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အမာှစကား 

           သာလီစပွါ ပပညထ်ထောငစ်ပုမနမ်ာနိုငင် ံတုိငး်ရငး်သား အထပါငး်နငှ့် ရခိုငတုိ်ငး်ရငး်သားများအားလံုး ငငမိး်ချမး်သာယာ
ကကထစဖိ့ု ဆုထတာငး်ထမတ္တာ ပိ့ုသအပပ်ါသည။်
           ရနက်နုတုိ်ငး်ထဒေသကကးီ ရခိုငတုိ်ငး်ရငး်သားလူမျိုးထရးရာ ဝနက်ကးီဌာနအထနပဖင့် ရခိုငတုိ်ငး်ရငး်သားတ့ုိ၏ ခန့်ပငား
ထေညဝ်ါထသာ အမျိုးသားထရးဂဏ်ုပဒုေက်ို ထိေနး်သမိး်ထစာင့်ထရာှကပ်မငှ့်တငး်ပခငး်ကို မဝူါဒေနငှ့်လုပင်နး်တာဝနအ်ပဖစ ်ချမတ်ှ
လုပထ်ဆာငလ်ျက ် ရှိပါသည။် (၂၁၀၀)ခနုစှက် စတငခ်ဲ့သည့် ပမနမ်ာနိုငင် ံဒေမီိုကထရစ ီအခငး်အကျငး်တွင ်နိုငင်ထံရးရာ
တာဝနမ်ျားပဖင့် လံုပမး်ထနခဲ့ရငပးီ ယခအုခါ စာထပသမိုငး်အနပုညာကဏ္ဍများကို စနစတ်ကျပျိုးထထောငရ်န ်အားထုေတ်ကကို းပမး်
သာွးမညဟ် ုသတိံဌာနခ်ျမတ်ှထေားပါသည။် စာထပသမိုငး် အနပုညာကဏ္ဍတွင ်ဝါသနာထံုေသမူျား၊ ပါရမရီှိသမူျားကိုလညး် 
ပံ့ပိုး ထပမထတာငထ်ပမာှကထ်ပးသာွးရန ်စစီဉထ်ဆာငရ်ကွလ်ျကရ်ှိပါသည။် ရခိုငစ်ာထပသမိုငး်ကဏ္ဍတ့ုိကို နိုငင်တံကာအဆင့်ထုိေး
ထဖာကန်ိုငရ်နလ်ညး် ကကို းပမး်လျကရ်ှိပါသည။် အနွလုိ်ငး်မကှကည့်ရှုနိုငထ်သာ ရခိုင်-ပမနမ်ာ အဘဓိါနက်ိုလညး် ပပုစငုပးီပဖစ်
ပါသည။်
          ရခိုငတုိ်ငး်ရငး်သားထရးရာ ဝနက်ကးီဌာနအစအီစဉပ်ဖင့် နိုငင်တံကာပညာရငှမ်ျား ဖတ်ိထခါ်ငပးီ ရခိုငထ်ဒေသမသှက္ကတ
စာထပများ ထခါငး်စဉပ်ဖင့်စာတမး်ဖတ်ပွဲကို (၂၀၁၈) ခဇုနန်ဝါရလီတွင ်ထတာဝ်ငဂ်ါးဒေငး် ထဟာတ်ယ၌် ထအာငပ်မငစ်ာွကျငး်ပ
နိုငခ်ဲ့ပါသည။် (၂၀၁၈)ခနုစှ ်ထဖထဖာဝ်ါရလီတွငရ်ခိုငစ်ာထပနငှ့်ပညာထရး စဉဆ်ကမ်ပပတ် ဖွ့ံငဖို းတုိးတကထ်ရး ထခါငး်စဉပ်ဖင့် 
ထဆွးထနးွပွဲတစရ်ပက်ို ဆရာစခံနး်မ(CB  Bank Center) တွင ်ကျငး်ပခဲ့ပါသည။် (၂၀၁၈)ခ ုမတ်လတငွရ်ခိုငရ်တုဗွီဒေယီို 
ငပို ငပ်ွဲတစရ်ပက်ို Sky Netနငှ့်ပးူထပါငး် ကျငး်ပခဲ့ပါသည။် ရခိုငစ်ာထပကို ကဏ္ဍသစဖ်ငွ့်လှစန်ိုငထ်ရးကို အဓကိပနး်တုိငအ်ပဖစ ်
ထေားရှိထဆာငရ်ကွလ်ျကရ်ှိပါသည။် ရခိုငတုိ်ငး်ရငး်သားများ အထနပဖင့်လူမှုထရးအသငး်အဖွ့ဲများ ဖွ့ဲစညး်ငပးီ အမျိုးသားထရး
စတ်ိဓါတ်ပဖင့် ထဆာငရ်ကွလ်ျကရ်ှိကကသညမ်ာှအားရဖယွပ်ဖစပ်ါသည။် သိ့ုရာတွင ်ပညာရပအ်လုိကရ်ညရ်ယွခ်ျကပ်ဖင့် 
ထဆာငရ်ကွထ်သာ အဖွ့ဲအစညး်တစခ်လုိုအပထ်နသညဟ် ုယဆူငပးီ ရခိုငသ်ထုတသန အသိုငး်အဝိုငး်တစခ် ုထပါ်ထပါကလ်ာပခငး်
အား ကကို ဆုိပါသည။်
         ယခထုုေတ်ထဝသည့်စာအပုမ်ျားကို အဆုိပါအဖွ့ဲနငှ့်ပးူထပါငး်ထဆာငရ်ကွပ်ခငး် ပဖစပ်ါသည။် စာတမး်ဖတ်ပွဲများ၊ အနပုညာ
လှုပရ်ာှးမှုများတွင ်ပးူထပါငး်ပါဝငက်ကထသာ ထဒေါကတ်ာထအးချမး်(သမိုငး်ပညာရငှ်)၊ ထဒေါက်တာနပုမဇံ(ပပတုိကန်ငှ့်ယဉထ်ကျးမှု
ပညာရငှ်)၊ ဒေါရုိကတ်ာထအာငလွ်င၊် ဦးထစာနု(ဂတီပညာရငှ်)၊ ထမာငလူ်ထမမး(စာထပပညာရငှ်)၊ ထဒေါကတ်ာထဇယျ
ဦး(ပညာထရးသထုတသနပညာရငှ်)၊Dr Jacques Leider (သမိုငး်ပညာရငှ်)၊ ထဒေါကတ်ာထကျာမ်ငး်ထေင်(သမိုငး်
ပညာရငှ်)၊ ထဒေါကတ်ာစန္ဒာထဌး(ပမနမ်ာစာ)၊ ဦးထအးထရမ(Dual Tech) ၊ ဦးသနိး်ညမန့်(ရခိုငစ်ာယဉ်)၊ ထဒေါ်ထအးထအး
စ(ံရခိုငစ်ာယဉ်)၊ ထဒေါ်ထစာခငန်ု(ရခိုငစ်ာယဉ်)၊ ဦးဝငး်ထကျာလ်ငး်(sun moon star) တိ့ုအား အသအိမတ်ှပပု 
ထကျးဇူးတငရ်ှိထကကာငး် ထပပာကကားလုိပါသည။်
           ရခိုငရုိ်းရာဂတီအနပုညာတ့ုိကို ထိေနး်သမိး် ထဖာထု်ေတ်လျကရ်ှိကကထသာ စိုငး်ပဒေားတီးဝိုငး်နငှ့်တီးဝိုငး်ထခါငး်ထဆာင ်ဦး
ထကျာဇံ်ထမာငန်ငှ့် အဖွ့ဲသားများ၊ ထလးဝတီ အဖွ့ဲထခါငး်ထဆာငဦ်းသနး်ထမာင ် (ရခိုငဂ်န္တဝငဂ်တီစာဆုိ)၊ ဉးီထွေနး်ဝငး်နငှ့် (ထလး
ဝတီ)အဖွ့ဲသားများ ရခိုငရ်တုငပို ငပ်ွဲတွင ်ပါဝငခ်ဲ့သမူျားကိုလညး် လှိုကလဲှ်စာွ ထကျးဇူးဉပကာရ တငရ်ှိပါသည။် 
           ရခိုငထ်ဝါဟာရအဘဓိါနက်ို ပပုစထုသာ ဆရာထတာဦ်းဝါသဝ နာမကျနး်ပဖစထ်နစဉတွ်င ်ရခိုငတုိ်ငး်ရငး်သားထရးရာ
ဝနက်ကးီ၊ ဦးထဇာထ်အးထမာငအ်ား သူ့၏ဆန္ဒကို အထကာငအ်ထေညထ်ဖာထ်ပးရန ်ထတ့ွဆံုမာှကကားခဲ့ပါသည။်ယခငထု်ေတ်ထဝခဲ့ငပးီ
ထသာ ထဝါဟာရအဘဓိါနထ်လးအပုက်ို စထုပါငး်ငပးီ အဘဓိါနထ်ပါငး်ချုပအ်ပဖစ ်ထုေတ်ထဝထပးရန ်မာှကကားပခငး်ပဖစပ်ါသည။် မပူိုင်
ခငွ့်ကိုလဲ ရခိုငတုိ်ငး်ရငး်သားထရးရာဝနက်ကးီဌာနသိ့ု တရားဝငစ်ာချုပစ်ာတမး်ပဖင့် လမဲထပပာငး်ထပးခဲ့ပါသည။်ယခအုခါအဘဓိါန်
ထပါငး်ချုပစ်ာအပုက်ို ထုေတ်ထဝနိုငခ်ဲ့ငပးီပဖစသ်ပဖင့်၊ ဆရာထတာသ်ကရ်ှိထေငရ်ာှး ပမငထ်တ့ွခငွ့်မရထသာပ်ငားဆရာထတာင၏်ဆန္ဒကို 
ပဖည့်စမွး်နိုငခ်ဲ့ငပးီပဖစပ်ါသည။်ပုံနှိပမ်သူာမက လူထပါငး်များစာွ တငပို ငန်ကဖ်တ်ရှုထလ့လာ အသုံးပပုနိုငထ်အာင ်အနွလုိ်ငး်မလဲှ
ရာှထဖထွရးအငဂ်ျငပ်ဖင့် ဖနတီ်းပဖန့်ထဝထေားငပးီပဖစပ်ါသည။် ထဆာဝ့ထဲရးဆဲွထပးကကသည့် ကနွပ်ျူတာပညာရငှမ်ျားပဖစထ်သာ ထဒေါ်
သဇငပ်မင့်ဦး၊ ဦးထအာငသ်နိး်နိုင၊် ဦးသနး်ထွေနး်စိုး( စစထ်တွကနွပ်ျူတာတက္ကသိုလ်) အားလညး် ထကျးဇူးတငအ်သအိမတ်ှပပု
ပါသည။် စာထပယဉထ်ကျးမှုကဏ္ဍ ထိေနး်သမိး်ထဖာထု်ေတ်ရာတွင ်စညး်ရံုးအထကာငအ်ထေညထ်ဖာထ်ဆာငထ်ပးထသာ ရခိုင်
သထုတသနအသိုငး်အဝနး် အထထွေထထွေအတွငး်ထရးမှူ း ဦးတငထ်အာငစ်ိုး အားလညး်အသအိမတ်ှပပုထကျးဇူးတငရ်ှိပါသည။်
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ကျမး်ဦးစကား

       ‘မာတာပတုီ၊ ဥပဌာနံ' ။ 'မာတာပတုီ- အမအိဖတ့ုိကို၊ ဥပဌာနံ- လပုထ်ကကျွေးထမးွပမူရပခငး်လညး်ထကာငး်' ဟမုဂမင်္ဂလသတ်ု၌ ဖငွ့်ဆိုထေားပါသည။် အမ၊ိ 
အဖဟထူသာ ထဝါဟာရမျိုးကို ရခိုငတ့ုိ်က ယခအုထေ ိတွငတွ်ငက်ျယ်ကျယ်ထခါ်ထဝါ်သုံးနှုနး်လျက ်ရှိထနကကဆပဲဖစသ်ည။် ပမနမ်ာတ့ုိက အမ၊ိ အဖဟ၍ူ ထခါ်ထဝါ်
ပခငး်မရှိခဲ့ထချ။ ' အထဖ၊ အထမ' ဟ၍ူသာ ထခါ်ထဝါ်သုံးနှုနး်လျကရ်ှိထနကကသည။် အမ၊ိ အဖဟ၍ူ ရှိလျှငလ်ညး် စာအပု၊် ထပအပုတွ်ငသ်ာ ထပါရဏအထနအားပဖင့်
ရှိထကာငး်ရှိပါလမိ့်မည။် ယငး်နငှ့်' ရခိုငထ်ဝါဟာရ၊ ပမနမ်ာက ထပါရဏ' ဟဆုိုရိုးစကားရှိကကသည။်
 
      အထမ(အမိ)ကို          မာမာ   အမိုငး်
                                   မမိ ိ     အထိယ(အးီထယ)
                                   အမ ိ    အထိယာင်(အးီထယာငး်)
                                   အမင ်  အယုိီ

       အထဖ(အဖ)ကို         ပါပါ            အဖ
                                   ဘာဘာ       အဘ
                                   ဘားဘာ      အဘာ
                                   အပါ

       ငါးနပု်(အာဖဲ့)ကို      ငါးကျိထချာ        ဒေဿုမာ
                                   ငါးထချာသဲ့         ဗရကဲား
                                   ငါးတမုံ             သိုငး်ကတုတ်

       ရုံးပတီသးီကို           ထကာငး်ကငထ်မာသ်းီ     ထချာထချာသးီ      ရပထ်စာကထ်မျှာသ်းီ
                                   ထကာငး်ကငထ်မျာသ်းီ    ထချာထတာင့်သးီ   လညထ်ကျာသ်းီ                                        
                                   ကျိထချာသးီ                 ထမထပျာသးီ        လကည်ှို းထေိုးသးီ 
                                   ထချာကထလာသးီ           ထမထမျှာသ်းီ        အာကာထမာသ်းီ

        လမး်ကို                 ထကကာငး်             ခရးီ                ဒေါွရာ             လမး်ခရးီ
                                   ထကကာငး်ဇငး်ခါး   ထတာ              လမး်
                                   ထကကာငး်လမး်      ဇငး်ခါ(ဇဇမင်္ဂာ)  လမး်ထကကာငး်
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           ရခိုငတ့ုိ်သည ် ထဝါဟာရကကယဝ်၍  ဘာသာစကားအဆင့်အတနး်ပမင့်မားထသာ လူမျိုးတစမ်ျိုးပဖစသ်ည။်  အစကပင်
ကိုယ့်မငး်ကိုယ့်ချငး်နငှ့် ကိုယပ်ိုငအ်ပုခ်ျုပလ်ာကက၍ ကိုယ့်စာထပနငှ့်ကိုယစ် ီထနလာခဲ့ကကသညမ်ာှ နစှထ်ပါငး်များစာွ ကကာပမင့်
လာခဲ့ငပးီပဖစသ်ည။် သိ့ုထသာပ်ငားလညး် ရခိုငထ်ဝါဟာရအဘဓိါနဟ်၍ူကား စာအပုထ်ပအပုတ်စအ်ပုအ်ပဖစ ်မထတ့ွခဲ့ရထချ။  
ကိုလုိနထီခတ်တွငလ်ညး် မယှိခဲ့ထပ။ ပညာယှိများကလညး် အဘဓိါနအ်ထကကာငး်နငှ့်ပတ်သက၍် အထလးမမ၊ူ သတိမထေားမခိဲ့
သည ်ထေင၏်။ သိ့ုထသာ ်ဝစနယဒုေ္ဓကျမး်၊ ဓညဝတီသတ်ပုံသယံတ်ုကျမး်၊ ထဆးထသတ္တာကျမး်စသညအ်ားပဖင့်ကား 
အတုိအစထတ့ွရှိခဲ့ရထပ၏။  အဘဓိါနမ်ဟတ်ုထသာလ်ညး်အဘဓိါနက်ဲ့သိ့ု ထဝါဟာရတ့ုိကို စနစတ်ကျသုံးစွဲပုံ၊ အပင့်၊  အရစ၊် 
အသတ် စသညတ့ုိ်ကို ပပထသာ  ကျမး်များပငပ်ဖစသ်ည။်
          ဤသညတ့ုိ်ကို  ထထောကဆ်ထသာအားပဖင့် ထရးှယခငက် ရှိထကာငး်ရှိထပလိမ့်မည။်  တုိငး်ပပညယ်ိုယငွး်ပျကစ်းီထနသည့်
အခါ  ထိေနး်သမိး်မှုမရှိ၍ ပျကစ်းီသာွးခဲ့ငပးီဟထုေငရ်သည။်

လူမျိုးတုိငး်တွင ်ထဝါဟာရအဘဓိါနတ်စထ်စာငစ် ီယှိသင့်ကကထပ
          ပပညထ်ထောငစ်ဖုာွးတုိငး်ရငး်သား လူမျိုးတုိငး်လူမျိုးတုိငး်တွင ်ကိုယ့်ထဝါဟာရနငှ့်ကိုယ ်အဘဓိါနတ်စထ်စာငစ် ီယှိသင့်
ယှိထုိေကက်ကထပသည။် လူမျိုးတစမ်ျိုးနငှ့်တစမ်ျိုး ထဝါဟာရချငး်တူသညလ်ညး်ရှိကကမည၊် မတူသညလ်ညး်ရှိကကမည။် ထဝါဟာရ
ချငး်တူ၍ အဓပိ္ပါယက်ွဲလဲွချကလ်ညး် ယှိကကမညပ်ဖစသ်ည။် ထဝါဟာရချငး်အသနံးီစပ၍် အဓပိ္ပါယက်ွဲလဲွသညလ်ညး် ယှိကကမည်
ပဖစသ်ည။် ပပညထ်ထောငစ်ဖုာွးတုိငး်ရငး်သားတ့ုိမာှ လူမျိုးတစမ်ျိုး၏စကားနငှ့် ယဉှထ်ကျးမှုကို  အပခားလူမျိုးတစမ်ျိုးကသယိှိ
နားလညရ်နမ်ာှ အထရးတကကးီလုိအပထ်ပသည။် အချိုတ့ုိ့မာှ ငါတ့ုိစကားမ ှစကား၊ ငါတ့ုိယဉှထ်ကျးမှုမ ှငါတ့ုိယဉှထ်ကျးမှုဟ ု
ထသးနပုသ်မိဖ်ျငး်သည့်  သထဘာထေားပဖင့် တပခားလူမျိုးတ့ုိကို အထေငထ်သးငပးီ အထရးပငမ်စိုကခ်ျငက်ကထပ။ ထငါကလ်ားငမး်
လားနငှ့် ရုိကပ်တ်ုသတ်ပဖတ်ပခငး်ကိုလညး် ခကံကရထသးသည။် လူမျိုးတစမ်ျိုး၏ ဓထလ့ထဝါဟာရစသညက်ို မသပိ၊ဲ  မထလ့လာ
မကိကပ ဲအထေငထ်သးတတ်၊ အထေငမ်ကကးီတတ်ကကပခငး်သည ်အမာှးကကးီတစရ်ပသ်ာပဖစထ်ချသည။် ယငး်နငှ့် လူတ့ုိ၏ အသစိတ်ိ
ဓါတ်ကိုရငက်ျကခ်ိုငင်မစဲာွ ထေားကကရမညပ်ဖစသ်ည။် အဘယထ်ကကာင့်ဆုိထသာ ်ပပညထ်ထောငစ်ဖုာွးတုိငး်ရငး်သားတ့ုိနငှ့် ထရာထနာှ
ထနထုိေငပ်ခငး်၊ ထပါငး်သငး်ဆကဆံ်ပခငး်၊ စကားဖလှယထ်ပပာဆုိပခငး်၊ ထလ့လာမှုဗဟသုတုမရှိပခငး်တ့ုိထကကာင့် လူမျိုးတစမ်ျိုး၏ 
စကားကို အပခားလူမျိုးတစမ်ျိုးက နားမလညန်ိုင၊် မသရိှိနိုငပ်ဖစက်ကသည။် ထဝါဟာရချငး်တူညကီကထသာလ်ညး် မညသ်ိ့ု
အဓပိ္ပါယရ်ှိသညက်ို စုံစမး်ထလ့လာရမညပ်ဖစသ်ည။် ယငး်နငှ့် 'ဘာသာမျိုးပခား ၊ စာစကား၊ သငက်ကားသင့်သညမ်တ်ှ'လ့ုိ ဆုိ
ထေားပါသည။်
          ဤထဝါဟာရစကားအထကကာငး်နငှ့်ပတ်သက၍် နိုငင်ထံရးထခတ်က ရခိုငပ်ပညန်ယသ်ိ့ု ပမနမ်ာပပညမ်မ ှတပမ်ထတာသ်ား
များ ဝငထ်ရာကလ်ာသည့်အခါ ရပရ်ာွထအးချမး်မှုကို အထကကာငး်ပပု၍ ရပရ်ာွတွင ်(ထသာငး်ကျနး်သ၊ူ နိုငင်ထံရးသမား) သပူနု်
ယှိမယှိကို စုံစမး်လုိသည့်အထနပဖင့် ရပရ်ာွယှိလူကကးီများကို 'ဒေရီာွမာှ(အသထွံေက်) သဗုံ(သပူနု်) ယှိသထလာ' ဟ ုထမးကက
သတတ်။ ရပရ်ာွယှိလူကကးီများက'ယှိပါတယ်'ဟ ုတငပို ငန်က်ထွေကဆုိ်ခဲ့ကကသည။် 'ဒေလုိီဆုိလျှင ်ငါတ့ုိနဲ့အတလုိူကခ်ဲ့' 'ဟု
ဆုိငပးီ ထသနတ်ကိုယစ်ပီဖင့် အသင့်ချိနရ်ယွက်ာ 'ဘယမ်ာှလဲ သဗုံ(သပူနု်) ၊ ပပစမး်'ဆုိထတာ ့ ဆပပ်ပာခထဲရာငး်ထသာအမိတ်စ်
အမိက်ို လကည်ှို းထုိေးပပလုိကသ်တတ်။ တပမ်ထတာသ်ားတ့ုိကလညး်  လကည်ှို းညမနပ်ပထသာအမိက်ို ဝိုငး်ရသံည့်အခါ သပူနုက်ို
ရာှ၍မထတ့ွပဖစထ်နသည။်   ထုိေအခါ  'ထဟထ့ကာင၊် ဘယမ်ာှလဲ သဗုံ(သပူနု်) ၊ ပပစမး်' ဟထုပပာထသာအခါ ဆပပ်ပာထုေပတ်စ်
ထုေပယ်ငူပးီ ပပလုိကသ်တ့ဲ။ အထုေပက်ိုထပဖကကည့်ထသာအခါ ဆပပ်ပာခခဲျညး်ပဖစထ်နသည။် ဆပပ်ပာခမဲျားကို ပမငထ်တာထ့ဒေါပငွပးီ'ဒေီ
ထလာကအ်ထရးကကးီတ့ဲအထဲေမာှ ငါတ့ုိကို ထနာကထ်ပပာငရ်သထလာ' ဟဆဲုဆုိငပးီ အရုိကအ်နကှခ်ကံကရထလ၏။ ဤကဲ့သိ့ုပဖစရ်
ပခငး်အထကကာငး်ရငး်မာှ လူမျိုးတစမ်ျိုး၏ ဘာသာစကားထဝါဟာရကို အပခားလူမျိုးတစမ်ျိုးကမသနိားမလည၍် ပဖစရ်ပခငး်
ထကကာင့်သာပဖစပ်ါသည။် ပမနမ်ာက'ဆပပ်ပာ' ထခါ်သညက်ိုရခိုငက် 'သဗုံ'(သပူနု်) ဟထုခါ်၏။ ပမနမ်ာက'သပူနု်'နငှ့်ရခိုင်
က'သဗုံ'သည ်အသခံျငး်နးီစပထ်သာ်လညး် အထရးအသားကဲွပပားသည။်( သဗုံ=သဗနု၊် သပူနု်)
           ထနာကထ်ေပအ်သခံျငး်နးီစပထ်သာ ထဝါဟာရတစခ်မုာှ ရခိုငက်'ထလာငပ်နွး်(ထလာငဗ်နွး်)’ပမနမ်ာက'လငဗ်နး်'။ ထုိေ
နစှခ်မုာှ အသခံျငး်နးီစပထ်သာလ်ညး် တစခ်နုငှ့်တစခ် ုအဓပိ္ပါယခ်ျငး်မတူ ၊ ကွဲပပားချကယ်ှိထနသည။် ရခိုငက် ထေမငး်စားထသာ
ပနး်ကနက်ို
‘ထလာငပ်နွး်(ထလာငဗ်နွး်)’ ဟထုခါ်၍ ပမနမ်ာက'လငဗ်နး်'ထခါ်သညက်ို ရခိုငက်'ဗျာ့(ဗျပ်)’ဟထုခါ်သည။်
            လံုးကွဲထဝါဟာရအားပဖင့် ရခိုငက်'မနု့်သနး်' ထခါ်သညက်ို ပမနမ်ာက'မနုဆ်နး်'ထခါ်၍ ရခိုငက်'သတွတ်
သးီ'ထခါ်သညက်ို ပမနမ်ာက'ကတွတသ်းီ'ဟထုခါ်သည။် ရခိုငက်'တလဲသးီ'ထခါ်သညက်ို ပမနမ်ာက'သလဲသးီ'ဟု
ထခါ်သည။် ရခိုငက်'အညငး်သးီ'ထခါ်သညက်ို ပမနမ်ာက'ဒေညငး်သးီ'ဟထုခါ်သည။် ရခိုငက်'မညငး်သးီ'ထခါ်သညက်ို 
ပမနမ်ာက'မရမး်သးီ' ဟထုခါ်သည။် ရခိုငက်'ရရုိဲသးီ' ထခါ်သညက်ို ပမန်မာက'ရယဲိုသးီ' ဟထုခါ်သည။် ရခိုငက်'ခထဲပဖ' 
ထခါ်သညက်ို ပမနမ်ာက'ခဖဲျက်' ဟထုခါ်သည။် ရခိုငက် 'နပှခ်ို'ထခါ်သညက်ို ပမနမ်ာက 'နပှခ်ျို၊နပှခ်ျို့' ဟထုခါ်သည။် ရခိုင်
က'လငး်ညှီ' ထခါ်သညက်ို ပမနမ်ာက 'လငး်ထန၊ လငး်ထလ' ဟထုခါ်သည။် ရခိုငက်( လထရာငထွ်ေနး်သည်) ‘လ,ပ' သည်
ကို ပမနမ်ာက 'လ,သာ' သညဟ် ုသုံးသည။်

အက္ခရာစဉ်



.

ထဝါဟာတူလညး် ဓပိ္ပါယက်ွဲ
       ရခိုငန်ငှ့်ပမနမ်ာသည ်ထဝါဟာရအထခါ်အထဝါ်ချငး်တူကကထသာလ်ညး် အချိုတွ့င ်အဓပိ္ပါယက်ွဲလဲွချကမ်ျားယှိကကထပသည။်  
ရခိုငက် 'စယွထ်တာပ်နး်' ဟလုညး်ထကာငး်၊ 'မဟာထလှကားပနး်' ဟလုညး်ထကာငး် ထခါ်သညက်ို ပမနမ်ာက'ထငပွနး်' 
ထခါ်သည။် ပမနမ်ာက 'စယွထ်တာက်' ထခါ်သညက်ို ရခိုငက် ' ထေငရ်ာှးပနး်’ ဟထုခါ်သည။် ရခိုငက် ပခုစံရာ' ထစာင်' ကို 
'ပဆုိုး' ဟထုခါ်၍ ပမနမ်ာက ထယာကျ်ားဝတ်လံုချညက်ို 'ပဆုိုး' ဟထုခါ်သည။် ရခိုငက်' ပနး်ချငး်ပငွ့်' ထခါ်သညက်ို ပမနမ်ာ
က ' ထသာက်ပနး်' ဟထုခါ်၏။ ရခိုငက်' ထသာက်ပနး်' ကား ထမငမို ပ့နး်ကဲ့သိ့ု ရာသပီနး်၊ အပငွ့်ဝါဝါ ပငွ့်လမာတစထ်ေပသ်ာ
ရှိထသာ  ပနး်တစမ်ျိုးကို ထခါ်သည။် ( ပနး်ချငး်=ထသာက်၊ ရကွက်ကးီ၊ ရကွင်ယဟ်၍ူ နစှမ်ျိုးယှိသည။်)
       ရခိုငက်'ဘနိး်'ကို'ပထီလာပနီံ'ဟထုခါ်၏။ (‘ပထီလာပနီ၊ံ ထသာကပ်ပနတ်ကျည့်၊ ယှူယှိုကခ်ဲ့ထသာ ်၊ သက္ကရာဇာ၊ 
စညး်စမိထ်ပျာ၏်' __ဘနိး်သာပခငး်) ဗမာက 'ပထီလာပနီံ' ကို ဥစားနိုငထ်သာ အရကွလ်ကပ်ခားယှိသည့် အပငတ်စမ်ျိုးဟု
ဆုိသည။် ဗမာက 'ပထီလာပနီဥံ' ကို ရခိုငက်' ကပ္ပလီဥ၊ ကပ္ပလီထပမာက်' ဟလုညး်ထခါ်သည။် ဤသညက်ား အထခါ်အထဝါ်
ထဝါဟာရသာပဖစသ်ည။်
          ထဝါဟာရသည ်အထခါ်အထဝါ်ထဝါဟာရ၊ အထပပာအထဟာထဝါဟာရ၊ အသုံးအနှုနး်ထဝါဟာရ၊ အဖွ့ဲအနွ့ဲထဝါဟာရ၊  အထရး
အသားထဝါဟာရစသညအ်ားပဖင့် ယှိကကထပသည။် ရခိုင၌်'ဒေရးီဒေရတ်ွ' ဟထူသာအသုံးအနှုနး်သည ်' ခနွအ်ားစိုကထု်ေတ်ရန၊် 
ကကို းစားထဆာငရ်ကွရ်န၊် အလျငတ်ထဆာပပုလုပထ်ဆာငရ်ကွရ်န်' ဟထူသာအဓပိ္ပါယက်ို ရယှိပါသည။်ဗမာ၌ 'ဒေရးီဒေရတ်ွ' 
ဟထူသာအသုံးအနှုနး်သည်'တနး်လနး်ဖားလျား' ဟထူသာအဓပိ္ပါယက်ို ရပါသည။် ရခိုင၌်'ဒေထရာထသာပါး' ဟထူသာ
အသုံးအနှုနး်သည ် '၁၊ အငအ်ားကို အစမွး်ကနုအ်သုံးပပုလျက။် ၂၊ လ့ံုလကကို းအားထုေတ်လျက။် ၃၊ အလံုးအရငး်။ ၄၊ အများ
အပပားအစအုထဝးပပုလျက ်' ဟထူသာအဓပိ္ပါယက်ို ရပါသည။် ဗမာ၌ ' ဒေထရာထသာပါး' ဟထူသာအသုံးအနှုနး်သည ်' 
ကတုိကက်ရုိက၊် အလျငစ်လုိ၊ အထလာတကကးီ၊ ကမနး်ကတနး်၊ ကထတာကထမျာ၊ အယူားဖားယား' ဟထူသာအဓပိ္ပါယက်ို ရ
ပါသည။်
       ရခိုင၌် 'ဒေးူတုိက်' ဟထူသာ အသုံးအနှုနး်သည ်ဥပစာအားပဖင့် '၁၊ အရှံုးထပးလကထ်ပမာှကသ်ည။် ထအာကည်ံ့ခသံည။် ၂၊ 
ပငွ့်ပငွ့်လငး်လငး်(ဒေးူတုိက်) ထဆွးထနးွသည ်' ဟထူသာအဓပိ္ပါယက်ိုရပါသည။် ပမနမ်ာ၌'ဒေးူတိုက်' ဟထူသာအသုံးအနှုနး်
သည ်' နာွးလှညး်အပပငထ်ေမး်ပိုးကျညး်တွငခ်ျညရ်ထသာ ပနး်ပငွ့်သုံးဆင့်နငှ့် လှညး်တနဆ်ာ။ ဒေးူဆစပ်မာဏ ခန့်ရှိထသာအပမ
င့်။ ဒေးူဆစခ်န့်ပမင့်ထသာ အတ်ုစထီရတွငး်အထေကပ်ိုငး်' ဟထူသာအဓပိ္ပါယက်ို ရယှိပါသည။် ရခိုင၌်' တစပ်တ်ထကျာ့' ဟထူသာ
အသုံးအနှုနး်သည်' (မသမိသာ) မလိမ့်တပတ်လိမလ်ညသ်ည။် လှည့်စားသည။် တမျိုးတမည ်လိမဉ်ာဏ်ဆငသ်ည်' ဟ ု
အဓပိ္ပါယရ်ပါသည။် ပမနမ်ာ၍ ' တစပ်တ်ထကျာ့' ဟထူသာအသုံးအနှုနး်သည ်တစက်ကမိတ်စဖ်နထ်ေပ၍် လုပသ်ည်' ဟထူသာ
အဓပိ္ပါယက်ို ရပါသည။်

ရခိုငန်ငှ့်မနွ်
       ရခိုငက် 'ဗနုး်ထဗာလထဘာ (ဘနုး်ထဘာလထအာ)’ ဟထူသာအသုံးအနှုနး်သည ်'၁၊ နထမာန်မဲ့ အမတ်ှတမဲ့ထနတတ်သ။ူ 
ဖာသဖိာသာထနတတ်သ။ူ ၂၊နုံချာသ။ူ လိမ္မာပါးနပမ်ှုမရှိသ။ူ လူန,လူအ' ဟအုဓပိ္ပါယရ်ပါသည။် တနညး်'ဗနုး်ထဗာ= ဖာသိ
ဖာသာထနတတ်သ။ူ ပါးနပလိ်မ္မာမှုမယှိသ။ူ လထဘာ= မသမိလိမ္မာ၊ နုံချာသ။ူ လူန,လူအ' ဟအုဓပိ္ပါယရ်ပါသည။် မနွ၌် ' 
ဗနုး်ထဗာ၊ လထဘာ' ဟ ုနစှပ်ဒုေခ်ွဲထေားသည။် ' ဗနုး်ထဗာ= များပပားသည။် လထဘာ=အပပည့်တငး်ကျပ်' ဟ ုအဓပိ္ပါယရ်ယှိ
ပါသည။်

ရခိုငန်ငှ့်ထေားဝယ်(ဓဝယ်)
        ရခိုငန်ငှ့်ထေားဝယသ်ည ်များထသာအားပဖင့် ထဝါဟာရလညး်တူ၊ အနကအ်ဓပိ္ပါယလ်ညး်တူကကညသ်ည့် စကားများကို 
သုံးနှုနး်ကကသည။် ဒေထီရအတကအ်ကျကို ' ပဖား(ဖျား) တက်သည၊် ပဖားကျသည်' ဟ ုအသုံးအနှုနး်ချငး်တူကကထပသည။် 
ဝါးပိုးဝါးကို ကထသာငး်(ကကထသာငး်) ဝါးကို အထခါ်ချငး်တူညကီကထပသည။် ယငး်သိ့ုတူကကသည့် ထဝါဟာရမာှ အများအပပား
ပငရ်ှိထနသည။်
      ဤသိ့ုစသညအ်ားပဖင့်  ထဝါဟာရချငး်တူညကီကထသာလ်ညး် မမိသိထိေားသည့် အဓပိ္ပါယတ်စမ်ျိုးတညး်ကို ယ၍ူ လညး်မရ။ 
လူမျိုးစအုထနအားပဖင့်လညး် ဘယလုိ် အနကအ်ဓပိ္ပါယရ်ှိပါသလဲဟ ုထမးပမနး်ထလ့လာစုံစမး်ရန ်လုိအပထ်ပးထသးသည။် 
လကရ်ဇဲကရ်အဲတငး်မလုပရ်။ ထဝါဟာရသညလ်ညး် တစမ်ျိုးတညး်သာယှိသည ်အဓပိ္ပါယလ်ညး်တစမ်ျိုးတညး်သာရှိသညဟ် ု
မထေငမ်တ်ှရ။ ယငး်သိ့ုထေငမ်တ်ှပခငး်သည ်တစယ်သူနစ်ွဲငမရဲာသာ ကျထရာကထ်တာသ့ည။် ပပညထ်ထောငစ်ထဲုေတွင ်ကိုယလူ်မျိုးနငှ့်
ကိုယ၊် ကိုယထ်ဝါဟာရနငှ့်ကိုယစ် ီထနထုိေငလ်ာကကသတ့ုိူချညး်သာ ပဖစက်ကသည။် အဓကိလုိရငး်အချကမ်ာှ ထဝါဟာရချငး်တူကက
ထသာလ်ညး် မညက်ဲ့သိ့ု အနကအ်ဓပိ္ပါယသ်ကထ်ရာကပ်ါသလဲဟ ုစုံစမး်ထမးပမနး်ရန ်လုိအပပ်ါထကကာငး်။

                      
အက္ခရာစဉ်



.

ထဝါဟာရစစုညး်ပခငး်

             အသျှငစ်က္ိကန္ဒသည ်၁၉၅၃-ခနုစှက်ပင ်ရခိုငထ်ဝါဟာရများကို စစုညး်ခဲ့သညဆုိ်၏။ ငါသညလ်ညး် အသျှငစ်က္ိကန္ဒ 
မငး်ပပားသိ့ုထရာကလ်ာသည့်နစှက်ပင ်ထဝါဟာရများကို စစုညး်ခဲ့သည။် ထဝါဟာရစစုညး်မှု၌ မမိစိတ်ိကးူဉာဏ်ထပါက၍်ကား 
အနညး်အပါးသာရ၏။ ထဝါဟာရကို မညသ်ိ့ုစစုညး်ရသနညး်ဆုိလျှင ်သာွးရာလာရာတုိငး်တွင ်စာအပုတ်စအ်ပုန်ငှ့် ခတံဲတစ်
ထချာငး်အငမထဲဆာငယ်သူာွးငပးီသမူျားထပပာထနသည့် အနးီအနားတွငန်ားထထောင၍်လုိအပထ်သာ ထဝါဟာရများကို ထနာကက်
လုိက၍် ထရးမတ်ှထေားပခငး်ကိုပပုရသည။် စာအပုစ်ာတမး်များကိုဖတ်ရ၍ လညး် ထုေတ်နှုတ်ယရူသည။် ညဉ့်၊ ထန၊့ အပိစ်ကသ်
ည့်အခါ၌လညး် စာအပုန်ငှ့်ခတံဲကို နပံါးထေား၍အပိရ်သည။် အပိ၍်နိုးလာသည့်အခါ စတ်ိထဲေမာှထပါ်လာသည့်ထဝါဟာရကို 
ချကခ်ျငး်ထရးမတ်ှထေားရသည။် ယငး်သိ့ုတစတစနငှ့် ပျားနငှ့်ပခထတာငပ်ိ့ုပမာ ထဝါဟာရထပါငး်ထပမာကမ်ျားစမုလိာခဲ့ပခငး်ပဖစ်
ပါသည။်
         ယငး်သိ့ု ထဝါဟာရများစစုညး်၍ ထေားရံုသာထေားသည။် အဘဓိါနပ်ပုစရုနအ်တွက ်ဟ၍ူကား စတ်ိထဲေမာှရညမ်နှး်ထေား
ပခငး်မရှိခဲ့ထချ။ အဘယထ်ကကာင့်ဆုိထသာ ်အဘဓိါနပ်ပုစထုုေတ်ထဝရနအ်တွကက်ားအလွနက်ျယဝ်နး်လှထပ၏။ သိ့ုထသာအ်သျှငစ်
က္ိကန္ဒမာှကား    'ရခိုငထ်ဝါဟာရအသုံးအနှုနး်မှုထံုေးကျမး်' ဟ၍ူကားအမညထ်ပးထေားသည။် စာအပုစ်ာတမး်တ့ုိမ ှထုေတ်
နှုတ်၍ရထသာ သာဓကတ့ုိကိုကား အကိုးသာဓကနငှ့် စာအပုအ်မညထ်လာကက်ိုသာ မတ်ှထေား၍ စာမျကန်ာှနပံါတ်၊ 
ခနုစှသ်က္ကရာဇ်၊ ပုံနှိပတုိ်ကအ်မညစ်သညတ့ုိ်ကိုကား ထရးသားမတ်ှထေားပခငး်မယှိထချ။ အဘယထ်ကကာင့်နညး်ဆုိထသာ ်အစက
ပင ်အဘဓိါနထု်ေတ်ထဝရနဟ်၍ူ ရညမ်နှး်ထေားချကမ်ယှိထသာထကကာငတ်ညး်။
        ယခထုတာ့'မရညမ်နှး်ပ ဲကွမး်ထေမး်ရာဇာ (ဘနုး်ကကယဖ်) မငး်ပဖစ်' ဆုိသကဲ့သို ့ထရမကကာပငထ်ပါကသ်လုိ ချက်ချငး်ပဖစ်
ထပါ်လာခဲ့သည။် လုိအပခ်ျကမ်ျားကို အလုပလု်ပဖ်ိုအ့ခါမသှာ သလိာသည။် ဤသိုခ့ျိုယ့ငွး်ချကက်ိုမ ူအပပစတ်ငရ်နလ်ညး်မသ
င့်ထလှထတာထ့ချ။ 'ပညာရှိ သတိရခဲ' တစ်ထကကာငး်ကလညး် အထတွအ့ကကုံမယိှထသာထကကာင့်ပငတ်ညး်။

ကကို းစားအားထုေတ်ခဲ့

      ရခိုငထ်ဝါဟာရအဘဓိါနဟ်၍ူ ပဖစထ်ပါ်လာရပခငး်မာှ ရခိုငပ်ပညန်ယပ်ပညသ်ူထ့ကာငစ်ကီ အစထဖာထု်ေတ်ခဲ့ပခငး်ပငပ်ဖစ၏်။ 
ယငး်အဘဓိါနထု်ေတ်ထဝရန ်၁၉၈၀-ခနုစှ၊် ရခိုငပ်ပညန်ယ ်ပပညသ်ူထ့ကာငစ်လီကထ်ေကက် တစက်ကမိ၊် ၁၉၈၉-ခနုစှ၊် စစအ်စုိးရ
လကထ်ေကက်တစက်ကမိ ်နစှက်ကမိတုိ်ငတုိ်ငက်ကို းစားခဲ့ကက၏။ မထအာငပ်မငခ်ဲ့ထချ။ ထနာကထ်ေပအ်ကကမိက်ကမိက်ကို းစားခဲ့ပါ
ထသာလ်ညး် လုိရငး်သိုမ့ထရာကပ်ဖစခ်ဲ့သည။် ယခု'ရခိုငထ်ဝါဟာရအဘဓိါနက်ျမး်' ထွေကထ်ပါ်လာရပခငး်မာှ အလွနစ်တ်ိအား
ထေကသ်နထ်သာ ရခိုငသ်ားကကးီစာထပမ ှဦးလှပမင့်ကထုေတ်ထဝရနအ်တွက ်ကနုက်ျစရတ်ိထငကွို တာဝနယ်၍ူသာ ထွေကထ်ပါ်လာခဲ့
ရပခငး်ပဖစပ်ါသည။်

         
အက္ခရာစဉ်



.

အဘဓိါနပ်ပုစရုာတွင ်ပါဝငလုိ်အပခ်ျက်

         အဘဓိါနပ်ပုစရုပခငး်သည ်အလွနက်ျယဝ်နး်ထသာ တာဝနတ်စရ်ပပ်ငပ်ဖစထ်လသည။် အဘဓိါနပ်ပုစရုနအ်တွက ်အဓကိ
လုိအပခ်ျကမ်ာှ ထကာမ်ရငှဖ်ွဲ စ့ညး်ရမည။်ထုိေထ့နာက ်အဆင့်ဆင့် အလုပအ်မှုထဆာင၊်  ထဝါဟာရစစုညး်ထရး၊ ထရးထံုေးထရးနညး်၊ 
သတ်ပုံသတ်ညမနး်၊ အဘဓိါနတ်ညပ်ဒုေတုိ်က့ို စစထ်ဆးထရးွချယထ်ရး၊ အက္ခရာဝလီ (အဘဓိါနအ်က္ခရာ) စဉထ်ရး၊ အဘဓိါန်
ဆုိငရ်ာအကကထံပးထရး၊ အနကအ်ဓပိ္ပါယဖ်ငွ့်ဆုိထရး၊ ဖငွ့်ဆုိငပးီထသာ အနကအ်ဓပိ္ပါယတုိ်က့ို ထဝဖနစ်စီစထ်ရး၊ စာအပုစ်ာတမး်များ 
စထုဆာငး်ထရးထကာမ်တီ၊ ကဏ္ဍဆုိငရ်ာတာဝနထ်ေမး်ထဆာငထ်ရးထကာမ်တီ စသညအ်ားပဖင့် အသးီသးီဖွဲ စ့ညး်ရနလုိ်အပထ်ပ
သည။်
        ယခ ုအဘဓိါနပ်ပုစလုုပထ်ဆာငရ်ာတွင ်အထေကထ်ဖာပ်ပပါထကာမ်ရငှ၊် ထကာမ်တီအဖွဲအ့စညး်စသည ် စုံလငစ်ာွကျယက်ျယ်
ပပန်ပ့ပန်ပ့ါဝငလု်ပထ်ဆာငပ်ခငး်မယှိထချ။  အဘယထ်ကကာင့်ဆုိထသာ ် အစိုးရဖွဲ စ့ညး်၍  လုပထ်ဆာငခ်ျကမ်ဟတ်ုထသာထကကာင့်
တညး်။ အလုပအ်မှုထဆာငဆုိ်ထသာ အဖွဲတ့စဖ်ွဲ န့ငှ့်  အဘဓိါနပ်ပုစထုရးအဖွဲတ့စဖ်ွဲ  ့ကျဉး်ကျဉး်ကထလးဖွဲ စ့ညး်ငပးီ လုပထ်ဆာင်
ပခငး်သာပဖစသ်ည။်
     ယခတုငပ်ပလုိကထ်သာ ရခိုငထ်ဝါဟာရအဘဓိါနက်ျမး်မာှ ဝတီထလးရပလံု်းဆုိငရ်ာပညာယှိတုိန့ငှ့် တုိငပ်ငန်ှီးထနာှ၍ ကျယ်
ကျယပ်ပန်ပ့ပန်ထ့ကာမ်ရငှဖ်ွဲ စ့ညး်ငပးီ အဖွဲအ့စညး်တစရ်ပအ်ထနပဖင့် လုပထ်ဆာငထ်သာ အဘဓိါနက်ားမဟတ်ု။ အသျှငစ်က္က နိ္ဒနငှ့်
အသျှငဝ်ါသဝ၊ ယငး်အသျှငန်စှပ်ါးတုိသ့ည ်ဝတီထလးရပလံု်းဆုိငရ်ာထဝါဟာရများကို ထလ့လာစုံစမး်၍စထုဆာငး်ထေားထသာ 
ထဝါဟာရများအထပါ် အထပခခမံတူည၍် ပပုစထုရးသားခဲ့ထသာ ထဝါဟာရအဘဓိါနသ်ာပဖစသ်ည။် ရခိုငပ်ပညန်ယပ်ပညသ်ူထ့ကာငစ်ီ
က ဝတီထလးရပလံု်းဆုိငရ်ာ ငမို န့ယအ်သးီသးီတုိမ့လှညး်  ရခိုငထ်ဝါဟာရါများကို ထတာငး်ခခံဲ့ထသးသညဟ်၏ူ။ ဤအဘဓိါန်
တွင ်မနှး်သထလာက ်ထဝါဟာရအစုံအလင ်မထေည့်လုိကန်ိုငထ်တာပ့ါ။ ရပရ်ာွထဒေသအလုိကတ်ကွဲတပပားစ ီသုံးနှုနး်ထပပာဆုိထန
ကကထသာ ထဒေသယိထဝါဟာရစကားများကိုလညး် ထေည့်သငွး်ထဖာပ်ပပခငး် မပပုလုိကန်ိုငထ်တာပ့ါ။
          ဤအဘဓိါနသ်ညက်ား ရခိုငထ်ဝါဟာရကို ပမနမ်ာဘာသာပဖင့် အဓပိ္ပါယဖ်ငွ့်ဆုိထေားထသာ အဘဓိါနပ်ဖစပ်ါသည။်'ရခိုင်-
ပမနမ်ာထဝါဟာရအဘဓိါန်' ဟ ုအမညထ်ပးသင့်ပါ၏။ သိုထ့သာပ်ငားလညး်  'ရခိုငထ်ဝါဟာရအဘဓိါန်' ဟသုာ အမညထ်ပးသင့်
ပါ၏။
          ဤထဝါဟာရအဘဓိါနက်ို လုပထ်ဆာငရ်သညမ်ာှ ဖကမ်နိုငလံု်းမရ၊ ကိုယစ်တ်ိနစှပ်ဖာ အလွနတ်ရာပငပ်နး်နမွး်နယက်က
ပါသည။် အဘယထ်ကကာင့်ဆုိထသာ ်အမှီသဟပဲပရနအ်တွက ်မမိတုိိ၌့ အယငက်ပငလု်ပထ်ဆာငထ်ေားခဲ့ထသာ အဘဓိါနအ်ကျဉး်
ကထလးထတာငမ် ှတစထ်စာငမ်ယှိခဲ့။ 'ညဉ့်နကသ်ိုငထ်ခါငး်၊ မိုးထမာှငအ်တိ ၊ ဝါးလံုးထခါငး်တွင ်ငကနး်(လူကနး်) ၊ စမး်၍သာွး
ဘသိကဲ့သို'့  လုပထ်ဆာငရ်၍ များစာွအခကအ်ခယဲှိပါသည။်
           ထုိေပ့ပင ်ရခိုငထ်ဝါဟာရကို ပမနမ်ာထဝါဟာရပဖင့် အနကအ်ဓပိ္ပါယဖ်ငွ့်ရသညမ်ာှလညး် အတိအကျလုိအပသ်ည့်အတွက ်
အလွနခ်ကခ်လှဲပါသည။် ထဝါဟာရတုိက့ို အတုိဖငွ့်ဆုိရသညထ်ေက ်အကျယတ်ဝင့်ဖငွ့်ဆုိရပခငး်သညက်ား ပို၍ပငရ်ှုပထ်ထွေး
ခယဲဉး်လှပါသည။် စာလံုးထပါငး်၊ သတ်ပုံသတ်ညမနး်ကျမး် ခိုငခ်ိုငမ်ာမာမယှိသည့်အတွကထ်ကကာင ်စမး်တဝါးဝါးနငှ့်
လုပထ်ဆာငရ်ပါသည။် ချိုယ့ငွး်မှုထတာ ့ရှိမညသ်ာတညး်။ ယငး်သို ့ချိုယ့ငွး်မှု၊ အားနညး်မှု၊ ခကခ်မဲှုတုိက့ိုရငဆုိ်င၍်ပပုလုပ်
ရသပဖင့်လညး်   အမာှးအယငွး်၊အတိမး်အထစာငး်၊ အခကျွေတ်အထချာ၊် ပိုပခငး်လုိပခငး်၊ များသညန်ညး်သညဟ်၍ူယှိကကမညမ်ာှ 
မခုျမလဲွပငပ်ဖစပ်ါသည။် ဤထဝါဟာရအဘဓိါန၌် အနကအ်ဓပိ္ပါယဖ်ငွ့်ဆုိချကမ်ာှ အဘဓိါနပ်ပုစထုသာပဂု္ိုဂ လ်၏ အာထဘာ်
အတုိငး်သာ ဖငွ့်ဆုိလုိကပ်ါသည။်
           ဤအဘဓိါနက်ို ထရးသားရသညမ်ာှ အချိနယ်၍ူ ထအးထအးထဆးထဆး တုိငပ်ငန်ှီးထနာှငပးီလုပထ်ဆာငရ်ထသာ အဘဓိါန်
မျိုးကာမဟတ်ု။ စမး်တဝါးဝါးပဖင့် ကကို းပမး်အားထုေတ်ပပုလုပရ်ထသာ အဘဓိါနမ်ျိုးပငပ်ဖစသ်ည။် ဤအဘဓိါနက်ို အချိနယ်ူ
ကာ ထစထ့စစ့ပစ်ပ ်ထသထသချာချာ ထလ့လာဖတ်ရှုထစလုိပါသည။် ယငး်သိုထ့လ့လာဖတ်ရှု၍ ထတွယ့ှိထသာ အမာှးအယငွး်၊ အပို
အလုိများကို သတ်ုသင၍် ထနာငတ်ချိနတွ်င ်ပညာယှိများရုိကန်ှိပရ်နအ်လုိင့ာှထစတနာသဒေ္ဓါတရားထေားကာ ပပုပပငထ်ပးသင့်
သညက်ို ပပုပပင၍် ပဖည့်စကွသ်င့်သညက်ို ပဖည့်စကွင်ပးီ နှုတ်ပယသ်င့်သညက်ိုလညး် နှုတ်ပယရ်နပ်ဖစပ်ါသည။် ဤအဘဓိါန်
သညက်ား ပထေမဦးစာွလမး်ခငး်ထပးထသာအဘဓိါနပ်ဖစပ်ါသည။် အတိမး်အထစာငး်အမာှးအယငွး်ပါလျှငလ်ညး် အပပုသထဘာ
အပပစမ်ထပပာပ ဲထယာနထိသာမနသကီာရပဖင့် အသင့်အတင့်နလံုှးသငွး် ဆငပ်ခငသ်ုံးသပပ်ါရန ်အထလးအနကထ်တာငး်ပနအ်ပ်
ပါသည။်
           ဤထဝါဟာရအဘဓိါနသ်ည ်အကျဉး်မျှသာပဖစပ်ါသည။်ဤကျမး်ကို အထပခပပုမှီပငမး်လျက ်ထနာကပ်ညာသျှငပ်ဂု္ိုဂ လ်
များသည ်လုိလျှငစ်ကွ၊် ပိုလျှငဖ်ျကင်ပးီ အဘဓိါနက်ျမး်ထကာငး်တစထ်စာငပ်ဖစန်ိုငထ်အာင ်ထရးသားနိုငပ်ါထစဟ ုဆန္ဒပပုလုိကရ်ပါ
ထကကာငး်။                                                                                                                                                           
                                                              အသျှငဝ်ါသဝ 

ဤအဘဓိါနသ်ည ်ဆရာထတာဦ်းဝါသဝ တစပ်ါးတညး်၏အားထုေတ်မှုပဖင့်ထဝါဟာရများကိုစစုညး်ထေားပခငး်ပဖစပ်ါသည။်ရခိုင်
ထဒေသအနှံ အသထွံေကမ်ျား ကျနရ်ှိနိုငပ်ါသပဖင့်mail-သိုပ့ဖစထ်စထအာကက်နွမ်န ့တွ်ငပ်ဖစထ်စအကကပံပုထရးသားထပးကကထစလုိ
ပါသည။်

အက္ခရာစဉ်
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အက္ခရာစဉ်
က  ကိ   ကု   ထက   ကဲ   ကယ်   ထကာ   ကက္က ူ   ကင်   ကိုက်   ကိုင်   ထကာက်   ထကာင်   ကတ်   ကပ်   ကစိ္   ကကု္က    ကတု်   ကပ်ု   ကံ   ကန်   ကမ်း   ကန်ိ ့   ကုံ    ကန်ု   ကို   ကျ 

ကျိ   ကျု  ထကျ   ကျည် ကျယ်   ထကျာ   ကျက်   ကျင်   ကျစ်   ကျမ်း   ကျန်ိ   ကျုံ   ကျို း   ကက  ကကိ   ကကူ   ထကက   ကကဲ   ကကယ်   ကကဉ်   ကကည်   ထကကာ  ကကက်   ကကင်   ကကို င်   ထကကာက် 

ထကကာင်   ကကတ်   ကကံ  ကကန်   ကကမ်ိ    ကကုံ   ကကို    ကွ   ကွိ့   ကွဲ   ကယွ်   ကကွ်   ကင်ွ   ကပ်ွ   ကန်ွ   ကကျွေ  ထကကျွေး      ကကျွေတ်   ကက   ကကိ့    ထကကး   ကကယ်

ခ   ခိ့   ခု   ခဲ   ထခါ   ခက်   ခင်   ခုိက်   ခုိင်   ထခါက်   ထခါင်   ခတ်   ထခတ်    ခပ်   ခုတ်    ခံ   ခန်   ခံု   ခုိ   ချ့   ချိ   ချူ   ထချ   ချဲ့    ထချာ   ချက်   ချင်   ချစ်   ချို င်    ချဉ်    ထချာက်

ချပ်   ချတိ်   ချုပ်   ချန်  ချန်ိ   ချုံ   ချို    ပခ   ငခိ့   ပခူ  ထပခး   ငခဲ   ပခည်   ထပခာ   ပခက်   ပခင်   ပခစ်   ငခိုင်   ထပခာက်   ပခတ်   ငခိတ်   ပခုတ်   ပခံ   ငခိမ့်   ပခုံ  ပခုန်း   ငခို့    ခွ   ခီွ   ခဲွ   ခွက်   ခွင်

ခွတ်   ခံွ   ခွန်   ခကျွေ   ခကီျွေး   ပခံ   ငခိမ့်   ပခုံ   ပခုန်း   ငခို့    ခွ   ခီွ   ခဲွ   ခွက်   ခွင်   ခွတ်   ခံွ   ခွန်   ခကျွေ   ခကျွေးီ   ထခကျွေ   ခကျွေဲ   ခကျွေတ်   ခကျွေန်   ခခ   ခခင်း   ခခန်   ခခမ်း   

ဂ   ဂါ   ဂီ   ဂု   ထဂ   ထဂါ   ဂင်   ဂုိက်   ဂုိင်   ထဂါက်   ထဂါင်   ဂတ်   ဂန်   ဂံု   ဂုိ     ဂျ    ဂျီ   ဂျူ   ထဂျာ   ဂျက်   ဂျင်   ဂျို င်   ထဂျာက်   ဂျပ်   ဂျတိ်   ဂျုတ်   ဂျန်ိး   ဂျုန်း   ဂျို

ဂျို    ပဂ   ထပဂ   ထပဂာ်   ပဂက်  ပဂင်   ပဂစ်   ထပဂာက်  ပဂတ်   ပဂုတ်   ပဂန်း   ပဂုံ     ငဂို  ငဂိုဟ်   ဂွ   ဂိွ   ထဂွ   ဂွက်   ဂွင်   ဂွမ်း   ဂကျွေတ်   ဂကျွေမ်း   ခဂတ်   ခဂန်း

ဇ   ထဇာ

င   ငူ   ထငး   င့ဲ   ငယ်   ထငါ   ငင်   ငက်   ငုိက်   ထငါက်   ထငါင်း   ငတ်   ငုတ်   ငံ   ငမ်း    င့ံု    ငုိ   ပငာ   ငငိ   ပငု  ထပငာ်   ပငင်း   ထပငာင့်   ငငိန့်   ငငို   ငွါး   ငိွ့  ငှ   ငှက်   

စ   စိ   စု   ထစ   စဲ   စည်   ထစာ   စက်   စင်   စစ်   စိုက်   စိုင်   စဉ်   ထစာက်   ထစာင်   စပ်  စတ်ိ   စတ်ု   စံ   စန်   စန်ိ   စမ်ိ   စုံ   စန်ု   စို   စွ   စွိ့    စွဲ   စယွ်   စကွ်   စင့်ွ

စတွ်   စပ်ွ   စွံ   စမ်ွး  စန်ွ

ဆ   ဆိ   ဆု   ဆဲ   ဆည်   ဆယ်   ထဆာ်   ဆက်   ဆင်   ဆစ်   ဆုိက်   ဆိုင်   ထဆာက်    ထဆာင်   ဆတ်   ဆိတ်   ဆုတ်   ဆံ   ဆန်   ဆိမ့်   ဆံု   ဆုိ   ဆွ   ဆီွ   ဆွယ်   ဆဲွ   ထဆွး

ဆွတ်   ဆ့ံွ    ဆမ်ွး

ဇ   ဇိ   ဇု   ထဇ   ဇက်   ဇင်   ဇိုင်   ထဇာင်   ဇတ်   ဇန်   ဇမ်း   ဇိမ့်   ဇုံ   ဇ့ုိ    ဇဲွ   ဇွတ်   ဇွန်း   

ဈ   ဈာန်

ဉ   ဉာဏ်   ဉာတ်

ည   ညီ   ထည   ညဉ့်   ထညာ   ညက်   ညင်   ညစ်   ညို င်   ထညာင်   ညပ်   ညပ်ိ   ညံ   ညို    ညတွ်   ညန်ွ   ညာှ   ညှိ   ညညှ့်   ထညာ်ှ   ညကှ်   ညင်ှ   ညစှ်    ထညာှက်   ညပ်ှ   ညှို    ညတွ်   ညမန်

ဋ   ဌ   ဍ   ၓ   ဏ

တ   တိ   တု   ထတ   တဲ   တည်   ထတာ   ထတာ်   တက်   တင်   တစ်  တိုက်   တိုင်   ထတာက်   ထတာင်   တတ်   တပ်   တတိ်   တတု်   တံ   တန်   တမ်း   တန်ိ   တမ်ိ   တုံ   တန်ု   တို   

တျာ   ကတိ   ကတင်း   တွ   တွိ့    ထတွ   တွဲ   တယွ်   တကွ်   တင်ွ   တကွ်   တန်ွ

ထေ   ထိေ   ထုေ   ထထေ   ထဲေ   ထေယ်   ထေည်   ထထော   ထေက်   ထေင်   ထေစ်   ထုိေက်   ထုိေင်   ထထောက်   ထထောင်   ထေတ်   ထေပ်   ထိေတ်   ထိေပ်   ထုေတ်   ထံေ   ထေန်   ထေမ်း   ထိေန်   ထိေမ်  

ထံုေ   ထုိေ   ထွော   ထီွေ   ထထွေ   ထွေက်   ထွေင်   ထွေတ်   ထွေန်   ထိွေတ်

ဒေ   ဒိေ   ဒုေ   ထဒေ   ထဒေါ   ဒေက်   ဒေင်   ဒုိေက်   ဒုိေင်   ထဒေါက်   ထဒေါင်   ဒေတ်   ဒိေတ်   ဒုေက်   ဒေဏ်   ဒေန်   ဒံုေ   ဒုေန်   ဒုေလ်   ဒုိေ   ဒွေ   ဒိွေ   ထဒွေး   ဒွေတ်   ဒွေန်

ဓ   ဓိ   ဓူ   ဓါတ်   ဓမ္မ

န   နိ   နု   ထန   နယ်   နညး်   ထနာ   နက်   နင်   နစ်   နုိင်   ထနာက်   ထနာင်   နတ်   နုပ်   နိက်   နုတ်   နံ   နန်   နာမ်   နိမ့်   နံု   န့ုိ   နွား   နီွ   နွယ်   န့ဲွ    နံွ   နှ   နီှး   နှူး

ထနှာ   နှင်   နှစ်   နှိုက်   နှိုင်း   ထနှာက်   ထနှာင်   နှတ်   နှပ်   နိှပ်   နှုတ်   နံှ   နိှမ်   နှံု  နှိုး   နမီး   နမဲ   နမမ်း

ပ   ပိ   ပု   ထပ   ပဲ   ပယ်   ထပါ   ပက်   ပင်   ပစ်   ပုိက်   ပဥစ္   ထပါက်   ထပါင်   ပတ်   ပိတ်   ပုတ်   ပုပ်   ပ့ံ   ပန်   ပိန်   ပုဏ   ပံု   ပုန်   ပုိ   ပျ   ပျူ   ထပျာ   ပျက်

ပျင်   ပျစ်   ပျို င်   ပျဉ်   ထပျာက်   ပျပ်   ပျံ   ပျန့်   ပျို    ပပ   ငပိ   ပပု   ထပပ   ငပဲ   ပပည်   ထပပာ   ပပက်   ပပင်   ပပစ်   ငပိုက်   ငပိုင်   ထပပာက်   ထပပာင်   ပပတ်

ငပိတ်   ပပုတ်   ပပန်   ငပိန်   ပပုံ   ပပုန်း   ငပို   ပွ   ပိွ   ထပွ   ပဲွ   ပွက်   ပွင့်   ပွတ်   ပွန်   ခပီ   ခပတ်   ခပန်   ခပမ်း

ဖ   ဖိ   ဖု   ထဖ   ဖဲ   ဖယ်   ထဖါ   ဖက်   ဖင်   ဖစ်   ဖုိင်   ထဖါက်   ထဖါင်   ဖတ်   ဖန်   ဖိန့်   ဖံု   ဖုန်   ဖုိ   ဖျာ   ဖျူး   ထဖျာ   ဖျက်   ဖျင်   ဖျို င်   ဖျဉ်   ထဖျာက်   ထဖျာင်  ဖျတိ်   ဖျံ

ဖျို    ပဖ   ငဖိ   ပဖူ   ထပဖ   ငဖဲ   ပဖည့်   ထပဖာ   ပဖက်   ပဖင်း   ပဖစ်   ငဖိုင်   ထပဖာက်   ပဖတ်   ငဖိတ်   ပဖုတ်   ပဖန့်    ငဖိန့်    ပဖုန်း   ငဖို   ဖွ   ဖီွ   ထဖွ   ဖဲွ  ဖွယ်   ဖွင့်   ဖွတ်   ဖွပ်   ဖ့ံွ

ဗ   ဗိ   ဗူ   ထဗ   ထဗါ   ဗက်   ဗင်   ဗုိင်   ထဗါက်   ထဗါင်   ဗက်   ဗုတ်   ဗုဒေ္ဓ   ဗန့်   ဗံု   ဗုန်း   ဗုိလ်   ဗျ   ဗျူ   ထဗျ   ဗျညး်   ထဗျာ   ဗျက်   ဗျင်း   ဗျိုက်   ဗျစ်   ဗျို င်း   ထဗျာင်း 

ဗျပ်   ပဗ  ငဗီး   ပဗူ   ပဗက်   ပဗင်း   ပဗစ်   ထပဗာက်   ထပဗာင်   ပဗက်   ပဗုတ်   ပဗုန်း   ပဗဟ္မ   ဗွါ   ဗီွ   ထဗွ   ဗွက်   ဗုိင်   ဗိွုင်   ခဗက်

ဘ   ဘိ   ဘု   ထဘ   ဘဲ   ဘယ်   ထဘာ   ဘက်   ဘင်   ဘိုင်   ထဘာက်   ထဘာင်   ဘတ်    ဘတိ်   ဘတု်   ဘန့်    ဘမ်း   ဘန်ိး   ဘုံ   ဘန်ုး   ဘို   ဘာွး   ဘွ့ဲ    ဘင်ွး

မ   မိ   မု   ထမ   မဲ   မည်   မယ်   ထမာ   မက်   မင်   မုိက်   မဉ္ဇ    ထမာက်   ထမာင်   မတ်   မိတ်   ထမတ္တာ   မုတ်   မံ  မန်   မာန်   မိန့်   မံု   မုန်   မုိ   မုိဇ်း   မျ   ထမျာ   မျက်

မျို း   မျဉ်း   ထမျာက်   မျတိ်   မျို   ပမ   ငမီ   ပမူ   ငမဲ   ပမည်   ပမက်   ပမင်   ပမစ်   ငမိုင်   ထပမာက်   ထပမာင်း   ပမတ်   ငမိတ်   ပမုပ်   ပမန်   ပမမ်း   ငမိန်  ပမုံ   ပမုန်း

ငမို   မွ့   မိွ   မဲွ   မွတ်   မွန်   မွမ်း   မိွန့်   ခမ့   ခမိ   ခမက်   မှ   မီှ   မှု  မ့ဲှ     ထမှာ်   မှက်   မှင်   မှိုင်   ထမှာက်   ထမှာင်   မှတ်   မှုတ်    မံှ  မှန်   မိှန်   မှုန်   မှို   မမ   မမိ   မမတ်   မမန်

မျှ   ထမျှာ်   မျှင်   မျှို င်   မျှဉ်း   ထမျှာင်   မျှတိ်   ပမှား   ထပမှး   ပမှင့်   ထပမှာက်   ထပမှာင့်   ပမှုံ   ခမ

ယ   ယိ   ယု   ထယ   ယဲ့   ထယာ   ယက်   ယင်   ယစ်   ယိုင်   ယဉ်  ထယာက်   ထယာင်   ယပ်   ယမ်း   ယမ်ိး   ယတု်   ယုံ   ယို   ယွ   ယွဲ   ယင်ွး   ယန့်ွ    ယာှ   ယှိ   ယှူ    ယှဲ

ယကှ်   ယင်ှး   ယှိုက်   ယဉ်ှ      ထယာှက်   ယပ်ှ   ယစှ်   ယပ်ှ   ယှိတ်   ယှုပ်   ယှံ   ယှ့ံု    ယှိန်   ယှ့ို    ယမီ   ယမဲ   ယမတ်   ယမန်း   ယမိတ်

ရ   ရိ့    ရု   ထရ   ရဲ   ရည်   ရယ်   ထရာ   ရက်   ရင်   ရစ်  ရိုက်   ရုိင်   ရဉ်   ထရာက်   ထရာင်   ရပ်   ရက်ိ   ရတ်ိ   ရပ်ိ   ရုတ်   ရံ   ရန်   ရမ်း   ရန့်ိ ရံု   ရုန်  

 ရုိ   ရွ့    ရာွ   ရွိ့    ထရးွ  ရွဲ  ရယွ်   ရကွ်   ရင်ွ   ရတ်ွ   ရပ်ွ  ရွိတ်   ရွံ  ရန်ွ   ရမမ်း   ရာှ   ရှိ့    ရှု  ထရှ   ရည်ှ   ရက်ှ   ရင်ှ   ထရာှက်   ရှ့ံု   ရှုန်း   ရမ့  

  ရမာ   ရှိုတ်   ရှုတ်   ရှုပ်   ရမ့ံ  ရမီ   ထရွ့    ရမဲ   ရမင်   ရမတ်   ရမန်   ရမမ်း

လ   လိ့   လု   ထလ   လဲ   လည်   လယ်   ထလာ   လက်   လစ်   လုိက်   လုိင်   လုိဏ်   ထလာက်   ထလာင်   လတ်   လပ်   လာဘ်   လိပ်   လုတ်   လုပ်   လန်   

လံ   လမ်း   လိန်   လိမ်   လံု   လုိ   လျ   ထလျာ်   လျက်   ထလျာက်   ထလျာင်း   လျပ်   လွ   လွယ်   လဲွ   လွင်   လွတ်   လွန်   လွမ်း   လှ   

လီှ   လှူ   လဲှ   လှည့်   လှယ်   ထလှာ်   လှစ်   လှိုင်   ထလှာက်   ထလှာင်   လှပ်   လှုပ်  လံှ   လှန်   လှမ်း   လိှမ့်   လှံု   လျှာ   ထလျှာ   လျှင်

ထလျှာက်   လျှပ်   လျှံ   လျှို    လမ   လဲွ   လမင့်   လမတ်   လမန်   လမမ်း

ဝ   ဝိ   ဝူး   ထဝ   ဝဲ   ဝယ်   ထဝါ   ဝက်   ဝင်   ဝုိက်   ဝုိင်   ဝဋ်   ဝတ်   ဝပ်   ဝိတ်   ဝုတ်   ဝုန်း   ဝန်   ဝမ်း   ဝှ   ဝီှး   ထဝ့ှ    ဝဲှ   ဝှက်   ဝှန်   ဝိှန်း

သ   သိ   သု   ထသ   သဲ   သည်   ထသာ   သက်   သစ်   သိုက်   သိုင်း   ထသာက်   ထသာင်   သတ်   သပ်   သဗ္   သဒေ္ဒ   သဒိေ္ိဓ   သပ်ိ   သတု်   သံ   သန်   သမ်း   သန်ိ  

သမ်ိ   သဉ်ု   သုံး   သို   သွ   သွိ့    ထသွ   သယွ်   သကွ်   သင်ွ   သပ်ွ   သျှူ   ထသျှ   သျှင်   သျှတိ်   သျှန်ိ   သျိှု   သျီှး

ဟ   ဟိ   ဟု   ထဟ   ဟဲ   ဟညး်   ဟယ်   ထဟာ   ဟက်   ဟင်   ဟစ်   ဟိုက်   ဟိုင်   ထဟာက်   ထဟာင်   ဟတ်   ဟပ်   ဟတိ်   ဟတု်   ဟပ်ု   ဟန်   ဟမ်   

ဟန်ိ   ဟုံ   ဟန်ု   ဟို   ဟမ   ဟမက်   ဟမင်   ဟမို င့်   ဟမန်

ဠ

အ   အာ   အိ   အု   ထအ   အဲ   အညး်   ထအာ   အက်   အင်   အိုက်   အိုင်   အဉ်   ထအာက်   ထအာင်   အပ်   အတိ်   အပ်ိ   အတု်   အပ်ု   အံ  အန်   အမ်း   အန့်ိ 

အမ်ိ   အုံ   အန်ု   အို   အွ့    အွို င်   အွ့ံ

ဣ    ဤ   ဥ   ဦ   ဥု   ဧ   ဧည့်   ဩ   ထဩာ်



.

က

က၁ ဝိ ပပုသပူဖစသ်ကူို ညမန်ပပထသာစကားလံုး။ he

က၂ ဝိ ဖဲကကညထွ်ေကခွ်ာလာခ့ဲရာအရပ်စသညတ်ိုက့ိုညမန်ပပထသာစကားလံုး။ မှ။ leave the place(firm) 

က၃ ဝိ တညထ်နရာအရပ်ကိုညမန်ပပထသာ စကားလံုး။ မှ။ location place

က၄ ဝိ ပပုရာ၊ တညရ်ာ၊ ပဖစရ်ာအရပ်တစခု်ခုကိုရညမှ်တ၍် ထပပာထသာစကား။ ၌။ တင်ွ။

က၅ သမ် တစစ်ုံတစခု်ကိုပပုလုပ်ပခင်း၊ ပဖစပ်ခင်းကိုရညရ်ယွ၍် ထပပာဆုိရာတင်ွ သုံးထသာစကား။ မူ။ ထသာ်။ လျှင်။ create something of aim

က၆ ကကိ ခုတသ်ည။် ခုတပ်ဖတသ်ည။် ပုိင်းပဖတသ်ည။် chop, cut

က၇ ကကိ သ၊ီ ဆုိ၊ မှုတတ်းီသာ တရူယိာအသပံဖင့်ခန္တာကိုယလ်ကစ်သညတ်ိုက့ိုရှုချင်စဖွယပ်ဖစထ်အာင် လှုပ်ရာှး၍ပပသည။် dance

က၈ န ဆင်ပမင်းတိုထ့ကျာကန်ုးထေကတ်င်ွ လူထုိေင်ရန်ပပုလုပ်ထေားထသာထနရာ။ saddle

က၉ န ဗျညး်သုံးဆယသ်ုံးလံုးတိုတ့င်ွ အစပဖစသ်ာအက္ခရာ။ ကကကးီဟထုခါ်သသည။် 1 of Burmese consonant

ကကျက် န ထလှစပ်ရာတင်ွ ပျဉ်ချပ်နှင့် ထလှထထောကက်ို ဦးထခါင်းပမုပ်ထအာင် ရုိကသ်င်ွးရထသာ သခံကျွေန်၊ သစခ်ကျွေန်၊ သစစ်ို၊့ ဝါးစို။့ spiky

ကကျကထ်ပါက် န abdomen through of ship

ကကျကထုိ်ေး ကကိ မခံချ ိမခံသာ ထအာင်ထစာင်းထပမာင်းထပပာဆုိသည။် cheap gibe

ကကျကပ်င် န ဆပ်သာွးဖူးပင်ကဲ့သို ့အသးီထပခာကက်ို ချညခ်င်ရင်ှးရာတင်ွ အသုံးပပုသည့်အပင် တစမ်ျို း။

ကကကးီ န က အက္ခရာကိုထခါ်ထသာအမည။်

ကကကို း၁ န ခန္ဓာကိုယ ်၌ ဆင်ပမန်းထသာတန်ဆာတစမ်ျို း။ jewelery

ကကကို း၂ န ornament

ကကကို း၃ န ကဟန် နညး်စနစ။် dance

ကခဂဇ ကကဝိိ ကွဲကွဲ ပပားပပား။ ပခားပခားနားနား။ ထသထသချာချာ။ အတအိကျ။ exactly

ကခုန် ကကိ ကိုယခ်န္ဓာကို ထပမာက ်ထအာင်ကကထအာင် ကသည။် dancing

ကခံုးမီှ ကကိ အပ်ိ၍မထပျာ်တထပျာ် ရှိသည။် ၂ အခုိကအ်တန်အ့နညး်ငယအ်ပ်ိသည။် drowse

ကကဝိိ အပ်ိ၍မထပျာ်တထပျာ် ရှိသည့် အခုိက။် ၂ အတန်ငယ ်အပ်ိထပျာ်ထနခုိက။် drowsiness

ကချကရာ ကကဝိိ အသုံးမကျ၊ ထအာကတ်န်းကျလျက။် nugatory

ကချရာ နဝိ အသုံးမကျ ၊ ထအာကတ်န်းကျထသာ။ ineffective

ကချကီခကျွေတ် ကကဝိိ အလဲွလဲွ အမှားမှား။ အလဲွလဲွ အထချာ်ထချာ်။ ၂ ထပါ့ထပါ့တန်တန်။ boner

ကချးီကနာ န အသကရ်ှူ  ပပင်းထသာ ထချာင်းဆုိးနာ တစမ်ျို း။ ကတုဟ်းီနာ။ cough

န ရယေ်မာဖွယစ်ကား။ ရယထ်မာဖွယအ်ထကကာင်းအရာ။                                                                                               joke

ကကဝိိ အလူှိုကသ်ညး်လှိုက။် အားရပါးရ။ စတိပ်ါလကပ်ါ။ ဟကဟ်က ်ပကပ်ကရ်ယသ်ည။် loud of laugh

ကချးီနာ န အသကရ်ှူ  ပပင်းထသာ ထချာင်းဆုိးနာ တစမ်ျို း။ ကတုဟ်းီနာ။ cough

ကထချာ်ကထရာ် ကကိ ပျကရ်ယမ်ှုပပုသည။် သထရာ်ထပပာင်ထလှာင်သည။် deride

စဉ်

စဉ်

စဉ်

destination, scenes of 
aim စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သစလံု်းတစလံု်းတညး်ကို ထွေင်းခုတ ်ပပုလုပ်ထေားထသာ(လံုးထွေင်း)ထလှတင်ွ ၀မ်းဗုိက၌် တစလ်ကမ်ထလာကခ်န့်ထဖာက ်ထေားရ
ထသာ အထပါက။် စဉ်

စဉ်

Screw and dried fruit 
as a kind of Yarn used 
to clean plant စဉ်

the letter called names 
of first of Burmese 
consonant စဉ်

စဉ်

ဆင်၊ ပမင်း စသညတ်ိ့ု၏ ထကျာကန်ုးထေက၌် လူထုိေင်ရန် ပပုလုပ်ထေားထသာ ကကို မထစာင်းမထရွ့ ရထအာင် ချညဖ့ဲွ်ထသာကကို း။
ဆင်၊ ပမင်း စသညတ်ိ့ု၏ ခန္ဓာတင်ွဆင်ထေားထသာ အဆင်တန်ဆာများ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကခံုးမီှကခံုး
မမား စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကချးီကနာ 
လုိင်ထယာင်ဖွယ် စဉ်

ကချးီကနာ
လုိကထ်ယာင်
ရယ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

    အက္ခရာစဉ်
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န ချို ချဉ်အရသာရှိထသာ ထရာှကသ်းီတစမ်ျို း။                                                                                                        lemon

ကငခီသည် န အကပညာပဖင့် အသကထ်မွးသ။ူ ကထချသည။် dancer

ကစား သမ် အမီှပုဒ်ေစနှုင့် အထပခခံပုဒ်ေစတုိုက့ျု စပ်ထပးထသာ ဆန်က့ျင်ဖကစ်ကားလံုး။ opposite

ကစကိစပ် ကကိ အကွဲကွဲ အပဲပားပပားပဖစသ်ည။် ရန်စစပ်ဖစသ်ည။် ထကကညကပ်ျကစ်းီသည။် war

ကစကိစိုင် ကကဝိိ without purpose

ကစတိိုက် ကကိ လူကိုရယထ်မာထအာင် ချို င်းကကား၊ ခါးကကားစသညတ်ိုက့ိုထုိေးဆွထပးသည။်

ကစထုိိေး ကကိ လူကိုရယထ်မာထအာင် ချို င်းကကား၊ ခါးကကားစသညတ်ိုက့ိုထုိေးဆွထပးသည။်

ကစကိကို န ထကာ်ရညက်ဲ့သို ့ပျစခ်ကျွေထဲအာင်ကျို ချကထ်ေားထသာအရည။် ထကာ်ရညက်ဲ့သိုပ့ျစခ်ကျွေထဲအာင် ကျို ချကထ်ေားထသာ စားဖွယထ်သာကဖွ်ယ။်

ကထစာ်ကရား ကကဝိိ အကွဲကွဲ အပပားပပား။ ဖရုိဖရ။ဲ derange

ကထစာ်ကရဲ ကကဝိိ အကွဲကွဲ အပပားပပား။ ဖရုိဖရ။ဲ derange

ကထစာ်လယား ကကဝိိ အကွဲကွဲအပပားပပား။ ထသသပ်ပခင်းမရှိဘ။ဲ စညး်ကမ်းမရှိဘ။ဲ ပရမ်းပတာ။ chaos

ကစိုင်ကစိုင်၁ ဝိ arrival

ကစိုင်ကစိုင်၂ ကကဝိိ အလျင်စလုိမရှိ။ အချန်ိယလူျက။် ပဖညး်ပဖညး်ထနှးထနှး။ slowly

ကကဝိိ arrival

ကစကက်တက် ကကဝိိ ခုိကရ်န်ပဖစပွ်ားလျက။် စကားပငင်းခံုထသာအားပဖင့်။ မသင့်မတင့် သညပ်ဖစ၍်။ clash occurred

န အမျကထ်ဒေါသထွေကပ်ခင်း။ ခုိကရ်န်ထဒေါသပဖစပ်ခင်း။ wrath

ကကဝိိ အမျကထ်ဒေါသထွေကပ်ခင်း။ ခုိကရ်န်ထဒေါသပဖစပ်ခင်း။ wrath

ကစကက်ရက် ကကဝိိ အမျကထ်ဒေါသထွေကပ်ခင်း။ ခုိကရ်န်ထဒေါသပဖစပ်ခင်း။ wrath

ကစကက်ရင်း ကကဝိိ အစအီစဉ်မကျ ပပန်က့ကလဲျက။် ဖရုိဖရ။ဲ derange

ကကဝိိ ထသသပ်ပခင်းမရှိပဲ။ စညး်ကမ်းမရှိပဲ။ ပရမ်းပတာ။ chaos

ကကဝိိ အကွဲကွဲအပပားပပား။ ထသသပ်ပခင်းမရှိဘ။ဲ စညး်ကမ်းမရှိဘ။ဲ ပရမ်းပတာ။ chaos

ကစပ် ကကဝိိ play

ကကိ ကိုယလ်ကလ်ှုပ်ရာှးမှုကိုထဖာ်ပပသည။် ပမူးတးူထပျာ်ပါးကကသည။် shown to shake hands

ကစပ်ထတ ကကိ ကိုယလ်ကလ်ှုပ်ရာှးမှုကိုထဖာ်ပပသည။် ပမူးတးူထပျာ်ပါးကကသည။်                                                                           shown to shake hands

ကစပ်တမ်း န အမူအရာ။ ဟန်အထနအထေား။ style

ကစပ်ထဖာ် န အတတူကထွပါင်းသင်းထနထုိေင်လာသ။ူ အထပါင်းအထဖာ်။ အထပါင်းအသင်း။ living together

ကစပ်ရှုပ် န ကထလးတို၏့ထပျာ်ရမင်မှုအတကွပ်ပုလုပ်ထေားထသာ ကကျွေရဲှုပ်နွားရုပ်စထသာ ပစည္း်။

ကစပ်ဝုိင်း န ကစားထနထသာထနရာ အရပ်။ အထလာင်းကစား ကစားထနထသာလူစ၊ု လူထဝး။ playable place

ကစပ်ကတမ်း ကကဝိိ ဘာဘညာညာရယလုိ်မ့သပဲိ။ အထယာင်ထယာင် အမှားမှား။ တတိကိျကျ ထသထသချာချာ မဟတုပဲ်။ စမ်းတဝါးါး။ not exactly

ကစမ်းကရမ်း ကကဝိိ မစဉ်းမစား၊ မဆင်မပခင်။ မတမိကျ။ not exactly

ကချို းကချဉ်
သးီ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထရာကတ်တရ်ာရာ။ ထတာင်ထတာင်ထပမာကထ်ပမာက။် ရညရ်ယွခ်ျကမ်ရှိပဲ။ ထပါကက်ရသာွးလာလျက။် တစရ်ာွငပီးတစရ်ာွသာွးလား
လျက။် စဉ်

grave bitter laugh, 
gives probe စဉ်

grave bitter laugh, 
gives probe စဉ်

liquid that boiled like 
glue viscous စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစထ်နရာမှ တစထ်နရာ။ တစရ်ပ်မှ တစရ်ပ်။ တစရ်ာွမှ တစရ်ာွ (သိ့ုဆုိကထ်ရာကပ်ခင်း။) စဉ်

စဉ်

ကစိုင်က
ထရာက် တစထ်နရာမှ တစထ်နရာ။ တစရ်ပ်မှ တစရ်ပ်။ တစရ်ာွမှ တစရ်ာွ (သိ့ုဆုိကထ်ရာကလ်ျက။်) စဉ်

စဉ်

ကစက်
ကထတာက် စဉ်

ကစက်
ကထတာက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကစင်းက
ထရာက် စဉ်

ကစင်းကလ
ယား စဉ်

ထတာ၊ ထတာင်၊ ထရ။ ဥယျာဉ်၊ ပခံထပမ စသညတ်ိ့ု၌ ပမူးတးူထပျာ်ပါးသည။် ယမ်ိးယိုင် လှုပ်ရာှးသည။် မတညင်ငိမ်ထအာင် လှုပ်ရာှး
ထစသည။် ထပပးခုန်ပခင်းစသညတ်ိ့ုပဖင့် ကိုယလ်ကလ်ှုပ်ရာှးထပျာ်ပါးသည။် ကစားသည။် ကျစီယသ်ည။် စဉ်

ကစပ်ကတ်
ထတ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

creation toy buffalo 
calf for children စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

    အက္ခရာစဉ်
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ကစမ်းကဝါး ကကဝိိ မတမိကျ၊ မပီမသ၊ မထသမချာ၊ မပုိင်မနုိင်။ စမ်းတဝါးဝါး။ not exactly

ကစိုးကရား ကကဝိိ အကွဲကွဲ အပပားပပား၊ ကစဉ့်ကရ၊ဲ ဖရုိဖရ၊ဲ အစစီဉ်မကျ ပပန်က့ကလဲျက။်                                                                      chaos

ကစိုကရဲ ကကဝိိ အကွဲကွဲ အပပားပပား။ အစစီဉ်မကျ ပပန်က့ကလဲျက။် chaos

ကစိုကထရာ ကကဝိိ အကွဲကွဲ အပပားပပား။ အစစီဉ်မကျ ပပန်က့ကလဲျက။် chaos

ကဆုန် န ပမန်မာတစဆ်ယ့်နှစလ်တင်ွ နှစထ်လပမာကပ်ဖစထ်သာ လ၏အမည။်

ကဆဲွကငင် ကကဝိိ စတိမ်ရှိပဲလုိကပ်ါသာွးရ၊ လုပ်ထဆာင်ရထသာအားပဖင့်။ in no mood

ကညာပျို န အပျို စင်။ အပျို ။ virgin

ကညုကည ကကဝိိ ကကင်ကကင်နာနာ။ ယယုယုယ။ ချစခ်င်ကကင်နာစာွ။ ဂရုတစိုက။် tenderly

ကညင်သန်ိပင် န ထဆးပင်တမျို း။ a tree

ကညစ် န ထပရကွ၊် ထေန်းရကွတ်င်ွစားထရးသည့်သခံကျွေန်။ kind of write material

ကတိ န သထဘာချင်းတိုကဆုိ်င်ညညီတွခ်ျက၊် လုိကန်ာထဆာင်ရကွပ်ပုလုပ်ပါမညဟ် ုအာမခံချက။် promise

ကတကိ၀တ် န ေပပာဆုိသည့်အတိုင်းသထဘတညူထီဆာင်ရကွထ်ပးပခင်း။ talk to carry out

ကတးီကထမျာ ကကဝိိ အထလာတကကးီ။ အလျင်စလုိ။ ကမန်းကတန်း။ hurried

ကတးီတိုက် ကကိ လူကိုရယထ်မာထအာင် ချို င်းကကား၊ ခါးကကားစသညတ်ိုက့ိုထုိေးဆွထပးသည။်

ကတးီထုိေး ကကိ လူကိုရယထ်မာထအာင် ချို င်းကကား၊ ခါးကကားစသညတ်ိုက့ိုထုိေးဆွထပးသည။်

ထကတတိုက် ကကိ ကကကမ်ထအာ်သည။် ကထတာ်သည။် အထဖာ်ရာှသည။် hen the operator

ထကထတာ့ န funnel

ကတက် န hollowed log

ကတကခ်ျဉ် န plant

ကတင် န အထပခထလးထချာင်း စသညတ်ပ်ထေားထသာ အပ်ိစရာ ထညာင်ထစာင်း။ အပ်ိစင်။ ကတင်ထေကမှ်ာ၊ လူထုိေင်စရာ ခံု။ beds

ကထတာက် န hollowed log

ကကဝိိ အထယာင်ထယာင် အမှားမှား။ အကွဲကွဲ အပပားပပား။ တစသ်းီတစပ်ခားပဖစလ်ျက။် individual

ကကဝိိ အသင့်မတင့်၊ စတိသ်ထဘာထေားချင်း မကိုကည်။ီ ခုိကရ်န်ပဖစပွ်ားထသာအားပဖင့်။ wrath

ကကဝိိ အသင့်မတင့်၊ စတိသ်ထဘာထေားချင်းမကိုကည်။ီ အပငင်းအခံု အထနှာကအ်ယကှပ်ဖစထ်သာအားပဖင့်။ wrath

ကကဝိိ မငငိမ်မသက။် မတညမ်တံ့။ လွင့်လွင့်ပါးပါး။ turbulent

ကကဝိိ turbulent

ကကဝိိ ထဖာကပ်ပန်တန်ုလှုပ်လျက။် အထယာင်အမှား။ error slightly wrong

ကကဝိိ ထဖာကပ်ပန်တန်ုလှုပ်လျက။် အထယာင်အမှား။ error slightly wrong

ကကဝိိ အလျင်စလုိ။ ကမန်းကတန်း။ အထလာတကကးီ။ hurried

ကကဝိိ မငငိမ်မသက။်မတညမ်တံ့။ turbulent

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
Kasone(the second month 
of myanmar’s twelve 
months) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

grave bitter laugh, 
gives probe စဉ်

grave bitter laugh, 
gives probe စဉ်

စဉ်

အထေကအ်၀ကျယ၍် ထအာကပ်ခရှုးသာွးထအာင်ပပုလုပ်ထေားထသာခွက။် စက္က ၊ ဖကရ်ကွ ်စသညတ်ိ့ုကို ယင်းကဲ့သိ့ု အထပါကမ်ပါ
ထအာင် ပပုလုပ်ထေားထသာခွက။် လကဖ်ဝါးနှစခု်ကို ကျုံ့ခွကထ်အာင် ပပုလုပ်ငပီးထရထသာကရ်ထသာခွက။် စဉ်

သစတ်ုံးကို အထခါင်းထွေင်းထေားထသာစညတ်စမ်ျို း။ တုံးထမာင်း။ အန်ုးထမာင်း။ ကလုားတက။် ဘန်ုးကကးီထကျာင်း၌ဆွမ်းချကခ်ျန်ိ၊ 
ဆွမ်းစားချန်ိတိ့ု၌ အချကထ်ပးတးီထခါကထ်သာစညတ်စမ်ျို း။ စဉ်

အရကွနု်နုကို (တမာချဉ်ကဲ့သိ့ု) ချညတ်ည၍်လညး်ထကာင်း၊ ထရပဖင့်ပပုတ၍်လညး်ထကာင်း တိ့ုစားရထသာ အပင်ငယတ်စမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

သစတ်ုံးကို အထခါင်းထွေင်းထေားထသာစညတ်စမ်ျို း။ တုံးထမာင်း။ အန်ုးထမာင်း။ ကလုားတက။် ဘန်ုးကကးီထကျာင်း၌ဆွမ်းချကခ်ျန်ိ၊ 
ဆွမ်းစားချန်ိတိ့ု၌ အချကထ်ပးတးီထခါကထ်သာစညတ်စမ်ျို း။                                                                                         စဉ်

ကထတာက်
ကထချာက် စဉ်

ကထတာကက်
စပ် စဉ်

ကထတာကက်
ယကှ် စဉ်

ကထတာက်
ကရက် စဉ်

ကထတာကက်
ချား မငငိမ်မသက။် မတညမ်တံ့။ (စတိထ်ဖာကပ်ပန်တန်ုလှုပ်လျက်) စဉ်

ကထတာင်က
ထချာက် စဉ်

ကထတာင်ထချာ
ကခ်ျား စဉ်

ကထတာင်
ကတိုက် စဉ်

ကထတာင်က
ယက် စဉ်

    အက္ခရာစဉ်



.

ကကဝိိ accident

ကထတာင်း န ထသာကထ်ရထေည့်ထသာလညပ်င်းရညှရ်ညှအ်ိုးငယတ်စမ်ျို း။ ထရတထကာင်း။ water pot

န equipment

ကတတု် န revetment

ကတတုပ်က် န လယက်င်ွးတင်ွထတွတ့တထ်သာလံုးဝုိကထ်သာခရုကကးီတစမ်ျို း။ shell

ကတန်ိး န ကမ်ွးသးီ ၊ စပါးစသည့်ထနလှမ်းစရာ စင်ပမင့်။ stage for rice

ကတမ်ိး ကကဝိိ လှုပ်လှုပ်ရရွ ွ၊ မငငိမ်မသက။် တမ်ိးပါးယမ်ိးယိုင်လျက် restless

ကတမ်ိးကထတ န ထသထသာအပဖစသ်ိုထ့ရာကပ်ခင်း။ die

ကကဝိိ ယမ်ိးယိုင်လျက၊် အမှားမှား အယင်ွးယင်ွး။ ယင်ွးမှားလျက။် incontinence

ကတန်ုကယိုင် ကကဝိိ ကိုယက်ိုမထိေန်းနုိင်ဘ ဲယမ်ိးယိုင်ထုိေးလျက။် လှုပ်နဲလ့ျက။် incontinence

ကတန်ုကရီ ကကဝိိ တန်ုတန်ုရရီ။ီ လှုပ်လှုပ်ရရွ။ွ tremble

ကတိုး၁ န အနံထ့မမးသည့် ထဆးဖက၀်င်ထသာပစည္း်မျို း။

ကတိုး၂ န ထရထကကာင်းလမ်းတင်ွတထနရာမှ တထနရာသိုထ့လှပဖင့်ပုိထ့ဆာင်ပခင်း။ boat

ကတိုးနပျို း န အနံထ့မမးထသာ ငှကထ်ပျာပင်တစမ်ျို း။

ကထေကမ ကကဝိိ အကအူည။ီ အထစာင်အမ။ ထရှ ထ့ဆာင်ထရှ ရ့ကွပ်ပု၍။ ဦးစးီကပ်ွကထဲသာအားပဖင့်။ flow control

ကထေားကရား ကကဝိိ အကွဲကွဲ အပပားပပား။ အစစီဉ်မကျ ပပန်က့ကလဲျက။် ဖရုိဖရ။ဲ ကစဉ့်ကရ ဲပျကပ်ပားလျက။် derange

ကထိေက န ထလာက၊ီ ထလာကတု္တ ရာ စာထပပုိခ့ျသ။ူ ပရသိတတ်ိုအ့ားသမှိတဖုိ်ရ့န် အထကကာင်းတစုံတရာကို ထပပာပပသ။ူ lecturer

ကကဝိိ ထိေထရာကမှ်န်ကန်စာွ၊ ထဖာကပ်ပန်မှားယင်ွးမှုမရှိထသာအားပဖင့်။                                                                             right

ကကိ ထပါကထ်ရာကထ်အာင်ပမင်သည။် လုိရင်းထရာကသ်ည။် အကျို းသကထ်ရာကသ်ည။် ထိေထရာကသ်ည။် effective

ကထုေကရု နဝိ အဖုအထုိေကမ်ျားထသာ။ မညညီတွထ်သာ။ ထပပပပစမ်ှုမရှိထသာ။ no elegant

ကကဝိိ အထပပမပပစ။် မညမီညတွ။်  အနိမ့်အပမင့် ကကကတ်ကက်ကကဆ်င်း။ no elegant

ကထေစက်ရုိက၂် နဝိ အထခါင်း အငမီးမတည့်ထသာ။ တကိျမှန်ကန်မှုမရှိထသာ။ အလဲွလဲွအထချာ်ထချာ်ပဖစေ်သာ။ အထပခအပမစမ်ရှိထသာ။ no specific right

ကကဝိိ အစအီစဉ်မကျ ပပန်က့ကလဲျက။် ထသသပ်ပခင်းမရှိဘ။ဲ စညး်ကမ်းမရှိဘ။ဲ တမ်ိးလဲွခကျွေတထ်ချာ်ထသာအားပဖင့်။ no disciplinary

ကကဝိိ အတအိကျအခုိင်အမာ မဟတုပဲ်။ စနစတ်ကျမဟတုပဲ်။ ထမျှာ်ကာမှန်းဆက၍်။ ပဖစက်တတဆ်န်း။ ထေင်ရာပမင်ရာ။ scattered

ကကဝိိ unevenly

ကကဝိိ နိမ့်တုံတစခ်ါ ပမင့်တုံတစခ်ျက။် မညမီညာ။ ထပပပပစမ်ှုမရှိဘ။ဲ no elegant

ကကဝိိ နိမ့်တုံတစခ်ါ ပမင့်တုံတစခ်ျက။် မညမီညာ။ ထပပပပစမ်ှုမရှိဘ။ဲ no elegant

ကကဝိိ အကွဲကွဲအပပားပပား။ အစအီစဉ်မကျပဲ။ ဖရုိဖရကဲျပဲပန်လ့ျက။် အားကိုးမီှခုိရာ ကင်းမ့ဲလျက။် စညး်ကမ်းမရှိဘ။ဲ ပျကစ်းီဘနန်း။ derange

ကကဝိိ အကွဲကွဲအပပားပပား။ တစက်ွဲတစပ်ပားစပီဖစလ်ျက။် derange

ကကဝိိ အတအိကျအခုိင်အမာ မဟတုပဲ်။ စနစတ်ကျမဟတုပဲ်။ ထမျှာ်ကာမှန်းဆက၍်။ ပဖစက်တတဆ်န်း။ ထေင်ရာပမင်ရာ။ no disciplinary

ကထတာင်
ကထယာင်

အထယာင်ထယာင်အမှားမှား။ (စတိ်) မတညမ်တံ့။ မငငိမ်မသက။် သတလိစဟ်င်းမှုထကကာင့် ယင်ွးချကစ်ာွ ပပုလုပ်မိ၍။ မပပုလုပ်မ
ည့်အရာကိုမထတာ်တဆ ပပုမိထသာအားပဖင့်။ စဉ်

စဉ်

က,ထတာင်း
ထတာ၊ ထတာင်စသညတ်ိ့ု၌ လညး်ထကာင်း၊ လယက်င်ွးပပင်စသညတ်ိ့ု၌လညး်ထကာင်း၊ မီးလင်းထပါကရ်ထအာင်စညပံု်းကိုအထပါက်
ထဖာက၍် မီးထွေန်းငပီးသည့်အခါတင်ွမီးထရာင်ပဖင့် သား၊ငှကတ်ရိစိ္ဆာန်တိ့ုကို ဖမ်းဆီးထသာသား၊ ငှကဖ်မ်းကရယိာတစမ်ျို း။         စဉ်

ရန်သကူိုပစခ်တထ်သာအခါ၌ လညး်ထကာင်း၊ ရန်သကူပစခ်တထ်သာအခါ၌လညး်ထကာင်း၊ ထပမပဖင့်ဖ့ုိမံထေားထသာ အတားအဆီး 
အကာအကယွ။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကတမ်ိးကယမ်ိ
း စဉ်

စဉ်

စဉ်

a smell of fragrant 
plant စဉ်

စဉ်

stir breadth of a 
banana tree စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကထိေက
ထရာက၁် စဉ်

ကထိေက
ထရာက၂် စဉ်

စဉ်

ကထေစက်
ရုိက၁် စဉ်

စဉ်

ကထထောက်
ကထမာက် စဉ်

ကထထောက်
ကထရာက၁် စဉ်

ကထထောက်
ကထရာက၂်

မထပပမပပစ။် မညမီညာ။ တစခု်နှင့် တစခု်မစပ်မဟပ်ထသာအားပဖင့်။ အစအီစဉ်မရှိထပပာထဟာလျက။် ရညရ်ယွခ်ျကမ်ရှိဘသဲာွးလာ
လညပ်တလ်ျက။် စဉ်

ကထထောင်က
ထရာင် စဉ်

ကထထောင်က
ထမာင်း စဉ်

ကထထောင်းက
ပါး စဉ်

ကထထောင်း
ကရား စဉ်

ကထထောင်း
ကထရာက် စဉ်

    အက္ခရာစဉ်



.

ကကဝိိ မထပပမပပစ။် မညမီညတွ။် အစအီစဉ်မကျ ပပန်က့ကလဲျက။် scattered

ကထိေန် န သတီင်းကကျွေတလ်ပပည့်ထကျာ် တစရ်ကထ်နမှ့ တန်ထဆာင်မုန်းလပပည့်ထကျာ်တစရ်ကထ်နအ့ထိေ ယင်းအတင်ွးကပ်လှူရပခင်းမျို း။

ကထိေန်ခင်း ကကိ ကထိေန်သကမင်္ဂန်းကိုကပ်လှူသည။် donate robes

ကဒုိေကထုိ်ေး ကကဝိိ မစဉ်းမစား၊ မဆင်မပခင်။ အရမ်းကာထရာ။                                                                                                            no specific right

ကနခုိ န ၀မ်းနုတထ်ဆးထဖာ်ရာတင်ွ အသးီဆန်ကိုအသုံးပပုထသာ သစပ်င်ငယတ်စမ်ျို း။

ကနစိုးသးီ န အသးီလံုးငယ၍် ချို ချဉ်အရသာရှိထသာ သစသ်းီတစမ်ျို း။

ကနတစိ ကကဝိိ အနညး်ငယ ်တစစ်ိုးတစမိျှ။ တစစ်ုံတစရ်ာကို တထစတ့ထစာင်းမျှ။ just a few

ကနပပင် န အမ်ိမနှင့် တဆကတ်ညး်ထုေတထ်ေားထသာ အမုိးမ့ဲကကမ်းပပင်။ patio

ကနဝတိုင် န အထလာင်းထကာင်ကို   သငဂိုလ်ရန် ထလာင်တိုကတ်လား၌ အထလာင်းထကာင်တင်ရန် ထလးဖက၌်စိုကထ်ေားသာ အမာခံတိုင်။ four pillar

ကနဦး န အစ။ ပထေမ။ လကဦ်း။ initial

ကနား၁ န အနားထစာင်းထေားထသာဝါးပခမ်း။ canted bamboo

ကနား၂ န ယာယအီမုိးပပုထေားထသာ အထဆာကအ်အုံငယ။် မဏပ်။ booth

ကနားထချာင်း န အနားထစာင်းထေားထသာဝါးပခမ်း။။ ၂ ဝါးပခမ်းစတိအ်တိုအစ။ canted bamboo

ကနားပခမ်း န အနားထစာင်းထေားထသာဝါးပခမ်း။ canted bamboo

ကနားစးူ န အနားထစာင်းထေားထသာဝါးပခမ်း။။ ၂ စးူရနုိှင်ထသာ ဝါးပခမ်းအစအန။ ဝါးခကျွေန်။ ဝါးစးူ။ canted bamboo

ကနားစတိ် န အနားထစာင်းထေားထသာဝါးပခမ်း။။ ၂ ဝါးပခမ်းစတိအ်တိုအစ။ canted bamboo

ကနိ န ဤထန။့ ယထန။့ today

ကနိ ကနိ ကကိ none

ကနိသးီ န choke while drinking

ကနူ န arabesque

ကနူထချာင်း န သဇံထတာ်များ ကဋီုတကရ်ာတင်ွ အသုံးပပုထသာတတုထ်ချာင်း။ stick

ကနူတံ န သဇံထတာ်များ ကဋီုတကရ်ာတင်ွ အသုံးပပုထသာတတုထ်ချာင်း။ stick

ကနဲ စညး် ပဖုတခ်ျညး်ပဖစပ်ျကပ်ခင်းကို ညမန်ပပထသာ စကားလံုး။ glance

ကနက် န မင်းတို၏့ထဆာင်းအပ်ထသာ ထီေးအမျို းမျို းကို ပခုံ၍ ထခါ်ထသာစကားလံုး။ umbrella

ကနက္က ဒေဏ် န umbrella

ကနကထ်ချာင်း န အလျားလုိက ်ခဲွစတိထ်ေားသသည့် ဝါးပခမ်း။ ဝါးပခမ်းအတိုအစ။ bamboo

ကနကပ်ခမ်း န အလျားလုိက ်ခဲွစတိထ်ေားသသည့် ဝါးပခမ်း။ ဝါးပခမ်းအတိုအစ။ bamboo

ကနကစ်းူ န အနားထစာင်းထေားထသာဝါးပခမ်း။။ ၂ စးူရနုိှင်ထသာ ဝါးပခမ်းအစအန။ ဝါးခကျွေန်။ ဝါးစးူ။ canted bamboo

ကနကစ်တိ် န အလျားလုိက ်ခဲွစတိထ်ေားသသည့် ဝါးပခမ်း။ ဝါးပခမ်းအတိုအစ။ bamboo

ကနန္ဒါပန်း န အလွန်ထမမးသည့် ပဖူစမ်ိးထရာင် ညအခါပွင့်သည့် ပန်းတစမ်ျို း။ ညထမမးပန်း။ flower

ကထထောင်း
ကထရာင် စဉ်

one of the Buddhist 
religious festival စဉ်

စဉ်

စဉ်

one of the abdominal 
disease drug စဉ်

a sweet and sour taste 
of fruit စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထရထသာကသ်ည့် အခါမထတာ်တဆ ထရပမက၍် နှာထခါင်းထဲေသိ့ုတကသ်ာွးလျှင် ခထလးသငူယတ်ိ့ုအား မတလုိပ်သည့် အထနပဖင့် 
"ကနိ ကနိ" ဟဆုို၍ နားရကွက်ိုကိုင်ကာ လှုပ်ထပးသည။် စဉ်

အစာစားထနသာ အခါတင်ွလညး်ထကာင်း၊ ထရထသာကထ်သာအခါတင်ွလညး်ထကာင်း၊ နှာထခါင်းထဲေသိ့ုတကသ်ာွးပဖင့် ပဖစထ်ရသာ 
အရာ။ စဉ်

ရခုိင်ဗိသကုာဆုိင်ရာ ထကျာကက်ိုထွေင်းဆစထ်ေားထသာ ပခူပန်းပခူးနွယတ်စမ်ျို း။ သစခ်ကတ်င်ွထွေင်းထေားထသာ ပန်းခကပ်န်းနွယ ်
တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အရုိးအထွေတ၌် န၀ရတက်ိုးသယွပ်ဖင့်စပီခယ၍် တစတ်ိုင်းတစပ်ပညမှ် သကံကးီ၊ တမန်ထတာ်ထရာကလ်တထ်သာ် ထဆာင်းအပ်ထသာထီေး
တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်



.

ကနန်း န ပုဇွန်လံုးတစမ်ျို း။ ဂဏန်းထကာင်။ crab

ကနန်းခခန်း န တင်ွးထဲေတင်ွ ရှိထနထသာ ဂဏန်းထကာင်ကို ဆဲွငင် ထုေတယ်ရူန်ဖျားထကာက ်ထေားထသာ သထံချာင်း။ crooked stick

ကနန်းနှိုက် ကကိ

ကနန်းနမဲ န အထရခံွ အသစလဲ်ေသာ ဂဏန်း။ new shell crab

ကနန်းဗုိထခါင် နဝိ big number

ကနန်းလကမ် န လူကိုညပ်ှတတထ်သာ ဂဏန်း၏လကမ် အစုံ။ claw

ကနိမ့် သးီ ကကိ choke while drinking

ကနဲွက့လယာ ကကဝိိ ထပျာ့ထပျာင်းထနွ ထ့နှာင်းထသာ အမူအရာနှင့်။ ထပျာ့ထပျာ့ထပျာင်းထပျာင်း။ girlish

ကနွမ်းကညစ် ကကဝိိ မထသမသပ်။ ဆင်းရပဲင်ပန်း ညစနွ်မ်းစာွ။ poor

ကနွမ်းကယိုင် နဝိ နွမ်းရထိသာ။ ပင်ပန်းညှို းငယထ်သာ။ ယမ်ိးယိုင်လျက၊် ကိုယက်ို မထိေမ်းနုိင် မသမ်ိးနုိင်ပဖစထ်သာ။ totter

ကပါးကရ ကကဝိိ ထတွက့ရာ ထေင်ကရာ ။ ဟိုထရာကသ်ညထ်ရာက ်။ ထရာကတ်တရ်ာရာ။ discursive

ကပီစာ န တခံါးရကွ၊် ထသတ္တ ာအဖံုး စသညတ်တဆ်င်ရာ၌ ထခာကခ်ျို းဖွင့်၍ ရနုိင်ထစရန် တယွဆ်ကထ်ေားထသာ သတ္တ ုပပား။ ပတ္တ ာ။ hinge

ကပုကရု၁ န ကထလးအငယအ်များပပားကို ရည၍်ထပပာထသာစကား။ baby

ကပုကရု၂ န ပုပုထလး ချစစ်ဖွယထ်ကာင်းထသာ ကထလးငယ။် baby

ကပုကရုထသျှ၁ န ချစစ်ဖွယထ်ကာင်းထသာ ကထလးငယ။် baby

ကပုကရုထသျှ၂ နဝိ baby

ကထပကထတ ကကဝိိ ညစပ်တထ်ပကျလံျက။် ထပထပကျကံျ။ံ ညစည်စပ်တပ်တ။် dirty

ကပကက်တက် နဝိ ကကမ်းကကုတရုိ်င်ပျကထ်သာ။ ညင်သာသမ်ိထမွယ့ဉ်ထကျးပခင်းကင်းမ့ဲထသာ။ သပ်ရပ်ပခင်းမရှိထသာ။ စညး်မ့ဲကမ်းမ့ဲပဖစထ်သာ။ tarty

ကပုိင် န ပင်လယက်မ်းစပ် ဆားငံရည ်မီှရာတင်ွ ထပါကတ်တထ်သာ သစပ်င်တစမ်ျို း။

ကပုိင်ဂံုး န အခံွပါ နှစဖ်ကဖံု်းအပ်ုထသာ ကိုယခ်န္ဓာရှိသည့် နူန်းပပင်ထအာကထ်န ပင်လယခံု်းတစမ်ျို း။ ရပ်ှထကာင်။ sea urchin

ကပုိင်ရုိး န ပင်လယက်မ်းစပ် ဆားငံရည ်မီှရာတင်ွ ထပါကတ်တထ်သာ သစပ်င်တစမ်ျို း။

ကပုိင်သား န none

ကကဝိိ walk without direction

ကပုိကပျို ကကဝိိ တင်းကျပ်ပခင်းမရှိဘ။ဲ ငမဲပမံပခင်းမရှိဘ။ဲ ထလျာ့လျှညး်ထလျာ့လျ။ဲ အထူေးတထလ ပပုပပင်ပခင်းမရှိဘ။ဲ non steady

ကပုိးကပါး ကကဝိိ ဆင်းရ ဲပင်ပန်းညစနွ်မ်းစာွ။ poor

ကပျကယ ကကဝိိ အထလးအနက။် ဂရုမထေားဘ။ဲ ထပါ့ထပါ့တန်တန်။ ထသချာပခင်းမရှိ။ သတကိင်းမ့ဲစာွ။ careless

ကပျာကယာ ကကဝိိ fastest

ကပျာကရီ ကကဝိိ လျင်ပမန်ထစလုိထသာအားပဖင့်။ ထနှာင့်ထနှးပခင်းမရှိဘ။ဲ swiftness

ကပျာချတိခ်ကျွေတ် ကကဝိိ လျင်ပမန်ထစလုိထသာအားပဖင့်။ အထဆာင်တလျင်။ အလျင်စလုိ။ swiftness

န လူမျို းချင်းမတထူသာ မိဖနှစပ်ါးမှ ထမွးဖွားသ။ူ ကပပား။ Half-caste

စဉ်

စဉ်

တင်ွးထဲေတင်ွ ရှိထနထသာ (ဂဏန်း) ပုဇွန်လံုးကို လကပ်ဖင့် ထသာ်လညး်ထကာင်း အဖျားထကာကထ်ေားထသာ သထံချာင်း ပဖင့်
ထသာ်လညး်ထကာင်း နှိုကသ်ည။်

catch crab with crooked 
stick စဉ်

စဉ်

ကကးီထသာ (ဂဏန်း) ။                                                                                                                                        စဉ်

စဉ်

အစာစားထနသာ အခါတင်ွလညး်ထကာင်း၊ ထရထသာကထ်သာအခါတင်ွလညး်ထကာင်း၊ နှာထခါင်းထဲေသိ့ုတကသ်ာွးပဖင့် ပဖစထ်ရသာ 
အရာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ချစခ်င်ဖွယထ်ကာင်းထသာ (ကထလး)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

plant grows in the 
salty water စဉ်

စဉ်

plant grows in the 
salty water စဉ်

"မဆီမဆုိင် ကပုိင်သားကို ဒေါးနန့်ရုိင်" (ပံု)။ စဉ်

ကထပါကက်
ထချာက်

အစအီစဉ်မရှိပဲ သာွးလာလညပ်တလ်ျက။် ထပါကက်ရ ထတွ့ကရာ သာွးလာလျက။် မညသ်ည့်အရာကိုမျှ တကိျစွဲငမဲစာွ ဦးတညပ်ခင်း
မရှိဘ။ဲ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထနှာင့်ထနှးပခင်းမရှိဘ ဲ။ ဆုတဆုိ်င်းပခင်းမရှိဘ။ဲ လျင်ပမန်စာွ။ ချကခ်ျင်း။ လျင်ပမန်ထစလုိထသာ အားပဖင့်။ အထရးတကကးီ။ 
ကမန်းကတန်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

က,ပျက် စဉ်

အက္ခရာစဉ်
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ကပျကက်ထချာ် ကကဝိိ ထပါ့ထပါ့တန်တန်။ ပဖစက်တတဆ်န်း။ မထကာင်းမမွန် အထလးအနက ်ဂရုမထေားဘ။ဲ haphazardly

ကပျကက်စက် ကကဝိိ စညး်မ့ဲကမ်းမ့ဲ။ ထပါ့ထပါ့တန်တန်။ မထကာင်းမမွန်။ ပဖစက်တတဆ်န်း။ haphazardly

ကကဝိိ ဖျကလုိ်ဖျကဆီ်း။ ပျကစ်းီထစလုိထသာစတိ။် damage

ကကဝိိ စညး်မ့ဲကမ်းမ့ဲ။ ထပါ့ထပါ့တန်တန်။ အထူေးပပုပပင်ဖန်တးီရန် အားထုေတက်ကို းစားမှု မရှိဘ ဲအထလျာကဘ်ာသာပဖစလ်ာသည့်အတိုင်း။ haphazardly

ကကဝိိ အထူေးပပုပပင်ဖန်တးီရန် အားထုေတက်ကို းစားမှု မရှိဘ ဲအထလျာကဘ်ာသာပဖစလ်ာသည့်အတိုင်း။ ပဖစက်ာမျှ။ sloppy

ကပျို ကယို ကကဝိိ ပပုပပင်ပခင်းမရှိပဲ။ တင်းကျပ်ငမဲပမံပခင်းမရှိပဲ။ ပဖစသ်လုိ။ sloppy

ကကဝိိ မ ငငိမ်မသက ်ထစာကထုိ်ေးထမာကလှ်န်။ ထအာကနှ်င့်အထေက ်ထပပာင်းပပန်ပဖစလ်ျက။် reverse above and below

ကငပိုင် န ပင်လယက်မ်းစပ် ဆားငံရည ်မီှရာတင်ွ ထပါကတ်တထ်သာ သစပ်င်တစမ်ျို း။

ကဖုကဆစ် န နားလညရ်န်ခကခဲ်ထသာ အချက။် confused point

ကဖုကထေစ၁် န ခန္ဓကိုယ၏် အသားထရထပါ်တင်ွ စထွူေကမုိ်ထ့ဖာင်းထနထသာအရာ။ tumour of body

ကဖုကထေစ၂် ဥပစာ ထပပပပစပ်ခင်း၊ ထချာထမွ လွ့ယက်ပူခင်းမရှိထသာ အပဖစအ်ထနသထဘာ။ difficult

ကဖုကရု၁ န ထပပပပစပ်ခင်း၊ ထချာထမွ လွ့ယက်ပူခင်းမရှိထသာ အပဖစအ်ထနသထဘာ။ difficult

ကဖုကရု၂ ကကဝိိ ထပပပပစပ်ခင်း၊ ထချာထမွ လွ့ယက်ပူခင်းမရှိထသာ အပဖစအ်ထနသထဘာ။ difficult

ကကဝိိ ဖျကဆီ်း ပျကစ်းီထစလုိထသာစတိနှ်င့်။ ဆင်းရငဲငိုးပငင်ထအာင်။ ရန်ပပု၊ ၀င်ထရာကစ်ကွဖ်က ်ထနှာင့်ယကှထ်သာ အားပဖင့်။ baulk

ကဗျာ န verse

ကမကထေ ကကဝိိ အကအူည။ီ အထစာင်အမ။ ထရှ ထ့ဆာင်ထရှ ရ့ကွပ်ပု၍။ ဦးစးီကပ်ွကထဲသာအားပဖင့်။ help

ကမကျနမကျ ကကဝိိ ထပါကက်ရ။ ထထွေထထွေရာရာ။ အစစီဉ်မရှိဘ။ဲ ဘာဘာညာညာရယလုိ် ့မသဘိ။ဲ ထတွက့ရာ စတိက်းူထပါကရ်ာ။ disarrangement

ကမရ နမရ ကကဝိိ အစအီစဉ် မရှိဘ။ဲ စတိက်းူထပါကရ်ာ။ ပပတပ်ပတသ်တသ်တ ်မရှိဘ။ဲသသိာ ထေင်ရာှး ပခားနားမှု မရှိဘ။ဲ disarrangement

ကမ္မာထလာင် ကကဝိိ ကကမ္မာဆုိးထမမသည။် ငဂိုဟဆုိ်းထမမသည။် hapless

ကမူ ကကိ မ ပမင့်လွန်း မနိမ့်လွန်းထသာကန်ုးထပမ။ ထတာင်ပူစာ။ hill

ကမူးကရူး ကကဝိိ အရမ်းကာထရာ။ မစဉ်းမစား။ မဆင်မပခင်။ unthinkingly

ကထမာကက်မ၁ န အစစီဉ်တကိျ မှန်ကန်မှုမရှိ ပခင်း။ ခကျွေတထ်ချာ်တမ်ိလဲွပခင်း။ inexactitude

ကထမာကက်မ၂ ကကဝိိ မည ီမညတွ ်ဖျကလုိ်ဖျကဆီ်း။ အစအီစဉ်မှန်ကန်မှု မရှိဘ။ဲ ပျကစ်းီထစလုိထသာစတိနှ်င့်။ inexactitude

ကမန် န ရခုိင်ဘရုင်လကထ်ေကထ်လးသညထ်တာ် အပဖစ ်ခန်ထ့ေားထသာ ထလးစွဲသရူ။ဲ bowmen

ကမန်း စညး် နီးပါး။ လုနီး။ လုလု။ လုနီးနီး။ဘနန်း။ approximate

ကမန်းကစမ်း ကကဝိိ hurry  up

ကမန်းကတန်း ကကဝိိ hurry  up

ကထမျာကပါး ကကဝိိ အကွဲကွဲအပပားပပား။ အစအီစဉ်မကျပဲ။ ဖရုိဖရကဲျပဲပန်လ့ျက။် အားကိုးမီှခုိရာ ကင်းမ့ဲလျက။် စညး်ကမ်းမရှိဘ။ဲ ပျကစ်းီဘနန်း။ chaos

ကပမင်း၁ ကကိ အးီထပါကသ်ည။် ထလလညသ်ည။် fart

ကပမင်း၂ နဝိ က္က  ထပနမ့ဲ ထလာ်လညသ်ညဒ်ေ ထဖာကပ်ပားသည။်ထဖာကပ်ပန်ထသာ အကျင့်ရှိသည။် cuckolding

စဉ်

စဉ်

ကပျကက်
ထတာင်း စဉ်

ကပျကက်
ယက် စဉ်

ကပျက်
ကလက် စဉ်

စဉ်

ကထပပာင်းကပပ
န် စဉ်

plant grows in the 
salty water စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကဖျကက်
ယက် စဉ်

စာလံုး စာပုိဒ်ေ အထရအတကွအ်ားပဖင့် ကာရန်အချတိအ်ဆက ်စသညတ်ိ့ုပဖင့် စကီုံထေားထသာအဖ့ဲွအန့ဲွ (ပါ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လျင်ပမန်ထစလုိထသာ အားပဖင့်။ အထူေးတလည ်အထလးထေားလျက။် အထလာတကကးီ။ စမ်းစမ်းဝါးဝါး။ မတမိကျ။ အထသမချာ။ မပီ
မသ။ မပုိင်မနုိင်။ စဉ်

လျင်ပမန်ထစလုိထသာ အားပဖင့်။ အထူေးတလည ်အထလးထေားလျက။် အထလာတကကးီ။ စမ်းစမ်းဝါးဝါး။ မတမိကျ။ အထသမချာ။ မပီ
မသ။ မပုိင်မနုိင်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်
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ကပမင်း၃ နဝိ ထစာင့်စညး်ထိေန်းသမ်ိးမှုမရှိထသာ။ ရုိင်းစိုင်းထသာ။ insulted

ကပမင်းမ န အကျင့်ထဖာကပ်ပန်သာမိန်းမ။ ထလာ်လညမ်ဟ ုနိှမ့်ချ၍ထပပာထသာစကား။ cuckolding

ကပမင်းလွန် နဝိ cuckolding

ကပမင်းသန် နဝိ cuckolding

ကမှန်း ဏမှန်း  ကကဝိိ                                           ကွဲကွဲပပားပပား။ ပခားပခားနားနား။ ထအသအချာ။ အတအိကျ။ exactly

ကယမ န haphazardly

ကယားကယူ ကကဝိိ စတိမ်ပါဘ ဲလုိကသ်ာွးရသည။် walk with uninterested

ကယု န whelk

ကယကုငင် န အသင်ွအပပင် တင့်တယပ်ခင်း။ အားအင်ကန်ုခမ်း နွမ်းရပိခင်း။ effete

ကယကုဆဲွ ကကိ စတိမ်ပါဘ ဲလုိကသ်ာွးရသည။် လုပ်ထဆာင်ရသည။် walk with uninterested

ကယကုညင် ကကဝိိ ကကင်ကကင်နာနာ။ ယယုယုယ။ ချစခ်င်ကကင်နာစာွ။ ဂရုတစိုက။် tenderly

ကယကုမာ န အသားစား ရထသာ ပင်လယထ်ယာကသ်ာွးကကးီတစမ်ျို း။ whelk

ကယကုလင် န တင့်တယထ်သာ အသင်ွအပပင် အမူအရာ။ အသင်ွအပပင်တင့်တယပ်ခင်း။ exaltation

ကယခဲွု န ခပ်ဝုိင်းဝုိင်း ပပားချပ်ချပ်ရှိထသာ ပင်လယင်ါးတစမ်ျို း။ fish

ကကဝိိ မတင်းမကျပ်။ မငမဲမပမံ။ ထလျာ့ထလျာ့။ loosely

ကယကပ်ခမ်း န အလျားလုိက ်ခဲွစတိထ်ေားသသည့် ဝါးပခမ်း။ ဝါးပခမ်းအတိုအစ။ bamboo

ကယကစ်းူ န အနားထစာင်းထေားထသာဝါးပခမ်း။။ ၂ စးူရနုိှင်ထသာ ဝါးပခမ်းအစအန။ ဝါးခကျွေန်။ ဝါးစးူ။ canted bamboo

ကယကစ်တိ် န အလျားလုိက ်ခဲွစတိထ်ေားသသည့် ဝါးပခမ်း။ ဝါးပခမ်းအတိုအစ။ bamboo

ကယင် န အသားစား ရထသာ ပင်လယထ်ယာကသ်ာွးကကးီတစမ်ျို း။ whelk

ကယင်ကယ ကကဝိိ ချစစ်ဖွယ ်။ သနားစဖွယ။် cute

ကယစက်ယူ ကကဝိိ ချစစ်ဖွယ ်။ သနားစဖွယ။် cute

ကယိုင်ကတိုင် ကကဝိိ ကိုယက်စတိမ်ထိေန်းနုိင်ဘ ဲယမ်ိးယိုင်လျက။် လှုပ်နဲလ့ျက။် leaning

ကယိုင်ကပါး ကကဝိိ ကိုယက်စတိမ်ထိေန်းနုိင်ဘ ဲယမ်ိးယိုင်လျက။် လှုပ်နဲလ့ျက။် leaning

ကယိုင်ကရုိင် ကကဝိိ မငငိမ်မသက၊် ယမ်ိးယိုင်လှုပ်လျက။် ကိုယက်ို မထိေန်းနုိင်ဘ ဲယမ်ိးယိုင်လျက။် leaning

ကကဝိိ မငငိမ်မသက။် မတညမ်တံ့။ tendency

ကကဝိိ စတိ ်ထဖာကပ်ပန်တန်ုလှုပ်လျက။် မငငိမ်မသကထ်သာအားပဖင့်။ မတညမ်တံ့။ instability

ကကဝိိ စတိ ်ထဖာကပ်ပန်တန်ုလှုပ်လျက။် မငငိမ်မသကထ်သာအားပဖင့်။ မတညမ်တံ့။ instability

ကကိ မှားသည ်လဲွသည ်မမှန်။ ထဖာကပ်ပန်သည။် mistaking

ကကိ မှားသည ်လဲွသည ်မမှန်။ ထဖာကပ်ပန်သည။် mistaking

ကကဝိိ tendency

စဉ်

စဉ်

ကာမဂုဏ၌်ပပင်းစာွ စွဲမကသ်ာ စတိဆ်န္ဒရှိထသာ။ အကျင့်ထဖာကပ်ပန်လျှပ်ထပါ်ထသာ။ ထစာင့်စညး်ထိေန်းသမ်ိးမှုမရှိထသာ။ က္က ထပနမ့ဲ
ထသာ။ ထဖာကလဲ်ထဖာကပ်ပန်ပပုထသာ။ စဉ်

ကကျွေ ဲနွား တရိစိ္ဆာန်ကဲ့သိ့ုက္က ထပနပျကပ်ပားထအာင် ပပုတတထ်သာ။ ထစာင့်စညး်မှုနှင့် အရကှတ်ရားနညး်ပါးစာွ ပပုတတထ်သာ။ တည ်
ကကညမ်ှုမရှိထသာ။ စဉ်

စဉ်

ထလးနကစ်ာွစတိ၀်င်စားပခင်းမရှိ၊ နထမာ်နမ့ဲ ပဖစက်တတဆ်န်း လုပ်ကိုင်တတထ်သာ မိန်းမ။ က္က ထပနပျကပ်ပားထအာင် ပပုမှုသာွးလား
တတထ်သာ မိန်းမ။ စဉ်

စဉ်

အခံွမာ ထံုေးထကျာကက်ဲ့သိ့ု အခံွမာနှစဖ်ကဖံု်းအပ်ုထသာ ကိုယခ်န္ဓာရှိ၍၊ ထရနကထ်ကျာကထ်ဆာင်တင်ွ တယွက်ပ်ထနတတေ်သာ၊ 
ပင်လယထ်ယာကသ်ာွးကကးီ တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကထယာ့ကယ
ညး် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကထယာကက်
တက် စဉ်

ကထယာက်
ကထချာက် စဉ်

ကထယာင်က
ခကျွေတ၁် စဉ်

ကထယာင်က
ခကျွေတ၂် စဉ်

ကထယာင်
ကထတာက် စဉ်

ကထယာင်
ကထတာင်

အထယာင်ထယာင်အမှားမှား။ (စတိ်) မတညမ်တံ့။ မငငိမ်မသက။် သတလိစဟ်င်းမှုထကကာင့် ယင်ွးချကစ်ာွ ပပုလုပ်မိ၍။ မပပုလုပ်မ
ည့်အရာကိုမထတာ်တဆ ပပုမိထသာအားပဖင့်။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်
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ကကဝိိ မငငိမ်မသက။် မတညမ်တံ့။ tendency

ကကိ tendency

ကယမ်ိးကပါး ကကဝိိ ကိုယက်ို မထိေန်းနုိင်ဘ ဲလှုပ်ယိုင်လျက။် ယိုင်တးီယိုင်တိုင်။ leaning

ကယမ်ိးကယိုင် ကကဝိိ ကိုယက်ို မထိေန်းနုိင်ဘ ဲယမ်ိးထုိေးလျက။်ယိုင်တးီယိုင်တိုင်။ leaning

ကယမ်ိးကရုိင် ကကဝိိ ထရှ ထ့နာကဝဲ်ယာ သိုတ့မ်ိးညတွလ်ှုပ်ရာှးလျက။် တည့်မတပ်ခင်းမရှိထသာအားပဖင့်။ leaning

ကယိုးယငင် ကကိ ခွန်အားနညး်ပါး၍ ပင်ပန်းရသိပဖင့် မသြွးမလာနုိင်ပဖစသ်ည။် nerveless

ကယိုးကယူ ကကဝိိ အသာွးအလာ၊ အလုပ်အကိုင် ပင်ပန်း ထညာင်းညာလွန်းသစပဖင့် သတလိစသ်ကဲ့သိုပ့ဖစထ်သာအားပဖင့်။ stunned

ကယိုးကယင် ကကဝိိ နဲွ ထ့နှာင်းထပျာ့ထပျာင်းထသာ အမူအရာနှင့်။ ကနဲွက့လျ။ girlish

ကကဝိိ အင်အားချည့်နဲ၍့ ပင်ပန်းနွမ်းရထိသာ အားပဖင့်။ powerless

ကယိုးကရီ ကကဝိိ အင်အားနညး်ပါး၍ ပင်ပန်းနွမ်းလျထခွယိုင်လျက။် powerless

ကယွဲကဆဲွ ကကဝိိ တွဲလျားကျ၍။ ဒေရတွဆဲွ်လျက။် drag

ကကဝိိ ရယထ်မာစရာအထနပဖင့်။ ရယထ်မာထစမှုပဖင့် ထရာထနှာဖံုးလမမ်းလျက။် laughable

ကယှုကက်ရုတ် ကကိ မျကစ်ရိှုတထ်ပွစရာ၊ အပမင်ကတစ်ရာ၊ မကကည့်ချင်မပမင်ချင်ပဖစသ်ည။် ရှုပ်ထထွေးသည။် confuse

ကရက န ရဟန်းသဇံာထတာ်တို၏့ အလုပ်အထကကျွေး။ acolyte

ကရကကတ် န ထရ၀မ်းဘ ဲအငယစ်ားတစမ်ျို း။ goose

ကရငါးပါး ကကဝိိ အကွဲကွဲအပပားပပား။ အစအီစဉ်မကျပဲ။ ဖရုိဖရကဲျပဲပန်လ့ျက။် အားကိုးမီှခုိရာ ကင်းမ့ဲလျက။် စညး်ကမ်းမရှိဘ။ဲ ပျကစ်းီဘနန်း။ dissever

ကရဏာ ကကဝိိ အထကကာင်းတစစ်ုံတစရ်ာမရှိပဲ။ အထကကာင်းမ့ဲသကသ်က။် မိမိ နှင့်မသကဆုိ်င်ပဲလျက။် mindlessly

ကရနုိး န ဆီမီးခွက၌် မီးစာထေည့်ထသာ ခပန်ထခါင်းငယ။် ထရခရာနှုတသ်းီ။ chimney

ကရမက် န နံသ့ာတစမ်ျို း။ fragrance

ကရဝိက် န အသသံာယာသည့်ငှက ်တစမ်ျို း။ ကရဝိတက်ထတာင်။ bird

ကရဝိကထ်ဖါင် န ကရဝိတငှ်က ်ပံုသဏ္ဍာန်ပပုလုပ်ထေားထသာထဖါင်တစမ်ျို း။ barge

ကရာ ကကဝိိ သမျှ။ all

ကရား န နှုတသ်းီနှင့် လကက်ိုင်ပါထသာ ထရထေည့်စရာအိုးတစမ်ျို း။ jug

ကကဝိိ ထလးစားတန်ဖုိးထေားပခင်းမရှိဘ။ဲ ထစာင့်ထရာှကထိ်ေန်းသမ်ိးပခင်းမရှိဘ။ဲ

ကရားကထေား၂ ကကဝိိ ထလးစားတန်ဖုိးထေားပခင်းမရှိဘ။ဲ ထစာင့်ထရာှကထိ်ေန်းသမ်ိးပခင်းမရှိဘ။ဲကစဉ့်ကရပဲျကပ်ပားလျက။်

ကရားငါးပါး ကကဝိိ အကွဲကွဲအပပားပပား။ ကစဉ့်ကရပဲျကပ်ပားလျက။် dissever

ကရားရရီတွ် နဝိ သတွလ်တလ်ျင်ပမန်ထသာ။ nimbleness

ကရကီထေ ကကဝိိ ထထွေထထွေရာရာ။ အမျို းမျို း အဖံုဖံု။ စတိရ်ှုပ်ထပွစာွ။ ထကကာင့်ကကစိုကလ်ျက။် miscellaneous

ကရယီာ န ထလှ၊ သမ္န်စသညတ်ို၌့ တကခ်တရ်န်အငှားလုိကသ်။ူ boatman

ကရုဏာထဒေါသ န သနားစတိထ်ရာထနှာ၍ စတိဆုိ်းပခင်း။ mercy anger

ကရူးကမူး ကကဝိိ ဆင်ပခင်နုိင်စမ်ွးကင်းငွာပခင်းထကကာင့် ပပုမိပပုရာပပုထသာအားပဖင့်။ Bull-headed
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ကထယာင်က
ယမ်း

သတလိစဟ်င်းမှု ထကကာင့်ယင်ွးခကျွေတစ်ာွမှုလုပ်မိသည။် သတလွိတဟ်င်း ယင်ွးမှားစာွ ပပုမှုထပပာဆုိသည။် အပ်ိထပျာ်ခုိကအ်ာရံုထရာက်
ရာ လှုပ်ရာှး အသထွံေက၍် ပပုမှုထပပာဆုိသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကယိုးယက
ယိုင် စဉ်

စဉ်

စဉ်
ကယှူ းကယှို
က ်လုိက်
ထယာင်ရယ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကရားက
ထေား၁

without respect and 
value စဉ်

without respect and 
value စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်



.

ကရူးကမုိက် ကကဝိိ စညး်မ့ဲ ကမ်းမ့ဲ။ ဆင်ပခင် ဥာဏက်င်းမ့ဲစာွပပုသညပ်ဖစ၍်။ indiscipline

ကကဝိိ မစဉ်းမစား။ မဆင်မပခင်။ စညး်မ့ဲကမ်းမ့ဲ။ indiscipline

ကထရကပါး ကကဝိိ အကွဲကွဲ အပပားပပား။ ဖရုိဖရ ဲကွဲပပားပျကစ်းီလျက။် ထသသပ်ပခင်းမရှိဘ။ဲ စညး်ကမ်းမရှိဘ။ဲ dissever

ကထရကရာ ကကဝိိ ရုိထသထလးစားပခင်းမရှိဘ။ဲ အရုိအထသကင်းမ့ဲစာွ။ without respect

ကထရယာ န ထလှ၊ သမ္န်စသညတ်ို၌့ တကခ်တရ်န်အငှားလုိကသ်။ူ boatman

ကထရာကပါး ကကဝိိ အကွဲကွဲ အပပားပပား။ ဖရုိဖရ ဲကွဲပပားပျကစ်းီလျက။် ထသသပ်ပခင်းမရှိဘ။ဲ စညး်ကမ်းမရှိဘ။ဲ dissever

ကထရာထသာပါး ကကဝိိ အကွဲကွဲ အပပားပပား။ ဖရုိဖရ ဲကွဲပပားပျကစ်းီလျက။် ထသသပ်ပခင်းမရှိဘ။ဲ စညး်ကမ်းမရှိဘ။ဲ dissever

ကထရာ် ကကိ သတူစပ်ါး မခံမချထိစရန် သထရာ်ကျစီယသ်ည။် ထပပာင်ထလှာင်သည။် guy

ကထရာ်ကမည် ကကဝိိ မထီေထလးစား။ ထပါ့ထပါ့တတန်တန်။ လူမူထရးအားပဖင့် သင့်တင့် ထလျာ်ကန်မှုမရှိထသာ အပပုအမူ။ flippantly

ကရကက်ရက် ကကဝိိ ဆူဆူညညံ။ံ ကျယက်ျယထ်လာင်ထလာင်။ အတုအ်တုက်ျကက်ျက။် hubbub

ကရင်နီထကာင် န အဆိပ်ပပင်းထသာ ပရကွနီ်ကကးီတစမ်ျို း။ pismire

ကရုိကက်ထေစ် ကကဝိိ အထပပမပပစ။် မညမီညတွ။်  အနိမ့်အပမင့် ကကကတ်ကက်ကကဆ်င်း။ irregular

ကကဝိိ အတအိကျအခုိင်အမာ မဟတုပဲ်။ စနစတ်ကျမဟတုပဲ်။ ထမျှာ်ကာမှန်းဆက၍်။ ပဖစက်တတဆ်န်း။ ထေင်ရာပမင်ရာ။ haphazardly

ကထရာကက်ပါး ကကဝိိ အကွဲကွဲ အပပားပပား။ ဖရုိဖရ ဲကွဲပပားပျကစ်းီလျက။် ထသသပ်ပခင်းမရှိဘ။ဲ စညး်ကမ်းမရှိဘ။ဲ dissever

ကကဝိိ ဆူဆူညညံ။ံ လှုပ်ရာှးလျက။် hubbub

ကကဝိိ အတအိကျအခုိင်အမာ မဟတုပဲ်။ စနစတ်ကျမဟတုပဲ်။ ထမျှာ်ကာမှန်းဆက၍်။ ပဖစက်တတဆ်န်း။ ထေင်ရာပမင်ရာ။ haphazardly

ကထရာင်း န မညမီညတွ ်ကကမ်းတမ်းထသာ ထပမအရပ်။ irregular

ကရုတက်ယှုပ် ကကိ မျကစ်ရိှုတထ်ပွစရာ၊ အပမင်ကတစ်ရာ၊ မကကည့်ချင်မပမင်ချင်ပဖစသ်ည။် ရှုပ်ထထွေးသည။် confuse

ကရုတက်ရက် ကကဝိိ ဆူဆူညညံ။ံ ပငင်းခံုခုိကရ်န်ပဖစပွ်ားလျက။် brawl

ကကဝိိ ဆူဆူညညံ။ံ မတညမ်ငငိမ် ထေကကလှုပ်ရာှးလျက။် hubbub

ကရုတက်သတု် ကကိ disarrangement

ကရွိကရွီ၁ နဝိ အထရအတကွမ်ျားပပားထသာ ပမာဏရှိထသာ ထသးငယထ်သာ။ extra small

ကရွိကရွီ၂ န ထသး ငယထ်သာအရာ၀တ္ုများ။များထသာအထရအတကွပ်မာဏ small things

ကရွိကရွီ၃ ကကိ သုံးနှုန်းမရထအာင်ချို းပစဖ်ျကသ်ည။် batter down

ကရွီကရာ၁ နဝိ အရယွအ်စားအလွန်နညး်ထသာ။ အထရအတကွမ်ျားပပားထသာ။ extra small

ကရွီကရာ၂ န အထသးအငယ။် အထသးအဖဲွ။ ငယထ်သာအရာ၀တ္ုများ။ small things

န ထသးနှုတထ်သာ အရာ၀တ္ု။ များပပားထသာအရာ၀တ္ုပမာဏကိုညမန်ပပထသာစကားလံုး။ small things

နဝိ ပကတရိှိငမဲ အရယွထ်ေင်ငယထ်သာ ။ အလွန်ထသးငယထ်သာ။ extra small

နဝိ အထလးမထေားထလာကထ်အာင်ငယထ်သာ။ ပကတအိရယွမ်ထရာကထ်သးထသာ။ young

ကလထကာက် န အထမွးအထရာင်ပဖူငပီး၊ ထပခတရံညှ၊် နှုတသ်းီထကာင်နှင့်ငါးရာှစားထသာ ဗျို င်းတစမ်ျို း။ bittern
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ကလချာ နဝိ ညံ့ဖျင်းထသာ။ သမိိငယထ်သာ။ ထသးနှုတထ်သာ။ နူချာထသာ။ bad

ကလနား န လုိကန်ာထစာင့်ထိေန်းရမည့်ကျင့်၀တ။် စညး်ကမ်း။ discipline

ကလဝါတိုင် န အထလာင်းထကာင်ကို   သငဂိုလ်ရန် ထလာင်တိုကတ်လား၌ အထလာင်းထကာင်တင်ရန် ထလးဖက၌်စိုကထ်ေားသာ အမာခံတိုင်။ four pillars

ကလဝီမ န ကကမ်းတမ်းရုိင်းဖျင်းထသာ မိန်းမ။ အကျင့်ယတုထ်သာ မိန်းမ။ မိန်းမရမင်ဟနိုမ့်ချထပပာဆုိထသာ စကား။ virago

ကလဝီမသား န ကကမ်းတမ်းရုိင်းဖျင်းထသာ မိန်းမ။ အကျင့်ယတုထ်သာ မိန်းမ။ မိန်းမရမင်တင်ွရထသာသားဟ ုဆဲထရးထပပာဆုိထသာစကား။ virago

ကလာ န အငှားလုပ်သ။ူ အလုပ်သမား။ workman

ကလာသား န အသညသ်ား နှင့်အလာသားတိုစ့ပ်ယက၍်ထမွးဖွားထသာသ။ူ ကပပား။ Half-caste

ကလိ၁ ကကိ သထရာ်ထလှာင်ထပပာင်သည။် ပျကထ်ချာ်ပပုသည။် ကျစီားသည။် mickey

ကလိ၂ ကကီ တစဖ်ကသ်ား မခံချမိခံသာထအာင်ကျးီစားထပပာဆုိသည။် မခံမရပ်နုိင်ထအာင်ပပူမူထပပာဆုိသည။် guy

ကလိကထေ ကကဝိိ ထထွေထထွေရာရာ။ အမျို းမျို း အဖံုဖံု။ စတိရ်ှုပ်ထပွစာွ။ ထကကာင့်ကကစိုကလ်ျက။် miscellaneous

ကလီကလယ် ကကိ ထနှာင့်ယကှေ်ပွလီသည။် ရှုပထပွသည။် ကကျကီထကျာင်လုပ်သည။် disorganize

ကလီကလက် ကကိ က္က  ထပနမရှိထသာ၊ ဂုဏသ်ကိ္ခာမရှိ မညထီအာင် ပျကထ်ချာ်ထချာ်ပပုသည။် derogate

ကလီကလပ်၁ ကကိ တစစ်ုံတစဦ်းအား မရုိးသားထသာစတိပ်ဖင့်လှည့်ပတထ်ပပာဆုိ ပပုမှုသည။် hoodwink

ကလီကလပ်၂ န ထကွ ထ့ကာက၍် သာွးလာရထသာလမ်း။ winding road

ကလိတိုက် ကကိ လူကိုရယထ်မာထအာင် ချို င်းကကား၊ ခါးကကားစသညတ်ိုက့ိုထုိေးဆွထပးသည။်

ကလိထုိေး ကကိ လူကိုရယထ်မာထအာင် ချို င်းကကား၊ ခါးကကားစသညတ်ိုက့ိုထုိေးဆွထပးသည။်

ကလိစာ န ကကက၊်၀က၊်ဆိတ ်စသညတ်ိုဧ့်။ အသ၊ဲအအ၊ူအဆုတစ်သည့်များ။ innards

ကလုကလင်၁ ကကဝိိ ချစခ်င်ကကင်နာစာွ ဂရုတစိုက၊် ကကင်ကကင်နာနာ။ ယယုယုယ။ tenderly

ကလုကလင်၂ န အသင်ွအပပင် တင့်တယပ်ခင်း။ effete

ကလူ၁ ကကိ ညဉ်ှးပန်းနိှပ်စကသ်ည။် အနုိင်ထေကနိှ်ပ်စကပ်ပုတတသ်ည။် torture

ကလူ၂ န သကူကးီတစပုိ်င်ကို အပ်ုချုပ်ရထသာသ။ူ headman

ကလူထကာက် န အထမွးအထရာင်ပဖူငပီး၊ ထပခတရံညှ၊် နှုတသ်းီထကာင်နှင့်ငါးရာှစားထသာ ဗျို င်းတစမ်ျို း။ bittern

ကလူကကွ် န wildfowl

ကလူတက် န တရားဥပထဒေ အရာ စကားဆင်ပခင်ရာသယွလ်ျက ်အထပပအပပစထ်ချာထမာစာွ ထပပာဆုိတတထ်သာလူ။ lawyer

ကလူတကပဲွ် ကကိ said equalizer

ကထလ န လူပျို လူရယွ။် ထယာကျ်ားပျို ။ အရယွထ်ရာကင်ပီးထယာကျ်ား။ teenager

ကထလကခကျွေတ် ကကဝိိ အသုံးမကျ အရာမ၀င်ထလလွင့်လျက။် အထိေန်းအကပ်ွမရှိဘ ဲစတိထ်ေင်ရာ အားပဖင့်။ nugatory

ကကဝိိ အသုံးမကျ အရာမ၀င်ထလလွင့်လျက။် nugatory

ကထလကလွင့် န အထိေန်းအအပ်ုမ့ဲလျက ်အတညတ်ကျမရျ ိရပ်တညရ်ာမရှိ လညပ်တထ်နသ။ူ Good-for-nothing

ကကဝိိ က္က  ထပနထစာင့်စညး် ထိေန်းသမ်ိးမှုမရှိဘ။ဲ အကျင့်လျှပ်ထပာါ်ထသာအားပဖင့်။ immoral

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

graves bitter 
laugh,gives probe စဉ်

graves bitter 
laugh,gives probe စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထမးညို ထရာင်ရှိငပီး၊ မျကထ်စတ့ဝုိကအ်ပဖူကကွလ်ျက ်ပခုကံိုပခံကကားတင်ွကျစားထလ့ရှိထသာ ထရငငှကအ်မျို း၀င် ထပခတရံညှငှ်က်
တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

တစဖ်ကနှ်င့်တစဖ်ကလူ်အညအီမျှရှိသညတ်င်ွ တစဖ်ကက်အကျို းအထကကာင်းအားထလျာ်စာွတင်ပပထသာ အထကကာင်းပပချကတ်စရ်ပ်
ကို အပခားတစဖ်ကက်အထကကာင်းပပကာ ထကျပျကထ်အာင်ပပန်လညထ်ပပာဆုိသည။် ထချပထပပာဆုိသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကထလက
ထရာက် စဉ်

စဉ်

ကထလက
လား၁ စဉ်

အက္ခရာစဉ်
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ကကဝိိ ထပပာင်သလုိလုိကျစီယသ်ပပုလျက။် မထလးမစား။ အ၇ိုအထသ ကင်းမ့ဲ။ without respect

ကထလကထဝ ကကဝိိ ဟိုကကည့် ဒီေကကည့်လညလ်ျက။် nose around

ကထလထပါက် န အသကထ်ဘးမှလွတထ်အာင် ထပပးထွေကဖုိ်ရ့န်တရိစိ္ဆာန်တိုပ့ပုလုပ်ထေားထသာ အထပါက။် emergency exit

ကထလဝါရ ကကဝိိ က္က  ထပနဂုဏသ်ကိ္ခာကို မထစာင့်စညး်ဘ ဲဆင်ပမင်းထခွး၀က ်တရိစိ္ဆာန် ကဲ့သိုမ့ထရာှင်မကယွပ်ပုမှုလျက။် indecently

ကထလ့ ကကိ cheap gibe

ကထလးကပင် ကကဝိိ ရုိထသစာွဆကဆံ်သည။် ရုိထသထလာကထ်အာင် ပုဂ္ိုဂ လ် အပဖစ ်အမှတထ်ေားသည။် အထလးထေားသည။် respect

ကကိ ထနှာင့်ယကှထ်ပွလီသည။် ရှုပ်ထပွသည။် ကကျကီထကျာင်လုပ်သည။် disorganize

ကလည် န ပါးနပ်ကကျွေမ်းကျင်စာွ လညပ်တတ်တသ်။ူ နံှစ့ပ်လည၀်ယသ်။ူ finesse man

ကလညလု်ပ် ကကိ လှည့်စာဒေအပမတထု်ေတသ်ည။် Capitalization-isation

ကထလာ် ကကိ က္က  ထပနမရှိ။ ဂုဏသ်ကိ္ခာမရှိ။ undignified

ကထလာ်ကမာ၁ န ကာမဂုဏ၌် ထမွ ထ့လျာ်လုိမှုပဖင့် မသင့်မထလျာ်ထသာစကားကိုထပပာဆုိပပုမူပခင်း။ unfitting manner

ကထလာ်ကမာ၂ န လူမှုထရးအားပဖင်း သင့်တင့်ထလျာ်ကန်မှုမရှိထသာ အပပုအမှု။ အထပပာအဆုိ။ မဖွယမ်ရာ ထပပာဆုိပပုမှုပခင်း။ unpleasant manner

ကထလာ်မ၁ နဝိ အကျင့်ထဖာကပ်ပန်လျှပ်ထပါ်ထသာ။ ထစာင့်စညး်ထိေန်းသမ်ိးမှုမရှိထသာ။ အကျင့်ဆုိးသမ်ွးထသာ မိန်းမ။ immoral

ကထလာ်မ၂ န အမျို းသမီးကိုနိှမ့်ချ၍ ဆဲဆုိထသာစကား။

ကလုိင် န တင်ွးထခါင်း။ hollow

န ထဆးရကွ ်ကကးီကိုနူပ်နူပ်စဉ်းငပီး၊ သကာဆီးထခါ် ထဆးရညနှ်င့်သမထအာင်နယလ်ျက ်ကလုားတိုထ့သာကရ်ှူ ထသာထဆးတတံစမ်ျို း။ cigarette

ကထလာင်ကျီ န ထဆးရကွနှ်င့်ထဆး စာသကသ်ကက်ိုလိပ်ထေားထစာ ထဆးလိပ်။ ထဆပပင်းလိပ်။ cigarette

န စာထရးရာတင်ွစာထရးသ၏ူအမည။် author name

ကထလာင်ရင်ှ န ကဗျာ၊၀တ္ုစထသာစာထပများကို ထရးသားသ။ူ author

ကကဝိိ ဝိနညး်ထတာ်နှင့် အည ီစက္ခ ထပန္ ကိုချလျက။်

ကလုပ်ကယင်၂ ကကိ အားနညး်၍တန်ုတန်ုယင်ယင်ပဖစသ်ည။် weak

ကကဝိိ နဲွ ထ့နှာင်းထပျာ့ထပျာင်းထသာ အမူအရာနှင့်။ ကနဲွက့လျ။ girlish

ကလန် န ရပ်ရာွတင်ွကကးီက ဲအပ်ုစိုးထသာသ။ူ ရာွသကူကးီ။ headman

ကလန်ကဆန် ကကဝိိ ဆန်က့ျင်ဖီဆန်လျက။် ဖီလာဆန်က့ျင်ထသာအားပဖင့်။ flout

ကလန် ့ န ပုဇွန်လံုးတစမ်ျို း။ ဂဏန်းထကာင်။ shrimp

ကလန်က့ျင် န တခံါးကိုငမဲပမံထအာင်ပိတရ်ထသာ တတုထ်ချာင်း။ bolt

ကလန်ခ့ခန်း န တင်ွးထဲေတင်ွ ရှိထနထသာ ဂဏန်းထကာင်ကို ဆဲွငင် ထုေတယ်ရူန်ဖျားထကာက ်ထေားထသာ သထံချာင်း။ crooked stick

ကလန်စ့မ်ိးပင် န ဆားငံရညမီှ်ရာတင်ွထပါကထ်သာ နွယပ်င်တစမ်ျို း။

ကလန်ထုိ့ေး ကကိ တတုထ်ချာင်းပဖင့် တခံါးကိုငမဲထအာင်ပိတထ်ေားသည။် ဖီလာဆန်က့ျင်သည။် latch

ကလန်န့ှိုက် ကကိ crooked stick

ကထလက
လား၂ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မခံသာထအာင် ထစာင်းရတိက်ာထပပာဆုိသည်. ကျစီားထပပာဆုိသည။် မခံချမိခံသာပဖစထ်အာင်ဆွသည။် စဉ်
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စဉ်

Humbled women who swear 
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စဉ်
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စဉ်

ကထလာင်နာမ
ည် စဉ်

စဉ်
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ကလုပ်က
ယင်၃ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

grass grows in the 
salty water စဉ်

စဉ်

တင်ွးထဲေတင်ွ ရှိထနထသာ (ဂဏန်း) ပုဇွန်လံုးကို လကပ်ဖင့် ထသာ်လညး်ထကာင်း အဖျားထကာကထ်ေားထသာ သထံချာင်း ပဖင့်
ထသာ်လညး်ထကာင်း နှိုကသ်ည။် စဉ်
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ကလန ့ပ်ဖတ် ကကဝိိ အလျားမဟတု၊် ဖီလာအားပဖင့်။ flout

ကလန် ့နမဲ န အထရခံွ အသစလဲ်ထသာ ဂဏန်း။ new shell crab

ကလန်လ့ကမ် န လူကိုညပ်ှတတထ်သာ ဂဏန်း၏လကမ် အစုံ။ claw

ကလိန်သးီ န choke while drinking

ကလိမ်ကညဏ် န ထကာကက်ျစထ်သာ ညဏ။် ညဏန်က။် ထပွလီရှုပ်ထထွေးစသာညဏ။် cunning

ကကဝိိ မထပပမပပစ ်မညမီညတွ။် အနိမ့်အပမင့်။ ကကကတ်ကက်ကကဆ်င်း။ ထထော်ထလာ်ကန်လ့န်။့ unevenly

ကလိမ်ကထိေန် ကကဝိိ မထပပမပပစ ်မညမီညတွ။် အနိမ့်အပမင့်။ ကကကတ်ကက်ကကဆ်င်း။ ထထော်ထလာ်ကန်လ့န်။့ unevenly

ကလိမ်ကကမာ န ဟိုလုိလုိ သညလုိ်လုိ။ မဟတုမ်မှန်။ လိမ်လည ်လှည့်စားပံု။ လိမ်လညထ်လ့ရှိထသာ အပပုအမှု။ ambiguously

ကလိမ်ကရစ၁် နဝိ ရစလှ်ည့်ထခွပတထ်သာ။ တန်ွလိ့မ် ထခွလညထ်သာ။ twist

ကလိမ်ကရစ၂် နဝိ သထဘာမထပဖာင့်မတ၊် ထကာကက်ျစစ်ဉ်းလဲေသာ။ hoodwink

ကကဝိိ ဘာရယလုိ်မ့သ။ိ မသမဲကွဲ။ undifferentiated

ကလိမ်ကလင်၂ ကကဝိိ ဟိုဟိုလုိလုိ သညလုိ်လုိ။ မထပဖာင့်မပဖူး။ လိမ်လညထ်လ့ရှိထသာ အပပုအမူ အားပဖင့်။ ambiguously

ကလိမ်ကသန်ိ ကကဝိိ အင်အား ချည့်နဲစ့ာွ။ တန်ုတန်ုယင်ယင်။ ကိုယက်ို မထိေန်းနုိင်ဘ။ဲ ယမ်ိးထုိေးလျက။် ယိုင်တးီယိုင်တိုင်။ weak

ကလိမ်ကျ ကကိ သတူစပ်ါးထံေ၌ လိမ်လညလှ်ည့်ဖျားခံရသည။် cheated

ကလိမ်ချ ကကိ တစဦ်းတစထ်ယာကအ်ား လှည့်ပဖားမှုကိုပပုသည။် hoodwink

ကလိမ့်ကထလ၁ ကကဝိိ လှည့်ဖျားညာဝါလျက် hoodwink

ကလိမ့်ကထလ၂ န လိမ်လညဟ်န်ထဆာင်ပခင်း။ deception

ကထလွ န အမ်ိထထောင်ပပုပခင်း မရှိထသးထသာ ထယာကျ်ား။ လူပျို ကကးီ။ unmarried

ကထလွကကးီ န အမ်ိထထောင်ပပုပခင်း မရှိထသးထသာ ထယာကျ်ား။ လူပျို ကကးီ။ unmarried

ကထလွထဂါင်း န လူပျို ထခါင်းထဆာင်။ လူပျို လူရယွမ်ျားကို စညး်ရံုးထခါင်းထဆာင်ထသာသ။ူ ကာလသားထခါင်းထဆာင်။ adolescent

ကထလွထသျှ န လူငယလူ်ရယွ။် teenager

ကထလွစကား န မိန်းမအား ထယာကျ်ားကချစက်ကို ကထ်ကကာင်းကိုထပပာဆုိထသာစကား။ love word

ကထလွထပါက် န အရယွထ်ရာကဦ်းစထယာကျ်ားငယ။် adolescent

ကထလွထပပာင် န မကကးီမငယ ်အလယအ်လတပ်ဖစထ်သာ လူပျို လူရယွ။် adolescent

ကထလွမယ် န အရယွထ်ရာကစ်မိန်းမပျို ရယွ။် virgin

ကထလွမယက်ကးီ န အသကအ်ရယွက်ကးီရင့်ထသာ မိန်းမ။ အပျို ကကးီ။ spinster

န ငယရ်ယွနု်ပျို ထသာ အမျို းသမီး။ girl

ကထလွထရာဂါ န ကာမဆကဆံ်မှုထကကာင့် ကစူကပ်ဖစပွ်ားထသာ အနာထရာဂါတစမ်ျို း။ venereal disease

ကထလွဟိုင်း န အရယွလွ်န်သည့် တိုင်ထအာင်အမ်ိထထောင်မပပုထသာသ။ူ ထယာကျ်ား။ unmarried

ကလဲွကထချာ် ကကဝိိ မညမီညတွ။် ခကျွေတခ်ကျွေတယ်င်ွးယင်ွး။ အဖကမ်ထတာ်။ irregular
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ကလဲွထပါကစ်ား ကကဝိိ မရုိမထသ။ မထလးမခန်။့ ထပါ့ထပါ့တန်တန်။ မထီေမ့ဲပမင်။ flippantly

ကဝါငှက် န အသစံးူရ၍ှ ကိုယက်ကးီမားထသာ ကျးီကန်းငှက။် ထတာကျးီကန်း။ raven

ကဝါနက် န ကိုယထ်ေညက်ကးီ၍ အထရာင်မဲနကထ်သာ ထတာကျးီကန်းတစမ်ျို း။ raven

ကဝါးဝါး၁ နဝိ မထေင်မရာှးထသာ။ အသမဲကွဲထသာ။ မပီမသထသာ။ မှုန်မှိုင်းထသာ။ unmarked

ကဝါးဝါး၂ ကကိ တကိျထသချာစာွ မထပပာဆုိနုိင်ဘ။ဲ ရပ်ိကာသကီမျှ ထပပာဆုိသည။် inaccuracy

ကဝိ န ကဗျာ လကမင်္ဂာဖဲွ ဆုိ့တတသ်။ူ စာဆုိထတာ်။ ပညာရှိ။ bard

ကဝိထပမာက် န ပညာနှင့်ပပည့်စုံသည၏် အပဖစသ်ိုထ့ရာကသ်ည။် savant

ကထဝကဝါး ကကဝိိ မထေင်မရာှး။ unmarked

က၀ဂ် န က အစ ငအဆံုးရှိထသာ အက္ခရာ အစ။ု

က၀င် န ထလှ၏ဦးပုိင်းနှင့်ပ့ဲပုိင်းတင်ွရှိထသာအခန်း။  ဦးထချာင်၊ ပ့ဲထချာင်၊ ဦးကင်ွ၊ ပ့ဲကင်ွ ဟလုညး်ထခါ်သည။်  fore

က၀တ် န အိုးထအာကခံ် ထခွ အရတွ။်

က၀တင်ခီ န အိုးထအာကခံ် ထခွ အရတွ။်

က၀တခီွ် န အိုးထအာကခံ် ထခွ အရတွ။်

က၀တပဲွ် န စစသ်ားများစဝဲု၍ စစပ်ညာ အမျို မျို းကို လုပ်ပပသည။် စစထ်ရးပပသည။် စစပ်ညာ ထလ့ကျင့်သည။် The military parade

က၀တလှ်ည့် န ရန်သ၏ူ ထအပခအထနကို ထထောကလှ်န် ့ရန်လှည့်လညထ်နသ။ူ scout

ကဝိန် န ပညာရှိကကးီ။ wisdom man

ကသားငါးရာ န လူထပါင်းစုံ။ phalanx

ကသကီရီ ကကဝိိ ဆင်းရပဲင်ပန်းစာွ ငငိုပငင်စာွ။ ကပျာကသ။ီ အထဆာင်တလျင်။ fluster

ကသကီထရာက် ကကဝိိ တညင်ငိမ်စာွမထနနုိင်ဘ။ဲ ထချာကထ်ချာကခ်ျားချား ပဖစလ်ျက။် ပူပန်ထသာကထရာကလ်ျက။် worried

ကသကီလီ ကကဝိိ ဆင်းရပဲင်ပန်းစာွ ငငိုပငင်စာွ။ ကပျာကသ။ီ fluster

ကသကီလင် ကကဝိိ ဆင်းရငဲငိုပငင်စာွ ဆင်းရပဲင်ပန်းစာွ။ poor

ကကဝိိ စတိနှ်လံုးမသကမ်သာ။ ပူပန်ထသာထကရာကလ်ျက။် worried

ကသလီင်တ ကကဝိိ ဆင်းရငဲငိုပငင်စာွ ဆင်းရပဲင်ပန်းစာွ။ poor

ကထသာကထနာ ကကဝိိ အစဉ်မကျ ပပန်က့ျ ဲလျက။် ကစဉ့်ကလျား။ မထပပမပပစပ်ခင်းအားပဖင့်။ disarrangement

ကထသာကပါး ကကဝိိ ထသသပ်ပခင်းမရှိပဲ။ စညး်ကမ်းမရှိပဲ။ အစစီဉ်မကျဘ။ဲ disarrangement

ကထသာကထရာ ကကဝိိ ထသသပ်ပခင်းမရှိဘ။ဲ စညး်ကမ်းမရှိဘ။ဲ disorganize

ကကဝိိ မတင်းမကျပ်။ မငမဲမပမံ။ ထလျာ့ထလျာ့။ disarrangement

ကထသာ်ကထရာ် ကကဝိိ မထပပမပပစ ်မညမီညတွ။် အစစီဉ်မကျဘ။ဲ ဖရုိဖရ။ဲ chaotic

ကသင်းကရင်း ကကဝိိ အကွဲကွဲ အပပားပပား။ ကစဉ့်ကလျား။ disarrangement

ကသစ် န ဆူးရှိသာ ပင်ထစာကတ်စမ်ျို း။ Monkey-puzzle
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ကသိုဏး် န

ကသိုဏး်ရှု ကကိ ထပမ၊ထရ၊မီးစထသာ အ၀န်းအဝုိင်းတိုက့ို စးူစိုကက်ကည့်ရှု ပွ့ားများသည။်

ကကဝိိ ဟိုမထရာကသ်ညမ်ထရာက ်ထရာကတ်တရ်ာရာ။ ambiguously

ကကဝိိ အကွဲကွဲ အပပားပပား ။ အစစီဉ်မကျဘ ဲထရာကတ်တရ်ာရာ။ dissever

ကကဝိိ ထနမထကာင်း ထုိေင်မသာ။ ထနမထိေထုိေင်မထိေ။ စတိနှ်လံုး မသကသ်ာ။ ailing

ကထသာင်းဝါး န ပမင့်၍ အသားထူေငပီး တစထ်ပခဲွ နှစထ်ပ ခန် ့အသားထူေးထသာ ၀ါးပင်ကကါီ် တစမ်ျို း။ ဝါးပုိး။ bamboo

ကသတ် ကကိ none

ကကဝိိ စုံစုံမကမ်က၊်ထလးထလးစားစား၊၊ respect

ကကဝိိ လျင်ပမန်ထစလုိထသာအားပဖင့်။ ထနှာင့်ထနှးပခင်းမရှိဘ။ဲ ဆုတဆုိ်င်းပခင်းမရှိဘ။ဲ လျင်ပမန်စာွ။ rapidly

ကကဝိိ အထူေးတလညအ်ထလးထေားလျက။် လျင်ပမန်ထစလုိထသာ အားပဖင့်။ ထနှာင့်ထနှးပခင်းမရှိဘ။ဲ လျင်ပမန်စာွ။ rapidly

ကကဝိိ အထူေးတလညအ်ထလးထေားလျက။် လျင်ပမန်ထစလုိထသာ အားပဖင့်။ ထနှာင့်ထနှးပခင်းမရှိဘ။ဲ လျင်ပမန်စာွ။ rapidly

ကသန်ိကလိမ် ကကဝိိ အင်အား ချည့်နဲစ့ာွ။ တန်ုတန်ုယင်ယင်။ ကိုယက်ို မထိေန်းနုိင်ဘ။ဲ ယမ်ိးထုိေးလျက။် ယိုင်တးီယိုင်တိုင်။ weak

ကသန်ုးကရုန်း ကကဝိိ scuffle

ကအပ်ိဖူး န အဖူးကို ဟင်းချက၍် စားသည့် အနားထရာ၈ါသည ်တိုနှ့င့် ထသာ ထသးွတကစ်ာ ဖာလာအနွယ၀်င် အပင်တစမ်ျို း။ like cardamom plant

ကာ၁ စညး် အထမးစကား တိုတ့င်ွကကယိာအဆံုး၌ တွဲ၍သုံးထသာ စကား။ none

ကာ၂ ပဋိ တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာသ ူက စပ်ွစွဲလာလျှင် စပ်ွစွဲ ခံရထသာသကူ မဟတုထ်ကကာင်း ပငင်းပယရ်ာ၌ သံု းထသာ စကားလံုး။ objection

ကာ၃ စညး် objection each other

ကာ၄ စညး် အ ထကကာင်းကို သ၍ိ ထမးရာ ၌ ကကယိာနှင့် တွဲသုံးထသာ ပစည္း်စကားလံုး။ none

ကာ၅ န ရန်သ၏ူ ဓါး၊ လံှ၊ ပမှား စသညတ်ိုက့ို တားဆီးရန် သပံပား ဝုိင်းကို လကတ်င်ွတတဆ်င်ထေားသည့် အကာ ။ shield

ကာ၆ ကကိ လံုထလာက ်နုိင်သည။် enough

ကာ၇ ကကဝိိ တားဆီး သည။် ပိတဆုိ်သ့ည။် ကာသည။် prevent

ကာကရာ ကကီ တစမ်ျို း တစဖံု်ထပပာင်းလဲ သည။် လုပ်ကက ံလိမ်လညသ်ည။် hoodwink

ကာကယွ် ကကိ တားဆီး ပိတပ်င်သည။် prevent

ကာချ န The block

ကာချပ်၁ န ထပစာ၊ ပရပုိကစ်ာ၏ မျကနှ်ာ နံပါတ ်နှစခု်ထပမာကထ်သာ စာမျကနှ်ာ။

ကာချပ်၂ န ရန်သ၏ူ ဓါး၊ လံှ၊ ပမှား စသညတ်ိုက့ို တားဆီးရန် သပံပား ဝုိင်းကို လကတ်င်ွတတဆ်င်ထေားသည့် အကာ ။ shield

ကာထချာ၁ ကကဝိိ တတသ်လိိမ္မာသည ်မဟတုဘ် ဲမထရမရာ။ ထယာင်ချာချာ။ bad

ကာထချာ၂ ကကဝိိ တတသ်လိိမ္မာသည ်မဟတုဘ်။ဲ ညံ့ဖျင်းထသာ။ သမ်ိငယထ်သာ။ bad

ကာစိ န ယဉ်ှဖကတ်စစ်ုံတစရ်ာ အရယွပ်မာဏထသးထသာ။ မကကးီထသာအရာ။ small

နဝိ extra small

သမာဓိထရစရန် မပပတ ်ကကည့်ရှုပွားများရထသာ ထပမ ထရ မီးစထသာ အဝုိင်း အ၀န်း၏ ပမင်ကင်ွးအာရံု။ မပပတက်ကည့်ရှုပွား များအပ်
ထသာ အရာ။

See all fully consider 
simultaneously highlight 
sense of meaning စဉ်

See all fully consider 
simultaneously highlight 
sense of meaning စဉ်

ကထသာက ်
ကထထောက် စဉ်

ကထသာင်း 
ကထရာင်း စဉ်

ကထသာင်းက
လင်း စဉ်

စဉ်

စာထရးရာတင်ွ ကတ၊် ထကာက၊် ကိုကစ်သည ်အသတံစမ်ျို းမျို း ရထစရန် ကဗျညး်အထေက၌် အသတပ်ပုတခွံန်လမင့်အမှတ်
လက္ခဏာ။ စဉ်

ကသပ်ိ
ကသညး် စဉ်

ကသတုက်
ယက် စဉ်

ကသတုက်ရုတ်
၁ စဉ်

ကသတုက်ရုတ်
၂ စဉ်

စဉ်

တစဖ်က ်နှင့် တစဖ်က ်ပရမ်းပတာ လံုးထထွေး သတပု်တလ်ျက။် အန္တရယတ်စခု်ခုထကကာင့် လူအများ ထိေတလ်န့်ထချာကခ်ျားစာွပဖင့်
ရှုပ်ထထွေး လှုပ်ရာှးလျက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လူနှစထ်ယာကရ်ှိသည့် အနက ်တစထ်ယာကထ်ယာကက်ို စပ်ွစွဲမှုပပုလာပါကထုိေသ ူနှစထ်ယာကတ်ိ့ုသည ်တစဦ်းနှင့် တစဦ်း လဲွချသည့် 
အထနပဖင့် အချအီချကထ်ပပာရာတင်ွ သံု းထသာ စကား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စာထရးရာီး သည။် ပိတဆ့ုိ်သည။် ကာသည။် ဗျညး်တင်ွ အာရသကပ်လုိရာီး သည။် ပိတဆ့ုိ်သည။် ကာသည။် ဗျညး်အက္ခရာ၏ 
လကယ်ာဘကမှ် ကပ်လျကထ်ရးသည့် သထရသထကမင်္ဂတတစမ်ျို း။ စဉ်

The two faces of the 
pipe number page စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကာစကိနာ 
ထသျှ အထလးမထေားရထလာကထ်အာင်ငယထ်သာ။.ပကတအိရယွထ်ေကင်ယထ်သာ။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်
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ကာစနိာ နဝိ အရယွအ်စား အလွန်ထသးငယထ်သာ။ extra small

ကာစနိာထသျှ နဝိ small

ကာစီ န အနညး် ငယမ်ျကစ်စိယွသ်။ူ Cross-eyed

ကာထစာင်း၁ နဝိ အနညး်ထစာင်းထသာ။ မထပဖာင့်မတည့်ပဖစထ်သာ။မျကစ်အိနညး်ငယထ်စထွသာ Cross-eyed

ကာထစာင်း၂ န unevenly ground

ကာထစာင်းတင် ကကဝိိ ထေမီကို တစဖ်ကပ်မင့်တင်၍တစဖ်ကက်ို ခပ်ယန်ွးယန်ွး ထအာကသ်ိုခ့ျ၀တလ်ျက။် none

ကာဆီး ကကိ ပိတပ်င်တားဆီး သည။် prohibit

အာ မိမိပပုလုပ်ရမည့် အလုပ်ကို ထနှာင့်ယကှဟ်န်တ့ားသည့် အထနပဖင့်။ stymie

ကာဆဲွထပါက် န ငမို ရုိ့း သရူခုိဲတို၌့ထပပာင်း ထသနပ် ပစထ်ဖာကရ်န် ဖီလာ ထပါကထ်ေားသည့် အထပါက။်

ကာဏာ၁ န မျကစ်တိစဖ်ကထ်စာင်း ထသာသ။ူ မျကစ်အိစုံ ကန်းထသာသ။ူ sightless man

ကာဏာ၂ ဥပစာ  အမှတတ်မ့ဲသတမိထေား၍ မှားယင်ွးပပုလုပ်မိသည့် အရာ ၌ သုံးထသာ စကားလံုး။ mistake

ကာဏာရဋိ န မျကစ်တိစဖ်ကထ်စာင်း ထသာသ။ူ မျကစ်အိစုံ ကန်းထသာသ။ူ sightless man

ကာတု ကကိ ထကျးဇူးရင်ှကို ငပိုင်ဖကထ်ပပာဆုိသည။် ထကျးဇူးမ့ဲစာွ ထပပာဆုိသည။် ထကျးဇူးရင်ှကို အန်တသုည။် thankless

ကာတထူသနပ် န ယမ်းခဲလံုးထေည့်၍ ပစထ်ဖာကရ်ထသာ လကန်ကတ်စမ်ျို း။ gun

ကာထတာင်း န ရန်သ၏ူ ဓါး၊ လံှ၊ ပမှား စသညတ်ိုက့ို တားဆီးရန် အငယစ်ား ကာတစမ်ျို း။ shield

ကာဒေရာ နဝိ ဟိုကကည့် သညက်ကည့် မငငိမ်မသကထ်သာ မျကနှ်ာရှိထသာ။ ထစထွသာမျကလံု်းရှိထသာ။ Cross-eyed

ကာဒေရကိာဒေရာ ကကဝိိ ဟိုကကည့် သညက်ကည့်လျက။် nose around

ကာနီ၁ န scale of field

ကာနီ၂ န တရားဥပထဒေ အရာ စကားဆင်ပခင်ရာသယွလ်ျက ်အထပပအပပစထ်ချာထမာစာွ ထပပာဆုိတတထ်သာလူ။ lawyer

ကာနီခဲွ န လယထ်ပမတစဧ်က၏ ငါး ပံု တစပံု်ရှိထသာ လယယ်ာထပမကကွ။် farmyard

ကာနီတက် န တရားဥပထဒေ အရာ စကားဆင်ပခင်ရာသယွလ်ျက ်အထပပအပပစထ်ချာထမာစာွ ထပပာဆုိတတထ်သာလူ။ lawyer

ကာနီ၀က် န လယထ်ပမတစဧ်က၏ ငါး ပံု တစပံု်ရှိထသာ လယယ်ာထပမကကွ။် farmyard

ကာထနာ နဝိ တတသ်လိိမ္မာသညမ်ဟတုထ်သာ။ နူချာထသာ။ ညံ့ဖျင်းေသာ။ bad

ကာနံကကု္က ရ နဝိ မ ကကားထကာင်းမနာသာထကာင်းသာ စကား။ မထတာ် မထလျာ် မဖွယမ်ရာ၊ အကျို းမရှိထသာ စကား။ tabowords

ကာနံု န တရားဥပထဒေ အရာ စကားဆင်ပခင်ရာသယွလ်ျက ်အထပပအပပစထ်ချာထမာစာွ ထပပာဆုိတတထ်သာလူ။ lawyer

ကာနံုတက် န တရားဥပထဒေ အရာ စကားဆင်ပခင်ရာသယွလ်ျက ်အထပပအပပစထ်ချာထမာစာွ ထပပာဆုိတတထ်သာလူ။ lawyer

ကာပူသးီ န သစထ်တာ်သးီ။ pear

ကာမပုိင် န လင် ထယာကျ်ား။ husband

ကာမဘုံသား န ကာမ ဆယ့်တစဘ်ုံအတင်ွးထနထုိေင်ကကထသာ သတ္တ ဝါ။ wight

ကာမတ္တ နဝိ သာမန်မျှပဖစသ်ညက်ို ပပထသာ စကား။ ရံုမျှ။ just

စဉ်

အထလးမထေားရထလာကထ်အာင်ငယထ်သာ။.ပကတအိရယွထ်ေကင်ယထ်သာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစဖ်ကပ်မင့်၍တစဖ်ကနိ်မ့်ထသာအရာ(လမ်း၊ထပမပပင်စသည်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကာဆီး 
ကာဆီး စဉ်

wall of the right gun 
to confront the hole စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လယတ်စသ်ျှဉ်းတင်ွ ၆ဒေသမ ၄၀ဧကရှိရာ ယင်းတစသ်ျှဉ်း၏ ၁၆ဖ့ုိ ၁ဖ့ုိပဖစထ်သာ လယယ်ာထပမကကွ။်(လယတ်စသ်ျှဉ်းတင်ွ 
၁၆ကာနီရှိသည။်တစက်ာနီသည ်ရစှထ်တာင်ဝါးပပန်ပဖင့်အတာပပု၍ စတရုန်းကတလ်ည ်ဝါးပပန်ထပါင်း ၁၂၀ ရှိသည။်နှစက်ာနီခဲွ 
သည ်တစ ်ဧကနှင့်ညမီျှသည။်တစဆ်ယ့်ထပခာကက်ာနီ(၁၆ကာနီ)ထခါ်တစသ်ျှဉ်တင်ွ ထပခာကဒ်ေသမ ထလးဆယဧ်က(၆ဒေသမ 
၄၀)ရှိသည။်(တစ်နညး် တစဆ်ယ့် နှစထ်ထောင်ဝါးပဖင့် အပပန်ရှစရ်ာသည် တစ်သျှဉ်းပဖစ်သည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်
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ကာမိတပ်င် န အရကွက်ိုစားရထသာ အရုိးပဖူ နီနွယပ်င် တစမ်ျို း။ plant

ကာမိတအ်ကအင်္ကျ န ထယာကျ်ားများ၀တဆ်င်ရထသာ လကရ်ညှ ်အကအင်္ကျတစမ်ျို း။ shirt

န ကာမန်ဒေက ီဓမ်မသတက်ျမ်း new testament

ကကဝိိ ကိုယထိ်ေလကထ်ရာက။် physically

ကာယက ံသျှင် န ပုိင်ရင်ှ။ အမှုရင်ှ။ အမှုကိုထဆာင်ရကွသ်။ူ possessor

ကာယ ပညာ န ကိုယလ်ကက်ကခုိံင်ထရး ပညာ။ gymnastics

န ခွန်အားပဖင့် အလုပ်လုပ်သ။ူ worker

ကာယသခု န ကိုယ၏် ချမ်းသာပခင်း။ wealthy

ကာယထိပန န ကိုယလ်ကအ်မှုအရာကို ထစာင့်စညး်ပခင်း။ ethic

ကာရီ န လယက်ကွပ်တလ်ညက်ို ဖုိဆ့ညထ်ေားထသာ ထပမရုိး။ ကန်သင်း။ breakwater

န ကန်သင်း၊ တာရုိး၊ တာတမံစသညက်ို ပခုံ၍ ထပပာထသာ စကား။ breakwater

ကာရံ ကကိ တစစ်ုံတစခု်ကို အထကကာင်းပပု၍ ပတလ်ည၀်န်းကျင်တင်ွ အတာဆီး ပပု လုပ်ထေားသည။် prevent

ကာရန် န စာလံုး၏ အဆံုးသတ ်ဗျညး်သ ံသရကသ် ံစသည။် scansion

ကာရန်သင့် ကကိ တစစ်ုံတစခု် အလုကက်စိတ္င်ွ အထကကာင်း ညညီတွသ်ည။် အဆင်ထပပသည။် convenience

ကာလ န အချန်ိအခါ။ အခုိကအ်တန်။့ moment

ကာလတန်ဖုိး န အချန်ိကာလ အားထလျာ်စာွ ကန်ုပစည္း်၏ တန်ဖုိး။ market price

ကာလ ဒေါန န သင့်ထလျာ်ထသာ အချန်ိအခါ၌ လှူထသာ အလှူ။ donation

ကာလနဂါး၁ န ဘရုားတစဆူ်ပွင့် ငပီးမှသာ တစက်ကမ်ိနုိးသညဟ် ုလူအများထပပာစမှတပ်ပုထသာ နဂါးကကးီ။ sleepy dragon

ကာလနဂါး၂ န အလွန်အပ်ိကကူးထသာ သ။ူ sleepy man

ကာလနာ န ကးူစကပ်ပန ့ပွ်ားတတထ်သာ ၀မ်းထရာဂါဆုိးတစမ်ျို း။ dysentery

ကာလနာလုိက် ကကိ ကာလ၀မ်းထရာဂါ ကျထရာကသ်ည။် cholera

ကာလထပါ် န ထခတက်ာလ အလုိကပ်ဖစထွ်ေန်းထပါ်ထပါကလ်ာထသာအရာ။ while

ကာလပျက် န စစမ်ကထ်ရးရာ ထကကာင့် တိုင်းပပည ်မငငိမ်မသကပ်ဖစ၍် အပ်ုချုပ်သကူင်းမ့ဲလျက ်မင်းမ့ဲစိုးမ့ဲပဖစပ်ခင်း။ Being over anarchy

ကာလရင်နာ န နာတာရညှ ်အဖျား။ chronic

ကာလရတိန်ာ န ကးူစကင်ပပန ့ပွ်ားတတထ်သာ ၀မ်းထရာဂါဆုိးတစမ်ျို း။ cholera

ကာလ၀မ်း န တစခ်ျန်ိတစရ်ထံအာ့အန်၍ ၀မ်းသာွးတတထ်သာထရာဂါဆုိး။ ၀မ်းကျနာ။ dysentery

ကာလသမီး န မိန်းမပျို ရယွ။် girl

န ငယရ်ယွနု်ပျို ထသာ အမျို းသမီး။ girl

ကာလသား န လူငယလူ်ရယွ။် teenager

န လူပျို ထခါင်းထဆာင်။ လူပျို လူရယွမ်ျားကို စညး်ရံုးထခါင်းထဆာင်ထသာသ။ူ ကာလသားထခါင်းထဆာင်။ adolescent
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န ကာမဆကဆံ်မှုထကကာင့် ကးူစကပ်ဖစပွ်ားထသာ အနာထရာဂါတစမ်ျို း။ venereal disease

ကာလာ န မညး်နကထ်သာ အဆင်းရှိထသာသ။ူ မညး်နကထ်သာ အထရာင်အဆင်း။ black

ကာလံု န တရားဥပထဒေ အရာ စကားဆင်ပခင်ရာသယွလ်ျက ်အထပပအပပစထ်ချာထမာစာွ ထပပာဆုိတတထ်သာလူ။ lawyer

ကာလံုတက် န တရားဥပထဒေ အရာ စကားဆင်ပခင်ရာသယွလ်ျက ်အထပပအပပစထ်ချာထမာစာွ ထပပာဆုိတတထ်သာလူ။ lawyer

ကာလံုတန်း န တရားဥပထဒေဆုိင်ရာကကျွေမ်းကျင်သတူို၏့ ထနထုိေင်ရာ အရပ်။ court

ကာသရီ န လယရ်င်ှထပမရင်ှ တို၏့ အမှုအခင်း၊ ထလယာလုပ်ငန်းတာ၀န်ထဆာင်ရကွရ်ာ အထဆာက ်အအုံ။ ရံုးခန်း။ court

ကာသန်း ကကိ ၀န်းရကံာထေားသည။် prevent

ကာသန်ိ နဝိ ရှုချင်စဖွယ ်တင့်တယထ်သာ အဆင်းအသင်ွ ရှိထသာ။ ထေင်ရာှးထပါ်လွင်စာွ တင့်တယလှ်ပထသာ။ beauty

ကာသန်ိ၀က် ကကဝိိ ထေမီကို ထပခမျကစ်ထိအာကက်ျထအာင် ညညီာစာွ၀တဆ်င်လျက။် none

ကာအတတ် န Guard dance

ကား၁ စညး် နာမ်ပုဒ်ေကကယိာတို၏့ အနကက်ို ထလးနကထ်စတတထ်သာ စကားလံုး။ none

ကား၂ စညး် မူ၊ ထသာ်၊ လျှင်။ none

ကား၃ အာ ၀င့်ဝါ ပလမားလုိ၍ ညန်ွပပထသာ စကားလံုး။ proud

ကား၄ ဝိ ပပုပခင်းပဖစပ်ခင်း၊ ပပုသပူဖစသ်ကူို ညမန်ပပထသာ စကားလံုး။ verb

ကား၅ န ပိတပ်ဖင့် ပပန်ကားထအာင် ပပထေားထသာ မျကနှ်ာ ပပင်တစမ်ျို း။ projector

ကား၆ ကကိ ရှိသညထ်ေကပုိ်မုိ လွန်၍ ထပပာဆုိ ပပု မှု သည။် expletive

ကား၇ န အနီးအနားရှိ တစစ်ုံတစခု်ကို ညန်ွပပလုိ၍ ကကယိာ အဆံုးသတ ်စကားလံုး။ The block

ကား၈ န ရာဇ၀တသ်ားတိုက့ို သတပ်ဖတရုိ်ကန်ကရ်န် လကထ်ပခတိုက့ို ပဖန်က့ာ၊ စွဲထနှာင်ထေားထသာ ကားတိုင်။ bamboo pole

ကားကား ကကိ ကားပပန ့သ်ည။် widespread

ကားချပ် န ထပပရပုိကစ်ာ၏ စာမျကနှ်ြ နံပါတ ်၁၂ခုထပမာကပ်ဖစထ်သာ အက္ခရာ အမှတအ်သား။

ကားစင် န ရဇ၀တသ်ားတိုက့ိုသတပ်ဖတရ်ာစင်။ gallows

ကားစင်တင် ကကိ ရာဇ၀တသ်ားတိုက့ို သတပ်ဖတရ်န် ကားစင်တင်ွ တင်ထေားသည။်

ကားတင် ကကိ ရာဇ၀တသ်ားတိုက့ို သတပ်ဖတရ်န် ကားစင်တင်ွ တင်ထေားသည။်

ကားတိုင် န bamboo pole

ကားရား ကကဝိိ မထပပမပပစ၊် မညမီညာ။ ထပခလကတ်ို ့ကားလျားခဖန ့လ်ျက။် မလံုမထလးအားပဖင့်။ irregular

ကကဝိိ ပံုပန်းမကျ၊ မထပပမပပစ။် ထနပံုထုိေင်ပံု အချို းမကျထသာ အားပဖင့်။ irregular

ကားရားကိုးရုိး ကကဝိိ ပံုပန်းမကျ၊ မထပပမပပစ။် ထနပံုထုိေင်ပံု အချို းမကျထသာ အားပဖင့်။ irregular

ကကဝိိ monstrous

ကားရားရား ကကဝိိ မထပပမပပစ၊် မညမီညာ။ ထပခလကတ်ို ့ကားလျားပဖန ့လ်ျက။် မလံုမထလးအားပဖင့်။ irregular

ကားရကီားရာ ကကဝိိ ထပခလကတ်ိုက့ို ကားလျားပဖန်လ့ျက။် ပံုမကျ ပန်းမက။ိ ထနထုိေင်ပံု အချို းမကျ အပမင်ကတထ်သာ အားပဖင့်။ misshapen
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ကိ

ကရိယိာ န equipment

ကကီ ီရီ က့ီ န ကကကဖ်ကတ်န်ွသ။ံ rooster crow

ကစီပ် ကကိ ကျစီားသည။် ကစားသည။် tease

ကစီပ်ထဖာ် န မိမိ နှင့် သာွးအတ ူလာ အတ ူအပ်ိအတ ူစသပဖင့် ငယရ်ယွစ်ဉ်ကပင် ချစခ်င်ရင်းနီှးစာွ ထပါင်းထဖာ်ခ့ဲသူ childhood friend

ကု

ကု န ထပပာဆုိထဖာ်ပပထသာကာလ။ လကင်င်းကာလ။ ယခု။ now

ကစုား ကကိ ထရာဂါထပျာကက်င်းထအာင် ထဆးဝါး စသညက်သုည။် disease treatment

ကဋီု န ရဟန်းတိုက့ျင်ကကးီကျင်ငယစ်န်ွရ့ာ အမ်ိ။ toilet

ကထုဋကဋုါ န များပပားစာွ ထသာ အထရ အတကွ။် millions

ကတုို ့ န ထရထကကာင်းတင်ွ တစထ်နရာရာသို ့ထလှပဖင့် ပုိထ့ဆာင်ထပးပခင်း။ ferryboat

ကတုိုခ့ န ထလှပဖင့် ပုိထ့ဆာင် သည့် အတကွ ်ထပးရထသာ အခထကကးထငွ။

ကထိုေ ကကဝိိ ယခုတထိေတိုင်။ ထပပာဆုိထဖာ်ပပထသာ ကာလတိုင်ထအာင်။ yet

ကထံုုေး န ထရးှ အစဉ်အလာအရ ကရုိုးထံုေးနညး်။ traditional treatment

ကနုက၁ န မကကာထသးမီက အခုိကအ်တန်။့ ထပပာဆုိထဖာ်ပပထသာ အခုိကအ်တန်။့ recent moment

ကနုက၂ နဝိ လကင်င်းကာလ နှင့် ဆုိင်ထသာ လကင်င်းကာလအဖုိပ့ဖစေ်သာ။ recent moment

ကမုုပဒောကကာ န ပဖူထဖွးစာွ ပွင့်ထသာ နွယလုိ်ပင်လုိ ကကာတစမ်ျို း။ lotus

ကထုယာင် ကကဝိိ ယခုတထိေတိုင်။ ထပပာဆုိထဖာ်ပပထသာ ကာလတိုင်ထအာင်။ yet

ကကဝိိ ယခု အချန်ိထိေတိုင်ထအာင်။ yet

ကထုယာင်ပင် ကကဝိိ ယခု အချန်ိထိေတိုင်ထအာင်။ yet

ကလုား န အစလ္ာမ်ဘာသာကို ကိုးကယွထ်သာ မွတဆ်လင်လူမျို း။ ဘဂမင်္ဂါလီလူမျို း။ muslim nations

ကးုလားကာ န ကန်လ့န် ့ဆီးကာရရံထသာဖျင်။ curtain

န အထမွးအထရာင်ပဖူငပီး၊ ထပခတရံညှ၊် နှုတသ်းီထကာင်နှင့်ငါးရာှစားထသာ ဗျို င်းတစမ်ျို း။ bittern

န မိမိ အဖုိသ့ာ သထိသာသ။ူ

ကလုားစား န ထကာင်းထကာင်းမွန်မွန် မဟတုထ်သာ်လညး် အလယအ်လတ ်ပဖစက်သာ အစားအစာ။ middle class

ကလုားဆင် န ကလုားလူမျို းနှင့် ပံုပန်းသဏ္ဍန်တသူ။ူ ကလုား၏၀တစ်ားဆင်ယင်ပံုနှင့် တထူသာ။ Like indian nations

ကလုားတရုတ် န

ကလုားတန်ဆီး န ရခုိင် ကစ္ဆပနဒီေ ကလုားတန်ပမစ၏်ဝဲယာတစထ်လျှာကမှ်ထွေကထ်သာ ထဆးရကွက်ကးီ။ leaves

ကကဝိိ လူအများ မငငိမ်မသက ်ဆူပူလှုပ်ရာှးလျက။် violent moment

ကလုားထုိေင် န အထပခထလးထချာင်း တပ် ထနာကမီှ်ပါထသာ ထုိေင်ခံုတစမ်ျို း။ chair
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ကလုား နပျို း န အခံွပါး၍ အသးီခုပ်ပုပုရှိငပီး ထလးနက၍် ချို ထသာအရသာရှိထသာ ငှကထ်ပျာတစမ်ျို း။ ရခုိင် ငှကထ်ပျာ။ Rakhine banana

ကလုားနံ န  အနံတိုထသာပိတဖ်ျင်၊ အနံ တစထ်ထောင်တစထွ်ောသာရှိထသာ ပိတဖ်ျင်။ The oil cloth

ကလုား ပုဇွန် န အထရာင်ကျား ထသာ ပုဇွန်တစမ်ျို း။ ပုဇွန်ကျား။ shrimp

ကကဝိိ ဆူဆူညညံ။ံ ကျယက်ျယထ်လာင်ထလာင်။ noisy

ကလုားဖန်ထုိေး ကကိ ထမမထနှာက ်စပ်ွဖကသ်ည။် အထပပာင်းအလှယ ်အပပုများသည။် shuffle

ကလုားမပခံတိုင် န အရကွစ်မ်ိးစမ်ိး ဝုိင်းဝုိင်း၊ အထစးထွေကထ်သာ အပင်ငယတ်စမ်ျို း။ a green leaves fence

န အခကအ်လက ်ရှုပ်ပွ၍ ဆူးထပါများငပီး ဇီးသးီပင် ကဲ့သို ့အသးီငယင်ယ ်သးီထသာ ချုံပျစပ်င်တစမ်ျို း။ Plum bush

ကကိ ရှုပ်ထပွသည ်ရပ်ှထထွေးထအာင်ပပုလုပ်သည။် ထမမထနှာကသ်ည။် shuffle

ကလုားမဇီးပင် န အခကအ်လက ်ရှုပ်ပွ၍ ဆူးထပါများငပီး ဇီးသးီပင် ကဲ့သို ့အသးီငယင်ယ ်သးီထသာအပင်တစမ်ျို း။ plum bush

ကလုားမတိုင် န မာထသာထတာင် သစတ်စမ်ျို း။ a kind of plants

ကလုားမီးသွီး န အခံွထူေ၍ အသးီ ထခမနှင့်တထူသာ မာထသာ အပင်တစမ်ျို း။

ကလုားပမာ န ဆားငံရည ်မီှရာတင်ွထပါကသ်ည့် ၃ထတာင် ၄ထတာင်ခန်ရ့ညှထ်သာ ပမကတ်စမ်ျို း။

န အခကစ်သညတ်ိုက့ို စညး်ထနှာင်၍ အမှိုကသ်ရုိက ်လှညး်ထရသာ တပံမကစ်ညး်တစမ်ျို း။ broom

န အလွန်ပပင်းပပစးူရထှသာ ထဆးရကွတ်စမ်ျို း။ severe acute leaf

ကသု ကကိ ထဆးကသုည။် treatment

န ထရးှ အစဉ်အလာအရ ကရုိုးထံုေးနညး်စနစ။် traditional treatment

ကသုနိာရံု န ဘရုားပရနိိဗ္ာန် ပပုရာ အရပ်။ Place of parinibbana

ကကဝိိ ထရးှစကားထနာကစ်ကား ညညီတွပ်ခင်းမရှိဘ။ဲ without unity

ကကဝိိ ထရးှစကားထနာကစ်ကား ညညီတွပ်ခင်းမရှိဘ။ဲ without unity

ကပူါ န တစစ်ုံတစရ်ာ ထဘးဒုေက္ခဆုိကထ်ရာကသ်ည့် အခါအကအူညထီတာင်းထသာ စကား။ ask for help

ကပ့ံူ ကကိ ကညူသီည ်ရုိင်းပင်းသည် help

ကထူဖာ်ကဖူက် န ကညူသီ ူရုိင်းပင်းသ။ူ မစသ။ူ helper

ကမူ ကကိ မစသည။် ကညူသီည။် ထထောကပ့ံ်သည။် help

ကလီူ န အလုပ်သမား။ help

ကထူလျှာက် ကကိ ထေပ်ဆင့်ထေည့်သင်ွးသည။် ပဖည့်စကွသ်ည။် coolie

က၁ူ န လုိဏဂူ်။ cave

က၂ူ ကကိ ဝုိင်း၀န်းထထောကပ့ံ်မစသည။် support

က၃ူ ကကိ ပဖည့်စကွသ်ည် supplement

ကညူီ ကကိ ဝုိင်း၀န်းထထောကပ့ံ်မစသည။် support

ကထူထောက် ကကိ အားကိုးသည။် အားထေားသည။် dependable

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကလုားပပည်
ပျက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကလုားမဇီး
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ကလုားမဇီး
ပခု၂ံ စဉ်

စဉ်

စဉ်

shell thickness fruit 
plant စဉ်
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salty water စဉ်

ကလုားပမာ
လှညး် စဉ်

ကလုားဟက်
ဆီး စဉ်

စဉ်
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သဟန် စဉ်

စဉ်
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ကတုစမ်ျို း စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ကနူာ န လညထ်ချာင်းမှ တကကူပူမညထ်သာ ထချာင်းဆုိးနာ တစမ်ျို း။

ကးူ ကကိ ကးူစကသ်ည။် ထပပာင်းသာွးသည။် infect

ကးူခပ် ကကိ ဤမှဖကမှ် ဟိုမှဖကသ်ို ့ထရာကထ်အာင်သာွးသည။် move on

ကးူစက် ကကိ တစဦ်းမှ တစဦ်း သို ့ပျံ နံှ့ ့သာွးသည။် epidemic

ကးူတို ့ န ထရထကကာင်းလမ်း တစထ်နရာသို ့ထရာကထ်အာင်သာွးသည။် goes trough waterway

ကးူတိုတ့င် ကကိ ဤမှဖကမှ် ဟိုမှဖကသ်ို ့ထရာကေ်အာင်သာွးသည။် move on

ကးူတိုတ့ိုက် ကကိ ဤမှဖကမှ် ဟိုမှဖကသ်ို ့ထရာကေ်အာင်သာွးသည။် move on

ကးူတိုသ့ည် န ကးူတိုပုိ့ထ့ဆာင်ထသာသ။ူ rower

ကးူတိုသ့ျှင် န ကတုိုးကို ပုိင်ဆုိင်သ။ူ owner of ferryboat

ကးူထပပာင်း ကကိ ထနရာ အချန်ိစသည ်ထပပာင်းထရွ သ့ည။် move on

ကးူရင့်နာ န ကးူစကပ်ပန်ပွ့ားထစတတထ်သာထရာဂါဆုိးတစမ်ျို း။ epidemic

ကးူလူး ကကိ တစဦ်းနှင့် တစဦ်း အပပန်အလှန်အဆကအ်သယွပ်ပုသည။် communicate

ကးူသန်း ကကိ တစထ်နရာမှ တစထ်နရာသို ့ထကျာ်ပဖတသ်ာွးသည။် ကန်ုထရာင်း၀ယ ်ဖလှယသ်ည။် trade

ကကိ တစရ်ာွမှတစရ်ာွ တစထ်နရာရာမှ တစထ်နရာ သယယ်ကူာထရာကး်၀ယသ်ည။် trade

ထက

ထက၁ သမ် တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပပုလုပ်ပခင်း ရညမှ်တ၍ိ ထပပာဆုိရာတင်ွ သုံးထသာ စကားလံုး။ none

ထက၂ ဝိ ထရှ န့မ်ပုဒ်ေကို ထလးနကထ်စထသာ စကားလံုး။ adjectival

ထက၃ စညး် အမည ်အဆံုးတင်ွ တပ်၍ သုံးထသာ စကားလံုး။ none

ထက၄ န ထသးငယထ်သာအရာ နညး်ထသာ အရာကိုထပပာဆုိရ တင်ွ သုံးထသာ စကားလံုး။ micro

ထကထကး ကကဝိိ ဧကန်။ စင်စစ။် verily

ထကထသျှ၁ န ထသးငယထ်သာအရာ နညး်ထသာ အရာကိုထပပာဆုိရ တင်ွ သုံးထသာ စကားလံုး။ micro

ထကထသျှ၂ နဝိ အထရအတကွန်ညး်ထသာ။ few

ထကတ န အ၀တ ်အစပ်ုအပပု အပပတစ်သညတ်ိုက့ိုအထေပ်ထေပ်ထူေထဲေစာွ စပ်ဟပ်ဖာထထေး၍ ချုပ်လုပ်ထေားထသာ အ၀တအ်ထေည။် tatter

ထကတထုိေး ကကိ အ၀တ ်အစပ်ုအပပု အပပတစ်သညတ်ိုက့ိုအထေပ်ထေပ်ထူေထဲေစာွ စပ်ဟပ်ဖာထထေး၍ ချုပ်လုပ်ထေားထသာ အ၀တအ်ထေည။် tatter

ထကတရာ န သတူစပ်ါး မလုပ်လျှင် ငါ လညး်မလုပ်ဟ ုပငင်းငယသ်။ူ တကွက်ပ်သ။ူ refuse to do things

ထကသရာဇာ န ပခထသမ့င်္ဂမင်း။ lion

ထက၁့ စညး် မနှင့်တွဲဖက၍် တားပမစပ်ခင်း အနကက်ိုပပသာ စကားလံုး။

ထက၂့ စညး် ကကို တင်တားပမစပ်ခင်း အနကက်ို ပပရာတင်ွ မ နှင့်တွဲ၍သုံးထသာ စကားလံုး။ none

ထက၃့ စညး် အမိန် ့စကား ထစခုိင်းသည့်စကားစသညတ်င်ွ ကကယိာအဆံုးတင်ွ မနှင့် တွဲ သုံးထသာ စကားလံုး။ order of negitave word

ကဲ
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က၁ဲ စညး် စကား အဆံုးသတခ်ါနီးတင်ွ သုံးထလ့ရှိထသာ စကားလံုး။

က၂ဲ ကကိ ပုိလွန်ထသာ။ သာလွန်သည။် ထူေးသည။် exceed

က၃ဲ ကကိ ထရာထေည့်သည။် ထပါင်းထေည့်သည။် add

က၄ဲ နဝိ အရညအ်ချင်း စသည ်သာလွန်ထသာ ပုိကထဲသာ။ super

က၅ဲ ကကဝိိ နှိုင်းဖကတ်ိုထ့ေကသ်ာလွန်လျက။်ပုိကလဲျက။် superior

ကထဲမာက် နဝိ ပပည့်လျှကံလွဲန်သာ။ ငဖိုးထမာကထ်သာ။ saturated

ကလွဲန်၁ နဝိ လွန်ကထဲသာ။ ထမာကလ်ျှထံသာ။ immoderate

ကလွဲန်၂ ကကဝိိ အလွန် ့အလွန် အထူေးပုိမုိ လွန်ကလဲျက။် immoderate

ကလှဲ နဝိ အရညအ်ချင်း စသည ်သာလွန်ထသာ ပုိကထဲသာ။ super

ကထဲလှာက် ကကိ ပုိလွန်၍ထေည့်သည။် ထမာကလ်ျှသံည။် immoderate

ကဲ့ စည် မနှင့်တွဲဖက၍် တားပမစပ်ခင်း အနကက်ိုထပပသာ စကားလံုး။ none

ကဲ့ကဲ့ န evidence

ကဲ့ရဲ ့ ကကိ တစဖ်ကသ်ား ကို ပပစတ်င်ရှုတထ်ချထပပာဆုိသည။် condemn

ကယ်

ကယ် ကကိ save

ကယက်ဲ ကကဝိိ ဧကန်။ စင်စစ။် verily

ကယဆ်ယ် ကကိ ထဘးအတဒုိေက္ခမှ ကင်းလွတထ်အာင် ထဆာင်ရကွက်ညူထီပးသည။် save

ကယတ်င် ကကိ ထဘးအတဒုိေက္ခမှ ကင်းလွတထ်အာင် ထဆာင်ရကွက်ညူထီပးသည။် save

ကယပ်ါ၁ န တစစ်ုံတစခု် ထဘးဆုိကထ်ရာကသ်ည့်အခါအနီးအနားရှိလူများကိုအကအူညထီတာင်းထသာစကား ask for help

ကယပ်ါ၂ န acolyte

ကယမ် ကကိ ကညူသီည။် မစသည။် ထစာင်မသည။် help

ကယယ်ူ ကကိ မီးထရ စထသာ သတူစပ်ါးလကတ်ကွရ်ှိသညက်ို ထုေတထ်ဆာင်ရယသူည။် save

ကယလီ် န ဂဏန်းတကွခ်ျကရ်ာ ဆယပ်ပည့်လျှင် အလီ တိုး၍ ထပါင်းပခင်း။ tally

န ထသးငယထ်သာ ကကကင်ယတ်စမ်ျို း။ mice

ကယထ်သျှ နဝိ ထသးငယထ်သာအရာ နညး်ထသာ  အရာကိုထပပာဆုိရ တင်ွ သုံးထသာ စကားလံုး။ micro

ထကာ

န ထရာကဆဲ်ပဖစထ်သာ နှစ။် years

ထကာတလုက ကကဝိိ ဆူဆူညညံ ံ။ ကျယက်ျယထ်လာင်ထလာင်။ noisy

ထကာဓ န အမျကထ်ဒေါသ wrath

ထကာလိကရ ကကဝိိ မုန်မု့န်ည့ကည်က ်ပဖစထ်သာ အားပဖင့်။ crush
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အထကကာင်းတစစ်တုစခု်ထကကာင့် ပငင်းခံုပဖစက်ကရာတင်ွ တစဖ်ကသ်ားကပုိလွန်၍ ထပပာထသာ စကားများကို အနီးအနားရှိလူတိ့ုအား 
သကထ်သ အပဖစထ်ေား၍ ထပပာကကားထသာ စကား။ စဉ်

စဉ်

ကယတ်င်သည်. တစစ်ုံတစရ်ာထသာ ထဘး ဒုေက္ခတိ့ုမှ လွတထ်အာင်ထဆာင်ရကွသ်ည။် စဉ်
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ကကဝိိ ခါးထကာ့လျက။်

ထကာထလာ ကကိ ပွထရာင်၍ထရတင်ွ ထပါထလာထပါ်ထနသည။် floating

ထကာလန် ကကိ အနား အစန်ွး လန်တကသ်ည။် scorched edges

ထကာဟာ နဝိ အချညး်နီှးပဖစထ်သာ။ အလကားပဖစထ်သာ။ useless

ထကာဟာတာ ကကဝိိ ထပါ့တန်စာွ အထလး အနကမ်ရှိဘ။ဲ without serious

ထကာဟန် ကကိ ပလမားထထောင်သည ်မာနထေားသည။် ကကားသည။် proud

ထကာဟပ်ု၁ ကကိ တစ ်စုံတစဦ်း အထပါ်တင်ွ မလုိလား ဖီဆန်ထသာ အမျကထ်ဒေါသ ပွားများသည။် rage

ထကာဟပ်ု၂ န သတူစပ်ါးကို တငုပိုင်၍ပဖစပွ်ားထသာ ထမာကမ်ာစတိ။် rudeness

ထကာ့၁ ကကိ မျကနှ်ာ အပပင်တစဖ်ကသ်ို ့မုိထ့မာကထ်အာင်ပပုသည။် push out(throw out)

ထကာ့၂ နဝိ အနားစန်ွး လွန်တကသ်ည။် scorched edges

ထကာ့ထကာက် နဝိ ရစလှ်ည့်ထခွပတထ်သာ။ တန်ွလိ့မ်ထခွလညထ်သာ။ လိမ်ထကာကထ်သာ။ twist

ထကာ့ကန်း ကကဝိ ဖီလာ ကန်လ့န်။့ ဆန်က့ျင်သပဖင့်။ anti

ထကာ့ရရွွ နဝိ လှပတင့်တယထ်သာ။ ထပပပပစထ်ချာမွတထ်သာ။ အထေကသ်ို ့ထကာ့၍တကထ်နထသာ။ beauty

ကကဝိိ ခါးထကာ့ငပီး ထပခထထောကတ်စဖ်က ်မသန်စမ်ွး သကဲ့သို။့ ထထော့ကျို းထထော့ကျို းနှင့်။ crippled

ကကဝိိ အထလးအနကမ်ရှိလျက။် ထပါ့တန်စာွ။ without serious

ထကာ့လန် နဝိ လိမ်ထကာက၍်ထနထသာ။ ခန္ဓကိုယအ်ချို းမကျထသာ။ ထပပပပစပ်ခင်းမရှိထသာ။ အနားစန်ွးအထေကသ်ို ့လန်တကထ်နထသာ။ twist

ထကာ့လိမ် နဝိ လိမ်ထကာက၍်ထနထသာ။ တန်ွခ့ါထနထသာ။ twist

ထကာ်၁ ကကိ ကကမ်းတမ်းယတုမ်ာထသာ စကားတိုပ့ဖင့်ထိေပါး ပုတခ်တထ်ပပာဆုိသည။် ဆဲဆုိသည။် vituperate

ထကာ်၂ န တစစ်ုံတစခု်ထသာ အရာကို တယွက်ပ်ထစတတထ်သာ ပျစခ်ကျွေထဲစးကပ်သည့် အရညတ်စမ်ျို း။ glue

ထကာ်၃ ကကိ ပင့်ချထီပမာကတ်င်သည။် up

ထကာ်တရာ၁ န မထပးရက ်မကမ်းရကသ်။ူ ထနှာထပမာတတသ်။ူ skinflint

ထကာ်တရာ၂ ကကိ မထပးရက ်မကမ်းရက ်ပစည္း်ဥစာ္ကို အထူေးမကထ်မာသည။် parsimony

ထကာ်ကာနု န ထစာင်းတစမ်ျို း၏ အမည။် name of harp

ထကာ်ချ ကကိ တစဖ်ကသ်ား မခံချမိခံသာသည့် အထကကာင်းကို ထဖာ်ထုေတဆဲ်ရသဲည။် cheap gibe

ထကာ်စးီ န ထကာ်ကဲ့သို ့ကပ်ထသာ ထညာင်ထစး၊ သရကထ်စးစသည။် sticky

ထကာ်ဆဲ ကကိ မကကားထကာင်းမနာသာ ထကာင်းထသာ စကားတိုပ့ဖင့် ဆဲဆုိသည။် curse

ထကာ်တတုိ ကကိ မကကားထကာင်းမနာသာ ထကာင်းထသာ စကားတိုပ့ဖင့် ဆဲဆုိသည။် curse

ထကာ်နှက် ကကိ ကကမ်းတမ်းယတုမ်ာေထသာ စကားတိုပ့ဖင့်ထိေပါး ပုတခ်တထ်ပပာဆုိသည။် ဆဲဆုိသည။်မထကာင်းထကကာင်းကိုထဖါ်ထုေတ၍်ဆဲဆုိသည် curse

ထကာ်ရီ န အပပစရ်ှိထသာ ကကျွေ၊ဲ နွား စသညက်ိုထလှာင်ထေားထသာ ပခံ။ corral

ထကာ်ထရာ် ကကဝိိ အထူေးတထလ အရုိအထသ ပပုသည။် respect
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ထကာ်လာစား ကကိ ဂျင်ကစားရာ တင်ွ ဂျင်ကိုကကို းပဖင့် ၍ ထပမှာကဖ်မ်းသည။်

ထကာ်လံုး န ဆဲဆုိထသာ စကားလံုး။ friggin

ထကာ်အတု် ကကိ မကကားထကာင်းမနာသာ ထကာင်းထသာ စကားတိုပ့ဖင့် ဆဲဆုိသည။် curse

ကက္က ူ

ကက္က ူစးူ န သုံးခွရှိထသာ ဆူး သဆူံး ဝါးဆူး ဟ၍ူ နှစမ်ျို း ရှိသည။် thorn

ကက္က ူလပပည့် န မဏပူိရ၊ အာသပူံရ၊ ဟရံုဲပပည။် none

ကက္က ူလန် ကကဝိိ ဆူည ံရုိင်းပပစာွ။ insult

ကက္က ုကကာ န အရယွင်ယင်ယ ်အပွင့်ပဖူပဖူ ထသးထသးထလး ပွင့်၍ ကကာနှင့်တထူသာ ကကာငယတ်စမ်ျို း။ lotus

ကင်

ကင်၁ န စညး် ကမ်ွးသးီ လံုးထရ ၁၂၈၀ ကို ထရတကွရ်ာတင်ွ ၁၊၂၊၃၊ စထသာ သခမင်္ဂျာနှင့် တွဲ ၍ သုံးရထသာ စကားလံုး။ type of burmese count

ကင်၂ ကကိ အပူရှိန် ထရာကထ်စရန် မီးနားမှာထေားသည။် မီး အပူရှိန်ပဖင့် ထပခာက ်ထသွ ထ့အာင်လုပ်သည။် broil

ကကမင်္ဂာ န မျကစ်ထိအာက ်ပမင်ကင်ွး။ ပမင်နုိင်ထသာ ၀န်းကျင်။ ထေင်ထေင်ရာှးရာှး။ ပမင်ထတွ ထ့နရထသာ အချန်ိပုိင်း။ လကရ်ှိဘ၀ကာလ။ present

ကင်စီ န အရညထ်သာကစ်ားရထသာ ချဉ်ဟင်းရည ်တစမ်ျို း။ sour broth

ကင်စပီါရာ န စပ်ွကျယအ်ကျ၊ီထခကျွေးခံအကျီ undervest

ကင်စပုီန်း န အရညထ်သာကရ်န် ချဉ်များများ ပဖင့်ကကို  ချကထ်ေားထသာ ဟင်းရည ်တစမ်ျို း။ sour broth

ကင်စဟီင်း န အရညထ်သာကရ်န် ချဉ်များများ ပဖင့်ကကို  ချကထ်ေားထသာ ဟင်းရည ်တစမ်ျို း။ sour broth

ကင်စးီ န အက္ခရာထေကတ်င်ွ ငသတ ်အက္ခရာကို ဆင့်ထေားထသာ အရာ။ none

ကင်တိုက် န ဘန်ုးကကးီပျတံင်ွ အထလာင်းကို မီးရှို ရ့ထသာ ကရိယိာ တစမ်ျို း။ none

ကင်တိုကဒံု်ေး န ဘန်ုးကကးီပျတံင်ွ အထလာင်းကို မီးရှို ရ့ထသာ ကရိယိာ တစမ်ျို း။ none

ကင်ထပါင်း န အထဲေတင်ွ အစာသပ်ွ၍ ထကကာ်ချကထ်ေားထသာ အစား အစာ တစမ်ျို း။ patty

န အစရာှမရထအာင် မလွန်ရှုပ်ထထွေးထသာ ချညခ်င်။ clew

နဝိ အမျို းမျို း အထထွေထထွေ စုံလင်ထရာထနှာထသာ။ ပပသနာ အမျို းမျို း ထရာထနှာပတသ်ကသ်ည။် troubles

ကကိ ထရာ၀င်ထနှာကယ်ကှလ်ျက။် ရှုပ်ထထွေးထအာင် ဖန်တးီသည။် complicated

ကင်ပိတ် န အရကွက်ိုစားရထသာ အရုိးပဖူ နီနွယပ်င် တစမ်ျို း။ type of red vine tree

ကင်ပျစ၁် န အကကားအလပ်တင်ွ ကျပ်တညး်စာွ တညရ်ှိထအာင်လုပ်သည။် have back to the wall

ကင်ပျစ၂် န သား၊ ငါး စသညက်ိုကင်ရန်နီှးပဖင့် ခပ်ကျကဲျ ဲထလးထထောင့် ရကလု်ပ်ထေားထသာ ကရိယိာ။ ကင် ညပ်ှ။ grilles

ကင်သာ၁ န ထပခာကဆ်ယထ်လးကျပ်သားရှိထသာ အထလးချန်ိ။ 2.304lb

ကင်သာ၂ ကကဝိိ အနညး်ငယ ်စတိမ်နံှဘ့ ဲရူး နှမ်းနှမ်း။ ပကတစိတိ ်ယင်ွးမှားထဖာကပ်ပန်လျက။် စတိမ်ငငိမ်ဘထဲပါ့တန်တန် ထပပာဆုိလျက။် mad

ကင်း၁ န မီးထဘးစထသာ အန္တရယက်ို ကာကယွရ်န်ထစာင့်ထနသ။ူ ရန်သ၏ူ အသာွးအလာကို ထမးပမန်းစုံစမ်းရန် လှည့်လညထ်နသ။ူ guard

ကင်း၂ န အထပခများထသာ ကင်းထကာက။် အဆိပ်ထေန်ေသာ ကင်းပုဇွန်၊ ထရကင်း၊ ကန်ုးကင်း စထသာ ပုိးမမား များကို ပခုံ၍ထခါ်ထသာနာမည။် centipede
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ကင်း၃ န ထွေကပ်ပူခါစပဖစထ်သာ အပွင့်အသးီစသည။် bud

ကင်း၄ ကကိ အတမူထန အဆကအ်ဆံမရှိပဖစသ်ည။် grow apart

ကင်းကာွ ကကိ အတတူကထွနပခင်းကားမဟတု။် အလွန်ကာွလှမ်းသည။် grow apart

ကင်းထချာင်း န အထုေတအ်ခွန် ထကာကခံ်ရာဆိပ်။ ဆိပ်ကမ်း။ quayside

ကင်းငခီများ န အသုံးမကျသ။ူ အရညအ်ချင်း မရှီသ။ူ useless man

ကင်းခွန် န ထရလမ်းကန်ုးလမ်းတင်ွ ကန်ုကထွေကအ်၀င် လူအထွေကအ်၀င် အထပါ်တင်ွ မူတည၍် ထကာကခံ်ထသာ အထကာကအ်ခွန်။ tax

န ကင်းခွန် ထကာကခံ်ထသာ အမှုထေမ်း။ taximan

ကင်းစ န ထွေကပ်ပူခါစပဖစထ်သာ အပွင့်အသးီစသည။် bud

ကင်းစထသျှ န ထွေကပ်ပုခါစပဖစထ်သာ သစသ်းီစသည။် bud

ကင်းစကကူး န ညအခါတင်ွ ကိုယမှ် အထရာင်၀င်းလကလ်က ်ပဖစထ်ပါ်ထစသည့်ကင်း အမျို း ၀င်ပုိးတစမ်ျို း။ glowworm

ကင်းစညးီ န ညအခါတင်ွ ကိုယမှ် အထရာင်၀င်းလကလ်က ်ပဖစထ်ပါ်ထစသည့်ကင်း အမျို း ၀င်ပုိးတစမ်ျို း။ glowworm

ကင်းစတမ်း ကကိ ရန်သ၏ူ အထပခအထနကို မသမိသာ မထေင်ရာှး လျှို  ့ဝှကစ်ာွ သာွးထရာက ်စုံစမ်းသည။် spy

ကင်းစား၁ န အဆစ ်၌ လညး်ထကာင်း အသာ၌လညး်ထကာင်း ပုိးထဖာကပုိ်းစား ဝါးကကစံသည။် worm

ကင်းစား၂ န အမူ။ အကျင့်။ အထလ့အလာ။ ကိုယက်ျင့်တရား။ စာရတိ္တ ပျကသ်။ူ miscreant

န ရခုိင်မင်း လကထ်ေကတ်င်ွ ကင်းထကာင်အခွန်ကို ထကာကရ်န် ခန်အ့ပ်ထေားထသာ အမတ။် taximan

ကင်းထစာင့် န ရန်သ၏ူအသာွးအလာကို ထစာင့်ကကည့်ထနသ။ူ guard

ကင်းစန်ုး န ညအခါတင်ွ ကိုယမှ် အထရာင်၀င်းလကလ်က ်ပဖစထ်ပါ်ထစသည့်ကင်း အမျို း ၀င်ပုိးတစမ်ျို း။ glowworm

ကင်းစန်ွး န လူအများအငမဲတမ်း ဟင်းစားထနကကသည့် ထရတင်ွ တာွး၍ ထပါကထ်သာ အရကွတ်စမ်ျို း။ water spinach

န အရကွလ်ကပ်ခားရှိ၍ အဥဥ ထသာ ကန်ုးကန်စမ်ွး တစမ်ျို း။ convolvulus

န စကားကို ဆံုးခန်း တိုင်ထအာင်မရှိ၊ နားညညး်ထအာင် နားကကားပျင်းထအာင်ထပပာသ။ူ communicative

န စကားကိုစကီာ ပတက်ုံးထပပာမဆံုးထအာင်စကားထကကာရညှသ်။ူ communicative

ကင်းဆိတ် ကကိ ကယွထ်ပျာကသ်ည၊် တမ်ိပမုပ်သည၊် အသ ံမရှိ တတိသ်ည။် silence

ကင်းဆိပ် န အထုေတအ်ခွန် ထကာကခံ်ရာဆိပ်။ ဆိပ်ကမ်း။ quayside

ကင်းတဲ န ကင်းသမားများ ရန်သကူို ထစာင့် ကကည့် ရာ အထဆာကအ်အုံ။ watch tower

ကင်းတပ် န တပ်ရင်း၊ တပ်မ၊ မတကမီ် အလျင်ချတီက ်ကာ ရန်သတူို ့ကို လျှို ဝှ့က ်ထမးပမန်းစုံစမ်းတိုကခုိ်ကထ်သာ တပ်။ military

ကင်းထူေ ၁ န အသားထူေထသာ ဝါး။ အခံွထူေထသာ သစသ်ားစသည။် thick

ကင်းထူေ ၂ န လွယလွ်ယက်ကူ ူနှင့် နားမကကားသ။ူ လွယလွ်ယ ်နှင့် နားမလညနုိ်င်သ။ူ dullard

ကင်းထူေ ၃ ကကိ ညဏ ်ပညာ ထံုေထုိေင်းသည။် သကွလ်ကမ်ှုကင်းသည။် blunt

ကင်းထူေကကးီ နဝိ ညဏပ်ညာ ထုိေင်မှိုင်းထသာ။ အသတိရားကင်းထသာ။ blunt

ကင်းပါး ၁ ကကိ အရပ်ိအပခည။် အထပခအထန ကိုလျင်ပမန်စာွ အကခဲတနုိ်င်သည။် နားလညလွ်ယသ်ည။် realize
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ကင်းပါး၂ န Open-book

န ရန်သလူာမည့်လမ်းတစထ်နရာရာက လျှို ဝှ့ကစ်ာွထစာင့် ထနသ။ူ reconnoiter

ကင်းပိတ် န အထခါင်း အထပါကရ်ှိလျကမ်ရှိ၊ အသားပိတထ်နထသာ အရာ။ Things are closed

ကင်းပိတထ်သျှ န ငယထ်သာ အထပါကအ်ထခါင်းပါထသာ အရာ။ ဝါး။ bamboo

ကင်းပိတထူ်ေ န လံုး၀နားမကကားသ။ူ ဘာမှမသထိသာ လူ လူအ၊လူန။ booby

ကင်းပွန်း န အရါကက်ို ဟင်းချက၍်အသးီကို ထခါင်းထလျှာ်၍ရထသာ ဆူးနွယရ်ှိထသာ အပင်။ soap nut

ကင်းပွန်းကိုင် ကကိ မထကာင်းထသာ အရာများကို ထပပပျကထ်အာင်လုပ်သည။် shrive

ကင်းပွန်းချဉ် န အရကွက်ို ဟင်းချက၍်အသးီကို ထခါင်းထလျှာ်၍ရထသာ ဆူးနွယရ်ှိထသာ အပင်။ soap nut

ကင်းပွန်းတိုက် ကကိ Recite the mantra

ကင်းပွန်းတပ် ကကိ ကထလးကို နာမညထ်ပးရန် တစစ်ုံတစခု်ထသာ အမျညန်ာမည ်ထခါ်ထဝါ် ပခင်းကိုပပုသည။် christening

ကင်းပွန်းပီး ကကိ christening for donate

ကင်းပွန်းသင့် ကကိ sin

န အငမီးထကာကထ်ကာက ်လကမ်အစုံရှိထသာ အဆိပ်ပပင်းသည့် အညို ထရာင် ကင်းသတ္တ ဝါ တစမ်ျို း။ scorpion

ကင်းမံု န အသးီအရကွက်ို ဟင်းချကရ်ာတင်ွ နွယပ်င်တစမ်ျို း။ cheese plant

ကင်းယင်ှး ကကိ ထဝးကာွသည။် ပထပျာကသ်ည။် disengage

န အထကာင်ကကးီငပီး အထရာင်မညး်နကထ်သာ ကင်းငမီးထကာကတ်စမ်ျို း။ scorpion

ကင်းလံုး န အခံွမာ၍ ပမင်းခွာပံု ကိုယ ်ရှိငပီး ဆူးကဲ့သိုထ့သာ အငမီးပဖင့် ထထောကက်န်င သြွးတတထ်သာ ထရသတ္တ ဝါတစမ်ျို း။ type of crab

ကင်းလွတ် ကကိ အထနှာင်အဖဲွ  ့အချုပ်အချယ၊် ထဘးအနတရယ ်စသညမှ် ကင်းရင်ှး လွတထ်ပမာကသ်ည။် exempt

ကင်းလွတခွ်င့် န အခွန်ထပးထဆာင်ရပခင်းတိုမှ့ လွတင်ငိမ်းထသာ အခွင့်အထရး။ Tax-free

ကင်းဝီး ကကိ မရှိ။ ထဝးကာွသည။် ပထပျာကသ်ည။် disengage

ကင်းဝှက၁် ကကိ ရန်သလူာမည့်လမ်းတစထ်နရာရာက လျှို ၀့ှကစ်ာွထစာင့် ထနသ။ူ reconnoiter

ကင်းဝှက၂် ကကိ ယင်းသို ့ထစာင့်ကကည့်ထနသည။် stand guard

ကင်းသမား န ကင်းထစာင့်ထသာသ။ူ guard

ကိုက်

ကိုက၁် ကကိ သစသ်ားကို အထချာတိုကရ်ထသာ လကသ်မား ကရိယိာ တစမ်ျို း။ လကသ်မားသုံး ထရထွပါ်။ spokeshave

ကိုက၂် ကကိ ကျို းပ့ဲ၊ ထပါကင်ပဲ၊ ပွန်းပပတန်၊ ထကကမွသာွးထအာင် သာွးပဖင့် ဖိညပ်ှသည။် ကတထ်ကကးစသညပ်ဖင့်ပဖတသ်ည။် cut off

ကိုကက်ျစ၁် န နှစခု်ထသာ အသာွးကို ပူး၍ စိုရုိ့ကထ်ေားထသာ ကိုကပ်ဖတ၍်ရသည့် အရာမျို း။ scissors

ကိုကက်ျစ၂် န အမ်ိအထခါင်ထဖါ်ရန် ထခါင်းရုိးသစသ်ား အထပါ်ထေကတ်င်ွ သစသ်ားထချာင်း ကို ပူးညပ်ှင သရုိံကနှ်ကထ်ေားထသာ အရာ။ rafter

ကကိ အ၀တအ်ထေည ်စသညက်ို ကတထ်ကကးပဖင့် ကိုကပ်ဖတသ်ည။် cut off

ကိုကထ်ချာ ကကိ သစသ်ား ၊ ပျဉ် စသညက်ို ထရထွပါ်ပဖင့် ထချာထအာင် လုပ်သည။် planing

ကိုကစ်နိာ န အလွန်ထသးငယထ်သာအရာ။ very small thing

အရပ်ိအပခည၊် အထပခအထနကို အကခဲတနုိ်င်သူ. နားလညလွ်ယသ်။ူ စဉ်
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မဂမင်္ဂလာပပု၍ ဧည့်ခံထကကျွေးထမွးသည။် စဉ်

ထဘးအန္တရယ ်ကင်းထစရန် လညး်ထကာင်း၊ လုိအင်ဆန္ဒပပည့်၀ ရန်လညး်ထကာင်း၊ ကိုယနှ်င့်မကာွ အင်းအိုင် လကဖ့ဲွ် ထဆာင်းထေား
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ကိုကစ်နိာထသျှ နဝိ အရယွပ်မာဏ ငယထ်သာ။ ထသးနုပ်ထသာ။ very small

ကိုကည်ီ ကကိ ညညီတွသ်ည။် ထုိေကတ်န်သည။် deserve

ကိုကတ်ိုက် ကကိ သစသ်ား ၊ ပျဉ် စသညက်ို ထရထွပါ်ပဖင့် ထချာထအာင် လုပ်သည။် planing

ကကဝိိ မညမီညာ မထပပမပပစ။် unevenly

ကိုကထုိ်ေး ကကိ ထရထွပါ်စသည့်ပဖင့်သစ့််သားစသည ်တိုက့ိုထပမာင်းထကကာထုိေးသည။်ထချာထအာင်လုပ်သည။် planing

နဝိ ပါးနပ်လိမ္မာမှုမရှိထသာ။ အသညိဏန်ညး်ထသာ။ subnormal

ကကဝိိ ရကှသ်လုိလုိ ထကကာကသ်လုိလုိ။ shyly

ကိုင်

ကိုင်၁ ကကိ လကပ်ဖင့်ကိုင်သည။် လကတ်င်ွငမဲစာွထေားသည။် handle

ကိုင်၂ န ဆား ငပိရည ်ငရုပ်စသညထ်ေည့်ထေားရန် ခပ်ကျကဲျ ဲရကလု်ပ်ထေားထသာ ပခင်းထတာင်း။ basket

ကိုင်၃ န ကကယိာကို အထထောက ်အကပူပု အားထပး ထသာ စကားလံုး။ adverb

ကိုင်ကိုင် န ကကယိာကို အထထောက ်အကပူပု အားထပး ထသာအာထမဋိတစ်ကားလံုး။ exclamation

ကိုင်ငင် ကကိ မိမိသိုပ့ါထအာင်ဆဲွသည။် attract

ကိုင်စွဲ ကကိ handle

ကိုင်ဆဲွ ကကိ မိမိသိုပ့ါထအာင်ဆဲွသည။် attract

ကိုင်တယွ် ကကိ လကပ်ဖင့် ကိုင်၍ သုံးသပ်သည။် appraise

ကိုင်ထုေပ်၁ ကကိ ကိုင်ဟ ုထခါ်ထသာ ပခင်းထတာင်းပဖင့်ထုေပ်ပုိးသည။် add to basket

ကိုင်ထုေပ်၂ န ယင်းသို ့ထုေတပုိ်းထေားထသာ အထုေတ။် wrapping

ကိုင်သားမရ ကကိ ထဟာင်းပမင်း ယိုယင်ွးဆဲွ ထပမ့သည။် mouldy

ကိုင်း၁ ကကိ ထအာကသ်ို ့ညတွထ်ကးွသည။် အရုိ အထသ ပပုသည။် respect

ကိုင်း၂ န ထအာကသ်ို ့ညတွထ်ကးွထနထသာ အရာ။ bent under

ကိုင်း၃ န နူတး်တင်ထပမနုကကွ။် loam

ကိုင်း၄ စညး် တစစ်ုံတစခု် အလုပ်အဆံုး သတခ်ါ နီးတင်ွ သုံးထသာ စကား။ finally

ကိုင်း၅ ကကိ ထချးပါငပီးထနာင် မစင်ကို တတုပ်ဖင့် စင်ထအာင်လုပ်သည။် cleaning use by stick

ကိုင်းကးူ ကကိ

ကိုင်းကိုင်း ကကဝိိ အနညး်ငယထ်အာကသ်ို ့ထကးွကိုင်းလျက။် bent under

ကိုင်းကကးီ န သစပ်င် ဝါးပင် ထူေထေပ်စာွ ထပါကထ်ရာက ်ကျယပ်ပန် ့ထသာထတာရုိင်း ကကးီ။ jungle

ကိုင်းကကျွေန်း န ထပမထအာကမှ် နူန်းထပမများ ပုိ ့သပဖင့် ြဖစထွ်ေန်းလာထသာ ေပမနုကကျွေန်းထပါ် အကကွ။် loam

ကိုင်းခင်း န ကိုင်းထဲေမှ ထွေကထ်သာ ဟင်းသးီ ဟင်းရကွ ်သစသ်းီသစရ်ကွ၊် သစဥ် သစဖု်။ Home-grown

ကိုင်းချင်း၁ ကကဝိိ ယခုချကခ်ျင်းပင်လျှင်၊ ခဏချကခ်ျင်း။ just now

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကိုကထီ်ေကိုက်
ထုိေက် စဉ်

စဉ်

ကိုကရု်ကက်ိုက်
ထရ၁ စဉ်

ကိုကရု်ပ်ကိုက်
ထရ၂ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လကတ်င်ွကိုင်၍ ထဆာင်သည်. စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထရာှက၊် သမ္ဘရာ စသည့် အပင် အကိုင်းအခကက်ို အနညး်ငယ ်ပခစပ်စင်ပီး နွားထချးပဖင့် စညး်ထနှာင်ကာ အပမစထွ်ေကလ်ာထသာ အခါ 
အကိုင်းကို ပဖတ၍် ထပမတင်ွစိုကသ်ည။်

The plant on the ground 
through the branches စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်
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ကိုင်းချင်း၂ န အာဂန၁တ၊ ဧည့်သည ်ထခတ္တ ခဏလာထရာကင်ပီး ချကခ်ျင်းပပန်ရန်ပပုထသာအခါ အမ်ိရင်ှက ထပပာထသာ စကား။ none

ကိုင်းချင်းပင် န ယခုချကခ်ျင်းပင်လျှင်၊ ခဏချကခ်ျင်း။ just now

ကိုင်းထတာ န သစပ်င် ဝါးပင် ထူေထေပ်စာွ ထပါကထ်ရာက ်ကျယပ်ပန် ့ထသာထတာရုိင်း ကကးီ။ jungle

ကိုင်းတံ န ထသးသယွထ်သာ ဝါးဖျားတင်ွ ကကို းတပ်၍ သမံျှားချတိ ်ပဖင့် ငါးမျှားေသာ ငါးမျှားတ။ံ Fishing-rod

ကိုင်းပဖတ၁် ကကဝိိ အထပပာအဆုိ သာယာမှုမရှိ ကကမ်းတမ်းထသာ အားပဖင့်။ billingsgate

ကိုင်းပဖတ၂် ကကဝိိ အပပာအဆုိ နူးညပံခင်းမရှိ သာယာမှုကင်းထသာ။ billingsgate

ကကဝိိ အထပပာအဆုိရုပ်ရင့်ကကမ်းတမ်းထသာ ထပပပပစပ်ခင်းမရှိထသာ။ မစဉ်းမစား။ billingsgate

ကိုင်းယာ န ကိုင်းထတာ ကို လယထ်ပမအပဖစ ်ခုတထွ်ေင်း ငပီး စပါးသးီနှင့် ဟင်းသးီဟင်းရကွစ်ိုကပ်ျို းထသာ စိုကပ်ခင်းပခံထပမ။ Home-grown

ကိုင်းရမ န ထလးကိုင်း ပံုလကက်ိုင်တင်ွထလး ကကို းသဖွယ ်တပ်ထေားထသာ လမ။ sawthooth

ကကိ သာွးပခင်းလာပခင်း အချို းမကျဘ။ဲ disproportionately

ကိုင်းလှိုင်း န အရုိအထသထပးသည။် ထရးှသို ့အနညး်ငယည်တွသ်ည။် respect

ကိုင်းထသျှ န သစပ်င် ဝါးပင် ထူေထေပ်စာွ ထပါကထ်ရာက ်ကျယပ်ပန် ့ထသာထတာရုိင်းထပမ။ jungle

ထကာက်

ထကာက၁် ကကိ မထပဖာင့်မတန်း။ လိမ်ထကွသ့ည။် twist

ထကာက၂် န လိမ်ထကာကထ်ကွ ထ့သာ အရာ။ twist

ထကာက၃် နဝိ မထပဖာင့်မတန်း။ လိမ်ထကွ ထ့သာ။ twist

ထကာက၄် ကကိ အထေင်အပမင်မှားပဖစသ်ည။် မမှန်မကန် ထတးွထေင်ယဆူသည။် mistaken

ထကာက၅် ကကိ ချထေားထသာ ကျထနထသာအရာကိုငံု၍ယသူည။် take

ထကာကက်ညန်ွ ့ န မုိးဦးကျစအခါ၌ ထတာထတာင်တိုတ့င်ွ အညန်ွတ့လူလူ ထပါကထ်လ့ရှိထသာ ဟင်းစားရသည့် နွယပ်င်တစမ်ျို း။ asparagus

ကကိ ဥကျင်းမှ ဆင်းထသာ အချမျို းတင်ွ ကကကမ်ထအာ်သည။် အထဖာ်ရာှသည။် cluck

ထကာကက်ရ န ထအထောကထ်ေားခုိင်း လံုမှု မရှီထသာ အထကကာင်းပပချက။် ခုိင်မာမှု မရှိထသာ အထကကာင်းအရာ။ invalid

န အဆက ်အစပ်မရှိေစာ ထတွက့ရာ ထကာကထ်ပပာထသာစကား။ inconsequent

ကကဝိိ အထပခအပမစမ်ရှိဘ။ဲ ပဖစက်တတဆ်န်း။ haphazardly

ကကဝိိ အထပခအပမစမ်ရှိဘ။ဲ ပဖစက်တတဆ်န်း။ haphazardly

န rooster crow

ကကိ ထကာကက်ရထီကာကဟ် ုကကကဖ်တန်ွသည။် rooster crow

ထကာကက်ထရာ် န rooster crow

ကကဝိိ အထပခအပမစမ်ရှိဘ။ဲ ပဖစက်တတဆ်န်း။ haphazardly

န chicken

န chicken

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကိုင်းပဖတ ်
လုိင်းပဖတ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကိုင်းလီကိုင်း
လုိင်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကာကက်
တန်းတိုက် စဉ်

စဉ်

ထကာကက်ရ 
စကား စဉ်

ထကာကက်ရ 
မင်ကျ စဉ်

ထကာကက်ရား
မင်းကျား စဉ်

ထကာကက်ရီ
ထကာက်

ကကကဖ်တန်ွသ။ံ "အမ်ိကိုလညး်ထရာက၊် မုိးလင်းထသာကထ်က၊ ထကာကက်ရထီကာက်"(ထတး)။ "ထကာက်ကရထီကာက၊် မုိးလင်း
ထသာကထ်က၊ ကျန်ိထတာကက်ိုယ၊ူ ကကျွေကဲိုထူေ"(ထတး)။ စဉ်

ထကာကက်ရီ
ထကာက် စဉ်

ထတာကကက ်တန်ွသ။ံ "သစက်ိုင်းထေကက်၊ ထကာကက်ထရာ်ဟ၊ု နမဲထဆာ်မှုတထ်ေ" (ပဒုေမ) စဉ်

ထကာကက်
ထရာက ်မင်းကျ စဉ်

ထကာကက်လီ 
ထကာက်
ကလက်

အထမွးထရာင်ပဖူထဖွးထသာ အငယစ်ားကကကတ်စမ်ျို း။ "ထကာကက်လီထကာကက်လက၊် ယိုးဒေယားက၊ ကကကမ်ဝယခ်၊ စျးီတန်းက" 
(ထတး)။ စဉ်

ထကာက်
ကလက်

အထမွးထရာင်ပဖူထဖွးထသာ အငယစ်ားကကကတ်စမ်ျို း။ "ထကာကက်လီထကာကက်လက၊် ယိုးဒေယားက၊ ကကကမ်ဝယခ်၊ စျးီတန်းက" 
(ထတး)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်
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ထကာကက်လိမ် န လိမ်ထကာက ်ထခွပတထ်နထသာ  အရာ။ twist

န twist

န chicken

ကကဝိိ inconsequent

ကကိ မထပဖာင့် ထကွ လိ့မ်သည။် စတိသ်ထဘာ မပဖူးမထပဖာင့်။ မရုိးမသား။ စဉ်းလဲသည။် dishonest

နဝိ မရုိးမသားထသာ။ စဉ်းလဲထသာ။ စတိသ်ထဘာ မပဖူးမထပဖာင့်ထသာ။ dishonest

န စတိထ်ကာကတ်တထ်သာသ။ူ မရုိးမသား စဉ်းလဲတတထ်သာ သ။ူ hooey

န မုိးဦးကျစအခါ၌ ထတာထတာင်တိုတ့င်ွ အညန်ွတ့လူလူ ထပါကထ်လ့ရှိထသာ ဟင်းစားရသည့် နွယပ်င်တစမ်ျို း။ plant

နဝိ မပဖူးမထပဖာင့်။ လိမ်ထကာကထ်ကွ ထ့သာ။ twist

ကကဝိိ Perpetually (follow us)

ကကဝိိ Perpetually (follow us)

န မပဖူးမထပဖာင့်။ ထကွ ထ့ကာကထ်သာ အရာ။ twist

ထကာကက်ျီ န barn

ထကာကက်ျစ၁် ကကိ မရုိးမသား။ စဉ်းလဲသည။် စတိသ်ထဘာ မပဖူးမထပဖာင့်။ မထပဖာင့်မတန်း။ လိမ်ထကာကထ်ကွသ့ည။် dishonest

ထကာကက်ျစ၂် နဝိ မရုိးမသားထသာ။ စဉ်းလဲထသာ။ စတိသ်ထဘာ မပဖူးမထပဖာင့်ထသာ။  မပဖူးမထပဖာင့်ထသာ။ လိမ်ထကာကထ်ကွ ထ့သာ။ dishonest

ထကာကက်ျဉ် န တလင်းတင်ွနယထ်ေားငပီးထသာ ထကာကထ်ကကစပါး။ Threshing-floor

ထကာကက်ကးီ န သကက်ကးီစပါးမျို း။ grain

န သကက်ကးီစပါးထပါ်ချန်ိ။ old paddy

ထကာကက်ကမ်း န rice

ထကာကက်ကီ န ထကာကလ်ှိုင်းယရူာ၊ ထကာကလ်ှိုင်းတိုကရ်ာ၊ လှညး်ထပါ်၌ထကကကျထသာ စပါး။ ထကာကန်ယထ်ေားငပီးထသာ သးီထကကစပါး။ inning

ထကာကခံ် ကကိ အစိုးရအားထပးထဆာင်ရမည့်အခွန်ကို တာဝန်အရထတာင်းခံသည။် tax

ထကာကခ်ျက် န တစစ်ုံတစရ်ာအပငင်းပွားသည့်အမှုအတကွ ်ဆံုးပဖတရ်န် အချက။် judge

ထကာကခ်ျကခ်ျ ကကိ အဓိကလုိရင်းချကက်ို ထပပာဆုိသည။် theme

ကကိ တရားဆုိင်နှစဖ်ကထ်သာ အမှုသညတ်ိုစ့ွဲဆုိတင်ပပသညတ်ိုမှ့ ဆံုးပဖတရ်န်အချကအ်လကမ်ျားကို ထကာကနု်တတ်င်ပပသည။် note

နဝိ အရယွပ်မာဏအားပဖင့် ငယထ်သာ။ ထသးနုပ်ထသာ။ ထသးငယထ်သာ။ small

ထကာကစ်ရပီင် န water lily

န water lily

စဉ်

ထကာကက်လိမ်
ထကာက်
ကလက် မထပဖာင့်မတန်း၊ တန်ွ.လိမ်ထကာကထ်ကွ့ထသာ အရာ။ စဉ်

ထကာကက်လိမ် 
ထကာကက်
ထလာက်

အထမွးထရာင်ပဖူထဖွးထသာ အငယစ်ားကကကတ်စမ်ျို း။ "ထကာကက်လီထကာကက်လက၊် ယိုးဒေယားက၊ ကကကမ်ဝယခ်၊ စျးီတန်းက" 
(ထတး)။ စဉ်

ထကာကက်ာငင်
ကာ

ဟိုတစစ်သညတ်စစ် စထုပါင်းလျက။် အစအီစဉ်မရှိပဲ။ ထတွ့ကရာ စတိက်းူထပါကရ်ာဆဲွငင်လျက်(ထပပာသည်)။ အစအီစဉ်မရှိဘ ဲ
ထကာကက်ာငင်ကာ(ထပပာသည်)။ စဉ်

ထကာက်
ထကာက၁် စဉ်

ထကာက်
ထကာက၂် စဉ်

ထကာက်
ထကာက၃် စဉ်

ထကာက်
ထကာကထ်က
ညန့်ွ စဉ်

ထကာကထ်ကာ
ကက်ွိ.ကွိ. စဉ်

ထကာက်
ထကာကပ်ါ

(ထနာကမှ်) အစဉ်တစိုက ်(လုိကလ်ျက်)။ " ရထသထ့ကျာထ်လ၊ ဆရာထနာကက်၊ ထကာကထ်ကာကမ်ထန၊ လုိကရ်ထလထက" 
(ရာမ)။ " မုဆုိးထနာကက်၊ ခီွးတထကာကထ်ကာကလုိ်ကထ်တပုိင်" (ပံု)။ " လုိကထ်တထကာကထ်ကာက၊် ထကျာကရှ်ညထ်နာကသ်ိ့ု" 
(ကင်းမထဟာ်)။ စဉ်

ထကာက်
ထကာကလုိ်က်

(ထနာကမှ်) အစဉ်တစိုက ်(လုိကလ်ျက်)။ " ရထသထ့ကျာထ်လ၊ ဆရာထနာကက်၊ ထကာကထ်ကာကမ်ထန၊ လုိကရ်ထလထက" 
(ရာမ)။ " မုဆုိးထနာကက်၊ ခီွးတထကာကထ်ကာကလုိ်ကထ်တပုိင်" (ပံု)။ " လုိကထ်တထကာကထ်ကာက၊် ထကျာကရှ်ညထ်နာကသ်ိ့ု" 
(ကင်းမထဟာ်)။ စဉ်

ထကာက်
ထကာကလိ်မ်
လိမ် စဉ်

(ထကာက်) စပါးထေားရန် အထဆာကအ်အုံ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကာကက်ကးီ
ထပါ် စဉ်

ထေမင်းချကစ်ားရထသာ ဆန်ကကမ်းနှင့် ထကာကည်င်ှးဆန်ကို ခဲွပခားသရိထအာင် မှည့်ထေားထသာအမည။် "ထကာကည်င်ှးမန့ဲွ၊ ထကာက်
ကကမ်းန့ဲွ" (ပံု) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကာကခ်ျက်
ထုေတ် စဉ်

ထကာကစ်
ရထိသျှ စဉ်

အင်းအိုင်စသည ်ထရစပ်၊ ထရပပင်ထပါ်၌ မျို းပျံ့ပွားထပါကထ်ရာကတ်တသ်ည့် အရကွရ်င်း၌ ထဖါင်းပွအမ်ိပါထသာ ထမှာ်ပင်ကကတီစမ်ျို း။ 
ထဗဒေါပင်။ (လယထ်ကာကစ်ရ၊ီ ထပါင်ထကာကစ်ရ ီ(အကကးီ၊အငယ်)ဟ၍ူ နှစမ်ျိုးရှိသည်)။ "ထကာကစ်ရ၊ီ သထီအာင်သတ၊် ဂျာမဏီ
နန်းကိုအပ်" (ထဘာင်) စဉ်

ထကာကစ်ရထီဖါ
င်

အင်းအိုင်စသည ်ထရစပ်၊ ထရပပင်ထပါ်၌ မျို းပျံ့ပွားထပါကထ်ရာကတ်တသ်ည့် အရကွရ်င်း၌ ထဖါင်းပွအမ်ိပါထသာ ထမှာ်ပင်ကကတီစမ်ျို း။ 
ထဗဒေါပင်။ (လယထ်ကာကစ်ရ၊ီ ထပါင်ထကာကစ်ရ ီ(အကကးီ၊အငယ်)ဟ၍ူ နှစမ်ျိုးရှိသည်)။ "ထကာကစ်ရ၊ီ သထီအာင်သတ၊် ဂျာမဏီ
နန်းကိုအပ်" (ထဘာင်)
ထကာကစ်ရထီဖါင်တပုတ၊်ကကျွေတဲလုပ်၊ ထုိေအပျို ကို၊ တပ်ပပင်ကိုထုေတ၊် ပါးကိုပုတ်" (ဇမ်း)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်
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နဝိ small

နဝိ အရယွပ်မာဏအားပဖင့် ငယထ်သာ။ ထသးနုပ်ထသာ။ ထသးငယထ်သာ။ small

နဝိ အရယွပ်မာဏအားပဖင့် ငယထ်သာ။ ထသးနုပ်ထသာ။ ထသးငယထ်သာ။ small

နဝိ small

နဝိ ပကတရိှိငမဲအရယွထ်ေက ်ငယထ်သာ။ ထသးထကးွထသာ။ အလွန်ထသးငယထ်သာ။ extra small

ထကာကဆွ် န crook

ကကိ နယင်ပီးထသာထကာကပ်ပန်က့ို စပါးနှင့်ထကာကရုိ်း တသးီတပခားပဖစထ်အာင် ထုိေးထကာ်ရုိကခ်ကသ်ည။် crook

န အထသးအငယ။် အထသးအဖဲွ ။့ သားငယသ်မီးငယ။် ငယရ်ယွထ်သာသ။ူ young

နဝိ အထလးမထေားထလာကထ်အာင်ငယထ်သာ။ ပကတရိှိငမဲအရယွသ်ို ့မထရာကထ်သးထသာ။ young

နဝိ small

နဝိ ငယရ်ယွထ်သာ။ ထသးငယထ်သာ။ ထသးနုပ်ထသာ။ small

ထကာကည်င်ှး န rice

န bamboo glue rice

န bamboo glue rice

န ထကာကည်င်ှးဆန်ကို ထရစမ်ိငပီး ဖကနှ်င့်ထုေပ်ကာ ထပါင်းအိုးတင်ွထေည့်ငပီး ထရထနွးထငွ ပ့ဖင့် ကျကန်ပ်ထစထသာ စားဖွယတ်စမ်ျို း။ sticky rice pack

န ထရစမ်ိထေားထသာ ထကာကည်င်ှးကို ထပါင်းအိုးတင်ွထေည့်ငပီး ထရထနွးထငွ ပ့ဖင့် ကျကန်ပ်ထစထသာ ထကာကည်င်ှးစားဖွယတ်စမ်ျို း။ sticky rice

န

န စပါးထစမှ့ထွေကခ်ါစပဖစထ်သာ အပင်ထလာင်း သိုမ့ဟတု ်အပမစထ်လာင်း။ grain

န young

နဝိ အထလးမထေားထလာကထ်အာင်ငယထ်သာ။ ပကတရိှိငမဲအရယွသ်ို ့မထရာကထ်သးထသာ။ young

န type of sticky rice

န တစလံု်းတစပ်ါဒေစသညမ်ျှ တတသ်နိားလညပ်ခင်း။ sapience

န အသးီအဆံ မထအာင်ပမင်ထသာ ထကာကပဲ်သးီနံှ။ fruit hair crops fail

န အသးီအဆံ မထအာင်ပမင်ထသာ၊ သဉ်ုဖျင်းထသာ ထကာကပဲ်သးီနံှ။ ထရးွကကင်း သစသ်းီလံုးများ။ chaff

န အနညး်ငယသ်ာွးတတရံု်မျှပဖစထ်သာ ခထလး။ chaff

န မထပဖာင့်၊ လိမ်ထကာကထ်ကွ ထ့သာ အရာ။ twist

 ထကာက်
စိ.ကထလာင်
ထသျှ ယဉ်ှဖကတ်စစ်ုံတစရ်ာထေက ်အရယွပ်မာဏ မကကးီထသာ (အရာ)။ စဉ်

ထကာက်
စိ.ထသျှ စဉ်

ထကာက်
စိ.ထသျှ 
ထကာကည်ာှ
ထသျှ စဉ်

ထကာက်
စိ.ထသျှထကာ
ကထ်ညာှကထ်သျှ ယဉ်ှဖကတ်စစ်ုံတစရ်ာထေက ်အရယွပ်မာဏ မကကးီထသာ (အရာ)။ စဉ်

ထကာက်
စိ.ထသျှ
ထကာကတ်က်
ထသျှ စဉ်

နယင်ပီးထသာထကာကပ်ပန့်ကို စပါးနှင့်ထကာကရုိ်း တသးီတပခားပဖစထ်အာင် ထုိေးထကာ်ရထသာ အဖျားထကာကသ်ည့် သစသ်ား၊ဝါး
တတု။် (အချို ထ့သာအရပ်ထဒေသတင်ွ သထံချာင်းကို ထကာက၍် အဖျားတင်ွတပ်ဆင်ထလ့ ရှိကကသည။် စဉ်

ထကာကဆွ်-ဆွ စဉ်

ထကာကည်ာှ
ထသျှ စဉ်

ထကာကည်ာှ
ထသျှ ထကာက်
တကထ်သျှ စဉ်

ထကာကည်ှီထသျှ 
ထကာကည်ာှ
ထသျှ၁ ယဉ်ှဖကတ်စစ်ုံတစရ်ာထေက ်အရယွပ်မာဏ မကကးီထသာ (အရာ)။ စဉ်

ထကာကည်ှီထသျှ 
ထကာကည်ာှ
ထသျှ၂ စဉ်

ချကသ်ည့်အခါ ထပျာ့ထပျာင်းထစးကပ်ထသာ ဆန်(စပါး) တစမ်ျို း။ စဉ်

ထကာကည်င်ှး
ကျဉ်ထတာက်

ထရစမ်ိထေားထသာ ထကာကည်င်ှးဆန်ကို ဝါးစမ်ိးကျညထ်တာကတ်င်ွထေည့်၍ မီးဖုတထ်ေားထသာ ထကာကည်င်ှးစားဖွယတ်စမ်ျို း။ 
ခဲလံထချာင်း။ စဉ်

ထကာကည်င်ှး
ကျန်ိထတာက်

ထရစမ်ိထေားထသာ ထကာကည်င်ှးဆန်ကို ဝါးစမ်ိးကျညထ်တာကတ်င်ွထေည့်၍ မီးဖုတထ်ေားထသာ ထကာကည်င်ှးစားဖွယတ်စမ်ျို း။ 
ခဲလံထချာင်း။ စဉ်

ထကာကည်င်ှး
ထုေပ် စဉ်

ထကာကည်င်ှး
ထပါင်း စဉ်

ထကာကည်င်ှး
သကာလူး ထကာကည်င်ှးထေမင်းကို သကာရညလူ်းထေားထသာ ထကာကည်င်ှးစားဖွယတ်စမ်ျို း။( ထရမထေမင်းလညး် ဟ၏ူ။

sticky rice with sugar 
juice စဉ်

ထကာကထ်ညာှ
က် စဉ်

ထကာကထ်ညာှ
ကထ်သျှ ငယရ်ယွထ်သာသ။ူ ငယထ်သာပမာဏ။ယဉ်ှဖကတ်စစ်ုံတစရ်ာထေက ်အရယွပ်မာဏ မကကးီထသာ (အရာ)။ စဉ်

ထကာကထ်ညာှ
ကထ်သျှ 
ထကာကတ်က်
ထသျှ စဉ်

ထကာကထ်ညာှ
ကမု်န့်

အထညာှကထ်ပါကင်ပီးထသာစပါးကို အမှုန့်ပပုငပီး ရုိးရုိးဆန်အမှုန့်နှင့် ထရာနယင်ပီးလျှင် မုန့်ချကပ်ပုကာ ဖကနှ်င့်ထုေပ်၍ ထရထနွးထင့ွပဖင့်
ကျကန်ပ်ထစထသာ ထကာကထ်ညာှကမု်န့်စားဖွယ။် စဉ်

ထကာကတ်
လိထကာကတ်
လာ၁ စဉ်

ထကာကတ်
လိထကာကတ်
လာ၂ စဉ်

ထကာကတ်
လိထကာကတ်
လာထသျှ စဉ်

ထကာကတ်
လိထကာကတ်
လာ စဉ်

ထကာကတ်
လိထကာက်
တထလာက် စဉ်
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န စတိထ်ကာကတ်တထ်သာသ။ူ sulky

န differently able

န  ပကတရိှိငမဲအရယွထ်ေက ်ငယထ်သာ။ အလွန်ထသးငယထ်သာ။ ငယရ်ယွထ်သာ။ extra small

န အနညး်ငယ ်သာွးတတ ်လာတတ ်မပီကလာပီကလာစကားတစခွ်န်းတထလ ထပပာတတမ်ျှပဖစထ်သာ ကထလး။ baby

ထကာကတ်က် န plant

န reap (paddy)

န extra small

နဝိ အထလးမထေားထလာကထ်အာင်ငယထ်သာ။ ပကတရိှိငမဲအရယွသ်ို ့မထရာကထ်သးထသာ။ small

နဝိ အထလးမထေားထလာကထ်အာင်ငယထ်သာ။ ပကတရိှိငမဲအရယွသ်ို ့မထရာကထ်သးထသာ။ small

န စတိထ်ကာကတ်တထ်သာသ။ူ လိမ်ထကးွထသာအရာ။ twist

ထကာကထုိ်ေး ကကိ ထတာင်ယာ၌ ထတာခုတ၍်ရင်ှးငပီးထသာ ထပမတင်ွ ထကာကထုိ်ေးတပံဖင့် တင်ွးပပု၍ စပါးမျို းထစမ့ျားချသည။် transplant paddy

ထကာကထုိ်ေးတံ န အဖျားတင်ွ သခံကျွေန်တပ်ထေားထသာ သိုမ့ဟတု ်တးူရင်ွးကဲ့သို ့ပပုလုပ်ထေားထသာ ထကာကထုိ်ေးတတုတ်။ံ jemmy

ထကာကနု်တ် ကကိ သင့်ထတာ်ရာကို ထုေတယ်သူည။် generalize

ကကိ သင့်ထတာ်ရာကို ထုေတယ်ထူေားထသာ အထကကာင်းအရာ။ generalization

ထကာကနံှ် န စပါးအသးီအခုိင်။ စပါးရတိရ်ာတင်ွ ကျန်ရစထ်သာ သးီနံှ။ သစံဉ်လွတ ်စပါးနံှ။ထကာကသ်င်း။ grain

န inning

ထကာကပံု် န ထကာကလ်ှိုင်းကို အလျားလုိကတ်န်းစ၍ီ ပဖစထ်စ၊ ထဗွလှည့်၍ပဖစထ်စ စပံုုထေားထသာ ထကာကလ်ှိုင်းစမုျား။ sheaf of paddy

ထကာကပ်ဖန် ့ န စပါးနယရ်န်ပဖန်ထ့ေားထသာ ထကာကလ်ှိုင်းစ၊ု ထကာကပ်ပန်စ့မုျား။ sheave

နဝိ အထလးမထေားထလာကထ်အာင်ငယထ်သာ။ ပကတရိှိငမဲအရယွထ်ေက ်ငယထ်သာ။ အလွန်ထသးငယထ်သာ။ extra small

နဝိ အရယွပ်မာဏအားပဖင့် ငယထ်သာ။ ထသးနုပ်ထသာ။ ထသးငယထ်သာ။ small

ထကာကမ်ျို း န အနွယအ်ဆက ်ပွားထစနုိင်ထသာ အထစ၊့ ပင်စည၊် အပမစစ်သည့် အရာများ။ မျို းစပါး။ grain

န ထနာကထ်ေပ်တဖန်စိုကပ်ျို းရန်အတကွ ်မျို းထစအ့ပဖစ ်သမ်ိးဆညး်ထေားထသာ လကထ်ရးွစင်စပါး။ grain

နဝိ အထလးမထေားထလာကထ်အာင်ငယထ်သာ။ ပကတရိှိငမဲအရယွထ်ေက ်ငယထ်သာ။ အလွန်ထသးငယထ်သာ။ extra small

နဝိ fission

ထကာကယ်င် န grain

န fruit

န အဦးအလျင်မှည့်ထသာ သကနု်စပါးမျို း။ ထကာကင်ယ။် ထကာကလ်ျင်။ ထကာကပဲ်သးီနံုစသည။် grain

ထကာကရ် ကကိ ကျကျန်ရစသ်ည့်ပစည္း်များကိုထတွ ရ့ှိက ရယသူည။်

အက္ခရာစဉ်

ထကာကတ်
ထလာက် စဉ်

ထကာကတ်ီ
ထကာကတ်ာ မသန်မစမ်ွ၊ အထသာင်အဖျင်း၊ ဖျင်းထသာညံ့ထသာသ ူ(သိ့ု) အရာ စဉ်

ထကာကတ်ီ
ထကာကတ်ာ
ထသျှ စဉ်

ထကာကတ်ီ
ထကာက်
ထတာက် စဉ်

ရုိးပပတ ်ထကာကငု်တပ်င်မှ အသစတ်စဖ်န်ထွေကလ်ာထသာ (ထကာက်) အပင်။ စဉ်

ထကာကတ်က်
သမ်ိး (ထရရှိထသာ လယက်ကွမ်ျားတင်ွ) ရုိးပပတမှ်ထွေကလ်ာထသာ စပါးသးီနံှများကို တစဖ်န်ရတိပ်ခင်း။ စဉ်

ထကာကတ်က်
ထသျှ ယဉ်ှဖကတ်စစ်ုံတစရ်ာထေက ်အရယွပ်မာဏ မကကးီထသာ (အရာ)။ ထသးငယထ်သာ ပမာဏရိှထသာ။ စဉ်

ထကာကတ်က်
ထသျှ ထကာက်
ညာှထသျှ စဉ်

ထကာကတ်က်
ထသျှ ထကာက်
ထညာှကထ်သျှ စဉ်

ထကာက်
ထတာက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကာကနု်တခ်ျ
က် စဉ်

စဉ်

ထကာကနံှ်
ထကာက်

ထကာကရ်တိရ်ာတင်ွ ကျန်ရစထ်သာစပါးနံှကို ရာှထဖွထကာကယ်သူည။် ထကာကသ်င်းထကာကသ်ည။် ပပန့်ကျထဲနထသာ အရာများကို 
စထုဆာင်းသမ်ိးဆညး်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကာကမု်န့်
ကထလာင်ထချ စဉ်

ထကာကမု်န့်
ထသျှ စဉ်

စဉ်

ထကာက်
မျို းစပါး စဉ်

ထကာကမ်ှုန့်
ကထလာင်ထသျှ စဉ်

ထကာကမ်ှုန့်
ထသျှ

အရယွပ်မာဏအားပဖင့် ငယထ်သာ။ ထသးနုပ်ထသာ။ ထသးငယထ်သာ။
မှတခ်ျက်) ထကာကစ် ိကထလာင်ထသျှ၊ ထကာကည်ှီထကာကထ်ညာှကထ်သျှ၊ ထကာကမ်ှုန့်ကထလာင်ထသျှ၊ ထကာကမ်ှုန့်ထသျှ၊ မျကခ်ျးီစာ
ထသျှ စထသာထဝါဟာရများကို ပမန်မာထဝါဟာရပဖင့် အဓိပ္ပါယ ်ဖွင့်ဆုိပခင်းငှာ မတတနုိ်င်။ ထသးထသးထလး၊ အထသးအမမား၊ 
အထသးအဖဲွ.စသညအ်ားပဖင့်သာ ဖွင့်ဆုိနုိင်သည။် ရခုိင်ထဝါဟာရအဓိပ္ပါယအ်ားပဖင့်ဆုိလျှင် အနုပမူ၊ ပရမါအနုပမူ၊ ရထေထရပမူ၊
 တစစ်ရပမူစသညတ်ိုင်ထအာင် ထသးငယထ်သာ အရာတိ့ုကိုလညး် ဤသိ့ုသုံးနှုန်းကကသည။် စဉ်

ထကာကင်ယ။် သကနု်စပါးမျို း။ "ရာွပပင်နားမှာ၊ ထကာကယ်င်သျှဉ်းခဲွ၊ ထနာကက်ျကျန်ထက၊ တင်ွနီဆဲတင်ွ"(ရာသီ) စဉ်

ထကာကယ်င်
သးီ အဦးအလျင်သးီထသာ သစသ်းီဝလံစသည။် "ထလးတိုင်စင်မှာ၊ တင်ကကးီလ့ုိထက၊ ထကာကယ်င်သးီထလ" (ထတး) စဉ်

ထကာကယ်င်
ထသျှ စဉ်

find or pick up 
something by chance စဉ်
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ထကာကရ်ကကးီ န သကလ်တ ်စပါးတစမ်ျို း အမညတ်စခု်။ grain

ထကာကရ်ထသျှ န သကလ်တမ်ျို းထဲေတင်ွပါဝင်ထသာ စပါးအမျို းအမညတ်စခု်။ grain

ထကာကထ်ရာင်း န စပါးထဟာင်း၊ ဆန်ထဟာင်း။ နှစထ်ဟာင်း စပါး၊ဆန်စသည။် rice

ထကာကရုိ်း န windrow

ထကာကရုိ်းငခီ န စပါးရတိသ်မ်ိးရာမှ ကျန်ရှိရစထ်သာ ထကာကပ်င်ငုတ။် ရုိးပပတ။် windrow

န windrow

ထကာကရုိ်းပံု န windrow

ထကာကရုိ်းမီး န a while rich

န လိမ်ထကာက ်ထကးွထသာ  အရာ။ twist

နဝိ မထပဖာင့်မတထ်သာ။ မထပဖာင့်တန်းထသာ။ ထကွ ထ့ကာကထ်သာ။ twist

ကကိ ထကာကထ်ကွသ့ည။် လိမ်ထကာကသ်ည။် twist

န ထကာကထ်ကွသ့ည။် လိမ်ထကာကသ်ည။် twist

ထကာကလ်ညစ်ဲ န

န

ထကာကလ်တ် န သကလ်တစ်ပါး။ grain

ထကာကလ်ှိုင်း န ထကာကရ်တိင်ပီးထသာ စပါးကို ကကို းပဖင့်စညး်ထနှာင်ထေားထသာ ထကာကပ်င်စမုျား။ windrow

ကကဝိိ darnel

န flower

ထကာကလ်ှိုင်းပံု န ထကာကလ်ှိုင်းကို အလျားလုိကတ်န်းစ၍ီ ပဖစထ်စ၊ ထဗွလှည့်၍ပဖစထ်စ စပံုုထေားထသာ ထကာကလ်ှိုင်းစမုျား။ windrow

န စပါးနယရ်န်ပဖန်ထ့ေားထသာ ထကာကလ်ှိုင်းစ၊ု ထကာကပ်ပန်စ့မုျား။ windrow

ထကာကသ်စ် န အရင်ဦးစာွ ထပါ်ထွေကလ်ာထသာ အသးီအနံှစ့သည။် fruit

န

န ထနလှန်း၍ ထပခာကထ်သွ ထ့နထသာစပါး။ grain

ထကာကထ်သျှ န ထကာကင်ယ။် သကနု်စပါး။ grain

ထကာကဦ်း န အဦးအလျင်။ အဦးအဖျားထပါ်ထသာစပါး။ grain

န အရင်ဦးစာွ ထပါ်ထွေကလ်ာထသာ အသးီအနံှစ့သည။် fruit

ထကာကဦ်းချ န none

ထကာင်

ထကာင်၁ န disparagement

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကာကန်ယင်ပီးထသာ (အသးီထခခငပီးထသာ) ထကာကပ်င်။ ထကာကပ်င်၏အရုိး။ စဉ်

စဉ်

ထကာကရုိ်းစာ
တီ

အသးီထခခငပီးထသာ ထကာကပ်င်၏အရုိးများကို ကကျွေ၊ဲ နွားများစားသုံးရန် အစာအပဖစ ်ထစတပံုီပပုလုပ်ထေားထသာ ထကာကပ်င်၏အစာ
အပံု။ စဉ်

အသးီထခခငပီးထသာ ထကာကပ်င်၏အရုိးများကို ကကျွေ၊ဲ နွားများစားသုံးရန် အစာအပဖစ ်ထစတပံုီပပုလုပ်ထေားထသာ ထကာကပ်င်၏အစာ
အပံု။ စဉ်

 ခဏသာလျှင် ကကးီပွားပဖစတ်ညထ်သာ အရာ။ ခဏသာလျှင် တညထ်သာစတိလ့ံု်လ။(ဥပစာ) စဉ်

ထကာကလီ်
ထကာကလ်တ၁် စဉ်

ထကာကလီ်
ထကာကလ်တ၂် စဉ်

ထကာကလီ်
ထကာကလ်က၃် စဉ်

ထကာကလီ်
ထကာက်
ထလာက် စဉ်

စပါးထဟာင်း ဆန်ထဟာင်းကန်ု၍ စပါးသစဆ်န်သစအ်ထပါ်ထသးမီကကားလပ်ကာလ (ပပတဆဲ်ထသာကာလ)
run out of (old paddy) 
period စဉ်

ထကာကလ်ည်
ပပုတ် စပါးထဟာင်း ဆန်ထဟာင်းကန်ု၍ စပါးသစဆ်န်သစအ်ထပါ်ထသးမီကကားလပ်ကာလ (ပပတဆဲ်ထသာကာလ)

run out of (old paddy) 
period စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကာကလ်ှိုင်း
ထပါက်

ရတိသ်မ်ိးငပီး၍ လယက်င်ွးတင်ွ ကျကျန်ရစထ်သာ စပါးထစမှ့ထပါကထ်သာ ထကာကပ်င်။ အလုိအထလျာကထ်ပါကထ်သာ ထကာကပ်င်
မျို း။ စဉ်

ထကာကလ်ှိုင်း
တပွီင့်

စပါးဖူးချန်ိ၊ထွေကခ်ျန်ိ စသည၌်လယက်န်သင်းမှအရကွမ့ဲ်ညို မညး်ထရာင်ပွင့်ထသာ ပန်းပွင့်တစမ်ျို း။(ကမ်းသားပွင့်၊ ကမ်းသားထလျာ်
ပွင့်၊  ကမ်းသားပုန်းပွင့်၊ ထကာကလ်ှိုင်းပွင့်ဟလုညး်ထခါ်သည။်) စဉ်

စဉ်

ထကာကလ်ှိုင်းပဖ
န့် စဉ်

စဉ်

ထကာကသ်စ်
စားပဲွ

ရဟန်းသဇံာများနှင့် သကက်ကးီသအူိုတိ့ုကို ပင့်ဖိတင်ပီးလျှင် အလျင်ဦးဆံုးထပါ်စဆန်၊ ဟင်းသးီဟင်းရကွတ်ိ့ုကို ချက၍် ထကကျွေးထမွး
လှူဒေါန်းကကရထသာ ရခုိင်ရုိးရာ ထကာကသ်စစ်ားပဲွတစမ်ျို း။ "ငါးသစဟ်င်းသစ၊် ယာထကာကသ်စနှ်င့်၊ ထကာင်းစာွနှစသ်က၊် စားခ
ယင့်တညး်" (ထွေန်းတိ) "ထကာကသ်စထ်ေမင်း၊ ငပိန်းစယွဟ်င်းနှင့်၊ စားခယကတ်ာ" (ထတး)။

traditional ceremony of 
eating the first crop စဉ်

ထကာကသ်ွိ. စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကာကဦ်း
ထကာကသ်စ် စဉ်

ပျို းမကကမီဲ ထစာ၍ရကထ်ကာင်းတစထ်န့ နံနကအ်ချန်ိတင်ွ အထရှ့သိ့ုမျကနှ်ာမူလျက၊် ထကာကည်င်ှးစပါးတစဆု်ပ်၊ ထေမင်းခုနှစဆု်ပ်၊ 
ငပိန်းတစပ်င်၊ ဂံုထလျာ်တစပ်င်၊ ကန်စန်ွးတစပ်င် အပမစပ်ါထအာင်ယငူပီးလျှင် ပျို းကကမဲည့်လယက်င်ွး၏ အထရှ့ထတာင်ထတာင့်အရပ်၌ 
အားလံုးကိုစလုျကစ်ိုကရ်ထသာ ရခုိင်ရုိးရာထကာကဦ်းချနညး်တစမ်ျို း။ ပထေမဦးစာွ စပါးကကပဲျို းပခင်း။ စဉ်

သတ္တဝါတိ့ု၏ ကာယကိုယထ်ေည။် "ဖုိမထမာင်တိ့ု၊ တစထ်ကာင်တန်ွကျူး၊ တစထ်ကာင်ထူေးလ့ုိ" (ထမျာက်)။ ရယွတူ်၊ ငယသ်၊ူ ရင်းနီှး
သတူိ့ုအား ညန်ွပပထပပာဆုိထခါ်ထဝါ်ရာတင်ွ သုံးထသာစကား။ (အထသထကာင်၊ လူထကာင်၊ အထလာင်းထကာင်၊ ဟိုထကာင်စသည။်) 
တစစ်ုံတစဦ်းစထသာသအူား နိှမ့်ချလုိထသာသထဘာပဖင့် ထပပာထသာစကား။ (ယင်းထကာင် ထုိေထကာင် ဇာထကာင်လဲ။) စဉ်



.

ထကာင်၂ စညး် number

ကကဝိိ a  

ထကာင်စီ န တစထ်ကာင်ကျစ။ီ တစဦ်းကျစ၊ီ တစထ်ကာင်ကျစစီသည။် each

ထကာင်စဉ် န အစဉ်အတိုင်းစတီန်းလျက ်တစဦ်းကျစ။ီ တစထ်ကာင်ကျစ။ီ တစထ်ကာင်စ ီစသည။် each

ထကာင်ထီေး၁ ကကဝိိ တစထ်ယာကတ်ညး်။ တစက်ိုယတ်ညး်။ အထီေးတညး်။ တစဦ်းတညး်။ individual

ထကာင်ထီေး၂ ကကိ တစဦ်းတစထ်ယာက။် တစက်ိုယထ်တာ်တညး်ပဖစသ်ည။် individual

ထကာင်ထီေး၃ န တစက်ိုယထ်ရတစက်ာယ။ တစထ်ယာကထီ်ေးတညး်။ အထီေးတညး်ကျန်သ။ူ individual

ထကာင်ဒေလ န mortician

ထကာင်ရွီ၁ ကကဝိိ number

ထကာင်ရွီ၂ ကကဝိိ continuous

ထကာင်ထသျှ န ထကာင်ထလး။ လူကထလး။ ထယာကျ်ားကထလး။ သငူယ။် boy

ထကာင်း၁ နဝိ etiquette

ထကာင်း၂ နဝိ deserve

ထကာင်းကင် န universe

န ဟင်းလျာအပဖစ ်သုံးရထသာ ခကျွေထဲသာအထစးရှိထသာသးီထတာင့်သးီသည့် အပင်တစမ်ျို း။ ရံုးပတသီးီ။ okra

န ဟင်းလျာအပဖစ ်သုံးရထသာ ခကျွေထဲသာအထစးရှိထသာသးီထတာင့်သးီသည့် အပင်တစမ်ျို း။ ရံုးပတသီးီ။ okra

ကကဝိိ amply

န good man

ကကဝိိ highly

ကကဝိိ highly

န unmarked

ကကဝိိ bad

နဝိ သင့်ထလျှာ်ထလျာကပ်တထ်သာ။ ထကာင်းမွန်ထသာ။ good

ထကာင်းကျို း န ကသုိုလ်ပပု၍ ရထသာချမ်းသာ။ merit

ထကာင်းကကးီ န ဝမ်းသာအားရ ချးီကျူးထပပာဆုိပခင်း။ ဂုဏသ်တင်းကို ထုေတထ်ဖာ်ထပပာဆုိပခင်း သာဓုထခါ်ပခင်း။ tribute

ကကိ အားရ ဝမ်းသာ ထကာင်းချးီစကားထပပာဆုိသည။် commend

ထကာင်းကကးီပီး ကကိ အားရ ဝမ်းသာစာွ စကားကိုဆုိသည။် မဂ်လာစကားကို ချးီကျူးဆုိသည။် commend

တရိစ္ဆာန်ပုိးမမားစသညတ်ိ့ုကို ထရတကွပ်ပရာ၌ သုံးထသာစကားလံုး။ ( ကကျွေ ဲတစထ်ကာင်နှစထ်ကာင်။ ပုိးဟပ်တစထ်ကာင် နှစထ်ကာင် 
စသည။်) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထကာင်
စိ.ထကာင်စဉ်

တစယ်ာကတ်စထ်လ။ တစထ်ကာင်တစထ်လ။ တစထ်ကာင်တစင်မီးမျှသာ။ (ငါးခူသကသ်ကမ်ဟတု၊် ငါးတန်လညး် ထကာင်စိ.ထကာင်
စဉ်ပါထရ။) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထပါကတ်းူအလုပ်ပဖင့် အသကထ်မွးသ။ူ သင်ချို င်း၌ လူထသထကာင်တိ့ုကို ထပမတင်ွးတးူ၍ ပမုပ်နံုသ။ူ အမျို းယတုည်ံ.ထသာသ။ူ (ကဒုေ္ဒ
လ-ပါလျက်) စဉ်

(ကကျွေ၊ဲ နွား၊ တရိစ္ဆာန်) အထကာင်အထရအတကွအ်ားပဖင့်။ စဉ်

တစဦ်းငပီးတစဦ်း၊ တစခု်ငပီးတစခု်စသည ်စဉ်တိုကဆ်ကတ်ိုကအ်ားပဖင့်။ " ထရမဘုံဥက္ကင်၊ နန်းရင်ပပင်မှာ၊ ထခါ်ငင်ငပီးထထွေ၊ တစ်
ထယာကစ်ထီလ၊ ထကာကရ်ွီချလ့ုိ၊ ခုိင်းကကထပထဘာ်" (ဆဒေ္ဒန်)။ စဉ်

စဉ်

မွန်ပမတထ်သာ။ မွန်ပမတထ်သာ ဂုဏတ်ိ့ုရှိထသာ။ နှစသ်ကဖွ်ယပ်ဖစထ်သာ။ နှစသ်ကဖွ်ယထ်သာ ဂုဏတ်ိ့ုရှိထသာ။ "သားပမတသ်ား
ထကာင်း၊ ထဗာဓိဉာဏက်ို၊ ဆုပန်ထတာင်းထက၊ သားထကာင်းရတနာ" (ထကာ်)။ စဉ်

နှိုင်းယဉ်ှထသာ။ နှိုင်းပပထသာ။ "ထမာင်ထကာင်းဟဘူ၊ိ ကကျွေန့်ဦးရးီ၏"(အရိန်)။ ထကကာက်မကစ်ရာထကာင်းထသာ။ အလန်ွထိေတလ်န့်
ဖွယထ်ကာင်းထသာ။ "ထရတမ်ိငါးတိ့ု၊ ပတုံးထတာင်ပျာ၊ ထကကာကမ်ကဖွ်ယထ်ကာင်း"(ဝိဇယ)။ ပုိလွန်ထသာ။ ပမင့်လွန်းထသာ။"တစ်
ပင်ထကာင်းလညး်၊ ထဗါင်းနှင့်ထိေပ်တင်၊ လွန်ပပင်လညး်ကျ"(ထတး)။ ပမင့်ထမာကထ်သာ။ ပမင့်မားထသာ။"အလံထကာင်းကို ထမာင်း
ထမာင်းထထောင်လျက်"(ထကာ်)။ ထကာင်းမွန်ထသာ။ သင့်ထလျာ်ထလျှာကပ်တထ်သာ။ ထကာင်းပမတထ်သာ။ "ဇာတာစန်းလဂ်၊ ထုိေ
သငူယမှ်ာ၊ ထကာင်းပါလျကနှ်င့်"(နာရဒေ)။ ထုိေကတ်န်ထလျာကပ်တထ်သာ။ "ဆုထမးနာကို ထကာင်းစာွထပးထထွေ"(နရဒေ)၊ မသင့်၊ မ
ထုိေကထ်သာ။ "စားကကင်းထုိေနညး်လညး်ထကာင်းထွေကမူ်၊ အခါမထပးထကာင်း"(ပါရာ)။ စဉ်

ဤကမ္ဘာထပမကကးီထေက၌်တညထ်သာ အတိုင်းအဆမရှိ ကျယပ်ပန့်ထသာအာကာသအပပင်။ "မုိးဝထကာင်းကင်၊ အာကာပပင်မှာ" (ထော
နု) စဉ်

ထကာင်းကင်
ထမါ်သးီ စဉ်

ထကာင်းကင်
ထမျှာသးီ စဉ်

ထကာင်းထကာင်
း၁

အများအပပား။ အမျို းအမညအ်ထရအတကွစ်သည ်များပပားစာွ။ "ဤ၌စထုဆာင်း၊ နဂါထပါင်းတိ့ု၊ ထကာင်းထကာင်းဟစိာွ"(ထဒွေး)။ 
အလျင်အပမန်။ လျင်ပမန်ထစလုိထသာအားပဖင့်။ အထရးတကကးီ။ "ခါးထတာင်းတင်ပျာ၊ ဖင်တုံးထပါင်းနှင့် ထကာင်းထကာင်းငပီး
လာ"(ထဒွေး)။ ထကာင်းမွန်စာွ။သင့်ထလျှာ်ထလျာကပ်တစ်ာွ။ "ဤကဝယလ်ျှင်၊ ပပန်ထလထကာင်းထကာင်း၊ ထကျာကဖ်ျာထပါ်မှာ ကွဲ
စာထရးထက၊ ကွဲရထကကာင်းပဖင့်"(ထဒွေး)။ အဟတု။် ဧကန်။ မုချ။ တကိျမှန်ကန်စာွ။ 'ထဟာရန်အဟတု၊် ဧကဝုစထ်ဗဒေင်၊ မမွန်ကျင်
ထသာ်၊ မှားလျှင်လကပ်ဖတ၊် မှတထ်လာထကာင်းထကာင်း"(နာတရ)။ထစင့စုံလင်စာွ။ အကကင်းအကျန်မရှိထအာင်။ "တပည့်ဆရာ
စုံလင်စာွလျှင်၊ ထဟာပါထကာင်းထကာင်း"(နာတရ)။ စဉ်

ထကာင်းထကာင်
း၂

အတုအ်တုက်ျကက်ျက ်တခဲနကတ်းီခတ်(ပမညဟ်ညး်ထသာ) အသ။ံ "အသံခနှုစ်မျို း၊ ထငွညှို ခု့နှစထ်ချာင်း၊ ထကာင်းထကာင်းထပမှာက်
ငပီး၊ သးီပခင်းသနှံင့်၊ ထစာင်းသထံေပ်ထအာင်၊ ခကက်ာတးီလ့ုိ"(ဂုတ္ိတလ)။  ထကာင်းရာတင်ွလညး်ထကာင်း၊ ဆုိးရာတင်ွလညး်ထကာင်း 
အထကာင်းအဆုိးနှစမ်ျို းလံုးတင်ွ သုံးထသာစကား။ (သာဓက။ ထကာင်းထကာင်းဆုိးထရသား။ ထကာင်းထကာင်းမုိကထ်တသား။ 
ထကာင်းထကာင်းထတာ်ထရလူ။ ထကာင်းထကာင်းထကာင်းထရ။ ထကာင်းထကာင်းမထကာင်း စသည။်) စဉ်

ထကာင်းထကာင်
းကကးီ အလွန့်အလွန်။ အထူေးပုိမုိလွန်ကစဲာွ။ "အကကျွေန်ရ့ုိရာွနန့် မဟာပမတမု်နိဘရုားနှင့်ထကာင်းထကာင်းကကးီ ဝီးပါထရ"။ စဉ်

ထကာင်းထကာင်
း ထကာင်းထရ အလွန့်အလွန်။ အထူေးပုိမုိလွန်ကစဲာွ (ထကာင်းသည်)။(အရပ်သုံး) စဉ်

ထကာင်းထကာင်
းကန်းကန်း

ထုေတထ်ဖာ်ထပပာဆုိသာထအာင် မထေင်ရာှးထသာ အရာ။ အဖုိးတန်သည ်အရာဝင်သညဟ် ုမဆုိထလာကထ်သာအရာ။ "ယင်းထလာကထိ်ေ 
ထကာင်းထကာင်းကန်းကန်း ဇာအဖုိးတန်ထရလဲ"။ စဉ်

ထကာင်းထကာင်
းမထကာင်း သပ်ိ(အလွန်) မထကာင်းလှထပ။(အရပ်သုံး) စဉ်

ထကာင်းထကာင်
းမွန်မွန် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကာင်းကကးီ
ထခါ် စဉ်

စဉ်



.

ထကာင်းကကးီသံ န eulogize

ထကာင်းပခင်း န 5good things

ထကာင်းစား ကကိ ကကးီပွားတိုးတကသ်ည။် ကကယဝ် ချမ်းသာသည။် wealthy

ထကာင်းစာွ၁ နဝိ etiquette

ထကာင်းစာွ၂ န ထကာင်းသည့်အရာ။ ထကာင်းနုိးရာရာ။ good

ထကာင်းစာ့ွ န amply

ထကာင်းနုိးနုိး စညး် ထကာင်းဟန်လက္ခဏာရှိထကကာင်း၊ ထမျှာ်ထကကာင်းကိုပပသည့် စကားလံုး။ good

နဝိ good

ထကာင်းနှင်း န နှစသ်ကဖွ်ယထ်သာအထကကာင်း။ enjoy

န respect

ကကိ okay

န

ကကိ consult

ထကာင်းပါထရဝါ စညး် advice

န good

ထကာင်းဖုိရ့ာ ကကိ deem

ထကာင်းပမတ် နဝိ ပမင့်ပမတထ်သာ ဂုဏစ်သည ်ထူေးကသဲာလွန်ထသာ။ superior

ထကာင်းမီွ န inherited

ထကာင်းမွန် နဝိ ပမင့်ပမတထ်သာ ဂုဏစ်သည ်ထူေးကသဲာလွန်ထသာ။ superior

ထကာင်းမှု န donation

ထကာင်းယင့် န promise

ထကာင်းယင့် စညး် vindictiveness

န compatible

ထကာင်းထရ၁ န ထကာင်းထကကာင်း။ သင့်ထလျာ်ထလျာကပ်တထ်ကကာင်းကို ဝန်ခံထပပာဆုိ ထသာ စကား။ felicitations

ထကာင်းထရ၂ န chide

ထကာင်းထရ၃ ကကိ ယင်းသိုပ့ဖစသ်ည့်အခါများတင်ွ ပပစတ်င်အားရထပပာသည။် chide

ထကာင်းလှစာွ န vindictiveness

ကတ ်

ကတ၁် ကကိ difficult

လကခု်ပ်လကဝ်ါးတးီပခင်း၊ ထအာ်ဟစပ်ခင်းစသည ်ပပုလုပ်၍ ထကာင်းချးီကသဘာ ထပးထသာအသ။ံ "မုိးနတပ်ဗဟ္မာ၊ များစာွးစညး်ထဝး၊ 
ချးီထကကးညညံ၊ံ ထကာင်းကကးီသပံဖင့်"(ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်
ကျန်းမာထကကာင်း။ အနာထရာဂါကင်းရင်ှးထကကာင်း။ အသီာခန်းကျန်းထကကာင်း(စုံစမ်းသည်)။ အထရးအရာ။ အမှုကစိ။္ "ချစထ်မတ္တာ
နှင့်၊ မာဆာထကာင်းပခင်း၊ သတင်းမိန်းလျက်"(မုိး)။
နှစသ်ကမ်ှုပဖစပ်ခင်း။ "ထကာင်းပခင်းရှုပကာ၊ ထကသာနကထ်ပပာင်၊ မျကထ်မှာင်မျကခံု်း၊ ပန်းကိုကုံးသိ့ု"(ထကာ်)။"ဆံ၊သား၊ရိုး၊ထရ၊
အရယွထ်ကာင်းပခင်း ဤငါးပါးတညး် ဟ၏ူ။(၁၊ဆံ၏ထကာင်းပခင်း။ ၂၊အသား၏ထကာင်းပခင်း။ ၃၊အရုိး၏ထကာင်းပခင်း။ ၄၊
အထရ၏ ထကာင်းပခင်း။ ၅၊ အရယွ၏်ထကာင်းပခင်း ဟ၍ူငါးပါးပဖစသ်ည။်) စဉ်

စဉ်

ထကာင်းမွန်ပမင့်ပမတထ်သာ။ ထကာင်းပမတထ်သာ။ ၂၊သင့်ထလျာ်ထလျာကပ်တထ်သာ။ ထကာင်းမွန်ထသာ။ "ထကာင်းစာွအထပမာက၊် ဗံုးနှင့်
စန်ိကို၊ သုံးကကမ်ိထဖါကလ့ုိ်"(ထကာ်)။ စဉ်

စဉ်

ချးီမွမ်းလုိထသာအခါ၊ ဝန်ခံလုိထသာအခါတိ့ု၌ သုံးထသာစကား။ "ထကာင်းစာ့ွအသင့်၊ ရှိနှင့်ငပီဟု"(ထောနု)။ စဉ်

စဉ်

ထကာင်းနုိးရာ
ရာ

သင့်ထလျာ်အံ့သညဟ် ုထေင်အပ်ထသာ။ သင့်ထလျာ်ထလျာကပ်တထ်သာ။ ထကာင်းသညဟ်ထုေင်အပ်ထသာ။ "သစသ်းီဖလာ၊ ထကာင်းနုိး
ရာရာ၊ ရွီးကာထကာကယ်ူ"(ထွေန်းတိ)။ စဉ်

စဉ်

ထကာင်းပါယ
င့်၁  ရုိထသမှုပပု၍ သထဘာတထူကကာင်းကို ပပထသာစကား။ 'ထကာင်းငပီ'ဟ ုဝန်ခထံသာစကား။(အရပ်သုံး) စဉ်

ထကာင်းပါယ
င့်၂  'ထကာင်းငပီ'ဟ ုသထဘာတူထကကာင်း၊ ဝနခံ်ထကကာင်းကုိထပပာသည။်(အရပ်သုံး) စဉ်

ထကာင်းပါယင့်
လား၁

 တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထကကာင်းအရာနှင့် ပတသ်က၍် ထကာင်းမထကာင်းစသညက်ို ထမးထသာ အထမးစကားလံုး။ "ပုဇွန်စတိထ်က-ငခီ
နှစထ်ချာင်းမှင့်ကျို းသးီနန့်ထထောင်း၊ ထကာင်းပါယင့်လား-ထအာင်ထကျာ်ဇံ၊ အုံးအာမခံ"(ထတး)။(အရပ်သုံး)

asking word of good or 
bad စဉ်

ထကာင်းပါယင့်
လား၂ ယင်းကဲ့သိ့ု ထကာင်းမထကာင်းစသညက်ို ထမးသည။်(အရပ်သုံး) စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာအထကကာင်းအရာ နှင့်ပတသ်က၍် ထကာင်းမထကာင်းစသညက်ို ထမးရာ၌ ထကာင်းထကကာင်း၊ ဝန်ခံထကကာင်းကို ထပပာ
ထသာစကား။ (သာဓက။ ထကာင်းပါထရလား? ထကာင်းထရဝါ။)(အရပ်သုံး) စဉ်

ထကာင်းငပီး
သား  ထကာင်းထသာထပခအထန။ ထကာင်းထသာ အပဖစ။် အထကာင်းသား။(အရပ်သုံး) စဉ်

(အရပ်သုံး) (ထကာင်းမညဟ်ု) ထေင်မှတယ်ဆူသည်။ စိတတ်င်ွမှတသ်ား သထဘာထေားသည။် စဉ်

စဉ်

ထလးစားတန်ဖုိးထေားထလာကထ်သာ ဆကခံ်ဖွယရ်ာ။ " ထကာင်းမီွဆုိးမီွ စသညက်ို ဆကခံ်သပူဖစသ်ည်"(ပထဝဏီ)။ စဉ်

စဉ်

ကသုိုလ်ထပးကမ်း လှူဒေါန်းအပ်ထသာအရာ။ "သူ့ဘာသာသည၊် ကသုိုလ်ထကာင်းမှုများနှင့်"(ဗမာချီ)။ "ထကာင်းမှုပမတနုိ်း၊ 
ထကာင်းထအာင်ကကို း၍၊ ထကာင်းကျို းကိုယ၌် တညထ်စမင်း" (ထလာကသာ)။ စဉ်

ဝန်ခံထသာ စကား။ သထဘာတထူကကာင်းကိုပပထသာ စကား။ "ထကာင်းယင့်၊ စတိခ်ျပါ"။ စဉ်

အခဲမထကျ  ရန်ငငိုးထေားမှု၊ စတိန်ာကျညး်မှု၊ စတိမ်ထကျနပ်မှု မထပပမထပျာကနုိ်င်ပဖစသ်ည့်အခါတိ့ု၌ ထပပာထသာစကား။ (သာဓက။ 
'ထကာင်းယင့်' မင်းနန့်ငါနန့် တစနိ်.ထတာ့ ထတွ့ကတရ်လိမ့်မည။်) စဉ်

ထကာင်းရာ
ထကာင်း
ထကကာင်း ထုိေကတ်န်ဆီထလျာ်မည့် အထကကာင်းကစိ။္ "ထကာင်းရာထကာင်းထကကာင်း၊ ဆုပန်ထတာင်းလျက်"(ဆဒေ္ဒန်)။ စဉ်

စဉ်
(ပပစတ်င်စကား) မထပပာသင့်မထပပာထုိေက၊် မပပူသင့်မပပုထုိေက ်မလုပ်သင့်မလုပ်ထုိေကသ်ည့်အရာများကို တားပမစပ်ါလျက့်နှင့် ဇွတ်
ထုိေးပပုလုပ်၍ မှားယင်ွးထသာအခါမျို းတင်ွ ပပစတ်င်အားရထပပာဆုိထသာ စကား။(သာဓက။ မလုပ်ထကဆုိ့လ့ုိပင်လုပ်ထတ-'ထကာင်း
ထရ' ထကာင်းထကာင်းအားရထရ။) စဉ်

စဉ်

(ထကာင်း၏၊သင့်တင့်ထလျာကပ်တ၏်ဟု) ချးီမွမ်းထပပာဆုိအပ်ထသာ စကား။ "ထကာင်းလှစာွဟ၊ု ပညာဟတိိ့ု၊မှတစ်မ့်ိဆုိသည၊် ထုိေ
ထုိေလ္ဆ တထ်ပမခံတညး်"(ပါရာ)။ စဉ်

ခကခဲ်သည။်ခဲယဉ်းသည။် "လူမမညထ်က၊ သငူယအ်ားကို၊ အစားကတမ်ည်"(ထကာ်)။ စဉ်



.

ကတ၂် စညး် none

ကတ၃် န total

ကတ၄် ကကိ disdain

ကတက်တ် ကကိ parsimony

ကကဝိိ have back to the wall

ကတက်ျစ၁် န နှစခု်ထသာ အသာွးကို ပူး၍ စိုရုိ့ကထ်ေားထသာ ကိုကပ်ဖတ၍်ရသည့် အရာမျို း။ equipment

ကကဝိိ အမ်ိအထခါင်ထဖါ်ရန် ထခါင်းရုိးသစသ်ား အထပါ်ထေကတ်င်ွ သစသ်ားထချာင်း ကို ပူးညပ်ှင သရုိံကနှ်ကထ်ေားထသာ အရာ။ equipment

ကတက်ျစည်ပ်ှ ကကိ အမ်ိအထခါင်ထဖါ်ရန် ထခါင်းရုိးသစသ်ား အထပါ်ထေကတ်င်ွ သစသ်ားထချာင်း ကို ပူးညပ်ှင သရုိံကနှ်ကထ်ေားထသာ အရာ။ equipment

ကတ္တ ရလီံ န wind

ကတ္တ ားပခား ကကိ တစက်န်စ့ ီတစက်န်စ့ ီပခား၍ထေားသည။် separate

ကတ္တ ူ၁ န cardboard

ကတ္တ ူ၂ န ပင်လယထ်ရထကကာင်းတိုကပဲွ်တင်ွအသုံးပပူထသာ စစသ်ုံးထလှကကးီတစမ်ျို း။ Battle-cruiser

ကထတ္တ ာ် န treasurer

ကထတ္တ ာ်ကျးီ န ကိုယထ်ရာင်စမ်ိးငပီးနုတသ်းီနီထသာ ကကကတ်ထူရးွကကးီတစမ်ျို း။ parrot

ကတပ်ပား န စက္က ူကိုထသာ်လညး်ထကာင်း၊ သစသ်ားကိုထသာ်လညး်ထကာင်း အချပ်အပပားလုပ်ထေားထသာအရာ။ card

ကတဖ်ါး၁ ကကိ မီှခုိညာစားသည။် con

ကတဖ်ါး၂ န သတူစပ်ါးထံေမီှခုိငပီး ညာဝါးဟန်ထဆာင်၍ စားသ။ူ con man

ကကိ ထနှာင့်ယကှသ်ည။် ထနှာင့်ယကှထ်စသည။် ထနှာင့်ထနှး ဖင့်နမဲထစသည။် ကိုယစ်တိဆ်င်းရထဲအာင်လုပ်သည။် disturb

ကတလ်တ် န track

ကကဝိိ ထံေပါးမကာွ ထနာကထ်တာ်မှ တထကာကထ်ကာက ်လုိကပ်ါလျက။် track

ကကဝိိ difficulty

ကတသ်တ် ကကဝိိ difficult

ကပ်

ကပ်၁ ကကိ suggest

ကပ်၂ န ၁၊ ကမ္ဘာထလာကကကးီ။ ကမ္ဘာ၏ သကတ်မ်းကာလအပုိင်းအပခား။ ၃၊ ထဘးကကးီကျထရာကထ်သာ ကာလအပုိင်းအပခား။ disaster

ကပ်ကပ် ကကိ ခကခဲ်သည။်ခဲယဉ်းသည။် ကပ်ထစးနဲှသည။် parsimony

ကပ်ကကးီသုံးပါး န disaster

ဗဟဝုုစက်ကယိာပစည္း်။ "အများလူသျှင်၊ ပမင်ချင်ကတထ်တ၊ လာလတပ်ငားလ့ုိ"(ထဒွေး) "မလ္လာယထုခါ်၊ ထုိေကကျွေန်းထပါ်မှာ၊ ထကျာကဂူ်
ထဆာကရ့ုိ်,၊ ငါးရ့ုိထေားကတထ်မ"(ဓမ္မက)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တစခု်စတီစခု်ဆင့်၍ စစုညး်ဖ့ဲွထေားထသာ ပစည္း်စ။ု (ပခည၊်(ချည်) တစက်တ။် ဖထယာင်းတိုင် တစက်တစ်သည။်) စဉ်
ခဲယျညး်သည။် ခကခဲ်သည။် "စားတုံခ့ဲလညး် သနှဲင့်သျှပ်သျှပ်၊ ငါးကကင်းသားကို အစားကတလ့ုိ်"(ပန်း)။ မနှစသ်ကဖွ်ယ်
ပဖစသ်ည။် နှလံုး၌ရွံမုန်းဖွယပ်ဖစသ်ည။် မကကည့်ချင် မပမင်ချင်ပဖစသ်ည။် ငငိုပငင်ဖွယပ်ဖစထ်အာင်၊ ခဲယဉ်းထအာင်လုပ်သည။် "စကား
ကတသ်ည။်အလုပ်ကတသ်ည။်" စဉ်

 မထပးရက ်မကမ်းရက ်ကပ်ထစးနဲှသည။် ၂၊ မလွယခဲ်ယဉ်းသည။် "ထမာင်လှပဖူ ထငွထရးထကကးထရးနန့် ထကာင်းထကာင်းကတက်တ်
ရာ " စဉ်

ကတ်
ကတသ်တ်
သတ် ခဲယဉ်းစာွ။  ကျပ်တညး်ကျဉ်းထပမာင်းစာွ။ "အထပါကအ်ငယထ်သျှက ကတက်တသ်တသ်တ၊် ပထစာင်ထွေကလ့ုိ်ရဖ့ုိလဲ"။ စဉ်

စဉ်

ကတက်ျစ်
ကိုက် စဉ်

စဉ်

အထနာကထ်ပမာကထ်ထောင့်မှ တိုကခ်တလ်ာထသာထလ။ "ထလှလညး်လွင့်၊ ပမစမ်ထပါကထ်သာ်၊ လီကတ္တရ၊ံ ထေတုံပပန်၍။ ထတာင်ကခ
တမ်ိး၊ ထပမာကခ်လိန်းနှင့်" (ထွေန်းတိ)။ စဉ်

စဉ်

စက္က အထူေစားမျို း။ "စက္က ကတ္တ ဖံုး။ ကတ္တ စာအပ်ု။" စဉ်

စဉ်

(နုိင်ငံထတာ်၏ဝင်ထငွရသုံးထကကးထငွနှင့် ပကသ်က၍် လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုယရူထသာ) ဘဏဋ်ာထရးဝန်ကကးီ။"မင်းထံေထတာ်ထနခစား၊ 
မှူးမတက်ထတ္တာ်၊ ထသနဂါထက၊ ဗုိလ်ပါလူအများနှင့်" (ကသုတု)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကတလီ်
ကတလ်တ် စဉ်

ထံေပါးမကာွ(လုိကပ်ါသည်)။ စဉ်

ကတလ်တ်
ကတလ်တ် စဉ်

ကတသ်းီကတ်
သတ် ခဲယဉ်းစာွ။  ကျပ်တညး်ကျဉ်းထပမာင်းစာွ။ "အထပါကအ်ငယထ်သျှက ကတက်တသ်တသ်တ၊် ပထစာင်ထွေကလ့ုိ်ရဖ့ုိလဲ"။ စဉ်

ခဲယဉ်းသည။် ခကခဲ်သည။် ကျဉ်းကျပ်သည။် "အထပပာရ၊ အဆုိရ၊ အလုပ်ရ၊ အကိုင်ရ ထကာင်းထကာင်းကတသ်တထ်တ"။ စဉ်

၁၊ ထေကက်ကပ်မကာွ (ထနာကထ်ေပ်ကပ်၍) ပါသည။် "ထတာင်ထလာကက်ျလီညး်၊ ယင်းခါထနာကထ်ေပ်ကပ်၍၊ ညည့်ထေလတ၊် သိုင်
ထခါင်တင်ွ" (ဗမာချီ)။ "ရာပသန်ိသတ ်မင်းပမတ၏်ထနာကထ်တာ်ဝယ၊် ပွင့်ထလာင်းလျာ မယက်ကင်စ၊ ကပ်၍ပါသည၊် ဆံခမာယင်ွးမ
ခွတညး်"(ဗမာချီ)။ ၂၊ (ဝါတင်ွးကာလ)ဝါဆုိသည၊်။ ဝါကပ်သည။် ၃၊ခဲယဉ်းသည။် ခကခဲ်သည။် "၎င်းနဂါးပတ၊် မုဆုိးနွယတ်ိ့ု၊ 
ရဖဖွယက်ပ်လ့ုိ၊ ဆုိလတစ်ကား" (ထဒွေး)။ ငငိတယွသ်ည။်ငငိတယွထ်စသည။် "ထထောင်ယနူဂါးပတ၊် ညန်ွကန်ွချာသည၊် ငငိကာကပ်
ဟု"(ထဒွေး)။ "အဖန်ဖန်ထလ၊ ပျကံာဝဲလ့ုိ၊ သကခ်န္ဓာလျှင်၊ ပျကပ်ါမညတ်ကွ်"(ရာမ)။ ၅၊ (သထန္ဓအပဖစ်) စွဲယသူည။် "ဘလူီးသီ
ထသာ်၊ သန္ီဓဟ၍ိ၊ ထိေကာကပ်လျက်"(ရာမ) ၆၊ စစတ်ိုကရ်န်ကျူးထကျာ်ဝင်ထရာကလ်ာသည။် ဆုိကထ်ရာကလ်ာသည။် 
"တဆိံပ်ခတသ်ည။် ပညတမှ်တသ်ား၊ မင်းတရားလျှင်၊ အအံားကကးီစာွ၊ စစက်ပ်လှာမူ"(ဂဏန်း)။ ထပကျသံည။် အနံှအပပား
စန်ွးထေင်းသည။် "ထရမဒေကထ်ရမထေပိန်၌၊ ကျုတသ်ငဲမီး အကပ်ကပ်(ကသုတု)။ ၈၊ သထဘာကပုိ်ကသ်ည။် နှလံုးမူသည။် ထေင်ပမင်
ယမှူတသ်ည။် ယဆူသည။် "စညး်စမ်ိဟန်ုနှင့်၊ ပပည့်စုံထတာ့မည၊် စတိဘ်ဝင်မှာ၊ အထေင်ကပ်ထက၊ မှတတ်ုံထပ၍"(ထမျာက်)။ ၉၊
အပါးအနီးပဖစသ်ည။်(ဘရုားရဟန္တသဇံာထတာ်တိ့ုအား) ရုိရုိထသထသ (ကပ်) ထပးသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

 သတ္တန္တရကပ်။ ၂၊ ထရာဂန္တရကပ်။ ၃၊ ဒုေဗ္ိဘက္ခန္တရကပ်( ဟ၍ူ သုံးပါးအပပားရှိသည်)။ စဉ်



.

ကကဝိိ difficulty

ကပ်ခင်း န ဝါးပခမ်းစတိက်ို ယင်းပပားကဲ့သို ့ကကို းနှင့်ကျစ၍် ထလှဝှမ်းထဲေတင်ွ ခင်းထသာ အခင်းတစမ်ျို း။ raft

ကပ်ခုိ ကကိ  တစပ်ခားမှ ခုိဝင်လာသည။် ၂၊ ကပ်ထပမှာင်၍ စားထသာကထ်နထုိေင်သည။် ၃၊ မပမင်ရထအာင် ပုန်းဝှကထ်နထုိေင်သည။် refuge

ကပ်ငငိ ကကိ ငငိတယွသ်ည။် တယွက်ပ်သည။် cling

ကပ်စား ကကိ ခုိကပ်၍ စားထသာကထ်နသည။်

ကကိ ကပ်ရပ်စားထသာက ်ထနထုိေင်သည။်

ကကိ ပစည္း်ဥစာ္ကို မထပးရက ်မကမ်းရက ်မကထ်မာတယွတ်ာသည။် parsimony

ကပ်စးီ၁ ကကိ ပစည္း်ဥစာ္ကို မထပးရက ်မကမ်းရက ်မကထ်မာတယွတ်ာသည။် parsimony

ကပ်စးီ၂ န ထစးကပ်ထသာအထစးစသညတ်ိုပ့ဖင့် ငှကထ်ထောင်ဖမ်းရန် သတုလိ်မ်းထေားထသာ ညတွ။် trap

ကပ်စးီထထောင် ကကိ ယင်းအထစးတိုပ့ဖင့် သတုလိ်မ်းထေားထသာ ညတွပ်ဖင့် ငှကမ်ျားကို ထထောင်သည။် trap

ကပ်စညး် ကကိ ကျို းသာွးထသာ ထပခ၊ လက ်စသညက်ို ယင်းပပားစသညပ်ဖင့် ကျို းသည့်ထနရာကို ပတရ်စ၍် စညး်ထနှာင်ထေားသည။် plaster of paris cast

ကပ်ဆုိက် ကကိ disaster

ကပ်ထတာ် န treasurer

ကပ်တင် န captain

ကပ်နာ န thrush

ကပ္ပ န ကမ္ဘာကိုထခါ်ထသာ စကားလံုး။ world

ကပ္ပလီ န ဆံပင်ထကာက၍် အသားမညး်နကထ်သာ လူမျို းတစမ်ျို း။ negro

ကပ္ပလီငရုပ် န မညး်နကထ်သာ အထရာင်ရှိထသာ ငရုပ်တစမ်ျို း။ black chilli

ကပ္ပလီထပမာက် န tapioca

ကပ်ပါး န သတူစပ်ါးထံေတင်ွ ကပ်ထပမှာင်မီှခုိ၍ထနထုိေင်သ။ူ parasite

န မီှခုိကပ်ရပ် စားထသာကထ်နထုိေင်သကူို ပခုံ၍ထခါ်ထသာ စကား။ parasite

ကကိ တစစ်ုံတစဦ်း၏ မျကနှ်ာသာထပးမှု၊ အကကို ကထ်တွ မ့ှုအတကွ ်လုိကထ်လျာခယ ပပုမူသည။် sycophant

ကပ်ပီကပ်ပါး၁ ကကိ အခွင့်အထရးကို ထမျှာ်ကိုးလျက ်တစစ်ုံတစခု်၏ လုိလားနှစသ်ကမ်ှုကို ပဖည့်စမ်ွးထပးသည။် sycophant

ကပ်ပီကပ်ပါး၂ ကကဝိိ တစစ်ုံတစဦ်း၏ မျကနှ်ာသာထပးမှု၊ အကကို ကထ်တွ မ့ှုအတကွ ်လုိကထ်လျာခယ ပပုမူသည။် sycophant

ကပ္ီပစာ န တခံါးရကွ၊် ထသတ္တ ာအဖံုး စသညတ်တဆ်င်ရာ၌ ထခာကခ်ျို းဖွင့်၍ ရနုိင်ထစရန် တယွဆ်ကထ်ေားထသာ သတ္တ ုပပား။ ပတ္တ ာ။ hinge

ကပ်ပယ် န ပန်းထိေမ် သုံးချန်ိခွင်ငယတ်စမ်ျို း။ measuring cup

ကပ္ပျာ န verses

ကပ်ဖါး ကကိ အခွင့်အထရးကို ထမျှာ်ကိုးလျက ်တစစ်ုံတစခု်၏ လုိလားနှစသ်ကမ်ှုကို ပပုမူထဆာင်ရကွထ်ပးသည။် sycophant

ကပ်ထမျှာင် ကကိ မီှခုိကပ်ရပ် ထနထုိေင်စားထသာကသ်ည။် parasite

ကပ်ယပ် ကကိ အားကိုး မီှခုိသည။် dependent

ကပ်ကပ်
သပ်သပ် ခဲယဉ်းစာွ။  ကျပ်တညး်ကျဉ်းထပမာင်းစာွ။ "အထပါကအ်ငယထ်သျှက ကတက်တသ်တသ်တ၊် ပထစာင်ထွေကလ့ုိ်ရဖ့ုိလဲ"။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

parasite living in the 
eating စဉ်

ကပ်စားယပ်
စား

parasite living in the 
eating စဉ်

ကပ်စိ. စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ ကပ်ကကးီသုံးပါးထဘးကကးီထရာကသ်ည။် ၂၊ဒုေက္ခများထရာကသ်ည။် "ကပ်သုံးပဖာတိ့ု၊ ဆုိကက်ာထရာကသ်ိ့ု၊ တစထ်ယာကမ်ကျန်၊  
တိုင်းပပညသ်ထူလ၊ လူတန်ိးဆိတဖ့ုိ်၊ နမိတပ်မင်ထရ" (ထဒွေး)။ စဉ်
(နုိင်ငံထတာ်၏ဝင်ထငွရသုံးထကကးထငွနှင့် ပကသ်က၍် လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုယရူထသာ) ဘဏဋ်ာထရးဝန်ကကးီ။"မင်းထံေထတာ်ထနခစား၊ 
မှူးမတက်ထတ္တာ်၊ ထသနဂါထက၊ ဗုိလ်ပါလူအများနှင့်" (ကသုတု)။ (ငမိုထ့ဟာင်းငမိုန့ယ ်ခထမါင်းတကရ်ာွနှင့် ကကျွေတဲရဲာွအကကားတင်ွ 
စန္ဒဝိဇယမင်းလကထ်ေက ်ကပ်ထတာ်မှူးသမ်ိဘရုားထကျာကစ်ာပါ အထေင်အရာှးရှိထသးသည။်) စဉ်

(ကပ္ပတန်ိ)၁၊ အကကးီအက။ဲ ထခါင်းထဆာင်။ ၂၊ တပ်မထတာ်ဗုိလ်ကကးီ။ ထရယာဉ်မှူး။ ထရတပ်ဗုိလ်ကကးီ။ (လိပ်)"ကပ်တင်ဟမှုတ၊် 
ထဒေါင်ထရာင်ထမာ်သတက်ို လွတလွ်တင်ပီးအပ်ပါက"(ဗမာချီ)။ စဉ်

၁၊ အခါအားထလျာ်စာွပဖစထ်ပါ်လာတတထ်သာ ထရာဂါဆုိး။ ၂၊ လူတိ့ု၏ ခန္ဓာကိုယ၌် ကျထရာကတ်တထ်သာ ထကျာက၊် ဝကသ်ကစ်သ
ည့် အနာ အမျို းမျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဥကိုစားထသာကနုိ်င်ထသာ  အရကွလ်ကပ်ခားရှိ အပင်ငယတ်စမ်ျို း။ ပီထလာပီနံဥ။ "မထလျာကပ်တသ်ည။် ထပမာကက်ပ္ပလီ၊ ဓါတမ်
ည၍ီ၊ ဇိန်ဇီပုိးထကာင်၊ ထရာှင်ရန်အဟတု်"(ပုဒုေမ္မာ)။ စဉ်

စဉ်

ကပ်ပါးယပ်
ပါး၁ စဉ်

ကပ်ပါးယပ်
ပါး၂ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စာလံုး စာပုိဒ်ေ အထရအတကွအ်ားပဖင့် ကာရန်အချတိအ်ဆက ်စသညတ်ိ့ုပဖင့် စကီုံထေားထသာအဖ့ဲွအန့ဲွ (ပါ)။ "ကပ္ပျာသဆံင့်၊ တယ
င့်ယင့်ကို၊ ဆုိရုိးပင်စာ"(ဥဂ္ဂါဖ့ဲွ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ကကိ ထနှာင့်ယကှသ်ည။် ထနှာင့်ယကှထ်စသည။် ထနှာင့်ထနှး ဖင့်နမဲထစသည။် ကိုယစ်တိဆ်င်းရထဲအာင်လုပ်သည။် disturb

ကကဝိိ ထံေပါးမကာွ ထနာကထ်တာ်မှ တထကာကထ်ကာက ်လုိကပ်ါလျက။် track

ကပ်လှူ ကကိ endow

ကပ်သင့် ကကိ disaster

ကပ်သတ် ကကိ ဒုေက္ခထရာကသ်ည။် ကပ်ကကးီသုံးပါးထဘးဆုိကထ်ရာက၍် ထသထကကပျကစ်းီသည။် disaster

ကပ်သပ် ကကိ ဒုေက္ခထရာကသ်ည။် ကပ်ကကးီသုံးပါးထဘးဆုိကထ်ရာက၍် ထသထကကပျကစ်းီသည။် disaster

ကစိ္

ကစိ္ န matter

ကစိထ္ချာ ကကိ die

ကစိတ္ာဝီ ကကိ affair

ကစိတ္ုံး ကကိ finalise

ကစိင္ပီး ကကိ finalise

ကစိမ္ကျီ ကကိ irresponsible

ကစိမ္ဟိ ကကိ no matter

ကစိမ္ျား ကကိ burden

ကစိရ္စီ္ န matter

ကစိဝိ္စ္ န အမှုကကးီငယဟ်သူမျှကို ပခုံ၍ ထခါ်ထသာ စကား။ affair

ကကု္က

ကကု္က ထလာင် န hawk

ကကု္က ား န streamer

ကကု္က ားကကာ န lotus

ကကု္က ုစ္ န parsimony

ကကု္က ို န အရပ်ိခုိရန် လမ်းထဘးတင်ွစိုကတ်တက်ကထသာ သစပ်င်ကကးီတစမ်ျို း။ rain tree

ကတု်

ကတု် ကကိ hiding

ကတုက်တ် ကကိ parsimony

ကကဝိိ scarcely

ကတုက်ျ၁ ကကိ လညထ်ရှ သ့ို ့ညတွက်ျလျက။် မျကနှ်ာမရင်ွမပျ၊ မကကညမ်လင်ပဖစသ်ည။် ကကရံာမရပဲ အခကအ်ခဲနှင့် ကကုံထတွ ထ့နရသည။် dreary

ကတုက်ျ၂ ကကိ loss

ကတုပ်ခစ၁် ကကိ ထခွးသာွးစပ်ိပါထသာ ကရိယိာပဖင့် အန်ုးသးီ၊သခွားသးီအဆန်ကို ပခစယ်သူည။် grate

ကပ်လီကပ်
လပ် စဉ်

ကပ်လတက်ပ်
လတ် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ဘရုားရဟန္တာသဇံာထတာ်တိ့ုအား ) ရုိရုိထသထသ ထပးကမ်းသည။် စဉ်

ကပ်ကကးီသုံးပါးထဘးဆုိကထ်ရာကသ်ည။် (၁၊ လကန်ကထ်ဘးဆုိကထ်ရာကထ်သာ သတ္တန္တရကပ်။ ၂၊ ထရာဂါထဘး ဆုိကထ်ရာကထ်သာ 
ထရာဂန္တရကပ်။ ၃၊ ငတမွ်တပ်ခင်းထဘး ဆုိကထ်ရာကထ်သာ ဒုေမ္ိဘက္ခန္တရကပ် ဟ၍ူ သုံးမျို းပပားသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပပုသင့်ပပုအပ်ထသာအမှု ၊ ပပုလုပ်ရန်အမှု တစစ်ုံတစခု်၊ အမှုကစိ၊္ မဟရိထအာင်"(ထမျာက်)(ပါ)။ စဉ်

၁၊ လုပ်ငန်းတာဝန် ထအာင်ပမင်စာွထဆာင်ရကွင်ပီးစးီသည။်၂၊ (အရပ်သုံး)ထသသည။် စဉ်

လုပ်ထဆာင်ရန်ကျထရာကထ်သာ အမှုကစိ။္ (ကစိတ္ာဝီ၊ ငါအလှည့်လျှင်၊ ယနိ.ကျငပီ"(ရာမ)။ စဉ်

လုပ်ဖွယက်စိ ္အဝဝအငပီးသိ့ုထရာကသ်ည။်(အရပ်သုံး) အထသသတသ်ည။် စဉ်

လုပ်ဖွယက်စိ ္အဝဝအငပီးသိ့ုထရာကသ်ည။်(အရပ်သုံး) အထသသတသ်ည။် စဉ်

တာဝန်မထကျ၊ အထရးမလှပဖစသ်ည။် ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွမ်ည့်ကစိတ္စခု်ခု ပျကယ်င်ွးမည့်ဟန်ရှိသည။် "ထရမနန်းကိုတ၊ ငုိလ့ုိထန
ထသာ်၊ ထပခမလှထက၊ ကစိမ္ကျီ"(ရာမ)။ စဉ်

 ထသးငယထ်သာ အမှုမထေားထလာကထ်သာ အရာ (ပဖစ်သည်)။ ၂၊ အထရးမပါထသာ ဂရုမပပူထလာက်ထသာ အထကကာငး်အရာ၊ 
အပဖစအ်ပျက။် စဉ်

၁၊ ပပုလုပ်ဖွယမ်ျားသည။် တာဝန်များသည။် ၂၊ အခကအ်ခဲ နှင့် ယဉ်ှဆုိင်ထနရသည။် "ကစိမ္ျားထပမာင်၊ လူတိ့ုထဘာင်၌ ၊ မထရာှင်
နုိင်သမျှ၊ ဝဋ်ဒုေက္ခနှင့် မလွတနုိ်င်ပါ"။ စဉ်

ပပုသင့်ပပုအပ်ထသာအမှု ၊ ပပုလုပ်ရန်အမှု တစစ်ုံတစခု်၊ အမှုကစိ၊္ မဟရိထအာင်"(ထမျာက်)(ပါ)။ စဉ်

စဉ်

သန်ိးငှကနှ်င့် ဆင်တထူသာ ညည့်အခါတင်ွ အစာရာှစားထလ့ရှိထသာ ငှကတ်စမ်ျို း။ (ငှကပ်ျင်းဟလုညး်ထခါ်သည။်) "ငှကရ်မီပိုး
ထခါင်၊ ကကု္ကထလာင်က"(ပန်း)။ စဉ်

စက္က ကိုအထေပ်ထေပ်ထခါက၍် တစခု်နှင့်တစခု်တွဲဆကထ်နထအာင် ညပ်ှငပီးမှ ပဖန့်ကား၍ အဖျားထကာကထ်သာဝါးတဖံျားတင်ွ ကကို း
ချည၍် ဆဲွထေားထသာ တခွံန်တစမ်ျို း။"ဘရုားလကထ်ဆာင်၊ များထပမာင်ဆီမီး၊ ကကု္ကားထီေးနန့်"(ထတး)။ စဉ်

များထသာအားပဖင့် ထရကန်ပျက်(ထရတမ်ိ) တိ့ုတင်ွထပါကတ်တထ်သာ ရုိးတထံသးထသး အပွင့်ငယင်ယ ်အထရာင်ပဖူထဖွး၍ ပွင့်
ထသာကကာအမျို းတင်ွပါဝင်ထသာ ကကာငယတ်သမ်ျို း။ စဉ်

 နှထပမာတန့်ွတိုပခင်း။ ၂၊ ယုံမှားသသံယပဖစပ်ခင်း။ ၃၊ သိ့ုထလာသိ့ုထလာ စိုးရမ်ိပခင်း။(ပါ) စဉ်

စဉ်

၁၊ ပုန်းလျို းထနသည။် ပုန်းဝှကထ်မသည။် လူမထတွ့မပမသရ်ာအရပ်၌ ခုိလှံုထနထုိေင်သည။် "လူမပမင်ထအာင်ထထောင့်မှာ ကတုနီ်ထရ"။ 
၂၊လကသ်ညး်ထပခသညး်တိ့ုပဖင့် ပခစသ်ည။် ၃၊ လျှို ဝှ့ကထ်ေားသည။် "လူမပမင်ရထအာင် ကတုထ်ေားသည။် ၄၊ နှထပမာတန့်ွတိုသည။် 
"မမကမ်းပဲမလှူမဒေါန်းပဲ ကတုထ်ေားထရ"။ စဉ်

နှထပမာထစးနဲှသည။် "မစားဝ့ံမထသာကဝ့ံ် ကတုက်တထ်ေားထရ"။ ခဲယဉ်းသည။်ကျယက်ျယဝ်န်းဝန်းမဟတု။် မထချာင်မချပီဇစသ်ည။် 
"မရုိန်းသာမရွ့ံသာ ကတုက်တင်ပီးထကနီထရ"။ စဉ်

ကတုက်တုက်
တက်တ်

ခဲယဉ်းငငိုပငင်စာွ။မရှိမ့ဲရှိမ့ဲ လကဝ်ယထ်ေားရှိထသာ ပစည္း်အလွန်နညး်ပါးစာွ။ ထငွထကကး၊ပစည္း်စသညက်ို အကန်ုအကျနညး်ထအာင် 
ထခကျွေတာသုံးစွဲလျက။် စဉ်

စဉ်

 စးီပွားဥစာ္ဆံုးရှံးသည။်(ဥပစာ) စဉ်

စဉ်



.

ကတုပ်ခစ၂် ကကိ ယားယ၍ံ လကသ်ညး်ထပခသညး်တိုပ့ဖင့် ပခစသ်ည၊် claw

ကကိ ဝန်တိုသည။်နှထပမာသည။်တန်ွတ့ိုသည။ိ begrudge

ကတုစ်းီ၁ ကကိ အထပါ်ကစးီသည။် လညက်ပ်ုထပါ်တကစ်းီသည။် carry on the neck

ကတုစ်းီ၂ ကကိ bully

ကတုရ်ှုပ် ကကိ hiding

ကတုလ်ျို ကကိ hiding

ကတုဟ်းီနာ န အသကရ်ှူ ပပင်းပပထသာ ထချာင်းဆုိးနာ တစမ်ျို း။ pharyngitis

ကပ်ု

ကပ်ု၁ ကကိ curl

ကပ်ု၂ ကကိ hiding

ကပ်ု၃ န nape

ကပ်ုကာရှုပ်ကာ ကကဝိိ မဝ့ံမရသဲပဖင့် ထရှ တ့ိုးထနာကဆု်ပ် ထရွ က့ာထရွ က့ာ။ disinclination

ကပ်ုကပ်ု၁ နဝိ ကိုင်းညတွထ်သာ။ ထကးွညတွထ်သာ။ homage

ကပ်ုကပ်ု၂ ကကဝိိ decorously

ကကဝိိ မဝ့ံမရသဲပဖင့် ထရှ တ့ိုးထနာကဆု်ပ် ထရွ က့ာထရွ က့ာ။ disinclination

ကပ်ုကပ်ုထသျှ န single living

ကကဝိိ သပ်ိသညး်ပိပပားစာွ။ အတင်ွးသို ့ကျုံဝ့င်ထခါကတ်န်ွလ့ျက။် ခဲခဲယဉ်းယဉ်း။ ကျပ်တညး်ကျဉ်းထပမာင်းစာွ။ density

နဝိ concavity

ကကဝိိ hiding

ကပ်ုချို း န ယမ်းခဲလံုးထေည့်၍ ပစရ်ထသာထသနတတ်စမ်ျို း။ gun

ကပ်ုဆက် န လညရုိ်းနှင့်ထကျာရုိးဆကရ်ာအရပ်။ nape

ကပ်ုပိ န ငါးဖမ်းထသာ ကရိယိာတစမ်ျို း။ fishing equipment

ကပ်ုပီ၁ နဝိ ဦးချို သန်မာထွေားကျို င်းပခင်းမရှိဘ၊ဲ ထကးွထကာကသ်မ်ိငယထ်သာ နွား၊ကကျွေ ဲစသည။် Weak cow or buffalo

ကပ်ုပီ၂ နဝိ ကိုယခ်န္ဓာကကးီသင့်သထလာကမ်ကကးီထသာ။ ဖံွင့ဖိုးသင့်သထလာကမ်ဖံွင့ဖိုးထသာ။ unformed

ကပ်ုဖီးကပ်ုဖဲ၁ ကကဝိိ ဆင်ထပခဆင်လက ်ထူေပပားစာွ။ excuses

ကပ်ုဖီးကပ်ုဖဲ၂ န အထကကာင်းအမျို းမျို းပပဆုိချက။် အထကကာင်းပပချကအ်မျို းမျို း။ reasons

ကပ်ုရှုပ် ကကဝိိ hiding

ကပ်ုရှုပ်ကပ်ုရှုပ် ကကဝိိ hiding

ကပ်ုလျှို း ကကဝိိ hiding

ကပ်ုသား န ပခံုးရုိးနှစခု်ဆကစ်ပ်ရာမှ ပပန်က့ားထွေကထ်နထသာ အသားဆုိင်။ nape

စဉ်

ကတုစ်ိ. စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

အနုိင်ကျင့်သည။် နိှပ်စကသ်ည။်(ဥပစာ) စဉ်

သတူစပ်ါးမသထိစမူ၍ အတင်ွးကကတိလ်ျကထ်နသည။် လျှို ဝှ့က ်မထေင်မရာှး၊ အပပင်သိ့ု အမူအရာမထပါ်ထွေက ်မထပါ်လွင်ထအာင်
ထနသည။် စဉ်

သတူစပ်ါးမသထိစမူ၍ အတင်ွးကကတိလ်ျကထ်နသည။် လျှို ဝှ့က ်မထေင်မရာှး၊ အပပင်သိ့ု အမူအရာမထပါ်ထွေက ်မထပါ်လွင်ထအာင်
ထနသည။် စဉ်

စဉ်

ချမ်း၍ထခွ(ထကးွ)ထနသည။် ထကာကထ်ကွ့ထနသည။်အနားတန့်ွလိပ်ထနသည။်" အနားကပ်ုအိုး"။ စွဲမှတထ်ေားသည ်"ဝမ်းထဲေကပ်ု
ထေားသည်"။ ထရးမှတထ်ေားသည်"စာရငး်ကပ်ုထေားထရ"။ စဉ်

ပုန်းလျှို းဝှကထ်နသည။်"ထကကာကက်ျန်တန်ုလှုပ်၊ ထထောင့်ကကားတင်ွထလ၊ ဝင်ခါကပ်ုလညး်"။ မျက်နှာမသာမယာမှု၊မနှစသ်ကမ်ှု 
အမှုအရာကို ပပသည။် "လူကန်ုထအာင်တိ့ု၊ မျကနှ်ာကပ်ုစာ့ွ"။ စဉ်

လူ၏လညပ်င်းအထေကဘ်က ်အရပ်။"သတလူိကင်း။ ကကျွေန့်ကပ်ုထပါ်မှာ၊ ဓါးထတာ်ဝဲပျာ၊ ထတာထဲေလွတလ့ုိ်"(ဆန္ဒန်)။ ထကာကထ်ကးွ
ထနထသာအရာ။ မျကနှ်ာမသာမယာမှု၊မနှစသ်ကမ်ှု အမှုအရာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

သပ်ိသညး်ပိပပားစာွ။ကျုံ့ကျုံ့ထလး(ထုိေင်လျက်)။ စဉ်

ကပ်ုကပ်ုကပ်
ကပ် စဉ်

တစဦ်းတစထ်ယာကတ်ညး်(ထနထုိေင်သည။်) စဉ်

ကပ်ုကပ်ု
ရှုပ်ရှုပ်၁ စဉ်

ကပ်ုကပ်ု
ရှုပ်ရှုပ်၂

အတင်ွးသိ့ု ထလျာ့တန့်ွချို င့်ဝင်ထသာ။ မဆူမငဖိုးကကုလီှံထသာ။ ထပပာင်ထပပာင်တင်းတင်းမဟတုဘ်၊ဲ သတူစပ်ါးမထတွ့မပမင်နုိင်သာ
ထသာ။ စဉ်

ကပ်ုချကီပ်ု
ထချာင်း

သတူစပ်ါးမထတွ့မပမင်ထစပဲ။ ထပပာင်ထပပာငါထေင်းထေင်း သသိာပမင်သာမရှိထစမူ၍။ မဝ့ံမရသဲပဖင့် ထရှ့တိုးထနာကဆု်ပ် ထရွ့ကာထရွ့
ကာ။"မဝ့ံလုိလုိ၊ဝ့ံလုိလုိနန့်၊ ကပ်ုချကီပ်ုထချာင်း၊ ဘထဇာင်ဝါကကးီမလဲ" (ဓမ္မက)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သတူစပ်ါးမထတွ့မပမင်ထစပဲ။ ထပပာင်ထပပာငါထေင်းထေင်း သသိာပမင်သာမရှိထစမူ၍။ ပုန်းလျှို းကယွလ်ျှို း(သာွးလာလျက်)။ စဉ်

သတူစပ်ါးမထတွ့မပမင်ထစပဲ။ ထပပာင်ထပပာငါထေင်းထေင်း သသိာပမင်သာမရှိထစမူ၍။ မဝ့ံမရသဲပဖင့် ထရှ့တိုးထနာကဆု်ပ် ထရွ့ကာထရွ့
ကာ။"မဝ့ံလုိလုိ၊ဝ့ံလုိလုိနန့်၊ ကပ်ုချကီပ်ုထချာင်း၊ ဘထဇာင်ဝါကကးီမလဲ" (ဓမ္မက)။ စဉ်

သတူစပ်ါးမထတွ့မပမင်ထစပဲ။ ထပပာင်ထပပာငါထေင်းထေင်း သသိာပမင်သာမရှိထစမူ၍။ ပုန်းလျှို းကယွလ်ျှို း(သာွးလာလျက်)။ စဉ်

စဉ်



.

ကံ

ကံ န matter

ကထံကာက် န ဒူေးဆစထ်ကးွ အတင်ွးဘကထ်နရာ။ crook

ကထံကာင်း၁ န fluke

ကထံကာင်း၂ ကကိ  ထရးှကပပုခ့ဲငပီးထသာ ထကာင်းမှုတို၏့ အကျို းကို ခံစားရသည။် luck

ကကံန်ု ကကိ ထသရန်အချန်ိဆုိကထ်ရာကသ်ည။် ထသချန်ိနီးကပ်လာသည။် die

ကကံျ၁ ကကိ the luck of the draw

ကကံျ၂ န valid

ကကံျ၃ န lucky dip

ကကံျကီကံျ ကကဝိိ uninformed

ကကံျးီ န governor

ကထံကျး န governor

ကကံကးီ၁ ကကိ ကသုိုလ်က ံအားထကာင်းသည။် luck

ကကံကးီ၂ န ဘရုား၊ရဟန္တာ၊သဇံာထတာ်ကို သင်းခဲွသ၊ူ အမိ၊ အဖ၊ ဤငါးပါးတင်ွ တစပ်ါးပါးကို ကျူးလွန်မိသည။်

ကကံကးီသင့် ကကိ ကငံါးပါးတင်ွ တစပ်ါးပါးကို ကျူးလွန်မိသ။ူ

ကကံကမ္မာ န မင်းပပစမ်င်းဒေဏ ်စသညက်ို ခံရသည့် မထကာင်းကျို း။ fate

ကထံကကျွေး န governor

ကဂုိံဏး် န three destiny

ကစံ န  ထရးှက ထကာင်းမှုပပုဘးူထသာ အကျို း။ destiny

ကစံပ် ကကိ cross somebody’s path

ကစံမ်း ကကိ ကထံကာင်းသည ်မထကာင်းသညက်ို မဲနှိုကပ်ခင်းတိုပ့ဖင့် စမ်းသပ်ကကည့်သည။် lucky dip

ကစံမ်းထုေပ် န ကစားစရာ အရုပ်ကထလးပါထသာ ဇီးယိုထုေပ်။ lucky dip

ကထံဆာ် ကကိ destiny

ကဆုိံက် ကကိ အကသုိုလ်က ံနိှပ်စကဖိ်စးီသည။် haplessness

ကထံဆာင် ကကိ ရဟန်းသဇံာထတာ်တို ့ဥတက်မ္မဝါစာပဖင့် ဝိနညး်ထဒေသနာထတာ်လာသည့်အတိုင်း ကကံိုထဆာင်ရကွသ်ည။် none

ကဆုိံး ကကိ အကသုိုလ်က ံနိှပ်စကဖိ်စးီပခင်းကို ခံရသည။် haplessness

ကဇံာတာ န ကအံထကကာင်းတရား။ ပပုဘးူထသာ အမှုတိုထ့သာ အကျို း။ destiny

ကညံကှ် ကကိ အလွန် ညံ့ဖျင်းဆုိး၇ွားထသာ ကကံကမ္မာ။ tragedy

ကတံကူျို းပီး န တမူျှထသာကထံကကာင့် တမူျှထသာ အကျို းကို ခံစားရပခင်း။ luck

ကဒုံေချ န  ထစျးဦးထစျးဖျား။ ပထေမဦးစာွထရာင်းရပခင်း။ first sale

အမှု။ကစိ။္ အလုပ်။ "ထုိေထုိေပပုသမျှ၊ ကကံစိက္ို"။ထရးှကပပုခ့ဲဖူးထသာ ထကာင်းမှုတိ့ု၏အကျို း။ ဝိနညး်ဘကဆုိ်င်ရာ ရဟန်းတိ့ု၏ 
(ကံ) ထဆာင်ရကွခ်ျက။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ထကာင်းပမတထ်သာ က။ံ "ကမံထကာင်း အထကကာင်းမလှ"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ထကာင်းမထကာင်း) ကပံစခ်ျရာ ခံထပးရသည။် စဉ်

ခုိင်မာတညတ်ံ့ထသာ အထကကာင်းအရာ။ ခုိင်လံုထသာ ထထောကအ်ထေား။ ကိုးကားချက။် အထပခအပမစမ်ရှိပဲ စတိက်းူထပါကရ်ာ လုပ်ကိုင်
ထပပာဆုိချကမ်ျား။ စဉ်

ထကာင်းငပီ'ဟ ုစတိတ်င်ွးကကရံယွ ်ရညမှ်န်းချက ်ကကို တင်ထမျှာ်လင့်ချက်(မရှိပဲ)။ ကစံမ်း။ စဉ်

ဘာဘာညာညာရယလ့ုိ် အကျို းအထကကာင်း တစစ်ုံတစခု်မှ မသဘိလဲျက။်"ဇာမှန်းမသပဲိ ကကံျကကံျလာလ့ုိ ရဖ့ုိလား"။ စဉ်

ရခုိင်ဘရုင်မင်းလကထ်ေကတ်င်ွ ငမို၊့ထကျးရာွနယပ်ယထ်ဒေသများကို သတမှ်တ၍် အခွန်အတတု ်ထကာကခံ်ယပုိူင်ခွင့် ချးီထပမှာကပ်ခင်း
ခံရသ။ူ(ငမိုစ့ား၊ရာွစား၊နယစ်ား စသညလ်ညး်ရှိသည။်) စဉ်

ရခုိင်ဘရုင်မင်းလကထ်ေကတ်င်ွ ငမို၊့ထကျးရာွနယပ်ယထ်ဒေသများကို သတမှ်တ၍် အခွန်အတတု ်ထကာကခံ်ယပုိူင်ခွင့် ချးီထပမှာကပ်ခင်း
ခံရသ။ူ(ငမိုစ့ား၊ရာွစား၊နယစ်ား စသညလ်ညး်ရှိသည။်) စဉ်

စဉ်

be punished for having 
committed any of the five 
cardinal sins စဉ်

be punished for having 
committed any of the five 
cardinal sins စဉ်

စဉ်

ရခုိင်ဘရုင်မင်းလကထ်ေကတ်င်ွ ငမို၊့ထကျးရာွနယပ်ယထ်ဒေသများကို သတမှ်တ၍် အခွန်အတတု ်ထကာကခံ်ယပုိူင်ခွင့် ချးီထပမှာကပ်ခင်း
ခံရသ။ူ(ငမိုစ့ား၊ရာွစား၊နယစ်ား စသညလ်ညး်ရှိသည။်) စဉ်

ကာယက၊ံ ဝစကီ၊ံမထနာကဟံ ုဆုိအပ်ထသာ ကသံုံးပါးတိ့ုပဖင့်ရှိခုိးမှ မှန်သညဟ် ုအယအူဆရှိထသာ သဓုမ္မဂုိဏး်ကိုထခါ်ထသာ အမည်
တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

ကသုိုလ်ကခံျင်းအခွင့်ထပး တိုကဆုိ်င်သည။် "သတူိ့ုနှစဦ်း ကစံပ်၍ အတထူနထုိေင်ကကသည်"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အတတိက် ံအကျို းထပးသည။်"သားငယပဲ်ပျု၊ သငူယတ်န်၍၊ သုံးထယာကထ်တွ့ထသာ်၊ ထရးှကထံဆာ်၍" (ထရးှထံုေး)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ကဒုံေကဒံေါ န  ထစျးဦးထစျးဖျား။ ပထေမဦးစာွထရာင်းရပခင်း။ first sale

ကဒုိံေခ့ျ ကကဝိိ  ထဗွထဆာ်ဦး အဦးအလျင်အားပဖင့်။ first

ကဒုိံေက့ဒံေါ ကကိ ပထေမဦးစာွ ထစျးဦးထစျးဖျား စတင်ထရာင်းချပခင်းကို ပပုသည။် first sale

ကနံာ န  ကထံကကာင့်ပဖစထ်သာ ထရာဂါတစမ်ျို း။ a long shot

ကပီံးကလံား ကကဝိိ ကသုိုလ်ကအံခွင့်ထပးလုိ ထပးပငား။ providential

ကပဲံ န အက္ခရာအထရးအသား။ စာအမှတအ်သား။ note

ကပဲံစာ န တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထကကာင်းအရာကို ထရးသားထုိေးထေားထသာစာ။ monument

ကပဲံတိုင် န တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထကကာင်းအရာကို ထရးသားစိုကထူ်ေထေားထသာ မှတတ်ိုင်။ ထမာ်ကန်ွးတိုင်။ monument

ကပဲံထုိေး ကကိ စာအမှတအ်သား အခုိင်အမာထရးမှတထ်ေားသည။် mark

ကထံပါ် ကကိ အကျို းခံစားရသည။် luck

ကသံန် ကကိ ကသုိုလ်ကထံကာင်းသည။် luck

န ပျဉ်သင်းပုန်းချပ်တင်ွထရးရထသာ အထရာင်ပဖူ၍နုထသာ ထကျာကတ်တံစမ်ျို း။ state pencil

ကံ့ထကာ် န mesua ferra

ကန်

ကန်၁ နဝိ ထုိေင်ထနရန်ထနရာ လံုထလာကထ်သာ။ ထေည့်စရာဆ့ံထသာ။ enough

ကန်၂ န လူတို ့အိုင်သဖွယတ်းူဆညထ်ေားထသာ အရာ။ lake

ကန်၃ ကကိ press and shove

ကန်၄ ကကိ eject

ကန်ထကာက် န ဒူေးဆစထ်ကးွ အတင်ွးဘကထ်နရာ။ crook

ကန်ချာ န ထရကန်၏အလယဗ်ဟို။ center of lake

ကန်ချာတိုင် န ထရကန်၏အလယဗ်ဟို၌ စိုကထူ်ေထေားထသာ တိုင်။

ကန်ခွ န အမ်ိ၏ကကမ်းပပင်ကို ထအာကက်ထထောကခံ်ထေားထသာ ထိေပ်တင်ွခွပါထသာ တိုင်တို။

ကကိ မနာခံ၊ ပငင်းပယဆ်န်က့ျင်သည။် disobey

ကကိ မနာခံ၊ ပငင်းပယဆ်န်က့ျင်သည။် disobey

ကန်ထတာ့ ကကိ လကအ်ပ်ုချးီထပမှာက၍် ဦးညတွက်ာ အရုိအထသပပုသည။် homage

ကန်ထတာ်ကကးီ၁ န hairpin

ကန်ထတာ်ကကးီ၂ န လူများတးူထေားထသာ ထရကန်ကကးီ။ ထရထပမာင်းကကးီကို ဆညဖုိ်ထ့ေားထသာ ဆညက်ကးီ။ dam

ကန်တို ့ န convolvulus

ကန္တ န  ထစျးဦးထစျးဖျား။ ပထေမဦးစာွထရာင်းရပခင်း။ first sale

ကန္တ ကန္တါ န  ထစျးဦးထစျးဖျား။ ပထေမဦးစာွထရာင်းရပခင်း။ first sale

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကံ့ကစူိ. စဉ်

တန်ခူးလ၏ရာသပီန်းပွင့်ထသာ) ရန့ံထမမးကကို င်စာွ ပန်းပွင့်သည့် ကကးီထသာ သစပ်င်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစရ်ာပဖင့် ထထောကသ်ည။် "ဆဲွလားဟန်၊ ဝါးနှင့်ကန်၍"(ရာမ)။ စဉ်

ဆန့်ကျင်ဘကပ်ပူသည။် တိုးသည။် တန်ွးသည။် ထပခပဖင့်ထကျာကသ်ည။် "ထရဆိပ်ထရာကထ်အာင် တုံးကို တစအ်ားကန်ချလုိက်
ထတ"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

pillar of center of 
lake စဉ်

pillar for press and 
shove စဉ်

ကန်ဆိကန်
ဆန် စဉ်

ကန်ဆန်လန်
ဆန် စဉ်

စဉ်

ဆံထံုေးတစခု်၏ အမည။် " အသစထ်ပါ်ထက၊ ကန်ထတာ်ကကးီဟ၊ုဘးီစပတနှ်င့်" (ပဋါ)။ စဉ်

စဉ်

များထသာအားပဖင့် ထရတင်ွထပါကတ်တထ်သာ ထခါင်းပွ ဟင်းရကွနွ်ယပ်င် တစမ်ျို း။(အပဖူ၊အနီဟ၍ူ ရှိသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ကန္ိုတ ့ ကကိ  ထဗွထဆာ်ဦး အဦးအလျင်အားပဖင့်။ first

ကန္ိုတ က့န္တါ ကကိ ပထေမဦးစာွ ထစျးဦးထစျးဖျား စတင်ထရာင်းချပခင်းကို ပပုသည။် first sale

ကန်ထထောက၁် န အမ်ိ၏ရကမ်တိုင်ကို ထအာကက်ထထောကက်န်ထေားထသာ တိုင်တို။ pillar

ကန်ထထောက၂် န လူ၏ဒူေးဆစမှ် ထအာကပုိ်င်းထိေ။ Knee-under

ကန်ထပါင် န ထရကန်၏ပတပ်တလ်ညတ်င့်ွ အပမင့်ဖုိဆ့ညထ်ေားထသာ ထပမထပါင်ရုိး။ breakwater

ကန်ထပါင်ရုိး န ထရကန်၏ပတပ်တလ်ညတ်င့်ွ အပမင့်ဖုိဆ့ညထ်ေားထသာ ထပမထပါင်ရုိး။ breakwater

ကန်လယခ်ျာ န ထရကန်၏အလယဗ်ဟို။ center

ကန် ့

ကန်၁့ ကကိ pain

ကန်၂့ ကကိ သးီသန်ခဲွ့ထေားသည။် ဆန်က့ျင်ပခင်းကိုပပုသည။် separate

ကန်၃့ န ယမ်းစပ်ရာတင်ွလညး်ထကာင်း၊ ထဆးဘကတ်င်ွလညး်ထကာင်း ပါဝင်ထသာ အဝါထရာင်ရှိသည့် ထကျာကတ်စမ်ျို း။ saltpeter

ကန်၄့ န Small room on boat

ကန်ထ့ကာ် န plant

ကန်က့ကွ် ကကိ တစစ်ုံတစဦ်းကထဆာင်ရကွလု်ပ်ကိုင်ရမည့် အလုပ်ကို မလုပ်မိထအာင် တားဆီးသည။် protest

ကန်ခ့ျုပ် န plant

ကန်တ့ပုတ် န bine

ကန်ပ့လီ န ဆားငန်ရညမီှ်ရာတင်ွ ထပါကတ်တထ်သာ၊ အရကွက်ိုဟင်းချကစ်ားရသည့် အပင်ငယတ်စမ်ျို း။

ကကဝိိ ကိုယစ်တိဆ်င်းရထဲအာင် ဝင်ထရာကစ်ကွဖ်က၍်။ထနှာင့်ထနှးဖင့်နမဲထစ၍။ ဆန်က့ျင်ထသာအားပဖင့်။ disturb

ကန်လ့န်၁့ ကကဝိိ anti

ကန်လ့န်၂့ န crosspiece

ကန်လ့န်က့ာ န blind

ကန်လ့န်ထုိ့ေး၁ ကကိ တခံါးကိုငမဲထအာင် တတုထ်ချာင်းပဖင့် ဖီလာထုိေးထေားသည။် crosspiece

ကန်လ့န်ထုိ့ေး၂ ကကိ militate against

ကန်လ့န်ပ့ဖတ် ကကဝိိ များထသာအားပဖင့် အနံအလုိက၊်ဖီလာအထနအထေားအားပဖင့်။ ဆန်က့ျင်ဖီဆန်ထသာအားပဖင့်။ anti

ကန်သ့ရီ န darn man

ကန်သ့ား န သစတ်ုံးကကးီများကို ထုိေးထကာ်ထပးထသာ သစသ်ားထချာင်း။ wood stick

ကန်သ့တ် န ပုိင်းပခားသတမှ်တထ်ပးထေားထသာ အရာ။ separate thing

ကန်သ့ပ်ိ ကကိ ပုိင်းပခားသတမှ်တထ်ေားထသာ အကန်လုိ့က၊် ပစည္း်များကို သိုထလှာင်ထေည့်ထေားသည။် separated store

ကန်အ့ပ် န အဝတအ်ထေညတ်စခု်နှင့် တစခု်ကို ချတိတ်ယွထ်ေားရထသာ သခံျတိင်ယ။် တယွခ်ျတိ။် safety pin

ကန်း

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထုိေးကန်သည။် နာကျင်သည။် "များစာွလန့်နုိး၊ သားသထန္ဓထကကာင့်၊ ထလကန့်ထုိေးလ့ုိ"(ပန်း)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

 ထလှဝမ်းထခါင်းထဲေတင်ွ(တကထူခါ်) ပျဉ်ချပ်ထူေထူေပဖင့်ပုိင်းပခား၍ ရုိကထ်ေားထသာ အခန်းငယ။် စဉ်

ခါးထသာအရသာရှိ သည့် ထပမတင်ွ ကပ်၍ ထပါကတ်တထ်သာ (ဟင်းစားရသည့်) အပင်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

အထုေတအ်ထုေတပွ်င့်ထသာထဆးပင်ငယ ်တစမ်ျို း။ (ကန်းချုပ်အနီ၊ အပဖူ၊ အနကစ်သည်ပဖင့်ပပားသည။်)"သကရ်င်းလကထု်ေပ်၊ က
န့်ချုပ်ကတိုး"(ပန်း)။ စဉ်

အပင်နွယရ်င်းတင်ွ ဆူးကဲ့သိ့ုရှိ၍ အရကွဝုိ်င်းဝုိင်း စမ်ိးထချာထချာ ထဆးဖကဝ်င်ထသာ နွယပ်င်တစမ်ျို း။(ယင်းနွယပ်င်အရကွက်ို 
ချကစ်ားက ဝမ်းပုပ်ဝမ်းသိုးထကာင်း၍၊ န့ုိမထွေကထ်သာ မိန်းမများစားလျှင် န့ုိထွေကသ်ညဟ်၏ူ။ စဉ်

plant grows in salty 
place စဉ်

ကန့်လီကန့်လ
န့် စဉ်

ဖီလာ။ ဆန့်ကျင်။ ဆီးတားထနှာင့်ယကုသ်ည့် အထနထေားပဖင့်။ "သာွးမညခ်ရးီ၊ လဟာကျယထ်လ၊သတီာတန့်ပျာ၊ ကန့်လန့်ဆီး
လ့ုိ"(ဂုတတ်္ိတလ)။ ဖီလာအထနအထေားအားပဖင့် ။ "လုိင်းထပခာင်းမှာထလ၊ ဖီလာတန်းထက၊ ကန့်လန့်ပဖတလ့ုိ်"(ထကာ်)။ စဉ်

တခံါးကိုငမဲထအာင် ဖီလာထုိေးရထသာ တတုထ်ချာင်း။ " သတံခံါးကို၊လကဝ်ါးပုတထ်က၊ ဂလန့်သထံချာင်း၊ ပကျွေကာထပျာင်းလ့ုိ" (ဓမ္မ
သာ)။ စဉ်

မပမင်ရထအာင် ဆီးကာရရံထသာ ဖျင်ထေည။်(ကလုားကညဟ၍ူလညး်ထကာင်း၊တင်းတမ်ိ၊တင်းတမ်ိရဟံ၍ူ လညး်ထကာင်း
ထခါ်သည။်) စဉ်

စဉ်

 ဆန့်ကျင်ပပုသည။် ဝင်ထရာကစ်ကွဖ်ကသ်ည။် ထနှာင့်ယကှသ်ည။်(ဥပစာ) စဉ်

စဉ်

သပ်ွအိုးသပ်ွခွက၊် ထကကးအိုးထကကးခွက၊် အထပါကအ်ပ့ဲစသညတ်ိ့ုကို ဖာထတးပပုပပင်ထပးထသာ သ။ူ (ထပမာကဦ်းငမိုန့ယတ်င်ွ ၎င်း
ပညာသညမ်ျား ထနခ့ဲထသာ "ကန့်သရ ီရာွ" ဟ ူယခုထိေရှိထနထသးသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ကန်း ကကိ seam

ကန်းကျင်ဆီ န rosin

ကန်းကျင်ပင် န tree

ကန်းတးူ၁ နဝိ tameness

ကန်းတးူ၂ ကကဝိိ မစဉ်းမစား။ မဆင်မပခင်။ အဆုတအ်ဆုိင်းမရှိပဲ။ တဇွတထုိ်ေး။ unthinking

ကန်းတးူမုိက၁် နဝိ မစဉ်းမစား။ မဆင်မပခင်။ အဆုတအ်ဆုိင်းမရှိပဲ။ တဇွတထုိ်ေး။ unthinking

ကန်းတးူမုိက၂် ကကိ အမုိကတ်ကာတင်ွ အထွေတအ်ထိေပ်သို ့ထရာကသ်ည။် ကမ်းကန်ုထအာင်မုိကသ်ည။် stupid

ကကဝိိ ထပပပပစထ်ချာထမာပခင်းမရှိပဲ။ ဆင်ပခင်ဉာဏက်င်းမ့ဲ ရုိင်းပျစာွ။ ဖီလာဆန်က့ျင်လျက။် ရညရ်ယွခ်ျကမ်ရှိပဲ။ foolhardy

ကန်းထေစ် ကကဝိိ ထပပပပစထ်ချာထမာပခင်းမရှိပဲ။ ဆင်ပခင်ဉာဏက်င်းမ့ဲ ရုိင်းပျစာွ။ ဖီလာဆန်က့ျင်လျက။် ရညရ်ယွခ်ျကမ်ရှိပဲ။ foolhardy

ကန်းထေစက်ကးီ ကကဝိိ ထပပပပစထ်ချာထမာပခင်းမရှိပဲ။ ဆင်ပခင်ဉာဏက်င်းမ့ဲ ရုိင်းပျစာွ။ ဖီလာဆန်က့ျင်လျက။် ရညရ်ယွခ်ျကမ်ရှိပဲ။ foolhardy

ကန်းထုိေက် န sauerkraut

ကန်းမ န မျကစ်အိလင်းကယွထ်သာ လူသားမိန်းမ၊တရစိ္ဆာန်မ စသည။် blind

ကန်းမ ကန်ုးမ န blind

ကမ္ပလိတ် န ဝါးပခမ်းထသးထသးထလးကို ဖျင်ပုဆုိးကဲ့သိုယ့ကလု်ပ်၍ ထပပုရပုိကစ်ာများကို ထုေပ်ထေားရထသာ အရာ။ PHNOM PENH template

ကမ္ပထလွ န ဝါးပခမ်းထသးထသးထလးကို ဖျင်ပုဆုိးကဲ့သိုယ့ကလု်ပ်၍ ထပပုရပုိကစ်ာများကို ထုေပ်ထေားရထသာ အရာ။ PHNOM PENH template

ကမ္ပညး် န အက္ခရာအထရးအသား။ စာအမှတအ်သား။ note

ကမ္ပညး်စာ န တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထကကာင်းအရာကို ထရးသားထုိေးထေားထသာစာ။ monument

ကမ္ပညး်တိုင် န တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထကကာင်းအရာကို ထရးသားစိုကထူ်ေထေားထသာ မှတတ်ိုင်။ ထမာ်ကန်ွးတိုင်။ monument

ကမ္ပညး်ထုိေး ကကိ စာအမှတအ်သား အခုိင်အမာထရးမှတထ်ေားသည။် predicate

ကမ္ပညး်ဖံုး ကကိ finalise

ကမ္ပညး်သတ် ကကိ finalise

ကမ္ဘာ န earth

ကမ္ဘာကပင် နဝိ earth

ကမ္ဘာထသျှ နဝိ medium

ကမ္ဘာထသျှကကးီ နဝိ medium

ကကဝိိ first

န သမူျားထေကအ်ဦးအလျင် အချန်ိထစာစာွထရာကသ်ညက်ိုထပပာထသာ စကားလံုး။ first

ကမ္ဘာတန်ဆာ န world of pleasure

ကမ္ဘာယံ န ပမစ၊်ထချာင်း၊ ကမ်း၊ သထဲသာင် စသညတ်ို၏့ နံပါးအရပ်။ riverside

ကမ္ဘာထလာက၁် ကကဝိိ extremely

မျကစ်မိပမင်၊ အလင်းထရာင်ကယွသ်ည။် "နင့်ထပခသထံလ၊ အလွန်ကကမ်းထက၊ ကန်းပင်ကန်းပငား"(ရာမ)။ အသအိလိမ္မာကင်း
သည။် ဆုိးယတုသ်ည။် ဆင်ပခင်ဉာဏက်င်းမ့ဲရုိင်းပျသည။် (သစသ်းီဝလံ) မထအာင်ပမင်ပဖစသ်ည။် သားသမီးမရပဖစသ်ည။်
(သားသမီးကန်းသည။်) စဉ်

ကန်းကျင်ပင်ကို ဒေါးပဖင့်ထေစ၍် မီးငမိုကလ်ျှင် စးီကျထွေကလ်ာထသာ အဆီ။ (ယင်းအဆီကို လမစာမှုန့်ပဖင့်ထရာ၍ မီးထွေန်းရသည။်) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

သစပ်င်ကကးီတစမ်ျို း။ (ကန်းကျင်ရကွသ်မ်ိ၊ ကန်းကျင်ရကွက်ကးီ၊ ကန်းကျင်စပ်ရာှ၊ ဝကက်ိုကက်န့်ကျင်၊ ကန့်ကျင်ပဖူ၊ ကန်းကျင်နီ 
စသညပ်ဖင့် အမျို းပပားသည။် "ထေန်းပင်ပီပင်၊ ကန်းကျင်ပင်ကို၊ နုတင်င်ချို းဖျက်" (ထကာ်)။ စဉ်

ဆင်ပခင်ဉာဏ ်ကင်းမ့ဲရုိင်းပျထသာ။ မထိေန်းမသမ်ိး။ တထဇာကက်န်းပပုလုပ်တတထ်သာ။ ယဉ်ထကျးသမ့်ိထမ့ွပခင်း လံုးဝကင်းမ့ဲထသာ။ 
"ဂန်းဒူေးအမ်ိထဆာက၊် ချမ်းသာထရာက်"(ပံု)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကန်းထီေကန်း
ထုိေက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အရကွနု်နုကို (တမာချဉ်ကဲ့သိ့ု) ချညတ်ည၍်လညး်ထကာင်း၊ ထရပဖင့်ပပုတ၍်လညး်ထကာင်း တိ့ုစားရထသာ အပင်ငယတ်စမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

မျကစ်အိလင်းကယွထ်သာ လူသားမိန်းမ၊တရစိ္ဆာန်မ စသည။် ထကျာကန်ုးထသာ  လူသားမိန်းမ၊တရစိ္ဆာန်မ စသည။် ကကျွေ၊ဲနွားမ
စသည၏်အမည။် အကန်ုး၊အကန်း၊အကျို း၊အပ့ဲ စထသာ ကကျွေမဲ၊နွားမ ကိုပခု၍ံ ထပပာထသာစကား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လကစ်သတသ်ည။် အဆံုးသတသ်ည။် အငပီးသတသ်ည။် "အဆံုးတစရ်ပ်၊ ကမ္ပညး်သတသ်ည၊် ကျမ်းပမတဤ်စာ၊ နိဂံုးတညး်"။ စဉ်

လကစ်သတသ်ည။် အဆံုးသတသ်ည။် အငပီးသတသ်ည။် "အဆံုးတစရ်ပ်၊ ကမ္ပညး်သတသ်ည၊် ကျမ်းပမတဤ်စာ၊ နိဂံုးတညး်"။ စဉ်

ရညှလ်ျားစာွထသာ ကာလ။ ကပ်။ "ကမ္ဘာများလှစာွထသာ မထရမတကွနုိ်ငထ်အာင် ခရံသညပ်ဖစ်ထစထသာ "(ဇုန္ွဓတ်)။ လူအများ
ထနထုိေင်ရာပဖစထ်သာ မဟာပထေဝီထပမကကးီ။ စဉ်

(အရပ်သုံး) မထရမတကွနုိ်င်ထသာ ကာလကပင်ပဖစထ်သာ။ နှစ၊်လ၊ ပရထိစ္ဆဒေ ကကာပမင့်စာွထသာ။ အစပထေမပဖစထ်သာ။ " သင့်
နန်းထတာ်မှာ၊ ငါလျှင်ထစာင့်နီ၊ ကမ္ဘာကပင်၊ ကကာလှငပီးထလ"(ထကာ်)။ စဉ်

(အရပ်သုံး) မကကးီမငယ ်အလယအ်လတပ်ဖစထ်သာ။ အချန်ိကာလ၊ အကာွအထဝး၊ ပမာဏ၊ အထရအတကွစ်သည ်သင့်ထတာ်ရံုမျှ
ပဖစထ်သာ။ စဉ်

(အရပ်သုံး) မကကးီမငယ ်အလယအ်လတပ်ဖစထ်သာ။ အချန်ိကာလ၊ အကာွအထဝး၊ ပမာဏ၊ အထရအတကွစ်သည ်သင့်ထတာ်ရံုမျှ
ပဖစထ်သာ။ စဉ်

ကမ္ဘာတညက်
ပင်၁

ကမ္ဘာတညစ်ကပင်။ ကမ္ဘာဦးကပင်။ ထနာကမ်ကျပဲ။ ဦးဦးဖျားဖျား။ ကာလကကာပမင့်စာွ။ " အကကျွေန်အစညး်အထဝးကို လူတမိ
ထရာကခ်င်ကပင် ကမ္ဘာတညစ်ကပင် ထရာကနီ်ပါပျာ"။ စဉ်

ကမ္ဘာတညက်
ပင်၂ စဉ်

ကမ္ဘာထလာကကကးီ၏ တန်ဆာဖွယပ်ဖစထ်နထသာ ထတာ၊ ထတာင်၊သမုဒေ္ဒရာ၊ ပမင်းမုိရသ်တ္တရဘန်၊ ထန၊ လ၊ နက္ခတစိသည။်" 
ကမ္ဘာတန်ဆာ၊ ထံုေးစအံလား၊ နတန်ဂါးမှု၊ ထရးှဖျးလမ်းထကကာင်း၊ သာွးတုံထသျှာင်းသည၊် တထပါင်းတန်ခူး၊ ဆန်းထူေးမာသ၊ 
ကဆုန်လကား"(ပါရဦ၀။ စဉ်

စဉ်

(အရပ်သုံး) အလွန့်အလွန်။ အထူေးပုိမုိလွန်ကစဲာွ။ အမျို းအမညအ်ထရအတကွ ်ကကယပွ်ားသညဟ် ုဆုိရထလာကထ်အာင်။ စဉ်



.

ကမ္ဘာထလာက၂် န extremely

ကကဝိိ extremely

ကကဝိိ extremely

ကမ္ဘာထလာင်နာ န လူတို၏့ခန္ဓာကိုယ၌် ကးူစကပ်ပန်ပွ့ားတတထ်သာ ထကျာကန်ာ၊ ဝကသ်ကန်ာ၊ ကာလဝမ်းနာ စသည ်အနာ အမျို းမျို း။ gastroenteritis

ကမ္မာ န destiny

ကမ္မာငင်၁ န ပပုခ့ဲဖူးထသာ အမှုတို၏့ အကျို းအပပစဆဲွ်ငင်ရာသို ့ပါသာွးတတပ်ခင်း။ fateful

ကမ္မာငင်၂ ကကိ fateful

ကမ္မာထလာင် ကကိ ကကံကမ္မာဆုိးညစသ်ည။် ငဂိုဟဆုိ်းထမမထနှာကသ်ည။် tragedy

ကမ်း

ကမ်း၁ ကကိ offer

ကမ်း၂ န riverside

ကမ်းကန်ု ကကိ outstand

ကကိ outstand

ကမ်းကိုထယာင် ကကိ walk beside at river

ကမ်းခပ် ကကိ full

ကမ်းငခီ၁ န ပမစက်မ်းပါး၏ထအာကပုိ်င်း အရပ်။ headwater

ကမ်းငခီ၂ န beach

ကမ်းစ ကကိ ကမ်းနှင့်ထရပပင် စပ်ထနထသာ အရပ်။ waterfront

ကမ်းစပ် ကကိ ကမ်းနှင့်ထရပပင် စပ်ထနထသာ အရပ်။ waterfront

ကမ်းထတာင်း န ပမစ၊် ထချာင်း၊ ထချာက၊် ထပမာင်၊ ထတာင်ယတံို၏့ နံပါးအရပ်။ riverside

ကမ်းထထောင်း န ပမစ၊် ထချာင်း၊ ထချာက၊် ထပမာင်၊ ထတာင်ယတံို၏့ နံပါးအရပ်။ riverside

န ပမင့်မားမတထ်စာကထ်သာထချာင်း၏ နံပါးအရပ်။ ကမ်းပါးအရပ်။ riverside

ကမ်းထိေပ် န စန်ွးထွေကထ်နထသာ ကမ်းပါး၏အထပါ်အရပ်။ riparian

ကမ်းနဖူး န စန်ွးထွေကထ်နထသာ ကမ်းပါး၏အပပင်ဘကအ်ရပ်။ riparian

ကမ်းနား န ပမစထ်ချာင်းတို၏့ ကမ်းစပ်အရပ်။ riparian

ကမ်းနားကျ န estuary

ကမ်းနားပပင် န ပမစထ်ချာင်းတို၏့ ထရစပ်အနားအထေကပုိ်င်း။ estuary

န ပမစထ်ချာင်း အလုိက ်ရညှလ်ျားသယွတ်န်းလျကရ်ှိထသာ ကမ်းထပမှာင်ထဒေသ။ riverside

ကမ်းပါး န riverside

ကမ်းပါးပပတ် န မတထ်စာကပ်မင့်မားထသာထချာက၏် နံပါးအရပ်။ cliff

(အရပ်သုံး) အလွန့်အလွန်။ ကကးီသည။် ငယသ်ည။် များသည၊် နညး်သညစ်သညပ်ဖင့် အယတု၊် အလွန်စသည၌်သုံးထသာ 
စကားလံုး။ "ဇာတပဲွ် မှာလူတ ိကမ္ဘာထလာကပ်င်များထရ" စဉ်

ကမ္ဘာထလာက်
ကကးီ (အရပ်သုံး) အလွန့်အလွန်။ အထူေးပုိမုိလွန်ကစဲာွ။ အမျို းအမညအ်ထရအတကွ ်ကကယပွ်ားသညဟ် ုဆုိရထလာကထ်အာင်။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ကမ္ဘာထလာက်
သန်

(အရပ်သုံး) အလွန့်အလွန်။ ကကးီသည။် ငယသ်ည။် များသည၊် နညး်သညစ်သညပ်ဖင့် အယတု၊် အလွန်စသည၌်သုံးထသာ 
စကားလံုး။ "ဇာတပဲွ် မှာလူတ ိကမ္ဘာထလာကပ်င်များထရ" စဉ်

စဉ်

ကသုိုလ်က၊ံအကသုိုလ် က ံဟထူသာ အထကကာင်း။ ပပုခ့ဲထသာအမှု။ "မီးထကျာင်းရရဲာ၊ ကျားရရဲာ ၊ ကမ္မာမယိုးသာ"(ပံု)။ စဉ်

စဉ်

ကသုိုလ်၊ အကသုိုလ်စသညပ်ဖင့် (အားကကးီရာ) ဆဲွထဆာင်ရာသိ့ု ပါသာွးတတသ်ည။် " ကမ္မာငင်၊ ငပီးလျှင်မလမတ်"(ပံု)။ စဉ်

စဉ်

လှမ်း၍ထပးသည။်"ကမ်ွးယာထမမးလွန်း၊ ထုေပ်၍ကမ်းထက"(ထကာ်)။အဆကအ်သွယပ်ပုသည။် "စကားကမ်းလှမ်းသည်။" ထဝငှ
ထပးသည။်"စာကမ်းသည်"။ စဉ်

ပမစ၊် ထချာင်း၊ အင်း၊ အိုင်၊ ထချာက၊် ထပမာင် စသညတ်ိ့ု၏ ထရစအနားကန်ုးပုိင်း။ ပမစ၊် ထချာင်းစသညတ်ိ့ု၏ ထုိေဖကဤ်ဖကမှ်ာ၌ 
တညရ်ှိထသာကန်ုးပုိင်း။ စဉ်

(သတ္ိတ)အစွမ်းကန်ု ထေးူထေးူခကျွေနခ်ကျွေန်ပဖစ်သည။် အထွေတအ်ထိေပ်သိ့ု ထရာက်သည။် အစွမ်းကန်ု မိုက်သည။် စဉ်

ကမ်းကန်ုယမ်း
ကန်ု

(သတ္ိတ)အစွမ်းကန်ု ထေးူထေးူခကျွေနခ်ကျွေန်ပဖစ်သည။် အထွေတအ်ထိေပ်သိ့ု ထရာက်သည။် အစွမ်းကန်ု မိုက်သည။်
ကမ်းကန်ုယမ်းကန်ု၊လံုးစုံမုိက၊် ဓါးပပတိုကလ့ုိ်၊ ထပပာင်ထပပာင်စင်စင်(သခံျပ်)။ စဉ်

(အရပ်သုံး)(ပမစ၊် ထချာင်း၊ ကမ်းပါး) သာွးလာသည။် လှည့်လညသ်ည။် "ထလာင်းထဗါဒိေကုိ၊ မျကစိ်ဆုံးထအာင်၊ ကမ်းကိုထယာင်
ပျာ၊ မိထခါင်ကကည့်ထေား၊ ဝီးထလကျင်ထက၊ မပမင်ပငားလ့ုိ"(နာရဒေ)။ စဉ်

ကုံလံုသည။် ပပည့်ဝ ဖူလံုသည။် " လုပ်မျို းလုပ်၊ ကမ်းမခပ်" အထွေတအ်ထိေပ်သိ့ုထရာကသ်ည။် "ပပဒေါးသပံပာ၊ အင်းဂါထောနှင့်၊ပညာ
ပမင့်မုိရ၊် ကမ်းခပ်တုံ ဘ၊ိ စမ်ွးသတ္ိတနှင့်" (ထကာ်)။ စဉ်

စဉ်

ပမစ၊် ပင်လယစ်သညတ်ိ့ု၏နံပါးကျဉ်းထပမာင်းရညှလ်ျားထသာ ထဒေသ။ (ပမစက်မ်းငခီ၊ ပင်လယက်မ်းငခီ စသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကမ်းထထောင်း
ထစာက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပမစ၊်ထချာင်းတိ့ု၏ ထရစပ်နားကျထသာ အရပ်။"ထမာ်ရံုထပမကို၊ ပတလ်ညဝုိ်ငး်ထက၊ ကမ်းနားကျထလ"(ရာမ)။ စဉ်

စဉ်

ကမ်းနား
ထယာင် စဉ်

ပမစ၊် ထချာင်း၊ ထချာက၊် ထပမာင်၊ ထတာင်ယတံိ့ု၏ နံပါးအရပ်။ "ပမစထ်ရကမ်းပါး၊ ရူးရင်းသာွးလျက်" (ကင်းမထဟာ်)။ စဉ်

စဉ်



.

န ပမင့်ရာမှ ခပ်ထပပထပပနိမ့်ဆင်းသာွးထသာ မျကနှ်ာပပင်။ cliff

ကမ်းပုိင် န long lake

ကမ်းပပင် န ပမစထ်ချာင်းတို၏့ ထရစပ်အနားအထေကပုိ်င်း။ estuary

ကမ်းပပတ် န မတထ်စာကပ်မင့်မားထသာထချာက၏် နံပါးအရပ်။ narrowest

ကမ်းမခပ် ကကဝိိ မလံုမထလာက။် ပပည့်စုံထလာကင်သည ်မဟတုပဲ်။ မဖူလံုသညပ်ဖစ၍်။ necessary

ကမ်းထပမာင် န ပင်လယနှ်င့်ထတာင်တန်းအကကားရှိ ရညှလ်ျားသယွတ်န်းထနထသာ အရပ်။ narrowest

ကမ်းထယာင် န ပမစ၊်ထချာင်း၊ပင်လယနှ်င့် ကပ်လျက ်ကျဉ်းထပမာင်းရညှလ်ျားထသာ ကမ်းထပမာင်ထဒေသ။ narrowest

ကမ်းလွန် န ပမစ၊် ပင်လယက်မ်းထပခနှင့် များစာွမနီးလွန်း၊ မထဝးလွန်းထသာ အရပ်။ beach

ကမ်းလှမ်း ကကိ တစထ်နရာနှင့်တစထ်နရာ၊ တစထ်ယာကနှ်င့်တစထ်ယာက ်အဆကအ်သယွ ်ပပုသည။် လှမ်း၍ထပးသည။် offer

ကမ်းသား န လယက်ကွက်ို ပတလ်ယဝုိ်င်း၍ ဆညထ်ေားထသာ ထပမရုိး။ ကန်သင်း။ breakwater

န လယက်န်သင်းရုိးတင်ွ ထရထွေကရ်န် ထဖာကထ်ေားထသာ အထပါက။် ကတကွထ်ပါက။်

န စာငှကထ်ေက ်အနညး်ငယက်ကးီ၍ လယက်န်သင်းထပခရင်းတင်ွပုန်း၍ ထနတတထ်သာ ငှကတ်စမ်ျို း။ sparrow

န flower

န ကမ်းသားပုန်းပွင့်နှင့် မုန်ည့ကက်ို ထရည၍လုပ်ထေားထသာ စားဖွယမု်န်တ့စမ်ျို း။ snack

ကမ်းသားပွင့် န flower

န flower

ကမ်းသင်း န လယက်ကွက်ို ပတလ်ယဝုိ်င်း၍ ဆညထ်ေားထသာ ထပမရုိး။ ကန်သင်း။ breakwater

ကန်ိ ့

ကနိ္နရာ န

ကနိ္နရီ န

ကန်ိ ့ န ကန်ိ ့ဟ ုထခွးပမညသ်။ံ buck

ကန်ိက့န်ိ ့ န ထခွးကို နာကျင်စာွ အဆကမ်ပပတပ်မညထ်သာ အသ။ံ buck

ကန်ိး၁ ကကိ sleep

ကန်ိး၂ ကကိ count

ကန်ိးခန်း န ငဂိုဟ၊်နက္ခတ၊် တာရာ အထကကာင်းခံ၍ ပဖစရ်န်၊ပျကရ်န် ကကုံကကို ကထ်သာ ကာလ။ aeon

ကန်ိးဝပ် ကကိ stay

ကန်ိးသီ ကကိ တကိျထသချာသည။် ထပပာင်းလဲပခင်းမရှိပဖစသ်ည။် exact

ကန်ိးထအာင်း ကကိ stay

ကုံ

ကုံင နဝိ ပပည့်ဝထသာ။ လံုထလာကထ်သာ။ enough

ကမ်းပါးလ
ထယာ စဉ်

ထချာင်း၊ထချာင်းဖျား၊ ပမစဖ်ျား၊ ပမစတ်က၊် ထရနုတထ်ချာင်း၊ ချို င့်ဝှမ်း အင်းအိုင်တိ့ုကို ဆညဖ့ုိ်ထေားထသာ တစဖ်ကဆ်ည ်အိုင်ရညှက်ကးီ။ 
"အသူ့ကမ်းပုိင် ဆညမ်နုိင်၊ ထဇာ်ဂျကီမ်းပုိင် ဆညမ်နုိင်"(ထတး)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကမ်း
သားထပါက်

Exit through the hole 
in field စဉ်

ကမ်းသားပုန်း
ငှက် စဉ်

ကမ်းသားပုန်း
ပွင့်

စပါးဖူးချန်ိ၊ထွေကခ်ျန်ိ စသည၌်လယက်န်သင်းမှအရကွမ့ဲ်ညို မညး်ထရာင်ပွင့်ထသာ ပန်းပွင့်တစမ်ျို း။(ကမ်းသားပွင့်၊ ကမ်းသားထလျာ်
ပွင့်၊  ကမ်းသားပုန်းပွင့်၊ ထကာကလ်ှိုင်းပွင့်ဟလုညး်ထခါ်သည။်) စဉ်

ကမ်းသားပုန်း
မုန့် စဉ်

စပါးဖူးချန်ိ၊ထွေကခ်ျန်ိ စသည၌်လယက်န်သင်းမှအရကွမ့ဲ်ညို မညး်ထရာင်ပွင့်ထသာ ပန်းပွင့်တစမ်ျို း။(ကမ်းသားပွင့်၊ ကမ်းသားထလျာ်
ပွင့်၊  ကမ်းသားပုန်းပွင့်၊ ထကာကလ်ှိုင်းပွင့်ဟလုညး်ထခါ်သည။်) စဉ်

ကမ်းသား
လထယာ်ပွင့်

စပါးဖူးချန်ိ၊ထွေကခ်ျန်ိ စသည၌်လယက်န်သင်းမှအရကွမ့ဲ်ညို မညး်ထရာင်ပွင့်ထသာ ပန်းပွင့်တစမ်ျို း။(ကမ်းသားပွင့်၊ ကမ်းသားထလျာ်
ပွင့်၊  ကမ်းသားပုန်းပွင့်၊ ထကာကလ်ှိုင်းပွင့်ဟလုညး်ထခါ်သည။်) စဉ်

စဉ်

လူဦးထခါင်းနှင့်ငှကက်ိုယရ်ှိသညဟ်ဆုိုထသာ  ထူေးထသာသတ္တဝါတစမ်ျို း။(လူကနိ္နရာ၊ နတက်နိ္နရာ၊ ငှကက်နိ္နရာ ရှိသည ်ဟ၏ူ။)
(ပါ)

bird in the head and 
body of a creature စဉ်

ကနိ္နရာအမ။ (အဝတတ်န်ဆာဒွေါဒေရာများကို ဝတဆ်င်ငပီးမှ ပျသံန်းနုိင်သညဟ်ဆုိုထသာ နတက်နိ္နရလီညး် တစမ်ျို းရှိသညဟ်၏ူ။) 
(ပါ)

bird in the head and 
body of a creature စဉ်

စဉ်

စဉ်

အပ်ိစကသ်ည။် (ပဋိသထန္ဓ) တညထ်နသည။် စဉ်

ထရတကွသ်ည။်"ကမ္ဘာတစသ်န်ိး၊ တကွက်န်ိးအလွန်ရှိထသာ" (ထရးှထံုေး) စဉ်

စဉ်

တင့်တယစ်ာွတညထ်နသည။် "ကန်ိးဝပ်စပံယ၊် တင့်တယထ်တာ်မှု၏"။ စဉ်

စဉ်

ကျန်ိးထအာင်းသည။် သတီင်းသုံးထနထုိေင်သည။်"ကျန်ိးထအာင်းထမ့ွထလျာ် သတီင်းသုံးထနထတာ်မှု၏"။ စဉ်

စဉ်
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ကုံတ့လုိင်း န bush

ကုံထေင် နဝိ perfect

ကုံလံု နဝိ perfect

ကုံသူ န women

ကုံး၁ ကကိ write

ကုံး၂ နဝိ beauty

န past

ကကိ Thread

ကုံးစီ ကကိ စစီဉ်ထရးသားဖဲွ ဆုိ့သည။် သင့်ထလျာ်ရာ ယဉ်တွဲ၍ ဖဲွ နဲွ့ ထ့ရးသား စပ်ဆုိသည။် write

ကုံးစပ် န နှစခု်ကို ဆကစ်ပ်ထေားထသာ အရာ။ match

ကန်ု

ကန်ု၁ န adjective

ကန်ု၂ န ထရာင်းဝယရ်န်ပဖစထ်သာဝန်။ ပစည္း်။ goods

ကန်ု၃ ကကိ finalise

ကန်ုကးူ၁ န တစရ်ပ်မှတစရ်ပ်သို ့ဝန်ပစည္း်များကို သယယ်လှူည့်လည၍် ထရာင်းဝယပ်ခင်းကို ပပုသ။ူ trader

ကန်ုကးူ၂ ကကိ ယင်းသို ့ထရာင်းပခင်း ဝယပ်ခင်းကိုပပုသည။် trade

ကန်ကျ ကကိ ထငွထကကးထပးရသည။် ထငွထကကးအထွေကရ်ှိသည။် payment

ကန်ုကျငီွ န တစစ်ုံတစခု်အတကွထ်ပးရထသာ အခထကကးထငွ။ bill

ကန်ုကကမ်း န လူများအပဖစပ်ပူလုပ်ရန် ကန်ုရုိင်းပစည္း်။ raw materials

ကန်ုထခါင် န ပမင့်ထသာကန်ုးထပမ။ ကန်ုးပမင့်ထပမအရပ်။ plateau

ကန်ုးခန်း ကကိ တပဖညး်ပဖညး်နညး်၍ သာွးသည။် အထရအတကွပ်မာဏ ဆုတ၊်ယတုထ်ပျာကပ်ျကပ်ခင်းသို ့ထရာကသ်ည။် disappear

ကန်ုထချာ န ကန်ုကကမ်းအပဖစမှ် လူသုံးကန်ုအပဖစသ်ို ့ထရာကထ်အာင်ပပုလုပ် ထေားပခင်း။ raw materials

ကန်ုထပခာက် န ငရုပ်၊ငါးထပခာက ်စသညက်ဲ့သို ့အထသွအ့ထပခာက ်ထရာင်းဝယရ်န်ပစည္း်။ goods

န ကန်ုပစည္း်များကို တစထ်နရာမှတစထ်နရာ သို ့လှည့်လညထ်ရာင်းဝယပ်ခင်းအမှုကို ပပူသ။ူ trader

ကန်ုစည် န ထရာင်းချရန်ပစစ်ညး်။ goods

ကန်ုစင် ကကိ တစစ်ုံတစခု်မှမကျန်သည့် အပဖစသ်ိုထ့ရာကသ်ည။် at the end of

ကန်ုစတိထ်က န အထေညအ်လိပ်ကန်ုပစည္း်မျို းမဟတုထ်တာ့ပဲ အပ်၊ ထမွးညပ်ှ၊ တယွခ်ျတိစ်ထသာ အထသးအဖဲွ ပ့ဖစသ်ည့် ကန်ုပစည္း်။ goods

ကန်ုစမ်ိး န ထရာင်းချရန် ဟင်းသးီဟင်းရကွစ်သည့်အမျို းမျို း။ vegetables

ကန်ုစုံ၁ ကကိ ကန်ုအမျို းမျို း စုံလင်သည။် grocery

ကန်ုစုံ၂ န အမျို းစုံထသာ ကန်ုပစည္း်များ။ grocery

ဓားရ၊ှလံှရှုရာတင်ွအရညည်စှ၍် ထေည့်ထသာ ထဆးဖကဝ်င်သည့် အပင်တစမ်ျို း။ရကွနု်ထမွးပါရှိ၍ အပဖူထရာင်၊အပပာနု ထရာင်အပွင့်
ငယပွ်င့်ထသာ ချုရုိံင်းထပါင်းပင်တစမ်ျို း။ စဉ်

ကကယဝ်ထသာ။ ပပည့်စုံထသာ။ "ကုံထေင်ကကယဝ်၊ ပပည့်စုံလှသား"(ထရးှထံုေး)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ပပည့်စုံထသာ။ လံုထလာကထ်သာ။ "တန်ခူးကဆုန်၊ ထေမ်းပမားတုံမှု၊ ကုံလံုကကယဝ်"(ပါရာ)။ စဉ်

လူမအများစကုို ပခု၍ံထပပာထသာ စကားလံုး။ "ကုံသမူျားစာွ၊ လူတကာတိ့ု"(ထရးှထံုေး)။ စဉ်

စကားလံုးများကို အစအီစဉ်ကျနထအာင် ဖ့ဲွဆုိထရးသားသည။် ပန်းမျာကိုချညမ်ျှင်ပဖင့် တစပွ်င့်စအီစဉ်လုိကအ်ထခွပဖစထ်အာင် သီ
ဖ့ဲွသည။် "ပန်းကိုပမင်လျှင်၊ ဝင်ရ့ုိကုံးလတ်"(ဓမ္မသာ)။ စဉ်

တင့်တယထ်သာ။ ထလျာကပ်တထ်သာ။ "ထကာင်းပခင်းရူပကာ၊ ထကသာနကထ်ပပာင်၊ မျကထ်မှာင်မျကခံု်း၊ ပန်းကိုကုံးသိ့ု"(ထကာ်)။ စဉ်

ကုံးခယက်
တာ၁ (အရပ်သုံး) တစခ်ျန်ိက ပပုလုပ်ခ့ဲထကကာင်း(အတတ်ိ)ကိုထပပာထသာ စကားလံုး။ စဉ်

ကုံးခယက်
တာ၂ (အရပ်သုံး) (ပန်းကယခငလ်ညး်)ကုံးခဲ့ဖူးသညသ်ာ။ ကုံးခဲ့ဖူးသညတ်ကား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကယိာကို ထထောကပ့ံ်ထလးနကထ်စထသာ ဝါကျအဆံုးသတ ်ဗဟဝုုစစ်ကားလံုး။"ဝကက်ားတင်ပျာ၊ ရင်ကိုခဲွဟ ုထပပာဆုိကကကန်ု" 
(ထကာ်)။ စဉ်

စဉ်

ဆံုးသည။် အဆံုးသိ့ုထရာကသ်ည။် ကကင်းကျန်ပခင်းမရှိသည၏်အပဖစသ်ိ့ု ထရာကသ်ည။်"မီးထေင်းတိုကထ်လာင်၊ ဥဒေဣ်ထအာင်ညက်
ညကမ်မီ၍"(ဗမာချီ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကန်ုစလည်
ထပျာ်ပါး စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ကန်ုဆုိက် န poor

ကန်ုတလုိင်း န plant

ကန်ုတန်း န သယွတ်န်းထနထသာ ကန်ုးပမင့်ထပမအရပ်။ plateau

ကန်ုနုပ်ထက န အထေညအ်လိပ်ကန်ုပစည္း်မျို းမဟတုထ်တာ့ပဲ အပ်၊ ထမွးညပ်ှ၊ တယွခ်ျတိစ်ထသာ အထသးအဖဲွ ပ့ဖစသ်ည့် ကန်ုပစည္း်။ goods

ကန်ုထပါင် န မုိထ့မါကထ်နထသာ ကန်ုးပမင့်ထပမ။ plateau

ကန်ုထပါင်နွယ် န ထပျာ့ထပျာင်း၍ ဇှဉ်တယွ ်အသုံးပပုရထသာ နွယတ်စမ်ျို း။ bine

ကန်ုထပါင်ပုဆုိး န ထစာင်ကကမ်းပခုံထေညတ်စမ်ျို း။ shawl

ကန်ုပုတ် န မုိထ့မါကထ်နထသာ ထပမအရပ်။ plateau

ကန်ုပုိ၁့ န ကန်ုပစည္း်များကို ပုိထ့ဆာင်သည။် transport

ကန်ုပုိ၂့ န မုိထ့မါကထ်နထသာ ထပမအရပ်။ plateau

ကန်ုထဘာင် န မုိထ့မါကထ်နထသာ ကန်ုးပမင့်ထပမ။ plateau

ကန်ုထဘာင်နွယ် န ထပျာ့ထပျာင်း၍ ဇှဉ်တယွ ်အသုံးပပုရထသာ နွယတ်စမ်ျို း။ bine

န ထစာင်ကကမ်းပခုံထေညတ်စမ်ျို း။ shawl

ကန်ုထယာင် န overall

ကန်ုထလှာင်ရံု န ကန်ုပစည္း်များ သိုမီှးထေားရာ အထဆာကအ်အုံ။ store

ကန်ုသည် န ကန်ုထရာင်းကန်ုဝယလု်ပ်၍ အသကထ်မွးသ။ူ trader

ကန်ုသယွ် န ကန်ုကးူသန်းထရာင်းဝယမ်ှု။ trade

ကန်ုး၁ န hill

ကန်ုး၂ ကကိ ခန္ဓာကိုယက်ို ကိုင်းညတွသ်ည။် homage

ကန်ုးကန်ုး နဝိ on the rise

ကန်ုးထကကာင်း န ကကညး်ထကကာင်း။ကန်ုးလမ်းခရးီ။ ထပခလျင်ခရးီ land route

ကကဝိိ အသားအထရကကုံလီှငပီး ခါးကန်ုး၍ ပါးထရထလျာ့တန်ွခ့ျို င့်ဝင်လျက။် thin

ကန်ုးချင်းစီ နဝိ extreme

ကန်ုးချင်းထေပ် နဝိ extreme

ကန်ုးပခစ် ကကိ Capitalization-isation

ကန်ုးထပခာက် နဝိ thin

ကန်ုးစကား န ကန်ုးထချာထသာ စကား။ make mischief

ကန်ုးထစာက် န မတထ်စာကထ်သာ ကန်ုးပမင့်ထပမ အရပ်။ plateau

ကန်ုးစပ် န တစခု်တညး်ချင်း အစနှစစ်ကိုပဖစထ်စ အပခားတစခု်နှင့်ပဖစထ်စ ဆကထ်ေားထသာ အရာ။ continuous high ground

ကန်ုးစပ်ထေပိန် န အနံငယနှ်စခု်ကိုစပ်၍ ချုပ်လုပ်ထေားထသာ မိန်းမလံုချည။် patchwork

ပစည္း်ဝန်ဆန်ဥစာ္ထကကး ထငွစသည်(မိမိတွ် မရှိ) ပပတစ်ထဲသာ ကာလ။ စဉ်

ဒေါး၊လံှရရှာတင်ွ အရကွက်ိုထုေကကတိင်ပီး အနာတင်ွအုံ၍လညး်ထကာင်း၊ အရညည်စ၍်လညး်ထကာင်း အသုံးပပုထသာ ထဆးဖကဝ်င်သ
ည့် အပင်မျို း။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကန်ုထဘာင်
ပုဆုိး စဉ်

(အရပ်သုံး)ကကင်းကျန်ပခင်းမရှိသည၏် အပဖစ။် အကုန်အစင်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဆင်၊ပမင်းတိ့ု၏ ထကျာကက်န်ုး။ မ့ုိထမာကထ်သာကန်ုးထပမတန်း။ မ့ုိထမာကထ်သာ ထပမအစ။ု ထကျာကက်န်ုးကို အတိုအားပဖင့်ထခါ်ထသာ 
အမည။် စဉ်

စဉ်

မ့ုိထမာကပ်မင့်တကထ်နထသာ။ မပမင့်လွန်းမနိမ့်လွန်း အလယအ်လတခ်ပ်မ့ုိမ့ုိပဖစထ်သာ(အရာ)။ စဉ်

စဉ်

ကန်ုးချကီန်ုး
ထချာင်း စဉ်

များစာွထသာ။ ထူေထေပ်ထပါများထသာ။ "ငါးခံုးငါးချင်းတိ့ု၊ ကန်ုးချင်းစပီျာ၊ တတီလီညး်မွန်း"(ရာသီ)။ စဉ်

များစာွထသာ။ ထူေထေပ်ထပါများထသာ။ "ငါးခံုးငါးချင်းတိ့ု၊ ကန်ုးချင်းစပီျာ၊ တတီလီညး်မွန်း"(ရာသီ)။ စဉ်

(ဥပစာ) အပမတက်ကးီယလူျက၊် မတရားထသာနညး်ပဖင့် အကျို းအပမတပ်ဖတထ်တာကသ်ည။် စဉ်

အသားအထရကကုလီှံ၍ အသားနှင့်အရုိးထိေစပ်လှထသာ။ ပိန်ကပ်ထသာ။"နံပါးကန်ုးထပခာက၊် နင်ရ့ုိကကျွေထဲထောကက်ို၊ ဒေါးထဆာကလုိ်
ကထဆာက်"(ကကျွေမဲင်း)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ကန်ုးစတိထ်ေပိန် န patchwork

ကန်ုးတိုက် ကကိ နှစဦ်းနှစပ်ါးတို၏့ အချစပ်ျကပ်ပားထစရန် ကန်ုးထချာသည။်

ကန်ုးတန်း န ပပန်ပ့ပူးမုိထ့မာက ်ထနထသာထပမတန်း။ ထပမရုိးတန်း။ plateau

ကန်ုးထပါက် န cow, buffalo, ox

ကန်ုးထပါင် န  ထလှ၊သင်ထဘာစသညတ်ိုနှ့င့် ကကညး်၊ကန်ုးစသညတ်ိုက့ို ဆက၍်ထပးထသာ ပျဉ်ချပ်တတံား။ boatwalk

ကန်ုးပပင် န ကျယပ်ပန်ထ့သာ ကန်ုးပမင့်အရပ်။ plateau

ကန်ုးဖီ န ပျဉ်ခင်းရန်အတကွရ်ကမ်ထပါ်တင်ွ ဖီလာကန်လ့န်တ့င်ထေားထသာ သစထ်ချာင်း။ boatwalk

ကန်ုးထဘာင် န  ထလှ၊သင်ထဘာစသညတ်ိုနှ့င့် ကကညး်၊ကန်ုးစသညတ်ိုက့ို ဆက၍်ထပးထသာ ပျဉ်ချပ်တတံား။ boatwalk

ကန်ုးမ န ထကျာကန်ုးထသာ  လူသားမိန်းမ၊တရစိ္ဆာန်မ စသည။် ကကျွေ၊ဲနွားမစသည။် make mischief by woman

ကန်ုးရပိခစ် န Capitalization-isation

ကန်ုးလမ်း န ကန်ုးထပမအရပ်၌ သာွးလာစရာခရးီလမ်း။ land route

ကန်ုးလယား န

ကို

ကို၁ ဝိ ပပုလုပ်ခံရထသာ ပုဒ်ေကိုညမန်ပပထသာ စကားလံုး။ him

ကို၂ န husband

ကိုကို န အစက်ိုကို ချစစ်နုိးပဖင့် ထခါ်ထသာ စကားလံုး။ brother

ကိုကကးီ န အစက်ိုအကကးီကိုပဖစထ်စ၊ အစက်ိုအရယွက်ိုပဖစထ်စ ချစခ်င်ရင်းနီှးစာွထခါ်ထသာ စကားလံုး။ brother

ကိုယ၁် န သတ္တ ဝါ၏ ငါးပါးထသာခန္ဓအစ၊ု ဦးထခါင်း၊ထပခ၊ လကမှ်တပါး အပခားပဖစထ်သာ ခန္ဓ၏အစတိအ်ပုိင်း။ body

ကိုယ၂် နစ ကကျွေနု်ပ်။ ငါ။ မိမိ ။ I

ကိုယထ်ကာင်း၁ န description

ကိုယထ်ကာင်း၂ နဝိ ခန္ဓာကိုယဆူ်ငဖိုးထသာ။ ဝထသာ။ သန်မာထွေားကျို င်းထသာ။ strong

န သန်မာထွေားကျို င်းထသာ။ ထတာင့်တင့်သန်မာထသာ ကိုယခ်န္ဓာရှိထသာ။ ကိုယခ်န္ဓာ ကကးီမားထသာ။ strong

န ပပည့်ငဖိုးထွေားကျို င်း ပျို ပျစထ်သာသ။ူ strong man

န ကိုယ၊် နှုတ၊် နှလံုးသုံးပါးလံုးကို ထစာင့်စညး်ထိေန်းသမ်ိးမှု ဂုဏ။် repute

ကိုယက်ျပ် ကကိ ထကကးထရး၊ ထငွထရး မထချာင်မချပီဖစသ်ည။် အဆင်မထပပပဖစသ်ည။် ကျဉ်းထပမာင်းသည။် have back to the wall

န body fit blouse

ကိုယက်ျို းစန်ွ ့ ကကိ selfless

ကိုယက်ျို းရာှ ကကိ ရာှမိမိ၏အကျို းအတကွတ်မင်ရာှထဖွ လုပ်ကိုင်သည။်

ကိုယခ်င်း န ထုိေင်ရန်၊ ထလျာင်းအပ်ိစကရ်န်အတကွ ်ပဖန်ခ့င်းရထသာအရာ။ ခင်းနီှး။

ကိုယခံ် န art of self-defence

(ကင်ွးမဟတုထ်သာ) ငါးထတာင်ရှိအဝတအ်ထေညက်ို အတင်ွးကဖျင်ပဖူပါးပါးတစထ်ေပ်ခံ၍ နှစထ်ေပ်ချုပ်လုပ်ထေားထသာ ထရးှကရခုိင်
မိန်းမကကးီတိ့ု ဝတဆ်င်ကကထသာ ထေမီတစမ်ျို း။ စဉ်

make mischief (between 
two person) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ထကျာကက်န်ုးထဗွနှင့် ချက၏်ထဗွ(ထေကထ်အာက်) တည့်မတထ်နထသာ ကကျွေ၊ဲ နွားတရိစ္ဆာန်စသည။်(ဗီွထပါက၊် ချကထ်ပါကဟ်လုညး်
ထခါ်သည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) အပမတက်ကးီယလူျက၊် မတရားထသာနညး်ပဖင့် အကျို းအပမတပ်ဖတထ်တာကသ်ည။် စဉ်

စဉ်

နံရထုံေ၌တင်ရန်ပဖစထ်စ တိုင်ကိုတယွက်ပ်ထေားရန်ပဖစထ်စ၊ ဆင့်တန်းတင်ရန် တိုင်နှင့်ကပ်၍ ရုိကထ်ေားထသာ ထအာကခံ်သစသ်ား 
ထဘာင်တန်း။ ရကမ်။

beam supporting the 
floor-joists စဉ်

စဉ်

မယားကလင်ကိုထပပာရာ၌ ထေည့်၍သုံးထသာ စကားလံုး။ "ကို…. ငါ့ကိုထပပာခထရဝါ"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မိမိသာပဓါန လုိရင်းအချက။် မူလအထပခခံပဖစထ်သာ အထကကာင်းအရာ။ ပဓါနပဖစထ်သာ အထကကာင်းအရာ။"ကိုယထ်ကာင်းထက 
သထူကာင်း၊ ထတာင်ထကာင်းထက ဥထဒေါင်း(ပံု)။ စဉ်

စဉ်

ကိုယထ်ကာင်း
လကလှ်၁ စဉ်

ကိုယထ်ကာင်း
လကလှ်၂ စဉ်

ကိုယ့်ကျင့်
တရား စဉ်

စဉ်

ကိုယက်ျပ်အ
ကျ်ီ (ကိုယခ်န္ဓာ၌)ကျပ်တညး်ကျဉ်းထပမာင်းစာွ ဝတဆ်င်ရထသာ အကျ်တီမျို း။ ကိုယက်ျို း စဉ်

တစပ်ါးထသာသကူိုင့ဲ၍ မိမိသည ်တစစ်ုံ တရာထဆာင်ရကွမ်ှုထကကာင့် ရသင့်ရ ထုိေကသ်ည့် လတလ်ာဘများကို လကလွ်တလုိ်က်
သည။် အနစန်ာခံသည။် စဉ်

seek one’s own 
advantage စဉ်

spread for sit and 
sleep စဉ်

ဒေါး၊လံှ၊လကန်ကစ်သည ်မထိေရနုိှင်ထစရန် စရီင်ထေားထသာ အင်း၊အိုင် လကဖ့ဲွ် စသည့် အထဆာင်အထယာင်။ခန္ဓာကိုယ၌် မစးူမရနုိှင်
ထအာင် ထဆးထုိေးနံှပခင်း။ စဉ်
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ကိုယခံ်အတတ် န မိမိကိုယက်ို ကာကယွနုိ်င်ထသာ ထလ့လာပွန်းတးီ တတသ်လိိမ္မာမှု။ cleverness

ကိုယခ်ျညး် န single

 ကိုယခ်ျင်း န တစဦ်းချင်း။ တစထ်ယာကခ်ျင်း။ single

ကိုယခ်ျင်းစာ န sympathetic

ကိုယခ်ျမ်းသာ နဝိ ၁၊ဆင်းရပခင်းကင်းထသာ။ အထနှာင့်အယကှက်င်းထသာ။ ဥပါဒ်ေကင်းထသာ။ ၂။ပစည္း်ဥစါ္ကကယစ်ထသာ။ wealth

 ကိုယငိွ့် န ကိုခန္ဓာမှ ထွေကထ်သာ အပူထငွ ။့ body temperature

ကိုယစ်ား န တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာ သ၏ူအတကွ ်ဝင်ထရာက၍် ကစိက္ကးီငယက်ို ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွသ်။ူ ကိုယစ်ားထတာ် delegate

 ကိုယစ်ားထတာ် န မိမိ အကျို းအပပစက်ို ခံစားထနရစရ်န် ထေားခ့ဲပခင်း leave

ကိုယစ်ားလှယ် န တစစ်ုံတစထ်ယာက ်သိုမ့ဟတု ်တစသ်င်းတစဖဲွ်တ့ိုအ့တကွ ်ကစိက္ကးီငယက်ို ထဆာင်ရကွရ်န် ထပးအပ်ထေားပခင်းခံရသ။ူ delegate

ကိုယစ်ီ န everybody

ကိုယစ်ကီိုယင် န everybody

ကိုယစ်ကီိုယစ်ီ န everybody

ကကိ အလုိရှိထသာအခါ ရရှိထစရန် အလုိ။့ လုိလုိ မယမ်ယ် extra

ကိုယတ်ကူျို းပပု ကကိ မိမိနှင့် မခဲွမပခား တစတ်န်းတညး်ထေားသည။်

ကိုယတ်ညး် န တစဦ်းတညး်။တစထ်ယာကတ်ညး်။ single

ကိုယထ်တာ် န majesty

ကိုယထ်တာ်ကပ် န သကထ်တာ်ထစာင့်။အထပါးထတာ်ငမဲ။ ထနာကမှ်အငမဲမကာွလုိကပ်ါထသာ သ။ူ bodyguard

ကိုယတ်က၁် ကကိ strong

ကိုယတ်က၂် န ခွန်အားကကးီမားသ။ူ သန်မာထွေားကျို င်းသ။ူ ဆူငဖိုးသ။ူ strong man

ကိုယတ်င် န ပခံုးတင် ပုဝါတစမ်ျို း။ shawl

ကိုတင် ကကိ

ကကိ

ကိုယတ်ိုင် န all by myself

ကကဝိိ participate

ကိုယတ်တု် န ဝငဖိုး ထတာင့်တင်းပခင်း။ fat

ကိုယတ်တုထ်က န ဝငဖိုးထတာင့်တင်းပခင်းရှိထသာ သ။ူ fleshy man

ကိုယတ်တုက်ကးီ နဝိ ဝငဖိုးထတာင့်တင်းပခင်းရှိထသာ သ။ူ fleshy man

 ကိုယတ်ုံးတုံး န အဝတအ်စားမပါထသာကိုယခ်န္ဓာ။ undress body

ကိုယတ်ွိ့ န မိမိကိုယတ်ိုင် ထတွ က့ကုံခံစားခ့ဲရထသာ အပဖစအ်ပျက။် event

ကကဝိိ participate

စဉ်

တစက်ိုယတ်ညး်။ တစထ်ယာကတ်ညး်။ "ထမာင်ဇာကိုယခ်ျညး်၊ တစက်ိုယတ်ညး်" (ဓမ္မက)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

မိမိစတိသ်ထဘာနှင့်နုိင်း၍ စာနာသည။် "ကိုယခ်ျင်းစာ၊ ထမတ္တာတရား၊ အငမဲထေား"(ပံု)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လူတိုင်းလူတိုင်း။"ကိုယစ်ကီိုယစ်၊ီ သားကိုချ၍ီ"(ဗမာချီ)။ ကိုယတ်ားလကတ်ား "တကထ်လှာ်ကိုယစ်၊ီ ပင်တန်ွးရာှရာှ"(ထတး)။ စဉ်

လူတိုင်းလူတိုင်း။"ကိုယစ်ကီိုယစ်၊ီ သားကိုချ၍ီ"(ဗမာချီ)။ စဉ်

လူတိုင်းလူတိုင်း။"ကိုယစ်ကီိုယစ်၊ီ သားကိုချ၍ီ"(ဗမာချီ)။ စဉ်

ကိုယတ်ား
လကတ်ား စဉ်

Self-interest same give 
to share other person စဉ်

စဉ်

ရဟန်းများ။ အရင်ှ။ သခင်။ မင်းများစသညတ်ိ့ုကို ရုိထသသမှုထခါ်ထဝါ် ထပပာဆုိမှုပပုရာတင်ွ သုံးထသာစကားလံုး။ "ကိုယထ်တာ်ထွေတ်
ဖျား၊ မင်းထယာ ျားမှာင "(ပန်း)။ စဉ်

စဉ်

ခွန်အားကကးီမားသည။် သန်မာထွေားကျို င်းသည။် ဆူငဖိုးသည။် (စားကကုးံအနက၊် ကိုယမ်တက်" (ပံု)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အဝတအ်ထေညက်ို လကမင်္ဂျာ ဖကခ်ျို င်းကကားထအာင်ကလျှို ငပီး ဘယဖ်ကပ်ခံုးတင်ွတင် သည။် (လကက်ထတာ့ထုိေးသည်)
wear the robe wrapped 
around the body စဉ်

ကိုယတ်င်
လကတ်င်

၁၊ထမထုေန်ကျူးလွန်ပခင်းအမှုကိုပပုသည။် ၂၊ကျူးလွန်လုိမူစတိပ်ဖင့် မိန်းမနှင့်ထယာ ျားတိ့ု ကိုယလ်ကအ်ဂမင်္ဂါများကို ကိုင်တယွ်င
သုံးသပ်သည။် ၃၊ခင်မင်ရင်းနီှးသပဖင့် ကိုယလ်ကက်ို ကိုင်တယွ ်သည။်

man and women by 
sexually စဉ်

(မိမိမှတစပ်ါး)တစ်ပခားတစပ်ါးမဟတ်ုသ။ူ"နဝဒေတဟ်၊ုပမတရ်အီိုင်ကို၊ ကိုယတ်ိုင်ထရာကသ်ာွး"(ထကာ်)။ စဉ်

ကိုယတ်ိုင်ကိုယ်
ကျ (မိမိကိုယတ်ိုင်)ပါဝင်ထဆာင်ရကွလ်ျက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကိုယထိ်ေ
လကထ်ရာက် (မိမိကိုယတ်ိုင်) ပါဝင်ထဆာင်ရကွလ်ျက။် စဉ်
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 ကိုယထီ်ေး န single

ကကဝိိ ကိုယတ်ိုင်ကိုကျ။ all by myself

န မိမိတစဦ်းတစထ်ယာကတ်ညး်ပုိင်ဆုိင်ထသာ ပစည္း်ဥစာ္စသည။် own

ကကဝိိ တစပ်ါးသ၏ူအကအူညမီယပဲူ မိမိကိုယတ်ိုင် ကကို းစားအားထုေတလ်ျက။် all by myself

ကိုယထ်ေည် န ဦးထခါင်းထပခလကမ်ပါထသာ အထပခခံကိုယခ်န္ဓာ။ body

ကိုယထ်ေင်ပပ န

နဝိ အလွန်နကက်ကုတထ်သာ။ အထူေးမညး်နကထ်သာ အသားထရာင်ရှိထသာ။ black

နဝိ ယင်းသိုမ့ညး်နကထ်သာ အသားအထရာင်ရှိထသာသ။ူ black man

ကိုယန်ာ ကကိ ဆင်းရမဲှုကို ကိုယစ်တိတ်ိုပ့ဖင့် ခံစားရသည။် မကျန်းမမာပဖစသ်ည။် ill

န ကိုယ၏်အမူအရာ။ ကိုယခ်န္ဓာ၏ဟန်ပန်။ character

န ကိုယ၏်ဟန်အမှုအရာ။ ကိုယခ်န္ဓာ၏ အသင်ွအပပင်။ character

နဝိ body  fit

ကိုယပူ်နာ န အဖျားပူမဟတုဘ် ဲအပူလွန်ထရာဂါတစမ်ျို း။ overheated disease

ကကဝိိ

ကိုယထ်ပါ် န body

ကကဝိိ debiliate

ကိုယပုိ်င် န own

န ကိုယဝ်န်ရှိပခင်း။ pregnant

န ကိုယဝ်န်ရှိပခင်း။ pregnant

ကိုယဖိ်ရင်ဖိ ကကဝိိ effective

ကိုယဖုိ်င့် နဝိ corpulent

နဝိ thin

န မထကာင်းမှုကိုပပုလုပ်ပခင်းထကကာင့် မိမိသာ ခံစားရထသာအပပစ။် မညသ်မူပပု မိမိမှု။ none

ကိုယမ်ရ နဝိ ၁၊ကိုယခ်န္ဓာသန်မာထွေားကျို င်းမှု မရှိထသာ။ ဆူငဖိုးထသာကိုယ ်မရှိထသာ။ ၂၊ပိန်ချုံးထသာ။ ကိုယမ်လှ thin

ကိုယမ်ဝ နဝိ အစားအထသာက ်ဝလင်တင်းတမ်ိထရာင့်ရပဲခင်းမရှိထသာ။ ၂၊ကိုယခ်န္ဓာ ဝငဖိုးပခင်းရှိသည ်မဟတုထ်သာ။ thin

ကိုယမ်သန် နဝိ ကိုယခ်န္ဓာဆူပဖုးသညမ်ဟတုထ်သာ။ ကိုယလ်ကက်ကးီထွေားသည ်မဟတုထ်သာ။ thin

 ကိုယမ်သန် ့ နဝိ ကိုယလ်ကသ်န ့ရ်င်ှးသည ်မဟတုထ်သာ။ dirty

ကိုယရ်ထရ၁ နဝိ ဆူပဖုးထသာ ကိုယခ်န္ဓာ ရှိထသာ။ corpulent

ကိုယရ်ထရ၂ ကကိ ထရမိမိ ရသင့်ရထုိေကထ်သာပစည္း်ကို ရရှိသည။် deserve

ကိုယရ်ပီခုံ ကကဝိိ inappropriate

၁၊တစက်ိုယတ်ညး်။ တစထ်ယာကတ်ညး်။ ၂။ကိုယခ်န္ဓာ ဆူငဖိူးထသာသ။ူ ကိုယထီ်ေးကိုယပ်ါးကိုယထီ်ေးကိုယပ်ါးကကဝိိ ကိုယထီ်ေးကို
ဗါးကိုယတ်ိုင်ကိုကျ။ စဉ်

ကိုယထီ်ေးကိုယ်
ပါး စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ကိုယထီ်ေး
ကိုယပုိ်င် စဉ်

ကိုယထူ်ေကိုယ်
ထေ စဉ်

စဉ်

တန်ခုိးပဖင့် ရုပ်ဆင်းအသင်ွကို ပမင်ထအာင်ပပသည။် "ဏန္ီဒပဖူထလ၊ အမှုတမ်ိးထက၊ အစမ်ိးမလျှင်၊ ခဏထုိေတင်ွ၊ ကိုယထ်ေင်လညး်ပပ" 
(ဂုတ္ိတလ)။

appear (as in 
apparition) စဉ်

ကိုယထွ်ေက်
ကတ္ီတပါထရာင်၁ စဉ်

ကိုယထွ်ေက်
ကတ္ီတပါထရာင်၂ စဉ်

စဉ်

ကိုယထ်နဟန်
ထေား စဉ်

ကိုယထ်န
ဟန်ပန် စဉ်

ကိုယန်န့်လက်
နန့် (အရပ်သုံး) မဝလွန်းမပိန်လွန်းထသာ။ စဉ်

စဉ်

ကိုယပူ်း
လကက်ျပ် ပကပ်င်း။ လကပူ်းလကက်ကပ်။ "သခုိူးကို ခုိးထုေတနှ်င့်တက ွလကပူ်းလကက်ျပ် ဖမ်းရသည်"။

(catch somebody or be 
caught) in the very act 
(red-handed) စဉ်

ကိုယခ်န္ဓာ၏ အထေကပုိ်င်း။ "ကာသန်ိငမိုတ့ိုင်း၊ ပုဆုိးပုိင်းကို၊ ရစသ်ိုင်းကိုယထ်ပါ် ချု ံလျက်" (ဥဒိေန်ရ)။ စဉ်

ကိုယပ်စလ်က်
ပစ် လကထ်ပခတိ့ုကို မသယခ်ျင် မ,မချင် မချခီျင်သည ်ပဖစ၍်။ စဉ်

မိမိပုိင်ဆုိင်ထသာအရာ။ မိမိပုိင်ထသာ နယပ်ယထ်ဒေသ။ "ကိုယပုိ်င်နယပ်ခား၊ ထဆာကစ်ိုကထူ်ေပျာ၊ ထကျာကတ်ိုင်စွဲထက၊ အငမဲထေားလ့ုိ" 
(ရာမ)။ စဉ်

ကိုယပ်ပည့်ရင်ပပ
ည့် စဉ်

ကိုယပ်ပည့်ဝမ်း
ပပည့် စဉ်

စတိပ်ါကိုယပ်ါအားထုေတလ်ျက။် အကျို းသကထ်ရာကထ်အာင်။ "အလုပ်ကို အားကကို းမာန်တက ်ကိုယဖိ်ရငဖိ်လုပ်မှ"။ စဉ်

(ကကျွေ၊ဲ နွား)၁၊ကိုယခ်န္ဓာဆူငဖိုးထသာ။ ၂၊ဆူငဖိုးသည့် ကိုယခ်န္ဓာထေက ်ပုိမုိပပည့်ဝထသာ။ ၃၊ကိုယထ်ေညမ်ာတင်း ပပည့်ငဖိုးထသာ။ စဉ်

ကိုယမ်ထကာင်း
၁ ကိုယခ်န္ဓာမဆူမငဖိုး (ပိန်ကပ်) ထသာ။ သန်မာထွေားကျို င်းသညမ်ဟတုထ်သာ။ ကိုယမ်ထကာင်း စဉ်

ကိုယမ်ထကာင်း
၂ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ)သတူစပ်ါးနှင့်အသင်ွတပူပုလျက။် မတမူတန်ပပုလျက။် မသင့်မထလျာ် ထသာ အားပဖင့်။ စဉ်
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န မိမိနှင့်သာဆုိင်ထသာ အထကကာင်းကစိ။္ matter

န resume

ကိုယရ်ညသ်စ် ကကိ ခန္ဓာကိုယက်ို ထရပဖင့်သန်စ့င်ထစသည။် watch

ကိုယရ်ညသ်န် ့ န ပပစမ်ှုတစစ်ုံတစရ်ာ မရှိထသာသ။ူ good man

ကိုယရ်ညထ်သးွ ကကိ မိမိ၏ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွနုိ်င်စမ်ွးဂုဏသ်တ္တ ကိို ထဖာ်ထုေတထ်ပပာဆုိသည။် uppish

ကကဝိိ စတိပ်ါကိုယပ်ါကယွဝှ်ကပု်န်းလှို ပခင်းမရှိပဲ အာရံုစးူစိုကလ်ျက် interest

ကိုယရ်ထံတာ် န သကထ်တာ်ထစာင့်။ မိမိဏဧ်။ အရင်ှသခင်ကို ထစာင်ထရာှကထ်သာသ။ူ bodyguard

ကကိ hint

ကိုယထ်ရာင်နာ န တစခု်ခုထသာ ထဝဒေနာထကကာင့် ကိုယခ်န္ဓာအသားအထရ ထဖာင်းကကစမုိူလ့ာထသာ အနာတစမ်ျို း။ 

ကိုယထ်ရာင်ပပ ကကိ hint

ကကိ ၁၊တစပ်ါးသတူို ့မထတွ မ့ပမင်ရထအာင် ပုန်းလျှို းထနသည။် ၂၊တန်ခုိးပဖင့် ရုပ်သင်ွ ကို ထပျာကပ်ျကထ်စသည။် hiding

ကိုယရံု် န cloak

ကိုယရုိ် ့ နစ many

န pregnant

ကိုယလ်ကတ်င် ကကိ ၁၊ထမထုေန်မီှဝဲသည။် ၂၊ထမထုေန်စတိပ်ဖင့် မိန်းမနှင့်ထယာကျ်ား ကိုယအ်ဂမင်္ဂါကို ကိုင်တယွသ်ုံးသပ်သည။် shag

ကကိ ကျင်ကကးီကျင်ငယ ်စန်ွသ့ည။် excreta

ကကိ watch

န ခန္ဓာ၏အချို းအစား။ body

န ပံုပန်းသဏ္ာန်။ ကိုယထ်နကိုယထ်ေား။ style

န ပံုပန်းကျနသည။် ထပပပပစတ်င့်တယသ်ည။် ၂၊အထပပာအဆုိ ထနပံုထုိေင်ပံု စနစက်ျသည။် body

ကိုယလံု်းထပပာင် နဝိ ပပည့်ငဖိုးထသာ ကိုယခ်န္ဓာရှိထသာ။ ၂၊တစက်ိုယလံု်း ဝင်းထပပာင် ထတာကပ်ထသာ။ ကိုယလွ်တပ်စတိလွ်တ် corpulent

ကကဝိိ အထကကာင့်အကကမ့ဲ စိုးရမ်ိကင်းမ့ဲစာွ။ အပူအပင်မရှိပဲ အမ်ိထထောင်မရှိပဲ။ insouciant

ကိုယလ်မား န cloak

ကိုယဝ် နဝိ ဆူငဖိုး၊ ဝငဖိုးထသာ ကိုယခ်န္ဓာရှိထသာ။ corpulent

ကိုယဝ်တ် န ၁၊ရဟန်းသဇံာထတာ်တို၏့ သကမင်္ဂန်း၊ သင်းပုိင်၊ ဒုေကဋ်ုတညး်ဟထူသာ အဝတ။် ၂၊လူတို၏့ ထေဘ၊ီ ပုဆုိးစသညတ်ို၏့အဝတ။် robes

ကိုယဝ်န် န pregnant

ကိုယသ်န်ကကင် ကကိ Is active in embryos.

ကိုယဝ်န်ထဆာင် န ပဋိသထန္ဓရှိထသာ မိန်းမ။ pregnant

ကိုယသ်ာခံ၁ ကကိ သမူျားနညး်တ ူအပင်ပန်းမခံဘ ဲအသကသ်ာခုိထနသည။် သကသ်ာမှုရာှသည။် shirk

ကိုယသ်ာခံ၂ ကကိ တစစ်ုံ တစရ်ာ၏ အထရးအရာပါထကကာင်းကို သထိစလုိထသာအား ပဖင့် ထဖာ်ထုေတသ်ည။် ဝင့်ကကားသည။် uppish

ကိုယရ်းီကိုယ်
တာ စဉ်

ကိုယထ်ရးရာဇ
ဝင်

လူတစဦ်းတစထ်ယာကက် တစသ်ကတ်ာတင်ွ မိမိ၏အထတွ့အကကုပံဖစပ်ျကခ့ဲ် သမျှထသာ လုိရင်းအထကကာင်းအရာများကို ထရးသား
ထဖာ်ပပထေားချက။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကိုယထ်ရာစတိ်
ပါ စဉ်

စဉ်

ကိုယထ်ရာင်
ထေင်

အရပ်ိအထယာင်အသင်ွသဏာ္န် (မှန်စသညတ်င်ွထေင်သကဲ့သိ့ု) ထေင်သည။် ၂၊လူရပ်ိလူထရာင်ပပသည။် ရုပ်သင်ွကို ပမင်ထအာင်
ပပသည။် စဉ်

(of body) be swollen (from 
bruises or disease) စဉ်

လူ၏ကိုယက်ဲ့သိ့ု (မထသးမကွဲ) အရပ်ိအထရာင်ပပသည။် စဉ်

ကိုယထ်ရာင်
ထဖျာက် စဉ်

၁၊ရဟန်းတိ့ု၏ အထပါ်ရံု သကမင်္ဂန်း။ ဧကသ။ီ လူတိ့ု၏အထပါ်ရံုပခုထံေည။် "သဇံာထတာ်တိ့ု၊ ကိုယမှ်ာရံုပမန်း၊ ဖန်ရညစ်န်ွးလျက၊် 
သကမင်္ဂန်းကိုလျှင်" (ဆဒေ္ဒန်) ၂၊အထပါ်၌ပခုထံေားထသာ အဝတအ်ထေည။် စဉ်

မိမိနှင်တက ွအများ (ဗဟဝုုစ်) ကိုညမန်ပပထသာ စကားလံုး။ "ကိုယရ့ုိ်မိသားစ။ု ကိုယ်ရိ့ုရာွသား တစစု်"။ စဉ်

ကိုယလီ်းလက်
ဝန် ရင့်မာထသာ ပဋိသထန္ဓ (ရှိထသာမိန်းမ။) စဉ်

စဉ်

ကိုယလ်ကယ်ှ
င်း စဉ်

 ကိုယ်
လကသ်စ် ခန္ဓာကိုယက်ိုထရပဖင့် သန်ွးထလာင်းသန့်စင်ထစသည။် "ညခါရမုိီး၊ ချို း၍လညး် ပစ၊် ငါ့ငမီးပျို မှာ ကိုယလ်ကသ်စဟ်ု" (ဓမ္မသာ)။ စဉ်
 
ကိုယလံု်းကိုယ်
ထေည် စဉ်

ကိုယလံု်းကိုယ်
ထပါက၁် စဉ်

ကိုယလံု်းကိုယ်
ထပါက၂် စဉ်

စဉ်

ကိုယလွ်တစ်တိ်
လွတ် စဉ်

အထပါ်ရံုပခုထံေည။်အထပါ်၌ထေပ်၍ ပခုရံုံ ဝတဆ်င်ထေားထသာ အဝတအ်ထေည။် "ငခီစပ်ွခုနှစပ်ါး၊ ကိုယလ်မားငါးမျို း၊ အဖ့ုိအနဂ္ဃါ၊ 
ထုိေကတ်န်လှသည်" (နိဒေါန်း)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

မိခင်၏ဝမ်းတိုက၌် တညလ်ာထသာ ပဋိသထန္ဓ။ "ဂဗ္ဘကိုယဝ်န်၊ ပဋိသန်ထလ၊ ဟပိပန်ကာလ" (ဓမ္မသာ)။ စဉ်

(သားဖွားခါနီး)ဝမ်းထဲေ၌ သားသထန္ဓလှုပ်ရာှးသည။် ကမ္မဇထလ လှုပ်သည။် "ထတာနက်သိ့ုဝင်၊ ကိုယဝ်န်ကကင်ပျာ၊ သားရင်ှကိုဖွား" 
(ဂုတ္ိတလ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ကိုယသ်ာယူ ကကိ တစစ်ုံ တစရ်ာ၏ အထရးအရာပါထကကာင်းကို သထိစလုိထသာအား ပဖင့် ထဖာ်ထုေတသ်ည။် ဝင့်ကကားသည။် uppish

ကိုယသ်န်ထရ၁ ကကိ grow

ကိုယသ်န်ထရ၂ နဝိ strong

ကိုယသ်န်ထ့ရ၁ န refined

ကိုယသ်န်ထ့ရ၂ နဝိ refined

ကိုယဟ်ိ့ ထရ န မဆူမကကုံအလယအ်လတရ်ှိထသာ ကိုယခ်န္ဓာ။ body

ကိုယဟ်န်ိ န ကိုယခ်န္ဓာ၏အပူထငွ ။့ ကိုယ၏်အပူထငွ ။့ steam

ကိုယဟ်န်ိသတ် ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာ အပူတပပင်းအထရးတကကးီ လုပ်ကိုင်ထဆာင်ရကွသ်ာွးလာ ထနရာမှ ရပ်တန်၍့ တညက်ကယထ်သာဣထပနနပဖင့်ထနသည။် collected

န

ကိုယ့်၁ နစ I

ကိုယ့်၂ န I

ကိုယ့်ကို နစ you

ကိုယ့်ကိုယ၁် နစ me

ကိုယ့်ကိုယ၂် န မိမိ၏ ခန္ဓာကိုယ။် ကိုယက်ာယ။ I

ကိုယ့်ကိုယက်ို နစ my

ကကိ all by myself

ကိုယ့်စာွ နစ mine

ကကဝိိ သတူစပ်ါး၏ ပထယာဂမပါ မိမိဘာသာ။ အထလျာကအ်ားပဖင့်။ all by myself

ကကဝိိ all by myself

ကကဝိိ မိမိ သထဘာအတိုင်းပဖင့် မိမိအစအီစဉ်ပဖင့်။ all by myself

ကိုယ့်ပါး န မိမိတို၏့ ထနရာထဒေသ။မိမိတို၏့ရပ်ရာွ။ မိမိ၏အထံေ။ မိမိ၏ထမွးရပ်ထပမ။ hometown

ကိုယ့်ပုိင်သပုိူင် ကကိ polite

ကကဝိိ ၁၊အမှုမဲ အမှတမ့ဲ်။ အာရံုမထေားပဲ။ ၂၊အထရးမပပု။ လျစလ်ျူရှုလျက။် ၃၊မိမိဘာ သာ အလျုအထလျာက။် absent mindedly

ကိုယ့်ဖုိက့ိုယ် ကကဝိိ သတူစပ်ါးကိုအမီှမပပုပဲ မိမိကိုသာမိမိ အားကိုးပပုလျက။် all by myself

ကကဝိိ separate

ကကဝိိ ၁၊အမှုမဲ အမှတမ့ဲ်။ အာရံုမထေားပဲ။ ၂၊အထရးမပပု။ လျစလ်ျူရှုလျက။် ၃၊မိမိဘာ သာ အလျုအထလျာက။် absent mindedly

ကိုယ့်လူ န မိမိ၏ ထဆွးမျို းသားချင်း။ ၂၊မိမိနှင့်ရယွတ်ရူင်းနီှးခင်မင်ထသာ သငူယခ်ျင်းမိတထ်ဆွစသညတ်ိုက့ိုထခါ်ထသာ စကား။ guy

န မိမိတို၏့ထဆွမျို းသားချင်း။ ထဆွမျို းအရင်းအချာ။ relative

ကကဝိိ relative

ကိုယ့်သျှင် န majesty

ကကဝိိ သတူစပ်ါးကိုအမီှမပပုပဲ မိမိကိုသာမိမိ အားကိုးပပုလျက။် all by myself

စဉ်

(အရပ်သုံး)ကိုယခ်န္ဓာ ဖံွငဖိုးပပည့်ဝသည။် ကိုယခ်န္ဓာ ကကီးထွေားသည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

(အရပ်သုံး)ကိုယခ်န္ဓာ ဖံွငဖိုးပပည့်ဝသည။်  ကကးီထွေားသန်မာထသာ။ စဉ်

(အရပ်သုံး)ကိုယခ်န္ဓာ သန့်ရင်ှးစင်ကကညသ်ည့်၏အပဖစ်။ စဉ်

(အရပ်သုံး)ညစ်ထကကးမထေင်(ကိုယခ်န္ဓာ)သန့်ရှင်းစင်ကကယထ်သာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကိုယထ်အာင်
ခင်း (မ) (န- ကိုခင်းရှု။)

spread for sit and 
sleep စဉ်

၁၊မိမိ။ ငါ။ ကကျွေနု်ပ်။ ၂၊မင်း။ နင်။ အသင်။ အချင်း။ ၃၊သ။ူ "ကိုယ့်သား ကိုယ့်လင်၊ ကိုယမ်ပမင်၍" (ဂုတ္ိတလ)။ စဉ်

မယားကလင်ကို စကားထပပာရာ၌ ထေည့်၍သုံးရထသာစကား။ "ကိုယ့်ကို အကကျွေန် ထပပာခပါထရဝါ"။ စဉ်

မယားကလင်ကို စကားထပပာရာ၌ ထေည့်၍သုံးရထသာစကား။ "ကိုယ့်ကို အကကျွေန် ထပပာခပါထရဝါ"။ 
မင်း။ နင်။ အသင်။ အချင်း။ ၃၊သ။ူ စဉ်

မိမိကိုယက်ို။ ငါ့ကို။
ကကျွေနု်ပ်ကို စဉ်

စဉ်

၁၊တစစ်ုံတစထ်ယာကက် မိမိကိုယတ်ိုင်ကို ရညည်မန်းထသာစကား။ "ကိုယ့်ကိုယက်ိုထလ၊ ဝမ်းကိုပကျွေတပ်ျာ၊ စမ်းသပ်ကကည့်လညး်၊ 
မထတွ့တုံလျှင်" (ဓမ္မသာ)။ "သကူ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အသုံးမချတတ။်" စဉ်

ကိုယ့်ကိုယ်
ကိုယက်ိုး မိမိကိုသာ မိမိအားကိုးအားထေားရာပပုသည။် "အလွန်လုိလုိ၊ ကိုယ့်ကိုယက်ိုယက်ိုး၊ မုိးဦးဖါးထယာင်" (ဇမ်း)။ စဉ်

(ငါ့ဟာ၊ ငါ့ဥစာ္ဟု) မိမိဥစာ္ပဖစထ်ကကာင်းကို ညမန်ပပထသာစကားလံုး။ စဉ်

ကိုယ့်တတသ်
ဝတသ် စဉ်

ကိုယ့်တတ်
သားကိုယ်

သတူစပ်ါး၏ ပထယာဂမပါ မိမိဘာသာ။ အထလျာကအ်ားပဖင့်။
မိမိ သထဘာအတိုင်းသာ။ ကိုယ့်နညး်ကိုယ့်ဟန် စဉ်

ကိုယန်ညး်
ကိုယ့်ဟန် စဉ်

စဉ်

(သတူစပ်ါးအကျို းရှိမညမ်ရှိမညက်ို) စာနာထထောကထ်ေားသင့်သည။် ချင့်တကွ ်တတသ်ည။် နှိုင်းယဉ်ှသင့်သည။် စဉ်

 ကိုယ့်ဖာသာ
ကိုယ် စဉ်

စဉ်

ကိုယ့်ဖ့ုိနန့်
ကိုယ် သတူစပ်ါးနှင့် မထရာထနှာဘ ဲတစသ်းီတစပ်ခားစပီဖစလ်ျက။် "သမူျားနန့်မထရာ ကိုယ့်ဖ့ုိနန့်ကိုယနီ်ထရ"။ စဉ်

ကိုယ့်ဘာသာ
ကို စဉ်

စဉ်

ကိုယ့်လူကိုယ့်
သျှင် စဉ်

ကိုယ့်လကသ်င့်
ရာ

(မိမိနှင့်)သင့်ပမတ ်ခင်မင် ရင်းနီှးရာ။ ချစက်ကျွေမ်းဝင်ရာ။ အမျို းချင်းတရူာ။ "တဆိတ်စာလျှင်၊ ငန့်ပါလျက၍်၊ ကိုယ့်လကသ်င့်ရာ၊ 
ရယထ်မာကာပဖင့်" (လွမ်း)။ စဉ်

မိမိ၏အသျှင်သခင်၊ ပပည့်သျှင်မင်း။ "သပံမချို ဧ၊ ကိုယ့်သျှင်မင်းကို၊ ရတဲင်းပဖည့်၍" (ထောနု)။ စဉ်

ကိုယ့်အား
ကိုယက်ိုး စဉ်



.

ကိုး ကကိ dependent

ကိုးကား ကကိ မီှပငမ်းပပုသည။် အထထောကအ်ထေားပပုသည။် dependent

ကိုးကယွ် ကကိ cleave

 ကိုးကယွရ်ာ န ဆညး်ကပ်ပူထဇာ်ရာ ၊ယုံကကညက်ိုးစားရာ၊ အားကိုးမီှခုိရာ။။ cleave

ကိုးစား ကကိ အထူေးတထလ အားကိုးသည။် count on

န ထရးှသုံး ရခုိင်ထယာကျ်ားခါးဝတထ်ေည။် ထတာင်ရညှပု်ဆုိး။

န none

ကိုးရကီိုးရား ကကဝိိ ပံုပန်းမကျ၊ မထပပမပပစ။် ထနပံုထုိေင်ပံု အချို းမကျထသာ အားပဖင့်။ misshapen

ကိုးရကီိုးရုိး ကကဝိိ ပံုပန်းမကျ၊ မထပပမပပစ။် ထနပံုထုိေင်ပံု အချို းမကျထသာ အားပဖင့်။ misshapen

ကိုးရုိးကားရား ကကဝိိ misshapen

ကိုးရုိးကန်လ့န် ့ ကကဝိိ ဖီလာပပူ၍။ဆန်က့ျင်ထသာအားပဖင့် against

ကကဝိိ misshapen

န temple

ကျ

ကျ ကကိ remain

ကျကန်းပင် န ခုတထ်ေစလ်ျှင် အပင်အရကွတ်ိုမှ့ အထစးများထွေကထ်သာ အပင်တစမ်ျို း။ like rubber tree

ကျခံ ကကိ ထငွထကကးကန်ုမည့်တာဝန်ကို ခ့ယသူည။် afford

ကျဆံုး ကကိ bring to bear

ကျန ကကိ ထသချာသည။် sure

ကျနိကျနယ် န ထဆးတန်လုပ် ရာတင်ွအထကာင်းဆံုးထသာ သစတ်စမ်ျို း။ briar

ကျနီ န မွန်းလဲွထန။ ထနမွန်းတည့်သညမှ်ထနာကပုိ်င်းချန်ိ။ lunch

ကျနှုန်းပင် န bush

ကျပု၁ နဝိ dwarfish man

ကျပု၂ န အရပ်ပုထသာသ။ူ dwarfish man

ကျပင် န none

ကျပုန်းပင် န bush

ကျပပုတထ်က န bachelor apartment

ကျပွင့် ကကိ bachelor apartment

၁၊မီှခုိသည။် အားထေားသည။် "ဝနာပုိင်ထက၊ ထသာနုတ္ိုတ ရဟ်၊ု မီှခုိကိုးထက မုဆုိးကျားဟု" (ဆဒေ္ဒန်)။ "အန်စာထုိေးဖ့ုိ၊ အားကိုးရာှ
ကက" (ဂုတ္ိတလ)။ ၂၊ကုိးကယွသ်ည။် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

၁၊ဆညး်ကပ်ပူထဇာ်သည။် ၂၊အားထေားသည။် ၃၊နတအ်ား ပူထဇာ်ပ,သပခင်းကိုပပုသည။် ကိုးကယွရ်ာ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကိုးထတာင်ဒူေး
ယား

double length men’s 
logyi(now worn only on 
ceremonial occasions) စဉ်

ကိုးတန်
ထကာက်

အထကာကက်ိုးခုရှိထသာ ပမစ။် ထချာင်း၊ သစပ်င်စသည။် "အဗ္န္တရဂုိဏး်ဝင်၊ ဤအပင်၏၊ အဂမင်္ဂ ါကိုထထောက၊် န၀၀ န်၊ ပင်ခကလံ်င
ထိေ၊ ကိုးတန်ထကာကထ်က၊ မထလျာကမ်ပတ်" (ထမျာက်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်
၁၊မထလးမခန့် မထီေထလးစားပပုလျက။ိ "အားထပမှာကအ်ားကိုး၊ ရထေားဆုိးနှင့်၊ ကိုးရုိးကားရား၊ ငါ့ထဂါင်းထပါ်က၊ ထကျာ်ကာလား
လ့ုိ" (ရာမ)။ ၂၊ပံုပန်းမကျ ထပပပပစပ်ခင်းမရှိသညပ်ဖစ၍်။ အပမင်မထတာ်ထသာ အားပဖင့်။ "မျကနှ်ာပပင်မှာ၊ စာမင်မဲနှင့်၊ ပရထုိဲေးလ့ုိ၊ 
ကိုးရုိးကားရား၊ နှမထတာ်ထလ၊ ထရမထလှာ်ဦးမှာ၊ ရှုပါထလာဟု" (ထမျာက်) စဉ်

စဉ်

ကိုးလုိးကား
လား

၁၊မထလးမခန့် မထီေထလးစားပပုလျက။ိ "အားထပမှာကအ်ားကိုး၊ ရထေားဆုိးနှင့်၊ ကိုးရုိးကားရား၊ ငါ့ထဂါင်းထပါ်က၊ ထကျာ်ကာလား
လ့ုိ" (ရာမ)။ ၂၊ပံုပန်းမကျ ထပပပပစပ်ခင်းမရှိသညပ်ဖစ၍်။ အပမင်မထတာ်ထသာ အားပဖင့်။ "မျကနှ်ာပပင်မှာ၊ စာမင်မဲနှင့်၊ ပရထုိဲေးလ့ုိ၊ 
ကိုးရုိးကားရား၊ နှမထတာ်ထလ၊ ထရမထလှာ်ဦးမှာ၊ ရှုပါထလာဟု" (ထမျာက်) စဉ်

ကိုးထသာင်း
ဘရုား

ရခုိင်ဘရုင်မင်းပါကကးီ၏သားထတာ်မင်းတကိ္ခာ(မင်းဒီေဇာ)သညထ်ပမာကဦ်းငမို၊့ထရမနန်းထတာ်၏ အထရှ့ထပမာကအ်ရပ်၌ 
ထကာဇာသက္ကရာဇ် ၉၁၅ ခုနှစခ်ရစသ်က္ကရာဇ် ၁၅၅၃ ခုနှစတ်င်ွ ဆင်းတထုတာ်ထပါင်းကိုးထသာင်းကို ဌာပနာထေည့်၍ တညး်ထေားခ့ဲ
ထသာ ကိုးထသာင်းပုထုိေးထတာ်ကကးီ။ စဉ်

၁၊အမ်ိထထောင်ဖကပ်ပုသည။်အမ်ိထထောင်ကျထရ။ထပါင်းသင်းသည။်ဆကဆံ်သည။်၂၊အပမင့်မှ အနိမ့်သိ့ုထရာကသ်ည။်လူပျို သျှင်ပျို ၊ 
အပင်ထေကက်၊ လူးကျလ့ုိငုိ..ငုိ(ထတး)၃၊တစစ်ုံတစခု်၌ထိေသည။်မုိးသးီထပါကက်ျထရ၊ ကို နာထရ(ထတး)။၄၊ကကင်းကျန်သည။်
ကျန်ရစသ်ည။်ပဲွပပင်ဘကက်၊ ထွေကက်ာကျထပမာက်(ရာမ)။ ၅၊ဆုိက်ထရာက် သည။် မုိး ထသာကထ်ကထရာင်ဝီ၊ မုိးစီစ၊ီ စီစသီန်ွချ၊ 
မုိးသးီကျ(ဓထလ့)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊(တိုင်းပပညနုိ်င်ငံ) သတူစပ်ါး လကတ်င်ွးသိ့ု သကဆ်င်းသည။်၂၊စးီပွားထရးစသည့်တိ့ု ဆုတယ်တုသ်ာွးသည။်၃၊ရန်သတူစပ်ါး
လကခ်ျကထ်ကကာင့် အသကထ်သဆံုးပခင်းသိ့ုထရာကသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဓားရ၊ှလံှရှုရာတင်ွအရညည်စှ၍် ထေည့်ထသာ ထဆးဖကဝ်င်သည့် အပင်တစမ်ျို း။ရကွနု်ထမွးပါရှိ၍ အပဖူထရာင်၊အပပာနု ထရာင်အပွင့်
ငယပွ်င့်ထသာ ချုရုိံင်းထပါင်းပင်တစမ်ျို း။ စဉ်

(လူစဉ်မမီှသည့်) ပုကကွကုလီှံထသာ(လူကျစက်ထလး)။ စဉ်

စဉ်

ထပခထကကာညပ်ှ၊ လကထ်ကကာ ညပ်ှ၊ အရမ်းအထရာင်စသညတ်ိ့ုတင်ွ အထခါကနှ်င့်အပမစက်ို ထဆးဝါး အပဖစသ်ုံးထသာ အပင်တစမ်ျို း။ 
ထဆးသဒေ္ဒါတင်ွ မဏကိသဇ ဟထုတွ့ရသည။် စဉ်

ဓားရ၊ှလံှရှုရာတင်ွအရညည်စှ၍် ထေည့်ထသာ ထဆးဖကဝ်င်သည့် အပင်တစမ်ျို း။ရကွနု်ထမွးပါရှိ၍ အပဖူထရာင်၊အပပာနု ထရာင်အပွင့်
ငယပွ်င့်ထသာ ချုရုိံင်းထပါင်းပင်တစမ်ျို း။ စဉ်
လုပျို အပျို တိ့ု အပ်ိကကထသာ အမ်ိတန်းလျား။(ကျဟလုညး်ထခါ်သည။်) ထုိေအပ်ိတန်းလျား၌ လူပျို အပျို တိ့ုသည ်ကိုယ့်အတွဲနှင့်
ကိုယစ် ီချစထ်ရးဆုိကကသည။်သထဘာတကူကလျှင် ညားကကသည။် (အချို ထ့သာ သတူိ့ုသည ်ကျပွင့်ရာတင်ွမပါ) သထဘာမတ၍ူ မ
ညားကကထချ၊ ယင်းသိ့ုမညားကကထသာ သတူိ့ုကို ကျပပုတထ်က ဟာဆုိကကသည။်ကျပပုတထ်သာ သတူိ့ုသည ်ထနာကတ်စဖ်န်(ကျ
သိ့ု)အမ်ိတန်းလျားသိ့ု မတကရ် ထတာ့ငပီ။ ၎င်းကျသိ့ု ထနာက ်တစသ်င်း အသစတ်ကက်ကသညက်ို ကျတကထ်က ဟဆုိုသည။် စဉ်

လူပျို ၊အပျို တိ့ု ညားကကသည။်လုပျို အပျို တိ့ု အပ်ိကကထသာ အမ်ိတန်းလျား။(ကျဟလုညး်ထခါ်သည။်) ထုိေအပ်ိတန်းလျား၌ လူပျို
အပျို တိ့ုသည ်ကိုယ့်အတွဲနှင့်ကိုယစ် ီချစထ်ရးဆုိကကသည။်သထဘာတကူကလျှင် ညားကကသည။် (အချို ထ့သာ သတူိ့ုသည ်ကျပွင့်
ရာတင်ွမပါ) သထဘာမတ၍ူ မညားကကထချ၊ ယင်းသိ့ုမညားကကထသာ သတူိ့ုကို ကျပပုတထ်က ဟာဆုိကကသည။်ကျပပုတထ်သာ သူ
တိ့ုသည ်ထနာကတ်စဖ်န်(ကျသိ့ု)အမ်ိတန်းလျားသိ့ု မတကရ် ထတာ့ငပီ။ ၎င်းကျသိ့ု ထနာက ်တစသ်င်း အသစတ်ကက်ကသညက်ို ကျ
တကထ်က ဟဆုိုသည။် စဉ်



.

ကျဖုိက် န တင်ပါးနှစဖ်က၏် အသားစိုင်။တင်ဆံု၏ ထဘးနှစဖ်ကရ်ှိ အသားစိုင်။တင်ပါး။ buttock

ကျမိကျရာ ကကဝိိ accident

န pestle

ကျယင်၁ န တစဦ်းနှင့်တစဦ်း အရှံုးအနုိင် အားငပိုင်ကစားကကပခင်း။ compete

ကျယင်၂ ကကိ တစဦ်းနှင့်တစဦ်း အရှံုးအနုိင်အားငပိုင်၍ ထအာကထ်ပခလွတက်ာ ထပမသိုက့ျထအာင်ထိေလံုးထထွေး ကကသည။် fight

ကျယင်ပဲွ န audiences

ကျယပ်ပင် န ဆားငန်ရညမီှ်ရာတင်ွထပါကထ်လ့ရှိထသာ ဟင်းစားရသည့် ချုံပင်တစမ်ျို း။

ကကဝိိ ad hoc

ကျလာပလာ၁ ကကဝိိ တရစဝဲ်ဝဲ။တပတလ်ညလ်ည။်ပတခ်ျာလညလ်ျက။် turn

ကျလာပလာ၂ ကကိ တပပန်ဝဲဝဲရစလ်ညသ်ည။်တစထ်နရာတညး်တင်ွ လှည့်ရစ၍်ထနသည။် ပတခ်ျာလညသ်ည။် turn

ကကိ ၊အရှိန်ပပင်းစာွ ထဝ့ဝုိကတ်ိုကခ်တသ်ည။်၂၊တစထ်နရာတညး်တင်ွ လှည့်ရစ၍်ထနသည။်ပတခ်ျာလညသ်ည။် turn

ကကိ old

ကျသားငမီ န အသးီအနံှအပင်များကိုအားပဖစထ်စထသာကသဇာဓာတပ်ါရှိထသာ ထပမတစမ်ျို း။ green manure

ကျသားလယ် န ထပမအဆီအနှစက်သဇာဓာတပ်ါရှိထသာ လယထ်ပမ။အထကာင်းစားပဖစထ်သာ လယထ်ပမ။ manured field

ကျသုံး န ကန်ုကျသည့်ထငွ။ bill

ကျအကပိ်တ် န none

ကျာ

ကျာ နဝိ turn

ကျာကျာ၁ ကကိ ၁၊ထတာကထ်ပပာင်နီရသဲည။်၂၊တစထ်နရာတညး်တင်ွ ရစလှ်ည့်၍ ချာချာလညသ်ည။် turn

ကျာကျာ၂ ကကဝိိ like loud voice

ကျာကျာမိွ့ ကကိ turn around

ကျဟာသးီ န မှည့်လျှင်အသးီ နီရထဲသာ နွယပ်င်အသးီတစမ်ျို း။ fruit

ကျာအာသးီ န မှည့်လျှင်အသးီ နီရထဲသာ နွယပ်င်အသးီတစမ်ျို း။ fruit

ကျား

ကျား၁ ကကဝိိ ထေင်ထေင်ရာှးရာှး။အထေင်အလင်း။ပီပီသသ။အဝီးကပင်၊စာလံုးကိုကျားလုိပ့မင်ရထရ။ conspicuous

ကျား၂ န အထဆာကအ်အုံကို မယိုင်မလဲရထအာင် ထထောကက်န်ထေားရထသာ အရာ။ buttress

ကျား၃ န လူ၊သားထကာင်စသညမ်ျားကိုစားတတထ်သာ ထကကာင်အမျို းဝင်ရရဲင့်ထသာသားရတဲရိစိ္ဆာန် တစမ်ျို း။ tiger

ကျား၄ နဝိ အထရာင်များထရာယကှ၍် အကကွထ်ပပာကက်ထလးပဖစထ်နထသာ။ irregularly

ကျား၅ န rough

ကကဝိိ insistent

စဉ်

ရညရ်ယွရ်င်း မရှိပဲ။ထိေန်းနုိင်စမ်ွးကင်းမ့ဲလျက။်အမှုမ့ဲအမှတမ့ဲ်။ မထတာ် တဆ (ပဖစသ်ာွးထသာအားပဖင့်။) စဉ်

ကျမိွ. ဆံုတင်ွထထောင်းရန် ကရယိာ တစမ်ျို း။ကျညထ်ပ့ွ။ကျမိွ. နန့် ထေရရံက်-ရကလ့ုိ်(ပံု)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊တစဦ်းနှင့်တစဦ်း မရှံုးအနုိင်အားငပိုင်သညက်ို ကကည့်ရှုရန်ထရာကလ်ာကကထသာပရတိသ်တ ်များ။ ၂၊တစဦ်းနှင့်တစဦ်း အရှံုးအနုိင်
အားငပိုင်ရန်အတကွ ်ပပုလုပ်ထေားထသာ အခန်းအနား။ စဉ်

plant grow in salty 
place စဉ်

ကျ,ရာမ,ရာ အထပခအပမစမ်ရှိဘ။ဲထတွ့ကရာ။စတိက်းူထပါကရ်ာ။ထေင်ရာ။၃၊ကကုရံာ(ထပပာဆုိ လုပ်ကိုင် သည။်)ကျဖမ်း(ထပပာဆုိသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကျလာပလာ
မိွ. စဉ်

ကျ,လူ အိုမင်းရင့်ထရာ်ထသာ အရယွသ်ိ့ု(ထရာကသ်ည်)သကထ်လျာသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကျပ်ပိတအ်မ်ိ စထသာအထဆာကအ်အုံတင်ွ ထခါင်မုိးထိေပ်စန်ွးနှစဖ်ကရ်ှိ ထုေပ်တန်းနှင့် ထခါင်မုိးအကကားထဘးနံရနှံင့်တစစ်ပ်တညး် သုံး
ထထောင့်ခကျွေန်းထနထသာထနရာကို မုိးထရမ၀င်ရထအာင် ပိတထ်ေားထသာအရာ။ စဉ်

၁၊အလွန်လညပ်တထ်သာ။တစထ်နရာတညး်တင်ွ ရစလှ်ည့်၍ထနထသာ။ချာချာလညထ်နထသာ။ဂျင် ကျာနီထအာင်လညသိည။်၂၊ပုိင်နုိင် 
ကကျွေမ်းကျင်ထသာ။လညဝ်ယပ်ါးနပ်ထသာ။ စဉ်

စဉ်

ကျယထ်လာင်ထသာအသအံဆကမ်ပပတ်(ကကားရသည်)။ပပင်းစာွစးူရထှသာအသပံဖင့်။ ကျာကျာ လသံူ၊ ထခါ်သံကကားက၊တန့်မီှး
နာခံ(ထရးှထံုေး)။ စဉ်

၁၊ပတ၍်လှည့်၍မရပ်မနားချာချာလညထ်နသည။်၂၊ဟိုဟိုဒီေဒီေထလျာကထ်ပပးကာ ချာလပတလ်ညထ်နသည။် အခကခဲ်နှင့်ကကုထံတွ့ထနရ
သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ)ရုန့်ရင်းကကမ်းတမ်းထသာသ။ူ စဉ်

ကျား
ကိုက်,ကိုက် (ကျားသညလ်ကသ်ညး်ပဖင့်ကပ်ု၊ ပါးစပ်ပဖင့်ကိုကသ်ကဲ့သိ့ု)မရမထန ၊စွဲစွဲမဲမဲ အားအခဲံလျက။် စဉ်



.

ကျားကတုထ်သျှ န ထကကာင်မျို းဝင်အဝါထရာင်တင်ွ အနကထ်ပပာကပ်ါထသာ သားရတဲရိစိ္ဆာန် တစမ်ျို း။ leopard

ကျားကန်၁ ကကိ buttress

ကျားကန်ကန် ကကိ denying

ကျားကျား နဝိ irregularly

ကကဝိိ ၁၊သန်သန်မာမာ။ရရဲရဲင့်ရင့်။ brave

ကျားခဲဝါ န fuchsbau

ကျားတိုက် န ခထရထစက့ိုတစထ်စနှ့င့်တစထ်စပ့ါးစပ်ချင်းထုိေးထကာ်ကစားထသာ ကစားနညး်တစမ်ျို း။ play a game of draughts

ကျားထုိေး န ခထရထစက့ိုတစထ်စနှ့င့်တစထ်စပ့ါးစပ်ချင်းထုိေးထကာ်ကစားထသာ ကစားနညး်တစမ်ျို း။ play a game of draughts

ကျားဗဟန်ုနာ န disease

ကျားမတုံးဆဲွမိ ကကိ အခကခဲ်နှင့်ကကုံထတွ ထ့နရသည။်ထရးှမတိုးထနာကမ်ဆုတသ်ာပဖစသ်ည။် recoil

ကျားယင် န တစဦ်းနှင့်တစဦ်း အရှံုးအနုိင် အားငပိုင်ကစားကကပခင်း။ compete

ကျားလယာ န Reaping-hook

န ကျားနှင့်အလားတ ူသားစားကကူးထသာသားရတဲရိစိ္ဆာန်စသည ်ကိုပခုံ၍ထခါ် ထသာစကား။ tiger

ကျားဟန်ု န

ကျိ

ကျ၁ိ နဝိ ထစးကပ်ထချာကျထိသာ ၊ကျခိကျွေထဲသာ ၊များပပားထသာ။ glutinous

ကျ၂ိ နဝိ အနှံုအပပားထပကျသံည။်အခန်းတစခ်န်းလံုးငါးရညဟ်င်းရည ်ကျနီိထရ။ dirty

ကျ၃ိ ကကိ မိမိအလုိသို ့လုိကထ်သာသတူိုအ့ားစတိအ်နှာင့်အယကှပ်ဖစထ်စသည။်နဲွ ဆုိ့းဆုိးသည။် စကားခကျွေ၍ဲတတီတီာတာထပပာဆုိပပာမှုသည။် wheedle like a child

ကျကိျ၁ိ ကကိ plenty

ကျကိျ၂ိ နဝိ ထကာ်ရညက်ဲ့သိုထ့စးကပ်ထချာကျထိသာ glutinous

ကျကိျကိိုက် ကကိ တစထ်ကာင်နှင့် တစထ်ကာင် အထလျှာ့မထပးပဲ အကကတိအ်နယက်ိုကက်ကသည။် fight

ကျကိျခိတ် ကကိ turbulent

ကျကိျထိချာထချာ နဝိ ကျခိကျွေထဲသာထကကာင့် ပဖစထ်စ၊ မာထကျာထသာထကကာင့်ပဖစထ်စ၊ ထပခလကက်ပ်ုမရ၊ ဆုပ်မရ ပဖစထ်သာ ၊ထချာ်လဲထစတတထ်သာ။ slip

ကျကိျတိက် ကကဝိိ voracity

ကျကိျထီွိေး ကကဝိိ အထရာထရာအထနှာထနှာ ။ အယကှယ်ကှ ်အတင်တင်။ ထထွေးထရာယကှတ်င်လျက။် အထရာတဝင် ။ လူရင်ှ စညက်ားများပပားလျက။် shuffle

ကျကိျနိယ် ကကဝိိ မုန ့မု်န ့ည်ကည်က ်ထကကမွထအာင်ပပုလျက။် ထရာခပန်းတးီလျက။် အထရာတဝင်ပဖစထ်သာအားပဖင့်။ with familiarity

ကျကိျနဲွိ နဲွ့ ၁့ နဝိ girlish

ကျကိျနဲွိ နဲွ့ ၂့ ကကိ သနားဖွယရ်ာ ချစခ်င်ဖွယရ်ာ ခကျွေ၍ဲထပပာဆုိပပုမူသည။် wheedle like a child

ကျကိျပိကပ်က် ကကိ insult

ကျကိျက် ကကဝိိ thriving

စဉ်

အထဆာကအ်အုံ မယိုင်မလဲရထအာင် ကျားပဖင့်ထထောကက်န်သည။်အမ်ိအိုထကကျားကန်၊ လူအိုထကထကျာင်းကန်(ပံု)။ စဉ်

တင်ပပထသာ အထကကာင်းတစစ်ုံတစရ်ာကို လကမ်ခံနုိင်ထကကာင်း ကိုထပပာဆုိ ရာ၌ လညး်ထကာင်း၊သမှူန်သည ်ငါမှန်သညစ်သညပ်ဖင့် 
စကားအထချအတင် ထပပာဆုိရာ၌လညး်ထကာင်း၊အတင်းပငင်းဆန် သည။် သမူျားထပပာထစာ်နားမဝင်ဘ ဲကျားကန်ကန်ပငင်းထရ။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အထရာင်များထရာယကှ၍် အကကွထ်ပပာကက်ထလးပဖစထ်နထသာ။
ကကင်နာစဖွယ၊်ပုသင်ငယအ်ား၊သယွသ်ယွင်မီှးဖျား၊လညက်ျား ကျားနှင့်(ကင်းမထဟာ်။) စဉ်

ကျားကျားမား
မား စဉ်

ရရဲင့်ထသာကျားနှင့်ထပမထခွးနှစမ်ညရ်ထသာ အန်ုးနီထရာင်အထမွးရှိငပီး ခကျွေန်ထသာနှုတသ်းီ၊ဖွာထသာ အငမီးရှိ၍ထပမတင်ွး
ထအာင်း၍လညး်ထကာင်း၊ချုကံကို ချုကံကား၌လညး်ထကာင်း ထနထလ့ရှိထသာ သားရဲ့တရိစိ္ဆာန်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

သလိပ်၊သညး်ထပခ၊ထလးသုံးပါးထကကာင့်(ကျားကဲ့သိ့ု)ပမညသံ်ထေကွ၍် တက ်တတထ်သာသာငယန်ာ ငန်းထရာဂါတစမ်ျိုး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

သ၊ံသစသ်ားတိ့ုကိုတိုကစ်ားရထသာကကမ်းထသာ၊(မျကနှ်ာပပင် ပပားထသာ) တစံဉ်အကကးီတစမ်ျို း။ စဉ်

ကျားသားငလ
ဝါ စဉ်

၁၊ထစးကပ်ထချာကျထိသာ။ကျခိကျွေထဲသာ။၂၊များပပားထသာ(အလားအလာများထကအတကွ ်လူငခီရာတကိျတိထီရ။ ၂။
ငန်းထရာဂါထကကာင့် ခံတင်ွးကကျားကဲ့သိ့ု မညထ်သာထရာဂါတစမ်ျို း။ ကျားသည ်တစစ်ုံတစခု်ကို ရန်ရာှသကဲ့သိ့ု ထသာ အသ။ံ

Tigers like to find 
something that sounds စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

များပပားထသာ။(သန်းကျကိျ၊ိထလာကက်ျကိျ၊ိအနာကျကိျ၊ိဝဲကျကိျစိသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစထ်နရာမှတစထ်နရာသိ့ု ထခါကတ်ုံထခါကပ်ပန်သာွးလာထနသည။်မျကစ်ရိှုပ်စရာ ရညရ်ယွခ်ျကမ်ရှိဘ ဲလှုပ်ရာှးသာွးလာထနသည။်မ
ငငိမ်မသက ်ထယာကယ်ကခ်တထ်နသည။်ဆူညသံည။် မထိေန်းနုိင် မသမ်ိးနုိင်ထလာကထ်အာင် အာသာဆန္ဒပပင်းထေန်ထနသည။် စဉ်

စဉ်

အကျင့်ထဖါကပ်ပန် လျပ်ထပါ်အားပဖင့် ။  ဣထနန္ဒမထိေန်းနုိင်ထလာကထ်အာင် အာသာဆန္ဒ ပပင်းထေန်လျက။်ငမ်းငမ်းတကမ်ျှ ပဖစထ်သာ
အားပဖင့်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

န့ဲွထနှာင်းထပျာ့ထပျာင်းထသာ (အမူအရာပဖင့်) စဉ်

စဉ်

မထထောကမ်ထေားရုိင်းပပသည။် အဆင်အပခင်အစဉ်းအစား မရှိမသပ်မရပ် ပပုလွယသ်ည၊် ပကစ်ကသ်ည။် တစဖ်ကသ်ား
ကသကိထအာကပ်ဖစထ်အာင်လုပ်သည။်ညစပ်တသ်ည။် စဉ်

တစထ်နရာမှတစထ်နရာသိ့ု ထခါကတ်ုံထခါကပ်ပန်သာွးလာလျက။် လူများသာွးလာစညက်ားထသာအားပဖင့်၊ ဆူညစံာွ၊ ထရာလံုးရှုပ်ထထွေး
လျက။် စဉ်



.

ကကဝိိ thriving

ကျကိျကခဲ် ကကဝိိ အလွန်အလွန်၊ များပပားစာွ။ ထထွေးလံုးထရာယကှ။် plenty

ကျကိျကခ်တ် ကကဝိိ အလွန်အလွန်၊ များပပားစာွ။ ထထွေးလံုးထရာယကှ။် plenty

ကျကိကျွေတ၁် နဝိ glutinous

ကျကိကျွေတ၂် ကကဝိိ excursive

ကျကိကျွေတနွ်ယ် န bine

ကျပီိကျပိက် ကကိ hate

ကျပိကထ်တ ကကိ မထကာင်းထသာဉာဏဆုိ်း၌ စွဲစိုကထ်တသည။် မညသ်၏ူစကားကိုမျှမလုိကန်ာ စွဲမိစွဲရာစိုက၍် ပပုမူသည။် ကကံ့ကကံ့ရပ်ခံသည။် inane

နဝိ ရွံမုန်းစရာထကာင်းထသာ။ အပမင်မထတာ်ထသာ။ စကဆု်ပ်ဖွယရ်ာ ထကာင်းထသာ။ bitcy

ကကိ slimy: greasy

ကျရိကိျရိိ ကကိ turn

ကကဝိိ bitcy

ကျီ

ကျ၁ီ န treasury

ကျ၂ီ ကကိ finalize

ကကဝိိ try

ကျပီခစက်ျာပခစ် ကကဝိိ မရှိမ့ဲ ရှိမ့ဲ ငခိုးပခံလျက၊် ငခိုးငခိုးပခံပခံ ထခကျွေတာလျက။် thrifty

ကျစီိုး န ပစည္း်ဥစာ္ထိေန်းသမ်ိး ထစာင့်ထရာှကရ်သ။ူ ဘဏ္ဍာစိုး။ butler

ကျတီိုက် န အဖုိးတန်စန်ိ ၊ ထကျာကရ်တနာ စသည့် ပစည္း်တိုက့ို သမ်ိးဆညး်သို ထေားရာ အထဆာကအ်အုံ၊ ဘဏ္ဍာတိုက ်။ treasury

န ထဆးတန်လုပ် ရာတင်ွအထကာင်းဆံုးထသာ သစတ်စမ်ျို း။ cedar

ကျထုိီေး၁ ကကိ plenty

ကျထုိီေး၂ ကကဝိိ ရှိသင့်ပဖစသ်င့်သည့် အတိုင်းအဆထေက ်များစာွထကျာ်လွန်၍ အလွန်အကကျွေ။ံ ultra

ကကဝိိ ဆူညစံာွ၊ အသကံျယထ်လာင်စာွ။ noisy

ကကဝိိ ဆူညစံာွ၊ အသကံျယထ်လာင်စာွ။ မထကျမနပ် ထပပာဆုိဟစထ်ကကးလျက။် vociferate

ကျထီသာ် န အကကမ်ိ။အခါ။အလှည့်။အသတု ်စသည။် “ဆန်တစက်ျထီသာ်၊ ထငွတစက်ျထီသာ် ထုေတယ်ခီူထရ”။ count

ကကဝိိ များပပားဆူညစံာွ။ အအူထူသာင်းထသာင်း။ uproar

ကကဝိိ ဆူညစံာွ၊ အသကံျယထ်လာင်စာွ။ noisy

ကျ၀ီန် န butler

ကျးီ

ကျကိျကက်ျိ
ကျက်

တစထ်နရာမှတစထ်နရာသိ့ု ထခါကတ်ုံထခါကပ်ပန်သာွးလာလျက။် လူများသာွးလာစညက်ားထသာအားပဖင့်၊ ဆူညစံာွ၊ ထရာလံုးရှုပ်ထထွေး
လျက။်ကကတိက်ကတိတ်ိုးစညး်ကားလျက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

(ထေမင်းအရညမ်ဝင်ပဲ)ထပျာ့ညံ့နူးည၍ံ ထစးကပ်ထနထသာ(ထေမင်း)။ စဉ်

(စကား) ထဝ့လညလ်ည။် လုိရင်းသိ့ုမထရာကပဲ်။ စဉ်

ထပျာ့ထပျာင်းမာထတာင့်၍ ချညထ်နှာင်ရာတင်ွ အသုံးပပုရထသာ နွယတ်စမ်ျို း။(ယင်းနွယပ်င၏် အသးီငယင်ယ ်နှစဖ်ကခ်ကျွေန်၊ အသးီ
တင်ွအထမွးရှိငပီး ထရနှင့်ပပုတ၍် အသးီကိုစားကကသည။် စဉ်

မိမိအလုိသိ့ု လုိကထ်သာသတူိ့ုအားစတိအ်နှာင့်အယကှပ်ဖစထ်စသည။်ဆင်ပခင်စဉ်းစားမရှိမသပ်မရပ် ပပုလွယသ်ည။်ပကစ်ကသ်ည၊် 
မထထောကမ်ထေားရုိင်းပျသည။်သနားဖွယ ်ရာ ချစခ်င်ဖွယရ်ာ ခကျွေ၍ဲထပပာဆုိပပုမူသည။်ရွံမုန်းစရာထကာင်းသည။် စဉ်

စဉ်

ကျပိကလ်က်
ပက၁် စဉ်

ကျပိကလ်က်
ပက၂် (အမ်ိတစခ်န်းလံုး) စိုရွဲ ကျခိကျွေထဲနသည။် စဉ်

တစထ်နရာတညး်၌ မရပ်မနားပတခ်ျာလညထ်နသည။် တစထ်နရာတညး်တင်ွ ရစဝဲ်ထနသည။်ပတ၍်လည့်၍ သာွးသည။် ချာချာ 
လညလ်ည။် စဉ်

ကျလိက်
ပကလ်က်

ရွံမုန်းစရာထကာင်းထသာ။ အပမင်မထတာ်ထသာ။ စကဆု်ပ်ဖွယရ်ာ ထကာင်းထသာ။ အစအီစဉ်မကျ ဖရုိဖရ ဲကျပဲပန့်လျက။် အနံှအပပား
ထပကျလံျက။် စဉ်

ထရမ၊ ထငွ၊ ပစည္း်ဥစာ္ ရတနာ တိ့ုကိုသမ်ိးဆညး်ထေားသိုရာ အထဆာကအ်အုံ၊ ဘဏ္ဍာတိုက။် စပါးစသညတ်ိ့ုကို သိုထလှာင်ထေားရာ 
အထဆာကအ်အုံ ။အကကမ်ိ၊အခါ ၊ အထခါက၊်အလည့်။ စဉ်

ထကျနပ်သည။် စတိတ်ိုင်းကျပဖစ၍် နှစသ်ကအ်ားရသည။် (ထပးအပ်ထသာ တာဝန်ကို )ငပီးထပမာကထ်အာင် ထဆာင်ရကွသ်ည။် လိမ္မာ
ထအာင် ထဆာင်ရကွသ်ည။် ထကျလညထ်အာင်ပပုလုပ် ရကွထ်ဆာင်သည။် ထကျလညထ်အာင် ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွသ်ည။် ထကျလည်
ထအာင်ပပုလုပ် ထဆာင်ရကွသ်ည၊် ငပီးဆံုးသည။် လုပ်ငန်းတစစ်ုံ တစရ်ာကိုငပီးစးီထအာင် လုပ်သည။် လကစ်သတသ်ည။်ငပီးစးီ
ထအာင်ပမင်သည၊် အလံုးစုံငပီးထပမာကပ်ခင်း သိ့ုထရာကသ်ည၊် ဆကလ်ကထ်ဆာင်ရကွရ်န်မရှိပဖစသ်ည။် ငပီးပပတထ်ပပငငိမ်းသည၊် 
(အထကကး) အလံုးစုံ ထပးဆပ်ငပီးသည။် စဉ်

ကျခီတက်ျာ
ခတ် (တစထ်န့တာ စားထသာကရ်န်အတကွ်)မနားမထန အပတတ်ကပ်ု ကကို းစားအားထုေတက်ကို းစားအားထုေတလ်ျက ်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကျထီထောကက်ျီ
နွယ် စဉ်

(ထလှ၊ လှညး်၊ ထပါင်းမုိး၊ ထတာင်၊ တင်း စသည ်မဆ့ံထအာင်) များပပားပပည့်လျှသံည။် ကလွဲန်ပုိထမာကသ်ည။် စဉ်

စဉ်

ကျထီရာင်ဘာ
ထရာင် စဉ်

ကျထီသာကျီ
ထသာ စဉ်

စဉ်

ကျထီသာင်းကျီ
ထသာင်း စဉ်

ကျးီထသာင်း
ဘာထသာင်း စဉ်

နုိင်ငံထတာ်၏ထငွထွေကထ်ငွ၀င်ရသုံးထကကးထငွ နှင့်ပတသ်က၍် တာဝန်ယထူဆာင်ရကွရ်ထသာသ။ူ ဘဏ္ဍာထရး ၀န်ကကးီ။     “ထအာင် 
ပမတထွ်ေန်းထခါ်ကျ၀ီန်ကကးီသာ၊  ထုိေခါ ထတာမှာပုန်း၍” ဗမာချ။ီ စဉ်



.

ကျးီ၁ န parrot

ကျးီ၂ န ထပခထထောကမ်သန်စမ်ွး၍ ထထော့နဲထ့ထော့နဲ ့သာွးတတသ်။ူ game man

ကျးီ၃ ကကဝိိ ထပခထထောကတ်စဖ်ကမ်သန်စမ်ွးသ ူလမ်းထလျှာကသ်ကဲ့သို။့ထထော့ကျို းထထော့ကျို း။ game

ကျးီ၄ ကကိ silent

ကျးီ၅ ကကဝိိ vociferate

ကျးီကတတု် န

ကကဝိိ ရုတတ်ရက ်ထကကာကရ်ွံတ့န်ုလှုပ်လျက။် ထချာကခ်ျားစာွ။ အထိေတထိ်ေတအ်လန်လ့န်။့ အထိေတလန်။့ afraid

ကကဝိိ ထကကာကသ်လုိလန်သ့လုိ။ဟိုကကည့်သညက်ကည့်ထိေတထိ်ေတပ်ျာပျာ။ဣထနန္ဒမ့ဲထအာင် တန်ု လှုပ်ထချာကခ်ျားလျက။် nose around

ကျးီကလုား န အစမ်ိးထရာင်တင်ွ အမညး်ထရာင်သန်း၍ပါထသာ ကကကတ်ထူရးွကကးီတစမ်ျို း။ “တမာ ထဖါင်းကား၊ ကျးီ ကလုားနှင့်” ရာမ။ raven

န သစက်လိန်သးီ ဟထုခါ်ထသာ ကျးီထသသးီအထဲေမှပခည၀်င်ထခါ်အထေပ် ထေပ်ပါထသာအဆံ။ none

ကျးီကျးီ ကကဝိိ ထပခထထောကတ်စဖ်က ်မသန်းစမ်ွးသလူမ်းထလျှာကသ်ကဲ့သို ့နိမ့်တုံတစခ်ါ ပမင့်တုံတစခ်ျက။် game man

ကျးီကန်ွထဆာင် ကကိ silent

ကျးီငခီ န like o spinach

ကျးီငခီထထောက် န ပစည္း်တင်ထေား စရာ ထပခထထောကသ်ုံးခုပါထသာ ခံုတစမ်ျို း။ chair

ကျးီငခီထထောင် ကကိ ထလဒေဏမုိ်းဒေဏ ်ထကကာင့် လဲသာွးထလငပီးထသာစပါးပင်အဖျားဆစမှ် ထထောင်ထေလာသည။် ထဒေါင်းလညဆ်စထ်ေသည။် none

ကျးီငခီနနွင်း န ရုိးရုိးနနွင်းထေက ်အထရာင်ဝါ၀င်းထသာ နနွင်းတစမ်ျို း၏အမည။် tumeric

ကျးီငခီပထလာ် န tumeric

ကျးီညို န အထရာမပါ တစက်ိုယလံု်း စမ်ိးထသာအထရာင်ရှိငပီး၊ နုတသ်းီနီရထဲသာ ကကကတ်ထူရ ွတစမ်ျို း။ parrot

ကျးီညန်ွ ့ န နွယလုိ်ပင်လုိထသာ အပင် တစမ်ျို း။ bine

ကျးီတမာ န ဦးထခါင်းအစမ်ိးထရာင် တင်ွ အမညး်ထရာင်သမ်းငပီး ထဖျာ့ထတာ့ထသာအဝါထရာင် အဆင်းရှိထသာ ကကကတ်ထူရးွတစမ်ျို း။ parrot

ကကဝိိ ရုတတ်ရက ်ထကကာကရ်ွံတ့န်ုလှုပ်လျက။် ထချာကခ်ျားစာွ။ အထိေတထိ်ေတအ်လန်လ့န်။့ အထိေတလန်။့ alarm

ကကဝိိ ထကကာကသ်လုိလန်သ့လုိ။ဟိုကကည့်သညက်ကည့်ထိေတထိ်ေတပ်ျာပျာ။ဣထနန္ဒမ့ဲထအာင် တန်ု လှုပ်ထချာကခ်ျားလျက။် nose around

န တခံါး ထဘာင်တင်ွ ပျဉ်ချပ်ထထောင့်သတထ်ေည့်ထသာ တခံါးရကွ ်တစမ်ျို း။ none

ကကဝိိ ထပခမသန်စမ်ွးသ ူလမ်းထလျှာကသ်ကဲ့သို ့နိမ့်တုံတစ ်ခါပမင့်တုံတစခ်ျက ်သာွးသည။် ထတာ့ကျို းထထော့ကျို း သာွးသည။် with a limp

ကျးီထထောက၁် န ထပခထထောကတ်စဖ်က ်မသန်စမ်ွး၍ နိမ့်တုံပမင့်တုံ ထထော့ကျို းထထော့ကျို း သာွးသ။ူ with a limp

ကျးီထထောက၂် ကကိ ထပခထထောကတ်စဖ်က ်မသန်စမ်ွး၍ နိမ့်တုံပမင့်တုံ ထထော့ကျို းထထော့ကျို း သာွးသည။် with a limp

ကျးီနင်း န ထပခထထောကတ်စဖ်က ်မသန်စမ်ွး၍ နိမ့်တုံပမင့်တုံ ထထော့ကျို းထထော့ကျို း သာွးသ။ူ with a limp

ကကဝိိ ထပခကျို း ထသာသ ူလမ်းသာွးသကဲ့သို ့ထထော့ကျို းထထော့ကျို း။ with a limp

ကျးီပါးမညး် န ကိုယလံု်းအထမွး စမ်ိး၍ ပါးထမွးမညး်ငပီး နူတသ်းီမညး်ပပာထရာင်ပါထသာ ကကကတ်ထူရးွတစမ်ျို း။ parrot

ကျးီထပါင်း န gall

အထမွးအစမ်ိးထရာင်ရှိငပီးလူစကားကိုတ၍ု ထပပာတတထ်သာ နှုတသ်းီထကာကရ်ှိသည့်ငှက ်တစမ်ျို း။ ကကက ်တထူရးွ။ ၁ ကျးီ မာ။ ၂၊
ကျးီထဖါင်ကား။ ၃၊ ကျးီကလုား၊ ၄၊ကျးီသန္တာ။ ၅၊ကျးီရမီဝါ။ ၆၊ကျးီညို ၊ ၁၀၊ကျးီဝါစသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စကားထပပာနုိင်စမ်ွးမရှိပဖစသ်ည။်စကားသဆိံတသ်ည။်ဆံွအသည။်“နူပခင်း၊ရူးပခင်း၊ ကျးီပခင်း ၊ဆ့ံွပခင်း၊ ကန်းပခင်း၊ နားပင်းပခင်း၊ 
တန့်ွပခင်း အနာမျို းတိ့ုသည ်ထရာကထ်စသတညး်”ဇုန္ဒတ။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ကျယထ်လာင်စာွထသာအသပံဖင့် ဟစထ်ကကးလျက၊် စးူရထှသာအသပံဖင့်အလွန်အမင်း ကျယထ်လာင်စာွ။ “န မိတထ်ေင်ထက၊ပမင်
အပ်ိမကထ်ကကာင့်၊ ထရာကရ်ကခ်တက်ာ၊ ထတာင်ထပမာကင်ပီးထက၊ ကျးီလ့ုိထခါ် ထရ” ပန်း။ စဉ်

ဆားငန်ရညမီှ်ရာတင်ွ ထပါကတ်တထ်သာအပင် မကကးီမငယ ်အသးီနှစဖ်ကခ်ကျွေန် သုံးထပမှာင့် ညာှတ၌ံသယွတ်န်း၍ သးီထသာအပင် 
တစမ်ျို း။ “ကျးီကတတုပ်င်ရင်း၊ ဟန်ိးစခွင်း၊ ချဉ်းထလထမာင်မင်း၊တစထ်ယာကခ်ျင်း” ငထစ။ွ

plant grow in salty 
place စဉ်

ကျးီကကိျးီ
ထကာ် စဉ်

ကျးီကီ
ကျးီကန်း စဉ်

စဉ်

ကျးီကန်
ထတာက် စဉ်

စဉ်

ပကတအိတိုင်း မဟတုထ်သာအမူအရာ၊ အသင်ွအပပင်ထပါ်ထအာင်လုပ်ကက ံကကို းစားသည။် တပုပုမူသည။် မသာွးတတ၊်မထပပာ တတ၊် 
မထဟာတတ၊်ဆ့ံွဟန်၊အဟန်ထဆာင်ထနသည။် “ထမာင်တစရ်ာထကကာင့်၊ နှမကျးီကန်ွးထဆာင်ခထရ” ပံုပပင်။ စဉ်

၁၊ယကက်န်းယကသ်ည့်အခါပုဆုိး သား၌ဆကစ်ချညထံု်ေး။ ကကွထ်ကျာ်၍ပါထသာချညမ်ျှင်စ၊ ၂၊အရုိးပဖူနီရှိထသာ ဟင်းနုနယပ်င်
တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထရမထရာင်ကဲ့သိ့ု ဝါဝင်းထတာကပ်ထသာနနွင်းတစမ်ျို း၏ အမည။် “ကျးီငခီပထလာင်၊ ယာထတာင်နနွင်း၊ထီွေးထမနီှးထက၊ ကိုးလ၀င်ထရ” 
ဖ့ဲွ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကျးီတကိျးီ
ထတာင် စဉ်

ကျးီတကီျးီ
တန်း စဉ်

ကျးီထတာင်
တခံါး စဉ်

ကျးီထီေကျးီ
ထထောက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကျးီနင်းကျးီ
နင်း စဉ်

စဉ်

၁၊အရုိးအဆစစ်သညတ်င်ွ ပဖစထ်ပါ်လာတတထ်သာ အဖု၊အထေစ။် ၂၊သစပ်င်တိ့ုတင်ွ တယွက်ပ်ကကးီပွားသည့် အပင်တစမ်ျို း။ “ပခုံ
ပိတ ်ပခုရံစအ်ပ်ု” ရာမ။ “အပင်ထကာင်းလျက၊် ကျးီ ထပါင်းဖျက”် ပံု။ စဉ်



.

ကကိ အရုိး အဆစနှ်င့်သစပ်င်စသညတ်ို၌့ အဖုအထေစပ်ဖစထ်ပါ် တိုးပွားလာသည။် grow

ကျးီထပါင်းနား ကကိ သစပ်င် စသညတ်ိုတ့င်ွ “ကျးီထပါင်း” ဟထုခါ်ထသာ ချုံပင်တစ ်မျို း တယွက်ပ်ထပါကထ်ရာကသ်ည။် grow

န ငရုတပ်င်၊ ဟင်းသးီဟင်းရကွပ်င်စသည့်များတင်ွ အရကွ၊်အညန်ွ ့စသညတ်ို ့တန်ွလိ့ပ်၍ ထခါကသ်ာွးပခင်း။ curly

ကျးီထဖါင်းကား န ပါး၊လညရ်စ၌် အထမွးအမညး်ထရာင်ရှိထသာ စကားသင်၍မတတထ်သာ ကကကတ်ထူရးွတစမ်ျို း။ parrot

ကျးီထဘာင် န တခံါးရကွတ်ပ်ဆင်ရန် ထလးဖကပ်တလ်ည ်အနားခတထ်ေားထသာ သစသ်ားထခွ။ raven frame

ကျးီမချီ န စပါးအမည ်တစမ်ျို း။ grain

ကျးီမတုံး န ကကကတ်ထူရးွ၏အငမီးပံု အရကွ ်ထွေကထ်ပါ်ပဖစထ်သာ ထေန်းပင်ငယ။် palm

ကျးီမနားပင် န ဆားငန်ရညမီှ် ရာတင်ွထပါကထ်ရာကတ်တထ်သာ ထေင်းရှုးပင်နှင့် အရကွ ်ဆင်တထူသာ သစပ်င်တစမ်ျို း။

ကျးီယကပိ်တ် န none

ကျးီရမီဝါ န ထရမထရာင်ကဲ့သို ့၀င်းဝါထသာ ကကကတ်ထူရးွတစမ်ျို း။ “စပါးဖျာမှာ၊ ကျးီနားထရ၊ ကျးီရမီဝါကို နှင်ခလုိကထ်လ၊ ထခကျွေးထခကျွေး” ထတး။ parrot

ကျးီလင်း၁ န ထပခထထောကတ်စဖ်က ်မသန်စမ်ွး၍ နိမ့်တုံပမင့်တုံ ထထော့ကျို းထထော့ကျို း သာွးသ။ူ with a limp

ကျးီလင်း၂ ကကိ ထပခထထောကတ်စဖ်က ်မသန်စမ်ွး နိမ့်တုံပမင့်တုံထထော့နဲထ့ထောနဲသ့ာွးသည။် with a limp

ကကဝိိ ထပခကျို း ထသာသ ူလမ်းသာွးသကဲ့သို ့ထထော့ကျို းထထော့ကျို း။ with a limp

ကျးီဝါ န အဝါထရာင်အထမွးရှိထသာ ကကကတ်ထူရးွတစမ်ျို း။ parrot

ကျးီသာ၁ ကကိ ကျးီငှကတ်ိုသ့ည ်သာယာထသာအသပံဖင့်ပမညတ်န်ွပခင်းကိုပပုသည။် “ကျးီသာမှ ဧည့်လာ” ပံု။

ကျးီသား န ကကကတ်ထူရးွငှက။် parrot

ကျးီသားထသျှ န မပပင်းပျမံထရာက ်ထသးထသာထကျးငှကထ်လး။ bird

ကျးီသန္တာ န parrot

ကျးီဟာသးီ န မှည့်လျှင်အသးီ နီရထဲသာ နွယပ်င်အသးီတစမ်ျို း။

ကျးီဟက် န သစ၊်ဝါးစသည့်အဖျားကို ခွ နှစခွ်လုပ်ထေားထသာအရာ။ အမ်ိထခါင်မုိးထသာအခါ “ကျးီဟက”်ပဖင့် ဓနိပျစပုိ်ထုိေး၍ ကမ်းလှမ်းရသည။် none

ကျးီအာသးီ ကကိ မှည့်လျှင်အသးီ နီရထဲသာ နွယပ်င်အသးီတစမ်ျို း။

ကျးီအကပိ်တ် န none

ကျု

ကျူ၁ န အပင်ကား ဝါးနှင့်တ၍ူ ပါး၏။ အရကွက်ားပမကလုိ်ရှိငပီး ထပမနိမ့်ပုိင်းကိုင်းတင်ွ ထပါက ်ထသာ ကိုင်းပင်တစမ်ျို း။ rush

ကျူ၂ န sound

ကျူကျူ၁ ကကိ အဆကမ်ပပတ ်အသကံို ပပုသည။် rattle

ကျူကျူ၂ န အသရံညှလ်ျားစာွ သဆုိီ ထသာအသ။ံ rattle

န ထဆးတန်လုပ် ရာတင်ွအထကာင်းဆံုးထသာ သစတ်စမ်ျို း။ briar

ကျူလှညး် န ဆားငံရည ်မီှရာတင်ွထပါကသ်ည့် ၃ထတာင် ၄ထတာင်ခန်ရ့ညှထ်သာ ပမကတ်စမ်ျို း။

ကျူအးီ၁ ကကိ နားခံသာထအာင် သာယာ စာွ သဆုိီခမကက်ကားသည။် mellifluous

ကျးီထပါင်းတ
က် စဉ်

စဉ်

ကျးီထပါင်း
လုိက် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

plant grow in salty 
place စဉ်

ကျပ်ပိတအ်မ်ိ စထသာအထဆာကအ်အုံတင်ွ ထခါင်မုိးထိေပ်စန်ွးနှစဖ်ကရ်ှိ ထုေပ်တန်းနှင့် ထခါင်မုိးအကကားထဘးနံရနှံင့်တစစ်ပ်တညး် သုံး
ထထောင့်ခကျွေန်းထနထသာထနရာကို မုိးထရမ၀င်ရထအာင် ပိတထ်ေားထသာအရာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကျးီလင်း ကျးီ
လင်း၂ စဉ်

စဉ်
of crows give a melodious 
cry(usually taken as good 
omen and as a sign 
promising arrial of guests) စဉ်

စဉ်

စဉ်

နှုတသ်းီနှင့်လညရ်စနီ်၍ ကိုယထ်ေညအ်စမ်ိးထရာင်ရှိထသာ ကကကတ်ထူရးွအငယ ်စား တစမ်ျို း။ “ကျးီသားလညး်သန္တာ၊ ကျးီရမီဝါထက၊ 
ချန်ိခါလညး်တိုင်လတ၊် ဥချန်ိပဖစထ်က၊ သစထ်ခါင်း ၀င်ထရ” စနန္ဒားဖ့ဲွ။ စဉ်

kind of creeper. 
“Trichosanthes palmata” စဉ်

စဉ်

kind of creeper. 
“Trichosanthes palmata” စဉ်

ကျပ်ပိတအ်မ်ိ စထသာအထဆာကအ်အုံတင်ွ ထခါင်မုိးထိေပ်စန်ွးနှစဖ်ကရ်ှိ ထုေပ်တန်းနှင့် ထခါင်မုိးအကကားထဘးနံရနှံင့်တစစ်ပ်တညး် သုံး
ထထောင့်ခကျွေန်းထနထသာထနရာကို မုိးထရမ၀င်ရထအာင် ပိတထ်ေားထသာအရာ။ စဉ်

စဉ်

၁၊နဲှ၊ထခပတိ့ုကို သာသာယာယာ ရညှလ်ျားစာွ တးီမှုတထ်သာအသ။ံ “ကျူသသံာယာ၊ တးီ မှုတပ်ါသည။် သဝံါညင်ှးညင်ှး၊ပမပမ
တညး်” ထရးှထံုေး။ ၂၊အသကံို ပဖညး်ညင်ှးသာယာ ရညှလ်ျားစာွတးီမှုတ ်ပခင်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကျူထထောက်
ကျူနွယ် စဉ်

grass grow in salty 
place စဉ်

စဉ်



.

ကျူအးီ၂ န သာယာစာွ သဆုိီခမကက်ကား ထသာအသ။ံ mellifluous sound

ကျူး

ကျူး၁ ကကိ ultra sound

ကျူး၂ ကကိ cradle

ကျူး၃ ကကိ သတူစပ်ါးကို မိမိကအလျင် တင်စားပပုမူသည။် “မဆင်မပခင်၊ အလျင်တင်ကျူး” တိုက။် allegorical

ကျူး၄ ကကဝိိ အမျကပ်ပင်းစာွ ထွေကလ်ျက။် “ထမာဟတကက်ျူး၊ မာန်ဟးူဟးူပဖင့်” ရခုိင်ကာ။ wrathful

ကျူး၅ န သာယာစာွပမညတ်န်ွထသာ အသ။ံ “သသံာသာနှင့်၊တန်ွကာလညး်ကျူး” ထမျာက။် mellifluous sound

ကျူးထကျာ်၁ ကကိ mellifluous

ကျူးထကျာ်၂ ကကိ ၁၊ထလာက၏ ထံုေးထေမ်း စဉ်လာကို ထကျာ်လွန်ထဖာကဖ်ျကသ်ည။် ၂၊တစပ်ါးသ၏ူပုိင်နကထ်ပမကို၀င်ထရာကသ်ည။် commit

ကျူးရင့် ကကိ သာယာစာွထသာအသပံဖင့် သဆုိီပမညတ်န်ွသည။် “ကျူးရင့်သသံာ၊ တစါစါပဖင့်၊ ပမညတ်န်ွလတ၊် ပင်တလတတ်င်ွ” လွမ်း။ mellifluous

ကျူးလွန် ကကိ commit

ကျူးဟတိ် ကကိ read

ထကျ

ထကျကန်ု ကကိ reconciliation

ထကျဆပ် ကကိ အထကကးအငမ်း အကန်ု ဆပ်ငပီးသည။် convenient

ထကျထထောက် နဝိ လစဟ်င်းမှုမရှိထသာ။ ပပည့်စုံထသာ။ perfect

ထကျနက် ကကိ မိမိအလုိထတာ်ကျပဖစ၍် နှစ ်သကအ်ားရသည။် satisfy

ထကျငပီ ကကိ ထပပသာွးသည။် ထကျလညသ်ည။် convenient

ထကျပွန် ကကိ ၁၊တတက်ကျွေမ်းနားလညသ်ည။် ၂၊ကျထရာကသ်ည့်တာ၀န်ကို ငပီးပပတထ်အာင်လုပ် ထဆာင်သည။် take

ထကျး

ထကျးကိုင် န headman

ထကျးကကးီ ကကိ ထစျးနှုန်းပမင့်မားသည။် ထစျးကကးီသည။် တန်ဖုိးများသည။် တန်ဖုိးကကးီသည။် expensive

ထကျးခက် ကကိ thankless

ထကျးစုံ န နှစခု်။နှစခ်မာ။ သားပမတအ်စုံ၊ “စထနတင်ွထက၊ ထရမရင်ဖတမှ်ာ၊ သားပမတ ်ထကျးစုံ” ရာမ။ bi

ထကျးဇူး၁ န တစဉီ်းထပါ်တင်ွ တစဉီ်းကပပုအပ်ထသာ ထကာင်းမှု။ ဂုဏ ်၊ အစမ်ွး သတ္တ ။ိအကျို းတရား။ thankful

ထကျးဇူး၂ န matters

ထကျးဇူးကန်း ကကိ သတူစပ်ါးက ပပုဖူးထသာထကျးဇူးကို မသမိပမင်ပဖစသ်ည။် ထထောက ်ထေားင့ဲညာှမှုမရှိပဲ ထပပာဆုိပပုမူသည။် thankless

ထကျးဇူးခံ န သတူစပ်ါးက ပပုဖူးထသာ ထကျးဇူးကို ခံယသူ။ူ be in somebody’s debt

ထကျးဇူးခံစား ကကိ တမလွန် ဘဝ၊ ယခုဘဝတင်ွပပုခ့ဲထသာ ထကာင်းမှုထကကာင့် အကျို းခံစား ရသည။် effectiveness

စဉ်

၁၊လွန်လွန်းသည။် အထူေးပုိ ကသဲည။် “နှစမ်ပဖါ၊ လှညကပ်ပာမှာ၊ ထမ့ွထလျာ်ပံုထူေး၊ စကထ်တာ်ထခါ်ထလ၊ ထပျာ်ထတာ်ကျူးထက၊ အပ်ိ
ကကူး ပါဘ”ိ ဓမ္မသာ။ ၂၊ထကျာ်လွန်သည။် “သုံးလလံုးစင်၊ မပမင့်ကာလကျူး၍” သျှင်ထီွေး။ ၃၊တမ်းတ၍ ထကကကွဲ ဝမ်းနညး်သည။် 
“သားလှကိုလျှင်၊ ကကည့်မပမင်ထသာ်၊ ထရမရင်ခတထု်ေ၊ ထေကအ်ာကာကို၊ ထမျှာ်ကာမှန်းများ၊ လွမ်းပခင်းကျူးလ့ုိ” ထောနု။ ၄၊ထူေးပခား
သည။် ဆန်းပပားသည။် “အဆန်းအထူေး၊ အကျူးအလွန်” သိုက။် ၅၊ပုိသည၊် လွန်ကထဲသာ အသပံဖစထ်ပါ်သည။် “လှိုင်းဂယက်
ထက၊ ယကတ်ကသ်နှံင့်၊ ထတာင်သလံညး် ကျူး၊ ဝါထယာထမထလ၊ ထတာင်လီဖျူးထက၊ ထမျှာ်ရှု တိုင်းပင်” ဓမ္မသာ။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်
၁၊တစဖ်ကသ်ားကို မိမိအလုိသိ့ု စတိည်တွပ်ါလာထအာင် လုိကထ်လျာစာွ ထပပာဆုပပုမူ သည။်ထချာ့ထမာ့သည။် ထချာ့သည။် ၂၊သာသာ
ယာယာ ချို ထအးထသာအသပံဖင့် သဆုိီခမကက်ကားသည။် ၃၊ထရှ့ထနာကဝဲ်ယာလှုပ်ရာှးထစရန် ပုခကလ်မဲသည။် “ဧထလးယင်ယင်၊ ပမ
ထညာင်ပင်မှာ၊မိခင်လဲွထက၊ ကျူးဧစကပ်ါဦး၊ မိသညး်အ”ူ ဥဒိေန်တ။ု ‘အပ်ိပါ အပ်ိပါ၊ ပုလဲညာှထက၊ သညး်ချာတဦး၊ပမဧယင်မှာ၊ 
တင်ကာကျူးထက၊ သားဦးထမာင်လှ” သားထချာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သာယာထသာအသကံို ပဖစထ်ပါ်ထစသည။် “ဖုိးထခါင်းကျူးထကျာ်၊ သသံာ သာနှင့်”ထမျာက။် “ဖုိးထခါင်ကျူးထကျာ်၊ မ,ထတာင် ရုိး
ထပါ်” ထတး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ထကျာ်လွန်သည။် “သုံးပုိထကကျူးလွန်၊ ညည့်သိုင်ယမှံာ၊ ပျကံာထမထေက ်ဝဲ၍” ထမတ္တာတ။ု ၂၊ပပစမှ်ားသည။် “လင်သားဧကန်၊ 
ကျူးလွန်ခ့ဲလညး်၊ သညး်သညး်ခံပျာ၊ ပပန်ပါလုိ ထကကာင့်”ရာမ။ စဉ်

ရတွဆုိ်ခမကဟ် သည။် ရကွဖ်တသ်ည။် သရဇ္ဈာယသ်ည။် “မညမှ်န်းပရတိ၊် ကျူးဟတိရ်တွဘ်၊ိ ဘမု္ိမမကကင်း၊ ပရတိမ်င်းက၊ နာ
ပခင်း အအံာ၊ ဘဓိမ္မာနှင့်” ပါရာ။ စဉ်

၁၊မထကျမနပ် မသင့်မတင့်ရှိ ထသာ အထကကာင်းအရာများ စတိမ်ျား အကန်ုထအးငငိမ်း သာွးသည။် ထကျထအးသည။် ၂၊ အမှုအခင်း
ငပီးထပပသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ထငွ၊ထကကး၊ ဘဏရံု်း၊ ဆုိကက်နားစသညတ်ိ့ုတင်ွ စာရင်းအင်းကိုင်ပခင်း၊ လုိအပ်ချကမ်ျားကို ထရးသားပခင်းစထသာ လုပ်ငန်း 
ဆုိင်ရာတိ့ုကို ထဆာင်ရကွရ်ထသာ အမှုထေမ်း။ ၂၊ရပ်ရာွတင်ွ အကကးီအက။ဲ ၃၊ ထကျးရာွနယထ်ပမ ထဒေသဆုိင်ရာကို သတမှ်တပ်ပု၍ 
အခွန်ဘဏ္ဍာများ  ထကာကခံ်စားသုံးပုိင်ခွင့်ကို ထပးအပ်ပခင်းခံရသ။ူ စဉ်

စဉ်

ပပုဖူးထသာထကျးဇူးကို မထထောကထ်ေားပဲ ထပပာဆုိပပုမူသည။် ထကျးဇူးကန်း သည။် ထကျးစပ်ွသည။် “ထကျးဇူးသျှင်ကို ထကျးခက ်နန့်
သတ”် ရုိးရာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထကကာင်းအမျို းမျို း။ အထကကာင်းကစိအ္ထထွေထထွေ။ အထကကာင်းထကကာင့်။ “ထရာကမ်ထမာင်၊ ငထမျာကထ်တာင် ထကျးဇူးထကကာင့်၊ အမှု
ထူေထေပ်၊ရတ္ိတယာ၊ သိုင်ထခါင်အခါမှာ၊ ထကာင်း ထကာင်းပင်လညး် မအပ်ိရ” ငထစ။ွ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ထကျးဇူးဆပ် ကကိ တစပ်ါးထသာသကူ မိမိအား အကျို းပဖစထွ်ေန်းထစသညက်ို တုံ ့ပပန်ထသာ အား ပဖင့် ၎င်းအားအကျို းပဖစထွ်ေန်းသကထ်ရာကထ်စသည။် be in somebody’s debt

ထကျးဇူးတရား န သတူစပ်ါးကပပု၍ သကထ်ရာကထ်သာ အကျို းထကျးဇူး။ be in somebody’s debt

ထကျးဇူးတရစ် ကကိ thankless

ထကျးဇူးတင် ကကိ သတူစပ်ါးက ပပုဖူးထသာ ထကျးဖူးဂုဏက်ို ထုေတထ်ဖါ်ထပပာဆုိသည။် be in somebody’s debt

 ထကျးဇူးနစ် ကကိ ထကျးဇူးကန်းသည။် thankless

ထကျးဇူးပပု ကကိ ကကည့်ရှုထစာင်မသည။်အကျို းပဖစထွ်ေန်းထစသည။် beget

ထကျးဇူးပပန် ကကိ တစပ်ါးထသာသကူ မိမိအား အကျို းပဖစထွ်ေန်းထစသညက်ို တုံ ့ပပန်ထသာ အား ပဖင့် ၎င်းအားအကျို းပဖစထွ်ေန်းသကထ်ရာကထ်စသည။် beget

ထကျးဇူးသျှင် န ထကျးဇူးပပုဖူးထသာသ။ူ အရင်ှ။သခင်။ လင်။ “အကကျွေန်ထိေပ်တင်၊ ထကျးဇူးသျှင် ၏။ သခင်အရင်း၊ သမင်မင်းကား” ထွေန်းဘ။ိ master

ထကျးဇူးဟိ ကကိ သတူစပ်ါးကပပုထသာ ထကျးဇူးအကျို းသကထ်ရာကသ်ည။် အကျို းရှိသည။် effective

ထကျးဆပ် ကကိ ထချးယခ့ဲူထသာထငွကို ပပန်လညထ်ပးဆပ်သည။် ဥပစာ၂၊အပပစရ်ာှသည။် ၃၊ထကျးဇူးကန်းသည။် unthank

ထကျးထတာ န ၁၊ထကျးပင်များထပါက ်ထရာကထ်သာထနရာ။ အရပ်။ ၂၊ငမို မှ့ထဝးထခါင်ထသာထနရာ အရပ်၊ ရာွငယ။် village

ထကျးတိုင် န ၁၊ထပမနှင့်ပတသ်က၍် တိုင်းထွောစစထ်ဆးပုိင်းပခား သတမှ်တမ်ှုဆုိင်ရာ အတတ ်ပညာ ၂၊ယင်းအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်သ။ူ geologist

ထကျးတိုး ကကိ ၁၊ကကးီပွားသည။် ချမ်းသာ သည။်၂၊ထစျးနှုန်းတိုးပမှင့်သည။် ၃၊အထကာကအ်ခွန် တိုးပွားသည။် wealth

ထကျးထေမ်း န လယထ်ပမစသညဆုိ်င်ရာ တန်ဖုိးထပးသင်ွးရမည့် အခထကကးထငွ။ tax

န taximan

ကကိ လယထ်ကာင်း ထပမထကာင်းစသညဆုိ်င်ရာ၌ အခွန်အတတုက်ို တိုးပမှင့်၍ ထကာကခံ်သည။် tax

ထကျးပါ ကကိ အဖုိးတန်သည။် precious

ထကျးပင် န ပန်းဆုိင်ကဲ့သို ့တွဲလျား ကျထသာညာှတတံင်ွ သးီပွင့်ထသာအပင်တစမ်ျို း။ ကျညး်ပင်။ none

ထကျးမလီ န wind

ထကျးရတတ် န ဥစာ္ထကကးထငွကကယဝ် ချမ်းသာသ။ူ wealthy man

ကျည်

ကျည် န အဆစပ်ါထသာဝါးကို ပပုလုပ်ထေားထသာ တစဖ်ကပိ်တထ်ေည့်စရာတစမ်ျို း။ bamboo

ကျညစ်ိ န ယမ်းထထောင်းထသနတတ်င်ွထေည့်၍ပစထ်သာသမံဏအိထစလံု့းကဲ့သိုထ့သာခဲလံုးငယ။်ကျညထ်စ။့   cartridge

ကျညထ်တာက် န

ကျညထုိ်ေး န none

ကျညပုိ်င်း န ဝါးကို ပုိင်းပဖတထ်ေားထသာ တစဖ်ကပိ်တက်ျည။် bamboo

ကျညပိ်တ် န အထပါက ်အထခါင်းရှိသင့်သထလာကမ်ရှိပဲ အသားပိတထ်နထသာ အရာ။ အထခါင်းမရှိထသာ ဝါး။ bamboo

ကျည့် န

ကျညး် န ပန်းဆုိင်ကဲ့သို ့တွဲလျား ကျထသာညာှတတံင်ွ သးီပွင့်ထသာအပင်တစမ်ျို း။ ကျညး်ပင်။ tamarind

န

စဉ်

စဉ်

၁၊သတူစပ်ါးက ပပုဖူးထသာ ထကျးဇူးတရားကို မထထောကမ်ထေားပဲ ထပပာဆုိပပမူသည။် ၂၊သတူစပ်ါးက ပပုဖူးထသာ ထကျးဇူး တရားကို
ချးီကျူး၍ မထပပာဆုိပဲ အပပစထ်ပပာဆုိပပု မူသည။် “ထကျးဇူးတရစ၊်စတုစ်တုန်စ”် ရုိးရာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကျးထေမ်းမ
ကကးီ ၁

၁၊လယထ်ပမ စသညဆုိ်င်ရာ အခွန်အတတုက်ို ထကာကခံ်သ။ူ ၂၊မိမိ ထံေသိ့ုဝင်လာသမျှထသာ ထငွထကကးတိ့ုကိုစာရင်းနှင့်တက ွ
စနစတ်ကျထိေန်းသမ်ိးရထသာ အမှုထေမ်း စာထရးကကးီ အကကးီစားမျို း။ စဉ်

ထကျးထေမ်း
ကကးီ၂ စဉ်

စဉ်

စဉ်
၁၊မုိးလအခါ အထရှ့အရပ်မှ တိုကခ်တလ်ာထသာထလသည ်ထတာကကို ထတာင်ကကား အထနာကအ်ရပ် မှထွေကလ်ာထသာ ထလ။ ယင်း
ထလတိုကခ်တလ်ာလျှင် အသညး်စမ့်ိထအာင် ချမ်းထအးလှသည။် ၂၊ထတာအုံထတာဖျားမှ တိုကခ်တ ်လာငပီး၊ ထတာကကို ထတာင်ကကားမှ 
တစဟ်န်ုထုိေးထွေက ်လာထသာ ထလ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
ထရစသညသ်ယယ်ရူန်၊ သိ့ုမဟတု ်တစစ်ုံတစခု်ထေည့်ရန် ပပုလုပ်ထေားထသာ တစဖ်က ်ပိတဝ်ါးကျည။် “ခီွးကျားခီွးထကကာင်၊ ခီွးနှစ်
ထကာင်ကို၊ ရှိထဆာင်ထခါ်ထပမာက၊် ပမှား ကျန်ိထတာကက်ို၊ ထနာကမှ်ာလညး်လွယ”် ထကာ်။ “လ့ူပပညရ်ပ်မှာ၊ ထုိေဆရာထံေ၊ ဗူးကျန်ိ
ထတာကနှ်င့်၊ ထသာကစ်ားရန်ကို၊ နညး်ခံငပီးထထွေ” ဘန်ိး။

short length bamboo 
closed at one end စဉ်

ဝါးကိုပပုလုပ်ထေားထသာ တစဖ်ကပိ်တက်ျည၌် ငါး၊ ဟင်း၊ဆား၊ငရုပ် စသညက်ို အစုံထေည့်ငပီး အိုးစသညနှ်င့် ချကသ်ကဲ့သိ့ု မီးပဖင့် 
ချကရ်သည့် ချကန်ညး်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထရထသာကမ်ျို သည။် တစက်ျို က၊်တစခွ်က၊်တစဖွ်ာ စသညပ်ဖင့် သခမင်္ဂျာပဖင့် တွဲ၍သုံးထသာအရာ။ ဆီးတစက်ျည့်၊ရတီစက်ျည့်၊ 
အန်ုးရညတ်စက်ျည့်စသည။် “အန်ုးရည၊်ထေန်းရည၊် တခပ်တကျည့်၊ ငါတိ့ုညညှ့်မည၊် ထသာကက်ကထလထလာ” ဥဒိေန်။

A short length bamboo 
closed at one end စဉ်

စဉ်

ကျညး်
ကထတာက်

ဆားငန်ရညမီှ်ရာတင်ွ ထပါကတ်တထ်သာအပင် မကကးီမငယ ်အသးီနှစဖ်ကခ်ကျွေန် သုံးထပမှာင့် ညာှတ၌ံသယွတ်န်း၍ သးီထသာအပင် 
တစမ်ျို း။ “ကျးီကတတုပ်င်ရင်း၊ ဟန်ိးစခွင်း၊ ချဉ်းထလထမာင်မင်း၊တစထ်ယာကခ်ျင်း” ငထစ။ွ

plant grow in salty 
place စဉ်



.

ကျယ်

ကျယ၁် ကကိ broad

ကျယ၂် ကကိ သတူစပ်ါးအထပါ် ရန်လုိစတိပ်ဖင့် ထပပာဆုိပပုမူသည။် take issue with

ကျယ၃် န မုိကမဲ်သ။ူ အသဉိာဏဆ်င်ပခင်မှု ကင်းမ့ဲသ။ူ လူမုိက။် Bone-head

ကျယ၄် နဝိ ကျဉ်းထပမာင်းသည ်မဟတုထ်သာ။ တစဖ်ကနှ်င့်တစဖ်က ်အလှမ်းကာွထဝးထသာ။ vastest

ကျယထ်ပပာ နဝိ အလွန်ကျယထ်သာ။ “အထပပာကျယထ်က၊ ပင်လယန်ဒီေ၊ ယကဝီ်ဝီနှင့်” ဓမ္မ သာ။ vastest

ကျယပ်ပန် ့ နဝိ ညညီတွက်ျယဝ်န်းထသာ မျကနှ်ာပပင်ရှိထသာ။ wide

ကျယထ်လာင် နဝိ လွန်မင်းစာွကျယ ်ထသာအသရံှိထသာ။ racket

ကျယဝှ်မ်း နဝိ နကရ်ှိုင်း၍ ကျယထ်သာ။ commodious

ထကျာ

ထကျာ၁ ကကိ uppish

ထကျာ၂ နဝိ ၁၊ထချာထမွ နူ့းညံ့ထသာ။ ညကထ်ညာထပပပပစထ်သာ။ ၂၊လှပတင့်တယရ်ှုချင်စဖွယ ်ထကာင်းထသာ။ benign

ထကျာ့၁ ကကိ trap

ထကျာ့၂ န ကကို းလွန်စသညတ်ိုပ့ဖင့် တရိစ္ဆာန်စသညက်ို ထကျာ့ထထောင်ဖမ်းထသာ ညတွက်င်ွး တစမ်ျို း။ trap

ထကျာ့ကကို း န ယက္က န်းကရိယိာ ထကျာ့ဝါး လံုးကိုချို င်ထသာ ကကို း။ string

ထကျာ့ကင်ွး န တရိစ္ဆာန်စသညက်ို ထထောင်ဖမ်းရန် ကကို းကင်ွး။ trap

ထကျာ့တံ န ယက္က န်းသုံးကရိယိာတစမ်ျို း။ equipment

ထကျာ့ထထောင် ကကိ ကကို းလွန် ထကျာ့ကင်ွး တိုပ့ဖင့်ထထောင်သည။် catch

ထကျာ့ဖမ်း ကကိ ကကို းလွန်ထကျာ့ကင်ွးတိုပ့ဖင့် ဖမ်းသည။် catch

ထကျာ့ရစ် ကကိ ကကို းလွန်ကိုအထေကမှ် ထအာကသ်ိုလ့ျှို သင်ွး၍ ပတရ်စယ်သူည။် tie

ထကျာ့ဝါးလံုး န အတိုင်ချညမ်ျား မရှုပ် ရထအာင် ချညလ်မာနှစထ်ေပ်ကကားတင်ွ ထုိေးသင်ွးရထသာ ဝါးလံုး။ bamboo

ထကျာ်

ထကျာ်၁ ကကိ ultra

ထကျာ်၂ ကကိ excellent thing

ထကျာ်၃ နဝိ အရပ်မျကနှ်ာ ပျံ နံှ့သ့တင်းရှိထသာ၊ “သားကသရသ၊ ငါ့သတင်းထတာ်၊ သင်းကာထကျာ်လုိ”့ ရာမ။ pervade

ထကျာ်၄ ကကိ ဆီပူတင်ွထေည့်၍ ကျကန်ပ်ထအာင် ပပုလုပ်သည။် “ဒေါးနှင့်တင်ပျာ၊ ရင်ကိုလညး်ခဲွ၊ မုန်မု့န်တ့ာွကာ၊ ဆီနှင့်ကကျွော၍” ထောနု။ boil

ကကဝိိ cute voice

န ချစစ်နုိး ပဖင့် မပပတမ်လတထ်ခါ်ထဝါ်ထနထသာအသ။ံ cute voice

ထကျာ်ကကား၁ ကကိ ပျံ နံှ့ထ့ေင်ရာှးထသာ သတင်းရှိသည။် pervade

ထကျာ်ကကား၂ နဝိ ပျံ နံှ့ထ့ေင်ရာှးထသာ သတင်းရှိထသာ။ pervade

၁၊ကျဉ်းထပမာင်းပခင်းမဟတု ်ပဖစသ်ည။် တစဖ်ကနှ်င့်တစဖ်ကအ်လှမ်းကာွသည။် ၂၊ကိုယနှ်င့်မတန်ထအာင် ထပပာဆုိပပုမူသည။် 
“လဟာပပင်ကျယ၊် ပမစပ်င်လယမှ်ာ၊ ထမျာခ့ဲရထကကာင်း” ထောနု။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မိမိကိုယက်ို ဂုဏတ်င်လုိထသာ စတိပ်ဖင့် ထပပာဆုိပပုမူသည။် ဝင့်ဝါပ လမားသည။် “ထမာင်ထတာ်ဘရုား၊ ယခုတင်ွထလ၊ သူ့ရင်းသွီး
ထက၊ သမီးသားကို၊ ထကျာရထအာင်သာ” ဘဓမ္မသာ။ စဉ်

စဉ်

၁၊ကကို းလွန်ကင်ွးတိ့ုပဖင့် ထတာတရိစ္ဆာန်စသညက်ို ထထောင်သည။် တစထ်ကျာ့ နှစထ်ကျာ့စသညပ်ဖင့် တစဖ်န်ထေပ်၍ ပပုလုပ်သည။် ပစ်
ရစသ်ည။် ၂၊ကကို းစသညက်ို အထေကမှ် ထအာကသ်ိ့ု လျှို သင်ွးရစယ်သူည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊အထေကမှ်ပဖတ၍်သာွးသည။် တစဖ်ကမှ်တစဖ်ကသ်ိ့ုအထပါ်က ကးူသာွးသည။် ကင်ွး ထရာှင်၍သာွးသည။် “ငမိုင်ခွင်ထဟမာ၊ ဤ
ထတာတန်းကို၊ သန်းလ့ုိထကျာ်ထသာ်” ရာမ။ ၂၊လွန်ထပမာကသ်ည။် လွန်သည။်ပုိသည။် ကျူးသည။် “သုံးပုိထကျာ်၍၊ လင်းခါလညး်
နီ၊ ညည့်အချန်ိမှာ” ထောနု။ စဉ်
ထူေးခကျွေန်ထေင်ရာှးထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်၊ လူတိ့ု၏အမညတ်င်ွ “ထကျာ်”တပ်၍ သုံးနှုန်းပခင်း။ ဘွ့ဲလကမှ်တဆ်ကက်ပ်ပခင်းကို ပပုသည။် “သျှင်
ထကျာ် မုနိသျှင်ထကျာ်ဘရုား၊ ပထေမထကျာ်၊ သာမထဏထကျာ်စ သည့်တိ့ုပဖစသ်ည။် “ထလာင်းမင်းထကျာ်လျှင်၊ အသာ လညး်ထေ” 
ထဒွေး။ “မထဟသထီခါ်၊ ထဒေဝီထကျာ်ဟ၊ု မယထ်တာ်မိဘရုား” ဓမ္မသာ။ “နဂါးပတလွ်န်းထကျာ်၊ ကမ္လာနှင့်၊ သားထတာ်ကိုဖက”်ထကာ်။ 
ထူေးကထဲသာ အရာဝတ္ု ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကျာ်ထကျာ်
ကျပ်ကျပ်၁

ချစစ်ဖွယထ်သာအသပံဖင့် မပပတမ်လတ ်ဆကက်ာ ဆကက်ာ ထခါ်ထဝါ်လျက။် “ထကျာ်ထကျာ်ကျပ်ကျပ်၊ ရးီထတာ်ရးီထတာ်၊ အခါခါ
လျှင်၊ ထခါ်လှါလတထ်က” ထကာ်။ စဉ်

ထကျာ်ထကျာ်
ကျပ်ကျပ်၂ စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ထကျာ်ထစာ ကကိ ၁၊ဂုဏသ်တင်း ပျံ နံှ့ထွ့ေက ်ထပါ်လာသည။် ၂၊လမမ်းမုိးထွေကထ်ပါ်လာသည။် “သမီးရတနာ၊ထမသတီာဟ၊ု အထကျာ်တထစာ” ရာမ။ pervade

နဝိ ပျံလ့ှိုင်ထေင် ရာှးထသာ ဂုဏသ်တင်းရှိထသာ။ pervade

ထကျာ်ဇထဝငှက် န like bird

ထကျာ်နင်း ကကိ စညး်ကမ်းကိုလွန်ကျူး ထဖာကဖ်ျကသ်ည။် commit

ထကျာ်ဗျ န ထကကာ်ထလှာ်စရာ တမ်ိ၍ ပပန်ထ့သာ ဒေန်အိုး။ pan

ထကျာ်လွန် ကကိ ၁၊အခကအ်ခဲမှ လွတ ်ထပမာကသ်ည။်၂၊ အစဉ်အတိုင်းမဟတုပဲ် အကကားမှ ကကွလ်ပ်ချန်လှပ်၍ သာွးသည။် carry it off

ထကျာ်လမား ကကိ အထပါ်မှ ပဖတ၍် သာွးသည။် cross over

ထကျာ်ဝှန်၁ ကကိ ၁၊အနံှအပပား ထကျာ် ထစာသည။် ၂၊လမမ်းမုိးသည။် pervade

ထကျာ်ဝှန်၂ နဝိ အနံှအပပား ထကျာ်ထစာထသာ။ “ထကျာ်ဝှန်ဝှန်ဆူ့း၊ မထဟာ်ဟ၏ူ” ကင်း မထဟာ်။ pervade

ထကျာ်သဲ့၁ ကကိ pervade

ထကျာ်သဲ့၂ နဝိ အနံှအပပား ထကျာ်ထစာထသာ။ “ထကျာ်ဝှန်ဝှန်ဆူ့း၊ မထဟာ်ဟ၏ူ” ကင်း မထဟာ်။ pervade

ထကျာ်သန်း ကကိ အထေကမှ် ပဖတသ်ာွး သည။် cross over

ထကျာ်ဟိုး၁ ကကိ လမမ်းမုိးထကျာ်ထစာသည။် အနံှအပပားထကျာ်ထစာသည။် “လူခွ့င်ထကျာ်ဟိုး၊ စာတကာတင်ွ၊ ထခါင်ကမုိးလုိ”့ နရဒေ။ pervade

ထကျာ်ဟိုး၂ နဝိ လမမ်းမုိး၍ ထကျာ်ထစာ ထသာ။ pervade

ကျက်

ကျက၁် ကကိ မထမ့ရထအာင်ရတွဖ်တ ်သရဇ္ဈယ ်ပခင်းကိုပပုသည။် ကျကမှ်တ။် read

ကျက၂် ကကိ warm

ကျကက်ျက် ကကဝိိ hot

ကျကက်ျကဆူ် ကကဝိိ thriving

ကကဝိိ vociferate

ကကဝိိ အပူရှိန်ပပင်းစာွ ထိေထတွ ပ့ခင်းကိုခံရထသာအားပဖင့်။ hot

ကျကစ်နူ န ဆားငန်ထရမီှရာတင်ွ ထပါကတ်တထ်သာအပွင့်ကကို င်လှိုင်ထသာအပင်တစမ်ျို း။

ကျကစ်နူပျား န honey

ကျကစ်ာ န မထမ့ရထအာင် မပပတရ်တွဖ်တ ်သရဇ္ဈယရ်သည့်စာ။

ကျကစ်ား ကကိ ထနရာတစခု်တညး်သို ့မပပတသ်ာွးလာသည။် စတိ၀်င်စားလျက ်မပပတထ်လ့လာ သုံးသပ်သည။် learn

ကျကထ်တာ့ န ကျကတ်ာွလညပ်င်းတင်ွ အနီထရာင်ရှိထသာ ကကကတ်ထူရးွကကးီတစမ်ျို း။ parrot

ကျကပိ်တ် န none

ကျကမှ်တ် န ၁၊စာကိုနုတငံု်လညး်ရ၊ မှတလ်ညး်မှတမိ်သည။် ၂၊အသသံိုမ့ဟတု ်ရုပ်ကိုမှတ ်မိသည။် remember

ကျကရံု်း န jasmine

ကျကသ်ားငမီ န အသးီအနံှအပင်များကိုအားပဖစထ်စထသာကသဇာဓာတပ်ါရှိထသာ ထပမတစမ်ျို း။ compost

စဉ်

ထကျာ်ထစာ
သတင်း စဉ်

ထကျာတင်ွအပပာ၊ ရင်တင်ွအဝါရင့်ထရာင် စါသငယထ်လာကရ်ှိ နှုတသ်းီခကျွေန်ခကျွေန် အနညး်ငယထ်ကာက၍် မိမိအမညက်ို ထုေတထ်ဖာ်၍ 
သာယာစာွ သဆုိီပမညတ်တထ်သာ ငှကင်ယတ်စမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊အနံှအပပား ထကျာ် ထစာသည။် ၂၊လမမ်းမုိးသည။်
“အများခပဲ၊ ထဆးကိုစွဲ၍၊ ထကျာ်သဲ့ထိေမ့်ဆူ၊ မထဟာ်ဟ ူလျက”် ကင်းမထဟာ်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
၁၊ငရစဲထသာ ပူထလာင်မှု ဒုေက္ခ ဆင်းရကဲကသညက်ို ခံစားသည။် ၂၊အနာစသညတ်ိ့ု ပကတအိတိုင်း အသားပပန်ပဖစသ်ည။် အနာ
ကျက။် ၃၊အတု၊်အိုးစသညက်ို မီးဖုိပဖင့်ပပုလုပ်သပဖင့် အသုံးပပု နုိင်သည့်အပဖစသ်ိ့ုထရာကသ်ည။် ၄၊ထေမင်းဟင်းစသည ်ကို မီးပဖင့်
ချကသ်ပဖင့် စားသုံးနုိင်သည့်အပဖစသ်ိ့ုထရာက ်သည။် စဉ်
၁၊အသကံျယထ်လာင်စာွ သာွးလာလှုပ်ရာှး ထပပာဆုိလျက။် ၂၊အလွန်ပူပပင်းပပစာွ။ “နီလျှင်ကျကက်ျက၊် ပူပပင်းချကထ်ကကာင့်” 
ထရးှထံုေး “ပူထလာင်ကျကက်ျက၊် နီပူချကထ်ကကာင့်၊ ထကာကတ်က ်ထကာကပ်င်၊ ညှို းလျှင်ထပခာကသ်ွိ.ဪငမိုတ့ည။် ကျကက်ို 
အရင်းတည၍် ကျကက်ျကဆူ်။ ကျကက်ျက ်ပူ။ ကျကက်ျကရုိ်က။် ကျကက်ျကထ်လာင် စသညပ်ဖင့်လညး် သုံးနှုန်းကကသည။် စဉ်

၁၊မငငိမ်မသက ်လှုပ်ရာှး သာွးလာလျက။် ၂၊ဆူဆူညညံ ံအသကံျယ ်ထလာင်စာွ။ထအာ်ဟစထ်ကကးထကကာ်လျက။် “ဝန်း   ကျင်ရန်လှ
ည့်၊ လုပ်ကကတံိုကထ်သာ်၊ ကျကက်ျကဆူ်ဝှန်၊ ပျကထ်သပပန်၍” ရခုိင်ကာ။ စဉ်

ကျကက်ျက်
ရုိက်

၁၊မငငိမ်မသက ်လှုပ်ရာှးသာွးလာလျက။် ဆူဆူညညံ ံကျယထ်လာင်စာွ ထသာအသပံဖင့်။ “ထဆာင်ပန်းခွင်ထလ၊ မီးစင်ထေကမှ်ာ၊ ကျက်
ကျကရုိ်ကလ့ုိ်” နရဒေ။ စဉ်

ကျကက်ျက်
ထလာင် စဉ်

plant grow in salty 
place စဉ်

ကျကစ်နူပင်ပွင့်ချန်ိ တန်ခူးလတင်ွ အုံဖ့ဲွလာတတထ်သာ ပန်းဝတရ်ည ်စပ်ုပျတံတထ်သာ ပုိးထကာင်တစမ်ျို း။ ပျားတစမ်ျို း။ ယင်းပျား
ကို ‘အနန်းပျား’ ထခါ်၍၊ ယင်းပျားရညက်ို ‘အနန်းပျားရည’် ဟထုခါ်သည။် ၄င်းပျားရညက်ို ထသာကသ်ုံးထသာအားပဖင့် အသက်
ရညှသ်ညဟ်၏ူ။ စဉ်

lesson to be learnt by 
heart or to be memorised စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကျပ်ပိတအ်မ်ိ စထသာအထဆာကအ်အုံတင်ွ ထခါင်မုိးထိေပ်စန်ွးနှစဖ်ကရ်ှိ ထုေပ်တန်းနှင့် ထခါင်မုိးအကကားထဘးနံရနှံင့်တစစ်ပ်တညး် သုံး
ထထောင့်ခကျွေန်းထနထသာထနရာကို မုိးထရမ၀င်ရထအာင် ပိတထ်ေားထသာအရာ။ စဉ်

စဉ်

ထမမးထသာအပွင့်ပဖူပွင့်၍ စပံယပ်င်ကဲ့သိ့ု ချုပံင်တစမ်ျို းပွင့်ချပ်သုံးလမာပါသည။် “စပံယက်ျကရံု်း၊ ငါတကုံး”ထတး။ “ဝဲလကမင်္ဂျာတင်ွ၊ 
ထနာ်ဇာမုိးထစ၊ွ ပန်းငမိုင်လယမှ်ာ၊ သင်းထခွကျကရံု်း၊ ရူမဆံုးထအာင်” ဓမ္မသာ။ စဉ်

စဉ်
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ကျင်

ကျင်၁ န wrestling

ကျင်၂ န သားမထပါကထ်သာ ကကကဥ်၊ငှကဥ် အဥဟသူမျှ။ ကကကဥ်ကျင်စသည။်ကကကဥ်ဆန်ထချာင်။ egg

ကျင်၃ နဝိ ကကးီကျယထ်ေညဝ်ါထသာ။ ခန်ည့ားထသာ။ ဆန်းကကယထ်သာ။ “ခမ်းကျင်ငမို ပ့ပည၊် ရှုဖွယမ်ထညာင်း၊ မသာထထောင်းတညး်” ထရးှထံုေး။ facilitate

ကျင်၄ နဝိ ၁၊ထသးလွယထ်သာ။ လညက်ျင်၊ ခါးကျင်စသည။် ၂၊ညံ့ဖျင်းထသာ။ ၃၊ပိန်ကကုံထသာ။ thin

ကျင်၅ ကကိ သပိတ၊်အိုး၊ခွကစ်သညတ်ို၏့ အတင်ွးဖကက်ို ထရပဖင့်သာမန်ထဆးထကကာသည။် watch

ကျင်၆ ကကိ ထပမကကးီနှင့် ထရာထနှာထနထသာ ထရမစမှုန်၊့ ထငွစမှုန်တ့ိုက့ို ကျင်ထသာခွကတ်င်ွထေည့်၍ ထရတင်ွ အထပါ်ယမှံ အသာကျုံးစယုသူည။် pan for gold

ကျင်၇ ကကိ တတက်ကျွေမ်းလိမ္မာသည။် good as good

ကျင်၈ ကကိ bargain on

ကျင်၉ ကကိ burgeon

ကျင်ကိုင် ကကိ တစဦ်းနှင့်တစဦ်း အရှံုး အနုိင်လံုးထထွေးကကသည။် နပန်းလံုးသည။် fight

ကျင်ကျ၁ ကကိ ကျင်ကိုင်၍ နပန်းလံုး၍ အရှံုးခံရသည။် lose

ကျင်ကျ၂ န ကျင်ကိုင်၍ နပန်းလံုး၍ အရှံုးခံရသ။ူ loser

ကျင်ကျင် နဝိ thin

ကျင်ကကးီ၁ န ထရမခွက၊်ထငွခွက၊်ထရမထမာင် တန်း၊ ထငွထမာင်းတန်း၌ကိုင်ထသာ အကကးီစားကျင် န ပန်း သမား။ wrestler

ကျင်ကကးီ၂ န အစာထဟာင်း။ မစင်။ ထချး။အထလး။ shit

ကျင်ကကးီအမ်ိ န ၁၊ကျင်ကကးီစန်ွရ့ာ အမ်ိသာ။ ကဋီု၊ ၂၊ ၀မ်းတင်ွးရှိ ကျင်ကကးီတညရ်ာအစတိ ်အပုိင်း။ toilet

ကျင်ထကကာင်း န ဆီးသာွးရာခပန်ထပါက။် ureter

ကျင်ကင်ွး န dance

ကျင်ပခင်း န none

ကျင်ငယ် န အထပါ့။ ဆီး။ ထသးထပါကရ်ည။် Wee-wee

န referee

ကျင်ငယအ်မ်ိ န ၁၊ကျင်ငယတ်ညရ်ှိရာ အမ်ိ။ ဆီးအမ်ိ။ ၂၊ကျင်ငယစ်န်ွရ့ာ အမ်ိ။ ureter

ကျင်စည် န ကျင်ကိုင်သည့်အခါ စတိအ်ား ထေကသ်န်လာထစရန် ကျင်၏အပခင်းအရာကို တးီခတ ်ရထသာစည။် vat

ကျင်တလင်း န ကျင်ကစားရန် သးီသန်ပ့ပုလုပ်ထေားသည့် ထနရာ။ ညညီာစာွပပုလုပ် ထေားထသာထပမတလင်းပပင်။ ground

ကျင်တညး် န ကျင်ကိုင်ရန်အတကွ ်နှစထ်ယာကတ်စတ်ွဲစ ီစစီဉ်၍ပပုပပင်ထပးထသာသ။ူ none

ကျင်တိုက် ကကိ တစထ်ယာကနှ်င့် တစထ်ယာကက်ျင်နပန်းလံုးထထွေးထစသည။် fight

ကျင်တံ န referee

ကျင်ဒုိေင် န referee

တစဦ်းနှင့်တစဦ်း အားချင်းငပိုင်၍ ထအာကထ်ပခလွတက်ာ ထပမသိ့ုကျထအာင်လံုးထထွေးကစား ထသာ နညး်တစမ်ျို း။ “ထလာကဖီကက်၊ 
ထဆာင်ရကွ ်တခန်း၊ ကျင်လကပ်မ်းနှင့်၊ ထပမ၀န်းရုပ်သးီ၊ ရှုမညးီ ထအာင်” ဥရာဇ်။ “ကျင်ကိုနပမ်း၊အခန်းခန်းကို၊ အမ်ိသအူကကျွေန်၊ 
ပမင်လတပ်ပန်ထက” ရခုိင်သာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
၁၊ကကယိာကို ထထောကပ့ံ်ထလးနက ်ထစသည့်စကားလံုး။ “ကကကကထဆာလျှင်၊ ထပပးခ့ဲ ကျင်သည၊် လွင့်စင်ထပမမှုန့်၊ ထဆာင်းထဆာင်း
တညး်” ရ ခုိင်ကာ။ “တကသ်းီထခါကထ်ထွေ၊ သာွးကျင်ထလ ထသာ်” ထရးှထံုေး။ “ရးီထကကာင်းစုံထပ၊ ချကီျင်ထလထသာ်” ထရးှထံုေး “ပုဆုိး
စကို၊ ဆဲွထေနုတက်ျင်” ဂုတ္ိတလ။ “ဝှန်ကာတကလ့ုိ်၊ ခုန်ထွေကလုိ်ကက်ျင်” ထဒွေး။ ၂၊အနီးအပါးတင်ွ ရှိသညဟ် ုထေင်မှတသ်ည။် 
“ကကင်ထဖာ် သကထ်ေား၊ လင်ထမျာကသ်ားသည၊်နံပါးဟလိာကျင်သိ့ု”ထမတ္တာတ။ု ၃၊မငငိမ်မက ်လှုရာှးသည။် လှိုင်းကဆူ ကျင်၊ ငမီး
ကကးီတင်ွထလ၊ ငလျင်လှုပ်စွ.”ဓမ္မသာ။ စဉ်

သစရ်ကွမ်ျားရင့်ထရာ်ထဟာင်းနွမ်း ၍ထကကကျငပီး ရကွနု်အဖူးထွေကခ်ါစပပုသည။် “တချို  ့သစပ်င်၊ညန့်ွဖူးဆင်ထက၊ ရကွက်ျင်ပပန်စ၊ 
ထနွရာသထီလ၊ ဂိမာန်ထပပာင်းထက၊ တထပါင်းလမှာ” ထကာ်။ “ရကွက်ျင်ပပန်စ၊တထပါင်းလ” ပံု။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ထသးသယွထ်သာ။ “ခါးကျင်ကျင်။ လညက်ျင်ကျင်”။ ၂၊ပိန်ကကုထံသာ။ ကကုလီှံထသာ။ “ကိုယက်ျင်ကျင်။ လကက်ျင်ကျင်။ငခီကျင်
ကျင်” စသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကျင်မကစားမီပဖစထ်စ၊ တစက်ကမ်ိတစခ်ါကစားငပီး၍ပဖစထ်စ၊ နုိင်သညပ်ဖစထ်စ၊ လကဟ်န်ထပခဟန်ပဖင့် ကပပရထသာ ရခုိင်ကျင်အက 
တစမ်ျို း။ စဉ်

ကျင်းကိုင်ရာ၌ ကိုင်ပံု ကိုင်ဟန်နညး် အမျို းမျို း။ “ခုိထတာင်စညး် ခွာထတာင် စညး်။ထတာင်ထကျာ်၊ ဆဲွနပန်း၊ နှစပ်င်သတ၊် တစဖ်က ်
ထတာင်ထကျာ့၊ ပရန်”စသညပ်ဖင့် ကျင်၏အပခင်းအရာ နညး်အမျို းမျို း အတတပ်ညာ။ စဉ်

စဉ်

ကျင်ငယထ်ချာင်
း

ကျင်ကိုင်နပန်း လံုးထထွေးရာတင်ွ ကကးီကကပ်ထပးရထသာ ဒုိေင်လူကကးီ။ “အလယထ်ကာင်မှာ၊ ထတာင်ထပမာကသ်ာွးလာ၊ ပဲွမှာကိုင် ထက၊ 
ကျင်ဒုိေင်လားသိ့ု” နရဒေ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကျင်ကိုင်နပန်း လံုးထထွေးရာတင်ွ ကကးီကကပ်ထပးရထသာ ဒုိေင်လူကကးီ။ “အလယထ်ကာင်မှာ၊ ထတာင်ထပမာကသ်ာွးလာ၊ ပဲွမှာကိုင် ထက၊ 
ကျင်ဒုိေင်လားသိ့ု” နရဒေ။ စဉ်

ကျင်ကိုင်နပန်း လံုးထထွေးရာတင်ွ ကကးီကကပ်ထပးရထသာ ဒုိေင်လူကကးီ။ “အလယထ်ကာင်မှာ၊ ထတာင်ထပမာကသ်ာွးလာ၊ ပဲွမှာကိုင် ထက၊ 
ကျင်ဒုိေင်လားသိ့ု” နရဒေ။ စဉ်



.

ကျင်ပစ် ကကိ fight

ကျင်ထပပာ န enuresis

ကျင်ပဲွ န ထပျာ်ရမင်ဖွယရ်ာ ကျင် နပန်း လံုးထထွေး၍ ကစားပပပခင်း။ ကျင်လံုးကစား ထသာပဲွ။ နပန်းပဲွ။ bout

ကျင်ယင်၁ န သာမည မထပပာပထလာက ်ထသာ အငယစ်ားကျင်သမား။ နပန်းသမား။ wrestler

ကျင်ယင်၂ န wrestler

ကျင်ယင်ထသျှ န wrestler

ကျင်လည် ကကိ ၁၊တထပပာင်းပပန်ပပန်လည ်၍ ပဖစပ်ျကထ်နသည။် တစဘ်၀မှတစဘ်ဝသို ့ထပပာင်းထရမ  ့ပဖစပ်ျကထ်နသည။် ၂၊လိမ္မာတတက်ကျွေမ်းသည။် good as good

ကျင်လတ် န အလတတ်န်းစား ကျင် နပန်းသမား။ wrestler

ကျင်လံုး ကကိ ၁၊တစထ်ယာကနှ်င့် တစထ်ယာကအ်ရှံုးအနုိင်လံုးထထွေးကကသည။် နပန်းလံုး ထထွေးကကသည။် ၂၊လံုးထထွေး သတပု်တက်ကသည။် fight

ကျင်သန် န ၁၊ခွန်အားဗလထကာင်းထသာ သ။ူ သန်မာထွေားကျို င်းထသာသ။ူ ၂၊ခွန်အားဗလထကာင်း ထသာ နပန်းသမား။ wrestler

ကျင်သန်ကကးီ နဝိ wrestler

ကျင့်

ကျင့် ကကိ meditate

ကျင့်ကကံ ကကိ တစစ်ုံတစခု်ကို စွဲစွဲငမဲငမဲပပုလုပ် သည။် ဘရုားဥပထဒေထတာ်အတိုင်း ထနထုိေင်သည။် meditate

ကျင့်စဉ် န ၁၊အစဉ်အဆကမ်ပပတ ်ပပုလုပ် လာငမဲပဖစထ်သာ ထံုေး။၂၊လုိကန်ာကျင့်သုံးရန် နညး်လမ်း။ rule

ကျင့်ထဆာက် ကကိ ၁၊လုိကန်ာထဆာင် ရကွသ်ည။် ၂၊စတိက်ိုတစထ်နရာတညး်တင်ွစးူစးူ စိုကစ်ိုကထ်ေားသည။် meditate

ကျင့်ညစ၁် န မှားယင်ွးထသာအကျင့်။ “မိစ္ဆာကျင့်ညစ၊် ညူးတည့်ထလ” ထမှာကထ်တာ်။ error

ကျင့်ညစ၂် ကကိ မှားယင်ွးစာွ ကျင့်သည။် labour under something

ကျင့်ထံုေး န ၁၊လုိကန်ာကျင့်သုံးရန်နညး်။၂၊စဉ်ဆကမ်ပပတပ်ပုလုပ်လုငမဲပဖစထ်သာ ထံုေး။ rule

ကျင့်မှား န ကျူးလွန်ထဖာကပ်ပားသည။် “အကျူးအလွန်၊ ထဖာကပ်ပန်ကျင့်မှား”သိုက။် commit

ကျင့်ရုိး န rule

ကျင့်၀တ် န rule

ကျင့်သားမရ န ကိုယက်ျင့်တရား ပျကထ်သာသ။ူ Bone-head

ကျင့်သားရ ကကိ အထတွအ့ကကုံအထလ့ အကျကရ်ှိထနသည။် ထလ့လာပွန်းတးီသည။် တစစ်ုံ တစခု်ပညာရပ်ကို တတသ်လိိမ္မာသည။် good as good

ကျင့်သုံး ကကိ meditate

ကျင်း၁ န ground

ကျင်း

ကျင်း၂ န ဦးထခါင်း၌ ထပါကတ်တထ်သာ အနာတစမ်ျို း။ ဤအနာထပါကလ်ျှင် ဦးထခါင်း၌ဆံပင် မထပါက ်ပဖစတ်တသ်ည။် ဒေကန်ာ။ erysipelas

ကျင်း၃ ကကိ attack

တစဦ်းနှင့်တစဦ်း ကျင် နပန်းလံုးထထွေး၍ အနုိင်ရထအာင် တအားကန်ုတန်ွး ကန်လမဲ၍ ပစခ်ျသည။် “ ခရာသုံးဆယ၊် ထမသုံးပွင့်နှင့်၊ 
ကျင်ပုိကလ့ုိ်သရီမည”် ထတး။ စဉ်

ဆီးလွန်ပခင်း။ ဆီးလွန် ထရာဂါ။ “ကျင်ထပပာလျှင် မကာွစထိပပာင်းဖူးထစက့ို ထလှာ်၍ အမှုန့်ပပုငပီးစားပါက သကသ်ာပါသည”် ပဉ္
ဘတု။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

လျင်ပမန်ဖျတလ်တထ်သာကျင်(နပန်း) သမား စဉ်

အငယစ်ားကျင်(နပန်း) သမာ။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊အလွန်ခွန်အား ဗလကကးီမားထသာသ။ူ အလွန်သန်မာထွေားကျို င်းထသာ သ။ူ ၂၊ခွန်အားဗလကကးီမားထသာ အကကးီစားနပန်း 
သမား။ စဉ်

၁၊တစစ်ုံတစခု်အမှတပ်ပု၍ လုပ် ထဆာင်သည။်အားထုေတသ်ည။် ၂၊နားလညသ်ထဘာ ထပါကထ်အာင် မှတသ်ားသည။် “ကျင့်ဇာဂီနှင့်၊ 
၀သ ီကပ်လ့ုိ၊ပမတရ်ာထခါ်ထက၊ သထူတာ်မမှာ” သာချမ်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အစဉ်အဆကမ်ပပတပ်ပုလုပ် လာငမဲပဖစထ်သာထံုေး။ လုိကန်ာကျင့်သုံးရန်နညး်။ “ပုဏားတိ့ု ထရးှအစဉ်အလာ ကျင့်ရုိးထသာ်ကား၊ တူ
ရသန်ိနှင့်စလွယက်ို ကိုယက်မခွာပခင်း”ကဝိထကျာ်။ စဉ်

လုိကန်ာထစာင့်ထရာှကရ်မည့် ပဖစထ်သာဝတ္တရားကို အသစိတိဓ်ာတပ်ဖင့် တာ၀န်အပဖစ ်ခံယခူျက။် ကျင့်ထံုေး။ လုိကန်ာကျင့်သုံး
ရန်နညး်။ “မင်းတိ့ု၏ ကျင့်၀တမ်ျားနှင့်ည ီလုိကန်ာထဆာင်ရကွ ်ကကရမညပ်ဖစသ်ည။်” စကားထပပ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စညး်ကမ်းဥပထဒေတင်ွ ညန်ွကကားထေားသည့်အတိုင်း နာခံထဆာင်ရကွသ်ည။် “ကျင့်သုံးလုိကန်ာ၊ မိန့်ခ့ဲမှာသည၊် ထနာကလ်ာအငမဲ၊ 
အစဉ်တညး်” ဒိေဋါ။ စဉ်
၁၊သထဘမင်္ဂာထရယာဉ်စသညတ်ိ့ုကို ပပုလုပ်ရာအရပ်။ “သထဘမင်္ဂာကျင်း” ၂၊တးူထေားထသာ ထပမတင်ွး။ ၃၊ချို င့်ဝှမ်းထသာထနရာ အရပ်။ ၄၊
ထခွးစား ထသာခွက။် “ထခွးစားကျင်း” ၅၊သာမန်အားပဖင့် တးူထေားထသာချို င့်။ ၆၊ရင်ှးလင်းသတုသ်င်ထေားထသာ ထနရာ။ “ထတာကို
ရင်ှး၍ ကျင်းထနသည”် ၇၊ပမက၊် သစပ်င်စသည့် မထပါကထ်ရာကထ်သာထနရာ။ “ငမီထဂါင်းကျင်း” ၈၊ဆံပင်မထပါကသ်ိ့ုမဟတု ်ဆံပင် 
ရတိထ်ေားထသာ ဦးထခါင်း။ “ထဂါင်းကျင်း”။ စဉ်

စဉ်

၁၊တစဖ်ကနှ်င့်တစဖ်က ်အင်အားချင်းငပိုင်သည။် ၂၊စစထုိ်ေးသည။် တိုကခုိ်က ်သည။် “သတူင်းငါတင်း၊ရမဲကက်ျင်း၍၊ရန်တင်းပပု
ထပ၊ တိုကက်ကထလထသာ်” ထရးှထံုေး။ စဉ်



.

ကျင်း၄ ကကိ solve

ကျင်းကျင်း နဝိ smooth

ကကဝိိ အ၀တမ်ရှိ ဗလာချညး်ပဖစလ်ျက။် undress

နဝိ ၁၊သန်ပ့ပန်စ့င် ကကယထ်သာထနရာအရပ်။ ၂၊သတုတ်င်ရင်ှးလင်းထေား ထသာထနရာ။ cleanup place

န ၁၊သန်ပ့ပန်စ့င် ကကယထ်သာထနရာအရပ်။ ၂၊သတုတ်င်ရင်ှးလင်းထေား ထသာထနရာ။ cleanup place

ကျင်းစား န ဦးထခါင်း၌ ထပါကတ်တထ်သာ အနာတစမ်ျို း။ ဤအနာထပါကလ်ျှင် ဦးထခါင်း၌ဆံပင် မထပါက ်ပဖစတ်တသ်ည။် ဒေကန်ာ။ erysipelas

ကျင်းတင် ကကိ ထလှ၊သထဘမင်္ဂာတိုက့ို ပပုပပင် ရန် လွန်းတင်သည။်

ကျင်းထထောင် န charmer’s basket

ကျင်းပ ကကိ ပဲွလမ်းသဘင်စသည ်ပပု လုပ်သည။် party

ကျင်းထပါက် န ဒေကထ်ပါကထ်သာအနာ၊ ဒေကန်ာ။ erysipelas

ကျစ်

ကျစ၁် ကကိ ၁၊နားစသညတ်င်ွ ကကကထ်တာင်စသညပ်ဖင့်သင်ွး၍ ပွတလှ်ည့်သည။် turn

ကျစ၂် န snack

ကျစ၃် ကကိ ကကို းပဖစထ်အာင် ထလျှာ်မျှင်စသည ်ပဖင့်လိမ်ရသည။် yarn

ကျစ၄် ကကိ ၁၊ခုိင်မာကျစလ်စသ်ည။် ၂၊ထသ၀ပ် ပိပပားသည။် ပိရသိည။် compact

ကျစက်ျစ် ကကိ ၁၊ကျပ်တညး်သပ်ိသညး် သည။် ၂၊မဆန်သ့ာထအာင်များပပားသည။် ၃၊ကျပ်တင်း သပ်ိသညး်သည။် density

ကျစက်ျစတ်းီ ကကဝိိ ၁၊အသကံျယ ်ထလာင်စာွ ဟစထ်ကကးထပပာဆုိကကလျက။် ၂၊ပူညပူံည ံအသကံျယထ်လာင်စာွပဖင့်။ loud voice

ကျစက်ျစထီွ်ေး ကကဝိိ thriving

ကျစထ်စာင် န အထနွးချညပ်ဖင့်ရကလု်ပ် ထသာ ပခုံစရာထစာင်။ shawl

ကျစထု်ေပ် န အနာဒေဏ ်ကျကထ်အာင် ဖိနိှပ်ထုိေးထပးရထသာ ပူပူထနွးထနွး ပရ ထဆးထုေပ်။ fomentation

ကျစထု်ေပ်တင် ကကိ ပူထနွးထသာ ကျစထု်ေပ်ပဖင့် အနာကျကထ်အာင်၊ ဒေဏထ်ကျထအာင် ဖိနိှပ် ထပးသည။် fomentation

ကျစထု်ေပ်လုိက် ကကိ ပူထနွးထသာ ကျစထု်ေပ်ပဖင့် အနာကျကထ်အာင်၊ ဒေဏထ်ကျထအာင် ဖိနိှပ် ထပးသည။် fomentation

ကျစထုိ်ေး ကကိ ပူထနွးထသာ ကျစထု်ေပ်ပဖင့် အနာကျကထ်အာင်၊ ဒေဏထ်ကျထအာင် ဖိနိှပ် ထပးသည။် fomentation

ကျစပု်ဆုိး န ငါးပင်လိမ်ထပခာကပ်င်လိမ် စသညပ်ဖင့် ချညက်ိုကျစလိ်မ်၍ ရကထ်ေားထသာ ပခုံစရာ ထစာင်။ အထေည။် shawl

ကျစပူ်တိုက် ကကိ ထိေခုိကမိ်ထသာဒေဏရ်ာကို လကဖ်ဝါးနှစခု်ကို ပွတတ်ိုက ်ထသာအခါ ပဖစထ်ပါ်လာသည့် အပူဓါတပ်ဖင့် လကပူ်ပဖင့် ဖိနိှပ်ထပးသည။် fomentation

ကျစထ်ပါင်း န ငါးပင်လိမ်၊ထပခာကပ်င်လိမ် စသညပ်ဖင့် လိမ်၍ထေားထသာ ချည။်ချညခ်င်။ yarn

ကျစထ်ပါင်းကကို း န ယင်းချညပ်ဖင့် ကျစထ်ေားထသာ ကကို း။ string

ကျစထ်ပါင်းပခည် န ငါးပင်လိမ်၊ထပခာကပ်င်လိမ် စသညပ်ဖင့် လိမ်၍ထေားထသာ ချည။်ချညခ်င်။ yarn

ကျို က်

၁၊ထတာအုံစသညတ်ိ့ုကိုခုတထွ်ေင် ၍ ရင်ှးလင်းထေားသည။် “ထတာကိုရင်ှး၍ ကျင်းထန သည။်” ၂၊ဆဲဆုိငခိမ်းထပခာကမ်ှု ခရသည။် 
“အဖပါးမှာ အဆဲအဆုိခံလ့ုိ ထဂါင်းကျင်းနီဗျာ”။ ၃၊အလင်းသိ့ု ထရာကသ်ည။် “အာရံုကျင်းလ့ုိ၊အလင်းထရာင်ထသာ်၊ ထငါကထ်တာက်
လညး်ထေ၊ ဦးနိှမ့်ချလျက”် ရခုိင်ကာ။ ၄၊ပပဿနာဟသူမျှကို ထပပထစသည။် ၅၊ရှုပ်ထထွေးထသာ အရာကို ထပပထအာင်ထပဖဆုိသည။် 
“အကန်ုစာွပပဿနာ ကို ရင်ှးလ့ုိကျင်းဗျာ” စကားရုိး။ စဉ်
၁၊မျကနှ်ာပပင်ရင်ှးလင်း ထပပပပစထ်သာ။ “ထဂါင်းဆံပင်ကို၊ စင်ထယာင်ရတိလ့ုိ်၊ တဆိံပ်မယင်ွး၊ ထိေပ်ကျင်းကျင်းနှင့်” ထကာ်။ ၃၊ပံုဟန် 
အချို းမကျထသာ။ “အငခီစင်းစင်း၊ လကက်ျင်းကျင်း သည၊် ၀တပ်ခင်းပင်၊ ရင်မစိ.တညး်” ဗမာချ။ီ ၄၊ထသးွသယွရ်ညှလ်ျားထသာ။ 
၅၊၀တစ်ားဆင်ယင်မှု မရှိထသာ။ ၆၊ကိုယခ်ျညး် တုံးလံုးပဖစထ်သာ။ ကိုယက်ျင်း ကျင်း။ အငခီကျင်းကျင်း။ အလကက်ျင်းကျင်း။ ထဂါ
င်း ကျင်းကျင်း။ တုံးတုံးကျင်းကျင်း။ ကျင်းကျင်းတုံးတုံး စသည။် စဉ်

ကျင်းကျင်းတုံး
တုံး စဉ်

ကျင်းကျင်း
လ့ဲလ့ဲ စဉ်

ကျင်းကျင်း
လကလ်က် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

dock or careen (a 
vessel) for repairs စဉ်

၁၊ထရစးီထကကာင်းတင်ွ တင်ွးတးူ၍ အနားပတပ်တလ်ညဆ်ညဖ့ုိ် ထေားငပီးထရစးီ သာရံုထဖာကထ်ေားကာ အ၀င်သာရ၍ ပပန်ထွေက၍်မရ 
ထအာင် ပပုလုပ်ထေားထသာ ငါးထထောင်နညး်တစမ်ျို း။ ၂၊ယင်းကဲ့သိ့ုထထောင်ထသာ ကရိယိာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊တ၊ီကကက၊ပုရစစ်ထသာ တင်ွး ထအာင်းသတ္တဝါတိ့ုသည ်ထပမကကးီကိုတးူယကရ်ာမှ ထွေကလ်ာထသာ ထပမစာလံုးငယ။် ၂၊ယင်းကျစစ်ာ
နှင့်တ ူထသာမုန့်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊လူများထူေထေပ်၍ ထရာထထွေးယကှလ်ျက၊် ၂၊လူများ၍မလှုပ်သာထအာင် ကျပ်တင်းပပည့်နှကလ်ျက။် ၃၊လူစညက်ားသပဖင့် တတီမွီမ်း
မျှ။ ၄၊တိုး၍မထပါကထ်အာင် များပပားသပဖင့်။ “လူကျစက်ျစထီွ်ေးထရး”။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ကျို က် ကကိ confuse

ကကိ  ၁၊ မခံချ ိမခံသာဆင်းရကဲကးီစာွခံစားရသည။်  ထိေပ်ထေက၌်မူ၊ ကကျွေတက်ကျွေတဆူ်ထက၊ထရပူကျသို ့ ပန်း ။ ၂၊ထရတပွတပွ်တဆူ်သည။် feel

ကကိ ၁၊ထရဆူ ထဝ၍ အထေကသ်ိုလ့ျှ၍ံ တကသ်ည။် ၂၊ဣထနန္ဒမထိေန်း သမ်ိးနုင်ထလာကထ်အာင် အာသာဆန္ဒပပင်းထေန်သည။် boil

န ထရဆူပွက၍် အထေကသ်ိုလ့ျှတံကင်ပီး ပမညထ်သာအသ။ံ boiling water

ကကိ လူကျတိက်ျတိ ်တိုးစညက်ားသည။် အလွန် များပပားစညက်ားသည။် thriving

ကျို င်

ကျို င်၁ န number

ကျို င်၂ န pismire

ကျို င်၃ န အဆစပ်ါထသာဝါးကို ပပုလုပ်ထေားထသာ တစဖ်ကပိ်တထ်ေည့်စရာတစမ်ျို း။ bamboo

ကျို င်၄ ကကိ numb

ကျို င်၅ ကကိ

ကျို င်၆ ကကိ နွားထချး၊ထပမညကစ်သညပ်ဖင့် ထပမတလင်းကို ပပန်ည့ထီအာင်သတုလိ်မ်းသည။် လိမ်း ကျသံည။် “တလင်းကျို င်”စသည။် plain bare ground

ကျို င်ထတာက် န

ကျို င်ထုိေး ကကိ none

ကျို င်နာ န ထပခလက ်ထလးလံထံုေထုိေင်းထသာ ထရာဂါ။ ထံုေနာ၊ကျို င်နာ စသည။် Beri-beri

ကျို င်ပုိင်း န ဝါးကို ပုိင်းပဖတထ်ေားထသာ တစဖ်ကပိ်တက်ျည။် bamboo

ကျို င်ပိတ် န အထပါက ်အထခါင်းရှိသင့်သထလာကမ်ရှိပဲ အသားပိတထ်နထသာ အရာ။ အထခါင်းမရှိထသာ ဝါး။ bamboo

ကျို င်လုိက် ကကိ ထနာကတ်င်ွထနခ့ဲသည။် ကျန်ရစခ့ဲ်သည။် ကကင်းလပ်ခ့ဲသည။် remain

ကျို င်း

ကျို င်း၁ န umbrella

ကျို င်း၂ န hard

ကျို င်း၃ န

ကျို င်း၄ ကကိ health

ကျို င်းကျို င်း၁ ကကိ ၁၊ထတာင့်တင်းသည။် ခုိင်ငမဲသည။် firm

ကျို င်းကျို င်း၂ နဝိ ခုိင်ငမဲထသာ။ ထတာင့် တင်းထသာ။ strong

ကကဝိိ နူးညပံခင်းမရှိပဲ ပျဉ်းတွဲတင်းထတာင့်လျက။် မာထခါက ်ထခါက် hard

နဝိ ၁၊အနာထရာဂါ ကင်းရင်ှးထသာ။ ၂၊ခုိင်ငမဲတင်းထတာင့်ထသာ။ health

ကျို င်းခတ် ကကိ none

ကျို င်းခ့ံ ကကိ သန်မာထတာင့်တင်းသည။် အသီာသည။် ကျန်းခ့ံသည။် strong

ကျို င်းခုိင် ကကိ ၁၊ခုိင်ခ့ံထတာင်းတင်းသပ်ိ သညး်သည။် ၂၊ထတာင့်တင်းသည။် ၃၊သန်စမ်ွးသည။် strong

၁၊ရညှလ်ျားထသာ မုတဆိ်တမ်ျား တစခု်နှင့်တစခု် ရစပ်တလိ်မ်ကျစထ်နသည။် ၂၊ရင်ှးလင်းပခင်းမရှိ၊ ထထွေးယကှထ်နသည။် 
“ကကင်စယွ ်မုတဆိ်တ၊် ပခူအပခာထလး၊ လိမ်ကာကျတိလ့ုိ်” ဆန္ဒန်။ စဉ်

ကျို ကက်ျို က်
ဆူ စဉ်

ကျို ကက်ျို က်
တက် စဉ်

ကျို ကက်ျို က်
ပမည် စဉ်

ကျို ကက်ျုက်
တိုး စဉ်

၁၊များပပားစာွ တစခု်တစရံု် တညး်ရှိထနထသာ သကရ်ှိ၊သကမ့ဲ်။ ၂၊အများအပပားအပ်ုစ ုဖ့ဲွ၍ထနသည၌် သုံးထသာစကား။ လူတစက်ျို င်၊ 
နွားတစက်ျုင်၊ လူတစအ်ပ်ု၊နွားတစအ်ပ်ုစသည။် “သရူဗုိဲလ်ကျို င်၊စွဲကိုင်ဓါးလမား” ကသုသာ။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အဆိပ်ရှိထသာ ပရကွက်ကးီတစမ်ျို း။ ကျို င်နီ၊ကျို င်နက၊်ကျို င်ပပာစသည ်ကွဲပပားသည။် ယင်းတင်ွ ကျို င်နီကသာ၍ အဆိပ်
ပပင်းသည။် စဉ်

စဉ်

၁၊ထံုေသည၊်ထံုေကျင်သည။်၂၊အထုိေင် များသပဖင့် ထသးွအသာွးအလာ မမှန်ထသာထကကာင့် လညး်ထကာင်း၊ အထအးလွန်ကသဲပဖင့်
လညး်ထကာင်း တဖျဉ်းဖျဉ်းပဖစသ်ည။် စဉ်

စား၍ ထေမင်း၊ဟင်း၊ငါး စသည ်အိုးထံေ၌ ကကင်းကျန်ရှိထနထသးသည။် ကျန်ရှိထနသည။် “ထကာင်းရာရာကို၊ ရွီးကာနှကလ့ုိ်၊ မသက်
မသာ၊မ၀ပါ ထက၊ အိုးမှာကျို င်သ၊ိ စတိဟ်စိတိထ်ေင်၊ စားလုိချင် ထသာ်” ငါး။

Rice or fish curry 
remaining စဉ်

စဉ်
ထရစသညသ်ယယ်ရူန်၊ သိ့ုမဟတု ်တစစ်ုံတစခု်ထေည့်ရန် ပပုလုပ်ထေားထသာ တစဖ်က ်ပိတဝ်ါးကျည။် “ခီွးကျားခီွးထကကာင်၊ ခီွးနှစ်
ထကာင်ကို၊ ရှိထဆာင်ထခါ်ထပမာက၊် ပမှား ကျန်ိထတာကက်ို၊ ထနာကမှ်ာလညး်လွယ”် ထကာ်။ “လ့ူပပညရ်ပ်မှာ၊ ထုိေဆရာထံေ၊ ဗူးကျန်ိ
ထတာကနှ်င့်၊ ထသာကစ်ားရန်ကို၊ နညး်ခံငပီးထထွေ” ဘန်ိး။

short length bamboo 
closed at one end စဉ်

ဝါးကိုပပုလုပ်ထေားထသာ တစဖ်ကပိ်တက်ျည၌် ငါး၊ ဟင်း၊ဆား၊ငရုပ် စသညက်ို အစုံထေည့်ငပီး အိုးစသညနှ်င့် ချကသ်ကဲ့သိ့ု မီးပဖင့် 
ချကရ်သည့် ချကန်ညး်တစမ်ျို း။သ ရကက်င်းနှင့်၊ ထကျာကလန့်ကို၊ အရင်ကချို း၊ကျို င်နှင့် ထုိေး၍” ထွေန်းတ။ိ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မင်းခမ်းမင်းနားတင်ွပါ၀င်ထသာ အရုိးရညှတ်ပ်ဆင်ထေားထသာ ထီေးတစမ်ျို း။ “ထရမရညလ်ျှ ံညးီ၊ ထဝါထတာ်စးီ၍၊ ကျို င်းကကးီလညး်
ထဆာင်း၊ က,လုိကထ်ကာင်းနှင့်၊ ထီေးထပါင်းများစာွ၊၀န်ရကံာ၍” ရခုိင်ကာ။ စဉ်

၁၊ထတာင့်တင်းခုိင်မာထသာ။ ၂၊မာထကျာထသာ။ မထပျာင်းမညံ့ ခုိင်မာကျစလ်ျစထ်သာ။ “သတူိ့ုချကရ်ာ၊ ထေမင်းချို င့်လညး်၊ ကျို င်းလှ
ပါထက” ပဒုေမ။ ၃၊သန်စမ်ွးထသာ။ ၄၊ခကမ်ာထသာ။ စဉ်

လယထွ်ေန်အငပီးတင်ွ ထပမစိုင်ခဲတိ့ုကို ထကကညကည်သီာွးထစရန်နွား၊ကကျွေတဲိ့ုနှင့် တိုကဆဲွ်ရထသာ သစတ်ုံး။ “ထမာင်ချစသ်ကနံှ်၊ ကျို င်း
ထပါကက်ကျွေ၍ံ၊ ထကျာကက်န်မနုိင်” ထွေန်းတ။ိ

log of which the teeth 
of harrow are attached စဉ်

၁၊ထရာဂါကင်းသည။် ကျန်း မာသည။်ထနထကာင်းသည။် “သထံယာင်ကား ကျို င်း၊ ရထီယာင်ချို င်းထယာင်၊ မှန်း၍ငပီးခါ”ထကာ်။ ၂၊ခုိင်
ငမဲ သည။် ၃၊မထပျာင်းမထပျာ့ပဖစသ်ည။် ခကမ်ာသည။် ၄၊ထတာင့်တင်းသန်မာသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကျို င်းကျို င်း
ထခါကထ်ခါက် စဉ်

ကျို င်းကျို င်းမာ
မာ စဉ်

ထပမစိုင်ခဲတိ့ုကို ထကကညက ်သာွးထစရန် ညသီာွးထစရန် ကျို င်းတုံးကို ကကျွေ၊ဲနွား တိ့ုပဖင့်ရုန်းကန်တိုကဆဲွ်ထစသည။် “နီပူလညး်သတ၊် 
ကကျွေတဲသျှဉ်းနှင့်၊ ကျို င်းလညး်ခတ၍်” ရာသ။ီ စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ကျို င်းစးီ ကကိ like plough (a field)

ကကဝိိ ၁၊ပျဉ်းတွဲထတာင့်တင်းလျက။် မာဆတဆ်တ။် ၂၊မာ ထခါကထ်ခါက။် hard

နဝိ ၁၊ပပုတမ်နူး၍မထပျာင်းမညံ့အတင်ွးထဲေမာ ဆတဆ်တပ်ဖစ ်ထသာ။ ၂၊ပျဉ်းတွဲထတာင့်တင်း၍ထနထသာ။ hard

နဝိ ၁၊ပပုတမ်နူး၍မထပျာင်းမညံ့အတင်ွးထဲေမာ ဆတဆ်တပ်ဖစ ်ထသာ။ ၂၊ပျဉ်းတွဲထတာင့်တင်း၍ထနထသာ။ hard

နဝိ ၁၊မထပျာင်းမညံ့ထသာ။ ၂၊နူးညံ့ပခင်းမရှိထသာ။ ၃၊မာ ထကျာခကထ်ေန်ထသာ။ ၄၊ရုန်ရ့င်းခကမ်ာထသာ။ hard

ကကဝိိ နူးညံ့ပခင်းမရှိ ပျဉ်းတွဲထတာင့်တင်းလျက။် hard

ကျို င်းတုံး န

ကျို င်းမာ ကကိ ထနထကာင်းသည။် အသီာ သည။် ထရာဂါကင်းသည။် ကျန်းမာသည။် health

ကျဉ်

ကျဉ်၁ န hard

ကျဉ်၁ ကကိ health

ကျဉ်နာ န ထပခလကထ်လးလံထံုေထုိေင်းထသာ ထရာဂါ။ ထံုေနာ၊ကျို င်နာ စသည။် numb

ကျဉ်ဆာ န numb

ကျဉ်ပိတ် န အထပါက ်အထခါင်းရှိသင့်သထလာကမ်ရှိပဲ အသားပိတထ်နထသာ အရာ။ အထခါင်းမရှိထသာ ဝါး။ bamboo

ကျဉ်း

ကျဉ်း နဝိ ၁၊ငယထ်သာအနံရှိထသာ။ ၂၊အနံ မကျယထ်သာ။ narrow

ကျဉ်းကျပ် ကကိ ၁၊ဆင်းရ ဲသည။်မလွတမ်ခကျွေတပ်ဖစစ်သည၊်အရာငယထ်သာထကကာင့် မထချာင်မချပိဖစသ်ည။် poor

ကျဉ်းထပမာင်း ကကိ ၁၊အစား အထသာက၊်အထနအထုိေင် မထချာင်မလညပ်ဖစသ်ည။် ၂၊ပင်ပန်းဆင်းရသဲည။် ၃၊မထချာင်မထပမာင်၊ မထချာ်မချ ိပဖစသ်ည။် poor

ထကျာက်

ထကျာက၁် န ၁၊ထကျာ။ ထကျာကက်န်ုး။ ၂၊ခါးဆစ။် back

ထကျာက၂် န ထခါင်းမုိးထေရစံသည့် အထပါကမှ်ထနထရာင်ဟပ်သည။် “နီထကျာကထုိ်ေး”။

ထကျာက၃် န cpt stone or dimond

ထကျာက၄် န ကိုယခ်န္ဓာ၌ အဖုအလံုးထပါက ်တတသ်ည့်အနာတစမ်ျို း။ rash

ထကျာက၅် န ထလှ၊သထဘမင်္ဂာစသညတ်ို၏့ မထရွ မ့သာွးရထအာင် ထပမ၌ကပ်ုထေားထသာသ ံဆူး။ ထကျာကဆူ်း။ anchor

ထကျာက၆် ကကိ kick

န crab

ထကျာကက်ာ န ထကျာကထ်ရာဂါကို ကာကယွထ်စတတထ်သာ ထဆးပမစတ်စမ်ျို း။ pox recovery root

ထကျာကက်ိုက၁် ကကိ ထလှ၊သထဘမင်္ဂာ စသညတ်ို၏့ထကျာကဆူ်းကို ရမံထ့ပမ၌ငငိတယွထ်နထစသည။် latch on to

ထကျာကက်ိုက၂် ကကိ ဥပစာ၁၊မထရမ  ့မထပပာင်းတစထ်နရာတညး်၌ ကန်ိးထနသည။် တညထ်န သည။် ၂၊ခုိင်ငမဲစာွတညတ်ံ့ထနသည။် latch on to

ထကျာကက်ိုင် န coil

ထပမစိုင်ခဲတိ့ုကို ထကကညက ်သာွးထစရန် ကျို င်းတုံးထပါ်တကစ်းီ၍ ကကျွေ၊ဲနွား တိ့ုကို ရုန်းကန်တိုကဆဲွ်ထစသည။် “နီွရာသ၌ီ လှညး်တိုက၊် 
မုိးရာသ ီတဖန်၊လယထွ်ေန်၊ကျို င်းစးီ” ကကျွေမဲင်း။ စဉ်

ကျို င်းတကီျို င်း
ထတာက် စဉ်

ကျို င်းတကီျို င်း
ထတာကက်ကးီ စဉ်

ကျို င်းထတာက်
ကကးီ စဉ်

ကျို င်းထတာက်
ခထရာ် စဉ်

ကျို င်း
ထတာကထ်တာ
က် စဉ်

လယထွ်ေန်ရာတင်ွ ထပမစိုင်ခဲ တိ့ုကိုထကကညကထ်အာင် သစတ်ုံးပတပ်တလ်ညတ်င်ွ တစ ်ထွော၊တစမုိ်ကခ်န့်သစသ်ားဆူးတပ်ထေားထသာ
အရာ။ ဆူး တပ်ထေားထသာ ဒေလိမ့်တုံး။

log of which the teeth 
of harrow are attached စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

၁၊ထတာင့်တင်းခုိင်မာထသာ။ ၂၊မာထကျာထသာ။ မထပျာင်းမညံ့ ခုိင်မာကျစလ်ျစထ်သာ။ “သတူိ့ုချကရ်ာ၊ ထေမင်းချို င့်လညး်၊ ကျို င်းလှ
ပါထက” ပဒုေမ။ ၃၊သန်စမ်ွးထသာ။ ၄၊ခကမ်ာထသာ။ စဉ်

၁၊ထရာဂါကင်းသည။် ကျန်း မာသည။်ထနထကာင်းသည။် “သထံယာင်ကား ကျို င်း၊ ရထီယာင်ချို င်းထယာင်၊ မှန်း၍ငပီးခါ”ထကာ်။ ၂၊ခုိင်
ငမဲ သည။် စဉ်

စဉ်

၁၊ထံုေသည၊်ထံုေကျင်သည။်၂၊အထုိေင် များသပဖင့် ထသးွအသာွးအလာ မမှန်ထသာထကကာင့် လညး်ထကာင်း၊ အထအးလွန်ကသဲပဖင့်
လညး်ထကာင်း တဖျဉ်းဖျဉ်းပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

The sun dipped to the 
hole စဉ်

၁၊အလွယတ်ကနှူင့်မငပိုကွဲ နုိင်ထသာခုိင်မာသည့်ထပမစိုင်ခဲမျို း။ ၂၊ဆီးအမ်ိအတင်ွး၌ တညတ်တထ်သာ မာထသာအခဲ။ ၃၊စန်ိ၊ပမကဲ့သိ့ု 
အထရာင် ထတာကပ်သည့်အမျကရ်တနာတစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ထပခပဖင့်ကန်သည။် ၂၊သစက်ိုင်းအခကအ်လကစ်သည ်ကိုယခ်န္ဓာ၌တန်ွး ကန်တအားထိေခုိကလ်ာသည။် ၃၊တစခု်ခုကိုယခ်န္ဓာ၌ 
တန်ွးကားပဖင့် ထိေခုိကလ်ာသည။် စဉ်

ထကျာကက်လန့်
ထတာ၊ထတာင်၊ ထကျာကက်ကို းထကျာကက်ကား၊ ထပမာင်းကကို ထပမာင်းကကား၌ ထနတတထ်သာ ဂဏန်းထကာင်တစမ်ျို း။ “ထကျာကက် လန့်
ကို၊ အငခီကိုချို း၊ ကျို င်နှင့်ထုိေး၍” ထွေန်းတ။ိ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပုိကဆံ်စသညက်ို တင်ွးပစတ်မ်းကစားရာတင်ွ အသုံးပပုထသာဝုိင်း၀န်း ထသာ ထကျာကပ်ပား၊ သိ့ုမဟတုခဲ်ပပား၊သပံပား၊ထကကးပပား စ
သည့်တစမ်ျို းမျို း။ စဉ်



.

ထကျာကက်ပ်ု ကကဝိိ ထလှ၊သထဘမင်္ဂာတို ့ကိုရပ်ထေားရန် ထကျာကဆူ်းကိုထပမတင်ွကပ်ုထေားသည။် latch on to

ထကျာကက်န် ကကိ do battle over

ကကိ ၁၊ပငင်းဆန်သည။်၂၊မသာွးချင်ပဲထကျာကက်န်ထကျာကက်န်လုိကပ်ါသာွး ရ သည။် denying

ကကဝိိ ထပခတစဖ်ကက်ို ထပမမှာထထောကလ်ျက ်ထထော့နဲထထော့နဲ လုိကပ်ါသာွးရလျက။် game man

ကကဝိိ မငငိမ်မသက။်လှုပ်လှုပ်ရရွ။ွ လှုပ်လှုပ်ရာှးရာှး။ turbulent

န ထရထဲေသို ့ပစည္း်တစစ်ုံတစခု် ကျသာွးထသာအသ။ံ

န

ကကိ swallow

ထကျာကက်ျပ် န ၁၊ကျဉ်းထပမာင်း ထသာထတာင်ကကားလမ်း။ ၂၊ထတာင်များအကကားတင်ွရှိ ထသာထချာကရ်ညှ။် ၃၊လျှို ထပမာင်း။

ထကျာကက်ကးီ န ၁၊ကကးီမားထသာ ထကျာကတ်ုံး။ ၂၊ကးူစကတ်တထ်သာ ထကျာကထ်ရာဂါ တစမ်ျို း။ pox

ထကျာကထ်ကကာ န ပင်လယပ်ပင်ရှိ ထကျာကတ်င်ွကပ်ထနထသာ ထရထမှာ်တစမ်ျို း။ algae

ထကျာကက်ကို း န သထဘမင်္ဂာထရယာဉ်တို ့၏ထကျာကဆူ်းကို ချညထ်သာကကို း။ anchor

ထကျာကက်ကပ် န အမ်ိမုိးရန်ထကျာက ်ချပ်ပပား။ flat stone roofs

ထကျာကခ်ရာ န ထကျာကထ်ပါကင်ပီး ထနာက ်အထရပပားထပါ်တင်ွ စွဲတင်ကျန်ခ့ဲထသာ အမာရတွ ်ချို င့်ငယ။် ထကျာကထ်ပါကမ်ာ။ pock mark

န ခဲကိုလကနှ်င့် ပစ၍်ထရာကသ်ည့်အကာွအထဝး။ length

ထကျာကခ်က် န ၁၊သစပ်င်၏အခက ်အလကတ်စမ်ျို း။ ၂၊ပန်းတက၊်ပန်းခကက်ဲ့သိုထ့သာ ထကျာကပ်န်းတစမ်ျို း။ coral

ထကျာကထ်ခတ် န ထကျာကလ်ကန်က ်ကိုအသုံးပပုထသာ သမုိင်းဦးကာလ။ prehistory

ထကျာကခ်ျ ကကိ latch on to

ထကျာကခ်ျဉ် န ချဉ်ဖန်ထသာအရသာရှိ ထသာတင်ွးထွေကဓ်ါတဆ်ားကဲ့သို ့ဆားခဲတစမ်ျို း။ alum

ထကျာကငူ်၁ န ထကျာကထ်ဆာင်မှ ပုိ၍ရညှ ်ထွေကထ်နထသာအစန်ွး။ cliff

ထကျာကငူ်၂ န စအိုအထေက ်ထကျာရုိး အဖျားစန်ွး။ the upper spin

န ဘရုားရင်ှ၏ထကျာကငူ်မှပဖစထ်သာ ဓါတထ်တာ်။မင်းပပား ငမို န့ယ ်ငခိတထ်တာင်ရာွတင်ွ ၄င်းဓါတထ်တာ်တညရ်ှိသည။်

ထကျာကငု်တ် ကကိ ထကျာကထ်ရာဂါ ငုပ်၀င်သာွးသည။် ၂၊ထကျာက၏်ငုပ်တိုင်။ monolith

ထကျာကစ်ရစခဲ် န အလွန်မာထကျာ ထသာထကျာကခဲ်လံုးကထလး။ stone

ထကျာကစ်ာ န ထကျာကတ်ိုင်၊ ထကျာက ်ချပ်၊ထကျာကလံု်းထပါ်တင်ွ ထရးထုိေးထေားထသာ စာ။ stone inscription

န obelisk

ထကျာကစ်ာထုိေး ကကိ ထကျာကခ်ျပ် ထကျာကပ်ပား၊ ထကျာကလံု်းထပါ်တင်ွ စာကို ထကျာကစ်းူ ပဖင့် ထရးထွေင်းသည။် lapicide

ထကျာကစ်ု န ထကျာကတ်ုံး ထကျာကခဲ် များ စထုဝးရှိထနထသာထနရာ။ stone

န ထကျာကက်ကို  ထကျာကက်ကားမှ စမ့်ိထွေကထ်သာ ထအးပမထသာထရ။ water

န ဥပမာအလွန် ကကညလ်င်ထအးပမထသာထရကိုထခါ်ထသာ စကားလံုး။

စဉ်

ထပခပဖင့် ပုတခ်တ ်သည။်၂၊အတင်းနှုတပ်ဖင့်ပငင်းကန်ထပပာဆုိသည။် နှုတ ်လှန်ထုိေးသည။် “ထကျာကက်န်ထပပာဆုိ၊နှုတလှ်န်ပုိ၍၊ မဆုိ
စထကာင်း” ဒိေဋါ။ စဉ်

ထကျာကက်န်
ထကျာကက်န်၁ စဉ်

ထကျာကက်န်
ထကျာကက်န်၂ စဉ်

ထကျာကက်ျက်
ခတ် စဉ်

ထကျာက်
ထကျာကက်ျ၁

Something sounds go 
down into the water စဉ်

ထကျာက်
ထကျာကက်ျ၂

၀မ်းထဲေသိ့ု ထရ ထကာင်းမွန်စာွ ၀င်သာွးသည။် “ရတီစမ်ှုတက်ို၊ သတုသ်တုယ်ပူျာ၊ ကကူာတိုကမှ်၊ ၀မ်းကိုထရာကထ်အာင်၊ ထကျာက်
ထကျာကက်ျလ့ုိ” ထကာ်။

feeling well drinking 
water စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထကျာက်
ထကျာကမ်ျို လညက်ိုအထေကသ်ိ့ုထမာ့၍ ခံတင်ွးကိုဟ,ငပီး တခါတညး် လည ်ထချာင်းထဲေသိ့ု၀င်ထအာင်မျို ချလုိကသ်ည။် စဉ်

collective term for 
ravines, gorges 
gullies, etc. စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကျာကခဲ်တစ်
ပစ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊တစစ်ုံတစခု်၏အထပါ် ထေကက်ထအာကသ်ိ့ုကျထအာင် ထပခပဖင့်ကန်ချလုိကသ်ည။် ၂၊ထလှ၊သထဘမင်္ဂာကိုရပ်ထေားရန် ထကျာက။်ဆူးကို 
ထရတင်ွချ၍ ထပမတင်ွကပ်ုထေားသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကျာကငူ်ထတာ်
ဓါတ်

relics of the buddha or 
of an arhat စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကျာကစ်ာတို
င်

ကသုိုလ်ထကာင်းမှု တစခု်ခုကိုအထကကာင်းပပု၍ သိ့ုမဟတု ်ပိဋကတသ်ုံးပံုကို ထကျာကခ်ျပ်ပပားတင်ွစာထရ:ထုိေး၍ စိုကထူ်ေထေားထသာ 
ထကျာကတ်ိုင်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကျာကစ်က်
ရ၁ီ စဉ်

ထကျာကစ်က်
ရ၂ီ

water which seeps 
throught rock revices စဉ်
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ထကျာကစ်မ်ိး န အစမ်ိးထရာင်ရှိထသာ အမျကရ်တနာတစမ်ျို း။ jade

ထကျာကစ်ယွ် န cliff

ထကျာကဆ်ရာ န ထကျာကထ်ရာဂါကို ကာကယွက်သုထပးထသာသ။ူ doctor

ထကျာကဆ်စ၁် န ထကျာကက်ို ထုေထွေင်းမှုအတတ၌် ကကျွေမ်းကျင်သ။ူ graver

ထကျာကဆ်စ၂် ကကိ ထကျာကက်ို ထွေင်းထုေပပုပပင်သည။် grave

ထကျာကဆ်စ၃် န waist

ထကျာကထ်ဆာင် န အထုေအထေညက်ကးီမားသည့် ထကျာကအ်စိုင်အခဲကကးီ။ stone

ထကျာကဆ်တ၁် န ထကျာကက်ိုထွေင်း ထုေဆစရ်ထသာ စးူထဆာကစ်သည့်ကရိယိာ။ sculpt(stone)

ထကျာကဆ်တ၂် ကကိ ထကျာကက်ို အချပ်လုိက၊် အပပားလုိကပ်ပုလုပ်သည။် Lapis-lazuli

ထကျာကတ်ည် ကကိ ဆီးအမ်ိ၌ မာထကျာထသာအခဲထလးများ ပဖစထ်ပါ်သည။် cpt stone

ထကျာကတ်ိုင်၁ ကကိ ၁၊မထရွ မ့ထပပာင်း တညတ်ံ့သည။် ခုိင်ငမဲသည။် ၂၊အခုိင်အမာစွဲသည။် bonding

ထကျာကတ်ိုင်၂ န မိမိတို၏့ နယထ်ပမ အပဖစ ်သတမှ်တစ်ိုကထူ်ေထေားထသာ တိုင်။ pillar

ထကျာကထ်တာင် န ထတာင်သဖွယ ်အထုေအတညက်ကးီမား၍ မာထကျာထသာထကျာကစ်ိုင်ခဲ ကကးီ။ မာထကျာထသာ အစိုင်ခဲကကးီ။ stone

ထကျာကတ်ံ န ထကျာကသ်င်ပုန်းတင်ွ စာထရးရန် ထကျာကက်ိုပပုလုပ်ထေားထသာ အထချာင်းငယ။် state pencil

ထကျာကတ်န်း၁ န ထကာကလ်ှိုင်းများ ကို အဆင့်ဆင့်အလျားရညှပံု်ထေားထသာ ထကာကလ်ှိုင်း ပံုနညး်တစမ်ျို း။ windrower

ထကျာကတ်န်း၂ န ပင်လယ၊်ပမစ၊် ထချာင်း စသညတ်ို၏့ ထရထဲေတင်ွအတန်းလုိကထ်ပါ်ထွေက ်ထနထသာ ထကျာကထ်ဆာင်များ။ rock

ထကျာကတ်ုံး န မာထကျာထသာထပမစိုင် ခဲကကးီ။ rock

ထကျာကတ်င်ွး န well

ထကျာကထီ်ေး န umbrella

န ဥပစာ အထလးဂရုပပုအပ်ပပုထုိေကထ်သာ ပုဂ္ိုဂ လ်တိုအ့ား    တင်စာ၍ သုံးနှုန်းထသာစကား။ “ထကျာကထီ်ေးတန္တ ။ ဂုဏပ်ပုတထထွေ။ none

ကကိ ပိဋကတစ်ာထပအက္ခရာ အထရးအသားတိုက့ို ထကျာကခ်ျပ်ထပါ်တင်ွ ထရးထုိေးသည။်

ထကျာကထံု်ေး န ပဖူဖတဖ်တထ်ကျာက ်တစမ်ျို းရှိ ထကျာကက်ိုမီးဖုတ၍် ယင်းထကျာကမှ် ပဖစထ်သာ ထံုေး။ limestone

ထကျာကထုိ်ေး ကကိ ထကျာကထ်ရာဂါမပဖစ ်ရထအာင်အကာအကယွအ်ပဖစ ်ထဆးထုိေးနံှသည။် pox recovery injection

ထကျာကထွ်ေန် ကကိ ထကျာကဆူ်းသညထ်ပမကကးီတင်ွထကာင်းစာွမစွဲမငငိပဲထလှ၊ သထဘမင်္ဂာဆဲွရာ သိုပ့ါ သာွး သည။်

ထကျာကန်ဖါး န ၁၊ထကျာကဆူ်း၌ ကကို းချို င်ထသာအထပါက။် ၂၊ထကျာကတ်ုံးခကျွေန်ခကျွေန်၌ သဘာ၀နဖါး ထပါကက်ဲ့သို ့ရှိထသာအရာ။ stone dragholes

ထကျာကန်ာဖီး န ထကျာကထ်ပါကန်ာ၏ အနာထဖး။ scab

ထကျာကန်ာရာ န cicatrice

ထကျာ်နီ န နီထသာအထရာင်ရှိထသာ ထကျာကမ်ျကရ်တနာတစမ်ျို း။ red gem; ruby

ထကျာကနီ်ထမါ် န ၁၊ နီထသာအထရာင် ရှိထသာ ထကျာကထ်ဆာင်၏ စန်ွးထွေကထ်နထသာအစန်ွး။ အငူ။ ၂၊ယင်းသိုအ့မညရ်ှိထသာရာွ။ red jag

ထကျာကနု် န မာထကျာသည ်မဟတုထ်သာ နုထသာ ထကျာကတ်စမ်ျို း။ soft rock

စဉ်

၁၊ထကျာကထ်ဆာင်မှပုိ၍ ထုိေးထွေကထ်နထသာအစန်ွး။၂၊ထရမျကနှ်ာပပင်ထပါ်သိ့ု ထုိေး ထွေကထ်နထသာအစန်ွး။ ၂၊ထရမျကန်ာပပင်ထပါ်သိ့ု ထုိေး
ထွေက၍်ခကျွေန်ထနထသာ ထကျာက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခါးဆစ၏်ထနာက ်ထကျာဖက။် တင်ပါးအထေကခ်ါးဆစ။် “အလုပ် ထထောင်းထထောင်း၊ ထကျာကဆ်စထ်ညာင်း၍” ထွေန်းတ။ိ “ငပီး သာွး
မယင်၊ ငခီကိုငင်၍၊ တင်ထကျာကဆ်စသ်၊ီ လုိကလ့ုိ်မီှထက” ထကာ်။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊လကထ်ကာက၊် လကစ်ပ်ွစသညတ်ိ့ုတင်ွ ထကျာကတ်ပ်ရာတင်ွး။ ၂၊ထကျာကခ်ျပ်များပဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ ထရတင်ွး။၃၊
သဘာ၀ထကျာကတ်င်ွ ထရတင်ွးကဲ့သိ့ု ပဖစထ်ပါ်ထနထသာ  တင်ွး။ ထကျာကလ်မာများကို ထုေထေစ၍် ပပုလုပ်ထေားထသာ တင်ွး။ စဉ်

ထီေးသဖွယထ်ကျာက ်ကို အဝုိင်ကကးီဆတ၍် ထစတဖီျား၌တင်ထေားထသာ ထီေးတစမ်ျို း။ ထပမာကဦ်းငမိုတ့င်ွ အချို ထ့စတပုီထုိေးတိ့ု၌ ထတွ့
ပမင်ရထသးသည။် စဉ်

ထကျာကထီ်ေးတ
န္တ စဉ်

ထကျာကထ်ေက်
အက္ခရာတင်

inscribe on a stone tablet 
in scribe on palm-leaves စဉ်

စဉ်

စဉ်

No anchor in soil 
attached စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကျာကထ်ပါကင်ပီးထနာက ်အထရထပါ်တင်ွချို င့်၍ကျန်ရစ ်ထသာအမာရကွ။်“ဆံပင်ပခူယကှ၊် သားမဲနကသ်ည၊်မျကနှ်ာ ထကျာက ်မရာ
နှင့်” ကသုတ။ု စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ထကျာကနု်တ၁် ကကိ သထဘမင်္ဂာ၊ထလှတိုမှ့ ထရထဲေသို ့ချထေားထသာထကျာကဆူ်းကို ပပန်လညထ်ဖာ်နှုတ ်ယသူည။် unmoor

ထကျာကနု်တ၂် ကကိ ဥပစာထကျာက ်နုတတ်စထ်နရာမှတစထ်နရာ၊ တစရ်ာွမှတစရ်ာွစသညသ်ို ့ထပပာင်းထရွ သ့ာွးသည။် move

န ထကျာကထ်ရာဂါ အဖုအထုေများ ထပါ်ထွေကသ်ည။် pock marks

န

န ထကျာကထ်ပါကင်ပီးထနာက ်အထရထပါ်တင်ွချို င့်၍ကျန်ရစ ်ထသာအမာရကွ။် cicatrice

န ထကျာကထ်ပါကင်ပီးထနာက ်အထရထပါ်တင်ွချို င့်၍ကျန်ရစ ်ထသာအမာရကွ။် cicatrice

န ထကျာကထ်ပါကင်ပီးထနာက ်အထရထပါ်တင်ွချို င့်၍ကျန်ရစ ်ထသာအမာရကွ။် cicatrice

န ထကျာကန်ာတင်ွ ပဖစတ်ညထ်သာ အရည။် none

ထကျာကပ်န်းတူ န ၁၊ထကျာကတ်ုံး ထကျာကခဲ်ကို ပပုလုပ်ထေားထသာ ထဆးတ။ံ ၂၊ယင်းထဆး တနှံင့်တထူသာ ထကျာကထ်ဆာင်။ stone pipe

ထကျာကပု်ပ် န အငမဲတမ်းစိုထန၍ အပုပ်ထစါ်နံထသာ ထကျာကတ်စမ်ျို း။ stone

ထကျာကပ်ျဉ် န

န ပင့်ထခါ်ရာသို ့လုိကပ်ါလာရာထသာ ထဆးသမားအား ထဆးမတိုကမီ် ကကို တင်ထပးရထသာ ထငွ။ advanced bill

န အထပါက ်အထပါက ်တင်ွးချို င့်များရှိထနထသာ ထကျာကတ်စမ်ျို း။ none

ထကျာကပ်ပုတ် န အဖုအပိမ့် အထုေ များရှိထသာ ထကျာကတ်စမ်ျို း။ none

ထကျာကဖ်ရံု န အသးီလံုးကကးီ သးီသည့် နွယပ်င်တစမ်ျို း။ white pumpkin

ထကျာကဖ်ျာ န မျကနှ်ာပပင်ညညီာ၍ ပပန်က့ျယထ်သာထကျာကပ်ပား ထကျာကခ်ျပ်ကကးီ။ stone mat

ထကျာကမ်ာ၁ န မာထကျာထသာထကျာက။် stone

ထကျာကမ်ာ၂ န ထကျာကထ်ပါကင်ပီးထနာက ်အထရထပါ်တင်ွချို င့်၍ကျန်ရစ ်ထသာအမာရကွ။် cicatrice

ထကျာကမ်ာရာ န cicatrice

ထကျာကပ်ဖူ န White stone

န ၁၊ပဖူ၍ငယ ်ထသာ ထကျာကခဲ်လံုးကထလး။ ၂၊အလံုးငယထ်ပါကထ်သာ ထကျာကထ်ရာဂါတစမ်ျို း။ ထရထကျာကထ်ရာဂါ။ chicken pox

န fossil

ထကျာကမီ်းသွီး န coal

ထကျာကမ်ျကရ်ွဲ န ruby

ထကျာကရ်စီစ် န

ထကျာကရ်တီင်ွး န ထကျာကက်ိုဆတ ်၍ ထကျာကခ်ျပ်များပဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ ထရတင်ွး။ well

ထကျာကရူ်း န ထကျာကထ်ပါက၍် မျကနှ်ာ ထပါ်တင်ွ အချို င့်ကထလးရှိသအူား မခံချမိခံသာပဖစ ်ထအာင် နိှမ့်ချလုိ၍ ထပပာဆုိထသာ စကားလံုး။ cheap gibe

ထကျာကရ်ည် န ထကျာကထ်ရာဂါအနာ တင်ွ တညထ်သာအရည။် none

ထကျာကရုိ်င်း န သတ္တ ုအရုိင်းမျို း။ topaz

ထကျာကရုိ်း န ၁၊ထရးှပဖစထ်နှာင်းပဖစက်ို ထဟာတတထ်သာသ။ူ ၂၊ယင်းသိုထ့ဟာတတထ်သာသ။ူ clairvoyant

စဉ်

စဉ်

ထကျာကထ်ပါက်
၁ စဉ်

ထကျာကထ်ပါက်
၂

ထကျာကခဲ် ကကးီငယ၌် သဘာဝအားပဖင့် ထတာကထ်လျာကအ်ထပါက ်ရှိထသာထကျာက။် ယင်းထကျာကထ်ပါကက်ိုလည၊် လက ်စသည့် 
ခန္ဓာကိုယတ်င်ွဆဲွထေားလျှင်ထကျာကထ်ရာဂါ ကာကယွသညဟ်၏ူ

necklace of recovery 
pock marks စဉ်

ထကျာကထ်ပါက်
ခရာ စဉ်

ထကျာကထ်ပါက်
မာ စဉ်

ထကျာကထ်ပါက်
မာရာ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထကျာကထ်ပါက်
ရည် စဉ်

စဉ်

စဉ်

သနပ်ခါး၊န့ံသာ၊ စသညတ်ိ့ုကိုထသးွရန် အနားပတလ်ညတ်င်ွ ထပမာင်းထဖာ် ထေားထသာ ထကျာကထ်ကျာကပ်ပားဝုိင်း။ “ထကျာကပ်ျဉ် 
ပပားနှင့်တင်ထေားကကတိပ်ါ။ ညကထ်သာအခါလျှင်” ပဉ္ဘတု။်

flat, usually circular 
stone use for grinding 
medicinal lerbs စဉ်

ထကျာကပ်ျဉ်
တင် စဉ်

ထကျာက်
ထပပာက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကျာကထ်ပါကင်ပီးထနာက ်အထရထပါ်တင်ွချို င့်၍ကျန်ရစ ်ထသာအမာရကွ။်“ဆံပင်ပခူယကှ၊် သားမဲနကသ်ည၊်မျကနှ်ာ ထကျာက ်မရာ
နှင့်” ကသုတ။ု စဉ်

၁၊ပဖူထသာထကျာက ်ခဲလံုးကထလး။ ၂၊အလံုးငယင်ယထ်ပါကထ်သာ ထကျာက ်ထရာဂါတစမ်ျို း။ ၃၊ယင်းသိ့ုပဖူထသာ ထကျာကလံု်းငယရ်ှိ 
ထသာထနရာတင်ွ ငမိုတ့ညထ်သာထကကာင့် ထကျာကပ်ဖူငမို။့ စဉ်

ထကျာကပ်ဖူ
ထသျှ စဉ်

ထကျာကပ်ဖစရု်ပ်
ကကင်း

နှစထ်ပါင်းများစာွထထောင်ထသာင်းချ၍ီတရိစ္ဆာန်နှင့် သစပ်င်စသညတ်ိ့ု  ထပမထအာကထဲ်ေတင်ွ နှစပ်မုပ်ကာ ထကျာကအ်ပဖစ ်ကကင်းကျန်ခ့ဲ
ထသာ အရာ၀တ္ု ။ စဉ်

ထပမတင်ွးထဲေမှ တးူထဖာ်ရရှိသည့် မညး်နကထ်သာ ထကျာကတ်စမ်ျို း။ ယခင်က သထဘမင်္ဂာခုတထ်မာင်းရာတင်ွ ထလာင်စာအပဖစ ်အသုံးပပု
သည။် စဉ်

၁၊ထကျာက ်မျကရ်တနာအားလံုးကို ပခု၍ံထခါ်ထသာ စကားလံုး။၂၊ပတ္တပမားအမျို း၀င် ထကျာကမ်ျကရ်တနာ တစမ်ျို း။ ထကျာကပ်မှုပ် 
န ထကျာကပ်မှုပ်ပဖူးထဖွး၍ ထပါ့ထသာ ထဆးဖက၀်င်ထသာ ထကျာကတ်စမ်ျို း။ စဉ်

အနညမ်ျားထသာထရ ၌ အနညမ်ပါထစရန်ပပုလုပ်ထသာ ထရစစ။်၎င်းထရးစစက်ို အနညမ်ျားထသာ ထရ၌နှစ၍်ထေားက အကကညထ်ရရ
သည။်

water which seeps 
throught rock revices စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

န ထကျာကထ်ဆး ထုိေးထသာ အမာရာ။ cicatrice

ထကျာကဝ်ါး န ထလှ၊သထဘမင်္ဂာမထရွ မ့သာွး ရပ်တညထ်နထအာင် ကကို းတပ်၍ ထရတင်ွချထေားငပီး ထပမတင်ွကပ်ုထေားထသာ သဆူံးကကးီ။ ထကျာကဆူ်း။ anchor

န သထဘမင်္ဂာထရယာဉ်တို ့၏ထကျာကဆူ်းကို ချညထ်သာကကို း။ anchor

ထကျာက၀်င် ကကိ ထကျာကထ်ရာဂါ ငုပ်၀င်သာွးသည။် ၂၊ထကျာက၏်ငုပ်တိုင်။ monolith

ထကျာကသ်ရစ် န pebble

န pebble

ထကျာကသ်ား န muller

န ထကျာကအ်လမာကိုလုပ်ထေားထသာ စာထရးရန်သင်ပုန်း။ blackboard

ထကျာကထ်သျှ န ၁၊ထကျာကခဲ်ငယ ်ကထလး။ ငယထ်သာထကျာက။် ၂၊ရာွ၏အမညတ်စခု်။ stone

ထကျာကဟ်က် န anchor

န နထကျာကဝ်ါးကကို း ရှု။ “သထဘမင်္ဂာရရုိီး၊ ထကျာကဟ်က ်ကကို းကို၊ ပဖတနုိ်င်မညသ်၊ူတလူမဟ”ိထွေန်းတ။ိ anchor string

ကကိ ထကျာကဆူ်းသညထ်ပမကကးီတင်ွထကာင်းစာွမစွဲမငငိပဲထလှ၊ သထဘမင်္ဂာဆဲွရာ သိုပ့ါ သာွး သည။်

ကကိ ထကျာကဆူ်းသညထ်ပမကကးီတင်ွထကာင်းစာွမစွဲမငငိပဲထလှ၊ သထဘမင်္ဂာဆဲွရာ သိုပ့ါ သာွး သည။်

ထကျာင်

ထကျာင်၁ ကကိ ပစည္း်တစစ်ုံတစခု်ကို ရယသူည။်ထကာကရ်သည။်“လကည်ှို းထထောင်၊ ဒေါထဒေါင်၊ မင်းနှမကို ငါထကျာင်” စကားရုိး။ pick

ထကျာင်၂ န wow

န ၁၊ထချာင်ကျထသာထနရာ။ ၂၊မရုန်းသာ မလှုပ်သာ ကျဉ်းထပမာင်းထသာထနရာ။ narrow

ထကျာင်ကျင် ကကိ မငငိမ်သက။် လှုပ်လှုပ် ရရွ။ွ မတညမ်တံ့ပဖစသ်ည။် shake

ကကိ မငငိမ်မသက ်လှုပ်ရာှးသည။် လှုပ်လှုပ်ရရွပွဖစသ်ည။် shake

ထကျာင်ကျပ် န ၁၊ထချာင်ကျထသာထနရာ။ ၂၊မရုန်းသာ မလှုပ်သာ ကျဉ်းထပမာင်းထသာထနရာ။ narrow

ထကျာင်ထသျှ န ချုံကကို ချုံကကား၌ ခုန်ဆွ ခုန်ဆွ တထကျာ်ထကျာ်ပမညတ်တထ်သာ ငှကင်ယက်ထလး။ sparrow

ထကျာင်း

ထကျာင်း၁ ကကိ ၁၊ကကျွေ၊ဲနွားစသညက်ို ထစာင့် ထိေန်းသည။် ၂၊အသကထ်မွးမှု တစစ်ုံတစခု်ကို လုပ်ကိုင်သည။် အသကထ်မွးမှု၀မ်းထကျာင်း။ professional

ထကျာင်း၂ န academe

ထကျာင်းကျ ကကိ ထကျာင်းထုိေင်ပုဂ္ိုဂ လ် အပဖစသ်ိုထ့ရာကသ်ည။် ထနထုိေင်သည။် stay

ထကျာင်းကကးီ န lyce’e

န ထကျာင်းကကးီကန်ကကးီနှင့်ထနထုိေင်ထသာပုဂ္ိုဂ လ်ကိုဂုဏတ်င်၍ထခါ်ထဝါ် ထပပာဆုိထသာ စကား။ manorial

ထကျာင်းကကးီစာ န အစိုးရစာသင် ထကျာင်းမှ အတန်းလုိကထ်ပးထေားထသာစာ။ ထကျာင်းကကးီကို  ပပန်၍ရှုကကည့်ပါ။ lecture

ထကျာင်းထခါက် ကကိ ထကျာင်းဘန်ုးကကးီက တပည့်များကိုလာထစရန် တစစ်ုံတစခု်ကိုထခါက၍် အချကအ်လကထ်ပးသည။် lesson

ထကျာင်းချ ကကိ ထကျာင်းထုိေင်ရန် ထနရာ ချထပးသည။် preside at a monastery

ထကျာက်
လကစ် စဉ်

စဉ်

ထကျာကဝ်ါး
ကကို း စဉ်

စဉ်

အလွန်မာထကျာ ထသာထကျာကခဲ်လံုးကထလး။
“နင်းသာွးမတတ၊် ထကျာကသ်ရစနှ်င့် ထိေခုိကလ်တ ်က၊ဆွတဆွ်တလ်ညး်နာ” ဓမ္မသာ။ စဉ်

ထကျာက်
သထလး

အလွန်မာထကျာ ထသာထကျာကခဲ်လံုးကထလး။
“နင်းသာွးမတတ၊် ထကျာကသ်ရစနှ်င့် ထိေခုိကလ်တ ်က၊ဆွတဆွ်တလ်ညး်နာ” ဓမ္မသာ။

စဉ်

အလျားတစထ်ထောင်အနံတစထ်ပခန့်ရှိထကျာကပ်ျဉ်တင်ွ လကနှ်စဖ်ကပ်ဖင့်ဖိ၍ ငရုပ် ကကတိရ်ထသာ လံုးပတ ်၁၂ လကမ်ပတလ်ည ်
အလျား ၁၀လကမ်ခန့်ရှိ ထကျာကလံု်းထချာကထလး။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထကျာကသ်င်ပု
န်း စဉ်

စဉ်

ထလှ၊သထဘမင်္ဂာမထရွ့မသာွး ရပ်တညထ်နထအာင် ကကို းတပ်၍ ထရတင်ွချထေားငပီး ထပမတင်ွကပ်ုထေားထသာ သဆူံးကကးီ။ ထကျာကဆူ်း။ 
“ထကျာကဟ်ကက်ိုချ၊ ရကွက်ိုမ၍၊ ထနမညတ်ုံလုိက၊် ထုိေအခုိကတ်င်ွ” ထွေန်းတ။ိ စဉ်

ထကျာကဟ်က်
ကကို း စဉ်

ထကျာကအ်ပ်
စား

No anchor in soil 
attached စဉ်

ထကျာကအ်ပ်
ထွေန်

No anchor in soil 
attached စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာပစည္း် ကျကျန်ရစ၍် ထကာကရ်ရာ၍ ဝမ်းသာအားရပဖင့်နှုတမှ် ထွေက၍်ဆုိထသာ စကားလံုး။ “ဒေဂမင်္ဂါးတစပ်ပား 
ထကျာင်”။ စဉ်

ထကျာင်ကျိ
ထကျာင်ကျပ် စဉ်

စဉ်

ထကျာင်ကျင်
ခတ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊သထူတာ်ထကာင်း သ ူထတာ်ပမတထ်လာင်းတိ့ု၏ ကန်ိးထအာင်း စထံပျာ်ထနထုိေင်ရာ ဌာန။ “ထကျာင်း၊ဘရုား၊စာတသီာ” ဗမာချ။ီ ၂၊
အတတပ်ညာသင်ယရူာ ဌာန။ စဉ်

စဉ်

အစိုးရသင်ထကျာင်း မူလတန်း၊အလယတ်န်း၊ အထေကတ်န်းထကျာင်းစသည။် အတန်းလုိကမူ်လ ၊အလယ၊်အထေကတ်န်း ထကျာင်း
ကို “ထကျာင်းကကးီ”ထခါ်၍ ကျူရင်ှညထကျာင်းကို “ထကျာင်း ထသျှ” ဟထုခါ်သည။် စဉ်

ထကျာင်းကကးီသျှ
င် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ထကျာင်းပခံ န ၁၊ထကျာင်းကိုပတဆီ်း ကန်ထ့ေားထသာ အကာအရ။ံ ၂၊ထကျာင်းပုရဝုဏ။် precinct

ထကျာင်းစာ န ၁၊ထလာကတု္တ ရာဖကဆုိ်င် ရာသင်ကကားထသာ စာထပ။ ၂၊နထကျာင်းကကးီစာ ရှု။ lesson

ထကျာင်းစား န ထကျာင်းထုိေင်ပုဂ္ိုဂ လ်။ preside at a monastery

န ထကျာင်းတင်ွစားထသာကထ်နထုိေင်၍ ပညာသင်ယသူ။ူ student

ထကျာင်းစတု် န အမညမ်ထေင်ထပါ်ထသာ သာမညထကျာင်း။ school

ထကျာင်းစိုနံ၁ န ဘန်ုးကကးီထကျာင်း၌ စာဆုိစာကျကထ်သာ အသ။ံ study lessons

ထကျာင်းစိုနံ၂ န none

ထကျာင်းဆရာ န စာသင်ထကျာင်း တင်ွ ပညာသင်ထပးထသာသ။ူ teacher

ထကျာင်းဆင်း ကကိ ၁၊ထကျာင်းလမတသ်ည။် ၂၊ထကျာင်း၌ဘွဲ ရ့သင်ယငူပီး၍ ထွေကလ်ာသည။် gratuate

ထကျာင်းထဆာင် န buildin in a monastery

ထကျာင်းတက် ကကိ ထကျာင်း၌ စ၍ ပညာသင်ကကား သင်သသူည။် learn

ထကျာင်းတိုက် န အပ်ုချုပ်မှုတစခု် တညး်ထအာကတ်င်ွရှိထသာ ဘန်ုးကကးီထကျာင်း အစ။ု monasteries

ထကျာင်းတပ် န ၁၊ထကျာင်းကိုပတဆီ်း ကန်ထ့ေားထသာ အကာအရ။ံ ၂၊ထကျာင်းပုရဝုဏ။် precinct

ထကျာင်းထေား ကကိ ၁၊သားငယသ်မီးငယတ်ိုက့ိုထကျာင်းသိုသ့ာွး၍ ပညာသင်ယထူစသည။် ၂၊ပညာသင်ထပး ထစရန် ဆရာထံေအပ်နံှခ့ဲသည။် devolve

ထကျာင်းထုိေင်၁ န ထကျာင်းတင်ွ အကကးီအကပုဲဂ္ိုဂ လ်။ ဘန်ုးကကးီ။ headmaster

ထကျာင်းထုိေင်၂ ကကိ အကကးီအက ဲထကျာင်းဘန်ုးကကးီအပဖစ ်သတီင်းသုံးထနထုိေင်သည။် stay

ထကျာင်းထထောင် န ထကျာင်းတိုက ်တစခု်လံုးရှိ ၀န်ပစည္း်စသည။် utensils

ထကျာင်းထိေန်း န ထကျာင်းတိုက ်တစခု်လံုးကို အပ်ုချုပ်ထသာပုဂ္ိုဂ လ်။ ဆရာကကးီ။ headmaster

ထကျာင်းနီ န ထကျာင်းတင်ွ အကကးီအကပုဲဂ္ိုဂ လ်။ ဘန်ုးကကးီ။ ၂၊ထကျာင်း၌ထန၍ ပညာသင်ယသူည။် headmaster

န ထကျာင်းတင်ွစားထသာကထ်နထုိေင်၍ ပညာသင်ယသူ။ူ student

ထကျာင်းနီထဖာ် န ထကျာင်း၌အတ ူတကပွညာသင်ဖက ်သငူယခ်ျင်း။ “ထကျာင်းမှာနီထဖာ်၊ သငူယထ်တာ် ကို၊မျကပ်ါးခဏ၊မပမင်ရထသာ်၊”ထွေန်းတ။ိ friend

ထကျာင်းနီဖက် န ထကျာင်း၌အတ ူတကပွညာသင်ဖက ်သငူယခ်ျင်း။ “ထကျာင်းမှာနီထဖာ်၊ သငူယထ်တာ် ကို၊မျကပ်ါးခဏ၊မပမင်ရထသာ်၊”ထွေန်းတ။ိ friend

ထကျာင်းနံှ ကကိ ၁၊သားငယသ်မီးငယတ်ိုက့ိုထကျာင်းသိုသ့ာွး၍ ပညာသင်ယထူစသည။် ၂၊ပညာသင်ထပး ထစရန် ဆရာထံေအပ်နံှခ့ဲသည။် devolve

ထကျာင်းငပီး ကကိ ထကျာင်းမတကပဲ် တမ်ိးထရာှင်ထနသည။် absent

ထကျာင်းရင်ပပင် န precinct

ထကျာင်းသား န ထကျာင်းတင်ွပညာ သင်ကကားထနသ။ူ student

ထကျာင်းသူ န ထကျာင်းတင်ွပညာ သင်ကကားထနထသာ မိန်းမငယ။် student

ထကျာင်းသပီံး၁ န အာရံု၊ မွန်းတည့် ဆွမ်းစားထသာအခါ၌လညး်ထကာင်း တးီခတထ်သာ ထကကးစညသ်။ံ အန်ုးထမာင်းသ။ံ

ထကျာင်းသပီံး၂ ကကိ ယင်းသို ့ထကကးစည၊် အန်ုးထမာင်းတးီခတသ်ည။်

ထကျာင်းသပီံသံ န recite

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကျာင်းစား
ထကျာင်းနီ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စာမသင်ထပမသင်ထသာ ဘန်ုးကကးီထကျာင်း၌ တစက်ကမ်ိတစခ်ါစာသထံပသ ံကကားရထသာအခါ ရှုတခ်ျလုိထသာ သထဘာပဖင့်ထပပာထသာ 
စကား။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ထကျာင်းတိုက ်ထဲေတင်ွ အသးီသးီထဆာကထ်ေားထသာ ပါ၀င်ထသာ အထဆာင်။ ၂၊ဘရုားရုပ်ပွားထတာ်များ ထေည့်သင်ွးထေား ထသာ
အထဆာင်ငယ။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကျာင်းနီ
ထကျာင်းစား စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကျာင်းထတာ်၏ညညီာပပန့်ပပူးထသာ မျကနှ်ာစာထပမပပင်။ “ဘရုား၊ ပုထုိေး၊ ထကျာင်း ရင်ပပင်၌ ရဟန်းပရသိတ၊် လူပရတိသ်တ ်
တိ့ု၏စုံညစီာွ” ဓညသစ။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

drum made from a 
hollowed log စဉ်

drum made from a 
hollowed log စဉ်

ဘန်ုးကကးီ ထကျာင်း၌ စာအ၊ံစာကျကထ်သာသကံိုလညး်ထကာင်း၊ ညထနဘရုား၀တပ်ပုထသာအသကံိုလညး်ထကာင်း ကကားရထသာ
အသ။ံ စဉ်
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ထကျာင်းထသျှ န lyce’e

ထကျာင်းသျှင် န preside at a monastery

ထကျာင်းအပ် ကကိ ၁၊သားငယသ်မီးငယတ်ိုက့ိုထကျာင်းသိုသ့ာွး၍ ပညာသင်ယထူစသည။် ၂၊ပညာသင်ထပး ထစရန် ဆရာထံေအပ်နံှခ့ဲသည။် bestowal

န ထကျာင်းတင်ွစားထသာကထ်နထုိေင်၍ ပညာသင်ယသူ။ူ student

န ထကျာင်းတင်ွစားထသာကထ်နထုိေင်၍ ပညာသင်ယသူ။ူ student

ထကျာင်းအပ်ု န စာသင်ထကျာင်းကို အပ်ုချုပ်ထသာ ထကျာင်းအပ်ု ဆရာကကးီ။ headmaster

ကျတ်

န ထတာတင်ွး တရိစ္ဆာန်များဆားပဖစ ်လျှကစ်ားထသာကသ်ုံးထသာ ဆားတင်ွး။ salt pan

ကကဝိိ ခဲယဉ်းစာွ ၊ ကျပ်တညး်ကျဉ်းထပမာင်းစာွ။ scarcely

ကျတထ်ခါကင်မီ န ထပမကသဇာအဆီ အနှစရ်ှိထသာထပမ။ fertile

ကကဝိိ ဆင် ထပခဆင်လကထူ်ေစာွ။ excuses

ကျတထ်တာငမီ န သထဲကျာက၊်ထပမထစး တိုရ့ှိ၍ အဆီကသဇာနညး်ပါးထသာ ထပမ။ sandstone less place

ကျတတ်တုင်မီ န ထကျာကခဲ်ပပုပ်များနှင့် အစန်ုအ့ထထွေး ထပမလံုးခဲများပါရှိထသာ၊ ထတာင်လူလယ ်သမားများ သုံးမရထအာင် ထပမကသဇာညံ့ထသာ ထပမ။ ground

ကျတထံု်ေးပပင် န ပမက၊်သစပ်င် မထပါကထ်သာထပမပပင်။ ground

န ဆကရ်ကငှ်ကပ်မညသ်။ံ crow

ကျတရ်တင်မီ န သထဲကျာက၊်ထပမထစး ထပါများထသာ ထပမအရပ်။ sandstone plenty place

ကကိ ၁၊ထနှာင့် ယကှသ်ည။် ၂၊ထနှာင့်ထနှးဖင့်နမဲထစသည။် ၃၊ကိုယစ်တိ ်ဆင်းရထဲအာင်လုပ်သည။် disturb

ကကဝိိ ထံေပါးမကာွ ထနာကထ်တာ်မှတထကာကထ်ကာကလုိ်ကပ်ါ လျက။်

ကကဝိိ ၁၊ခဲခဲ ယဉ်းယဉ်း။ ၂၊ကျဉ်းထပမာင်းကျပ်တညး်စာွ။ scarcely

ကျပ်

ကျပ်၁ န လကခ်ျို င်းကကား၌ အဖုအကျတိ ်ထွေကတ်တထ်သာ အနာတစမ်ျို း။ node

ကျပ်၂ ကကိ narrow

ကကဝိိ ၁၊ကျပ် တညး်ကျဉ်းထပမာင်းစာွ။ ၂၊ခဲခဲယဉ်းယဉ်း။ scarcely

ကျပ်ချန်ိ န ထလးမတသ်ားနှင့်ညမီျှထသာ အထလးချန်ိ။

ကျပ်တးီဆုိက် ကကိ ၁၊ကျဉ်ထပမာင်း သည။် ၂၊ဆင်းရပဲင်ပန်းသည။် poor

ကျပ်ထေကက်ျပ် ကကိ have back to the wall

ကျပ်ထုေပ် န အနာဒေဏ ်ကျကထ်အာင် ဖိနိှပ်ထုိေးထပးရထသာ ပူပူထနွးထနွး ပရ ထဆးထုေပ်။ fomentation

ကျပ်ထုေပ်ထုိေး ကကိ ကျစထု်ေပ်ထုိေးသည။် fomentation

ကျပ်ထုေပ်တင် ကကိ ပူထနွးထသာ ကျစထု်ေပ်ပဖင့် အနာကျကထ်အာင်၊ ဒေဏထ်ကျထအာင် ဖိနိှပ် ထပးသည။် fomentation

ကျပ်ထုေပ်လုိက် ကကိ ကျစထု်ေပ် လုိကသ်ည။် fomentation

ကျူရင်ှညထကျာင်းပပထသာထကျာင်းကိုထခါ်ထသာစကားလံုး။ (အစိုးရသင်ထကျာင်း) မူလတန်း၊ အလယတ်န်း၊ အထေကထ်ကျာင်း
စသည။် စဉ်

ထကျာင်းတိုက ်တစခု်လံုးကို အပ်ုချုပ်ထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်။ ဆရာကကးီ။အမ်ိသျှင်ထကျာင်းသျှင်၊နံသင့်ပန်းကိုဆဲွ”ဗိသကုာ။“ထတာမှာခုိထက၊  
ကျားကိုလညး်ထကကာက၊် ထကျာင်းမှာခုိ ထက၊ထကျာင်သျှင်ပုဂ္ိုဂ လ်၊ ကျားထေကဆုိ်းထရ” ရုိးရာ။ စဉ်

စဉ်

ထကျာင်းအပ်ိ
ထကျာင်းစား စဉ်

ထကျာင်းအပ်ိ
ထကျာင်းနီ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ကျတက်တု်
တင်ွး စဉ်

ကျတက်ျတ်
သတသ်တ် စဉ်

စဉ်

ကျတတ်းီကျတ်
ထပါ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကျတရ်တ်
ကျတရ်တ် စဉ်

စဉ်

ကျတလီ်ကျတ်
လတ် စဉ်

ကျတလ်တ်
ကျတလ်တ်

hard on somebody’s 
heels စဉ်

ကျတသ်းီကျတ်
သတ် စဉ်

စဉ်
၁၊ခဲယဉ်းသည။် ၂၊မထချာင်လည ်သည။် ကျဉ်းထပမာင်းသည။် ၃၊နှစခု်အကကားတင်ွ တညရ်ှိ သည။် ညပ်ှထနသည။် “သာွးမှလညး်
ကျပ်၊ လူမမညထ်လ၊ သငူယအ်ားကို၊အစားကပ်မည”် ထကာ်။၄၊ညပ်ှထေားသည။် ဖိညပ်ှသည။် “လကက်တးီကကား၊ သူ့အလုိင်ကို၊ 
ကိုင်ကာညပ်ှထက၊ ကျပ်ငပီးပငားမှ”ရာမ။ ၅၊ကျယက်ျယ၀်န်း၀န်းမဟတု။် အနံငယထ်သာထကကာင့် အထချာင်ပဖစသ်ည။် ဖင်ကျပ်
ထဘာင်းဘ၊ီကိုယက်ျပ် အကအင်္ကျ၊ထဘာ်လီနှင့်” ထောနု။ စဉ်

ကျပ်ကျပ်
သပ်သပ် စဉ်

numerical classifier used 
in counting hundredths of a 
viss စဉ်

စဉ်

၁၊အလွန် အခကအ်ခဲနှင့်ထတွ့ကကုထံနရသည။် ၂၊ကိုယစ်တိဆ်င်းရ ဲပခင်းကို ခံထနရသည။်“ကျပ်ထေကက်ျပ်စာွ၊ ငါ့ခန္ဓာကိုယ၊်  သီ
ရာသထီကကာင်း၊ အတန်တန်ထလ၊ ထဝဖန်ထသျှာင်းလ့ုိ၊ သတထ်ကကာင်းမထုိေက”် ဆဒေ္ဒန်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ကျပ်ပယ် န ပန်းထိေမ်သုံး ချန်ိခွင်ငယ ်တစမ်ျို း။ measuring cup

ကျပ်ထပါက် ကကိ လကခ်ျို င့်ကကား၌ အဖု၊ အကျတိထွ်ေကသ်ည။် come out in something

ကျပ်လီး န တစဆ့ဲ်ထပခာကပဲ်သားနှင့်ညမီျှ ထသာ အထလးချန်ိ။

ကျတလ်တ် ကကိ ထံေပါးမကာွ ထနာကထ်တာ်က အငမဲလုိကပ်ါလျက။်

ကျတိ်

ကျတိ၁် ကကိ confuse

ကျတိ၂် ကကိ တစထ်ယာကနှ်င့်တစထ်ယာက ်အကျတိအ်နယလံု်းထထွေးကကသည။် “လူနှစထ်ယာက ်ကျတိက်တထ်တ”။ fight

ကျတိ၃် ကကိ drinking

ကျတိ၄် နဝိ density

ကျတိ၅် နဝိ ၁၊ပုကကွကုံလီှထသာ။ ပုပျပ်ထသာ။ ၂၊သန်မာထွေားကျို င်းသညမ်ဟတုထ်သာ။ “လူကျတိ ်ထသျှ လူကျစက်ထလး”။ thin

ကျတိ၆် ကကိ gird one’s loins

ကျတိက်ျတိ် ကကဝိိ သလူျင်ငါမရ လုယက။် ငမ်းငမ်းတကမ်ျှ။ voracity

ကကဝိိ လူများထူေထေပ်စာွထခါကတ်ုံထ့ခါကပ်ပန်သာွးလာ မစပဲဖစလ်ျက။် thriving

ကျတိက်ျကခဲ် ကကဝိိ အလွန်များပပား၍ ကျတိက်ျတတ်ိုးမျှ။ thriving

ကကဝိိ လူများအသာွးအလာမစ ဲထရာယကှထ်ထွေးလျက။် thriving

ကျတိက်ျကတ်ိုး ကကိ လူသအူလွန် များပပားစညက်ားသည။် thriving

ကျတိက်ျကထီွ်ေး ကကဝိိ လူသ ူအလွန် များပပားစညက်ားသည။် thriving

ကျတိက်ျတိ၁် ကကိ လူသအူလွန်များပပား စညက်ားသည။် thriving

ကျတိက်ျတိ၂် ကကိ သပ်ိသညး်သည။် ကျစ ်လျစသ်ည။် ပိပပားသည။် ပိရသိည။် ထသ၀ပ်သည။် density

ကျတိက်ျတိ၃် ကကိ သတူစပ်ါးမသမိပမင်ရ ထအာင် တတိတ်ဆိတ ်လျှို ဝှ့ကပ်ပုမူသည။် secrete

ကျတိက်ျတိခဲ် ကကဝိိ အလွန်များပပား၍ ထဖာက၍် မထပါကနုိ်င်ထလာကထ်အာင် ဆုိပိ့တလ်ျက။် blockade

ကျတိက်ျတိခဲ်ခဲ ကကဝိိ မငပိုမကွဲရ ထအာင် တစလံု်းတစထ်ပါင်းတညး်၊ တစစ်တုစရံု်းတညး်၊ တစလံု်းတစ၀်တညး် ပဖစလ်ျက။် unity

ကကဝိိ သပ်ိသညး်စာွ အထခွအလိပ်ပဖစထ်အာင်ပပုသည။် crook

ကကဝိိ ကျစလ်ျစသ်ပ်ိသညး်စာွ။ အကကားအလပ်မရှိထအာင်။ “ယိုလုိ ့မကျရထအာင် အ၀တန်န် ့ကျတိက်ျတိလိ်ပ်လိပ်ထုေပ်”။ blockade

န သန်မာထွေားကျို င်းသညမ်ဟတုဘ်၊ဲ အရပ်ပုပျပ်ပိန်၍ ကကုံလီှထသာ လူကျစက်ထလး။ thin

ကကိ spend

ကျစိ္ န ပပုသင့်ပပုအပ်ထသာအမှု။ ပပုလုပ်ရန်အမှု။ matter

ကျတိထု်ေပ်ထုိေး ကကိ fomentation

ကကိ ပူထနွးထသာ ကျစထု်ေပ်ပဖင့် အနာကျကထ်အာင်၊ ဒေဏထ်ကျထအာင် ဖိနိှပ် ထပးသည။် fomentation

ကျတိပူ်တိုက် ကကိ ထိေခုိကမိ်ထသာဒေဏရ်ာကို လကဖ်ဝါးနှစခု်ကို ပွတတ်ိုက ်ထသာအခါ ပဖစထ်ပါ်လာသည့် အပူဓါတပ်ဖင့် လကပူ်ပဖင့် ဖိနိှပ်ထပးသည။် fomentation

စဉ်

စဉ်

numerical classifier used 
in counting hundredths of a 
viss စဉ်

hard on somebody’s 
heels စဉ်

၁၊ရညှလ်ျားထသာ မုတဆိ်တမ်ျား တစခု်နှင့်တစခု် ရစပ်တလိ်မ်ကျစထ်နသည။် ၂၊ရင်ှးလင်းပခင်းမရှိ၊ ထထွေးယကှထ်နသည။် 
“ကကင်စယွ ်မုတဆိ်တ၊် ပခူအပခာထလး၊ လိမ်ကာကျတိလ့ုိ်” ဆန္ဒန်။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်
၁၊ထရကိုထသာကမ်ျို သည။် “ရကီိုမျို ကျတိထ်တ”။ ၂၊ခါးဆစထ်ေကတ်င်၍ သားကို ရကွခ်ျသီည။် ညပ်ှထေားသည။် “တပပညက်လာ 
ကလုားမ၊ သားကိုကျတိထ်တနံကိုင်းက” ပန်းဝှက။်၃၊မိမိသိ့ုပါထအာင်လုပ်သည။် “ထလာင်းကိုကမ်းနားသိ့ု ကျတိယ်ထူရ”။ ၄၊လူမ
သထိအာင် သိုသပ်ိဝှကထ်ေားသည။် ထချတာထစစ့ပ်သည။် “ကိုယ့်စာွကိုကျတိထ်ေား လူစာွကို စား”။ ၅၊လျှို ဝှ့ကသ်ည။် စဉ်

၁၊သပ်ိသညး်ထသာ။ ကျစလ်ျစ ်ထသာ။ အကကားအလပ်မရှိထအာင်ထပမကို ဖိနင်းထပး သည။်၂၊ထသဝပ်ပိပပားထသာ။ ပိရထိသာ။၃၊အခဲ
အစ ုပဖစထ်သာ။ “ကိုယ့်အထုေပ်ထသျှကို ကျတိပ်ါထအာင်ထုေပ် ထေားထရ”။ စဉ်

စဉ်

ခါး၀တပု်ဆုိး၏အစကိုထပါင်ကကားမှထနာကသ်ိ့ုလျှို သင်ွးယ၍ူ ငမဲပမံစာွညပ်ှထေားသည။်“ခါးထတာင်းကျတိ။် ထအာကထ်ပါ်ကျတိ။် ထလာ
ကျတိ ်စသည”်။ စဉ်

စဉ်

ကျတိက်ျက်
ကျတိက်ျက် စဉ်

စဉ်

ကျတိက်ျက်
ခတ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကျတိက်ျတိ်
လိပ် စဉ်

ကျတိက်ျတိ်
လိပ်လိပ် စဉ်

ကျတိက်ျတိ်
ထသျှ၁ စဉ်

ကျတိက်ျတိ်
ထသျှ၂

၁၊သတူစပ်ါးမသရိထအာင် တတိတ်တိပု်န်း လျှို ဝှ့ကထ်ေား သည။် သိုသပ်ိ၍ထေားသည။် ၂၊ထကကးထငွ၊ ပစည္း်စသည ်အဖိတအ်စဉ်
အထလအလွင့် အကန်ုအကျနညး်နုိင်သမျှ နညး်ပါးထအာင် သုံးစွဲသည။် “ထကကးထငွကို အလဲွသုံး ပဖုန်းလ့ုိမပဖစ ်မဖိတမ်ယိုရထအာင် 
ကျတိက်ျတိထ်သျှ ထခကျွေတာလ့ုိ သုံးကတရ်ဖ့ုိ”။ စဉ်

စဉ်

ပူထနွးထသာ ကျစထု်ေပ်ပဖင့် အနာကျကထ်အာင်၊ ဒေဏထ်ကျထအာင် ဖိနိှပ် ထပးသည။်“တနညး်အဟတု၊် ကျတိထု်ေပ်ထုိေးရန်၊ ထဆးထဖာ်
သဟန်ကို၊ မကျန်အကန်ု” ဓါပကာ။ စဉ်

ကျတိထု်ေပ်
လုိက် စဉ်

စဉ်



.

ကျတိပူ်ထုိေး ကကိ ထိေခုိကမိ်ထသာဒေဏရ်ာကို လကဖ်ဝါးနှစခု်ကို ပွတတ်ိုက ်ထသာအခါ ပဖစထ်ပါ်လာသည့် အပူဓါတပ်ဖင့် လကပူ်ပဖင့် ဖိနိှပ်ထပးသည။် fomentation

ကျတိပူ်လုိက် ကကိ ထိေခုိကမိ်ထသာဒေဏရ်ာကို လကဖ်ဝါးနှစခု်ကို ပွတတ်ိုက ်ထသာအခါ ပဖစထ်ပါ်လာသည့် အပူဓါတပ်ဖင့် လကပူ်ပဖင့် ဖိနိှပ်ထပးသည။် fomentation

ကျတိထ်ပါကန်ာ န လညပ်င်း၊ ချို င့်ကကားတင်ွ အကျတိအ်ဖုထပါကတ်တထ်သာ အနာ။ rash

ကျတိသ်ာ န number

ကျပ်ိ

ကျပ်ိ န လူဆယထ်ယာက ်တစဆ်ယက်ိုညမန် ပပထသာစကား။ တစက်ျပ်ိ၊နှစက်ျပ်ိ၊သုံးကျပ်ိ စသည။် number

ကျုတ်

ကျုတ၁် န clay

ကျုတ၂် နဝိ မညး်ထမှာင်ထသာ။ နကထ်မှာင်ထသာ။ နကက်ကုတထ်သာ အဆင်းရှိထသာ။ black

ကျုတက်ာ န ထမာ်ထတာ်ကား၊ စကဘ်းီ စသညတ်င်ွ ဘးီလညရ်ာ၌ ရမံမ့၀င်ရထအာင် ကယွက်ာ ထေားသည့် အဖံုးအအပ်ု။ cover

ကျုတက်ျက် ကကဝိိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အစားအစာကို အငပိုင်အဆုိင်၊ အလုအယက။် စားထသာကက်ကသည။် eat

ကကဝိိ eat

ကျုတက်ျုတ၁် န ပမညထ်သာအသ ံတစမ်ျို း။ none

ကျုတက်ျုတ၂် ကကဝိိ အရပ်သုံးလျင် ပမန်ထစလုိထသာအားပဖင့် အထရးတကကးီ။ “အယင်လားဖုိ ့လုိထရ။ ထေမင်းကို ကျုတက်ျုတစ်ား”။ quick

ကျုတက်ကျွေံ ကကိ ရမံဗွ့က၌် ကကျွေနံစသ်ည။် “ညန်ွ ဗွကထ်ေပ်ကျင်၊ ကျုတက်ကျွေ၀ံင်ထက၊ ငခီငင်မရ” ဝိဇယ။ immersive

ကျုတတ်းူ ကကိ ၁၊ထပမကို တးူယသူည။် ၂၊ရမံက့ိုခွာဖ့ဲယသူည။် နှိုကဖ့ဲ်ယသူည။် dislodge

ကျုတထ်ေမ်း န ထရနူးထပျာ်၍ အရညသ်ကွ ်မကျမဲပျစ ်ရှိထသာ ရမံထ့ပမအထုေ။ slurry

ကျုတန်စ် န ထရခန်း၍အနညက်ျန်ခ့ဲထသာ နူးအထိနသည့် သကဲင်းစင်သာ ရမံထု့ေ။ marl

ကျုတန်စထ်ရ န ရမံထ့ပျာ်၀င်ထနထသာ ထရထနာက။် slurry

ကျုတပု်တ် န ပုပ်သိုးထဆွးထပမ့ထနထသာ အညစအ်ထကကးနှင့်ထရာ၍ အနံဆုိ့းကန်ိးထအာင်းလျက ်ရှိသည့် အထရာင်မညး်ညစထ်သာ ရမံပု့ပ်။ marl

ကျုပ်ပုိးစား န ထကျာမညး်ညို ထရာင်၊ ရင် အပပာထရာင်၊ ထတာင်ပံ အပဖူထရာင်အထကကာင်းပါ ထသာ ငှကင်ယတ်စမ်ျို း။ bird

ကျုတထ်ပျာ့ န ၁၊ထရစမ့်ိ၀င်၍ နူးမွ ထပျာင်းညကထ်နထသာ သဘာ၀ထပမစိုင်ထပမညက။် ထရ၀င်ထပမထပျာ့။ ၂၊ ထရနှင့်နယထ်ေားထသာ ထပမမှုန်ထ့စး။ slurry

ကျုတပ်ပင် န ကကျွေနံစထ်လာကထ်အာင် အထစါကန်ကစ်ာွ ဖံုးအပ်ုထနထသာ ရမံထ့ပျာ့အပပင်။ marl

ကျုတပွ်တ် န နင်းပဖတသ်ာွးလာမှု ထကကာင့် ထရ၀ပ်ထသာအချို င့်အခွကမ်ျား ပဖစထ်ပါ်ထနထသာ ရမံထ့ပျာ့အပပင်။ hard clod

ကျုတဖွ်တဖွ်တ် ကကဝိိ dirty

ကျုတမ်န်း န ၁၊ပကတထိပမသား။ ၂၊ရမံထ့ပမ။ marl

ကျုတမ်န်းခဲ န ထပမစိုင်ခဲ။ hard clod

ကျုတရ်ီ န ထရခန်း၍အနညက်ျန်ခ့ဲထသာ နူးအထိနသည့် သကဲင်းစင်သာ ရမံထု့ေ။ marl

ကကဝိိ dirty

ကျုတအ်ိုင် န ထရနူးထပျာ်၍ ရမံအ့ထုေ အထေညပ်ပည့်နှကထ်နထသာ ချို င့်ဝှမ်း။ ထပမကျင်း။ marl

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊တစ၊်နှစစ်ထသာ သခမင်္ဂျာ၊ သဒေ္ဒါနှင့်တွဲ၍ သုံးထသာစကား။ ၂၊စက္က ချပ်ကကးီ ၂၄ရကွ။် ဖူးစကတဆုိ်င်စက္က  ၉၆ရကွ ်အထရအတကွက်ို
ထခါ်ထသာ စကား။ တစက်ျတိသ်ာ၊ နှစက်ျတိသ်ာစသည။် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ရမ့ံထပမ။ ညန်ွဗွက။် “အ၀တမ်မက၊် ကျုတည်န်ွအိုင်က၊ ကကျွေနုဲင်တကသ်ိ့ု” ထဒွေး။ “ထရမ ဒေကထ်ရမထေပိန်၌၊ ကျုတသ်ငဲမီအကပ်ကပ်” ကသု
တ။ု စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကျုတက်ျက်
ပုပ်ပက်

တစစ်ုံတစခု်ထသာအရာကို လုပ်ထဆာင်မှု။ စားထသာက ်မှုတိ့ု၌ အပခားသမူျားနှင့် ငပိုင်ဆုိင်ကကို းပမ်းလျက။် အကကတိအ်နယ။် မရနှင့်
အရ။ အလုအယက ်လုပ်ထဆာင် ကကသည။် စားထသာကက်ကသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အ၀တအ်ထေည ်စသညတ်င်ွ ရမ့ံထပမ အန့ံှအပပားထပကျလံျက။် “၀တ ်လညထ်ေပိန်၊ တိုင်းကာသန်ိမှာ၊ ထအာကင်ခီစတုပ်ပတ၊်  ကျုတ်
ဖွတဖွ်တနှ်င့်” ရာမ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကျုတ်
ထသာထသာ

အ၀တအ်ထေည ်စသညတ်င်ွ ရမ့ံထပမ အန့ံှအပပားထပကျလံျက။် “၀တ ်လညထ်ေပိန်၊ တိုင်းကာသန်ိမှာ၊ ထအာကင်ခီစတုပ်ပတ၊်  ကျုတ်
ဖွတဖွ်တနှ်င့်” ရာမ။ စဉ်

စဉ်
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ကျံ

ကျံ ကကိ dirty

ကျန် ကကိ gap

ကျန်လစ၁် န တစစ်ုံတစခု်သိုလ့ညး် မသာွးဖုိရ့န် အမ်ိတင်ွထနရန်၊ အတမူလုိကလ်ဖုိရ့န်။ တားပမစပ်ခင်း။ တားပမစထ်သာစကား။ ban

ကျန်လစ၂် ကကိ ၁၊ပါမသာွး။တညထ်နရစ ်သည။် ၂၊ထနာကတ်င်ွရှိထနခ့ဲသည။် ကကင်းလစခ့ဲ်သည။် remain

ကျန်း

ကျန်း ကကိ  ၃၊မထပျာင်းမထပျာ့ပဖစသ်ည။် ခကမ်ာသည။် ၄၊ထတာင့်တင်းသန်မာသည။်အနာထရာဂါကင်းရင်ှးသည။် strong

ကကိ အသီာသည။် ထနထကာင်းသည။် ထရာဂါကင်းရင်ှးသည။် health

ကျန်းခုိင် ကကိ ၁၊ထတာင့်တင်းသန်မာ သည။် ၂၊အားကိုးထလာကသ်ည။် ၃၊အသီာသည။် strong

ကျန်းထတာက် ကကဝိိ အပပင်ကကျကန်ပ်၍ အတင်ွးကမာဆတဆ်တ။် ပျဉ်တွဲထတာင့် တင်းလျက။် hard

နဝိ နူးညံ့ ထပျာ့ထပျာင်းပခင်း ကင်းထသာ။ ခကမ်ာထသာ။ hard

ကျန်းမာ ကကိ health

ကျမ်း

ကျမ်း န ၁၊သမုိင်း၀င်စာထပ။ ၂၊စာထပပညာ။ sutra

ကျမ်းကိုင် ကကိ ကျန်ိဆုိသည။် ကျန်ိစာကို ဦးထခါင်းထေကတ်င်၍ သစာ္ပပုသည။် oath

ကျမ်းကိုး န ခုိင်မာထသာ စာထပအထထောက ်အထေား။ sutra

ကျမ်းကျန်ိ ကကိ ကျန်ိစာရကွ ်အဓိဋာန် ပပုသည။် adjuration

ကျမ်းကကးီပီကကးီ န အားကိုးထလာက ်ထသာ ခုိင်မာသည့် ကျမ်းဂန်စာထပ။ sutra

ကျမ်းဂန် န ထလာကတု္တ ရာဘကဆုိ်င်ရာ စာထပ။ sutra

ကျမ်းစာ န ထလာကတု္တ ရာဘကဆုိ်င်ရာ အထရးအသား။ sutra

ကျမ်းထေမ်း ကကိ ကျန်ိစာကို ဦးထခါင်းထေက ်တင်ွရကွ၍် သစာ္ဓိဌာန်ပပုသည။်ကျမ်းကိုင်သည။် adjuration

ကျမ်းနံှ ့ ကကိ ကျမ်းဂန်စာထပအရာတင်ွ နံှစ့ပ်သည။် နုိင်နင်းကကျွေမ်းကျင်လိမ္မာသည။် prophecy

ကျမ်းပပု ကကိ ကျမ်းတစထ်စာင် ပီတစထ်စာင် ပဖစထ်အာင်ထရးသည။် စာထပကျမ်းဂန်ထရး သားသည။် compiler

ကျမ်းရင်း န အထပခခံကျမ်းစာ။ salt pan

ကျမ်းရုိး န သင်ရုိးကျမ်းစာ နညး်နာ နိဿယ။ sutra

ကျမ်းရကွ် ကကိ ကျန်ိစာကို ဦးထခါင်းထေက ်တင်ွရကွ၍် သစာ္ဓိဌာန်ပပုသည။်ကျမ်းကိုင်သည။် adjuration

ကျမ်းဦးစကား န ၁၊ကျမ်း၏အစ တင်ွထရးရထသာ ပဏာမစကား။ ၂၊ထရးှထပပးအပဖစထ်ရး သားထသာ အထကကာင်းအရာ။ content

ကျန်ိ

ကျန်ိ ကကိ တစဖ်ကသ်ားအားထဘးဒေဏ ်ထရာက ်ထအာင်တိုင်တညထ်ပပာဆုိသည။် ထတာင့်တထပပာဆုိသည။် curse

ကျန်ိစာ န “ငါ၏ကသုိုလ် ထကာင်း မှုထတာ်ကို ဖျကဆီ်းသသူည ်မညသ်ိုပ့ဖစပ်ါထစ” ဟကုျန်ိ ထေားသည့်စာ။ ကျန်ိထေားသည့်စကား။ oath

၁၊နွားထချး၊ ထပမညကစ်သညပ်ဖင့် ထပမတလင်းကို ညထီအာင်သတုလိ်မ်းသည။် ၂၊အရည၊် အထစး၊ အဆီစသညပ်ဖင့် ပျံ့န့ံှထအာင်လူး
သည။် ထပကပ် ထအာင်ပပုသည။် စဉ်

လွတသ်ည။် လပ်သည။်ကကင်းသည။် “၀န်ဆန်ခပင်း၊ ကျန်မကကင်းထအာင်” ပဋါ။“ပါရမီသန်၊  တစထ်ယာကက်ျန်သည၊် ထွေန်း
ထအာင် မယား၊ အယာှတညး်” ထွေန်းတ။ိ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ကျန်းကျန်းမာ
မာ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကျန်းထတာက်
ခထရာ် စဉ်

အနာထရာဂါကင်းရင်ှးသည။် ထနထကာင်းသည။် “ဘယခပ်သမ်ိး၊ ကိုယတ်င်ွးချမ်းသာ၊ ကျန်းမာပခင်းကို၊ သတင်းမိန်းလ့ုိ”မုိး   ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ကျန်ိစာကျ ကကိ ကျန်ိစာသက ်ထရာကသ်ည။် ကျန်ိထေားထသာစာတါင်ပါသည့်အတိုင်း ထဘးဒေဏမ်ျားထိေသည။် curse

ကျန်ိစာတိုက် ကကိ ငါသညမ်ဟတုအ်မှန်ထသာ စကားကိုထပပာထချက မညသ်ိုပ့ဖစပ်ါထစ သား ဟ ုသစာ္ ဓိဌာန်ပပုထစသည။် adjuration

ကျန်ိစာထေား န “ငါ၏ကသုိုလ် ထကာင်း မှုထတာ်ကို ဖျကဆီ်းသသူည ်မညသ်ိုပ့ဖစပ်ါထစ” ဟကုျန်ိ ထေားသည့်စာ။ ကျန်ိထေားသည့်စကား။ curse

ကျန်ိစာထေည့် ကကိ curse

ကျန်ိစာထေမ်း ကကိ adjuration

ကျန်ိစာထရ န ကတဆုိိထေားချက ်ပျကက်ကွ ်ယင်ွးခကျွေတလ်ျှင် မည့်ကဲ့သိုထ့ဘးအန္တရာယ ်သင့်ထရာကပ်ါထစဟ ုသစာ္ဆုိထေားထသာ ထရ။ troth water

ကျန်ိဆဲ ကကိ curse

ကျန်ိဆုိ ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ ထဘး အန္တရာယသ်င့်ထရာကထ်အာင် ထတာင့်တထပပာဆုိသည။် curse

ကျန်ိထတာက် န

ကျန်ိး၁ ကကိ ထရတကွသ်ည။် “ကမ္ဘာ တစသ်န်ိး၊တကွက်ျန်ိးထခါ်ထေ၊ လံုလ့ပပင်းစာွ၊ ဒေါနပါရမီ အစ၊ ဥထပက္ခာပါရမီ၊ အဆံုးဟထိသာ” ကထတ္တ ာ်။ count

ကျန်ိး၂ န ထရတကွခ်န်မှ့န်းချက။် approximate

ကျန်ိး၃ ကကိ ရဟန်းသဇံာစထသာ ပမင့်ပမတ ်ထသာပုဂ္ိုဂ လ်တိုအ့ပ်ိစကသ်ည။် sleep

ကျန်ိး၄ န none

ကျန်ိး၅ န ပဖစပ်ျကရ်န် ကကုံကကို ကလ်ာထသာ ကာလ။ “ညမန်ပပထပးလှာ၊ ကျန်ိးလာအတိုင်း၊ နညး်ခုိင်း စာနာ” ထရးှထံုေး။ while

ကျန်ိး၆ ကကိ မျကစ်မိခံသာထအာင် အခံရခကထ်အာင် နာကျင်ပူထလာင်ပခင်းပဖစသ်ည။် be sharp-eyed

ကကဝိိ ထကကာကသ်လုိလန်သ့လုိ ဟိုကကည့်သညက်ကည့်။ မျကစ် ိအထိေတထိ်ေတ ်အလန် ့လန်။့ အအံားသင့်လျက။် amaze

ကျန်ိးကန်ု ကကိ ကျထရာကလ်တ္တ ံထ့သာ မထကာင်းဆုိးကျို း အပပစမ်ျား ကန်ုထပျာကသ်ည။် disappear

ကျန်ိးကျီ ကကိ none

ကျန်ိးစက် ကကိ ရဟန်းသဇံာထတာ်တို ့ထလျာင်းအပ်ိသည။် sleep

ကကဝိိ masquerade

ကျန်ိးသီ ကကိ exact

ကျန်ိးထအာင် ကကိ ကန်ိးထအာင်းသည။် သတီင်းသုံးထနထုိေင်သည။် ချမ်းထပမ့သာယာစာွထနသည။် stay

ကျုံ

ကျုံ ကကိ believe

ကျုံး၁ န stockade

ကျုံး၂ ကကိ ထပါင်းစသုည။် စစုညး်သည။် သမ်ိးရံုးသည။် “စပါးကျုံး။ဆန်ကျုံး၊ ဆင်ထချးကျုံး၊ ပမင်းထချးကျုံး၊ အမှိုကက်ျုံး”။ cooperate

ကျုံး၃ ကကိ progress

ကျုံးကျုံး၀င် ကကိ သကဆုိ်င်ရာ တင်ွ ပါ၀င်သည။် အထရအတကွတ်င်ွ ပါ၀င်သည။် အကျုံး၀င်သည။် valid

ကျို း

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊“ငါကိုဤကဲ့သိ့ု ပပုမှုချကထ်ကကာင့် ထဘးအန္တရာယထိ်ေပါးပါထစ” ဟတုိုင် တညထ်ပပာ ဆုိသည။် ၂၊တစဖ်ကသ်ား ထဘးထိေထအာင် 
ထတာင့်တထပပာဆုိသည။် စဉ်

၁၊ကျန်ိစာကို ဦးထခါင်းထေကတ်င်ရကွ၍် အဓိဌာန် သစာ္ပပုသည။် ကျန်ိဆုိသည။် ၂၊တစဖ်ကသ်ား ယုံထလာကထ်အာင် တိုင်တည်
ထပပာဆုိသည။် သစာ္ပပုမူသည။် စဉ်

စဉ်

မိမိကိုပပုမူချကထ်ကကာင့် သ ူတစပ်ါးအား ထဘးအန္တရာယထ်ရာကထ်အာင် ထပပာဆုိ ရညရ်ယွသ်ည။် “ကျးီဖုိကျန်ိဆဲ၊ တသထခမင်္ဂျထလ” 
ထမာင်နန္ဒ။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်
ထရစသညသ်ယယ်ရူန်၊ သိ့ုမဟတု ်တစစ်ုံတစခု်ထေည့်ရန် ပပုလုပ်ထေားထသာ တစဖ်က ်ပိတဝ်ါးကျည။် “ခီွးကျားခီွးထကကာင်၊ ခီွးနှစ်
ထကာင်ကို၊ ရှိထဆာင်ထခါ်ထပမာက၊် ပမှား ကျန်ိထတာကက်ို၊ ထနာကမှ်ာလညး်လွယ”် ထကာ်။ “လ့ူပပညရ်ပ်မှာ၊ ထုိေဆရာထံေ၊ ဗူးကျန်ိ
ထတာကနှ်င့်၊ ထသာကစ်ားရန်ကို၊ နညး်ခံငပီးထထွေ” ဘန်ိး။

short length of bamboo 
closed at one end စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သိုက၊်တထပါင်၊နမိတ၊်စနညး်တိ့ုအရကျထရာကလ်ာမည့် အကျို းအပပစမ်ျား။ “ဇ နက္ကမင်း၊ ပင်လယတ်င်ွး မှာ သထဘမင်္ဂာပျကထ်သာ
ကျန်ိး”        ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကျန်ိးကကီျန်ိး
ထကာ စဉ်

စဉ်

သိုက၊်တထပါင်၊နမိတ ်စနညး်တိ့ုအရ ကျထရာကလ်တ့္ံတထသာ ထဘးအန္တရာယ ်များ  ပ,ထပျာကထ်စပခင်းငှာ အစအီမံပပုလုပ်သည။် စဉ်

စဉ်

ကျန်ိးတကိျန်ိး
ထတာင် ထယာင်အ,အ။ ထိေတထိ်ေတလ်န့်လန့်။ ထကကာကသ်လုိလန့် သလုိ။ စဉ်

၁၊တကိျသည။် ထသချာသည။် ၂၊ထပပာင်းလဲပခင်းမရှိပဖစသ်ည။် ၃၊တထုိေကက်ျ။ ကန်ိး ထသသည။် “ဂဝံပတ၊ိ မှတသ်စိကား၊ ကျန်ိးသီ
ထေား သည”် ဂဝံ။ စဉ်

စဉ်

၁၊တစဦ်းဦးက တင်ပပထပပာကကား သညက်ို အမှန်တကယပ်ဖစမ်ညဟ် ုမှတယ်သူည။် ၂၊ယုံ ကကညသ်ည။် “ငါထပပာစာွကို မကျုထံက 
ထမာင်ပဖူကို မိန်းကကည့်” အရပ်။ စဉ်
၁၊နန်းငမိုထ့တာ်ကို ပတပ်တလ်ည ်ဝုိင်းရ၍ံ တးူထဖာ်ထေားထသာ ထရထပမာင်းကကးီ ထရကျုးံ၊ ညန်ွကျုးံ၊ ကျုးံထပခာကဟ် ုသုံးမျို းပပား
သည။် “ထုိေ ထနာက၀်ယက်ား၊ ထရကျုးံညန်ွကျုးံ၊ ထကအခာက ်အရပ်။
၁၊နန်းငမိုထ့တာ်ကို ပတပ်တလ်ည ်ဝုိင်းရ၍ံ တးူထဖာ်ထေားထသာ ထရထပမာင်းကကးီ ထရကျုးံ၊ ညန်ွကျုးံ၊ ကျုးံထပခာကဟ် ုသုံးမျို းပပား
သည။် “ထုိေ ထနာက၀်ယက်ား၊ ထရကျုးံညန်ွကျုးံ၊ အထပခာကက်ျုးံဟ၊ု ကျုးံထပမာင်းသုံးတန်၊ ပမစင်ယဟ်န်သိ့ု” ဝိဇယ။ ငမိုထ့ပမာက်
များစာွ၊ ကျုးံများစာွတိ့ု၊ ရကံာပတရ်းီ၊ သရူငဲပီးဟ”ု ရခုိင်ကာ။ ၂၊ဆင်တိ့ုကို ဖမ်းထလှာင်ရာ ကျင်းကကးီ။ သစတ်ပ်။ စဉ်

စဉ်

ကသုိုလ်ကထံထောကပ့ံ်၍ ပစည္း် ဥစာ္များ ဒီေထရအလားမပခားတစထ်န့ထေကတ်စထ်န့ တိုး တကပ်ပည့်ငဖိုးလာသည။် ထခင၀င်ထကာင်း
သည။် “ထမာင်ပဖူရ့ုိအမ်ိသား ထငွ ကျုးံစာွပျာ” အရပ်။ စဉ်

စဉ်



.

ကျို း ကကိ take down a peg

ကျို းကန်း ကကိ သတူစပ်ါး၏ ထကျးဇူးကို မသမိပမင်ပဖစသ်ည။် ပပုဖူးထသာထကျးဇူးတရားကို မထထောကမ်ထေားပဲ ထပပာဆုိပပုမူသည။် ungrateful

ကျို းထကကာင်း န ထကာင်းရာထကာင်း ထကကာင်း လမ်းညမပပသည။် “ကျို း ထကကာင်းဖလ၊ မှုကစိက္ို၊ တစစ်မကျန်” ထွေန်းတ။ိ guidance on good show

ကျို းကကတန်ာ န တစစ်ုံတစခု်ထိေခုိက၍် အရုိး၏အလယအ်ဆကစ်သည၌် ကျို းလွယထ်သာအနာ။ breakable disease

ကျို းနပ် ကကိ guidance on good show

ကျို းကကတန်ာ န တစစ်ုံတစခု်ထိေခုိက၍် အရုိး၏အလယအ်ဆကစ်သည၌် ကျို းလွယထ်သာအနာ။ breakable disease

ကျို းနပ် ကကိ profit

ကျို းနံွ၁ ကကဝိိ ၁၊ဖျကလုိ်ဖျကဆီ်း။ ပျက ်စးီထစလုိထသာစတိပ်ဖင့်။ “ဖါငပိုတပ်ကို၊ ၀က၀်ကက်ျို းနံွ တိုကအ်ံ့ကကထံသာ်” ထရးှထံုေး။ destructive

ကျို းနံွ၂ ကကိ homage

ကျို းပ့ဲ ကကိ အပုိင်းပုိင်းပဖစသ်ည။် အစတိ ်အပုိင်းပဖစသ်ည။် fragment

ကျို းထဖာက် ကကိ လူမှုစညး်ကမ်းအရ တားပမစသ်ညတ်ိုက့ို လွန်ကျူးသည။် commit

ကျို းထပါက် ကကိ ၁၊သတီင်းသလီ ကျို း ပျကသ်ည။် ၂၊လယတ်ာရုိးစသည ်တစစ်တိတ်စထ်ဒေသ ငပိုပျကသ်ည။် broken

ကျို းထပမာ် ကကိ အကျို းစးီပွားပဖစထွ်ေန်းရန် ကို ချင့်ချန်ိ၍ ရှုကကည့်ဆင်ပခင်သည။် consider

ကျို းယတု် ကကိ အကျို းပျက၍် အရကှရ်သည။် အကျို းမ့ဲပဖစသ်ည။် unprofitable

ကက

ကက စညး် ဗဟဝုုစက်ကယိာသုံး။ “ကလုား မရမာ၊ နီကကပါသည။်” none

ကကခပ် န လံုးပတတ်စထွ်ောခဲွနှစထွ်ောခန်၊့ တစလ်ကမ်ခန်အ့သားထူေထူေ၊ အဆစစ်ပ်ိစပ်ိ ရှိထသာ ဝါးတစမ်ျို း ဆူးမပါ။ bamboo

ကကငှန်း န palace

ကကပုိင် န ပင်လယက်မ်းစပ် ဆားငံရည ်မီှရာတင်ွ ထပါကတ်တထ်သာ သစပ်င်တစမ်ျို း။

ကကသပတနိိ န Thursday

ကကထသာင်း န အပင်ပမင့်၍အသားထူေငပီး ကကးီထသာ ဝါးပင်တစမ်ျို း။ ဝါးပုိးဝါး။ bamboo

ကကာ၁ နဝိ ၁၊ရညှလ်ျားထသာ အချန်ိကာလ ပဖစထ်သာ။ ကာလထညာင်းထသာ။ ၂၊ထနှာင့်ထနှးထသာ။ delay

ကကာ၂ န ကကာပဖူ၊ကကာနီ၊ကကာညို  စထသာ အမျို းမျို းတို၏့အမည။် lotus

ကကာ၃ န ကကျွေ၊ဲနွား၊ပမင်း တို၏့ဦးထခါင်းနှင့် ရင်ဝတင်ွပဖစထ်ပါ်တတထ်သာ အပဖူကကွ။် none

ကကာကလပ် န ဘန်ုးကကးီပျန်အထလာင်း ကို ကကာချပ်ပံုတိုပ့ဖင့် တန်ဆာဆင်၍ တင်ထေားထသာ အထလာင်းတင်ခံုတစမ်ျို း။ none

ကကာကကု္က ား န lotus

ကကာခထရ ကကိ အချန်ိကာလ ထညာင်းခ့ဲ သည။် “ထုိေသခင်လျှင်၊ သင်ကာပပလုိ၊့ ကကာခထရဟ”ု ဘန်ိး။ long

ကကာခထရဝါ ကကိ long stay

ကကာခီထရ ကကိ ကကာပမင့်စာွ ထနထုိေင်ခ့ဲသည။် “ကဝါညို ပမ၊ ကတင်းထဆာ်ထသာ်၊ ထမာင်ထတာ်ဇာထကကာင့်၊ ကကာခီထရထလး” နတသ်ိုက။် long stay

န အပွင့်ကကးီငပီး ရုိးတမံာ၍ အဆူးရှိထသာ ကကာတစမ်ျို း။ lotus

၁၊အထချာင်းအတအံရညှ ်အလျား စသညတ်ိ့ု နှစပုိ်င်းသုံးပုိင်းပဖစသ်ာွးသည။် ၂၊ထဒေါသမာန ထလျာ့သာွးသည။် “အစယွက်ျို း ထသာ
ထခမ”။ “မာန်စယွက်ျို း စသည”်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကာင်းရာထကာင်းထကကာင်း (လမ်းညမန်ပပသည်) “ကျို း ထကကာင်းဖလ၊ မှုကစိက္ို၊ တစစ်မကျန်” ထွေန်းတ။ိ စဉ်

စဉ်

၁၊အကျို းရှိသည။် အကျို း ထကျးဇူးခံစားရသည။် ၂၊စတိတ်ိုင်းကျပဖစ၍် နှစသ်က ်အားရသည။် ထကျနပ်သည။် “လူရပ်ငမီမှာ၊သီ
ကျို းနပ် ဟ”ုပဒေက။ု ကသုိုလ်တရား၌ ထမ့ွထလျာ်ထသာသသူည ်ထသထသာ်လညး် ထသကျို းနပ်သညဟ်၏ူ။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ပျပ်ဝပ်သည။် ရုိထသကိုင်း ညတွသ်ည။် “ကျို းနံွရုိထသ၊ခ,စားထပ၏” ငမိုတ့ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
၁၊ထူေးကပဲခင်း။ ထွေကပ်မတပ်ခင်း။ ပမင့်ပမတပ်ခင်း။ နန်းထတာ်။ “တနှူစက်ိုလျှင်၊ မငငိုမပငင်၊ ဘမရာထလ၊ ထဆာင်းကကငှန်းနှင့်၊ ထတာင်
နန်းတင်၍” ပဒေမ္မ။၂၊အမ်ိသညတ်ိုင်တစလံု်း၏ အမည။် “၃၊ရှု၊ကကငှန်း၊ ထညာင်ရမ်း၊ သငပီ၊ရထဝ၊ရုမ္ီဘ” ဆုိတဲ့တိုင်ပမတထ်ပခာကလံု်း
တင်ွ အထရှ့ထတာင်ထထောင့်ပဖစ ်ထသာ တိုင်။ ဗိသကုာ စဉ်

plant grow in salty 
place စဉ်

ကကာသာပထတးထန့။ “သကကဇ် ၉၀၁ခု၊နတထ်တာ်လဆန်း ၈ရက ်ကကသပတနိိ ဓိသုံးပါးတင်ွ တကစ်ားပီးသညက်ားငပီး၏”    ပခင်
ကိုက ်ဝ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

များထသာအားပဖင့် ထရကန်ပျက်(ထရတမ်ိ) တိ့ုတင်ွထပါကတ်တထ်သာ ရုိးတထံသးထသး အပွင့်ငယင်ယ ်အထရာင်ပဖူထဖွး၍ ပွင့်
ထသာကကာအမျို းတင်ွပါဝင်ထသာ ကကာငယတ်သမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

အချန်ိရညှပ်မင့်စာွ ထနထုိေင်ခ့ဲသည။် အချန်ိကာလ ထညာင်းခ့ဲသည။် “သင်း ပုိင်ရကဖ့ုိ်၊ ဗုိင်းမလာ၊ ကလုားတန်ထချာင်းမှာ၊ ဝါပွင့်ထရ 
ခါ၊ ကကာခထရဝါ” ထတး။ စဉ်

စဉ်

ကကာ
ထခါင်းထလာင်း စဉ်



.

ကကာချပ် န ကကာပွင့်၌ အထေပ်ထေပ်ရှိထသာ ပွင့်ချပ်လမာ။ flounce

ကကာပခည် န ကကာရုိးကကာတမှံထုေတ ်ယထူသာ အလွန်သမ်ိထမွသ့ည့်အမျှင်ငယ၊် lotus thread

ကကာပခညပုိ်း န အလွန် သမ်ိထမွ နူ့းညံ့၍ ထငွထရာင်ကဲ့သို ့ထတာကထ်ပပာင်ထသာ ပုိးပခညတ်စမ်ျို း။ yarn

ကကာခွက် န ကကာသးီ၏ မျကနှ်ာပပင်၌ ချို င့်ထနထသာ ထနရာ။ none

ကကာထဂါင်း န ကကာပင်၏အဖုအပမစရ်င်း။ bud

ကကာစယွ် န ကကာထခါင်းအဖုမှ ထွေကထ်သာ အတက။် bud

ကကာဆံ န ထပမသို၀့င်ထနထသာ ကကာထခါင်း မဆံပင်ကဲ့သို ့အမျှင်အမျှင်ထွေကထ်သာ အပမစဖွ်ာစ။ု stamen of lotus

ကကာထညာင် န divan

ကကာထညာင်း နဝိ along

ကကာညို န ပပာထသာအထရာင်ပွင့်ထသာ ကကာတစမ်ျို း။“ကကာသန်ိတလုိ၊ကကာညို တစမူ်” ဆဒေ္ဒန်။ lotus

ကကာထတာ န ကကာပင်များထပါကထ်ရာကရ်ာ ထနရာ။ အင်းအိုင် ကန်စသည။် lake

ကကာတင် နဝိ delay

ကကာတံ န lotus stalk

ကကာတပံက် န shawl

ကကာတရုိံး န ကကာပင်၏ရုိးတ။ံ lotus stalk

ကကာတန်းကား န အရကွပုိ်ကဆံ်ပပား ထစအ့ရယွ ် ဝုိင်းဝုိင်း၊ အရုိးသကင်ယတ်ခံန်၊့ အပွင့်ငယ ်ပဖူပဖူပွင့်ထသာ ကကာတစမ်ျို း။ lotus

ကကာနတသ်းီ န အသးီအခံွမာသည့် ထရထပါကပ်င်ငယတ်စမ်ျို း။ lotus

ကကာပွင့် ကကိ success

ကကာပွင့်ထေပ် န ကကာပွင့်ချပ်၏ အထေပ် အလမာများ။ flounce

ကကာခပန် န ခပန်ကဲ့သို ့အထပါကအ်ထခါင်းရှိ ထသာ ကကာပင်၏အရုိး။ none

ကကာထမှာက် န ထစတတီင်ွငှကထ်ပျာဖူး ထအာကသ်ိုခ့ျ၍ ပပုလုပ်ထေားထသာ ကကာပန်း၏ ပွင့်ချပ်ပံု။ none

ကကာရုိးကကာပင် န tire

ကကာရညှ် နဝိ ကာလပမင့်ကကာရညှလှ်ထသာ။ “ကကာရညှထ်က ထဗါင်းထစါကထ်တ” ပံု။ along

ကကာလီထရလား စညး် none

ကကာလိပ်ထသျှ န ကကာပင်မှထွေကသ်စ ်စလိပ်ထခွထနထသာ ကကာရကွနု်။ lotus stalk

န ကကာပင်မှ ခဲရာခဲဆစ ်ထုေတယ်ရူထသာ ကကာမျှင်များ။ none

ကကာလန် န ထစတငှီကထ်ပျာ့ဖူး ထဖါင်းရစ ်အထေကသ်ိုလှ့န်၍ ပပုလုပ်ထေားထသာ ကကာပန်း၏ ပွင့်ချပ်ပံု။ none

ကကာသတီံ န straw

ကကာသကမင်္ဂန်း န

ကကာသန်ိ န lotus

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

မင်း၊မိဖုရားတိ့ုအပ်ိစက ်ရာ အထပခထလးထချာင်းတပ်ထသာ ခုတင်။ ထညာင်ထစာင်း။ သ လွန်။  “နှစပ်ါးတကူ၊ွ ဇာပခင်ထထောင်ကို၊ ကကာ
ထညာင် ထေကမှ်ာ၊ ကကကက်ာချလ့ုိ” ဓမ္မသာ။ စဉ်

အခါကာလရညှလ်ျား စာွထသာ။ ကာလပမင့်ရညှစ်ာွထသာ။ “အချန်ိကကာ ထညာင်း၊ထမာင်နှင့်သာလျှင်၊ နီရထကကာင်းကို၊ ဆုထတာင်း ငပီး
ထထွေ”။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အချန်ိကာလရညှပ်မင့်စာွ ထသာ။ ကကန့်ကကာထနှင့်ထနှးထသာ။ “ကကာတင်ပတက်ုံး၊ ပခံုးထပါကထ်အာင်၊ လုပ်ထဆာင်ထေမ်းရကွ”် ကင်းမ 
ထဟာ်။ စဉ်

(ဟင်းချကစ်ားသည့်) ကကာပင် အငံုတ။ံ စဉ်

ကကာချညပုိ်းမျှင်တိ့ုပဖင့် ရကထ်ေားထသာ လုပ်၍ ဗူးပွင့်ပန်းသဖွယ ်စခီျယ ်ထေားထသာ ကိုယလ်မမ်းပခုစံရာ ပါးလမာသည့်အထေည ်တစ်
မျို း။ “ဗူးပွင့်ရ၊ံ ကကာတပံကက်ို၊ ရမတပ်ါဘထိလး” မုိး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဥပစါအထူေးတထလ ပစည္း် ဥစာ္တိုးတကသ်ည။် လတလ်ာဘ ပွားများသည။် ပပုလုပ်ထဆာင်သမျှ အထူေးတထလ ထအာင်ပမင်မှုရှိ
သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစါ)ပင်ပန်း နွမ်းလျ ထခွယိုင်သည၏် အပဖစ။် “လူမမာ ထညာ့လ့ုိပခင်း လ့ုိ ကကာရုိးကကာပင်ပဖစနီ်ထရ”။ စဉ်

စဉ်

(အရပ်သုံး) တစစ်ုံတစရ်ာ အထကကာင်းပဖစတ်န်ထလရာ၏ဟ ုထတးွထတာယုံမှား၍ မကကညသ်င့်ပဲလျကက်ကာထနခ့ဲရာ တင်ွသုံးထသာ 
စကား။ “ကညာပျို ထချာ၊ ပန်းဂနုိင်နှင့်၊ စမ်းအိုင်နားမှာ၊ ကစားငပီးထထွေ၊ မကကို လှာထက၊ ကကာလီ ထရလား” ပန်း။ စဉ်

စဉ်

ကကာလိပ်ထသျှ
ပုိး စဉ်

စဉ်
ထရကို ခွကပ်ဖင့်မထသာက ် နုိင်ထသာ လူမမာကို ကကာရုိးခပန်၊သိ့ုမဟတုဝ်ါးလံုးထသး ထသးကထလးခပန်တ၊ံ သိ့ုမဟတု ်ပလစတတိ်
ခပန်တ ံစသညပ်ဖင့် ထသာကထ်သာ ခပန်တရံညှ။် ၎င်းကို ကကာရုိးပဖင့် ဆုိလျှင် ကကာသတီဟံလုညး်ထကာင်း၊ ဝါးလံုး ကထလးပဖင့်ဆုိလျှင် 
ဝါးသတီဟံလုညး်ထကာင်း၊ အားလံုး ကိုပခု၍ံ ရသီတီဟံထုခါ်သည။် စဉ်

ကမ္ဘာဦးကာလ၌ ကကာပွင့်မှရထသာ သကမင်္ဂန်း။ “ဘရုားထလာင်းတိ့ု၊ ထတာ ထွေကထ်တာ်မူလျှင်၊ ထရမကကာသကမင်္ဂန်းဟ၊ု ဆကထ်ပးလှာ ၏” 
တဋိါနုဂ္ဂတ။ိ

sacred robe woven rom 
louts fibre စဉ်

အရကွင်ယင်ယ ်အရုိး ထသးသယွ၍် အပွင့်ပဖူပွင့်ငယပွ်င့်ထသာ ကကာတစမ်ျို း။ “တယဇူနာ၊မျှညစီာွပဖင့်၊ ကကာသန်ိတလုိ၊ ကကာညို တ
မှု၊ ကကာပဖူတလီ” ဆဒေ္ဒန်။ စဉ်



.

ကကာသတွအ်ိုး န vase

ကကား၁ ကကိ know

ကကား၂ န နှစခု်သုံးခုတို၏့ အတင်ွးထဲေ။ “သစက်ကားဝါးပျစ”် ပံု။ အကကား။ “လမ်းကကားခရးီ ကကား၊အစပ်ကကား၊ ထနရာကကား” စသည။် inside

ကကားကာလ န လွတလွ်တထ်နထသာ အချန်ိ။ free time

ကကဝိိ ရဖံန်ရခံါ။ ကကို းကကားကကို းကကား။ ကကွက်ျားကကွက်ျား။ irregularly

ကကားကျပ် န ၁၊အရာဝတ္ု၊ ဌာန၊ ပုဂ္ိုဂ လ်၊ ကာလစသညနှ်စခု်တို၏့ အလယ၊်အတင်ွး အပုိင်း အပခား။ ကကအိကကားတင်ွ ညပ်ှ၍ညပ်ှ၍ထေည့်သည။် amongst

ကကဝိိ အကကားတင်ွ ညပ်ှ၍ ညပ်ှ၍ ထေည့်သည။် amongst

ကကားကကား၁ ကကိ တစခု်နှင့်တစခု် ကာွလှမ်းသည။် အကကားကျယသ်ည။် gap

ကကားကကား၂ နဝိ တစခု်နှင့်တစခု် ကာွလှမ်းထသာ။ အကကားကျယထ်သာ။ gap

ကကဝိိ တစခု်နှင့် တစခု်ကာွလှမ်းထသာအားပဖင့်။ အကကားကျယထ်သာ အားပဖင့်။ gap

ကကဝိိ တစခု်နှင့် တစခု်ကာွလှမ်းထသာအားပဖင့်။ အကကားကျယထ်သာ အားပဖင့်။ gap

ကကဝိိ တစခု်နှင့် တစခု်ကာွလှမ်းထသာအားပဖင့်။ အကကားကျယထ်သာ အားပဖင့်။ gap

ကကဝိိ တစခု်နှင့် တစခု်ကာွလှမ်းထသာအားပဖင့်။ အကကားကျယထ်သာ အားပဖင့်။ gap

ကကားညပ်ှဝါး ကကိ ၁၊ထုိေဖကသ်ို ့လညး်လုိကသ်ည။် ဤဖကသ်ိုလ့ညး်လုိကသ်ည။် ၂၊ထုိေဖကသ်ိုလ့ညး် မလုိက၊် ဤဖကသ်ိုလ့ညး်မလုိကဘ် ဲထနသည။် right

ကကားနာ ကကိ နားထထောင်သည။် listen

ကကားနီ ကကိ ထုိေဘကသ်ိုလ့ညး်မလုိက၊် ဤဖကသ်ိုလ့ညး်မလုိကဘ် ဲထနသည။် red lotus

ကကားထပါက် န မိမိရရှိထနကျထငွထကကး မှတစပ်ါး အပပင်မှအပုိရရှိထသာ ထငွထကကးဥစာ္။ bonus

ကကားပျင်း ကကိ right

ကကားဖူးနား၀ န အကကားအပမင်ရှိ ထသာသ။ူ ဗဟသုတုရှိထသာသ။ူ knowledgeable man

ကကားထဖါက် ကကိ နှစထ်ယာကတ်ို၏့ အကကားမှ ၀င်၍ထဖာကသ်ည။် ကကားပဖတသ်ည။် စကား ထပပာစဉ်ကကားထဖါက၀်င်၍ထပပာသည။် interpolate

ကကားဖျို င် ကကိ နှစထ်ယာကအ်ပငင်းပွား၍ ထကျထအးရာထကျထအးထကကာင်း ထပပာဆုိသည။် intervence

ကကဝိိ အကကားတင်ွ စကွဖ်ကလ်ျက။် ကကားပဖတလ်ျက။် intervention

ကကားပဖတ် ကကိ တစစ်ုံတစခု်သတမှ်တ ်ထေားချကအ်ရာသိုမ့ထရာကမီ် ထရးှထပပးအပဖစ ်လုပ်ထဆာင် သည။် preserve

ကကားမှာ န interim

သမ် from all accounts

ကကားထရာက် န ၁၊နှစခု်၊ နှစထ်ယာကတ်ို ့၏အကကားထဲေသို၀့င်ထရာကသ်ည။် ၂၊အသင်ွထဆာင် သည။် တစစ်ုံတစခု်ထသာအပဖစအ်ထနသို ့ထဆာင်သည။် interfere

ကကား၀င် ကကိ မိမိနှင့်မသကဆုိ်င်ဘနှဲင့် သတူစပ်ါးကစိတ္င်ွ ၀င်ထရာကထ်ပပာဆုိလုပ်ကိုင်သည။် interfere

ကကိ

ကကကိကနိယ၁် ကကိ မုန်မု့န်ည့ကည်က ်ထကကမွထအာင်လုပ်သည။် crush

ကကကိကနိယ် ကကိ တစဦ်းနှင့်တစဦ်း အထလျာ့မထပးဘ ဲလံုးထထွေးကကသည။် fight

ကကာမျို းငါးပါးစိုက၍် ပူထဇာ်ထသာပန်းအိုး။ “ကုံရာသစိ၊ု လှူထကာင်းမှုပဖင့်၊ ယာဂုမီးပံုး၊တိုင်းလံုးလျှငံဖိုး၊ ကကာသတွအ်ိုးနှင့်၊ ပဉ္
ဖဝါး၊ ယသူာွးထဆာင်ထယာင်” ဆယ့်နှစလ်။ စဉ်
၁၊နားထထောင်ဖ့ုိရန် ရတွဖ်တသ်ည။် “ထဝဿန္တရာမာလာပပန်ကို ဖတက်ကား၏”။ ၂၊ခမကဟ်သည။် ထပပာဆုိသည။် သထိစသည။် 
“ဗျာဒိေတ ်ခမကဟ်ကကားထတာ်မူ၏” ၃၊အသထိပးသည။် နားပဖင့် သရိသည။် “ထလးတင်ရန်ကို၊ သန့်သန့်ကကားက” ရာမ။ “လျှာပါး
ပါးနှင့်၊ စကားသာထက၊ ကကားကာမညးီ” ဓမ္မသာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကားကျကီကား
ကျပ် စဉ်

စဉ်

ကကားကျပ်ကကား
ကျပ် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကားကကား
ထခါကထ်ခါက် စဉ်

ကကားကကား
တကတ်က် စဉ်
ကကားကကား
ထတာကထ်တာ
က် စဉ်

ကကားကကား
သဲ့သဲ့ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
နားညးီသည။် နားခါးသည။် နား၌မသာယာမှုပဖစသ်ည။် ကကား၍မထကာင်း ပဖစသ်ည။်“တန်ပါ အဖျင်း၊ ထယာကျ်ားငဝါ၊ စကား
လာကို၊ ငါကကား ပျင်းလ့ုိ” ပဒုေမ္မ။ “ထုိေငှကမ်က၊ ဆိတဆွ်ငပီးခါ။ ထမးထန ပါထက၊ နားမှာကကားပျင်း၊ ငှကမ်၀ယလ်ျှင်၊ ပဖစထ်နပခင်း 
ထကကာင့်” ထဒွေး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကားငဖီကကား
ပဖတ် စဉ်

စဉ်

မလာမထရာကမီ် အတင်ွး။ အချန်ိကာလနှစခု်၏အကကား။ “စာထရးအလုပ် ကိုမလုပ် မီကကားမှာအဘယအ်လုပ် လုပ်ကိုင်ထနပါ
သနညး်”။ စဉ်

ကကားထရ
ထလာကက်

အရပ်သုံး ကကားပခင်း အစပပုရာကာလကို ညမန် ပပထသာစကားလံုး။ ကကားသည့်ချကခ်ျင်း။ “အိုထလနှမ၊ သဝုဏ၊ ထမသဝုဏက်ို၊ 
ကကားထရထလာကက်၊ သကလံု်းထမာင်ကကင်ဖ့ုိ” ဓမ္မ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ကကယိာ န သဒေ္ဒါ တစစ်ုံတစခု်ပပုပခင်း၊ ပဖစပ်ခင်း၊ စားပခင်း၊ သာွးပခင်းရှိပခင်းကိုပပထသာ စကား။ ပါ verb

န သဒေ္ဒါ ကကယိာကို အထူေးပပုထသာပုဒ်ေ။ ပါ adverb

ကကရိယိာ န style

ကက၁ီ ကကိ crush

ကက၂ီ ကကိ ကကမ်းတမ်းစာွ ဆဲရသဲည။် “ထငါက ်ထငါကငဲ်ငဲ၊သညး်ထရထကာင်ကို၊ ကကထီအာင်ဆဲလုိ ့ကကျွေ။ဲ vituperate

ကက၃ီ န ကကမ်းတမ်းစာွ ဆဲရပဲခင်း။ vituperate

ကက၄ီ ကကဝိိ speck

ကက၅ီ န injury

ကကစီပ် ကကိ cheap gibe

ကကထီပျာက် ကကိ ပပုန်းတးီသည။် ပျကစ်းီသည။် damage

ကကပွီန် ကကိ ၁၊တတက်ကျွေမ်းနားလညသ်ည။် ၂၊ကျထရာကသ်ည့်တာ၀န်ကို ငပီးပပတထ်အာင်လုပ် ထဆာင်သည။် manage

ကကဝိိ brake

ကကမီှုန်း ကကိ ရန်သကူို ပျကစ်းီပပုန်းတးီ ထအာင်လုပ်သည။် attack

ကကးီ၁ န none

ကကးီ၂ စညး် big

ကကးီ၃ နဝိ ထသးငယသ်ညမ်ဟတုထ်သာ။ နညး်ပါးသည ်မဟတုထ်သာ။ ပုိလွန်ကထဲသာ။ extreme

ကကးီကဲ ကကဝိိ ထခါင်းထဆာင် အပဖစပ်ဖင့် အပ်ုထိေန်းသည။် govern

ကကးီကျယ် ကကိ pompously

ကကးီကကးီ န ၁၊အထမ၏အမ။ မိကကးီ။ ၂၊အထဖ၏အစက်ိုမယားကိုထခါ်ထသာ စကားလံုး။ aunt

ကကိ pompously

န တစစ်ုံ တစဦ်းအား ကကးီကျယထ်လဟန်နှင့် သထရာ်၍ထပပာ ဆုိထသာစကား။ cheap gibe

ကကးီကကးီပမင့်ပမင့် နဝိ သန်မာထွေား ကျို င်းထသာ။ မနိမ့်လွန်းထသာ ။ မထသးလွန်း မကကးီ လွန်းထသာ။ strong

ကကိ ကက ိကကးီထခါင်းငင် ရှု။ none

ကကးီစိုး ကကိ မင်းမူသည။် govern

ကကဝိိ အကကးီအငယအ်စဉ်လုိက ်တန်းလျက။် descendant

ကကဝိိ prestigious

န ဂုဏအ်မျို းမျို းတိုပ့ဖင့် ပမင့်ပမတထ်သာသ။ူ လွန်ကပဲမင့် ပမတထ်သာ ဂုဏသ်ထရရှိထသာသ။ူ prestigious man

ကကးီနီ န နီညို ထရာင်အဆင်းရှိထသာ သတ္ုတစမ်ျို း။ bronze

ကကးီနင်း န ဗံုပတဝုိ်င်းကဲ့သို ့ဆုိင်းဝုိင်းတင်ွ တွဲချညး်၍ တးီခတရ်ထသာ အငယစ်ားထကကးထမာင်း။ drum

ကကးီနုိင် ကကိ bully

စဉ်

ကကယိာဝိထသသ
န စဉ်

ကရယိာ ကကယိာသဒေ္ဒါ တစ ်စုံတစခု်ပပုပခင်း၊ ပဖစပ်ခင်းရှိသညက်ိုပပထသာ စကား။ ၂၊ပပုပခင်းပဖစပ်ခင်း။ ပပုဟန်ပဖစဟ်န်။ ပပုပံု
အမူအရာ။ “ကကယိျာ ကိုဝ်ပါယဟ်ရူာ၌ ကကယိျာဟထူသာ်ကား”ဂဝိ။“အဆံုးကကယိျာ၍ ခတက်ကယိျာထပမာကအ်ံ့” ၎င်း။ စဉ်

၁၊မုန့်မုန့်ညကည်ကပ်ဖစသ်ည။် ထကကမွ သည။် ၂၊ဖကလုိ်ဖျကဆီ်း ပျကစ်းီထစလုိထသာ စတိပ်ဖင့် ညစည်စပ်တပ်တပ်ပုသည။် “ရပ်ရာွ
ဟပိငား၊ သမီးပျို နှင့်၊ သားပျို များမှာ၊ ထွေားထွေားလညး်ကက၊ီ သရုီပ်မတတ”်ထကာ်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်
၁၊ထသထကကပျကစ်းီပပုန်းတးီသည့် တိုင်ထအာင်။ အသကဆံု်းပါးသည့်တိုင်ထအာင်။ “နင်တိ့ု လညး်သ၊ီ ငါလညး်ကကးီထက၊ မကျီ
အရးီ”ထကာ်။ ၂၊ထဟာင်းပမင်းထဆွးပမည့် ပျကစ်းီလျက။် “ရင်ကပ် ထေပိန်၊ အနားကကထီက၊ ခါးဆီထအာကသ်ိ့ု၊ ကျလိမ့်မည”် ထဘာင်။ 
၃၊မုန့်မုန့်ညကည်က၊် သုံးနှုန်းမရထအာင် ပဖစသ်ည။်  “စတုင်ပဲအကအင်္ကျ၊ ထပါကရ်ာစထီက၊ အကကးီကိုယလံု်း” ဂုတ္ိတလ။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်
၁၊ပပင်းထေန်စာွထသာ ဒေဏရ်ာဒေဏခ်ျက။် တစက်ိုယလံု်းပပန့်န့ံှလျကရ်ှိထနသည၏် အပဖစ။် “အရတီထေပ်၊ ကကကီာကကျွေတထ်ယာင်၊ ကကမ်ိ
သတင်ပီးလျှင်၊ ထုေတထ်လကျင်ထက” ဥဒိေန်။ ၂၊တစက်ိုယလံု်းပုိးပရကွ ်ကိုက၍် အဖုအထေစ ်ပပည့်နှကထ်နပခင်း။ “ပခများကိုက ်စာွ၊ ငါ့
ခန္ဓာမှာ၊ ကကည့်ရာမရ၊ထွေားထွေားကကထီက၊ အရထုီေပျာ၊အဖုထေဟ”ု ဆန္ဒန်။ စဉ်

ထပျာ်ရမင်လုိထသာသထဘာပဖင့် တစဦ်းတစထ်ယာကမ်ခံမရပ်နုိင်ထအာင် မခံချင်သာ ထအာင် ထပပာဆုိပပုမူသည။် ပျကရ်ယပ်ပုသည။် 
ကစားသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကမွီ. မုန့်မုန့်ညကည်ကပ်ဖစသ်ည။် “ထံုေး ပံုဟန်ပမာသိ့ု၊ ကကမွီ.ကာသဆံုီးထပျာက”် ဗမါချ။ီ စဉ်

စဉ်
ကကးီနီ၊ကကးီဝါ၊ကကးီပုပ်စသညတ်ိ့ုကို ပခု ံ၍ထခါ်ထသာအမည။် “ကကးီနှင့်ရမီထယာင်၊ ဂုဏခ်ျင်း ထဆာင်ထက၊ အထရာင်ချင်းကွဲ” ဓမ္မသာ။ 
နန်းထေက ်မကျန်၊ ကကးီဘရုားနှင့်၊ငီွဘရုားမူ အကန်ုယ၍ူ” ထဘာင် ။ “ခဲနှင့်ကားငီွ၊ ကကးီနှင့်ရမီထက၊နီနှင့်ပုိးစန်ုး၊ ထရာင်ချင်းယဉ်ှထက၊ 
ငပိုင်ကာနှုန်းလ့ုိ” ထကာ်။ စဉ်

တစစ်ုံတစခု်သကထ်ရာကမ်ှု အဓိပ္ပါယက်ို ထလးနကထ်စရန်သုံးနှုန်းထသာ စကား။ အများကကးီ။ ထကာင်းထကာင်းကကးီ။ အပမင့်ကကးီ။ 
ဇလံုကကးီ စသညပ်ဖင့် သုံးသည။် “ဇရံုကကးီနန့်၊သုံးခွကပီ်းထမ တန်တန်” ထတး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊သာမညထေကလွ်န်က ဲပပန့်ထပပာသည။် ၂၊မိမိနှင့်မထတာ် ဆကဆံ်သည။် “ကကးီကျယတ်ုံထပမာက၊် မနှုန်းသာထက၊ ဘန်ုးထတာ် 
ထတာက၍်” ပဒေ။ စဉ်

စဉ်

ကကးီကကးီကျယ်
ကျယ၁်

၁၊သာမညထေကလွ်န်က ဲပပန့်ထပပာသည။် ၂၊မိမိနှင့်မထတာ် ဆကဆံ်သည။် “ကကးီကျယတ်ုံထပမာက၊် မနှုန်းသာထက၊ ဘန်ုးထတာ် 
ထတာက၍်” ပဒေ။ စဉ်

ကကးီကကးီကျယ်
ကျယ၂် စဉ်

စဉ်

ကကးီငခီငင် (မ) စဉ်

စဉ်

ကကးီစိုင်ငယ်
ထလာက် စဉ်

ကကးီထေကပ်မင့်
ထခါင်၁

၁၊လွန်ကပဲမင့်ပမတထ်သာသ။ူ လွန်ကပဲမင့်ပမတထ်သာ ဂုဏသ်ထရရှိ ထသာ။ ဂုဏအ်မျို းမျို းတိ့ုပဖင့် ပမင့်ပမတ ်ထသာ။ ၂၊တစဦ်းထေကတ်စ်
ဦး ပမင့်ပမတထ်သာ။ စဉ်

ကကးီထေကပ်မင့်
ထခါင်၂ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရာထူေးဂုဏထူ်ေးရှိထသာ အမှုထေမ်းတိ့ုက ထတာရာွ ၊ ထကျးလကရ်ှိ ပပညသ် ူရာွသားတိ့ုကို မဖွယမ်ရာထစာ်ကားငပီး နုိင်ထေကက်လူ
ထပပာဆုိပပုမူသည။် စဉ်



.

ကကးီနန်း ကကိ ထကကးကိုထသးငယထ်အာင်လုပ် ထေားထသာထကကးလံုးထချာင်း။ ထကကးလံုးငယ။် thin thread

ကကးီထပါင်း န အသကအ်ရယွက်ကးီရင့် ငပီးမှ ထတွ ဆံု့ထပါင်းသင်းရသ။ူ

ကကးီပပား န ထကကးကိုအပပားလုိကပ်ပုလုပ် ထေားထသာအရာ။ coin

ကကးီပပင်း န ၁၊လူလားထပမာကလ်ာသည။် အရယွထ်ရာကလ်ာသည။် အသကအ်ရယွက်ကးီရင့် လာသည။် grow

ကကးီပွား ကကိ ၁၊ကကယ၀်ချမ်းသာသည။် ၂၊ပပည့်ငဖိုးတိုးတကသ်ည။် wealth

ကကးီပဖူ န ခဲနှင့်ထကကးကို ထရာစပ်ထေားထသာ ထကကးသတ္တ ုတစမ်ျို း။ bronze

ကကးီထဖွသာ န ကကးီပဖင့်ပပုလုပ်ထေားထသာ ပုိကဆံ်ပပား။ coin

ကကးီမား၁ န အလွန်ကကးီသည ်၏အပဖစ။် “ကကးီမားသာထခါင်၊ ထကျာကထ်တာ်ထတာင်၌” မုနိ။ huge

ကကးီမား၂ နဝိ အလွန်ကကးီထသာ။ huge

ကကးီမံု န mirror

ကကးီပမင့် ကကိ ၁၊အရယွက်ကးီပပင်းလာသည။် ၂၊အရယွထ်ရာက၍် လူလားထပမာကလ်ာသည။် “ကကးီပမင့် ရယွထ်ရာက၊် တခွံန်ထဆာကသ်ို”့ ထွေန်းတ။ိ grow

ကကးီပမတ် နဝိ ဂုဏအ်မျို းမျို းတို ့ကထဲမာကထ်သာ။ ဂုဏအ်ထူေး ကကးီပမတထ်တာ်မူထသာ အသျှင်ဘရုား” ဒိေဌါ။ prestigious

ကကးီရင့် နဝိ ၁၊အိုမင်းပခင်းသို ့ထရာကထ်သာ။ အသကအ်ရယွက်ကးီပပင်းလာထသာ။ ၂၊အရညအ်ထသးွ သစလွ်င်ပခင်းမရှိ ညှို းထဖျာ့ထသာ။ old

ကကးီထလး၁ နဝိ ၁၊ကကးီထသာအပပစဒ်ေဏ ်ရှိသာ။ ၂၊အားနှင့်မမျှထအာင် အထလးချန်ိရှိထသာ။ heavy

ကကးီထလး၂ န ထလးလံထသာပစည္း်၀တ္ု။ heavy thing

ကကးီဝါ န ဝါထသာအထရာင်ရှိထသာ ထကကးသတ္တ ုတစမ်ျို း။ bronze

ကကးီသာွး န ငယက်သာွး ကျို းကန်ုငပီးမှ  ထနာကထ်ေပ်ထပါကထ်သာ သာွး။ ကကးီငပီးမှ ထပါကထ်သာ သာွး။ teeth

ကကးီဟင်းရာ န bronze tray

ကကူ

ကကူ၁ ကကိ crow

ကကူ၂ နဝိ ထကာင်းထသာအနံသ့င်းထံုေထသာ။ ထမမးကကို င်ထသာ။ “ထမမးနံက့ျူကျူ၊ သင်းကကူရနံ၊့ ပျံ နံှ့ ့ကကို င်အးီ” ပန်းဖဲွ ။့ sweet

ကကူကကူ၁ ကကဝိိ loud voice

ကကူကကူ၂ ကကိ miss

ကကူကကူ၃ ကကိ miss

ကကူကကူငုိ ကကိ ထပဖမဆညး်နုိင်ထအာင် ရှိုကက်ကးီတငင်ငုိသည။် cry

ကကူး၁ ကကိ highly eat

ကကူး၂ ကကိ highly eat

ထကက

ထကကဆပ် ကက ၁၊အထကကးအငမ်းဆပ်ငပီး သည။် ၂၊အမှုအခင်း ငပီးထပပသည။် peace

ထကကနက် ကကိ မိမိအလုိထတာ်ကျပဖစ၍် နှစ ်သကအ်ားရသည။် satisfy

စဉ်

get married at getting 
old စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ကကည့််မှန်၊ မှန်ကဲ့သိ့ု ကကညလ်င်ထသာအရာ၊ "ဟဟဲို ဟဟဲို၊ နတဆ်ရာတိ့ု၊ ဆုိကာဖ့ဲွန့ဲွ ၊ ကကးီမံုပပင်မှာ၊ ဆန်ခွကက်ကည့်လ့ုိ" (ထကာ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
ထကကးပဖင့်ပပုလုပ်ထသာ တမ်ိ၍ အဝှမ်းပပန့်ထသာ၊ ထရးှရခုိင်ရုိးရာ မိသားစ ုဝုိင်းဖ့ဲွ ၍စား သုံးနုိင်ထသာ ထကကးလင်ဗန်း အကကးီစားတစ်
မျို း။ ကကးီဟင်းရာ၊ငီွဟင်းရာ၊ ရမီဟင်းရာ၊ ကကဟီင်းရာ စသညပ်ဖင့် ရှိသည။် “ထသာကပ်ါစားပါ၊ ကကးီဟင်းရာမှ၊ မုန်လာလကသ်ပ်ု၊ 
တခွကလု်ပ်လ့ုိ” ငှကဆ်င်ချ ီ“ကကးီဟင်းရာမှာ၊ သန့်စာွလညး်ဆီး၊ ပန်းပီးယင့်ကား” ပန်းဝှက။် စဉ်

၁၊ချို းငှကပ်မညတ်န်ွသည။် “ဝနကပ်ခု၊ံဆူးပခုထံအာကက်၊ အမ်ိငခိုးမကကူ၊ထတာငခိုး ကကူထယာင်” ဇမ်း။ ၂၊လွမ်းဆွတ ်တမ်းတသည။် 
“ပခုးံတစခု်သည၊် လွမ်းမှု ကကူပပန်လှာက” ဗမာချ။ီ စဉ်

စဉ်

ပပင်းထေန်စာွပမညဟ်ညး်ထေစ ်ကကို းလျှက။် ကျယထ်လာင်ပပင်းထေန်ထသာအသ ံပဖစထ်ပါ် လျက။် “နဘအံထေက၊် ကကူကကူညထံအာင်၊ ဆူ
လျှပွံကမ်ျှ၊ လကလ်ကလ်င်းလင်း၊ တ၀င်း၀င်းထက” ပဋါ။ စဉ်

လွမ်းဆွတတ်မ်းတသည။် တသ ပမညတ်မ်းသည။် ထကကာင့်ကကစိုးရမ်ိသည။် “တကကူကကူ လွမ်းရှုတမ်း၊ ထမာင်ထကကာင့်ပူဆာ၊ မခံ
သာ ထက၊ ကကးီစာွဝဋ်ဒုေက္ခထကကာင့်” ထမတ္တာ။ စဉ်
၁၊ချို းငှကပ်မညတ်န်ွသည။် “ဝနကပ်ခု၊ံဆူးပခုထံအာကက်၊ အမ်ိငခိုးမကကူ၊ထတာငခိုး ကကူထယာင်” ဇမ်း။ ၂၊လွမ်းဆွတ ်တမ်းတသည။် 
“ပခုးံတစခု်သည၊် လွမ်းမှု ကကူပပန်လှာက” ဗမာချ။ီ“တကကူကကူ၊ ငခိုးကကူလတထ်တ၊ ထမာင်တိ့ုနီထက၊ ဌာနီရပ်ကို၊လွမ်းလတ်
ထတထလ” (လွမ်းပခင်း) စဉ်

စဉ်
၁၊အတိုင်းအဆထေက ်များစာွ ထကျာ်လွန်သည။် ခါတိုင်းထေက ်ထကျာ်လွန်၍ ပပုမူသည။် “နှမပဖာ၊ လှညကပ်ပာမှာ၊ ထမ့ွထလျာ်ပံုထူေး၊ 
စကထ်တာ် ထခါ်ထလ၊ ထပျာ်ထတာ်ကျုးထက၊ အပ်ိကကူးပါဘ”ိ ဓမ္မသာ။ ၂၊လွန်ကကျွေစံာွပပုမူသည။် အလွန်အက ဲလုိကစ်ားသည။် 
“ထသထသာကက်ကူး၊ ကာမကကူး” စဉ်

အစာကို အလွန်အမင်းစားထလ့ ရှိသည။် အလွန်အကကျွေစံားသည။် အစားအစာကို မကထ်မာသည။် “အသားစားကကူး၊ ဘးီလူးမင်း
မှာ” ရာမ။ “စားကကူးအနက ်ကိုယအ်တက”် ပံု။ စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ထကကနပ် ကကိ မိမိအလုိထတာ်ကျပဖစ၍် နှစ ်သကအ်ားရသည။် satisfy

ထကကပွန် ကကိ တတက်ကျွေမ်းသည။် နားလညသ်ည။် ထပးအပ်သည့်တာ၀န်ကို ငပီးစးီထအာင် လုပ်ကိုင်ထဆာင်ရကွသ်ည။် perform

ထကကမှုန်း ကကိ ရန်သကူို ပျကစ်းီပပုန်းတးီ ထအာင်လုပ်သည။် attack

ထကကလည် ကကိ အမှုခပ်သမ်ိးထကျထပျာက ်ရင်ှးလင်းသည။် ထပျာကပ်ပယ ်ငပီးပပတသ်ည။် peace

ထကကအးီ ကကိ ထဒေါသရန်စစ ်အပပစ ်အဆာ မရှိ ငငိမ်းထအးသာွးသည။် ထပပငငိမ်းသာွးသည။် peace

ထကကး န ထရာင်း၀ယမ်ှုတင်ွ အသုံးပပုထသာ  ထငွအသပပာ။ “ဥစာ္ထကကးငီွ၊  စုံစပွီားလုိ၊့ မပပတထ်ကာင်း မှု၊ ကသုိုလ်ထတာ်” သခံျပ်။ bronze

ထကကးငီွ န ထရာင်း၀ယမ်ှုတင်ွ အသုံးပပုထသာ  ထငွအသပပာ။ “ဥစာ္ထကကးငီွ၊  စုံစပွီားလုိ၊့ မပပတထ်ကာင်း မှု၊ ကသုိုလ်ထတာ်” သခံျပ်။ bronze

ထကကးစား န ထကကးထငွအခယ၍ူ အလုပ် လုပ်ထဆာင်သ။ူ bounty hunter

ထကကးစားမ န အခထကကးထငွယ၍ူ မထကာင်းထသာ အမှု ပပည့်တန်ဆာမ အလုပ်ကို လုပ်ထဆာင် ထသာမိန်းမ။ pimp

ကကဲ

ကက၁ဲ ကကိ away

ကက၂ဲ နဝိ တစခု်နှင့်တစခု် အရာကာွလှမ်းထသာ။ အရာကျယထ်သာ။ away

ကက၃ဲ ကကိ scatter

ကက၄ဲ န ချညလံု်းတစလံု်းနှင့်တစလံု်းမထစစ့ပ် ပါးလမာထသာအ၀တအ်ထေည။် chiffon

ကကကဲက၁ဲ ကကဝိိ ၁၊ထနသညး်ထေန်စာွပူသည။် “နီပူကကကဲက”ဲ။၂၊နံရုိးငပိုင်းငပိုင်းထပါ်လျှက။်နံရုိးကကကဲက”ဲ။ sunburn

ကကကဲက၂ဲ ကကိ gap

န ၁၊လူသ ူမစညက်ားထသာ ပဲွလမ်းသဘင်။ ၂၊တစခု်နှင့်တစခု် အကကားမထစထ့သာ အရာ။ အမ်ိအမုိး ကကကဲက ဲထခါကထ်ခါက။် gap

န space

န gap

ကကဝိိ consomme

ကကခဲင်းလယ် န field

ကကစဲကီကစဲ၁ဲ နဝိ star

ကကစဲကီကစဲ၂ဲ န ၁၊ထပပာမနာဆုိမရကှ၊် အထပပာရခကထ်သာသ။ူ ၂၊ဣထနန္ဒမ့ဲထသာ သ။ူ undignified man

ကကစဲဲ နဝိ ၁၊မျကနှ်ာပုိးမထသ၊ဣထနန္ဒ မ့ဲထသာ။ ၂၊ပျကထ်ချာ်ထသာအမူအရာ အသင်ွအပပင်ထပါ်ထသာ။ undignified

ကကစဲပဲျက် ကကဝိိ fun

ကကတဲကီကတဲ၁ဲ န ၁၊ထပပာမနာဆုိမရကှ၊် အထပပာရခကထ်သာသ။ူ ၂၊ဣထနန္ဒမ့ဲထသာ သ။ူ

ကကတဲကီကတဲ၂ဲ န ၁၊လူသမူစညက်ား ထသာ ပဲွလမ်းသဘင်။ ၂၊တစခု်နှင့်တစခု်အကကားမထစ ့အကကား ကျယထ်သာအရာ။ gap

ကကတဲဲ နဝိ ၁၊အမုိးအကာ မလံုမပခုံထသာ။ ၂၊ပါးလမာထသာ အ၀တအ်ထေည။် chiffon

ကကဝိိ အဖံုးအဖိ အကယွအ်ဝှက ်မရှိပဲ။ ထေင်ထေင်ပမင်ပမင်။ transparent

န မျကစ်ထိအာကတ်င်ွ အထေင်အရာှး။ လကင်င်းကာလ ပမင်ထတွ ရ့မည့် အချန်ိပုိင်း။ present

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

တစခု်နှင့်တစခု် အရာကာွလှမ်းသည။် အရာကျပ်သည။် “သာွးမှာပုလဲ၊ ပဖူထဖွးထဖွးထက၊ မကကမဲသပ်ိ”(ပဒုေမ္မ)။ “မချသိာွးကက၊ဲ 
ရယထ်ယာင်ထေင်” (ပံု)။ စဉ်

စဉ်

အန့ံှအပပားပဖန့်ပစသ်ည။် “ထုိေထနာက ်မုထယာ၊ နှမ်း၊ ထပပာင်း၊ပဲ၊ စပါးများကို ကကရဲသည”် ထတာင်။ “သခုန္ဓာကို၊ ပမန်စာွခဏ၊ 
သဿုန်ပပင်မှာ၊ ငင်ချဆဲွပျာ၊ ကကလုိဲပ်စဟွ”ု (ထဒွေး)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစခု်နှင့်တစခု် အရာကာွလှမ်းသည။် အရာကျပ်သည။် “သာွးမှာပုလဲ၊ ပဖူထဖွးထဖွးထက၊ မကကမဲသပ်ိ”(ပဒုေမ္မ)။ “မချသိာွးကက၊ဲ 
ရယထ်ယာင်ထေင်” (ပံု)။“အသားမညး် မညး်၊ သာွးကကကဲကသဲည၊် ထဂါင်းလညး်စတုခ်ကျွေန်း သာတညး်” (ဗမာချီ)။ စဉ်

ကကကဲကထဲခါက်
ထခါက် စဉ်

ကကကဲကထဲခါင်
ထခါင် အကယွအ်ကာ အဆီးအတားမရှိထသာ ၀န်ကျင်။ “ကကကဲကထဲခါင်ထခါင်၊ လူပမင်သျှင်ပမင်မထကာင်း” (ရုိးရာ)။ စဉ်

ကကကဲကဲ
တကတ်က်

၁၊လူသ ူမစညက်ားထသာ ပဲွလမ်းသဘင်။ ၂၊တစခု်နှင့်တစခု် အကကားမထစထ့သာ အရာ။ အမ်ိအမုိး ကကကဲက ဲထခါကထ်ခါက။်လူသမူ
စညး်ကားထသာထနရာ။ပဲွလမ်းသဘင်။ ပါးလမားထသာအဝတအ်ထေည။် စဉ်

ကကကဲကဲ
ထတာကထ်တာ
က် ၁၊အရည ်မပျစပဲ် ကကကဲကထဲတာကထ်တာက၂်၊ထနသညး်ထေန်စာွ ပူသည။် “နီပူကကကဲကထဲတာကထ်တာက”် (ရုိးရာ)။ စဉ်

ပျို းထထောင်၍ ထကာကစ်ိုက်, စိုကပ်ျို းသညမ်ဟတုပ် မျို းထစစ့ပါးအတိုင်း ကကပဲဖန်း၍ စိုကပ်ျို းထသာ လယခ်င်း။ စဉ်

ထနထွေကခ်ါနီး အရုဏတ်က ်ထရာင်ပဖူလာ စအခါတင်ွ ထကာင်းကင်အထရှ့ဘက၌် ပမင်ရထတွ့ရတတထ်သာ ကကယ။် ဗုဒေ္ဓဟးူငဂိုလ်။ 
“ထရာင်ပဖူလာလ့ုိ၊ လင်းခါလညး်နီး၊ ကကယ ်ကကးီထွေကပ်ပန်” သာချမ်းဦးဘ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ပျကထ်ချာ်ထချာ်ထနာကထ်တာကထ်တာက။်၂၊ဣထနန္ဒကင်းမ့ဲစာွ။ ၃၊တညက်ကညထ်လးနက ်ပခင်း ကင်းလျှက။် ၄၊မထလးမစား ပမာမခ
န့်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကတဲဲ
ကကကတ်က၁် စဉ်

ကကတဲဲ
ကကကတ်က၂် စဉ်



.

ကကတဲကဲကင်တင် န present

န seeing

ကကိ gap

ကကပဲပင် န field

ကကယ်

ကကယ် န star

ကကယဂ်ဏန်း၁ န star

ကကယက်ျ၁ န ကမ်ွးသးီ၊သစသ်းီ၀လံ စထသာ အသးီမျို းတိုတ့င်ွ အထပါက၊်အနာကကွပ်ါထသာ သစသ်းီ၀ လံ စသည။် fruit

ကကယက်ျ၂ ကကိ ထကာင်းကင်လဟာမှ ကမ္ဘာ့ ထလထုေထဲေသို ့မီးပွင့်သဖွယ ်အစိုင်အခဲကျသည။် ကကယက်ကးီသညလ်ညး်ဟ၏ူ။ shooting star

ကကယက်ကးီ န north star

ကကယက်ကီ ကကိ ထကာင်းကင်လဟာမှ ကမ္ဘာ့ ထလထုေထဲေသို ့မီးပွင့်သဖွယ ်အစိုင်အခဲကျသည။် ကကယက်ကးီသညလ်ညး်ဟ၏ူ။ shooting star

ကကယတ်ခွံန် န comet

ကကယတ်တံိုင်း န star

န star

ကကယပ်ျ၁ံ န မုိးထကာင်းကင်ပပင်မှ မီးပွင့် အလင်းထရာင်တစခု်သည ်ကမ္ဘာ့ထလထုေထဲေသို ့တန်း၍ ၀င်လာထသာ အစိုင်အခဲ။ shooting star

ကကယပ်ျ၂ံ ကကိ ထကာင်းကင်လဟာမှ ကမ္ဘာ့ ထလထုေထဲေသို ့မီးပွင့်သဖွယ ်အစိုင်အခဲကျသည။် ကကယက်ကးီသညလ်ညး်ဟ၏ူ။ shooting star

ကကယဗ်င်းထေမ်း န star

န type of star

ကကယသ်ထဘမင်္ဂာ န 5 star ship

ကကဉ်

ကကဉ် ကကိ အထပါင်းအထဖာ်မပပုပဲထေားသည။် မပါမ၀င်ရထအာင် ဖယထု်ေတထ်ေားသည။် အပခားတစပ်ါး သို ့ဖယထွ်ေကသ်ည။် leave

ကကဉ်ထယာှင် ကကိ အပါးမှအထဝးသို ့ထွေကသ်ည။် ထရာှင်လဲွသည။် အဆကအ်ဆံ၊ အထပါင်းအသင်း မပပုပဲ ထေားသည။် leave

ကကည်

ကကည၁် ကကိ healthy

ကကည၂် ကကိ သထဘာကျသည။် ပမတနုိ်းသည။် စုံမကသ်ည။် enjoy

ကကည၃် နဝိ စင်ကကယသ်န်ရ့င်ှးထသာ။ clean

ကကညဆွ် ကကိ ၁၊သဒေ္ဓါသည။် ထပးချင်ကမ်း ချင်သည။် ၂၊သန်ရ့င်ှးစင်ကကယသ်ည။် ပဖူစင်သည။် “ကကညဆွ်သဒေ္ဒါ၊ လှူဒေါန်းပါ၏”။ clean

ကကညည်ို ကက care

ကကညနူ်း နှစသ်ကရ်မင်ပျသည။် ထကျနပ်သည။် လုိလားနှစသ်ကသ်ည။် enjoy

ကကညပ်ဖူ ကကိ like

မျကထ်မှာက ်ကာလပမင်ထတွ့ရမည့် အချန်ိပုိင်း။ ကိုယတ်ိုင်ပမင်ထတွ့ ရမည့် အပခင်းအရာ။ “လူမျို းပဲွကို ကကတဲကဲကင်တင်၊ ယခုပင်ထလ၊ 
ပမင်ရပါမည”် နရဒေ။ စဉ်

ကကတဲဲ
ထကကာင်ထတာင်
၁

၁၊အဖံုးအကယွအ်ဝှကမ်ရှိပဲ။ ထေင်ထေင်ပမင်ပမင်။ ၂၊မျကစ် ိထအာက ်ပမင်ကင်ွး။ ပမင်နုိင်ထသာ ၀န်းကျင်။ “ကကတဲထဲကကာင်ထတာင် လူရှိ
က နှိုကထ်တ” ရုိးရာ။ စဉ်

ကကတဲဲ
ထကကာင်ထတာင်
၂

၁၊လူသမူစညက်ားထသာ ပဲွလမ်းသဘင်။ ၂၊တစခု်နှင့်တစခု်အကကား မထစ ့အကကားကျယထ်သာ အရာ။ ၃၊အမုိးအကာမလံုပခုထံသာ 
အရာ။ စဉ်

ပျို းထထောင်၍ စိုကပ်ျို းရန်ပပုလုပ် ထေားထသာ လယခ်င်းမဟတုပဲ် စပါးမျို းထစအ့တိုင်း ကကပဲဖန်းပက၍် စိုကပ်ျို းစိုကပ်ျို းရန် ပပုလုပ်
ထေားထသာ လယခ်င်း။ လယက်င်ွး။ စဉ်

ညည့်အခါ၍ ထကာင်းကင်ပပင်တင်ွ မီးအပွင့်ကဲ့သိ့ု အလင်းထရာင်ပမင်ရထသာ နက္ခတ။်တာရာ။ “ညအခါကာလ၍ ထကာင်းကင် 
တစပ်ပင်လံုးတင်ွမီးပွင့်မီးဆုိင်းဆဲွသကဲ့သိ့ု နက္ခတ၊် တာရာ ကကယတ်ကာတိ့ုကိုထတွ့ပမင်ကကရ၏” ပါရာ။ စဉ်

ကကယန်က္ခတ၊် တာရာတစခု်၏အမည။် “ပဖုတဆိ်တထ်က၊ နဂါးထဖါင်၊ လ,ကိုထမျှာင်၊ သထူယာင်ဗင်းထေမ်း၊ထေကထ်ကာင်းကင်မှာ 
ကကယဂ်ဏန်းထလ” စနန္ဒားဖဲွ.။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ထနထွေကခ်ါနီး အရုဏတ်က ်ထရာင်ပဖူလာ စအခါတင်ွ ထကာင်းကင်အထရှ့ဘက၌် ပမင်ရထတွ့ရတတထ်သာ ကကယ။် ဗုဒေ္ဓဟးူငဂိုလ်။ 
“ထရာင်ပဖူလာလ့ုိ၊ လင်းခါလညး်နီး၊ ကကယ ်ကကးီထွေကပ်ပန်” သာချမ်းဦးဘ။ စဉ်

စဉ်

မီးခုိးကဲ့သိ့ု အလင်းထရာင်တန်းထွေကထ်နထသာကကယ။် “ငဂိုလ်အခုိး ထွေကသ်ည၊် နက္ခတအ်ခုိးထွေကသ်ည။် ကကယမ်ညက်ာ အခုိးထွေက်
သည။် ဤသညက်ားကကယတ်ခွံန် ဟဆုို သတညး်” ပါရာ။ “အထရှ့က ပမင်ထသာကကယတ်ခွံန် ကား တထုမ္ါထကတနုညး်” ပါရာ။ စဉ်

ခုနစလံု်းအထရ အတကွရ်ှိကကထသာကကယစ်။ု “ခုနစရ်ကက်ကယစ်ဉ်၊ အထေကလ်ညး် ထကာင်းကင်၊ အာကာပပင်မှာ၊ ကကယတ် ံတိုင်းရာ
ထလ” စနန္ဒားဖ့ဲွ။ စဉ်

ကကယန်ဂါးထဖါ
င်

အငမီးထကာက ်သဖွယပ်ဖစထ်နထသာ ကကယစ်။ု နက္ခတတ်ာရာတစခု်၏ အမည။် “ပဖုတဆိ်တထ်က၊ နဂါးထဖါင်လ,ကိုထမျှာင်” စနန္ဒား
ဖ့ဲွ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

နက္ခတနှ်စဆ်ယ့် ခုနစလံု်းတင်ွ နှစဆ်ယ့်တစလံု်းထပမာကထ်ကာင်းကင်၌ သငူယ ်ဆုိင်းထေမ်းသည့်ပံုဟန် ကကယသ်ုံးလံုးပါ၀င် ထသာ 
ပမှားသဏ္ဍာန်ရှိထသာ သရ၀ဏန်က္ခတ။် “တမ်ိထတာင်တင့်ထွေန်း၊ ထေကထ်ကာင်းကင်မှာ၊ ကကယ ်ဗင်းထေမ်းထလ”  (စနန္ဒားဖ့ဲွ)။ စဉ်

ကကယမီ်း
ထကျာင်း

ကကယန်က္ခတတ်ာရာ တစခု်၏အမည။် “ကကယပ်ဖူရာထထောင် ထသာင်း၊ အထေကလ်ညး် ထကာင်းကင်၊ အာကာပပင်မှာ၊ ကကယမီ်း
ထကျာင်း ရာ” ( စနန္ဒားဖ့ဲွ)။ စဉ်

ကကယသ်ုံးလံုး ငါးလံုးပါ၀င်ထသာ ထလှဦးကင်းသထဘမင်္ဂာချကမ်နှင့် တထူသာ ပုန္နဖုသျှနက္ခတ။် “နာဝါထလှငယ၊် တဖွူယသ်မှု၊ ပုန္နဖုသျှ၊ 
နှိုင်းတသုာထမာ၊ သထဘမင်္ဂာချကမ်၊ ကကယ ်       ပဉ္ တညး်” (ပါရာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ထရာဂါကင်းရင်ှးသည။် အသီာ သည။် ထနထကာင်းသည။် “ကိုယ၌်ထရာဂါ၊ ထသးွထလ မထသျှာင်း၊ ထအးကကညထ်ပဖာင့်လ့ုိ”( ပဒုေမ္မ)။ 
၂၊စတိခ်ျမ်း သာသည။် စတိအ်ထနှင့်အယကှမ်ရှိထပျာ်သည။် ၃၊နှစသ်ကအ်ားရသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
စတိ ်သက၀်င်သည။် အထရ:တယဂူရုတစိုကပ်ပုသည။် “ဘန်ုးထတာ်သခင် ၊ထုိေ အသျှင်ကို၊ ကကညည်ို သဒေ္ဒါ၊ ပွားဘရိာကား”( ထွေန်း
တိ)။ စဉ်

စဉ်

၁၊ချစခ်င်စုံမကသ်ည။်နှစသ်ကပ်မတနုိ်းသည။်၂၊လှူဒေါန်းချင်ထသာစတိရ်ှိသည။် ၃၊သန့်ပပန့်စင်ကကယသ်ည။်နှစသ်က၊် သဒေ္ဒါဖက၍်၊ မ
ပျကသ်ဒေ္ဒါ၊ စင်ကကညပ်ါလျှက”်”(ငမိုတ့ည်)။ စဉ်



.

ကကညရ်မင် ကကိ စတိက်ကညလ်င်ဝမ်းထပမာကသ်ည။် အထနှာကအ်ယကှက်င်းသည။် ရမင်ထပျာ်သည။် happy

ကကညလ်င် နဝိ clean

ကကညသ်ာ ကကိ wonderful

ကကညအ်းီ ကကိ health

ကကည့် ကကိ ၁၊ ရှုသည။် မျကစ်ပိဖင့််ပမင်ထအာင်အားစိုကသ်ည။်၂၊ ဂရုပပုသည။် သတထိေားသည။်  notice

ကကညက်ား စညး် look

ကကည့်ကတ် စညး် တစစ်ုံတစခု်ထသာပစည္း်ကိုကကည့်ရှုရန်အတကွ ်လွတလွ်တလ်ပ်လပ် ခွင့််ပပုထကကာင်းကို ထပပာထသာစကား။ to look for

ကကည့်ကကည့်   ၁ အာ အံ့အားသင့်မှု။သထဘာမကျမနှစသ်ကမ်ှုကို ပပထသာအာထမဠိတစ်ကား။ ကကည့်ကကည့် amazing

ကကည့်ကကည့် ၂    န  look

ကကည့်ကကတ် စညး် တစစ်ုံတစခု်ထသာပစည္း်ကိုကကည့်ရှုရန်အတကွ ်လွတလွ်တလ်ပ်လပ် ခွင့််ပပုထကကာင်းကို ထပပာထသာစကား။ to look for

ကကည့်ခီ စညး် တစစ်ုံတစခု်ကို ကကည့်ရှုလုိ၍ မိဖထံေခွင့်ထတာင်ရာ၌မိဖက လားလီကကည့်ခီ ဟ ုခွင့်ပပုထသာစကား။ to look for

ကကည့်ခီကပ်ထမ စညး် invite for watching

ကကည့်ချင်ပဲွ န play

န  ၁၊ ကာလ။ ၂၊ ဒီေပ။ ၃၊ ထဒေသ။ ၄၊ ကလု။ ၅၊ မာတအုာယပုရထိစ္ဆဒေ။ none

ကကည့်စမ်း  စညး် look

ကကည့်ထထော   ၁ န there

ကကည့်ထထော   ၂ န look

ကကည့်ရှု   ကက ိ learn

ကကညး် န  ကန်ုးထပမထဒေသ။ ကကညး်၊ထရစထသာတပ်တိုက့ိုစရံုုး ထေားငပီးလျှင် မဟာ ။ plateau

ကကညး်ကန်ုး န plateau

ကကညး်ထကကာင်း  န ကန်ုးလမ်းခရးီ။ ကန်ုးထကကာင်း။ land route

ကကညး်တပ်  န ဆင်တပ်၊ပမင်းတပ်၊ထပခပမန်တပ်ထသာကန်ုးလမ်းခရးီနှင့်သာွးလာမှုဆုိင်ရာ စစတ်ပ်။ military

ထကကာ

ထကကာ   ၁ surface

ထကကာ   ၂   ကကိ ထမါကမ်ာသည။် မါန ခကထ်ေန်ထထောင်လမားသည။် မင်းထကာင်းထကာင်းငခီဖျားထထောကလုိ် ့ထကကာထရကာ ။ arrogate

ထကကာကန်ုး န surface

ထကကာထကကာထေ ကကဝိိ stand

ထကကာခင်း ကကိ ၁၊ ပျင်းရသိည။်  ပျင်းရထိကကာခင်း၊ မထနမင်း ဆံုးမ ။ ၂၊ လဲထလျာင်းသည။် laze

ထကကာခုိင်း ကကိ တစဘ်ကဘ်ကသ်ိုထ့ကျာကက်န်ုးကိုလှည့်ထေားသည။် ၂၊ ဥပစါ လျစလ်ျူပပုထေားသည။် လုိကန်ာမှုမရှိသည့်အထနပဖင့်ပပုမှုထနသည။် turn back

ထကကာစးီ န  ၁၊ပမစ၊် ပင်လယတ်ို၏့အလယပုိ်င်း။ ၂၊ အလယထ်ရရုိး။ root river

စဉ်

သန့်ရင်ှးစင်ကကယထ်သာ။ တစစ်ုံတစရ်ာထနှာကယ်ကှပ်ခင်းမှ ကင်းစင်ထသာ။ ““အးီပမကကညလ်င်၊ ထသာကရ်စီင်သိ့ု၊ ပမူပင်မခ၊ ကင်း
ထဝးကကလျှက”်”။ စဉ်

ရမင်လန်း ဝမ်းထပမာကသ်ည၊် စတိနှ်လံုးမသာမယာ မှုမှကင်းသည။်““ရမင်လန်းကကညသ်ာ။ ဝမ်းထပမာကစ်ာွပဖင့်၊ လှူဒေါန်းပါရပမတပု်
ညထကကာင်း””(ထေန်းတိ)။ရမင်လန်းဝမ်းထပမာက်သည။် စဉ်

၁၊ ထရာဂါကင်းသည။် ၂၊ စတိခ်ျမ်းသာသည။် ၂၊ ဆူပူထနှာကယ်ကှအ်န္တရာယပ်ပုပခင်းမှကင်း၍ငငိမ်းချမ်းသည။် ၃၊ စတိအ်နှာက်
အယကှမှ်ကင်းသည။် စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခ်ထသာပစည္း်ကိုကကားဝါပ,လမားပပသလိ၍  ကကည့်စမ်းပါဟ ု ညမန်ပပထသာစကားလံုး။ ငါ့လကမှ်ာ ရမီလကထ်ကာက”်”။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစဘ်ကသ်ားအား ထကျနပ်မှုမရှိရာ ၌ မိမိကိုမထီေထလးစာပပုမှုရာ၌ အနီးအနားရှိလူများကိုသကထ်သအနထေား၍ ညန်ွပပထသာ 
စကား။ ကကည့်ကကည့်လူကိုဆဲထနထရထထော။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

အရပ်သုံး တစစ်ုံတစခု်ကိုသာွထရာကက်ကည့်ရှုလုိ ရာ၍အထဖါ်တိ့ုအားထခါ်ထဆာင်ထသာစကား။  လှမုိးသ၊ူ လင်ထတာင်းထရလညး်  ဂျိ
မ်း   ဂျမ်ိး၊ကကည့်ခီကတထ်မ၊လာလ်လာလ် ထတး ။ စဉ်

ရပ်ရာွ၌ ဘရုားပဲွတရားပဲွစသညက်ိုအထကကာင်း ပပု၌က, ထသာဇာတသ်ဘင်မဟတုဘ်၊ဲ သကသ်ကအ်ထပျာ်သထဘာပဖင့်က, ထသာ
ဇာတပဲွ်။ စဉ်

ကကည့်ပခင်းကကးီ
ငါးပါး  စဉ်

သထဘာမကျမှု၊မနှစသ်ကမ်ှုကိုပမင်ရာ၊ကကားရာ၌အနီးအနားရှိလူများကိုညန်ွ ပပလုိ၍ထပပာထသာစကားလံုး။ ထအသထူသျှဇာပုိင်
စကားထပပာထရ ကကည့်စမ်း ။ စဉ်

အထဝးအနီးရှိတစစ်ုံတစခု်ကို ကကည့်ရန်ညမန်ပပထသာ စကားလံု။"ကကည့်ထထော ငါ့လွယအ်ပ်ိမှာ  ဇာပါထရ"။ စဉ်

သထဘာမကျမှု၊မနှစသ်ကမ်ှုကိုပမင်ရာ၊ကကားရာ၌အနီးအနားရှိလူများကိုညန်ွ ပပလုိ၍ထပပာထသာစကားလံုး။ ထအသထူသျှဇာပုိင်
စကားထပပာထရ ကကည့်စမ်း ။ စဉ်

၁၊တတသ်နိားလညထ်အာင် ကကည့်ရှု ထလ့လာမှတသ်ားသည။် “ ထကာင်းစာွကကည့်ရှု၊ထမျှာ်ထထောကပ်ပု၍၊ ထကာင်းမှုပွားထစ၊ များထဝ
ထနတိ့ု  ထရှ့ထံုေး ။ ၂၊ ကညူထီစာင်မသည။် စဉ်

စဉ်

၁၊မုိထမာကထ်သာထပမအရပ်။အနိမ့်မှအ ပမင့် သိ့ု ။ ၂၊ အကသုိုလ်အဖ့ုိမှ ကသုိုလ်အဖ့ုိ သိ့ု ။  အကကျွေနု်ပ်ကို ကကညး်ကန်ုးထေကသ်ိ့ု
တင်ထဆာင်ထတာ်မူပါ ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

သကရ်ှိသတ္တဝါတိ့ု၏ထကျာကန်ုး။ ရင်ပတ၏်ထနာကဘ်က။် ချစအ်ားပုိ၍ထသာကမ်ျို းမတက၊်တမူင်းပျို ၏ ထကကာကိုပွတလ့ုိ်  ထကာ် ။ 
ဝါးထကကာ၊ ကကမ်ိထကကာ ။ထပစာတိ့ုတင်ွ ကာ၊ က၊ီ က။ူ က၊ဲထကာ်၊ ကား စသည့်ပါထသာ ထပချပ်လမာ၊ ရညှလ်ျားကျယပ်ပန့်ထသာ 
မျကနှ်ာပပင်၊၊ စဉ်

စဉ်
သကရ်ှိသတ္တဝါတိ့ု၏ထကျာကန်ုး။ ရင်ပတ၏်ထနာကဘ်က။် ချစအ်ားပုိ၍ထသာကမ်ျို းမတက၊်တမူင်းပျို ၏ ထကကာကိုပွတလ့ုိ်  ထကာ် ။ 
ဝါးထကကာ၊ ကကမ်ိထကကာ ။ထပစာတိ့ုတင်ွ ကာ၊ က၊ီ က။ူ က၊ဲထကာ်၊ ကား စသည့်ပါထသာ ထပချပ်လမာ၊ ရညှလ်ျားကျယပ်ပန့်ထသာ 
မျကနှ်ာပပင်၊၊ စဉ်

အားအခဲံလျကအ်သာအယာပဖညး်ညင်ှးစာွ ထေ,သည။်  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ထကကာဆစ် န အဆစဆ်စပ်ဖစထ်နထသာထကျာကက်န်ုးရုိး။ spine

ထကကာတည့်   ၁ န none

ထကကာတည့်  ၂ န ဥပစါတစဦ်းနှင့်တစဦ်းသထဘာထေားချင်းကိုကည်သီည။်တိုင်ဆုိင်သည။် same

န  ၁၊ကညူမီစမည့်သ။ူ အားကိုးထလာကသ်။ူ ၂၊အလုိရှိကတစစ်တုစရံု်းတညး်လုိကပ်ါရန် ထဆွမျို းသားချင်းများ။ helper

ထကကာထထောင်  ကက ိ လူ၏ အဆင့်အတန်းမီှသည။်လူရာဝင်သည။်မာနထထောင်သည။် arrogate

ထကကာပီး   ကက ိ ၁၊ ထကျာခုိင်းသည။် ထကျားထပးသည။်၂၊ ဥပစါ လျစလ်ျူ ပပုသည။် ဂရုမစိုကပဲ်ထေားသည။် careless

ထကကာပူရင်ပူနာ န ကိုယလ်ကအ်နညး်ငယပူ်ထသာ သငူယန်ာတစမ်ျို း။ none

ထကကာပပာ  န ဥပစါ ဆင်းရမဲွဲထတသ။ူ penny man

ထကကာပပင် န ထကျာကန်ုးတစခု်လံုး၏အပပင်။ back

ထကကာပဖတ် န ထကျာရုိးအတိုင်းအလျားမဟတုထ်တာ့ပဲ ထကျာပပင်၏ဖီလာ။ထဘးထစါင်း။ cant

ထကကာလယ် န root river

န root river

ထကကာရစီတု် န ဥပစါ ခကျွေတပ်ခုံကျသည။် ဘာမှမရှိထလာကထ်အာင်မဲွသည။် penny

ထကကားရုိး န ၁၊ထကျာကက်န်ုးရုိး။ ထကျာကက်န်ုး၏ အလယရုိ်း။ ၂၊  နုိင်ငံထရး  အမာခံ။ ကကံ့ကကံ့ခံနုိင်သ။ူ forbear man

ထကကာရညှ် န ပိန်ကပ်၍ အရပ်အထမာင်း ရညှထ်သာသ။ူ thin

ထကကာသား န ထကျာကက်န်ုးအလယရုိ်း။  ထကျာရုိး တစထ်လျှာက။် spine

ကကိ govern

ထကကာ့    နဝိ  လှပတင့်တယထ်သာ။ ကကရရွလှွပထသာ။ယဉ်ထကျးသမ်ိထမွ နူ့းညံ့ထပပပပစသ်ည့်အမူရာရှိ ထသာ။ beautiful

ထကကာ့ချင်း   နဝိ သပ်ိသညး်ကျစလ်စထ်သာ။အချို း အစားကျထသာ။ လှပတင့်တယထ်သာ။ beautiful

ထကကာ့စ   နဝိ   ကကကကရရွ ွ လှပတင့်တယထ်သာ။ beautiful

ထကကာ့တမ်း ကကိ ကကမ်းကကုတသ်ည။် ခကထ်ေန်သည။် ဆုိးသမ်ွးသည။် rough

ထကကာ်၁ ကကိ shout

ထကကာ်၂ န ကျယထ်လာင်စာွ ဟစထ်အာ်ထသာအသ။ံ High-pitch

ထကကာ်၃ ကကိ ထပျာ်ရမင်မှုပဖင့် စထုဝးဟစထ်အာင်ကကသည။် ဆူညစံာွ ဟစထ်အာ်ကကသည။် belly laugh

ထကကာ်၄ ကကိ သတူစပ်ါးမခံချ ိမခံသာပဖစထ်စရန်ထပပာင်ထလှာ်သထရာ်ကျစီယလုိ်သည့်အထနပဖင့်ဟစထ်အာ်ကကသည။် cheap gibe

ထကကာ်ပငာ ကကိ shout

ထကကာ်ပငာစာ န အများသထိစရန်အတကွထ်ရးသားရ ထသာစာရကွစ်ာတမ်း။ bumf

ထကကာ်ဟစ် ကကိ ဆူဆူညညံအံသကံျယထ်လာင်စာွထအာ်ဟစလ်ျှက။် loudly shout

ကကက်

ကကက၁် ကကိ  မုိးကာသည။် သားလှကကင်သ၊ူ သဇင်ပဖူကို၊ နီပူမညစ်ိုး၊ တပံကဝ်ါနှင့်၊ ကကကက်ာ မုိးလုိ ့ ထကာ် ။ rain cover

စဉ်

သရကရ်ကွ၊် ပိန္နရကွ ်စထသာသစရ်ကွတ်ိ့ုတင်ွ အလယထ်ကျာရုိးကို ဗဟိုထေား၍ တစဖ်ကတ်စခ်ျကရ်ှိအထကကာချင်း တမ်ိးထစာင်းပခင်း
မရှိပဲ တည့်ထနသည၏်အပဖစ။် စဉ်

စဉ်

ထကကာထထောက်
ထနာကခံ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

၁၊ပမစ၊် ပင်လယပ်ပင်၏ဝန်းကျင်။ ၂၊ ပမစ၊် ပင်လယ၏်အလယပုိ်င်း။ ထရရုိး။ ထရပမစလ်ယထ်ကကာ၊ ယခုတင်ွထလ၊ နင်လျှင်ထမျာလ့ုိ  
ပန်း ။ စဉ်

ထကကာလယ်
ထကာင်  

၁၊ပမစ၊် ပင်လယပ်ပင်၏ဝန်းကျင်။ ၂၊ ပမစ၊် ပင်လယ၏်အလယပုိ်င်း။ ထရရုိး။ ထရပမစလ်ယထ်ကကာ၊ ယခုတင်ွထလ၊ နင်လျှင်ထမျာလ့ုိ  
ပန်း ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကကာသား
ရင်သား

တစထ်ယာကက်ားသာထစ၊ တစထ်ယာကက်ား နာထစ  ဟ ုခဲွခဲွပခားပခားအပ်ုချုပ်ပခင်းမဟတုထ်တာပဲ၊ ညတီညူမီျှအပ်ုချုပ်သည။် 
တရားထစာင့်ထသာမင်းတိ့ုသညက်ား ထကကာသားရင်သားမခဲွပခားပဲဝမ်းတင်ွးသားကသဲိ့ုအပ်ုချုပ်ထတာ်မှုသည ် ဒိေဌာ ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ လူအများအားကကား သထိစ။ ဟစထ်အာ်ထပပာဆုိသည။် ထမာင်းကကးီခတထ်သာ်၊ ထသာထသာထကကာ်လျှက ် ရခုိင်ကာ ။ ၂၊ အများ
ကကားသထိစရနအသကံျယထ်လာင်စာွဟစထ်အာ်သည။်  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အများသထိစရန် ဟစထ်အာ်သည။် "ရာဇာဆရာ၊ ထကကာ်ပငာဟန်ိးဟန်ိး "ကင်းမထဟာ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ကကက၂် န ထပခပဖင့်ယက၍် အစာရာှစားတတထ်သာ အချန်ိမှန်တန်ွတတ ်ထသာ ။ သတ္တ ဝါ။ creature

ကကကခ်ါးသးီ န အရသာခါး၍ အခံွတင်ွပဗုတထ်ေထနထသာအသးီသးီသည့်နွယပ်င်။ ကကကဟ်င်းခါးသးီ။ bitter grout

ကကကခ်ျ န   ကကကမ်ျားကို အပ်ိရာမှချထသာအချန်ိ။ မုိးလင်းချန်ိ။ morning

ကကကခ်ျးီ န Half-caste

န  ကမ်ွးသးီအနုထပခာက။် Dry areca nut

ကကကခ်ျးီခံ န ဓနိပျစမ်မုိးမီအမုိးစန်ွးအဖျား၌ထအာကက်ခံရ ထသာဝါးကပ်ကျ။ဲ ငှကခ်ျးီခံလညး်ဟ၏ူ။ bamboo mat

န အလွန်စကားများတတသ်၊ူ အသုံးမကျသ။ူ useless man

ကကကခ်ျးီစား န ထခါင်းကကးီ၍မျကစ်ပိပူးတးူငပဲတ၊ဲညည့်အခါ၌အစာရာှစားထလ့ရှိထသာငုကတ်စမ်ျို း။ ဇီးကကွ။် owl

န ထခါင်းကကးီ၍မျကစ်ပိပူးတးူငပဲတ၊ဲညည့်အခါ၌အစာရာှစားထလ့ရှိထသာငုကတ်စမ်ျို း။ ဇီးကကွ။် owl

 ကကကခ်ျးီစု န ဝါးနီှးနှစစ်ကိုရစလိ်မ်၍အစထုပါ်ထအာင်ချညထ်နှာင်တညး်တစမ်ျို း။ “ “အမ်ိတိုင်း အမ်ိတိုင် ကကကခ်ျးီစ ု ပန်းဝှက ်။ like of tie

ကကကခ်ျးီရနံီ န  ထရနံဆီ စသည့်ပစည္း်များကိုထုေတယ်ငူပီးထနာက၊်ကကင်းကျန်ထနထသာထစးပျစသ်ည့်  ထရနံထချး။ petroleun

ကကကင်ခီ န cross

ကကကင်ခီခတ ်   ကကိ   ကကကထ်ပခပံုသဏ္ာန်သထကမင်္ဂတထရးမှတသ်ည။် cross

ကကကင်ခိုင့်  န  ကကကပ်ျမံထွေက ်ထအာင်ထမွးပမူထေားထသာအမ်ိငယင်ပီးမလွတထ်ယာင်၊ကကကခ်ျို င့်ထလှာင်သို ့ ရခုိင်ကာ ။ chick sty

ကကကခွ်ပ်လှိုင်း န ထရထွေကနှ်င့်ထရဝင်နှစခု်တိုထ့ပါင်းဆံု၍ပဖစထ်ပါ်လာထသာထရလှိုင်။ wave

ကကကထ်ဂါင်းမွါး န  none

 ကကိ ၁၊ အစအနမကျန်ရထအာင်အားလံုးထကာကယ်သူည။် ၂၊ နံှစ့ပ်သည။် overall

ကကကစ်ပူင် န ကကကထ်ပခထထောကတ်င်ွရှိထသာအတကဆူ်းကသဲိုအ့ဆူးရှိထသာအပင်တစမ်ျို း။ castoroil plant

ကကကစ်န်ိ ့ န ကကကမ်ျားကိုသိုထလှာင်ထမွးပမူထေားရန်ဝါးထေရကံာ၍ပပုလုပ်ထေားထသာအမ်ိငယ။် chick sty

ကကကစ်နိ ့ည်က် န  ဂံုမင်းအမျို းအပါအဝင်အပင်နုကိုဟင်းချကစ်ားရထသာထပမထပါကဂ်မုန်းပင်တစမ်ျို း။ jonquil

ကကကဆူ် န ၁၊ မန်ကျညး်သးီမမှည့်တမှည့်။ အခံွမထချာင်တချာင်။ ၂၊ အထစမှ့ဆီရ၍ အရကွလ်ကပ်ခားရှိထသာအပင်တစမ်ျို ။ castoroil plant

ကကကဆူ်း န ကကကထ်ပခထထောကတ်င်ွထွေကထ်သာအတက။် cock’s spur

န မညမီညာထပမ။ irregular land

န မညမီညာထပမ။ irregular land

ကကကဆ်င်းချန်ိ န အပ်ိသည့်ထနရာမှကကကဆ်င်းထသာအချန်ိ။မုိးလင်းချန်ိ။ morning

န waiting for good chance

န like sea weed

ကကကည်ာှ န သငူယန်ာထချာင်းဆုိးနာတစမ်ျို း။ pharygitis

ကကဝိိ ၁၊ ဟိုလုိလုိ၊ သညလုိ်လုိ။ ထယာင်ဝါးဝါး။ ၂၊ လန ့ထိ်ေန်ထတထွဝ၍ ကာယ ိထနန္ဒ ကိုမထိေန်းနုိင်မသမ်ိးနုိင်ပဖစလ်ျှက။် ၃၊ ထငးထမာလျှက။် ambiguously

ကကကတ်က၁် ကကိ

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊အဂမင်္ဂလိပ်လူမျို းကို ထခါ်ထသာကားလံုး။၂၊လူမျို းချင်းအတထူရာစပ်၍မိဖနှစပ်ါးမှထပါက ်ဖွားသ။ူ ကပပား။ ဥပစါ  ၃၊ အသုံးအကျ
သ။ူ စဉ်

ကကကခ်ျးီ 
ကမ်ွးသးီ စဉ်

စဉ်

ကကကခ်ျးီခုတ်
စား စဉ်

စဉ်

ကကကခ်ျးီစား
ထခါင်ပုတ် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

၁၊ အထရးအထကကာင်းနှစခု်ကိုကန့်လန့်ပဖတထ်ေားပံု။ ၂၊ အထပဖမှားထနလျှင်မှား ထနထကကာင်းကိုထဖါ်ပပထသာအမှတ ်အသား။ “ “ကကက်
ငခီတကံျင်း၊ မှတထ်ကကာင်းထေင်၍   ပါရာ ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဥပစါ မိထသာ်လညး်ထကာင်း၊ဖထသာ်လညး်ထကာင်း၊မိဖနှစပ်ါးစုံထသာ်လညး် ထကာင်း၊ ထသဆံုးထသာ သားငယ၊် သမီးငယမ်ျားကို မ
ခံချ ိမခံသာနာကျညး် ထအာင်  မိသဆုိး၊ ဖသဆုိးသာဟနိှုမ့်ချ၍ထပပာ ဆုိထသာ စကား။ စဉ်

ကကက်
စာထကာက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကကဆ်င်း
ကကကတ်က် စဉ်

ကကကဆ်င်း
ကကကန်င်း စဉ်

စဉ်

ကကကဆု်တ်
ကကကခွ်ပ် မိမိအခွင်မသာသည့်အခါသမူျားအလုိသိ့ုလုိကထ်လျာ ငပီးအခွင်သာ၍စးီသည့်အခါငပီ:ပပတ ်ထအာင်လုပ် ထသာ နညး်တစမ်ျို း။ စဉ်

ကကကည်င်း
ဟင်း

စမ့်ိစိုထသာထတာနားထတာင်နားတင်ွ ထပါကတ်တ၍်အပွင့်မပွင့်ထသာထကျာကခ်ကပ်င်တစမ်ျို း။ပင်မမှထွေကထ်သာအပင်ထပါင်ငယမ်ျား
ကိုဟင်းချကစ်ားကကသည။် စဉ်

စဉ်

ကကကတ်းီ
ကကကတ်က် စဉ်

ထရထသာကမ်ျား၍လညး်ထကာင်း၊ တစစ်ုံတစခု်အစားမျာ၍လညး်ထကာင်ဗုိကထ်ဖါင်းတင်းထန၍မခံမရပ်နုိင် ထအာင်ပဖစထ်နသည။် ဖျား
တုံဆယခ်ါ၊ ဝမ်းမှာကကကတ်က၊် ထအာ်လျှကတ်ုံပါ  ပဉ္ဘတု ်။

be surfeited with food 
or water စဉ်



.

ကကကတ်က၂် န မျကစ်ပိပူးတးုငပဲတအဲပ်ိစကမ်ထပျာ် ထသာထရာဂါ၊ ညည့်ထနမ့စက၊် ကကကတ်ကမ်ျကစ်၊ိ မချထိဝဒေနာ၊ ပပင်းစာွတန်ုသည ် မဉ္ဘတု ်။ insomnia

ကကိ မျကစ်ပံုိပန်းမပျကပဲ်နှင့်် အထကာင်းပကတရိလှျကနှ်င့် မပမင်ရဘပဲဖစသ်ည။် blind

န မျကစ်ပံုိပန်းမပျကပဲ်နှင့်် အထကာင်းပကတရိလှျကနှ်င် မပမင်ရသ။ူ blind

ကကကတ်ကခ်ျန်ိ န ကကကအ်ပ်ိတန်းသို ့တကထ်သာအချန်ိ။ ထနဝင်ခါနီး အချန်ိ။ sunset

ကကကတ်ကစ်းူ န ၁၊ ကကကထ်ပခထထောကတ်င်ွရှိထသာ အတကဆူ်း။ ယင်းအတကက်ဲ့သို ့အဆူးရှိထသာ အပင်တစမ်ျို း။ plant

ကကကတ်ကပ်င် န ကကကထ်ပခထထောကတ်င်ွရှိထသာအတကဆူ်းကသဲိုအ့ဆူးရှိထသာအပင်တစမ်ျို း။ plant

န ထံုေးကိုအနညထုိ်ေင်ထစ၍ယထူေားထသာအရညက်ကည။် liquid

ကကကတ်င် ကကိ ကကကမ်ျားအပ်ိရန်တင်ထသာအချန်ိ။ထနဝင်ချန်ိ။ sunset

န star

န axe

န လကထ်မာင်း ရင်းနှစဖ်ကက်ိုထနာကပ်ပန်ချည ်ထနှာင်ထေားသည့်နညး်တစမ်ျို း။ arm band

ကကကတ်ခွံန် န အထမွးအထတာင်များထကာပပန်ထနထသာကကကတ်စမ်ျို း။ ကကကထ်တာင်ပပန်ဟ ုထခါ်သည။် chicken

ကကကထ်တွ န လညပ်င်းတင်ွအနီရစရ်ှိထသာ ကကကတ်ထူရးွကကးီတစမ်ျို း။ parrot

ကကကတ်န်ွ၁့ န ဥပစာထကာကက်ျပ်စဉ်းလဲ တတသ်။ူ အလိမ်အထကာကမ်ျားသ။ူ faker

ကကကတ်နွ ့၂်  ကကိ  ဥပစာထကာကက်ျစစ်ဉ်းလဲတတသ်ည။် အလိမ်အထကာကမ်ျားသည။် “ “လိမ်ရာမှာ ကကကတ်န်ွ  ပံု ။ dishonest

ကကိ ၁၊ ကကို းကျစရ်ာတင်ွမညမီညာပဲအဖုအထံုေးပဖစသ်ည။် ၂၊ ဥပစာ လျှပ်ထပါ်ထလာ်လညပ်ခင်းကို ပပုသည။် be wanton

ကကကတ်နွ ့ဝ်င်  ကကိ friendship

ကကကန်ား န သကက်ယ၊် ဓနိစထသာအမုိးတိုင့ကို လွင့်ပါးလန်းမပါသာွးရထအာင်ဝါကပ်ကျကဲျပဲဖင့်ဖံုးအပ်ုထေားထသာထေရ။ံ hatch

ကကကန်က် န hatch

ကကကန်ကအ်ပ်ု န သကက်ယ၊် ဓနိ မုိးတို ့လွင့်ပါး လန်မပါသာွးရထအာင်ရကထ်ေားထသာ ဝါးကျကဲျထဲေရပံဖင့်ချညတ်တုထ်ေားသည။် tie

ကကကန်င်း န သကက်ယ၊် ဓနိစထသာအမုိးတိုင့ကို လွင့်ပါးလန်းမပါသာွးရထအာင်ဝါကပ်ကျကဲျပဲဖင့်ဖံုးအပ်ုထေားထသာထေရ။ံ hatch

ကကကန်င်းအပ်ု ကကိ သကက်ယ၊် ဓနိ မုိးတို ့လွင့်ပါး လန်မပါသာွးရထအာင်ရကထ်ေားထသာ ဝါးကျကဲျထဲေရပံဖင့်ချညတ်တုထ်ေားသည။် feel

ကကဝိိ လူရင်ှးသတမုိပခင်းမရှိထစပဲ။ ရုတပ်ခညး် အမှန်မထေင် ထပျာကက်ယွသ်ာွးသည။် disappear

ကကကပ်ျမံကျ  ကကဝိိ be densely crowded

ကကကဖ်ပုစန်ွ န ဝမ်းဗုိက ်အခံွနီးစား တစမ်ျို း။

ကကကဖ်ါး န ကကကထီ်ေး။ ကကကဖုိ်း။ rooster

ကကကဖ်င် န ဥပစာ မလိမ္မာသ။ူအသုံးမကျသ။ူ Good-for-nothing

ကကဝိိ  ဥပစာ အချညး်နီှး။ ကျို းမ့ဲ သကသ်က။် အလဟဿ။ useless

ကကိ welter

န ကကကထ်ပခထထောကတ်င်ွရှိထသာအတကဆူ်းကသဲိုအ့ဆူးရှိထသာအပင်တစမ်ျို း။ castoroil plant

စဉ်

ကကကတ်က်
ကန်း၁ စဉ်

ကကကတ်က်
ကန်း၂ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကကတ်ကရ်
ည် စဉ်

စဉ်
ကကကတ်ိုက်
မင်းသား 
ကကယ်

 ထကာင်ကင်၌ ကကကခွ်ပ်သကဲ့သိ့ု ထိေလုထိေချင်ပမင်ရထသာကကယနှ်စလံု်း။ကကယဆ်ယလံု်းပါဝင်ထသာ ငါးကကင်းပွတ ်သဏာ္န်ရှိထသာ 
ထရာဟဏနီက္ခတ။်  နှုင်းတစုဉ်ဆုိကထ်ရာဟဏ၊ီ မိဂသသီမင်ထခါင်း  ပါရာ ။ စဉ်

ကကကထ်တာင်
ထပါကဆိ်န်

၁၊မာထသာထပမထကျာကက်ိုတးူထွေကး် ရာ၌လညး်ထကာင်း၊ လံုးထွေင်းထလှကို တးူထွေင်းရာ၌လညး်ထကာင်း၊ ထပါကဆိ်န်ကဲ့သိ့ု အသုံးပပု
ရထသာ ကရိယိာ တစမ်ျို း။ ၂၊အရုိးရညှရ်ညှတ်ပ်ထေားထသာပဲခွပ်ကကးီတစမ်ျို း။ တစံညး်။ စဉ်

ကကကထ်တာင်ပံ
စညး် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကကတ်န်ွ
တက် စဉ်

ကကို းကျစရ်ာတင်ွမညမီညာပဲအဖုအထံုေးပဖစသ်ည။် ၂၊ ဥပစာ လျှပ်ထပါ်ထလာ်လညပ်ခင်းကို ပပုသည။် ၂၊ ခင်မင်ရင်းနီှးသည။်
အကကျွေမ်းဝင်သည။် စဉ်

စဉ်

 သကက်ယ၊် ဓနိစထသာအမုိးတိ့ုငကို လွင့်ပါးလန်းမပါသာွးရထအာင်ဝါကပ်ကျကဲျပဲဖင့်ဖံုးအပ်ုထေားထသာထေရ။ံ “အမ်ိဆုိးကကကန်က၊် 
မုိးထရစကနှ်င့်၊ ဆီးနှင်းသင်ွသင်ွ၊ ကကည့်ထနထလလျှင်၊ဇီးထတပ့မင်ထက  ထွေန်းတ ိ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကကထ်ပျာက်
ငှကထ်ပျာက် စဉ်

ထပမသိုကကကပ်ျမံကျနုိင်ထလာကထ်အာင် အမ်ိထပခ၊ ရပ်ရာွစသည ် အလွန့်အလွန် စညက်ားသည။်   ငါတိ့ုရပ်မှန်၊ ထရမပပညမွ်န်လညး်၊ 
ကကကပ်ျမံကျ၊ စညက်ားလှလညး်၊ တထန့ကျက၊ သခမင်္ဂါရဘုံ၊ ပဖစရ်ကကု   ငမိုးတည ်။ စဉ်

Medium-sized spotted 
prawn စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကကဖ်င်မှာထရ
ဆံုး စဉ်

ကကကပ်ဖတပ်ဖတ်
လ့ုိ

တစစ်ုံတစခု် ထသာထဝဒေနာထကကာင့် ကိုယထ်ေန္ဓာကို ဘယည်ာထစာင်းလှည့်၍ကထပပာင်းက ၏ပပန်ပပုသည။်လူးလိှမ့်သည။်မငငိမ်
အသကထ်အာင်လုပ်ရာှးသည။် စဉ်

ကကကမ်တက်
စးူ စဉ်



.

ကကကမ်တန်ွရာွ န ဥပစာ သဿူန်။ သခသင်္ချုင်း။ လုဖ်တိုင်း။ cemetery

  န  တစက်ကမ်ိတစခ်ါသားထပါကဘ်းူထသာကကကမ်။ hen

န တစက်ကမ်ိတစခ်ါမျှသာမထပါကဘ်းူ ထသာကကကမ်ကထလး။အရယွထ်ရာကစ် ကကကမ်ကထလး။ hen

ကကကမ်အပ်ု၁ န အရကွစ်မ်ိး၍တစထွ်ောထလာကခ်န ့၊် အပပားလကနှ်စလံု်းထလာကရ်ှိငပီး၊ ထပမနိမ့်ပင်တစမ်ျို း။ plant

ကကကမ်အပ်ု၂ ကကိ ဥမကွဲသိုကမ်ပျကတ်စစ်တုစရံု်းတညး်ရှိသည။် plant

ကကကထ်မါက် န flower

ကကကမ်ျကဝ်င် ကကိ ကကကက်ဲ့သို ့ညခါ၌မျကစ်မိပမင်ပဲပဖစသ်ည။် ကကကမ်ျကသ်ကင့်လညး်ဟ၏ူ။ unseeingly

ကကကမီွ်းစးူ ကကိ ဥပစာ အပမင်ကတသ်ည။်အကကည့်ရကတသ်ည။်

န plant

ကကကလီှ်းကား န ကကကလှ်ဂ တစစ်ုံတစခု် အပမင့်သိုတ့ကရ်န် ဝါးလံုးပဖင့်ယာယပီပု လုပ်ထောထသာထလှကား။ stair

ကကကလှ်ယာ န triangle

ကကကသ်ထရ န famous

န မဂမင်္ဂလာရှိထသာအထဆာင်။ နန်း။ နန်းအ၏အလယဗ်ဟိုထဆာင်။ palace

န အရကွက်ိုဟင်းချကစ်ားရထသာ ပင်ပျပ်တစမ်ျို း။ plant

ကကဝိိ sleep

ကကကသ်သီ ီ   ကကိ ထကကာကအ်ားလန် ့အ်ားကကးီ၍မျကစ် ိပပူးတးူငပဲတနှဲင့်မထပပာမထဟာမလှုပ် ရာှနုိင်ပဖစသ်ည။်မညသ်ိုပ့ပပုလုပ်ရမညမ်သပိဖစသ်ည။် terrified

ကကကသ်းီထေ ကကိ Goose-flesh

   ကကိ Goose-flesh

ကကကသ်းီဝှန်  ကက ိ Goose-flesh

 န ကကကသ်ွီးစပါး   အခံွနီရရဲအဲထရာင်ရှိထသာ စပပါးတစမ်ျို း။ grain

ကကကသ်ွီးထရာင် န ကကက၏်ထစးွကဲ့သို ့နီရရဲ ဲရှိထသာအထရာင်။ crimson

န အခမာမပါထသာတစလံု်းတညး်ဥသ ဖွယက်ကကသ်န်ွပဖူ။ garlic

န ကကကသ်န်ွဥမှထပါကထ်သာ အရကွ၊်ကကကသ်န်ွငမိတ။် chive

ကကကဟ်င်းပင် န အရကွက်ိုဟင်းချကစ်ားရထသာ ပင်ပျပ်တစမ်ျို း။ like vegetable

ကကကအ်ပ်ိ   ကက ိ  primly

 ကကဝိိ  နှိုကန်ှိုကအ်ပ်ိမထပျာ်ပဲ မအပ်ိတစခ်ျက ်အပ်ိတစခ်ျက။် အပ်ိလုိကနုိ်းလုိကနှ်င့် ။ sleepless

ကကကဥ်ကျင် န သာမထပါကထ်သာကကကဥ်။ ကကကဥ်ဆန်ထချာင်။ egg

ကကကဥ်ခုိးခမီ    န   ကကကဥ်နှင် ငှကဥ်တိုက့ိုမျို တတထိသာထခမတစမ်ျို း။ ကျို င်းထခါင်းထခမ။ snake

ကကကဥ်တင်း    န  ကကကမ်ဥ၍ဝပ်ထသာထတာင်း။ကကက ်တင်း။  ငပိကျုင်နှင့်ဆားကိုင်မကကင်း၊ ကကကဥ်တင်းမှာ၊ပမင်းချင်းငပိုင်လုိ ့ ထောနု ။

  န ပုိကဆံ်ပပားထစ ့ထလာကခ်န် ့ရ်ှိငပီးအဝုိင်းရစပ်တထ်ေား ထသာပခညသ်းီတစ ်မျို း။ none

စဉ်

ကကကမ်,မ
ထခါင်း   စဉ်

ကကကမ်,မ
တန်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ ကကကအ်ထမါကနှ်င့်တထူသာပန်းပွင့်သည့် ပန်းပင်ငယတ်စမ်ျို း။ ပွင့်ကျင်သရဖီီ၊ ပန်းနာရနှီင့်၊ စုံစကီကကထ်မါက ်ထွေန်းတ ိ။ ၂၊ 
ကကက၏်ဉီးထခါင်းထိေပ်တင်ွနီရရဲရဲှိထသာ အသားစ။ု စဉ်

စဉ်

cannot stand the sight 
of someone စဉ်

ကကကယ်က်
ဟင်း

စမ့်ိစိုထသာထတာနားထတာင်နားတင်ွ ထပါကတ်တ၍်အပွင့်မပွင့်ထသာထကျာကခ်ကပ်င်တစမ်ျို း။ပင်မမှထွေကထ်သာအပင်ထပါင်ငယမ်ျား
ကိုဟင်းချကစ်ားကကသည။် စဉ်

စဉ်

ကကက၏်လျှာပံုသဏန်္ သုံးထထောင့်  ပပုလုပ်ထေားထသာ စက္က ပန်း။  ကကကလ်ျှာဒေကစ်န်ွ၊တခွံန်လိပ်လကထ်တး ။ ၂၊ သုံးထထောင့် 
ပံုသဏာ္န်ရှိထသာလယထ်ပမပခံကကွ။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်
၁၊ မဂမင်္ဂလာရှိပခင်း။ ထူေးပခာထသာ ဂုဏသ်တင်းနှင့်ပပည့်စုံပခင်း။  ကကကသ်ထရမဂမင်္ဂလာ၊ ပပည့်စုံ၍  ၂၊ ဘန်ုးတန်ခုိးအာနဒေထဘာ်ကကးီ
ပခင်း။ဂုဏသ်တင်းထကျာ်ထဇာ်ပခင်း၊ အစိုးရသည၏်အပဖစ။် “ “ကပ္ီပလမှ၊ အဇ္ဇ နမင်း၊ထွေန်းလင်းကကကသ်ထရ၊ ထတာကပ်ထန၍  ရခုိင်
ကာ ။  စဉ်

ကကကသ်ထရ
ထဆာင် စဉ်

ကကကသ်ားဟင်
း စဉ်

ကကကသ်ကီကက်
ထမါ

၁၊ထသထနသည့်ထေင်ရထလာကထ်အာင် အပ်ိသည ်။၂၊ထကကာကအ်ားလန့််အားကကးီထသာထကကာင့်မညသ်ိ့ုပပုလုပ်ရမညမ်သ၍ိ အလှုပ်မ
ရာှးထသာအားပဖင့်။ စဉ်

စဉ်

 ထကကာကပ်ခင်းတိ့ုထကကာင့်လညး်ထကာင်း၊ ချမ်းပခင်းတိ့ုထကကာင့်လညး်ထကာင်း အထရးပပားထပါ်တင်ွအဖုကထလးများစ ူကကတကလ်ာ
သည။် အထုေကျယစ်ာွ၊ များဗုိလ်ပါနှင့်၊ ပမင်ခါကာလ၊ ထခကျွေးများကျလာ၊ ပဖာလ့ုိစမ့်ိထက၊ကကကသ်န့်ိထေလ့ုိ ထကာ် ။ စဉ်

ကကကသ်းီထမွး
ညင်းထေ

 ထကကာကပ်ခင်းတိ့ုထကကာင့်လညး်ထကာင်း၊ ချမ်းပခင်းတိ့ုထကကာင့်လညး်ထကာင်း အထရးပပားထပါ်တင်ွအဖုကထလးများစ ူကကတကလ်ာ
သည။် အထုေကျယစ်ာွ၊ များဗုိလ်ပါနှင့်၊ ပမင်ခါကာလ၊ ထခကျွေးများကျလာ၊ ပဖာလ့ုိစမ့်ိထက၊ကကကသ်န့်ိထေလ့ုိ ထကာ် ။ စဉ်

အထိေတတ်လန့်ထကကာကအားပုိ၍အထရပပား ထပါ်ရှိအဖု ကထလးများ တစက်ိုယလံု်း အပျံ့အန့ံှ ထေင်ရာှးစာွလမမ်းမုိးသည။်  ကကကသ်န်ိး
ဝှန်းပျာ၊ လိပ်ပပာထွေကလု်လုတညး် ဗမာချ ီ။ စဉ်

ကကကသ်ွီးစပါး  စဉ်

စဉ်

ကကကသ်န်ွပဖူ
တပင်တိုင် စဉ်

ကကကသ်န်ွ
လက် စဉ်

စဉ်

ဥပစာ ထခါ်ထဝါ်၍မထူေး အထပပာမဆုိပဲပမုစံစိလုိပ်ထနသည။် ပွင့်လင်းပပတသ်ားပခင်းမရှိသည။် ၂၊ ထပပာလုိရာကိုမဖွင့်မတိုပဲစတိထဲ်ေ
တင်ွထိေန်းချုပ်ထေားသည။် စဉ်

ကကကအ်ပ်ိကက
ကနုိ်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

basket or box in which 
a hen nests စဉ်

ကကကဥ်တင်း
ပခညသ်းီ  စဉ်



.

ကကကဦ်းတန်ွ န dawn

ကကင်

ကကင်၁   ကက ိ none

ကကင်၂   ကကိ  သနားချစခ်င်သည။် ““ထမွးဖခင်မှာ၊ကကင်မချစပဲ်နှစပ်စတ်ုံစဉ် ဓမ္မသာ ။ kind

ကကင်၃   ကကဝိိ ချမ်းချမ်းစးီစးီ။အလွမ်ထအးထသာအထတွ ရ့ှိလျှက။် cool

ကကင်၄   ကကိ  ၁၊ အထပါင်းအထဖါ်ပပုသည။် ၂၊ အမ်ိထထောင်ဖကပ်ပုသည။်  marriage

ကကင်ချင်    ကက ိ marriage

ကကင်ချစဦ်း   န wife

ကကင်စယွ၁် န whiskered

ကကင်စယွ၂်   နဝိ  အထေပ်သိုထ့ကာ့၍တကထ်နထသာအထပါ်နှုတခ်မ်းထမွး။ whiskered

ကကင်ည ီ  န  အထူေးတလညခ်ျစခ်င်အပ်ထသာမယား။ “ “နှလံုးဆူးထက၊ စါးမူးမငခီ၊ လှကကင်ညမှီာ၊အပ်ိနီမထပျာ် သာ ချမ်းဦးဘ ။ wife

ကကင်နာ   ကကိ  ဂရုဏာသကသ်ည။် ထမတ္တ ာသကဝ်င်သည။်သနားချစခ်င်သည။် “ “မယားကိုလျှင်၊ကကင်နာသနား၊ထမတ္တ ာထေားလျှက ်ချမ်းသာ ။  kind

ကကင်ထဖါ်   န  ချစနှ်စသ်ကအ်ပ်ထသာခင်၊ ချစနှ်စသ်ကအ်ပ်ထသာမယား။ “ “ခင်မကလုိ်၊့ ကကင်ဖကက်ိုနှင်၊ ထမ့ငယလ်င်ကို  ပန်း ။ wife

ကကင်ဖက ်  န  ချစနှ်စသ်ကအ်ပ်ထသာခင်၊ ချစနှ်စသ်ကအ်ပ်ထသာမယား။ “ “ခင်မကလုိ်၊့ ကကင်ဖကက်ိုနှင်၊ ထမ့ငယလ်င်ကို  ပန်း ။ wife

ကကင်ရာ   န  နှစသ်ကပ်မတနုိ်းအပ်ထသာမယား။ wife

ကကင့်  ၁   ကကိ  ဗုိကထ်ဖါင်း၍မုိထ့မာကထ်နသည။် paunchy

ကကင့်  ၂   ကက ိ  ကိုယဝ်န်ရှိသည။် ပဋိသထန္ဓရှိသည။် pregnant

ကကင့်  ၃   ကကဝိိ  ၁၊ ဟိုလုိလုိ သညလုိ်လုိ။ ထိေတထိ်ေတလ်န ့လ်န ့။် ၂၊ မူးတးုထမ့တဲ့မထပပာမဆုိပဲထငးထတး ထတးပဖစလ်ျက။် ambiguously

ကကင့်ကကင့်    ကကိ  ဗုိက ်အနညး်ငယ ်ထဖါင်းတင်းထန၍ ထနမသာထုိေင်တသာပဖစသ်ည။် stomach ache

ကကင့်တင့်တင့်    ကကိ  အထေကသ်ိုလ့ညး်ထလ မဆန်၊ ထအာကက်ိုလညး်ထလမသက၊်ဗုိက ်ထဖာင်းတင်းငပီးထနမချထုိိေင်မသာပဖစသ်ည။် stomach ache

ကကင်း၁   ကကဝိိ scatter

ကကင်း  ၂   ကကဝိိ  ၁၊ကကညလ်င်ပပတသ်ားစာွ  ပမင်ရသည ်။ ၂၊အပိတအ်ဖံုးအကာအကယွမ်ရှိ။ ဟင်းလင်းအပပင်။ transparent

ကကင်းကကင်း   ကကိ wide

  ကကိ wide

ကကင်းထေား   ကကိ အနံှအ့ပပားပဖန ့က်ျထဲေားသည။် spread

ကကို က ်   ကက ိ meet

ကကို င်

ကကို င်၁   နဝိ   ၁၊ ကကညလ်င်ထအးပမထသာ။အညစအ်ထကကး ကသး်စင်သန ့ရ်င်ှးထသာ။ ၂၊ မကကညမ်လင်ထနာကက်ျမိှုမယှိထသာ စတိ၊် ထရ ။ clean

ကကို င်  ၂  နဝိ  ထမွးပျထံသာ။  ပမတထ်လးဂန္ဓမာ၊ ပန်းမျို းစုံထက၊ ဂနုိင်ထတာမှာ၊သာယာကကို င်မမီးထရ  ဓမ္မာတာ ။ sweet

ကကို င်ကကို င်  နဝိ  ၁၊ လွန်က ဲများပပားထသာ။ ၂၊ အလွန်ထမမထသာ။ “ “ထဒေါနကကို င်မမီး၊ ချရားပဖူတို၊့ ကကို င်ကကို င်မမီးထက   ပဒုေမ္မ ။ plenty

 မုိးထသာကယ်ပံထေမဦးဆံုးကကကတ်န်ွထသာအချန်ိ။ “ “ကကကဦ်းလညး်တန်ွ၊ မုိးထသာကယ်မှံာ၊ ဆွမ်းခံလညး်ကက၊ ထမလညး်ထေထရ  
ထတး ။ စဉ်

န့ုိရညပ်ပည့်တသး်လာသပဖင့် နာကျင်သည။်ကိုကခဲ်သည။်မခံမရပ်နုိင်ပဖစသ်ည။် “ “န့ုိကလညး်ရင်၊ကကင်လညး်ကကင်ထက၊ မိခင်ဒုေက္ခ 
 နာရဒေ ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

 အမ်ိထထောင်ပပုချင်သည။်မယားယခူျင်သည။် “ “ကကင်ချင်စတိရ်စ၊် ညအီစက်ိုယထ်လ၊ ထုိေသုံးထယာကတ်ိ့ု၊ ထနာကပုိ်းကကို က၍်  
ထကာ် ။ စဉ်

၁၊အထူေးချစခ်င်အပ်ထသာမယား။ ၂၊ ပထေမချစရ်ထသာ အချစဦ်း။ ကကင်စ,ဦး။ စဉ်

အထေကန်ှုတခ်မ်း ထေကတ်င်ွထပါကထ်သာအထမွးစ။ု "ကကင်စယွမု်တဆိ်တ၊် ပခူအပခာထလ၊ လိမ်ကာကျတိလ့ုိ်" (ဆဒေ္ဒန်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

 ၁၊အစအီစဉ်မကျပဲ။ ဖရုိဖရကဲကပဲပန့်လျှက။်၂၊အန့ံှအပပားပဖစထ်အာင်ပဖန့်ကျလဲျှက။်  ကလုားပုဇွန်၊ ဆားငန်ငန်၊ ကကာဇံမစား ၊ အမျက်
တက၊် ရမီထလာင်ဗွန်းမှာ၊ ကကင်းလ့ုိထေား  ထတး ။ စဉ်

စဉ်

၁၊  အမ်ိ၊ အထဆာကအ်ဦး ကျယဝ်န်းသည။် ၂၊ အကာအကယွမ်ရှိဟင်းလင်းအပပင်ရသှည။် အမ်ိကကးီရာကကးီကကင်းကကင်းလင်းလင်း
ရာ မလားထဒေ ။ စဉ်

ကကင်းကကင်း
လင်းလင်း  

၁၊  အမ်ိ၊ အထဆာကအ်ဦး ကျယဝ်န်းသည။် ၂၊ အကာအကယွမ်ရှိဟင်းလင်းအပပင်ရသှည။် အမ်ိကကးီရာကကးီကကင်းကကင်းလင်းလင်း
ရာ မလားထဒေ ။ စဉ်

စဉ်

 ၁၊ ဆံုထတွ့သည၊် ကကုကံကို ကသ်ည။် တိုကဆုိ်င်သည။် ၂၊သထဘာကျသည။် နှစသ်ကသ်ည။် ထမ့ကိုပင်ထလ၊ပမင်လျှင်ကကို ကလ့ုိ်”” 
ပန်း ။ “ “ ကကို ကရ်ာဆုိထလာရမီကိုယထ်မာင်လှ ထကာ် ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

 နဝိ ထမမးကကူကကို င်သင်းထသာ။ အလွန်ထမမးထသာ။ sweet

ကကို င်မမီး   နဝိ sweet

ကကို င်း    ကကိ  နာမကျန်းပဖစ၍် ညညး်တာွးသည။် groan

  န none

ကကို င်းကကို င်း၂   နဝိ  အရညမ်ပျစမ်ထစးကျထဲတာကထ်တာက ်ပဖစထ်သာ။ sonsomme

 နဝိ  အရညမ်ပျစမ်ထစးကျထဲတာကထ်တာက ်ပဖစထ်သာ။ consomme

ကကို င်းတာွး   ကက ိ groan

  ကက ိ forbear

 ကကဝိိ  ညညး်ညူလျှက။် ညညး်ညူသနှံင့်။ စတိအ်ားအထလျာ့အထပးပဲအားအန်ခဲလျှက။် plaintively

ထကကာက်

ထကကာက်   ကက ိ afraid

  ကကဝိိ  ထကကာကဟ်န်ထဆာင်လျှက။် ထကကာကသ်လုိလုိ။ masquerade

  ကကဝိိ ထကကာကခ်မန်းလီလီ။ ထိေတလ်န ့ဖွ်ယတ်မျှ။ monstrous

  ကကဝိိ monstrous

 ကကဝိိ  ထကကာကခ်မန်လိလိ၊ထကကာကထ်ကာင်းဖွယတ်စမ်ျှ။ “ “မညာှတာထက၊ စကားထပါင်းမှာ၊  ထကကာကထ်ကာင်းဘ နန်း လွမ်းမထပပ ။ monstrous

ထကကာကက်န်ွ   ကကဝိိ  ထကကာကဟ်န်ထဆာင်လျှက။် ထကကာကသ်လုိလုိ။ masquerade

  ကကိ အလွန်ထိေတလ်န ့စ်ိုးရမ်ိသည။် ထကကာကအ်ားပုိသည။် စမ်ွးဂုဏအ်င်ကို၊ နင်တိုဦ့းရးီ၊ ဘးီလူးကကးီလျှင်၊ထကကာကက်ကးီကျလုိရ့ာမ ။ catch one’s breath

 ကကဝိိ လန ့ ်ထိေတထ်တထွဝ၍ ကာယထိနန္ဒကိုထိေန်းသမ်ိးနုိင်ပဖစလ်ျှက။် အလွန်ထကကာကအ်ားပုိထသာအား ပဖင့် ။ catch one’s breath

  ကကဝိိ  အလွန်ထကကာကအ်ားပုိသညပ်ဖစ၍်။ အလွန်ထိေတလ်န် ့စ်ိုးရမ်ိထသာအားပဖင့်။ catch one’s breath

  ကကဝိိ  မရသဲပဖင့်ထနာကသ်ိုထ့ရွ က့ာ၊ ထရွ က့ာ။ ၂၊ ရွီ ထိ့ေတသ်ညပ်ဖစ၍်။ afraid

ကကိ အလွန်ထိေတလ်န် ့စ်ိုးရမ်ိသည။် ထကကာကအ်ားပုိသည။် catch one’s breath

ထကကာကခ်တ်  ကက ိ  ကကျွေ၊ဲ နွားစသည ်ထကကာကရ်ွံလ့ျှကနှ်င့်ပပန်၍ရန်ပပုသည။်

ထကကာကခ်ျးီပါ  ကက ိ ၁၊ထကကာကအ်ားကကးီ၍အစင်သာွးသည။်၂၊အလွန်ထကကာကထိ်ေတလိန ့၍်တန်ုလှုပ်သည။် catch one’s breath

ထကကာကခ်ျးီယို  ကကိ  ထကကာကထိ်ေတလိန် ့၍်မစင်ယိုသည။်အလွန်ထကကာကလ်န ့တ်န်ုလှုပ်သည။် catch one’s breath

ထကကာကခွ်တ်   ကက ိ   ထကကာကရ်ွံလ့ျှကနှ်င်အလွတသ်ာဆံုးဓါးပဖင့်ခုခံသည။် response to scare

ထကကာကစ်ိုး ကကိ  ၁၊ တန်ုလှုပ်ထချာကခ်ျားသည။် လန ့ထိ်ေတသ်ည။် ၂၊ မရမဲဝ့ံရှိသည။် တနွ ့ဆု်တသ်ည။် afraid

 ကကဝိိ  ၁၊မရမဲဝ့ံသပဖင့်ထနာကသ်ိုထ့ရွ က့ာ၊ ထရွ က့ာ။ ၂၊ ထိေတလ်န ့ထ်သာအားပဖင့်။ back step for scare

 ကကဝိိ monstrous

  ကကဝိိ ထကကာကအ်ားကကးီငပီးမျကနှ်ာ၊ မျကခ်ပ်ပျကက်ာတန်ုရှဲရှဲပဖစလ်ျှက။် green about the gills

  ကကဝိိ  အလွန်ထိေတလ်န ့ထ်သာအားပဖင့်။  ရမှီာနီထက၊ ရငီါးလိပ်တို၊့ထကကာကမ်ကဖွ်ယ ် ထကာင်း  ဝိဇယ ။ catch one’s breath

ကကို င်ကကို င်အးီ  စဉ်

ထမမးကကူကကို င်သင်းထသာ။ အလွန်ထမမးထသာ။ “ထဒေါနဂန္ဒမာ၊ ပန်းမျို းစုံထက၊ ဂနုိင်ထတာမှာ၊ သာယာကကို င်အးီထရ  ဓမ္မက ။ ၂၊ အလွန်
ထမမးထသာ။ စဉ်

စဉ်

ကကို င်းကကို င်း  
၁ ( ကကို င်းကကို င်း) ပုခကမ်ညထ်သာအသ။ံ  ဆဲွငင်ယိုင်းယိုင်းကကို င်းကကို င်းပမညထ်ရ  ပုခွကထ်သျှ  ထတး ။ စဉ်

စဉ်

ကကို င်းကကို င်း
စကစ်က ် စဉ်

 ၁၊ ကိုယစ်တိဆ်င်းရသဲပဖင့်ဆင်းရထဲကကာင်းထုေတထ်ဖါ်ဆုိပမညသ်ည။် ၂၊ ထဝဒေနာခံစားမှုထကကာင့်အသတံိုးတိုးနှင်ရညှရ်ညှဆဲွ်
ထအာ်ပမညသ်ည။် ညညး်ညူသည။် စဉ်

ကကို င်းလ့ုိတာွး
လ့ုိ၁

ထဝဓနာခံစားထနရထသာ်လညး်စတိအ်ားမထလျာ့ပဲမါန််တင်းထေားသည။် ကကံ့ကကံ့ခံသည။်  အထဘာင်နီလ့ုိထုိေင်လ့ုိမထကာင်း၊ကကို င်းလ့ုိ
တာွးလ့ုိ၊ လာလတထ်တထဒေ ။ စဉ်

ကကို င်းလ့ုိတာွး
လ့ုိ   ၂ စဉ်

လန့််ထိေတသ်ည။်ရွံထိေတသ်ည။် ထဘးရန်တစစ်ုံတစခု်ကိုထတွ့၍စတိနှ်လံုးတန်ုလှုပ်သာွးသည။်  ထမးစမ်းချင်လညး်၊ ဖခင်ကိုထကကာက ် 
ထမျာက ်။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်
ထကကာက်
ကထိကကာက်
ကန်ွ စဉ်

ထကကာက်
ထကာင်းခမန်း  စဉ်

ထကကာက်
ထကာင်းထေမန်း

ထကကကလ်န့်ဖွယတ်မျှ။ ထိေတလ်န့်ဖွယတ်မျှ။ ထကကာကခ်မန်းလီလီ။ အားအင်လညး်သန်၊ ငါးဆယက်န်ုထက၊ ဆန်ပုတထ်လှာကနှ်င့်၊
ထကကာကထ်ကာင်းထေမန်း ရာမ ။ စဉ်

ထကကာကထ်ကာင်
ဘနန်း စဉ်

စဉ်

ထကကာကက်ကးီ
ကျ စဉ်

ထကကာကက်ကးီဘ
ရနန်း စဉ်

ထကကာကက်ကးီ
သန်ဖက ် စဉ်

ထကကာက်
ထကကာကလ်န့်လ
န့််  စဉ်

ထကကာကက်ကမ်ိး
ကျ စဉ်

strike, out in 
desperation စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
ထကကာကတ်စ်
တကလ်န့််
တစဝ်က် စဉ်

ထကကာကဖွ်ယ်
ခမန်း

 ထကကာကခ်မန်းလီလီ။ ထိေတလ်န့်ဖွယတ်မျှ။ “ “တိ့ုအပူသိ့ု၊ တအူမျှထက၊ ပူရထစဟ၊ု ထကကာကဖွ်ယခ်မန်း၊ဤသိ့ုဆုိပျာ၊ငုိပမညတ်မ်း
ထရ။  ရာမ ။ စဉ်

ထကကာကမူ်ထေ
လန်းကား စဉ်

ထကကာကမ်က်
ဖွယ ် စဉ်



.

 ကကဝိိ ၁၊ မရမဲဝံသပဖင့်ထနာကသ်ိုထ့ရွ က့ာ၊ ထရွ က့ာ။၂၊ထကကာကသ်လုိလုိ။ ထကကာကဟ်န်ထဆာင်လျှက။် masquerade

  ကကဝိိ  ၁၊ မရမဲဝံသပဖင့်ထနာကသ်ိုထ့ရွ က့ာ၊ ထရွ က့ာ။၂၊ထကကာကသ်လုိလုိ။ ထကကာကဟ်န်ထဆာင်လျှက။် masquerade

ထကကာကရ်ွံ ့   ကက ိ လန ့ထိ်ေတသ်ည။် afraid

ထကကာကလ်န ့ ်   ကက ိ တန်ုလှုပ်ထချာကခ်ျားသည။် ထိေတလ်န ့သ်ည။် “ “ထကကာကလ်န ့တ်ုံကက၊ ဝီးရပ်ကသာ၊ နီကကငပီးလျှင်  ရခုိင်ကာ ။ afraid

  ကကဝိိ  ထကကာကမ်ကဖွ်ယထ်ကာင်ထလာကထ်အာင်။ ထိေတလ်န ့ဖွ်ယတ်မျှ။ monstrous

ထကကာကဝှ်န်    ကကဝိိ အသကထွ်ေကလု်မတတထိ်ေတလ်န ့စ်ိုးရမ်ိ ထသာအားပဖင့်။  စစမ်ှုစရီင်စန်၊ ထကကာကဝှ်န်ကကးီ၍  ဗမာချ ီ။ catch one’s breath

ထကကာကသ်ွီးဝှန်   ကကဝိိ  အလွန်ထကကာကထ်သာအားပဖင့်။အသကထွ်ေကလု်ဖွယတ်မျှ။ afraid

  န ထိေတလ်န ့စ်ိုးရမ်ိမှုပဖစပ်ခင်း။ afraid

ထကကာကအ်ားပုိ   ကက ိ  အလွန်ထိေတလ်န ့စ်ိုးရမ်ိပခင်းပဖစသ်ည။် afraid

 န ထကကာကအ်ားကကးီ၍မျကနှ်ာ၊ မျကခွ်ကပ်ျကက်ာတန်ုရှဲရှဲပဖစပ်ခင်း။ green about the gills

ထကကာင်

ထကကာင်  ၁  န  cat

ထကကာင်၂   ကက ိ balk

ထကကာင်  ၃  နဝိ   မျကစ်သိငူယအ်မ်ိထကကင်ထသာအထရာင်ရှိထသာ။ humour

  ကကဝိိ  ရှိသည့်ထနရာတကွရ်ှိ၍လပ်သည့်ထနရာတင်ွလပ်လျှက။် အကကား အကကား။ gap

 နဝိ  နီဝါထရာင်အဆင်းရှိထသာ။ stripe

  ကကဝိိ  ၁၊ မထရမရာ။ ထယာင်ချာချာ။ ၂၊ စန်ိမူမှန်မှု မရှိပဲ။ထပါထတာထတာ။ ၃၊ မထနတတမ်ထုိေင်တတ။် ရုတတ်ရကရ်ကှရ်ွံသ့ာွးလျှက။် anybody’s guess

ထကကာင်ချာ   န  ထငွရထကကာင်းအထထောကအ်ခံပပုသည့် စာရကွ။် ထငွရထကကာင်ထပပစာ။ invoice

ထကကာင်ထချာင်  န ထလှ၏ဦးပုိင်းနှင့်ပ့ဲပုိင်းတင်ွရှိထသာအခန်း။  ဦးထချာင်၊ ပ့ဲထချာင်၊ ဦးကင်ွ၊ ပ့ဲကင်ွ ဟလုညး်ထခါ်သည။်  aft

  ကက ိ  ဥပစါ အပုိသကသ်ကထု်ေတယ် ူသည။် tack on

ထကကာင်ဇဝါ    န   ထဖျာ့ထတာ့ထသာအဝါထရာင်ရှိထသာ ထတာထကကာင်တစမ်ျို း။ cat

 န အကာအကယွအ်တားအဆီးလံုးဝ ကင်းမ့ဲ  ထသာဝန်းကျင်။ ဟာလာဟင်းလင်း။ void

  ကကဝိိ  nose around

  ကကဝိိ   ၁၊ရှိသည့်ထနရာတင်ွရှိ၍လပ်သည့်ထနရာတင်ွလပ်လျှက။်၂၊အကယွအ်ကာအတားအဆီးလံုးဝကင်းအဲ့လျှက။် gap

  ကကဝိိ ထမ့ထမ့ထမျာ့ထမျာ့။ ထယာင်အအ။ ပါးနပ်လိမ္မာမှုမရှိပဲထံုေထုိေင်းနံုချာလျှက။် stupid

  ကကဝိိ  seen

 န  seen

  ကကိ dumbo

န မျကစ်အိအသကွအ်အကကင်ပံုဟန်မပျကက်မဲပမင်ရပဲပဖစသ်။ူ kind of blindness

  ကကိ မျကစ်အိအသကွအ်အကကင်ပံုဟန်မပျကက်မဲပမင်ရပဖစသ်ည။် kind of blindness

ထကကာကရ်ီ
ထကကာကရ်ွ့ံ     စဉ်

ထကကာကရု်ပ်
ထကကာကရ်ည် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကကာကလ်န့်
တကကား စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကကာက်
အားကကးီ  စဉ်

စဉ်

ထကကာကအ်ား
လန့်အားကကးီ  စဉ်

အက္ခရာစဉ်

၁၊ ထကကာင်မျကစ်ကိဲ့သိ့ုအထရာင်ထွေကထ်သာထကျာကမ်ျကရ်တနာတစ ်မျို း။ ထကကာင်မျကရ်ွဲ။ ၂၊ ညည့်ပမင်နုိင်စမ်ွးရှိ ထသာ တရိစိ္ဆာန်
ငယတ်စမ်ျို း။ စဉ်

 ၁၊ အပ်ိလုိပါလျကအ်အပ်ိမရထပျာ်ပဲရှိသည။်ထအအပ်ိထကကာင်သည။်  ၂၊ လူထတာ၊ သထူတာကိုမတိုးဝ့ံပဲ မဝ့ံမရရဲှိသည။်တန့််ွ
ဆုတသ်ည။် သ ထဘာထကကာင်၊ အသထံကကာင် အအပ်ိထကကာင်၊ မျကစ်ထိကကာက ် စသညပ်ဖင့်သုံးနှံုးကကသည။် စဉ်

စဉ်

ထကကာင်ကျီ
ထကကာင်ကကား စဉ်

ထကကာင်ထကကာင်  
၁ စဉ်

ထကကာင်ထကကာင်  
၂ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကကာင်စာ
ထုေတ် စဉ်

စဉ်
ထကကာင်တိ
ထကကာင်ထတာင်
၁  စဉ်
ထကကာင်တိ
ထကကာင်ထတာင်
၂  

  ၁၊ ထကကာကသ်လုိ၊ လန့််သလုိ၊ ဟိုကကည့်သညက်ကည့်။ အထိေတထိ်ေတအ်လန့််လန်။ အံ့အားသက့်လျှက။် ၂၊ထယာင်ဝါးဝါး။ 
ထယာင်ချာချာ။ ၃၊စန်ိမှန်ကန်မှုမရှိပဲ။ ထပါ့ထတာထတာ။ စဉ်

ထကကာင်တီ
ထကကာင်ထတး  စဉ်

ထကကာင်တက်
ထတာင်  စဉ်

ထကကာင်ထတာင်
၁  

  ၁၊ မျကထ်မှာကထ်ေင်ထေင်။ ကယွက်ာပခင်းမရှိပဲ။ အထရးမထေားရှုမဆိန်ထသာအားပဖင့်။ သူ့လင်ချစထ်မာင်၊ ညဘီန်ုးထခါင်ငုိ၊ 
ထကကာင်ထတာင်ထေားလ့ုိ၊ သူ့မယာကို၊ ချစအ်ားပုိ၍၊လူပျို လှည့်ထထွေ  ပန်း ။ စဉ်

ထကကာင်ထတာင်  
 ၂

 ၁၊သူ့မျကစ်ထိအာကပ်မင်ကင်ွး။ပမင်နုိင် ထသာဝန်းကျင်။ ၂၊ မျကထ်မှာကလ်၊ ပမင်ထတွ့ရထသာအချန်ိပုိင်း။  နီခင်းထကကာင်ထတာင်၊လူ
မထယာှင်ပဲ ပန်း ။  နီခင် ထကကာင်ထတာင်၊ မျကထ်မှာကထ်ကကာင်ထတာင်စသညပ်ဖစသ်င့်လညး်သုံးကကသည။် စဉ်

ထကကာကထ်တာင်
ကန်း၁

ထမာဟဖံုးလမမ်းမှု  ထကကာင့်ဆင်ပခင်ဉာဏက်င်းမ့ဲသည။် ထကာင်းမှန်းဆုိးမှန််းမသပိဖစသ်ည။်  ထမါဟထမှာင်ထလ၊ထကကာင်ထတာင်ကန်း
တိ့ု  ထကာ် ။ စဉ်

ထကကာင်ထတာင်
ကန်း၂ စဉ်

ထကကာင်ထတာင်
ကန်း၃ စဉ်



.

  ကကဝိိ  vaguely

ထကကာင်ထတာင်း  န   ထကကာင်ထီေး။ ထကကာင်ဖုိ။ tomcat

ထကကာင်နထခါင်း    န  အမ်ိ၏အထဆာကအ်ဦတစမ်ျို း။ building

ထကကာင်နက်   န  အထမွးအနကထ်ရာင်ရှိထသာထကကာင်တစမ်ျို း။ persian cat

ထကကာင်နံသာ   န  ပပင်းပပစးူရ၍ှအနံဆုိးဝါးထသာထကကာင်တစမ်ျို း။ cat

ထကကာင်နံသ့ာ၁   န ထမမးထသာ အနံထွ့ေကထ်သာ ထတာထကကာင်တစမ်ျို း။ cat

ထကကာင်နံသ့ာ၂   န  ဥပစါသာွးထလရာရာတင်ွအမှုအခင်းပဖစတ်တသ်။ူသတင်းဆုိးထွေကထ်သာသ ူ။ လားရာတိုင်းမှာ၊ထကကာင်နံသ့ာ  ပံု ။ notorious

 န အရကွဝုိ်င်း၍အနံ ့ပပင်းသည့်ထဆးဖကဝ်င်ထသာချုံပင်တစ ်မျို း။ bush

 န  ထခမကိုကခံ်ရထသာ ထကကာင်တို ့အရကွက်ိုစားထလ့ရှိသညဆုိ်ထသာ အပင်တစမ်ျို း။ plant

ထကကာင်ဖါး   န သာမညထကကာင်ထေကက်ကးီထသာ ထကကာင်ထီေး။ tomcat

ထကကာင်ဖါးကကးီ  န သန်မာကကးီထွေားထသာ ထကကာင်ထီေး။ tomcat

ထကကာင်ဖုိ န

  န     အအရုိးအဆူးမျာထသာငါးတစမ်ျို း။ fish

ထကကာင်မတ ံ   န   ထကကာင်၏အငမီးထချာင်း။ထကကာင်၏ ငမီးတ။ံ cat tail

 န  ထတာင်ယာပျကတ်င်ွထပါကတ်တ၍်  ထကကာင်ငမီးတုံးနှင့်တထူသာ ချုံပင်တစမ်ျို း။ bush

ထကကာင်မျကစ် ိ   န ထကကာင်မျကစ်နှိင်တထူသာမျကစ်ရိှိ ထသာသ။ူ ၂၊ထကကာင်မျကစ်နှိင်တထူသာ ထကျာကမ်ျကရ်တနာတစမ်ျို း။ cat eye

ထကကာင်ငမီးတို    န   တို၍ထကကာင်ငမီးနှင်တထူသာပန်းတစမ်ျို း။ chaste tree

  န  ရညှ၍်ထကကာင်ငမီးနှင်တထူသာသစခွ် ပန်းတစမ်ျို း။ “ “ထနာ်ဇာမုိးထစ၊ွ ထကကာင်ငမီးရညှနှ်င့်  ပဒုေမ္မ ။ orchid

 န    ခါးထသာအရသာရှိငပီးလကသ်ုံးလံုး ခန်းပပာ၍သးီထတာင့်ရညှသ်းီထသာအပင်တစမ်ျို း။ trumpet

  ကကဝိိ

  ကကဝိိ ဟိုထယာင်ထယာင်သညထ်ယာင််ထယာင်၊ ထယာင်ထယာင် အမှားမှား။ ထရာှင်ထရာှင်တမ်ိးတမ်ိး။ ထကွလ့ညထ်ချာင်ပတ။် muck arround

ထကကာင်လိမ်ပစ်  ကက ိ  နပန်းကျင်း လံုးသမားတိုက့ျင်ပစပံု်နညး်တစမ်ျို း။ wrestling

 န အပါကအ်အထခါင်းရှိထသာသစပ်င်။ tree

ထကကာင်ဝ့ံပဖစ ်  န အထမွးရညှ၍်ကတ္တ ပါအနကထ်ရာင်အဆင်းရှိသည့်ထတာထနထကကာင်တစမ်ျို း။ persian cat

ထကကာင်သထူတာ်  န  သထူတာ်ထကာင်းထယာင်ထဆာင်ထသာသ။ူ dissembler

ထကကာင်းသိုး    န  ပပင်းထသာအနံအသကထွ်ေကထ်သာ ထကကာင်တစမ်ျို း။ cat

ထကကာင်အဖံတ်   န  အလျားခပ်ရညှရ်ညှ ်အမညနှ်င့် အဝါထရာထသာ မညး်ဝါထရာင်  အဆင်းရှိထသာ ထကကာင်တစမ်ျို း။ cat

ထကကာင့်   ဝိ တစစ်ုံတစခု်ထသာထကကာင်းကိုညမန်ပပ ထသာစကားလံုး။ “ “မာန်ပါမျကပွ်ား၊ မိဖုရားထကကာင့်၊ထပပခ့ဲရတုံ  ထမှာက ်။ because

ထကကာင့်ကက   ကက ိ  ပူပင်ထသာကပဖစသ်ည။်စိုးရမ်ိမကင်း ပဖစသ်ည။် “ “ထကကာင့်ကကမှာ၊ စိုးရမ်ိမပဖစလီ်ထက ့ ဓမ္မာက ။ worry

  ကကိ  ထကကာင့်ကကမှု၊ စိုးရမ်ိမှု၊ ပူပင်မှု ကင်းသည။် insouciant

ထကကာင်ထတာင်
ထတာင်

၁၊ ထကကာင်သလုိလန့်သလုိ။ဟိုကကည့်သညက်ကည့်။အအထိေတထိ်ေတအ်အလန့်လန့်။ ၂၊ထယာင်ချာချာ၊ ထယာင်ဝါးဝါး။ ၃၊ စန်ိမှန်ကန်မှု
မရှိပဲ။ ထပါထတာထတာ။ ၄ကိုယ၏်ထစာင့််ထရာှင်မှုဣထနန္ဒကိုမထိေန်းနုိင်မသမ်ိးပဖစလ်ျက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကကာင်ပန်း
တန် စဉ်

ထကကာင်းပန်းပင် 
 စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

 ထကကာင်ဘို  ၁၊ ထကကာင်ထီေး ။၂၊ရခုိင်ဘရုင်မင်းလကထ်ေကက်ထပမာကဦ်းငမိုအ့ယပ်ါးထတာ်တင်ွပုန်ကန် ထသာင်းကျန်းခ့ဲထသာသပုူန်း
ထခါင်း ထဆာင်တစဦ်း၏အမည ်ပါးထတာ် ထကကာင်ဖုိ၊ ကျန်ိးတုံးည်ု ၊ ကကပ်စင်ငပိုမှ၊ ထကကာင်ငပီးရ  ထဘာင် ။

name of rebel at Arakan 
King စဉ်

ထကကာင်မစား
ငါး  စဉ်

စဉ်

ထကကာင်မတုံး
ပန်း   စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကကာင်းငမီးရညှ ်
 စဉ်

ထကကာင်လှယာ
ပင်  စဉ်

ထကကာင်
လကသ်ညး်
ဝှက ် 

အထရးအထကကာင်းမထရာကမီ်အအစမ်ွးသတ္ိတကိုမပပပဲ၊အထရးအထကကာင်းထရာကခ်ါငပီးမှအစမ်ွးသတ္ိတပပထသာအားပဖင့်။  ထကကင်
လကသ်ညး်ဝှက၊် ထညာင်လျင်ကကကသ်ိ့ု  ထလျှာကထံု်ေး ။

keep ones capabilities 
concealed until required စဉ်

ထကကာင်လိမ်
ထကကာင်ပတ ် စဉ်

စဉ်

ထကကာင်ဝင်
ထကကာင်ထွေက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကကာင့်ကက
ကင်း စဉ်



.

  ကကိ   အထရးတယလုူပ်သည။် ဂရုစိုကသ်ည။် လံုးလကကးီစာွပဖင့်အားထုေတသ်ည။် care

ထကကာင့်ကကမဟိ    ကကဝိိ  အပူအပင်အစိုးအအရမ်ိမရှိပဲ။ insouciant

ထကကာင်း   န  hanker for something

   ကကဝိိ ၁၊ အထဝးကပင် ထေင်ထေင်ရာှးရာှး။ ကကွက်ကွထ်ေင်ထေင်။၂၊ထပဖာင့်ထပဖာင့်မတမ်တ ် ပမင်ရသည ်။ transparent

   ကက ိ  အထဝးကပင် ထေင်ထေင်ရာှးရာှးထပါ် ထပါ်လွင်လွင်ပမင်ရသည။် transparent

ထကကာင်းစ  ၁   ကက ိ overall

ထကကာင်းစ၂    ကက ိ  အဆကအ်သယွပ်ပုသည။် connect

  ကကိ  အဆကအ်သယွပ်ပုသည။် အဆကစ်ပ်ပပုသည။် ထမးပမန်းသည။် ask

ထကကာင်းဇာတ ိ   န event

ထကကာင်ဇင်းခါ    န  path

ထကကာင်းထတာ်    န main road

ထကကာင်းပီး    ကက ိ  သာွလာရန်လမ်းပပုပပင်ထပးသည။် reform

ထကကာင်းရာ    န  ပဖစပ်ျကမ်ှုအထကကာင်းအရာ။ ထခါ်ပငားငပီးခါ၊ သမီးထတာ်ကို၊ ထကကာင်းရာစစထ်ဆး  ပဋါ ။ event

ထကကာင်းရးီ    န none

ထကကာင်းရပ်ထပါ်   ကက ိ တစစ်ုံတစခု်ထသာအပပစအ်နာ။အမှုအခင်းပဖစထ်ပါ်လာသည။် occur

ထကကာင်လမ်း၁   န တစထ်နရာမှတစထ်နရာသို ့ကးူသန်းသာွလညဖုိရ့ာ ခရးီလမ်းထကကာင်း။ ထကကာကဝှ်န်ကကးီ၍၊ထကကာင်းလမ်းခုတထွ်ေင်ပပန်၏  ဗမါချ ီ။ track

ထကကာင်းလမ်း၂   ကကိ ထိေမ်းပမားမဂမင်္ဂလာ ပပုရန်အတကွထ်စစ့ပ်ထပးသည။်အဆကအ်သယွပ်ပုသည။် engage

   ကကိ   ဥပစာ မိမိကိုယက်ျို းအတကွစ်ားထပါကထွ်ေင် ထပးသည။် optimizer

   ကကိ ထိေမ်းပမားမဂမင်္ဂလာ ပပုရန်အတကွထ်စစ့ပ်ထပးသည။်အဆကအ်သယွပ်ပုသည။် engage

ထကကာင်းအင်   န   ပဖစပ်ျကမ်ှု အပခင်းအရာ။ အပဖစအ်ပျက။် အပဖစသ်နစ။် event

ကကတ်

ကကတ ် ၁ စညး် none

ကကတ၂် န အကကးီစားကကမ်ိပင်တစမ်ျို း။ Type of rattan

ကကတ၃် ကကိ fungus

ကကတ္တ ကိာ  န star

ကကတတ်က် ကကိ စိုထုိေင်းထနထသာအဝတအ်ထေညတ်ိုတ့င်ွအမညး်စကအ်ထပပာကက်ထလးများပဖစထ်ပါ်လာသည။် စန်ွးထေင်းသည။် ဖါးဥစွဲသည် fungus

ကကတထ်ေင်း ကကိ စိုထုိေင်းထနထသာအဝတအ်ထေညတ်ိုတ့င်ွအမညး်စကအ်ထပပာကက်ထလးများပဖစထ်ပါ်လာသည။် စန်ွးထေင်းသည။် ဖါးဥစွဲသည် fungus

ကကတလုိ်က ်  ကကိ စိုထုိေင်းထနထသာအဝတအ်ထေညတ်ိုတ့င်ွအမညး်စကအ်ထပပာကက်ထလးများပဖစထ်ပါ်လာသည။် စန်ွးထေင်းသည။် ဖါးဥစွဲသည် fungus

ကကပ်၁ န  ထရစပ်ထပမ၌ ထဆွးထပမ့ထနထသာထရထမှာ်။ algae

ကကပ်၂ န စိုထုိေင်းထနထသာထလှကို ထပခာကထ်သွ ထ့အာင်မီးသင်းရန်ပပုလုပ် dry

ထကကာင့်ကကစိုက ်
 စဉ်

စဉ်
မွန်ထတာင်း၏  ချစမ်ထပပ ။ ထပါင်းရလုိထကကာင်း၊ ဆုမွန်ထတာင်းလျှက ် ဓမ္မသာ ။ ထကျာကဖ်ျာထပါ်မှာ၊ ကာွစာထရးထက၊ကွဲရထကကာင်း
ပဖင့်  ထဒွေး ။ ၂၊ အပဖူ၊ အနီ၊ အဝါ စသည့်အမှတအ်သား။ မျဉ်း။ ၃၊လမ်း၊ခရးီ၊ ပမစ။် ၄ ငါတလုိ သတူစမ်ျို း ၅ အမှုကစိ၊္ အထရး
အရာ၊ စဉ်

ထကကာင်း
ထကကာင်း၁ စဉ်

ထကကာင်း
ထကကာင်း၂ စဉ်

၁၊မိမိတိ့ုထဆာင်ရကွပံု်ထဆာင်ရကွန်ညး် စမှအဆံုး။အကျို းအထကကာင်းအထစအ့စုံ။ “ “သုံးထယာကဆုိ်ထက၊ ထုိေငဆတိ့ု၊ ထကကာင်းစမ
ကန်ိ၊ မိခင်ထံေမှာ၊ ပပန်ထလထသာခါ၊ ထလျှာကက်ကားထရထလ ထကာ် ။ ၂၊ နညး်လမ်း။ စဉ်

စဉ်

ထကကာင်စသယွ ် စဉ်

ပဖစပ်ျကမ်ှုအပခင်းအရာ။ အပဖစအ်ပျက။် အကျို းအထကကာင်း။  သားထကာင်းရတနာ၊နန်းထလာင်းလျာတိ့ုထကကာင်းဇာတကိို၊ မသရိဟ ူ
 ရာမ ။ စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာထနရာသိ့ုဦးနညထ်ဖါကလု်ကထ်ေားထသာလူများသာွးလာရာထပမပပင်ခရးီလမ်း။သာွးလာရန်ရညရ်ယွထ်ေားသည့်
လမ်းထကကာင်း။ ထကကာင်းဇင်းခါကို၊ လားခရထရ  ပုိးဝါ ။ စဉ်

 ကျယပ်ပန့်ထသာ၊ပဓါနပဖစထ်သာလမ်မ ကကးီ။ အချကအ်ချာပဖစထ်သာ ခရးီလမ်းထကကာင်း။ ထကကာင်းထတာ်ခရးီ၊ လမ်းမကကးီဝယ၊်ချထီလ
သာွးကျင်း၊ မှိုင်းမှိုင်းပမင်ထသာ်  ရခုိင်ကာ ။  ထကကာင်းထတာ်ခရးီ၊ လမ်းမကက၌ီ၊ ပင်ထီေးငပိုင်ထညာင်၊ပမစတ်စထ်ထောင်နှင့်ထလာက ။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

ပဖစပ်ျကမ်ှုအပခင်းအရာ။အကျို း အထကကာင်း။  ထဒွေပါဒေထတာ်၊ စုံနှစထ်ဖါ်ကို၊ ကကျွေန်သာလကဦ်းပီး၍၊ ထကကာင်းရးီထလျှာကပ်ါမည ် ဗမာ
ချ ီ။  ထလာင်းဘန်ုရှိကို၊ ထကကာင်းရးီသခံျို ၊ထလျှာင်တင်ဆုိမည ်ထောနု ။  ထကကာင်းရးီထပပာကာ၊ထခါ်ပငားငပီးလျှင် ပဋါ ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကကာင်းလမ်း
ထွေင် စဉ်

ထကကာင်းလမ်း
သယွ် စဉ်

စဉ်

  ဗဟဝုုစ ်ကကယိာကို ထထောကပ့ံ်ခုိင်ခန့်ထစတတထ်သာတွဲဖကသ်ုံးအရင်းခံစကား။  ဤယထန့ထက၊ ညည့်အခါ၌၊ ထစါင့်ပါကကတထ်မ၊ ဆုိ
တုံထလထက  ထောနု ။ လားကကတထ်မ၊ လာကကတထ်မ၊ စားကကတထ်မ၊ နီကကတထ်မ စသည။် စဉ်

စဉ်

စိုထုိေင်းထနထသာအဝတအ်ထေညတ်ိ့ုတင်ွအမညး်စကအ်ထပပာကက်ထလးများပဖစထ်ပါ်လာသည။် စန်ွးထေင်းသည။် ဖါးဥစွဲသည။်၂၊
တစစ်ုံတစခု်ထနှာင့်ယကှမ်ှုထကကာင့်ထန၊ လ တိ့ုကိုမပမင်ရပခင်းပဖစသ်ည။် စဉ်

 စပါးစသုဏန်္ထပခာကလံု်းပမင်ရထသာ ကကယစ်။ု ထဖျာကဆိ်တက်ကယ။် စပါးစနှုင့်၊ တမူှုအကယ၊် ကကယက်ကတ္ိတကာ၊ ထပခာကလံု်းသား
တညး်  ပါရာ ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ကကပ်၃ ကကိ မကွဲမကာွအတတူကပွဖစထ်စသည။် together

ကကပ်ကကပ် ကကဝိိ အနီးအကပ်။ အလွန်နီးကပ်စာွ။  သား၏အထံေ၊  အပါးကကပ်ကကပ်နံပါးဟပ်၍  ထွေန်းတ ိ။ closely

ကကဝိိ တစပ်ါးထသာသ၏ူ အလုိနှင့်ဆန ့က်ျင်၍နုိင်တကစ်းီနှင်းပပုလျှက။် ပပင်ပပင်းထေန်ထေန်။ strictly

  ကကဝိိ  ခုိင်းငမဲနုိင်နှင်းစာွ။ firmly

ကကပ်ခုိး န  ကျပ်စင်တင်ွမီးခုိးထကကာင့်ငငိကပ်စွဲထနထသာအရာ။ အမှုန်။ pixel

ကကပ်ခုိးစင် န မုိးဖုိထေကတ်ကွင်ါးအို၊ ဟင်းအိုးစသညတ်င်ရန်ပပုလုပ်ထေား ထသာစင်။ mantelshelf

ကကပ်စညး် ကကိ လက၊် ထပခ စသညက်ျို းသညက်ို ပျဉ်းပပား၊ ဝါးထချာင်းတိုပ့ဖင့်ထတာင့် တင်းခုိင်ငမဲစာွစညး်ချညထ်နှာင်သည။် bandaging

ကကပ်စင် န  ကျပ်ခုိးစင်။ ၂၊ အမဲ၊ သား၊ ငါး စသညတ်ိုက့ို ကျပ်စင်တင်ွတင်၍မီးပဖင့်ထပခာကထ်သွ  ့ထစရန် ပပုလုပ်ထေားထသာစင်။ mantelshelf

ကကပ်တညး်  ကက ိ  ကျဉ်းထပမာင်းသည။် ၂၊ လွတလ်ပ်မှုမရှိ။ ၃၊ ခဲယဉ်းသည။် narrow

ကကပ်တင် ကကိ dry

ကကပ်တိုက်   ကကိ   သား၊ ငါး၊ အမဲစသညတ်ိုက့ိုကျပ်စင်တင်ွတင်၍ ထပခာကထ်သွ  ့ထစသည။် dry

ကကပ်တိုကမု်န် ့  န  ငုကထ်ပျာရကွအ်စမ်ိးပဖင့်ပတလိ်မ်ငပီး သပံပားထပါ်တင်၍မီးပဖင့်အပူတိုကထ်ပး၍ကျကန်ပ်ထစထသာမုန ့တ်စမ်ျို း။ snack

ကကပ်ထေင်း    န စိုထသာထေင်းကိုကျပ်စင်းထပါ်၌တင်၍ မီးပဖင့် ထပခာကထ်သွ ထ့သာထေင်း။ firewood

ကကပ်မ  ကကိ   ကိုယတ်ိုင်ကိုယက်ျထဆာင်ရကွသ်ည။်၂၊မကွဲမကာွထန၍ထိေန်းသမ်ိးအပ်ုချုပ်သည။် manage

ကကပ်လုိက်  ကက ိ စိုထုိေင်းထနထသာအဝတအ်ထေညတ်ိုတ့င်ွအမညး်စကအ်ထပပာကက်ထလးများပဖစထ်ပါ်လာသည။် စန်ွးထေင်းသည။် ဖါးဥစွဲသည။် fungus

ကကတိ၁် ကကိ mill

ကကတိ၂် ကကဝိိ လူသမူသထိအာင်ဝမ်းထဲေသို၍ ပပုမူလုပ်ကိုင်လျက။် none

ကကတိက်ကတိ် န   ကကတိက်ကတိပ်မညထ်သာအသ။ံ  ပမဧယာဉ်ကို၊ လမဲငင် ကကန်ိကကန်ိ၊ ညည့်ဗဟိုမှာ၊ သားကိုသပ်ိလုိ ့ ဂုတ္တ လိ ။ sound

ကကတိဆံု် န စပါးစသညက်ိုအခံွကကျွေတထ်အာင်ခကျွေတရ်ထသာ ဆံု။တန်ဆာပလာ။ blender

ကကတိဆံု်ထပါင် န   ကကတိဆံု်ထအာက၌်ကကကထ်ပခခတ၍် တပ်ထေားထသာ အထပခ။ blender

န  blender

 န ကကတိဆံု်ထအာကထ်ပခအထပါကအ်လယထ်ေည့်ထေည့်စိုကထူ်ေထေားထသာတိုင်။ blender

န   ကကတိဆံု်အထေကပုိ်င်းတင်ွဖီလညကန် ့လ်န ့ထ်ေည့်ထေားထသာလကတ်သံစသ်ားပုိင်း။ blender

န blender

န ကကတိဆံု်အထပါ်ပုိင်းလညပ်တရ်န်သစ ်သားအထပါကတ်င်ွချန်ိ၍ဆဲွငင်ထမမ ရ့ ထသာ အရာ။ blender

ကကတိဆံု်သာွး  န blender

ကကတိပုိ်းထကာင် န  တစဖ်ကသ်ားမသထိအာင်တတိတ်ဆိတထ်နာကပုိ်းသ။ူ crush

 ကကဝိိ  ကကတိမိှ်တထ်အာင့်အးီလျက။် tolerate

ကကုတ၁် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထိေရ၍ှ ကိုယခ်န္ဒာအထရပပားထပါ်တင်ွပွန်းပ့ဲသာွးပခင်း။ abrasion

ကကုတ၂် န တစစ်ုံတစခု်ထိေရ၍ှ ကိုယခ်န္ဒာအထရပပားထပါ်တင်ွ အတန်းလုိက ်ပွန်းပ့ဲသာွးပခင်း။ casket

စဉ်

စဉ်

ကကပ်ကကပ်တည်
းတညး် စဉ်

ကကပ်ကကပ်တင်း
တင်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
 ကျပ်စင်ထပါ်တင်၍မီးပဖင့်အပူတိုက ်ထပးသည။်၂၊လံုးထွေင်းထလှကိုပပန့်ကားထစပခင်းငှာ သစပုိ်င်းတိ့ုပဖင့် စင်လုပ်၍မီးပဖင့်အပူတိုက်
ထပးသည။် ထသျှာစလံ်ထသျှာင်းထသျှာင်၊ ဆယဖွ်ားထလာင်းကို၊ ငပီးထေတုံကျင်၊ ကကပ်ကကးီတင်၍ ၊ မီးလျှင်ဖုတလ်တ၊် ကားကားပပန့်၏  
ထွေန်းတ ိ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထမာထသာအရာနှစခု်ပွတတ်ိုကသ်ည။် ကကတိလ်ျှင်စင်စစ၊်သစထ်မျာကပ်ဖစ၏်  ဗိသကုာ ။ ၂၊ မုညင်း၊ နှမ်း၊ ပဲစသညက်ိုဆံုတင်ွ
ထေည့်၍ ဆီပဖစထ်အာင်ပပုလုပ်သည။် ၃၊ ငရုပ်သးီစသညတ်ိ့ုကိုဆံုတင်ွထေည့်၍အမှန့်ပဖစထ်အာင်ပပုလုပ်သည။် ထကျာကပ်ျို င်တင်ွညက်
ထစသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကတိဆံု်
ထမျာက်

ကကတိဆံု် ပမာတိုင် အလယဝ်င်ရုိးတိုင်အထပါ်ထိေပ်၌ဖိစးီထေားထသာတစထ်ပခန့်ရှိသစသ်ားပုိင်း။  ၄င်းထမျာကသ်ည ်ဆန်ထကာင်မ
ထကာင်းကိုချန်ိထပးထသာအရာ ပဖစသ်ည။် စဉ်

ကကတိဆံု်
ပမာတိုင်  စဉ်

ကကတိဆံု်လက်
ငန်း စဉ်

ကကတိဆံု်
လကည်ှို း ကကတိဆံု်အထေကပုိ်င်း လညပ်တရ်န် လကတ်အံထပါကတ်င်ွထေည့်သင်ွးရထသာ (လကည်ှို းခန့်ရှိ) သစသ်ားလံုးငယပုိ်င်း။ စဉ်

ကကတိဆံု်လက်
ယမ်း စဉ်

စပါးကကတိခဲွ်ရန်ကကတိဆံု်ထအာကပုိ်င်း၌ ပမာတိုင်ထခါ် အလယတ်ိုင်ကိုဗဟို ထေား၍ပတပ်တလ်ညစ်ိုကရ်ထသာတစထ်ပခန့်ရညှ ်ပျဉ်
ချပ်ပပားများ။ စဉ်

စဉ်

ကကတိမ်နုိင်
ထအာင့်မရ စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ကကုတ၃် န  cardboard

  ကကိ hiccough

ကကုတတ်က် ကကိ hiccough

ကကုတတ်ံ န အထရအတကွမှ်တရ်ာတင်ွသုံးထသာတတု ်ထချာင်းငယ။် ၂၊အထရအတကွ။် number

ကကုတတ်ခံျို း  န none

ကကုန်ထုိေး ကကိ hiccough

ကကံ

ကက၁ံ ကကိ   စတိပ်ဖင့်ဉာဏထု်ေတသ်ည။် ဆင်ပခင်ထတးွထတာသည။် think

ကက၂ံ န အရညည်စှ၍်သကကား၊ သကာချကရ်ထသာ အပင်။ sugar cane

ကကကံက၁ံ  ကကဝိိ  ဆူဆူညညံ။ံ လှုပ်လှုပ်ရရွ။ွဟစထ်အာ်ပခင်းကိုပပုလျက။် ပပညသ်အူထပါင်း၊ထသာင်းထသာင်းညညံ၊ံ တကကကံကနှံင့် ထောနု ။ noisy

ကကကံက၂ံ န ဆူညထံအာ်ဟစထ်သာ အသ။ံ hubbub

ကကစံည် ကကိ စတိက်းူသည။် စဉ်းစားသည။် အားထုေတသ်ည။် think

ကကဆံ ကကိ နှစလံု်းသင်ွးဆင်ပခင်သည။် ၂၊ ထတးွထတာသည။်  နဂါးတန်ဆာ၊ လူနုိင်ငံမှာရာှကကဆံလုိ ့ ပန်း ။ think

ကကဆံစ် န ကကပံင်၏အဆစနှ်င့်တထူသာအရာ။ sugar cane

ကကထံဆာင် ကကိ think

ကကဖံန် ကကိ တစန်ညး်တစဖံု်ပဖစထ်အာင်ကကို းစား ထဆာင်ရကွသ်ည။် စဉ်းစားသည။် think

ကကရံယွ် ကက ိ  တစစ်ုံတစရ်ာ ကို ဉီးတညအ်ာရံုံထေားသည။် တစစ်ုံတစခု်ကိုလုပ်ကိုင်ရန်အအတကွထ်မျှာ်မှန်းထေားသည။် target

ကကရံယွခ်ျက် န တစစ်ုံတစရ်ာဉီးတညအ်ာရံုထေားချက။် တစစ်ုံတစခု်ကိုလုပ်ကိုင်ရန်ကကို တင်ထမျှာ်လင့်ထေားချက။် target

ကကဟံင်း န ထဆးဘကဝ်င်၍ ဟင်းချကစ်ားရထသာနွယပ်င်တစမ်ျို း။ bine

ကကံ့ န  နှာရုိးအဖျာနှာထခါင်အထေကမှ်ာဉီးချို ထပါက၍်အ ထပခထလးထချာင်ရှိထသာ သတ္တ ဝါ တစမ်ျို း။ rhinoceros

ကကံ့ကကံ့ခံ  ကကဝိိ မူလတညထ်နရာမှာ ထရွ လ့ျာပခင်း မပပုပဲ။ ငမဲခုိင်တညတ်ံ့ထသာအားပဖင့်။ stable

ကကခံျပုိီး န  ဉီးချို တစထ်ချင်သာထပါက၍် ကကျွေထဲချး၊နွာထချးအပံုတင်ွထနထလ့ရှိထသာပုိးထကာင်တစမ်ျို း။ beetal

ကကံ့ခွာ န ထဆးဖကဝ်င်ထသာ  ကကံ့သတ္တ ဝါ၏ထပခထချာင်း၊လကထ်ချာင်းအစန်ွးကိုဖံုးအပ်ုထေားထသာမာ ထသာအရာ။ rhinoceros strips

ကကံ့ဆင် န ဉီးချို တစထ်ချာင်းသာထပါကထ်သာကကံ့သတ္တ ဝါ၏ ထသးွ။ rhinoceros blood

ကကံ့သွီး န ထဆးဖကဝ်င်ထသာ  ကကံ့သတ္တ ဝါ၏ထသးွ rhinoceros blood

ကကံ့အန်ုးပုိး  န  ကကံ့ကဲ့သို ့ဉီးချို တစထ်ချာင်သာထပါကထ်သာအန်ုပင်ကိုဖျကဆီ်းတတထ်သာ ပုိးထကာင်။ အန်ုပုိးထကာင်း။ red palm weevil

ကကန်

ကကန်၁ ကကိ မူလအဆင်းအထရာင်ပျကသ်ာွသည။် deform

ကကန်၂ န none

ကကန်စုံ န ကိုယအ်ဂမင်္ဂါ၊ အစတိအ်ပုိင်းထူေးပခားထကာင်းပမတသ် denote

 ၁၊ထရမ၊ ထငွ၊ စန်ိ၊ ထကျာကရ်တနာစသည့်ပစည္း်များထေည့်ထေားဖ့ုိရာအဖံုးပါသည့်ထရမ၊ ထငွစသညပ်ဖင့်ပပုလုပ်ထေားထသာခွကတ်စမ်ျို း။ 
၂၊ စတိဆုိ်းမာန်ပါထသာ စဉ်

ကကုတထ်ကျာက ်
 

လညထ်ချာင်းတသွမှ်ထလပပတထ်တာင်း။ပပတထ်တာင်းတကသ်ည။်ကကို ထုိ့ေးသည။်၂၊လူ၏အသကထွ်ေကခ်ါနီးတင်ွလညထ်ချာင်းထဲေ၌ 
အသပံမညသ်ည။် စဉ်

  လညထ်ချာင်းတသွမှ်ထလပပတထ်တာင်း။ပပတထ်တာင်းတကသ်ည။်ကကို ထုိ့ေးသည။်၂၊လူ၏အသကထွ်ေကခ်ါနီးတင်ွလညထ်ချာင်းထဲေ၌ 
အသပံမညသ်ည။်။ ၂၊ကကို ထုိ့ေးသည။် စဉ်

စဉ်

ကကုတတ် ံတတုထ်ချာင်းတပံဖင့်ထရတကွပ်ခင်း။  တရကထ်သာ်လညး်၊ လာပါနုိးနုိး၊ ကကုတတ်ခံျို းလ့ုိ၊ ကကည့်ဉီးမျကနှ်ာ၊ ထမာင်မဟထိက၊ 
လမ်းဝမှာ  နတသ်ိုက ်။ စဉ်

  လညထ်ချာင်းတသွမှ်ထလပပတထ်တာင်း။ပပတထ်တာင်းတကသ်ည။်ကကို ထုိ့ေးသည။်၂၊လူ၏အသကထွ်ေကခ်ါနီးတင်ွလညထ်ချာင်းထဲေ၌ 
အသပံမညသ်ည။်။ ၂၊ကကို ထုိ့ေးသည။်၂၊ သစရ်ကွနှ်စရ်ကွ ်ပူးကပ်ထနထအာင်ဝါးပခမ်းပဖင့်ကန့်လန့် ထုိေးသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

 ဆင်ပခင်ထအအာကထ်မ့သည။် စဉ်းစားသည။် စတိက်းူသည။် ၂၊ ကကို းစားအားထုေတသ်ည။်  ကကထံဆာင်လ့ံုလ၊ဉဿဟပဖင့်   
ငမိုတ့ည ်။  ထနာင်ထတာ်ကကးီတိ့ု၊ သးီသးီကကထံဆာင်  ထကာ် ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပုရသိ၊ ဣတ္ိ၊ ဆင်၊ ပမင်း၊ ကကျွေ၊ဲ နွား၊ ထပမစသည့်ထကာင်းမထကာင်း ညမီညထူီေးပခားထသာကိုယအ်ဂမင်္ဂါ လက္ခဏာကိုသတိတထ်သာ
အတတ။် စဉ်

စဉ်



.

ကကန်အင် န ကိုယအ်ဂမင်္ဂါအစတိအ်ပုိင်းတို၏့အမှတအ်သား။ denote

ကကန်အင်ညီ ကကိ ကိုယအ်ဂမင်္ဂါအစတိအ်ပုိင်းထူေးပခားထကာင်းပမတထ်သာလက္ခဏာနှင့်ပပည့်စုံသည။် perfect

ကကန ့ ်  ၁  နဝိ  ထချာထမာထပပပပစသ်ညမ်ဟတုထ်သာ။ ၂၊မူလအဆင်းအထရာင်ပျကထ်သာ။ rough

ကကန ့ ် ၂   န   ကကန ့ ် ထဖျာ့ထသာအနီထရာင်။ soft red

ကကန ့က်ကာ ကကိ delay

နဝိ အချန်ိကာလ ရညှလ်ျားထသာ။ အချန်ိကာလကကာထညာင်းထသာ။ ဖင့်နဲွ ထ့သာ။ ထနှာင့်ထနှးထသာ။ slow

ကကန ့က်ကန ့၁် နဝိ ညကထ်ညာထပပပပစသ်ညမ်ဟတု ်ထသာ။၂၊သမ်ိထမွ နူ့ညံ့သညမ်ဟတုထ်သာ။ rough

ကကန ့က်ကန ့ ်   ၂ န ကကန ့ထ်ဖျာ့ထသာထကကးနီထရာင် မျို း။ copper color

နဝိ နူးညံ့ထချာထမွ ပ့ခင်းကင်ထသာ။သမ်ိထမွ ထ့ချာညကပ်ခင်းမရှိ ထသာ။ အဝတက်ကကန ့က်ကန ့တ်ကတ်ကရ်ာ၊ ထချာကမထချာ ။ rough

 နဝိ   နူးညံ့ထချာထမွ ပ့ခင်းကင်ထသာ။သမ်ိထမွ ထ့ချာညကပ်ခင်းမရှိ ထသာ။ အဝတက်ကကန ့က်ကန ့တ်ကတ်ကရ်ာ၊ ထချာကမထချာ ။ rough

ကကမ္မာ န

ကကမ္မာငင် ကကိ be ill-fated

ကကမ်း   ၁  ကကိ ခကထ်ေန်သည။် ဆုိးသမ်ွးသည။်ရုန ့ရ်င်းသည။်နူးညံ့ပခင်းမရှိသည။်  ဆင်ကကမ်း၊ ခခန်နိှမ် ပံု ။ naught

ကကမ်   ၂  န အမ်ိစသည၏်အထဆာကအ်အုံတင်ွခင်းထေား ထသာ အခင်း။ အမုိးကားမှန်၊ ကကမ်းကားဖလ်၊ ဗတာန်ထုေတထ်ယာက ်ထကာ် ။ flooring

န warning

ကကမ်းကကုတ၁် ကကိ ရုိင်းစိုင်းသည။် ရုန ့ရ်င်းသည။် ခကထ်ေန်သည။် ဆုိးသမ်ွးသည။်  ကကမ်းကကုတမိ်စ္ဆာ၊ အသရူာဟ ုကထတ္တ ာ် ။ naught

ကကမ်းကကုတ၂်  ကကိ jealous woman

ကကမ်းကကမ်း နဝိ rough

 နဝိ   rough

နဝိ rough

ကကိ ခကထ်ေန်သည။် ဆုိးသမ်ွးသည။် ရုန ့ရ်င်းသည။် ရုိင်းစိုင်းသည။် ယဉ်ထကျးသမ်ိထမွ နူ့းညံ့ပခင်းကင်းသည။် rude

ကကမ်းကွဲ န ပုိကဆံ်တစပ်ပား၏ ရစှဖုိ်တ့စဖုိ်။့ 1/8 of burmese coin

ကကမ်းချးီ၁ န အမ်ိကကမ်းခင်းတင်ွထပကပ်ထနထသာ အညစအ်ထကကး။ငငိကပ်လိမ်းကျထံန ထသာပမူမှုန်၊ အစမ်ွးအထေင်း။ stains

ကကမ်းချးီ၂ န stingy person

ကကမ်းထချာ၁ န ကကမ်းပပင်ကိုထချာထအာင်ပွတတ်ိုကထ်ေားထသာအခင်း။ flooring

ကကမ်းထချာ၂ န stable

ကကမ်းစိ န ပုိကဆံ်တစပ်ပား၏ ရစှဖုိ်တ့စဖုိ်။့ 1/8 of burmese coin

ကကမ်းစ၁ီ န အထဆာကအ်အုံ၌ ခင်းထေားထသာ ကကမ်းအခင်း။ flooring

ကကမ်းစ၂ီ န အရညပ်ျစပ်ျစက်ကို ထသာယာဂုတစမ်ျို း။ fluid

ကကမ်းစယွ် န   ကကမ်းအကကားတင်ွထနထလ့ရှိ၍လူကို ထုိေးကိုကတ်တထ်သာပုိးငယတ်စမ်ျို း။ bug

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အချန်ိထနှာင်းထနှးသည။် ဖင့်န့ဲွသည။်အချန်ိ ကာလကကာညာင်းသည။်  ဂမ္ီဘလှထက၊ နှမမှာက၊ ကကန့်ကကာသည်ချက။် ထမာင်ကကးီမှာ
လျှင်၊ဇာကိုတကွထ်လ  ရာမ ။ စဉ်

ကကန့်ကကိ
ကကန့်ကကာ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကန့်ကကန့်
တကတ်က် စဉ်
ကကန့်ကကန့််
ထတာကထ်တာ
က ်  စဉ်

 မိမိ ပပုဘးူထသာကသုိုလ်က၊ံ အကသုိုလ်က ံ၏ အကျို းအပပစက်ိုပဖစထ်စနုိင်ထသာ အထကကာင်းခံတရား။ ကမ်းထထောကင်ပို ပ့ဲကျ
လာ၏၊ ရင်ှထနှာင်းညို လ့ဲကကမ္မာ၏  ဥက္ကာပျ။ံ

fate (usually used when 
ill fate is concerned) စဉ်

ထကာင်လျင်ထကာင်သည့်အအထလျာကက်တံရားဆဲွထဆာင်ရာသိ့ု လုိကပ်ါရသည။်၂၊ပပုဘးူထသာမထကာင်မှု၏ဖိစးီနိှပ်စကပ်ခင်းခံရ
သည။်  ကကမ္မာငင်၊ငပီးလျှကမ်လွတပံု် ။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကမ်းကကားထက
လီဝင်

သတူစပ်ါးတိ့ုမကကားမသထိစမူ၍လျှို ဝှကထ်သာစကားကိုထပပာဆုိးထသာ အခါ၌တိုးတိုးတတိတ်တိထ်ပပာပါရန်ဟ ုသတထိပးချက်
စကား။  ကကမ်းကကာထကလီဝင်လိမ်ထမ၊ သတူစပ်ါးကကားသာွးလိမ့်မညတ်ိုးတိုးထပပာ ဟဆုိုလုိရင်းပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

ယဉ်ထကျးသမ်ိထမ့ွမှုမရှိပဖစသ်ည။် ဆုိးသမ်ွးသည။် ရုန့်ရင်းသည။် ၂၊ ဝန်တိုသည။် စတိထ်ကာကသ်ည။် မိန်းမကကမ်းကကုတ၊်မှိုင်းစရီ
ထယာင်၊ သန္ီဓပုပ်ထက၊မျို းယတုမ်သား ထကာ်။ စဉ်

ရုန်းရကခ်ကထ်ေန်ထသာ။ သမ်ိထမ့ွတညူံ့ပခင်းမရှိ ထသာ။ ၂၊ ရုိင်းစိုင်းထသာ။ ကကမ်းကကမ်းထခါကထ်ခါက၊် ကကမ်းကကမ်းတကတ်က၊် ကကမ်း
ကကမ်းထတာကထ်တာက၊် ကကမ်းကကမ်းတုံးတုံး၊ ကကမ်းကကမ်းပကပ်က၊် ကကမ်းကကမ်းရမ်းရမ်း၊ကကမ်းကကမ်းသကသ်က ်စသညသ်ုံးသည။်  စဉ်

ကကမ်း
ကကမ်းတမ်း
တမ်း   

ယဉ်ထကျးသမ်ိထမ့ွနူးညံ့ပခင်းကင်း ထသာ။ ၂၊သမ်ိထမ့ွနူးညံ့ထချာမွတပ်ခင်းကင်းထသာ။ညကထ်ညာထပပပပစထ်ချာထမာသည ်မဟတုထ်သာ။ 
၃၊ရုိင်းစိုင်းထသာ။ စဉ်

ကကမ်းကကမ်းတုံး
တုံး

ယဉ်ထကျးသမ်ိထမ့ွနူးညံ့ပခင်းကင်း ထသာ။ ၂၊သမ်ိထမ့ွနူးညံ့ထချာမွတပ်ခင်းကင်းထသာ။ညကထ်ညာထပပပပစထ်ချာထမာသည ်မဟတုထ်သာ။ 
၃၊ရုိင်းစိုင်းထသာ။ စဉ်

ကကမ်းကကမ်း
ရမ်းရမ်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

 (ဥပစါ) မထပးရကမ်ကမ်းရက၊်ပစည္း်ဥစာ္ကိုတယွတ်ာမကထ်မာတတသ်။ူ နှထပမာတတသ်။ူ ကပ်ထစနဲှတတသ်။ူ စဉ်

စဉ်

(ဥပစါ) မထပပာင်းထရမ့တစထ်နရာတညး်တင်ွတည့်တကံကကဲကသံည။် ခုိင်ငမဲသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ကကမ်းတိုက် ကကိ ကကမ်းပပင်ကိုထချာထမာထပပပပစထ်အာင်ပွတတ်ိုကသ်ည။် floor efface

ကကမ်းတမ်း၁  ကကိ  ရုန်းရင်းခကထ်ေန်သည။် ၂၊ နူးညံ့ထချာထမွ ပ့ခင်းမရှိပဖစသ်ည။် rough

ကကမ်းတမ်း၂ နဝိ နူးညံ့ထချာထမွ ပ့ခင်းမှကင်းထသာ။ rough

ကကမ်းတတွ် န သစအ်ကကးီစား တစမ်ျို း။ သကကကီကမ်းတတွ၊် စကံားပထတာက။် ထတာတထလျှာကမှ်ာ ဟထိပတုံပငား ထွေန်းတ ိ။ cedar

ကကမ်းထေထရာ်၁ ကကိ  မာထကျာခကထ်ေန်သည။် ၂၊ နူးညံ့ထချာထမွ ပ့ခင်းမရှိပဖစသ်ည။် rough

ကကမ်းထေထရာ်၂ နဝိ နူးညံ့ထချာထမွ ပ့ခင်းမှ ကင်းထသာ။ roughly

ကကမ်းပုိး န လူအပ်ိထနရာတင်ွထနတတ ်၍ထသးွကိုစတုထ်သာ ပုိးထကာင်တစမ်ျို း။ bug

ကကမ်းပျက် ကကိ ဖရုိ ဖရယဲိုယင်ွးပျကစ်းီသာွးသည။် perish

ကကမ်းပပင် န အမ်ိ၌ခင်းထောထသာ ကကမ်း၏အကကင်တစခု်လံုး။ rough

ကကမ်မခတ၁် ကကိ အမ်ိ၏အထဆာကအ်အုံ၌ကကမ်းမခင်းပဲထေားသည။် not floor

ကကမ်မခတ၂်  ကကိ inasmuch

ကကမ်ိ

ကကမ်ိ၁ န rattan(cane)

ကကမ်ိ၂  စညး် အသာွအလာ အတင်အချ၏အထခါကအ်ခါကိုထရတကွထ်သာစကားလံုး။ number

ကကမ်ိကကမ်ိ၁ ကကိ ကကုံကကို ကသ်ည။် ထတွ ဆံု့သည။် meet

ကကမ်ိကကမ်ိ ကကဝိိ တစက်ကမ်ိငပီးတစက်ကမ်ိ ထေပ်ကာထေပ်ကာ။ အကကမ်ိကကမ်ိ အခါခါ။ repeat

  ကကဝိိ ထေပ်ခါတလဲလဲ။ အကကမ်ိကကမ်ိ။ အခါခါ။ repeat

ကကဝိိ ထေပ်ခါတလဲလဲ။ အကကမ်ိကကမ်ိ။ အခါခါ။ repeat

ကကမ်ိခရင်း န ကကမ်ိပဖင့်ပပုလုပ်ထေားထသာထေည့်စရာ ထတာင်း။ basket

ကကမ်ိခါးဖူး န none

ကကမ်ိခတ် ကကိ အပပစတ်စစ်ုံတစရ်ာအတကွက်ကမ်ိလံုးစသညပ်ဖင့်ရုိကထ်သာဒေဏ။်၂၊ကကမ်ိဒေဏ။် ကကမ်ိသတင်ပီးလျှင်၊ ထုေတထ်လကျင်ထက  ဥဒိေန်သာ ။ flogging

ကကမ်ိချုပ်လီှ န boat

ကကမ်ိပခုံ န ကကမ်ိပင်၏အရကွ၊်အခက၊်အနွယတ်ိုထ့ထွေးယကှထ်ပါင်းစညး်ထပါကထ်ရာကထ်နထသာအပင်စမုျား။ plants

ကကမ်ိထတာ န ကကမ်ိပင်ထူေထေပ်များပပားစာွထပါကထ်ရာကထ်နထသာ ထနရာ၊ အရပ်။ forest

ကကမ်ိဒေဏ် န အပပစတ်စစ်ုံတစရ်ာထကကာင့်ကကမ်ိလံုးပဖင့်ရုိကခ်တထ်သာဒေဏ။် flogging

ကကမ်ိပျစထ်တာ  န ကကမ်ိနွယပ်င်အလွန်ထူေလဲများပပားစာွ ထပါကထ်ရာကထ်နထသာထနရာ၊ အရပ်။ forest

ကကမ်ိဖန် ကကဝိိ အထေပ်ထေကအ်ခါခါ။ ကကမ်ိဖန်များ စာွ၊ ထလ့လာကကရ၏  ဒိေဌါ ။ repeat

ကကမ်ိလံုး န ကကမ်ိကိုပုိင်ပဖတထ်ေား ထသာတတု။် stick

ကကမ်ိသတ၁် န  ကကမ်ိကိုခဲွစတိ၍်နှန်းလံုးကဲ့သိုထ့ချာင် ထအာင်ပပုလုပ်ထေားထသာအရာ။ stick

ကကမ်ိသတ၂် ကကဝိိ flogging

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကမ်းမခတ ်ထရးတင်ွ၊ထရကန်ကိုထဖါကထ်ေားသည့်အခါရာွသမျှမုိးထရသည ်မတင်ပဲထပခာကခ်န်းသာွသကဲ့သိ့ု  ထပးသမျှ၊ကမ်း
သမျှထသာအရာဝတ္တ တိ့ုသညအ်ဖတမ်တင်သညသ်ာပဖစသ်ည။်မင်းရ့ုိကိုပီးမျို းပီး ကနုထရထကျးပျာယ၊်ဇာခါပီးလ့ုိထလာကဖ့ုိ်လဲ၊ 
ကကမ်းကမခတပ်ျာယ ်။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ကကမ်ိအမျို းအစား အားလံုးကို ပခု၍ံထခါ်ထသာ စကား။ အဆစမ်ျား၍ ဆူးရှိထသာ နွယပ်င်တစမ်ျို း၊(သိုင်းကကမ်ိ၊ ခယင်ကကမ်ိ၊ ကကမ်ိနီ
ထသျှ၊ ဖုိးထခါင်ကကမ်ိ၊ကကမ်ိတန်း၊၊ ကကမ်ိသား၊ ကကမ်ိနပတ၊် ထမျာကက်ကမ်ိ၊ကကမ်ိခါး၊ လထပါ် ကကမ်ိ စသည ်အမျို းမျို းပပားသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကမ်ိကကမ်ိ
ထေပ်ထေပ် စဉ်

ကကမ်ိကကမ်ိဖန်
ဖန် စဉ်

စဉ်

ခါးသကသ်ကရ်ှိထသာကကမ်ိပင်၏ထိေပ်ဖျာပုိင်း။ ယင်အဖျားကိုဖုတ၍်ထသာ် လညး်ထကာင်း၊ပပုတ၍်ထသာ်လညး် ထကာင်းငရုတပ်ဖင်တိ့ု
စား ကကသည။် စဉ်

စဉ်

လူကိုမပမင်ရထအာင်လလံုပိတထ်ောထသာစစဖ်ကဆုိ်င်ရာတိုကက်င်းထလှတစမ်ျို း။ ရခုိင်ဘရုင်းမင်းလကထ်ေကထ်ရရတပ်၌တိုကထ်လှ
အပဖစသ်ုံးပပုခ့ဲထသာထလှတစမ်ျို း။ဖလ်ချုပ်လီှဟ၍ူလညး် ထခါ်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊အပပစတ်စစ်ုံတစရ်ာအတကွက်ကမ်ိလံုးစသညပ်ဖင့်ရုိကထ်သာဒေဏ။်၂၊ကကမ်ိဒေဏ။် ကကမ်ိသတင်ပီးလျှင်၊ ထုေတထ်လကျင်ထက  ဥဒိေန်သာ 
။ စဉ်



.

ကကန်ိး  ၁   ကကိ အချဉ်စသညက်ိုစား၍ ပဖစထ်စ၊ တစစ်ုံတစခု်ပွတတ်ိုကသ်ကံို ကကာ၍ပဖစထ်စသာွး၏ခံစားရမှုတစမ်ျို း။ numbness

ကကန်ိး  ၂   ကက ိ   မျကစ်ပူိထလာင်နာကျင်၍မခံချမိခံသာ ပဖစသ်ည။် dazzling

ကကန်ိး၃ န မျကလံု်းကိုတစစ်ုံတစခု် ထိေမိသည့်အခါမျကထဲ်ေမှလင်းကနဲခွကထ်ပါ်လာသညက်ိုပမင်လုိကရ်ထသာ အထရာင်းတစမ်ျို း။ resplendent

ကကမ်ိး၁ ကကိ threat

ကကမ်ိး၂ ကကိ  လူတစဖ်ကသ်ားအာ ထကကာကထ်အာင်ငခိမ်းထပခာကထ်ပပာဆုိသည။် threat

ကကမ်ိးဆုိ  ကကိ မိမိ၏ဂုဏက်ိုထေင်ရာှးသရိှိထစရန် ချးီမွမ်းထပပာဆုိသည။် mountebank

ကကမ်ိးထမာင်း    ကက ိ threat

ကကမ်ိးဝါ    ကက ိ အသကံို ကကားသပဖင့် ထကကာကလ်န ့ထ်စသည။် ကကမ်ိးဆုိသည။် afraid

ကကုံ

ကကုံ၁ နဝိ weakness

ကကုံ၂ ကကိ accident

ကကုံကပ် နဝိ အသားအထရကကုံလီှ၍အသားတင်ှ အရုိးထိေစပ်လုထသာ။ thin

ကကုံကျာ  နဝိ အသားအထရကကုံလီှ၍အင်အားနညး်တကက်က လှုပ်ရာှးမှု ကိုမပပုနုိင်ထသာ။ ပိန်ကပ်ထနထသာ။ thin

ကကုံကျကိကုံကျာ နဝိ  အသားအထရကကုံလီှ၍အင်အားနညး်တကက်က လှုပ်ရာှးမှု ကိုမပပုနုိင်ထသာ။ ပိန်ကပ်ထနထသာ။ thin

ကကုံကကဲ  နဝိ ၁၊အသားအထရကကုံလီှ၍အသားနှင်အရုိးထိေစပ်လုထသာ။ ၂၊ အထကကာ၊ အရုိးငပိုင်းငပိုင်းထေမျှပဖစထ်သာ။ thin

နဝိ အသားအထရ ထလျာ့ပါးကျုံယ့ုံထ့သာ။ ပိန်ချုံးထသာ။ thin

ကကုံကကုံကကကဲကဲ နဝိ အသားအထရကကုံလီှ၍အသားနှင်အရုိးထိေစပ်လုထသာ။ ၂၊ အထကကာ၊ အရုိးငပိုင်းငပိုင်းထေမျှပဖစထ်သာ။ thin

ကကုံနာ  နာဝိ အသားအထရကကုံလီှ၍ပိန်ကပ်ထနထသာ။ thin

ကကုံနာကျ န အသားနှင့်အရုိးထိေလုမျှအလွန်ကပ်ထစထသာအနာထရာဂါ။ thin

ကကုံနိကကုံကျာ နဝိ အသားအထရကကုံလီှ၍အင်အားနညး်တကက်က လှုပ်ရာှးမှု ကိုမပပုနုိင်ထသာ။ ပိန်ကပ်ထနထသာ။ thin

ကကုံနိကကုံနာ နဝိ အသားအထရကကုံလီှ၍ပိန်ကပ်ထနထသာ။ thin

ကကုံနီဟင်း  န plant

ကကုံရှီ  နဝိ  ကိုယခ်န္ဓာကကးီသင့်သထလာကမ်ကကးီ၊ ဖံွ င့ဖိုးသင့်သထလာကမ်ဖံွင့ဖိုးထသာ။ thin

ကကုံလမာ နဝိ  အသားအထရကကုံလီှ၍အင်အားနညး် ပါးလျကတ်ကက်ကလှုကရ်ာှးပခင်း မပပုထသာ။ thin

ကကုံး  ကကိ useless

ကကို

ကကို   ၁  ကက ိ preassign

ကကို     ၂ ကကိ boil

ကကို ဆုိ ကကိ welcome

ကကို တင် ကကိ  ထနာင်ပဖစလ်တ္တ ံမ့ည့်အမှုကစိက္ိုကကို တင်ထဆာင်ရကွသ်ည။် preassign

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ငခိမ်းထပခာကထ်ပပာဆုိသည။် ထဒေါသမာနပဖင်ခမကဟ်ထပပာဆုိသည။် ၂၊မိမိဂုဏက်ိုထုေတထ်ဖါ်လုိသပဖင့်အသကံျယထ်လာင်စာွခမက်
ဟထပပာဆုိသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငခိမ်းထပခာကသ်ည။် လူသကူကားလျင် အလန့်တကကား ထကကာကလ်န့် ထွေက ်ထပပးထအာင်ကျယထ်လာင်ထသာအသပံဖင့်ထအာ်ဟစထ်ပပာဆုိ
သည။် စဉ်

စဉ်

အသားအထရပိန်ကပ်၍အင်အားနညး်ပါထသာ။ပိန်ထသာ။ ကိုယလ်ကည်ှို းကကု၊ံကကာပဒံုေကို၊နီပူထုိေးထသာသင်ွသိ့ု”” ထမတ္တာတ ု။  ငုိပါ
တုံလညး်၊ ရုပ်ဝါညှို းသန်ူ၊ကိုယလ်ကက်ကု၍ံ  ဗုဒေ္ဓဝင် ။ အချမ်းအတ၊ူ အပူမမျှ၊ ငါ့သညး်အမှူာ၊ကကုကံကန်ရလ့ုိ  ထကာ် ။  မညို မပဖူ၊ကကုံ
မဆူထက၊ ထူေမပါးပဲ  ပဒုေမ္မ ။ စဉ်

တိုကဆုိ်င်သည။် ထတာင်းဆုမွန်ထက၊ သဓုမ္မနှင့်၊ မုချထတွ့ကကု ံ ဓမ္မသာ ။  ကကုသံညဂ်နိ၊ တွိလျကနှ်င့်က၊ံ ကျန်းမာဟန်ကို၊ပပန်ထပပာပါ
လား မုိးပန် ။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကုကံကုကံပ်
ကပ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မုိးရာသလီယက်င်ွးတင်ွထပါကတ်တထ်လ့ရှိ ထသာ အရကွခ်ါးသကသ်က၊် အပဖူထရာင်၊ ခရမ်ထရာင်၊ အပွင့်ငယမ်ျားပွင့်သည့်ထပမတာွး
တိ့ုစ ရာ အပင်ငယတ်စမ်ျို း။  ပပုန်းကတပီင်ဟလုညး်ထခါ်သည ်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

မိမိအတကွအ်ကျို းမထေင်ထစပဲကန်ုဆံုးထစသည၊် အချညး်အနီှး၊ အလဟဿပဖစသ်ည။်  အချန်ိကကုးံ၊ ရကက်ကုးံ၊ လကကုးံ၊ နှစက်ကုးံ 
စသညသ်ုံးစွဲသည။် စဉ်

တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာသအူားခရးီအကကားတင်ွသာွးထရာကထ်တွ့ဆံုသည။်  ခါတိုင်းခါလုိ၊ မကကို လာပဲ၊ မထပါ်လာထက၊ ကကာလီ
ထရလား  ပန်း ။ ကကို ဆုိသည။် ၂၊ ထနာင်ပဖစလ်တ့္ံတမည့်အမှုကစိက္ိုကကို တင်ထဆာင်ရကွသ်ည။် စဉ်

 အခဲကိုအရညပ်ဖစထ်အာင်ချကသ်ည။် ၂၊တစစ်ုံတစခု်ထသာပစည္း်ကိုထရပဖင့်ချကသ်ည။် ၃၊ ထရသိ့ုမဟတု ်အရညတ်စခု်ခုကို
ချကသ်ည။် စဉ်

တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာသအူားခရးီအကကားတင်ွသာွးထရာကထ်တွ့ဆံုသည။်  ခါတိုင်းခါလုိ၊ မကကို လာပဲ၊ မထပါ်လာထက၊ ကကာလီ
ထရလား  ပန်း ။ ကကို ဆုိသည။် စဉ်

စဉ်



.

ကကို ၁့ ကကိ အထပါ်သိုတစစ်ုံတစခု် ပစည္း်တင်ရန်တန်ွးအားပင့်ထပးသည။်  ပတက်န်ုးနန်ကကို တ့င် ။ force to push on

ကကို ၂့ ကကိ ထလလံထသာဝန်ပစည္း်တစခု်ခုကိုထရွ လ့ျားသာွးထစရန်တန်ွးအားထပးသည။် encourage

ကကို ထ့ကျာက်  န voice of be dying

ကကို တ့ုံး   န ထလးလံထသာဝန်ပစည္း်တစခု်ခုကိုထရွ လ့ျားသာွးထအာင်တန်ွးကန်အားထပးရန်သစသ်ား တုံး။ lever

ကကို သ့ား  န cedar

ကကို း၁  ကကဝိိ thriving

ကကို း၂  ကကိ  စစုထုဝးထဝးတစထ်ပျာ်တစပ်ါးထသာင်း ထသာင်းပဖပဖစားထသာကက်ကသည။်  ငပိုင်ထလာင်ပဲွမှာကကကသ်ားနန ့က်ကို းပါထအာင်စားထရ ။ party

ကကို း၃ န string

ကကို း၄ ကကိ ပပင်းစာွထသာ အသထိံေန်ရုိကပ်မညဟ်ညး်သည။်  ငဂိမ်းငဂိမ်းငဂိုးငဂိုး၊ပမညထ်ေစက်ကို းလျက ်ထရးှထံုေး ။ clang

ကကို းကိုင်၁ န ၁၊ အကကးီအမှုးပပု၍  ထဆာင်ရကွသ်။ူ၂၊ ဥပစါ ဩဇာထပး၍  ထစစားထိေန်းကိုင်သ။ူ headman

ကကို းကိုင်၂ ကကိ  ၁၊ အကကးီအမှုးပပု၍  ထဆာင်ရကွသ်ည။် ၂၊ ဥပစါ ဩဇာထပး၍  ထစစားထိေန်းကိုင်သည။် govern

ကကို းကတု်    ကကိ ကကို းစားသည။် အားထုေတသ်ည။်လံုလ့ပပုသည။်  အားထုေတလံု်လ့၊ဝီရယီပဖင့်၊မရမထန၊ ကကို းကတုထ်ပး၍  ဗုဒေ္ဓဝင် ။ try

ကကို းကက ဲ နဝိ  အကကားမထစစ့ပ်ထသာ။ အကကားအလပ်ရှိထသာ။ space

ကကို းကကံ  ကကိ   အားထုေတသ်ည။် လံုးလပပုသည။် အားသန်ွသည။် try

  ကကဝိိ  လံုလ့ကကးီစာွပဖင့်။အားအန်ထုေတလ်ျက။် အထူေးပုိမုိလွန်ကစဲာွပဖင့်။ try

 ကကဝိိ  လံုလ့ကကးီစာွပဖင့်။အားအန်ထုေတလ်ျက။်  မပျင်မရပဲဲအလုပ်ကို ကကို းကကို းကကကကလုပ်ရထရ ။ like the devil

 ကကဝိိ တင့်တယထ်လျာကပ်တစ်ာွ။ compatible

 ကကိ လံုလ့ပပုသည။် အားထုေတသ်ည။် try

ကကို းစား  ကကိ လံုလ့ပပုသည။် အားထုေတသ်ည။် try

ကကဝိိ အထူေးကကို းစားအာထုေတလ်ျက။် မပဖစမ်ထနပုိ၍အားသန်ွကကို းပမ်းလျက။် like the devil

ကကို းဆဲွချ   ကကိ မိမိလညပ်င်းမှာကကို းကင်ွးကိုစပ်ွ၍အသကက်ိုထသထအာင်ပပုသည။် suicide

ကကို းတင်ဒံုေး န ကကို းတန်းတင်ွတင်၍မီးထလာင်ယမ်း၏တန်ွးအားထကကာင့်အထဝးသိုထ့ပပးထွေ ကသ်ာွးထသာတစဖ်ကပိ်တ ်ဝါးကျည။် သစသ်ားကျည။် ammo

ကကို းတန်း န straight string

  န   ရခုိင်သဂမင်္ဂါယန်တင်မူပိဋကတက်ျမ်းစာ၏အမည။် scipture

န ရခုိင်ကကို းတန်းပိဋကတက်ျမ်းစာမူအရထရးစပ်ဖဲွတ့ားထသာ လကမင်္ဂာ၏အမည။် sonnet

 န dance

ကကို းတွဲချ၁ ကကိ မိမိလညပ်င်းမှာကကို းကင်ွးကိုစပ်ွငပီးအသကက်ိုထသထအာင်လုပ်သည။် suicide

ကကို းတွဲချ၂  ကကိ အနိမ့်မှအပမင့်သိုတ့ကရ်န် အထေကမှကကို းချထပးသည။်

ကကို းထုိေး န lawless person

ကကို းပမ်း ကကိ လံုလ့ပပုသည။် ထုေတလု်ပ်သည။်  ဘာဝနာလမ်း၊ ကကို းပမ်းအားထုေတ၊် အယတုမ်ထလျာ့၊ ပပုပငာလံုလ့၊ ဝိရယီပဖင့်  ဗုဒေ္ဓဝင် ။ try

စဉ်

စဉ်

 လူ၏လညထ်ချာင်းတင်ွးဥအထပါ်သို ထလပပတထ်တာင်းပပတထ်တာင်းထွေကပ်ခင်း။၂၊လူ၏အသကထွ်ေကခ်ါနီးတင်ွလညထ်ချာင်တင်ွးမှ 
ပမညထ်သာအသ။ံ စဉ်

စဉ်

အလွန်အသားမာထသာသစပ်င်ကကးီတစမ်ျို း။၂၊ထလးလံထသာဝန်ပစည္း်တစခု်ခုကိုထရွ့လျားသာွးထအာင်တန်ွးကန်အားထပးရန် 
သစသ်ားထချာင်း။ စဉ်

  ၁၊ ပဲွပရတိသ်တမ်ျားသိုကသ်ိုကဝ်န်းဝန်းထူေထေပ်စညက်ားစာွ။ ကျန်ိးထတာင်ဘရုားပဲွမှာ လူတသိညထ်ရမစညထ်ရကို ကကို းပါထရ ။၂၊
ကကတိက်ကတိတ်ိုးမျှစညက်ားထသာအာပဖင့်။ စဉ်

စဉ်
၁၊ချညမ်ျှင်၊ ထလျှာ်မျှင်စသညတ်ိ့ုကိုနှစလွ်န်း၊ သုံးလွန်းစသညပ်ဖင့် လိမ်ကျစတ်ားထသာချညထ်နှာင်စရာ။  ရကွက်ကို းထထောင်ထက၊ ငှက်
တုံးထလာင်းနှင့်  ထတး ။  ကကို းနှင့်သ၍ီ၊ ချကီာချထက၊ က,ရုပ်သးီသိ့ု  ဥဒိေန်သာ ။ ၂၊ သခီျင်းတစမ်ျို း၏ အမည။်  ထစဿန္တရာကကို း၊ 
မထဟာ်သဓါကကို း ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကို းကကို းကကံ
ကကံ စဉ်

ကကို းကကို းကက
ကက၁ စဉ်

ကကို းကကို းကက
ကက၂ စဉ်

ကကို းကကို းပမ်းပ
မ်း စဉ်

စဉ်

ကကို းစားပမ်းစာ
း  စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထပဖာင်ထပဖာင့်ရညှလ်ျားစာွ တန်းကဲ့သိ့ု အလျားလုိကဆ်န့်ထေားထသာကကို း။ ၂၊ထပဖာင်တန်းထသာအရာဝတ္တ ။ ၃၊မူထကာင်း၊ မူသန့်၊ မူ
မှန်။ စဉ်

ကကို းတန်း
ပိဋကတ ် စဉ်

ကကို းတမ်း
လကမင်္ဂာ စဉ်

ကကို းတန်း
ထလျာကအ်က

တိုင်နှစထ်ချာင်းစိုကထူ်ေထေားငပီးယင်တိုင်တင်ွ ကကို းကိုချညထ်ေားကာ၊ ယင်းကကို းထေကတ်င်ွကကျွေမ်းစိုကပ်ခင်း၊ကကျွေမ်း ထဆာကပ်ခင်း၊ 
ကကျွေမ်းထုိေးထမှာကလှ်န်ပပုပခင်း၊ ကိုယက်ိုလမဲပခင်း၊ ခုန်ပခင်းစထသာ အကအမျို းမျို းကိုကပပထသာအကတစမ်ျို း။  ယင်းအကမျို းကို  
ကကို းတန်းထလျှာကတ်ိုင်တကအ်က ဟလုညး်ထခါ်သည ်။ စဉ်

စဉ်

Drop string for climb 
up စဉ်

လုဆုိး။ လူယတု။် သခုိူး။ ဓါးပပ။ ဘန်ိးစား။ အရကှအ်ထကကာကက်င်းမ့ဲထသာသ။ူ ငါဗာလဟ၊ု အရာတစမ်ျို း၊ သူ့ဥစာ္ကိုရထအာင်ခုိး
ထက၊ ကကို းထုိေးထသာသ၊ူ ဟန်ပန်ယပူျာ၊ ဒေါးပမဟ၊ု အဘမထရာှင် ဘန်ိး ။  လူယတုလူ်ဆုိး၊ အမျို းမျို းလျှင်၊ ကကို းထုိေးဘန်ိးထသာက၊် 
ထလးပါးအပါယ၊် ငရပဲပညမှ်ာ၊ ထနအမ်ိထဆာကထ်က၊ ရကှထ်ကကာကမ်ဟ ိ  ဥဒိေန်သာ ။ စဉ်

စဉ်



.

ကကို းရန်ွး န ကကို းကျစရ်ာတင်ွပါဝင်ထသာ လွန်းထေားထသာ ကကို းငယ။် string

ကကို းရန်ွထပါ်  ကကိ (of lie) be exposed

ကကို းလိမ် န rascally string

ကကို းဝုိင်းချ န ၁၊ အစိုးရက သးီသန်းသမ်ိးဆညး်ထေားထသာကကို တန်း။ governmental

ကွ

က၁ွ နဝိ twist

က၂ွ ကကိ hunchback

ကွ့ ရှံု၁ နဝိ မျကနှ်ာထပျာ့တွဲ၍တနွ ့ထ်ခါကထ်နထသာ။  မျကထ်မှာကက်ရွှံု၊ နပန်းဆံစမုတမှ်ာလညး်၊ ဝင်ထပါ်သညမ်ထေင်လှ  ဗမာချ ီ။ scowl

ကွ့ ရှံု၂ ကကိ မနှစသ်ကမ်ှုကိုခံစားချကထ်ကကာင့် မျကနှ်ာကို တနွ ့ထ်ခါကထ်အာင်ပပုထေားသည။် scowl

ကွ့ လန် ကကိ ခါး ထနာကလ်ကသ်ိုလ့န်လျက။် none

 ကကဝိိ ခါးထကာ့လျက ်သာွးသည ်။ walk on air

ကာွ ကကိ divorce

ကာွပခား ကက ိ  ၁၊ တစစ်ုံတစခု်မတကူွဲပပားသည။်တစမ်ျို းတစဖံု်ပဖစသ်ည။်၂၊အကကားကာွထဝသည။် distant

ကာွစာ န divorce

ကာွယင်ှး ကကိ လင်မယားအပဖစမှ်ပပတစ်ထဲအာင်လုပ်သည။် divorce

ကာွလှမ်း  နဝိ အလှမ်းထဝးထသာ။ distance

ကာွဝီး နဝိ တစထ်နရာနှင့်တစထ်နရာ တို၏့အကကားခရးီထပမတာ အလွန်ကျယထ်သာ။ distance

ကာွဟ ကကိ   တစခု်နှင့်တစခု်စပ်ဟင်းပခင်းမရှိပဖစသ်ည။် တစထ်နရာနှင့်တစထ်နရာ အကကားကာွထဝးထနသည။် distant

ကွိ့

ကွိ့ ၁ ကကိ gyration

ကွိ့ ၂ န ကွိ့ ဝုိက၍်ထထောင့်ကျထသာအရပ်။  ပင်လယက်ွိ့ ၊ ပမစ ်ကွိ့ စသည ်။ river vally

ကွိ့ ထကာက် နဝိ  ထပဖာင့်တန်းသညမ်ဟတုထ်သာ။ crook

 ကကဝိိ ထကွ ထ့လထချာင်ပတ။် ထဝ့ဝုိကထ်ရာှင်တမ်ိးလျက။် excursive

ကွိ့ နာ န ထနာကထ်ပခတစဖ်ကတ်ပ်ု၍တပ်ု၍သာွးထသာအနာ။ none

ကွီး န  ထခွးတရိစိ္ဆာန်။ ၂၊ ထခွး ဟ၍ူတိုကရုိ်ကမ်ထပပာဆုိပဲ မသမိသာ  လူကိုနိှမ့်ချ၍ထပပာဆုိထသာစကားလံုး။ dog

 ကကဝိိ ၁၊ထကွ ပ့တတ်မ်ိးထရာှင်လျက။် ၂၊ လုိရင်းသိုမ့ထရာကပဲ်။ excursive

ကွဲ

ကွဲ ကကိ separate

ကွဲကာွ ကကိ တစထ်ယာကတ်စပ်ခားစပီဖစသ်ည။် individual

ကွဲပပား ကက ိ ၁၊ ပခားနားသည။် အမျို းအစားချင်မတတူစသ်းီတစပ်ခားစပီဖစသ်ည။် ၂၊ ထပါ်လွင်ထေင်ရာှးသည။် different

စဉ်

ဥပစါ  သူ့စကားအရရုိးသားသညက် မဟတု၊် လိမ်လညလှ်ည့်စားရန် အကကအံဖန်ထပါ်လွင်ထေင်ရာှးသည။် သသိာပမင်သာသည။်  
လိမ်ရာမှာ ကကို းရန်ွးထပါ်   ပံု ။ စဉ်

၁၊ ကကို းလိမ်ကျစထ်ေားသကဲ့သိ့ု  မုန့်တစမ်ျို း၏အမည။် ၂၊ထရမ၊ ထငွ၊ ထကကး စသညန်န်းနှစပ်င်၊ သုံးပင် စသညပ်ဖင့်လိမ်ကျစ၍်ပပုလုပ်
ထေားထသာ လကထ်ကာကစ်သည။် စဉ်

စဉ်

၁၊ အနားစန်ွးအထေကသ်ိ့ုလန်တကထ်နထသာ။  ဆံထကသမှီာ၊ ဆီမလိမ်းပဲ၊ စမ်ိးပမညို ကာ၊ ထနာကက်ိုလှန်ပျာ၊ ဟန်နှင့်ချထက၊ ကွ့ တ
ထွောနှင့်  ဓမ္မသာ ။ ၂၊ ရစလှ်ည့်ထခွပတထ်သာ။ လိမ်ထကာကထ်သာ။  သစသ်ားမထပဖာင့်ပဲကွ့ နီထရ ။ စဉ်

၁၊အနားစန်ွးလန်နကထ်နသည။်  အမ်ိအမုိးစန်ွးအထေကသ်ိ့ုကွ့ တကနီ်ထရ။ ၂၊ထရှ့မျကနှ်ာပပင်ကိုမ့ုိထမာကထ်အာင်ပပု၍ထနာကဘ်ကသ်ိ့ု
ဟိုက၍်ပပုထေားသည။်  ရင်ကွ့ သည ် ၃၊ ကိုယက်ိုထနာကသ်ိ့ုကိုင်ညမတသ်ည။်  ခါးကွ့ သည ်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကွ့ လန် ကွ့
လန်း စဉ်

၁၊  အသားအထရစသည ် စတုပ်ပတထ်နသည။် ထမွးဖပီတာ၊ အရကီာွထအာင်၊ သတပ်ါမညထ်ထောက၊် သင်တဖန်ထလ၊ မှန်မထကကာက်
လား   ပဋါ ။ ၂၊အတထူနရာမှာထရာှင်ခွာသာွသည။် ၃၊ပခားနားသည။် အလှမ်းထဝသည။် လင်မယားအပဖစမှ်ရပ်စထဲအာင် 
ပပုလုပ်သည။်  လျင်ပမန်သာွးလ့ုိ၊ တရားသင့်ရာ၊ ကာွကကပါမည၊် ဆုိတုံထလထက ထမျာက ်၄၊တစထ်ယာကနှ်င့်တစထ်ယာကဂု်ဏရ်ည်
ချင်းမတပူဖစသ်ည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

  လင်မယားအပဖစမှ်ရပ်စထဲကကာင်း ကာွရင်ှ ထကကာင်း စာ။  ဤကဝယလ်ျှင်၊ ပပန််ထလထကာင်းထကာင်း၊ ထကျာကဖ်ျာထပါ်မှာ၊ ကာွ
စာထရးထက၊ ကွဲရထကကာင်းပဖင့်  ထဒွေး ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ တစဖ်ကသ်ိ့ုသာွးရင်တစဘ်ကသ်ိ့ု လှည့်၍သာွးသည။်  တစဖ်ကက်ိုလားစာွမှာ ထနာကတ်စဖ်ကသ်ိ့ု ကွိ့ လားခထရ ။ ၂၊ 
ထခွပတ၍်ထနသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကွိ့ တလည်
ထကကာင်ပတ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကွ့လညထ်ကကာ
င်ပတ် စဉ်

၁၊ ထေကပ်ခမ်းသိ့ုမဟတု ်အစတိစ်တိအ်ခမာခမာပဖစသ်ာွးသည။် ၂၊ ထပခ၊ လကစ်သည့် အသားအထရ  စတုပ်ပတသ်ာွးသည။်  ထိေပါးစတု်
ငပဲ၊ထပခလကက်ွဲလျက ် ကင်းမထဟာ် ။  ဒူေးကွဲပါထယာင်၊ လဲကာကျလ့ုိ   ရာမ ။  ထပခသညး်ရာက၊ ကွဲကာစးီလ့ုိ၊ သွီးဖျင်းဖျင်းနှင့်  
ပန်း ။ ၃၊တစမ်ျို းတစစ်ားတညး်မဟတုပဲ်တစမ်ျို းစ ီသးီပခားပဖစသ်ည။် ၄၊ တစသ်းီတစပ်ခာစပီဖစ ်သာွးသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ကွဲပဖာ၁ ကကိ   ၁၊တစသ်းီတစသ်န ့စ်ပုိီင်းကန ့ ်သတမှ်တသ်ည။် ၂၊ ကွဲအကထ်ကကာင်းထေင်သည။် separate

ကွဲပဖာ၂ ကကဝိိ ထပါ်လွင်ထေင်ရာှးစာွ။ ကွဲကွဲပပားပပား။ variance

ကွဲမသးီ န မှည့်လျင် အလုိလုိ ကွဲဟလာထသာ သခွားသးီတစမ်ျို း။ cucumber

ကွဲလဲွ ကကိ တညူပီခင်းမရှိပခားနားသည။် တစမ်ျို းနှင့်တစမ်ျို းသးီပခားစပီဖစထ်နသည။် different

ကွဲအက် န ကွဲဟထေင်ထနထသာအ ထရအထကကာင်း။ stripe

ကက ိ သစထ်ဖါင်၊ ဝါးထဖါင်းတိုက့ို ထရစန်ုထမျာရာတင်ွ ရပ်နားရန်အတကွက်ကို းနှင့်ချညင်ပီးတတုစ်ိုက၍်အရှိန်သတသ်ည။် like anchor

ကယွ်

ကယွ် ကကိ unsay

ကယွက်ာ  ကကိ ၁၊တားဆီးသည။်၂၊ တန ့ထ်စသည။် ပျတပ်င်ကာသန််းသည။် prevent

ကယွခ်ျန်  ကကိ စကားကို ဖံုးဝှကထိ်ေန်ချန်သည။် unsay

ကယွပ် ကကိ တပဖညး်ပဖညး်အစအနမကျန်ထအာင် ကန်ုခန်း သာွးသည။် အသုံးမဝင် မတကွမ်ကျယပ်ဖစသ်ည။် at the end of

ကယွထ်ပျာက်  ကကိ မထတွ မ့ပမင်ရပဖစသ်ည။် ၂၊ လျှို းငုပ်ကယွဝှ်ကသ်ည။် ထမှးမိှန်ထပျာကပ်ျကသ်ည။် hiding

ကယွရ်ာ န မပမင်မထတွ ထ့သာ ထနရာ။ Hide-out

ကယွလွ်န် ကကိ ထသသည။် အနိစထ္ရာကသ်ည။် die

ကယွဝှ်က် ကကိ hiding

ကကွ်

ကကွ၁် ကကိ stains

ကကွ၂် နဝိ လဝန်းကဲ့သို ့ဝုိင်းစကလှ်ပထသာ မျကနှ်ာ ။  မျကစ်မိျကနှ်ာ၊ ကကွက်ာလှ၊ နှုတခ်မ်းပစ၊ ပပုံးချို ချို   ထလှထချ ။ beauty face 

ကကွ၃် န oily curry

ကကွက်ရာ ကကဝိိ  ဟိုထနရာတင်ွတစခ်ျက၊် ဤထနရာတင်ွတစခ်ျက၊် ထုိေတစက်ကွ၊် ဤတစက်ကွအ်ားပဖင့်။ တစထ်နရာတညး်၌ ထနသညမ်ဟတုမူ်၍။ laze

ကကဝိိ ရှိသည့်ထနရာတင်ွရှိ၍ ကကားလပ်သည့်ထနရာတင်ွလပ်လျကရ်ှိထသာ အားပဖင့်။ gap

ကကွက်ျား ကကဝိိ ရှိသည့်ထနရာတင်ွရှိ၍ ကကားလပ်သည့်ထနရာတင်ွလပ်လျကရ်ှိထသာ အားပဖင့်။ gap

ကကွထ်ကျာ်  ကကဝိိ ထံုေးတမ်းစဉ်လာကိုထကျာ်လွန်၍။ anomalous

ကကွထ်ကျာ်ပမင် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ပဖစလ်ာမညက်ိုကကို တင်၍ သနှိင့်ထေားသည။် bode

 ကကဝိိ distinctly

 ကကဝိိ distinctly

ကကွက်င်ွး ကကဝိိ distinctly

ကကွစ်ကိျ၁ ကကဝိိ တတိကိျကျ။ မပုိမလုိအားပဖင့်။ exact

ကကွစ်ကိျ၂ ကကဝိိ အကကားအလပ်မရှိရထအာင်။ ထစထ့စစ့ုံစုံ။ set

ကကွစ်တိိုက် ကကိ အနုစပ်ိလုပ်ကိုင်သည။် measure

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကွ့ဲထထောက်
သတ် စဉ်

၁၊ မျကစ်ပိဖင့်  မပမင်ရ ပဖစသ်ည။် တပဖညး်ပဖညး်ပဖင့် အစမကျန်ရှိ ထအာင်ထလျပ့ျကက်န်ုခန်းသည။် ၂၊  စကား ကိုထိေန််
ချန်၍ထပပာသည။် ၃၊ ထသသည။် ၄၊သတူစပ်ါးမပမင်ရထအာင်ပုန်းလျှို းထနသည။် ၅၊  ကန့်လန့််ကာ  ကာဆီးသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

မိမိ ကိုယက်ို သတူစပ်ါးမထတမွပမင်ရထအာကက်ယွရ်ာ၌ ပုန်းလျှို းထနသည။်  ထပပာင်ထလှာင်ပပုမည၊် ပုန်းဝှကက်ယွ၍်၊ ထနထလ
သလား  ပန်း ။ စဉ်

၁၊ ပယထု်ေတခ်ျန်လှပ် ထေားသည။်  ထမာင်မဲ မထရာကထ်က၊ ထမာင်မဲ နာမညက်ို ဝကကွခ်ျန်ထေားပါ ။ ၂၊ ထဆးထရာင်အညစအ်ထကကး
စသညတ်ိ့ုငငိစွဲသည။် ၃၊  အပဖူ၊ အမဲ အထပပာကအ်စကထ်ေင်းသည။် စာနာသည။် င့ဲသည။် ၅၊ တာဝန်လစဟ်င်းသည။် ခကျွေတလဲ်
သည။် စဉ်

စဉ်

သား၊ ငါး၊  အမဲချက ်သည့်အခါအရညအ်ထပါ်ယ၌ံ အဆီများအ ကကွအ်ကကွထ်ပါ်ထနထသာအရာ။  ငါးသ တစဟ်င်းမှာ အဆီတိ
ကကွထ်နထရ ။ စဉ်

စဉ်

ကကွက်ျီ
ကကွက်ျား စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကွက်ကွက်င်ွ
းကင်ွး

ပီသစာွ။ အထေင်အရာှး။ အထေင်အလင်း။  ညို ပပာထချာညက၊် လှမျကခွ်ကက်ို၊ ကကွက်ကွက်င်ွးကင်ွး၊ ပမင်ရလုိထကကာင်း၊ ဆုမွန်
ထတာင်း၏  ချစမ်ထပပ ။  ထမလှဆံုးပျက၊် လှမျကခွ်ကက်ို၊ ကကွက်ကွက်င်ွးကင်ွး၊ မပမင်ရမှာ၊ အမှန်သာ တညး်  ချစမ်ထပပ ။ စဉ်

ကကွက်ကွထ်ေင်
ထေင်

ပီသစာွ။ အထေင်အရာှး။ အထေင်အလင်း။  ညို ပပာထချာညက၊် လှမျကခွ်ကက်ို၊ ကကွက်ကွက်င်ွးကင်ွး၊ ပမင်ရလုိထကကာင်း၊ ဆုမွန်
ထတာင်း၏  ချစမ်ထပပ ။  ထမလှဆံုးပျက၊် လှမျကခွ်ကက်ို၊ ကကွက်ကွက်င်ွးကင်ွး၊ မပမင်ရမှာ၊ အမှန်သာ တညး်  ချစမ်ထပပ ။ချစသ်ူ
မျကနှ်ာ၊ လှရုပ်ဝါကို၊ ကကွက်ကွထ်ေင်ထေင်၊ ပမင်ရပါမှ၊ စတိက်ကညလှ်၏  ချစမ်ထပပ ။ စဉ်
ပီသစာွ။ အထေင်အရာှး။ အထေင်အလင်း။  ညို ပပာထချာညက၊် လှမျကခွ်ကက်ို၊ ကကွက်ကွက်င်ွးကင်ွး၊ ပမင်ရလုိထကကာင်း၊ ဆုမွန်
ထတာင်း၏  ချစမ်ထပပ ။  ထမလှဆံုးပျက၊် လှမျကခွ်ကက်ို၊ ကကွက်ကွက်င်ွးကင်ွး၊ မပမင်ရမှာ၊ အမှန်သာ တညး်  ချစမ်ထပပ ။ 
အထေင်အလင်း၊ ထမရုပ်သင်ွကို၊ ကကွက်ကွပ်မင်ထသာ်  ချစမ်ထပပ ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ကကွစ်ပ်ိတိုင်း ကကိ exactly measure

ကကွတ်ိုကစ်ိ ကကဝိိ   အပုိအလုိမရှိပဲ။ exact

ကကွထ်ထေရာ ကကိ ထိေန်ချန်၍ထပပာသည။် omission

ကကွထ်ထောက် န အကကွက်ိုထထောက၍်တကွထ်သာထဗဒေင်တစမ်ျို း။ astronomy

ကကွထ်ထောကခ်ျ  ကကိ spy

ကကွန်ာကျ န စပါးခင်းတင်ွမီးထလာင်ကကျွေမ်းသကဲ့သိုပ့ဖစတ်တထ်သာအအနာတစမ်ျို း။

ကကွလ်ပ် န မထစမ့စပ်လစလ်ပ်ထနထသာထနရာ။ ဟာလာဟင်းလင်းပဖစထ်နထသာထနရာ။ denuded place

ကင်ွ

ကင်ွ၁ န separate place

ကင်ွ၂ န imbed

ကင်ွခတ် န ၁၊ ပုိင်းကန်ထေားထသာထနရာ။ အရပ်။ ၂၊ အဝတအ်ထေညတ်င်ွထဖါ်ပပထေားထသာထလးထထောင့် ပံုစ ံအဆင်။ bracket

ကင်ွရာ၁ န sunk

ကင်ွရာ၂ ကကိ imbed

ကင်ွး၁ န wide ground

ကင်ွး၂ န  ရခုိင်ကျင် နပန်း သမားတိုက့ နညး်က ဟန်တစမ်ျို း။  ကျင်ကင်ွး ။ wrestle of dance

ကင်ွး၃ ကကိ မိမိထတွ ဆုိ့င်ရန်ရှိသညက်ိုမထတဆုိွင်ပဲ လွတက်င်းထအအာင်ထရာှင်ဖယသ်ည။် exclude

ကင်ွးထကကး န ကိုးမီးဖဲကစားရာတင်ွ ကင်ွး သကူိုအပုိထပးရထသာထငွ။ bookie fee

ကကဝိိ distinctly

ကင်ွးကကျွေတ်  ကကိ nacked or be acquitted

ကင်ွးခကျွေတ် ကကဝိိ ကင်ွးပပင်တစခု်လံုး။ အကန်ုအစင်၊ အကင်ွးလုိကခ်ကျွေတယ်သူည။် achieve

ကင်ွးငီွ န ကိုးမီးဖဲကစားရာတင်ွ ကင်ွး သကူိုအပုိထပးရထသာထငွ။ bookie fee

ကင်ွးစပ်ွ၁ န အကင်ွးလုိကဝ်တဆ်င်ရထသာ လကဝ်တရ်တနာ။ ring

ကင်ွးစပ်ွ၂ န Hand-over

ကင်ွးဆင်း န အစိုရအမှုထေမ်း အရာထေမ်းတိုထ့တာလကထ်ကျးရာွများသိုလှ့ည့် လညက်ကည့်ရှု စစထ်ဆးသည။် scrutinise

ကင်ွးပပင် န ကျယပ်ပန ့ထ်သာထပမပပင်အရပ်။ wide ground

ကင်ွးပပတ် ကကဝိိ ၁၊ အကင်ွးလုိက။် ၂၊ ကျယပ်ပန ့ထ်သာ ထပမပပင်တစခု်လံုး။ earth

ကကိ bandoleer

ကင်ွးလံုးကကျွေတ် ကကဝိိ ၁၊ကျယပ်ပန်ထသာထပမပပင်တစခု်လံုး။ ၂၊ တစစ်ုံတစခု်ထသာအထနှာင့်အယကှ ်အတားအဆီး မှ ကင်းထဝးလျှက။် be acquitted

ကပ်ွ

ကပ်ွ ကကိ chasten

၁၊ တတိကိျကျမပုိမလုိ၊ အကကားအလပ်မရှိရထအာင်တိုင်းတာသည။်၂၊ထပမကိုအကကွလုိ်ကတ်ိုင်းတာသည။်  ထခတပ်ငားသမုိင်း၊ 
ကကွစ်ပ်ိတိုင်၍  ထွေန်းတ ိ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊တစစ်ုံတစဉီ်း၏အထကကာင်းအရာကို အတင်ွးသသိတူစဉီ်းက အပခားသတူစဉီ်းအား အသထိပးရသည။် အတင်ွးသတင်းထပးသည။် 
၂၊ အတအိကျလုိကလံ်ပပသည။် စဉ်

the rice swarming 
caterpillar. စဉ်

စဉ်

၁၊ ပုိင်းပခားကန့်သတထ်ေားထသာထနရာ အရပ်။ အပုိင်းအအကန့်။ ၂၊ အကန့််ကိုထရတကွရ်ာတင်ွသုံးထသာ စကားလံုး။ ၃၊ သတမှ်တ်
ထေားထသာထနရာ။ နယပ်ယ။် စဉ်

၁၊ခံုညင်းထုိေးပခင်း၊ ဇယခု်တပ်ခင်းစသညတ်ိ့ုတင်ွခံုညင်းများ၊ ဇယမ်ျားနညရ်ှိရာ အကကွ။် ၂၊ အထချာင်း၊ အတ၊ံ အချပ်အလမာ စသည်
ကိုထပမစသည၌် လျားမသာွးရထအာင်ထထောင် ထဒေါင်း လုိကတ်စပုိ်င်းတစစ် စိုက ်ပမုပ်ထေားပခင်း။ စဉ်

စဉ်

၁၊ခံုညင်းထုိေးပခင်း၊ ဇယခု်တပ်ခင်းစသညတ်ိ့ုတင်ွခံုညင်းများ၊ ဇယမ်ျားနညရ်ှိရာ အကကွ။် ၂၊ အထချာင်း၊ အတ၊ံ အချပ်အလမာ စသည်
ကိုထပမစသည၌် လျားမသာွးရထအာင်ထထောင် ထဒေါင်း လုိကတ်စပုိ်င်းတစစ် စိုက ်ပမုပ်ထေားပခင်း။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အထချာင်း၊ အတ၊ံ အချပ်အလမာ စသညက်ိုထပမစသည၌်ထရွ့ထလျာမသာွးသာထအာင်ထထောင် ထဒေါင် လုိကတ်စပုိ်င်းတစစ် စိုက ် ပမှုပ်
ထေားသည။် စဉ်

 ၁၊ကျယပ်ပန့်ထသာထပမမျကနှ်ာ ပပင်။ လွင်ပပင်။ ထခွရစထ်ေားထသာအဝန်းအ တိုင်။ ၃၊ အဝန်းအဝုိင်းကိုထရတကွရ်ာတင်ွသုံးထသာ
စကား။  တစက်င်ွး၊ နှစက်င်ွး စသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကင်ွးကင်ွကကွ်
ကကွ်

ပီသစာွ။ အထေင်အရာှး။ အထေင်အလင်း။  ညို ပပာထချာညက၊် လှမျကခွ်ကက်ို၊ ကကွက်ကွက်င်ွးကင်ွး၊ ပမင်ရလုိထကကာင်း၊ ဆုမွန်
ထတာင်း၏  ချစမ်ထပပ ။  ထမလှဆံုးပျက၊် လှမျကခွ်ကက်ို၊ ကကွက်ကွက်င်ွးကင်ွး၊ မပမင်ရမှာ၊ အမှန်သာ တညး်  ချစမ်ထပပ ။ စဉ်

၁၊ထခွဝုိကပ်ပုလုပ်ထေားထသာ အဝန်းအဝုိင်း မှ ကကျွေတသ်ာွးသည။် ၂၊ ခန္ဓာကိုယမှ် အအဝတက်ကျွေတသ်ာွးသည။် ၃၊  ဥပစါ  ရာထူေး ငှါန
န္တရမှပပုတသ်ာွးသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ တစစ်ုံတစခု်ကို  ကိုယခ်န္ဓာ၌ အကင်ွးလုိက ်ဝတဆ်င် သည။် ၂၊မိမိတာဝန်ကို သတူစပ်ါးတာဝန်အထနပဖင့်လမဲအပ်ထပးခ့ဲသည။် ၃၊
အရုန်းသာမထရာှင်သာပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကင်ွလုိင်
ထယာက်

 ကကို း၊ အဝတစ်သညက်ိုလကဝဲ်ဘကပ်ခံုးတင်ွ တင်၍လကမင်္ဂျာဘကလ်ကထ်အာကတ်င်ွလျှို ကာထစါင်းထရွ့ထရွ့ကိုယတ်င်ွ သိုင်း
ထေားသည။် စဉ်

စဉ်

 ၁၊ကကမ်း၏ အခမ်းအနားစန်ွကိုဝါးပခမ်းပဖင့် ဖိညပ်ှ၍ ကကို းနှင့် ချညသ်ည။် ၂၊ ထသထအာင်သတသ်ည။် ၃၊ အအကကးီအမှူးပပုသည။် 
၄၊သန်ွသင်သည။် ဆံုးမသည။်  ကပ်ွဆံုးမသား၊မိဖဆရာ၊ စကားနာထလာ  ထလာက ။ စဉ်



.

ကပ်ွကဲ  ကက ိ ကကးီမှုးအပ်ုစိုးသည။် govern

ကပ်ွစ  န အစန်ွအဖျား။ အလွန်ကာွလှမ်းထသာထနရာ၊ အရပ်။ edge

ကပ်ွစးူ၁ န တစစ်ုံတစခု်ကိုထဖါကရ်န်ခကျွေန်ထေကထ်အာင်ပပုလုပ်ထေားထသာသဆူံး။ awl

ကပ်ွစးူ၂ ကကဝိိ  ၁၊ ဥပစါ  တစဦ်းနှင့်တစဦ်းမသင့်မတင့် အထေင်အပမင်လဲွထအာင်ကန်ုးထချာသည။် မခံချ ိမခံသာထအာင်ထပပာတိုပပုမူသည။် cheap gibe

ကပ်ွညပ်ှ ကကိ govern

ကပ်ွအပ်ု၁ န ဝါး၊ ကကမ်းပပင်မပျကအ်အာင်အနား ကထိေန်းအပ်ုထေားထသာ အရာ။ ဝါးပခမ်း။ ပျဉ်ချပ်။ chew

ကပ်ွအပ်ု၂ ကကိ ၁၊ ကကးီမှုးအပ်ုချုပ်သည။် ဝါး၊ ကကမ်းပပင် မပျကထ်အာင်ဝါးစတိ၊် ပျဉ်ချပ်တိုပ့ဖင့်အနားကထိေန်းအပ်ုထေားသည။် govern

ကန်ွ

ကန်ွ၁ ကကိ ဟန်ထဆာင်သည။် အထယာင်ထဆာင်သည။်  မကကားကန်ွ၊ မပမင်ကန်ွ၊ အပ်ိကန်ွ၊ ကျးီကန်ွ၊ အကန်ွ ထဆာင်ထနသည။် masquerade

ကန်ွ၂ န ဟန်ထဆာင်ပခင်းအမူအရာ။ pretence

ကန်ွ၃ န ငါးကိုပဖန် ့က်ျ၍ဲပစက်ာဖမ်းရထသာ ပုိကတ်စမ်ျို း။ seine

ကန်ွကျား န ငါး အကကးီဖမ်းရန်အတကွ ် အကကွက်ျကဲျပဲပုလုပ်ထေားထသာ ပုိကက်န်ွတစမ်ျို း။ seine

ကန်ွချာ န  လကက်ိုင်ရန်ပုိကက်န်ွထိေပ်တင်ွ ကကို းတပ် ထေားထသာအရာ။ handle of casting net

ကန်ွချာမှို န Like of mushroom

န   ပုိကက်န်ွစသညတ်ိုပ့ဖင့် ငါးရာှ၍ ရထသာထနရာ၊ ထနကကွ။် အချကက်ျထသာထနရာထကာင်း။

န ကိုယက်ျင့်တရားပျကသ်၊ူ အထကာင်ဆုိးဝါးသ ူ ဟ ူနိှမ့်ချ၍် ထပပာဆုိဆဲရထဲသာ စကား။ casting net

ကန်ွပါကိုက် ကကိ  ကန်ွပါပဖင့်တိုင်းတာပပုလုပ်သကဲ့သို ့ တတိကိျကျ။ မပုိမလုိပဖစသ်ည။် exactly

ကန်ွပစ် ကက ိ  ငါးကိုပုိကက်န်ွပဖင့်ပဖန် ့က်ျပဲစသ်ည။် scattered seine

ကန်ွယကသ်ဲ့ န ပုိကက်န်ွကိုယကသ်ဲ့ကဲ့သို ့ သုံးထထောင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ ငါးရာှကရိယိာတစမ်ျို း။ castnet

ကန်ွသးီ   န  ပုိကက်န်ွ၏ အနား စန်ွးတင်ွ အထလးကျထအာင် ဆဲွထေားထသာ ခဲလံုးကထလး။ stone of cast net

ကန်ွ ့် ကကိ အထရာင်ပဖာထွေကသ်ည။် bedizen

ကန်ွ ့ပ်မူး  ကကိ bedizen

ကန်ွး န နတတ်ိုစ့ပံမန်းရာထနအမ်ိ။ deity house

ကန်ွးကျင်တိုင် န  အမ်ိ၊ ထကျာင်း၊ နန်ထတာ်တို၏့အလယဗ်ဟိုထခါင်တိုင်။  ထကျာင်းမကန်ွးကျင်၊ နန်းကန်ွးကန်ွးကျင်၌  ဗိသကုာ ။ center

ကန်ွးချာ န နန်ထတာ်၏အလယ ်ဗဟိုခန်းမထဆာင်။  နန်းမကန်ွးချာ၊ ဗဟိုမှာ၌ ၊ မူးမတထ်သနာ၊ ထပါင်းရကံာလျက ် ရခုိင်ကာ ။ palace center

ကန်ွးစင်တိုင် န  အမ်ိ၊ ထကျာင်း၊ နန်ထတာ်တို၏့အလယဗ်ဟိုထခါင်တိုင်။  ထကျာင်းမကန်ွးကျင်၊ နန်းကန်ွးကန်ွးကျင်၌  ဗိသကုာ ။ center

ကန်ွးတိုင် န နန်ထတာ်၏တိုင်။ palace pillar

ကန်ွးပပင် န နန်ထတာ်ထရှ ၏့ရင်ပပင်။ palace

ကန်ွးထဖါင် န ထရတင်ွထပါထလာထမျာပါလာထသာ သစခ်က၊် ဝါးခက၊် အမှိုက ်သရုိကစ်သည့်အစအုပံု။ wrack

ကန်ွးမ န နန်ထတာ်၏အလယ ်ဗဟိုခန်းမထဆာင်။  နန်းမကန်ွးချာ၊ ဗဟိုမှာ၌ ၊ မူးမတထ်သနာ၊ ထပါင်းရကံာလျက ် ရခုိင်ကာ ။ palace

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

 ၁၊ အထသသတသ်ည။် အဆံုးစရီင်သည။် ၂၊ ရုိကနှ်ကဆံု်းမသည။်  သားသမီးမုိက၊် လွန်ဆုိးညစလ်ညး်၊ တိုကရုိ်ကမ်ျကပ်မင်၊ မိ
ဖခင်တိ့ု၊ စရီင်ကပ်ွညပ်ှ၊ မသတအ်ပ်  ဓမ္မသတ ်။ ၃၊ ဆံုးမသန်ွသင်သည။် ၄၊ ကကးီမှုးအပ်ုချုပ်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ပုိကက်န်ွ၏အကကွ၊် ဇာထပါကက်ဲ့သိ့ု အထပါက်် ကကွပ်ါထသာ မှို တစမ်ျို း။  ယင်းမှိုကို မှိုနာထပါကရ်ာတင်ွမှိုထဆးအပဖစအ်သုံးပပု
သည။်  စဉ်

ကန်ွချကလ်က်
ချက််

good place for casting 
net စဉ်

ကန်ွ်ဆုိးမ
သား စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ ငပိုးငပိုးပပကပ်ပက ်အထရာင်ထွေကသ်ည။် ၂၊အထရာင်တိ့ုပဖင့်တင့်တယစ်ာွ လှုပ်လှုပ်ရရွပွဖစသ်ည။်  ကန့််ွပမူးအထရာင်၊ ဝင်း
ဝင်းထပပာင်သား  ရခုိင်ကာ ။  ထပပာင်ထပပာင်ထိေန်ကကူး၊ထရာင်ကန့််ွပမူးသား  ထထေရာ ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ကန်ွးလင်ပင် န အရကွ ်အသယွသ်ယွ ်အရုိးတငံယ၍်ထညာင်ထရအိုး၌ ထုိေးစိုကရ်ထသာ ထညာင်ထရပန်းတစမ်ျို း။ flower

ကန်ွးအမ်ိ န နတတ်ို၏့စပံမန်းရာ ထနအမ်ိ။ နတက်န်ွး။ deity house

ကမ်ွး န ကမ်ွးသးီ၊ ထံုေးစသညတ်ိုပ့ဖင့် စားရထသာနွယပ်င်။  တစသ်ကလံု်းစားထရကမ်ွး၊ သမ္ဘရာတပခမ်း  ပံု ။ betel vine(piper betle)

ကမ်ွးကကုတ် န ကမ်ွးရကွ၊် ကမ်ွးသးီ ထံုေးစသညတ်ိုက့ို ထေည့်ထေားရထသာ အရာ။ ကမ်ွးအစ။် ကမ်ွးကလပ်။ betel box

ကမ်ွးစာဂမုန်း န  ကမ်ွးတင်ွ ထေည့်စားရထသာ အနံထ့မမ၍ အဥ  ဥထသာ ဂမုန်းတစမ်ျို း။ quid of betel

ကမ်ွးညပ်ှ န ကမ်ွးသးီကိုအထသးအအမမား စသညခဲွ်စတိရ်ထသာကရိယိာ။ nutcracker

န  ကမ်ွးတစဆံု်ကိုလကထ်အာင်ထထောင်းရထသာ ကာလအပုိင်းအပခား။  ကမ်ွးတစယ်ာညကလ်ညး်ဟ၏ူ ။ moment

ကမ်ွးထုေပ် န အဝတက်ိုအတိခ်ျပ်ိ၍ကမ်ွး၊ ကမ်ွးသးီအစုံထေည့်၍သာွးရာတိုင်းယထူဆာင်ရထသာ အထုေပ်။ betel pack

ကမ်ွးဖီးပင် န none

ကကဝိိ ဥပစါ ထေပ်တလဲလဲ။ အကကမ်ိကကမ်ိအဖန်ဖန်။  ဆံုးမသန်ွသင်လျက ်။ chasten

ကမ်ွးဖံု န like opium

ကမ်ွးဖုိး န တရားရှံုးသကူ တရားသကူကးီအားထပရထသာစရတိ။် fine

ကမ်ွးပဖည့်ပင် န none

ကမ်ွးဗျာရီ န ကမ်ွးရကွလ်ကက်ားထရာင်းသ။ူ တဆင့်ယ၍ူ ထရာင်းသ။ူ betel seller

ကမ်ွးဘရီာ န ၁၊ ကမ်ွးရကွ ်ရစှဆ်ယစ်ပီပုလုပ် ထုေပ် ထေားထသာအရာ။ ၂၊ ယင်းဘရီာကိုထရတကွထ်သာ စကားလံုး။ paan

ကမ်ွးရညပ်င် န none

န ကမ်ွးသးီအနုကို ထပခာကထ်အာင်လုပ်ထေားထသာ အရာ။ dry betel nut

န   ကမ်ွးသးီဖူးနှင်တထူသာရခုိင် လံုချညတ်စခု်၏ အမည။် rakhine logyi

 န ကမ်ွးသးီဖူးနှင်တထူသာ လကထ်ကာကတ်စမ်ျို း။ Type of bracelet

န

န သာွးကကားကဲ့သို ့အကက်ွဲထနထသာ ကမ်ွးသးီ။ ကမ်ွးသးီသပခ။ betel nut

ကမ်ွးအတိ် န ကမ်ွးရကွ၊် ကမ်ွးသးီ ထံုေးစသညတ်ိုက့ို ထေည့်ထေားရထသာ အရာ။ ကမ်ွးအစ။် ကမ်ွးကလပ်။ betel box

ကကျွေ

ကကျွေ့ နဝိ cottony

ကကျွော  ကကိ fried fish

ကကျွေိ့ ကကျွေိ့ ၁ ကက ိ ကကျွေိ့ ကကျွေိ့ ပမညသ်ည။် chirp

ကကျွေိ့ ကကျွေိ့ ၂  န ကကျွေိ့ ကကျွေိ့  ပမညထ်သာအအသ။ံ voice

ကကျွေးီ  ၁  ကက ိ vociferate

ကကျွေးီ၂  ကကဝိိ   ဆူညထံအာင်အားစိုက၍်ထအာဟစလ်ျက။်  ထအာ်သမှံာ ကကျွေးီသ၊ံ ထတာလံုးည ံ ဓမ္မက ။ vociferate

ထကကျွေး

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကမ်ွးတစဆံု်
ညက် စဉ်

စဉ်

ယင်းအသးီကိုစားလျှင် ကမ်ွးစားရာမှထွေကထ်သာ အရညနှ်င့်တထူသာ အပင်တစမ်ျို း။ နွာလျှာကကးီပင်။  မွန်   အပွိတ ်။  ထဆးသဒေ္ဒါ  
အိုးပွတ ်။  ကမ်ွးဖဲပင်၊ ကမ်ွးဖတပ်င်၊ ကမ်ွးဖိတပ်င်၊ ကမ်ွးပဖည့်ပင်၊ ကမ်ွးရညပ်င် ဟလုညး်သုံးကကသည။် စဉ်

ကမ်ွးဖတမွ်ား
ထယာင် စဉ်

ကမ်ွးရကွက်ိုနုပ်နုပ် စဉ်း၍မီးပင်ငပီးချကထ်ေားထသာ ဘန်ိးအဆီပဖင့် ထရာနယက်ာ မီးရှ့ိုရှိုကရ်ထသာမူးယစထ်ဆးတစ ်မျို း။  ဘန်ိးလင်
ယှူ လ့ုိ၊ ကမ်ွးဖံုထပခာကပ်င်၊ အထသာကမိ်ဟ ု ဘန်ိး ။  ကမ်ွးမစုံ၊   ဆီးမစုံ ထသာကထ်တက၊ ကမ်ွးဖံု  ထတး ။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ယင်းအသးီကိုစားလျှင် ကမ်ွးစားရာမှထွေကထ်သာ အရညနှ်င့်တထူသာ အပင်တစမ်ျို း။ နွာလျှာကကးီပင်။  မွန်   အပွိတ ်။  ထဆးသဒေ္ဒါ  
အိုးပွတ ်။  ကမ်ွးဖဲပင်၊ ကမ်ွးဖတပ်င်၊ ကမ်ွးဖိတပ်င်၊ ကမ်ွးပဖည့်ပင်၊ ကမ်ွးရညပ်င် ဟလုညး်သုံးကကသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ယင်းအသးီကိုစားလျှင် ကမ်ွးစားရာမှထွေကထ်သာ အရညနှ်င့်တထူသာ အပင်တစမ်ျို း။ နွာလျှာကကးီပင်။  မွန်   အပွိတ ်။  ထဆးသဒေ္ဒါ  
အိုးပွတ ်။  ကမ်ွးဖဲပင်၊ ကမ်ွးဖတပ်င်၊ ကမ်ွးဖိတပ်င်၊ ကမ်ွးပဖည့်ပင်၊ ကမ်ွးရညပ်င် ဟလုညး်သုံးကကသည။် စဉ်

ကမ်ွးသးီကကက်
ချးီ စဉ်

ကမ်ွးသးီဖူ
ဒေထယာ စဉ်

ကမ်ွးသးီဖူး
လကထ်ကာက် စဉ်

ကမ်ွးသးီဝှက်
တမ်း

 နှစဖ်ကခဲွ်ငပီး တစဘ်ကက် ငါးထယာကစ်ဆုိီပါစိ့ု၊ တစထ်ယာကတ်င်ကိုတစထ်ယာကထ်ပခကန်ငပီး ထုိေင်ကကရသည။် ဒုိေင်သမားက 
ကမ်ွးသးီခံွကို မပမင်ရထအာင် တစထ်ယာကထ်ယာကထံ်ေတင်ွဝှကထ်ေားငပီးရာှ ထစသည။် ရာှမရလျှင်ထနာကက်လူထရှ့သိ့ု တကင်ပီး
တစအ်ားခုန််၍ကျသည့်ထနရာတင်ွ ထနရသည။် ငါးကကမ်ိတိုင်တိုင် ရာှ၍ မရလျင်တစက်ကမ်ိအနုိင်ရသည။်  တစပဲွ်တင်သည။်

Arakan’s game(hide and 
seek) စဉ်

ကမ်ွးသးီသာွး
ကကား စဉ်

စဉ်

 ၁၊ တင့်တယလှ်ပထသာ။ ထပပပပစနူ်းညံ့ထသာ။ ၂၊ ရှုချင်စဖွယတ်င့်တဘထ်သာအဆင်းအသင်ွရှိ ထသာ။ထကာင်းမွန်ထလျာအမာထသာ။  
ထမာင်ပဖူအဝတည်စထ်ပထပမထနပဲ အဝတထ်ကာင်း အစားထကာင်းနန့် ကကျွေ့ လ့ုိနီတတထ်တ ။ စဉ်

 ဆီကို ပူထအာင်ထဆာင်ငပီး ယင်းဆီပူတင်ွထေည့်၍ ကျကန်ပ်ထအာင်လုပ်သည။်  ငါးထကကာ်သည ်။  မုန့်မုန့်တာွကာ၊ ဆီနှင်ကကျွော၍  ထော
နု ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

 အားစိုက၍်အသကံျယထ်လာင်စာွထအာ်ဟစသ်ည။်  သမီးကကာညို ၊ ကကျွေးီလ့ုိငုိ   ထတး ။  ဟစက်ာ ကကျွေးီငုိ၍သာ  ဗမာချ ီ။  ရင်ှရင်ှ
လညး် ကကျွေးီ၊ မိရင်ခွင်ဝင်လုိငပီး  ထတး ။ စဉ်

စဉ်



.

ထကကျွေး ကကိ စားရန်အလုိငှ့ာ အစာထပး၍စားထစသည။် feed

န ထကကျွေးတုံထ့ကကျွေးပပန် အစဉ်လာအားပဖင့် ထကကျွေးထမွးပပုစပုခင်း။ care for

ထကကျွေးထမွး    ကကိ  ၁၊ စားရန် အစားအစာထပး၍စားထစ သည။် ၂၊ စားထရးဝတထ်ရအတကွထိ်ေန်းသမ်ိးကကည့်ရှုသည။် by the look of

  န   ထကကျွေးတုံထ့ကကျွေးပပန် အစဉ်လာအားပဖင့် ထကကျွေးထမွးပပုစပုခင်း။ care for

ကကျွေဲ န လယထွ်ေန်ရာတင်ွအသုံးပပူသည့်တရိစိ္ဆာန် တစမ်ျို း။ buffalo

ကကျွေထဲကာ်သးီ န ထရာှက၊် သမ္ဘရာမျို းတါင်ပါဝင်သည့်သစသ်းီတစမ်ျို း။ lemon

န   အသးီရညှရ်ညှအ်ဖျားအနညး်ငယထ်ကက ်ထကာကရ်ှိထသာသရကသ်းီတစမ်ျို း။ mango

ကကျွေခဲတ် ကကိ ကကျွေနှဲစထ်ကာင် ဥချို ပဖင့်တိုးထဝှက့ကသည။် two buffalo fighting

ကကျွေခဲတတ်င် န  ဦးထခါင်းနှင့်တင်ပါးပမှင့်၍အလယထ်ကျာရုိးချို င့်ထနထသာ ကကျွေ၊ဲ နွားစသည။် ယင်းကဲ့သို ့ကကျွေ၊ဲနွားတိုက့ို မထမွးစာထကာင်း ။ type of buffalo

ကကျွေခဲျးီစား န bird

ကကျွေခဲျးီပုိး န  ကကျွေထဲချး၊ နွားထချးမှထပါကဖွ်ားတတထ်သာထချးပုိးထုိေးတစ ်မျို း။ Dung-beetle

ကကျွေခဲျကထ်ပါက် န type of buffalo

ကကျွေစဲးီဗျို င် န ကိုယလံု်းပဖူ၍နှုတသ်းီဝါငပီး၊ ကကျွေထဲကျာထပါ်စးီ၍လညး်ထကာင်း အစာရာှစားတတထ်သာဗျို င်းတစမ်ျို း။ bittern

န ကကျွေအဲငမီးဖျား၌ စန်ွလကသ်ညး်ကဲ့သို ့ထကာကထ်ကာကပ်ါထသာကကျွေမဲျို း။  ယင်းကကျွေမဲျို းကို မထမွးစားထကာင်းထရးွသည ်။ type of buffalo

ကကျွေဇဲရက် န bird

  ကကဝိိ  ဥပစါ  ၁၊ အပမင်မထတာ်ထသာမသက့်မထလျာ်ထသာ အားပဖင့်။၂၊ လူမှုကျင့်ဝတဆ်န ့က်ျင်ထသာအားပဖင့်။ unseemly

ကကျွေနဲဖါးစးူ န  အပွင့်တတံင်ွအသးီငယစ်တီန်း၍ သးီထသာ အပင်။ ကကျွေနှဲာထခါင်းချတိအ်ပင်။ none

ကကျွေနုိဲင် န buffalo

ကကျွေနုိဲင်ခံ ကကိ duty for first run

ကကျွေနုိဲင်လု ကကိ ဥပစာ  မိမိ ပုိင်နကက်ိုထေား၍   သတူစပ်ါးပုိင်နကက်ိုကျူးထကျာ်ဝင်ထရာကသ်ည။် invade

ကကျွေနုိဲသ့းီ န   လူတို၏့ ကိုယ၌် ကကျွေနုိဲသ့းီကဲ့သို ့တွဲလျား၍ထပါကတ်တထ်သာ အသားမာ တစမ်ျို း။ none

ကကဝိိ   ရုတတ်ရက ်ထပျာကက်ယွသ်ာွးသည ်။ အမှတမ်ထေင်ပဖစထ်ပါ်ထသာ အားပဖင့်။ absent mindedly

ကကျွေဗဲကက်ား    န    ဦးချို ကားထသာကကျွေ။ဲ buffalo

ကကျွေမဲတုံး၁ န   ပင်လယင်ါးတစမ်ျို း။ fish

ကကျွေမဲတုံး    ၂ န   none

န ကထလးမျာအပ်ိထသာ ညဉီးအချန်ိ။ evening

ကကျွေလူဲးအိုင်  န   ကကျွေလူဲးထသာရမံည့န်ွအိုင်။  ဥပစာ  မိန်းမ၏အဂမင်္ဂါဇာတ။် bog

န  ကကျွေထဲသးထပါကရ်ည ်အနံရ့ှိထသာ ထရထနပုိး ထကာင်တစမ်ျို း။ none

ကကျွေသဲညး်မုန ့ ် န type of rakhine cake

ကကျွေအဲပုိူင်း န မျကနှ်ာ၊ ကိုယလ်ကစ်သညသ်န ့စ်င်ရထသာချညပွ်၊ အထမွးဖွာရကလု်ပ်သည့် အထေညပုိ်င်း။ မျကနှ်ာ သတုပု်ဝါ။ shawl

စဉ်

ထကကျွေးစဉ်ထကကျွေး
လှည့် စဉ်

စဉ်

ထကကျွေးလည်
ထကကျွေးပတ ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကျွေကဲန်
ထကာက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကျွေထဲချး၊ နွားထချးမှ ပုိးတိ့ုကိုလညး်ထကာင်း၊ ကကျွေထဲနာက၊် နွာထနာကလုိ်က၍်လညး်ထကာင်း ပုိးမမားတိ့ုကိုစားထသာကထ်လ့ရှိထသာ 
ဆကရ်ကတ်စမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

 ကကျွေ၊ဲ နွား တိ့ု၏ ကန်ုးထဗွနှင့်ချကထ်ဗွ တည့်မတထ်တထသာ ကကျွေ၊ဲ နွားစသည။်  ထဗွထပါက ်ဟလုညး်ထခါ်သည။်   ယင်းသိ့ုကကျွေ၊ဲ နွား တိ့ု
ကိုမထမွးစားထကာင်း ။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ကကျွေစဲန်ွး
လကသ်ည် စဉ်

ကကျွေထဲချး၊ နွားထချးမှ ပုိးတိ့ုကိုလညး်ထကာင်း၊ ကကျွေထဲနာက၊် နွာထနာကလုိ်က၍်လညး်ထကာင်း ပုိးမမားတိ့ုကိုစားထသာကထ်လ့ရှိထသာ 
ဆကရ်ကတ်စမ်ျို း။ စဉ်

ကကျွေတဲစဖ်က်
နွားတစဖ်က် စဉ်

စဉ်

၁၊ ထဝှတိုင်း အနုိင်ရထသာ ကကျွေ။ဲ ခတတ်ိုင်းအနုိင်ရထသာကကျွေ။ဲ ၂၊ ကကျွေတဲစအ်ပ်ုလံုးကိုအပ်ုထိေန်းထစာ ကကျွေ။ဲ  အဝတမ်မက၊် ကျုတည်န်ွ
အိုင်က၊ ကကျွေနုိဲင်တကသ်ိ့ု  ထဒွေး ။ စဉ်

ဥပစာ  အရှံုးပဖင့်ထရှ့က ထွေကထ်ပပးရသည။်  အထပပငပိုင်၊ ထလှငပိုင်၊ ပမင်းငပိုင် စသညတ်ိ့ုတင်ွ အနုိင်ရထသာသသူည ်ထရှ့က ရှိစငမဲ
ပဖစသ်ည။် ကကျွေ၊ဲ နွား တင်ွကားအနုိင်ရထသာ ကကျွေ၊ဲ နွားသည ်ထနာကက်သာရှိသည။်  တစစ်ုံတစခု် ထသာအတတအ်ညာက ိတတသ်ည်
ဟ ုတာဝန််ယ၍ုလုပ်ထဆာင်ရာ၌မိမိတာဝန်ကျ ထရာကသ်ည့်အတကွ ် ကကျွေနုိဲင်ခံထက၊ တင်ကကးီထရ  ဟဆုိုရုိးစ၀ကားပပုကကသည။်  
၈အတတခံ်သည့်အတကွ ်ပင်ပန်းရသညဟ် ူ၏ ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကျွေထဲပျာကနွ်ား
ထပျာက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

မုိးဦးကျစ အခါ၌ မုိးထသာကခ်ျန်ိတင်ွ  ထမာင်ချစသ်၊ူ ထမာင်ချစသ် ူဟသုာယာစာွသဆုိိပမညထ်သာ  မညး်နကထ်သာ အဆင်းရှိ၍ 
အငမီးနှစခွ်ရှိထသာ ပုိးမမားထကာင်ကိုစာနန်ထသာငှကတ်စမ်ျို း။ စဉ်

ကကျွေရုိဲင်းသင်ွး
ချန်ိ  စဉ်

စဉ်

ကကျွေသဲးီထပါကမ်
ပုိး စဉ်

ဆန်မုန့်် ညကက်ိုထံုေးကကကတ်ကရ်ည ်သင့်ထတာ်သလုိထေည့်ငပီးသကကားရညနှ်င့် ထဖျာ်ကာ၊ ခန့််ထအာင်ကျို ချက၍်အထအးခံထေားထသာ 
စားဖွယမု်န့်တစမ်ျို း။  ဆင်ဝထလာကမု်န့်၊ ထေမင်မဲထက၊ ကကျွေသဲညး်မုန့််နှင့်  ပဒုေမ္မာ ။ စဉ်

စဉ်



.

ကကျွေအဲိုင် န   ကကျွေတဲိုလဲ့ထလျာင်းပွတတ်ိုက၍်ထပျာ်ပါးရာ ရမံရှိထသာ ကျင်း။ ရမံညန်ွထရအိုင်။ bog

ကကျွေတ်

ကကျွေက ်   န    ကကျွေကခ်နဲ ငါးပွကသ်။ံ none

   ကကိ  ၁၊ မခံချ ိမခံသာဆင်းရကဲကးီစာွခံစားရသည။်  ထိေပ်ထေက၌်မူ၊ ကကျွေတက်ကျွေတဆူ်ထက၊ထရပူကျသို ့ ပန်း ။ ၂၊ထရတပွတပွ်တဆူ်သည။် pain

 ကက ိ boiling water

  ကကိ စးူရဟှစ ်ထအာ်ထသာအသ ံတစင်ပိုင်တညး် ထွေကထ်ပါ်လာသည။် bray

   ကကိ   စးူရ ှဆူညထံသာအသမံျားစာွပဖစထ်ပါ်သည။် bray

ကကျွေတ် ကကိ grow

ကကျွေတဆု်ပန် န သသံရာမှ လွတထ်ပမာကထ်ကကာင်းထတာင်းထသာဆု။ wish

ကကျွေတန်ာ န ထယာကျ်ားတို၏့ထပါင်ချို င်ကကား၌ထပါကတ်တထ်သာ ယားနာ။ scare

ကကျွေတတ်မ်းဝင် ကကိ သသံရာမှလွတထ်ပမာက၍်  နိဗ္ာန်တညး်ဟထုသာ   တစဖ်ကက်မ်းသိုထ့ရာကသ်ည။် arrive haven

ကကျွေံ ကကိ commit

ကကျွေန်၁    ကကိ break bamboo in half

ကကျွေန်၂    န I

ကကျွေန်၃ န   သတူစပ်ါးထံေတင်ွ အခုိင်းအစခံထနရသ။ူ အထစခံ။ housekeeper

ကကျွေန်ခံ  ကကိ   အခုိင်းအထစခံသည။် slave

ကကျွေန်ဆုိးမ    န   အကျင့်စာရတိ္တ မထကာင်း ပပညတ်န်ဆာမ  ဟနိှုမ့်ချထပပာဆုိထသာစကားလံုး။ strumpet

ကကျွေန်ဇာ    န none

ကကျွေန်ထဒေသူ    န I

ကကျွေန်ပန်း    န  အနံ ့ပပင်း၍ အရကွဝ်န်းဝန်းရှိသည့်ထဆးဘကဝ်င်ထသာချုံပင်တစမ်ျို း။ စန်ွပန်းဟလုညး်ထခါ်ကကသည ်။ ထကကာင်ပန်းပင်။ flower

ကကျွေန်မ    န

ကကျွေန်မ ဂုန်းမ    န

ကကျွေန်ရုိ ့    န none

ကကျွေန်သထပါက်    န rotter

ကကျွေန ့၁်    န none

ကကျွေန ့၂်    နဝိ I

ကကျွေန်း၁    န   ထကျးလက။် ထတာရာွ။ ထကျးရာွ။ village

ကကျွေန်း၂    န   အဖုိးတန်ထသာ သစမ်ာ တစမ်ျို း။ cedar

ကကျွေန်း၃    န   ထရပတလ်ညဝုိ်င်ရလံျကရ်ှိ ထသာ ထပမအရပ်။  ပပညမ်ှုတင်းကျန်း၊ စစထ်တကွကျွေန်း၌  ဂဏာန်း ။ island

ကကျွေန်း၄    ကကိ at the end of

စဉ်

စဉ်

ကကျွေကက်ကျွေက်
ဆူ၁ စဉ်

ကကျွေကက်ကျွေကဆူ်  
 ၂

၁၊ လှုပ်လှုပ်ရရွ၊ွ မငငိမ်မသက၊် ထထွေးယကှစ်းူရထှသာ အသမံျားစာွပဖစထ်ပါ်သည၊်  ကကျွေတက်ကျွေတလ်ညး်ဆူ၊ ထိေပ်မှာပူထလ၊ ထရပူ
ထဆာကသ်ိ့ု  ရာမ ။ အထေပ်ထေပ်အခါခါ ဆူညလံျက။်  ထကာင်းကင်ဗရပွက၊် ဆူ ကကျွေတက်ကျွေတလ်ျင်  အရန်ိ ။ စဉ်

ကကျွေကက်ကျွေကည် ံ စဉ်

ကကျွေတက်ကျွေတ်
ရုိက် စဉ်

၁၊ ထွေကထ်ပမာကသ်ည။်  ဝဋ်မှကကျွေတသ်ည ်။ ၂၊ အလံုးစုံပဖစသ်ည။်  ပင်လံုးကကျွေတထ်ယာင်ပန်းပွင့်သည ်။ ၃၊ ပပုတထွ်ေကသ်ည။်  အမံု
တစဆ်င့်၊ အပွင့်တထေပ်၊ ရင့်ထရာ်ကာပဖင့်၊ ကကကီကကကျွေတထ်က၊ ပွင့်ချပ်ဝကဆံ်  ထကာ် ။  နှပဖာတကူ၊ွ ထမခလာနှင့်၊ ချို င်ရာကကျွေတ်
ထယာင်၊ ကကို းပဖတက်ကထသာ်  နာရဒေ ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
  ၁၊ ကျူးသည။် လွန်သည။် ၂၊ လွန်ထပမာကသ်ည။်  ဂုနိကကကျွေ၊ံ နကပ်ဖန်မုိးထေ၊ ခါးကိုကိုင်၊ လုိင်ကိုဖကထ်က၊ ဝင်ကတဖ့ုိ်ပျာ   ထတး 
။  ကကမ်းထပါကက်ကျွေထံက၊ နှုတရ်ထရ၊ ပဇကကျွေ ံနှတက်ကျွေ ံထက၊ နှုတမ်ရ  ပံု ။ ၃၊ နစပ်မုပ်ဝင်သည။်  ညန်ွပွကထ်ေပ်ကျင်၊ ကျုတက်ကျွေဝံင်ထက၊ 
ငခီငင်မရ  ဝိဇယ ။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

   ဝါး၊ သစ ်စသညက်ိုဓါးပဖင့် ခုတပ်ဖတ၍် အပုိင်းပုိင်း ပပတသ်ာွးသည။်  ခုနှစထ်ေပ်မှာ၊ ထပခာကထ်ေပ်လညး်ကကျွေန်၊ သငံခိုင့်ကကးီမှာ၊ တ
ထေပ်ကျန်ထရ  စနန္ဒား ။ စဉ်
  ၁၊ အကကျွေန်မှ “အ”ကိုပဖုတ၍် အတိုထကာက ်ကကျွေန် ဟသုုံးနှုန်း ထသာ စကားလံုး။ ၂၊ ကကျွေနု်ပ်။ ကကျွေန်ထတာ်နိှမ့်ချ ထသာ သထဘာပဖင့် 
မိမိကိုယက်ို ညန်ွပပထသာ စကားလံုး။ ၃၊ ရုိထသထလးစားထသာအားပဖင့်ထပပာထသာစကားလံုး။  ကကျွေနု်ပ်တိ့ုသုံးထဖါ်၊ စတိခ်ျင်းထပျာ်ထက၊ 
ညညီာထကျာင်းထဆာကထ်ပ၍  ထမတတွာတ ု။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

  ကကျွေန်ထတာ်၊ ကကျွေနု်ပ် စသညပ်ဖင့်မိမိကိုယက်ိုနိှမ့်ချ၍ ညန်ွပပထပပာဆုိးထသာ စကားလံုး။  ထအထလာဇာရ၊ီ သျှင်မင်းကကးီ၊ ကကျွေန်ဇာရာ
ထပပာထမ၊ ကကျွေန့်စကားကို၊ စိ့ စိ့ ရမီနားတည ် ဓမ္မက ။  နှုတပ်ဖင့်မအပ်၊ သျှင်မင်းကကးီကို၊ ကကျွေန်ဇာလကပ်ဖင့်အပ်  ဓမ္မက ။ စဉ်

  ကကးီသကူို ရုိထသ ထလးစားထသာအားပဖင့်မိမိကိုယက်ို ညန်ွပပထသာ စကားလံုး။ မိမိကိုယက်ိုနိှမ့်ချထသာအာပဖင့်ညန်ွပပထသာ
စကားလံုး။  နတပ်မတမ်နီ၊ ကကျွေန်ထဒေသကူို၊ သာသာမုိးမစ ီ ဓမ္မက ။ စဉ်

စဉ်

  ၁၊ ကကျွေန်မိန်းမ။ ၂၊ မိန်းမတိ့ုသည ်မိမိကိုယက်ို နိှမ့်ချထသာအားပဖင့်ညန်ွပပထသာစကားလံုး။ ၃၊ သတူစပ်ါးကိုနိှမ့်ချလုိ၍ထပပာ
ဆုိးထသာစကားလံုး။

lesser wife; female 
atten-dant စဉ်

  ၁၊ ကကျွေန်မိန်းမ။ ၂၊ ဘရုင်၊ မိဖုရာ၏အပခံအအရ၊့ နန်းတင်ွးအမှုလုပ်ထသာမိန်းမများ။ ထမာင်မမျဿံ။  ထခခရမံျားလှ၊ နန်းထဝယမှံာ၊ 
ကကျွေန်ဂုန်းမတိ့ု  ထကာ် ။

lesser wife; female 
atten-dant စဉ်

ငါတိ့ု၊ ကကျွေနု်ပ်တိ့ုစသညပ်ဖင့် အထရအတကွတ်စထ်ေကပုိ်၍ ထရတကွရ်ာ၌သုံးထသာဗဟဝုုစစ်ကားလံုး။  စျာပနာအလုိ၊ ဖုတသ်ငဂိုဟ၊် 
သငဂိုဟပ်စမ်ည၊် ထေင်းန့ံသာကို၊ ကကျွေန်ရ့ုိ၊ရာှလီထရ  ဓမ္မက ။  ငါးပါးရုိသ၊ီ သျှင်မင်းကကးီကို၊ ကကျွေန်ရ့ုိလကအ်ပ်ုချ ီ ဓမ္မက ။ စဉ်
  ၁၊ သတူစပ်ါးအားနိှမ့်ချ၍ထပပာဆုိးထသာစကားလံုး။ ၂၊ ကကျွေန်နှင့်သထူတာ်ထကာင်းထပါင်းထဖါ်၍ရထသာ သား။  အမျို းယတုထ်သာ၊ 
ညံ့ထသာသဟူ၏ူ ။  မယက်ဝုဏက်ို၊ ကကျွေန်သထပါကမ်ျှ၊ မထထောကခ့ဲ်ကျင်၊ နန်းဘုံခွင်က၊  နှင်ကာလညး်ချ  ဝိဇာယ ။ ၃၊ သတူစပ်ါး
အပ်ုချုပ်အပ်ု ချုပ်မှုထအာကတ်င်ွ အနိှမ်ခံရပခင်း။ စဉ်
 ၁၊ အကကျွေန်မှ “အ”ကိုပဖုတ၍် အတိုထကာက ်ကကျွေန် ဟသုုံးနှုန်း ထသာ စကားလံုး။  အကကျွေန့်၊ အကကျွေန်၊ ကကျွေနု်ပ်၊ ကကျွေန်ထတာ် စသညပ်ဖင့် 
မိမိကိုယက်ို နိှမ့်ချထသာအားပဖင့်ညန်ွပပထသာစကားလံုး။  ၂၊ မိန်းမ၊ ထယာကျ်ား တိ့ုသည ်နှမ့်ချထသာ သထဘာပဖင့် မိမိကိုယက်ို 
နိှမ့်ချထသာအားပဖင့်ညန်ွပပထသာစကားလံုး။  ကကျွေန်ကို၊ကကင်ထက ၊ သျှင်မင်းသားလညး်၊   ဓမ္မသာ ။  ကကျွေန်ငယလ်င်မှာ၊ အရင်ှလွလွ၊ 
မကကာမူထလ၊ ထံုေးပဖစရ်မည ် ထဒွေး ။ စဉ်

 ၁၊ မိမိကိုယက်ိ့်ုညန်ွပပထသာစကားလံုး။ ၂၊ ငယသ်ကူ ကကးီသကူိုပဖစထ်စ၊ ရယွတ်ကူိုပဖစထ်စ၊ ထပပာဆုိသုံးနှုန်းထသာ စကားလံုး။   ကကျွေန်
ရာဇာထပပာမည၊် ကကျွေန့်စကားကို၊ စိ့ စိ့  ရမီနားတညး်  ဓမ္မက ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစရ်ာ မကျန်ရှိ ထအာင် တပဖညး်ပဖညး်၊ ထလျာ့ပျကက်န်ုခန်းသာွးသည။်  ဆုိထသာကန်ု်းခန်း၊ ကမ္ဘာကကျွေန်းလညး်၊ 
ဥဒေါန်းမထကျ  နိသျှ ။ စဉ်



.

ကကျွေန်းကိုင်၁     ကကိ   တစက်ကျွေန်းလံုးကို ကကးီမှုးအပ်ုစိုးသည။် govern

ကကျွေန်းကိုင်၂     ကကိ   တစက်ကျွေန်းလံုးကို ကကးီမှုးအပ်ုစိုးသ။ူ potentate

ကကျွေန်းခံု    န   ကျယပ်ပန ့ထ်မာကမုိ်ထ့သာထသာင်ပပင်။ island

ကကျွေန်းချုပ်၁    ကကိ   တစက်ကျွေန်း လံုးကိုကကးီမှုး အပ်ုစိုးသည။် ၂၊ ကသဇာထပး၍ ထစစားထိေန်းကိုင်သည။် govern

ကကျွေန်းချုပ်၂    ကကိ   ယင်းသိုက့ကးီမှုး အပ်ုစိုးသည။် ကသဇာထပး၍ ထစစားထိေန်းကိုင်သ။ူ potentate

ကကျွေန်းစု    န  အနီးကပ် ပတဝုိ်င်းတညရ်ှိထနထသာ ကကျွေန်းများ။ islands

ကကျွေန်းစယွ်    န  ကကျွေန်းဆွယ ် ထရထဲေသိုသ့ယွတ်န်းထုိေးထွေကထ်နထသာထကျာကစ်ယွက်န်ုးထပမ။ island

ကကျွေန်းဆန်း၁    ကကိ  ထသာင်ပဖစထ်ပါ်လာသည။် ထသာင်ပဖစထွ်ေန်းကျယပ်ပန ့လ်ာသည။်  be robust; be sprightly

ကကျွေန်းဆန်း၂    ကကိ  ထသာင်ပဖစထွ်ေန်းကျယပ်ပန ့လ်ာပခင်း။ be robust; be sprightly

ကကျွေန်းထတာ    န  ၁၊ ကကျွေန်းသစမ်ျားထပါကထ်ရာကထ်သာအရပ်။ ထဒေသ။ ထတာ။ ၂၊ ထကျးလက။် ထတာရာွ။ ထကျးရာွ။ village

ကကျွေန်းထိေပ်    န  ထရထဲေရှိထသာကကျွေန်း၏ထိေပ်ပုိင်း အရပ်။ island

ကကျွေန်းပုိင်    န   တကကျွေန်းလံုးကိုကကးီမှုးအပ်ုစိုးသ။ူ ပုိင်သ။ူ headman

ကကျွေန်းရာွ    န   ထကျးလက။် ထတာရာွ။ ထကျးရာွ။ village

ကကျွေန်းလင်ပင်    န  ထချာမွတထ်သာသစမ်ာတစမ်ျို း။ cedar

ကကျွေန်းလံုး န   တစက်ကျွေန်းလံုး ရပ်ရာွရှိလူများ။ settle

   န  မခံချမိခံသာထအာင်နိှမ့်ချ၍ထပပာထသာစကားလံုး။ disparagement

ကကျွေန်းဟန်ု    န တစက်ကျွေန်းလံုး ရပ်ရာွရှိလူများ။ settle

ကကျွေန်းအပ်ု    န   တစက်ကျွေန်းလံုးကိုအပ်ုချုပ်သ။ူ  ကျန်ိးရှိ ထနာကမှ်ာ၊ ကကျွေန်အအပ်ုထမာင်ညို  ကကလံျက ် ဗမာချ ီ။ island headman

ကကျွေန်းဦး    န south island

ကကျွေမ်း၁    ကကိ   ၁၊ ချစခ်င်ရင်းနီှးသည။်  အကကျွေမ်ဝင်ထက၊ အပင်ထပါကထ်တ  ပံု ။ ၂၊ထလ့လာပွန်းတးီသည။် commune

ကကျွေမ်း၂    ကကိ exhaust

ကကျွေမ်းကျင်    ကကိ  တစခု်ခုထသာပညာရပ်ကိုတတသ်လိိမ္မာသည။် intellectual

ကကျွေမ်းစိုက်    ကကိ  ထပမ၌ ဦးထခါင်းကိုစိုကသ်ည။်

ကကျွေမ်းတာလန်    ကကိ   ဦးစိုကထ်ပပာင်းပပန်ပဖစသ်ည။် diving

ကကျွေမ်းထုိေး    ကကိ diving

ကကျွေမ်းပစ်    ကကိ ဦးထခါင်းကိုထပမမှာ မစိုကပဲ် ကိုယက်ိုလညထ်အာင်တစပ်တက်ကျွေမ်းထုိေးသည။် diving

ကကျွေမ်းပပန် ကကိ ဦးထခါင်းကိုထပမ၌ ထစါကထုိ်ေးငပီးကိုယက်ိုတစဘ်ကသ်ိုပ့ပန်၍လိမ့် ထစသည။် diving

ကကျွေမ်းဝင်    ကကိ  ရင်းနီှးခင်မင်သည။် commune

ကကျွေန်ိ    န   ကကျွေန်းငယ။် ငယထ်သာကကျွေန်း။  ကကျွေန်းငယက်  ကကျွေန်ိ၊ ပပင်ငယ ် ခပိန်ထတာင်ငယထ်က  တွိန်   ရုိးရာ ။ island

ကက

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကျွေန်းသားင
မန်း စဉ်

စဉ်

စဉ်
  ၁၊ စထုပါင်းထနထုိေင်ကကထသာကကျွေန်း၏ထတာင်လကအ်ရပ်။ ၂၊ထရထဲေရှိကကျွေန်း၏ထိေပ်ပုိင်းအရပ်။  အချို ထ့သာကကျွေန်းရာွ၌ ရာွ၏ထတာင်
ဘကက်ို ကကျွေန်းဦးဟသုမုတထ်ေား၍ ယင်းကကျွေန်းဦး၌တညထ်ေားထသာထစတ၊ီ ဘရုားကို လညး်ကကျွေန်းဦးထစတ၊ီ ဘရုားကိုလညး်ကကျွေန်း
ဦးထစတ၊ီ ကကျွေန်းဦးဘရုား ဟထုခါ်ဆုိကကထသးသည။် စဉ်

စဉ်

  ၁၊ စတိနှ်လံုးဆင်းရပဲင်ပန်းနွမ်းရသိည။် ပူထဆွးထသာကထရာကသ်ည်် ။  ထဖါ်ကွဲသရ့ုိူ့၊ ပူလ့ုိကကျွေမ်းထအာင်၊ လွမ်းမှုဆင်ထက  ဓမ္မာ
သာ ။ ၃၊ မီးထလာင်၍ပျကစ်းီထကကမွသည။် စဉ်

စဉ်

planted in the head in 
the ground စဉ်

စဉ်

  ၁၊ ထပမ၌ ဦးထခါင်းကိုစိုက၍် ကိုယက်ိုတစဖ်ကသ်ိ့ု ပပန်ထစသည။် ၂၊  ဥပစါ နစန်ာဆံုးရှံုးမှုများစာွ ပဖစထ်ပါ်သည။် ၂၊ ဒုေက္ခထရာက်
သာွးသည။် အခကအ်ခဲနှင့်ကကုသံည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ကက၁    ကကိ aromatic

ကက၂    နဝိ orotund

ကကကက၁    ကကဝိိ high

ကကကက၂    ကကဝိိ wrathful

ကကကကမွမွ    နဝိ orotund

ကကကကရရွွ    နဝိ orotund

ကကကကလွ့လွ့    နဝိ  ထေညဝ်ါခန် ့ည်ားထသာ။ သစလွ်င်ဆန်းပပားထသာ။ orotund

ကကချီ   ကကိ  ကကးီပမတထ်သာပုဂ္ိုဂ လ်  သာွးလာသည။ထတာထနရဟန်း၊ထလျှာ်သကမင်္ဂန်း ပဖင့် ၊ လှမ်းသာွးကကချ ီ ကင်းမထဟာ် ။

ကကလှမ်း ကကိ  ကကးီပမတထ်သာပုဂ္ိုဂ လ်  သာွးလာသည။ထတာထနရဟန်း၊ထလျှာ်သကမင်္ဂန်း ပဖင့် ၊ လှမ်းသာွးကကချ ီ ကင်းမထဟာ် ။

ကကား    ကကိ   ပလမားထပပာဆုိသည။် arrogate

ကကားကကား    ကကိ   ၁၊ မာနခကထ်ေန်သည။် ဂုဏထ်မာကသ်ည။် ၂၊ ပလမားထပပာဆုိသည။် arrogate

ကကိ့

ကကိ့ ၁    နဝိ   လှပထသာ စာလံုးကထလး   လကရ်ွီးလကသ်ား၊ ကကိ့ နီထရ ။ pretty handwriting

ကကိ့ ၂    ကကိ  ကကျွေမ်းကျင်သည။် တတပွ်န်သည။်  အဂမင်္ဂလိပ်စကားထပပာထရ၊ ကကိ့ နီယင့် ။ expert

ကကိ့ ကကိ့ ၁    နဝိ beauty

ကကိ့ ကကိ့ ၂    ကကဝိိ   အများအပပား။ အထရအတကွမ်ျားသည ်ဟဆုိုရထလာကထ်အာင်။  သားကကိ့ ကကိ့ ၊ သမီးကကိ့ ကကိ့ many

ကကိ့ ကကိ့ ချို း    ကကိ mess up

ကကိ့ ကကိ့ ခခီ၁    ကကိ exhaust

ကကိ့ ကကိ့ ခခီ၂    ကကိ    ဥပစါ နစန်ာဆံုးရှံုးမှုပဖစသ်ည။် ဒုေက္ခထရာကသ်ာွးသည။် အခကအ်ခဲနှင့််ကကုံသည။် get inttrouble

ကကိ့ ကကိ့ ထုိေင်၁    ကကဝိိ   ထသထသသပ်သပ်။ ပိပိပပားပပား။ သမ်ိသမ်ိထမွ ထ့မွ ။့ ကျုံက့ျုံယ့ုံယ့ုံ။့ သပ်ိသညး်စာွ ထုိေင်သည ်။ gently

ကကိ့ ကကိ့ ထုိေင်၂    ကကဝိိ   ထပခနှင့်လကတ်ိုတ့င်ွခွန်အားယတုထ်လျာ့ကန်ုခန်းသည။် အလွန်ထမာပန််းနွမ်းနယသ်ည။် ၂၊  ဥပစါ နစန်ာဆံုးရှံုးမှုပဖစသ်ည။် exhaust

   နဝိ extra small

   ကကဝိိ   ယဉ်ယဉ်ထကျးထကျး။ ပိပိပပားပပား။ ကျုံက့ျုံယ့ုံယ့ုံ။့ သပ်ိသည။် စာွ ထုိေင်သည ်။ gently

ကက၁ီ ကကိ ငငိတယွ ်ရာမှာ ပပုတထွ်ေကသ်ာွးသည။်ထသဆံုးသည။် ပျကစ်းီသည။် damage

ကက၂ီ    န  ၁၊ ခရုအားလံုးကိုပခုံ၍ထခါ်ထသာစကား။ ၂၊ ခရုငယတ်စမ်ျို း။ winkle

ကကကီစပ်တမ်း    န games

ကကကီရွီ    နဝိ   ၁၊အထရအတကွမ်ျားထသာ ပမာဏရှိထသာ။ ၂၊ အရယွအ်စားအလွန်ထသးထသာ။ extra small

ကကကီကတိဆ်န်    န   ပဖူထဖွးထတာကထ်ပပာင်ထသာဆန်တစမ်ျို း။  ထတာင်ရုိးသတူို၊့ အမူပခားကွဲ၊ ကကကီကတိဆ်န်ကို၊ ဝတပ်န်းဆဲွလုိ ့  ထမျာက ်။ rice

ကကကီွဲစရာ    ကကဝိိ   အသညး်ထကကလုတစမ်ျှ။  ကကကီွဲစရာ၊ ဤထလာကမှာ၊ ထမာင်နှင်ဆကမ်ပါ  ဓမ္မက ။

 ၁၊ တစထ်နရာမှ တစထ်နရာသိ့ု ထရွ့၍ လှမ်းသာွးသည။်  သားဖွားကျင်ထက၊ မီးစင်ခန်းသိ့ု၊ ပမန်းကကထရထလ  န၇ာဒေ ။ ၂၊  
ပမင့်ပမတထ်သာပုဂ္ိုဂ လ်  တစထ်နရာသိ့ုထရမထပပာင်းသာွးသည။်  မုိးစတွမုိ်းယို၊ မထနလုိထက၊ ပုဂ္ိုဂ လ်သတုခ်ျညထ်ေ၍၊ တိုင်းတပါးကကသာွး
မည ်  ထမတ္တာတ ု။  ၃၊ တကသ်ည။် ထေသည။် ထပမှာကခ်ျသီည။်  ကကးီစာွလံုးလ၊ကိုယခ်န္ဓာကို၊ အသာကကလျက ် ဆဒေ္ဒန် ။  စတိက်
ရမင်ထပျာ်၊ အင်အားထတာ်ကို၊ ထေကာကကထပမှာက ် ထဒွေး ။  သရုပ်အထလျာက၊် အလုိလုိထလ၊ နဂုိကကပျာ၊ မီးထေထတာကလ့ုိ်  နာရဒေ ။ ၄၊ 
စိုးရမ်ိထကကာင့်ကကမှုပဖစသ်ည။်သားမင်းလျာမှာ၊ ဗျာပါကက၍၊ ထသာကလညး်ထပွ  ထဒွေး ။ ၅၊  ရန့ံ လှိုင်သည။် ပဖာထွေကသ်ည။် ထမမကကို င်
သည။် ပျံ့န့ံှသည။်  ထတာလံုးကကို င်ပျာ၊ ကကို င်ကကို င်ပျံ့ထက၊ ရန့ံကကလ့ုိ  ထဒွေး ။ စဉ်

 ကကကကရရွလှွပတင့်တယထ်သာ။ ယဉ်ထကျးဖွယရ်ာထသာ။ ထကာင်းမွန်ထသာ။ ထေညဝ်ါခန်းညားထသာ။  ထငွထတာင်သထူလ၊ နတပ်ဖူလှ
မှာ၊ ဝတက်ကတန်ဆာ၊ဒွေါဒေရာကို၊ ကကည့်ပါတချက ် ထဒွေး ။ စဉ်
 ၁၊အထဆာတလျင်။ လျင်ပမန်စါွ။  ကကကကထဆာလျင်၊ ထပပးခ့ဲကျင်သည၊် လွင့်စင်ထပမမှုန့်၊ ထဆာင်းထဆာင်းတညး်  ရခုိင်ကာ ။ ၂၊ 
ယဉ်ယဉ်ထကျးထကျး။ သမ်ိထမ့ွနူးညံ့စာွ။ ပဖညး်ညင်ှးသာယာစာွ။  လှမ်းငခီကကကက၊ ဟန်ချခီျလျက ် ထကာ် ။ ၃၊ မားမားမတမ်တ။် 
တညတ်ံ့စာွ။ ၄၊ ငွါးငွါးစင့်ွစင့်ွကပဲမင်စာွ။ အလွန်ပမင့်မားစာွ။  ထရမထတာင်ထလှကား၊ ကကကကမားမား။ ထိေပ် ဖျားစင့်ွလစ ် ဆဒေ္ဒန် ။ စဉ်

  ထဒေါသပဖစလ်ျက။် အမျကထွ်ေကလ်ျက။် မာန်ပါစတိဆုိ်းထသာအားပဖင့်၊  အားပါးမနာ၊ စစက်ပ်လှာဟ၊ု မာန်ပါကကကက၊ စတိတ်က်
ထေ၍  ရခုိင်ကာ ။ စဉ်

  ထလျာကပ်တတ်င့်တယထ်သာ။ ထကာင်းပမတထ်သာ။ အသထရရှိထသာ။ ထေညဝ်ါခန့်ညားထသာ။  အဝတထ်ကာင်း၊ အစားထကာင်းနန့်၊ 
ကကကကမွမွ ။ စဉ်

  ထလျာကပ်တတ်င့်တယထ်သာ။ ထကာင်းပမတထ်သာ။ အသထရရှိထသာ။ ထေညဝ်ါခန့်ညားထသာ။  အဝတထ်ကာင်း၊ အစားထကာင်းနန့်၊ 
ကကကကမွမွ ။ စဉ်

စဉ်

(holy or respectable 
persons) come or go စဉ်

(holy or respectable 
persons) come or go စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

  ထပပပပစထ်ချာထမာထသာ။ ညညီာလှပထသာ။ တင့်တယထ်ကာင်းပမတထ်သာ ။  ရယပ်ခင်းလှတ၊ိ ရမီဒေါလီကို၊ စကီာထေားထယာင်၊ သာွးကကိ
ကကိ့ နှင့်  ထကာ် ။ စဉ်

စဉ်

  ညကည်ကထ်ကကထအာင်ဖျကဆီ်းသည။် ထကကမွထအာင်ချို းပစသ်ည။်  ယင်းကိုယကူာ၊ နှစဘ်ကက်ာနှင့်၊ ဖျကက်ာကကိ့ ကကိ့ ချို း၍  
ကသုတ ု။ စဉ်

  အလွန်ပင်ပန်းညှို းငယထ်သာအားပဖင့်။ အလွန်ထညာင်းညာပင်ပန်းသပဖင့် ထပခလကမ်ျား မလှုပ်မရာှး မသမ်ိးမဆညး်နုိင်သည်
ပဖစ၍်။ ပသပ်န်းနွမ်းနယ၍် ခွန်အားကန်ုခန်းငပီးအပ်ိရာနွင်ထလျာင်းစကထ်ခွချက ်ထနသည ်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကိ့ ကကိ့ ရွိ့
ရွိ့ ၁

  ၁၊ အထရအတကွမ်ျားထသာ ပမာဏရှိထသာ။  ယင်းပုိင် ကကိ့ ကကိ့ ရွိ့ ရွိ့  ထသျှတကိိုဇာခါရွီလ့ုိ ငပီးခီဖ့ုိလဲ ။ ၂၊ အရယွအ်စားအလွန်
ထသးငယထ်သာ။ စဉ်

ကကိ့ ကကိ့ ရွိ့
ရွိ့ ၂ စဉ်

စဉ်

စဉ်

  ထကကငါးလံုးဆုိပါစိ့ု။ ပထေမတစလံု်းထပမာကဖ်မ်း၊ ဒုေတယိနှစလံု်းထပမှာကဖ်မ်း၊ တတယိသုံးလံုးထပမှာကဖ်မ်း၊ ပဉ္မအားလံုးကို
ထပမာက၍်လကဖ်မုိးထပါ်တင် ထစငပီးယင်းကိုတဖန်လကပ်ဖင့်ဖမ်း ကစားထသာနညး်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

have one’s heart in 
one’s boots စဉ်



.

ကကကီက၁ီ    နဝိ   ၁၊အထရအတကွမ်ျားထသာ ပမာဏရှိထသာ။ ၂၊ အရယွအ်စားအလွန်ထသးထသာ။ extra small

ကကကီက၂ီ   နဝိ   အရယွအ်စားအလွန်ထသးထသာ အလံုးကထလးများ။ small spot

ကကကီကရီွီရွီ    နဝိ   ၁၊အထရအတကွမ်ျားထသာ ပမာဏရှိထသာ။ ၂၊ အရယွအ်စားအလွန်ထသးထသာ။ extra small

ကကခုီပ်တမ်း    န games

ကကစီရိ့ ထသျှ    န   ၁၊ စပါးအမျို းအမညတ်စခု်။ ၂၊ အထရအတကွမ်ျားထသာ ပမာဏ ။ ထသးငယထ်သာ အထရးမပါထသာ အရာ။ small

ကကစီိ့    န   ၁၊ထသးငယထ်သာအရာ ဝတ္တ ု။ ၂၊ ထသးငယထ်သာ ခရုပဖူငယတ်စမ်ျို း။ winkle

ကကစီက္က ူ     န   ပဖူထဖွးထပပာင်ထချာထသာ စက္က ူတစမ်ျို း။ white paper

ကကပုီပ်    န    ထဆးဘကဝ်င်ထသာ  မီးခုိးပပာထရာင်တင်ွပါထသာ ထကကခရုတစမ်ျို း။ winkle

ကကရီရီီ နဝိ   ၁၊အထရအတကွမ်ျားထသာ ပမာဏရှိထသာ။ ၂၊ အရယွအ်စားအလွန်ထသးထသာ။ extra small

ကကရီဆီမ်း န အထပါ်ယထံကကရညပ်ဖင့် သတုလိ်မ်းထေားထသာ သတ္ုတစမ်ျို း။ enamel metal

ကကထီရာင် န ပဖူထဖွးထတာကထ်ပပာင် ထနထသာအထရာင်။ white

ကကထီသျှ န ပဖူထဖွး၍ထသးငယထ်သာထကကတစမ်ျို း၊ စပါးအမျို းအမညတ်စခု်။ grain

ကကထီသျှမုန ့် န ထကကထစလံု့းခန ့ရ်ှိ ပဖူထဖွးထသာ မုန ့တ်စမ်ျို း။ a snack

ကကအီန် န ထပခာကမ်ျကနှ်ာရှိ အန်စာတုံးပဖင့် ကစားရထသာ ကစားနညး်တစမ်ျို း။ die

ကကးီ၁ န borrowed money

ကကးီ၂ ကကိ ထအာ်ဟစသ်ည။် အသကံျယစ်ာွပပုသည။် vociferate

ကကးီထကကာ် ကကိ ပပင်းထေန်စာွ ငုိထကကးဟစထ်အာ်သည။် ဆူညစံာွပပုသည။် squall

ကကးီချးီ ကကိ ထငွကို အတိုးထပး၍ထချးယသူည။် borrowed money

ကကးီဆပ် ကကိ ထချးယထူေားထသာထငွ စသညက်ိုပပန်ထပးစသညက်ို ပပန်ထပးသည။် return borrowed money

ကကးီတင် ကကိ ထချးယထူေားထသာထငွ စသညက်ိုပပန်ထပးစသညက်ို ပပန်ထပးသည။် return borrowed money

ကကးီတိုးငမီးချ ကကိ ထငွထချးထသာ အလုပ်ကို လုပ်သည။် renter

ကကးီထူေ ကကိ be deeply in debt

ကကးီပူ ကကိ သတူစပ်ါးအားထပးဆပ်ရန်ရှိထသာ ထငွထကကးကို မထပးဆပ်နုိင်သည့် အတကွထ်ကကာင့်ကကမှု ပဖစသ်ည။် fret

ကကးီငမီ န တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာသထံူေမှ ထချးယထူေားထသာ ထငွထကကး။ borrowed money

ကကးီသျှင် န တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာသအူား ထကကးထငွ စသညတ်ိုက့ို ထချးထေားသ။ူ renter

ထကကး

ထကကးထကကာ် ကကိ ဆူညသံည။် ထအာ်ပမညသ်ည။် noise

ထကကးထကကာ်သံ န ဆူဆူညညံ ံထအာ်ဟစထ်သာအသ။ံ hubbub

ထကကးဟစ် ကကဝိိ ဆူဆူညညံ ံကျယထ်လာင်ထသာအသပံဖင့်   ထအာ်ဟစလ်ျက။် vociferate

ကကယ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

   ခရု ဇယက်ိုထပမှာက၍်လကဖ်မုိးထပါ်တင်ွတင် ထစငပီလျှင်ယင်ဇာယက်ို တစဖ်န်လကပ်ဖင့်ခုပ်၍ဖမ်းကစားရထသာ ကစားနညး်တစ်
မျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

ထနာင်မှပပန်ဆပ်မညဟ် ုထချးယထူေားထသာထငွ။ သတူစပ်ါးက ပပုထေားခ့ဲဘးူထသာထကျးဇူ။ လကစ်မသတထ်သးထသာ လုပ်ငန်း။ 
ဝယယ်လူာထသာ ပစည္း်အတကွ ်မထပးရထသးထသာ တန်ဖုိးထငွ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကးီခမီးစသညတ်ိ့ု (ထပးဆပ်ရန်) များပပားလွန်းသည။် (ကကးီထခါင်ခုိက၊် ကကးီလည်ပင်းဆိုက ်ဟလုညး်သံုးသည်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ကကယ် နဝိ ထပါများပပည့်စုံထသာ၊ တိုးတကက်ကးီပွားထသာ။ wealthy

ကကယပ်န်းပင် န ခဏချင်းကကယဝ်ချမ်းသာသည။် တိုးတကက်ကးီပွားသည။် proliferate

ကကယရ်မီျက် ကကိ အငမဲတမ်းဝင်ထငွ တိုးပွားထနသည။် fare

ကကယဝ် နဝိ တိုးကကယပွ်ားများထသာ။ ထပါများပပည့်စုံထသာ။ wealthy

ကကက် န ပစည္း်ဝန်ဆန်စသညက်ို ကိုကပ်ဖတဖ်ျကစ်းီတတထ်သာ သတ္တ ဝါ။ mouse

ကကကက်ျဟာ န

န ကကကက်ျစစ်ာနှင့် တထူသာမုန ့တ်စမ်ျို း။ a snack

န သထပပသးီအထရာင် အသးီသးီသည့် ကကကထ်ချးတုံးနှင့်တထူသာ အပင်တစမ်ျို း။ a plant

ကကကစ်တု် န shrew

ကကကတ်က် ကကိ ထပခသလံုး၊ ထပါင်ကကကသ်ားများ မခံသာထအာင် ထတာင့်တင်း၍ အထေကသ်ိုက့ကတကသ်ည။် muscle

ကကကထ်ထောင့် န none

န သစခွ်ပန်းတစမ်ျို း။ orchid

ကကကနုိ် ့ န ကိုယအ်ထရတင်ွ ထပါကတ်တထ်သာအသားမာဖုငယက်ထလး။ wart

ကကကမ်တုံး န အန်ုးသးီညာှတရံင်းတင်ွ ကပ်၍ထပါကတ်တထ်သာ အတ၊ံ၊ ကကကင်မီး။

န အမ်ိစသညတ်င်ွ ထေရကံပ်ရန် အလျားလုိကရုိ်ကထ်ေားထသာ တန်း။

ကကကသ်ား န လကထ်မာင်း၊ ထပခသလံုး စသညတ်ို၌့ အထကကာများ စစုညး်ရှိထနထသာ အရာ။ muscle

ကကင်း ကကိ ကျန်သည။် remain

ကကင်းကျန် ကကိ ပါမသာွး။ကန်ုမသာွး။ လုိထနသည။် necessary

ကကင်းမ့ဲ ကကဝိိ အကကင်းမ့ဲအားပဖင့် ၊ အားလံုးစုံ။ overall

ကကတ၁် န descender

ကကတ၂် ကကိ ကကတ ်ခနဲကျို းသာွးသည။် break

ကကဝိိ တရားထရရတွ ်တတတွတ်တွစ်ကားများထသာအားပဖင့်။ rattle

ကကတက်ကတ် န ကကတက်ကတ ်ပမညထ်သာအသ။ံ crunch

ကကဝိိ တရားထရရတွ ်တတတွတ်တွစ်ကားများထသာအားပဖင့်။ rattle

ကကိ တရားထရရတွ ်တတတွတ်တွစ်ကားများထသာအားပဖင့်။ မခုိင်မငမဲ ယမ်ိးယိုင်လှုပ်နဲသ့ည။် rattle

ကကတထ်ပပာက် န type of rat

ကကိ လံုးဝ လံုးလံုး ကျို းသာွးသည။် completely break

ကကတက်ကတက်ကီ ကကဝိိ မုန ့မု်န ့ည်ကည်ကထ်ကကမွပျကစ်းီထသာအားပဖင့် damage

ကကတက်ကတခ်ျို း ကကိ ထကကမွပျကစ်းီထအာင်ချို းပစသ်ည။် mess up

န ကကတက်ကတဟ် ုပမညထ်သာအသ။ံ crunch

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အရကွခ်ကျွေန်း၍ (ထဆးဘကဝ်င်သည့် ) ချုအံပင် တစမ်ျို း။ ကကတိမှ်န်။
common medical plant 
“Eclipta alba” စဉ်

ကကကက်ျစစ်ာ
မုန့် စဉ်

ကကကခ်ျးီတုံး
ပင် စဉ်

နှုတသ်းီခကျွေန်၍ (စတုစ်တုပ်မညထ်သာ) ကိုယမှ် အနံနံထသာကကကတ်စမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

န-ခပတထ်ထောင့် စဉ်

 ကကကန်ားရကွ်
ပန်း စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

spicate growth occuring 
near the stem of a coconut စဉ်

ကကကလ်
ထယာက်

rail on the wall inside 
a house စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကန်ုးတင်ွထနထသာ ထမျာ့မျို း။ ကကျွေတထ်ကာင်။ ထဆွခုနှစတ်င်ွ ငါးဆကထ်ပမာကထ်သာ အဆက။် (သား၊ ငမီး၊ ပမစ၊် တ၊ီ ကကတ ်စထသာ 
မျို းနွယ်)။ စဉ်

စဉ်

ကကတက်ကကီကတ်
ကကတ် စဉ်

စဉ်

ကကတတ်ကီကတ်
တတ် စဉ်

ကကတတ်တက်က
တတ်တ် စဉ်

အမညး်တင်ွအပဖူကကွပ်ါထသာ (ထပပာကက်ျားထသာ) ကကျွေတထ်ကာင်တစမ်ျို း။ စဉ်

ကကတက်ကတ်
ကျို း စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကတက်ကတ်
ပမည် စဉ်
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ကကိ ကကျွေတက်ကျွေတဝ်ါမျို သည။် crunch

ကကပ် နဝိ ကျို းလွယထ်သာ ၊ ဆတထ်သာ။စတိတ်ိုထသာ fragile

နဝိ သကွလ်တဖ်ျတလ်တထ်သာ ။ မထံုေမထုိေင်း၊ သကွလ်တတ်ကက်ကထသာ။ ကျို းလွယပ်ျကလွ်ယထ်သာ။ fragile

နဝိ ကျို းပ့ဲထကကထကကလွယထ်အာင် ကကပ်ထသာ။ မွထသာ။ဖွာရထှကကကွဲ လွင့်ကာွလွယထ်သာ။ ဆတထ်သာ ၊ ကျို းလွယထ်သာ။ breakable

နဝိ ကျို းလွယထ်သာ။မာဆတထ်သာ။ ကျို းပ့ဲထကကထကကလွယထ်အာင် ကကပ်ထသာ။ breakable

နဝိ ကျို းလွယထ်သာ။မာဆတထ်သာ။စတိတ်ိုလွယထ်သာ။ breakable

ကကပ်ဆတ် နဝိ စတိတ်ိုလွယထ်သာ။ကျို းလွယပ်ျကလွ်ယထ်သာ။ breakable

ကကဝိိ မထပျာ့မထပျာင်းပဲ ပျဉ်းတွဲထတာင့်တင်းလျက၊် ကျို းပ့ဲထကကထကကထအာင် ကကပ်ထသာအားပဖင့်၊ စတိတ်ိုလွယထ်သာအား fragile

ကကန်း န wrack

ကကန်းခက် န wrack

ကကန်းဆုိး န wrack

ကကန်းတုံး န ပမစထ်ရစးီပဖင့် ထမျာပါလာထသာ ထရထမျာသစတ်ုံး။ floating log

ကကန်းထေင်း န ပမစထ်ရစးီပဖင့် ထမျာပါလာထသာ ထရထမျာသစတ်ုံး။ floating log

ကကန်းထဖါင် န wrack

ကကန်းမှိုက် န ပမစထ်ရတင်ွ ထဖါင်ဖဲွ ၍့ ထနထသာ အမှိုကစ်။ု wrack

ကကန်းထရာင်း န ထရပဖင့်ထမျာပါလာထသာ သစခ်က၊် ဝါးခက၊် သစတ်ိုဝါးစ၊ အမှိုကသ်ရုိကစ်သည့် အစအုပံု။ wrack

ကကမ်းကကမ်း ကကိ ကကမ်းကကမ်းကိုက၍် ဝါးမျို သည။် crunch

ခ

ခ၁ န 2 of Burmese consonant

ခ၂ စညး် အတတိက်ို ညမန်ပပထသာစကား၊ past

ခ၃ ကကိ ကျို းနံွရုိထသစာွ ဆညး်ကပ်သည။် ထရာကလှ်ာတညရ်ှိသည။်ထိေသည။် respect

ခကျယက်ျယ် ကကဝိိ မိမိ၏ အစမ်ွးအစ ဂုဏပ်ကာသနကို ဖွင့်ထုေတက်ကားဝင့် ပလမားလျက၊် လူစမ်ွးထကာင်း လုပ်လျက။် boast

ခကျယခ်ဝန်း ကကဝိိ

ခကျဉ်း န ဒူေးဆစ၏် ထအာကထ်ပခမျကစ် ိအထေကပ်ဖစထ်သာ အစတိအ်ပုိင်း။ ထပခသလံုး။ calf

ခထကျာက် န ၁၊ထပါင်ရင်းမှ ထပခဖျားထိေပဖစထ်သာ ကိုယအ်ဂမင်္ဂါ။ ၂၊ဒူေးဆစမှ်ထပခဖျားအထိေပဖစထ်သာ ကိုယအ်ဂမင်္ဂါ။ ထပခထထောက။် leg

န ရညှထ်သာ ထပခထထောကရ်ှိထသာသ။ူ အရပ် အထမာင်းရညှသ်ယွသ်၊ူ၊ tall

န none

ခကျတိထ်သျှ န အရပ်ပုပျပ်ပိန်ပါး၍ ကကုံလီှထသာလူကျစက်ထလး။ manikin

ခခ ကကဝိိ ကျို းနံွရုိထသစာွ။ humble

ခခံုးမီှ ကကဝိိ little

ကကတက်ကတ်
မွား စဉ်

စဉ်

ကကပ်ကကပ်
ဆတဆ်တ် စဉ်

ကကပ်ကကပ်
ရတွရ်တွ် စဉ်

ကကပ်ကကပ်
လွတလွ်တ် စဉ်

ကကပ်ဆီ
ကကပ်ဆတ် စဉ်

စဉ်

ကကတက်ကတ်
ဆတဆ်တ် စဉ်

ထရတင်ွထမျာပါလာထသာ သစတ်ို၊သစစ်၊ သစခ်က၊် ဝါးခက၊် အမှိုက ်သရုိကစ်သည့်အစအုပံု။ ပမစထ်ရစးီတင်ွထမျာပါထသာ အမှိုကစ်၊ု 
ဒုိေကသ်ထရာ။ စဉ်

ထရတင်ွထမျာပါလာထသာ သစတ်ို၊သစစ်၊ သစခ်က၊် ဝါးခက၊် အမှိုက ်သရုိကစ်သည့်အစအုပံု။ ပမစထ်ရစးီတင်ွထမျာပါထသာ အမှိုကစ်၊ု 
ဒုိေကသ်ထရာ။ စဉ်

ထရတင်ွထမျာပါလာထသာ သစတ်ို၊သစစ်၊ သစခ်က၊် ဝါးခက၊် အမှိုက ်သရုိကစ်သည့်အစအုပံု။ထရစးီတင်ွ ထမျာလုိကက်မ်းတင်လုိက်
ရှိထသာ အမှိုကစ်၊ုဒုိေက။် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ထရတင်ွထမျာပါလာထသာ သစတ်ို၊သစစ်၊ သစခ်က၊် ဝါးခက၊် အမှိုက ်သရုိကစ်သည့်အစအုပံု။ ပမစထ်ရစးီတင်ွထမျာပါထသာ အမှိုကစ်၊ု 
ဒုိေကသ်ထရာ။ ပမစထ်ရတင်ွ ထဖါင်ဖ့ဲွ၍ထနထသာ အမှိုကစ်။ု ဒုိေကထ်ဖါင်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဗျညး်သုံးဆယ့်သုံးလံုးတင်ွ ဒုေတယိထပမာက ်အက္ခရာ ။ (ခငယ ်ဟထုခါ်သည်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အနုိင်လုိထသာစတိ၊် ရန်လုိထသာစတိပ်ဖင့် တစဘ်ကသ်ားအား ရုိင်းစိုင်းစာွ ကျူးလွန်ထပပာဆုိ ပပုမူလျက၊် မိမိ၏ဂုဏပ်ကာသနကို 
ထဖါ်ထုေတဝ်င့်ကကားငပီး ငခိမ်းထပခာကက်ာ အသပံဖင့် ထကကာကထ်စ လန့်ထစလျက။်

be boastful without 
having any occasion for 
it စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခထကျာက်
ရညှ၁် စဉ်

ခထကျာက်
ရညှ၂် ကဝဂမင်္ဂစတတု္'ဇ'ကကးီ အက္ခရာကို ထခါ်ထသာ အမည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်းငယ၊် စိုးစဉ်း။ အနညး်ငယမ်ျှ(အပ်ိလျက်)။ စဉ်



.

ခခံုးမီှခခံုးမမား ကကဝိိ မအပ်ိတစခ်ျက၊်အပ်ိတစခ်ျက။် lose sleep

ခချးီထစာင် န ထစာင်ကကမ်းအထေည။် rough blanket

ခနဲခ့နဲ ့ ကကဝိိ မခံချမိခံသာ ပဖစထ်အာင်ထနာကထ်ပပာင်ကျစီားထသာ အားပဖင့်။ tease affectionately

န ဟင်းလျာအပဖစ ်သုံးရထသာ ခကျွေထဲသာအထစးရှိထသာသးီထတာင့်သးီသည့် အပင်တစမ်ျို း။ ရံုးပတသီးီ။ ladyfinger

ခချဉ်ချဉ် န အသင့်အတင့်မျှသာ ချဉ်ထသာ အရသာ။ ချဉ်ပဖုံပဖုံ။့ sour

ခချို းခချဉ် န lemon

ခဂျတိထ်သျှ နဝိ not standard

ခငယ် န အက္ခရာကို ထခါ်ထသာအမည။် none

ခစား ကကိ အနီးကပ်ထန၍ ပပုစလုုပ်ထကကျွေးသည။် look after/care for

ခစားဝတတ်ာွး ကကဝိိ ကျို းနံွရုိထသစာွ။ အမှုကကးီငယ ်တိုက့ို ပပုလုပ်လျက။် ထအာကက်ျထနာကက်ျ ခံထသာအားပဖင့်။ humble

ခစခီစပ် ကကဝိိ ခခယယပပုလျက၊် ထအာကက်ျထနာကက်ျ ခံထသာအားပဖင့်။ subserviently

ခစပ် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ပပုလုပ် အတကွထ်အာကက်ျ ထနာကက်ျခံငပီထတာင်းထတာင်း ပန်ပန်ထပပာဆုိသည။် ask permission

ခဆတ် နဝိ မထံုေမထုိေင်းထသာ။ သကွလ်ကဖ်ျတလ်ကထ်သာ။ be quick/active

ခဆတဆ်တ၁် ကကိ ကျို းလွယသ်ည။် မာကကပ်သည။်သကွလ်တဖ်ျတလ်တသ်ည။် active

ခဆတဆ်တ၂် ကကဝိိ မဟတုမ်ခံ ။ ရရဲတဲင်းတင်း ။ brave

ခဆတဆ်တ၃် န မဟတုမ်ခံတတ ်ပပန်လှန်၍ ထပပာဆုိပပုမူသ။ူ talk back

ခထညာင်း ကကိ ပျပ်ဝပ်သည။် ရုိထသစာွ လုပ်ထကကျွေးပပုစသုညး်။ respect

ခဏ န moment/instant/trice

ခဏတာ ကကဝိိ အခုိကအ်တန ့မ်ျှသာ ၊ အခုိကအ်တန ့အ်ားပဖင့်။ moment/instant/trice

ခဏတစပ်ဖတ် န တိုထတာင်းထသာ အခုိကအ်တန ့။် မကကာထသးထသာ ကာလအပုိင်းအပခား။ moment/instant/trice

ခဏတစပ်ဖုတ် န တိုထတာင်းထသာ အခုိကအ်တန ့။် မကကာထသးထသာ ကာလအပုိင်းအပခား။ moment/instant/trice

ခဏဟု န လကရ်ှိအခုိကအ်တန ့။် တညဆဲ်ခဏ။ moment/instant/trice

ခတညတ်ည် ကကဝိိ မသထိယာင်ထဆာင်လျက။် မသကိျို းကကျွေန်။ connive/by-pass

ခထတာ် န အန်ုးသးီအတင်ွးရှိ အသားကို အပ်ုထေားထသာ အခံွမာ။ အန်ုးမှုတခံွ်။ coconut shell

ခတင်သးီ န အစိုးရ ဘဏ္ဍာထငွများကို ထိေန်းသမ်ိးထစာင့်ထရာှကရ်သ။ူ ဘဏ္ဍာထိေန်း။ treasurer

ခထတာက် န အထခါင်းထွေင်းထေားထသာ သစတ်ုံးစညတ်စမ်ျို း။ တုံးထမာင်း။ hollowed log

ခထတာင်း န ခါးဝတပု်ဆုိး။ လံုချ။ီ longyi

ခတမ်ိး ကကိ ထစာင်းသည။် ယမ်ိးသည။် ယိုင်သည။် leaning

ခတမ်ိးခထစာင်း ကကိ တမ်ိးသည။် ယွဲသ့ည။် ထစသွည။် ယမ်ိးသည။် မထပဖာင့်မတန်း။ မတည့်မမတ။် လဲွသည။် devious

ခတမ်ိးခယမ်ိး ကကိ ယမ်ိးယိုင်သည။် တမ်ိးညတွသ်ည။် တမ်ိးထစာင်းသည။် leaning

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခထချာခထလာ
သးီ စဉ်

စဉ်

ချို ချဉ်အရသာရှိထသာ (ထရာှက၊် သမ္ဘရာ အမျို းဝင်ထသာ) ထရာှကသ်းီတစမ်ျို း။ စဉ်

(စမံမီှ) ပုပျပ်ထသာ၊(မထအာင်ပမင်) သဉ်ုဖျင်းထသာ၊၊ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မျကစ်ဆိယမိှ်တ ်ပမာဏရှိထသာ အခုိကအ်တန့် ။ တိုထတာင်းထသာ အခုိကအ်တန့်။(ပါ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ခတမ်ိးခလိမ်း ကကိ အနညး်ငယထ်စသွည။် အနညး်ငယထ်စာင်းသည။် မထပဖာင့်မတည့်ပဖစသ်ည။် slanting slightly

ခတို န အန်ုးသးီအတင်ွးရှိ အသားကို အပ်ုထေားထသာ အခံွမာ။ အန်ုးမှုတခံွ်။ coconut shell

ခထေညထ်ေည် ကကဝိိ မသထိယာင်ထဆာင်လျက။် မသကိျို းကကျွေန်။ connive/by-pass

ခဒေါ န ဆန်းကကယထ်သာ ကိုယဝ်တတ်န်ဆာတစမ်ျို း။ type of dress

ခဒုေတ် န ပါးစပ် ၊ နှုတအ်ာ၊ ခံတင်ွး။ mouth

ခဒုေတပွ်င့် န လယခ်ရုကကးီ တစမ်ျို း။ Field snail

ခနီကကန် န ထဖျာ့ထသာ အနီထရာင်။ နီကကင်ကကင်။ reddish

ခနီကကန် ့ န ထကကးနီထရာင် အထဖျာ့မျို း။ နီကကန ့က်ကန ့။် reddish

ခနီး န အလှမ်းမကာွထဝးထသာ ထနရာအရပ်။ not far away place

ခနီးပါထသျှ န အနီးကထလး။ နီးကပ်ထသာ အရပ်ဌာန။ vicinity

ခနု န ခလုတ။် ထပခနှင့်တိုကမိ်လျှင် ထိေငငိတတထ်သာအငုတ ်။ ဆူထပငှာင့်။ obstacle

ခနူးခနပ် ကကဝိိ mentally ill

ခနဲ ့ ကကိ ကဲ့ရဲ သ့ည။် ထပပာင်ထလှာင်သည။် censure

ခနဲခ့နုိး ကကဝိိ မခံချမိခံသာ ပဖစထ်အာင်ထနာကထ်ပပာင်ကျစီယလ်ျက။် tease affectionately

ခနဲထ့တထ့တ့ ကကိ ထပမှာကပ်င့် ထုိေးချတိ၍် ထပပာသည။် မခံသာထအာင် ထစာင်းကားရပ်ိကာထပပာဆုိသည။် harp said drain

ခနက် န ပါးစပ် ၊ နှုတအ်ာ၊ ခံတင်ွး။ mouth

ခနကထ်ကာင်း ကကိ appetite

ခနကခ်ျဉ် ကကိ belch

ခနကထ်တာင်း ကကိ စားချင်ထသာကခ်ျင်ပခင်း ပဖစထ်ပါ်ထနသည။် စားချင်ထသာကခ်ျင်စတိ ်ပဖစသ်ည။် appetite

ခနကပ်ျက် ကကိ အရသာ မထတွ ရ့ှိပဲပဖစသ်ည။်စားမထကာင်း ထသာကမ်ထကာင်း ပဖစသ်ည။် ခံတင်ွးပျကသ်ည။် oral found

ခနကယ်င်ှး ကကိ ခံတင်ွးချဉ်ပခင်း၊ပျို ပ့ခင်းစသည ်ထပပထပျာကသ်ည။် oral sour get lost

ခနကလုိ်က် ကကိ စား၍ ထသာက၍်ထကာင်းသည။် အရသာထတွသ့ည။် မိန်သည။် appetite

ခထနာင့် န ပါးစပ် ၊ နှုတအ်ာ၊ ခံတင်ွး။ mouth

ခထနာင်း န ပမစ၊် ထချာင်း စသညတ်ိုတ့င်ွ တစထ်နရာတညး်၌ ရစလ်ညထ်နထသာ ထရအစ။ု eddy

ခထနာင်းခနဲ ့ ကကဝိိ မခံချမိခံသာ ပဖစထ်အာင်ထနာကထ်ပပာင် ကျစီယလ်ျက။် tease affectionately

ခနုတ် န ခလုတ။် ထပခနှင့်တိုကမိ်လျှင် ထိေငငိတတထ်သာအငုတ ်။ ဆူထပငှာင့်။ obstacle

ခနိမ့်ခပမင့် ကကဝိိ ထပခထထောကတ်စဖ်က ်မသန်မစမ်ွးသ ူလမ်ထလျှာကသ်ကဲ့သို။့ ထထော့ကျို း၊ထထော့ကျို း၊ထထော့နင်း၊ ထထော့နင်း။ with a limp

ခနိမ့်ခထနာင်း ကကဝိိ ထပခထထောက ်စထသာအရာများသန်မာ ခုိင်ငမဲပခင်း မရှိပါပဲလျက။် with a limp

ခနုိးခထနာင်း ကကဝိိ မခံချမိခံသာ ပဖစထ်အာင်ထနာကထ်ပပာင်ကျစီယလ်ျက။် tease affectionately

ခပဲ န အများ။ many

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စတိမ်ငငိမ်ပဲ ထပါ့ထပါ့တန်တန် ထပပာဆုိပပုမူလျက၊် ရူးထကကာင်ထကကာင်။ အနညး်ငယစ်တိမ်နံှပဲ။ ရူးနှမ်းနှမ်း။ ပါးနပ်လိမ္မာမှု ရှိသညမ်
ဟတုပဲ်။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စားထသာက၍် ငမိန်ယကှသ်ည။် (ဉပစာ) မိမိ၏ကကို ကသ်ည့် အစာအာဟာရနှင့် တိုကဆုိ်င်သည။် သထဘာကျသည။် ခံတင်ွး
ထတွ့သည။် စဉ်

(ခံတင်ွးမှ) မနှစသ်ကဖွ်ယ ်ချဉ်ထသာ အရသာမျို းကို အလုိအထလျာက ်ခံစားရသည။် န ယင်းသိ့ုခံစားရပခင်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ခပင်း န ခပ်သမ်ိး၊ ဥဿံု ၊ အားလံုး။ all

ခထပါင်းခတ် ကကိ ထပခထထောကပ်ဖင့် ရုိကခ်တသ်ည။်ရုိကပု်တသ်ည။် ထကျာကက်န်သည။် kick

ခပျကသ်ိ နဝိ အရသာ ကင်းမ့ဲထသာ။ tasteless

ခပပူးတးူ၁ ကကဝိိ အံ့အားသင့်၍ မျကလံု်းပပူးတးူထကကာင်ထတာင် ကကည့်လျက။် the teeth popped anger

ခပပူးတးူ၂ ကကဝိိ ထိေတလ်န ့ ်ထကကာကမ်ကဖွ်ယထ်ကာင်းထသာ အမူအရာပဖင့်။ horrify

ခပပုံးခနဲ ့ ကကဝိိ နှုတခ်မ်းကို ထစ၍့ ပပုံးလျက။် ပပုံးစနဲနဲ့။့ enigmatic

ခပပုံးခရယ် ကကိ faint smile

ခပပုံးခရမင် ကကဝိိ ရင်ွပျထသာမျကနှ်ာ အမူအရာပဖင့် ရယရ်င်ွဟန်ပပုလျက။် အတန်ငယပ်ပုံးထယာင်ပပုလျက။် enigmatic

ခပပုံးခသင်ွ ကကဝိိ ကကညနူ်းဝမ်းထပမာကစ်ာွ ရယရ်မင်ဟန် ရုပ်အသင်ွထဆာင် ပပလျက။် ရယရ်မင်ပပုံးလျက။် smile

ခပပုံးရယ် ကကိ အသမံထွေကထ်စပဲ ရယထ်ယာင်ပပုသည။် နှစသ်ကက်ကညနူ်း ဖွယထ်သာ မျကနှ်ာထေား အမူအရာကိုပပသည။် faint smile

ကကဝိိ ပကတသိထဘာ မတညမ်ငငိမ် ယင်ွးပျကလ်ျက။် လိမ္မာပါးနပ်မှု မရသပဖင့်။ ရူးထကကာင်ထကကာင်။ ရူးနှမ်းနှမ်း။ mentally ill

ခထဖါ်သပ်ွ ကကဝိိ သကွလ်တဖ်ျတလ်တထ်သာ ။ မထံုေမထုိေင်း၊ သကွလ်တတ်ကက်ကထသာ။ ကျို းလွယပ်ျကလွ်ယထ်သာ။ active

ခငဖိုးခငဖီ န lemon

ခဗျာ န metal

ခမသာ ကကိ တစဦ်းနှင့်တစဦ်း  နှစသ်ကမ်ှု၊ ထစစ့ပ်မှု၊ အဆင်ထပပမှု။ သထဘာချင်းမကိုကမ်ှု ၊မထပပလညမ်ှု၊ ထကျနပ်မှု စသညပ်ဖစသ်ည။် discontent

ခမီးခမက် န သားလင်မယား၊ သမီးလင်မယား နှစထ်ယာက၏် အမိ အဖ များ အပပန်အလှန် ထဆွမျို းထတာ်စပ်ပံုကို ပပထသာစကာ။

ခမညး် န တစစ်ုံတစခု် လကထ်ဆာင်အပဖစထ်ပးရထသာပစည္း် ဥစာ္။ ဖခင်။ အထဖ။ trinity/father

ခမညး်ထတာင်း ကကိ နာမကျန်းပဖစထ်နထသာသအူတကွ ်ပစည္း်တစစ်ုံတစခု်ထပးရန် တစဦ်းဦးထံေမှ ထတာင်းခံသည။်

ခမညး်ပီး ကကိ နာမကျန်းပဖစထ်နထသာသအူတကွ ်တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပစည္း်ကိုထပးသည။်

ခမညး်သင့် ကကိ နာမကျန်းပဖစထ်နထသာသအူတကွ ်တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပစည္း်ထပးရန် ထဆွမျို းတစဦ်းတစထ်ယာကထံ်ေတင်ွ ကျထရာကထ်နသည။်

ခမညး်သမ်း ကကိ အနညး်ငယ ်အမညး်ထရာင်ထေင်သည။် a bit black

ခမက် န သားလင်မယား၊ သမီးလင်မယား နှစထ်ယာက၏် အမိ အဖ များ အပပန်အလှန် ထဆွမျို းထတာ်စပ်ပံုကို ပပထသာစကာ။

ခထမာက် န bamboo hat

ခထမာင်း န အခကအ်လကထ်ဝဆာသည့် သစပ်င်ကကးီတစမ်ျို း။ ပျဉ်းမ။ large timber tree

ခထမာင်းမျကဝီ် န ခထမာင်းပင် အမျို းအစားတင်ွ အလွန်မာထသာ သစမ်ျို း။ tree

ခယ၁ ကကဝိိ ထတာင်းထတာင်းပန်ပန် ပပုလျက။် ထအာကက်ျ ထနာကက်ျခံကာ။

ခယ၂ ကကိ respect

ခယယ ကကိ မသမိသာ တစဖ်ကသ်ို ့ထရာှင်လဲွထသဖွယသ်ာွးသည။် မိမိ မထတွ လုိ့သတူိုနှ့င့်လွတက်င်းထအာင် ထရာှင်ဖယသ်ည။် suppress

ခယဝယ န downfall

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အနညး်ငယ ်သာွးထပါ်ရံုမျှ ( ရယပ်ခင်း) အမူအရာကိုပပသည။် ချုပ်တည၍် ပပုးံလျကပ်ပသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခထဖါ်သခီထဖါ်
သယွ် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

(ထရာှကသ်းီမျို းဝင်) အချို ၊အချဉ်၊ အရသာနှစမ်ျို းရှိထသာ ထရာှကသ်းီတစမ်ျို း။ စဉ်

ထရမအစစမ်ဟတု်(ထရမကဲ့သိ့ု) ထသာ သထေ္တ တစမ်ျို း။ ခပ်ပပာ စဉ်

စဉ်

kin term describing the 
relationship between 
parents of husband and wife စဉ်

စဉ်

(on behalf of a 
child)request a small token 
gift from an older relatie 
or friend toward off or 
ailment စဉ်

term of endearmenmt for 
any close relative စဉ်

term of endearmenmt for 
any close relative စဉ်

စဉ်

kin term describing the 
relationship between 
parents of husband and wife စဉ်

ဦးထခါင်းမှ တင်ပါးအထိေကျထအာင် (အလျားလုိက်) ရကလု်ပ်ထေားထသာ ထဆာင်းစရာတစမ်ျို း။ ကဒူေး။ ပီလား။ပီလမ။
ပက္ကလာ(မွန်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

in a state of 
inferiority စဉ်

ရုိထသ ကျို းနံွစာွ ခ,စားသည။် စဉ်

စဉ်

ကန်ုပခင်း။ ပျကစ်းီပခင်း။(ပါ) စဉ်
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ကကဝိိ မငငိမ်မသက၊် ရညရ်ယွခ်ျကမ်ရှိပဲ လှုပ်ရာှးသာွးလာလျက။်

ခယင်ကကမ်ိ န ကကမ်ိပပင်တစမ်ျို း။ creeper

ခယင်ဝါး န ဝါးပင်တစမ်ျို း။ bamboo

ကကိ တစထ်နရာနှင့်တစထ်နရာ သို ့ထခါကတ်ုံထ့ခါကပ်ပန် သာွးလာထနသည။် shuttle

ကကိ သတလိစဟ်င်းမှုထကကာင့် မှားယင်ွးစာွ ပပုလုပ်မိသည။် သာမန်အားပဖင့် ပပုဖွယမ်ဟတုသ်ည့် အရာကိုမထတာ်မဆ ပပုမိသည။် case closed as mistake

ခယဝံါး န ဝါးပင်တစမ်ျို း။ bamboo

ခယှဲခဆုတ၁် ကကဝိိ ဆင်ပခင်ဉာဏ ်ကင်းမ့ဲရုိင်းပျစာွ။ အသဉိာဏ ်ထခါင်းပါးပခင်းထကကာင့် ယတုမ်ာကကမ်းကကုတထ်သာအားပဖင့်။ rude

ခယှဲခဆုတ၂် ကကဝိိ ထကကာကသ်လုိ လန ့သ်လုိ မဝ့ံမရ။ဲ ထိေတလ်န ့ဖွ်ယရ်ာ အမူအရာကို ပပလျက။် horrify

န Game like of wrestling

ခရာဝ န fishing tool

ခရားထစာက် န စာရင်းစသည့် ထရးမှတရ်န် ထေကထ်အာကတ်ထပဖာင့်တညး် မျဉ်းများထရးဆဲွထေားသည့် ဇယားကကွ။် tabular form

ခရခီထရာ န နံနကပုိ်င်း အထရှ ဘ့ကအ်ရပ်မှငှကထ်ပျာရကွနု်ပျို စ အချန်ိ။ sun rise

ခရးီ န သာွးလာရာလမ်း။ trip

ခရးီကကမ်း န ခကခ်ကခဲ်ခဲသာွးလာရထသာခရးီ။ ပပင်းထေန်စာွ သာွးလာရထသာ ခရးီ။ arduous journey

ခရးီကကုံ၁ ကကိ သာွးရင်းလာရင်း ထတွ ဆံု့သည။် တိုကဆုိ်င်သည။် coincide

ခရးီကကုံ၂ န ခရးီသာွးရင်းထတွ ဆံု့သ။ူ meet traveler

ခရးီခထရာ် န ကကမ်းထသာ ခရးီ ၊အပပင်းအထေန် သာွးရထသာခရးီ။ coincide

ခရးီထခါင် န arduous journey

ခရးီချ ကကိ ခရးီတင်ွ စခန်းချ ရပ်နားသည။် ခရးီတင်ွ ထခတ္တ ရပ်နားသည။် camp

ခရးီစရတိ် န ခရးီသာွးလာရာတင်ွ ကန်ုကျထသာထငွ။ travelling expenses

ခရးီစာ န ခရးီသာွးလာသည့် အခုိကတ်င်ွစားရန် အစားအစာ။ food

ခရးီစဉ် န လမ်းခရးီ၏ အစဉ်အတိုင်း။ အစမှအဆံုးထိေတိုင်ထအာင်ထသာ လမ်းခရးီ။ tour/travel

ခရးီဆက် ကကိ ထခတ္တ ရပ်နားထနရာမှ ဆကလ်က၍် ခရးီသာွးသည။် take a rest

ခရးီဆင် ကကိ ခရးီသာွးရန် ပပင်ဆင်သည။် prepare for trip

ခရးီဆုိ်က် ကကိ လုိရာအရပ်သို ့လာထရာက၍် ရပ်တညသ်ည။် arrived destination

ခရးီဆုိ်င်၁ ကကိ ခရးီသာွးစဉ်ထတဆံုွသည။် traveling friend

ခရးီဆုိ်င်၂ န ခရးီသာွးစဉ်ထတဆံုွသ။ူ traveling friend

ခရးီထဆာင် န ခရးီသာွးလာရာတင်ွမိမိနှင့် အတမူကာွ ထဆာင်ယရူထသာ ပစည္း်ဝန်ဆန်။ traveler’s bag

ခရးီဆန ့် ကကိ ထခတ္တ ရပ်နားထနရာမှခရးီဆကသ်ာွးသည။်ဆက၍် ခရးီသာွးသည။်

ခရးီဆံု န ခရးီသာွးစဉ်ထတဆံုွသည။် traveling friend

ခယကခ်
ထယာက်

the intention to travel 
without စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခထယာကခ်
ယား စဉ်

ခထယာကခ်
ယမ်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခရာမ
ထကျာကတ်န်း

ထပမကို စကဝုိ်င်းပံုသဏ္ဍာန်ပပုလုပ်၍ ဒုိေင်လုပ်သကူ စကဝုိ်င်းထဲေမှ ထပခကိုမထွေကမိ်ထအာင် ရပ်တညင်ပီးလျှင် လကခ်ျင်းဆကက်ာ ၊ထမမ
ရမ်းကစားရထသာကစားနညး်တစမ်ျို း။ စဉ်

ဝါးရညှတ်စလံု်းကို သုံးထတာင်ထလာကခ်န့် ခဲွစတိ၍် အဝကားကားရကလု်ပ်ငပီး ၊ ငါးထွေကမ်သာွးရထအာင်၊ အသာွးတပ်ကာ ထရနက်
တင်ွးရှိ ငါးကိုရာှထသာ ကရိယိာတစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလွန်ထဝးလွန်းထသာ (ထပခလျင်) လမ်းခရးီ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

continue trip from 
transit စဉ်

စဉ်



.

ခရးီထတာင်း န တိုထတာင်းထသာ ခရးီ။ တိုထတာင်းထသာအချန်ိကာလ။ trip

ခရးီတင်း န အဓွန ့ရ်ညှထ်သာ ခရးီ။ အပပင်းအထေန်သာွးရထသာ ခရးီ။ arduous journey

ခရးီတင်ွ၁ ကကိ ခရးီသာွးလာရာတင်ွ အလျင်အပမန်ထရာကသ်ည။် going

ခရးီတင်ွ၂ ကကိ going

ခရးီထေင့် ကကိ သာွးရ လာရမထပဖာင့်ပဖူးပဖစသ်ည။် သာွးရာလာရာ အဆင်မသင့်ပဖစသ်ည။် not straight

ခရးီထေစ် ကကိ သာွးရ လာရမထပဖာင့်ပဖူးပဖစသ်ည။် သာွးရာလာရာ အဆင်မသင့်ပဖစသ်ည။် not straight

ခရးီထထောက် ကကိ သာွးရ လာရမထပဖာင့်ပဖူးပဖစသ်ည။် သာွးရာလာရာ အဆင်မသင့်ပဖစသ်ည။် not straight

ခရးီထွေက် ကကိ တစစ်ုံတစခု်သို ့ခရးီသာွးသည။် trip

ခရးီဒေဏ် ကကိ ခရးီသာွးလာရထသာထကကာင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယသ်ည။် tired

ခရးီဓွန ့် န အဓွန ့ရ်ညှထ်သာ ခရးီ။ long journey

ခရးီနှင် ကကိ ထခတ္တ ရပ်နားထနရာမှခရးီဆကသ်ာွးသည။်ဆက၍် ခရးီသာွးသည။် going

ခရးီထပါက် ကကိ ခရးီသာွးလာရာတင်ွ အလျင်အပမန်ထရာကသ်ည။် going

ခရးီပန်း ကကိ ခရးီသာွးလာရထသာထကကာင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယသ်ည။် tired

ခရးီပပင်း၁ န ပမန်ပမန်ဆန်ဆန် ။လျင်ပမန်စာွ သာွးလာရထသာခရးီ။ be quick

ခရးီပပင်း၂ ကကဝိိ ရပ်နားပခင်း မရှိပဲ  လျင်ပမန်ထသာအားပဖင့်။ အပပင်းအထေန်။ severely

ခရးီထဘး န ထဘးရန်များထသာ ထနရာတင်ွ သာွးလာရထသာလမ်း။ အခကအ်ခဲပဖင့်သာွးလာရထသာ ခရးီ။ arduous journey

ခရးီထမှာင့်၁ ကကဝိိ သာွးလာရာလမ်း ခရးီတင်ွ အခကအ်ခဲကကုံထတွသ့ည။် hard going

ခရးီထမှာင့်၂ ကကိ ခရးီသာွးမည့်ဆဲဆဲတင်ွ ထနှာင့်ယကှသ်ည။် ငငိုပငင်ဆင်းရထဲအာင်လုပ်သည။် ဟန ့တ်ားသည။် deter

ခရးီထရာက် ကကိ လုိရာကစိ ္ငပီးထပမာကထ်အာင်ပမင်သည။် မိမိသာွးလုိရာ အရပ်သိုထ့ရာကသ်ည။် have come a long way

ကကဝိိ Immediately on arrival

ခရးီရပ်ထစာက် ကကဝိိ ခရးီသာွးခုိက။် during trip

ခရးီလွန် ကကိ မိမိ သာွးထရာကရ်မည့် ခရးီထေကပုိ်၍ သာွးသည။် တစစ်ုံတစခု်ပပုလုပ်ရမည့် အချန်ိတင်ွ ထနာကတ်စထ်နရာသို ့ထရာကရ်ှိထနသည။် be away on a journey

ခရးီသည် န ခရးီသာွးထနထသာ သ။ူ traveller

ခရးီသာွး ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အရပ်သိုထွ့ေကခွ်ာသည။် leave the place

ခရးီဦးကကို ဆုိ ကကိ မိမိထံေသို ့ထရာကလ်ာထသာဧည့်သညက်ို သင့်ထတာ်ရာမှဆီး၍ထတွ ဆံု့ထခါ်ယလူာသည။် welcome

ခရု န ခရုအမျို းမျို းကို ပခုံ၍ ထခါ်ထသာစကား။ snail

ခရုခရမ်း ကကိ မိမိ၏ အစမ်ွးအစ ဂုဏပ်ကာသနကို ဖွင့်ထုေတက်ကားဝင့် ပလမားသည၊် စာွသည။် ဗုိလ်ကျသည။် boast

ခရုခသံ ကကဝိိ inaccurate

ခရုထွေက် န ခရုများကို ရာှထဖွစားထသာကတ်တထ်သာ ထပခတရံညှငှ်ကတ်စမ်ျို း။ kind of bird

ခရုထပါ် န none

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) အလုပ်လုပ်ရာတင်ွ များများငပီးထပမာကသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခရးီ
ထရာကမ်ဆုိက်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ (ခရးီသိ့ု) ခရးီမှထရာကခ်ါစ။ ထရာကရ်ှိငပီး မကကာမတင် လကင်င်းကာလ အတင်ွး။ ထရာကသ်ညနှ်င့် 
တစင်ပိုင်နက်(တစခ်ျန်ိတညး်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(အသစံသညတ်ိ့ု) မတမိကျ မထသမချာ။ အရပ်ိအခမတထ်လာကမ်ျှ (ကကားရသရိသည်)။ စဉ်

စဉ်

န-ကတတုပ်က် စဉ်



.

ခရုပတ် န ခရုအခံွကဲ့သိုအ့ဆင့်ဆင့် ရစပ်တ၍်  ခကျွေန်တကသ်ာွးပံု အသင်ွ။ spiral

န ခရုပတက်ဲ့သို ့တစရ်စင်ပီးတစရ်စ ်အဆင့်ဆင့်ထကွ ပ့ခင်း။ spiral

ခရုပတလ်မ်း န ခရုပတက်ဲ့သို ့ရစလ်ည၍် အပမင့်သိုတ့ကရ်ထသာ လမ်း။ spiral road

ခရုသင်း န လူ၏ကိုယအ်ထရပပားထပါ်တင်ွ အပဖူကကွမ်ျားထပါ်ထသာ နူနာထရာဂါတစမ်ျို း။ leucoderma

ခရူးခသတွ် ကကဝိိ insane

ခရကဲကန ့် န နီကကန ့က်ကန ့ ်အထရာင်။ reddish

ခရညး်ပျက် ကကဝိိ အချညး်နီှး အလဟဿ။ အသုံးမဝင် ပျကပ်ျကပ်ပားပပားပဖစထ်သာအားပဖင့်။

ခထရာ် ကကဝိိ ပိရမိှုမရှိ။ မညမီညာ ခကထ်ေထရာ်ရှိ၍ ကကမ်းတမ်းထသာ အားပဖင့်။ no neat

ခရင်း န ဝါး၊ ကကမ်ိ စသညတ်ိုက့ို နီှးပဖာ၍ခပ်ကျကဲျ ဲရကလု်ပ်ထေားထသာ တစစ်ုံတစရ်ာ ထေည့်စရာထတာင်း။ basket

ခရင်းကကား န အကကွက်ျယက်ျယ ်ရကလု်ပ်ထေားထသာ ပခင်းထတာင်း။ basket

ခရစရ်စ၁် ကကိ မျကစ် ိအနညး်ငယထ်စသွည။် eyes squint

ခရစရ်စ၂် ကကိ အနီးအနားမှ မခွာနုိင် တစရ်စဝဲ်ဝဲရှိထနသည။် အနညး်ငယတ်မ်ိးယမ်ိးသည။် တမ်ိးထစာင်းသည။် tilt

ခရုိင် န district

ခရုိင်ရုိင် ကကိ အနညး်ငယဦ်းထခါင်း  မူးထဝသည။်အနညး်ငယ ်တမ်ိးထစာင်းသည။် dizzy

ခရုိင့်ရုိင့် နဝိ ရုိကဝုိ်င်းတင့်တယ ်လှပထသာ။ ကကည့်၍ထကာင်းထသာ။အသထရရှိထသာ။အချို းအစား ကျထသာ။ grace/glory

ခထရာင် န သစသ်ားကို လုပ်ထေားထသာ ခံုဖိနပ်။ ကကို းမတပ်ပဲ သစသ်ားဖုလံုးကိုထပခမကကား၌ ညပ်ှ၍ စးီထသာ ခံုဖိနပ် တစမ်ျို း။ wooden sandals

ခထရာင့်ခရာ န မညမီညတွ ်ကကမ်းတမ်းထသာ ထပမအရပ်။ granular place

ခထရာင့်ခထရာ နဝိ မညမီညတွ ်ကကမ်းတမ်းထသာ။ granular place

ခထရာင်း န ကကမ်းတမ်းထသာ လမ်း။ ကကမ်းတမ်းထသာ ထပမအရပ်။ granular place

ခရပ်ိခသံ့ ကကဝိိ for a while

ခရပ်ိရပ်ိ ကကဝိိ for a while

ခရပ်ိထသျှ နဝိ လျင်ပမန်လွန်းထသာ။ ထရွ လ့ျားနှုန်းပမန်ထသာ။ အရှိန်အဟန်ုပပင်းထသာ။ fast

ခရုတခ်ရမ်း ကကဝိိ frighten

ခရမ်းကထစာ့ န လံုးဝန်း၍ ကကပ်ဆတထ်သာ အသးီငယသ်းီသည့် ခရမ်းတစမ်ျို း။ ခရမ်းကကပ်။ indian night shade

ခရမ်းထကာင်း န ခရမ်းအမျို းမျို းကို ပခုံ၍ထခါ်ထသာ အမည။် brinjal

ခရမ်းချဉ် န မှည့်သည့်အခါ နီရထဲသာ ခရမ်းတစမ်ျို း။ tomato

ခရမ်းစတိထ်က န brinjal

န none

ခရုိခ့ရမ်း ကကဝိိ rude

ခရုိရုိ့ ့ နဝိ strength

စဉ်

ခရုပတ်
ထကာက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စတိင်ငိမ်သကမ်ှုမရှိပဲ ထပါ့ထပါ့တန်တန် ထပပာဆုိပပုမူလျက။် ရူးထကကာင်ထကကာင်။ ရူးနှမ်းနှမ်း။ စတိအ်နညး်ငယမ်နံှပဲ။လိမ္မာမှုကင်း
လျက။် စဉ်

စဉ်

in vain/to no 
purpose/without gain စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထီေတင်ွ ထီေးကိုင်းများကိုထထောကက်န်ထေားထသာ ထီေးလကတ်မံျားထပါင်းဆံုထေားရာ ဝင်ရုိးအုံ ။ ထဗဒေင်ဆုိင်ရာ တကွခ်ျကပ်ခင်းတစ်
မျို း။ ငမိုနှ့င့် ရာွ ယင်းတိုကိ့ု အပ်ုချုပ် ထသာလကထ်အာကခံ် ပုိင်းပခားထေားထသာနယထ်ပမ။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရပ်ိခနဲ။ ပဖုတခ်ျညး်ခဏ။ ရုတပ်ခညသ်တု။် (ပမင်လုိကရ်သည်)။ စဉ်

ရပ်ိခနဲ။ ပဖုတခ်ျညး်ခဏ။ ရုတပ်ခညသ်တု။် (ပမင်လုိကရ်သည်)။ စဉ်

စဉ်

အနုိင်လုိထသာစတိ၊် ရန်လုိထသာစတိပ်ဖင့် တစဘ်ကသ်ားအား ရုိင်းစိုင်းစာွ ကျူးလွန်ထပပာဆုိ ပပုမူလျက၊် မိမိ၏ဂုဏပ်ကာသနကို 
ထဖါ်ထုေတဝ်င့်ကကားငပီး ငခိမ်းထပခာကက်ာ အသပံဖင့် ထကကာကထ်စ လန့်ထစလျက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အရကွတ်င်ွ ဆူးထပါကထ်သာ(ထဆးဘကဝ်င်သည့်) ခရမ်းတစမ်ျို း။ ခရမ်းစပ်။ စဉ်
ခရမ်းသးီ
လကထ်ကာက ်
ထပပာင်ထပပာင်
ထတာက်

(လူ၃ထယာက်) တစထ်ယာကထ်ပခထထောကတ်င်ွ တစထ်ယာကထ်ကျာ့တင်ငပီး ထနာကပ်ပန်ချတိက်ာ "ခရမ်းသးီလကထ်ကာက၊် ထပပာင်
ထပပာင်ထတာက၊် ဈးီမှာဝယ၊် ရမီလကထ်ကာက်" ဆုိငပီး လကခု်တ ်လကဝ်ါးတးီကာ ကစားကကသည့် ကစားနညး်တစမ်ျို း။ စဉ်

မိမိ၏ ဂုဏပ်ကာသနကို ထဖါ်ထုေတဝ်င့်ကကားထပပာဆုိလျက။် သတူစပ်ါးကို အထနှာင့်အယကှပ်ဖစထ်အာင် ကိုယခ်ျင်းမစာပဲ ထေင်ရာ
ပပုမူလျက။် အနုိင်လုိချင်ထသာစတိ၊် ရန်လုိထသာစတိပ်ဖင့် တစဖ်ကသ်ားအား ရုိင်းစိုင်းစာွကျူးလွန်ထပပာဆုိပပုမူလျက။် စဉ်

(ကိုယက်ာလ) (ခွန်အားဗလ) အင်အားထတာင့်တင်း ဖ့ံွထွေားလာထသာ။ စဉ်



.

ခရာှးရာှး ကကဝိိ ဟတိက်ကးီဟန်ကကးီ။ ဝင့်ကကားစာွ။ ဂုဏဝ်င့်လျက။် မိမိ၏ဂုဏပ်ကာသနကို ထဖါ်ထုေတဝ်င့်ကကားငပီး ၊ ငခိမ်းထပခာကက်ာလန ့ထ်စလျက။် boast

ခလာ ကကိ ဘာမှမရှိ၊ အကန်ုအစင်၊ ငပီးဆံုးသည။် all/completely/entirely

ခလာချတိ် န သထဘမင်္ဂာသား။ papaya

ခလာမပပု ကကိ ဂရုမစိုက ်၊ အထရးမလုပ် ၊ သတမိမူပဲ ထေားသည။် careless

ခလယ် န ထနရာနှစခု်၏ အကကားပဖစထ်သာ အရပ်။ အလယက်ျထသာ အရပ်။ middle

ခထလာင်း၁ န အထခါင်းအတင်ွး အဆန်ကို အရင်ှတပ်ထေား၍ လှုပ်ထသာအခါ အသကံိုပမညထ်စထသာ သစသ်ားကို အထခါင်းထွေင်းထေားထသာအရာ။ bell

ခထလာင်း၂ န ပမစ၊် ထချာင်း စသညတ်ိုတ့င်ွ တစထ်နရာတညး်၌ ရစလ်ညထ်နထသာ ထရအစ။ု eddy

ခထလာင်းပန်း န ထခါင်းထလာင်းပံုသဏ္ဍာန် ပွင့်ထသာ ပန်းပွင့်တစမ်ျို း။ flower

ခထလာင်းသးီ န ခထလာကထဲ်ေတင်ွ အရင်ှတပ်ထေားထသာ သစသ်ားအထချာင်းတ။ံ bell

ခလိမ်း ကကိ အနညး်ငယ ်တမ်ိးထစာင်းသည။် bend/deviate/tilt

ခလံုး န ပခင်းလံုး ။ မုိထ့မာကထ်ငါထွေကထ်နထသာ အရာ။ cane ball

ခလံုးတိုက် ကကိ ဆူးထပငှာင့်၊ သစငု်တ၊် ခလုတထိ်ေမိသည။် obstacle

ခလုတခ်လ့ဲ ကကဝိိ ထပခထထောကစ်ထသာ အရာများသန်မာခုိင်ငမဲပခင်း မရှိပဲ။ weakness 

ခလွန်းသား န ဆဲရထဲပပာဆုိထသာစကား။ vituperate

ခဝါ ကကဝိိ အဝတအ်ထေည ်ဖွပ်ထလျှာ်ထဆာင်ရကွမ်ှု။ washing clothes

ခဝါချ ကကိ ပဖူစင်ထအာင် ဖွပ်ထလျှာ်သည။် ပဖူစင်သန ့ရ်င်ှးသည။် washing clothes

ခဝါထရာင် န ဝါကကန ့က်ကန ့ ်အထရာင်။ yellowish

ခဝါသည် န အဝတထ်လျှာ်ဖွတသ်။ူ launderer

ခဝဲသးီ န ဟင်းချကစ်ားရထသာ သးီထတာင့်ရညှသ်းီသည့် နွယပ်င်တစမ်ျို း။ luffa

ခသလာ ကကဝိိ crazy

ခသလက် နဝိ အနညး်ငယခ်ါးသည့် အရသာရှိထသာ။ ခါးသကသ်ကအ်ရသာ ရှိထသာ။ slightly bitter

ခသံ့ခဝါ ကကဝိိ inaccurate

ခသံ့သံ့ ကကဝိိ inaccurate

ခထသကွ န မကကာထသးထသာ အခါကာလက။ မကကာထသးထသာအချန်ိက။ recent

ခသင်ွခပပင် ကကဝိိ behaviour

ခသန်ွက န မကကာထသးထသာ အခါကာလက။ မကကာထသးထသာအချန်ိက။ recent

ခအးီခကကင် ကကဝိိ မထနနုိင် မထုိေင်နုိင်ထအာင် နာကျင်ကိုကခဲ်လျက။် injure

ခထအာင်းခါး န

ခအုံးခါး န

ခါ၁ ကကိ ပငင်းပယသ်ည။် လှုပ်သည။် ကန်ုစင်ထစသည။် reject/deny

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရူးထကကာင်ထကကာင်။ ရူးထပါထပါ ။ စတိမ်ငငိမ်ပဲ ထပါ့ထပါ့တန်တန် ထပပာဆုိပပုမူလျက။် ရူးနှမ်းနှမ်း။ အနညး်ငယ ်စတိမ်နံှပဲ ။ 
လိမ္မာပါးနပ်မှု မရှိပဲ။ စဉ်

စဉ်

(အသစံသညတ်ိ့ု)မသမဲကွဲ ၊မတမိကျ ၊မထသမချာ၊အရပ်ိအခမတအ်ားပဖင့်၊ ရုိးတိုးရပ်ိတပ်ိ (ကကားလုိကရ်သည်)။ စဉ်

(အသစံသညတ်ိ့ု)မသမဲကွဲ ၊မတမိကျ ၊မထသမချာ၊အရပ်ိအခမတအ်ားပဖင့်၊ ရုိးတိုးရပ်ိတပ်ိ (ကကားလုိကရ်သည်)။ စဉ်

စဉ်

ပံုပန်းသဏ္ဍာန်။ ရုပ်ရညအ်သင်ွအပပင်။ အမူအရာ။(တစစ်တိတ်စထ်ဒေသ အားပဖင့်တသူည်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဗုိကထ်အာင့်လျှင် ယင်း၏ အနုရကွက်ို စားရထသာ( တစထ်တာင်ထကျာ်ထကျာ်ခန့်ပမင့်သည့်) ချုပံင်တစမ်ျို း။
plant for recovery of 
stomach ache စဉ်

ဗုိကထ်အာင့်လျှင် ယင်း၏ အနုရကွက်ို စားရထသာ( တစထ်တာင်ထကျာ်ထကျာ်ခန့်ပမင့်သည့်) ချုပံင်တစမ်ျို း။
plant for recovery of 
stomach ache စဉ်

စဉ်
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ခါ၂ စညး် counting number

ခါကျူး န တစနှ်စထ်ေက ်ပုိလွန်ထသာ အချန်ိကာလ။ more than one year

ခါချးီ န သတ္တ ဝါတို၏့ ထဝှးထစအ့စုံကို ထုေတင်ပီးထသာ ဆိတ။် သင်းကတွင်ပီးထသာ ဆိတ။် castrate(an animal)

ခါချဉ် န သစရ်ကွမ်ျားပဖင့် အုံဖဲွ ၍့ထနထသာ ပရတွနီ်ထကာင် တစမ်ျို း။ red ant

ခါပဂစ် န ဒီေထရပပည့်တကလ်ာလျှင် အပင်တင်ွတယွက်ပ်ထနထသာ ခရုငယတ်စမ်ျို း။ snail

ခါထတာ်ကျူး ကကဝိိ တစနှ်စထ်ေက ်ပုိ၍ လွန်စာွ။ အချန်ိကကာထညာင်းစာွ။ more than one year

ခါတိုင်း ကကဝိိ everyday

ခါချဉ်ထုေပ် န ခါချဉ်များသစရ်ကွမ်ျားကို ပပုလုပ်ထေားထသာ သစရ်ကွအ်ုံ။ nest of red ant

ခါချဉ်အုံ န ခါချဉ်သိုက။် nest of red ant

ခါထွေက် ကကိ အပပင်သို ့လွင့်သာွးသည။် blown away

ခါဗူးမှုန ့် န မျကနှ်ာတိုက့ို လိမ်းပခယထ်သာအမှုန ့။် ထပါင်ဒေါမှုန ့။် powder

ခါလီ ကကိ အားလံုးကန်ုစင်သည။် သုံးစားရန်ဘာမှမရှိပဖစသ်ည။် အချညး်နီှးသကသ်က ်ပဖစသ်ည။်

ခါလီကျ ကကိ အားလံုးကန်ုစင်သည။် သုံးစားရန်ဘာမှမရှိပဖစသ်ည။် အချညး်နီှးသကသ်က ်ပဖစသ်ည။်

ခါသ န စတိမ်ငငိမ်ပဲ ထပါ့ထပါ့တန်တန် ထပပာဆုိပပု မူ့သ။ူ ရူးထကကာင်ထကကာင်။စတိမ်နံှသ။ူ mentally ill

ကကဝိိ အနညး်ငယ ်စတိမ်နံှပဲ၊ ရူးနှမ်းနှမ်း။ mentally ill

ခါသခီါသာ ကကဝိိ အနညး်ငယ ်စတိမ်နံှပဲ။ ဆင်ပခင်နုိင်စမ်ွးမရှိပခင်းထကကာင့် ထေင်မိထေင်ရာ ပပုမိပပုရာ ပပုထသာအားပဖင့်။ mentally ill

ခါသာ န ထရးှကာလသုံး ပိတထ်ကာင်း ပိတထ်ချာတစမ်ျို း။ ပုိးချညအ်ထကာင်းစားပဖင့် ရကလု်ပ်ထေားထသာ ပုိးဖျင် တစမ်ျို း။ silk fabric

ခါး၁ န လူတို၏့ တင်ပါးရုိးအထေက ်နံရုိးကကားအရပ်။ တစစ်ုံတစခု်တို၏့ အလယအ်ရပ်။ middle

ခါး၂ ကကိ မကကားချင်၊ မခံသာချင်ပဖစသ်ည။် မုန်းတးီရွံရာှသည။် hate

ခါး၃ နဝိ ခါးထသာအရသာရှိထသာ။ bitter

ခါးကျို း ကကိ အလုပ်လုပ်ထနဆဲတင်ွ မငပီးမပပတခ်င် ရပ်ဆုိင်းသာွည။်  အလုပ်ကိုငပီးထအာင်မလုပ်ပဲ တစပုိ်င်းတစစ်ထေားခ့ဲသည။် suspend

ခါးကျို းဒွေါဒေရာ န belt

ခါးခါးစးီစးီ နဝိ အလွန်ခါးထသာ အရသာရှိထသာ။ bitter

ခါးခါးတတီီ ကကဝိိ မညာှမတာ။ မထထောကမ်ထေားပဲ။ ကကမ်းကကုတရုိ်င်းပျစာွ။  ယဉ်ထကျးသမ်ိထမွ ပ့ခင်း ကင်းမ့ဲစာွ။ rudely

ခါးခါးတးီတးီ နဝိ အလွန်ခါးထသာ အရသာရှိထသာ။ bitter

နဝိ အလွန်ခါးထသာ အရသာရှိထသာ။ bitter

ခါးခွ န တင်ပါးရုိးအထေက ်အပပင်သို ့ပုိထွေကထ်နထသာ ခါးအရပ်။ waist

ခါးခွတင် ကကိ ကထလးငယက်ို ခါးထေစတ်င်ွ ခွ၍ တင်ထေားသည။်

ခါးစညး်၁ နဝိ ထသးသယွထ်သာခါးရှိထသာ။ small waist

ခါးစညး်၂ ကကိ ခါးအဝတက်ိုထနာင်းထနာင်းချညထ်နှာင်ထေားသည။် waistband

အကကမ်ိအခါ အထရအတကွက်ို ပပထသာစကားလံုး။(တစခ်ါ၊ နှစခ်ါစသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထန့စဉ်ရကဆ်က။် တစထ်န့ငပီးလျင် တစထ်န့ ။ တစထ်န့မပပတ။် လွန်ခ့ဲထသာကာလက။လွန်ခ့ဲထသာရကက် (နှင့်မတူ)။ သာွးငမဲထသာ
ကာလ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

in vain/to no 
purpose/without gain စဉ်

in vain/to no 
purpose/without gain စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ခါသလီခါ
သလာ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကျာကမ်ျက၌်ရတနာတိ့ုပဖင့် စပီခယတ်န်ဆာဆင်ထေားထသာ(ခါးကကို း) ခါးပတ။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခါးခါး
တကတ်က် စဉ်

စဉ်

carry a child astride 
one’s hip စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ခါးစညး်၃ န ပုဆုိး၊ လံုချ၊ီ ခါးဝတပု်ဆုိးကို စညး်ထနှာင်ထေားထသာ အရာ။ waistband

ခါးစညး်အကအင်္ကျ န ခါးစညး်၍ ထအာကထ်ပခကားကားရှိထသာ ခထလးငယမ်ျားဝတထ်သာ အကအင်္ကျ။ baby cloth

ခါးထစာင်း န ခါး၏ဝဲယာဘက။် left waist

ခါးထစာင်းတင် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ ဝန်ပစည္း်ကို ခါးထေစ၌် တင်၍သယထ်ဆာင်သည။်

ခါးထစာင်းထုိေး ကကိ ပုဆုိး၊ လံုချ၊ီ ထေဘ ီစသညတ်ိုကို ခါးသို ့ပင့်တင်သည။် none

ခါးဆီး န ပုဆုိး၊ လံုချ။ီ longyi

ခါးဆီးကကို န ကထလးသငူယမ်ျားတင်ွ အန္တရာယက်င်းရင်ှးထအာင် ခါးတင်ွစညး်ထနှာင်ထေားထသာချညက်ကို း။ cincture

ခါးဆစ၁် န ခါးအရုိးအဆစမ်ျားရှိထသာ ထနရာ။ lumbar joint

ခါးဆစ၂် န တင်ပါးရုိးအထေက ်အပပင်သို ့ပုိထွေကထ်နထသာ ခါးအရပ်။ lumbar joint

ခါးဆစတ်င် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ ဝန်ပစည္း်ကို ခါးထေစ၌် တင်၍သယထ်ဆာင်သည။်

ခါးဆဲွကကို း န ကထလးသငူယမ်ျားတင်ွ အန္တရာယက်င်းရင်ှးထအာင် ခါးတင်ွစညး်ထနှာင်ထေားထသာချညက်ကို း။ cincture

ခါးထတာင်း န လံုချ။ီ ပုဆုိး။ longyi

ကကိ ဝတထ်ေားထသာ ပုဆုိးစကို ထပါင်ကကားမှလျှို ၍ ထနာကတ်င်ွညပ်ှထေားသည။် grid oneself for sth

ကကိ ကထလးသငူယက်ို ခါးထေစတ်င်၍ ရကွခ်ျသီည။် ဝန်ပစည္း်ကို ခါးထစာင်း၌ ထေား၍ချမီ သယယ်သူည။် ခါးထတာင်းကျို ကသ်ည။်

ကကိ ကထလးသငူယက်ို ခါးထေစတ်င်၍ ရကွခ်ျသီည။် ဝန်ပစည္း်ကို ခါးထစာင်း၌ ထေား၍ချမီ သယယ်သူည။်

ကကိ ကထလးသငူယက်ို ခါးထစာင်းထေကတ်င်၍ ရကွပုိ်းချသီည။်

ခါးထတာင်းဆင် ကကိ ပုဆုိး၊ လံုချ ီ၊ ကိုယဝ်တတ်န်ဆာ စသညမ်ျားကိုဝတဆ်င်သည။် wear

ခါးထတာင်းတင် ကကိ

ခါးထတာင်းပင့် ကကိ ပုဆုိး၊ လံုချ၊ီ ထေဘ ီစသညတ်ိုက့ို ခါးသို ့ပင့်တင်သည။် none

ခါးထေပိန်ထသျှ န girl

န အရယွထ်ရာကစ် မိန်းမငယ။် အပျို ထပါက။် maiden

ခါးထေစ် န တင်ပါးရုိးအထေက ်အပပင်သို ့ပုိထွေကထ်နထသာ ခါးအရပ်။ lumbar joint

ခါးထေစတ်င် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ ဝန်ပစည္း်ကို ခါးထေစ၌် တင်၍သယထ်ဆာင်သည။်

ခါးထပါ် န ပုဆုိး၊ လံုချ ီဝတထ်သာထနရာ။ ခါး။ waist

ခါးထပါ်ဒေါး န ခါး၌ထဆာင်ယထူသာဒေါးထပမှာင်။ knife

ခါးပုိ်က၁် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပစည္း်ကိုခါးတင်ွ ချပုိီကထ်ေားသည။်

ခါးပုိ်က၂် န အဝတပု်ဆုိးဝတရ်ာတင်ွ ဝတ္ုပစည္း်တစစ်ုံတစခု်ထေည့်ရန် ထရှ အ့ထပါ်စန်ွးကို အတိသ်ဖွယ ်ပပုလုပ်ထေားထသာအရာ။ pocket

န ခါးပုိကတ်င်ွ ထေည့်၍ထဆာင်ယရူထသာအရာ။ pocket

ခါးပုိ်ကထု်ေပ် ကကိ အတိသ်ဖွယ ်ပပုလုပ်ထေားထသာ ခါးပုိကတ်င်ွပစည္း်ထေည့်၍ ထုေပ်သည။် none

ခါးပုိ်ကအ်တိ် န ခါးပုိကက်ိုအတိသ်ဖွယပ်ပုလုပ်ထေားထသာအရာ။ pocket bag

စဉ်

စဉ်

စဉ်

carry something on the 
hip စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

carry something on the 
hip စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခါးထတာင်းကျို
က် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ခါးထတာင်း
ကျပ်

carry something on the 
hip စဉ်

ခါးထတာင်း
ကျတိ်

carry something on the 
hip စဉ်

ခါးထတာင်း
ချတိ်

carry a child astride 
one’s hip စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ကို ခါးထေစတ်င်၍ ရကွခ်ျသီည။် ချမီယသူည။်
ချမီယသူယယ်သူည။်

carry something on the 
hip စဉ်

စဉ်

ရစှနှ်စ ်အရယွ်( အမျို းသမီး)။ စဉ်

ခါးထေပိန်
အရယွ် စဉ်

စဉ်

carry something on the 
hip စဉ်

စဉ်

စဉ်

carry something on the 
hip စဉ်

စဉ်

ခါးပုိ်က်
ထဆာင် စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ခါးပတ် န ခါးတင်ွဝတထ်ေားထသာ အဝတပု်ဆုိးကိုငမဲထအာင်ခါးတင်ွပတစ်ညး်ထနှာင်ထေားထသာ အဝတ။်ကကို းပပားစသည။် belt

ခါးပန်း န girdle/sash

ခါးပန်းကကို း န ရဟန်းထတာ်တို၏့ သင်းပုိင်ထပါ်က ရစပ်တစ်ညး်ထနှာင်ရထသာကကို းပပား။

ခါးပန်းပုိး န ထပခထချာင်းများ၍ အနီထရာင်ကိုယလံု်းရှိငပီး ရညှလ်ျားထသာပုိးထကာင်ငယတ်စမ်ျို း။ ပုိးနသန်ထကာင်။ insect

ခါးပံု န ခါးဝတပု်ဆုိးဝတထ်ေားထသာအခါထရှ ဘ့က ်ပုဆုိး အစ။ု ပုဆုိးဝတထ်ေားထသာထနရာ။ခါး။ waist

ခါးပံုစန်ွး န ခါးဝတပု်ဆုိးဝတထ်သာအခါ ခါးထရှ ၌့ တွဲကျထနထသာပုဆုိးစန်ွး။ none

ခါးထပျာကဝ်န် န ခါးတင်ွထဆာင်ယနုိူင်ထသာ အဖုိးတန်ပစည္း်ထကျာကသ် ံပတ္တ ပမားစသည။် hide jewelry in logyi

ခါးထပျာင်း န ပုဆုိးဝတထ်သာထနရာ။ ခါး။ waist

ခါးထယာက် န လံုချ။ီ ပုဆုိး။ longyi

ခါးလယ် န အလယ။် ထနရာနှစခု်တို၏့ချကမ်ပဖစထ်သာ အရပ်။ middle/center

ခါးသလက် နဝိ အနညး်ငယခ်ါးထသာ အရသာရှိထသာ။ bitter

ခိ့

ခိ့၁ ကကိ တခိ့ခိ့ ရယသ်ည။် laugh

ခိ့၂ စညး် tense

ခီ စညး် verb

ခု

ခု၁ န ယခု။ ထပပာဆုိထဖါ်ပပဆဲကာလ။ လကင်င်းကာလ။ now

ခု၂ နဝိ လကင်င်းကာလနှင့် ဆုိင်ထသာ။ လကင်င်းကာလ အဖုိပ့ဖစထ်သာ။ now

ခု၃ စညး် ပစည္း်ဝထေ္တ ုစသည ်တစခု်ခုကို ထရတကွရ်ာတင်ွ သုံးရထသာစကားလံုး။ counting things

ခု၄ ကကိ ထထောကခံ်သည။် support

ခုထတခု ကကဝိိ ခဏခဏ။ မကကာမကကာ။ မကကာချကခ်ျင်း။ ယခုလကင်င်း။ frequently

ခုခံ ကကိ ထအာကက် ပင့်ထထောကထ်ေားသည။် တစပ်ါးသ၏ူ အလုိသို ့မလုိကပဲ် ပပန်လှန်ထပပာဆုိသည။် resist/oppose

ခုချင်း၁ ကကဝိိ မဆုိင်းမင့ံ။ လကင်င်း။ ချကခ်ျင်း။ immediately

ခုချင်း၂ ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အရာကို အပခားအရာတစခု်ခုနှင့် ဖလှယသ်ည။်  လဲလှယသ်ည။် တစခု်နှင့်တစခု် အပပန်အလှန်ထပပာင်းလဲသည။် exchange

ခုစိုကတ်ိုက် ကကဝိိ ထရာကတ်တရ်ာရာ။ random talk/thought

ခုဆင့်ခုလတ် န step by step

ခုဆတခု်လတ် န ဟိုမထရာကသ်ညမ်ထရာက ်ပဖစပ်ခင်း။ ထတာင်မထရာကထ်ပမာကမ်ကျပဖစပ်ခင်း။ စထကာစကပဖစပ်ခင်း။ တစခု်နှင့်တစခု် မကကးီမငယ။် random talk

ခုထတာင်က ကကဝိိ မကကာထသးမီက ။ ထပပာဆုိထဖါ်ပပထသာ ကာလမတိုင်မိ အခုိကအ်တန ့တ်င်ွ။မကကာထသးမီ အခုိကအ်တန ့တ်င်ွ။ recent

ခုတုံးခံ န ထအာကက်ခုရ ခံရထသာတုံး။ block of wood

န အတတိ ်၊ ပစ္ု ပ္ပန်ကာလနှစပ်ါးကို ညမန်ပပထသာ စကားလံုး။ present perfect

စဉ်

ခါးတင်ွဝတထ်ေားထသာ အဝတက်ိုစညး်ထနှာင်ရထသာကကို း။ ထကျာင်း၊ အမ်ိ စသညတ်ိ့ုတင်ွ ကကမ်းပပင်၏အစန်ွဖျားမထပါ်ရထအာင် 
ရုိကထ်ေားထသာ ပျဉ်ပပားချပ်။ စဉ်
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စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

(အတတိ၊်  အနာဂတ၊်ပစ္ု ပ္ပန်) ကာလသုံးပါးဆုိင်ရာ ကကယိာတိ့ု၏ အနကက်ိုထလးနကထ်စထသာ စကားလံုး။ စဉ်

(ထစခုိင်းပခင်း) ကကယိာတိ့ု၏ အနကက်ိုထလးနကထ်စထသာ စကားလံုး။ စဉ်
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စဉ်
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စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစခု်နှင့်တစခု် ၊ တစထ်ယာကတ်စထ်ယာကမ်ကကးီမငယ။် အရညအ်ချင်းအနိမ့်အပမင့် ။အဆင့်အတန်း။အဆင့်ဆင့် ။ တစဆ်င့်ငပီး
တစဆ်င့်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခုထေကထ်တာင်
ပင်၁ စဉ်
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ကကဝိိ ယခုထေကတ်ိုင်ထအာင်။ ရညှပ်မင့်စာွထသာ ကာလတိုင်ထအာင်။ until now

ခုနတင် ကကဝိိ မကကာထသးမီ အခုိကအ်တန ့တ်င်ွ။ recent

ခုနိ့ န ယထန။့ today

ခုနှစစ်ဉ်ကကယ် န ခုနှစလံု်း အထရအတကွရ်ှိထသာ ကကယအ်စ။ု seven stars

ကကဝိိ မညသ်ိုမ့ျှအကျို းအထကကာင်း ဆကစ်ပ်ပခင်းမရှိပဲ။ ပကသ်တထ်ရာထနှာပခင်းမရှိပဲ။ no attachments

န ခုနှစလံု်း အထရအတကွရ်ှိထသာ ကကယအ်စ။ု seven stars

န လူများအားလံုး။ all

ခုနှစ် န year

ခုပင် ကကဝိိ ယခုချကခ်ျင်းပင်လျှင်။ ထလာထလာဆယ။် မဆုိင်းမင့ံ။ immediately

ကကဝိိ အလျင်စလုိ၊ ခဏချင်း။ ရုတတ်ရက။် ပဖုတခ်ျညး်။ ရုတခ်ျညး်။ suddenly

ခုလီခုဆတ် ကကဝိိ တစထ်ေပ်ငပီးတစထ်ေပ်။ step by step

ခုလီခုလု ကကဝိိ အပပားအချပ်ထအာကက် တစစ်ုံတစခု်ရှိထနပခင်းပဖင့် မထပပမပပစ။် ညညီတွသ်ညမ်ရှိပဖစလ်ျက။် unevenly

ခုလီခုလတ် န တစထ်ေပ်ငပီးတစထ်ေပ်။ step by step

ခုလီနှုတ် ကကိ ထပးစရာရှိသည့် အထဲေမှရစရာရှိသညက်ို နှုတယ်သူည။် deduct

ခုလတ၁် န ဟိုမထရာကသ်ညမ်ထရာက ်ပဖစပ်ခင်း။ ထတာင်မကျထပမာကမ်ကျပဖစပ်ခင်း။ En-route midway

ခုလတ၂် န အစနှင့် အဆံုးအကကားရှိ အလယအ်ရပ်။ middle

ခုလတခု်လတ် ကကဝိိ အကကားနှင့်အကကား။ အထေပ်နှင့်အထေပ်၊အဆင့်နှင့်အဆင့်။ step by step

ခုလံုးခုလံုး ကကိ block of wood

န ပစ္ု ပ္ပန်ကာလကို ညမန်ပပထသာစကားလံုး။ now

ခုသကံ ကကဝိိ မကကာထသးမီက။ recent

ခုသခံါ န မကကာထသးမီ အခုိကအ်တန ့အ်တင်ွး။ recent

ခုသခုံ ကကဝိိ ခဏခဏ။ မကကာမကကာ။ခုချကခ်ျင်း။ immediately

ခူ န အထမွးအမှင်ပါသည့် ပုိးထကာင်။ caterpillar

ခူစာပင် န bush

ခူစာငှက် န ခူထကာင်များကို စားတတထ်သာ ငှကတ်စမ်ျို း။ bird

ခူစံ န tree

ခူသျှသိျှူနာ န သလိပ်ထကကာင့်ပဖစထ်သာ ထချာင်းဆုိးနာတစမ်ျို း။ cough

ခူး ကကိ ထေမင်းကိုအိုးမှဇွန်းထယာကမ်ပဖင့် ထကာ်ယသူည။်သစသ်းီ၊ သစရ်ကွ၊် သစပွ်င့်စသညတ်ိုက့ို ပဖတယ်သူည။် pluck/pick

ထခ နဝိ ဖျင်းသမ်ိထသာ။ နိမ့်ကျထသာ။ decline/slope

ခဲ

ခုထေကထ်တာင်
ပင်၂ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခုနှစရ်မှီာ တစ်
ရမီစပ် စဉ်

ခုနှစရ်ကသ်ား
ကကယ် စဉ်

ခုနှစရ်ကသ်ား
သမီး စဉ်

ထရာကဆဲ်ပဖစထ်သာနှစ။် နှစက်ာလတစခု်ခုကို ထဖါ်ပပထသာစကားလံုး။(ခုနှစ်) သက္ကရာဇ်။ စဉ်

စဉ်

ခုပင်ထလာက်
ပင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မာထသာ အတုံးအခဲငယမ်ျား(ထအာကက်) ခုခံ၍ထနပခင်း။ စဉ်

ခုထသာ်ထနာက်
ထတာင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဆားငန်ရညမီှ်ရာတင်ွ ထပါကတ်တထ်သာ ချုဖုံတပ်င်တစမ်ျို း။(ခူနာထပါကလ်ျှင်၎င်းအရကွက်ို ပပာချ၍ အန်ုးဆီပဖင့်လိမ်းထသာ်
ထကာင်း၏)။ စဉ်

စဉ်

သစအ်ပင်ကကးီတစမ်ျို း။(အနွယ၊် အပင်၊ ပမက ်ဟ၍ူ သုံးမျို းရှိသည်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ခဲ၁ ကကဝိိ အများအပပား။ ခပတသ်ပ်ိလျက။် many/be teeming with

ခဲ၂ ကကိ မလွယက်၊ူ ခကသ်ည၊် ထပါင်းစညး်သည။် အခံရခကထ်သာ ထဝဒေနာတစမ်ျို း ခံစားရသည။် ကိုကသ်ည။် Hard/bite

ခဲ၃ န ထလးလံ၍ထပျာ့ထပျာင်းထသာ သတ္ုတစမ်ျို း။ အစိုင်အတုံး။ ထပမစိုင်ထပမတုံး။ stone

ခဲ၄ ကကဝိိ ချာချာလညထ်အာင် ပတလ်ညလ်ျက။် အရှိန်ပပင်းစာွ ထဝ့ဝုိကတ်ိုကခ်တလ်ျက။် googly

ခဲကထလာင် န သစသ်ားအထချာင်းအတတံင်ွ ခဲသပ်ွထေားထသာစာထရးကရိယိာ။ ခဲတ။ံ pencil

ခဲကိုင် န iron coin

ခဲကပ် ကကိ မလွယက်၊ူ ပင်ပန်းဖွယပ်ဖစသ်ည။် ငငိုပငင်ဖွယပ်ဖစသ်ည။် ခကခဲ်သည။် ခဲယဉ်းသည။် hard

ခဲကကပ် န အလွန်ကကပ်ဆတ၍်ထလးထသာသတ္ုတစမ်ျို း။ခဲမထသ။ stone

ခဲခီခဲခက် ကကိ မလွယက်၊ူ ပင်ပန်းဖွယပ်ဖစသ်ည။် ငငိုပငင်ဖွယပ်ဖစသ်ည။် ခကခဲ်သည။် ခဲယဉ်းသည။် hard

ခဲခဲမိွန ့၁် ကကဝိိ ဟိုမကကတံတ၊် သညမ်ကကတံတ။် ပတခ်ျာလညလ်ျက။်ကကရံာမရပဖစလ်ျက။် အခကအ်ခဲနှင့်ကကုံထတွ ရ့သပဖင့်။ whirl/spin

ခဲခဲမိွန ့၂် န မီှခုိအားထေားရာ ကင်းမ့ဲပခင်း၊ အားကိုးအားထေားမရှိပခင်း။ ယင်းသိုပ့ဖစထ်သာသ။ူ none

ခဲခဲဝါ န ခကျွေန်ထသာနှုတသ်းီ၊ ဖွာထသာအငမီး၊ ထထောင်ထသာနားရကွရ်ှိထသာထပမတင်ွးထအာင်း အမ်ိထခွးနှင့်တထူသာထတာရုိင်းတရိစ္ဆာန်တစမ်ျို ။ wild animal

ခဲခက် ကကိ မလွယက်။ူ ပင်ပန်းဖွယပ်ဖစသ်ည။် ငငိုပငင်ဖွယပ်ဖစသ်ည။် hard/nuisance

ခဲခတ၁် န outsider

ခဲခတ၂် နဝိ outsider

ခဲတံ န သစသ်ားထချာင်း အထခါင်းတင်ွးသို ့ခဲတကံို သတွထ်ေည့်ထေားထသာ စာထရးကရိယိာ။ pencil

ခဲဆစ် န မလွယက်ထူသာ အချကအ်လက။် အထကကာင်းကစိ။္ hard fact

ခဲနက် န ခဲတတံင်ွပါထသာ ခဲမျို း။ graphite

ခဲပုပ် န သလဲွမညး်။ none

ခဲပပတ် န အခဲလုိက။် အတုံးလုိက။် in chunks/bluntly

ခဲပပတတ်စခဲ် န in chunks/bluntly

ခဲထပဖ န ခဲစက၊် မင်စကက်ိုဖျကထ်စရာ၌ အသုံးပပုသည့်အရာ။ ခဲဖျက။် eraser

ခဲမကျီ ကကိ စတိတ်ိုင်းမကျမပဖစ၍် နှစသ်ကအ်ားရမှုမရှိပဖစသ်ည။် ထကျနပ်မှုမရှိပဖစသ်ည။် discontent

ခဲမပဖူ န သလဲွပဖူ။ ပဖူထသာအဆင်းရှိသည့် ခဲသတ္ုတစမ်ျို း။ tin

ခဲမလထယာ့ ကကဝိိ စတိအ်ားမထလျာ့ပဲ။ မထလျာ့ထသာဇဲွလံုလ့ပဖင့်။ စတိအ်ားထေကသ်န်စာွပဖင့်။ be eager

ခဲယဉ်း ကကိ ငငိုပငင်ဖွယရ်ာပဖစသ်ည။် မလွယ။် ခကခဲ်သည။်ပင်ပန်းဖွယပ်ဖစသ်ည။် hard

န bullet

ခဲရာ န မလွယက်ထူသာ အချကအ်လက။် အထကကာင်းကစိ။္ problematical

ခဲရာခဲဆစ် န မလွယက်ထူသာ အချကအ်လက။် အထကကာင်းကစိ။္ problematical

ခဲလုိမိွ့န ့လုိ်၁့ ကကိ be in a fix

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခဲ၊ သ ံ၊ ထကကးပပားစသညက်ိုအဝုိင်းငယပ်ပုလုပ်ထေားထသာအရာ။ (ပုိကဆံ်တင်ွးပစ ်ကစားရာတင်ွပုိကဆံ်ကို ထိေမှန်ထအာင်ထုိေးရ
ထသာ အပုိင်းငယ်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

(ဥပစာ)အသုံးမကျသ။ူ နံုချာသ။ူ ညံ့ဖျင်းသ။ူ စဉ်

(ဥပစာ) အသုံးမကျထသာ။ နံုချာထသာ။ ညံ့ဖျင်းထသာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(အရပ်သုံး)အခဲလုိက။် အတုံးလိုက်။ အခဲအတုံး။ အစိုင်အခဲ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခဲယမ်းမီးထကျာ
က်

ထရးှထခတအ်ထပမာက၊် မီးထပါက၊် လကန်ကစ်သညမ်ျို းတိ့ုတင်ွ ထေည့်သင်ွး၍ ပစထ်ပါကရ်ထသာ ယမ်းထတာင့်။ ကျဉ်ဆန်စထသာ 
ပစည္း်များ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစထ်နရာတညး်တင်ွ လှည့်ရစထ်နသည။်ပတခ်ျာလညသ်ည။် တပပန်ဝဲဝဲရစလ်ညသ်ည။် ဟိုမကကတံတ၊် သညမ်ကကတံတ၊် ကကရံာမရ 
ပဖစသ်ည။် အကကအံိုကသ်ည။် ဦးထနှာကထဲ်ေရှုပ်ထပွထနသည။် စဉ်
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ခဲလုိမိွ့န ့လုိ်၂့ ကကဝိိ တစပ်တလ်ညလ်ည၊် တစရ်စဝဲ်ဝဲ။ be in a fix

ခဲဝါ န ခကျွေန်ထသာနှုတသ်းီ၊ ဖွာထသာအငမီး၊ ထထောင်ထသာနားရကွရ်ှိထသာထပမတင်ွးထအာင်း အမ်ိထခွးနှင့်တထူသာထတာရုိင်းတရိစ္ဆာန်တစမ်ျို ။ wild animal

ခဲဝါကျား န wild animal

ခဲအို န လင်ထယာကျား၏ အစက်ို။ အမျို းသမီး၏အစမ်လင်။ Brother-in-law

ခယမ် န မယား၏ညမီ၊ ည၏ီမယား။ မိမိထေကင်ယထ်သာ ဦးထလး၊ အရးီ၏သမီးများ။ Sister-in-law

ထခါ

ထခါ ကကိ ထငါ၍ထွေကသ်ည။် bettle

ထခါထခါ နဝိ ထငါ၍ထွေကထ်သာ။ အပပင်သိုအ့စန်ွးပပု၍ ထွေကထ်နထသာ။ bettle

ထခါခွက် န စန်ုး၊ ဘတု၊် တထစ္ဆ စထသာ မထကာင်းဆုိးဝါးတိုက့ို အစာထေည့်ထကကျွေးရထသာအကကွက်ျကဲျပဲခင်းငယ ်။ ထခါခွက။် cup of spirit

န စန်ုး၊ ဘတု၊် တထစ္ဆ စထသာ မထကာင်းဆုိးဝါးတိုက့ို အစာထေည့်ထကကျွေးရထသာအထပခပါထသာ ထခါပန်းထတာင်း။ cup of spirit

ထခါစာ န ထခါခွကတ်င်ွထေည့်၍ ဘတု၊် တထစ္ဆ တိုက့ိုထကကျွေးရထသာ အစာ။ spirit food

ထခါတင် န သစပ်င်ခုတလဲှ်ရာတင်ွ ထနာကတ်စပ်င်၏ခွတင်ွ တင်၍လဲထသာသစ။် type of chop log

ထခါပစာ န မကကညပ်ဖူ မနှစသ်ကပဲ်စားရထသာ အစားအစာ။ ထသသထံူေ ထပးပုိထ့သာအစားအစာ။ spirit food

ထခါပစာထေမင်း န လူထသအတကွခ်ျကယ်ရူထသာ ထေမင်း။ မသဒေ္ဒါပဲ ထကကျွေးထမွးထသာထေမင်း။ မသဒေ္ဒါပဲစားရထသာထေမင်း။ spirit food

ထခါပတာ ကကဝိိ against

ထခါ် ကကိ name

ကကိ မာထကျာခကထ်ေန်သည။် ရုတရ်င်းခကထ်ေန်သည။် ကကမ်းတမ်းသည။် rude

နဝိ နူးညံ့ထချာထမွ ပ့ခင်းကင်းထသာ။ rude

ကကဝိိ သင့်သင့်ပမတပ်မတ။် ချစခ်ျစခ်င်ခင်။ ထဖါ်ထရပွျူငှာစာွ။ ထလာကဝတထ်ကျထသာ အပပုအမူပဖင့်။ affabililty

ထခါ်ထဆာင် ကကိ တစပ်ါးတညး်ထဆာင်ကကဉ်းယလူာသည။် bring

ထခါ်ဆုိ ကကိ call name

ထခါ်ထတာ န bengali

ထခါ်ထတာင်း ကကိ challenge

ထခါ်တင်ွ ကကိ အမညန်ာမပပုသည။် name

ထခါ်ပံု န polite word

ထခါ်လုိထ့ဝါ်လုိ ့ ကကဝိိ ကကညက်ကညပ်ဖူပဖူ။ ချစခ်င်နှစသ်ကစ်ာွ။ ပျူငှာထသာထလာကဝတပ်ဖင့်။ သင့်သင့်ပမတပ်မတ။်

ထခါ်ထဝါ် ကကိ ပညတသ်ည။်အမညမှ်ည့်သည။် name

ထခါ်ထဝါ်မကျီ ကကဝိိ ပျူငှာထသာ ထလာကဝတပ်ဖင့် ။ မပပတမ်လတ ်အဆကမ်သယွပ်ပုလျက။်

ခက်

ခက၁် ကကိ ထစျးနှုန်းပမင့်သည။် များသည။် မလွယက်။ူ ခဲယဉ်းသည။် expensive/hard

စဉ်

စဉ်

ရရဲင့်ထသာကျားနှင့်ထပမထခွးနှစမ်ညရ်ထသာ အန်ုးနီထရာင်အထမွးရှိငပီး ခကျွေန်ထသာနှုတသ်းီ၊ဖွာထသာ အငမီးရှိ၍ထပမတင်ွး
ထအာင်း၍လညး်ထကာင်း၊ချုကံကို ချုကံကား၌လညး်ထကာင်း ထနထလ့ရှိထသာ သားရဲ့တရိစိ္ဆာန်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထခါခွက်
ထတာင်းပန် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

မသကဆုိ်င်သထူတထွရာှင်ထလ၊ ဖယထ်လ၊လဲွထစဟ ုဟန့်တားပမစသ်ပဖင့် ။ ကက ိယင်းသိ့ု ဟန့်ဆီးတားပမစသ်ည။်န ယင်းသိ့ုဟန့်ဆီး
တားပမစထ်သာ စကား။ စဉ်

တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာသ၏ူ အမညက်ို ထုေတထ်ဖါ်သည။် လူကို အတပူါထအာင် ယထူေားသည။် သာဓုစသည ်ခမကဟ်သည။်
သမုတသ်ည။် တင်ွသည။်အမညမှ်ည့်သည။် စဉ်

ထခါ်ထခါ်ထရာ်
ထရာ်၁ စဉ်

ထခါ်ထခါ်ထရာ်
ထရာ်၂ စဉ်

ထခါ်ထခါ်ထဝါ်
ထဝါ် စဉ်

စဉ်

အမညန်ာမ(ထခါ်) တင်ွထစသည။် စဉ်

မူစလင်ဘာသာဝင် ထကျးလကထ်တာရာွတင်ွထနထုိေင်ထသာ ဘဂမင်္ဂလီ(ကလုား) ကိုထခါ်ထသာ စကားလံုး။ စဉ်

ယဉ်ှငပိုင်အားစမ်းရန် ဖိတထ်ခါ်သည။် စန်ိထခါ်သည။် တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာ သထံူေမှတစစ်ုံတစခု်ထသာ ပစည္း်ကိုထတာင်းယူ
သည။် စဉ်

စဉ်

(တစစ်ုံတစထ်ယာကအ်ားထခါ်လျှင် ကကမ်းတမ်းစာွ မထခါ်ပဲ) သာယာနာထပျာ်ဖွယရ်ာ၊ သနားချစခ်င်ဖွယရ်ာ အမူအရာပဖင့်ထခါ်ထဝါ်
ရန် နညး်စနစ။် စဉ်

be proper/be on good 
terms စဉ်

စဉ်

be proper/be on good 
terms စဉ်

စဉ်



.

ခက၂် ကကိ ကကို းအမျှင်မျှင်ပဖင့် ဖဲွ ယ့ကှခ်ျညထ်နှာင်သည။် bind

ခက၃် စညး် သစခ်က၊် ဝါးခက၊် ပန်းခက ်စသညက်ို ထရတကွထ်သာစကား။ counting bamboo,flower

ခက္က ရာ၁ နဝိ ကကမ်းတမ်းထသာ ။မနူးညံ့ထသာ။ မပျာ့ထသာ။ မသမ့်ိထမွ ထ့သာ။ rude

ခက္က ရာ၂ န အထမွးအထတာင်၊ အကိုင်းအခကစ်သညတ်ိုက့ို စစုညး်၍ အမှိုကသ်ရုိကလှ်ညး်ရထသာ ကရိယိာ။ တပံမကစ်ညး်။ broom

ခကခ်ထရာ် ကကိ ရုန်းရင်းခကထ်ေန်သည။် ကကမ်းတမ်းသည။် rude

ခကခဲ် ကကိ မလွယက်၊ူ ပင်ပန်းဖွယပ်ဖစသ်ည။် ငငိုပငင်ဖွယပ်ဖစသ်ည။် ခကခဲ်သည။် ခဲယဉ်းသည။် hard

ခကခ်ကခဲ်ခဲ ကကိ မလွယက်၊ူ ပင်ပန်းဖွယပ်ဖစသ်ည။် ငငိုပငင်ဖွယပ်ဖစသ်ည။် ခကခဲ်သည။် ခဲယဉ်းသည။် hard

ကကဝိိ ထဈးနှုန်းပမင့်မား၍၊ တန်ဖုိးများလွန်းသပဖင့်။ expensive

ခကဆ်စ် န မလွယက်ထူသာ အချကအ်လက။် အထကကာင်းကစိ။္ hard

ခကထ်ထော် ကကိ ထတာင့််တင်းမာထကျာသည။် hard

ခကမ် န ပင်စညမှ် ထွေကထ်သာ အကိုင်းကကးီ။ main branch

ခကမ်ငါးပဖာ န လူတို၏့ ကိုယ၊် လက၊် ထပခ၊ ဦးထခါင်း စထသာ အဂမင်္ဂါအစတိအ်ပုိင်း။ body parts

န မလွယက်ထူသာ အချကအ်လက။် အထကကာင်းကစိ။္ hard fact

ခကလံ် န ပမင့်မားထသာ သစပ်င်၏ ခကဖ်ျား။ အပမင့်ဆံုးပဖစထ်သာထနရာ။ top

ခကလံ်ဖျား န ပမင့်မားထသာ သစပ်င်၏ ခကဖ်ျား။ အပမင့်ဆံုးပဖစထ်သာထနရာ။ top

ခင်

ခင်၁ ကကိ ရင်းနီှးသည။် ချစက်ကျွေမ်းဝင်သည။်  စွဲလမ်းသည။် တပ်မကသ်ည။် စုံမကသ်ည။် တယွတ်ာသည။် be obsessed by

ခင်၂ န ချညခ်င် စသညက်ို ထရတကွရ်ာ၌ သုံးထသာစကားလံုး။ counting thread

ခင်၃ စညး်

ခင်ကန်ုး န ပပန ့ပ်ပူးမုိထ့မာကထ်နထသာ ထပမကန်ုးတန်း။ ridge

ခင်ခင် န uncle

ခင်စိုင်း န valley

ခင်တယွ် ကကိ စွဲလမ်းသည။် be obsessed by

ခင်ပလီွ န ပါးစပ်ထဲေတင်ွ ခပ်ထစာင်းထစာင်းထေား၍ မှုတရ်ထသာ တစထ်တာင်ခန ့ရ်ှိ ပထလွတစမ်ျို း။ flute

ခင်ပွန်း န လင်။ မယား။ လင်မယား။ မိတထ်ဆွ။ သငူယခ်ျင်း။ ရင်းရင်းနီှးနီှး ထပါင်းသင်းဆကဆံ်သ။ူ husband

ခင်ပွန်းမမန်း န friend

ခင်ပွန်းသည် န လင်။ မယား။ husband

ခင်မင် ကကိ ရင်းနီှးသည။် အလွန်ကကျွေမ်းဝင်သည။် နှစသ်ကသ်ည။်ချစသ်ည။် တယွတ်ာသည။် be obsessed by

ခင်ရုိးတန်း န ပပန ့ပ်ပူးမုိထ့မာကထ်နထသာ ထပမကန်ုးတန်း။ ridge

ခင်း၁ ကကိ scatter/cast

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခကခ်ကမ်က်
မက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခကရ်ာခက်
ဆစ် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
တစစ်ုံတစခု်ကို ကကို တင်ထဆာင်ရကွင်ပီး၊ ပပုငပီး၊ ပဖစင်ပီး အထကကာင်းကိုညမန်ပပထသာ စကားလံုး၊ မုိးမရာွခင် အမ်ိမုိးငပီးခင်လ့ုိ၊ 
ထေမင်းစားငပီးခင်လ့ုိ။ ပဋိထသဓပုဒ်ေနှင့် တွဲ၍ သုံးထသာအခါ မလုပ်ခင်၊ မငပီးခင်၊ မစားခင် စထသာ အထကကာင်းကိုညန်ွပပထသာ 
စကားလံုး။

preparing for something 
do စဉ်

စဉ်

အမိ၏ထမာင် ဦးရးီကို(ချစစ်နုိး)ပဖင့်ထခါ်ထသာစကား။ စဉ်

ထတာင်နှစခု် အကကားရှိ လမ်းကျဉ်းကထလး။ ထတာင်များ အကကားတင်ွ တညရ်ှိထသာ ထချာကရ်ညှ။် ထတာင်နှစခု်အကကားရှိ လွင်ပပင်။ 
ထတာင်ဝှမ်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မိတထ်ဆွအပဖစထ်ရာကထ်အာင်အားထုေတ ်ဆကဆံ်သည။် မိတဖ့ဲွ်သည။် မိတထ်ဆွအပဖစသ်ိ့ုထရာကသ်ည။် ခင်မင်ကကျွေမ်းဝင်စာွ ဆက်
သယွမိ်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလျားရညှထ်အာင်ဆန်သည။် (သ ဲစသညက်ို) အနံှပဖစထ်အာင် ကကပဲဖန့်သည။်( ခင်းအမျို းမျို း သုံးနညး်ရှိသည။်ပဲွခင်း။ သဘင်
ခင်း။ ရာွခင်း။ ထကျာခင်း။ စကားခင်း။ ကထိေန်ခင်း။ ဆုိင်ခင်း စသည။်) စဉ်



.

ခင်း၂ န အပ်ိရာ၊ ထမွ ရ့ာ၊ စားပဲွ စသညတ်ို၏့အထပါ်တင်ွ လမမ်းတင်ရထသာ အရာ။ စိုကပ်ျို းထေားထသာလယက်င်ွး။ ယာကင်ွးစသည။် field

ခင်းကျင်း ကကိ ထနရာတစက်ျစစီဉ်ထေားသည။် display

ခင်းခင် န uncle

ခင်းစီ န ထလျာင်း ၊ ထုိေင် ၊ အပ်ိရန်ပဖန ့ခ်င်းရထသာအရာ။ ခင်းနီှး။ sheet/bedding

ခင်းပျဉ် န ကကမ်းခင်းရာတင်ွ အသုံးပပုထသာ ပျဉ်။ floor wood

ခုိက်

ခုိက၁် န moment

ခုိက၂် ကကိ slander

ခုိကခုိ်ကတ်န်ု ကကိ တစက်ိုယလံု်း ဆတဆ်တခ်ါလှုပ်သည။် shake/shiver

ခုိကရ်န် န အမျကထ်ဒေါသ။ ရန်ပဖစပ်ခင်း။ fight

ခုိင်

ခုိင်၁ ကကိ ငမဲသည။် တညတ်ံ့သည။် စွဲငမဲသည။် endure

ခုိင်၂ စညး် counting banana,coconut

ခုိင်ခ့ံ ကကိ မယမ်ိးမယိုင် မလှုပ်မရာှးပဖစသ်ည။် ငမဲပမံသည။် endure

ခုိင်မာ ကကိ မထပျာ့မညံ့ ၊ မာထကျာသည။် ထတာင့်တင်းသည။် အားကိုးအားထေားပပုထလာကသ်ည။် stiff/stout

ခုိင်ငမဲ ကကိ ငမဲပမံသည။် မယမ်ိးမယိုင်မပျကမ်စးီရှိသည။် endure

ခုိင်လံု ကကိ sufficient

ခုိင်း၁ ကကိ တစစ်ုံတစခု် ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွရ်န်အတကွ ်ထုေတထ်ဖါ်ပပသည။် show

ခုိင်း၂ စညး် turn back on

ခုိင်းစီ ကကိ တစစ်ုံတစခု် ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွရ်န်အတကွ ်ထုေတထ်ဖါ်ပပသည။် ကစိတ္စခု်ခုလုပ်ထဆာင်ရန် တိုကတ်န်ွးသည။် urge

ခုိင်းသတ် န ခုိင်းထစသမျှကို လုပ်ထဆာင်ထပးသ။ူ servant

ထခါက်

ထခါက၁် ကကိ strum

ထခါက၂် စညး် အကကမ်ိအခါ အထရအတကွက်ို ပပထသာစကားလံုး။ counting number

ထခါကက်နဲ ကကဝိိ ပဖုတခ်ျညး်။ ရုတတ်ရက။် suddenly

ထခါကထ်ကကာင်း န အထေညက်ိုထုေပ်၍ ထခါကထ်ေားသည့် အထရးအထကကာင်း။ crease

ထခါကက်ွိ့ ကကဝိိ ထကးွထကာကထ်ခွညတွလ်ျက။် ထကွ ဝုိ့ကလ်ျက။် crooked

ထခါကထ်ခါက် ကကဝိိ ကကမ်ိဖန်များစာွ။ အထေပ်ထေပ် အခါခါ။ ဝမ်းကွဲမဟတု ်အရင်းအချာ။ many times

ကကိ မထပျာ့မထပျာင်းပဖစသ်ည။် ခကမ်ာသည။် မာထကျာသည။် သန်မာထတာင့်တင်းသည။် strong

နဝိ မထပျာ့မထပျာင်းထသာ။  ခကမ်ာထသာ။ မာထကျာထသာ။ ထတာင့်တင်းသန်မာထသာ။ strong

စဉ်

စဉ်

အမိ၏ထမာင် ဦးရးီကို(ချစစ်နုိး)ပဖင့်ထခါ်ထသာစကား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စညး် (တစစ်ုံတစခု်ထသာ ကစိနှ္င့် အခန့်သင့်ထတွ့ဆံု၊ တိုကဆုိ်င်ထသာ) ခဏအချန်ိကာလကို ညမန်ပပထသာလံုး။ စဉ်

အပမင့်သိ့ုထရာကသ်ည။်ထိေထတွ့သည။်ထိေပါးပုတခ်တထ်ပပာဆုိသည။် ထစာင်းထပမာင်းထပပာဆုိသည။် ထဘးဒေဏထိ်ေသည။်ထဘးဒေဏ်
ကျထရာကသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ငှကထ်ပျာခုိင်၊ အန်ုးခုိင်စသည့်) အခုိင်၏အထရအတကွက်ိုပပထသာ စကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

မီှပငမ်းအားထေား ပပုနုိင်ထလာကသ်ည။် လံုထလာကထ်သာ အတိုင်းအတာပမာဏ ပပည့်စုံသည။် အားကိုးထလာကထ်အာင် 
အထထောကအ်ထေားပပုနုိင်သည။် စဉ်

စဉ်

မိမိသထဘာအတိုင်း မပဖစ၍် တစဖ်ကသ်ိ့ု ထကျာ(ခုိင်း) လှည့်ထန သည။် တစခု်နှင့်တစခု် ၊ တစဦ်းနှင့်တစဦ်းတွဲယဉ်ပပသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အသုံးမပပုပဲ သပ်ိသိုထေားသည။် မာထသာဝတ္ု တစခု်ခုပဖင့်တးီခတသ်ည။်ထနာကသ်ိ့ုပပန်ဆုတသ်ည။် တန့်ွထခွလိပ်ထနသည။် ကျို း၍ 
ပူးကပ်ထနသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထခါကထ်ခါက်
ကျို င်း၁ စဉ်

ထခါကထ်ခါက်
ကျို င်း၂ စဉ်



.

ထခါကခ်ျင်း ကကဝိိ မဆုိင်းမင့ံ။ လကင်င်း။ထလာထလာဆယ။် ချကခ်ျင်း။ တစက်ကမ်ိတညး်နှင့် တစထ်ခါကတ်ညး်နှင့်။ suddenly

ထခါကခ်ျို း၁ န half

ထခါကခ်ျို း၂ ကကိ

ထခါကစ်ား ကကိ none

ကကိ အနညး်ငယသ်ာတတသ်နိားလညသ်ည။် know

ကကိ အနညး်ငယသ်ာတတသ်နိားလညသ်ည။် know

ထခါကတ်ုံ ့ ကကိ

ကကဝိိ သာွးတုံလာတုံ ။ သာွးချညး်လာချညး်။ to and fro

ထခါကတ်ုံပီ့း န ကန်ုပစည္း်များကို ယငူင်ထရာင်းချငပီး ထနာကတ်စထ်ခါကလ်ာသည့်အခါ ယခင်ထငွကို ထပးထချရထသာ ကန်ုထရာင်းဝယမ်ှုစနစ။် back and forth

ထခါကတ်ုံ ့ပပန် ကကိ ညအပ်ိမထနပဲတစထ်နချင်း ပပန်လာသည။် ချကခ်ျင်း။ ခဏချင်း ပပန်လာသည။် back and forth

ထခါကပ်ပန် ကကိ ညအပ်ိမထနပဲတစထ်နချင်း ပပန်လာသည။် ချကခ်ျင်း။ ခဏချင်း ပပန်လာသည။် back and forth

ထခါကမီ် ကကိ အနညး်ငယ ်ရပ်ိစားမိသည။် အနညး်ငယတ်တသ် ိနားလညသ်ည။် guess

ထခါကယ်ာ န သစထ်ခါက၊် သစခံွ်ကို နှုတသ်းီပဖင့် ထပါကဆိ်တ၍် ပုိးထကာင်ကိုဖမ်းယစူားထသာကတ်တထ်သာ ငှက။် သစထ်တာကငှ်က။် woodpecker

ထခါကရ်က် ကကဝိိ သနားညာှတာမှု၊ င့ဲကကွမ်ှု ၊ထထောကထ်ေားစာနာမှု ကင်းမ့ဲလျက။် မစဉ်းမစား။မထိေန်းမသမ်ိး။ မဆင်မပခင် ။တထဇာကက်န်း။ rackless person

ထခါကထ်ရာက် န ၁၊ မန်ကျညး်သးီမမှည့်တမှည့်။ အခံွမထချာင်တချာင်။ ၂၊ အထစမှ့ဆီရ၍ အရကွလ်ကပ်ခားရှိထသာအပင်တစမ်ျို ။ ripe tamarind fruit

ထခါကရ်န်း န အပဖူထရာင်၊ ကကကသ်ွီးထရာင်၊ အနီထရာင်ပွင့်ထသာအလှစိုက ်ပန်းပင်တစမ်ျို း။ habiscus

ထခါကရ်မကယ်င့် ကကိ forgive

ထခါကသ်ား န အချပ်အလမာကို ထခါကထ်ေားရာမှ ပဖစပွ်ားလာထသာ အထခါကအ်ရာ။ crease

ထခါကသ်းီ န ကထလးများ တင်ွးပစက်စားထသာ ထလာကစ်ာသးီသဖွယ ်အလံုးငယ။် ထဂါ်လီလံုး။ marble

ထခါင်၁ နဝိ အထကာင်းဆံုးပဖစထ်သာ။ အလှဆံုးပဖစထ်သာ။ ထိေပ်တန်းကျထသာ။ best

ထခါင်၂ နဝိ high

ထခါင်၃ န ထတာင်ညာစ ံအကကးီဆံုးထသာ မိဖုရား။ အပမင့်မားဆံုးထနရာ။ အလှဆံုး။ crown princess

ထခါင်ခတ် န branch

ထခါင်ခုိက် ကကိ ထကကးငမီးစသညတ်ို ့များပပားလွန်းသည။် credits

ထခါကထ်ခါက် နဝိ အထကာင်းဆံုးပဖစထ်သာ။ အလှဆံုးပဖစထ်သာ။ ထိေပ်တန်းကျထသာ။ best

ထခါကထ်ခါင် နဝိ rough

ကကဝိိ ဦးဦးဖျားဖျား။ အဦးအလျင်။ first and foremost

ထခါင်

န none

ထခါင်ချုပ်၁ ကကိ အမ်ိ အမျို းထခါင်အရပ်ကို မုိးလံုထနထအာင် အပ်ုဖံုးထေားသည။် roof

စဉ်

ထေကဝ်က။်"နှစထ်ခါကခ်ျို း"။ စဉ်

တစစ်ုံတစခု်သိ့ု သာွးထရာကင်ပီးထနာက်(ညဉ့်အပ်ိမထနပဲ) ချကခ်ျင်းပပန်လာသည။်
Arrival from 
immediately back home စဉ်

(မလုပ်မကိုင်ပဲ) စားချန်ိကျလျှင် ထေ၍စားသည။် နယင်းသိ့ု စားထသာသ။ူ စဉ်

ထခါကတ်ထီခါက်
တက် စဉ်

ထခါကတ်ထီခါက်
ထတာက် စဉ်

(လကထ်ဆာင်ပဏ္ဍာ)ပပန်ထပးသည၊် တစရ်ပ်တစရ်ာွသိ့ု သာွးထရာကခ့ဲ်၍ မရပ်မနား ချကခ်ျင်းပပန်လာသည။်
Arrival from 
immediately back home စဉ်

ထခါကတ်ု့ံထခါက်
ပပန် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

အပပစက်ို အပပစဟ် ုမနာယပဲူလွတလ်ပ်မှု ထပးသနားသည။်ချမ်းသာထပးသည။် ခွင့်လမတသ်ည။် လွတလ်ပ်စာွထဆာင်ရကွမ်ှု
ထပးသည။် တားဆီးမှုမှ လမတထ်ပးသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထစာကအ်ားပဖင့် အလွန်ပမင့်မားထသာ။ အစအဦးဆံုးပဖစထ်သာ။ နှစက်ာလအားပဖင့် ကကာလွန်းထသာ။ ပမင့်ပမတထ်သာ။ အလှမ်းကာွ
ထဝးထသာ။ စဉ်

စဉ်

အပမင့်ဆံုးပဖစထ်သာ (သစပ်င်) အကိုင်းခက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထတာင့်တင်းမာထကျာထသာ"ထခါင်ထခါင်မာသည်" ။ ကကမ်းထသာ။ မထပျာ့မထပျာင်းထသာ။ အလယပုိ်င်းကျထသာ။ ထနရှိန်အလွန်ပူပပင်း
ထသာ။ စဉ်

ထခါကထ်ခါင်ဖျား
ဖျား စဉ်

ထခါင်ချို းကစပ်
တမ်း န-ထဂါင်းပဖတက်စပ်တမ်း စဉ်

စဉ်



.

ထခါင်ချုပ်၂ န ရပ်ရာွတင်ွအကကးီအကရဲပ်ရာွကို အပ်ုချုပ်သ။ူ administrator

ထခါင်စးီရုိး န ridge pole

ထခါင်စးီဝါး န ဓနိမုိးအမ်ိတင်ွ အပခင်ဝါးကို အထပါ်ကစးီ၍ သတီွဲထသာဝါး။ bamboo

ထခါင်စင်းအမ်ိ န line

ထခါင်ထစာက် န မတထ်စာကပ်ပုလုပ်ထေားထသာအမ်ိ၏ထခါင်မုိး။ roof

ထခါင်ဆုိက် ကကိ ထကကးငမီးစသညတ်ို ့များပပားလွန်းသည။် credits

ထခါင်တိုင် န အမ်ိ ထကျာင်းတိုတ့င်ွ အပမင့်ဆံုးထသာတိုင် ။ တိုင်သုံးတိုင်တင်ွ အလယက်ျထသာတိုင်။ middle pillar

ထခါင်ပုပ် န သမ်ိးငှကက်ဲ့သိုထ့သာ ငှကတ်စမ်ျို း။ ခင်ပုပ်ငှက။် brown hawk-owl

ထခါင်ပိတ် န leader

ထခါင်ပပန ့် န အထခါင်ကိုပပန ့ပ်ပန ့က်ားကား ပပုလုပ်ထေားထသာ ထခါင်းမုိး ။အမ်ိ။ roof

ထခါင်ဖိဝါး န bamboo

ထခါင်ဖျား နဝိ

ထခါင်ဖျားခုိက် နဝိ

ထခါင်ဖျားဆုိက် နဝိ

ထခါင်မုိး န အမ်ိ စသညတ်ို၏့အမုိး။ roof

ထခါင်မုိးချုပ် န အမ်ိအမုိးနှစခု်၏စပ်ထကကာင်းကို မုိးလံုထအာင် အပ်ုထေားထသာ သပ်ွ၊ ဓနိ စသည။် roof

ထခါင်ရည် န rakhine ale

ထခါင်ထရာက် ကကိ အပမင့်ဆံုးအပဖစသ်ို ့ထရာကသ်ည။် အထွေတအ်ထိေပ်သိုထ့ရာကသ်ည။် peak

ထခါင်ရုိး န ridge pole

ထခါင်ရုိးတန်း န ridge pole

ထခါင်အပ်ု န အမ်ိအမုိးနှစခု်၏စပ်ထကကာင်းကို မုိးလံုထအာင် အပ်ုထေားထသာ သပ်ွ၊ ဓနိ စသည။် roof

ထခါင်း န coffin

ထခါင်းစးီ န စာထရးသားရာ၌ အဓိကအချုပ်သထဘာအထပခအထနကိုပပထသာအမည။် title

ထခါင်းစဉ် န အဓိကအထရးကကးီထသာ အထကကာင်းအရာကို စစီဉ်ထေားထသာအရာ။ စာရင်း။ title

ထခါင်းစပ် ကကိ လူထသအထလာင်းထကာင်ထေည့်ရန် သစသ်ားပဖင့် ထသတ္တ ာပပုလုပ်သည။် coffin

ထခါင်းထဆာင် န ထရှ ထ့ဆာင်လမ်းပပ၊ ဦးစးီနာယက။ အကကးီအမှုး။ leader

ထခါင်းတကာ န ကလုားဗလီတင်ွ အငမဲတမ်းထအာ်ဟစ၍် ဝတပ်ပူသ။ူ ဗလီဆရာ။ ဟာဂျ။ီထမာ်လဗီ။ mosque

ထခါင်းတလာ၁ န work as a tenant farmer

ထခါင်းတလာ၂ ကကိ ယင်းကဲ့သို ့လယအ်လုပ်လုပ်ထဆာင်ထပးရသည။် work as a tenant farmer

ထခါင်းတာ န တစထ်တာင်ခန ့ရ်ညှအ်နံထပခာကလ်ကမ်ခန ့ရ်ှိ သပံပားထူေကို သစသ်ားရုိးတပ်ငပီး ထပမတးူရထသာ ကရိယိာ။ mattock

စဉ်

ထခါင်တိုင်တိ့ု၏ထိေပ်တင်ွ အလျားလုိကထ်ေည့်ထသာ အထပါ်ထခါင်တန်း။ (ထခါင်ထလျာကတ်န်းလညး် ထခါ်သည်.။) စဉ်

စဉ်

ဝဲယာနှစဘ်ကထ်တာင်ပံ ချ၍ ထဆာကထ်ေားထသာ အမ်ိ။ တန်းလျားကဲ့သိ့ု (ရုိးရုိး) ထဆာကထ်ေားထသာအမ်ိ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရပ်ရာွ ကကျွေန်းကမ်း၏ အကကးီအက။ဲ အပ်ုချုပ်သ ူ။ (ဥပစာ) ရပ်ရာွတင်ွ ရုပ်ရညအ်လှဆံုးထသာ မိန်းမ။ စဉ်

စဉ်

သကက်ယ၊် ဓနိမုိးအမ်ိတိ့ုတင်ွ အမုိးလန်မထွေကရ်ထအာင် အထပါ်ကဖိထေားထသာဝါးလံုး။ (ပခင်ဖိဝါးလညး်ထခါ်)။ စဉ်

အထွေပ်အထိေပ်သိ့ုထရာကထ်သာ။ အကကးီအကပဲဖစထ်သာ။ ပမင့်ပမတသ်ည၏် အပဖစသ်ိ့ုထရာကထ်သာ။ ရုပ်ရညအ်လှဆံုး အထချာဆံုးပဖစ်
ထသာ။

peak/pinnacle/most 
beautiful စဉ်

အထွေပ်အထိေပ်သိ့ုထရာကထ်သာ။ အကကးီအကပဲဖစထ်သာ။ ပမင့်ပမတသ်ည၏် အပဖစသ်ိ့ုထရာကထ်သာ။ ရုပ်ရညအ်လှဆံုး အထချာဆံုးပဖစ်
ထသာ။

peak/pinnacle/most 
beautiful စဉ်

အထွေပ်အထိေပ်သိ့ုထရာကထ်သာ။ အကကးီအကပဲဖစထ်သာ။ ပမင့်ပမတသ်ည၏် အပဖစသ်ိ့ုထရာကထ်သာ။ ရုပ်ရညအ်လှဆံုး အထချာဆံုးပဖစ်
ထသာ။

peak/pinnacle/most 
beautiful စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကာကည်င်ှးနှင့် တထဆးထေည့်ငပီး ကထစာ်ထဖါကထ်ေားထသာ ထသရည။် ရခုိင်ပပညန်ယ၌် ငမိုလူ့တိ့ုသည ်များထသာအားပဖင့် ထခါင်ရည်
ကိုထသာကထ်လ့ရှိကကသည ်။ သုံးနှစထ်ခါင်ရည၊် ထလးနှစထ်ခါင်ရည ်စသညပ်ဖင့် လညး်ရှိကကထသးသည။် စဉ်

စဉ်

ထခါင်တိုင်တိ့ု၏ထိေပ်တင်ွ အလျားလုိကထ်ေည့်ထသာ အထပါ်ထခါင်တန်း။ (ထခါင်ထလျာကတ်န်းလညး် ထခါ်သည်.။) စဉ်

ထခါင်တိုင်တိ့ု၏ထိေပ်တင်ွ အလျားလုိကထ်ေည့်ထသာ အထပါ်ထခါင်တန်း။ (ထခါင်ထလျာကတ်န်းလညး် ထခါ်သည်.။) စဉ်

စဉ်

ဟင်းလင်းအထပါက။် လူထသထကာင်ကိုထေည့်ထေားထသာ ထသတ္တာ။တဆိံပ်အမှတ။် ဦးထဆာင်သ။ူ အကကးီအကလုဲပ်သ။ူထရှ့ထဆာင်သ။ူ 
အပမစဖု်။ တစစ်ုံတစခု်၏ထိေပ်ဖျားပုိင်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မုိးဦးကျလယထွ်ေန်သည့်ထန့မှစ၍ စပါးရတိသ်မ်ိးငပီး သကကမင်္ဂန်ကျသည့်တိုင်ထအာင် လယအ်လုပ်လုပ်ထဆာင်ထပးရသ။ူ (နှစပ်တလ်ည်
ကန်ုးဟလုညး်ဆုိသည်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ထခါင်းပါး ကကိ ရနုိင်ရန်ခကခဲ်သည။် အလွန်နညး်သည။် ငခိုးပခံသည။် ချို တဲ့သည။် ရာှးပါးသည။် rare

ထခါင်းထရာင်၁ န ဟင်းချကစ်ားရထသာ ထခါင်းပွပင် တစမ်ျို း။ ကနထဖါ့။ none

ထခါင်းထရာင်၂ နဝိ essence

ထခါင်းထလာင်း န bell

န ထခါင်းထလာင်းနှင့်ပံုသဏ္ဍာန်တထူသာ ပန်းတစမ်ျို း။

ထခါင်းသက် န သစသ်ား၊ သစပ်င် တိုတ့င်ွရှိထသာ အထခါင်းထပါက။်

ထခါင်းသင်ွး ကကိ လူထသအထလာင်းထကာင်ကို ထခါင်းတင်ွထေည့်သည။် coffin

ခတ်

ခတ၁် န လူထသထကာင်တင်ထသာ အထလာင်းစင်။ ကဋုင်။ bier

ခတ၂် ကကိ beat/strike

ခတက်င်ွး န rowlock

န ကျညး်သားပဖင့်ကစားရန် တစထ်တာင်ခန ့ရ်ှိတတုထ်ချာင်း။ stick

န တစည်ှို ခ့န်ရှိ ကျညး်သားတတုထ်ချာင်းတို။ ကျညး်ကလကဆ်န်။ stick

ခတခ်တ် ကကဝိိ အကကမ်ိကကမ်ိ။ ထေပ်ခါထေပ်ခါ။ မပပတမ်လပ်။ အဖန်ဖန်။ over and over again

ခတခ်တလု်ပ် ကကဝိိ be quick

ခတတ်က် န ထလှ၊ သမ္န် စသညတ်ိုက့ိုခတရ်ထသာ အရုိးရညှထ်သာ တက။် oar/paddle

ခတတ်င် ကကိ bier

ခတတ်င်စည် န လူထသ၍အထလာင်းထကာင်ကိုခတထ်ပါ်တင်သည့် အခါတးီရထသာစည။် drum

ခတတ်ိုင် န ခတတ်ကခ်တရ်န် တပ်ဆင်ရထသာ ငုတတ်ိုင်။ tholepin

ခတတ်ိုင်းငန် န interfere

န be deceived

ခတတ်ိုင်လည၂် ကကိ ယင်းသို ့နားထယာင်၍လုိကတ်တသ်ည။် be deceived

ခတနိှ်ပ် ကကိ အမှတတ်ဆိံပ် ဖိနိှပ်၍ ထေင်ထစသည။် stamp

ခတ္တ ာကကးီ န ပါးနပ်ကကျွေမ်းကျင်စာွ လညပ်တသ်။ူ နံှစ့ပ်လညဝ်ယသ်။ူ လှညပ်တထ်မမထနှာကတ်တသ်။ူ အကျင့်ဆုိးသမ်ွးသ။ူ urbanely

ခတ္တ ယိ န royal lineage

ထခတ်

ထခတ၁် န သတ္တ ဝါတို၏့ တညထ်နရာ။ အတတိ၊် ပစ္ု ပ္ပန်၊ အနာဂတ ်ဟထူသာကာလသုံးပါး၏ အပုိင်းအပခား။ age

ထခတ၂် နဝိ ယခုမျကထ်မှာကက်ာလနှင့် ပကသ်တထ်သာ။ present

ထခတက်ာလ န ကာလသုံးပါး၏ အပုိင်းအပခား။ အချန်ိအခါ။ age

ထခတထ်ကာင်း န ထအးချမ်းငငိမ်သကထ်သာကာလ အပုိင်းအပခား။ good age

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) အနှစသ်ာရကင်းမ့ဲထသာ။ ဉာဏပ်ညာအသအိလိမ္မာမရှိထသာ။ စဉ်

ကန်စန်ွးပွင့်သဏ္ဍာန် သမ်ွးလုပ်ထေားထသာ ထကကး၊ထငွစထသာအရာ ။ ယင်းကဲ့သိ့ု အသပံမညထ်အာင်တးီခတထ်သာ အထခါင်းပါသည့်
အရာ။ စဉ်

ထခါင်းထလာင်း
ပန်း

yellow 
jasmine/campanula စဉ်

hollow of anything(as 
of a tree) စဉ်

စဉ်

စဉ်
ထိေခုိကသ်ည။် အဟန်ုပဖင့် တိုးထဝ့ှတိုကခုိ်ကသ်ည။်ထုေလုပ်သည။်တးီသည။် ထုေနှကသ်ည။်ပုတသ်ည။်ထဝ့ှသည။်ခုိကသ်ည။် တိုး
ထိေသည။် ရုိကနိှ်ပ်သည။် ထေည့်စကွသ်ည။် ဝင်းပခံ ၊ နယန်မိတစ်သညပ်ဖင့်သတမှ်တသ်ည။်ဝဲ၊ယာပတလ်ည ်အကကမ်ိကကမ်ိလှုပ်
ထစသည။်  (ထရ) မငငိမ်မသကလ်ှုပ်ရာှးသည။် အထရာင်ဟပ်သည။် စဉ်

(တကခ်တဖ့ုိ်ရာ) ခတတ်ကက်ိုလျှို ရာကကို းကင်ွး။ စဉ်

ခတ်
ထကျာကတ်ံ စဉ်

ခတထ်ကျာက်
သးီ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

မနားမထန တကပ်ုကပ်ု လုပ်ထသာအားပဖင့် ။သကွလ်ကဖ်ျတလ်တစ်ာွ။ အလျင်စလုိ ပပုမူလုပ်ကိုင်သပဖင့်။ သတုသ်တုပ်ျာပျာ ပပုလုပ်
လျက။် စဉ်

စဉ်

လူထသအထလာင်းထကာင်ကို (ခတထ်ခါ်) ကဋင်ထပါ်တင်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) ထနရာတကာတင်ွ စကွဖ်ကပ်ါဝင်သ။ူ စဉ်

ခတတ်ိုင်
လည၁် သမူျားတကာထပပာတိုင်း (ဘကသ်ိ့ုပါ၍) နားထယာင်၍ လုိကတ်တသ်။ူ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မင်းမျို း(ပါ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ထခတက်န်ု ကကိ အကျို းထပးထသာကာလ လွန်ထပမာကသ်ာွးသည။် Out of date

ထခတက်ကို န တစစ်ုံတစခု် အထရးအကကာင်မပဖစထ်ပါ်မီကာလ။ preliminary period

ထခတစ်ား ကကိ လူအသုံးများသည။် တင်ွကျယသ်ည။် popular

ထခတဆ်န် ကကိ ယခုမျကထ်မှာကက်ာလ ထူေးပခားစာွပပုလုပ်သည။် modern

န ဆင်းရ ဲဒုေက္ခနှင့်ထတွ က့ကုံရထသာကာလ။ အလွန်ညံ့ဖျင်း ဆုိးရာွးထသာကာလ။ bad time

ကကိ ထခတမ်မီှ ပဖစသ်ည။် Out of date

ထခတထ်နှာင်း န တစခု်ထသာနှစ၏်ထနာကဆံု်းပုိင်းကာလ။ neolithic

ထခတထ်ပါ် နဝိ မျကထ်မှာကက်ာလ ထူေးပခားစာွပဖစထ်ပါ်လာထသာ။ modern

ထခတပ်ျက် ကကိ စစမ်ကထ်ရးရာ စသညတ်ိုထ့ကကာင့် တိုင်းပပည ်မငငိမ်မသကပ်ဖစသ်ည။် အပ်ုချုပ်သမူရှိ မင်းမ့ဲစိုးမ့ဲ ပဖစသ်ည။် bad time

ထခတင်ပိုင် ကကိ တစမ်င်းနှင့်တစမ်င်း ထပါ်ထပါကခ်ျန်ိ တညူသီည။် contemporary

ထခတထ်ပပာင်း ကကိ change

ထခတမီ် ကကိ မျကထ်မှာကက်ာလ၏ အလုိဆန္ဒအတိုင်း ပဖစထ်စသည။် လုိကထ်လျာကိုကည်သီည။် modern

ထခတလ်ယ် န တစခု်ထသာထခတ၏် အလယပုိ်င်းကာလ။ middle period of era

ထခတသ်စ် န အထူေးအဆန်းပဖစထ်ပါ်လာထသာကာလ။ new era

ထခတသ်ဉ်ုး ကကိ ဆိတသ်ဉ်ုးသည။် ယင်ွးယိုပျကစ်းီသည။် တမ်ိထကာသည။် ကင်းမ့ဲသည။် degenerate

ထခတထ်ဟာင်း န ကန်ုလွန်ငပီးထသာကာလ အပုိင်းအပခား။ Out of date

ထခတဦ်း န တစခု်ထသာ ထခတက်ာလ၏အစပုိင်း။ early period of era

ထခတ္တ န မကကာထသးထသာကာလ အပုိင်းအပခား။ တိုထတာင်းထသာ ကာလအပုိင်းအပခား။ a short time

ခပ်

ခပ်၁ ကကိ arrive

ခပ်၂ ကကိ အရညစ်သညမ်ျို းကို အိုး၊ ခွက ်စသညတ်ိုပ့ဖင့် ထေည့်ယသူည။် spoon out

ခပ်စက် န သမူျားထသာကသ်ုံးစားထသာက၍် အကကင်းအကျန်။ Left-over/remnant

ခပ်စကခံ်၁ ကကဝိိ bribe

ခပ်စကခံ်၂ န bribe

ခပ်ဆီး န လူကိုထသထစတတထ်သာ အဆိပ်အထတာက။် poison

ခပ်ဆိပ် န လူကို ရူးထအာင်၊ မူးထအာင်၊ ထနာကထ်အာင် ပဖစထ်စတတထ်သာ ထဆး။ poison

ခပ်တဆိတ် ကကဝိိ စကားမထပပာပဲ။ တတိဆိ်တစ်ာွ။ silent

ကကဝိိ စတိမ်ငငိမ် ထပါ့ထပါ့တန်တန်ထပပာဆုိ ပပုမူလျက။် ရူးထကကာင်ထကကာင်၊ ရူးထပါထပါ၊ အနညး်ငယစ်တိမ်နံှပဲ ။ ရူးနှမ်နှမ်း mentally ill

နဝိ လိမ္မာသညမ်ဟတုထ်သာ။ ညံ့ဖျင်းထသာ။ နံုချာထသာ။ ထသးနုပ်ထသာ။ mean tsay/pathetic

ခပ်လှည့်မပီး ကကဝိိ be a banker

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထခတဆုိ်းထခတ်
ယတု၁် စဉ်

ထခတ်
ထနာကက်ျ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မင်းထဟာင်းကယွထ်ပျာက၍် မင်းသစထ်ရာကသ်ည။် အပ်ုချုပ်ထရးပံုစ ံ(ထပပာင်းလဲ)သာွးသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဤမှာဘကမှ် ထုိေမှာဘကသ်ိ့ု)ဆုိကထ်ရာကသ်ည်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) အခွင့်အထရးကိုထမျှာ်ကိုးလျက ်တစစ်ုံတစဦ်း၏ လုိလားနှစသ်ကမ်ှုကို ပဖည့်စကွထ်သာအားပဖင့်။ စဉ်

(ဥပစာ) အခွင့်အထရးကိုထမျှာ်ကိုးလျက ်တစစ်ုံတစဦ်း၏ လုိလားနှစသ်ကမ်ှုကို ပဖည့်စကွထ်သာသ။ူ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခပ်ဖုသခီပ်ဖု
သပ်ွ၁ စဉ်

ခပ်ဖုသခီပ်ဖု
သပ်ွ၂ စဉ်

မညသ်ည့်အရာကိုမဆုိ သတူစပ်ါးတိ့ုအားထပပာထရးဆုိခွင့်အထရးစသညက်ို ပပုလုပ်ရန် အလှည့်မထပးဘ ဲမိမိတစဦ်းတညး်သာ 
ဒုိေင်ခံ၍ (တာဝန်ယူ) ပပုမူလျက။် စဉ်
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ခုတ်

ခုတ် ကကိ သထဘမင်္ဂာ၊ မီးရထေားစသညတ်ိုသ့ာွးထအာင် ထမာင်းနှင်သည။် drive/operate

ကကဝိိ diligently

ခုတထွ်ေင် ကကိ ထတာချုံ၊ သစငု်တစ်သည ်တိုက့ို ခုတပ်ဖတရ်င်ှးလင်းသည။် clear

ခုပ်၁ န ထထောင်ထချာက။် trap

ခုပ်၂ ကကိ လကသ်ညး်၊ ထပခသညး်၊ စသညတ်ိုပ့ဖင့် ပခစသ်ည။် လကပ်ဖင့် လျင်ပမန်စာွ အပ်ုဖမ်းသည။် catch

ခုပ်ထထောင် ကကိ ထထောင်ထချာကပ်ဖင့်ဖမ်းယသူည။် catch/seize/arrest

ခုပ်ပိ၁ န ငါးထထောင်၊ ငှကထ်ထောင်သည့်ထထောင်ထချာကတ်စမ်ျို း။ trap

ခုပ်ပိ၂ နဝိ ပုထသာ၊ ကျစထ်သာ၊ ထသးငယထ်သာ။ small

ခုပ်ပိထသျှ နဝိ ပုထသာ၊ ကျစထ်သာ၊ ထသးငယထ်သာ။ small

ခုပ်ဖိ န ငှကထ်ထောင်ထသာထထောင်ထချာကတ်စမ်ျို း။ Bird trap

ခုပ်ဘိ န ငှကထ်ထောင်ထသာထထောင်ထချာကတ်စမ်ျို း။ Bird trap

ခံ

ခံ၁ ကကိ resist/oppose

ခံ၂ ကကိ promise

ခံစား ကကိ  ကိုယစ်တိနှ်ပဖာ ချမ်းသာ ဆင်းရမဲှုပဖစသ်ည။် feel

ခံစစ် န တိုကခုိ်ကလ်ာထသာ တစဖ်ကရ်န်သကူိုခုခံ တိုကခုိ်ကမ်ှု။ defensive

ခံဆွမ်း န တစဦ်းတစထ်ယာကမ်ျှဖိတက်ကားထေားပခင်းမရှိပဲ အမ်ိစဉ်ထလျှာက၍် သပိတပ်ဖင့်ခံ၍ ၍ထသာဆွမ်း။ 

ခံတပ် န တိုကခုိ်ကလ်ာထသာ တစဖ်ကရ်န်သကူိုခုခံ တိုကခုိ်ကရ်န် အခုိင်အမာ လုပ်ထေားထသာ တပ်စခန်း။ fort/stockade

ခံနုိင်ရည် န ခုိင်ငမဲတညတ်ံ့စာွ ထနနုိင်ထသာ အစမ်ွးသတ္တ ။ိ ကိုယစ်တိဆ်င်းရမဲှုမှန်သမျှကို ကကကံကခံံ နုိင်ထသာ အစမ်ွးသတ္တ ။ိ endurance

ခံပျင်း ကကိ သမူျားအထပပာအဆုိမခံချမိခံသာ ပဖစသ်ည။် အခံရခကသ်ည။် be embittered

ခံယူ ကကိ ထပးလုိကသ်ည့် အမိန ့အ်ာဏာကိုရယသူည။် ဘွဲတ့ဆိံပ်အမညက်ို ရယသူည။် accept/adopt

ခံယခူျက် န သထဘာထပါကလုိ်ကန်ာချက။်

ခံရပ် ကကိ မတန်ုမလှုပ်ရပ်တညထ်နသည။် bearable

ခံသာ ကကိ သကသ်ာဖွယရ်ှိသည။် မပင်မပန်းရှိသည။် be relieved

ခံသာပန်သာ ကကဝိိ များများစားစားမဟတုထ်သာ်လညး် သင့်တင့်ထလျာကပ်တရံု် ။ထတာ်ရံုတန်ရံု။ moderately

ခံသခံိသာ ကကိ ပင်ပန်းပခင်းမရှိပဖစသ်ည။် ဆုိးရာွးထသာ ထဝဒေနာမှ ထလျာ့ပါးလာသည၊် be relieved

ခ့ံ ကကိ ခုိင်မာသည။် အမျကမ်ထွေကထ်စပဲ စတိက်ို ချုပ်တညး်နုိင်စမ်ွးရှိသည။် ကိုယစ်တိဆ်င်းရမဲှုဟသူမျှကို ကကံ့ကကံ့ခံနုိင်စမ်ွးရှိသည။် strong

ခန္တါ န

ခန္ီှတ န

စဉ်

ခုတခု်တက်တု်
ကတု် မအားမထန တကတုက်တု်(လုပ်ထနသည်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရန်သကူိုပပန်လှန်တိုကခုိ်ကသ်ည။် "ခုခံသည်" စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ပစည္း်တစစ်ုံတစရ်ာကိုရယသူည။် ကိုယစ်တိနှ်ပဖာ ချမ်းသာ ဆင်းရမဲှုပဖစသ်ည။် ကတပိပုသည။် တစစ်ုံတစခု် စညး်ကမ်းကို 
လုိကန်ာမညဟ် ုသထဘာတသူည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

go round to accept 
offering စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

affirmation/conviction/
idea စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သညး်ခံပခင်း။ တးူဆွသည။် (ပါ)
tolerate/bear 
patiently/forebear စဉ်

သညး်ခံပခင်း။ (ပါ)
tolerate/bear 
patiently/forebear စဉ်
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ခန္ဓာ န သတ္တ ဝါတို၏့ရုပ်နာမ်အစ။ု body 

ခန္ဓာကိုယ် န သတ္တ ဝါတို၏့ ကိုယအ်ဂမင်္ဂါ အစတိအ်ပုိင်။ body parts

ကကိ ထသသည။် die

ခန္ဓာချ ကကိ ထသသည။် die

ခန္ဓာဇတသ်မ်ိး ကကိ die

ခန္ဓာထပပာင်း ကကိ ပစ္ု ပ္ပန်ဘဝမှ တမလွန်ဘဝသိုထ့ပပာင်းသည။် ထသသည။် die

ကကိ ထသသည။် die

ခန္ဓာဝန် န ဝန်ထုေပ်ဝန်ပုိး သဖွယပ်ဖစထ်သာကိုယခ်န္ဓါ။ body load

ခန္ဓာဝန်ချ ကကိ ထသသည။် die

ခန်

ခန ့၁် ကကိ ရာထူေးထေမ်းရကွထ်စသည။် appoint

ခန ့၂် စညး် ထရတကွခ်ျကပ်မာဏ ကိုမှန်းဆ၍ ထပပာဆုိရာတင်ွသုံးထသာ စကားလံုး။ estimate counting

ခန ့၃် ကကိ ရုိထသထလးစားသည။် ပမာပပုသည။် မှန်းဆသည။် respect

ခန ့ခ်န ့် ကကဝိိ ရုိထသထလးစားစာွ။ ထေညထ်ေညဝ်ါဝါ။ ကကးီကျယခ်မ်းနားစာွ။ respect

ကကဝိိ ရုိထသထလးစားစာွ။ ထေညထ်ေညဝ်ါဝါ။ ကကးီကျယခ်မ်းနားစာွ။ ဂုဏအ်ရညအ်ချင်း၊ အဆင့်အတန်းရှိစာွပဖင့်။ orotund/sacredly

ခန ့ခ်ျက် န မှန်းဆ၍သနုိိင်ထသာ ပမာဏ။ estimate

ခန ့ခဲွ် ကကိ စမံီသည။် manage

ခန ့စ်ာ န တစစ်ုံတစခု်တင်ွအမှုထေမ်းထဆာင်ရကွ ်ထစရန်အတကွ ်ခန ့အ်ပ်လုိကထ်သာ အမိန ့စ်ာ။ appointment

ခန ့စ်ာနာ၁ ကကိ အမိန ့အ်ာဏာထုေတပ်ပန်လုိကသ်ည့် အမိန ့စ်ာအတိုင်းလုိကန်ာရန်ပဖစသ်ည။် written order

ခန ့စ်ာနာ၂ န အထကာကအ်ခွန်ထငွ။  အခွန်ထတာ်။ အမထတာ်ထကကး။ လကထ်ဆာင်ပဏ္ဍာ။ revenue

ခန ့ည်ား ကကိ ရုိထသထလးစားသည။် ဂုဏအ်ရညအ်ချင်းအဆင့်အတန်းရှိသည။် respect

ခန ့ထ်ေား ကကိ ရာထူေးတစခု်ခုတင်ွ ထေမ်းရကွထ်စသည။် appoint

ခန ့မှ်န်း ကကိ ပမာဏကို ခန ့တ်ကွရ်မ်းဆသည။် ချင့်ချန်ိထတးွဆသည။် estimate

ခန ့မှ်န်းချက် န ပမာဏစသညက်ိုမှန်းဆတကွခ်ျကမ်ှု။ early period of era

ခန ့မှ်န်းထပခ န အထရအတကွအ်တိုင်းအဆစသညက်ို ခန ့တ်ကွခ်ျက။် estimate

ခန ့အ်ပ် ကကိ ရာထူေးဌာနန္တရကို ထပးသည။်ကျထရာကသ်ည့် တာဝန်ကို ထဆာင်ရကွထ်စသည။် appoint

ခန်း ကကိ အရညမ်ျားတပဖညး်ပဖညး် ထသွ ထ့ပခာကက်န်ုလာသည။် ယတုထ်လျာ့ကန်ုထပျာကသ်ည။် dry up/evaporate

ခန်းဆီး န အမ်ိ၊ ထကျာင်း စသညတ်ိုတ့င်ွ အခန်းအပဖစ ်ကန ့ဆီ်းထေားထသာ အရာ။ screen

ခန်းထဆာင် န အမ်ိတင်ွ အခန်းအပဖစလ်ညး်ထကာင်း၊ သးီပခားအထဆာင်အပဖစလ်ညး်ထကာင်း ပပုလုပ်ထေားထသာ အရာ။ apartment

ခန်းထန န ထကျာင်းထုိေင်ပုဂ္ိုဂ လ် မဟတုထ်သာရဟန်း။ monk

စဉ်

စဉ်

ခန္ဓာကကီ(ထကက) စဉ်

စဉ်

ထသဆံုးသည။် ခန္ဓာပျကဆီ်း(ဆံုးရှံုး) သည။် စဉ်

စဉ်

ခန္ဓာရှ့ို(ထရှ့) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ခန့်ခန့်ညား
ညား စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ခန်းမ န အားလံုးအခန်းတိုထ့ေက ်ကကးီထသာ အခန်း။ main hall

ခန်းမကကးီ န အခန်းကျယထ်သာ အခန်းကကးီ။ main hall

ခန်းလံု န အလံုပိတထ်ေားထသာအခန်း။ room

ခန်းဝါ န အမ်ိ၏တိုကခ်န်း၊ ထနရာ။ အရပ်။ department

ခန်းဝင်ခ န wedding fees

ခန်းဝင်ပစည္း် န ထိေမ်းပမားမဂမင်္ဂလာပဲွတင်ွ နှစဘ်ကထ်သာမိဖတိုထံ့ေမှ ချးီထပမှာကထ်သာ ပစည္း်ဥစာ္။

ခမ်းနား နဝိ ကကးီကျယထ်သာ။ ထေညဝ်ါထသာ။ ခန ့ည်ားထသာ။ magnificent

နဝိ သာမညထေက ်ပုိလွန်ကထဲမာကထ်သာ။ များပပားပပန ့ထ်ပပာထသာ။ glorious

နဝိ အထဆာင်အထယာင်ဆန်းကကယစ်ာွထသာ။ ရှုချင်စဖွယထ်ကာင်းထသာ။အထူေးထူေးအထထွေထထွေ ပဖစထ်သာ။ glorious

ခံု

ခံု၁ န chair

ခံု၂ န

ခံုခင်း ကကိ စားပဲွထပါ်တင်ွ ဖံုးလမမ်းထေားရသည့် ဖျင်စသည။် table cloth

ခံုခံုမင်မင်၁ ကကိ ချစခ်င်ပမတနုိ်းသည။် ထမတ္တ ာသကဝ်င်သည။် နှစသ်ကအ်ားရသည။် ထဖါ်ထရသွည။် အယဉ်အထကျးပပုသည။် like

ခံုခံုမင်မင်၂ နဝိ ယဉ်ထကျးထဖါ်ထရထွသာ။ ပျူငှာစာွ ထလာကဝတထ်ကျထအာင် ပပုမူထသာ။ bland

ခံုတင်နာရီ န စားပဲွထပါ်တင်ွ တင်ထေားထလ့ရှိထသာနာရ။ီ clock

ခံုတိုင် န ယကက်န်းရကရ်ာစင်တင်ွ အမာခံစိုကထူ်ေထေားထသာ တိုင်။ ခုိင်ငမဲစာွ စိုကထူ်ေထေားထသာ တိုင်ပမင့်။ main pole of loom

ခံုတစယ်င် ကကဝိိ အဆာတလျင်။ အလျင်အပမန်။ hurriedly

ခံုထတာက် န ထေမင်းအိုး၊ ဟင်းအိုးစသညက်ို တင်၍ ချကရ်န် ထပခထထောကသ်ုံးထချာင်းပါထသာ ပစည္း်။ ဖုိခံထလာက။် tripod stand

ခံုထတာကငှ်က် န ဇီးကကွ။် owl

ကကဝိိ ဖုိခံုထလာက ်အထပခသဖွယ ်သုံးပွင့်ဆုိင်တညထ်သာ အားပဖင့်။သုံးထထောင့်အထနအထေားအားပဖင့်။ tripod

ခံုတန်း န ထနာကမီှ်လကတ်န်း မပါထသာအလျားရညှထ်သာ ခံု။ bench

ခံုတန်းရညှ် န ထနာကမီှ်လကတ်န်း မပါထသာအလျားရညှထ်သာ ခံု။ bench

ခံုပီခံုပင် ကကဝိိ အလျင်စလုိ၊ အလျင်အပမန်။ အထဆာတလျင်။ သတုသ်းီသတုပ်ျာ။ hurriedly

ခံုပင် ကကဝိိ အထရးတကကးီ။  သတုသ်းီသတုပ်ျာ။ ကပျာကယာ။ hurriedly

ခံုပုတငှ်က် န ဇီးကကွ။် owl

ခံုဖိနပ် န သစသ်ားကို လုပ်ထေားထသာ ဖိနပ်။ wooden sandals

ခံုမင် ကကိ အားလပ်သည။် အဆင်သင့်ထတွ ဆံု့သည။် free

ခံုရံုး န

ခံုလူကကးီ န တစစ်ုံတစခု် အမှုကစိတ္င်ွ အဆံုးအပဖတထ်ပးရန်အတကွ ်ယာယတီင်ထပမှာကထ်ေားထသာ တရားသကူကးီ။ judge

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ထိေမ်းပမားမဂမင်္ဂလာ ပပုလုပ်ရန်အတကွ ်သတိုးသမီးအခန်းထဲေသိ့ုသတိုးသားဝင်သည့် အခါ) သတိုးသားဘကမှ်သကသ်ကထ်ပး
ရထသာထငွ။ စဉ်

wedding presents by 
parents စဉ်

စဉ်

ခမ်းနား
ကကးီကျယ၁် စဉ်

ခမ်းနား
ကကးီကျယ၂် စဉ်

ယကက်န်းရကရ်န်စင်။ ထပခ၏အထပါ်ဖကခံု်းခံုးအပုိင်း။ အထပခတပ်ထေားထသာ လူထုိေင်စရာ။ ပမင့်ထမာကစ်ာွပပုလုပ်ထေားထသာ 
အထပခခံ။သယွတ်န်း၍ မ့ုိထမာကထ်နထသာအရာ။ စဉ်

တရားစရီင်ထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်။ တရားသကူကးီ။ မှုခင်းအထူေးကို စစထ်ဆးရန် အတကွဖ့ဲွ်ထေားထသာတရားသကူကးီ အဖ့ဲွ။ (တရားခံု)
honorary magistrates 
court စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခံုထတာက်
ထဆာက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တရားသကူကးီများတရားစရီင်ရာ ဌာန။ အမှုကစိအ္ားထလျာ်စာွ ဆံုးပဖတရ်န်အတကွ ်သကဆုိ်င်ရာဌာနမှ ဖ့ဲွစညး်ထပးလုိကထ်သာ 
တရားစစထ်ဆးစရီင်ထရးအဖ့ဲွ။

honorary magistrates 
court စဉ်

စဉ်
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ခံုလယားရညှ် န ထုိေင်စရာ ခံုအရညှ။် bench

ခံုသမက် န တညက်ကညထ်ပဖာင့်မတသ်ညဟ် ုလူများကထေင်မှတ ်ကိုးစားကာတင်ထပမှာကထ်ေားထသာ ခံုလူကကးီ။ judge

ခုန် ကကိ တစဖ်ကထ်ပခထထောကက်ို ထနာကသ်ိုထ့ကးွညတွင်ပီး ကိုယက်ိုအထပါ်သို ့ထပမာကတ်ကထ်အာင်ပပုလုပ်သည။် jump

ခုန်ထကျာ်၁ ကကိ ထပခထထောကက်ိုလမား၍ သာွးသည။် jump

ခုန်ထကျာ်၂ ကကဝိိ အစအီစဉ်မကျပဲ။ ကထမာကက်မ။ ထုိေထရာကဟ်ိုထရာက။် in disorder

ခုန်ချ ကကိ အပမင့်မှ အနိမ့်သိုခု့န်ဆင်းသည။် jump

ခုန်ဆွဆွ ကကိ ကကသညဆုိ်ရံုမျှ အသာအယာခုန်သည။် တဖျတဖ်ျတခု်န်သည။် ထဆွ ထ့ဆွ ခု့န်သည။် hoop

ခုန်ထပါက် ကကိ ကိုယက်ိုအရှိန်ပဖင့် အထေကသ်ိုထ့ပမာကထ်စသည။် jump

ခုန်လမား ကကိ အထေကသ်ိုပ့မင့်တက၍် ထကျာ်သည။် jump

ခုန်းတိုင် န

ခုိ

ခုိ ကကိ shirk

ခုိကတ် ကကိ အပင်ပန်းမခံပဲ သကသ်ာထကကာင်းကိုရာှ၍ လမတရ်ာသို ့လမဲဖယထ်နသည။် shirk

ခုိကပ် ကကိ ချဉ်းကပ် မီှခုိသည။် depend

ခုိကိုး ကကိ မီှခုိအားထေားသည။် depend

ခုိခွက် န စန်ုး၊ ဘတု၊် တထစ္ဆ စထသာ မထကာင်းဆုိးဝါးတိုက့ို အစာထေည့်ထကကျွေးရထသာအကကွက်ျကဲျပဲခင်းငယ ်။ ထခါခွက။်

န စန်ုး၊ ဘတု၊် တထစ္ဆ စထသာ မထကာင်းဆုိးဝါးတိုက့ို အစာထေည့်ထကကျွေးရထသာအထပခပါထသာ ထခါပန်းထတာင်း။

ခုိစံ န မင်းတိုယ့ာယတီညး်ခုိ စပံမန်းထသာထနရာ။ bivouac

ခုိတဲ န လမ်းခရးီအကကားတင်ွ လူတိုတ့ညး်ခုိရန် ထဆာကလု်ပ်ထေားထသာ အထဆာကအ်ဦး။ Rest-house

ခုိနန်းထဆာင်၁ န မင်းသမီးနှင့် အပျို ထတာ်များ သးီပခားထနထသာ အထဆာင်။ အမ်ိမနှင့်တစဆ်ကတ်ညး်ပပုလုပ်ထေားထသာအထဆာင်။

ခုိနန်းထဆာင်၂ န မင်းသမီးနှင့် အပျို ထတာ်များတို ့ထလညင်ှးခံရာ အထဆာင်။

ခုိပမန်း ကကိ အားကိုးပပု၍ လာထရာကထ်နထုိေင်သည။် ထအးထအးထဆးထဆး ထနထုိေင်သည။် live

ခုိမီှး ကကိ အားကိုးအားထေားပပု၍ ထနထုိေင်သည။် အားကိုးအားထေားရပ်တညသ်ည။် depend

ခုိထရာက် ကကိ အားကိုးပပု၍ လာထရာကထ်နထုိေင်သည။် depend

ခုိလှံု ့ ကကိ အားကိုးပပု၍ လာထရာကထ်နထုိေင်သည။် depend

ခုိဝင် ကကိ အားကိုးအားထေားပပု၍ ဝင်ထရာကသ်ည။် depend

ခုိထအာင်း ကကိ hide

ခုိ၁့ ကကိ damning

ခုိ၂့ န damning

ခုိး ကကိ နညး်ယမှူတသ်ားသည။် အတယုသူည။် ပုိင်ရင်ှမထပးထသာ အရာဝတ္ုတစခု်ခုကို မသထိအာင်တတိတ်ဆိတ ်ယသူည။် steal

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
ငမဲခုိင်စာွ စိုကထူ်ေထေားထသာတိုင်။ နွားကိုချညထ်သာတိုင်။ တလင်းနယရ်ာတင်ွစိုကထူ်ေ၍ အသုံးပပုထသာတိုင်။ (ထကာကပ်ပန့်ထပါ်တင်ွ 
ကကျွေ၊ဲ နွားများကို အထေပ်ထေပ်လှည့်ပတ၍် နင်းထစသညမ်ျို း မဟတုပဲ်၊ ခုန်းတိုင်ထခါ်တိုင်ကို စိုကထူ်ေငပီးမှထကာကလ်ှိုင်းများကို ပဖန့်
ကာတိုင်တင်ွလညပ်တထ်အာင် ကကို းကင်ွးကို အရင်ှလုပ်ငပီး ကကျွေ၊ဲ နွားများကို တစတ်န်းတညး်တပ်ကာ နင်းထစသည။်) စဉ်

သကသ်ာမှုရာှသည။် သမူျားနညး်တအူပင်ပန်းမခံပဲ သကသ်ာထအာင်ထနသည။် အရပ်ိအတင်ွးထဲေသိ့ုဝင်ကပ်သည။် တန့်နားသည။် 
အားကိုးသည။်မီှ(ခုိ) ထအာင်းသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

spirit food(offered in 
basket to placate evil 
spirits) စဉ်

ခုိခွကထ်တာင်း
ပပန်

spirit food(offered in 
basket to placate evil 
spirits) စဉ်

စဉ်

စဉ်

Lady-in-waiting 
building စဉ်

roofless balcony of a 
house စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သတီင်းသုံးသည။် ကျန်ိးထအာင်းထနထုိေင်သည။် သတူစပ်ါးမထတွ့မပမင်ထအာင်ရထအာင်ကယွရ်ာအရပ်၌ ခုိထနသည။် မထတွ့မပမင်
ရထအာင် လှ့ိုဝှကထ်နထုိေင်သည။် စဉ်

မနှစမ်သက ်မနှစလုိ်ဖွယပ်ဖစထ်သာ အမူအရာကိုပပသည။် မာနတကက်ကမှုကိုပပသည။်မာန်ထစာင်ထနသည။် တစစ်ုံတစဦ်းမလုိလား၍ 
ဆန့်ကျင်ဖီဆန်ထသာအားပဖင့် အတိုကအ်ခံပပု၍ အခွင့်ထစာင့်သည။် စဉ်

မနှစမ်သက ်မနှစလုိ်ဖွယပ်ဖစထ်သာ အမူအရာ။ မာနတကတ်ကက်ကမှုကိုပပထသာ အမူအရာ။ သတူစပ်ါးကို တငုပိုင်၍ ပဖစပွ်ားထသာ 
ထမာကမ်ာစတိ။် စဉ်

စဉ်
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ခုိးထကကာင် ကကဝိိ သတူစပ်ါးမသရိထအာင်တတိတ်တိပု်န်းလျက။် hide

ကကဝိိ သတူစပ်ါးမသရိထအာင်တတိတ်တိပု်န်းလျက။် မပမင်မထတွ ရ့ထအာင် လျှို ဝှ့ကထ်နထုိေင်လျက။် hide

ခုိးထကကာင်ခမီ န   ကကကဥ်နှင် ငှကဥ်တိုက့ိုမျို တတထိသာထခမတစမ်ျို း။ ကျို င်းထခါင်းထခမ။ snake

ခုိးချ ကကိ သတူစပ်ါးထရးသားသညက်ို မိမိထရးသားထလဟန် ပပုလုပ်သည။် copy

ခုိးစားဝှကစ်ား ကကဝိိ steal

ခုိးမှု န သတူစပ်ါးပစည္း်ဥစာ္ကို ခုိးယမူှု အပပစ။် theft case

ခုိးယူ ကကိ သတူစပ်ါးပစည္း်ကို တတိတ်ဆိတ ်ခုိးဝှကသ်ည။် steal

ခုိးရာပါပစည္း် န သခုိူးခုိးသာွးထသာ ဝန်ပစည္း်။ stolen property

ခုိးရာလုိက် ကကိ မယားအပဖစ ်ထနထုိေင်ဖုိရ့န် ထယာကျားထခါ်ရာသိုမိ့န်းမက မသရိထအာင် ပုန်းလျှို ကယွလ်ျှို း တတိတ်တိပု်န်းလုိကသ်ည။် elope

ခုိးဝှက် ကကိ သတူစပ်ါးပစည္း်ကို တတိတ်ဆိတ ်ခုိးဝှကသ်ည။် steal

ခုိးသားကကယ် န ထသာကကာကကယ။် ထသာကရ်ှူ းကကယ။်

ခုိးသားဓါးပမ န ခုိးဝှကမ်ှု။ လုယကမ်ှု။ ဒေါးပမတိုကမ်ှုများကိုကျူးလွန်သ။ူ thief

ခုိးသူ န သတူစပ်ါး၏ ပစည္း်ဥစာ္ကို ခုိးယထူသာသ။ူ သခုိူး။ thief

ချ့

ချ့၁ န ချညမ်ျှင်ချရထသာ ရဟတ။် ချာချာလညထ်နထသာ အရာ။ ချား။ borax

ချ့၂ ကကိ rule

ချခထရာ်ပပန် ကကိ ထနာကသ်ို ့ထကျာခင်းလျက ်လဲကျသည။် ပကလ်ကလ်န်သည။် ဦးထခါင်းထစာကထုိ်ေး တလိမ့်ထကာကထ်ကးွ ပဖစသ်ာွးသည။် flail

ချ့ခံု န ချား၏ အထပခခံပဖစထ်သာ ခံု။ borax

ကကဝိိ ကပျာကယာ။ အထဆာတလျင်။ အလျင်အပမန်။အလျင်စလုိ။ သကွလ်တလ်ျင်ပမန်စာွ၊ တစဟ်န်ုတညး်ရုတတ်ရက။် သတုခ်နဲ။ quick

ချတံ န borax

ချဒုိေးချဒေါ န အငမီရညှ၊် ထပခထထောက ်ရညှ၍် အထမွးနကပ်ပာထရာင်ရှိထသာထမျာကတ်စမ်ျို း။ monkey

ချနားမတီ န none

ချပုတခ်တ် ကကိ ရကက်န်းရယှသ်ည့်အခါ ချားလကတ်ကံို လကပ်ဖင့်လှည့်ထပးရသည။် weave

ချပိတ် န ထနာကဆံု်း၊ အားလံုးတို၏့ ထနာကဆံု်းပဖစထ်သာ အချန်ိ။ the end/the last

ချပိတဆံု်း၁ န အားလံုးတို၏့ ထနာက။် last

ချပိတဆံု်း၂ နဝိ အားလံုးတို၏့ ထနာကပ်ဖစထ်သာ။ last

ချထပပာင်းချပပန် ကကဝိိ ဖရုိဖရ ဲ။ အစဉ်မကျ ပပန ့က်ျလဲျက။် ရှုပ်ရှုပ်ထထွေးထထွေး။ polite

ချမတ ကကဝိိ ကကင်နာပမတနုိ်းမှုပဖင့် ညင်သာစာွပပုမူလျက။် polite/gentle

ချမှတ် ကကိ သကဆုိ်င်ရာ အဖဲွအ့စညး်တစခု်ခုက တစစ်ုံတစခု်ထသာကစိရ္ပ်ကို အတညပ်ပုသတမှ်တထ်ပးသည။် lay down

ချရား န ကကယပွ်င့်သဏ္ဍာန်အပဖူထရာင်၊ အဝါထရာင်ပွင့်ထသာ ထမမးထသာအပွင့်ငယမ်ျားပွင့်သည့် သစပ်င်ကကးီတစမ်ျို း။ star flower

စဉ်

ခုိးထကကာင်ဝှက်
ထကကာင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စားထသာကဖွ်ယတ်ိ့ုကို သတူစပ်ါးမသရိထအာင် ယငူင်သုံးထဆာင်ထသာ အားပဖင့်။ ထပပာင်ထပပာင်တင်းတင်း သသိာပမင်သာမရှိထစပဲ။ 
သတူစပ်ါးမထတွ့မပမင်ထစထသာ အားပဖင့်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

the evening star/the 
planet venus စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်
ထရတကွသ်ည။် ရန်မူသည။် တစထ်ယာကနှ်င့်တစထ်ယာက ်သတက်က ၊ ပုတက်က ရုိကနှ်ကက်ကသည။် စတိ ်ထအးငငိမ်တညထ်နသည။် 
အထေကမှ် ထအာကသ်ိ့ု ၊ အပမတမှ် အယတုသ်ိ့ု အပမင့်မှ အနိမ့်သိ့ုကျထစသည။် ဆံပင်ကိုရတိသ်ည။်တစစ်ုံတစရ်ာ လုိကန်ာရန်
စညး်ကမ်းသတမှ်တသ်ည။် အပပစတ်င်သည။် သင်ပပ၊ညမန်ပပသည။် အစးီအပွား၊ အတိုးအပွားရရန် ရင်းနီှးသည။် ဆဲထရးထပပာဆုိ
သည။်  အာဟထူသာ သရကို'က'တင်ွကပ်ထရးသည။်  တင်ရာမှ နိမ့်ကျထစသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ချထတာက်
လကခ်တ် စဉ်

ချား(ရဟတ်) လညထ်အာင်ချားခံုတင်ွ စိုကထ်ေားထသာ တတုတ်။ံ စဉ်

စဉ်

န-စလူာမကျီ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ကကဝိိ ထသထသချာချာ။ ထစထ့စစ့ပ်စပ်။ အနံှအပပား။ တစလံု်းမကျန်။ graphic

ချရားပဖူ န အပဖူထရာင်ထမမးထသာအပွင့်ငယမ်ျား ပွင့်သည့် သစပ်င်ကကးီတစမ်ျို း။ ခထရပင်။ star flower

ချလူးချလာ၁ န အလွန်ပမင့်မားထသာထနရာ။ peak

ချလူးချလာ၂ ကကိ အထပါ်မှထအာကသ်ို ့ဒေလိမ့်ထကာကထ်ကွ  ့လိမ့်၍ ကျသည။် အလွန်ပမင့်မားသည။် peak

ချ့လကတ်ံ န ချားရဟတ၏်အထေကနှ်စခု်၊ ထအာကနှ်စခု်ကကို းပဖင့် ဆဲွတတုခ်ျညထ်ေားထသာ ဝါးလကတ်။ံ none

ကကဝိိ head first/upside down

ချလှည့် ကကိ ရကက်န်းရယှသ်ည့်အခါ ချားလကတ်ကံို လကပ်ဖင့်လှည့်ထပးရသည။် weave

ချဝါသန် ကကိ မဟတုမ်မှန် လုပ်ကက ံ၍ထပပာဆုိသည။် လိမ်လည ်ဉာဏဆ်င်သည။် လီဆယသ်ည။် ဟန်ထဆာင်၍ထပပာသည။် pretend

ချဝမ်းသန်၁ နဝိ ပါးနပ်လိမ္မာမှုမရှိထသာ။ အသဉိာဏက်င်းမ့ဲထသာ။ ignorantly

ချဝမ်းသန်၂ န ပါးနပ်လိမ္မာမှုမရှိသ။ူ အသဉိာဏက်င်းမ့ဲသ။ူ ignorantly

ချာ၁ န အလယအ်ချကအ်ချာ။ ဗဟို။ လညပ်တထ်နထသာ အရာ။ center

ချာ၂ နဝိ ဆင်းရမဲွဲထတထသာ။ ညံ့ဖျင်းထသာ။လိမ္မာမှု နညး်ပါးထသာ။ poor

ချာကနဲ ကကဝိိ ပဖုတခ်ျညး် မျကနှ်ာတစဖ်ကသ်ိုလှ့ည့်သာွးလျက။် အမှတမ်ထေင် ပဖစထ်ပါ်ထသာအားပဖင့်။ ရုတတ်ရကအ်ားပဖင့်။ suddenly

ချာချာလည် ကကိ ရစဝဲ်လှည့်ပတ၍် သာွးသည။် မနားမထနလညသ်ည။် မပပတမ်လပ် လညထ်နသည။်မရပ်မနားရစလ်ညသ်ည။် rotate

ချာချဝိမ် န ငရုပ်နှင့်ငပိကိုထရာ၍ညကထ်အာင်ကကတိထ်ေားထသာအရာ။ Pounded ngapi

ချာတာလန် ကကိ လကထ်လျာ့အရှံုးထပးရသည။် အရှံုးခံသည။် လကထ်ပမှာကသ်ည။် give up/surrender

ချာတးူလန်၁ နဝိ အလွန ့အ်လွန်ခါးထသာ အရသာရှိထသာ။ bitter

ချာတးူလန်၂ န အလွန ့အ်လွန်ခါးထသာ အရသာရှိသည၏် အပဖစ။် bitter

ချာတိုင် န အလယခ်ျကမ်၌ စိုကထူ်ေထေားထသာတိုင်။ အလယဗ်ဟို၌စိုကထူ်ေထေားထသာတိုင်။ center

ချာမ န  အလယဗ်ဟိုပဖစထ်သာအရပ်။ center

ချာထယာပင် န အာဟာရကိုပဖစထ်စထသာ စားသုံးရသည့်ဥပင်တစမ်ျို း။ အာဒေါလွတပ်င်။ arrowroot plant

ချာထရ၁ နဝိ ညံ့ဖျင်းထသာ။ နံုချာထသာ။ဆင်းရထဲသာ။ poor

ချာထရ၂ န ညံ့ဖျင်း။ နံုချာထသာ သ။ူဆင်းရထဲသာ သ။ူ poor

ချာလပတရ်ည် န ချဉ်စတုစ်တု ်အရညတ်စမ်ျို း။ အထဖျာ်ရညတ်စမ်ျို း။ juice

ကကိ ရစဝဲ်လှည့်ပတ၍် သာွးသည။် မနားမထနလညသ်ည။် မပပတမ်လပ် လညထ်နသည။်မရပ်မနားရစလ်ညသ်ည။် rotate

ချိ

ချ၁ိ ကကိ ဆ့ံသည။် ပုိလျှထွံေကက်ျမှု မရှိ။ သညး်ခံနုိင်စမ်ွးရှိသည။် ကိုယလ်ကက်ျန်းမာသည။် ခံနုိင်ထသာ အစမ်ွးရှိသည။် have capacity

ချ၂ိ နဝိ ခွန်အား နညး်ပါးထသာ။ weak

ချ၃ိ ကကိ စညး်ပစ္ု ပ္ပန်၊ အနာဂတ ်ကာလ နှစပ်ါးဆုိင်ရာကကယိာတို၏့ အနကက်ိုထလးနကထ်စထသာ စကားလံုး။ none

ချနဲိ ့ နဝိ အားနညး်ထပျာ့လျထသာ။ wackiness

ချရားစတိင်ွး
ကျ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ချထလာင်းချ
လာ အပမင့်မှ ထအာကသ်ိ့ု ထဇာကထုိ်ေးထပပာင်းပပန်( ကျလျက်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ချာလပတလ်
ည် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ချခိျပိါးပါး ကကဝိိ stop short and draw

ချ၁ီ ကကိ အလံုအရင်းနှင့် ခရးီထွေကသ်ည။် ပင့်ထပမှာက၍်ထဆာင်ယသူည။်ပင့်သည။် ထပမှာကသ်ည။် ကကသည။် carry

ချ၂ီ စညး် ကာလသုံးပါးဆုိင်ရာ ကကယိာတို၏့အနကက်ိုထလးနကထ်စထသာ စကားလံုး။ none

ချ၃ီ ကကိ ထချဆတသ်ည။် လိမ်းကျသံည။် ပစည္း်ဝယရ်ာတင်ွ တန်ဖုိးကို ပပန်လညထ်ပးဆပ်သည။် repay a loan

ချ၄ီ န

ချ၅ီ န ထချ သတ္တ ဝါ။ barking deer

ချဆီတ် ကကိ ဝမ်းတင်ွးက ထလသညနှ်ာထခါင်းမှ ကန်ထွေကသ်ည။် ထချဆတသ်ည။် sneeze

ကကဝိိ distinctly

ချတီက် ကကိ လူအများစထုပါင်း၍ မိမိလုိရာသိုသ့ာွးသည။် march

ကကဝိိ waver

ကကဝိိ waver

ချတီုံချတုံ ကကဝိိ waver

ချဖီား န ထချသတ္တ ဝါအဖုိ၊ အထီေး။ male barking deer

ချထီယပင် န ဖန်ခါးသးီအပင်၊ အသးီ၊ အရသာနှင့်တထူသာ ပင်ထစာကပ်င်ကကးီ တစမ်ျို း။

ချးီ၁ န ထချး။ မစင်။ faeces

ချးီ၂ ကကိ borrow

ချးီကပ် နဝိ ထသးထကးွကကုံလီှထသာ ကိုယခ်န္ဓာရှိထသာ။ thin

ချးီကန် ကကိ အတင်းပငင်းဆုိသည။် အတင်းပငင်းပယသ်ည။် reject

ချးီကန်သးီကန် ကကိ အတင်းပငင်းဆုိသည။် အတင်းပငင်းပယသ်ည။် reject

ချးီကိုင်း န ထချးကန်ုးသည။် ထနာကထ်ဖးသာွးငပီး မစင်ကို သတုသ်င်သည။် clean faeces

ချးီကိုင်းတံ န ထနာကထ်ဖးသာွးငပီးလျှင် မစင်ကို သတုသ်င်ထသာတတုတ်။ံ ထချးတတု ်ခထနှာင်း။ stick of clean faeces

ချးီကျူး ကကိ ချးီပထပပာဆုိသည။်ထပမှာကပ်င့်ထပပာဆုိသည။် praise

ချးီထကကာကပူ် ကကိ အလွန်ထကကာကလ်န ့တ်န်ုလှုပ်သည။် scare

ချးီထကကာကယ်ို ကကိ ထိေတလ်န ့၍်ဝမ်းသကသ်ည။် ထကကာကထ်ချးပါသည။် အလွန်ထကကာကလ်န ့တ်န်ုလှုပ်သည။် scare

န ထနရာအနံှအပပား။ ထနရာတကာ။ everywhere

ကကိ အလွန်ထိေတလ်န ့သ်ည။် ထကကာကလ်န ့သ်ည။်ရွံထိ့ေတသ်ည။် scare

ချးီခပ်သးီခပ် ကကဝိိ အထဆာတလျင်။ အလျင်အပမန်။ ကပျာကယာ။ အလျင်စလုိ။ အပူတပပင်းအားပဖင့်။ hurriedly

ချးီထငါင်ရုိး န လူ၏ထကျာရုိးအဖျားစန်ွး။ ငမီးထညာှင်းရုိး။ coccyx

ချးီငန်းလုိက် ကကိ မကကာခဏထနာကထ်ဖးသာွးသည။် မကကာခဏဝမ်းသာွးသည။် diarrhea

ချးီငှား ကကိ သတူစပ်ါးပစည္း်ကိုခဏအားပဖင့်ယငူင်သုံးစွဲသည။် borrow

မရမဲဝ့ံတန့်ွဆုတလ်ျက။် ရုတတ်ရကရ်ကှရ်ွံလျက။် ယဉ်ထကျးဖွယရ်ာထသာ ဟန်အမူအရာပဖင့်။  ထပခကို အသာအယာပဖညး်ညင်ှးစာွ 
ကကချလီျက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မထကာင်းထသာကကံကမ္မာတိ့ု ပ,ထပျာကထ်စရန်ပပုလုပ်ထသာ အစအီရင်။'ယကတာချီ'။
follow an astrologer’s 
advice စဉ်

စဉ်

စဉ်
ချတီစထ်ကကာင်း
ဆတတ်စ်
ထကကာင်း

အစအီစဉ်မကျ ဖရုိဖရပဲပန့်ကျလဲျက။်  ဟိုတစစ် ုသညတ်စစ်။ု တစထ်ယာကနှ်င့်တစထ်ယာက ်၊ တစသ်င်းနှင့်တစသ်င်း သထဘာချင်း
ကွဲလဲွလျက။် အကွဲကွဲအပပားပပား။ တသးီတပခားစ။ီ စဉ်

စဉ်

ချတီုံတစခ်ါချ
တုံတစထ်ခါက် တစစ်ုံတစရ်ာ သသံယထကကာင့် စတိမ်ဆံုးပဖတနုိ်င် ပဖစလ်ျက။် စတိထ်ထွေပပားလျက။်(စတိ်)ထဝခဲွမရထအာင် ပဖစထ်သာအားပဖင့်။ စဉ်

ချတီုံတစခ်ါချ
တုံတစလှ်ည့် တစစ်ုံတစရ်ာ သသံယထကကာင့် စတိမ်ဆံုးပဖတနုိ်င် ပဖစလ်ျက။် စတိထ်ထွေပပားလျက။်(စတိ်)ထဝခဲွမရထအာင် ပဖစထ်သာအားပဖင့်။ စဉ်

တစစ်ုံတစရ်ာ သသံယထကကာင့် စတိမ်ဆံုးပဖတနုိ်င် ပဖစလ်ျက။် စတိထ်ထွေပပားလျက။်(စတိ်)ထဝခဲွမရထအာင် ပဖစထ်သာအားပဖင့်။ စဉ်

စဉ်

just like myrobalan 
tree စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

(ထငွထကကး) ထချးယသူည။် ထပမှာကစ်ားထပပာဆုိသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ချးီထကကာကသ်းီ
ထကကာက် စဉ်

ချးီထကကာက်
သန် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ချးီစားဇရက် န starling

ချးီစားမီးရှူ း န witch

ချးီစိုက် ကကိ ကျင်ကကးီစနွ ့သ်ည။် ထနာကထ်ဖးသာွးသည။် pass stools

ချးီစိုကင်တ် ကကိ ကျင်ကကးီစနွ ့ခ်ျင်သည။် ထနာကထ်ဖးသာွးချင်သည။်ထချးပါချင်သည။် pass stools

ချးီစိုကမွ်တ် ကကိ ကျင်ကကးီစနွ ့ခ်ျင်သည။် ထနာကထ်ဖးသာွးချင်သည။်ထချးပါချင်သည။် pass stools

ချးီတန်းသယွ် ကကဝိိ indirectly

ချးီထူေ၁ ကကိ အညစအ်ထကကးများသည။် dirt

ချးီထူေ၂ ကကိ

ချးီထုေပ်ပွင့် ကကဝိိ none

ချးီဒံုေထသျှ န chick

ချးီနုယို န faeces

ချးီနီှးပုိ်င်း န ထမွးကင်းစကထလး၏ ကိုယက်ိုထထွေးပတထ်ေားထသာအဝတစ် ။ အနီှးထေည။် diaper

ချးီနီှးဖ့ဲ န ထမွးကင်းစကထလး၏ ကိုယက်ိုထထွေးပတထ်ေားထသာအဝတစ် ။ အနီှးထေည။် diaper

ချးီနီှးဟပ် န ထမွးကင်းစကထလး၏ ကိုယက်ိုထထွေးပတထ်ေားထသာအဝတစ် ။ အနီှးထေည။် diaper

ချးီနှစပု်တ၁် န တစစ်ုံတစခု်ထိေခုိကမိ်ထသာ ဒေဏရ်ာဒေဏခ်ျကထ်ကကာင့်သိုမ့ဟတု ်ရုိကပု်တခံ်ရထသာ ဒေဏရ်ာတိုထ့ကကာင့်ပဖစထ်ပါ်ထသာ အနာ။ wound

ချးီနှစပု်တ၂် ကကိ ယင်းဒေဏရ်ာဒေဏခ်ျကတ်ိုထ့ကကာင့် မကကာခဏထရာဂါပဖစတ်တ၍် နာလန်မထူေနုိင် ပဖစသ်ည။်

ချးီပါစား ကကဝိိ excessively/exceedingly

ချးီပါထေမ်း ကကိ carry

ချးီပါရကွ် ကကိ carry

ချးီပါသးီပါ၁ ကကဝိိ carry

ချးီပါသးီပါ၂ ကကဝိိ ထချးထရာထသးပါထရာထနှာလျက ်။ စကားမရင်ှးမလင်း မထပပမပပစ ်ထထွေးထရာယကှတ်င် ထပပာထသာအားပဖင့် ။ အထရာအထနှာ။ mixture

ချးီပု န အးီထပါကသ်ည။် ထလလညသ်ည။် break wind

ချးီပူး ကကိ ဆံပင်ကိုရတိထ်ေား၍ ထခါင်းထပပာင်ထနထသာ သအူားထခါ်ထသာစကားလံုး။ clean shaven head

ချးီပူးမ န clean shaven head

ချးီပင့် ကကိ ထပမှာကစ်ားသည။် ထပမှာကပ်င့်သည။် cajolery

ချးီထပါက၁် ကကိ အးီထပါကသ်ည။် ထလလညသ်ည။် break wind

ချးီထပါက၂် န none

ချးီထပါကမ်ပုိး န none

ကကဝိိ excessively/exceedingly

န အသုံးမကျသ။ူ လူန။လူအ။လူနံု။လူချာ။ blockhead/dullard

ကကျွေထဲချး၊ နွားထချးမှ ပုိးတိ့ုကိုလညး်ထကာင်း၊ ကကျွေထဲနာက၊် နွာထနာကလုိ်က၍်လညး်ထကာင်း ပုိးမမားတိ့ုကိုစားထသာကထ်လ့ရှိထသာ 
ဆကရ်ကတ်စမ်ျို း။ စဉ်

ညထနကျလျှင် လယက်င်ွးတင်ွပမင်ရထသာ(မစင်စား)စန်ုး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(စကားကို)လုိရင်းသိ့ု မထရာကပဲ်။ ဆံုးခန်းတိုင်မရှိသပဖင့်။ စကားကို ရညှသ်ယွစ်ာွထပပာထသာအားပဖင့်။ စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) အလုိများသည ်။ အဆာကျယသ်ည။် စတိဆ်န္ဒထူေးထထွေများပပားသည။်
strong or intense 
desire စဉ်

(ဥပစာ) လျှို ဝှ့ကဖံု်းကယွထ်ေားထသာ အပပစအ်နာများ ထပါ်ထသာအားပဖင့်။ ညံ့ဖျင်းထသာ အထပခအထနထပါ်သည ်ပဖစ၍်။ စဉ်

(အထမွးအထတာင် မထပါကထ်သးထသာ )ထပါကစ်ထလးငှက။် စဉ်

ထဝဒေနာထကကာင့်ထသခါနီးစန့်ွထသာ ကျင်ကကးီ။ ထကကာကအ်ားလန့်အားကကးီ၍ ယိုထသာကျင်ကကးီ။ထမွးခါစကထလး၏ စန့်ွထသာ
ကျင်ကကးီ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

Not recover from 
illness စဉ်

(အစာကို) အလွန်အမင်းစားထသာအားပဖင့် ။ အလွန့်အလွန့် စားသညပ်ဖစ၍်။ စဉ်

(အင်အားမမျှ) အလွန့်အကကျွေထံလးလံထသာ ဝန်ထုေပ်ဝန်ပုိးကို ထေမ်းရကွသ်ည။် စဉ်

(အင်အားမမျှ) အလွန့်အကကျွေထံလးလံထသာ ဝန်ထုေပ်ဝန်ပုိးကို ထေမ်းရကွသ်ည။် စဉ်

 အလွန့်အလွန့် ။(ထေမ်းရကွသ်ည်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဆံပင်ကိုရတိထ်ေား၍ ထခါင်းထပပာင်ထနထသာ သအူားထခါ်ထသာစကားလံုး။ ဦးထခါင်း၌ ဆံပင်မထပါကထ်ပပာင်ထချာထနထသာသအူားထခါ်
ထသာ စကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အာသရ၊ဦသရ၊ ဤသရတိ့ုကို ရကွဆုိ်ရာ၌ထလးနကထ်စရန် အစကထ်ပါကင်ယ ်နှစလံု်း။(း) ကား၊ ကးီ၊ ကးူ။ စဉ်

လူကိုင်မိလျှင်အးီထပါကသ်ကဲ့သိ့ု ပမညင်ပီး အန့ံအသကဆုိ်းဝါးထသာ အနကထ်ရာင်တင်ွ အဝါကကွပ်ါထသာ ထပမတင်ွးထန ပုိးထကာင်
တစမ်ျို း။ စဉ်

ချးီထပါကဝ်မ်း
သန်၁ အလွန်အမင်း။အလွန်အကကျွေံ(စားသည်)။ စဉ်

ချးီထပါကဝ်မ်း
သန်၂ စဉ်
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ချးီထပါကသ်န် န ပါးချပ်ချပ် တစထ်ပခန ့ရ်ညှ ်ထရချို ငါးတစမ်ျို း။ fish

န orthography

ချးီပံုးဂါရီ န sewage car

ချးီပုိးထုိေး န နွားထချးပံု၊ ထပမညကပံု်၊ အမှိုကပံု်တို၌့ ထပါကဖွ်ားထသာ နွားထချးပုိးတစမ်ျို း။ scrab beetle

ချးီထဖါင်သာ န အမ်ိသာ။ toilet/latrine

ချးီဖတ၁် န weak

ချးီဖတ၂် ကကိ weak

ချးီငဖိန ့တ်န်ု ကကဝိိ အသညး်ထကကလုတစမ်ျှ တန်ုလှုပ် ထချာကခ်ျားလျက။် ထကကာကခ်မန်းလီလီ။ ထိေတလ်န ့ဖွ်ယတ်စမ်ျှ။ horrify

ချးီများ နဝိ base

ချးီမွမ်း ကကိ အရညအ်ထသးွ၊ ဂုဏက်ိုထဖါ်ထုေတထ်ပပာဆုိသည။် admire

န ချးီမွမ်းဟန်ပပုငပီးကဲ့ရဲ ရ့ှုတခ်ျထပပာဆုိပခင်း။ censure

ကကိ ချးီမွမ်းဟန်ပပုငပီးကဲ့ရဲ  ့ပပစတ်င်သည။် ကဲ့ရဲ ရ့ှုတခ်ျသည။် censure

ချးီထပမှာက် ကကိ ကညူထီထောကပ့ံ်သည။် ထပမှာကစ်ားသည။် အထလးတမူအထရးထပးသည။် support

ချးီယိုအမ်ိ န အမ်ိသာ။ toilet/latrine

ချးီထရာသးီထရာ ကကဝိိ be mixed up

ချးီထရာသးီပါ ကကဝိိ အားလံုးပါဝင်ထရာထနှာလျက။် be mixed up

ချးီလူးသးီလူး ကကဝိိ ထချးကစိ၊္ ထသးကစိက္ို စတိရ်ညှလ်ကရ်ညှ ်စာွ အနံွအတာပပုလျက။် တယတုယ အထရးတယပူပုစလုျက။် affectionately

ချးီလံုးထသးလံုး ကကဝိိ be mixed up

ချးီဝမ်းပူ နဝိ အသုံး မကျထသာ။ ဉာဏပ်ညာကင်းမ့ဲထသာ။ ပါးနပ်လိမ္မာမှု မရှိထသာ။ညံ့ဖျင်းထသာ။ base

ချးီဝမ်းသန် နဝိ အသုံး မကျထသာ။ ဉာဏပ်ညာကင်းမ့ဲထသာ။ ပါးနပ်လိမ္မာမှု မရှိထသာ။ညံ့ဖျင်းထသာ။ base

ချးီသးီစင် ကကိ မိမိဘဝကို မိမိ ထူေထထောင်နုိင်စမ်ွးရှိထသာ အထပခအထနသိုထ့ရာကရ်ှိသည။်အရယွထ်ရာကသ်ည။် လူလားထပမာကသ်ည။်

ချးီသးီယို ကကိ ထကကာကအ်ားကကးီ၍ ထချးယိုသည။် ထကကာကထ်ချးပါသည။် အလွန်ထကကာကလ်န ့တ်န်ုလှုပ်သည။် scare

ချးီသးီအန် ကကိ အမျို းမျို းထသာညဉ်ှးဆဲပခင်းတိုပ့ဖင့် နိှပ်စကည်င်ှးပန်းလျက။် ရုိကပု်တထ်ထောင်းထုေနှကလ်ျက။် persecute/torment

ချးီအထူပါက၁် ကကဝိိ ဗုိကထဲ်ေမှ အအအူသထွဲေကထ်အာင် ထထောင်းထုေရုိကပု်တလ်ျက။် none

ချးီအထူပါက၂် န ထပါကစ်ငါးကထလး။ baby fish

ချူ

ချူ ကကိ မထအာင်ပမင်။ အသမံထွေကပ်ဖစသ်ည။် ရယရူန်အားထုေတသ်ည။် fail

ချူချာဗါကျာ ကကိ poor

ချူချူထပါက် န ခထလးငယအ်ား ကျင်ငယစ်နွ ့ရ်န် အမိက ချူချူထပါကဟ်တုိုကတ်န်ွးထပပာဆုိထသာ စကားလံုး။ voice for baby pee

ချူတပံစ် န တတုထ်ချာင်းတင်ွကကို းရစ၍်အထဝးသို ့ပစက်စားရထသာ ကစားစရာတစမ်ျို း။ none

စဉ်

ချးီထပါက်
ထအာကပ်မစ် စာအထရးအသားသတပံု်၊ သတည်န်ွး၊ အပင့်၊ အပမစ၊် ဝစထ္ပါကမှ်န်မမှန်ကို(ထမးပမန်း) ရာ၌သုံးထသာ စကားလံုး။ စဉ်

(မိလ္လာ) မစင်သယထ်သာကား။ ယာဉ်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) အသုံးမကျ၊ အသုံးမပပုထသာအရာ၊ အလွန်ထပျာ့ညံ့ထသာအရာ။ စဉ်

(ဥပစာ)  အသုံးမကျ၊ အသုံးမဝင် ပဖစသ်ည။်အလွန်ထပျာ့ညံ့သည။်မုန့်မုန့်ညကည်က ်။ ညကည်ကထ်ကကသည။် စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) အထရအတကွသ်ာများ၍ အရညအ်ချင်း မရှိထသာ။ အသုံးမကျထသာ။ စဉ်

စဉ်

ချးီမွမ်း
ကန်ထကျာက် စဉ်
ချးီမွမ်းကန်ွနန့် 
ထချာကထဲ်ေ
တန်ွးချ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

(ဥပစာ) သကဲွဲပခင်းမရှိထရာထထွေးလျက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အစအဆံုးမရှိ ကထပပာင်းကပပန် ထရာထထွေးလျက။်(မုန့်လံုးစက္က  ကပ်သလုိ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

come of age/reach 
puberty/attain maturity စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ညံ့ဖျင်းသည။် ဆင်းရသဲည။်(ဥပစာ) ခကျွေတခ်ျုကံျသည။် ဘာမှမရှိထလာကထ်အာင်မဲွသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ချူနာကျ န မကကာခဏအင်အားချို နဲ့ထ့သာ ထရာဂါပဖစတ်တသ်။ူ weak/debilitated

ချူနာထေ၁ န နှာထခါင်းမှနှာပိတ၍် တရှူ းရှူ းပမညတ်တထ်သာထရာဂါ။ have a running nose

ချူနာထေ၂ န ယင်းကဲ့သို ့တရှူ းရှူ းပမညတ်တသ်ည။် none

ချူထပါက် ကကိ တင်ွးထနသတ္တ ဝါတိုတ့င်ွ အသကထ်ဘးကကုံလာလျှင် ကိုယလွ်တထွ်ေကထ်ပပးရန် လျှို ဝှ့ကထ်ေားထသာ အထပါက။် loophole

ချူး ကကိ descending order

ထချ

ထချ၁ ကကိ ဖျကပ်စသ်ည။် ကယွထ်ပျာကသ်ာွးထစသည။် delete

ထချ၂ ကကိ သိုက၊် တထဘာင်၊ နိမိတတ်ို ့အရ ကျထရာကလ်တ္တ ံထ့သာ ထဘးအန္တရာယမ်ျားပထပျာကထ်အာင် အစအီမံပပုလုပ်သည။် prepare for omen

ထချဆုိ ကကိ စုံစမ်းထမးပမန်းချကက်ိုသရိှိ နားလညထ်အာင် ပပန်လညထ်ပပာဆုိသည။် contend

ထချပ ကကိ တစဦ်းတစထ်ယာကက် ပပစတ်င်ထပပာဆုိချကက်ိုပျကပ်ပယထ်အာင် အတိုကအ်ခံအထနပဖင့် ပပန်လညထ်ပဖကကားထပပာဆုိသည။် refute

ထချဖျက် ကကိ မပမင်မထတွ ရ့ပဖစသ်ည။် တစစ်ုံတစရ်ာမကျန်ရှိထအာင် ထလျာ့ပျကက်န်ုခန်းထစသည။် delete

ချဲ ့

ချဲ ့ ကကိ ကျယထ်အာင်လုပ်သည။် တစဘ်ကနှ်င့်တစဘ်ကက်ာွလှမ်းထအာင် လုပ်သည။် extend

ချဲ ထွ့ေင် ကကိ အဆန်းတကကယပ်ပုလုပ်သည။် အသစအ်ဆန်းတညထွ်ေင်သည။် ပုိမုိကျယပ်ပန ့ထ်စသည။် extend

ချယ် ကကိ ထဆးထရးပန်းချစီသညပ်ဖင့် အတင့်အတယပ်ပုသည။် အဆန်းတကကယ ်ပဖစထ်အာင်ဖန်တးီသည။် create

ချယမ်မန်း ကကိ ထူေးပခားဆန်းကကယစ်ာွ မွမ်းမံသည။် embellish

ချယလှ်ယ၁် ကကိ grub

ချယလှ်ယ၂် ကကိ အဆန်းတကကယ ်ပဖစထ်အာင် ကကို းစားထဆာင်ရကွသ်ည။် manipulate

ထချာ

ထချာ၁ ကကိ success

ထချာ၂ နှဝိ လှပထပပပပစထ်သာ။ ညကထ်ညာနူးညံ့ထသာ ။ ကျခိကျွေထဲစးကပ်ထသာ။ ထပခလကက်ပ်ုဆုပ်၍မရထအာင် ထချာ်လဲထစတတထ်သာ။ sticky

ထချာကနဲ ကကဝိိ ရုတတ်ရကလ်တတ်ထလာအားပဖင့်။ ပဖုတခ်ျညး်။ မဆုိင်းမထစာင့်ပဲ။ ထလာထလာဆယအ်ားပဖင့်။ suddenly

ထချာကထရာသးီ န ဟင်းလျာအပဖစစ်ားသုံးရထသာ အခကျွေထဲစးရှိထသာ အသးီထတာင့်သးီသညဟ်င်းပင်တစမ်ျို း။ ရံုးပတသီးီ။ lady finger

န ဟင်းလျာအပဖစစ်ားသုံးရထသာ အခကျွေထဲစးရှိထသာ အသးီထတာင့်သးီသညဟ်င်းပင်တစမ်ျို း။ ရံုးပတသီးီ။ lady finger

န ဟင်းလျာအပဖစစ်ားသုံးရထသာ အခကျွေထဲစးရှိထသာ အသးီထတာင့်သးီသညဟ်င်းပင်တစမ်ျို း။ ရံုးပတသီးီ။ lady finger

ထချာကန်ုး ကကိ တစထ်ယာကနှ်င့်တစထ်ယာကရ်န်ပဖစထ်အာင် ၊ အချစပ်ျကထ်အာင် ကန်ုးတိုကသ်ည။် slander

ထချာကျ ကကိ အပမင့်မှ အနိမ့်သို ့ထရွ ထ့လျာသာွးသည။် အမိဝမ်းထဲေမှ သားသထန္ဓ ထလျာကျသည။်ပျကက်ျသည။် abortion

ထချာကျ၁ိ နဝိ ထရစတွစ်ိုထသာထကကာင့်ထပခကပ်ုလကဆု်ပ်မရ ပဖစထ်သာ။ slip and fail

ထချာကျ၂ိ ကကဝိိ ကျခိကျွေစဲာွ။ slime

ထချာချ ကကိ none

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစဘ်ကဘ်ကသ်ိ့ု အစဉ်အတိုင်းငယ၍် သာွးသည။် ထလျာ့သာွးသည။် ဝင့်ဝါ၍ ကတထိပးချကအ်တိုင်းမဟတုပဲ် လကထ်တွ့အားပဖင့် 
ထလျာ့ပပယသ်ာွးသည။်အဖျားချူးလားခထရ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) ရှုပ်ထပွထအာင်လုပ်သည။် ထမမထနှာကသ်ည။် စဉ်

စဉ်

အထေကမှ်ထအာကသ်ိ့ု ထလျာကျသည။် ထအာင်ပမင်ငပီးထပမာကသ်ည။် ထသဆံုးသည။် ထပျာကပ်ျကပ်ပုန်းတးီသည။် ကန်ုခန်း
ပျကစ်းီသည။် ထပပပပစထ်အာင် လုပ်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထချာကထလာ
သးီ စဉ်

ထချာကလက်
သးီ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထပါ်မှထအာကသ်ိ့ု ထလျှာချလုိကသ်ည။် ပထေမစကား ကိုမပျကထ်စမူ၍ ဆုိလုိရင်းသထဘာတစမ်ျို းသကထ်ရာကထ်အာင် 
တစမ်ျို းတစဖံု်ထပပာင်းလဲထပပာဆုိသည။် စဉ်
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ထချာချူ နဝိ အထနှာကအ်ယကှ ်အခကအ်ခဲကင်းမ့ဲထသာ။ lack of trouble

ထချာထချာကျကိျိ ကကဝိိ ကျခိကျွေထဲစးကပ်ထသာအားပဖင့်။ ထပခလကက်ပ်ု၍ မရထအာင် ထချာ်လဲထစတတသ်ပဖင့်။ sticky

ကကဝိိ အထနှာကအ်ယကှ ်အခကအ်ခဲမရှိထအာင်။ အငငိအတယွ ်အထေစအ်ထငါ့ မရှိထအာင်။ lack of trouble

ကကဝိိ ကျခိကျွေထဲစးကပ်ထသာအားပဖင့်။ ထပခလကက်ပ်ု၍ မရထအာင် ထချာ်လဲထစတတသ်ပဖင့်။ sticky

ထချာထချာသးီ န ဟင်းလျာအပဖစစ်ားသုံးရထသာ အခကျွေထဲစးရှိထသာ အသးီထတာင့်သးီသညဟ်င်းပင်တစမ်ျို း။ ရံုးပတသီးီ။ lady finger

ထချာညက၁် န မိမိ၏လင်ထယာကျ်ားကို ချစစ်နုိးပဖင့် ခကျွေ၍ဲထပပာထသာ စကား။ cute voice

ထချာညက၂် နဝိ ထပျာ့ထပျာင်းထချာမွတထ်သာ။ သမ်ိထမွည့ကထ်ညာထသာ။ သမ်ိထမွ နူ့းညံ့ထသာ။ ညင်သာထသာ ယဉ်ထကျးထသာ။ gentle/polite

န ဟင်းလျာအပဖစစ်ားသုံးရထသာ အခကျွေထဲစးရှိထသာ အသးီထတာင့်သးီသညဟ်င်းပင်တစမ်ျို း။ ရံုးပတသီးီ။ lady finger

ထချာတိုင် န တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပဲွပပင်ကနား၌ ထပျာ်ရင်ွစရာပဲွအပဖစတ်ကရ်န် ထထောပတသ်တုထ်ေားထသာ ဝါးပုိးတိုင်။

ထချာတတုသ်းီ န ဟင်းလျာအပဖစစ်ားသုံးရထသာ အခကျွေထဲစးရှိထသာ အသးီထတာင့်သးီသညဟ်င်းပင်တစမ်ျို း။ ရံုးပတသီးီ။ lady finger

ထချာတံ န အကကမ်ိထရတကွထ်သာ တတုထ်ချာင်းတ။ံ နှစ၊် လ၊ ရကစ်သညတ်ိုက့ို မထမ့ရထအာင်ထရတကွထ်သာ အမှတအ်သားအထချာင်းတ။ံ counting day,month,year

နဝိ သာွးပခင်း၊ လာပခင်း ၊ ထနပခင်း၊ ထုိေင်ပခင်း စသည့်ပံုဟန် အချို းအစားမကျထသာ။ not need and tidy

ကကိ ထပခထထောကတ်စဖ်ကမ်သန်စမ်ွး၍ ထထော့နဲထ့ထော့နဲသ့ာွးသည။် န ယင်းကဲ့သို ့သာွးထသာသ။ူ limp

ထချာပစ် ကကိ ကန်ုးထချာသည။် ကန်ုးတိုကသ်ည။် slander

ထချာထမာ နဝိ ထပပပပစထ်ချာထပမ့ထသာ။ အထနှာင့်အယကှ ်အခကအ်ခဲမရှိထသာ။ lack of trouble

ထချာထမွ ့ နဝိ ထပပပပစည်ကထ်ညာထသာ။ နူးညံ့ထသာ။ gentle/polite

ထချာရာ န empty

ထချာထလာသးီ န ဟင်းလျာအပဖစစ်ားသုံးရထသာ အခကျွေထဲစးရှိထသာ အသးီထတာင့်သးီသညဟ်င်းပင်တစမ်ျို း။ ရံုးပတသီးီ။ lady finger

ထချာ့ ကက ိ မိမိဖကသ်ိုလုိ့ကပ်ါလာထစရန်တစဘ်ကသ်ားအားပဖားထယာင်းထပပာဆုိသည။် mislead/deceive

ထချာ့ကလူ ကကိ ရင်ွပမူးလာထအာင်ထချာ့ထမာ့သည။် coddle/lure

ထချာ့ချလုိက် န debt

ထချာ့ထမာ့ ကက ိ မိမိဖကသ်ိုလုိ့ကပ်ါလာထစရန်တစဘ်ကသ်ားလည့်ပတထ်ပပာဆုိပပုမူသည။် entice/persuade

ထချာ်၁ ကကိ deviate

ထချာ်၂ န ထရမ၊ ထငွ၊ သတ္ုစသညက်ို ကျို ချကရ်ာမှထွေကလ်ာထသာ အညစအ်ထကကး။ grime

ကကိ ထပပာင်ထလှာင်သည။် ပျကရ်ယပ်ပုသည။် ပျကထ်ချာ်ထချာ်ထပပာင်တင်းတင်းထပပာသည။် mock

န mock

ထချာ်ထချာင်း န molten lava

ကကိ လုိရာမှ ထချာ်ထွေကသ်ာွးသည။် တလဲွတထချာ်ထရာကသ်ာွးသည။် glance off

ကကဝိိ ၁၊ပျကထ်ချာ်ထသာ မျကနှ်ာထေားနှင့်။ ထပပာင်စပ်စပ်။ ၂၊မတညမ်ကကည ်ရမကထ်နာကထ်နာက။် mock

ထချာ်လဲ ကကိ ထပခကပ်ုမငမဲ၍ တမ်ိးလဲသည။် slip and fail

စဉ်

စဉ်

ထချာထချာထမာ
ထမာ စဉ်

ထချာထချာ
ထလ့ထလ့ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထချာထတာက်
သးီ စဉ်

greasy pole(for 
competitive climbing စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထချာထီေထချာ
ထုေတ၁် စဉ်

ထချာထီေထချာ
ထုေတ၂် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

ထပမအိုးတင်ွဖံုးထသာအိုးဖံုး။(ဥပစာ) ဘာမှတစခု်လညး်မရှိ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထပးဆပ်ရန်ရှိထသာ ထကကးငမီး၊ ထချးငှားထေားထသာ ပစည္း် ဥစာ္စသညတ်ိ့ုကို ထပးဆပ်ရန်မလုိထတာ့ငပီ ။ လွတက်င်းထစဟ ု
လုိကထ်လျာခွင့်ပပုလုိကထ်သာ စကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

လဲွသည။် မထတွ့မကကုမံဆံုပဖစသ်ည။် မှားယင်ွးသည။် လဲွထပပာသည။် ဆဲွကပ်ု,ကိုင်၍မရပဖစသ်ည။် ထပခကပ်ု၍မရပဖစသ်ည။် ထချာ
သည။် စဉ်

စဉ်

ထချာ်ချထိချာ်
ထချာ်၁ စဉ်

ထချာ်ချထိချာ်
ထချာ်၂

၁၊သတူစပ်ါး မခံချမိခံသာ ပဖစထ်စရန် သထရာ်ကျစီယတ်တသ်။ူ ပျကရ်ယပ်ပုတတသ်။ူ ၂၊ထပပာင်ထချာ်ထချာ် ရတွထ်နာကထ်နာက ်ထပပာ
တတသ်။ူ ၃၊မထလးစား ပမာခန့်ပပုတတသ်။ူ စဉ်

(သတ္တ ) ထချာ်ရညမ်ျား စးီယိုထွေကထ်သာထချာင်း။ (မင်းပပားငမိုန့ယ ်ကကပ်စင်ကကျွေန်းတင်ွ ယငး်တိ့ုထချာ်ရည်များထွေကထ်သာ ထချာင်းရိှ
သည။်) စဉ်

ထချာ်တထီချာ်
ထတာ စဉ်

ထချာထိေထချာ်
ထထော် စဉ်

စဉ်
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ကကိ ထပခကပ်ုမငမဲ၍ ဟိုယိုင်သညယ်ိုင် ဒေယမ်ိးဒေယိုင် ပဖစသ်ည။် slip and fail

ထချာ်သက် ကကိ ထပခကပ်ုမငမဲ၍ လဲငပိုသည။် slip and fail

ချက်

ချက၁် န center

ချက၂် ကကိ ထေမင်း၊ ဟင်းစသညက်ို မီးပဖင့် ကျကထ်စ နပ်ထစသည။် cook

ချက၃် န none

ချကထ်ကာင်း၁ ကကိ အခွင့်အခါထကာင်းသည။် မှန်းထပခချက ်ထအာင်ပမင်နုိင်ဖွယအ်ထကကာင်း ရှိသည။် အချကအ်လက ်ပုိင်သည။် close/near to home

ချကထ်ကာင်း၂ န အဓိက လုိရင်းပဖစထ်သာ ထနရာ။ main place

ချကက်ျ ကကိ အချကအ်လကပုိ်င်သည။် စညး်ကမ်းတကျရှိသည။် မိမိ၏ မှန်းထပခချကအ်တိုင်းပဖစသ်ည။် main point

ချကက်ျပကက်ျ ကကဝိိ be effective

ကကဝိိ be effective

ချကထ်ကျာက် န ထကျာကမ်ျကရ်တနာနှင့်တထူအာင် ပပုလုပ်ထေားထသာ အရာ။ fake jewelry

ချကက်ကို း န အမိ၀င်းတင်ွးရှိ ကထလး၏ ၀မ်းဗုိကနှ်င့်အချင်းကို တစဆ်ကတ်ညး် ကကို းသဖွယသ်ယွတ်န်းထေားထသာ အရာ။ umbilical cord

ချကက်ကီ ကကိ ကကို းပဖင့်ချညထ်ေားထသာ ထမွးကင်းစကထလး၏ ချကတ်ကံကို းပပုတက်ျသည။် none

ချကက်ကငီမီ န ထမွးဖွားရာ ထဒေသ။ ဇာတ ိရပ်ထပမ။ home town

ချကက်ကရီပ် န ထမွးဖွားရာ ထဒေသ။ ဇာတ ိရပ်ထပမ။ home town

ချကခ်ပဖုတ် ကကဝိိ ခဏချင်း။ ရုတတ်ရက။်ပဖုတခ်ျညး်။ ရုတခ်ျညး်။ suddenly

ချကခ်ရုိင် ကကဝိိ ပပည့်စုံ လံုထလာကစ်ာွ ။ များပပားစာွ။ completely

ချကခ်လှည့်ခံ ကကဝိိ တစလှ်ည့် တစပ်ပန်စ။ီ be one’s turn

ချကခ်ျာ န center

ချကခ်ျင်း ကကဝိိ မဆုိင်းမတ။ွ လကင်င်းအခုိကအ်တန ့ ်အားပဖင့်။ suddenly

ချကစ်ီ့လကစ်ီ့ ကကဝိိ ပပည့်ပပည့်စုံစုံ ။ လစလ်ပ်မူမရှိပဲ။ ထစထ့စင့့င့။ completely

ချကစ်ူ န အပပင်သို ့စထွူေကထ်နထသာ ချက။် navel

ချကဆုိ် န ချကဟ်ပူမညထ်သာ အသကံဲ့သို ့လျင်ပမန်သညက်ို ပပထသာ စကားလံုး။ ခဏချင်း။ချကခ်ျင်း။ immediately

ချကတ်လတ် ကကိ ထလးကန်ပခင်းမရှိ။ လျင်ပမန်ဖျတလ်တသ်ည။် fast

ချကတ်ိုင် န အလယဗ်ဟို ပဖစထ်သာ အရပ်။ center

ချကတ်ံ န ချကက်ကို း။ umbilical cord

ချကတ်စံ န ချက၏် အတင်ွးဘက ်ဝမ်းဗုိက ်အရပ်။ belly

ချကန်က် န navel

ချကပုိ်င် ကကိ အကကွပုိ်င်သည။် အချကအ်လကပုိ်င်သည။် ဦးတညမှ်န်းဆချကအ်တိုင်း ငပီးထပမာကသ်ည။် be masterful

ထချာ်သထီချာ်
သက် စဉ်

စဉ်

၁၊အလယ ်။ ဗဟို။ ၂၊လူစသညတ်ိ့ု၏ ဝမ်းဗုိကခ်ျကက်ကို းမျှင်ထကကကျရာမှ ချို င့်၍ ကျန်ထနရစထ်သာ ထနရာ။ ၃၊ပုလင်းဖင်တင်ွ 
အတင်ွးသိ့ုချို င့်ဝင်ထသာထနရာ။ ၄၊သခွားသးီ၊ ငှကထ်ပျာသးီစသညတ်ိ့ုတင်ွ အပွင့်မှထကကကျန်ထနရစထ်သာ ထနရာ။ စဉ်

စဉ်

ချက ်ဟပုမညထ်သာ အသကံဲ့သိ့ု လျင်ပမန်သညက်ို ပပထသာ စကားလံုး။ "ချက ်ဆုိထသာ နားခပ်က မီးထတာကထ်တ"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊စညး်ကမ်းတကျ။ ၂၊အချကအ်လယပုိ်င်နုိင်စာွ။ အကျို းအထကကာင်းသင့်သည့်အားထလျာ်စာွ။ ၃။ထိေထိေမိမိ။ ထပါကထ်ရာက်
ထအာင်ပမင်၍။ စဉ်

ချကက်ျလက်
ကျ

၁၊စညး်ကမ်းတကျ။ ၂၊အချကအ်လယပုိ်င်နုိင်စာွ။ အကျို းအထကကာင်းသင့်သည့်အားထလျာ်စာွ။ ၃။ထိေထိေမိမိ။ ထပါကထ်ရာက်
ထအာင်ပမင်၍။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊အလယ ်။ ဗဟို။ ၂ ၊အဓိကကျထသာထနရာ။ ပါးနပ်လိမ္မာပခင်း။ "အလယ ်ချကခ်ျာ၊ ဗဟိုမှာ၌ " စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အတင်ွးသိ့ု ချို င့်ဝင်ထနထသာ (လူ၏) ချက။် စဉ်

စဉ်
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ချကပ်ပုတ် ကကိ စားဖွယ၊် ထသာကဖွ်ယ ်စသညတ်ိုက့ို ကျကထ်အာင်စရီင်သည။် cook

ချကပ်ပုတတ်စ် ကကိ ထေဘ၊ီ ပုဆုိးစသညက်ို ချကထ်ပါ်ထအာင် ထအာကသ်ို ့ထလျာချ၍ ဝတသ်ည။် none

ချကမ် န center

ချကပ်မှုပ် ကကိ ထမွးကင်းစ ကထလး၏ ထကကထသာ ချကက်ို ထပမတင်ွပမှုပ်သည။် native place

ချကပ်မှပ်ငမီ န ထမွးဖွားရာ ထဒေသ။ ဇာတ ိရပ်ထပမ။ home town

ချကလ်ကသ်ိ ကကိ အဓိက ထနရာအဆစအ်ပုိင်း၊ အချကအ်လကတ်ိုက့ို ထသချာကျနစာွသသိည။် know

ချကသ်ို၁ ကကိ ထမွးကင်းစ ကထလး၏ ထကကထသာ ချကက်ို ထပမတင်ွပမှုပ်သည။် birthplace

ချကသ်ို၂ န ထမွးဖွားရာ အရပ်။ ဇာတရိပ်ထပမ။ home town

ချကအ်ရက် န ၁၊မီးတင်ွ ထပါင်းတင်ချက၍် အခုိးအထငွက့ိုယထူသာ အရက။် ၂၊ထတာအရက။် distilled liquor

ချင်

ချင်၁ ကကိ be infatuate

ချင်၂ စညး် do

ချင်ချင်၁ စညး် will do

ချင်ချင်၂ စညး် none

ချင်ပခင်း န အလုိ။ အာသာ။ ဆန္ဒ။ ထတာင့်တချက။် desire

ချင်ဆီ ကကဝိိ လွတလွ်တလ်ပ်လပ်စာွ။ မိမိအသထဘာအတိုင်း။ ထေင်သလုိ။ ambiguity

ချင်တိုင်း ကကဝိိ အလုိရှိသမျှ။ အလုိရှိသည့်အတိုင်း။ သထဘာအတိုင်း။ ထေင်သလုိ။ ambiguity

ချင်မိချင်ရာ န drivel

ချင်ရာ ကကဝိိ lose contact

ချင်ထရ ကကိ တစစ်ုံတစခု်ကို ပပင်းပပစာွ လုိလားထတာင့်တချက ်ထပါ်ထပါကသ်ည။် ချင်ပခင်းပဖစသ်ည။် crave

ချင်ထရဆီ ကကဝိိ have no discipline

ချင်သမျှ ကကဝိိ ၁၊အထိေန်းအကပ်ွ မရှိပဲ စတိထ်ေင်ရာအားပဖင့်။ ၂၊လုိကန်ာထစာင့်ထိေန်းရမည့် စညး်ကမ်းမရှိပဲ။ ၃၊အလုိရှိသမျှ။ have no discipline

ချင်သရိ ကကဝိိ ၁၊အထိေန်းအကပ်ွ မရှိပဲ စတိထ်ေင်ရာအားပဖင့်။ ၂၊လုိကန်ာထစာင့်ထိေန်းရမည့် စညး်ကမ်းမရှိပဲ။ ၃၊အလုိရှိသမျှ။ have no discipline

ချင်သရွိ့ ကကဝိိ ၁၊အထိေန်းအကပ်ွ မရှိပဲ စတိထ်ေင်ရာအားပဖင့်။ ၂၊လုိကန်ာထစာင့်ထိေန်းရမည့် စညး်ကမ်းမရှိပဲ။ ၃၊အလုိရှိသမျှ။ have no discipline

ချင့်၁ စညး် none

ချင့်ချန်ိ ကကိ အဆုိး၊ အထကာင်း ထပါင်းနှစမ်ျို းလံုးကို စဉ်းစားဆင်ပခင်သည။် judge

ချင့်ဆ ကကိ ခုိင်းနုိင်းချင့်ချန်ိသည။် ထထောကထ်ေားဆင်ပခင်သည။် judge

ချင့်ထတးွ ကကဝိိ judge

ချင့်ထထောက် ကကိ ၁၊ ထတးွထတာဆင်ပခင်သည။် ထထောကဆ်သည။် ၂။ သုံးသပ်သည။်စဉ်းစားသည။် judge

ချင့်ပံု ကကိ တစခု်နှင့်တစခု်၊ တစဦ်းနှင့် တစဦ်းတွဲယဉ်ပပသည။် နှိုင်းယဉ်ပပသည။် compare

စဉ်

စဉ်

အလယဗ်ဟို ပဖစထ်သာ အရပ်။ "မဏ္ဍို င်ချကမ်၊ ပပညဓ်ည၌" (ထရးှထံုေး)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ကပ်ငငိသည။် စွဲလမ်းမကထ်မာသည။် ခင်တယွသ်ည။် တပ်စန်ွးသည။် "မင်းရာဇိန်မှာ၊ ညမီယားကို၊ ပပုလုိချင်၍" (ပန်း)။ စဉ်

တစစ်ုံတစခု် ပပုလုိ၊ ပဖစလုိ်၊ ပဖစထ်ပါ်မည့် သထဘာကိုပပထသာ စကားလံုး။ "အပ်ိချင်အားကကးီ၊ ငါ့ကိုပဖစလ်ျင်၊ ဇာပင်ပျင်လညး်" 
(ထောနု)။ စဉ်

၁၊ပပုထတာ့မည၊်ပဖစထ်တာ့မညက်ဲ့သိ့ုထသာ အထပခကိုညန်ွပပထသာ စကားလံုး။ "လားချင်ချင်။ စားချင်ချင်။ ထပပာချင်ချင်။ ထရာက်
ချင်ချင် စသည။်" စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပဖစပ်ျကမ်ှု သထဘာသိ့ု သကထ်ရာကနုိ်င်ထသာ အထပခအထနကိုပပရန် ကကယိာထနာက၌် စပ်၍သုံးထသာ စကားလံုး။ 
"ထရာကခ်ျင်ချင်၊ ကျို းချင်ချင်" စသည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ကထလကဝမထပခအပမစမ်ရှိ အဖုိးမတန်ထသာ အရာ။ ထတွ့ကရာ။ ထေင်ရာပမင်ရာ အမျို းမျို း။ အမျို းမျို း အထထွေအထထွေ။ ၂၊လူမှုထရး
အားပဖင့် သင့်တင့်ထလျာ်ကန်မှု မရှိထသာ အပပုအမူ။ အထပပာအဆုိ။ စဉ်
၁၊လုိကန်ာထစာင့်ထိေန်းရမည့် ကျင့်ဝတမ်ရှိပဲ။ စညး်ကမ်းကို မလုိကန်ာပဲ။ စညး်မ့ဲကမ်းမ့ဲ။ ထေင်ရာပမင်ရာ။ "လူနှင့်ထဝးလျက၊် ထတာ
ထတာင်မှာထလ၊ ချင်ရာလားပျာ" (ပဒေ)။ ၂၊တားဆီးထနှာင့်ယကှမ်ှု၊ ဟန့်တားမှု၊ ရှုတပ်ခယမ်ှုတိ့ုမှ လံုးဝကင်းရင်ှးစာွ။ 
လွတလွ်တက်ကျွေတက်ကျွေတ။် ၃၊ပပတပ်ပတသ်ားသား ကင်းကင်းရင်ှးရင်ှး။ စတိတ်ိုင်းကျ။ "နန်းတင်ွးနန်းပပင်၊ သမီးသျှင်မှာ၊ ချင်ရာထန
ပါ" (ထဒွေး)။ စဉ်

စဉ်

အထိေန်းအကပ်ွမရှိပဲ စတိထ်ေင်ရာအားပဖင့်။ ထပါကလ်မတပဲ်စား သထဘာအားပဖင့်။ ၂၊လုိကန်ာထစာင့်ထိေန်းရမည့် ကျင့်ဝတမ်ရှိပဲ။ 
စညး်မ့ဲကမ်းမ့ဲ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထကကာင်းကို သလုိိ၍ထမးရာတင်ွ ကကယိာအဆံုး၌ တွဲ၍သုံးထသာ ပစည္း်စကားလံုး။ (ဇာချင့်၊ ဇာလဲချင့်၊ ဇာကို
လားဖ့ုိချင့် စသညပ်ဖင့်သုံးသည။်) (ဘာလဲ၊ ဘယလဲ်၊ ဘယသ်ိ့ု သာွးမညလဲ် စသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

 ၁၊(စတ်ိပဖင့်) ချင့်ချန်ိသည။် ထထောကဆ်သည။် ၂။ ထတးွထတာသည။် စတိက်းူသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ချင်း၁ န ginger

ချင်း၂ န ရခုိင်ပပညန်ယထ်တာင်တန်း တစထ်လျှာကနှ်င့် ချင်းပပညန်ယတ်င်ွ ထနထုိေင်လျကရ်ှိထသာ တိုင်းရင်းသားတစမ်ျို း။ type of native

ချင်းခုိ န ပမင်းကို အစာထကကျွေးထသာ ပဲမျို း။ပမင်းစားပဲ။ bean

ချင်းစမ်ိး န မထသွ ထ့ပခကထ်သးထသာ ချင်းအတက။် ginger

ချင်းမမျကနှ်ာ န ခပ်ဝုိင်းဝုိင်း အပဖူထရာင်တင်ွ အမညး်ကကွပ်ါထသာ ငါးငယတ်စမ်ျို း။ fish

ချင်းယင်း န none

ချစ်

ချစ၁် ကကိ burnt

ချစ၂် ကကိ love

နဝိ အလွန်ချစစ်ရာထကာင်းထသာ။ အလွန်ချစခ်င်ဖွယရ်ာ ထကာင်းထသာ။ cute

နဝိ မလွန်ချစစ်ရာထကာင်းထသာ။ အလွန်ချစခ်င်ဖွယရ်ာ ထကာင်းထသာ။ cute

ချစက်ကို က် ကကိ love

ချစက်ကညထ်ရး န goodwill

ချစက်ကို း န ကကို းနှင့်တထူသာ ထမတ္တ ာစတိ။် love

ချစက်ကို းထနှာင် ကကိ love

ချစက်ကျွေမ်း၀င် ကကိ ချစခ်င်သည။် ခင်မင်ရင်းနီးသည။်တယွတ်ာနှစသ်ကသ်ည။် love

ချစခ်င် ကကိ ပမတနုိ်းသည။် စုံမကသ်ည။် နှစသ်ကသ်ည။် love

ချစခ်ျစပူ် ကကဝိိ hotness/torrid

ချစစ် စညး် initial love state

ချစစ်နုိး န အလွန်ချစခ်င်ဖွယထ်သာ အမူအရာ။ cute

ချစစ်ဖွယ် ကကိ အလွန်ချစခ်င်သည။် ထမတ္တ ာသကဝ်င်သည။် love

ချစတ်ရာ န အပဖူထရာင်ရှိ၍ အထေပ်အလမာများစာွရှိထသာ ပန်းတစမ်ျို း။ flower

ချစတ်င်းဆုိ န ထယာကျ်ားနှင့် မိန်းမတစထ်ယာကအ်ထပါ်တစထ်ယာက ်ယုံကကညသ်ကဝ်င်မူ စကားထပပာဆုိကကသည။် love

ချစတ်င်းထနှာ ကကိ ၁၊မိန်းမနှင့်ထယာကျ်ား သဝံါသအမှုပပုသည။် ၂၊မိန်းမနှင့်ထယာကျ်ား အချစစ်ကား ထပပာဆုိကကသည။် love

ချစမ်ပပယ် ကကိ ချစ၍် အားမရ မတင်းတမ်ိနုိင်ထလာကထ်အာင် ပဖစသ်ည။် love

ချစမ်က် ကကိ ချစခ်င်သနားသည။် ချစခ်င်ကကင်နာသည။် love

ချစထ်ယာင်ကား ကကိ pretend

ချို င်

ချို င် ကကိ cut

ချို င်ကကို း န ချညတ်ပ်ုရန် သုံးရထသာကကို း။ rope

ထဆးထဖာ်စပ်ရာတင်ွလညး်ထကာင်း ၊ ဟင်းချကရ်ာတင်ွလညး်ထကာင်း အသုံးပပုထသာ အတကရ်ှိသည့် အပင်တစမ်ျို း။ "ဖင်ထထောင်
ထပခာကက်ို၊ မီးထတာကမှ်ာဖုတ၊် ချင်းငရုတနှ်င့်၊ လကသ်ပ်ုသပ်ုရာ "(ပဒုေမ္မ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
အထပွးမရှိ၊ အညာှဆုိင်အရကွရ်ှိ၍ ယင်းအညာှဆုိင်နှင့်ကပ်၍ အသးီထသးထသးကထလး သယွတ်န်းသးီငပီး မှည့်လျှင်အထရာင်
မညး်ထသာ ချုပံင်တစမ်ျို း။(ကန်ုးချင်းယင်း၊ထရချင်းယင်းရှိသည။်) "ထဆးပမစတ်ပင်ထရမထီေး၊ တန်းခုိးကကှီးသား၊ချင်းယင်းများနှင့်၊ 
မပခားတစူာွ" (ဓါပကာနီ)။ စဉ်

မီးမပူချန်ိကကးီသပဖင့် အကျကလွ်န်သည။် "မီးလွန်ထက ချစ၊်ရလွီန်ထက ပျစ်"(ပံု)။ "ထသာကကာလညး်ထကာင်း၊ထယာကျ်ားသည ်
ထေမင်းတးူချစအ်ံ့၊ ဤသိ့ုထသာအိုးကို မသုံးရာ"(ပါရာ)။ စဉ်

တယွတ်ာနှစသ်ကသ်ည။် စွဲလမ်းတကမ်ကသ်ည။် ခင်သည။် သတူစပ်ါးအထပါ် ခင်မင်ထသာစတိရ်ှိသည။် ပမတနုိ်းတတသ်ည။် 
ထမတ္တာရှိသည။် စဉ်

ချစထ်ကာင်းထေ
မန်း စဉ်

ချစထ်ကာင်း
ဘနန်း စဉ်

ထယာကျ်ားနှင့် မိန်းမအပပန်အလှန် တစဉီ်းကိုတစဉီ်း ချစခ်င်မှုချင်း တညူကီကသည။်ထမတ္တာမျှကကသည။် အချစက်ို ယုံကကညလ်ကခံ်
ကကသည။် စဉ်

တစထ်ယာကနှ်င့်တစထ်ယာက ်အတု့ံအလှည့်အားပဖင့် စုံမကတ်ယွတ်ာမူ သထဘာတရား။' စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အချစတ်ညး်ဟထူသာ (ထမတ္တာ) သထံယာဇဉ်ကကို းပဖင့်ဖွဲထနှာင်ထေားသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

(အပူရှိန်) ပပင်းပပစာွ။ စဉ်

မျကထ်မှာက ်အခုိကအ်တန့်တင်ွ ပဖစထ်နပခင်းစသညက်ို ပပထသာ စကားလံုး။(ခုိက၊် တန်ုး၊ ဆဲ၊ ချစဆဲ်၊ချစတ်န်ုး၊ ချစခုိ်က။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ချစဟ်န်ထဆာင်သည။် ချစသ်ည့်အမူအရာ အသင်ွအပပင်ထပါ်ထအာင် လုပ်ထဆာင်သည။် "ထမာင်ရာဆုိ ထက၊ ပျို ကိုကကို ကထ်က၊ ချစ်
ထယာင်ကားထလ" (ဇမ်း)။ စဉ်

၁၊သစပ်င်၊ သစက်ိုင်း စသညက်ို ကကို းပဖင့်ချညသ်ည။် ၂၊နိှမ်နင်းသည။် "ရန်စပဖတနုိ်င်၊ ဖမ်း၍ချို င်က" (ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

စဉ်



.

ချို င်၁ န နကရ်ှိုင်းထသာ အရပ်။ ထစာကန်ကထ်သာ အရပ်။ အတင်ွးသို ့ခွကဝ်င်ထနထသာ အရာ။ depression

ချို င်၂ နဝိ အတင်ွးသို ့နိှမ့်၍ ခွကဝ်င်ထနထသာ။ decline

ချို င့်ခွက် န တင်ွးခွကအ်တိုင်း ရှိထသာထနရာ။ အလွန် နကဝှ်မ်းထသာ အရာ။ depression

ချို င့်ဝှမ်း န ကန်ုးပမင့်နှစခု်၏ အကကား အလွန်နိမ့်ရှိုင်းထသာ ထနရာအရပ်။ အဝှမ်း။ valley

ချို င်း ကကိ cold

ကကဝိိ အလွန်ထအးထသာ အထတးွရှိလျက။် cold

ကကဝိိ ကိုယတ်င်ွးသို ့ဝင်ထရာကထ်အးပမသည ်ပဖစလ်ျက။် cold

နဝိ ၁၊ပစည္း်ဥစာ္ ထပါများထသာ။ ၂၊ဆင်းရပဲခင်း ကင်းထသာ။ ထအးချမ်းသာယာထသာ။ peaceful

ချို င်းပမသာယာ ကကိ ၁၊ထအးချမ်းသာယာသည။် ၂၊ထအးချမ်းသည။် peaceful

ချို င်းသာ၁ နဝိ ၁၊ပစည္း်ဥစာ္ ထပါများထသာ။ ကကယဝ်ထသာ။ ၂၊ဆင်းရ ဲကင်းထသာ။ rich

ချို င်းသာ၂ န ဆင်းရပဲခင်း ကင်းသည၏် အပဖစ။် ကကယဝ်သည၏် အပဖစ။် rich

ချို င်းသာပီး ကကိ ပပစမ်ှု ပပစဒ်ေဏ ်မှုခင်း စသညတ်ိုမှ့ လွတက်င်းထစသည။် be free from

ချို င်းအးီ ကကိ ၁၊အပူထလာင် အဆင်းအရ ဲကင်းမ့ဲသည။် ၂၊ငငိမ်းထအး သာယာရှိသည။် ၃၊အပူချန်ိ ကင်းထပျာကသ်ည။် peaceful

ချဉ်

ချဉ်၁ ကကိ hate

ချဉ်၂ နဝိ sour

ချဉ်၃ န ချဉ်ထသာ အရသာရှိသည၏်အပဖစ။် sour

ချဉ်ကက ကကိ ၁၊ထမာကမ်ာဝါကာကကကားသည။် ဝင့်ဝါဂုဏထု်ေတသ်ည၊် ၂။ လူတစဖ်ကသ်ားကို ရန်ရာှသည၊် provocation

ချဉ်ထချာင်း န အသင့်အတင့်မျှသာ ချဉ်ထသာအရသာရှိသည၏် အပဖစ။် sour

နဝိ အလွန်အချဉ်ပပင်းထသာ အရသာရှိထသာ။ sour

ချဉ်စတုစ်တု် နဝိ ချဉ်ထချာင်းထချာင်းအရသာရှိထသာ။ sour

ချဉ်ထပါက် ကကိ sour

ချဉ်ထပါင် န အသးီအရကွစ်သညက်ို စားသုံးရန်အတကွ ်စိုကရ်ထသာဟင်းပင်တစမ်ျို း။ roselle

ချဉ်ပုိး န allergy

န အသးီလံုးငယင်ယ ်ခပတသ်ပ်ိ၍ သးီထသာ ချဉ်ထသာသးီပင်တစမ်ျို း။ none

ချဉ်ဖတ် န pickled vegetables

ချဉ်ရည် န sauce curry

ချဉ်သးီ န ချဉ်ထသာ အရသာရှိထသာ အသးီတစမ်ျို း။ မန်းကျညး်သးီ။ tamarind

ချဉ်ဟင်းရည် န ချဉ်ထသာ အရသာထွေကထ်အာင် အရညမ်ျားများ ထေည့်၍ ချကပ်ပုတထ်ေားထသာ ဟင်း။ sour soup

ချဉ်အက် နဝိ မချဉ်လွန်း မထပါ့လွန်းထသာ။ sour

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ချမ်းသည။် ချမ်းထအးသည။် "ထမာင်ထတာ်ချို င်းလ့ုိ၊ တစပုိ်င်းချုမံည၊် ဆုိတုံပငားက၊ ကမ္ပလာကို၊ လှမ်းကာလွယက်၊ူ ယထူတာ်
မူ၍"(ထောနု)။ ၂၊(အချန်ိအခါ လွန်၍) ထအးသည။် "သတူိ့ုချကရ်ာ၊ ထေမင်းချို င်းလညး်၊ ကျို င်းလှပါထက"(ပဒုေမ္မ)။ စဉ်

ချို င်းချို င်း
ကကကက်ကက် စဉ်

ချို င်းချို င်း
စမ့်ိစမ့်ိ စဉ်

ချို င်းချို င်း
သာသာ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

၁၊မုန်းတးီသည။် ရွံမုန်းသည။် ၂၊တစဦ်းနှင့်တစဦ်း မသင့်မတင့်ပဖစသ်ည။် "တစထ်ယာကနှ်င့်တစထ်ယာက ်(မသင့်မတင့်) ချဉ်၍ 
သာွးသည။် စဉ်

ထရာှက၊် သမ္ဘရာသးီတိ့ု ကဲ့သိ့ု(ချဉ်ထသာ) အရသာမျို းရှိထသာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ချဉ်
ထချာင်းထချာင်း စဉ်

စဉ်

၁။ အချဉ်များသည။် ၂။ မုန်းတးီသည။် "ထမာင်လှထရ ထမာင်နီပါးမှာ (အထပါ်မှာ) ချဉ်ထပါကခ်ဖူးဗျာလ်။ စဉ်

စဉ်

ေရာဂါပုိးတိ့ုထကကာင့် အနာထရာင်ရမ်း၍ နီလာပခင်း။ အဖု၊ အကျတိ၊် အနာလံုးပဖစလ်ျှင်၊ ယင်းအနာလံုးတင်ွ ထရစိုပါကထရာင်ရမ်း၍ 
နီပမန်းလာပခင်း။ စဉ်

ချဉ်ခပတထ်က
ပင် စဉ်

စားဖွယ ်အတကွခ်ျဉ်ထသာ အရသာရှိလာထစရန် ထေမင်း၊ဆား၊ထရ စသညတ်ိ့ုပဖင့် အိုးတင်ွထရာထေည့်၍ ပပုလုပ်ထေားထသာ 
ဟင်းသးီဟင်းရကွ။် စဉ်

၁၊ ခချဉ်ထသာ ဟင်းသးီဟင်းရကွ ်စသညတ်ိ့ုပဖင့် ချကပ်ပုတထ်ေားထသာ စားထသာကစ်ရာတစမ်ျို း။စားထသာအစာ မထကကညက်
ထသာထကကာင့် ခံတင်ွးမှလညထ်ချာင်းသိ့ု ဆန်တကထ်သာ ချဉ်ထသာ အရည။် ခံတင်ွးထဲေမှ ထွေကတ်တထ်သာ ချဉ်ထသာ အရညတ်စမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ချဉ်း ကကိ ၁၊အပါးသို ့ကပ်သည။် ကမ်းသို ့ဆုိကသ်ည။် ၂၊ကျဉ်းထစသည။် land/tingle

ချဉ်းကပ် ကကိ အနီးသိုသ့ာွးထရာကသ်ည။် အနီးသိုလ့ာသည။် come near

ထချာက်

ထချာက် န ravine/gully

န ပမင့်မားမတထ်စာကထ်သာ ထချာက၏် အနီးအပါးအရပ်။ ကမ်းပါးပပတ။် ထချာက၏် အနီးအပါးအရပ်။ ravine/gully

ထချာကက်ျ ကကိ ၁၊ထအာကသ်ို ့နိမ့်ရှိုင်း၍ သာွးသည။် ၂၊ထချာကတ်င်ွးထဲေသို ့လိမ့်ကသိည။် fail

ထချာကက်ကား န ထတာင်နှစခု် အကကား နိှမ့်ဝှမ်းထသာ အရပ်။ valley

ထချာကထ်ခါင်း န ထတာင်ထပခ၊ ထတာင်ကမ်းပါးတင်ွ တးူထေားထသာ ကကျွေနံစစ်ရာတင်ွး။ အလုိလုိ ပဖစထ်ပါ်ထနထသာ တင်ွး၊ လုိဏ။် hornets nest

ထချာကခ်ျ ကကိ be badly shaken

ထချာကခ်ျား ကကိ be badly shaken

ကကိ be badly shaken

ထချာကခွ်က် န ၁၊ထချာကတ်င်ွ ထရကျဖန်များပဖင့် ပဖစထ်ပါ်လာထသာ တင်ွး ချို င့်။ ၂၊ခွကက်ဲ့သို ့ချို င့်ထနထသာ အရာ။ depression

ကကဝိိ ပဖစပ်ဖစထ်ပမာကထ်ပမာက ်ထအာင်ထအာင်ပမင်ပမင် မဟတုပဲ်။ ထတာရံုတန်ရံု။ အသင့်အတင့်။ moderately

ထချာကတ်န်ွး ကကိ တစဘ်ကသ်ား ဒုေက္ခထရာကထ်အာင် လုပ်သည။် တစဘ်ကသ်ား ဒုေက္ခထရာကထ်အာင် အားထုေတပ်ပုလုပ်သည။်

ထချာင်၁ ကကိ thin

ထချာင်၂ ကကိ ၁၊လူသအူထရာက ်အထပါကမ်လွယထ်သာ ထနရာ။ အလှမ်းထဝးကာွထသာ ထနရာ။ ၂၊အလင်းထရာင်ကင်းမ့ဲထသာ ထနရာ။ nook

ကကဝိိ ဟိုထယာင်ထယာင် သညထ်ယာင်ထယာင်။ ရင်ှးလင်းပပတသ်ားစာွ မသမိပမင်ပဲ။ ambiguity

ထချာင်ကပ် ကကိ မလှုပ်သာ မရွံသ့ာထအာင် လူကျပ်တညး်၍ အပပင်သိုမ့ထွေကပဲ် ပီပပားကျစလ်စစ်ာွ ထနသည။် lie low

ထချာင်ကပ်ု ကကိ lie low

ထချာင်ကျ နဝိ လူသအူထရာက ်အထပါကန်ညး်ထသာ။ ခရးီအလွန်ထဝးထသာ။ nook

ထချာင်ခုိ ကကိ အလုပ်ကို မလုပ်ပဲ ထရာှင်တမ်ိးထနသည။် အထချာင်ခုိသည။် shirk

ထချာင်ချိ နဝိ ကျဉ်းထပမာင်းပခင်းမရှိ။ အခကအ်ခဲမရှိပဲ။ လွယက် ူသကသ်ာထသာအားပဖင့်။ တင်းကျပ်ပခင်းမရှိပဲ။ comfortable

ကကဝိိ ကျဉ်းထပမာင်းပခင်းမရှိ။ အခကအ်ခဲမရှိပဲ။ လွယက် ူသကသ်ာထသာအားပဖင့်။ တင်းကျပ်ပခင်းမရှိပဲ။ comfortable

ထချာင်ထုိေး ကကိ ဂရုမစိုက ်ပစထ်ေားသည။် ဥထပက္ခာပပုထေားသည။် negelect/ignore

ကကိ ထနထရး၊ ထုိေင်ထရး၊ စားထသာကထ်ရး ကျပ်တညး်မှု မရှိ။ comfortable

ထချာင်း၁ ကကိ အချကအ်လကက်ို လူမသထိစပဲ လျှို ဝှ့ကစ်ာွ ထစာင့်ထမျှာ်သည။် မသမိပမင်ရာအရပ်၌ ထစာင့်ဆုိင်းထနသည။် bide/wait

ထချာင်း၂ န stram

ထချာင်းကျ ကကိ freshet

ထချာင်းကကည့် ကကိ သတူစပ်ါး မပမင်ရထအာင် ပုန်းလျှို ကကည့်သည။် peep

စဉ်

စဉ်

၁၊ကန်ုးပမင့်နှစခု်၏ အကကားရှိ အလွန်နကဝှ်မ်းထသာ အရာ။ ထပမဝှမ်း။ ၂၊ကျဉ်းကျပ်ပခင်း၊ ပပည့်တင်းပခင်းမရှိ(ထချာင်သည်)၏ 
အပဖစ။် စဉ်

ထချာကက်မ်းပါ
း စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ထချာကတ်င်ွး ထဲေသိ့ု တန်ွးချသည။် (ဥပစါ) ၂၊တစဖ်ကသ်ား အပပစထ်ရာကထ်အာင် တန်ွးပ့ုိသည။် အဆုိးဘကသ်ိ့ု ဆဲွနှစသ်ည။် စဉ်
၁၊ကိုးကယွအ်ားထေားမီှခုိရာမရ ပဖစသ်ည။် ကပ်သုံးပါးဆုိကထ်ရာကသ်ည။် "လူတကာတိ့ု၊ ကိုးရာမထတးွ၊ သုံးမညထ်ဘးထရာက၊် 
ထချာကထ်ချာကခ်ျားချား၊ တရားသထံဝ၊ မဆယတ်ိုးတက်"(ထရးှထံုေး)။ ၂၊(စတ်ိ) ထကကာကရ်ွ့ံတန်ုလှုပ်သည။် မငငိမ်မသသက်
ပဖစသ်ည။် လှုပ်ရာှးသည။် တဆကဆ်က ်လှုပ်ခါသည။် "မညရ်တင်ွထပမာက၊် စကထုရာကက်၊ ထချာကထ်ချာကခ်ျားချား၊ ထကျာ်ထထွေး
ကကားထသာ်" (ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

ထချာက်
ထချာကခ်ျား
ချား

၁၊ကိုးကယွအ်ားထေားမီှခုိရာမရ ပဖစသ်ည။် ကပ်သုံးပါးဆုိကထ်ရာကသ်ည။် "လူတကာတိ့ု၊ ကိုးရာမထတးွ၊ သုံးမညထ်ဘးထရာက၊် 
ထချာကထ်ချာကခ်ျားချား၊ တရားသထံဝ၊ မဆယတ်ိုးတက်"(ထရးှထံုေး)။ ၂၊(စတ်ိ) ထကကာကရ်ွ့ံတန်ုလှုပ်သည။် မငငိမ်မသသက်
ပဖစသ်ည။် လှုပ်ရာှးသည။် တဆကဆ်က ်လှုပ်ခါသည။် "မညရ်တင်ွထပမာက၊် စကထုရာကက်၊ ထချာကထ်ချာကခ်ျားချား၊ ထကျာ်ထထွေး
ကကားထသာ်" (ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

စဉ်

ထချာကထီ်ေး
ထချာကထ်ေား စဉ်

instigate or incite 
enmity စဉ်

အက္ခရာစဉ်

၁၊လွယက်သူည။် မပင်မပန်းရှိသည။် ဆင်းရမဲှုနညး်ပါးသည။် ၂၊ကျဉ်းကျပ်ပခင်းမရှိ ကျယသ်ည။် ၃၊ပပည့်ငဖိုးသညမှ် ပိန်ကကုံ
ထလျာ့ပါး ချို င့်ဝင်သာွးပခင်းအပဖစသ်ိ့ု ထရာကသ်ည။် စဉ်

စဉ်

ထချာင်ကလည်
ထကကာင်ပတ် စဉ်

စဉ်

မလှုပ်သာ မရွ့ံသာထအာင် လူကျပ်တညး်၍ အပပင်သိ့ုမထွေကပဲ် ပီပပားကျစလ်စစ်ာွ ထနသည။်။ "ဆရာထတာ်၊ သမထတာ်များထရာက်
ထက၊ အပမင်ကတထ်အာင်၊ ထတာင်သန်းထပမာကသ်န်းမလားရ၊ ထချာင်မှာကပ်ုနီရထရ" စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထချာင်ထချာင်ချိ
ချိ စဉ်

စဉ်
ထချာင်
ထချာင်လည်
လည် စဉ်

စဉ်

(ပမစမ်ဟတု်) ရညှလ်ျားထသာ ထရစးီထကကာင်း။ စဉ်

၁၊ထတာင်ကျထရများ အဟန်ုပပင်းစာွ စးီဆင်းပခင်းထကကာင့် ထချာင်းထပမာင်း အလားပဖစသ်ာွးသည။် (ဥပစါ) ၂၊အဆကမ်ပပတ ်
သာွးလာကကသည။် "ထအထနရာကချညး်လားကတထ်တ ထချာင်းကျလားခဗျာယ်"။ စဉ်

စဉ်
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န ထချာင်းထပမာင်းတို၏့ အကကား။ nook

န ထချာင်းထပမာင်းတို၏့ အကကား။ nook

ထချာင်းခွ န နှစသ်ယွနှ်စပ်ဖာရှိထသာ ထချာင်း။ ထချာင်းနှစသ်ယွနှ်စပ်ဖာ ပူထပါင်းရာ ထဒေသ။ flow

ထချာင်းငင် ကကိ none

ထချာင်းစးီ ကကိ ထချာင်းထရ မပပတစ်းီဆင်းသည။် flow

ထချာင်းထစာက် န အထစာကန်ကထ်သာ ထချာင်း။ stream

ထချာင်းဆံု န နှစသ်ယွနှ်စပ်ဖာရှိထသာ ထချာင်း။ ထချာင်းနှစသ်ယွနှ်စပ်ဖာ ပူထပါင်းရာ ထဒေသ။ confluence of creek

ထချာင်းတက် န creek

ထချာင်းတမ်ိ န ၁၊ထပမပုိ၍့ ထရတမ်ိလာထသာထချာင်း။ ၂၊ထရ လံုးဝမစးီထသာထချာင်း။ creek

န ထချာင်းနားတင်ွထပါကထ်သာ ဟင်းစားရသည့် ဟင်းပင်တစမ်ျို း။ vegetable

ထချာင်းဖက် နဝိ fruitless

ထချာင်းထပမာင်း န stram

ထချာင်းရဲ န တထစ္ဆ၊ မှင်စာ၊ သရ ဲစသညထ်ချာကလှ်န ့ထ်သာ ထချာင်း။ frighten

ထချာင်းရုိး န alone creek

န စပါးအမျို း၏ နာမညတ်စခု်။ paddy

ထချာင်းဦးတို န creek

ချပ်

ချပ်၁ ကကိ be careful

ချပ်၂ န armour

ချပ်၃ စညး်

ချပ်ချပ်သးီ န ခဝဲသးီ။ luffa

ချပ်တစရ်ာ န အပဖူထရာင်ရှိ၍ အထေပ်အလမာများစာွရှိထသာ ပန်းတစမ်ျို း။ flower

ချပ်ဝတအ်ကအင်္ကျ န armour

ချတိ်

ချတိ၁် န paddy land

ချတိ၂် ကကိ hook

ချတိထ်ကာက် ကကိ တစစ်ုံတစထ်ယာကအ်ား ထိေခုိကထ်အာင် ထစာင်းထပမာင်းထပပာဆုိသည။် backbiting

ချတိခ်ျတိ် ကကဝိိ quiet laugh

ချတိခ်ကျွေတ် ကကိ wrong

ချတိစ် န should do

ထချာင်းကကို
ထချာင်းကကား စဉ်

ထချာင်းကကို ထပမာ
င်းကကား စဉ်

စဉ်

အက္ခရာ စသညတ်ိ့ုတင်ွ အ၊ု အ ူစသညသ်ရသထွံေကထ်အာင် တစထ်ချာင်းထသာ်လညး်ထကာင်း၊ နှစထ်ချာင်းထသာ်လညး်ထကာင်း 
မျဉ်းမတပူ်းကပ်၍ ထရးသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ထချာင်းမကကးီမှ ပဖာ၍ထွေကထ်သာ ထချာင်းငယ။် ၂၊အဆွယအ်ပွား။ "ထချာင်းတကက်ကးီငယ၊် သယွသ်ယွဟ်ထိေ၊ ကစ္ဆပဟု"(ဥဒိေန်
ကာ)။ စဉ်

စဉ်

ထချာင်းနား
ဟင်း စဉ်

ရုန့်ရင်း ကကမ်းတမ်းထသာ။ ပျကထ်ချာ်ထသာ့သမ်ွးထသာ။ ယတု ်ညံ့သမ်ိဖျင်းထသာ။ အကျို းမ့ဲပဖစထ်သာ(စကား)။ စဉ်

(ပမစမ်ဟတု်) ရညှလ်ျားထသာ ထရစးီထကကာင်း။ စဉ်

စဉ်

၁၊ထချာင်းအစဉ် အတန်းတစထ်လျာက။် ၂၊ထချာင်းအစဉ်အတန်းတင်ွ တညရ်ှိထနထသာ အရပ်။ "ထချာင်းရုိးကတမ်ိ၊ ကကျွေန်းရုိးမတမိ်" 
(ပံု)။ စဉ်

ထချာင်းသား
စပါး စဉ်

အက္ခရာစဉ်

(ရညှသ်ည ်မဟတု်) တိုထသာ ထချာင်းတို ကထလး။ စဉ်

၁၊ပန်ဆင်သည။် "ပန်းကိုစတိတ်ပ်၊ ထမာင်ကလှမ်းကိုင်၊ ထမပန်းငမိုင်လျင်၊ တစခုိ်င်ဆွတလ့ုိ်၊ ချပ်ကာပန်ဆင်"(ပန်း)။ ၂၊အကကား
တင်ွ ညပ်ှသည။် "ဦးထခါင်းအခံွသာ၊ ကျန်ပါထသာအား၊ ထညာင်းခွကကား၌၊ ချပ်ထေားသညနှ်င့်၊ ထလထပပပင့်လျင်"(ငမိုတ့ည်)။ ၃၊
(သတိ)ထေားသည။် ငမဲသည။် ငမဲစာွထေားသည။် ဂရုစိုကသ်ည။်  "ထမွးဖခင်ထလ၊ ငါ့ထကျးဇူးကို၊ သတခိျပ်ပျာ၊ သတိတထ်စ" 
(ရာမ)။ ၄၊ဦးထခါင်းတင်ွ ထခါင်းငဖီး(ချပ်)သည်"။ စဉ်

၁၊ဓါး၊ လံှ စသညက်ာကယွရ်န်အတကွ ်သပံပားစသညပ်ဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ။ စစဝ်တ်(ချပ်) အကအင်္ကျ။ ၂၊အပပား။ အချပ်။ အထေပ်။ 
အလမာ။ စဉ်

အပပား၊ အချပ်စသညက်ို ထရတကွရ်ာ၌ သုံးထသာ စကားလံုး။ "ပျဉ်ပပားတစခ်ျပ်။ အဌ်ုတစခ်ျပ်။ ပန်းကန်တစခ်ျပ်။"
counting timber 
planks,brick,tplate စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ဓါး၊ လံှ စသညက်ာကယွရ်န်အတကွ ်သပံပားစသညပ်ဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ။ စစဝ်တ်(ချပ်) အကအင်္ကျ။ ၂၊အပပား။ အချပ်။ အထေပ်။ 
အလမာ။ စဉ်

ပပုစပုျို းထထောင်ထသာ လယ ်ထပမ။ (ခတ္ိတယ- ချတ္ိတယ- ချတ္တရီ- ချတိ်) စဉ်

၁၊အဖျားထကာကထ်သာ အရာ။ ၂၊အကကအင်္ကျစသညက်ို ဆဲွထေားရထသာ ကရိယိာ။ ၃၊အဝတအ်ထေည ်တစခု်နှင့်တစခု်ကို ချတိတ်ယွ်
ရထသာ သခံျတိင်ယ။် စဉ်

စဉ်

တိုးတိုးတတိတ်တိရ်ယထ်သာ အသပံပုလျက။် "သုံးထယာကသ်ား၊ ချတိခ်ျတိရ်ယ၊် ယင်းခါဝမ်းကကးီသာ၍"(ဗမာချီ)။ စဉ်

၁၊ထပခကပ်ု မငမဲဖွယပ်ဖစသ်ည။် ၂၊ထပခလှမ်း မှားယင်ွးသည။် ၃၊မှားယင်ွးသည။် "ကပျာချတိခ်ကျွေတထ်ေ၍"(ကသုတု)။ ၃၊လဲွသည။် 
ခကျွေတထ်ချာ်သည။် စဉ်

ပပုသင့်ပပုအပ်ထသာ အမှု။ "အဘယခ်ျတိစ်၊ လုိထတာင့်တ၊ ထရမအာဏာကို၊ ကကျွေန်ကိုချလျင်ပါ"(ဓမ္မက)။ စဉ်
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ချတိဆ်က၁် ကကိ ၁၊အဆကအ်သယွပ်ပုသည။် ၂၊ထကာကထ်သာအရာချင်း ပူးကပ်သည။် connect

ချတိဆ်က၂် ကကိ တစခု်နှင့်တစခု် ဆကစ်ပ်မှု၊ ကးူလူးဆကဆံ်မှု။ connect

ချတိပုိ်င် န owner of field

ချတိလ်တ် န hasp

ချတိသ်ျှင် န owner of field

ချပ်ိ န safety pin

ချုပ်

ချုပ် ကကိ swe/hamper

ချုပ်ကိုင် ကကိ ၁၊ထရမ လ့ျားမသာွးနုိင်ထအာင် ဖမ်းထေားသည။် ဆဲွငင်ထေားသည။် ၂၊အပ်ုစးီသည။် catch

ချုပ်ချုပ် နဝိ spicy

န ကျကသ်ထရ ထခါင်းထပါင်း။ ဦးထခါင်း၏ အဆင်တန်ဆာ။ turban

ချုပ်စာ န ဆီး၊ ဝမ်းကို ထအာကသ်ို ့မသကထ်စပဲ ခုိင်ငမဲထစတတထ်သာ အာဟာရ။ constipate food

ချုပ်ဆုိ ကကိ ထေားထသာ ကတကိို ခုိင်ငမဲထအာင်ပပုလုပ်သည။် contract

ချုပ်တညး် ကကိ ကိုယ၊် နှုတ၊် နှလံုးကို ထစာင့်ထိေန်းသည။် restrain

ချုပ်ထပါင်း ကကိ ဦးထခါင်းကို ပုဝါစသညပ်ဖင့် ရစပ်တဖံု်းအပ်ုသည။် ဦးထခါင်းတန်ဆာဆင်သည။် turban

ချန်

ချန် ကကိ ပယသ်ည။် ဖယသ်ည။် ထနာကတ်င်ွထနခ့ဲသည။် ကကင်းလပ်ခ့ဲသည။် leave out

ချန်ထေား ကကိ leave out

ချန်လှပ် ကကိ ပါမသာွး တညထ်နရစသ်ည။် ကျန်လပ်ထစသည။် ဖယထ်ေားခ့ဲသည။် keep back/cover up

ချမ်း ကကိ ထအးသည။် ပူထသာဓါတထ်ငွ  ့မရှိပဖစသ်ည။် cold

အလွန်ထအးထသာ အထတးွရှိလျက။် so cold

ချန်ိ

ချန်ိ၁ န pairr of scales

ချန်ိ၂ ကကိ ထတးွထတာဆင်ပခင်သည။် စဉ်းစား မှန်းကကည့်သည။် judge

ချန်ိ၃ ကကိ တတု၊် ဓါး၊ လံှ၊ ပမှားစသညပ်ဖင့် ပစခ်တရ်န် ရညမှ်န်းသည။် မှန်းသည။် ရယွသ်ည။် aim

ချန်ိကိုက် ကကိ ၁၊ပပုလတ္တ ံက့စိ ္ဟသူမျှကို တင်ကးူ၍ ညှိနုိင်းသည။် ၂၊အချန်ိအခါနှင့် လုိကဖ်ကည်ထီအာင် ပပုလုပ်ထေားသည။် bring into harmony

ချန်ိစာကိုက် ကကိ ၁၊ရညရ်ယွခ်ျက၊် မှန်းဆချကအ်တိုင်း ပဖစသ်ည။် ၂၊မှန်းချန်ိပခင်းနှင့်အည ီပဖစသ်ည။် bring into harmony

ချန်ိဆ ကကိ ၁၊ထထောကထ်ေားသည။် ဆင်ပခင်သည။် ၂၊စဉ်းစားသည။် conider

ချန်ိတကွ် ကကိ နှိုင်းယဉ်ှဆင်ပခင်သည။် တစခု်နှင့်တစခု်၊ တစဦ်းနှင့်တစဦ်း တွဲ ယဉ်ှပပသည။် compare

ချန်ိရယွ် ကကိ ၁၊စတိတ်င်ွကကရံယွ ်ဦးတညခ်ျက ်ထေားသည။် ၂၊ကကို တင် ထမျှာ်မှန်းထေားသည။် aim

စဉ်

စဉ်

လယထ်ပမပုိင်သျှင်။ ပပုစထုကာင်း။ (ဖထလာင်းချတိ၊် ကာဒီေချတိ ်စသညပ်ဖင့် လယထ်ပမပုိင်ဆုိင်သကူို တွဲစပ်၍ မှည့်ထခါ်ထေားသည။်)
("ချတိသ်ျှင်" ကို ကလုားက 'ထချာ်ဒေရီ' 'ဇ(ဂျ)မီဒေါရ'ီ စသညပ်ဖင့်ထခါ်သည။်) စဉ်

တခံါးရကွက်ိုပိတရ်ာတင်ွ အပခားပတ္တာလကယ်ကှက်င်ွးတတံစခု်ပဖင့် စပ်ွသင်ွး၍ ထသာ့ခထလာက ်ကန့်လန့်တစံသည ်လျှို ပိတသ်ည့် 
ကရိယိာ။ ထမျာကလ်က။် စဉ်

လယထ်ပမပုိင်သျှင်။ ပပုစထုကာင်း။ (ဖထလာင်းချတိ၊် ကာဒီေချတိ ်စသညပ်ဖင့် လယထ်ပမပုိင်ဆုိင်သကူို တွဲစပ်၍ မှည့်ထခါ်ထေားသည။်)
("ချတိသ်ျှင်" ကို ကလုားက 'ထချာ်ဒေရီ' 'ဇ(ဂျ)မီဒေါရ'ီ စသညပ်ဖင့်ထခါ်သည။်) စဉ်

၁၊အဖျားထကာကထ်သာ အရာ။ ၂၊တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပစည္း်ကိုဆဲွယ၊ူ ဆဲွထေားရထသာ ကရိယိာ။ ၃၊အဝတအ်ထေည ်တစခု်နှင့်တစခု်
ကို ချတိတ်ယွရ်ထသာ သခံျတိင်ယ။် စဉ်

၁၊ကျမ်းငပီးအဆံုးသတသ်ည။် ၂၊အကျဉ်းချုးံသည။် "အကျယက်ို အကျဉ်းချုပ်၍ ထရးရသားသည။်" ၃၊အစအုထဝးတစရ်ပ်ကို 
အပ်ုထိေန်းသည။် အကကးီအကလုဲပ်သည။် ၄၊ထဒေါသစတိက်ို ထိေန်းသည။် ထိေန်းအပ်ုသည။် ၅၊ချို င့်ထဲေ၌ သင်ွးထလှာင်ထေားသည။် ၆၊
အထပါ်က လမမ်းအပ်ုသည။် ဝတရံု်သည။် ဝန်းကျင်ပတရ်စသ်ည။် "မညး်စမ်ိးထေပိန်၊ အကအင်္ကျနှင့်သတု၊် တပံတပ်ဖူကို၊ ယကူာသိုင်း
ထက၊ တပုိင်းချုပ်လ့ုိ"(ဓမ္မသာ)။ ၇၊အကျဉ်းချသည။် ထထောင်ချသည။် စဉ်

စဉ်

(ငရုတသ်းီ) အလွန်စပ်ရှိန်းပပင်းထသာ။ စဉ်

ချုပ်ထဂါင်း
ထပါင်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

ပယသ်ည။် ဖယသ်ည။် ထနာကတ်င်ွထနခ့ဲသည။် ကကင်းလပ်ခ့ဲသည။်။ "မလုိချန်ထေား၊ ပစပ်ယပ်ငား၍" (ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ချမ်းချမ်း
ကကကက်ကက် စဉ်

၁၊တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပစည္း် ဝတ္ု  တစခု်ခုတိ့ု၏ အထလးပမာဏကို သရိထအာင် ချန်ိတယွရ်ထသာ ကရိယိာ။ ၂၊အထလး။ ၃၊
အထစာကက်ို တိုင်းတာထသာ ကရိယိာ။ ယင်းသိ့ုတိုင်းတာ သ။ူ "ထရထကကာင်းချန်ိထက၊ မာလိန်မှုးကို၊ ထရးှဦးထခါ်သင်ွး" (မာရဒေ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ချန်ိသးီ န ချန်ိသည့်ကကို း အစန်ွးဖျားတင်ွ ဆဲွထေားထသာ အထလး။ plumbbob

ချန်ိး ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ ကစိက္ို ထဆာင်ရကွရ်န် အခါကာလ ထနရာထဒေသကို သတမှ်တထ်ေားသည။် appoint

ချန်ိးဆုိ ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ ကစိက္ို ထဆာင်ရကွရ်န် အခါကာလ ထနရာထဒေသကို ကကို တင် သတမှ်တထ်ေားသည။် appoint

ချန်ိးမ န specify

ချုံ

ချုံ ကကိ cloak

ချုံမိ ကကိ အားလံုးပခုံ၍ သပိမင်နားလညသ်ည။် သထဘာထပါကသ်ည။် ၂၊အားလံုးပခုံ၍ ပါဝင်သည။် comprehend

ချုံ ့ ကကိ ကျဉ်းသာွးထအာင်၊ ငယသ်ာွးထအာင်လုပ်သည။် reduce

ချုံး၁ ကကိ ကျုံစ့သည။် ငယသ်ာွးထစသည။် ကျယထ်သာအရာကို ကျဉ်းထစသည။် reduce

ချုံး၂ ကကိ count

ချုံးချုံးကျ ကကဝိိ စတိခ်ျ ယုံကကညစ်ာွပဖင့်။ be restassured

ချို

ချို ၁ ကကိ wash

ချို ၂ နဝိ sweet

ချို ထချာင်း န အသင့်အတင့်မျှသာ ချို ထသာအရသာမျို း။ sweet

ချို ချို ကကဝိိ ထလးနကထ်သာ ချို ပခင်းမျို းမဟတုပဲ်။ အရသာ ထလျာ့နညး်စာွ။ sweet

ချို ချို သာသာ နဝိ tuneful

ချို ချို း န အချို လွန်ထသာ အရသာ။ sweet

ချို ပိချို ပင် န sweet

ချို ထပါ့ထပါ့ န ထလးထလးနကန်ကခ်ျို သညမ်ဟတုပဲ် ထပါ့ပျကပ်ျကရ်ှိထသာ အရသာ။ sweet

ချို ပျကပ်ျက် န အနညး်ငယခ်ျို ထသာ အရသာ။ sweet

ချို ပပပပ န အနညး်ငယသ်ာ ချို ထသာအရသာ။ sweet

ချို ပပုံး န နှစသ်ကက်ကညနူ်းထသာ မျကနှ်ာထေားအမူအရာ။ tuneful

ချို ပမကပ်မက် နဝိ ၁၊ထလးနကထ်သာ ချို ထသာ အရသာရှိသာ။ ၂၊လွန်ကထဲသာချို ထသာ အရရှိထသာ။ sweet

ချို ငမိန ့ပ်မန ့် နဝိ ဆိမ့်ချို ထသာ အရသာရှိထသာ။ sweet

ချို ထရသးီ န snake gourd

ချို သာ နဝိ ကကညလ်င်ရမင်ပျထသာ မျကနှ်ာထေားရှိထသာ။ နှစသ်ကသ်ာယာ ကကညနူ်းဖွယပ်ဖစထ်သာ။ tuneful

ချို အးီ ကကိ ချို ၍ထအးထသာ အရသာရှိသည။် sweet

ချို အးီအးီ နဝိ sweet

ချို ့ ကကိ ပပည့်စုံပခင်းမရှိ။ လုိထနထသးသည။် be poor

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အပုိင်းအပခား။ တစဦ်းနှင့်တစဦ်း၊ တစနုိ်င်ငံနှင့် တစနုိ်င်ငံ နယထ်ပမအပုိင်းအပခားအရပ်။ နယပ်ခား။ နယစ်ပ်။ မှတတ်ိုင်။ 
အမှတအ်သား စိုကထူ်ေထေားထသာ အရာ။ (သမီာ- သျှမီာ-ချန်ိးမ-ပါပျက်)။ စဉ်

၁၊အထပါ်ကလမမ်းအပ်ုသည။် အထပါ်ဝန်းကျင်က လမမ်းအပ်ုပတရ်စသ်ည။် ဝတရံု်သည။် "အမ်ိရှိနန်း၌၊ ကကင်ကကျွေန်းထမာင်နံှ၊ ထေည်
ချင်းချုပံျာ၊ ဘုံချင်းထမ့ွလ့ုိ"(ရာမ)။ "ကမ္ပ လာကို၊ လမမ်းကာသိုင်းလ့ုိ၊   တပုိင်ချုပံျာ" (ဓမ္မသာ)။ ၂၊ထမှာင်မုိကသ်ည။် 
အလင်းထရာင်စသည ်ကင်းမ့ဲသည။် "ဆီးနှင်းမှံုထလ၊ ချုထံနပခင်းထကကာင့်" (ဥဒိေန်သာ)။ ၃၊စစုညး်သမ်ိးရံုးသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထပါင်းရံုး ထရတကွသ်ည။် "အားလံုးကို ချုးံ၍ ထရတကွသ်ည့်အခါ"။ စဉ်

စဉ်

၁၊(အဝတ်) ထလျှာ်ဖွပ်သည။် "ထတာထအာကင်မိုင်ခွင်၊ ထကျာကအ်ိုင်ကကးီ၌၊ အနီှးချို ရန်၊ သာွးလုိပပန်၍" (ရာမ)။ ၂၊ရင်းနီှးမှု
အချင်းချင်း ဖဲကစားကကရာ ရယစ်ရာအပဖစ ်ထပပာင်ထချာ်ထချာ်ပပုလုပ်ကာ ဖဲဒုိေင်သမားက ဝုိင်းထတာ်သားအားလံုးကို 'ချို 'သညဟ် ု
ဆုိကာ အလျင်မလုပ်ထေားသည။် ဝုိင်းထတာ်သားများက မထပးလျှင်လညး် ထကျနပ်သာွးကကသည။် စဉ်

၁၊သကကား၊ သကာတိ့ုကဲ့သိ့ု အရသာမျို းရှိထသာ။ ၂၊ရမင်ပျ ကကညလ်င်ထသာ မျကနှ်ာထေားရှိထသာ။ "မျကနှ်ာချို သည်"။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊သာယာနာထပျာ်ဖွယပ်ဖစထ်သာ (စကား)။ ၂၊ကကညလ်င်ရမင်ပျထသာ (မျကနှ်ာထေားပဖင့်)။ စဉ်

စဉ်

အနညး်ငယခ်ျို ထသာ အရသာ။ ချို ပမပမ။ ချို ထယာင်ထယာင်ရှိထသာ အရသာ။ "ချို ပိချို ပင်၊ မစားချင်၊ အသျှင်စား***စားလ့ုိပင်" 
(ထတး)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လင်းထခမကဲ့သိ့ု ရညှသ်ယွ၍် ချကပ်ပုတစ်ားသုံးရထသာ သးီပင်တစမ်ျို း။ "ပဲလင်းခမီ ဟလုညး်ထခါ်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ချို ၍ထအးထသာ အရသာမျို းရှိထသာ။ "တပွတက်နစို၊ ချို အးီအးီနှင့်၊ ထရာှကသ်းီမျို းတင်ွ၊ ခငဖိုးခငဖီ၊ အနီူသမ္ဘရာ" (ရာမ)။ စဉ်

စဉ်



.

ချို တ့ဲ့ ကကိ be poor

ချို ထ့ေကဝ်က် န half

ချို ယ့င်ွး ကကိ မှားသည။် လဲွသည။် မမှန် ပဖစသ်ည။် be missing

ချို း ကကိ broke

ချို းခရကွ် န တတိတ်ဆိတထ်နသညမှ် ထပါ်ထွေကလ်ာထသာ လှုပ်ရာှးမှု အသ။ံ none

ချို းဆိတ် ကကဝိိ oppress

ချို းနိှမ် ကကိ အညနွ ့၊် အထညာှက ်စသညတ်ိုက့ို တုံးတိုထအာင်လုပ်သည။် master

ချို းဖ့ဲ ကကိ ကျို းထစ၊ ပ့ဲထစလုိ၍ ဖျကဆီ်းသည။် destroy

ချို းထဖါက် ကကိ ဖျကဆီ်းသည။် ပျကစ်းီထစသည။် ကျို းထပါကထ်စသည။် destroy

ချို းဖျက် ကကိ ကျို းပျကထ်စသည။် ပျကစ်းီထအာင် ပပုလုပ်သည။် destroy

ချို းရီ န ကိုယက်ို စင်ကကယထ်စရန် ချို းရထသာ ထရ။ bathe/wash

ချို းသင်ွး ကကိ entice/persuade

ပခ

ပခ၁ န အစဖဲွုက့ာ ထပမထအာင်း၍ထနတတထ်သာ သစ၊် ဝါး၊ အဝတပု်ဆုိး လူတို၏့ အသုံးအထဆာင်စသညက်ို ဖျကဆီ်းတတထ်သာ ပုိးထကာင်။ white ant/termite

ပခ၂ န ၁၊သာယာနမှုမရှိထသာ အသ။ံ နား၏အာရံု ခံစားမှုမရှိထသာ အသမံျို း။ ၂၊ကကမ်းထသာ အသမံျို း။ noise

ပခ၃ နဝိ hard

ပခ၄ ကကိ ကွဲဟထကကာင်းထပါ်သည။် ပပ်ကကားအကထ်ကကာင်း ထပါ်သည။် ကွဲအကရ်ာထကကာင်း ထပါ်သည။် crack

ပခ၅ န ကွဲဟထကကာင်း။ ပပ်ကကားအကထ်ကကာင်း။ စပ်ကကားချို င့်ငယ။် ကွဲအကရ်ာထကကာင်း။ crack

ပခကိုက၁် န dissolute

ပခကိုက၂် ကကိ dissolute

ပခကိုကခံ် ကကိ dissolute

ပခကျစ် န ပခ သတ္တ ဝါများထပမစာပဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ ထတာင်ပုိ။့ ပခထတာင်ပုိ။့ Ant-hill

ပခကျတိသ်ျှ နဝိ dwarf

ပခထခါင်း န bellow

ပခခတ် န bamboo

ပခချတိထ်သျှ န dwarf

ပခပခ၁ နဝိ hard sound

ပခပခ၂ န ပခပခဟ ုကကမ်းတမ်းစာွ ပမညထ်သာ အသ။ံ

ပခပခပူ ကကဝိိ beat down

ပခပခထသျှ နဝိ quickly

မပပည့်စုံ။ လုိထနသည။် "ချို တ့ဲ့အဂမင်္ဂါ၊ မပါထပခလက၊် ထခါင်းထေကရ်ကွတ်င်"(ထပါင်တို)။ စဉ်

အညအီမျှ နှစခု်ခဲွထေားသညမှ် တစခု်။ တဝက။် အနညး် အပါး။ အနညး်အကျဉ်း။ "ထငွ အားလံုးမထပးထသာ်လညး်၊ ချို ထ့ေကဝ်က ်
တာလညး် ပီးပါ"။ စဉ်

စဉ်

၁၊လကဝဲ်၊ လကယ်ာတစဘ်ကသ်ိ့ု လှည့်သည။် ထကွ့သည။် ၂၊တစစ်ုံတစရ်ာကို ကျို းထစသည။် ကျို းထအာင်လုပ်သည။် ၃၊နိှမ်နင်း
ဖျကဆီ်းသည။် ၄၊ထရချို းသည။် ၅၊ထရတကွမှ်တသ်ားသည။် "လကဆ်စ ်ချို းလ့ုိ ရွီ"။ စဉ်

စဉ်

(သတူစပ်ါးကို) နိှမ်နှင်း ဖိနိှပ်၍ (ထပပာဆုိသည်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မိမိ အလုိသိ့ုလုိကပ်ါလာထအာင် လူတစဘ်ကသ်ားကို လုိကထ်လျာစာွ သာယာနာထပျာ်ဖွယထ်သာစကားပဖင့် ပဖားထယာင်းထပပာဆုိ ပပုမူ
သည။် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

၁၊မာထကျာထသာ။ ၂၊ထချာထမ့ွနူးညံ့မရှိ တင်းမာထသာ။ ၃၊ထပခာကထ်သွ့ထသာ။ "ထဆာင်းခါနှုတခ်မ်း ပခထရ"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစါ) အကျင့်စာရတိ္တပျကသ်။ူ စဉ်

(ဥပစါ) အကျင့်စာရတိ္တပျကသ်ည။် ၂၊ပျကစ်းီသည။် စဉ်

(ဥပစါ) ဖျကဆီ်းပခင်း ခံရသည။် စဉ်

စဉ်

အရပ်ပုငပီးပိန်၍ ကကုလီှံထသာ(လူကျစက်ထလး)။ ကိုယခ်န္ဓာစသည ်ကကးီသင့်သထလာကမ်ကကးီထသာ။ စဉ်

ဝါးပုိးဝါးပဖင့် လညး်ထကာင်း၊ သထံခါင်းပဖင့်လညး်ထကာင်း၊ နှစလံု်းပဖင့်ပဖစထ်စ၊ တစလံု်းပဖင့်ပဖစထ်စ ပပုလုပ်ထေားထသာ ထခါင်းပွခပန်၌ 
ပျဉ်ပပားကို အဝုိကပ်ပု၍ ထလအားထပးထသာ ဖုိ။ ဖုိကျင်။ စဉ်

အသားထူေ၍ အဆစစ်ပ်ိစပ်ိရှိထသာ ဝါးတစမ်ျို း။ "ပခခတသ်ားထက၊ ဝါးထခါင်းအုံးနှင့်" (ထောနု)။ စဉ်

အရပ်ပုငပီးပိန်၍ ကကုလီှံထသာ(လူကျစက်ထလး)။ ကိုယခ်န္ဓာစသည ်ကကးီသင့်သထလာကမ်ကကးီထသာ။ စဉ်

၁၊မနူးမညံ့ မထပျာ့မထပျာင်း မာတင်းထသာ။ မာထကျာထသာ။ မာထတာင့်ထသာ။ ၂၊အသ ံသာယာနာထပျာ်ဖွယ ်မရှိထသာ။ "ထစာင်းသံ
ပခပခ၊ စညသ်ပံခပခ၊ အိုးသပံခပခ"။ စဉ်

motivate voice for 
fighting စဉ်

(ထန) အပူရှိန်ပပင်းထေန်စာွ။ ချစခ်ျစထ်တာက ်ပူလျက။် စဉ်

၁၊ဖျတလ်တသ်ကွလ်ကထ်သာ။ ၂၊ကိုယခ်န္ဓာစသည ်ကကးီသင့်သထလာကမ်ကကးီထသာ။ ဖ့ံွငဖိုးသင့်သထလာက ်မဖ့ံွငဖိုးထသာ (လူကျစ်
ကထလး)။ ၃၊ထတာင့်တင်းမာထကျာထသာ။ ခုိင်မာထသာ။ စဉ်



.

ပခစား ကကိ corruption

ပခတက် နဝိ corruption

ပခပုိးတက် နဝိ

ပခမညး် န ရုိးရုိးပခထေက ်အနညး်ငယက်ကးီ၍ အနကထ်ရာင်ရှိထသာ ပခတစမ်ျို း။ termite

ပခသံ န ပခသတ္တ ဝါများ ပပုလုပ်ထေားထသာ ထတာင်ပုိထဲ့ေမှရထသာ သသံတ္တ ု။ metal from ant-hill

ပခာ၁ န red ant

ပခာ၂ ကကိ poor

ပခာ၃ နဝိ hot

ပခာချဉ် န red ant

ပခာပခာ ကကဝိိ အပူရှိန် အလွန်ပပင်းထေန်စာွ။ beat dowm

ပခာပခာကွဲ ကကိ ထန အပူရှိန် အလွန်ပပင်းထေန်ထသာထကကာင့် အစတိစ်တိက်ွဲဟထကကာင်း၊ ကွဲအကထ်ကကာင်း၊ ပပ်ထကကာင်း ထေင်သည။် beat dowm

ပခာပခာပူ ကကဝိိ beat dowm

ပခား ကကိ ၁၊မတ။ူ ကွဲပပားသည။် ၂၊ခဲွက့န ့သ်ည။် သးီသန ့ပ်ဖစထ်စသည။် different

ပခားပခား န တစမ်ျို းစ။ီ တစခု်စ။ီ တစက်ွဲတစပ်ပားစ။ီ တစပုိ်င်းတစက်န ့စ်။ီ different

ကကိ branch out

ပခားနား ကကိ branch out

ပခားနားပခင်း န တစခု်နှင့်တစခု်မတထူသာ အပခင်းအရာ။ ကွဲပပားထသာ အမူအရာ။ different

ငခိ့

ငခိ့ ကကိ distribute

ငခိ့ပီး ကကိ အဖုိအ့စကုို အပျံအ့နံှ ့ခဲွထဝထပးသည။် ထဝငှထပးသည။် issue

ငခီ၁ န leg

ငခီ၂ ကကိ delicious

ငခီ၃ ကကိ be crushed

ငခီကထထောင် ကကဝိိ ထပခထထောကတ်စထ်ချာင်းတညး်နှင့်။ ထပခတစဖ်ကတ်ညး်နှင့်။ be crushed

ငခီကပ်ု ကကိ ၁၊ခုိင်ငမဲစာွ ထနရာယသူည။် ၂၊ထချာ်မလဲရထအာင် ထပခပဖင့် ချတိက်ပ်ုထေားသည။် grip

ငခီထကာက် န ဒူေးဆစထ်ကးွ အတင်ွးဘကထ်နရာ။ Knee bent inward.

ကကိ တစစ်ုံတစခု်ကို ထပခပဖင့်လညး်ထကာင်း၊ လကပ်ဖင့်လညး်ထကာင်း ထထောကက်န်ထေားသည။် press and shove

ကကဝိိ ထပခ၊ လက ်ကိုးရုိးကားရားပဖင့်။ awkwardly

ငခီကျ၁ ကကိ cannot normal run

ငခီကျ၂ န used to

(ဥပစါ) ၁၊အလဟဿ ဆံုးရှံုးနစန်ာမှု ခံရသည။် ၂၊အကျင့်စာရတိ္တ ပျကစ်းီသည။် န အကျင့်စာရတိ္တပျကစ်းီသ။ူ စဉ်

(အကျင့်ထဖါကပ်ပန် လျပ်ထပါ်ထသာ။ အကျင့်ထလာ်မာ၍ ထစာင့်စညး်ထိေန်းသမ်ိးမှုမရှိထသာ။ စဉ်

ဣထနန္ဒမရထသာ မျကနှ်ာရှိထသာ။ မျကနှ်ာပုိးမထသထသာ အမူအရာရှိထသာ။ ထစာင့်စညး်မှုနှင့် အရကှတ်ရား နညး်ပါးစာွပပုတတ်
ထသာ။ လျှပ်ထပါ်၍ မတညက်ကညထ်သာ။ "ဖလိဖလာ၊ ထရာကပ်ပန်လှာသည၊် မျကနှ်ာပခပုိးတကနှ်င့်" (ကသုတု)။

not put on a straight 
face စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခါချဉ်ထကာင်။ "အငယသ်မှူာ၊ ပန်းမူမရ၊ ပခပုိးအုံလျင်၊ ပံုပပတက်ျလ့ုိ" (ဆဒေ္ဒန်)။ "ချစထ်ရးထူေးဟန်၊ ငါ၏ထံေမှာ၊ ပန်းမာလ်ကို
ထေား၊ ပခာအုံထုေပ်ကို၊ လှုပ်ချပငားလ့ုိ" (၎င်း)။ စဉ်

အကကားအလပ် ရှိသည။် အကကားတင်ွ လပ်သည။် "တစရ်ကပ်ခာ၊ နှစရ်ကပ်ခာ၊ သားသမီးပခာထသာ မိန်းမ"။ ၂၊ဘာမှမရှိထလာက်
ထအာင် မဲွသည။် ခကျွေတပ်ခုကံျသည။် "မဲွပခာသည်"။ စဉ်

အပူရှိန် အလွန်ပူပပင်းထသာ။ "နီပခာလ့ုိ ပူထရ"။ စဉ်

ခါချဉ်ထကာင်။ "အငယသ်မှူာ၊ ပန်းမူမရ၊ ပခပုိးအုံလျင်၊ ပံုပပတက်ျလ့ုိ" (ဆဒေ္ဒန်)။ "ချစထ်ရးထူေးဟန်၊ ငါ၏ထံေမှာ၊ ပန်းမာလ်ကို
ထေား၊ ပခာအုံထုေပ်ကို၊ လှုပ်ချပငားလ့ုိ" (၎င်း)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ထန) အပူရှိန် ပပင်းထေန်စာွ။ ချစခ်ျစထ်တာက ်ပူလျက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ပခားပခားနား
နား

ကကးီကဲ့ထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်နှင့် တငုပိုင်ကာ သးီပခားခဲွထွေက ်မင်းမူသည။် ၂၊ပုိင်းကန့်ခဲွထေားသည။် ၃၊တစက်ွဲတစပ်ပား တစမ်ျို းတစဖံု် 
ပဖစသ်ည။် စဉ်

ကကးီကဲ့ထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်နှင့် တငုပိုင်ကာ သးီပခားခဲွထွေက ်မင်းမူသည။် ၂၊ပုိင်းကန့်ခဲွထေားသည။် ၃၊တစက်ွဲတစပ်ပား တစမ်ျို းတစဖံု် 
ပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

၁၊ညတီညူမီျှရထအာင် ခဲွထဝထပးသည။် ငှထဝသည။် ၂၊မညသီညက်ို ညထီအာင်လုပ်သည။် "မရမရှိထအာင် ငခိ့ငှလ့ုိ ဝီပီးထရ"။ ၃၊
အချင်းချင်း သထဘာကိုကည်ထီအာင် လုပ်သည။် စဉ်

စဉ်

လူတိ့ု၏ ကိုယခ်န္ဓာကို သာွးလာလှုပ်ရာှးနုိင်ထအာင် ထထောကမ်ထေားထသာ ကိုယအ်ဂမင်္ဂါအစတိအ်ပုိင်း။ "လင်မင်ထကျာ်ထလ၊ ငခီထတာ်ဦး
မှာ၊ နဖူးခလ့ုိ" (ဓမ္မသာ)။ စဉ်
၁၊စားထသာက၍် နှစသ်ကထ်ကျနပ်သည။် ခံတင်ွးထတွ့သည။် ငမိန်ယကှသ်ည။် "အပ်ိစကမ်ငငိမ်၊ အာဟာရများ၊ ဗျာယပွါးလ့ုိ၊ စားမ
ငခီထက၊ နီလ့ုိမထကာင်း" (ထကာ်)။ "တ,လညး်တ,ရူ၊ နှလံုးဆူထက၊ စားမူမငခီ"(ရလီား)။ ၂၊ပျကစ်းီထကက ပပုန်းထအာင်လုပ်သည။် 
၃၊ထကကမွထွေားညကထ်အာင် ပပုလုပ်သည။် ထမမထနှာကဖ်ျကဆီ်းသည။် "တတိုင်းလံုးကို၊ ထံုေးကဲ့သိ့ုငခီ၊ ရကီဲ့သိ့ုထနှာက်" (ဥဒိေန်သာ)။ 
"မဖွယရ်ာမှာ၊ ငခီစာွနင်းထက၊ ပမင်းချင်းထေပ်လ့ုိ" (ထောနု)။ စဉ်

မုန့်မုန့်ညကည်ကပ်ဖစထ်စသည။် ထကကထစသည။် "ထေမင်းကိုသာွးပဖင့် ထကကညကထ်အာင် ငခီသည်"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငခီကန်လက်
ကန် စဉ်

ငခီကန်လန် 
လကက်န်လန် စဉ်

ခါတိုင်းကဲ့သိ့ု ထကာင်းစာွမသာွးနုိင်၊ မထပပးနုိင်ပဖစသ်ည။် ထပခထထောကက်ို ချသီာွး၍ မရနုိင်ပဖစသ်ည။် "ကကျွေငဲခီကျ၍၊ လယမ်ထွေန်နုိင်
ပဖစသ်ည်"။ စဉ်

အငမဲတမ်းသာွးလာ(ထလ့ကျက်) ထနငပီးပဖစထ်သာ အရာ။ "ငါရ့ုိသာွးလာနီကတလ့ုိ် ငခီကျနီဗျာလ်"။ စဉ်



.

ငခီကျလကပ်န်း ကကိ အားခွန်ထလျာ့၍ ထပခ၊ လက ်အလွန်ထမာပန်း နွမ်းထနသည။် မချမီချချင်၊ မသယယ်ခူျင်ပဖစသ်ည။် tired

ငခီကျးီ၁ ကကိ ထပခထထောကတ်စဖ်ကအ်ား မသန်၍ နိမ့်တုံပမင့်တုံ သာွးသည။် limp

ငခီကျးီ၂ ကကိ ထပခထထောကတ်စဘ်ကက်ို ပမှင့်ငပီး ထနာကထ်ပခထထောကတ်စဘ်ကပ်ဖင့် ခုန်ဆွခုန်ဆွ ခုန်၍သာွးသည။် hop

ငခီကျင် ကကဝိိ on foot

ငခီကျင်း န ထပခမျကစ်အိထေကတ်င်ွဝတရ်ထသာ အဆင်တန်ဆာ။ foot chain

ငခီကျင်းခတ် ကကိ အကျဉ်းထထောင်သမား၏ ထပခတင်ွ ထပခချင်းတပ်၍ ထသာ့ပဖင့် ထနှာင်ဖဲွထ့ေားသည။် imprisonment

ငခီကျင်းဝတ၁် န angle

ငခီကျင်းဝတ၂် ကကိ foot chain

ငခီကျဉ် ကကိ ထပခတဖျဉ်းဖျဉ်းပဖစက်ာ အထိေအထတွက့ို မသသိကဲ့သို ့ပဖစသ်ည။် tingle/be numbed

ငခီကျဉ်း၁ န ဒူေးဆစ၏် ထအာကထ်ပခမျကစ် ိအထေကပ်ဖစထ်သာ အစတိအ်ပုိင်း။ ထပခသလံုး။ calf

ငခီကျဉ်း၂ ကကိ အကျဉ်းခံရသည။် အချုပ်အထနှာင်ခံရသည။် ချုပ်ထနှာင်ထေားသည။် imprison

ငခီကျဉ်းခတ် ကကိ ၁၊ချုပ်ထနှာင်ထေားသည။် ၂၊အကျဉ်းသမား၏ ထပခတင်ွ ထပခကျင်းတပ်၍ ထသာ့ခတင်ပီး ထနှာင်ဖဲွထ့ေားသည။် imprison

ငခီထကျာက် န ၁၊ထပါင်ရင်းမှ ထပခဖျားထိေပဖစထ်သာ ကိုယအ်ဂမင်္ဂါ။ ၂၊ဒူေးဆစမှ်ထပခဖျားအထိေပဖစထ်သာ ကိုယအ်ဂမင်္ဂါ။ ထပခထထောက။် leg

ကကိ ၁၊ထပခပဖင့်ပုတခ်တ ်ထိေခုိကတ်န်ွးဖယသ်ည။် ၂၊တစစ်ုံတစရ်ာပဖင့် တစစ်ုံတစရ်ာကို ခုခံထထောကပ်င့်ထေားသည။် kick

န တစစ်ုံတစရ်ာပဖင့် တစစ်ုံတစရ်ာကို ခုခံထထောကပ်င့်ထေားထသာ အထချာင်းတ။ံ press and shove

န ၁၊ရညှထ်သာ ထပခထထောက ်ရှိထသာသ။ူ ၂၊ရညှထ်သာ အရပ်ထမာင်းရှိထသာသ။ူ long

နဝိ ၁၊ရညှထ်သာ ထပခထထောက ်ရှိထသာ။ ၂၊ရညှထ်သာ အရပ်ထမာင်းရှိထသာ။ long

ငခီကကျွေ န fee

ငခီကကျွေလံကက်ကျွေံ ကကိ တစပ်ါးထသာ မိန်းမအား သာွးလာလွန်ကျူးမိသည။် rape

ငခီခါလကခ်ါ န negative sign

ငခီခင်းလကင်င် န သာွးလာရာခရးီ။ ထပခချရာ အရပ်ထဒေသ။ settlement

ကကဝိိ အပ်ိသည့်အခါမျို းတင်ွ ထပခ၊ လကမ်ျားကို တပဖုန်ပဖုန်းခါလျက။်

န none

ငခီထခါင်း န none

ငခီထခါင်းတက် န none

ငခီခံု န ထပခဖဝါး၏ အထေကဘ်က ်ခပ်ခံုးခံုး အရာ။ ထပခဖမုိ။့ instep

ငခီကျလကက်ျ ကကိ လာထရာကအ်ထပခစိုကသ်ည။် စ၍ထရာကလ်ာသည။် settle down

ငခီချ၁ီ န ဖိတထ်ခါ်ရာသို ့လုိကပ်ါလာရသည့်အတကွ ်ထဆးဆရာ၊ ဆရာဝန်စထသာ သတူိုအ့ား လူနာရင်ှမှထပးရသည့် အခထကကးထငွ။ fee

ငခီချ၂ီ ကကိ ထပခကိုပင့်သည။် ထပမှာကသ်ည။် ကကထစသည။် lift

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လှညး်၊ ယာဉ်၊ ရထေားစသညတ်ိ့ုကို အသုံးမပပုပဲ ထပခပဖင့်သာွးသညပ်ဖစ၍်။ ကန်ုးလမ်းခရးီပဖင့်။ "ရဂံုငမိုင်ထအာက၊် ထမာင်နှင့်ထမတိ့ု၊ 
ငခီကျင်လှမ်းထက၊ လမ်းတထလျာကမှ်ာ" (ပန်း)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ထပခထထောကတ်င်ွ) ထပခမျကစ်အိထေကရ်ှိ အစတိအ်ပုိင်းထနရာ။ စဉ်

ထပခတင်ွ(ထပခကျင်း) တန်ဆာဆင်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငခီ
ထကျာကက်န်၁ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ငခီ
ထကျာကက်န်၂ စဉ်

ငခီထကျာက်
ရညှ၁် စဉ်

ငခီထကျာက်
ရညှ၂် စဉ်

ဖိတထ်ခါ်ရာသိ့ု လုိကပ်ါလာရသည့်အတကွ ်ထဆးဆရာ၊ ဆရာဝန်စထသာ သတူိ့ုအား လူနာရင်ှမှထပးရသည့် အခထကကးထငွ။ဖိတထ်ခါ်
ရာသိ့ု လုိကပ်ါလာရသည့်အတကွ ်ထဆးဆရာ၊ ဆရာဝန်စထသာ သတူိ့ုအား လူနာရင်ှမှထပးရသည့် အခထကကးထငွ။"ထငွများထပမာင်
ထလ၊ တစထ်ထောင်ရက၊ ငခီကကျွေ ပီးထငွ" (ထမျာက်)။ ၂၊တစစ်ုံတစခု်ထသာ အမှုကို လုပ်ထဆာင်ရန် အတကွ၊် အမ်ိသျှင်ကကကို တင်ထပး
ထေားရသည့် အခထကကးထငွ။ "ထထောင်အသပပာထလ၊ ရတနာစ၍၊ ငခီကကျွေယဟူ၊ု ပပညသ်အူထပါင်း၊ သထိစထကကာင်းကို" (ထမျာက်)။ စဉ်

စဉ်

၁၊မိမိ အလုိဆန္ဒမပပည့်ဝမှုထကကာင့် မနှစသ်ကမ်ှုကိုပပထသာ အမူအရာ။ ၂၊တစစ်ုံတစခု်ကိုသာွးရန် လမတရ်ာ၌ (မသာွးလုိထကကာင်း) 
ပငင်းဆန်ထသာ အမူအရာ။ စဉ်

စဉ်

ငခီထခါင်လက်
ထခါင်၁

practice for prepare 
sleep စဉ်

ငခီထခါင်လက်
ထခါင်၂ ယင်းကဲ့သိ့ု လက၊် ထပခကို ခါတတသ်။ူ (ယင်းသိ့ုထသာ ထယာကျ်ား၊ မိန်းမတိ့ုသည ်မထကာင်းစတွညး်။) စဉ်

ပါးစပ်တင်ွထေည့်၍ ခင်ကကို းကို ဆဲွလှုပ်မှုတရ်ထသာ ကရိယိာတစမ်ျို း။ (ဝါးကိုပဖစထ်စ၊ ထကကးပပားကိုပဖစထ်စ၊ အလျား၆လကမ်၊ အနံ
တစလ်ကမ်ခန့်ကို အလယခ်င်ရုိးတစဘ်ကက်ို စပါးလံုးတစထ်ထောကထ်လာက ်ပဖတပ်စရ်သည။် ခင်ထိေပ်ထခါ် ငခီထခါင်းထိေပ်ဖျားတင်ွ 
ကကို းချည၍် ခင်ကို ပါးစပ်မှာထေည့်ကာ၊ နဲှလုိကသ်ကဲ့သိ့ု သခီျင်းအလုိက ်ပါးစပ်ကိုဖူးကာ၊ ပိန်ကာ၊ လျှာကိုလညး် လှူးကာ၊ လဲှ
ကာပပု၍ လှုပ်ထပးရသည။်) "ငခီထခါင်းငမိုင်ငမိုင်၊ ယာထတာင် ထေကမှ်ာ၊ ငခီထခါင်းငပိုင်လ့ုိ" (ဥက္ကာပျံ)။ စဉ်

၁၊ငခီထခါင်းဟထူသာ တရူယိာကို မှုတတ်တသ်။ူ ၂၊လုပ်တတသ်။ူ ကက ိယင်းတရူယိာမျို းကို လုပ်တတသ်ည။် မှုတတ်တသ်ည။် 
"ထအာင်ထကျာ်ရမီ၊ ပလီွတတ၊် မယားနာမည၊် ငခီထခါင်တတ်" (ထတး)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ငခီချခီ န ဖိတထ်ခါ်ရာသို ့လုိကပ်ါလာရသည့်အတကွ ်ထဆးဆရာ၊ ဆရာဝန်စထသာ သတူိုအ့ား လူနာရင်ှမှထပးရသည့် အခထကကးထငွ။ fee

ကကဝိိ ရညရ်ယွခ်ျကမ်ရှိပဲ။ ထိေန်းသမ်ိးနုိင်စမ်ွး ကင်းမ့ဲလျက။် အမှုမ့ဲ အမှတမ့ဲ်။ carelessly

ငခီချင်း န ထပခမျကစ်အိထေကတ်င်ွဝတရ်ထသာ အဆင်တန်ဆာ။ foot chain

ငခီချင်းခတ် ကကိ iron fetters

ငခီချင်းထေပ် ကကိ လူထုေပရတိသ်တမ်ျား၍ ရှုပ်ထထွေးသည။် ၂၊ရင်ှးလင်းပခင်းမရှိ။ ထထွေးယကှ ်ထရာခပမ်းသည။် crowded

ငခီချင်းလိမ်၁ န cheat/swindler

ငခီချင်းလိမ်၂ ကကိ cheat/swindler

ငခီချုပ်ထေား ကကိ ပပစဒ်ေဏရ်ှိထသာသမူျားကို ဥပထဒေဆုိင်ရာ ထဘာင်အတင်ွး ထနရာမှာသာ သာွးလာခွင့်ရှိသည။် internment

ငခီငခီငံငံ ကကိ like

ငခီခွင်၁ ကကိ bowleg

ငခီခွင်၂ န bowleg

ငခီထဂါ်ယာ၁ ကကိ အပပင်ဘကသ်ို ့ထပခထထောကထ်ကးွထွေကထ်နသည။် bowleg

ငခီထဂါ်ယာ၂ န အပပင်ဘကသ်ို ့ထပခထထောကထ်ကးွထွေကထ်နသ။ူ bowleg

န ထပခလက ်မသန်စမ်ွးမှုထကကာင့် ထကာင်းစာွ သာွးလာ ကိုင်တယွ၍် မရရှိပခင်း။ game

ကကိ ထပခလက ်မသန်စမ်ွးမှုထကကာင့် ထကာင်းစာွ သာွးလာ ကိုင်တယွ၍် မရပဖစသ်ည။် game

ငခီငုတလ်ကစ် န ယခင်ရှိရင်းစွဲ အတိုအစ။ လုပ်လကစ်။ current work

ငခီငံ၁ ကကိ စားထသာက၍် နှစသ်က ်ထကျနပ်သည။် ငမိန်ယကှသ်ည။် like/enjoy/relish

ငခီငံ၂ ကကိ bland

ငခီငံလကငံ် ကကိ steal

ငခီစလကငု်တ် န ယခင်ရှိရင်းစွဲ အတိုအစ။ လုပ်လကစ်။ current work

ငခီစင်း ကကိ ထုိေင်၍ ထပခထထောကတ်ိုက့ို ဆန ့တ်န်းထေားသည။် spread/prologue

ကကိ ဆကလ်ကခ်ရးီသာွးဖုိရ့န် ခွန်အားဗလကန်ုခန်းသည။် tired

ကကဝိိ clam/peaceful

ငခီစမ်း ကကိ တစစ်ုံတစခု်ကို ယဉ်ှငပိုင်ရန်အတကွ ်အရညအ်ချင်းကို စမ်းသပ် စစထ်ဆးကကည့်သည။် test

ငခီစုံ ကကဝိိ ထပခနှစဘ်ကစ်လံုးကို အစုံချလျက။် stand

ငခီစုံလကစ်ုံ နဝိ ကိုယအ်ဂမင်္ဂါချို တ့ဲ့မှု မရှိထသာ။ lack of body

ငခီစုံကန် ကကိ ထပခနှစဘ်ကအ်စုံပဖင့် ပုတခ်တထိ်ေခုိက ်တန်ွးဖယသ်ည။် abseil

ငခီစယွ် န ထပခသညး်၏ ထဘးဘကမှ်ထွေကလ်ာထသာ အစ။ nail

ငခီစယွငု်တ် န ingrowing

ငခီစပ်ွ န stock

စဉ်

ငခီထချာ်လက်
ထချာ် စဉ်

စဉ်

အကျဉ်းထထောင်သမား၏ ထပခတင်ွ ထပခချင်းတပ်၍ ထသာ့ပဖင့် ထနှာင်ဖ့ဲွထေားသည။်။ "ချညထ်နှာင်တစရ်ပ်၊ ငခီချင်းခတ၍်" (ဗမာချီ)။ စဉ်

စဉ်

၁၊(ဥပစါ) လှည့်စားညာဝါတတသ်။ူ ၂၊ဉာဏလိ်မ်ဉာဏထ်ကာကမ်ျားသ။ူ စဉ်

၁၊(ဥပစါ) လှည့်စားညာဝါတတသ်ည။် ၂၊ဉာဏလိ်မ်ဉာဏထ်ကာကမ်ျားသည။် စဉ်

စဉ်

၁၊စားထသာက၍် နှစသ်ကထ်ကျနပ်သည။် ခံတင်ွးထတွ့သည။် ငမိန်ယကှသ်ည။် ၂၊ယဉ်ထကျးသမ်ိထမ့ွသည။် သာယာနူးညံ့သည။် 
"စကားထပပာထက လူနားမှာ ငခီငခီငံငံကကားထအာင်ထပပာရထရ။ စဉ်

ထပခမျကစ်အိထေက ်ဒူေးဆစထ်အာက်(ထပခထထောက်) အပပင်ဘကသ်ိ့ု ထကးွထွေကထ်နသည။် စဉ်

ထပခခွင်ထသာ သ။ူ ထပခမျကစ်အိထေက ်ဒူေးဆစထ်အာက်(ထပခထထောက်)အပပင်ဘကသ်ိ့ု အနညး်ငယ ်ထကးွထွေကထ်နဟန် ရှိသ။ူ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငခီထဂါ်ယာ 
လကထ်ဂါ်ယာ၁ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ငခီထဂါ်ယာ 
လကထ်ဂါ်ယာ၂ စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊သာယာနူးညံ့ ယဉ်ထကျးသမ်ိထမ့ွစာွ ထပပာဆုိသည။် ၂၊သာယာတာထပျာ်ဖွယ ်ချို သာထသာအသပံဖင့် ထပပာဆုိသည။် "ဘရုား
အထလာင်း၊ သျှင်ထကာင်းဟရိာ၊ ငပီးဝင်လှာ၍၊ သာယာငခီငံ၊ ထလျှာကထ်တာင်းပန်၍" (ထွေန်းတိ) စဉ်

၁၊လကထ်ပခအငငိမ်မထန လှုပ်ရာှးသည။် ဣထနန္ဒမရထအာင် ထဆာ့သည။် ကစားသည။် ၂၊သတူစပ်ါးပစသ္ညး်ကို အလွယတ်က ူခုိးယူ
သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငခီစင်းလက်
စင်း၁ စဉ်

ငခီစင်းလက်
စင်း၂ (ဥပစါ) ထအးထဆး သကသ်ာစာွ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထပခသညး်၏ ထဘးဘကအ်ရင်းမှ အစယွသ်ဖွယထွ်ေကလ်ာထသာ အငုတစ်။ (ယင်း ငခီစယွအ်ငုတစ် ထပခသသညး်ကကားထဲေ ငုပ်လျှို း
ဝင်သာွးလျင် အနာပဖစတ်တသ်ည။်) စဉ်

ဖိနပ်(ထပခနင်း) အတင်ွးက ထပခကိုထေား၍ စပ်ွဝတရ်ထသာ အဝတအ်တိ။် ထပခအတိ။် စဉ်



.

ငခီစမ်ွးငခီစ န အစမ်ွးအစ။ အရညအ်ချင်း။ ability

ငခီဆင့် ကကိ ထုိေင်၍ ထပခထထောကတ်ိုက့ို တစခု်ထပါ်တစခု် တင်ထေားသည။် sitting on the hook

ကကဝိိ ကိုယခ်န္ဓာအစတိအ်ပုိင်းတိုတ့င်ွ ခွန်အားဗလ နညး်ပါး ယတုထ်လျာ့လျက။် အရုပ်ကကို းပပတလ်ျက။် အလွန် ထမာပန်းနွမ်းလျက။် tired

ကကဝိိ ထပခလကတ်ိုက့ို ဆုပ်နယလ်ျက။် ကကင်နာပမတနုိ်းစာွ ထစာင့်ထရာှက ်ပပုစလုျက။် massage

ကကဝိိ အလွန် အကကျွေမ်းဝင်ထသာ အားပဖင့်။

ကကဝိိ lying

ကကိ သာွးလာလှုပ်ရာှးထပးသည။် move

ငခီဆံုးနပန်း ကကဝိိ ကိုယခ်န္ဓာတစခု်လံုးအားပဖင့်။ တစက်ိုယအ်ားပဖင့်။ body

ကကိ steal

ကကဝိိ သကွလ်က ်ဖျတလ်တစ်ာွ။ လျင်ပမန် သာွးလာ လှုပ်ရာှးလျက။် quick

ငခီဆံွလ့ကဆံွ် ့ ကကဝိိ ကိုယလ်ကအ်ဂမင်္ဂါ မသန်မစမ်ွးပဖစသ်ည။် cripple

ကကဝိိ

ငခီညှို း န ထပခနှင့် အနီးကပ်ဆံုးထသာ ထပခထချာင်း။ second toe

ငခီတစထ်ပါင်ပ့ဲ ကကဝိိ ထပခထထောကတ်စထ်ချာင်းတညး်နှင့်။ တစဘ်ကတ်ညး်ထသာထပခပဖင့်။ only leg stand playing

ကကဝိိ အလုိရှိသည့်အခါ ရနုိင်ထသာ အဆင်သင့် ရရှိနုိင်ထစရန် အကျို းငှာ။ လုိလုိမညမ်ည။် just in case

ငခီထတာ်တင် ကကိ ၁၊မင်းနှင့် မင်းညမီင်းသားတို ့မယားပပုသည။် ၂၊နိမ့်ကျထသာ သထဘာထေားပဖင့် ကျူးလွန်သည။် none

ငခီထတာ်ရာ န ပမတစ်ာွဘရုားသခင်၏ ထပခဖဝါးထတာ်နင်းချ၍ ကကင်းကျန်ခ့ဲထသာ ဖဝါးထတာ်အရာ။ footsteps

န သတူစပ်ါး၏ အသုံးပပုပခင်းကို ခံရထသာ သကရ်ှိသကမ့ဲ်။ victim

ကကိ ၁၊အလွန် အကကျွေမ်းဝင်သည။် ၂၊လင်မယားအပဖစ ်ထပါင်းထဖါ်သည။် husband and wife

ကကိ ၁၊အလွန် အကကျွေမ်းဝင်သည။် ၂၊လင်မယားအပဖစ ်ထပါင်းထဖါ်သည။် husband and wife

ငခီတင်သတု် ကကိ အပမန်ဆံုးသာွးသည။် အစမ်ွးကန်ုသာွးသည။် go quickly

ငခီတို၁ န ၁၊ဝကသ်တ္တ ဝါ။ ၂၊ဝကသ်တ္တ ဝါကို ထခါ်ထသာ စကားလံုး။ pig

ငခီတို၂ ကကိ none

ငခီတိုလကတ်ို၁ န pig

ငခီတိုလကတ်ို၂ န none

န ability

ငခီထထောက် န ၂၊ဒူေးဆစမှ်ထပခဖျားအထိေပဖစထ်သာ ကိုယအ်ဂမင်္ဂါ။ ထပခထထောက။် leg

ငခီထထောကဆဲွ်၁ ကကိ ထပခထထောကက်ို ဒေရကွ ်ဆဲွသာွးသည။်

ငခီထထောကဆဲွ်၂ န ထပခထထောကက်ို ဒေရကွ ်ဆဲွသာွးသ။ူ

ငခီထိေပ်ထပါက် ကကိ အဖျားကျ၍ ထပခဖျားထိေပ်သို ့အပူထလျာကျ ဆင်းသည။်

စဉ်

စဉ်

ငခီဆစ်
လကဆ်စသ်ီ စဉ်

ငခီဆုပ်လက်
နယ၁် စဉ်

ငခီဆုပ်လက်
နယ၂်

be on intimate terms 
with စဉ်

ငခီဆန့်လက်
ဆန့်၁ ၁၊အထညာင်းအညာ ထပပထစရန်။ အထညာင်းထပပ အညာထပပ။ ၂၊ ထပခလကဆ်န့်တန်းငပီး လဲထလျာင်းလျက။် (ဥပစါ) ထအးထဆးစာွ။ စဉ်

ငခီဆန့်လက်
ဆန့်၂ စဉ်

စဉ်

ငခီဆွ့လက်
ဆွ့၁

၁၊လကထ်ပခအငငိမ်မထန လှုပ်ရာှးသည။် ဣထနန္ဒမရထအာင် ထဆာ့သည။် ကစားသည။် ၂၊သတူစပ်ါးပစသ္ညး်ကို အလွယတ်က ူခုိးယူ
သည။် စဉ်

ငခီဆွ့လက်
ဆွ့၂ စဉ်

စဉ်

ငခီထညာင်းလက်
ဆန့်

၁၊အထညာင်းအညာ ထပပထစရန်။ အထညာင်းထပပ အညာထပပ။ ၂၊ ထပခလကဆ်န့်တန်းငပီး လဲထလျာင်းလျက။် (ဥပစါ) ထအးထဆးစာွ။။ 
"ဗုိလ်ပါထပါင်းနှင့်၊ ငခီထညာင်းလကဆ်န့်၊ လညပ်တအ်ံ့ငှာ၊ တပည့်ထတာ်လျင်၊ ထရာကပ်ါထတာ့သည်" (ပဒုေမ္မ)။

in order to ease 
stiffness စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ငခီတားလက်
တား စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငခီတင်ထဂါင်း
အုံး စဉ်

ငခီတင်
လကတ်င် စဉ်

ငခီတင်
လကယ်ကှ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစါ) အသာွးရ အလာရ အကကမ်ိထပါင်းများသည။် "ငါရ့ုိလားဖန်များလ့ုိ ငခီတိုဝင်ငပီးထက လမ်းထချာငး်ပဖစလ်ားခဗျာလ်"။ စဉ်

၁၊ထပခလကတ်ိုထသာ သ။ူ အရပ်တိုထသာ သ။ူ ၂၊(ဥပစါ)ဝကသ်တ္တဝါ။ စဉ်

(ဥပစါ) အသာွးရ အလာရ အကကမ်ိထပါင်းများသည။် "ငါရ့ုိလားဖန်များလ့ုိ ငခီတိုဝင်ငပီးထက လမ်းထချာငး်ပဖစလ်ားခဗျာလ်"။ စဉ်

ငခီထေားလက်
ထေား (သ၏ူ) ကကျွေမ်းကျင်မှု၊ ထလ့ကျင့်မှု၊ ထလ့လာမှု၊ အရညအ်ချင်း။ အရညအ်ထသးွ။ စဉ်

စဉ်

The leg was pulling 
leaves စဉ်

The leg was pulling 
leaves စဉ်

(of body temperature) 
fall စဉ်



.

ငခီထံုေ ကကိ ထပခတဖျဉ်းဖျဉ်းပဖစက်ာ အထိေအထတွက့ို မသသိကဲ့သို ့ပဖစသ်ည။် be numbed

ငခီထုိေး ကကိ slander

န ထပခလက ်မသန်စမ်ွးထသာသ။ူ cripple

ငခီဒုိေးလက် န ဒူေးဆစထ်ရှ တ့င်ွ ရှိထသာခံုညင်းသဏ္ာန် အရုိးပပားကထလး။ ခံု ညင်းရုိး။ patella

ငခီနင်း န foot wear

ငခီနင်းစကဘ်းီ န ဘးီနှစခု်တပ်ထေားထသာ ထပခနင်းယာဉ်။ စကဘ်းီ။ bicycle

ငခီနင်းဖတစ်ာ န foot wear

ငခီနုိင်လကနုိ်င် ကကဝိိ မိမိ ခွန်အားဗလနှင့် လုပ်နုိင်ကိုင်နုိင်ထသာ အင်အားအစမ်ွးသတ္တ ။ိ ပပုလုပ် ထဆာင်ရကွနုိ်င်သမျှ။ capability

ငခီနှာထရာင် န ထပခသလံုးအပပင်ဘကရ်ှိ အရုိး။ calf (of the leg)

ငခီပူး န ထပခထချာင်းငါးထချာင်းထေက ်အပုိထွေကလ်ာထသာ ထပခထချာင်း။ extra toe

ငခီပစလ်ကပ်စ၁် ကကဝိိ ထပခလကအ်ဂမင်္ဂါတိုက့ို မသယနုိ်င်၊ မမနုိင်ပဖစထ်သာအားပဖင့်။ clap/fagged/frazzled

ငခီပစလ်ကပ်စ၂် ကကိ ထပခလကအ်ဂမင်္ဂါတိုက့ို အားပါးတရဆန ့တ်န်းလျက ်လဲထလျာင်းသည။် sprawl

ကကိ လကထ်ပခတိုတ့င်ွ အားခွန်ဗလယတုထ်လျာ့သည။် အလွန် ပန်းရ ိနွမ်းနယသ်ည။် clap/fagged/frazzled

ငခီထပါက၁် န ထုိေထုိေဤဤ ကိုယလ်ကလ်ှုပ်ရာှး သာွးလာနုိင်ထသာ အရယွ။် none

ငခီထပါက၂် ကကိ ထုိေထုိေဤဤ ကိုယလ်ကလ်ှုပ်ရာှး သာွးလာနုိင်သည။် none

ငခီထပါက၃် န ခရးီသာွးရဖန်များသပဖင့် ထပခဖဝါးတင်ွ အဖုအပိမ့်ပဖစထ်သာ အနာအဆာ။ ကက ိအဖုအပိမ့် အနာအဆာပဖစသ်ည။် none

ကကိ come of age

ငခီပုန်း ကကိ ၁၊လူမသထိအာင် ထနာကက် တတိတ်ဆိတလုိ်ကသ်ည။် ၂၊သမူျားလုပ်သညက်ို အတယုလုူပ်သည။် emulate

ငခီပုန်းတိုက် ကကိ တတိတ်တိပု်န်းမထကာင်းကကသံည။် plot against

ငခီပျကလုိ်က် န မုိးကာလ လယထွ်ေန်းသားတို၏့ထပခတင်ွ ထရနူးဖန်များ၍ ထပခထချာင်းအကကားတင်ွ ပဖစတ်တထ်သာ အနာ။

ငခီပပင်းတိုက် ကကိ hie

ငခီဖထနာင့် န ထပခဖျား၏ ထနာကပုိ်င်းအစန်ွး။ heel

ငခီဖဝါး န ထပခဖျားနှင့် ဖထနာင့်အကကားရှိ အလယပုိ်င်း ထအာကဘ်က။် sole

ငခီဖျား န feet

ငခီဖျားထထောက် ကကိ on tiptoe/haughty

ငခီဖျားသန်ိ ကကဝိိ ravine/gully

ငခီမ န ထပခထချာင်းငါးထချာင်းတင်ွ အကကးီဆံုးထသာ ထပခထချာင်း။ big toe

ကကဝိိ hurriedly

ငခီမကကို း န လူထသအထလာင်း၏ ထပခမနှစထ်ချာင်းကို ပူးတွဲ၍ချညထ်ေားထသာ ကကို း။ cable

ငခီမဆီးပုစန်ွ န လကမ်နှစထ်ချာင်းတင်ွ ထရညှိများထပကပ်လျက ်ရှိထနထသာ ပုစန်ွတပ်ုနှင့် ဆင်တထူသာ ပုစန်ွတစမ်ျို း။ prawn

စဉ်

၁၊(ဥပစါ) တစဦ်းနှင့်တစဦ်း မသင့်မတင့်ပဖစထ်အာင် ကကားဝင် ကန်ုးထချာသည။် ၂၊သတူစပ်ါး၏ အလုပ်အကိုင် အကကအံစည ်
ပျကစ်းီထကကာင်းကို ကကစံညပ်ပုလုပ်သည။် စဉ်

ငခီထွေန်ထွေန် 
လကထွ်ေန်ထွေန် စဉ်

စဉ်

၁၊ဖိနပ်ဟသူမျှကို ပခု၍ံထခါ်ထသာ စကား။ ၂၊ယကက်န်းနှပ်တနှံင့် ဆကတ်ွဲထေားထသာ အရာ။ ၃၊(ဥပစါ) သတူစပ်ါး၏ 
အသုံးထတာ်ခံ။ ၄၊အလွန် နိမ့်ကျထသာ ဘဝ။ စဉ်

စဉ်

သမူျားတကာ နင်းသာွးလာရာ ထပခဖဝါးထအာကရ်ှိ အရာဝတ္တ ။ (ဥပစါ) အလွန် နိမ့်ကျသည၏် အပဖစ။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငခီပစလ်ကပ်စ်
ကျ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

ငခီထပါက ်
လကထ်ပါက်

မိမိဘဝကို မိမိကိုယတ်ိုင်ရပ်တည ်ထူေထထောင်နုိင်စမ်ွး သတ္ိတရှိသည့် အပဖစသ်ိ့ု ထရာကရ်ှိသည။် လူလားထပမာကသ်ည့် အပဖစသ်ိ့ုထရာက်
ရှိသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

be inflicted with 
scabies at leg စဉ်

အပမန်ဆံုးသာွးသည။် အစမ်ွးကန်ုသာွးသည။် ကပျာကယာ၊ အထဆာတလျင်သာွးသည။် "ပုဏားအိုမှာ၊ ထုိေချကခ်ျင်းပင်၊ ငခီပပင်း
တိုကလ့ုိ်၊ ဆုိကထ်ရာကက်ိုယ့်အမ်ိ" (ဥဒိေန်သာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထပခထချာင်းများရှိရာ အပုိင်း။ "ထဇာင်ပင်ရာလား၊ တချက ်လမားထက၊ ငခီဖျားထယမှ၊ မထိေခပဲ" (မုိး)။ စဉ်

၁၊ထပခထချာင်းပုိင်းဘကပ်ဖင့် ထထောက၍်ရပ်သည။် ၂၊(ဥပစာ) ဘဝင်ပမင့်သည။် မိမိကိုယက်ို အထေင်ကကးီသည။် စတိထ်နပမင့်သည။် 
စတိက်ကးီဝင်သည။် ထမာကမ်ာသည။် စဉ်

(အဝတက်ို) ထပခဖျားထိေထအာင်(ဝတဆ်င်သည်)။ "လကခ်ျတိထ်ေပိန်၊ ငခီဖျားသန်ိ" (ထတး)။ စဉ်

စဉ်
ငခီမကိုင်တတ ်
လကမ်ကိုင်
တတ်

၁၊ဟိုထယာင်ထယာင် သညထ်ယာင်ထယာင် ပဖစလ်ျက။် ၂၊စတိတ်န်ုတန်ု ရရီထီချာကခ်ျားထသာအားပဖင့်။ အလျင်စလုိ။ သတုသ်တုပ်ျာ
ပျာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ကကဝိိ be quick

ငခီမျကစ်ိ န ထပခချင်းဝတထ်ဘးတစဘ်ကတ်စခ်ျကတ်င်ွရှိထသာ အဖုနှစခု်။ malleolus

ငခီမဦးတညရ်ာ ကကဝိိ ထရာကမိ်ထရာကရ်ာ။ ကကုံရာ။ ရညရ်ယွခ်ျကမ်ရှိပဲ သာွးလာ လညပ်တလ်ျက။်

ငခီမျကဆ်စ် န ထပခမျကစ်ထိအာက ်အဆစ။် malleolus

ငခီမျကဖု် န ထပခချင်းဝတထ်ဘးတစဘ်ကတ်စခ်ျကတ်င်ွရှိထသာ အဖုနှစခု်။ malleolus

ငခီပမန် န အသာွးပမန်ထသာ မင်းငစအမှုထေမ်း ။ ထပခပမန် ။ ၂၊ ထပခသညသ်ရူ ဲ။ royal messenger

ငခီပမန်တပ် န ရန်သမူျားရှိရာသို ့အလျင်အပမန်သာွး၍ တိုကခုိ်ကရ်ထသာ ထချလျင်တပ်။ light infantry unit

ငခီပမန်လကပ်မန် နဝိ ထပါ့ပါးလျင်ပမန်ထသာ။ သကွလ်ကဖ်ျတလ်တထ်သာ။ quick to act

ငခီမွ ကကိ အမှုန ့မ်ှုန ့အ်ညကည်က ်ပဖစထ်အာင်လုပ်သည။် crumple

ငခီမီွးထရာင် န ထပခသလံုးအပပင်ဘကရ်ှိ အရုိး။ calf (of the leg)

ငခီယှုပ် ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာလုပ်ထဆာင်မှု၌ အဆင်မထပပ အထနှာင့်အယကှ ်ပပုသည။် disturb/annoy

ငခီရာ န ထပခဖဝါးနင်းရာတင်ွ ထေင်၍ ကျန်ရစထ်သာ ထပခဖဝါး ပံုသဏ္ာန်။ foot print

ငခီရာထကာက် ကကိ ထပခရာကို ကကည့်ငပီးထပခရာရှိရာသိုလုိ့ကသ်ည။် trace/track

ငခီရာခံ ကကိ သာွးလာသည့်ထပခရာအစဉ်ကို ကကည့်၍သာွးထသာသ၏ူအထံေသိုလုိ့ကသ်ည။် trail

ငခီရာစစ် ကကိ ထရှ မှ့သာွးနှင့် ထပပးထသာသ၏ူ ထပခရာကိုထနာကမှ် လုိကလံ် ရာှထဖွ စုံစမ်းသည။် trail

ငခီရာတိုင်း ကကိ ခွန်အားစမ်ွးအားချင်း တမူတ ူအငပိုင်ပပုသည။် အန်တသုည။် contend/challenge

ငခီရာနင်း ကကိ ထေပ်တတူပုသည။် နညး်တလုိူက၍် ပပုမူထဆာင်ရကွသ်ည။် imitate

ငခီရာထပျာက် ကကိ အစအန မကကားရမသရိထအာင် ဖံုးကယွထ်ေားသည။် ထပျာကပ်ျကထ်စသည။် disappear completely

ငခီရာပွား ကကဝိိ အပုိသကသ်ာမျှသာ။ မညသ်ည့်အရာတင်ွမှ သုံးနှုန်း၍ မရသပဖင့်။ extra 

ငခီရာလကရ်ာ န တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာသ၏ူ ပပုမူထဆာင်ရကွခ်ျက ်အစအန။ clue

ကကိ လံုးဝ အစအန ရာှမထတွ ပ့ဖစသ်ည။် not found clue

ငခီရိ့ ၁ န သာွးလာရာ လမ်း။ road

ငခီရိ့ ၂ ကကိ ထပခထထောကအ်င်အားကန်ုခန်း၍ မသယခ်ျင်၊ မသာွးလာချင် ပဖစသ်ည။် ပင်ပန်း နွမ်းရသိည။် tired

ငခီရင်း န foot

ငခီရင်းပမစရ်င်း ကကဝိိ အထပခခံကျကျ။ အရင်းခံကျကျ။ ခုိင်ခုိင်လံုလံု။ ခုိင်ခုိင်မာမာ။ basic/sufficient

ငခီရညှ၁် ကကိ ထခါကပ်ပန် အသာွးအလာများသည။် Fold traffic.

ငခီရညှ၂် န တစထ်နရာတညး်တင်ွ အငငိမ်မထန။ ထုိေထုိေဤဤ သာွးလာ လှည့်ပတ ်လှုပ်ရာှးထနသ။ူ fidget

ငခီလီးလကလီ်း ကကိ cumber

ငခီလီးလကဝ်န် န ရင့်မာထသာ ပဋိသထန္ဓရှိသ။ူ pregnant woman

ငခီလယ် န ထပခထချာင်းငါးထချာင်းတင်ွ အလယက်ထပခထချာင်း။ third toe

ငခီမနုိင်လကမ်
နုိင် ၁၊စတိတ်န်ုလှုပ်ထချာကခ်ျား၍ ဣထနန္ဒပျကပ်ပားလျက။် ၂၊သကွလ်ကဖ်ျတလ်တစ်ာွ။ ပျာပျာသ လဲ။ (မရှိထသာအားပဖင့်)။ စဉ်

စဉ်

activity without aim or 
purpose စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငခီရာလကရ်ာ
ထပျာက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အမ်ိ၊ ထကျာင်းစသညတ်ိ့ုတင်ွ အပ်ိထသာအခါ ထပခထေားရာ အရပ်။ ၂၊လဲထလျာင်းထနသည့်အခုိက ်ထပခထေားရှိရာ အရပ်။ ၃၊ထံေပါး။ 
အနီး။ "ငခီရငး်ထတာ်ဟပ်၊ အပါးကပ်လျက်"။ (ထွေန်းဟိ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ကိုယခ်န္ဓာ) ထလးလံ ဖင့်န့ဲွသည။် ထနှးထကးွသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ငခီလိမ်ချတိ၁် နဝိ ဉာဏလိ်မ်ဉာဏထ်ကာကမ်ျားထသာ။ ထကာကက်ျစစ်ဉ်းလဲထသာ dishonest

ငခီလိမ်ချတိ၂် ကကိ ဉာဏလိ်မ်ဉာဏထ်ကာကမ်ျားသည။် ထကာကက်ျစစ်ဉ်းလဲသည။် dishonest

ကကဝိိ သင့်သည့်ပမာဏထေက ်လွန်က၍ဲ လုပ်မိလျက။် overshoot

ကကဝိိ တစပ်ါးထသာ မိန်းမအား သာွးလာလွန်ကျူးမိသည။် rape

ငခီလှမ်းကကးီ ကကိ အထရးတကကးီက ကစိမ္ျားအတကွ ်သာွးရ လာရသည။်

ငခီလှမ်းပျက် ကကိ အထပခအထန ထဖါကပ်ပန်သည။် ပကတရိှိရင်းစွဲ အထပခအထန၌ မတညပဲ် ထပပာင်းလဲသည။် change for the worst

ငခီလှမ်းပျင် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အမှုကို ဦးစာွ ထဆာင်ရကွပ်ပုလုပ်ရန် ပပင်ဆင်သည။်

ငခီလှမ်းပပင်း ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထရးကစိက္ို စတင်ထဆာင်ရကွရ်န်အတကွ ်အထရးတကကးီ သာွးရလာရသည။်

ငခီလှမ်းမှား ကကိ လုပ်နညး်လုပ်ဟန် လဲွမှားသည။် မမှန်မကန် ပဖစသ်ည။် တမ်ိးထစာင်းသည။် wrong

ငခီသကျဉ်း န ဒူေးထအာက ်ထပခမျကစ်အိထေကပ်ဖစထ်သာ အစတိအ်ပုိင်း။ malleolus

န ၁၊ရဟန်းတို၏့ တစအ်မ်ိဝင် တစအ်မ်ိထွေက ်ဆွမ်းခံဝတ။် ၂၊ထနထုိေင်စရာ အတညမ်ရှိ လှည့်လညသ်ာွးလာထနသ။ူ none

ငခီသာ ကကိ slowly movement

ငခီသကူကယ် န ထပခထချာင်းငါးထချာင်းတင်ွ အလယက်ထပခထချာင်း။ fourth toe

ကကဝိိ ထပခလကတ်ိုတ့င်ွ အားခွန်ဗလနညး်ပါ ယတုထ်လျာ့၍ မသယနုိ်င်မမနုိင်ပဖစလ်ျက။် be exhauted

ငခီသလီကသ်ီ ကကိ ထလပဖတထ်ရာဂါ ပဖစသ်ကဲ့သို ့ထပခလကတ်ို ့ခွန်အားဗလကန်ုခန်း၍ မလှုပ်နုိင်၊မရာှးနုိင်၊မကိုင်နုိင်ပဖစသ်ည။်

ငခီသညသ်ရူဲ န ဆင်၊ပမင်း၊ရထေားမပါပဲ ထပခကျင်သာွး၍ စစတ်ိုကရ်ထသာ စစသ်ညထ်တာ်။ infantryman

န ထပခထချင်းဖျား၊လကထ်ချာင်းဖျား၌ ကပ်ွအပ်ုထေားထသာ အခံွမာ။ nail

ငခီထသာင် နဝိ small/tiny

ငခီသတုပု်ဆုိး ကကိ control anger mind

ငခီသလံကသ်ံ န ၁၊ အသ၏ံအနိမ့်အပမင့်၊ အပဖတအ်ထတာကစ်သည။်၂၊ အရညအ်ချင်း။ အရညအ်ထသးွ။ ability

ငခီသန်း န fifth toe

နဝိ be quick

ငခီသင်ွ နဝိ small/tiny

န လုပ်ပံုကိုင်ပံု။ လုပ်နညး်လုပ်ဟန်။ထပခအမူအရာ။ လကအ်မူအရာ။ လုပ်ပံုထဆာင်ရကွပံု်။ gesture

ငခီဟန်ုတိုက် ကကိ ထပပးသကဲ့သို ့ထလျာကသ်ာွးရသည။် သတုထ်ပခတင် လျင်ပမန်စာွ သာွးလာသည။် အစမ်ွးကန်ုသာွးသည။် walk away quickly

ငခီဦးထပါကရ်ာ န ထပခဦးတညရ်ာ။ ရညရ်ယွခ်ျကမ်ရှိဆုိကထ်ရာကသ်မျှ ကကုံရာထဒေသ။ ထရာကရ်ာထပါကရ်ာ။ aimless

ငခီဦးလှည့် ကကိ အထကကာင်းရှိရာဘကသ်ို ့ရညမှ်န်းသကဝ်င်ကာ သာွးသည။် going to aim direction

ငခီး န သာွးလာရာလမ်း။ road

ပခူ

ပခူ၁ နဝိ unclear

စဉ်

စဉ်

ငခီလွန်
လကလွ်န်၁ စဉ်

ငခီလွန်
လကလွ်န်၂ စဉ်

important case for 
going စဉ်

စဉ်

preparing for solve 
case စဉ်

important case for 
going စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငခီသကျဉ်းအမ်ိ
တိုင် စဉ်

၁၊(ထပခသမံကကားရ ထအာင်) ထပခကို ကက၍ သာွးသည။် အသာွးအလာသာယာနူးညသံည။်၂၊ ပုိထသာစမ်ွးရညရ်ှိသည။် စဉ်

စဉ်

ငခီသီ
လကထ်ညာင်း စဉ်

အက္ခရာစဉ်

just like suffer from 
paralytic stroke စဉ်

စဉ်

ငခီသညး်
လကသ်ညး် စဉ်

ပကတထိပခထေကထ်သးငယထ်သာ။ နုပ်ထသာ။ သမ်ိထသာ။"ဗယဘ်ကင်ခီအနာပဖစလ့ုိ် ထသာင်လားခထရ"။ စဉ်

မိမိအားထိေပါးလာထသာ်လညး် ရန်တန့်ုမမူပဲ ထဒေါသမာန်မာနကို နိှမ့်ချထေားသည။် ၂၊ ထဒေါသမာန်မာန မထွေကထ်စရန် စတိက်ို 
ချုပ်တညး်ထေားသည။် စဉ်

စဉ်

ထပခငါးထချာင်းတင်ွ အဆံုး (အငယဆံု်း) ပဖစထ်သာ ထပခထချာင်း။ စဉ်

ငခီသကွလ်က်
သကွ်

၁၊ အသာွးအလာ ထပါ့ပါးလျင်ပမန်ထသာ။ သကွလ်ကပ်ဖတလ်တထ်သာ။ ၂၊ အကကအံစညအ်လုပ် အကိုင်စသည၌် လျင်ပမန်ပဖတလ်တ်
ထသာ။ စဉ်

ပကတထိပခထေကထ်သးငယထ်သာ။ နုပ်ထသာ။ သမ်ိထသာ။"ဗယဘ်ကင်ခီအနာပဖစလ့ုိ် ထသာင်လားခထရ"။ စဉ်

ငခီဟန်လက်
ဟန် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငငိတယွ ်ရှုပ်ထပွထသာ။ အထရာထရာ ထနှာထနှာ ပဖစထ်သာ။ မကျစထုပါင်း ထရာခပမ်းထနထသာ။ မရင်ှးမလင်းထသာ။"အမညး်၊ အပဖူ၊ ဗ
ရမ်းမုတဆီွ်း၊နှုတခ်မ်းမီွးတိ့ု၊ ထရာထီွေးပခူထက၊ ရုိကက်ာပင့်သက်"(ပန်း)။ စဉ်



.

ပခူ၂ ကကိ spread

ပခူချပီခူယကှ် နဝိ အစအီစဉ်မကျ စထုပါင်း ထရာခပမ်းထနထသာ။ be mixed up

ပခူပခာ ကကဝိိ unclear

ပခူပခာဖာသား န cloth

ပခူပခာဗါဂျာ ကကဝိိ အစရာှမရထအာင် ထထွေးယကှထ်ရာပွမ်းလျက။် ရင်ှးလင်းပခင်းမရှိပဲ။ ထရာပွမ်းရှုပ်ထထွေးလျက။် unclear

ပခူပခာမရ ကကဝိိ unclear

ပခူပခာယကှ် ကကဝိိ unclear

ပခူပခာယှုပ် ကကဝိိ be mixed up

ကကဝိိ be mixed up

ပခူပခာသက် ကကဝိိ ၁၊အစရာှမရထအာင် အလွန်ရှုပ်ထထွေးထသာအားပဖင့်။ ၂၊ထရာထနှာ ထထွေးလံုး ရစပ်တလ်ျက။် unclear

ပခူငခီပခူပခာ ကကဝိိ disturb/annoy

ပခူငခီပခူပခတ် ကကဝိိ disturb/annoy

ပခူပခူ၁ ကကိ ထရာဝင် ထနှာင့်ယကှသ်ည။် ရှုပ်ထထွေးထအာင် ဖန်တးီသည။် unclear

ပခူပခူ၂ န unclear

ပခူပခူပခာပခာ ကကိ ထရာဝင် ထနှာင့်ယကှသ်ည။် ရှုပ်ထထွေးထအာင် ဖန်တးီသည။် unclear

နဝိ unclear

ပခူထဆာင်း၁ န ချုံနွယပိ်တ ်ထပါင်းထူေထေပ်ထသာ ထတာအုံ။ jungle

ပခူထဆာင်း၂ န အစအီစဉ်မကျ ဖရုိဖရ ဲပပန ့က်ျထဲနထသာ ဆံပင်စ။ု tangled mass of hair

ပခူယကှထုိ်ေး ကကဝိိ အစအီစဉ်မကျ ဖရုိဖရ ဲရှုပ်ထထွေး ထရာခပမ်းလျက။် unclear

ထပခး

ထပခး၁ ကကိ အသကံျယထ်လာင်စာွ ထအာ်ပမညသ်ည။် shout loudly

ထပခး၂ န ကျယထ်လာင်စာွ ထအာ်ပမညထ်သာ အသ။ံ shout loudly

ထပခးထပခး ကကဝိိ shout loudly

ငခဲ

ငခဲ၁ ကကိ distance

ငခဲ၂ ကကိ tear widen

ငခဲငခီငခဲထပခာက် နဝိ ၁၊အသားအထရကကုံလီှ၍ အသားနှင့်အရုိး ထိေစပ်လုထသာ။ ပိန်ကပ်ထသာ။ ၂၊စမ်ိးလန်းစိုထပပမှု မရှိထသာ။ skinny

ငခဲပခူ န ပန်းနာ။ သလိပ်ဆုိပိ့တ၍် အသကရ်ှုကျပ်ထသာ ထရာဂါ။ asthma

ငခဲငခဲထပခာက၁် နဝိ ၁၊အသားအထရကကုံလီှ၍ အသားနှင့်အရုိး ထိေစပ်လုထသာ။ ပိန်ကပ်ထသာ။ ၂၊စမ်ိးလန်းစိုထပပမှု မရှိထသာ။ skinny

ငခဲငခဲထပခာက၂် ကကိ starve

၁၊ စးီယိုကျသည၊် ၂၊ ထပကျထံနသည။် "နှပ်ချးီပခူ၊ မျကခ်ျးီပခူ စသည ်"။ စဉ်

စဉ်

ဆူး၊ ထပငှာင့်၊ ခလုတတ်ိ့ု ဖရ့ုိဖရ ဲရှုပ်ထထွေးထပွလျက။် "ခရးီဝီးကာွ၊ ထဟမဝါမှာ၊ ပခူပခာထီွေးယှုပ်၊ ထပငှာင့်ခလုတနှ်င့်" (ပန်း)။ စဉ်

အဝတအ်ထေညအ်စပ်ုအပပတတ်ိ့ုကို အထေပ်ထေပ်အလမာလမာ ရှုပ်ထပွထအာင် ချုပ်စပ်ဖာထေားထသာ အဝတအ်ထေည။်"အထေပ်တစရ်ာ၊ 
လိပ်ခံွထပါ်ထအာင်၊ ပခူပခာဖာသား၊ဆုိးပငားအစတု၊် အထေညလ်မာကို၊ ကိုယမှ်ာဝတလ့ုိ်"(နာရဒေ)။ စဉ်

စဉ်

အစရာှမရထအာင် ထထွေးယကှထ်ရာပွမ်းလျက။် ရင်ှးလင်းပခင်းမရှိပဲ။ ထရာပွမ်းရှုပ်ထထွေးလျက။်အယှုပ်ယှုကထ်က၊ ခလုပ်များစာွ၊ အပဖာ
ပဖာထက၊ ပခူပခာမရ" (ရာမ)။ စဉ်

အမျို းမျို းအထထွေအထထွေထရာခပမ်း ရှုပ်ထထွေးလျက။် အစအီစဉ်မကျ စထုပါင်းထရာခပမ်းလျက။် "ဝါးလံုးမှာလျင်၊ ပခူပခာယကှထ်က၊ 
ကကကထ်ပခများကို ၊စာသားက္ခရာ၊ တဘာသာပဖင့်၊ ပါသည့်အမှတ်" (ထဒွေး) စဉ်

အစအီစဉ်မကျ စထုပါင်း ထရာခပမ်းလျက။် နွမ်းချုမံျား ရင်ှးလင်းပခင်းမရှိပဲ။ ထထွေယကှထ်ရာခပမ်းထသာ အားပဖင့်။ "နွယပ်ခုရံစအ်ပ်ု၊ 
ပဖူပပာပပာထလ၊ ပခူပခာယှုတလ့ုိ်" (ပန်း)။ "ပဖူပပာပပာယှုတလ့ုိ်၊ သစပု်ပ်ပင်ကကးီ၊ တစပ်င်ဟိ၏" (ရာမ)။ စဉ်

ပခူပခူယှုပ်
ယကှ်

အစအီစဉ်မကျ စထုပါင်း ထရာခပမ်းလျက။် နွမ်းချုမံျား ရင်ှးလင်းပခင်းမရှိပဲ။ ထထွေယကှထ်ရာခပမ်းထသာ အားပဖင့်။ "နွယပ်ခုရံစအ်ပ်ု၊ 
ပဖူပပာပပာထလ၊ ပခူပခာယှုတလ့ုိ်" (ပန်း)။ "ပဖူပပာပပာယှုတလ့ုိ်၊ သစပု်ပ်ပင်ကကးီ၊ တစပ်င်ဟိ၏" (ရာမ)။ စဉ်

စဉ်
၁၊ထနှာင့်ယကှထ်သာအားပဖင့်။ ၂၊အပမင်ကတစ်ရာ။ "တစထ်ယာကရု်ပ်သင်ွ၊ တစထ်ယာကပ်င်ထလ၊ ပမင်ချင်ကကလ့ုိ၊ ကကားကပပကတ၊ိ 
ဆီးကာဟထိက၊ ပခူငခိပခူပခာ" (ဥဒိေန်သာ)။ ၃၊မကကည့်ချင်၊ မပမင်ချင်ထသာအားပဖင့်။ ကကည့်ရှု၍ နှစလုိ်ပခင်း မရှိသညပ်ဖစ၍်၊ "ပခူငခိ
ပခူပခာ၊ ငါ့ထနာကပ်ါလ့ုိ" (ပန်း)။ စဉ်
၁၊ထနှာင့်ယကှထ်သာအားပဖင့်။ ၂၊အပမင်ကတစ်ရာ။ "တစထ်ယာကရု်ပ်သင်ွ၊ တစထ်ယာကပ်င်ထလ၊ ပမင်ချင်ကကလ့ုိ၊ ကကားကပပကတ၊ိ 
ဆီးကာဟထိက၊ ပခူငခိပခူပခာ" (ဥဒိေန်သာ)။ ၃၊မကကည့်ချင်၊ မပမင်ချင်ထသာအားပဖင့်။ ကကည့်ရှု၍ နှစလုိ်ပခင်း မရှိသညပ်ဖစ၍်၊ "ပခူငခိ
ပခူပခာ၊ ငါ့ထနာကပ်ါလ့ုိ" (ပန်း)။ စဉ်

စဉ်

ဆံချညထ်ထွေး၊ ကကို းထထွေးဆုိရာတင်ွပါထသာ အထထွေး။ ငငိယကှရ်ှုပ်ထပွထသာ အရာ။ "ထုိေမှာဖကက်ကကည့်လုိကပ်ပန်၊ ဆံပင်ပခူပခူ၊ 
ထပါင်တတုတ်တုန်န့်၊ ဘးီလူးမရုပ်အစိုနံ" (သခံျပ်)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ပခူပခူယကှ်
ယကှ်

ငငိတယွ ်ရှုပ်ထပွထသာ။ အထရာထရာ ထနှာထနှာ ပဖစထ်သာ။ မကျစထုပါင်း ထရာခပမ်းထနထသာ။ မရင်ှးမလင်းထသာ။"အမညး်၊ အပဖူ၊ ဗ
ရမ်းမုတဆီွ်း၊နှုတခ်မ်းမီွးတိ့ု၊ ထရာထီွေးပခူထက၊ ရုိကက်ာပင့်သက်"(ပန်း)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကျယထ်လာင်စာွ ထအာ်ပမညထ်သာ အသပံဖင့် ဟစထ်အာ်လျက။် "သထံကျာ်ထပခးထပခး၊ ကိုယတ်ိုင်ထပး၍၊ အထရးဘယသ်ိ့ု၊ ဟာလူရ့ုိဟ၊ု 
ထမးငမိုင့ပီးထသာ်" (ကင်းမထဟာ်)။ စဉ်

တစခု်နှင့်တစခု် ကာွလှမ်းသည။် အကကားကျယသ်ည။် "တစခု်နှင့်တစခု် ကက ဲထအာင် ငခဲထရ"။ စဉ်

(ထကကာကလ်န့်ဖွယရု်ပ်သင်ွ ထပါ်ထအာင် ပါးစပ်ကို) ငဖဲသည။် "ထတာင်ထပမာကစ်ိုင်းထပပး၊ ပစကျယထ်က၊ အစွယထ်ခါပျာ၊ သာွးကကးီငခဲ
လ့ုိ" (ဝိဇယ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစါ)အစားအထသာက ်ရာှးပါးသည။် ငတမွ်တသ်ည။် ထခါင်းပါးသည။် ၂၊လူထနရပ်ကကွမှ် အလွန်ထဝးကာွသည။် ၃၊စညက်ားမှု
မရှိပဖစသ်ည။် စဉ်



.

နဝိ ၁၊အသားအထရကကုံလီှ၍ အသားနှင့်အရုိး ထိေစပ်လုထသာ။ ပိန်ကပ်ထသာ။ ၂၊စမ်ိးလန်းစိုထပပမှု မရှိထသာ။ skinny

ကကိ starve

ငခဲငခဲမိွန ့် ကကိ meet with trouble

ပခည်

ပခည၁် န thread

ပခည၂် စညး်

နဝိ unclear

န ၁၊ယင်းကဲ့သို ့အစရာှမရထအာင် ရှုပ်ထထွေးထသာ ချညခ်င်။ ၂၊ယင်းကဲ့သို ့ရှုပ်ထထွေးထသာ ပပဿနာကို ထပဖရင်ှးရန် အပခင်းအရာ။ unclear

ပခညက်ပ်စက္က ူ န packet

ပခညထ်ကျာ် ကကိ ယကက်န်းရကရ်ာတင်ွ အတိုင်ပခညသ်ညလ်ညး်ထကာင်း၊ အဖါကပ်ခညသ်ညလ်ညး်ထကာင်း အစဉ်မသာွးပဲ ထကျာ်လွန်ထနသည။် none

ပခညခ်င် န ချညမ်ျှင်များကို အစပုပုထေားထသာ ယင်းချညစ်၏ု အကင်ွး။ hank, skein (of yarn)

ပခညခ်င်စပ်ွငှက် န bird

ပခညထ်ခါင်း န none

ပခညင်င် ကကိ ဗုိင်းထတာင့်မှ ချညစ်ထပါ်ထအာင် ဝါမျှင်များကို ဆဲွထုေတက်ာ ရစပ်ဖင့်လှည့်၍ ကျစသ်ည။် spin

ပခညစ်ာချ ကကိ ချညခ်င်ကို ကျစလ်စသ်ပ်ိသညး်ထစရန် ထေမင်းရညပ်ဖင့်လညး်ထကာင်း၊ ထကာ်ရညပ်ဖင့်လညး်ထကာင်း ဆွတဖ်ျန်းသည။် starch a skein of yrn

ပခညစ်ာနယ် ကကိ ချညခ်င်ကို ကျစလ်စသ်ပ်ိသညး်ထစရန် ထေမင်းရညပ်ဖင့်လညး်ထကာင်း၊ ထကာ်ရညပ်ဖင့်လညး်ထကာင်းနယထ်ပးရသည။် starch a skein of yrn

ပခညစ်ာပီး ကကိ ချညခ်င်ကို ကျစလ်စသ်ပ်ိသညး်ထစရန် ထေမင်းရညပ်ဖင့်လညး်ထကာင်း၊ ထကာ်ရညပ်ဖင့်လညး်ထကာင်း ဆွတဖ်ျန်းသည။် starch a skein of yrn

ပခညထ်ေည် န ဝါချညပ်ဖင့် ရကထ်ေားထသာ အထေည။် cotton cloth

ပခညထံု်ေး န ၁၊အလံုးပဖစထ်အာင် ရစပ်တထ်ေားထသာ ချညမ်ျှင်စ။ု ၂၊ချညလံု်း။ spindle

ပခညထီွ်ေး န ၁၊ထထွေးလံုးရစပ်တ၍် ပူးတွဲထရာယကှ ်ရှုပ်ထပွထနထသာ ချညမ်ျှင်အစ။ု ၂၊ချညလံု်း။ spindle

ပခညပူ်း န none

ပခညပ်င့်ကူ န none

ပခညပ်တ် ကကိ none

ပခညဖီ်း ကကိ ချညစ်ာထကကျွေးရာတင်ွ ထေမင်းရညသ်ိုမ့ဟတု ်ထကာ်ရည ်များသာွး၍ တစမ်ျှင်နှင့်တစမ်ျှင် ခဲွမရထအာင် ပူးကပ်ထနသည။် none

ပခညင်ဖီး န none

ပခညင်ဖီးသးီ န ချညမ်ျှင်များကို ပခညစ်ာထကကျွေးငပီးထနာက ်ငဖီးရထသာ ကကျစသ်းီ။ none

ပခညမ်ျကစ်ု န ချညခ်င်ကို မရှုပ်ထထွေးရထအာင် ချညထိ်ေန်းကကို းပဖင့် ပုိင်းပခားထေားထသာ ချညမ်ျှင်စ။ု none

ပခညမ်ျှင် န cotton fibre

ပခညထ်ယာက် န ချားတင်ွရှိထသာ ချညခ်င်က ချညမ်ျှင်ကို တညင်လံုးသို ့ကးူထပပာင်း ရစသ်င်ွးသည။် spin (yarn)

ပခညဝ်င် န

ငခဲငခဲထပခာက်
ထပခာက၁် စဉ်

ငခဲငခဲထပခာက်
ထပခာက၂်

(ဥပစါ)အစားအထသာက ်ရာှးပါးသည။် ငတမွ်တသ်ည။် ထခါင်းပါးသည။် ၂၊လူထနရပ်ကကွမှ် အလွန်ထဝးကာွသည။် ၃၊စညက်ားမှု
မရှိပဖစသ်ည။် စဉ်

၁၊ခကသ်ည။် မလွယ။် ငငိုပငင်ဖွယပ်ဖစသ်ည။် ခဲယဉ်းသည။် ၂၊မညက်ဲ့သိ့ုလုပ်ရမညက်ိုမသ၍ိ ထဝခဲွမရနုိင်ထအာင်ပဖစသ်ည။် များစာွ
ထသာ အခကအ်ခဲနှင့် ရင်ဆုိင်ထတွ့ရသည။် "လားလီရာ၊ ဇာတာထတာမှာ၊ ငခဲငခဲရာ မိွန့်လ့ုိ" (ဇမ်း)။ စဉ်

၁၊ဝါကို ကျစထ်ေားထသာ ထသးငယထ်သာ ကကို းလွန်း။ ၂၊သိုးထမမး၊ ပုိးမျှင် စသညတ်ိ့ုကို ကျစထ်ေားထသာ အမျှင်။ "အာကာပပညမှ်ာ၊ ဗံု
နှင့်ပတ၊် ရကက်န်းစင်မှာ၊ ပခညန်န့်နှတ်" (ပန်းဝှက်)။ စဉ်

အကင်ွးပဖစထ်သာ လကထ်ကာက၊် လကစ်ပ်ွတိ့ုကို ထရတကွရ်ာ၌ အသုံးထသာ စကားလံုး။ "လကစ်ပ်ွတစပ်ခည၊် ထပျာကခ်ထရ" 
(ထတး)။

counting hand-
chain,ring etc. စဉ်

ပခညက်င်
ထပါင်း၁ (ထကကာင်ကစားထသာ ချညခ်င်ကဲ့သိ့ု) အစရာှမရထအာင် ရှုပ်ထထွေးထသာ။ စဉ်

ပခညက်င်
ထပါင်း၂ စဉ်

(ယခင်က ချညအ်ကတ ်အထေကထ်အာကတ်င်ွပါထသာ) မာထတာင့်ထသာ စက္က ချပ် အထူေ။ ဂျပ်စက္က ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

လညတ်ပံဖူ၊ နှုတသ်းီနက၍် ထရကမ်းစပ်တင်ွ ကျကစ်ားထလ့ရှိထသာ ငှကတ်စမ်ျို း။ (နှမများငှက ်ဟလုညး်ထခါ်သည။်) စဉ်
ပါးစပ်တင်ွထေည့်၍ ခင်ကကို းကို ဆဲွလှုပ်မှုတရ်ထသာ ကရိယိာတစမ်ျို း။ (ဝါးကိုပဖစထ်စ၊ ထကကးပပားကိုပဖစထ်စ၊ အလျား၆လကမ်၊ အနံ
တစလ်ကမ်ခန့်ကို အလယခ်င်ရုိးတစဘ်ကက်ို စပါးလံုးတစထ်ထောကထ်လာက ်ပဖတပ်စရ်သည။် ခင်ထိေပ်ထခါ် ငခီထခါင်းထိေပ်ဖျားတင်ွ 
ကကို းချည၍် ခင်ကို ပါးစပ်မှာထေည့်ကာ၊ နဲှလုိကသ်ကဲ့သိ့ု သခီျင်းအလုိက ်ပါးစပ်ကိုဖူးကာ၊ ပိန်ကာ၊ လျှာကိုလညး် လှူးကာ၊ လဲှ
ကာပပု၍ လှုပ်ထပးရသည။်) "ငခီထခါင်းငမိုင်ငမိုင်၊ ယာထတာင် ထေကမှ်ာ၊ ငခီထခါင်းငပိုင်လ့ုိ" (ဥက္ကာပျံ)။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ချားတင်ွရှိထသာ ချညခ်င်မှ ချညမ်ျှင်ကို "လုတတ်ာွး" ထခါ်ဘးီတင်ွထေည့်၍ ရစပ်တသ်ည။် စဉ်

ယကက်န်းရကရ်ာတင်ွ အတိုင်ပခညသ်ညလ်ညး်ထကာင်း၊ အဖါကပ်ခညသ်ညလ်ညး်ထကာင်း တစမ်ျှင်နှင့်တစမ်ျှင် ပင့်ကအူမ်ိသဖွယ ်
ယကှသ်န်းထနထသာ အရာ။ စဉ်

ချားတင်ွရှိထသာ ချညခ်င်မှ ချညမ်ျှင်ကို "လုတတ်ာွး" ထခါ်ဘးီတင်ွထေည့်၍ ရစပ်တသ်ည။် စဉ်

စဉ်

အထေညရ်ကရ်န် ယကက်န်းစင်တင်ွ တင်ထေားထသာ ချညမ်ျှင်စမုျားကို မရှုပ်ထထွေးထစရန် လညး်ထကာင်း၊ သပ်ိသညး်ထစရန် 
လညး်ထကာင်း(ဆပ်သာွးဘးီကဲ့သိ့ု) ကကျစသီ်းဘးီပဖင့် ငဖီးထပးသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထသးသယွ၍် ရညှလ်ျားထသာ ချညလွ်န်းငယ။် "ဤအမ်ိရင်ှထလ၊ ပခညမ်ျှင်စပ်ွထက၊ မလွတနုိ်င်ထအာင်" (လွမ်း)။ စဉ်

စဉ်
ဟိ" (ပန်းဝှက်)။ ၂၊အပင်ထွေကမ်ည့် အန်ုးသးီအတင်ွး၌ရှိထသာ ပဖုထဖွးထသာ အလံုးကထလး။ "ပခညဝ်င်ယခူ၊ အုန်းထတာက" 
(ထတး)။

ball of yarn taken from 
a spindle စဉ်
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ကကဝိိ tangld ball of yarn

ပခညသ်းီ န အပ်ချညလံု်း။ spindle

ပခညအ်ထွူေက် ကကဝိိ none

ပခယမ် န Sister-in-law

ထပခာ

ထပခာ ကကိ rude

ထပခာ့၁ ကကဝိိ rude

ထပခာ့၂ ကကိ smoke fish

ထပခာ့၃ န rude

ထပခာ် ကကဝိိ ၁၊ကကမ်းတမ်းထသာအားပဖင့်။ ၂၊ထတာင့်တင်းမာထကျာလျက။် rude

နဝိ ၁၊နူးညံ့ထပျာ့ထပျာင်းထချာမွတပ်ခင်း ကင်းထသာ။ ၂၊ကကမ်းတမ်း ခကထ်ေန်ထသာ။ rude

နဝိ ၁၊ကကမ်းတမ်းခကမ်ာထသာ အထတွ ရ့ှိထသာ။ ၂၊ထတာင့်တင်းမာထကျာ ခကထ်ေထရာ်ရှိထသာ။ ၃၊ထပျာ့ထပျာင်းပခင်း မရှိထသာ။ rude

နဝိ ၁၊နူးညံ့ထပျာ့ထပျာင်းထချာမွတပ်ခင်း ကင်းထသာ။ ၂၊ကကမ်းတမ်း ခကထ်ေန်ထသာ။ rude

ပခက်

ပခက် နဝိ hardy

ကကိ အဆင့်အတန်းစမီှံသည။် ထကာင်းသည။် come up to standard

န ထပခာကထ်သွ ထ့နထသာ ဖကရ်ကွ၊် သစရ်ကွထ်ပါ်၌ တစစ်ုံတစခု်သာွးထသာ အသ။ံ

ပခင်

ပခင်၁ န mosquito

ပခင်၂ ကကိ weigh

ပခင်ကန် န ridge pole

ပခင်ဆီ န သတ္တ ဝါတို၏့ အရုိးအတင်ွး၌ရှိထသာ အဆီ။ marrow

ပခင်ထထောင် န လူတို ့အပ်ိသည့်အခါ ပခင်မကိုကရ်ထအာင် အကာအရအံပဖစပ်ပုလုပ်ထေားထသာ ပါးလမာထသာ ပိတဖ်ျင်၊ ဇာထေညစ်သည။် mosquito net

ပခင်ထပပာက် န တပ်ုထကးွထရာဂါကို ပဖစပွ်ားထစနုိင်ထသာ အထရာင်အဆင်း ထပပာကက်ျားထသာ ပခင်တစမ်ျို း။ mosquito

ပခင်ဖိ န အမ်ိမုိး အပခင်စသညတ်ိုက့ို မထရွ လ့ျားရထအာင် အထေကမှ် ဖိညပ်ှထေားထသာ သစသ်ားတန်း၊ ဝါးလံုးတန်း။ principal rafter

ပခင်ထတာင်း န အရယွအ်စားကို သရိထအာင် ချင့်ရထသာ ခွက။် ချင့်ခွက။်

ပခင့်၁ ကကိ cramp

ပခင့်၂ န bellows

ပခင့်တးီ တးီလုိ ့ ကကိ continuous

ပခင့်ထုိေး ကကိ none

ပခညဝ်င်
အထွူေက်

(ဥပစါ)(အစရာှရန် အလွန်ခကဘ်သိကဲ့သိ့ု) အလွန်ရှုပ် ထထွေးထရာခပန်းလျက။် ထရာယကှရ်ှုပ်ထပွထနထသာ အားပဖင့်။ "သူ့စတိတ်င်ွ
ထလ၊ ပခညဝ်င်အထွူေက၊် ဗရပွကဆူ်" (ပဋါ)။ စဉ်

စဉ်

(ဥပစါ)(အစရာှရန် အလွန်ခကဘ်သိကဲ့သိ့ု) အလွန်ရှုပ် ထထွေးထရာခပန်းလျက။် ထရာယကှရ်ှုပ်ထပွထနထသာ အားပဖင့်။ "သူ့စတိတ်င်ွ
ထလ၊ ပခညဝ်င်အထွူေက၊် ဗရပွကဆူ်" (ပဋါ)။ စဉ်

၁၊မယား၏ ညမီ။ ၂၊ည၏ီ မယား။ ခယမ်။ "ညငီယထ်မာင်လှ၊ ငါ့ပခယမ်လျင်၊ ထတာကလုိကလ်ာ" (ပန်း)။ "သမီးကကာညို ၊ ရစ်
ကာဆုိ၊ နာလုိမညလ်ား၊ ပခယမ်ထချ" (ထတး)။ စဉ်

၁၊ကကမ်းတမ်းသည။် ၂၊ထဒေါသပဖင့် ကျယထ်လာင်စာွ ပပစတ်င်ထပပာဆုိသည။် ကကမ်ိးထမာင်းသည။် ၃၊(ထနပူရှိန်ထကကာင့်) ထပခာကထ်သွ့
မာထတာင့်ထနသည။် စဉ်

စကားသကံကမ်းတမ်း ခကမ်ာစာွ။ ထငါကဆ်တဆ်တ်(စကားထပပာသည။်) စဉ်

ငါးစသညက်ို မီးပဖင့်အိုးကင်းတင်ွထေည့်၍ ကကပ်ထအာင်လုပ်သည။် "ငါးထပခာကက်ို အိုးကင်းတွင် ကကပ်ထအာင်ထပခာ့သည်"။ စဉ်

(မာန) ထထောင်လမား ထမါကမ်ာတတသ်။ူ "စကားထပပာထရ ထကာင်းထကာင်းထပခာ့ထရကာ"။ ကက ိ(စကားကို) ခကထ်ေန်ထမာကမ်ာစာွ 
ထပပာသည။် စဉ်

စဉ်

ထပခာ်ထပခာ်ထငါ်
ထငါ် စဉ်

ထပခာ်ထပခာ်ငတ်
ငတ် စဉ်

ထပခာ်ထပခာ်ထရာ်
ထရာ် စဉ်

၁၊မာထကျာထတာင့်တင်းထသာ။ နူးညံ့ထပျာ့ထပျာင်းပခင်း ကင်းထသာ။ ၂၊(ထနပူရှိန်ပပင်းထသာထကကာင့်) ထသွ့ထပခာကမ်ာတင်း၍ ထန
ထသာ။ ၃၊ကကာပမင့်စာွ ခံနုိင်ရညရ်ှိထသာ။ "ခထမာင်းထကရာမျကဝီ်၊ နှစတ်ရာထက၊ ကမ္ဘာလံုးကို၊ ပခကလ့ုိ်နီ" (ထတး)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ပခကပ်ခက်
ပမည၁် စဉ်

ပခကပ်ခက်
ပမည၂် စဉ်

(အထရကိုထဖါကထွ်ေင်း၍ ထသးွကိုစပ်ုယနုိူင်ထသာ) ပုိးထကာင် တစမ်ျို း။ စဉ်
၁၊ကတ္တား၊ ချန်ိခွင်စသညတ်ိ့ုပဖင့် ပစည္း်၏ အထလးကို သရိထအာင် ချန်ိတယွသ်ည။် ၂၊ဆန်၊ စပါးစသညတ်ိ့ုကို ထတာင်း၊ တင်း
စသညတ်ိ့ုတင်ွ ထေည့်၍ အနညး်အများကို သရိထအာင်လုပ်သည။် "ဖွါးဒေါထဘာင်မှာ၊ ချဉ်ထပါင်းဟင်းနှင့် ခုချင်းထရာင်းရာ၊ ထတာင်း
ပခင်ထခါ်က"(ကဉ္န)။ "ပါစပါးကို အားလံုးပခင်၊ ထတာင်းတစရ်ာလျင်၊ ဆယထ်တာင်းထပျာက်" (သခံျပ်)။ စဉ်

အမ်ိမုိး အပခင်ဝါးထအာကမှ် ဖီလာ(အနံလုိက်) ထေည့်ထေားထသာ သစသ်ားထချာင်း။ "ထုေတထ်လျာကပ်တန်၊ အမ်ိ ပခင်ကန်မှာ၊ မကျန်
ရပဲ" (ထောနု)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

by measure(of grain or 
liquid by cup) စဉ်

၁၊(သားဖွားချန်ိနီး၍) ကမ္မဇထလ လှုပ်ရာှးလာသည။် ၂၊သထန္ဓသား တန်ွးကန်လှုပ်ရာှးလာသည။် "ဖွားဖ့ုိချန်ိကျ၊ နားပါးလညထ်က၊ 
လကသ်ညမ်တိ့ု၊ ရှိစအွသင့်၊ သားရန့်ွလာထက၊ ထတာင်ညာရမှာ၊ ဝမ်းကပခင့်လ့ုိ" (နာရဒေ)။ ၂၊အခံရခကထ်သာ ထဝတနာမျို းကို 
ခံစားရသည။် (ဗုိက်)ထအာင့်သည။် (ဝမ်းပခင့်။) စဉ်

ဝါးပုိးဝါးပဖင့် လညး်ထကာင်း၊ သထံခါင်းပဖင့်လညး်ထကာင်း၊ နှစလံု်းပဖင့်ပဖစထ်စ၊ တစလံု်းပဖင့်ပဖစထ်စ ပပုလုပ်ထေားထသာ ထခါင်းပွခပန်၌ 
ပျဉ်ပပားကို အဝုိကပ်ပု၍ ထလအားထပးထသာ ဖုိ။ ဖုိကျင်။ စဉ်

(ဥပစါ)စညလ်ကခ်တတ်းီသကဲ့သိ့ု မငငိမ်မသက ်တရစပ် လှုပ်ရာှးလျက။် စဉ်
မီးအရှိန်မပပတ ်ထတာကထ်လာကထ်အာင် ပခင့်ထုိေးတကံို ဆဲွ၍လှုပ်ရာှးထပးသည။် "သရီဂုိတထ်တာင်၌ ထုိေရုပ်ရင်ှထတာ်မဟာမုနိဘရုား
ပမတစ်ာွကို လကမင်္ဂျာမင်းနန်ကို နန်းတင်ထသာ ပမန်မာတိ့ုသည ်တစထ်ထောင်ထသာ ပခင့်ထုိေး၍ ထနာကထ်တာ် ထကျာသားကိုလညး် ယူ
ထလ၏"(ထရးှထံုေး)။ "ကန်အလယဝ်ယထ်ဖါင်ကကးီ ဖ့ဲွငပီးထသာ် သကံွဲအဌ်ုထကျာကတ်င်၍ ပခင့်ထုိေးလျက ်ရရဲညဲးီလျင် ထရတင်ွပစ်
ထလ၏" (၎င်း)။ စဉ်
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ပခင့်ထုိေးထုိေးလုိ ့ ကကဝိိ none

ပခင်း၁ န language

ပခင်း၂ ကကိ ၁၊သစဲသညက်ို အနံှအ့စပ်ပဖစထ်အာင် ကကပဲဖန ့သ်ည။် ၂၊ဖျာ စသညက်ို ရညှလ်ျားပပန ့သ်ာွးထအာင်ဆန ့သ်ည။် scatter

ပခင်း၃ န ဝါး၊ ကကမ်ိ စသညတ်ိုက့ို နီှးပဖာ၍ခပ်ကျကဲျ ဲရကလု်ပ်ထေားထသာ တစစ်ုံတစရ်ာ ထေည့်စရာထတာင်း။ bamboo basket

ပခင်းထကာက် ကကိ moan

ပခင်းပခင်း န none

ပခင်းပခင်းနီ န အနီထရာင်ကို အထူေးပပုထသာ အထရာင်။ Blood-red

ပခင်းဇာတိ န Home-town

ပခင်းထူေး၁ န improper

ပခင်းထူေး၂ ကကိ လူမှုထရးအားပဖင့် သင့်တင့်ထလျာ်ကန်မှု မရှိထသာ အပပုအမူများကို ပပုလုပ်သည။် improper

နဝိ လူမှုထရးသတမှ်တခ်ျက ်စညး်ကမ်းအရ မျှတမှန်ကန်ပခင်း မရှိထသာ။ improper

ကကဝိိ လူမှုထရးစညး်ကမ်းအရ မျှတမှန်ကန်ပခင်း ကင်းမ့ဲစာွ။ improper

ပခင်းရာ န မိမိ ပဖစပ်ျကခ့ဲ်သမျှထသာ အထကကာင်းအရာ။

ပခင်းရာသယွ၁် န ပဖစပ်ျကခ့ဲ်သမျှထသာ အထကကာင်းအရာများကို ထစင့စုံလင်စာွ ထလျှာကတ်င်ထပပာဆုိထသာ စကား။ talk back/narrate

ပခင်းရာသယွ၂် ကကိ ယင်းကဲ့သို ့အထကကာင်းအရာများကို ထစင့စုံလင်စာွ ထလျှာကတ်င်ထပပာဆုိသည။် talk back/narrate

ပခစ်

ပခစ၁် န scrape/shred

ပခစ၂် န အန်ုးသးီ ၊သခွားသးီတိုက့ိုပခစသ်ကဲ့သို ့ပခစရ်ထသာ ကရိယိာ။ coconut scraper

ပခစပ်ခစပ်ခာပခာ ကကဝိိ be economical

ငခိုကနှ်စ် ကကိ သထဘာကျနှစသ်ကသ်ည။် အားရပါးရ၊ အားပါးရတရ ပဖစသ်ည။် like

ငခိုင်

ငခိုင် ကကိ

ငခိုင်ငခိုင် ကကိ

ငခိုင့်၁ န ထေမင်း၊ ဟင်းစထသာ စားထသာကဖွ်ယတ်ိုက့ို ထေည့်ကာ လကပ်ဖင့်ဆဲွကိုင်ယရူထသာ ပစည္း်။ pail/bucket

ငခိုင့်၂ န cage

ငခိုင့်ခွက် န အစားအစာတိုက့ို ထေည့်ရထသာ ထစာကန်ကထ်သာ ခွကတ်စမ်ျို း။ bowl

ငခိုင့်ဆဲွ န ထေမင်း၊ ဟင်း စသညတ်ိုက့ို ထေည့်ကာ လကပ်ဖင့် ဆဲွကိုင်သယယ်ရူထသာ ပစည္း်။ ဆဲွချို င့်။ food carrier

ငခိုင့်တံ န ထေမင်းချို င့် အနားထပါကတ်င်ွသင်ွး၍ ထေည့်သည့် လကက်ိုင်တ။ံ handle of lunch box

ငခိုင့်တုံ န ထေမင်း၊ ဟင်း စသညတ်ိုက့ို ထေည့်သည့်ချို င့်။ food carrier

ငခိုင့်အံ န food carrier

(ဥပစါ) ပခင့်ထုိေးတကံိုဆဲွ၍ လှုပ်ရာှးထပးသကဲ့သိ့ု မငငိမ်မသက ်အဆကမ်ပပတ ်လှုပ်ရာှးထပးလျက။် စဉ်

ဘာသာစကားတစရ်ပ်။ (ရခုိင်စကား- ရခုိင်ပခင်း။ ဗမာစကား- ဗမာပခင်း။ အဂမင်္ဂလိပ်စကား- အဂမင်္ဂလိပ်ပခင်း စသည်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဝမ်းနညး်မှု၊ စတိည်စမ်ှု၊ အခကအ်ခဲနှင့် ထတွ့မှုတိ့ုထကကာင့် ထရးှကပဖစပ်ျကခ့ဲ်သမျှထသာ အထကကာင်းအရာ များကို (ပပန်လည်) 
ပမညတ်န်ွထတာကတ်းီသည။် ညညး်တာွးသည။် "အရာတထထွေ၊ ထဟဝန္တာမှာ၊ ပခင်းထကာကထ်တထလ" (ထလာင်းနန်)။ စဉ်

(မာထကျာထသာ) သပ်ွပပား စသညတ်င်ွ စပါးထစ၊့ ဆန်ထစ ့ကျထသာ အသမံျို း။ စဉ်

စဉ်

၁၊ထမွးဖွားရာ အရပ်ထဒေသ။ ၂၊မူလအထပခအထန။ အပဖစအ်ပျက။် အထကကာင်းပခင်းရာ။ အပဖစသ်နစ။် "သားသငူယက်ို၊ ဖွားထလ
သထလာ၊ ငါမင်းထကျာ်မှာ၊ ပခင်းဇာတကိို၊ မသရိဟု" (ဓမ္မသာ)။ စဉ်

၁၊လူမှုထရးအားပဖင့် သင့်တင့်ထလျာ်ကန်မှု မရှိထသာ အပပုအမူ။ အထပပာအဆုိ။ ၂၊မဖွယမ်ရာ။ "အလုိတရုူပ်၊ ပခင်းထူေးပျင်ပျာ၊ ထေင်အ
ရာှးလျင်၊ မယားလုပ်လ့ုိ" (ဝိဇယ)။ စဉ်

စဉ်

ပခင်းထူေး
ပခင်းရာ၁ စဉ်

ပခင်းထူေး
ပခင်းရာ၂ စဉ်

fact or matter about an 
event person စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

၁၊လကသ်ညး်၊ ထပခသညး်စသညတ်ိ့ုပဖင့် ဆဲွငင်သည။် ၂၊ထေကပ်မကထ်သာ အသာွးစန်ွးမျို းပဖင့် အထရးအထကကာင်းထပါ်ထအာင်၊ ပ့ဲကျ
လာထအာင် ငင်ဆဲွသည။် "ထနာကက်န်ုးအရကီိုပစ၊် ရင်အသားကိုပခစ၊် နဖူးလကစ်မ်း၊ မလွတစ်ထီက့" (နတသ်ိုက်)။ စဉ်

စဉ်

အလွန်နညး်ပါးစာွ လကဝ်ယထ်ေားရှိထသာ ပစည္း်ဝတ္တ များပဖင့်။ မရှိမ့ဲရှိမ့ဲ။ ငခိုးငခိုးပခံပခံ။ ချို တ့ဲ့မှု၊ ပင်ပန်းဆင်းရမဲှု စသညတ်ိ့ုကို 
သညး်ခံနုိင်ထသာအားပဖင့်။ ၂၊ထခကျွေတာလျက။် စဉ်

စဉ်

စမ်ိးလန်းစိုထပပငပီး သစပ်င်၏ အခကအ်လကအ်ရကွတ်ိ့ုသည ်ထဝဆာအပ်ုဆုိင်းလျက ်ထကျးငှကမ်ျား သသံာကျူးရင့်လျကရ်ှိထန
ပခင်းထကကာင့် ဝမ်းနညး်ဖွယထ်သာ အပခင်းအရာပဖစသ်ည။်

feeling sorry about 
sense စဉ်

စမ်ိးလန်းစိုထပပငပီး သစပ်င်၏ အခကအ်လကအ်ရကွတ်ိ့ုသည ်ထဝဆာအပ်ုဆုိင်းလျက ်ထကျးငှကမ်ျား သသံာကျူးရင့်လျကရ်ှိထန
ပခင်းထကကာင့် ဝမ်းနညး်ဖွယထ်သာ အပခင်းအရာပဖစသ်ည။်"သစထ်တာမှာရကီကို င်၊ ကျးီငခိုင်ငခိုင်၊ ဆီးနှင်းထကဝီဝီ၊ မှိုင်းရရီထီဇာင်
တထလ၊ ဂနုိင်ထတာမှာ၊ သာယာဝမ်းနညး်ဖွယ်" (ဓမ္မက)။

feeling sorry about 
sense စဉ်

စဉ်

ထတာရုိင်းသတ္တဝါများကိုလညး်ထကာင်း၊ မင်းပပစမ်င်းဒေဏသ်င့်ထသာ သမူျားကိုလညး်ထကာင်း သင်ွးထလှာင်ထေားရာပဖစထ်သာ 
အခန်း။ ထလှာင်အမ်ိ။ "ဖမ်းထေားချို င်ထနှာင်၊ ငှကခ်ျို င့်ထလှာင်သိ့ု" (ရခုိင်ကာ)။ "ကျးီသားငယထ်လ၊ ငခိုင့်မှာထလှာင်ထက၊စမရ
ထလ"(စနန္ဒားဖ့ဲွ)။ "ငခိုင့်လကလွ်တ၊် ငှကပ်မာ" (ကသုတု)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဆဲွချို င့်၏ အဆင့်(တစခု်)။ (ဆဲွချို င့်တစခ်ျို င့်တင်ွ ငါးဆင့်ရှိလျင် တစဆ်င့်ကို ထခါ်ထသာ စကား)။ စဉ်



.

ငခိုင်း နဝိ perry

ငခိုင်းငခိုင်း န ထတာထတာင်၊ သစပ်င်ဝါးပင်စသည့် သာယာပံု တင့်တယပံု်ကို အထူေးပပု၍ ထပပာထသာ စကား။ take pleasure in

ထပခာက်

ထပခာက၁် န ငါးနှင့် တစထ်ပါင်းအထရအတကွ။် ၆။ six

ထပခာက၂် ကကိ scary

ထပခာက၃် ကကိ ၁၊စတိပ်ျကစ်ရာ ပျင်းရငိငီးဖွယ ်ထကာင်းသည။် စိုထပပလန်းဆန်းကကညလ်င်ပခင်း ကင်းသည။် ၂၊စတွစ်ိုပခင်းမရှိ ပဖစသ်ည။် boring

ထပခာက၄် နဝိ ၁၊စတိပ်ျကစ်ရာ ပျင်းရငိငီးဖွယ ်ထကာင်းထသာ။ စိုထပပလန်းဆန်းကကညလ်င်ပခင်း ကင်းထသာ။ ၂၊စတွစ်ိုပခင်းမရှိ ပဖစထ်သာ။ boring

ထပခာကက်ပ်၁ နဝိ ၁၊အသားအထရ ထလျာ့ပါးကျုံယ့ုံထ့သာ။ ပိန်ချုံးထသာ။ ၂၊စတွစ်ိုပခင်း မရှိထသာ။ dry

ထပခာကက်ပ်၂ ကကိ boring

ထပခာကခ်ပ်၁ နဝိ dry/needy

ထပခာကခ်ပ်၂ ကကိ စတိပ်ျကစ်ရာ ပျင်းရငိငီးထငွ ဖွ့ယထ်ကာင်းထသာ။ စိုပပညလ်န်းဆန်းကကညလ်င်ပခင်း ကင်းထသာ။ စတွစ်ိုပခင်း မရှိထသာ။ boring

ကကိ dull

ထပခာကင်ခဲ နဝိ dull

နဝိ needy

နဝိ dull

ကကိ အစားအထသာကခ်ျို တ့ဲ့သည။် ထခါင်းပါးသည။် ပါးရာှးသည။် needy

ကကိ အစားအထသာကခ်ျို တ့ဲ့သည။် ထခါင်းပါးသည။် ပါးရာှးသည။် needy

ထပခာကစ် န ၁၊လူကိုမပူးကပ်ဝ့ံသည့် အထသးစား ဘတုတ်ထစ္တ။ ၂၊လူကိုထပခာကလှ်န ့တ်တထ်သာ ဘတုတ်ထစ္တ။ evil spirit

န လညတ်၊ံ ထပခတရံညှင်ပီး ပဖူးထဖွးထသာ အထမွးအထရာင်ရှိထသာ ဗျို င်းတစမ်ျို း။ egret

ထပခာကထ်ပါက် န ထပခကို သင်ွး၍ ချုပ်ရထသာ သစသ်ားထိေတ။် ထပခထိေတ။် manacle

နဝိ ၁၊အပပစ ်ကင်းစင်ထသာ်။ ၂၊ထချာမွတ ်ထပပပပစထ်သာ။ ၃၊အနာမ့ဲကင်းထသာ။ blameless

န blameless

ထပခာကဘ်လူီး န တစဘ်ကသ်ားထကကာကရ်ွံလ့ာထစရန် တစစ်ုံတစခု် အသင်ွပပုလုပ်၍ ငခိမ်းထပခာကထ်သာ စကားလံုးများ။ frighten

ထပခာကထ်ရာင်း နဝိ အလွန်ထပခာကထ်သွ ထ့သာ။ dry

ထပခာကလှ်န ့် ကကိ လူကို ထကကာကလ်န ့ထ်စသည။် frighten

န dry

ကကိ စိုပပညပ်ခင်း မရှိသည။် ညှို းထသွသ့ည။် ခန်းသည။် dry

နဝိ စိုပပညပ်ခင်း မရှိထသာ။ ညှို းထသွ ထ့သာ။ ခန်းထသာ။ dry

ထပခာကသ်ွိ့ နဝိ စမ်ိးလန်စိုပပညပ်ခင်း ကင်းထသာ။ လတဆ်တပ်ခင်း မရှိထသာ။ dry

ကကိ sit

၁၊(သစပ်င်) ညညီာရစဝုိ်င်းအပ်ုဆုိင်းလျကရ်ှိထသာ။ ၂၊တစပ်င်နှင့်တစပ်င် မနီးလွန်း မထဝးလွန်းထသာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ထကကာကထ်အာင်လုပ်သည။် ထကကာကထ်စသည။် "ထမါ်ရံုငမိုင်ထလ၊ ဂနုိင်ထတာမှာ၊ ထပခာကတ်ုံပါလညး်၊ ငါထရမထလးသျှင်၊ ထီေမထေင်
ထက" (ရာမ)။ "ကိုယထ်သအံ့ထကကာက၊် ပုဏားမှာထလ၊ ထေပ်ကာထပခာကလ့ုိ်၊ ထပခာကတ်ိုင်းကိုပါ"(နာရဒေ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စတိပ်ျကစ်ရာ ပျင်းရငိငီးထင့ွဖွယထ်ကာင်းသည။် စိုပပညလ်န်းဆန်းကကညလ်င်ပခင်း မရှိပဖစသ်ည။် ၂၊ထရကန်ုခန်း၍ ထသွ့သည။် ၃၊
(ဥပစာ)အစားအထသာက ်ချို တ့ဲ့သည။် ထခါင်းပါးသည။် ပါးရာှးသည။် စဉ်

၁၊ထရကန်ုခန်း၍ ထသွ့သည။် ထရစတွစ်ိုပခင်းမရှိ ကန်ုထပျာကသ်ည။် ၃၊(ဥပစါ) အစားအထသာက ်ချို တ့ဲ့သည။် ထခါင်းပါးသည။် ပါး
ရာှးသည။် စဉ်

စဉ်

ထပခာကင်ခီ
ထပခာကင်ခဲ

၁၊အသားအထရ ထလျာ့ပါးကျုံ့ယု့ံထသာ။ ၂၊ပျင်းရစိရာ ငငီးထင့ွဖွယထ်ကာင်းထသာ။ ၃၊စိုပပညသ်ာယာ လန်းဆန်းပခင်းကင်းထသာ။ 
စတွစ်ိုပခင်းမရှိထသာ။ ၄၊အစားအထသာက ်ထခါင်းပါးချို တ့ဲ့ထသာ။ စဉ်

၁၊အသားအထရ ထလျာ့ပါးကျုံ့ယု့ံထသာ။ ၂၊ပျင်းရစိရာ ငငီးထင့ွဖွယထ်ကာင်းထသာ။ ၃၊စိုပပညသ်ာယာ လန်းဆန်းပခင်းကင်းထသာ။ 
စတွစ်ိုပခင်းမရှိထသာ။ ၄၊အစားအထသာက ်ထခါင်းပါးချို တ့ဲ့ထသာ။ စဉ်

ထပခာက်
ထပခာကက်ပ်
ကပ် ၃၊(ဥပစာ)အစားအထသာက ်ချို တ့ဲ့သည။် ထခါင်းပါးသည။် ပါးရာှးသည။် စဉ်

ထပခာကထ်ပခာက်
ငခဲငခဲ

၁၊အသားအထရ ထလျာ့ပါးကျုံ့ယု့ံထသာ။ ၂၊ပျင်းရစိရာ ငငီးထင့ွဖွယထ်ကာင်းထသာ။ ၃၊စိုပပညသ်ာယာ လန်းဆန်းပခင်းကင်းထသာ။ 
စတွစ်ိုပခင်းမရှိထသာ။ ၄၊အစားအထသာက ်ထခါင်းပါးချို တ့ဲ့ထသာ။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထပခာကထ်ပခာက်
ငတ် စဉ်

ထပခာကထ်ပခာက်
ငတင်တ် စဉ်

စဉ်

ထပခာကထ်တာင်
ဗျို င်း စဉ်

စဉ်

ထပခာကပ်ပစ်
စင်၁ စဉ်

ထပခာကပ်ပစ်
စင်၂

အပပစအ်လံုးစုံ ကင်းသည၏် အပဖစ။် ၂၊ထချာမွတ ်ထပပပပစသ်ည၏် အပဖစ။် ၃၊အနာမ့ဲကင်းသ၏ူ အပဖစ။် "ထပခာကပ်ပစစ်င်၊ ညင်း
ပင်မဟ၊ိ ထမရ့ုိကိုယမှ်ာ၊ ထချာတတိိ"(ရုိး)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထပခာက်
သထရာ်၁ (ထေင်)ထပခာကထ်သွ့သည့် အထယာင်၊ အသင်ွ။ စဉ်

ထပခာက်
သထရာ်၂ စဉ်

ထပခာက်
သထရာ်၃ စဉ်

စဉ်

ထပခာင့်ထဆာင်
ထုိေင်

၁၊ထပခဖဝါးနှစဘ်ကက်ို ထပမတင်ွချ၍ ထပခသလံုးသားနှင့် ထပါင်းရင်းထိေကာ ဒူေးနှစဘ်ကက်ိုထစလ့ျက ်ထုိေင်သည။် ၂၊(ဥပစာ) 
ပစည္း်ဥစာ္ ပျကစ်းီ ဆံုးပါးပခင်းသိ့ု ထရာကသ်ည။် ၃၊နာလန်မထူေနုိင်ပဖစသ်ည။် စဉ်



.

ထပခာင်းကတ် န ခဲယဉ်းစာွဆုိးရထသာ ထချာင်း။ cough

ထပခာင်းထပခာက် န သလိပ်ထကာင်းစာွမရပဲ ထချာင်းဆုိးထသာ ထချာင်းဆုိး နာ။ cough

န လညထ်ချာင်းမှခကျွေသဲလိပ် တထပခာင်းထပခာင်း ပမညထ်သာအသ။ံ cough

ကကဝိိ angry

ထပခာင်းဆုိး ကကိ ခံတင်ွးမှ တန်ွးထွေကလ်ာထသာ ထလထကကာင့် လညထ်ချာင်းမှ ခွပ်ခွပ်ဟထူသာအသကံို ပဖစထ်စသည။် cough

န ထချာင်းဆုိးသည့်အခါ ထသးွပါလာတတထ်သာ အနာ။ consumption

ထပခာင်းနက် န ခဲယဉ်းစာွဆုိးရထသာ ထချာင်း။ cough

ထပခာင်းသံ န ထချာင်းဆုိးထသာ အသ။ံ ထချာင်းဟန ့ထ်သာ အသ။ံ cough

ထပခာင်းဟက် ကကိ လညထ်ချာင်းအာထစါကမှ် ကပ်ထနထသာ ခကျွေ၊ဲ သလိပ် စသည ်ထွေကထ်အာင် ထချာင်းဆုိးသည။် cough

ထပခာင်းဟန ့် ကကိ hem

ပခတ်

ပခတ် နဝိ ၁၊နူးညံ့ထပျာ့ထပျာင်းပခင်း မရှိထသာ။ ၂၊ကကမ်းတမ်းထသာ။ ၃၊မာထကျာထသာ။ ၄၊အဖုအပိမ့်ထေထသာ။ rough

ပခတပ်ခတ် န ပခတပ်ခတဟ် ုမာထကျာထသာအရာ၌ထိေထသာ အသ။ံ none

ကကိ dry up

ငခိတ်

ငခိတ် ကကဝိိ quick

ငခိပ်၁ န ၁၊ သရကရ်ကွနှ်င့်ဆင်တ၍ူ ညို မ့ှိုင်းထသာ အထစးထွေကထ်သာ အပင်တစမ်ျို း။ ၂၊ယင်းအပင်မှထွေကထ်သာ အထစး။ gum

ငခိပ်၂ ကကိ မညး်ထမှာင်ထသာ အထရာင်အဝါထွေကသ်ည။် opalescence

ငခိပ်ထချာင်း န ယခင်ကချတိပ်င်များထပါကထ်ရာက၍်၊ ချတိထ်စးများထွေကထ်သာထနရာ။ အရပ်။ lac

ငခိပ်စးီ န ချတိပ်င်မှထွေကထ်သာ အထစး။ lac

ငခိပ်တဆိံပ် န ချတိထ်စးထပါ်တင်ွ ခတနိှ်ပ်ထေားထသာ တဆိံပ်။ seal

ငခိပ်ထပါက် န lac

ငခိပ်ပိတ် ကကိ seal

ပခုတ်

ပခုတ၁် န ညည့်လူတတိဆိ်တသ်ည့်အခါ ပခုတခ်နဲပမညထ်သာအသ။ံ beep at night

ပခုတ၂် ကကိ none

ကကဝိိ move

ကကဝိိ move

ပခုတပ်ခယ် ကကိ ၁၊ ရန်ပပုသည၊် ငငိုပငင် ဆင်းရထအာင်လုပ်သည။် ဝင်ထရာကထ်နှာင့်ယကှ ်စကွဖ်ကသ်ည။် ၂၊ စတိနှ်လံုး ဆင်းရငဲငိုပငင်ထစသည။် oppressive

ပခုတပ်ခက၁် ကကိ လူသတူတိဆိ်တထ်သာ ညည့်အခါတင်ွ ပခုတြ်ခကဟ်ထူသာ ပမညသ်ကံို ကကားရသည။် beep at night

စဉ်

စဉ်

ထပခာင်းထပခာင်း
၁ စဉ်

ထပခာင်းထပခာင်း
၂ (မာန်မာန၊ ထဒေါသအမျက်)ပပင်းထေန်စာွ။ "ထဒေါသအမျက်၊ ထပခာင်းထပခာင်း ထွေက၍်" (ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

စဉ်

ထပခာင်းဆုိးသွီး
ပါ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကဋီုဝင်သည့်အခါပဖစထ်စ၊ တစစ်ုံတစခု် အထကကာင်းကစိပ္ဖင့် မထထေရက်ကးီထံေသိ့ု သာွးသည့်အခါပဖစထ်စ လာမှန်း(လူရှိမှန်း)သထိအာင် 
အဟမ်းအဟမ်းဟထူသာ (ထပခာကဟ်န့်)ထသာ အသကံို ပပုသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပခတပ်ခတ်
ထပခာက်

၁၊ စတွစ်ိုပခင်းကင်းသည။် ထရခန်း၍ထပခာကသ်ာွးသည။် ၂၊ စိုပပညသ်ာယာပခင်း ကင်းသည။် ပျင်းရ ိငငီးထင့ွဖွယထ်ကာင်းသည။် ၃၊မဲွ
ထပခာကသ်ည။် ၄၊အစားအထသာကထ်ခါင်းပါးသည။်ရာှးပါးသည။် "တင်ွးဖျကင်ထဟာက၊် ရာွမတန်ထက၊ ဆွမ်းခံဖျကပ်ျာ၊ ပခတပ်ခတ်
ထကထပခာကလ့ုိ်"(အခင်းထပပာ)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

(စာထရးရာတင်ွ) ပမန်သညထ်ေကပ်မန်ထအာင်။ လုိအပ်သည့်အချန်ိထေက ်ထစာစးီစာွ ထစာစာွငပီးစးီထအာင်။ "စာကို အလျင်အပမန်ငပီး
ထအာင် ငခိတင်ခိတထ်ရးသည်"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ချတိပ်င်ကို ခုတထ်ေစမိ်၍ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ ချတိထ်စးကို ကိုင်မိ၍ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ အဖုအပိမ့်ထေ၍ ထပါကတ်တထ်သာ အနာ
တစမ်ျို း။ (ငခိပ်ကကးီ၊ ငခိပ်ထသျှ၊ ကကကင်ခိပ်ဟ၍ူလညး်ကွဲပပားသည။်) စဉ်

၁၊အထရးကကးီထသာ စာအတိ၊်အထုေပ်၊၀န်ပစည္း်တိ့ုကို  စတိခ်ျရထအာင် လံုပခုစံာ္ချပ်ိပဖင့် ပိတသ်ည။် ၂၊ထကျာင်း၊ အမ်ိစထသာ 
အထဆာကအ်အုံစသညတ်ိ့ုကို အသုံးမပပုနုိင်စမ့်ိထသာငှာ ဥပထဒေအရ(ချပ်ိပိတ၍်) တားပမစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

၁၊ ထဆးထသာကလုိ်၍သစသ်ားမီးကျးီတပံဖင့် ပခစ်(ပခုပ်)သည။် ၂၊လကသ်ညး်ပဖင့် ပခစ်(ပခုပ်)သည။် "စာရွကမှ်ာ မှင်နီပဖင့် ပခုတ်
ပစသ်ည်"။ စဉ်

ပခုတင်ခီပခုတ်
ပခက် မငငိမ်မသက၊် လှုပ်လှုပ်ရာှးရာှး။ "ပခုတင်ခီပခုတခ်က၊် စညထ်တာ်သာကို၊ လာကိုယက ်"(ပန်းဝှက်)။ စဉ်

ပခုတင်ခီပခုတ်
ပခုတ် မငငိမ်မသက၊် လှုပ်လှုပ်ရာှးရာှး။ "ပခုတင်ခီပခုတခ်က၊် စညထ်တာ်သာကို၊ လာကိုယက ်"(ပန်းဝှက်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ပခုတပ်ခက၂် န လူသတူတိဆိ်တထ်သာညည့်အခါတင်ွ ကကားရထသာ အသ။ံ beep at night

န လူသတူတိဆိ်တထ်သာညည့်အခါတင်ွ မသမဲကွဲ ကကားရထသာ အသမံျို း။ beep at night

ပခုတပ်ခုတသ်ံ န beep  

ပခုတမ် န သား၏မယား၊ ထခကျွေးမ။ Daughter-in-law

ပခုတမ်စီ ကကိ သတိုးသမီးကို သတိုးသားအမ်ိသို ့အပုိင်ပုိလုိ့ကသ်ည။် none

ပခုပ် ကကိ sew

ပခုပ်စပ် ကကိ အပ်ပဖင့် ချုပ်သည။် အထေည ်နှစခု်ကို တပူးတညး် ထပါင်းစပ်ထနှာင်ဖဲွ သ့ည။် sew

ပခံ

ပခံ၁ န enclosure

ပခံ၂ ကကိ enclose

ပခံ၃ န seine

ပခံခတ် ကကိ ၀င်းတပ်ကို အကာ အရပံပုလုပ်သည။် enclose

ပခံချ ကကိ fishing

ပခံစညး်ရုိး န အမ်ိ၀င်း ၊ ထကျာင်း၀င်း စသညတ်ိုက့ို ပတ၀်န်းထေားထသာ အကာအရ။ံ fence

ပခံတိုင် န ငါးဖမ်းထသာ ယင်းမလဲရထအာင် စိုကထ်ေားထသာ သစသ်ားထချာင်း။ catch for fish pole

ပခံတပ် န အမ်ိ၀င်း ၊ ထကျာင်း၀င်း စသညတ်ိုက့ို ပတ၀်န်းထေားထသာ အကာအရ။ံ fence

ပခံထွေက် န မိမိပခံမှထွေကထ်သာ ပစည္း်။ ဟင်းသးီ ဟင်းရကွ ်စသည့် သးီနံှများ။ home-grown

ပခံထပါက် န

ပခံပုပ် န ပမစက်မ်းတစထ်လျာတင်ွ ကမ်းနှင့်ငပိုင်လျက ်အငမဲတမ်းကာရခံျထေားထသာ ဝါးပခမ်းထေရမံျားပဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ ငါးဖမ်းကရိယိာ။ fish net trap

ပခံရံ ကကိ ၁၊အနီးအနား တစဝုိ်ကတ်င်ွ တညရ်ှိသည။် ၂၊ဝင်းပခံ အာကာအရ ံပပုလုပ်သည။် enclose

ပခမ်း၁ ကကိ ၁၊တညူစီာွ ခဲွသည။် ထေက၀်ကခဲွ်သည။် ၂၊အထူေးမဟတု ်သာမညအားပဖင့် ခဲွစတိသ်ည။် ၃၊အခမာခမာ ခဲွစတိသ်ည။် dissect

ပခမ်း၂ န part

ပခမ်းကွဲ န quarter a kyat

ပခမ်းစိ န half a kyat

ငခိမ့်

ငခိန ့် ကကဝိိ

ငခိမ့် ကကိ melodiously

ငခိမ့်ငခိမ့် ကကဝိိ sound loudly

ငခိမ့်ငခိမ့်သသဲဲ ကကဝိိ sound loudly

ငခိမ့်ထညာင်း ကကိ melodiously

စဉ်

ပခုတပ်ခုတပ်ခက်
ပခက် စဉ်

(ပခုတပ်ခုတဟ်ထူသာ) တစစ်ုံတစခု်ထသာ အသက့ိုမျှလညး် (မကကားရ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အပ်နှင့် အပ်ချညမ်ျှင်စသညတ်ိ့ုပဖင့် ခုိင်ခန့်ထစရန် ထုိေးသဖ့ဲွီထနှာင်သည။် အပ်ချညမ်ျှင်တိ့ုပဖင့် ချုပ်သည။် " ထေဘန်ိခုနစထ်တာင်၊
မီးထွေကထ်လာင်၊ ပခုပ်ထစာင်မတတ်"(ထတး)။ "ကလိွထမထချငုတစ်တု၊် ထေပိန်ပခုပ်"(ပန်းဝှက်)။ စဉ်

စဉ်

၁၊ အမ်ိ၊ ထကျာင်းစသည့် ထနရာတိ့ုကို ဝန်းပတ၍်အကာအရတံိ့ုပဖင့် ဆီးတားထေားပခင်း။ ၂၊ပန်းမာလ်၊ ဥယျာဥ်၊ သစပ်င်ဝါးပင် စ
သည့်  သးီထွေကပ်စည္း်။ စဉ်

(အနီးအနား) ဝုိင်းပတက်ာရထံေားသည။် စဉ်

ပမစက်မ်းတစထ်လျာတင်ွ ထရတကပ်ဖင့် ပါလာထသာ ငါးတိ့ုကို ထရကျထသာ အခါတင်ွ ကျန်ရစထ်စရန် ဝါးပခမ်းထေရံ(မျကက်င်ွးများ)၊ 
မတရ်ပ်ထထောင်ထသာ ငါးဖမ်းသည့် ယင်းများပဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ ငါးဖမ်းကရိယိာ။ဗဝန်း။ ပမစက်င်ွး။ စဉ်

စဉ်

(ငါးဖမ်းရန်) ပမစက်မ်းထပခထလျာတင်ွ ကမ်းနှင့်ငပိုင်လျက ်ရညှလ်ျားထသာ ယင်းတန်းများပဖင့် ပဖစထ်စ၊ဗ၀န်းပဖင့်ပဖစထ်စပပုလုပ်ထေား
ထသာ ငါးဖမ်းကရိယိာပဖင့် ထထောင်ဖမ်းသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

မိမိထမွးစားထေားထသာ ကကျွေ၊ဲနွား။ (ပခံ) ထဲေမှ ထပါကထ်သာကကျွေ ဲ၊နွား စသည။်
born and bred on own 
farm စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အစတိ။်အပုိင်း။အဖ့ဲ။အ၀က။် "အိုးပခမ်းကွဲ။ အိုးပခမ်းပ့ဲ။ စဉ်

ပုိကဆံ်တစပ်ပား၏ ထလးဖ့ုိတစဖ့ုိ်(ပုိကဆံ်)။ စဉ်

ပုိကဆံ်တစပ်ပား၏ နှစဖ့ုိ်တစဖ့ုိ်(ပုိကဆံ်)။ စဉ်

၁၊ ထေကထ်အာကထ်ပပာင်းပပန် လူးလိှမ့်လျှက။် ၂၊မငငိမ်မသကလ်ှုပ်ရာှးလျက။် "ငါးကိုပယန့်ိမှာ ထေည့်ငပီးထက ငခိန့်ကိုဆီး"။
change or reverse 
position စဉ်

ငငိမ့်ထညာင်းသည။်(ထတးသံ) သာယာချို ထအးသည။် သာယာနာထပျာ်ဖွယထ်ကာင်းသည။် စဉ်

ပပင်းထေန်စာွ(ပမညဟ်ညး်လျှက်)။ "ဘင်ခံထပမာက၊် လက်ခုပထ်ပဖာကသ်ည၊် ထကျာ်ထပမာကအ်သ၊ံ ငခိမ့်ငခိမ့်တညး်"(ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

၁၊(ပဲွလမ်းသဘင်တင်ွလူ) အလွန်စညက်ား များပပားသည ်ပဖစ၍်။ ၂၊ ပပင်းထေန်စာွ ပမညဟ်ညး်လျှက။် စဉ်

ငငိမ့်ထညာင်းသည။်(ထတးသံ) သာယာချို ထအးသည။် သာယာနာထပျာ်ဖွယထ်ကာင်းသည။် စဉ်



.

ငခိမ်း ကကိ thunder roll

ငခိမ်းထပခာက် ကကိ အသပံဖင့်ထကကာကထ်စ၊ လှန ့ထ်စသည။် လှန ့သ်ည။် frighten

ငခိမ်းပ ကကဝိိ shout loudly

ငခိမ်းထမာင်း ကကိ frighten

ပခုံ

ပခုံ န bush

ပခုံကကား န bush

ပခုံဆစ် န ချုံနွယထူ်ေထေပ်ထသာ ထတာအုံ။ ချုံပိတထ်ပါင်း။ bush

ပခုံနု န အနုကို ဟင်းချကစ်ားရထသာ ချုံဖုတပ်င်ငယ ်တစမ်ျို း။ bush

ပခုံပုတ် န အပင်အပ်ုစငုယ။် ချုံအပ်ုကထလး။ bush

ပခုံပျစထ်တာ န ချုံနွယမ်ျား အစမရထအာင် ရှုတထ်ထွေးငငိယကှထ်နထသာ ထတာချုံ။ clump of bushes

ပခုံဗျို င်း န ထနအ့ခါချုံထဲေတင်ွ ထန၍ ညအခါကျမှသာ အစာရာှစားထလ့ရှိထသာ ဗျို င်းငှကတ်စမ်ျို း။ gray  heron

ပခုံမံု ကကိ အားလံုးပခုံ၍ သပိမင်နားလညသ်ည။် သထဘာထပါကသ်ည။် ၂၊အားလံုးပခုံ၍ ပါဝင်သည။် Know-all

ပခုန်း

ပခုန်း ကကိ ရုန ့ရ်င်းခကထ်ေန်သည။် ကကမ်းတမ်းသည။် rough

ပခုန်းပခုန်း န beep at night

ငခို ့

ငခို ့ ကကိ ထငါကင်မ်းသည။် မာန ခကထ်ေန်သည။် ထဒေါသထွေကသ်ည။် angry

ငခိုး န crust of cooked rice

ငခိုးကပ်၁ ကကိ ၁၊ထေမင်း အလွန်ကျက၍် အိုးတင်ွ ကပ်တယွထ်နသည။် ၂၊ထချးထူေသည။် be overcooked

ငခိုးကပ်၂ နဝိ clap

ငခိုးငခီ န ဆားငန်ရညမီှ်ရာတင်ွ ထပါကထ်လ့ရှိထသာ ဟင်းချကစ်ားရသည့် ထပမကပ်ပင်ငယတ်စမ်ျို း။ none

ငခိုးပခံ ကကိ be economical

န none

ငခိုးညို န dove

ငခိုးညင်ှး၁ န ၁၊ချို းငှကအ်ငယစ်ားတစမ်ျို း။ ၂၊ အပဖူနှင့် အပပာထရာင်ရှိထသာ ချို းငှကတ်စမ်ျို း။ dove

ငခိုးညင်ှး၂ န လူ၏ ကိုယခ်န္ဓာတင်ွအပဖူ အကကွထ်ပပာကမ်ျား ထပါ်တတထ်သာ အထရပပားထရာဂါတစမ်ျို း။ Ring-worm

ငခိုးတညက်ျင် န  ၁၊မပခားငခိုးငှကမ်ျားကို ထထောင်ဖမ်းသည့်တယခ်ျို း။ ၂၊ တစပ်ခား ချို းငှကထ်ေကင်ယသ်ည့် အငယစ်ား ချို းငှကတ်စမ်ျို း။ dove

ငခိုးမလုိင်ဘီ န ဝါးပခမ်းကို အထေကသ်ို ့နှစထ်ချာင်းစတီင်၍ ထအာကသ်ို ့တစထ်ချာင်းစခီျ၍ ရကရ်ထသာ ဝါးထေရ ံတစမ်ျို း။ bamboo wall

ငခိုးလင်းပပာ န dove

၁၊(မုိး)ထေစခ်ျုန်း(ရာွ)သည။် ပမညဟ်ညး်သည။် ၂၊ထပခာကသ်ည။် လှန့်သည။် အသပံဖင့်ထကကာကလှ်န့်ထစသည။် စဉ်

စဉ်

မိမိ၏ဂုဏက်ို ကျယထ်သာအသပံဖင့် ထုေတထ်ဖါ်ခမကဟ်ထပပာဆုိလျက။် ၂၊တစဘ်ကသ်ားထကကာကလ်န့်ထအာင် ထအာ်ဟစထ်ပပာဆုိ
လျက။် "ထလာင်းထတာ်ကသု၊ အာလုပ်ဟ၍၊  ငခိမ်းပပခင်းရာက" (ကသုရ)။ "သန်ိးဇိုဠ်ပပည်က၊ ထဂါင်းဆယ်ခွမှာ၊ ငခိမ်းပ
ပခင်းရာ" (ရာမ)။ စဉ်

၁၊သတပု်တသ်ည။် ညဉ်ှးဆဲနိှပ်စကသ်ည။် ၂၊အသပံဖင့်ထကကာကလှ်န့်ထစသည။် ၃၊တစဖ်ကသ်ား ထကကာကလ်န့်ထအာင် 
ငခိမ်းထပခာကသ်ည။် "ကလူနိှပ်စက၊် မိန်းမပျကဟ်၊ု ရကရ်ကရ်ရဲ၊ဲ ငခိမ်းထမာင်းမဲလုိ၊ ရုိကပု်တဆုိ်၍" (ထမျာက်)။ စဉ်

အကိုင်း၊ အခက၊် အရကွ၊် အနွယ ်စသညတ်ိ့ုပဖင့် ထရာထထွေးယကှလ်ျက ်ထပါကထ်ရာကထ်နထသာ အပင်စ။ု ထတာချု။ံ "ဝနကပ်ခု၊ံ ဆူး
ပခုထံတာက၊ အမ်ိငခိုးမကကူ၊ ထတာငခိုးကကူထယာင်" (ဇမ်း)။ "ပမတထ်လးငံုထလ၊ ပန်းပခုထံအာကတ်င်ွ၊ ထလာင်းထကျာ်ထေင်ကို ပမင်
ထသာအခါ (ဓမ္မက)။ စဉ်

၁၊ထတာချုအံကကို အကကား။ ၂၊ထချာကက်မ်းပါး။ "ပခုကံကားအများ၊ သးီပငားထချာကမှ်ာ" (နတသ်ိုက်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ညည့်တတိဆိ်တသ်ည့်အခါ (တစစ်ုံတစရ်ာ သာွးလားသံ) ကကားလုိကရ်ထသာ အသ။ံ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

၁၊တကကူဟူ၍ူ ကတူတထ်သာ ချို းငှက။် "ထရမကျးီချသီတု၊် ငခိုးစန်ွဘတုနှ်င့်" (ထဘာင်)။ "တကကူကကူငခိုးကလူတထ်တ (ထတး)။ 
"အမ်ိငခိုးမကကူ၊ ထတာငခိုးကကူထယာင်" (၎င်း)။ ၂၊ထေမင်းအကျကလွ်န်၍ အိုးတင်ွကပ်ထနထသာ ထေမင်းငခိုး။ စဉ်

စဉ်

၁၊ထဟာင်းနွမ်းထနထသာ။၂၊နှစထ်ပါင်းများစာွ ကကာလွန်းထနထသာ။ (အရာဝတ္တ )။"မင်းပစည္း်ကား ဇာလကထ်ေကက် ပစည္း်မှန်းမ
သ ိငခိုးကပ်နီဗျာယ်"။ စဉ်

စဉ်

၁၊ပင်ပန်းဆင်းရမဲှုတိ့ုကိုသညး်ခံနုိင်စမ်ွး ရှိသည။် ၂၊ပုိကဆံ်ထကကးထငွ စသညတ်ိ့ုကို အကန်ုအကျ နညး်ပါးထအာင် ဆင်ပခင်၍ သုံးစွဲ
သည။် ထခကျွေတာသည။် စဉ်

ငခိုးငယတ်စ်
ထုိေး

ချို းငယတ်ဟန်ုထုိေး အထေကသ်ိ့ု ပျတံကသ်ည့်တိုင်ထအာင်ကာလအပုိင်းအပခား။"ပျတံကထ်လထက၊ငခိုးငယတ်ထုိေး၊ ထရာကခ်ါတုံထလ၊ 
ထတာင်ဟန်ုထုိေးလ့ုိ" (ထဒွေး)။ စဉ်

အညို ထရာင်ရှိထသာ ချို းငှကမ်ျို း။ "ငခိုးညို လင်းပပာ၊ ကျးီဇရကထ်က၊ ငှကဟ်သမင်္ဂာ" (ရာမ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အပ်ုဖ့ဲွထနထလ့ရှိ၍ မဲွပပာထရာင်ရှိထသာ ချို းငှကတ်စမ်ျို း။ "ငခိုးငယလ်င်းပပာ၊ စက္ကဝါနှင့်" (ရာမ)။ "ဇရကတ်မာ၊ ငခို းလင်းပပာနှင့်" 
(ဓမ္မသာ). စဉ်



.

ငခိုးသစပ်မက် န grass

ငခိုးသမ်ိး န ကကက၊် ကကကင်ယ၊်ငှကင်ယ၊် ဖားသငယတ်ိုက့ို ထုိေးသတုဖ်မ်းယစူားထသသာကထ်လ့ရှိထသာ ငှကရ်တဲစမ်ျို း။ hawk

ခွ

ခွ၁ န do not fit

ခွ၂ ကကိ ပင်မမှ အကိုင်း၊ အခက၊် အလက ်နှစခု်သုံးခု စသညခဲွ်ထွေကသ်ည။် ၂၊လမ်းနှစခု် သုံးခု စသည ်ပဖာထွေကသ်ည။် hedge

ခွ၃ ကကဝိိ extreme

ခွကျ ကကိ ၁၊ဟိုမထရာက ်သညမ်ထရာကပ်ဖစသ်ည။် အစအီစဉ်မကျ ကထမာကက်မပဖစသ်ည။် ၂၊ အဆင်မထပပ ထနရာမကျပဖစသ်ည။် does not fit

ခွစကား န တစပ်ါးသနှူင့် ဖီလာဆန်က့ျင် ထပပာဆုိပပုလုပ်တတသ်။ူ act in defiance

ခွစပါး န စပါးအမျို းအမညတ်စခု်။ paddy

ခွစား၁ ကကိ ဟိုဘက၊်ဤဘက၊် နှစဘ်ကစ်လံုးနှင့်ဆကဆံ်၍ အခွင့်အထရးယသူည။် opportunity

ခွစား၂ န ယင်းကဲ့သို ့အခွင့်အထရးယ ူသ။ူ opportunist

ခွစးီ ကကိ ၁၊အထပါ်ကနှစဘ်ကခ္်၍ စးီနင်းတညသ်ည။် ၂၊လမမ်းမုိးအနုိင်ယသူည။် နိှမ်နှင်းသည။် နိှပ်စကသ်ည။် persecute/torment

ခွဆန် န သတူစပ်ါးနှင့် ဖီလာကန်လ့န်ထ့ပပာဆုိပပုလုပ်တတသ်။ူ act in defiance

ခွဆံု န crossroads

ခွတို န ကိုယလံု်းကိုယထ်ေည ်တတုခုိ်င်ကျစလ်စ၍် အရပ်ပပုကထွသာသ။ူ ခါးအထေကပုိ်င်း ရညှ၍် ထပါင်တတံိုထသာ သ။ူ ဂင်တို။ short and stubby person

ခွတိုက် ကကိ ကန်လ့န် ့ဆန်က့ျင်သည။် act in defiance

ခွပစာထေမင်း န ၁၊သဒေ္ဓါတရားမရှိပဲ မတတသ်ာ၍သာ ထကကျွေးရ၊ စားရထသာ ထေမင်း။ ၂၊ လူထသအတကွ ်ချကယ်ရူထသာ ထေမင်း။ knock

ခွပတာ ကကဝိိ deter

ခွဖဲ န အပွင့်ထလးပွင့်ပါထသာ ဖဲချပ်။ poker

ခွါ၁ န pigeon

ခွါ၂ န ကကျွေ၊ဲ နွားတရိစိ္ဆာန်တို၏့ ထပခထချာင်း၊ လကထ်ချာင်း အစန်ွးဖျားထေားထသာမာထသာအရာ။ hoof

ခွါ၃ ကကိ peel off

ခွါတိုင်း ကကိ imitate

ခွါထထောင် ကကိ ၁၊ထပခဖျားကို ထပမတင်ွ ထထောကထ်ေားငပီး ဖထနာင့်ကို အထပါ်သိုထ့ထောင်ထေားသည။် ၂၊မာန ထထောင်လမားသည။် arrogant

ခွါနာ န ကကျွေ၊ဲနွားတရိစိ္တာန်တိုတ့င်ွ ထပခဖျားလကဖ်ျား၌ ပဖစတ်တ၍် ကးူစကတ်တထ်သာအနာထရာဂါ။ foot and mouth disease

ခွါနာကျ ကကိ ကကျွေ၊ဲ နွားတရိစိ္ဆာန်တို၏့ လကဖ်ျား ထပခဖျားတင်ွ အနာထရာဂါ ကျထရာကသ်ည။် foot and mouth disease

ခွါငပီး ကကိ ၁၊ထဝးရာသို ့ထွေကသ်ာွးသည။် ဖဲထရာှင်သည။် ခဲွခွါသည။် ၂၊ သထဘာကွဲလဲွသည။် ကွဲပပားပခားနားသည။် leave

ခွါဖိနပ် န ဆင်၊ပမင်း၊ကကျွေ၊ဲနွားစသညတ်ို ့ထပခထထောကတ်င်ွ ခွါရှိထသာ အပုိင်း။ hoof

ခွါရာတိုင်း ကကိ imitate

ခီွ

အရုိးထသးငယ၍်ထပမတင်ွ ထွေားထပါကထ်လ့ ရှိထသာ ပမကတ်စမ်ျို း။(ယင်းပမကမ်ျို းကို များထသာအားပဖင့် ချို းငှကမ်ျားအသိုကတ်င်
ထလ့ရှိသည။် ထတာ်ရံုတန်ရံုပဖင့် မထသထသာ ပမကတ်စမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

၁၊ပင်မမှ အခကနှ်စခု်၊ သုံးခုခဲွထွေကထ်သာ အရာ။ ၂၊လမ်းနှစခု်၊ သုံးခုစသညပ်ဖာထွေကထ်သာ အရပ်။ ၃၊စပါးအမျို းအမညတ်စခု်။ ၄၊
ဟိုမထရာကသ်ညမ်ထရာက ်ပဖစရ်ထသာ အထပခအထန။ ၅၊ဆန့်ကျင်ဖီဆန်ပခင်း။ ကန့်လန့်ဖီလာပဖစပ်ခင်း။ စဉ်

စဉ်

အလွန်အမင်း။(ထေမင်းစားသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

နှစသ်ယွနှ်စပ်ဖာသိ့ုမဟတု ်အဖျားဆံုကျအရပ်။ လမ်းဆံု။ "ထတာင်စဉ်ထူေထေပ်၊ လီှကားပတ၊် မပပတတ်င့်တယ၊် လမ်းခွဆံုမှာ၊ငါတိ့ု
ထရာကလ်တထ်တ" (ဝမ္မက)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

မသကဆုိ်င်သထူတထွရာှင်ထလ၊ ဖယထ်လ၊လဲွထစဟ ုဟန့်တားပမစသ်ပဖင့် ။ ကက ိယင်းသိ့ု ဟန့်ဆီးတားပမစသ်ည။်န ယင်းသိ့ုဟန့်ဆီး
တားပမစထ်သာ စကား။ စဉ်

စဉ်

ခုိငှက။် " ဘငဲန်းစားတုံ၊ ခွါစားတုံ" (ထတး)။ စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်မှ တစစ်ုံတစရ်ာတယွက်ပ်ထနသညက်ို ကာွထအာင်လုပ်သည။် " နပျို းသးီအခံွခွါထရ" ၂၊ တစထ်နရာရာမှ ထရာှင် 
ဖယထွ်ေကသ်ည။် စဉ်

(ဥပစာ) ခွန်အား စမ်ွးအားချင်း တမူတ ူအငပိုင်ပပုသည။် ယဉ်ှဘကင်ပိုင်ဆုိင်သည။် တပုသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) ခွန်အား စမ်ွးအားချင်း တမူတ ူအငပိုင်ပပုသည။် ယဉ်ှဘကင်ပိုင်ဆုိင်သည။် တပုသည။် စဉ်



.

ခီွ၁ ကကိ coil

ခီွ၂ ကကိ gather firewood

ခီွ၃ ကကိ secret

ခီွ၄ ကကိ be stained

ခီွ၅ န lifeboat

ခီွခီွပပတ် နဝိ rankle

ခီွခီွသ၁ီ ကကိ coil

ခီွခီွသ၂ီ ကကဝိ ထပခ၊ လကအ်င်အားယတုထ်လျာ့၍ နွမ်းလျထခွယိုင်ထသာ အားပဖင့်။ totter

ခီွယိုင် ကကိ ခွန်အားကန်ုခန်း၍ အလွန်ပင်ပန်းနွမ်းလျသည။် totter

ခီွထသျှ န lifeboat

ခီွး၁ န dog

ခီွး၂ န sweat

ခီွးကတက် န အမ်ိထရှ ဘ့ကတ်င်ွ အမ်ိမ၏ ကကမ်းပပင်ထေကနိှ်မ့်၍ ပပုလုပ်ထေားထသာအဆင့်။ ဖိနပ်ခကျွေတခ်န်း။ doorstep

ခီွးကျကျ ကကိ suffer a downfall

န သတူစပ်ါးထံေ အနိှမ်ခံရထသာ ဘဝ။ ၂၊ဖိစးီနိှပ်စကခံ်ရသည၏် အပဖစ။် persecute/torment

ခီွးကျင့်ကျင့် န ၁၊ယတုည်ံ့ထသာ အပပုအမူ။ ၂၊ လူမူထရးအားပဖင့် သင့်တင့်ထလျာ်ကန်မူမရှိထသာ အပပုအမူမျို း။ Improper manner

ခီွးကျင့်ခီွးကကံ န ၁၊လူမဆန်ယတုည်ံ့ထသာ အကကအံစမီျို း။ ၂၊မဖွယမ်ရာထသာအလုပ်အကိုင်များကို လုပ်ကိုင် ကကစံညပ်ခင်းမျို း။ Improper manner

ခီွးခနင်း န ထခွး၏ ပါးစပ်။ ခံတင်ွး။ dog’s mouth

ခီွးချးီပင်နာ န လညထ်ချာင်းမှ တကကူပူမညင်ပီး သလိပ်ဆုိပိ့တက်ာ အသကရ်ှူ ကျပ်ထသာ ထချာင်းဆုိးနာတစမ်ျို း။ cough

ခီွးချးီမှို န mould

န ဟင်းချကစ်ားသည့် ဟင်းနုနယပ်င်တစမ်ျို း။ species of amaranth

ခီွးငခီထထောက် န အထပခ ထလးထချာင်းတပ် ထုိေင်စရာခံု တစမ်ျို း။ chair

ခီွးစားဝကစ်ား ကကဝိိ with ardor

ခီွးတဝူကတ်ူ န ထပခလကတ်ို၍ နှုတသ်းီရညှင်ပီး ဉီးထခါင်းပုိင်းဝကနှ်င့်တ၍ူ၊ ထနာကပုိ်င်းထခွးနှင့်တကူာ တင်ွးထအာင်းထန တရိစိ္ဆာန်တစမ်ျို း။ badger

ခီွးထတာကပ်င် န ထခွးစားလျင်ထတာကသ်ညဟ် ုဆုိထသာ၊ ခါးထသာအရသာရှိထသာ သးီရကွရ်ှိသည့် နွယပ်င်တစမ်ျို း။ dregea climber

ခီွးထတာင်းကကးီ န ရုိးရုိးထခွးထေကက်ကးီထသာ ထခွးထီေးကကးီ။ big dog

ခီွးထွေကသ်ယံို ကကဝိိ sweat

န သတူစပ်ါးထလးစားပခင်းကို မခံရသည၏် အပဖစ။် ဖိစးီနိှပ်စက ်ခံရသည၏် အပဖစ။်  သတူပါးထံေ အနိှမ့်ခံရထသာ ဘဝ။ downtrodden

ခီွးပုိင်ဝကပုိ်င် စညး် a kind of pig

ခီွးငပီးဝကင်ပီး ကကဝိိ fled helter-skelter

၁၊တန့်ွ လိပ်သည။် ၂၊ အဝုိင်းပဖစထ်အာင်လုပ်သည။် ၃၊ ထကးွဝုိက၍် တညရ်ှိသည။် "ခမီ တင်ွးထဲေ၌ ခီွထနသည။် စဉ်

(ထေင်းကို) ရာှထဖွသမ်ိးဆညး်သည။် "ရာှပငားဖီွဖီွ၊ ထေင်းထရာင်းခီွ၍ " (ကင်းမထဟာ်)။ စဉ်

ကျစလ်ျစသ်ပ်ိသညး်စာွ သိုမီှးသမ်ိးဆသညး်သည။် "သားမယားကိုထတာင် မထပပာ၊ ဝမ်းထဲေမှာ ခီွထေားထရ "။ စဉ်

ထံုေး၊ အိုးမဲစသညပ်ဖင့် အပဖူအမညး်အကကွထ်ေင်ထစသည။် " ထံုေးခီွ၊ အိုးမဲခီွတမ်း ကစားသည်" ။ စဉ်

သထဘာ၊ ထရယာဉ်စသညတ်ိ့ု၌ အထရးကကးီလျင် အသုံးပပုရန် တင်ထဆာင်ယလူာထသာထလှငယ။် "တကက်ကသးီသးီ၊ ထလှသငယ်
ထလ၊ ခီွမှာစးီထက၊ခတင်ပီးသာွးထထွေ " (ထောနု)။ စဉ်

(အသညး်ကိုအပ်နှင့် ဆွသကဲ့သိ့ု) အလွန်နာကျညး်ထသာ။ စဉ်

ထကးွဝုိက၍်၊ ထခွ၍ထသသည။် " ထခမကဲ့သိ့ု ခီွ၍ ထသထနသည ်"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

သထဘာ၊ ထရယာဉ်စသညတ်ိ့ု၌ အထရးကကးီလျင် အသုံးပပုရန် တင်ထဆာင်ယလူာထသာထလှငယ။် "တကက်ကသးီသးီ၊ ထလှသငယ်
ထလ၊ ခီွမှာစးီထက၊ခတင်ပီးသာွးထထွေ " (ထောနု)။ စဉ်

၁၊ကိုကတ်တ၊် ထဟာင်တတ၊် ရန်မူတတထသာ တရိစိ္ဆာန်မျို း။ ၂၊(ခီွးဟု) လူကိုနိှမ့် ချ၍ထပပာဆုိထသာ စကားလံုး။ "ဟိုလူပျို ၊ ခီွး
ကိုကလ့ုိ်ငုိ- ငုိ" (ထတး)။ စဉ်

ထမွးညင်းထပါကတ်ိ့ုမှ ယိုထွေကလ်ာထသာ ထရကကည။် " တစထ်ယာကမှ်ာယပ်နှင့်ဝယ၊် ပူသညပ်မင်ထသာ်၊ ခတက်ာခတက်ာနီ၏၊ ခီွးယို
ထထွေစးီကျကာ "(ဗမာချီ)။"ကာယကိုယမှ်ာ၊ ထွေကယ်ိုစးီထက၊ ခီွးစက်စကနှ်င့်" (ထောနု)။ စဉ်

စဉ်

၁၊ အကျနာသည။် ၂၊ ထခွးကဲ့သိ့ု ယတုည်ံ့သမ်ိဖျင်း နစမွ်န်းယတုထ်လျာ့သည။် အဆင့်အတန်း စသညတ်ိ့ု ပဖစသ်င့်သည့် သညထ်ေက်
ထလျာ့နညး်သာွးသည။် "ထကကာင်ကျမ ကျ၊ ခီွးကျကျထရ" (ပံု)။ စဉ်

ခီွးထကျာ်
ထကကာင်ထကျာ် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပုိကက်န်ွ၏အကကွ၊် ဇာထပါကက်ဲ့သိ့ု အထပါက်် ကကွပ်ါထသာ မှို တစမ်ျို း။  ယင်းမှိုကို မှိုနာထပါကရ်ာတင်ွမှိုထဆးအပဖစအ်သုံးပပု
သည။်  စဉ်

ခီွးချးီဟင်းခ
နွယ် စဉ်

စဉ်

( ငတမွ်တထ်နထသာ ထခွး၊ ဝကသ်ည်) ငမ်းငမ်းတက ်(စားသကဲ့သိ့ု)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ထခကျွေးများဒီေးဒီေးယိုစးီကျလျက။် ၂၊ ပင်ပင်ပန်းပန်း အလုပ်ကကမ်းများကိုလုပ်ရထသာထကကာင့် ထခကျွေး များပပားစာွယိုစးီကျထသာအားပဖ
င့်။ စဉ်

ခီွးနင်းထကကာင်
နင်း စဉ်

၁၊(ထခွးဝကက်ဲ့သိ့ု အကျင့်) တညူခီျကက်ို နှိုင်းယဉ်ှ၍ပပထသာစကားလံုး။ ၂၊လူ၏ ကျင့်ဝတတ်ရားအားပဖင့် နိမ့်ကျထသာ သထဘာ။ စဉ်

(တန်ုလှုပ်ထချာကခ်ျားထနထသာ ထခွး၊ ဝကစ်သညတ်ိ့ုသည်) စတိတ်ညင်ငိမ်ပခင်းကိုမရပဲ (လွတရ်ာသိ့ု ထပပးသာွးသကဲ့သ့ုိ။) စဉ်
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ခီွးထပပာင် န အရယွထ်ရာကင်ပီးထသာထခွးထီေး။ မကကးီမငယ ်အလယအ်လတပ်ဖစထ်သာ ထခွးထီေး။ male dog

ခီွးဖင်ထပခာက် နဝိ dry dog bein

ခီွးဖင်တာွး ကကိ ထခွးသည ်ဖင်ကိုထပမကကးီ ပပင်၊ ကကမ်းပပင် စသညတ်င်ွ ချ၍ ဒေရတွတ်ိုကဆဲွ်သည။် of clay

ခီွးပဖစဝ်ကပ်ဖစ် ကကဝိိ dog pig

ကကဝိိ dog pig

ခီွးမတုံး န ထခွး၏ အငမီး။ tail

ကကိ none

ခီွးထယပုိး န ထသးငယထ်သာ ပုိးထကာင်ငယတ်စမ်ျို း။ flea

ခီွးရူးနာ န ထခွးအကိုကခံ်ရ၍ ပဖစတ်တထ်သာ အနာထရာဂါ။ rabies

ခီွးရူးပပန် ကကိ ထခွးရူးထရာဂါ ပပန်လညပ်ဖစသ်ည။် ထေသည။် rabies

ခီွးရင့်ွပပာ၁ န stray dog

ခီွးရင့်ွပပာ၂ န stray dog

ခီွးလခပတသ်းီ န အညာှတတံင်ွတစဘ်ကတ်စလံု်းစ ီသယွတ်န်း၍ သးီထသာ နွယပ်င်တစမ်ျို း။ cowhage

ခီွးလယာ န ပပားချပ်ချပ်ရှိထသာ ငါး တစမ်ျို း။ fish

ခီွးလင်ကျ န fool

ခီွးလင်ပပည် န mating

ကကဝိိ ၁၊အားနာမှု ကင်းမ့ဲစာွ။ ၂၊ ရုိထသထလးစားမှု မရှိပဲ။ Do not fear

ခီွးဝင်စား န တစပ်ခားအရပ်မှ လာ၍ကပ်ခုိထနထသာ ထခွး။ dog

ကကိ just like dog dead

ခီွးသင်းထပါင်း န မိတလုိ်ကထ်နထသာ ထခွးအပ်ုစ။ု mating

ခဲွ

ခဲွ ကကိ divide

ခဲွပခား ကကိ တစက်ွဲတစသ်န်စ့ပီဖစထ်အာင်ပုိင်းကန် ့သတမှ်တသ်ည။် differentiate

ခဲွပခမ်း ကကိ differentiate

ခဲွခွါ ကကိ ထဝးလံကာွလှမ်းရာသို ့သာွးသည။် သးီပခားပပု၍ ပခားနားထနသည။် part

ခဲွစတိ် ကကိ operation

ခဲွထတာင်း န တစဆ်ယ့်ထပခာကပ်ပညဝ်င်ထသာ ထတာင်း။ basket

ခဲွတမ်း န မိဘတို၏့ အထမွအနှစပ်ဖစထ်သာ ပစည္း်တိုက့ို သားသမီးတိုအ့ား ထုိေကတ်န်သည့်အထလျာက ်ခဲွထဝထပးရုိး အစဉ်အလာ။ quata

ခဲွထေား ကကိ အတထူနရာမှ တစသ်းီတစပ်ခားစ ီထေားသည။် isolate

ခဲွထေက် ကကိ ထေကပ်ခမ်းခဲွသည။် တညူသီညပ်ဖစထ်စ၊ မတညူသီညပ်ဖစထ်စ နှစခု် ပခမ်းထေားသည။် bipartite

စဉ်

ပိန်ကပ် ကကုလီှံ၍ အသားနှင့်အရုိး ထိေစပ်လုထသာ (ထခွး)။ စဉ်

စဉ်

(ဥပစါ) (ထခွးကဲ့သိ့ု) အသုံးမကျပဖစရ်သည။် ယတုည်ံ့နမ့်ိ ကျထသာ အပဖစသ်ိ့ု ထရာကသ်ည်။ စဉ်

ခီွးဘရားဝက်
ဘရား

ထခွးလုိ၊ ဝကလုိ် ( ထနပခင်း၊ စားပခင်း။ ထသပခင်း) ထလးစားတန်ဖုိးထေားပခင်း မရှိပဲ။ ထစာင့်ထရာှကထိ်ေန်းသမ်ိးပခင်း မရှိပဲ။ 
ပစစ်လကခ်တပ်ဖစလ်ျက။် စဉ်

စဉ်

ခီွးမဒံုေးကျန်ိ
ထတာကစ်ပ်ွ

ထပပာသည့်အတိုင်း အထရှ့တင်ွသာ မှန်ပါ ဘရုား၊ တန်ပါဘရုားစကားကို နာခံသလုိလုိနှင့်၊ ကယွရ်ာတင်ွ ထေင်သလုိလမဲဖယင်ပီး လုပ်
သည။် (မူလနဂုိအတိုင်းပဲ ပဖစသ်ည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(စတိ်) မတညမ်ငငိမ်လွင့်ပါးထနထသာ ထခွး။ ထခွးထလထခွးလွင့်။ စဉ်

(ဥပစါ ) (ထခွးထလထခွးလွင့်ကဲ့သိ့ု) ရည်မှန်းချကမ်ရှိပဲ ထရာကတ်တရ်ာရာသာွးလာထနတတ်သ။ူ စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ထခွးကဲ့သိ့ု) အသဉိာဏက်င်းမ့ဲ၍ နိမ့်ကျလွန်လွန်းသ။ူ စဉ်

၁၊မိတလုိ်ကထ်နထသာ ထခွးအပ်ုစ။ု ၂၊ (ထခွးကသဲိ့ု အရကှအ်ထကကာက ်မရှိ) ကထိလသာ ထသာင်းကျန်းထသာ အရပ်။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ခီွးဝင်ထကကာင်
ဝင် စဉ်

စဉ်

ခီွးသီ-သီ (ထခွးကဲ့သိ့ု) ထသပခင်းဆုိးပဖင့်ထသသည။် စဉ်

စဉ်

၁၊အစတိစ်တိ ်ကွဲထစသည။် ထေကပ်ခမ်းကွဲသည။် " ထကျာကတ်ုံးကို တနှူင့်ရုိကခဲွ်သည်" ။ ၂၊ အတထူနရာမှ ဖဲခွါထွေကသ်ည။် ၃၊(အ
တတု၊် အခွန်၊ ထငွစသညတ်ိ့ုကို) ကန့်သတထ်ေားသည့်အတိုင်း ထကာကခံ်ယသူည။် "တစသ်းီတစပ်ခမ်းစ ီခဲွထေားသည ်"။ စဉ်

စဉ်

၁၊အသးီအပခားစ ီပုိင်းကန့်သည။် "စစိုံထဝငှ၊ ခဲွပခမ်းကက၏"။ ၂၊ စဉ်းစားထဝဖန်သည။် စဉ်

စဉ်

အစတိစ်တိပ်ဖစထ်အာင် ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ အကွဲကွဲပဖစထ်အာင် ထသာ်လညး်ထကာင်း၊အပခားပခားစထီအာင် ထသာ်လညး်ထကာင်း 
ပပုလုပ်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ခဲွထွေက် ကကိ ၁၊အသင်း၊ အစအုတ ူယဉ်ှတွဲထနရာမှ ထရာှင်လဲွသာွးသည။် ၂၊အပါးမှ အထဝးသို ့ဖဲခွာထွေကသ်ည။် secede/branch out

ခဲွပံုကျ န မိဖတို၏့ အထမွပစည္း်များကို အထမွစားပဖစထ်သာ သားသမီးတိုအ့ား မျှထဝထပးထသာ စနစ။် quata

ခဲွပဖာ ကကိ ၁၊ထဝဖန် သုံးသပ် စစီစသ်ည။်   ၂၊ စဉ်းစား ဆင်ပခင်သည။် manage

ခဲွဝီ ကကိ တစသ်းီတသန်စ့ ီခဲွကန်၍့ ထပးသည။် ပုိင်းပခား၍ ထပးသည။် managec

ခွက်

ခွက် န cup

ခွကထ်ချမုန် ့ န steamed rice cake

ခွကခ်ျင်းစင် ကကိ A drink be death 

ခွကခ်ျင်းငပီး ကကိ A drink be death 

ခွကခ်ျင်းလန် ကကိ A drink be death 

ခွကခွ်င်း န type of instruments

ကကိ အဆင့်အတန်းတညူသီည့် ဘဝတအူချင်းချင်း သထဘာကွဲလဲွ ရန်ပဖစက်ကသည။် disagree

န စန်ုး၊ ဘတု၊် တထစ္ဆ စထသာ မထကာင်းဆုိးဝါးတိုက့ို အစာထေည့်ထကကျွေးရထသာအထပခပါထသာ ထခါပန်းထတာင်း။ knock cup

ခွကထ်ပါင်းမုန် ့ န steamed rice cake

ခွကထ်မှာက် ကကဝိိ moderate eating

ခွင်

ခွင်၁ န make or build a fire

ခွင်၂ နဝိ bowleg

ခွင်ခထနာက် န tripod stand

ခွင်ခထလာက် န tripod stand

ခွင်ငခီထထောက် န ထေမင်း၊ ဟင်းချကရ်န် အိုးကို ခုခံထထောကပ်င့်ထေားထသာ အထချာင်းအတ။ံ tripod stand

ခွင်ဆရာ န ပုိင်းပခား သတမှ်တထ်ေားထသာ အပ်ုချုပ်မှုဆုိင်ရာ နယပ်ယခ်ရုိင် တစခု်ကို အပ်ုချုပ်ထသာ အပ်ုချုပ်ထရးမှုး။ နယပုိ်င်။ feudal lord

ခွင့် န ၁၊အထကကာင်းကစိ ္တစစ်ုံတစခု်ကို အချုပ်အချယက်င်းမ့ဲစာွ ထဆာင်ရကွနုိ်င်ထရး။ အခွင့်။ ၂၊အမှု။ကစိ။္အထကကာင်း။ leave

ခွင့်တိုင် ကကိ ကျထရာကသ်ည့် တာဝန်ပျကက်ကွမ်ှုထကကာင့် ဥပထဒေအရ ထတာင်းပန်သည။် ask leave

ခွင့်ထတာင်း ကကိ အထကကာင်းကစိတ္စခု်ခုကို အချုပ်အချယက်င်းမ့ဲစာွ ထဆာင်ရကွနုိ်င်ရန် ထတာင်းပန်သည။် ask permission

ခွင့်ပီး ကကိ အထကကာင်းကစိတ္စခု်ခုကို အချုပ်အချယ ်ကင်းမ့ဲစာွ ထဆာင်ရကွနုိ်င်ရန် ထတာင်းပန်သညက်ို ဆန္ဒအတိုင်း ပဖစထ်စသည။် give permission

ခွင့်ပန် ကကိ အထကကာင်းကစိတ္စခု်ခုကို အချုပ်အချယက်င်းမ့ဲစာွ ထဆာင်ရကွနုိ်င်ရန် ထတာင်းပန်သည။် ask leave

ခွင့်ပပု ကကိ အထကကာင်းကစိတ္စခု်ခုကို အချုပ်အချယ ်ကင်းမ့ဲစာွ ထဆာင်ရကွနုိ်င်ရန် ထတာင်းပန်သညက်ို ဆန္ဒအတိုင်း ပဖစထ်စသည။် give permission

ခွင့်ယူ ကကိ ကျထရာကသ်ည့် တာဝန်ပျကက်ကွမ်ှုအတကွ ်ဥပထဒေအရ အခွင့်အထရးထပးရန်ထပပာဆုိသည။် take leave

ခွင့်ရက် န လုပ်ငန်းထဆာင်ရကွမ်ှုကစိက္င်းရင်ှးစာွ ထနခွင့်ရထသာ ရက။် leave

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ချို င့်ထနထသာ အရာ။ ၂၊ အတင်ွးသိ့ုချို င့်၍ လုပ်ထေားထသာထေည့်ထစရာ။ " ငါးခွက။် ဟင်းခွက ်စသည ်" စဉ်

ဆန်ကို ညကထ်အာင်ထထောင်းထေားထသာ မုန့်မှုန်ပဖင့် ခွကတ်င်ွထေည့်၍ ထပါင်းအိုးအထေက၌် တင်ကာ ထပါင်းထေားထသာ စားစရာ မုန့်
တစမ်ျို း။ စဉ်

(ထဆး) တစခွ်ကတ်ိုကပ်ခင်းပဖင့် ထသပခင်းအဆံုးသိ့ု ထရာကသ်ည။် စဉ်

(ဥပစါ) (ထဆးတစခွ်ကတ်ညး်ပဖင့် ထသပခင်းအဆံုးသိ့ု ထရာကသ်ည။် စဉ်

(ထဆး) တစခွ်ကတ်ိုကပ်ခင်းပဖင့် ထသပခင်းအဆံုးသိ့ု ထရာကသ်ည။် စဉ်

ထကကးပပားဝုိင်းနှစခ်ျပ်၏အလယခွ်ကတ်င်ွ ကကို းတပ်၍ အချင်းချင်း ခတတ်းီရထသာ တရူယိာတစမ်ျို း။ " သသံာခွကခွ်င်း၊ ခရုသင်း
သည၊် ဒံုေမင်းတပုိံး၊ သငံပိုင်နှိုးလျက်" (ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

ခွကထ်စာင်း
သတ် စဉ်

ခွကထ်တာင်း
ပပန် စဉ်

ဆန်ကို ညကထ်အာင်ထထောင်းထေားထသာ မုန့်မှုန်ပဖင့် ခွကတ်င်ွထေည့်၍ ထပါင်းအိုးအထေက၌် တင်ကာ ထပါင်းထေားထသာ စားစရာ မုန့်
တစမ်ျို း။ စဉ်

အလွန်အကကျွေံ(စားသည။်) အလွန်အမင်း (စားသည်)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်
ထေမင်းချကရ်န် ဖုိခံုထလာကဆုိ်င်ထေားသည့် မီးဖုိ။ "ထေမင်းကျကထ်က ခွင်ကအိုးကိုထုေတယ်ခူ။ ၂၊အပ်ုချုပ်မှုဆုိင်ရာ အရပ်
အပုိင်းအပခား။ ကန့်သတ ်ပုိင်းပခားထေားထသာ အရပ်ထဒေသ။ အကျယအ်ဝန်း။ ၃၊တစခွ်င်တစပ်ပင်။ တစစ်တုစဝ်န်း။ လူတလမား။ 
"ပတပ်တမိွ်န့်ကျင်၊ ရကက်န်းခွင်ကို၊ ဝင်ရံုဝင်ခ့ဲ" (နာရဒေ)။ "ပမကကာထညာင်တင်ွ၊ အထဆာင်ခွင်က၊ ပပင်သိ့ုထွေကပ်ါ" (ဓမ္မသာ)။ 
"တိုင်းကကးီသခင်၊ ထုိေအသျှင်လညး်၊ လ့ူခွင်ထကျာ်ကကား " (ထရးှထံုေး)။ စဉ်

၁၊အ နညး်ငယထ်ကးွဝုိကထ်သာ။ 'ငခီခွင်၊ လကခွ်င် စသည။်' ၂၊ပပားချပခ်ျပ်ရှိထသာ။ "ထိေပ်ခွင်မာှ ထလာကစ်ာသးီကျလ့ုိ သွီးထွေက ်
ထတ" စဉ်

ရမ့ံထပမပဖင့် လညး်ထကာင်း၊ သပံဖင့် လညး်ထကာင်း ထေမင်း၊ ဟင်းချကရ်ာ၌ မီးရျန်ိထေကတ်င်ွ အိုးတင်ရန် ပပုလုပ် ထေားထသာ ပစည္း်။ 
ဖုိခထနာက။် စဉ်

ရမ့ံထပမပဖင့် လညး်ထကာင်း၊ သပံဖင့် လညး်ထကာင်း ထေမင်း၊ ဟင်းချကရ်ာ၌ မီးရျန်ိထေကတ်င်ွ အိုးတင်ရန် ပပုလုပ် ထေားထသာ ပစည္း်။ 
ဖုိခထနာက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ခွင့်ရမတ် ကကိ ၁၊ အပပစအ်နာမယပဲူ ချမ်းသာထပးသည။် ၂၊ အပိတအ်ပင်အတား အဆီးမှ လွတက်င်းထစသည။် excuse/forgive

ခွင်း ကကိ destroy

ခွတ်

ခွတ၁် ကကိ cup

ခွတ၂် ကကိ clear jungle

ခွတခွ်တ၁် န ခွတခွ်တ ်ဟ ုထချာင်းဆုိးထသာ အသ။ံ cough

ခွတခွ်တ၂် ကကိ တခွတခွ်တ ်မပပတထ်ချာင်းဆုိးသည။် cough

န ၁၊တစခု်ထေကတ်စခု် မကကးီမငယ။် ၂၊ တစဆ်င့်ငပီး တစဆ်င့်။ အဆင့်ဆင့်။ အထေပ်ထေပ်။ step by step

ခွတထ်တာက် ကကိ အပုိင်းပုိင်းပဖစထ်အာင် ခုတသ်ည။် cut

ခွတပ်ပင် န ထတာချုံများကို ကိုယတ်ိုင်ကိုယက်ျ ခုတထွ်ေင်ရင်ှးလင်းထသာ လယထ်ပမ။ paddy land

န rough road

ကကဝိိ ကကို းကကားကကို းကကား။ ရဖံန်ရခံါ။ ကကွက်ျားကကွက်ျား။ အကကားအကကား။ sometimes

ခွတသ်တ် ကကိ kill

ခွပ် ကကိ fight/squabble

ခံွ

ခံွ န သစသ်းီ၊သစပ်င်၊သားငါး၊တရိစိ္ဆာန်စသညတ်ို၏့ အသားကို အထပါ်မှလမမ်းပခုံဖံုးအပ်ုထေားထသာ အပပင်အလမာထေပ်။ peel/skin

ခံွဆတပ်င် န အခကအ်လက ်ကကပ်ဆတထ်သာ အပင်တစမ်ျို း။ none

ခံွဝါထသျှ န အခံွဝါထသာ ထကာကလ်တစ်ပါးတစမ်ျို း၏ အမည။် paddy

ခံွ ့ ကကိ feed

ခွန်

ခွန် န လယယ်ာဥယျာဉ်ပခံမှ ထွေကထ်သာ ပစည္း်။ Home-grown

ခွန်စိုက် ကကိ ကကို းစားအားထုေတသ်ည။် with might and main

ခွန်အား န ထေမ်းချ ီရကွထ်ဆာင်နုိင်ထသာ အင်အား။ အရညအ်ချင်း။ သတ္တ ။ိ strength

ခွန်အားစိုက် ကကဝိိ မနားမထနကကို းကတုလံု်လ့ အားထုေတလ်ျက။် with might and main

ခွန်း၁ န နှုတပ်ဖင့် ထုေတထ်ဖါ်ထပပာဆုိထသာ စကားလံုး။ speech

ခွန်း၂ စညး် counting speech

ခွန်းတိုက် န prevailing price

ခွန်းတိုင်းချခီျ ကကဝိိ

ခွန်းတိုင်းပပန် ကကိ စကားထပပာသမျှ ပပန်လှန် ထပပာဆုိသည။် talk back

ခွန်းတတု် ကကိ summon

စဉ်
၁၊ထုိေးထဖါကသ်ည။် ချဉ်းနင်းဝင်သည။် "လကိုကကယခွ်င်း၊ ချင်းနင်းထဖါကက်၊ထရာကက်ကမင်းမှာ၊ ဥပါဒ်ေသာတညး် " (ပါရာ)။ ၂၊ 
ရန်စသညက်ို ဖိနှပ် ဆံုးမသည။် နုိင်နင်းထအာင်လုပ်သည။် ထိေမှန်ထအာင် ပစခ်တသ်ည။် "မာရယ ုမင်းသည ်ဘးီလူးရန်ကို ပယ်
ခွင်းသတထ်လ၏ " (ထတာင်)။ စဉ်

၁၊ထေကထ်သာ အသာွးပဖင့် ခုတပ်ဖတသ်ည။် "လျင်ဆွမနီ၊ စးီထတာ်လီှကို၊ ခွတမ်ညရ်ာ" (စနန္ဒား)။ "သစမ်ထပပာင့်ထသာ်၊ ထပဖာင့်ကာ
ခွတလ့ုိ် " (ထကာ်)။ ထရမထငွ စသည်တိ့ုကို ဝတ္ုပစ္ညး် တစခု်ခုပဖစ်ထအာင် ပပုလပ်ုသည်။ "လကထ်ကာက၊် နထဠါင်းခွတသ်ည်"။ စဉ်

ထတာချုမံျားကို ခုတထွ်ေင် ရင်ှးလင်းသည။် "ထတာခွတထ်တ "။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခွတဆ်တခွ်တ်
လတ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခွတလီ်ခွတ်
လတ်

၁၊ ထပမမျကနှ်ာပပင် တထပပးတညး်ပပန့်ပပူးသည ်မဟတုပ်ခင်း။ ၂၊ နိမ့်တုံတစခ်ါ ပမင့်တုံတစခ်ျက၊် လှိုင်းတကလ်ှိုင်းသကက်ဲ့သိ့ုထသာ 
လမ်းခရးီ။ စဉ်

ခွတလ်တခွ်တ်
လတ် စဉ်

ထသထအာင်ပပုသည။် ဒေါးပဖင့် သတပ်ဖတသ်ည။် "ငါမှာပါထရ သန်လျက ်ဒေါးနန့်၊ ငါလျှင်ခွတသ်တမ်ည်" (ဓမ္မက)။ စဉ်

(ကကက၊် ငှကစ်သညတ်ိ့ု တစထ်ကာင်နှင့်တစထ်ကာင် အထတာင်ပဖင့်လညး်ထကာင်း၊ နှုတသ်းီပဖင့်လညး်ထကာင်း အနုိင်လုထပါကဆိ်တ်
ကကသည။် "မကကးီပဖူ ကကကခွ်ပ်တမ်းကစပ်ထတ"။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

အစားအစာကို ပဖစထ်စ၊ တစပ်ခားအရာကိုပဖစထ်စ ပါးစပ်ထဲေသိ့ု ထေည့်သင်ွးထပးသည။် "စာခ့ံွတုံရမင် နှစလုိ်၊ တကးူထထွေလာ၊ သူ့ 
ဘာသာသည၊် လူလုိမကို၊ နှုတနှ်င့်တိ့ု၍" (သဝုဏ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စကားလံုးကိုထရတကွရ်ာတင်ွအသုံးပပုရထသာ စကားလံုး။ "တခွန်းထခါ်ထကျာ်ထကျာ်မထူေး၊ နှစခွ်န်းထခါ် ထကျာ်ထကျာ်မထူေး(ဇမ်း)။ စဉ်

ပစည္း်ထရာင်းချရာ၌ ထစျးမှန်၊ ပစည္း်မှန်၊ တစခွ်န်းတိုကစ်ကား။ (ထစျးဆုိကစ်ရာမလုိ)။ စဉ်

စကားထပပာတိုင်းထပပာတိုင်း ( ထသာအခါတိ့ု၌ ရုန့်ရင်းကကမ်းတမ်းထသာ စကားများကို ထပပာဆုိငမဲ ထပပာဆုိပခင်းကို ပပုလျက်)။
rude/violent/rough/
harsh စဉ်

စဉ်

(တစစ်ုံတစခု်သိ့ု သာွးရန်) ထခါ်ထဆာင်သည။် "ပပညထ်တာ်နန်းကို၊ ခွန်းတတုထ်ခါ်ထက " (ထကာ်)။ စဉ်



.

န တစထ်ယာကနှ်င့်တစထ်ယာက ်မာန်လုိမာန်ပါ ထဒေါနှင့်ထမာနှင့် အတုံအပပန်ထပပာထသာ စကားအစ။ု talk back

ကကိ တစထ်ယာကနှ်င်တစထ်ယာက ်စတိလုိ်ကမ်ာန်ပါ အပပန်အလှန် စကားထပပာဆုိကကသည။် talk back

ခွန်းဟချခီျ ကကဝိိ

ခကျွေ

ခကျွေပီး ကကိ တစဘ်ကသ်ားအလုိကို လုိကထ်လျာသည။် ထလျာ့ထပးသည။် ထလျာ့ထအာင်ပပုသည။် indulge/gratify

ခကျွေးီ

ခကျွေးီ န sweat

ခကျွေးီကကးီထပါက် န အစကအ်ထပါကက်ကးီများ ပဖစထ်နထသာ ထခကျွေး။ sweat

ခကျွေးီခံ န မိန်းမပဖစထ်စ၊ ထယာကျ်ားပဖစထ်စ အသားနှင့်ကပ်၍ ဝတထ်သာ အတင်ွးခံတစမ်ျို း။ bodice

ခကျွေးီငုပ် ကကိ ယိုထွေကထ်နထသာ ထခကျွေးသည ်အထအးဓါတထ်ကကာင့် ထနာကတ်ဖန်မထွေကပဲ်ထနသည။် none

ခကျွေးီစးီ န clammy sweat

ခကျွေးီစို ကကိ ထခကျွေးအနညး်ငယ ်ထွေကစ်ပပုသည။် begin to sweat

ခကျွေးီတတးီတးီ ကကဝိိ ထခကျွေးတငပိုကင်ပိုက ်ယိုကျလျက။် beads of sweat

ခကျွေးီထုေတ် ကကိ ထဆးစား၍ ထခကျွေးထွေကထ်အာင်လုပ်သည။် distillate

ခကျွေးီထွေကသ်ယံို ကကဝိိ sweat

ခကျွေးီပပန် ကကိ အကကအံိုက၍်ပဖစထ်စ၊အလုပ်ကကမ်းလုပ်၍ပဖစထ်စ၊ တန်ုလှုပ်ထချာက ်ချားမှုထကကာင့်ပဖစထ်စ ထခကျွေးများ ယိုစးီ ထွေကက်ျလာသည။် perspiration

ခကျွေးီလွန် ကကိ ထခကျွေး လုိအပ်သညထ်ေကပုိ်၍ ထွေကသ်ည။် sweaty

ခကျွေးီသပ်ိ ကကိ ထခကျွေးထွေက ်ရပ်တန်င့ပီးထနာက ်ထခတ္တ မျှ ငငိမ်သကစ်ာွထနသည။် appease/pacify/quieten

ခကျွေးီထအာင်း ကကိ အခန်းထချာင်တင်ွထခကျွေးထွေကထ်အာင် ထစာင်ပခုံ၍ ထအးထဆးစာွ ထနသည။် sudorific

ခကျွေးီအပ်ု ကကိ ထခကျွေးများထွေကထ်အာင်အထေညထ်စာင်ပခုံ၍ ထနသည။် wear for sweat

ထခကျွေ

ထခကျွေညာလွမ်း၁ န talk back/narrate

ထခကျွေညာလွမ်း၂ ကကိ ယင်းသို ့ချို သာစာွ ထပပာဆုိသည။် talk back/narrate

ထခကျွေး၁ ကကိ စာငှကတ်ိုက့ို ပျသံာွးထအာင်ထမာင်းနှင်သည။် hustle/chase

ထခကျွေး၂ န hustle/chase

ကကိ hustle/chase

ခကျွေဲ

ခကျွေ၁ဲ န အကျ။ိ အခကျွေ။ဲ သလိပ်။ ထစးကပ်ထချာကျထိသာ အရာ။ phlegm

ခကျွေ၂ဲ ကကိ wheddle

ခကျွေကဲပ် ကကိ ခံတင်ွးမှ ခကျွေသဲလိပ်များကိုထုေတ၍်မရထအာင် ထစးကပ်ထနသည။်

ခွန့်တုံကကးီ
ငယ၁် စဉ်

ခွန့်တုံကကးီ
ငယ၂် စဉ်

စကားထပပာတိုင်းထပပာတိုင်း ( ထသာအခါတိ့ု၌ ရုန့်ရင်းကကမ်းတမ်းထသာ စကားများကို ထပပာဆုိငမဲ ထပပာဆုိပခင်းကို ပပုလျက်)။
rude/violent/rough/
harsh စဉ်

စဉ်

၁၊ကိုကတ်တ၊် ထဟာင်တတ၊် ရန်မူတတထသာ တရိစိ္ဆာန်မျို း။ ၂၊(ခီွးဟု) လူကိုနိှမ့် ချ၍ထပပာဆုိထသာ စကားလံုး။ "ဟိုလူပျို ၊ ခီွး
ကိုကလ့ုိ်ငုိ- ငုိ" (ထတး)။။ "ကိုယမှ်ာပူငပီး၊ထဇာခကျွေးီစးီသည၊် ကကက်သးီထေလုိက၊် ငဖိန်းငဖိန်းတညး် "( ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အကကအံိုကသ်ည့်အခါပဖစထ်စ၊ အလုပ်ကကမ်းလုပ်သည့်အခါပဖစထ်စ၊ ထိေတလ်န့်ထသာထကကာင့်ပဖစထ်စ ကိုယခ်န္ဓာမှ ယိုထွေကလ်ာထသာ
ထခကျွေး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ထခကျွေးများဒီေးဒီေးယိုစးီကျလျက။် ၂၊ ပင်ပင်ပန်းပန်း အလုပ်ကကမ်းများကိုလုပ်ရထသာထကကာင့် ထခကျွေး များပပားစာွယိုစးီကျထသာအားပဖ
င့်။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သမူျားထံေမှတဆင့်စကားပဖင့် ကိုယထ်တွ့ပမင်သကဲ့သိ့ု ထပပထပပပပစပ်ပစ ်နားထသာတဆင်ထလာကထ်အာင် အကျယခ်ျဲ့ငပီး ချို သာ
စာွ(ထနရာအန့ံှ) ထပပာဆုိတတသ်။ူ "လူစကားနန့် ထခကျွေညာလွမ်းထရ" (ပံု)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စာငှကတ်ိ့ုကို ပျသံာွးထအာင် (ထခကျွေးဟ ုနှုတမှ်ထွေက၍်) ထမာင်းနှင်ထသာ စကားလံုး။ စဉ်

ထခကျွေး-ထခကျွေး စာငှကတ်ိ့ုကို ပျသံာွးထအာင်ထမာင်းနှင်သည။်။ "စပါးဖျာစာနားထရ၊ နှင်ခလုိကလ်ညး် ထခကျွေး--ထခကျွေး " (ထတး) စဉ်

စဉ်

(ဥပစါ) သနားဖွယရ်ာ ချစခ်င်ဖွယရ်ာ (ခကျွေ၍ဲ) ထပပာဆုိပပုမူသည။် စဉ်

suffer congestion in 
the lungs စဉ်



.

ခကျွေကဲျပ် ကကိ လညထ်ချာင်းအတင်ွးတင်ွခကျွေသဲလိပ်များထနသပဖင့် အသကရ်ှူ ရှိုကရ် ခကသ်ည။်

ခကျွေထဲေ ကကိ ရင်ထဲေမှ အကျအိခကျွေမဲျားစာွ ပဖစထ်ပါ်လာသည။်

ခကျွေပဲျစ် နဝိ ထကာ်ရညက်ဲ့သိုထ့စးကပ်၍ ငငိတယွသ်ည့် အစမ်ွးရှိထသာ။ thick and mucilaginous

ခကျွေဟဲက် ကကိ ခံတင်ွး လညထ်ချာင်းကို ထစးကပ်ငငိတယွထ်နထသာ ခကျွေသဲလိပ်များ ထွေကက်ာလာထအာင် ပပုလုပ်သည။် expectorate

ခကျွေထဲဟာက၁် ကကိ ခံတင်ွးလညထ်ချာင်းမှ ခကျွေသဲလိပ်များထေကာ တထပခာင်းထပခာင်ပမညသ်ည။် expectorate

ခကျွေထဲဟာက၂် န ခံတင်ွးလညထ်ချာင်းမှ ခကျွေသဲလိပ်များထေကာ တထပခာင်းထပခာင်ပမညထ်သာ အသ။ံ expectorate

ခကျွေတ်

ခကျွေတ၁် န ၁၊ဗွကထ်ေထနထသာ တင်ွး။ ၂၊ နင်းပဖတသ်ာွးလာမှုထကကာင့် ထရဝပ်ထသာအချို င့်အခွကမ်ျား ပဖစထ်ပါ်ထနထသာ ရမံဗွ့ကအ်ပပင်။ mud

ခကျွေတ၂် ကကိ peel off

ခကျွေတ၃် ကကဝိိ put away/gather up

ခကျွေတထ်ချာ် ကကိ ၁၊လဲွသည။် ၂၊ မမှန်ခကျွေတလဲွ်သည။် ၃၊ ယင်ွးမှားသည။် incorrect

ခကျွေတတ်င်ွး န ၁၊ဗွကထ်ေထနထသာ တင်ွး။ ၂၊ နင်းပဖတသ်ာွးလာမှုထကကာင့် ထရဝပ်ထသာအချို င့်အခွကမ်ျား ပဖစထ်ပါ်ထနထသာ ရမံဗွ့ကအ်ပပင်။ mud

ခကျွေတထ်ေ ကကိ ဗွကထ်ေသည။် ဗွကပ်ဖစသ်ည။် muddy

ခကျွေတန်င်း ကကဝိိ lame

ခကျွေတယ်င်ွး ကကိ ၁၊ ထဖါကပ်ပန်သည။် ၂၊မမှန်။ မှားသည။် လဲွသည။် ယင်ွးမှားသည။် incorrect

ခကျွေတလဲွ် ကကိ ၁၊လဲွသည။် ၂၊ မမှန်ခကျွေတလဲွ်သည။် ၃၊ ယင်ွးမှားသည။် incorrect

ခကျွေတိ၁် န အရင်းကကးီ၍ အဖျားထသးသယွရ်ညှလ်ျားထသာ အရာ။ none

ခကျွေတိ၂် နဝိ nail

ခကျွေန်

ခကျွေန်၁ န အဖျားထသးသယွ၍် စးူရ ှထဖါကဝ်င်ထစတတထ်သာ အရာ။ sharp

ခကျွေန်၂ နဝိ bright

ခကျွေန်ပမက် နဝိ အဖျားထသးသယွသ်ယွနှ်င့် ထေကပ်မကထ်သာ။ ခကျွေန်ထေကထ်သာ။ ခကျွေန်ပမထသာ။ sharp

ခကျွေန်း၁ ကကိ tilt, tip

ခကျွေန်း၂ နဝိ အဆုိးအထကာင်း စသညတ်ို၌့ သမူျားထေက ်ထူေးကစဲာွ ပပုလုပ်တတထ်သာ။ Self-made

ခကျွေန်းထတာက၁် နဝိ ရညှထ်သာအထမါကရ်ှိထသာ။ ရညှထ်သာ ဉီးထခါင်းရှိထသာ။ crest

ခကျွေန်းထတာက၂် န ထခါကရ်ာှငှက ်အထမါကက်ဲ့သို ့ခကျွေန်းထွေကထ်နထသာအရာ။ အစန်ွးထွေကထ်နထသာ အရာ။ pointed protrusion

ခကျွေန်းဖဲ န စက္က ူဖဲတင်ွ နှစပွ်င့် သိုမ့ဟတု ်သုံးပွင့်ရှိထသာ ဖဲချပ်။ flush

ခခ

ခခ၁ ကကိ

ခခ၂ နဝိ ထချာထမွ ပ့ခင်း မရှိထသာ။ ညကထ်ညာထပပပပစပ်ခင်း မရှိထသာ။ နူးညံ့ထချာထမွ ပ့ခင်းကင်းထသာ။

suffer congestion in 
the lungs စဉ်

suffer congestion in 
the lungs စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
၁၊ညစထ်ပစန်ွးထေင်းထနထသာ အဝတက်ို စင်ကကယထ်စသည။် ၂၊ ဝဠ်ဆင်းရမှဲလွတထ်ပမာကထ်စသည။် "ပမတစ်ာွဘရုားသခင်သည ်လူ
နတပ်ဗဟ္မာ သတ္တဝါအထပါင်းတိ့ု အားကယခ်ကျွေတထ်တာ်မူသည။်၃၊ ခန္ဓာကိုယမှ် အဝတတ်န်ဆာကို ကကျွေတထ်စသည။်  ငငိတယွထ်နသည်
ကို ထုေတန်ှုတသ်ည။် " မင်းတန်ဆာကို ထုိေခါလညး် ခကျွေတ၊် ပုဏားသင်ွထလ၊ ဆင်ယင်ဝတလ့ုိ် " (ထောနု)။၄၊ လဲွသည။် မှားသည။် 
ယင်ွးသည။် တမ်ိးသည။် ထချာ်သည။် စဉ်

ပါလာသမျှထသာ ဝန်ပစည္း်များကို အကန်ုသမ်ိးကျုးံ၍ (ဝန်ယသူည။်) " စျးီသယမ်နှင့်၊ပါသည့်ဝန်ကို၊ မှန်တပ်တပ်ထက၊ ခကျွေတဖ့ုိ်
ထပပာလ့ုိ" (ကင်းရလီား)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထပခထထောကတ်စဘ်ကမ်သန်စမ်ွးသ ူလမ်းထလျှာကသ်ကဲ့သိ့ု (ထထော့ ကျို း- ထထော့ကျို း၊ နိမ့်ပမင့်နိမ့်ပမင့် သွားသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ခကျွေန်ထေက၍် ထဖါကဝ်င် စးူရတှတထ်သာ (သန်ခကျွေန်၊ သန်စးူ စသည။်) စဉ်

စဉ်

၁၊ အဖျားထသးသယွ၍် ပဖစထ်သာ။ ၂၊ ဂုဏအ်ရညအ်ချင်း ထူေးကသဲာလွန်ထသာ။ သာထသာ။ ပမတထ်သာ။ အဆင့်အတန်း ပမင့်ထပမာက်
ထသာ။ စဉ်

စဉ်
၁၊အနညး်ငယ ်တမ်ိးထစာင်းသည။် ယန်ွးသည။် ၂၊ အစန်ွးထေကသ်ည။် ၃၊ ရညှသ်ည။်  " ဉီးထခါင်းခကျွေန်းထတာက၊် ထခါကယ်ာထမာက်
နှင့်၊ ငထဖျာကရ်ာွတင်ွ၊ ရာှလတ့္ံတ " (သိုက်)။ (နှာထခါင်းခကျွေန်း၊ နှုတသ်းီခကျွေန်း၊ ထဂါင်းခကျွေန်း။ ) ၄၊(ပါးစပ်မှ) မဟတုမ်ဟတ ်
မဖွယမ်ရာထသာ အရာမျို းတိ့ုကို ထပပာသည။် "ပါးစပ်ခကျွေန်းသည်"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ထဒေါသပဖင့် ကျယထ်လာင်စာွ ပပစတ်င် ထပပာဆုိသည။် ကကမ်ိးထမာင်းသည။် ထငါကင်မ်းသည။် ၂၊ ကကမ်းတမ်းစာွ ထပပာဆုိသည။် " 
စကားထပပာထရ ထကာင်းထကာင်းခခထရကာ "။ ၃၊ မာထကျာ ခကထ်ေန်သည။်

rude/violent/rough/
harsh စဉ်

rude/violent/rough/
harsh စဉ်



.

ခခ၃ ကကိ broil

ခခ၄ ကကဝိိ ဆုိနုိင်ခကခဲ်လျက။် ထပပာရဆုိရခကခဲ်လျက။် ထမာကက်ကားမာန်တင်းထသာ အသင်ွထပါ် လျက။် haughty

ခခခခ ကကဝိိ

ခခခခတကတ်က် နဝိ

ခခခခတင်းတင်း နဝိ

ခခခခရရွွ နဝိ ၁၊ နူးညံ့ထပျာ့ထပျာင်းမှု မရှိထသာ။ မာကကမ်း ခကထ်ေထရာ်ထသာ။

ခခတက် နဝိ swell up

ခခာ ကကိ ကကမ်းသည။် မာသည။် hard

ခခာခခာ န မာထသာအရာနှစခု် ထိေထသာအသ။ံ

ခခာခခာထငါ်ထငါ် နဝိ ၁၊သမ်ိထမွ နူ့းညံ့ပခင်း မရှိထသာ။ သမ်ိထမွ  ့ညကထ်ညာပခင်းမရှိထသာ။ ၂၊ ကကမ်းတမ်း ခကမ်ာထသာ။

ခခာခခာငတင်တ် နဝိ ၁၊သမ်ိထမွ နူ့းညံ့ပခင်း မရှိထသာ။ သမ်ိထမွ  ့ညကထ်ညာပခင်းမရှိထသာ။ ၂၊ ကကမ်းတမ်း ခကမ်ာထသာ။

ခခာခခာထရာ်ထရာ် နဝိ ၁၊သမ်ိထမွ နူ့းညံ့ပခင်း မရှိထသာ။ သမ်ိထမွ  ့ညကထ်ညာပခင်းမရှိထသာ။ ၂၊ ကကမ်းတမ်း ခကမ်ာထသာ။

ခခီ၁ န အဝန်းအဝုိင်းပဖစရ်ှိ တညထ်နထသာအရာ။ အဝန်းအဝုိင်းပဖစထ်အာင် လုပ်ထေားထသာ အရာ ။ ထခွ။ rim

ခခီ၂ စညး် counting rope

ခခီ၃ ကကိ tired

ခခီ၄ ကကဝိိ ပင်ပန်းနွမ်းလျ ထခွယိုင်လျက။် tired

ခခီခခီ နဝိ ထပျာ့ထပျာင်း ထခွလျထသာ။ နွမ်းရ ိထပျာ့ထခွထသာ။ be worn-out

ခခီခခီသီ ကကိ ၁၊ ထခွ၍ ထသသည။် ၂၊ အားအင်ကန်ုခန်း ပင်ပန်းနွမ်းနယသ်ပဖင့် မလှုပ်မရာှးနုိင်ပဲ အပ်ိရာတင်ွ ထခွထနသည။် sleep

ခခီမ န Daughter-in-law

ခခင်း

ခခင်း ကကိ ကျန်ထစသည။် ကကင်းထစသည။် remain

ခခင်းချက် န တတိကိျကျ ကန်ိးထသမဟတုပဲ် လုိအပ်သလုိ ထဆာင်ရကွပ်ပုလုပ်ရန် အချက။် exception

ခခင်းချန် ကကိ လစလ်ပ်ထနသည။် လုိထနသည။် ကကင်းကျန်ထစသည။် exception

ခခတ် န beep at night

ခခတခ်ခတ် န ဆကက်ာဆကက်ာ တခခတခ်ခတ ်ထချာင်းဆုိးထသာ အသ။ံ beep at night

ခခန်

ခခန်၁ ကကိ frighten

ခခန်၂ ကကဝိိ frighten

၁၊ မာထတာင့်သည။် ၂၊ ရုန့်ရင်းခကထ်ေန်သည။် ၃၊ ကကထစ၊ ဖူးရထွစသည။် ၄၊ ငါးထပခာကက်ို အိုးကင်းတင်ွထေည့်၍ မီးကျးီပဖင့် ကျက်
ထစသည။် "ငါးထပခာကက်ို မီးကျးီမှာ ခခထရ "။ ၅၊ (နှုတခ်မ်း) ထသွ့ထပခာကသ်ည။် တင်းမာသည။် " ထဆာင်းလအခါ နှတခ်မ်း ခခ
ထရ"။ စဉ်

စဉ်

(စကားသံ) ကကမ်းတမ်း ခကမ်ာစာွ။ " ယင်းသစူကားထပပာထရ ထကာင်းထကာင်းခခခခ"
rude/violent/rough/
harsh စဉ်

၁၊မာထတာင့်ထသာ။ တင်းမာထသာ။ ၂၊ ထသွ့ထပခာက ်လွန်းထသာ။ ၃၊ ကကရထွသာ။ ၄၊နူးညံ့ ထချာထမ့ွ ပခင်းကင်းထသာ။ ၅၊ ရုန့်ရင်း 
ကကမ်းတမ်းထသာ။ ၆၊ အလွန်မာထကျာထသာ။ ၇၊ စတွစ်ိုပခင်း မရှိထသာ။

rude/violent/rough/
harsh စဉ်

၁၊၁၊မာထတာင့်ထသာ။ တင်းမာထသာ။ ၂၊ ထသွ့ထပခာက ်လွန်းထသာ။ ၃၊ ကကရထွသာ။ ၄၊နူးညံ့ ထချာထမ့ွ ပခင်းကင်းထသာ။ ၅၊ ရုန့်ရင်း 
ကကမ်းတမ်းထသာ။ ၆၊ အလွန်မာထကျာထသာ။ ၇၊ စတွစ်ိုပခင်း မရှိထသာ။။ ၂၊ အဖုအပိမ့် ထေထသာ။ ၃၊ အသားအထရ ထချာထမ့ွပခင်း မ
ရှိထသာ။ " ခခပခ္ တင်းတင်း၊ တသျှပ်ချင်းထက၊ ပီွးညင်ှးရာလား " (ထောနု)။

rude/violent/rough/
harsh စဉ်

rude/violent/rough/
harsh စဉ်

၁၊(အထပါ်သိ့ု) ထဖါင်းကကထသာ။ ပွကားထသာ။ ၂၊ မာတင်းထသာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

rude/violent/rough/
harsh စဉ်

rude/violent/rough/
harsh စဉ်

rude/violent/rough/
harsh စဉ်

စဉ်

အထရအတကွတ်င်ွ ပါဝင်ထသာ စကားလံုး။ " ကကို းတစခ်ခီ နှစခ်ခီ စသည။်၏"။ စဉ်

၁၊ရစပ်တစ်ပံုု၍ ထခွထနသည။် "ပတပ်တခ်ခီ၊ ခမီလညး်ထဟာက ်" (ပန်းဝှက်)။ ၂၊အဝန်းအဝုိင်းပပု၍ ထခွထေားသည။် " ကကဲျွေကကို း တစ်
ခခီ၊ ကကျွေတဲရွီနန့်" (ကျးီပဖူ)။ "ဆိတက်ကို းတစခ်ခီ၊ ဆိတတ်ရွီနန့် " (လိပ်ကမ္ဘာ)။ ၃၊ ထေင်းကိုရာှထဖွစထုဆာင်းသည။် "ရာှပငားဖီွဖီွ၊ 
ထေင်းထရာင်းခခီထက" (ကင်းရလီား)။ ၄၊ သပ်ိသညး်စာွ သိုမီှးသည။် "ဝမ်းထဲေမှာ ခခီထေားထရ" ။ ၅၊ ထကကထစသည။် ပျကစ်းီ
ထစသည။် "အပွင့်ကိုခခီ၊ သးီတခံျခီျ" (ထတး)။ ၆၊ ဆွတခ်ျူသည။် "အကအင်္ကျလှပ်လှပ၊် ပထဒေသာက၊ ခခီကာဆွတ်ထက၊ လျှပ်ထနထရာင်
ထမာင်း" (ထကာ်)။ ၇၊ ထမမထနှာကသ်ည။် "ထေန်ပပင်းမျကထ်မှာက၊် ငါ့တိုင်းပပညက်ို၊ ခခီကာထနှာကမ်ည် " (ထရာမ)။ ၈၊ပင်ပန်း
နွမ်းလျထခွယိုင်သည။် "ထသာကပုဆာ၊ ငမီကမ္ဘာမှာ၊ ခခီကာလဲထက" (ထကာ်)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သား၏မယား၊ ထခကျွေးမ။။ "မီွးမိထတာ်မင်းခခီမ၊ ချ၍ီလာခါ၊ ဂဗ္ဘသာလျင်၊ ဝမ်းမှာသထန္ဓနှင့်တညး် " (ဗမာချီ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တတိဆိ်တသ်ည့် ညည့်အခါ (ခခတခ်နဲ) ကကားရထသာ အသ။ံ စဉ်

စဉ်

၁၊ မိမိ၏ ဂုဏက်ို ကျယထ်သာ အသပံဖင့် ထုေတထ်ဖါ်ခမကဟ် ထပပာဆုိသည။် ၂၊ အသပံဖင့်ထကကာကထ်စသည။် လန့်ထစသည။် လှန့်
သည။် ခခမ်းထပခာကသ်ည။် ၃၊အပပစဆုိ်၍ ပမညတ်န်ွသည။် စဉ်

အများ ကကားသထိအာင် ထအာ်ဟစင်ပီး (ထခွးအထကာင် လာပါထစဟု) ငခိမ်းထမာင်းထပပာဆုိပခင်းကို ပပုလျက။် စဉ်



.

ခခန်၃ န ၁၊ပမစထ်ရပဖင့် ထမျာပါလာထသာသစ၊် ဝါးခက၊် အမှိုကသ်ရုိကအ်စ။ု ၂၊ ပမစထ်ရအတက ်အကျပဖင့် ထမျာပါထနထသာ အမှိုကသ်ရုိကအ်စ။ု mull/off-scourings

ခခန်း၁ န iron hook

ခခန်း၂ န chiseller

ခခန်းကတု် ကကိ like anchor

ခခန်းဆုိး န mull/off-scourings

ခခန်းဖား န buffalo

ခခန်းဖားကကးီ န buffalo

ခခန်းထဖါင် န mull/off-scourings

ခခန်းဖွင့် ကကိ ဆင်ကို ထပခတင်ွသကံကို းခတရ်န်မလုိပဲ သသာွးလာမှုပပုရန် လမတထ်ေားသည။် none

ခခန်းအပ်ု ကကိ sit

ခခမ်း

ခခမ်း ကကိ ခခမ်းကနဲ လဲသည။် fall down

ခခမ်းခခမ်း န ခခမ်းခခမ်းဟ ုကကမ်းတမ်းစာွ ပမညထ်သာ အသ။ံ beep  

ခခမ်းထတာ့ နာ န ထသးွအားနညး်ထသာ ထရာဂါ။ be anaemic

ကကဝိိ အလျင်အပမန်။ အထဆာတလျင်။ quick

န ခခမ်းတမ်းခခမ်းဟ ုပမညထ်သာ အသ ံတစမ်ျို း။ beep  

ခခမ်းထုိေက် ကကဝိိ မကယွမ်ဝှက ်မျကပ်မင် ထေင်လင်းအားပဖင့်။ asitis

ခခမ်းမရူ န မသင့်ထတာ် မမှန်ကန်ထသာ အထကကာင်းအရာ။ မသင့်ထတာ်ထသာ အပပုအမူ။ unseemly

ခခမ်းထပမာင်း န အစတိစ်တိ ်အခမာခမာပပုထေားထသာ အရာ။ fragments/splinters

ဂ

ဂ န 3 of burmese consonant

ဂထဂွး န ဂ အက္ခရာကိုထခါ် ထသာ အမည။်

ဂဇနဏ ကကဝိိ အတအိကျ။ ကွဲပပားသသိာ ထေင်ရာှးထအာင်။ detail

ဂငယ် န ဂ အက္ခရာကိုထခါ် ထသာ အမည။်

ဂဏန်း န ထရတကွ၍် မှတသ်ားအပ်ထသာ သခမင်္ဂျာစာလံုး။ number

ဂဏန်းထပါ်၁ ကကဝိိ prominently

ဂဏန်းထပါ်၂ န none

ဂတိ န end of life

ဂဒူေ န ဒူေ ဟဆုို၍ ကစားနညး်တစမ်ျို း။ none

ဂဒူေပဲွ န none

စဉ်
၁၊ချတိစ်ရာ သထံကာက။် သစသ်းီ ကို ဆဲွငင်ဆွတခူ်းရထသာ ချတိ။် "ခခန်းလာမှန်း ကဏန်းမသိ" (ပံု)။ "သကံန်ုထမာင်းလညး်၊ 
သခံခန်းပမာ၊ ငှကထ်ပခသညး်မှာ၊တွဲလဲွပါသိ့ု" (ပဠါ)။၂၊ဆင်ကို ထပါကခ်ျတိ၍်ထစခုိင်းရန် အဖျားတင်ွ သဆူံးထကာကတ်ပ်ထေားသည့် 
အထချာင်း။ "ဆင်ဖုိးထေက ်ခခန်းဖုိးကကးီ" (ပူ)
"ဆင်ကကမ်းခခန်းနိှမ်၊ မသရမ်းပဲ၊ နွမ်းကာငငိမ်ထယာင်" (ပဠါ)။ စဉ်

(ဥပစာ) အလိမ်အထကာကဉ်ာဏမ်ျား သ။ူ ထကာကက်ျစ ်စဉ်းလဲသ။ူ "ငမိုသ့ကူကးီဟ၊ု ထခါ်ငပီးတင်ွထပ၊ ငသထံဒွေလညး်၊ မထစ္ဆရစတိ၊်
ခခန်းနှယခ်ျတိလ်ျက်" (ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

သစထ်ဖါင်၊ ဝါးထဖါင်စသညတ်ိ့ုကို ထရွ့လျား ထမျာပါမသာွးရထအာင် ရညှထ်သာချတိပ်ါသည့် သစသ်ားထချာင်းပဖင့် ထပမတင်ွရုိကနှ်က်
စိုကထ်ေားသည။် စဉ်

ထရတင်ွထမျာပါလာထသာ သစတ်ို၊သစစ်၊ သစခ်က၊် ဝါးခက၊် အမှိုက ်သရုိကစ်သည့်အစအုပံု။ထရစးီတင်ွ ထမျာလုိကက်မ်းတင်လုိက်
ရှိထသာ အမှိုကစ်၊ုဒုိေက။်။ ၂၊ ပမစထ်ရပဖင့် ထမျာပါလာထသာ သစခ်က၊် ဝါးခက၊် အမှိုကသ်ရုိက ်အစ။ု စဉ်

(ဦးချို ရညှ၍်) တစထ်ချာင်းနှင့် တစထ်ချာင်း ကာွ၍ ကားထွေကက်ာ ထကာ့ထသာဦးချို ရှိထသာ ကကျွေ။ဲ စဉ်

(ဦးချို ရညှ၍်) တစထ်ချာင်းနှင့် တစထ်ချာင်း ကာွ၍ ကားထွေကက်ာ ထကာ့ထသာဦးချို ရှိထသာ ကကျွေ။ဲ စဉ်

ထရတင်ွထမျာပါလာထသာ သစတ်ို၊သစစ်၊ သစခ်က၊် ဝါးခက၊် အမှိုက ်သရုိကစ်သည့်အစအုပံု။ ပမစထ်ရစးီတင်ွထမျာပါထသာ အမှိုကစ်၊ု 
ဒုိေကသ်ထရာ။ ပမစထ်ရတင်ွ ထဖါင်ဖ့ဲွ၍ထနထသာ အမှိုကစ်။ု ဒုိေကထ်ဖါင်။ စဉ်

စဉ်

သစထ်ဖါင်၊ ဝါးထဖါင်စသညတ်ိ့ုကို ထရွ့လျား ထမျာပါမသာွးရထအာင် ရညှထ်သာချတိပ်ါသည့် သစသ်ားထချာင်းပဖင့် ထပမတင်ွရုိကနှ်က်
စိုကထ်ေားသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခခမ်းတမ်း
ခခမ်း၁ စဉ်

ခခမ်းတမ်း
ခခမ်း၂ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

ကဝဂ်တတယိ အက္ခရာ။ (ဂထဂွး၊ ဂငယ်) ဟထုခါ် သည။် စဉ်

pronunciation of 3 of 
burmese consonant စဉ်

စဉ်

pronunciation of 3 of 
burmese consonant စဉ်

စဉ်

၁၊ ၂၊ ၃၊ စထသာသခမင်္ဂျာအက္ခရာစာလံုးများ ထေင်ထေင်ရာှးရာှးပဖစသ်ည။် ၂၊ (ဥပစာ) ထနရာတကာတင်ွ အမှုအခင်းပဖစပွ်ားသည။် စဉ်

(ဥပစာ) ထနရာတကာတင်ွ အမှုအခင်းပဖစပွ်ားသ။ူ အမှုအခင်းများရသ။ူ "ငါ့သားထမာင်ထယ၊ လားရာတိုင်းမှာ၊ ဂဏန်းထပါ်ထရ" 
(ပံု)။ စဉ်

သတ္တဝါတိ့ု၏ သာွးရာ။ ထရာကရ်ာ။ လားရာဘဝ။ (ပါ)။ စဉ်

စဉ်

ဂ ဒူေကစားသညက်ို ကကည့်ရှုရန် စညး်ထဝးထရာကလ်ာထသာ ပရတိသ်တ။် "ဖွားဖကပူ်ထလာင်၊ မင်းထနာင်စုံထပါင်း၊ လူတထသာင်းနှင့်၊ 
ထကျာင်းတလင်းတင်ွ၊ ထပျာ်ရင်ွထသာင်းသ၊ဲ ဂဒူေပဲွနှင့်" (ထောမရာ)။ စဉ်



.

ဂဒူေထုိေး ကကိ none

ဂနာမငငိမ် ကကိ စတိမ်ငငိမ်မသကလ်ှုပ်လှုပ်ရာှးရာှးပဖစသ်ည။် မတညမ်တံ့ဣထနန္ဒမရပဖစသ်ည။် fidget

ဂနုိင် န forest

ဂနန်း န ပုဇွန်လံုးတစမ်ျို း။ ဂဏန်းထကာင်။ crab

ဂမူးရှုးထုိေး ကကဝိိ ၁၊ မဆင်မပခင်ပဲ။ အဆုတအ်ဆုိင်းမရှိပဲ။ တဇွတထုိ်ေး။ ၂၊ မစဉ်းမစား။ မထိေန်းမသမ်ိး။ မဆင်မပခင်။ တထဇာကက်န်း။ careless

ဂယက် န small waves or ripples

ဂယကထ်ကကာင်း န ထလှ၊ သထဘမင်္ဂာစသည ်သာွးလာရာတင်ွ ထနာကဘ်ကထ်ရ ပပင်၌ ထေင်၍ကျန်ခ့ဲထသာ ထရစးီ။ (of sea) be choppy

ဂယကရုိ်က် ကကိ (of sea) be choppy

ဂယိုင်သးီ န မာလကာသးီ။ guava fruit

ဂရု ကကိ အထရးအထလးထေားသည။် careful

ဂရုစိုက် ကကိ ၁၊ သတမူိသည။် ထလးထေားသည။် ၂၊ အထရးစိုကသ်ည။် careful

ဂရုဓမ္မ န

ဂရုပပု ကကိ အထရးစိုကသ်ည။် ထလးစားသည။်သတထိေားသည။် careful

ဂရုမထူေ ကကဝိိ careless

ကကဝိိ အမျို းအမည ်အထရအတကွ ်ကကယထ်ပါထလာက ်သညဟ် ုဆုိရထလာကထ်အာင်။ various type

နဝိ အမျို းအမည ်အထရအတကွ ်ကကယထ်ပါထသာ။ various type

ဂထရာ်ဂထရာ်၁ န ဆူညထံသာ အသ။ံ ကျယထ်လာင်ထသာ အသ။ံ noisy

ဂထရာ်ဂထရာ်၂ ကကဝိိ noisy

ဂထရာ်ဂရွီ နဝိ အမျို းအမည ်အထရအတကွ ်ကကယထ်ပါထသာ။ various type

ဂရက၁် န ပငင်းခံုမှု။ ခုိကရ်န်ပဖစပွ်ားမှုပဖစပ်ခင်း။ quarrel

ဂရက၂် ကကိ ၁၊ လှုပ်ရာှးဆူပူသည။် ၂၊ မငငိမ်မသက ်ပဖစသ်ည။် brawling

ဂရင်သးီ န အလံုး ထသးသယွရ်ညှလ်ျားငပီး အခံွဝါ၍ အနံ ့ကကို င်ထသာ ငှကထ်ပျာသးီ တစမ်ျို း။ သးီထမမးငှကထ်ပျာ။ banana

ဂထရာကဂ်ရက် ကကဝိိ brawling

ဂထရာင် န ၁၊အထနွးထေည။် ၂၊ သိုးထမွး။ သိုးထမွးထေည။် sweater

ဂထရာင်ပခည် န အထနွးထေညရ်ကလု်ပ်ထသာ ချညတ်စမ်ျို း။ wool

ဂထရာင်းဂရက် ကကဝိိ ဆူညရံှုပ်ထထွေးစာွ လှုပ်ရာှးလျက။် brawling

ဂရုတဂ်ရက် ကကိ fight/squabble

ဂရုန်းဂရင်း၁ ကကဝိိ fight/squabble

ဂရုန်းဂရင်း၂ ကကိ argue

ဂရွီ နဝိ ပကတ ိရှိငမဲအရယွထ်ေကင်ယထ်သာ။ အရယွအ်စား အလွန်ငယထ်သာ။ ၂၊ အထရအတကွ ်များထသာ။ unnormal size

လူနှစဘ်ကခဲွ်၍ အလယတ်င်ွစညး်ရုိးထေားထသာ တစဘ်ကမှ် တစဘ်ကသ်ိ့ု သာွး၍ ဒူေ-ဒူေ-ဒူေ ဟထူသာအသကံို ပပုလျကတ်စဘ်က်
သားအား လကပ်ဖင့်ထိေထစငပီး၊ ထနရင်းဘကသ်ိ့ု ပပန်လာထသာသကူို စညး်ရုိးမထကျာ်မီ အတင်းလုိကဖ်မ်းသည့် ကစားနညး်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

သစပ်င်များထူေထေပ်များပပားစာွ ထပါကထ်ရာကထ်နထသာ ထတာ။ "ငါရ့ုိတသယွ၊် ဂနုိင်ထတာမှာ၊ သာယာဝမ်းနညး်ဖွယ်" (ဓမ္မက)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

လှိုင်းထကကာင့်ပဖစထ်စ၊ ဝဲထကကာင့်ပဖစထ်စ မငငိမ်မသက ်ဆကက်ာဆကက်ာ ထရ၏ လှုပ်ရာှးထနသည၏် အပဖစ။် "လှိုင်းဂယကထ်က၊ ညံ
ထသာထသာနှင့်" (ဓမ္မသာ)။ "လှိုင်းဂယကထ်က၊ ယကတ်ကသ်နှံင့်" (၄င်း)။ စဉ်

စဉ်

၁၊ လှိုင်းများကမ်းပါးသိ့ု ထိေခုိကရုိ်ကပု်တသ်ည။် ၂၊ လူများဆူဆူညညံ ံလှုပ်လှုပ်ရာှးရာှးပဖစသ်ည။် ၃၊ မငငိမ်မသက ်လှုပ်လှုပ်ရာှး
ရာှးပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငါးပါးသလီ။(ပါ)
the five precepts(of 
buddhism) စဉ်

စဉ်

သတမိမူပဲ။ ဂရုမစိုကပဲ်။ အထလးအစားမပပုပဲ။ " ဂရုမထူေထက၊ ဆင်ထပါင်ကကးီကိုလညး်၊ ခနုခတထ်တ" (ပံု)။ စဉ်

ဂထရာ်ထသျှ ဂရွီ
ထသျှ၁ စဉ်

ဂထရာ်ထသျှ ဂရွီ
ထသျှ၂ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ဆူဆူညညံ။ံ ကျယက်ျယ ်ထလာင်ထလာင်။ အတုအ်တုက်ျက။် "ဂထရာ်ဂထရာ်၊ ဆူညစံာွပဖင့်၊ သသံာဟစထ်ကကး၊ အသထံပးလျက်" 
(ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ရုန့်ရင်းဆန်ခတပ်ဖစလ်ျက။် တစဘ်ကနှ်င့် တစဘ်ကပ်ရမ်းတာလံုးထထွေးသတပု်တလ်ျက။် ၂၊ အန္တရာယတ်စခု်ခုထကကာင့် လူအများ
ထိေတလ်န့်ထချာကခ်ျားစာွပဖင့် ရှုပ်ထထွေးလှုပ်ရာှးလျက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ရုန့်ရင်းဆန်ခတပ်ဖစလ်ျက။် တစဘ်ကနှ်င့် တစဘ်ကပ်ရမ်းတာလံုးထထွေးသတပု်တလ်ျက။် ၂၊ အန္တရာယတ်စခု်ခုထကကာင့် လူအများ
ထိေတလ်န့်ထချာကခ်ျားစာွပဖင့် ရှုပ်ထထွေးလှုပ်ရာှးလျက။် စဉ်

၁၊ဆူညရံှုပ်ထထွေးစာွလှုပ်ရာှးလျက။် ၂၊ တစဘ်ကနှ်င့်တစ ်ဘကပ်ရမ်းပတာ လံုးထထွေးသတပု်တလ်ျက။် ၃၊ အန္တရာယတ်စခု်ခုထကကာင့် 
လူအများထိေတလ်န့်ထချာကခ်ျားစာွပဖင့် ရှုပ်ထထွေးလှုပ်ရာှးလျက။် စဉ်

သမှူန်ငါမှန်စသညပ်ဖင့် စကားအထပခအတင် ပငင်းခံုထပပာဆုိကကပခင်း ပဖစသ်ည။် " ဂရုန်းဂရင်း၊ အချင်းချင်းလျင်၊ ရုန့်ရင်းပငင်းခံု
လတက် " (ဗမာချီ)။ စဉ်

စဉ်



.

ဂရွီကျို င်၁ နဝိ various size

ဂရွီကျို င်၂ န group, team

ကကဝိိ အမျို းအမည ်အထရအတကွမ်ျားသညဟ် ုဆုိရထလာကထ်အာင်။ cannot counting

နဝိ အထလးမထေားထလာကထ်အာင် ထသးငယထ်သာ။ ပကတရိှိငမဲအရယွသ်ို ့မထရာကထ်သာ။ tiny

ဂရွီဂထရာ နဝိ ၁၊ အမျို းအမည ်အထရအတကွ ်များပပားထသာ။ ၂၊ ပကတရိှိငမဲအရယွထ်ေက ်ထသးငယထ်သာ။

ဂရွီဂထရာ်ထသျှ နဝိ

ဂရတွ် ကကဝိိ fell

ဂရန်ွး ကကဝိိ fell

ဂလီလံုး န ကထလးများ တင်ွးပစက်စားထသာ ထလာကစ်ာလံုးနှင့်တထူသာ အလံုးငယ။် ထဂါ်လီလံုး။ marble

ဂလီသးီ န ၁၊ ထသနတ၊် အထပမာကစ်သညတ်ိုတ့င်ွ ထေည့်၍သင်ွးပစရ်ထသာ ယမ်းထတာင့်။ ကျညဆ်န်။ bullet/cartridge

ဂလကဂ်ထချာင် နဝိ မပပည့်စုံထသာ။ incomplete

ဂလုပ် န ၁၊အလင်းမရထသာ အထမှာင်တိုက။် ၂၊ တင်ွးလုိဏ။် လုိဏထ်ခါင်း။ dark/tunnel

ဂလန် ့ န bolt

ဂလန်ထုိ့ေး ကကိ bar

ဂလန်း န ထခွ၊ အဖျား၌ ထကာက၍်ပါထသာ ချတိ။် hook

ဂလံု န အဝကျဉ်း၍ အတင်ွးကျယ ်ထသာ တင်ွးထခါင်း။ တင်ွးလုိဏ။် hollow

ဂလီွလံုး န ကထလးများ တင်ွးပစက်စားထသာ ထလာကစ်ာလံုးနှင့်တထူသာ အလံုးငယ။် ထဂါ်လီလံုး။ marble

ဂလီွသးီ န ၁၊ ထသနတ၊် အထပမာကစ်သညတ်ိုတ့င်ွ ထေည့်၍သင်ွးပစရ်ထသာ ယမ်းထတာင့်။ ကျညဆ်န်။ bullet/cartridge

ဂဝံရုပ် န ကကမ်ိပျ၊ံ ဝါးပျ၊ံ ကျးီထပါင်းစသညတ်ိုက့ို မျကနှ်ာဖံုးမိန်းမရုပ် ထုေလုပ်ငပီးဂါထောမန္တန်ပဖင့် စရီင်ထေားထသာ အထဆာင်တစမ်ျို း။ incantation

ဂဟစာ န က။ံ ကသုိုလ်က။ံ fortunate

ကကိ ထရးှကပပုဖူးထသာ ထကာင်းမူ၏ အကျို းကိုခံစားရ သည။် ကသုိုလ်ကထံကာင်းသည။် good luck

န ထကာင်းထသာကသုိုလ်က။ံ good luck

ဂထဟ န ထရမ၊ ထငွ၊ သတ္တ ုတစခု်ခုကိုဆကရ်ာ၌ အသုံးပပုထသာ ပစည္း်။ material

ဂထဟစပ်၁ န တစခု်နှင့်တစခု်ကိုဆကထ်ေားသည။် weld

ဂထဟစပ်၂ ကကိ get married

ဂထဟထဆာ် ကကိ ထရမ၊ ထငွ၊ သတ္တ ုတစခု်ခုကို ဂထဟပဖင့် ဆကစ်ပ်ထပးသည။် solder

ဂဠုန်ဆားချက် န work

ဂဠန်ထတာင် န canvas

ဂါ

ဂါ န ကိုယအ်ဂမင်္ဂါ။ ကိုယ။် body

(လူ) အကကးီအငယအ်ထရအတကွ ်များပပားထသာ။ စဉ်

(လူ) အပ်ုစအုလုိက။် အသင်းအပင်းအလုိက။် အဖ့ဲွအလုိကစ်သည့်များပပားသည၏် အပဖစ။် စဉ်

ဂရွီထသျှ ဂထရာ်
ထသျှ၁ စဉ်

ဂရွီထသျှ ဂထရာ်
ထသျှ၂ စဉ်

the number of 
categories/tiny စဉ်

၁၊အမျို းအမညအ်ထရအတကွ ်ကကယထ်ပါထသာ။ ၂၊ ပကတရိှိငမဲအရယွသ်ိ့ု မထရာကထ်သးထသာ။ အထလးမထေားထလာကထ်အာင် 
ငယထ်သာ။

the number of 
categories wealth/tiny စဉ်

(အားမထဆာင်နုိင်သပဖင့်) ဂရတွက်နဲ (လဲကျသာွးသည။်) စဉ်

မထတာ်တဆ ထပခထချာ်၍(ဂရန်ွးဟု) အရှိန်ပပင်းစာွထရှ့ကို တဟန်ုထုိေးကာ(ထစာကထုိ်ေးလဲကျသည်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(တခံါးရကွက်ို) ဖီလာကန့်လန်ပဖတထုိ်ေးထေားထသာ သစသ်ားထချာင်း။ စဉ်

(တခံါးရကွက်ို) သစသ်ားထချာင်းပဖင့် သိ့ုမဟတု ်သထံချာင်းပဖင့်ဖီလာကန့်လန်ထုိေးထေားသည။် "ဤမန္တန်ကို၊ အပပန်ခုနစအ်ပ်ု၊ရတွ်
တုံပပန်ပငား၊ သတံခံါးကို၊ လကဝ်ါးပုတက်၊ ဂလန့်သထံချာင်း၊ပကျွေကာထပျာင်းလ့ုိ " (ဓမ္မသာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဂဟစာ
ထကာင်း၁ စဉ်

ဂဟစာ
ထကာင်း၂ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထယာ ျားနှင့် မိန်းမ င (ဖုိ နှင့် မတိ့ု) အမ်ိထထောင်ပပုရန်အထကကာင်း ညညီတွသ်ည။် ဖူးစာဆံုသည။် ၂၊ ဆကစ်ပ်သည။် ၃၊ လင်မယား
အပဖစသ်ိ့ု ထရာကသ်ည။် စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) ကကရံာမရသပဖင့် ရရာအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်သည။် " အကကကံန်ု၊ ဂဠုန်ဆားချက ်၊ ပပာကိုလျက်" (ပံု)။ စဉ်

ထလှ၊ သမွန် စသညတ်ိ့ုကို (ထလပဖင့်) လုိရာခရးီသိ့ု သာွးထရာကနုိ်င်ရန် ထအာကဖ်ကက်ကးီ၍ အထေကဘ်ကခ်ကျွေန်တကထ်နထသာ (ဂဠန်
ထတာင်နှင့် သဏာန်တထူသာ) ရကွထ်ေည။် စဉ်

စဉ်



.

ဂါက၁ န မိမိ။ မိမိထံေမှ။ from me

ဂါက၂ နစ me

ဂါကကျ ကကိ sacrifice

ဂါထစာင်း၁ ကကဝိိ slope

ဂါထစာင်း၂ ကကိ တမ်ိးသည။် ယမ်ိးသည။် ယွဲသ့ည။် လဲွသည။် မထပဖာင့်မတန်း ပဖစသ်ည။် ထစာင်းသည။် ထစသွည။် Conflict/askew/oblique

ဂါထော န ဆန်းကျမ်းနှင့်အည ီထရးစပ်ထေားထသာ ပါဠိ အဖဲွအ့နဲွက့ဗျာ။ pali poetry

ဂါဒေါ န အရညအ်တင်ွး၌ မထပျာ်ဝင်ထသာအမှုန်အမမား စသည။် particles

ဂါဒေါကျ ကကိ အရညအ်တင်ွး၌ မထပျာ်ဝင်ထသာအမှုန်အမမား စသညတ်ို ့အရည၏် ထအာကတ်င်ွစပံုုထနသည။် အနညက်ျသည။် deposite

ဂါဒေါရည် န မထပျာ်ဝင်ထသာ အမှုန်အမမားစသညနှ်င့် အရညထ်ရာထနှာထနထသာ။ particles

ဂါပိ နဝိ အလွန် အိုမင်းရင့်ထရာ်ထသာ။ အသကအ်ရယွ ်ကကးီရင့်ထသာ။ aging

ဂါပိကျ နဝိ အသကအ်ရယွ ်ကကးီရင့်သပဖင့် အားခွန်ဗလနညး်ထသာ။ မစမ်ွးထဆာင်နုိင်ထသာ။ အိုမင်းမစမ်ွး ပဖစထ်သာ။ infirm

ဂါပိမ နဝိ infirm

ဂါပုချ ကကိ mutual inquest

ဂါဗိ နဝိ soft fruit

ဂါဗိမ န infirm

ဂါရဝပပု ကကိ ထလးစားကကညမ်ှု ပပုသည။် အထလးပပုသည။် ထလးစားစာွ ဆကဆံ်သည။် respect

ဂါရာ န police station/manor

ဂါရီ န tame buffalo cart

ဂါလံ န အပမင့်ဆံုးပဖစထ်သာ ထနရာ၊ အရပ်။ highest place

ဂါလံဖျား န အပမင့်ဆံုးပဖစထ်သာ ထနရာ၊ အရပ်။ အပင်ဂါလံဖျားမှာ ငှကတ်စထ်ကာင် နားရထီရ။ highest place

ဂီ

ဂီတ န sing/music playing

ဂီလာန န patient

ဂီးဂီး န ၁၊အထမ၏အမ။ မိကကးီ။ ၂၊အထဖ၏အစက်ိုမယားကိုထခါ်ထသာ စကားလံုး။ aunt/uncle

ဂု

ဂု၁ န now

ဂု၂ နဝိ present

ဂု၃ ကကဝိိ ထပပာဆုိထဖါ်ပပဆဲ ကာလ၌။ လကင်င်းကာလ၌။ period/prior

ဂုထကဂု ကကဝိိ မဆုိင်းမင့ံ။ လကင်င်း။ ထလာထလာဆယ။် ချကခ်ျင်း။ immediately

ဂုဆုိထကဂု ကကဝိိ မဆုိင်းမင့ံ။ လကင်င်း။ ထလာထလာဆယ။် ချကခ်ျင်း။ immediately

စဉ်

တစစ်ုံတစထ်ယာကက် သ၏ူကိုယတ်ိုင်ကို ရညည်န်ွးထသာ စကား။ " တစစ်ုံတစခု်ထရာင်းဝယထ်ဖါကက်ားမှု၌ အပမတအ်စန်ွးရဖ့ုိရန်
ကို ထေားလုိကပ်ါဉီး။ မိမိအတိထဲ်ေ(အရင်းထဲေက) ထတာင် ဂါက စိုကထု်ေတပီ်းရသယိင့်" ။ "ကန်ုထခါင်တဝက၊် အင်းတဝက၊် ခန့်စ
နာကို ဂါကထယာ်" (ရုိး)။ စဉ်
မိမိထံေမှ (အရင်းအနီှးထဲေမှ) စိုကထု်ေတထ်ပးရသည။် (ထကကးထရးထငွထရး နှင့် ပတသ်တ၍် (မိမိထံေမှ) မတရားသပဖင့် အပုိ
သကသ်က ်ထလျာ်ထပးရမှု၊ အနစန်ာခံရမှု၊ ဆံုးရှံုးခံရမှုစသညတ်ိ့ု၌ "ဂါကကကျွေတ၊် ဂါကစိုက၊် ဂါကဆာ၊ ဂါကနာ၊ ဂါကပါ၊ ဂါက
ထလျာ်၊ ဂါကဟာ၊ ဂါကဟင်း " စသညပ်ဖင့် သုံးထလ့ရှိသည။် စဉ်

၁၊ တစဘ်ကပ်မင့်၍ တစဘ်ကထ်အာကသ်ိ့ု နိမ့်ကျလျက၊် ၂၊ ထေမီကိုတစဘ်ကပ်မှင့်တင်၍ တစဘ်ကက်ို ခပ်ယန်ွးယန်ွးထအာင်သိ့ု ချ
ဝတလ်ျက။် "ထေပိန်ဂါထစာင်း၊ မဝတထ်ကာင်း " (ပံု) ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အသကအ်ရယွ ်ကကးီရင့်သပဖင့် အားခွန်ဗလနညး်၍ မသာွးနုိင်မလာနုိင်ပဖစထ်သာ (အဖွားကကးီ)။ စဉ်

တစရ်ားလုိ တရားခံနှစဉီ်းနှစပ်ါး၏ မျကထ်မှာကတ်င်ွ အပပန်အလှန်စစထ်ဆး ထမးပမန်းသည။် " သကသ်သီကက်န်၊ ခုိင်လံုပပန်က ၊ 
အတညက်ျကျ ၊ ဂါပုချ၍ " (ဓမ္မသတ်)။ စဉ်

အလွန်ထပျာ့လွန်းထသာ (ထေမင်း၊သစသ်းီ)။ စဉ်

အသကအ်ရယွ ်ကကးီရင့်သပဖင့် အားခွန်ဗလနညး်၍ မသာွးနုိင်မလာနုိင်ပဖစထ်သာ (အဖွားကကးီ)။ စဉ်

စဉ်

ရစဲခန်း။ "ထတာင်တန်းဂါရာ၊ တညတာကို၊ သုံးလီသုံးထေပ်၊ နိန့်တိုင်းရပ်လျက်" (ကင်းရလီား)။ "သာယာနှစလုိ်၊ ရံုးဂါရာနှင့်၊
ထကကာ်ပငာပခင်းထက၊ မင်းပပားငမိုသ့ိ့ု၊ ထရာကထ်လထသာခါ" (သာချမ်း ဉီးဘ)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

၁၊ထမာ်ထတာ်ယာဉ်၊ ၂၊ ကကျွေ၊ဲ နွား၊ ပမင်းဆဲွထသာ လှညး်ယာဉ်။ (ထမာ်ထတာ်ဂါရ ီ၊ နွားဂါရ ီ၊ ပမင်းဂါရ ီစသည။်) "သထူဌးသကူကယ၊် ပ
လကက်ျထီက၊ ဂါရလှီညး်နှင့် " (ဥဒိေန်သာ)။ "ကိုယစ်ကီိုယစ်၊ီ ပလကက်ျထီက၊ ဂါရစီးီလ့ုိ" (ထကာ်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

သခီျင်း။ သဆုိီတးီမှုတပ်ခင်း။ (ပါ)။ စဉ်

မကျန်းမာသ။ူ သနူာ။ (ပါ)။ စဉ်

စဉ်

ယခု။ ထပပာဆုိထဖါ်ပပဆဲကာလ။ လကင်င်းကာလ။ "လားချမှီာလားချီ- ဂုလားချ၊ီ သာွးချမှီာသာွးချီ- ဂုသာွးချီ" (ဓမ္မက)။ "အပွ
င့်ထယဝါဝါ၊ ယာထတာင်ထေကမှ်ာ၊ ပန်းကံ့ထကာ်၊ ဂုမပန်ထက၊ ဇာခါပန်ဖ့ုိ"  (ထတး)။ စဉ်

လကင်င်းကာလနှင့် ဆုိင်ထသာ။ လကင်င်းကာလအဖ့ုိပဖစထ်သာ။ "ပညာကကးီထက၊ ပုဏားထယကို၊ လားရ့ုိဂုထခါ်ချီ" (ဓမ္မက)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ဂုန ကကဝိိ ထပပာဆုိထဖါ်ပပထသာ ကာလမတိုင်မီ အခုိကအ်တန်တ့င်ွ။ မကကာထသးမီ အခုိကတ်င်ွ။ prior/period

ဂုနိ့ န present/now

ဂုပုိင် စညး် compare

ဂုပုိင်ဆုိထက စညး် intolerable

ဂုပုိင်ရာဆုိထက စညး် intolerable

ဂုငပီးမှ စညး် censure

ဂုပမင်ဂုထပျာက် နဝိ corruptible

ဂုပမင်ညထပျာက် နဝိ corruptible

ဂုလုပ်ဂုစား န ယခုပင် အလုပ်လုပ်၍ရထသာထငွပဖင့် ယခုပင်ဝယပ်ခမ်းစားထသာကရ်ထသာ အပဖစ။် ထငွပုိထငွလျှ ံမထေားနုိင်သည၏် အပဖစ။် no overcharging

ဂုသိ န မကကာထသးမီ အခုိကအ်တန်။့ ထပပာဆုိထဖါ်ပပဆဲ ကာလ။ လကင်င်း ကာလ။ recent

ဂုသခံါ၁ န recent

ဂုသခံါ၂ ကကဝိိ အချန်ိကာလ လွန်စာွမကန်ုဆံုးခင် အထတာအတင်ွး။

ကကဝိိ တခဏချင်းတင်ွ သထဘာအမျို းမျို းထပပာင်းလဲ ပပုမူ ထပပာဆုိသည။် said change of heart

ကကဝိိ တခဏချင်းတင်ွ သထဘာအမျို းမျို းထပပာင်းလဲ ပပုမူ ထပပာဆုိသည။် said change of heart

ဂူ န ၁၊ တင်ွး။ လုိဏ။် လုိဏထ်ခါင်း။ ၂၊ လူထသအထလာင်းကို သင်ွးပမှုပ်ထေားရာ အဠ်ုတိုက။် pit/cave/tunnel

ဂူတာ န လကဆ်စ၊် တထတာင်ဆစစ်သညတ်ို၌့ အနာပဖစ၍် အသားပုိးတကင်ပီးအဖုအထေစ ်ပဖစသ်ာွးပခင်း။ ကျးီထပါင်း ပဖစသ်ာွးပခင်း။ mistletoe

ဂူတာထပခာက် ကကိ ထကကာကထ်အာင်ပပု၍ ထမာင်းနှင်သည။် ထကကာကထ်အာင် လုပ်သည။် ထကကာကလ်န်ထ့စသည။် ထပခာကလှ်န်သ့ည။် afraid to frighten/fear

ဂူတာလုိက် ကကိ mistletoe

ဂူရာ န warriors

ဂူရာကျို င်၁ ကကဝိိ

ဂူရာကျို င်၂ န စစသ်ား၊ စစသ်ရူ၊ဲ လူအကကးီအငယစ်သည ်ထရာထနှာလျကအ်များ အပပားကို ပခုံ၍ ထခါ်ထသာ စကားလံုး။ warriors

ဂူရာတပ် န စစသ်ရူ ဲအဖဲွအ့စညး်။ စစအ်ဖဲွအ့စညး်။ စစတ်ပ်။

ဂူရဂူိရာ၁ ကကဝိိ ထသးငယ၍် အမျို းအမည ်အထရအတကွစ်ထသည ်များပပားစာွ။ အများအပပား။ အကကးီအငယစ်သည ်ထရာထနှာပါဝင်လျက။်

ဂူရဂူိရာ၂ နဝိ ပကတရိှိငမဲအရယွ္်ထေကင်ယ၍် အမျို းအမညအ်ထရအတကွ ်စသည ်များပပားထသာ။ အကကးီအငယစ်သည ်ထရာထနှာ၍ ပါဝင်ထသာ။

ဂူရဂူိရာထသျှ ကကဝိိ number of ill-qualified

ဂူလီသးီ န bullet/cartridge

ဂူသျှိ န relatives

ဂူသျှဂူိတာ န relatives

ထဂ

ထဂဟာ န home

စဉ်
၁၊မျကထ်မှာကက်ကုရံဆဲကာလ။ ၂၊ ထပပာဆုိထဖါ်ပပဆဲကာလ၌ ကျထရာကထ်သာ ရက။် ယထန့။ " လှပခင်းကကန်စုံ၊ ထမချစပံု်မှာ၊ ကကုံ
သည ်ဂုနိ " (မုိး) ။ "ဂနိကကကျွေန်၊ နကပ်ဖန်မုိးထေ၊ ခါးကိုကိုင်၊ လုိင်ကိုဖကထ်က၊ ဝင်ကတဖ့ုိ်ပျာ" (ထတး) ။ "ပီးပငားပီးမည၊် ဂုနိမ
ရံု၊ ရကလ်ညး်ကန်ုဟ ု" (ရာမ)။ စဉ်

ဤကဲ့သိ့ု။ တညူခီျကက်ို နှိုင်းယဉ်ှပပထသာ စကား။ "ဂုပုိင်ကား ထအချင့်နန့် တထူယာင်လုပ်ရဖ့ုိ" ။ စဉ်

မခံချင်သည့် သထဘာကို ပပထသာ စကား။ ဒီေလုိဆုိရင် (သညး်မခံနုိင်ထတာ့ဘးူ) ။ " ဂုပုိင်ဆုိထက၊ ထမာင့်သကနံှ်ကို၊ မပမင်ရယာ" 
(ဇမ်း)။ စဉ်

မခံချင်သည့် သထဘာကို ပပထသာ စကား။ ဒီေလုိဆုိရင် (သညး်မခံနုိင်ထတာ့ဘးူ) ။ " ဂုပုိင်ဆုိထက၊ ထမာင့်သကနံှ်ကို၊ မပမင်ရယာ" 
(ဇမ်း)။ စဉ်

အပပစတ်င်လုိကသ်ည့် သထဘာကိုပပထသာ စကား။ (ဂုငပီးမှလာထရ။ ဂုငပီးမှလားထရ။ ဂုငပီးမှစားထရ။ ဂုငပီးမှလုပ်ထတ စသည်) "ဂု
ငပီးမှငါလားမည၊် ရဗုိဲလ်ပါလညး်၊ မကကာဂုစုံစဟီ၊ု ဟ,ခမကသ်ဆုိီထသာခါ" (ဗမာချီ)။ စဉ်

(ဥပစါ) လျင်ပမန်စာွ ပျကစ်းီတတထ်သာ။ တစခ်ဏမျသာခံထသာ။ စဉ်

(ဥပစါ) လျင်ပမန်စာွ ပျကစ်းီတတထ်သာ။ တစခ်ဏမျသာခံထသာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

မကကာထသးမီ အခုိကအ်တန့်။ ထပပာဆုိထဖါ်ပပဆဲ ကာလ။ လကင်င်း ကာလ။။ "သညး်အရူတနာ၊ ငစဉီံးကို၊ ဂုသခံါသိ့ု" (ထကာ်)။ စဉ်

before the end of the 
time စဉ်

ဂုသတံစခွ်န်းဂု
တစခွ်န်း စဉ်

ဂုသတံစမ်ျို းဂု
တစမ်ျို း စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

လကဆ်စ၊် တထတာင်ဆစစ်သညတ်ိ့ု၌ အနာပဖစ၍် အသားပုိးတကင်ပီးအဖုအထေစ ်ပဖစသ်ာွးပခင်း။ ကျးီထပါင်း ပဖစသ်ာွးပခင်း။။ " 
ငထစွ- ငထစ၊ွ ကိုကတ်တထ်တ၊ ငထစကွိုကထ်က၊ လကမ် ဂူတာလုိကတ်တထ်တ" (ငထစွ)။ စဉ်

စစသ်ား။စစသ်ရူ။ဲ "သရူထဲတာ်ဂူရာများ၊ တိုကပ်ခင်းရာသည၊် ပမှုးံမှာထလှာင်ထေားငါးသိ့ု" (ဗမာချီ)။ စဉ်

စစသ်ား။ စစ ်သရူ။ဲ လူစသည ်မထရမတကွနုိ်င်ထလာကထ်အာင် များပပားစာွ။ အထရအတကွစ်သည ်များပပားစာွ။ (အထရအတကွ်
များရာ၌ သုံးထသာ စကား။ )

warriors/large 
quantities စဉ်

စဉ်

warriors/military 
organization/military စဉ်

small number of categories/
include a mix of small and 
large စဉ်

include a mix of small 
and large စဉ်

ပကတရိှိငမဲအရယွ္်ထေကင်ယ၍် အမျို းအမညအ်ထရအတကွ ်စသည ်များပပားထသာ။ အကကးီအငယစ်သည ်ထရာထနှာ၍ ပါဝင်
ထသာ။)။ ၂၊ အထရအတကွသ်ာများ၍ အရညအ်ချင်း မပပည့်ဝထသာ။ စဉ်

၁၊ ထသနတ၊် အထပမာကစ်သညတ်ိ့ုတင်ွ ထေည့်၍သင်ွးပစရ်ထသာ ယမ်းထတာင့်။ ကျညဆ်န်။ ။ "ထလးမျကနှ်ာဝယ၊် ချုကံာပစင်ပီး၊ ဂူ
လီသးီကို၊ ထေည့်ငပီးတုံထပမာက၊် ပစလ်စထ်ပမာကထ်သာ်" (ရခုိင်ကာ)။ "ခဲယမ်းဂူလီ၊ ထေမ်းကာချီ၍ " (ဗမာချီ)။ စဉ်
ဘိုးထဘးဘဘီင်တိ့ု လကထ်ေကမှ်စ၍ ဆင်းသကလ်ာထသာ ထဆွမျို း အစဉ်အဆက။် အမျို းအနွယ။် ဆကနွ်ယလ်ာထသာထဆွမျို း။ 
(ထဂါတ္တ-> ဂွတ္တ-> ဂူတ ->  ဂူတိ->ဂူသျှိ) "ထကာင်းဆုိးမသ၊ိ မဒိေဠိကို၊ မျို းစထိတာင်မှ၊ မကျန်ရထအာင်၊ မိဖမျို းဆီွ၊ တဂူသျှီ
အား၊ အညခုီဝယ၊် ဆုထတာ်ကကးီကိုပီးရမညက်ား" (ဥဒိေန်သာ)။ (ပါပျက်)။ စဉ်
ဘိုးထဘးဘဘီင်တိ့ု လကထ်ေကမှ်စ၍ ဆင်းသကလ်ာထသာ ထဆွမျို း အစဉ်အဆက။် အမျို းအနွယ။် ဆကနွ်ယလ်ာထသာထဆွမျို း။ 
(ထဂါတ္တ-> ဂွတ္တ-> ဂူတ ->  ဂူတိ->ဂူသျှိ) "ထကာင်းဆုိးမသ၊ိ မဒိေဠိကို၊ မျို းစထိတာင်မှ၊ မကျန်ရထအာင်၊ မိဖမျို းဆီွ၊ တဂူသျှီ
အား၊ အညခုီဝယ၊် ဆုထတာ်ကကးီကိုပီးရမညက်ား" (ဥဒိေန်သာ)။ (ပါပျက်)။ ။ ၂၊ ဘိုးဘာွးမိဘမှ ထသးွသားဆကစ်ပ်ဆင်းသက်
လာ၍ ပဖစထ်စ၊ အမ်ိထထောင်ဘကနှ်င့် စပ်၍ပဖစထ်စ ထတာ်စပ်ထသာ ထဆွမျို း။ အမျို းအထဆွ။ တထဆွ တစမ်ျို းလံုးဆုိင်ရာ။ စဉ်

လူထနအမ်ိ။ (ပါ)။ စဉ်



.

ဂဲမ န sea crab

ထဂါ

ထဂါပက န care/keep

ထဂါယာ န west island/west

ထဂါရာ န အပမစပ်ါကကျွေတ၍် လဲထနထသာ သစပ်င်၏ အခကအ်လက ်စသည။် branches of the tree

ထဂါရာပပန်၁ န အပမစပ်ါကကျွေတ၍် လဲထနထသာ သစပ်င်၏ အခကအ်လက ်စသည။် branches of the tree

ထဂါရာပပန်၂ ကကဝိိ

ထဂါရားမနီ န fish species

ထဂါရထိဂါရာ န အခက ်အလကနှ်င့်တက ွအပမစပ်ါကကျွေတ၍် တန်းလန်းထနထသာ သစပ်င်။

ထဂါရထိဂါထရာ န

ထဂါရီ န yet entered puberty age

ထဂါရကီျူး ကကိ puberty

ထဂါထရာ န အပမစပ်ါကကျွေတ၍် လဲထနထသာ သစပ်င်၏ အခကအ်လက ်စသည။်

ထဂါထရာပပန် ကကဝိိ

ထဂါလုပ်၁ ကကဝိိ brag

ထဂါလုပ်၂ န brag

ထဂါ်တ၁ူ နဝိ ၁၊ ကကးီထသာ၊ ၂၊ ပမင့်ထမာကထ်သာ။ large/ridge

ထဂါ်တ၂ူ န Boat/yacht

ထဂါ်တဘူဂမင်္ဂါ န the walls in the creek

ထဂါ်ထတာ်ပလ္လ င် န camp

ထဂါ်ယသံးီ န guava fruit

ထဂါ်ရာ န အပမစပ်ါကကျွေတ၍် လဲထနထသာ သစပ်င်၏ အခကအ်လက ်စသည။်

ထဂါ်ရထိဂါ်ရာ ကကဝိိ အခက ်အလကနှ်င့်တက ွအပမစပ်ါကကျွေတ၍် ဖရုိဖရ ဲကျို းပ့ဲပျကစ်းီငပီး စထနာင့်စနင်း ရှုပ်ထထွေးလျက ်ရှိထနထသာ အားပဖင့်။

ထဂါ်သဇင် န Tiger-lady

ဂင်

ဂဂမင်္ဂါ န

ဂင်စးီ န none

ဂင်ဇာ န မူးယစထ်စတတထ်သာ ထဆးထပခာကတ်စမ်ျို း။ one drug cannabis

ဂင်ဇာရုိင်း န cannabis

အခံွဆားပပာထရာင်တင်ွ အပဖူကကွင်ယပ်ါထသာ ပင်လယက်ဏန်း (ပုဇွန်လံုး) တစမ်ျို း။ စဉ်

အထစာင့်အထရာှက။် ထစာင့်ထရာှကတ်တထ်သာ သ။ူ (ပါ)။ စဉ်

အထနာကက်ကျွေန်း။ အထနာကအ်ရပ်။ (ပါ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ ဂကျွေမ်းပပန်၍ ပကလ်ကလဲ်လျက။် ၂၊ ထေကထ်အာကအ်တင်ွး အပပင် ထရှ့ထနာကစ်သည ်လှန်ထလှာလျက။် ၃၊ အခကအ်လကနှ်င့်
တက ွသစပ်င် အပမစပ်ါကကျွေတ၍် တန်းလန်းထနထသာ အားပဖင့်။ "ထလတိုက၍် သစပ်င်အပမစနှ်င့်တစက် ွထဂါရာပပန်၍ လဲထလ၏" 
(ထရှ့းထံုေး)။

deck/browse/branches of 
the tree စဉ်

ပပားချပ်ချပ် ငါးထပပမနှင့် တထူသာ ငါးတစမ်ျို း။ " အဥဟထိက၊ ဗလိပပားနှင့် ၊ ထဂါရားမနီ၊ ထကျာကင်ငပီက၊ အဆီဟပိငား" (ငါး)။ စဉ်

branches of the 
trailing plants စဉ်

အခက ်အလကနှ်င့်တက ွအပမစပ်ါကကျွေတ၍် တန်းလန်းထနထသာ သစပ်င်။ " အခကအ်လက ်ရှုပ်ထထွေးထနသညက်ို အပမစထ်ဂါရထိဂါ
ထရာ၊ အခကအ်လက ်ထဂါရထိဂါထရာ " စသညပ်ဖင့် သုံးနှုန်းသည။်

branches of the 
trailing plants စဉ်

အပျို ထဖါ် မဝင်ထရာကထ်သးထသာ အရယွ။် ရစှနှ်စအ်ရယွ ်အမျို းသမီး။ " သာမဝတ၊ီ လ့ူထလာကမှီာ ၊ ထဂါရအီရယွ၊် ကညာ ဆုိထက၊ 
ပျို မထပမာကခ်င်၊ ထရာကခ်ါဝယ၌်" (ဥဒိေန်သာ)။ စဉ်

အပျို အရယွ ်သိ့ု ထရာကသ်ည။် အပျို ထဖါ်ဝင်သည။် အပျို  အရယွထ်ရာကသ်ည။် " မိန်းမကကကသ်ထရ၊ ကညာထမမှာ၊ စထနပမင့်ဖူး၊ လ့ူ
ထလာကမှီာ၊ ထဂါရကီျူးလ့ုိ၊ ငံုဖူးလညး်ဆင်၊ နုထရမရင်ကို၊ ရှုပမင်မခန်း" (ရာမ)။ စဉ်

root branches of the 
tree fall စဉ်

၁၊ ဂကျွေမ်းပပန်၍ ပကလ်ကလဲ်လျက။် ၂၊ ထေကထ်အာကအ်တင်ွး အပပင် ထရှ့ထနာကစ်သည ်လှန်ထလှာလျက။် ၃၊ အခကအ်လကနှ်င့်
တက ွသစပ်င် အပမစပ်ါကကျွေတ၍် တန်းလန်းထနထသာ အားပဖင့်။ "ထလတိုက၍် သစပ်င်အပမစနှ်င့်တစက် ွထဂါရာပပန်၍ လဲထလ၏" 
(ထရှ့းထံုေး)။

deck/browse/branches of 
the tree စဉ်

၁၊မိမိ၏ အစမ်ွးအစ ဂုဏပ်ကာသနကို ဖွင့်ထုေတက်ကားဝင့်လျက။် ထနရာများစာွတင်ွ ကသဇာလွမ်းမုိး ပခယလှ်ယပ်ါဝင် အစမ်ွးပပ 
စကွဖ်ကလ်ျက။် ၂၊ လူစမ်ွးထကာင်းအထနပဖင့်ပပုမှုကျင့်သုံးထနလျက။် စဉ်

၁၊ မိမိ၏ အစမ်ွးအစ ဂုဏပ်ကာသနကို  ဖွင့်ထုေတက်ကားဝင့်လျက။် ထနရာများစာွတင်ွ ကသဇာလွမ်းမုိး ပခယလှ်ယပ်ါဝင် အစမ်ွးပပ 
စကွဖ်ကလ်ျက။် ၂၊ လူစမ်ွးထကာင်းအထနပဖင့်ပပုမှုကျင့်သုံးထနပခင်း်။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်
၁၊ ပင်လယက်းူ ရကွထ်လှကကးီတစမ်ျို း။ ၂၊ ထရးှရခုိင်မင်းတိ့ု ထရထကကာင်းစစခ်ျရီာတင်ွ အသုံးပပုထသာ ထလှ။ တိုကထ်လှ။ "ထမာကက်
တးူထပ၊ ထဂါ်တထူလှကို၊ ထကျာ်ထထွေးထကကးဟစ၊် ထပပာင်းနှင့်ပစထ်သာ်" (ရခုိင်ကာ)။ " ထရမလီှထရမထလာင်း၊ တိုကလီှ်ထပါင်းနှင့်၊ 
ထဆာင်းထဆာင်းပမင့်မူ၊ ထဂါ်တဟူသူား " (ရခုိင်ကာ)။ " လီှယာဉ်သထဘမင်္ဂာလှနှင့်၊ ထဗါကက်တကိ ထဂါ်တသူာ၊ မီးငူပမစမှ်ာ၊ ပပည့်ဝ
ဝင်လျကပ်ါ၏" (ဗမာချီ)။ စဉ်
စစထ်တငွမို ့ဆကရုိ်းကျထချာင်းအတင်ွး ယခုထဂါ်တဘူဂမင်္ဂါ ဟထုခါ်ရှိထနထသးထသာ ထနရာ။ အရပ်။ (ထဂါ်တ ူ+ ဘဂမင်္ဂါ = ထဂါ်တဘူဂမင်္ဂါ။ 
ထဂါ်တူ- ကကးီထသာ၊ ဘနိ္န-> ဘန်ိဂ-> ဘဂမင်္ဂ->  ဘဂမင်္ဂါ -> ငသတ ်ပီပပင်စာွ ထေည့်- ကွဲသည်။) ရခုိင်ထဝါဟာရနှင့် ပါဠိပျက။် 
ကကးီထသာထလှများကွဲရာအရပ် ဟ၏ူ။ စဉ်

ရခုိင်မင်းလကထ်ေက ်စစန်ထကာင်းကိုချစီဉ်က တပ်ချနားထနရာ တပ်စခန်းငမိုတစခု်၏ အမည။် ယခုဘဂမင်္ဂလားထဒ့ေရှ် ဖထလာင်းချတိ်
ခရုိင် ထတာင်ပုိင်းတင်ွ ပါဝင်တညရ်ှိထနသည။် စဉ်

မာလကာသးီ။။ "ခွတက်ခွတယ်င့်၊ ထဂါ်ယသံားမှာ ၊ ဒေါးမဝင်" ( ဇမ်း)။ စဉ်

root branches of the 
tree fall စဉ်

damaged branches are 
broken စဉ်

ထတာ်ဝင်ပန်းအထနပဖင့် သဇင်ပန်းကို အထူေးပပု၍ ထခါ်ထသာအမည။် "ဂျသီဝါကကကရံု်း၊ ဂမုန်းထတာ်ဝင်၊ ထဂါ်သဇင်အပင်ကကင်း" 
(ပန်းဖ့ဲွ)။ စဉ်

၁၊မျကစ်ထိအာကပ်မင်ကင်ွး။ ပမင်နုိင်ထသာ ဝန်းကျင်။ မျကထ်မှာက။် ၂၊ သကရ်ှိဘဝကာလ။ ၃၊ လကင်င်းကာလ။ ပမင်ထတွ့ထနရထသာ 
အချန်ိပုိင်း။ မျကထ်မှာကက်ာလ။ "မျကထ်မှာကဂ်ဂမင်္ဂါ၊ ငါရာဇာသည၊် ရှိပါလျကနှ်င့်" (ရာ မ)။

under eye 
view/sight/living life စဉ်

စာထပထရးသားရာ၌ င သတက်ို က၊ ခ၊ ဂ၊ စသညအ်ထေကမှ် ခွစးီလျက ်ထရးသားပခင်း။ (လကမင်္ဂာ၊ ကခမင်္ဂါ ၊ ဂဂမင်္ဂါ စသည်)။ စဉ်

စဉ်

ဘင်းထခါ် ထဆးထပခာကပ်င်နှင့်ဆကတ်ထူသာ ပမကက်ကားထပါက ်အပင်တစမ်ျို း။ ဒေန္တသခုပင်။ (၄င်းအပင်၏ ပဉ္ငါးပါးကုိ ပပုတ၍်ငံု
လျင် သာွးနာဟသူမျှ ထကာင်းသညဟ်၏ူ)။ စဉ်



.

ဂင်ဇီ န ထယာကျ်ားဝတ ်အတင်ွးခံအကမင်္ဂျတစမ်ျို း။ ထခကျွေးခံအကမင်္ဂျ။ undervest

ဂင်ဇီပါရာ န ထယာကျ်ားဝတ ်အတင်ွးခံအကမင်္ဂျတစမ်ျို း။ ထခကျွေးခံအကမင်္ဂျ။ undervest

ဂင်တိုက် န ဘန်ုးကကးီပျတံင်ွ အထလာင်းကို မီးရှို ရ့ထသာ ကရိယိာ တစမ်ျို း။ none

ဂင်ဒုိေကဒံု်ေး န ဘန်ုးကကးီပျတံင်ွ အထလာင်းကို မီးရှို ရ့ထသာ ကရိယိာ တစမ်ျို း။ none

ဂဂမင်္ဂါ န river/sea

ဂုိက်

ဂုိက၁် န ၃၆ လက္မသို ့မဟတု ်နှစထ်တာင် သိုမ့ဟတု ်သုံးထပနှင့် ညမီျှထသာ အတိုင်းအရညှ။် yard

ဂုိက၂် န အသင်ွအပပင်။ ပံုပန်းအထနအထေား။ ဟန်ပန်။ appearance/hand pumping

ဂုိကဆ်င် ကကိ wear

ဂုိကထ်တာင် န တစဂုိ်ကသ်ိုမ့ဟတု ်သုံးဆယ့်ထပခာကလ်ကမ်ရှိထသာ တိုင်းစရာ တတုတ်။ံ measuring rod

ဂုိကထု်ေတ် ကကိ လှပတင့်တယရ်ှုချင်စဖွယရ်ှိထအာင် အဝတတ်န်ဆာများကို ဝတဆ်င်သည။် wear

ဂုိကလု်ပ် ကကိ မိမိကို သတူစပ်ါးအထေင်ကကးီထအာင် ဣထနန္ဒထဆာင်သည။် မတမူတန်ထသာ သထဘာထေားသည။် boast

ဂုိကသ်ျှင်၁ ကကဝိိ မာနကကးီလျက။် စတိက်ကးီဝင်လျက။် proud

ဂုိကသ်ျှင်၂ န ထထောင်လမားထမာကမ်ာမှု ။ မာန်ဝင့်မှု။ proud

ဂုိင်

ဂုိင်၁ န game

ဂုိင်၂ န none

ဂုိင်၃ နဝိ bully

ဂုိင်ကျ ကကိ သတူစပ်ါးအထပါ်တင်ွ နုိင်လုိမင်းထေက ်အသာရထအာင် ပပုမူသည။် ဗုိလ်ကျသည။် bully

ဂုိင်ညာ န ထတာသား ဟနိှုမ့် ချ၍ ထခါ်ထသာ စကားလံုး။ humble called

ဂုိင်းရမ န ထလးကိုင်းပံုလကက်ိုင်တင်ွထလးကကို းသဖွယ ်တပ်ထေားထသာ လမ။ ဒုိေင်းလမ။ shields on

ဂုိဏး် န ၁၊ အရညအ်ချင်းတ ူ အဆင့်အတန်း အရညအ်ချင်းတ ူအမျို းအစား။ ၂၊ အဖဲွ ။့ အသင်း။ အပ်ုစ။ု group, team

ဂုိဏး်ထကျာက် ကကိ propulsion is removed

ဂုိဏး်ကွဲ န different group

ဂုိဏး်ချုပ် န ဂုိဏး်ကို အပ်ုထိေန်းထသာ ဆရာထတာ်တို၏့ အကကးီအက။ဲ ဝါဒေချင်းတညူကီကထသာ ရဟန်းတို၏့ အကကးီအက။ဲ archbishop

ဂုိဏး်ခဲွ ကကိ ပင်ကိုရှိအရင်းခံဂုိဏး်မှ ခဲွထွေက၍် သးီပခားဂုိဏး်တညထ်ထောင်သည။် separatism

ဂုိဏး်ဆရာ န တပည့်တပန်းထနာကလုိ်ကထ်နာကပ်ါ အများအပပားရှိထသာ သ။ူ prelacy

ဂုိဏး်တ၁ူ ကကိ same group

ဂုိဏး်တ၂ူ န မဟာဒွေါရဂုိဏး်မှ ဆကနွ်ယ၍် ပဖစလ်ာပခင်း။ same group

ဂုိဏး်ထထောက် န ဂုိဏး်အပ်ုဆရာထတာ်ကကးီ၏ လကထ်အာကပ်ဖစထ်သာ ဆရာထတာ်။ archdeacon

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပမစ။် ပင်လယ။် " လဟာကျယထ်က၊ ပမစမ်ဂဂမင်္ဂါ၊ ရသီတီာ၌ "  (ဓမ္မသာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

တင့်တယ ်လှပထအာင်ဝတစ်ားဆင်ယင်သည။် တင့်တယလှ်ပ ရှုချင်စဖွယပ်ဖစထ်အာင် ဆန်းကကယထ်သာ အဝတအ်စားများကို 
ဝတဆ်င်သည။် " အပမတတ်နုိး၊ နှုတ ်ခမ်းဆုိးလျက၊် မျို းရုိးမတ၊ူ ထတာရာွသနှူင့်၊ ငမို ့သပူခားနား၊ ဂုိကမ်ျို းဆင်ထက၊ ဖင်ကားရားနှ
င့်" (ပဒေ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လကပ်ဖင့်ထုိေးလိှမ့်ရထသာ ခံုညင်း။ (ခံုညင်းကစားရာတင်ွ 'ဂုိင်' 'မ' ဟ၍ူ နှစမ်ျို းရှိသည်။ အတန်းလုိကခွ်င်ရာ၍ စိုကထ်ေားထသာ
ခံုညင်းကို 'မ ထခါ်၍၊ လကပ်ဖင့် ထုိေးလိှမ့် ထသာ ခံုညင်းကို 'ဂုိင်' ဟထုခါ်ကကသည။် ) စဉ်

ခဲ၊ သ ံ၊ ထကကးပပားစသညက်ိုအဝုိင်းငယပ်ပုလုပ်ထေားထသာအရာ။ (ပုိကဆံ်တင်ွးပစ ်ကစားရာတင်ွပုိကဆံ်ကို ထိေမှန်ထအာင်ထုိေးရ
ထသာ အပုိင်းငယ်)။ စဉ်

(ဥပစါ) ကကးီကထဲသာ။ ဗုိလ်ကျထသာ။ သူ့ထေကင်ါက၊ဲ ငါ့ထေကသ်ကူပဲဖစက်ကထသာ။ ('တပ်သား (လုပ်မည့်လူ) မရှိ အားလံုးဗုိလ်
ချညး်ပဲ ဆုိသကဲ့သိ့ု ' အားလံုး (ဂုိင်) ချညး်ပဲ (မ) မရှိ။ ) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ရုိထသထလးစားအပ်၊ ထလးစားထုိေကသ်ညတ်ိ့ုကို ပပစမှ်ားမိထသာထကကာင့် ထဘးပဖစသ်ည။် ၂၊ တန်ွးအားပဖင့်ပပင်သိ့ု တန်ွးကန်
ဖယရ်ာှးသည။် စဉ်

တစဂုိ်ဏး်နှင့် တစဂုိ်ဏး်အမညမ်တသူည၏် အပဖစ။် သဓုမ္မဂုိဏး်၊ ထရမကျင်ဂုိဏး်၊ ဒွေါရဂုိဏး် စသည။် (ဝါဒေချင်း၊ အယခူျင်း မ
တသူညလ်ညး်ရှိကကထသးသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊တစဂုိ်ဏး်တညး်၊ ဂုိဏး်ချင်းတသူည။် ၂၊ အမျို းအစား၊ အသင်ွ၊ သဏာ္န်၊ စတိသ်ထဘာတရား စသညတ်ိ့ု မကွဲမပပားပဖစသ်ည။် 
ထနအထေား မကွဲမကာွပဖစသ်ည။် ၃၊ တစသ်င်း တညး်၊ တစဖ့ဲွ်တညး်၊ တစအ်ပ်ုမှ ပဖစသ်ည။် ၄၊ တမူျှထသာ အယရူှိသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ဂုိဏး်သင့် ကကိ propulsion is removed

ဂုိဏး်အပ်ု န bishop

ထဂါက်

ထဂါက် န pin/hook

ထဂါကက်နဲ န အထပါ်မှ ထအာကက်ကမ်းပပင်သို ့တစစ်ုံတစခု် ကျထသာ အသ။ံ something sounds

ထဂါကရ်ထသျှ န သကင်ယစ်ပါးတစခု်၏ အမည။် grain

ထဂါင်

ထဂါင်၁ နဝိ peak/chief/elite

ထဂါင်၂ န first/begin

ထဂါင်ထခါက၁် နဝိ peak/chief/elite

ထဂါင်ထခါက၂် ကကိ ၁၊ အထကာင်းဆံုးပဖစသ်ည။် ၂၊ အပမတဆံု်းပဖစသ်ည။် လကထ်ရးွစင် ပဖစသ်ည။် best of/elite

ထဂါင်း န stamp

ထဂါင်းကိုက၁် ကကိ ဉီးထခါင်းထဲေ၌ နာကျင်ကိုကခဲ်ထသာ ထရာဂါပဖစသ်ည။် headache

ထဂါင်းကိုက၂် ဉီးထခါင်းထဲေ၌ နာကျင်ကိုကခဲ်ထသာ ထရာဂါ။ headache

ထဂါင်းကိုက၃် ကကိ ဆံပင်ညပ်ှ သည။် ဆံသသည။် ဆံပင်ပပုပပင်သည။် haircut

ထဂါင်းကိုင် န ရကက်န်းရကရ်ာ၌ အသုံးပပုထသာ ကရိယိာ တစမ်ျို း။ loom

ထဂါင်းထကာင်း ကကိ intelligent

ထဂါင်းကပ်သးီ န thorn

ထဂါင်းကျင်း န baldness

ထဂါင်းကကးီ၁ ကကိ အထိေတတ်လန်စ့ိုးရမ်ိမှု ပဖစသ်ည။် panic anxiety

ထဂါင်းကကးီ၂ န ၁၊ အကကးီအက။ဲ ဉီးထဆာင်ဉီးရကွ ်ပုဂ္ိုဂ လ်။ chief

ကကိ ၁၊အထိေတတ်လန် ့စိုးရမ်ိထကကာင့်ကကမှု ပဖစထ်ပါ်လာသည။် ၂၊ ထခါင်းကကးီသည။် panic anxiety

ထဂါင်းခါ၁ ကကိ ၁၊ပငင်းပယသ်ည။် ၂၊ မိမိနှင့် သထဘာချင်းမတိုကဆုိ်င်၍ လုိလားမှုမရှိထကကာင်းကို ဉီးထခါင်းပဖင့် လှုပ်ပပသည။် reject

ထဂါင်းခါ၂ န မိမိနှင့် သထဘာချင်းမတိုကဆုိ်င်၍ လုိလားမှုမရှိထကကာင်းကို ပပထသာ အမှုအရာ။ reject

ထဂါင်းခု န တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပစည္း်ဝန်ဆန်ကို ထေမ်းရကွရ်ာတင်ွ ဦးထခါင်းနှင့် ပစည္း်အကကားတင်ွခု၍ ခံရထသာထခွထေားထသာ အဝတ။် head wear

ထဂါင်းခဲ၁ န headache

ထဂါင်းခဲ၂ ကကိ headache/disruption

ထဂါင်းထခါက် ကကိ လကဆ်စပ်ဖင့်ဦးထခါင်းကို ထခါကသ်ည။် conk

န game

ထဂါင်းထခါကယ်ူ ကကိ ထကာင်းဆံုး၊ အထတာ်ဆံုး၊ အလှဆံုးကိုမှ ယသူည။် choice

၁၊ရုိထသထလးစားအပ်၊ ထလးစားထုိေကသ်ညတ်ိ့ုကို ပပစမှ်ားမိထသာထကကာင့် ထဘးပဖစသ်ည။် ၂၊ တန်ွးအားပဖင့်ပပင်သိ့ု တန်ွးကန်
ဖယရ်ာှးသည။်။ ၂၊ တစဂုိ်ဏး်နှင့်တစဂုိ်ဏး် သင့်တင့်ညညီတွမ်ှု ရှိသည။် စဉ်

မိမိတိ့ု၏ ဂုိဏး်လံုးဆုိင်ရာ (ဂုိဏး်ချုပ်၊ ဂုိဏး်ထထောက်) တိ့ု၏ အကကးီအက။ဲ စဉ်

၁၊ အဖျားထကာကထ်သာ အရာကိုထပပာထသာ စကားလံုး။ ၂၊ အဖျားထကာကထ်သာ အရာ။ ၃၊ ထကာကထ်သာအဖျားပဖင့် တစစ်ုံတစခု်
ကို ဆဲွငင်ရထသာ အထချာင်းအတ။ံ တယွခ်ျတိ။် ၄၊ ထဂါကက်နဲ ပမညထ်သာ အသ။ံ စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊အပမင့်ဆံုးထသာ။ အပမတဆံု်းထသာ။ ၂၊ အထကာင်းဆံုးထသာ။ ၃၊ အကကးီအကပဲဖစထ်သာ ။ အကကးီအကျယဆံု်းထသာ။ ကကးီကျယပ်မင့်
ပမတထ်သာ။ ၄၊ အထေကတ်န်းစားပဖစထ်သာ။ " မယထူကထလ့မယ၊ူ ယထူကထလ့ထဂါင်၊ ထခါကလ့ုိ် အထကာင်းဆံုးကို မှ ယမူည်"။ စဉ်

အဉီးအလျင်။ ဦးဦးဖျားဖျား။ ထရးှဦးစာွ။ ပထေမ။ လကမွ်န်။ အစအဦး။ "ငါအယင်ဆံုးထရာကထ်တ၊ ထဂါင်ဗျာလ်" စဉ်
၁၊အပမင့်ဆံုးထသာ။ အပမတဆံု်းထသာ။ ၂၊ အထကာင်းဆံုးထသာ။ ၃၊ အကကးီအကပဲဖစထ်သာ ။ အကကးီအကျယဆံု်းထသာ။ ကကးီကျယပ်မင့်
ပမတထ်သာ။ ၄၊ အထေကတ်န်းစားပဖစထ်သာ။ " မယထူကထလ့မယ၊ူ ယထူကထလ့ထဂါင်၊ ထခါကလ့ုိ် အထကာင်းဆံုးကို မှ ယမူည်"။။ ၂၊ 
ထကာင်းနုိးရာရာ ပဖစထ်သာ။ လကထ်ရးွစင် ပဖစထ်သာ။ စဉ်

စဉ်
လူ အစရှိထသာ သကရ်ှိသတ္တဝါတိ့ု၏ နား၊ နှာထခါင်း၊ မျကစ် ိစသညတ်ိ့ု၏ တညရ်ာအစတိအ်ပုိင်း (ပဖစထသာ ဦးထခါင်း)။ " ဦးထဂါ
င်းဆံရတိ၊် ဘသိကိန်ားထွေင်း၊ ခပင်းမဂမင်္ဂလာ၊ အရာရာကို " (ကင်းမထဟာ်) ။ ၂၊ အပင်တိ့ု၏ အရင်းပမစဖု်။ ၃၊အကကးီအက။ဲ 
ဦးထဆာင်ဦးရကွ။် ၄၊ သစပဲွ်စားလုပ်ငန်းပဖင့် အသကထ်မွးဝမ်းထကျာင်းပပုသ။ူ "သစထ်ဂါင်း ဦးထကျာ်ဇံ " ။ ၅၊ ထချာစာတိ့ုတင်ွကပ်
ရန် အမှတအ်သား။ "တဆိံပ်ထဂါင်း" ။ ၆၊ တစစ်ုံတစခု်၏ ထိေပ်ပုိင်း။ " စကထ်ဂါင်း " ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဉာဏ ်ပညာစမ်ွးရည ်ထကာင်းသည။် နှလံုးရညထ်ကာင်းသည။် အထတးွအထခါ် အထပမာ်အပမင်ထကာင်းသည။် မှတဉ်ာဏထ်ကာင်း
သည။် စဉ်

(တစနှ်စခံ်အပင်) လယက်င်ွးတင်ွထပါက၍် အသးီသးီသည့်အခါ အသးီတစခု်လံုးတင်ွ ဆူးကဲ့သိ့ု ပါရှိငပီး ယင်းအသးီကို ဦးထခါင်းရှိ
ဆံပင်ကို ပစလုိ်ကလ်ျင် ကပ်၍ ငငိတယွထ်နတတထ်သာ အသးီ တစမ်ျို း။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

၁၊ ဆံပင်ကို ထပပာင်စင်ထအာင် ရတိထ်ေားထသာ ဉီးထခါင်း။ ထခါင်း တုံး။ ကတုံး။ ၂၊ (ဥပစါ) သမူျားတကာထံေတင်ွအဆဲအဆုိ
အထပပာအဆုိ အခံရများသ။ူ "မင်းက လူတပိါးမှာ အဆဲခံတင်ွး ထဂါင်းကျင်းနီ ဗျာလ်" ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထဂါင်းကကးီ
နပန်းကကးီ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဦးထခါင်းမူးထဝ၊ ဦးထခါင်းထုိေးကျင် ကိုကခဲ်သည့်ထရာဂါ။ " ထဂါင်းခဲလညး်ထရာဂါ ၊ ဦးကကပ်နာကို၊ ထကာင်းပါထတာ့မည ်" (စနန္ဒား
ဖ့ဲွ)။ စဉ်
၁၊ဦးထခါင်း ကိုကခဲ်သည။် ၂၊ (ဥပစါ) ပပဿနာထပွလီ၍ ကထမာက ်ကမပဖစထ်အာင် ဝင်ထရာကစ်ကွဖ်ကသ်ည။် ၃၊ အထနှာင့်ယကှ ်
ပဖစသ်ည။် ၄၊ အသကံို (ကကားကတညး်က) ထကကာကရ်ွ့ံတန်ုလှုပ်သည။် "ဘန်ုးထရာင်ပဖာထက၊ ထတထဇာထပမာကလ့ုိ်၊ ငါထကကာကလှ်
သည၊် သူ့နာမညက်ို ၊ ကကားထလထသျှာင်းထသာ်၊ ထဂါင်းခဲထရထလ " (ရာမ)။ စဉ်

စဉ်

ထဂါင်းထခါက်
တမ်း

တစထ်ယာကက်ို အဝတပ်ဖင့် ဦးထခါင်းကိုပခုထံေား၍ ထနာကတ်စထယာကက် ဦးထခါင်းကို လကသ်းီပဖင့်ထခါကသ်ည။် ယင်းထခါကထ်သာ
သကူို အကခဲတ၍် ထဖါ်ထုေတရ်ထသာ ကထလးတိ့ု၏ ကစားနညး်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်



.

ထဂါင်းချ ကကိ die/sleep

ထဂါင်းချင်းခုိက် ကကိ အထရးကကးီထသာကစိမ္ျားကို နီှးထနှာတိုင်ပင်သည။် consult

ကကိ ၁၊သတူစပ်ါး မကကားသရိထအာင် တတိဆိ်တ ်နီှးထနှာတိုင်ပင်သည။် ၂၊ ဦးထခါင်းချင်းဆံုသည။် consult

ကကဝိိ ၁၊သတူစပ်ါး မကကားသရိထအာင် တတိဆိ်တ ်နီှးထနှာတိုင်ပင်သည။် ၂၊ ဦးထခါင်းချင်းဆံုသည။် consult

ကကိ အထရးကကးီထသာကစိမ္ျားကို နီှးထနှာတိုင်ပင်သည။် consult

ထဂါင်းချင်းပူး၁ ကကိ ၁၊သတူစပ်ါး မကကားသရိထအာင် တတိဆိ်တ ်နီှးထနှာတိုင်ပင်သည။် ၂၊ ဦးထခါင်းချင်းဆံုသည။် consult

ထဂါင်းချင်းပူး၂ ကကဝိိ မျကနှ်ာချင်းဆုိင်လျက။် ဦးထခါင်းချင်း ပူးကပ်လျက။် face to face

ထဂါင်းချင်းရုိက် ကကိ ထရးကကးီထသာကစိမ္ျားကို နီှးထနှာတိုင်ပင်သည။် consult

ထဂါင်းချုပ် န ဦးထခါင်းတစလံု်း သာလံုသည့်  ထဆာင်းစရာတစမ်ျို း။ ခထမာက။် helmet

ထဂါင်းခံွ န ဦးထနှာကက်ို ကာကယွထ်ေားသည့် ဦးထခါင်းခံွ။ cranium

ထဂါင်းခကျွေန်း န ၁၊ ဦးထခါင်းရညှထ်သာ သ။ူ ၂၊ အထေကသ်ို ့ခကျွေန်တကထ်နထသာ ထဆာင်းစရာ တစမ်ျို း။ helmet

ထဂါင်းစိ့ ကကိ equal

ထဂါင်းစးီ န entitle

ထဂါင်းစးီဦးကိုင် န တစစ်ုံတစခု်ထသာ လုပ်ငန်းတစခု်ခုကို အကကးီအကအဲပဖစတ်ာဝန်ခံ၍ လုပ်ကိုင်သ။ူ ဦးစးီထဆာင်ရကွ၍် လုပ်ကိုင်သ။ူ captain

ထဂါင်းစဉ် န ၁၊ အက္ခရာတိုက့ို ထရှ ထ့နာကစ်ဉ်ထေားထသာ အစဉ်။ ၂၊ မာတကိာ။ content

ထဂါင်းစပ်ွ န hood

ထဂါင်းဆီး ကကိ မဂမင်္ဂလာအလုိငှ့ာ တထရာ် ကင်ပွန်းစသညတ်ိုပ့ဖင့် ဦးထခါင်းထဆးထလျာ်သည။် hair wash

ထဂါင်းထဆာင် န ဦးထဆာင်လမ်းပပ။ အကကးီအက။ဲ lead

ထဂါင်းထဆာင်း န ဦးထခါင်းကိုထဆာင်းမုိးထေားထသာ အရာ။ helmet

ထဂါင်းဆတ် ကကိ စတိဆုိ်းလွယသ်ည။် စတိဆ်တသ်ည။် sensitive

ထဂါင်းဆံုးနပပုံး ကကဝိိ ကိုယခ်န္ဓာ တစခု်လံုးအားပဖင့်။ တစက်ိုယလံု်းအားပဖင့်။ ဦးထခါင်းမှ ထပခဖျားတိုင်ထအာင်။ body

ထဂါင်းညးီ ကကိ confuse

ထဂါင်းညတိ၁် ကကိ acquiesce

ထဂါင်းညတိ၂် န သထဘာတညူထီကကာင်းကို ပပထသာ အမူအရာ။ acquiesce

ထဂါင်းတိ ကကဝိိ ထုိေဘကစ်န်ွးဖျား နှင့် ဒီေဘကအ်စန်ွဖျားချင်းထိေလျက။် မတိုမရညှည်မီျှထသာ အားပဖင့်။ unequal

ထဂါင်းတညခံ် ကကဝိိ သတ္တ ရိှိစာွပဖင့် ထနာကမ်ဆုတပဲ် ကကံ့ကကံ့ခံလျက။် မျကနှ်ာချင်းဆုိင် ရပ်တညမူ်လျက။် face

ထဂါင်းတညပု်ဒ်ေ န အရင်းခံ၍ တညထ်ေားထသာ ထဝါဟာရစကားလံုး။ တညပု်ဒ်ေ။ vocabulary

ထဂါင်းတင် န ဆန်၊ ဆီ ၊ ဆား၊ ဟင်းသးီဟင်းရကွ၊် ငါး စသညက်ိုဦးထခါင်းထေကတ်င်၍ လှည့်လညထ်ရာင်းချ အသကထ်မွးထသာ သ။ူ hawker

ထဂါင်းတိုက၁် ကကိ confront

ထဂါင်းတိုက၂် ကကဝိိ ထုိေဘကစ်န်ွးဖျား နှင့် ဒီေဘကအ်စန်ွဖျားချင်းထိေလျက။် မတိုမရညှည်မီျှထသာ အားပဖင့်။ equal

၁၊ထသသည။် ၂၊အပ်ိသည။် ခကျွေတပ်ခုကံျသည။် "ဆင်းရမဲွဲထတစရာ ကကမ်းမဟပိဖစထ်က"  ။  "အထဂါင်းချဖ့ုိစွာကို အငခီသထိရ" (ပံု)။ စဉ်

စဉ်

ထဂါင်းချင်း
ဆုိင်၁ စဉ်

ထဂါင်းချင်း
ဆုိင်၂ စဉ်

ထဂါင်းချင်း
တိုက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ အစန်ွးနှစဖ်ကလံု်း(အတိုအရညှမ်ရှိ) ညမီျှသည။် ၂၊ သပ်ိသညး်ကျန်သည။် စဉ်

စာ အထရးအသား၌ (ဝတ္တ ၊ ထဆာင်းပါးစသညက်ို) တပ်ထေားထသာ ထခါင်းစဉ်အမည။် အမညန်ာမကို ထဖါ်ထုေတပ်ပသည။် 
ထခါင်းတပ်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်
၁၊ (ထဆာင်းလအခါ) မျကနှ်ာကိုဖွင့်ထေား၍ ဦးထခါင်းမှလညသ်ိ့ုထရာကထ်အာင် စပ်ွထေားထသာ အထနွးထေည ်(ထဂါင်းစပ်ွတစမ်ျို း)။ ၂၊ 
ဦးထခါင်း၌ ရုတတ်ရက ်မထိေရထအာင် စပ်ွထေားထသာ အကာအကယွ။် ၃၊သခုိူး၊ ဒေါးပမများလူကို မမှတမိ်ရထအာင် ရုပ်ထဖျာကစ်ပ်ွထေား
ထသာ အရာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ ဦးထခါင်း မူးထဝသည။် ဦးထခါင်းထဲေ မကကညမ်လင်ပဖစင်ပီး ရထီဝမှုန်မှိုင်းလျက ်ကိုယက်ို မထဆာကတ်ညနုိ်င်ထအာင်ပဖစသ်ည။် ၂၊ 
(ဥပစါ) စတိရ်ှုပ်သည။် စတိတ်င်ွအထနှာင့်အယကှ ်ရှိသသည။် စဉ်

သထဘာတညူထီကကာင်းကို ပပသည။် " ထဂါင်းထတာ်ညတိ၊် စတိထ်တာ်သိ" (ပံု)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ ဦးထခါင်းချင်းထိေသည။် ဦးထခါင်းချင်းဆံုသည။် ၂၊ ထအာကက်ျထနာကက်ျခံသည။် " ထဂါင်းတိုက၍်ထအာကက်ျထနာကက်ျထသာခံ
ခ့ဲသည။်" စဉ်

စဉ်



.

ကကိ အဝတပ်ဖင့် ဦးထခါင်းကို ရစလ်မမ်းဖံုးအပ်ုသည။် ထခါင်းငမီးပခုံသည။် purdah

ထဂါင်းတိုင်း၁ န ၁၊ဂတမိလုိကစ်ားသ။ူ သစာ္ရှိသ ူ။ ၂၊မလှုပ်မရာှးကကံ့ခုိင်ထရးရှိသ။ူ ထတာင့်တင်းငမဲပမံခုိင်ခ့ံသ။ူ loyal/steady

ထဂါင်းတိုင်း၂ ကကဝိိ မလှုပ်မရာှး။ မထရွ မ့လျား။ ခုိင်ငမဲတညတ်ံ့စာွ။ ထတာင့်တင်းငမဲပမံစာွရပ်တညလ်ျက။် steady

ထဂါင်းထတာက် ကကိ သညး်ညညး်ခံစတိဓ်ါတ ်မရှိ။ ထဒေါသပဖစလွ်ယသ်ည။် စတိတ်ိုသည။် sensitive

ထဂါင်းထတာင့် ကကိ dispassionate

ထဂါင်းတပ် ကကိ အမညန်ာမကိုထဖါ်ထုေတသ်ည။် ထရးမှတသ်ည။် note 

ထဂါင်းတတု် န ဆံပင်ကိုထပပာင်စင်ထအာင်ရတိထ်ေားထသာ ဦးထခါင်း။ ထခါင်းတုံး။ ကတုံး။ ဦးပပညး်။ baldness

ထဂါင်းတုံး၁ န ဆံပင်ကိုထပပာင်စင်ထအာင်ရတိထ်ေားထသာ ဦးထခါင်း။ ထခါင်းတုံး။ ကတုံး။ ဦးပပညး်။ ၂၊ ထချာင်း၊ ထပမာင်းဆံုးရာအရပ်။ baldness

ထဂါင်းတုံး၂ ကကိ သား၊ သမီး၊ ထပမး၊ ပမစ ်စထသာ အထမွစား အထမွခံ အဆကပ်ပတသ်ည။် ထဆွဆကမ်ျို း ပပတသ်ည။် the heir disconnected

ထဂါင်းထထောင် ကကိ

ထဂါင်းနားပန်း န ဦးထခါင်း ဆံပင်ကို ပခုံ၍ထခါ်ထသာ စကား။ head 

ကကိ အထိေတတ်လန် ့စိုးရမ်ိထကကာင့်ကကမှု ပဖစထ်ပါ်လာသည။် haunt

ထဂါင်းထနာက် ကကိ စတိမ်ရင်ှးလင်းပဖစသ်ည။် စတိထ်ဝခဲွမရပဖစသ်ည။် စတိနှ်လံုးမသာမယာရှိသည။် confuse

ထဂါင်းပူး ကကိ သတူစပ်ါး မကကားသရိထအာင် တတိတ်ဆိတ ်နီှးထနှာတိုင်ပင်သည။် consult

ထဂါင်းပူးရှိဆုိင် ကကဝိိ ၁၊ မျကနှ်ာချင်းဆုိင်လျက ်။တစဦ်းနှင့်တစဦ်းအပပန်အလှန်။ တရူူမျကနှ်ာမူလျက။် ၂၊ လူချင်းတိုကရုိ်ကထ်တွ ဆံု့လျက။် face to face

ထဂါင်းထပါင်း န ဦးထခါင်းကို ရစပ်တစ်ပ်ွရန် ပုိး၊ ဖျင် စသည။် headband

န ထခါင်းထပါင်းထပါင်းရာတင်ွ တစဘ်ကအ်စကို ချန်၍ထေားထသာ အစန်ွး။ Post-head

ကကိ ထခါင်းထပါင်းထပါင်းရာတင်ွ တစဘ်ကအ်စကို အထေကသ်ို ့ထထောင်ထေားသည။် Post-head

ကကိ conceited/pride

ထဂါင်းထပါင်းစန်ွ န ထခါင်းထပါင်းထပါင်းရာတင်ွ တစဘ်ကအ်စကို ချန်၍ထေားထသာ အစန်ွး။ Post-head

ထဂါင်းပပူ ကကိ ရန်ပပုသည။် ရန်မူသည။် touchy

ထဂါင်းထပပာင် န baldness

ထဂါင်းပပတ် န disconnect

ထဂါင်းပွ၁ ကကိ လုပ်ငန်းတာဝန်များငပီးစးီသာွးသည။် တာဝန်ကင်းသည။် accomplishment

ထဂါင်းပွ၂ ကကိ စတိထ်ေားမတည ်မကကည ်ပဖစသ်ည။် စတိ ်ထဖါကပ်ပန်သည။် deranged

ထဂါင်းဖယ် ကကိ တာဝန်ဝတ္တ ရားမှ ထရာှင်သည။် disown

ထဂါင်းငဖီး ကကိ comb

ထဂါင်းပဖူ၁ နဝိ ပဖူထသာဆံပင် ရှိထသာ။ white hair

ထဂါင်းပဖူ၂ န ပဖူထသာဆံပင်ရှိထသာ သ။ူ ပဖူထသာဆံပင် ရှိထသာ ဦးထခါင်း။ white hair

ထဂါင်းပဖူပုိး န corn leaf beetle

ထဂါင်းတိုကင်ခီ
တိုက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သမူျားကန်ုးထချာ၍ ထပပာတိုင်းမယုံပခင်း။ (ဆန္ဒါဂတ၊ိ ထဒေါသဂတ၊ိ ထမါဟဂတ၊ိဘယာဂတဟိထူသာ အဂတတိရားထလးပါး မ
လုိကစ်ားပခင်း။ မတရားသပဖင့်အဆံုး အပဖတ ်မထပးပခင်း၊ ဘကမ်လုိကပ်ခင်းတိ့ုပဖစသ်ည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစါ) ပပန်လညနုိ်းကကားလှုပ်ရာှးမှုပပုလာသည။် ပပန်လညတ်ိုးတကက်ကးီပွားချမ်းသာသည။် တလှုပ်လှုပ်တရရွပွပန်လညက်ကးီပွား
လာသည။်

grant revivalist 
movement/came barely grew 
daintily စဉ်

စဉ်

ထဂါင်းနပန်း
ကကးီ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထဂါင်းထပါင်းစ
လွန် စဉ်

ထဂါင်းထပါင်းစ
လွန်ထူေ၁ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထဂါင်းထပါင်းစ
လွန်ထူေ၂

(ဥပစါ) ၁၊ ပလမားထပပာဆုိသည။် စတိက်ကးီဝင်သည။် မိမိကိုယက်ို ပုိလွန်အထေကက်ကးီသည။် ၂၊ စတိထ်နပမင့်သည။် ထသးွကကးီသည။် 
မာနတကသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ ဆံပင်ကို ထပပာင်စင်ထအာင် ရတိထ်ေားထသာ ဉီးထခါင်း။ ထခါင်း တုံး။ ကတုံး။ ၂၊ (ဥပစါ) သမူျားတကာထံေတင်ွအဆဲအဆုိ
အထပပာအဆုိ အခံရများသ။ူ "မင်းက လူတပိါးမှာ အဆဲခံတင်ွး ထဂါင်းကျင်းနီ ဗျာလ်" ။ စဉ်

(ဥပစါ) အဆကအ်သယွ ်ပပတသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ဆံပင်ကို ဘးီပဖင့်ရင်ှးလင်းထအာင် ပပုသည။် သန့်ပပန်စင်ကကယထ်အာင် ပပုသည။် ၂၊ (ဥပစါ) အစစအရာရာ တာဝန် ကင်းရင်ှးသ
သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စပါးရကွမ်ျားကို စားထသာ ပုိးတစမ်ျို း။ (ယင်းပုိးကျလျင် စပါးပင်များအားလံုး ပဖူ၍သာွးသည။် ညန်ွပုိး၊ ညန်ွပုိးပဖူ၊ ညန်ွပဖူပုိး 
စသညပ်ဖင့်ထဒေသအလုိကထ်ခါ်ထဝါ်ကကသည။် စဉ်



.

ထဂါင်းပဖတ၁် ကကိ

ထဂါင်းပဖတ၂် ကကိ သတူစပ်ါးလုပ်အားကို ရသည့်နညး်ပဖင့် မတရားပဖတထ်ကာကစ်ားသည။်

န game

ကကိ

ထဂါင်းမာ ကကိ advisory capacity

ထဂါင်းမူး ကကိ ဦးထခါင်းထဲေ၌ ရထီဝမှုန်မှိုင်း၍ ကိုယက်ိုမထဆာကတ်ညနုိ်င်ထအာင် ပဖစသ်ည။် woozy

ထဂါင်းယင်ှး ကကိ ၁၊ စတိက်ကညလ်င်သည။် စတိအ်ထနှာကအ်ယကှမ်ရှိပဖစသ်ည။် ၂၊ တာဝန်ဝတ္တ ရားမှ လွတက်င်းသည။် unbothered

ထဂါင်းထယာှင် ကကိ တာဝန်ဝတ္တ ရားမှ ထရာှင်တမ်ိးသည။် irresponsible

ထဂါင်းယှုပ် ကကိ confuse/bother

ထဂါင်းရင်း န အပ်ိသည့်အခါ ဦးထခါင်းထေားရာအရပ်။ East

ထဂါင်းရုိင် ကကိ woozy

ထဂါင်းရတိ် ကကိ

န huckster

ထဂါင်းလီး ကကိ headache/distrubing

ထဂါင်းလထယာ် ကကိ ဆံပင်၊ ဦးထခါင်းတိုက့ို တထရာ်၊ ကင်ပွန်းရညစ်သညတ်ိုပ့ဖင့် ထဆးထလျှာ်သည။် wash hair

ကကဝိိ contemn

န ၁၊ အရာခမ်းသမ်ိးတင်ွ ဩဇာအာဏာလမမ်းမုိးချင်သ။ူ အနုိင်ကျင့်ထလ့ ရှိသ။ူ bully

ကကိ မညသ်ည့်ထနရာတင်ွမဆုိ ဆကဆံ်ထရးစသည ်အဆင်ထပပသည။် matey

ထဂါင်းဝှက် ကကိ ၁၊မျကနှ်ာကိုဝှကထ်ေားသည။် ၂၊ ဦးထခါင်းကိုကိုကထ်ေားသည။် stoop

ထဂါင်းအးီ ကကဝိိ စတိထ်အးလကထ်အး။ ပူပင်ထကကာင့်ကကမှု ကင်းမ့ဲစာွ။ contemplate

ထဂါင်းအပ်ု န အစညး်အရံုး စသညတ်ို၏့ အကကးီအက။ဲ ဂုိဏး်ချုပ်။ bishop

ထဂါင်းအုံး န pillow

ထဂါင်းအုံးစပ်ွ န ထခါင်းအုံးကိုအပပင်က ဖံုးအပ်ုစပ်ွထေားထသာ အဝတအ်တိ။် pillowcase

ဂတ်

ဂတ် န အရကွဝုိ်င်းဝုိင်း ဖားလျားရှိ၍ မာထသာ သစပ်င်ကကးီ တစမ်ျို း။ kind of tree

ဂတဂ်တ၁် ကကိ opposite

ဂတဂ်တ၂် ကကိ ဂတဂ်တဟ်ထူသာ အသပံဖင့် ထခွးရန်မူသည။် antagonistic

ဂတဂ်တမ်ထသျှ န wildlife

ဂတပီ် နဝိ skinny

ဂတပီ်မ န skinny

စပါးစသည့်၌ မလုိအပ်ထသာ အမှုန်အမှိုကတ်ိ့ုကို ထလပဖင့် လွင့်စင်ထအာင်ပပုရာတင်ွ အဖျင်း၊ ထမှာ်နှင့် အထကာင်းကို တသးီတသန့်စ ီ
ခဲွပခားသည။်

chaff and distinguish 
magic စဉ်

the labor to pick the 
arbitrary cut စဉ်

ထဂါင်းပဖတက်
စပ်တမ်း

ကစားနညး်တစမ်ျို း။ ကထလးများ ပဲထစ၊့ မန်ကျညး်ထစ၊့ ခံုညင်းစထသာတစခု်ခုကို စတီန်းထေားကာ ထကျာကပ်ပား၊ သပံပား၊ ထကကး
ပပားစထသာ တစခု်ခုပဖင့် ထခါင်ပံုကိုထိေမှန်ထအာင်ပစ၍် ထခါင်ပံုကိုထိေမှန်လျင် အပံုအားလံုးကိုရရှိထစသည့် ကစားနညး်တစမ်ျို း။ (ထဂါ
င်းပံုပဖတက်စပ်တမ်း၊ ထခါင်းချို းကစပ်တမ်းဟလုညး် ထခါ်ဆုိကကသည။်) စဉ်

ထဂါင်းပဖတစ်ာွ
ပဖတ်

သတူစပ်ါးလုပ်အားခကို ရသည့်နညး်ပဖင့် မတရားလျှပ်စား၊ ပဖတစ်ားလုပ်သည။် သတူစပ်ါး၏ ကကို းစားမှုထကကာင့်ပဖစထ်ပါ်လာထသာ 
အကျို း၊ ရပုိင်ခွင့်စသညက်ို မတရားနညး်ပဖင့် ပဖတထ်တာကသ်ုံးစွဲသည။် သတူစပ်ါး၏ လုပ်အားခကို ရသလုိပဖတထ်တာက၍် 
စားသည။်

the labor to pick the 
arbitrary cut စဉ်

ထပပာစမ်ွးဆုိစမ်ွးရှိသည။် စမ်ွးထဆာင်နုိင်ထသာ သတ္ိတရှိသည။် အစစအရာရာတင်ွ ဝင်ဆ့ံသည။် အကကစံမ်ွး၊ ဉာဏစ်မ်ွးထပးစမ်ွးနုိင်
သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊စတိတ်င်ွထနှာင့်ယကှဟ်န့်ထေားမှု ရှိသည။် ၂၊အမှုထတ ွအမျို းမျို းအထထွေထထွေ ထရာဝင်ရှုပ်ထထွေးထနသည။် ၃၊ ဘာလုပ်ရမှန်းမကကံ
တက ်ပဖစသ်ည။် စတိက်းူထတးွထတာ၍ မ၇ အခကအ်ခဲထတွ့သည။် စဉ်

စဉ်

ဦးထခါင်းထဲေ၌ ရထီဝမှုန်မှိုင်း၍ ကိုယက်ိုမထဆာကတ်ညနုိ်င်ထအာင် ပဖစသ်ည။် ၂၊(ဦးထခါင်း) ချာချာလညတ်မျှ ပဖစသ်ည။် 
ဒေယးီဒေယိုင် ပဖစသ်ည။် စဉ်

၁၊ဆံပင်ကို ရတိသ်ည။် ၂၊ (ဥပစါ) သတူစပ်ါးပင်ပန်းခကို ကိုယတ်ိုင်မလုပ်မကိုင်ပဲ ပဖစယ် ူစားထသာကသ်ည။် ထခါင်းပံုပဖတသ်ည။် 
သတူစပ်ါး၏ ကကို းပမ်းမှုထကကာင့် ပဖစထ်ပါ်လာထသာ အကျို း၊ ရပုိင်ခွင့်စသညက်ို မတရားနညး်ပဖင့် ပဖတထ်တာကစ်ားသည။်

the labor to pick the 
arbitrary cut စဉ်

ထဂါင်းရကွစ်ျးီ
သည်

ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား ၊ ငရုတ ်၊ ဟင်းသးီဟင်းရကွ၊် ငါး စသညတ်ိုလီမုိလီ အထသးအဖ့ဲွတိုကို ဦးထခါင်းပဖင့်လညး်ထကာင်း၊ ပခံုးပဖင့်
လညး်ထကာင်း ထေမ်းရကွ၍် လှည့်လညထ်ရာင်းချပခင်း၊ ထစျးနံထဘးထပမထပါ်တင်ွထရာင်းချပခင်းတိ့ုပဖင့် အသကထ်မွးထသာ သ။ူ စဉ်

၁၊ တစမ်ျို းမျို းထသာ ထဝဒေနာထကကာင့် ဦးထခါင်းကို ထူေမရနုိင်ထအာင်ပဖစသ်ည။် ၂၊ အလုပ်ကစိတ္စခု်ခုထကကာင့် စတိထဲ်ေတင်ွ စိုးရမ်ိမှု 
ပဖစထ်ပါ်လာသည။် စဉ်

စဉ်

ထဂါင်းလှုပ်စာွ
လှုပ်၁

၁၊မထီေထလးစား။ ထလးစားရုိထသပခင်းမရှိပဲ။ ပမာမထေားပဲ။ ၂၊ ဝင့်ဝါပလမားဂုဏထု်ေတလ်ျက။် ၃၊ ထနရာတကာတင်ွ ဩဇာလမမ်းမုိး
ပခယလှ်ယက်ာ ပါဝင်အစမ်ွးပပ စကွဖ်ကလ်ျက။် စဉ်

ထဂါင်းလှုပ်စာွ
လှုပ်၂ စဉ်

ထဂါင်းဝင်ကိုယ်
သာ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊လဲထလျာင်းအပ်ိထသာအခါ ဦးထခါင်းတင်ထေားရထသာ အရာ။ ၂၊ (ဥပစါ) မီှခုိအားကိုးမည့်သ။ူ ကညူမီည့်သ။ူ ထထောကပ့ံ်မည့်သ။ူ 
ထကျာထထောကထ်နာကခံ်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

မိဘဆရာ အကကးီအကစဲသညတ်ိ့ုအား ဆန့်ကျင်၍ ပပုမူ ထပပာဆုိသည။် အာခံသည။် နှုတလှ်န်ထုိေးသည။် "ဆရာသမထပပာတိုင်းဂတ်
ဂတ ်လုိကလ့ုိ် ထပပာနီထရ (ခီွးပုိင်ကာ) " ။ စဉ်

စဉ်

ဂတဂ်တ်' ဟ ုပမညတ်တထ်သာ ထခွးအနှင့်တထူသာ (ထခွးအထေကင်ယ၍် ) ထတာရုိင်းတင်ွးထန တရိစိ္ဆာန်တစမ်ျို း။ စဉ်

အသားအထရ ကကုလီှ၍ အသားနှင့် အရုိး ထိေစပ်လုရှိထသာ။ ပိန်ကပ်ထန ထသာ။ (ထခွး) ။ စဉ်

အသားအထရ ပိန်ချုးံထသာ။ အသားအထရ ကကုလီှံ၍ အင်အားနညး်ပါးလျက ်တကက်ကလှုပ်ရာှးပခင်း မပပုထသာ။ အားခွန်ဗလ
နညး်ပါး၍ မသာွးနုိင်မလာနုိင် ပဖစထ်သာ (ထခွးမ)။ စဉ်



.

ဂါတ် န ပပညသ်ူရ့တဲပ်ဖဲွ  ့မှုထေမ်းတို၏့ လုပ်ငန်းလုပ်ထဆာင်ရာ အထဆာကအ်အုံ။ police station 

ဂုတက်ျ န gesture

ဂန်

ဂန် န တမ်ိးထစာင်းထနထသာ အထဆာကအ်ဦးကို ထထောကက်န်ထေားထသာ အရာ။ သစသ်ားထချာင်း။ support wooden stick

ဂန်ကန် ကကိ support wooden stick

န ချညထ်နှာင်ရာတင်ွအသုံးပပုထသာ ထပျာ့ထပျာင်းသည့် အငယစ်ားနွယတ်စမ်ျို း။ kind of vine

ဂန်တနွီယ် န လကသ်န်းထလာကခ်န်ရ့ှိထပျာ့ထပျာင်းထသာ နွယတ်စမ်ျို း။ vine

ဂန်တု န ထယာကျ်ားပဖစလ်ျက ်မိန်းမ၏စတိထ်ေားစတိထ်န အမူအရာစွဲဝင်ထနသ။ူ မိန်းမလျာ။ sissy

ဂန္ဓူရ န devolve

ဂန္ဝင် န chronology

ဂန္ဓကဋီု န ဘရုားသခင်ကျန်ိးထအာင်းထမွ ထ့လျာ်ရာ တိုကခ်န်း။ empyrean

ဂန္ဓမာဒေထယာ န လံုချညတ်စမ်ျို း၏ အမည။် sarong

ဂန္ဓမူ၁ ကကိ နား လံုးဝမကကားပဖစသ်ည။် deafness

ဂန္ဓမူ၂ န နား လံုးဝမကကား သ။ူ deafmute

ဂန္ဓမူလုိက် ကကိ နား ကကားထသာစမ်ွးရညအ်လွန်အားနညး်သည။် နား မကကားပဖစသ်ည။် နား အလွန်ထလးသည။် deafness

ဂန္ဓါရံု န sniff

ဂန်ဂ့လာ န ခါးထသာအရသာရှိသည့် ထပမဝပ်ပင်တစမ်ျို း။ bitterness plant

ဂန်ထ့ဂါ် န ခါးထသာအရသာရှိသည့် ထပမဝပ်ပင်တစမ်ျို း။ bitterness plant

ဂန်ဒ့ေရယ် န ထချာင်းနားတင်ွထပါကထ်သာ ဟင်းစားရသည့် ဟင်းပင်တစမ်ျို း။ a brook curry

ဂန်ဒ့ေရံ န ထချာင်းနားတင်ွထပါကထ်သာ ဟင်းစားရသည့် ဟင်းပင်တစမ်ျို း။ a brook curry

ဂန်း၁ ကကိ clout

ဂန်း၂ န လကသ်းီပဖင့် ထိေပ်ကိုထုိေး၍ ပမညထ်သာ အသ။ံ knock

ဂန်းဒူေး၁ ကကဝိိ ၁၊ မစဉ်းမစား။ မဆင်မပခင်။ မထိေန်းမသမ်ိး။ တထဇာကက်န်း။ တရှူ းထုိေး။ ၂၊ အဆုတအ်ဆုိင်း မရှိပဲ။ တဇွတထုိ်ေးပပုလုပ်လျက။် hothead

ဂန်းဒူေး၂ ကကဝိိ hothead

ဂန်းဒူေး၃ နဝိ irrationality

ဂံု

ဂံုတလုိင်း န

ဂံုမာ န ပင်လယခ်ရုကကးီတစမ်ျို း။ sea snail

ဂံုး၁ န ဂံုးအမျို းမျို းရှိရာတင်ွ အားလံုးကိုပခုံ၍ ထခါ်ထသာ စကား။ mussel

ဂံုး၂ န clam

စဉ်
(တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထကကာင်းထကကာင့်) အားငယထ်သာအခါ၌လညး်ထကာင်း၊ ဥစာ္ပစည္း် ဆံုးရှံုးထသာအခါ၌လညး်ထကာင်း၊ 
ထသခါနီးအခါ၌လညး်ထကာင်း၊ မညသ်ိ့ုလုပ်ရမှန်းမသ ိ(မကကတံက်) အခကအ်ခဲထတွ့ထသာ အခါ၌လညး်ထကာင်း ပဖစတ်တထ်သာ 
အမူအရာ။ အပပုအမူ။ စဉ်

စဉ်

(တမ်ိးထစာင်းထနသည့် အထဆာကအ်အုံကို ) သစသ်ားပဖင့် ထထောကက်န်ထေားသည။် စဉ်

ဂန်တထကာက်
နွယ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

သာသနာထတာ်ထေမ်းရဟန်းထတာ်များသည ်ပရယိတ္ိတ ကျမ်းစာများကို သင်ကကားပခင်းဟထူသာ ဝတ္တရား ။ (ပါး)။ စဉ်

၁၊စာထပသမုိင်းတင်ွ ဝင်ထသာကျမ်းစာ။ ၂၊ သမုိင်းမှတတ်မ်းတင်ွ ပါဝင်ထသာ စထပ။ (ပါ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အန့ံအာရံု။ (ပါ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

(လကသ်းီပဖင့် ထိေပ်ကို) ထုိေးနှကသ်ည။် "လကသ်းီနန့် ထိေပကုိ် ဂန်းလုိကထ်တ" ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

မုိကက်န်းကန်း။ အဆင်ပခင်ဉာဏ ်ကင်းမ့ဲ ရုိင်းပျစာွ။ အသဉိာဏထ်ခါင်းပါးပခင်းထကကာင့် ယတုမ်ာကကမ်းကကုတ ်ရမ်းကားစာွ။ 
"ထမာဟတတက်ျူး၊ မာန်ဟးူဟးူပဖင့်၊ ဂန်းဒူေးဆတဆ်တ၊် ပငင်းဆန်တတ၏်" (ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

၁၊ဆင်ပခင်ဉာဏ ်ကင်းမ့ဲရုိင်းပျထသာ။ ထတထွဝမုိကမဲ်ထသာ သထဘာရှိ ထသာ။ ၂၊ ဆုိဆံုးမ ခကထ်သာ။ မာနခကထ်ေန်ထသာ။ 
အသဉိာဏထ်ခါင်းပါးပခင်းထကကာင့် ယတုမ်ာကကမ်းကကုတထ်သာ။ စဉ်

ဓားရ၊ှလံှရှုရာတင်ွအရညည်စှ၍် ထေည့်ထသာ ထဆးဖကဝ်င်သည့် အပင်တစမ်ျို း။ရကွနု်ထမွးပါရှိ၍ အပဖူထရာင်၊အပပာနု ထရာင်အပွင့်
ငယပွ်င့်ထသာ ချုရုိံင်းထပါင်းပင်တစမ်ျို း။၂၊ အရကွအ်ထစာ်နံထသာ ချုပံင်တစမ်ျို း။

a kind of medicinal 
plants စဉ်

စဉ်

စဉ်

အခံွမာနှစဘ်ကဖံု်းအပ်ုထေားထသာရမ့ံဗွကထဲ်ေ (နုန်းပပင်ထအာက်) ပမုတ၍်ထနထသာ ခံုးထကာင်။ ရပ်ှထကာင်။ စဉ်



.

ဂံုးကာ န လူထသထကာင်ပမှုပ်ရာ၌ အထေကက် ဝါးပခမ်းများကိုဖဲွယ့ကှ၍် စိုကထ်ေားထသာအရာ။ scaffolding

ဂံုးဂါ န ငါးဖမ်းထသာ ကရိယိာတစမ်ျို း။ net

ဂံုးထစာက် န oyster

ဂံုးဇရက် န ခံုးထကာင်အငယစ်ားတစမ်ျို း။ clam

ဂံုးထပါက် န ရွံဗွ့ကထဲ်ေတင်ွပမှုပ်၍ ထနထသာ ရပ်ှထကာင်အကကးီစားတစမ်ျို း။ clam

ဂံုးပဖူထသျှ န whelk

ဂံုးသာွးကကဲ န အခံွမာတင်ွအထရး အထကကာင်းပါ၍ ရွံဗွ့ကထ်အာကပ်မှုပ်၍ထနထသာ ရှုပ်ထကာင်ကကးီတစမ်ျို း။ clam

ဂန်းမ န entourage

ဂုဏ် န quality

ဂုဏခံ် ကကိ ယဉ်ှဘကင်ပိုင်ဆုိင်သည့် သထဘာပဖင့် စတိထ်ေား ခကထ်ေန် ထထောင်လမားသည။် pride

ဂုဏင်ယ် ကကိ ဂုဏသ်န်ိနိမ့်ကျသည။် တန်ဖုိးနညး်သည။် နိှမ်ချကာထေင်ပမင်ယဆူသည။် envision think down

ကကဝိိ compare

ဂုဏည်ံ့ ကကိ ဂုဏအ်ရညအ်ချင်း၊ အရညအ်ထသးွ၊ အဆင့်အတန်းနိမ့်ကျသည။် ယတုထ်လျာ့သည။် ညံ့ဖျင်းသည။် detract

ဂုဏထ်တာ် န none

ဂုဏတ်က် ကကိ popular/enthuse

ဂုဏတ်င် ကကိ disclosure

ဂုဏထူ်ေး န honors

ဂုဏထူ်ေးထဆာင် နဝိ ပခားနားပုိလွန်ထသာ ကိုယစ်မ်ွး၊ ဉာဏစ်မ်ွး၊ တန်ခုိးသတ္တ နှိင့်ပပည့်စုံသညဟ် ုဟတုမှ်န်ထကကာင်း လကခံ်အတညပ်ပုထေားထသာ။ lionize

ဂုဏထု်ေတ် ကကိ မိမိ၏ ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွနုိ်င်ထသာ ကိုယစ်မ်ွး၊ ဉာဏစ်မ်ွးစသညက်ိုထုေတထ်ဖါ်ပပသည။် ဝင့်ဝါပလမားသည။် disclosure

ဂုဏပ်ဒေပ် န initiative

ဂုဏပ်ကာသန န initiative

ဂုဏပု်ဒ်ေ န ဂုဏနှ်င့်ပကသ်က၍် ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွနုိ်င်ထသာ ကိုယစ်မ်ွး၊ ဉာဏစ်မ်ွး။ initiative

ဂုဏပ်ျက် ကကိ derogate

ဂုဏပ်ပု ကကိ ဂုဏသ်တင်းကို ထုေတထ်ဖါ်ထပပာဆုိသည။် ထပမှာကပ်မှင့်ထပပာဆုိသည။် honours

ဂုဏင်ပိုင် ကကိ ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွနိ်င်ထသာ ကိုယစ်မ်ွး၊ ဉာဏစ်မ်ွး၊ တန်ခုိးသတ္တ ရိှိပံုချင်းကို အငပိုင်ပပုသည။် brag

ဂုဏထ်ဖါ် ကကိ မိမိ၏ ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွနုိ်င်ထသာ ကိုယစ်မ်ွး၊ ဉာဏစ်မ်ွးစသညက်ိုထုေတထ်ဖါ်ပပသည။် ဝင့်ဝါပလမားသည။် brag

ဂုဏထ်ပမာက် ကကိ လုပ်ကိုင်ထဆာင်ရကွနုိ်င်ထသာ အရညအ်ချင်း။ အရညအ်ထသးွပပည့်စုံသည။် qualify

ဂုဏယ်ူ ကကိ လုပ်ကိုင်ထဆာင်ရကွနုိ်င်ထသာ အရညအ်ချင်း အရညအ်ထသးွ တစခု်ခုထကကာင့်စတိတ်င်ွထကျနပ်နှစသ်က ်အားရပခင်း ပဖစသ်ည။် qualification

ဂုဏရ်ည် န ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွထ်ဆာင်နုိင်ထသာ ကိုယစ်မ်ွး၊ ဉာဏစ်မ်ွး။ ပညာ၊ ဂုဏစ်သည ်အနိမ့်အပမင့် အထပခအထန။ qualification

ဂုဏသ်ထရ န အမျို းမျို းထသာ ဂုဏတ်ိုပ့ဖင့် သင့်ပမတထ်လျာကပ်တ ်ထူေးကသဲာလွန်ပခင်း။ glorious

စဉ်

စဉ်

အခံွမာ၍ အလျားလကင်ါးသစရ်ှိ လံုးထချာထချာ ထရကမ်းစပ်သထဲသာင်ထအာကပ်မှုပ်၍ထနထသာ ကယကုမာထကာင်အငယစ်ားတစ်
မျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပဖူပဖူထဖွးအထရာင်အခံွမာနှစဘ်ကဖံု်းအပ်ုထသာ ထရကမ်းစပ်သထဲသာင်ပပင်(နုန်းပပင်)ထအာကထ်န ပင်လယခ်ုံးငယတ်စမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

ဘရုင်၊ မိဖုရား တိ့ု၏ အပခံအရ၊ံ နန်းတင်ွးအမှုလုပ်မိန်းမများ။ ကကျွေန်မိန်းမ။ " ထခခရမံျားလှ၊ နန်းထဝယမှံာ၊ ကကျွေန်ဂုန်းမတိ့ု၊ ဟစိအွ
သင့်" (ထကာ်)။ "အခံွခွာ၍ ၊ ထဆာင်ကာယငူပီး၊ ဂုန်းမကကးီအား။ ထပးငပးီအမှန၊် ဂန်ုးမကကျွေန်လျှင်" (အရန်ိ)။ စဉ်

၁၊အရညအ်ချင်း။ အစမ်ွးသတ္ိတ။ ၂၊ ထကျးဇူး။ အကျို းတရား။ " ထကျးဇူးဂုဏအ်င်၊ ထမွးဖခင်လျှင်၊ ကကးီပမင့်ထပစ ွ" (ပန်း)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဂုဏဆုိ်င်
ဂုဏင်ပိုင်

တစဦ်းနှင့်တစဦ်း ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွနုိ်င်ထသာ ကိုယစ်မ်ွး၊ ဉာဏစ်မ်ွးတညူသီာထအာင် စမ်ွးရညသ်တ္ိတချင်း ယဉ်ှငပိုင်ကကို းပမ်း
အားထုေတလ်ျက။် စဉ်

စဉ်

(ဘရုား၊ တရား၊ သဇံာ ဟထူသာ ) ရတနာသုံးပါး၏ ဂုဏ။် (ဘရုားဂုဏ ်ထတာ် ၉ပါး၊ တရားဂုဏထ်တာ် ၆ ပါး၊ သဇံာဂုဏထ်တာ် 
၉ပါး)။ စဉ်

၁၊ နာမသတင်း ထကျာ်ကကားသည။် ၂၊ တစစ်ုံတစထ်ယာကသ်ည ်တစစ်ုံတစရ်ာ၏ ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွနုိ်င်ထသာ တန်ခုိးသတ္ိတထကကာင့်၊ 
စတိတ်င်ွ ထကျနပ်နှစလုိ် အားရပခင်းပဖစသ်ည။် စတိအ်ားထေကသ်န်သည။် စဉ်

တစစ်ုံတစထ်ယာက၏် ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွနုိ်င်ထသာ အရညအ်ချင်း၊ တန်ခုိးသတ္ိတစသည့် ဂုဏထူ်ေးစမ်ွးရညက်ို ထုေတထ်ဖါ်ထပပာဆုိ
သည။် စဉ်

ထူေးကစဲာွ (ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွနုိ်င်) ထသာ ကိုယစ်မ်ွး။ ဉာဏစ်မ်ွး။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွနုိ်င်ထသာ ကိုယစ်မ်ွး၊ ဉာဏစ်မ်ွး၊ တန်ခုိးသတ္ိတ၊ အသုံးအထဆာင်၊ ဥစာ္ရတနာတိ့ုနှင့် ပပည့်ဝထသာသထဘာ။ 
(အထပခအထန)။ စဉ်

မိမိ၏ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွနုိ်င်ထသာ ကိုယစ်မ်ွး၊ ဉာဏစ်မ်ွးစသညက်ို ထေင်ရာှးသပိမင်ထအာင် ပပုပခင်း။ (ပါ)။ စဉ်

စဉ်

အသုံးဝင်သည့်အထပခအထနမှ ယတုထ်လျာ့သာွးသည။် ထူေးပခားထကာင်းပမတထ်သာ (ဂုဏ်) ကျကသ်ထရ ယတုသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ဂုဏထ်သး ကကိ တင့်တယပ်မင့်ပမတထ်သာ ဂုဏတ်ိုမှ့ ယတုထ်လျာ့သည။် detract

ဂုဏသ်ကိ္ခာ န ကိုယ၊် နှုတ၊် နှလံုး ထစာင့်စညး်ထိေန်းသမ်ိးမှု။ honours

ဂုဏသ်န်း နဝိ ဂုဏသ်ထရ ထမှးမိှန်ထသာ။ ဂုဏအ်ရှိန်အဝါထလျာ့ ပါးထသာ။ detract

ဂုဏသ်ရိ် န ဂုဏက်ျကသ်ထရ။ အမျို းမျို းထသာ ဂုဏတ်ိုပ့ဖင့်ထူေးကသဲာလွန်ပခင်း။ glorious

ဂုိ

ဂုိကကးီ န မိမိ၏ အစက်ိုအကကးီကို ထခါ်ထသာ စကားလံုး။ Eldest brother

ဂုိဂုိကကးီ န မိမိ၏ အစက်ိုအကကးီကို ထခါ်ထသာ စကားလံုး။ Eldest brother

ဂုိလတ် န မိမိ၏ အစက်ိုအလတသ်ကူိုထခါ်ထသာ စကားလံုး။ brother

ဂုိလံသးီ န မာလကာသးီ။ guava fruit

ဂုိထသျှ န မိမိ၏ အစက်ိုအငယသ် ူကိုထခါ်ထသာ စကားလံုး။ Youngest brother

ဂုိပ့ဂင်ပဂင် န မာထကျာထသာအရာနှစခု်ကိုတးီခတ၍် ပမညထ်သာ အသ။ံ clatter

ဂုိး န goal

ဂုိးဂုိ န မိမိ၏ အစက်ိုအကကးီကို ထခါ်ထသာ စကားလံုး။ Eldest brother

ဂုိးဂုိကကးီ န မိမိ၏ အစက်ိုအကကးီကို ထခါ်ထသာ စကားလံုး။ ။ ၂၊ အစက်ိုအရယွရ်ှိသကူို ထခါ်ထသာ စကားလံုး။ Eldest brother

ဂုိးဂုိလတ် န မိမိ၏ အစက်ိုအလတသ်ကူိုထခါ်ထသာ စကားလံုး။ brother

ဂုိးဂုိထသျှ န မိမိ၏ အစက်ိုအငယသ် ူကိုထခါ်ထသာ စကားလံုး။ Youngest brother

ဂုိးရင် သးီ န မာလကာသးီ။ guava fruit

ဂျ

ဂျပုိး န ၁၊ မိန်းမများကို ပုိးပန်းထန တကသ်။ူ ၂၊ သထရာ်ထပပာင်ထလှာင်တတထ်သာ သ။ူ gibe

ဂျလာတည် ကကဝိိ ဦးထခါင်းကို ထအာင်သိုထ့စာကထုိ်ေးစိုကင်ပီူ ထပခနှစထ်ချာင်းကိုအထပါ်သို ့ထထောင်လျက။် none

ကကဝိိ အပမင့်မှ အနိမ့်သို ့တထပပာင်းတပပန် ့လိမ့်ဆင်းလျက။် scroll down

ဂျာပု၁ နဝိ အရပ်ပုပျပ်ပျပ်ရှိထသာ။ နိမ့်ပျပ်ထသာ။ short

ဂျာပု၂ န အရပ်ပုပျပ်ရှိထသာ သ။ူ နိမ့်ပျပ်ထသာ သ။ူ short

ဂျာပု၃ ကကိ အရပ် ပုပျပ်သည။် နိမ့်ပျပ်သည။် short

ဂျာပုထသျှ၁ န ပုပျပ်၍ ကျစလ်စပိ်ပပားထသာ။ dumpy

ဂျာပုထသျှ၂ ကကိ ပုပျပ်၍ ကျစလ်စပိ်ပပားသည။် dumpy

ဂျာပုိ၁ နဝိ ၁၊အထတာ်ဆံုးပဖစထ်သာ။ အထကာင်းဆံုးပဖစထ်သာ။ ၂၊ ထူေးခကျွေန်ထသာ။ ထူေးကထဲသာ။ perfect/cracking

ဂျာပုိ၂ န အကျင့်စာရတိ္တ နှင့် အရညအ်ချင်း နှစရ်ပ်လံုး ပပည့်စုံထသာ သ။ူ moral

ဂျာပုိ၃ ကကဝိိ cleverest

ဂျာမနီပင် န herbal

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထဘာလံုးကစားရာတင်ွ ထဘာလံုးကန်သင်ွးရာ တိုင်နှစလံု်း၏ အကကားရှိအထပါက။် (လိပ်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

ဂျထလာင်းဂျ
လာ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လူထတာ်လူထမာ်ဟ ုအထခါ်ခံရထလာကထ်အာင်။ "တစထ်ကျာင်းလံုးမှာ ထစာပမတထ်ရ (အထတာ်ဆံုး) ဂျာပုိပဖစထ်တ" ။ စဉ်

ဓားရ၊ှလံှရှုရာတင်ွအရညည်စှ၍် ထေည့်ထသာ ထဆးဖကဝ်င်သည့် အပင်တစမ်ျို း။ရကွနု်ထမွးပါရှိ၍ အပဖူထရာင်၊အပပာနု ထရာင်အပွင့်
ငယပွ်င့်ထသာ ချုရုိံင်းထပါင်းပင်တစမ်ျို း။ စဉ်
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ဂျာဝ န graveyard

ဂျာဝန်းဂျာဝုိင်း ကကဝိိ

ဂျီ

ဂျ၁ီ န ထချ သတ္တ ဝါ။ creature

ဂျ၂ီ န ဂျ ီဟ ုဆိတက်ို အထဝးသိုနှ့င်ထသာ စကား။ eject

ဂျ၃ီ ကကိ ဂျ ီဟ ုဆိတက်ို အထဝးသိုနှ့င်သည။် eject

ဂျကီိုင် ကကိ irrationality

ဂျကီျ ကကိ ensnare

ဂျပီပန် ကကိ irrationality

ဂျရီ၁ န သစပ်င် အမျကဖု်။ အဖုအမျကမ်ျားထသာ သစပ်င်။ the tree roots

ဂျရီ၂ နဝိ အဖုအမျက ်များထသာ။ root 

ဂျရီထသျှ န ကိုယလံု်း တတုခုိ်င်ကျစလ်ျစ၍် အရပ်ပုပျပ်ထသာ သ။ူ just one of the compact

ဂျဝိီဂျဝီါ ကကဝိိ imprecise

ဂျသီဝါ ဂျီ Multi-layer flower

ဂျသီုံး ကကိ irrationality

ဂျးီ န ကပ်တယွလ်ျကရ်ှိထသာ ထကကးထညာ်ှအညစအ်ထကကး၊ အညှိ စသည။် patina

ဂျးီကပ်၁ န ငငိကပ်လိမ်းကျထံနထသာပမူမှုန် ့အစန်ွးအထေင်း။ stain

ဂျးီကပ်၂ ကကိ အညစအ်ထကကး၊ အညှိ စသည့် ထပကပ်ထနသည။် patina

ဂျးီတိုး ကကိ ပမူမှုန်အညစအ်ထကကးကို လကပ်ဖင့် တန်ွးဖယပ်စသ်ည။် ထချးတန်ွးသည။် push

ဂျးီထူေ ကကိ disaffection

ဂျးီများ ကကိ excuses

ဂျူ

ဂျူကာ န social

န နိှမ့်ချ၍ ထခါ်ထသာ စကားလံုး။ submissive

န ၁၊မျကနှ်ာအမူအရာ ဆုိးညစထ်သာ သ။ူ ၂၊ ထေင်ရာကို ပပုလုပ်၍ မုိကမဲ်ဆုိးသမ်ွးထသာ သ။ူ ဆုိဆံုးမခကသ်။ူ naughtiness

ဂျူး ကကိ motivate

ဂျူးတိုက် ကကိ motivate

ထဂျာ

ထဂျာဂျီ န လူမျို းတစမ်ျို း ၏ အမည။် ထပမလျှို းမုိးပျအံတတ၊် ထဆးဝါးမန္တရားအတတစ်သည ်တို၌့ တတသ်လိိမ္မာသ။ူ pharmaceutical

ထဂျာ်ဂျီ န ၁၊လူမျို းတစမ်ျို း၏ အမည။် ၂၊ ထပမလျှို းမုိးပျအံတတ၊် ထဆးဝါး မန္တရား အတတစ်သညတ်ို၌့ တတသ်လိိမ္မာသ။ူ pharmaceutical

သသုာန်။ သခသင်္ချုင်း။ "ဂျာဝသခသင်္ချုင်း၊ လုတတ်ိုင်းဟရိာ၊ ယထူဆာငပ်ါ၍ ၊ အလျင်သုတသ်တု၊် တင်ွးမှာပမှပထ်လာ" (ထလာကတိ)။ စဉ်

၁၊ဟိုသာွးရနုိးနုိး ဒီေသာွးရနုိးနုိး။ ၂၊ အထဝးသိ့ု မထွေကခွ်ာပဲ အနီးအပါးတင်ွ အလှည့်ပတလ်ျက။် " ပတက်ာဝုိင်းကာ ဂျာဝန်းဂျာဝုိင်း
နန့် တစရ်ကက်န်ု "။

rotate the near 
distance စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ အိုမင်းမစမ်ွးပဖစလှ်၍ ဆင်ပခင်ဉာဏ ်သတတိရား ယတုထ်လျာ့သည။် သငူယက်ဲ့သိ့ု တစဖ်န်ပပန်၍ ထပပာဆုိပပုမူသည။် ၂၊ အသက်
ငယစ်ဉ်ကပပုထသာ အပပုအမူမျို းကို ပပန်၍ ပပုသည။် စဉ်

၁၊ ပုိကက်န်ွ၊ ထထောင်ထချာကစ်သည၌် ထချ သတ္တဝါအမိခံရသည။် ၂၊ (ဥပစါ)သမူျားထံေမှ အလိမ်အညာ ခံရသည။် ၃၊ မှားယင်ွး
သည။် စဉ်

၁၊ အိုမင်းမစမ်ွးပဖစလှ်၍ ဆင်ပခင်ဉာဏ ်သတတိရား ယတုထ်လျာ့သည။် သငူယက်ဲ့သိ့ု တစဖ်န်ပပန်၍ ထပပာဆုိပပုမူသည။် ၂၊ အသက်
ငယစ်ဉ်ကပပုထသာ အပပုအမူမျို းကို ပပန်၍ ပပုသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ ဟိုမကိုင်တတသ်ညက်ိုင်တတ၊် ဟိုထယာင်ထယာင် သညထ်ယာင်ထယာင်ပဖစလ်ျက။် ၂၊ သတထိေင်းလင်းပပတသ်ားပခင်းမရှိပဲ။ ပပုမိ
ပပုရာပပုမူလျက။် သတ ိခကျွေတယ်င်ွးလျက။် စဉ်

အပဖူထရာင်ရှိ၍ အထေပ်အလမာများစာွရှိထသာ ပန်းတစမ်ျို း။"ထဒေါနဂျသီဝါ၊ ချပ်တရာ " (ဓမ္မက)။ စဉ်

၁၊ အိုမင်းမစမ်ွးပဖစလှ်၍ ဆင်ပခင်ဉာဏ ်သတတိရား ယတုထ်လျာ့သည။် သငူယက်ဲ့သိ့ု တစဖ်န်ပပန်၍ ထပပာဆုိပပုမူသည။် ၂၊ အသက်
ငယစ်ဉ်ကပပုထသာ အပပုအမူမျို းကို ပပန်၍ ပပုသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

၁၊အညစအ်ထကကးများသည။် ၂၊ (ဥပစါ) စတိဆ်န္ဒ ထူေးထထွေများပပားသည။် ထကျနပ်နုိင်ခဲသည။် အဆာကျယသ်ည။် စဉ်

၁၊ အဆာကျယသ်ည။် ၂၊ (ဥပစါ) အလုပ်တစခု်ခုမှလညး်မပါဝင်ထစလုိ၍ ဆင်ပခင်များသည။် စဉ်

(ဥပစါ) အဖကဖ်ကတ်င်ွ ဝင်ဆ့ံသ။ူ စဉ်

ဂျူကာသ
ထရာင်၁ စဉ်

ဂျူကာသ
ထရာင်၂ စဉ်

ကိုကထ်အာင်၊ ထဟာင်ထအာင်၊ လုိကထ်အာင် 'ဂျူး' ဟထူသာအသပံပု၍ ထခွးကိုလှ့ံုထဆာ်ထပးသည။် စဉ်

ကိုကထ်အာင်၊ ထဟာင်ထအာင်၊ လုိကထ်အာင် 'ဂျူး' ဟထူသာအသပံပု၍ ထခွးကိုလှ့ံုထဆာ်ထပးသည။်။ "ထညာ်ခကက်ျို းလ့ုိ၊ ခီွးထဟာင်
ထရ၊ ပုဏားလာလ့ုိ ၊ဂျူးတိုကထ်တ " (ထတး)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ထဂျာ်သထရာင် န epilepsy

ဂျက်

ဂျက် န ထနရာ၊ အရာဝတ္တ ုစသညတ်ို၏့ ဗဟို၊ အလယ၊် အချက။် center

ဂျကထ်ကာင်း န မိမိလုိရာကစိထ္ဆာင်ရကွထ်အာင်ပမင်နုိင်မည့် နညး်လမ်း၊ အခွင့်အထရး။ chance

ဂျကက်ျ ကကိ ၁၊သူထ့နရာနှင့်သ ူသင့်ထလျာ်သည။် စနစတ်ကျ ပဖစသ်ည။် ၂၊ အကကွအ်ကင်ွးကျ သည။် suitable

ဂျကထ်ပါ် ကကိ အခွင့်ထကာင်းကကူကကို ကသ်ည။် opportunity

ကကိ rhythmical

ကကိ အချကအ်လကပုိ်င်သည။် အကျို းအထကကာင်း သင့်သည။် သူထ့နရာနှင့်သ ူသင့်ထလျာ်သည။် ထိေထိေမိမိ ရှိသည။် suitable

ကကိ rhythmical/suitable

ဂျကက်ကွ် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ပပုလုပ်နုိင်ရန် ချကထ်ကာင်းကိုရထအာင်ကကို းစားသည။် try

ဂျကထ်ချာင်း ကကိ အဆစအ်ပုိင်းအချကအ်လကက်ို ထချာင်းထပမာင်းထစာင့်ဆုိင်းထနသည။် bide

ဂျကထ်ပါ် ကကိ အခွင့်ထကာင်းကကုံကကို ကသ်ည။် opportunity

ဂျကပုိ်င် ကကိ ၁၊ အချကထ်ကာင်းကို ရမိသည။် ၂၊ အထကကာင်းပပချကခုိ်င်မာသည။် strong reason

ဂျကရ်ာှ ကကိ try

န ဆားငန်ရညမီှ်ရာတင်ွ ထနထလ့ရှိထသာ အထမမးစတု ်ဖွား၊ အထရာင်ပပာပပာရှိထသာ ပကက်ျကိကးီ တစမ်ျို း။ slug

ဂျကသ်လံုးပင် န herbal

ဂျင်

ဂျင်၁ န ကကို းနှင့် ရစထ်ပါကက်စားရထသာ သစသ်ားလံုးငယ။် top

ဂျင်၂ န ၁၊ပါးနပ်ကကျွေမ်းကျင်စာွ လညပ်တတ်တသ်။ူ ၂၊ ထနထရာတကာတင်ွထပါကတ်တသ်။ူ visit

ဂျင်၃ ကကိ round

ဂျင်ပင် န ပင်စည၏် အထကကာခံွကိုဖျာရကရ်တင်ွ အသုံးပပုရထသာ ချုံပင်တစမ်ျို း။ bush

ဂျင်ထရးွ န bush/seed

ဂျင်လည် ကကိ round

ဂျင်လိတ် န အမ်ိထပမှာင်နှင့်တ၍ူ ထချာထပပာင်ထသာ ကိုယထ်ေညရ်ှိသည့် တာွးသာွးထကာင်တစမ်ျို း။ ကင်းလိပ်ထချာ။ creeper

ဂျင်လမာ န ပင်လယဝ်၊ ပမစဝ်၊ထရကမ်းစပ်တိုတ့င်ွ အပ်ုဖဲွ ၍့သာွးလာ ကျကစ်ားထသာ ထရငှကတ်စမ်ျို း။ စင်ထရာ်ငှက ်အငယစ်ားမျို း။ gull

ဂျင်သထပါက် န ဂျင်ပင်၏ အထကကာနှင့်ရကထ်ေားထသာ ဖျာ။ mat 

ဂျင်သားကကယ် န ထသာကကာကကယ။် ထသာကရ်ှူ းကကယ။် evening star

ဂျစ် န grainferous

ဂျစစ်ပါး န grainferous

ဂျို င်

အနညး်ငယက်ိုယပူ်လာလျင် အထရပပားတင်ွအနီ အဖုအပိမ့်များထွေကထ်သာ (ဝကသ်ကထ်ရာဂါနှင့် ဆင်တထူသာ ) ထရာဂါတစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဂျကက်ျပက်
ကျ၁ က,ရာ၊ သဆုိီရာတိ့ု၌ စညး်၊ ဝါး ကိုကသ်ည။် စဉ်

ဂျကက်ျပက်
ကျ၂ စဉ်

ဂျကက်ျ
လကက်ျ ၁၊က,ရာ၊ သဆုိီရာတိ့ု၌ စညး်ဝါးကိုကသ်ည။် ၂၊ အချကအ်လက ်ပုိင်သည။် ထိေထိေမိမိ ရှိသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ တစစ်ုံတစရ်ာ ပဖစပ်ျကမ်ှု၏ အထကကာင်းရင်းကို သထိအာင်ပပုသည။် ၂၊ တစစ်ုံတစရ်ာ ပပုမူထဆာင်ရကွနုိ်င်ခွင့်ကိုရထအာင် 
ကကို းစားသည။် စဉ်

ဂျကသ်လံုး
ပကက်ျိ စဉ်

သည့် အပင်တစမ်ျို း။ (ထဆးကျမ်း၌ ယင်းအပင်ကိုအနမ်းပင်ထခါ်၍ ယင်းမှပဖစထ်သာ ပျားရညက်ို အနမ်းပျားထခါ်သည။် ယင်း အ
နမ်းပျားကိုအငမဲတမ်းစားသုံးပါက ကိုယလ်ကက်ျန်းမာ၍ အသကတ်စရ်ာထကျာ်ထနသညဟ် ုထဆးကျမ်းတစထစာင်တင်ွ ထတွ့ရ
သည။်) စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

(ကစားထသာဂျင်ကဲ့သိ့ု) လညသ်ည။် ချာချာလညသ်ည။် စဉ်

စဉ်

၁၊အသးီထတာင့်မှာ ထပပာင်ထချာ မာထကျာထသာ ထစင့ယမ်ျားထွေကသ်ည့် ချုနွံယပ်င်တစမ်ျို း။ ၂၊ ယင်းအပင်မှရထသာအထစ။့ ချင်ထရးွ
ထစ။့ " ထရထပမထိေပ်မုိး၊ မင်းအမျို းမူ၊ ထမးရုိးမဟ၊ိ ဂျင်ထရးွရှိနှင့်၊ တစမိထလျာ်၊ ပုသင်ွထကျာ်က " (ကင်းမထဟာ်)။ စဉ်

(ကစားထသာဂျင်ကဲ့သိ့ု) လညသ်ည။် ချာချာလညသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
စပါးမျို း အပါအဝင်ပဖစထ်သာ အပင်တစမ်ျို း။ (ထတာင်ယာတင်ွ စပါးအပဖစစ်ိုကပ်ျို းထသာ ဂျစတ်စမ်ျို း။ ယင်းဂျစ၏်အထစက့ို 
ထထောင်း၍ အဆံကိုထေမင်းချကစ်ားရသည။် အထလ့ကျထပါကထ်သ ဂျစတ်စမ်ျို း။ ယင်းဂျစ၏် အထစက့ားအပဖူ၊ အမညး်၊ အထကကာင်၊ 
ထပပာက ်စသညရ်ှိသည။် ခထလးငယမ်ျား အထစက့ို လကထ်ကာကပု်တးီလုပ်၍ ကစားကကသည။်) စဉ်
စပါးမျို း အပါအဝင်ပဖစထ်သာ အပင်တစမ်ျို း။ (ထတာင်ယာတင်ွ စပါးအပဖစစ်ိုကပ်ျို းထသာ ဂျစတ်စမ်ျို း။ ယင်းဂျစ၏်အထစက့ို 
ထထောင်း၍ အဆံကိုထေမင်းချကစ်ားရသည။် အထလ့ကျထပါကထ်သ ဂျစတ်စမ်ျို း။ ယင်းဂျစ၏် အထစက့ားအပဖူ၊ အမညး်၊ အထကကာင်၊ 
ထပပာက ်စသညရ်ှိသည။် ခထလးငယမ်ျား အထစက့ို လကထ်ကာကပု်တးီလုပ်၍ ကစားကကသည။်) စဉ်



.

ဂျို င် န valley

ဂျို င်ကကား န ထတာင်နှစလံု်းအကကားအရပ်။ ပမင့်မားထသာ အရာနှစခု်၏ အကကားအရပ်။ vale

ဂျို င်ဝှမ်း၁ န ထပမပမင့်နှစခု်ရှိ နကရ်ှိုင်းထသာ အရပ်။ valley

ဂျို င်ဝှမ်း၂ ကကိ ထပမမျကနှ်ာ ချို င့်ခွကဝ်င်လျကရ်ှိသည။် concavity

ဂျို င့်၁ န packed lunch

ဂျို င့်၂ နဝိ အတင်ွးသိုခွ့ကဝ်င်ထနထသာ။ concavity

ဂျို င့်ခွက် န နိမ့်ရှိုင်း ထဟာကပ်ကသ်ည့် ထနရာ။ concavity

ဂျို င့်တုံ န ထေမင်း၊ ဟင်းထေည့်ထသာ ချို င့်။ ဆဲွချို င့်။ packed lunch

ဂျို င့်ဝှမ်း၁ န ပမစက်မ်းထပခ ထကွ ဝုိ့ကထ်သာ ထနရာ။ valley

ဂျို င့်ဝှမ်း၂ ကကိ ထပမမျကနှ်ာနိမ့်ရှိုင်းခွကဝ်င်လျကရ်ှိသည။် vale

ဂျို င့်အံ န packed lunch

ဂျို င်း၁ နဝိ နိမ့်ရှိုင်းထသာ ထနရာ။ sunken

ဂျို င်း၂ နဝိ နိမ့်ဝှမ်း နကရ်ှိုင်းထသာ။ sunken

ဂျို င်းဝှမ်း၁ နဝိ ပမစက်မ်းထပခ ထကွ ဝုိ့ကထ်သာ ထနရာ။ valley

ဂျို င်းဝှမ်း၂ ကကိ ထပမမျကနှ်ာနိမ့်ရှိုင်းခွကဝ်င်လျကရ်ှိသည။် vale

ထဂျာက်

ထဂျာက၁် န တစစ်ုံတစခု် ထရထဲေသို ့ကျထသာ အသ။ံ sound

ထဂျာက၂် န quagmire

ထဂျာကက်ျ ကကိ mortify

ထဂျာကက်နဲ ကကဝိိ ခဏချင်းအားပဖင့်။ ပဗုန်းကနဲ အားပဖင့်။

ထဂျာကဂ်ျက၁် ကကိ ထရမျကနှ်ာ ပပင်မငငိမ်မသကပ်ဖစသ်ည။် ထရမျကနှ်ာပပင် လှုပ်ရာှးသည။် water surface movement

ထဂျာကဂ်ျက၂် န လှိုင်းထကကာင့် ထရမငငိမ်မသကလ်ှုပ်ရာှးထသာ အသ။ံ the sound of wave

ကကိ

ကကိ

ထဂျာကထ်ဂျာက် န ထရအနညး်ငယရ်ှိရာတင်ွ လူ၊ တရိစိ္ဆာန်စသည ်သာွးလာရာတင်ွ ပမညထ်သာအသ။ံ sound

ထဂျာကတ်င်ွး န ထချာကတ်င်ွ ထရကျဖန်များသပဖင့် ပဖစထ်ပါ်လာထသာ တင်ွး ချို င့်။ gorge

ထကျာကတ်န်ွး ကကိ arrogate

နဝိ မိမိယုံကကညခ်ျကက်ို စွဲကိုကနုိ်င်ပခင်းမရှိပဲ လွယက်စူာွ ထပပာင်းလမဲ လုိကထ်လျာတတထ်သာ။ concession

၁၊ထတာင်နှစလံု်းအကကားနိမ့်ရှိုင်းထသာ အရပ်။ " ခင်စိုင်းဂနုိင်၊ အင်တိုင်းဂျို င်မှာ၊ ပင်စညထ်ပါကလ့ုိ် " (ရာမ)။ ၂၊ နိမ့်ဝှမ်း
နကရ်ှိုင်းထသာ အရပ်။ "ချို င့်ထချာကအ်င်းအိုင်၊ ထတာင်လျှင်ဝုိင်းလ့ုိ၊ ခင်စိုင်းဂျို င်နှင့် " (ပဒုေမ္မ)။ "ထတာစပ်ဂနုိင်၊ အင်တိုင်းဂျို င်
တင်ွ၊ စမ်းအိုင်ကန်ုပုတ်" (ပန်း)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ထေမင်း၊ ဟင်း စသညက်ို ထေည့်၍ယရူထသာ ပစည္း်။ ၂၊ အစားအစာ၊ ထရစသညက်ို ထေည့်ယရူထသာ ထစာကန်ကထ်သာ ခွကတ်စ်
မျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထေမင်းချို င့် ထလးဆင့်၊ ငါးဆင့် ရှိသညတ်င်ွ (ထေမင်း) ချို င့် အဆင့်တစခု်ကို ထခါ်ထသာ စကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ထတာင်ထပခ၊ ထတာင်ကမ်းပါးတင်ွ အလုိလုိပဖစထ်ပါ်ထနထသာ ရမ့ံဗွကတ်င်ွး။ ၂၊ ထတာင်ကန်ုးထပမ စသညနှ်စခု်တိ့ု၏ အကကားရှိနိမ့်ရှိုင်း
ထသာ ထပမဝှမ်း။ ၃၊ ကမ်းပါးပပတ။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

၁၊ထချာကထဲ်ေသိ့ုလိမ့်ကျသည။် ၂၊ သမူျားထံေတင်ွ အထပပာအဆုိအကဲ့ရဲ့ခံရသည။် အကျို းယတု ်အရကှတ်ကွဲခံရသည။် ၃၊ အတင်ွးသိ့ု 
ချို င့်ခွက၍် ဝင်သာွးသည။် စဉ်

off the top of ones 
head စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထဂျာကထ်ဂျာက်
ခတ်

၁၊ထရသိ့ုမဟတု ်အရညမ်ျကနှ်ာပပင် မငငိမ်မသကပ်ဖစ၍် အသပံမညထ်အာင် လှုပ်ရာှးရုိကခ်တသ်ည။် ၂၊ မငငိမ်မသက ်ရညရ်ယွခ်ျကမ်ရှိ 
လှုပ်ရာှးသာွးလာထနသည။် တစထ်နရာမှတစထ်နရာသိ့ု ထခါကတ်ု့ံထခါကပ်ပန် သာွးလာထနသည။် ၃၊ထတာင်မကျ၊ ထပမာကမ်ထရာက ်
ပဖစသ်ည။် ၄၊ တစထ်နရာမှတစထ်နရာ၊ တစဖ်ကမှ်တစဖ်ကသ်ိ့ု ယမ်ိးယိုင်ထရွ့လျားသည။် ၅၊ ကိုယခ်န္ဓာကို အတန်ငယ ်တန့်ွခါ
လှုပ်ရာှးသည။်

the sound of wave/the 
water surface movement စဉ်

ထဂျာကဂ်ျက်
သတ်

၁၊ထရသိ့ုမဟတု ်အရညမ်ျကနှ်ာပပင် မငငိမ်မသကပ်ဖစ၍် အသပံမညထ်အာင် လှုပ်ရာှးရုိကခ်တသ်ည။် ၂၊ မငငိမ်မသက ်ရညရ်ယွခ်ျကမ်ရှိ 
လှုပ်ရာှးသာွးလာထနသည။် တစထ်နရာမှတစထ်နရာသိ့ု ထခါကတ်ု့ံထခါကပ်ပန် သာွးလာထနသည။် ၃၊ထတာင်မကျ၊ ထပမာကမ်ထရာက ်
ပဖစသ်ည။် ၄၊ တစထ်နရာမှတစထ်နရာ၊ တစဖ်ကမှ်တစဖ်ကသ်ိ့ု ယမ်ိးယိုင်ထရွ့လျားသည။် ၅၊ ကိုယခ်န္ဓာကို အတန်ငယ ်တန့်ွခါ
လှုပ်ရာှးသည။်

the sound of wave/the 
water surface movement စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစါ) သတူစပ်ါးဒုေက္ခထရာကထ်အာင် အားထုေတထ်ဆာင်ရကွပ်ပုလုပ်သည။် ထချာကခ်ျသည။် စဉ်

ထဂျာက်
ထပျာ့ထပျာ့ စဉ်



.

ထဂျာကထ်ပျာင်း နဝိ ၁၊နူးညံ့အနိစထ်သာ။ ၂၊ ညင်သာသမ့်ိထမွ ထ့သာ။ mildly

ထဂျာင် န အလွယတ်ကထူရာကထ်ပါကရ်န်မလွယထ်သာ ထနရာ။ ထဝးထခါင်ထသာထနရာ။ ထချာကက်ျထသာထနရာ။ inaccessible

ထဂျာင်ကပ်ု ကကိ လူသအူထရာကအ်ထပါကန်ညး်ထသာ ထနရာတင်ွ မထေင်ရာှးမသမိသာထနသည။် imperceptibly

ထဂျာင်ကျ နဝိ လူများသမူျားနှင့်မနီး၊ ထဝးကာွထသာ။ ထချာင်ကျထသာ။ inaccessible

ထဂျာင်ကကား န လူသအူထရာကအ်ထပါကန်ညး်ထသာ ထတာကကို ထတာင်ကကား၊ ထချာင်ကကို ထချာင်ကကား၊ အကကို အကကားအရပ်။ imperceptibly

န ထချာင်ကကို ထချာင်ကကား၊ အကကို အကကားအရပ်။ inaccessible

ကကဝိိ လှုပ်လှုပ်ရရွ။ွ မငငိမ်မသက။် unsteady

ထဂျာင်ဂျင် ကကဝိိ လှုပ်လှုပ်ရရွ။ွ မငငိမ်မသက။် unsteady

ထဂျာင်ဂျင်ခတ် ကကိ ၁၊ထရသိုမ့ဟတု ်အရညမ်ျကနှ်ာပပင် မငငိမ်မသကပ်ဖစ၍် အသပံမညထ်အာင် လှုပ်ရာှးရုိကခ်တသ်ည။် implication

ထဂျာင်ဂျင်သတ် ကကိ ၁၊ထရသိုမ့ဟတု ်အရညမ်ျကနှ်ာပပင် မငငိမ်မသကပ်ဖစ၍် အသပံမညထ်အာင် လှုပ်ရာှးရုိကခ်တသ်ည။် implication

ဂျပ်

ဂျပ် န tiffin carrier

ဂျပ်ဆဲွ န ထေမင်း၊ ဟင်းထေည့်စရာ ဆဲွချို င့်။ tiffin carrier

ဂျပ်တံ န ထေမင်းချို င့်တားထပါကတ်င်ွထုိေးချတိထ်သာ တ။ံ valey branch

ဂျပ်တုံ န ထေမင်း၊ ဟင်းထေည့်ထသာ ချို င့်။ ဆဲွချို င့်။ packed lunch

ဂျပ်အံ န ထေမင်း၊ ဟင်းထေည့်ထသာ ချို င့်။ ဆဲွချို င့်။ packed lunch

ဂျတိ်

ဂျတိ် န ၁၊အဝတအ်ထေညတ်စခု်နှင့်တစခု်တယွခ်ျတိရ်ထသာ သခံျတိင်ယ။် ၂၊ အဖျားထကာကထ်သာ အရာ။ hook

ဂျတိ် န grainferous

ဂျတိထ်က န name

ဂျတိစ်ပါး န grainferous

ဂျတိဂ်ကျွေတ် နဝိ dilettantism

ဂျတိဂ်ကျွေတသ်းီ န bine

ဂျုတ်

ဂျုတ် န တစစ်ုံတစခု် ထရထဲေသိုက့ျထသာ အသ။ံ sound

ဂျုတက်နဲ ကကဝိိ ခဏချင်းအားပဖင့်။ ပဗုန်းခနဲအားပဖင့်။ အမှတမ်ထေင်ထသာ အားပဖင့်ရုတက်နဲအားပဖင့်။

ဂျူတဂ်ျက၁် ကကဝိိ ရုတတ်ရက ်လတတ်ထလာအားပဖင့်။ suddenly

ဂျုတဂ်ျက၂် န ထရထဲေတင်ွ တစစ်ုံတစခု်ပပုလုပ်၍ပမညထ်သာ အသ။ံ sound

ဂျုတက်န်လန် ကကဝိိ ဆင်ထပခ၊ ဆင်လကထူ်ေစာွ။ ရုိထသထလးစားပခင်းမရှိပဲ။ ထပါ့ထပါ့တန်တန်သထဘာထေားလျက။် irreverent

ဂျန်ိး

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထဂျာင်ကကထီဂျာင်
ကကား စဉ်

ထဂျာင်ဂျထိဂျာင်
ဂျင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ ဘိုးသထူတာ်ဆွမ်းခံထသာ ထေမင်း၊ ဟင်းထေည့်စရာ သပ်ွ၊ သပံပားစသညက်ို လုပ်ထေားထသာ အရာ။ ၂၊ ထေမင်း၊ ဟင်းထေည့်စရာ ဆဲွ
ချို င့်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
စပါးမျို း အပါအဝင်ပဖစထ်သာ အပင်တစမ်ျို း။ (ထတာင်ယာတင်ွ စပါးအပဖစစ်ိုကပ်ျို းထသာ ဂျစတ်စမ်ျို း။ ယင်းဂျစ၏်အထစက့ို 
ထထောင်း၍ အဆံကိုထေမင်းချကစ်ားရသည။် အထလ့ကျထပါကထ်သ ဂျစတ်စမ်ျို း။ ယင်းဂျစ၏် အထစက့ားအပဖူ၊ အမညး်၊ အထကကာင်၊ 
ထပပာက ်စသညရ်ှိသည။် ခထလးငယမ်ျား အထစက့ို လကထ်ကာကပု်တးီလုပ်၍ ကစားကကသည။်) စဉ်

၁၊ ထပါ်တဂီူ၊ ဘရုင်ဂျတီိ့ုအား (ရခုိင်တိ့ုက) ထခါ်ထသာစကား။ ၂၊ ယင်းတိ့ု၏ လူမျို းကို ထခါ်ထသာ အမည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်
စပါးမျို း အပါအဝင်ပဖစထ်သာ အပင်တစမ်ျို း။ (ထတာင်ယာတင်ွ စပါးအပဖစစ်ိုကပ်ျို းထသာ ဂျစတ်စမ်ျို း။ ယင်းဂျစ၏်အထစက့ို 
ထထောင်း၍ အဆံကိုထေမင်းချကစ်ားရသည။် အထလ့ကျထပါကထ်သ ဂျစတ်စမ်ျို း။ ယင်းဂျစ၏် အထစက့ားအပဖူ၊ အမညး်၊ အထကကာင်၊ 
ထပပာက ်စသညရ်ှိသည။် ခထလးငယမ်ျား အထစက့ို လကထ်ကာကပု်တးီလုပ်၍ ကစားကကသည။်) စဉ်

၁၊ (ထေမင်း) နပ်သညလ်ညး်မဟတု၊် မနပ်သညလ်ညး်မဟတုထ်သာ။ ၂၊ တစဖ်ကက်ထပျာ့ညံ့ တစဖ်ကက်နပ်၍ တစဖ်ကက်ဆန်လံုး
မထပါကထ်သးထသာ။ စဉ်

၁၊အသးီတင်ွအထပွးထူေရှိငပီး၊ ယင်းအသးီကို ထရပဖင့်ပပုတ၍် အခံွကိုနမါငပီး အသားကိုစားရသည့် နွယသ်းီ တစမ်ျို း။ ၂၊ ယင်း
အသးီ၏ နွယပ်င်။ စဉ်

စဉ်

off the top of ones 
head စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ဂျန်ိး န အနိ္ိဒယပပညတ်င်ွရှိထသာ လူမျို းတစမ်ျို း။ nation

ဂျန်ိးဘာသာ န ယင်းလူမျို းတို၏့ ကိုးကယွမ်ှုဆုိင်ရာ။ religion

ဂျမ်ိး န punch

ဂျမ်ိးဂျမ်ိး၁ န punch

ဂျမ်ိးဂျမ်ိး၂ ကကိ punch

ဂျုန်း

ဂျုန်း န ထရထဲေသို ့တစစ်ုံတစခု်ကျထသာ အသ။ံ ထရထဲေသို ့ခုန်ဆင်းထသာ အသ။ံ plonk

ဂျုန်းကနဲ ကကဝိိ ခဏချင်းအားပဖင့်။ ပဗုန်းခနဲအားပဖင့်။ အမှတမ်ထေင်ထသာ အားပဖင့်ရုတက်နဲအားပဖင့်။

ဂျို

ဂျို န game

န game

ဂျို း ကကိ motivate

နဝိ ကျယထ်လာင်ပပင်းထေန်ထသာ အသပံမညဟ်ညး်လျက။် boom

န boom

ဂျို းတိုက် ကကိ motivate

ပဂ

ပဂ ကကိ arrogate

ပဂဟဇာ န impact

ကကိ ပပုဖူးထသာ ထကာင်းမှု၏ အကျို းကိုခံစားရသည။် impact

န ထကာင်းထသာ ကသုိုလ်က။ံ merit

ပဂဟဇာပွင့် ကကိ ပပုဖူးထသာ ထကာင်းမှု၏ အကျို းကိုခံစားရသည။် impact

ပဂာ နဝိ အိုမင်းရင့်ထရာ်ထသာ။ ageing

ပဂာမ၁ ကကိ ထစာင်းထပမာင်း ရန်ရာှတတသ်ည။် tilt tend to drain

ပဂာမ၂ န ထစာင်းထပမာင်း ရန်ရာှတတထ်သာမိန်းမ။ hellcat

ပဂာအိုကျ၁ နဝိ ageing

ပဂာအိုကျ၂ န ၁၊နှစထ်ပါင်းများစာွကကာပမင့်ထလငပီးပဖစထ်သာ သစပ်င်။ ၂၊ အလွန် အိုမင်းရင့်ထရာ်ထသာ အဖုိးကကးီ။ ageing

ပဂာအိုကျမ၁ နဝိ ageing

ပဂာအိုဂျမ၂ န အလွန်အိုမင်းရင့်ထရာ်ထသာ အဖွါးကကးီ။ ageing

ထပဂ

စဉ်

စဉ်

လူ၏ ထကျာကန်ုးကို (တင်းတင်းဆုပ်ထေားထသာ ) လကသ်းီပဖင့်ထထောင်းထသာ အသ။ံ စဉ်

လူ၏ ထကျာကန်ုးကို (တင်းတင်းဆုပ်ထေားထသာ ) လကသ်းီပဖင့်ထထောင်းထသာ အသ။ံ။ "လှမုိးသ၊ူ လင်ထထောင်းထရလညး်၊ ဂျမ်ိးဂျိ
မ်း " (ထတး)။ စဉ်

လူ၏ ထကျာကန်ုးကို (တင်းတင်းဆုပ်ထေားထသာ ) လကသ်းီပဖင့်ထထောင်းသည။် စဉ်

စဉ်

off the top of ones 
head စဉ်

ဂျို တာကစားရာ၌ အပုပ်ကျထသာ သကူို ထနာကလူ်ထဲေမှ တစထ်ယာကထ်ယာက ်အပုပ်ဖမ်းရန်အတကွ ်'ဂျို ' ဟဆုိုထသာ စကား။ 
('ဂျို ' ဆုိက အပုပ်ကျထသာသသူည ်တစထ်ယာကထ်ယာကက်ို မိထအာင် လုိကဖ်မ်းရသည။် ဂျို တာ ကစပ်တမ်းကို ပပန်ကကည့်ပါ။) စဉ်

ဂျို တာကစပ်
တမ်း

လူ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ထယာကစ်သည ်အားပဖင့်စကုာ ယင်းအတင်ွးမှ အပုပ်လုပ်မည့်သတူစထ်ယာကက်ို ထရးွချယရ်သည။် ဝါးပခမ်းထချာင်းကို 
လူထစထ့အာင်ချို း၍ ယင်းအတင်ွးမှ အတိုတစထ်ချာင်းထေားရသည။် လူတန်းထစတ့စထ်ယာကတ်စထ်ချာင်းစယီ၍ူ အတိုကျထသာသူ
သည ်အပုပ်ပဖစသ်ည။် အပုပ်ကျသကူ ထနာကတ်စထ်ယာကအ်ား(မိမိကိုယစ်ား) အပုပ်ပဖစရ်န်လုိကဖ်မ်းရထသာ ကစားနညး်တစ်
မျို း။ စဉ်

ကိုကထ်အာင်၊ ထဟာင်ထအာင်၊ လုိကထ်အာင် 'ဂျူး' ဟထူသာအသပံပု၍ ထခွးကိုလှ့ံုထဆာ်ထပးသည။် စဉ်

ဂျို းဂျို းဂျမ်ိးဂျိ
မ်း၁ စဉ်

ဂျို းဂျို းဂျမ်ိးဂျိ
မ်း၂ (မုိးကကို းသံ) ထေစခ်ျုန်း ပမညဟ်ညး်သည။် စဉ်

ကိုကထ်အာင်၊ ထဟာင်ထအာင်၊ လုိကထ်အာင် 'ဂျူး' ဟထူသာအသပံပု၍ ထခွးကိုလှ့ံုထဆာ်ထပးသည။်။ "ထညာ်ခကက်ျို းလ့ုိ၊ ခီွးထဟာင်
ထရ၊ ပုဏားလာလ့ုိ ၊ဂျူးတိုကထ်တ " (ထတး)။ စဉ်

၁၊(စကား)ကကမ်းတမ်းသည။် ရုန့်ရင်းခကထ်ေန်သည။် ၂၊မာနထထောင်လမားတတသ်ည။် "လူနားမှာမဆီထလျာ် 'ပဂ' စကားထပပာနီ
ထရ" ။ စဉ်

၁၊(အထကကာင်းထကကာင့် ပဖစထ်ပါ်လာထသာ) အကျို းသကထ်ရာကမ်ှု။ ၂၊ ထကာင်းရာထကာင်းထကကာင်း။ ၃၊တစစ်ုံတစရ်ာ ထဆာင်ရကွမ်ှု
ထကကာင့် ရရှိခံစားရသည့်အပမတ၊် စးီပွားစသည။် ၄၊ ထကာင်းထသာ က။ံ စဉ်

ပဂဟဇာ
ထကာင်း၁ စဉ်

ပဂဟဇာ
ထကာင်း၂ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊နှစထ်ပါင်းများစာွကကာပမင့်ထလငပီးပဖစထ်သာ (သစပ်င်)။ ၂၊ အလွန် အိုမင်းရင့်ထရာ်ထသာ (အဖုိးကကးီ)။ စဉ်

စဉ်

အလွန်အိုမင်းရင့်ထရာ်ထသာ (အဖွါးကကးီ)။ စဉ်

စဉ်



.

ထပဂထနှာ ကကိ ၁၊ထပါင်းစပ်သည။် တစခု်နှင့်တစခု်ထနှာသည။် ၂၊ တစထ်ပါင်းတညး်တညသ်ည။် အလုိကအ်ထလျာ ဆကဆံ်သည။် combine/adjust

ထပဂထရာ၁ ကကဝိိ အမျို းမျို းအထထွေထထွေထရာထနှာပါဝင်လျက။် mingle

ထပဂထရာ၂ ကကိ ၁၊အမျို းမျို းအထထွေထထွေထရာထနှာပါဝင်သည။် ၂၊အမျို းအစား ကွဲထသာအရာများ အတတူက ွပူးတွဲတညရ်ှိသည။် mingle/interfuse

ထပဂထရာ၃ န intermix

ထပဂသီ ကကဝိိ curb/anonymity

ထပဂသထီမာ ကကဝိိ unsaid

ကကဝိိ curb/anonymity/unsaid

ကကိ curb/anonymity

ထပဂး၁ န ရန်လုိတတထ်သာ မိန်းမ။ မပငင်းအခံုပွားတတထ်သာ မိန်းမ။ hellcat

ထပဂး၂ ကကိ ရန်လုိတတသ်ည။် အပငင်းပွားတတသ်ည။် dispute

ထပဂးထပဂး ကကိ hostility/trumpet

ထပဂးမ၁ န ပင်လယဂ်ဏန်းတစမ်ျို း။ crab

ထပဂးမ၂ န ရန်လုိတတထ်သာ မိန်းမ။ မပငင်းအခံုပွားတတထ်သာ မိန်းမ။ hellcat

ထပဂာ်

ထပဂာ် န ကျယထ်လာင်ထသာ အသ။ံ loud voice

ထပဂာ်ထပဂာ်၁ ကကဝိိ vainly

ထပဂာ်ထပဂာ်၂ ကကိ ၁၊ထမာကထ်မာကမ်ာမာစကားကိုကျယထ်လာင်စာွ ထပပာဆုိကကသည။် စာွကျယစ်ာွကျယထ်ပပာဆုိသည။် ၂၊ ဆူဆူညညံပံပုသည။် vainly

ပဂက်

ပဂက၁် န မာထသာအရာနှစခု် ထိေခုိကထ်သာ အသ။ံ clatter

ပဂက၂် ကကိ မာထသာအရာနှစခု် ထိေသည။် touch 

ပဂကက်နဲ ကကဝိိ လျင်ပမန်ဖျကလ်တထ်သာ အားပဖင့်။ ခဏချင်းအားပဖင့်။ မထမျှာ်လင့်ပဲ အားပဖင့်။ agility

ပဂင်

ပဂင် န မာထသာ သစပ်င်တစမ်ျို း။ cedar

ပဂင်ပဂင်၁ န မာထသာ အရာနှစခု် ထိေခုိကထ်သာ အသ။ံ clatter

ပဂင်ပဂင်၂ ကကိ မာထသာအရာနှစခု် ထိေခုိကသ်ည။် impinge

ပဂင်တိုက် န ဘန်ုးကကးီပျတံင်ွ အထလာင်းကို မီးရှို ရ့ထသာ ကရိယိာ တစမ်ျို း။ none

ပဂင့်ခရားသးီ န အခံွပပင်တင်ွပပုတထ်ေထနထသာ ခါးထသာအရသာရှိထသာ အသးီသးီသည့်နွယပ်င်တစမ်ျို း။ ကကကဟ်င်းခါးသးီ။ bitter gourd

ပဂင့်ခါးသးီ န အခံွပပင်တင်ွပပုတထ်ေထနထသာ ခါးထသာအရသာရှိထသာ အသးီသးီသည့်နွယပ်င်တစမ်ျို း။ ကကကဟ်င်းခါးသးီ။ bitter gourd

ပဂင်း၁ န cephalopod/clatter

ပဂင်း၂ န glamour/scraper

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊အမျို းမျို း အထထွေထထွေထရာထနှာပါဝင်ထသာ အရာ။ ၂၊ အထကာင် အကကးီ၊ အငယ၊် အလတ၊် အထသး၊ အညံ့၊ အထကာင်းပါဝင်ထသာ 
ငါးပိငါးထပခာက။် စဉ်

၁၊ မထပပာမထဟာရပဲဲ ခံတင်ွး၌ မျို သပ်ိထေားလျက။် ၂၊ သတူစပ်ါးမသထိအာင်ဖွင့်ဟမထဖါ်ပဲ ဝမ်းတင်ွး၌ သိုသပ်ိထေားလျက။် ထပပာလုိ
ရာကို မဖွင့်မထုေတ ်မထပပာမဆုိပဲစတိတ်င်ွ ထိေန်းချုပ်လျက။် စဉ်

မိမိထကကာင့် တစစ်ုံတစရ်ာအပပစထ်ရာကထ်နသညက်ို ထုေတထ်ဖါ်၍ မထပပာမဆုိရပဲဲ စတိတ်င်ွကကတိမိှ်တလ်ျက။် "မထပပာမထဟာ- ထပဂသီ
ထမာ" (ပံု)။ စဉ်

ထပဂသီ-သ၁ီ

၁၊ မထပပာမထဟာရပဲဲ ခံတင်ွး၌ မျို သပ်ိထေားလျက။် ၂၊ သတူစပ်ါးမသထိအာင်ဖွင့်ဟမထဖါ်ပဲ ဝမ်းတင်ွး၌ သိုသပ်ိထေားလျက။် ထပပာလုိ
ရာကို မဖွင့်မထုေတ ်မထပပာမဆုိပဲစတိတ်င်ွ ထိေန်းချုပ်လျက။်။ "ထုိေလူကကးီတိ့ု၊ ဘယထ်ရးမဆုိ၊ ထပဂသသီထီက၊ သထရလညး်ပျက၊် ထုိေ
ဘန်ိးချးီမှာ၊ ထနာကက်ိုရကှလ်ညး် " (ဘန်ိး)။ စဉ်

ထပဂသီ-သ၂ီ
၁၊မထပပာမထဟာရပဲဲခံတင်ွး၌ မျို သပ်ိထေားသည။် ၂၊ သတူစပ်ါးမသရိထအာင် ဝမ်းထဲေ၌သိုသပ်ိထေားသည။် ထပပာလုိရာကို မထုေတမ်ဖွင့် 
စတိတ်င်ွထိေန်းချုပ်ထေားသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊သတူစပ်ါးအထပါ်ရန်လုိစတိပ်ဖင့် ထပပာဆုိပပုမူသည။် ၂၊ကျယထ်လာင်စာွထသာအသပံဖင့် ပငင်းခံုပခင်းကို ပပုမူသည။် " ရန်တထပဂး
ထပဂး ပဖစနီ်ကတထ်တ "။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထမာကထ်မာကမ်ာမာစကားကိုကျယထ်လာင်စာွ ထပပာလျက။် စာွကျယစ်ာွ ကျယထ်ပပာထဟာလျက။် "တထပဂာ်ထပဂာ် ရန်ပဖစနီ်ကကထတ 
"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊သထဘမင်္ဂာ၊ ထကျာကထ်ဆာင်၊ ကတ္တ ထလှကကးီစသညတ်ိ့ုတင်ွ တယွက်ပ်၍ ထနတတထ်သာ(ပဖူထသာအထရာင်ရှိထသာ) ခရုတစမ်ျို း။ ၂၊ 
သာွးရင်းတင်ွ သာွးထချးများကပ်ဖန်များ၍ မာထကျာသာွးထသာ အရာ။ ၃၊ မာထသာအရာနှစခု် ထိေခုိကထ်သာ အသ။ံ စဉ်

(ဥပစါ) မထပးရကမ်ကမ်းရက ်ပစည္း်ဥစာ္ကို အထူေးတယွတ်ာ မကထ်မာတတသ်။ူ နှထပမာတတသ်။ူ ကပ်ထစးနဲှတတ ်သ။ူ စဉ်



.

ပဂင်း၃ ကကိ မထပးရကမ်ကမ်းရက ်ပစည္း်ဥစာ္ကို အထူေးတယွတ်ာ မကထ်မာသည။် ကပ်ထစးနဲှသည။် scraper

ပဂင်းကပ်၁ ကကိ သထဘမင်္ဂာ၊ထကျာကထ်ဆာင်၊ ကတ္တ ူထလှကကးီတိုတ့င်ွ ပဖူထသာ အထရာင်ရှိထသာ ခရုတစမ်ျို းကပ်တယွသ်ည။် cephalopod 

ပဂင်းကပ်၂ နဝိ dubs

ပဂင်းကပ်၃ ကကိ dirty

ပဂင်းကပ်မ န spinster

ပဂစ်

ပဂစ် န ဆားငန်ရညမီှ်ရာအရပ်၌ ထရကကးီထသာအခါ ထကျာကထ်ဆာင်၊ ထကျာကတ်ုံး ၊ သစပ်င်တိုတ့င်ွတယွထ်နတတထ်သာ ခရုတစမ်ျို း။ abalone

ပဂစထ်သျှ၁ န ထရကကးီထသာအခါ ထကျာကထ်ဆာင်၊ ထကျာကတ်ုံး ၊ သစပ်င်ထေကတ်ိုတ့င်ွတယွထ်နထသာ ထသးငယထ်သာ ခရုငယတ်စမ်ျို း။ abalone

ပဂစထ်သျှ၂ န dwarf

ထပဂာက်

ထပဂာက၁် န အထပါ်မှထအာကအ်မာခံ တစခု်ခုသို ့တစစ်ုံတစခု်ကျထသာအသ။ံ sound

ထပဂာက၂် န downstair

ထပဂာင်း ကကဝိိ လျင်ပမန်စာွ။ သကွလ်တဖ်ျတလ်တစ်ာွ။ quickly

ထပဂာင်းကနဲ ကကဝိိ လျင်ပမန်စာွ။ သကွလ်တဖ်ျတလ်တစ်ာွ။ quickly

န cowbell

ပဂတ်

ပဂတ် န ကကမ်ိအကကးီစားတစမ်ျို း။ cane

ပဂုတ်

ပဂုတ် န တစစ်ုံတစခု် အဖုိးတန်ပစည္း် ထေည့်သိုစရာ အဖံုးပါသည့်  ခွကတ်စမ်ျို း။ bowl

ပဂုတထ်ကျာက် ကကိ singultus/hiccough

ပဂုတပ်ဂုတ၁် ကကိ ဗုိကထဲ်ေမှ ထလလှုပ်ရာှး၍ တပဂုတပ်ဂုတ ်ပမညသ်ည။် fizzle

ပဂုတပ်ဂုတ၂် န ဗုိကထဲ်ေမှ ထလလှုပ်ရာှး၍ တပဂုတပ်ဂုတ ်ပမညထ်သာအသ။ံ fizzle

န ဗုိကထဲ်ေမှ ထလလှုပ်ရာှး၍ တပဂုတပ်ဂုတ ်ပမညထ်သာအသ။ံ fizzle

ပဂုတတ်က် ကကိ singultus

ပဂုတတ်ံ န အထရအတကွမှ်တသ်ားရာတင်ွ သုံးရထသာ တတုထ်ချာင်းငယ။် တတုထ်ချာင်းတ။ံ stick

ပဂုတတ်ခံျို း ကကိ ပဂုတတ်ထံခါ် တတုထ်ချာင်းကိုချို း၍ ထရတကွသ်ည။် count

ပဂုတထုိ်ေး၁ ကကိ singultus

ပဂုတထုိ်ေး၂ ကကိ attach

ပဂန်း

ပဂန်း၁ န ကကမ်းတမ်းထသာ အသ။ံ boisterous

စဉ်

စဉ်

(ဥပစါ) ၁၊အလွန်ထဟာင်းပမင်းထလငပီးပဖစထ်သာ (အဝတအ်ထေည်)။ ၂၊ နှစမ်ျား ကကာလွန်းထလငပီးပဖစထ်သာ (ဝတ္တ ၊ ပစည္း်
စသည။်) စဉ်

၁၊(ဥပစါ) အညစထ်ကကးများသည။် ထချးထူေသည။် ၂၊ ပမူမှုန်စသညင်ငိကပ်လိမ်းကျထံနသည။် စဉ်

ပစည္း်ဥစာ္ကို မထပးမကမ်းရက ်အထူေးတယွတ်ာ မကထ်မာတတထ်သာ မိန်းမကို နိှမ့်ချ၍ ထခါ်ထသာစကား။ ၂၊ အသကအ်ရယွက်ကးီ
ငပီးပဖစ၍် လင်မရထသာ အပျို ဟိုင်းကို ထပပာင်ထလှာင်လုိသည့် သထဘာ၊ နိှမ့်ချလုိသည့် သထဘာပဖင့်ထခါ်ထသာ စကား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) လူပုလူကျစက်ထလးကို တင်စား၍ ထခါ်ထသာစကား။ စဉ်

စဉ်

အမ်ိ၊ ထကျာင်းစသည ်တစခု်ခု၏ထအာက။် "အမ်ိထပဂာက၊် ထကျာင်းထပဂာက်= အမ်ိထအာက၊် ထကျာင်းထအာက်" စသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထပဂာင်းထတာင်း
ထပဂာင်း

တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပစည္း်အထပါ်မှ ထအာကသ်ိ့ုလူးလိှမ့်၍ ကျလာထသာအသ။ံ ကကျွေ၊ဲ နွားစသညတ်ိ့ု၏ လညပ်င်းဆဲွထေားထသာ 
ခထလာကပ်မညသ်။ံ စဉ်

စဉ်

စဉ်

လညထ်ချာင်းတင်ွး၌ ထလပပတထ်တာင်းပပတထ်တာင်းအထေကသ်ိ့ု တကသ်ည။် ကကို ထုိ့ေးသည။်၂၊ အသကက်န်ုခါနီးလူ၏ လညထ်ချာင်း
တင်ွး၌ ပဂုတပ်ဂုတ ်အသပံမညသ်ည။် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ပဂုတပ်ဂုတပ်ဂက်
ပဂက် စဉ်

လညထ်ချာင်းတင်ွး၌ ထလပပတထ်တာင်းပပတထ်တာင်းအထေကသ်ိ့ု တကသ်ည။် ကကို ထုိ့ေးသည။်၂၊ အသကက်န်ုခါနီးလူ၏ လညထ်ချာင်း
တင်ွး၌ ပဂုတပ်ဂုတ ်အသပံမညသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

လညထ်ချာင်းတင်ွး၌ ထလပပတထ်တာင်းပပတထ်တာင်းအထေကသ်ိ့ု တကသ်ည။် ကကို ထုိ့ေးသည။်၂၊ အသကက်န်ုခါနီးလူ၏ လညထ်ချာင်း
တင်ွး၌ ပဂုတပ်ဂုတ ်အသပံမညသ်ည။် စဉ်

ဓနိရကွသ်ိ့ုမဟတု ်တစစ်ုံတစခု်ထသာ သစရ်ကွစ်သညက်ို တစရ်ကွနှ်င့်တစရ်ကွ ်(တစခု်နင့်ှတစခု်) ဝါးပခမ်းထချာင်းငယက်ိုထုိေး၍ 
နှစခု်ကိုဆကစ်ပ်ထပးသည။် စဉ်

စဉ်



.

ပဂန်း၂ န beat

ပဂန်း၃ ကကိ နှထပမာတတသ်။ူ ကပ်ထစးနဲှသ။ူ scraper

ပဂန်းတိုက၁် ကကိ rub

ပဂန်းတိုက၂် န မာထသာသစတ်စမ်ျို း။ cedar

ပဂမ်း၁ ကကိ နှထပမာတတသ်။ူ ကပ်ထစးနဲှသ။ူ scraper

ပဂမ်း၂ န ကကမ်းတမ်းထသာ အသ။ံ rough voice

ပဂမ်းကွဲ၁ န side split

ပဂမ်းကွဲ၂ ကကဝိိ အနညး်ငယ။် စိုးစဉ်း။ အနညး်အကျဉ်းမျှထလာကထ်သာ ပစည္း်ဥစာ္ ။ silightly

ပဂမ်းချးီ၁ န dirty

ပဂမ်းချးီ၂ ကကိ dirty

ပဂမ်းစိ့ န side split

ပဂမ်းတတု၁် ကကိ ယဉ်ထကျးသမ်ိထမွ  ့နူးညံ့ပခင်းကင်းသည။် ခကထ်ေန်သည။် ရုန ့ရ်င်းသည။် ကကမ်းကကုတသ်ည။် impoliteness

ပဂမ်းတတု၂် န ကကမ်းတမ်းထသာ မိန်းမ။ violent woman

ပဂမ်းမ န violent woman

ပဂမ်းပဂမ်း၁ န ထေစခ်ျုန်း၍ မုိးကကးီရာွသန်ွးထသာ အသ။ံ thunder

ပဂမ်းပဂမ်း၂ ကကိ ထေစခ်ျုန်း၍ မုိးကကးီရာွသန်ွးသည။် rain

ပဂုံ

ပဂုံနီှဟင်း န spinach

ပဂုန်းပဂုန်း ကကိ ပဂုန်းပဂုန်းဟ ုစကလ်ညထ်သာ အသ။ံ chug

ငဂို

ငဂို န ကကျွေ၊ဲ နွား၊ သမင်၊ ဒေရယစ်ထသာ တရိစိ္ဆာန်တို၏့ ဦးထခါင်း၌ထပါကသ်ည့် မာထသာ အခကျွေန်။ ဦးချို ။ horn

ငဂိုကား န တစထ်ချာင်းနှင့် တစထ်ချာင်းထဝးကာွကားထွေကသ်ာွး၍ ဥမျို းအစုံပါသည့် ကကျွေ၊ဲ နွား။ cow 

ငဂိုကျို း ကကိ submissive

န submissive

ငဂိုထစာင်း န နား၏ထနာကဘ်ကအ်ထေကပ်ဖစထ်သာ ဦးထခါင်း၏အစတိ။် head

ငဂိုတညလဲ် န ဦးချို တစထ်ချာင်းထထောင်၍ တစထ်ချာင်းလဲထနထသာ ကျွှ၊ဲ နွား။ horned

ငဂိထေင် န ဦးချို ၏ ထနာကဘ်က။် horns rear

ငဂိုထထောင် ကကိ vain 

ငဂိုပကက်ား န တစထ်ချာင်းနှင့် တစထ်ချာင်းထဝးကာွကားထွေကသ်ာွး၍ ဥမျို းအစုံပါသည့် ကကျွေ၊ဲ နွား။ cow 

ငဂိုငပဲ န ဦးချို တစထ်ချာင်းနှင့်တစထ်ချာင်း ထဝးကာွကားထွေက၍် ထကာကထ်သာ ဦးချို အစုံရှိထသာ ကကျွေ။ဲ horn

ရခုိင်စည၏် ဘယဘ်က်(ဝဲဘက်) မှတးီခတ်ထသာ စညအ်သ။ံ စဉ်

စဉ်

(အဝတက်ို)ထပမတင်ွ တွဲလျားကျ ဒေရတွဆဲွ် ပွတတ်ိုကသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

န-ပခမ်းကွဲ စဉ်

စဉ်

ကကမ်းခင်းတင်ွ ငငိကပ်(ထပကပ်) လိမ်းကျထံနထသာ အညစအ်ထကကး။ ၂၊ (ဥပစာ) နှထပမာတတသ်။ူ ကပ်ထစးနဲှသ။ူ စဉ်

အညစအ်ထကကးများသည။် ထချးထူေသည။် ကကမ်းခင်းတင်ွ ပမူမှုန်အညစအ်ထကကးအစန်ွးအထေင်းများ ထပကပ်လိမ်းကျထံနသည။် ၂၊ 
(ဥပစာ) ကပ်ထစးနဲှသည။် ဝန်တိုသည။် စဉ်

န-ပခမ်းစိ့ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကမ်းတမ်းထသာမိန်းမ။ ရန်ရာှတတထ်သာ မိန်းမ။ အထပပာအဆုိစသည ်ထမာကထ်မာကမ်ာမာ ကျယထ်လာင်စာွ ထပပာတတထ်သာ 
မိန်းမ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

(လယက်င်ွးတင်ွ) မုိးကာလ အပဖူထရာင်၊ ခရမ်းထရာင် အပွင့်ငယမ်ျားပွင့်ငပီး၊ ထပမတင်ွတာွး၍ ထပါကတ်တထ်သာ ခါးထသာအရသာ
ရှိထသာ ဟင်းအပဖစလ်ညး်ထကာင်း၊ တိ့ုစရာအပဖစလ်ညး်ထကာင်းစားသုံးရထသာ အပင်ငယတ်စမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) မာနချသည။် မာနကျသည။်နိှမ့်ချ၍ ထပပာသည။် စဉ်

ငဂိုကျို းနားရကွ်
ပ့ဲ (ဥပစာ) နိှမ့်ချ၍ထပပာမှု။ အသုံးပပုရာ၌ နညး်ပါးမှု၊ တန်ဖုိးထလျာ့နညး်မှု ပဖစထ်သာ ပစည္း်ဝတ္ု များ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) လူတစဘ်ကသ်ားကို ရန်ရာှသည။် မာနခကထ်ေန်ထထောင်လမားသည။် ပုိလွန်ပ,လွားထပပာဆုိသည။် အလွန်ကကားလျက် 
ထပပာသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ငဂိုလဲထထောင် န ဦးချို တစထ်ချာင်းထထောင်၍ တစထ်ချာင်းလဲထနထသာ ကျွှ၊ဲ နွား။ horn

ငဂိုဝန်း န ဝုိင်းဝန်းထသာ ဦးချို ရှိထသာကကျွေ။ဲ horn

ငဂိုသွီး ကကိ prepare/fight/create

ငဂိုး၁ န မီးတင်ွ ကကာကကာထေားသည့် အတကွ ်အကျကလွ်န်သပဖင့် အိုးတင်ွကပ်ထနထသာ စားထသာကစ်ရာစသည။် char

ငဂိုး၂ န ချို းငှက။် ၂၊ ချို းငှကက်ို ထခါ်ထသာစကားလံုး။ dove

ငဂိုးကပ်၁ ကကဝိိ ထေမင်းအကျကလွ်န်သပဖင့် အိုးတင်ွကပ်တယွထ်နသည။် အညစအ်ထကကးများသည။် ထချးထူေသည။် char

ငဂိုးကပ်၂ နဝိ duds

ကကဝိိ ကျယထ်လာင်ပပင်းထေန်ထသာ အသပံမညဟ်ညး်လျက။် growl

ကကိ thunder

ငဂိုးညင်ှး၁ န ပကတခိျို းငှကထ်ေကင်ယထ်သာ ချို းငှကတ်စမ်ျို း။ dove

ငဂိုးညင်ှး၂ န ချို းငှက၏် လညတ်၌ံ အပဖူကကွက်ဲ့သို ့လူတိုက့ိုယ၌် ပဖူထပခာကထ်ပခာကထ်ပါ်တတထ်သာ အထရပပားထရာဂါ တစမ်ျို း။ yaws

ငဂိုးသမ်ိး န none

ငဂိုဟ်

ငဂိုဟထ်ကာင် န adverse

ငဂိုဟထ်ကာင်း န ထကာင်းထသာ အကျို းကိုထပးတတထ်သာ ငဂိုဟ။် benefit

ငဂိုဟစ်ာ န adverse

ငဂိုဟစ်းီ ကကိ adverse

ငဂိုဟဆုိ်း န မထကာင်းထသာ အကျို းကိုထပးတတထ်သာ ငဂိုဟ။် adverse

ကကဝိိ မထကာင်းထသာငဂိုဟဆုိ်းတို၏့ အထနှာင့်အယကှမ်ျား ထပပထပျာကသ်ာွးထစရန်။ disappear

ငဂိုဟမ်မီ ကကိ

ငဂိုဟထ်ရာက် ကကိ ထမွးထနင့ဂိုဟသ်ကတ်ိုအ့ရ ရစှလံု်းထသာငဂိုဟတ်င်ွ တစလံု်းလံုး နှင့်တိုကဆုိ်င်သည။် coincidence

ငဂိုဟဝ်င် ကကိ ထမွးထနင့ဂိုဟသ်ကတ်ိုအ့ရ ရစှလံု်းထသာငဂိုဟတ်င်ွ တစလံု်းလံုး နှင့်တိုကဆုိ်င်သည။် coincidence

ငဂိုဟသ်က် န တနဂမင်္ဂထနွ၊တနလမင်္ဂာငဂိုဟတ်ို၏့ အသက။် none

ဂွ

ဂွ၁ န opposite/laze

ဂွ၂ ကကိ ဟိုမထရာကသ်ညမ်ထရာကပ်ဖစသ်ည။် လမ်းနှစသ်ယွနှ်စပ်ဖာပဖစသ်ည။် ပင်စညအ်ကိုင်းအခကမှ် နှစခု်သုံးခုစသညခဲွ်ထွေကသ်ည။် laze/secession/fork

ဂွကျ ကကိ အဆင်မထပပပဖစသ်ည။် ဟိုမထရာကသ်ညမ်ထရာကပ်ဖစသ်ည။် ထနရာမကျပဖစသ်ည။် inconvenience/laze

ဂွချ ကကိ အဆင်မထပပမှုပဖစထ်အာင်လုပ်သည။် inconvenience 

ဂွတဂွီတိုက၁် န အဆင်မထပပမှု၊ အခကအ်ခဲထတွ မ့ှု၊ အကျဉ်းအကျပ်ထတွ မ့ှုစသည။် inconvenience 

ဂွတဂွီတိုက၂် ကကိ အဆင်မထပပမှုပဖစသ်ည။် အကျဉ်းအကျပ်ထတွသ့ည။် အခကအ်ခဲနှင့် ကကုံသည။် inconvenience/defficult

စဉ်

စဉ်

ကကျွေသဲည ်ခကထ်ေန်ထမာကမ်ာမှု အရှိန်အဝါပဖင့် ထပမစိုင်ခဲကို တိုကခုိ်ကသ်ည။်၂၊ (ဥပစာ) ရန်ပဖစရ်န် အထပခအထနကို ဖန်တးီသည။်
တစဖ်ကသ်ားကို ရန်ပပုရန် ပပင်ဆင်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

နှစက်ာလကကာပမင့်ငပီးပဖစထ်သာ။ ကာလကကာပမင့်၍ ထဟာင်းပမင်းငပီးပဖစထ်သာ( အထေညပ်စည္း် စသည်)။ စဉ်

ငဂိုးငဂိုးပဂမ်းပဂ
မ်း၁ စဉ်

ငဂိုးငဂိုးပဂမ်းပဂ
မ်း၂ (မုိးကကို းသံ) ထေစခ်ျုန်း ပမညဟ်ညး်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

န-ငခိုးသမ်ိး စဉ်

(ဥပစာ) မထကာင်းကျို းသာသကဝ်င်၍ ထကာင်းကျို းကို မထပးတတထ်သာသ။ူ စဉ်

စဉ်

မထကာင်းထသာ ငဂိုဟသ်ကထ်ရာကထ်နသည့် အတကွ်(ယင်းငဂိုဟအ်တကွ ်)ထကကျွေးရထသာအစားအစာ။ စဉ်

(ဥပစာ) မထကာင်းထသာ ငဂိုဟဝ်င်ထရာကလ်ာသည။်ဒုေက္ခထရာကသ်ည။် ငဂိုဟက်ျသည။် စဉ်

စဉ်

ငဂိုဟထ်ပျာကနံ်
ထပျာက် စဉ်

(ဥပစာ) မထကာင်းကျို းဖန်တးီသည။် မထကာင်းကျို း သင့်ထရာကလ်ာသည။် ဒုေက္ခထပးသည။်
create/adverse/
incommode စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

တိုင်ထိေပ်တင်ွ အခွပါသည့် အရာ။၂၊ ပင်မမှ အခကအ်လကနှ်စခု် သုံးခုခဲွထွေကထ်သာ အရာ။ ၃၊ဖီလာဆန့်ကျင်ပခင်း။ ၄၊ ဟိုမထရာက်
သညမ်ထရာကပ်ဖစထ်သာ အထပခအထန။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ဂွတင်၁ ကကဝိိ မညမီညာထကာ့လိမ်လျက။် အခွကကားတင်ွ တင်လျက။် kink

ဂွတင်၂ န valley center spine

ဂွတိုက် ကကိ အဆင်မထပပမှုပဖစသ်ည။် အကျဉ်းအကျပ်ထတွသ့ည။် အခကအ်ခဲနှင့် ကကုံသည။် inconvenience 

ဂွတိုကက်ျ ကကိ အဆင်မထပပပဖစသ်ည။် ဟိုမထရာကသ်ညမ်ထရာကပ်ဖစသ်ည။် ထနရာမကျပဖစသ်ည။် laze/inconvenience

ဂွတို န အရပ်ပုပျပ်၍ ကိုယလံု်းတတုခုိ်င်ကျစလ်စထ်သာသ။ူ dwarf

ဂိွ

ဂိွ န ထကွ ထ့ကာကထ်သာ အရာ။ flexible

ဂိွလုပ် ကကိ ဝင့်ဝါပလမားမှုကို ပပုသည။်၂၊ ဂုဏပ်ကာသနကိုထုေတထ်ဖါ် ထပပာဆုိသည။် reveal/vanities

ထဂွ

ထဂွ န အဝန်းအဝုိင်းပဖစထ်အာင် လုပ်ထေားထသာ အရာ။ circle

ထဂွထုိေး၁ ကကိ ကိုယက်ိုမထိေန်းနုိင်ပဲ အရှိန်ပဖင့် ထစာကထုိ်ေးကျသည။် steep fall

ထဂွထုိေး၂ ကကဝိိ ကိုယက်ိုမထိေန်းနုိင်ပဲ ယမ်ိးယိုင်လျက။် ထရှ သ့ိုတ့စက်ိုယလံု်း အရှိန်ပဖင့် ယမ်ိးယိုင်ထုိေးလျက။် lean

ထဂွထုိေးလဲ ကကိ ကိုယက်ို မထိေန်းနုိင်ပဲ အရှိန်ပဖင့်ထစာကထုိ်ေးလဲကျသည။် အရှိန်အဟန်ုပဖင့် ထရှ သ့ိုထ့မှာကလ်ျကလဲ်ကျသည။် steep/fall

ဂွက်

ဂွက် န အပုိင်းအကန ့ပ်ခားနားထေားထသာ အရာ။ separate

ဂွကထ်ပါ်၁ ကကဝိိ ထနရာတကာတင်ွ အမှုအခင်းပဖစထ်သာ အားပဖင့်။ crime

ဂွကထ်ပါ်၂ ကကိ ထနရာတကာတင်ွ အမှုအခင်းပဖစပွ်ားသည။် crime

ဂွကထ်ပါ်၃ န ထနရာတကာတင်ွ အမှုအခင်းပဖစပွ်ားတတသ်။ူ crime

ဂွင်

ဂွင် န region/circle

ဂွင်ကျ ကကိ အကံိုကသ်ည။် ထနရာတကျရှိသည။် justify

ဂွင်ချင်း ကကဝိိ die

ကကဝိိ die

ဂွင်ချင်းသီ ကကဝိိ die

ဂွင်တိုင်း ကကဝိိ die

ဂွင်ထနှာင်၁ ကကိ encircle

ဂွင်ထနှာင်၂ န legatee

ဂွင်ရာ န ခံုညင်းများတညရ်ှိရာ အကကွ။် patella

ဂွင်း၁ န အဝန်းအဝုိင်းပပုလုပ်ထေားထသာ အရာ။ ထခွဝုိက၍် ပပုလုပ်ထေားထသာ အဝန်းအဝုိင်း။ hoop

ဂွင်း၂ ကကိ အဝန်းအဝုိင်းပဖစထ်အာင် ပပုသည။် circle/hoop

စဉ်

ဦးထခါင်းတင်ပါးပမင့်၍ အလယထ်ကျာရုိးချို င့်လျကရ်ှိထသာ ကကျွေ၊ဲ နွားစသည။် ၂၊ အရင်း၊ အဖျားပမင့်၍ အလယခ်ျို င့်ထနထသာ သစ၊် 
ဝါးစသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သတမှ်တထ်ေားထသာ ထနရာ။အရပ်ထဒေသ ။ အပုိင်းအပခား.။ နယပ်ယ။်၂၊ အဝန်းအဝုိင်းပပုလုပ်ထေားထသာ အရာ။ ၃၊ ခံုညင်းများ
တညရ်ှိရာ အကကွ။် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တစခ်ျကတ်ညး်ထသာ ဒေဏရ်ာဒေဏခ်ျကပ်ဖင့်။ ပဲွချင်းငပီး( အသကထ်သဆံုးသည်)။ စဉ်

ဂွင်ချင်းနီ.. တစခ်ျကတ်ညး်ထသာ ဒေဏရ်ာဒေဏခ်ျကပ်ဖင့်။ ပဲွချင်းငပီး( အသကထ်သဆံုးသည်)။ စဉ်

တစခ်ျကတ်ညး်ထသာ ဒေဏရ်ာဒေဏခ်ျကပ်ဖင့်။ ပဲွချင်းငပီး( အသကထ်သဆံုးသည်)။ စဉ်

တစခ်ျကတ်ညး်ထသာ ဒေဏရ်ာဒေဏခ်ျကပ်ဖင့်။ ပဲွချင်းငပီး( အသကထ်သဆံုးသည်)။ စဉ်

ထွေကမ်ထပပးရထအာင်(တစခု်ထသာထနရာတင်ွ) ပတပ်တလ်ည ်ဝုိင်းရထံေားသည။် စဉ်

ထုိေဘကဟ်ိုဘက ်ပစည္း်ဝတ္ု ရှိငပီး ( အလယတ်င်ွ ကကွလ်ပ်ရှိထသာထနရာ) ။၂၊ သားပဖစထ်စ၊ သမီးပဖစထ်စ မိမိထေကအ်ကကးီကို 
ချန်၍ မယား၊ လင်ယပူခင်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ဂွင်းကကျွေတ် ကကိ none

ဂွင်းလံုးကကျွေတ၁် ကကဝိိ အထနှာင့်အယကှ ်အဆီးအတား လံုးဝမရှိသပဖင့်။ undisturbed

ဂွင်းလံုးကကျွေတ၂် ကကဝိိ တစထ်ယာကမ်ကျန် အားလံုးအားပဖင့်။ all

ဂွမ်း

ဂွမ်း န ညကထ်ညာထအာင် ဝါကိုဖတထ်ေားထသာ ဝါသား။ cotton

ဂွမ်းထစာင် န ဖျင်နှစထ်ေပ် အကကားတင်ွ ဂွမ်းကိုသပ်ွ၍ ချုပ်ထေားထသာ ထစာင်။ quilt

ဂွမ်းဆွ ကကိ ထလးကကို းပဖင့် ပခင်းထဲေမှ ဝါဂွမ်းများကို ပွရထွအာင်ပပုသည။် mess

ဂွမ်းထေည် န ဂွမ်းပဖင့်ရကလု်ပ်ထေားထသာ အထေည။် အထနွးထေည။် quilt

ဂွမ်းထုိေးအကအင်္ကျ န အထနွးချညပ်ဖင့် ထုိေးထသာ အကအင်္ကျ။ ဖျင်နှစထ်ေပ်အကကား ဂွမ်းထေည့်၍ချုပ်ထေားထသာ အကအင်္ကျ။ quilt

ဂွမ်းဖတ် န ထလးကကို းပဖင့် ပခင်းထဲေမှ ဝါဂွမ်းများကို ပွရထွအာင်ပပုသည။် mess

ဂကျွေတ်

ဂကျွေတ် န scares

ဂကျွေတန်ာ န scares

ဂကျွေတလ်ာ၁ နဝိ inactive/lowbrow

ဂကျွေတလ်ာ၂ နဝိ အသားအရညပိ်န်ချုံ၍ အင်အားနညး်ပါးထသာသ။ူ လူ၏ အဆင့်အတန်းလူစဉ်မမီှထသာသ။ူ အသုံးမကျထသာသ။ူ inactive/lowbrow

နဝိ inactive/lowbrow

ဂကျွေတလီှ် န none

ဂကျွေမ်း

ဂကျွေမ်းစိုက် ကကိ lose

ဂကျွေမ်းထဆာက် ကကိ lose

ဂကျွေမ်းဆုိက် ကကိ head long

ဂကျွေမ်းထုိေး ကကိ ဦးထခါင်းကို ထအာကသ်ို ့ထစာကထုိ်ေးလုပ်၍ ကိုယက်ိုပပန်ထစသည။် head over heels

ဂကျွေမ်းပစ် ကကိ ကိုယက်ိုတစပ်တလ်ညထ်အာင် ထုိေးသည။် head long

ဂကျွေမ်းပုိက် န fishnet

ဂကျွေမ်းပပန် ကကိ lose/inconvenience

ခဂတ်

ခဂတက်နဲ ကကဝိိ တခဏချင်းအားပဖင့် ။ မထမျှာ်လင့်ပဲအားပဖင့်။ အမှတမ်ထေင် ပဖစထ်ပါ်ထသာအားပဖင့်။ suddenly

ခဂတခ်ဂတက်ျို း ကကိ break

ခဂတခ်ဂတခ်ျို း ကကိ batter down

ခဂတခ်ဂတလ်ှုပ် ကကိ မတညမ်ငငိမ် လှုပ်လှုပ်ရရွ ွယမ်ိးယိုင်လျက။် လှုပ်နဲလ့ျက။် ယိုင်တယိို် င်တိုင် ပဖစလ်ျက။် unquiet

ရာထူေးဌာနမှ ပပုတက်ျသာွးသည။် ခန္ဓာကိုယမှ် အဝတ်(လံုချည်) ကကျွေတက်ျသာွးသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ယားနာတစမ်ျို း။( များထသာအားပဖင့် ထပါင်ချို င်ကကား၌ ထပါကတ်တသ်ည်) စဉ်

ယားနာတစမ်ျို း။( များထသာအားပဖင့် ထပါင်ချို င်ကကား၌ ထပါကတ်တသ်ည်) စဉ်

အသားအရညပိ်န်ချု၍ံ အင်အားနညး်ပါးလျက ်တကက်ကလှုပ်ရာှးပခင်း မပပုနုိင်ထသာ ကကျွေ၊ဲ နွား စသည။် ၂၊ (ဥပစာ ) အသံုးမ
ကျထသာ၊ အဆင့်အတန်းမမီှထသာ။ စဉ်

စဉ်

ဂကျွေတလိ်ဂကျွေတ်
လာ အသားအရည ်ကကုလီှံပိန်ချုးံ၍ အင်အားနညး်ပါးလျက ်တကက်ကလှုပ်ရာှးပခင်း မပပုထသာ။ (ဥပစာ) အသုံးမကျထသာ။ စဉ်

န-ခဂတလီှ် စဉ်

ဦးထခါင်းကိုထပမသိ့ု ထစာကထုိ်ေး၍ ထပခကိုအထပါ်သိ့ု ထပမှာကတ်င်ထေားသည။်  ၂၊ (ဥပစာ) တစစ်ုံတစခု်လုပ်ကိုင်ရာ၌ မထတာ်တဆ 
အရင်းအနီှးပါ ဆံုးရှံုးသာွးသည။် စဉ်

ဦးထခါင်းကိုထပမသိ့ု ထစာကထုိ်ေး၍ ထပခကိုအထပါ်သိ့ု ထပမှာကတ်င်ထေားသည။်  ၂၊ (ဥပစာ) တစစ်ုံတစခု်လုပ်ကိုင်ရာ၌ မထတာ်တဆ 
အရင်းအနီှးပါ ဆံုးရှံုးသာွးသည။် စဉ်

ကကိ-ကကျွေမ်းစိုက် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

ဒီေထရအတကတ်င်ွအတကတ်င်ွ အထေကဘ်ကသ်ိ့ုပပန်၍ ၊ ဒီေထရအကျတင်ွ အကျဘကသ်ိ့ု ( အလုိလုိ) ပပန်ထသာ ငါးရာှထသာ ပုိကတ်စ်
မျို း။ စဉ်

ဦးထခါင်းထစာကထုိ်ေးငပီး ပကလ်ကလ်န်ထအာင် ထနာကသ်ိ့ုပပန်လုိကသ်ည။် ၂၊(ဥပစာ) အဆင်မထပပပဖစသ်ည။် ၃၊ ဆံုးရှံုးနစန်ာသည။် စဉ်

စဉ်

ကကိ-ကကတက်ကတက်ျို း စဉ်

ကကိ-ကကတက်ကတခ်ျို း စဉ်

စဉ်



.

ခဂတခ်ဂတအ်ို နဝိ အလွန်အိုမင်းရင့်ထရာ်ထသာ၊ ၂၊ အင်အားနညး်ပါးလျက ်တကက်ကလှုပ်ရာှးပခင်း မပပုနုိင်ထသာ။ ageing/inactive

ကကဝိိ မတညမ်ငငိမ်ယမ်ိးယိုင်လျက။် ၂၊ ယိုင်တယိိုင်တိုင် ကိုယက်ို မထိေန်းနုိင်ပဲ ယမ်ိးထုိေးလျက။် လှုပ်လှုပ်ရရွ ွပဖစထ်သာအားပဖင့်။ fluctuation/totter

ကကဝိိ မတညမ်ငငိမ်ယမ်ိးယိုင်လျက။် ၂၊ ယိုင်တယိိုင်တိုင် ကိုယက်ို မထိေန်းနုိင်ပဲ ယမ်ိးထုိေးလျက။် လှုပ်လှုပ်ရရွ ွပဖစထ်သာအားပဖင့်။ fluctuation/totter

ခဂတတ်ိုက် န သစက်ိုင်းလှုပ်၍ အကိုင်းချင်းထိေ၍ ပမညသ် ံ။

န သစက်ိုင်းလှုပ်၍ အကိုင်းချင်းထိေ၍ ပမညသ် ံ။

ခဂတလီှ် န Pattle_cruiser

ခဂန်း

ခဂန်းကနဲ ကကဝိိ ခဏချင်းအားပဖင့် မထမကျွော်လင့်ပဲ အားပဖင့်။ အမှတမ်ထေင်ပဖစထ်ပါ်ထသာအားပဖင့်။ suddenly

ခဂန်းခဂန်း န ခကမ်ာထသာအရာနှစခု်တးီခတထ်သာ အသ။ံ clatter

ခဂန်းခဂန်းလဲ၁ ကကဝိိ ကိုယက်ိုမထိေန်းနုိင်ပဲ အရှိန်ပဖင့် ယမ်ိးထုိေးလာသည။် totter 

ခဂန်းခဂန်းလဲ၂ ကကိ ကိုယက်ိုမထိေန်းနုိင်ပဲ အရှိန်ပဖင့် ယမ်ိးထုိေးလဲသည။် totter 

ခဂန်းထုိေးလဲ၁ ကကဝိိ ကိုယက်ိုမထိေန်းနုိင်ပဲ အရှိန်ပဖင့် ယမ်ိးထုိေးလာသည။် totter 

ခဂန်းထုိေးလဲ၂ ကကိ ကိုယက်ိုမထိေန်းနုိင်ပဲ အရှိန်ပဖင့် ယမ်ိးထုိေးလဲသည။်၂၊ အရှိန်အဟန်ုပဖင့် ထရှ သ့ို ့ထမှာကလ်ျက ်လဲကျသည။် totter/prostrate

ခဂမ်းနုပ် နဝိ ထသးဖဲွ ထ့သာ။ သမ်ိငယထ်သာ ။ ထသးသမ်ိထသာ။ သမ်ိဖျင်းထသာ။ နိမ်ကျထသာ။ယတုနိ်မ့်ထသာ။ ဂုဏင်ယထ်သာ။

ခဂမ်းထပါ န သတူစပ်ါးထပမှာကပ်င့်သညက်ိုသာယာတတင်ပီး သာမာန်လူတို ့မရမဲဝ့ံ ထစာင့်စညး်နုိင်ခ့ဲသထသာ အမှုကို ပပုတတသ်။ူ timidly

ခဂမ်းငပိန်း န အထတွအ့ကကုံ၊ အသအိပမင်နညး်ပါးသ ူ။ misunderstanding

ခဂမ်းပပုတထ်ေ ကကိ အဖုအပိမ့်များ အစအီရ ီစခုပမ်းထပါ်သည။် rash

ခဂမ်းပပုန်း ကကိ ကန်ုပပတသ်ည။် အကျို းမ့ဲယင်ွးပါးထပျာကပ်ျကသ်ည ်။ ပျကစ်းီသည။် lose/devastation

ခဂမ်းထပွ ကကိ လည့််ပတထ်မမထနှာက ်သာွးလာလုပ်ကိုင်သည။်အကျင့်ဆုိးသမ်ွးသည။် cad/work

ဇ

ဇ န ဗျညး်သုံးဆယ့်သုံးလံုးတင်ွ စတတ္ုထပမာက ်အက္ခရာ။

ဇထကျာကရ်ညှ် န

ဇဒူေးတာ၁ ကကိ ရုန်းရင်းခကထ်ေန်သည။် ကကမ်းတမ်းသည။် ဆုိဆံုးမခကသ်ည။် coarse/trouble

ဇဒူေးတာ၂ နဝိ နူးညံ့ထချာထမွ ပ့ခင်းကင်းထသာ။ ဆုိဆံုးမခကထ်သာ။ ကကမ်းတမ်းထသာ။ admonish/coarse

ဇထပပာင်းကကးီ ကကိ ကကမ်းကကုတသ်ည။် ပပင်းပပသည။် အားကကးီသည။် အရှိန်အဟန်ုသညး်ထေန်သည။် dominant/intensity

ကကဝိိ ကစဉ့်ကရ။ဲ အကွဲကွဲအပပားပပား။ ဖရုိဖရပဲဖစလ်ျက။် different

ဇဟာကကးီ န

ထဇာ

ထဇာရုရ၁ န ကျယထ်လာင်စာွထသာ အသ။ံ ဆူညထံသာ အသ။ံ  ထကကးထကကာ်ထသာ အသ။ံ rumbustious/randy

ထဇာရုရ၂ ကကိ ကျယထ်လာင်စာွထသာ အသပံဖင့်ထပပာဆုိသည။် ဆူညသံည။် ထကကးထကကာ်သည။် randy/alound

စဉ်

ခဂတတ်ခီဂတ်
တက် စဉ်

ခဂတတ်ခီဂတ်
တိုက် စဉ်

the sound heard in 
branches စဉ်

ခဂတတ်ိုကခ်ဂတ်
တိုက်

the sound heard in 
branches စဉ်

ရခုိင်ဘရုင်မင်းတိ့ု လကထ်ေကက် အသုံးပပုထသာ အလျားရညှင်ပီး ဦးနှင့်ပ့ဲထကာ့ထထောင်ထသာ တိုကထ်လှကကးီတစမ်ျို း။ (ကကကလီှ်၊ 
ကကျွေတလီှ်၊ ဂကျွေတလီှ် ဟလုညး် ထတွ့ရသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

piffling/pettiness/
inferiority စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

fourth of burmese 
consonant စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ဇ' အက္ခရာ ကိုထခါ်ထသာ အမည။်
pronunciation of fourth of 
burmese consonant စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဇထရာင်းကား
ပါး စဉ်

ဇ' အက္ခရာ ကိုထခါ်ထသာ အမည။်
pronunciation of fourth of 
burmese consonant စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ထဇာထရာ နဝိ ထကကာကမ်ကဖွ်ယ ်ထကာင်းထသာ။ afraid

င

င၁ န ဗျညး်သုံးဆယ့်သုံးလံုးတင်ွ ငါးလံုးထပမာက ်အက္ခရာ။

င၂ ကကိ ပပည့််စုံသည။် ထစစ့ုံသည။် လံုထလာကသ်ည။်၂၊ နံှစ့ပ်သည။် ၃၊ မျှမျှတတရှိသည။် လူထစင့ထအာင်ငှသည။် sufficient

ငထကာ်နီ န ထကာကလ်တစ်ပါးတစမ်ျို း။ paddy

ငကန်း န blind

ငကန်ုး န ထကျာကန်ုးထသာသ။ူ hunckback

ငထကျာက် န none

ငထကျာကရ်ညှ် န none

ငကကမ်ိသးီ န ထကာကက်ကးီစပါးတစမ်ျို း။  paddy

ငကကုံ၁ နဝိ ကကုံလီှထသာ။ ပိန်ထသးထသာ။ thin

ငကကုံ၂ န ကကုံလီှထသာသ။ူ ပိန်ထသးထသာသ။ူ thin

ငက၁ွ နဝိ အရပ်အထမာင်းပုပျပ်ထသာ။ ထပခခွင်၍ အရပ်နိမ့်ထသာ။ Bandy-legged

ငက၂ွ န သာွးလျင် ထနာကသ်ိုခ့ါးလန်လန်သာွးတတသ်။ူ none

ငခင်ပါး န ပပားပပားရညှရ်ညှ ်ညို ပပာထရာင်ရှိထသာ ပင်လယင်ါးတစမ်ျို း။ ငါးပူစင်း။ sea fish

ငငခီယင်၁ န အသာွးပမန်ထသာ မင်းငစအမှုထေမ်း ။ ထပခပမန် ။ ၂၊ ထပခသညသ်ရူ ဲ။ royal messenger

ငငခီယင်၂ န ယင်းသိုထ့ပခပမန်ထသာ သကူိုထခါ်ထသာ အမည။် royal messenger

ငခကျွေန်း၁ နဝိ noble

ငခကျွေန်း၂ ကကိ noble

ငစထပပ န none

ငစဖုိ န မယားထသဆံုးထသာ ထယာကျ်ား။ မုဆုိးဖုိ။ widower

ငစားကကူ၁ န အစာကို အလွန်အကကျွေစံားထလ့ရှိသ။ူ overeat

ငစားကကူ၂ ကကိ အစာကို အလွန်အကကျွေစံားထလ့ရှိသည။် အလွန် အကကျွေပံပုမူသည။် overeat

ငစနဲှိ၁ ကကိ ပစည္း်ဥစာ္ကို မထပးမကမ်းရက ်နှထပမာတတသ်ည။်  တယွတ်ာမကထ်မာတတသ်ည။် be stingy

ငစနဲှိ၂ န ပစည္း်ဥစာ္ ကိုနှထပမာတတသ်။ူ ကပ်ထစးနဲှသ။ူ stingy person

ငစသိာရ၁ ကကိ ပစည္း်ဥစာ္ကို အလွန်နှထပမာတတသ်။ူ အလွန်ကပ်ထစးနဲှသည။် be stingy

ငစသိာရ၂ န ပစည္း်ဥစာ္ကို အလွန်နှထပမာတတသ်။ူ အလွန်ကပ်ထစးနဲှသ။ူ be stingy

ငစိ န မျကစ်တိစဘ်ကထ်စထွသာသ။ူ Boss-eyed

ငစညပ်ခင်း န dance

ငစညန်ှိုက် ကကိ none

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မျကစ်ကိန်းထသာ သ။ူ ၂၊ (ဥပစာ) ဉာဏအ်ထပမာ်အပမင်နညး်ထသာ သ။ူ အမှတတ်မ့ဲ တစစ်ုံတစခု်ကို နင်းမိခုိကမိ်ထသာ သကူို
တင်စား၍ ထခါ်ထသာစကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

န- ငခီထကျာကရ်ညှ် စဉ်

န- ငခီထကျာကရ်ညှ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(သမူျားထေက်) ထူေးထသာ၊၊သာထသာ။  ပမတထ်သာ။ စဉ်

(သမူျားထေက်) သာထအာင်၊ ထူေးထအာင်၊ ပမတထ်အာင် လုပ်သည။် စဉ်

မိဖ၊ ဆရာသမား၊ သထူတာ်ထကာင်း သပူမတထ်လာင်း၊ ရဟန်းသဇံာထတာ်တိ့ု အားမထီေမ့ဲပမင် ပပုမိမှားခ့ဲပခင်းထကကာင့် ကမ္ဘာထကက
ထအာင်ထိေ ၊ ကမ္ဘာထပမကကးီကို ထေမ်းရကွ၍် ထနရသည။် ဆုိထသာ(ငစထပပ အမညရ်ှိထသာ) သ။ူ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငစယွက်,ရာတင်ွ က, ပခင်း၊ သပီခင်း ၏ ဟန်ပန်အမူအရာပဖင့် ကပပပခင်း။ စဉ်
သမုိင်း၊ ပံုပပင်တိ့ုကို ရယရ်မင်ပမူးစရာ ဖ့ဲွန့ဲွသဆုိီ၍ ကပပသည။် (ဤအကမျို းကို လကဖ်ျစတ်ထပဖာကထ်ပဖာက ်တးီ၍သဆုိီကပပရ
သည။် လူတထယာကတ်ညး်က အမျို းမျို းအခန်းခန်းကို " ကကွစ်ပ်ိ" သဖွယက်ပပရသည။် ဤသိ့ုကပပရာတင်ွ ဦးထခါင်းတင်ွ 
ဆင်နှာထမာင်း ကဲ့သိ့ု တစခု်လုပ်ငပီး၊ လကဆံု်၊ ကျညထ်ပ့ွ၊ ထလှာ်တက၊် ယကပ့ဲ်၊ ပလုိင်းစထသာ လုိသမျှဇာတလ်မ်းဆုိင်ရာပစည္း်တိ့ု
ကို အသုံးပပုရသည။်) စဉ်



.

ငစဉ်းကကးီ န လိမ်လညထ်ကာကက်ျစတ်တထ်သာသ။ူ lier

ကကဝိိ ဟိုထရာကသ်ညထ်ရာက။် ထရာကတ်တရ်ာရာ။ ငငိမ်သကတ်ညက်ကညမ်ှုမရှိပဲ သာွးလာလညပ်တလ်ျက။် activity without aim

ငထစာင်း၁ န မျကစ်တိစဖ်က ်ထစသွ။ူ Boss-eyed

ငထစာင်း၂ န none

ငစပ်၁ နဝိ elocution

ငစပ်၂ ကကိ elocution

ငစတု၁် နဝိ ရုိင်းစိုင်းထသာ။ ညစပ်တထ်သာ။ ထပရညထ်သာ။ ပကစ်ကထ်သာ။

ငစတု၂် န ရုိင်းစိုင်းထသာသ။ူ ညစပ်တထ်သာသ။ူ ထပရညထ်သာသ။ူ ပကစ်ကထ်သာသ။ူ

ငစတု၃် ကကိ ရုိင်းစိုင်းသည။် ညစပ်တသ်ည။် ထပရညသ်ည။် ပကစ်ကသ်ည။်

ငစတုက်ကးီ၁ နဝိ စတုပ့ဲ်ထသာ။ ရုိင်းစိုင်းထသာ။ ပကစ်ကထ်သာ။

ငစတုက်ကးီ၂ ကကိ စတုပ့ဲ်သည။် ရုိင်းစိုင်းသည။် ပကစ်ကသ်ည။်

ငစတုပ်က် ကကိ ဆင်ပခင်စဉ်းစားမှုမရှိ။ မသပ်မရပ်ပပုလွယသ်ည။် ၂၊ မထထောကမ်ထေားရုိင်းပျသည။် ပကစ်ကသ်ည။်

ငထစရွင်ှ န medicinal plant

ငစယွက် န

ငစယွပ်ခင်း န none

ငစယွဆ်ရာ န none

ငစယွတ်တ် န none

ငစယွန်ှိုက် ကကိ like dance for action

ငဆ န တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာ သကူိုနိှမ့်ချပုတခ်တ၍် ထခါ်ထသာစကားလံုး။ none

ငဆငယာ ကကဝိိ မငငိမ်မသကဟ်ိုထရာကသ်ညထ်ရာက ်။ ထရာကတ်တရ်ာရာ။ သာွးထရာကလ်ညပ်တလ်ျက။် activity without aim

ငဆူ၁ န ပင်လယင်ါးတစမ်ျို း။ sea fish

ငဆူ၂ ကကိ ဝသည။် ဝငဖိုးသည။် fat

ငတထပ န none

ငတိ န အယအူဆတစမ်ျို းတညး်ကို စွဲလမ်းထနပခင်း။ စွဲလမ်းထနသ။ူတယသူန်။ dogmatic

ငထတ န ထပပာင်ထလှာင်နိှမ့်ချလုိထသာစတိပ်ဖင့် ထခါ်ထဝါ်ထသာ စကားလံုး။ nick name

ငတင် န ဆုိးသမ်ွး ထပထတထနသ။ူ ၂၊ တစစ်ုံတစဦ်းကို ဖိနိှပ်နိှမ့်ချ၍ ထခါ်ထဝါ်ထသာစကားလံုး။

ငတုံး န ပညာအစမ်ွးအစ မရှိသ။ူဉာဏပ်ညာမ့ဲသ။ူ လူညနွ ့တ်ုံး။ အထပမာ်အပမင် နညး်သ။ူ chump

ငတို န အရပ်ပပု၍တိုထသာသ။ူ short person

ငတိုထသျှ န အရပ်ပုပျပ်ပျပ် ရှိထသာ သ။ူ short person

ငထိေငပပင် ကကဝိိ တထမျှာ်တထခါ်။ အကျယအ်ပပန ့။် ထဝးထဝးလံလံ။ far distance/far away

စဉ်

ငထစာကင်
ထစာက် စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပစည္း်ကို အယခုိူင်းရာ၌ (ဂရုစိုက၍်မရာှခ့ဲသပဖင့်) မရခ့ဲရာတွင်သုံးနှံုးထသာစကား။ စဉ်

မထံုေမထုိေင်း (စကားထပပာ) သကွလ်တ ်ဖျတလ်တထ်သာ။ စဉ်

မထံုေမထုိေင်း (စကားထပပာ) သကွလ်တ ်ဖျတလ်တသ်ည။် စဉ်

rude/violent/rough/
harsh စဉ်

rude/violent/rough/
harsh စဉ်

rude/violent/rough/
harsh စဉ်

rude/violent/rough/
harsh စဉ်

rude/violent/rough/
harsh စဉ်

rude/violent/rough/
harsh စဉ်

ထဆးဖကဝ်င်ထသာ အပင်တစမ်ျို း။ (၊ငငပီရင်ှ၊ သရကက်မွန်၊ သရကပ်မွန်ဟလုည်း ထခါ်ကကသည။်) ငစဉ်ရှင်။ စဉ်
ယကတာပပုလုပ်ထသာ အကတစမ်ျို း( ဤအကမျို းကို လကဖ်ျစတ်ထပဖာကထ်ပဖာကတ်းီ၍ ကပပရသည။်သက္ကရာဇ် ၉၉၉-ခုနှစ၊် ရခုိင်
ဘရုင် သရီသိဓုမ္မရာဇာမင်းကို အမတင်ကသုလ ကယကတာပပုလုပ်ထသာ အခါကပပရထသာ အကမျို းပဖစသ်ည။် ဤအကမျို းကို နန်း
တင်ွး၌ကပပခ့ဲဖူးရာ လူကကို ကမ်ျားခ့ဲသည။်)

rakhine traditional 
dance စဉ်

ငစယွက်,ရာတင်ွ သဆုိီအပ်ထသာ အပခင်းအရာ သခီျင်း။ စဉ်

ငစယွ၏် အပခင်းအရာ၊အမူအရာစသညတ်ိ့ုကို သဆုိီက,ပပတတထ်သာသ။ူ စဉ်

ငစယွ၏် အပခင်းအရာ၊အမူအရာစသညတ်ိ့ုကို သဆုိီက,ပပတတထ်သာသ။ူ စဉ်
သည။် လူတထယာကတ်ညး်က အမျို းမျို းအခန်းခန်းကို " ကကွစ်ပ်ိ" သဖွယက်ပပရသည။် ဤသိ့ုကပပရာတင်ွ ဦးထခါင်းတင်ွ 
ဆင်နှာထမာင်း ကဲ့သိ့ု တစခု်လုပ်ငပီး၊ လကဆံု်၊ ကျညထ်ပ့ွ၊ ထလှာ်တက၊် ယကပ့ဲ်၊ ပလုိင်းစထသာ လုိသမျှဇာတလ်မ်းဆုိင်ရာပစည္း်တိ့ု
ကို အသုံးပပုရသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

မိဖ၊ ဆရာသမား၊ သထူတာ်ထကာင်း သပူမတထ်လာင်း၊ ရဟန်းသဇံာထတာ်တိ့ု အားမထီေမ့ဲပမင် ပပုမိမှားခ့ဲပခင်းထကကာင့် ကမ္ဘာထကက
ထအာင်ထိေ ၊ ကမ္ဘာထပမကကးီကို ထေမ်းရကွ၍် ထနရသည။် ဆုိထသာ(ငစထပပ အမညရ်ှိထသာ) သ။ူ စဉ်

စဉ်

စဉ်

be bad, unruly, 
delinqent စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ငဒုေဿီ၁ နဝိ သလီမရှိထသာ။ အကျင့်ဆုိးသမ်ွးထသာ။ ယတုမ်ာထသာ။၂၊ လိမ္မာပါးနပ်မှုမရှိထသာ။ naughty

ငဒုေဿီ၂ န အကျင့်ဆုိးသမ်ွးထသာသ။ူ ယတုမ်ာထသာသ။ူ ၂၊ လိမ္မာပါးနပ်မှုမရှိထသာသ။ူ naughty

ငနုပ်၁ နဝိ ယတုနိ်မ့်ထသာ။ နိမ့်ကျထသာ။ ဂုဏင်ယထ်သာ။သမ်ိဖျင်းထသာ။ ထသးသမ်ိထသာ။ decline/seamy

ငနုပ်၂ န တစစ်ုံတစဦ်းကို ဖိနိှပ် ချို းနိှမ်၍ ထခါ်ထဝါ်ထသာ စကားလံုး။ none

ငနုပ်၃ ကကိ ယတုနိ်မ့်သည။် နိမ့်ကျသည။်ဂုဏင်ယသ်ည။်၂၊ ရုိင်းစိုင်းသည။်

ငနံု၁ န ကဋုနူနာရှိသ။ူ ကိုယအ်ဂမင်္ဂါချို တ့ဲ့သ။ူ၂၊ယတုည်ံ့သမ်ိဖျင်းထသာသ။ူ leper

ငနံု၂ န တစစ်ုံတစဦ်းကို ဖိနိှပ်နိှမ့်ချ ပုတခ်တ၍် ထခါ်ထဝါ်ထသာ စကားလံုး။ none

ငနှမ်း၁ နဝိ အသုံးမကျထသာ။ သမ်ိဖျင်းထသာ။ နံုချာထသာ။ မလိမ္မာထသာ။ mouldy

ငနှမ်း၂ ကကိ ထပပာင်ထလှာင်နိှမ့်ချလုိထသာစတိပ်ဖင့် ထခါ်ထဝါ်ထသာ စကားလံုး။ nick name

ငနှမ်းထယ၁ နဝိ အသုံးမကျထသာ။ သမ်ိဖျင်းထသာ။ နံုချာထသာ။ မလိမ္မာထသာ။ mouldy

ငနှမ်းထယ၂ ကကိ ထပပာင်ထလှာင်နိှမ့်ချလုိထသာစတိပ်ဖင့် ထခါ်ထဝါ်ထသာ စကားလံုး။ nick name

န cassia

န သကင်ယတ်ထံလာကခ်န ့ ်အတထွံေက၍် ယင်းအတတံင်ွအဆူးကဲ့သိုပ့ါ၍ ထဆးဖကဝ်င်ထသာ ချုံထပါကင်ယ ်ပင်ထစါကတ်စမ်ျို း။ bush

ငပု န အရပ်ပုပျပ်ထသာ သ။ူ short person

ငပုကွ န အရပ်ပုပျပ်၍ ခါးကိုထနာကသ်ိုခ့ပ်လန်လန် သာွးတတသ်။ူ none

ငထပထတ န ထေင်ရာကိုပပုလုပ်တတ၍် မုိကမဲ်ဆုိးသမ်ွးသ။ူ ဆုိဆံုးမခကသ်။ူ လူထပလူထတ။ reckless person

ငထပါ န အသအိလိမ္မာကင်းထသာသ။ူ အသဉိာဏထံု်ေထုိေင်း၍ သကွလ်ကခ်ျကခ်ျာပခင်း မရှိသ။ူ ပါးနပ်လိမ္မာမှုမရှိထသာသ။ူ foolish

ငထပါထတ န ပျကထ်ချာ်ထချာ် သထရာ်ထပပာင်ထလှာင်တတထ်သာ သ။ူ derision

ငထပါ်စတိထ်က န ရယရ်မင်ဖွယရ်ာစကားကို ထပပာဆုိတတသ်။ူ ရယသ်မ်ွးဖတသ်မ်ွးထပပာဆုိတတသ်။ူ derision

ငပင်း န နားပင်းထသာသ။ူ နားပင်းထသာသကူို ထခါ်ထသာစကား။ deafmute

ငပုိး န တစဖ်ကသ်ားမသထိအာင် တတိတ်ဆိတ ်ထနာကပုိ်းသ။ူ admirer

ငပျက် န အကျင့်ပျကထ်သာသ။ူ ဆုိးသမ်ွးယတုမ်ာထသာသ။ူ corruption

ငပျကထ်ချာ် န derision

ငပျင်း၁ န ပျင်းရထိသာသ။ူ ဖျင်းအထသာသ။ူ ပျင်းထသာသကူို ထခါ်ထဝါ်ထသာစကားလံုး။ lounger

ငပျင်း၂ န ထပပာင်ထလှာင်နိှမ့်ချလုိထသာစတိပ်ဖင့် ထခါ်ထဝါ်ထသာ စကားလံုး။ nick name

ငပျင်းထကျာ် န အမ်ိ၌ အကာအရအံပဖစထ်ေည့်သည့် ထေရတံစမ်ျို း၏ အမည။် name of bamboo wall

ငပျင်းထထွေ န lounger

ငပျင်းထပပာင် န ထေရတံစမ်ျို း၏ အမည။် bamboo wall

ငပျင်းထပွ န bamboo wall

ငပျို းသးီ န ငှကထ်ပျာသးီ။ ငှကထ်ပျာသးီကိုထခါ်ထဝါ်ထသာစကားလံုး။ banana

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

rude/violent/rough/
harsh စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငပိကျန်ိ
ထတာက်

အထရာင်ဝါဝင်း၍ အပွင့်များအကိုင်းထပါ်တင်ွ အဆုပ်လုိက ်အခုိင်လုိက ်တွဲလျားပွင့်( အသးီရညှရ်ညှသ်းီထသာ)ငုပင်အမျို းအစား
တင်ွ ပါဝင်သည့်ငုပင်တစမ်ျို း။ စဉ်

ငပိစိုဆားစိုနံ
ပင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ပျကထ်ချာ်ထချာ် စကားကို ထပပာတတထ်သာသ။ူ ၂၊ ရယရ်မင်ဖွယထ်သာစကားကို ထပပာတတထ်သာသ။ူထပပာင်ထချာ်ထချာ်
ရမတထ်နာကထ်နာကထ်ပပာတတထ်သာသ။ူ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလွန်ပျင်းရထိသာသ။ူ၂၊  (ပျင်းရထိသာသကူို) နိှမ့်ချလုိထသာစတိပ်ဖင့် ထခါ်ထဝါ်ထသာ စကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

ဝါးလံုးကိုထုေခဲွငပီး အပပားလုိက ်အကကွထ်ဖါ်၍ ရကလု်ပ်သည့် ထေရတံစမ်ျို း။(အရကရ် အလွန်ခက၍် ပျင်းစရာထကာင်းထလာက်
ထအာင်ပင် ရကရ်သည့်အတကွ ်'ငပျင်းထပွ'ဟထုခါ်သညဟ်၏ူ။) စဉ်

စဉ်
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ငပပာ၁ န မဲွပပာကျသ။ူ ၂၊လိမ္မာပါးနပ်မှုမရှိသ။ူ pauper

ငပပာ၂ ကကိ ပစည္း်ဥစာ္ကန်ုခမ်း ဆင်းရပဲခင်းသို ့ထရာကသ်ည။် poor

ငပပာကျ ကကိ ဘာမှမရှိထလာကထ်အာင် မဲွသည။် ခကျွေတခ်ကျွေုံကျသည။် poor

ငပပာကကးီ န တစစ်ုံတစဦ်းကို ဖိနိှပ်ချို းနိှမ်၍ ထခါ်ထဝါ်ထသာ စကားလံုး။ none

ငငပီရင်ှ န none

ငမသးီ န none

ငမုိက် န မုိကမဲ်ထသာ။ ဆင်ပခင်ဉာဏက်င်းမ့ဲထသာ။ အသတိရားမရှိထသာ။ stupid

ငမုိကသ်ား န မုိကမဲ်ဆုိးညစထ်သာသ၏ူသား။၂၊ မုိကမဲ်ဆုိးညစထ်သာသ။ူ ၃၊ တစစ်ုံတစထ်ယာကက်ိုချို းနိှမ်ပုတခ်တ၍် ထခါ်ထဝါ်ထသာစကားလံုး။

ငထမာက် န ထထောင်လမားထမာကမ်ာတတသ်။ူ မာနတကက်ကားတတသ်။ူ be arrogant

ငထမျာက၁် န

ငထမျာက၂် န တစဦ်းတစထ်ယာကက်ိုနိှမ့်ချပုတခ်တ၍် ထခါ်ထဝါ်ထသာ စကားလံုး။ none

ငမဲွ၁ နဝိ ဥစာ္စညး်စမ်ိ ကင်းကာွ ဆင်းရထဲသာ။ ပစည္း်ဥစာ္ နညး်ထလျာ့ထခါင်းပါးထသာ။ down and out

ငမဲွ၂ န ဆင်းရမဲွဲထတသ။ူ စညး်စမ်ိဥစာ္နညး်ထလျာ့ ထခါင်းပါးသ။ူ poor

ငမဲွငပပာ ကကိ ဘာမှမရှိထလာကထ်အာင် မဲွသည။် ခကျွေတပ်ခုံကျသည။် poor

ငထမျှာင် န သတူစပ်ါးထံေတင်ွ ထမျှာင်၍ မီှခုိထနထုိေင်သ။ူ depend

ငထမျှာင်စား ကကိ ကပ်ရပ်စားထသာကထ်နထုိေင်သည။်မီှခုိညာစားသည။် ကပ်ထပမှာင်၍ စားထသာကထ်နထုိေင်သည။် depend

ငယကက်ျား န အထရာင်ပပာပပာ၊ ထပခထထောကရ်ညှ၍် နှုတသ်းီဝါထသာ ငှကတ်စမ်ျို း။ bird

ငယင် န earthquake

ကကဝိိ ထစစ့ုံထအာင်။ လံုထလာကထ်အာင်။ enough

ငထယာင်းဖီလာ ကကဝိိ oppose

ငရထကာက် န အလွန်ထကာကအ်ထကွ မ့ျားထသာ ထချာင်း။ stream

ငရဲ န မထကာင်းမှုအကသုိုလ် ဒုေစရုိကအ်မှုကိုပပုလုပ်သမူျား ထနာင်တမလွန်ဘဝ၌ ဆင်းရပဲခင်းကို ခံစားရာပဖစထ်သာ အရပ်။ hell

ငရငဲအူ န မထကာင်းမှုကိုပပုလုပ်သမူျား ထနာင်တမလွန်ဘဝ၌ ကျထရာကလ်တ္တ ရံာ ပဖစထ်သာ အရပ်။ hell

ငရငုဲတ် န ငရတဲင်ွ ကကာရညှထ်လးပမင့်စာွ အပပစခံ်ရသ။ူ denizen of hell

ငရအဲိုး၁ န သပူံရညပ်ပည့်ထသာအိုးတင်ွ အပပစရ်ှိသတူိုင့ရခံဲရရာ ပဖစထ်သာ သအံိုးကကးီ။

ငရအဲိုး၂ ကကဝိိ hell

ကကဝိိ ထထော်ထလာ်ကန ့လ်န ့ ်။ ဖီလာဆန ့က်ျင်လျက။် ၂၊ ဆုိဆံုးမခကထ်သာအားပဖင့်။ ဖီဆန်ပငင်းဆန်ထသာ အားပဖင့်။ contrarily

ငရုတ် န စပ်ထသာ အရသာရှိထသာ အသးီထတာင့်သးီသည့် အပင်ငယတ်စမ်ျို း။ chilli

ငရုတထ်ကာင်း န pepper

ငရုတက်ကတိ် န pounded ngapi

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထဆးဖကဝ်င်ထသာ အပင်တစမ်ျို း။ (၊ငငပီရင်ှ၊ သရကက်မွန်၊ သရကပ်မွန်ဟလုည်း ထခါ်ကကသည။်) ငစဉ်ရှင်။ထတာကကီးတိ့ုတင်ွ 
ထပါကတ်တထ်သာ ထဆးဖကဝ်င်သည့် နွယပ်င်တစမ်ျို း။ စဉ်

န-ထဒေါင့်ချရားသးီ စဉ်

စဉ်

be bad, unruly, 
delinqent စဉ်

စဉ်

(ထမျာကသ်ကဲ့သိ့ု ) ထဆာ့တတသ်။ူ ၂၊ ရှုပ်ထပွထမမထနှာကတ်တထ်သာသ။ူ
have kleptomaniacal 
tendency စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မီးထတာင်ထပါကက်ွဲမှုထကကာင့်ပဖစထ်စ။ တစစ်ုံတစခု် မငငိမ်မသကလ်ှုပ်ရာှးမှုထကကာင့်ပဖစထ်စ၊ ကမ္ဘာထပမထုေအထပါ်လမာ တန်ုလှုပ်သာွး
ပခင်း ။ ထပမကကးီငလျင်လှုပ်ပခင်း။ စဉ်

င,ထယာင် စဉ်

ဆန့်ကျင်ဖီဆန်လျက။် မနာခံ ပငင်းပယထ်သာ အားပဖင့်။ ၂၊ အဆီးအတားအဟန့်အတားပပုလျက ်။ တစစ်ုံတစခု်ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွ်
ရာတင်ွ ထနှာင့်ယကှဝ်င်ထရာကစ်ကွဖ်ကထ်သာ အားပဖင့်။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

cauldron filled with 
molten metal စဉ်

(ဥပစာ) ငုိလုိက ်ရယလုိ်ကတ်ဆူဆူ၊ တပူပူ၊ တညညံ ံမငငိမ်မသကပ်ဖစထ်နထသာအားပဖင့် စဉ်

ငရင်းထုိေးငရင်း
ကန် စဉ်

စဉ်

(ကမ်ွးရကွနှ်င့်တထူသာ) ပူစပ်ထသာ အရသာရှိထသာ အသးီထစရ့ှိသည့် နွယပ်င်တစမ်ျို း။ စဉ်

ငါးပိနှင့်ငရုပ် ထရာ၍ ကကတိ်(ထထောင်း)  ထေားထသာစားဖွယ။် စဉ်
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ငရုတခ်ျက် န ငါး၊ ငါးပိပဖင့်ထစ ၊ ဆားစမ်ိထေားထသာ သရကသ်းီပဖင့်ပဖစထ်စ ထရာချကထ်ေားထသာ စားဖွယတ်စမ်ျို း။ ngapi curry

ငရုတတ်ံ န ထကာကလ်ျင်စပါး အမညတ်စမ်ျို း။ paddy

ငရံ ပ့န်းတူ န clerodendron

ငရုိးငဆူးစးူ ကကဝိိ ဆူဆူညညံဟံစထ်အာ်လျက။် မငငိမ်မသက ်လှုပ်ရာှးထသာ အားပဖင့်။ noisy

ငလယင် န earthquake

ငလဝ န stramere

ငလဝါ န ကကားဝါပလမားတတသ်။ူ လိမ်လည၍် ထပပာဆုိတတသ်။ူ lier

ငလည၁် န ပါးနပ်ကကျွေမ်းကျင်စာွ လှည့်ပတသ်။ူ နံှစပ်တတသ်။ူ astute person

ငလည၂် န ပညာတုံး၊ ဉာဏတ်ုံး၊ ဉာဏပ်ညာကင်းမ့ဲသ။ူ၂၊ အတညတ်ကျ ရပ်တညရ်ာမရှိ လညပ်တထ်နသ။ူ  လူထလလူလွင့်။ derelict

ငလညင်ပတ် န အထိေန်းအအပ်ုကင်းမ့ဲလျက ်ရပ်တညရ်ာမရှိ လညပ်တထ်နသ။ူ အထပခအထနမ့ဲသ။ူ derelict

န အထပခအထနမ့ဲလှည့်လည၍် ကကုံရာတင်ွ ဝင်စားသ။ူ ဟိုမှာတစထ်ေပ်၊ သညမှ်ာတစထ်ေပ် ကကုံရာတင်ွဝင်စားသ။ူ derelict

ငလိမ် န လှည့်စားညာဝါးတတသ်။ူ မရုိးမသားပပုမူဆကဆံ်တတသ်။ူ lier

ငလိမ်ငကျာ န လှည့်စားညာဝါးတတသ်။ူ ထကာကက်ျစစ်ဉ်းလဲတတသ်။ူ lier

ငလိမ်ငထသျှာ န လှည့်စားညာဝါးတတသ်။ူ မရုိးမသားပပုမူဆကဆံ်တတသ်။ူ lier

ငလိမ့်ငထလ ကကဝိိ lier

ငလိမ့်ငလိမ် ကကဝိိ လုိရင်းသိုမ့ထရာကပဲ်၊ ထဝ့လညလ်ည။် ၂၊ အကကမ်ိကကမ်ိရစထ်ဝ့လျက။် circuitously/evasively

ငဝါ န မရုိးမသားလည့်ပတထ်ပပာဆုိတတသ်။ူ လှည့်စားညာဝါးတတသ်။ူ lier

ငဝါကျယ် န မရုိးမသားလည့်ပတထ်ပပာဆုိတတသ်။ူ လှည့်စားညာဝါးတတသ်။ူ lier

ငသား န ကဏန်း၊ပုဇွန်နှင့် ငါးအကကးီစားမျို းကိုထေား၍ ကျန်ငါးအားလံုးကို ထရာ၍ ထခါ်ထဝါ်ထသာစကားလံုး။ fish

ငသျှား၁ န dullard/blockhead

ငသျှား၂ ကကိ dullard/blockhead

ငသျှူးထုိေး ကကဝိိ နကစ်ာွထသာ ထချာကက်မ်းပါးထဲေသို ့ဦးထခါင်ထုိေး၍ ကကည့်ရထသာအားပဖင့် ။ none

ငအ၁ န dullard/blockhead

ငအ၂ န mute

ငါ့ နစ ငါ။၂၊ မိမိကိုယက်ိုညမန်ပပထသာ စကားလံုး။ I

ငါ့စာွ န ငါ့ဟာ။ ငါ့ဥစာ္။ ငါ၏ဥစာ္။ My

ငါ့စာွပျာ ကကိ feel conceited

ငါ့စာွဟန် န သူပ့စည္း်၊ ငါ့ပစည္း်မှန်းမသ၍ိ သသံယပဖင့်ထမးဟန် ပပုထသာစကား။ none

ငါ့ထေကမှ်ာ န မိမိထံေတင်ွလုပ်ထဆာင်ရန် ကျထရာကထ်သာအမှုကစိ ္။  matter

ငါ့ပါး န proximity

စဉ်

စဉ်

အရကွခ်ကျွေန်းခကျွေန်းအပွင့်ပဖူ၍ ထဆးဖကဝ်င်သည့် ပင်ထစာကတ်စမ်ျို း။ (ဝကပ်ခံ ထပါကလ်ျှင် ငရံ့ပန်းတအူပမစက်ို ထသးွ၍ပွတပ်ါ)။ စဉ်

စဉ်

မီးထတာင်ထပါကက်ွဲမှုထကကာင့်ပဖစထ်စ။ တစစ်ုံတစခု် မငငိမ်မသကလ်ှုပ်ရာှးမှုထကကာင့်ပဖစထ်စ၊ ကမ္ဘာထပမထုေအထပါ်လမာ တန်ုလှုပ်သာွး
ပခင်း ။ ထပမကကးီငလျင်လှုပ်ပခင်း။ စဉ်

စကားထေစအ်,ထသာသ။ူ စကားတထငါ့ထငါ့ ထပပာတတသ်။ူဆ့ံွအ,တတသ်။ူ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငလညစ်ားင
ပတစ်ား စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(စကားကို) လိမ်လညလှ်ည့်ပတ၍် ။ ထဝ့လညထ်ချာင်ပတ။် ထကွ့ပတတ်မ်ိးထရာှင်လျက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အသဉိာဏထံု်ေထုိေင်း၍ သကွလ်ကခ်ျကခ်ျာပခင်းမရှိသ။ူ လူအ, လူန။ လိမ္မာပါးနပ်မှုမရှိသ။ူ စဉ်

ဖျင်းသည။် အ,သည။် ညံ့သည။် နံုသည။် လိမ္မာပါးနပ်မှုကင်းသည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

လူန, လူအ။ လိမ္မာပါးနပ်မှု မရှိသ။ူ အသဉိာဏက်င်းမ့ဲသ။ူ စဉ်

ဆ့ံွအ,တတသ်။ူ စကားတထငါ့ထငါ့ထပပာတတသ်။ူ စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ရှိသမျှဥစာ္ ငါ့ဟာပဲဟု) မိမိကိုယက်ို အထေင်ကကးီသည။် မာနကကးီသည ်ဘဝင်ပမင့်သည။် ထသးွကကးီသည။် စတိက်ကးီဝင်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

(မိမိ၏) အနီးအပါးအရပ်။ အထံေ။ စဉ်
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ငါ့ပါးမှာ န မိမိထံေတင်ွလုပ်ထဆာင်ရန် ကျထရာကထ်သာအမှုကစိ ္။  matter

ငါ့ပက် န proximity

ငါ့ပကမှ်ာ န မိမိထံေတင်ွလုပ်ထဆာင်ရန် ကျထရာကထ်သာအမှုကစိ ္။  matter

ငါ့ပုိင် စညး် တသူည့် အပဖစက်ိုပပထသာ စကားလံုး။ ကဲ့သို။့ လုိ။ သဖွယ။် as/like

ငါ့ထယာင်လူ ကကဝိိ normal/usual

ငါ့လူ န cock/mammy

ငါ့အထယာင် စညး် တသူည့် အပဖစက်ိုပပထသာ စကားလံုး။ ကဲ့သို။့ လုိ။ သဖွယ။် as/like

ငါ နစ I

ငါကာ နစ mine

ငါဇာ နစ I

ငါဇုိ ့ နစ we

ငါထဒေ စညး် none

ငါထဒေသူ နစ ကကျွေနု်ုပ်။ ငါ။ I

ငါဗျာ နစ I

ငါမှငါ န ငါတထကာဟမုာနထထောင်လမားမှု။ သတူပါးကို ဂရုမပပု၊အမှုမထေားပဲ မိမိထေင်ရာပပုလုပ်ပခင်း။ arrogant

ငါရာ နစ mine

ငါထရ န none

ငါရုိ ့ နစ we

ငါဝါ နစ mine

ငါသပီါလတ် စညး် အထိေတတ်လန ့ ်ပဖစထ်သာအခါ ၊ အားကျဖွယ ်ပဖစထ်သာအခါ စသညတ်ို၌့သုံးထသာ စကားလံုး။ wow

ငါသထီရဝှက် စညး် အထိေတတ်လန ့ ်ပဖစထ်သာအခါ ၊ အားကျဖွယ ်ပဖစထ်သာအခါ စသညတ်ို၌့သုံးထသာ စကားလံုး။ wow

ငါသရီင်ှပါ စညး် အထိေတတ်လန ့ ်ပဖစထ်သာအခါ ၊ အားကျဖွယ ်ပဖစထ်သာအခါ စသညတ်ို၌့သုံးထသာ စကားလံုး။ wow

ငါဟန် စညး် တစစ်ုံတစခု်အပပစရ်ှိထကကာင်း စပ်ွစွဲထပပာဆုိလာထသာအခါ မိမိမဟတုထ်ကကာင်းကို ပငင်းပယရ်ာတင်ွသုံးထသာ စကားလံုး။ no

ငါး န ထရထနငါးဟသူမျှကိုပခုံ၍ ထခါ်ထသာ စကား fish

ငါးကယား န ကကရူ။ံ type of fish

ငါးကင် န မီးတင်ွကင်ထေားထသာငါး။ grilled fish

ငါးကန်ကျို င်း န fish

ငါးကန်သား န ငါးကန်ကျို င်းအငယစ်ားတစမ်ျို း။ fish

ငါးကန်ပ့ျို င် န အတန်ငယရ်ညှလ်ျား၍ အနညး်ငယပ်ပားထသာကိုယရ်ှိငပီး ထရငန်တင်ွထနထသာ ငါးတစမ်ျို း။ sea fish

ငါးကကးဲ န ရင်ဆူးထတာင်ပါငပီး အဆိတထ်ေန်ထသာ ထရချို ငါးငယတ်စမ်ျို း။ငါးကျညး်။ small catfish

စဉ်

(မိမိ၏) အနီးအပါးအရပ်။ အထံေ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

သာမန်။ မထေင်မရာှး။ အညတရ။ထသးထသးဖ့ဲွဖ့ဲွ။ နံုနံုချာချာ။ (ငါ့နှယလူ်၊ ငါ့ကဲ့သိ့ုထသာလူဟ ုထအာကက်ျမခံ မာနတကက်ကလုိမှု
ပဖင့်(ထပပာထသာစကား)။ စဉ်

န-ကိုယ့်လူ စဉ်

စဉ်

မိမိ။ ကကျွေနု်ပ်။ (မိမိကိုယတ်ိုင်) မိမိကိုညမန်ပပထသာ စကားလံုး။ စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပစည္း်ဝတ္ု အဖ့ုိ အစထုဝကကရာ၌ မိမိအတကွထ်ဝစကုို ထမးပမန်းရာတင်ွ( ထမးထသာအထမးများတင်ွ) သုံးထသာ 
စကားလံုး။ စဉ်

မိမိ။ ကကျွေနု်ပ်။ (မိမိကိုယတ်ိုင်) မိမိကိုညမန်ပပထသာ စကားလံုး။ စဉ်

ငါတိ့ု။ (မိမိနှင့်တက ွအများကိုရညည်မန်း၍ ထပပာထသာဗဟဝှုစ ်စကား)။ စဉ်

တစစ်ုံတစထ်ယာကက်စတိအ်ထနှာကအ်ယကှပ်ဖစထ်အာင် ပပုလာသည့် အခါစတိဆုိ်းမာန်ပါပဖင့် (ငါကွ-ဟဆုိုသကဲ့သိ့ု) င စဉ်

စဉ်

(ထနရာတကာတင်ွ)ငါချညး်ပဲဟမိုမိကိုယက်ို ဦး၍ ထပပာထသာစကား။ စဉ်

စဉ်

မိမိဟတုမှ်န်ထကကာင်းကိုဝန်ခံထသာစကား။ (အသလဲူ? ငါရာဟထုမးထပဖရာတင်ွသုံးထသာစကား)။ စဉ်

အကကအံိုကထ်သာအခါ ၊ အခကအ်ခဲ ကကုလံာထသာအခါ ၊ကိုယစ်တိဆ်င်းရ ဲလာထသာအခါ စသညတ်ိ့ု၌ထုေတထ်ဖါ်၍ ဆုိပမညထ်သာ 
စကားလံုး။ စဉ်

ငါတိ့ု။ (မိမိနှင့်တက ွအများကိုရညည်မန်း၍ ထပပာထသာဗဟဝှုစ ်စကား)။ စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပစည္း်ဝတ္ု အဖ့ုိ အစထုဝကကရာ၌ မိမိအတကွထ်ဝစကုို ထမးပမန်းရာတင်ွ( ထမးထသာအထမးများတင်ွ) သုံးထသာ 
စကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကဘလူီး(မွန်) ထရစပ်တင်ွ အထနများထသာ ငါးတစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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န ထကျာရုိးဆူးကို ထထောင်၍သာွးတတထ်သာ ငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးထကကာင် န ငါး၏နံထဘးတစဖ်ကတ်စခ်ျကတ်င်ွ ထရမထရာင်အစင်းပါသည့် ငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးကကပ်တင် န ကျပ်စင်တင်ွတင်၍ မီးထငွ ပ့ဖင့်ထပခာကထ်သွ ထ့စထသာငါး။ smoked fish

ငါးကကပ်တိုက် န ကျပ်စင်တင်ွတင်၍ မီးထငွ ပ့ဖင့်ထပခာကထ်သွ ထ့စထသာငါး။ smoked fish

ငါးကကျွေဲ န ဦးထခါင်း၊ ပါးစပ်ပိပပား၍ ငမီးဖျားသယွသ်ယွရ်ှိထသာ ထရငန်ငါးတစမ်ျို း။ sea fish

ငါးခရု န ကိုယပ်ပားပပား၊ ခပ်ဝုိင်းဝုိင်းအထကကးပါထသာ ငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးခထလး န catfish

ငါးခူ န catfish

ငါးခင်ပါး န ရညှ၍် အပဖူတင်ွ အညို ထရာင်သန်းထသာ ပင်လယင်ါးတစမ်ျို း။ sea fish

ငါးခံုးမ န ထရချို တင်ွထနသည့် ငါးငယတ်စမ်ျို း။ barbus fish

ငါးထပခာက် န ခဲွစတိ၍် အထပခာကလှ်န်းထေားထသာ စားစရာငါး။ dried fish

ငါးခီွးလယာ န ထခွး၏လျှာကဲ့သို ့ပပားထသာငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးထဂါင်းကကးီ န ဦးထခါင်းကကးီ၍ အငမီးထသးသယွထ်သာ ငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးငပ် န ထငွထရာင်ကဲ့သို ့အထကကးပါထသာငါးငယ ်တစမ်ျို း။ fish

ငါးစခါး န မျကလံု်းပပူးပပူး အထကာင်ထသးငယထ်သာ ငါးငယတ်စမ်ျို း။ fish

ငါးစနု န ကိုယထ်ရာင်ပဖူထဖွး၍ လံုးထချာထချာရှိထသာ ငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးစရုိင်း န ဆူးထတာင်ရှိ၍ နှုတခ်မ်းထမမးနှင့် အဆိပ်ပပင်းထသာ ငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးစလံုး န ကိုယထ်ရာင်ပဖူထဖွး၍ လံုးထချာထချာရှိထသာ ငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးစထီစာ န လံုးထချာထချာခပ်သယွသ်ယွရ်ှိထသာ ငါးငယတ်စမ်ျို း။ fish

ငါးထစာလံုး န ကိုယထ်ရာင်ပဖူထဖွး၍ လံုးထချာထချာရှိထသာ ငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးစင်း န မျကစ်ပိပူးတးူတးူ ကိုယက်ိုထဖါ်၍ တထပဖာကထ်ပဖာကခု်န်ငပီး ထရကိုကးူသာွးထလ့ရှိထသာငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးစင်းစပ် န fish

ငါးစစစ်လီ န fish

ငါးစဉ်းသတီုံး န အမဲ၊သားငါးတိုက့ို ခုတစ်ဉ်းသင်ရာသစသ်ားတုံး။ စဉ်းနီးတုံး။ chopping block

ငါးစပ် န မျကစ်ပိပူးတးူတးူ ကိုယက်ိုထဖါ်၍ တထပဖာကထ်ပဖာကခု်န်ငပီး ထရကိုကးူသာွးထလ့ရှိထသာငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးစတိစ်ရီ န fish

ငါးစတု် န ထချာင်းတိုတ့င်ွကျကစ်ားထလ့ရှိထသာငါးကန်နှင့် အသင်ွတသူည့် ထရငန်ငါးတစမ်ျို း။ sea fish

ငါးစမ်ိးတန်း န ငါးအစမ်ိးများထရာင်းထသာထဈးတန်း။ fish mongers

ငါးစမ်ိးသည် န ငါးအစမ်ိးကို ထရာင်းသ။ူ fish monger

ငါးထစွ န fish

ငါးထကကာ
ထထောင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငါးခူနှင့်ဆင်တသူည့် (ငါးခူအငယစ်ား) အထကကးမ့ဲထရချို ငါးတစမ်ျို း။ (ရခီျို ငါးခူဟလုညး် ထခါ်သည်)။ စဉ်

အဆူးရှိ၍ အဆိပ်ပပင်းထသာ အထကကးမ့ဲ ငါးတစမ်ျို း။( ထရငန်ငါးခူ၊ ပင်လယင်ါးခူဟလုညး် ထခါ်သည်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ကိုယအ်နညး်ငယ ်ဝုိင်းဝန်း ခပ်ပါးပါးအရုိးအဆူးများထသာ ငါးငယတ်စမ်ျို း။( ထကကာင်မစားငါး၊ ငါးစပ်ဟလုညး်ထခါ်သည။်) စဉ်

လံုးထချာထချာနှုတသ်းီခကျွေန်၍ ထရချို တင်ွ ကျကစ်ားထလ့ရှိထသာ ငါးငယတ်စမ်ျို း။( ငါးနီတ၊ူ ငါးသစဲား ဟလုညး်ထခါ်သည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငါးစစစ်လီနှင့်အသင်ွတသူည့် ထရချို ငါးငယတ်စမ်ျို း(သထဲတာထယာကဟ်လုညး်ထခါ်သည်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

နှုတသ်းီခကျွေန်ခကျွေန်(ထပမကဲ့သိ့ု) ကိုယလံု်းလျားလျား ထချာကျထိသာ အထရရှိသည့်ထပမတင်ွးထအာင်းငါးတစမ်ျို း။ စဉ်
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ငါးစန်ွ န skate

ငါးဆမာ န ငါးစတုမ်ျို း အပါအဝင်ပဖစထ်သာ ငါးတစမ်ျို း။ ၂၊ ဆားနယထ်ေားထသာ ငါးအနံက့ဲ့သို ့အနံရ့ှိထသာ ငါးတစမ်ျို း။ salted fish

ငါးဆာဖါ န sea fish

ငါးဆားထုိေး န ထကျာကိုခဲွ၍ ဆားသပ်ိထေည့်ထေားထသာ စားဖွယင်ါး။ salted fish

ငါးဆားလူး န ရက ်အနညး်ငယအ်တင်ွးစားသုံးဖုိရ့န် ဆားလူးသပ်ိထေားထသာ စားဖွယင်ါး။ salted fish

ငါးဆူ န sea fish

ငါးဆင် န နှုတသ်းီဖျား ဆင်နှာထမာင်းသဖွယပ်ါထသာပင်လယင်ါးကကးီတစမ်ျို း။ sea fish

ငါးဇံသူ န ငါးသထလာကနှ်င့် အသင်ွတသူည့်ထရချို ငါးတစမ်ျို း fish

ငါးဇမ္ူ န ငါးခူမျို းအပါအဝင်အဆိပ်ပပင်းထသာ ငါးတစမ်ျို း။ catfish

ငါးညို ့ န ပပားပပားရညှရ်ညှ ်ညို ပပာထရာင်ရှိထသာ ပင်လယင်ါးတစမ်ျို း။ ငါးပူစင်း။ sea fish

ငါးညှီနံ န ငါးကန်ကျို င်းနှင့်ဆင်တထူသာ ငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးတမုန် န ကိုယထ်ေညရ်ညှ၍် သာွးငယအ်ထေပ်ထေပ်ပါငပီး ချကလ်ျှင်ကျခိကျွေသဲည့် ငါးတစမ်ျို း။ အာဖ့ဲထပခာက ်။ ငါးနှပ်ထပခာက။် spinny eel

ငါးတယား န ပပားရညှရ်ညှရ်ှိထသာ ငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးတက် ကကိ none

ငါးတကင်ါး န fish

ငါးတကမ်၁ န jezebel

ငါးတကမ်၂ န immodestly

ငါးတင်းခွန် န ပပားဝုိင်းထသာ ကိုယရ်ှိ၍ လိပ်ထကျာကနှ်င့်တထူသာ အငမီးရညှပ်ါသည့် ငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးတင်းစပ် န ထရချို ငါးငယတ်စမ်ျို း။ fish

ငါးထတာကတ်ူ န အထကကးတင်ွ အမညး်နှင့် အပဖူထပါကပ်ါထသာ ပင်လယင်ါးကကးီတစမ်ျို း။ sea fish

န fish

န ပါးစပ်တင်ွနှုတသ်းီကဲ့သို ့ထငါထွေကထ်နငပီး ရညှလ်ျား၍လံုးထသာ ကိုယရ်ှိထသာ ငါးတစမ်ျို း။ ငါးထဖာင်ရုိး။ fish

န thin and tall

ငါးထတာင်ပုန်း န ပါးစပ်တင်ွနှုတသ်းီကဲ့သို ့ထငါထွေကထ်နငပီး ရညှလ်ျား၍လံုးထသာ ကိုယရ်ှိထသာ ငါးတစမ်ျို း။ ငါးထဖာင်ရုိး။ fish

ငါးထတာင်သူ န မျကလံု်းပပူးတးူတးူ ဒီေထချာင်းကမ်းစပ်များတင်ွ တစထ်နရာမှတစထ်နရာသို ့ခုန်ကာကျကစ်ားတတထ်သာ ငါးငယတ်စမ်ျို း။ ငါးဖျ။ံ fish

ငါးတန် န ဒီေထချာင်းအရပ်တင်ွ ကျကစ်ားထနတတသ်ည့် အထကကးမ့ဲငါးတစမ်ျို း။ river catfish

ငါးတန်တိုင်း န ငါးကန ့ဗ်ျို င်းနှင့် ဆင်တသူည့်ငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးတန်ငပိန်း န vegetable

ငါးတန်ထရာင် န ငါးတန်နှင့်တထူသာ ငါးတစမ်ျို း။ fish

န Mid-wife

ပပား၍ သုံးထထောင့်လုိလုိကိုယရ်ှိငပီး လိပ်ထကျာကက်ဲ့သိ့ု အငမီးရညှပ်ါသည့် (လိပ်ထကျာကမ်ျို းဝင်) ငါးတစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

ငါးလကခွ်ါ(ကကရူံ) နှင့်ဆင်တထူသာ ပင်လယင်ါးကကးီတစမ်ျို း စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငါးစတုနှ်င့်ဆင်တသူည့် (ငါးစတှအ်မျို းဝင်) ထရငန်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မုိးဦးကျစအချန်ိ၌ (မိတလုိ်ကရ်န်) ဥချရန် ပမူးတးူ၍ ပမစထ်ချာင်း၊ အင်းအိုင်၊ လယက်င်ွးများသိ့ု အစလုိုကအ်ပပုလုိံကတ်က်လာ
သည။် စဉ်

(မုိးဦးကျ) ဥ,ချရန်၊ မိတလုိ်ကရ်န် ပမူးတးူ၍ တကလ်ာထသာငါး။ စဉ်

(ဥပစာ) အကျင့်ထဖါကပ်ပန် လျှပ်ထပါ်ထသာ မိန်းမ ။ ထလာ်လညထ်သာ မိန်းမ။ စဉ်

(ဥပစာ) ဣထနန္ဒကင်းမ့ဲစာွ ပပုမူထနထုိေင်လျက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငါးထတာက်
တက် လံုးထချာထချာ (ငါးပျကက်ဲ့သိ့ု) တင်ွးထအာင်းထနသည့်ငါးငယတ်စမ်ျို း။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ငါးထတာင်
ညင်ှး၁ စဉ်

ငါးထတာင်
ညင်ှး၂ (ဥပစာ) ပိန်ရညှထ်သာသ။ူ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဒီေထချာင်အရပ်တင်ွထပါကတ်တင်ပီး အရကွရ်ညှရ်ညှခ်ကျွေန်ခကျွေန်ရှိထသာ ဟင်းချကစ်ားရသည့် အပင်တစမ်ျို း.။ စဉ်

စဉ်

ငါးတန်
ဝမ်းပျဉ်း (ဥပစာ) ဝမ်းဗုိကဆဲွ်ထသာသ။ူ ဗုိကဆဲွ်ထသာသကူို ထခါ်ထသာစကား။ စဉ်
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ငါးတန်ကား န ဝုိကဝ်န်း၍ ပါးချပ်ချပ်ပဖူထဖွးထဖွးရှိထသာ ငါးငယတ်စမ်ျို း။ fish

ငါးတန်တစ် န ခပ်လံုးလံုးရညှရ်ညှ ်ငါးကန ့ဗ်ျို င်းနှင့် ဆင်ထသာ ငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးတန်းသာ န fish

ငါးတန်ိး န ဆူးထတာင်ရှိ၍ နှုတခ်မ်းထမမးနှင့် အဆိပ်ပပင်းထသာ ငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးတုံးစပ် န ထရချို ငါးငယတ်စမ်ျို း။ fish

ငါးတုံးပွတ် န လံုးထသာကိုယရ်ှိငပီးအဝါထရာင် အနညး်ငယသ်မ်းထသာ ငါးငယတ်စမ်ျို း။ fish

ငါးထေမင်းနီ န အနီထရာင်တင်ွ ထရမဝါထရာင်သမ်းထသာ ငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးထေမင်းပါ န fish

ငါးထီေး န ဦးထခါင်ကကးီ၍ ကိုယလံု်းကိုယထ်ေညပု်ထသာ ပင်လယင်ါးကကးီတစမ်ျို း။ fish

ငါးဒေါးလာ န အထကကးပဖူဝါထရာင် ရှိထသာငါးငယတ်စမ်ျို း။ fish

ငါးဒူေလာ န ငါးဒေါးလာနှင့်ဆင်တထူသာ ငါးငယတ်စမ်ျို း။ fish

ငါးထဒေါင့်စနာ န ငါးသထလာကထ်ေကင်ယ၍် ငါးသထလာကမ်ျို းဝင် ငါးတစမ်ျို း။ fish

န ရမံဗွ့ကတ်င်ွတင်ွးနှင့် ထနထလ့ရှိထသာ ကိုယလံု်းထပပာကထ်သာ ငါးလံုးငယတ်စမ်ျို း။ fish

ငါးဒုေတဓ်ါး န ကိုယရ်ညှလ်ျား၍ အနညး်ငယပ်ပားထသာ ငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးဒုေဿမာ န fish

ငါးဓားရညှ် န fish

ငါးနနွင်းဝါ န အဝါထရာင်ရှိထသာ ငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးနုသန်း န ထငွထရာင်အဆင်းရှိထသာ ငါးငယတ်စမ်ျို း။ fish

ငါးနကပ်ပာ န ပပားပပားဝုိင်းဝုိင်း နကပ်ပာထရာင်ရှိထသာ ငါးကကးီတစမ်ျို း။ fish

ငါးနုပ်ထက န ထသးငယထ်သာ ငါးပိလုပ်သည့် ငါးငယတ်စမ်ျို း။၂၊ ထသးငယထ်သာ ငါးငယတ်စမ်ျို း။ fish

န ငါးအထသးစားဟသူမျှကို ပခုံ၍ထခါ်ထသာစကားလံုး။ fish

န ငါးပိလုပ်ရန်သင့်ထသာ အလွန်ထသးငယသ်ည့် ငါးကထလးများ။ ငါးထသး။ ငါးဖဲွ ။့ fish

ငါးနံထကကာင် န နံထဘးနှစဘ်ကတ်စဘ်ကတ်စခ်ျကတ်င်ွ ထရမထရာင် အစင်းပါထသာငါးငယတ်စမ်ျို း။ fish

ငါးနံသ့ာ န ထရစပ်တင်ွ အပ်ုလုိကအ်ထနများထသာ ငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးပထံုေး န ထချာကျ၍ိ ငါးရဉ့်ှနှင့်တထူသာ ထပမတင်ွးထအာင်းထနငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးပနုထသျှ န ကိုယလံု်းလံုးရှိထသာ ငါးငယတ်စမ်ျို း။ fish

ငါးပလာတးူ န လကဝ်ါးပဗကထ်လာကခ်န ့ရ်ှိအသားထူေထသာ စညသ်ကွင်ါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးပထလာက် န ဦးထခါင်းပပား၍ ပါးဟကထ်ဖါင်းပွထသာ ပင်လယင်ါးတစမ်ျို း။ sea fish

ငါးပသုံ န ပပားထသာကိုယရ်ှိ၍ အနကတ်င်ွအပဖူကကွင်ယပ်ါထသာ ငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးပါး န ထကျာစမ်ိးညို ညို  မျကလံု်းပပူးတးူတးူ ၊ ဝမ်းပဖူပဖူ ပါးချပ်ချပ်ရှိထသာ ငါးတစမ်ျို း။ fish

စဉ်

စဉ်

ငါးရာှထသာ(တငံါ) မျို းနွယစ်တုစစ်၏ု အမည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငါးထေမင်းနီနှင့် ဆင်တထူသာ ငါးတစမ်ျို း.။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငါးထဒေါင်း
ထပပာက် စဉ်

စဉ်

န-ငါးနမုန် စဉ်

ကိုယမှ်ာရညှ၍် အတန်ငယပ်ပားငပီး ဝမ်းပုိကထ်စာင်းထေထနထသာငါးလတတ်စမ်ျို း. စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငါးနုပ်ထက
ထသျှ၁ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ငါးနုပ်ထက
ထသျှ၂ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ကကိ sink

ငါးပါးသလီ န five morals/precepts

ငါးပိ၁ န ငါး၊ပုစန်ွစသညက်ို ထနလှန်းကာ ဆံု၌ထထောင်းထေားထသာ စားဖွယတ်စမ်ျို း။ fish preserve or paste

ငါးပိ၂ န သတူစပ်ါးထံေတင်ွ ဖိနိှပ်ချုပ်ချယမ်ှုကို ခံရသည။် oppress

ငါးပိကိုင် န ငါးပိထေည့်ထသာ ပခင်းထတာင်း။ ngapi basket

ငါးပိကကတိ် န pounded ngapi

ငါးပိငါးချဉ် န packed like sardines

ငါးပိဖုတ် န ငပိတင်ွ ဆားအနညး်ငယထ်ေည့်ငပီး ခပ်ပပားပပားလုပ်ကာ သထံချာင်းတင်ွကပ်ငပီး ကင်ထေားထသာ ငါးပိ။ baked ngapi

ငပိသျှား န ပါးချပ်ချပ်ရှိထသာ ငါးငယတ်စမ်ျို း။ fish

ငါးပုိင်း န five in one

န မတင်မကျထပပာဆုိထသာ စကားထပပာနညး်တစမ်ျို း။၂၊ အဆင်မထပပပခင်း။ တပုိင်းတစ မပပည့်မစုံ ပဖစပ်ခင်း။ imperfect/incomplete

ကကိ inconvenience

ကကိ inconvenience

ငါးထပါကထ်သျှ န ထပါကစ်ငါးကထလး။ small fish

ငါးပတ် န နှုတခ်မ်းထမမးရှိ၍ အပဖူထရာင်ငါးတန်နှင့်ဆင်တထူသာ အထကကးမ့ဲငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးပုတသ်င် န ပျဉ်းတွဲ၍ အပဖူထရာင်ထလအပ်ိပါထသာ ငါးငယတ်စမ်ျို း။ fish

ငါးပုပ် န ညံ့သကသ်က ်အထကကးပါထသာငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးပုိးသင်ွ န ပျဉ်းတွဲ၍ အပဖူထရာင်ထလအပ်ိပါထသာ ငါးငယတ်စမ်ျို း။ fish

ငါးပျားသလက် န မျကစ်ခိပ်နီနီ စမ်ိးစမ်ိးအထရာင် ငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးပျကသ်ဲ့ န ထပါ့ပျကပ်ျက ်အရသာရှိထသာ ငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးပျံ န fish

ငါးပျို ့ န ညံ့သက၍် ပါးလမာထသာ ငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးငပီ န ငါးထပပမ။ fish

ငါးငပီစတု် န ပါးစပ် နှုတသ်းီခကျွေန်ခကျွေန်သထဲဲေတင်ွတိုးထနတတထ်သာ ငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးပပင်းခတ် န ဦးထခါင်း၊ ပါးစပ်ပိပပား၍ ငမီးဖျားသယွသ်ယွရ်ှိထသာ ထရငန်ငါးတစမ်ျို း။ sea fish

ငါးထပပာင်း န ပင်လယင်ါးကကးီ တစမ်ျို း။ sea fish

ငါးဖယုံ န ကိုယပု်၍ ထခါင်းကကးီငပီး မညး်နကထ်သာ အဆင်းရှိထသာ ငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးဖထလာက် န ဦးထခါင်းထသး၍ အငမီးထသးသယွင်ပီး ကိုယပု်ထသာ ငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးဖထလာင်း န ဦးထခါင်းထသး၍ အငမီးထသးသယွင်ပီး ကိုယပု်ထသာ ငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးဖသင်ွ န ပျဉ်းတွဲ၍ အပဖူထရာင်ထလအပ်ိပါထသာ ငါးငယတ်စမ်ျို း။ fish

ငါးပါးကကးီ
ထမှာက် (ဥပစာ) အကျို းနညး်၍ ဒုေက္ခထရာကသ်ည။် စဉ်

ထစာင့်ထိေန်းပခင်း တရားငါးမျို း။ (၁၊ သူ့အသကက်ို သတပ်ခင်းမှ ထရာှင်ကကဉ်ပခင်း ။၂၊ သတူစပ်ါးဥစာ္ကို ခုိးယပူခင်း။ ၃၊ သတူပါး
သားမယားကိုကျူးလွန်ပခင်းမှ ထရာှင်ကကဉ်ပခင်း။၄၊ မဟတုမ်မှန်ထသာစကားကို ထပပာဆုိပခင်းမှ ထရာှင်ကကဉ်ပခင်း။၅၊ မူးယစထ်စတတ်
ထသာ ထသရညထ်သရကက်ို ထသာကသ်ုံးပခင်းမှ ထရာှင်ကကဉ်ပခင်းတိ့ုပဖစသ်ည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အစမ်ိးစားငါးပိကို မီးမှာဖုတင်ပီးလျှင် ငရုပ်သးီစမ်ိးထပခာက ်အနညး်ငယ ်ပုစန်ွထပခာက၊် ကကကသ်န်ွစသညတ်ိ့ုနှင့်ထရာ၍ ထကျာကပ်ျဉ်
တင်ွ ထရာ၍ ကကတိထ်ေားထသာ စားဖွယတ်စမ်ျို း။ စဉ်

(ဥပစာ) မလှုပ်မရာှးသာထအာင် အလွန်ကျပ်တင်းပပည့်သပ်ိစာွ။ ပိပပားလျက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

သစ၊် ဝါး စသညတ်ိ့ုတင်ွ အလယတ်ည့်တည့်ပဖစထ်သာ အပုိင်း။၂၊ သစ၊် ဝါးစသညက်ို ငါးပံု,ပံု၍ အလယပံု်။ စဉ်

ငါးပုိင်းကမ်း
တင်၁ စဉ်

ငါးပုိင်းကမ်း
တင်၂ (ဥပစာ) အဆင်မထပပပဖစသ်ည။် ဟိုမထရာကသ်ညမ်ထရာကပ်ဖစသ်ည။် စဉ်

ငါးပုိင်းတန်း
တင် (ဥပစာ) အဆင်မထပပပဖစသ်ည။် ဟိုမထရာကသ်ညမ်ထရာကပ်ဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခပ်ဝုိင်းဝုိင်းဆူးထတာင်များ ပါ၍ ထရပပင်ထပါ်တင်ွ ခုန်ပျနုိံင်ထသာ ပင်လယင်ါးငယတ်စမ်ျို း.။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ငါးထဖးမ န ကိုယမှ်ာပပားပပား ချပ်ချပ်ရှိ၍ ဝမ်းပါးလမာငပီး အပဖူထရာင်ငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးဖင်ထထောင် န fish

ငါးဖျဉ်း န ငါးလကခွ်ါ၊ ငါးဆားဖာ၊ ငါးပုတသ်င်စထသာ ငါးတို၏့ ဝမ်းတင်ွး၌ထတွ ရ့ထသာ ပျဉ်းတွဲထသာ အပဖူထရာင်ထလအပ်ိ။ ငါးစညထ်ဖါင်း။ singlass

ငါးပဖူထတာင်း န ကိုယထ်ေညပ်ဖူထဖွး၍ ထရချို ငါးငယတ်စမ်ျို း။ fish

ငါးဖဲွထက န ငါးပိထထောင်းသည့် အလွန်ထသးငယထ်သာ ငါးထသးငါးဖဲွက့ထလး။ fish

ငါးဖဲွ ထ့ကထသျှ န ငါးပိထထောင်းသည့် အလွန်ထသးငယထ်သာ ငါးထသးငါးဖဲွက့ထလး။ fish

ငါးဗကျင်း န fish

ငါးဗသျှား န ငါးပုတသ်င် အငယစ်ားတစမ်ျို း။ fish

ငါးထဗါင်းထဇါက် န ကိုယအ်နညး်ငယပ်ပား၍ ရညှသ်ယွင်ပီး အငမီးသယွသ်ယွရ်ှိထသာ ငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးဗျာရ၁ီ န fish monger

ငါးဗျာရ၂ီ န ငါး လကလီ် ထရာင်းချထသာသ။ူ fish monger

ငါးမီးထံုေး န ထချာကျ၍ိ ငါးရဉ့်ှနှင့်တထူသာ ထပမတင်ွးထအာင်းထနငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးမူး န ထငွတစက်ျပ်၏ ထေကဝ်ကပ်ဖစထ်သာထငွ။ half a kyat

ငါးထမာကရုိ်း န fish

ငါးမုတ် န pomfret

ငါးမန်း၁ န shark

ငါးမန်း၂ ဥပစာ none

ငါးမန်းကကွ် န shark

ငါးမန်းကကျွေဲ န ဦးထခါင်းတင်ွ အစန်ွးနှစဘ်ကထွ်ေက၍် ယင်းအစန်ွးတင်ွ မျကစ်ပိါသည့် ငါးမန်းတစမ်ျို း။ shark

ငါးမန်းခါး န အထရာင်မညး်တးူ၍ အသားခါးသည့် ငါးမန်းတစမ်ျို း။ shark

န တိုထသာ ဦးထခါင်းရှိထသာ ငါးမန်းတစမ်ျို း။ shark

န တိုထသာ ဦးထခါင်းရှိထသာ ငါးမန်းတစမ်ျို း။ shark

န ဦးထခါင်းပိပပား ပပန ့က်ားထသာ ငါးမန်းတစမ်ျို း။ shark

ငါးမန်းစယွ် န ထငါထွေကထ်နထသာ ငါးမန်း၏ ဦးထခါင်းရုိးတင်ွလမသာွးကဲ့သို ့နှစဘ်ကသ်ာွးပါသည့် အရုိး။ shark

န ရညှ၍် ပပားထသာ ဦးထခါင်းမှနှစဘ်ကသ်ာွးလမနှင့်တသူည့် နှာရုိးထွေကထ်နထသာပင်လယင်ါးမန်းတစမ်ျို း။ shark

ငါးမန်းနပျို းနု န ကိုယစ်မ်ိးပပာထရာင်အဆင်းရှိငပီးဝမ်းထအာကပုိ်င်းပဖူထသာ ငါးမန်းတစမ်ျို း။ shark

ငါးမန်းထဟာက် န ကိုယလ်ျားရညှ၍် စမ်ိးညို ထရာင်ရှိငပီး ဝမ်းထအာကပုိ်င်းပဖူဝါထရာင်ရှိထသာ ငါးမန်းတစမ်ျို း။ shark

ငါးမုိးသးီ န လကဝ်ါးပဗကထ်လာကခ်န ့ရ်ှိအသားထူေထသာ စညသ်ကွင်ါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးမျကစ်ိ န အထရပပားထပါ်တင်ွ ထပါကတ်တထ်သာအသားမာအဖုအပိန ့ ်ကထလးတစမ်ျို း။ wart/corn

န ထကျာအစမ်ိးထရာင်၊ ဝမ်းပုိကအ်ပဖူထရာင် ပပားချပ်ချပ်၊ မျကစ်ပိပူးတးူတးူရှိထသာ ငါးငယတ်စမ်ျို း။ fish

စဉ်

ကိုယအ်နညး်ငယပ်ပား၍ အငမီးထသးသယွရ်ှိငပီး သာွးတဲ့အခါအငမီး(ဖင်) ထထောင်လျကသ်ာွးတတထ်သာ ငါးငယတ်စမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ကိုယတ်င်ွဆူးများရှိ၍) ကိုယက်ို ထလပဖင့်ထဖါင်းပွထအာင် လုပ်တတထ်သာ ငါးတစမ်ျို း။ ငါးပူတင်း။(ကျားဗကျင်း၊ ဗကျင်းဝါ၊ ဗ
ကျင်းထပပာကစ်သညပ်ဖင့် အမျို းမျို းရှိကကသည။် ဗကျင်းဥကိုစား၍ ထသကကသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငါးကို အစလုိုက၊် အပံုလုိက ်(လက္ကား) ထရာင်းသမှူတဆင့် ဝယယ်၍ူ အနညး်ငယခ်ျင်းတိုကရုိ်က်(လကလီ်) ထရာင်းချထသာ 
စနစ။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပါးစပ်တင်ွနှုတသ်းီကဲ့သိ့ု ထငါထွေကထ်နငပီး ရညှလ်ျား၍လံုးထသာ ကိုယရ်ှိထသာ ငါးတစမ်ျို း။ ငါးထဖာင်ရုိး။၂၊(ဥပစာ) ပိန်ရညှထ်သာ
သ။ူ စဉ်

ဦးထခါင်းအနညး်ကကးီ၍ ပါးဟကဆူ်း၊ ထကျာရုိးဆူးပါငပီး ထကျာမညး်သမ်းထရာင်၊ ဝမ်းပဖူပပာထရာင်ရှိထသာ ငါးတစမ်ျို း။၂၊ 
ပပားချပ်ချပ်ကိုယရ်ှိငပီး မဲွပပာထရာင်သိ့ုမဟတု ်အညို ရင့်ထရာင်ရှိထသာငါးမျို းအဝင်ပင်လယင်ါးတစမ်ျို း။ စဉ်

ပင်လယင်ါးကကးီတစမ်ျို း။ (ငါးမန်းခါး၊ ငါးမန်းကကျွေ၊ဲ ငါးမန်းခါင်းတံုး၊ ငါးမန်းစယွသ်ည၊် ငါးမန်းနပျို းစသညအ်ားပဖင့် အမျို း
အမညပ်ပားသည။်) စဉ်

အသဉိာဏက်င်းမ့ဲထသာသဟူ၍ူ လညး်ထကာင်း၊ (ထကျးလကထ်တာရာွသားများကို) ချို းဖ့ဲနိှမ့်ချလုိ၍လညး်ထကာင်း ထခါ်ထဝါ်ထသာ
စကားလံုး(ကကျွေန်းသားငါးမန်းဟ၏ူ)။ စဉ်

ရညှလ်ျားထသာ ကိုယတ်င်ွအမညး်ထပပာကမ်ျားရှိတတ၍်   ပပူးထသာမျကလံု်းများရှိသည့် ထကကာကမ်ကဖွ်ယထ်ကာင်းထသာ ငါးမန်း
တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငါးမန်းထဂါင်း
တုံး စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ငါးမန်းထဂါင်း
တို စဉ်

ငါးမန်းထဂါင်း
ဝန်း စဉ်

စဉ်

ငါးမန်းစယွသ်
ည် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငါးမျကဆံ်
ကျယ် စဉ်



.

ငါးငမီးတုံး န ထချာကျ၍ိ ငါးရဉ့်ှနှင့်တထူသာ ထပမတင်ွးထအာင်းထနငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးပမင်း န ကိုယရ်ညှလ်ျား၍ ပပားချပ်ချပ် နှုတခ်မ်းထမမးပါသည့် ငါးတစမ်ျို း။ short headed catfish

ငါးမျှား ကကိ ငါးမျှားချတိတ်င်ွ အစာတပ်၍ ငါးဖမ်းသည။် fishing

ငါးမျှားကိုင်း န ငါးမျှားကကို းချညရ်ထသာ တတုထ်ချာင်း။ none

ငါးမျှားကကို း န တစဘ်ကတ်င်ွ ငါးမျှားချတိက်ိုချည၍် တစဘ်ကတ်င်ွ ငါးမျှားတကံို ချညရ်ထသာ ကကို း။ none

ငါးယက် န လံုးထလျာထချာ ရမံဗွကတ်င်ွ တင်ွးပဖင့်ထနထလ့ရှိထသာတင်ွးထအာင်းငါးငယတ်စမ်ျို း။ fish

ငါးယကင်န် န ငါးယကထ်ေကင်ယ၍် ငါးယကအ်နွယဝ်င်တင်ွးထန ငါးလံုးငယတ်စမ်ျို း။ fish

ငါးယကနီ် ကကဝိိ ငါးယကအ်မျို းအစားနွယဝ်င် နီကကန်ကကန်ရှိထသာ တင်ွးထနငါးလံုးငယတ်စမ်ျို း။ fish

န covet

န fish

ငါးယကမ်ညး် န မညး်နကထ်သာ ငါးယကမ်ျို းဝင် တင်ွးထနငါးလံုးငယ ်တစမ်ျို း။ fish

ငါးယကပ်ဖူ န ပဖူထသာအထရာင်ရှိထသာ ငါးယကမ်ျို းဝင် တင်ွးထနငါးလံုးငယ ်တစမ်ျို း။ fish

န ထေကထ်သာသာွးရှိ၍ နီကကန်ကကန်အထရာင်ရှိထသာ ငါးယကမ်ျို းဝင်တင်ွးထအာင်းထနငါးတစမ်ျို း။ fish

န fish

ငါးယဉ့်ှထကကာ န ငါးထယာင်ထတာင်ကဲ့သိုရ့ညှ၍် ငါးရဉ့်ှမျို းဝင် တင်ွးထအာင်းထနငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးရာပုိ န ထကာကက်ကးီစပါးတစမ်ျို း၏ အမည။် paddy

ငါးရထီမျာက် န ပါးစပ်ပတပ်တလ်ညတ်င်ွ ပဖာထွေကထ်နထသာ လကတ်မံျားပါသည့်ပင်လယထ်ရ သတ္တ ဝါတစမ်ျို း ။ဘဝဲ။ octopus

ငါးရူးဇနား န fish

န ပါးအပ်ုတင်ွ အမညး်ထရာင်သမ်းထသာ ငါးရူးဇနား အမျို းဝင်ပင်လယင်ါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးရူးဇနားသပူံ န မဲွပပာထရာင်ကိုယရ်ှိထသာ ငါးရူးဇနားတစမ်ျို း။ fish

ငါးရင်းကန်ုး န ပါးဆူးထတာင်နှင့် ထကျာဆူးရုိးပါရှိ၍ အမညး်ထရာင်သမ်းထသာအထကကးမ့ဲ ထရငန်ငါးတစမ်ျို း။ sea fish

ငါးရစမ် န ဝုိင်းဝန်းပပားချပ်ထသာကိုယရ်ှိငပီးအပဖူထရာင်ရှိထသာ ထရချို ငါးတစမ်ျို း။ spawning fish

ငါးရစမ်တက၁် နဝိ immodest

ငါးရစမ်တက၂် ကကိ immodest

ငါးရုိင်းမ န လံုးလံုးလျားလျားအပဖူထရာင်ထရချို ထန ငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးထရာကမ် န လံုးထချာထချာ ဒီေထချာင်းတင်ွထနထသာ အထကကးရှိတင်ွးထအာင်းငါးငယတ်စမ်ျို း။ fish

ငါးထရာကရ်က် န ငါးထရာကမ် မျို းဝင် အထကကးရှိတင်ွးထအာင်းငါးငယတ်စမ်ျို း။ fish

ငါးရံ ့ န banded snake head

ငါးရံက့ိုယ် န ကိုယလံု်းကိုယထ်ပါကသ်ယွသ်ယွ၊် ပပည့်ငဖိုးထပပပပစထ်သာ ကိုယခ်န္ဓာ။ s line body

ငါးရံဆ့င်မမီး န ထကျာရုိးမညး်နကထ်ရာင်ရှိငပီး ထအာကဝ်မ်းဘကတ်င်ွ အပဖူထပပာကအ်ကကွထ်လးပါထသာ အကကးီစားငရံတ့စမ်ျို း။ banded snake head

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငါးယကပ်ပား
လူး

အလုိအာသာ ပပင်းပပလျက။်၂၊ ထဆာကတ်ညရ်ာမရ ပဖစလ်ျက၊် ပူပင်ထသာက မီးထတာကထ်လာင်ငပီး ကိုယက်ို တထပပာင်းပပန်ပပန် 
လူးလိှမ့်လျက။် စဉ်

ငါးယက်
ထပပာက် အမညး်တင်ွပဖူကကွင်ယမ်ျားပါထသာ တင်ွးထန(ငါးယက်) ငလံုးငယတ်စမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငါးယကသ်ာွး
ကကဲ စဉ်

ငါးထယာင်
ထတာင် လံုးလံုးလျားလျား၃-၄ထတာင်ခန့်ရညှ၍် ကျခိကျွေထဲသာ အထရရှိငါးရဉ့်ှမျို းဝင် တင်ွးထအာင်းထနငါးတစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဝုိင်း၍ပပားချပ်ငပီး အပဖူတင်ွ အညို ထရာင်သမ်းထသာ ကိုယအ်ငမီးတင်ွ ပဖူညို ထရာင်အစင်းပါထသာ ငါးတစမ်ျို း။(ငါးမုတဟ်လုညး်
ထခါ်သည၊်) စဉ်

ငါးရူးဇနားပါး
မညး် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) အကျင့်ထဖါကပ်ပန် လျှပ်ထပါ်ထသာ။ ၂၊ ထစာင့်စညး်မှုနှင့်အရကှတ်ရားနညး်ပါးစာွပပုမူတတထ်သာ။ စဉ်

(ဥပစာ) ဣထနန္ဒကင်းမ့ဲစာွထပပာဆုိ ပပုမူထနထုိေင်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကိုယလံု်းရညှရ်ညှ ်ဦးထခါင်းပိပပားထသာ ငါးတစမ်ျို း။ (ငါးရဆံင်မမီး၊ ငါးရံ့တစ၊် ငါးရံ့ထတာင်ထကျာ်၊ ငါးရံ့ထပပာက၊် ငါးရံ့ထဂါင်းတံု း
ဟ ုအမျို းပပားသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ငါးရံတ့စ် န ဦးထခါင်းဝုိင်းဝုိ်င်းရှိထသာ ငရံတ့စမ်ျို း။ banded snake head

ငါးရံတ့စပ်င် န အရကွခ်ကျွေန်ခကျွေန်အပွင့်ပဖူ အခုိင်လုိကပွ်င့်ထသာ  ထဆးဘကဝ်င်ထသာ ပင်ထစာကင်ယတ်စမ်ျို း။ medicinal plant

န ကိုယလံု်းသယွသ်ယွ ်လျင်လျားဖျတလ်တထ်သာငရံအ့လတစ်ားတစမ်ျို း။ banded snake head

ငါးရံတ့ိုင်းပင် န အရကွခ်ကျွေန်ခကျွေန်အပွင့်ပဖူ အခုိင်လုိကပွ်င့်ထသာ  ထဆးဘကဝ်င်ထသာ ပင်ထစာကင်ယတ်စမ်ျို း။ medicinal plant

ငါးရံတ့ုံး န ကမ်းပါးတင်ွ တင်ွးလုပ်ထနတတထ်သာ ငါးရံတ့စမ်ျို း။ banded snake head

ငါးရံ ပ့တိုင်းပင် န အရကွခ်ကျွေန်ခကျွေန်အပွင့်ပဖူ အခုိင်လုိကပွ်င့်ထသာ  ထဆးဘကဝ်င်ထသာ ပင်ထစာကင်ယတ်စမ်ျို း။ medicinal plant

ငါးရံ ပ့န်းတပူင် န အရကွခ်ကျွေန်ခကျွေန်အပွင့်ပဖူ အခုိင်လုိကပွ်င့်ထသာ  ထဆးဘကဝ်င်ထသာ ပင်ထစာကင်ယတ်စမ်ျို း။ medicinal plant

ငါးရမ်ွး န ဦးထခါင်းပပား၍ လံုးထသာကိုယရ်ှိထသာတင်ွးထနငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးရမီ န ထရမထရာင်သမ်းထသာ ထရချို ထနငါးငယတ်စမ်ျို း။ fish

န ရခုိင်လံုချညအ်မျို းအမညတ်စခု်။ Rakhine longyi name

ငါးလဝါ န တစထွ်ောခန ့ရ်ညှထ်သာ ပါးချပ်ချပ်အငမီးရညှထ်သာ ငါးငယတ်စမ်ျို း။ fish

ငါးလကခွ်ါ န ကကရူ။ံ fish

န fish monger

န ပပားဝုိင်းထသာ ကိုယရ်ှိ၍ ထသးသယွရ်ညှလ်ျားထသာ အငမီးပါသည့်ငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးလံုးထသျှ န ထရတမ်ိငါးလံုးငယတ်စမ်ျို း။ fish

ငါးဝါကကးီမ န နီပပာထရာင်တင်ွ အပဖူတကွင်ယပ်ါထသာ ငါးရဉ့်ှမျို းဝင်ငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးဝါမရှိ န ငါးပုတသ်င်အမျို းဝင်ထရမဝါထရာင်တင်ွ ခရမ်းထရာင်အနညး်ငယသ်မ်းလျကပ်ါထသာ ငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးဝက် န ပဖူညို ထရာင်ရှိထသာ ငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးဝမ်းပူ န ခပ်ဝုိင်းဝုိင်းပါးလမာ၍ ပပားချပ်ငပီးအပဖူထရာင်ရှိထသာငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးသတစ် န fish

ငါးသတစက်ကးီ န ငါးသတစနှ်င့် ဆင်ထသာ အထကကးပါထသာ ထရငန်ငါးတစမ်ျို း။ sea fish

ငါးသထပွ န fish

ငါးသယင်းထုိေး န type of catching fish

ငါးသရမ်း န none

ကကိ none

ငါးသရွဲ န fish

ငါးသရွဲဆံပခူ န အငမီးရညှ၍် ငါးသရွဲအငယစ်ားတစမ်ျို း။ fish

ငါးသရွဲဇကန်း န ငါးသရွဲအမျို းအစားတင်ွ ပါဝင်သည့် မညး်သမ်းထရာင်ရှိထသာ ငါးတစမ်ျို း။ fish

န ငါးသရွဲအမျို းဝင်  အလတစ်ားအပဖူထရာင်သမ်းထသာ ငါးတစမ်ျို း။ fish

န fish

စဉ်

စဉ်

ငါးရံ့ထတာင်
ထကျာ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငါးလပန်း
ဒေထယာ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငါးလကပ်ပန်
သည် ငါးလကက်ားထရာင်းသထံူေမှ(လကလီ်အပဖစ်) တစဆ်င့်ဝယယ်၍ူ ထရာင်းထသာ စနစ။် ၂၊တစဆ်င့်ဝယယ်၍ူ ထရာင်းသ။ူ စဉ်

ငါးလိပ်ထကျာ
က် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထရချို ၊ ထရငန်ထနအထကကးပါထသာ ငါးတစမ်ျို း။က,ကတစ။် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တန်ခူး၊ ကဆုန်လတိ့ုတင်ွ ဥချရန်၊ မိတလုိ်ကရ်န်ပမူးတးူ၍ ပမစ၊် ထချာင်းမှ လယက်ကွမ်ျားသိ့ုတကလ်ာထသာ အပဖူထရာင်ရှိထသာ 
ငါးငယတ်စမ်ျို း။ စဉ်
ပမစ၊် ထချာင်းတိ့ုတင်ွ ထလာင်းငယ၏်နံထဘးကို တစဘ်ကထ်စာင်းထေား၍ ယင်းပပားငယက်ို ထလာင်းအလုိကအ်လျားဆန့်ထေားငပီး ထရ
ကမ်းစပ်တင်ွထရနှင့်ယင်းပပားကို ထိေလုထေားငပီးထရစန်ု၊ ထရဆန်ထလှာ်ခတသ်ာွးလျင် ပုစန်ွစထသာ ငါးငယမ်ျား ယင်းပပားထေကသ်ိ့ု ခုန်
တကက်ကထသာ ငါးရာှနညး်တစမ်ျို း။ စဉ်

မုိးဦးကျစအချန်ိ၌ (မိတလုိ်ကရ်န်) ဥချရန် ပမူးတးူ၍ ပမစထ်ချာင်း၊ အင်းအိုင်၊ လယက်င်ွးများသိ့ု အစလုိုကအ်ပပုလုိံကတ်က်လာ
သည။် စဉ်

ငါးသရမ်း,ထေ (ဥပစာ) (မိန်းမများ) ဣထနန္ဒကင်းမ့ဲစာွ ထပပာဆုိပပုမူထနထုိေင်သည။် စဉ်

အသာွးထေက၍် ရညှလ်ျားပါးလမားငပီးအပဖူထရာင်ရှိထသာ ငါးတစမ်ျို း။ ငါးတခွံန်(ငါးသရွဲ၊ ငါးတင်းခွန်၊ ငါးသရွဲဇကန်း၊ 
ငါးသထလာကရ်ွဲမင်းကျား၊ ငါးသရွဲလုိင်လိမ်၊ ငါးသရွဲဆံပခူ စသညပ်ပားသည၊်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငါးသရွဲတင်း
ခွန် စဉ်

ငါးသရွဲမင်း
ကျား အသာွးထေက၍် ကိုယထ်ေညရ်ညှလ်ျားပါးလမာငပီး အပဖူထရာင်ရှိထသာ(ငါးသရွဲ အကကးီစား) ငါးတစမ်ျို း၊(ဥပစာ) ပိန်ရညှသ်။ူ စဉ်
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န ငါးသရွဲ အမျို းဝင် အလတစ်ားငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးသလင် န ထငွထရာင်အဆင်းရှိထသာထရချို  ငါးငယတ်စမ်ျို း။ fish

ငါးသထလာက် န ထငွထရာင်တင်ွ ခရမ်းထရာင်သမ်းထနသည့် ငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးသား န fish

ငါးသထဲတာ်ထုိေး န ပါးစပ်မှာနှုတသ်းီကဲ့သိုခ့ကျွေန်ထေကထ်နငပီး ရညှလ်ျား၍ လံုးထသာ ကိုယရ်ှိထသာငါးတစမ်ျို း။ fish

န အပဖူတင်ွ အဝါထရာင်သမ်းငပီး ရညှလ်ျားသည့်ပင်လယင်ါးတစမ်ျို း။ ငါးထရမ။ fish

ငါးသန်း န ငါးကကးီတိုမှ့ထပါကဖွ်ား၍ မကကးီထသးထသာ ငါးငယ။် ငါးသားထပါက။် fish

ငါးသပ်ွ န အစာကိုငါးကိုကယ်သူည။် ဟပ်သည။် တမပ်သည။် none

ငါးသျှနိ ့က်ျား န ထခမကဲ့သို ့ရညှင်ပီးနှုတခ်မ်းထူေသည့် ပင်လယင်ါးရဉ့်ှတစမ်ျို း။ sea eel

ငါးသျှနိ ့ထ်ကကာ န ထခမကဲ့သို ့ရညှလ်ျားထသာကိုယ၊် ထေကထ်သာသာွးရှိငပီး ညို မညး်၍ ထချာကျကိျအိထရရှိသည့် ထပမတင်ွးထအာင်းငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးသျှနိ ့ဗ်လီ န ငါးသျှနိ ့ထ်ကကာနှင့် အဆင်တသူည့် တင်ွးထအာင်းငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးဟက် န ထခမကဲ့သိုရ့ညှလ်ျား၍ ထေကထ်သာသာွးရှိငပီး နှုတခ်မ်းထူေသည့် အပဖူထရာင်ရှိထသာ တင်ွးထအာင်းငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးထဟာက် န ထခမကဲ့သိုရ့ညှလ်ျား၍ ထေကထ်သာသာွးရှိငပီး နှုတခ်မ်းထူေသည့် အပဖူထရာင်ရှိထသာ တင်ွးထအာင်းငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးအိုင်ပစ် ကကိ ထချာင်း၊ ထပမာင်း၊ အင်း၊ အိုင် စသညတ်ိုအ့တင်ွးရှိထရကို ငါးဖမ်းရန်အတကွ ် ပကထု်ေတသ်ည။် bale out water

ငါးထအာကစ်ဖုိ န ပမစထ်ချာင်းစသညတ်ိုတ့င်ွ တင်ွးနှင့်ထနထလ့ရှိထသာ လံုးထချာထချာ မညး်ပပာထရာင်ရှိထသာ ငါးတစမ်ျို း။ fish

န ဒီေထချာင်းတင်ွ တင်ွးထအာင်းငါးငယတ်စမ်ျို း။ fish

ငါးအပ်ု န ထခါင်းကကးီငပီးကိုယပု်၍ ဖားအသင်ွ ညို မညး်ထသာ အထရာင်ရှိထသာ အထကကးမ့ဲငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးအပ်ုမ န ထခါင်းကကးီငပီးကိုယပု်၍ ဖားအသင်ွ ညို မညး်ထသာ အထရာင်ရှိထသာ အထကကးမ့ဲငါးတစမ်ျို း။ fish

ငါးအိုမ န နီပပာထရာင်တင်ွ အပဖူတကွင်ယပ်ါထသာ ငါးရဉ့်ှမျို းဝင်ငါးတစမ်ျို း။ eel

ငါးအိုမရှီ န နီပပာထရာင်တင်ွ အပဖူတကွင်ယပ်ါထသာ ငါးရဉ့်ှမျို းဝင်ငါးတစမ်ျို း။ eel

ငူ

ငူ၁ န cape

ငူ၂ ကကိ cape

ထငး

ထငး ကကိ gaze/look vacantly

ထငးငုိင် ကကိ ဆိတင်ငိမ်စာွ မသာမကကညထ်တထွဝစးူစိုကထ်နသည။် gaze/look vacantly

ထငးတထိငးထတး ကကိ ဟိုကကည့်သညက်ကည့်နှင့် တစစ်ုံတစခု်ကိုစးူစိုကထ်နသည။် gaze/look vacantly

ကကိ ရမင်လန်းတကက်ကပခင်းကင်းစာွ ထငးငုိင်ဆုတန်စထ်နသည။်မှိုင်ထတခွျသည။် gaze/look vacantly

ထငးတထီငးထမာ ကကိ တစခု်ခုထသာအာရံု၌ထတထွဝ စးူစိုကထ်နသည။် gaze/look vacantly

ထငးထတးထတး ကကိ gaze/look vacantly

ငါးသရွဲလုိင်
လိမ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပုစန်ွ၊ ကဏန်း၊ ငါးအကကးီစသည ်ထရာထနှာ၍မပါပဲ၊ ငါးသကသ်ကပ်ါထသာ ငါးအမျို းအစား။၂၊ ယင်းအမျို းအစားကိုထခါ်ထသာ
စကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

ငါးသင်းထပါင်း
ထုိေး စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငါးထအာင့်
ထတာင့်မ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အထေကသ်ိ့ုလညး်ထကာင်း၊ တရူူသိ့ုလညး်ထကာင်းထရှ့သိ့ု ထငါထွေက၍် လညး်ထကာင်းထွေကထ်နထသာ အစန်ွး။ ရညှ၍်ထခါ၍ ထွေကထ်န
ထသာ အစန်ွး။ စဉ်

အထေကသ်ိ့ုလညး်ထကာင်း၊ တရူူသိ့ုလညး်ထကာင်းထရှ့သိ့ု ထငါထွေက၍် လညး်ထကာင်းထွေကထ်နထသာ အစန်ွး။ ရညှ၍်ထခါ၍ ထွေက်
ထနသည။် စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ အာရံု၌ သကဝိင်စးူစိုကထ်နသည။် ၂၊ ရမင်လန်းတကက်ကပခင်းမှကင်းသည။်၃၊ ရအပ်ထသာအခွင့်အထရးမှ 
ဆုတန်စသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထငးတထိငး
ထတာ စဉ်

စဉ်

(ဦးထခါင်းကိုငုိကစ်ိုကပ်ပုကာ) ထတထွဝထငးထမာထနသည။် စဉ်
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ထငးမီထငးထမာ ကကိ ရမင်လန်းတကက်ကပခင်းကင်းစာွ ထငးငုိင်ဆုတန်စထ်နသည။်မှိုင်ထတခွျသည။် gaze/look vacantly

ထငးထမာ ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အာရံု၌ မိန်းထမာသကဝ်င် စးူစိုကထ်နသည။် gaze/look vacantly

ထငးထရး ကကိ ရအပ်ထသာ အခွင့်အထရးတစခု်ခုမှ ဆုတန်စသ်ည။် ဆံုးရှံုးသည။် gaze/look vacantly

င့ဲ

င့ဲ ကကိ ထထောကထ်ေားသည။် ညာှတာသည။် စာနာသည။် considerately

င့ဲကကွ် ကကိ စာနာသည။် ထထောကထ်ေားသည။် ညာှတာသည။် စုံမကသ်ည။် considerately

င့ဲညာှ ကကိ ညာှတာသည။် စာနာသည။် ထထောကထ်ေားသည။် considerately

ငယ်

ငယ် နဝိ အသကနု်ထသာ။၂၊ ထသးငယထ်သာ။ အရယွအ်ားပဖင့် မကကးီထသာ။ young

ငယက်ပါ န ထယာကျ်ား၊ မိန်းမတို၏့လိင်တန်ဆာ။ sexuality

ငယက်အချစ် န အသကင်ယစ်ဉ်ကထလးကပင် ချစခ်င်စုံမက၍် လာထသာသ။ူ lovers since childhood

န spore point

ကကိ လွန်ခ့ဲငပီးထသာ ကာလက ပဖစပ်ျကခ့ဲ်သမျှထသာ အပပစက်ိုထဖါ်သည။်လျှို ဝှ့ကထ်သာ အပပစအ်နာကိုထဖါ်သည။်၂၊အရကှခဲွ်သည။် spore point

ငယထ်ကကာက် န အသကင်ယရ်ယွစ်ဉ်ကပင် ထကကာကလ်ာခ့ဲရသ။ူ

ငယက်ကျွေန် န အသကင်ယရ်ယွစ်ဉ်ကထလးပင် အမှုထေမ်းထဆာင်လာထသာ ကကျွေန်။ old faithful servant

ငယက်ကျွေမ်း န အသကင်ယရ်ယွစ်ဉ်ကထလးပင် ချစခ်င်စုံမက၍်လာထသာသ။ူ ၂၊ အသကင်ယရ်ယွစ်ဉ်ကထလးကပင် အလွန်ခင်မင်လာခ့ဲသ။ူ childhood friend

ငယက်ျွှမ်းဝင် န အသကင်ယရ်ယွစ်ဉ်ကထလးကပင် ခင်မင်ရင်းနီှးလာခ့ဲသ။ူ အကကျွေမ်းဝင်သ။ူ childhood friend

ငယခ်ျးီ န ထမွးကင်းစကထလး၏ ဦးစာွစနွ ့ထ်သာ ကျင်ကကးီ။ faeces

ငယခ်ျးီပါ၁ န ထသခါနီးကာလစနွ ့ထ်သာကျင်ကကးီ။ faeces

ငယခ်ျးီပါ၂ ကကိ ထသခါနီးကာလ၌ ငယက်ကျင်ကကးီကဲ့သိုစ့နွ ့သ်ည။် faeces

ငယခ်ျစ် န အသကင်ယရ်ယွစ်ဉ်ကထလးကပင် ချစခ်င်စုံမကလ်ာခ့ဲသ။ူ lovers since childhood

ငယစ်ဉ် န ကထလးသငူယဘ်ဝ။ childhood

ငယစ်ဉ်ငယက် န ကထလးသငူယဘ်ဝ။ childhood

ငယစ်တိ် န အသက ်ငယရ်ယွစ်ဉ်ကထေားထသာ စတိနှ်လံုး။ mind/thought

ငယစ်တိထ်က၁ နဝိ ငယထ်သာ ။ ထသးငယထ်သာ။ အရယွပ်မာဏအားပဖင့် မကကးီထသာ။ small

ငယစ်တိထ်က၂ န ငယထ်သာ ထသးငယထ်သာ အရာဝတ္ု။ small

န အလွန်ထသးနုပ်ထသာ။ အလွန်ငယထ်သာ။ အလွန်ထသးငယထ်သာ။ small

န အလွန်ငယထ်သာ ၊ ထသးနုပ်ထသာ အရာဝတ္ု။ small

ငယဆ်ရာ န အသကင်ယရ်ယွစ်ဉ်ကာလကသင်ကကားပပသထသာဆရာ။ first teacher in life

ငယဆီွ် န ငယစ်ဉ်ကပင်ရင်းနီှးဆကဆံ် ထပါင်းသင်းလာခ့ဲထသာ မိတထ်ဆွ။ ရင်းနီှးထသာ ငယထ်ပါင်းမိတထ်ဆွ။ သငူယခ်ျင်း။ friend

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငယက်ျို းငယန်
ာ နိမ့်ကျထစလုိ၍( နိှမ့်ချလုိ၍) လွန်ခ့ဲငပီးထသာ ကာလကပဖစပ်ျကခ့ဲ်သမျှထသာ အထကကာင်းအရာ။ စဉ်

ငယက်ျို းငယ်
နာထဖါ် စဉ်

one feared since 
childhood စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငယစ်တိထ်က
ထသျှ၁ စဉ်

ငယစ်တိထ်က
ထသျှ၂ စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ငယထိ်ေပ် န ထမွးခါစ ကထလးတို၏့ ဦးထခါင်းထိေပ်တင်ွ ထပျာ့ညံ့ညံ့ခုန်ထနထသာထနရာ။ fontanelle in an infant

ငယန်ာ န ငယစ်ဉ်ဘဝကပင် မသင့်မတင့်ပဖစခ့ဲ်ဘးူထသာရန်စ။ ရနု်ငုတ။် spore point

ငယန်ာထပါ် ကကိ အသကနု်စဉ်ကပပုခ့ဲထသာ အထကာင်းအဆုိးစသညတ်ိုက့ို ထဖါ်ထုေတ၍်ပပသည။် ၂၊ ငယရ်ယွစ်ဉ်ဘဝကစတိပ်ါလာသည။် spore point

ငယန်ာထဖါ် ကကိ လွန်ခ့ဲငပီးထသာ ကာလက ပဖစပ်ျကခ့ဲ်သမျှထသာ အပပစက်ိုထဖါ်သည။်လျှို ဝှ့ကထ်သာ အပပစအ်နာကိုထဖါ်သည။်၂၊အရကှခဲွ်သည။် spore point

ငယန်ာမည် န ငယစ်ဉ်ကထလးဘဝက အမည။် childhood name

ငယနု် န အသကနု်စဉ်က အဆင်းသဏ္ဍာန်။ young

ငယနုိ်င်၁ န ငယစ်ဉ်ကပင် အနုိင်ခံလာခ့ဲရသ။ူ၂၊ အသကင်ယရ်ယွစ်ဉ်ကစ၍ နုိင်လာခ့ဲသ။ူ

ငယနုိ်င်၂ န လကသ်မားတိုသ့စသ်ား၊ ပျဉ်ချပ်စသညတ်ို ့ကာွဟထနသညတ်ိုက့ို ပူးကပ်ထအာင် ဆဲွငင်ပပုလုပ်သည့် ကရိယိာ။ none

ငယနု်ပ်ထသျှ နဝိ tiny

ငယပ်ါ န ထယာကျ်ား၊ မိန်းမတို၏့လိင်တန်ဆာ။ sexuality

ငယထ်ပါက် န ငယစ်ဉ်ကပင်အတ ူထပါ်ထပါကလ်ာသ။ူ ယဉ်ငပိုင်လာသ။ူ competitor

ငယထ်ပါင်း န ငယစ်ဉ်ကပင် အမ်ိထထောင်ဖကပ်ပုလာသ။ူ ၂၊ ငယရ်ယွစ်ဉ်ကပင် ထပါင်းသင်းဆကဆံ်လာသ။ူ spouse since youth

န ငယစ်ဉ်ကပင် အမ်ိထထောင်ဖကပ်ပုလာသ။ူ ၂၊ ငယရ်ယွစ်ဉ်ကပင် ထပါင်းသင်းဆကဆံ်လာသ။ူ spouse since youth

န အသကင်ယရ်ယွစ်ဉ်ကပင် ကကးီရင့်သညအ်ထိေ ထပါင်းသင်ဆကဆံ်လာသ။ူ childhood friend

ငယပ်ဖူ န ငယစ်ဉ်ကပင် ရဟန်းပပုလာသ။ူ၂၊ ငယစ်ဉ်ကပင် အမ်ိထထောင်မပပုပဲထနလာခ့ဲသ။ူ buddhist monk

ငယမူ်ငယက်ျင့် န အသကအ်ရယွင်ယစ်ဉ်က ကျင့်ကကပံပုလုပ်ခ့ဲထသာ အမူအရာ။၂၊ အသကင်ယရ်ယွစ်ဉ်ကပင် ပဖစထ်ပါ်ခ့ဲထသာ ထဆာင်စမ်ွးနုိင်မှု။ habit

ငယမူ်ငယန်ာ န ငယစ်ဉ်ကပပုလုပ်ခ့ဲထသာ အပပုအမူ။ habit

ငယမူ်ပါ န အသကအ်ရယွင်ယစ်ဉ်က ကျင့်ကကပံပုလုပ်ခ့ဲထသာ အပပုအမူ။ အကျင့်အကက။ံ habit

ငယမူ်ပပန် ကကိ habit

ငယရု်ပ်ထပါ် န အသကနု်စဉ်က အဆင်းသဏ္ဍာန်ကဲ့သို ့ပဖစလ်ာသည။် young

ငယရ်ယွ၁် နဝိ အသကနု်ငယထ်သာ ။ ပျို နုထသာ။ young

ငယရ်ယွ၂် န ငယနု်ထသာ အရယွ။် young

န ငယစ်ဉ်ကပင် ထပါင်းသင်းလာခ့ဲထသာ လင်နှင့်မယား။၂၊အပျို ၊ လူပျို ဘဝကပင် ထပါင်းသင်းလာခ့ဲထသာ လင်နှင့်မယား။ spouse since youth

ငယသ်ား န ထနာကလုိ်က။် လကထ်အာကခံ် အမှုထေမ်း။ subordinate

န နုိင်ငံသ ူနုိင်ငံသား။ ပပညသ်ပူပညသ်ား။ နုိင်ငံအဝှမ်းရှိလူ။ citizen

န နုိင်ငံသ ူနုိင်ငံသား။ ပပညသ်ပူပညသ်ား။ နုိင်ငံအဝှမ်းရှိလူ။ citizen

ငယထ်သာင် န ထမွးခါစကပင်ကိုယအ်ဂမင်္ဂါချို တ့ဲ့၍ မသန်စမ်ွးထသာသ။ူ crippled

ငယသ်ံ န very loud 

ငယသ်ပံါ ကကိ very loud 

ငယသ်ာွး န လူစထသာ သတ္ဝါတိုတ့င်ွ အစပထေမ ထပါကထ်သာသာွး။ milk tooth

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

one who had mastery 
from  youth စဉ်

စဉ်

အလွန်ထသးနုပ်ထသာ။ထသးဖ့ဲွထသာ( အရာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငယထ်ပါင်းငယ်
ထဖါ် စဉ်

ငယထ်ပါင်းကကးီ
ထပါင်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ အိုမင်းမစမ်ွးပဖစလှ်၍ ဆင်ပခင်ဉာဏ ်သတတိရား ယတုထ်လျာ့သည။် သငူယက်ဲ့သိ့ု တစဖ်န်ပပန်၍ ထပပာဆုိပပုမူသည။် ၂၊ အသက်
ငယစ်ဉ်ကပပုထသာ အပပုအမူမျို းကို ပပန်၍ ပပုသည။် ၂။ အသကင်ယရ်ယွစ်ဉ်ကကဲ့သိ့ု အပပုအမူမျို း ပပန်လညပ်ပုသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ငယလ်င်ငယမ်
ယား စဉ်

စဉ်

ငယသ်ားငယ်
သူ စဉ်

ငယသ်ငူယ်
သား စဉ်

စဉ်

(ငယရ်ယွစ်ဉ်ကကဲ့သိ့ု) စးူရကှျယထ်လာင်ထသာ အသ။ံ စဉ်

(ငယရ်ယွစ်ဉ်ကကဲ့သိ့ု) အလွန်အမင်းကျယထ်လာင်စာွ ဟစထ်အာ်သည။် စဉ်

စဉ်
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ထငါ

ထငါ၁ ကကိ ထခါထွေကသ်ည။် အပပင်သိုအ့စန်ွးပပူထွေကသ်ည။် ၂၊အထပါ်သိုပ့မင့်တကသ်ည။် protude/jut out

ထငါ၂ န အပပင်သို ့အစန်ွးထွေကထ်နထသာ အရာ။ အထခါင်အထိေပ်။ protude/jut out

ထငါထငါ န အပပင်သို ့ထငါထွေကထ်နထသာ အရာ။ protude/jut out

ထငါထတာထတာ ကကိ ထခါသည။် အစန်ွးပပူထွေကသ်ည။် ၂၊ မုိထ့မာကပ်မင့်တကသ်ည။် ၃၊ ထထောင်သည။် protude/jut out

ထငါထလာ၁ ကကိ  မုိထ့မာကပ်မင့်တကသ်ည။် ၂၊ ထထောင်သည။် protude/jut out

ထငါထလာ၂ ကကဝိိ ထရမျကနှ်ာပပင်ထပါ်တင်ွ လံုးဝ သိုမ့ဟတု ်တစစ်တိတ်စထ်ဒေသ ထပါ်လျက။် protude/jut out

ထငါ်၁ ကကိ ပပင်းပပစးူရသှည။် ၂၊ ကျယထ်လာင်ထသာ အသကံိုပပုသည။် ထငါကင်မ်းသည။် protude/jut out

ထငါ်၂ ကကိ တစဘ်ကသ်ို ့အစန်ွးထွေကသ်ည။် protude/jut out

ထငါ်ထတာ်ထတာ် ကကိ မာနခကထ်ေန်ထထောင်လမာသည။် ထမာကမ်ာသည။် protude/jut out

ငက်

ငက် န reek

ငကထ်ငါ် န ညှီထဟာကထ်သာ အနံအ့သက။် reek

ငင်

ငင် ကကိ အချန်ိကိုဆဲွသည။်၂၊မိမိဘကသ်ိုပ့ါလာထအာင် လုပ်သည။်ဆဲွသည။် Pull/draw

ငင်ပုိက် န ထရဆန်ထလှာ်ခတထ်နထသာ ထလှနှစစ်င်းကကား၌ ပုိကက်ိုဆဲွထေား၍ ငါးဖမ်းရထသာ ပုိကတ်စမ်ျို း။ fishing net

ငုိက်

ငုိက် ကကိ nod/be drowsy

ငုိကက်ျာသတ် န none

န vacancy

ကကိ ရမင်လန်းတကက်ကပခင်းကင်းစာွ ထငးငုိင်ဆုတန်စထ်နသည။်ထကကာင့်ကကစိုးရမ်ိမှုနှင့်ကကထံတးွ မှိုင်ထတခွျသည။် mope/bedown cast

ကကဝိိ အမှုမ့ဲ၊ အမှတမ့ဲ်။၂၊ ရညမှ်န်းချကမ်ရှိ၊ ထရာကတ်တရ်ာရာ။ carelessly

ကကဝိိ အမှုမ့ဲ၊ အမှတမ့ဲ်။၂၊ ရညမှ်န်းချကမ်ရှိ၊ ထရာကတ်တရ်ာရာ။ carelessly

ငုိကဆုိ်က် ကကဝိိ ဦးထခါင်းထအာကသ်ိုည့တွက်ိုင်းလျက။် droop/loll

ငုိကမ်ျို င်း ကကိ အပ်ိချင်အားကကးီ၍ မျကစ်ထိမှးလာသည။် ၂၊ အပ်ိ၍ မထပျာ်တထပျာ်ပဖစသ်ည။် doze

ငုိကရ်ငုိီကရု်ပ်၁ န Good-for-nothing

ငုိကရ်ငုိီကရု်ပ်၂ န ပါးနပ်လိမ္မာမှုမရှိသ ူ။ အသုံးမကျသ။ူ ၂၊ စမ်ွးရညသ်တ္တ  ိမရှိသ။ူ Good-for-nothing

ငုိကရု်ပ် န Good-for-nothing

ငုိကသ်ျှာ န Good-for-nothing

ငုိင် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အာရံုတင်ွ ထတထွဝစးူစိုကထ်နသည။် ၂၊ ဆိတင်ငိမ်စာွ မသာမကကည ်ထငးမှိုင်ထနသည။် mope/bedown cast

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဆုိးဝါးထသာ(မထကာင်းထသာ) အန့ံအသက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဦးထခါင်းထအာကသ်ိ့ုညတွက်ိုင်းထနသည။် ၂၊ စပါးနံှစသညထ်အာကသ်ိ့ု ညတွက်ျသည။် ၃၊ အပ်ိချင်၍ ဦးထခါင်း(ထအာကသ်ိ့ု) ညတွ်
ကျသည။် စဉ်

(လူန၊ လူအ၊ အသုံးမကျသဟူု) ဖိနိှပ်ချို းနိှမ်၍ ထခါ်ထဝါ်ထသာစကားလံုး။ စဉ်

ငုိကဆိ်ငုိက်
ဆာ၁

နှလံုးမသာ မယာမှုနှင့်ထတထွဝထနထသာ အမူအရာ။၂၊ ထကကာင့်ကကစိုးရမ်ိမှုနှင့် ကကထံတးွမှိုင်ထတထွနထသာ အမူအရာ ။၃၊ ရမင်လန်းတက်
ကကပခင်းကင်းစာွ ထငးငုိင်ဆုတန်စထ်နထသာအမူအရာ။ စဉ်

ငုိကဆိ်ငုိက်
ဆာ၂ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ငုိကဆီ်
ငုိကဆုိ်က် စဉ်

ငုိကဆီ်ငုိက်
ဆတ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

(လူန,လူအ ပါးနပ်လိမ္မာမှုမရှိသကူို)ဖိနိှပ်ချို းနိှမ်၍ ထပပာထသာ စကားလံုး ။ ၂၊ အစမ်ွးအစမရိှသ။ူ စဉ်

စဉ်

(လူန,လူအ ပါးနပ်လိမ္မာမှုမရှိသကူို)ဖိနိှပ်ချို းနိှမ်၍ ထပပာထသာ စကားလံုး ။ ၂၊ အစမ်ွးအစမရိှသ။ူ စဉ်

(လူန,လူအ ပါးနပ်လိမ္မာမှုမရှိသကူို)ဖိနိှပ်ချို းနိှမ်၍ ထပပာထသာ စကားလံုး ။ ၂၊ အစမ်ွးအစမရိှသ။ူ စဉ်

စဉ်
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ငုိင်တငုိိင်တိုင်၁ ကကဝိိ ဦးထခါင်းကို ထအာကသ်ိုငုိ့ကစ်ိုကခ်ျလျက။် droop/loll

ငုိင်တငုိိင်တိုင်၂ ကကိ ရမင်လန်းတကက်ကပခင်းကင်းမ့ဲစာွ မှိုင်ထတခွျလျက ်ဆုတန်စထ်နသည။် mope/bedown cast

ထငါက်

ထငါက် ကကိ shout/yell/scold

ထငါကက်နဲ ကကိ none

ထငါကထ်ငး ကကိ ကကမ်ိးထမာင်းသည။် လူတစဘ်ကသ်ား ထကကာကလ်န ့ ်ထအာင်ဟစထ်အာ်ထပပာဆုိသည။် scold

ထငါကထ်ငါ်၁ ကကိ erect

ထငါကထ်ငါ်၂ ကကဝိိ erection

ကကိ ဆဲရထဲမာင်းမဲသည။် ကကမ်ိးထမာင်းသည။် ၃။ထဒေါသပဖင့်ကျယထ်လာင်စာွ ပပစတ်င်ထပပာဆုိသည။် scold

ထငါကထ်ငါကထ်ေ ကကိ stand

ကကဝိိ မတမ်တရ်ပ်တညလ်ျက။် ထထောင်လျက။် erect

ထငါကင်မ်း ကကိ shout/yell/scold

ကကဝိိ တစထ်နရာမှတစထ်နရာသိုမ့ပပတသ်ာွးလာလှည့်ပတလ်ျက။် in a round-about way

ထငါကထ်စါက် ကကဝိိ မလှုပ်မရာှးမတတ်ပ်ရပ်လျက။် stand

ကကဝိိ ဟိုသာွးလုိက ်ဒီေသာွးလုိကနှ်င့် မငငိမ်မသက ်လှုပ်ရာှးသာွးလာလျက။် in a round-about way

ကကဝိိ none

ထငါကထ်စါကထ်ေ ကကိ stand

ကကဝိိ ငုတတ်တု။် ထထောင်လျက။် ထုိေင်လျက။် ၂၊မညသ်ိုမ့ျှ စမ်ွးထဆာင်နုိင်ပခင်းမရှိပဲ erect

ထငါကဆ်တ် ကကဝိိ ကကမ်းတမ်းခကမ်ာထသာ စကားထလသပံဖင့်။ ထငါကင်မ်းလျက၊်မရုိမထသ မထလးမခန ့။် audaciously

ကကဝိိ ကကမ်းတမ်းခကမ်ာထသာ စကားထလသပံဖင့်။ ထငါကင်မ်းလျက၊်မရုိမထသ မထလးမခန ့။် audaciously

ကကဝိိ ထထောင်လျက။် မတမ်တရ်ပ်တညလ်ျက။် erect

ကကဝိိ တစဦ်းတညး်။တစထ်ယာကတ်ညး်။  အထီေးတညး်။ lonely

ကကဝိိ တစဦ်းတညး်။တစထ်ယာကတ်ညး်။  အထီေးတညး်။ lonely

ကကဝိိ ထထောင်လျက။် မတမ်တရ်ပ်တညလ်ျက။် erect

ကကဝိိ ပစည္း်ဥစာ္ ဆံုးရှံုးမှုထကကာင့် မညသ်ိုမ့ျှ မကကနုိံင်ပဖစလ်ျက် mourn

ထငါကထ်လာက် ကကဝိိ တစဦ်းတညး်။တစထ်ယာကတ်ညး်။  အထီေးတညး်။ lonely

ကကဝိိ တစဦ်းတညး်။တစထ်ယာကတ်ညး်။  အထီေးတညး်။ lonely

ကကဝိိ ထထောင်လျက။် မတမ်တရ်ပ်တညလ်ျက။် erect

ထငါင်း

ထငါင်း၁ နဝိ

စဉ်

စဉ်

အစမ်ွးအာနိသင် လွန်ကသဲည။် အခုိးစးူရသှည။် ( အရကထ်ငါက၊် ဆီးထငါက၊် ဆီးလိပ်ထငါက ်စသညအ်သုံးရှိသည။်) ၂၊
ကကမ်ိးထမာင်းသည။်ငခိမ်းထပခာကသ်ည။် ထဒေါသပဖင့်ကျယထ်လာင်စာွ ထပပာဆုိသည။် ၃၊ အထပါ်သိ့ုပမင့်တကသ်ည။် ၄၊ ကျယထ်လာင်
စးူရထှသာ အသပံဖင့် ပပစတ်င်ထပပာဆုိသည။် ဆဲရထဲမာင်းမဲသည။် စဉ်

လူသရုူတပ်ခညး်(ငုတတ်တု်) ထုိေင်လျက။် စဉ်

စဉ်

(အထေကသ်ိ့ု)ထထောင်ထနသည။် စဉ်

(အထေကသ်ိ့ု)ထထောင်ထနပခင်း။ စဉ်

ထငါက်
ထငါကင်မ်းငမ်း စဉ်

လူသရုူတပ်ခညး်( ထငါကက်နဲ) ရပ်ထနသည။် စဉ်

ထငါကထ်ငါက်
ထထောင် စဉ်

ကျယထ်လာင်စးူရထှသာ အသပံဖင့် ပပစတ်င်ထပပာဆုိသည။် ၂၊ ဆဲရထဲမာင်းမဲသည။် ကကမ်ိးထမာင်းသည။် ၃။ထဒေါသပဖင့်ကျယထ်လာင်စာွ 
ပပစတ်င်ထပပာဆုိသည။် စဉ်

ထငါကစ်ထီငါက်
ထစါက် စဉ်

စဉ်

ထငါကထ်စါက်
ထငါကထ်စါက် စဉ်

ထငါကထ်စါက်
ထစါက် ကကဝိိ-ထငါကထ်ငါက် စဉ်

လူသရုူတပ်ခညး်( ထငါကက်နဲ) ရပ်ထနသည။် စဉ်

ထငါကထ်စါက်
ထထောင် စဉ်

စဉ်

ထငါကဆ်တဆ်
တ် စဉ်

ထငါက်
ထတာက၁် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထငါက်
ထတာက၂် စဉ်
ထငါက်
ထတာကထ်တာ
က် စဉ်

ထငါကထ်တာက်
ထထောင် စဉ်

ထငါကထ်တာက်
ထုိေင် စဉ်

စဉ်

ထငါကထ်တာက်
ထထောင် စဉ်

ထငါကထ်လာက်
ထလာက် စဉ်

အမ်ိထထောင်ပပုချန်ိ အရယွလွ်န်ထသာ။(မိန်းမ)၂၊ အထီေးတညး်ပဖစထ်သာ။
be past the prime of 
life စဉ်



.

ထငါင်း၂ န ငှကတ်စမ်ျို း၏ အမည။် bird

ထငါင်း၃ န daga

ထငါင်းထငါင် ကကဝိိ မတမ်တရ်ပ်တညလ်ျက။် ထပါ်လွင်ထေင်ရာှးစာွ။ sink

ထငါင်းစင်း ကကဝိိ ရညှထ်မျာထမျာ။၂၊ တစက်ိုယတ်ညး်။ sink

ထငါင်းထတာင်း ကကဝိိ မတန်ုမလှုပ်။ ငငိမ်ဆိတလ်ျက။် ၂၊ငုတတ်တုထုိ်ေင်လျက။် sink

ထငါင်းမ န

ထငါင်းထလာင်း ကကဝိိ ထထောင်လျက။်ထုိေးထုိေးထထောင်ထထောင်။ spicily

ငတ်

ငတ် ကကိ starve

ငတက်ကးီကျ၁ ကကိ starve

ငတက်ကးီကျ၂ ကကဝိိ အလွန်အမင်းလုိချင်ထသာအားပဖင့်။ လုိချင်ပခင်းပပင်းပပသညပ်ဖစ၍်။၂၊ ရလုိသညက်ို မရ၍ စွဲလမ်းပခင်း ပပင်းပပထနသပဖင့်။ covetous

ငတဆီ်ငတဆ်ာ န blockhead/dullard

ငတထ်တာက် ကကိ အစားအစာပပတထ်တာကသ်ည။် အစားအစာမရှိပဖစသ်ည။်အစားအစာ ကန်ုခမ်းသည။် starve

ငတပ်ပတ် ကကိ ဆင်းရမဲွဲထတသည။် အစားအစာ ကန်ုခန်းသည။် starve

ငတမွ်တ် ကကိ အစားအစာမရှိ၍မွတသ်ပ်ိဆာထလာင်ပခင်းသို ့ထရာကသ်ည။် starve

ကကိ အစားအစာ အလွန်အမင်းရာှးပါးသည။် အစားအစာရနုိင်ရန် အလွန်ခကခဲ်သည။် starve

ငတရ်ညယ်ို ကကဝိိ covet

ငတရ်ညသ်န် ကကဝိိ covet

ငတသ်ျှာ၁ န အစမ်ွးအစမရှိသ။ူ လိမ္မာပါးနပ်မှုမရှိသကူို တင်စား၍ထခါ်ထသာ စကားလံုး။ none

ငတသ်ျှာ၂ န မစားထသာမထသာကထ်သာပဖစ၍် ဒုေက္ခထရာကမ်ည့် အထကကာင်း။ none

ငပ်၁ နဝိ active

ငပ်၂ ကကိ မထံုေမထုိေင်း၊ သကွလ်ကတ်ကက်ကသည။် နှုတသ်ကွ ်အာသကွသ်ည။် active

ငပ်ငပ် ကကိ ထဒေါသပဖင့် ကျယထ်လာင်စာွ အပပစတ်င်ထပပာဆုိသည။် blame

ငုတ်

ငုတ် န ထငါကထ်တာကထ်ထောင်၍ ကျန်ရစထ်သာသစပ်င်၏ တစစ်တိတ်စထ်ဒေသ။ short stump

ငုတစ်တု် ကကဝိိ ထထောင်လျက။် ထုိေင်လျက။် in sitting position

ငုတစ်တုစ်တု် ကကဝိိ ငုတတ်တုထုိ်ေင်လျက။် in sitting position

ငုတစ်တုထုိ်ေင်၁ ကကဝိိ in sitting position

ငုတစ်တုထုိ်ေင်၂ န အလုပ်လကမ့ဲ် လူတန်းစား။ jobless/unemployed

ငုတတ်ိုက် န stake

စဉ်

(အရင့်လွန်၍) အပင်ထပါကခ်ါနီး ဒေညင်းသးီ။ (လူအသုံးမပပုပဲ) ထတာထတာင်ထဲေ၌သီးထသာ ဒေညင်းသးီ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အမ်ိထထောင်ပပုချန်ိ အရယွလွ်န်ထသာ။(မိန်းမ)၂၊ အထီေးတညး်ပဖစထ်သာ။
be past the prime of 
life စဉ်

စဉ်

စားထသာကစ်ရာ အကကားလစဟ်ာသည။် ပပတလ်ပ်သည။် ၂၊လုိချင်သညက်ို မရ၍စွဲလမ်းတပ်မကမ်ှု ပဖစထ်နသည။် ၃၊လုိချင်
အားကကးီပခင်း ပဖစသ်ည။် စဉ်

ဒုေဗ္ိဘကန္တရကပ် ဆုိကထ်ရာကသ်ည။် အစာထရစာ ငတမွ်တထ်ခါင်းပါးထသာ ထဘးဆုိကထ်ရာကသ်ည။်၂၊ အငမ်းမရစားချင်ပခင်း ပပင်းပပ
စာွပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

လူန,လူအ၊ အစမ်ွးအစမရှိသ။ူ လိမ္မာပါးနပ်မှုမရှိသကူို တင်စား၍ ထပပာဆုိထသာစကား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငတမွ်တထ်ခါင်း
ပါး စဉ်

မထိေန်းနုိင် မသမ်ိးနုိင်ထလာကထ်အာင်(စားချင်ပခင်း) အာသာဆန္ဓပပင်းပပထသာ အားပဖင့်။ စဉ်

မထိေန်းနုိင် မသမ်ိးနုိင်ထလာကထ်အာင်(စားချင်ပခင်း) အာသာဆန္ဓပပင်းပပထသာ အားပဖင့်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

မထံုေမထုိေင်း၊ သကွလ်ကတ်ကက်ကထသာ။(နှုတ်) သကွလ်က ်ဖျတလ်တထ်သာ။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငုတတ်တုထုိ်ေင်လျက။်၂၊(ဥပစာ) ပစည္း်ဥစာ္ ပျကစ်းီကန်ုခန်း၍ မညသ်ိ့ုမျှ စမ်ွးထဆာင်နုိင်ပခင်းမရှိပဲ။၃၊ ကကရံာမရ လကမ်ှိုင်ချ
လျက။် စဉ်

စဉ်

မရညှမ်လျား။ ထေင်ထေင်ရာှးရာှး(စိုကထူ်ေထေားထသာ) ပမင်ရထသာ အရာ။ စဉ်



.

ငုတတ်ိုင် န ထပမတင်ွစိုကထ်ေားထသာ တိုင်တို။ short stake

ငုတတ်တု် ကကဝိိ ထုိေင်လျက။် in sitting position

ငုတတ်တုတ်တု် ကကဝိိ ထုိေင်လျက။် in sitting position

ငုတတ်တုထုိ်ေင် ကကဝိိ အလုပ်လကမ့ဲ် လူတန်းစား။၂၊  မလှုပ်မရာှး ငငိမ်သကစ်ာွ။၃၊ ပစည္း်ဥစာ္ဆံုးပါးမှုထကကာင့် မညသ်ိုမ့ျှ စမ်ွးထဆာင်နုိင်ပခင်း မရှိပဲ။ jobless/unemployed

ငုတတ်ုံး န short stump

ငုတတ်ို န နိမ့်ပျပ်ပျပ်ရှိထသာ အငုတ။်၂၊ပျကင်ပိုထလငပီးထသာ ထစတပုီထုိေး အငုတအ်စ။ short stump

ငုတတ်ိုငုတစ် န ထရးှဦးက ငပီးပပတထ်အာင် လုပ်ကိုင်ပခင်းမပပုခ့ဲထသာ ကကင်းကျန်ရစသ်ည့် လုပ်ငန်း တစပုိ်င်းတစစ်။ left job

ငံ

ငံ ကကိ မတညမ်ငငိမ် ပဖစသ်ည။် ထဆာ့သည။် လှုပ်ရာှးသည။်၂၊ဣထနန္ဒမရထအာင် ကစားသည။် inconstant

ငံငမီငံပမက် ကကိ မငငိမ်မသကရ်ှိသည။်ဣထနန္ဒမရပဖစသ်ည။်၂၊ မတညမ်ငငိမ် ပဖစသ်ည။် ၃၊ အရကှရ်သည။် immodest

ငံပမက် ကကိ မငငိမ်မသကရ်ှိသည။်ဣထနန္ဒမရပဖစသ်ည။်၂၊ မတညမ်ငငိမ် ပဖစသ်ည။် ၃၊ အရကှရ်သည။် immodest

ငန်၁ နဝိ ငန်ထသာ အရသာရှိထသာ။ salty

ငန်၂ ကကိ ငန်ထသာ အရသာရှိသည။် salty

နဝိ အလွန်ငန်ထသာ အရသာရှိထသာ။ salty

ကကိ အလွန်ငန်ထသာ အရသာရှိသည။် salty

ငန်တရည် န အနညး်ငယင်န်ထသာ အရသာ။ salty

ငန်ပျကပ်ျက် န အနညး်ငယင်န်ထသာ အရသာ။ salty

ငန်း၁ န အဆိပ်ပပင်းထသာ ထခမမျို းကိုပခုံ၍ ထခါ်ထသာစကား။ poisonous snake

ငန်း၂ န သညး်ထပခ၊ ထလ၊ သလိပ်စသညတ်ိုထ့ကကာင့် ပဖစထ်သာထရာဂါ။ delirium of fever

ငန်း၃ န ပုိင်းထပခခဲွထဝငပီးထသာ တာဝန်ကျ လုပ်ကကွ။်၂၊တစဦ်းတစထ်ယာက ်အတကွသ်တမှ်တထ်ေားထသာ လုပ်ငန်း။ task

ငန်းကလုား န ဦးထခါင်းပုိင်း ညို မညး်ထသာ အဆင်းရှိထသာ ထခမတစမ်ျို း။ poisonous snake

န ထရကးူသည၌် လျင်ပမန်သညက်ို တင်စား၍ သုံးထသာ စကားလံုး။ fast

န fast

ငန်းကျား န အမညး်နှင့်အဝါထရာင် အကကွပ်ါထသာ ငန်းထခမတစမ်ျို း။ banded krait

ငန်းထကကာင် န ပါးမှနံထဘးထရာကထ်အာင် အနီစင်းပါထသာ ငန်းထခမတစမ်ျို း။ poisonous snake

ငန်းထစာင်း န တပခားငန်ထခမထေက ်အဆိပ်ပပင်းထေန်သည့် ငန်းထခမတစမ်ျို း။ copperhead rat snake

န ထဆးဘကဝ်င်ထသာ ပမုန်းအပင်တစမ်ျို း။ medicinal plant

ငန်းဆီး န ငန်းနှင့်ပကသ်တထ်သာ အဖျားထရာဂါများကို ကသုရထသာ ထဆး။

ငန်းဆံုးတိုက် ကကိ ပုိင်းကန ့၍် ခဲွထဝထပးထေားထသာ အလုပ်ကို အစအဆံုးတိုင်ထအာင် တစဆ်ကတ်ညး်ထဆာင်ရကွသ်ည။် succession

ငန်းတက် ကကိ

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အခကအ်လကက်ိုင်းပဖတထ်ေားထသာ (ကျို းထေားထသာ) သစပ်င်။ ငံုးတတိ ိ။ တိုသာွးထသာ အရာ။၂၊သားသမီး အထမွဆကခံ်မညသ် ူ
မရှိပခင်း။၃၊ တစက်ိုယတ်ညး် ။ အထီေးတည။်၄၊လူညန်ွတုံး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငန်ငန်
တကတ်က၁် စဉ်

ငန်ငန်
တကတ်က၂် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငန်းကးူ,ကးူ
ထရ၁ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ငန်းကးူ,ကးူ
ထရ၂ (ဥပစာ) ဣထနန္ဒမ့ဲ ထလာ်လညပ်ခင်း၌ တင်စား၍သုံးထသာ စကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငန်းထစာင်းလ
ယာ စဉ်

indigenoud medicine for 
delirium စဉ်

စဉ်

ထဝှးထစက့ို အပပင်းအထေန်ထိေခုိကမိ်ရာမှ အထနအထေားခကျွေတယ်င်ွးပခင်း၊ အထကကာကိုထိေခုိကပ်ခင်း စသညတ်ိ့ုထကကာင့် လွန်ကစဲာွ
နာကျင်၍ သတလိစတ်ကပ်ခင်းပဖစသ်ည။်

faint/lose 
consciousness စဉ်
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ငန်းတကသ်ွီး န ငန်းဖျားထရာဂါပဖစထ်နသ၏ူ ထသးွခုန်ပခင်း။ none

ငန်းပုပ် န အသကံကားလျှင် ပါးပျဉ်းထထောင်ကာ ကကျွေ၊ဲ နွား၊ တရိစိ္ဆာန်၊ လူပါမကျန်ထနာကသ်ိုလုိ့က၍် အန္တရာယပ်ပုတတထ်သာ ငန်းထခမတစမ်ျို း။ poisonous snake

ငန်းပုပ်နွယ် န ဆားငန်ရညမီှ်ရာတင်ွထပါကတ်တ၍် အပွင့်ပဖူကထလးပွင့်ထသာနွယပ်င်တစမ်ျို း။ creeper

ငန်းပပား န none

ငန်းဖမ်း ကကိ not knowing what to do

ငန်းဖျား န ငန်းနှင့်ပကသ်တ၍် ပဖစထ်သာ အဖျားထရာဂါဟသူမျှကိုပခုံ၍ ထခါ်ထသာ အမည။်

ငန်းရူး န ငန်းဖျားထရာဂါပပင်းထေန်ချကထ်ကကာင့်စတိထ်ဖါကပ်ပန်ထနသ။ူ lose sense

ငန်းရူးထေ ကကိ angry

ကကိ ဟိုထယာင်ထယာင်သညထ်ယာင်ထယာင်စကားကို မတညမ်ကကညထ်ပပာတတသ်ည။် ထေင်ရာပမင်ရာကို ထပပာတတသ်ည။် not knowing what to do

ငန်းလုိက် ကကိ not knowing what to do

ငန်းလယာ န medicinal plant

ငမ်း

ငမ်း ကကိ ဣထနန္ဒမရထအာင် အလွန်အမင်းစွဲလမ်းသည။် မကထ်မာသည။် desire ardently

ငမ်းငမ်းတက် ကကိ ဣထနန္ဒမရထအာင် အလွန်အမင်းမကထ်မာသည။်ဣထနန္ဒထိေန်းသမ်ိးမရထလာကထ်အာင် အာသာဆန္ဒပပင်းထေန်သည။် with ardor

ငမ်းမ၁ န အရကှက်င်း၍ ဣထနန္ဒမ့ဲထလာ်လညထ်သာ မိန်းမအား နိှမ်ချ၍ ထခါ်ထဝါ်ထသာ အမည။် none

ငမ်းမ၂ ကကိ အရကှ ်ဣထနန္ဒမ့ဲသည။်ထလာ်လညသ်ည။် ထဖါကပ်ပန်သည။် immodest

ငံု ့

ငံု ့ ကကိ ထထောင်ထနရာမှ ထအာကသ်ို ့ငုိကက်ျထစသည။် hold head down

ငံုခံ့ ကကိ endure

ငံုစ့ရစ် ကကဝိိ မညသ်တူစဦ်း တစထ်ယာကက်ိုမှ ဂရုမစိုကပဲ်။ အားလံုးစုံကို လျစလ်ျူပပုထသာ အားပဖင့်။ neglect

ငံုး န ချုံပုတထ်တာ၊ စပါးထတာ စသညတ်ို၌့ ကျကစ်ားထလ့ရှိထသာငှကင်ယတ်စမ်ျို း။ quail

ငံုးငံုးတို န ပျကစ်းီနီးပါးထရာကသ်ည့်တိုင်ထအာင် သုံးနှုန်း၍မရထအာင် တို၍သာွးထသာ အရာ။ ငံုးတ။ဲ bluntly

ငံုးတတိိ န bluntly

ငံုးပထတာက် န laburnum

န laburnum

ငံုးပင် န ငံုးပထတာက ်၊ငံုးပိကျန်ိထတာက၊်ငံုးရမီဝါသုံးမျို းကို ပခုံ၍ထခါ်ထသာအမည။် laburnum

ငံုးရမီဝါ န laburnum

ငုိ

ငုိ၁ နဝိ စိုစတွထ်သာ။ wet

ငုိ၂ ကကိ စတိနှ်လံုးညှို းငယပ်ခင်း၊ စတိဆုိ်းပခင်း၊ အခံရခကပ်ခင်းတိုထ့ကကာင့် မျကရ်ညထွ်ေကသ်ည။်ကျသည။် cry

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကတိဆံု် အထေကဆ်င့်တင်ွ ဖီလာကန့်လန့်( အထပါကထ်ဖါက၍် လညပ်တထ်အာင်)ထေည့်ရထသာ သစသ်ားပပား။ စဉ်

ငန်းထရာဂါ သညး်ထေန်စာွတိုးလာသည ်။(ဥပစာ) ထေင်ရာပမင်ရာ ထပပာတတသ်ည။် သတလိစင်ပီး ဟိုထယာင်ထယာင်သည်
ထယာင်ထယာင်လုိက၍် ထပပာတတသ်ည။် ထယာင်ယမ်း၍ ထပပာဆုိတတသ်ည။် စဉ်

high fever with 
delirium စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) (ငန်းထရာဂါပပင်းထေန်သကဲ့သိ့ု) ထဒေါသစတိ ်ပပင်းစာွပဖစသ်ည။် စဉ်

ငန်းလီငန်း
လုိက် စဉ်

ငန်းထရာဂါ သညး်ထေန်စာွတိုးလာသည ်။(ဥပစာ) ထေင်ရာပမင်ရာ ထပပာတတသ်ည။် သတလိစင်ပီး ဟိုထယာင်ထယာင်သည်
ထယာင်ထယာင်လုိက၍် ထပပာတတသ်ည။် ထယာင်ယမ်း၍ ထပပာဆုိတတသ်ည။် စဉ်

အရကွခ်ကျွေန်ခကျွေန်သယွသ်ယွ ်ခပ်ပပားပပား၊ အစမ်ိးထရာင်တင်ွ အနားတစဘ်ကတ်စခ်ျက ်အဝါအထကကာင်းပါထသာ ဂမုန်းအနွယဝ်င် 
ထဆးပင်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) သတူစပ်ါးကချို းဖ့ဲနိှမ်၍ ဘယလုိ်ပဲထပပာထပပာ တန့်ုပပန်ပခင်းကို မပပုပဲ ငငိမ်သကထ်နသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တို၍သာွးထသာ အရာ။ ၂၊ တစထ်ယာကထီ်ေးတညး်။ အထီေးသာ။၃၊ သားသမီးစသည ်အထမွဆကခံ်သ ူမရှိပခင်း။၄၊ အခကအ်လက ်
အတကမ်ျားမရှိထသာ သစပ်င်၊ ဝါးပင်စသည။် စဉ်

အပွင့်ငယ၍် အဝါထရာင် အဆုိင်းဆုိင်းတွဲလျက ်ပွင့်ထသာငံုးပင်(ငုပင်) တစမ်ျို း။ စဉ်

ငံုးပိကျန်ိ
ထတာက်

အထရာင်ဝါဝင်း၍ အပွင့်များအကိုင်းထပါ်တင်ွ အဆုပ်လုိက ်အခုိင်လုိက ်တွဲလျားပွင့်( အသးီရညှရ်ညှသ်းီထသာ)ငုပင်အမျို းအစား
တင်ွ ပါဝင်သည့်ငုပင်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

ထရမဝါထရာင် ပန်းပွင့်များတွဲလျက ်အဆုိင်းဆုိင်းပွင့်ထသာ ငံုးပင်(ငုပင်) တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ကကိ ငုိချင်ထသာထကကာင့်တန်ုတန်ုရရီ ီအသပံဖစထ်ပါ်သည။်

ကကဝိိ ငုိချင်ထသာထကကာင့်တန်ုတန်ုရရီ ီအသပံဖစထ်ပါ်လျက။် ငုိသပံါပါနှင့်။

ငုိကကာကကးီ ကကိ မရပ်မနားကကာရညှစ်ာွငုိသည။် cry

ငုိကကးီချ ကကိ ပပင်းထေန်စာွ ငုိထကကးသည။် cry

ငုိကကးီလံုးကကးီ ကကိ ပပင်းထေန်စာွအသထွံေက၍် ငုိသည။် cry

ငုိကကးီသံ န ပပင်းထေန်စာွဟစထ်ကကး၍ ငုိထသာအသ။ံ cry

ငုိကကျွေးီ ကကဝိိ ပပင်းစာွစးူရထှသာ အသပံဖင့်ဟစထ်ကကးငုိလျက။် cry

ငုိပခင်း န ငုိထသာအခါ ဖဲွ နဲွ့ ထ့ပပာဆုိ၍ ငုိထသာစကား။ cry

ငုိပခင်းချ ကကိ ငုိထသာအခါ ဖဲွ နဲွ့ ထ့ပပာဆုိ၍ ငုိသည။် cry

ငုိပခင်းစ၁ီ ကကိ အပဖစအ်ပျကအ်ထကကာင်းအရာစသညတ်ိုက့ို ဖဲွ နဲွ့ ၍့စကီာပတက်ာ ငုိယိုပမညတ်မ်းသည။် cry

ငုိပခင်းစ၂ီ န ငုိထသာအခါ ဖဲွ နဲွ့ ထ့ပပာဆုိ၍ ငုိထသာအပခင်းအရာ။ cry

ငုိပခင်းသယွ၁် ကကိ မိမိ၏ ပဖစပ်ျကခ့ဲ်သမျှထသာ အထကကာင်းအရာ များကို အစမှအဆံုးထိေကန်ုစင်ထအာင် ဖဲွ နဲွ့ ထ့ပပာဆုိ၍ ငုိသည။် cry

ငုိပခင်းသယွ၂် န မိမိ၏ ပဖစပ်ျကခ့ဲ်သမျှထသာ အထကကာင်းအရာ များကို အစမှအဆံုးထိေကန်ုစင်ထအာင် ဖဲွ နဲွ့ ထ့ပပာဆုိ၍ ငုိပခင်း။ cry

ငုိထတာင်း၁ ကကိ အငုိသန်သည။် ငုိလံုးကကးီသည။် cry

ငုိထတာင်း၂ န မရပ်မနားကကာရညှစ်ာွငုိတတပ်ခင်း။ ငုိတတသ်။ူ၂၊ယင်းသိုငုိ့ထသာသကူိုထခါ်ထသာ စကား။ cry

ငုိမ န မကကာခဏငုိတတသ်။ူ cry

ငုိမညး်သံ ကကိ ငုိချင်ထသာထကကာင့်တန်ုတန်ုရရီ ီအသပံဖစထ်ပါ်သည။်

ငုိယင့်ရညှ၁် ကကိ ကကာရညှစ်ာွမရပ်မနားငုိသည။် cry

ငုိယင့်ရညှ၂် န ကကာရညှစ်ာွမရပ်မနားငုိပခင်း။ ငုိထကကာရညှပ်ခင်း။ cry

ငုိယို ကကိ မျကရ်ညမ်ျားယိုစးီကျထအာင် ငုိသည။် cry

ငုိလံုးချ န ပပင်းထေန်စာွငုိထကကးပခင်း။ cry

ငုိလံုးသန် ကကိ အငုိသန်သည။် ငုိလံုးကကးီသည။် cry

ငုိ ့ နစ ငါတို။့ မိမိနှင့်တက ွအများကိုရညည်မန်း၍ ထပပာထသာဗဟဝှုစ ်စကား။ we

ကကဝိိ ထထောင်လျက။် မတမ်တရ်ပ်တညလ်ျက။် on end

ကကဝိိ ထထောင်လျက။် မတမ်တရ်ပ်တညလ်ျက။် on end

ပငာ

ပငာ ကကိ ဟစထ်အာ်သည။် shout

ပငား ကကိ လင်မယားအပဖစသ်ိုထ့ရာကသ်ည။် အမ်ိထထောင်ပပုသည။် ၂၊ ကကုံကကို ကသ်ည။်ထတွ က့ကုံသည။် marry

ငငိ

ငငိ ကကိ get entangled

ငုိကျသိံ
ထသာထသာနန့်၁

voice choked with 
emotion စဉ်

ငုိကျသိံ
ထသာထသာနန့်၂

voice choked with 
emotion စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

voice choked with 
emotion စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ငုိးထတာကငုိ်း
တိုး စဉ်

ငုိးတိုးထငါက်
ထတာက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စွဲကပ်သည။် စွဲယသူည။်၂၊လုိချင်သည။် မကထ်မာသည။် တပ်မကသ်ည။်၃၊ ကပ်သည။် တယွသ်ည။်၄၊ တစခု်နှင့်တစခု် 
အချတိအ်ဆကပ်ဖစသ်ည။် စဉ်



.

ငငိကပ် ကကိ တယွသ်ည ်။ ကပ်သည။် be afflicted

ငငိစန်ွး ကကိ သကိ္ခာပုဒ်ေ စသညတ်ိုက့ို ကျူးလွန်ထဖါကဖ်ျကမိ်သည။် implicate

ငငိတယွ် ကကိ တပ်ငငိ မကထ်မာသည။် တပ်မကသ်ည။် be afflicted

ငငီး ကကိ ပျင်းရသိည။် စတိပ်ျကသ်ည။်၂၊ နှစသ်ကပ်ခင်းကင်းသည။် bored

ငငီးငိွ့ ကကိ ပျင်းရသိည။် နှစသ်ကပ်ခင်းကင်းသည။် စတိပ်ျကသ်ည။် bored

န စတိလ်ကမ်အမီသာ ပဖစပ်ခင်း။ ထပျာ်ရမင်မှုမပဖစနုိ်င်ပခင်း ။ စတိပ်ျကလ်ကပ်ျကပ်ဖစပ်ခင်း။ bored

ငငီးအးီ ကကိ ထသာကကင်းထဝးသည။် ထအးငငိမ်းချမ်းသာသည။် peaceful

ပငု

ပငု ကကိ ရန်ငငိုးဖဲွ သ့ည။်၂၊စတိထဲ်ေ၌အခဲမထကျပဖစထ်နသည။်၃၊ ထပပာလုိရာကို မဖွင့်မထုေတမ်ထပပာဆုိပဲ စတိထဲ်ေတင်ွထိေန်းချုပ်ထေားသည။်

ပငုပငု ကကိ ရန်ငငိုးဖဲွ သ့ည။်၂၊စတိထဲ်ေ၌အခဲမထကျပဖစထ်နသည။်၃၊ ထပပာလုိရာကို မဖွင့်မထုေတမ်ထပပာဆုိပဲ စတိထဲ်ေတင်ွထိေန်းချုပ်ထေားသည။်

ပငူ ကကိ ရန်ထစာင်သည။် ခုိကရ်န်ပပုသည။်ရန်ထတွသ့ည။် မသင့်မတင့်ပဖစသ်ည။် be hostile

ပငူပငူ ကကိ ရန်ထစာင်သည။် ခုိကရ်န်ပပုသည။်ရန်ထတွသ့ည။် မသင့်မတင့်ပဖစသ်ည။်၂၊ မနာလုိဝန်တိုမှုပဖစသ်ည။် be hostile

ပငူမူ ကကိ သတူစပ်ါးအခွင့်သာသညက်ို မလုိလားမနှစသ်ကပ်ဖစသ်ည။် မနာလုိဝန်တိုမှုပဖစသ်ည။် be jealous

ထပငာ်

ထပငာ်၁ ကကိ မာနခကထ်ေန်သည။် ထဒေါသပဖင့်ကျယထ်လာင်ကကမ်းတမ်းစာွ ထပပာသည။်

ထပငာ်၂ န sour

ထပငာ်ငတင်တ် နဝိ rough

ထပငာ်ထတာ်ထတာ် နဝိ ထတာင့်တင်းမာထကျာထသာ၂၊ ကကမ်းတမ်းထသာ ။ မထချာထမွ ထ့သာ။ မနူးညံ့ထသာ ။ ၃။ချဉ်များထသာအရသာမျို းပဖစထ်သာ။

ပငင်း

ပငင်း ကကိ reject

ပငင်းကန် ကကိ အတင်းပယရ်ာှးသည။် reject

ပငင်းခံု ကကိ argue

ပငင်းချကထု်ေတ် န ဟတုမ်ဟတုမှ်န်မမှန် အထကကာင်းကို ထပပာဆုိရန်အတကွ ်ခုိင်လံုထသာစကား သိုမ့ဟတု ်အထထောကအ်ထေားစာ။ denial

ပငင်းဆန် ကကိ reject

ပငင်းဆုိ ကကိ reject

ပငင်းပယ် ကကိ လမဲဖယသ်ည။် လကမ်ခံနုိင်ထကကာင်း ပယသ်ည။် reject

ထပငာင့်

ထပငာင့်၁ ကကိ နာကျင်သည။် ထုိေးကန်သည။်ထအာင့်သည။် hurt

ထပငာင့်၂ န spike

ကကဝိိ ခံနုိင်စမ်ွးသညထ်ေက ်လွန်ကပဲပင်းထေန်ထသာဒေဏက်ို ခံစားရလျက။်၂၊ မခံသာမချသိာ နာကျညး်ထသာအားပဖင့်။ rankle

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
ငငီး
ထတာကထ်တာ
က် စဉ်

စဉ်

harbour a grudge or 
resentment စဉ်

harbour a grudge or 
resentment စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

rude/violent/rough/
harsh စဉ်

ငါးဟင်းချကရ်ာတင်ွ (ချဉ်ဟင်းချကရ်ာ၌) ချဉ်များ၍ ပဖစထ်သာ အရသာမျို း။ စဉ်

ကကမ်းတမ်းထသာ။ မထချာထမ့ွထသာ။၂၊(အသားအထရ စသည်) ထချာထမွထ့ေားပခင်း မရှိထသာ။ စဉ်

rude/violent/rough/
harsh စဉ်

တစထ်ယာကနှ်င့်တစထ်ယာက ်စကားအထပခအတင်ထပပာဆုိကကသည။်၂၊ တစစ်ုံတစခု်ထသာအမှုကစိတ္ိ့ုကို ပပုလုပ်ရန်ထစခုိင်ရာ၌ မ
လုိကန်ာနုိင်ထကကာင်း ဆုိသည။်၃၊ အထကကာင်းတစစ်ုံတစရ်ာ တင်ပပသညက်ို လကမ်ခံနုိင်ထကကာင်းဆုိသည။် စဉ်

စဉ်

တစထ်ယာကနှ်င့်တစထ်ယာက ်စကား(အလုအငင် မှန်မမှနစ်သညပ်ဖင့်)အထပခအတင ်ထပပာဆုိသည။် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တစထ်ယာကနှ်င့်တစထ်ယာက ်စကားအထပခအတင်ထပပာဆုိကကသည။်၂၊ တစစ်ုံတစခု်ထသာအမှုကစိတ္ိ့ုကို ပပုလုပ်ရန်ထစခုိင်ရာ၌ မ
လုိကန်ာနုိင်ထကကာင်း ဆုိသည။်၃၊ အထကကာင်းတစစ်ုံတစရ်ာ တင်ပပသညက်ို လကမ်ခံနုိင်ထကကာင်းဆုိသည။် စဉ်

တစထ်ယာကနှ်င့်တစထ်ယာက ်စကားအထပခအတင်ထပပာဆုိကကသည။်၂၊ တစစ်ုံတစခု်ထသာအမှုကစိတ္ိ့ုကို ပပုလုပ်ရန်ထစခုိင်ရာ၌ မ
လုိကန်ာနုိင်ထကကာင်း ဆုိသည။်၃၊ အထကကာင်းတစစ်ုံတစရ်ာ တင်ပပသညက်ို လကမ်ခံနုိင်ထကကာင်းဆုိသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

သစငု်တ။် ခလုတ။် ဆူး။ တသံင်း။ (ဥပစာ) အထနှာင့်အယကှ ်။ အတားအဆီး။ စဉ်

ထပငာင့်ထပငာင့်
နာ၁ စဉ်
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ကကိ မခံချမိခံသာထအာင် နာကျညး်သည။်၂၊ခံနုိင်စမ်ွးသညထ်ေကက်လွဲန် ပပင်းထေန်ထသာဒေဏက်ို ခံစားရသည။် rankle

ပငမ်း န အပမင့်တင်ွထဆာကလု်ပ်ထေားထသာ စင်။၂၊ အထထောကအ်ထေားအထပခခံ။ ကိုးကားစရာ။ scaffolding

ငငိန် ့

ငငိန ့် န

ငငိမ် ကကိ လှုပ်လှုပ်ရာှးရာှးမရှိသမ်ိထမွသ့ည။်၂၊ အသပံမညပ်ခင်း မရှိ။ silent

ငငိမ်ဆိတ် ကကိ လှုပ်ရာှးပခင်းအသပံမညပ်ခင်း၊ ထပပာဆုိပခင်းစသညတ်ို ့မရှိပဖစသ်ည။် silent

ငငိမ်ဝပ် ကကိ လှုပ်ရာှးဆူပူမှု ကင်းထဝသည။်၂၊ မထဖါကမ်ပပန် တညတ်ံ့သည။် silent

ငငိမ်သက် ကကိ တညက်ကညသ်ည။်ထဖါကပ်ပန်မှုမရှိပဖစသ်ည။် silent

ငငိမ်သမ်ိ ကကိ အထူေးငငိမ်သကသ်ည။် silent

ငငိမ့် ကကိ သာယာနှစသ်ကမ်ှုရှိသည။် ပီတရိသာ ခံစားရမှုရှိသည။်၂၊ သမ့်ိထမွ နူ့းညံ့သည။် pleasant

ငငိမ့်ထညာင်း၁ ကကိ အာရံုကိုနှစသ်ကစ်ာွ ခံစားရသည။်စတိတ်င်ွ နှစသ်ကခ်ျမ်းထပမ့စာွခံစားရသည။် pleasant

ငငိမ့်ထညာင်း၂ န သာယာချို ထအးထသာ အသ။ံ နာထပျာ်ဖွယထ်ကာင်းထသာ အသ။ံ pleasant

ငငိမ်း နဝိ ငငိမ်သကထ်သာ။၂၊ ဆင်းရပူဲပန်ပခင်း။ လှုပ်ရာှးပခင်း။ ထနှာင့်ယကှပ်ခင်း စသညတ်ိုမှ့ ကင်းထဝးထသာ။ die out

ငငိမ်းချမ်း နဝိ peace

ငငိမ်းအးီ ကကိ အဆင်းအရ ဲအပူအပန်မရှိ ကင်းမ့ဲကန်ုဆံုးသည။် ease/quietude

ငငို

ငငိုပငင် ကကိ ဆင်းရသဲည။် ပင်ပန်းသည။် ခကခဲ်သည။် displeasure

ငငိုငငိုပငင်ပငင် ကကိ ဆင်းရသဲည။် ပင်ပန်းသည။် ခကခဲ်သည။် displeasure

ငငို ့ နစ ငါတို။့ မိမိနှင့်တက ွအများကိုရညည်မန်း၍ ထပပာထသာဗဟဝှုစ ်စကား။ we

ငငိုး ကကိ frighten

ငငိုးငငိမ့် ကကဝိိ သာယာညင်ထပျာင်းစာွ။လှုပ်လှုပ်ရရွ။ွ pleasingly

ငငိုးရန် ကကိ ရန်သ။ူ enemy

ငွါး

ငွါး ကကဝိိ ထထောင်လျက။် ပမာဏအားပဖင့် အလွန်ပမင့်မားလျက။် lofty

ငွါးငွါး ကကဝိိ ထေင်ထေင်ရာှးရာှး။ obvious

ငွါးငွါးစင့်ွစင့်ွ ကကဝိိ တင့်တယစ်ာွ။၂၊ အလွန် ပမင့်မားကကးီမားထသာ အားပဖင့်။၃၊ထငွထရာင်ကဲ့သို ့ထတာကထ်ပပာင်လျက။် dazzling/propetly

ငိွ့

ငိွ့ ကကိ vapour/steam/smoke

ငိွ့ငိွ့ ကကဝိိ ပဖညး်ညင်ှးသာယာစာွ။ အနညး်ငယမ်ျှ။ မထပပာပထလာက။် a little

ငီွ န money

ထပငာင့်ထပငာင့်
နာ၂ စဉ်

စဉ်

(ငါးရာှရန်အတကွ်)ငါးများ ခုိရန ်ပမစထ်ချာင်း၊ အင်းအိုင်စသည်တိ့ု၌ သစခ်က၊်ဝါးခက်တိ့ုကို စုပံု၍ချထေားထသာ သစခ်က၊် ဝါးခက်
အစ။ု(ယင်းအစအုပံုကို ယင်းပပားပဖင့်ဝုိင်း၍ ငါးရာှသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငငိမ်သကထ်သာ။ကိုယစ်တိဆ်င်းရပူဲပန်ထအာင် လုပ်ပခင်း၊ဆူပူမှုပဖစထ်အာင် လှုပ်ရာှးပခင်း၊ ဝင်ထရာကစ်ကွဖ်ကပ်ခင်း စသညတ်ိ့ုမှကင်း
သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အသပံဖင့်ထကကာကထ်စသည။် ရွ့ံထစသည။် လန့်ထစသည။် လှန့်သည။်၂၊မုန်းသည။်၃၊ ရန်ငငိုးဖ့ဲွသည။် ရန်ရာှသည။် ရန်ပပုရန် 
ကကရံယွသ်ည။် ၄ ၊ ဖျကဆီ်းသည။် ပျကစ်းီထစသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထင့ွ။ အခုိးအလျှံ(စတိ်) အာရံု(တမ်းတလျက်) အာသာ(မထပပ) ။ စဉ်

စဉ်

ရတနာထဲေတင်ွ ပါဝင်သည့်တင်ွးထွေက ်သတ္ု ပဖူတစမ်ျို း။၂၊ ကျပ်အားပဖင့် တန်ဖုိးသတမှ်တထ်ေားထသာ ဒေဂမင်္ဂါးသိ့ုမဟတု ်စက္က ။၃၊ 
အထရာင်းအဝယပ်ပုလုပ်ရာတင်ွ ပစည္း်တိ့ုနှင့် ဖလှယရ်ထသာ (ဒေဂမင်္ဂါး)စက္က ။ စဉ်
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ငီွကိုင် န ဘဏ္ဍာထငွစာရင်း စသညက်ို လုပ်ကိုင်ရသ။ူဘဏ္ဍာထငွစာရင်းကို ရင်ှးရသ။ူ cashier

ငီွကန်ုကကးီကျ၁ ကကိ ထငွထကကးအကန်ုအကျခံ၍ လုပ်ထသာ်လညး် ဘာတစခု်မှလညး်အကျို းမထေင်အရာမထရာက ်အချညး်နီှးပဖစသ်ည။် expense/expenditure

ငီွကန်ုကကးီကျ၂ န ထငွကိုသုံးစွဲသပဖင့် ကန်ုကျပခင်း။ expense/expenditure

ငီွကန်ုလူပန်း န အချညး်နီးပဖစပ်ခင်း။ အဆင်မထပပမှု ပဖစပ်ခင်း။၂၊ အဘကဘ်ကမှ် ထအာင်ပမင်မှုမရှိပဲ ယင်ွးထဖါကပ်ခင်း။

ငီွကကးီ န money

ငီွချပ် န ထငွကျပ်။ money

ငီွစား၁ န သတူစပ်ါးထံေမှ ထချးယထူေားထသာ ထငွကို ပပန်လညတ်စဖ်န်မထပးဆပ်ပဲ ထေားသ။ူ take bribe

ငီွစား၂ ကကိ take bribe

ငီွစားနဂါး န take bribe

ငီွစု ကကိ ထနာကထ်နာင်လုိသည့်အခါ ရထအာင်မှန်းငပီး မသုံးမသပဲဲ ထိေန်းသမ်ိးထေားသည။် save money

ငီွစင် န ပဖူစင်ထသာ ထငွ။ သကသ်ကထ်သာ ထငွ။ထငွပဖင့်ပပုလုပ်ထေားထသာ ဒေဂမင်္ဂါးအသပပာ။ ထငွစ။ silver trinkets

ငီွညှ့ဲ ကကိ လိမ်လညလှ်ည့်ပတ၍် ပဖစထ်စ ထကကာကထ်အာင်လုပ်၍ ပဖစထ်စ၊ တနညး်နညး်ပဖင့် ထငွထွေကထ်အာင် လုပ်သည။် (of money)extort

ငီွတပူန်း န သစခွ်ပန်းတစမ်ျို း။ orchid

ငီွတင် န ပစည္း်ချင်းလဲလညရ်ာ၌ တန်ဖုိးနညး်သထံူေမှထပးရထသာ ထငွ။ none

ငီွတိုကစ်ိုး န ပစည္း်ဥစာ္ ထငွဘဏ္ဍာကို ထိေန်းသမ်ိးထစာင့်ထရာှကရ်သ။ူ butler

ငီွတိုကထိ်ေန်း န ဘဏ္ဍာထငွကို ထိေန်းသမ်ိးရသ။ူ butler

ငီွထတာင် န ထငွထရာင်ကဲ့သို ့ထတာကပ်ထသာ ထတာင်။၂၊ထတာင်၏အမည။် silver mountain

ကကိ ထငွဝင်များသည ်။ ထငွအရများသည။် လကလ်ာဘ ဝင်သည။် make money

ငီွတိုးချ ကကိ ထငွကိုအတိုးပဖင့် ထချးသည။် lend money on interest

ငီွတင်ွးတူ ကကိ ထငွရစရာအထကကာင်း။ ထငွဝင်စရာ အထကကာင်း။

ငီွထုိေး ကကိ မိမိအလုိသိုပ့ါထအာင် တစဘ်ကသ်ားအား ထငွကို လကထ်ဆာင်တစံိုး ထပးသည။် give bribe

ငီွဒေဏ် န တစစ်ုံတစရ်ာပပစမ်ှုအတကွ ်ဒေဏအ်ပဖစထ်ပးထဆာင်ရထသာထငွ။ fine

ငီွနရတ် န ထတာကထ်ပပာင်ထသာ အဖုိးတန်ထကျာကမ်ျကရ်တနာ တစမ်ျို း။ jewel

ငီွပင်ထပါက် န ဝင်ထငွထကာင်းသည။် ထငွဝင်များသည။်၂၊ တစစ်ုံတစခု်ထသာလုပ်ငန်းမှ အလွယန်ညး်ပဖင့် ထငွကို အများအပပား ရရှိသ။ူ make money

ငီွဖင်ထပါက် ကကိ မကန်ုသင့်ပဲကန်ုရသည။် ရသမျှ အဖတမ်တင်ပဖစသ်ည။် expense/expenditure

ငီွယား န have money tbum

ငီွရထပါက် န

ငီွရးီကကးီရးီ န ထငွထကကးကစိ။္ ထငွ၏ အထပခအထန။ currency

ငီွရမင် ကကိ ထငွဝင်များသည ်။ ထငွအရများသည။် လကလ်ာဘ ဝင်သည။် make money

ငီွလည် ကကိ သုံးစွဲရန် လကထဲ်ေတင်ွထငွရှိသည။် have money

စဉ်

စဉ်

စဉ်

waste of money and 
labour စဉ်

အထရာင်းအဝယပ်ပုလုပ်ရာတင်ွ တန်ဖုိးချင်းထေား၍ ထပးရထသာ (ဒေဂမင်္ဂါး) စက္က ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အဂတလုိိက၍် တစံိုး(လာဘ်) စားသည။်န တစံိုးစားသ။ူ စဉ်

(ဥပစာ)အဂတလုိိကစ်ား၍ ထပးသမျှထသာ ထငွ၊ ရသမျှလကလ်ာဘတိ့ုကို လကခံ်၍ တစံိုးစားသ။ူ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငီွထတာင်း
ထေမ်း. စဉ်

စဉ်

opportunity to make 
money စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

ထိေထသာ်လညး်ထကာင်း၊ ယထူသာ်လညး်ထကာင်း၊ သုံးစွဲထသာ်လညး်ထကာင်း အစားပပန်မထေားလျင် လူကိုယားထစတတသ်ညဆုိ်ထသာ 
ထငွတစမ်ျို း။၂၊ ပမင်လျှင် သုံးစွဲချင်မှုပဖစထ်ပါ်လာပခင်း။ စဉ်

ထငွရစရာနညး်လမ်း။ ထငွဝင်စရာနညး်လမ်း.။
opportunity to make 
money စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ငီွလှည့် ကကိ တစဦ်းတစထ်ယာကထံ်ေမှ ထငွထချးယသူည။် lend

ငီွလမဲ ကကိ ထငွကို တစဦ်းလကမှ်တစဦ်းလကသ်ို ့ထပပာင်းထပးသည။် remit

ငီွသား န သကသ်ကထ်သာ ထငွသတ္ု။ထငွဒေဂမင်္ဂါး။ silver coin

ငီွသးီ ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ လုပ်ငန်းကို လုပ်ထဆာင်ရာမှ ဝင်ထငွများစာွရရှိသည။် made of money

ငီွသျှင်ကကးီသျှင် န ပစည္း်ဥစာ္ ချမ်းသာကကယဝ်သ။ူ ၂၊သတူစပ်ါးအားထငွထချးသ။ူ pawnbroker

ငီွအသပပာ န ထငွဒေဂမင်္ဂါး။ silver coin

ငှ

ငှ၁ ကကဝိိ ထနရာအနံှအပပား။ အကကင်းအလပ် မရှိပဲ။ distribute equally

ငှ၂ ကကိ ထဝထပးသည။်၂၊ အပျအံနံှထ့ရာကရ်ှိထအာင်ပုိသ့ည။် ပဖန ့ခ်ျသီည။် distribute equally

ငှါ၁ န object

ငှါ၂ သမ် ပပုထတာ့မည ်၊ ပဖစထ်တာ့မညဟ်ထူသာ အကျို းကိုထမျှာ်ကိုး၍ ညမန်ပပထသာ စကားလံုး။ for

ငါှး ကကိ အခုိကအ်တန ့ယ်သူည။် အခုိကအ်တန ့အ်သုံးပပုသည။် borrow

ငှါးခ န သတူစပ်ါးပုိင်ဆုိင်သည့် သကရ်ှိသကမ့ဲ်ကို ထခတ္တ မျှထစခုိင်းအသုံးပပုသည့် အတကွထ်ပးရထသာ အခထကကးထငွ။ fee

ငှါးခံ ကကိ သတူစပ်ါးထံေတင်ွ အထစအပါး၊ အထစအခုိင်း ထနသည။် servant

ငှါးရမ်း ကကိ ငှါးသည။် borrow

ငှါးသုံး ကကိ ထခတ္တ ခဏငှါးယ ူအသုံးပပုသည။် rent

ငှက်

ငှက် န bird

ငှကက်လုား န black neck stork

ငှကက်ကးီ န stork

န stork

န stork

ငှကက်ကးီထဝပူ န ရညှထ်သာနှုတသ်းီ၊ ရညှထ်သာလညတ်၊ံ တိုထသာထပခတရံှိငပီး ထရတင်ွကးူ၍ အစာရာှထလ့ရှိထသာ ငှကက်ကးီတစမ်ျို း၊ ငှကက်ကးီဝန်ပုိ။ pelican

ငှကက်ကးီထဝပုိ န ရညှထ်သာနှုတသ်းီ၊ ရညှထ်သာလညတ်၊ံ တိုထသာထပခတရံှိငပီး ထရတင်ွကးူ၍ အစာရာှထလ့ရှိထသာ ငှကက်ကးီတစမ်ျို း၊ ငှကက်ကးီဝန်ပုိ။ pelican

ငှကခ်ျးီခံ န bamboo wall

န useless

ငှကစ်ာ န ထနစ့ဉ်ထနတ့ိုင်း ကသုိုလ်ထကာင်းမှုအပဖစ ်ငှကတ်ိုက့ိုထကကျွေးထမွးထသာ အစာ birdseed

ငှကစ်တုမ်ှို န mushroom

ငှကစ်မ်ိးမှို န mushroom

ငှကဆုိ်း န screech owl

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(တစစ်ုံတစခု်ထသာ) ဝတ္ု ။ ပစည္း်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငှကဟ်သူမျှကို ပခု၍ံ ထခါ်ထသာစကားလံုး။၂၊ ငှကသ်တ္တဝါတိ့ု၏ ထအာ်ပမညသ်ကံို အထကကာင်းပပု၍ ထကာင်းကျို းမထကာင်းကျို းကို ပပ
ထသာ အထကကာင်းနိမိတ။် စဉ်

နကထ်ကျာထသာအထရာင်၊ ရညှထ်သာလညတ်၊ံ ရညှထ်သာနှုတသ်းီ၊ ရညှထ်သာထပခတရံှိငပီး ထရကမ်းစပ်တင်ွကျကစ်ားထလ့ရှိထသာ 
ငှကက်ကးီတစမ်ျို း။ စဉ်

ရညှထ်သာလညတ်ဝံါ(အထမွးမထပါက်) ၊ ရညှထ်သာနှုတသ်းီဝါ၊ ရညှထ်သာ ထပခတဝံါ၊ နကထ်ကျာထသာထတာင်ပံ၊ ထပပာင်ထသာဦးထခါင်း
ရှိ၍ ထရကမ်းစပ်တင်ွကျကစ်ားထလ့ရှိထသာ ငှကက်ကးီတစမ်ျို း။ ငှကက်ျား။ စဉ်

ငှကက်ကးီ
ထပါင်တရံညှ်

ရညှထ်သာလညတ်ဝံါ(အထမွးမထပါက်) ၊ ရညှထ်သာနှုတသ်းီဝါ၊ ရညှထ်သာ ထပခတဝံါ၊ နကထ်ကျာထသာထတာင်ပံ၊ ထပပာင်ထသာဦးထခါင်း
ရှိ၍ ထရကမ်းစပ်တင်ွကျကစ်ားထလ့ရှိထသာ ငှကက်ကးီတစမ်ျို း။ ငှကက်ျား။ စဉ်

ငှကက်ကးီထပါင်
ရညှ်

ရညှထ်သာလညတ်ဝံါ(အထမွးမထပါက်) ၊ ရညှထ်သာနှုတသ်းီဝါ၊ ရညှထ်သာ ထပခတဝံါ၊ နကထ်ကျာထသာထတာင်ပံ၊ ထပပာင်ထသာဦးထခါင်း
ရှိ၍ ထရကမ်းစပ်တင်ွကျကစ်ားထလ့ရှိထသာ ငှကက်ကးီတစမ်ျို း။ ငှကက်ျား။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ဓနိမုိးရာတင်ွ အမုိး၏ထအာကဖ်က ်အနားစန်ွး(တစံကင်မိတ်)တင်ွ ထေည့်ရထသာ(ဝါးပခမ်းကို ခပ်ကကားကကားအကကွထ်ဖါ်၍ ရက်
ထေားထသာ မျကက်င်ွး) ထေရငံယ။်(ကကကခ်ျီးခံ ဟလုညး်ထခါ်သည။်) စဉ်

ငှကထ်ပခာကစ်ာ
နှင် (ဥပစါ) အသုံးမကျသ။ူ အရာမဝင်သ။ူ စဉ်

စဉ်
မုိးဦးကာလတင်ွ ထတာင်ပ့ုိမှိုကဲ့သိ့ုထပါကထ်သာမှိုမျို း။(အချို ထ့နရာတင်ွ မုိးဦးကျထပါကထ်သာမှိုကိုထတာင်ပ့ုိမှိုထခါ်၍ မုိးထနှာင်းထပါက်
ထသာ မှိုကို ငှကစ်တုမ်ှို၊ငှကစ်မ်ိးမှိုထခါ်သည။်အချို ထ့နရာတင်ွ မုိးထနှာင်းထပါကထ်သာမှိုကိုထတာင်ပ့ုိမှိုထခါ်၍ မုိးဦးထပါကထ်သာမှိုကို ငှက်
စတုမ်ှို၊ ငှကစ်မ်ိးမှိုဟလုညး် ထခါ်ကကသည။်) စဉ်
မုိးဦးကာလတင်ွ ထတာင်ပ့ုိမှိုကဲ့သိ့ုထပါကထ်သာမှိုမျို း။(အချို ထ့နရာတင်ွ မုိးဦးကျထပါကထ်သာမှိုကိုထတာင်ပ့ုိမှိုထခါ်၍ မုိးထနှာင်းထပါက်
ထသာ မှိုကို ငှကစ်တုမ်ှို၊ငှကစ်မ်ိးမှိုထခါ်သည။်အချို ထ့နရာတင်ွ မုိးထနှာင်းထပါကထ်သာမှိုကိုထတာင်ပ့ုိမှိုထခါ်၍ မုိးဦးထပါကထ်သာမှိုကို ငှက်
စတုမ်ှို၊ ငှကစ်မ်ိးမှိုဟလုညး် ထခါ်ကကသည။်) စဉ်

ညဉ့်အခါတင်ွ ရုန်းရင်းထသာ အသပံဖင့် ထအာ်ပမညတ်တထ်သာ ထကာင်းကျို းမထကာင်းကျို းဟယုဆူထသာ ငှကင်ယတ်စမ်ျို း။(ခင်ပုပ်၊ 
လင်းတ၊ တစတ်တီးူ စထသာ ငှကမ်ျားကိုငှကဆုိ်းဟ ုအချို ထ့သာထဒေသများတင်ွ သတမှ်တခ်ျကပ်ပုကကသည။်) စဉ်
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န none

န ပ့ဲနိမ့်၍ ဦးထထောင်လျက ်သစတ်ုံးတစခု်တညး်ကို ထွေင်းထေားထသာ သစတ်ုံးထလာင်း။ none

ငှကနှ်င်ရုပ် န လယယ်ာကိုင်းတိုတ့င်ွ စပါးစားရန်ကျထရာကလ်ာထသာ ငှကတ်ိုမ့လာဝန ့ထ်အာင် လုပ်ထေားထသာ အရုပ်။ scarecrow

ငှကပ်ျင်း န screech owl

ငှကဖ်င်နီ န bird

ငှကဖ်ျားသင့် န ငှကဖ်ျားထရာဂါ ပဖစသ်ည။် ငှကဖ်ျားမိသည။် Contract malaria

ငှကပ်မတန်ား န ဘရုားထစတ၊ီ ထကျာင်း၊ နန်းပပဿဒ်ေထဆာင်တို၏့ အပမင့်ဆံုးအခကျွေန်ထိေပ်ဖူးတင်ွ ကကကလ်ျှာသဖွယ ်ပပုလုပ်ထေားထသာအရာ။ vane

ငှကထ်ယာကမ် န မဲွပပာထရာင်အဆင်းရှိငပီး မညး်နကထ်သာ နှုတသ်းီရှိထသာ ငှကတ်စမ်ျို း။ bird

ငှကယ်တု် န night raven/fishing owl

ငှကရ်င်းတန်ွး န ထပခတနှံင့်နှုတသ်းီရညှင်ပီး ထရကမ်းစပ်၌ ကျကစ်ားထလ့ရှိထသာ ငှကတ်စမ်ျို း။ bird

ငှကဝ်ါထသျှ န bird

ငှကသ်ရမ်းထေ န ငှကဆုိ်းငှကယ်တုတ်ို၏့ ကကမ်းတမ်းစာွ ပမညတ်န်ွထသာအသ။ံ night raven/fishing owl

ငှကသ်င့် ကကိ none

ငှကသ်ိုက် န ငှကသ်တ္တ ဝါတို၏့ ခုိထအာင်းမီှတင်းရာ အထဆာကအ်အုံ။ nest

ငှကထ်သျှ န တကရ်ညှပ်ဖင့် ထလှာ်ခတသ်ည့်ထလှငယတ်စမ်ျို း။ သမ္ပန်။ sampan

စ

စ၁ န 6 of burmese consonant

စ၂ န အဦး။ အစ။ ပထေမ။ Begin/first

စ၃ ကကိ အဦးအလျင်ပပုသည။် တစခု်ခုကိုစတင်စစီဉ်သည။်၂၊ ထနာကသ်ည။် ကျစီယသ်ည။် Start/kid

စ၄ ကကိ first

စ၅ န စတင်ကကစံညရ်ထသာ အထပခခံ အထကကာင်းရင်းစနစ။် reason

စ၆ န none

စ၇ ကကိ Newly completed/start

စ၈ စညး် အရင်းခံကကယိာ၏ အနကက်ိုထလးနကထ်စလုိထသာ စကားလံုး။

စကာ န ကျယဝ်န်းထသာ ထနရာ ။ ဌာန။၂၊ ချဲ ထွ့ေင်၍ ထပပာထသာစကား။ spacious

စကာကျယ် ကကိ exaggerate

စကား၁ န speech

စကား၂ စညး် unsure

ကကိ long speak

န အကျို းရှိထသာ စကား။ မဂမင်္ဂလာရှိထသာ စကား blessed

ငှကထ်တာက်
ကျာ န-ထခါကယ်ာငှက် စဉ်

ငှကတ်ုံး
ထလာင်း စဉ်

စဉ်

ညဉ့်အခါတင်ွ နာမကျန်းသညူညး်တာွးသကဲ့သိ့ုပမညတ်တင်ပီး လညတ်တံို၍ ပဖူထသာ အထရာင်ရှိထသာ ၊ နိမိတမ်ထကာင်းထသာ 
ငှကဆုိ်းတစမ်ျို း။ စဉ်

 ဦးထခါင်းတင်ွ အထမာကသ်ဖွယ ်အထမွးများပါရှိငပီး ဖင်တစဝုိ်ကတ်င်ွလညး် နီရထဲသာအထမွးများပါရှိကာ အသသံာယာစာွ ပမည်
တတသ်ည့်ငှကင်ယတ်စမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ညဉ့်အခါတင်ွ ရုန်းရင်းထသာ အသပံဖင့် ထအာ်ပမညတ်တထ်သာ ထကာင်းကျို းမထကာင်းကျို းဟယုဆူထသာ ငှကင်ယတ်စမ်ျို း။(ခင်ပုပ်၊ 
လင်းတ၊ တစတ်တီးူ စထသာ ငှကမ်ျားကိုငှကဆုိ်းဟ ုအချို ထ့သာထဒေသများတင်ွ သတမှ်တခ်ျကပ်ပုကကသည။်) စဉ်

စဉ်

သစပ်င်ဖျားများတင်ွနား၍ သာယာစာွသဆုိီပမညတ်တထ်သာ အဆင်းဝါသည့်ငှကတ်စမ်ျို း။( ဧည့်သညမ်ျားထရာကမ်ညဆုိ်လျှင် 
အမ်ိအနီးပတဝ်န်းကျင်တင်ွ မပပတမ်လပ်ပမညထ်လ့ရှိသည။် ယင်းငှကက်ို ဧည့်လာငှက၊် ကတင်းထဆာ်ငှက၊် နိမိတဖ်တငှ်ကလ်ညး်
ဟ၏ူ။) စဉ်

စဉ်

(ဥပစါ) တစခု်ခုထသာ အထကကာင်းထကကာင့်မထမျှာ်လင့်ပဲ တစစ်ုံတစရ်ာ မထကာင်းထသာ အကျို းပကသ်တလ်ာသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဗျညး်သုံးဆယ့်သုံးလံုးတင်ွ ထပခာကလံု်းထပမာက်'စ'အက္ခရာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

လုပ်ငန်းတစခု်ခုကို စတင်လုပ်ထဆာင်ရာ၌ မထပပပပစထ်သာ အထပခအထနပဖစထ်နပါက ရခုိင်ထဝါဟာရအထနပဖင့် အဓိပ္ပါယထ်ပါ်လွင်
ထအာင် ထလးထလးနကန်ကအ်သုံးပပုသည။်၂၊ ရန်ပဖစထ်အာင် ဦးစာွပပုလုပ်သည။် စဉ်

စဉ်

စဝဂမင်္ဂ နံထကာကထ်ဝါဟာရတင်ွ ဦးစာွစတင်ဆုိရထသာ အက္ခရာ ။ စ၊ ဆ၊ ဇ၊ဈ၊ည၊ (အဂမင်္ဂါနံ အသုံး)။ စဉ်

လုပ်ငန်းတစရ်ပ်ရပ်ကို လုပ်ရာတင်ွ အဆံုးသတင်ပီးစးီပခင်းကိုပပရာ၌ လညး်ထကာင်း၊ စ၍ ပပုလုပ်ရာတင်ွလညး်ထကာင်း အသုံးပပု
သည။်(စပါးကကတိင်ပီးစ။ စာချုပ်ချုပ်ငပီးစ။ ထကျာင်းဖွင့်စ။ လယထွ်ေန်ငပီးခါစ။) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

support to be 
meaningful စဉ်

စဉ်

အလုိများသည။် ထကျနပ်နုိင်ခ့ဲသည။် စတိဆ်န္ဒ ထူေးထထွေများပပားသည။် ထချးများသည။် ၂၊ (စကားကို)  ချဲ့ထွေင်၍ ထပပာသည။် စဉ်

လူမျို းတစမ်ျို း၏ထပပာဆုိချက ်အဓိပ္ပါယရ်ှိထသာ ခမကဟ်ထသာအသ။ံ ၂၊ ဘာသာ။ ၃၊ တစစ်ုံတစခု်ပဖစပ်ျကမ်ှုကို ထုေတထ်ဖါ်ထပပာဆုိ
ထသာ အထကကာင်းအရာ။ ၄၊ ကျဉ်းကျဉ်းနှင့် လုိရင်းပပည့်ထသာ ထပပာဆုိချက။် ၅၊ အစဉ်လကသ်ုံးထပပာဆုိထသာ စကား။ စဉ်

ကကယိာကို ကကယိာနာမ်သိ့ု ထပပာင်းလဲရာတင်ွထနာကက်ဆကတ်ွဲရထသာ စကားလံုး။ မထသမချာ တတိကိျကျမဟတုပဲ် ယုံမှား
သသံယပဖင့် ။ စဉ်

စကား
ထကာင်း၁

စကားကိုအာရံုစးူစိုက၍် စတိဝ်င်စားစာွ ထပပာဆုိသည။် စကားကို စတိပ်ါကိုယပ်ါအားရပါးရ ထပပာဆုိသည။် စကားကို အဆံုးမ
သတနုိ်င် ပဖစသ်ည။် စဉ်

စကား
ထကာင်း၂ စဉ်



.

စကားကန်ု၁ ကကိ ထနာကထ်ေပ်ထပပာဆုိစရာပင် မရှိပဖစသ်ည။် speechless

စကားကန်ု၂ န အငပီးသတထ်ပပာဆုိထသာစကား။ ကန်ုစင်ထအာင်ထပပာလုိကင်ပီးထသာ စကား။ the final talk

စကားကျယ် န ထပပာဆုိထသာသ၏ူ ဂုဏစ်သညတ်ိုနှ့င့် မလုိကထ်လျာထအာင် လွန်က၍ဲ ထပပာဆုိထသာစကား။ speed upward

စကားကကးီ ကကိ အမှန်ထေကပုိ်လွန်၍ ထပပာဆုိသည။်ချဲ ထွ့ေင်၍ ဝါကကားထပပာဆုိသည။် boast

ကကဝိိ အလွန ့အ်လွန်။ ပုိမုိလွန်ကလဲျက။် extremely

ကကိ verbose

စကားကကျွေံ ကကိ ထပပာသင့်သည့်စကားထေက ်ပုိမုိလွန်က၍ဲ ထပပာသည။်

စကားကကယ် ကကိ စကားကို အမျို းမျို းအထထွေထထွေလည့်ပတ၍် ထပပာဆုိနုိင်စမ်ွးရှိသည။် fluent

စကားကကင်း န ထပပာရန်လွတက်ျန်လုိကထ်သာ စကား။

စကားခင်း ကကိ ပရသိတတ်ိုစ့တိဝ်င်စားလာထအာင် စကားကို ပလ္လ င်ခံ၍ ထုေတထ်ဖါ်ထပပာကကားသည။် throne speech

ကကိ prologue

စကားချဲ ထုိ့ေး ကကိ စကားကိုအကျယ ်ချဲ ထွ့ေင်၍ ထပပာဆုိသည။်

စကားချက် ကကိ အနကအ်ဓိပ္ပါယ ်သကထ်ရာကထ်သာစကား။ the words

စကားချပ်၁ ကကိ parenthesis

စကားချပ်၂ န ယင်းသို ့ထေည့်သင်ွးထဖါ်ပပလုိကထ်သာစာ။ parenthesis

စကားခွန်း န အနကအ်ဓိပ္ပါယတ်စစ်ုံတစရ်ာ သကထ်ရာကထ်သာစကားလံုး။

စကားခကျွေန်း၁ ကကိ နှုတမ်ထစာင့်ပဲ အလဲွလဲွ အထချာ်ထချာ် ထပပာသည။် မဟတုမ်ဟတထ်သာ စကားကို ထပပာဆုိပပုမူသည။်

စကားခကျွေန်း၂ န ယင်းကဲ့သို ့ထပပာဆုိထသာ စကား။ such talk

စကားငံ ကကိ စကားထပပာဆုိရာတင်ွ အထိေန်းအသမ်ိး အထစာင့်အစညး်နညး်သည။် ထတွက့ရာ ထတာင်စဉ်ထရမရ ထပပာဆုိသည။် said incoherently

စကားစ၁ ကကိ စကားကို ပထေမဦးစာွ ထပပာဆုိသည။် first spoken

စကားစ၂ န စကားထပပာဆုိရန် အခွင့်အခါ။ ၂၊ လကစ်မသတရ်ထသးထသာ စကား။ yet finished

စကားစ၃ ကကိ easily understood by

န အလွန်ခင်မင်စာွ ထပပာဆုိထသာစကား။၂၊ စကားကို ထပပာလုိရာ အဓိကချက။် friendly speech

စကားစိ ကကိ တစဦ်းနှင့််တစဦ်း အထပးအယ ူထပဖာင့်သည။် ထစစ့ပ်ထသာ စကားရှိသည။် သထဘာချင်းကိုကည်သီည။် specific speech

စကားစးူ ကကိ လုိကန်ာလွယထ်အာင် ထပပာဆုိနုိင်စမ်ွးရှိသည။် influent speech

စကားစစထုိ်ေး ကကိ argue/debate

စကားစဉ် န old speech

စကားထစာင်း ကကိ သတူစပ်ါး၏ အလုိဆန္ဒကိုသရိှိရန် အရပ်ိအပခညထ်ဖါ်၍ ထပပာဆုိသည။် speech

စကားစပ်၁ ကကိ စကားထပပာဆုိရန်အခါအခွင့်အထကကာင်းသင့်ထလျာ်ကကုံကကို ကသ်ည။် ထပပာဆုိရန် အခွင့်ကကုံကကို ကသ်ည။် good time to speak

စကားစပ်၂ န relevant speech

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စကားကကးီ 
စကားကျယ် စဉ်

စကားထကကာရှ
ည်

စကားကိုစကီာပတက်ုံး အစဉ်အတန်းချကာထပပာဆုိသည။် ထပပာထသာစကား ဆံုခန်းတိုင်း မရှိပဖစသ်ည ်။ စကားကို အဆံုးမသတ်
နုိင်ပဖစသ်ည။်၂၊ အပဖစအ်ပျကအ်ထကကာင်းအရာ အမှုကစိစ္သညတ်ိ့ုပဖင့် အစအီစဉ်ရညှလ်ျားသည။် စဉ်

commit oneself(in 
speech) စဉ်

စဉ်

the rest escaped to 
talk စဉ်

စဉ်

စကားချးီ
ထပါက် အစအီစဉ်မရှိကကုရံာကျ ဖမ်းထပပာမိထသာထကကာင့် မှားယင်ွးချကမ်ျားပါရှိသပဖင့် အယုံအကကည်(အဓိပ္ပါယ်) မရှိပဖစသ်ည။် စဉ်

expand the width of 
words said စဉ်

စဉ်

မူလထရးသားထသာ အခါတင်ွအခါအခွင့်အထကကာင်းသင့်(အလျဉ်းသင့်) ၍ ကကားညပ်ှအနညး်ငယ ်ထေည့်သင်ွးထဖါ်ပပလုိကသ်ည။် စဉ်

စဉ်

one of the definitions 
of a word စဉ်

speak not abnormal 
behavior စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လုိရင်းချကတ်စစ်ုံတစရ်ာကို မထပပာဆုိမီ ယင်းနှင့်ပကသ်တ၍် အလျင်တင်ကးူ(ထပပာကကား) သထိစသည။် စဉ်

စကားစ,ရင်း စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

တစဘ်ကနှ်င့်တစဘ်က်(တစဦ်းနှင့်တစဦ်း) အပပန်အလှန် အထချအတင် အကျို းအထကကာင်းပပသ၍ စကားပဖင့် ယဉ်ှငပိုင်ကကသည။် 
အပပန်အလှန် ပငင်းခုန်ထပပာဆုိကကသည။် စဉ်

ယခင်ထရးှလူကကးီသမူအစဉ်အဆက ်ထပပာရုိးထပပာစဉ် သုံးနှုန်းလာခ့ဲထသာ စကား။အဆကဆ်က ်ထပပာဆုိလာခ့ဲထသာ စကား
အစဉ်အတိုင်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပပုသင့်ပပုအပ်ထသာအမှုနှင့်စပ်(ဆကသ်ယွ်)ထနထသာ စကား။ စဉ်



.

စကားစတု၁် ကကိ နှုတမ်ထစာင့်ပဲ အလဲွလဲွ အထချာ်ထချာ် ထပပာသည။် အဓိပ္ပါယမ်ရှိထသာစကားကို ထပပာဆုိပပုမူသည။် foolish speak

စကားစတု၂် န ယင်းသိုထ့ပပာဆုိထသာ စကား။ foolish speech

စကားစမ္ပါယ၁် န အကျို းရှိထသာ စကား။ ထကာင်းမွန်ထသာ စကား။ထဖွထဖွရာရာထသာ စကား။ blessed speech

စကားစမ္ပါယ၂် ကကိ အကကို ကခ်ျင်းတညူကီာ စတိဝ်င်စားစာွ ထပပာသည။် speak interestingly

စကားစန်ွး၁ ကကိ သမူျားကို ထိေခုိက၍် ထပပာသည။် ထစာင်းချတိ၍် ထပပာသည။် အမဲစကထ်ေင်ထအာင် ထပပာသည။် fight speech

စကားစန်ွး၂ န ယင်းသိုထိ့ေခုိကထ်စာင်းချတိ၍် ထပပာထသာစကား။ fight speech

စကားစမ်ွး န ထပပာထရးဆုိထရး စမ်ွးထဆာင်နုိင်ထသာ အရညအ်ချင်း ။ အရညအ်ထသးွ။ good at speech/quality

စကားဆက် ကကိ အကျို းအထကကာင်းဆကစ်ပ်ထနထသာ စကား။ မပပတမ်လပ်ရထအာင် ဆက၍် ထပပာရန်ရှိထသာစကား။ continuous speech

စကားဆစက်ျ ကကိ စကားထပပာဆုိရန် အခါအခွင့်တိုကဆုိ်င်သည။် စကားထပပာဆုိရန်သင့်ထလျာ်ကကုံကကို ကသ်ည။် good time to speak

စကားဆတ် ကကိ စကားကို ထငါကဆ်တဆ်တထ်ပပာသည။်၂၊စတိတ်ိုသည။် angry

စကားဆုိ၁ ကကိ speak

စကားဆုိ၂ န လုိရင်းချကစ်ကား။ အထပခခံကျထသာစကား။ fundamental speech

စကားညနွ ့် န ထပပာလုိထသာရညရ်ယွခ်ျက။် အာထဘာ်။ အရပ်ိနိမိတ။်ဦးတညရ်ာအလားအလာ။၂၊ အသာယ၍ူ ထပပာဆုိထသာစကား။ focus on speech

စကားတက် ကကိ စကားကိုတည့်တည့် မထပပာပဲ လဲွဖယ၍် ထပပာသည။် speak indirectly

စကားတင် ကကိ တစဖ်ကသ်ားအားလမမ်းမုိး ဖိနိှပ်၍ ထပပာဆုိသည။် speak overbearingly

စကားတင်ကကးီ ကကိ နားမခံသာထအာင် မနှစသ်ကဖွ်ယထ်သာ စကားကို အတင်းထပပာဆုိသည။် force speech

ကကိ တစထ်ယာကနှ်င့်တစထ်ယာက ်အပငင်းအခံု၊ အပပန်အလှန်၊ အထချအတင် ထပပာဆုိကကသည။် debate/argue

ကကိ misconduct

စကားထတာက် ကကိ တစဘ်ကသ်ား၏ အယအူဆကိုသသိာရံုမျှ ပဖစထ်သာ သထဘာကိုသထိအာင် သယွဝုိ်ကထ်သာနညး်ပဖင့် စကားဆုိသည။် speak indirectly

စကားထတာင်း ကကိ မိမိသလုိိထသာစကားကို အပခားတစဘ်ကလူ်ထပပာထအာင် သယွဝုိ်ကထ်သာနညး်ပဖင့်စကားဆုိသည။် speak indirectly

စကားတတ၁် ကကိ စကားအထပပာအဆုိတင်ွ တတသ်လိိမ္မာသည။်

စကားတတ၂် န စကားအထပပာအဆုိတင်ွ တတသ်လိိမ္မာသ။ူ

စကားတရံညှ၁် န စကားကို လကစ်မသတနုိ်င်ပဲ ပတခ်ျာလညထ်အာင် ထပပာသည။်လုိရင်းသိုမ့ထရာကပဲ် ရညှလ်ျားသာွးသည။် Long-winded

စကားတရံညှ၂် န စကားကို လကစ်မသတနုိ်င်ပဲ ပတခ်ျာလညထ်အာင် ထပပာတတသ်။ူ Long-winded

စကားတုံ ့ န ပပန်လှန်၍ ထပပာဆုိထသာ စကား။ conversation

စကားတုံး ကကိ ထနာကထ်ေပ်ထပပာဆုိစရာပင် မရှိပဖစသ်ည။် no more speech

န တစခု်နှင့်တစခု် ဆကစ်ပ်မှုမရှိထသာ စကားအတိုအထွော။ piece of speech

စကားထော န ဉာဏစ်မ်းလုိထသာ သထဘာပဖင့်ပပုပပင်ထေားထသာ အထမးပုစ္ဆာ။ quiz

စကားထေည့် ကကိ announce

စကားထေစ၁် ကကိ စကားထပပာဆုိရာတင်ွ စကားတစလံု်းကို အကကမ်ိကကမ်ိအဖန်ဖန် ခမကဆုိ်၍ ရပ်တန ့ရ်ပ်တန ့ပ်ဖစသ်ည။် stutter

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစထ်ယာကသ်၏ူ သထဘာကို ထုေတထ်ဖါ်ရင်ှးလင်းပပသည။်၂။ နှုတပ်ဖင့်ခမကဟ်(ထပပာဆုိ)သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စကားတင်
စကားချ စဉ်

စကားတင်း
ထပပာ

တစစ်ုံတစဦ်း၏ ဂုဏသ်ကိ္ခာနိမ့်ကျထအာင် ရှုတခ်ျ၍ ထပပာဆုိသည။် ၂၊ သတူစပ်ါးအားနုိင်တကစ်းီနင်း ဖိနုိပ်၍ အတင်းထပပာ
ဆုိသည။် ၃၊ ထနာကက်ယွတ်င်ွ မိမိအား အပပစတ်င် ထပပာဆုိသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

be skillful or clever 
in conversation စဉ်

be skillful or clever 
in conversation စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စကားတို
စကားစ စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာသအူား တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာသထံူေ တစဆ်င့်စကားမှာကကားလုိကသ်ည။်၂၊ကကို တင်၍ သန်ွသင်
ထေားသည။် စဉ်

စဉ်



.

စကားထေစ၂် န not sure

စကားထုိေး၁ ကကိ မသမိသာ ထလ့လာတးီထခါကက်ကည့်သည။် အထကကာင်းစုံသနုိိင်ဖုိရ့န် စမ်းသပ်ထပပာဆုိသည။် said test

စကားထုိေး၂ ကကိ တစထ်ယာကနှ်င့်တစထ်ယာက ်မသင့်မတင့်ပဖစထ်အာင် ကန်ုးထချာသည။် whisper

စကားထွေက် ကကိ နှုတခ်မကထ်ပပာဆုိသည။်၂၊ ပဖစပ်ျကမ်ှုတစစ်ုံတစရ်ာ ကိုထဖါ်ထုေတထ်ပပာဆုိသည။် speak

စကားထွေင် န အသစအ်ဆန်းဖန်တးီထေားထသာ စကား။ creative speech

စကားထွေန ့ရ်ညှ် ကကိ စကားကို လကစ်မသတနုိ်င်ပဲ ပတခ်ျာလညထ်အာင် ထပပာသည။်လုိရင်းသိုမ့ထရာကပဲ် ရညှလ်ျားသာွးသည။် Long-winded

စကားထွေတ် ကကိ အပခားတစဘ်ကသ်ားထံေမှ မိမိလုိထသာ စကားကိုရထအာင် ထပပာဆုိသည။် speak

စကားနာထုိေး ကကိ debate

န စကားအရာ၌ လိမ္မာတတက်ကျွေမ်းသ။ူ စကားထပပာရာ၌ အဆုိအ့ပိတလံု်ပခုံထအာင် ထပပာတတသ်။ူ

န စကားအရာ၌ လိမ္မာတတက်ကျွေမ်းသ။ူ စကားထပပာရာ၌ အဆုိအ့ပိတလံု်ပခုံထအာင် ထပပာတတသ်။ူ

စကားနုိင်ယူ ကကိ စကားပဖင့်တစဘ်ကသ်ားကို အနုိင်ရထအာင် အထချအတင် ထပပာဆုိသည။် speak overbearingly

စကားနှိုက် ကကိ အပခားတစဘ်ကသ်ားထံေမှ မိမိလုိထသာ စကားကိုရထအာင် ထပပာဆုိသည။် speak

စကားပူးချ ကကိ hear

စကားထပါ့ န အနှစသ်ာရမရှိထသာစကား။ အထလးဂရုမပပုထလာကထ်သာ စကား။ dally speech

စကားထပါက် ကကိ လျှို ဝှ့ကခ်ျကစ်ကား ထိေန်းသမ်ိးနုိင်စမ်ွးမရှိ ထပါကက်ကားသာွးသည။် ပွင့်ထပါ်သာွးသည။် break secret

စကားထပါကရ် ကကိ အမျို းမျို းအဖံုဖံုထပပာဆုိနုိင်စမ်ွးရှိသည။် သတူစပ်ါးထစာဒေက မတကနုိ်င်ထအာင် ထပပာဆုိနုိင်သည။် tell tales

စကားထပါင်းဖဲွ ့ ကကိ အလွန်အကကျွေ ံစကားထပပာသည။် စကားများသည။် ၂၊ စကားအစအီစဉ် အစအုထဝးပပုလုပ်သည။် conversation

စကားပလ္လ င်ခံ ကကိ preface

စကားပံု န တိုတိုနှင့်လုိရင်းပပည့်စုံ၍ လူအများပံုခုိင်း၍ ထပပာဆုိထလ့ရှိထသာ စကား။ proverb

စကားပုိ၁ န မလုိအပ်ထသာစကား။ inessential

စကားပုိ၂ ကကိ မှန်သညထ်ေကပုိ်၍ ထပပာဆုိသည။် exaggerate

စကားပျက၁် န အကျို းမရှိညစည်မ်းထသာ စကား။ အသုံးမကျ အရာမဝင်ထသာစကား။ dirty word

စကားပျက၂် ကကိ ကတပိျကသ်ည။် ခကျွေတယ်င်ွးသည။် fail to keep a promise

စကားထပပ န ကာရန်အချတိအ်ဆက ်အသအံထနအထေားပဖင့် ထရးသညမ်ဟတုထ်သာစာ။ prose

စကားထပပာ၁ ကကိ မလွယမ်က ူကွဲပပားထသာ အသစအ်ဆန်းကို ထပပာဆုိရသည။် talk

စကားထပပာ၂ ကကိ announce

စကားပပင်၁ န talk

စကားပပင်၂ န ကာရန်အချတိအ်ဆက ်အသအံထနအထေားပဖင့် ထရးသညမ်ဟတုထ်သာစာ။ prose

စကားပပန် န interpreter

စကားပပန်ထုိေး ကကိ လူကကးီ၊ မိဘ၊ ဆရာသမားတိုက့ိုပပန်ခံ၍ ထပပာဆုိသည။် နှုတလှ်န်ထုိေးသည။် impudent

တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထရာင်းအဝယက်စိတ္င်ွ ပစည္း်ကိုသတူစပ်ါးထံေသိ့ု မထရာကရ်ထလထအာင် ကကို တင်၍ အာမခံယထူေားချက။် ၂၊ 
အလမဲအထပပာင်းရထအာင် မတင်မကျထပပာထေားထသာ စကား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကျနပ်မှုမရှိ၍ထလသပံပင်းပပင်းပဖင့် တစဘ်ကသ်ားအားမခံချမိခံသာပဖစထ်အာင် ပပစတ်င်ကဲ့ရဲ့ထပပာဆုိသည။်၂၊ မထထောကမ်ထေား
ရုိင်းပျစာွ ထပပာဆုိသည။် စဉ်

စကားနီစကား
ရ

be skillful or clever 
in conversation စဉ်

စကားနီစမ္ပါယ်
နီ

be skillful or clever 
in conversation စဉ်

စဉ်

စဉ်

အပငင်းပဖစပွ်ားထနထသာ ကစိရ္ပ်အတကွ ်ထပပလညထ်အာင် လူကကးီစုံရာထရှ့တင်ွ နှစဦ်းနှစဘ်ကအ်ား(ဟတုမ်ဟတုမှ်န်မမှန်)ကကားနာ 
စစထ်ဆးသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စကားထပပာရာတင်ွ အထပခခံချကလုိ်ရင်းကို မထပပာဆုိမီ ပဖစထ်ပါ်လာမည့် အရင်းခံအထကကာင်းစကားစသည ်တစခု်ခုကိုကကို တင်
ထပပာသည။် စကားပျို းသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) ပဖစပ်ျကမ်ှု အပခင်းအရာစသညက်ိုထဖါ်ထုေတ၍် အသထိပးသည။် စဉ်

မလွယမ်က ူကွဲပပားထသာ အသစအ်ဆန်းကို ထပပာဆုိရသည။် ၂၊ အစအီစဉ်အကိုးအကား အထထောကအ်ထေားမရှိပဲ ထပါကက်ရ ထပပာ
ထသာ စကား။ စဉ်

စဉ်
သလုိိထသာ အထကကာင်းအထပဖရရန် ထတာင်းဆုိချကက်ို အတု့ံအားပဖင့် ထပဖဆုိထသာ စကား။၂၊စကားမတသူနှူစဦ်း အကကားတင်ွ 
(နားလညထ်အာင်) အပခားဘာသာစကားပဖင့် ထပပာင်းလဲထပပာပပပခင်း သိ့ုမဟတု ်ယင်းနှစဦ်းတင်ွ တစဦ်းဦးထသာ စကားပဖင့် ထပပာပပ
ပခင်း။ စဉ်

စဉ်



.

စကားဖမ်း ကကိ none

စကားပဖတ် ကကိ တိုတိုနှင့်လုိရင်းထပပာသည။် summarize

စကားပဖတထုိ်ေး ကကိ ထဘးကလူ အကကားမှဝင်ထဖါက ်ထပပာဆုိသည။် ကကားထဖါကသ်ည။် intercept

စကားမစပ် ကကဝိိ စကားအဆကအ်စပ်မရှိပါပဲ ကကားထဖါကလ်ျက။် by the way

စကားမိတဖဲွ် ့ ကကိ နှစသ်ကသ်ထဘာကျမှုချင်း တညူကီာ အာရံု၌ သကဝ်င်၍ စတိပ်ါကိုယပ်ါ စကားထပပာသည။် chat

စကားမိန်းချ၁ ကကိ တစခ်ျကလ်မတ ်အမိန ့အ်ာဏာချမှတလုိ်ကသ်ည။် order

စကားမိန်းချ၂ ကကဝိိ perfectly

စကားမိန်းမရ ကကဝိိ အပပန်အလှန် စကားထပပာဆုိခွင့်မရ ပဖစသ်ည။်၂၊ သတလိစထ်မ့ထမာ ထနသည။် ထမ့ထမျာထနသည။် faint

စကားများ ကကိ quarrel

စကားထမျာက် ကကိ စကားထပပာဆုိရာတင်ွ အထိေန်းအသမ်ိး အထစာင့်အစညး်နညး်သည။် ထတွက့ရာ ထတာင်စဉ်ထရမရ ထပပာဆုိသည။် none

စကားခမက် န သသိာရံုမျှ ထပပာထသာ စကား။အကျဉ်းမျှထပပာထသာ စကား။ hint

ကကိ သတူစပ်ါးထေကအ်လျင်ကကို တင်၍ လမ်းခင်းထပပာဆုိသည။် preface

စကားယင့််၁ ကကိ be pleasant to the ear

စကားယင့်၂ န ယင်းကဲ့သို ့ထပပာထသာ စကား။ be pleasant to the ear

စကားယင်း၁ ကကိ စကားကိုရစဝဲ်ဝဲ ပတခ်ျာလညထ်အာင် ထပပာသည။် Long-winded

စကားယင်း၂ န ယင်းသို ့ ပတခ်ျာလညထ်အာင် ထပပာဆုိထသာစကား။ Long-winded

စကားထယာင် ကကဝိိ ဟိုလုိလုိသညလုိ်လုိ ။ ambiguously

စကားရာ စညး် uncertain

စကားထရာခံ ကကိ feign

ကကဝိိ ambiguously

စကားရင်း န အပုိအမုိမပါ လုိရင်းချကစ်ကား။ radix

ကကိ

စကားရပ်ိ န ထပပာလုိရာအထကကာင်းနှင့် ပကသ်တသ်ည့် အမှတလ်က္ခဏာပါထသာ စကား။ hint

စကားရွဲ ့ န အမှန်တရားမှ ထသဖွညထ်သာစကား။ persiflage

စကားရွဲ တ့ိုက် ကကိ slander

စကားရင်ှ န ရညရ်ယွရ်င်းတစရ်ပ်ရပ်ကို တကိျထသချာစာွ ထဖါ်ထုေတပ်ခင်းမပပုပဲ နှစဘ်ကနှ်စလ်မ်းလုပ်သာထအာင် ထပပာထသာစကား။ none

စကားလာ န တစဘ်ကထ်သာသတူို၏့ ဆုိလုိချက။် mean

စကားလိမ် န အနကအ်ဓိပ္ပါယက်ို ထဖါ်ထုေတ၍် မထပပာဆုိပဲ လျှို ဝှ့ကဖံု်းကယွ၍် ထပပာဆုိထသာစကား။ spoonerism

စကားလံုး န word

န

စကားထပပာရာတင်ွထပျာ့ကကွ ်ဟာကကွမ်ျားကို အရမိထအာင်(နှိုက်) ယသူည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(စကားကို) ထသထသချာချာ။ အပပည့်အစုံ။ ကကင်းလပ်ပခင်းမရှိ ပပည့်စုံစာွ။ (စစထ်ဆးထမးပမန်းသည်)။ စဉ်

စဉ်

စကားကို အလွန်အကကျွေထံပပာသည။် ၂။ တစထ်ယာကနှ်င့်တစထ်ယာက ်စကားကို အထချအတင် ထပပာဆုိကကသည။် တစဦ်းနှင့်တစဦ်း မ
သင့်မတင့် ပပုမူထပပာဆုိသည။် ရန်ပဲွပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စကားယင်
သန်း စဉ်

ကကားရသတူိ့ု နားဝင်ပီယကံျထအာင် အသကံို သာယာပဖညး်ညင်ှးစာွ( အရညှဆဲွ်၍) ထပပာသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကယိာကို ကကယိာနာမ်သိ့ု ထပပာင်းလဲရာတင်ွထနာကက်ဆကတ်ွဲရထသာ စကားလံုး။ မထသမချာ တတိကိျကျမဟတုပဲ် ယုံမှား
သသံယပဖင့် ။ စဉ်

မိမိတိ့ုထပပာထနသည့်နညး်ပဖင့် ခပ်တတီသီမူျားနညး်တလုိူက၍် ထပပာဆုိပပုမူထနသည။်၂၊ မိမိကိုထပပာထသာ်လညး် မကကားထယာင်
ထဆာင်ငပီး ထပပာငမဲ ထပပာဆုိထနသည။် စဉ်

စကားထရာ
စကားထယာင် ဟိုလုိလုိသညလုိ်လုိ( ထပပာဆုိပပုမူလျက။်) ထယာင်ချာချာ (ထပပာလျက်)။ စဉ်

စဉ်

စကားထရာင်း
စကားဝယ်

တစထ်ယာကထံ်ေမှတစထ်ယာကစ်ကားကို ယ၍ူ မသင့်မတင့်ပဖစထ်အာင် ကန်ုးထချာသည။် ရန်တိုကသ်ည။်၂၊ မိန်းမနှင့်ထယာကျ်ား နှစ်
ဦးတိ့ု ၏အကကားဝင်ထရာကဆ်ကသ်ယွထ်ပးသည။်

instigate or incite 
enmity စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

မခံချင်သည့်သထဘာပဖင့် တမင်တကာ ဖီလာကန့်လန့် ထပပာဆုိပပုမူသည။် သယွဝုိ်ကထ်သာစကားပဖင့် ထပပာဆုိပပုမူသည။် ထိေခုိက်
ပုတခ်တ ်ထပပာဆုိသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဆုိလုိရင်း(အဓိပ္ပါယပ်ါရှိထသာ စကားခွန်း။ တစစ်ုံတစရ်ာထသာ အနကက်ိုရည၍် သုံးနှုန်းထပပာဆုိထသာ စကား။ စဉ်

စကားလုိ
စကားရ

ထပပာလုိထသာကစိက္ို အလွယတ်ကအူပပည့်အစုံ ထပပာနုိင်သ။ူ၂၊ စကားထပပာဆုိရာ၌ တတက်ကျွေမ်းလိမ္မာသ။ူ စကားအမျို းမျို းအဖံုဖံု 
ထပပာနုိင်စမ်ွးရှိသ။ူ

be skillful or clever 
in conversation စဉ်



.

စကားလွန် ကကိ ရုိင်းရုိင်းစိုင်းစိုင်း ထပပာဆုိသည။်၂၊ ထပပာလုိရာထေက ်ပုိမုိထပပာဆုိသည။်

စကားထလှာ် ကကိ နှစဦ်းနှစဘ်က ်ခုိကရ်န်ပဖစပွ်ားထအာင် အကကားမှ လှံုထ့ဆာ်ဖန်တးီထပးသည ်။ ရန်တိုကထ်ပးသည။်

စကားလှိုင်း န လိမ်လည၊် လှည့်ပတ၊် သယွဝ်ှိုက၍် ထပပာထသာ စကား။ deceive

ကကိ မိမိသိုယ့ုံကကညထ်လာကထ်အာင် လှည့်ပတ၍် ထပပာဆုိသည။် deceive

စကားလှန်ထုိေး ကကိ လူကကးီ၊ မိဘ၊ ဆရာသမားတိုက့ိုပပန်ခံ၍ ထပပာဆုိသည။် နှုတလှ်န်ထုိေးသည။် impudent

စကားလှမ်း ကကိ အထကကာင်းအရာတစစ်ုံတစခု်ကို ထပးပုိထ့ပပာကကား၍ အဆကအ်သယွလု်ပ်သည။် propose

စကားဝုိင်းဖဲွ ့ ကကိ မျကနှ်ာချင်းဆုိင်စထုဝး၍ စကားထပပာဆုိကကသည။် conversation

စကားဝှက် ကကိ အနကအ်ဓိပ္ပါယရ်ှိသညက်ို မသမိပမင်ထအာင် လျှို ထ့ေားထသာ စကား။ password

စကားသရမ်း ကကိ စကားထပပာဆုိရာတင်ွ အထိေန်းအသမ်ိး အထစာင့်အစညး်နညး်သည။် ထတွက့ရာ ထတာင်စဉ်ထရမရ ထပပာဆုိသည။် Said incoherently

စကားသီ န ထပပာင်းလဲပပုပပင်၍ မရခုိင်မာထသာစကား။ the strong words

စကားသင် ကကိ word for word

စကားသတ် န သထဘာတညူထီကကာင်းစာပဖင့် တရားဝင် သတမှ်တထ်ဖါ်ပပချက။် ကတခံိဝန်စာချုပ်။ contract

စကားသန် ကကိ အမှန်ထေကပုိ်လွန်၍ ထပပာဆုိသည။်ချဲ ထွ့ေင်၍ ဝါကကားထပပာဆုိသည။်၂၊  ဝင့်ကကား၍ ထပပာသည။် boast

စကားသုံး န စကားသုံးနှုန်းပံု။ စကားလံုးသုံးပံုသုံးနညး်။ word trending

န ဆုိလုိရင်းစကား၏ အနကအ်ဓိပ္ပါယ။်စကား၏ သင်ွပပင်အထနအထေား။ meaning of word

စကားသယွ် ကကိ ထရလာထပမာင်းထပးသထဘာပဖစထ်အာင် ကျို းထကကာင်းဆက၍် ထပပာပပထေားသည။် lane

စကားသင်ွး ကကိ တစဘ်ကသ်ားကို သထဘာထပါကထ်အာင် တင်ကးူနားချထေားသည။်

စကားသန်ွး၁ ကကိ ရယခ်ျင်ဖွယပ်ဖစထ်အာင် တမင်ဖန်တးီထပပာဆုိသည။် စကားပဖင့် ရယခ်ျင်ထအာင် ပပုသည။် joke

စကားသန်ွး၂ န အကျို းမရှိထသာ စကား။ inessential

စကားထဟာင်း န ထရးှသထူဟာင်းတို ့ထပပာဆုိဆံုးမခ့ဲထသာ စကား။ ပံုပပင်။ဝတ္ု။ story

စကားအထူပါက် န desultory talk

စကားအို န ထပပာဆုိငပီးနှင့်ထသာ စကားကိုထေပ်တလဲလဲ ထပပာဆုိပခင်း။ repeatedly

စကားအိုး န စကားကို အလွန်အကကျွေထံပပာဆုိတတသ်။ူ စကားကို ဆံုးခန်းတိုင် မရှိထအာင် ထပပာဆုိနုိင်စမ်ွးရှိသ။ူ

စကားအိုးဖွင့် ကကိ အစညး်အထဝးပပုလုပ်၍ စကားထပပာဆုိကကသည။် တိုင်ပင်နီှးထနှာကကသည။် consult

ကကိ စကားကိုထပပာရင်းနှင့်ကျယသ်ာွး၍ လကစ်မသတနုိ်င်ပဲ ပဖစသ်ည။် Long-winded

စကိုးစက န ထတာင်မထရာကထ်ပမာကမ်ကျပဖစပ်ခင်း။ ဟိုမထရာကသ်ညမ်ထရာကပ်ဖစပ်ခင်း။

စကကာ၁ န အလုိရှိရာကိုပဖစထ်စနုိင်ထသာအရာ။၂၊ စကကာမင်းတို၏့ စးီနင်းသာွးလာထသာ ယာဉ်အထူေး။၃၊ အဝန်းအဝုိင်း။ ၄၊ ရဟတ။် rotor

စကကာ၂ န slicker

စကကာရုိက် ကကိ ကကမ်ိလံုးပဖင့် ရုိကခ်တသ်ည။် ကကမ်ိဒေဏထ်ပးသည။် beat

စကကာဝတီ န ဇမ္ူဒိေပ်ကကျွေန်းလံုးကို အပ်ုစိုးထသာ မင်း။ ဧကရာဇ်မင်း။ ၂၊ မိမိသာွးလုိရာသို ့စးီနင်းသာွးလာနုိင်ထသာ စကကာယာဉ်ကိုရထသာ မင်း။ emperor

commit oneself(in 
speech) စဉ်

instigate or incite 
enmity စဉ်

စဉ်

စကားလှည့်
စကားပတ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
(စကားမထပပာတတထ်သးထသာ ခထလးကို) စကားတတထ်အာင် သင်ထပးသည။်၂၊ တစစ်ုံတစခု်အမှုကစိအ္တကွ်(စကားကို) 
ကကို တင်ညန်ွကကားသင်ထေားသ။်၃၊ ဘာသာစကားတစရ်ပ်ရပ်ကို သင်ထပးသည။် (ပ့ုိချသည်)။ ၄၊ မထလးမခန့်ရှုတခ်ျခလုိထသာ 
သထဘာပဖင့် ထပပာသည့်စကားအတိုင်း တု့ံပပန်၍ ထပပာဆုိပပုမူသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စကားသာွး
စကားလာ စဉ်

စဉ်

prime someone in 
confidence စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အစအီစဉ်မရှိကကုရံာကျ ဖမ်းထပပာမိထသာထကကာင့် မှားယင်ွးချကမ်ျားပါရှိသပဖင့် အယုံအကကည်(အဓိပ္ပါယ်) မရှိပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

talkative person/loquacious 
person စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စထက-ကား စဉ်

neither here nor 
there/neither short nor 
long စဉ်

စဉ်

(ဥပစါ) ပါးနပ်ကကျွေမ်းကျင်စာွ လညပ်တတ်တသ်။ူ လူလညလူ်ပါး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်
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စကကာဝဠာ န universe

စကကာသခင် န king

စထကကာ၁ န ထတာင်ပံနှစဘ်ကခ်ျ၍ အလျားလုိက ်ထဆာကထ်ေားထသာ အမ်ိ။ house

စထကကာ၂ န သဘင်သည။် ကထချသည။် artist/dancer

စထကကာအစို ့ န

စခန်း န camp

စခန်းကကးီ ကကိ မိမိကိုယက်ို အထေင်ကကးီသည။် စတိက်ကးီဝင်လျက ်ဟန်ပန်လုပ်ထနသည။် ၂။ တစစ်ုံတစခု်သာွးမည့်အထရးတင်ွ အချန်ိဆဲွထနသည။် affected

စခန်းချ ကကိ ခရးီသာွးလာခုိက ်ခဏရပ်တန ့ ်အပန်းထပဖသည။် camp

ကကဝိိ အလွန်ဆံုး။ အစမ်ွးကန်ု။ utmost

စခန်းထေ ကကိ ထခတ္တ ရပ်နားထနရာမှ ဆကလ်က၍် ခရးီထွေကခွ်ာသည။် resurgent/active again

စခန်းထထောက် ကကိ သာွးလာရာ ခရးီအလှမ်းထဝးသည။် သာွးထရးလာထရး အခကအ်ခဲပဖစသ်ည။် ၂။ လမ်းခရးီတင်ွ ထခတ္တ အပန်းထပဖသည။် break journey

စခန်းထထောင့် ကကိ

စခန်းထလာက် ကကိ reach in time

စခန်းသမ်ိး ကကိ come to an end

စခန်းသာွး ကကိ ခရးီသာွးလာလှည့်လညသ်ည။်၂၊ ထပါင်းသင်းဆကဆံ်ထနထုိေင်သည။် travel around

စခွန်းဆန် န ထကာကည်င်ှးဆန်ကို ပယ၍် ရုိးရုိးဆန်ဟသူမျှကိုပခုံ၍ ထခါ်ထသာအမည။် name of grain

စဆွန် န

စတခိတ် န none

စတဒိုေသာ န အထရှ ၊့ အထနာက၊် ထတာင်၊ ထပမာက၊်ဒိေသာ၊ ထလးမျကနှ်ာ။၂၊ယင်းအရပ်ထလးမျကနှ်ာမှ ထရာကလ်ာသမျှထသာ ရဟန်းရင်ှလူ။

စထတးခံ ကကိ တိုင်းပပညနုိ်င်ငံအတကွ ်မိမိကိုယက်ို အထသခံထဆာင်ရကွသ်ာွးသည။် fight for country

စတညး်ချ ကကဝိိ ထခတ္တ အပန်းထပဖနားထနသည။် make a temporary stay

စတင် ကကိ အပခားပုဂ္ိုဂ လ်ထေက ်အဦးအလျင်လုပ်သည။် ထရးှဦးပထေမ လုပ်သည။် Start

စနီ၁ န moon

စနီ၂ န ထနခု့နှစရ်ကတ်င်ွ ထနာကဆံု်းပဖစထ်သာ ထန၊့ စထန။ saturday

စနီနံ န ဋဝဂမင်္ဂအက္ခရာ၊ တဝဂမင်္ဂအက္ခရာ တိုပ့ဖင့်မှတအ်ပ်ထသာ သကရ်ှိသကမ့ဲ်တို၏့ အမည။်၂၊ မိန်းမရင် သားပမတ။် breast

စနညး် န ကကို တင်၍သရိှိထေားနုိင်ရန် အထကကာင်းနိမိတပ်ပ အထနအထေားအားပဖင့် ထပပာဆုိထသာအသ။ံ strand

စနညး်နာ ကကိ အထကကာင်းတစစ်ုံတစရ်ာကို ကကားသထိစလုိ၍ ရာှထဖွထမးပမန်းသည။်၂၊ထထောကလှ်မ်းသည။် survey

စနက် န detonating fuse

စနကတ်ံ န ထပါကက်ွဲထစရန် အထပမာကဗံု်းစသညတ်ိုတ့င်ွတပ်ထေားထသာ ယမ်းတ။ံ detonator

စနကသ်ယွ် ကကိ riot

မဟာသမုဒေ္ဒရာထလးစင်းနှင့် ကကျွေန်းကကးီထလးကကျွေန်း၏ အလယဗ်ဟိုရှိ ရစှထ်သာင်းထလးထထောင် အပမင့်ထဆာင်ထသာ ပမင့်မုိရ ်ထတာင်
ကကးီကို ပတက်ာရထံေားထသာ ထတာင်ဝုိင်း။ စဉ်

ထူေးပခားထသာ ဂုဏတ်ိ့ုနှင့်ပပည့်စုံထသာ လကန်ကတ်ိ့ုကို အစိုးရထသာမင်း။  အလုိရှိရာကို ပဖစထ်စနုိင်စမ်ွးရှိထသာ လကန်ကအ်ထူေးကို 
စိုးပုိင်ထသာ မင်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အတးီ၊ အမှုတ၊် အကစထသာ သဘင်သညအ်မှုထေမ်း အသင်းအဖ့ဲွ.
musical troupe/music 
ensemble စဉ်

လမ်းခရးီတင်ွ ခရးီသညတ်ိ့ု(ခရးီသာွးလာခုိက်) အပန်းထပဖထလ့ရှိထသာ ထနရာအရပ်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စခန်းဆံုး
လမ်းဆံုး စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကိ-ခရးီထထောက၁်
(of a journey) find it 
hard going စဉ်

မိမိသာွးလာရာ ခရးီသိ့ု(အချန်ိမီ) ထရာကထ်ပါကနုိ်င်သည။် စဉ်

(ဥပစာ) အလုပ်ကစိင္ပီးစးီပခင်းသိ့ုထရာကသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

လူတိ့ုထနထုိေင်စရာ ဝါး(သိ့ုမဟတု်) ပျဉ်စသညတ်ိ့ုပဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ နိမ့်သည့်ခံုကျယခံု်ပပန့်။ ကပ်ွပျစ။်
kind of low wooden or 
bamboo bedstead စဉ်

ကကျွေ၊ဲ နွားထလာကက်ျလျှင် ထလာကထ်သရကွက်ို စထန၊ အဂမင်္ဂါထန့လညတ်င်ွ ဆဲွလျှင်ထပျာကထ်သာနညး်မျို း။(ယင်းသညက်ိုပင်လျှင် 
စတခိတသ်ညဟ် ုဆုိသည်)။ စဉ်

feast given in charity 
for all corners စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မုိးထကာင်းကင်ရှိလ။ (စန္ဒာမှထပပာင်းလာထသာ စနီ)။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ မထကာင်းကျို းကို ပဖစထ်ပါ်ထစနုိင်ထသာ အထကကာင်းရပ်။ ၂။ ထပါကက်ွဲထစတတသ်ည့် အထပမာကဗံု်းဆန်သိ့ု မီးကးူ
ထစသည့် ယမ်းကကို းမျှင်။ စဉ်

စဉ်
တစဦ်းနှင့််တစဦ်းတစဖ်ကနှ်င့်တစဖ်က ်ထပပလညနီ်းစပ်ခင်မင်ထအာင်ထဆာင်ရကွထ်ပးသည။်၂။နှစဉီ်းနှစဖ်ကအ်ားကကားဝင် ဆက်
သယွထ်ပးသည။် ထအာင်သယွသ်ည။်၃၊ဤကိုပပန်ထသာအားပဖင့် တစဦ်းနှင့်တစဦ်း၊ တစဖ်ကနှ်င့်တစဖ်က ်မသင့်တင့် အဓိကရုဏး်
ပဖစပွ်ားသည။် စဉ်
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စနစ် န ထံုေး။ နညး်။ ဓထလ့ထံုေးစ။ံ tradition/custom

စပါး န ထကာကပ်င်၏ အသးီထစ။့ grain

စပါးကျီ န စပါးသိုထလှာင်ထေားရာ အထဆာကအ်အုံ။ storehouse

စပါးကကးီ၁ န သားထကာင်ကို ညှို ၍့ စားတတထ်သာ ထခမကကးီတစမ်ျို း။ python

စပါးကကးီ၂ န သကက်ကးီစပါးကို ထခါ်ထသာအမည။် paddy

န none

စပါးခါဆန်ခါ ကကဝိိ ကန်ုစင်ထအာင်။ အကကင်းကျန်မရှိထအာင်။ မကကင်းမ့ဲအားပဖင့်။ empty

စပါးစးူ န စပါးထစထိ့ေပ်ဖျားတင်ွ စးူသဖွယပ်ါရှိထသာ အရာ။ none

စပါးဆန်ရီ န စပါး၊ဆန်၊ ရကိ္ခာစသညက်ိုပခုံ၍ ထခါ်ထသာစကားလံုး။ food supplies

စပါးညင်ှး န များထသာအားပဖင့် ရင်ပတထ်ပါ်တင်ွ ထပါ်တတထ်သာ အပဖူကကွင်ယ ်အထရပပားထရာဂါတစမ်ျို း။ rice freckled

စပါးနံှ န စပါး၏ အသးီအခုိင် ear of paddy

စပါးနှုန်း န စပါးထပါ်ထသာအခါ စပါးထပးပါမညဟ်ကုတပိပုကာကကို တင် သတမှ်တထ်ေားထသာ ထစျးနှုန်းနှင့်ထငွထချးပခင်း။ grain rates

စပါးဖူး န စပါးမျို းထစတ့ညရ်န်အပင်အဆစရ်င်းမှ တပဖညး်ပဖညး်အဖျားသို ့အဖုပဖစ၍်လာပခင်း။ grain

စပါးဖုိး န လယခ်အတကွ ်စပါးထပါ်ထသာအခါ စပါးထပးပါမညဟ် ုလယရ်င်ှအား ဝန်ခံကတပိပုချက။် rice value

စပါးမီွး န စပါးထစထိ့ေပ်ဖျားတင်ွ ထပါကထ်သာအမျှင်ရညှ ်။ စပါးထမွး။ corn feed

စပါးမီွးစးူ ကကိ eyesore

စပါးလင် န အရကွပ်င်စည ်တိုက့ို ဟင်းခပ်ထမမးအပဖစ ်အသုံးပပုထသာ ပမကအ်မျို းအစားတင်ွ ပါဝင်ထသာ ပမကတ်စမ်ျို း။ a kind of grass

စထပါ် န ဝယယ်မူည့်ပစည္း်အတကွ ်ကကို တင်၍ ထပးထေားရထသာ ထငွ။ advance payment

စဖူး စညး် ကကုံထတွသ့ပိမင်ပဖစပ်ျကခ့ဲ်ငပီးထကကာင်း ထေင်ရာှးထစသည့် ကကယိာပစည္း်စကား။ first time

စပဖာ န one kind of digger

စမတက်ျ ကကိ သပ်ရပ်တင့်တယသ်ည။် ခန ့ည်ားသည။် smart

စမုတ် န နန်းထတာ်ထဆာင်မကကးီနှင့်ဆက၍် ဝင်ထွေကရ်န်ထဆာကလု်ပ်ထေားထသာ အထဆာင်ငယ။် porch

စမုန ့စ်ပါး န အနံထ့မမး၍ စပါးထစက့ဲ့သို ့အသးီသးီသည့် ထဆးဖကဝ်င်အပင်ငယတ်စမ်ျို း။ aniseed

စပမင်းခံ န အစားထဟာင်းအမ်ိတင်ွ မာကျစထ်နထသာ ကျင်ကကးီ။ scybalum

စယတွက်ျ ကကိ မူလထနရာမှ နိမ့်ကျသည။် subside

စရဖုတ် န kitchen

စရာ နစ it

စရာထသျှ၁ နစ အမညမ်မှတမိ် အမညမ်ထဖါ်ပပနုိင်ထသာ ထသးငယထ်သာ အရာဝတ္ုကိုထပပာရာ၌ သုံးထသာ စကားလံုး။ it

စရာထသျှ၂ နဝိ ပကတရိှိငမဲအရယွထ်ေကင်ယထ်သာ ။ အလွန်ထသးငယထ်သာ။ tiny

စရထိသျှ နဝိ ပကတရိှိငမဲအရယွထ်ေကင်ယထ်သာ ။ အလွန်ထသးငယထ်သာ။ tiny

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စပါးကကးီသညး်
ငခီပမစ်

အစားမှား၊ အထသာကမှ်ား၊ ထညာ်ှမိကအစ ထပျာကက်င်းထစနုိင်သည့် ထတာထဆးတစမ်ျို း။(ယင်းထဆးပင်ကား နွယလုိ်ပင်လုိ ပခုမံျို း
ဝင်ပဖစ၏်။ အပမစတ်င်ွထဗွပါသည။် အရသာခါးသည။် နဂါးစကပ်င်ဟလုညး် ထခါ်သည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစါ) အကကည့်ရကတသ်ည။် ကကည့်ရပမင်ရသည့်အတကွ ်မသာမယာမနှစမ်သကပ်ဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သစသ်ားရုိးတပ်ထေားထသာ တရူင်ွးတစမ်ျို း။၂၊ အဖျားသယွသ်ယွသ်န်ွးသန်ွးပဖစထ်အာင် လုပ်ထေားထသာ (ခကျွေန်ထေကထ်သာ) ဝါး၊ 
သစသ်ား စသညခ်ကျွေန်ထေကထ်သာ အရာဝတ္ု ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ဘန်ုးကကးီထကျာင်းများတင်ွ ဆွမ်းစားရန်နှင့် အိုးခွကပ်န်းကန်ထေားရန် ထဆာင်မကကးီနှင့်ဆက၍် ထဆာကထ်ေားထသာ အထဆာင်ငယ။် 
မီးဖုိထဆာင်။ စဉ်

အမညမ်မှတမိ် မထဖါ်ပပနုိင်ထသာ အရာကို ထပပာရာ၌သုံးထသာ စကားလံုး။(ဟိုဟာ သညဟ်ာ စသညပ်ဖင့်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

နဝိ အရယွအ်စားအလွန်ထသးငယထ်သာ။ အထလးမထေားထလာကထ်အာင် ငယထ်သာ။ ပကတရိှိငမဲသို ့မထရာကထ်သးထသာ။ tiny

စရစိဝါထသျှ နဝိ none

စထရာစရာ ကကိ ဝါသနာအလုိက ်ထပါင်းသင်းထနထုိေင်သည။် living together

စထရာထေထရာ ကကဝိိ ဟိုလုိလုိသညလုိ်လုိ။ ဟိုထယာင်ထယာင် သညထ်ယာင်ထယာင်။ ambiguously

စရစ၁် န တစစ်ုံတစခု်ထသာ အလုပ်ကစိအ္တကွထု်ေတသ်ုံးရထသာ ထငွထကကး။ expanse

စရစ၂် န round

စရစစ်ခ န expanse

စရစင်ငိမ်း ကကဝိိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပစည္း်ကိုဝယယ်ရူာ၌ ပုိထ့ဆာင်ခလွတထ်သာ အားပဖင့်။

စရုိက၁် န အထလ့။ အကျင့်။ ဝါသနာ။ အထံုေ။ ထံုေးစ။ံ behavior/hobby

စရုိက၂် ကကိ ထနသားတကျပဖစသ်ည။် accustomed

စရံု န အဝကျယ၍် အထစာကတ်မ်ိငပီး အတင်ွးသိုထ့စာင်းထရွ သ့ာွးထသာ ခွက၊် ဇလံု။ bowl

စရံုကကးီ န ဟင်း၊ ငါးထေည့်စရာ အကကးီစားခွကတ်စမ်ျို း။ soup bowl

စရွဲ ့ ကကဝိိ အတန်ငယထ်ရွ ယ့ိုင်ထစထွစာင်းလျက။် ခပ်တမ်ိးတမ်ိး။ခပ်ထစာင်းထစာင်း။ none

စရင်ွပဖူ န မျဉ်းမပါထသာ စက္က ူပဖူ။ ပဖူထသာ အထချာစက္က ူ။ paper

စရွံ ကကဝိိ အတန်ငယထ်ရွ ယ့ိုင်ထစထွစာင်းလျက။် ခပ်တမ်ိးတမ်ိး။ခပ်ထစာင်းထစာင်း။ slide

စရန်ွး ကကိ တစဖ်ကသ်ို ့ယွဲ ထ့စာင်းထနသည။် slide

စလ ကကဝိိ မညမီညာ။ ထစထွစာင်းလျက။် irregular

စလိ့ န အထလ့အလာ။ အထလ့အကျင့်။ ထံုေးတမ်းစဉ်လာ။ practice/tradition

စလင်းပပင် န သစပ်င်၊ ပခုံပင်စသည့်ကင်းမ့ဲ၍ ညညီာထသာ ပမကခ်င်းလွင်ပပင်။ field

စလင်ပဖူ န မျဉ်းမပါထသာ စက္က ူပဖူ။ ပဖူထသာ အထချာစက္က ူ။ paper

စလင်းပဖူ န ပဖူဆွကကညလ်င်ထသာ အသားရှိသည့် မှန်နှင့်တထူသာ ထကျာကတ်စမ်ျို း။ kind of stone

စလုိက် န အထလ့အလာ။ အထလ့အကျင့်။ ထံုေးတမ်းစဉ်လာ။ practice/tradition

စထလာက် စညး် ကကယိာကို ကကယိာနာမ်သို ့ထပပာင်းလဲရာတင်ွထနာကက်ဆကတ်ွဲရထသာ စကားလံုး။ none

စထလာင့်စလင်း န စတိပူ်ပန်ထကကာင့်ကကမှုထကကာင့် စတိမ်ငငိမ်မသကပ်ဖစသ်ည။် ၂၊ ထရှ တ့ိုးထနာကင်င်ပဖစသ်ည။် worry

စထလာင်း န အဝကျယ၍် ထစာကတ်မ်ိထသာ ထေမင်း၊ဟင်း ၊ ငါး စသညထ်ေည့်စရာ တစမ်ျို း။ dish

စလတပ်န်း န flower

စလုတသ်ား န ထပမဆညဖုိ်ရ့ာတင် အတားအဆီးအတကွ ်စိုကထ်ေားထသာ တိုင်။ column

စလံပဖူ န မျဉ်းမပါထသာ စက္က ူပဖူ။ ပဖူထသာ အထချာစက္က ူ။ paper

စလံုံး န

စလွ၁ နဝိ မညမီညာ အနညး်ငယထ်စာင်းယန်ွးထသာ။ slide

စရထိသျှစရာ
ထသျှ စဉ်

နဝိ-စရထိသျှစဝါထသျှ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ကာတထူခါ်) နှစလံု်းပပူးထသနတတ်င်ွ အသုံးပပုသည့် ခဲလံုးငယမ်ျားပါထသာ ယမ်းထတာင့်။ စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ အလုပ်ကစိအ္တကွထု်ေတသ်ုံးရထသာ ထငွထကကး။ အသုံးပပုရန်ထေားထသာ ထငွထကကးအားလံုးကို ပခု၍ံထခါ်ထသာ 
စကားလံုး။ စဉ်

without any extra or 
additional charges စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အပွင့်ပဖူထဖွး၍ ပွင့်ထသာ ပန်းတစမ်ျို း။(ထတာစလတ၊် အမ်ိစလတ၊် စလတ်ကကးီ၊ စလတင်ယ ်ဟ၍ူရှိသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စ,အက္ခရာကို ထခါ်ထသာ အမည။်
name of the sixth letter of 
the Myanmar alphabet စဉ်

စဉ်



.

စလွ၂ ကကိ အနညး်ငယထ်စာင်းသည။် slanting slightly

စလွယ၁် ကကဝိိ ထစာင်းထရမထရမ။

စလွယ၂် န

စလွယတ်င် ကကိ

စလွယသ်ို် င်း ကကိ ကကို းစကို စလွယက်ဲ့သို ့ကိုယတ်င်ွ ခပ်ထစာင်းထစာင်းရစပ်တခ်ျညသ်ည။် diagonally

စလွန်၁ န ပုိထွေကထ်နထသာ အရာ။ အစန်ွးရညှထွ်ေကထ်နထသာ အရာ။ hand drill

စလွန်၂ န အဝတစ်၊ ထဂါင်းထပါင်းစသညတ်စခု်ခုကို အရညှခ်ျထေားသည၏် အပဖစ။် hand drill

စလွန်ထူေ ကကိ unfurl

စလွန်ထထောင် န unfurl

စလွန်ထပါင်း န ထခါင်းထပါင်းစကို အရညှခ်ျ၍ ချုပ်ထပါင်းဆင်ဆင်ထပါင်းထေားထသာ ထခါင်းထပါင်းပံုစ။ံ ဘထီအ ထပါင်း။ headscarf

စဝ န ကျင်ကကးီစနွ ့ထ်သာ အထပါက။် ဒွေါရ။ဖင်။ စအိုဝ။ anus

စဝါ၁ န ထရမထရာင်ကဲ့သို ့ဝါဝင်းထသာ သတ္ုတစမ်ျို း။ gold

စဝါ၂ န big gun

စဝါထသျှ နဝိ အရယွအ်စားအလွန်ထသးငယထ်သာ။ အထလးမထေားထလာကထ်အာင် ငယထ်သာ။ ပကတရိှိငမဲသို ့မထရာကထ်သးထသာ။ ting

စအို န ကျင်ကကးီစနွ ့ထ်သာ အထပါက။် ဒွေါရ။ဖင်။ စအိုဝ။ anus

စာ၁ န writing or works

စာ၂ ကကိ ထထောကထ်ေားသည။် ချင့်ထထောကသ်ည။် ဆင်ပခင်သည။် cogitative/sympathize

စာ၃ န တစစ်ုံတစရ်ာပပုလုပ်ရာမှ ထွေကထ်ပါ်လာထသာ အရာဝတ္ု။ object

စာ၄ န အတိုင်းအတာ၊ အတိုင်းအရညှ၊် အကျဉ်းအကျယ၊် အနညး်အများပဖစထ်သာ ပမာဏ။ amount

စာကထလး န စာငှကက်ို ပခုံ၍ ထခါ်ထသာ အမည။် sparrow

စာကးူ ကကိ စာကိုတစမူ်မှ အပခားတစမူ်ပဖစထ်အာင် ထရးသည။် Edit

စာကိုင်၁ ကကိ ထရးမှတထ်ေားထသာ စာရင်းတိုက့ို စနစတ်ကျ ထိေန်းသမ်ိးသည။် keep

စာကိုင်၂ န clerk

စာတမ်း ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထကကာင်းအရာကိုထရး၍ ထပးပုိအ့ဆကအ်သယွ ်လုပ်သည။် ၂၊ထဝငှသည။် letter/offer

န မှတသ်ားထေားထလာကဖွ်ယရ်ာပဖစထ်သာ စာထပ။ good letter

စာကိုယ် န မူလအရင်းခံပဖစထ်သာ ကျမ်းစာအပ်ု။

စာကျ ကကိ စာထရးရာ၊ စာရုိကရ်ာတင်ွ အချို စ့ာလံုးများ လစလ်ပ်ကျန်ရစသ်ည။် remainder

စာထကျာ်၁ န စာထပကျမ်းဂန်၌ တတထ်ပမာက၍် ပတဝ်န်းကျင်ဂုဏသ်တင်း ပပန ့နံှ်သ။ူ famous

စာထကျာ်၂ န အမ်ိ၏ အခန်းဆီး အထေကပုိ်င်းတင်ွ အလင်းရထအာင်ပျဉ်ချပ်ငယပ်ဖင့် အကကွထ်ဖါ်၍ ရုိကထ်ေားထသာ အလှတစမ်ျို း။ none

စာကျက် ကကိ အာဂံုနှုတတ်ကရ်ထအာင်စာကို အဖန်ဖန်တလဲလဲ ရတွဖ်တသ်ည။် study one’s lessons

စဉ်

style of kicking up a 
cane-ball စဉ်

လညတ်င်ွဆဲွဆင်ရထသာ တန်ဆာတစမ်ျို း။၂၊ တစစ်ုံတစခု်(အဝတ်)ကို လက်ဝပဲခံုးထေက်တင်ွတင်၍ ကျန်တစ်စကို ထကျာမှသိုင်း
ကာ လကယ်ာဘကခ်ျို င်းသိ့ုလျှို ကာ ရစပ်တထ်ေားပခင်း။

sash worn as insignia 
of honor/rank or office စဉ်

သကမင်္ဂန်း၊ ပုဝါ၊ တပံတ ်စသညက်ိုလကဝဲ်ဘကပ်ခံုးထေကတ်င်ွ တစစ်တင်၍ ကျန်တစစ်ကို ထကျာမှသိုင်းကာ လကယ်ာဘကခ်ျို င်း
ထအာကတ်င်ွလျှို ၍ လကဝဲ်ပုခံုးထပါ်တင်ထေားသည။်

wear across one 
shoulder စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အဝတအ်ထေညစ်သညက်ို တိုင် သိ့ုမဟတု ်သစပ်င် အခကအ်လကတ်င်ွ အလံကဲ့သိ့ု လမင့်ထူေထေားသည။်၂၊ ထဂါင်းထပါင်းအစန်ွတစ 
အရညှထု်ေတထ်ေားသည။် စဉ်

အဝတအ်ထေညစ်သညက်ို တိုင် သိ့ုမဟတု ်သစပ်င် အခကအ်လကတ်င်ွ အလံကဲ့သိ့ု လမင့်ထူေထေားသည။်၂၊ ထဂါင်းထပါင်းအစန်ွတစ 
အရညှထု်ေတထ်ေားသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ထရမထရာင်ကဲ့သိ့ု ထတာကထ်ပပာင်ထသာ) ထပပာင်းလကန်က။် အထပမာကက်ကးီတစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်
တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထကကာင်းခံ တစရ်ပ်ရပ်ကို ကဗျာအပဖစ ်စပ်ဆုိထရးသားထေားချက။် အထရးအသားအက္ခရာ။၂၊ တစထ်ယာကမှ်
တစထ်ယာကသ်ိ့ု တစထ်နရာမှတစထ်နရာ သိ့ုသထိစအပ်ထသာ အထကကာင်းအရာများကို ထရးသားထပးပ့ုိပခင်း။၄။ စာငှကအ်နွယဝ်င်မျို း
ကို ပခု၍ံ ထခါ်ထသာ အမည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထရးမှတထ်ေားထသာ စာရင်းတိ့ုကို စနစတ်ကျ ပပုစထိုေန်းသမ်ိးထသာ ရခုိင်မင်းလကထ်ေကက် အမှုထေမ်းတစမ်ျို း။( ထပမာကဦ်းငမိုန့ယ်
တင်ွ စာကိုင်ရာွ၊ စာကိုင်ကတုိုးဟ၍ူ ယခုတိုင်ရှိထသး၏) ၂၊ စားရင်းကို စနစတ်ကျပပုစထိုေန်းသမ်ိးသ။ူ ၃၊ စာထရး။ စဉ်

စဉ်

စာထကာင်းပီ
ထကာင်း စဉ်

အက္ခရာစဉ်

text/main body of subject 
matter of a book စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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စာကကးီပီကကးီ န အားကိုးခုိင်မာထလာကသ်ည့် စာထပ။ literary

စာထကကာင်း န မျဉ်းအတိုင်းထရးသားထေားထသာ စာတန်း။ sentence

စာကကည့် ကကိ စာကိုမရတွဆုိ်ပဲ စတိထဲ်ေက မှတထ်ေားသည။် read

စာကကည့်တိုက် န စာကိုထလ့လာမှတသ်ားရန်၊ ငှားရမ်းရန် စာအပ်ုများကို ထိေန်းသမ်ိးထေားရာ အထဆာကအ်အုံ။ library

စာကကမ်း န

စာခံ န ပင်ကိုအထပခခံရှိငပီးထသာ စာ။ main source

စာချ ကကိ teaching

စာချက် န အားကိုးထလာကထ်အာင် ခုိင်မာထသာ စာထပ။ good literary

စာချုပ် န နှစဦ်းနှစဘ်က ်သထဘာတညူခီျကက်ို ထရးသားထဖါ်ပပထေားထသာ စာ။ contract

စာချုပ်စာတမ်း န deed of agreement

စာခီွ န စာကိုထခွလိပ်ထေားထသာ အရာ။ ၂၊ အထကကာင်းကကားစာ။ အမှာစာ။သဝဏလ်မာ။ formal message

စာခွက် န လညဇ်ကထ်နာကဘ်ကတ်င်ွ ချို င့်ထနထသာ ထနရာ။ none

စာခကျွေန် န အထကကာင်းကကားစာလမာ။ အမှာစာ။ doquet

စာထဂါင်းကကးီ န မုိးရာသကီန်ုခါနီးတင်ွပမညတ်တထ်သာ စာငှကအ်မျို းအစားဝင်ငှကတ်စမ်ျို း။ name of bird

စာစကား န

ကကိ စာထပကျမ်းဂန်အထကကာင်းနှင့် ထဆွးထနွးထပပာဆုိကကသည။် တရားသထဘာ ထဆွးထနွးကကသည။် discuss

န စာထပကျမ်းဂန်နှင့် ပကသ်တထ်သာ အထပပာအဆုိ။ discuss

စာစီ န စကားထပပကိုထပပပပစထ်စရန်တန်ဆာဆင်၍ ထကာင်းမွန်စာွထရးသည။် compose

စာစစခံ် န သင်ကကားထနထသာ ပညာရပ်တင်ွ အဆင့်အတန်းမီမမီကိုသရိန်စစထ်ဆးသည။် examine

စာထစာင် န လစဉ်အားပဖင့်လညး်ထကာင်း၊ အပတစ်ဉ်အားပဖင့်လညး်ထကာင်း၊ ထဆာင်းပါး၊ ကဗျာ စသညတ်ိုက့ို ထပါင်းစ၍ုထုေတထ်ဝထသာစာ။ journal

န none

စာစပ် န သာယာနာထပျာ်ဖွယပ်ဖစထ်အာင် သကီုံးသည။် ကဗျာထရးသည။် compose(verse)

စာဆုိ ကကိ poet/composer

စာဆုိသျှင် န ကဗျာ၊ လကမင်္ဂာစသညက်ို ထရးသားပပုစသု။ူ ထရးသားထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်။ poet/composer

စာညာှ ကကိ ထထောကထ်ေားသည။် စာနာသည။် င့ဲကကွသ်ည။် sympathise

စာညကှ် န small print

စာညမန်း န အပဖစအ်ပျကတ်စစ်ုံတစရ်ာကို ညမန်ပပထသာစာ။ content

စာတီ န ဓါတထ်တာ်ထမွထတာ်စသညတ်ိုက့ို ဌာပနာ၍ တညထ်ဆာကထ်ေားထသာ အထဆာကအ်အုံ။ pagoda

စာတရီင်ပပင် န ထစတထီပခရင်း ပတဝ်န်းကျင်ရှိ မျကနှ်ာပပင်။

စာထတာ ကကိ စကျက၍် အရလွယသ်ည။် စာများများကျက၍် ရသည။် ၂၊ စာကိုမထေစမ်ထငါ့ပဲ ထပပပပစထ်ချာထမာစာွ ဖတနုိ်င်သည။် clever

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(စာကို) အထချာမထရးသားမီ တင်ကးူ၍ ထရးသားထေားထသာ စာ။
draft of a letter or 
any written piece စဉ်

စဉ်

(ဘန်ုးကကးီ) ဆရာတပည့်တိ့ုအား ပရယိတ္ိတစာထပ ပုဒ်ေ၊ ဝါကျစသညတ်ိ့ု၏ အဓိပ္ပါယက်ို ထပပာပပသင်ကကားထပးသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

နှစဦ်းနှစဘ်က ်သထဘာတညူခီျကက်ို ထရးသားထဖါ်ပပထေားထသာ စာ။ ၂၊ ရံုး၌ အသုံးပပုထသာ စာဟသူမျှကိုပခု၍ံ ထခါ်ထသာ
စကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စာထပကျမ်းဂန်နှင့် ပကသ်တထ်သာအပဖစအ်ပျက။် အထကကာင်းအရာ၊ ၂။ စာထပကျမ်းဂန်ထရးသားသကဲ့သိ့ု အဓိပ္ပါယပ်ပည့်စုံထသာ 
စကားစတုိ့ုပဖင့် ထပပာဆုိထရးသားထေားမှု။

expression in the 
written style စဉ်

စာစကားပီ
စကား၁ စဉ်

စာစကားပီ
စကား၂ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စာထစာင့်ကကက်
နှင် န-အမ်ိထစာင်ကကကနှ်င် စဉ်

စဉ်

စာကိုနှုတတ်ကရ်ထအာင် အထခါကထ်ခါကအ်ခါခါ ဆုိသည။် ၂၊ကဗျာ၊ လကမင်္ဂာစသညက်ို ကိုယတ်ိုင်ကျနထအာင် သဆုိီသည။် ကဗျာ
ကိုသင့်ထတာင်ရာ ယဉ်ဖကဖ့ဲွ်န့ဲွစကီုံးသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထရးငမဲစာလံုးထေကထ်သးငယထ်သာ စာလံုး၊ ထသးထသာစာလံုး။ ၂၊ ငယသ်ညအ်ရာ၌ တင်စား၍ သုံးနှုန်းထသာ စကားလံုး။ ၃၊ 
စာကထလးကိုထခါ်ထသာ စကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

platform or flat ground 
around a pagoda or 
palace/square;plaza စဉ်

စဉ်
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စာတက် ကကိ စာချပုဂ္ိုဂ လ်ထံေ စာထပကို သင်ယသူည။် learn

စာတင်၁ ကကိ မိမိထေကရ်ာထူေးကကးီထသာ အရာရှိများထံေ ပဖစပ်ျကမ်ှု အပခင်းအရာကို ထရးသားတင်ပပသည။် report

စာတင်၂ န ကျမ်းတစထ်စာင် ၊ထပတစထ်စာင် အပဖစ ်သတမှ်တထ်ေားချက၊် အစဉ်သပဖင့်ဖတရ်ှုဖုိရ့န် ထရးသားထေားထသာ စာ။ scripture

စာတင်ခံု န ပီ၊ ပုရပုိက၊် ကျမ်းဂန်စထသာ စာအပ်ုများကိုတင်ထေားရန် ပပုလုပ်ထေားထသာခံု။ desk

စာတတပီ်တတ် န စာထပကျမ်းဂန်ကို အကန်ုအစင် တတက်ကျွေမ်းသ။ူ အထူေးတတသ်လိိမ္မာသ။ူ  နံှစ့ပ်သ။ူ scholar

န စာတတဟ်န်ထဆာင်သ။ူ တပုပပုမူသ။ူ အသင်ွအပပင်ထပါ်ထအာင် လုပ်ကကကံကို းစားသ။ူ pretend

ကကိ ယင်းကဲ့သို ့ပပုမူဟန်ထဆာင်သည။် pretend

စာတန်း န တစစ်ုံတစခု်၏ အပဖစအ်ပျကတ်စခု်ခုကို စကီုံးထရးသားထေားထသာ စာ။ sentence

စာတန်းထုိေး ကကိ record

စာတမ်း န ထရးှလူကကးီသမူတို ့အစဉ်ကျင့်သုံးလာခ့ဲထသာ ဓထလ့ထံုေးစကံို သရိှိနုိင်ရန် ထရးမှတထ်ေားထသာစာ။

စာတိုစာစ န အနညး်အကျဉ်း အထသးအဖဲွ  ့ထရးသားစကီုံး မှတသ်ားထေားထသာ စာ။ miscellany(of writing)

စာတိုစာရညှ် န အနညး်နညး်အဖံုဖံု ထပါင်းစထုရးသားထေားထသာ စာ။ letter

စာတွိ့ န စာကိုဖတရ်ှုထလ့လာထသာ အားပဖင့်ရရှိထသာ အကကားအပမင်။ well power

စာထထောင့် ကကိ စာကျက၊် စာအံ့၊ စာဖတရ်ာ၌ မထပဖာင့်ပဖူးပဖစသ်ည။် စာကျကရ်၊ စာအရံ ခကခဲ်သည။် hard

စာထွေကအ်ရ န စာထပကျမ်းဂန်တင်ွ ပါရှိသည့်အတိုင်းယဆူချက။် ဆုိလုိချက။် အကကပံပုတင်ပပချက။် proposal

စာနာ န ထထောကထ်ေားသည။် င့ဲကကွသ်ည။် sympathise

စာနာပဲွ န listen to

စာနီထသျှ န တစက်ိုယလံု်းနီထသာ အထရာင်ရှိထသာ ထတာစာတစမ်ျို း။ name of bird

စာပစိ့ န ထကာကက်ကးီစပါးတစမ်ျို း၏ အမည။် name of grain

စာပီ န အပဖစအ်ပျကတ်စစ်ုံတစရ်ာ စသညတ်ိုက့ို ကိုယတ်ိုင်ခံစားရရှိထသာ ဗဟသုတုကို ထရးသားထေားချက။် letter

စာပီးစာယူ န အပပန်အလှန် စာထရး၍ ထပးပုိပ့ခင်း။ intercommunication

စာပစ် ကကိ အဖဲွအ့စညး်တစခု်ခု၏ ဂုဏသ်တင်းထိေခုိကထ်အာင် ထရးသားထေားထသာ စာကို လူအများသထိစရန် တတိတ်ဆိတ ်ပစခ်ျသည။်

စာပုိက် န ဖတရ်န်ပပဠာန်းထေားသည့် အထပခခံသင်ရုိး။ ဖတစ်ာ။ textbook

စာပုိဒ်ေ န ဆုိလုိရင်းအဓိပ္ပါယပ်ပည့်စုံထသာစကားစ။ု paragraph

စာပန်းစပ်ု န နှုတသ်းီရညှ၊် အထမွးအပပာထရာင်၊ အမ်ိစာထေကင်ယ၍် ပန်းပွင့်ဝတရ်ညက်ို စပ်ုယထူလ့ရှိထသာ စာငှကက်ဲ့သို ့ငှကင်ယတ်စမ်ျို း။ name of bird

စာပံု န စာ ထရးသားပံု၊ ဟန်အမူအရာ၊ စာ၏အထနအထေား။ စာထရးသားမှုပံုသဏ္ဍာန်။ writing style

စာပုိ န မလုိအပ်ထသာ စာလံုးများ။ ထရးသားထေားထသာ စာတင်ွ နှစက်ကမ်ိထေပ်၍ ပါထသာ စာပုိဒ်ေ။ peculiar

စာပုိ ့ ကကိ send or deliver(letter)

စာပျင် န တစစ်ုံတစခု်ထသာစာကို စစီဉ်ထရးသားသည။် proofreader

စာပပ ကကိ စာထပကိုထလ့လာရန်သင်ကကား ထပးသည။် teach

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စာတတ်
ထယာင်ထယာင်၁ စဉ်

စာတတ်
ထယာင်ထယာင်၂ စဉ်

စဉ်

ပဖစပ်ျကမ်ှု တစစ်ုံတစရ်ာ အတကွ ်မထမ့မထပျာကသ်တရိထအာင် အခုိင်အမာ ထရးမှတထ်ေားသည။် အမှတအ်သားတင်ကျန်ရစ်
ထစသည။် အမှတအ်သားတင်ကျန်ရစထ်စသည။် စဉ်

record of ancient 
traditions and customs စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထဝဿန္တရာဇာတဝ်တ္ု ၊ ထဟာစာစထသာ ကျမ်းဂန်စာထပများတိ့ုကို ပရသိတတ်ိ့ု အားထပပာပပ၊ ထဟာပပ၊ ရတွဖ်တပ်ပသညက်ို 
နားထထောင်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

send an anonymous 
letter စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

အကျို းအထကကာင်းနှင့် ထရးသားထေားထသာစာ သိ့ုမဟတု ်စာတိုကမှ်လာထသာ စာကို(အမ်ိတိုင်ရာထရာက်)ထပးပ့ုိသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်
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စာပပု န စာအပ်ုစာတမ်းပဖစထ်အာင် စာကိုဖဲွ စ့ပ်စစီဉ်သ။ူ composer

စာပပန်၁ ကကိ ကျကင်ပီးထသာစာကို မထမ့ရထအာင် ပပန်ဆုိသည။်

စာပပန်၂ ကကိ ထရာကလ်ာထသာစာအတကွ ်တဖန်တုံ၍့ စာထရးသည။် reply to a letter

စာဖတ် ကကိ အထေပ်ထေပ် ပပန်လှန်ထလ့ကျင့်သည။် read

စာဖဲွ ့ န သာယာနာထပျာ်ဖွယထ်ကာင်းထအာင် စာကို သကီုံးထရးသားသည။်

စာဗူးထတာင်း န weaverbird

စာဘန်ုးကကးီ န တစက်ိုယလံု်းနီထသာ အထရာင်ရှိထသာ ထတာစာတစမ်ျို း။ ploceus chrysaea

စာဘွဲ ့ န စာအပ်ုတစအ်ပ်ုတညး် စထုပါင်းထေားထသာ စာလမာ။ စက္က ူချပ်။ book

စာမဒီေ န ကိုင်းထတာပမကထ်တာ တိုတ့င်ွအသိုကလု်ပ်၍ ထနတတထ်သာ အမ်ိစာထေကင်ယထ်သာ စာငှကတ်စမ်ျို း။ name of bird

စာမရီ န ပင်လယင်ါးကကးီတစမ်ျို း။၂၊ ငှကတ်စမ်ျို း၏ အမည။် yak

စာမူ န အထပခခံပဖစထ်သာ အချကအ်လကတ်ိုက့ို ထရးသားထေားထသာ စာအစ။ု manuscript

စာထမးပဲွ န သင်ယထူေားထသာ ပညာအရညအ်ချင်း၊ အဆင့်အတန်းစသညက်ို သရိှိရန်စစထ်ဆးပခင်း။ exam

စာမင်မညး် န tatoo

စာထရးတံ န ပစည္း်တစစ်ုံတစခု်လှူရာတင်ွလညး်ထကာင်း။ ဆွမ်းကမ်ွးသုံးထဆာင်ရာတင်ွ လညး်ထကာင်း၊ ကစံမ်းမဲလိပ်နှိုကပ်ခင်းစသည။် none

စာရင်း န အမျို းအမည ်အထရအတကွ ်တိုက့ို စစီဉ်ခဲွပခား၍ ထရးသားမှတထ်ေားချက။် list/inventory

စာရင်းထကာက် ကကိ အမျို းအမည ်အထရအတကွပ်ဖစပ်ျကမ်ှု အပခင်းအရာတိုက့ိုရာှထဖွသမ်ိးဆညး်ထရးသား မှတထ်ေားသည။်

စာရင်းချ ကကိ အကန်ုအကျ အသင်ွးအထုေတစ်သညတ်ိုက့ို ထရတကွပ်ပသည။် count

စာရင်းချုပ် ကကိ

စာရတိ္တ န ကိုယက်ျင့်တရား။ အကျင့်စရုိက။် အထလ့ဝါသနာ။ moral character

စာရကွစ်ာတမ်း န ပဖစပ်ျကမ်ှုအထကကာင်းတစခု်ခုနှင့် ပကသ်တ၍် ထရးသားထေားထသာ အထထောကအ်ကပူပုစာ။ vitate

စာရင်းဝင် ကကိ အသအိမှတပ်ပုသည။် ဟတုမှ်န်ထကကာင်းလကခံ် အတညပ်ပုသည။် acknowledge

စာဝါ န ထကျာင်းတင်ွ စာပုိခ့ျရထသာ အကကမ်ိ။

စာသဝဏ် န ပဖစပ်ျကမ်ှု အပခင်းအရာကိုသထိစထသာ စာလမာ။ formal message

စာသား န sentence

စာသားပါ န တိုတိုနှင့်လုိရင်းအနှစသ်ာရ တိုပ့ဖင့်ထရးသားထေားချက။် အနကအ်ဓိပ္ပါယတ်ိုပ့ဖင့် ပပည့်ပပည့်စုံစုံ ထရးသားထေားချက။် definition

စာသပီိသိ န စာထပကို အထေပ်ထေပ်ထလ့ကျင့်၍ သပိခင်း။ Book-learning

စာသင် ကကိ စာထပကို တတသ်နိားလညထ်အာင် သင်ယသူည။် learn

စာသင်တိုက် န သဇံာထတာ်များ စထုပါင်းသတီင်းသုံးထနထုိေင်၍ ပရယိတ္တ ကိျမ်းစာများကို သင်ယရူာထကျာင်းတိုက။်

စာသင်ထဖါ် န တစဦ်းတညး်ထသာ ဆရာထံေတင်ွ အတတူက ွစာထပသင်ကကားလာသ။ူ classmate

စာသင်ဖက် န တစဦ်းတညး်ထသာ ဆရာထံေတင်ွ အတတူက ွစာထပသင်ကကားလာသ။ူ classmate

စဉ်

school lessons already 
learnt စဉ်

စဉ်

စဉ်

compose a literary 
piece စဉ်

ကိုယလံု်းဝါထသာ စာငှကက်ထလးများ ရကလု်ပ်ထေားထသာ တွဲလျားကျထနသည့် အသိုကအ်ရညှ။် ၂၊ ယင်းအသိုကရ်ညှတ်င်ွ ထန
တတထ်သာ ငှကမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(လူ) မျကနှ်ာပပင်၌ ထုိေးကင်ွးမှင်ထကကာင် ထုိေးထေားပခင်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

make a 
list,inventory,etc စဉ်

စဉ်

အားလံုးကိုထပါင်းရံုးထရတကွ၍် (ထနာင်တစအ်ခါသရိှိနုိင်ရန်) စာပဖင့်ထရးသားထေားသည။်
combine all relevant 
accounts/balance books စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

course of learning in 
Buddhist monastery စဉ်

စဉ်

(ကဗျာ၊ လကမင်္ဂာ၊ အဖ့ဲွအန့ဲွစသညမ်ပါပဲ) စကားထပပရုိးရုိး ထရးသားထေားထသာစာ။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

monastery where Buddhist 
Scriptures are taught to 
monks စဉ်

စဉ်

စဉ်
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စာသင်သား န စာထပကျမ်းဂန်ကို ညန်ွကကားချကအ်တိုင်းသင်ယသူ။ူ student

စာသာွးစာလာ န စာအပပန်အလှန်ထပးကမ်းပခင်း။ correspondence

န ထရးှက ပဖစပ်ျကပံု် အထကကာင်းအရာတိုက့ို ထရးသားမှတထ်ေားခ့ဲထသာ စာ။ record

စာအလာ ကကဝိိ စာပပန်ရန်ကိုထစာင့်ထမျှာ်လျက။် wait for reply

စာအပ်ိထဂါင်း န ထချာစာအပ်ိ တင်ွတပ်ရထသာ တဆိံပ်ထဂါင်း။ postage stamp

စာအံ ကကိ စာကို အာဂံုရထအာင် အထခါကထ်ခါကအ်ခါခါ အကကမ်ိထပါင်းများစာွ ဆုိရသည။် recite

စာဥနာ န ဦးထခါင်းတင်ွ လကမ်ထခါင်းခန ့ ်အဖုအကျတိပ်ဖစတ်တထ်သာ အနာ။ glandular

စား ကကိ consume

န စားထကာင်းဖွယထ်သာ အစားအစာ။ delicious meal

န ထကာင်းမွန်ထသာ စားစရာထသာကစ်ရာ အစ။ု delicious meal

န စားထကာင်းဖွယထ်သာ အစားအစာ။ delicious meal

န ထကာင်းမွန်ထသာ စားစရာထသာကစ်ရာ အစ။ု delicious meal

န ထကာင်းမွန်ထသာစားစရာထသာကစ်ရာ အစ။ု ၂၊ စားထသာက၍် ထကာင်းသထသာ အချန်ိအရယွ။် delicious meal

ကကိ ငမိန်ရကှသ်ည။် ခံတင်ွးထတွသ့ည။် စားထသာက၍် နှစသ်ကထ်ကျနပ်သည။် relish/enjoy

စားကတ် န enjoy

စားထကျး န အပုိင်စားခွင့်ထပးအပ်သည။် authorise

စားကျက် န grazing ground/posture

စာကျင်း န ထခွး၊ ဝက ်တရိစိ္ဆာန်အားထသာကရ်န် သစတ်ုံးကို ထလှဝမ်းကဲ့သို ့ထွေင်းထေားထသာ ခွကရ်ညှ။် dish for food

န စားထသာကရ်ာမှ ကျန်ထသာ အစားအစာ။ orts

စားကကူး န အစာကိုလွန်ကစဲာွ စားထလ့ထသာကထ်လ့ရှိသ။ူ gluttonous

စားကကွ် န

စားကကးီငမီကကးီ ကကိ အစားအထသာကနှ်င့် ပကသ်တ၍် တင်ထသာ အထကကး။ doubt for food

စားကကင်း န စားထသာကရ်ာမှ ကျန်ထသာ အစားအစာ။ orts

န စားထသာကရ်ာမှ ကျန်ထသာ အစားအစာ။ orts

န စားထသာကရ်ာမှ ကျန်ထသာ အစားအစာ။ orts

စားချဉ်တက် န စားငပီးထသာအခါ မထကကညကထ်သာ ထကကာင့်ဝမ်းတင်ွးမှအထေကသ်ိုဆ့န်တကလ်ာထသာ ချဉ်နံထ့ပါကလ်ာထသာထလ။

စားငခီ န ဂဏာန်းတစခု်ကို အကကမ်ိကကမ်ိဝင်၍ စားထသာ ဂဏာန်း။ divisor

စားခွက် န စားထသာကရ်န် အစားအစာထေည့်ထသာခွက။် dish for food

စားခွကလု် ကကိ

စားငုတက်ျ န ခါတိုင်းစားထနကျပဖစထ်သာ အစားအစာ။ ဟင်းသးီဟင်းရကွ။် သစသ်းီဝလံ စသည။် vegetable

စဉ်

စဉ်

စာထဟာင်းပီ
ထဟာင်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ အခဲ၊ အတုံးကို ဝါးမျို သည။် ၂၊ ထဆွးပျကထ်စသည။်၃၊ အစားအထလျာ်ကစားရတင်ွ ထလျာ်သ၏ူ ထလာင်းထကကးကို 
စားသကူ သမ်ိးယသူည။် စဉ်

စားထကာင်း
ခမန်း စဉ်

စားထကာင်းစား
ဖွယ် စဉ်

စားထကာင်းထေ
မန်း စဉ်

စားထကာင်း
ဖွယရ်ာ စဉ်
စားထကာင်း
ထသာက်
ထကာင်း၁ စဉ်
စားထကာင်း
ထသာက်
ထကာင်း၂ စဉ်

(အရပ်သုံး) တစစ်ုံတစခု်ထသာ စားထသာကဖွ်ယရ်ာ စသညတ်ိ့ုကို စားသုံးရန်အတကွ ်ထစခုိင်းတိုကတ်န်ွးထသာ စကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

စပါးမစိုကပဲ် ကကျွေ၊ဲနွားစားရန်သတမှ်တထ်ေားထသာ ထပမကကွ။်၂၊လှည့်လညသ်ာွးလာ အစာရာှထဖွရာ အရပ်။ ၃၊ ပစည္း်ဥစာ္ရာှထဖွရာ 
အရပ်ထဒေသ။ စဉ်

စဉ်

စားကျန်
ထသာကက်ျန် စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) ကိုယက်ျို းရာှရာအချကထ်ကာင်း။
seek one’s own 
advantage စဉ်

စဉ်

စဉ်

စားကကင်း
ထသာကက်ျန် စဉ်

စားကကင်း
ထသာကက်ကင်း စဉ်

အက္ခရာစဉ်

eruct,belch(wind from 
the stomach) စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) သတူစပ်ါး၏ ရာထူေး၊ ဂုဏထူ်ေး၊ အခွင့်အထရး၊ အလုပ်အကိုင် စသညက်ို မိမိရထအာင် အထူေးတလည ်ကကို းစားအားထုေတ်
သည။်

scramble(for 
post,power) စဉ်

စဉ်



.

န စားထသာကဖွ်ယရ်ာ အစားအစာများ။ food

န စားရမ့ဲထသာကရ်မ့ဲ။ ၂၊ စားထသာကစ်ရာနှင့်ထနထုိေင်စရာ အိုးအမ်ိမရှိသည၏် အပဖစ။် impoverished

စားစရစ် န သာွးလာရာ လမ်းခရးီတင်ွ စားထသာကရ်န် အစားအစာ။ ၂၊ စရတိထ်ကကးထငွ။ household expenses

စားဆီး န ထရာဂါကို ထပျာကက်င်းထစတတထ်သာ မျို ထဆး။ ၂၊ အနာထဆွးတိုက့ို ထပျာကက်င်းထစတတထ်သာ ထဆး။ dose

စားညှို ့ န attract

စားညှို က့ပ် ကကိ  ယင်းစားမျှို ပ့ဖင့် သတ္တ ဝါတို ့တစစ်ုံတစခု်ထသာ ထနရာသို ့ထွေကမ်ထပပးနုိင်ထအာင် ဆဲွထဆာင်ထေားသည။် attract

စားထတာ်ချက် န ဘရုင်မင်း၊ မိဖုရားစထသာ သတူိုစ့ားသုံးရန်အတကွ ်စမံီအပ်ုချုပ်ရသ။ူ chef

စားထတာ်ထသျှ န တစစ်ုံတစခု်ထသာကစိက္ကးီငယ ်လုပ်ထဆာင်ရန်အတကွထ်လှကကးီထေက ်တင်ွ သိုမ့ဟတု ်ထနာကတ်င်ွဆဲွယလူာထသာ ထလှကထလး။ boat

န တစစ်ုံတစခု်ကို မိမိကိုယက်ျို းအတကွသ်ာ ကကည့်၍မှန်ကန်မှု၊ မျှတမှုမရှိထသာနညး်ပဖင့် ပပုလုပ်မူ အထလ့အထေရှိသ။ူ none

စားနုစားစ န စားထသာကရ်ာမှကျန်ရစထ်သာ အထသးအဖဲွ  ့အတုံးအစ။ orts

စားနုစားဖွယ် န စားထကာင်းထသာကဖွ်ယထ်သာ စားစရာ။ ထကာင်းမွန်ထသာ စားထသာကဖွ်ယရ်ာ အစ။ု delicious meal

စားနုပပန် ကကိ ruminante

စားနကခံ် န ကကာရညှသ်ုံးစားနုိင်သည့် အစားအစာ။ dry food

စားနကရ်ကိ္ခာ န စားသုံးရန်သိုထလှာင်ထေားထသာ စားထသာကဖွ်ယ။် provision

ကကိ easy

စားပုိန့တ် ကကိ အလွန်အကကျွေစံား၍ ဒုေက္ခထရာကသ်ည။်

စားပုိးနင်း ကကိ အလွန်အကကျွေစံား၍ ထသလုနီးပါးပဖစသ်ည။်

စားပဲွပျင်၁ န ထေမင်းစားပဲွတင်ွ ငါးဟင်း စသညတ်ိုက့ို စစီဉ်ထေည့်ထပးသ။ူ waiter/waitress

စားပဲွပျင်၂ ကကိ ယင်းသို ့စစီဉ်ထေည့်ထပးသည။် prepare for meal

စားဖား န seasoned opportunist

န စားထသာကရ်ာမှ ကျန်ထသာ အစားအစာ။ orts

စားဖုိ န ထေမင်း၊ ဟင်းစသညခ်ျကပ်ပုတရ်ာ မီးဖုိ။ kitchen

စားဖုိထခါင် န မီးဖုိထဆာင်၏ အမုိးထခါင်။ kitchen

စားဖုိထဆာင် န ထေမင်း၊ ဟင်း ချကပ်ပုတရ်ာ အထဆာင်။ kitchen

စားဖုိထထောင့် န kitchen

စားဖုိထပါက် န ထေမင်း၊ ဟင်းချကပ်ပုတရ်န် အခုိင်းအထစမှ ထပါကဖွ်ားလာထသာ သားသမီး။ children

န အကအင်္ကျကို လကတ်ိုဝတထ်စငပီး ဆံထံုေးကို တစပ်တလ်ျှို ထံုေး၍ ဥယျာဉ်တင်ွ ထရခပ်ထလာင်းရန်နှင့် အခုိင်းအထစထေားထသာ ကကျွေန်။ servant

စားဖုိသးီ န စားထတာ်ချက။် ထေမင်း၊ ဟင်းချကပ်ပုတထ်သာ သ။ူ chef

စားဖုိသကူကးီ န  ထေမင်း၊ ဟင်းစသညတ်ို ့စားထသာကရ်န်အတကွ ်ခန ့ခဲွ်ချကပ်ပုတထ်ကကျွေးထမွးရထသာ အမှုကကးီငယတ်ိုက့ို အပ်ုစးီသ။ူ chef/headcook

စားဖုိထ့သာကဖုိ် ့ န warmly

စားစရာ
ထသာကစ်ရာ စဉ်
စားစရာမ
ဟထိသာကစ်ရာ
မဟိ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စပါးကကးီစအို၏ တစဘ်ကတ်စခ်ျကတ်င်ွ ကကို းမျှင်ကဲ့သိ့ုအတကနှ်စခု်ရှိရာ ယင်းပဖင့်သားထကာင်များကို ဝါးမျို ရန် ညို သ့ညဟ် ုဆုိ
အပ်ထသာ အရာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စားနီကျ
ထကကာင်ဖား စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကျွေ၊ဲ နွား၊ ဆိတစ်သညတ်ိ့ု မျို ထေားခ့ဲထလငပီးထသာ အစာကို အစာအမ်ိမှပပန်ထုေတ၍်ဝါးသည။် ၂၊(ဥပစာ) အကကမ်ိကကမ်ိအဖန်ဖန် 
ပပန်လညခံ်စားသည။် ထတးွထတာသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စားထပါက်
ထချာင် (ဥပစာ)ကိုယက်ျိုးရာှရာ အချကထ်ကာငး်သည။် လွယသ်ည။် စဉ်

suffer from excessive 
eating စဉ်

suffer from excessive 
eating စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) အသုံးမကျသ။ူ လိမ္မာပါးနပ်မှုမရှိသ။ူ ၂၊ စားထသာကဖွ်ယရ်ာတစခု်တင်ွ သာရ၍ ကျန်အလုပ်တင်ွသုံးနှုန်း၍ မရပခင်း။ စဉ်

စားဖတ်
ထသာကဖ်တ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အမ်ိစသည ်အထဆာကအ်အုံတင်ွ ချကပ်ပုတရ်ာနှင့် စားထသာကဖွ်ယစ်သည့် ထေားရှိရာ အခန်း၊ အထူေးသပဖင့် အမ်ိထနာကပုိ်င်းရှိ 
အထဆာင်တစမ်ျို း။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စားဖုိထပါက်
ကကျွေန် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စားထသာကစ်ရာ အစားအစာ။ ၂၊ စားထသာကလုိ်လျှင် အချန်ိမထရးွထွေကဝ်င်စားထသာကနုိ်င်ထသာ အလွန်ခင်မင်ချစက်ကျွေမ်းဝင်ထသာ 
မိတထ်ဆွ၏ အမ်ိ။ စဉ်



.

စားမျို ကကိ အသကရ်ှုရာအစာမျို ရာ ခပန်အပါအဝင် လညပ်င်း၏ လမ်းထကကာင်း။ gullet

စားပမုံစ့ာ န လမ်းခရးီတင်ွ ပဖစထ်စ၊ အလုပ်အကိုင်တင်ွ ပဖစထ်စ စားရန်ပပုလုပ်ထေားထသာ စားထသာကဖွ်ယ။် meal

စားပမုံ ပ့ပန်၁ ကကိ ruminante

စားပမုံ ပ့ပန်၂ ကကိ decrease

စားမျှို ့ န trap

စားမျှို က့ပ် ကကိ  ယင်းစားမျှို ပ့ဖင့် သတ္တ ဝါတို ့တစစ်ုံတစခု်ထသာ ထနရာသို ့ထွေကမ်ထပပးနုိင်ထအာင် ဆဲွထဆာင်ထေားသည။် attract

န စားစရာထသာကစ်ရာ အပဖစ။် food

န စားစရာထသာကစ်ရာ မရှိသည ်အပဖစ။် စားရမ့ဲထသာကရ်မ့ဲ ပဖစပ်ခင်း။ impoverished

ကကဝိိ စားထသာကပ်ခင်းနှင့်အပခားကစိက္ကးီငယမ်ျားအတကွ ်အသုံးအစွဲပပုကာ။ meal

စားရူးထေ ကကိ အစားအထသာကနှ်င့်စပ်၍ ထဒေါသထွေကသ်ည။် gluttonous

စားရုတ် ကကိ အစားအထသာကနှ်င့်စပ်၍ ထဒေါသထွေကသ်ည။်အစားအထသာကနှ်င့်စပ်၍ ထလာဘတကသ်ည။် gluttonous

စားရုပ်စားရည် နဝိ delicious

စားရန်ခုတ် ကကိ bide time

စားလမ်းထွေင် ကကိ မတရားသပဖင့် အပမတထု်ေတယ်ရူန် လမ်းထပါကရ်ာှသည။် look for profit

စားသားထပါ် န စား၍ထကာင်းမညဟ် ုထေင်ရသည၏် အပဖစ။် seem delicious

စားဟတု် ကကိ provoke

စားအိုးဖွင့် ကကိ ခင်မင်ရင်းနီှးထသာ မိတထ်ဆွများနှင့် တထပျာ်တပါး စားထသာကက်ကသည။် have meal

န ထေမင်း၊ ဟင်းချကပ်ပုတစ်ားထသာကရ်န် အိုးခွကပ်န်းကန်နှင့် ထရထသာကစ်ရာ အိုးခွကအ်စ။ု utensils

န first food

န first food

န first food

စိ

စ၁ိ န သစသ်းီထဲေရှိ မျို းထလာင်းပဖစထ်သာ အဆန်၊ အထစ။့ မျို းရုိး။ seed

စ၂ိ ကကိ full

စ၃ိ စညး် အလုပ်ကစိင္ပီးထပမာကထ်စမည့် အပဖစက်ို ပပသည့်စကားလံုး။ ထစအံ့။ ထစမည။် finish

စကိရာ၁ ကကဝိိ ထထွေထထွေရာရာ။ ၂၊ အကကင်းအလပ်မရှိ ပပည့်စုံစာွ။ စုံလင်စာွ။ perfect/complete

စကိရာ၂ နစ အမညမ်မှတမိ် အမညမ်ထဖါ်ပပနုိင်ထသာ ထသးငယထ်သာ အရာဝတ္ုကိုထပပာရာ၌ သုံးထသာ စကားလံုး။ it

စကိရာထသျှ နဝိ အရယွအ်စားအလွန်ထသးငယထ်သာ။ အထလးမထေားထလာကထ်အာင် ငယထ်သာ။ ပကတရိှိငမဲသို ့မထရာကထ်သးထသာ။ tiny

စကိရက် ကကိ ထသချာကျနသည။် ထသထသသပ်သပ်ရှိသည။် ၂၊ပိပိပပားပပားရှိသည။် tidy

စထိက န နညး်ထသာ အထရအတကွ ်ပမာဏ ။ စိုးစဉ်း။ မများပခင်း။ a little

စဉ်

စဉ်

ကကျွေ၊ဲ နွား၊ ဆိတစ်သညတ်ိ့ု မျို ထေားခ့ဲထလငပီးထသာ အစာကို အစာအမ်ိမှပပန်ထုေတ၍်ဝါးသည။် ၂၊(ဥပစာ) အကကမ်ိကကမ်ိအဖန်ဖန် 
ပပန်လညခံ်စားသည။် ထတးွထတာသည။် စဉ်

(ဥပစာ) ယခင် သမူျားထံေမှ မတရားသပဖင့် ရထသာပစည္း် တိ့ုသညယ်ခုအခါ တပဖညး်ပဖညး်ထလျာ့နညး် ကျဆင်းသာွးသည၊် 
အကကမ်ိကကမ်ိအဖန်ဖန် ပပန်လညခံ်စားသည။် စဉ်

စပါးကကးီစအို၏ တစဘ်ကတ်စခ်ျကတ်င်ွ ကကို းမျှင်ကဲ့သိ့ုအတကနှ်စခု်ရှိရာ ယင်းပဖင့်သားထကာင်များကို ဝါးမျို ရန် ညို သ့ညဟ် ုဆုိ
အပ်ထသာ အရာ။ စဉ်

စဉ်

စားရဖ့ုိစာွ 
ထသာကရ်ဖ့ုိစာွ စဉ်

စားရာမဟိ
ထသာကရ်ာမဟိ စဉ်

စားရာထသာက်
ရာ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စားထသာကဖ့ုိ်ရန်ထကာင်းထသာ(အစားအစာ)။ စဉ်

(ထခွး၊ ထကကာင်စသညတ်ိ့ု) မိမိစားထသာကထ်နထသာ အစားအစာကို အပခားတစပ်ါးက လုယကစ်ားထသာကမ်ညထ်ေင်၍ ရန်ပဖစရ်န်
အတကွ ်အခွင့်ကို ထစာင့်ထမျှာ်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) မိမိ၏ရထပါကရ်လမ်းကို သတူစပ်ါးက ဝင်ထရာကလု်ယမူညက်ိုမလုိလားသပဖင့် ရန်ထစာင်သည။် စဉ်

စဉ်

စားအိုးထသာက်
ခွက် စဉ်

စားဦးထသာက်
ဖျား မိမိမစားထသာကမီ် အဦးအဖျားပဖစထ်သာ (အလျင်ပဖစထ်သာ) အစားအစာ။ စဉ်

စားဦးထသာက်
ပမတ် မိမိမစားထသာကမီ် အဦးအဖျားပဖစထ်သာ (အလျင်ပဖစထ်သာ) အစားအစာ။၂၊ အပမတတ်နုိးလျှူဒေါန်းထသာ အစားအစာ။ စဉ်

စားဦးထသာက်
ဦး မိမိမစားထသာကမီ် အဦးအဖျားပဖစထ်သာ (အလျင်ပဖစထ်သာ) အစားအစာ။ စဉ်

စဉ်

အထရအတကွ ်ပပည့်စုံသည။်ထစ့,ငသည။်၂၊အကကားအလပ်မရှိထိေစပ်သည။် ၃၊ အကကင်းအလပ်မရှိ။ ၄၊ သတမှ်တထ်ေားထသာ အချန်ိ
သိ့ုထရာကသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

စထိကထသျှ န နညး်ထသာ အထရအတကွ ်ပမာဏ ။ စိုးစဉ်း။ မများပခင်း။ a little

စထိကတထဗွ၁ ကကဝိိ နညး်သညပ်ဖစထ်စ၊ များသညပ်ဖစထ်စ၊ နညး်များမဟ။ူ a few, many

စထိကတထဗွ၂ နဝိ နညး်ထသာ အထရအတကွ ်ပမာဏရှိထသာ ။ အနညး်အကျင်းမျှသာပဖစထ်သာ။ a little

ကကိ အကကင်းအကျန်မရှိထအာင် သမ်ိးဆညး်သည။် keep

စထိကာကင်င် ကကိ အကကင်းအကျန်မရှိထအာင် သမ်ိးဆညး်သည။် keep

စကိပ်၁ ကကိ ထိေကပ်သည။် အနီးအနားတင်ွတညသ်ည ်။ အနီးကပ်ပဖစသ်ည။် near by

စကိပ်၂ န မကာွမထဝး။ မလှမ်းမကမ်းပဖစထ်သာ ထနရာအရပ်။ near by

စကိပ်ု၁ ကကိ မထပးရကမ်ကမ်းရက ်ပစည္း်ဥစာ္ကို အထူေးတယွတ်ာ မကထ်မာသည။် stingy 

စကိပ်ု၂ န နှထပမာတတသ်။ူ ဝန်တိုသ။ူ stingy/jealous

စကိကွ် ကကဝိိ အပုိအလုိမရှိပဲ။ exactly

စငိ ကကိ အကကင်းအလပ်မရှိ ပပည့်စုံသည။် နံှစပ်သည။် စုံလင်သည။် perfect

စငံုိ ကကိ ငံုမိသည။် သထဘာထပါကသ်ည။် understand

စငှိ ကကိ လံုထလာကသ်ည။် ထစစ့ုံသည။် enough

စစိိ ကကိ ထစစ့ပ်သည။် အကကားအလပ်မရှိ ထိေစပ်သည။် ထစသ့ည။် မကျသဲည။် engage

စစိထိကထသျှ နဝိ tiny

စစိကိိုက် ကကဝိိ ကိုယခ်န္ဓာတင်ွ မခံချမိခံသ ထပျာကတ်စခ်ါထပါ်တစလှ်ည့်ကိုကခဲ်နာကျင်ထသာ အားပဖင့်။ pain

စစိကိပ်ကပ် ကကဝိိ အနီးအပါး၌ရပ်လျက။် အနီးသိုခ့ျဉ်းကပ်၍။ stood near/approach

စစိကိပ်ုကပ်ု ကကိ ထငွထကကးပစည္း်စသည ်အကန်ုအကျနညး်ပါးထအာင် အသုံးအစွဲကို ထစာင့်ထရာှကသ်ည။် ထခကျွေတာသည။် save

စစိကိကည့် ကကိ ထသထသချာချာ ကကည့်သည။် ဂရုတစိုကက်ကည့်သည။် watch carefully

စစိကိကပ်ကကပ်၁ ကကိ စညး်ကမ်းတကျ လုပ်ထဆာင်သည။် the disciplinary action

စစိကိကပ်ကကပ်၂ န လုိကန်ာထဆာင်ရကွရ်မည့် ကျင့်ဝတ။် to carry out ethical

စစိစိပ်စပ် ကကိ consultation

စစိစိုံစုံ ကကဝိိ အကကင်းအကျန်မရှိထစပဲ ။ အပပည့်အစုံ။ ထသထသချာချာ။ without residues

စစိတိကွ၁် ကကိ ထလးနကစ်ာွ စဉ်းစားသည။် ထလးနကစ်ာွ စတိက်းူသည။်  ထလးနကစ်ာွ ထတးွထတာသည။်

စစိတိကွ၂် ကကိ သိုထ့လာသိုထ့လာ ဆင်ပခင်စဉ်းစားသည။်သိုထ့လာသိုထ့လာ ယုံမှားသည။် none

စစိနိာ ကကိ ဂရုတစိုက ်နားထထောင်သည။် နာယသူည။်

စစိနိာနာ ကကဝိိ ရုိထသထလးစားစာွပဖင့် ၊ ရုိရုိထသထသပပုလျက။်

စစိပိကပ်က် ကကိ မပုိမထလျာ့ မျှတလံုထလာက ်ပပည့်ထစသည။် ငခိုးငခိုးပခံပခံ ၊ ထခကျွေထခကျွေတာတာ ပပုလုပ်သည။် fair enough/

ကကိ မပုိမထလျာ့ မျှတလံုထလာက ်ပပည့်ထစသည။် ငခိုးငခိုးပခံပခံ ၊ ထခကျွေထခကျွေတာတာ ပပုလုပ်သည။် fair enough/

စစိမိကမ်က် ကကိ မပုိမထလျာ့ မျှတလံုထလာက ်ပပည့်ထစသည။် ငခိုးငခိုးပခံပခံ ၊ ထခကျွေထခကျွေတာတာ ပပုလုပ်သည။် fair enough/

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စထိကာက်
ထကာက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အနညး်ငယမ်ျှပဖစထ်သာ ( အရာဝတ္ု )။ ၂၊ အလွန်ထသးငယထ်သာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သပ်ိသညး်သည။် ထသချာထိေမိသည။် ၂၊ အမှုကစိက္ို အချင်းချင်း သထဘာကိုကည်ထီအာင် လုပ်သည။် ၃၊ တစစ်ုံတစခု်ကစိအ္တကွ ်
သထဘာတညူခီျကရ်ရှိရန် ထဆွးထနွးတိုင်ပင် သည။် စဉ်

စဉ်

serious 
consideration/serious/serio
us thought စဉ်

စဉ်

listen carefully/give 
ear စဉ်

အက္ခရာစဉ်

respectfully/with 
respect စဉ်

စဉ်

စစိိ
ထပါကထ်ပါက် စဉ်

စဉ်



.

စစိဟိပ် ကကိ နံပါးကပ်သည။် အနီးကပ်သည။် အနီး၌တညသ်ည။် close/near

စစိပုိိး န insect

စစိဉ် ကကဝိိ တစထ်စစ့၊ီ တစခု်စအီားပဖင့် ။ ၂၊ အနညး်ငယမ်ျှသာပဖစ၍်။ Each/minimal

စစိဉ်ကထရာက် န sudden idea

ကကိ ပပည့်ပပည့်စုံစုံမဟတု ်အကကားကကားပဖစသ်ည။် not perfect

န ပပည့်ပပည့်စုံစုံမဟတု ်အကကားကကားပဖစပ်ခင်း။ not perfect

စစိပ် ကကိ engage/discuss

စစိုံ၁ ကကိ ပပည့်စုံသည။် ၂၊ ထသချာသည။် တကိျသည။် perfect

စစိုံ၂ ကကဝိိ အကကင်းအကျန်မရှိ ပပည့်စုံစာွ။ perfectly

စထိဆာ် ကကိ လှံုထ့ဆာ်သည။် နှိုးထဆာ်တိုကတ်န်ွးသည။် ၂၊ ကကို းစားအားထုေတသ်ည။် stimulate/try 

စတိထပါက် န နညး်ထသာ အထရအတကရ်ှိထသာ ပမာဏ ။ မများပခင်း။ စိုးစဉ်း။ အနညး်ငယမ်ျှ။ a little

စထိပါက် န အသးီတင်ွ အထစမ့ျားပါထသာ ငှကထ်ပျာတစမ်ျို း။ banana tree

စထိမ၁ န စဉ်ဆကမ်ပပတအ်ပ်ုစိုးထစလုိသည့် သထဘာကိုပပထသာစကားလံုး။ continuously

စထိမ၂ စညး် အလုပ်ကစိင္ပီးထပမာကထ်စမည့် အပဖစက်ို ပပသည့်စကားလံုး။ continuously

စမိက် ကကိ မပုိမထလျာ့ မျှတလံုထလာက ်ပပည့်ထစသည။် ငခိုးငခိုးပခံပခံ ၊ ထခကျွေထခကျွေတာတာ ပပုလုပ်သည။် thrifty/frugal

စရိာ န ထထွေထထွေရာရာ။ အမျို းမျို းအဖံုဖံု။ ထစထ့စစ့ုံစုံ။ various

စရိာနဖာ၁ န ပစည္း်အထသးအဖဲွ မ့ျို းစုံ။ ထတာကတ်ိုမညရ်။ ၂ ၊ အတိုအစ။ အတိုအထွော။ တိုလီမုိလီ။

စရိာနဖာ၂ ကကိ အကကင်းအကျန်မရှိ အပပည့်အဝပဖစသ်ည။် ထစထ့စစ့ုံစုံ ပဖစသ်ည။် perfect

စရိာထပါကက်ျ န sudden idea

စသိား၁ ကကိ အပုိအလုိမရှိတကိျစာွ ဟပ်စပ်သည။် exactly

စသိား၂ ကကဝိိ တကိျမှန်ကန်စာွ။ အမှန်မုချအားပဖင့်။ accurate

စသိားကိုက၁် ကကဝိိ အပုိအလုိမရှိ တိုကဆုိ်င်ညညီတွစ်ာွ။ တစသ်ားတညး်။ တထေပ်တညး်။ အံ့ဝင်ခွင်ကျ။

စသိားကိုက၂် ကကိ တိုကဆုိ်င်ညညီတွသ်ည။် အထလာထတာ်ပဖစသ်ည။် fit

စသိားကျ ကကဝိိ အပုိအလုိမရှိ တိုကဆုိ်င်ညညီတွစ်ာွ။ တစသ်ားတညး်။ တထေပ်တညး်။ အံ့ဝင်ခွင်ကျ။

စဟိပ် န မပွင့်မလင်းထသးထသာ ပန်း။ ပွင့်ခါနီးပဖစထ်သာ ဖူးငံုအာ။ bud

စီ ကကိ compose

စီ စညး် ထပးရာတင်ွလညး်ထကာင်း၊ အခွင့်ထတာင်းရာတင်ွလညး်ထကာင်း သုံးရထသာ စကားလံုး။ request

စကီရီ ကကဝိိ အမျို းအမည ်အထရအတကွစ်သည ်များပပားစာွ။ အများအပပား။ ၂၊ စကီာစဉ်ကာ ။ အစအီရ။ီ in a row

ကကဝိိ ဆူဆူညညံ။ံ အတုအ်တုက်ျကက်ျက။် ကျယက်ျယထ်လာင်ထလာင်။ clamourously

ကကဝိိ အသ၊ံ လူထုေစသညတ်ို ့ဆူညစံာွ။ ၂၊လူအနံှအပပားကကားသလိျက။် ဟိုးထလးတထကျာ်။ talk of the town

စဉ်

နွားထချး၊ ကကျွေထဲချးတိ့ု၌ ထပါကဖွ်ား၍ "စစိိ-စစိိ" ပမညတ်တထ်သာ ပုိးထကာင်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

အစအီစဉ်မရှိ ထပပာမိထပပာရာ ထပပာပခင်း။ ၂၊ ရညရ်ယွခ်ျကမ်ရှိပဲ လုပ်မိလုပ်ရာ လုပ်ကို် င်ပခင်း။ ၃၊ ထပါကက်ရထတးွထတာကကစံည်
ပခင်း။ စဉ်

စစိဉ်ထပါက်
ကျ၁ စဉ်

စစိဉ်ထပါက်
ကျ၂ စဉ်

တစစ်ုံတစခု် အမှုကစိက္ို ညှိနှိုင်းထဆာင်ရကွသ်ည။် ၂၊ မိန်းမထယာကျ်ား ထိေမ်းပမားရန်အတကွ ်စကားထကကာင်းလမ်း 
အဆကအ်သယွလု်ပ်သည။် ၃၊ သထဘာတညူခီျကရ်ရန် တိုင်ပင် ထဆွးထနွး ဆကသ်ယွသ်ည။် ၄၊ ထသထသချာချာ ထိေမိသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

adds and ends/miscellaneous 
article စဉ်

စဉ်

အစအီစဉ်မရှိ ထပပာမိထပပာရာ ထပပာပခင်း။ ၂၊ ရညရ်ယွခ်ျကမ်ရှိပဲ လုပ်မိလုပ်ရာ လုပ်ကို် င်ပခင်း။ ၃၊ ထပါကက်ရထတးွထတာကကစံည်
ပခင်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

(fit)exactly/
(suit)perfectly စဉ်

စဉ်

(fit)exactly/
(suit)perfectly စဉ်

စဉ်

(အမှုထဆာင်ရကွရ်န်) ခုိင်းသည။် ၂၊ (တပါးထဒေသတင်ွ ကစိတ္စစ်ုံတစခု်ကို ထဆာင်ရကွရ်န်) လမတသ်ည။်၃၊ တစခု်နှင့်တစခု် တစ်
ထကာင်နှင့်တစထ်ကာင် အစဉ်လုိက၍် တညရ်ှိသည။် ၄၊ တစခု်ထေကတ်င်ွတစခု်ဆင့်၍ ပဖစထ်စ၊ ထဘးချင်းကပ်၍ ပဖစထ်စ၊ထေက်
ထအာကပ်ဖစထ်စ၊ တညရ်ှိသည။်၄၊ တစခု်နှင့်တစခု် ထဘးချင်းကပ်၍ ပဖစထ်စသည။် ၅၊ (ပန်းစညး်ကို ချညမ်ျှင်ပဖင့်) ကုံးသည။် အ
တင့်အတယဖ့ဲွ်သသီည။် ၆၊ မပပတမ်လပ်ခံတင်ွးထဘးထထောင့်စန်ွးမှအများအပပား ထပါင်းဆံုပဖစထ်ပါ်သည။် ၇၊ အထပါ်ကကျသည့်ထရ
နှင့် ထအာကက်ထရထပါင်းဆံု၍လညး် ပဖစထ်ပါ်သည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စကီထရာင်ဘာ
ကထရာင် စဉ်

စကီရပ်ွပါက
ရပ်ွ စဉ်



.

ကကဝိိ အသ၊ံ လူသစူသညတ်ို ့ဆူညစံာွ။ အတုအ်တုက်ျကက်ျက။်ဆူဆူညညံ။ံ clamourously

စကီာရကီာ ကကဝိိ ဖဲွ ဖဲွ့ နဲွ့ နဲွ့ ။့ စကားလံုး၊ ဥပမာ စသညပ်ဖင့် ထေပ်မံထနှာထေည့်၍ အကျယခ်ျဲ လ့ျက။် compose

စကီုံး ကကိ အထကကာင်းအရာတစခု်ခုကို ဖဲွ နဲွ့ ထ့ရးစပ်သည။် compose

စခံီ န အခထကကးထငွယ၍ူ အမ်ိမှုကစိက္ို ထဆာင်ရကွထ်ပးသ။ူ maid

စခုိီင်း ကကိ အမှုကစိတ္စခု်ခုကို လုပ်ထဆာင်လှံုထ့ဆာ်သည။် ထစထ့ဆာ်သည။် stimulate

စစီား ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထဆာင်ရကွရ်န်ညန်ွကကားသည။် instruct

စစီ၁ီ န မုိးကကးီရာွချထသာအသ။ံ ၂၊ ဆူညထံသာ အသ။ံ noise

စစီ၂ီ ကကိ cover

စစီ၃ီ ကကဝိိ cover

စစီကီကပ်ကကပ်၁ ကကဝိိ မုိးကကးီစာွထုိေကခ်ျုန်းရာွသန်ွးလျက။် piss down

စစီကီကပ်ကကပ်၂ န မုိးကကးီ ထုိေကခ်ျုန်းရာွသန်ွးထသာအသ။ံ piss down

စစီစီာစာ န ငှကမ်ျားသာယာချို ထအးစာွ အဆကမ်ပပတက်ျူးရင့်ထသာ အသ။ံ sound of bird

စစီစီတွစ်တွ် ကကဝိိ ဆူဆူညညံ။ံ အတုအ်တုက်ျကက်ျက။် အသ ံ၊ လူသစူသညတ်ို ့ဆူညစံာွ။ clamourously

စစီညီညံံ ကကဝိိ loudly

စစီရီရီီ ကကဝိိ in a row

စစီဉ် ကကိ သင့်ထလျာ်ထလျာကပ်တစ်ာွ၊ သူထ့နရာနှင့်သ ူပပုပပင် ထပးသည။် arrange/prepare/plan

စစီပ်၁ ကကိ အမှုကစိတ္စခု်ခုကို လုပ်ထဆာင်ထအာင် တိုကတ်န်ွးသည။်၂၊  အမှုကစိအ္တကွ ်ထဆာင်ရကွရ်န် ခုိင်းသည။် exhort

စစီပ်၂ ကကဝိိ ပပတလ်ပ်ပခင်းမရှိပဖစလ်ျက။် မပပတမ်လပ်။ ဆကက်ာဆကက်ာ။ continuously

စစီိုး န ငှကတ်စမ်ျို း၊ ဇီဝစိုးငှက။်

စစီတွပ်ါစတွ် ကကဝိိ ကျယက်ျယထ်လာင်ထလာင်။ အသ၊ံ လူသ ူစသညတ်ို ့ဆူညစံာွ။ အတုအ်ာသရ။ဲ very loud

စတီမန် န မင်းတစပ်ါးက မင်းတစပ်ါးသို ့သိုမ့ဟတု ်တစဦ်းတစထ်ယာကက် တစဦ်းတစထ်ယာကထံ်ေသို ့ထစလမတခံ်ရသ။ူ courier

စတီည့် ကကဝိိ တရူူ။ မျကနှ်ာမူရာ။ မျကနှ်ာချင်းဆုိင်လျက။် တည့်တည့်။ ၂၊ လူချင်းတိုကရုိ်ကထ်တွ ဆံု့လျက။် meet/face to face

စတီည့်ကျ ကကိ တစဦ်းနှင့်တစဦ်းမျကနှ်ာချင်းဆုိင် ထတွ ဆံု့သည။် လူချင်းတိုကရုိ်ကထ်တွ ဆံု့သည။် meet/face to face

စတီည့်အက် ကကိ တစဦ်းနှင့်တစဦ်းအရှိန်အဟန်ုနှင့်တိုးမိတိုကမိ်သည။် ထိေခုိကမိ်သည။် accident

စတီန်း ကကိ ထဘးချင်းကပ်၍ ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ ထရှ ထ့နာကဆ်က၍် ထသာ်လညး်ထကာင်း ရပ်နားတညထ်နသည။် in a line or row

စပီါး၁ ကကိ ရပ်ထဝးထပမတာသို ့တစစ်ုံတစခု် အမှုထဆာင်ရကွရ်န် ထစလမတ၍် ခုိင်းသည။် duty for traveling

စပီါး၂ န အထစခံ။ အခထကကးထငွ ယ၍ူအမ်ိမှုကစိအ္ဝဝကို ထဆာင်ရကွထ်ပးရသ။ူ servant

စမံီ ကကိ ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွဖ်န်တးီသည။် ခန ့ခဲွ်သည။် plan/manage

စမံီကန်ိး န project

စမံီချက် န implementation plan

စကီထလာင်ဘာ
ကထလာင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(အကကားအလပ်မရှိထစရန် အမုိးကို) စပ်ိစပ်ိမုိးသည။် ၂၊ ထဘးအန္တရယမ်ရှိထစရန် လံုပခုစံာွ မုိးကာထေားသည။် စဉ်

တစစ်ုံတစရ်ာထိေပါးတိုးဝင်မှု၊ ထိေခုိကမ်ှု ၊ အန္တရယစ်သညမှ် ထကာင်းစာွဆီးဆ့ုိကာကယွထ်ေားလျက။် ၂၊(မုိး) မပပတမ်လပ်ရာွသန်ွ
လျက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လူသ၊ံ ငှကသ် ံစသညတ်ိ့ု ဆူညစံာွ။( အသံ)အလွန်အမင်း ကျယထ်လာင်စာွ။ စဉ်

အမျို းအမည ်( အထရအတကွ်) စသညမ်ျားပပားစာွ။ထထွေထထွေရာရာ။ အမျို းမျို း အဖံုဖံု။ အစအီရ။ီ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(Buddhist Scriptures) 
peacock-like bird with 
wings of wondrous 
hues/edible- nest swiftlet စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

အကျို းထကျးဇူးတစစ်ုံတစရ်ာထပါ်ထွေကရ်န် မညသ်ိ့ုမညပံု်လုပ်ကိုင်ထဆာင်ရကွရ်သညက်ိုထနရာတကျ ထရးဆဲွချမှတထ်ေားထသာ 
လုပ်ငန်းအစအီမံ။ စဉ်

အမှုကစိတ္စစ်ုံတစရ်ာကို ပဖစထ်ပမာကထ်အာင် ကကို းပမ်းရန် မညသ်ိ့ုပပုလုပ်ထဆာင်ရကွရ်မည ်စသညတ်ိ့ုကိုထနရာတကျစာပဖင့်
ထရးမှတထ်ေားပခင်း။ စဉ်



.

စယီဉ်း န မျကလံု်းမပွင့်တပွင့်ပဖစထ်အာင် မျကခံွ်ချင်း နီးကပ်သ။ူ မျကထ်ပါကက်ျဉ်းသ။ူ ၂၊ မျကခံွ်ကို အနညး်ငယသ်ာ ဖွင့်ကကည့်သ။ူ narrow eye

စရီရီီ ကကဝိိ အစအီရ။ီ အများအပပား။၂။ အမျို းအမညစ်သညမ်ျားပပားစာွ။ ၃၊ ပပည့်နှကခ်ပတသ်ပ်ိလျက။် many

စရီရ ီရခီပ်အစို ့ န လုပ်ငန်းအလုိကခဲွ်ပခားသတမှ်တထ်ေားထသာ ထရးှထခတထ်ရခပ်မင်းမှုထေမ်း အစ။ု အစို။့ group

စရီင် ကကိ suicide/pass judgement

စရီင်ချက် န အမှုတစစ်ုံတစရ်ာကို ငပီးပပတထ်အာင် ဆံုးပဖတပ်ခင်း။ ၂၊ အငပီးအပုိင် ငပီးပပတထ်စပခင်း။ judgement

စရီင်ထံုေး န precedent

ကကဝိိ very loud

ကကဝိိ ဆူဆူညညံ။ံ အတုအ်တုက်ျကက်ျက။် ၂၊ အန္တရာယတ်စခု်ခုထကကာင့် လူများထိေတလ်န ့ထ်ချာကခ်ျားရှုပ်ထထွေးသာွးလာ လှုပ်ရာှးလျက။် clamourously

စလီမတ် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အမှုကစိက္ို ထဆာင်ရကွရ်န် တစပ်ါးထသာအရပ်သိုထ့စခုိင်းသည။် duty for traveling

စးီ၁ နဝိ ပျစခ်ကျွေ၍ဲ ကပ်ငငိသည့် အစမ်ွးရှိထသာ။ sticky

စးီ၂ ကကိ ထလှ ၊ လှညး်၊ ရထေားစထသာ ယာဉ်ထပါ်သိုတ့က၍် လုိကပ်ါသည။် လုိရာသိုလုိ့ကသ်ာွးသည။် ride

စးီ၃ စညး် စးီနင်းသာွးရထသာ သကရ်ှိသကမ့ဲ်တိုက့ို ထရတကွရ်ာ၌ သုံးရထသာ စကားလံုး။ ride

စးီ၄ ကကိ အပမင့်မှအနိမ့်သို ့အရညထ်လျာဆင်းသည။် flow

စးီထကာ် နဝိ stingy 

စးီကပ် နဝိ ထကာ်ရညက်ဲ့သို ့ပျစခ်ကျွေ၍ဲ တယွက်ပ်သည့် အစမ်ွးရှိထသာ။ sticky

စးီချင်းတိုက် ကကိ တစဘ်ကနှ်င့်တစဘ်က ်တစဦ်းစ ီဆင်ကိုစးီ၍ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ ပမင်းကိုစးီ၍ထသာ်လညး်ထကာင်း စစထုိ်ေးသည။် joust

စးီစးီ၁ ကကဝိိ မျကစ်ထိစထ့စ။့ စးူစိုက၍်။ စိုကစ်ိုက။် stare

စးီစးီ၂ နဝိ အနညး်ငယက်ပ်ငငိစိုစတွသ်ည့် သထဘာရှိထသာ။ sticky

စးီစးီကပ်ကပ်၁ နဝိ ထကာ်ရညက်ဲ့သို ့ပျစခ်ကျွေ၍ဲ တယွက်ပ်သည့် အစမ်ွးရှိထသာ။ sticky

စးီစးီကပ်ကပ်၂ န ထကာ်ရညက်ဲ့သို ့ထစးကပ်ပျစခ်ကျွေထဲသာ အရညတ်စမ်ျို း။ glue

စးီစးီစစ် ကကဝိိ အထရးတယလုူပ်သည။် ဂရုတစိုကလု်ပ်သည။် ၂၊ သတမူိသည။် care

စးီစးီနဲှးနဲှး နဝိ stingy 

စးီစးီမုိက၁် နဝိ ထနထရာင်၊ လထရာင်၊ ကကယထ်ရာင်၊ အလင်းထရာင်စသည့် ကင်းမ့ဲထသာ။ moonless

စးီစးီမုိက၂် ကကိ ယင်းကဲ့သို ့အလင်းထရာင် ကင်းမ့ဲသည။် moonless

စးီထစာင်း နဝိ အနညး်ငယထ်စာင်းထသာ။ မထပဖာင့်မတည့်ပဖစထ်သာ။ slope

စးီနင်း ကကိ ထလှ၊ လှညး်၊ ပမင်း၊ ရထေားထပါ်သို ့တက၍် ယရူာသိုလုိ့ကသ်ာွးသည။် ၂၊နိှမ်သည။်ဖိနိှပ်သည။် စးီသည။် ride

စးီပွား၁ ကကိ တိုးတကမ်ျားပပားလာသည။် commercial enterprise

စးီပွား၂ န ဥစာ္ရတနာ။ အကျို း။ property/possession

စးီပွားထရး န ပစည္း်ဥစာ္ကို ရထအာင်အားထုေတ၍် သမ်ိးဆညး်သိုမီှးပခင်း။

စးီပဖန်း ကကိ တစခု်ခုထသာ တရားသထဘာကို အဖန်တလဲလဲနှလံုးသင်ွးပခင်းတိုပ့ဖင့် ပွားတိုးထစသည။် meditate

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထသသတသ်ည။် အဆံုးစရီင်သည။် ၂၊ အမှုတစခု်ခုကို လုပ်ထဆာင်ရန် ညန်ွကကားသည။် ပပုထစသည။် လုပ်ထစသည။် ၃၊ 
(တရားသကူကးီက) မှုခင်းတစခု်ခုကို မှားသည၊် မှန်သညစ်သညပ်ဖင့်ပုိင်းပခားသတမှ်တထ်ပးသည။် ဆံုးပဖတထ်ပးသည။် စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစရ်ာအမှုကို မှားသည ်၊ မှန်သည ်စသညပ်ဖင့်ထမးပမန်း၍ အငပီးအပုိင် ပုိင်းပခားသတမှ်တင်ပီးပပတထ်စရာ တင်ွ ထရးှ
ဓထလ့ထံုေးစအံတိုင်း မှန်ကန်ထသာ ဆံုးပဖတခ်ျက။် စဉ်

စထီရာင်ဘာ
ထရာင်

အသ၊ံ လူထုေစသညဆူ်ညစံာွ၊ အတုအ်ာသရ။ဲ ၂၊ အန္တရာယတ်စခု်ခုထကကာင့် လူများထိေတလ်န့်ထချာကခ်ျား ရှုတထ်ထွေးသာွးလာလှုပ်ရာှး
လျက။် စဉ်

စထီလာင်ဘာ
ထလာင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကပ်ငငိတတသ်ည့် သတ္ိတရှိထသာ။ ၂၊ (ပစည္း်ဥစာ္တိ့ုကို ) မထပးရကမ်ကမ်းရကရ်ှိထသာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကပ်ငငိတတသ်ည့် သတ္ိတရှိထသာ။ ၂၊ (ပစည္း်ဥစာ္တိ့ုကို ) မထပးရကမ်ကမ်းရကရ်ှိထသာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

economy/financial 
condition စဉ်

စဉ်



.

စု

စု ကကိ မကွဲမပပားပဲ တထပါင်းတညး်တညရ်ှိသည။် ၂၊ ကွဲပပားထနသညက်ို တထပါင်းတညး်ပဖစထ်အာင် လုပ်သည။်

စကုိုင် ကကိ တစသ်းီတစပ်ခားစရီှိထနသညက်ို တထပါင်းတညး်၊ တခုတညး်၊ တစတုညး် အပဖစပ်ဖင့် ချုပ်ကိုင်သည။် hold together

စစု၁ု န အားလံုး။ အလံုးစုံ။ all

စစု၂ု ကကိ none

စစုရံုုးရံုး ကကဝိိ ညညီညီတွည်တွ ်ပူးထပါင်းလျက။် together

စစုညး် ကကိ တစထ်နရာတညး်တင်ွ ထပါင်းစသုည။် စငုင်သမ်ိးပခုံသည။် collect and organize

စထုဆာင်း ကကိ ပစည္း်ကို ရာှထဖွရယ၍ူ စနစတ်ကျ ထိေန်းသမ်ိးသည။် keep/save

စတုိ ကကိ ထသလွန်သည။် die/pass away

စထုတ့ ကကိ ထသသည။် ထသလွန်သည။် die/pass away

စထုပါင်း ကကိ မကွဲမကာွ တထပါင်းတညး်ပဖစသ်ည။် together

စပံုု ကကိ တစထ်နရာတညး်တင်ွ အများအပပားစထုပါင်းတညရ်ှိသည။် အတတူက ွစထုပါင်းထနရာချသည။် pile up/heap up

စပုပုံ ကကိ အများအပပား တစထ်ပါင်းတညး် ပဖစသ်ည။် cluster

စဗူုး န Money-box

စရုပ်၁ န လုိရာအရပ်သိုသ့ာွးရန် စရံုုးထနထသာ အရပ်။

စရုပ်၂ ကကိ ယင်းသိုသ့ာွးရန် တစထ်နရာ၌ စရံုုးထနသည။် assembly

စရံုုး ကကိ မကွဲ မပပား တစထ်ပါင်းတညး် ထတွ ဆံု့သည။် အတတူက ွကကုံကကို ကသ်ည။် meet together

စလုစမွ်န်းခကျွေန် န နန်း၊ အမ်ိ၊ ထကျာင်း၊ ဇရပ်၊ တန်ထဆာင်စသညတ်ို၏့ ပပဿဒ်ေထခါင်ဖျားတိုတ့င်ွ စိုကထူ်ေ၍ဆင်ယင်ထေားထသာ မှန်ကင်း။ အထွေတ။် pinnacle

စထုဝထဝ န ကထလးအငုိတတိထ်အာင် နှုတတ်င်ွထွေကဆုိ်၍ ထချာ့ထသာ စကားလံုး။ none

စထုဝး ကကိ အများအပပား ထပါင်းစညး်ဆံုထတွသ့ည။် meet together

စူ ကကိ pout

ကကိ မထကျမနပ်ပဖစထ်သာထကကာင့် နှုတခ်မ်းကိုစ၍ူ လကထ်ပခစသညက်ို ထဆာင့်သည။် pout and sulk

ကကိ pout and sulk

စခူါထဆာင့်ခါ ကကိ အပပစတ်င်ဆုိပမညသ်ည။် ၂၊ မထကျမနပ်ပဖစထ်သာထကကာင့် နှုတခ်မ်းစ၍ူ ထပခလကစ်သညတ်ိုက့ို ခါသည။် ထဆာင့်သည။် pout and stamp

စထူဆာင့် ကကိ မျကနှ်ာမသာမယာနှင့် မထကျမနပ်မှုကို ပပသည။် pout and stamp

စရူီ စညး် leave

စရူစီရူား ကကဝိိ အစအီစဉ်မကျ ပပန ့က်ျလဲျက။် ၂၊ ထသသပ်ပခင်းမရှိပဲ၊ စညး်ကမ်းမရှိပဲ။ strewn

စလူာနဖာ န

စလူာမကျီ န none

စလီူကရာ န

be in a mass/collect or 
gather စဉ်

စဉ်

စဉ်

စစုု'ဟဆုို၍ ကထလးကို ထချာ့သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ထကျာင်း၏ ထဝယျာထဝစအ္တကွ်) ပုိကဆံ်စရုထသာ ဗူး။ စဉ်

assembly area/rallying 
place စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အပပင်သိ့ုမ့ုိထမာကထွ်ေကထ်စသည။် ၂၊ မိမိအလုိမကျ မထကျမနပ်ပဖစထ်သာ အမူအရာရှိသည။် အမူအရာကိုပပသည။် ၃၊ မျကနှ်ာပပင်
ထေကသ်ိ့ု မ့ုိထမာကတ်ကထ်နသည။် စဉ်

စကူာထဆာင့်
ကာ စဉ်

စကူာထအာင့်
ကာ

မထကျမနပ်ပဖစထ်သာထကကာင့် နှုတခ်မ်းကိုစ၍ူ လကထ်ပခစသညက်ို ထဆာင့်သည။်၂၊ မထကျမနပ်ပခင်း၊ ပပန်လှန်ခုခံလုိပခင်း ၊ 
စတိထ်ကာကပ်ခင်း၊ စတိတ်ိုပခင်း စသညတ်ိ့ုကို ပပုသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကမ်ွးရကွက်ို ထရတကွရ်ာတင်ွ ၁၊၂၊၃ ၊ စထသာ သခမင်္ဂျာနှင့်တွဲသုံးရထသာ စကားလံုး။ (ကမ်ွး ၉၆ရကွက်ို တစစ်ရူီု ဟ ုထခါ်သည။် 
တစဘ်ရီာဟလုညး် ထခါ်သည။်) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ကန့်ကလာအနွယဝ်င် ထဆးဖကဝ်င်ထသာ ထပမဝပ်ပင်ငယတ်စမ်ျို း။ (ယင်းအပင်ကို သုံးခွကတ်စခွ်ကတ်င် ကကို ထသာကလ်ျှင် မှိုကျတိ်
ထရာဂါ ထပျာကသ်ညဟ်၏ူ)။

kind of official plant 
(Fumaria parviflora) စဉ်

ထပွးကိုင်း။ (အရကွက်ို ဝမ်းနှုတထ်ဆးအပဖစ ်အသုံးပပုသည။်) စဉ်

ပစည္း် အထသးအဖ့ဲွမျို းစုံ။ ၂၊ ထသးငယထ်သာ အထရးမပါထသာအရာ။ ၃၊ အထရးမပါထသာ ဂရုမပပုထလာကထ်သာ အထကကာင်းအရာ။ 
အပဖစအ်ပျက။်

adds and ends/miscellaneous 
article စဉ်



.

စဠူာမုနိ န တာဝတိံသာ နတပ်ပညတ်င်ွ ဘရုားအထလာင်းထတာ် သဒိေ္ဓတ္မင်းသား၏ ဆံထတာ်ကိုဌာပနာ၍ တညထ်ေားထသာထစတ။ီ

စးူ၁ ကကိ intend

စးူ၂ န ထဖါကထွ်ေင်းဝင်ထရာကနုိ်င်သည့် ခကျွေန်ထေကထ်သာ အရာ။ bradawl

ကကဝိိ မလဲွမဖယပဲ်။ မျကစ်စိးူစိုကလ်ျက။် stare

စးူစးူ၁ ကကဝိိ တည့်တည့်။ ထပဖာင့်ထပဖာင့်။ တန်းတန်း။ straight

စးူစးူ၂ န ကိုကထ်အာင် ၊ လုိကထ်အာင်၊ ထဟာင်ထအာင် ထခွးကို လှံုထ့ဆာ်ထပးထသာ အသ။ံ ကကယိင်းသို ့လှံုထဆာ်ထပးသည။် stimulate

စးူစးူကားကား ကကဝိိ မျကစ်ကိိုစးူစိုကလ်ျက။် stare

စးူစးူစိုကစ်ိုက် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အာရံုကို စွဲပုိကမိ်သည။် စွဲငမဲသည။် concentrate

စးူစိုက် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အာရံုကို စွဲပုိကမိ်သည။် စွဲငမဲသည။် concentrate

စးူစမ်း ကကိ ခဲွပခမ်းစတိပ်ဖာ၍ အနုစတိသ်ရိထအာင် လုပ်သည။် investigate/enquire

စးူတိုက် ကကိ stimulate

စးူထဝထဝစးူ၁ ကကိ Cradle-song

စးူထဝထဝစးူ၂ န ယင်းကဲ့သိုဆုိ့၍ သားကိုထချာ့၍ သပ်ိပခင်း။ Cradle-song

စးူဝင် ကကိ ခကျွေန်ထသာအရာထုိေးထဖါက၍် အတင်ွးသိုဝ့င်သည။် penetrate

ထစ

ထစ ကကိ command

ထစခတ် ကကိ အပပစတ်စစ်ုံတစရ်ာအတကွ ်ကကမ်ိစသညပ်ဖင့်ရုိကသ်ည။် ၂၊ ဒေဏထ်ပးသည။် punish

န ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွခ်ျကက်စိက္ို ထကကးထငွမယပဲူ ထဆာင်ရကွထ်ပးပခင်း။ volunteer

ထစတစလံု်းပုိင် န power

ထစတပ် ကကိ ဒေဏထ်ငွ ထပးထဆာင်ထစသည။် ဒေဏရုိ်ကသ်ည။် fine

ထစတပ်ခံ ကကိ ကျူးလွန်မိထသာ အပပစတ်စစ်ုံတစရ်ာအတကွ ်အအပ်ုအချုပ်အကကးီအကကဲ ထပးထသာဒေဏက်ိုခံယသူည။် accept punishment

ထစတပ်ငီွ န အပပစတ်စစ်ုံတစရ်ာအတကွအ်ာဏာပုိင်တိုက့ အမိန ့ခ်ျမှတသ်ပဖင့် ထပးထဆာင်ရထသာထငွ။ fine

ထစထိေ ကကိ အပပစထ်ပးခံရသည။် ၂၊ အပပစထ်ရာကသ်ည။် punish

ထစသ့းီ န ထအာကပ်ခမ်းအထပါကတ်င်ွ အထေကပ်ခမ်းအဖုအတင်ွးသို ့နစဝ်င်ထအာင် ဖိကပ်ရထသာ ကကယသ်းီတစမ်ျို း။ button

ထစးထပါက် န ဝါးလံုးကို အမမာမမာခဲွစတိ၍် အပပားပဖစထ်အာင်ပပုလုပ်ထေားထသာ ဝါးအပပား။ bamboo flat

ထစးထပါကထ်ေရံ န ယင်းဝါးပပားပဖင့် ရကလု်ပ်ထေားထသာ ထေရ။ံ bamboo mat

စဲ

စ၁ဲ ကကိ break

စ၂ဲ န ပမစထ်ချာင်းစသညတ်ိုတ့င်ွ တစထ်နရာတညး်တင်ွရစလ်ညထ်နထသာ ထရစ။ု ဝဲ။ whirlpool

shrine erected as reliquary 
for the Bodhisattva’s hair 
by Indra in his celestial 
domain စဉ်

ထပဖာင့်သည။် တည့်သည။် ၂၊ခကျွေန်ထေကထ်သာ အရာထဖါကထွ်ေင်းဝင်ထရာကသ်ည။် ၃၊ မုန်းတးီသည။် ၄၊ ထေကပ်မကသ်ည။် ၅၊ 
(မျကစ်ိ) အပမင်အားထကာင်းသည။် ၆၊ တစစ်ုံတစရ်ာ တစစ်ုံတစထ်ယာကအ်တကွ ်အထူေးရညရ်ယွထ်ေားသည။် ၇၊ ဘန်ုးလကရံု်း 
တန်ခုိးသတ္ိတပပည့်ဝထသာ ကိုယစ်မ်ွးရညရ်ှိသည။် ဘန်ုးတန်ခုိး အရှိန်အဝါကကးီမားသည။် စဉ်

စဉ်

စးူကရားဝါး
ကရား စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကိုကထ်အာင် ၊ လုိကထ်အာင်၊ ထဟာင်ထအာင် ထခွးကို 'စးူစးူ' ဆုိ၍ လှုပ်ရာှးထပးသည။် စဉ်

စးူထဝထဝစးူ' ဆုိ၍ သားကိုထချာ့၍ သပ်ိသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

(တစစ်ုံတစခု်အမှုကစိက္ို ထဆာင်ရကွရ်န်)ခုိင်းသည်။ စဉ်

စဉ်

ထစတနာ့ဝန်ထေ
မ်း စဉ်

မိမိတိ့ုထတာင့်တသမျှကို'ပဖစထ်စ၊ ရထစ'ဆုိ၍ အလုိရှိရံုမျှပဖင့် ပဖစထ်ပါ်လာထစနုိင်ထသာ တန်ခုိးသတ္ိတ။ အရညအ်ချင်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တန့်သည။် နားသည။် ရပ်သည။် ပဖစပ်ခင်း၊ ပပုပခင်းစသည့် တစရ်ပ်ရပ် အဆံုးသိ့ု ထရာကသ်ည။် (အလုပ်စ၊ဲ ရပ်စ၊ဲ မုိဇ်းစ၊ဲ ပပတစ် ဲ
စသည်)။ စဉ်

စဉ်



.

စထဲခါင် န ပမစထ်ရကျထသာအခါ နစ၍် ကျန်ခ့ဲသည့် သထဲသာင်။ စညး်ခံု။ sand bank

စတဲန်း န ထရစပ်၊ ထရလယစ်သည့် အရပ်တင်ွ သယွတ်န်းထတွ ရ့ထသာ သထဲသာင်ပပင်။ sand bank

စထဲဖါက် န အသးီတင်ွ အထစမ့ျားပါထသာ ငှကထ်ပျာတစမ်ျို း၏ အမည။် banana

စည်

စည၁် န သစသ်ားကို အထခါင်းထုေတခ်ျင်းထဖါက၍် အဝကိုသားထရကကက၍်တးီရထသာ တရူယိာ။ drum

စည၂် နဝိ တစခဲ်နက ်များပပားထူေထေပ်ထသာ။ အဆင့်ဆင့်ဆကက်ာဆကက်ာ တိုးပွားထသာ။ များပပားပပန ့ပွ်ားကကးီကျယထ်သာ။ increase

စညက်ား နဝိ အဆင့်ဆင့်ဆကက်ာ တိုးပွားထသာ ။ တစခဲ်နက ်များပပားထသာ ။ increase

စညပ်ခင်း န သခီျင်းအလုိကတ်းီခတရ်ထသာနညး်။

စညပုိ်င်း၁ န သပံုံးကိုထေကဝ်ကပုိ်င်း၍ ပပုလုပ်ထေားထသာ အရာ။ ထေည့်စရာ။ case

စညပုိ်င်း၂ န ခန္ဓာကိုယဆူ်ငဖိုး၍ အရပ်ပုထသာသ။ူ fat

စညပုိ်င်းပုိင်း ကကိ ငါး၊ ခရမ်းသးီစသညတ်ိုက့ို တည့်တည့်ပုိင်းပဖတသ်ည။် cut

စညင်ါးမျို း န drum

စညပ်င် နဝိ ကကးီကျယပ်ပန ့ပွ်ားများပပားထသာ။ plenty

စညပု်တထ်က န စညလ်ကခ်တပ်ဖင့် တးီရထသာ စညပု်။ စညတ်ို။ drum

စညထ်ဘာင် န လညဝ်တတ်န်ဆာတစမ်ျို း။ necklace

စညလ်ည် ကကိ လူအများသထိစလုိရာကို ထမာင်းခတ၍် ထအာ်ဟစက်ကားသထိစသည။် လူအများကကားသထိအာင် ပပုသည။် announce

စညသ်ဘင် န သ၊ီဆုိ၊ ကခုန်ပခင်းပဖင့် ပရသိတတ်ိုက့ို ထပဖထဖျာ်ကာ အသကထ်မွးဝမ်းထကျာင်းပပုထသာ ပညာရင်ှ။ artist

န head of artists

စည့်၁ န switch

စည့်၂ န cage

စည့်စမ်ိပုိး န insect

စည့်ပင် န ကကးီထသာသစပ်င်တစမ်ျို း၏အမည။် name of tree

စည့်သးီ န ထအာကပ်ခမ်းအထပါကတ်င်ွ အထေကပ်ခမ်းအဖုအတင်ွးသို ့နစဝ်င်ထအာင် ဖိကပ်ရထသာ ကကယသ်းီတစမ်ျို း။ button

စညး်၁ န

စညး်၂ ကကိ ထေင်း၊ ပမကစ်သည ်တိုက့ိုစ၍ု ချညသ်ည။် bond

စညး်၃ န စစုညး်၍ချညထ်ေားထသာ အရာများကို ထရတကွရ်ာတင်ွသုံးထသာ စကားလံုး။ count

စညး်ကမ်း န ထပပာဆုိဆံုးမချက၊် ညန်ွကကားချကတ်ိုက့ို နာခံထဆာင်ရကွထ်ပးရမည့် အမှုကစိ၊္ ကိုယက်ျင့်တရား။ rule/discipline

ကကဝိိ လုိကန်ာပပု ထဆာင်ရကွရ်မည့် ကျင့်ဝတအ်ားထလျာ်စာွ။ discipline

စညး်ကျဝါးကျ န သဆုိီတးီမှုတရ်ာတင်ွ စညး်ဝါးနှင့်ညညီတွသ်ည၏် အပဖစ။် ၂၊ တစသ်ားတညး် တစထ်ေပ်တညး်ပဖစပ်ခင်း။ isotonic

စညး်ထကကာင်း န ကစားရာတင်ွ သတမှ်တပုိ်င်းပခားထေားထသာ အရာ။ line

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

instrumental 
accompaniment စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစဖ်ကပိ်တစ်ည၊် ၂၊ နှစဖ်ကပိ်တစ်ည၊် ၃၊ အလံုးစုံပိတထ်သာ စည၊် ၄၊ တစခဲ်နကပိ်တထ်သာစည၊် ၅၊ စညထ်ခါင်းစသညတ်ိ့ု
ပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စညသ်ဘင်
အမတ် ယင်းတိ့ုကို အပ်ုချုပ်ကပ်ွကရဲထသာ (သဘင်) အမတ။် စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ကို ကကို းပဖင့်ထိေန်းချုပ်ထေားရာတင်ွ ကကို းကိုပဖုတရ်ထသာ ကရိယိာ။ခလုတ။် ၂၊ စက၊် ယန္တရားစသညတ်ိ့ုတင်ွ တပ်ဆင်
ထေားသည့် အထိေန်းအချုပ်ကရိယိာ။ ခလုတ။် စဉ်

ကကက၊် ငှကစ်သညတ်ိ့ုကို ပျမံထွေကနုိ်င်ထအာင် ထမွးပမူထေားရာ အမ်ိငယ ်။ ထလှာင်ချို င့်။ ၂၊ စပါး၊ ဆန်စသည ်ထေည့်ထေားစရာ အမ်ိ၊ 
စပါးကျ။ီ စဉ်

နွားထချး၊ ကကျွေထဲချးတိ့ု၌ ထပါကဖွ်ား၍ "စစိိ-စစိိ" ပမညတ်တထ်သာ ပုိးထကာင်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်
အမ်ိထပမ၊ ထကျာင်းထပမ၊ ဝင်းပခံ စသညတ်ိ့ုကို သတမှ်တထ်ေားထသာ အကာအရ။ံ စညး်ရုိး။ ၂၊ တစပ်ပညနှ်င့်တစပ်ပည ်ပုိင်းပခား
သတမှ်တထ်ေားထသာ နယနိ်မိတ။် ၃၊ မထဖါကမ်ဖျကရ်န်သတမှ်တထ်ေားထသာ ကျင့်ဝတတ်ရား။ ၄၊ တးီမှုတသ်ဆုိီရာတင်ွ ပဖညး်ပဖညး်
တးီခတရ်ထသာ တရူယိာ။ စညး်။

boundary/rule/
discipline စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စညး်ကမ်းတ
ကျ စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

စညး်ကကပ် ကကိ စမံီအပ်ုချုပ်သည။် ၂၊ အခွန်အတတုစ်သညက်ို ခန ့ခဲွ်စမံီသည။် ထထောကခံ်သည။် bear out

စညး်ချ ကကိ protect

စညး်ချဝါးချညီ ကကိ သဆုိီတးီမှုတရ်ာတင်ွ စညး်ဝါးကိုကည်သီည။် ညညီတွသ်ည။် isotonic

စညး်စညး် နဝိ ကျစလ်စထ်သာ။ အကကားအလပ်မရှိ အလွန်စပ်ိထသာ။ monolith

စညး်စမ်ိ န အလုိရှိအပ်၊ နှစသ်ကအ်ပ်၊ သုံးထဆာင်ခံစားအပ်ထသာ ပစည္း်ဥစာ္။ possession

စညး်နန ့ဝ်ါးနန ့် န စညး်နှင့်ဝါးတိုကို တးီခတထ်သာ အချက။် note

စညး်ထပါက် ကကိ neutralize

ကကိ လုိကန်ာထစာင့်ထိေန်းရမည့် ကျင့်ဝတတ်ရားများကို လုိကန်ာထစာင့်ထိေန်းပခင်းမရှိပဖစသ်ည။် စညး်မ့ဲကမ်းမ့ဲပဖစသ်ည။် ruleless

စညး်ထဖါက် ကကိ violate

စညး်မျဉ်း န လူအများလုိကန်ာသမ်ိးဆညး်ထိေန်းသမ်ိးမည့် ကျင့်ထံုေးကျင့်ရုိး rule

စညး်ရံုး ကကိ အသင်းအဖဲွလု့ပ်သည။်ထပါင်းရံုးသည။် ထပါင်းစသုည။် commune

န သဆုိီတးီမှုတရ်ာတင်ွ စညး်ဝါးနှင့်ညညီတွသ်ည၏် အပဖစ။် ၂၊ တစသ်ားတညး် တစထ်ေပ်တညး်ပဖစပ်ခင်း။ cohesively

စညး်လံုး ကကိ စညး်စညး်ရံုးရံုး ရှိသည။် တစစ်တုညး်အပဖစသ်ို ့ထရာကသ်ည။် cohesive

စညး်ထဝး ကကိ တစစ်တုစထ်ပါင်းတညး် ထတွ ဆံု့ညှိနှိုင်း ထပပာဆုိနီှးထနှာသည။် commune with

စညး်ဝုိင်း န ပုိင်းပခားကန ့သ်တထ်ေားပခင်း ။ တစက်ွဲတစသ်န ့စ်ပီဖစထ်အာင် ခဲွကန ့ထ်ေားထသာ အရာ။ limit

စညး်သား ကကိ တစစ်ုံတစခု်ပပုလုပ်ရန်အတကွ ်ဂါထော၊ မန္တရားစသညပ်ဖင့် ပုိင်းပခားသတမှ်တထ်ေားသည။် boundary

ကကိ လုိကန်ာထစာင့်ထိေန်းရမည့် စညး်ကမ်းချကအ်တိုင်း လုိကန်ာကျင့်သုံးသည။် obey

ကကဝိိ exactly

ထစာ

ထစာ ကကိ ထနာကမ်ကျပဲ ထရးှဦးအလျင်ပဖစသ်ည။် ပုိင်းပခားသတမှ်တထ်ေားထသာ အချန်ိကာလ၏ အစဦးကျသည။် early

ထစာထစာ ကကဝိိ ဦးဦးဖျားဖျား ။ သတူစပ်ါးထေက ်အလျင်ဦးစာွ။ first

ထစာထစာစးီစးီ ကကဝိိ ဦးဦးဖျားဖျား ။ သတူစပ်ါးထေက ်အလျင်ဦးစာွ။ first

ထစာစမ်း ကကဝိိ စုံစမ်းသည။် စစထ်ဆးသည။် ထမးပမန်းသည။် ထထောကလှ်န်းသည။် survey

ထစာတတွ် နဝိ ထူေးကပဲမင့်ပမတထ်သာ။ အထွေတအ်ပမတပ်ဖစထ်သာ။ ရုိထသထလးစားအပ်ထသာ။ ချစခ်င်ပမတနုိ်းအပ်ထသာ။ excellent

ထစာဒေက န တရားသပဖင့်ဆံုးပဖတသ်ညက်ို အလုိရှိထသာသ။ူ တရားလုိ။ ၂၊ ပပစတ်င်စပ်ွစွဲထသာသ။ူ complainant/plaintiff

ထစာဒေကတက် ကကိ မိမိထပပာလုိရင်းကိုခုိင်ငမဲထအာင် ထနာကထ်ေပ်တစက်ကမ်ိထပပာဆုိသည။် repeat again

ထစာဒေနာပပု ကကိ ထမးပမန်းစစီစသ်ည။် ပပစတ်င်စပ်ွစွဲသည။် prosecute

ထစာမီး န king

န coin maker

ထစာဘရုင် န ဘန်ုးတန်ခုိးအာဏာ နှင့်လကရံု်းရည၊် နှလံုးရညပ်ပည့်စုံထသာ ဘရုင်။ king

စဉ်

မိမိထံေသိ့ု ထဘးဥပဒ်ေအန္တရာယ ်မကပ်မထရာကနုိ်င်ထစရန် ပရတိထ်တာ်၊ မန္တာန်းထတာ်စသညတ်ိ့ုကို ရတွဆုိ်သရဇ္ဈယက်ာ စညး်ဝုိင်း
အကာအရသံတမှ်တသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု် အန္တရာယအ်တကွ ်ဂါထောမန္တရားမန်းမှုတ၍် ပပုလုပ်ထေားထသာ စညး်ဝုိင်းအတင်ွးသိ့ု ထွေကဝ်င်ပပုခ့ဲထသာထကကာင့် 
စမ်ွးအင်အာနိသင် ပျကပ်ပယသ်ာွးသည။် စဉ်

စညး်ပျကက်မ်း
ပျက် စဉ်

ပုိင်းပခားကန့်သတပ်ပဠာန်းထေားထသာကျင်ထံုေးကို ချးိထဖါကသ်ည။် ပပဠာန်းထေားထသာ ထလာကထံုေးစကံို ထကျာ်လမားထဖါက်
ဖျကသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စညး်လုိကဝ်ါး
လုိက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စညး်သနိညး်
သိ စဉ်

စညး်သနီညး်
သီ

ပိပပားထသဝပ်စာွ တတိကိျကျ ။ဟာကကွမ်ရှိထအာင်။ (စကား) ထပါကက်ကားပခင်းမရှိထစပဲ ။ စညး်ကမ်းထသဝပ်စာွပဖင့် ။ 
အထလအလွင့်မရှိထအာင်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တစနုိ်င်ငံလံုးကို အပ်ုချုပ်ထသာ မင်း။ ဘရုင်။ လကထ်အာကနုိ်င်ငံ အစတုိ့ုကိုသမ်ိးပုိကအ်ပ်ုချူပ်ထသာ ဘရုင်။၃၊ ဂုဏစ်သည ်ထူေးကဲ
သာလွန်ပမင့်မားထသာသ။ူ စဉ်

ထစာပန်းဇင်း
အစိ့ု

ဒေဂမင်္ဂါးခပ်သန်ွးလုပ်ထသာ အမှုထေမ်းအဖ့ဲွ။ (ထပမာကဦ်းငမို ့ပမင်ထတာ်မူထတာင်၏ ထတာင်ဘကထ်တာင်ထပခရင်းတင်ွ  ဒေဂမင်္ဂါးခပ်သန်ွးလုပ်
ရာဌာန(ထစာပန်းဇင်းအစိ့ု) အလုပ်ရံုတညရ်ှိခ့ဲဖူးသည။်) စဉ်

စဉ်



.

ထစာရနက္ခတ် န သခုိူးနှင့် ပတသ်ကထ်သာ နကတွ။် ၂၊ ကကတ္တ ကိာနက္ခတက်ို ထခါ်ထသာစကားလံုး။ thief

ထစာ် ကကိ ရုိင်းစိုင်းစာွ ထပပာဆုိပပုမူသည။် rudely

ထစာ်တလီ ကကဝိိ အခွင့်အထရးကို ထမျှာ်ကိုးလျက ်တစစ်ုံတစဦ်း၏လုိလားမှုကို ပဖည့်စမ်ွးထသာအားပဖင့်။ none

ထစာ်တလီအစို ့ န ထဝါယာဉ်၊ ထေမ်းစင်တိုက့ို ထေမ်းထဆာင်ရထသာ အသင်းအဖဲွ ။့ အစ။ု group

ကကိ သတူစပ်ါးကို အမှုမထေားပဲ မိမိထေင်ရာပပုသည။် ၂၊ ပလမားထပပာဆုိသည။် ၃။ မိမိ၏ဂုဏပ်ကာသနကို ထုေတထ်ဖာ်ထပပာဆုိသည။် brag

ထစာ်လက် ကကဝိိ တစဘ်ကသ်ားအား ရုိင်းစိုင်းစာွ ကျူးလွန်ထပပာဆုိ ပပုမူသည။် violate

ထစာ်လတ် ကကိ ငခိမ်းထပခာကထ်သာအသပံဖင့် ထကကာကထ်စသည။် ရွံထ့စသည။်  လန ့ထ်စသည။်လှန ့သ်ည။် frighten

စက်

စက၁် န machine

စက၂် ကကိ မင်းစထသာ ပမတထ်သာသတူို ့အပ်ိသည။် sleep

စကက်ထရ န ပမကပ်င်၊ ထကာကပ်င်စသညတ်ိုက့ို ပုိင်းပဖတရ်ထသာ လကက်ိုင်ရုိးတပ် အသာွးထကာကထ်သာ သကံရိယိာ။ တစံဉ်။ adze

စကက်ထရငှက် န ထကျာကထ်ဆာင်၊ ထကျာကထ်ခါင်းတိုတ့င်ွ အသိုကပ်ပု၍ ထနထလ့ရှိထသာ ငှကတ်စမ်ျို း။

စကက်ရုိင် န ပမကပ်င်၊ ထကာကပ်င်စသညတ်ိုက့ို ပုိင်းပဖတရ်ထသာ လကက်ိုင်ရုိးတပ် အသာွးထကာကထ်သာ သကံရိယိာ။ တစံဉ်။ adze

စကထ်ကထသျှ န စစလ်ကန်ကအ်ထပါ့စား၊ အငယစ်ားတိုက့ို ပခုံ၍ ထခါ်ထသာ အမည။် kind of army-tools

စကက်င်ွး န ဩဇာအာဏာ ပျံ နံှ့သ့ကထ်ရာကရ်ာ  နယပ်ယထ်ဒေသ။၂၊ မုိဇ်းကကို းလျှပ်စးီ၏ စမ်ွးအားပျံ နံှ့ရ့ာ ဝန်းကျင်ထနရာထဒေသ။ area

စကခွ် န kind of army-tools

စကစ်က၁် ကကဝိိ အရညတ်စစ်ကင်ပီး တစစ်က ်မပပတမ်လပ် ယိုးစးီကျလျက။် drip

စကစ်က၂် ကကဝိိ အသုံးမပပုရထသးဟ၍ူ။ မထဟာင်းထသးထသာ အားပဖင့်။ new

စကစ်ကထ်ခါ်၁ န none

စကစ်ကထ်ခါ်၂ ကကိ ယင်းသိုပ့ါးစပ်မှ အသပံမညသ်ည။် none

စကစ်ကထွ်ေက် ကကိ အထပါကတ်စစ်ုံတစရ်ာမှအဆကမ်ပပတ ်ယိုထွေကသ်ယွဆ်င်းသည။် drip

စကစ်ကယ်ို ကကိ တစစ်ကတ်စစ်ကယ်ိုစးီကျသည။် မထိေန်းမသမ်ိးနုိင်ထအာင် အာသာဆန္ဒပပင်းထေန်သည။် drip/strong mind

စကစ်ကအ်းီ ကကဝိိ ထအးသင့်သညထ်ေကပုိ်၍ ထအးစာွ။ ၂၊ လုပ်ရုိးလုပ်စဉ်ထေက ်ထနှးထကးွထလးလံစာွ။ heavy

စကဆု်ပ်ပလီ ကကိ အလွန် စကဆု်ပ်ဖွယထ်ကာင်းသည။် ၂၊ မသတစီရာ ပဖစသ်ည။် ၃၊ရွံထ့ကကာကသ်ည။် detest

စကဆု်ပ် ကကိ ရွံမုန်းသည။် ရွံရ့ာှသည။် detest

စကထ်တာ်ထခါ် ကကိ မင်း၊ မိဖုရားစသတူို ့အပ်ိသည။် sleep

စကထ်တာ်ပဖန ့် ကကိ မင်း၊ မိဖုရား၊ ဂုဏစ်သည ်ထူေးက ဲသာလွန်ထသာသတူို ့ကကချသီည။် come

စကထ်တာ်ရာ န ပမတစ်ာွဘရုား၏ ထပခထတာ်ရာ။ none

စကပ်ဖန ့ခ်ျီ ကကိ လမ်းခရးီပဖင့် ထွေကခွ်ာသာွးသည။် leave

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထစာ်ရကာထမာ်
ရကာ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထပခဖဝါး၊ လကဖ်ဝါးတင်ွပါရှိသည့် အထရးအထကကာင်းလက္ခဏာ။ ၂၊ တစရ်ာ့ရစှက်ကွ ်၅၅စကလ်က္ခဏာတိ့ုပါရှိသည့် 
ဘရုားသခင်၏ ထပခထတာ်။ ၃၊ ဘန်ုး၊ တန်ခုိး၊ အာဏာ။ ၄၊လံှ၊ ဓါး၊ ထသနတစ်ထသာ သာမန်လကန်က။်၅၊ ပတခ်ျာလညထ်နထသာ 
အရာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

(Buddhist Scriptures) 
peacock – like bird with 
wings of wondrous 
hues.edible – nest 
swiftlet. “Collocalia fu 
ciphagac, cesulanta.” စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

န-ကျးီဟက။် ၂၊ အရုိးရညှတ်ပ်ထေားထသာ အဖျားတင်ွ သဆူံးခွနှစထ်ချာင်းပါသည့် စစသ်ုံးလကန်ကတ်စမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထရာ်ရညထ်အာကထ်မ့မှု၊ တမ်းတမှု၊ ဝမ်းနညး်မှု ၊ အံ့ဩမှု၊ သနားမှု ၊နာကျင်မှု၊ လုိကျင်အားကကးီမှု၊ အာသာဆန္ဒပပင်းပပမှု စသညတ်ိ့ု
ပဖစထ်ပါ်ထသာ အခါ ပါးစပ်မှ'စကစ်က်'ဟ ုပမညထ်သာအသ။ံ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်



.

စကရ်င်ှ န magistrate

စကလ်က် ကကဝိိ drip

စကဝ်န်း န ဝုိင်းစက၍် လှညး်ဘးီကဲ့သို ့ပပုလုပ်ထေားထသာ အရာ။ circle

စကဝ်န်းဒေထယာ န ဝုိင်းစကထ်သာ အကကွက်ထလးများပါထသာ ရခုိင်လံုချညတ်စခု်၏ အမည။် name of rakhine longyi

စကဝုိ်င်း၁ နဝိ လပပည့် သဏ္ဍာန်ရှိထသာ။ circle

စကဝုိ်င်း၂ န ဝုိင်းစက၍် လှညး်ဘးီကဲ့သို ့ပပုလုပ်ထေားထသာ အရာ။ circle

စကသ်ာပခင်း န ဓါတစ်ကပ်ဖင့် တးီ၍ ဓါတပ်ပားမှထွေကလ်ာထသာ သခီျင်း။ classical song

စကသ်းီ န ဘးီနှစခု်တပ်ထေားထသာ ထပခနင်းယာဉ်။ စကဘ်းီ။ ဘိုင်စကယ။် bicycle

န ဘးီတပ်၍ စကယ်န္တရားပဖင့် အဆကမ်ပပတပ်စခ်တနုိ်င်ထသာ အထပမာက။် big gun

စကသ်ာွး န none

စကသ်ာွးမှူး န စကလ်ကန်က ်ယန္တရားဘကဆုိ်င်ရာ အကကးီအက။ဲ officer

စကသ်ာွးရာွ န name of village

စက္က ဝတ် န ဇမ္ူဒိေပ်ကကျွေန်းလံုးကို ပုိင်စိုးထသာ မင်း။ ဧကရာဇ်မင်း။ monarch

စက္က ူ န paper

စက္က ူပန်း န နွယထ်ယာင်ပင်ထယာင် ပန်းပင်တစမ်ျို း။ ၂၊ စက္က ူပဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာပန်း။ bougainvillea

စက္က ူပဖူ န စာမထရးရထသးထသာစက္က ူ။ paper

စင်

စင်၁ န ပစည္း်များတင်ထေားရန် နံရတံင်ွပူးကပ်ပပုလုပ်ထေားထသာ အရာ။ ၂၊ ထပမမှ အထပါ်သိုပ့မှင့်၍ တညထ်ဆာကပ်ပုလုပ်ထေားထသာ ထနရာ။ rack

စင်၂ ကကိ die/escape/clear

စင်ကကယ် ကကိ သန ့ပ်ပန ့သ်ည။် ထကကးထညာ်ှ၊ အညှိစသညမှ်ကင်းသည။် မသန ့စ်င်သည့် အပဖစမှ်ကင်းသည။် clean

ကကိ သန ့ပ်ပန ့သ်ည။် ထကကးထညာ်ှ၊ အညှိစသညမှ်ကင်းသည။် မသန ့စ်င်သည့် အပဖစမှ်ကင်းသည။် clean

စင်ခါတလင်းခါ န အကန်ုအစင်။ ကကင်းကျန်ပခင်းမရှိသည၏် အပဖစ။် clean

စင်စင်ခါ န ကကင်းကျန်ပခင်းမရှိထသာ အပဖစ။် ၂။ ဆံုးခန်းတိုင်ထရာကထ်သာ အပဖစ။် ကန်ုဆံုးပခင်း။ no remainder

စင်တလင်းခါ ကကိ အကကင်းအကျန်မရှိထအာင် ကန်ုစင်သည။် လံုးဝကန်ုစင်သည။် no remainder

စင်ငပိုင် ကကိ တစသ်င်းနှင့်တစသ်င်း၊ တစဖဲွ် နှ့င့်တစဖဲွ်  ့တစခ်ျန်ိတညး်တင်ွ အငပိုင်အဆုိင်ထူေထထောင်သည။် competitive

စင်ထရးွ န a kind of plant

စင်လမာ န gull

စင်း၁ နဝိ ထကာကထ်ကွ ပ့ခင်းမရှိ ထပဖာင့်တန်းထနထသာ။ ၂၊လူးလွန ့ပ်ခင်းမရှိ ငငိမ်သကစ်ာွတညထ်နထသာ။ straight

စင်း၂ ကကိ အလျားလုိက ်ထလျာင်းသည။် ၂၊ ကိုယက်ို ဆန ့တ်န်းထပးသည။် stretch

စင်း၃ န ဓါး၊ အပ်၊ ပမားစထသာ အရာတိုက့ို ထရတကွရ်ာတင်ွသံု းထသာစကားလံုး ။ count

လူသတမ်ှုစထသာ အပပစက်ကးီထလးသည့် ရာဇဝတမ်ှုတိ့ုကို စစထ်ဆး၍ အပပစအ်ားထလျာ်စာွ ထသဒေဏ်(ကကို းဒေဏ်) ထပးနုိင်ထသာ 
ရာဇဝတတ်ရားသကူကးီ။ ၂၊ ဆန်စကပုိ်င်ရင်ှ။ စဉ်

(အရည်) အဆကမ်ပပတ ်ယိုစးီကျလျက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စကသ်းီတင်
ထပပာင်း စဉ်

ထုေနှကရုိ်ကပု်တရ်န် လကက်ိုင်ရုိးအဖျားအဖုကကးီတင်ွ သဆူံးများတပ်ဆင်ထေားသည့် လကန်ကတ်စမ်ျို း။ သထံဆာကပု်တလ်ကန်က်
တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စကလ်ကန်က ်ယန္တရားဘကဆုိ်င်ရာ အကကးီအကထဲနထုိေင်ခ့ဲထသာရာွ။ (ထပမာကဦ်းငမိုတ့င်ွ ယခုထိေရှိထနထသးသည။်) စဉ်

စဉ်

ပံုနိှပ်ရန်၊ စာထရးရန်၊ ထုေပ်ပုိးရန် စသညတ်ိ့ုအတကွ ်ဝါး၊ ထကာကရုိ်း၊ သစသ်ားစသညတ်ိ့ုကို ပပုလုပ်ထေားထသာ ပါးလမာပပားပပန့်
သည့် အလမာချပ်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထသဆံုးသည။် ၂၊ မလုိအပ်ထသာ အပဖစသ်နစတ်ိ့ုမှ ကင်းလွတသ်ည။် သန့်ပပန့်သည။် ၃၊ ဘာတစခု်မျှမရှိသည့် အပဖစသ်ိ့ုထရာက်
သည။် ကန်ုစင်သည။် စဉ်

စဉ်

စင်စင်ကကယ်
ကကယ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အသးီထတာင့်မှမာထကျာထပပာင်ထချာထသာ အထစင့ယမ်ျားထွေကသ်ည့် ချုနွံယပ်င်တစမ်ျို း။ ၂၊ယင်းအပင်မှရထသာ အထစ့( အပဖူ၊ 
အနီ၊ အပပာ၊ အထပပာကစ်သည ်ရှိသည။်) စဉ်

သထဘမင်္ဂာထရယာဉ်ထနာကမှ်လညး်ထကာင်း၊ ငါးရာှထသာပုိကထ်လှထနာကမှ် လညး်ထကာင်း၊ ပမစ၊် ပင်လယ၊် ထချာင်းတိ့ုတင်ွ
လညး်ထကာင်း သာွးလာကျကစ်ားထသာ ထရငှက။် စင်ထရာ်။ (အကကးီ၊ အငယ၊် အလတစ်သည ်ရှိသည။်) စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်



.

စင်းကရင်း၁ န ရညှလ်ျားထသာ အရာ။ long

စင်းကရင်း၂ နဝိ အလျားရညှထ်မျာထသာ။ oblong

စင်းခါ န straight road

စင်းထချာ၁ နဝိ ထဒေါသအပပစမှ် လံုးဝကင်းရင်ှးထသာ။ ၂၊ အထရာအထနှာမပါ သကသ်ကပ်ဖစထ်သာ innocent

စင်းထချာ၂ န innocent

စင်းစင်း၁ ကကဝိိ ပတလံု်း။ ကာလထတာကထ်လျှာက။် လံုးလံုး။ along the period

စင်းစင်း၂ ကကိ မုချ။ အမှန်။ တကယ။် ဧကန်။၂၊ လက၊် ထပခတိုက့ို ဆန ့တ်န်းထေားသည။်

စင်းတိုင်း ကကဝိိ အထရအတကွ ်များပပားစာွ။ ၂၊ထလှတိုင်း ထလှတိုင်း။ many

စင်းနီထရ ကကိ ထသသည့််အလားကိုယက်ို မလှုပ်မရာှးထနသည။် ၂၊ ပစည္း်ဥစာ္ဆံုးရှံုးမှုပဖစသ်ည။် ၃၊ ဆင်းရကဲကးီစာွနှင့် ရင်ဆုိင်ထတွ ရ့သည။် face with trouble

စင်းငပီ၁ ကကိ ထသချာထပါကပ်ဖစသ်ည။် necessarily

စင်းငပီး၂ န name of longyi

စင်းပပတ် ကကဝိိ whole

စင်းခပန်း န အရကွက်ကးီငပီး အသးီငယင်ယ ်အထုေပ်လုိကခ်ပတသ်ပ်ိလျကသ်းီထသာ သစပ်င်ကကးီတစမ်ျို း။ a kind of tree

စင်းလထယာ န မျကနှ်ာပပင်တစဖ်က ်ထစာင်းထစာင်းရှိထသာ အရာ။ပမင့်ရာမှ ခပ်ထပပထပပနိမ့်ဆင်းသာွးထသာ မျကနှ်ာပပင်။ slope surface

စင်းလယင်း ကကဝိိ အငမဲတထစ။အငမဲမပပတ။် always

စင်းလံုးထချာ န အပပစအ်လံုးစုံကင်းသည၏် အပဖစ။်၂၊စင်ကကယသ်န ့ရ်င်ှးသည ်၏အပဖစ။် innocent

စင်းသးီ ကကဝိိ သးီသန ့။်တစသ်းီတစပ်ခား။ အထရာအထနှာမရှိပါပဲ။ သကသ်က။် special

စစ်

စစ၁် န တစတ်ိုင်းပပညနှ်င့် တစတ်ိုင်းပပညလ်ကန်ကအ်ားကိုးပဖင့် စစမ်ကထ်ရးအရ ရန်ပပုထိေပါးပခင်း။ war

စစ၂် န အမျို း၊ ဇာတ။ိ native

စစ၃် ကကိ check/separate/real

စစက်စပ် ကကိ စစတ်ိုကထ်လ့ကျင့်သည။် ၂၊ ဟန်ထဆာင်လှည့်စား၍ အမျို းမျို းတိုကခုိ်ကသ်ည။်

စစက်ူ န စစတ်ိုကရ်ာတင်ွ ကညူတီိုကခုိ်ကရ်န်လစဟ်င်းပခင်း မရှိထအာင်သင်ွးထေည့်ထပးထသာအင်အား။ reinforcement

စစက်ဲ န ထရးှထခတစ်စက်ို ကပ်ွကထဲပးရထသာ စစဗုိ်လ်အရာရှိ ဘွဲ အ့မညတ်စမ်ျို း။ inspector

စစက်ပ် ကကိ တိုင်းပပညအ်ချင်းချင်း လကန်ကအ်ားကိုးပဖင့်တိုကခုိ်ကသ်ည။် fight a battle

စစထ်ကကာ ကကိ ထကာင်းမထကာင်း၊ မှန်မမှတ၊် ဟတုမ်ဟတုစ်သညတ်ိုက့ို စုံစမ်းထမးပမန်းသည။် checkup

စစထ်ကကာင်း န စစခ်ျရီာလမ်းထကကာင်း။ column

စစက်ွဲ ကကိ စစသ်ားအထသအထပျာကမ်ျားသည။် none

စစခံ် န ရန်သလူာထရာကထိ်ေပါးလာသညက်ို ပပန်လှန်ခုခံတန်ွးလှန်ပခင်း။

စစခ်င်း ကကိ စစက်ို စစီဉ်ဖန်တးီပပုလုပ်၍ တိုကခုိ်ကသ်ည။်

စဉ်

စဉ်

လူတိ့ုသာွးလာရာ ခရးီလမ်းထကကာင်း။ ထပဖာင့်တန်းထနထသာ လမ်းမကကးီ။(ထပမာကဦ်းငမိုန့ယတ်င်ွ ဇင်းခါကကးီ ၊ ဇင်းခါထသျှဟ၍ူ ယခု
ထိေရှိထသးသည။်) စဉ်

စဉ်

(အထကကာင်းအကျားမပါ) အဆန်းတကကယမ်ရှိပခင်း။ ရုိးရုိးရှိပခင်း။ ၂၊ အပပစထ်ဒေါသအမှုခပ်သမ်ိးစသည ်မရှိသည၏် အပဖစ။် စဉ်

စဉ်

surely/definitely/
inevitably စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အကကွအ်ထပပာကမ်ပါထသာ (ရုိးရုိး)လံုချညအ်မညတ်စမ်ျို း။ စဉ်

(ထလှ) တစစ်င်းလံုးလံုး။ တစစ်င်းလံုးတင်ွ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စစထ်ဆးသည။် ထမးပမန်းသည။် ၂၊ အထရာအထနှာမဟတု။် အတအုထယာင်မဟတု။် ပကတအိတိုင်းပဖစသ်ည။် ၃၊ တပခားစပီဖစ်
ထအာင် ခဲွပခားသည။် (အနယ၊် အမှုန်၊ အရည ်စသညခဲွ်ပခားသည်။) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

defensive action(in war 
or game,etc) စဉ်

deploy troops in battle 
order/fight a battle စဉ်



.

စစခ်ျ၁ီ ကကိ စစတ်ိုကရ်န် သရူဗုိဲလ်ပါအစအုထဝးနှင့် ချတီကသ်ည။် march to battle

စစခ်ျ၂ီ န စစတ်ိုကရ်န်ဗုိလ်ပါအစအုထဝးနှင့် ချတီကပ်ခင်း။ march to battle

စစခ်ျက် န မှားသညမှ်န်သည ်စသညတ်ိုက့ို ထမးပမန်းထသာအထကကာင်းအရာ ။ အချကအ်လက။်

စစခွ်ာ ကကိ တိုကခုိ်ကဆ်န ့က်ျင်မှုရှိရာမှ စစတ်ပ်ကို ထနာကဆု်တ၍် ပပန်ထွေကလ်ာသည။် စစဆု်တသ်ည။်

စစင်င် ကကိ

စစငိွ့်စစသ်က် န စစမ်ကပ်ဖစပွ်ားမည့် အရပ်ိအထရာင်။ none

စစစ်ရီ န ပင်လယင်ါးငယတ်စမ်ျို း။ sea fish

စစစ်ကိပ်ု ကကိ ပစည္း်ဥစာ္ကို သုံးစွဲရာတင်ွနှထပမာတတသ်ည။် ၂၊ ထငွထကကးစသညက်ို သုံးစွဲရာတင်ွ ထခကျွေတာသပ်ိသညး်သည။် niggardly

စစစ်စ် နဝိ အတအုယာင်မဟတုထ်သာ။ အထရာအထနှာမပါဝင်ထသာ။ မူလသဘာဝ ပင်ကိုယအ်တိုင်းပဖစထ်သာ။

စစစ်စထ်ခါ် ကကိ emulate

စစစ်စစ်ပ်စပ် ကကဝိိ ထစစ့ပ်စာွ။ ထသထသချာချာ။ တကိျစာွ။ meticulously

စစ္ီဆ န သတ္တ ဝါထသ၍ ပဖစသ်ညဆုိ်ထသာ မထကာင်းဆုိးဝါး ။တထစ္ဆ။ ghost

စစ္ီဆကိုင် ကကိ မထကာင်းဆုိးဝါး၊ အစမ်ိးသရ၊ဲ တထစ္ဆ၊ ထပမဘတု ်စသညတ်ိုသ့ညလူ်၏ခန္ဓာကိုယ၌် ပူးကပ်သည။် ပထယာဂ ပူးဝင်သည။် ghost

စစထ်ဆး ကကိ အဆုိးအထကာင်း၊ အမှားအမှန် စသညတ်ိုက့ို ထမးပမန်းသည။် examine

စစဆ်င်၁ ကကိ စစတ်ိုကဖုိ်ရ့န် စစသ်ညထ်တာ်တိုက့ို ထနရာတကျစမံီခန ့ခဲွ်သည။်

စစဆ်င်၂ န စစတ်ိုကရ်ာတင်ွ ပါဝင်ထသာတိုကဆ်င်။ elephant

စစဆုိ်င် ကကိ နှစဘ်ကစ်စ ်မျကနှ်ာချင်းဦးတညထ်နသည။်ပကပ်င်းကကုံထတွ ထ့နသည။် fight a battle

စစဆု်တ် ကကိ တိုကခုိ်ကဆ်န ့က်ျင်သရူှိရာမှ စစတ်ပ်ကို ထနာကသ်ိုပ့ပန်လှည့်ဆုတခွ်ာသည။် စစခွ်ာသည။် retreat

စစဆဲွ် ကကိ

စစထ်ညာင်း ကကိ စစတ်ိုကပ်ခင်းမှထခတ္တ ရပ်တန ့သ်ည။် ၂၊ စစတ်ိုကရ်သညမှ် ကာလပမင့်ရညှလ်ာငပီးပဖစသ်ည။် break

န စစတ်ိုကမ်ှုမှ အခုိကအ်တန ့ရ်ပ်ဆုိင်းထကကာင်းကို သပိမင်ထအာင်ပပထသာ အလံ။ flag

စစတ်လင်း န စစတ်ိုကရ်ာထပမပပင်အရပ်။ စစပ်ဖစပွ်ားရာ ထနရာအရပ်။ batter ground

စစတ်က် ကကိ စစတ်ိုကရ်န် ဗုိလ်ပါအလံုးအရင်းနှင့် ချတီကသ်ည။် march to battle

စစတ်ိုက် ကကိ တိုင်းပပညအ်ချင်းချင်း လကန်ကအ်င်အား ပဖင့်တိုကခုိ်ကသ်ည။် fight a battle

စစတ်န်းတင် န name of town

န စစသ်ားများထနထုိေင်ရန် တညထ်ဆာကပ်ပုလုပ်ထေားထသာ အမ်ိလျားရညှ။် military barracks

စစတ်ပ် န စစတ်ိုကခုိ်ကရ်န် စစုညး်ထေားထသာအသင်းအဖဲွ  ့။စစအ်ဖဲွအ့စညး်။ military

စစတ်မ်း န survey

စစတ်မ်းထုိေး န ခကခဲ်ထသာ ပပဿနာအရပ်ရပ်များကို ထပဖရင်ှးထပးရသည၏် အပဖစ။် solve

စစထုိ်ေး ကကိ စစတ်ိုကသ်ည။် fight a battle

စဉ်

စဉ်

statement obtained by 
interrogation/fact စဉ်

break contact with the 
enemy/retreat စဉ်

တစဘ်ကသ်ားရန်သကူို မိမိအလုိရှိရာသိ့ု ပါလာထအာင် ထခါ်ငင်သည။် ၂။မိမိအလုိပပည့်ဝထစရန် အချန်ိကာလကို ကကန့်ကကာ
ထစသည။်

decoy/make the enemy come 
out to a desired position စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

real/genuine/ure/
unadulterated စဉ်

တစပ်ါးသ၏ူ အပဖစသ်ိ့ုမဟတု ်စမ်ွးထဆာင်ထအာင်ပမင်မှုကို နှစသ်ကသ်ထဘာကျ၍ ယင်း၏နညး်တပူဖစလုိ်ထသာစတိရ်ှိသည။် 
အားကျသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

plan a military 
operation စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစဘ်ကသ်ားရန်သကူို မိမိအလုိရှိရာသိ့ု ပါလာထအာင် ထခါ်ငင်သည။် ၂။မိမိအလုိပပည့်ဝထစရန် အချန်ိကာလကို ကကန့်ကကာ
ထစသည။်

decoy/make the enemy come 
out to a desired position စဉ်

စဉ်

စစထ်ညာင်း
အလံ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဘးူသးီထတာင်ငမိုန့ယ ်စိုင်းတင်ထရတခွံန်အနီး ထရးှရခုိင်မင်းတိ့ုလကထ်ေက ်စစဘ်ကဆုိ်င်ရာထလ့ကျင့်ရန် တညခ်ျထေားခ့ဲထသာ ငမို့
ငယတ်စင်မို၏့ အမည။် စဉ်

စစတ်န်းလ
ယား စဉ်

စဉ်

ငမိုရ့ာွနယပ်ယတ်ိ့ု၏ တရားဥပထဒေပဖင့် စမံီခန့်ခဲွထရး၊ လူတိ့ု ၏ စားဝတထ်နထရးစသညတ်ိ့ုကို စစထ်ဆး၍ မှတတ်မ်းတင်ပခင်း။ 
အမှတအ်သား တင်ကျန်ထစသည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်
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စစထွ်ေက် ကကိ စစတ်ိုကရ်န်ဗဟိုဌာနမှ စစသ်ားများခရးီထွေကသ်ည။် march to battle

စစနံ်စ့စသ်က် န စစမ်ကပ်ဖစပွ်ားမည့် အရပ်ိအထရာင်။ symtom of war

စစပ်ညာ န စစနှ်င့်ဆုိင်ထသာ အတတ။် military skill

စစပ်ရယိာယ် န စစထ်အာင်ပမင်နုိင်ထရးအတကွ ်ဟန်ထဆာင်လှည့်စား၍ သယွဝုိ်ကထ်သာ နညး်ပဖင့်စစဆ်င်ထသာနညး်။ twist of military

စစင်ပီး၁ ကကိ စစပဲွ်ပဖစရ်ာ အရပ်မှလွတက်င်းရာသို ့ဖဲခွာသာွးသည။် ၂၊တိုကခုိ်ကထ်နထသာ စစပဲွ်ငပီးဆံုးသည။် ရပ်စးဲသည။် Peace-time

စစင်ပီး၂ န စစတ်ပ်မှ တမ်ိးထရာှင်သာွးထသာသ။ူ none

စစင်ပိုင် ကကိ နှစဘ်ကစ်စ ်မျကနှ်ာချင်းဦးတညထ်နသည။်ပကပ်င်းကကုံထတွ ထ့နသည။်၂၊ ရင်ဆုိင်တိုကပဲွ်ပဖစသ်ည။် fight

စစပ်ပန် န စစသ်ားအပဖစမှ် စစမ်ှုထေမ်းမဟတုထ်သာအရပ်သားအပဖစသ်ို ့ကးူထပပာင်းလာသ။ူ စစထ်ေထပမာက၍် စစတ်ပ်မှ ပပန်လာသ။ူ retire

စစပဲွ် န တစဘ်ကနှ်င့်တစဘ်က ်လကန်ကပ်ဖင့် တိုကခုိ််ကမ်ှု။ war

စစပ်ဖစ် ကကိ တစတ်ိုင်းပပညနှ်င့် တစတ်ိုင်းပပညလ်ကန်ကစ်ွဲကိုင်၍ စစမ်ကထ်ရးအရ ရန်ပပုထိေပါးသည။် warfare

စစဗုိ်လ် န စစသ်ားများကို စမံီခန ့ခဲွ်အပ်ုချုပ်ရထသာ စစအ်ရာယှိ။ general

စစဘ်ာရီ န indian

စစမ်က် န စစထ်ရးအရ ရန်ပပုထိေပါးမှု fight

စစမ်ကအ်ဂမင်္ဂါ န စစထ်ရးအရ ရန်ပပုထိေပါးမှု fight

စစမိ်န်း ကကိ စစထ်ဆးထမးပမန်းသည။် examine

စစမ်ျကနှ်ာ န ရန်သနှူင့် အနီးကပ်ဆံုးထနရာ။ ၂၊ စစတ်ိုကရ်ာ အနီးဝန်းကျင်။ battle ground

စစင်မီပပင် န စစတ်ိုကရ်ာ ထနရာအရပ်။ batter ground

စစမ်ှုထေမ်း န စစသ်ားအပဖစအ်လုပ်လုပ်သည။် military service

စစရ်းီ န စစနှ်င့်ဆုိင်ရာ ထဆာင်ရကွရ်န်ပဖစထ်သာ အမှုကစိ။္ military operation

စစရ်းီစစရ်ာ န စစနှ်င့်ဆုိင်ထသာ ထဆာင်ရကွရ်န်ပဖစထ်သာအထရးကစိ။္ စစနှ်င့်ဆုိင်ရာ ထူေးပခားထသာ အထရးကစိ။္ military operation

စစရ်းီပပ ကကဝိိ စစသ်ားများ စစပ်ညာအနညး်နညး် အဖံုဖံု ထလ့ကျင့်ပပသည။် parade

စစရ်ပ် ကကိ နှစဘ်ကစ်စ ်မျကနှ်ာချင်းဦးတညထ်နသည။်ပကပ်င်းကကုံထတွ ထ့နသည။် none

စစရ်ပ်ိစစပ်ခည် န စစ၏်မူလအရင်းခံ။ စစ၏် အကကအံစည။် အပပုအမူ၊အထနအထုိေင်၊ အထလ့အထေ စသည။် military operation

စစဝ်တစ်စစ်ား န စစသ်ားတို၏့ ကိုယတ်င်ွ ဝတဆ်င်ရထသာ အထေည။် ဝတစ်ားတန်ဆာ။ none

စစသ်ား န စစသ်ညထ်တာ်။ စစတ်ပ်သားများ။ စစတ်ိုကခုိ်ကရ်ာ၌ ပါဝင်ထသာသ။ူ စစသ်ညအ်လံုးအရင်း။ militiaman

စစသ်ပုူန် န ဘရုင်မင်းပမတအ်ား ဖီဆန်အတံတုိုကခုိ်ကထ်သာ အထူေးထပါင်းဖဲွ လု့ပ်ကိုင်သမူျား။ militant

န name of crab

စစသ်င်တန်း ကကိ စစတ်ိုကခုိ်ကပံု် တိုကခုိ်ကန်ညး်၊ ထလ့ကျင့်ပံုအတတတ်ိုက့ို သင်ကကားပပသသည။် military training

စစသ်ံ န ဘရုင်တစပ်ါးမှ အပခားဘရုင်တစပ်ါးသို ့စစထ်ရးနုိင်ငံထရးအတကွ ်ထဆာင်ရကွရ်န်ထစလမတခံ်ရထသာ  စစဘ်ကဆုိ်င်ရာ အကကးီအက။ဲ military attche

စစသ်ဆံယပ်ါး န noise of war

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အဂမင်္ဂလိပ်စစပ်ညာနညး်ပဖင့် ထလ့ကျင့်သင်ကကားထေားထသာ အနိ္ိဒယနယသ်ား။ အနိ္ိဒယပပညတ်င်ွးသား။ ၂၊ ပင်လယက်မ်းစပ်တင်ွးနှင့်
ထနထလ့ရှိထသာ ဂဏာန်းထကာင်ငယတ်စမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စစထ်သနပ်
ထေမ်း ပင်လယက်မ်းစပ် အနီးရှိတင်ွးနှင့်ထနထလ့ရှိသည့် 'ဗလိနီ'ထခါ်နီှထသာ ဂဏာန်းထကာင်ငယတ်စမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ဆင်သ။ံ ၂၊ ပမင်းသ။ံ ၃။ ရထေားသ။ံ ၃၊ ဗုိလ်ထပခသ။ံ ၅၊ ထသနတအ်ထပမာကသ်။ံ ၆။တိုကထ်မာင်းသ။ံ ၇၊ တိုကစ်ညသ်။ံ ၈၊ တပုိံးသ။ံ 
၉၊ မုဒိေန်းသ၊ံ ၁၀၊ စညက်ကးီသ။ံ စဉ်
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န seven parts of war

စစသ်ုံပ့န်း န စစတ်ိုကပဲွ်မှ ဖမ်းဆီးရမိထသာ မိမိအားတစဘ်ကမှ် တိုကခုိ်ကဆ်န ့က်ျင်သ။ူ prisoner of war

စစအ်ဂမင်္ဂါ န Army-tools

စစအ်ို ကကိ စစထ်ရးနိမ့်သည။် lost

စိုက်

စိုက၁် ကကိ concentrate

စိုက၂် ကကိ တရားသထဘာတစခု်ခုကို အာရံုပပု၍ ပုတးီထစတ့စလံု်းစတီစလံု်းစကီို ထရမ သ့ည။်

စိုကခ်င်း န ပျို းပင်များကို စိုကထ်ေားရာ ထပမကကွ။် လယက်ကွ။် farm

စိုကစ်ိုက၁် ကကိ ထပဖာင့်ထပဖာင့်။ တည့်တည့်။ မတမ်ိးမထစာင်း။ စးူစးူ။ concentrate

စိုကစ်ိုက၂် န sound of clap

စိုကစ်ိုကထ်ခါ် ကကိ none

ကကဝိိ ထပဖာင့်ထပဖာင့်တန်းတန်း။ စွဲစွဲငမဲငမဲ။ steadfastly

နဝိ တင့်တယထ်သာ။ထလျာကပ်တထ်သာ။ ၂၊ သင့်တင့်ထလျာ်ကန်ထသာ။ appropriative

စိုကဆီ်း န အရကွက်ကးီ၍ အရသာညံ့ထသာ ထဆးရကွတ်စမ်ျို း၏အမည။် tobacco

စိုကထူ်ေ ကကိ တညထ်ဆာကသ်ည။် ထဆာကလု်ပ်သည။် ပုိင်နကန်ယထ်ပမပဖစထ်ကကာင်းသထိစသည။် construct

စိုကပု်တးီ န စပ်ိရန် ပုတးီ။ beads

စိုကပ်ျို း ကကိ cultivate

ကကဝိိ straight

စိုကသ်ားလှန် ကကိ ပျို းပင်၊ ပန်းပင်စသညတ်ိုက့ို နှုတယ်ငူပီးထနာက ်ပပန်လညစ်ို် ကပ်ျို း၍ ထပမတင်ွ အပမစတ်ယွင်ပီး တဖန်လန်းဆန်းရင်ှသန်လာသည။် grow

စိုကသ်ုံး ကကိ ယာယထုီေတထ်ပး အသုံးချသည။် for a moment

စိုင်

စိုင်၁ ကကိ မူလတညရ်ှိရာမှ အပခားတစပ်ါးသိုထ့ရာကသ်ည။် ၂၊လွင့်ထွေကသ်ည။် လွင့်လာသည။် none

စိုင်၂ နဝိ ထပါင်းစမုျားပပားထသာ။ many

စိုင်၃ န အစိုင်အခဲ။ solid

စိုင်၄ ကကိ ထရှ ထ့နာကစ်တီန်းထနသည။် အဆကမ်ပပတပ်ဖစသ်ည။် continuously

စိုင်၅ န စတီန်းရှိထနပခင်း ၊အဆကမ်ပပတပ်ဖစပ်ခင်း။ အစဉ်။ queue

စိုင်ကာ ကကဝိိ တစဆ်ကတ်ညး်။ ထတာကထ်လျာက ်မရပ်မနား။ continuously

စိုင်ကာရညက်ာ ကကဝိိ အငမဲတမ်း။ ၂၊ အဆကမ်ပပတ။် ဆကတ်ိုက။် continuously

စိုင်တစရ်စ် ကကဝိိ none

စိုင်တစရ်စပ်ပည် န town

စစ၏်အစတိအ်
ပုိင်းခုနစပ်ါး

စစထ်ခါင်း-ပညာရှိစစသ်ကူကးီ။၂၊စစန်ား-သလူျှို ထကာင်း။၃၊ စစမ်ျကစ်ိ-ဟးူရားထဗဒေင်ထပမာ်ပမင်တတက်ကျွေမ်းထသာ သမားပဖူ၊ သမား
ညို ။ ၄၊ စစခ်ါး- ရစဲမ်ွးထသာသရူထဲကာင်းများ။ ၅။စစခံ်တင်ွး- စကားအရာအဂမင်္ဂါရစှတ်န်နှင့် အရာရာန့ံှစပ်ထကျပွန်သ။ူ ၆၊ စစ်
လက်-များစာွထသာ ထသနတလ်ကန်ကက်ိုင်စွဲသည့် ထပခသညသ်ရူ။ဲ ၇၊ စစထ်ပခ-များစာွထသာဆင်စးီသရူ။ဲ ပမင်းစးီသရူ။ဲ စဉ်

စဉ်

စစတ်ိုကခုိ်ကရ်ာတင်ွ အသုံးချရထသာ လကန်ကတ်န်ဆာပလာ။(၁၊ဆင်၊ ၂၊ပမင်း၊၃၊ ရထေား၊ ၄၊ ထပခသညသ်ရူ ဲဟ၍ူ 
စစအ်ဂမင်္ဂါထလးပါး။) စဉ်

စဉ်

အထစ၊့အညန့်ွ၊ အပင်၊ အဥစသညတ်ိ့ု စညပ်င်ထအာင် ထပမတင်ွချသည။် ပျို းသည။် ၂၊ တစဦ်းဦးအတကွ ်ယာယထီငွထုေတထ်ပး 
အသုံးချသည။် ၃၊ တစခု်ခုထသာ အာရံုတင်ွ သကဝ်င်သည။် စတိ၏်ကျကစ်ားရာအာရံုကို တညင်မဲစာွထေားသည။်တရားသထဘာ
တစခု်ခုကို အာရံုပပု၍ မှတသ်ားသည။် စဉ်

ritral pali stanzas recited 
by a novice when telling 
his beads/tell (one’s) 
beads စဉ်

စဉ်

စဉ်

('စိုကစ်ိုက်'ဆုိ၍ ကထလးကို) လကခု်ပ်တးီသင်ပပထသာ စကားလံုး။ စဉ်

ထရာ်ရမ်းထအာကထ်မ့ထသာအခါ၊ သတရိထတာင့်တထသာအခါ၊ အားကျထသာအခါ၊ ဝမ်းနညး်ထသာအခါ၊ အံ့ဩထသာ အခါ၊ နာကျင်
ထသာအခါတိ့ု၌ ပါးစပ်မှ'စိုကစ်ိုက်'ဟထူသာ အသံကိုပပုသည်.။ စဉ်

စိုကစ်ိုက်
ငမိုကင်မိုက၁် စဉ်

စိုကစ်ိုက်
ငမိုကင်မိုက၂် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(အထစ၊့ အထညာှက၊် အပင် စသညတ်ိ့ုကို) ထပမတင်ွချပျို းသည။် စဉ်

စိုကလုိ်က်
ထငါကထ်တာက် ထပဖာင့်ထပဖာင့်တည့်တည့်။ မထကာကမ်ထကးွ။(အထေကသ်ိ့ု) တည့်မတစွ်ာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ကကဝိိ- စဉ်တရစ် စဉ်
ဟစရံု်ပပည။်(ဟရံုဲပပည်)။(စဠူစန္ဒရားမင်းကကးီသည ်တထကာင်းသင်းတွဲမှအပပန်နဂါးရစထ်မာ်တင်စန်ွးတင်ွ နဂါးမထရထဲေသိ့ုနစ်
ယသူာွးသပဖင့် မှူးမတအ်ထပါင်းတိ့ုသည ်စန္ဒာထဒေဝီမိဖုရား၏ အပပစထ်ပးမညက်ို ထကကာကသ်ပဖင့် အနိ္ိဒယနယထဲ်ေသိ့ု ဝင်ထရာကင်ပီး
လျှင် ငမိုရ့ာွတညခ်ျ၍ထနသည။် ၎င်းငမိုထ့နရာကိုပင် စိုင်တစရ်စပ်ပည၊် ဟစရံု်ပပည၊်ဟရံုဲပပညဟ်၍ူ ထခါ်ထဝါ်ထနကကသညဟ်၏ူ။) စဉ်



.

စိုင်ထပါင်သရက် န mango

စိုင်း၁ ကကိ နှုတန်ှုတဖဲွ်ပဖစထ်အာင် ခုတလီှ်းသည။် ၂၊ အလျင်အပမန်ထပပးသာွးထစသည။် အလျင်အပမန်ပပုမူထဆာင်ရကွသ်ည။် hurry

စိုင်း၂ န narrow thing

စိုင်း၃ န အချကအ်ချာကျထသာထနရာ။ခလယ။် ဗဟိုပဖစထ်သာအရာ။ ထနရာ။၂။ ပဓါနပဖစထ်သာအရာ။ center

စိုင်းစိုင်း န narrow thing

န gull

စိုင်းတင်ထတာင် န ဘးူသးီထတာင်ငမို န့ယ ်ထရတခွံန်ရှိထသာ ထတာင်။ mountain

စိုင်းဒေါး န ရခုိင်မျို းနွယစ်ပုဖစထ်သာ မျို းနွယတ်စစ်၏ု အမည။် name of race

စိုင်းပပတ၁် ကကိ လူသာွးလူလာကင်းသည။် အကကားလစလ်ပ်သည။် ထတာကထ်လျာကတ်စဆ်ကတ်ညး်  မဆကမ်စပ်ပဲ အကကားလစဟ်ာသည။် be desolate

စိုင်းပပတ၂် န desolate place

စိုင်းပပုတ၁် ကကိ လူသာွးလူလာကင်းမ့ဲထသာအချန်ိကာလပဖစသ်ည။် ၂၊ ထငွထကကးလကထဲ်ေတင်ွ မရှိပဲ ပပတလ်ပ်ထသာအခါပဖစသ်ည။် be desolate

စိုင်းပပုတ၂် န လူသာွးလူလာကင်းမ့ဲထသာအချန်ိကာလ။၂။ ထငွထကကးလကထဲ်ေတင်ွ မရှိ ပပတစ်ထဲသာကာလ။ desolate

စိုင်းလုိင်းပင် န herbal plant

စိုင်းသတီုံး န တစစ်ုံတစခု်ကို ဓါးပဖင့် ခုတစ်ဉ်းရာတင်ွ အသုံးပပုထသာ ထအာကခံ်သစသ်ားတုံး။ စဉ်းနီှးတုံး။ chopping block

စိုင်းသးီပင် န ထဆးဖကဝ်င်ထသာ အပင်တစမ်ျို း။ herbal plant

န တစစ်ုံတစခု်ထသာ ထရာဂါထကကာင့် ထသသညမ်ဟတုပဲ် ဓါး၊ လံှ၊လကန်ကစ်ထသာ လကန်ကတ်ိုပ့ဖင့်ထသထသာ သ။ူ corpse

ကကိ ယင်းလကန်ကတ်ိုပ့ဖင့်သတ၍် ထသသည။် die

စဉ်

စဉ်၁ ကကိ မူလတညရ်ှိရာမှ အပခားတစပ်ါးသိုထ့ရာကသ်ည။် ၂၊လွင့်ထွေကသ်ည။် လွင့်လာသည။်ထပါင်းစမုျားပပားထသာ။အစိုင်အခဲ။ solid

စဉ်၂ ကကိ ထရှ ထ့နာကစ်တီန်းထနသည။် အဆကမ်ပပတပ်ဖစသ်ည။် queue

စဉ်၃ န စတီန်း၍တညရ်ှိပခင်း။အစဉ်။ အဆကပ်ပတလ်ပ်သည ်မရှိပခင်း။ queue

စဉ်တရစ် ကကဝိိ အစဉ်တစိုက။်ထရှ ဆ့င့်ထနာကဆ်င့်။ အဆကမ်ပပတ။် အဆီးအတား အရပ်အနားမရှိ။ continuously

စဉ်တာ ကကဝိိ queue

စဉ်တခိတ် ကကိ none

စဉ်တနီာ န လူတင်ွြဖစပွ်ားတတထ်သာ ထပခဆစ၊် လကဆ်စ၊် ဒူေးဆစ ်နာကျင်ထရာင်းရမ်းကိုကခဲ်တတထ်သာ ထရာဂါ။ ထလးဘကန်ာ။ gout

စဉ်လုိင်နာ န လူတင်ွြဖစပွ်ားတတထ်သာ ထပခဆစ၊် လကဆ်စ၊် ဒူေးဆစ ်နာကျင်ထရာင်းရမ်းကိုကခဲ်တတထ်သာ ထရာဂါ။ ထလးဘကန်ာ။ gout

စဉ့် န ထပမထေညစ်သညမ်ျားကို သတုလိ်မ်းရန် ထချာ်ရညတ်စမ်ျို း။ slip

စဉ့်တုံ န basin

စဉ့်ပုိင်း န basin

စဉ့်အိုး န စဉ့်ထရသတု၍် လုပ်ထေားထသာ ထပမအိုး။ crock

အလျားထပခာကလ်ကမ်ခန့်၊ လံုးပတဆ်ယလ်ကမ်ရှိငပီး အဖျားအနညး်ငယထ်ကာက၍် ချို ထအးထသာ အရသာရှိထသာသရကသ်းီတစ်
မျို း။ စဉ်

စဉ်

ကျဉ်း၍ငယထ်သာအရာ။ ၂၊ အရင်းအဖျားကကးီ၍ အလယင်ယသ်ည၏် အပဖစ။်( ပုလင်းလုိင်စိုင်း။ ထတာင်ခင်စိုင်း) စဉ်

စဉ်

ကျဉ်း၍ငယထ်သာအရာ။ ၂၊ အရင်းအဖျားကကးီ၍ အလယင်ယသ်ည၏် အပဖစ။်( ပုလင်းလုိင်စိုင်း။ ထတာင်ခင်စိုင်း) စဉ်

စိုင်းတရားမင်း
ခွာ

ပင်လယဝ်၊ ပမစဝ်တိ့ုတင်ွလညး်ထကာင်း ၊ ထလှသထဘမင်္ဂာထနာကမှ်လညး်ထကာင်း သာွးလာကျကစ်ားထနတတထ်သာ ထရငှက။် 
စင်ထရာ်ငှက။်(စဠူစန္ဒရားမင်းကကးီသညး် တထကာင်းသင်းတွဲပပညသ်ိ့ု ထလှထဖါင်ပဖင့် တိုင်းခန်းလှည့်လညသ်ာွးထသာ အခါထလှ၏ဝဲ
ယာရ၍ံလုိကပ်ါလာထသာထကကာင့် ၎င်းငှကက်ို စိုင်းတရားမင်းခွာ(ခုိ) ဟထုခါ်ထဝါ်ခ့ဲထလသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လူသာွးလူလာပပတက်င်းထသာ အချန်ိ။ လူသာွးလူလာမရှိထသာထနရာ။ အကကားလစလ်ပ်သည့်ထနရာ။ ထတာကထ်လျာက်
တစဆ်ကတ်ညး်မဟတုပဲ် အကကားလစဟ်ာထသာထနရာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဗုိကထ်အာင့်ဗုိကန်ာလျှင် အထခါကက်ိုအမှုန့်ပပု၍ စားရထသာ (ခါးထသာအရသာရှိထသာ) ထဆးဖကဝ်င်အပင်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စိုင်းသးီ-သ၁ီ စဉ်

စိုင်းသးီ-သ၂ီ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစထ်ယာကင်ပီးတစထ်ယာက ်တစခု်ငပီးတစခု်စသညအ်ားပဖင့် ။ ထရှ့ထနာက။် နိမ့်ပမင့်။ ကကးီငယ ်စသညအ်စအီစဉ်အားပဖင့်။ 
အစအီစဉ်အတိုင်း။ စဉ်

ကကျွေ၊ဲ နွားထလာကက်ျလျှင် ထလာကထ်သရကွက်ို စထန၊ အဂမင်္ဂါထန့လညတ်င်ွ ဆဲွလျှင်ထပျာကထ်သာနညး်မျို း။(ယင်းသညက်ိုပင်လျှင် 
စတခိတသ်ညဟ် ုဆုိသည်)။ ၂၊ စတလုိပ်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထပမထစးပဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ အဝကျယ၍် ထစာကမ်နကထ်သာ(အင်တုံကဲ့သိ့ု) ထေည့်စရာခွကတ်စမ်ျို း။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထပမထစးပဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ အဝကျယ၍် ထစာကမ်နကထ်သာ(အင်တုံကဲ့သိ့ု) ထေည့်စရာခွကတ်စမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်
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စဉ့်အိုးစဉ့်ခွက် န စဉ့်အိုးအကကးီအငယစ်သညက်ို ပခုံ၍ထခါ်ထသာစကား။ crock

စဉ်း န အချန်ိကာလ။ ၂၊ အချကအ်ချာကျထသာ ထနရာ။ ပဓါနပဖစထ်သာအရာ။ period

စဉ်းထချာင်း ကကိ bide time

စဉ်းစား ကကိ ဆင်ပခင်သည။် စတိက်းူသည။် ထတးွထတာသည။် ကကဆံသည။် think

စဉ်းပပုတ် န လူသာွးလူလာပပတစ်ထဲသာ အခါကာလ။ လူသကူင်းမ့ဲထသာ အချန်ိကာလ။ humanless

စဉ်းသတီုံး န တစစ်ုံတစခု်ကို ဓါးပဖင့် ခုတစ်ဉ်းရာတင်ွ အသုံးပပုထသာ ထအာကခံ်သစသ်ားတုံး။ စဉ်းနီှးတုံး။ chopping block

ထစာက်

ထစာက၁် ကကိ ထအာကမှ်အထေကသ်ို ့ပမင့်တကသ်ည။် ၂၊ အထေကမှ်ထအာကသ်ို ့နိမ့်ဆင်းသည။် up/down

ထစာက၂် န အနက။် အပမင့်။ depth/height

န fuck off

န တစစ်ုံတစခု် အခကအ်ခဲကကုံကကို ကထ်သာ အခါ။ တစစ်ုံတစခု်အားနညး်ချကရ်ှိထသာအခါတို၌့ ထပပာဆုိထသာ စကားလံုး။ fuck off

ထစာကခ်ျို င် န fuck off

ထစာကထ်စာက် န ထအာကမှ်အထေကသ်ို ့ပမင့်တကသ်ည။် ၂၊ အထေကမှ်ထအာကသ်ို ့နိမ့်ဆင်းသည။် up/down

နဝိ မနိမ်လွန်းမပမင့်လွန်းထသာ။ ၂၊ မနကလွ်န်းထသာ။

ကကဝိိ stand up

ကကဝိိ ထငါကထ်တာကထ်ထောင်လျက။် အထပါ်သိုတ့ည့်တည့်မတမ်တထ်ထောင်လျက။် straight up

ကကဝိိ မလှုပ်မရာှး တည့်တည့်မတမ်တရ်ပ်လျက။် မတတ်ပ်ရပ်လျက။် stand

ထစာကဆ်င်၁ နဝိ ကကမ်းတမ်းထသာ ရုပ်လက္ခဏာရှိထသာ။ ugly face

ထစာကဆ်င်၂ န ယင်းကဲ့သိုက့ကမ်းတမ်းထသာ ရုပ်လက္ခဏာရှိထသာသ။ူ ugly

ထစာကထုိ်ေး ကကဝိိ reverse

ကကဝိိ အထေကသ်ို ့ထငါကထ်တာကထ်ထောင်လျက။် reverse

ထစာကန်က၁် နဝိ အထစာကအ်လွန်နကထ်သာ။ deep

ထစာကန်က၂် ကကိ basd on/ahead

ထစာကပိ် န careless speech

ထစာင်

ထစာင်၁ န ပခုံရန်ပပုလုပ်ထေားထသာ ရကထ်ေည။် blanket

ထစာင်၂ စညး် wait

ထစာင်၃ ကကိ လုိထသာအခါ ကညူထီဆာင်ရကွရ်န် အနီးအပါး၌ အဆင်သင့်လုပ်ထေားသည။် ready

ထစာင်၄ န sound of drum

ထစာင်၅ ကကိ တစဘ်ကနှ်င့်တစဘ်က ်ရန်ပပုရန် ကကို တင်စစီဉ်ပပုလုပ်သည။် preparedness

စဉ်

စဉ်

အချကအ်ချာထကာင်း( အချန်ိကာလ)ကို တတိတ်ဆိတ ်င့ံလင့်ထစာင့်ထမျှာ်ထနသည။် ပုန်းထအာင်းထစာင့်ဆုိင်းထနသည။် ၂၊ အကျို း
တစစ်ုံတစရ်ာပဖစဖ့ုိ်ရန် ပိပပားထသဝပ်စာွ ကကို းစားအားထုေတသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထစာကက်န်း
သား (မိန်းမကထယာကျ်ားအား)  ကကမ်းတမ်းစာွဆဲဆုိထသာ စကားလံုး။ စဉ်

ထစာကက်ျို း
နညး် စဉ်

မိန်းမများတစစ်ုံတစခု်ထသာ အထကကာင်းထကကာင့် ထဒေါသပဖစ၍် စတိတ်ိုလာထသာအခါကကမ်းတမ်းစာွ ပါးစပ်မှထွေကထ်ပါ်လာထသာ 
စကား စဉ်

စဉ်

ထစာကထ်စာက်
ထချ

not high, not short, 
not deep စဉ်

ထစာကထ်စာက်
ထေ ပဖုတခ်ျညး် ထေ,လျက။် စဉ်

ထစာကထ်စာက်
ထထောင် စဉ်

ထစာကထ်စာက်
ရပ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထေကပုိ်င်း(ဦးပုိင်း) ထအာကသ်ိ့ုစိုကလ်ျက။်၂၊ထေကထ်အာကထ်ပပာင်းပပန်ပဖစလ်ျက။် စဉ်

ထစာကထုိ်ေး
ထပပာင်းပပန် စဉ်

စဉ်

နစန်ာမှန်းသလိျက ်ဆကလ်ကပ်ပုလုပ်သည။် ဇွတနှ်စပ်ပုလုပ်သည။် ၂၊ မပပန်မလှည့် ထရှ့သိ့ုသာတိုး၍လုပ်သည။်၃၊တားမရ၊ ဆီးမ
ရ၊ အတင်းဇွတတ်ရတွလု်ပ်သည။် စဉ်

သတလိစဟ်င်းစာွထယာင်ယမ်း၍ နှုတမှ်ထွေကမိ်ပခင်း။ ရုတတ်ရကန်ှုတမှ် ထပပာဆုိမိပခင်း။ စဉ်းစားဆင်ပခင်မှုမရှိပဲ ထပပာဆုိမိသည၏် 
အပဖစ။်ထယာင်ယမ်း၍ ထပပာဆုိမိထသာစကား။ စဉ်

စဉ်

ကကယိာကို ထထောကပ့ံ်ထသာ စကားလံုး။ ၂။ တစစ်ုံတစရ်ာကို ပပုလုပ်ရန်အတကွ ်ခဏမျှထစာင့်ဆုိင်းရန်ဟထူသာ စကားလံုး။ (စား
ထစာင် ၊ လားထစာင်၊လုပ်ထစာင် စသည်) ။ ၃၊ စာထစာင်ဟထူသာ အထရအတကွက်ို ပပဆုိထသာ စကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တးီခတထ်သာ(ရခုိင်) စညတ်ရူယိာ၏ ဝဲဘကမ်ျကနှ်ာ(တးီခတ်) ပမညသံ်။ (ညာဘကမ်ျကနှ်ာ ငဗိန်း၊ ဝဲဘကမ်ျကနှ်ာ ထစာင်။ငဗိ
န်း-ထစာင်) စဉ်

စဉ်



.

ထစာင်ပင် ကကဝိိ အလုပ်တစခု်ကို မရမထန စွဲစွဲငမဲငမဲအားမထလျာ့ပဲ။ ကကကံကခံံလျက။်

ကကဝိိ

ထစာင်မ၁ ကကိ ကညူသီည။် ထထောကပ့ံ်သည။် ချးီထပမှာကသ်ည။် ထစာင့်ထရာှကသ်ည။် help/lookafter

ထစာင်မ၂ န အရင်းအနီှးပပုလုပ်ဖုိရ့ာ အပဖစထ်ထောကပ့ံ်ထသာဥစာ္။ contribution

န မိမိကိုယက်ို အထူေးလွန်ကစဲာွ အထေင်အပမင်ကကးီပခင်း။ထမာကမ်ာထသာ စတိထ်ေားစတိထ်န ။ ထထောင်လမားထသာ မာနထေားရှိပခင်း။ arrogant

ထစာင့် ကကိ ထမျှာ်လင့်ရပ်တန ့န်ားထနသည။် ၂။ တစစ်ုံတစဦ်းဦးကို ထိေန်းသမ်ိးကကည့်ရှုသည။် hope/lookafter

ထစာင့်ကပ်ွ ကကိ ထိေန်းသမ်ိးကာကယွသ်ည။် ထစာင့်ကကပ်သည။် guard

ထစာင့်စညး် ကကိ lookafter/save

ထစာင့်ဆုိင်း ကကိ ထမျှာ်လင့်ရပ်နားသည။် wait

ထစာင့်ထိေန်း ကကိ သလီ မကျို းမထပါကမ်ပျကစ်းီရထအာင် ကိုယ၊်နှုတ၊်နှလံုးကို ထစာင့်စညး်သည။် သမ်ိးဆညး်သည။် adhere

ထစာင့်ဖန်သား န မင်း၊ မိဖုရားစသတူို ့အပ်ိစကထ်သာ အခါ အလှည့်ကျတာဝန်ယ ူထစာင့်ထရာှကထ်ပးရထသာ မင်းမှုထေမ်း။

ထစာင့်ထမျှာ် ကကိ တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်ပါ်ထပါကလ်ာပခင်းကို င့ံထမျှာ်ကကို ထနသည။် wait

ထစာင့်ထရာှက် ကကိ ကကည့်ရှုထိေန်းသမ်ိးသည။်ထစာင်မသည။်ကညူသီည။်ထထောကပ့ံ်သည။် ၂။သမ်ိးပုိကသ်ည။် subsidise/confiscate

ထစာင့်လင့် ကကိ တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်ပါ်ထပါကလ်ာရန်ကို ထမျှာ်လင့်ထစာင့်စားသည။် wait

ထစာင့်သိ ကကိ ထစာင့်စညး်သည။် ထစာင့်ထရာှကသ်ည။် lookafter/save

ထစာင့်သုံး ကကိ adhere

ထစာင့်ဟသု၁ိ န wait

ထစာင့်ဟသု၂ိ ကကိ wait

ထစာင်း၁ န ကကို းတပ်၍တးီရထသာ တရူယိာတစမ်ျို း။ harp

ထစာင်း၂ ကကိ တမ်ိးသည။်ယမ်ိးသည။် နဲွသည့်။ထစသွည။် မထပဖာင့်မတန်း။ မတည့်မမတ။် ၂။ တိုကရုိ်ကမ်ဟတု။် ထစာင်းထပမာင်း၍ ထပပာဆုိသည။် circuitously/indirectly

ထစာင်း၃ န နံထဘးဘကအ်ရပ်။ ၂။ အလျားလုိကနံ်ထဘးသား။ none

ကကဝိိ ကိုယ၊် နှုတပ်ဖင့် မထိေတထိေ ထစာင်းထပမာင်းသယွဝုိ်က၍် ပပုမူ ထပပာဆုိလျက။် circuitously

ကကဝိိ တည့််တည့်ထပဖာင့်ထပဖာင့်မဟတုပဲ်။ ၂၊ ထေင်ရာပမင်ရာ။ ဆန ့က်ျင်ဘကပ်ဖစထ်သာအားပဖင့်။ mindlessly

ထစာင်းကန်း၁ ကကဝိိ တည့််တည့်ထပဖာင့်ထပဖာင့်မဟတုပဲ်။၂၊ မထပဖာင့်မတည့် ထစထွစာင်းလျက။် တစဖ်ကနိ်မ့်၍ တစဖ်ကပ်မင့်ထသာအားပဖင့်။ slope

ထစာင်းကန်း၂ န မျကစ်အိနညး်ငယထ်စထွသာသ။ူ Squint-eyed

န ထထောင်လမားထမာကမ်ာမှု။ မာန်ဝင့်မှု။ hubris

ထစာင်းခတ် ကကိ သယွဝုိ်ကထ်သာစကားပဖင့်ထိေခုိကပု်တခ်တသ်ည။် သယွဝုိ်ကရ်ညည်န်ွးသည။် circuitously/indirectly

ကကိ သယွဝုိ်ကထ်သာစကားပဖင့်ထိေခုိကပု်တခ်တသ်ည။် သယွဝုိ်ကရ်ညည်န်ွးသည။် circuitously/indirectly

ကကိ သယွဝုိ်ကထ်သာစကားပဖင့်ထိေခုိကပု်တခ်တသ်ည။် သယွဝုိ်ကရ်ညည်န်ွးသည။် circuitously/indirectly

ကကိ သယွဝုိ်ကထ်သာစကားပဖင့်ထိေခုိကပု်တခ်တသ်ည။် သယွဝုိ်ကရ်ညည်န်ွးသည။် circuitously/indirectly

stoicism/endure/
forbear/hardily စဉ်

ထစာင်ပင်ရာ
လား အလုပ်တစခု်ကို စတိရ်ညှလ်ကရ်ညှ ်မရမထန စွဲစွဲငမဲငမဲအားမထလျာ့ထပးပဲ။ခကခ်ကခဲ်ခဲ  ကကကံကခံံလျက။်(လုပ်ထဆာင်သည်)။

stoicism/endure/
forbear/hardily စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထစာင်မာန်ကကးီ
ဝင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကည့်ရှုထစာင့်ထရာှကသ်ည။် သမ်ိးဆညး်သည။် ၂၊ကိုယ၊် နှုတ၊်နှလံုးကို သမ်ိးဆညး်(ထစာင့်ထိေန်း)သည။်၃၊ ထကျးဇူးတရားကို 
ထလးစားရုိထသသည်.။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

servant of the king or 
state စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပုဒ်ေသလီ) မကျို းမထပါကမ်ပျကစ်းီရထအာင် ထိေန်းသမ်ိးသည။် ထစာင့်ထရာှကသ်ည။်ကိုယ၊် နှုတ၊်နှလံုးကို သမ်ိးဆညး်ထစာင့်ထိေန်း
သည။် စဉ်

(အရပ်) ခဏမျှထစာင့်ဆုိင်းရပ်တန့်ရန် ထပပာဆုိထသာ စကား။ စဉ်

(အရပ်) ခဏမျှထစာင့်ဆုိင်းရပ်တန့်ရန် ထပပာဆုိသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထစာင်းကပါးရိ
ကပါး စဉ်

ထစာင်းကီ
ထစာင်းကန်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထစာင်းကကးီမာန်
ကကးီ စဉ်

စဉ်

ထစာင်းခတ်
ထမာင်းခတ် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထစာင်းခတ်
ထယာင်းခတ် စဉ်

ထစာင်းခတ်
ထလာင်းခတ် စဉ်



.

ထစာင်းချပီကခ်ျီ ကကိ ထစာင်းရပ်ိထသာ စကားပဖင့် ထိေခုိကပု်တခ်တထ်ပပာဆုိသည။် မခံသာထအာင်ထစာင်းချတိထ်ပပာဆုိသည။် circuitously/indirectly

ထစာင်းထချာ် ကကိ လဲွသည။် ထိေပါးသည။် ၂။ မှားသည။် wrong

ကကိ တည့််တည့်ထပဖာင့်ထပဖာင့်မဟတုပဲ်။ ၂၊ ထေင်ရာပမင်ရာ။ ဆန ့က်ျင်ဘကပ်ဖစထ်သာအားပဖင့်။ oppose/defy

ထစာင်းထစာင်း ကကိ အနညး်ငယ ်တမ်ိးယမ်ိးသည။် ထစသွည။် incline

ထစာင်းတန်း န stair way

နဝိ oppose/defy

န မညမီညာရှိပခင်း။ အနိမ့်အပမင့်ရှိသည၏် အပဖစ။် ၂။ ဆန ့က်ျင်ဘကပ်ဖစထ်သာ စကားမျို းကို ထပပာဆုိသည၏် အပဖစ။် raggedly

ထစာင်းထထောင် ကကဝိိ တစဘ်ကအ်ပမင့်သို ့ပမင့်တက၍် တစဘ်ကထ်အာကသ်ို ့နိမ့်ကျလျက။် slope

နဝိ မျကနှ်ာပပင်တထပပးတညး် ညညီာပပန ့ပ်ပူးသညမ်ဟတုထ်သာ။ ၂။ တစဘ်ကနိ်မ့်၍ တစဘ်ကပ်မင့်သညပ်ဖစထ်သာ။ irregular/unevenly

န မျကနှ်ာပပင်တထပပးတညး် ညညီာပပန ့ပ်ပူးသညမ်ယှိပခင်း။ တစဘ်ကနိ်မ့်၍ တစဘ်ကပ်မင့်သည၏်အပဖစ။် irregular/unevenly

နဝိ မျကနှ်ာပပင်တထပပးတညး် ညညီာပပန ့ပ်ပူးသညမ်ဟတုထ်သာ။ ၂။ တစဘ်ကနိ်မ့်၍ တစဘ်ကပ်မင့်သညပ်ဖစထ်သာ။ irregular/unevenly

န မျကနှ်ာပပင်တထပပးတညး် ညညီာပပန ့ပ်ပူးသညမ်ယှိပခင်း။ တစဘ်ကနိ်မ့်၍ တစဘ်ကပ်မင့်သည၏်အပဖစ။် irregular/unevenly

ထစာင်းပါးရပိါး ကကိ indirectly

ထစာင်းမာန် န အလွန်ထမာကမ်ာထထောင်လမားတတထ်သာ စတိထ်နစတိထ်ေား။ haughty

ထစာင်းထပမာင်း ကကိ သယွဝုိ်ကထ်သာစကားပဖင့်ထိေခုိကပု်တခ်တသ်ည။် သယွဝုိ်ကရ်ညည်န်ွးသည။် circuitously/indirectly

ထစာင်းရံ န သစပ်င်၊ ဝါးပင်တိုပ့ဖင့် ပပုလုပ်ကာရထံေားထသာ ပခံစညး်ရုိး။ hedge

ထစာင်းရန် ကကိ အမျကထွ်ေကသ်ည။် ထဒေါသပဖစသ်ည။် စတိဆုိ်းသည။် angry

ကကိ မခံသာထအာင် ထစာင်းရပ်ိကာထပပာဆုိသည။်တိုကရုိ်ကမ်ဟတုပဲ် ရုိကသ်ိုင်းထကွ ပ့တပ်ပုလုပ်သည။် ထပပာဆုိသည။်ရပ်ိဝဲသည။် circuitously/indirectly

နဝိ debate

ကကိ အတိုကအ်ခံပပုသည။် ဖီလာပဖစသ်ည။် ကန ့လ်န ့ပ်ဖစသ်ည။် oppose/defy

ထစာင်းသတ် ကကိ against

ထစာင်းသျှူး နဝိ အရင်းကကးီ၍ အဖျားဘကသ်ို ့အစဉ်အတိုင်း ထလျှာ့သာွးထသာ ။ ငယသ်ာွးထသာ။ descend

စပ်

စပ်၁ နဝိ pain/hot/spicy

စပ်၂ ကကိ relate/associate

စပ်၃ န ထလှဆင်ရန် ထလှနံထေကတ်င်ွ ပျဉ်တစခ်ျပ်နှင့်တစခ်ျပ် ဆင့်ကပ်ရုိကထ်ေားထသာ ပျဉ်ချပ်။ timber

စပ်ကရာ၁ ကကဝိိ ဟိုဟိုဒီေဒီေ သာွးလာလှုပ်ရာှးလျက။် မညသ်ည့်အရာကိုမျှတကိျ စွဲငမဲစာွ ဦးတညခ်ျကမ်ရှိပဲ။ အလဲအလညအ်ားပဖင့်။ without intention

စပ်ကရာ၂ န အဓိပ္ပါယမ်ရှိထသာ စကားမျို း။ ၂။မညသ်ည့်အရာကိုမျှတကိျ စွဲငမဲစာွ ဦးတညခ်ျကမ်ရှိပဲ။ တကိျပပတသ်ားမှုမရှိပခင်း။

စပ်ကာဟပ်ကာ နဝိ normal

စပ်ကးူ န interlapse

စဉ်

စဉ်

ထစာင်းငီထစာင်း
ငန်း စဉ်

စဉ်

အမ်ိ၊ ထကျာင်း၊ နန်းထတာ်တိ့ုတင်ွ ရညှလ်ျားထေညဝ်ါစာွ ပပုလုပ်ထေားထသာ ထလှကား။၂။ဘရုားသိ့ုဦးတညသ်ာွးရန် တစဆ်ကတ်ညး်
ထဆာကလု်ပ်ထေားထသာ အထဆာင်ရညှ။် ၃၊ ရညှသ်ယွစ်ာွ ပပုလုပ်ထေားထသာ ထလှကား။ စဉ်

ထစာင်းထိေ
ထစာင်းထထောင်၁

မျကနှ်ာပပင်တစထ်ပပးတညး် ပပန့်ပပူးသညမ်ဟတုထ်သာ။ ညညီာသညမ်ဟတုထ်သာ။ ၂၊ ဆန့်ကျင်ဘကပ်ဖစထ်သာ( စကားမျို းကို 
ထပပာဆုိသည်)။ စဉ်

ထစာင်းထိေ
ထစာင်းထထောင်၂ စဉ်

စဉ်

ထစာင်းထထောင်
ထမာင်းထထောင်၁ စဉ်

ထစာင်းထထောင်
ထမာင်းထထောင်၂ စဉ်
ထစာင်းထထောင်
ထလာင်း
ထထောင်၁ စဉ်
ထစာင်းထထောင်
ထလာင်းထထော
င၂ စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ပပုမူ ပဖစပ်ျကမ်ှု အထပခအထနမျှကို ပပ၍ ။ ၂။ တိုကရုိ်ကအ်ထပဖာင့်မဟတုပဲ် ရုိကသ်ိုင်းထကွ့ပတထ်သာ 
အားပဖင့်(ထပပာသည်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထစာင်းရပ်ိပါး
ရပ်ိ စဉ်

ထစာင်းသီ
ထစာင်းသတ၁်

(စကား) ထပပထပပပပစပ်ပစရ်ှိသည ်မဟတုထ်သာ။ သာယာထချငံမှုမရှိထသာ (စကား) ။ ၂။ နားမချမ်းသာ စတိတ်င်ွသာယာချမ်းထပမ့
စာွ ခံစားရသညမ်ဟတုထ်သာ။ စဉ်

ထစာင်းသီ
ထစာင်းသတ၂် စဉ်

အတိုကအ်ခံပပုသည။် ဆန့်ကျင်ထဆာင်ရကွသ်ည။် အတားအဆီးအပဖစ ်တညရ်ှိသည။်၂။တမ်ိးသည။်ယမ်ိးသည။် ယွ့ဲသည။် 
ထစသွည။် လဲွသည။် ထစာင်းသည။် စဉ်

စဉ်

နာကျင်ထသာ။ ပူထလာင်ထသာ။ ခံသာမှုမယှိထသာ။ ၂။ငရုတက်ဲ့သိ့ုလျှာထပါ်၌ ထိေထတွ့ခံစားမှုမျို းရှိထသာ။ ၃။ မျကစ်ရိရဲထဲတာက ်
နာကျင်ထသာ။ စဉ်

(အမျို း) ထတာ်သည။် ဆကသ်ယွမ်ှုရှိသည။် ၂။ တစဆ်ကတ်ညး်ပဖစသ်ည။် ၃။ ထရာသည။် ထနှာသည။် ထပါင်းဖကသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

meaningless speech/without 
intention စဉ်

အက္ခရာစဉ်

(ထဆွမျို းအရင်းအချာမဟတု်)  အနညး်အကျဉ်းထတာ်စပ်ကာမျှပဖစထ်သာ ။ သာမန်မျှပဖစထ်သာ။ စဉ်

(ဥပစာ ) ထခတက်ာလတစခု်နှင့်တစခု် ၊ အချန်ိကာလတစခု်နှင့်တစခု် အထပပာင်းအလဲ အကကားကာလ။ နှစတ်ိ့ု၏ ကကားကာလ။ စဉ်



.

စပ်ကကား န ထလာင်းပျဉ်ချပ်နှစခု်တို၏့အကကား။ ၂။ ထရာကဆဲ်ထရာကလ်တ္တ နှံစခု်တို၏့ အကကား။ line

စပ်ထကကာင်း န ထလာင်းပျဉ်ချပ်နှစခ်ျပ် တို၏့ဆကစ်ပ်ရာ အထကကာင်းတန်း။ line

ကကိ အပပစထ်ပါ်လွင် ထေင်ရာှးသည။် ၂။ အထရးအထကကာင်းထပါ်ထေင်သည။် conviction

စပ်ချဉ်ချဉ် ကကဝိိ အခံရခကထ်အာင် ပူထလာင်ထသာအားပဖင့်။ very hot

စပ်ငု၁ ကကိ အထသအချာ။ အတအိကျ။ မုချ။ အမှန် ။ဧကန်။ certainly/exactly

စပ်ငု၂ ကကိ excellent

စပ်ငပ် နဝိ မထံုေမထုိေင်း သကွလ်ကတ်ကက်ကထသာ။ ဖျတဖ်ျတလ်တလ်တရ်ှိထသာ။ active

စပ်စု ကကိ ရင်းနီှးပမှပ်နံှရာတင်ွ အချို းကျ ပါဝင်သည။် partner/associate

စပ်စပ်၁ ကကဝိိ ငငိမ်သကတ်ညက်ကညမ်ှုမရှိပဲ။ လှုပ်လှုပ်ရရွ ွသာွးလာလှုပ်ရာှးလျက။်၂။ ထနရာတကာတင်ွ ဝင်ထရာကစ်တွဖ်ကလ်ျက။် interfere

စပ်စပ်၂ န spicy

စပ်စပ်ကကးီ ကကဝိိ very spicy

နဝိ မထံုေမထုိေင်း သကွလ်ကတ်ကက်ကထသာ။ ဖျတဖ်ျတလ်တလ်တရ်ှိထသာ။ active

စပ်စပ်ထသျှ၁ ကကဝိိ a few

စပ်စပ်ထသျှ၂ နဝိ အနညး်ငယမ်ျှသာစပ်ထသာ အရသာရှိထသာ။ ၂။ အနညး်ငယမ်ျှထသာ နာကျင်ကိုကခဲ်ထသာ။ spicy

စပ်စပ်ငပ်ငပ် နဝိ မထံုေမထုိေင်း သကွလ်ကတ်ကက်ကထသာ။ ဖျတဖ်ျတလ်တလ်တရ်ှိထသာ။ active

စပ်ဆုိင် ကကိ အထကကာင်းဆကစ်ပ်သည။် ပတသ်ကသ်ည။် related

စပ်ဆုိ ကကိ ornately

စပ်တူ န အရင်းအနီှးညမီျှစာွ ထေည့်ဝင်၍ ပူးထပါင်းပါဝင်ပခင်း။ အတယူဉ်ှတွဲဖကလု်ပ်ပခင်း။ associate

စပ်တင်ထလာင်း န သစလံု်းတစလံု်းတညး်ကို ထွေင်းခုတပ်ပုလုပ်ထေားထသာ ထလှနံနှစဘ်ကတ်င်ွ စပ်ပျဉ်ချပ်ကို ဆင့်ကပ်၍ စွဲစိုကထ်ေားထသာထလှ။ boat

စပ်ထေပိန် န မျို းမတထူသာ အဝတစ်များကို စပ်ဟပ်ချုပ်ထေားထသာ မိန်းမခါးဝတထ်ေဘ။ီ patchwork

စပ်ထံုေးစပ်နညး် န ယခင်ပညာရှိများ သကီုံးဖဲွ စ့ပ်ထေားထသာ လုပ်ပံုလုပ်ထံုေး။ လုပ်ရုိးအစဉ်အလာ။ traditional

စပ်ပီစပ်ပက် ကကဝိိ a few

စပ်ထပါကက်ျ န အမျို းမတသူနှူစဦ်းထပါင်းထဖါ်ရာမှ ထပါကဖွ်ားထသာ သားသမီး။ children

စပ်ပျဉ် န ထလှနံနှစဘ်ကတ်င်ွ ဆင့်ကပ်စွဲရုိကရ်ထသာ ပျဉ်ချပ်။ timber

စပ်ငပီစပ်ပပက် ကကဝိိ ထရ အနညး်ငယသ်ာရှိသညပ်ဖစ၍်။ with a few water

စပ်ဖါ ကကိ အဝတအ်ထေညအ်စတုအ်ငပဲတိုက့ို အတထူပါင်းစပ်ချုပ်သည။်

စပ်ဖူး စညး် ကကုံထတွသ့ပိမင်ပဖစပ်ျကခ့ဲ်ငပီးထကကာင်း ထေင်ရာှးထစသည့် ကကယိာပစည္း်စကား။ experienced

စပ်ငဖီစပ်ငဖဲ ကကဝိိ ထပပာင်ထချာ်ထချာ်။ထနာကထ်တာကထ်တာက။်ဣထနန္ဒမ့ဲစာွ။ simperingly

စပ်ပဖန်းပဖန်း ကကဝိိ အခံရခကထ်အာင် ပပင်းစာွပူထလာင်သညပ်ဖစလ်ျက။် Feeling suffer for hot

စပ်မိစပ်ရာ န intercept

စဉ်

စဉ်

စပ်ထကကာင်း
ထေင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထစင့,သည။် နံှစပ်သည။် ၂။ အကန်ုအစင်တတက်ကျွေမ်းသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စပ်စပ်' ပမညထ်သာအသတံစမ်ျို း။ ၂။ အနညး်ငယစ်ပ်ထသာ အရသာရှိပခင်း။ စဉ်

ပပင်းစာွနာကျင်လျက။် မခံချမိခံသာပဖစလ်ျက။် အခံရခကထ်အာင် အပူရှိန်၏ နိှပ်စကပ်ခင်းခံရလျက။် ပူစပ်ပူထလာင်ပဖစထ်သာ 
အားပဖင့်။ စဉ်

စပ်စပ်
ကကပ်ကကပ် စဉ်

(ထရ) အနညး်ငယမ်ျှသာရှိလျက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ရတ၊ု ကဗျာ) ဖ့ဲွန့ဲွစကီုံးသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ထရ) အနညး်ငယမ်ျှသာရှိလျက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

make up 
for/cover(expenses)/patch/m
end စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ရညမှ်န်းချကမ်ရှိပဲ( ထပပာထနဆဲအခုိကတ်င်ွ)  အခန့်သင့်တိုကဆုိ်င်၍ ဝင်ထပပာထသာစကား။ စဉ်



.

စပ်ယကှ် ကကိ ကိုယလ်ကနီှ်းထနှာသည။် ထပါင်းသင်းသည။် familiarly

စပ်ယဉ်ှ ကကိ သကဆုိ်င်သည။် ပကသ်တသ်ည။် ၂၊ အဆကအ်စပ်ရှိသည။် တစစ်ပ်တညး်ပဖစလ်ျက။် concern/related

စပ်ထရာင် ကကိ emphasised

စပ်ထလာင်း န ပျဉ်ချပ်သကသ်ကက်ို စပ်၍ လုပ်ရထသာထလှ။ boat

စပ်ဟပ်၁ နဝိ ထဆွမျို းအနညး်အကျဉ်ထတာ်စပ်ထသာ ။ ဆကစ်ပ်ထသာ။ partner/associate

စပ်ဟပ်၂ ကကိ partner/associate

စပ်ဟမ်ိး နဝိ ပူပပင်းဆုိးရာွးထသာ။ ပူထသာအရသာရှိထသာ။ hot taste

စတိ်

စတိ၁် န willingness

စတိ၂် ကကိ တစခု်စသီးီပခားပဖစထ်အာင် ခဲွသည။် တစသ်းီတစပ်ခားပဖစထ်အာင် လုပ်သည။် အကွဲကွဲအပပားပပားပဖစထ်အာင် လုပ်သည။် individual

စတိ၃် စညး် ခဲွပခမ်း၍ထေားထသာအရာဝတ္ုတိုက့ို ထရတကွရ်ာတင်ွသုံးရထသာ စကားလံုး။ piece

စတိက်စပ် ကကိ ထတးွထတာဆင်ပခင်မှု၌ ငငိမ်သကတ်ညက်ကညမ်ှုမရှိပဖစသ်ည။် mental instability

စတိထ်က န မထပပာပထလာကထ်သာ ပမာဏ။ အနညး်ငယမ်ျှထလာကထ်သာ ပမာဏ။ a very small amount

စတိထ်ကထသျှ၁ နဝိ အနညး်ငယမ်ျှပဖစထ်သာ။ စိုးစဉ်းငယမ်ျှထလာကထ်သာ။ just a few

စတိထ်ကထသျှ၂ န slightly

စတိက်းူ၁ ကကိ ဆင်ပခင်ထအာကထ်မ့သည။် သိုထ့လာသိုထ့လာ ဆင်ပခင်စဉ်းစားသည။် ထတးွထတာသည။် thinking

စတိက်းူ၂ န ထတးွထတာ၊ကကစံည၊် စဉ်းစားချက။် consider

န ထူေးပခားထသာ အထတးွအထတာ။ အကကအံစည။်ထူေးပခားထသာ စဉ်းစားဆင်ပခင်မှု။ thoughts

န ထတးွထတာကကစံညတ်တထ်သာ စမ်ွးရည။် သတ္တ ။ိ

စတိက်းူဉာဏ် န ထတးွထတာကကစံညတ်တထ်သာ စမ်ွးရည။် သတ္တ ။ိ

စတိက်းူထပါက် ကကိ ဆင်ပခင်စဉ်းစားမိသည။် အကကဉံာဏပ်ဖစထ်ပါ်လာသည။် အကကထံပါကသ်ည။် advice appears/counsel

ကကိ ထတွက့ရာ။ ထေင်ရာပမင်ရာ။ မစဉ်းစားမဆင်ပခင်။ စညး်မ့ဲကမ်းမ့ဲ။ အရမ်းကာထရာပပုလုပ်သည။် without discipline

စတိက်းူယဉ် ကကိ ပဖစနုိ်င်စမ်ွးမရှိသည့်အရာတိုက့ို ဆင်ပခင်ထအာကထ်မ့သည။် စဉ်းစားသည။် fantasy

စတိထ်ကာက၁် နဝိ သထဘာထေားပပည့်ဝမှုမရှိထသာ။ စတိထ်နစတိထ်ေား မထကာင်းထသာ။ သညး်ညညး်ခံနုိင်စမ်ွးမရှိထသာ ။ ထဒေါသပဖစလွ်ယထ်သာ။ Anger liquidity

စတိထ်ကာက၂် နဝိ သတူစပ်ါးသာွးလာထနမှုကို မနာလုိပဖစတ်တသ်ည။် ၂၊ဝန်တိုတတသ်ည။် စတိဆုိ်းစတိယ်တုရ်ှိသည။် Green-eyed/jealous

စတိထ်ကာင်း၁ ကကိ သထဘာထေားပပည့်ဝသည။်စတိထ်နစတိထ်ေားထကာင်းသည။်သထဘာထေားထကာင်းသည။် Kind-hearted

စတိထ်ကာင်း၂ နဝိ ထကာင်းထသာသထဘာထေားရှိထသာ။ သထဘာတရားပပည့်ဝထသာ။ Kind-hearted

စတိက်န်ု ကကိ lose interest/be fed up

ကကိ စတိအ်ား ကကို းစားအားထုေတမ်ှု ရပ်တန ့သ်ာွးသည။် စတိတ်ကက်ကထေကသ်န်မှု  နညး်ပါးသာွးသည။်စတိဓ်ါတထ်လျာ့ပါးသာွးသည။်

စတိက်ကးီ၁ ကကိ သထဘာထေားကကးီသည။် စတိထ်ေားပမင့်ပမတသ်ည။် joie de vivre

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) ပမင်သာထအာင်အထရးထေား၍ပပသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

(အတူ) တွဲဖကသ်ည်။ စပ်မိထအာင်ပပုသည။် (အတူ) ယဉ်ှဖကသ်ည။် စဉ်

စဉ်

အာရံုကိုသတိတထ်သာ လက္ခဏာ။ အာရံုကိုသတိတထ်သာ သထဘာတရား။ ၂။ ကကထံတးွမှု။ ၃။ စွဲလမ်းမှု။ ၄၊ တစစ်ုံတစခု်ထသာ 
အထကကာင်းအရာကိုသတိတမ်ှု။ ၅၊ ယဆူပခင်းသထဘာတရား။ ၆၊ လုိလားမှု။ ဆန္ဒ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အနညး်ငယ။် စိုးစဉ်း။ စဉ်းငယ်(မျှထလာကထ်သာ အရာဝတ္ု )။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စတိက်းူစတိ်
ဆန်း စဉ်

စတိက်းူစတိ်
သား

thinking 
capability/courage စဉ်

thinking 
capability/courage စဉ်

စဉ်

စတိက်းူထပါက်
ရာ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စတိအ်ာရံုထဲေတင်ွ(ဆန္ဒ၊ ရာဂ စသည်) တယွတ်ာမှုမရှိပခင်းပဖစသ်ည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စတိက်ျ
လကက်ျ

depress/dispirite/
downcast/deject စဉ်

စဉ်



.

စတိက်ကးီ၂ ကကိ ထတာ်ရံုတန်ရံု ပဖင့် ထဒေါသထွေက ်ထပပထပျာကနုိ်င်ခဲသည။် irascible

စတိက်ကးီထပါက် ကကိ vain

စတိက်ကးီထရာက် ကကိ vain

စတိက်ကးီဝင် ကကိ vain

ကကိ စတိနှ်လံုးထကျထအးသည။် ထပပထပျာကင်ပီးပပတသ်ည။် ငပီးပပတင်ငိမ်းချမ်းသည။် peace

နဝိ Fresh-mind

စတိက်ကင်းလင်း နဝိ သန ့ရ်င်ှးစင်ကကယထ်သာစတိရ်ှိထသာ။ ကကညလ်င်ထသာ စတိရ်ှိထသာ။ အထနှာင့်အယကှက်င်းစင်ထသာ။ Fresh-mind

စတိက်ကို က် ကကိ နှစသ်ကသ်ထဘာကျထသာအရာ။ စတိအ်လုိနှင့် တိုကဆုိ်င်ထသာ အရာ။လုိလားနှစသ်ကသ်ည့်အရာ။ like

စတိက်ကွ် ကကိ တနွ ့တ်ိုမှု သထဘာပဖစသ်ည။် ၂၊ အနညး်ငယစ်တိဆုိ်းမာန်ပါ ပဖစသ်ည။် offend

စတိက်ကပ် ကကိ စတိတ်ိုသည။် အမျကထ်ဒေါသပဖစလွ်ယသ်ည။်

စတိခု် ကကိ တစစ်ုံတစထ်ယာကအ်ထပါ်တင်ွ အတင်ွးကကတိရ်န်ငငိုးထေားသည။်

စတိခု်ဆတ် ကကိ စတိဆုိ်းလွယသ်ည။်အလွယတ်က ူထဒေါသထွေကသ်ည။်

စတိခုိ်င် ကကိ ငငိမ်သကတ်ညက်ကညထ်သာ စတိရ်ှိသည။်

စတိခ်ျ ကကိ ယုံကကညအ်ားကိုးသည။် rest assured

စတိခ်ျလကခ်ျ ကကဝိိ စိုးရမ်ိထကကာင့်ကက မှုမရှိပဲ။ ပူပန်ထကကာင့်ကကမှု ကင်းမ့ဲစာွ။ without worry or care

စတိခွ်ပ် ကကိ ထစာင်းသည။် တမ်ိးသည။် ယွဲသ့ည။် မထပဖာင့်မတန်း။လဲွသည။်

စတိင်ယ် ကကိ တစစ်ုံတစခု်စိုးရမ်ိထကကာင့်ကကမှု ။ ထိေတလ်န ့မ်ှုအတကွ ်အားထလျာ့သည။် Down-hearted/deject

ကကိ အားကိုးအားထေားရာမ့ဲပဖစသ်ည။် helpless

စတိထ်စာ ကကိ concentrate

စတိစ်က် န အာရံုကိုသတိတထ်သာ သထဘာတရား။ ၂။ စတိက်ိုထပပာဆုိထသာ စကားလံုး။ Mind-power

စတိစ်တိက်ိုက် ကကဝိိ ကိုယခ်န္ဓာတင်ွ မခံချမိခံသ ထပျာကတ်စခ်ါထပါ်တစလှ်ည့်ကိုကခဲ်နာကျင်ထသာ အားပဖင့်။ pain

စတိစ်ွဲ ကကိ စတိတ်င်ွအငမဲသတရိထနသည။် စတိတ်င်ွအငမဲထေင်ထနသည။်

စတိဆ်ာဝီ ကကိ ပူပင်ထသာကပဖစသ်ည။် စိုးရမ်ိထကကာင့်ကကမှုပဖစသ်ည။် စတိနှ်လံုးပင်ပန်းနွမ်းရသိည။် worry/tired

စတိထ်ဆာင် ကကိ ကိုယအ်င်အားချနဲိထ့သာ်လညး် စတိအ်ားတကက်ကမှုထကကာင့် လုပ်ထဆာင်စမ်ွးနုိင်သည။် by mind-power

စတိဆ်တ် ကကိ ထဒေါသအမျကမ်ထွေကထ်စရန်စတိက်ို ထိေန်းချုပ်နုိင်ခ့ဲသည။် သညး်ခံနုိင်ခ့ဲသည။် ထဒေါသထွေကလွ်ယသ်ည။် irritatble

စတိဆုိ်း ကကိ ထဒေါသထွေကသ်ည။် အမျကထွ်ေကသ်ည။် မာန်ပါသည။် angry

စတိဆုိ်းမာန်ပါ ကကဝိိ အမျကထ်ဒေါသထွေကလ်ျက။် စတိဆုိ်းလွယလ်ျက။် angrily

စတိထ်ဇာ န ပပင်းပပထေကသ်န်ထသာ စတိ။် ထေကသ်န်ထသာလံုလ့။ Strong-mind

စတိည်လီကည်ီ ကကိ သထဘာချင်းတိုကဆုိ်င်ညညီတွသ်ည။် ၂၊ တစစ်ုံတစထ်ယာက၏်ထပပာဆုိချက၊် ကကစံညခ်ျကတ်ိုက့ို လကခံ်သည။် agree

စတိထ်ညာ ကကိ စတိထ်ေားစတိထ်န မကကညမ်လင်ပဖစသ်ည။် confuse

စဉ်

(ငါတထကာဟု) မိမိကိုယက်ို အထေင်ကကးီသည။် ထသးွကကးီသည။် မာနကကးီသည။် စတိထ်နပမင့်သည။် စဉ်

(ငါတထကာဟု) မိမိကိုယက်ို အထေင်ကကးီသည။် ထသးွကကးီသည။် မာနကကးီသည။် စတိထ်နပမင့်သည။် စဉ်

(ငါတထကာဟု) မိမိကိုယက်ို အထေင်ကကးီသည။် ထသးွကကးီသည။် မာနကကးီသည။် စတိထ်နပမင့်သည။် စဉ်

စတိထ်ကကလက်
ထကက စဉ်

စတိက်ကည်
လကက်ကည် (စတိနှ်လံုး) အထနှာကအ်ယကှ ်ကင်းစင်သန့်ရင်ှးထသာ။ ကကညလ်င်ထသာ စတိရ်ှိထသာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

resent/harbour 
resentment စဉ်

resent/harbour 
resentment စဉ်

resent/harbour 
resentment စဉ်

be stoical/have self-
control စဉ်

စဉ်

စဉ်

depress/dispirite/
downcast/deject စဉ်

စဉ်

စတိင်ယစ်ိုး
ငယ် စဉ်

(တစစ်ုံတစခု်သိ့ု) သာွးလုိစတိ ်ပပင်းပပထနသည။် အထူေးအာရံုစးူစိုကသ်ည။် စတိပ်ါသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

be obsessed with/be 
preoccupied with စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်



.

စတိည်စ် ကကိ စတိနှ်လံုးသာယာမှု၊ ကကညလ်င်မှု၊ နှစသ်ကမ်ှုမယှိပဖစသ်ည။် unhappy/depress

စတိည်ှို ့ ကကိ မိမိအလုိသိုပ့ါထအာင် သတူစပ်ါးကို ထေကပ်မကထ်သာစတိစ်မ်ွးအင်ပဖင့်ဆဲွထဆာင်သည။် bewitched

စတိည်ှို း ကကိ ရမင်ပျလန်းဆန်းပခင်းမရှိ။ ညို းငယသ်ည။် ထမှးမိန်သည။် စတိထ်ေားစတိထ်နမကကညမ်လင် ပဖစသ်ည။် unhappy

စတိတ်ချင် ကကဝိိ wish

စတိတ်ထပါက၁် န အနညး်ငယထ်လာကထ်သာ ပမာဏ။ စဉ်းငယ။် အနညး်အကျဉ်း။ a few

စတိတ်ထပါက၂် ကကဝိိ မိမိ၏စတိထ်ပပငငိမ်းထအာင်။ relax

စတိတ်ထပပ ကကဝိိ as you like

စတိတ်ဟိ ကကဝိိ မိမိ၏ စတိဆ်န္ဒရှိသည့်အတိုင်း ။ လုိလားနှစသ်ကသ်ညနှ်င့်ညစီာွ။ စတိတ်ိုင်းကျ။ အလုိရှိသညအ်ားထလျာ်စာွ။ as you like

စတိတ်ူ ကကိ သထဘာချင်းတိုကဆုိ်င်ညညီတွသ်ည။် soulmate

စတိတ်ကူိုယတ်ူ ကကိ စတိသ်ထဘာချင်း တမူျှသည။် တညူသီည။် soulmate

စတိတ်လူကတ်ူ ကကဝိိ conform

ကကဝိိ စတိသ်ထဘာချင်း တိုကဆုိ်င်ညညီတွစ်ာွ။ conform

ကကိ စတိသ်ထဘာချင်း တိုကဆုိ်င်သည။် ညညီတွသ်ည။် conform

စတိတ်င်း ကကိ စတိအ်ားကို အထလျာ့မထပးပဲ ကကကံကခံံထေားသည။် endure

စတိတ်ိုက် ကကဝိိ စတိထ်ဝခဲွမရပဖစသ်ည။် စတိရ်ှုပ်သည။် confuse

စတိတ်ိုင်းကျ ကကိ မိမိအလုိဆန္ဒရှိသည့်အတိုင်း ပဖစထ်စသည။်မိမိ၏ အကကို ကနှ်င့်ညထီစသည။် သထဘာကျပဖစထ်စနုိင်သည။် according a wish

စတိထ်တာက် ကကိ ထဒေါသအထွေကလွ်ယသ်ည။် စတိတ်ိုသည။် သညး်ခံချင်စတိမ်ရှိပဖစသ်ည။် angry

စတိထ်တာင့် ကကိ စတိက်ိုအထလျာ့မထပးပဲ ကကကံကခံံသည။် endure

စတိတ်ပ် ကကိ none

စတိတ်မ်း ကကိ စတိပ်ဖင့်ရညမှ်န်းသည။် မှန်းဆတမ်းရမ်းသည။် ထမျှာ်မှန်းသည။် ရညထ်ရာ်သည။် aim

စတိတ်ွိ့ န စတိပ်ဖင့်ဆင်းရခဲျမ်းသာခံစားရမှုကို သယိှိရပခင်း။ feeling

စတိတ်ကွ၁် ကကိ သိုထ့လာသိုထ့လာ ဆင်ပခင်စဉ်းစားသည။်၂၊ သိုထ့လာသိုထ့လာ ယုံမှားသသံယပဖစ ်သည။်၃၊ စိုးရမ်ိထကကာင့်ကကမှုပဖစလ်ာသည။် worry

စတိတ်ကွ၂် န စတိပ်ဖင့်ထပါင်းပခင်း၊ နှုတပ်ခင်း၊ ထပမှာကပ်ခင်း၊ စားပခင်း စထသာ ဂဏာန်းတကွခ်ျကန်ညး်။ imagine calculate

စတိတ်နွ ့် ကကိ ဝန်တိုမှုပဖစသ်ည။် စတိထ်စတနာစသည ်ဆုတန်စသ်ည။် envy

စတိထ်ေ ကကိ ထဒေါသစတိပ်ပင်းထေန်သည။် မာန်မာန တကက်ကလာသည။် arrogant

စတိထ်ေား န ထပပာမှု၊ ဆုိမှု၊ လုပ်ကိုင်မှုပဖစထ်သာ စတိအ်ထလ့အကျင့်။ ၂၊ စတိ၏်ပပုမူထဆာင်ရကွမ်ှု။ manner

စတိထ်ေားကကးီ ကကိ သထဘာထေားပမင့်ပမတသ်ည။် Kind-hearted

စတိထ်ေားစတိနီ် န စတိ၏် အထလ့အကျင့်။ မထကျမနပ် မလုိလားမှု ပဖစသ်ည။် naughty

စတိတ်က၁် န ပပင်းပပထသာစတိ။် ၂၊ထေကပ်မကထ်သာ ဉာဏစ်မ်ွး။ Strong-will

စတိတ်က၂် ကကိ စတိ၏်ထေကသ်န်မှုပပင်းပပသည။် အားကကးီသည။် Strong-will

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(မိမိ) စတိရ်ှိသထရွ့။ စတိထ်ပပငငိမ်းထအာင်။ ၂၊ စတိသ်ထဘာအတိုင်း။ ၃၊ အလုိရှိတိုင်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

မိမိ၏(စတိ်) အလုိအတိုင်း ထပျာကပ်ပယင်ပီးပပတသ်ည့် တိုင်ထအာင်။ စတိတ်ိုင်းကျ။ ကကို ကသ်လုိ။ သထဘာကျသလုိ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အစခပ်သမ်ိး( ကစိအ္ားလံုး) လုိကထ်လျာညညီတွစ်ာွ။ စဉ်

စတိတ်ူ
သထဘာတ၁ူ စဉ်

စတိတ်ူ
သထဘာတ၂ူ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သတူစပ်ါး၏ ပစည္း်ဥစာ္ကို လုိချင်တပ်မကမ်ှုပဖစသ်ည။် သတူစပ်ါးသားမယား၌ တပ်မကထ်သာဆန္ဒရာဂ, ရှိသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်



.

စတိထ်ေင့် ကကိ တစစ်ုံတစခု်င့ဲညာမှုအတကွ ်စိုးရမ်ိထကကာင့်ကကမှုပဖစသ်ည။် ပူပင်ထသာကထရာကသ်ည။် worry

စတိထ်ထောင် ကကိ စတိအ်ားတကက်က ပပင်းထေန်လာမှုပဖစသ်ည။် ၂၊ မာနတကက်ကသည။် arrogant

စတိထ်ထောင့် ကကိ စတိနှ်လံုးမကကညလ်င်မှု၊ မသာမယာမှု၊ ထနှာင့်ယကှမ်ှုပဖစသ်ည။် confuse

စတိထ်ထောင်း ကကိ စတိက်လူကိုညဉ်ှးဆဲသည။် ဖိစးီထနှာင့်ယကှသ်ည။် ဒုေက္ခထရာကထ်အာင်လုပ်သည။် incommode

စတိထွ်ေက် ကကိ အမျကထွ်ေကလွ်ယသ်ည။် စတိဆုိ်းလွယသ်ည။် သညး်ခံနုိင်စမ်ွးမရှိပဖစသ်ည။် unpatient

စတိဒိွ်ေဟ န စတိယ်ုံမှားသသံယပဖစပ်ခင်း။ သကမင်္ဂာမကင်းရှိပခင်း။ စတိက်ို မဆံုးပဖတနုိ်င်ပခင်း။ ambiguous

စတိဓ်ါတ် န heart/mind/manner

စတိဓ်ါတက်ျ ကကိ စတိအ်ားထလျာ့ပါးသာွးသည။် စတိအ်ားတကက်ကမှု နညး်ပါးသာွးသည။် ထထောင်လမားထမာကမ်ားမှု၊ ခကထ်ေန်မှုနညး်ပါးသာွးသည။်

စတိန်ာ ကကိ ပပင်းစာွရွံမုန်းပခင်းပဖစသ်ည။် မထကျမနပ် မလုိလားမှုပဖစသ်ည။် envy

စတိနီ်စတိထ်ေား န စတိ၏် အထလ့အကျင့်။ မထကျမနပ် မလုိလားမှု ပဖစသ်ည။် envy

စတိနီ်စတိဟ်န် န စတိ၏် အမူအရာ။ စတိ၏် အထလ့အကျင့်။ manner

စတိနီ်ပမင့် ကကိ conceited

စတိနု် ကကိ သထဘာထေားမရင့်ကျကထ်သး ပခင်းပဖစသ်ည။် သထဘာထေားနုသည။် childish

စတိထ်နာက် ကကိ စတိထ်ေားကကညလ်င်မှု မရှိပဖစသ်ည။် စတိသ်ထဘာထေား မခုိင်ငမဲပဖစသ်ည။် ၂၊ ရူးသည။် စတိထ်ဖါကပ်ပားသည။် lose one’s mind

ကကဝိိ စတိပ်ဖင့် ချင့်ချန်ိမှု၊ သုံးသပ်မှု၊ ထတးွထတာမှု၊ ထဝဖန်မှု နညး်ပါးထသာအားပဖင့်။ none

စတိနှ်လံုး န စတိထ်ေား။ သထဘာထေား။ နှလံုးသင်ွး။ နှလံုးထေား။ heart

စတိနှ်လံုးနှခွ န စတိယ်ုံမှားသသံယပဖစပ်ခင်း။ သကမင်္ဂာမကင်းရှိပခင်း။ စတိက်ို မဆံုးပဖတနုိ်င်ပခင်း။ suspect

စတိပ်ညာ န လူ၏စတိက်ို သရိှိနားလညထ်အာင် ရာှထဖွစးူစမ်းဆင်ပခင်ထသာ အတတ။် psychology

စတိပ်ါ ကကိ စတိအ်ာရံု စးူစိုကသ်ည။် ၂၊ သထဘာချင်းတိုကဆုိ်င်ညညီတွသ်ည။် conform

စတိပ်ါကိုယပ်ါ ကကဝိိ သာမန်ထေက ်ပုိလွန်စာွ။ ထူေးထူေးပခားပခားအာရံု စးူစိုကလ်ျက။် concentrate

စတိပ်ါလကပ်ါ ကကဝိိ သာမန်ထေက ်ပုိလွန်စာွ။ ထူေးထူေးပခားပခားအာရံု စးူစိုကလ်ျက။် concentrate

စတိပ်ါဝင်စား ကကိ အာရံု၌ သကဝ်င်သည။် interest

စတိပူ်စတိဆ်ာ ကကိ ပူပန်ထသာက ထရာကသ်ည။် ထကကာင့်ကကသည။် စိုးရမ်ိသည။် worry

စတိထ်ပါ့ ကကိ ရူးသပ်ွသည။် စတိမ်နံှပဖစသ်ည။် စတိထ်ဖါကပ်ပန်သည။် mad

စတိပုိ်င်း န သဂမင်္ဂဟကျမ်း၌ စတိနှ်င့်ဆုိင်ရာ အခန်း။ none

စတိပုိ်င်းပဖတ် ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာကို ငပီးပပတထ်စသည။် တစစ်ုံတစရ်ာကို အငပီးအပုိင် ပုိင်းပခားသတမှ်တခ်ျကပ်ပုသည။် decide

စတိထ်ပါက် ကကိ ထဒေါသပဖစသ်ည။် စတိဆုိ်းသည။် အမျကထွ်ေကသ်ည။် angry

န awareness

စတိပု်ပ် ကကိ သတူစပ်ါးအား ထပးကမ်းရန် နှထပမာတနွ ့တ်ိုသည။် ဝန်တိုသည။် grudge

စတိပ်န်း ကကိ ကို် ယစ်တိနွ်မ်းနယသ်ည။် စတိပ်င်ပန်းသည။် tired

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(စတိ်) သထဘာထေား။ စတိ၏်အမူအကျင့်။ နှလံုးသင်ွးပံု။ စဉ်

depress/dispirite/
downcast/deject စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မိမိကိုယက်ို အထေင်ကကးီသည။် မာနတကသ်ည။် စတိက်ကးီဝင်သည။် ဘဝင်ပမင့်သည။်ထသးွနားထေင်ထရာကသ်ည။် 
စတိထ်နသထဘာထေား ပမင့်စာွထေား၍ ပပုမူကျင့်သုံးထလ့ရှိသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စတိထ်နာက်
ကိုယပ်ါ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စတိထ်ပါင်း
ကိုယခွ်ာ

ယုံပင် ယုံထသာ်လညး် မပံုနှင့်' ဆုိသကဲ့သိ့ု စတိပ်ဖင့်သာထပါင်း၍ ထကကးထရးထငွထရးနှင့် ပကသ်တလ်ျှင် အကန်ုမလမဲအပ်ရာ(စတိမ်
ချရာ)ဟ ုသတထိပးစကားလံုး။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်



.

န စတိထ်ရာကိုယပ်ါ ပင်ပန်းနွမ်းနယပ်ခင်း။ tired

စတိပုိ် ကကိ ရူးသပ်ွသည။် ပကတစိတိ ်ယင်ွးပျကထ်ဖါကပ်ပန်သည။် mad

န young

စတိပ်ျက် ကကိ hopeless

န သာမာန်ထေကပုိ်လွန်၍ စတိအ်ားထေကသ်န်မှု ထလျာ့ကျပခင်း။ စတိဓ်ါတတ်ကက်ကမှု နညး်ပါးသာွးပခင်း။ depression

န သာမာန်ထေကပုိ်လွန်၍ စတိအ်ားထေကသ်န်မှု ထလျာ့ကျပခင်း။ စတိဓ်ါတတ်ကက်ကမှု နညး်ပါးသာွးပခင်း။ depression

စတိထ်ပပနထပပ ကကဝိိ relax

ကကဝိိ ထအးထအးထဆးထဆး။ ပူပန်ထကကာင့်ကကမှုမရှိပဲ ငငိမ်းချမ်းစာွ။ leisure

ကကိ ငငိမ်သကတ်ညက်ကညထ်သာ စတိမ်ရှိ။ စတိဟ်ိုထရာကသ်ညထ်ရာကပ်ဖစသ်ည။် lose mind

ကကိ စတိထ်နသထဘာထေားထရွ လ့ျားထပပာင်းလဲသည။် ရူးသည။် ပကတရိှိရင်းစွဲ အထပခအထန၌ မတညတ်ံ့ပဲ ထရွ လ့ျားသည။် mad/insane

စတိထ်ပဖ ကကိ စတိက်ိုထကျနပ်အားရပပယလ်မင့်ထစသည။် နှစသ်မ့်ိအားရထစသည။် calm down

စတိမ်ထကာင်း၁ ကကိ စတိမ်ထအးမချမ်းပဖစသ်ည။် စတိထဲ်ေတင်ွ ထိေခုိကခံ်စားရသည။် ၂၊ စတိယ်င်ွးပျကထ်ဖါကပ်ပန်သည။် confuse

စတိမ်ထကာင်း၂ ကကိ သတူစပ်ါးအထပါ် မလုိလား၊ မရှုဆိတပဲ်ရှိသည။် envied

ကကိ မိမိ စတိတ်ိုင်းမကျမပဖစ၍် နှစသ်ကအ်ားရမှုမရှိပဖစသ်ည။် unsatisfied

န wish

စတိမ်ထနာ န wish

စတိမ်နံှ ကကိ ပကတစိတိ ်ယင်ွးပျကထ်ဖါကပ်ပန်သည။် ရူးသပ်ွသည။် စတိမ်နံှပဖစသ်ည။် mad

စတိမ်ရ ကကိ ပကတစိတိ ်ယင်ွးပျကထ်ဖါကပ်ပန်သည။် ရူးသပ်ွသည။် စတိမ်နံှပဖစသ်ည။် mad

စတိမ်လံု ကကိ မိမိစတိထဲ်ေတင်ွ သကမင်္ဂာမကင်းပဖစသ်ည။် suspect

စတိမ်ဝပ် ကကိ စတိင်ငိမ်သကတ်ညက်ကညမ်ှုမရှိပဖစသ်ည။်  ၂၊ စတိဟ်ိုထရာကသ်ညထ်ရာကပ်ဖစသ်ည။် lose mind

စတိမူ် န မူလ သထဘာထေား။ အထပခခံသထဘာထေား။ basic

စတိမူ်း ကကိ ဦးထခါင်းထဲေ၌ မကကညမ်လင်ပဖစသ်ည။်၂၊ စတိတ်ညင်ငိမ်မှုမရှိပဖစသ်ည။် dizzy

စတိမ်ျား ကကိ worry

စတိပ်မန် ကကိ အမျကထွ်ေကလွ်ယသ်ည။် ထဒေါသပဖစလွ်ယသ်ည။် ၂၊ လျင်ပမင်ထစလုိထသာအားပဖင့် ပပုမူလုပ်ထဆာင်သည။် unpatient

ကကဝိိ ထပါ့ပါးလျင်ပမန်ထသာ အားပဖင့်။ သကွလ်ကဖ်ျတလ်တစ်ာွ။ actively

ကကဝိိ ထပါ့ပါးလျင်ပမန်ထသာ အားပဖင့်။ သကွလ်ကဖ်ျတလ်တစ်ာွ။ actively

စတိမိွ် ကကိ စတိမ်ရင်ှးမလင်းပဖစသ်ည။် ၂။ စတိထ်ဝခဲွမရနုိင်ထအာင် ပဖစသ်ည။် စတိအ်ိုကသ်ည။် စတိရ်ှုပ်သည။် ၃၊ ပူပင်ထသာကထရာကသ်ည။် ambiguous

စတိမှ်တ် န စတိပ်ဖင့် စွဲယမှူတသ်ားထေားပခင်း။ စတိအ်ာရံု၌ စွဲယထူေားမှု။ make a mental note

စတိမှ်န်း န prediction

စတိယ်ှုပ် ကကိ စတိရ်င်ှးလင်းပခင်းမယှိပဖစသ်ည။် စတိနှ်လံုး မသာမယာရှိသည။် စတိထ်ဝခဲွမရပဖစသ်ည။် tired

စတိပ်န်းကိုယ်
ပန်း စဉ်

စဉ်

စတိထ်ပျာ်- 
ကို် ယနု်

အသကအ်ရယွက်ကးီရင်ငပီးပဖစထ်သာ်လညး် လူငယလူ်ရယွက်ဲ့သိ့ု စတိက်ို ထပျာ်ရမင်စာွထေားပခင်း။ ယင်းသိ့ုထေားပခင်းပဖင့်လညး် 
ကိုယခ်န္ဓာ နုနယထ်နပခင်း။ စဉ်

စတိအ်ားထေကသ်န်မှုထလျာ့သည။် အားထုေတမ်ှု၊ လ့ံုလပပုမှု စတိထ်လျာ့သည။် ထမျှာ်လင့်ထတာင့်တချက ်ထပျာကပ်ျကသ်ည။် လုပ်ကိုင်
ထဆာင်ရကွလုိ်ထသာ စတိမ်ရှိပဖစသ်ည။် စဉ်

စတိပ်ျကက်ိုယ်
ပျက် စဉ်

စတိပ်ျက်
လကပ်ျက် စဉ်

မကကညမ်လင်မထအးချမ်းထသာ စတိတ်ိ့ုကို ကကညလ်င်ထအးပမချမ်းသာထစရန် (အလ့ုိငှာ) ။ ထအးထအးထဆးထဆး။ စဉ်

စတိထ်ပပလက်
ထပပ စဉ်

စတိပ်ပန့်လက်
ပပန့် စဉ်

စတိထ်ဖါကစ်တိ်
ပပန် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စတိမ်ထကက
နက၁် စဉ်

စတိမ်ထကက
နက၂် အားရတင်းတမ်ိမှုမရှိထသးသပဖင့် (အားမထလျာ့ပဲ) ထနာကထ်ေပ်မပပတမ်လပ် ဆကလ်ကအ်ားထုေတ ်ထဆာင်ရကွက်ကို းစားမှု။ စဉ်

အာရံုကိုသတိတထ်သာ လက္ခဏာ။ အာရံုကိုသတိတထ်သာ သထဘာတရား။ ၂။ ကကထံတးွမှု။ ၃။ စွဲလမ်းမှု။ ၄၊ တစစ်ုံတစခု်ထသာ 
အထကကာင်းအရာကိုသတိတမ်ှု။ ၅၊ ယဆူပခင်းသထဘာတရား။ ၆၊ လုိလားမှု။ ဆန္ဒ။('စတိနှ်လံုး'ကိုပင်'စတိမ်ထနာ'ဟ ုသုံးစွဲပခင်း
ပဖစသ်ည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထထွေထထွေအမျို းမျို း စတိက်းူကကစံညသ်ည။် ၂။ ပူပန်ပခင်း၊ စိုးရမ်ိပခင်း၊ ထကကာင့်ကကပခင်းတိ့ုနှင့် ယဉ်ှ၍ စတိမ်တညမ်ငငိမ် ခံစားရ
သည။် စဉ်

စဉ်

စတိပ်မန်ကိုယ်
ပမန် စဉ်

စတိပ်မန်
လကပ်မန် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

(စတိပ်ဖင့်) ဆင်ပခင်မှု ထကာကယ်မှူတသ်ားထေားချက။် ကကို တင်ခန့်တကွ၍် သတမှ်တထ်ေားချက။် စဉ်

စဉ်



.

စတိရ်ိ့ ကကိ စတိပ်င်ပန်းသည။် နွမ်းနယသ်ည။် tired

န စတိထ်ရာကိုယပ်ါ ပင်ပန်းနွမ်းနယပ်ခင်း။စိုးရမ်ိထကကာင့်ကကမှု ပဖစပ်ခင်း။ ပူပင်ထသာကပဖစပ်ခင်း။ worry

နဝိ စတိထ်ရာကိုယပ်ါ ပင်ပန်းနွမ်းနယထ်သာ။ ပင်ပန်းညှို းငယထ်သာ။ နွမ်းလျထသာ။ ထမှးမိှန်ညှို းထရာ်ထသာ ။ ပင်ပန်းနွမ်းရထိသာ။ worry

စတိရူ်းထပါက် ကကိ စတိဆုိ်းလွယသ်ည။်စတိတ်ိုသည။် ထဒေါသပဖစလွ်ယသ်ည။် ၂၊ ထတွက့ရာ ၊ စတိက်းူထပါကရ်ာကို လုပ်ကိုင်လုိထသာ အာသာရှိသည။် unpatient

ကကဝိိ အလုိရှိသည့်အတိုင်း၊ အားရပါးရ၊ အားရှိပါးရှိ။ ၂၊ ဝမ်းထပမာကဝ်မ်းသာ။ စတိတ်င်ွ ထကျနပ်နှစသ်ကအ်ားရစာွ။ heartily,energetically

ကကဝိိ အထူေးတလည ်စတိဝ်င်စားစာွ။အထူေးဂရုစိုကလ်ျက။် careful

စတိထ်ရာဂါ န စတိထ်ကကာင့်ပဖစထ်သာ ထရာဂါ။ ပကတစိတိသ်ထဘာထေား ထပပာင်းလဲထသာ ထရာဂါ။ ကိုယခ်န္ဓာပိန်ကကုံညှို းထရာ်ထသာ ထရာဂါ။ psychosis

စတိရ်က၁် ကကိ mercilessly

စတိရ်က၂် နဝိ ချစခ်င်တယွတ်ာပခင်း ကင်းထသာ။ င့ဲညာှထထောကထ်ေားပခင်း ကင်းထသာ။ ရကစ်ကထ်သာ။သနားကကင်နာမှုကင်းမ့ဲထသာ။ mercilessly

စတိရ်င့် နဝိ mature

စတိရ်င်း န အရင်းခံသထဘာထေား။ လုိရင်းသထဘာထေား။

စတိရ်ည် ကကိ စတိပ်ဖင့်တစစ်ုံတစရ်ာ တစစ်ုံတစဦ်းကို ဦးတညအ်ာရံုထေားသည။် ၂၊ ထရာ်ရမ်းထအာကထ်မ့သည။် remember

စတိရ်င့်ွ ကကိ စတိသ်ညမ်တညင်ငိမ်ပဲ ပျလွံင့်သည။် စတိသ်ည ်ဟိုထရာကသ်ညထ်ရာကပ်ဖစသ်ည။် lose mind

စတိရ်ညှ် ကကိ patient

ကကဝိိ patient

စတိရ်မင် နဝိ active

စတိလ်ထယာ့ ကကိ ကကို းစားထဆာင်ရကွမ်ှုရပ်တန ့သ်ည။် ၂၊ အားထုေတထ်ဆာင်ရကွပ်ခင်းကိုစနွ ့သ်ည။် stop

စတိလ်ယင် ကကိ အမျကထွ်ေကလွ်ယသ်ည။် ထဒေါသပဖစလွ်ယသ်ည။် ၂၊ လျင်ပမင်ထစလုိထသာအားပဖင့် ပပုမူလုပ်ထဆာင်သည။် hurry up

ကကဝိိ ထပါ့ပါးလျင်ပမန်ထသာ အားပဖင့်။ သကွလ်ကဖ်ျတလ်တစ်ာွ။ actively

စတိလီ်း ကကိ ကိုယစ်တိ ်လန်းဆန်းကကညလ်င်ပခင်း ထပျာ်ရမင်ကကညနူ်းပခင်း မယှိပဲ စတိထဲ်ေတင်ွထကကာင့်ကကမှု ပဖစထ်ပါ်လာသည။် worry

စတိလ်ည် ကကဝိိ confuse

စတိလ်က် န အာရံုကိုသတိတထ်သာ သထဘာတရား။ ၂။ စတိက်ိုထပပာဆုိထသာ စကားလံုး။ Mind-power

ကကဝိိ အမျကထ်ဒေါသ ပဖစသ်ညအ်ားထလျာ်စာွ။ angrily

စတိထ်လာင်လင် ကကိ စတိင်ငိမ်သကတညက်ကညမ်ှုမရှိ။စတိသ်ည ်ဟိုထရာကဤ်ထရာက ်ပဖစသ်ည။် lose mind

စတိလု်ပ် ကကိ think

စတိလံု် ကကိ အားကိုးယုံကကညသ်ည။် စတိခ်ျသည။်မိမိစတိတ်င်ွ ယုံမှားပခင်းကင်းသည။် to throw on

စတိလုိ်မာန်ပါ ကကိ စတိဆုိ်းဟန်ထဆာင်သည။် ၂၊ စတိထ်ကာကသ်ည။် pretend

ကကဝိိ အလုိရှိသည့်အတိုင်းပပည့်ဝထအာင် အားပါးတရပဖစလ်ျက။် ၂၊ အထူေးတလည ်စတိဝ်င်စားစာွ။ interestingly

ကကဝိိ let one’s hair down

စတိဝ် ကကိ မပမင်ချင်မထတွ ခ့ျင် ရွံရာှမုန်းတးီပခင်း။ detestation

စဉ်

စတိရ်ိ့ ကိုယ်
ရိ့ ၁ စဉ်

စတိရ်ိ့ ကိုယ်
ရိ့ ၂ စဉ်

စဉ်

စတိထ်ရာကိုယ်
ပါ၁ စဉ်

စတိထ်ရာကိုယ်
ပါ၂ စဉ်

စဉ်

တစဦ်းမျကနှ်ာကို တစဦ်း မကကည့်ချင်ပဖစသ်ည။် ၂၊ ရွံမုန်းသည။် င့ဲညာှထထောကထ်ေားမှု ကင်းသည။် ၃၊ သနားကကင်နာစတိ ်ကင်း
မ့ဲသည။် စဉ်

စဉ်

စတိသ်ထဘာရင့်ကျကထ်သာ။ စတိသ်ထဘာထေား ကကးီထသာ။ ခံနုိင်ရညယ်ှိထသာ။ ၂၊ စွဲငမဲထနထသာ အကျင့်ဝါသနာ အားထလျာ်စာွ 
တညင်ငိမ်ခုိင်မာထသာ။ စဉ်

from the bottom of the 
heart စဉ်

စဉ်

စဉ်

မိမိအားထိေပါးထစာ်ကားထသာ်လညး် ရန်တုံမမူပဲထနသည။် ၂၊ စွဲစွဲငမဲငမဲအားမထလျာ့ပဲ လုပ်ထဆာင်သည။် ၃၊စတိထ်စတနာစသည ်
တန့်ွဆုတပ်ခင်းမယှိပဖစသ်ည။် စဉ်

စတိရ်ညှ်
လကရ်ညှ်

ထဒေါသအမျကအ်ပပင်မထွေကထ်စရန် စတိက်ို ချုပ်တညး်လျက။် ၂။ထုိေင်းမှိုင်းငငီးထင့ွပခင်း၊ စတိပ်ျကပ်ခင်း ၊လ့ံုလနညး်ပါးပခင်းမယှိသည်
ပဖစ၍်။ စဉ်

ကိုယစ်တိ ်ကကညသ်ာပမူးကကထသာ ။ ကိုယစ်တိ ်ရမင်ပျလန်းဆန်းကကညလ်င်ထသာ။ ၂။ တကက်ကထေကသ်န်ထသာ။အမူအရာ 
သကွလ်ကတ်ကက်ကထသာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စတိလ်ယင်
ကိုယလ်ယင် စဉ်

စဉ်

စတိထဲ်ေမှာထဝခဲွမရနုိင်ထအာင် (ပဖစသ်ည်) ။ ဘာတစခု်မှ ထတးွထတာမရနုိင်သညပ်ဖစ၍်။ ၂၊ စတိက်းူဉာဏပ်ဖစထ်ပါ်၍ မလာထသာ
အားပဖင့်။ စဉ်

စဉ်

စတိလုိ်ကမ်ာန်
ပါ စဉ်

စဉ်

စတိပ်ဖင့်ထတးွထတာကကဆံ,သည။် အကကဉံာဏအ်ားထုေတသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စတိလုိ်
လကထ်ရာက် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စတိလွ်တက်ိုယ်
လွတ် ကကဝိိ-ကိုယလွ်တစ်တိလွ်တ် စဉ်

စဉ်
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စတိဝီ် ကကိ worry

စတိဝ်င်စား ကကိ အာရံု၌ စးူစိုကသ်ကဝ်င်သည။် concentrate

စတိဝ်င့်် ကကိ မိမိစတိတ်င်ွ သကမင်္ဂာမရင်ှးပဖစသ်ည။် suspect

စတိဝ်မ်းကွဲ ကကိ သထဘာချင်းကွဲလဲွသည။် ၂၊ အတိုကအ်ခံပဖစသ်ည။် ၃၊ တစသ်းီတစပ်ခားစ ီပဖစသ်ည။် against/oppose

န စတိထ်နစတိထ်ေား။ နှလံုးသင်ွးပံု ။ စတိ၏်အမူအကျင့်။ manner

စတိသ်နှီလံုးသီ ကကဝိိ ပူပင်ထကကာင့်ကကမှု ကင်းမ့ဲစာွ။ ၂။ စတိထ်အးလကထ်အး။ without worry or care

စတိသ်လီကသ်ီ ကကဝိိ ပူပင်ထကကာင့်ကကမှု ကင်းမ့ဲစာွ။ ၂။ စတိထ်အးလကထ်အး။ without worry or care

စတိသ်တ် ကကိ concentrate

စတိသ်န် ကကိ လုိလားချကပ်ပင်းပပသည။်ထေကသ်န်ထသာ စတိရ်ှိသည။် အထူေးအာရံု စးူစိုကသ်ည။် Strong-mind

စတိသ်န္တာန် န စတိ၌်အငမဲ။ အစဉ်ထောဝရ။ forever

စတိသ်န ့် န pure heart

စတိသ်မ်း န စတိ၏် ညစည်မ်းမှု။ unhappy

စတိဟ်ိ ကကိ အလုိယှိတိုင်းပဖစသ်ည။် ဆန္ဒအတိုင်းပဖစသ်ည။် သထဘာကျသည။် ၂၊လုိလားနှစသ်ကသ်ည။် ၃၊စတိဆုိ်းပခင်းပဖစသ်ည။် like

ကကဝိိ လုိလားနှစသ်ကသ်ည့်တိုင်ထအာင် ။ သထဘာကျထကျနပ်သည့် တိုင်ထအာင်။ until like

န စတိက်းူထပါကရ်ာ။ ထတွက့ရာ။ ထေင်ရာ။  ထထွေထထွေရာရဦ။ အစအီစဉ်မယှိထသာအရာထပါကက်ရ။ have a sudden idea

စတိဟ်လိကဟ်ိ ကကဝိိ အထူေးတလည ်စတိဝ်င်စားစာွ။မခုိမကပ်ပဲ။ စတိပ်ါလကပ်ါ။ heartily,energetically

စတိဟ်အိားဟိ ကကဝိိ အားကကို းမာန်တက။် စတိထ်ရာကိုယပ်ါ အားထုေတလ်ျက။်အားပါးတရ။ heartily,energetically

စတိဟ်န်၁ န စတိ၏်အမူအရာ။ စတိ၏် အထလ့အကျင့်။ manner

စတိဟ်န်၂ ကကိ စတိဆုိ်းဟန်ထဆာင်သည။် ၂၊ စတိထ်ကာကသ်ည။် pretend

န စတိ၏်အမူအရာ။ စတိ၏် အထလ့အကျင့်။ manner

စတိအ်ား န စတိ၏်ထဆာင်ရကွနုိ်င်ထသာ  အရညအ်ချင်း။ စတိ၏်အစမ်ွးသတ္တ ။ိ Mind-power

ကကဝိိ စတိထ်ရာကိုယပ်ါ။ တကတ်ကက်ကကက။ထေကထ်ေကသ်န်သန်။ အားကကို းမာန်တက။် ကိုယဖိ်ရင်ဖိ။ active

စတိအ်ားငယ် ကကိ တစစ်ုံတစခု်စိုးရမ်ိထကကာင့်ကကမှု ။ ထိေတလ်န ့မ်ှုအတကွ ်အားထလျာ့သည။် Down-hearted/deject

ကကဝိိ ထအးထအးထဆးထဆး။ လုပ်ကိုင်ထဆာင်ရကွမ်ှု တာဝန်ကင်းမ့ဲစာွ။ leisure

ကကဝိိ ပူပင်ထကကာင့်ကကမှု ကင်းမ့ဲစာွ။ ၂။ စတိထ်အးလကထ်အး။ without worry or care

စတိ္တ ဇနာ န စတိဆ်င်းရပဲခင်းသို ့ထရာက၍် ကိုယခ်န္ဓာပိန်ကပ်ညှို းငယထ်သာ ထရာဂါ။ ၂၊ စတိထ်ဖါကပ်ပန်ထသာ ထရာဂါ။ psychosis

စတိ္တ ဇထဝဒေနာ န စတိဆ်င်းရမဲှုကို ခံစားရထသာ ထရာဂါ။ psychosis

စတု်

စတု၁် န တစစ်ုံတစခု်စသညတ်င်ွ ထရးပခစရ်ထသာ သခံကျွေန်။ ၂။ အထမွးတိုက့ိုစစုညး်၍ ပပုလုပ်ထေားထသာ ပန်းချကီရိယိာ။ brush/paintbrush

စတု၂် န bribe

စတိထဲ်ေကထဝခဲွမရနုိင်ထအာင် ပဖစသ်ည။် စတိရ်ှုပ်သည။် စတိမ်ရင်ှးမလင်းပဖစသ်ည။် ၂။ ပူပန်ထကကာင့်ကကများသည။် ၃။ 
အထနှာင့်အယကှမ်ျားပဖစထ်ပါ်လာသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စတိသ်ထဘာ
ထေား စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဆူပူထနှာကယ်ကှမ်ှုကင်းထဝးထစသည။် ၂။ထုိေထုိေဤဤသိ့ု စတိမ်ထရာကရ်ထအာင် တစခု်တညး်ထသာအာရံု၌ တညထ်စသည။် ငငိမ်း
ထစသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပဖူစင်သန့်ရင်ှးထသာ စတိနှ်လံုး။ ထပးချင်ကမ်းချင်ထသာ စတိ။် မနာလုိဝန်တိုမှုကင်းသည၏် အပဖစ။် စတိထ်ေားပမင့်ပမတသ်ည၏် 
အပဖစ။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စတိဟ်စိတိ်
ထေင်၁ စဉ်

စတိဟ်စိတိ်
ထေင်၂ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စတိဟ်န်လက်
ဟန် စဉ်

စဉ်

စတိအ်ားကိုယ်
အား စဉ်

စဉ်

စတိအ်ားလက်
အား စဉ်

စတိအ်းီလက်
အးီ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

(ထဗဒေင်ဆုိင်ရာ) တစစ်ုံတစခု်ရဖွယဝ်င်ဖွယရ်ှိထသာ လကလ်ာဘ ။ စဉ်
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စတု၃် နဝိ ignorantly

စတု၄် ကကိ ပါးလမာထသာ အဝတအ်ထေညစ်သည ်ကွဲပပတသ်ည။် ragged

စတု၅် ကကိ ဂါထော၊ မန္တာန်စသညတ်ိုက့ို အကကမ်ိကကမ်ိ မန်းမှုတသ်ည။် conjuration

စတု၆် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အရာကို ပါးစပ်ပဖင့် ခံတင်ွးထဲေသို ့ဆဲွငင်သည။် suck

စတုက်ချာ နဝိ ညံ့ဖျင်းထသာ။ ထသးသမ်ိထသာ။ ဂုဏင်ယထ်သာ။ inferior/poor

စတုက်ချီ န ရယရ်မင်ဖွယစ်ကား၊ အထကကာင်းအရာ စသည။် joke

စတုက်နဲ ကကဝိိ suddenly

စတုက်ရာ နဝိ ထသးငယထ်သာ။ အရယွပ်မာဏအားပဖင့် မကကးီထသာ။ small

စတုက်ရာထသျှ န small

စတုက်ဲ န ချဉ်ထပါင်ပင်ကဲ့သို ့ချဉ်ထသာအရသာရှိထသာ ဟင်းချကစ်ားရသည့် အပင်တစမ်ျို း။ herbs

စတုထ်ခါ်၁ န တစစ်ုံတစခု်လာဘလ်ာဘရရန် အထကကာင်းနိမိတ။်

စတုထ်ခါ်၂ ကကိ

စတုစ်ပဖာ နဝိ ပါးနပ်လိမ္မာမှုမရှိထသာ ။ ညံ့ဖျင်းထသာ။ အသုံးမကျထသာ ။ ၂၊ ဂုဏသ်ရိည်ှို းငယထ်သာ။ inferior/poor

စတုစ်ပဖာထသျှ န small

စတုစ်ရာ န food

စတုစ်ရာထသျှ နဝိ ငယထ်သာပမာဏ ရှိထသာ။ အရယွအ်ားပဖင့် မကကးီထသာ။ small

စတုစ်ဝါထသျှ န ထသးငယထ်သာအထရးမပါထသာ အရာ။ အထသးအဖဲွ ။့ ၂။ အထရးမပါထသာ ဂရုမပပုထလာကထ်သာ အထကကာင်းအရာ၊ အပဖစအ်ပျက။် small

စတုစ်စီတုစ်တု် ကကိ detestation

စတုစ်စီတုပ်က် ကကိ detestation

စတုစ်ကခ်တ် ကကဝိိ လုိချင်တပ်မကပ်ခင်းပပင်းစာွ။ ထစာင်စညး်ထိေန်းသမ်ိးနုိင်ပခင်းမယှိပဲ။ အငမ်းမရစားချင်ထသာအားပဖင့်။ crave

စတုစ်တထ်တ၁ ကကိ crave

စတုစ်ပ်ထတ၂ ကကိ နှစသ်က၊် စုံမက၊် ပမတနုိ်း၊ နှစင်မို ပ့ခင်းမရှိပဖစသ်ည။် ၂၊ မထထောကမ်ထေား ရုိင်းပျသည။် rude

စတုစ်ပ်ပမည် ကကိ လုိချင်အားကကးီမှု၊ အာသာဆန္ဒပပင်းပပမှုစသညတ်ိုပ့ဖစထ်ပါ်လာထသာ အခါပါးစပ်မှ စတုစ်တု ်ပမညထ်သာအသကံို ပပုသည။် none

စတုစ်တု၁် ကကဝိိ လျင်ပမန်စာွ။ အထဆာတလျင်။အလျင်စလုိ။ ကဗျာကသ။ီ သတုသ်သီတုပ်ျာ။

စတုစ်တု၂် ကကဝိိ sink

စတုစ်တုပ့ဲ်ပ့ဲ နဝိ ယဉ်ထကျးသမ်ိထမွ မ့ှု ကင်းမ့ဲထသာ။ ရုိင်းစိုင်းထသာ။ ၂၊ ညစပ်တထ်သာ။ ၃၊ သမ်ိဖျင်းထသာ။နံချာထသာ။ rude/dirty/poor

စတုစ်တုမုိ်က် နဝိ moonless

စတုစ်တုပ်မည၁် ကကိ လုိချင်အားကကးီမှု၊ အာသာဆန္ဒပပင်းပပမှုစသညတ်ိုပ့ဖစထ်ပါ်လာထသာ အခါပါးစပ်မှ စတုစ်တု ်ပမညထ်သာအသကံို ပပုသည။် none

စတုစ်တုပ်မည၂် ကကဝိိ none

စတုစ်တုပ်မုပ်၁ ကကဝိိ sink

ညံ့ဖျင်းထသးသမ်ိထသာ။ မသမိလိမ္မာထသာ ။ ဂုဏင်ယထ်သာ။ လူမှုထရးရာ မဝင်ထသာ။ (လူစတု၊် အဝတစ်တု၊်တစဲတု၊် အမ်ိစတု၊် 
ပန်းချစီတု ်စသည်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လွယလ်င့်တက။ူ အခကအ်ခဲမရှိပဲ။ ၂၊  ပဗုန်းကနဲအားပဖင့်။ ခဏချင်းအားပဖင့်။ အမှတမ်ထေင်ပဖစထ်ပါ်လာထသာ အားပဖင့်။ ၃၊ မ
ဆုိင်းမတပဲွ။ ရုတတ်ရက။် စဉ်

စဉ်

ထသးငယ၍် အထရးမပါထသာ အရာဝတ္ု ။ အရယွပ်မာဏအားပဖင့် မကကးီထသးထသာ အရာဝတ္ု ။ ၂၊ အထရးမပါထသာ ဂရုမပပု
ထလာကထ်သာ အထကကာင်းအရာ။ အပဖစအ်ပျက။် စဉ်

စဉ်

solicit bribe/do sth to 
induce good luck စဉ်

အံ့ဩမှု၊ သနားမှု၊ ဝမ်းနညး်မှု ၊တ,သမှု၊ နာကျင်မှု စသညတ်ိ့ုပဖစထ်ပါ် လာထသာအခါ ပါးစပ်မှ'စတုစ်တု်' ဟထူသာ အသကံို
ပပုသည။် ၂၊ လာဘထ်ခါ်သည။်

solicit bribe/do sth to 
induce good luck စဉ်

စဉ်

ထသးငယ၍် အထရးမပါထသာ အရာဝတ္ု ။ အရယွပ်မာဏအားပဖင့် မကကးီထသးထသာ အရာဝတ္ု ။ ၂၊ အထရးမပါထသာ ဂရုမပပု
ထလာကထ်သာ အထကကာင်းအရာ။ အပဖစအ်ပျက။် စဉ်

(စကားရုိင်း) စားထသာကဖွ်ယရ်ာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အငငိမ်မထနပဲ ဟိုကိုင်ဒီေကိုင်နှင့် လှုပ်လှုပ်ရာှးရာှးပပုသည။် ၂၊ မထထောကမ်ထေား ရုိင်းပျသည။်၃၊ မကကည့်ချင်မပမင်ချင် အပမင်ကတ်
စရာပဖစသ်ည။် စဉ်

အပမင်ကတစ်ရာ မကကည့်ချင်မပမင်ချင်စရာ ပဖစသ်ည။် ရွံရာှမုန်းတးီသည။် ၂၊ ဆင်ပခင်စဉ်းစားမှုမရှိ ။ ၃၊ မထထောကမ်ထေားရုိင်းပျ
သည။် စဉ်

စဉ်

အစားအထသာက၌်ထလာဘကကးီသည။် ၂၊ မထိေန်းနုိင်မသမ်ိးနုိင်ထလာကထ်အာင် အလုိအာသာ ငမ်းငမ်းတက ်ပပင်းထေန်သည။် စား
ချင်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

hurriedly/hastily/
urgently စဉ်

လံုးဝ။ စုံးစုံး( နစပ်မှပ်သည်) ။ စဉ်

စဉ်

အလင်းထရာင်ကင်းမ့ဲထသာ။ အလွန်ထမှာင်ထသာ(ည) ။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ဝမ်းနညး်မှု၊ အံ့ဩမှု၊ နာကျင်မှု စသညတ်ိ့ုပဖစထ်ပါ်လာထသာအခါ ပါးစပ်မှ'စတုစ်တု်' ပမညထ်သာအသကံိုပပုလျက။် စဉ်

(လံုးဝ) စုံးစုံးနစပ်မုပ်ဝင်ထပျာကလ်ျက။် (ထရထဲေသိ့ု နစပ်မုပ်ဝင်ထပျာကသ်ည။်) စဉ်



.

စတုစ်တုပ်မုပ်၂ ကကိ damage

စတုတ်ံ န တစစ်ုံတစခု်စသညတ်င်ွ ထရးပခစရ်ထသာ သခံကျွေန်။ ၂။ အထမွးတိုက့ိုစစုညး်၍ ပပုလုပ်ထေားထသာ ပန်းချကီရိယိာ။ brush/paintbrush

စတုထုိ်ေး ကကိ solicit

စတုပီ်စတုပ်က် ကကိ ဆင်ပခင်စဉ်းစားမှုမရှိ၊ မသပ်မရပ်ပပုလွယသ်ည။်၂၊ မထထောကမ်ထေား ရုိင်းပျသည။် rude

စတုပ့ဲ် နဝိ ယဉ်ထကျးသမ်ိထမွ ပ့ခင်း လံုးဝကင်းမ့ဲထသာ ။ လိမ္မာပါးနပ်မှု မရှိထသာ။ ထသးနုပ်ထသာ။ inferior/poor

စတုပ့ဲ်နာ န အနာ၏အနား ပတလ်ညထ်ဆွးကျ၍ တပဖညး်ပဖညး်ကျယသ်ာွးထသာအနာတစမ်ျို း။ laceration

စတုပ်ကခ်တ် ကကိ ဆင်ပခင်စဉ်းစားမှုမရှိ၊ မသပ်မရပ်ပပုလွယသ်ည။်၂၊ မထထောကမ်ထေား ရုိင်းပျသည။်ပကစ်ကသ်ည။် rude

စတုပ်ပတ် ကကိ ragged

စတုဖွ်ားသးီ န အခံွပပင်ဘကတ်င်ွ အဖုငယမ်ျားပဖင့် ပဖူထသာ အခမာပါ၍ ချို ထသာအရာရှိထသာ အသးီတစမ်ျို း။ ထလချူသးီ၊ လုိကခ်ျးီသးီ။ lychee

စတုပ်မည် ကကိ solicit

စံ

စ၁ံ န တစခု်နှင့်တစခု် ၊ တစဦ်းနှင့်တစဦ်းအရညအ်ချင်းနှိုင်းယဉ်ှအပ်ထသာ အရာ။ ၂၊ အထကာင်းဆံုးထသာ အရာ။ standard

စ၂ံ ကကိ ဂုဏအ်ရညအ်ချင်းတညူပံုီကို မှန်းဆဆင်ပခင်သည။် compare

စ၃ံ ကကိ စညး်စမ်ိချမ်းသာကို ခံစားသည။် ၂၊ထေညဝ်ါခမ်းနားစာွ ထနထုိေင်သည။် grandly/magnificently

စကံား န ပန်းအနံထ့မွးကကို င်စာွပွင့်ထသာ သစပ်င်ကကးီတစမ်ျို း။

စကံိုး န ဝါးနီှးပဖင့် ရကလု်ပ်ထေားထသာ အနားကပ်ွပါသည့် ထစာကတ်မ်ိထသာ ဆန်စသည ်ပပာရန် ချပ်ဝုိင်း။ ဗန်း၊ စထကာ။ tray

စကံိုးကာွ န စထကာကိုဝုိင်း၍ ကပ်ွထေားထသာအကပ်ွ။ hem

စထံကျာ်ပလီွ န အသကံိုစးူရထှအာင် မှုတရ်ထသာ ပထလွတစမ်ျို း။ french horn

စထံကျာင်း န ပျလွံန်ထတာ်မူထသာ ဘန်ုးကကးီအထလာင်းကို ခဏထေားရန် သးီပခားပပုလုပ်ထေားထသာထကျာင်း။ none

စကံကွ် န စအံပဖစ ်သတမှ်တထ်ေားထသာ ထပမခွန်၊ အမ်ိခွန်။ Ground-rent

စခံျန်ိ၁ န ဘန်ုးကကးီပျ၌ံအထလာင်းကို ခဏတင်ထေားရန် သးီပခားထဆာကလု်ပ်ထေားထသာ ပပဿဒ်ေအထဆာင်တစမ်ျို း။ none

စခံျန်ိ၂ န တစစ်ုံတစခု်ကို လုပ်ကိုင်ထဆာင်ရကွရ်ာ၌ အပမင့်ဆံုးထသာ အဆင့်အတန်း။ standard

စခံျန်ိချို း ကကိ ယခင်ကအပမင့်ဆံုးဟသုတမှ်တထ်ေားထသာ အဆင့်အတန်းထေက ်သာလွန်သည။် break the record

စခံျန်ိမီ ကကိ ပုိင်းပခားကန ့သ်တထ်ေားထသာ ဂုဏရ်ညစ်သညသ်ို ့ထရာကသ်ည။် standard

စစံား ကကိ စညး်စမ်ိချမ်းသာကို ခံစားသည။် ၂၊ထေညဝ်ါခမ်းနားစာွ ထနထုိေင်သည။် grandly/magnificently

စစံပံပ နဝိ တင့်တယထ်လျာကပ်တထ်သာ။ သင့်ပမတထ်လျာ်ထသာ။ ၂၊ အသထရယှိထသာ။ ကကည့်၍ထကာင်းထသာ။ good look

စညံင်ှးပလီွ န ညင်ညင်သာသာ မှုတရ်ထသာ ပထလွတစမ်ျို း။ ၂၊ လကဆ်ယထ်ချာင်းယှိရာတင်ွ သုံးထချာင်ချ၍ီ မှုတရ်ထသာ ပထလွတစမ်ျို း။ french horn

စထံတာ်ချန်ိ န ထဒေသအလုိက ်စအံပဖစသ်တမှ်တထ်ေားထသာ အချန်ိနာရ။ီ standard time

စတံင် ကကိ

စဓံထလ့ န ထံုေးတမ်းစဉ်လာ။ အထလ့အထေ။ ဓထလ့ထံုေးစ ံ။ အထလ့အလာ။ ethnicity

(ဥပစာ) ပစည္း်ဥစာ္ အကန်ုဆံုးရှံုးပျကစ်းီပခင်းသိ့ုထရာကသ်ည။် စဉ်

စဉ်

အမ်ိထပမှာင်'စတု၊်စတု၊်စတု်'ဟထူသာ အသကံိုပပုသည။် (လာဘထ်ခါ်သည ်ဟ၏ူ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(အဝတအ်ထေည၊်အသားအထရစသည်) စတုပ့ဲ်ကွဲပပတသ်ည။် စဉ်

စဉ်

အမ်ိထပမှာင်'စတု၊်စတု၊်စတု်'ဟထူသာ အသကံိုပပုသည။် (လာဘထ်ခါ်သည ်ဟ၏ူ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
champac/
magnolia(michelia 
champaca) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အသင့်ထလျာ်ဆံုးဟ ုစအံပဖစပ်ပဌာန်းထေားသည။် ၂၊ (စတံင်ထလာကသ်ညဟ်ု)ချးီထပမှာက်ထပပာဆိုသည်။

declare as the best or the 
ideal/prescribe as a 
standard စဉ်

စဉ်



.

စနံှုန်း န စအံပဖစ ်သတမှ်တထ်ေားထသာလုိကန်ာချက။် standard

စပံယ၁် ကကိ ထလျာကပ်တတ်င့်တယစ်ာွ တညထ်နသည။် ဂုဏက်ျကသ်ထရ အသင်ွကို ထဆာင်သည။် တင့်တယထ်ကာင်းပမတသ်ည။် good look

စပံယ၂် န အပွင့်ပဖူ၍ ထမမးထသာအနံရ့ှိထသာ ချုံပန်းပင်တစမ်ျို း။ jasmine

စပံယ၃် န လမ်းထဘးတင်ွ စိုကထ်ေားထသာသထဘမင်္ဂာကကု္က ို နှင့်အဆင်တထူသာ သစပ်င်ကကးီတစမ်ျို း။ jasmine

စပံယတ်င် ကကိ none

စထံပျာ် ကကိ ထမွ ထ့လျာ်ထလျာ်ပုိကသ်ည။် happy

စပံပ န စအံပဖစအ်နှိုင်းခံရထသာ အရာ။ exemplar

စပံပု ကကိ တစခု်နှင့်တစခု် ၊ တစဦ်းနှင့်တစဦ်းယဉ်ှတွဲနှိုင်းပပသည။် idealize

စပံပင် န shore

စငံမီ န စအံပဖစသ်တမှ်တထ်ေားထသာ ထပမအခွန်။ Ground-rent

စထံပမာက် ကကိ standard

စပံမန်း ကကိ ထလျာကပ်တတ်င့်တယစ်ာွ တညထ်နသည။် ဂုဏက်ျကသ်ထရ အသင်ွကို ထဆာင်သည။် တင့်တယထ်ကာင်းပမတသ်ည။် delight

စယံူ ကကိ တစစ်ုံတစခု်ကိုနှိုင်းယဉ်ရန် အရင်းခံကို ပဓါနထေား၍ အထထောကအ်ထေားပပုသည။် idealize

စထံလာက် ကကိ befit

စလှံထမ န အငမီးရညှ၍် အထကကးပါထသာ ငါးတစမ်ျို း။ fish

စသံးီ န paragon of beauty

စန်

စန်တလင်း န floor

စန္ဒကးူ န အလွန်ထမမးကကို င်ထသာ အနှစနံ်သ့ာ တစမ်ျို း။ sandalwood

စန္ဒရားမင်းခွာ န gull

န crab

စန္ဒာ န မုိဇ်းထကာင်ကင်၌ရှိထသာ လ။ moon

စန္ိဒမာ န ထကာင်းကင်ရှိ လ။ moon

စန် ့၁် ကကိ ထကာကထ်ကွ ထ့နသညက်ို ထပဖာင့်စင်းထအာင်လုပ်သည။် အလျားလုိကဆ်န ့သ်ည။် stretch

စန ့၂် ကကိ ထသဆံုးသည။် die/pass away

စန ့၃် န ရညှလ်ျားထသာအရာ။ long

ကကဝိိ ညညီတွထ်ပဖာင့်မတစ်ာွ။ ၂၊ ရညှသ်ယွလ်ျားစာွ။ long

စန ့က်ရန ့၁် ကကဝိိ ညညီတွထ်ပဖာင့်မတစ်ာွ။ ၂၊ ရညှသ်ယွလ်ျားစာွ။ long

စန ့က်ရန ့၂် ကကိ အရညှလုိ်က၊် အလျားလုိကပ်ဖစသ်ည။် ၂၊ ခရးီရညှထ်ဝးကာွသည။် lengthway

စန ့က်စီန ့ထ်ကာ ကကဝိိ hover

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သကမင်္ဂန်းစထသာအဝတအ်ထေညက်ို ဗယဘ်ကပ်ခံုးထေကတ်င်ွ တစစ်တင်ငပီး၊ ကျန်တစစ်ကို လကယ်ာဘကခ်ျို င်းထအာကသ်ိ့ုလျှို ၍ ဗ
ယဘ်ကပ်ခံုးထပါ်တင်ွ ပပန်၍ တင်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဆားငန်ရည်(ဒီေထရ)မီှထသာ ထပမပပင်အရပ်။ စဉ်

စဉ်

နှိုင်းခုိင်းစရာ(စံ) အပဖစ ်ထထောကထ်ေားထလာကထ်အာင် သင့်ထလျာ်ထလျာကပ်တသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

နှိုင်းခုိင်းစရာ(စံ) အပဖစ ်ထထောကထ်ေားထလာကထ်အာင် သင့်ထလျာ်ထလျာကပ်တသ်ည။် စဉ်

စဉ်

နှိုင်းခုိင်းရန်(စံ) အပဖစထ်ေားအပ်ထသာ မိန်းမ။ စဉ်

တိုကအ်မ်ိအထဆာကအ်အုံ၌ ထအာကထ်ပမညတီင်ွ အတု၊်ထကျာက၊် ထံုေး ၊ အဂမင်္ဂထတတိ့ုပဖင့် ထရာစပ်၍ ခင်းထေားထသာ အဂမင်္ဂထတပပင်။ 
အခင်း။ စဉ်

စဉ်
ပင်လယဝ်၊ ပမစဝ်တိ့ုတင်ွလညး်ထကာင်း ၊ ထလှသထဘမင်္ဂာထနာကမှ်လညး်ထကာင်း သာွးလာကျကစ်ားထနတတထ်သာ ထရငှက။် 
စင်ထရာ်ငှက။်(စဠူစန္ဒရားမင်းကကးီသညး် တထကာင်းသင်းတွဲပပညသ်ိ့ု ထလှထဖါင်ပဖင့် တိုင်းခန်းလှည့်လညသ်ာွးထသာ အခါထလှ၏ဝဲ
ယာရ၍ံလုိကပ်ါလာထသာထကကာင့် ၎င်းငှကက်ို စိုင်းတရားမင်းခွာ(ခုိ) ဟထုခါ်ထဝါ်ခ့ဲထလသည။်) စဉ်

စန္ဒရားမင်း
စစသ်ည် ပင်လယက်မ်းထပခ သထဲသာင်ပပင်တင်ွ ကျကစ်ားထနကကထသာ နီရထဲသာအထရာင်ရှိထသာ (ဗလိနီ ထခါ်) ဂဏာန်းထကာင်ငယ ်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စန့်ကရစီန့်ကရ
န့် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

မညသ်ည့်အလုပ်ကိုမှ မလုပ်မကိုင်ပဲ ပတဝ်န်းကျင်၌ တရစဝဲ်ဝဲသာွးလာလျက။် ၂။ရညရ်ယွခ်ျကမ်ရှိပဲ တစစ်ုံတစခု်ထသာ 
ပတဝ်န်းကျင်၌ လူးလာလျက။် စဉ်



.

စန ့စ်န ့် နဝိ အလျားရညှထ်သာ ။ ရညှထ်သာအလျားရှိထသာ ။ ၂။ အထကာကအ်ထကွ မ့ယှိထပဖာင့်စင်းထသာ။ oblong

စန ့စ်န ့သ်ီ န tired

စန ့ထ်တာ်မူ ကကိ ထသဆံုးသည။် die/pass away

စန်း န ထကာင်းကင်၌ရှိထသာလ။ moon

စန်းထကာင် န ထပမ၌ထနထသာ တထစ္ဆငယ၊် မှင်စာငယ။် goblin

စန်းထကာင်း ကကိ ပပုဘးူထသာထကာင်းမှု၏ အကျို းကိုခံစားရသည။် sustaining

စန်းတင်ွး န pit/burrow

စန်းထေ ကကိ ပပုဘးူထသာထကာင်းမှု၏ အကျို းကိုခံစားရသည။် sustaining

စန်းပွင့် ကကိ

စမ္မခဏ် န ရထသ၊့ရဟန်းတိုခ့င်း၍ ထုိေင်ထသာ သားထရနယ။် ၂၊ ဘရုားဆင်းတထုတာင်ထုိေင်ရာထအာကအ်ခင်း။

စမ်း၁ န ထပမကကးီထဲေမှ ထရအငမဲတမ်းစမ့်ိယို၍ ထွေကထ်နထသာ ထနရာ။ fount

စမ်း၂ ကကိ feel/try/test

စမ်း၃ န challenge accepted

စမ်းကျင်း န စမ်းထရကျရာတင်ွ ပဖစထ်ပါ်ထသာတင်ွး။ fountainhead

စမ်းခကျင်း န စမ်းထရကျရာတင်ွ ပဖစထ်ပါ်ထသာကျင်း။ fountainhead

စန်းခလုတ် န စမ်းထရကျရာတင်ွ ထပါ်ထွေကလ်ာထသာ သစငု်တတ်ို။ stump

စမ်းစမ်း နဝိ moonless

စမ်းစမ်းမုိက် နဝိ moonless

စမ်းပရာ၁ ကကဝိိ indelicately

စမ်းပရာ၂ န ခပ်ကျကဲျ ဲအကကမ်းအားပဖင့်ရကလု်ပ်ထေားထသာ ထေရ။ံ

စမ်းပရာမ၁ နဝိ undignified

စမ်းပရာမ၂ န none

စမ်းပရာသပ် ကကိ မသကဆုိ်င်ပဲ ပါဝင်စကွဖ်ကသ်ည။် ၂၊ ထထွေးယကှယ်ှုပ်ထပွထအာင် ပပုလုပ်သည။် meddle

စမ်းဖီစမ်းဖတ် ကကဝိိ မတမိကျ။ မထသမချာ။ မပုိင်မနုိင်။ စမ်းတဝါးဝါး။ uncertainly

ကကိ uncertainly

န uncertainly

စမ်းဖမ်းရပ်ိဖမ်း ကကိ uncertainly

စမ်းမတွိ့ ၁ ကကဝိိ လံုးလံုး။ လံုးဝ။ ၂၊ အလျင်း။ diametrically

စမ်းမတွိ့ ၂ ကကိ not found

စမ်းရီ ကကိ ထပမကကးီမှစမ့်ိ၍ ယိုထွေကထ်သာ ထရ။ fountainhead

စဉ်

ပစည္း်ဥစာ္ ဆံုးရှံုးပျကစ်းီထသာအခါ၊ ဝမ်းနညး်ထသာအခါ၊ ထရာ်ရမ်းတမ်းတထသာအခါ ၊ အဓွန့်ရညှထ်သာခရးီကို သာွးလာရထသာ 
အခါ။ ထညာင်းညာပင်ပန်းထသာအခါ၊ အခကအ်ခဲနှင့် ကကုကံကို ကထ်သာအခါ စသညတ်ိ့ု၌ နှုတမှ်ထွေကဆုိ်ထသာ စကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထပမကျင်းထဲေတင်ွ (စန်းထကာင် ဟထုခါ်ထသာ) လူကိုထနှာင့်ယကှတ်တထ်သာ နတဆုိ်းနတယ်တုတ်ိ့ုထနထသာ တင်ွး၊ ထပမဘတုတ်ိ့ုထန
ထသာ တင်ွး။ စဉ်

စဉ်

လူသနှူစသ်ကပ်မတနုိ်းသည။်ထမတ္တာသကဝ်င်သည။် လူအများချစခ်င်ထလးစားမှုကို ခံရသည။် ဂုဏသ်တင်းထေင်ထပါ်ထကျာ်ထဇာ
သည။် လာဘလ်ာဘဝင်သည။်

popular/well-known/
well-liked စဉ်

rug or floor mat made of 
leather/throne on which an 
image of the Buddha is 
seated စဉ်

စဉ်

အရင်းခံအထနအထေားကို သလုိိ၍ နှုတအ်ားဉာဏအ်ားပဖင့် စုံစမ်ထမးပမန်း ဆင်ပခင်သုံးသပ်သည။် ၂၊ အထပခအထနကိုသနုိိင်ဖ့ုိရန် 
ကိုယတ်ိုင်ကကုဖူံးထသာအားပဖင့် ထဆာင်ရကွက်ကည့်သည။် စဉ်

ယဉ်ှငပိုင်အားစမ်းရန် ဖိတထ်ခါ်ထသာစကားလံုး။ ၂၊ ယဉ်ှငပိုင်အားစမ်းရန် ဖိတထ်ခါ်သညက်ို အဆင်သင့်ပဖစထ်ကကာင်းထဖါ်ပပထသာ 
စကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလင်းထရာင်ကင်းမ့ဲထသာ။ အလွန်ထမှာင်ထသာ(ည) ။ စဉ်

အလင်းထရာင်ကင်းမ့ဲထသာ။ အလွန်ထမှာင်ထသာ(ည) ။ စဉ်

ဟိုကကည့်သညက်ကည့်၊မျကစ်မိျကနှ်ာ မငငိမ်မသကပ်ဖစလ်ျက။်ဣထနန္ဒကင်းမ့ဲစာွ။ ကထတာင်ထချာကခ်ျား။ (စတိ်) မတညမ်တံ့
ပဖစသ်ည။် စဉ်

wall of bamboo matting 
or other material/mat စဉ်

အကျင့်ထဖါကပ်ပန်လျပ်ထပါ်ထသာ ။ဣထနန္ဒကင်းမ့ဲထသာ။ ထစာင့်စညး်ထိေန်းသမ်ိးမှု မယှိထသာ(မိန်းမ)။ စဉ်

(အကျင့်ထဖါကပ်ပန်လျပ်ထပါ်ထသာမိန်းမ) ဟ ုနိမ့်ချ၍ထခါ်ထသာ စကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စမ်းဖမ်းယမ်း
ဖမ်း၁

ဤကဲ့သိ့ု ဟတုထ်လတန်ရာ၏ ဟ ုမှန်းဆ၍ ထပပာသညမ်ဟတု ်။ မဟတုမ်မှန်ပဲ စပ်ွစွဲထပပာသည။် ၂၊ထေင်ပမင်ယဆူချကပ်ဖင့် 
ထပပာသည။် ၃၊ မစဉ်းမစား မဆင်မပခင်ပဲ ထပပာသည။်၄၊  စမ်းတဝါးဝါး။မတမိကျ။ ထသချာပခင်းမယှိပဖစသ်ည။် စဉ်

စမ်းဖမ်းယမ်း
ဖမ်း၂

ဤကဲ့သိ့ု ဟတုထ်လတန်ရာ၏ ဟ ုမှန်းဆ၍ ထပပာဆုိထသာစကား။၂။ထေင်ပမင်ယဆူချက။် ၃၊စမ်းတဝါးဝါး။မတမိကျ။ မထသမချာ
ထပပာဆုိထနပခင်း။ စဉ်

ဤကဲ့သိ့ု ဟတုထ်လတန်ရာ၏ ဟ ုမှန်းဆ၍ ထပပာသညမ်ဟတု ်။ မဟတုမ်မှန်ပဲ စပ်ွစွဲထပပာသည။် ၂၊ထေင်ပမင်ယဆူချကပ်ဖင့် 
ထပပာသည။် ၃၊ မစဉ်းမစား မဆင်မပခင်ပဲ ထပပာသည။်၄၊  စမ်းတဝါးဝါး။မတမိကျ။ ထသချာပခင်းမယှိပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

(လံုးဝ)ရာှထဖွ၍ မထတွ့ပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်



.

စမ်းသပ် ကကိ tryout

စမ်းအိုင် န စမ်းထရများစထုဝးတညယ်ှိထသာ ထပမကျင်း။ ချို င့်ဝှမ်း။ valley

စန်ိ

စန်ိ န မာ၍ အဖုိးတန်ပဖစထ်သာ ထကျာကအ်မျက။် ၂၊ စားလျှင်ထသထစတတထ်သာ သတ္ုတစမ်ျို း။ diamond

န အထရာင်နီ၍ နားကပ်နှင့်ဆင်တထူသာ ပန်းပွင့်သည့် နွယထ်ယာင်ပင်ထယာင်တစမ်ျို း။

စန်ိငယစ်န်ွငယ် န tag(children’s games)

စန်ိတစပွ်င့် န ရခုိင်လံုချည၏် အမညတ်စခု်။ name of Rakhine longyi

စန်ိနရတ် န နီထသာ အထရာင်ရှိထသာ အဖုိးတန်ထကျာကမ်ျကရ်တနာ တစမ်ျို း။ ruby

စန်ိနကပ်ပန်း န အထရာင်နီ၍ နားကပ်နှင့်ဆင်တထူသာ ပန်းပွင့်သည့် နွယထ်ယာင်ပင်ထယာင်တစမ်ျို း။ name of plant

စန်ိနီပမင်းသာွး န arsenic/reakgar

စန်ိပုိက် န net

စန်ိပုတထွ်ေား န poin ciana regia

စန်ိပန်းပင် န အပွင့်ငယ၍် အထရာင်နီရငဲပီး နဲှတနဲှံဝနှင့်တထူသာ ထသးငယထ်သာနွယပ်န်းပင်တစမ်ျို း။ gold mohur tree

စန်ိထပပာင်း န လညပ်တနုိ်င်ထသာ ဆံုတင်ွတင်၍ ပစထ်ဖါကထ်သာ အထဝးပစလ်ကန်ကက်ကးီတစမ်ျို း။ mortar(weapon)

စန်ိဖူး န ထစတ၊ီ ပပဿဒ်ေ၊ တန်ထဆာင် စသညတ်ိုနှ့င့်ဆုိင်ထသာ ထီေးထတာ်၏ထိေပ်ဖူး။

စန်ိပဖတ် န earring

စန်ိသးီ န button

စနိ ့၁် န ကကက၊် ငှကစ်သညတ်ိုက့ို ပျမံထွေကနုိ်င်ထအာင် ထမွးပမူထေားရာ အမ်ိငယ ်။ ထလှာင်ချို င့်။ cage

စနိ ့၂် ကကိ ထလှငပိုင်ပဲွမဝင်မီ မိမိ၏ ထလှသည ်မညသ်ိုမ့ညပံု်ရှိသညက်ို အထပခအထနသသိာရန် ထလှာ်ခတထ်လ့ကျင့်ကကည့်သည။် test

စနိ ့ည်င်း န အပင်နုကို ဟင်းချကစ်ားရထသာ ထပမထပါကဂ်မုန်း ပင်တစမ်ျို း။  ဂံုမင်းပင်။ name of plant

စန်ိးစန်ိး ကကဝိိ မျကစ်ထိစထ့စ။့ စးူစိုက၍်။ စိုကစ်ိုက။် glare at

စန်ိးစန်ိးစးူစးူ ကကဝိိ

စမ်ိ

စမ်ိ ကကိ ထံုေးတမ်းစဉ်လာ။ အထလ့အထေ။ ဓထလ့ထံုေးစ ံ။ အထလ့အလာ။ habituation

စမ်ိရည် န fermented drink

စမ့်ိ၁ န ထရစမ့်ိစို၍ ထွေကထ်သာထနရာ။ seep/marsh

စမ့်ိ၂ ကကိ အရညသ်ညထ်ပမဆီထပမလမာထဲေသို ့တပဖညး်ပဖညး်ဝင်သာွးသည။်

စမ့်ိစမ့်ိ၁ ကကဝိိ ကိုယတ်င်ွးသို ့အထအးဓါတတ်ပဖညး်ပဖညး် ပျံ နံှ့ဝ့င်ထရာကလ်ျက။် permeate

စမ့်ိစမ့်ိ၂ ကကဝိိ terrified

ကကဝိိ terrified

အရင်းခံအထနအထေားကို သလုိိ၍ နှုတအ်ားဉာဏအ်ားပဖင့် စုံစမ်ထမးပမန်း ဆင်ပခင်သုံးသပ်သည။် ၂၊ အထပခအထနကိုသနုိိင်ဖ့ုိရန် 
ကိုယတ်ိုင်ကကုဖူံးထသာအားပဖင့် ထဆာင်ရကွက်ကည့်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စန်ိကနားကပ်
ပန်း

prickly lantana.Lanana 
aculeata စဉ်

တစထ်ယာကက် ကကကမ်လုပ်၍ ကကကင်ယလု်ပ်သတူိ့ုက ကကကမ်ကကးီလုပ်သ၏ူ ခါးကို အဆင့်ဆင့်ဆဲွထေားကကရသည။် ထနာကတ်စ်
ထယာကက်စန်ွလုပ်၍ လကနှ်စဖ်ကက်ို စန်ွ၏ အထတာင်ဝဲသကဲ့သိ့ု ပပုလုပ်ငပီးလျှင် 'စန်ိငယ်' ဆုိ၍ ကကကင်ယမ်ျားကို ထုိေးသတု်
သည့် ပံုဟန် ကစားနညး်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စန်ိ(အဆိပ်) အမျိုးအစားတင်ွပါထသာ စိန်တစမ်ျိုး။ စဉ်

ပမစတ်င်ွ ငါးရာှထသာပုိကတ်စမ်ျို း။ ၂၊ ပမစထ်ရ(ဒီေထရ) အတကအ်ကျတင်ွ အငမဲတမ်းချထေားထသာ (ငါးရာှထသာ) ပုိကတ်စမ်ျို း။ စဉ်

မုိးဦးကျတင်ွ အဝါပွင့်သိ့ုမဟတု ်အနီပွင့်များပွင့်ထလ့ရှိသည့် လမ်းထဘးတင်ွ စိုကထ်ေားတတထ်သာ သစပ်င်ကကးီ( မကာသနီ၊ 
စန်ိပန်းပင်စသညပ်ဖင့်လညး် ထခါ်ကကထသးသည်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

shrine or bud-like ornament 
above the vane of a pagoda စဉ်

(နီှးယန်ွး) အပ်ုနှင့်တထူသာ နားဝတတ်န်ဆာတစမ်ျို း။ (စန်ိပဖတန်ားထဋါင်း) စဉ်

အကအင်္ကျတစစ်နှင့်တစစ် ဆကသ်ယွရ်န် ထရမ၊ ထငွ၊ ထကကး ၊ ထကျာကအ်မျက၊် သတ္ု ၊ ပိတစ်သညတ်ိ့ုကို ပပုလုပ်ထေားထသာ အရာ။ 
ကကယသ်းီ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မလုိလားထသာ အမူအရာပဖင့်စးူစိုက၍် (ကကည့်သည်)။ ၂။ မကထ်မာစွဲလမ်းထသာ အားပဖင့်(ကကည့်သည်)။
stare convetously 
at/look daggers at စဉ်

စဉ်

ထကာကည်င်ှးကို ထပါင်းငပီးလျှင် ထေန်းလျက၊် ကကသံကာ စသညတ်ိ့ုပဖင့် ထရတင်ွစမ်ိထေားငပီးလျှင် တထဆးထေည့်ကာ ပပုလုပ်ထေား
ထသာ မူးယစထ်စတတထ်သာ အရည။် စဉ်

စဉ်

seep 
in/infiltrate/permeate စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

လူသကူင်းမ့ဲထသာ ထတာကကးီမျကမ်ညး်တင်ွ အလွန်အမင်းထကကာကရ်ွ့ံထိေတလ်န့်၍ ခန္ဓာကိုယတ်စက်ိုယလံု်း ကကကသ်းီထမွးညင်းထေ, 
ထလာကထ်အာင်။ စဉ်

စမ့်ိစမ့်ိ
ကကကက်ကက်

(ထတာကကးီမျကမ်ညး်ထဲေတင်ွ) အလွန်အမင်းထကကာကအ်ားပုိ၍ အထမမးအမှင်များ ထထောင်ငပီးလျှင် ခန္ဓာကိုယ ်ကကးီထွေားလာထသာ
အားပဖင့်။ စဉ်



.

စမ့်ိညက် န အပင်နုကို ဟင်းချကစ်ားရထသာ ထပမထပါကဂ်မုန်း ပင်တစမ်ျို း။  ဂံုမင်းပင်။ name of plant

စမ့်ိထတာ န ထရအငမဲတန်းစမ့်ိ၍ထွေကထ်နထသာ အရပ်။ ၂၊ ထရစမ့်ိ၍ထွေကထ်သာ ထနရာတင်ွထပါကထ်ရာကထ်သာ ထတာ။ marsh

စမ့်ိထွေက် ကကိ ထရသည ်ထပမဆီထပမလမာအထဲေမှ အငမဲတမ်းစးီထွေကထ်နသည။် seep

စမ့်ိငမီ န အငမဲတမ်းထရစမ့်ိ၍ထွေကရ်ာ အရပ်။ marshland

စမ့်ိဝင် ကကိ ထရ၊ ဆီ စသညတ်ိုသ့ည ်ထပမကကးီထဲေသို ့တထရွ တ့ထရွ ဝ့င်သာွးသည။်

စမ်ိး နဝိ Pale green/merciless

စမ်ိးကား နဝိ င့ဲကကွည်ာှတာပခင်းကင်းထသာ။ ခင်မင်တယွတ်ာပခင်း ကင်းထသာ။ စမ်ိးကားထသာ။

ကကဝိိ newbies

ကကဝိိ အကကျွေမ်းဝင်မှု ရင်းနီှးမှုမယှိသပဖင့် ကာယထိနန္ဒကို မထိေန်းနုိင်မသမ်ိးနုိင်ပဖစလ်ျက။် modesty

စမ်ိးစားဥ န အရညရ်မ်ွး၍ ပဖူထသာဥကို စားသုံးရသည့် ပဲမျို းဝင်အနွယပ်င်တစမ်ျို း။ jicama root

စမ်ိးစမ်းစမ်း နဝိ စမ်ိးလန်းစိုပပညထ်သာ။ green

ကကိ ထပါင်းသင်းဆကဆံ်မှုမယှိ။ ခင်မင်ရင်းနီှးမှုမယှိ။ အကကျွေမ်းမဝင်။ ရုိင်းသည။် frigid

ကကဝိိ ထတာကကးီမျကမ်ညး်တင်ွ လူသကူင်းမ့ဲ၍ ထကကာကထ်ကာင်းဖွယရ်ာတမျှ။ terrified

ကကဝိိ blockhead

စမ်ိးစမ်ိးဖပ်ဖပ် ကကဝိိ စမ်ိးစိုလတဆ်တထ်သာ အားပဖင့်။ fresh

စမ်ိးစို နဝိ စိုပပညလ်န်းဆန်းထသာ။ green/fresh

စမ်ိးငပီစမ်ိးပပာ ကကဝိိ ထကကာကသ်လုိ လန ့သ်လုိ။ ထကကာကခ်မန်းလိလိ။ ထိေတလ်န ့ဖွ်ယတ်မျှ။ terrified

န တစက်ကမ်ိတစခ်ါမျှ မထတွ မ့ပမင်သကိကျွေမ်းဖူးပခင်း မယှိထသးသ။ူ ၂၊ လုပ်ငန်းဆုိင်ရာဌာနစသညတ်ိုတ့င်ွ အကကျွေမ်းတဝင်မယှိထသးသ။ူ unknown

စမ်ိးဖီစမ်ိးဖတ၂် ကကိ ခင်မင်ရင်းနီှးမှုမယှိ။ ထပါင်းသင်းဆကဆံ်မှုမယှိ။ အကကျွေမ်းမဝင်။ ရုိင်းသည။် frigid

နဝိ မပုပ်မသိုးမ ညှိးနွမ်းထသာ။ လတဆ်တထ်သာ။ ၂၊ အခုိးအနံစ့သညက်င်းစင်ထသာ။ fresh

စမ်ိးဖတဖ်တ် န မှည့်ရမ်ွးပခင်းမယှိထသးထသာ သစသ်းီ။ greenage/pale green

စမ်ိးဘစီမ်ိးပါး ကကဝိိ stranger/unknown

စမ်ိးရစီမ်ိးရမ်ွး န တစက်ကမ်ိတစခ်ါမျှထတွ ပ့မင်သကိကျွေမ်းဖူးပခင်း မယှိသ။ူ ရင်းနီှးခင်မင်မှုမယှိသ။ူ ၂၊ အထတွအ့ကကုံ မယှိထသးထသာသ။ူ

စမ်ိးရင့်ထရာင် န စမ်ိးထဖျာ့ထသာ အထရာင်။ greenish/pale green

စမ်ိးရင်ှ ကကိ စမ်ိးလန်း၍ ကကးီထွေားစပပုသည။် grow

စမ်ိးလန်း ကကိ ဖံွ င့ဖိုးစညပ်င်လန်းဆန်းသည။် လန်းဆန်းကကညလ်င်လှပသည။် စိုပပညသ်ည။် green

စုံ

စုံ၁ ကကိ

စုံ၂ န နှစခု်နှစထ်ကာင် နှစထ်ယာက၏် အပဖစက်ို ထရတကွပ်ခင်း။ ၂၊ အထရအတကွထ်စင့ပခင်းကိုပပထသာ စကား။ pair

စုံကိုင် ကကိ attach

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

seep 
in/infiltrate/permeate စဉ်

ခင်မင်ရင်းနီှးမှုမယှိထသာ(လူစမ်ိး)။ ၂၊ သစ်သးီအနှံတိ့ု မမှည့်ထသးထသာအပဖစတ်င်ွယှိထနထသာ။ ၃၊ သစပ်င်၊ ဝါးပင်တိ့ု မထပခာက်
ထသးထသာ အပဖစတ်င်ွ ယှိထနထသာ။ ၄၊ ခင်မင်တယွတ်ာပခင်းကင်းထသာ။ ညာှတာင့ဲကကွပ်ခင်း ကင်းထသာ။ စဉ်

be cold/distant/;ack 
consideration စဉ်

စမ်ိးကးီ
စမ်ိးကား

တစက်ကမ်ိတစခ်ါမျှ ထတွ့ပမင်သကိကျွေမ်းပခင်းမရှိထသာ သ။ူ ရင်းနီှးမှုမရှိထသာ သ။ူလုပ်ငန်းအတတပ်ညာ ၊ ထနရာဌာနစသည ်
တစစ်ုံတစရ်ာ ရင်းနီှးကကျွေမ်းဝင်မှု မရှိသ။ူ စဉ်

စမ်ိးကးီ
စမ်ိးထကာ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စမ်ိးစမ်ိး
ကကကက်ကက် စဉ်

စမ်ိးစမ်ိးကကင့်
ကကင့် စဉ်

စမ်ိးစမ်ိး
ထကကာင်ထကကာင် ပါးနပ်ကျင်လညမ်ှုမယှိပဲ ထံုေထုိေင်းနံုချာလျက။် ထယာင်အ,အ။ ထမ့ထမ့ထလျာ့ထလျာ့။ ထကကာင်တကတ်က။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စမ်ိးဖီစမ်ိး
ဖတ၁် စဉ်

စဉ်

စမ်ိးဖတရ်င်ှ
ဖတ် စဉ်

စဉ်

ပါးနပ်ကျင်လညမ်ှုမယှိပဲ ထံုေထုိေင်းနံုချာလျက။်၂။ ထပါင်းသင်းဆကဆံ်မှုမယှိ။ ခင်မင်ရင်းနီှးမှုမယှိ။ အကကျွေမ်းမဝင်။ အထတွ့အကကုမံ
ယှိထသးထသာသ။ူ စဉ်

stranger/newbies/
unknown စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အကကင်းအကျန်မယှိ ပပည့်စုံသည။် အမျို းအမည ်အထရအတကွ ်ပပည့်စုံသည။် ၂၊ န့ံှစပ်သည။် စုံလင်သည။်၃၊ အတယူဉ်ှတွဲပဖစ်
ထစသည။်

complete/in 
pair/compare စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

(ထပခနှစဖ်က ်လကနှ်စဖ်ကက်ို) ပူးတွဲ(ကိုင်)သည။် စဉ်



.

စုံကန်၁ ကကိ kick

စုံကန်၂ ကကိ avoid/shun

စုံကန်း ကကိ blind

စုံစမ်း ကကိ မူလအရင်းခံသထဘာကိုသရိထအာင် ထမးပမန်းဆင်ပခင်စဉ်းစားသည။် enquire/investigate

စုံဆဲွ၁ န ပျို းပင်များအပင်ငယမ်ျားကို လကနှ်စဖ်ကပ်ဖင့် နှုတယ်ပူခင်း။ deduct

စုံဆဲွ၂ ကကိ ယင်းသို ့လကနှ်စဖ်ကပ်ဖင့် နှုတယ်သူည။် deduct

စုံညီ ကကိ အားလံုးတစလံု်းတစစ်ညး်တညး် တစထ်ပါင်းတညး်ပဖစသ်ည။် ထေပ်တထူေပ်မျှပဖစသ်ည။် equally

စုံတွဲ၁ ကကိ နှစခု်၊ နှစထ်ကာင်၊ နှစထ်ယာကစ်သညပ်ဖင့် ယဉ်တွဲသည။် အတတူညယ်ှိသည။် couple

စုံတွဲ၂ န ယဉ်ှတွဲထနထသာ အရာနှစခု် ။ အတတူညရ်ှိထနထသာ အရာနှစခု်။ couple

စုံထထောက၁် ကကိ အထပခအထနကိုသထိအာင် ထမးပမန်းသည။်လုိအပ်ချကက်ိုထတွယ့ှိထအာင် လုိကလံ်စစထ်ဆးကကည့်ရှုသည။် detective

စုံထထောက၂် န အပခားတစပ်ါးသမူသမိပမင်ရထအာင် သိုသပ်ိစာွ စုံစမ်းသတင်းယသူ။ူ inspector

စုံထပါက် ကကိ ထပခလကတ်ိုပ့ဖင့် စန်ုကန်ငပီး အရှိန်ပပင်းစာွထပပးသည။် ထပခစုံထပါက၍် ထပပးသည။် run

စုံဖက် ကကိ လင်မယားအပဖစလ်ကထ်ေပ်ထပးသည။် အမ်ိထထောင်ဖကပ်ဖစထ်စသည။် လင်မယားအပဖစ ်ထပါင်းသင်းထစသည။် marry

စုံရပ် ကကိ ထပခထထောကနှ်စဘ်ကက်ို ပူးကပ်လျကရ်ပ်သည။် stand

စုံလင် ကကိ လုိအပ်ပခင်း ၊ ကကင်းပခင်း၊ ကျန်မယှိပဲ ရှိသင့်သမျှ အပပည့်အစုံယှိသည။် perfect

စုံးစုံး ကကဝိိ disappear completely

စန်ု

စန်ု ကကိ အထေကမှ် ထအာကသ်ို ့ဆင်းသည။် ၂၊ စအိုလမ်းထကကာင်းမှ ထအာကသ်ိုသ့ကသ်ည။် အးီထပါကသ်ည။် down stream

စန်ုထပါက၁် န ကကျွေ၊ဲ နွား၊ ပမင်းစသညတ်ိုလ့ကနှ်စဖ်က ်ထပခနှစဖ်ကက်ို အစုံချ၍ ထပပးပခင်း။ run

စန်ုထပါက၂် ကကိ ယင်းသိုထ့ပပးသည။် run

စန်ုလီ န ပမစရုိ်းကိုစန်ု၍ အညာမှတိုကခ်တလ်ာထသာ ထလ။ထပမာကဘ်ကမှ်တိုကခ်တလ်ာထသာ ထပမာကထ်လ။ upwind

စနု ့၁် ကကိ အထေကသ်ိုန့ှုတခ်မ်းကို စကူကထေားသည။် pout

စန်ု၂့ န အလုိမကျမနှစသ်ကအ်ပ်သညက်ို ပပထသာအမူအရာ။ pout

စန်ု၃့ ကကိ ထမျှာ်လင့်ဆုိင်းင့ံသည။် ရပ်နားထမျှာ်င့ံသည။် ထစာင့်ဆုိင်းသည။် wait

စနု ့ဖ်က် ကကိ cuckolding

စန်ုး န ပထယာဂပညာပဖင့် သတူစပ်ါးအားဒုေက္ခပဖစထ်အာင် ပပုလုပ်တတထ်သာ ထမှာ်အတတပ်ညာ။ witchery/black magic

စန်ုးကျ ကကိ raven

စန်ုးပထလ န စန်ုး၊တထစ္တစသညတ်ိုက့ဲ့သို အထမှာင့်ပထယာဂတစမ်ျို း။ witchcraft

စန်ုးပလီပန်း န home spirit flower

စန်ုးပူး ကကိ စန်ုးအတတပ်ညာပဖင့်တစစ်ုံတစထ်ယာကထံ်ေတင်ွ ဝင်ထရာကက်ပ်သည။် bewitch

ထပခထထောကနှ်စထ်ချာင်းနှင့် (တငပိုင်နက်) ခုန်၍ ကန်သည။် စဉ်

(ဥပစာ) ထထောကထ်ေားစာနာမှုမယှိပဲ ဖဲကကဉ်ထွေကခွ်ာသာွးသည။် စဉ်

မျကစ်နှိစဘ်ကစ်လံုး ကယွသ်ည။် ပျကသ်ည။် ကန်းသည်. စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လံုးလံုး(နစပ်မုပ်ထပျာကက်ယွလ်ျက်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မိန်းမနှင့် ထယာကျ်ား( ကျူးလွန်ထကကာင်း၊ ချစက်ကို ကထ်ကကာင်း) စပ်ွစွဲပခင်းကို ပပုသည။် စဉ်

စဉ်

(တစစ်ုံတစခု်ထသာ အစာအဟာရကို) အလွန်စားချင်အားကကးီပခင်းပဖစသ်ည။် တပ်မကပ်ခင်းပဖစသ်ည။် ၂၊ မထိေန်းနုိင်မသမ်ိးနုိင်
ထလာကထ်အာင် အာသာဆန္ဒပပင်းထေန်သည။် ငမ်းငမ်းတက ်စားချင်သည။် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အမ်ိနတက်ို ပူထဇာ်ပ,သရာတင်ွ ပါဝင်ထေည့်သင်ွးရထသာ ပန်းတစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်
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စန်ုးပင်လယ် န အမ်ိကိုထစာင့်ထရာှကသ်ညဟ်ဆုိုထသာ အမ်ိထစာင့်နတတ်စမ်ျို း။ home spirit  

စန်ုးပပူ ကကိ black sheep

ကကိ

န none

ကကိ

စန်ုးဖမ်းရပ်ိဖမ်း ကကိ

စန်ုးမ န witch

စန်ုးမီးထတာက် ကကိ ညအခါ စန်ုးများသည ်ပညာအစမ်ွးပဖင့် မီးထရာင်ကဲ့သို ့လမတသ်ည။် ridiant

စို

စို နဝိ ဂွမ်းထဲေသို ့ထရသိုမ့ဟတု ်အရညစ်ိုစတွဝ်င်ထရာက၍် ရှိထနထသာ။ wet

စိုစစိိုစ၁ိ ကကဝိိ လုပ်ရုိးလုပ်စဉ်ထေက ်ထနှးထကးွထလးလံစာွ။ စတိမ်ပါလကမ်ပါပဲ။ ထအးစထိအးစက။် in a vague manner

စိုစစိိုစ၂ိ ကကဝိိ ပွင့်လင်းပပတသ်ားပခင်းမယှိပဲ။ မဝ့ံမရမဲျို သပ်ိထေားလျက။် မပွင့်မလင်းပဲ။ in a vague manner

စိုစိုဖပ်ဖပ် ကကဝိိ စိုစတွလ်န်းဆန်းထသာ အားပဖင့်။ fresh

စိုစန်ွး နဝိ ထရ၊အရညစ်ိုသညလ်ညး်မဟတု၊် ထပခာကသ်ညလ်ညး်မဟတုထ်သာ။ wet

စိုပပည် နှဝိ စညပ်င်တိုးပွားဖံွင့ဖိုးထသာ။ develop

စိုရစီိုရာွး ကကဝိိ ဆံပင် အဝတစ်သညအ်စန်ွးအငမိတစ်သည ်မသပ်မရပ်ပဖစလ်ျက။် ပံုပန်းအထနအထေား ဟန်မကျသညပ်ဖစ၍်။ unneat

စိုရစီိုရမမ်း၁ ကကဝိိ ထရ၊ အရည ်စိုစတွလ်ျက။် wet

စိုရစီိုရမမ်း၂ နဝိ ထရသိုမ့ဟတု ်အရညမ်ျားစာွ စတွစ်ိုထနထသာ။ wet

စိုအအိိ နဝိ မစိုမထပခာကပ်ဖစထ်သာ။ စိုထုိေင်းထသာ။ wet

စို၁့ ကကိ နုိရ့ညက်ို ခံတင်ွးထဲေသို ့စပ်ုယသူည။် suck

စို၂့ န ဖားထအာင်းထသာတင်ွး။ pit

စို၃့ န sharp

စိုခ့တ၁် ကကိ exclamation

စိုခ့တ၂် ကကိ none

စိုခ့တ၃် ကကိ sound of parasite

စိုခ့တ၄် ကကိ strike in

စိုစ့ို ့ န wish

စိုစ့ိုပ့မည် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ကို ပပင်းပပစာွလုိလားနှစသ်ကထ်တာင့်တထသာ အလုိဆန္ဒထပါ်ထပါကသ်ည။် wish

စိုစ့ိုခ့တ် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ကို ပပင်းပပစာွလုိလားနှစသ်ကထ်တာင့်တထသာ အလုိဆန္ဒထပါ်ထပါကသ်ည။် wish

စိုတ့ပုိ ့ ကကဝိိ ထဖာထဖာသသီ။ီ များများစားစား။ ထလာကထ်လာကင်င။ plenty

စဉ်

စန်ုးအတတပ်ညာပဖင့် ထဘးရန်၊ အထနှာင့်အယကှ၊် အဖျကအ်ဆိးတိ့ုကို ပဖစထ်စသည။် စန်ုးအတတပ်ဖင့် ထဘးအန္တရာယက်ို 
ပပုသည။် စဉ်

စန်ုးဖမ်းဖမ်း
လ့ုိ၁

ဤကဲ့သိ့ု ဟတုထ်လတန်ရာ၏ ဟ ုမှန်းဆ၍ ထပပာသညမ်ဟတု ်။ မဟတုမ်မှန်ပဲ စပ်ွစွဲထပပာသည။် ၂၊ထေင်ပမင်ယဆူချကပ်ဖင့် 
ထပပာသည။် ၃၊ မစဉ်းမစား မဆင်မပခင်ပဲ ထပပာသည။်၄၊  စမ်းတဝါးဝါး။မတမိကျ။ ထသချာပခင်းမယှိပဖစသ်ည။်

indistinctly/
uncertainly စဉ်

စန်ုးဖမ်းဖမ်း
လ့ုိ၂ (အရပ်)ခုပမင်ခုထပျာက်(လျင်လျာမှု)၌ သုံးထသာ စကားလံုး။ စဉ်

စန်ုးဖမ်းယမ်း
ဖမ်း

ဤကဲ့သိ့ု ဟတုထ်လတန်ရာ၏ ဟ ုမှန်းဆ၍ ထပပာသညမ်ဟတု ်။ မဟတုမ်မှန်ပဲ စပ်ွစွဲထပပာသည။် ၂၊ထေင်ပမင်ယဆူချကပ်ဖင့် 
ထပပာသည။် ၃၊ မစဉ်းမစား မဆင်မပခင်ပဲ ထပပာသည။်၄၊  စမ်းတဝါးဝါး။မတမိကျ။ ထသချာပခင်းမယှိပဖစသ်ည။်

indistinctly/
uncertainly စဉ်

ဤကဲ့သိ့ု ဟတုထ်လတန်ရာ၏ ဟ ုမှန်းဆ၍ ထပပာသညမ်ဟတု ်။ မဟတုမ်မှန်ပဲ စပ်ွစွဲထပပာသည။် ၂၊ထေင်ပမင်ယဆူချကပ်ဖင့် 
ထပပာသည။် ၃၊ မစဉ်းမစား မဆင်မပခင်ပဲ ထပပာသည။်၄၊  စမ်းတဝါးဝါး။မတမိကျ။ ထသချာပခင်းမယှိပဖစသ်ည။်

indistinctly/
uncertainly စဉ်

စန်ုးအတတပ်ညာ(ထလာကအီတတပ်ညာ) ကိုတတထ်သာ မိန်းမ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပျဉ်ချပ်နှစခ်ျပ်စပ်ရာတင်ွလညး်ထကာင်း၊ တခံါးထဘာင်တင်ွ လညး်ထကာင်း၊ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထပါကအ်ထခါင်းတင်ွ
လညး်ထကာင်းရုိကသ်င်ွးအသုံးချသည့် သစခ်ကျွေန်၊ ဝါးခကျွေန်။ (သစစ်ိ့ု၊ဝါးစိ့ု) စဉ်

(ဝမ်းနညး်မှု၊ အံ့ဩမှု၊ သနားမှု ၊ အားကျမှု၊ နာကျင်မှုစသညတ်ိ့ု ပဖစထ်ပါ်လာထသာ အခါ) ပါးစပ်မှ'စိ့ုစိုစိ့ု'ဟထူသာအသကံို 
ပပုသည။် စဉ်

(ထပပးသာွးထသာ ကကျွေ၊ဲ နွားစသညက်ို ရပ်တန့်ထစရန်) စိ့ုစိ့ုစိ့ု ဟထူသာ အသကံို ပပုသည။် စဉ်

အမ်ိထပမှာင်'စိ့ုစိ့ုစိ့ု 'ဟထူသာအသကံိုပပုသည။် စဉ်

အထပါကအ်ထခါင်းထဲေသိ့ု သစခ်ကျွေန်၊  ဝါးခကျွေန်(သစစ်ိ့ု၊ဝါးစိ့ု) ကိုရုိကသ်င်ွးသည။် စဉ်

ပပင်းထေန်ထသာ ထတာင့်တပခင်း။ အလုိ။ အာသာ။ ဆန္ဒ။ နှထပမာတ,သထသာအခါစသညတ်ိ့ု၌ ပပုထသာအသ။ံ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်
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စိုထုိ့ေး ကကိ sound

စိုး ကကိ စမံီအပ်ုချုပ်သည။် ၂၊ အာဏာပုိင်အပဖစပ်ဖင့် ထိေန်းသမ်ိးကကးီကကပ်အပ်ုချုပ်သည။် govern

စိုးစိ န don’t worry

စိုးစစီီ ကကိ င့ဲညာှထထောကထ်ေားစရာတစခု်ခုအတကွ ်စိုးရမ်ိထကကာင့်ကကမှုပဖစသ်ည။် worry

စိုးစိုကက်ိုက် ကကဝိိ ကိုယခ်န္ဓာတင်ွ မခံချမိခံသ ထပျာကတ်စခ်ါထပါ်တစလှ်ည့်ကိုကခဲ်နာကျင်ထသာ အားပဖင့်။ ache

စိုးစံ ကကိ တိုင်းပပညနုိ််င်ငံကို အပ်ုချုပ်၍ မင်း၏စညး်စမ်ိကို သုံးထဆာင်ခံစားသည။် govern

စိုးတိုက် ကကိ ထခွးကို ကိုကထ်အာင်၊ ထဟာင်ထအာင် လှံုထ့ဆာ်ထပးသည။် stimulate

စိုးပုိင် ကကိ ကကးီမှူးအပ်ုချုပ် ထိေန်းသမ်ိးသည။် govern

စိုးမုိး ကကိ ကကးီမှူးအပ်ုချုပ် သည။် ကကးီကကပ်ကပ်ွကသဲည။် မင်းအပဖစ ်စိုးစအံပ်ုချူပ်သည။် govern

စိုးမုိးကရ ကကဝိိ အားယှိအားမ့ဲ။ နုိင်တကစ်းီနင်း။ ကကမ်းကကုတရ်ကစ်ကစ်ာွ။ ဖိနိှပ်ညဉ်ှးပန်းလျက။် နုိင်လုိမင်းထေက။် bully

စိုးရမ်ိ၁ ကကိ ထကကာင့်ကကသည။် စတိနှ်လံုး ဆင်းရပဲင်ပန်းနွမ်းရသိည။် worry

စိုးရမ်ိ၂ န ထကကာင့်ကကပခင်း။ စတိနှ်လံုး ဆင်းရပဲင်ပန်းနွမ်းရပိခင်း။ worry

စိုးရမ်ိတကာ န ထကကာင့်ကကစိုးရမ်ိစရာများ ပဖစထ်ပါ်လာပခင်း။ worry

ကကဝိိ ပဖစင်ပီးပဖစလ်တ္တ အံမှုတိုအ့တကွ ်စိုးရမ်ိပခင်း၊ သသံယပဖစပ်ခင်းတိုနှ့င့်ယဉ်ှ၍ အလွန်စတိမ်တညမ်ငငိမ်ပခင်း ကို ခံစားရထသာအားပဖင့်။ worry/doubt

စွ

စ၁ွ စညး် ပုိလွန်ထသာ အဓိပ္ပါယက်ိုပပထသာစကားလံုး။ more

စာွ၁ န that

စာွ၂ န တင်ပါးနှစဘ်ကအ်သားစိုင်။ တင်ဆံု။ hip

စာွ၃ န what

ကကဝိိ ထမာကထ်မာကမ်ာမာထသာ စကားကို ကျယထ်လာင်စာွ ထပပာဆုိလျက။် loud-mouth

ကကဝိိ စာွကျယစ်ာွကျယ။် စာွထလာင်စာွထလာင်။ loud-mouth

စာွချင့် စညး် သလုိိသကူ မညသ်ည့်အရာပဖစသ်ညက်ို ထမးပမန်းရာ၌ သုံးထသာ အထမးစကားလံုး။ what

စာွတုံးထပါင်း ကကဝိိ ထလးဘကတ်ာွးလျက ်ဦးထခါင်းကိုထအာကငံု် ့ငပီး တင်ပါးကိုအထပါ်သို ့ထပမှာကတ်င်လျက။် crawl

စာွပုိင် စညး် မညသ်ိုထ့သာနညး်ပဖင့် ပပုမူထဆာင်ရကွသ်ညက်ို ထမးပမန်းရာ၌သုံးထသာ အထမးစကားလံုး။ how

ကကဝိိ အရင်းသညအ်ဖျား အဖျားသညအ်ရင်း ထပပာင်းပပန်ပဖစလ်ျက။် ၂၊ အစအီစဉ် အထနအထေား အစဉ်အလာဆန ့က်ျင်လျက။် opposite

စာွထရာင် စညး် randomly

ကကဝိိ ထနရာတကာတင်ွ ဩဇာလမမ်းမုိးပခယလှ်ယလ်ျက။် ဝင့်ဝါဂုဏထု်ေတပ်လမား၍။ proud

စာွလဲ၁ စညး် repeat

စာွလဲ၂ န ထပျာ်ရမင်လုိသည့် သထဘာပဖင့် ကျစီယထ်ပပာဆုိထသာ စကားလံုး။ fun

ကကဝိိ စာွကျယအ်ာကျယ။် စာွထလာင်စာွထလာင်။ loud-mouth

အမ်ိထပမှာင်'စိ့ုစိ့ုစိ့ု 'ဟထူသာအသကံိုပပုသည။် စဉ်

စဉ်

ဘာမှစိုးရမ်ိထကကာင့်ကကမှု (မပဖစပ်ါနှင့်) ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စိုးရမ်ိတ
ထကကာင်း စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ကိုအမညမ်ထဖါ်ထုေတပဲ် ညမန်ပပလုိသည့်အခါတင်ွ တွဲ၍သုံးသည ်စကားလံုး။('ထုိေစာွ၊ ထအစာွ' စသညပ်ဖင့်သုံး
သည။်)၂။(မိမိ) ပုိင်ဆုိင်ထသာ အရာဝတ္ု ။ စဉ်

စဉ်

ဘာ-ဘာလဲ'ဟထူသာ အထမးစကား။(စာွ၊စာွလ ဲစသညပ်ဖင့် သံုးနှုန်းသည။်) စဉ်

စာွကျယ်
အာကျယ် စဉ်

စာွကျယထ်အာ်
ကျယ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စာွပပန်ထဂါင်း
ပပန် စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ စကားကိုထပပာရာ၌ သကဲွဲထအာင်မကကားလုိကရ်သည့်အတကွ ်ထနာကထ်ေပ်ထမးပမန်းရာ၌ သုံးထသာ အထမး
စကားလံုး။ စဉ်

စာွရကာထမာ်ရွ
ကာ စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ စကားကိုထပပာရာ၌ သကဲွဲထအာင်မကကားလုိကရ်သည့်အတကွ ်ထနာကထ်ေပ်ထမးပမန်းရာ၌ သုံးထသာ အထမး
စကားလံုး။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စာွထလာင်ဘာ
ထလာင် စဉ်
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ကကဝိိ စာွကျယစ်ာွကျယ။် စာွကျယထ်အာ်ကျယ။် loud-mouth

စာွလိပ်လက် ကကဝိိ none

စာွလှုပ်ငှက် န အငမီးကို အငမဲတမ်းလှုပ်ထနသည့်  ငှကတ်စမ်ျို း။ a kind of bird

စွိ့

စွိ့ ကကဝိိ လျင်ပမန်ထသာအားပဖင့်။ fast

စွိ့ ကနဲ ကကဝိိ ခဏချင်းအားပဖင့်။ အမှတမ်ထေင်ပဖစထ်ပါ်ထသာအားပဖင့် ။ တမုဟတုခ်ျင်း။ immediately

စွိ့ စွိ့ ထသျှ နဝိ ထသးငယပိ်န်ခကျွေန်ထသာ။ thin and sharp

စွီး န အနီကို အထူေးပပုထသာ အထရာင်။ red

စွီးစွီး၁ န အနီထရာင်ကို အထူေးပပု၍ ထပပာထသာစကားလံုး။ red

စွီးစွီး၂ ကကဝိိ နီရထဲသာ အထသးွအထရာင် စိုပပညထ်တာကပ်လျက။် shine

ထစထွစာင်း ကကိ အနညး်ငယ ်တမ်ိးသည။် ယမ်ိးသည။် ယွဲသ့ည။် လဲွသည။် sway

စွဲ

စွဲ ကကိ prosecute

စွဲကိုင် ကကိ လကပ်ဖင့်ငမဲပမံစာွ ဆုပ်ထေားသည။် မလှုပ်မထရွ ခုိ့င်မာစာွ စွဲထဆာင်ထေားသည။် hold

စွဲကပ် ကကိ ငငိတယွထ်နသည။် တပ်မကသ်ည။် lust

စွဲချက် န တရားရံုးတင်ွ စွဲဆုိထသာ တရားမှုခင်း၏တစစ်ုံတစခု် ပဖစပ်ျကမ်ှု အပခင်းအရာ။ charge

စွဲဆုိ ကကိ တရားသပဖင့် စရီင်ဆံုးပဖတသ်ညက်ို လုိလားသကူ တရားရံုးတင်ွ ထလျှာကထ်ေားအမှုလုပ်သည။် prosecute

စွဲမက် ကကိ တယွတ်ာသည။် ကပ်ငငိစွဲလမ်းသည။် attachment

စွဲငမဲ ကကိ မလှုပ်မရာှး မယိုင်မနဲ ့ပဖစသ်ည။် stable

စွဲထလာင် ကကိ မီးအပူရှိန်ပဖင့် ထလာင်ကကျွေမ်းသည။် burn

စွဲလမ်း ကကိ တယွက်ပ်သည။် တပ်စန်ွးသည။် ၂၊ စတိ၏်ကျကစ်ားရာ အာရံုထဲေတင်ွ လွန်မင်းစာွ ကပ်ငငိသည။် attachment

စယွ်

စယွ် န fang

စယွစ်ုံ၁ န ပဖူထဖွးလျကထ်ရှ သ့ိုရ့ညှလ်ျားစာွထကာ့တကထ်နထသာ အစယွနှ်စထ်ချာင်းယှိထသာဆင်။ elephant tusk

စယွစ်ုံ၂ န ယင်းသိုထ့ပပးသည။် run

စယွထ်တာ်၁ န ဗုဒေ္ဓဘရုားရင်ှ၏ သာွးအစယွ။် fang

စယွထ်တာ်၂ န a kind of flower

စယွထ်ရာင်ပပ ကကိ ထကကာကမ်ကဖွ်ယထ်ကာင်းထသာ အမူအရာ၊ အပခင်းအရာကို ပပသည။် terrible behaviour

စယွသ်ည် န shark fangs

စကွ်

စာွထလာင်အာ
ထလာင် စဉ်

ဘသဲတ္တဝါသာွးသကဲ့သိ့ု တင်ပါးကို လှုပ်၍လှုပ်၍ (သာွးသည်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(တပ် ) အခုိင်အမာတညထ်နသည။် ၂၊ ကပ်ငငိတယွထ်နသည။် ၃၊ အငမဲတထစပပုလုပ်သည။် ၄၊ အကျို းယှိယှိသုံးစွဲသည။် ၅၊ ယိုးစပ်ွ
သည။် စပ်ွစွဲသည။် ၆၊ အခုိင်အမာ(တပ်) တညထ်နသည။် ၇၊ အထကကာင်းပပုသည။်၈၊ တရားရံုးတငွ ်အမှုလုပ်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လမသာွးကဲ့သိ့ု သာွးနှစဘ်ကထ်ပါကထ်နထသာ ငါးမန်း၏ရညှထွ်ေကထ်နထသာ နှုတသ်းီ။ အစယွ။် ၂၊ ထခမ၏အဆိပ်တညယ်ှိထနထသာ 
သာွး။ ၃၊ တစစ်ုံတစရ်ာမှ ထရှ့သိ့ုထငါ၍ ထုိေးထွေကထ်နထသာ အရာ။ ၄။ ဆင်၏ခံတင်ွးမှ အပပင်သိ့ုခကျွေန်၍ထကာ့ထွေကထ်နထသာ ရညှထ်သာ
အရာ။ ၅။ လူတိ့ု၏ ထရှ့သာွးနှင့် အသံာွးကကားရှိထလးထချာင်းထသာ သာွး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အရကွရ်ညှရ်ညှခ်ကျွေန်ခကျွေန်ပန်းငံုထွေကစ်တင်ွ ပဖူထဖွး၍ သာွးအစယွနှ်င့်တထူသာ ထမမးကကို င်သည့် ပန်းတစမ်ျို း ။ ထငွပန်း။ (အပဖူ၊ အနီ၊ 
အဝါ၊ အထပပာကစ်သည ်ကွဲပပားလျကရ်ှိသည်)။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ငါးမန်း၏ ရညှထ်သာနှုတသ်းီဖျားတင်ွပါသည့် နှစဘ်ကသ်ာွးလမနှင့်တသူည့် (နှာရုိးထွေကထ်နထသာ) ငါးမန်းစယွ။် စဉ်
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စကွ် ကကိ add

စကွစ်ကွ ် ကကဝိိ row

စင့်ွ

စင့်ွ ကကိ concentrate

စင့်ွစင့်ွ နဝိ အလွန်ပမင့်မားထသာ။ တည့်မတထ်သာ။ steep

စင့်ွစင့်ွငွားငွား ကကဝိိ အလွန်ပမင့်မားစာွ။ steeply

စင်ွးစင်ွး ကကဝိိ တစစ်ံု တစခု်ကို ဦးတည၍် အထရးတကကးီ သတုထ်ပခတင်ထပပးသာွးသကဲ့သို ့ထလျှာကသ်ည။် rush

စတွ်

စတွ၁် နဝိ ထရသိုမ့ဟတု ်တစခု်ခုထသာ အရညပ်ဖင့် စတွစ်ိုထသာ။ wet

စတွ၂် န a kind of tool

စတွက်နဲ ကကဝိိ သကွလ်ကလ်ျင်ပမန်စာွ။ တမဟတုခ်ျင်း။ ရုတတ်ရက။် suddenly

စတွက်ရာ န ထထွေထထွေရာရာ။ အမျို းမျို းအဖံုဖံု။ various

စတွက်ရာထသျှ န ယဉ်ှဖကတ်စစ်ုံတစရ်ာထေက ်အရယွပ်မာဏမကကးီထသာ အရာ။ ၂၊ ထသးငယထ်သာ အထရးမပါထသာ အရာ။ smaller than

ကကဝိိ မညသ်ည့်အရာကိုမျှ တကိျစွဲငမဲစာွမယှိပဲ အလဲအလှယအ်ားပဖင့်။ vary

စတွစ်တွ် ကကဝိိ unstablely motion

စတွပီ်စတွပ်က် ကကဝိိ drop slightly

စတွပီ်စတွပ်ပက် ကကဝိိ drop slightly

စတွဖ်ား န sleigh

န without intention

န ထပခဦးတည့်ရာ။ ရညမှ်န်းချကမ်ယှိ ဆုိကထ်ရာကသ်မျှ ကကုံရာထနရာ။ randomly

စပ်ွ

စပ်ွ ကကိ တစစ်ံု ံတစခု်ထသာ အထပါကက်ဲ့သို ့တစစ်ုံတစခု်ကိုထရာကထ်အာင် သတွသ်င်ွးသည။် put in

စပ်ွထချာင်း န တစစ်ုံတစခု်ကို စပ်ွသင်ွးထေားရထသာ အထခါင်းပါသည့် အထချာင်းတ။ံ stick

စပ်ွစွဲ ကကိ မဟတုသ်ညက်ို ဟတုဟ်န်ကဲ့သို ့ထပဖာင့်ထပဖာင့်တန်း ထပပာဆုိသည။် charge

စပ်ွစပ်ွရပ်ွရပ်ွ ကကဝိိ အန္တရာယက်ို မရွံမထကကာက ်ရရဲင့်စာွတိုးဝင်စနွ ့စ်ားလျက။် bravely

စပ်ွစပ်ွလွပ်လွပ် ကကဝိိ ထတွ ဆံု့ကကုံကကို ကထ်သာအားပဖင့် ။ တစစ်ုံတစခု်ထဆာင်ရကွရ်ာတင်ွ အဆင်သင့် ။ ကအံားအထလျာက။် ready

စပ်ွတာ၁ န သိုးထမမး၊ နုိင်လွန်စသညတ်ိုပ့ဖင့် ရကလု်ပ်ထေားထသာအထနွးထေညအ်ကအင်္ကျတစမ်ျို း။ ဆွယတ်ာ။ sweater

စပ်ွတာ၂ န ပုိကဆံ်တစပ်ပား၏ ထလးပံုတစပံု်။ quarter

စပ်ွတာ၃ န တစထ်ေညရ်ာတညး်။ တစထ်ေပ်တညး်။ တသထဝမတမ်ိး။ clone

စပ်ွတာပုိက် ကကိ ခကျွေတစ်ပ်ွတသူည။်အလွန်တသူည။် clone

တစထ်ပါင်းတညး်ထရာထေည့်သည။် ထေပ်၍ပဖည့်သင်ွးသည။် ၂၊(သတူစပ်ါးကမလုိလားပဲနှင့် သမူျားကစိတ္င်ွ)ဝင်ထရာကထ်ေတ်ုထဖါ်
သထိစသည။် စဉ်

(ထလှကို လျင်ပမန်စာွ စကွစ်ကွ်) ထလှာ်ခတသ်ာွးလျက။် စဉ်

အလွန်ပမင့်မားသည။် တည့်ထပဖာင့်သည။် ၂၊ (တစစ်ုံတစခု်ထသာအသကံို နားပဖင့်စင့်ွလျက်) အာရုံ၌သကဝ်င်သည။် စတိကုိ်
စးူစိုကသ်ည။် စတိဝ်င်စားသည။် ထလျာကပ်တသ်င့်ပမတသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သစသ်ားကို သုံးထထောင့်ခပ်ထကာ့ထကာ့ ပပုလုပ်ထေားထသာ အရာ။ ၂၊ တစစ်ုံတစခု်တင်ထဆာင်၍ ဆဲွငင်သယယ်ထူသာအရာ။ 
(များထသာအားပဖင့် ဘရုားဆင်တရုုပ်ကို သယယ်ရူာ၌ စတွက်ိုသုံးသည်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စတွက်ရစိတွ်
ကရာ စဉ်

တညတ်ညတ်ံ့တံ့မယှိပဲ။ ငငိမ်သကတ်ညက်ကညမ်ှုမယှိပဲ သာွးလာလှုပ်ရာှးလျက။် ဣထနန္ဒမရ ဂနာမငငိမ်သာွးလာလှုပ်ရာှးလျက။် ၂၊ 
မကကာခဏတိုကတ်န်ွးထပပာဆုိလျက။် စဉ်

(ထရ) အနညး်ငယယ်ှိလျက။် စဉ်

(ထရ) အနညး်ငယယ်ှိလျက။် စဉ်

သစသ်ားကို သုံးထထောင့်ခပ်ထကာ့ထကာ့ ပပုလုပ်ထေားထသာ အရာ။ ၂၊ တစစ်ုံတစခု်တင်ထဆာင်၍ ဆဲွငင်သယယ်ထူသာအရာ။ 
(များထသာအားပဖင့် ဘရုားဆင်တရုုပ်ကို သယယ်ရူာ၌ စတွက်ိုသုံးသည်)။၃။ ထအာကက်သစသ်ားတံုးခံ၍ ဆဲွငင်ယရူထသာ အရာ။ စဉ်

စတွမိ်စတွက်
ရာ၁

အစအီစဉ်မယှိ ထပပာမိထပပာရာထပပာထသာ စကား။ ၂၊ ရညရ်ယွမ်ယှိပဲ လုပ်မိလုပ်ရာလုပ်ကိုင်ထသာ အလုပ်။ ၃၊ထပါကက်ရထတးွထတာ
ကကစံညခ်ျက။် စဉ်

စတွမိ်စတွက်
ရာ၂ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်
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စပ်ွတူ ကကိ အသင်ွအပပင်၊ အထရာင်အထသးွ စသညတ်စမ်ျို းတညး်ကဲ့သိုပ့ဖစသ်ည။်ဆင်တသူည။် similar

စပ်ွတိုက် န ဆင်တယူိုးမှား အလွန်တထူသာ အပဖစ။် clone

စပ်ွတံ န တစစ်ုံတစခု်ကို စပ်ွသင်ွးထေားရထသာ အထခါင်းပါသည့် အထချာင်းတ။ံ stick

စပ်ွထုိေး န vest

စပ်ွပီစပ်ွတိုက၁် ကကိ အသင်ွအပပင်တထူယာင်ယှိသည။် lookalike

စပ်ွပီစပ်ွတိုက၂် န အသင်ွအပပင်၊ ပံုပန်းသဏ္ဍာန်။ အရပ်ိအက။ဲ အဆင်။ shape

စပ်ွပီစပ်ွပုိက၁် န အသင်ွ။ ပံုစ။ံ တနုိုင်ထသာအသင်ွ။ အထယာင်။ fake

စပ်ွပီစပ်ွပုိက၂် န အစစမ်ဟတုထ်သာ။ အတအုပပဖစထ်သာ။ imitation

စပ်ွပုိက် န ဆင်တယူိုးမှား အလွန်တထူသာ အပဖစ။် clone

စပ်ွဖိနပ် န ထပခဖမုိလံု့ထအာင်စပ်ွ၍ ဝတရ်ထသာ သားထရဖိနပ်တစမ်ျို း။ဘပ်ွဖိနပ်။ boot

စွံ

စွံ ကကိ ကန်ုပစည္း်ထရာင်း၍သကွသ်ည။် ဝယရ်န် လူများထရာကရ်ှိသည။် good sale

စန်ွ

စန်ွ၁ န မျကခ်မ်းတင်ွထပါကတ်တထ်သာ အဖုအပိမ့်။ trachoma

စန်ွ၂ ကကိ မျကခ်မ်းတင်ွ နာကျင်တတထ်သာ အဖုအပိမ့်ထပါကသ်ည။် trachoma

စန်ွ၃ န fish

စန်ွ၄ န kite

စန်ွထဂါင်း န သစပ်င်ကကးီများတင်ွ တယွက်ပ်၍ ထပါကထ်နတတထ်သာ ဥပင်ကကးီတစမ်ျို း။ name of plant

စန်ွထတာင်ဝဲ ကကိ

စန်ွပထလာင် န အန်ုးပင်၊ ထေန်းပင်နှင့်တ၍ူ အသးီခပတသ်ပ်ိလျကသ်းီငပီး ချို ထသာအရသာယှိထသာ အပင်တစမ်ျို း။ name of plant

စန်ွပုတ် န ထကာင်းကင်မှထနငပီး ကကက၊် ကကက၊် ငှကစ်သညတ်ိုက့ို တစဟ်န်ုတညး်ထုိေးသတုယ်ကူာ စားထလ့ယှိထသာ စန်ွအကကးီစားတစမ်ျို း။ osprey

စန်ွပန်း န ထဆးဖကဝ်င်သည့် ချုံပန်းပင်တစမ်ျို း။ herbal

စန်ွမစန်ွဝဲတမ်း န a kind of game

စန်ွရဲ န osprey

စန်ွလကသ်ညး် န hook

န ထကျာကမ်ျကရ်တနာတိုက့ို ခုိင်ငမဲထစရန် ကပ်ုထေားထသာအခကျွေန်။ ခကျွေန်ထွေကထ်နထသာအရာ။ sharp

စနွ ့် ကကိ leave

စနွ ့က်ကဲ ကကိ ဒေါနပပုသည။် ထပးလှူသည။် ။ offer

စနွ ့ခွ်ာ ကကိ ဂရုမစိုကပဲ်ထေားသည။် ထရာှင်ခွာသာွးသည။် left

စနွ ့စ်ား ကကိ ရင်ဆုိင်ထတွ က့ကုံရမည့် ထဘးအန္တရာယတ်ိုက့ို အထလးမထေားပဲထရှ သ့ိုတ့ိုး၍သာပဖစထ်ပမာကထ်အာင် လုပ်ထဆာင်သည။် risk

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဝတလ်ျှင်ကျယ၍် သာွးထသာ ထယာကျ်ားဝတအ်တင်ွးခံ။ (ထခကျွေးခံ) အကအင်္ကျတစမ်ျို း။ စပ်ွကျယ။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဝုိင်းပပားထသာ ကိုယထ်ေညနှ်င့်(လိပ်ထကျာကမ်ျို းနွယဝ်င်) ရညှထ်သာအငမီးတယံှိထသာ အထကကးမ့ဲထရထနငါးတစမ်ျို း။ စဉ်

ကကကင်ယ၊် ငှကင်ယတ်ိ့ုကို ထပခသညး်ပဖင့်ထုိေးကပ်ု၍ စားမျို တတထ်သာ ငှကတ်စမ်ျို း။ ၂။ စက္က ကို ဝါးကိုင်းတတံိ့ုပဖင့် ပပုလုပ်၍ 
ဆုိင်းကကို းတပ်ကာ ထလထဲေတင်ွလမင့်ကစားရထသာ အရာ။ စဉ်

စဉ်
(စန်ွအထတာင်ပဖင့် ခတ၍် ပျဝဲံသကဲ့သိ့ု) အဝတအ်ထေည၊် ပုဆုိး၊ သကမင်္ဂန်း စသညတ်ိ့ုကို ခပ်ယန်ွးယန်ွး၊ ထစာင်းထရမထရမဝတဆ်င်
သည။် (ယင်းသိ့ု ဝတဆ်င်ထေားထသာ အဝတပု်ဆုိး၊ သကမင်္ဂန်းစသညတ်ိ့ု၏ အစန်ွအဖျားသည ်ထလသတုထ်သာအခါ တလှုပ်လှုပ်တ
ရရွ ွလှုပ်ရာှးထနသည။်)

pull up the hem of 
one’s skirt စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
တစထ်ယာကက် ကကကမ်လုပ်၍ ကကကင်ယလု်ပ်သတူိ့ုက ကကကမ်ကကးီလုပ်သ၏ူ ခါးကို အဆင့်ဆင့်ဆဲွထေားကကရသည။် ထနာကတ်စ်
ထယာကက်စန်ွလုပ်၍ လကနှ်စဖ်ကက်ို စန်ွ၏ အထတာင်ဝဲသကဲ့သိ့ု ပပုလုပ်ငပီးလျှင် 'စန်ိငယ်' ဆုိ၍ ကကကင်ယမ်ျားကို ထုိေးသတု်
သည့် ပံုဟန် ကစားနညး်တစမ်ျို း။၂၊ ကစားနညး်တစမ်ျို း။ စဉ်

လျင်ပမန်စာွပျသံန်းနုိင်ငပီး ကကက၊် ကကက၊် ငှကစ်သညတ်ိ့ုကို တဟန်ုတညး် ရုတတ်ရကထုိ်ေးသတုတ်တထ်သာ မျကစ်အိပမင်သန် 
လျင်ပမန်သည့် သမ်ိးငှကတ်စမ်ျို း။ စဉ်

ကကျွေ၊ဲ နွားတိ့ု၏ အငမီးဖျားတင်ွ စန်ွ၏ ထပခသညး်ကဲ့သိ့ု ထကာကထ်ကာကထ်ကးွထကးွ ပါထသာ ကကျွေ၊ဲ နွား တိ့ုကိုထပပာဆုိသုံးနှုန်းထသာ 
စကားလံုး။ စဉ်

စန်ွလကသ်ညး်
ကပ်ု စဉ်

လုိအပ်ချကမ်ယှိသညတ်ိ့ုကို အပခားတစထ်နရာသိ့ုထရာကထ်အာင် ပစသ်ည။် တစစ်ုံတစရ်ာကို ရယထူစသည။် ၃၊ တစစ်ုံတစခု်အတကွ ်
တစစ်ုံတစခု်ကိုလကလ်မတသ်ည။် ပုိင်ဆုိင်ထသာ ပစည္း်ခံစားခွင့်စသညတ်ိ့ုကို လကလ်မတ်(စန့်ွလမတ်) သည။် ၄၊ ပစည္း်ဥစာ္တိ့ုကို
ထေားခ့ဲ၍ မူလထနရာမှ အပခားတစထ်နရာသိ့ု ဖဲခွာသာွးသည။် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်



.

စနွ ့ပ်စ် ကကိ လုိအပ်ချကမ်ယှိသညတ်ိုက့ို အပခားတစထ်နရာသိုထ့ရာကထ်အာင် ပစသ်ည။်လမင့်ပစသ်ည။် throw

စနွ ့ပ်ယ် ကကိ ရကရ်ကစ်ကစ်က ်ကင်းပပတသ်ည။် ၂၊ဖဲကကဉ်သာွးသည။် ဂရုမစိုကပဲ်ထေားသည။် ၃၊ကကဉ်သည။် ပပင်ပသိုလွ့င့်ထရာကထ်စသည။် abandon

စနွ ့ရ်က် နဝိ မိမိအကျို းကို င့ဲကကွတ်ယွတ်ာမှုကင်းထသာ။ စနွ ့လ်မတထ်ပးကမ်းလွယထ်သာ။ offer

စနွ ့လ်မတ် ကကိ ကပ်ငငိပခင်း၊ စွဲလန်းပခင်း၊ တပ်မကပ်ခင်းမယှိပဖစသ်ည။် ဖယရ်ာှးသည။် remove

စန်ွး၁ နဝိ ကထဲသာ။ လွန်ထသာ။ ကျူးထသာ။ over

စန်ွး၂ န ပုိလွန်၍ ထကျာ်ထပမာကထ်သာ အရာ အပမတ။် အစန်ွး။ အလွန်။ edge

စန်ွး၃ ကကိ stain

စန်ွးဆီး န ခံတင်ွးမှစမ့်ိထွေကထ်သာ အရည။် တထံတးွ။ spit

စန်ွးတာ န ပုိကက်န်ွကိုယကသ်ကသဲို ့ပပုလုပ်ထေားထသာ ငါးဖမ်းသည့်ကရိယိာတစမ်ျို း။ net

စန်ွးထတာ် န အမုိးမျကနှ်ာကကက။် အမုိးထအာကမှ် မျကနှ်ာကကကသ်ဖွယ ်ပပုလုပ်ထေားထသာ ထအာကခံ်အမုိးလမာ။ ဗိတာန်။ ceiling

စန်ွးတင် န အမုိးမျကနှ်ာကကက။် အမုိးထအာကမှ် မျကနှ်ာကကကသ်ဖွယ ်ပပုလုပ်ထေားထသာ ထအာကခံ်အမုိးလမာ။ ဗိတာန်။ ceiling

စန်ွးထီွေး န ခံတင်ွးမှစမ့်ိထွေကထ်သာ အရည။် တထံတးွ။ spit

စန်ွးပုတ် န ဦးထခါင်းထိေပ်လယ၌် အနညး်ငယခ်ျဉ်ထေားထသာ ဆံပင်စ။ု switch of hair

စန်ွးသးီ န ခံတင်ွးမှစမ့်ိထွေကထ်သာ အရည။် တထံတးွ။ spit

စမ်ွး

စမ်ွး ကကိ able

စမ်ွးတကား န ခွန်အား၊ အင်အား။ သတ္တ  ိ၊ အရညအ်ချင်း။ ability

စမ်ွးထဆာင် ကကိ လုပ်ငန်းတာဝန်ကို ထကျပွန်စာွ ရကွထ်ဆာင်ထအာင်ပမင်သည။် အဆံုးသတင်ပီးစးီထအာင် ယယုထဖးမကညူသီည။် successful

စမ်ွးတကတု် ကကဝိိ အစမ်ွးကန်ုကကို းစားလျက။် အထူေးတလည ်ကကို းအားကတုလ်ျက။် efforts

စမ်ွးရည် န လုပ်ကိုင်ထဆာင်ရကွနုိ်င်ထသာ ကိုယစ်မ်ွး။ ဉာဏစ်မ်ွး။ အရညအ်ချင်း။ အရညအ်ထသးွ။ ability/quality

စမ်ွးအား န လုပ်ကိုင်ထဆာင်ရကွနုိ်င်ထသာ ကိုယအ်င်အား။ ခွန်အား။ သတ္တ ။ိ စမ်ွးရည။် ability/courage

စမ်ွးအားတမံ ကကဝိိ အထူေးတလညက်ကို းစားအားထုေတလ်ျက။် စမ်ွးအားရှိသမျှ ကကို းစားအားထုေတလ်ျက။် အစမ်ွးကန်ု ကကို းစားလျက။် efforts

ဆ

ဆ၁ န

ဆ၂ ကကိ ကကထံတးွသည။် မှန်းကကည့်သည။် ၂၊ မှန်းထေားပခင်းအားပဖင့် ချင့်ချန်ိသည။် နှိုင်းယဉ်ှသည။် guess/compare

ဆ၃ န မူလအရင်းခံနှင့်တညူထီသာ အတိုင်းအထွော ပမာဏ။ measurement

ဆကက၁ီ န scoundrel

ဆကက၂ီ ကကိ မုနု်မု့န ့ည်ကည်ကပ်ဖစသ်ည။် ထကကမွပျကစ်းီသည။် crumble

ဆကက၃ီ ကကဝိိ ထကကမွပျကစ်းီသညပ်ဖစလ်ျက။် crumble

ဆချန်ိ ကကိ နှိုင်းချန်ိသည။် ချင့်ထထောကသ်ည။် weigh the pros and cons

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(အဝတအ်ထေညတ်င်ွ) အထရာင်စွဲထေင်သည။် ထေင်းသည။် အနံှအပပားထပကျသံည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပင့်မ,ထေမ်းချနုိီင်ထသာ အစမ်ွးသတ္ိတနှင့် ပပည့်စုံသည။် ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွနုိ်င်ထသာ ကိုယစ်မ်ွးဉာဏစ်မ်ွး(အရညအ်ချင်း)နှင့် လညး်
ပပည့်စုံသည။် လုပ်ထဆာင်နုိင်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဗျညး်သုံးဆယ့်သုံးလံုးတင်ွ ခုနှစလံု်းထပမာကထ်သာ အက္ခရာ။ ဆ,လိမ် ဟထုခါ်သည။် 7th of burmese consonant စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) ဆုိးညစယ်တုမ်ာသ။ူ အသုံးမကျ မလိမ္မာသ။ူ ၂၊ ထကကမွ၍ သုံးနှုန်းမရထသာ အရာ။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ဆဆွန် န

ဆတူ န ညမီျှထသာ ပမာဏ။ တမူျှထသာအတိုင်းအထွော။ equal

ဆတိုး န double

ဆထေကက်၁ဲ ကကဝိိ အဆများစာွ လွန်ကပုိဲမုိလျက။် exceed

ဆထေကက်၂ဲ န အဆထပါင်းများစာွ လွန်ကပုိဲမုိပခင်း။ exceed

ဆနီ၁ န သကံိုပဖတထ်သာ ထဆာက။် chisel

ဆနီ၂ န ပုိကဆံ်တစပ်ပား၏ရစှဖုိ်တ့စဖုိ်။့ 1/8 of burmese coin

ဆပါအမ်ိ န လူဆုိးသဆုိူးတိုက့ိုဖမ်းဆီးနိှမ်နှင်းရန် ထစာင့်ထနသ။ူ ရန်သ၏ူ အထပခအထနကို ထထောကလှ်မ်းရန် လှည့်လညထ်နသ။ူ ၂၊ ရ။ဲ အထစာင့်။ police/guard

ဆပွတ၁် န blackguard

ဆပွတ၂် နဝိ မုိကမဲ်ဆုိးသမ်ွးထသာ။ ဆုိဆံုးမခကထ်သာ။ ဣထနန္ဒကို မထစာင့်မစညး် ပပုမူတတထ်သာ။ blackguard

ဆမှန်း ကကိ မှန်းဆချင့်ချန်ိသည။် ဝုိးတိုးဝါးတား သသိည။် ခန ့တ်ကွသ်ည။် ဆင်ပခင်သည။် judge

ဆယား ကကဝိိ အထပခအထနမ့ဲ မှန်းထပခမရှိ။ အလုပ်မ့ဲ၊ ကကရံာမ့ဲထရာကတ်တရ်ာရာ။ jobless/unemployed

ဆယားသတ် ကကဝိိ စတိမ်တညမ်ငငိမ်လမင့်ပါးလျက။် ရပ်တညရ်ာမရှိ။ လှည့်လညက်ျကစ်ားသာွးလာလျက။် ၂၊ အသုံးမကျထသာအားပဖင့်။ inquietude

ဆရာ န teacher

ဆရာကူ န အကဆူရာ။ လကထ်ထောကဆ်ရာ။ assistant teacher

ဆရာခံ ကကိ know/be skilled

ဆရာစား န ပညာသင်ကကားထပးသည့်အတကွ ်ဆရာအားတစစ်ုံတစခု် အတုံအ့ပပန်ထပးထသာ အရာ။ ပညာသင်ထပးခ။ fee

ဆရာစားချန် ကကိ အတတပ်ညာကို အကန်ုအစင်သင်မပပပဲ ခခင်းချန်ထေားသည။်

ဆရာစဉ်ဆက် န စဉ်ဆကမ်ပပတ ်ဆင်းသကလ်ာထသာ ဆရာများ။ teachers

ဆရာစွဲ န ဆရာ၏ အယဝူါဒေလမ်းစဉ်ကိုလုိကပ်ခင်း။ ဆရာ၏ အလုိသိုပ့ါပခင်း။ by the law of teacher

ဆရာထတာ် န ထကျာင်းတိုကတ်စခု်လံုးတင်ွ မညသ်ည့်အရာ၌ပဖစထ်စ ကကးီမှူးအပ်ုချုပ်ထသာ ဘန်ုးကကးီ။ presiding monk

ဆရာတင် ကကိ နညး်လမ်းပပသထပးထသာ ဆရာအပဖစထ်ေားသည။် teacher

န စာသင်စာချထပးရာတင်ွ ဆရာကို အထထောကအ်ပ့ံထပးထသာ စာအပ်ု။ supplement book

န ဆရာကအားကိုးအားထေားပပုထလာကထ်သာ တပည့်။ pupil

ဆရစခ်ထရ ကကဝိိ inquietude

ဆရပ်ကတိ ကကဝိိ inquietude

ဆရပ်ကရီ ကကဝိိ ထနရာအတညအ်ကျမရှိပဲ။ သာွးချင်ရာ လညပ်တသ်ာွးလာလျက၊် ရညရ်ယွခ်ျကမ်ရှိပဲ ဆုိကထ်ရာကထ်လသမျှ ကကုံထလသမျှ။ inquietude

ဆရပ်ကထရ၁ ကကဝိိ inquietude

ဆရပ်ကထရ၂ ကကဝိိ inquietude

ဆလယာ၁ နဝိ ဆုိးသမ်ွးယတုမ်ာထသာ။ ညစည်မ်းထသာ။ ၂။ပါးနပ်လိမ္မာမှုမရှိထသာ။ ၃၊ ဆုိဆံုးမခကထ်သာ။ inquietude

လူတိ့ုထနထုိေင်စရာ ဝါး(သိ့ုမဟတု်) ပျဉ်စသညတ်ိ့ုပဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ နိမ့်သည့်ခံုကျယခံု်ပပန့်။ ကပ်ွပျစ။်
wooden or bamboo 
bedstead စဉ်

စဉ်

(ပစည္း်) တစစ်ုံတစရ်ာ၏ အနညး်ဆံုးနှစဆ်ယှိထနပခင်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) ထေင်ရာကို ပပုလုပ်၍ မုိကမဲ်ဆုိးသမ်ွးသ။ူ ဆုိဆံုးမခကသ်။ူ သာမန်လူတိ့ုဣထနန္ဒထစာင့်စညး်၍ မဝ့ံမရသဲည့် အမှုကို ပပုမူ
တတသ်။ူ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သန်ွသင်ဆံုးမ နညး်ပပလမ်းညန်ွထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်။ ပညာသင်ကကား ပ့ုိချထပးသ။ူ၂၊ အတတပ်ညာတစခု်ခုလုပ်ငန်းတစရ်ပ်ရပ်တင်ွ 
ကကျွေမ်းကျင်သ။ူ ၃၊ အထလးဂရုပပုထသာအားပဖင့် ထခါ်ထဝါ်ထသာစကား။ စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ အတတပ်ညာကို တတသ်ည၊် ကကျွေမ်းကျင်သည၏် အပဖစက်ို ခံယသူည။် ၂၊ တတသ်နိားလညဟ်န်ထဆာင်သည။် 
၃၊(ဥပစာ) သတူစပ်ါးကိုဩဇာထပးသည်. စဉ်

စဉ်

not teaching complete  
course by teacher စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဆရာ
လကက်ိုင်၁ စဉ်

ဆရာ
လကက်ိုင်၂ စဉ်

စတိက်းူထပါကရ်ာ သာွးလာလညပ်တလ်ျက ်။ မငငိမ်မသက ်တညက်ကညမ်ှုမရှိသညပ်ဖစ၍်။ ၂၊ အတညတ်ကျရပ်တညမ်ှု မရှိထသာ 
အားပဖင့်။ ၃၊ သင့်တင့်ထလျာ်ကန်မှုမရှိထသာအားပဖင့် ။ အပမင်မထတာ်သညပ်ဖစ၍်။ စဉ်

အထပခအထနမ့ဲ။ ၂၊ ရညရ်ယွခ်ျကမ်ရှိပဲ တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပတဝ်န်းကျင်၌ လူးလာလျက။် စတိက်းူထပါကရ်ာ အနံှအပပားသာွးလာ
လညပ်တလ်ျက။် စဉ်

စဉ်

အထပခအထနမ့ဲ။ ၂၊ ရညရ်ယွခ်ျကမ်ရှိပဲ တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပတဝ်န်းကျင်၌ လူးလာလျက။် စတိက်းူထပါကရ်ာ အနံှအပပားသာွးလာ
လညပ်တလ်ျက။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အတညအ်ကျ ရပ်တညမ်ှုမရှိပဲ ။ စတိထ်ေင်ရာ သာွးလာလညပ်တလ်ျက။် ၂၊ အထကကာင်းမ့ဲသကသ်က။် ၃၊ အစအီစဉ်မရှိပဲ
ထရာကတ်တရ်ာရာ။ စဉ်

စဉ်
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ဆလယာ၂ န ထေင်ရာကိုပပုလုပ်၍ မုိကမဲ်ဆုိးသမ်ွးသ။ူ ဆုိဆံုးမခကသ်။ူ၂၊ ပါးနပ်လိမ္မာမှုမရှိသ။ူ ၃။ ဉာဏပ်ညာကင်းမ့ဲသ။ူ inquietude

ဆလယာမ၁ နဝိ

ဆလယာမ၂ န

နဝိ ဆုိးသမ်ွးယတုမ်ာထသာ။ ညစည်မ်းထသာ။ ၂။ပါးနပ်လိမ္မာမှုမရှိထသာ။ ၃၊ ဆုိဆံုးမခကထ်သာ။ unruly

ဆလားထပါ် နဝိ detective

ဆလားယတ် န အမ်ိ၊ ထကျာင်းတိုတ့င်ွ အခုိင်အမာ ထေရမံထေည့်မီ ဝါး၊ ဓနိတိုပ့ဖင့် ယာယဆဲွီ၍ ထေည့်ထေားရထသာ ထေရ။ံ bamboo wall

ဆလားအတိ် န ဂုန်နီထလျှာ်ပဖင့် ရကလု်ပ်ထေားထသာ အပ်ိကကးီ။ ဂုန်နီအတိ။် gunny bag

ဆလူပင် န ဆားငန်ထရမီှရာတင်ွ ထပါကတ်တထ်သာ အဆူးရှိထသာ အပင်တစမ်ျို း။ none

ဆလင်ပဖူ န မျဉ်းမပါထသာ စက္က ူထချာ။ paper

ဆလိမ် န ဆ အက္ခရာကို ထခါ်ထသာ အမည။်

ဆလီွပခုံ န complex

ဆလီွထတာ န none

ဆာ၁ ကကိ ပူသည။် အခံရခကသ်ည။် မချမ်းသာစရာပဖစသ်ည။် ၂၊ အစားအစာကို ဝမ်းတင်ွးကလုိလာသည။် ထတာင့်တသည။် hungry

ဆာ၂ ကကိ အစာအာဟာရ စားချင်စတိထ်ပါ်လာသည။် ဝမ်းတင်ွးက ထတာင့်တသည။် hungry

ဆာ၃ ကကိ ထထောကထ်ေားသည။် င့ဲကကွသ်ည။် ၂၊ နှိုင်းယဉ်ှသည။် ၃၊ နစန်ာသည။် condone/compare

ဆာ၄ န အကျဉ်းအကျယ။် အတိုအရညှ။် အနညး်အများပဖစထ်သာ ပမာဏ။ extent

ဆာဖါ န ကကရူနှံင့်ဆင်ထသာ အထကကးရှိပင်လယင်ါးကကးီတစမ်ျို း။ sea fish

ဆာဖါဆုိး န အဝတအ်ထေညခ်ျည ်စသညတ်ိုက့ို အထရာင်မျို းစုံ ဆုိးထသာသ။ူ dyer

ဆာဖါပုိး န silk

ဆာရကမာရက ကကဝိိ scatter

ဆာရကက်ာရီ ကကဝိိ destructively

ကကဝိိ automatically

ဆာလာအတိ် န ဂုန်နီထလျှာ်ပဖင့် ရကလု်ပ်ထေားထသာ အပ်ိကကးီ။ ဂုန်နီအတိ။် gunny bag

ဆား န salt

ဆားခါး န Epsom salt

ဆားခပ် ကကိ ဟင်း၊ ငါးချကရ်ာတင်ွ ဆားထေည့်သည။် salt

ဆားငန်၁ ကကိ စားထသာကဖွ်ယရ်ာတင်ွ ဆားများသည။် salty

ဆားငန်၂ နဝိ ငန်ထသာအရသာမျို းရှိထသာ။ salt

ဆားငန်ထတာ နဝိ ဆားငန်ထရအတ ိပဖစထ်သာ။ salt

ဆားငန်ပင် ကကိ ဆားငန်ရညမီှ်ရာတင်ွ ထပါကထ်သာအပင်တစမ်ျို း။ none

စဉ်

အကျင့်ထဖါကပ်ပန်လျပ်ထပါ်ထသာ ။ ထစာင့်စညး်ထိေန်းသမ်ိးမှု မရှိထသာ(မိန်းမ)။
woman of loose moral 
character စဉ်

အထိေန်းအအပ်ုကင်းမ့ဲလျက ်အတညတ်ကျရပ်တညရ်ာမရှိ လညပ်တထ်နသူ(မိန်းမ)။၂။အကျင့်ထဖါကပ်ပန်လျပ်ထပါ်ထသာ(မိန်းမ)။
woman of loose moral 
character စဉ်

ဆလယဆိလ
ယာ စဉ်

ထနရာတကာ(အမှုအခင်း) တင်ွ ပါဝင်သ။ူ ထရာကတ်တသ်။ူ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

7th of burmese 
consonant စဉ်

ဆားငန်ထရမီှရာတင်ွ ထပါကတ်တထ်သာ အဆူးရှိထသာ အပင်တစမ်ျို း။၂။ဆူးရှိ၍ အပင်၏အခက၊် အရကွ၊် အကိုင်းတိ့ု ထထွေးယကှ ်
ထပါင်းစညး်ထပါကထ်ရာကထ်နတတထ်သာ အပင်အပ်ုစ။ု ၃၊ (ဥပစာ) ရှုပ်ထထွေးထသာအရာ။  ရှုပ်ထထွေးထသာအမှုအခင်း.။ စဉ်

ဆားငန်ထရမီှရာတင်ွ ထပါကတ်တထ်သာ အဆူးရှိထသာ အပင်တစမ်ျို း။'ဆလီွ'ဟထုခါ်ထသာအပင် ထူေထေပ်များပပားစာွ ထပါကထ်ရာက်
ထနထသာ အရပ်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အနီရင့်ထရာင်ရှိထသာ ပုိးထေညတ်စမ်ျို း၏အမည။် "ဆာဖါပုိးထကာင်း၊
ထပါင်းကိုးထပါင်းကို၊ ၄င်းမိန်းမ၊လင်စစသ်ကူို၊ထုေတယ်ပူပလ့ုိ"(ထမျာက်)။ စဉ်

၁။ အစအီစဉ်မကျ ပပန့်ကျလဲျက။် အထသအချာအဟတုပဲ်။
၂။ ထသသပ်ပခင်းမရှိပဲ။ စညး်ကမ်းမ့ဲပဖစလ်ျက။် စဉ်

၁။ ဖျကလုိ်ဖျကဆီ်း။ ပျကစ်းီထစလုိထသာစတိနှ်င့်။ ၂။ ဖရုိဖရ ဲအစအီစဉ်
မကျ ပပန့်ကျလဲျက။် ၃။ အမျို းမျို းအဖံုဖံုပဖစထ်သာအားပဖင့်။ စဉ်

ဆာရကက်ာ
ရက်

အထူေးပပုပပင်ဖန်တးီရန် အားထုေတက်ကို းစားမျုမပပုပဲ အထလျာကဘ်ာသာ
ပဖစလ်ာသည့်အတိုင်း။ ပဖစက်ာမျှ။ ကပျကက်ထချာ်။ ပဖစက်တတဆ်န်း။ စဉ်

စဉ်

၁။ ငန်ထသာအရသာရှိထသာ ပစည္း်တစမ်ျို း။ ၂။ အပင်တစမ်ျို းမျို းကို ပပာ
ချ၍ချကယ်ထူသာ ငန်ထသာအရသာရှိထသာ ပစည္း်တစမ်ျို း။ ရုက္ခမူဆား။ စဉ်

ဝမ်းနှုတထ်ဆးအပဖစ ်အသုံးပပုထသာ (ခါးထသာအရသာရှိထသာ)
ထဆးဆားတစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်
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ဆားငန်ပပင် န ဆားငန်ရညအ်ငမဲတမ်းစးီဝင်ထနထသာ လယက်င်ွးပပင်။ salt land

ဆားငန်ငမီ န ဆားဓါတထ်ပါကထ်သာထပမ။ salt land

ဆားငန်ပမက် န များထသားအားပဖင့်ဆားငန်ရညမီှ်ရာတင်ွထပါကထ်သာပမကတ်စမ်ျို း။ none

ဆားငုိ န မုိးကာလတင်ွ အထအးဓါတထ်ကကာင့် စိုစတွထ်နထသာဆား။ Wet salt

ဆားစမ်ိ န

ဆားစမ်ိ ကကိ

ဆားထတာ န ဆားငန်ရညမီှ်ရာအရပ်။ salt

ကကိ ဟင်းငါးချကရ်ာတင်ွ အငန်အစပ်စသည ်မျှတသည။် tasteful

ဆားထုိေး၁ န salted fish

ဆားထုိေး၂ ကကိ ယင်းကဲ့သိုခဲွ့စတိင်ပီး ဆားများထေည့်ထေားသည။် salted

ဆားနင်း န ကကာရညှစ်ာွခံနုိင်ထစရန် ဆားပဖင့်နယထ်ေားထသာ သား၊ ငါး။ salted fish/meat

ဆားနုိင်နုိင် န ဆားအငန်အရသာထပါ်သည။် salt

ဆားထပါ် ကကိ စားထသာကဖွ်ယတ်င်ွ အငန်အရသာ စးူသည။် salt

ဆားထပါက၁် ကကိ စားထသာကဖွ်ယတ်င်ွ အငန်အရသာ စးူသည။် salt

ဆားထပါက၂် ကကိ ဓါတခဲ်စသညတ်ိုတ့င်ွ ဆားပွင့်ကဲ့သို ့ပဖူပဖူထဖွးထဖွး ပဖစထ်ပါ်လာသည။် be crusted with salt

ဆားထပါကင်မီ န ဆားဓါတဝ်င်ထနသပဖင့် စိုကပ်ျို း၍မရထသာ ထပမကကွ။် salted land

ဆားပုပ် န odoriferous salt

ဆားပလ္လ င် န ဆားငန်ထရမီှရာတင်ွထပါက၍် ထေင်းရူးပင်နှင့်ဆင်တထူသာအပင်တစမ်ျို း။ none

ဆားပျား န ဆား၊ ငရုတ၊် ငါးပိစသညထ်ေည့်သုံးစရာ။ spoon salt

ဆားပပက် ကကိ ဆားအနညး်ငယ ်ထေည့်စကွသ်ည။် salt

ဆားပပကပ်ပက် ကကိ စားထသာကဖွ်ယရ်ာတင်ွအနညး်ငယအ်ငန်အရသာထပါ်သည။် salt

န ထကျာတင်ွအဖုကထလးများပါထသာ ပကက်ျတိစမ်ျို း။ snail

ဆားပွ့ ကကိ စားထသာကစ်ရာတင်ွ အငန်အရသာနညး်သည။် salt

ဆားဖုတ် န ငှကထ်ပျာရကွ၊် သရကရ်ကွ ်စသညတ်င်ွထေည့်၍ မီးဖုတထ်ေားထသာဆား။ baked salt

ဆားဖုိ န ဆားချကရ်ာမီးဖုိနှင့် တင်ကပ်ု။ salt bellow

ဆားမတန် ကကိ စားထသာကဖွ်ယတ်င်ွ အငန်အရသာနညး်သည။် ထပါ့သည။် lightly salted

ဆားမရရမီရ၁ န sufficient

ဆားမရရမီရ၂ ကကဝိိ in vain

ဆားမာမာ ကကိ စားထသာကဖွ်ယရ်ာတင်ွ အငန်အရသာများသည။် အငန်ထပါကသ်ည။် salted

ဆားမျကရ်ည် န brine/saline solution

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကာရညှစ်ာွစားထသာကနုိ်င်ရန် ဆားရညတ်င်ွ စမ်ိထေားထသာ ဟင်းသးီ
ဟင်းရကွ၊် ဒေညင်းသးီ စသည။်

pickle in salt water or 
brine စဉ်

ဟင်းသးီဟင်းရကွ ်စသညတ်ိ့ုကို ကကာရညှစ်ာွခံထအာင် ဆားရညတ်င်ွ
စမ်ိထေားသည်

pickle in salt water or 
brine စဉ်

စဉ်

ဆားတန်ပျား
တန် စဉ်

(ငါးသထလာကစ်ထသာ)ငါးတိ့ုကို ကကာရညှစွ်ာခံထအာင် ကန်ုးကအလျား
လုိကခဲွ်စတိင်ပီး ဆားများထေည့်ထေားပခင်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထရာင်မညး်ညစထ်သာ ဆားတစမ်ျို း။(ထဆးထဖာ်စပ်ရာ၌သုံးသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဆားပပုတ်
ပကက်ျိ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခုိင်မာတညတ်ံ့ထသာအထကကာင်းအရာ။ ခုိင်လံုထသာအထထောကအ်ထေား
အကိုးအကား အထပခအပမစမ်ရှိထသာစကား။ စဉ်

အကျို းတစစ်ုံတစရ်ာပဖစထွ်ေန်းပခင်းမရှိပဲ။ အချညး်နီှး။ အကျို းသက်
ထရာကမ်ှုမရှိပဲ။ အလကားသကသ်က။် အလဟဿ။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

၁။ ဆားချကရ်န် စစယ်ထူေားငပီးထသာ အကကညရ်ည။်
၂။ ဆားငန်ရညက်ိုထပါင်းတင်၍ယရူထသာ အခုိးအထင့ွရည။် စဉ်
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ဆားပမညး် ကကိ investigate

ဆားပမက် ကကိ စားထသာကဖွ်ယရ်ာတင်ွ အငန်အရသာ အနညး်ငယမ်ျားသည။် salted

ဆားပမကပ်မက် ကကိ salted

ဆားယင့်ရည် န ၂။ ဆားငန်ရညက်ိုထပါင်းတင်၍ယရူထသာ အခုိးအထငွ ရ့ည။် none

ဆားလီး ကကိ စားထသာကဖွ်ယရ်ာတင်ွ ငန်ထသာအရသာ များလွန်းသည။် salted

ဆားထလှာ် န ကျကထ်အာင်ထလှာ်ထေားထသာဆား။ roasted salt

ဆားသပ်ိ န ကကညရ်ညှစ်ာွထေားနုိင်ထအာင် ဆားပဖင့်နယထ်ေားထသာ သား၊ငါး။ salted fish

ဆားဟင်း န salt curry

ဆိ

ကကဝိိ at random

ဆီ၁ န oil

ဆီ၂ န towards

ဆီကထလာ် ကကိ အမဲသား၊ ငါး စသညတ်ိုက့ို ဆီအနညး်ငယပ်ဖင့် ထကကာ်သည။် fry in very little oil

ဆီထကျာ်မုန ့် န ပူထနွးထသာဆီတင်ွ ကျကန်ပ်ထအာင် ထကကာ်ရထသာ မုန ့တ်စမ်ျို း။ fried snack

ဆီချးီ န အရညတ်င်ွ မထပျာ်ဝင်ပဲ ပျစခ်ကျွေထဲနထသာဆီ။ grease

ဆီဆုိင် ကကိ be suitable

ဆီဆမ်း ကကိ sprinkle

ဆီဆံု န ဆီကကတိန်ယထ်သာဆံု။ oil press

ဆီဆံုး ကကိ အသုံးမကျပဖစသ်ည။် good for nothing

ဆီထေမင်း န ထကာကည်င်းကို ဆီနှင့်ချကထ်ေားထသာထေမင်း။

ဆီထပျာင်း န ထပျာ့ထပျာင်း၍ ထမမးထသာထခါင်းလိမ်းဆီတစမ်ျို း။ hair coat

ဆီပွတက်ျမိွန ့် န none

ဆီဖူး၁ န bubble

ဆီဖူး၂ ကကိ သတ္တ ဝါတိုတ့င်ွ ကျင်ငယတ်ညရ်ာအတိ။် bladder

ဆီဖူးဝါး န type of bamboo

ဆီမီး၁ န oil lamp

ဆီမီး၂ န oil lamp

ဆီမီးခွက် န oil lamp

ဆီမီးတင် န oil lamp

ဆီမီးတိုင် န candle

၁။ ငါး၊ ဟင်းစသည့် စားထသာကဖွ်ယတ်င်ွ အငန်၊ အထပါ့စထသာ အရသာ
ကို စမ်းသပ်စားသုံးကကည့်သည။် ၂။(ဥပစာ) တစခ်ါတစရ်မံျှ မလုပ်ကိုင်
ဖူးထသာ တစစ်ုံတစခု်အလုပ်ကို စးူစမ်းလုပ်ကိုင်ကကည့်သည။် စဉ်

စဉ်

စားထသာကဖွ်ယရ်ာတင်ွ အငန်အရသာအလွန်များသည။် "ငါးခူဒုိေင်မှာ-
ဆားပမကပ်မကန်န့်" (ထတး)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သား၊ ငါး၊ ငါးပိမပါပဲ ဆားသကသ်ကပ်ဖင့်ချကပ်ပုတထ်ေားထသာ ဟင်း။
သကသ်တလွ်တ။် စဉ်

ဆိထဆာက်
ကထရာက်

၁။ မဟတုမ်မှန်ပဲ အလဲွလဲွအထချာ်ထချာ်ပပုမူလျက။် ထေင်ရာပမင်ရာ ပပုလုပ်
သညပ်ဖစ၍်။ ၂။အထပခအပမစမ်ရှိပဲ။ ခုိင်မာတညတ်ံ့ထသာအထကကာင်းအရာ။
ခုိင်လံုထသာ ထထောကထ်ေားကိုးကားချကမ်ရှိထသာအားပဖင့်။ ၃။ထပါကက်ရ
အစအီစဉ်မရှိပဲ။ စဉ်

ဆီ' ဟသူမျှကို ပခု၍ံထခါ်ထသာစကား။ စဉ်

ဦးတညရ်ာ၊ ထွေကခွ်ာရာ၊ တညရ်ှိရာအရပ်ထဒေသ ပုိင်းပခားသတမှ်တထ်ေား
ထသာ ကာလကိုပပထသာစကားလံုး။ '' ထပမာကဦ်းဆီ လားဖ့ုိ ''။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထကကာင်းနှင့်ထလျာ်ညသီည။် ထုိေကတ်န်ဆီထလျာ်သည။် အထကကာင်းညီ
ညတွသ်ည။်ပတသ်ကသ်ည။်''ထမာင်လှနန့်ဇာဆီဆုိင်လ့ုိလဲဝင်ထပပာနီစာွ''။ စဉ်

ဆီကိုပျံ့န့ံှထအာင် ဖျန်းသည။် ''ထေမင်းဆီဆမ်း၊ ရမီထလာင်ပွန်း''။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

glutinous rice cooked 
in oil စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ)ဘယလုိ်ပင်အပပစရ်ာှရာှ၊ အပပစက်င်းထအာင် တမ်ိးထရာှင်၍
ထပပာဆုိထသာစကား။ စဉ်
၁။ ထလ၊ အခုိး၊ ဓါတထ်င့ွစသညတ်ိ့ုအတင်ွး၌ ကန်ိးထအာင်တန်ွးကန်ထေား
သပဖင့် စကူားလာသည့်အလံုးအဝန်း။ ပူထဖါင်း။ ၂။ ဆပ်ပပာပမှုပ်၊
ထကာ်ထစး စသညတ်ိ့ုကို ထလပဖင့်မှုတက်စားထသာ ပူထဖါင်း။ စဉ်

စဉ်

အမ်ိမုိးအပခင်ဆင်ရာ၍ ထအာကခံ်ကန့်လန့် အလျားချညတ်ပ်ုထေားရထသာ
ဝါး။ စဉ်

ဘရုား၊ ထစတ၊ီ ပုထုိေး စသညတ်ိ့ု၌ ညှိထွေန်းထေားထသာ မီးကိုပခု၍ံ
ထခါ်ထသာ စကားလံုး။ စဉ်

ဖထယာင်းတိုင်ပဖင့်လညး်ထကာင်း၊ ထပမခွကင်ယ၌်ဆီထေည့်၍ ဗုိင်းလိပ်ပဖင့်
လညး်ထကာင်း ညှိထွေန်းရထသာမီး။ ''ဆီမီးပူထဇာ်၊ သာဓုထခါ်''။ စဉ်

ထရနံစသညပ်ဖင့် မီးညှိထွေန်းရထသာခွက။် '' ဆီမီးခွကင်ယ၊် ကကူား
ထလျာကထ်က၊ ထတာကတ်ုံထပဟု'' (ပန်း)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထရနံစသညပ်ဖင့် မီးညှိထွေန်းရထသာခွက။် '' ဆီမီးခွကင်ယ၊် ကကူား
ထလျာကထ်က၊ ထတာကတ်ုံထပဟု'' (ပန်း)။ စဉ်

ဖထယာင်းတိုင်။ အဝတစ်ကို မီးစာထေည့်၍ ထွေန်းညှိရထသာ တိုင်ပါသည့်
ဆီမီးခွက် စဉ်
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ဆီမီးထတာက် န gloriosa creeper

ဆီမီးတတု် န ဝါးကျညတ်င်ွ ထရနံထေည့်ငပီး မီးစာပဖင့် ညှိထွေန်းရထသာအရာ။ မီးတတု။် flambo/torch

ဆီမီးထထောင် န none

ဆီမီးပမင်းမုိရပဲွ် န none

ဆီမန်း၁ န ဘလိပ်ထပမ။ cement

ဆီမန်း၂ န ဂါထောမန္တရားတိုပ့ဖင့် မန်းမှုတထ်ေားထသာဆီ။ oil with mantras

ဆီလထယာ် ကကိ သင့်တင့်ထလျာကပ်တသ်ည။် ညညီတွတ်ိုကဆုိ်င်သည။် decent

ဆီသညငှ်က် န ညည့်အခါတင်ွ ပမညတ်တထ်သာငှကဆုိ်းတစမ်ျို း။ night raven/fishing owl

ဆီသင်း၁ န fried oil smell

ဆီသင်း၂ ကကိ သားငါး စသညတ်ိုက့ို ဆီပဖင့် ထကကာ်ထလှာ်သည။် fried with oil

ဆီသင်း၃ ကကိ ယင်း၏ အနံနံ့ထစာ်သည။် stink/have a foul smell

ဆီသတ် ကကိ

ကကိ

ဆီဦး န နုိဓ့မ်းမှထုေတယ်ထူသာ အဆီခဲ။ ထထောပတ။် butter

ဆီး၁ ကကိ prevent

ဆီး၂ ကကိ medicine

ဆီး၃ ကကိ ထရတိုပ့ဖင့် သန ့စ်င်ထစသည။် ထဆးထကကာသည။် wash

ဆီး၄ န ကျင်ငယ။် အထပါ့။ ထသး။ urine

ဆီးကု ကကိ cure

န ကျင်ငယသ်ာွးရာ ဆီးထပါကခ်ပန်ကျဉ်းထသာ ထရာဂါ။ none

ဆီးကျမ်း န ထဆးပညာနှင့် ပတသ်ကထ်သာ ကျမ်း။ pharmacopoeia

ဆီးထကကာ ကကိ ထရတိုပ့ဖင့် သန ့စ်င်ထစသည။် ထဆးထကကာသည။် ၂။ စုံစမ်းထမးပမန်းသည။် wash

ဆီးကကည့်၁ ကကိ diagnostic

ဆီးကကည့်၂ ကကိ ထဆးကသုပညာ။ ထဆးကသုပခင်း။ cure

ဆီးကကမ်း န လူတို၏့ ခန္ဓာကိုယ၌် ပူးကပ်ထနထသာ ပထယာဂကို နှင်ထုေတထ်သာထဆး။ medicine

ဆီးကကမ်းပင် န none

ဆီးကကီ န

ဆီးကကီ နဝိ အသုံးမကျထသာ။ ယတုမ်ာထသာ၊ ဆုိးသမ်ွးထသာ good for nothing

န ထဆးရကွမ်ျား မုန်မု့န်ည့ကည်ကထ်ကကမွ ပျကစ်းီသာွးသည။် crumble

(ဤထဆးပမစနှ်င့်ထဖာ်စပ်ထေားထသာ ထဆးကို ကိုယဝ်န်ရှိထသာမိန်းမတိ့ု
စားသုံးမိပါက ကိုယဝ်န်ကိုကျထစတတသ်ညဆုိ်ထသာ) ထဆးဖက၀်င်
သည့် နွယပ်င်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

ဝါကကျွေတလ်၌ ဘရုားကိုဆီမီးတစထ်ထောင်ပဖင့် ညှိထွေန်းပူထဇာ်ထသာပဲွ။
''ဆီမီးထထောင်၊ ပန်းထထောင်ထပါ်စ၊ အသျှင်ပပညမှ်ာ၊ ဝါကကျွေတလ်''(ထတး)။ စဉ်
သတင်းကကျွေတလ်တင်ွ ပမင့်မုိရထ်တာင်ကို အထကကာင်းပပု၍ စင်ပဖင့်ထဆာက်
ငပီး အထေက၌် ပပဿဒ်ေတင်လျက ်တကလ်မ်း၊ သကလ်မ်းနှစခု်သိ့ုမဟတု်
ထလးခုထေားငပီး ဆီမီးထွေန်းညှိပူထဇာ်ရထသာပဲွ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဆီပဖင့်ထကကာ်ထလှာ်ထသာ (ဆီ၏) အန့ံ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်
၁။ ဆီကိုမီးပဖင့် ကျကထ်အာင်ချကထ်ေားသည။် ၂။ ဆီကိုကျကထ်အာင်
ချကင်ပီးလျှင် ဆား၊ ငရုတ၊် ကကကသ်န်ွ စသညတ်ိ့ုကို ထေည့်သည။်
(ယင်းငပီးမှ သား၊ ငါးစသညတ်ိ့ုကို တထပါင်းတညး်ချကသ်ည။်)
''ထထောင်းထေားထသာငရုတက်ို မသိုးထအာင် ဆီသတထ်ေားသည်''။

add onions and garlic 
to geated oil စဉ်

ဆီသတဆီ်
ထကျာ်

၁။ ဆီကိုမီးပဖင့် ကျကထ်အာင်ချကထ်ေားသည။် ၂။ ဆီကိုကျကထ်အာင်
ချကင်ပီးလျှင် ဆား၊ ငရုတ၊် ကကကသ်န်ွ စသညတ်ိ့ုကို ထေည့်သည။်
(ယင်းငပီးမှ သား၊ ငါးစသညတ်ိ့ုကို တထပါင်းတညး်ချကသ်ည။်)
''ထထောင်းထေားထသာငရုတက်ို မသိုးထအာင် ဆီသတထ်ေားသည်''။ ၂။ ဆီပဖင့်ထကကာ်ထလှာ်ထေားသညက်ို ပခု၍ံထခါ်ထသာ
စကားလံုး။

add onions and garlic 
to geated oil စဉ်

စဉ်

၁။ ကာသည။် ဆ့ုိသည။် ပိတသ်ည။် တားသည။် ''နှာထမာင်းထထောင်
ထထောင်၊ စယွထ်ငါင်းထငါင်းနှင့်၊ ဆင်ထပပာင်ရှိက၊ ဆီးလိမ့်မည်'' (သိုက်)။ စဉ်

အနာထရာဂါထပျာကက်င်းထစရန် သစဥ်၊ သစဖု်စသညတ်ိ့ုပဖင့် ထဖာ်စပ်
ထေားထသာ အရာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အနာထရာဂါသကသ်ာထပျာကက်င်းထအာင် ထဆးဝါးစသညတ်ိ့ုပဖင့် ပပုပပင်
ထပးသည။် ကသုထပးသည။် စဉ်

ဆီးကျို င်း
ထရာဂါ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အနာထရာဂါ သကသ်ာထပျာကက်င်းထအာင် ထဆးဝါးစသညတ်ိ့ုပဖင့် ပပုပပင်
ထပးရသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အန့ံအသကဆုိ်းရာွး၍ နားကပ်နှင့်တထူသာ အပဖူထရာင်ပွင့်ထသာ ပခုပုံတ်
ပင်ငယတ်စမ်ျို း (ယင်းအပင်ပဖင့် ပထယာဂတိ့ုကို နှင်နုိင်သညဆုိ်၏။) စဉ်

၁။ ထကကမွထနထသာ ထဆးရကွအ်ထကက။ ၂။ (ဥပစာ) အသုံးမကျသ။ူ
ယတုမ်ာသ။ူ

medicinal leaf/good-
for-nothing စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ဆီးကကဆီီး
ပွတ၁် စဉ်
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န ostracized person

န good for nothing

ဆီးခရမ်း န brinjal

ဆီးခင်းပန်းတူ န vegetable

ဆီးခတ် ကကိ

ဆီးခတလ်ား ကကိ sell

ဆီးခံု န ဆီးစထအာက၌် မုိထ့မာကထ်နထသာထနရာ။ suprapubic region

ဆီးထချာင်း န ထယာကျ်ားအဂမင်္ဂါဇာတမှ် ဆီးသာွးရာအတ။ံ cock

ဆီးချုပ် ကကိ ဆီးသကခ်ျန်ိတင်ွ မသကပဲ်ထနသည။် ဆီးမသာွးပဲထနသည။်

ဆီးစ န ဆီးခံုနှင့်ချကအ်ကကားထနရာ။ pubic part

ဆီးစာ၁ န ထရာဂါနှင့်ပတသ်က၍် စားသုံးမီှးဝဲရန် ထဆးဆရာ၏ ညမန်ကကားချကစ်ာ။ medical prescription

ဆီးစာ၂ န ထဆးပပင်းလိပ်တင်ွ ထေည့်သင်ွးလိပ်ရထသာ ဝမ်းစာ။ none

ဆီးစစ် ကကိ ကျန်းမာထရး စစထ်ဆးသည။် medical check up

ဆီးစပ် န ပရထဆးများကို သင့်ထလျာ်ထအာင် အချို းကျထရာထနှာသည။် compound medicine

ဆီးညမန်း န ထဆးကို မညသ်ိုမ့ညပံု် အသုံးပပုရမညဟ် ုညမန်ပပထသာစာ။ medical prescription

ဆီးတင် ကကိ ထဆးရညလိ်မ်းသည။် အနာကိုထဆးပဖင့် အုံသည။် The lotion creams

ဆီးတစလံု်းပင် န ထဆးဖကဝ်င်ထသာ ထဆးပင်တစမ်ျို း။ medicinal plant

န time

ဆီးတထသာက် န တိုထတာင်းထသာကာလအပုိင်းအပခား။ ခဏတပဖုတ။် a moment

ကကိ a moment

ဆီးထတာက် န ထဆး၏ အစမ်ွးသတ္တ ။ိ ထဆး၏ အာနိသင်။ medicine effect

ဆီးထတာင်မိွန် ့ န ထဆးပဖင့်စရီင်ထေားထသာတတု။် ထတာင်ထဝှး။ staff

ဆီးထတာင့် န အထတာင့်ပပုလုပ်ထေားထသာ ထဆး။ capsule

ဆီးတံ န ထယာကျ်ားအဂမင်္ဂါဇာတ။် ထယာကျ်ားအဂမင်္ဂါဇာတမှ် ဆီးသာွးရာအတ။ံ cock

ဆီးထေ ကကိ ကိုယခ်န္ဓာ၌ ထုိေးနံှထေားထသာ ထဆးအစမ်ွးပပသည။်

ဆီးထေား ကကိ ဆုိသ့ည။် တားသည။် ပိတသ်ည။် prevent

ဆီးထေန် န ထေကပ်မက၍် အစမ်ွးသတ္တ ရိှိထသာထဆး။ medicine

ဆီးထေန်း န jewel

ဆီးဒုိေင် န ဘယထဆးများထရာင်းဝယရ်ာ ဗဟိုဌာန။ pharmacy/drug store

ဆီးကကဆီီး
ပွတ၂်

ယင်းကဲ့သိ့ုပျကစ်းီထနထသာအရာများ။ ၂။ (ဥပစာ) ရွံရာှမုန်းတးီစရာ
ထကာင်းထသာသ။ူ သုံးနှုန်းမရထအာင်ယတုမ်ာ၍လ့ူထလာကတင်ွ ပစပ်ယ်
ခံရသ။ူ စဉ်

ဆီးကကဆီီး
ပွတ၃်

၁။ ယင်းကဲ့သိ့ု ပျကစ်းီလျကရ်ှိထနထသာ။ အသုံးဝင်သည့်အထပခအထနမှ
တန့်ရပ်တမ်ိထကာသာွးထသာ။ ၂။(ဥပစာ) အလွန်ဆုိးသမ်ွးထသာ။ ယတု်
မာထသာ။ အသုံးမကျထသာ။ စဉ်

အရကွတ်င်ွ ဆူးထပါကထ်သာ(ထဆးဘကဝ်င်သည့်) ခရမ်းတစမ်ျို း။ ခရမ်းစပ်။ စဉ်

ထရစပ်စပ်ရှိထသာ ထပမကကွမ်ျားတင်ွ အထလ့ကျထပါကထ်လ့ရှိထသာ ဟင်း
ချကစ်ားရထသာ ပင်နိမ့်မျို း။ လယမ်တ။ူ စဉ်

စားစရာ၊ ထသာကစ်ရာထဲေသိ့ု ထသထစတတထ်သာထဆး၊ ချစထ်စတတထ်သာ
ထဆး စသညတ်ိ့ုကို ထေည့်၍ထပးသည။်

add poison to food or 
drink စဉ်

ထဆးရကွမ်ျားကို ထလှ၊ သမ္န် စသညပ်ဖင့် တစရ်ာွဝင်တစရ်ာွထွေက ်လှည့်
လညထ်ရာင်းချရန်သာွးသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

suffer from retention 
of urine စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဆီးတစလိ်ပ်
ထသာက်

ထဆးတစလိ်ပ် ကန်ုကကျွေမ်းသာွးထအာင် ထသာကရ်ထသာ ကာလအပုိင်း
အပခား။ အချန်ိကာလ။ အချန်ိ။ ''န့ုိထကာင်းသကူို၊ ရွီးယတူုံထပမာက၊်
ဆီးတထသာကမှ်ာ၊ ထလးထယာကလှ်ည့်လည်" (ထကာ်)။ စဉ်

စဉ်

ဆီးတစအ်ိုး
ထသာက်

ထဆးတတံင်ွ ထဆးထေည့်၍ ထသာကရ်ထသာခွက်( ထဆးအိုး) တစခွ်ကက်န်ု
ကကျွေမ်းထအာင် ထသာကရ်ထသာ ကာလအပုိင်းအပခား။ အချန်ိကာလ။
အချန်ိ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

effected by inject 
medicine or drug စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပရထဆးအပဖစပ်ဖင့်လညး်ထကာင်း။ ပန်းချထီဆးအပဖစပ်ဖင့်လညး်ထကာင်း
သုံးရထသာ အဝါထရာင်ထကျာကနု်တစမ်ျို း။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်
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ဆီးနီပပု န none

ဆီးနညး် န ထဆးထဖာ်ပံုထဖာ်နညး်။ အသုံးပပုနညး်။ cure

ဆီးထပါင်း ကကိ ထဆးထဖာ်စပ်သည။် compound medicine

ဆီးထပါင်းစုံ န ethnic group

ဆီးထပါင်းစုံ ၂ ကကဝိိ အမျို းမျို း အဖံုဖံု ထရာထနှာပါဝင်လျက။် mix

ဆီးပတ် န tobacco leaf

ဆီးပပာထရာင် န ထဆးလိပ်၏ ပပာကဲ့သိုထ့သာ အထရာင်။ ပပာထသာအထရာင်။ gray color

ဆီးပပား န အပပားငယပ်ပုလုပ်ထေားထသာထဆး။ drug

ဆီးထပပာ ကကိ ကျင်ငယမ်ျားသည။် diuresis

ဆီးဖားပပုတ် န ဖားပပုတ၏်ကိုယက်ဲ့သို ့ပပုတထ်ေထနထသာ ထဆးဘကဝ်င်အနွယတ်စမ်ျို း။ medicinal plant

ဆီးထဖာ် ကကိ အနာထရာဂါအလုိက ်ကသုရန်ထဆးကို စမံီပပုလုပ်သည။် compound medicine

ဆီးဖကဝ်ါးဖက် န ထဆးဝါးအပဖစအ်သုံးပပုနုိင်ထသာပစည္း်။ medicine

ဆီးဖကဝ်င် ကကိ ထဆးဝါးအပဖစ ်အသုံးပပုနုိင်ထသာ အစမ်ွးသတ္တ ထိေကပ်မကသ်ည့် ထဆးပင်။ medicinal plant

ဆီးဖုိးဝါးခ ကကိ ထဆးကသုရာတင်ွ အကန်ုခံရထသာထငွ။ medical fees

ဆီးဗူးထတာင်း န ကလုားတိုထ့သာကထ်သာ ထဆးတတံစမ်ျို း။ smoking pipe

ဆီးမမိ ကကိ ထရာဂါလွန်ထန၍ ထဆးအစမ်ွးထိေထရာကမ်ှု မရှိပဖစသ်ည။်

ဆီးမိ ကကိ အနာနှင့်ထဆးသင့်ထလျာ်သည။် ထိေထရာကမ်ှုရှိသည။်

ဆီးငမီးတို န ထဆးပမစမ်များပဲ နှစမ်ျို းသုံးမျို းပဖင့် ထဖာ်စပ်ထေားထသာထဆး။ folk medicine

ဆီးရင်း န အထပခခံအပဖစ ်ထဖာ်စပ်ထေားထသာထဆး။ medicine

ဆီးရည် န liquid medicine

ဆီးရမင် ကကိ ကျင်ငယမ်ျားသည။် diuresis

ဆီးလကစ်ပ်ွ န ring of saturn

ဆီးလုိက် ကကိ proper with medicine

ဆီးလိပ်စပ်ွ န ring of saturn

ဆီးလိပ်ဖင်ဆီခံ န filter tip

ဆီးလိပ်အဆီခံ န filter tip

ဆီးလွန်ထရာဂါ န နဂုိမူလ ဆီးသာွးသညထ်ေက ်ပုိလွန်၍သာွးထသာ ထရာဂါ။ diuresis

ဆီးဝါး န medicine

သမုဒေ္ဒရာ၊ ပမစ၊် ပင်လယက်ို ထရထကကာင်းစန်ုထသာအခါ တစစ်ုံတစခု် မှား ယင်ွးခ့ဲပခင်းထကကာင့် လှိုင်း၊ ထလ၊ မုန်တိုင်း၊ ငါးကကးီ စသည်
တိ့ုနှင့် ထတွ့ ကကုသံညရ်ှိထသာ်။ မိမိတိ့ုအား မထနှာင့်ယကှထ်စရန် ပမစ၊် ပင်လယက်ိုထစာင့်ထရာှကက်ကကန်ုထသာ မဏထိမခလာ၊ ဗထဒေါန
တသ်ျှင်၊ ထရနတမ်င်းတိ့ုကို ပူထဇာ်ပသပခင်း စသညက်ို ပပုလုပ်ထသာ အပခင်းအရာ။ " ဟပိငားထံုေးစဉ်၊ နညး်ကိုယဉ်ှ၍၊ အစဉ်မပပတ၊် 
ဗထဒေါနတက်ို၊ မလပ်ထစမှု၊ ဆီးနီပပု၍၊ ထွေန်းရှုထလျာကပ်တ၊် အသျှင်နတ၊် ကကျွေန့်ပမတတ်စထ်ဖာ်၊ တိ့ုများစာွကို၊ မပါအသျှင်၊ ပသ
ကျင်၏" (ထွေန်းတိ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်
ထဆးအမျို းမျို းတိ့ုပဖင့် ထရာထနှာစထုပါင်း၍ ထဖာ်စပ်ထေားထသာထဆး။
(ဥပစာ) ၁။ လူမျို းစ။ု ၂။ ထယာကျ်ား၊ မိန်းမ၊ ကကးီငယမ်ဟ ူထရာထနှာ
ပါဝင်ပခင်း။ စဉ်

စဉ်

ထဆးပပင်းလိပ်၊ လိပ်ရာတင်ွထဆးစာထပါ်က ပတလိ်ပ်ရထသာ ထဆးရကွ၊်
ထဆးတဘက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

be in an advanced 
condition of illness စဉ်

receive medical 
teatment in time စဉ်

စဉ်

စဉ်

(အရညပ်ပုလုပ်ထေားထသာ) အရညထ်ဖျာ်ထေားထသာထဆး။ စဉ်

စဉ်
တစစ်ုံတစခု်ထသာ ထဆးပဖင့်စရီင်ထေားထသာအစမ်ွးသတ္ိတရှိထသာလကစ်ပ်ွ။
(ယင်းလကစ်ပ်ွ၏အစမ်ွးသတ္ိတမှာ လကျ်ာဘကက်ဝတလ်ျှင်ထယာကျ်ား၊
လကဝဲ်ဘကက်ဝတလ်ျှင် မိန်းမကို ပဖစထ်စတတသ်ည။်)" ဆရာပီးလတ၊်
ဆီးလကစ်ပ်ွကို၊ ယရုိူမနီ၊ ညာလကသ်န်းမှာ၊ ဝတဆ်င်ထေားလုိကထ်တာ"
(ဓမ္မက)။ စဉ်

၁။ အနာနှင့်ထဆး သင့်ပမတသ်ည။် ၂။ ထဆး၏အစမ်ွးသတ္ိတ ထေကပ်မက်
သည။် စဉ်
ထဆးလိပ်အခုိးအထင့ွမှ အထစးများခံတင်ွးထဲေသိ့ု မဝင်ရထအာင် ထကကး၊ ထငွ၊
သတ္တ စသညပ်ဖင့် (ထဆးလိပ်ကို) စပ်ွ၍ ထသာကရ်န် ပပုလုပ်ထေားထသာ
အရာ။ စဉ်

ထဆးလိပ်၏ ပါးစပ်ခဲရာဘကတ်င်ွ ဖကတ်ိုဖကစ်၊ ထပပာင်းဖူးခံွ၊ ထကာက်
ရုိး စသညတ်ိ့ုပဖင့် လိပ်၍ သင်ွးထေားထသာ အရာ။ စဉ်

ထဆးလိပ်၏ ပါးစပ်ခဲရာဘကတ်င်ွ ဖကတ်ိုဖကစ်၊ ထပပာင်းဖူးခံွ၊ ထကာက်
ရုိး စသညတ်ိ့ုပဖင့် လိပ်၍ သင်ွးထေားထသာ အရာ။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အနာထရာဂါကို ထပျာကထ်စတတထ်သာထဆး။ "ကိုယထ်ရာဂါကို၊ သာလီ
စခီျင်၊ ရမီပပညသ်ျှင်မှာ၊ ဆီးဝါးတင်ထရ" (စနန္ဒားဖ့ဲွ)။ စဉ်



.

ဆီးဝမ်း န ကျင်ကကးီ၊ ကျင်ငယ။် faeces and urine

ဆီးသမား န doctor

ဆီးသား န tobacco leaf

ဆီးသားလိပ် န secret

ဆီးသဉ်ုး ကကိ none

ဆီးထအာင့် ကကိ ကျင်ငယမ်သာွးပဲ ထနသည။် ကျင်ငယတ်စစ်ကတ်စစ်ကသ်ာွးသည။်

ဆီးအပ် ကကိ dry

ဆီးအမ်ိ န ကိုယခ်န္ဓာအတင်ွး ကျင်ငယတ်ညရ်ှိထသာ အမ်ိ။ bladder

ဆီးအုံ၁ ကကိ အနာထပါ်တင်ွ ထဆးကိုမံထေားသည။်

ဆီးအုံ၂ န ဆီးစပ်ထအာက ်မုိထ့မာကထ်နထသာထနရာ။ suprapubic region

ဆီးအိုး န ထဆးတတံင်ွ ထဆးထေည့်၍ ထသာကရ်ထသာခွက။် bowl of tobacco

ဆု

ဆု န prize

ဆုခံ ကကိ prize

ဆုချ ကကိ prize

ဆုငီွ န ဆုအပဖစက်န်သ့တထ်ေားထသာထငွ။ reward money

ဆုထတာင်း၁ ကကိ pray

ဆုထတာင်း၂ န ရရှိခံစားလုိချင်စတိရ်ှိသညက်ို လုိလားထတာင့်တချက။် လုိလားချက။် pray

ဆုထတာင်းဖက် န none

ဆုတဆိံပ် န ဆုအပဖစ ်ကန်သ့တထ်ေားထသာ တဆိံပ်။ gong

ဆုနှင်း ကကိ ဆု ချးီပမှင့်ထပးအပ်သည။် reward

ဆုပီး ကကိ reward

ဆုပန် ကကိ ရရှိခံစားလုိချင်စတိရ်ှိသညက်ို လုိလားထတာင့်တသည။်  pray

ဆုရ ကကိ prize

ဆုလာဘပ်ကာ န ကကို းပမ်းလုပ်ထဆာင် ထေမ်းရကွမ်ှုတစရ်ပ်ရပ်အတကွ ်ထပးထသာဆု။ prize

ဆူ၁ ကကိ fat

ဆူ၂ ကကိ noisy

ဆူ၃ စညး် none

ကကဝိိ သထဘာမထတွ  ့အလုိမကျ မကကညပ်ဖူထသာ အမူအရာကို ပပလျက။် disapprove

ဆူဆီး န Efferve-cent salts

စဉ်

အနာထရာဂါတိ့ုကို ကသုထပးထသာသ။ူ ''ဆီသမထပါင်တရံညှ၊် ထကာင်း ရညှထ်ချာင်းမှာ၊ ထကျာ်ကကားထရ၊ ထရာကထ်ကထရာကခ်ျင်း၊ 
ဖရသဲးီကို၊ လံုးပပတသ်င်ွး" (ဆုိရုိး)။ စဉ်

အထပခခံအပဖစ ်ထဖာ်စပ်ထေားထသာထဆး။ ၂။ ထဆးရကွအ်ထကကာ၊ အရုိးတိ့ုကို ထုေတထ်ေားထသာ
ထဆးရကွက်ကးီ၏ အသား။ စဉ်

ထပါ့ထသာထဆးရကွနှ်င့် (အထရာမပါပဲ) ထဆးသားသကသ်ကက်ို လိပ်ထေား
ထသာ ထဆးလိပ်။ စဉ်

ငဂိုဟဇ်ာတာညံ့ဖျင်း၍ ထဆးဝါးပဖင့် ကသုထသာ်လညး် ထဆးမစးူရပှဖစ်
သည။် စဉ်

suffer pain in passing 
urine စဉ်

သစသ်ားစသညတ်ိ့ု၌ သတုလိ်မ်းထေားထသာ ထဆးသား၊ ထသွ့ထပခာက်
သည။် စဉ်

စဉ်

medicaments such as 
salve, liniment, 
embrocation စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁။ လုိလားထတာင့်တချက။် ၂။ ကကို းပမ်းလုပ်ထဆာင်ထေမ်းရကွမ်ှု တစခု်ခု
အတကွ ်ဂုဏပ်ပုသည့်အထနပဖင့် ချးီပမှင့်အပ်ထသာ အရာ။ စဉ်

ကကို းပမ်းလုပ်ထဆာင်ထေမ်းရကွမ်ှု တစရ်ပ်ရပ်အတကွ ်တစစ်ုံတစခု်ရလုိ
သည့် အထနပဖင့် ခံယသူည။် စဉ်

ကကို းပမ်းလုပ်ထဆာင်ထေမ်းရကွမ်ှု တစခု်ခုအတကွ ်ဂုဏပ်ပုသည့်အထနပဖင့်
ထရမ ထငွ အထေည ်စသညတ်ိ့ုကို ထပးသည။် စဉ်

စဉ်

ရရှိခံစားလုိချင်စတိရ်ှိသညက်ို လုိလားထတာင့်တသည။် လုိလားချက်
ရှိသည။် စဉ်

စဉ်

ပူးထပါင်းယဉ်ှဖက၍် တစခု်ခုထသာဆုကို တစထ်ပါင်းတညး် (ပူးတွဲ)
ထတာင်းသ။ူ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကို းပမ်းလုပ်ထဆာင် ထေမ်းရကွမ်ှုအတကွ ်ဂုဏပ်ပုသည့်အထနပဖင့် တစစ်ုံ
တစခု်ကို ထပးသည။် စဉ်

စဉ်

ကကို းပမ်းလုပ်ထဆာင် ထေမ်းရကွမ်ှုတစရ်ပ်ရပ်အတကွ ်ဂုဏပ်ပုခံရသည့်
အထနပဖင့် ထရမ၊ ထငွ၊ အထေည ်စသညပ်ဖင့် တစခု်ခုရသည။် စဉ်

စဉ်

ဝသည။် ဝငဖိုးသည။် " မဆူမကကု၊ံ လံုးစုံနိမ့်ပမင့်"။ စဉ်
၁။ မီးအပူရှိန်ပဖင့် ထရပွကမ်ျားထေလျက ်အသပံမညလ်ာသည။် "ကျို က်
ကျို ကဆူ်၊ ထရပူအိုးသိ့ု" (ပန်း)။ ၂။ထေကကထသာင်းကျန်းသည။် ၃။အပပစ်
တင်ထပပာဆုိပမညတ်မ်းသည။် "ထမာင်လှကို အဖဆူငပီးမှ ငငိမ်လားခထရ"။
၄။ အသမံျားစာွပမညသ်ည။် ၅။ အပူပပင်းသပဖင့် ထရပွကမ်ျားထေကကလှုပ်
ရာှးသည။် စဉ်
ဂုဏစ်သညထူ်ေးကသဲာလွန်ထသာ၊ ပမင့်ပမတထ်သာ ဝတ္ု ပစည္း်တိ့ုကို ထရ
တကွရ်ာ၍ သုံးနှုန်းရထသာစကားလံုး။ "ဘရုားနှစဆူ်၊ ထပခထတာ်ရာနှစ်
ဆူ၊ ဓါတထ်တာ်သုံးဆူ" စသည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ဆူကာထအာင့်
ကာ စဉ်

၁။ ထရထဲေသိ့ုထေည့်လုိကထ်သာအခါ ဆူပွကလ်ာထသာထဆးတစမ်ျို း။
၂။ ဗုိကထ်အာင့်ရာတင်ွ ထသာကထ်သာ ထဆးတစမ်ျို း။ စဉ်



.

ဆူညံ ကကိ ပမညထ်သာအသမံျားစာွ ပဖစထ်ပါ်လာသည။် noisy

ဆူပူ ကကိ uprising

ဆူပွက် ကကိ boil

ဆူဝှန်၁ ကကဝိိ frighten

ဆူဝှန်၂ ကကဝိိ အပူရန်ှပဖင့် ဆူပွက၍် အပပင်သို ့လျှကံျသည။် well

ဆူး န spike

ဆူးမနွယ် န vegetable

ဆူးပခံ န ဆူးခကမ်ျားပဖင့် ကာရန်ထေားထသာ ပခံစညး်ရုိး။ fence

ဆူးပခုံ န problem

ဆူးထတာင် န ငါးမျို းတိုတ့င်ွလုိရာသိုထ့ရွ လ့ျားသာွးနုိင်ထအာင်လှုပ်ထပးထသာကိုယအ်ဂမင်္ဂါ။ fin

ဆူးတပ် ကကိ camp

ဆူးပုပ်ပင် န fetid acacia

ဆူးရားဟးူရား ကကဝိိ angry

ဆူးရစ် န lasia plant

ဆူးလီွ န ဆားငန်ထရမီှရာတင်ွ ထပါကတ်တထ်သာ အဆူးရှိထသာ အပင်တစမ်ျို း။ plant

ဆူးလီထတာ န ဆူးလီပင်များထပါကထ်ရာကထ်သာ အရပ်။ none

ဆူးဟင်းခနွယ် န Amaranthus spinosus

ဆဲ

ဆဲ၁ ကကိ ရုန်ရ့င်းခကထ်ေန်ယတုမ်ာထသာ စကားတိုပ့ဖင့် ပုတခ်တထ်ပပာဆုိသည။် vituperate

ဆဲ၂ စညး် imperfect

ဆဲဆဲ န moment

ဆဲဆုိ ကကိ ရုန်ရ့င်းခကထ်ေန်ယတုမ်ာထသာ စကားတိုပ့ဖင့် ပုတခ်တထ်ပပာဆုိသည။် vituperate

ဆဲတိုင်း န vituperate

ဆည်

ဆည၁် န dam

ဆည၂် န prevent

ဆညက်ကးီ န dam

ဆညခံု် န dam

ဆညတ်ား၁ ကကိ control

စဉ်

၁။ ထေကကထသာင်းကျန်းသည။် ၂။ အသမံျားစာွထပါ်ထွေကလ်ာသည။်
၃။ ပပစတ်င်ထပပာဆုိ ပမညတ်န်ွသည။် စဉ်

(မီး)အပူရိှန်ပဖင့် ထရပွကမ်ျားထေကကလှုပ်ရာှးသည်။ စဉ်

အသကထွ်ေကလု်ခမန်း ထကကာကရ်ွ့ံတန်ုလှုပ်လျက။် "ထကကာကက်ကးီပပင်း
ထေန်း၊ သညး်ဆူဝှန်ထယာင်၊ မခံရပ်တည်" (ထွေန်းတိ)။ စဉ်

စဉ်
၁။ သစ၊် ဝါးစသည ်အခကျွေန်အတက။် အပင်မှထပါကထ်သာစးူဝင်တတသ်ည့်
အခကျွေန်။ "မှိုဟင်းထလးခူ၊ ဆူးထလးစးူ၊ ဆူးကိုလညး်ထွေင် နီလညး်ဝင်"
(ထတး)။ စဉ်

ဆူးရှိထသာ ဟင်းနုနယပ်င်တစမ်ျို း။ (အပဖူ၊အနီ နှစမ်ျို းရှိသည။်) စဉ်

စဉ်
(ဥပစာ) ၁။ အထနှာင့်အယကှ။် အဆီးအထေား။ ၂။ ထထွေးယကှထ်ရာခပမ်း
ထနထသာ ထနရာ။ ၃။ မရင်ှးမလင်း၊ မထပပမလည၊် ထထွေးထရာယကှတ်င်
ရှိထသာ အထကကာင်းအရာ၊ ကစိ၊္ ပပဿနာ။ စဉ်

စဉ်
၁။ ဆူးခကမ်ျားကို ဝုိင်းရလုံပ်ထေားထသာစညး်ရုိး။ ၂။ တစဘ်ကရ်န်သတူိ့ု
မလာနုိင်ရန် အကာအကယွအ်ပဖစပ်ဖင့် အခုိင်အခ့ံပပုလုပ်ထေားထသာ စစ်
စခန်း။ စဉ်

အပင်တင်ွဆူးကဲ့သိ့ုရှိငပီး အရကွက်ိုဟင်းချကစ်ားရထသာ ချုထံပါကပ်င်
တစမ်ျို း။ စဉ်

(အမျက်) ပပင်းစာွထွေကလ်ျက။် ရှူ းရှူ းရာှးရာှးပဖစထ်သာအားပဖင့်။ စဉ်

အပင်ထအာကထ်ပခတင်ွ အနညး်ငယဆူ်းရှိ၍ ပိန်းရကွနှ်င့်တထူသာ ပိန်း
အနွယဝ်င်ဟင်းချကစ်ားရထသာ အပင်မျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဆူးရှိထသာ ဟင်းနုနယပ်င်တစမ်ျို း။ (အပဖူ၊အနီ နှစမ်ျို းရှိသည။်) စဉ်

စဉ်

လကင်င်းကာလအခုိကအ်တန့်တင်ွ ပပုထနပခင်း၊ ပဖစထ်နပခင်းကို ပပထသာ
စကားလံုး။ "လုပ်ဆဲကိုင်ဆဲ" (စကား)။ စဉ်

အခုိကအ်တန့်။ လကင်င်းကာလ။"ထကျာင်းကိုလာဖ့ုိဆဲဆဲမှာ---"။ စဉ်

စဉ်

ဆဲဆုိထသာစကားလံုး။ "ဆဲတိုင်းဆဲတိုင်း အမီးနန့်အသးီနန့်ပါထရ"။ စဉ်

ထရများစးီမဆင်းရထအာင် ထပမ၊ ထကျာကမ်ျားပဖင့် ဖ့ုိလုပ်ထေားထသာ
ထရတညရ်ှိထသာ ထနရာ။ စဉ်
၁။ ထရစးီထကကာင်းကို အိုင်ပဖစလ်ာထအာင် ထကျာက၊် ထပမတိ့ုပဖင့် ဖ့ုိလုပ်
ဆီးတားသည။် ဣထနန္ဒစသညတ်ိ့ု တညင်ငိမ်ထစရန် ကိုယ၊် နှုတက်ို ထစာင့်
ထိေန်းသည။် "ငါကထမာင်လှ အရကှမ်ရထအာင် ဣထနန္ဒဆညလ့ုိ်ပီးစာွရာ"။
၃။ တားဆီးသည။် " ဝမ်းနညး်လာထကမျကရ်ညက်ိုဆညလ့ုိ်မရဗျာယ်"။
"သတကိိုထပဖ၊ စတိက်ိုဆည၊် သထံဝတရား၊ အငမဲထေား" (ဓမ္မဒီေ)။ စဉ်

၁။ ကျယဝ်န်းထသာ တမံရုိး။ ၂။ ထရတင်ထအာင်ထပမ၊ ထကျာကတ်ိ့ုပဖင့် ဖ့ုိ
လုပ်ထေားထသာ ကျယဝ်န်းထသာ ထရတညရ်ှိရာထနရာ။ စဉ်

အင်းအိုင်၊ ထချာင်း၊ ထပမာင်း စသညက်ို ဆညဖ့ုိ်ထေားထသာ ထပမပမင့်တန်း
ဆညး်ရုိး။ တမံရုိး။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ဣထနန္ဒသကိ္ခာ စသညတ်ိ့ုကို တညင်ငိမ်ထအာင် ထိေန်းချုပ်ထေားသည။်
တစစ်ုံတစခု်သိ့ု စတိမ်ပျံ့လွင့်ရထအာင် ချုပ်ထိေန်းထေားသည။် စဉ်



.

ဆညတ်ား၂ န ထရထွေကထ်ရဝင်မရထအာင် ပိတဆီ်းဆညဖုိ်ပ့ပုလုပ်ထေားထသာထပမတန်းရညှ။် dam

ဆညထ်ပါင် န ပမစ၊် ထချာင်း စသညတ်ိုက့ို အပမင့်ဖုိထ့ေားထသာ ထပမတန်းဆညရုိ်း၊ တမံရုိး။ dam

ဆညထ်ပမာင်း န dam

ဆညရ်ီ န irrigated cultivation

ဆညရုိ်း န ဆညဖုိ်ထ့ေားထသာ ထပမတန်းရုိး။ dam

ဆညး်ကပ် ကကိ take refuge

ဆညး်ဆာ န twilight

ဆညး်ပူး ကကိ collect

ဆယ်

ဆယ၁် န ten

ဆယ၂် ကကိ ထရ၊ မီးစထသာ သတူစပ်ါးလကတ်င်ွရှိသညက်ို အရထုေတထ်ဆာင်ယသူည။် salvage

ကကဝိိ မပဖစထ်သာ်ရှိ၊ ပဖစထ်သာ်ရှိ။ အကယ၍်ကား ပဖစထ်ပါ်ခ့ဲသညရ်ှိထသာ်။ if

ဆယခ်ါတစခ်ါ ကကဝိိ တစခ်ါတစထ်လ။ တစရ်တံစခ်ါ။ sometime

န none

န ten in one

ကကဝိိ sometime

ကကဝိိ အဆထပါင်းများစာွ။ inordinately

န pregnant period

ကကဝိိ ၁။ အများစထုပါင်း ထရာထနှာပါဝင်လျက။် ၂။ များထသာအားပဖင့်။ mix

န အများကို ရည၍် ထပပာဆုိထသာ စကားလံုး။ us

ဆယရ်ရီခံါ ကကဝိိ တစခ်ါတစထ်လ။ တစရ်တံစခ်ါ။ sometime

ကကဝိိ repeatedly

ကကိ repeatedly

ထဆာ်

ထဆာ် ကကိ

ထဆာ်ကသ ကကိ urge

ဆက်

စဉ်

စဉ်

ပမစ၊် ထချာင်း စသညမှ်ထရကို လုိရာသိ့ု သယယ်ပ့ုိူထဆာင်နုိင်ရန် ဆညထ်ေား
ထသာ ထပမာင်း။ စဉ်

ပမစ၊် ထချာင်း စသညက်ို ထပမထကျာကတ်ိ့ုပဖင့် ဖ့ုိလုပ်ထေားထသာ ဆည်
အတင်ွးရှိ ထရ။ စဉ်

စဉ်
၁။ ခစားသည။် ပူထဇာ်သည။် အားကိုအားထေားပပုသည။် "ရတနာသုံးပါး၊
ပမတတ်ရားကို၊ ခစားပူထဇာ်၊ ဆညး်ကပ်ပါထသာ်" (ဓမ္မဒီေ)။ ၂။ အဆကအ်
ဆံ ပပုသည။် စဉ်
ထနဝင်၍ အထမှာင်ပျို းစ။ ၁။ နံနကဆ်ညး်ဆာ။ ၂။ မွန်းတည့်ဆညး်ဆာ။
၃။ ညဆညး်ဆာ (ဆညး်ဆာသုံးပါးထတွ့ရသည။်)၂။ တစထ်န့အတင်ွး အ
ချန်ိသုံးရပ်ရှိသည။် "နံနကဆ်ညး်ဆာ၊ ညဆညး်ဆာလျှင်" (ရခုိင်ကာ)။ စဉ်
စသုမ်ိးဆညး်သည။် ရာှမီှးသည။် စထုဆာင်းသည။် " ဂရုစိုကခ်ါ၊ ဥစာ္
ဆညး်ပူး၊ အထူေးပပု၍" (ထွေန်းတိ)။ စဉ်

ကိုးထေကတ်စခု်ကကးီထသာ အထရအတကွ။် နှစခု်ထပမာကထ်သာကန်ိး။
(ခု၊ဆယ်) စဉ်

စဉ်

ဆယက်ထရး
ကိုးကရာ စဉ်

စဉ်

ဆယခုိ်င်တစ်
ခုိင်

အခွန်ထကာကခံ်ရာတင်ွ ဆယဖ့ုိ်တင်ွတစဖ့ုိ်။ ဆယပံု်တင်ွတစပံု်။ "မဟာ
သမ္မတမင်းသည ်အထကာကအ်ခွန်တိ့ုကို ဆယခုိ်င်တစခုိ်င် ထကာကခံ်ထစ
၏" (တဌိါနုဂတိ)။ စဉ်

ဆယစ်ုံထပါက်
ကျ၁

ဆယထ်ယာကတ်င်ွတစထ်ယာက။် တစထ်ယာကတ်စထ်လ။ "ဆယစ်ုံထပါက်
ကျ တစထ်ယာကတ်စရ်ရီာ သည့်အခါလားကတထ်တ"။ စဉ်

ဆယစ်ုံထပါက်
ကျ၂

တစခ်ါတစရ်။ံ တစခ်ါတစထ်လ။ အငမဲမဟတု။် အခန့်သင့်သည့်အခါ အား
ထလျာ်စာွ။ "အထရးကကးီခါမှ ဆယစ်ထုပါကက်ျ တစခ်ါတစလီ်လားကတ်
ထတ"။ စဉ်

ဆယဆ်
ထထွေထူေး စဉ်

ဆယနိ်.ဆယ်
လ

ကိုယဝ်န်ထဆာင်ရသညမှ်ာ လထပါင်းတစဆ်ယ ်သတမှ်တပုိ်င်းပခားထေား
သည့် ကာလ။ စဉ်

ဆယမိ်ဆယ်
ပဖာ၁ စဉ်

ဆယမိ်ဆယ်
ပဖာ၂ စဉ်

စဉ်

ဆယလီ်ဆယ်
ခါ

၁။ အဖန်တစလဲ်လဲ။ ထေပ်ခါတလဲလဲ။ အကကမ်ိကကမ်ိအခါအခါ။
၂။ ဆယက်ကမ်ိထိေတိုင်ထအာင်။ စဉ်

ဆယလီ်ဆယ်
ဖန်

၁။ အဖန်တစလဲ်လဲ။ ထေပ်ခါတလဲလဲ။ အကကမ်ိကကမ်ိအခါအခါ။
၂။ ဆယက်ကမ်ိထိေတိုင်ထအာင်။ စဉ်

၁။ ထအာ်ပမညသ်ည။် အသပံမညသ်ည။် တန်ွသည။် " သစက်ိုင်းထေကက်၊
ထတာကကကတ်န်ွကာ၊ ထကာကက်ထရာ်ဟ၊ု နမဲထဆာ်မှုတထ်ေ" (ပဒုေမ္မ)။
၂။ တးီခတသ်ည။် "ဗဟိုစညထ်တာ်၊ ထဆာ်ရန်ွးထလထသာ်" (ရခုိင်ကာ)။
၃။ (တစခု်နှင့်တစခု် ဂထဟပဖင့်)ဆကစ်ပ်သည။် ၄။ ထိေမ်းပမားလကထ်ေပ်
သည။် " သားထတာ်သမီးထတာ်၊ တနှူစထ်ဖာ်ကို၊ ဂထဟထဆာ်စပ်၊ မျို းချင်း
ထေပ်၍" (ရခုိင်ကာ)။ ၅။ ထုိေးနှကသ်ည။် ရုိကသ်ည။် ပုတသ်ည။် "ထမာင်
လှခုိးထရအတကွန်န့် လူတထိဆာ်နှကက်တထ်တ"။ ၆။ နှိုးထဆာ်သည။်
တိုကတ်န်ွးသည။် " ထစထ့ဆာ်အားထုေတ၊် ပတတ်ကပ်ုပဖင့်" (ဓမ္မဒီေ)။
၇။ (စာပဖင့်ပဖစထ်စ နှုတပ်ဖင့်ပဖစထ်စ)ရန်ထတွ့ကကသည။် "တစထ်ယာကန်န့်
တစထ်ယာက ်စာနန့် ထဆာ်ကတထ်တ"။

reprove/speak words of 
anger or blame စဉ်

သတရိထအာင် လှ့ံုထဆာ်ထပးသည။် လှုပ်ရာှးတကက်ကထအာင် ထစထ့ဆာ်
သည။် တိုကတ်န်ွးခုိင်းထစသည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်
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ဆက် ကကိ serve meals

ကကဝိိ repeated

ဆကက်ပ် ကကိ ဂုဏအ်ားပဖင့် ပမင့်ပမတထ်သာ ပုဂ္ိုဂ လ်တိုအ့ားထပးသည။် offer respectfully

ဆကထ်ကကး န extortion money

ဆကထ်ကကာင်း န channel

ဆကခံ် ကကိ inherit

ဆကစ် န ကကို းစနှစခု်ကို ထပါင်း၍ ချညထ်နှာင်ထေားထသာ အရာ။ rope

ဆကစ်ာ န letter

ဆကစ်ပ် ကကိ relate

ဆကဆံ် ကကိ relation

ဆကဆ်က် ကကဝိိ surely

ဆကတ်ိုက် ကကဝိိ persistent

ဆကထံု်ေး န ကကို းစနှစခု်ကို ထပါင်း၍ ချညထ်နှာင်ထေားထသာ အရာ။ rope

ဆကနွ်ယ် ကကိ allied

ဆကနီှ်း န thin bamboo strips

ဆကပ်ပတ် ကကိ အထပါင်းအသင်း မပပုထတာ့ပဲ ပပတစ်သဲာွးသည။် divorce

ဆကလ်က် ကကိ continue

ဆကသ်ယွ် ကကိ တစဦ်းနှင့်တစဦ်း ဆကစ်ပ်မှုပပုသည။် ကးူလူးဆကဆံ်သည။် connect

ဆင်

ဆင်၁ ကကိ decoration

ဆင်၂ ကကိ အသင်ွသဏ္ာန်၊ ဟန်ပန်တသူထယာင်ရှိသည။် similar

ဆင်၃ န အသင်ွသဏ္ာန်၊ ဟန်ပန်။ အထပခအထန။ အရပ်ိအက။ဲ indication

ဆင်၄ န elephant

ဆင်ကကဲကးီ န elephant keeper

ကကဝိိ have no discipline

ဆင်ကန်ုးစင် န ဆင်ထကျာကက်န်ုးထေကသ်ို ့တကရ်န်ထဆာကထ်ေားထသာစင်။ none

ကကိ မိမိ၏ထပပာဆုိချကက်ို ခုိင်ငမဲထအာင် အထကကာင်းပပထပပာဆုိသည။် demonstrate

ဆင်ကျုံး န ဆင်ရုိင်းကိုဖမ်းရန် သင်ွးထလှာင်၍ ယဉ်ပါးထအာင် ပပုလုပ်ရာသစတ်ပ်။ stockade

၁။ တစထ်ယာကနှ်င့် တစထ်ယာကထ်မးပမန်းကကသည။် " နှုတဆ်က ်ခမကပ်ဖစ်
ထတ"(ပံု)။ ဂုဏက်ကးီပမတထ်သာသတူိ့ုအား ထပးကမ်းသည။် "ဘရုင်းမင်း
ပမတအ်ား သမီးထတာ်နှင့်တက ွပဏာလကထ်ဆာင်တိ့ုကို ထပးဆကထ်လ
၏"(ထတာင်)။ ၃။ တစခု်နှစတ်စခု် ပူးစပ်သည။် "တိုလျှင်ဆကစ်ပ်၊ ရညှ်
လျှင်ပဖတ်" (ပံု)။ ရင်ှဘရုင်၊ မိဖုရားစထသာ ပမင့်ပမတသ်တူိ့ု စားထသာက်
ရန် အစားအစာကို (ပဲွထတာ်) တညခ်င်းသည။် "စားထတာ်ဆကသ်ည်"။ စဉ်

ဆကက်ာဆက်
ကာ

တစစ်ပ်တညး် အဆကမ်ပပတ။် အစဉ်တစိုက။် "မင်းကကးီလညး် အလှူ
ဒေါနကို မပပတမ်လပ် ဆကက်ာဆကက်ာ ပပုလုပ်ကကသည်" (ထတာင်)။ စဉ်

စဉ်
၁။ ထတာတင်ွးသပုူန်များက ထတာင်းသည့်အတကွ ်ထကာကခံ်ထပးရထသာ
ထငွ။ ၂။ အဖ့ဲွခဲွများက အထေကအ်ဖ့ဲွများသိ့ု ဆကသ်ယွရ်သည့်အတကွ်
ထပးရထသာ ထငွ။ စဉ်

အရာနှစခု် ပူးကပ်(ထိေကပ်) ယဉ်ှရာထနရာ။ စဉ်

ရာထူေး၊ အထမွအနှစ၊် လုပ်ငန်းတာဝန်စသညတ်ိ့ုကို မပပတမ်လပ် ရထအာင်
ခံယသူည။် စဉ်

စဉ်

တစဦ်းနှင့်တစဦ်း ကးူလူးဆကဆံ်ထသာစာ။ အပဖစအ်ပျက၊် အထရးအခင်း
အရပ်ရပ်ကို သသိမျှ ထပးပ့ုိထသာစာ။ စဉ်

တစခု်နှင့်တစခု် သဘာဝချင်း တစသ်ထဘာတညး်စပ်ထနသည။် အတယူဉ်ှ
တွဲပဖစထ်စသည။် တစခု်တညး်အပဖစသ်ိ့ု ထရာကသ်ည။် စဉ်

၁။ အထကကာင်းစပ်ဆုိင်သည။် ဆကစ်ပ်သည။် ဆကစ်ပ်ထနမှုထကကာင့်
မကင်းမရင်ှးနုိင်ပဖစသ်ည။် ၂။ ထမထုေန်ပပုသည။် စဉ်

၁။ ကတ၊ိ တာဝန် စသညလ်စဟ်င်းပခင်းမရှိပဲ။ ခုိင်မာတကိျစာွ။ "မပျက်
ဆကဆ်က၊် ထရာကခ့ဲ်လျကတ်ညး်" (ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

ရပ်နားမှုမရှိပဲ။ ပပတလ်ပ်ပခင်းမရှိပဖစလ်ျက။် တစဆ်ကတ်ညး်။ " မရပ်
မနား၊ ဆကတ်ိုကသ်ာွးလညး်၊ ခရးီဓွန့်ရညှ၊် ထဝးရပ်ထပမကို" (ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

စဉ်

အကကားအလပ်မရှိပဲ ပဖစသ်ည။် အကျို းထကကာင်းဆကစ်ပ်မှုရှိသည။် ပတ်
သကပ်ါဝင်ထနသည။် စဉ်

ထတာင်းရကရ်ာ၌ ထအာကခံ်ရကင်ပီးထနာက၊် အထေကသ်ိ့ုဆက၍် ရကနုိ်င်
ထအာင် အပုိဆကစ်ိုကထ်ပးရထသာနီှးပင်။ စိုကပ်င်။ စဉ်

စဉ်

၁။ ပပတလ်ပ်မှုမရှိရထအာင် အငမဲတစထ်စလုပ်ထဆာင်သည။် ၂။ ရပ်တန့်
သည့်ထနရာမှ ထရှ့သိ့ု (ဆကလ်က်)သာွးသည။် စဉ်

စဉ်

၁။ တင့်တယလှ်ပထအာင် ပပုပပင်သည။် "ကိုယ၌်တန်ဆာ၊ဒွေါဒေရာကို၊ ဝတ်
ခါဆင်လျကပ်ါတညး်" (ထဒေးဝန်း)။ ၂။ ခင်းကျင်းသည။် "စစထုိ်ေးစစဆ်င်၊
ခင်း၏ကျင်သိ့ု" (ရခုိင်ကာ)။ ၃။ အဟန်ုပပင်းစာွ ပဖစထွ်ေန်းထပါ်ထပါက်
သည။် " ထတာ်လဲငလျင်၊ မုန်တိုင်းဆင်၍၊ သကရ်င်ှလညး်ခက ်"
(ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁။ ခန္ဓာကိုယက်ကးီ၍ နှာထမာင်းရညှရ်ှိထသာ အစယွနှ်စထ်ချာင်းနှင့်
တရိစိ္ဆာန်ကကးီ။ ၂။ ဗုဒေ္ဓဟးူနံ။ ဗုဒေ္ဓဟးူငဂိုလ်၏ အမှတအ်သား။ စဉ်
ထရးှရခုိင်မင်းများလကထ်ေကက် ဆင်များကို ကကးီကအဲပ်ုချုပ်ရထသာ
အမတ။် (မင်းတိုင်ပင်ထလးပါးတင်ွ တစပ်ါးအပါအဝင်ပဖစသ်ည။်)" ထုိေ
အခါ ဆင်ကကဲကးီသည ်ထပါကမ်၊ ဟိုင်း၊ ဟစံထသာ တရာမကထသာဆင်
တိ့ုကို လကထ်ဆာင်ဆကသ်ထလလျှင်" (ဓညသစ်)။ စဉ်

ဆင်ကန်းထတာ
တိုး

စဉ်းစားဆင်ပခင်းဉာဏမ်ရှိပဲ။ စညး်မ့ဲကမ်းမ့ဲ။ အရမ်းကာထရာ ပပုလုပ်
ထသာအားပဖင့်။ "ဆန်ကန်းထတာတိုး၊ ကျို းထကကာင်းမသိ" (ပံု)။ စဉ်

စဉ်

ဆင်ထကျာက်
ဆင်ကန် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်
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ဆင်ကကန် န ဆင်၏ ကိုယအ်ဂမင်္ဂါ အစတိအ်ပုိင်း၊ လက္ခဏာစသည။် elephant feature

ဆင်ကကန်တတ် န none

ဆင်ကင်ွးထကျာ့ ကကိ ဆင်ကိုထလျှာ့၍ တင်း၍ရထသာကကို းလွန်ပဖင့် ဖမ်းသည။် catch elephant

ဆင်ခရမ်း န အသးီလံုးထချာထချာချဉ်ထသာအရသာရှိသည့် ခရမ်းသးီတစမ်ျို း။ eggplant

ဆင်ခူ န ကကျွေ၊ဲ နွားတို၏့ လညက်ပ်ု၌ အထရများထုေတက၍် ပဖစတ်တထ်သာအနာ။ carbuncle

ဆင်ခင်းသဘင် န festival

ဆင်ထခါင်း န none

ဆင်ထခါင်းလီ န အထရှ ထ့တာင်ထထောင့်မှ တိုကခ်တလ်ာထသာ ထလ။ wind

ဆင်ခုန်းတိုင် န ထရးှရခုိင်ဘရုင်တိုလ့ကထ်ေက ်ဆင်ကိုချညရ်ထသာအမှုထေမ်းတစမ်ျို း။ government employee

ဆင်ချဆိပ် န elephant habour

ဆင်ချတီုံး န အပပာထရာင်ရှိထသာ ငါးရံတ့စမ်ျို း။ fish

ဆင်ချတီုံးနွယ် န အတုံးကကးီဥသည့် နွယပ်င်တစမ်ျို း။ moonseed vine

န soap

ဆင်ငခီ န reason

ဆင်ငခီခံ န မထရွ မ့ရာှးရထအာင် ထအာကက်ခံရထသာတုံး။ block of wood

ဆင်ငခီငင် ကကိ ဆင်ထပခတကသ်ည။် sophist

န reason

ဆင်ငခီတက် ကကိ sophist

ဆင်ငခီထထောက် န ထရာဂါပုိးတစမ်ျို းထကကာင့် ထပခထထောကက်ကးီထွေားလာထသာ ထရာဂါမျို း။ elephantiasis

ဆင်ငခီဖံုး န ငမို ရ့ာွနယထ်ပမနှင့် စပ်ထနထသာ အရပ်ထဒေသ။ suburban area

ဆင်ငခီအိုး န pot

ဆင်ပခင် ကကိ betake

န မှားသည ်မှန်သညက်ို အထသးစတိထ်လ့လာ၍ သရိှိရငပီးမှ ဆံုးပဖတပ်ခင်း။ decide

ဆင်ထဂါင်း န none

ဆင်ထဂါင်းလီ န none

ဆင်ငုိပမက် န အပမစ ်အလွန်ခုိင်ငမဲထသာ ပမကတ်စမ်ျို း။ elephant grass

ဆင်ဆင်၁ ကကိ similar

ဆင်ဆင်၂ န similar

စဉ်
၁။ ဆင်၏ကိုယအ်ဂမင်္ဂါအစတိအ်ပုိင်း လက္ခဏာကိုကကည့်၍ ထကာင်းမ
ထကာင်းကိုသတိတထ်သာအတတပ်ညာ။ ၂။ ယင်း၏ လက္ခဏာကိုသိ
တတထ်သာ ပညာရှိ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
၁။ ထရးှရခုိင်ဘရုင်တိ့ုလကထ်ေကတ်င်ွ ဆင်တပ်သားတိ့ု စမ်ွးရညပ်ပအခမ်း
အနား။ ဆင်ခင်းပဲွထတာ်။ ၂။ စစတ်ိုင်၊ စစခ်ျရီာ၌ အတိုးအဆုတ၊် အထရာှင်
အတမ်ိး၊ အထကာ်အထဝ့ှ၊ အထုိေးစသညတ်ိ့ုကို ထလ့ကျင့်ပပသထသာ ပဲွ။ (၎င်း
ပဲွကို နတထ်တာ်လ၌ ကျင်းပထလ့ရှိသည။်) စဉ်

၁။ အမ်ိမကိုယ၏် ထရှ့ဘကမှ်ဆက၍် ထုေတထ်ေားထသာအထဆာင်။ ၂။ အမ်ိ
တင်ွ ထလှကားနှစခု် အစပ်ကကား၌ ဆကသ်ယွထု်ေတထ်ေားထသာအထဆာင်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်
၁။ ဆင်များ ထရထသာက၊် ထရချို းရန် ချထသာဆိပ်။ (ထရးှရခုိင်ဘရုင်များ
လကထ်ေကဆ်င်များကို ထရချထရချို းရန် ချထသာဆိပ်သည ်ထပမာကဦ်းငမို့
တင်ွ 'ဆင်ချဆိပ်' ဟ၍ူ ယခုအထိေ အမညတ်င်ွလျကရ်ှိထနထသး၏။)
၂။ ယင်ဆင်များကို ထရဆိပ်သိ့ုချထသာသ။ူ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဆင်ချးီတုံးသ
ပုန်

အဝတထ်လျှာ်ဖတထ်သာ ဆင်ပပာကကမ်း (ထဘာလံုးကဲ့သိ့ု လံုးဝိုင်းထသာ)
အတုံးတစမ်ျို း။ စဉ်
၁။ မိမိတိ့ု၏ ပဖစပ်ျကပံု်အထကကာင်းအရာ။ " သားဖထလးထယာက၊် တစ်
ထယာကတ်စလှ်ည့်၊ လွမ်းပခမ်းစထီက၊ ဆင်ငခီဖ့ဲွလ့ုိ" (ပန်း)။ ၂။ တရားလုိ
တရားခံတိ့ု အမှု၏ ပဖစပ်ျကပံု်ကို တင်ပပထသာ အထကကာင်းအရာ။ ၃။ မိမိ
တိ့ု၏ စကားကို ခုိင်ငမဲထအာင် ပဖစပ်ျကပံု် အထကကာင်းအရာများကို ထပပာဆုိ
တင်ပပချက။် အထကကာင်းပပချက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဆင်ငခီဆင်
လက်

၁။ မိမိတိ့ု၏ ပဖစပ်ျကပံု်အထကကာင်းအရာ။ " သားဖထလးထယာက၊် တစ်
ထယာကတ်စလှ်ည့်၊ လွမ်းပခမ်းစထီက၊ ဆင်ငခီဖ့ဲွလ့ုိ" (ပန်း)။ ၂။ တရားလုိ
တရားခံတိ့ု အမှု၏ ပဖစပ်ျကပံု်ကို တင်ပပထသာ အထကကာင်းအရာ။ ၃။ မိမိ
တိ့ု၏ စကားကို ခုိင်ငမဲထအာင် ပဖစပ်ျကပံု် အထကကာင်းအရာများကို ထပပာဆုိ
တင်ပပချက။် အထကကာင်းပပချက။် စဉ်

မိမိ၏ ထပပာဆုိလုိရင်းကို ခုိင်ခုိင်မာမာပဖစထ်အာင် ထနာကထ်ေပ်တဖန်
ထပပာဆုိသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထေမင်းဟင်းချကစ်ားထနထသာ အိုး၏ ထအာကထ်ပခမှ (လံုးထချာထချာမဟတု်
ပဲ) ပပားပပားရှိထသာ အိုးမျို း။ စဉ်

၁။ သုံးသပ်သည။် စဉ်းစားသည။် ၂။ ထထောကဆ်သည။် ၃။ နှလံုးသင်ွး
သည။် သတပိပုသည။် စဉ်

ဆင်ပခင်မှု
တရား စဉ်

၁။ အမ်ိမကိုယ၏် ထရှ့ဘကမှ်ဆက၍် ထုေတထ်ေားထသာအထဆာင်။ ၂။ အမ်ိ
တင်ွ ထလှကားနှစခု် အစပ်ကကား၌ ဆကသ်ယွထု်ေတထ်ေားထသာအထဆာင်။ စဉ်

၁။ အမ်ိမကိုယ၏် ထရှ့ဘကမှ်ဆက၍် ထုေတထ်ေားထသာအထဆာင်။ ၂။ အမ်ိ
တင်ွ ထလှကားနှစခု် အစပ်ကကား၌ ဆကသ်ယွထု်ေတထ်ေားထသာအထဆာင်။ စဉ်

စဉ်

အသင်ွအပပင်၊ အထရာင်အထသးွစသည ်တစမ်ျို းတညး်ကဲ့သိ့ုပဖစသ်ည။်
ဆင်တယူိုးမှားပဖစသ်ည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အသင်ွအပပင်၊ အထရာင်အထသးွ စသညတ်စမ်ျို းတညး် ကဲ့သိ့ုပဖစထ်သာ
အရာ။ စဉ်
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ဆင်ညင်ှး န ကကးီထသာအပဖစက်ကွရ်ှိထသာ ညင်ှးထရာဂါတစမ်ျို း။ none

ဆင်ညင်ှးခူ န အထရထုေကကးီထေလာငပီး ထသွ ထ့ပခာကထ်ပခာကရ်ှိထသာ နှင်းခူနားတစမ်ျို း။ eczema

ဆင်တ၁ူ ကကိ similar

ဆင်တ၂ူ န similar

ဆင်တရုိူးမှား န similar

ဆင်ထူေး န ဆင်ထပခထထောကက်ို ချညထ်နှာင်ရထသာ သကံကို းကင်ွး။ elephant’s fetters

ဆင်ထူေးခတ် ကကိ ဆင်ထပခထထောကက်ို သကံကို းကင်ွးပဖင့် ချညထ်နှာင်ထေားသည။် binding

ဆင်ထုိေးပုဇွန် န prawn

ဆင်နားစခန်း န ဆင်များနားထနရန် စခန်းချထေားရာ အရပ်။ elephant camp

ဆင်နားရကွင်ါး န ခပ်ဝုိင်းဝုိင်းပါးလှပ်လှပ်ရှိထသာ ငါးတစမ်ျို း။ fish

ဆင်နှာထမာင်း၁ န tendril

ဆင်နှာထမာင်း၂ န none

ဆင်ထပါက် န အရယွထ်ရာကင်ပီးထသာဆင်။ elephant

ဆင်ထပါကက်ကးီ န ဆင်ထပါကထ်ေက ်အနညး်ငယခ်န္ဓာကိုယက်ကးီထသာ ဆင်။ elephant

ဆင်ထပါင်ကကးီ န ဆင်ထပါကထ်ေက ်အနညး်ငယခ်န္ဓာကိုယက်ကးီထသာ ဆင်။ elephant

ဆင်ပပင် ကကိ ဆင်ယင်စရာ၊ အဝတအ်ထေည ်ဝတဆ်င်သည။် တန်ဆာဆင်သည။် wear

ဆင်ထပပာင် န အရယွထ်ရာကင်ပီးထသာဆင်။ elephant

ဆင်ထပပာင်ကကးီ န elephant

ဆဲွပဲွသဘင် န festival

ဆင်ဖဲ န ဖဲကစားရာတင်ွ ဉာဏလိ်မ်ဉာဏထ်ကာကပ်ဖင့် ပပုပပင်ထေားထသာဖဲ။ card

ဆင်ပဖူ န အထရပပားပဖူထသာ အထရာင်ရှိထသာဆင်။ white elephant

ဆင်မယဉ်သာ န ဖမ်းရထသာဆင်ရုိင်းများကို ယဉ်ပါးထအာင်ပပုလုပ်ထပးထသာဆင်ယဉ်မ။ elephant

န အကကွက်ျကဲျထဲဖာ်၍ ရကထ်ေားထသာ ထေရတံစမ်ျို း၏ အမည။် bamboo wall

ဆင်ပမန်း ကကိ အဝတအ်စားဆင်ယင်သည။် wear

ဆင်မှတမှ်တ် ကကိ tactical

ဆင်ယင် ကကိ wear

ကကဝိိ neglet

ဆင်လံုး န troops

န burmese snack

စဉ်

စဉ်

ပံုပန်းသဏာ္န်၊ မျကစ်အိာရံုတင်ွ နီ၊ စမ်ိး၊ ဝါ စသညထ်ေင်ပမင်လာထသာ
အထရာင်အဆင်းတစမ်ျို းတညး်ကဲ့သိ့ု ပဖစသ်ည။် စဉ်

ပံုပန်းသဏာ္န်၊ မျကစ်အိာရံုတင်ွ နီ၊ စမ်ိး၊ ဝါ စသညထ်ေင်ပမင်လာထသာ
တစမ်ျို းတညး်ထသာ အထရာင်အဆင်း။ စဉ်

ပံုပန်းသဏာ္န်၊ အမျို းအစား၊ သထဘာတရား စသညတ်ိ့ု မကွဲမပပားရှိ
သည၏် အပဖစ။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထရာင်ပဖူ၍ ဦးထခါင်းတင်ွ ခကျွေန်ထေကထ်သာ ဆူးရညှရ်ှိထသာ အငယစ်ား
ပုဇွန်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဗူး၊ ဖရံု၊ သခွား စထသာအပင်တိ့ု၌ တယွခ်ျပ်ိဆဲွဖ့ုိရာ အညန့်ွဖျား၌ပါထသာ
အမျှင်တ။ံ စဉ်
(ဆင်၏နှာထမာင်းနှင့်ဆင်ထသာ) အပွင့်ပဖူပဖူ ပွင့်ခုိင်တန်အရညှရ်ှိထသာ
အပင်ငယတ်စမ်ျို း။ (၎င်းအရကွက်ို နွားထချးအစမ်ိးနှင့်ထရာ၍ ညက်
ထအာင်ကကတိင်ပီးလျှင် တကန်ာရှိထသာခထလး၏ ငယထိ်ေပ်တင်ွ အုံလျှင်
ထကာင်းသညဟ် ုထဆးနညး်တင်ွ ထတွ့ရသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဆင်ထပပာင်ထေကအ်နညး်ငယ ်ခန္ဓာကိုယက်ကးီထသာဆင်။ "နာဂဝင်ထလ၊
ဆင်ထပပာင်ကကးီနှင့်၊ စးီလ့ုိလာပျာ" (ပန်း)။ စဉ်
၁။ ထရးှရခုိင်ဘရုင်တိ့ုလကထ်ေကတ်င်ွ ဆင်တပ်သားတိ့ု စမ်ွးရညပ်ပအခမ်း
အနား။ ဆင်ခင်းပဲွထတာ်။ ၂။ စစတ်ိုင်၊ စစခ်ျရီာ၌ အတိုးအဆုတ၊် အထရာှင်
အတမ်ိး၊ အထကာ်အထဝ့ှ၊ အထုိေးစသညတ်ိ့ုကို ထလ့ကျင့်ပပသထသာ ပဲွ။ (၎င်း
ပဲွကို နတထ်တာ်လ၌ ကျင်းပထလ့ရှိသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဆင်မျကက်င်ွး
ထေရံ စဉ်

စဉ်

သတူစပ်ါးပျကစ်းီရာပျကစ်းီထကကာင်းကို တတိတ်တိက်ကတိ၍် ကကစံည်
သည။် စဉ်
၁။ စစီဉ်ခင်းကျင်းသည။် "မင်းခမ်းမင်းနားတိ့ုကို ဆင်ယင်ခင်းကျင်း
လျက်" (ထတာင်)။ ၂။ တင့်တယလှ်ပထအာင် စစီဉ်ပပုပပင်သည။် "ဘယက်
တန်ဆာ၊ ဒွေါဒေရာကို၊ ဆင်ယင်ဝတစ်ားပပု၍" (ကသုတု)။ စဉ်

ဆင်လားထက
လမ်းမလုိ

မညသ်တူစဦ်းတစထ်ယာကက်ိုမှ ဂရုစိုကစ်ရာ၊ အထရးစိုကစ်ရာမလုိထတာ့
မူ၍။ စဉ်

များပပားထသာ ဗုိလ်ပါအစအုထဝး။ "ဆင်လံုးပမင်းရနှံင့်တက ွချတီကထ်လ
ထသာ်" (ထတာင်)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ဆင်ဝထလာကမု်
န့်

ဆန်မုန့်် ညကက်ိုထံုေးကကကတ်ကရ်ည ်သင့်ထတာ်သလုိထေည့်ငပီးသကကားရညနှ်င့် ထဖျာ်ကာ၊ ခန့််ထအာင်ကျို ချက၍်အထအးခံထေားထသာ 
စားဖွယမု်န့်တစမ်ျို း။  ဆင်ဝထလာကမု်န့်၊ ထေမင်မဲထက၊ ကကျွေသဲညး်မုန့််နှင့်  ပဒုေမ္မာ ။ စဉ်
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ဆင်ဝါ န none

ဆင်ဝီပန်း န wild flower

ဆင်ဝင် န none

ဆင်သမနွယ် န moonseed vine

ဆင်ဟိုင်း၁ န elephant

ဆင်ဟိုင်း၂ န creeper

န none

ဆင်ထအာ်ပမက် န အပမစ ်အလွန်ခုိင်ငမဲထသာ ပမကတ်စမ်ျို း။ elephant grass

ဆင်ထအာင်းမ န elephant

န ထတာဆင်ရုိင်းများကို ဖမ်းရန် ဖဲွ ထ့ေားထသာ အမှုထေမ်းအသင်း။ none

ဆင်အနံပျို း န အလံုးကကးီထသာငှကထ်ပျာသးီတစမ်ျို း။ banana

ဆင်အိုး န ဆင်ရုိင်းကိုဖမ်းရန် သင်ွးထလှာင်၍ ယဉ်ပါးထအာင် ပပုလုပ်ရာသစတ်ပ်။ lure/entice

န none

ဆင့်၁ ကကိ ၁။ တစခု်ထပါ်တင်ွတစခု်တင်ထေားသည။် ၂။ တစခု်ငပီးတစခု်ထုေပ်ပုိးသည။် stack up

ဆင့်၂ န တစခု်ထပါ်တင်ွတစခု် တညရ်ှိထေားထသာအရာ။ အထေပ်။ အဆင့်။ shelf

ဆင့်၃ ကကိ toss rice in a tray

ဆင့်၄ ကကိ လုိကန်ာထဆာင်ရကွရ်န် အာဏာပဖင့်ထခါ်ယသူည။် summon

ဆင့်ကဆင့်၁ န တစခု်နှင့်တစခု် မကကးီလွန်းမငယလွ်န်းထသာအရာ။ at about same size

ဆင့်ကဆင့်၂ နဝိ at about same time

ဆင့်ကဆင့်၃ ကကိ at about same gone

ဆင့်ကရင့် ကကဝိိ descending

ဆင့်ကာ ကကဝိိ အဆင့်ဆင့်အားပဖင့် ဆင့်ကဆဲင့်က။ဲ step by step

ဆင့်ကဲ ကကဝိိ ထေပ်ဆင့်တိုးသည။် ထေပ်ဆင့်တကသ်ည။် အဆင့်တိုးသည။် promotion

ဆင့်ထခါ် ကကိ summon

ဆင့်စာ န လုိကန်ာထဆာင်ရကွရ်န် ထခါ်ယထူသာစာ။ summon

ဆင့်ဆုိ ကကိ summon

ဆင့်ပွား ကကိ အစဉ်ဆက၍် တိုးပွားများပပားလာသည။် reproduce

ဆင့်ရင့်ရင့် ကကဝိိ descending

ဆင်း ကကိ go down

၁။ အမ်ိမကိုယ၏် ထရှ့ဘကမှ်ဆက၍် ထုေတထ်ေားထသာအထဆာင်။ ၂။ အမ်ိ
တင်ွ ထလှကားနှစခု် အစပ်ကကား၌ ဆကသ်ယွထု်ေတထ်ေားထသာအထဆာင်။ စဉ်
အရကွသ်ထပပရကွနှ်င့် ဆင်တ၍ူ အပွင့်ဝါဝါ (ကဆုန်လမကန်ုမီ)ပွင့်ထသာ
ထတာပန်းငယတ်စမ်ျို း။ "မုိးပန်းထပါကပ်န်း၊ ဆင်ဝီပန်း၊ နတပ်န်းပွင့်ထရ၊
ဂနုိင်ထတာမှာ၊ ထဇာင်ပင်ဝမ်းနညး်ဖွယ်" (ဓမ္မက)။ စဉ်

၁။ အမ်ိမကိုယ၏် ထရှ့ဘကမှ်ဆက၍် ထုေတထ်ေားထသာအထဆာင်။ ၂။ အမ်ိ
တင်ွ ထလှကားနှစခု် အစပ်ကကား၌ ဆကသ်ယွထု်ေတထ်ေားထသာအထဆာင်။ စဉ်

အထပွးပဖူပဖူ၊ ခါးထသာအရသာရှိ၍ လံုးထချာထချာ ထဆးဖကဝ်င်ထသာ နွယ်
ပင်တစမ်ျို း။ စဉ်

အစယွမ်ထွေကထ်သာ ကိုယလံု်းကိုယထ်ေညနှ်င့် အထခါင်းကကးီထွေားသည့်
ဆင်ထီေးမျို း။ စဉ်

အရကွဝုိ်င်းဝုိင်း အထပွးပါ၍ လူထိေမိလျှင် များစာွယားယထံစတတထ်သာ
နွယပ်င်တစမ်ျို း။ စဉ်

ဆင်လထယာက်
မုန့်

ဆန်မုန့်် ညကက်ိုထံုေးကကကတ်ကရ်ည ်သင့်ထတာ်သလုိထေည့်ငပီးသကကားရညနှ်င့် ထဖျာ်ကာ၊ ခန့််ထအာင်ကျို ချက၍်အထအးခံထေားထသာ 
စားဖွယမု်န့်တစမ်ျို း။  ဆင်ဝထလာကမု်န့်၊ ထေမင်မဲထက၊ ကကျွေသဲညး်မုန့််နှင့်  ပဒုေမ္မာ ။ စဉ်

စဉ်

ထတာဆင်ရုိင်းများကို ကျုးံတင်ွးသိ့ု ထသးွထဆာင်ထပးထသာ ဆင်မ။
ထအာင်းမ။ စဉ်

ဆင်ထအာင်းမ
အသင်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဆင်ဦးထနှာကမု်
န့်

ဆန်မုန့်် ညကက်ိုထံုေးကကကတ်ကရ်ည ်သင့်ထတာ်သလုိထေည့်ငပီးသကကားရညနှ်င့် ထဖျာ်ကာ၊ ခန့််ထအာင်ကျို ချက၍်အထအးခံထေားထသာ 
စားဖွယမု်န့်တစမ်ျို း။  ဆင်ဝထလာကမု်န့်၊ ထေမင်မဲထက၊ ကကျွေသဲညး်မုန့််နှင့်  ပဒုေမ္မာ ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်
စပါးနှင့်ဆန်ကိုလညး်ထကာင်း၊ အကကမ်းနှင့်အမှုန့်ကိုလညး်ထကာင်း၊
စထကာတင်ွထေည့်၍ အကကမ်းအနုအခဲွထွေကလ်ာထစရန် တစဘ်ကသ်ိ့ု
ခပ်ထစာင်းထစာင်း လှုပ်ခါ၍ ထပးရသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်
၁။ တစခု်နှစတ်စခု်၊ တစထ်ယာကနှ်င့်တစထ်ယာက၊် မကကးီလွန်းအငယ်
လွန်းထသာ။ ၂။ ကာလအားပဖင့် မထရးှမထနှာင်းထသာ။ " ထမာင်ပဖူနန့်
ထမာင်နီထကျာင်းကိုဆင့်ကဆင့်လားခယင့်"။ ၃။ မနီးမထဝးလွန်းထသာ
(အရပ်)။ စဉ်

တစထ်ယာကနှ်င့်တစထ်ယာက ်(ဆင့်ကဆင့်) မထရးှမထနှာင်းသာွးကကသည။် စဉ်
ကကးီငယအ်ထလျာက်(သယွတ်န်းလျက်)။ တစခု်နှင့်တစခု် ဆကတ်ည်
လျက။် '' ကကးီငယနိ်မ့်ပမင့်၊ ဆင့်ကရင့်ထဇ၊ လှထတာင့်လှတယပ်မင်၍"
(ဗျာရတု)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်
လာထရာကလုိ်ကန်ာထဆာင်ရကွရ်န် (အမိန့်အာဏာပဖင့်)ထခါ်ယသူည။်
"ရပ်ကကွစ်ာကိုင်တိ့ုနှင့်တက ွလယသ်မားတိ့ုအား ဆင့်ထခါ်ထတာ်မူငပီး
လျှင်" (ဓညသစ်)။ စဉ်

စဉ်

လုိကန်ာထဆာင်ရကွ ်လုပ်ထဆာင်ရန် (အားဏာပဖင့်)ညမန်ကကားသည။်
ဆုိခုိင်းထစသည။် စဉ်

စဉ်
ကကးီငယအ်ထလျာက်(သယွတ်န်းလျက်)။ တစခု်နှင့်တစခု် ဆကတ်ည်
လျက။် '' ကကးီငယနိ်မ့်ပမင့်၊ ဆင့်ကရင့်ထဇ၊ လှထတာင့်လှတယပ်မင်၍"
(ဗျာရတု)။ စဉ်

၁။ အထပါ်မှ ထအာကသ်ိ့ု သကသ်ည။် ၂။စဉ်ဆကမ်ပပတ ်အဆင့်ဆင့်ထရွ့
သည။် " ရမီျကတ်င်ွးက ရဆီကမ်ပပတ ်စးီဆင်းနီထရ"။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်



.

ဆင်းတု န image of buddha

ဆင်းရ၁ဲ ကကိ poor

ဆင်းရ၂ဲ န ၁။ ပစည္း်ဥစာ္နညး်ထလျာ့ထခါင်းပါးပခင်း။ မဲွထတပခင်း။ ဒုေက္ခထရာကပ်ခင်း။ poor

ဆင်းရမဲွဲထတ ကကဝိိ ၁။ ပစည္း်ဥစာ္အလွန်နညး်ပါစာွ။ ၂။ ကိုယစ်တိနှ်စပ်ဖာပင်ပန်းစာွ။ poor

န poor

ဆင်းရသဲား န poor

ဆင်းရုပ် န လူတို၏့ ပံုသဏ္ာန်၊ ရုပ်ဆင်းသင်ွးပပင်။ aspect

ဆင်းဝါ န အဆင်းနှင့်ပတသ်ကထ်သာ အရညအ်ချင်း။ ရုပ်ရည။် aspect

ဆင်းသက် ကကိ land/descend

ဆစ်

ဆစ၁် ကကိ ကကပံင်၊ ဝါးပင် စသညတ်ိုက့ို ဓါးပဖင့် အပုိင်းပုိင်း ခုတပ်ဖတသ်ည။် cut

ဆစ၂် န

ဆစ၃် ကကိ chisel

ဆစ၄် ကကိ ထစျးနှုန်းထလျာ့နညး်ထအာင် ထစထ့ဆာ်ထပပာဆုိသည။် bargain

ဆစက်ျ ကကိ be exact

ဆစဆီ် န သတ္တ ဝါထသ၍ ပဖစသ်ညဆုိ်ထသာမထကာင်းဆုိးဝါး။ တထစ္ဆ။ ghost

ဆစဆီ်ကိုင် ကကိ possess

ဆစဆီ်ထမျှာင် ကကိ possess

ဆုိက်

ဆုိက၁် န size

ဆုိက၂် ကကိ match

ဆုိကက်ပ် ကကိ ထလှ၊ သထဘမင်္ဂာစထသာယာဉ်တို ့ဆိပ်ကမ်းတင်ွ လာထရာကရ်ပ်ထေားသည။် berth/dock

ဆုိကထ်ရာက် ကကိ မိမိလုိရာအရပ်သို ့လာထရာက၍် တညရ်ာပပုသည။် arrive

ဆုိင်

ဆုိင်၁ ကကိ own

ဆုိင်၂ န ပစည္း်များထရာင်းချရာ အမ်ိ၊ တိုက၊် အခန်းစသည။် shop

ဆုိင်ကန်ု န ဆုိင်တင်ွထရာင်းချရန် ဝန်ပစည္း်များ။ goods

ဆုိင်ခင်း ကကိ ဆုိင်တင်ွပစည္း်များထရာင်းချရန် ထနရာတကျပပင်ဆင်ထေားသည။် display goods for sale

ပမတစ်ာွဘရုား၏ပံုထတာ်ကို တ၍ု သန်ွးလုပ်ထုေထွေင်းထေားထသာ ရုပ်ပွား
ထတာ်။ ရုပ်ထုေ။ "ထုိေဆင်းတထုတာ် မဟာမုနိရုပ်ရင်ှထတာ်ကို"(ထတာင်)။ စဉ်

၁။ ပစည္း်ဥစာ္နညး်ထလျာ့ထခါင်းပါးသည။် မဲွထတသည။် ၂။ ပင်ပန်းသည။်
ဒုေက္ခထရာကသ်ည။် ကိုယစ်တိနွ်မ်းနယသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဆင်းရဲ
တင်ွးနက်

ပစည္း်ဥစာ္ပင်ပန်းနွမ်းနယထ်သာ အထပခအထန။ (ဆင်းရတဲင်ွးနက၍်)
နလန်မထူေနုိင်ထအာင် ပဖစထ်နပခင်း။ စဉ်

၁။ပစည္း်ဥစာ္ ကကယဝ်ပခင်းမယှိသ။ူ ချမ်းသာပခင်း မယှိသ။ူ ၂။ သထူဌး၊
သကူကယ၊် မင်းမျို း မဟတုသ်။ူ စဉ်

စဉ်

စဉ်
၁။ အပမင့်မှအနိမ့်သိ့ု ထရွ့သည။် ၂။ တစဆ်င့်မှတစဆ်င့်သိ့ု သကထ်လျာ
သည။် " ဖုိးဖီးစဉ်ဆကင်မီးလကထ်ေကတ်ိုင်ထအာင် ဆင်းသက၍်လာ
ထသာ" (ဒိေဌာ)။ စဉ်

စဉ်

၁။ ကကဆံစ၊် ဝါးဆစစ်သညတ်ိ့ု၏ အဆစက်ိုထရတကွထ်သာ စကားလံုး။
၂။ အပုိင်း။ အကန့်။

counting bamboo,sugar 
cane စဉ်

၁။ ထကျာကတ်ုံး၊ ထကျာကခဲ်တိ့ုကို မိမိလုိရာပံုပဖစထ်အာင် ပပုလုပ်သည။်
၂။ မီးထတာကရ်ထအာင်ပျို းသည။် "ထေင်းနန့်မီးဆစထ်တ"။ စဉ်

စဉ်

၁။ အကကွအ်ကင်ွးကျသည။် အချကက်ျသည။် ၂။ ထိေထိေမိမိပဖစသ်ည။်
၃။ ပဓါနပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

အစမ်ိး၊ သရ၊ဲ တထစ္ဆစသည ်မထကာင်းဆုိးဝါးပူးဝင်သည။် ပထယာဂနှင့်
ယဉ်ှသည။် စဉ်

အစမ်ိး၊ သရ၊ဲ တထစ္ဆစထသာ မထကာင်းဆုိးဝါးတိ့ုသည ်လှည့်ပတ၍် ထတာ
ထတာင်ဆိတင်ငိမ်ရာသိ့ု ထခါ်ထဆာင်ယသူာွးသည။် စဉ်

အကကးီအငယ၊် အတိုအရညှ်(ဆုိကစ်သည်)ပမာဏ။ " ယင်းစက္က ဖူးစ
ကတဆုိ်ကလ်ား၊ ကထရာင်းဆုိကလ်ား"။ စဉ်

၁။ ဆံုသည။် ကကုကံကို ကသ်ည။် တိုကဆုိ်င်သည။် "လားဆုိကလ်ာဆုိကန်န့်ကကုထံရအတကွ ်မဟာမုနိဘရုားကိုလညး် ဖူးခပါထရ"။ 
၂။ ထရာကသ်ည။် ကျထရာကသ်ည။် "အစဉ်သပဖင့် ထဝသာလီပပညသ်ိ့ု ဆုိကထ်ရာကထ်တာ်မူထလ၏" (ဓါတဝုင်)။ ထရာကဆဲ်အခုိက။် 
"ခရးီထရာကမ်ဆုိက ်ရန်ပဖစနီ်ကတထ်တ"။ ၃။ဆကစ်ပ်ထိေထတွ့သည။် "ထေန်းသးီကကခုိီက၊် ကျးီနားဆုိက်" (ပံု)။ ၄။ ထလှ၊ သထဘမင်္ဂာ
စထသာ ယာဉ်တိ့ုလာထရာက ်တန့်နားသည။် ၅။ မီးလျှမံျား ရင်ှသန်လာထအာင်ပပုသည။် "မီးဆုိက ်လွယထ်ယာင် ထေင်းနုတတ်ကိိုထေ
ည့်"။ ၆။ (မျကလံု်း)အထေကသ်ိ့ု လန်တကသ်ည။် " ကကကတ်ကထ်ကကာင်ထတာင်၊ မျကထ်တာင်လညး်မုိက၊်မျကပ်ဖူဆုိက၍်" (ပဉ္
ဘတု်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁။ အစမ်ွးသတ္ိတချင်း၊ ဘန်ုးတန်ခုိးချင်း၊ ဂုဏခ်ျင်း၊ အင်အားချင်း ယဉ်ှငပိုင်ကကသည။် "နှစပ်ါးဆုိင်၍၊ သနုိူင်ငါတင်း၊ အချင်းချင်း
လျှင်၊ အပငင်းပဖစပွ်ား၊ ရန်စများလျှက်" (ရခုိင်ကာ)။ ၂။ထတွ့ကကုသံည။် ကကုံကကို ကသ်ည်။ "ထမာင်ပဖူနန့်ထမာင်လှ လမ်းမှာရင်ဆုိင်
တိုး(တွိ.)ကတထ်တ"။၃။ ပတသ်ကသ်ည။် အထကကာင်းဆကစ်ပ်သည။် " ငါးရ့ုိနန့်မဆုိင်၊ မပတသ်က။် ၄။ ပုိင်ခွင့်ရှိသည။် 
"ဆုိင်ရာဆုိင်ထရ-မပုိင်" (ပံု) စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်



.

ဆုိင်ထပခာက် န grocery shop

ဆုိင်တည် ကကိ အထရာင်းပစည္း်များ ဖွင့်လှစထ်ရာင်းချသည။် shop

ဆုိင်ထေည် န ဆုိင်၍ထရာင်းချရန် အထေညအ်လိပ်။ ဆုိင်ဝန်ပစည္း်များ။ goods

ဆုိင်ထုိေင် ကကိ ထစျးဆုိင်တင်ွ အငမဲတမ်း စမံီထရာင်းချသ။ူ seller

ဆုိင်ထွေက် ကကိ ထစျးဆုိင်တင်ွ ထစျးဝန်ပစည္း်များကို ထရာင်းသည။် sell

ဆုိင်ပုိင်သျှင် န ဆုိင်ကို ပုိင်ဆုိင်ထသာသ။ူ shopkeeper

ဆုိင်ငပိုင် ကကိ compete

ဆုိင်ပပန် ကကိ ထစျးထရာင်း၍ ဆုိင်မှအမ်ိသို ့ပပန်လညသ်ည။် close shop

ဆုိင်ဖွင့် ကကိ ထစျးဆုိင်ခင်းကျင်း ထရာင်းချသည။် open shop

ဆုိင်မာ န grocery

ဆုိင်ရာ ကကိ stake

ဆုိင်ရာပုိင်ရာ ကကိ stake

ဆုိင်သည် န ထစျးထရာင်းထသာသ။ူ seller

ဆုိင်သျှင် န ဆုိင်ကို ပုိင်ဆုိင်ထသာသ။ူ shopkeeper

ဆုိင်း၁ ကကိ large

ဆုိင်း၂ န

ဆုိင်း၃ န တရူယိာမျို းစုံပါဝင်သည့် အတးီအမှုတအ်ဖဲွ ။့ orchestras

ဆုိင်း၄ န size

ဆုိင်းကကို း န rope

ဆုိင်းင့ံ ကကိ stop a while

ဆုိင်းဆာ န twilight

ဆုိင်းဆုိင်း၁ နဝိ same age or size

ဆုိင်းဆုိင်း၂ နဝိ large

ဆုိင်းတ၁ူ ကကိ အရယွခ်ျင်းတညူသီည။် same age or size

ဆုိင်းတ၂ူ နဝိ အရယွခ်ျင်းတညူထီသာ။ တစရ်ယွတ်ညး်ပဖစထ်သာ။ same age or size

ဆုိင်းတ၃ူ န အရယွခ်ျင်းတညူထီသာအရာ။ same age or size

ကကဝိိ အသကအ်ဆင့်အတန်းစသညအ်ားပဖင့် တညူစီာွ၊ ရယွတ်တူန်းတ။ူ same age or size

နဝိ အသကအ်ဆင့်အတန်းစသညအ်ားပဖင့် တညူထီသာ။ same age or size

န none

ထဆာက်

ငရုတ၊် ကကကသ်န်ွ၊ ဖထယာင်းတိုင်၊ မုန့်ထပခာကစ်သည့် တိုလီမုိလီထရာင်း
ချထသာ ဆုိင်ငယ။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁။ တငပိုကန်ကတ်င်ွ အတထူပါ်ထပါကသ်ည။် ၂။ တစထ်နရာတညး်တင်ွ
ထရာကရ်ှိတညထ်နသည။် ၃။ အငပိုင်ပပုသည။် " စကားဆုိင်ငပိုင်၊ အနုိင်
အထေ၊ ထပပာဆုိကကထသာ်" (ဝစနယဒုေ္ဓ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

မပုပ်မသိုး (ကကာရညှထ်ေားနုိင်ထသာ)ဝန်ပစည္း်။ စဉ်

၁။ သင့်ထလျာ်ထလျာကပ်တထ်သာ အထကကာင်းကစိ။္ ၂။ အလုပ်ကစိတ္စ်
ခုခုနှင့် ပတသ်က၍် အဆကအ်စပ်ရှိထနထသာ ထနရာဌာန။ ၃။ တစဦ်း
တစထ်ယာကတ်ညး်သာ သုံးစွဲပုိင်ခွင့်ရရှိထသာ ပစည္း်။ စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပဖစပ်ျကမ်ှု အထကကာင်းအရာနှင့် တိုကရုိ်ကဆ်ကစ်ပ်
ထနသ။ူ ပတသ်ကဆ်ကစ်ပ်ထနထသာ အရာဌာန။ "ထမာင်ပဖူနန့်ထမာင်လှ
သတူိ့ုဆုိင်ရာပုိင်ရာ ကိုယ့်ဌာနသိ့ု ကိုယစ်လီားကတလိ်မ့်မည်"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်
၁။ င့ံသည။် ထစာင့်သည။် ရပ်တန့်သည။် "ဆုိင်းင့ံရပ်တန့်၍ ထနထလ၏"
(ထတာင်)။ ၂။ကကးီသည။် ပမင့်မားသည။် "မယထူတာငကုိ် အဝီးကပင်
ဆုိင်းလ့ုိပမင်ရထရ"။ စဉ်

ထရအိုး၊ ဝန်ပစည္း်စသညတ်ိ့ုကို ထေည့်သင်ွး၍ ထေမ်းထဆာင်သယပုိ်းရထသာ
ကရိယိာ။

framework to carry 
things စဉ်

စဉ်

၁။ အရာဝတ္ု ၏ ပံုသဏာ္န်အကကးီအထသး။ အရယွအ်စား။ ပမာဏ။
၂။ တွဲထလာင်းဆဲွထနထသာ ကကု္ကား၊ တခွံန်၊ ပန်းမာလ်စသည။် စဉ်
၁။ တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပစည္း်ဝန်ဆန်ကိုထေည့်၍ ချတိဆဲွ်ထေားရန် ချည်
ထနှာင်ထေားထသာကကို း။ ၂။ စက္က စန်ွထကျာရုိးတတံင်ွ ဦးထခါင်းဘကက်
တစစ်၊ အငမီးဘကက်တစစ် ချညထ်ေားထသာ ကကို း။ စဉ်

၁။ တစစ်ုံတစထ်ယာက၏် ထပါကထ်ရာကလ်ာပခင်းကို ထမျှာ်င့ံဆုိင်းသည။်
၂။ ထခတ္တ ရပ်နားထနသည။် စဉ်
ထနဝင်၍ အထမှာင်ပျို းစ။ ၁။ နံနကဆ်ညး်ဆာ။ ၂။ မွန်းတည့်ဆညး်ဆာ။
၃။ ညဆညး်ဆာ (ဆညး်ဆာသုံးပါးထတွ့ရသည။်)၂။ တစထ်န့အတင်ွး အ
ချန်ိသုံးရပ်ရှိသည။် "နံနကဆ်ညး်ဆာ၊ ညဆညး်ဆာလျှင်" (ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

မကကးီမငယ ်(အလယအ်လတ်) အရယွတ်ပူဖစထ်သာ။ စဉ်

ကကးီထသာ။ ပမင့်မားထသာ။ "ဆုိင်းဆုိင်းပမင့်မူ၊ ထဂါ်ဒူေဟသူား" (ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဆုိင်းတူ
ရယွတ်၁ူ စဉ်

ဆုိင်းတူ
ရယွတ်၂ူ စဉ်

ဆုိင်းထုိေးကစပ်
တမ်း

ထပခကို တင်ပလ္လင်ထခွထုိေင်လျက ်ဝါးလံုးထလးထတာင်ခန့် တစပုိ်င်းကို
လကနှ်စဘ်ကခ်ျို င်းကကားတင်ွ ညပ်ှငပီး လူနှစထ်ယာကထ်ေမ်းယသူာွး၍
ကစားပခင်းနညး်တစမ်ျို း။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်



.

ထဆာက၁် ကကိ build

ထဆာက၂် န chisel

ထဆာကက်န်း န chisel

ထဆာကက်န်ုး န အသာွးခံုးထသာထဆာက။် gouge

ထဆာကခ်တ၁် န ထဆာကက်ိုရုိကရ်န်လကရုိ်က။် mallet

ထဆာကခ်တ၂် န rude

ထဆာကတ်ည် ကကိ

ထဆာကထူ်ေ ကကိ reign and rule

ထဆာကနှ်င်း ကကိ ၁။ ထပးစားသည။် ၂။ အပ်နံှသည။် ထပးအပ်သည။် give away in marriage

ထဆာကပု်တ် န run away

ထဆာကပ်ပား န ပပားထသာအသာွးရှိထသာ ထဆာက။် chisel

ထဆာကလု်ပ် ကကိ တိုက၊် အမ်ိ စသည့် အထဆာကအ်ဦးတစခု်ခုကို ဖဲွ စ့ညး်ပပုလုပ်သည။် build

ထဆာင်

ထဆာင်၁ ကကိ carry

ထဆာင်၂ န counting school

ထဆာင်ခန်းငယ် န ထဆာင်မကကးီနှင့်တွဲကပ်၍ ထဆာကလု်ပ်ထေားထသာ အထဆာင်ငယ။် cubicle

ထဆာင်နှင်း ကကိ ၁။ လင်မယားထပးစားသည။် ၂။ လမဲထပပာင်းထပးအပ်သည။် give away in marriage

ထဆာင်ပါ န ကိုယနှ်င့်မကာွ သယယ်ရူထသာအရာ။ carry

ထဆာင်ပုဒ်ေ န motto/slogan

ထဆာင်ပန်းခွင် န မီးဖွားရန်နှင့် ပပုစထုစာင့်ထရာှကရ်န် သးီသန်အ့ခန်း၊ မီးထနခန်း။ confinement

ထဆာင်ပဖူ ကကိ sketch/outline

ထဆာင်မကကးီ န main building

ထဆာင်ယူ ကကိ invite respectfully

ထဆာင်ယပ် န အထဆာင်နှင့် တွဲဆကထ်ဆာကလု်ပ်ထေားထသာ အထဆာင်ငယ။် small building

ထဆာင်ရကွ် ကကိ serve

ထဆာင့် ကကိ collide/bang

ကကဝိိ show dissatisfaction

န show dissatisfaction

၁။ အထချာင်း၊ အတ ံစသညက်ို စိုကထ်ထောင်သည။် ၂။ အထချာင်း၊ အတံ
စသညက်ို ထပမတင်ွတစပုိ်င်းပမှုပ်ထေားသည။် ၃။ ထေမင်း၊ ဟင်းစသညက်ို
ချကသ်ည။် " ကကျွေတက်ကျွေတလ်ညး်ဆူ၊ ထိေပ်မှာမူထလ၊ ရပူီထဆာကသ်ိ့ု"
(ရာမ)။ ၄။သစ၊် ဝါးစသညတ်ိ့ုပဖင့် အထဆာကအ်အုံကုိ ပပုလုပသ်ည။်
'အမ်ိထဆာက၊် ထကျာင်းထဆာက်' စသည။် ၅။ ထပခကိုအထပါ်သိ့ု ထပမှာက၍်
ဦးထခါင်းကို ထပမ၍ထိေထစသည။် "ဦးထစာကထ်ဆာကသ်ည်"။ စဉ်

သစသ်ား၊ ထကျာက ်စသညက်ို ထွေင်းထုေရန်အတကွ ်အရုိးတပ်ထေားသည့်
ထေကထ်သာသအံသာွး။ စဉ်

အဆကအ်စပ်ထကကာင်းများကို တစသ်ားတညး်ပဖစထ်အာင် ကကို းစသညက်ို
ရုိကသ်င်ွးရထသာ အသာွးတုံးထသာ ထဆာက။် ထဆာကတ်ုံး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁။ (ထဆာကပ်ဖင့်ရုိကခ်တသ်ကဲ့သိ့ု) နား၌မခံချမိခံသာထအာင် ထပပာဆုိ
လျက။် ၂။ ရုိင်းစိုင်းစာွ။ စဉ်
၁။ စတိက်ိုတညင်ငိမ်စာွ တစထ်နရာတညး်တင်ွ စွဲစွဲငမဲငမဲထေားသည။် " ပူပင်
ထသာကပဖစ၍် စတိထ်ဆာကတ်ညရ်ာမရသပဖင့် ရူးသပ်ွသည့်အလား ပဖစ်
ရရာှ၏"။ ၂။တညင်ငိမ်စာွ ထိေန်းသမ်ိးထစာင့်ထရာှကသ်ည။်

without control or 
restraint စဉ်

တိုင်းပပညက်ိုအပ်ုချုပ်၍ မင်းစညး်စမ်ိကို ခံစားသည။် စိုးစသံည။် "ထီေး
နန်းထဆာကထူ်ေ၊ စိုးထတာ်မူ၏" (ထရးှထံုေး)။ စဉ်

စဉ်
အနီးသုံးလကန်ကက်ရိယိာတစမ်ျို း။ 'တတု၊် ဓါး၊ လကန်က၊် ထဆာက်
ပုတတ်ိ့ုပဖင့် ပစခ်တထ်လထသာ် ကလုားတိ့ုသည ်မခံမရပ်နုိင်ထသာထကကာင့်
ထွေကထ်ပပးကကထလသည်" (ထတာင်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁။ တစထ်နရာမှ တစထ်နရာသိ့ုထခါ်ယလူာသည။် တပါတညး်လုိကပ်ါထစသည။် ၂။ အသင်ွ၊ အထယာင်၊ ဟန်ထဆာင်၊ တပု၊ ပပုမူပခင်း 
စသညတ်ိ့ုကိုပပုလုပ်သည။် "တပည့်သည ်သမင်ထယာင်ထဆာင်၍ ထပပးထလလျှင် ဆရာကကျား ထယာင်ထဆာင်၍ လုိကထ်လ၏" (န
က္ခတ္တ)။ ၃။ အသးီအပွင့်ပဖစထွ်ေန်းသည။် " သစပ်င်၊ ဝါးပင်တိ့ုသည ်အသးီဝန်ကို ထဆာင်ထေားသကဲ့သိ့ု"။ ၄။ ကိုယနှ်င့်မကာွထေားရှိ
ရသည။် "ဂါထောမန်းမှုတ၊် ဥုဖွံစတုလ်ျက၊်သကရ်ှိသမျှ၊ ကိုယမှ်မကာွ၊ ထဆာင်ထေားရာ၏" (နရာဟတိ)။ ၅။ အစမ်ွးသတ္ိတ
အင်အားရှိသည။်"မျကစ်တိစထ်ထောင်၊ ရူပထဆာင်လျက်"(ထမျာက်)။၆။ နှုတတ်ကက်ျကမှ်ထေားသည။် ၇။ အပမင့်သိ့ုတကသ်ည။် " 
အပူအား
ကကးီသညအ်တကွထ်ကကာင့် အခုိးအထင့ွတိ့ုကို အထေကသ်ိ့ု ပင့်ထဆာင်ယသူာွးထလ၏"။ စဉ်

စညး် ထကျာင်းထဆာင်၊ နန်းထဆာင်စသညတ်ိ့ုကို ထရတကွရ်ာတင်ွ သုံးရ
ထသာ စကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁။ အလွယတ်ကကူျကမှ်တနုိ်င်ရန် အကျဉ်းချုးံ၍ စကီုံးထေားထသာစာ။
၂။ နှုတတ်ကက်ျကမှ်တထ်ေားသင့်အပ်ထသာ စကား။ စဉ်

စဉ်

တစခု်ခုထသာအထဆာကအ်အုံကို ထဆာင်လုပ်ရန်အတကွ ်ပံုကကမ်းထဖာ်
သည။် စဉ်

(အထဆာင်ငယမ်ျားတင်ွ) အကကးီဆံုးထသာ အထဆာင်။ အထဆာင်ကကးီ။ စဉ်

၁။ သယထ်ဆာင်သည။် ၂။ ထခါ်ယလူာသည။် (ရဟန်း၊ သဇံာထတာ်တိ့ု
အား) ကကလာရန် ပင့်ဖိတသ်ည။် စဉ်

စဉ်

၁။ တစထ်နရာမှ တစထ်နရာသိ့ု ထရမ့ထပပာင်းယထူဆာင်သည။် ၂။ ထေမ်း
ထဆာင်သည။် ၃။ ထခါ်ယသူာွးသည။် ထခါ်ယလူာသည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်
၁။ အရှိန်ပဖင့် တအားတန်ွးလုိကသ်ည။် "တခံါးကိုဆဲွထဆာင့်ငပီး ပိတလုိ်ကထ်တ"။ ၂။ အရှိပဖင့်တအားထိေသည။် "သစငု်တမှ်ာ 
ထဆာင့်မိလ့ုိသာွးကျို းလားခထရ"။ ၃။ ထပမမညမီညတွသ်ည့်အတကွထ်ကကာင့် ကား၊ရထေားခုန်ထွေကသ်ည။် ၄။ မိမိသထဘာမမျှ၍ 
ပပန်လှန်ထပပာဆုိပခင်း၊ စတိဆ်တပ်ခင်း၊ စတိတ်ိုပခင်း စသညက်ို ပပုလုပ်သည။် စဉ်

ထဆာင့်ကာ
ထအာင့်ကာ

စတိဆ်တပ်ခင်း၊
စတိတ်ိုပခင်း စသညတ်ိ့ုကို အမျကထွ်ေကပ်ခင်း၊ စတိဆုိ်းပခင်းပဖင့် လုပ်ထဆာင်သည့် မျကနှ်ာမူဟန်။ အမူအရာ။ စဉ်

ထဆာင်ကန်
ထအာင့်ကန်

စတိဆ်တပ်ခင်း၊
စတိတ်ိုပခင်း စသညတ်ိ့ုကို အမျကထွ်ေကပ်ခင်း၊ စတိဆုိ်းပခင်းပဖင့် လုပ်ထဆာင်သည့် မျကနှ်ာမူဟန်။ အမူအရာ။ စဉ်



.

န မာနခကထ်ေန်ထထောင်လမားသည့် အမူအရာ။ haughty person

န မာနခကထ်ေန်ထထောင်လမားသည့် အမူအရာ။ haughty person

ကကိ squat

ကကိ suffer

ကကိ lose

ကကိ angry

န angry

ထဆာင်း၁ န

ထဆာင်း၂ န winter

ထဆာင်း၃ န consecrate

ထဆာင်းခါ န ထဆာင်းရာသ။ီ ထဆာင်းဥတအုချန်ိအခါ။ winter

ထဆာင်းခါဆီး၁ ကကိ rude

ထဆာင်းခါဆီး၂ နဝိ rude

ထဆာင်းခါဆီး၃ န rude

န နှာထစးထသာအနာ။ နှာပိတထ်သာအနာ။ နှာရညယ်ိုထသာအနာ။

ကကိ အထအးမိ၍ နှာထစးသည။် နှာထခါင်းပိတပ်ခင်း။ နှာရညယ်ိုပခင်းပဖစသ်ည။်

န

နဝိ highest

ကကိ unprofitable

န not success

ထဆာင်းတန်း န milky way

ထဆာင်းတင်ွး န ထဆာင်းရာသ ီအချန်ိကာလ။ winter

ထဆာင်းဒူေ န သစသ်ားပျဉ်ချပ်များပဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ ထသတ္တ ာ။ ထေင်းရူးထသတ္တ ာ။ pine box

ထဆာင်းပါး န article

န cradle/ham-mock

ထဆာင်းပဲွ ကကိ ထဆာင်းရာသကီန်ုဆံုးသည။် လွန်ထပမာကသ်ည။် winter

ထဆာင်းပဲွချန်ိ န ထဆာင်းရာသကီန်ုခါနီးအချန်ိ။ winter

ထဆာင်းဖျား န ထဆာင်းရာသတီင်ွဖျားတတထ်သာ အဖျားတစမ်ျို း။ fever

ထဆာင်းပဖား န ထနအ့ခါတင်ွ ဒီေထရကျ၍ ညဉ့်အခါတင်ွ ဒီေထရတိုးလာသည၏်အပဖစ။် tide

ထဆာင်ကကား
ထမာကက်ကား စဉ်

ထဆာင့်ကကား
ထအာင့်ကကား စဉ်

ထဆာင်ထပခာင်
ထုိေင်၁

ထပခဖဝါးကို ထပမမှာချ၍ တင်ပါးကိုထပမမှာမထိေထစပဲ ဒူေးနှစဖ်ကက်ိုထထောင်
လျက ်ထုိေင်သည။် စဉ်

ထဆာင်ထပခာင်
ထုိေင်၂

(ဥပစာ) ပစည္း်ဥစာ္ နစန်ာဆံုးရှံုးပခင်းခံရသည။် ပျကစ်းီယိုယင်ွးဆံုးပါး
ပခင်းသိ့ု ထရာကသ်ည။် စဉ်

ထဆာင်ထပခာင်
ထုိေင်၃

င့် မရလုိကပ်ခင်း၌လညး်ထကာင်း၊ တင်စား၍သုံးနှုန်းထသာစကားလံုး။ "လင်မရလ့ုိသမီးမှိုင်၊ အမိထဆာင့်ထပခာင်ထုိေင်သလဲဗျာ" 
(သကကမင်္ဂန်)။ စဉ်

ထဆာင့်ထဆာင့်
ထအာင့်ထအာင့်

မထကျနပ်ပခင်း၊ ပပန်လှန်ခုခံလုိပခင်း၊ စတိထ်ကာကပ်ခင်း၊ စတိဆ်တပ်ခင်း၊
စတိဆုိ်းပခင်း စသညတ်ိ့ုကို ပပုသည။် စဉ်

ထဆာင့်ထတာင့်
ထအာင့်ထတာင့်

စတိဆ်တပ်ခင်း၊
စတိတ်ိုပခင်း စသညတ်ိ့ုကို အမျကထွ်ေကပ်ခင်း၊ စတိဆုိ်းပခင်းပဖင့် လုပ်ထဆာင်သည့် မျကနှ်ာမူဟန်။ အမူအရာ။ စဉ်
မီးခွကက်ို တစဖ်ကဖွ်င့်စညတ်င်ွထေည့်၍ ညည့်အခါ သား၊ ငှက၊် တရိစိ္ဆာန်
စသညတ်ိ့ုကို ဖမ်းထသာ ကရိယိာတစမ်ျို း။

conical basket for 
fishing စဉ်

ထနွ၊ မုိး၊ ထဆာင်းအားပဖင့် ဥတသုုံးပါးရှိသညတ်င်ွ ချမ်းထအးထသာ
(ထဆာင်း)လ။ တန်ထဆာင်မုန်းလပပည့်ထကျာ်တစရ်ကထ်န့မှ တထပါင်းလ
ပပည့်ထန့အထိေ ထလးလရာသ။ီ စဉ်
ကို ဦး
ထခါင်းထပါ်တင်ွ မုိးကာသည။် ၂။ ဘသိိုကသ်န်ွးသည။် " ရာဇဘသိကိ၊်ခတတ်ဆိံပ်ပဖင့်၊ ပဖူရပ်ိထဆာင်းကာ" (ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ)ကကမ်းတမ်းခကမ်ာသည။် ၂။ရုိင်းစိုင်းသည။် ၃။ထငါကဆ်တသ်ည။် စဉ်

(ဥပစာ)၁။ကကမ်းတမ်းခကမ်ာထသာ။ ၂။ရုိင်းစိုင်းထသာ။ ၃။ထငါကဆ်တ်
ထသာ။ စဉ်

(ဥပစာ) ၁။ ကကမ်းတမ်းခကမ်ာထသာသ။ူ ၂။ရုိင်းစိုကး်ထသာသ။ူ ၃။ ထငါက်
ဆတတ်တသ်။ူ စဉ်

ထဆာင်းငိွ.နာ
catch cold turn a blind 
eye စဉ်

ထဆာင်းငိွ.ရ၁
catch cold turn a blind 
eye စဉ်

ထဆာင်းငိွ.ရ၂
အထအးမိ၍ နှာထခါင်းပိတပ်ခင်း၊ နှာရညယ်ိုပခင်း၊ နှာထစးပခင်းစသည ်ပဖစ်
တတထ်သာ အနာ။

catch cold turn a blind 
eye စဉ်

ထဆာင်း
ထဆာင်း၁

၁။ အလွန်ပမင့်ထသာ ငဖိုးထမာကထ်သာ။ "ထညာင်မူရုက္ခ၊ ပမင့်ရထဆာင်း
ထဆာင်း၊ သျှစထ်သာင်းပါးပျဉ်း၊ ငပိုင်းရရုိင်းနှင့်" (ဆဒေ္ဒန်)။ "ထရမလီှထရမ
ထလာင်း၊ တိုကလီှ်ထပါင်းနှင့်၊ ထဆာင်းထဆာင်းပမင့်မူ၊ ထဂါ်ဒူေဟသူား"
(ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

ထဆာင်း
ထဆာင်း၂

၁။ ထပမမှုန့်၊ ဖံုမှုန့် စသည ်ထလထဲေတင်ွလွင့်ပျံ့ထနသည။် "ထပပးခ့ဲလျင်သည၊်
လွင့်စင်ထပမမှုန့်၊ ထဆာင်းထဆာင်းတညး်" (ရခုိင်ကာ)။ ၂။ အချညး်နီှး။
အကျို းမ့ဲသကသ်က။် တစစ်ုံတစခု်ထသာ လုပ်ငန်းထဆာင်တာအတကွ်
သာွးရာ အကကမံထအာင်ပမင်သပဖင့် ပပန်လှည့်လာရသည။် စဉ်

ထဆာင်း
ထဆာင်း၃

တစစ်ုံတစခု်ထသာ လုပ်ငန်းထဆာင်တာအတကွ ်သာွးရာ အကကမံထအာင်
ပမင်ခ့ဲသပဖင့် အချညး်အနီှးပပန်လှည့်လာရာတင်ွသုံးထသာ စကားလံုး။
"ထမာင်လှနုိင်ငံပခားကိုလားခွင့်မရလ့ုိ အမ်ိကို ထဆာင်းထဆာင်းပပန်ထရာက်
ထတ"။ စဉ်

ထဆာင်းရာသတီင်ွ ညဉ့်အခါ၌ ထကာင်းကင်တင်ွ ထတာင်ထပမာကအ်ပဖူ
ထရာင်တန်းလျက ်ထပါ်ထနထသာ နဂါးထင့ွလမ်းထကကာင်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်
၁။ လူကကုပံဖင့်ပဖစထ်စ၊ လူလမတ၍်ပဖစထ်စ၊ ထဝး၊ နီးအရပ်သိ့ု ထပးပ့ုိထသာ
အထကကာင်းကကားစာ။ ပစည္း်၊ ဝတ္ု စသည။် ၂။ အသ၊ိ အလိမ္မာတိုးပွား
နုိင်ထစရန် သတင်းစာ၊ စာထစာင်စသညတ်ိ့ုတင်ွ ထေည့်သင်ွးသည့် ဗဟု
သတု စာတမ်း။ စဉ်

ထဆာင်းပန်း 
(မ) ၁။ (န-ထဆာင်းပန်း ရှု။) ၂။ ခထလးကုိသပ်ိရန် ပုခက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ထဆာင်းလုိက၁် ကကိ

ထဆာင်းလုိက၂် ကကိ ယင်းကဲ့သို ့လုိကလံ်ဖမ်းဆီးသည။် catch

ထဆာင်းလမ်း န milky way

ထဆာင်းဝင် န ထဆာင်းဥတ၏ု အစကာလ။ autumn

ထဆာင်းအက၁ ကကိ none

ထဆာင်းအက၂ န ယင်းကဲ့သို ့ချူဆဲွလဲွသထံပး၍ကထသာ နညး်တစမ်ျို း။ none

ထဆာင်းဦးပုိင်း န ထဆာင်းဥတ၏ု အစကာလ။ autumn

န ထဆာင်းဥတ၏ု အစကာလ။ autumn

ကကိ ထဆာင်းဥတအုစပပုသည။် ထဆာင်းဦးထပါကစ်ပဖစသ်ည။် autumn

န ထဆာင်းဥတအုစကာလ။ ထဆာင်းဦးထပါကစ်။ autumn

ဆတ်

ဆတ၁် န seal

ဆတ၂် န sambar

ဆတ၃် ကကိ jounce

ဆတက်နဲ ကကိ ၁။ အကျို းလွယသ်ည။် ၂။ လျင်ပမန်သကွလ်ကသ်ည။် fragile/quick

ဆတက်ရပ် ကကိ ထစာင့်စညး်မှုမရှိပဲ ထပပာဆုိပပုမူသည။် immodest

နဝိ မတညမ်ငငိမ်ထသာ။ ဣထနန္ဒမရှိထသာ။ immodest

ဆတက်ျထရ၁ ကကိ be cheated

ဆတက်ျထရ၂ န none

ဆတက်ျာ န flogging punishment

ဆတက်ျာရုိက် ကကိ မင်းထဘးမင်းဒေဏ ်အပပစသ်င့်ထရာကသ်မူျားကို ကကမ်ိဒေဏရုိ်ကခ်တသ်ည။် flogging punishment

န tiger

ဆတက်ျာသည် န flogging punishment

နဝိ tiger

န tiger

ဆတက်ျာအစို ့ န flogging punishment

ဆတခု် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထကကာင်းထကကာင့် မထကျမနပ်ပဖစသ်ည။် resent

ထဆာင်း'ထခါ်ထသာ တစဖ်ကဖွ်င့်စညတ်င်ွ မီးထွေန်း၍ ညဉ့်အခါတင်ွ ထတာ
ချုအံနီးသိ့ုသာွးငပီးလျှင် မီးထရာင်ကိုပပကာ သား၊ ငှကမ်ျားကို လုိကလံ်
ဖမ်းဆီးထသာ နညး်တစမ်ျို း။

conical basket for 
fishing စဉ်

စဉ်

ထဆာင်းရာသတီင်ွ ညဉ့်အခါ၌ ထကာင်းကင်တင်ွ ထတာင်ထပမာကအ်ပဖူ
ထရာင်တန်းလျက ်ထပါ်ထနထသာ နဂါးထင့ွလမ်းထကကာင်း။ စဉ်

စဉ်
ထဆာင်းထခါ်ထသာတစဖ်ကဖွ်င့်စညတ်င်ွ မီးထွေန်း၍ ညအခါထတာထတာင်သိ့ုသာွးငပီး သာယာထသာ ချူဆဲွလဲွသပံဖင့် သိုင်းကကွက်၍ မ
မှားထအာင်ချူသထံပးရသည။် (မီးထရာင်နှင့်တက ွချူဆဲွလဲွသကံို ကကားရထသာထချ၊ဆတ၊် သမင်၊ ထတာတရိစိ္ဆာန်တိ့ုသည ်ချူသကံို
ကကားရသပဖင့် နားစိုကက်ာ မီးထရာင်အနားသိ့ုလာ၍ ထငးစိုကက်ာ ကကည့်ထနတတက်ကသည။် ထုိေအခါ အထဖာ်ပါထသာသကူ အထမှာင်
ကထနငပီးလျှင် ဓါးပဖင့်ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ လံှပဖင့်ထသာ်လညး်ထကာင်း ထုိေးခုတသ်တပ်ဖတက်ကသည။် တစခ်ါတစထ်လ ကျားနှင့်ထတွ့
တတက်က၍ မလိမ္မာထသာသတူိ့ုသည ်ကျားစားခံရတတသ်ည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထဆာင်းဦးထပါ
ကစ် စဉ်

ထဆာင်းဦးပျို း
စ၁ စဉ်

ထဆာင်းဦးပျို း
စ၂ စဉ်

တဆိံတရုိ်ကနိှ်ပ်ရန် တဆိံပ်အမှတ ်ထုေထွေင်းထေားထသာ သတ္တ တုံး။ ထရာ်
ဘာတုံးစသည။် တဆိံတ၏် အမှတအ်သား။ စဉ်

သမင်၊ ဒေရယမ်ျို းဝင်သားထကာင်ကကးီတစမ်ျို း။ "သမင်၊ ဒေရယ၊် ချငီယ၊်
စိုင်၊ ဆတ၊် ဖွတ၊် ပဒေတက်၊ စသည့်မကကင်း" (ပန်း)။ စဉ်

၁။ မကျကမ်နပ်ပဖစသ်ည။် ထပျာ့ထပျာင်းနူးညံ့ပခင်း မရှိပဖစသ်ည။် ၂။ အ
မျကထွ်ေကလွ်ယသ်ည။် ၃။ စကားထပပာတိုသည။် ၄။ အကျို းလွယသ်ည။်
မာကကပ်သည။် ၅။ သကွလ်ကသ်ည။် ဖျတလ်ကသ်ည။် ၆။ ထွေင်းထုေပပု
လုပ်သည။် စတိ္တလကမင်္ဂာလကသ်မားငါးရာတိ့ုသည ်ထရာကထ်လရာရာတိ့ု
၌ ထကျာကထ်တာင်များကိုဆတ၍် ဂူဘရုားများ ထုေထွေင်းပပုလုပ်ကကသည်"
(စကားထပပ)။ ၇။ လှုပ်ခါသည။် ဆန်နှင့်စပါးကို ထရးွထုေတရ်န်အတကွ်
ဆန်ပဖုန်းကို စထကာတင်ွထေည့်၍ ခပ်ထစာင်းထစာင်းလှုပ်ခါသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဆတက်လီ
ဆတက်ထလာ စဉ်

သတူစပ်ါးထံေ၌ အလိမ်အညာခံရသည။် "ပစည္း်တစခု်ပ့ုိလာဖ့ုိဆုိငပီးထက
ငီွယလူားခထရ၊ ပစည္း်လညး်မထရာက ်လူလညး်မထရာက ်ဆတက်ျထရ"။ စဉ်

(ဥပစာ) ပစည္း်တစစ်ုံတစခု်ရရန်ရှိထသာ်လညး် မရလုိကသ်ည၌် တင်စား
၍ သုံးနှုန်းထသာ စကားလံုး။ စဉ်

မင်းထဘးမင်းဒေဏ ်အပပစသ်င့်ထရာကသ်မူျားကို ကကမ်ိဒေဏရုိ်ကခ်တထ်သာ
သ။ူ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ဆတက်ျာ
ထရာင် အဝါနှင့်အမညး် အစင်းစင်းထရာထနှာပါရှိထသာ အထရာင်း။ (ကျား) စဉ်

မင်းထဘးမင်းဒေဏ ်အပပစသ်င့်ထရာကသ်မူျားကို ကကမ်ိဒေဏရုိ်ကခ်တထ်သာ
သ။ူ စဉ်

ဆတက်ျာ
သတ၁် အဝါနှင့်အမညး် အစင်းစင်း အထရးအထကကာင်းပါထသာ (ကျား)။ စဉ်

ဆတက်ျာ
သတ၂် ယင်းကဲ့သိ့ု  အထရးအထကကာင်းပါထသာ (ကျား)။ စဉ်

၁။ မင်းထဘး၊ မင်းဒေဏအ်ပပစသ်င့်ထရာကသ်မူျားကို ကကမ်ိဒေဏရုိ်ကခ်တ်
ထသာ မင်းမှုထေမ်းအဖ့ဲွ။ ၂။ ကကမ်ိးထုိေး၊ ကကမ်ိခုတအ်စ။ု စဉ်

စဉ်



.

ဆတခ်တ် န none

ဆတင်ဂို န အသးီခပ်ရညှရ်ညှ ်မှည့်လျှင်အစမ်ိးထရာင်ရှိထသာ ငှကထ်ပျာသးီတစမ်ျို း။ banana

ဆတင်ဂိုနု န ဆတသ်တ္တ ဝါ၏ ထပါကခ်စ ဥချို ။ horn of a young sambar

ဆတဆ်တ၁် ကကဝိိ certainly

ဆတဆ်တ၂် ကကဝိိ deny

ကကဝိိ မဟတုမ်ခံ။ ရရဲတဲင်းတင်း။ brave

ဆတဆ်တရ်ရဲ၂ဲ န မဟတုမ်ခံ ပပန်လှန်ထပပာဆုိတတသ်။ူ ရရဲတဲင်းတင်းထပပာဆုိပပုမှုတတသ်။ူ narrate

နဝိ fresh

ဆတတ်ငင့်ငင့် ကကဝိိ ဟိုမထရာကသ်ညမ်ထရာက။် အသာဆန္ဒ မပပည့်မဝ။ မထကျမနပ်။ disaffection

ကကဝိိ none

ဆတတ်ဆိံပ်၁ န အစိုးရအာဏာပါသည့် အမှတအ်သား။ တဆိံတ၏်အမှတအ်သား။ stamp

ဆတတ်ဆိံပ်၂ ကကိ stamp

ဆတယ်ား ကကဝိိ disquiet

ကကဝိိ rambling or random talk

ကကဝိိ disquiet

ကကဝိိ disquiet

ဆတရုိ်က် ကကိ stamp

ဆတရ်တက်တိ ကကဝိိ ၁။ အထပခအထနမ့ဲ။ မှန်းထပခချကမ်ရှိပဲ။ ၂။ ထရာကတ်တရ်ာရာ။ disquiet

ဆတရ်ပ်ခထရ ကကဝိိ disquiet

ဆပ်၁ န millet

ဆပ်၂ ကကိ repay

ဆပ်နံှ န ဆပ်အပွင့်ဆပ်အသးီများရှိထသာ ဆပ်စပါး၏အခုိင်။ cereak

ဆပ်ပပာသးီ န none

ဆပ်ဖါငါး န ကကရူနှံင့်ဆင်ထသာ အထကကးရှိပင်လယင်ါးကကးီတစမ်ျို း။ sea fish

ဆိတ်

ဆိတ၁် န ကိုယနံ် ့ပပင်း၍ စပမုံ ပ့ပန်တတထ်သာ သတ္တ ဝါတစမ်ျို း။ goat

၁။ ထပရကွ၊် ထေန်းရကွ။် ထပမထစး။ ချပ်ိ။ စက္က ။ သစသ်ား။ ထရမဒေဂမင်္ဂါး၊
ထငွဒေဂမင်္ဂါး၊ စသညတ်ိ့ုတင်ွ ခတနိှ်ပ်၍ ပဖစထ်ပါ်လာထသာအစိုးရအမိန့်။
အစိုးရအာဏာပါသည့် အမှတအ်သား။ တဆိံတ၏် အမှတအ်သား။
'ဆတခ်တထ်မါ်ကန်ွး၊ ရစဲမ်ွးတထသ၊ွ သျှမ်းတိုင်းဆီကို၊ ကမ်းလတထ်တ
ထလ" (ထေင်မရာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်
အထသအချာ။ စင်စစ။် ဧကန်။ အမှန်မထသမုွချ။ "အကိုအကကျွေန်ရ့ုိအမ်ိကို
ဆတဆ်တလ်ာလတပ်ါနန်း"။ "မုချဆတဆ်တ၊် ပမင်တုံလတဘ်၊ိ တပ်
အပ်သကိ" (ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

၁။ သကွသ်ကွလ်ကလ်က ်ဖျတဖ်ျတလ်တလ်တ။် "ထအသထူသျှသာွးထရ
လားထရ ထကာင်းထကာင်းဆတဆ်တက်ာ"။ ၂။ လံုးလုံး။ လံုးဝ။ (ကျို း
ပပတသ်ည။်)"ထအကကု္ိုက လ်ကိုင်းဆတဆ်တအ်ကျို းလွယထ်ရ"။ ၃။ မ
ပပတမ်လပ်၊ ဆကက်ာဆကက်ာ (တန်ုလှုပ်သည်)။ "နှုတခ်မ်းဆတဆ်တ၊်
တန်ုလှုပ်လတ၍်၊ ကျမ်းပမတပ်ါရာ၊ ထဟာပခင်းရာကား"(နိမိတ်)။ ၄။ထသ
ထသချာချာ။ ထေင်ထေင်ရာှးရာှ(သသိည၊် ပမင်သည၊် ကကားသည်)။ ၅။ လံုးဝ
(ထမ့ထလျာ့သည်)။ "စျးီကိုလားဖုိး ဆတဆ်တမိ်လားခထရ"။ ၆။အလျင်း။
လံုးလံုး(ပငင်းသည်)။ "မင်းဆတ်ဆတပ်င် ပငင်းထရကာ"။ စဉ်

ဆတဆ်တ်
ရရဲ၁ဲ စဉ်

စဉ်

ဆတဆ်တ်
လတလ်တ်

၁။ လတဆ်တထ်သာ။ မပုပ်မသိုး မညှို းနွမ်းထသာ။ သစလွ်င်ထကာင်းမွန်
ဆဲရှိထသာ။ ၂။ အခုိးအန့ံစသည ်ကင်းစင်ထသာ။ စဉ်

စဉ်

ဆတတ်ဆီတ်
ထတာက်

ရပ်ကာရပ်ကာ၊ တု့ံကာတု့ံကာ၊ (ဆတတ်ဆီတထ်တာကထ်ပပးသည။် "အ
ငပီးငပိုင်စာွမှာ ဆတတ်ဆီတထ်တာကင်ပီးလ့ုိမရ"။ စဉ်

စဉ်
၁။ အသအိမှတပ်ပုသည။် ၂။ ဘသိကိသ်န်ွးသည။် ထိေမ်းပမားသည။် လင်
မယားအပဖစ ်ထပးစားသည။် ၃။တိုင်းပပညအ်ပ်ုချုပ်၍ မင်းစညး်စမ်ိကို ခံ
စားသည။် "နန်းတင်ွဟထိေ၊ သမီလှနှင့်၊ ရာဇဘသိကိ၊် ဆတတ်ဆိံပ်ပဖင့်၊
ပဖူရပ်ိထဆာင်းကာ" (ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

၁။ မငငိမ်မသက။် ရပ်တညမ်ှုမရှိပဲ။ ၂။ တထကာကထ်ကာက ်သာွးလာ
လှည့်ပတလ်ျက။် စဉ်

ဆတယ်ား
ဆတယ်ား

၁။ လှုပ်လှုပ်ရာှးရာှး။ ၂။ အထပခအထနမ့ဲ။ မှန်းထပခချကမ်ရှိပဲ။ ၃။အလုပ်
မ့ဲအကကမ့ဲံ ထရာကတ်တရ်ာရာ။ "ဇာလဲထဝ မလုပ်မကကပဲံ ဆတယ်ားဆတ်
ယား လားနီလ့ုိ ပဖစဖ့ုိ်လား"။ စဉ်

ဆတယ်ား
သတ်

စတိမ်တညမ်ငငိမ် လွင့်ပါးလျက။် ရပ်တညရ်ာမရှိပဲ လှည့်လညက်ျကစ်ား
သာွးလာထသာအားပဖင့်။ စဉ်

ဆတယ်ဆီတ်
ယား

၁။ ထရာကတ်တရ်ာရာ။ မှန်းထပခချကမ်ရှိပဲ။ ၂။ ထပခဦးတည့်ရာ။ ၃။ စတိ်
မတညမ်ငငိမ် လွင့်ပါးလျက။် စဉ်
အစိုးရ၏ အမှတသ်ားပါ တဆိံတတ်စခု်ကိုလညး်ထကာင်း။ အသင်း၊ အ
ဖ့ဲွ၊ ရံုး၊ ထကျာင်းစသညတ်ိ့ု၏ အမှတအ်သားတဆိံပ်ကိုလညး်ထကာင်း
ရုိကနိှ်ပ်သည။် စဉ်

စဉ်
၁။ အထပခအထနမ့ဲ။ မှန်းထပခချကမ်ရှိပဲ။ ထပခဦးတည့်ရာ။ ၂။ ထရာကတ်တ်
ရာရာ။ ထရာကရ်ာထပါကရ်ာ။ " ထစကာခုိင်းလမတ၊် ဆတရ်ပ်ခထရ၊ ငါ့တိုင်း
ပပညက်၊ ရင့်ွထစမှတလ့ုိ်" (ဥဒိေန်သာ)။ စဉ်

လူတိ့ုစားသုံးထသာ စပါးကဲ့သိ့ု အလံုးအထစထ့သးငယထ်သာ ထကာကစ်ပါး
တစမ်ျို း။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်
၁။ (ထချးယထူေားထသာထငွကို) ပပန်လညထ်ပးသည။် ၂။(ထကျးဇူးကို)တိ့ု
ပပန်သည။် " ယင်းသ ူမိဘကိုလုပ်ထကကျွေးထရ၊ ထကျးဇူးဆပ်ထတ မဟတု်
လားထယ"။ စဉ်

စဉ်

မင်း၏ ထစတမန်။ "ထဗါင်းနီမှစွီးစွီး၊ ဆပ်ပပာသးီ၊ ထရာကစ်ထီရာကစ်၊ီ
ငါ့ရှိထံေမှာ၊ ပပင်းထေန်ခုထရာကစ်ီ" (ဓမ္မက)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ဆိတ၂် ကကိ လကည်ှို းနှင့်လကမ်တို၏့ လကသ်ညး်တိုပ့ဖင့် တအားဖိညပ်ှသည။် peck

ဆိတ၃် ကကိ cease to exist

ဆိတထ်က န အနညး်ငယ။် တဆိတစ်ာ။ a little

ဆိတထ်ကထသျှ နဝိ အနညး်ငယမ်ျှ ပမာဏရှိထသာ။ စိုးစဉ်းမျှထသာ။ မများထသာ။ a little

ဆိတက်ယွရ်ာ န secluded place

ဆိတခ်ျးီပင် န ထတာင်ကန်ုးထပါ်တင်ွထပါကထ်ရာကထ်သာ သစမ်ာပင်တစမ်ျို း။ plant

ဆိတခ်ျင်ဆွချင် ကကိ coddle/lure

ဆိတင်ဂို၁ န ဆိတင်ဂိုနှင့်တထူသာ ထကာကထ်သာအစန်ွးနှစခု်ပါသည့် သတံ။ူ hammer

ဆိတင်ဂို၂ န ငှကထ်ပျာသးီတစမ်ျို း၏ အမည။် banana

ဆိတင်ငိမ် ကကိ ပမညသ်တံန်ွသ ံလှုပ်ရာှးထသာအသ ံတစစ်ုံတစရ်ာမရှိပဖစသ်ည။် quiet

ဆိတစ် န ဆီးခံုနှင့်ချကအ်ကကားထနရာ။ pubic part

ဆိတစ်ကရ န any and everything

ဆိတစ်ာ နဝိ young

ဆိတစ်ာထသျှ နဝိ နညး်ထသာပမာဏရှိထသာ။ အနညး်ငယမ်ျှထသာ။ a little

ဆိတဆီ် န ghost

ကကိ cajolery

ဆိတထ်ဆာ့ ကကိ destroy

ကကိ persecute

ကကဝိိ အကကမ်ိကကမ်ိအဖန်ဖန်။ ထေပ်တလဲလဲ။ repeatedly

ကကဝိိ repeatedly

ဆိတည်ံ ကကိ quiet

ဆိတထ်တာင်း န ရုိးရုိးဆိတထ်ေကက်ကးီထသာ ဆိတဖုိ်မျို း။ goat

ဆိတထူ်ေး န silk cotton tree

ဆိတနုိ်ပ့င် န အပင်ကို ဆိတဖ့ဲ်လျှင်နုိက့ဲ့သိုထွ့ေကထ်သာ ထပမဝပ်အပင်ငယတ်စမ်ျို း။ none

ဆိတဖ်ာအပ်ိ န policemen

ဆိတဖူ်း န အပမစတ်င်ွ အဖုထွေကထ်သာ ထဆးဖကဝ်င်သည့် ဂမုန်းပင်တစမ်ျို း။ herbal plant

ကကိ motivation

စဉ်

၁။ ကယွထ်ပျာကသ်ည။် တမ်ိပမုပ်သည။် (ဆိတ်)သဉ်ုးသည။် ၂။ တတိ်
သည။် ငငိမ်သည။် အသမံရှိပဲပဖစသ်ည။် ၃။ ကင်းကာွသးီပခားပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁။ လူသမူပမင်၊ မထရာက၊် မကကားနုိင်ထသာထနရာ။ ၂။ လူသကူင်းမ့ဲထသာ
ထနရာ။ စဉ်

စဉ်
၁။ ထပျာ်ရမင်လုိထသာသထဘာပဖင့် ထပပာဆုိပပုမူသည။် ကျစီယသ်ည။်
၂။ အမူအရာထရာထနှာလျက ်တိ့ုကာဆိတက်ာပပုမူသည။် ရမင်ပမူးလာ
ထအာင် ထချာ့ပမူသည။် "ဆိတခ်ျင်ဆွချင်၊ ထမာင့်ရင်ခွင်ကို၊ တိုးလ့ုိဝင်
ထရ" (ဓမ္မသာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁။ လူမှုထရးအားပဖင့် သင့်တင့်ထလျာ်ကန်မှုမရှိထသာ အပပုအမူ။ အထပပာ
အဆုိ။ ၂။ ထေင်ရာပမင်ရာ။ ထတွ့ကရာ။ စတိက်ထူပါကရ်ာ။ စဉ်

ငယထ်သာ။ မကကးီထသာ။ "ငါမူထသာ်ကား၊ ငယသ်ညဆိ်တစ်ာ၊ မလိမ္မာပဲ"
(ထွေန်းတိ)။ စဉ်

စဉ်

သတ္တဝါထသ၍ ပဖစသ်ညဆုိ်ထသာမထကာင်းဆုိးဝါး။ တထစ္ဆ။ (မီးထကျာင်း
ရုပ် ထကျာကစ်ာတင်ွ 'ဆိတဆိ်ယ်'ဟ ုထတွ့ရသည။်) စဉ်

ဆိတဆီ်
ဆိတဆွ်

၁။ ထချာ့ပမူသည။် ရမင်ပမူးလာထအာင်ထချာ့ထမာ့သည။် ၂။ အမူအရာထရာ
ထနှာလျက ်တိ့ုကာ၊ ဆိတက်ာ ပပုမူသည။် ၃။ ကျစီယသ်ည။် ၄။ မငငိမ်
မသကပ်ဖစထ်အာင် လှုပ်ရာှးထပးသည။် ထုိေးဆွထပးသည။် ၅။ ထပမှာကထုိ်ေး
ပင့်ထကာ်ထပးသည။် စဉ်

မထကာင်းထသာစတိရ်ှိသညပ်ဖစ၍် တစဖ်ကလူ်အား လှ့ံုထဆာ်သည။် ဖျက်
ဆီးသည။် ပျကစ်းီထအာင်ပပုလုပ်သည။် ထကကမွထအာင် ဖျကဆီ်းပစသ်ည။်
"အမုန်းမရ၊ ပန်းကုံးလှကို၊ ဆိတထ်ဆာ့ပစလုိ်ကက်ျင်မှ" (ကသုတု)။ စဉ်

ဆိတဆွ်.

ငှကမ်က၊ ဆိတဆွ်ငပီးခါ၊ ထမးထနပါထက"(ထဒွေး)။ ၃။အမူအရာထရာထနှာလျက ်တိ့ုကာဆိတက်ာပပုမူသည။် ရာဂစတိပ်ဖစထ်ပါ်လာ
ထအာင် နှိုးထဆာ်ပပုသည။် "ဣတ္ိယထက၊ မိန်းမဓမ္မတာ၊ကထိလသာကို၊နှိုးထဆာ်ဆိတဆွ်.၊ဆားကိုပမင်ထက၊ စားချင်တုံကက၊ အလံုး
ကကးီထက၊ချို င်သးီပပသိ့ု"(ဓမ္မသာ)။၄။ ရာဂတဏာှ ထေကကလာထအာင် နှိုးဆွပပုသည။် "ကာယဝိညတ၊် အရပ်ရပ်ပဖင့်၊ ဓါတသ်ဘာဝ၊ 
ထိေခုိကက်ကထအာင်၊ ဆိတဆွ်.ထပပာဆုိ၊ ရထသထ့ကျာ်ကို၊ တဏာှဓါတပ်ဖင့်၊ စပ်ယကှလုိ်၍" (ဥဒိေန်သာ)။ ၅။ မငငိမ်မသကပ်ဖစထ်အာင် 
လှုပ်ရာှးသည။် "အစာကိုငါးဆိတဆွ်.ထရပုိင်"။ ၆။ အနာထရာဂါထကကာင့် ထနမထိေထုိေင်မသာပဖစသ်ည။် နာကျင်နိှပ်စကမ်ှုကို ခံစားရ
သည။်အခံရခကထ်သ ထဝဒေနာမျို းကို ခံစားရသည။် "ကိုယမှ်ာဆိတဆွ်.၊ ထညာင်ပင်ခွတင်ွ၊ ထုိေင်ကျင်တခါ၊ လဲတခါဝယ်" (ဘရူဒိေ
တ်)။ ၇။ ကိုကင်င်ဖ့ဲဆဲွကကသည။် "များလှထမျာကပ်ပန်၊ ထသာထသာညထံယာင်၊ လာပပန်တုံကက၊ပစကျယထ်က၊ဟယယ်က္ခဟ၊ု
ဆိတဆွ်.ဖ့ဲငင်၊ နိှပ်စကခ်ျင်ထသာ"(ထကာ်)။ စဉ်

ဆိတ်
ဆိတဆွ်.ဆွ. စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ဆိတဆွ်.ဆွ.
မပပတမ်လပ်။ အကကမ်ိကကမ်ိအဖန်ဖန်။ " သပူဖစဟ်န်ကို၊ ပပန်စကားပဖင့်၊
မထပပာပပန်ထသာ်၊ မနီပါရ၊ ဆိတဆွ်.ဆွ.ပဖင့်၊ နိညတိုင်းမိန်း"(ပန်း)။ စဉ်

၁။ ပျင်းရငိငီးထင့ွဖွယထ်ကာင်းသည။် စိုပပညသ်ာယာပခင်းကင်းသည။်
၂။ တညတ်ညတ်ံ့တံ့ရှိသည။် အလှုပ်အရာှး အဆူအပူကင်းမ့ဲသည။်
အသမံရှိပဖစပ်ါသည။် စဉ်

စဉ်

လဲမှ့ိုထွေကထ်သာအသးီသးီသည့် လကပံ်ပင်နှင့်တထူသာ ဆူးဖုကထလးများ
ရှိထသာ ပင်ထစာကက်ကးီတစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

လူဆုိးသဆုိူးတိ့ုကိုဖမ်းဆီးနိှမ်နှင်းရန် ထစာင့်ထနသ။ူ ရန်သ၏ူ အထပခအထနကို ထထောကလှ်မ်းရန် လှည့်လညထ်နသ။ူ ၂၊ ရ။ဲ အထစာင့်။ 
"ထစာင့်ထနရမဲက ်လူကို ထအာကသ်ား မူသျှမ်းတိ့ုသာ၊
ဆိတဖ်ါအပ်ိကို၊ ထခါ်၍သတပ်ဖတလ်ာလျက်" (ဗမာချီ)။ စဉ်

စဉ်

ဆိတထ်ယာင်
ဆွ.ထယာင်

လုိချင်ရမ္မကရ်ှိထအာင်ပပုသည။် အလုိရမ္မကက်ကထအာင် လ့ံုလထုေတသ်ည။်
ပမူသလုိလုိစတိအ်ာရံု၌ ထေင်ဟပ်သည။် "တဏာှအာရံု၊ ကာမဂုဏမှ်ာ၊
အာရံုမိလ့ုိ၊ ဆိတထ်ယာင်ဆွ.ထယာင်၊ ထမာင်ထခါ်သကံို၊ တရနံားမှာ၊ ကကား
မိထယာင်သိ့ု" (ဓမ္မသာ)။ စဉ်



.

ဆိတသ်ဉ်ုး ကကိ မရှိ။ ကင်းမ့ဲသည။် lack

ဆိပ် န riverside bathing place

ဆိပ်ကမ်း န port

ဆိပ်ထခါင် န port

ဆိပ်ခံု န port

ဆိပ်ခွန် န ဆိပ်ကမ်းတင်ွ ဆုိကက်ပ်သည့်အတကွထ်ပးရထသာ အခွန်။ port dues

ဆိပ်ဆံု န port

ဆိပ်နား န ကားဆိပ်၊ ထရဆိပ်စသညတ်ို၏့ အနီးအနား။ ဝန်းကျင်။ surroundings

ဆုတ်

ဆုတ၁် ကကိ retreat

ဆုတ၂် ကကိ tear

ဆုပ်ကပ် န လူတို၏့ အသကတ်မ်း ယတုထ်လျာ့လာထသာ ကပ်။ cylindrical fish trap

ကကိ be hesitant

ဆုတခံ် ကကိ retreat

ဆုတခွ်ါ ကကိ ၁။ ထနာကသ်ိုပ့ပန်၍ ဖဲကကဉ်ထွေကလ်ာသည။် retreat

ဆုတဆု်တ် ကကဝိိ ထကကာကထ်ကကာကလ်န်လ့န်၊့ မရမဲဝ့ံပဲ ထနာကသ်ိုပ့ပန်ရန် အားထုေတလ်ျက။် retreat

ကကိ none

ဆုတမ်ဆုိင်း ကကဝိိ အလျင်အပမန်။ ချကခ်ျင်း။ မဆုိင်းမင့ံ။ သကွလ်ကဖ်ျတလ်ပ်စာွ။ immediately

ဆုတယ်တု် ကကိ decrease

ဆုပ်၁ ကကိ grasp

ဆုပ်၂ န လကဆု်ပ်ပဖင့်ယနုိူင်ထသာ အရယွအ်စား။ grasp

ဆုပ်ကိုင် ကကိ grasp

ဆံ

ဆံ န hair

ဆံကျစ် န plait/braid

ဆံချ ကကိ ရင်ှထလာင်း၊ ရဟန်းထလာင်းတို၏့ဆံပင်ကို ရတိသ်ည။် shave the head

ဆံပခူ န curler

ဆံပခည် န ၁။ ဆံမျှင်။ ၂။ ဆံချညမ်ျှင်၏အတိုင်းအတာပမာဏ။ strand of hair

ဆံစ န hairline

စဉ်
၁။ ထလှသထဘမင်္ဂာ၊ ထရယာဉ်များ ဆုိကရ်ာ၊ ကပ်ရာ၊ ရပ်နားထွေကဝ်င်နုိင်ရာ
အရပ်။ ၂။ လူတိ့ု၏ ထရချို းထရခပ်ရာပဖစထ်သာ ပမစထ်ချာင်းတိ့ု၏ ထရပပင်
နှင့် ကန်ုးထပမထိေထသာ ကမ်းပါးအရပ်။ စဉ်

ထရထကကာင်းထလှသထဘမင်္ဂာစသညမ်ျား ဆုိကက်ပ်ရပ်နားရာ၊ ထွေကဝ်င်ရာ
အရပ်။ စဉ်

ရပ်ရာွနှင့် ဆိပ်ကမ်းထဝးလွန်းထသာအရပ်။ ထလာင်းထလှတိ့ုပဖင့် မထပါက်
ထရာကနုိ်င်ထသာ အရပ်ထဒေသ။ စဉ်

၁။ ထရမထွေကမ်ဝင်ထအာင် ပိတဆီ်းဖ့ုိလုပ်ထေားထသာ ထပမတန်း။ တာရုိး။
၂။ ဆိပ်ကမ်း။ စဉ်

စဉ်

၁။ (အရပ်ထလးမျကနှ်ာမှ)ထလာင်းထလှ၊ သထဘမင်္ဂာစထသာ ထရယာဉ်များ
ဆံုဆညး်ဆုိကက်ပ်ရာ ဆိပ်ကမ်း။ ၂။ လူများဆံုဆညး်စထုဝးရာ အရပ်။ စဉ်

စဉ်

၁။ တပဖညး်ပဖညး်နညး်၍သာွးသည။် အထရအတကွန်ညး်ပါးသာွးသည။်
"ပဖားရဆုီတထ်တ"။ လဆုတခု်နှစရ်ကစ်သည။် ၂။ထနာကသ်ိ့ုပပန်လည်
သည။် စဉ်
၁။ (အထရခံွကို)ခွာသည။် " အသားကိုခွာ၊ အရကီိုဆုတ၊် ကိုယတ်ပခမ်းကို၊
မီးထကျာင်းစာထကကျွေး"(ထတာင်)။ ၂။ အဝတ၊် စက္က  စသညက်ို ငပဲထအာင်၊
ပပတထ်အာင်၊ အဖ့ဲဖ့ဲပဖစထ်အာင် ပပုသည။် စဉ်

စဉ်

ဆုတက်န်ဆုတ်
ကန်ု

(ထခါ်ငင်ဆဲွယရူာသိ့ု မလုိကလုိ်သပဖင့် ထခါ်ငင်ဆဲွယသူကူို ဆန့်ကျင်ပပု၍)
ထနာကသ်ိ့ု ပပန်ဖ့ုိရန် ရုန်းကန်အားထုေတသ်ည။် စဉ်

၁။ ထနာကသ်ိ့ုပပန်လညဆု်တသ်ည။် ၂။ ထနာကသ်ိ့ုပပန်ဆုတခုိ်က ်ပပန်လှန်
တိုကခုိ်ကသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဆုတတ်ကက်ဲ
တက်

၁။ ပခံစညး်ရုိးစိုကရ်ာတင်ွ သစသ်ား၊ ဝါးစသညတ်ိ့ုကို အတန်းလုိကစ်ိုက်
ထူေရာ၌ တထပပးတညး်မကျပဲ တစခု်တို၍ တစခု်ရညှ။် ၂။ အတိုအရညှ။်
အနိမ့်အပမင့်။ ထရှ့တိုးထနာကဆု်တစ်သည။် စဉ်

စဉ်

တပဖညး်ပဖညး် နညး်၍သာွးသည။် အထရအတကွ ်မပပည့်မိပဖစသ်ည။်
နိမ့်ကျသဲာွးသည။် အကျို းမ့ဲပဖစသ်ာွးသည။် စဉ်

၁။ တစစ်ုံတစခု်ကို လကထ်ချာင်းများပဖင့် ကျပ်တညး်သပ်ိသညး်စာွကပ်ု
ထေားသည။် လကထ်ချာင်းများပဖင့် ကျစက်ျစပ်ဖစထ်အာင် ပပုသည။် ၂။ထေ
မင်း၊ ထကာကည်င်း စသညက်ို အဆုပ်ပဖစထ်အာင်လုပ်သည။် "တစဆု်ပ်
နှစဆု်ပ်-ထေမင်းဆုပ်၊ ဆင်ဆီဆုပ်လ့ုိ ပီး -- ပီး" (ထတး)။ ၃။ လကပ်ဖင့်
(ဆုပ်)နယသ်ည်။ နိှပ်သည်။ လကပ်ဖင့် ဖျစည်စှသ်ည။် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

မလှုပ်မထရွ့ခုိင်မာစာွ လကပ်ဖင့် စွဲ(ကိုင်)ယသူည။် စဉ်

ဦးထခါင်း၌ထပါကထ်သာ အထမွး။ "ထဂါင်းတကွရ်စပ်တ၊် ဆံထကသာကို၊
ငဖီးကာလှိုကထ်က၊ ကိုက၍်ငပီးလျှင်" (ထကာ်)။ စဉ်

၁။ ဆံကိုကျစ၍်ထခွရစထ်ေားထသာအရာ။ ၂။ရထသတ့ိ့ု၏ ဦးထခါင်းတင်ွ
စပ်ွထသာ ထဒေါကခ်ျာတစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

၁။ တန့်ွလိမ်ထကာကထ်ကွ့ထနထသာ ဆံပင်ရှိထသာသ။ူ ၂။တန့်ွလိပ်ထကာက်
ထကွ့ထနထသာ ဆံပင်စ။ု ၃။ လံုးထထွေးကျစထ်နထသာ ဆံပင်စ။ု စဉ်

စဉ်

နဖူးပပင်၊ လညက်တုဆ်က၊် နားပန်းစန်ွးစသညတ်ိ့ုတင်ွ ဆံပင်စ၍ထပါက်
ထရာကရ်ာ အရပ်။ စဉ်
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ဆံစု န switch of hair

ဆံစညး် န ထံုေးဖဲွ ၍့မရထသာ ဆံပင်အတိုကိုစစုညး်၍ ချညထ်ေားထသာ ဆံပင်စ။ု switch of hair

ဆံညကှ် န ဆံထံုေးထအာကထ်ပခမှ လွတထွ်ေကထ်နထသာ ဆံပင်။ none

ဆံညင်ှ န ထသးသယွထ်ပျာ့ထပျာင်းထသာဆံပင်။ silk hair

ဆံညပ်ှ န ဆံပင်များကို ဖိညပ်ှထေားထသာ အခွပါထသာ ဆံထုိေး။ hairpin

ဆံထတာက် န bob

ကကိ cut hair

န ယင်းသို ့အရညှထ်ေားထသာ ဆံပင်ညပ်ှပံုစ။ံ cut hair

ဆံထတာကပ်ဖတ် န bob

ဆံထတာကရ်ယွ် န teenager

ဆံထံုေး၁ ကကိ ဦးထခါင်းရှိဆံပင်ကို ဖဲွ ခ့ျညသ်ည။် ရစပ်တထံု်ေးဖဲွသ့ည။် dress hair

ဆံထံုေး၂ န ရစပ်တထံု်ေးထေားထသာ မိန်းမတို၏့ ဆံထံုေးပံုတစမ်ျို း။ dress hair

ဆံထုိေး န hairpin

ဆံနှပ် န hairpin

ဆံပင် န ဦးထခါင်းထမမး။ hair

ဆံပင်ကိုက် ကကိ ဆံပင်ညပ်ှသည။် ဆံသသည။် cut hair

ဆံပင်စရူား၁ န switch of hair

ဆံပင်စရူား၂ ကကဝိိ switch of hair

ဆံပင်စရူား၃ ကကိ ဆံပင် ဖရုိဖရ ဲပပန်က့ကထဲနသည။် switch of hair

ဆံပင်စိုးရာွး န စိုစတွ၍် ပပန်က့ကလဲျကရ်ှိထနထသာ ဆံပင်စ။ု wet hair

ဆံပင်ထေထရာ၁ ကကဝိိ ဆံပင်ကို ထပဖ၍ရညှသ်ယွပ်ဖာချထေားလျက။် spread out of hair

ဆံပင်ထေထရာ၂ န ယင်းသို ့ရညှသ်ယွပ်ဖာချထေားထသာ ဆံပင်စ။ု spread out of hair

ဆံပင်ဖားရား ကကဝိိ ဆံပင်ကို မထံုေးပဲ ရညှသ်ယွစ်ာွ ပဖန်ခ့ျထေားလျက။် spread out of hair

ကကဝိိ uncombed

ဆံဖျားည၁ီ ကကိ none

ဆံဖျားည၂ီ န ယင်းသိုတ့စတ်န်းတညး်ရှိထနထသာအရာ။ comb hair

ဆံထပဖဖားရား ကကဝိိ uncombed

ဆံမစစဦ်းမစစ် ကကဝိိ none

(ဆံထံုေးထံုေးရန်)အရင်းကစစုညး်ထပါင်းထေားထသာ ဆံပင်အစ။ု စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
၁။ ထနာကထ်စနှ့င့် နားထေင်တိ့ုတင်ွ ပါးလျားထစ၍၊ ဦးထိေပ်တင်ွ အတန်
ငယအ်ရညှထ်ေားထသာ ဆံပင်စ။ံ ၂။ ထရးှနဖူးစဆံရစက်ို ထေား၍ ကျန်
ဆံရစတ်ိ့ုကို နားရကွဖံု်းလုနီးပါး အရညှထ်ေားထသာ မိန်းမပျို တိ့ု၏ ဆံ
ပင်ညပ်ှပံုတစမ်ျို း။ ဆံတို။ စဉ်

ဆံထတာက်
ကိုက၁်

(ထနာကထ်စနှ့င့်နားထေင်တိ့ုတင်ွ ပါးလျားထစ၍၊ ဦးထိေပ်တင်ွအတန်ငယ်
အရညှထ်ေားကာ) ဆံပင်ညပ်ှသည။် ဆံသသည။် စဉ်

ဆံထတာက်
ကိုက၂် စဉ်

၁။ ဆံပင်ကိုအတိုပဖတထ်ေားထသာ ထယာကျ်ားတိ့ုဆံပင်ပပုပပင်ပံုတစမ်ျို း။
၂။ နဖူးရှိဆံပင်ကိုချန်ထေား၍ ကျန်ဆံရစထ်ဘးစန်ွထနာကက်ို ပဖတထ်ေား
ထသာ မိန်းမပျို တိ့ု၏ ဆံပင်ပံုစတံစမ်ျို း။" နဖူးဆံပင်နှင့်၊ ထဘးစန်ွထနာက်
မှာ၊ ဆံထတာကပ်ဖတလ့ုိ်" (ဓမ္မသာ)။ စဉ်
အရယွထ်ရာကစ်မိန်းမငယ။် အပျို ထဖာ်ဝင်စမိန်းမငယ။် (အသကဆ်ယ်
နှစမှ် တစဆ်ယ့်ငါးနှစအ်တင်ွး အချန်ိအရယွထ်ရာကထ်သာ မိန်းမငယ။်)
"ကကးီပမင့်ရယွထ်ရာက၊် လှပပုးံချို ထက၊ ပျို ဆံထတာကဟ်၊ု ဆုိထလာက်
ထသာခါ" (ထကာ်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဆံထံုေး၊ ဆံကျစတ်ိ့ုကို ခုိင်ပမံထစရန် ထုိေးထေားရထသာ ဆံထံုေးတန်ဆာ
တစမ်ျို း။ စဉ်

ဆံထံုေး၊ ဆံကျစတ်ိ့ုကို ဖရုိဖရမဲကျထစရန် နိှပ်ထေားရထသာ အဆင်
တန်ဆာတစမ်ျို း စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဆံပင်ကိုမထံုေးဖ့ဲွပဲ) ဖရုိဖရ ဲပပန့်ကကလဲျကရ်ှိထနထသာ ဆံပင်စ။ု စဉ်

(ဆံပင်ကိုမထံုေးဖ့ဲွပဲ) ဖရုိဖရ ဲပပန့်ကကလဲျက။် "ထကျာကပ်ဖူသားထမာင်
သျှင်၊ လိပ်ထုိေးဝင်၊ ဆံပင်စရူား၊ လိပ်ထုိေးသား" (ထတး)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

ဆံပင်အဆူ
ထရာင်း

ဆံပင်ကိုမဖီးလိမ်းပဲ ပမင်မထကာင်းထအာင် ဖရုိဖရပဲပန့်ကကထဲထွေးယကှ ်ညှီ
ထဟာကထ်သာအန့ံရှိထသာ ဆံပင်ပဖင့်။ စဉ်
၁။ ပခံစညး်ရုိးကာရာ၌ ပဖစထ်စ၊ တစစ်ုံတစခု်ကို အတန်းလုိကစ်ိုကရ်ာ၌
ပဖစထ်စ၊ မတိုမရညှ၊် မနိမ့်မပမင့် တစတ်န်းတညး်ရှိသည။် ၂။ (ဥပစာ)
တစစ်ညး်တစရံု်းတညး် တညရ်ှိသည။် စဉ်

စဉ်
ပူထဆွးထသာကများထသာ သတူိ့ု၏ အပပုအမူပဖစထ်သာ ဆံပင်ကိုထပဖငပီး
ဖရုိဖရပဲပန့်ကကခဲျထေားလျက။် "အတန်ထနမှ၊ ဆံထပဖဖားရား၊ ထမပဋါထလ၊
ထပမမှာလူးထက၊ ရူးသတွလ်ားသိ့ု" (ပဋါ)။ "ဆံထပဖဖားရား၊ ဝမ်းဖားဖား
သည၊် ငခီကိုကားရားပပုလျက်" (ဗမာချီ)။ စဉ်
၁။ (ထသပဲွ၊ ငုိပဲွကကုကံကို ကလ်ာသည့်အခါ) ဟိုမကိုင်တတ ်သညမ်ကိုင်
တတပ်ဖစလ်ျက။် ၂။ တစစ်ုံတစခု်အထရကစိထ္ကကာင့် လျင်ပမန်စာွသာွး
လုိသညပ်ဖစ၍်။ ၃။ ထဒေါသပပင်းထေန်ထသာအခါမျို းတင်ွ။ စဉ်



.

ဆံငမိတ် န tress of loose hair

ဆံခမာ၁ န ဆံပင်။ ထခါင်းထမမး။ hair

ဆံခမာ၂ န a little

ဆံခမာ၃ နဝိ smallest size

ဆံမျှင်၁ န ဆံပင်။ ထခါင်းထမမး။ hair

ဆံမျှင်၂ နဝိ ငယထ်သာပမာဏရှိထသာ။ ထသးငယထ်သာ။ မကကးီထသာ။ strand of hair

ဆံရစခ်ျ န none

ဆံသား န switch of hair

ဆံသျှင် န မိန်းမတို၏့ နဖူးစတင်ွ ကျထနထသာ ဆံပင်တို။ hairline

ဆံဦးပုိင် န ၁။ သခင်၊ လင်ထယာကျ်ား။ ၂။ ပပညက်ကးီအသျှင် ဘရုင်မင်းပမတ။် husband

ဆ့ံ ကကိ have the capacity

ဆန်

ဆန်၁ န rice

ဆန်၂ ကကိ

ကကိ useless person

န useless person

ဆန်ကျို းဆန်ပ့ဲ န broken rice

ဆန်ကကတိ် ကကိ စပါးကိုဆန်ပဖစထ်အာင် ကကတိသ်ည။် ဆန်ခဲွသည။် mill paddy or rice

ဆန်ကကမ်း န ordinary rice

ဆန်ခါ န sieve

ဆန်ခါကျ၁ ကကိ sift

ဆန်ခါကျ၂ န sift

ဆန်ချကျမုန် ့ န none

ဆန်ခါကကား န အထပါကက်ကထဲသာစကာ။ sieve

ဆန်ခါချ ကကိ sift

ဆန်ခါတင်၁ ကကိ စကာနှင့်ချထသာ အခါမကျပဲ ကျန်ရှိထနရစသ်ည။် best of the lot

ဆန်ခါတင်၂ န best of the lot

ဆန်ခါထပါက၁် န စကာရှိ အထပါကင်ယ။် holes of sieve

ဆန်ခါထပါက၂် န holes of sieve

ဆန်ခါသပ်ိ န အထပါကစ်ပ်ိထသာ စကာ။ sieve

ထံုေးဖ့ဲွထေားထသာ တစပ်တရ်စဆံ်ထံုေးတင်ွ အစန်ွးထုေတထ်ေားထသာ ဆံပင်
စ။ု "ဆံငမိတခ်ျ - လှပါယင့်၊ ထကျာကတ်န်းစီ-ညပီါယင့်" (ပန်းဝှက်)။ စဉ်

စဉ်

၁။ အနညး်ငယမ်ျှထသာ ပမာဏ။ အမှုမထေားထလာကထ်သာ အရာ။ ထသး
ငယထ်သာ အရာဝတ္ု ။ စဉ်
၁။ အရယွပ်မာအားပဖင့် ငယထ်သာ။ ၂။ အထလးအမှု ဂရုမထေားထလာက်
ထသာ။ "လာမည့်အရးီ၊ ထတာင်းကကးီထလာကလ်ညး်၊ ဖီးမျို းတကာ၊
ရန်ပုစ္ဆာကို၊ ဆံခမာတတန်း၊ မစိုးလွမ်းနှင့်" (ထောနု)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဆံထံုေးထအာကထ်ပခအနား ပတပ်တလ်ညတ်င်ွ (ဆံပင်ကို) အတိုပဖတ၍်
ချထေားထသာ ဆံပင်ပံုဟန်တစမ်ျို း။ စဉ်

၁။ မညး်နကထ်တာကထ်ပပာင်ထသာ အထရာင်ရှိထသာ ဆံပင်စ။ု ၂။ ဦး
ထခါင်းရှိဆံပင်ကို ပခု၍ံထခါ်ထသာစကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁။ ဝင်ဆ့ံသည။် သင့်ထလျာ်သလုိထရာထနှာပါဝင်နုိင်သည။် ၂။ အပပင်သိ့ု
(ပုိလျှံ)ထွေကက်ျမှုမရှိ။ အတင်ွးထေ၌ဲ တညထ်နနုိင်ထလာကသ်ည။် စဉ်

၁။ စပါးအထစက့ို အပပင်ခံွခကျွေတထ်ေားထသာ အဆန်များ။ ၂။ အပပင်ခံွမပါ
ထသာ အထစ။့ စဉ်

၁။ ထရစကီိုလညး်ထကာင်း၊ ထလစန်ုကိုလညး်ထကာင်း ဖီဆန်၍သာွးသည။်
၂။ ပငင်းပယသ်ည။် ဆန့်ကျင်သည။် ၃။ နိမ့်ရာမှပမင့်ရာသိ့ုတကသ်ည။်

going against the wind 
or tide စဉ်

ဆန်ကန်ုငမီ
လီး၁

ဘာတစခု်မျှအသုံးမကျ။ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အကျို းထကျးဇူးကိုမျှ မပပု
နုိင် ပဖစသ်ည။် စဉ်

ဆန်ကန်ုငမီ
လီး၂

တစစ်ုံတစခု်မျှအသုံးမကျသ။ူ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အကျို းထကျးဇူးကိုမျှ
ရကွထ်ဆာင်နုိင်စမ်ွးမရှိသ။ူ စဉ်

၁။ ကျို းပ့ဲထနထသာ ဆန်ထစ၏့ အစတိအ်ပုိင်း။ ၂။(ဥပစာ) အသုံးမကျသ။ူ စဉ်

စဉ်

လူး၊ ဆပ်၊ ထကာကည်င်ှး စထသာဆန်ကိုထေား၍ ထေမင်းချကစ်ားရထသာ
ဆန်ကို မှည့်ထခါ်ထေားထသာ အမည။် စဉ်
ဝါး၊ နီှး၊ နန်းကကို းစသညတ်ိ့ုပဖင့် အထပါကင်ယမ်ျားချန်၍ ရကလု်ပ်ထေား
ထသာ ဗန်းဝုိင်း။ "စဂုိံးဆန်ခါ၊ တိ့ုနှင့်သာလျှင်၊ ကာကယွမ်လွတ်"
(ထောနု)။ စဉ်
၁။ ဆန်ထစ၊့ စပါးထစ ့စသညတ်ိ့ုကို စထကာတင်ွတင်ကာ လှုပ်ခါ၍ ထသး
ငယထ်သာ အရာတိ့ုကို စကာထပါကမှ် ကျထစသည။် ၂။ (ဥပစာ) ဘာမှ
အသုံးမကျ၊ အကျို းမရှိပဖစသ်ည။် စဉ်
၁။ ဆန်ထစ၊့ စပါးထစ ့စသညတ်ိ့ုကို စထကာတင်ွတင်ကာ လှုပ်ခါ၍ (စကာ
ထပါက်) မှကျလာထသာ ထသးငယထ်သာ ဆန်ထစ၊့ စပါးထစစ့သည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်
အိုးကင်းထဲေတင်ွ မုန့်ညကက်ို စကာစပ်ိ (အထပါကစ်ပ်ိထသာစကာ) မှ ခါချ
၍ အန်ုးသးီဆန်ကိုပခစယ်ငူပီး သကကား၊ သကာ စသညပ်ဖင့် ထရာထနှာကာ
အစာသပ်ွ၍ ဗုိင်းထတာင့်ကဲ့သိ့ုလိပ်၍ ပပုလုပ်ထသာ မုန့်တစမ်ျို း (ယင်း
မုန့်ကို ဆန်ခါကျမုန့်၊ ရငဖီးသားမုန့်၊ ဗုိင်းလိပ်မုန့်ဟ၍ူလညး်ထခါ်ကက
သည။် စဉ်

စဉ်

ဆန်ထစ၊့ စပါးထစ ့စသညတ်ိ့ုကို စကာတင်ွတင်၍ ထသးသယထ်သာအရာ
ဝတ္ု တိ့ုကို စကာထပါကမှ် ကျထစသည။် စဉ်

စဉ်

၁။ စကာနှင့်ချထသာ အခါမကျပဲ ကျန်ရစထ်သာ ဆန်၊ ပဲစသည။်
၂။(ဥပစာ) အထကာင်းဆံုး လကထ်ရးွစင်း။ စဉ်

စဉ်
အထပါကအ်ငပဲများထသာ သပ်ွပပား၊ သပံပားစသည။် ၂။ (ဥပစာ)အသုံး
မဝင်ထသာ အရာ။ "သပံပားက ဆန်ခါထပါကပ်ဖစလ်ားခဗျာယ၊် သုံးဖ့ုိ
ကရဖ့ုိမထဟာက်"။ စဉ်

စဉ်
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ဆန်ခတ် ကကိ none

ဆန်ခပ် ကကိ put in

ဆန်ခဲွ န ဆန်အကျို းအပ့ဲ။ broken rice

ဆန်ခဲွကကမ်း န ဆန်အကျို းအပ့ဲ အကကးီစား။ broken rice

ဆန်ခဲွနု န ဆန်အကျို းအပ့ဲ အငယစ်ား။ broken rice

ဆန်ခွကက်ကည့် န consult an astrologer

ဆန်ပငင်း ကကိ reject

ဆန်စင်၁ ကကိ toss rice in a tray

ဆန်စင်၂ န ယင်းသို ့သန်စ့င်ခဲွထုေတင်ပီးထသာဆန်။ rice

ဆန်ဆပ် ကကိ toss rice in a tray

ဆန်ညက် န Rice-flour

ဆန်ညကှ် န ဆန်ပပာရာမှထွေကလ်ာထသာ အညံ့ဆံုး၊ အထသးဆံုး၊ ဆန်ကွဲ၊ ဆန်ညာှ။ broken rice

ဆန်တးီ ကကိ toss rice in a tray

ဆန်နီထသျှ န နီထသာအထရာင်ရှိထသာ ဆန်မျို း။ red rice

ဆန်နု န ဆန်နု၊ ဆန်ကွဲ၊ ဆန်ညာှ။ broken rice

ဆန်နစ် န မကျမဲပျစ ်အရညထ်ဖျာ်ထေားထသာ ဆန်မှုန်ရ့ည။် rice flour batter

ဆန်ပန်း န အပဖူ၊ အနီ၊ အဝါ စသည ်ထဆးထုိေးထသာ ဆန်ထစ။့ coloured rice grains

ဆန်ပုိး န ဆန်များကို ထဖာ်၍ စားထသာ နှာတရံညှရ်ညှ ်ပုိးထကာင်ငယတ်စမ်ျို း။ rice weevil

ဆန်ပပာ ကကိ toss rice in a tray

ကကဝိိ toss rice in a tray

ဆန်ဖူး န အထစက့ိုစားသုံးရထသာ ထပပာင်းဖူး။ corn/maize

ဆန်ဖျားသးီ န broken rice

ဆန်ဖျင်းသက် န အထစမ့ထအာင်ထသာဆန်။ none

ဆန်ပဖူ၁ န ပဖူထဖွးထအာင် ဖွပ်ထေားထသာဆန်။ ၂။ ပဖူစင်ထသာဆန်တစမ်ျို း။ rice

ဆန်ပဖူ၂ န ပဖူထဖွးထသာ အသားဆန်ရှိထသာ ကမ်ွးသးီတစမ်ျို း။ areca nut

ဆန်ပဖုန်း န ordinary rice

ဆန်ဖွပ် ကကိ ဖဲွခံွစင်ငပီးထသာ ဆန်ကိုပဖူထဖွးထအာင်ထထောင်းသည။် unmilled rice

ဆန်မှုန် ့ ကကိ Rice-flour

လံုးကကးီတင်' အထဲေတင်ွ 'အဆန်'ထေည့်သည။် (သာဓက။ ။ ကက။ီ) စဉ်

ထေမင်းအိုးထဲေသိ့ု ဆန်ထေည့်သည။် "ပပညက်ကးီဝန်ကို၊ အိုတန်ဆန်ခပ်"
(ထတာင်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
(နတက်ထတာ်မထံေ)နတမ်ျားပူးဝင်၍ ကခုန်ကာထဟာထပပာထသာ အပခင်း
အရာ။ ('နတက်ထတာ်' ထခါ် 'နတထ်ကာင်းမ'တိ့ုက ဆန်တစခွ်ကက်ို တင်
ငပီး အစွဲမထယာဂရှိမရှိ တကွဆုိ်ချကက်ို ' ဆန်ခွကက်ကည့်သည်' ဟ ုဆုိ
သည။်) " နတဆ်ရာတိ့ု၊ ဆုိကာဖ့ဲွန့ဲွ၊ ကကးီမံုပပင်မှာ၊ ဆင်ထပခတကွထ်က၊
ဆန်ခွကက်ကည့်လ့ုိ" (ထကာ်)။ စဉ်

(အမိန့်အာဏာကို မနာခံ) ဖီလာဆန့်ကျင်လုပ်သည။် စဉ်

ကကတိခဲွ်ထုေထထောင်းငပီးထသာ ဆန်မှ အမှုန်အမမား၊ စပါးစသညတ်ိ့ုကို
အထရာအထနှာမပါထအာင် သန့်စင်ခဲွထုေတသ်ည။် စဉ်

စဉ်

ထရာထနှာထနထသာ ဆန်နှင့် စပါးကိုခဲွထုေတရ်န် စထကာတင်ွထေည့်၍ တစ်
ဖကက်ို ခပ်ထစာင်းထစာင်းထထောင်လျက ်လှုပ်၍ထပးသည။် စဉ်

ဆန်ကိုအမှုန့်ပဖစထ်အာင် ထထောင်းထေားထသာ မုန့်ညက။် မုန့်သား။
၂။ ဆန်ကွဲအငယစ်ား။ စဉ်

စဉ်
ဆန်တင်ွထရာ၍ပါထသာ စပါးကို အလယ၌်တစခု်တညး်ပဖစထ်စရန် ဆန်
ကိုစကာ၊ စထကာတင်ွထေည့်၍ လကနှ်စဘ်ကပ်ဖင့် ကိုင်လျက ်ထဝ့ကာ
ထဝ့ကာ လှုပ်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဆန်ကွဲ၊ ဆန်ညာှ၊ ဖဲွနုစသညတ်ိ့ုကို ဖယရ်ာှးပစရ်န် ဆန်ကိုစထကာတင်ွ
ထေည့်၍ ထပမှာကခ်ါသည။် စဉ်

ဆန်ပပာ-ပပာလ့ုိ

၁။ စတိနှ်လံုး မငငိမ်မသကပ်ဖစလ်ျက၊် ၂။ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထကကာင်း
ထကကာင့် ရပ်တညမ်ရထအာင်ထကကာကရ်ွ့ံတန်ုလှုပ်သညပ်ဖစ၍်။ ၃။အသက်
ထဘးအန္တရာယနှ်င့်စပ်၍ ဘဝင်မကျ ထကကာင့်ကကမှုပဖစထ်သာအားပဖင့်။
"ထမာင်လှတစထ်ယာကင်ါးရာှဖ့ုိ ပင်လယထွ်ေကလ်ားခထရ၊ လှိုင်းဒေဏက်
တစခ်ျက ်လွတပ်ါလီ၊ ငါ့ဝမ်းထဲေက ဆန်ပပာ-ပပာလ့ုိ တွိထရ"။ စဉ်

စဉ်

ဆန်ရင်းသးီ၊ ဆန်လတသ်းီ၊ ဆန်ဖျားသးီ သုံးမျို းစားခဲွထေားရာတင်ွ
အညံ့ဆံုး၊ အထသးဆံုးထသာ ဆန်ကွဲဆန်ညာှ။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အမှုန့်ထထောင်းရာတင်ွ မထကကညကပဲ် ကျန်ရစထ်သာ ဆန်မှုန့်ကကမ်း။ "ချက်
စားသုံးဖ့ုိ၊ ဆန်ပဖုန်းဆန်ခဲွ၊ သစခဲွ်တညး်နှင့်" (ပဋါ)။ စဉ်

စဉ်

ဆန်ကိုထထောင်းထုေမှုထကကာင့် မှ့ုန်ညကထ်နသည့် ဆန်ထစ၊့ အခံွအထပမှးပါး။
ဖဲွနု။ စဉ်
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ဆန်ရကီကုတ် န ပဖူထအာင်မဖွပ်ပဲ အနညး်အပါးဖွပ်ထေားထသာ ဆန်။ unmilled rice

ဆန်ရစီပါး န လူတိုအ့ဟာရအတကွ ်အားထေားစရာ ထကာကပဲ်သးီနံှ။ crop

ဆန်ရင်းသးီ န အထကကအကွဲမပါသည့် ဆန်ရုိးဆန်သား။ rice

ဆန်လတသ်းီ န ဆန်ရင်းနှင့် ဆန်ကွဲအကကား အလယအ်လတပ်ဖစထ်သာဆန်။ rice

န cane

ဆန်လံုးတးီ န အခံွထမှးပါးကို မခကျွေတရ်ထသးထသာ ဆန်။ ဆန်လံုးညို ။ unpolished rice

ဆန်ထလှာ်ဆုပ် န Rice-ball

ဆန်လံုးဝါ န ထရစိုသပဖင့် စပါးထစအ့တင်ွးရှိ ဆန်များ ဝါသာွးထသာဆန်။ none

ဆန်ထလှာင်၁ ကကိ store rice

ဆန်ထလှာင်၂ န store rice

ဆန်ဝါ န none

ဆန်သိုကက်ကည့် န consult an astrologer

ဆန္ဒ န ထတာင့်တချက။် ထမျှာ်လင့်ချက။် အလုိ။ အာသာ။ desire/opinion

ဆန္ဒတူ န သထဘာတညူခီျက။် agree

ဆန္ဒပပ ကကိ protest

ဆန္ဒပပု ကကိ မိမိတို၏့ လုိလားချကက်ို ထုေတထ်ဖာ်၍ တင်ပပသည။် express wish

ဆန္ဒပပင်း ကကိ ပဖစလုိ်ထသာစတိ ်ထရှ ထ့ပပးထနသည။် aspire

ဆန် ့ ကကိ stretch out

ကကဝိိ အလုပ်မ့ဲအကိုင်မ့ဲ ထယာင်ချာချာ လညပ်တသ်ာွးလာလျက။် jobless

ဆန်က့ျင်၁ ကကိ အတိုကအ်ခံပပုသည။် ဖီလာကန်လ့န်ပ့ဖစသ်ည။် oppose

ဆန်က့ျင်၂ န အတိုကအ်ခံပဖစပ်ခင်း။ ဖီလာကန်လ့န်ပ့ဖစပ်ခင်း။ ကွဲလဲွပခင်း။ oppose

ဆန်က့ျင်ဘက် န ဖီလာကန်လ့န်ပ့ဖစထ်သာအရာ။ အတားဆီးပဖစပ်ခင်း။ opposition

န uncertainly

ဆန်း၁ ကကိ different

ဆန်း၂ န unusual

ဆန်းကကယ် ကကိ အများနှင့်မတ ူကွဲပပားသည။် ၂။ အမျို းမျို းအဖံုဖံုပဖစသ်ည။် wonderful

ဆန်းစစ် ကကိ scrutinize

ဆန်းပပား ကကိ extraordinary

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဆန်လံုးဆန်
သာ

၁။ ဆန်ထစ၊့ ဆန်လံုး။ ၂။ ဆန်အထရာင်အဆင်း ထကာင်းမထကာင်းကို
ထပပာထသာ စကားလံုး။ စဉ်

စဉ်
ထလှာ်ထေားထသာဆန်းကို ညကထ်အာင်ထထောင်းငပီး ထေန်းလျက၊် သကာ
စသညတ်ိ့ုနှင့် ထရာထနှာနယင်ပီး အဆုပ်ပပု၍ တထပျာ်တပါး စားထသာက်
ထသာ အစားအစာ။ စဉ်

စဉ်

ဆန်များကို အရပ်တပါးသိ့ု မပ့ုိမထဆာင်မထရာင်းချပဲ လံုပခုစံာွ စထုဆာင်း
သမ်ိးဆညး်ထေားသည။် စဉ်

အရပ်တပါးသိ့ု မပ့ုိထဆာင်မထရာင်းချပဲ လံုပခုစံာွ သမ်ိးဆညး်ထေားထသာ
ဆန်။ စဉ်

ထရစိုစတွထ်သာစပါးကို ကကတိခဲွ်ရာတင်ွ ပဖစထ်ပါ်လာထသာ အထရာင်ဝါ
သည့် ဆန်။ စဉ်

(နတက်ထတာ်မထံေ)နတမ်ျားပူးဝင်၍ ကခုန်ကာထဟာထပပာထသာ အပခင်း
အရာ။ ('နတက်ထတာ်' ထခါ် 'နတထ်ကာင်းမ'တိ့ုက ဆန်တစခွ်ကက်ို တင်
ငပီး အစွဲမထယာဂရှိမရှိ တကွဆုိ်ချကက်ို ' ဆန်ခွကက်ကည့်သည်' ဟ ုဆုိ
သည။်) " နတဆ်ရာတိ့ု၊ ဆုိကာဖ့ဲွန့ဲွ၊ ကကးီမံုပပင်မှာ၊ ဆင်ထပခတကွထ်က၊
ဆန်ခွကက်ကည့်လ့ုိ" (ထကာ်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

မိမိတိ့ု၏ လုိအပ်ချကက်ို (သပိတထ်မှာကပ်ခင်းစသညတ်ိ့ုပဖင့်) ထုေတထ်ဖာ်
၍ သထိစသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁။ လိမ်တန့်ွထကာကထ်ခွသညမှ် စန့်ထစသည။် 'စန့်ထအာင်ဆန့်သည်'။
၂။ရပ်တန့်နားထနရာမှ ထရှ့သိ့ုဆကလ်ကသ်ာွးသည။် 'ခရးီဆန့်သည်'။ စဉ်

ဆန့်ကဆီန့်
ထကာ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဆန့်ကကးီဆန့်
ထကကာ

ထနာကသ်ိ့ု ခါးညတွက်ိုင်း၍ ခပ်လန်လန်သာွးထလ့ရှိသ။ူ ၂။ ထယာင်ချာချာ
လညပ်တသ်ာွးလာထနသ။ူ စဉ်

အက္ခရာစဉ်
၁။ တိုးပွားကျယပ်ပန့်လာသည။် (ကကျွေန်းကမ်း၊ လယယ်ာထပမ တိုးပွား
လာသည။်) "ထသာင်ပုိလ့ုိ ကကျွေန်းဆန်း၊ ကကျွေန်းဆန်းလ့ုိ - လယပ်ဖစ်"။
၂။ အသစပ်ဖစထ်ပါ်သည။် "ဆန်းလျှင်တစခ်ျက၊် ရုိးလျှင်တစသ်က်"(ပံု)။
၃။ ထူေးပခားသည။် ၄။ မရုိးမထပဖာင့် မမှန်ကန်ပဖစသ်ည။် ၅။ အမျို းမျို း
အဖံုဖံု ကွဲလဲွထထွေပပားသည။် စဉ်

ထူေးပခားထေင်ရာှးပခင်းမရှိ (သာမန်မျှ)ပဖစသ်ည။် ထေးူပခားချက၊် ထူေးကဲ
သာလွန်မှုစသည ်မပါရှိပခင်း။ (မညက်ာမတ္တမျှ) ပဖစသ်ညက်ို ပပထသာ
စကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

၁။ ဆန်းဂုိဏး်မှန်၊ မမှန် စစီစသ်ည။် ၂။ တတိကိျကျ၊ ထသထသချာချာ
ထလ့လာသည။် ၃။ စုံစမ်းထမးပမန်းသည။် စဉ်

၁။ ရုိးရုိးနှင့်မတ ူထူေးပခားသည။် ၂။ ရုိးသားထပဖာင့်မတပ်ခင်းမရှိ ပဖစ်
သည။် စဉ်
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ဆန်းသစ် ကကိ be new

ဆမ်း ကကိ sprinkle

ဆိမ့်

ဆိမ့်၁ ကကိ ပဲမျို း၊ နုိဆီ့၊ နုိဓ့မ်းမျို း အရသာရှိသည။် be rinch in taste

ဆိမ့်၂ နဝိ ပဲမျို း၊ နုိဆီ့၊ နုိဓ့မ်းမျို း အရသာရှိထသာ။ rich taste

ဆံု

ဆံု၁ ကကိ proportionately

ဆံု၂ ကကိ ထတွသ့ည။် ကကုံကကို ကသ်ည။် အတတူကပွဖစသ်ည။် တိုကဆုိ်င်သည။် meet

ဆံု၃ န oil press (ox drivern)

ဆံုကာ န none

ဆံုခွက် န ဆုန်၏ တင်ွးထခါင်း။ hand mill to husk grain

ဆံုဆီ န oil

ဆံုစညး် န ထတွ ဆံု့သည။် ကကုံကကို ကသ်ည။် တိုကဆုိ်င်သည။် ယဉ်ှထတးွသည။် meet

ဆံုဆညး် ကကိ ထတွ ဆံု့သည။် ကကုံကကို ကသ်ည။် တိုကဆုိ်င်သည။် ယဉ်ှထတးွသည။် meet

ဆံုဆုိန့ာ န လညထ်ချာင်းအထဲေ၌ ပဖစထ်ပါ်တတထ်သာ အနာတစမ်ျို း။ diphtheria

ဆံုတား န none

ဆံုပုိင်း န စပါး၊ ဆန်ထထောင်းဖွပ်ထသာလကဖွ်ပ်ဆံုကိုထခါ်ထသာအမည။် hand mill to husk grain

ဆံုပန်း န none

ဆံုဖကင်ါးပိ န မညကတ်ညက ်ထထောင်းထေားထသာ ငါးငပိ။ ngapi

ဆံုလည် န swivel

ဆံုလညနွ်ား န ဆီကကတိရ်ာတင်ွ အသုံးပပုထသာနွား။

ဆံုး န die

ဆံုးခန်းတိုင်၁ န ငပီးပပည့်စုံသည၏်အပဖစ။် finish

ဆံုးခန်းတိုင်၂ ကကဝိိ အထွေတအ်ထိေပ်အငပီးသိုတ့ိုင် ထရာကလ်ျက။် finish

ဆံုးချင်း ကကဝိိ straight through

ဆံုးချင်းမညး်၁ နဝိ black

ဆံုးချင်းမညး်၂ န black

အသစတ်ထွီေင်သည။် ထနာကထ်ေပ်အသစ ်(ပပန်လည်) ပဖစထ်ပါ်လာသည။် စဉ်

ထေမင်း စထသာ တစစ်ုံတစခု်ထပါ် သိ့ု ဆီ၊ ထရ၊ အရညစ်သညက်ို ပျံ့နံှ
ထအာင် ဆွတဖ်ျန်းသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခဲွပံုကျ ခဲွထဝသည။် ဝယယ်ခဲွူထဝသည။် အချို းကျအဖ့ုိအစ ုခဲွထဝယကူက
သည။် "ငါးတစသ်ိုကက်ို လူနှစထ်ယာကဆံု်ကတထ်တ"။ စဉ်

စဉ်
၁။ ဆီကကတိရ်န်ပပုလုပ်ထေားထသာ သစသ်ားခွက။် ဆီဆံု။ ၂။ ပစည္း်
အမျို းမျို းကို ကျညထ်ပ့ွပဖင့်ထထောင်းထုေရန် ပပုလုပ်ထေားထသာ သစသ်ား
ခွက။် ထကျာကခွ်ကစ်သည။် ၃။ စပါး၊ ဆန်စသညထ်ထောင်းထုေရန် ပပု
လုပ်ထေားထသာ ထကျာကခွ်က။် ထမာင်းဆံု။ လကဖွ်ပ်ဆံု။ ၄။ တိုင်စသည်
စိုကထ်ထောင်ရန် ထွေင်းထေားထသာ သစသ်ားအထပါက။် စဉ်
စပါး၊ ဆန်ထထောင်းထသာအခါ မဖိတစ်ဉ်ရထအာင် ဆံုဝထိေပ်၌ ကာထေား
ထသာ အရာ။ (၎င်းကို နီှးပဖင့်ရက၍်လညး်ထကာင်း၊ သပံပားကို အဝုိင်း
လုိကလ်ညး်ထကာင်း ပပုလုပ်ထေားကကသည။်) ယင်းဆံုကာကို ဆံုတား၊
ဆံုပန်း (ဆံုပွန်း)၊ ကဝပ်ငခီ၊ ထမာင်းကာ၊ အိုးလှိုင်ဟထုခါ်ထကကာင်းကို
လညး် သရိသည။်) စဉ်

စဉ်

(စကနှ်င့်ကကတိထ်သာ ဆီမဟတုပဲ်) ဆံုနှင့်ကကတိထ်သာ ပဲဆီ၊ နှမ်းဆီ၊
မံုညင်းဆီ စသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စပါး၊ ဆန်ထထောင်းထသာအခါ မဖိတစ်ဉ်ရထအာင် ဆံုဝထိေပ်၌ ကာထေား
ထသာ အရာ။ (၎င်းကို နီှးပဖင့်ရက၍်လညး်ထကာင်း၊ သပံပားကို အဝုိင်း
လုိကလ်ညး်ထကာင်း ပပုလုပ်ထေားကကသည။်) ယင်းဆံုကာကို ဆံုတား၊
ဆံုပန်း (ဆံုပွန်း)၊ ကဝပ်ငခီ၊ ထမာငး်ကာ၊ အိုးလှိုင်ဟထုခါ်ထကကာင်းကို
လညး် သရိသည။်) စဉ်

စဉ်

စပါး၊ ဆန်ထထောင်းထသာအခါ မဖိတစ်ဉ်ရထအာင် ဆံုဝထိေပ်၌ ကာထေား
ထသာ အရာ။ (၎င်းကို နီှးပဖင့်ရက၍်လညး်ထကာင်း၊ သပံပားကို အဝုိင်း
လုိကလ်ညး်ထကာင်း ပပုလုပ်ထေားကကသည။်) ယင်းဆံုကာကို ဆံုတား၊
ဆံုပန်း (ဆံုပွန်း)၊ ကဝပ်ငခီ၊ ထမာငး်ကာ၊ အိုးလှိုင်ဟထုခါ်ထကကာင်းကို
လညး် သရိသည။်) စဉ်

စဉ်

ဝုိင်းပတပ်တ ်လညပ်တနုိ်င်ထအာင် အပခားပစည္း်တစခု်တင်ွ တပ်ဆင်
ထေားထသာ အရာ။ စဉ်

cow which use for 
swiveling စဉ်

၁။ အသကထ်သသည။် ၂။ဖျကဆီ်းသည။် ထပျာကက်ယွသ်ည။် ၃။ အ
အစန်ွး၊ အဖျား အငပီးတိုင်ထရာကသ်ည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

တစဖ်ကမှ်တစဖ်ကသ်ိ့ု ထဖါကထွ်ေင်းထပါကထ်ရာကလ်ျက။် ထုေတခ်ျင်း။
တိုးလျှို း။ အဆံုးသိ့ုထရာကသ်ည့်တိုင်ထအာင်။ စဉ်

တစပ်ါးထသာအထရာင်မထနှာ၊ ပကတအိထူေးမညး်နကထ်သာ အထရာင်
ရှိထသာ။ စဉ်

(တစက်ိုယလံု်း) အကန်ုလံုး အထူေးမညး်နကသ်ည၏် အပဖစ။် စဉ်



.

ဆံုးချင်းမညး်မ န none

ဆံုးတုံး န ထအာကက်အခုခံထသာတုံး။ pad

ဆံုးပါး ကကိ die

ဆံုးပဖတ် ကကိ ဆကလ်ကထ်ဆာင်ရကွရ်န် မရှိပဖစသ်ည။် ငပီးပပတထ်စသည။် decide

ဆံုးမ ကကိ punish

ဆံုးမစာ န တိုးတကသ်ည့်အသဉိာဏရ်ှိထအာင် သန်ွသင်ပပသညမန်ကကားထပးထသာစာ။ written homily

ဆံုးရှံုး ကကိ lose

ဆုိ

ဆုိ ကကိ talk/know

ဆုိဆံုးမ ကကိ reprove

ဆုိထံုေးဆုိစဉ် န tradition

ကကိ ဆံုးမရခကသ်ည။် မလွယပ်ဖစသ်ည။် ငငိုပငင်ဖွယပ်ဖစသ်ည။် nuisance

ဆုိပမည် ကကိ တစစ်ုံတစဦ်းအထပါ် မထကျနပ်ထကကာင်း ထပပာဆုိသည။် scold

ဆုိထရးထပပာထရး န ထုိေကတ်န်ဆီထလျာ်ထသာစကား။ သင့်ထလျာ်ထလျာကပ်တထ်သာစကား။ worth

ဆုိရုိးဆုိထံုေး န အစဉ်အလာထပပာထနကျစကား။ tradition

ဆုိလုိ န အထပခခံကျထသာ အချက။် လုိရင်းသထဘာ။ essence

ဆုိလုိရင်း န စတိတ်င်ွသတမှ်တထ်ပပာပပချက။် လုိရင်းအနကသ်ထဘာ။ essence

ဆုိ ့ န ဆီးသည ်။တားသည။် ပိတသ်ည။် ကာသည။် prevent

ဆုိပိ့တ် န မဝင်မထွေကနုိ်င်ထအာင် အတားအဆီးအကာအပဖစ ်ပပုသည။် prevent

ဆုိး၁ ကကိ အပဖူ၊ အနီ စသညက်ို ထဆးထရာင်စွဲငငိထအာင် လုပ်သည။် dye

ဆုိး၂ ကကိ bad

န ချမ်းသာဆင်းရမဲထရးွ ထပါင်းသင်းဆကဆံ်သ။ူ for better or for worse

ကကိ ယင်းသိုထ့ပါင်းသင်းဆကဆံ်သည။် for better or for worse

န မထကာင်းမှုကို ပပု၍ရထသာ ဆင်းရ။ဲ ထကာင်းမှုကိုပပု၍ရထသာချမ်းသာ။ disadvantage

ဆုိးကျို းခံ၁ ကကိ ထလးစားချစခ်င်မှုကို အထကကာင်းပပု၍ အနံွအတာခံသည။် tolerate

ဆုိးကျို းခံ၂ န ယင်းသို ့အနံွတာခံသ။ူ tolerate

ဆုိးချင်းနဲွ ့ ကကိ

ဆုိးငထတ၁ ကကိ ဆုိးညစထ်ပထတသည။် evil

ဆုိးငထတ၂ န ဆုိးညစထ်ပထတသ။ူ delinquent

အသားအထရာင်မညး်နကထ်သာ မိန်းမကို နိှမ့်ချ၍ ထခါ်ထဝါ်ထသာ စကား
လံုး။ စဉ်

စဉ်

၁။ ပကတအိထပခအထနမှ ယင်ွးထရွ့ထဖါကပ်ပန်သည။် ကယွပ် သည။် ၂။အ
သကထ်သသည။် ကယွလွ်န်သည။် "ထသထကကပျကပ်ပား၊ ဆံုးပါးလားသိ့ု"
(ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

စဉ်

၁။ တိုးတကသ်ည့်အသဉိာဏရ်ှိထအာင်လုပ်သည။် တတသ်နိားလည်
ထအာင် ပပသသည။် ၂။ အပပစတ်စစ်ုံတစရ်ာအတကွ ်ဒေဏထ်ပးသည။်
ပပစမ်ှုကျူးလွန်သည့်အတကွ ်အပပစဒ်ေဏထ်ပးသည။် စဉ်

စဉ်

၁။ တပဖညး်ပဖညး် အကျို းထလျာ့ပါးနညး်သာွးသည။် နစန်ာသည။် ၂။ ပ
ကတထိကာင်းမွန်ထသာ အထပခအထနမှ ယင်ွးထရွ့ထဖါကပ်ပန်သည။် ၃။ အ
သကထ်သသည။် စဉ်

၁။ ထုေတထ်ဖာ်ထပပာသည။် သထိစသည။် ၂။ ကဲ့ရဲ့ရှုတခ်ျသည။် တစစ်ုံ
တစခု်ထဆာင်ရကွမ်ှုအထပါ် မထကျနပ်ထကကာင်းထပပာသည။် ထရရတွထ်ပပာ
ဆုိသည။် ၃။ ထပပာသည။် ၄။ တင်ွထခါ်သည။် အထခါ်အထဝါ်ရှိသည။်
၅။ ခမကသ်ည။် သသိည။် ရတွသ်ည။် စဉ်

လိမ္မာထရးပခားရှိထအာင်ပ့ဲပပင်သည။် အသဉိာဏတ်ိုးထအာင် အဆံုးအမ
ထပးသည။် စဉ်

အစဉ်အလာစွဲငမဲမှတယ်ထူေားထသာစကား။ ထရးှအစဉ်ဆင်းသကလ်ာ
ထသာ စကား။ စဉ်

ဆုိခကထ်ပပာ
ခက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ထကာင်းမွန်သည၊် သမ်ိထမ့ွသည၊် ပမင့်ပမတသ်ညတ်ိ့ုမှ ဆန့်ကျင်လျက်)
မကကို က၊် မနှစ၊် မပမတနုိ်းဖွယရ်ာ ပဖစသ်ည။် စဉ်

ဆုိးထကာင်းမ
ရွီး၁ စဉ်

ဆုိးထကာင်းမ
ရွီး၂ စဉ်

ဆုိးကျို း
ထကာင်းကျို း စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ချစမှ်န်းသ၍ိ မိမိအလုိကိုပပည့်ထစထသာသတူိ့ုအား စတိအ်ထနှာင့်အယကှ်
ပဖစထ်စသည။်

take advantage of fond 
ness စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ဆုိးစွဲခံ န မထကာင်းသပဖင့် စပ်ွစွဲခံရသ။ူ accused

ဆုိးဆီး န အထရာင်ဆုိးထသာ ထဆးအရည၊် ထဆးမှုန်၊့ ထဆးခဲ။ dye

ဆုိးညစ် န evil

န ချမ်းသာဆင်းရမဲထရးွ ထပါင်းသင်းဆကဆံ်သ။ူ for better or for worse

ဆုိးနင်း န မထကာင်းသတင်း။ bad news

ဆုိးထပ န ဆုိးညစထ်ပထတသ။ူ delinquent

ဆုိးမီွထကာင်းမီွ န heritage

ဆုိးယတု် ကကိ ယတုည်ံ့သည။် အကျင့်ဆုိးသမ်ွးသည။် ညံ့ဖျင်းသည။် ထသးသမ်ိသည။် evil

ဆုိးရည် န ထဆးထရာင်ဆုိးရန်အရည။် dye

ဆုိးရာွး နဝိ အလွန်ဆုိးဝါးထသာ။ ဆုိးထသာ။ bad

ဆုိးဝါး နဝိ ဆုိးရာွးထသာ။ bad

ဆုိးသမ်ွး ကကိ အကျင့်ဆုိးသမ်ွးသည။် evil

ဆွ

ဆွ၁ ကကဝိိ immediate

ဆွ၂ ကကိ

ဆွ၃ နဝိ active

ဆွဆွ ကကဝိိ အလျင်အပမန်။ အထဆာတလျင်။ quick

ဆွဆွခုန် န ၁။ တဖျတဖ်ျတခု်န်သည။် ၂။ တန်ုလှုပ်ထချာကခ်ျားသည။်

ဆွဆွယင်ယင် ကကဝိိ လျင်ပမန်ထဆာ့စာွ။ အထဆာတလျင်။ မဆုိင်းမတ။ွ quick

ကကိ none

ကကိ cajolery

နဝိ cajolery

ကကိ urge/remind

ကကိ incite for lust

ကကဝိိ be clean/be pure

ကကိ ဣထနန္ဒမရပဖစသ်ည။် မငငိမ်မသကပ်ဖစသ်ည။် inquietude

ကကိ entice

ကကဝိိ eager

စဉ်

စဉ်

ယတုည်ံ့သည။် "ဆုိးညစ ်ယတုမ်ာ၊ အပဖာပဖာကို၊ ထခမာဘုံမိ၊ ထဘးမရှိ
ထအာင်"။ စဉ်

ဆုိးတထူကာင်း
ဖက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁။ ထကာင်းမထကာင်းထသာ အထမွအနှစ။် ၂။ (သားသမီးကိုရည၍်)
ထကာင်းမထကာင်းစသညက်ို ပခု၍ံထပပာထသာ စကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁။ အထဆာတလျင်။ မဆုိင်းမတ။ွ မထနှာင့်မထနှး။ ပမန်ပမန်ထေကထ်ေက။်
"ကကကကဆွလျင်း၊ ထပပးခ့ဲကျင်သည၊် လွင့်စင်ထပမမှုန့်၊ ထဆာင်းထဆာင်း
တညး်" (ရခုိင်ကာ)။ ၂။ ဆုိင်းတခွျင်းမရှိပဲ။ ပမန်စာွ။ ထနှာင်းထနှးပခင်းမ
ရှိပဲ။ မဆုိင်းမင့ံ။ "ယာဉ်သျှင်မထလက၊ ဇာနညယ်သည၊် လျင်ဆွမထန၊
ထဆာင်းယထူလ၍" (ထောနု)။ စဉ်

ထကာကရုိ်းနှင့်စပါးထစမ့ျား တစပ်ခားစပီဖစထ်အာင် ထကာကဆွ်ပဖင့် လှုပ်
ခါဖွထပးသည။်

curved stick for 
stirring paddy stalks 
while threshing စဉ်

မထံုေမထုိေင်း။ ဖျတလ်တသ်ကွလ်ကတ်ကက်ကထသာ။ (အလားဆွ၊ အစား
ဆွ၊ အလုပ်ဆွ၊ အထပပာဆွ စသည။်) စဉ်

စဉ်

jump up and down in 
excitement စဉ်

စဉ်

ဆွ.၁

ထလးကကို းအား လကထ်တာကနှ်င့် အကကမ်ိကကမ်ိဆဲွချညလ်မတခ်ျညပ်ဖင့်
ဝါပခင်းထဲေမှ ဝါကကမ်းများကို ပွရထွအာင် ပပုသည။် "အလှပုိးဝါ၊ ထမာက်
ထတာ်သျှင်မ၊ ထတာင်တန်းပျင်မှာ၊ ဝါဂွမ်းဆွ.ထရ" (ပုိးဝါဖ့ဲွ)။ စဉ်

ဆွ.၂

၁။ မတညမ်ငငိမ်ပဖစသ်ည။် လှုပ်ရာှးသည။် ဣထနန္ဒမရထအာင်ပပုလုပ်
သည။် ၂။ ကကရထွစသည့်။ လှ့ံုထဆာ်သည။် ယတုည်ံ့ထသာထစတနာနှင့်
ထပမှာကပ်င့်ထပးသည။် အပခားသတူိ့ုအား ဆန့်ကျင်ဖကင်ပိုင်ထစရန်
ထပမှာကပ်င့်ထပးသည။် ထပမှာကထုိ်ေးပင့်ထကာ်သည။် စဉ်

ဆွ.၃
၁။ ယတုည်ံ့ထသာထစတနာနှင့် ထပမှာကပ်င့်ထသာ။ ရန်တိုကလုိ်စတိပ်ဖင့်
ထပမှာကပ်င့်ထပးထသာ။ ထပမှာကထုိ်ေးပင့်ထကာ်ထသာ။ ၂။ ပဖူထဖွးထသာ။ စဉ်

ဆွ.၄

၁။ တစစ်ုံတစခု်ပပုလုပ်ရန် စတိပ်ပင်းပပလာသည။် စတိထ်စာသည။်
၂။ နှိုးထဆာ်ထပးသည။် ထေကကလှုပ်ရာှးထအာင် လုပ်သည။် "ရဟန်းခံဖ့ုိ
အတကွ ်စတိက်ဆွ.ပီးနီထရ" (စကား)။ စဉ်

ဆွ.၅
လုိချင်ရမ္မကရ်ှိထအာင် တဏာှစတိပ်ဖစထ်ပါ်ထအာင် ပပုသည။် "တဏာှ
အာရံု၊ ကာမဂုဏမှ်ာ၊ အာရံုမိလ့ုိ၊ ဆိတထ်ယာင်ဆွ.ထယာင်" (ဓမ္မသာ)။ စဉ်

ဆွ.၆
ပဖူစင်စာွ။ သန့်ရင်ှးစင်ကကယစ်ာွ။ ထစတနာသန့်သန့်ပဖင့်။ "ပဖူဆွ.သဒေ္ဓါ၊
ထစတနာပဖင့်၊ လှူတာထကာင်းမှု၊ အစစုကုို" (ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ဆွ.ကပ်ွ စဉ်

ဆွ.ချင်တိ့ုချင်

မိမိအလုိသိ့ုပါထအာင် ဆဲွထဆာင်သည။် အလုိရမ္မကက်ကထအာင် လ့ံုလ
ထုေတသ်ည။် ပမူဆွယသ်ည။်"လူပျို ဘဝ၊ ကညာပျို နှင့်၊ နှစက်ိုယက်ျက၊
ဆွ.ချင်တိ့ုချင်၊ စကားငင်ဗျာ" (ဓမ္မသာ)။ စဉ်

ဆွ.ဆွ.၁

၁။ ပဖူစင်စာွ။ ပဖူထဖွးလျက။် "ပဖူထဆာင်းဆွ.ဆွ.၊ ရပငားရတနာ၊ ထီေး
ပဖူကာထက၊ ရာဇာလူထွေတ၊် အိုမင်းပမတထ်လ" (စနန္ဒားဖ့ဲွ)။ ၂။ ထစတနာ
ထေကသ်န်စာွ။ "သဒေ္ဓါဗလဝ၊ ပဖူဆွ.ဆွ.ပဖင့်၊ ထန့ညမဟ၊ူ အယသူလီ၊ ငမဲ
ကကထဆာကတ်ည်" (ရခုိင်ကာ)။ စဉ်
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စညး် adjectival, adverb

နဝိ whiteley

နဝိ ပကတအိပဖူထရာင်ထေက ်ပဖူထဖွးထဟာကထ်ပပာင်ထသာ။ snow

နဝိ snow

နဝိ snow

ဆီွ

ဆီွ န ထဆွမျို း၊ မိတထ်ဆွစသညက်ို အတိုချုံး၍ထခါ်ထသာစကားလံုး။ relative

ဆီွကကးီမျို းကကးီ ကကဝိိ ထဆွမျို းများသည၏် အပဖစ။် relative

ဆီွချင်း န ထဆွမျို းသားချင်း အရင်းအချာ။ relative

ဆီွစဉ်မျို းဆက် နဝိ ထဆွမျို းအစဉ်အဆက။် direct

ဆီွစဉ်မျို းဆက် န ထဆွမျို းအစဉ်အဆကမှ် ဆင်းသကလ်ာထသာ။ direct

ဆီွစပ်မျို းစပ် န relative

န တစမ်ျို းနှင့်တစမ်ျို း ထိေမ်းပမားဆကသ်ယွသ်ည။် marry

ကကဝိိ ထဆွမျို းရင်းချာကဲ့သို ့အထရးတယ ူဂရုစိုကလ်ျက။် none

ဆီွတစမျို းတစ န separate

ကကဝိိ ထဆွမျို းရင်းချာကဲ့သို ့အထရးတယ ူဂရုစိုကလ်ျက။် Like close relatives

ဆီွတမူျို းရုိး၁ န heredity, lineage

ဆီွတမူျို းရုိး၂ ကကိ ယင်းကဲ့သို ့မပျကတ်ညူသီည။် heredity, lineage

ဆီွနီးမျို းစပ် န အနညး်အပါးထဆွမျို းထတာ်စပ်သ။ူ relative

ဆီွပပမျို းပပ ကကိ မထတွ မ့ပမင်ဖူးထသာ ထဆွမျို းတိုနှ့င့် အဆကအ်သယွပ်ပုထပးသည။်

ကကဝိိ break relative

ဆီွပဖစမ်ျို းပဖစ် ကကိ Like close relatives

န အနညး်အပါးထဆွမျို းထတာ်စပ်သ။ူ relative

ဆီွမျို းနီးစပ် န အနညး်အပါးထဆွမျို းထတာ်စပ်သ။ူ relative

ဆီွမျို းသားချင်း န အမ်ိထထောင်ပပု၍ပဖစထ်စ၊ ထသးွစပ်၍ပဖစထ်စ ထတာ်စပ်ထသာ သားချင်း။ relative

ဆီွမျို း န အမ်ိထထောင်ပပု၍ပဖစထ်စ၊ ထသးွစပ်၍ပဖစထ်စ ထတာ်စပ်ထသာ သားချင်း။ relative

န အနညး်အပါးထဆွမျို းထတာ်စပ်သ။ူ relative

ဆီွဝါ န ထဆွမျို းထတာ်စပ်သ။ူ relative

ဆီွး၁ ကကိ decompose

ဆီွး၂ နဝိ

ဆွ.ဆွ.၂
နာမ်၊ ကကယိာတိ့ုကို အထူေးပပုထသာ တွဲဖကသ်ုံးစကားလံုး။ (ဆွ.ဆွ.လုပ်၊
ဆွ.ဆွ.လား၊ ဆွ.ဆွ.ပဖူ စသည။်) စဉ်

ဆွ.ဆွ.ပဖူ

၁။ ထဖွးထဖွးပဖူထသာ။ အထရာင်ထဖွးစင်ထသာ။ အလံုးစုံပဖူထသာ။ "ဆွ.ဆွ.
ပဖူထက၊ တိုကဂူ်ထပပာင်ညးီ၊ သဌီူးစသံည၊် ဗိမာန်ကကးီမှာ" (ပဋါ)။ "ကကျွေန်း
မလ္လာတင်ွ၊ ပဖာပျို ပဖန်း၊ ဆွ.ဆွ.ပဖူပဖူထက၊ တိုကဂူ်နန်း၌" (ဓမ္မသာ)။ စဉ်

ဆွ.ဆွ.ရရွ. စဉ်

ဆွ.ရွ.ရွ.
ပဖူထဖွးထသာအထရာင်ရှိထသာ။ သန့်စင်စာွပဖူထသာ။ "ဆူးထလပမတစ်စ၊်
ဧကရာဇ်တခွံန်၊ ဆဒေ္ဒန်ပဖူလွ၊ ဆွ.ရွ.ရွ.နှင့်" (ထမှာကထ်တာ်)။ စဉ်

ဆွ.လွ.လွ.
ပဖူထဖွးထသာအထရာင်ရှိထသာ။ သန့်စင်စာွပဖူထသာ။ "ဆူးထလပမတစ်စ၊်
ဧကရာဇ်တခွံန်၊ ဆဒေ္ဒန်ပဖူလွ၊ ဆွ.ရွ.ရွ.နှင့်" (ထမှာကထ်တာ်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အသင့်အတင့်ထဆွမျို းထတာ်စပ်သည၏်အပဖစ။် အနညး်အပါးထဆွမျို း
ထတာ်စပ်သ။ူ အဖျားအနားပဖစထ်သာ ထဆွမျို းသားချင်း။ စဉ်

ဆီွဆက်
မျို းဆက် စဉ်

ဆီွတပခားမျို း
တပခား စဉ်

ထဆွမျို းသားချင်တစခု် တစထ်ပါင်းတညး်မဟတုပဲ်။ တသးီတပခားစပီဖစ်
လျက။် စဉ်

ဆီွတစစမ်ျို းတ
စစ် စဉ်

အမျို းအစဉ်တညူထီသာအရာ။ အမျို းအနွယနှ်င့် သထဘာသဘာဝမပျက်
တညူသီ။ူ စဉ်

စဉ်

စဉ်

introducing one’s 
spouse or children to 
kinsfolk စဉ်

ဆီွပပတမ်ျို း
ပပတ်

၁။ ထဆွမျို းအပဖစမှ် စန့်ွလမတထ်သာအားပဖင့်။ ၂။ ထဆွမျို းများနှင့် အဆက်
အဆံကင်းပပတလ်ျက။် စဉ်

၁။ မိတထ်ဆွပဖင့်လညး်ထကာင်း၊ ထဆွမျို းအပဖစပ်ဖင့်လညး်ထကာင်း ရင်း
နီှးစာွ ဆကဆံ်သည။် စဉ်

ဆီွမကင်းမျို းမ
ကင်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဆီွရပ်မျို းရပ်ိမ
ကင်း စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ကကညရ်ညှထ်ဟာင်းပမင်း ယိုယင်ွးသည။် ထဆွးပမည့်သည။် "ကာလတာ
ရညှ၊် ဆီွးကကးီကျလတ၊် ဦးခံွကကျွေတ၍်" (စနန္ဒားဖ့ဲွ)။ စဉ်
ဆုိးယတုထ်သာ။ အကျင့်ဆုိးသမ်ွးထသာ။ "အစားမကက်ာ၊ သာွးထေက်
စာွနှင့်၊ ယက္ခဆီွးမှာ၊ သမီးကိုထတာင်၊ တွိ.မထရာှင်ထက၊ ထရာင်ထပါင်အန်
ထလာင်း" (ထကာ်)။

be bad, unruly, 
delinquent စဉ်
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ဆီွးကကးီကျ၁ ကကိ unruly

ဆီွးကကးီကျ၂ ကကိ decompose

ဆီွးဆီွးပျို ပျို ကကိ for better or for worse

ဆွယ်

ဆွယ် ကကိ persuade

ဆွယခ်န်း န မိမိအလုိသိုပ့ါထအာင် သမ်ိးသင်ွးထပပာထဟာထသာ စကား။ persuade

ဆဲွ

ဆဲွ ကကိ await

ဆဲွကကို း န ပုတးီ။ လညပ်င်းတင်ွ ဝတဆ်င်ရထသာကကို း။ necklace

ဆဲွကကို းချ ကကိ

ဆဲွခရင်း န လကပ်ဖင့်ဆဲွ၍ ယထူဆာင်ရထသာ ပခင်း။ Hand-basket

ဆဲွချ ကကိ အထေကမှ်ထအာကသ်ို ့ငင်၍ ချယသူည။် pull

ဆဲွပခင်သိုက် န pair of scales

ဆဲွငခိုင့် န food carrier

ဆဲွငင် န pull

ဆဲွထဆာင် ကကိ စတိပ်ါဝင်စားလာထအာင် ပပုလုပ်သည။် attract

ဆဲွတလား န troller

ဆဲွနပန်း န wrestle

ဆဲွပုိက် န fishing net

ဆဲွမှန်အမ်ိ န လကက်ိုင် ကိုင်းပါထသာ မီးအမ်ိ။ lamp

ဆဲွရထေား န troller

ဆဲွလား န none

ဆဲွလားထပါ် ကကိ none

ဆဲွလားအတိ် န ဂုန်နီထလျှာ်ပဖင့် ရကလု်ပ်ထေားထသာ အတိက်ကးီ။ ဂုန်နီအတိ။် gunny bag

ဆဲွထလာ န none

၁။ မုိကမဲ်ဆုိးရာွးသည။် ၂။ အကျင့်စာရတိ္တ ညံ့ဖျင်းသည။် ဆုိးသမ်ွး
သည။် စဉ်

ကကညရ်ညှသ်ပဖင့် ထဟာင်းပမင်းထဆွးပမည့်၍ မှုန့်မှုန့်ညကည်က ်ထကကမွ
သာွးသည။် စဉ်
ဆုိးဆုိးထကာင်းထကာင်း၊ ဆုိးတထူကာင်းဖက၊် ချမ်းသာဆင်းရထဲပါင်း
သင်းဆကဆံ်သာွးရန်ပဖစသ်ည။် "ထတာ၌ပင်ကကးီ၊ ရသသိျှင်ထလ၊ ကကင်
သမီးနှင့်၊ ဆီွးဆီွးပျို ပျို ၊ တနှူစက်ိုယလ်ျှင်၊ မငငိုမပငင်၊ ဘမရထလ၊ ထဆာင်
ကကဝှန်းနှင့်၊ ထတာင်နန်းတင်၍" (ပဒုေမ္မ)။ စဉ်

၁။ မိမိအလုိသိ့ုပါထအာင် ကကို းပမ်းသည။် မိမိအလုိသိ့ု စတိပ်ါထအာင်
လှည့်ပတထ်ပပာဆုိသည။် ယဉ်ှစပ်သည။် ၂။ (ဆကသ်ယွ်) စပ်မိထအာင်
ပပုသည။် စဉ်

စဉ်

၁။ မိမိဘကသ်ိ့ုပါထအာင် လုပ်သည။် ငင်သည။် ထအာကသ်ိ့ုမကျထအာင်
တွဲချတိထ်ေားသည။် ၂။ တွဲလျားကျထနထအာင် ပပုလုပ်သည။် ၃။ ကိုက်
ချသီည။် "ငါးကို ဆဲွယလူားခဗျာယ်"။ ၄။ ကကာသည။် ဆုိငး်သည။် အ
ချန်ိကို ကကာထစသည့်ပင် "အချန်ိကိုကကာထအာင်ဆဲွထေားထရ"။ ၅။ အရညှ်
အလျား၊ အထရးအထကကာင်းထရးသည။် ၆။ ထခါ်ယသူည။် ထသးွထဆာင်
သည။် "မလှကို ထမာင်လှက သထဘာမတပဲူ အတင်းဆဲွယလူားခထရ"။
၇။ ထစျးအပုိရလုိသပဖင့် ကန်ုကိုမထရာင်းချထသးပဲ ဆုိင်းင့ံထေားသည။်
"စျးီဆဲွထေားထရ"။ စဉ်

စဉ်

ကကို းကင်ွးကို လညပ်င်းတင်ွစပ်ွငပီးလျှင် မိမိအသကက်ို ထသထအာင်လုပ်
သည။်

commit suicide by 
hanging စဉ်

စဉ်

စဉ်

ချန်ိခွင်ကကးီ။ လကပ်ဖင့်ဆဲွ၍ ချတိတ်ယွရ်ထသာ ချန်ိခွင်တစမ်ျို း။ (ထေည့်
စရာခွင်တစခု်သာပါ၍ ၎င်းခွင်တင်ွ သစသ်ားရုိးတပ်ကာ လကတ်ရုိံးရှိ
ဆဲွကကို းအထလးစကီို ဆဲွကိုင်ငပီးလျှင် တစသ်ိုက၊် သိုကခဲွ် (တစပိ်ဿာ၊
တစပိ်ဿာခဲွ) စသညပ်ဖင့် ချန်ိတယွရ်သည။်) စဉ်

ထေမင်း၊ ဟင်းစထသာ စားထသာကဖွ်ယတ်ိ့ုကိုထေည့်ကာ လကပ်ဖင့်ဆဲွကိုင်
သယယ်အူသုံးပပုရထသာ ပစည္း်။ စဉ်

၁။ မိမိဖကသ်ိ့ုပါထအာင် ဆဲွထဆာင်သည။် ၂။ မိမိအလုိသိ့ုပါထအာင် လှည့်
ပတထ်ပပာဆုိသည။် ၃။ ဆုိင်းသည။် ကကာသည။် အချန်ိကိုကကန့်ကကာထစ
သည။် စဉ်

စဉ်

ဘန်ုးကကးီပျတံင်ွ ဘန်ုးကကးီအထလာင်းကိုတင်၍ သငဂိုလ်ရာသိ့ု ဆဲွငင်ယူ
ရထသာ စကသ်းီထလးလံုးပဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ ရထေား။ စဉ်

ရခုိင်တိ့ု၏ (ကျင်ကိုင်) နပန်းလံုးပံု နညး်တစမ်ျို း။ စဉ်

ထရဆန်ထလှာ်ခတထ်နထသာ ထလှနှစစ်င်းကကား၌ ပုိကက်ိုဆဲွထေား၍ ငါးဖမ်းရထသာ ပုိကတ်စမ်ျို း။ ၂။ ထရထအာကထ်ပမပပင်ကို ဒေရတွဆဲွ်
ငင်၍ ငါးဖမ်း
ရထသာ ပုိကတ်စမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

ဘန်ုးကကးီပျတံင်ွ ဘန်ုးကကးီအထလာင်းကိုတင်၍ သငဂိုလ်ရာသိ့ု ဆဲွငင်ယူ
ရထသာ စကသ်းီထလးလံုးပဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ ရထေား။ စဉ်

၁။ ထဒေါကထ်ထောက၍် ဖွင့်ရထသာ တခံါးတစမ်ျို း။ ၂။ ထေရ။ံ အကာ။ ကဲ
လား။ "သုံးထဆာင်ထပပာင်သည၊် ထတာင်ထယာင်ပပတင်း၊ ပမဆဲွလားနှင့်"
(ထစာမွန်ဘွ့ဲ)။ "မျကပ်ျို င်းကျ၍၊ ကိုင်ကကတထံပမာက၊် ဆဲွလားကိုဟန်၊
ဝါးနှင့်ကန်၍" (ရာမ)။ စဉ်

ထနရာတိုင်းမှာ အမှုအခင်းအပဖစ ်ပဖစထ်ပါ်တတသ်။ူ "ငါ့သားထမာင်ထယ၊
လာရာတိုင်းမှာ၊ ဆဲွလားထပါ်ထရ" (ပံု)။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်
၁။ ထဒေါကထ်ထောက၍် ဖွင့်ရထသာ တခံါးတစမ်ျို း။ ၂။ ထေရ။ံ အကာ။ ကဲ
လား။ "သုံးထဆာင်ထပပာင်သည၊် ထတာင်ထယာင်ပပတင်း၊ ပမဆဲွလားနှင့်"
(ထစာမွန်ဘွ့ဲ)။ "မျကပ်ျို င်းကျ၍၊ ကိုင်ကကတထံပမာက၊် ဆဲွလားကိုဟန်၊
ဝါးနှင့်ကန်၍" (ရာမ)။ စဉ်



.

ဆဲွလဲွ န small bells

ဆဲွလဲွတံ န none

ဆဲွလဲွသးီ န none

ဆဲွလှ န none

ဆဲွအား န တစစ်ုံတစခု်ကို ဆဲွငင်ထသာခွန်အား။ acceleration

ဆဲွအံ န drawer

ထဆွး

ထဆွး ကကိ grieve

ထဆွးထနွး ကကိ discuss

ဆွတ်

ဆွတ၁် ကကိ wet

ဆွတ၂် ကကိ pluck

ဆွတ၃် ကကဝိိ assuredly

ဆွတခူ်း ကကိ pluck

ဆွတဆွ်တ၁် ကကဝိိ တစာစာ။ မပပတမ် persistently

ဆွတဆွ်တ၂် နဝိ မပဖူလွန်းမမဲလွန်းထသာ။ Off-white

ဆွတဆွ်တ၃် န ယင်းသိုထ့သာ အသားအထရာင်။ Off-white

ဆွတဆွ်တန်ာ ကကိ irksomely

ဆွတဆွ်တပ်ဖူ ကကိ clean

နဝိ လတဆ်တထ်သာ။ မသိုးမပုပ် မညှို းနွမ်းထသာ။ သစလွ်င်ထကာင်းမွန်ဆဲရှိထသာ။ fresh

ကကိ affability

ဆွတဆွ်တထ်သျှ နဝိ မပဖူလွန်းမမဲလွန်းထသာ။ none

ဆံွ ့

ဆံွ ့ ကကိ crippled

ဆွမ်း

ဆွမ်း န ရဟန်းတိုအ့ား လူတိုက့လှူထသာထေမင်း၊ ဟင်း၊ သစသ်းီဝလံစထသာ စားဖွယထ်သာကဖွ်ယ။်

ဆွမ်းကပ် ကကိ ရဟန်းတိုအ့ားလှူဒေါန်းထသာ ဆွမ်းကို ဘဥု်းထပးထစသည။်

ကကိ လူအများဝုိင်းဝန်း၍ ရဟန်းသဇံာထတာ်များအား ဆွမ်းစထသာသစသ်းီခဲဖွယတ်ိုက့ို ထလာင်းလှူသည။်

၁။ ထလတိုကလ်ျှင် လှုပ်ခပ်ရန် ထညာင်ရကွဆဲွ်အဆန် ထေည့်တပ်ထေား
သည့် ထခါင်းထလာင်းငယ။် " နန်းထခါင်ထိေပ်ဖျား၊ တရုိုဏသ်ာကို၊ ထလ
လာခတထ်က၊ ငှကပ်မတန်ားက၊ မနားမစ၊ဲ ဆဲွလဲွညညံ၊ံ ထညာင်ရကွသ်ံ
ကို၊ နာခံမညးီ" (နာရဒေ)။ ၂။ လှုပ်ခတရ်န် အဆန်ထေည့်တပ်ထေားသည့်
ထခါင်းထလာင်းငယ။် ဆညး်လညး်။ စဉ်

တဘကစ်သည၏် အနားစန်ွးတင်ွ (ဆဲွလဲွကဲ့သိ့ု) အလှအပအပဖစ ်တန်
ဆာဆင်ထေားထသာ ဆဲွလဲွ၏ အငမိတအ်ရင်း။ 'လံုးတန်ထဖါကတ်န်၊ ပ
ထောပုိင်းမှာ၊ ဆဲွလဲွတံ" (ထတး)။ စဉ်

တဘံကစ်သည၏် အနားစန်ွးတင်ွ အလှအပအပဖစ ်တန်ဆာဆင်ထေား
ထသာ တွဲလဲွပါသည့် အသးီလံုး။ စဉ်

၁။ ထဒေါကထ်ထောက၍် ဖွင့်ရထသာ တခံါးတစမ်ျို း။ ၂။ ထေရ။ံ အကာ။ ကဲ
လား။ "သုံးထဆာင်ထပပာင်သည၊် ထတာင်ထယာင်ပပတင်း၊ ပမဆဲွလားနှင့်"
(ထစာမွန်ဘွ့ဲ)။ "မျကပ်ျို င်းကျ၍၊ ကိုင်ကကတထံပမာက၊် ဆဲွလားကိုဟန်၊
ဝါးနှင့်ကန်၍" (ရာမ)။ စဉ်

စဉ်

အထတာ်အသင့်လုပ်ထေားထသာ ထဘာင်တင်ွ တန်ွးသင်ွးဆဲွထုေတရ်ထသာ
ပျဉ်၊ သခွံကစ်သည။် စဉ်

ကွဲကာသတူစစ်ုံတစဦ်းအတကွ ်စတိထဲ်ေတင်ွ ထိေခုိကခံ်စားရသည။်
ထအာကထ်မ့တသည။် စဉ်

အယအူဆ လုိအင်ဆန္ဒကို (ထဆွးထနွး)တိုင်ပင်သည။် အပပန်အလှန်ထပပာ
ဆုိ ညှိနှိုင်းသည။် စဉ်

၁။ စိုထစစတွထ်စသည။် ၂။(ဥပစာ)ရယသူည။် "ထအာင်ပွဲကုိ ဆွတခ်းူ
လုိကထ်တ"။ စဉ်

(အသးီ၊ အပွင့်၊ အငံု၊ အရကွစ်သညက်ို) ခူးသည။် စဉ်

တပ်အပ်။ ထသထသချာချာ။ ထေင်ထေင်ရာှးရာှး။ "တရစံကား၊ ထမာင်နားဝ
မှာ၊ ဆွတမ်ျှကကားထရ" (ဓမ္မက)။ စဉ်

(သစသ်းီ) ထကကထစသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလွန်နာကျင်သည။် အခံရဆင်းရသဲည။် "မယသ်ကဝီ်မှာ၊ ငခီဖဝါးနှင့်၊ နင်သာွးမတက၊် ထကျာကသ်ရစနှ်င့်၊ ထိေခုိကလ်တက်၊ 
ဆွတဆွ်တလ်ညး်နာ၊ မိပမာမှာ၊ ရိ့ ကာပင်ပန်း"(ဓမ္မသာ)။ ၂၊ ကိုယစ်တိပ်င်ပန်းသည။် ၃၊ မိမိအားထိေပါးလာထသာ် မခံမရပ်နုိင်
ထအာင်နာကျညး်စတိပ်ဖစလ်ာသည။် မခံချမိခံသာပဖစသ်ည။် စဉ်

၁။ ထဖွးထဖွးပဖူထသာ။ အထရာင်ထဖွးစင်ထသာ။ အလံုးစုံပဖူထသာ။ "ဆွ.ဆွ.
ပဖူထက၊ တိုကဂူ်ထပပာင်ညးီ၊ သဌီူးစသံည၊် ဗိမာန်ကကးီမှာ" (ပဋါ)။ "ကကျွေန်း
မလ္လာတင်ွ၊ ပဖာပျို ပဖန်း၊ ဆွ.ဆွ.ပဖူပဖူထက၊ တိုကဂူ်နန်း၌" (ဓမ္မသာ)။ ၂၊ (ဥပစာ) အလွန်စင်ကကယသ်န့်ရင်ှးသည။် စဉ်

ဆွတဆွ်တလွ်
တလွ်တ၁် စဉ်

ဆွတဆွ်တလွ်
တလွ်တ၂်

ပျူငှာချို သာစာွ ထလာကဝတပ်ပုသည။် ထဖာ်ထရသွည။် အယဥ်အထကျးပပုသည။် "အာဂန္တ ထရာကထ်က မမလှထမက 
ဆွတဆွ်တလွ်တလွ်တ ်ထလာကဝတ ်သဗ္ရဏ ံအားလံုးငပီးထရ"။ စဉ်

စဉ်

ထပခလက ်မသန်စမ်ွးပဖစသ်ည။် "ငခီဆ့ံွ၊ လကဆ့ံွ်ထရလူ ဇာကို လားနုိင်ကိုင်နုိင်ဖ့ုိလဲ" စဉ်

food offered to Buddha 
or monks စဉ်

offer food to Buddha 
and monks စဉ်

ဆွမ်းကကးီ
ထလာင်း

food offered to Buddha 
or monks စဉ်

အက္ခရာစဉ်



.

ဆွမ်းကမ်ွး န သစသ်းီဝလံ၊ ထေမင်း၊ ငါး၊ ဟင်းစသညက်ိုပခုံ၍ထခါ်ထသာစကားလံုး။

ဆွမ်းထကကျွေး ကကိ သဇံာထတာ်တိုအ့ား ဆွမ်းကပ်လှူသည။်

ဆွမ်းခံ ကကိ ရဟန်းသဇံာထတာ်တိုဆွ့မ်းအလုိငှ့ာ ငမို ထဲ့ေဝင်၍ လှည့်လညက်ာ ထေမင်း၊ ဟင်းတိုက့ို အလှူခံသည။်

ဆွမ်းချို င့် န food carrier

န ရဟန်းသဇံာထတာ်တိုဆွ့မ်းသုံးထဆာင်ရန် သးီပခားထဆာကလု်ပ်ထေားထသာထကျာင်း။

ဆွမ်းစဉ်၁ န

ဆွမ်းစဉ်၂ ကကိ ဆွမ်း သိုမ့ဟတု ်တပခားထသာလှူဖွယဝ်တ္ုများကို ရဟန်းတိုအ့ား လှူဒေန်းရန် ခဲွထဝစစီဥ်သည။်

ဆွမ်းစဉ်၃ ကကဝိိ ဆုိကထ်ရာကလ်ာထသာအခွင့်အကကမ်ိအရ၊ တစလှ်ည့်စ။ီ

ဆွမ်းစမ်ိး န provisions for monks

ဆွမ်းစမ်ိးခံ ကကိ

ဆွမ်းဆန် န ရဟန်း၊ သဇံာများအတကွ ်သုံးထဆာင်ရန်ဆန်။ rice offered to monks

ဆွမ်းညန်ွး ကကိ ဆွမ်းစားကကရန် အလှည့်ကျ စစီဉ်ခန်ခဲွ့သည။်

ဆွမ်းထတာ် န none

ကကိ လူအများဝုိင်းဝန်း၍ ရဟန်းသဇံာထတာ်များအား ဆွမ်းစထသာသစသ်းီခဲဖွယတ်ိုက့ို ထလာင်းလှူသည။်

ကကိ ဘရုားအားရညး်မှန်း၍ ဆွမ်းသစသ်းီစထသာလှူဖွယဝ်တ္ုတိုက့ို ကပ်လှူသည။်

န ဘရုားအားလှူဒေါန်းထသာ ဆွမ်း၊ သစသ်းီ၊ မုန်ပဲ့စသညတ်ိုက့ိုကပ်လှူပခင်း။

ဆွမ်းတင် ကကိ

ဆွမ်းပန်း န သစသ်းီဝလံ၊ ထေမင်း၊ ငါး၊ ဟင်းစသညက်ိုပခုံ၍ထခါ်ထသာစကားလံုး။

ဆွမ်းဖိတ် ကကိ

ဆွမ်းမမီး န အရကွခ်ပ်သယွသ်ယွရ်ှိ၍ ထေမင်းတင်ွထေည့်၍နှပ်လျှင် ထမမးထစတတထ်သာ အပင်တစမ်ျို း။ plant

ဆွမ်းရပ် ကကိ ဆွမ်းအလှူခံသည။်

ဆွမ်းထလာင်း ကကိ ဆွမ်းခံထသာပုဂ္ိုဂ လ်၏ သပိတထဲ်ေထသာဆွမ်းဟင်းစသညက်ို ထေည့်၍ထလာင်းလှူသည။်

ဆွမ်းဟင်း န သဇံာထတာ်များအား လှူဒေါန်းရန် ဆွမ်း၊ ဟင်းစသည။်

ဆွမ်းအပ်ု န ဆွမ်းထေည့်ရန် အပ်ု။

ဇ

ဇ န

ဇကတိ န လကထ်မာင်းရင်းရှိ ချို င်းကကား။ armpit

ဇာကတမီွိး န လကထ်မာင်းချို င်းကကားအထမွး။ armpit hair

ဇကာ န ထနထုိေင်ရာ အရပ်။ ထနရာ။ ထပမကကးီ။ land

ဇကာကျယ် ကကိ be abundant

food offered to Buddha 
or monks စဉ်

invite monks to meal at 
one’s home စဉ်

go around to accept 
offering စဉ်

ထေမင်း၊ ဟင်းစထသာ စားထသာကဖွ်ယတ်ိ့ုကိုထေည့်ကာ လကပ်ဖင့်ဆဲွကိုင်
သယယ်အူသုံးပပုရထသာ ပစည္း်။ စဉ်

ဆွမ်းစားထကျာ
င်း

mealing hall in a 
monastery စဉ်

၁၊ ဆွမ်းသိ့ုမဟတုတ်ပခားထသာ လှူဖွယဝ်တ္ု များကို ရဟန်းတိ့ုအား လှူဒေါန်းရန်ကျထရာကထ်သာအလှည့်။  ၂၊ ယင်းသိ့ုလှူဒေါန်းရန် 
ခဲွထဝစစီဥ်ပခင်း။

food offered to Buddha 
or monks စဉ်

food offered to Buddha 
or monks စဉ်

food offered to Buddha 
or monks စဉ်

ဥပထစ္ဆက ံ(ဓါးလကန်က်) ပဖင့် ထသထသာသအူား ရညမှ်န်း၍လှူဒေါန်းထသာ ဆမ်းဆန်၊ ငါးဟင်းစသည။် စဉ်

ဘန်ုးထတာ်ကကးီထကျာင်းတိ့ုတင်ွ ရဟန်းသဇံာထတာ်များသုံးထဆာင်ရန်အတကွ ်ငမိုရ့ာွထဲေတင်ွစတီန်း၍ သပိတပ်ဖင့် ဆွမ်း ဆန်နှင့် 
တပခားလှူဖွယဝ်တ္ု များကို ခံသည။်

go around to accept 
offering စဉ်

စဉ်

offer food to Buddha 
and monks စဉ်

ကကျွေန်းကမ်းရပ်ရာွတိ့ုတင်ွ ဆွမ်းခံသည့်အခါ ဆွမ်းခံကကလာထကကာင်း သထိစရန် ထကျာင်းသားများက 'ဆွမ်းထတာ်' ဟ၍ူ ဟစထ်အာ်
ထသာအသကံိုပပုကကပခင်း။ စဉ်

ဆွမ်းထတာ်ကကးီ
ထလာင်း

offer food to Buddha 
and monks စဉ်

ဆွမ်းထတာ်
တင်၁

offer food to Buddha 
and monks စဉ်

ဆွမ်းထတာ်
တင်၂

offer food to Buddha 
and monks စဉ်

ဘရုားအားရညမှ်န်း၍ သမ်ိ၊ ပုထုိေး၊ ထစတ၌ီ အငမဲတမ်းဆွမ်းထတာ်တင်ရသ ူ"ဆွမ်းတင်စညတ်းီ၊ မျကနှ်ာထတာ်သတု၊် တခွံန်ဆဲွ၊ 
တပံမကခ်တ၊် ကျးီနှင် စာထပခာက်" (ထတာင်)။

offer food to Buddha 
and monks စဉ်

offer food to Buddha 
and monks စဉ်

၁၊ ထန့စဥ် ဆွမ်းထလာင်းလှူရန် ဒေါယကာက ရဟန်းအားထပပာကကားသည။် ၂၊ ဒေါယကာက ရဟန်းအား ဆွမ်းစားကကရန် ပင့်
ထခါ်သည။်

invite monks to meal at 
one’s home စဉ်

စဉ်

go around to accept 
offering စဉ်

offer food to Buddha 
and monks စဉ်

offer food to Buddha 
and monks စဉ်

large bowl with stand 
and cover tooffer food 
to monks စဉ်

ဗျညး်သုံးဆယသ်ုံးလံုးတင်ွ ရစှလံု်းထပမာကဗ်ျညး်။ 'ဇ, ကွဲ' ဟထုခါ်သည။် 8th of burmese consonant စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလုိများသည။် ထကျနပ်နုိင်ခ့ဲသည။် စတိဆ်န္ဒ ထူေးထထွေများပပားသည။် ထချးများသည။် ၂၊ (စကားကို)  ချဲ့ထွေင်၍ ထပပာသည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်



.

ဇကန်း၁ န crow

ဇကန်း၂ န သစက်လိန်သးီထခါ် အသးီထဲေတင်ွ အထေပ်ထေပ်ပါထသာ အဆံ။ seed

ဇကန်း၃ န bamboo slat

ဇကန်း၄ န bamboo slat

ဇကန်းပင် န ခုတထ်ေစလ်ျှင် အပင်၊ အရကွတ်ိုမှ့ အထစးထွေကထ်သာ ပင်ထစာကပ်င်တစမ်ျို း။ none

ဇကန်းပျံ ကကိ ၁၊ ထနဝင်ခါနီးအချန်ိ။ ၂၊ ထစျးထရာင်းသဝူယသ်ပူါးထသာအချန်ိ။ ၃၊ ယင်းအချန်ိတင်ွ ထလျှာ့ထရာင်းထသာကန်ုပစည္း်။

ဇကန်းအာ ကကိ crow

ဇကကမ်းပင် န ခုတထ်ေစလ်ျှင် အပင်၊ အရကွတ်ိုမှ့ အထစးထွေကထ်သာ ပင်ထစာကပ်င်တစမ်ျို း။ none

ဇကွဲ၁ န

ဇကွဲ၂ ကကဝိိ many

ဇတာ န route

ကကဝိိ difference

ဇနီး န wife

ဇနီးထမာင်နံှ န လင်နှင့်မယား။ married couple

ဇနက် န detonator

ဇနကတ်ံ န detonator

ဇနကသ်ယွ် ကကိ detonator

ကကိ ဉာဏတ်ုံးသည။် အကကအံဖန်၊ အကကားအပမင်နညး်သည။် stupid

ဇယား န စာရင်းမှတရ်န် မျဥ်းမတထ်ရးဆဲွထေားထသာ အကကွ။် table

ဇယားကိုက် ကကိ come up to expectations

ဇယားကကွ် န ဇယားတင်ွပါထသာအကန်။့ table

ဇယားကန် ့ ကကိ အဆင့်ဆင့်လုပ်ထေားထသာဇယားစ။ု table

ဇယားချ ကကိ ၁၊ လုပ်ငန်းလုပ်ရန်အတကွအ်စအီစဥ်ချသည။် ၂၊ ဇယားတင်ွထရးမှတသ်ည။် draw a detailed plan

ဇယားချဲ ့ ကကိ အကျယခ်ျဲ သ့ည။် ထနရာရာှသည။် ကစိမ္ျားထအာင်လုပ်သည။် expand

ဇယားစိ့ ကကိ အကကွထ်စသ့ည။် စနစရ်ှိသည။် စညး်ကမ်းရှိသည။် be meticulous

ဇယားပံု န စာရင်းမှတရ်န် မျဉ်းမတထ်ရးဆဲွထေားထသာ အကကွ။် table

ကကိ fair

ကကိ fair

ဇရမရ၁ ကကဝိိ ထတာ်စာွ ထလျှာ်စ။ွ ပဖစက်တတဆ်န်း။ သမန်ကာလျှကံာ။ carelessly

ဇရမရ၂ ကကဝိိ သတုထ်ပခတင်။ လျှင်ပမန်ထသာအားပဖင့်။ အထဆာတလျှင်။ walk away quickly

ကျးီကန်းငှကက်ိုထခါ်ထသာအမည ်"ဇကန်းလညး်အာအာ၊ ခဲဝါလညး် ထသာင်းထသာင်း၊ ဖထလာင်းတညထ်က၊ ကာသကင်မိုမှ့ာ၊ နီဖ့ုိ
ထကာင်း" (ထတး)။ စဉ်

စဉ်

ပုိက၊် ကန်ွစသညထုိ်ေးရန် ပပုလုပ်ရာတင်ွ ပုိကခ်ျညမ်ျှင် (ချညဝ်င်) ထေည့်သန်ွးရန် နှစခွ်ပပုလုပ်ထေားထသာ ဝါးပခမ်း(သစသ်ား) 
အပပားငယ။် စဉ်

(ယကက်န်းရကရ်န်အတကွ်) ယဉ်သာွးဝါးတမံျှင်များ ထဒေါင်လုိကစ်ထီေားထသာအကကားမှ ချညပ်င်ကိုအလွယတ်က ူလျှို သင်ွး
ဆဲွထုေတနုိ်င်ရန် ပပုလုပ်ထေားထသာ အဖျားတင်ွအထေစ ်(အထေကသ်ိ့ုအနညး်ငယထ်ကာ့၍) ပပုလုပ်ထေားထသာထကာ်တတံစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

lower or reduce the 
price စဉ်

(ကျးီကန်းသတ္တဝါ) အာသည။် ထအာ်ပမညသ်ည။် "ဇကန်းအာ၊ ပပညသ်ာထရ" (ပံု) စဉ်

စဉ်

ဇ' အက္ခရာ၏ အမည။်
8th of burmese 
consonant စဉ်

အကွဲကွဲအပပားပပား။ အနညး်ငယအ်ဖံုဖံု။ အမျို းမျို း။ တစသ်းီတစပ်ခားစ။ီ "ဘရုားလူကကးီအချင်းချင်း ဇကွဲပဖစနီ်ကတဗ်ျာယ်"။ စဉ်

၁၊ လမ်း။ လမ်းခရးီ။ ၂၊ ထတာ။ ထတာလမ်းခရးီ။ "လားလီရာ၊ ဇာတာထတာမှာ၊ ငခဲငခဲမိွန့်လ့ုိ" (ထတး)။ စဉ်

ဇ, န, ဝ ကွဲကွဲပပားပပား။ ပခားပခားနားနား။ ထသထသချာချာ။ တတိကိျကျ (မသပိါလဲလျှက်)။ စဉ်

မယား။ ('ဇာယာယတဒံုေဇာနီပတမိှိ' သတုပ်ဖင့် ပတသိဒေ္ဒါထကကာင့် ဇာယသဒေ္ဒါကို တဒံုေပပု၊ ဇာနိပပုသည။် ဇာနီ=ဇနီ=ဇနီး။ (သဒေ္ဒါ
ကကးီ)။ ) စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ မထကာင်းကျို းကို ပဖစထ်ပါ်ထစနုိင်ထသာ အထကကာင်းရပ်။ ၂။ ထပါကက်ွဲထစတတသ်ည့် အထပမာကဗံု်းဆန်သိ့ု မီးကးူ
ထစသည့် ယမ်းကကို းမျှင်။ စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ မထကာင်းကျို းကို ပဖစထ်ပါ်ထစနုိင်ထသာ အထကကာင်းရပ်။ ၂။ ထပါကက်ွဲထစတတသ်ည့် အထပမာကဗံု်းဆန်သိ့ု မီးကးူ
ထစသည့် ယမ်းကကို းမျှင်။ စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ မထကာင်းကျို းကို ပဖစထ်ပါ်ထစနုိင်ထသာ အထကကာင်းရပ်။ ၂။ ထပါကက်ွဲထစတတသ်ည့် အထပမာကဗံု်းဆန်သိ့ု မီးကးူ
ထစသည့် ယမ်းကကို းမျှင်။ စဉ်

ဇ, မဟိ စဉ်

စဉ်

၁၊ စာရင်းအင်းမှန်ကန်သည ်၂၊ (ဥပစာ) တကွခ်ျကက်ိုကသ်ည ်တကွထ်ပခနှင့်ကိုကည်သီည။် အကျို းအပမတရ်ှိသည။် ထမျှာ်မှန်း
ထေားသည့်အတိုင်း ပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဇရ- ဇရာ

၁၊ ထပးဆပ်ရန်ရှိသညနှ်င့်ရရန်ရှိသညခ်ျင်း ညမီျှသည။် "မင်းကိုပီးဖ့ုိဟစိာွနန့် မင်းပါးကရဖ့ုိဟစိာ(မပုိမလုိ) ဇရဇရာ"။ ၂၊ 
တစဖ်ကနှ်င့်တစဖ်က ်တစမ်ျို းနှင့်တစမ်ျို း ညတီညူမီျပဖစညသ်ည။် မပုိမလုိပဖစသ်ည။် သကဆုိ်င်သအူချင်းချင်း အထပးအယူ
အထကျအလည ်ထကျနပ်လကခံ်သည။် စဉ်

ဇရ-ဇထရ

၁၊ ထပးဆပ်ရန်ရှိသညနှ်င့်ရရန်ရှိသညခ်ျင်း ညမီျှသည။် "မင်းကိုပီးဖ့ုိဟစိာွနန့် မင်းပါးကရဖ့ုိဟစိာ(မပုိမလုိ) ဇရဇရာ"။ ၂၊ 
တစဖ်ကနှ်င့်တစဖ်က ်တစမ်ျို းနှင့်တစမ်ျို း ညတီညူမီျပဖစညသ်ည။် မပုိမလုိပဖစသ်ည။် သကဆုိ်င်သအူချင်းချင်း အထပးအယူ
အထကျအလည ်ထကျနပ်လကခံ်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်
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ဇရမှုန် ့ ကကိ မုန်မု့န်ည့ကည်က ်ထကကမွသည။် ထကကညကသ်ည။် crumble

ဇရမှုန်တ့ိုင်၁ ကကိ သုံးနှုန်း၍မရထအာင် မုန်မု့န်ည့ကည်က ်ထကကမွပျကစ်းီသာွးသည။် crumble

ဇရမှုန်တ့ိုင်၂ န မုန်မု့န်ည့ကည်က ်ထကကမွပျကစ်းီသာွးပခင်း။ crumble

ဇရာကျ န အိုမင်းပခင်း။ ရင့်ထရာင်ပခင်း။  ကကးီရင့်ပခင်း။ ထဟာင်းနွမ်းပခင်းစသည။် oldage

ဇရာထထောင်း ကကိ အိုပခင်းတရား၏ ဖိစးီနိှပ် စကပ်ခင်းကိုခံရသည။်

ဇရာနာ ကကိ အိုပခင်းတရား၏ ဖိစးီနိှပ် စကပ်ခင်းကိုခံရသည။်

ဇရာပုိင်း န အိုမင်းရင့်ထရာ်ထသာအရယွ။် oldage

ဇရာလွန် န အသကအ်ရယွအ်ားပဖင့်အလွန်ကကးီရင့်သ။ူ aged person

ဇရာအို န အသကအ်ရယွအ်ားပဖင့် ကကးီရင့်သ။ူ aged person

ဇရားကကးီ ကကိ စညး်ကမ်းရှိသည။် စနစက်ကးီသည။် have discipline

ဇရက် န starling

ဇရကန်ှုတခ်မ်း န orchid

န starling

ဇရုိက် န အထလ့။ အကျင့်။ အထံုေထံုေးစ။ံ အပပုအမူ။ character

ဇထရာင် န dozen

ဇရုိင် န ဝယယ်မူည့်ပစည္း်အတကွ ်ကကို တင်၍ ထပးထေားရထသာ ထငွ။ pre paid

ဇရုိင်ကျ န တစစ်ုံတစခု်ပစည္း်ကို ဝယယ်ရူန်အတကွ ်အချို အ့ဝကထ်ငွ ကကို တင်ထပးထေားငပီးထသာ ဝန်ပစည္း်။ pre paid

ဇရံ န ဝယယ်မူည့်ပစည္း်အတကွ ်ကကို တင်၍ ထပးထေားရထသာ ထငွ။ pre paid

ဇရကံျ န တစစ်ုံတစခု်ပစည္း်ကို ဝယယ်ရူန်အတကွ ်အချို အ့ဝကထ်ငွ ကကို တင်ထပးထေားငပီးထသာ ဝန်ပစည္း်။ pre paid

ဇရကံျီ ကကိ စရန်ထပးရန်သတမှ်တက်တပိပုထေားထသာထငွကို ထပးငပီးပဖစသ်ည။် pre paid

ဇရံု န အဝကျယ၍် ထစာကတ်မ်ိးငပီးအတင်ွး သိုထ့စာင်းသာွးထသာခွက။် bowl

ဇရံုကကးီ န bowl

ဇလာပီ န burmese snack

ဇလားဇလာ န စကာထပါကက်ဲ့သို ့အထပါကအ်ထပါကမ်ျားပဖစသ်ာွးပခင်း။ grilles

ဇလားဇလား ကကိ သုံးနှုန်း၍မရထအာင် ပျကစ်းီသာွးသည။် ravage

ဇလီထေရံ န အမ်ိဝင်းပခံကာရရံန်အတကွ ်ဝါးကိုပခမ်းငပီးလျှင် အတိုင်အထဖာကသ်ုံး ထချာင်းစထီေည့်၍ စပ်ိစပ်ိရကထ်သာ ထေရတံစမ်ျို း၏အမည။် bamboo wall

ဇလီထထောင်အမ်ိ န ယင်းဇလီထေရအံကာအရပံဖင့် ထဆာကလု်ပ်ထေားထသာအမ်ိ။ bamboo house

ဇလီသတ် ကကိ fence

ဇလိပ်ထချာ န အမ်ိထပမှာင်နှင့်တ၍ူထချာထပပာင်ထသာကိုယထ်ေညရ်ှိသည့် ထပမတင်ွတာွး၍ သာွးတတထ်သာ အထကာင်တစမ်ျို း။ ကင်းလိပ်ထချာ။ grass lizard

ဇဝါ န yellowish

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

suffer the ills of old 
age စဉ်

suffer the ills of old 
age စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဆကရ်ကငှ်က။် (ဆကရ်ကအ်မျို းမျို းရှိသည။်)။ "ငခိုးညို လင်းပပာ၊ ကျးီဇရကထ်က၊ ငှကဟ်သမင်္ဂာနှင့်" (ရာမ)။ စဉ်

ရုိးတရံညှသ်ယွ၍် ဆကရ်ကန်ှုတသ်းီနှင့်တထူသာ သစခွ်ပန်းတစမ်ျို း၏ အမည။် "ဇရကန်ှုတခ်မ်း၊ မုိးစရပီန်း၊ ပန်းလှမဥ္စူ၊ စစ်
ထတငွမိုမှ့ာ- သဇင်ပဖူ" (ထတး)။ စဉ်

ဇရကထ်မာက်
တင်

နှုတသ်းီအရင်းဘကတ်င်ွ အထမာကသ်ဏ္ဍာန် အထမွးထထောင်ထနထသာ ဆကရ်ကတ်စမ်ျို း။ "ဇရကထ်မာကတ်င်- အမ်ိကကာကဝ်င်၊ အမ်ိ
သျှင်ဆဲထရ- မကကားလား" (ထတး)။ "ဇရကထ်မာကတ်င်- ရာွထဲေဝင်၊ ဥချင်လ့ုိလညး်- မဥရ" (ဇမ်း)။ စဉ်

စဉ်

တစဆ်ယ့်နှစခု်။ တစဆ်ယ့်နှစခု်၏ အထပါင်းဒေါဇင်။ တစဒ်ေါဇင်။ (တစဇ်ရာင်၊ နှစဇ်ထရာင်၊ တစဒ်ေါဇင်နှစဒ်ေါဇင်စသညပ်ဖင့် သခမင်္ဂျာ
သဒေ္ဒါပဖင့်တွဲ၍ သုံးသည။် ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငါး၊ ဟင်းထေည့်ထေားထသာ ခွကက်ကးီတစမ်ျို း။ "ထအငါးကိုလညး် ကင်-ကင် ထဒေငါးကိုလဲချက်- ချက၊် တခွကပီ်းလ့ုိ- မသင့်သာ။ 
နှစခွ်ကပီ်းလ့ုိ- မသင့်သာ ဇရံုကကးီနန့် သုံးခွကပီ်းထမ- တန်---တန်" (ထတး)။ စဉ်

၁၊ အထညာှကထွ်ေကင်ပီးထသာစပါးကို ထထောင်း၍မုန့်ညကလု်ပ်ငပီး အချကခ်ျကပ်ပုလုပ်ကာထပင်းအိုးတင်ွထပါင်း၍ စားရထသာစားဖွယ်
တစမ်ျို း။ ၂၊ ယင်းသိ့ုပပုလုပ်၍ရထသာ မုန့်၏ အမည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ ယင်းဇလီထေရပံဖင့် (အမ်ိပခံဝင်းကို) ကာရထံေားသည။် ၂၊ ဇလီထေရ၏ံအဆကမ်ျားကို ပျဥ် ပဖင့်ပဖစထ်စ၊ ဝါးပခင်းပဖင့်ပဖစထ်စ ဖိ
ကပ်ရုိကထ်ေားသည။် စဉ်

စဉ်

ထရမဝါထရာင်ကဲ့သိ့ု ထတာကထ်ပပာင်ထသာ အထရာင်မျို း။ "မီးထပါက်ဇဝါ လှိုင်စရာနှင့်" (ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်
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ဇဝါထပပာင်း န big gun

ဇဝီဇဝါ ကကဝိိ vaguely

ဇဝဲဇဝါ ကကဝိိ vaguely

ဇဝဲဇထဝါ ကကဝိိ vaguely

ဇဝဲဇဝံ ကကဝိိ အသမံကွဲမပပား။ မတင်မကျ။ မပပတမ်သား။  မထသမချာ။ vaguely

ဇဝဲမရဇဝါမရ ကကဝိိ vaguely

ဇဝကသ်ာငမီ န salammoniac

ဇာ၁ န what

ဇာ၂ စညး် how

ဇာ၃ န what

ဇာက န where

ဇာကစရီ၁ီ ကကဝိိ အကျို းအထကကာင်းစုံလင်စာွ။ event

ဇာကစရီ၂ီ န event

ဇာကလာပါ န feeling happy

ဇာကိုတကွ၁် န none

ဇာကိုတကွ၂် ကကိ ယင်းသိုတ့ိုကတ်န်ွးထပပာဆုိသည။် urge

ဇာခါ၁ န မညသ်ည့်အခါဟ၍ူ အတတိ၊် အနာဂတ၊် ပစ္ု တပ်္ပန်ကာလကို ရညည်မန်းထမးပမန်းသည့်အထမးစကားလံုး။ ဘယနံ်ထရာအခါ။ when

ဇာခါ၂ စညး် အချန်ိကာလတစခု်ခုကို ရညည်မန်း၍ ထမးထသာအထမးစကားလံုး။ ဘယနံ်ထရာအခါ။ when

ဇာခါက စညး် မညသ်ည့်အခါဟ၍ူ အတတိက်ာလကိုရညည်မန်း၍ ထမးပမန်းသည့်အထမးစကားလံုး။ ဘယတ်ုံးက။ when

ဇာချင့် စညး် ဘာ၊ ဘာလဲ။ မညသ်ည့်အရာပဖစထ်ကကာင်းကို ထမးထသာ အထမးစကားလံုး။ ဘယနှ်ယ့်ဟာ။ what

ဇာချင့်လဲ စညး် မညက်ဲ့သို၊့ မညသ်ိုမ့ညပံု်ဟ၍ူ ထမးထသာအထမးစကားလံုး။ ဘယနှ်ယ။် how

ဇာဂရာ န dress

ဇာဂီွ န မူလီထချာင်းတင်ွလှည့်တပ်ရသည့် ဝကအ်ရူစပ်ါထသာ သတ္တ ုတုံး။ ဇာဝီ။ Screw-driver

ဇာစာွ စညး် ဘာ၊ ဘာလဲ။ မညသ်ည့်အရာပဖစထ်ကကာင်းကို ထမးထသာ အထမးစကားလံုး။ ဘယနှ်ယ့်ဟာ။ what

ဇာဆာကျယ် ကကိ ၁၊ အကျယခ်ျဲ သ့ည။် ၂၊ အလုိများသည။် အဆာကျယသ်ည။် ထကျနပ်နုိင်ခဲသည။် စတိဆ်န္ဒထူေးထထွေများပပားသည။် extend

ဇာဇာ န none

ဇာတာ န horoscope

ဇာတာကကည့် ကကိ ဇာတာထကာင်းမထကာင်းကိုတကွခ်ျကက်ကည့်သည။် checking horoscope

ဇာတာစန်းလဂ် န horoscope

ဇာတာဖဲွ ့ ကကိ horoscope

ထရမထရာင်ကဲ့သိ့ုထတာကထ်ပပာင်ထသာသတ္တ ပဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ အထဝးပစလ်ကန်ကက်ကးီတစမ်ျို း။ "ဇဝါပပာင်းကကးီ ရှိ့ ကဆီး၍- 
ပစလိ်မ့်မည်" (တထဘာင်)။ "နှစပ်ါးဆုိင်၍၊ သနုိူင်ငါတင်း၊ ထပပာင်းဇဝါသ၊ံ ထသာင်းထသာင်းညမံျှ" (ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

ထဝခဲွ၍မရနုိင်ထလာကထ်အာင်။ စတိနှ်စလံု်းနှစခွ် မဆံုးပဖတနုိ်င်ပဖစလ်ျှက။် "ရာဇာမင်းလညး်၊ အမ်ိမကထ်ေင်ပျာ၊ ပဖစက်တညး်က၊ ဇ
ဝဲဇထဝါ၊ စတိအ်ားမထကာင်း၊ ထကကာင့်ကကမပပတ၊် ပုဏားထကျာ်လျှင်၊ လာတုံလတက်" (နာရဒေ)။ စဉ်
၁၊ တစစ်ုံတစခု်အံ့ကသဖွယရ်ာ။ အထူေးအဆန်းပမင်ရလုိထသာအခါ၊ ထကကာကလ်န့်တကကားပဖစထ်သာအခါစသညတ်ိ့ု၌ အထပပးအလမား
သာွးရလျှက။် "အမ်ိမှာသားထပမး၊ န့ုိစိ့ုသကူို၊ လူကိုအပ်ပျာ၊ လကလွ်တထ်ပပးလ့ုိ၊ ဇဝဲဇဝါ" (ထဒွေး)။ ၂၊ ထပခမကိုင်မိ လကမ်ကိုင်မိ၊ 
ကကရံာမရပဖစလ်ျက။် "အထနဆုိးထက၊ ဝဋ်ကကမ္မာလျှင်၊ ဆုိကလ်ာခ့ဲလ့ုိ၊ ဇဝဲဇဝါ၊ ငါ့မှာသာလျှင်၊ ကကရံာမရ၊ အပူဝင်ထက၊ လင်ထသမ
တညး်" (ဆဒေ္ဒန်)။ စဉ်

ထဝခဲွ၍မရနုိင်ထလာကထ်အာင်။ စတိနှ်စလံု်းနှစခွ် မဆံုးပဖတနုိ်င်ပဖစလ်ျှက။် "ရာဇာမင်းလညး်၊ အမ်ိမကထ်ေင်ပျာ၊ ပဖစက်တညး်က၊ ဇ
ဝဲဇထဝါ၊ စတိအ်ားမထကာင်း၊ ထကကာင့်ကကမပပတ၊် ပုဏားထကျာ်လျှင်၊ လာတုံလတက်" (နာရဒေ)။ စဉ်

စဉ်

ထပခမကိုင်မိ လကမ်ကိုင်မိ။ အထရးတကကးီ။ အပူတပပင်း။ ထကကာကလ်န့်တကကးီ။ "ဓါးပမတိုကခံ်ရလ့ုိ လကမ်ကျငခီမကျ ဇဝဲမရဇဝါမရ 
ငပီးလတရ်ထရ" ။ စဉ်

ထသွ့ထပခာက၍် ကသဇာဓါတက်င်းမ့ဲငပီး အငန်ဓါတထ်ပါကထ်သာ ထပမတစမ်ျို း (ယင်းထပမမျို းတင်ွ စပါး အသးီအနံှစသည ်
စိုကပ်ျို း၍လညး်မပဖစထ်သာထပမမျို း) စဉ်

အဘယအ်ရာ (ပဖစထ်သာ)၊ ဘယဟ်ာ (ပဖစထ်သာ)။ "ကာလာမညး်ကျီ၊ နင့်ဗရကီား ငါဆီ့ထေမှံာ၊ ဇာပပုလာလိမ့်" (ကင်းမ
ထဟာ်)။ စဉ်

၁၊ အမျို းအမညမ်ကွဲပပားထသာ နာမ်တစခု်ခုကိုကိုယစ်ားပပ၍ သုံးထသာစကားလံုး။ ၂၊ မညသ်ည့်အရာပဖစထ်ကကာင်းအထမးစကား ဘ
ယ့်နှယဟ်ာ၊ ဘယ့်နှာ။ စဉ်

၁၊ 'ဘာ ဘာလဲ' ဟထုမးထသာအထမးစကားလံုး။ "တချို လ့ာပျာ၊ ဇာနန့်စားမည၊် စကားမိန်းလ့ုိ" (ထကာ်)။ ၂၊ ထပပာသည့်စကားမ
သကဲွဲ၍ တစဖ်န်ထမးပမန်းထသာစကားလံုး။ "ဇာထပပာထရ"။ စဉ်

ဘယအ်ရပ်ဘယရ်ာွကစသညပ်ဖင့် လညး်ထကာင်း၊ (အတတိက်ာလကိုညမန်၍) ထမးပမန်းသည့်အထမးစကားလံုး။ "ဇာကအငငို မ
နာလုိ၍ ထပပာဆုိလိမ့်မည်" (ထဒွေး)။ စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်၏ ပဖစပ်ျကမ်ှုအပခင်းအရာ၏။ အပဖစအ်ပျက။် အထကကာင်းအရာ။ "ဇာပပညနီ်ပငား၊ ဇာထယာကျ်ား၊ ဇာကစရီ၊ီ နင်
ထယာကျ်ားကို ၊ ငါဇာမိန်းရစီ" (ဓမ္မက)။ စဉ်

(အရပ်) မိမိထကျနပ်နှစသ်မ့်ိအားရမှုပဖစထ်သာအခါမျို း၌ ထပပာထသာစကားလံုး။ "ယင်းပုိင်ဆုိထကဇာကလာပါ"။ စဉ်

(ထကကာင့်ကကစိုးရမ်ိမှုကင်းရင်ှးထစရန်) အားကိုးအားထပမှာကအ်ထနပဖင့် ထကျနပ်အားရနှစသ်မ့်ိထစရန် တိုကတ်န်ွးထပပာဆုိထသာ
စကားလံုး။ "ဖမိပမာ၊ အရာရာမှာ၊ ထနာင်ထတာ်ဟယိက၊် ညမီင်းထကျာ်မှာ၊ ဇာကိုတကွထ်လ" (ပန်း)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပါးလမာထသာအဝတအ်ထေည ်ကိုချုပ်လုပ်၍ မိန်းကထလးများဝတသ်ည့် (ဂါဝန်) ထအာင်ပုိင်းပွ အကအင်္ကျရညှတ်စမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
ထကကာကရ်ွ့ံတန်ုလှုပ်ပခင်း၊ အံ့ကသပခင်းစထသာ စတိလ်ှုပ်ရာှးမှုတစခု်ခုနှင့် ကကုသံည့်အခါ ရုတတ်ရကန်ှုတမှ် ရကွဆုိ်လုိကမိ်ထသာ (အာ
ထမဋိတ်) စကား။ "ထအးလားရးီထတာ်၊ ယခုခါဝယ၊် ဇာဇာမသ၊ိ ထကကာကထ်ကကာင်းပပန်ထက၊ အသတံဟိ၊ု ထမးဘတိုံကျင်" (ထဒွေး) 
။"ပုထဗ္ကတ၊ ထရးှဘဝက၊ ဒေါနထကာင်းမှု၊ သင်နှင့်ငါလျှင်၊ ဇာဇာပပုလ့ုိ၊ ယခုတကယ၊် ထအဘဝမှာ၊ တွိ့  ရထရထလ" (ပန်း)။ စဉ်

တစဦ်းတစထ်ယာက၏်ထမွးဖွား ချန်ိတင်ွ ဆယနှ်စလ်ရာသ ီငဂိုလ်နတမ်ျားထရာကရ်ှိထနဟန်ကို ထရးသားမှတထ်ေားပခင်း။"ဇာနဖူးဇာ ၊ 
ဇာကမံာ၊ ဇာတာလဲဆုိး၊ ပန်းထယာင်ညှို း" (ဓမ္မက)။ စဉ်

စဉ်

ဇာတာခွင်တင်ွ စန်း၊ လဂ်၊ ငဂိုလ် အမ်ိတညထ်နပံုစထသာ ပဖစပ်ျကမ်ှုကစိ ္တစခု်ခုနှင့် ပတသ်ကသ်ည့်အထကကာင်းအရာ 
အချကအ်လကမ်ျား။ စဉ်

ထေန်းဖူး၊ ထရမပပား၊ ထငွပပား၊ ထကကးပပား စသညတ်ိ့ုပဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာဇာတာတင်ွ ထမွးနံရင်ှ (ဇာတာရင်ှ) ၏ ထမွးဖာွးချိန်၊ ငဂိုလ်
ခွင် စသညတ်ိ့ုကိုထရးသင်ွးထေားသည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်



.

ဇာတိ န home town

ဇာတခိျကက်ကီ န home town

န home town

ဇာတစိတိ် န မူလပင်ကိုယစ်တိ။် ထမွးရာပါ စတိ။် innate nature

ဇာတမိာန် န မျို းရုိးနွယက်ိုစွဲ၍ ပမင့်ပမတထ်သာ စတိထ်နစတိထ်ေား။ national spirit

ဇာတရိပ်ငမီ န ထမွးဖွားရာထဒေထသ။ home town

ဇာတရိပ်သား န ထမွးဖွားရာ ရပ်ရာွ ထဒေသချင်းတသူ။ူ same town

ဇာတရုိပ် န normal look

ဇာတသိွီး န မိမိ၏တိုင်းပပညနှ်င့်လူမျို း အတကွ ်အသကထ်သမညက်ိုပင် မထကကာကရ်ွံပဲ့ ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွတ်တထ်သာ စမ်ွးရည၊် သတ္တ ။ိ ability

ဇာတအိနာ၁ န ထမွးရာပါ အထလ့ဝါသနာ။ habit

ဇာတအိနာ၂ န inbuilt

ဇာတို ့ န where

ဇာနိ့ဇာရက် န which

ဇာနည် န လူသာမာန်တိုထ့ေက ်ရရဲင့်ထူေးကစဲာွ ထဆာင်စမ်ွးနုိင်သ။ူ ability

ဇာနညး်ဇာဟန် စညး် မညက်ဲ့သို၊့ မညသ်ိုမ့ညပံု်ဟ၍ူ ထမးထသာအထမးစကား။ how

န long long ago

ဇာပင်ပျင်၁ ကကိ as desired

ဇာပင်ပျင်၂ န ယင်းသိုအ့မိန်အ့ာဏာပဖင့်ခွင့်ပပုလုိကထ်သာစကား။ allow

ဇာပင်ပဖစ် န incomplete

ဇာပင်မသိ န incomplete

ကကဝိိ

ဇာပုိင် စညး် how

ဇာပုိင်ခါ စညး် when

ဇာပုိင်ချင့် စညး် hard

ဇာပုိင်စာွ စညး် which

ဇာပုိင်ပင်ပဖစ် န not excitedly

ဇာပျင်နုိင်ဖုိ ့ စညး် what

ဇာပျင်ဖုိ ့ စညး် မညသ်ိုမ့ညပံု်လုပ်ထဆာင်ရမညက်ို သလုိိ၍ ထမးပမန်းထသာ အထမးစကားလံုး။ how

ဇာဖုိ ့ စညး် what

ဇာမထီေ၁ ကကဝိိ ၁၊ ရုိထသထလးစားမှုမရှိပဲ မထီေထလးစားပပုမူထသာအားပဖင့်။၂၊ ဘာကိုမျှရွံထ့ကကာကပ်ခင်းမရှိထသာအားပဖင့်။ disrespectfully

၁၊ ထမွးဖွားရာထဒေသ ၂၊ ပဋိသန္ဓထနပခင်း။ (ပါ) စဉ်

ထမွးဖွားရာအရပ်ထဒေသ။ "ဇာတခိျကက်က၊ီ ချကပ်မှုပ်ငမီကို၊ ပပန်ကာလာကကပပန်" (ဗမာချီ)။ စဉ်

ဇာတခိျကပ်မှုပ်
ငမီ ထမွးဖွားရာအရပ်ထဒေသ။ "ဇာတခိျကက်က၊ီ ချကပ်မှုပ်ငမီကို၊ ပပန်ကာလာကကပပန်" (ဗမာချီ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ မူလပင်ကိုယရု်ပ် ပကတရုိပ်။ ၂၊ ပဖစစ်ရုပ်။ (ပါ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထမွးဖွားစကပင်ပါလာထသာအနာ။ ထရာဂါ။ "ဇာတအိနာ၊ ထမာင်ပဖူလှမှာ၊ ဝမ်းထဲေပါ" (ရုိးရာ)။ စဉ်

ဘယရ်ပ်၊ ဘယရ်ာွ၊ ဘယဌ်ာနသိ့ု စသညပ်ဖင့် (သာွးရန်ရှိပါသလဲ) ဟထုမးပမန်းထသာအထမးစကားလံုး။ "ငါ့မှာညခီျစ်- ကတိုးနှစ၊် 
ဇာတိ့ုဟလီိရံု" (ဓမ္မက)။ စဉ်

ဘယထ်န့၊ ဘယရ်က၊် ဘယအ်ချန်ိကာလ စသညပ်ဖင့် ထမးပမန်းထသာစကားလံုး။ "ဇာနိ့ဇာရက၊် ဖူးပါမည၊် သခွားထသျှပွင့်မံု၊ ဖရံု
ထသျှပွင့်စ၊ နှင်းစတွစ်ိုထက၊ ပပာသိုလမှာ၊ ဖူးရထမထလ"(ထတး)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဇာပတသိျှစ်
ထသာင်း

၁၊ အလွန်ထဝးကာွထသာ ထရးှထရးှကာလ ရညှလ်ျှားထသာအခါကာလ။ ၂၊ လွန်ထလငပီးထသာ အတတီာကာလ။ လာလတ့္ံတထသာ အနာ
ဂါတက်ာလကို ရညည်မန်း၍ထပပာထသာစကား။ "ဇာပတသိျှစထ်သာင်း ရှိကထံကကာင့် (ရှိကထံဟာင်း)" (ပံု)။ စဉ်
မိမိအလုိဆန္ဒစတိအ်တိုင်း ကျကကို ကသ်လုိ။ သထဘာရှိတိုင်း ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွနုိ်င်ရန် ခွင့်ပပုသည။် "သဂိမင်္ဂပုလဲွ၊ တထပပာင်ထပပာင်
ထလ၊ ထကကာင်မျကရ်ွဲကို၊ ဆဲွဆဲွဝတဝ်တ၊် ခကျွေတခ်ကျွေတဆ်င်ဆင်၊ ဇာပင်ပျင်လညး်၊ အသျှင်မင်းပမတ ်ထမ့ကိုမူထလ၊ စပံုုအပ်လ့ုိ "(ဥဒိေန်
သာ)။ "ငါ့ကိုပဖစလ်ျှင်၊ ဇာပင်ပျင်လညး်၊ ချင်သရကိို၊ မသလုိိကပ်ါ" (တာနု)။ စဉ်

စဉ်

တကိျမှန်ကန်မှုမရှိ အပဖစအ်ထနပီသပပည့်စုံငပီးထပမာကပ်ခင်းမရှိထသးထသာ အရာ။ မထူေးထတာ့သည့်အထနပဖင့်။ (ဘာပဲပဖစပ်ဖစ်) "ကို
ကကးီမှာပင်၊ ဤသမင်နှင့်၊ ငမိုင်ခွင်ထတာတိုက၊် မင့ဲစသာ၊ ယထန့ခါတင်ွ၊ ဇာပင်ပဖစဟ်၊ု လုိကပ်ါထတာ့မည်" (ရာမ)။ စဉ်

ဘာဘာညာညာ အတအိကျမထဖာ်ပပနုိင်သည၏် အပဖစ။် (ဘာမှန်းမသိ)။ ၬၬၬၬ"လူပဖစက်ျင်လျက် ဇာပင်မသ ိသန်ိးဘင်းရှူ လ့ုိ ကွမ်းပံု
ထပခာင်ပင် မသာကမိ်ဟု" (ဥဒိေန်သာ)။ စဉ်

ဇာပင်ထရာက်
ထရာက်

(ဘယရ်ပ် ဘယရ်ာွ ဘယဌ်ာနဟု) ပုိင်းပခားကန့်သတထ်ေားပခင်းမရှိဘ။ဲ ရညရ်ယွခ်ျကမ်ရှိပဲ။ ထရာကတ်တရ်ာရာ သာွးလာထနထသာ
အားပဖင့်။ "သသီရီင်ှရင်ှ၊ ထတာငမိုင်ခွင်မှာ၊ ဇာပင်ထရာကထ်ရာက၊် ထဘးတန်တန်ကို၊ ရွ့ံမထကကာကဟ်ု" (ပဒုေမ)။

activity without aim or 
purpose စဉ်

မညက်ဲ့သိ့ု၊ မညသ်ိ့ုမညပံု်ဟ၍ူ ထမးထသာ အထမးစကားလံုး။ "မလုိကနုိ်င်ထယာင်၊ ဇာပုိင်ခကလ်ညး်၊ မပျကထ်ကာင်းတုံ" (ထဒွေး)။ စဉ်

မညသ်ည့်အချန်ိအခါဟ၍ူ ကာလကိုရညည်မန်း၍ ထမးပမန်းသည့်အထမးစကားလံုး။ "ငါးခူစးူထက၊ အီးလိမ့်ထမ၊ ဇာပုိငဇ်ာခါ၊ ထပပ
လတပ်ျာထလ" (ထတး)။ စဉ်

ခဲယဉ်းမှု၊ ခကခဲ်မှု၊ ငငိုပငင်ဖွယပ်ဖစမ်ှု၊ စသညတ်ိ့ု၌သုံးထသာစကားလံုး။ "လုိကလ့ုိ်မနုိင်၊ ချးီမပျို င်၊ ဇာပုိင်ချင့်ဟိုင်၊ သမီးလုိင်၊ စာ
ထစာကခ်ျို င်ကို၊ နှင်လုိကထ်လ" (ထတး)။ စဉ်

မညသ်ည့်အရာပဖစထ်ကကာင်း၊ ဘယလုိ်အမျို းအစားပဖစထ်ကကာင်း စသညက်ိုထမးထသာ အထမးစကားလံုး။ (ဘယ့်နှယဟ်ာမျို းလဲ
စသညပ်ဖင့်)။ စဉ်
တကိျမှန်ကန်မှုမရှိ အပဖစအ်ထနပီသပပည့်စုံငပီးထပမာကပ်ခင်းမရှိထသးထသာ အရာ။ မထူေးထတာ့သည့်အထနပဖင့်။ (ဘာပဲပဖစပ်ဖစ်) "ကို
ကကးီမှာပင်၊ ဤသမင်နှင့်၊ ငမိုင်ခွင်ထတာတိုက၊် မင့ဲစသာ၊ ယထန့ခါတင်ွ၊ ဇာပင်ပဖစဟ်၊ု လုိကပ်ါထတာ့မည်" (ရာမ)။ "သသီရီင်ှရင်ှ၊ 
သားမိခင်မှာ၊ ဇာပုိင်ပင်ပဖစ၊် ထဒေါသမျကင်ငို၊ မနာလုိ၍၊ ထပပာဆုိလုိကထ်က" (ပန်း)။ စဉ်

အထကကာင်းမသင့်ထလျာ်၍ မထတာ်တဆပဖစခ့ဲ်သညရ်ှိထသာ် (ဘာတတနုိ်င်မှာလဲ) ဟထူသာအထမးကိုထမးရာ၌ သုံးထသာအထမး
စကားလံုး။ "အထကကာင်းမထတာ်၊ ထသရပါမူ၊ ဇာပျင်နုိင်ဖ့ုိ" (ထဒွေး)။ စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်အထကကာင်းရှိသထလာ (အလုိရှိသထလာ) ဟသုလုိိ၍ ပပန်လှန်၍ထမးထသာစကား။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်



.

ဇာမထီေ၂ နဝိ daredevil

ဇာမထီေ၃ န daredevil

ဇာမရ၁ီ န ထဘာ်စင်ထငွကဲ့သို ့ပဖူစင်ထသာ သတ္တ ုတစမ်ျို း။ metal

ဇာမရ၂ီ န herbal plant

ဇာမရ၃ီ န ပင်လယင်ါးတစမ်ျို း။ sea fish

ဇာမသိ န ဘာဘာညာညာရယလုိ် ့အတအိကျမထဖာ်ပပနုိင်ထသာအရာများ။ confusion

ဇာမထဟာကစ်ာွ န insignificance

ဇာမှန်းတစိ့ န not know

ဇာမှန်းမသိ န not know

ဇာထရာင် စညး် ဘာ၊ ဘာလဲ။ မညသ်ည့်အရာပဖစထ်ကကာင်းကို ထမးထသာ အထမးစကားလံုး။ ဘယနှ်ယ့်ဟာ။ what

ဇာရံု စညး် ဘာ၊ ဘာလဲ။ မညသ်ည့်အရာပဖစထ်ကကာင်းကို ထမးထသာ အထမးစကားလံုး။ ဘယနှ်ယ့်ဟာ။ what

ဇာလဲ၁ န what

ဇာလဲ၂ စညး် အမျို းအမည ်မကွဲပပားထသာ နာမ်တစခု်ခုကို ကိုယစ်ားပပု၍သုံးထသာ စကားလံုး။ what

ဇာလဲချင့် စညး် မညသ်ည့်အရာပဖစထ်ကကာင်းအထမးစကား။ what

န crow

ဇာဝီ န မူလီထချာင်းတင်ွလှည့်တပ်ရသည့် ဝကအ်ရူစပ်ါထသာ သတ္တ ုတုံး။ ဇာဝီ။ Screw-driver

ဇာဝူ န မူလီထချာင်းတင်ွလှည့်တပ်ရသည့် ဝကအ်ရူစပ်ါထသာ သတ္တ ုတုံး။ ဇာဝီ။ Screw-driver

ဇာသမူဆုိ စညး် ခခင်းချန်ထေားပခင်းမရှိပဲ ပုဂ္ိုဂ လ်အားလံုးကို ညမန်ပပထသာ အရာ၌ သုံးထသာစကားလံုး။ all

ဇာထသျှာင် န what

ဇာထသျှာင်လဲ န ဘယလုိ်အထကကာင်းအရာမျို းလဲဟ ုထမးပမန်းထသာစကားလံုး။ which

ဇိ

ဇိ၁ ကကိ ရုိထသထလးပမတထ်သာအမူအရာပဖင့် လကအ်ပ်ုချကီာ ကန်ထတာ့သည။်  ရှိခုိးသည။် pay homage

ဇိ၂ န ပုိကဆံ်အထကကထစ။့ coin

ဇိခုိး၁ ကကိ ရှိခုိးသည။် ကန်ထတာ့သည။် pay homage

ဇိခုိး၂ န homage

ဇိဇိ ကကိ pay homage

ဇိတင်၁ ကကိ ရှိခုိးသည။် ကန်ထတာ့သည။် pay homage

ဇိတင်၂ န homage

ဇိသျှင်၁ န ဘရုားရင်ှအားလညး်ထကာင်း၊ သဇံာထတာ်တိုအ့ားလညး်ထကာင်း၊ ရုိထသထလးစားထသာအားပဖင့်ထခါ်ဆုိထသာစကားလံုး။ none

ဇိသျှင်၂ ကကိ ရှိခုိးသည။် ကန်ထတာ့သည။် pay homage

(တစစ်ုံတစခု်) ဘာဟာကိုမှ မထကကာကမ်ရွ့ံထသာ။ စဉ်

ရရဲင့်သတ္ိတရှိသ။ူ (တစစ်ုံတစခု်) ဘာဟာကိုမျှ မထကကာကမ်ရွ့ံသ။ူ စဉ်

စဉ်

ဓါးရ၊ှ လံှရရှာတင်ွ အရကွက်ိုထထောင်းထုေငပီး အရညည်စှထ်ေည့်၍ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ အုံထေား၍ထသာ်လညး်ထကာင်းထေည့်ရထသာ ဳ
ထဆးဖကဝ်င်သည့် ချုပံျစပ်င်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထရးမပါထသာ ဂရုမပပုထလာကထ်သာ၊ အထကကာင်းအရာ။ အပဖစအ်ပျက။် "အမူမပပုထလာက ်ဇာမထဟာကစ်ာွ တကိိုလညး် ထပပာနီ
ကတထ်တဗျာယလ်ား"။ စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာအထကကာင်းအရာကိုမျှ တစိုးတစိ့ မျှ ဘာဘာညာညာ ရယလ့ုိ် (မသိ)။ "ထူေးထူေးဆန်းဆန်း၊ မင်းသရမ်းမှာ၊ ဇာ
မှန်းတစိ့ ၊ ယမ်းမသပဲိ" (ပန်း)။ စဉ်

ထုေတထ်ဖာ်ထပပာဆုိသာထအာင် မသမိပမင် မထေင်ရာှးထသာအရာ။ "တချို မှ့ာမူ၊ ဇာမှန်းမသ၊ိ လူလျှင်ထခါ်ထက၊ ထေလာဘသိိ့ု" (ထဒွေး)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

(အမျို းအမညက်ိုမထဖာ်ထုေတပဲ်) တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထကကာင်းအရာကိုသလုိိ၍ ထမးပမန်းထသာ စကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဇာလတဇ်ာ
လတ် ကျးီကန်းငှကပ်မညတ်န်ွထသာ အသ။ံ "ငှကမှ်ာငှကယ်တု၊် မိဖထံေမှာ၊ ဇာလတဇ်ာလတ၊် ပမညတ်တထ်တ" (ထတး)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(အမျို းအမညက်ိုမထဖာ်ထုေတပဲ်) တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထကကာင်းအရာကိုသလုိိ၍ ထမးပမန်းထသာ စကား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မိဖတိ့ုက ကထလးသငူယတ်ိ့ုအား ဘရုား၊ ရဟန်း၊ သဇံံထတာ်တိ့ုအား လညး်ထကာင်း၊ သကက်ကးီသအူိုတိ့ုအားလညး်ထကာင်း၊ ရှိခုိး
ထစရန်၊ ဦးချဂါရဝပပုထစရန် တိုကတ်န်ွးထပပာဆုိထသာ စကား။ စဉ်

ရှိခုိးသည။် အရုိအထသဂါရဝပပုသည။် ကန်ထတာ့သည။် "ဇိဇိလညး်တင်၊ ပမတသ်ျှင်ပင်ကို၊ ရှိလျှင်လညး်ခုိး" (ထတး)။ စဉ်

စဉ်

မိဖတိ့ုက ကထလးသငူယတ်ိ့ုအား ဘရုား၊ ရဟန်း၊ သဇံံထတာ်တိ့ုအား လညး်ထကာင်း၊ သကက်ကးီသအူိုတိ့ုအားလညး်ထကာင်း၊ ရှိခုိး
ထစရန်၊ ဦးချဂါရဝပပုထစရန် တိုကတ်န်ွးထပပာဆုိထသာ စကား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်



.

ဇိသျှင်ခုိး၁ ကကိ pay homage

ဇိသျှင်ခုိး၂ န homage

ဇိသျှင်တင်၁ ကကိ ရှိခုိးသည။် ကန်ထတာ့သည။် pay homage

ဇိသျှင်တင်၂ န homage

ဇိသျှင်ပင် န ဘရုားရင်ှအား ရုိထသထလးစားထသာအားပဖင့်ထခါ်ဆုိထသာစကား။ the buddha

ဇီ ကကိ ရုိထသထလးပမတထ်သာအမူအရာပဖင့် လကအ်ပ်ုချကီာ ကန်ထတာ့သည။် ရှိခုိးသည။် pay homage

ဇီသျှင် န the buddha

ဇီဇာကျယ် ကကိ ထချးများသည။် အလုိများသည။် အဆာကျယသ်ည။် အလုပ်ကစိထ္ထွေပပားသည။် be fussy

ဇီတာဇီတည် ကကိ ဆန်က့ျင်ဘကပ်ပုလုပ်သည။် တစဘ်ကနှ်င့်တစဘ်ကအ်တိုကအ်ဆုိင်၊ အတိုကအ်ခံပပုသည။် အငပိုင်အဆုိင်ပပုသည။် compete

ဇီတင် ကကိ ရှိခုိးသည။် ကန်ထတာ့သည။် pay homage

ဇီတည့် ကကဝိိ in front of

ဇီတည့်ကျ၁ ကကိ ပကပ်င်းထတွသ့ည။် ကကုံထတွသ့ည။် ရင်ဆုိင်ထတွသ့ည။် face to face

ဇီတည့်ကျ၂ ကကဝိိ မျကနှ်င်းချင်းဆုိင်လျှက။် မျကနှ်ာမူလျှက။် ဦးတညလ်ျှက။် face to face

ဇီတည့်ခံ ကကိ ထနာကမ်ဆုတပဲ် ရင်ဆုိင်ခုခံသည။် ကကံ့ကကံ့ခံသည။် တန်ွးလှန်သည။် repel/revolt

ဇီတည့်အက် ကကဝိိ ၁၊ မျကနှ်ာချင်း ဆုိင်သည။် ပကပ်င်းထတွသ့ညပ်ဖစ၍်။ ၂၊ တငပိုင်နကတ်ညး်။ ငပိုင်တပူဖစထ်သာအားပဖင့်။ face to face

ဇီရက် န starling

ဇီဝဇုိး န elephant’s name

ဇီဝါ န habit

ဇီဝါတည့် ကကိ သထဘာချင်းကိုကည်သီည။် ထစစ့ပ်မှုရှိသည။် တမူျှထသာစတိရ်ှိသည။် chime

ဇီဝိတဒေါန ကကိ သတူစပ်ါးအသကက်ိုမသတပဲ် ချမ်းသာထပးပခင်း။ ထဘးမ့ဲထပးပခင်း။ sparing or saving life

ဇီဝိန်ကကီ ကကိ die

ဇီဝိန်ချုပ် ကကိ die

ဇီသဝါ န gardenia

ဇီး၁ န အရကွဝ်န်းဝုိင်း၍ အသးီစားရထသာ အဆူးရှိထသာ အပင်တစမ်ျို း။ plum

ဇီး၂ န တရိစိ္ဆာန်မတို၏့ ကိုယ၌်တညထ်နထသာ ကိုယဝ်န်။ pregnancy of animal

ဇီးကင်း န ၁၊ အသးီပဖစခ်ါစ ဇီးသးီ။ ၂၊ အနညး်ငယထ်သာ ပမာဏ။ plum

ဇီးကင်းခန် ့ နဝိ အနညး်ငယမ်ျှ ပမာဏ ပဖစထ်သာ။ a little

ဇီးကန်းပင် န none

ဇီးကျ ကကိ တရိစိ္ဆာန်မ၌ကိုယဝ်န်ပျကက်ျသည။် သားပျကသ်ည။် miscarry

ဇီးကကမ်းပင် န ခုတထ်ေစလ်ျှင် အပင်၊ အရကွတ်ိုမှ့ အထစးထွေကထ်သာ ပင်ထစာကပ်င်တစမ်ျို း။ plant

ရှိခုိးသည။် ကန်ထတာ့သည။် ရတာနာသုံးပါးကို ဆညး်ကပ်ပူထဇာ်သည။် ဝတပ်ပုသည။် "ပန်းခံယငူင်။ ထဂါင်းထေကတ်င်၊ ဇိသျှင်ခုိး
ထက၊ ဝတပ်ပုထရထလ- ဝတပ်ပုထရ" (ထတး)။ စဉ်

မိဖတိ့ုက ကထလးသငူယတ်ိ့ုအား ဘရုား၊ ရဟန်း၊ သဇံံထတာ်တိ့ုအား လညး်ထကာင်း၊ သကက်ကးီသအူိုတိ့ုအားလညး်ထကာင်း၊ ရှိခုိး
ထစရန်၊ ဦးချဂါရဝပပုထစရန် တိုကတ်န်ွးထပပာဆုိထသာ စကား။ စဉ်

စဉ်

မိဖတိ့ုက ကထလးသငူယတ်ိ့ုအား ဘရုား၊ ရဟန်း၊ သဇံံထတာ်တိ့ုအား လညး်ထကာင်း၊ သကက်ကးီသအူိုတိ့ုအားလညး်ထကာင်း၊ ရှိခုိး
ထစရန်၊ ဦးချဂါရဝပပုထစရန် တိုကတ်န်ွးထပပာဆုိထသာ စကား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဘရုားရင်ှအား ရုိထသထလးစားထသာအားပဖင့် "ဇီသျှင်" ဟထုခါ်ဆုိထသာစကား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မျကနှ်ာမူရာ။ တည့်တည့်။ တရူူ။ "ငမိုပ့ပညက်ိုခွာ၊ ထွေကလီ်ရာလညး်ထပမာက၊် ဝငဖီးချပ်ကို၊ ဇီထတထ့ရာကထ်တ" (စနန္ဒားဖ့ဲွ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဆကရ်ကငှ်က။် (ဆကရ်ကအ်မျို းမျို းရှိသည။်)။ "ငခိုးညို လင်းပပာ၊ ကျးီဇရကထ်က၊ ငှကဟ်သမင်္ဂာနှင့်" (ရာမ)။ "တမာ
ထဖာင်းကား၊ ဗီမတးီထက၊ ဇီရကမ်ျားနှင့်" (ထမျာက်)။ စဉ်

ရခုိင်မင်းလကထ်ေက ်စစထုိ်ေးစစခ်ျရီာ၌ လိမ္မာထသာစးီချင်းတိုကဆ်င်ထပပာင်ကကးီ၏ အမည။် (ဇီဝဇုိးဆင်)။ စဉ်

၁၊ သထဘာ သဘာဝ။ ၂၊ အထလ့အထေ။ ဝါသနာ။ "ဇီဝါသထဘာ မထကာင်းထကထလ့ အနီရအထုိေင်ရ ခကထ်တ"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထသသည။် "ဇီဝိန်ယင်ွးကက၊ီ သမီညမ်ခကျွေတ၊် မလွတတ်ညး်" (ပါရာ)။ စဉ်

ထသသည။် "ဇီဝိန်ချုပ်ပျက၊် အသကထွ်ေကသ်ည၊် မကကာချကခ်ျင်းပင်တညး်" (ဗမာချီ)။ စဉ်

အပဖူထရာင်ရှိ၍ အထေပ်အလမာများစာွရှိထသာ ပန်းတစမ်ျို း။"ထဒေါနဂျသီဝါ၊ ချပ်တရာ " (ဓမ္မက)။ "စပံယ်စကံား၊ ချရားဇီသဝါကို၊ 
ယင်းပပညရ်ာွဌာနသား၊ ချူ၍ဆွတထ်က" (ဗမာချီ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခုတထ်ေစလ်ျှင် အပင်၊ အရကွတ်ိ့ုမှ အထစးထွေကထ်သာ ပင်ထစာကပ်င်တစမ်ျို း။"အနှစပ်ညာ၊ ဂုဏသ်တ္ိတနှင့်၊ မရှိပါထသာ်၊ ပပားမှာ
ထပါကထွ်ေန်း၊ ပင်ဇီးကန်းနှင့်၊ ထပါကပ်န်းအဆင်း" (ပန်း)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်



.

ဇီးထချာင်း န ထယာကျ်ားအဂမင်္ဂါဇာတမှ် ဆီးသာွးရာအတ။ံ cock

ဇီးထစာင်း န aloe 

ဇီးထစာင်းကကးီ န ထလးထပမှာင့်သဏ္ာန် အရုိးရှိ၍ လွန်စာွပမင့်မားမတထ်စာကထ်သာ ပခံစညး်ရုိးအပဖစ ်စိုကထ်လ့ရှိသည့် ရာှးထစာင်းပင်တစမ်ျို း။ aloe 

န အရကွအ်လကမ်ျားအဆင့်ဆင့်ပဖာထွေက၍် ကကးီပွားတတထ်သာ ရာှးထစာင်းတစမ်ျို း။ aloe 

န aloe 

န aloe 

န aloe 

ဇီးတည် ကကိ တရိစ္ဆာန်မတို၏့ ဝမ်း၌ကိုယဝ်န်တညသ်ည။် ပဋိသန္ဓရှိသည။် conceive

ဇီးတင် ကကိ တရိစ္ဆာန်မတို၏့ ဝမ်း၌ကိုယဝ်န်တညသ်ည။် ပဋိသန္ဓရှိသည။် conceive

ဇီးပိ န ဇီးသးီအထပခာကက်ိုအမှုန်ထ့ထောင်းငပီး ထေန်းလျှက၊်  သကာစသညတ်ိုပ့ဖင့်ထရာ၍ အပပားလုပ်ထေားထသာ ဇီးပပား။ ဇီးယို။ plum jam

ဇီးထပါင်း န ဇီးသးီအထစတ့င်ွး၌ရှိထသာ အဆံ။ ဇီးဆံ။ plum

ဇီးပပက် န ဇီးသးီအထစတ့င်ွး၌ရှိထသာ အဆံ။ ဇီးဆံ။ plum

ဇီးပဖူ န အသးီလံုးငယသ်းီ၍ ချဉ်ဖန်ထသာအရသာမျို းသးီသည့် ပင်ထစာကတ်စမ်ျို း။ ရာှးပဖူပင်။ gooseberry

ဇု

ဇု န none

ဇုထဝ န none

ဇုထဝထဝ န none

န none

ဇူကာ နဝိ not up to the standard

ဇူလီယာ ကကိ famous

ဇူး ကကိ agitate

ဇူးတိုက် ကကိ agitate

န none

ထဇ

ထဇ န ပုိကဆံ် အထကကထစ။့ coin

ထဇတဝန် န

ထဇရ ကကိ fair

ထဇရထဇထရ ကကိ fair

ထဇးကပ် ကကိ be in a fix

စဉ်

အထစးအရညရ်မန်းငပီး ဆူးရှိထသာအခကအ်လကတ်ိ့ုပဖင့် ပင်စညပ်ဖာထွေကထ်လ့ရှိထသာ အပွင့်ငယပွ်င့်သည့် အပင်မျို း။ ရာှးထစာင်းပင်။ 
(ပင်စညပံု်စ ံအရယွအ်စားအလုိက်) ဇီးထစာင်း၊ ရာှးထစာင်းစသညပ်ဖင့် အမျို းအမညက်ွဲပပားသည။် စဉ်

စဉ်

ဇီးထစာင်း
ပပာသာဒ်ေ စဉ်

ဇီးထစာင်း
လကဆ်စ် ပင်စညမှ်ာလံုးငပီး (လူလကဆ်စက်ဲ့သိ့ု) အဆစဆ်စရ်ှိထနထသာ ဇီးထစာင်းတစမ်ျို း။ စဉ်

ဇီးထစာင်း
လကည်ှို း ပင်စညမှ်ာလံုး၍ ခပ်သယွသ်ယွရ်ှိငပီး အဆင့်ဆင့်ပဖာထွေကထ်လ့ရှိထသာ ဇီးထစာင်း (ရာှးထစာင်း) တစမ်ျို း။ စဉ်

ဇီးထစာင်း
လကပ်တ်

လံုးထချာ၍ အရကွမ်ရှိဘ ဲထအာကထ်ပခမှအလကမ်ျားပဖာထွေကထ်လ့ရှိထသာ ဇီးထစာင်း(ရာှးထစာင်း) တစမ်ျို း (ယင်း၏ အလကက်ိုမီး
တင်ွအုံငပီး အရညည်စှက်ာ အားထလျှာ့ထသာသတူိ့ုအား အားတိုးထဆးအပဖစ ်အသုံးပပုသည။် ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခထလးအငုိတတိထ်အာင် အပ်ိထအာင် မိခင်ကသားကိုထချာ့ထမာ့ထသာ အပခင်းအရာ။ (ထချာ့ပံုထချာ့နညး် အမျို းမျို းရှိသည ်ဇု ဇု ဇု။ ဇုဇု
ထဝ။ ဇုထဝ။ ဇုထဝထဝ။ ဇုထဝထဝဇု။ ဇူးဇူး။ ဇူးဇူးထဝ။ ဇူးထဝ။ ဇူးထဝထဝ။ ဇူးထဝထဝ- ဇူး။ ဤသညက်ိုအစချ၍ီလညး်ထကာင်း အထကာင်း
ဆံုး၌လညး်ထကာင်းထေည့်၍ ဆုိထလ့ရှိသည။် ) စဉ်
ရင်ထသးွငယအ်ား အပ်ိထအာင်ထချာ့ထမာ့၍ နှုတမှ်ထွေကထ်သာအပခင်းအရာ ။ "သားသျှင်ဇုထဝ၊ ပုခွကထ်သျှမှာ၊ မိခင်သပ်ိထက၊ အပ်ိပါ
ထလးထလ" (ထတး)။ စဉ်

ခထလးအငုိတတိထ်အာင် အပ်ိထအာင် မိခင်ကသားကိုထချာ့ထမာ့ထသာ အပခင်းအရာ။ (ထချာ့ပံုထချာ့နညး် အမျို းမျို းရှိသည ်ဇု ဇု ဇု။ ဇုဇု
ထဝ။ ဇုထဝ။ ဇုထဝထဝ။ ဇုထဝထဝဇု။ ဇူးဇူး။ ဇူးဇူးထဝ။ ဇူးထဝ။ ဇူးထဝထဝ။ ဇူးထဝထဝ- ဇူး။ ဤသညက်ိုအစချ၍ီလညး်ထကာင်း အထကာင်း
ဆံုး၌လညး်ထကာင်းထေည့်၍ ဆုိထလ့ရှိသည။် ) "ဇုထဝထဝထက၊ ဇုထဝထကကာင်ထတာင်း၊ ထကကာင်ထတာင်းထဖာကက်ျ၊ီ အဘထုသျှကို၊ မ
ကိုကလီ်ထက့" (ထတး)။ စဉ်

ဇုထဝထဝ- ဇု

ခထလးအငုိတတိထ်အာင် အပ်ိထအာင် မိခင်ကသားကိုထချာ့ထမာ့ထသာ အပခင်းအရာ။ (ထချာ့ပံုထချာ့နညး် အမျို းမျို းရှိသည ်ဇု ဇု ဇု။ ဇုဇု
ထဝ။ ဇုထဝ။ ဇုထဝထဝ။ ဇုထဝထဝဇု။ ဇူးဇူး။ ဇူးဇူးထဝ။ ဇူးထဝ။ ဇူးထဝထဝ။ ဇူးထဝထဝ- ဇူး။ ဤသညက်ိုအစချ၍ီလညး်ထကာင်း အထကာင်း
ဆံုး၌လညး်ထကာင်းထေည့်၍ ဆုိထလ့ရှိသည။် ) "သားသျှင်ဇုထဝ၊ ပုခွကထ်သျှမှာ၊ မိခင်သပ်ိထက၊ မိခင်သပ်ိထက၊ အပ်ိပါထမထလ၊ ဇုထဝ
ထဝ- ဇု" (ထတး)။ စဉ်

၁၊ ညံ့ဖျင်းထသာ။ ထသးသမ်ိထသာ။ ၂၊ (အဆင့်အတန်း) ယတုထ်လျှာ့ထသာ။ အနိမ့်ကျထသာ။ စဉ်

လူသ ိလူသုံးများသည။် တင်ွကျယထ်ခတစ်ားသည။် ထရပန်းစားသည။် "စသီညက်ဗျာ၊ ထအကမ္ဘာမှာ၊ ဇူလီယာကကို ကထ်ယာင်၊ ရးီ
ကကထံဆာင်၍၊ ထနာကထ်နာင်ခါလျှင်၊ သမုိင်းတင်ွထအာင်၊ စရီင်ရသည်" (ထကာ်)။ စဉ်

ကိုကထ်အာင်၊ ထဟာင်ထအာင်၊ လုိကထ်အာင် "ဇူး" ဟထူသာအသပံဖင့်ထခွးကို နှိုးဆွထပးသည။် စဉ်

ကိုကထ်အာင်၊ ထဟာင်ထအာင်၊ လုိကထ်အာင် "ဇူး" ဟထူသာအသပံဖင့်ထခွးကို နှိုးဆွထပးသည။်၂၊ (ဥပစာ) တစစ်ုံတစထ်ယာကအ်ား မ
လုိလားအပ်ထသာအရာကိုပပုရန် ထပမှာကပ်င့်ထပးသည။် စဉ်

ဇူးထဝထဝ-- ဇူး 
ဇူး

ခထလးအငုိတတိထ်အာင် အပ်ိထအာင် မိခင်ကသားကိုထချာ့ထမာ့ထသာ အပခင်းအရာ။ (ထချာ့ပံုထချာ့နညး် အမျို းမျို းရှိသည ်ဇု ဇု ဇု။ ဇုဇု
ထဝ။ ဇုထဝ။ ဇုထဝထဝ။ ဇုထဝထဝဇု။ ဇူးဇူး။ ဇူးဇူးထဝ။ ဇူးထဝ။ ဇူးထဝထဝ။ ဇူးထဝထဝ- ဇူး။ ဤသညက်ိုအစချ၍ီလညး်ထကာင်း အထကာင်း
ဆံုး၌လညး်ထကာင်းထေည့်၍ ဆုိထလ့ရှိသည။် ) "သမီးတနာ၊ လှဖ့ုိရာကို၊ ဝယဗ်ျာယပီ်းထမ၊ သမီးလှထယ၊ ဇူးထဝထဝ-- ဇူး --ဇူး" 
(ထတး)။ စဉ်

စဉ်

ပပဿဒ်ေ အထဆာင်ထဆာင်ပဖင့် ထဆာကလု်ပ်ထေားထသာထကျာင်း။ "ထဇတဝန်- ပမတမွ်န်ထကျာင်းမှာ၊ သတင်းသုံးလ့ုိ" (ထွေန်းတိ)။
monastery with a tree – 
tiered roof စဉ်

၁၊ ထပးဆပ်ရန်ရှိသညနှ်င့်ရရန်ရှိသညခ်ျင်း ညမီျှသည။် "မင်းကိုပီးဖ့ုိဟစိာွနန့် မင်းပါးကရဖ့ုိဟစိာ(မပုိမလုိ) ဇရဇရာ"။ ၂၊ 
တစဖ်ကနှ်င့်တစဖ်က ်တစမ်ျို းနှင့်တစမ်ျို း ညတီညူမီျပဖစညသ်ည။် မပုိမလုိပဖစသ်ည။် သကဆုိ်င်သအူချင်းချင်း အထပးအယူ
အထကျအလည ်ထကျနပ်လကခံ်သည။် စဉ်
၁၊ ထပးဆပ်ရန်ရှိသညနှ်င့်ရရန်ရှိသညခ်ျင်း ညမီျှသည။် "မင်းကိုပီးဖ့ုိဟစိာွနန့် မင်းပါးကရဖ့ုိဟစိာ(မပုိမလုိ) ဇရဇရာ"။ ၂၊ 
တစဖ်ကနှ်င့်တစဖ်က ်တစမ်ျို းနှင့်တစမ်ျို း ညတီညူမီျပဖစညသ်ည။် မပုိမလုိပဖစသ်ည။် သကဆုိ်င်သအူချင်းချင်း အထပးအယူ
အထကျအလည ်ထကျနပ်လကခံ်သည။် စဉ်

၁၊ ကကရံခကသ်ည။် အကကအံိုကသ်ည။် ၂၊ ထနာကဆံ်တင်းသည။် င့ဲညာှထထောကထ်ေားစရာ တစစ်ုံတစခု်အတကွ ်စိုးရမ်ိထကကာင့်ကက
သည။် ပူပင်ထသာကထရာကသ်ည။် "မသင့်အကယ၊် ထေားခ့ဲပပန်ထသာ်၊ မိခင်ထဇးကပ်၊ ထနာကမ်လွတတ်ညး်" (ထွေန်းတိ)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်



.

ထဇာ န တစစ်ုံတစခု်၌ တကက်ကလှုပ်ရာှးပခင်းပဖစထ်ပါ်ထနထသာစတိ။် eagerness

ထဇာကန်ု ကကိ ၁၊ အားအင်ကန်ုခန်းဆုတယ်တုသ်ည။် တကက်ကလှုပ်ရာှးမှု စတိမ်ရှိပဖစသ်ည။် ၂၊ ထသမည့်ဟန်ကဲ့သိုပ့ဖစသ်ည။် be in a coma

ထဇာခကျွေးီပပန် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာအထကကာင်းအရာထကကာင့် စတိလ်ှုပ်ထချာကခ်ျားမှု ပဖစထ်သာအချာမျို း၌ ထခကျွေးပန်းထွေကသ်ည။် sweat in terror

ထဇာထစာ ကကိ အထူေးစတိဝ်င်စားသည။် အထူေးအာရံုစိုကသ်ည။် interest

ထဇာထုေတ် ကကိ ၁၊ အထူေးကကို းပမ်းလုပ်ထဆာင်သည။် အားစိုကထု်ေတသ်ည။် ၂၊ ကကို းစားထဆာင်ရကွသ်ည။် ၃၊ တစစ်ုံတစရ်ာကိုစွဲစွဲငမဲငမဲလုပ်သည။် be ardent

ထဇာနန်ထ့မာနန် ့ ကကဝိိ အားအင်ကကို းကတု ်လံုလ့ထုေတလ်ျှက။် ပပင်းထေင်ထသာဇဲွလံုလ့ပဖင့်အား မထလျာ့ဘ။ဲ ဇဲွလံုလ့လပဖင့် ခွန်အားစိုကထု်ေတလ်ျက။် be ardent

နဝိ ဖျတလ်တထ်သာ။ မထံုေမထုိေင်း သကွလ်ကတ်ကက်ကထသာ။ active

န မထံုေမထုိေင်း သကွလ်ကတ်ကက်ကသ။ူ active

န ယင်းဇလီထေရအံကာအရပံဖင့် ထဆာကလု်ပ်ထေားထသာအမ်ိ။ bamboo house

ထဇာသန် ကကိ ထေကသ်န်ထသာစတိအ်ားရှိသည။် ပပင်းထေန်ထသာစတိအ်ားရှိသည။် be ardent

ထဇာ်၁ ကကိ clever

ထဇာ်၂ န ၁၊ အထွေတအ်ထိေပ်သိုထ့ရာကသ်။ူ ဂုဏအ်ရညအ်ချင်းထူေးခကျွေန်ထေင်ရာှးသ။ူ ၂၊ ထေင်ရာှးထကျာ်ကကားသ။ူ ဂုဏသ်တင်းပျံ နံှ့သ့။ူ famous

ထဇာ်က ကကိ ဇာတရု်ပ်ထသးများတင်ွ ထဇာ်ဂျ၏ီ ကကကွတ်စခု်။ yogi: dance

ထဇာ်ဂနာ န ထသးငယထ်သာအရာ ဝတ္ုကို ဖိညပ်ှကိုင်တယွရ်ာတင်ွ အသုံးပပုသည့် ညပ်ှတစမ်ျို း။ tweezer/pincr

ထဇာ်ဂနီပင် န မုိးဦးကျတင်ွ အဝါ သိုမ့ဟတု ်အနီပွင့်များပွင့်ထသာ သစပ်င်ကကးီတစမ်ျို း။ စန်ိပန်းပင်။ diamond flower tree

ထဇာ်ဂျီ န ထပမလျှို းမုိးပျအံတတ ်ထဆးဝါးမန္တရားတိုတ့င်ွ အထူေးတတသ်လိိမ္မာသ။ူ

ထဇာ်ဂျမံီ ကကိ cover with plaster

ထဇာ်ပီး ကကိ cover with plaster

ထဇာ်မံ ကကိ cover with plaster

ထဇာ်ထမှာ်ပန်း န အပွင့်အုံမှ အမျှင်တမံျားပဖင့် ပွင့်ဖတအ်လုိကပ်ဖာထွေက၍် ခရမ်းနုထရာင်နှင့် အပဖူထရာင်ပွင့်တတသ်ည့် ပန်းတစမ်ျို း။ ဘသိကိပ်န်း။ carnation dianthus

ထဇာ်အပ်ု ကကိ cover with plaster

ဇက်

ဇက၁် န လညပ်င်း၏ ထနာကဘ်ကရ်ှိအရပ်။ nape of the neck

ဇက၂် န အချကအ်ချာကျထသာထနရာ အရပ်။ main place

ဇကက်တးီ န လကထ်မာင်းရင်းရှိ ချို င်းကကား။ armpit

ဇကက်ိုင်၁ ကကိ administer

ဇကက်ိုင်၂ န ကကးီကကပ်အပ်ုချုပ်သ။ူ ကကးီမှူးအပ်ုစိုးသ။ူ management

ဇကထ်ကကာ န ထကျာရုိးနှင့် လညက်ပ်ုရုိးဆက ်အထကကာ။ nape of he neck

ဇကက်ကို း န ပမင်းကထိိေန်းထေားရန် ပမင်း၏ပါးစပ်တင်ွထေည့်ထေားထသာ ဇကအ်စန်ွးနှစခု်နှင့် ဆကထ်ေားထသာ ကကို းရညှမ်ျှင်။ rens

ဇကထ်ချာင်း ကကိ wait

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထဇာရပ်ိထက
ထသျှ၁ စဉ်

ထဇာရပ်ိထက
ထသျှ၂ စဉ်

ထဇာလီထထောင်
အမ်ိ စဉ်

စဉ်

၁၊ အထွေတအ်ထိေပ်သိ့ုထရာကသ်ည။် ဂုဏအ်ရညအ်ချင်း ထူေးခကျွေန်ထေင်ရာှးသည။် ၂၊ အထကျာ်အထစာပဖစသ်ည။် "ထမာင်ပဖူထကာင်း၊ 
ထကာင်းလူထဟာ်၊ ထိေပ်တန်းက၊ ထဇာ်ကျနီဗျာယ်"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

person with 
supernatural powers စဉ်

အဂ္ဂရတိသ်မားတိ့ုဖုိထုိေးထသာအခါ အပူရှိန်ခံနုိင်ထစရန်နှင့် ဓါတသ်ားများထွေကမ်သာွးထစရန် လံုအိုးကိုရွ့ံထစး၊ အဝတစ်သညတ်ိ့ုပဖင့်
အထေပ်ထေပ်အပ်ုသည။် စဉ်

(တစစ်ုံတစထ်ယာကအ်ားမလုိလားဖွယ်) တစစ်ုံတစခု်ကိုပပုလုပ်ရန် ယတုည်ံ့ထသာထစတနာပဖင့် ထပမှာကပ်င့်ထပးသည။် ရန်တိုကလုိ်
ထသာစတိပ်ဖင့် ထပမှာကထုိ်ေးပင့်ထကာ်ထပးသည။် စဉ်

အဂ္ဂရတိသ်မားတိ့ုဖုိထုိေးထသာအခါ အပူရှိန်ခံနုိင်ထစရန်နှင့် ဓါတသ်ားများထွေကမ်သာွးထစရန် လံုအိုးကိုရွ့ံထစး၊ အဝတစ်သညတ်ိ့ုပဖင့်
အထေပ်ထေပ်အပ်ုသည။် စဉ်

စဉ်

အဂ္ဂရတိသ်မားတိ့ုဖုိထုိေးထသာအခါ အပူရှိန်ခံနုိင်ထစရန်နှင့် ဓါတသ်ားများထွေကမ်သာွးထစရန် လံုအိုးကိုရွ့ံထစး၊ အဝတစ်သညတ်ိ့ုပဖင့်
အထေပ်ထေပ်အပ်ုသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကးီကကပ်အပ်ုချုပ်သည။် ကကးီမှူးအပ်ုစိုးသည။် ထပပာဆုိညမန်ကကား ကသဇာထပးသည။် သတူစပ်ါးတိ့ုအထပါ် အမိန့်အာဏာတည်
ထစသည။် ကျို းနံွထစသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ သတူစပ်ါးမပမင်လုိက၊် မသလုိိက၊် သတမိမူလုိကသ်ည့်အခုိကအ်တန့်ကာလကို တတိတ်ဆိတနှ်င့်ထစာင့်ထမျှာ်ထနသည။် ၂၊ ချက်
ထကာင်းကိုတတိတ်ဆိတ ်င့ံလင့်ထစာင့်ထမျှာ်ထနသည။် ပုန်းထအာင်းထစာင့်ဆုိင်းထနသည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်



.

ဇကခွ် န ဇကသ်ာွးသည့်ထနရာ ပမင်း၏ပါးစပ်။ horse mouth

ဇကဆဲွ် ကကိ ပဖညး်ပဖညး်ထနှးသာွးထစရန် ဇကက်ကို းကို ဆဲွကိုင်သည။် pull to a stop

ဇကဆဲွ်လကဆဲွ် ကကဝိိ ထဘးရန်၊ အပပစစ်သညတ်ိုက့ို အမှုမထေားပဲ။ ရဝ့ံဲစာွ။ တန်ွဆု့တပ်ခင်းကင်းမ့ဲစာွ။ မဆင်မပခင်စန်ွစ့ားပပုလုပ်ထသာအားပဖင့်။ daringly

ဇကတ်ိုက် ကကဝိိ အဆကမ်ပပတ။် တစပ်တညး်။ တစဆ်ကတ်ညး်။ ထတာကထ်လျာက။် အစဥ်တစိုက။် persistently

ဇကတ်န်ဆာ န ပမင်း၏ပါးစပ်ထဲေတင်ွထေည့်ရထသာ ဇာတက်ကို းစသည။် rens

ဇကရ်လဲကရ်ဲ ကကဝိိ ထဘးရန်၊ အပပစစ်သညတ်ိုက့ို အမှုမထေားပဲ။ ရဝ့ံဲစာွ။ တန်ွဆု့တပ်ခင်းကင်းမ့ဲစာွ။ မဆင်မပခင်စန်ွစ့ားပပုလုပ်ထသာအားပဖင့်။ brashly and audaciously

ဇကမီွ်း န nape of the neck hair

ဇင်

ဇင် န ဖျာရကလု်ပ်ရထသာ သင်ပင်နှင့် တထူသာ အပင်တစမ်ျို း။ none

ဇင်ခံ ကကိ

ဇင်ထတာ န ဇင်ပင်များ အများအပပား ထပါကထ်ရာကထ်နထသာ ထနရာအရပ်။ none

ဇင်ဖျာ န mat

ဇင်ထယာ် န gull

ဇင်ထရာ် န gull

ဇင်ထရးွ န အသးီထတာင့်မှ မာထကျာ ထပပာင်ထချာထသာ အထစင့ယမ်ျားထွေကသ်ည့် ချုံနွယပ်င်တစမ်ျို း။ ချင်ထရးွ။ none

ဇင်လိပ် န အမ်ိထပမှာင်နှင့်တ၍ူ ထချာထပပာင်ထသာကိုယထ်ေညရ်ှိသည့် ထပမတာွးထကာင်တစမ်ျို း။ ကင်းလိပ်ထချာ။ grass lizard

ဇင်လိပ်ညို န အမ်ိထပမှာင်နှင့်တ၍ူ ထချာထပပာင်ထသာကိုယထ်ေညရ်ှိသည့် ထပမတာွးထကာင်တစမ်ျို း။ ကင်းလိပ်ထချာ။ grass lizard

ဇင်လမာ န gull

ဇင်းခါ န village name

ဇင်းခင် န village name

ဇင်းပခာ န village name

ဇကကမင်္ဂန် န ၁၊ အပပန်အလှန်လှန် သာွးလာလမ်းထလျှကပ်ခင်း။ ၂၊ အထညာင်းထပပထစရန် လမ်းထလျှကရ်ာ ရညှထ်သာအထဆာင်။ side walk

ကကိ အပပန်ပပန်အလှန်လှန် လမ်းထလျှာကသ်ည။် side walk

ဇဇမင်္ဂာ န village name

ဇာစပ်မစ် န home town

ဇုိင်

ဇုိင် န branch

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပမင်းစသညတ်ိ့ုတင်ွ ဦးထခါင်းထနာကဘ်က ်(လညဇ်က်) ၌ထပါကထ်သာ၊ ထထောင်ထနထသာ ထမွးရညှ။် စဉ်

စဉ်

(လူများထုိေင်ထနရန်) ဝါးသိ့ုမဟတု ်ပျဉ်စသညတ်ိ့ုပဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ နိမ့်သည့် ခံုကျယ၊် ခံုပပင်။ ကပ်ွပျစ။်
wooden or bamboo 
bedstead စဉ်

စဉ်

ဇင်ပင်၏ အထကကာနှင့် ထပျာ့အထိနထအာင် ရကလု်ပ်ထေားထသာဖျာ။ "လမုထမါ်ရာွ၊ ဇင်ဖျာထရာင်းလ့ုိ၊ ရထဂါင်းချန်ိထကျာင်း၊ လုမည်
ကကံ" (ပပဿနာ)။ စဉ်

ပင်လယ ်ပမစဝ်တိ့ုတင်ွ သာွးလာကျကစ်ားထသာ ထရငှက။် "ဂဂမင်္ဂါပမစဝ်၊ လင်မင်းထကျာ်ကို၊ ရာှကာလ၌၊ ငှကမ်ဇင်ထရာ၊ သားနှင့်လင်
ထလ၊ ကကင်ဖကက်ွဲလ့ုိ အသညး်ဆာပျာ" (ထေားနု)။၂၊ စနန္ဒားမင်းခုိ။ စဉ်

ပင်လယ ်ပမစဝ်တိ့ုတင်ွ သာွးလာကျကစ်ားထသာ ထရငှက။် "ဂဂမင်္ဂါပမစဝ်၊ လင်မင်းထကျာ်ကို၊ ရာှကာလ၌၊ ငှကမ်ဇင်ထရာ၊ သားနှင့်လင်
ထလ၊ ကကင်ဖကက်ွဲလ့ုိ အသညး်ဆာပျာ" (ထေားနု)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပမစန်ားကမ်းစပ်တင်ွး အစလုိုကသ်ာွးလာကျကစ်ားထနတတထ်သာ နှုတသ်းီခပ်ရညှရ်ညှနှ်င့် ထရငှကတ်စမ်ျို း။ "ရကီကကဟ်သမင်္ဂာ၊ ငှက်
ဇင်လမာတိ့ု၊ ဘာသာဘာဝ၊ တထကျာ်ထကျာ်ထလ၊ တန်ွကာကျူးထက၊ ပမူးထပျာ်ကကလ့ုိ" (ပဒုေမ)။ စဉ်

လမ်း။ လမ်းခရးီ။ လမ်းမကကးီ။ လမ်းရညှ။် "ထကကာင်ဇင်းခါထလ၊ ဒွေါရာလမ်းကို၊ မထလျကနုိ်င်" (နတပ်ခင်း)။ "ဘယည်ာထစာင်းလှ
ည့်- ဝန်းရ့ုိကကည့်၊ ကကည့်ပငားတသယွ၊် ရမီဇင်းခါနနန့်၊ ပမဇင်းခါကို၊ ငါဇာပမင်လတထ်တ" (ဓမ္မက)။ (ထတဇာရာမထကျာကစ်ာ 
စတတုခ္ျပ်တင်ွ "ရမီဇင် နန့် ပမဇင်းခါကို ငါဇာပမင်လတထ်တ" (ဓမ္မက)။ (ထတဇာရာမ ထကျာကစ်ာ စတတုခ္ျပ်တင်ွ "ရွီဇဇမင်္ဂာ၊ ဇ င
ဇာဟ၍ူ အများအပပားထရးထုိေးထေားပါသည။် ယခုလညး် ဇင်းခါကကးီ၊ ဇင်းခါထသျှ၊ ဇင်းခါကကးီရာွ၊ ဇင်းခါထချရာွဟ၍ူ ငမိုထ့ဟာင်း
ငမိုန့ယတ်င်ွ အမညတ်င်ွ၍ အထေင်ကရ ကျန်ရှိထနထသးသည။် ) စဉ်

လမ်း။ လမ်းခရးီ။ လမ်းမကကးီ။ လမ်းရညှ။် "ထကကာင်ဇင်းခါထလ၊ ဒွေါရာလမ်းကို၊ မထလျကနုိ်င်" (နတပ်ခင်း)။ "ဘယည်ာထစာင်းလှ
ည့်- ဝန်းရ့ုိကကည့်၊ ကကည့်ပငားတသယွ၊် ရမီဇင်းခါနနန့်၊ ပမဇင်းခါကို၊ ငါဇာပမင်လတထ်တ" (ဓမ္မက)။ (ထတဇာရာမထကျာကစ်ာ 
စတတုခ္ျပ်တင်ွ "ရမီဇင် နန့် ပမဇင်းခါကို ငါဇာပမင်လတထ်တ" (ဓမ္မက)။ (ထတဇာရာမ ထကျာကစ်ာ စတတုခ္ျပ်တင်ွ "ရွီဇဇမင်္ဂာ၊ ဇ င
ဇာဟ၍ူ အများအပပားထရးထုိေးထေားပါသည။် ယခုလညး် ဇင်းခါကကးီ၊ ဇင်းခါထသျှ၊ ဇင်းခါကကးီရာွ၊ ဇင်းခါထချရာွဟ၍ူ ငမိုထ့ဟာင်း
ငမိုန့ယတ်င်ွ အမညတ်င်ွ၍ အထေင်ကရ ကျန်ရှိထနထသးသည။် ) စဉ်

လမ်း။ လမ်းခရးီ။ လမ်းမကကးီ။ လမ်းရညှ။် "ထကကာင်ဇင်းခါထလ၊ ဒွေါရာလမ်းကို၊ မထလျကနုိ်င်" (နတပ်ခင်း)။ "ဘယည်ာထစာင်းလှ
ည့်- ဝန်းရ့ုိကကည့်၊ ကကည့်ပငားတသယွ၊် ရမီဇင်းခါနနန့်၊ ပမဇင်းခါကို၊ ငါဇာပမင်လတထ်တ" (ဓမ္မက)။ (ထတဇာရာမထကျာကစ်ာ 
စတတုခ္ျပ်တင်ွ "ရမီဇင် နန့် ပမဇင်းခါကို ငါဇာပမင်လတထ်တ" (ဓမ္မက)။ (ထတဇာရာမ ထကျာကစ်ာ စတတုခ္ျပ်တင်ွ "ရွီဇဇမင်္ဂာ၊ ဇ င
ဇာဟ၍ူ အများအပပားထရးထုိေးထေားပါသည။် ယခုလညး် ဇင်းခါကကးီ၊ ဇင်းခါထသျှ၊ ဇင်းခါကကးီရာွ၊ ဇင်းခါထချရာွဟ၍ူ ငမိုထ့ဟာင်း
ငမိုန့ယတ်င်ွ အမညတ်င်ွ၍ အထေင်ကရ ကျန်ရှိထနထသးသည။် ) စဉ်

စဉ်

ဇကကမင်္ဂန်လ
ထယာက် စဉ်

လမ်း။ လမ်းခရးီ။ လမ်းမကကးီ။ လမ်းရညှ။် "ထကကာင်ဇင်းခါထလ၊ ဒွေါရာလမ်းကို၊ မထလျကနုိ်င်" (နတပ်ခင်း)။ "ဘယည်ာထစာင်းလှ
ည့်- ဝန်းရ့ုိကကည့်၊ ကကည့်ပငားတသယွ၊် ရမီဇင်းခါနနန့်၊ ပမဇင်းခါကို၊ ငါဇာပမင်လတထ်တ" (ဓမ္မက)။ (ထတဇာရာမထကျာကစ်ာ 
စတတုခ္ျပ်တင်ွ "ရမီဇင် နန့် ပမဇင်းခါကို ငါဇာပမင်လတထ်တ" (ဓမ္မက)။ (ထတဇာရာမ ထကျာကစ်ာ စတတုခ္ျပ်တင်ွ "ရွီဇဇမင်္ဂာ၊ ဇ င
ဇာဟ၍ူ အများအပပားထရးထုိေးထေားပါသည။် ယခုလညး် ဇင်းခါကကးီ၊ ဇင်းခါထသျှ၊ ဇင်းခါကကးီရာွ၊ ဇင်းခါထချရာွဟ၍ူ ငမိုထ့ဟာင်း
ငမိုန့ယတ်င်ွ အမညတ်င်ွ၍ အထေင်ကရ ကျန်ရှိထနထသးသည။် ) စဉ်

၁၊ ထမွးဖွားရာဇာတ။ိ အရပ်။ ချကထ်ကကရာဌာန။ ၂၊ အရင်းခံပဖစပ်ျကမ်ှုကစိ ္တစခု်နှင့် ပတသ်ကသ်ည့် အထကကာင်းအရာ။ 
အချကအ်လက။် အကျို းကိုပဖစထ်ပါ်ထစမည့် အရင်းခံအထကကာင်း။ စဉ်

(သစပ်င်၏) အကိုင်း၊ အခက၊် အခကအ်လကစ်သည။် "လကပံ်ဇုိင်မှာ မ, ကိုယ, ထလ-- --မ, ကို --ယ" (ထတး)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်



.

ဇုိင်း၁ န interim period

ဇုိင်း၂ န of time

ဇုိင်းထချာင်း ကကိ မိမိအတကွ ်အကျို းတစစ်ုံတစရ်ာ ပဖစထွ်ေန်းနုိင်ထစရန် အခွင့်အလမ်းကို တတိတ်ဆိတ ်ထစာင့်ထမျှာ်ထနသည။် long for

ဇုိင်းပပတ် န be deserted

ဇုိင်းပပတခ်ျန်ိ န be deserted

ဇုိင်းပပုတ၁် န လူသကူင်းမ့ဲထသာ အချန်ိကာလ။ be deserted

ဇုိင်းပပုတ၂် ကကိ လူသအူသာွးအလာ ပပတစ်ထဲသာ၊ ကင်းမ့ဲထသာ အချန်ိပဖစသ်ည။် be deserted

ထဇာင်

ထဇာင်၁ စညး် room

ထဇာင်၂ န how

ထဇာင်၃ န effort

ထဇာင်၄ ကကိ မပဖစမ်ထနပုိ၍ အားသန်ွကကို းပမ်းသည။် strive

ထဇာင်၅ န none

ထဇာင်၆ ကကဝိိ absolutely

ထဇာင်ထက၁ န conjunct

ထဇာင်ထက၂ န conjunct

ထဇာင်ဒေန်း န opposite

ထဇာင်နှင့်ပင် ကကိ point

ထဇာင်ပင်၁ န none

ထဇာင်ပင်၂ ကကိ extreme

ထဇာင်ပင်သပင် ကကိ စတိအ်ားထေကသ်န်စာွပဖင့်။ အားသန်ွကကို းပမ်းလျက။် be eager

ကကဝိိ ၁၊ အထူေးကကို းစားအားထုေတလ်ျက။် ၂၊ ကကို းစားပမ်းစား၊ လံုလ့ကကးီစာွပဖင့်။ try

ထဇာင်ပဖစ် န

ထဇာင်မချိ ကကဝိိ extreme

ထဇာင်မထဟာက် ကကဝိိ many

သမ် or

ထဇာင်ရာလား ကကဝိိ extreme

ကကဝိိ without aim or purpose

ကကဝိိ without aim or purpose

ထဇာင်လညး် န none

၁၊ နှစ။် လ။ ထန့ (ဇုိင်း) စသညပ်ဖင့် သတမှ်တပုိ်င်းပခားထေားထသာ အချန်ိကာလ။ "ငါရ့ုိဇိုင်းအချန်ိ၊ မထရာက်သိ"။ ၂၊ အချန်ိကာလ
တစခု်နှင့်တစခု်အကကား။ ကာလ။ ကကားကာလ။ စဉ်

မိမိလုိရာ ကစိထ္ဆာင်ရကွထ်အာင် ပမင်နုိင်မည့်နညး်လမ်း အခွင့်အထရး။ ကစိတ္စခု်ကို ပပမူလုပ်ထဆာင်ရန် သင့်ထလျှာ်ထသာ အချန်ိ၊ 
အခါ။ ချကထ်ကာင်း။ စဉ်

စဉ်

လူသာွးလူလာပပတစ်ထဲသာ အချန်ိကာလ။ "လူသာွးလူလာမဟ၊ိ ဇုိင်းပပတထ်တ အချန်ိမှာ သတထိေားရဖ့ုိလုိပါထရ"။ စဉ်

လူသာွးလူလာပပတစ်ထဲသာ အချန်ိကာလ။ "လူသာွးလူလာမဟ၊ိ ဇုိင်းပပတထ်တ အချန်ိမှာ သတထိေားရဖ့ုိလုိပါထရ"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကယိာကို ထလးနကထ်စရန် တွဲ၍ သုံးထသာ စကားလံုး။ "တရားနာထဇာင်၊ ထေမင်းစားထဇာင်၊ ရခီျို းထဇာင်လားကတထ်မ" စသည။် စဉ်

ဘယလုိ် ဘယလုိ်အထပခအထနရှိသလဲစသညပ်ဖင့် သလုိိ၍ ထမးထသာကကယိာ၌ တွဲ၍သုံးထသာ စကားလံုး။ "ထဇာင်လဲ၊ ဘထဇာင်လဲ" 
စသည။် "သနူာ ဘထဇာင်အငခီအနီ ဟထိရလဲ"။ စဉ်

၁၊ တကက်ကနုိးကကားမှု။ မဆုတမ်နစအ်ားထုေတမ်ှု။ ဝိရယီ။ ၂၊ မပဖစမ်ထနပုိ၍ အားသန်ွကကို းပမ်းမှု။ "ထဇာင်ပင်မပဖစနုိ်င်လား၊ လုပ်
ထကပဖစရ်ဖ့ုိနှင့်ရာ၊ လူရာမထဟာကလ်ား"။ စဉ်

စဉ်
တစဦ်းတစထ်ယာကတ်ညး်ကို ရည၍် ပပဆုိညန်ွးရာ၌ အရင်းခံတွဲ၍သုံးထသာ စကားလံုး။ "ထယာကျ်ားဆုိထက ထဇာင်
တစထ်ယာကတ်ညး်"။ "မမဆုိထက ထဇာင်တစထ်ယာကလ်ညး်မပါ"။ "လူပျို ထမာင်ထလ၊ ထဇာင်တထယာကမ်ျှ၊ မထပါကမ်ထပါ်" 
(ပန်း)။ စဉ်

လံုးလံုး။ လံုးဝ။ အလျင်း(ပဋိထသဓကကယိာနှင့် တွဲစပ်ထသာအခါ ဘာမျှမရှိ၊ မပဖစ၊် မသစိသညပ်ဖင့် အပပည့်အဝပငင်းတယွထ်သာ 
အချတိန်ကသ်ာထေင်သည။် ) စဉ်

ဆကလ်က၍်ထပပာရန်ပဖစထ်သာ စကား။ စကားဆက။် အဆကအ်စပ်ပဖစထ်သာစကား။ "စစထ်တငွမိုက့ ထပမာကဦ်းငမိုက့ိုလားထရ"။ 
"ထဇာင်ထက ထကျာကထ်တာ်ငမိုက့ိုလားထရ"။ "ထဇာင်ထက မဟာပမတမု်နိကိုလားထရ" စသညတ်ညး်။ စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ကိုထေပ်ဆင့်ပပန်လည၍် ညမန်ပပရာ၌ သုံးထသာစကားလံုး။ ၎င်း။ ထုိေ။ ယင်းသိ့ုပဖစထ်တာ်မူလျှင်။ "ထဇာင်ထကရာပဖစထ်က၊ 
တကွစ်လညး်ကကည့်ချင်၊ ငါ့ထံေလာထက၊ ဆရာပမတရုိ်း" (စနန္ဒားဖ့ဲွ)။ စဉ်

ဆန့်ကျင်ဘကစ်ကား။ အတိုကအ်ခံပပုထသာစကား။ ပဋိပက္ခ။ သမူညး်ငါပဖူဆုိထသာ စကာမျို း။ "ထမာင်ပဖူကထဇာင်လ့ုိဆုိထက၊ 
ထမာင်လှက ဒေန်းလ့ုိထပပာထရ"။ စဉ်

တစစ်ုံတစရ်ာကိုထေပ်ဆင့် ပပန်လညည်မန်ပပသည။် ယင်းအတကွ ်ထကကာင့်ပင်လျှင်။ "ငါလျှင်မုိကလ့ုိ်၊ ပဖစရ်တုံကျင်၊ ထဇာင်နှင့်ပင်
ထလ၊ ငါ့လင်ဆံုးမည၊် ဆုိတုံထပ၍" (ရာမ)။ စဉ်

(မိမိကိုယက်ို) ညံ့ဖျင်းမှု စတိအ်ားတကက်ကမှု အားထုေတမ်ှု အားသန်ွကကို းပမ်းမှု တကက်ကနုိးကကားမှုစသညတ်ိ့ု၌ အရင်းခံ၍ တွဲ
ဘကသ်ုံးထသာ စားလံုး။ "မိန်းမကိုပင်၊ မဆင်ပခင်ထက၊ အထေင်မှားလ့ုိ၊ ထယာကျ်ားပမင်ထက၊ ထဇာင်ပင်လညး်မဲွ၊ အလုိလုိလျှင်၊ ရာမ
ဝင်ပဲ" (ဓမ္မသာ)။ "ထယာကျ်ားထတာင်ပင်၊ မဟတုက်ျင်သိ့ု၊ ထဇာင်ပင်ဖျင်းလွန်း" (ပဋါ)။ "သားတစထ်ယကက်ို၊ ဖွားထပမာကက်ျင်
ထက၊ ထဇာင်ပင်ကဆုိံး" (ပဋပါ)။ စဉ်

၁၊ စတိအ်ားထေကသ်န်တကက်ကစာွပဖင့်။ တကတ်ကက်ကကက။ "ပပင်တခံါးကို၊ ပဖူထွေားထယထမာင်၊ ထဆးဂုဏထ်ရာင်ထက၊ ထဇာင်ပင်ရာ
လား၊ တချကလ်မားထက၊ ငခီဖျားထယမှာ၊ မထိေခပဲ" (မုိး)။ ၂ အလန့်ွအလန်ွ။ အထူေးပိုမုိလွန်ကစွဲာ။ "ဇာထဝထယာကဖ်၊ ထဇာင်ပင်ရာ
ထလ၊ လှထပစာ့ွထက၊ ဇာကပင်ဟ၊ူ မင်းဘန်ုးတမှူာ၊ ယကူာရတတ်" (ထဒွေး)။ စဉ်

စဉ်

ထဇာင်ပင်
သထရာ စဉ်

ဤသိ့ုတစစ်ုံတစရ်ာပဖစနုိ်င်ဖွယရ်ာ အထကကာင်းရှိသညဟ် ုထနာင်အနာဂါတက်ာလကို ညမန်ပပရာ၌ သုံးထသာ စကားလံုး။ "ထမွးသည့်
ပီတာ၊ ဖန်ခါခါထလ၊ တားပါလျကပ်င်၊ ထဇာင်ပဖစမ်ညက်ို၊ ဆံပခညရ်ပ်ိမျှ၊ စတိမ်ထေင်လ့ုိ" (ပန်း)။ "ယာဥ်ထကျာပ်မင်းထရမ၊ အလီလီ
ထက၊ ဟန့်လီလျကပ်င်၊ ထဇာင်ပဖစဖ့ုိ်ကို၊ တိ့ုမထေင်လ့ုိ" (ထောနု)။

pronouncement made by 
rayalty စဉ်

အလွန့်အလွန်။ "နွားငယထ်ရထသာကင်တသ်ကဲ့သိ့ု) ပမင်ချင်စတိပ်ပင်းပပထသာအားပဖင့်။ "ကိုယပုိ်င် ဆင်းရုပ်ဝါကို၊ ပမင်ချင်ပါ ထဇာင်
မချိ" (ကသုတု)။ စဉ်

အများအပပား။ မညထ်ရွ့မညမ်ျှဟ၍ူ မထရတကွနုိ်င်ထအာင် များပပားစာွ။ "ထမာင်ပဖူမှာ တန်းကားထဇာင်မ ထဟာကရ်ခထရ"။ စဉ်

ထဇာင်မထဟာက်
ထက

သိ့ုတညး်မဟတုလ်ျှင်။ (ထရးှ) နာမ်ကိုတားပမစ၍် ထနာက်နာမ်ကိုထဖာ်ညမန်းလုိထသာ စကား။ "ထဇာင်မထဟာကထ်က၊ ဝဲပခုတရ်ာ
လား" (ထောနု)။ "ခူနာမာ ထဟာကက်၊ ရယီန်ုနာလား"။ စဉ်
၁၊ စတိအ်ားထေကသ်န်တကက်ကစာွပဖင့်။ တကတ်ကက်ကကက။ "ပပင်တခံါးကို၊ ပဖူထွေားထယထမာင်၊ ထဆးဂုဏထ်ရာင်ထက၊ ထဇာင်ပင်ရာ
လား၊ တချကလ်မားထက၊ ငခီဖျားထယမှာ၊ မထိေခပဲ" (မုိး)။ ၂ အလွန့်အလွန်။ အထူေးပုိမုိလွန်ကစဲာွ။ "ဇာထဝထယာကဖ်၊ ထဇာင်ပင်ရာ
ထလ၊ လှထပစာ့ွထက၊ ဇာကပင်ဟ၊ူ မင်းဘန်ုးတမှူာ၊ ယကူာရတတ်" (ထဒွေး)။ စဉ်

ထဇာင်လားဇမ်း
လား

၁၊ မညသ်ည့်အရာကိုမျှ တကိျစွဲငမဲစာွ ဦးတညပ်ခင်းမရှိဘ ဲအလဲအလှယအ်ားပဖင့်။ ဟိုနှယသ်ညနှ်ယ။် ဟိုလုိလုိ သညလုိ်လုိ။ ၂၊ 
အထချအတင် ပငင်းခံုထသာအားပဖင့်။ စဉ်

ထဇာင်လားဒေန်း
လား

၁၊ မညသ်ည့်အရာကိုမျှ တကိျစွဲငမဲစာွ ဦးတညပ်ခင်းမရှိဘ ဲအလဲအလှယအ်ားပဖင့်။ ဟိုနှယသ်ညနှ်ယ။် ဟိုလုိလုိ သညလုိ်လုိ။ ၂၊ 
အထချအတင် ပငင်းခံုထသာအားပဖင့်။ စဉ်

ထနာကက်ကယိာကို ပဓါနထေား၍ ထရှ့ကကယိာပုဒ်ေကို ဝိထသသနသထဘာသုံးထသာ စကားလံုး။ "ကကည့်ချတီမူ၊ ဆရာပမတက်ို၊ ထဇာင်
လညး်ပမင်းချီ" (ဓမ္မက)။ စဉ်



.

န none

ထဇာင်သာ န conjunct

ထဇာင်း န ၁၊ ထဘးဖကအ်ရပ်။ ၂၊ အလျားလုိက ်ထထောင့်ပဖစထ်နထသာ နံထဘးသား။ horizontal

ထဇာင်းကွဲ န ထပမအိုးပခမ်းကွဲ အပုိင်းအစများ။ potaherd

ထဇာင်းပခမ်းကွဲ န ထပမအိုးပခမ်းကွဲ အပုိင်းအစများ။ potaherd

ထဇာင်းပခမ်းပ့ဲ န ထပမအိုးပခမ်းကွဲ အပုိင်းအစများ။ potaherd

ထဇာင်းထေ နဝိ bevel

ထဇာင်းထေက် နဝိ sharp

ထဇာင်းသမ်ိး ကကိ ပစည္း်တစစ်ုံတစခု်၏ ခကျွေန်ထေကထ်နထသာ အနားကို ထချာထမာထအာင်လုပ်သည။် ထထောင့်သမ်ိးသည။် keep

ဇတ်

ဇတက်နဲ ကကဝိိ suddenly/quickly

ဇတက်ရက် ကကဝိိ ရုတက်နဲ။ ခဏချင်းအားပဖင့်။ မထမှာ်လင့်ပဲ အားပဖင့်။ suddenly/quickly

ဇတတ်တ် ကကဝိိ တခဏချင်း။ ချကခ်ျင်း။ immediately

ဇာတ၁် န kind

ဇာတ၂် န drama/play

ဇာတက် ကကိ အငငိမ့်၊ ဝတ္ုဇာတလ်မ်းစသည ်ကပပသည။် perform a play

ဇာတထ်ကာင် န ဇာတ၊်  ဝတ္ု ရုပ်ရင်ှစသညတ်ိုတ့င်ွ သရုပ်ထဆာင်ပါဝင်သ။ူ character

ဇာတက်ကးီ၁ န အမျို းအားပဖင့် ပမင့်ပမတသ်။ူ High-born

ဇာတက်ကးီ၂ ကကိ အမျို းအားပဖင့် ပမင့်ပမတသ်ည။် High-born

န

ဇာတထ်ကကာင် န လူဗုိလ်ထဲေသို ့ရရဲဝ့ံဲဝ့ံ မတိုးရမဲဝင်ရပဲဖစထ်နထသာအားပဖင့်။ ထကကာကသ်လုိလုိ လန်သ့လုိ လန်ထိ့ေတထ်တထွဝ၍။ be indecisive

ဇာတ ်ထကကာင်း န ဇာတဝ်တ္ု စသညတ်ိုတ့င်ွ ပါဝင်ထသာအပဖစအ်ပျက။် ဇာတဝ်တ္ုစသညတ်ိုတ့င်ွ အစဥ် အတိုင်းပါဝင်ထသာ အထကကာင်းအရာ။ scenario

ကကိ အပဖစအ်ပျကအ်ထကကာင်းအရာ စသညမ်ျားကို အကန်ုသရိှိသည။် know about everything

ကကိ ပဖစပ်ျကခ့ဲ်သမျှထသာ အထကကာင်းအရာစသညတ်ိုက့ို ထနာကထ်ေပ်တဖန် ထပပာပပသည။် scenario

ဇာတက်ကမ်း န ဇာတက်ရာတင်ွမဖွယမ်ရာ အပမင်မထတာ်ပါဝင်ထသာ အခန်း။ rough and tough story

ဇာတက်ကွ် န ၁၊ ဇာတ၊် ၂၊ဝတ္ုစသညတ်ိုတ့င်ွ ပါဝင်ထသာအပုိင်း။ ကဏ္ဍ။ ၂၊ အပဖစအ်ပျကအ်ထကကာင်းအရာ။ plot of play

ဇာတခ်င်း၁ ကကိ ဝတ္ု ဇာတလ်မ်းတစခု်ခုကို ထနရာတကျ စစီဉ်ပပသည။် stage or present a play

ဇာတခ်င်း၂ န တစစ်ုံတစခု်၏ အပဖစအ်ပျကအ်ထကကာင်းအရာ။ present a play

ဇာတခံု် န အငငိမ့်ပဲွသဘင်ကပပရာ စင်ပမင့်။ stage

ဇာတစ်ကား န ပပတပ်ပတသ်ားသား တကိျသညမ်ဟတုထ်သာ စကားလံုး။ အတညမ်ပပုထလာကထ်သာစကား။ traditional dialogues

အက္ခရာစဉ်

ထဇာင်လညး်
ခက်

ထရှ့မတိုးသာ ထနာကမ်ဆုတသ်ာ။ များစာွထသာအခကအ်ခဲနှင့် ကကုထံတွ့ထနရပခင်း။ ခဲယဥ်းပခင်း။ မလွယက်ပူခင်း။ ငငိုပငင်ဖွယပ်ဖစ်
ပခင်း။ "နှမနှင့်ထမာင်၊ ထနာင်ဘန်ုးထခါင်ထကကာင့်၊ ထုိေထဇာင်လညး်ခက၊် မသာွးဖယထ်ရာှင်၊ ဓါးထငွထရာင်ထကကာင့်၊ ထဇာင်လညး်ခကလ့ုိ်" 
(ပန်း)။ စဉ်

ဆကလ်က၍်ထပပာရန်ပဖစထ်သာ စကား။ စကားဆက။် အဆကအ်စပ်ပဖစထ်သာစကား။ "စစထ်တငွမိုက့ ထပမာကဦ်းငမိုက့ိုလားထရ"။ 
"ထဇာင်ထက ထကျာကထ်တာ်ငမိုက့ိုလားထရ"။ "ထဇာင်ထက မဟာပမတမု်နိကိုလားထရ" စသညတ်ညး်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁ ထေကပ်မကထ်သာ(သင်းဓုန်းဓါးကဲ့သိ့ု) အနားထစာင်းရှိထသာ ထကျာက၊် ဓါး၊ ဝါးစသည။် "ထကျာကထ်ဇာင်း၊ ဓါးထဇာင်း၊ ဝါးပခမ်း
ထဇာင်း"။ စဉ်

မတုံးထသာ အသာွး။ ပမထသာအသာွးရှိထသာ။ (ပမား၊ ဓါးစသည။် ) စဉ်

စဉ်

ရုတတ်ရက။် ပဖုတခ်ျညး်။ အထဆာတလျင်။ တမုဟတုခ်ျင်း။ ပဗုန်းကနဲ အားပဖင့်။ အမှတမ်ထေင်ပဖစထ်ပါ်ထသာအားပဖင့်။ "ထမှာက်
သန်ွဖိတလ်တ၊် ဝတအ်ထေညမှ်ာ၊ ရလီျှင်စတွထ်က၊ ဇတက်နဲသာ၊ ထေငပီးခါမှ" (ထောနု)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ သတ္တဝါတိ့ု၏ ထရာကရ်ှိရာ ရရှိရာဘဝ။ ၂၊ ဘိုးထဘး ဘဘီင်တိ့ုမှဆက၍် ဆင်းသကလ်ာထသာ ထဆွမျို းအစဥ်အဆက။် အမျို း
အနွယ။် (မင်းမျို း၊ သကူကယမ်ျို း၊ သဆူင်းရမဲျို း၊ ပုဏားမျို းစသည။် ) စဉ်

ဘရုားထလာင်းအတတိဘ်ဝက ပဖစပ်ျကခ့ဲ်ထသာ အထကကာင်းအရာ (ဝတ္ု ဇာတလ်မ်းစသည ်ကပပသည။် ။ ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဇာတက်ကးီဆယ်
ထစာင်

၁၊ ထတမိ။ ၂၊ ဇနက။ ၃၊ သဝုဏသာမ။ ၄၊ ထနမိ။ ၅၊ မထဟာ်သဓါ။ ၆၊ ဘရူဒိေတ်(နဂါးမင်း)။ ၇၊ စန္ဒကမုာရ။ ၈၊ နာရဒေ။ ၉၊ ဝိဒူေရ။ 
၁၀၊ ထဝသန္တရာ ဟ၍ူ ဇာတဝ်တ္ု  ဆယခု်ပါဝင်ထသာ စာအပ်ု။ ၂၊ ယင်းပုဂ္ိုဂ လ်ဆယဦ်းတိ့ု၏ ဘွ့ဲအမည။်

name of jataka stories 
relating ten of the 
previous lives of 
Gautama Buddha စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဇာတ ်ထကကာင်း
တွိ့ စဉ်

ဇာတ ်ထကကာင်း
ပပန် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ဇာတစ်းီ န actor/actress

ဇာတစ်င် န ပဲွလမ်းသဘင်ကပပရာ စင်ပမင့်။ stage

ဇာတစ်ုံခင်း ကကိ stage or present a play

ဇာတဆ်င် ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာပဖစပ်ျက ်သညနှ်င့်တထူအာင်ဖန်တးီ ပပုလုပ်ပပသည။် perform a play

ဇာတဆဲွ် ကကိ auction sale

ဇာတည်မန်း န အခန်းကဏ္ဍအလုိက ်ကပပနုိင်ရန် အနုစတိ ်ထရးသားထေားချက။် scenario

ဇာတတ်ီ န nationality

နဝိ မျို းရုိးဇာတထိကာင်းပမတထ်သာ။ အမျို းထကာင်းသားပဖစထ်သာ။ big born

နဝိ pure

ဇာတတ်ူ န မျို းရုိးဇာတစ်သည ်တသူ။ူ one’s own kind

ဇာတထ်တာ်ကကးီ န drama

ဇာတတ်ိုက် ကကိ ဇာတစ်သညက်ပပရန် အတကွ ်ဇာတသ်မားတို ့ကကို တင်ထလ့ကျင့်သည။် rehearse

ဇာတထု်ေတ် န မိမိတို၏့ ဇာတအ်မျို းအနွယမှ် ပယထု်ေတခံ်ရသည။် remove

ဇာတထု်ေပ် န အပဖစအ်ပျကက်ိုထနရာတကျ ကပပထသာ ဇာတ၊် ဝတ္ုစသည။် story

ဇာတထွ်ေက် ကကိ မိမိတို၏့ အစဉ်အလာအယဝူါဒေကိုစန်ွ၍့ တပခားလူမျို းတို၏့ အယဝူါဒေကို ခံယလုိူကသ်ည။် none

ဇာတထ်ပါင်း ကကိ meet

ဇာတပ်ျက၁် ကကိ outcaste

ဇာတပ်ျက၂် န မိမိတို၏့ ထံုေးတမ်းဓမ္မတာအယဝူါဒေကို လုိကန်ာပခင်းမပပုပဲထနသ။ူ outcaste

ဇာတပဲွ်၁ န ဇာတသ်မားတိုက့ပပရာ အခန်းအနား။ သဘင်။ theater

ဇာတပဲွ်၂ ကကိ ဇာတသ်မားတိုက့ပပရာ အခန်းအနားငပီးဆံုးသည။် ဇာတသ်မ်ိးသည။် end

ဇာတရ်ှုး န ဇာတက်ို အလွန်အကကျွေ ံဝါသနာပါသ။ူ hobby in drama

ဇာတရ်ညလ်ည် ကကိ ဇာတ၊် ဝတ္ု၌ ပါဝင်ထသာ အပဖစအ်ပျကစ်သညအ်ခန်း၊ ကဏ္ဍများ ကို ထကာင်းစာွနားလညသ်ည။် သရိှိသည။် comprehend

ဇာတရ်ညဝ် ကကိ ဇာတသ်ဘင်၌ အထတွအ့ကကုံများသည။် have many practice

ဇာတရံု် န ဇာတက်ပပရာ ထနရာ။ အထဆာကအ် အုံ။ theater

ဇာတရ်ွဲ ့ န

ဇာတရ်ှုပ်၁ ကကိ ပဖစပ်ျကပံု်၊ အထကကာင်းအရာ၊ လုပ်ထဆာင်ချကစ်သညတ်ို ့အထရာထရာအ ထနှာထနှာ၊ ထထွေးထရာယကှတ်င်ရှိသည။် mix

ဇာတရ်ှုပ်၂ န ယင်းသို ့ထထွေးထရာယကှတ်င်ရှိ၏ အပဖစ။် mix

ဇာတရ်မင် န ၁၊ ရယရ်မင်ဖွယရ်ာ ကကပထသာဇာတ။် ၂၊ ဖျတလ်တက်းူလူးဆကသ်ယွမ်ှု ထကာင်းထကာင်းပဖင့် ကပပထသာဇာတ။် comedy

ဇာတလုိ်က် န ရုပ်ရင်ှ၊ ဇာတ၊် ဝတ္ုတိုတ့င်ွ လုိရင်းအပဖစ ်သရုပ်ထဆာင်ပါဝင်သ။ူ actor/actress

ဇာလမ်း န ဇာတ၊် ဝတ္ုစသညတ်ိုတ့င်ွ ပါဝင်ထသာ ပဖစပ်ျကပံု် အထကကာင်းအရာ။ scenario

၁၊ ဇာတ၊် ဝတ္ု သဘင်စသည့် ကပပရာတိ့ုတင်ွ အခန်းအလုိကပ်ါဝင်၍ ဦးစးီထခါင်းထဆာင်သ။ူ ၂၊  ဇာတဝ်တ္ု ကပပရာ၌ အပူအထဆွး
အလွမ်းခန်းတိ့ုတင်ွ ပါဝင်ထသာ ထနာကပုိ်င်းမင်းသား မင်းသမီးစသည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ပဖစပ်ျကခ့ဲ်သမျှထသာ အထကကာင်းအရာစသညတ်ိ့ုကို ကကမ်းကျန်ပခင်းမရှိထအာင် ထပပာပပသည။် "ဇာတစ်ုံထတခွင်းလုိကပ်ါလ့ုိ၊ ပဘာ
လကတ်င်ွး သင်ွးဆကလုိ်ကပ်ပတယ်" (ကခုျင်း)။ စဉ်

စဉ်

၁၊ တစထ်ယာက ်နှစထ်ယာကစ်သညပ်ဖင့် တာဝန်ယကူာ ကပပထစသည။် ၂၊ ဇာတသ်ဘင်ကို ထလလံစနစပ်ဖင့် ထစျးငပိုင်ထပး၍ (ဆဲွ) 
ယသူည။် စဉ်

စဉ်

မျို းရုိးဇာတ။ိ အမျို းဇာတ။် အမျို းအနွယ။် (ဇာတိ=ပါ) စဉ်

ဇာတတ်ီ
ထကာင်း၁ စဉ်

ဇာတတ်ီ
ထကာင်း၂

(ကကျွေ ဲနွား) မျို းထကာင်းမျို းသန့်ပဖစထ်သာ။ အမျို းထကာင်းပဖစထ်သာ။ "မင်းရ့ုိကကျွေမဲ(နွားမ) ဇာတတ်ထီကာင်းပဖစ ်လ့ုိ 
ထကာင်းထကာင်းသားထွေန်းထရ၊ န့ုိလညး်ရထရ"။ စဉ်

စဉ်

၁၊ (ထတ၊ ဇ၊ သ၊ု ထန၊ မ၊ ဘ၊ူ စန်၊ နာ၊ ဝိ၊ ထဝဟထူသာ) ဇာတက်ကးီတစဆ်ယတ်င်ွပါဝင်ထသာဇာတ။် ဝတ္ု ။ ၂၊ ယင်းဇာတ ်ဝတ္ု
ပါဝင်ထသာ စာအပ်ု။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
မညဝ်ါပဖစခ့ဲ်ထကကာင်းစသညပ်ဖင့် အတတိ ်ပစ္ု ပ္ပန်နှစတ်န်တိ့ုပဖင့် အထပါင်းစပ်ထဟာကကားသည။် ၂၊ ထနာကဆံု်းတင်ွ တဖန်ကကုကံကို က်
သည။် ဆံုမိသည။် စဉ်

၁၊ မိမိတိ့ု၏ ထံုေးတမ်းဓမ္မတာအယဝူါဒေကို လုိကန်ာပခင်းမပပုပဲထနသည။် ၂၊ ဇာတသ်မားတိ့ု မသင့်တင့်၍ တစက်ွဲတစပ်ပားစပီဖစသ်ာွး
သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဇာတလ်မ်း၏အနှစသ်ာရကို ထဖာ်ထုေတသ်ကီုံးထရးသားထေားထသာ သာချင်း၊ လကမင်္ဂာ၊ ရတ၊ု ရန်၊ သခီျင်း၊ စသညမ်ျား။ "ဇာတထ်ရွ့
ထကညညံ၊ံ သာပခင်းသကံို၊ ကကားပပန်လတထ်က"။

lyrics written for an 
episode in a classical 
Myanmar drama စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ဇာတဝ်င် ကကိ none

ဇာတသ်မား န ဇာတသ်ဘင်သည။် သဆုိီကခုန်ခုန်မှုပဖင့် အသကထ်မွးသ။ူ performer

ဇာတသ်မ်ိး ကကိ end/finish

ဇာတသ်ာွး န ဇာတ၊် ဝတ္ုစသညတ်ိုတ့င်ွပါဝင်ထသာ ပဖစပ်ျကပံု်၊ အထကကာင်းပခင်းရာတို၏့ အနုစတိခ်န်ခဲွ့မှု အစအီစဥ်။ scenario

ဇာတသ်င်ွး ကကိ ယုံကကညသ်ကဝ်င်မှု စသညတ်ိုပ့ဖင့် တစစ်ုံတစခု်ထသာအမျို းဇာတထဲ်ေသို ့သမ်ိးသင်ွးသည။် none

ဇာတသ်မ်ွး န ရယရ်မင်ဖွယရ်ာ ကပပတတထ်သာ ဇာတ။် ဟာသ။ comedy

ဇန်

ဇံဘထလာင် န date plant

ဇန်၁ ကကိ အသင်ွအပပင် တသူထယာင်ရှိသည။် similar

ဇန်၂ န အသင်ွအပပင်၊ ပံုပန်းသဏ္ာန်၊  အထရာင်အဆင်း၊  အရညအ်ထသးွစသည။် feature

ဇန်တ၁ူ ကကိ similar

ဇန်တ၂ူ န အသင်ွအပပင်၊ အထရာင်အထသးွစသည့် တစမ်ျို းတညး်ပဖစထ်သာ အရာ။ similar

ဇန်တဆူင်၁ န အသင်ွအပပင်၊ အထရာင်အထသးွစသည့် တစမ်ျို းတညး်ကဲ့သိုပ့ဖစသ်ည။် similar

ဇန်တဆူင်၂ န အသင်ွအပပင် အထရာင်အထသးွစသည့် တစမ်ျို းတညး်ပဖစထ်သာ အရာ။ similar

ဇန်တရုိူးမှား န အလွန်တထူသာအပဖစ။် similar

ဇန္နဝါရလီ န January

ဇမ္မ သငပီ န ၁၊ စားရထသာအသးီတစမ်ျို း။ ၂၊ ထတာင်ကကျွေန်း၏ အမှတအ်သားပဖစထ်သာ သစပ်င်ကကးီ။ rose apple

ဇမ္ူဒီေပါ န ပမင့်မုိရထ်တာင်၏ ထတာင်ဘကတ်င်ွရှိထသာ ဇမ္ူသထပပပင် ထပါကထ်ရာကရ်ာ အရပ်။ ထပါကထ်ရာကရ်ာ ကကျွေန်း။ ထတာင်ကကျွေန်း။ south island

ဇမ္ူဒိေပ် န ပမင့်မုိရထ်တာင်၏ ထတာင်ဘကတ်င်ွရှိထသာ ဇမ္ူသထပပပင် ထပါကထ်ရာကရ်ာ အရပ်။ ထပါကထ်ရာကရ်ာ ကကျွေန်း။ ထတာင်ကကျွေန်း။ south island

ဇမ္ူရစ် န ဇမ္ူသထပပသးီမှည့်သကဲ့သို ့နီထထွေးညို ထမှာင်ထသာ အထရာင်ရှိထသာ ထရမတစမ်ျို း။ gold

ဇမ်း

ဇမ်း န

ဇမ်းပခင်း န alternate

ဇမ်းစကား န slang

ဇမ်းဆင်ငခီ န alternate

ဇမ်းတတမ်၁ နဝိ

ဇမ်းတတမ်၂ န

ဇမ်းပွတ် န emery

ဇမ်းလကမင်္ဂာ န verse

လူမျို းဇာတတ်စခု်မှ အပခားလူမျို းဇာတတ်စသ်ိ့ု ကးူထပပာင်းသည။် "ကလုားဇာတက် ဟနိ္ဒ ဇာတက်ို ဝင်ထရ"။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

၁၊ ထသဆံုးသည။် "ခန္ဓာဇာတသ်မ်ိး ထအးငငိမ်းပခင်းကို ထရာကထ်လသတညး်"။ ၂၊ ဇာတ ်ပဲွသဘင်စသညတ်ိ့ုငပီးဆံုးသည်။ ၃၊ 
တစစ်ုံတစခု်ထသာရင်ှပပုပဲွ နားထွေင်းပဲွစသည ်ငပီးဆံုးသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထေန်းပင်၊ အန်ုးပင်မျို းအဝင် အသးီခပတသ်းီ၍သးီသည့် အပင်တစမ်ျို း။ စွံပလံွပင်။ "ပပည့်ဝထုိေထနာင်၊ ဇံဘထလာင်လညး် ၊ ထတာၚ
ထတာင်ငမိုင်ဖျား၊ လွန်ထပါများလျက်" (ထွေန်းတိ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အသင်ွအပပင်၊ အထရာင်အထသးွစသည့် တစမ်ျို းတညး်ကဲ့သိ့ုပဖစသ်ည။် "ကားနှင့်၊ ဇန်တ၊ မိမှာထေားထက၊ ခွာညင်ှးပဖူ" (ထတး)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အဂမင်္ဂလိပ်လတစဆ်ယ့်နှစလ်တိ့ုတင်ွ ပထေမဆံုးပဖစထ်သာ လ။ (လိပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ အထကကာင်းအရာတစခု်ခုကို ကဗျာ၊ လကမင်္ဂာစသညတ်ိ့ုပဖင့် စတိဝ်င်စားဖွယပ်ဖစထ်အာင် လတတ်ထလာ အာဝဇ္ဇန်းဥာန်ပဖင့် မဆုိင်း
မတွ(စကားကို) စကီာပတက်ုံး ထပပာဆုိနုိင်စမ်ွး။ ၂၊ ကာရန်ပဖင့်စပ်ဆုိထသာ လကမင်္ဂာတစမ်ျို း။ အဖ့ဲွအန့ဲွတစမ်ျို း။ ၃၊ အပျို ၊ လူပျို တိ့ု 
ချစတ်င်းထနှာရာတင်ွ အချအီချသဆုိီထလ့ရှိသပဖင့် အချစစ်မ်းသည့်သထဘာ 'စမ်း' မှ 'ဇမ်း' ပဖစလ်ာပခင်းကဗျာ၊ 
လကမင်္ဂာ၏ပရယိာယတ်စမ်ျို း။ (ပဲယာသူ- 'ပဲပွင့်ပန်၊ ပန်ပါလီလား။ ပဲသးီစား၊ စားပါလီလား'။ ထမာင်ရန်ထအာင်- 'ပဲပွင့်ပင်၊ 
တစလံ်ဆံပင်၊ တိုခထရလညး်၊ ထချာနှမ။ ပဲထရထသာက၊် အာထပခာကထ်တလညး်၊ ထချာနှမ။ ပဲသးီစား၊ လယာ(လျှာ)၊ ပါးထရလညး် 
ထချာနှမ။ "ရမ်းငဗဲသထူယာင်၊ လူပံုဖမ်းဗျာယ၊် ဇမ်းမထပပာထက့"။

be able to express 
thoughts and feelings 
clearly စဉ်

အထကကာင်းအရာတစခု်ခုကိုအခံ၊ အအပ်ုကာရတံိ့ုပဖင့် မိမိတိ့ု၏လုိလားချကက်ိုဖ့ဲွန့ဲွကာ (မိန်းမ- ထယာကျ်ား) အထချအတင်၊ 
အငပိုင်အဆုိင်သဆုိီပခင်း။ ၂၊ ဇမ်း၊ လကမင်္ဂာစသညတ်ိ့ုပဖင့် ဖ့ဲွန့ဲွသဆုိီပခင်းစသည။် စဉ်
ကဗျာ လကမင်္ဂာစသသညတ်ိ့ုပဖင့် ဖ့ဲွန့ဲွကာ မိန်းမနှင့်ထယာကျ်ား (အပျို နှင့်လူပျို ) ချစတ်င်းထနှာ၍ တစလှ်ည့်စ ီအချအီချထပပာဆုိထသာ
အရာ။ စကား။ "ပျို လူပျို ထလ၊ ထုိေဘဝပဖင့်၊ နှမတစလှ်ည့်၊ ညည့်သန်ထခါင်မှာ၊ ထမာင်တစလှ်ည့်လျှင်၊ ဖ့ဲွန့ဲွသခံျို ၊ တနှူစက်ိုယထ်လ၊ 
လူပျို စကား၊ ထပပာကကပခင်းရာ၊ ဇမ်းလကမင်္ဂာနှင့်" (ထောနု)။ စဉ်

ဇမ်းဆင်ငခီသည ်အခကျွေအဲန့ဲွ ခန့ဲမှုလညး်ပါသပဖင့် ပရယိာယမ်ာယာဆင်ကာ အပျို  လူပျို တစလှ်ည့်စ ီဆင်ထပခဆင်လကထု်ေတက်ာ 
အချအီချ ထပပာဆုိမှု။ "ထမဖ့ဲွထမာင်ဖ့ဲွ၊ နှစက်ိုယခ်ျဲ့လ့ုိ၊ တစလှ်ည့်စစီ၊ီ ဇမ်းဆင်ငခီနှင့်" (ပန်း)။ စဉ်
အထကကာင်းအရာတစခု်ခုကို ကဗျာ၊ လကမင်္ဂာစသညတ်ိ့ုပဖင့် စတိဝ်င်စားဖွယပ်ဖစထ်အာင် လတတ်ထလာ အာဝဇ္ဇန်းဥာန်ပဖင့် မဆုိင်းမ
တ စကီာပတက်ုံး ထပပာဆုိနုိင်စမ်ွးရှိထသာ။ (ထယာကျ်ား မိန်းမစသည။် ) "ဤငမိုရ့ာွတင်ွ၊ မာယာခပမ်းထက၊ ဇမ်းတတမ်ထလ" 
(လွမ်း)။

be clever in 
conversation စဉ်

ယင်းသိ့ု စကီာပတက်ုံး ထပပာဆုိနုိင်စမ်ွးရှိသ။ူ(ဇမ်းကိုများထသာအားပဖင့် ထတာင်ယာထတာနှင့် လယထ်တာတိ့ုတင်ွ ထပပာထလ့ရှိကက
သည။်)

be clever in 
conversation စဉ်

မီးသင်းတုံးထကျာကနှ်င့် ဂျစပ်ဆမ်ဟထုခါ်ထသာ တင်ွးထွေကပ်စည္း်ထရာကကတိထ်ေားသည့် ထကျာကမ်ှုန့်။ "ထစျးထတာ်ထူေးပခား၊ ဇမ်း
ပွတက်ိုင်ထက၊ တိုကဆုိ်င်များတင်ွ၊ အဝတအ်စား၊ လုိချင်ရာကို၊ ဝယက်ာဝတထ်က" (ပဒေ)။ စဉ်
ဇမ်းဖ့ဲွန့ဲွစပ်ဆုိမှုသည ်လကမင်္ဂာသာွးသကသ်ကခ်ျညး်မဟတုထ်တာ့ဘ ဲလကမင်္ဂာကာရန်လညး် မလွတလ်ပ်ထသာ သထဘာရှိပါသည။် ထ့ုိေ
ထကကာင့် ဇမ်းဖ့ဲွန့ဲွစပ်ဆုိမှုကို လကမင်္ဂာနှင့်တွဲဆက၍် 'ဇမ်းလကမင်္ဂာ' ဟထုခါ်ထဝါ်သုံးစွဲခံခ့ဲရသည့် ကဗျာတစမ်ျို း။ 'ပပူထပါကတ်ခံါး၊ ဝဲ
လကျ်ားတင်ွ၊ ထမာင်နံှနှစပ်ါး၊ ဇမ်းလကမင်္ဂာနှင့်၊ မာယာထနှာလ့ုိ၊ စကားထပပာဟန်" (ထောနု)။ စဉ်



.

ဇမ်းသာပခင်း န

ဇိမ့်

ဇိန်ဇီ့ န scrab beetle

ဇိမ် န လူသုံးထဆာင်အပ်၊ ခံစားအပ် လုိလားအပ်ထသာပစည္း်တိုနှ့င့် ပပည့်စုံပခင်း။ luxury

ဇိမ်ခံ ကကိ ပူပင်ထကကာင့်ကကမှု၊ စိုးရမ်ိမှုမရှိပဲ ထအးထအးထဆးထဆး သုံးထဆာင်ခံစားထနသည။် စညး်စမ်ိခံသည။်

ဇိမ်ယူ ကကိ ၁၊  ကာလပမင့်လျှာစားစာွ စညး်စမ်ိခံသည။် ၂၊ အချန်ိကာလ ကကာထညာင်းထအာင်လုပ်သည။်

ဇံု

ဇံု န နယပ်ယခ်ရုိင်တင်ွ အသးီအနံှထွေကန်ှုန်း အနညး်အများစသညတ်ိုက့ို သတမှ်တထ်ေားထသာ ထနရာထဒေသ။ zone

ဇံုနယ် န zone

ဇုန်ဒေတ် န Senior General

ဇုန်ထပါက် ကကိ gallop

န fudge

ဇုိ ့

ဇုိ၁့ စညး် we

ဇုိ၂့ စညး် how

ဇုိ၃့ န compare

ဇုိး ကကိ agitate

ဇုိးကနဲ ကကဝိိ ရုတတ်ရက။် အလျှင်အပမန်။ suddenly/quickly

ဇုိးဇက် ကကဝိိ သကွသ်ကွလ်ကလ်က။် အလျှင်အပမန်။ ရုတတ်ရက။် suddenly/quickly

ဇုိးတိုက် ကကိ agitate

ဇုိးဇုိးဇကဇ်က် ကကဝိိ သကွသ်ကွလ်ကလ်က။် အလျှင်အပမန်။ ရုတတ်ရက။် suddenly/quickly

ဇဲွ

ဇဲွ န တစစ်ုံတစခု်ထသာအလုပ်ကို ငမဲပမံခုိင်ခ့ံစာွ စတိအ်ားမထလျာ့ပဲ လုပ်ထဆာင်ပခင်း။ perseverance

ကကိ စတိရ်ညှလ်ကရ်ညှ ်စွဲစွဲငမဲငမဲ မယတုမ်ထလျာ့ပဲ စတိအ်ားထေကသ်န်စာွ လုပ်ထဆာင်သည။် be persevering

ဇဲွနန်ပဲ့နန် ့ န တစစ်ုံတစခု်ထသာအလုပ်ကို ငမဲပမံခုိင်ခ့ံစာွ စတိအ်ားမထလျာ့ပဲ လုပ်ထဆာင်ပခင်း။ zeal and zest

ဇဲွလံုလ့ ကကိ တစစ်ုံတစခု်လုပ်ထဆာင်ရာ၌ မပဖစမ်ထန မငပီးမထန ပုိ၍အားသန်ွကကို းပမ်းသည။် perseverance

ဇဲွသန်လကသ်န် ကကိ စတိရ်ညှလ်ကရ်ညှ ်စွဲစွဲငမဲငမဲ မယတုမ်ထလျာ့ပဲ စတိအ်ားထေကသ်န်စာွ လုပ်ထဆာင်သည။် be persevering

ဇွတ်

ဇွတ် ကကဝိိ သတူစပ်ါးအလုိနှင့် ဖီလာဆန်က့ျင်လျက။် နုိင်ထေကစ်းီနင်း။ မတရားသပဖင့်။ ဆီးတားမရပဲ။ forcibly/stubbornly

ဇွတတ်ိုက် ကကဝိိ တားမရဆီးမရ ကကမ်းကကုတရ်ကစ်ကစ်ာွ။ ဖိနိှပ်ညဉ်ှးပန်းလျက။် နုိင်လုိမင်းထေက။် forcibly/stubbornly

အထကကာင်းအရာတစစ်ုံတစခု်ကို အခံအပ်ုကာရန်တိ့ုပဖင့် အပခားကဗျာထေကသ်ာလွန်ထကကာင်း ထဖါ်ပပဖ့ဲွဆ့ုိသည့် ကဗျာတစမ်ျို း။ ဇမ်း
သဆုိီမှုသည ်ဂီတသပံါထသာ သာချင်းသဆုိီမှုနှင့်လညး် လံုးဝမတထူစကာမှု၊ ထုိေသာချင်းစပ်ဆုိပံုသဏာ္န်နှင့်လညး် စပ်ဟပ်ထလရာ
ကား၊ ဇမ်းနှင့်သာချင်းကိုစပ်၍ 'ဇမ်းသာပခင်း' ဟ ုထခါ်ဆုိကကသည။် 'ဇမ်းသာပခင်းနှင့်၊ သတင်းလာထပပာ၊ ထမာင်ဆုိထက၊ ပျို ကို
ကကို ကထ်က၊ ချစထ်ယာင်ကားထလ" (ဇမ်း)။

be able to express 
thoughts and feelings 
clearly စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ကကျွေထဲချး၊ နွားထချးပံုတိ့ု၌ ထပါကဖွ်ားတတ၍် ခပ်နီထရာင်ရှိထသာ အခံွ၊ အထတာင်ပါရှိငပီး 'ဇိန့်ဇီ- ဇိန့်ဇီ' ဟ ုပမညတ်တထ်သာ 
နွားထချးပုိးကကးီတစမ်ျို း။ "ထပမာကက်ပ္ပလီ၊ ဓါတမ်ည၍ီ၊ ဇိန့်ဇီပုိးထကာင်၊ ထရာှင်ရန်မဟတု်" (ဓါပကာနီ)။ စဉ်

စဉ်

enjoy the good things 
in life စဉ်

enjoy the good things 
in life စဉ်

စဉ်

နယပ်ယခ်ရုိင်အကျယအ်ဝန်း။ (လိပ်)။ စဉ်
စစဖ်ကဆုိ်င်ရာ ကကညး်တပ် ထရတပ် စသညတ်ိ့ုကို အပ်ုချုပ်ထသာ ဗုိလ်ချုပ်မှူးကကးီ။ ထပမာကဦ်းငမိုရ့တနာ့မာန်ထအာင်ထစတထီတာ်၏ 
စထနထထောင့်အရပ် ဇုန်ဒေတထ်တာင်မှာ 'ဇုန်ဒေတလ်ကျ်ာပျခံျ ီအမတက်ကးီထကာင်းမှု' ဟ ုထကျကစ်ာထရးထုိေးပါရှိသည။် (ယင်း
ထကျာကစ်ာတင်ွ အထေင်အရာှးရှိထနထသး၏) စဉ်

(ကကျွေ ဲနွား) ထပခနှစဘ်ကလ်ကနှ်စဘ်ကစ်ုံချလျက ်ကဆုန်ထပါကထ်ပပးသည။် အဟန်ုပပင်းစာွပဖင့် တအားထပခကန်ထပပးသည။် စဉ်

ဇုန်လညး်ဇန့်
လညး်

၁၊ မညသ်ည့်အရာကိုမျှ တကိျစွဲငမဲစာွ ဦးတညပ်ခင်းမရှိဘ ဲအလဲအလှယအ်ားပဖင့်။ ဟိုနှယသ်ညနှ်ယ။် ဟိုလုိလုိ သညလုိ်လုိ။ ၂၊ 
အထချအတင် ပငင်းခံုထသာအားပဖင့်။ စဉ်

၁၊ အထရအတကွတ်စထ်ေကပုိ်သည။် တစစ်တုစထ်ပါင်းတညး်ပဖစသ်ညက်ိုပပထသာ စကားလံုး။ ၂၊ ယင်းစထုပါင်းမှု၏ ပုိင်ဆုိင်ပခင်းကို
ပပထသာစားလံုး။ "သစသ်းီရာှငပီး၊ ပန်းကုံးငပီး၊ ငါဇ့ုိတသယွ၊် ဆရာထံေကို၊ လယင်ပမန်၊ ပပန်ကထ်တ" (ဓမ္မက)။ စဉ်

ဘယက်ိုဘယသ်ိ့ု မညသ်ိ့ုမညပံု်စသညပ်ဖင့်ထမးထသာ အထမးစကားလံုး။ "ထမာင်ပဖူ (ဇာတိ့ု) ဇ့ုိလားခထရ"။ စဉ်

၁၊ တညူခီျကက်ို နှိုင်းယဥှ်၍ ပပထသာဥပမာစကား။ ၂၊ နှိုင်းယဥှ်ပပထသာ အရာ။ "ထီေးနန်းပပညရ်ာွ၊ လူတကာ၊ ရှိခင်ဇ့ုိ၊ ငါ
တိုင်းပပညရ်ာွ၊ သာယာဟထိရလား" (ဓမ္မက)။ "ထေမင်း ဇ့ုိ၊ လူငနွားကို၊ သငူါမလုိ၊ ပငင်းကန်ဆုိ၏" (ထွေန်းတိ)။ စဉ်

(ထခွးကို) ကိုကထ်အာင်၊ လုိကထ်အာင် ထဟာင်ထအာင် နှိုးဆွထပးသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ထခွးကို) ကိုကထ်အာင်၊ လုိကထ်အာင် ထဟာင်ထအာင် နှိုးဆွထပးသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဇဲွထကာင်း
လကထ်ကာင်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ဇွတတ်ိုး ကကဝိိ ၁၊ အင်အား အရှိန်အဟန်ု ကိုများစာွ အသုံးပပုလျက။် တရကကမ်း။ ၂၊ ထရှ သ့ိုအ့တင်းတိုးဝင်လျက။် forcibly/stubbornly

ဇွတထုိ်ေး ကကဝိိ မစဉ်းမစား။ မဆင်မပခင်ပဲလျက။် အတင်း။ အဓမ္မ။ forcibly/stubbornly

ဇွတနိှ်တ် ကကိ go forward recklessly

ဇွန်း

ဇွန် န အဂမင်္ဂလိပ်တစဆ်ယ့်နှစလ်တင်ွ အထပခာကလ်ထပမာကထ်သာလ၏အမည။် June

ဇွန်း န ထေမင်း ဟင်းစားထသာကဖွ်ယတ်ိုက့ိုစားထသာကရ်ာ၌ ခပ်ယရူထသာ ချို င့်၍လကက်ိုင်တပံါထသာ ခွက။် spoon

ဇွန်းဇာ န ပုိကက်န်ွကို ယကသ်ဲ့ကဲ့သိုသ့ုံးထထောင့်ပပုလုပ်၍ ယိုးယရူထသာ ငါးရာှကရိယိာတစမ်ျို း။ fishing net

ဇွန်းထတာ န ပုိကက်န်ွကို ယကသ်ဲ့ကဲ့သိုသ့ုံးထထောင့်ပပုလုပ်၍ ယိုးယရူထသာ ငါးရာှကရိယိာတစမ်ျို း။ fishing net

ဈ

စျ န

စျပပင်ဆဲွ န

စျငမီဆဲွ န

စျာပန၁ န ၁၊ မသာ။ အသဘု ၂၊ လူထသအထလာင်းထကာင်။ loathsomeness

စျာပန၂ ကကိ bury

စျးီ န cost/dealership

စျးီကစပ် ကကိ ကန်ုထစျးနှုန်းအတကအ်ကျပဖစထ်အာင် လုပ်ထပးသည။် underbid

စျးီကနား န ထစျးကိုပခုံ၍ထခါ်ထသာ စကားလံုး။ market

စျးီကိုက် ကကိ ထစျးနှုန်းတန်ဖုိးရသည။် အပမတအ်စန်ွးရထသာ တန်ဖုိးနှုန်းပဖင့် ထရာင်းချရသည။် benefit

စျးီကိုင် ကကိ ၁၊ ထစျးပုိရလုိသပဖင့် ကန်ုပစည္း်ကိုမထရာင်းချထတာ့ပဲ ဆုိင်းင့ံထေားသည။် ၂၊ ကကို ကထ်စျးရမှထရာင်းမညဟ် ုသတမှ်တထ်ေားသည။် await/market price

စျးီထကာက် န ၁၊ ထစျးအပဖစက်န်သ့တထ်ေားထသာထနရာတင်ွ ထစျးထရာင်းချသမူျားထံေမှ ထကာကယ်ထူသာအခွန်။ ၂၊ ထစျးထကာကခံ်သ။ူ taxation

ကကိ သန်ပ့ပန်ထ့သာထနရာတင်ွ တညခ်ျထေားထသာထစျး။ market

စျးီကန်ု၁ ကကဝိိ ၁၊ အစမ်ွးကန်ု။ ၂၊ အကန်ုအစင်။ အကကင်အကျန်မရှိထအာင်။ uttermost/all

စျးီကန်ု၂ န ၁ ထနာကဆံု်းအထရာင်းအဝယထ်စျးနှုန်း။ ၂ အပမင့်မားဆံုးထသာထစျးနှုန်း။ overprice

စျးီကကးီ၁ ကကိ ထစျးနှုန်းများသည။် ထစျးနှုန်းပမင့်မားသည။် overprice

စျးီကကးီ၂ န ၁၊ ပမင့်မားထသာထစျးနှုန်း။ ပုိလွန်ထသာထစျးနှုန်း။ ၂၊ ကကးီထသာထစျးဆုိင်။ ၃၊ ကျယပ်ပန်ထ့သာထနရာတင်ွ တညထ်ဆာင်ထေားထသာထစျး။ price/market

စျးီကကွ် န price/unit price

စျးီထခါ် ကကိ advertise

စျးီခက် ကကိ ထစျးနှုန်းကကးီသည။် ထစျးများသည။် overprice

စျးီထခါင်း န ထစျးအတင်ွးထဲေ။ ထစျးဆုိင်များအတင်ွး။ ထစျးအတင်ွး။ in the market

စျးီခံ ကကိ ၁၊ မိမိလုိသည့်ထစျးနှုန်းရမှ ထရာင်းမညဟ် ုသတမှ်တထ်ေားသည။် ၂၊ မိမိလုိသည့်ထစျးနှုန်းမရသပဖင့်မထရာင်းပဲ ဆုိင်းင့ံထေားသည။် await/unit price

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

၁၊ ဆံုးရှံုးပျကစ်းီမှုကိုသ ိလျကမ်ပပတမ်လပ်ပပုမှုလုပ်ထဆာင်သည။် ၂၊ ထနာကမ်ဆုတပဲ် ထရှ့သိ့ုတိုး၍ လုပ်သည။် ၃၊ မှားမှန်းသလိျက ်
ဇွတအ်တင်း ထပပာဆုိပပုမူသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဗျညး်သုံးဆယ့်သုံးလံုးတင်ွ ကိုးလံုးထပမာကထ်သာဗျညး်။ 'စျငမီဆဲ၊ စျပပဆဲွ' ဟထုခါ်သည။်
ninth of burmese 
consonant စဉ်

စျ' အက္ခရာ၏ အမည။်
pronunciation of ninth 
of burmese consonant စဉ်

စျ' အက္ခရာ၏ အမည။်
pronunciation of ninth 
of burmese consonant စဉ်

စဉ်

၁၊ လူထသအထလာင်းထကာင် ကိုပမှပ်နံှသည။် ၂၊ မီးသငဂိုဟသ်ည။် "စျာပနာအလုိ၊ မီးသငဂိုလ်၊ ငါတိ့ုတထတ၊ွ ထေင်းနံသာကို၊ ရာှထဇာ
င်လားကတထ်မ" (ဓမ္မက)။ စဉ်

၁၊ လူသမူျားစထုဝး၍ ဝန်ပစည္း်များထရာင်းဝယရ်ာဌာန။ ၂၊ အထရာင်းအဝယပ်ပုလုပ်ရာတင်ွ ဝန်ပစည္း်အထရအတကွထပးထသာ 
တန်ဖုိးနှုန်း။ ၂၊ တန်ဖုိး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စျးီထကာင်းစျးီ
သန် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ ထစျးနှုန်းတန်ဖုိး။ ၂၊ စျးီအပဖစ ်ကန့်သတပုိ်င်းပခားထေားထသာအရာ။ "အထရာင်းအဝယ၊် စျးီကကွထ်ကာင်းယင့်လား"။ စဉ်

၁၊ ထစျးသညမ်ျားက မိမိကန်ုပစည္း်များကိုဝယယ်ရူန် စတိပ်ါလာထအာင်ဆဲွထဆာင်သည။် ၂၊ ထစျးထရာင်းသမူျားက ထုေတထ်ဖာ်
ထပပာဆုိသညည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

စျးီပခင်း န ထစျးဝယရ်ာတင်ွအသုံးပပုထသာပခင်းထတာင်း။ basket

စျးီထပခာက် န ၁၊ ထရာင်းသဝူယသ်မူစညက်ားထသာထစျး။ ၂၊ တန်ဖုိးနညး်ထသာ ဝန်ပစည္း်များကိုထရာင်းချထသာထစျး။ market

စျးီပခုပ် န အထေညပ်ဖစက်ာမျှချုပ်ထေားထသာ အဝတအ်စား။ ထစျးထေည။် clothing

စျးီခွန် န ထစျးထရာင်းသမူျားထံေမှ ထကာကခံ်ထသာအခွန်။ taxation

စျးီခကျွေတ် ကကိ ဝန်ပစည္း်များ အားလံုးကို သထဘာတထူစျးနှုန်းပဖင့် ဝယယ်သူည။် purchase

စျးီထဂါင်း န ထစျးတင်ွထစျးခွန်ထကာကပ်ခင်း၊ ကပ်ွကအဲပ်ုချုပ်ပခင်းကို လုပ်ထဆာင်ထသာသ။ူ market superintendent

စျးီထဂါင်းတင် န ပစည္း်အထသးအဖဲွ မ့ျားကို ထခါင်းပဖင့်ရကွ၍် ပဖစထ်စ၊ ပခံုးပဖင့်ထေမ်း၍ပဖစထ်စ လှည့်လညထ်ရာင်းချသ။ူ hawker

စျးီစကား န unfounded/mistrust

စျးီစရစ် န ငါး၊ ဟင်းချကစ်ားဖုိဝ့ယရ်န် ပုိကဆံ်။ money

စျးီစုံ ကကိ အကကင်းအကျန်မရှိ၊ အပပည့်အဝပဖစသ်ည။် ကန်ုပစည္း်များကို စုံလင်ပပည့်ဝသည။် complete

စျးီဆုိင် န shop

စျးီဆံု ကကိ ထရာင်းသနှူင့်ဝယသ်တူို ့ထစျးနှုန်းသတမှ်တ၍် ထရာင်းဝယမ်ညဟ် ုကတပိပုထေားသည။် promise

စျးီဆံုး န ထနာကဆံု်းအထရာင်းအဝယပ်ဖစထ်သာ ထစျးနှုန်း။ price/market

စျးီဆုိ ကကိ advertise

စျးီဆဲွ ကကိ မိမိလုိလားသည့်ထစျးနှုန်းမရသပဖင့် ကန်ုပစည္း်များကိုမထရာင်းပဲ ဆုိင်းင့ံထေားသည။် await 

စျးီတည့် ကကိ တစစ်ုံတစခု် ထရာင်းဝယထ်ရးကစိတ္င်ွ ထရာင်းသနှူင့်ဝယသ်တူို ့သထဘာတညူမီှုရကကသည။် deal

စျးီတက် ကကိ ထစျးနှုန်းကကးီလာသည။် ထစျးနှုန်းပမင့်မားလာသည။် ထရာင်းထစျးတပဖညး်ပဖညး် ပမင့်တကလ်ာသည။် hike

စျးီတင်၁ ကကိ dreg/vend

စျးီတင်၂ ကကိ ကန်ုထစျးနှုန်းတိုးပမင့်ထေားသည။် raise price

စျးီတိုက် ကကိ promise

စျးီတိုင်း ကကိ ကန်ုထစျးနှုန်း တိုးလညး်မတိုး၊ ကျလညး်မကျပဲ ရှိထနသည။် steady

စျးီထတာက် ကကိ ထစျးမဝယမီ် မညသ်ည့်ပစည္း်ကား မညမ်ျှထလာကရ်ှိသညက်ို သရိထအာင် စုံစမ်းထမးပမန်းထေားသည။် inquire

စျးီထတာင်း ကကိ ကန်ုပစည္း်အလုိက ် ထစျးနှုန်းတန်ဖုိးထတာင်းသည။် bill

စျးီတန် ကကိ ထစျးနှုန်းသကသ်ာသည။် ထစျးချို သည။် ထစျးထပါသည။် inexpensive

စျးီတန် ့ ကကိ ထစျးနှုန်းကျသည့်အချန်ိ၊ တကသ်ည့်အချန်ိ အတိုးအယတုမ်ရှိပဲ ရပ်သာွးသည။် steady

စျးီတန်း၁ န price barrack

စျးီတန်း၂ ကကိ ကန်ုထစျးနှုန်းအတိုးအဆုတမ်ရှိပဲ ကကာရညှစ်ာွ ရပ်တညရ်ှိထနသည။် steady

စျးီတိုး ကကိ dreg/vend

စျးီတကွက်ိုက် ကကိ တကွထ်ပခနှင့်ကိုကည်သီည။် အကျို းအပမတရ်ှိသည။် benefit

စျးီထေ ကကိ ထစျးအထရာင်းအဝယထုိ်ေင်းထနရာမှ ထရာင်းဝယမ်ှုပပန်လညပ်ဖစထ်ပါ်စပပုသည။် resell

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခုိင်မာတညတ်ံ့ထသာ အထကကာင်းအရာ အထထောကအ်ထေားမရှိထသာစကား။ အထပခအပမစမ်ရှိထသာစကား။ အတအိကျမဟတုထ်သာ 
သတင်းစကား။ အယုံအကကညမ်ရှိထသာစကား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဝန်ပစည္း်များ ထရာင်းချထသာဆုိင်။ "တစခ်ျို ထုိ့ေင်ပျာ၊ စျးီဆုိင်တန်းမှာ၊ ကမ်ွးပန်းထရာင်းလုိ" (ထကာ်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ ထစျးသညမ်ျားက မိမိကန်ုပစည္း်များကိုဝယယ်ရူန် စတိပ်ါလာထအာင်ဆဲွထဆာင်သည။် ၂၊ ထစျးထရာင်းသမူျားက ထုေတထ်ဖာ်
ထပပာဆုိသညည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ ကန်ုပစည္း်များကို ထစျးသိ့ုသာွးထရာက၍် ထရာင်းချသည။် ၂၊ (ဥပစာ) အသုံးမကျ တန်ဖုိးမရှိပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

၁၊ ထရာင်းသဝူယသ်တူိ့ု ထရာင်းထစျးတစစ်ုံတစခု်ကို သတမှ်တ၍် ထရာင်းဝယမ်ညဟ် ုကတပိပုထေားသည။် ၂၊ (ဥပစာ) 
နှစဦ်းနှစဖ်က ်သထဘာတညူမီှုရရှိထစရန် ထစစ့ပ်ထပပာဆုိသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရညှလ်ျားစာွတညထ်ဆာကထ်ေားထသာ ထစျးဆုိင်များ။ "အလံုးကကးီ- အန်ုးသးီဝယခ်၊ စျးီတန်းက၊ အဆစတ်ို- ကကခံျို ဝယခ်၊ စျးီ
တန်းက" (ထတး)။ စဉ်

စဉ်

၁၊ ကန်ုပစည္း်များကို ထစျးသိ့ုသာွးထရာက၍် ထရာင်းချသည။် ၂၊ (ဥပစာ) အသုံးမကျ တန်ဖုိးမရှိပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

စျးီထေည် န အထေညပ်ဖစက်ာမျှချုပ်ထေားထသာ အဝတအ်စား။ ထစျးထေည။် clothing

စျးီထုိေင်း ကကိ ထစျးအထရာင်းရနညး်သည။် ထစျးအထရာင်းရပါးသည။် ထစျးအထရာင်းရ မသကွလ်ကပ်ဖစသ်ည။် not good selling

စျးီထွေက် ကကိ ထစျးတင်ွထရာင်းချသည။် sell

စျးီနိ့ န ထစျးထနအ့ပဖစသ်တမှ်တထ်ရာင်းဝယထ်သာထန။့ Market-day

စျးီနှာ၁ န ပစည္း်အလုိက ်ထစျး၏တန်ဖုိး၊ ထစျးနှုန်း။ price  

စျးီနှာ၂ ကကိ ask

စျးီနှာ၃ န ထရာင်းဝယထ်ဖာကက်ားရာတင်ွ ပစည္း်၏အထရအတကွစ်သညက်ို လုိက၍် ထပးရထသာ ကန်ုဖုိးထစျးနှုန်း။ bill

စျးီနှာစုံ န department store

စျးီနှာပပု ကကိ ထစျးဝယသ်ည။် purchase

စျးီနှုန်း န ask

စျးီနိှပ် ကကိ ထပါကထ်စျးထေကထ်လျာ့၍ ဝယသ်ည။် purchase

စျးီပယန်ွ ့ န ထစျးဝယရ်ာတင်ွအသုံးပပုထသာပခင်းထတာင်း။ basket

ဈးီထပါက် န ထပါကထ်စျး။ လကရ်ှိထစျးနှုန်း။ market price

စျးီပျက် ကကိ ထရာင်းရန်သတမှ်တထ်ေားထသာ ထစျးနှုန်းထအာက ်တန်ဖုိးထလျာ့သည။် တန်ဖုိးကျသည။် undersell

စျးီပျံ န ၁၊ ထစျးထရာင်းသဝူယသ် ူပါးထသာအချန်ိ။ ၂၊ ယင်းအချန်ိတင်ွထလျာ့ထရာင်းထသာ ကန်ုပစည္း်။ promotion

စျးီပပု၁ ကကိ ကန်ုပစည္း်ကိုတန်ဖုိးထပး၍ ရယသူည။် ထစျးဝယသ်ည။် purchase

စျးီပပု၂ ကကိ ထစျးဝယသ်ည။် shopping

စျးီပပုခရင်း ကကိ ထစျးဝယရ်ာတင်ွအသုံးပပုထသာပခင်းထတာင်း။ basket

စျးီပပုနှာပပု ကကိ ကန်ုပစည္း်ကိုတန်ဖုိးထပး၍ ရယသူည။် ထစျးဝယသ်ည။် purchase

စျးီပပတ် ကကိ dicker

စျးီပွ့၁ ကကိ ထစျးအလွန်သကသ်ာသည။် ထစျးထပါ့သည။် inexpensive

စျးီပွ့၂ န အလွန်သကသ်ာထသာ ထစျးနှုန်း။ cheap

စျးီပဲွ ကကိ terminate

စျးီထဖါက် ကကိ ကန်သ့တထ်ေားထသာ ထစျးနှုန်းထအာက ်ထလျှာ့၍ထရာင်းသည။် undersell

စျးီဖုိး န ဟင်း ငါးဝယစ်ရာ ပုိကဆံ်။ money

စျးီဖျက် ကကိ ထစျးပျကထ်အာင်လုပ်သည။် ထစျးနှုန်းထပါ့သာွးထအာင်လုပ်သည။် the price decrease

စျးီပဖတ် ကကိ ထရာင်းဝယရ်မည့်ထစျးနှုန်း၏တန်ဖုိးကို ပုိင်းပခားသတမှ်တထ်ေားသည။် unit price

စျးီမှန်၁ ကကိ လကင်င်းထရာင်းထစျး၊ ဝယထ်စျး ထပါကထ်စျးနှင့်မကာွထသာ ထစျးနှုန်း။ cash down

စျးီမှန်၂ ကကိ လကင်င်းထရာင်းထစျး၊ ဝယထ်စျး ထပါကထ်စျးနှင့်မကာွထသာ ထစျးနှုန်း။ cash down

စျးီပမင့် ကကိ ထစျးနှုန်းကကးီသည။် ထစျးနှုန်းပမင့်သည။် expensive

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထစျးနှုန်းကိုသရိထအာင် ထမးပမန်းသည။် "ထရာင်းဝယရ်ာထလ၊ စျးီနှာထမးလ့ုိ" (ပဒေ)။ စဉ်

စဉ်

ကန်ုအမျို းမျို းထရာင်းထသာဆုိင်။ ကန်ုစုံဆုိင်။ ကန်ုပထဒေသာဆုိင်။ "ဆင်ထေားတန်ဆာ၊ ငမိုအ့ဂမင်္ဂါပဖင့်၊ စျးီနှာစုံပျာ၊ နတဘ်ုံမျှသိ့ု" (နာ
ရဒေ)။ စဉ်

စဉ်

ထစျးနှုန်းကိုသရိထအာင် ထမးပမန်းသည။် "ထရာင်းဝယရ်ာထလ၊ စျးီနှာထမးလ့ုိ" (ပဒေ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ ထစျးသညထ်ပပာသည့်တန်ဖုိးထအာက ်ထလျှာ့ထရာင်းရန်ထပပာသည။် ထစျးဆစသ်ည။် ၂၊ (ဥပစာ) အထပးအယလုူပ်ထသာ ကစိအ္ရပ်
ရပ်တင်ွ မိမိ၏လုိအင်ဆန္ဒအတိုင်း ပဖစထစရန်ထပပာသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထစျးထရာင်းသဝူယသ်မူရှိ ငပီးပပတသ်ာွးသည။် "စျးီပဲွမှာ ငမဲွသိုက်" (ပံု)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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စျးီပမှင့် ကကိ ထစျးနှုန်းတိုးသည။် expensive

စျးီရူး ကကိ အထကကာင်းတစခု်ခုကိုအထပခပပု၍ ထစျးနှုန်းကိုမတညမ်ငငိမ်ပဖစထ်အာင်လုပ်သည။် unsteady

စျးီရင်း န ကန်ုဝယရ်င်း၏ တန်ဖုိး။ value

စျးီထရာင်း ကကိ sell

စျးီရပ် ကကိ ထစျးနှုန်းသကသ်ာသည။် ထစျးချို သည။် ထစျးထပါသည။် cheap

စျးီရွ ကကိ ထစျးအထရာင်းအဝယထုိ်ေင်းထနရာမှ ထရာင်းဝယမ်ှုပပန်လညပ်ဖစထ်ပါ်စပပုသည။် resell

စျးီလှိုင် ကကိ ၁၊ ကန်ုပစည္း်ထပါများသည။် ၂၊ ထစျးအထရာင်းရ များလာသည၊် သကွလ်ာသည။် roaring trade

စျးီလှုပ် ကကိ roaring trade

စျးီဝယ၁် ကကိ ကန်ုပစည္း်ကို တန်ဖုိးထပး၍ ရယသူည။် buy

စျးီဝယ၂် န ထစျးဝယသ်။ူ consumer

ကကိ ကန်ုပစည္း်ကို တန်ဖုိးထပး၍ ရယသူည။် purchase

န ထစျးဝယသ်။ူ buyer

စျးီသည် န seller

စျးီသုံး၁ ကကိ ဝယ၍်စားထသာကရ်သည။် consume

စျးီသုံး၂ ကကိ ဝယ၍်စားထသာကဖုိ်ရ့န်ထငွ။ money

စျးီသုံးနှာသုံး န ထစျးဝယပ်ခင်း၍ စားထသာကဖုိ်ရ့န်ထငွ။ money

စျးီသကွ် ကကိ ထစျးအထရာင်းရသကွလ်ကသ်ည။် ပဖစထ်ပမာကထ်အာင်ပမင်သည။် ထခတစ်ားသည။် achieve

စျးီအးီလကအ်းီ ကကိ ထစျးအထရာင်းရ မသကွမ်လကရ်ှိသည။် ထစျးအထရာင်းရထုိေင်းသည။် inactive 

စျးီဦးစျးီဖျား န ပထေမဦးစာွရာင်းချရပခင်း။ firstly

ဈာန်

စျာန် ကကိ faith/power

စျာန်ကက ကကိ စျာန်တရားထတာ်၏အစမ်ွးအားပဖင့် ထကာင်းကင်တင်ွ ပျသံန်းသာွးလာနုိင်သည။် levitation

စျာန်ပျ၁ံ ကကိ စျာန်တရားထတာ်၏အစမ်ွးအားပဖင့် ထကာင်းကင်တင်ွ ပျသံန်းသာွးလာနုိင်သည။် levitation

စျာန်ပျ၂ံ န စျာန်တရားထတာ်၏အစမ်ွးအားပဖင့် ထကာင်းကင်တင်ွ ပျသံန်းသာွးလာထနသ။ူ စျာနလာဘပုိဂ္ိုဂ လ်။ levitation

စျာန်ရ၁ ကကိ စျာန်တရားရရန်ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွနုိ်င်ထသာအရညအ်ချင်း၊  တန်ခုိးသတ္တ ကိိုပုိင်ဆုိင်သည။် possess

စျာန်ရ၂ န ယင်းသိုစ့ျာန်၏တန်ခုိးသတ္တ  ိကိုပုိင်ဆုိင်သ။ူ possess

ကကိ စျာန်တရား၏တန်ခုိးသတ္တ  ိကန်ုထပျာကသ်ာွးသည။် disappear

စျာန်လထယာ ကကိ စျာန်တရား၏တန်ခုိးသတ္တ  ိကန်ုထပျာကသ်ာွးသည။် disappear

စျာန်ဝင်စား ကကိ စျာနသခုပဖင့်ထပျာ်ပုိကစ်ာွ အချန်ိကန်ုလွင်ထစစည။် expiration

စျာန်သိုင်း န belt

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

မိမိထံေမှကန်ုပစည္း်ကို ထပး၍ (သမူျားထံေမှ) တန်ဖုိးကိုရယသူည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ တစစ်ုံတစခု်ထသာအထကကာင်းထကကာင့် ထစျးသထူစျးသားများလှုပ်လှုပ်ရရွပွဖစသ်ည။် ၂၊ အထရာင်းအဝယထုိ်ေင်းထနရာမှ တဖန်
ထရာင်းဝယစ်ပပုလာသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စျးီဝယနှ်ာ
ဝယ၁် စဉ်

စျးီဝယနှ်ာ
ဝယ၂် စဉ်

ထစျးထရာင်းသ။ူ "စျးီသညမ်နှင့်၊ ပါသည့်ဝန်က၊ မှန်တတတ်တထ်က ခကျွေတဖ့ုိ်ထပပာလ့ုိ" (သာချမ်း)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ အာရံုတစခု်ခုကိုစွဲငမဲသကဝ်င်လျက ်ရှုတတထ်သာတရား။ ၂၊ ထပမလျှို းမုိးပျနုိံင်ထအာင် ပပုလုပ်နုိင်ထသာ အရညအ်ချင်း၊ တန်ခုိး
သတ္ိတ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စျာန်
လကလွ်တ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဘရုား၊ ရဟန္တာများ၊ စျာန်အဘဉိာန်ပဖင့် ထကာင်းကင်သိ့ုကကသာွးထသာအခါ သကမင်္ဂန်များလွင့်စင်မသာွးထအာင် စဥ်းထနှာင်ရစပ်တ်
ထေားထသာ ရင်ဖ့ဲွ(သကမင်္ဂန်း)။ (ဤသိ့ုစျာန်သိုင်းပံုစဘံရုားမျို းကို ရခုိင်ပပညန်ယတ်င်ွ အထုိေကအ်ထလျာကထ်တွ့ရသည။် ) စဉ်
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ဉ

ဉ န

ဉငယ် န

ဉထသျှ န

ဉာဏ န brainpower

ဉာဏဗလ န power

ဉာတကာ န relative

ဉာတိ န relative

ဉာဉ် န behavior

ဉာဏ်

ဉာဏ် န brainpower

ဉာဏက်စပ် ကကိ ဉာဏက်ို လုိသလုိ အသုံးပပုသည။် use

ဉာဏက်ူ ကကိ ဉာဏ၏် ကညူထီထောကပ့ံ်မှုကို ရယသူည။် achieve

ဉာဏထ်ကာင်း ကကိ အခကအ်ခဲမရှိ အလွယတ်က ူသတိတန်ားလညလွ်ယသ်ည။် အသဉိာဏပ်ညာနကက်ျယသ်ည။် lucid

ဉာဏက်ျယ် န ညာဏအ်ထပမာ်အပမင်ပဖင့် ဆင်ပခင်၍ ကျယပ်ပန်စ့ာွသနိားလညသ်။ူ ပရယိာယပ်ဖင့်သယွဝုိ်က၍် ထပပာဆုိတတသ်။ူ indirect

ဉာဏက်ကးီ န မလွယက်ထူသာအရာဝတ္ုတိုက့ို ဆင်ပခင်၍ သပိမင်နားလညသ်။ူ perception

ဉာဏက်ကးီသျှင် န ဉာဏပ်ညာကကးီကျယပ်ပန်ထ့ပပာထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်။ discreet person

ဉာဏစ်ဉ် န ဝိပဿနာတရား၏ အဆကမ်ပပတပ်ဖစထ်ပါ်ထသာ ဉာဏ၏် ထရှ ထ့နာကအ်စဉ်။ phraseology

ဉာဏစ်မ်း ကကိ အကကားအပမင်အသစိတိ ်မညမ်ျှရှိသညက်ို ထမးပမန်းသည။် inquire

ဉာဏစ်မ်ွး န အပမင်အကကားစသည့်စတိနှ်င့်ယဉ်ှထသာ အရညအ်ချင်း။ တန်ခုိးသတ္တ ။ိ power

န ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွနုိ်င်ထသာ ကိုယစ်မ်ွး၊ ဉာဏစ်မ်ွး။ အသအိပမင် ကကစံညထ်တးွထတာမှု အင်အား။ သတ္တ ။ိ resource/bravery

ဉာဏဆ်င် ကကိ create/schemer

ဉာဏထ်တာ် န ထစတ ီပုထုိေး ဘရုားဆင်းတထုတာ်တို၏့ ထေကထ်အာကအ်တိုင်းအရညှ ်ပမာဏ။ amount

ဉာဏတ်မ်ိ န အပမင်အကကားစသည ်နကနဲ်ပခင်း မရှိပဖစသ်ည။် casual

ဉာဏတ်ုံး ကကိ imprudent/ignorant

ဉာဏထ်ေက် ကကိ သထဘာထပါကလွ်ယ၊် အသဉိာဏထ်ပါ်လွယ၊် ထတးွထခါ်ကကဆံလွယသ်ည။် educe

ဉာဏထုိ်ေင်း ကကိ အသတိရားထနှးထကးွသည။် ထံုေထုိေင်းသည။် အသတိရား ဖျတလ်တပ်ခင်းမရှိ။ ignorant

ဉာဏထု်ေတ် ကကိ reflective

ဉာဏထွ်ေင် ကကိ တစမ်ျို းတစဖံု်အသစအ်ဆန်းကို စတင်ပပုလုပ်သည။် အသစအ်ဆန်းဖန်တးီသည။် create

ကကိ မှန်ကန်ထပဖာင့်မကပ်ခင်းမရှိထသာ ဆင်ပခင်ထတးွထတာမှု။ မရုိးမသား စဉ်းလဲထသာအကကအံစည။် insensate

ဗျညး်သုံးဆယ့်သုံးလံုးတင်ွ ဆယလံု်းထပမာကဗ်ျညး်အက္ခရာ။ 'ဉ' ဟထုခါ်သည။် (ယင်းကုိမူလအက္ခရာအပဖစ်မသုံးဘဲ အသတ်
အက္ခရာတင်ွ သာသုံးသည။် )

10th of burmese 
consonant စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ဉ' အက္ခရာကိုထခါ်ထသာအမည။်
pronunciation of tenth 
of burmese consonant စဉ်

ဉ' အက္ခရာကိုထခါ်ထသာအမည။်
pronunciation of tenth 
of burmese consonant စဉ်

ဉာဏ။် လူမှုထရးရာတင်ွ အထကာင်းအဆုိးနှစမ်ျို းရှိရာ အထကာင်းကိုသာထဆာင်ရကွလု်ပ်ကိုင်ရန် နားလညသ်ထဘာထပါကထ်သာ
စတိ။် ဉာဏပ်ဖင့်ဆင်ပခင်၍ သထဘာထပါကန်ားလညထ်သာစတိ။် သပိမင်တတထ်သာ တရား။ (ပါ) စဉ်

ဉာဏအ်ား။ ဉာဏ၏်စမ်ွးရည။် ဉာဏ၏်တန်ခုိး သတ္ိတ။ (ပါ) စဉ်

ထသးွသားထတာ်စပ်ထသာ သားချင်း။ အထဆွအမျို း။ မိရင်းဖရင်းမှ ထပါကဖွ်ားထသာ သားချင်း။ (ပါ) စဉ်

မိဖကဖ်, ဖက ်ထအာကထ်ေကနှ်စစ်ုံမှ ထသးွသားထတာ်စပ်သ။ူ (ပါ) စဉ်

၁၊ စတိနှ်လံုးသင်ွးပံု။ စတိ၏်အမူအကျင့်။ စတိသ်ထဘာထေား။ ၂၊ သတိတပ်မင်တတထ်သာအသတိရား။ (ပါ) စဉ်

ဉာဏ။် လူမှုထရးရာတင်ွ အထကာင်းအဆုိးနှစမ်ျို းရှိရာ အထကာင်းကိုသာထဆာင်ရကွလု်ပ်ကိုင်ရန် နားလညသ်ထဘာထပါကထ်သာ
စတိ။် ဉာဏပ်ဖင့်ဆင်ပခင်၍ သထဘာထပါကန်ားလညထ်သာစတိ။် သပိမင်တတထ်သာ တရား။ (ပါ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဉာဏစ်မ်ွး
ဉာဏစ် စဉ်

တစမ်ျို းတစမ်ျည ်လီဆယဖ်န်တးီသည။် အထူေးတလည ်စစီဉ်ကကို းစား၍ ဉာဏထု်ေတသ်ည။် "နညး်လမ်းပပုပပင်၊ ဉာဏလိ်မ်ဆင်၍၊ 
ကစဉ်ကရ၊ဲ ထွေကထ်ပပးသာွးအား" (ရခုိင်ကာ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထပမာ်အပမင်နညး်ပါးသည။် အသတိရားပါးရာှးသည။် "ပညာညာဏတ်ုံး၊ အသုံးမဝင်၊ ပင်ထပါကပ်န်းပဖူ၊ အကူရူတညး်" (ဓမ္မ
ဒီေ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထတးွထတာစတိက်းူသည။် ဆင်ပခင်ထအာကထ်မ့သည။် စဉ်းစားသည။် စတိက်းူကကစံညသ်ည။် "ထတးွထတာဉာဏထု်ေတ၊် တမုဟတုမ်ျှ၊ 
ဆုိင်းမတပဲွ" (ဓမ္မဒိေ)။ စဉ်

စဉ်

ဉာဏနီ်ဉာဏန်
က် စဉ်



.

ဉာဏန်ညး် ကကိ အသတိရားမပပည့်စုံ၊ လုိထနသည။် အသတိရား ထခါင်းပါးသည။် nitwit

ဉာဏန်က် နဝိ အသတိရားအလွန်ထလးနကထ်သာ။ အသတိရားနကနဲ်ထသာ။ conscience

ဉာဏနု်ပ် နဝိ subnormal

ဉာဏပ်ညာ န ဉာဏ။ သပိမင်တတထ်သာ တရား။ အသတိရား။ conscience

ဉာဏပူ်ထဇာ်ခ န ဉာဏက်ို အသုံးချ၍ သင်ကကားပပသပခင်း ၊ရတွပ်ပပခင်း၊ ထရးသားပခင်း၊ ထဟာထပပာပခင်းစသညတ်ိုအ့တကွ ်ထပးရထသာ အခထကကးထငွ။ remuneration

ဉာဏပု်ပ် ကကိ အမှတသ်ညာနညး်သည။် စတိတ်င်ွအမှတအ်သား မရှိပဖစသ်ည။် အသတိရားပါးရာှးသည။် ignorant

ဉာဏပွ်င့် ကကိ အသတိရားပွင့်လင်းလာသည။် အသတိရားသန်စ့င်လာသည။် သရိပမင်ရ ခကခဲ်ပခင်းမရှိပဖစသ်ည။် conscience

ဉာဏမီ် ကကိ ထတးွထတာဆင်ပခင်နုိင်စမ်ွး၊ စဉ်းစားနုိင်စမ်ွး၊ စတိက်းူနုိင်စမ်ွးရှိသည။် conscience

ဉာဏမ်ျား ကကိ ပရယိာယဆ်င်ကာ အမျို းအမျို းစတိက်းူကကစံညတ်တသ်ည။် လိမ်လညလှ်ည့်ဖျားတတသ်ည။် deceptive

ဉာဏမဲွ်၁ ကကိ အသတိရားကင်းမ့ဲသည။် ignorant

ဉာဏမဲွ်၂ န ignorant

ဉာဏရ်ညခ်ကျွေန် နဝိ သတူစပ်ါးထေကအ်သတိရားကလွဲန်ထသာ။ ပုိလွန်ထသာ။ exceed

ဉာဏရ်ညတ်ူ န ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွမ်ှု အသတိရားချင်းတညူသီ။ူ equal

ဉာဏရ်မင် ကကိ ထတးွထတာကကစံညမ်ှု၊ ဆင်ပခင်စဉ်းစားမှု၊ အသမိပမင်၊ ဖျတလ်တမ်ှု စသညတ်ိုအ့လံုးစုံရရှိသည။် ပပည့်ဝသည။် overall

ဉာဏလီ်း ကကိ အသတိရားထံုေထုိေင်းသည။် သကွလ်ကမ်ှုမရှိ၊ ထနှးထကးွသည။် nitwit

ဉာဏလ်င်း ကကိ comprehension

န wily

ဉာဏလံု်းထုေတ် န ၁၊ တတိတ်တိပု်န်းမထကာင်းကကစံညတ်တသ်။ူ ဉာဏသ်မား။ ၂၊ ထတးွထတာကကဆံတတသ်။ူ brainy

ဉာဏသ်ာ ကကိ ထတးွထတာကကစံညစ်တိက်းူ ရာတင်ွ နှိုင်းဖကတ်ိုထ့ေက ်ပုိကသဲည။် clever

ဉာဏသ်စ် န အသစပ်ဖစထ်သာ အသအိပမင်တရား။ conscience

ဉာဏသ်ာွး၁ ကကိ ထတးွထတာဆင်ပခင် စဉ်းစားဉာဏ ်ထေကပ်မကမ်ှုရှိသည။် geniuses

ဉာဏသ်ာွး၂ ကကိ geniuses

ဉာဏသ်ျှင် န အသအိလိမ္မာ ဉာဏပ်ညာနှင့် ပပည့်စုံသ။ူ integrity

ဉာတ်

ဉာတ် န ordination

ဉာတခ်တ် ကကိ incantation

ဉာတသ်ကမင်္ဂန်း န သဇံာက ဉာတက်မ္မဝါစာပဖင့် ရကွဖ်တ၍် ကထိေန်ခင်းထုိေကထ်သာ ရဟန်းအားထပးထသာ သကမင်္ဂန်း။ ကထိေန်သကမင်္ဂန်း။ robes

ည

ည၁ န ဗျညး်သုံးဆယ့်သုံးလံုးတင်ွ ဆယလံု်းထပမာကဗ်ျညး်။ ညကကးီ။

ည၂ န night

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အသတိရားထသးသမ်ိထသာ။ ညံ့ဖျင်းထသာ။ နိမ့်ကျထသာ။ "ဉာဏသ်မ်ိဉာဏနု်ပ်၊ အဟတုအ်သ၊ိ ဇာမဟပဲိ" (ထွေန်းတိ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အသတိရားကင်းမ့ဲသ။ူ "ဉာဏမဲွ်နားထူေ၊ မုိကထ်သာသ၊ူ အတမူထပါင်းရ" (ပံု)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ညာဏ။် လူမှုထရးရာတင်ွ အထကာင်းအဆုိးနှစမ်ျို းရှိရာ အထကာင်းကိုသာထဆာင်ရကွလု်ပ်ကိုင်ရန် နားလညသ်ထဘာထပါကထ်သာ
စတိ။် ဉာဏပ်ဖင့်ဆင်ပခင်၍ သထဘာထပါကန်ားလညထ်သာစတိ။် သပိမင်တတထ်သာ တရား။ (ပါ) စဉ်

ဉာဏလိ်မ်
ဉာဏထ်ကာက်

ထကာကက်ျစစ်ဉ်းလဲထသာ အကကအံစည။် မထပဖာင့်မမှန်ထသာအကကအံစည။် "ဉာဏလိ်မ်ဉာဏထ်ကာက၊် ထကာကက်ျစစ်ဉ်းလဲ ၊ 
ဉာဏမဲွ်ကက ံမထပဖာင့်မှန်ပဲ" (ထရးှထံုေး)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထတးွထတာဆင်ပခင် စဉ်းစားဉာဏ ်ထေကပ်မကမ်ှုရှိပခင်း။ "ဝရစန်ိလား၊ ဉာဏသ်ာွးထေကပ်မက၊် ဓါးသန်လျကပ်ဖင့်" (ဓမ္မဒီေ)။ စဉ်

စဉ်

ရဟန်းခံပခင်း၊ သမ်ိသမုတပ်ခင်း၊ ဥပုသပ်ပုပခင်းစထသာ သဇံာ့ကထံဆာင်ရာတင်ွ အလျင်တင်ကးူ (ကကို တင်) သထိစထသာအရာ။ 
စကား။ (ပါ) စဉ်

ရဟန်းခံပခင်း၊ သမ်ိသမုတပ်ခင်းစထသာ သဇံာ့ကကံို ထဆာင်ရကွရ်ာ၌ ဉာတက်မ္မဝါစာ ရကွဖ်တသ်ည။် ရဟန်းထတာ်တိ့ု ဉာတ်
ကမ္မဝါစာပဖင့် ဝိနညး်ကကံို ထဆာင်ရကွသ်ည။် စဉ်

စဉ်

10th of burmese 
consonant စဉ်

ထနဝင်သညထ်နထွေကသ်ညအ်ထိေအချန်ိ။ ညည့်။ "ညရတီထီွေ ညည့်ရကီထူေး ထမာင်လူပျို ထလ ထမ့ကိုကကို ကထ်က ချစထ်ယာင်ကားထလ" 
(ဇမ်း)။ စဉ်



.

ညက န ယထနမ့တိုင်မီတစရ်ကက်။ မထနက့။ yesterday

ညကခါ န yesterday

ညကသိ န yesterday

ညထကျာင်း န ကျူရင်ှညထကျာင်းပပထသာထကျာင်းကိုထခါ်ထသာစကားလံုး။ နထကျာင်းကကးီ ၁၊ကိုပပန် ကကည့်ပါ။ night school

ညကကးီ န midnight

ညကကးီမုိးချုပ် န ညည့်နကသ်န်းထခါင်။ သန်းထခါင်ယတံဝုိက။် midnight

ညကကးီလကကးီ န ညည့်အချန်ိမထတာ်။ midnight

န ညည့်နကသ်န်းထခါင်။ သန်းထခါင်ချန်ိပတဝ်န်းကျင်။ midnight

ညခင်း န ၁၊ ညထနအချန်ိသုံးနာရမှီ ထနဝင်စအချန်ိကာလအတင်ွး။ ၂၊ ညဦးထမှာင်စပျို းချန်ိမှ သန်းထခါင်အချန်ိထိေ။ night

ညခပ်ရီ န ညဦးကခပ်၍ တစည်လံုးသိုထလှာင်ထေားထသာ ထရ။

ညချင်းတင်ွး ကကဝိိ ထနမ့ကးူမီ ညအတင်ွး၌။ the same night

ညချင်းထပါက် ကကဝိိ တစည်တညး်နှင့်အထရာက။် the same night

ညချင်းငပီး ကကိ တစည်တညး်နှင့်အငပီးသိုထ့ရာကသ်ည။် the same night

ညချမ်း န ညဦးပုိင်းပဖစထ်သာ အချန်ိ။ night

ညစာ၁ န dinner

ညစာ၂ န dinner

ညစျးီ န ညဦးအချန်ိ၌ ထရာင်းချထသာထစျး။ night market

ညစာထစာင်း န evening

ညစညိစာ န ညထနသုံးနာရမှီ ထမှာင်စပျို းချန်ိအထိေ အချန်ိကာလကိုရည၍် ထပပာထသာစကား။ evening

ညတာ န ညကလ၏ သတမှ်တထ်ေားချက။် night

ညတင်ွးချင်း ကကဝိိ ထနမ့ကးူမီ ညအတင်ွး၌။ the same night

ညနီ န night

ညနီခင်း န ၁၊ ညထနအချန်ိသုံးနာရမှီ ထနဝင်စအချန်ိကာလအတင်ွး။ ၂၊ ညဦးထမှာင်စပျို းချန်ိမှ သန်းထခါင်အချန်ိထိေ။ evening

ညနီချမ်း န evening

ညနီထစာင်း န မွန်းလဲွသုံးနာရခီန်မှ့သည ်ထနဝင်ချန်ိကာလအတင်ွး။ ညထနထစာင်းအချန်ိမှ ညဦး ထမှာင်စပျို းချန်ိကာလအတင်ွး။ late afternoon

ညနီညို န evening

ညနီပခည် န ညထနချမ်းထနဝင်ခါနီး ကာလ ထန၏ထရာကပ်ခည။် ထန၏အထရာင်။ sun’s ray

န ထနထရာင်ထပျာကထ်သာအချန်ိကာလ။ ထနထရာင်ထပျာက၍်ထမှာင်စပျို းထသာအချန်ိ။ night

ညနီပခညရု်ပ်၁ န ထမှာင်စပျို းထသာအချန်ိ။ night

ညနီပခညရု်ပ်၂ န ထနထရာင်ထပျာကထ်သာအချန်ိကာလ။ ထနထရာင်ထပျာက၍်ထမှာင်စပျို းထသာအချန်ိ။ night

စဉ်

ယထန့မတိုင်မီတစရ်ကက်။ မထန့က။"ဤနန်းထဆာင်မှာ၊ ညာထတာင်စိုးရ၊ သူ့နဂုိထလ၊ မုတ္ို ရမှာ၊ ညကအခါ၊ သားဖွားရာဝယ်" 
(ထကာ်)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ယထန့မတိုင်မီတစရ်ကက်။ လွန်ခ့ဲထသာထန့က။ "ငါးဟင်းအပံု၊ စုံထလယခု၊ သားဦးမိခင်၊ ဝင်စားပါထလာ့၊ ညကသထိက၊ ဆီရွဲရွဲထလ၊ 
အမဲသားဟု" (ဂုတ္ိလ)။ စဉ်

စဉ်

၁၊ 'ည' အက္ခရာ၏ အမည။် ၂၊ ညသန်းထခါင်။ သန်းထခါင်ယတံဝုိက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ညကကးီသိုင်
ထခါင် စဉ်

စဉ်

water stored up 
overnight စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မွန်းလဲွသုံးနာရခီန့်မှသည ်ထနဝင်ချန်ိကာလအတင်ွး။ "ညစာဆုိထက၊ ရကီိုမပပုတ၊် ခပ်ရထရ" (ပဲ)။ "နီလညး်သုံးပုိ၊ ချမး်ရပ်ိညို ၊ နီ
ညို ခလိပ်၊ ညစာနီမှာ၊ ချမ်းရပ်ိကျထရ" (ဥက္ကာ)။ စဉ်

ညထနပုိင်း ထေမင်းစားထသာကခ်ျန်ိ။ ညထနပုိင်းတင်ွ စားထသာကထ်သာ ထေမင်း။ "လကနှ်င့်ယပ်လ့ုိ၊ တစလ်တထ်ခါ်ဗျာ၊ ညစာထေမင်း၊ 
ဒေါထဘာင်ရင်ှထလ၊ လင်မယားတိ့ု၊ စားလ့ုိကကင်းကို" (ဓမ္မသာ)။ စဉ်

စဉ်

ထနထမှာင်စအချန်ိ။ (ညထလးယ၏ံ ပထေမပုိင်းအချန်ိ)။ "ထကကာင့်ကကစိုးရမ်ိ၊ မပဖစ်လထီက၊့ နီမင်းဝင်- ညစာထစာင်းမှာ၊ ပလီွသသံာ၊ 
တထကျာ်ထကျာ်- ထမရ့ုိအမ်ိ၊ ထတာင်ဘကန်ားမှာ၊ ထမာင်ဟနီိထမ"(ပဲ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ ညထနအချန်ိသုံးနာရမှီ ထနဝင်စအချန်ိကာလအတင်ွး။ ၂၊ ညဦးထမှာင်စပျို းချန်ိမှ သန်းထခါင်အချန်ိထိေ။ "ညနီစီ-နီချမ်းစ၊ ရီ
အိုးခွကထ်ပပာ့စင်- ခါးထေစတ်င်၊ ထမလျှင်ရခီပ်ကက" (သျှင်ထီွေး)။ စဉ်

စဉ်

ထနဝင်စအချန်ိ။ ထနဝင်ရတီထရာအချန်ိ။ ညဦးထမှာင်စပျို းချန်ိ။ ထနဝင်ခါနီး။ "အဆုိင်ဆုိင်ထက၊ ဂနုိင်စမ့်ိစမ်း၊ ညထနချန်ိခါ၊ ထနမိှန်မိှန်
နှင့်၊ ညနီချမ်းမှာ၊ ပျသံန်းထကျးငှက်"(ပန်း)။ စဉ်

စဉ်

ထန့လယသ်ုံးနာရခီန့်မှသည ်ထနဝင်ပျို းစအချန်ိကာလအတင်ွး။ "စစထ်တငွမိုက့၊ ညနီညို ထက၊ သုံးပုိထလှာကမှ်ာ၊ ရမ်းထပါကလ်ာ
ထက" (သာချမ်း)။ စဉ်

စဉ်

ညနီပခည်
ထပျာက် စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ညနီထတာင်တင် န ထနဝင်ခါနီးအထနာကဘ်ကမှ် ထတာတန်းထတာင်တန်းထပါ်တင်ွ ထနကိုပမင်ရထသာအချန်ိ။ night

ညနီထလးပုိ န none

ညနီထလးပုိရုပ် န evening

ညနီဝင်တရူး န ထနဝင်၍ လူမှန်းသမှူန်း ခဲွပခား၍မရထသာ အချန်ိ။ nightfall

ညနီသုံးပုိ န afternoon

ညနီသုံးပုိခပ် န afternoon

ညမင်း န လှပ်ထသာမိန်းမငယ။် beautiful girl

ညမင်းရုပ် န ၁၊ လှပထသာမိန်းမငယအ်ရုပ်။ ၂၊ အဝတအ်စများပဖင့် လှပစာွပပုလုပ်ထေားထသာ ကစားစရာမိန်းမ၊ ထယာကျ်ားငယရု်ပ်။ ယမင်းရုပ်။

ညမင်းထသျှ န ကစားစရာ ယမင်းရုပ်ကထလး။

ညရးီညည့်တာ န ညအခါကာလတင်ွ တစစ်ုံတစရ်ာပဖစထ်ပါ်လာထသာ အထရးကစိ။္

ညလင် န auction

ညလင်ဆဲွ ကကိ ထလလံထရာင်းချရာတင်ွ ထစျးငပိုင်ထပး၍ ဝယယ်သူည။် auction

ညလင်စျးီ န ထစျးငပိုင်ထရာင်းချရာတင်ွ အထရာင်းအဝယပ်ဖစသ်ည့် ထစျး၏တန်ဖုိး။ auction

ညလင်တင် ကကိ ထလလံစနစပ်ဖင့်ထရာင်းချရန် ထစျးငပိုင်ထခါ်သည။် auction

ညလင်ပစ် ကကိ ထလလံစနစပ်ဖင့်ထရာင်းချရန် ထစျးငပိုင်ထခါ်သည။် auction

ညလံုးထပါက် န ညဦးမှစ၍ မုိးလင်းသညအ်ထိေ။ တစည်လံုးလံုး။ the whole night

ညလံုးပိတ် ကကဝိိ ညဦးမှစ၍ မုိးလင်းသညအ်ထိေ။ တစည်လံုးလံုး။ the whole night

ညသပ်ိရီ န ညဦးကခပ်၍ တစည်လံုးသိုထလှာင်ထေားထသာ ထရ။

ညအပ်ိညည့်နီ ကကဝိိ တစထ်နခ့ျင်းပဖင့်ပပန်၍ ထရာကနုိ်င်သညမ်ဟတုထ်တာ့ပဲ။ none

ညအပ်ိရီ န ညဦးကခပ်၍ တစည်လံုးသိုထလှာင်ထေားထသာ ထရ။

ညဦး န early at night

ညဦးကကယ် န အလင်းထရာင်ပုိမုိအားထကာင်းထသာ ကကယက်ကးီ။ ထသာကရ်ှုးကကယ။် the evening star

ညဦးပုိင်း န early at night

ညဦးယံ န early at night

ညာ၁ န right

ညာ၂ ကကိ ၁၊ လှည့်ပတထ်ပပာဆုိပပုမူသည။် မဟတုမ်မှန်ထပပာဆုိပပုမူသည။် ၂၊ ဟန်ထဆာင်တပုပပုမူသည။် lie

ညာစားပါစား ကကိ ၁၊ လိမ်လညဟ်န်ထဆာင်သည။် ၂၊ မရုိးမသားစတိပ်ဖင့် လှည့်ပတထ်ပပာဆုိပပုမူသည။် pretend

ညာစားဝါစား၁ ကကိ မရုိးမသားထသာစတိပ်ဖင့် လှည့်ပတထ်ပပာဆုိပပုမူသည။် lie

ညာစားဝါစား၂ န မရုိးမသားထသာစတိပ်ဖင့် လှည့်ပတထ်ပပာဆုိပပုမူပခင်း။ လိမ်လညဟ်န်ထဆာင်ပခင်း။ lie

စဉ်
နံနကထ်ပခာကန်ာရမှီ ညထနထပခာကန်ာရအီတင်ွး အချန်ိကာလ။ (တစထ်န့ကို အချန်ိထလးပုိင်း ပုိင်းပခားထေားရာ တစရ်ကအ်တကွရ်စှ်
ပုိင်းပဖစသ်ည။် ပဟာရသဒေ္ဒါမှ 'ပုိ' ပဖစလ်ာသည။် ) တစပုိ်င်းတင်ွ သုံးနာရစီရီှိသပဖင့် ထလးပုိင်းအတကွတ်စထ်န့တင်ွ (၁၂) နာရ ီ
ပဖစသ်ည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်
ညထလးပုိကို ထကျာ်လွင်၍ ငါးပုိသိ့ုထရာကခ်ါစပဖစထ်သာ အချန်ိ။ ညထပခာကန်ာရထီကျာ်လွင်၍ (၇) နာရ ီသိ့ု ထရာကခ်ါစပဖစထ်သာ
အချန်ိ။ "ဓမ္မရာဇ်မင်သည ်သက္ကရာဇ် ၁၁၄၁-ခု၊ နယန်ုလဆန်း(၆) ရက၊် ကကာသပထတးထန့တင်ွ၊ ညနီထလးပုိရုပ်ဝယ၊် ကကကရုိ်း
နန်းထတာ်ကို၊ ထဆာ်ကလုပ်ထတာ်မူ၏" (ထတာင်)။ စဉ်

စဉ်

ထန့လည ်(၁) နာရမှီ (၃) နာရအီတင်ွး။ "ညနီညို ထက၊ သုံးပုိထလှာကမှ်ာ၊ ရမ်းထပါကလ်ာထက" (သာချမ်း)။ စဉ်

ထန့လည ်(၁) နာရမှီ (၃) နာရအီတင်ွး။ "ညနီညို ထက၊ သုံးပုိထလှာကမှ်ာ၊ ရမ်းထပါကလ်ာထက" (သာချမ်း)။ စဉ်

စဉ်

beautiful figure of a 
young girl carved out 
of wood စဉ်

beautiful figure of a 
young girl carved out 
of wood စဉ်

emergencies of the 
night စဉ်

လူအများသထိအာင်ထကကညာ၍ တန်ဖုိးအများဆံုးထပးနုိင်သကူို ထရာင်းချထသာစနစ။် ထလလံ။ (ဟန္ီဒ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

water stored up 
overnight စဉ်

စဉ်

water stored up 
overnight စဉ်

ညကိုထလးပုိင်းပုိင်း၍ ပထေမပုိင်းပဖစထ်သာအချန်ိ။ (ထနဝင်ငပီးထနာကည်ဦးပုိင်း၊ သန်းထခါင်ပုိင်း၊ သန်းလဲွပုိင်း၊ မုိးထသာကပုိ်င်းဟ၍ူ 
တစည်ည့်တာကို အပုိင်းထလးပုိင်းပုိင်း၍ ခဲွပခားထေားသည။် ) "ထပျာ်ပုိကရ်မင်ပမူး၊ ထတာင်နန်းညာကို၊ ထဆာင်ထတာ်ကးူလ့ုိ၊ ညဦးက
ပင်၊ စထံပျာ်ရမင်ထက" (ဥဒိေန်သာ)။ စဉ်

စဉ်
ညကိုထလးပုိင်းပုိင်း၍ ပထေမပုိင်းပဖစထ်သာအချန်ိ။ (ထနဝင်ငပီးထနာကည်ဦးပုိင်း၊ သန်းထခါင်ပုိင်း၊ သန်းလဲွပုိင်း၊ မုိးထသာကပုိ်င်းဟ၍ူ 
တစည်ည့်တာကို အပုိင်းထလးပုိင်းပုိင်း၍ ခဲွပခားထေားသည။် ) "ထပျာ်ပုိကရ်မင်ပမူး၊ ထတာင်နန်းညာကို၊ ထဆာင်ထတာ်ကးူလ့ုိ၊ ညဦးက
ပင်၊ စထံပျာ်ရမင်ထက" (ဥဒိေန်သာ)။ စဉ်

တစည်ကိုအပုိင်းထလးပုိင်းပုိင်းထေားရာ ပထေမပုိင်းပဖစထ်သာ အချန်ိကာလအတင်ွး။ (ညဦးယ၊ံ သိုင်ထခါင်ယိုင်(သန်းထခါင်ယံ)၊ သိုင်
လဲွယ၊ံ မုိးသိုင်ယ၊ံ (မုိးထသာကယ်ံ)ဟ၍ူ ထလးပုိင်းရှိသည။် ) စဉ်

လကျ်ာဖက။် "ပန်းထတာ်လှကို၊ ဘယက်ကိုင်မူ၊ ထရးှနညး်တလူျှင်၊ ညာမူကိုင်ထေ" (နာရဒေ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ညာတာပါတာ န လိမ်လညဟ်န်ထဆာင်ပခင်း။ လိမ်လညထ်လ့ရှိထသာ အပပုအမူ။ lie

ညာတာဝါတာ န လိမ်လညလှ်ည့််စားပံု။ လိမ်လညထ်လ့ရှိထသာ အပပုအမူ။ lie

ညာဖက် န right

ညာရင်ှ ကကိ လကျ်ာဖကလ်က၊် လကျ်ာဖကထ်ပခ ပုိ၍ကကျွေမ်းကျင်သည။် right

ညာလက် န right

ညာလကရံု်း န Right-hand man

ညာသန် ကကိ လကျ်ာဖကလ်က၊် လကျ်ာဖကထ်ပခ ပုိ၍ကကျွေမ်းကျင်သည။် right

ညာအား ကကိ လကျ်ာဖကလ်က၊် လကျ်ာဖကထ်ပခ ပုိ၍ကကျွေမ်းကျင်သည။် right

ညာအားသန် ကကိ လကျ်ာဖကလ်က၊် လကျ်ာဖကထ်ပခ ပုိ၍ကကျွေမ်းကျင်သည။် right

ညီ

ည၁ီ န တစမိ်တညး်၊ တစဖ်တညး်မှထပါကဖွ်ားထသာ သားနှစထ်ယာကတ်င်ွ အငယသ်။ူ younger brother

ည၂ီ ကကိ wide and even

ညညီာ ကကိ wide and even

ညညီတွ် ကကိ wide and even

ညတီူ ကကိ ၁၊ တစခု်ထေကတ်စခု် မပုိမထလျာ့ပဖစသ်ည။် ၂၊ တစထ်ေညရ်ာတညး်။ တသထဝမတမ်ိးပဖစသ်ည။် equal

ညတီညူမီျှ ကကဝိိ ၁၊ တစမ်ျို းတစစ်ားတညး်။ အတတူ။ူ ၂၊ တစခု်ထေကတ်စခု် မပုိမထလျာ့မျှတစာွ။ equal/same

ညတီအူင်တူ ကကဝိိ ၁၊ အတယူဉ်ှတွဲလျက ်တစခ်ျကတ်ညး်။ ၂၊ တစခု်ထေကတ်စခု်မပုိမထလျာ့ မျှတစာွ။ equal/same

ညထီွီေး န youngest brother

ညထီနာင် န ညနှီင့်အစက်ို။ ညအီကိုထနာင်ရင်း။ brother

ညနီန်ဝ့ကို န brother

ညနီန်အ့ညး်ကို န brother

ညနီန်အ့ညး်မ န sister

ညမီ န မိသားစသုမီးများအတကွ ်ကကးီသကူငယသ်အူား ထတာ်စပ်ပံု။ sister

ညမီျှ ကကိ ပံုသဏ္ာန်၊ သထဘာတရား၊ အထနအထေားစသည ်မကွဲမပပားပဖစသ်ည။် equal

ညရီင်းဝကို န တစမိ်တညး်တစဖ်တညး်မှ ထပါကဖွ်ားလာထသာ ညနှီင့်အစက်ို။ brother

န တစမိ်တညး်တစဖ်တညး်မှ ထပါကဖွ်ားလာထသာ ညနှီင့်အစက်ို။ brother

ညဝီကို န brother

ညဝီကိုရင်း န တစမိ်တညး်တစဖ်တညး်မှ ထပါကဖွ်ားလာထသာ ညနှီင့်အစက်ို။ brother

ညထီသျ န အငယဆံု်းထသာ ည။ီ အထထွေးဆံုးထသာည။ီ youngest brother

ညအီညး်ကို န brother

စဉ်

စဉ်

လကျ်ာဖက။် "ပုဝါနှင့်ထုေပ်၊ ညာဖကက်ိုင်ကာ၊ ဘယမှ်ာအပ်ုလ့ုိ" (ပဋာ)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

လကျ်ာဖကလ်က။် "ဆရာပီးလက၊် ဆီးလကစ်ပ်ွကို၊ ယရ့ုိူရာမနီ၊ ညာလကသ်န်းမှာ၊ ဝတဆ်င်ထေားလုိကထ်က" (ဓမ္မက)။ စဉ်

(ဥပစာ) အထူေးတလညအ်ားကိုးအားထေားရသ။ူ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ ထပမမျကနှ်ာပပင်တစထ်ပပးတညး် ပပန့်ပပူးသည။် ၂၊ အစအုရံုးတစထ်ပါင်းတညး်ရှိသည။် ၃၊ (အလျား၊ အနံ၊ အရယွအ်စားစသည်) 
မကွဲမပပား တစမ်ျို းတစစ်ားတညး် ပဖစသ်ည။် စဉ်

၁၊ ထပမမျကနှ်ာပပင်တစထ်ပပးတညး် ပပန့်ပပူးသည။် ၂၊ အစအုရံုးတစထ်ပါင်းတညး်ရှိသည။် ၃၊ (အလျား၊ အနံ၊ အရယွအ်စားစသည်) 
မကွဲမပပား တစမ်ျို းတစစ်ားတညး် ပဖစသ်ည။် စဉ်

၁၊ ထပမမျကနှ်ာပပင်တစထ်ပပးတညး် ပပန့်ပပူးသည။် ၂၊ အစအုရံုးတစထ်ပါင်းတညး်ရှိသည။် ၃၊ (အလျား၊ အနံ၊ အရယွအ်စားစသည်) 
မကွဲမပပား တစမ်ျို းတစစ်ားတညး် ပဖစသ်ည။် ၂၊ တစခု်ထေကတ်စခု် မပုိမထလျာ့ရှိသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထထွေးဆံုးထသာည။ီ အငယဆံု်းထသာည။ီ "ကိုကကးီကကင်ရာ၊ ငါ့ညထီွီေးမှာ၊ မရးီထတာ်လျင်" (ရာမ)။ စဉ်

စဉ်

မိတဖူတ ူသိ့ုမဟတု ်မိတဖူကွဲ သိ့ုမဟတု ်ဖတမိူကွဲမှထပါကထ်သာ ညအီစက်ိုများ။ "ညနီန့်ဝကို- တရားဆုိ၊ ဝကို- မျကရ်ညယ်ို" 
(ပံု)။ စဉ်

မိတဖူတ ူသိ့ုမဟတု ်မိတဖူကွဲ သိ့ုမဟတု ်ဖတမိူကွဲမှထပါကထ်သာ ညအီစက်ိုများ။ "ညနီန့်ဝကို- တရားဆုိ၊ ဝကို- မျကရ်ညယ်ို" 
(ပံု)။ စဉ်

မိတဖူတ ူသိ့ုမဟတု ်မိတဖူကွဲ သိ့ုမဟတု ်ဖတမိူကွဲမှထပါကထ်သာ ညအီစမုိ်များ။ "ညနီန့်အညး်မ- တရားချ၊ ညမီ -မျကရ်ညက်ျ" 
(ပံု)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ညရီင်းအညး်
ကို စဉ်

တစမိ်တညး်တစဖ်တညး်မှ ထပါကဖွ်ားလာထသာ ညနှီင့်အစက်ို။ "စမ်ိးညို လင်ထက၊ ထညာင်ပင်ရပ်ိမှာ၊ စားငပီးအပ်ိထထွေ၊ ညဝီကိုထလ၊ 
ထုိေငဆတိ့ု နီကကလီထရ" (ထကာ်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်
မိတဖူတ ူသိ့ုမဟတု ်မိတဖူကွဲ သိ့ုမဟတု ်ဖတမိူကွဲမှထပါကထ်သာ ညအီစက်ိုများ။ "ညနီန့်ဝကို- တရားဆုိ၊ ဝကို- မျကရ်ညယ်ို" 
(ပံု)။"ထရသတီာကို၊ ရုပ်ဝါပံုပပင်၊ ရှုကာပမင်ထသာ်၊ ကကင်ချင်စတိရ်စ၊် ညအီညး်ကိုထလ၊ ထုိေသုံးထယာကတ်ိ့ု၊ ထနာကပုိ်းကကို က၍်" 
(ထကာ်)။ စဉ်



.

န တစမိ်တညး်တစဖ်တညး်မှ ထပါကဖွ်ားလာထသာ ညနှီင့်အစက်ို။ brother

ညအီညး်မ န sister

ညးီ၁ နဝိ balmy

ညးီ၂ ကကိ be disappointed

ညးီ၃ ကကိ light

ညးီ၄ ကကိ grumble

ညးီ၅ န smell rank

ညးီစရာ ကကိ ၁၊ ပျင်းရစိရာ ထကာင်းသည။် စတိပ်ျကသ်ည။် စကဆု်ပ်သည။် နားမခံသာထအာင်ပဖစသ်ည။် be disappointed

ညးီညးီ၁ န tuneful

ညးီညးီ၂ ကကိ light

ညးီညးီထတာက် ကကိ ၁၊ အလွန်ထွေန်းလင်းထတာကပ်သည။် ၂၊ မူးထမ့ထစတကထ်သာအနံအ့သကနံ်သည။် light/smell rank

ညးီညးီထိေန် နဝိ အလွန်ထွေန်းလင်းထတာကပ်ထသာ။ shine

နဝိ shine

ညးီထညာင်၁ န ထကကာင်သတ္တ ဝါကိုထခါ်ထသာ အမည။် cat

ညးီထညာင်၂ န ကျးီစားထပပာင်ထလှာင် လုိထသာသထဘာပဖင့်ထခါ်ထဝါ်ထပပာဆုိထသာစကား။ mock/ridicule

န ၁၊ မူးထဝထစတတထ်သာ အနံအ့သကဆုိ်း။ ၂၊ အဆိပ်အထတာကက်ို စားထသာကမိ်ထသာအခါ ပဖစသ်ကဲ့သို ့ခံစားချက။် smell rank

ညးီပပ နဝိ shine

ညးီရးီရးီ နဝိႊ proper/befitting

ထည

ထည၁ နဝိ အရယွပ်မာဏမကကးီထသာ။ ထသးထသာ။ ထသးငယထ်သာ။ small

ထည၂ န ယဉ်ှဘကတ်စစ်ုံတစရ်ာထေက ်အရယွပ်မာဏ ထသးထသာ။ မကကးီထသာ အရာ။ small

ထညကလင် န husband since youth

န ငယလ်င်ငယမ်ယား။ အပျို လူပျို ချင်း ထပါင်းသင်းထနထုိေင်လာခ့ဲထသာ လင်နှင့်မယား။

ထညက့ န ယထန၏့ထနထွေကစ်ကာလမှ မွန်းတည့်အထိေ။ နံနကပုိ်င်းကာလ။ morning

ထညက့ခါ န ယထနမှ့ ထနာကတ်စထ်န။့ နကပ်ဖန်နံနကက်ာလ။ tomorrow

ထညက့သား န ထနအ့ချန်ိ၏ ထရှ ပုိ့င်း။ နံနကပုိ်င်း။ morning

ညဉ့်

ညဉ့် န night

န သန်းထခါင်ချန်ိထရာကခ်ါနီး ပတဝ်န်းကျင်။ midnight

ညဉ့်တပုိရ် န night

ညအီညး်ကို
ရင်း စဉ်

မိတဖူတ ူသိ့ုမဟတု ်မိတဖူကွဲ သိ့ုမဟတု ်ဖတမိူကွဲမှထပါကထ်သာ ညအီစမုိ်များ။ "ညနီန့်အညး်မ- တရားချ၊ ညမီ -မျကရ်ညက်ျ" 
(ပံု)။ ('အညး်မထတာ်' ဟ ုထစာနန်းမင်းပဖူ ထကာင်းမှု အဠ်ုခွကစ်ာ၌ ထရးတိ့ုရှိသည။် ) "ထငွထတာင်သထူလ၊ ခုနှစသ်ယွထ်က၊ ညီ
အညး်မတိ့ု၊ ချစက်ကစနုိး" (ထဒွေး)။ စဉ်

အပူအထလာင် အဆင်းအရတဲိ့ု ကင်းမ့ဲထသာ။ ရပ်စကဲန်ုဆံုးထသာ။ ငငိမ်ထအးထသာ။ "လ့ူရာွကိုညးီ၊ ဆရာပမတမှ်ာ၊ နတရ်ာွစလီံငပးီ" 
(ဓမ္မက)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်
၁၊ မူးထဝသည။် "ထဂါင်းညးီထရ"။ ၂၊ နှစသ်ကပ်ခင်းကန်ုလွန်းသာွးသည။် "ယင်းပုိင်သစသ်းီဝလံရ့ုိကိုစားလ့ုိ ညးီလားဗျာယ်"။ 
စတိပ်ျကသ်ည။် ပျင်းရသိည။် "ထတာနယမှ်ာလညး်၊ ပျင်းဖ့ုိထကာင်းထရနင့်၊ စတိပ်ျကလ်ကပ်ျက၊် ညးီဖ့ုိထကာင်းထရ"။ စက်
ဆုတသ်ည။် "မင်းရ့ုိအပပုအမူကိုပမင်လ့ုိစကဆု်တရ်ွ့ံစရာကကးီ ညးီဖ့ုိထကာင်းထရ"။ အန့ံအသကဆုိ်း၍ ငငီးထစာ်နံသည်။ စဉ်

အလွန်ထတာကထွ်ေန်းသည။် ထွေန်းထတာကသ်ည။် "မီးထိေန်ထိေန် ညးီနီထရ"။ စဉ်

၁၊ ကိုယစ်တိဆ်င်းရပဲင်ပန်းပခင်းထကကာင့် မိမိပဖစအ်င်ကို ထုေတထ်ဖာ်ဆုိပမညသ်ည။် ၂၊ ထဝဒေနာခံစားရမှုထကကာင့် အသကံို ရညှစ်ာွ
ဆဲွ၍ထအာ်ပမညသ်ည။် စဉ်

ပပင်းပပစးူရထှသာအန့ံအသက။် မူးထမးထစတတထ်သာ အန့ံအသက။် "ညးီစို (ထစာ်) နံထရ"။ စဉ်

စဉ်

၁၊ သာဘာနာထပျာ်ဖွယထ်သာအသ။ံ ၂၊ ကျယထ်လာင်ပပင်းထေန် ပမညဟ်ညး်ထသာအသ။ံ "သဝံါညးီညးီ၊ သကိကားပီးထရ၊ ထမာင်ကကးီ
ကျားနွယ၊် ရံုရမည်" (ဥက္ကာ)။ စဉ်

အလွန်ထွေန်းလင်းသည။် "မီး ညးီညးီထိေန်နီထရ"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ညးီညးီထပပာင်
ထပပာင်

အလင်းထရာင်လွန်စာွထွေကထ်သာ။ "ညးီညးီထပပာင်ထပပာင်၊ ပုိးရမီထတာင်" (ဖုိးရမီ)။ "ပပဿဒ်ေထဆာင်ထဆာင၊် ထပပာင်ထပပာင်ညးီထက၊ 
ထကျာကစ်မ်ိးထတာင်သိ့ု" (ထကာ်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်
ညးီ
ထတာကထ်တာ
က် စဉ်

ဝင်းထပပာင်ထသာ အဆင်းအထရာင်ရှိထသာ။ ရှုချင်စဖွယတ်င့်တယထ်သာ အဆင်းအသင်ွရှိထသာ။ "ဝမ်းသာအားရ၊ ထရဝတထီလ၊ ထွေန်း
ဆီမီးသိ့ု၊ ညးီပပထလ ရှုကကပပညသ်ူ" (ထကာ်)။ စဉ်

တင့်တယလှ်ပရှုချင်ဖွယထ်ကာင်းသာ။ "ထကျာင်းသားဒိေသာ၊ ထ့ုိေဆရာ၏၊ ဓိတာသမီး၊ ညးီရးီရးီတဲ့၊ မကကးီရယွထ်ရာက၊် ဟတိုံ
ထပမာက၏်" (ကင်း)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အပျို လူပျို ဘဝကပင် ထပါင်းသင်းလာခ့ဲထသာလင်။ "ဦးထိေပ်ကတင်၊ ထညကလင်၊ အသျှင်မင်းပမတ၊် ထလာကနတ၊် ကကျွေန်ဇာထပပာ
မည၊် ကကျွေန့်စကားက၊ ထသာတရွီနားတညး် (ဓမ္မက)။ စဉ်

ထညလင်ထည
မယား

husband and wife since 
youth စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထနဝင်သညမှ်ထနထွေကသ်ညအ်ထိေ အချန်ိ။ "ညဉ့်မူနိမှန်း၊ မသလွိန်းသည၊် မျကဆံ်လညး်ထဆာက၊် ထကကာကခ်ျင်စဖွယ်" (ပဉ္
ဘတု်)။ စဉ်

ညဉ့်ကကးီနက်
ကကးီ စဉ်

ညခုနစန်ာရမှီ ကိုးနာရအီချန်ိထိေ။ "ညဉ့်ပဟိုရထ်လ၊ တပုိလွန်ထပမာက၊် နန်းပမထညာင်မှာ၊ ထမာင်မထရာကလ့ုိ်" (ထောနု)။ စဉ်



.

ကကိ ထွေကဝ်င်သာွးလာရန်အတကွ ်အခွင့်အထရးထပးထေားသည။် allow

ညဉ့်နက၁် ကကိ ပထေမညဦးယကံို ထကျာ်သည။် midnight

ညဉ့်နက၂် ကကိ ပထေမညည့်ဦးယကံိုထကျာ်လွန်ထသာအချန်ိကာလ။ midnight

န midnight

ညဉ့်နှစပုိ် န midnight

ညဉ့်ပဟိုရ် န drum

ညဉ့်မုိက် နဝိ အလင်းထရာင် ကင်းမ့ဲထသာ။ dark

ညဉ့်ယာမ် န ညည့်ယ ံညည့်ယန်  ညည့်ယိုင်  ညဦး ပထေမပုိင်းကာလ။ first phases of night

ညဉ့်လယ် န midnight

ညဉ့်ထလးပုိရ် န four phases of night

ညဉ့်ထလးယာမ် န four phases of night

ကကိ ထွေကဝ်င်သာွးလာရန်အတကွ ်အခွင့်အထရးထပးထေားသည။် allow

ညဉ့်ဝင်နိထွေက် ကကိ ထွေကဝ်င်သာွးလာရန်အတကွ ်အခွင့်အထရးထပးထေားသည။် allow

ညဉ့်သိုင်ထခါင် န midnight

န midnight

န ညည့်နကသ်န်းထခါင်ထကျာ်၍ မုိးထသာကခ်ျန်ိတဝုိက။် dawn

ညဉ့်သိုင်လဲွ န dawn

ညဉ့်သုံးပုိရ် န dawn

န dawn

ညဉ့်သုံးယာမ် န dawn

ညညး် ကကိ grumble

ညညး်ဆဲွ ကကိ ညညး်ညူထသာသပံဖင့် ညညး်ညူလျက။် grumble

ညညး်ညူ ကကိ grumble

ညညး်တာွး ကကိ grumble

ညညး်ထဖွး န apathy

ထညာ

ထညာ နဝိ little

ထညာပခင်း ကကဝိိ ကိုယလ်ကမ်အမီသာ၊ ထနထုိေင်မထကာင်းပဖစလ်ျက။် နွမ်းနယပ်င်ပန်းလျက။် ကျန်းမာထရး ထိေခုိကပ်ျကပ်ပားလျက။် tired

ကကဝိိ tired

ညဉ့်ထွေကည်ဉ့်
ဝင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ညဉ့်နကသ်ိုင်
ထခါင် သန်းထခါင်ချန်ိထရာကခ်ါနီး ပတဝ်န်းကျင်။ "ညည့်နကသ်ိုင်ထခါင် - စဆီထမျှာင်" (ပံု)။ စဉ်

ညခနစန်ာရမှီ (၁၂) နာရအီထိေ အချန်ိ။ စဉ်

ညည့်အခါတးီခတထ်သာ အချန်ိ။ (ပဟိုရစ်ညသ်ံ) တစည်ည့်တင်ွ (ထလးပုိင်း ထလးယံ) ထလးပဟိုရစ်ရီှိသည။် တစပ်ဟိုရက်ျ
ထရာကတ်ိုင်း တးီခတရ်သည။် ) "ထနဝန်းဝင်ချန်ိ၊ ညမုိင်းရဝီယ၊် ထဘရစီညက်ကးီ၊ တပုိတင်ွထလ၊ ခတက်ာတးီလ့ုိ" (ဥဒိေန်သာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ညည့်စက်(၁၂) နာရအီချန်ိ။ ညဉ့်အလယပ်ဖစထ်သာ အချန်ိ။ စဉ်

ညထနထပခာကန်ာရမှီ နံနကထ်ပခာကန်ာရထိီေ အချန်ိ။ "စတိည်စဖ့ုိ်ရာ၊ တအာအာနင့်ှ၊ များစာွလညး်ငုိ၊ ညဉ့်ထလးပုိရမှ်ာ၊ တပုိမအပ်ိ၊ ရမီ
န့ုိသျှင်ထလ၊ မိခင်သပ်ိထက၊ အပ်ိပါငါ့သား" (ဂုတ္ိလ)။ စဉ်

ညည့်ထလးယ ံ ညည့်ထလးယန်  ညထနထပခာကန်ာရမှီ နံနကထ်ပခာကန်ာရအီထိေ။ (တစည်ည့်တင်ွ ထလးပုိရရ်ှိသကဲ့သိ့ု 'ယံ' အားပဖင့်
လညး် ထလးယရံှိသည။် ညဉ့်ဦးယ၊ံ သိုင်ထခါင်ယ၊ံ သိုင်လဲွယ ံ(သုံးပုိယံ)။ မုိးထသာကယ်။ံ ) "ညဉ့်ထလးယမှံာ၊ ခံဒုေက္ခပဖင့်" 
(ပဋာ)။ စဉ်

ညဉ့်ဝင်ညဉ့်
ထွေက် စဉ်

စဉ်

ညည့်စက်(၁၂) နာရအီချန်ိ။ ညဉ့်အလယပ်ဖစထ်သာ အချန်ိ။ စဉ်

ညည့်သိုင်
ယာမ်၁

ညဉ့်သိုင်ထခါင်ထကျာ်သည။် "သိုင်ယညံဉ့်နက၊် သုံးပုိထကျာ်ထက၊ ထုိေအချကမှ်ာ" (သာချမ်း)။ "သုံးပုိထက- ကျူးလွန် ညဉ့်သုိင်ယံ
မှာ ပျကံာ- ထမထေကဝဲ်၍" (ထမတ္တာစာ)။ စဉ်

ညည့်သိုင်
ယာမ်၂ စဉ်

ညည့် (၁၂) နာရထီကျာ်၍ (၁) နာရသီိ့ုထရာကစ် အချန်ိ။ စဉ်

ညည့်နံနကပုိ်င်း သုံးနာရအီချန်ိ။ "ထပျာ်ပါးဖွယထ်လ၊ ညထနမိှန်မိှန်၊ သုံးပုိချန်ိနှင့်၊ လင်းချန်ိညည့်ယံ" (ရာမ)။ စဉ်

ညဉ့်သုံးပုိရ်
ထကျာ်

နံနကသ်ုံးနာရထီကျာ်၍ မုိးထသာကထ်ေအချန်ိတဝုိက။် "ညဉ့်ပဟိုရလ်ျှင်၊ သုံးပုိထကျာ်ထပမာက၊် သရူယိလျှင်၊ ထရာင်ဝါဝင်းထက၊ 
မုိးလင်းထသာကထ်သာ်" (ဓမ္မသာ)။ စဉ်

ညည့်နံနကပုိ်င်း သုံးနာရအီချန်ိ။ "ထပျာ်ပါးဖွယထ်လ၊ ညထနမိှန်မိှန်၊ သုံးပုိချန်ိနှင့်၊ လင်းချန်ိညည့်ယံ" (ရာမ)။ စဉ်

၁၊ ကိုယစ်တိဆ်င်းရပဲင်ပန်းသပဖင့် မိမိပဖစအ်င်ကို ထုေတထ်ဖာ်၍ ထပပာဆုိမညတ်န်ွသည။် ၂၊ ထဝဒေနာခံစားရပခင်းထကကာင့် သညး်မခံ
နုိင်၍ အသရံညှဆဲွ်ကာ ထအာ်ပမညသ်ည။် စဉ်

စဉ်

၁၊ ကိုယစ်တိဆ်င်းရပဲင်ပန်းသပဖင့် မိမိပဖစအ်င်ကို ထုေတထ်ဖာ်၍ ထပပာဆုိမညတ်န်ွသည။် ၂၊ ထဝဒေနာခံစားရပခင်းထကကာင့် သညး်မခံ
နုိင်၍ အသရံညှဆဲွ်ကာ ထအာ်ပမညသ်ည။်"ဤသိ့ုမထယစတိမှ်ာ၊ ညညး်ညူကာပဖင့်၊ ပခင်းရာထကာင်းဆုိး၊ အမျို းအမျို းတင်ွ၊ မုဆုိး
ဗလ၊ ထလျှာကလ်ာလသကံို၊ ကကားပပန်ရလ့ုိ" (ဆဒေ္ဒန်)။ "ပပင်ထေန်ဖိစးီ၊ ထဝဒေနာထလ၊ အနာကကးီလ့ုိ၊ ညဉ့်ညူးပူပင်၊ သာွးကဝင်ပျာ" 
(၄င်း)။ စဉ်

၁၊ ကိုယစ်တိဆ်င်းရပဲင်ပန်းသပဖင့် မိမိပဖစအ်င်ကို ထုေတထ်ဖာ်၍ ထပပာဆုိမညတ်န်ွသည။် ၂၊ ထဝဒေနာခံစားရပခင်းထကကာင့် သညး်မခံ
နုိင်၍ အသရံညှဆဲွ်ကာ ထအာ်ပမညသ်ည။်"ဆစထ်ပါင်းထကကာကကား၊ ညညး်မျှတာွး၍၊ ငဖိန်းငဖိန်းလညး်တန်ု၊ အဟန်ုပပင်းပပ" (ပဉ္
ဘတု်)။ စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာအထကကာင်းကစိက္ို ဆကလ်ကထ်ဆာကရ်ကွရ်န် စတိမ်ဝင်စားပခင်း။ အထူေးတလည ်စတိထ်ေကသ်န်မှု ထလျာ့ကျ
ပခင်း။ စဉ်

၁၊ အလွန်ပင်ပန်း ညှို းငယထ်သာ။ အလွန်ထမှးမိှန် ညှို းထရာ်ထသာ။ ကိုယလ်ကလ်ှုပ်ရာှးတကက်ကပခင်းမရှိထသာ။ ၂၊ ခွန်အား
နညး်ပါးထသာ။ ခွန်အားကန်ုခန်းထသာ။ "ပမာဆုိထသာ်၊ သမံှိုခတသ်ိ့ု၊ ဆီသတင်ါးနှယ၊် ထညာကာယိုင်ထက၊ မှိုင်သရိထလ" (ပဒုေမ္မ)။ စဉ်

စဉ်

ထညာထညာပခင်
ပခင်

ကိုယလ်ကမ်အမီသာ၊ ထနထုိေင်မထကာင်းပဖစလ်ျက။် နွမ်းနယပ်င်ပန်းလျက။် ကျန်းမာထရး ထိေခုိကပ်ျကပ်ပားလျက။် ၂၊ ကိုယလ်က်
ကိုကခဲ်ထတာင့်တင်း ထသာအားပဖင့်။ စဉ်
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ကကဝိိ tired

ထညာညင် ကကဝိိ tired

ထညာယိုင် နဝိ နွမ်းလျထခွယိုင်ထသာ။ ပင်ပန်းညှို းငယထ်သာ။ tired

ကကဝိိ ၁၊ ကိုယလ်ကမ်အမီသာ ထနထုိေင်မထကာင်း ကျန်းမာထရးထိေခုိကပ်ျကပ်ပားလျက။် ၂၊ ကကညလ်င်သာယာမှုမရှိပဲ။ tired

ညက်

ညက် ကကိ assimilate

ညကထ်ညာ ကကိ satin

ညကည်က် ကကိ မုန်မု့န်ည့ကည်ကပ်ဖစသ်ည။် into powder

ညကည်ကက်ကီ ကကိ be crushed

ညင်

ညင်၁ ကကိ hungry

ညင်၂ နဝိ နွမ်းလျပင်ပန်း ညှို းငယထ်သာ။ ခွန်အားကန်ုခန်းထသာ။ tired

ညင်ညင် နဝိ be gentle

ညင်ညင်ပင်ပင် ကကဝိိ tired

ကကဝိိ tired

နဝိ be gentle

ကကဝိိ be gentle

ကကိ be gentle

ညင်း၁ နဝိ တစစ်ုံတစရ်ာကို တစဆ်င့်ပပန်လည၍် ညမန်ပပရာ၌သုံးထသာ စကားလံုး။ ၄င်း။ ထုိေ။ that

ညင်း၂ န that

ညင်း၃ နဝိ အသာပဖညး်ပဖညး်ပဖစထ်သာ။ ကကမ်းတမ်းလျင်ပမန်သည ်မဟတုထ်သာ။ slow

ညင်း၄ န none

ညင်းကွဲ ကကိ ထေကပ်ခမ်းကွဲသာွးသည၊် မဟတုပဲ် ဟိုတစစ်သညတ်စစ် ကွဲသာွးပခင်းပဖစသ်ည။် in halves

ညင်းညင်း ကကဝိိ နူးနူးညံ့ညံ့။ ပဖညး်ညင်းသာယာစာွ။ နားခံသာထအာင် ညင်သာစာွ။ soft

ကကဝိိ နူးနူးညံ့ညံ့။ ပဖညး်ညင်းသာယာစာွ။ နားခံသာထအာင် ညင်သာစာွ။ soft

ညင်းတက် န ပင်စညမှ်ထွေကလ်ာထသာ အတက။် branch

ညင်းပင် န သင်ဖျူးဖျာရကထ်သာ အပင်တစမ်ျို း။ plant

ညင်းဖတဖ်တ် န be worn-out

န be worn-out

ထညာထညာညင်
ညင်

၁၊ မထနသာမထုိေင်သာ အမျို းအမညခဲွ်ပခားရန် ခကခဲ်ထသာ ကိုယတ်င်ွးခံစားရမှု ပဖစထ်ပါ်လျက။် အလွန်ပင်ပန်းညှို းငယထ်သာအားပဖ
င့်။ နွမ်းနယပ်င်ပန်းလျက။် ၂၊ ကကညလ်င်သာယာမှုမရှိပဲ။ စဉ်
၁၊ မထနသာမထုိေင်သာ အမျို းအမညခဲွ်ပခားရန် ခကခဲ်ထသာ ကိုယတ်င်ွးခံစားရမှု ပဖစထ်ပါ်လျက။် အလွန်ပင်ပန်းညှို းငယထ်သာအားပဖ
င့်။ နွမ်းနယပ်င်ပန်းလျက။် ၂၊ ကကညလ်င်သာယာမှုမရှိပဲ။"မထပပာချင်- ထညာညင်လ့ုိလား ဗမာသလံျှာသထံပပာထက၊ စတိမ်ထရာ
ထလ" (ဇမ်း)။ စဉ်

စဉ်

ထညာသးီထညာ
သတု် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

၁၊ ထွေားထွေားထကကညကသ်ည။် ထထောင်းထထောင်းထကကသည။် အမှုန့်မှုန့်ပဖစသ်ည။် "ထကျာကပ်ျဉ်ပပားနှင့်၊ တင်ထေားကကတိပ်ါ၊ ညက်
ထသာခါလျှင်" (ပဉ္ဘတု်)။ ၂၊ တစထ်နရာတညး်တင်ွသာွး ဖန်လာဖန်များသည။် ထကကမွထအာင် ငဖိုဖျကသ်ည။် "ဘလူီးရာွကို၊ ပပာ
အဆံုးထက၊ ထံုေးသိ့ုညကထ်ယာင်"(ထကာ်)။ ၃ (အသားအထရ) ထချာမွတသ်ည။် ၄ ထွေန်ယက၍် မုန့်မုန့်ညကည်ကပ်ဖစထ်စသည။် 
"လယက်ိုညကထ်အာင်ထွေန်"။ စဉ်
၁၊ ထွေားထွေားထကကညကသ်ည။် ထထောင်းထထောင်းထကကသည။် အမှုန့်မှုန့်ပဖစသ်ည။် "ထကျာကပ်ျဉ်ပပားနှင့်၊ တင်ထေားကကတိပ်ါ၊ ညက်
ထသာခါလျှင်" (ပဉ္ဘတု်)။ ၂၊ တစထ်နရာတညး်တင်ွသာွး ဖန်လာဖန်များသည။် ထကကမွထအာင် ငဖိုဖျကသ်ည။် "ဘလူီးရာွကို၊ ပပာ
အဆံုးထက၊ ထံုေးသိ့ုညကထ်ယာင်"(ထကာ်)။ ၃ (အသားအထရ) ထချာမွတသ်ည။် ၄ ထွေန်ယက၍် မုန့်မုန့်ညကည်ကပ်ဖစထ်စသည။် 
"လယက်ိုညကထ်အာင်ထွေန်"။ စဉ်

စဉ်
၁၊ ထကကမွထွေားညကသ်ည။် အမှုန့်မှုန့်ပဖစသ်ည။် "နာဂဝင်ထလ၊ ဆင်ထပပာင်ကကးီနှင့်၊ စးီလ့ုိလာပျာ၊ နင်းကာလညး်သတ၊် အသကဇီ်
ဝီ။ ညကည်ကက်ကးီထက၊ လကင်ခီပပတလ့ုိ်" (ပန်း)။ ၂၊ (ဥပစာ) ကကျွေမ်းကျင်န့ံှစပ်သည။် ပုိင်ပုိင်နုိင်နုိင် တတထ်ပမာကသ်ည။် စဉ်

၁၊ ဆာထလာင်မွတသ်ပ်ိသည။် "ထေမင်းကညင်၊ ဝမ်းကဟင်၊ စာပင်မရှိ ပဖစတ်ုံဘ၍ိ" (ဓမ္မက)။ စဉ်

စဉ်

၁၊ ပဖညး်ညင်း ညင်သာထသာ။ (အထပပာအဆုိ အပပုအမူစသည်) သမ်ိထမ့ွနူးညံ့ထသာ။ "နားတင်ွနားကပ်၊ ကကာသင်ွစးီထက၊ ညင်
ညင်ခကျွေတထ်လ" (ထတး)။ ၂၊ ကကမ်းတမ်းလျငပ်မန်သညမ်ဟတုထ်သာ။ အသာပဖညး်ပဖညး်ပဖစ်ထသာ။ စဉ်

၁၊ ကိုယစ်တိပ်င်ပန်းနွမ်းနယလ်ျက။် ၂၊ ခွန်အားကန်ုခမ်းသပဖင့်။ အလွန်ထမှးမိှန် ညှို းထရာ်သညပ်ဖစ၍်။ ၃၊ ဆာထလာင်မွတသ်ပ်ိ
ထသာအားပဖင့်။ စဉ်

ညင်ညင်ဖတ်
ဖတ်

၁၊ ကိုယစ်တိပ်င်ပန်းနွမ်းနယလ်ျက။် ၂၊ ခွန်အားကန်ုခမ်းသပဖင့်။ အလွန်ထမှးမိှန် ညှို းထရာ်သညပ်ဖစ၍်။ ၃၊ ဆာထလာင်မွတသ်ပ်ိ
ထသာအားပဖင့်။ စဉ်

ညင်ညင်သာ
သာ၁

၁၊ ပဖညး်ညင်း ညင်သာထသာ။ (အထပပာအဆုိ အပပုအမူစသည်) သမ်ိထမ့ွနူးညံ့ထသာ။ "နားတင်ွနားကပ်၊ ကကာသင်ွစးီထက၊ ညင်
ညင်ခကျွေတထ်လ" (ထတး)။ ၂၊ ကကမ်းတမ်းလျငပ်မန်သညမ်ဟတုထ်သာ။ အသာပဖညး်ပဖညး်ပဖစ်ထသာ။ စဉ်

ညင်ညင်သာ
သာ၂ ပဖညး်ညင်ှးသာယာစာွ။ (အထပပာအဆုိ၊ အပပုအမူစသည်) သမ်ိထမွးနူးညံ့သညပ်ဖစ၍်။ စဉ်

ညင်ညင်သာ
သာ၃ ပဖညည်င်းညင်သာသည။် (အထပပာအဆုိ၊ အပပုအမူစသည်) နူးညံ့သည။် စဉ်

စဉ်

ထုိေအရာ။ ၄င်းအရာ။ (ညင်းလူ- ယင်းလူ။ ညင်းချင့်- ယင်းချင့်။ ခုိချင့်) စဉ်

စဉ်
စသညအ်ားပဖင့်ရှိကက၏။ အပဖူကကွင်ယထ်ပါကထ်သာညင်းကို 'ငခိုးညင်း' ဟထုခါ်၍ အနီအကကွက်ကးီထပါကထ်သာညင်းကို'ဆင်
ညင်း' စပါးရတိသ်မ်ိးချန်ိ၌အပဖူကကွင်ယထ်ပါကထ်သာညင်းကို 'စပါးညင်း' ဟထုခါ်ကကသည။် ) "မိတရ်င်းလညတ်၊ံ ထရမရင်
တင်ွးမှာ၊ ညင်းပွင့်ရထံက" (ရာမ)။ "သျှတ္တရဝင်၊ ညင်းပွင့်ဆင်၍၊ အပပင်နုထွေက၊် စနီတင်ွထက၊ ထရမရင်ဖတမှ်ာ၊ သားပမတထ်ကျး
စုံ"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ညင်းညင်းသာ
သာ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကိုယခ်န္ဓာတင်ွ ထူေထေပ်စာွထပါကထ်သာ အကကွအ်ထပပာကည်င်းကကွမ်ျား။ "ကိုယပ်ပင်မှတမှ်တ၊် ညင်းဖတဖ်တနှ်င့်၊ စပ်စပ်မညသ်၊ံ 
သူ့ခံတင်ွးစားလိမ့်မညလ်ညး်၊ သူ့ပဲွချင်း" (သိုက်)။ စဉ်

ညင်းထသာ
ထသာ

ကိုယခ်န္ဓာတင်ွ ထူေထေပ်စာွထပါကထ်သာ အကကွအ်ထပပာကည်င်းကကွမ်ျား။ "ကိုယပ်ပင်မှတမှ်တ၊် ညင်းဖတဖ်တနှ်င့်၊ စပ်စပ်မညသ်၊ံ 
သူ့ခံတင်ွးစားလိမ့်မညလ်ညး်၊ သူ့ပဲွချင်း" (သိုက်)။ စဉ်



.

ညစ်

ညစ် ကကိ dishonest

ကကဝိိ သတူစပ်ါးအထပါ် စးီပုိးလျက။် ထကာကက်ျစလ်ျက။် dishonest

ညစထ်ကကး န dirty

ညစခ်ကျွေဲ န ၁၊ ယတုမ်ာဆုိးဝါးထသာ အပဖစ။် ၂၊ မသန်စ့င်ထသာအပဖစ။် dirty

ညစဆီွ်း ကကိ ၁၊ ယတုမ်ာဆုိးဝါးသည။် ၂၊ ညှို းနွမ်းမဲွထပခာကသ်ည။် ထဟာင်းနွမ်းစတုပ်ပတသ်ည။် dirty

ညစည်ူး ကကိ ၁၊ မသန်မ့စင်ပဖစသ်ည။် ၂၊ ဆုိးယတုသ်ည။် ယတုမ်ာသည။် dirty

ကကိ မသန်မ့စင်ပဖစသ်ည။် dirty

ညစထ်ဟာင်း ကကိ မသန်မ့စင်ပဖစသ်ည။် dirty

ညစထု်ေတ် ကကိ ၁၊ မကကညမ်လင်ပဖစသ်ည။် ၂၊ မသန်မ့စင်ပဖစသ်ည။် ၃၊ ထပကျသံည။် dirty

ညစနွ်မ်း ကကိ စင်ကကယသ်န်ရ့င်ှးမှုမရှိပဖစသ်ည။် ထတာကပ်ထပပာင်လကပ်ခင်းကင်းသည။် ကကညလ်င်မှုမရှိပဖစသ်ည။် dirty

ညစပ်က် ကကိ ၃၊ ယတုမ်ာသည။် ဆုိးယတုသ်ည။် ၄၊ မကကညမ်လင်ပဖစသ်ည။် dirty

ညစပု်ပ် ကကဝိိ အထရာင်အဝါထတာကပ်သညမ်ဟတုပဲ်။ ကကညလ်င်ပခင်းမရှိထသာအားပဖင့်။ dirty

ညို င်

ညို င် န none

ညို င်ပင် န none

ထညာင်

ထညာင် န banyan tree

ထညာင်ကကက် န အပခားအပင်ကိုမီှတယွက်ပ်၍ ထပါကတ်တထ်သာထညာင်ပင်တစမ်ျို း။ banyan tree

ထညာင်ကကတ် န အပခားအပင်ကိုမီှတယွက်ပ်၍ ထပါကတ်တထ်သာထညာင်ပင်တစမ်ျို း။ ၂၊ ထညာင်အမျို းအစားတင်ွပါဝင်သည့် ထညာင်ပင်တစမ်ျို း။ banyan tree

ထညာင်ချဉ် န အသင့်အတင့်မျှသာ ချဉ်ထသာအရသာရှိသည့် ထညာင်ပင်တစမ်ျို း။ banyan tree

န banyan tree

ထညာင်ပခုံ န ထတာချုံကဲ့သို ့အပ်ုဆုိင်းထနသာ အရပ်ိထကာင်းထသာ ထညာင်ပင်တစမ်ျို း။ banyan tree

ထညာင်စးီ န ထညာင်ပင်မှထွေကထ်သာ အထစး။ become sticky

ထညာင်ထစာင်း န royal couch

ထညာင်ဆုိင်း န အပင်ပမင့်၍ အရပ်ိထကာင်းထသာ ထညာင်ပင်ကကးီတစမ်ျို း။ banyan tree

ကကိ ထကကာင်မညထ်သာအသ။ံ cat

ထညာင်နံသ့ာ န အရကွမ်ျားနံထ့သာနီကဲ့သိုနီ့ထသာ အဆင်းရှိထသာ ထညာင်ပင်တစမ်ျို း။ banyan tree

ထညာင်ပိန္နဲ န ပိန္နရဲကွနှ်င့်ဆင်ဆင်တထူသာ အရကွရ်ှိသည့် ထညာင်ပင်တစမ်ျို း။ banyan tree

ထညာင်ထဗာဓိ န ထဂါတမပမတစ်ာွဘရုား ပွင့်ထတာ်မူရာ ထညာင်ပင်တစမ်ျို း။ banyan tree

၁၊ မသန့်မစင်ပဖစသ်ည။် မကကညမ်လင်ပဖစသ်ည။် "ကမ္လာထလ၊ တန်ဆာစစဟ်၊ု ညစတ်ုံမျကနှ်ာ၊ ရှိပခင်းရာထကကာင့်" (ရာမ)။ ၂၊ 
ထပကျသံည။် ၃၊ ယတုမ်ာသည။် ဆုိးယတုသ်ည။် ၄၊ မကကညမ်လင်ပဖစသ်ည။် ၅၊ ထကာကက်ျစသ်ည။် ၆၊ ထဟာင်းနွမ်းသည။် စဉ်

ညစထ်ကကပက်
ထကက စဉ်

ကပ်တယွလ်ျကရ်ှိထသာထကကးထညာ်ှ။ အပမှပ်။ အကျ ိအခကျွေ ဲအညှိစသည။် "ညစထ်ကကးမတင်၊ ထဖွးပဖူစင်သည၊် ကကညလ်င်ထအးပမ"။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ညစည်စပ်တ်
ပတ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စပါးမှည့်ချန်ိလယက်င်ွးတင်ွထပါကတ်တထ်သာ အရကွထ်သး၍ ပင်စညထ်ဖါ့ပဖစထ်သာ တစနှ်စခံ်စမ်ိထပမထပါက ်အပင်။ (ညို ကကးီ၊ ညို င်
ထသျှဟ၍ူ၊ မျို းကွဲများ၊ ရှိထသးသည။် ) စဉ်

စပါးမှည့်ချန်ိလယက်င်ွးတင်ွထပါကတ်တထ်သာ အရကွထ်သး၍ ပင်စညထ်ဖါ့ပဖစထ်သာ တစနှ်စခံ်စမ်ိထပမထပါက ်အပင်။ (ညို ကကးီ၊ ညို င်
ထသျှဟ၍ူ၊ မျို းကွဲများ၊ ရှိထသးသည။် ) စဉ်

အသးီငယ၍် အပင်ကကးီ၍အထစးထေန်းသည့်သစပ်င်။ (ထညာင်အမျို းအစား အများအပပားရှိသည။် ) "ထညာင်ကုိမနိုင်၊ ပုထုိေးကို
ဖျက်"(ပံု)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထညာင်ငခီး
ထထောက်

ပင်စညအ်ကိုင်းအခကတ်ိ့ုမှ အပမစမ်ျားတွဲလျားကျထန၍ ယင်းအပမစသ်ညပ်င်လျှင် ကကးီထွေား၍ အပင်ကို(ထထောကခံ်ထေားသကဲ့သိ့ု) 
ထပခထထောကသ်ဖွယရ်ှိထသာ ထညာင်ပင်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထပခထလးထချာင်းတပ်ထသာ ခုတင်။ အပ်ိစင်။ "ထမနှင့်ထမာင်ထလ၊ ထညာင်ထစာင်းသလွန်၊ ထေကထ်ဝယမှံာ၊ စထံပျာ်ပမန်းထက၊ နတန်န်း
တမျှ" (ထကာ်)။ စဉ်

စဉ်

ထညာင်ထညာင်
ပမည် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ထညာင်မျို ကကိ ထစတ၊ီ ပုထုိေး၊ သစပ်င်စသသညတ်ိုတ့င်ွ ထညာင်ပင်တယွက်ပ်ထပါက၍် အကန်ုဖံုးအပ်ုလမမ်းလုိကသ်ည။် none

ထညာင်ပမစဖွ်ား န banyan tree

ထညာင်ရီ န ကဆုန်လပပည့်ထနတ့င်ွ ထဗာဓိထညာင်ကို သန်ွးထလာင်းရထသာ ထရ။ water for blessing

ထညာင်ရပီန်း န ဘရုားထညာင်ထရ အိုး၌ စိုကထုိ်ေးထေားထသာ ပန်း။ none

ထညာင်ရသီန်ွး ကကိ ထဗာဓိထညာင်ကို ထရသန်ွးထလာင်းသည။်

ထညာင်ရစပ်င် န သစပ်င်၌ ထညာင်ပင်ထပါကက်ာ ထညာင်ပမစတ်ို ့အရစအ်တခံ်ရထသာ အပင်။ none

ထညာင်ရအီိုး န ဘရုားကို ပူထဇာ်ထသာ ပန်းများစိုကထုိ်ေးရသည့် အိုးထစာကရ်ညှတ်စမ်ျို း။

ထညာင်ရကွ် န banyan leaf

ထညာင်ရမီ န အထရာင်အနညင်ယဝ်ါ၍ အရကွခ်ပ်ဝုိင်းဝုိင်းရှိထသာ ထညာင်တမျို း။ banyan tree

ထညာင်သငပီ န သထပပရကွနှ်င့်တထူသာ ထညာင်ပင်တမျို း။ banyan tree

ထညာင်သာရာ န အရကွင်ယ၍် ခပ်ဝုိင်းဝုိင်းအပ်ုဆုိင်းလျကရ်ှိထသာ ထညာင်တမျို း။ banyan tree

ထညာင်း၁ ကကိ take long time

ထညာင်း၂ ကကဝိိ unprofitably

ထညာင်းညာ ကကိ tired

န none

ကကဝိိ အသစံးူရစှာွ။ reedy

ကကဝိိ perseverance

ညပ်

ညပ် ကကိ ၁၊နှစခု်တို၏့အကကားတင်ွ ကျပ်တညး်စာွ တညရ်ှိထနသည။် ၂၊လူများ၍ တိုးမထပါကထ်အာင် ပူးကပ် ပပည့်ကျပ်ထနသည။် be jammed in a crowd

ညပ်ကျပ် ကကိ တင်းကျပ်သည။် constrict

ညပ်ိ

ညတိ် ကကိ nod

ညတိထ်ပါင်း ကကဝိိ limp

ညံ

ည၁ံ န noise

ည၂ံ ကကိ အသဆူံသည။် noisy

ညစံစီီ ကကိ noisy

ညပံင် န sesbaina tree

စဉ်

၁၊ အကိုင်းအခကတ်ိ့ုမှ အပမစမ်ျားတွဲလျားကျထသာ ထညာင်ပင်တစမ်ျို း။ ၂၊ ထညာင်ပင်၏အကိုင်းအခကမှ် တွဲလျားကျထနထသာ 
အပမစမ်ျား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

pour water on the 
sacred Bo tree စဉ်

စဉ်

vase/pot or jar for 
offering စဉ်

၁၊ထစတ၊ီပုထုိေး၊ထီေး၊ဗိတာန်စသညတ်ိ့ုတင်ွ ဆဲွရထသာ ထညာင်ရကွသ်ဏာ္န် ထကကး၊ထငွ စထသာ သတ္တ ပပားငယ။် ၂၊ထညာင်ရကွ်
သဏာ္န်လှပထအာင် ပခယလှ်ယထ်ေားထသာ အဆင်တန်ဆာတမျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ကာလကကာပမင့်သည။် တာရညှသ်ည။် "ကာလကကာထညာင်း၊ ရညှလ်ျား ထသျှာင်းထသာ်" (ထတာင်)။ "လင်မင်းထကျာ်နှင့်၊ ပမင့်
ကကာထညာင်းထအာင်၊ မထပါင်းရပဲ" (ထောနု)။ ၂၊ပင်ပန်းရုံမျှသာပဖစသ်ည်။ "နင်လျှင်ငမုိက၊် ဆန်ပဖစထ်စထကကာင်း၊ ဖဲွကိုထထောင်း
ထသာ်၊ အထကကာင်းမလှ၊ ထညာင်းရံုမျှသာ" (ဓမ္ိမက)။ ၃၊ကိုယလ်ကထ်တာင့်တငး်သည။် "ငခီထညာင်းလကထ်ညာင်း၊ ခန္ဓာကိုယ ်လက ်
ကန်ုးကမွရပဖစနီ်ဗျာယ်"။ ၄၊ရပ်တန့်သည။် နားထနသည။် "ယင်းအရပ်မှ ထေတုထ်ဆာင်ထတာမူ်၍ ထညာင်းထနထတာ်မူခ့ဲထသာ ထချာင်း
ကို ထညာင်းထချာင်းဟထုခါ်တင်ွ၏"။ (ယခုကာလ 'ထညာင်ထချာင်း' ဟထုခါ်တင်ွထန၏) (ထတာင်)။ ၅၊( ကသဇာအာဏာ) တည်
သည။် ( ကသဇာအာဏာ) ခံယသူည။် ၆၊ကိုယလ်ကမ်ချနုိီင်၊ မဆန့်နုိင်၊ မသယနုိ်င်ပဖစသ်ည။် "စင်စစင်ါလျှင်၊ ထညာင်းထရပင်ဟ၊ု 
ဆုိကျင်ထလက" (ထဒွေး)။ "ငှကမ်ထမပျို ၊ ထညာင်းထရဆိုထက၊ ငါက့ိုမီှလုိက၊် အထတာင်နာထက၊ ခါမပစနှ်င့်" (ထဒွေး)။ "တ
ဆတဆ်တပ်ဖင့် ရပ်တန့်ထညာင်းထပဖ၊ သာွးကကထလထသာ်" ( ထမတ္တာစာ)။ စဉ်

အချညး်နီှး။ အကျို းမရှိပဲ။ အကျို းမ့ဲသကသ်က။် အလဟဿ။ "ထကျာကခဲ်ကို ဆီငင်လ့ုိ ထညာင်းရံုမျှသာ"။ စဉ်

ကိုယစ်တိနွ်မ်းနယသ်ည။် ပင်ပန်းသည။် "ထုိေထတာထတာင်ကို၊ ထရာှင်မသာွးဘ၊ဲ ထယာကျ်ားအစမ်ွး၊ ထညာင်းညာပန်းလညး်၊ ပန်း
မှန်းမသ၊ိ နွမ်းကာရလိညး်၊ ရမှိန်းမသိ" (ပန်း)။ ၂၊ခန္ဓာကိုယလ်က ်မာထတာင့်သည။် စဉ်

ထညာင်း
ထညာင်း၁ ထမာင်းတးီခတထ်သာအသ။ံ "ထထောင်အသပပာကို၊ ထဆာင်ကာယထွူေက၊် တထညာင်းထညာင်းနှင့်၊ စညထ်မာင်းလည၍်" (ထကာ်)။ စဉ်

ထညာင်း
ထညာင်း၂ စဉ်

ထညာင်း
ထညာင်းညာညာ

ကိုယအ်ားစတိအ်ားကို မထလျှာ့ထသာဇဲွလ့ံုလပဖင့်။ "ထညာင်းထညာင်းညာညာ၊ ဇာပင်ပဖစပ်ဖစ၊် ဤထတာထတာင်ကို၊ စန့်ွ၍လုိကမ်ည်" 
(ပန်း)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ဦးထခါင်း၊ လညစ်သညတ်ိ့ုကို ထရသှိ့ု ညတွက်ိုင်းပပသည။် "မျကစ်မျကရ်ပ်ိ၊ ထပါင်းထဖါ်ရာ၌၊ ထခါင်းထတာ်ညတိက်၊ စတိအ်လုိ
သည၊် ဘယသ်ိ့ုရှိဟ၊ု သတိတထ်စထလ" (ထမျာက်)။ ၂၊တစဘ်ကသ်ိ့ု ထစာင်းလှည့်သည။် စဉ်

ထပခထထောကတ်စဘ်က ်မသန်စမ်ွးသ ူလမ်းထလျှာကသ်ကဲ့သိ့ု (နိမ့်တုံပမင့်တုံ) ထထော့နဲထထော့နဲ။ စဉ်

၁၊သငံပိုင်သဆုိီထသာအသ။ံ ၂၊အသမံစပဲမညထ်သာ အသ။ံ တးီခတထ်သာအသ။ံ သာယာငငိမ့်ထညာင်းထသာ အသ။ံ "စတိနု်ပျို ထယာင်၊ 
လီချို ကထသးွ၊ တထအးထအးထက၊ ဆလဲွပမညသ်၊ံ တညညံနှံင့်၊ ပျကံာသာွးထပမာက်" (ထောနု)။ စဉ်

စဉ်

ရှုပ်ထထွေးစာွအများအပပားထရာထနှာထသာအသ ံဆူပမညသ်ည။် "ညတံစစီ၊ီ တရူယိာအသ၊ံ မှုတဟ်န်မစ၊ဲ ထပပာထထွေးပွကဆူ်၊ များဗုိလ်
လူတိ့ု" (ငမိုတ့ည်)။ စဉ်

စပါးမှည့်ချန်ိလယက်င်ွးတင်ွထပါကတ်တထ်သာ အရကွထ်သး၍ ပင်စညထ်ဖါ့ပဖစထ်သာ တစနှ်စခံ်စမ်ိထပမထပါက ်အပင်။ (ညို ကကးီ၊ ညို င်
ထသျှဟ၍ူ၊ မျို းကွဲများ၊ ရှိထသးသည။် ) စဉ်
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ညံ့၁ နဝိ ၁၊ထပျာ့ထပျာင်းထသာ။ သမ်ိထမွည့ကထ်ညာထသာ။ ၂၊အရညအ်ထသးွထေက ်ပမကတ်ိုးတကပ်ခင်း နညး်ပါးထသာ။ နိမ့်ကျထသးသမ်ိထသာ။ mild

ညံ့၂ ကကိ decrease

ညံ့ညံ့ပါးပါး၁ နဝိ ညံ့သကထ်သာ။ နုနယသ်မ်ိထမွ ထ့သာ။ ထပျာ့ထပျာင်းနဲွလ့ျထသာ။ gentle

ညံ့ညံ့ပါးပါး၂ နဝိ အရညအ်ထသးွညံ့ဖျင်းထသာ။ယတုည်ံ့ထသာ။ ထသးသမ်ိထသာ။ not up to the standard

ညံ့ညံ့ထပျာ့ထပျာ့ နဝိ ၁၊မိမိယုံကကညခ်ျကက်ို စွဲကိုင်နုိင်ပခင်းမရှိပဲ လွယလ်င့်တက ူထပပာင်းလဲ လုိကထ်လျာတတထ်သာ။ ၂၊နုနယထ်ပျာင်းအထိသာ။ flexible

နဝိ နူးညံ့သမ်ိထမွ ထ့သာ။ gentle

ညံ့ထွေား၁ န နူးညံ့ပျို မျစ ်ဖံွ င့ဖိုးသ။ူ gentle

ညံ့ထွေား၂ နဝိ နူးညံ့ပျို မျစထ်သာ။ gentle

ညံ့ဖျင်း နဝိ not up to the standard

ညံ့သက် နဝိ mild

ညန် န none

ညို

ညို န evening

ညို ခစမ်ိး န အနညး်ငယည်ို ထသာ အထရာင်အထသးွ။ brown

ညို ညို န evening

ညို ထမှာင်း နဝိ dark

ညို ရရိိ န အနညး်ငယည်ို ထသာ အထရာင်အထသးွ။ brown

ညို ၁့ နဝိ ၁၊ပမကဲ့သို ့စမ်ိးထသာအထရာင်ရှိထသာ။ ၂၊ပမင်ကင်ွးမကကညမ်လင် မှုန်ဆုိင်းထသာ။ အထရာင်မပွင့်မလင်း မှုန်ဝါးထသာ။ green

ညို ၂့ န စမ်ိးပမ ကကညလ်င်ထသာ ထရ။ clear water

ညို ည့ို ့ နဝိ green

ညို းညံ ကကိ noisy

ညို းညို းညံ ကကဝိိ noisy

ညို းညို းညညံံ ကကဝိိ noisy

ညတွ်

ညတွ၁် ကကိ interest

ညတွ၂် န net

ညတွက်ိုင်း ကကိ interest/be devout

ညတွက်ျို း ကကိ be humble

ညတွက်င်ွး န net

ညတွထ်ချာင်း ကကဝိိ

စဉ်

(အနာရှိန်) တပဖညး်ပဖညး်နညး်၍ သာွးသည။် ထလျာ့နညး်သာွးသည။် (အနာ) သကသ်ာထလျာ့ပါးလာသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ညံ့ညံ့သက်
သက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

(အဆင့်အတန်း) ယတုထ်လျာ့ထသာ။ နိမ့်ကျထသာ။ စဉ်

၁၊သာယာပဖညး်ညင်းထသာ။ ၂၊ထပျာ့ထပျာင်းထချာမွတထ်သာ။ ၃၊နုနယသ်မ်ိထမ့ွထသာ။ ၄၊ညင်သာထသာ။ သမ်ိထမ့ွထသာ။ နူးညံ့
ညကထ်ညာထသာ။ "ညံ့သကဝ်ါဠု၊ သပဲဖူနုပဖင့်" (ကင်း)။ စဉ်

စပါးမှည့်ချန်ိလယက်င်ွးတင်ွထပါကတ်တထ်သာ အရကွထ်သး၍ ပင်စညထ်ဖါ့ပဖစထ်သာ တစနှ်စခံ်စမ်ိထပမထပါက ်အပင်။ (ညို ကကးီ၊ ညို င်
ထသျှဟ၍ူ၊ မျို းကွဲများ၊ ရှိထသးသည။် ) စဉ်

၁၊(ထနပူရှိန်) ထလျာ့နညး်ထသာ အချန်ိ။ ၂၊ညထနသုံးနာရခီန့်အချန်ိ။ "နီလညး်သုံးပုိ၊ ချမ်းရပ်ိညို ၊ နီညို ခလိပ်၊ ညာစာနီမှာ၊ ချမ်းရပ်ိ
ကျထရ" ( ဥဂ္ဂါအဲ)။ စဉ်

စဉ်

၁၊(ထနပူရှိန်) ထလျာ့နညး်ထသာ အချန်ိ။ ၂၊ညထနသုံးနာရခီန့်အချန်ိ။ "နီလညး်သုံးပုိ၊ ချမ်းရပ်ိညို ၊ နီညို ခလိပ်၊ ညာစာနီမှာ၊ ချမ်းရပ်ိ
ကျထရ" ( ဥဂ္ဂါအဲ)။ "ထနညို ညို နှင့်၊ သုံးပုိခတမှ်ာ၊ လွမ်းဆွတစ်ရာ" (ထကာ်)။ စဉ်

မညး်ထမှာင်ထသာ။ "ထတာရပ်ငမိုင်ထချာင်း၊ ညို ရထီမှာင်းလျက၊် သစထ်ကာင်းဝါးပင်၊ ထဝးမှပမင်၏" (ဓမ္ိမက)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ပမကဲ့သိ့ု စမ်ိးထသာအထရာင်ရှိထသာ။ ၂၊ပမင်ကင်ွးမကကညမ်လင် မှုန်ဆုိင်းထသာ။ အထရာင်မပွင့်မလင်း မှုန်ဝါးထသာ။ "ယင်ထရးွပခုံ
ထလ၊ ပန်းပခုမ့ုိံမ့ုိ၊ လှထရကကညထ်လ၊ ထီွေးထမထချာင်းမှာ၊ ရညီို ည့ို ထ့လ" (နတပ်ခင်း)။ စဉ်

အသမံျို းစုံ ဆူညပံမညတ်န်ွသည။် "ဂနုိင်ထဟဝန်၊ ငမိုင်ထတာယမှံာ၊ ညို းညမံစ၊ဲ ငှကထ်ကျးတရိစိ္ဆာန်၊ ပမညတ်န်ွသကံို၊ ကကားပပန်လတ်
ထသာ်" (ပန်း)။ စဉ်

အသမံျို းစုံ ဆူညပံမညတ်န်ွလျက။် "ထတာကကကက်တန်ွ၊ ညို းညို းညထံယာင်၊ ထတာင်ဖန်ရုိကသ်တ်" (ထကာ်)။ စဉ်

ရုိကခ်တထ်သာအသ ံဆူညစံာွပဖစထ်ပါ်လျက။် "ညို းညို းညညံ၊ံ စညသ်မံကင်း၊ တးီခတပ်ခင်းထကကာင့်" (ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

၁၊(အကိုင်းအခက၊် အညန့်ွအဖျား၊ အဖူးများ) ကိုင်းလာသည။် ၂၊စတိစ်းူစိုကသ်ည။် စတိဝ်င်စားသည။် အထူေး အာရံုစိုကသ်ည။် 
ဦးတညခ်ျကထ်ေား၍ အာရံုစိုကသ်ည။် စဉ်

ကကကငှ်ကထ်ကျာ့ဖမ်းရန် ကကို းကင်ွး၊ ထကျာ့ကင်ွး။ "ကကကတ်စထ်ကာင်ကို၊ ထရာှင်မလွတထ်က၊ ညတွနှ်င့်ဖမ်းထယာင်" (ပဋာ)။ စဉ်

၁၊(အကိုင်းအခက၊် အညန့်ွအဖျား၊ အဖူးများ) ကိုင်းလာသည။် ၂၊စတိစ်းူစိုကသ်ည။် စတိဝ်င်စားသည။် အထူေး အာရံုစိုကသ်ည။် 
ဦးတညခ်ျကထ်ေား၍ အာရံုစိုကသ်ည။်၂၊ကိုင်းရှိင်းသည။် အရုိအထသထပးသည။် စဉ်

မာန်မာနယတုထ်လျာ့နိမ့်ကျသည။် ရုိထသကျို းနံွသည။် "ရုိထသညတ်ွကျို း၊ ဦးထိေပ်မိုးကာ၊ ရှိခုိးပါ၏" စဉ်

ကကကငှ်ကထ်ကျာ့ဖမ်းရန် ကကို းကင်ွး၊ ထကျာ့ကင်ွး။ "ကကကတ်စထ်ကာင်ကို၊ ထရာှင်မလွတထ်က၊ ညတွနှ်င့်ဖမ်းထယာင်" (ပဋာ)။ စဉ်

(ထေမ်းပုိး၊ တတံားစသည်) ထတာင့်တင်းမာထကျာပခင်းမရှိပဲ၊ နိမ့်တုံပမင့်တုံပဖစလ်ျက။်
carry with shoulder-
yoke စဉ်



.

ညတွတ်ာွး ကကိ ဦးထခါင်းပျပ်ဝပ်၍ အရုိအထသပပုသည။် homage

ညတွထ်ပျာင်း၁ ကကဝိိ

ညတွထ်ပျာင်း၂ ကကိ ရုိထသပျပ်ဝပ် ဦးညတွသ်ည။် homage

ညန်ွ

ညန်ွ န ၁၊ထရစးီနှင့်ပါလာ၍ ပမစထဲ်ေ၊ထချာင်းထဲေစသညတ်ိုတ့င်ွ အနညထုိ်ေင်ထသာ ရမံန့စထ်ပမဆီ။ ၂၊ထရဝင်ထပမထပျာ့။ deep mud

ညန်ွကျ န none

ညန်ွစးီ န ထပျာ့ထစးထသာ ထပမ။ deep mud

ညန်ွနာ န none

ညန်ွနစ် န ၁၊ထရစးီနှင့်ပါလာ၍ ပမစထဲ်ေ၊ထချာင်းထဲေစသညတ်ိုတ့င်ွ အနညထုိ်ေင်ထသာ ရမံန့စထ်ပမဆီ။ ၂၊ထရဝင်ထပမထပျာ့။ deep mud

ညန်ွပဖူ န none

ညန်ွထပျာင်း နဝိ mud

ညန်ွအိုင် န ရမံထ့စးများ စထုဝးပပည့်လျှထံနထသာ ချို င့်ဝှမ်း။ muddy

ညန်ွ၁့ န အခကအ်လကတ်ို၏့ အဖျားပုိင်းရှိ နုထသာအပုိင်း။ ရညှထ်မျာ၍ သယွခ်ကျွေန်ထနထသာ အရာ။ pullulate

ညန်ွ၂့ ကကိ best

ညန်ွ၃့ ကကိ put into use

ညန်ွထ့ချာင်း၁ နဝိ အလျားရညှထ်မျာထသာ။ long

ညန်ွထ့ချာင်း၂ နဝိ tall

ညန်ွထ့တာင်း ကကဝိိ ပင်စညအ်ညန်ွအ့တကမ်ရှိထသာ သစပ်င်၊ ဝါးပင်စသည။် bamboo

ညန်ွတ့ုံး ကကိ လူထ့လာကတစထ်လျှာကတ်င်ွ တိုးတကက်ကးီပွားမှုရရန် အထပခအထနလံုးလံုး ဆံုးရှံုးပျကပ်ပားသည။်  lose

ညန်ွထ့ပါင်း န ၁၊မပျကမ်စးီထကာင်းသညတ်ိုက့ို စစုညး်ထေားပခင်း။ ၂၊ဝတ္တ ုပစည္း်အမျို းမျို း၊ အဖဲွအ့စညး် အမျို းမျို းတိုက့ို စစုညး်ထေားပခင်း။ collection

ညန်ွလူ့ နဝိ အညန်ွတ့လူလူထွေကပ်ပူထနထသာ။ ထဝဆာထနထသာ။ luxuriant

ညန်ွထ့ဝ နဝိ အညန်ွတ့လူလူထွေကပ်ပူထနထသာ။ ထဝဆာထနထသာ။ luxuriant

ညာှ

ညာှ ကကိ be economical

ညာှစမ်ိး န just like orchid

ညာှညာှစာစာ ကကိ ထလျာ့ထပါ့ပပုမူသည။် သကသ်ကသ်ာသာ ပပုမူသည။် have compassion for

ကကိ ချင့်တကွစ်ာနာသည။် ဆင်ပခင်နှိုင်းဆသည။် ထလျာ့နညး်ထအာင် သကည်ာှပခင်း ပပုသည။် have compassion for

ညာှညာှသာသာ ကကဝိိ သာယာပဖညး်ညင်ှးစာွ။ ပဖညး်ပဖညး်သာသာ။ have compassion for

ညာှတာ ကကိ ချင့်တကွစ်ာနာသည။် ဆင်ပခင်နှိုင်းဆသည။် ထလျာ့နညး်ထအာင် သကည်ာှပခင်း ပပုသည။် have compassion for

ညာှတံ န petiole

စဉ်

(ထေမ်းပုိး၊ တတံားစသည်) ထတာင့်တင်းမာထကျာပခင်းမရှိပဲ၊ နိမ့်တုံပမင့်တုံပဖစလ်ျက။်
carry with shoulder-
yoke စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်
ထရနစပ်မုပ်သပဖင့် စပါးပင်တင်ွ ရမံညန်ွထစးများ ထပကျရံစထ်သာထကကာင့် တပဖညး်ပဖညး်စပါးပင်အရကွအ်လကတ်ိ့ု အပုိင်းပုိင်းပပတ်
ကျ၍သာွးထသာ အနာတစမ်ျို း။ (ညန်ွပဖူ၊ ညန်ွနီ၊ ဗူးထတာင်း၊ ရကွလိ်ပ်၊ ကကနံာ၊ ကကဆံစ၊် ထလာင်မီးစသည ်အများအပပားရှိ
သည။်) စဉ်

စဉ်

ထရနစပ်မုပ်သပဖင့် စပါးပင်တင်ွ ရမံညန်ွထစးများ ထပကျရံစထ်သာထကကာင့် တပဖညး်ပဖညး်စပါးပင်အရကွအ်လကတ်ိ့ု အပုိင်းပုိင်းပပတ်
ကျ၍သာွးထသာ အနာတစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စပါးပင်အရကွတ်ိ့ုသည ်ပဖူထဖွးငပီးထပခာကထ်သွ့သာွးတတထ်သာ အနာတစမ်ျို း။ (၎င်းကို ထဂါင်းပဖူနာ၊ ထဂါင်းပဖူပုိးညန်ွနာ
ဟ၍ူလညး် ထခါ်ဆုိကကသည။်) စဉ်

ပျစခ်ကျွေထဲစးကပ်ငငိတယွထ်သာရမ့ံ။ အရညထ်ပျာ်၍ ထစးထေန်းထနထသာရမ့ံ။ "ညန်ွထပျာင်းထေပ်ကျင်၊ ကျုတက်ကျွေဝံင်ထက၊ ငခီငင်မရ" (ဝိ
ဇယ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊အထကာင်းဆံုး၊ အပမင့်ပမတဆံု်းပဖစသ်ည။် အဖျားသယွ၍် ခကျွေန်ထေကသ်ည။် ၂၊တစပ်ါးထသာသအူား တစစ်ုံတစခု်ထပးရန် ရညစ်းူ
ရညမှ်န်းသည။် စဉ်

(ဥပမာ) သတူစပ်ါးကိုအသုံးချ၍ မိမိအတကွအ်ကျို းရှိထအာင် လုပ်သည။် စဉ်

စဉ်

ပိန်၍ရညှသ်ယွထ်သာ (သူ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊သတူစပ်ါးအကျို းအတကွ ်မိမိအကျို းကိုပဓါနမထေားပဲ လုပ်ကိုင်ထဆာင်ရကွထ်ပးသည။် ချင့်တကွစ်ာနာသည။် ဆင်ပခင်နှိုင်းဆ
သည။် ၂၊ထလျာ့နညး်ထအာင် သကည်ာှပခင်းပပုသည။် အကန်ုအကျနညး်ပါးထအာင် ထခကျွေတာသည။် "ညာှထေားထရငါး- ထကကာင်စား
ထရ" (ပံု)။ စဉ်

သစခွ်ပန်းတစမ်ျို း။ (ညာှတတံင်ွ အပွင့်သယွတ်န်းလျကပွ်င့်သည။် ထရမတ၊ူ ထငွတ ူဟ၍ူရှိသည။် သကကမင်္ဂန်နီးတင်ွပွင့်သည။် သဇင်
မျို းတင်ွ ပါဝင်သည။်) "ထရမတထူငွတ၊ူ စပါယပ်ဖူထက၊ မဥ္ဇူခုိင်ဆင့်၊ ညာှစမ်ိးထခါ်တင်ွ၊ ထဂါ်သဇင်တိ့ု၊ ပင်ပမင့်ထပါ်မှာ၊ ရင့်သည်
အမံု၊ ပွင့်မကန်ုထက၊ ထံုေကာထေပ်ထလာင်း" (ထမျာက်)။ စဉ်

စဉ်

ညာှညာှတာ
တာ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အသးီအပွင့်အရကွတ်ိ့ုနှင့် ဆကစ်ပ်ထနထသာရုိးတ။ံ "ညာှတစံရီရ၊ီ ပွင့်ဝီဝီသည၊် ပင်လံုးညတွက်န်ုဘသိိ့ု" (ဗမာချီ)။ စဉ်
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ညာှပပန်သးီ၁ none

ညာှပပန်သးီ၂ န none

ညှိ

ညှိ ကကိ chime

ညှိနှိုင်း ကကိ chime

ညှီ ကကိ သားစမ်ိး၊ ငါးစမ်ိးနံက့ဲ့သို ့အနံရ့ှိသည။် smell rank

ညှီစို န သားစမ်ိး၊ ငါးစမ်ိး အနံက့ဲ့သိုထ့သာ ရွံ ရာှဖွယပ်ဖစထ်သာ အနံ။့ smell of raw meat

ညှီစို ့ န စကဆု်တဖွ်ယထ်ကာင်းထသာ ညှီထသာအနံ။့ smell of raw meat

ညှီနံ ့ န smell of raw meat

ညှီလူး ကကိ thrust into

ညှီထဟာက် နဝိ စကဆု်တဖွ်ယထ်ကာင်းထသာအနံရ့ှိထသာ။ အနံနံ့ထစာ်ထသာ။ smell of raw meat

ညှီထဟာင် နဝိ အစားအစာ စသညထ်ဖါကပ်ပန် ရပိျက၍် အနံဆုိ့းထွေကထ်သာ။ smell of raw meat

ညညှ့်

ညညှ့်၁ ကကိ light a lamp

ညညှ့်၂ ကကိ outpouring

ညညှ့်၃ ကကိ squeeze

ညညှ့်၄ ကကိ တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာသအူား အကျပ်ကိုင်၍ ထငွထကကးစသည ်ထွေကလ်ာထအာင် ပပုသည။် blackmail

ညညှ့်ထုေတ် ကကိ squeeze

ညညှ့်သံ န none

ညညှး် ကကိ နိှပ်စကသ်ည။် အတင်းပပုလုပ်ခုိင်းထစသည။် persecute

ညညှး်စိုး ကကိ မကကညမ်လင်ပဖစသ်ည။် မစင်မကကယပ်ဖစသ်ည။် drear

ညညှး်စိုးပုပ် ကကဝိိ မျကနှ်ာမရင်ွမလန်း မသာမယာပဖစလ်ျက။် drearily

ညညှး်ဆဲ ကကိ persecute

ညညှး်ပန်း ကကိ နိှပ်စကသ်ည။် persecute

ထညာ်ှ

ထညာ်ှ ကကိ

ထညာ်ှခံ ကကိ ထညာ်ှထသာအနံက့ိုခံယသူည။် none

ထညာ်ှစို န ထညာ်ှထသာအနံ ့

ထညာ်ှဆီး န အထညာ်ှမိ၍ထနမထကာင်းပဖစထ်သာထဝဒေနာကို ထလျာ့ပါးထစနုိင်ထသာ ထဆး။

ထညာ်ှတိုက် ကကိ တစပ်ါးထသာသအူား အထညာ်ှအနံခံ့ရထအာင် လုပ်သည။်

 သမ္ဘရာသးီကို မဆွတပဲ်ထေားလျှင် မှည့်ထသာအသးီ။ ရာသပီပန်လျှင် (အချိန်ကျလျှင်) ပပန်၍ စမ်ိးလာထသာ အသးီ။ စဉ်

(ဥပစာ) လူအိုများ လူပျို လူရယွစ်တိ ်ပဖစထ်ပါ်လာသည့်အခါ သုံးနှုန်းထသာ စကားလံုး။ (ယင်းကဲ့သိ့ု စတိထ်ပါ်လာထသာသအူိုများ
ကို ညာှပပန်သးီဟ၍ူလညး်ထကာင်း၊ သမ္ဘရာသးီဟ၍ူလညး်ထကာင်း ထခါ်ဆုိကကသည။်) စဉ်

၁၊ချင့်တကွဆ်င်ပခင်သည။် "မိကညာမှာ၊ သရိပါငပီ၊ ညှိဆဆင်ပခင်၊ သိ့ုရာတင်ွမူ၊ ထရးှယခင်က၊ ထပါရာဏပဖင့်၊ ထပပာကကသညမှ်ာ" 
(ထမ္မသာ)။ ၂၊ထပမမညသီညက်ို ညီထအာင်လုပ်သည။် ၃၊ယဉ်ှတွဲနှိုင်းယဉ်ှသည။် "ရာသမီသ၊ိ ပန်းနှင့်ညှိ" (ပဉ္ဘတု်)။ ၄၊တစ်
ထယာကနှ်င့်တစထ်ယာက ်သထဘာချင်းကိုကည်ထီအာင်လုပ်သည။် ၅၊ညထီအာင်ထပပာဆုိသည။် စဉ်

၁၊ချင့်တကွဆ်င်ပခင်သည။် "မိကညာမှာ၊ သရိပါငပီ၊ ညှိဆဆင်ပခင်၊ သိ့ုရာတင်ွမူ၊ ထရးှယခင်က၊ ထပါရာဏပဖင့်၊ ထပပာကကသညမှ်ာ" 
(ထမ္မသာ)။ ၂၊ထပမမညသီညက်ို ညီထအာင်လုပ်သည။် ၃၊ယဉ်ှတွဲနှိုင်းယဉ်ှသည။် "ရာသမီသ၊ိ ပန်းနှင့်ညှိ" (ပဉ္ဘတု်)။ ၄၊တစ်
ထယာကနှ်င့်တစထ်ယာက ်သထဘာချင်းကိုကည်ထီအာင်လုပ်သည။် ၅၊ညထီအာင်ထပပာဆုိသည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လူ၊ တရိစိ္ဆာန်တိ့ုမှထွေကထ်သာ (ထသးွညှီန့ံကဲ့သိ့ုထသာ) ညှီထသာအန့ံ။ "ထလးထထွေထချာင်းရှင်၊ ထပါင်းထုေတခွ်င်၌၊ ထရလျှင်နီကကန့်၊ 
ထသးွညှီန့ံ၏" (ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

(ဥပစာ) မိမိအပပစ၌် သတူစပ်ါးကို ဆဲွသင်ွးယသူည။် သတူစပ်ါးတိ့ု ဆုိးရာွးယတုမ်ာထသာအမှုကိုပပုရာတင်ွ မိမိကိုပါ ထရာထနှာထေ
ည့်သင်ွးယသူည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊မီးထတာကစ်ွဲထအာင်လုပ်သည။် မီးထွေန်းသည။် ၂၊မီးစွဲညှိထစသည။် "တထယာကက်ဆီးလိပ်သာ၊ ညညှ့်၍ပီးထသာ်၊ ယလူျက်
ထသာကက်ာတာတညး်" (ဗမာချီ)။ စဉ်

အိုးခွကက်ိုထစာင်း၍ အတင်ွးရှိအရညက်ိုထသာ်လညး်ထကာင်း၊ ထရကိုထသာ်လညး်ထကာင်း၊ (င့ဲှ)သန်ွချသည။် "အန်ုးရညထ်ေန်းရည၊် 
တခပ်တကျည့်၊ ငါတိ့ုညညှ့်မည၊် ထသာကက်ကထလထလာ့" (ဥဒိေန်)။ စဉ်

၁၊တစစ်ုံတစရ်ာမှ အရညက်ိုထသာ်လညး်ထကာင်း၊ အဖတက်ိုထသာ်လညး်ထကာင်း ထွေကလ်ာထအာင် ဖိညပ်ှသည။် ၂၊လကထ်ချာင်းတိ့ု
ပဖင့် တင်းကျပ်စာွဖျစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

၁၊တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထကကာင်းအရာကိုထပပာကကားရန် အတင်းတိုကတ်န်ွးသည။် ၂၊တစစ်ုံတစခု်ထသာ အရာဝတ္တ အတင်ွးမှ အရည်
ကိုထသာ်လညး်ထကာင်း၊ အဖတက်ိုထသာ်လညး်ထကာင်း ထွေကလ်ာထစရန်အားထုေတသ်ည။် စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ ထရာဂါထဝဒေနာခံစားရမှုထကကာင့် အသတံိုးတိုးပဖင့် လညထ်ချာင်းမှ ဖျစည်စှထွ်ေကထ်ပါ်လာထသာအသ။ံ "မငုိချင်ထက
ထလ့၊ ညညှ့်သပံါပါ၊ ထွေကလ့ုိ်ငုိထရ"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

နိှပ်စကသ်ည။် ဒုေက္ခထပးသည။် "ငါ့သညး်အကူို၊ ကလူနိှပ်စက၊် မိန်းမပျကဟ်၊ု ရကရ်ကရ်ရဲ၊ဲ ငခိမ်းထမာင်းမဲလ့ုိ၊ ညညှး်ဆဲပုတခ်တ၊် 
မပပုအပ်ရာ" (ထမျာက်)။ စဉ်

စဉ်

သားငါးစသညတ်ိ့ုကို မီးဖုတထ်သာအခါ၌လညး်ထကာင်း၊ ထကကာ်ထလှာ်ထသာအခါ၌လညး်ထကာင်း အလွန်ဆုိးဝါးထသာအန့ံများ ပဖစ်
ထပါ်လာသည။်

smell of burning or 
frying စဉ်

စဉ်

smell of burning or 
frying စဉ်

inhalant to withstand 
the bad effects of 
acrid smells စဉ်

deliberately do much 
frying to offend others စဉ်
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ထညာ်ှမိ ကကိ ၁၊အထညာှင်နံက့ိုရှုမိ၍ ထနမထကာင်းထရာဂါပဖစသ်ည။် ၂၊ထညာ်ှထသာအနံက့ို ရှူ မိသည။်

ထညာ်ှဝ ကကိ ထနမထကာင်းသည့်အခါ၌ ပဖစထ်စ၊ အနာထပါကသ်ည့်အခါ၌ပဖစထ်စ အထညာ်ှခံမိသပဖင့် အနာထရာဂါတိုးလာသည။်

ထညာ်ှသင့် ကကိ ၁၊အထညာှင်နံက့ိုရှုမိ၍ ထနမထကာင်းထရာဂါပဖစသ်ည။် ၂၊ထညာ်ှထသာအနံက့ို ရှူ မိသည။်

ညကှ်

ညကှ၁် နဝိ belittling

ညကှ၂် ကကိ hapless

ညကှ၃် န tiny

ညင်ှ

ကကိ soft

ညင်ှသာ ကကိ soft

ညင်ှး၁ န none

ညင်ှး၂ န အမဲ၊ သားငါးစသညတ်ိုက့ို ထသးငယထ်သာအထချာင်းထချာင်းပဖစထ်အာင် လီှးသည။် cut

ညင်ှး၃ န

ညင်ှး၄ ကကိ blackmail

ညင်ှးညင်ှး၁ ကကဝိိ pleasingly

ညင်ှးညင်ှး၂ ကကိ နားထထောင်၍ထကာင်းသည။် အသသံာယာသည။် ကကညနူ်းနှစသ်ကဖွ်ယပ်ဖစသ်ည။် pleasingly

ညင်ှးညင်ှး၃ န pleasant

ညင်ှးပလီွ န ပထလွကဲ့သိုမ့ှုတရ်ထသာ ဝါးတပုိံး တရူယိာတစမ်ျို း။ flute

ညစှ်

ညစှ၁် ကကိ light a lamp

ညစှ၂် ကကိ urge

ညစှထု်ေတ် ကကိ urge

ထညာှက်

ထညာှက် န ၁၊အပင်ထွေကခ်ါစပဖစထ်သာအပင်ထလာင်း၊ အပမစထ်လာင်း။ ၂၊မီှခုိရာတင်ွချတိတ်ယွထ်သာ နွယပ်င်၏ အစတိအ်ပုိင်း။ sprout

ကကဝိိ ထငါကထ်တာကထ်ထောင်လျက။် ထုိေးထုိေးထထောင်ထထောင်။ spicily

ထညာှင်နာနာ၁ နဝိ အားထပျာ့နဲွ လ့ျထသာ။ ချည့်နဲထ့သာ။ weak

ထညာှင်နာနာ၂ ကကဝိိ ၁၊တကက်ကပခင်းကင်းစာွ။ ၂၊ထပျာ့ညံ့နူးအလိျက။် lugubrious

ထညာှင့် ကကိ none

ညပ်ှ

be ill from being 
exposed to smells of 
frying စဉ်

be ill from being 
exposed to smells of 
frying စဉ်

be ill from being 
exposed to smells of 
frying စဉ်

၁၊အကျင့်ဆုိးသမ်ွးထသာ။ ယတုမ်ာထသာ။ ပင်ကိုယရု်ပ်သင်ွ ပျကယ်င်ွးထသာ။ "ရုပ်ရညလ်ညး်ညကှ၊် သကမဲွ်လညး်ယတု၊် 
ကကမ်းကကုတထ်သာမျို း၊ ထသာနုတ္ိုတ ရထ်လ၊ ထုိေမုဆုိးမှာ၊ ထေမ်းပုိးယလူာ" (ဆဒေ္ဒန်)။ ၂၊နိမ့်ကျညံ့ဖျင်းထသာ။ ယတုည်ံ့ထသာ။ အဆင့်
အတန်းသမ်ိငယထ်သာ။ "ဝါးပင်မှာတညး်၊ ရမဲးသည့်ပုခွက၊် ရကွလှ်ထပပာင်ထလ၊ ငမိုင်ထချာင်တင်ွးမှာ၊ ချင်းထေကည်ကှလ့ုိ်" (ဂုတ္ိ
လ)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

၁၊ကကံကမ္မာဆဲွထဆာင်သည။် ၂၊ကဆုိံးသည။် "နှမထတာ်လျှင်၊ ဘယရ်ာွတိုင်းပပည၊် ဘယဌ်ာထနသိ့ု၊ သာွးထလသနညး်၊ ထမ့ထမာင်ထတာ်
မှာ၊ ကကမ္မာညကှထ်က၊ လကခ်စးဲထလ" (လွမ်း)။ စဉ်

အလွန်ထသးငယထ်သာ အရာ။ "ဆန်ခဲွဆန်ညက်ှ"။ စဉ်

ညင်ှညင်ှ
သာသာ (အထပပာအဆုိအပပုအမူစသည်) သမ်ိထမ့ွနူးညံ့သည။် စဉ်

(အထပပာအဆုိအပပုအမူစသည်) သမ်ိထမ့ွနူးညံ့သည။် စဉ်

ခန္ဓာကိုယတ်င်ွ အပဖူအကကွအ်ထပပာကမ်ျားထပါ်တတထ်သာ အထရပပားထရာဂါတစမ်ျို း။ (ညင်းတင်ွ ငခိုးညင်း၊ ဆင်ညင်း၊ စပါးညင်း
စသညအ်ားပဖင့်ရှိကက၏။ အပဖူကကွင်ယထ်ပါကထ်သာညင်းကို 'ငခိုးညင်း' ဟထုခါ်၍ အနီအကကွက်ကးီထပါကထ်သာညင်းကို'ဆင်
ညင်း' စပါးရတိသ်မ်ိးချန်ိ၌အပဖူကကွင်ယထ်ပါကထ်သာညင်းကို 'စပါးညင်း' ဟထုခါ်ကကသည။် ) "မိတရ်င်းလညတ်၊ံ ထရမရင်
တင်ွးမှာ၊ ညင်းပွင့်ရထံက" (ရာမ)။ "သျှတ္တရဝင်၊ ညင်းပွင့်ဆင်၍၊ အပပင်နုထွေက၊် စနီတင်ွထက၊ ထရမရင်ဖတမှ်ာ၊ သားပမတထ်ကျး
စုံ"။"နဖူးကညှင်း၊ ပါးကိုဆင်း၊ မင်းမင်းသားကို" (ဇမ်း)။ စဉ်

စဉ်

ဗူးထတာင်းငယ၏်ထဘးဘကတ်င်ွ ပထလွသုံးထချာင်းစိုက၍် အလယ၌်အခင်တပ်ထေားထသာ ထလမှုတတ်ကံိုမှုတရ်ထသာ ထလမှုတ်
တရူယိာတစမ်ျို း။ "ထပျာ်ရင်ွမှုနှင့်၊ ညံ့နုသာပခင်း၊ ထစာင်းနှင့် ညင်ှးလျှင်" (ရခုိင်ကာ)။ "ကျူးသပံမထပါင်းခရာ၊ ဗံုသာလင်းခွက၊် 
စညထ်မာင်းညင်ှးသည၊် သာပခင်းဧးကဗျာနှင့်" (ဗမာချီ)။ စဉ်

(ဥပစာ) တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာသကူို အတင်းအကျပ်ကိုင်၍ ထငွထကကးရထအာင်လုပ်သည။် နိှပ်စကသ်ည။် "အလုပ်သမားတပိါး
က ထငွညင်ှးထရ"။ စဉ်

သာယာညင်ှးထပျာင်း။ နားခံသာထအာင် ညင်သာစာွ။ "သနားသမှု၊ ခွင့်ထတာ်ပပုပါ၊ ပမတဆ်ရာဟ၊ု ထတာင်းပန်ပပုသည၊် နှုတသ်ံ
ညင်ှးညင်ှးပမပမတညး်" (ထွေန်းတိ)။ စဉ်

စဉ်

နားထထောင်၍ထကာင်းပခင်း။ အသသံာယာပခင်း။ နဝင်ပီယပံဖစပ်ခင်း။ ကကညနူ်းနှစသ်ကဖွ်ယပ်ဖစပ်ခင်း။ "သာကကညည်င်ှးညင်ှး၊ ဧး
သာပခင်းနှင့်၊ မကကင်းကျမ်းဂန်၊ တတသ်မှိန်သား" (ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

စဉ်

၁၊မီးထတာကစ်ွဲထအာင်လုပ်သည။် မီးထွေန်းသည။် ၂၊မီးစွဲညှိထစသည။် "တထယာကက်ဆီးလိပ်သာ၊ ညညှ့်၍ပီးထသာ်၊ ယလူျက်
ထသာကက်ာတာတညး်" (ဗမာချီ)။ စဉ်

၁၊တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထကကာင်းအရာကိုထပပာကကားရန် အတင်းတိုကတ်န်ွးသည။် ၂၊တစစ်ုံတစခု်ထသာ အရာဝတ္တ အတင်ွးမှ အရည်
ကိုထသာ်လညး်ထကာင်း၊ အဖတက်ိုထသာ်လညး်ထကာင်း ထွေကလ်ာထစရန်အားထုေတသ်ည။် စဉ်

၁၊တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထကကာင်းအရာကိုထပပာကကားရန် အတင်းတိုကတ်န်ွးသည။် ၂၊တစစ်ုံတစခု်ထသာ အရာဝတ္တ အတင်ွးမှ အရည်
ကိုထသာ်လညး်ထကာင်း၊ အဖတက်ိုထသာ်လညး်ထကာင်း ထွေကလ်ာထစရန်အားထုေတသ်ည။် စဉ်

စဉ်
ထညာှက်
ထတာကထ်တာ
က် စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ထခွးမကိုထခွးထီေး) ထညာှင့်သည။် စဉ်



.

ညပ်ှ၁ ကကိ none

ညပ်ှ၂ န none

ညပ်ှစမ်ိး န မျကနှ်ာပပင်ကို နှုတသ်းီထခါင်းနှစခု်ဆုိင်၍ညပ်ှယရူထသာ သတ္တ ုလကက်ိုင်ညပ်ှ။ ၎င်းပဖင့် သမံှိုစသညတ်ိုက့ို နှုတသ်ည။် plier

ညပ်ှတိုင် န ဆန်ဖွပ်ထသာထမာင်းစသညတ်ို ့မတမ်ိးညတွထ်စရန် နှစဖ်ကည်ပ်ှ၍ စိုကထ်ေားသည့်တိုင်။ none

ညပ်ှမပုိး န နှုတသ်းီဖျားတင်ွ ဝုိက၍်ခကျွေန်ထေကထ်သာနှုတသ်းီရှိထသာ ပုိးတစမ်ျို း။ insect

ညပ်ှရုိး န ရင်ရုိးနှင့်ပခံုးရုိးကို ဆကထ်ေားထသာ အရုိး။ bone

ညပ်ှသင်ွး ကကိ တစစ်ုံတစခု်စသညက်ို ညပ်ှအတင်ွး၌ ထေည့်သင်ွးထေားသည။် inscribe

ညှို

ညှို ၁ န ညထနဖကထ်ရာက၍် ထန၏အပူရှိန်အားထလျာ့နညး်ထသာ အချန်ိ။ evening

ညှို ၂ န measurement

ညှို ၃ ကကိ evening

ညှို ထွော န ညထနဖကထ်ရာက၍် ထန၏အပူရှိန်အားထလျာ့နညး်ထသာ အချန်ိ။ evening

ညှို ခပီ န တစည်ှို ခန်ရ့ညှ၍် အထပါကသ်ုံးထပါကပ်ဖင့်မှုတရ်ထသာ ထခပတစမ်ျို း။ flute

ညှို လံုးတိုင်း န လံုးဝန်းထသာအရာတိုက့ို လကမ်ထိေပ်နှင့်လကည်ှို းထိေပ်ထိေ၍ တိုင်းရထသာ အတိုင်းအထွော။ measurement

ညှို ၁့ ကကိ enchanter

ညှို ၂့ န ထလးတင်ွတပ်ရထသာ ကကို း။ bowstring

ညှို ဓ့ါတ် န enchant

ညှို း ကကိ fade/lose luster

ညှို းငယ် ကကိ ၁၊ရမင်ပျလန်းဆန်းပခင်းမရှိ။ ၂၊တန်ခုိးအရှိန်အဝါ ထလျာ့ပါးသည။် drearily

ကကိ drearily

ညှို းစတိဝီ် ကကိ baffle

ညှို းနွမ်း ကကိ ၁၊လန်းဆန်းရမင်ပျပခင်းမရှိပဖစသ်ည။် ၂၊ဘန်ုးတန်ခုိးစထသာ အရှိန်အဝါထလျာ့ပါးသည။် drearily

ညှို းမိှန် ကကိ not up to the standard

ညှို းလယ ကကိ tired

ညှို းဝီ ကကိ drearily

ညတွ်

ညတွ် ကကိ ကိုင်းညတွထ်စသည။် respect

ညတွက်င်ွး န ကကကငှ်ကစ်သညတ်ိုက့ို ထထောင်ဖမ်းရထသာ ကကို းထလျာ့ကင်ွး။ ထကျာ့ကင်ွး။ snare

ညမန်

တစစ်ုံတစခု်ထသာဝတ္ု ကို အလယက်ထေား၍ ထဘးတစဘ်ကတ်စခ်ျကမှ်ရ၍ံ ထေားရှိသည။် "လကက်တးီကကား၊ ဖျစက်ချပ်ထက၊ 
ညပ်ှ၍ပါထသာ်"(ရာမ)။ ၂၊ အထချာင်းအတနှံစခု်ပဖင့်ဖိ၍ ကိုင်သည။် "ကလန့်လက်မနန့် ညပ်ှထတ"။ ၃၊ယဉ်ှတွဲပါဝင်
ထစသည။်"ကမ်ွးရကွက်ကးီမှာ ကမ်ွးရကွထ်သျှကို ညပ်ှထေည့်ထရာင်းထရ"။ ၄၊အကကားအလပ်တင်ွသင်ွးထေည့်ထေားသည။် "ဗဒေါးရကီို 
ဖင်ကကားမှာ ညပ်ှထေားထရ"။ ၅၊နှစခု်တိ့ု၏အကကားတင်ွတညရ်ှိသည။် စဉ်

၁၊(ဆင်၊ပမင်း၊ကကျွေ၊ဲနွားစသညတ်ိ့ုကို) မရုန်းနုိင်မလှုပ်နုိင်ထအာင် ကျပ်တညး်စာွစိုကထူ်ေထေားသည့် တိုင်အစ။ု ၂၊အမဲသားငါးစသည်
တိ့ုကို မီးကင်ရထသာ ကရိယိာ။ ကင်ညပ်ှ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လကည်ှို းထိေပ်နှင့်လကမ်ထိေပ်တိ့ု၏ အကကားရှိအကာွအထဝး အတိုင်းအတာ။ "သဇုာတာသည၊် ဟသမင်္ဂာဟန်မပပားတညး်၊ န့ဲွသည်
ခါး၊ နှစည်ှို ထကျာ်" (ဗမာချီ)။ စဉ်

ညထနဘကထ်ရာက၍် ထန၏အပူရှိန်အားထလျာ့နညး်သည။် "စစထ်တငွမိုက့၊ ညနီညှို ထက၊ သုံးပုိထလှာကမှ်ာ၊ ရမ်းထပါကလ်ာ
ထက"(သာချမ်း)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
မိမိအလုိသိ့ုပါထအာင် နှုတအ်မူအရာပဖင့်ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ ကိုယအ်မူအရာပဖင့်ထသာ်လညး်ထကာင်း ဆဲွထဆာင်သည။် "ထယာကျ်ား
ဟထူလ၊ လူအများမှာ၊ ထသထသာထလာကထ်အာင်၊ အထတွ့ထဆာင်ထက၊ ကင်ွးထရာှင်မလွတ၊် နတပ်ျို ထမမှာ၊ ထခမညှို က့ပ်သိ့ု၊ ထူေးပမတ်
ဂုဏဟ်တိ်"(ထဒွေး)။ စဉ်

စဉ်

လူ၏စတိက်ိုဆဲွထဆာင်နုိင်ထသာ (ညှို နုိ့င်ထသာ) အစမ်ွး။ စဉ်

၁၊ထမှးမိှန်သည။်ဘန်ုးတန်ခုိးထလျာ့ပါးသည။် ၂၊လန်းဆန်းပခင်းမရှိ ပဖစသ်ည။်"ပူဟန်ိပပင်းပပ၊ လကဆုန်မှာ၊ ရကွဟ်န်ုညှို းထက၊ 
ထကကကျသင်ွသိ့ု"(ပန်း)။ စဉ်

စဉ်

ညှို းညှို းငယ်
ငယ်

၁၊ရမင်ပျလန်းဆန်းပခင်းမရှိ။ ၂၊တန်ခုိးအရှိန်အဝါ ထလျာ့ပါးသည။်"ညှို းညှို းငယင်ယ၊် နှမထသျှထလ၊ စတိထ်ဝမလန်း၊ ထတာငပိုင်
ထချာင်မှာ၊ ဖကိုတမ်းထက၊ လွမ်းစတိမ်ထပပ" (ပန်း)။ စဉ်

၁၊ထဝခဲွမရထအာင်ပဖစသ်ည။် ပဖစင်ပီး၊ပဖစဆဲ်၊ပဖစလ်တ့္ံတ အမှုတိ့ုအတကွ ်စိုးရမ်ိပခင်း၊ သသံယပဖစပ်ခင်းတိ့ုနှင့်ယဉ်ှ၍ စတိမ်တညမ်ငငိမ် 
ခံစားရသည။် ၂၊မရမင်မပျပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

၁၊အထရာင်အဝါထတာကပ်ထပပာင်လကပ်ခင်းမရှိ ထလျာ့ပါးသည။် "အထရာင်ညှို းမိှန်၊ ထတာကထိ်ေန်ကင်းပ၊ အထမှာင်ကျလျက်" (ဓမ္ိမ
က)။ ၂၊ဂုဏင်ယသ်ည။် ညံ့ဖျင်းသည။် "ကသုိုလ်အဟန်ိ၊ ညှို းမိှန်ညစနွ်မ်း၊ ပင်ပန်းဒုေက္ခ၊ ဆင်းရကဲကလျက်" (ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

ပင်ပန်းနွမ်းလျသည။် မလန်းမဆန်းပဖစသ်ည။် "ပင်ပန်းညှို းလယ၊ ခွန်အားကျ၍၊ မထေမူးမှိုင်၊ မကကနုိံင်လဲ"(ငမိုတ့ည်)။ စဉ်

မရမင်မပျပဖစသ်ည။် စတိအ်ားငယသ်ည။် စတိတ်င်ွ နှစသ်ကခ်ျမ်းထပမ့စာွ မခံစားရပဖစသ်ည။် "အသယွသ်ယွထ်ပျာ်ပခင်းရာ၊ သညက်ို
ပမင်ထသာ်၊ ကကျွေန်လျှင်သညး်အဆူာ၍၊ ညှို းဝီကာထေပ်ဆင့်ထပါ်" (ဗမာချီ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ညမန် ကကိ point

ညမန်ကကား ကကိ ၊တစစ်ုံတစခု်ထသာ ထပပာဆုိဆံုးမချကက်ို နာခံထဆာင်ရကွရ်န် ထုေတထူ်ေထဖာ်ပပသည။် direct

ညမန်ကကားချက် န တစစ်ုံတစရ်ာထပပာဆုိဆံုးမချကက်ို နာခံထဆာင်ရကွရ်န် ထုေတထ်ဖာ်၍ထပပာဆုိချက။် directive

ညမန်ပပ ကကိ point

ညမန်း ကကိ သာဓကထထောက၍် ထဖာ်ပပသည။် point

ညမန်းပပ ကကိ သာဓကထထောက၍် ထဖာ်ပပသည။် တစစ်ုံတစခု်ထသာ ထပပာဆုိဆံုးမချကက်ို နာခံထဆာင်ရကွရ်န် ထုေတယ်ထူဖာ်ပပသည။် point

ဋ

ဋ န ဗျညး်သုံးဆယ့်သုံးလံုးတင်ွ တစဆ်ယ့်တစလံု်းထပမာကထ်သာ ဗျညး်။ ဋတလင်းချတိ။် ဋသလင်းချတိဟ်ထုခါ်သည။်

ဋကမူင်း န king’s name

ဋတလင်းချတိ် န ဋက္ခရာကိုထခါ်ထသာ အမည။်

ဋသလင်းချတိ် န ဋအက္ခရာကိုထခါ်ထသာ အမညတ်စမ်ျို း။

ဋကမင်္ဂာ န coin

ဋီကာချဲ ့ ကကိ extend

ဌ

ဌ န ဗျညး်သုံးဆယ့်သုံးလံုးတင်ွတစဆ်ယ့်နှစလံု်းထပမာက ်ဗျညး်။ ဌဝမ်းခဲွဟထုခါ်သည။်

ဌဝမ်းခဲွ န

ဌဝမ်းထပ န

ဌာန ့ န department

ဌာနာ န စခန်းမှူး။ ရအဲပ်ု။ police first lieutenant

န အရာဟတုသ်ည၊်မဟတုသ်ညက်ိုသတိတထ်သာဉာဏ။် be perceptive

ဌာနီ န ၁၊ထနထုိေင်ရာအရပ်။ ၂၊ထမွးဖွားရာထဒေသ။ domicile

ဌာနန္တရ န

ဌာပနာ၁ ကကိ ဘရုား၊ထစတ၊ီပုထုိေးတိုတ့င်ွဓါတထ်တာ်ထမွထတာ်နှင့် ပစည္း်အမျို းမျို းစသညတ်ိုက့ို ထေည့်သင်ွးထေားရှိ တညထ်နထစသည။်

ဌာပနာ၂ န ဘရုား၊ထစတ၊ီပုထုိေးတိုတ့င်ွ ထေည့်သင်ွးထေားရှိ တညထ်နထစထသာ ဓါတထ်တာ်၊ထမွထတာ်စသည။်

ဌာပနာတိုက် န ဓါတထ်တာ် ထမွထတာ်စသညတ်ိုက့ို ထေည့်သင်ွး ပမှပ်နံှထေားရာ တိုကခ်န်း။

ဌီး ကကိ ကကယဝ်သည။် ချမ်းသာသည။် rich

ဌာန် န ၁၊ထနရာ။ အရပ်။ ၂၊အက္ခရာတို၏့အသပံဖစရ်ာအာထစာကအ်ရပ်။ place

ကကိ ရတွဖ်တထ်ပပာဆုိရာ၌ ပီပပင်စာွ သထံနသထံေား ပပတသ်ား ကျနသည။် good pronunciation 

ဍ

ဍ န ဗျညး်သုံးဆယ့်သုံးလံုးတိုတ့င်ွ တစဆ်ယသ်ုံးလံုးထပမာက ်ဗျညး်။ ဍယန်ထကာက။် ဍသထံကာကဟ် ုထခါ်သည။်

၁၊(တစစ်ုံတစရ်ာကို လကည်ှို းထုိေး၍) ပပသည။် ၂၊တစစ်ုံတစခု်ထသာ ထပပာဆုိဆံုးမချကက်ို နာခံထဆာင်ရကွရ်န် ထုေတထူ်ေ
ထဖာ်ပပသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊(တစစ်ုံတစရ်ာကို လကည်ှို းထုိေး၍) ပပသည။် ၂၊တစစ်ုံတစခု်ထသာ ထပပာဆုိဆံုးမချကက်ို နာခံထဆာင်ရကွရ်န် ထုေတထူ်ေ
ထဖာ်ပပသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

11th of burmese 
consonant စဉ်

မင်းတစပ်ါး၏အမည။် "ဋကိုမူကား၊ ဋကမူင်းကကးီ၊ မီးထကျာင်းစးီ၍၊ ခရးီလွန်ရညှ၊် သန်လျင်ပပညက်ို၊ ဝင်ထလညခါ" (ဟန်စွ
ထလ့---) (ဟန်စွ)။ စဉ်

11th  of burmese 
consonant စဉ်

11th  of burmese 
consonant စဉ်

ထငွဒေဂမင်္ဂါး။ (တကမင်္ဂာ-တင်းကား-တင်းဂါး-တန်းဂါး-ဒေန်းဂါး-ဒေင်းဂါး။ (ပါ)။ စဉ်

(စကားကို) ချဲ့ထွေင်၍ထပပာသည။် ထရးသားသည။် စဉ်

12th of burmese 
consonant စဉ်

'ဌ' အက္ခရာကိုထခါ်ထသာအမည။်
12th of burmese 
consonant စဉ်

'ဌ' အက္ခရာကိုထခါ်ထသာအမည။်
12th of burmese 
consonant စဉ်

၁၊ထနရာ။ အရပ်။ ၂၊အက္ခရာ၏အသပံဖစရ်ာအရပ် ဌာန်။ ၃၊လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ တစခု်ကို ခန့်ခဲွထဆာင်ရကွထ်ပးထသာ အဖ့ဲွအစညး်။ 
(ပါ)။ စဉ်

စဉ်

ဌာနာဌာနထကာ
သလ္လဉာဏ် စဉ်

စဉ်

ရာထူေး။(ပါ)
official 
position/designation စဉ်

enshrine Buddha’s 
relice in pagodas စဉ်

enshrine Buddha’s 
relice in pagodas စဉ်

repository of relics or 
holy objects စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဌာန်ကရုိဏး်က
ျ စဉ်

13th of burmese 
consonant စဉ်



.

ဍယန်ထကာက် န

ဍသထံကာက် န

ဍဏ္ဍုလမင်း န king’s name

ၓ

ၓ န ဗျညး်သုံးဆယ့်သုံးလံုးတင်ွ တစဆ်ယ့်ထလးလံုးထပမာက ်ဗျညး်။ ၓရမီှုတဟ်ထုခါ် သည။်

ၓဌရဌ န archangel

ၓရမီှုတ် န

ဏ

ဏ န

ဏကကးီ န

ဏစညပ်င် န plant

တ

တ၁ န sixteenth

တ၂ နဝိ one

တ၃ စညး် owt

တ၄ စညး် owt

တ၅ ကကိ demand

တကတညး် ကကဝိိ together

တကာ၁ န overall

တကာ၂ န benefactor

တကာခံ ကကိ ထကကျွေးထမွးသည။် ထပးသည။် လှူသည။် donate

တကာမ န benefactress

တကာယ န only

တကာလ နဝိ separate

တကူ န ထလှဝမ်း၊ ထလှနံပျဥ်တိုက့ို အမာခံရုိကရ်ာ သစသ်ားထကာက။် none

တကကူူ န crow

တကးူတကန် ့ ကကဝိိ especially/specially

တကကဲ၁ဲ ကကဝိိ unsteady

တကကဲ၂ဲ ကကဝိိ repeat

တကယ် ကကဝိိ အမှန်။ စင်စစ။် ဧကန်။ မလဲွမထသ။ွ မုချ။ certainly

'ဍ'အက္ခရာကိုထခါ်ထသာ အမည။်
13th of burmese 
consonant စဉ်

'ဍ'အက္ခရာကိုထခါ်ထသာ အမည။်
13th of burmese 
consonant စဉ်

မင်းတစပ်ါး၏အမည။် "ဍကိုမူကား၊ ဍဏ္ဍုလမင်း၊ ကကးီအင်ထကကာကလှ်၊ ဍုဌဂါမဏ၊ီ တိုကစ်ညတ်းီလျက၊် မင်းကကးီကျးီပပည၊် 
စစထုိ်ေးထလသည၊် ဟန်စထိလ၊ ဟန်စထွလ"(ဟန်စွ)။ စဉ်

14th of burmese 
consonant စဉ်

၁၊အထရှ့အရပ်မျကနှ်ာကိုထစာင့်ထသာ ဓဌရဌအမညရ်ှိထသာ နတမ်င်း။ ၂၊ထရနဂါးတိ့ုကို အစိုးရထသာ နဂါးမင်း၏အမည။်"ၓကို
မူကား၊ ၓဌရဌ၊ နဂါးသာလျှင်၊ ရမှီာမျို းပမတ၊် စးီငပီးလတထ်သာ်၊ ဟန်ိစထိလ--- ဟန်စွ့ ထလ" (ဟန်စွ)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

'ၓ' အက္ခရာ၏ အမည။်
14th of burmese 
consonant စဉ်

ဗျညး်သုံးဆယ့်သုံးလံုးတိ့ုတင်ွ တစဆ်ယ့်ငါးလံုးထပမာက ်ဗျညး်။ 'ဏကကးီ'ဟထုခါ် သည။်
15th of burmese 
consonant စဉ်

'ဏ'အက္ခရာကိုထခါ်ထသာ အမည။်
15th of burmese 
consonant စဉ်

သစပ်င်၏ အမညတ်စမ်ျို း။ "ဏကိုမူကား၊ ဏစညပ်င်က၊ တမ်ိညန့်ွပပညန်ွ၊ ပရစပံ၊ ကက္က လကို၊ ပပညက်ထစာင့်ကာ၊ ဟန်စိ
ထလ---ဟန်စွ့ ထလ" (ဟန်စွ)။ စဉ်

ဗျညး်သုံးဆယ့်သုံးလံုးတင်ွ တစဆ်ယ့်ထပခာကလံု်းထပမာကဗ်ျညး်။ (တစဝ်မ်းတကဟ်လုညး်ထကာင်း၊ တဝမ်းပူဟလုညး်ထကာင်း 
ထခါ်သည။်) စဉ်

ဆယ၊်ရာ၊ထထောင်၊ထသာင်းစသညတ်ိ့ုနှင့်တွဲ၍သုံးရထသာအခါ သုံးထသာ တစသ်ခမင်္ဂျာ၏အက္ခရာဂဏန်းအတိုထကာက။် တစ။် (တစ်
ရက၊်တစလ်၊ တစနှ်စ၊် တစသ်က၊် တစဘ်ဝစသည။်) စဉ်

ထသချာသညမ်ဟတုထ်သာ အထကကာင်းအရာ (တစစ်ုံတစရ်ာ) ကိုထဖာ်ပပရန် နှစခု်ထေပ်၍ပပုထေားထသာ နာမ်ထရှ့တင်ွသုံးရထသာ 
စကားလံုး။ တစရ်ကရ်က။် (တစထ်န့ထန့) တစဦ်းဦး၊ တစပ်ါးပါးစသညပ်ဖင့် သုံးသည။်) စဉ်

စဉ်ဆကမ်ပပတပ်ဖစထ်သာ အနကက်ိုထဖာ်ပပရန် နှစခု်နှစထ်ေပ်ပပုထေားထသာ ကကယိာထရှ့တင်ွသုံးရထသာ စကားလံုး။ (တမိွန့်မိွန့်။ 
တထထောင်းထထောင်း။ တဆတဆ်တ။် တတတွတ်တွ ်စသညတ်ိ့ုပဖင့်သုံးသည။်) စဉ်

ထတာင်းဆုိခမကဟ် ထခါ်ထဝါ်သည။် "ထအာကထ်မ့လွမ်းကကင်၊ သခင်ထယာကျ်ား၊ ဘရုားမ,ပါ၊ တ,သထခါ်၍" (ထွေန်းတိ)။ စဉ်
၁၊အတတူ။ူ အတတူက။ွ တချကတ်ညး်။ တပါတညး်။ "ငါနှင့်မူထလ၊ အတမှူတထ်က၊ မတဖ်လာထလ၊ ငါလျှင်တကတညး်၊ 
ခယမ်ထတာ်ထလ၊ ညာှပန်းခကထ်ကကာင့်၊ အရကှက်ွဲလ့ုိ"(ပန်း)။ ၂၊မဟတုမ်ခံ။ ရရဲတဲင်းတင်း။"သညး်အသူုံးထယာက၊် 
လကန်ကစ်ကကာ၊ ရတွထ်သာခါတင်ွ၊ ခန္ဓာထပျာကမ်ည၊် မထကကာကတ်ကတညး်၊ သားရင်ထသးွတိ့ု" (ထကာ်)။ စဉ်

အထပါင်း။ အများ။ အလံုးစုံ။ "ပဏာမွန်ကို၊ ခါရမံပပတ၊် ပပညတ်ကာက၊ ဆကက်ာကပ်ထက" (နာရဒေ)။ "ထယာက်ျားတကာ၊ ပမင်
ပမင်ရာနှင့်၊ ထလာ်မာပပုပပန်၊ ထမျာကမ်င်းသားနှင့်၊ ထဖါကပ်ပားဟန်ကို" (ထမျာက်)။ အများတကာ။ စဉ်

၁၊ဒေါယကာ။ အလှူရင်ှထယာကျ်ား။ "ယင်းရပ်ဝယ၊် နီထပျာ်ပငား၊ ထကျာင်းတကာဟ၊ု ဒေါနကသူည၊် ထုိေလူနှစထ်ယာကအ်ားကို၊ 
ထကကာင်းစကားမှာလုိကထ်ပ" (ထမတ္တာ)။ ၂၊ရဟန်းက လူထယာကျ်ားကို ထခါ်ထဝါ်ထသာ စကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

၁၊ဒေါယကာမ။ အလှူရင်ှမ။ ၂၊ရဟန်းက လူမိန်းမကိုထခါ်ထဝါ်ထသာ စကားလံုး။ "ဘန်ုးကကးီတကာမ၊ နီးကမအပ်" (ပန်း)။ စဉ်

တစထ်ယာကတ်ညး်။ တစဦ်းတညး်။ "ဆင်းရဒုဲေက္ခ၊ ထမတကိုယထ်လ၊ တကာယတညး်" (ပဋါ)။ စဉ်

အပုိင်းအကန့်ပဖစထ်သာ။ ပခားနားထသာ။ တသးီတပခားပဖစထ်သာ။ "ကိုယ့်စာွနန့်ကိုယ်၊ သူ့စာွနန့်သ ူတကာလစီ"။ စဉ်

စဉ်

ချို းငှကပ်မညတ်န်ွထသာ အသ။ံ "တကကူ၊ူ ငခိုးကလူတထ်တ၊ ကတတုထ်ချာင်း၊ မဲထတာင်မိကို၊ လွမ်းလတထ်တထလ" (ထတး)။ စဉ်

ထူေးထူေးပခားပခား။ သးီသန့်။ သာမန်ထေကပုိ်မုိစာွ။ အထူေးတလည။် "ထစာပမတခုိ်င်၊ တကးူတကန့်လာလ့ုိထခါ်လာစာွ၊ လားကလားချ
င့်ပါယင့်- မအားလ့ုိပါ"။ စဉ်

တညင်ငိမ်စာွ မရပ်တညနုိ်င်ပဲ ထေသာွးလုိစတိ ်လှုပ်ရာှးလျက။် "ထေ,ဖ့ုိတကကဲ ဲဖင်ရနီွထရ"။ စဉ်

မပပတမ်လပ်။ ဆကက်ာဆကက်ာ။ ဆူဆူညညံ ံ(တကကဲရဲန်ပဖစလ်ျက်)။ "သတမ်ည်ပတ်ုမည၊် ရန်တကဲက၊ဲ မစအဲသံ၊ တညညံပံဖ
င့်" (ရခုိင်ကာ)။ "အသံမစဲ၊ တကကဲပဲဖင့်၊ ရန်ခဲပုစ္ဆာ၊ ပပဿနာကို" (ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

စဉ်
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တကယတ်မ်း ကကဝိိ အမှန်။ စင်စစ။် ဧကန်။ မလဲွမထသ။ွ မုချ။ certainly

တကယလုိ် ့ ကကဝိိ မပဖစထ်သးသညက်ို ပဖစမ်ညဟ်န်ကဲ့သို ့ထပပာဆုိရာတင်ွ သုံးထသာ စကားလံုး။ in case

တကယ့် နဝိ အဟတုအ်မှန် စင်စစပ်ဖစထ်သာ။ အမျို းအစားမှန်ကန်ထသာ။ actual

ကကဝိိ မုချဧကန်။ အမှန်စင်စစ။် surely/really

တကယ့်ပင် ကကဝိိ အဟတု။် ဧကန်။ မုချ။ အမှန်။ စင်စစ။် certainly

တကယလုိ်လုိ ကကဝိိ ထေင်ထယာင်ထေင်မှား။ ယုံမှားသသံယပဖစလ်ျက။် illusiveness

ကကဝိိ tag along

တကတက်တ၁် ကကိ yelp

တကတက်တ၂် န fizzle

တကပ်ကပ် ကကဝိိ အငမဲတထစ ပူးကပ်လျက။် မကွဲမကာွ။ ထိေကပ်လျက။် close up

တကတုက်တု် ကကဝိိ မနားမထန၊ မထလျာ့ထသာဇဲွလံုလ့ပဖင့်။ မဆုတမ်ဆုိင်း။ busily

တကန် ကကဝိိ none

တကန်တက ကကဝိိ ပင်ပန်းခံ၍။ ခဲယဥ်းစာွ။ tired

တကိုးတကား ကကိ ကျင်ကကးီကျင်ငယစ်န်ွသ့ည။် အခင်းကကးီအခင်းငယသ်ာွးသည။် တပုိတပါးသာွးသည။် urinate/defecate

တကိုးတကန် ့ ကကဝိိ သာမန်ထေကပုိ်လွန်စာွ။ ထူေးထူေးပခားပခား။ သးီသန်။့ အထူေးတလည။် extraordinary

တကျာကျာ၁ ကကဝိိ badger

တကျာကျာ၂ နဝိ noise

ကကဝိိ badger/noise

တကျိ န လူဆယထ်ယာကအ်ထရအတကွ။် quantity

တကျီ ကကဝိိ finish

တထကျာချင်း၁ ကကိ သတူစပ်ါးထေက ်ထကျာ်လွန်ပုိကသဲည။် outmatch

တထကျာချင်း ကကိ ၁၊ရှုချင်စဖွယတ်င့်တယထ်သာ အဆင်းအသင်ွရှိထသာ။ ၂၊ထကာင်းမွန်ထချာထမာထသာ။ ၃၊ထေင်ရာှးထပါ်လွင်စာွ တင့်တယထ်သာ။ good looking

တထကျာ် န ထပခပဖင့် ထကျာ်သာွးနုိင်ထလာကထ်သာအရာ။ အပမင့်။ ပမာဏ။ high/magnitude

ကကဝိိ badger/noise

န စးူရထှသာအသ။ံ ကျယထ်လာင်ထသာအသ။ံ penetrating

တကျက် ကကဝိိ parboil

တကျတိ် န ချက၌်ဆံုထသာ အထကကာစညး်၊ အထကကာစိုင်၊ အထကကာစ။ု တကျညး်။ urinary stones

န ချက၌်ဆံုထသာ အထကကာစညး်၊ အထကကာစိုင်၊ အထကကာစ။ု တကျညး်။ urinary stones

န ထယာကျ်ား၊မိန်းမတို၏့ အဂမင်္ဂါဇာတက်ို အားထပးထသာ အထကကာစ။ု none

ကကိ စတိခ်ျင်း သထဘာချင်း တညူသီည။် concur

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တကယ့်
တကယ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တထကာက်
ထကာက် (ထနာကမှ်) အစဥ်တစိုက၊် ထေကက်ကပ်မကာွ (လုိကပ်ါလျက်)။ "မုဆုိးထနာကက် ခီွးတထကာကထ်ကာကလုိ်ကထ်ယာင်" (ပံု)။ စဉ်

ထခွး (တကတက်တ်) ပမညသ်ည။် စဉ်

ထခွး (တကတက်တ်) ပမညထ်သာအသ။ံ စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ထတာင်းတင်ွ) ဆန့်နုိင်သမျှ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊အသအံဆကမ်ပပတပ်မညလ်ျက။် ၂၊နားပူနားဆာ။ ဆူညထံသာအသပံဖင့်။ "ရင်သွီးနှစပ်ဖာ၊ တကျာကျာနှင့်၊ ထပဖထဖျာ်ထိေန်းလညး်၊ 
မငငိမ်းနုိင်လ့ုိ၊ တကျာကျာထက၊ ခါခါငုိလ့ုိ" (ထကာ်)။ စဉ်

အသအံဆကမ်ပပတပ်မညထ်သာ။ ဆူညထံသာ (ငုိသံ)။ "တကျာကျာနှင့်၊ ငုိကာတမ်းယမ်း၊ ရထသထ့ကျာ်ကို၊ ရာှကာဖကထ်က၊ လကနှ်
င့်စမ်းလ့ုိ" (ရာမ)။ စဉ်

တကျာကျာတ
အာအာ

၁၊အသအံဆကမ်ပပတပ်မညလ်ျက။် ၂၊နားပူနားဆာ။ ဆူညထံသာအသပံဖင့်။ "ရင်သွီးနှစပ်ဖာ၊ တကျာကျာနှင့်၊ ထပဖထဖျာ်ထိေန်းလညး်၊ 
မငငိမ်းနုိင်လ့ုိ၊ တကျာကျာထက၊ ခါခါငုိလ့ုိ" (ထကာ်)။"တကျာကျာထလ၊ အာအာလညး်ငုိ၊ သားမင်းပျို မှာ၊ ဆုိငုိပမညတ်မ်း" 
(ပန်း)။ စဉ်

စဉ်

ငပီးဆံုးသည့်တိုင်ထအာင်။ (ပဲွတကျ၊ီ အလုပ်တကျ ီစသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တထကျာ်
ထကျာ်၁

အသအံဆကမ်ပပတ်(ပမညလ်ျက်)။ အသမံပပတမ်လပ်။ ဆကက်ာဆကက်ာ။ နားပူနားဆာ။ "ရးီထတာ်ရးီထတာ်၊ တထကျာ်ထကျာ်
ထလ၊ ထခါ်ထဝါ်နှုတဆ်က်" (ထကာ်)။ စဉ်

တထကျာ်
ထကျာ်၂ စဉ်

ချကပ်ပုတ၍် ကျကသ်ည့်တိုင်ထအာင်။ (အချန်ိကာလ) စဉ်

စဉ်

တကျတိ်
ထကကာ၁ စဉ်

တကျတိ်
ထကကာ၂ စဉ်

တကျတိ်
တညး်၁ စဉ်
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န စတိခ်ျင်း သထဘာချင်း တညူခီျက။် concur

တကကာ ကကဝိိ ရညှလ်ျားစာွထသာ ကာလတိုင်ထအာင်။ ကာလအပုိင်းအပခား ကန်သ့တထ်ေားပခင်းမရှိပဲ။ any time

တကကား န လှမ်း၍ထခါ်ထသာ် ကကားနုိင်ထလာကထ်သာ အကာွအထဝး။ earreach

တကကကိကိ ကကဝိိ အငမဲမပပတ။် အသအံဆကမ်ပပတ။် မပပတမ်လပ်။ ဆကက်ာဆကက်ာ။ repeat

တကကီ ကကဝိိ ထကကမွ ပျကစ်းီသည့်တိုင်ထအာင်။ crumble

တကကးီ ကကဝိိ ကကးီပပင်းသည့်တိုင်ထအာင်။ grow

တကကူကကူ၁ န crow

တကကူကကူ၂ ကကိ heartbreaking

တကကကဲကဲ ကကဝိိ unsteady

ကကဝိိ အခဲမထကျ၊ စတိန်ာကျညး်မှု၊ စတိမ်ထကျနပ်မှု၊ မထပပမထပျာကနုိ်င်သည့်အထနပဖင့် ကကည့်လျက။် implacable

န ချစစ်တိအ်ာရံုမကန်ုပဲ ခဲွခွာခါနီးကကည့်ထသာ အကကည့်မျို း။ none

တထကကာ န ရညှလ်ျားထသာ အလျားလုိကတ်စတ်န်း။ အလျားလုိကအ်တန်း။ mall

တထကကာချင်း နဝိ ကကကကရရွ ွလှပတင့်တယထ်သာ။ ယဥ်ထကျးဖွယရ်ာထသာ။ polite

ကကဝိိ repeat

န ကျယထ်လာင်စးူရထှသာအသ။ံ ပမညတ်န်ွထတာကတ်းီသ။ံ penetrating

တကကကက်ကက် ကကိ fight

တကကင်ကကင် ကကဝိိ ချစမှ်န်းသ၍ိ မိမိအလုိပပည့်ထစရန် ချစထ်သာသတူိုအ့ား စတိအ်ထနှာင့်အယကှ ်ပဖစထ်စသည။် နဲွ ဆုိ့းဆုိးသည။် fractious

တကကို င်ကကို င်၁ နဝိ နှစသ်ကသ်ာယာဖွယရ်နံ ့ခံစားရရှိထစနုိင်ထသာ။ ရနံထ့ကာင်းထွေကထ်သာ။ ရနံထ့ကာင်းထဆာင်ထသာ။ ရနံထ့ကာင်းလမမ်းပျံထ့သာ။ aromatic

တကကို င်ကကို င်၂ န လမမ်းပျံထ့သာ ရနံထ့ကာင်း။ aromatic

တကကို င်ကကို င်၃ န သငံပိုင်ထွေကထ်ပါ်ထသာအသ။ံ chorus

တကကို င်း န အခါ၊အခွင့်၊အကကမ်ိ၊အလှည့်၊အထခါက၊်ခဏထလး။ opportune moment

န bassinet

ကကိ yammer

တကကို င်းစီ ကကဝိိ none

ကကိ ၁၊စိုးရမ်ိသည။် ပူပန်သည။် ၂၊လွမ်းဆွတသ်ည။် anxious

န စိုးရမ်ိပခင်း။ ပူပန်ပခင်း။ ထသာက။ fret

တကကကံက၁ံ ကကဝိိ noisily

တကကကံက၂ံ ကကဝိိ lament

တကကကံက၃ံ ကကိ ၁၊ထအာကထ်မ့လွမ်းဆွတသ်ည။် တမ်းတသည။် ၂၊ဆင်ပခင်စဥ်စားသည။် နှလံုးသင်ွးသည။် ratiocinate/lament

တကကကံက၄ံ ကကိ respect

တကျတိ်
တညး်၂ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ချို းငှကပ်မညတ်န်ွထသာ အသ။ံ "တကကူ၊ူ ငခိုးကလူတထ်တ၊ ကတတုထ်ချာင်း၊ မဲထတာင်မိကို၊ လွမ်းလတထ်တထလ" (ထတး)။"တ
ကကူကကူငခိုးကကူလတထ်တ၊ ထမာင်တိ့ုထနထလ၊ ဌာထနရပ်ကို၊ လွမ်းလတထ်တထလ" (ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

ကွဲကာွထနသတူစစ်ုံတစဦ်းကိုတမ်းတ၍ ထကကကွဲ ဝမ်းနညး်သည။် ထအာက ်ထမ့တသသည။် "တကကူကကူလွမ်းရှုတမ်း၊ ထမာင်ထကကာ
င့်ပူဆာ၊ မခံသာထက၊ ကကးီစာွဝဋ်ဒုေက္ခထကကာင့်" (ထမတ္တာ)။ စဉ်

တညင်ငိမ်စာွ မရပ်တညနုိ်င်ပဲ ထေသာွးလုိစတိ ်လှုပ်ရာှးလျက။် "ထေ,ဖ့ုိတကကဲ ဲဖင်ရနီွထရ"။၂၊နားပူနားဆာ။ စဉ်

တကကည့်ကက
ည့်၁ စဉ်

တကကည့်ကက
ည့်၂ စဉ်

စဉ်

စဉ်

တထကကာ်ထကကာ်
၁ ၁၊အသအံဆကမ်ပပတပ်မညလ်ျက။် ၂၊ဆူညစံာွထသာအသပံဖင့်။ "ရကပ်ပတရ်ကပ်ပတ ်တထကကာ်ထကကာ် ရန်ပဖစနီ်ကတထ်တ"။ စဉ်

တထကကာ်ထကကာ်
၂ စဉ်

တစဦ်းနှင့်တစဦ်းမသင့်မတင့်ပဖစက်က၍ မကကာခဏစကားများကကသည။် "ကကျွေန်မယတုနှ်င့်၊ တပဖုတပ်ခကပ်ခက၊် တကကကက်ကကထ်က၊ 
တရကမ်ပပတ်" (ပဋါ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တကကို င်းကကို
င်း၁

ကထလးငယမ်ျားကိုလမဲသပ်ိထသာအခါ ပမညထ်သာပုခွကသ်။ံ "ဆဲွငင်ယိုင်းယိုင်း၊ တကကို င်းကကို င်း၊ ကကို င်းကကို င်းပမညထ်ရ- ပုခွက်
ထသျှ" (ထတး)။ စဉ်

တကကို င်းကကို
င်း၂

၁၊ကိုယစ်တိဆ်င်းရသဲပဖင့် ဆင်းရထဲကကာင်း ထုေတထ်ဖာ်ဆုိပမညသ်ည။် ၂၊ထဝဒေနာခံစားရမှုထကကာင့် အသတံိုးတိုးနှင့်အသရံညှဆဲွ်၍ 
ထအာ်ပမညသ်ည။် ညညး်တာွးသည။် စဉ်

မကကာခဏ ထုိေင်ထချ၊ ထေထချ၊ သာွးထချပပုမူလျက။် (တကကို င်းစီထေ၊ တကကို င်းစထုိီေင် တကကို င်းစလီား စသည့်ပဖင့်)။ စဉ်

တထကကာင့်ကက
ကက၁ စဉ်

တထကကာင့်ကက
ကက၂ စဉ်

အများတငပိုင်တညး်တကက်ကစာွ။ လှိုကလဲှ်စာွ။ အတုအ်တုက်ျကက်ျက။် ထသာင်းထသာင်းပဖပဖ။ "ပပညသ်အူထပါင်း၊ 
ထသာင်းထသာင်းညညံ၊ံ တကကကံကနှံင့်" (ထောနု)။ စဉ်

၁၊ထအာကထ်မ့လွမ်းဆွတတ်မ်းတလျက။် သတရိစာွပဖင့်။ "ထမာင့်သကဝီ်ကို၊ ကကကံကထံအာကထ်မ့၊ တထစထ့စပ့ဖင့်၊ ညည့်အပ်ိမထပျာ်၊ 
လွမ်းဗျာပါနှင့်" (ထောနု)။ ၂၊စိတက်းူဉာဏထွ်ေင်လျက။် တစန်ညး်တစလ်မ်း ကကထံဆာင်လျက။် စဉ်

စဉ်

ရုိထသခယသည။် ကျို းနံွသည။် "ရုိထသကျို းနံွ၊ တကကကံကပံဖင့်၊ နှုတသ်ထံဖာ်ထုေတ၊် လကအ်ပ်ုမုိးကာ"(ထရးှထံုေး)။ စဉ်
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တကကမ်းကကမ်း ကကိ squabble

တကကို းတကကံ ကကဝိိ ကကို းစားပမ်းစား။ လံုလ့ကကးီစာွပဖင့်။ effort

တကွ ကကဝိိ မကွဲမကာွ။ အတ။ူ ကွဲပပားပခားနားပခင်းမရှိပဲ။ together

တကာွ ကကဝိိ ကွဲကာွသည့်တိုင်ထအာင်။ separate

တကွဲတကာွ၁ ကကဝိိ cobabitation

တကွဲတကာွ၂ န တစထ်ယာကတ်စထ်နရာစ ီပဖစပ်ခင်း။ ထနရာသးီပခားစ။ီ separate

တကွဲတပပား ကကိ ၁၊အစတိအ်စတိအ်မမာမမာပဖစသ်ည။် ၂၊အမျို းမျို းအဖံုဖံုပဖစသ်ည။် ပခားနားသည။် အသးီအပခားပဖစသ်ည။် asunder

တကွဲတလဲွ ကကိ အမျို းမတ ူကွဲပပားသည။် ပခားနားသည။် တလဲွတထချာ်ပဖစသ်ည။် het/differ

တကကချင်း နဝိ တင့်တယလှ်ပထသာ။ ကကည့်၍ထကာင်းထသာ။ အသထရရှိထသာ။ graceful

တကကကိကိ ကကဝိိ many

တကကပ်ချင်း၁ နဝိ ကျို းလွယပ်ျကလွ်ယထ်သာ။ fragile

တကကပ်ချင်း၂ န ကျို းလွယပ်ျကလွ်ယထ်သာအရာဝတ္ု။ fragile

တခထရာ်၁ ကကဝိိ အမျို းအမညအ်ထရအတကွစ်သည ်များပပားစာွ။ plenty

တခထရာ်၂ ကကိ အမျို းအမညအ်ထရအတကွ ်ကကယပွ်ားသည။် rich

တခရွီ၁ ကကဝိိ အမျို းအမညအ်ထရအတကွစ်သည ်များပပားစာွ။ plenty

တခရွီ၂ ကကိ အမျို းအမညအ်ထရအတကွ ်ကကယပွ်ားသည။် rich

တခါချင်း ကကဝိိ တငပိုင်နက။် အတတူက။ွ တချကတ်ညး်။ instantaneously

တခါတညး် ကကဝိိ အတတူက။ွ တထပါင်းတညး်။ သးီပခားပဖစပ်ခင်းမရှိပဲ။ together

တခါတိုး န တစက်ကမ်ိတစခ်ါမျှသာ အကျို းရှိထသာအရာ။ တစက်ကမ်ိသုံး တစခ်ါသုံးပဖစထ်သာအရာ။ disposable

တခိခိ ကကဝိိ ပဖုတခ်ျညး် တိုးတိုးတတိတ်တိရ်ယရ်မင်ထသာအသကံို ပပုထသာအားပဖင့်။ snicker

တခဲနက် ကကဝိိ တစစ်တုစဖဲွ်တ့ညး် ထပါင်းရံုးတညရ်ှိလျက။် ကကားလပ်မရှိ မကွဲမပပားတစစ်တုညး်တစသ်ားတညး် ပဖစထ်သာအားပဖင့်။ tump

တထခါ်ထလာက် န လှမ်း၍ထခါ်ထသာ် ကကားနုိင်ထလာကထ်သာ အကာွအထဝး။ earreach

တထခါင်ထခါင်၁ န footfall

တထခါင်ထခါင်၂ ကကိ stamp

တခပ်ခပ်၁ ကကဝိိ မပပတမ်လပ်ထစပဲ။ တန်ရ့ပ်နားထနပခင်းမရှိပဲ လှုပ်ရာှးသာွးလာပခင်းကိုပပုလျက။် ceaseless

တခပ်ခပ်၂ ကကဝိိ frequently

တခုတခု်တ် ကကဝိိ မနားမထန၊ မထလျာ့ထသာဇဲွလံုလ့ပဖင့်။ မဆုတမ်ဆုိင်း။ perseverance

တခန်းတနား၁ ကကိ ၁၊နားထနအပန်းထပဖသည။် ၂၊သတမှ်တထ်ေားထသာ အချန်ိပုိင်းတစခု် ကန်ုဆံုးသာွးသည။် ငပီးဆံုးသည။် finish/relax

တခန်းတနား၂ ကကိ ရုပ်ရင်ှပပဇာတစ်သညတ်ိုတ့င်ွ ပုိင်းပခားသတမှ်တထ်ေားထသာ အစတိအ်ပုိင်းငပီးဆံုးသည။် finish

တထချ စညး် in my point of view

တစဦ်းနှင့်တစဦ်းမသင့်မတင့်ပဖစက်က၍ မကကာခဏစကားများကကသည။် "ကကျွေန်မယတုနှ်င့်၊ တပဖုတပ်ခကပ်ခက၊် တကကကက်ကကထ်က၊ 
တရကမ်ပပတ်" (ပဋါ)။ ၂၊နားပူနားဆာ။ နား၌မခံသာပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊(လင်နှင့်မယား) ကွဲကာွသာွးသည့်တိုင်ထအာင်။ ၂၊အရုိးထပမကျ ထပါင်းသင်းထနထုိေင်ထသာအားပဖင့်။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

များပပားစာွ။ အများအပပား။ "သားတကကကိက ိသမီးတကကကိကနိန့်"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကမ်းပပင်ကိုနင်းသာွးထသာအခါ (ကကမ်းတမ်းစာွ) ပမညထ်သာအသ။ံ စဉ်

(တထခါင် ထခါင်ပမည၍်) ကကမ်းပပင်ကို နင်း၍သာွးသည။် စဉ်

စဉ်

မကကာခဏ။ မကကာမကကာ။ မပပတမ်လပ် (ထချာင်းဆုိးသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
မိမိ၏ထေင်ပမင်ချက၊် ယဆူချကက်ို အတအိကျထပပာလုိရာတင်ွ ဝါကျထရှ့မှထေည့်၍ သုံးထသာစကား။ "ထေားပါတထချ၊ ယင်းသစူကား
ကို မထပပာထက့"။ "ထသာင်းထပခာကထ်ထောင်တင်ွ၊ ထခါင်တကဘ်ထိက၊ မိဖုရားကို၊ လာထလာတထချ"(ထဒွေး)။ "ထတာင်ညာသျှင်မ၊ ထဲေ
မှတသ်ိုထက၊ ထုိေကစိက္ို၊ ထပပာပါတထချ၊ ဆုိခါဝယလ်ျင်"(ဆဒေ္ဒန်)။ "နကပ်ဖန်ခါဝယ၊် စားမညခ်ျကက်ို၊ မတကွလှ်နှင့်၊ သင်မတထချ၊ 
တတိတ်တိထ်နဟ၊ု ဆုိထပကန်ုထေ"(ထဒွေး)။ စဉ်
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တချကတ်ပပတ် န တိုထတာင်းထသာ ကာလအပုိင်းအပခား။ ခဏတပဖုတ။် တိုထတာင်းထသာအခုိကအ်တန်။့ moment

တချင် ကကဝိိ desired

တချပ်ချပ် ကကဝိိ သစရ်ကွထ်ပခာက၊် စက္က ူစသညတ်ိုက့ို ထိေခုိကမိ်သပဖင့် ပမညထ်သာအသမံျို း အဆကမ်ပပတပ်ဖစလ်ျက။် continuous

တပခပခ နဝိ papery

တပခား န unrelate

တပခားရပ်ရာွ န တပခားထသာအရပ်ထဒေသ။ ခရးီထဝးကာွထသာ အရပ်ထဒေသ။ distant

တငခိငခိ၁ ကကဝိိ ပဖုတခ်ျညး် တိုးတိုးတတိတ်တိရ်ယရ်မင်ထသာအသကံို ပပုထသာအားပဖင့်။ snicker

တငခိငခိ၂ န ရယထ်မာပခင်းပပုရာမှ ထွေကထ်ပါ်လာထသာအသ။ံ chuckle

တပခူပခူ ကကိ မပပတထ်နှာင့်ယကှသ်ည။် ဝင်ထရာကစ်ကွဖ်ကသ်ည။် ငငိုပငင်ဆင်းရထဲအာင် ပပုသည။် incommode

တငခဲငခဲ ကကဝိိ ပဖုတခ်ျညး် တိုးတိုးတတိတ်တိရ်ယရ်မင်ထသာအသကံို ပပုထသာအားပဖင့်။ snicker

တပခကပ်ခက် ကကဝိိ argue

တပခုတပ်ခုတ၁် ကကဝိိ မနားမထန၊ မထလျာ့ထသာဇဲွလံုလ့ပဖင့်။ မဆုတမ်ဆုိင်း။ ceaseless

တပခုတပ်ခုတ၂် ကကိ မသမိသာ တတိတ်တိပု်န်းထနှာင့်ယကှထ်နသည။် ဝင်ထရာကစ်ကွဖ်ကထ်နသည။် interfere

တငခိမ့်ငခိမ့်၁ ကကိ dulcet

တငခိမ့်ငခိမ့်၂ န သာယာနာထပျာ်ဖွယထ်ကာင်းထသာ အသ။ံ mellifluous

တခိွ့ခိွ့ ကကိ remembrance

တခကျွေတခ်ကျွေတ် ကကဝိိ incessant

တခခာ၁ ကကဝိိ အမျို းအမညအ်ထရအတကွစ်သည ်များပပားစာွ။ many

တခခာ၂ ကကိ အမျို းအမညအ်ထရအတကွစ်သည ်များပပားစာွ။ quantities

တ ခခီ၁ ကကဝိိ အမျို းအမညအ်ထရအတကွစ်သည ်များပပားစာွ။ many

တ ခခီ၂ ကကိ အမျို းအမညအ်ထရအတကွစ်သည ်များပပားစာွ။ quantities

တထငးထငး၁ ကကိ ၁၊တစခု်ခုထသာအာရံုတင်ွ ထတထွဝစးူစိုကထ်နသည။် ၂၊ထစာင့်စညး်ထမျှာ်လင့်ထနသည။် engross

တထငးထငး၂ ကကိ expectancy

တငုိင်ငုိင် ကကိ မှိုင်ထတထွငးထမာထနသည။် ရမင်လန်းတကက်ကပခင်းကင်းစာွ ထငးငုိင်ဆုတန်စထ်နသည။် gawp

တပငုပငု ကကဝိိ plague/vonomed

တပငူပငူ ကကဝိိ implacable

တငငိုးငငိုး၁ ကကဝိိ တစစ်ုံတစဦ်းအထပါ်တင်ွ တုံ ့ပပန်အန္တရာယပ်ပုရန် အခွင့်ထစာင့်ထနထသာအားပဖင့်။ ရန်ငငိုးထေားလုိသညပ်ဖစ၍်။ bitchy

တငငိုးငငိုး၂ ကကိ ၁၊တစစ်ုံတစဦ်းအထပါ်တင်ွ တုံ ့ပပန်အန္တရာယပ်ပုရန် အခွင့်ထစာင့်ထနသည။်ရန်ငငိုးထေားသည။် ၂၊ရန်မူရန်ရညရ်ယွက်ကစံညသ်ည။် bitchy

တငိွ့ငိွ့၁ ကကဝိိ gradual

တငိွ့ငိွ့၂ ကကဝိိ gradual

စဉ်

(အဆီးအတား အပိတအ်ပင်မရှိ) စတိအ်လုိရှိတိုင်း။ ကကို ကသ်လုိ။ သထဘာကျသလုိ။ (မိမိ)ဆန္ဒအတုိင်း။ စတိတုိ်ငး်ကျ။ စဉ်

စဉ်

၁၊ထချာထမာထပပပပစသ်ညမ်ဟတုထ်သာ။ ကကမ်းတမ်းထသာ(အသားအထရ)။ ၂၊ထပခာကထ်သွ့ထသာအသားအထရ ရှိထသာ။ စဉ်

တစမ်ျို းတဖံု၊ တစသ်းီတစသ်န့်ပဖစထ်သာအရာ။"တပခားသလိပ်၊ ခူသျှသိျှူနာ၊ စွဲပပန်လာထသာ်"(ပဉ္ဘတု်)။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစဦ်းနှင့်တစဦ်းမသင့်မတင့်ပဖစက်က၍ မကကာခဏစကားများကကသည။် "ကကျွေန်မယတုနှ်င့်၊ တပဖုတပ်ခကပ်ခက၊် တကကကက်ကကထ်က၊ 
တရကမ်ပပတ်" (ပဋါ)။ "အဝီးနီထက-တသကသ်က၊်အပါးနီထက-တပခကပ်ခက်"(ပံု)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

သာယာငငိမ့်ထညာင်းသည။် သာယာချို ထအးသည။် "ငါးပဖာပဉ္င်၊ ပ့ဲတင်ရုိကခ်ျမ့်ိ၊ တငခိမ့်ငခိမ့်လျင်၊ ထပျာ်ငငိမ့်သာယာ၊ လူတကာ
တိ့ု"(ထရးှထံုေး)။ စဉ်

စဉ်

၁၊စတိနှ်လံုးဆင်းရပဲင်ပန်းနွမ်းရသိည။် ရမင်လန်းပခင်းမရှိပဖစသ်ည။် ၂၊ထအာကထ်မ့တမ်းတသည။်"ညှို းနွမ်းပူဆာ၊ တစာစာနှင့်၊ ဗျာ
ပါလှိုင်ထဝး၊ ပမင်ချင်ထသးလျက၊် တထအာကမိ့်မိ့၊ တခိွ့ခိွ့နှင့်၊ သတထိတထွဝ၊ စတိမ်ထပပပဲ"(ထွေန်းတိ)။ စဉ်

ပစည္း်တစခု်ခုကို (တင်ပါးကို) ထပမကကးီမှာ ဒေရတွဆဲွ်တိုက၍်သာွးထသာအခါ ပမညထ်သာအသမံျို း အဆကမ်ပပတပ်ဖစလ်ျက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်လုပ်ရန် ထမျှာ်လင့်ထစာင့်စားထနသည။် ထမျှာ်ကိုးထနသည။်"တထငးထငး ဇာကိုထမျှာ်ကိုးနီထရထဝ"။ စဉ်

စဉ်

၁၊နားပူနားဆာ။ ၂၊ရန်ငငိုးထေားသပဖင့်။ ၃၊ခုိကရ်န်ထဒေါသထကကာင့် အခဲမထကျပဖစလ်ျက။်"နှစထ်ကာင်ခီွးရူး၊ အရုိးလုသိ့ု၊ ရန်မူတပငုပငု
ပဖစလိ်မ့်မည်"(သိုက်)။ စဉ်

ခုိကရ်န်ထဒေါသထကကာင့် အခဲမထကျပဖစလ်ျက။်"နှစထ်ကာင်ခီွးရူး၊ အရုိးလုသိ့ု၊ ရန်မူတပငုပငုပဖစလိ်မ့်မည်"(သိုက်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အရှိန်အဆကမ်ပပတပဲ် တပဖညး်တပဖညး် (ထသာကပူပနထ်လာင်ကကျွေမ်းလျက်)။"ဖဲွပံုမီးကျ၊ ထုိေတမျှသိ့ု၊ တငိွ့တငိွ့ထလာင်ကကျွေမ်း
ဘ၍ိ"(ထရးှထံုေး)။ စဉ်

အရှိန်အဆကမ်ပပတပဲ် တပဖညး်တပဖညး် (ထသာကပူပနထ်လာင်ကကျွေမ်းလျက်)။"ဖဲွပံုမီးကျ၊ ထုိေတမျှသိ့ု၊ တငိွ့တငိွ့ထလာင်ကကျွေမ်း
ဘ၍ိ"(ထရးှထံုေး)။ စဉ်



.

တစ၁ ကကိ differ

တစ၂ န continuous

တစစ ကကဝိိ တပဖညး်ပဖညး်။ တစက်ကမ်ိတစက်ကမ်ိလျှင် အနညး်ငယစ်။ီ နညး်နညး်ချင်း။ gradual

တစတစ ကကဝိိ တပဖညး်ပဖညး်။ တစက်ကမ်ိတစက်ကမ်ိလျှင် အနညး်ငယစ်။ီ နညး်နညး်ချင်း။ gradual

တစပပင် န graveyard

တစသတ် ကကဝိိ repeat

တစာစာ ကကဝိိ rumbustious

တစိ ကကဝိိ jot

တစထိက န မထပပာပထလာကထ်သာ ပမာဏ။ အနညး်ငယမ်ျှထလာကထ်သာပမာဏ။ စိုးစဉ်းမျှပဖစထ်သာ ပမာဏ။ little

တစထိကထသျှ န မထပပာပထလာကထ်သာ ပမာဏ။ အနညး်ငယမ်ျှထလာကထ်သာပမာဏ။ တဆိတစ်ာထလး။ dribs and drabs

န မထပပာပထလာကထ်သာ ပမာဏ။ အနညး်ငယမ်ျှထလာကထ်သာပမာဏ။ တဆိတစ်ာထလး။ dribs and drabs

တစိ့ တထပါက် နဝိ ၁၊အနညး်ငယမ်ျှသာပဖစထ်သာ။ ၂၊နညး်ထသာပမာဏရှိထသာ။ few/slight

တစစီ၁ီ ကကဝိိ din

တစစီ၂ီ ကကိ မပပတမ်လပ် တိုကတ်န်ွးသည။် ထစထ့ဆာ်သည။် လှံုထ့ဆာ်သည။် motivate

တစးူထုိေး၁ ကကဝိိ မစဥ်းမစား။ မထိေန်းမသမ်ိး။ မဆင်မပခင်။ မိမိထေင်ရာကို ဇွတလု်ပ်လျက။် unthinkingly

တစးူထုိေး၂ န ၁၊ယင်းသိုပ့ပုလုပ်တတသ်။ူ ၂၊မိမိစတိထ်ေင်ရာကို စတွလု်ပ်တတပ်ခင်း။ headstrong

တစင်ထထောင် ကကိ တစသ်းီတစပ်ခားထနထုိေင်သည။် တစသ်းီတစပ်ခား ထူေထထောင်သည။် isolate

တစင်းချင်း ကကဝိိ ရညှး်လျားထပဖာင့်တန်းသယွလ်ျက။် straight

တစင်းတညး် ကကဝိိ concerted

တစိုကခ်ျင်း ကကဝိိ straight

တစိုကစ်ိုက် ကကဝိိ အငမဲမကာွ။ ထနာကမှ်ထေပ်ကကပ်ပါလျက။် adjoining

ကကဝိိ unremittingly

တထစာကထုိ်ေး ကကဝိိ မဆင်မပခင်ပဲ။ အဆုတအ်ဆုိင်းမရှိပဲ။ irrationally

တထစာင်း ကကဝိိ တည့်တည့်မတမ်တမ်ဟတုပဲ်။ တရူူမဟတု။် ခပ်ထရမထရမ။ ခပ်ရွဲ ရ့ွဲ ။့ devious

တစပ်စပ် ကကဝိိ repeat

တစပ်တညး် ကကဝိိ စဉ်တိုက။် ထတာကထ်လျာက။် အကကားအလပ်မရှိပဲ။ continuous

န အနညး်အကျဉ်း။ အချို တ့ဝက။် soupcon

တစတိထ်က န မထပပာပထလာကထ်သာ ပမာဏ။ အနညး်ငယမ်ျှထလာကထ်သာပမာဏ။ စိုးစဉ်းမျှပဖစထ်သာ ပမာဏ။ little

န မထပပာပထလာကထ်သာ ပမာဏ။ အနညး်ငယမ်ျှထလာကထ်သာပမာဏ။ တဆိတစ်ာထလး။ dribs and drabs

တစပ်ိခွပ် ကကိ တစဖ်ကသ်ိုတ့မ်ိးသည။် ထစာင်းသည။် ယွဲသ့ည။် incline

ပခားနားသည။် တသးီတသန့်ပဖစသ်ည။် တစက်ွဲတစပ်ပားပဖစသ်ည။် "သားမပမင်ထက၊ လင်တစလျှင်၊ ပဖစရ်ထရထလ"(ထဒွေး)။ "ဘိ
သကခံ်ဖ့ုိ၊ မတန်စထွလ၊ တစကသာ၊ ထနရပါမူ၊ ငါ့မှာထကာင်း၏"(ဝိဇယ)။ စဉ်

သဿုန်။ သခသင်္ချုင်း။ လူထသထကာင်ပမှပ်ရာအရပ်။"သဿုန်တစ၊ သခသင်္ချုင်းဝသိ့ု၊ သာွးရမညမှ်ာ၊ မလဲွသာတညး်"(ထရးှထံုေး)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

သဿုန်။ သခသင်္ချုင်း။ လူထသထကာင်ပမှပ်ရာအရပ်။"သဿုန်တစ၊ သခသင်္ချုင်းဝသိ့ု၊ သာွးရမညမှ်ာ၊ မလဲွသာတညး်"(ထရးှထံုေး)။ စဉ်

၁၊အဆကမ်ပပတ။် ဆကက်ာဆကက်ာ။ ၂၊တစထ်နရာမှစ၍။ ၃၊တစဖ်ကသ်တ။် ၄၊အစမှအဆံုးထိေတိုင်ထအာင်။ အားလံုးသမ်ိးကျုးံ
လျက။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

မပပတမ်လပ် ဆကက်ာဆကက်ာ ကျယစ်ာွထသာအသကံိုပပုလျက။် "တစာစာတတတွတ်တွ၊် ဆွတဆွ်တလ်ညး်ထခါ်၊ ဖကိုရာှထက၊ 
မကကာခုပီးလတဟ်ု"(ထမတ္တာ)။ "သားငယသ်ားကကးီ၊ ပဆိူပူဆာ၊ တစာစာနှင့်၊ ငုိကာညးီထက"(ပဋါ)။ စဉ်

အနညး်ငယမ်ျှ။ စိုးစဉ်းမျှ။ စဉ်းငယမ်ျှ။ "ဘယသ်ိ့ုတစ၊ိ စိုးရမ်ိရန်ကို၊ မှန်မသဟို"(ထောနု)။ "အရင်းဘကက်၊ တချကတ်ိ့ုဘ၊ိ 
ထေကဘ်ုံစဉ်မှာ၊ အသာငငိမ့်လ့ုိ၊ တစမိလှုပ်"(ထကာ်)။ "ညဦးကပင်၊ စထံပျာ်ရမင်ထက၊ ဘယ်တင်ွတစ၊ိ ပမစ်မဟပဲိ"(ဥဒိေန်သာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစိ့ ထက
တထဗွ စဉ်

စဉ်

အဆကမ်ပပတ ်(အသံ)ဆူညစံာွ။ "စစီအီသ၊ံ တညညံပံဖင့်၊ ပမည်ပပန်လတက်"(ထတး)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(အလံုးအဖန်) တညတီညတွတ်ညး်။ တငဖိုးတညး်။ "ပမတသ်ညထ်ေင်ရာှး၊ သစထ်ယာကျ်ားမူ၊ အဖျားအရင်း၊ တစင်းတညး်မျှ၊ လံုး
ညလှီ၏"(ဗိသကုာ)။ စဉ်

မထသမွဝုိက ်ထပဖာင့်တန်းစာွ။ ထပဖာင့်ထပဖာင့်တန်းတန်း။ ဂရုစိုကလ်ျက။် "ထကျာင်းကဆင်းထက အမ်ိကို တစိုကခ်ျင်းလာထရ"။ စဉ်

စဉ်

တထစာက်
ထစာက် မငငိမ်မသက။် မရပ်မနား။ အဆကမ်ပပတ။် (သာွးလာလျက်)။ "အငငိမ်မနီ ရကပ်ပတတ်ထစာကထ်စာက်လားနီထရ"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အဆကမ်ပပတ ်(ထပပာဆုိရတွဖ်တ ်ပမညတ်မ်းလျက်) ဆကက်ာဆက်ကာ။ စဉ်

စဉ်

တစတိက်ာ
သား စဉ်

စဉ်

တစတိထ်က
ထသျှ စဉ်

စဉ်



.

တစတိထ်စာင် ကကိ တစဖ်ကသ်ိုတ့မ်ိးသည။် ထစာင်းသည။် ယွဲသ့ည။် swaying

တစတိထ်စာင်း ကကိ တည့်တည့်မတမ်တမ်ဟတုပဲ်။ တရူူမဟတု။် ခပ်ထရမထရမ။ ခပ်ရွဲ ရ့ွဲ ။့ devious

တစတိသ်တ် ကကဝိိ တစဖ်ကသ်ိုတ့မ်ိးသည။် ထစာင်းသည။် ယွဲသ့ည။် swaying

တစမ်ိး န တကကမ်ိတစခ်ါမျှ ထတွ ပ့မင် သကိကျွေမ်းဖူးပခင်း မရှိထသးသ။ူ မရင်းနီှးသ။ူ unfamiliarity

တစမ်ိးစမ်ိး ကကိ ၁၊ထသထသချာချာ ရှုကကည့်သည။် ၂၊တဏာှစတိပ်ဖင့် အာရံုစွဲလန်း၍ကကည့်သည။် look up desire

တစုံတခု န တကိျမှန်ကန်သညဟ် ုမထေင်မှတနုိ်င်ထသာ ထေင်ထေင်ရာှးရာှး မသရိထသးထသာ အရာဝတ္ု။ အထကကာင်းပခင်းရာ။ something

တစုံတမ န တစစ်ုံတစခု်။ something

တစုံတရာ န တတိကိျကျ၊ အတအိကျ မသမိပမင်ရထသးထသာ အရာဝတ္ု။ generalized

တစိုစို ကကိ seep

တစိုးတစိ နဝိ little

တစတွခ်ျင်း ကကဝိိ ထပဖာင့်မတစ်ာွ။ မဆုတမ်ဆုိင်းပဲ။ justly

တစတွစ်တွ် ကကဝိိ ထေပ်ကာထေပ်ကာအားပဖင့်။ ထေပ်တလဲလဲ။ မကကာခဏအားပဖင့်။ repeat

တစတွထုိ်ေး၁ န မိမိထေင်ရာကို ဇွတထုိ်ေးပပုလုပ်တတပ်ခင်း။ stubbornly

တစတွထုိ်ေး၂ ကကဝိိ အဆင်အပခင် အဆုတအ်ဆုိင်းမရှိပဲ။ reasonless

တစန်ွးတစ န soupcon

တဆီ န သတ္တ ဝါထသ၍ပဖစသ်ညဆုိ်ထသာ မထကာင်းဆုိးဝါး။ တထစ္ဆ။ ghost

တဆီဗလိ န crab

တဆီး န ထသရညထ်သရကပ်ပုလုပ်ရာတင်ွ သုံးရထသာ ထတာထဆးပမစတ်ိုပ့ဖင့် ထဖာ်စပ်ထေားထသာ ကထစာ်ထဖါကထ်သာ ထဆးတစမ်ျို း။ lovage

တဆကတ်ညး် ကကဝိိ အကကားအလပ်မရှိပဲ။ ထတာကထ်လျာက။် continuous

တဆတဆ်တ၁် ကကဝိိ gradual

တဆတဆ်တ၂် ကကိ elapse

တဆိတထ်က န မထပပာပထလာကထ်သာ ပမာဏ။ အနညး်ငယမ်ျှထလာကထ်သာပမာဏ။ စိုးစဉ်းမျှပဖစထ်သာ ပမာဏ။ little

မထပပာပထလာကထ်သာ ပမာဏ။ အနညး်ငယမ်ျှထလာကထ်သာပမာဏ။ တဆိတစ်ာထလး။ dribs and drabs

န မထပပာပထလာကထ်သာ ပမာဏ။ အနညး်ငယမ်ျှထလာကထ်သာပမာဏ။ တဆိတစ်ာထလး။ dribs and drabs

တခဲွသား န haughty

တဆွတခ်ျင်း နဝိ ပဖူထဖွးထသာ။ pure white

တဇွတဆဲွ် ကကိ ထပမတင်ွ တွဲလျားချပွတဆဲွ်သည။် rub

တဇွတတ်ိုက် ကကဝိိ ထပမတင်ွ တွဲလျားချပွတတ်ိုကလ်ျက။် scrup

တညညံံ န wail

ကကိ ၁၊ရမင်ပျပခင်းမရှိ။ ၂၊ထသးသမ်ိသည။် pettiness

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

အထပါကတ်စစ်ုံတရာမှ ထရ(သိ့ုမဟတု်)အရည ်စမ့်ိထွေကသ်ယွဆ်င်းသည။် အလျဥ်မပပတ ်သန်ွထွေကက်ျသည။် စဉ်

၁၊အနညး်ငယမ်ျှလညး်ပဖစထ်သာ။ "ကာနံကကု္ကရ၊ ပခင်းထူေးမျှကို၊ တစိုးတစ၊ိ မဟဘနှိင့်"(မာထတာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အနညး်အကျဥ်း။ အချို တ့ဝက်(မျှသာသသိည၊်ကကားသည။်) စဉ်

စဉ်

ပင်လယက်မ်းစပ် အနီးရှိတင်ွးနှင့်ထနထလ့ရှိသည့် 'ဗလိနီ'ထခါ်နီှထသာ ဂဏာန်းထကာင်ငယတ်စမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်
အလျင်စလုိမရှိ၊ အချန်ိယလူျက။် ပဖညး်ပဖညး်ထနှးထနှး။ တထရွ့ထရွ့။ "သဝုဏထရမကိုယ၊် ထမအပျို ထလ၊ ထုိေအခါမှ၊ ထပပာလညး်ထပပာ
ကာ၊ တဆတဆ်တနှ်င့်၊ ဟပ်လ့ုိလာထက"(ဓမ္မသာ)။ "ကစဉ်ကထရာက၊် တဆတဆ်တထ်က၊ မင်းပါးထရာကထ်တ"(ထတး)။ "ငမို့
စစထ်တကွ၊ သာွးထလထလျာကပ်တ၊် တဆတဆ်တပ်ဖင့်၊ ရပ်တန့်ထညာင်းထပဖ"(ထမတ္တာစာ)။ စဉ်

အချန်ိကာလလွန်လာငပီ၊ နှစ၊်လရညှပ်မင့်စာွ လွန်ထပမာကလ်ာသည။် ရက၊်လကကာပမင့်လာသည။် "ရကီလညး်ငတ၊် တဆတဆ်တနှ်
င့်၊ ရင်ဖတထ်အာင့်သက၊် ဟကလိ်ဟကလ်ာ၊ ထုိေထရာဂါကို"(ပဉ္ဘတု်)။ စဉ်

စဉ်

တဆိတထ်က
ထသျှ စဉ်

တဆိတထ်က
ထသျှတထဗွထသျှ စဉ်

မာန၊ ဣထနန္ဒစသညတ်ိ့ုကကးီမားပံုကိုပပထသာ စကားလံုး။ "ဣထနန္ဒကကးီတခဲွသားနန့်"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊အဆကမ်ပပတ ်ပမညထ်သာအသ။ံ "ဆလဲွပမညသ်၊ံ တညညံနှံင့်၊ ပျကံာသာွးထပမာက်"(ထောနု)။ ၂၊သငံပိုင်ရတွဆုိ်ထသာ အသ။ံ စဉ်

တညှို းငယ်
ငယ် စဉ်



.

တညှို းညှို း ကကိ ၁၊ရမင်ပျလန်းဆန်းပခင်းမရှိ။ ၂၊နွမ်းနယသ်ည။် fatigue

ကကိ yearn

တတားထသျှ၁ န closely

တတားထသျှ၂ ကကဝိိ အလွန်နီးကပ်သည့်အပဖစက်ို ပပထသာ စကားလံုး။ close

ကကဝိိ မပပတမ်လပ်။ ဆကက်ာဆကက်ာ။ အဆကမ်ပပတပ်ဖစလ်ျက။် continuous

တတယိ န third

တတတီ၁ီ ကကဝိိ gradual

တတတီ၂ီ ကကိ standoffish

တတ၁ူ ကကိ အသင်ွသဏ္ာန်၊ အမျို းအစား၊ သထဘာတရားစသညတ်ို ့မကွဲမပပားပဖစသ်ည။် အထနအထေား မကွဲမကာွပဖစသ်ည။် similar

တတ၂ူ ကကဝိိ ၁၊ကွဲပပားပခားနားပခင်းမရှိပဲ။ ထေပ်တထူေပ်မျှ။ ၂၊ကွဲကာွပခင်း၊ သးီပခားပဖစပ်ခင်းမရှိပဲ။ တထပါင်းတညး်။ တပါတညး်။ တက။ွ equal/together

တတတူူ ကကဝိိ တထပါင်းတညး်။ တပါတညး်။ တက။ွ ကွဲကာွပခင်း သးီပခားပဖစပ်ခင်း မရှိပဲ။ together

တထတာ့ထတာ့ ကကိ ၁၊ရမင်ပမူးလာထအာင် ထချာ့ပမူသည။် ကျစီယသ်ည။် ၂၊ချစဖွ်ယထ်ကာင်းထသာအမူအရာကို ပပသည။် chaff

တထတာ်ထတာ် ကကဝိိ ornately

တတစ် န ၁၊အနညး်ငယမ်ျှထသာ အဖ့ဲအစ။ ၂၊မူလပစည္း်မှဖ့ဲ၍ယထူသာ အနညး်ငယမ်ျှထသာ အစတိအ်ပုိင်း။ အတုံးအခဲ။ chunk

တတစထ်သျှ န မထပပာပထလာကထ်သာ အနညး်ငယမ်ျှထသာ အဖ့ဲအစ။ စိုးစဉ်း။ နညး်ထသာ ပမာဏ။ alittle

ကကိ complete

တတန် န from place to place

ကကိ ကကန်က့ကာထနှာင့်ထနှးသည။် ထလးဖင့်သည။် delay

တတန်းကကးီ ကကဝိိ အဆကမ်ပပတ ်စတီန်းလျက။် အများကကးီ။ series

တတန်ုးတန်ုး၁ ကကဝိိ anxiety

တတန်ုးတန်ုး၂ ကကိ destabilize

တတကွတ်ကွ် ကကဝိိ ၁၊သိုထ့လာသိုထ့လာ ဆင်ပခင်စဉ်းစားလျက။် ၂၊သိုထ့လာ သိုထ့လာထတးွထတာယုံမှားပခင်းပဖစလ်ျက။် စိုးရမ်ိထကကာင့်ကကမှုပဖစသ်ည။် anxiety

တတတွတ်တွ် ကကဝိိ rattle

တတတွတ်တွ၁် ကကဝိိ မပပတမ်လပ်ဆကက်ာဆကက်ာ တးီထသာ အသမံျို း အဆကမ်ပပတမ်ညလ်ျက။် rattle

တတတွတ်တွ၂် ကကဝိိ frequently

တတတွတ်တွ၃် ကကိ မငငိမ်မသကပ်ဖစထ်အာင် လှံုထဆာ်ထပးသည။် တိုကတ်န်ွးထစခုိင်းသည။်ထစထ့ဆာ်သည။် motivate

တထိေကထရာက် ကကိ အကျို းသကထ်ရာကသ်ည။် ထိေထရာကသ်ည။် ထိေမိသည။် affect

တထိေတထရာက် ကကိ အကျို းသကထ်ရာကသ်ည။် ထိေထရာကသ်ည။် ထိေမိသည။် affect

တထီေး န only

တထထေ ကကိ unapproachable

စဉ်

တတ,တ

၁၊လုိလားထမျှာ်ထခါ်ထအာကထ်မ့သည။် ခမကဟ်ထခါ်ထဝါ်ထတာင်းဆုိသည။် "တတတထက၊ တထရငှကမ်၊ ပမစပ်င်လယမှ်ာ၊ ပန်းဇင်း
မ"(ဓမ္မက)။ ၂၊ကွဲကာွသ ူတစစ်ုံတစဦ်းအား တမ်းတ၍ ထကကကွဲဝမ်းနညး်သည။် ထအာကထ်မ့တမ်းတသည။် "ချစက်ကျွေမ်းဝင်ထက၊ 
လင်မင်းသားလျှင်၊ သာွးသညနိ့်က၊ တတတနှင့်၊ ညတိုင်းမထမ့၊ ထန့တိုင်းမဟ၊ူ လွမ်းတရူထက၊ ငဂိုးပဖူလင်းပပာ၊ ငှကပ်မာ
သိ့ု"(ပန်း)။ စဉ်

ပွတက်ာသကီာ။ အနညး်ငယမ်ျှ ကာွပခားလျက။် လုလု။ ဆဲဆဲ။ နီးနီး။ "လူးကျဖ့ုိ တတားထသျှရာလုိထရ"။ စဉ်

စဉ်

တတိ,တိ စဉ်

သုံးခုထပမာကပ်ခင်း။ (ပါ) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တစတစ၊ တပဖညး်ပဖညး်။ တထရွ့ထရွ့(ဆုတယ်တုသ်ည်)။ စဉ်

လူနှင့် အထရာတဝင်ထထွေးယကှ၍် မထနထတာ့ပဲ(ခပ်တတီီ) ခပ်ခွာခွာထနသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သနားဖွယရ်ာ၊ ချစခ်င်ဖွယရ်ာ ခကျွေန့ဲွဲ၍ထခါ်ထသာ အသမံျို း အဆကမ်ပပတပ်ဖစလ်ျက။် "ထမာင်ထတာ်ထမာင်ထတာ်၊ တထတာ်ထတာ်ထလ၊ 
ထခါ်ထဝါ်မစ၊ဲ ခကျွေန့ဲွဲသသံာ၊ နှုတက်ဗျာနှင့်"(ထကာ်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

တ,တိုင်းရ (လုိချင်) ထတာင့်တတိုင်း ပပည့်စုံသည။် စဉ်

တဆင့်။ တစထ်နရာမှ တစထ်နရာသိ့ု။ "တတန်ကတုိုး၊ ပမတရ်ာပ့ုိ"(ပံု)။ စဉ်

တတန့်,တန့် စဉ်

စဉ်

တထကကာင်းကကကကနှင့် စိုးရမ်ိမှုပဖစလ်ျက။် "ပပညက်ကးီသျှင်မှာ၊ မရမင်နှလံုး၊ တတန်ုးတန်ုးနှင့်"(ထဒွေး)။ စဉ်

(စတိ်) တန်ုလှုပ်သည။် မငငိမ်မသကပ်ဖစသ်ည။် ထချာကခ်ျားသည။် စဉ်

စဉ်
၁၊မပပတမ်လပ်ဆကက်ာဆကက်ာတးီထသာ အသမံျို း အဆကမ်ပပတပ်မညလ်ျက။် "မနကဝ်ယည်မပပတ၊် စညက်ကးီတးီကာ၊ ထဗါ
မှုတပ်ါသည၊် သဝံါတတတွတ်တွနှ်င့်"(ဗမာချီ)။ ၂၊အဆကမ်ပပတ ်ပမညတ်မ်းလျက။် "ငှကရ်မီဝါတတတွတ်တွ၊် ထရာကပ်ျာထရာက်
ပျာ၊ ကတင်းထဆာ်သည၊် ကျူးကာနိမိတဖ်တ၍်"(ထမတ္တာ)။ စဉ်

စဉ်

မကကာခဏ။ အဆကမ်ပပတ်(တတတွတ်တွထ်ခါ်လျက။်) "တစာစာတတတွတ်တွ၊် ဆွတ်ဆွတလ်ညး်ထခါ်၊ ဖကိုရှာထက၊ မကကာခုပီး
လတဟ်ု"(ထမတ္တာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစထ်ယာကထီ်ေးတညး်။ တစခု်ထီေးတညး်။ (သးီပခားနန်းထဆာင်တစခု်တင်ွ တစဦ်းတညး်စထံပျာ်ထနထသာ မင်းသမီး) "ဘခင်နှမ၊ 
ညလှီရးီထတာ်၊ တထီေးထပျာ်ထက၊ သဒီေါလှကို၊ ညကီကကပံါ"(ထကာ်)။ စဉ်

မာနကကးီငပီး မသထိယာင်ထဆာင်လျက ်ဟန်လုပ်ထနသည။် ခပ်တညတ်ညလု်ပ်ထနသည။် "သာယာနာဖွယ၊် ထခါ်ပါသညက်ို၊ မထထေ
အပ်ပါ"(ထကာ်)။ စဉ်



.

တထထေဝါတညး် ကကဝိိ clone

တထေင့်ထေင့် ကကိ destabilize

တထေစက်ျ ကကဝိိ မုချ။ ဧကန်။ ကျန်ိးထသ။ ကန်ိးထသ။ certainly

တထေတ် နဝိ ပျစခ်ကျွေထဲစးကပ်ထသာ။ sticky

တထိေတထိ်ေတ် ကကဝိိ ၁၊တန်ုလှုပ်ထချာကခ်ျားသည။် ၂၊ထကကာင့်ကကစိုးရမ့်ိသည။် ၃၊ထကကာကရ်ွံထိေတလ်န်သ့ည။် terrified

တထုေတထု်ေတ် ကကိ terrified

တထိေန်က့ကို း၁ ကကိ wealthy

တထိေန်က့ကို း၂ န ကကးီပွားတိုးတကပ်ခင်း။ wealthy

တထိေန်ထိ့ေန် ့ ကကိ ၁၊ထိေတလ်န်သ့ည။် ထကကာကလ်န်ရ့ွံထိ့ေတသ်ည။် ၂၊မတညမ်ငငိမ် တမ်ိးထစာင်းလှုပ်ရာှးသည။် afraid

တထုိေး ကကဝိိ ရပ်နားဆုတဆုိ်င်းပခင်းမရှိပဲ။ လျင်ပမန်ထသာ အရှိန်အဟန်ုပဖင့်။ velocity

တထီွေး ကကဝိိ အများအပပား။ many

တထွေန် ့ နဝိ ၁၊မဆတလွ်န်း မထပျာ့လွန်းထသာ။ ၂၊နူးညံ့ထပျာ့ညံ့ထသာ။ mashy

ကကိ မတညမ်ငငိမ် တမ်ိးထစာင်းလှုပ်ရာှးသည။် destabilize

တဒေဂမင်္ဂ န momentarily

တန ကကဝိိ as sure as

တနု နဝိ ပျို မျစင်ယရ်ယွထ်သာ။ ထပျာင်းပျနဲွ လ့ျထသာ။ mashy

တနုထသျှ၁ နဝိ စိုထပပနူးညထံသာ။ ၂၊ အလွန်ထချာထပမ့နူးညထံသာ။ smooth

တနုထသျှ၂ န ထသးငယထ်သာ အရာဝတ္ု။ tenny

တနညး်တဖံု န တပခားထသာ နညး်လမ်း။ နညး်စနစ။် လုပ်ပံုလုပ်ထံုေး။ method

န တပခားထသာ နညး်လမ်း။ နညး်စနစ။် လုပ်ပံုလုပ်ထံုေး။ method

တနံခတ် န coastline

တနံထယာင် န ရညှလ်ျားထသာ ကမ်းထပခထဒေသတထလျာကထ်သာ အရပ်ထဒေသ။ coastline

တနံသတ် န coastline

တနွမ်း ကကဝိိ ပင်ပန်းနွမ်းနယသ်ည့်တိုင်ထအာင်။ listless

တနံှ ့ ကကဝိိ ထနရာများစာွ ပျံ နံှ့လ့ျက။် အကကင်းအလပ်မရှိပဲ။ အလစအ်လပ်မရှိပဲ။ အနံှအ့ပပား။ diffuse

တနိှပ်ထသျှ ကကိ ထခတ္တ ခဏ အပ်ိသည။် ထမှးစကသ်ည။် အခုိကအ်တန်အ့ပ်ိသည။် sleep

တနှုန်း၁ စညး် equal 

တနှုန်း၂ န ဥပမာပပု၍ နှိုင်းယဉ်ှပပဆုိချက။် for instance

တပါ၁ ကကဝိိ စမ်ွးထဆာင်နုိင်သမျှ။ masterstroke

တပါ၂ န ၁၊မိမိထေမ်းထဆာင်နုိင်ရန် စမ်ွးရညရ်ှိဝန်ပစည္း်။ ၂၊တနုိင်။ masterstroke

တစထ်ေညရ်ာတညး်။ တစသ်ထဝမတမ်ိး။ "ထမာင်ပဖူနန့်ထမာင်မဲ တစထ်ထေဝါတညး် တထူရ"။ စဉ်

(စတိ်) တန်ုလှုပ်သည။် မငငိမ်မသကပ်ဖစသ်ည။် ထချာကခ်ျားသည။် ၂၊စတိထ်ချာကခ်ျား လှုပ်ရာှးသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊တန်ုလှုပ်ထချာကခ်ျားသည။် ၂၊ထကကာင့်ကကစိုးရမ့်ိသည။် ၃၊ထကကာကရ်ွံထိေတလ်န့်သည။် ၂၊(စတ်ိထဲေမှာ) မသကမ်သာပဖစသ်ည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထကာင်းစားသည။် ပပန့်ပွားကကးီကျယသ်ည။် ချမ်းသာကကယဝ်သည။် ၂၊(ဥပစာ) (လူ) စညက်ားသိုကင်မိုကသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တထွေန့်,ထွေန့် စဉ်

အခုိကအ်တန့်။ တခဏ။(ပါ) စဉ်

ထစစ့ုံစာွ။ အမှန်မုချအားပဖင့်။ "တနမသ၊ိ ပဖစထ်ချဘကိ"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တနညး်တ
လမ်း စဉ်

ကမ်းထပခတထလျှာကထ်သာ အရပ်ထဒေသ။ "ဒုိေင်းပံုပင်ကပ်-တနံခတ၊် အများဗုိလ်ထပခ-စလိုမ့်မည်"(သိုက်)။ စဉ်

စဉ်

ကမ်းထပခတထလျှာကထ်သာ အရပ်ထဒေသ။ "ဒုိေင်းပံုပင်ကပ်-တနံခတ၊် အများဗုိလ်ထပခ-စလိုမ့်မည်"(သိုက်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အတအူည။ီ ကဲ့သိ့ု။ သဖွယ။် တမျှ။ "ကန်ုပုတတ်နှုန်း၊ တိ့ုတထတမှွာ၊ သမီဆံုးထက၊ ပပညလံု်းပုပ်မည်"(ထကာ်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

တပါတညး် ကကဝိိ အတတူက။ွ တထပါင်းတညး်။ သးီပခားပဖစပ်ခင်းမရှိပဲ။ together

တပည့် န အဆံုးအမကို နာခံသ။ူ ဆရာ့ထံေမှ အတတပ်ညာကို သင်ယသူ။ူ learner

တပည့်တပန်း န ၁၊တပည့်။ အကကးီအကထဲအာကတ်င်ွ အမှုထဆာင်ရကွရ်သ။ူ ၂၊ထနာကက်အတတူကလုိွကပ်ါလာသ။ူ ၃၊ထနာကပ်ါ ရဟန်းသဇံာ။ pupil

တပည့်ထတာ် နစ I 

တပည့်ထတာ်မ နစ I 

တပည့်မ န ဆရာထံေ၌ ပညာသင်ယစူဉ် အဆံုးအမကို လုိကန်ာခံယထူသာ အမျို းသမီး။ pupil

တပည့်မီွး ကကိ ထုိေးခုတသ်တပု်တရ်န်နှင့် ခုိင်းထစသမျှကိုလုပ်ဖုိရ့န်အတကွ ်လူဆုိးထမွးစားထေားသည။် adoptive

န ၁၊ထနာကက် အတလုိူကပ်ါလာသ။ူ ၂၊တပည့်။ ၃၊ထနာကပ်ါရဟန်းသဇံာ။ pupil

တပည့်ဝတ် န ဆရာတိုအ့ထံေ၌ တပည့်တိုက့ လုိကန်ာ ကျင့်ထဆာင် ပပုလုပ်ရမည့် အမှုကစိ။္ duty

တပည့်သားငမီး န ၁၊တပည့်။ အကကးီအကထဲအာကတ်င်ွ အမှုထဆာင်ရကွရ်သ။ူ ၂၊ထနာကက်အတတူကလုိွကပ်ါလာသ။ူ ၃၊ထနာကပ်ါ ရဟန်းသဇံာ။ pupil

တပင်တပန်း နဝိ ၁၊အလွန်ပင်ပန်းညှို းငယထ်သာ။ ၂၊အလွန်နွမ်းရ ိညှို းထရာ်ထသာ။ fatigue

တပင်တညး် ကကဝိိ permanently

တပုိင်းတစ န မပပည့်မစုံပဖစပ်ခင်း။ တဝကတ်ပျကပ်ဖစပ်ခင်း။ incomplete

တပုိင်းတထပါ် န တစဝ်ကတ်စပ်ျကပ်ဖစပ်ခင်း။ တပုိင်းတစပဖစပ်ခင်း။ half

တပုိင်းတမ န မပပည့်မစုံပဖစပ်ခင်း။ တဝကတ်ပျကပ်ဖစပ်ခင်း။ incomplete

တပုိင်းရူး ကကိ certifiable

တပုိင်းသီ ကကိ ခါးမှထအာကပုိ်င်းသိုမ့ဟတု ်အထေကပုိ်င်းလှုပ်ရာှး၍မရပဖစသ်ည။် paraplegia

တထပါကတ်စ န ၁၊တနညး်တလမ်း။ တပခားထသာနညး်လမ်း။ ၂၊အချို အ့ချို ။့ other way

တထပါကတ်မ န ၁၊တနညး်တလမ်း။ တပခားထသာနညး်လမ်း။ ၂၊အချို အ့ချို ။့ other way

န ၁၊တနညး်တလမ်း။ တပခားထသာနညး်လမ်း other way

တထပါင်း န ပမန်မာတစဆ်ယ့်နှစလ်တင်ွ ထနာကဆံု်းပဖစထ်သာ လ၏အမည။် dabaung

တထပါင်းတညး် န together

တပတတ်ရစ် ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာ၏ အနီးအပါးတင်ွ ထဝ့ဝုိကလှ်ည့်ပတ၍်ပဖစထ်စ။ လူးလာတုံထ့ခါက၍်ပဖစထ်စ သာွးလာသည။် ရစသ်သီည။် loiter

တပတထုိ်ေး န deceive

တပတနွ်မ်း န တစက်ကမ်ိတစခ်ါ သုံးစွဲဖူးထသာ အရာဝတ္ု။ second hand

တပတရ်စ် ကကိ invegle

တပတလ်ည် န ပထေမမူမဟတုထ်တာ့ပဲ ထနာကတ်မျို း အသစပ်ပုလုပ်သည။် renewal

တပတလိ်မ် ကကိ လိမ်လညသ်ည။် လှည့်စားသည။် scrag/mislead

တပတလှ်ည့် ကကိ invegle

တပုတ် န စပါးအမျို းအမည ်တစခု်။ paddy

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဗုဒေ္ဓဘာသာတိ့ု  ဓထလ့ထံုေးစအံရ ရဟန်းအချင်းချင်းပဖစထ်စ၊ သလီရင်ှအချင်းချင်းပဖစထ်စ၊ လူကရဟန်းအားပဖစထ်စ ထပပာဆုိ
ထသာအခါ ယဉ်ထကျးဖွယရ်ာပဖင့် မိမိကိုယက်ို ညန်ွပပထသာ စကား။ စဉ်

သလီရင်ှအချင်းချင်းပဖစထ်စ၊ သလီရင်ှက ရဟန်းကိုပဖစထ်စ၊ အမျို းသမီးက သလီရင်ှကိုပဖစထ်စ၊ ရဟန်းကိုပဖစထ်စ ထပပာဆုိထသာအခါ 
ယဉ်ထကျးဖွယရ်ာပဖင့် မိမိကိုယက်ိုညန်ွပပထသာ စကား။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

တပည့်
လကသ်ား စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အငမဲတထစ။ မပပတမ်လပ်။ "ထမာင်ပဖူတပင်တညး် စျးီကိုလားနီစာွရာ"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊အရူးကဲ့သိ့ု စတိမ်တညမ်တံ့ပဖစသ်ည။် ၂၊(စတိ်)မကကာခဏ ထဖါကပ်ပန်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တထပါကတ်
လမ်း စဉ်

စဉ်

တပါတညး်။ အတတူက။ွ "ထစာမွန်ပပင်ပပု၊ မင်းပါတညထ်က၊ ငမိုထ့ပမာကဦ်း၊ ထပမာကဦ်းဝသးဲ၊ တထပါင်းတညး်"(ပတပ်ခင်း)။ စဉ်

စဉ်

၁၊ဆံထံုေး,ထံုေးနညး် တစမ်ျို း။ ၂၊ကကို းချညန်ညး်တစမ်ျို း။ ၃၊နညး်တစမ်ျို းမျို းပဖင့် လှည့်စားသည။် စဉ်

စဉ်

တစမ်ျို းမျို းပဖင့် သတူစပ်ါးအား(မဟတုမ်မှန်) ယုံကကညထ်အာင်ထသးွထဆာင်လိမ်လညသ်ည။် အထေင်အပမင် ထမှာကမှ်ားထအာင် 
ပရယိာယမ်ာယာပပုသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစမ်ျို းမျို းပဖင့် သတူစပ်ါးအား(မဟတုမ်မှန်) ယုံကကညထ်အာင်ထသးွထဆာင်လိမ်လညသ်ည။် အထေင်အပမင် ထမှာကမှ်ားထအာင် 
ပရယိာယမ်ာယာပပုသည။် စဉ်

စဉ်



.

တပုတတ်ညး် ကကိ စတိသ်ထဘာချင်းတညူသီည။် ကိုကည်သီည။် တသထဘာတညး်ပဖစသ်ည။် become/uniformly

န uniformly

တပ့ံပ့ံ ကကိ ၁၊ကညူထီထောကမ်သည။် ၂၊တစစ်ုံတစခု်ထသာအကျို းကို ထမျှာ်ကိုး၍ထပးကမ်းသည။် handwriting

တပန်းထီွေး ကကိ meet with something

တပန်းရှံုး ကကိ weak

တပန်းသာ ကကိ overpower

တပိန်ပိန် နဝိ အသားအထရကကုံလီှ၍ အားအင်နညး်ပါးကာ တကက်ကလှုပ်ရာှးပခင်း မပပုနုိင်ထသာ။ emaciate

နဝိ အသားအထရ ထလျာ့ပါးကျုံယ့ုံထသာ။ bag of bones

တပိန်ပိ့န် ့ နဝိ အားအင်ချည့်နဲ၍့ ပိန်ကပ်ထနထသာ။ skinny

တပိန်းတညး်၁ နဝိ မကျားမထပပာကပဲ် တပပင်တညး်ပိတထ်သာ။ husked

တပိန်းတညး်၂ ကကဝိိ တပပင်တညး်။ husked

တပိန်းတညး်၃ န အထရာင်မထနှာထသာ အဆင်း။ husked

တပံုကကးီ န အများကကးီ။ a lot/lots

ကကဝိိ many/much

တပံုပံု့ ့ နဝိ beautiful

တပုန်းပုန်း၁ န baste

တပုန်းပုန်း၂ ကကိ မကကာခဏရုိကနှ်ကထ်သာအသကံို ကကားရသည။် baste

တပုန်းပုန်းကျ န စာထမးပဲွ၌ မကကာခဏကျသညက်ိုရည၍်ထပပာထသာ စကားလံုး။ fails

တပုိဝ်တယွ် န

တပုိ ့ ကကဝိိ တစစ်ုံတစခု်ထသာပစည္း်ကို တစထ်နရာသို ့ပုိထ့ဆာင်၍ငပီးသည့်တိုင်ထအာင်။ export

တပုိတ့ွဲ န ပမန်မာတစဆ်ယ့်နှစလ်တင်ွ တစဆ်ယ့်တစလ်ထပမာကထ်သာ လအမည။်

တပုိး ကကိ လွန်ကသဲည။် ပုိလွန်သည။် exceed

တပုိးတပန်း ကကဝိိ ကကို းကကို းစားစား။ ခဲခဲယဉ်းယဉ်း။ outmatch

တပုိးသာ ကကိ outmatch

တပျပျ၁ နဝိ insipidly

တပျပျ၂ န ဆကမ်ပပတ ်ညင်ှးညင်ှးသာသာ တိုကခ်တလ်ာထသာ ထလချို ထလထအး။ breeze

တပျပျ၃ န implore

တပျာတယာ ကကဝိိ အထဆာတလျင်။ အလျင်စလုိ။ cursorily

တပျာပျာ၁ ကကဝိိ လျင်ပမန်ထစလုိထသာအားပဖင့်။ အထရးတကကးီ။ အလျင်စလုိ။ cursorily

တပျာပျာ၂ ကကဝိိ မပပတမ်လပ်။ ဆကက်ာဆကက်ာ။ တိုကတ်န်ွးပခင်းကို ပပုလျက။် repeat

စဉ်

တပုတတ်ညး်
ဆန် (ဥပစာ)တစသ်ထဘာတညး်။ တစစ်တိတ်ညး်။ စတိတ်ကူိုယ်တ။ူ ဝါဒေချင်းတ။ူ စဉ်

စဉ်

၁၊တစစ်ုံတစခု်ထသာ အမှုကစိအ္တကွ ်ခကခ်ကခဲ်ခဲ ကိုယတ်ိုင်ကကုထံတွ့ရသည။် "ထမာင်မဲနန့်ပတသ်ကလ့ုိ်ရံုးမှာ တရားသကူကးီနန့် 
တပန်းထီွေးကတရ်ထရ"။ စဉ်

(တစခု်နှင့်တစခု် တွဲယဉ်ှပပရာတင်ွ)ပထေမမူလကပင် တစစ်ုံတစခု် အထကကာင်းအရာ အားနည်းဟန်ရှိသည။် စဉ်

(တစခု်နှင့်တစခု်ယဉ်ှတွဲပပရာတင်ွ) ပထေမမူလကပင် တစစ်ုံတစခု် အထကကာင်းအရာ သာလွန်ချကအ်ားရှိသည။် "ငါရ့ုိ ယင်းသူ့
ထေက ်တပုိးသာထရ"။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

တပိန်ပိန်တလိ
န်လိန် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တပံုတထခါင်း
ကကးီ

၁၊အများအပပား။ များများစားစား။ များပပားသညဟ်ဆုိုရထလာကထ်အာင်။ ၂၊များနုိင်သမျှများထသာ အထရအတကွ ်ပမာဏအားပဖ
င့်။ စဉ်

၁၊ဝုိင်းစက၍် လှပထသာ မျကနှ်ာရှိထသာ။"ရယတ်ပပုပံပု၊ံ တအု့ံအု့ံထက၊ ပ့ံုပ့ံုမျကနှ်ာ၊ မိရင်ခွင်မှာ၊ သဇင်နှစထ်က၊ ပွင့်သစက်ကာ
သိ့ု"(ထကာ်)။ ၂၊မဆူမကကု ံကိုယထ်နကိုယဟ်န် လှပတင့်တယထ်သာ။ စဉ်

မကကာခဏ ရုိကနှ်ကသ်ညက်ို ကကားရထသာအသ။ံ "အထသျှကို ရကပ်ပတတ်ပုန်းပုန်းသတနီ်ထရကာ"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပမန်မာတစဆ်ယ့်နှစလ်တင်ွ တစဆ်ယ့်တစလ်ထပမာကထ်သာ လအမည။် "တပုိဝ်တယွ ်လဆန်း(၁၃)ရက်၊ အကမင်္ဂာနိ"(နွားရုံ)။
twelfth and saot months 
of the year စဉ်

စဉ်

twelfth and saot months 
of the year စဉ်

စဉ်

စဉ်

(တစခု်နှင့်တစခု်ယဉ်ှတွဲပပရာတင်ွ) ပထေမမူလကပင် တစစ်ုံတစခု် အထကကာင်းအရာ သာလွန်ချကအ်ားရှိသည။် "ငါရ့ုိ ယင်းသူ့
ထေက ်တပုိးသာထရ"။ စဉ်

(မချို မငန်) အရသာထပါ့ပျကထ်သာ။ စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) ချို သာစာွထတာင်းပန်လာထသာစကား။ "ထမာင်ပဖူထရ စကားတပျပျနန့် ထတာင်းပန်ထရအခါ ခွင့်ပပုလုိကပ်ါထရ"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

တပျာယာ ကကဝိိ သကွလ်ကဖ်ျတလ်တစ်ာွ။ briskly

တပျူပျူ၁ န ထဖာ်ထရမွှု။ ထဖာ်ထရပွခင်း။ ထလာကဝတထ်ကျထသာ အပပုအမူ။ cordial

တပျူပျူ၂ ကကိ ထဖာ်ထရသွည။် ထလာကဝတပ်ပုသည။် cordial

တပျူပျူ၃ ကကဝိိ လူမှုဓထလ့စရုိကနှ်င့်ညစီာွ။ ethos

တပျူပျူ၄ နဝိ ယဉ်ထကျးထဖာ်ထရထွသာ။ လူမှုလူရာပဖစထ်သာ။ cordial

တထပျာ့ချင်း၁ နဝိ နူးညံ့အနိစထ်သာ။ ထပျာ့ထပျာင်းထသာ။ mashy

တထပျာ့ချင်း၂ ကကဝိိ ထပျာ့ညံ့အနိစလ်ျက။် sway

တထပျာ် ကကဝိိ မိမိထမွလ့ျက ်ထပျာ်ပါးသည့်တိုင်ထအာင်။ မိမိထနချင်သထလာက။် disport

တထပျာ်တပါး ကကိ နှစသ်မ့်ိလန်းဆန်းသည။် ဝမ်းသာကကညနူ်းသည။် ထပျာ်ရမင်နှစသ်ကသ်ည။် gleeful

ကကဝိိ တညက်ကညထ်လးနကပ်ခင်း ကင်းလျက။် မထလးမစား။ ကထရာ်ကမည။် cavalierly

ကကဝိိ မထကာင်းမမွန်။ ထပါ့ထပါ့တန်တန်။ ပဖစက်တတဆ်န်း။ sloppiness

တပျကပ်ျက် ကကဝိိ carelessly

တပျင်း၁ ကကဝိိ အချန်ိကာလရညှလ်ျားစာွ။ ရညှပ်မင့်စာွ။ ကကာထညာင်းထသာအားပဖင့်။ prolongation

တပျင်း၂ ကကိ drawl

တပျို င်တညး်၁ န အထရာင်မထနှာထသာ အဆင်။ monochrome

တပျို င်တညး်၂ နဝိ မထပပာကမ်ကျား တပပင်တညး်ပိတထ်သာ။ husked

တပျို င်တညး်၃ ကကဝိိ ၁၊ထပပပပစည်ညီာစာွ။ ကကမ်းတထပပးတညး်။ တပပင်တညး်။ ၂၊တထလျှာကတ်ညး်။ တဆကတ်ညး်။ တစပ်တညး်။ regularity

တပျုတပ်ျုတ၁် ကကဝိိ suckling

တပျုတပ်ျုတ၂် ကကဝိိ repeat

တပျံတ့နံှ ့ ကကိ အရပ်ဝန်းကျင်သို ့ကးူထရာကသ်ည။် အဖကဖ်ကသ်ို ့စမ့်ိဝင်သည။် spread out

ကကဝိိ vaunt

ကကိ flaunt

တပပာ၁ ကကဝိိ scrutinise

တပပာ၂ ကကဝိိ become impoverished

တပပားသား န shamelessly

တငပီး ကကဝိိ ၁၊အဆံုးသတ၊် လကစ်သတသ်ည့်တိုင်ထအာင်။ ၂၊စခန်းသမ်ိး ငပီးဆံုးသည့်တိုင်ထအာင်။ terminate

တပပက် န once

န လျှပ်စးီလကထ်သာအခုိကမ်ျှ ကကာထသာအချန်ိကာလ။ none

ကကဝိိ ရုတတ်ရက။် အမှတမ်ထေင်ရှိရာမှ ပဖတက်နဲအားပဖင့်။ suddenly

တပပကတ်ချပ်၁ ကကိ suddenly

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တပျကတ်
ထချာ်၁ စဉ်

တပျကတ်
ထချာ်၂ စဉ်

ထလးစားတန်ဘိုးထေားပခင်းမရှိပဲ။ ထစာင့်ထရာှကထိ်ေန်းသမ်ိးပခင်း မရှိပဲ။ ပစစ်လကခ်တ။် ဂရုတစိုကမ်ဟတုပဲ်။ "နံသားကိုကက်ာ၊ 
သမားရာှလျက၊် တပျကပ်ျကနှ်င့်၊ ပင်ပန်းထသာက၊ ကကးီဗျာယနှင့်"(ထွေန်းတိ)။ စဉ်

စဉ်

၁၊ပျင်းရထုိိေင်းမှိုင်း ငငီးထင့ွထသာအာရံုကို ခံစားရသည။် ၂၊လ့ံုလနညး်ပါးသည။် ထလးကန်သည။် "ထတာရာွမှာခရးီမထပဖာင့်လ့ုိ တ
ပျင်းနီခရထရ"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ကထလး) န့ုိစိ့ုထသာအခါ ပါးစပ်မှ(တပျုတ်ပျုတ်) ပမညထ်သာအသမံျိုး အဆကမ်ပပတ်ပဖစလ်ျက။် "ထလးပမတက်ကင်နာ၊ န့ုိချို ရာှ
ထသာ်၊ ထဖထဇာ်လကည်ှို း၊ သူ့ပစပ်ကို၊ ဟလျှင်ထုိေးက၊ ပမတနုိ်းထလတုံ၊ တပျုတပ်ျုတနှ်င့်၊ စတုက်ာမံု၍"(ပန်း)။ စဉ်

မပပတမ်လပ်။ ဆကက်ာဆကက်ာ။ အဖန်တလဲလဲ(ထပပာဆုိနှုတဆ်ကလ်ျက်)။ "ထတာင်ညာနန်းသ၊ူ သားသညး်အထူကကာင့်၊ ပူ
လညး်ပူလျက၊် တပျုတပ်ျုတနှ်င့်၊ နှုတလ်ျှင်ဆကလ့ုိ်"(ထကာ်)။ စဉ်

စဉ်

တပပ,ပပ၁
ကကားဝါပ,လမားလုိသညပ်ဖစ၍်။ ဝင့်ဝါပ,လမားလုိထသာသထဘာပဖင့်(ပပသည်)။ "ထမျာကမှ်ာအန်ုးသီး၊ ဒုေန်းမှာစည်ရ- တပပ
ပပ"(ပံု)။ စဉ်

တပပ,ပပ၂ ကကားဝါလုိ၍ ပမင်ထအာင်ပပုသည။် ပမင်ထစသည။် "ထရမလကစ်ပ်ွကိုပမင်ထအာင် ဝဲဖကလ်ကပ်ဖင့် လကည်ှို းထုိေးပပသည်"။ စဉ်

မျကစ်အိပမင်အားပဖင့် ရထီဝဝုိးဝါး (ပပာ)သည့်တုိင်ထအာင် (အထဝးသိ့ုလှမ်းကကည့်ရသည်)။ စဉ်

ပစည္း်ဥစာ္ကို ကန်ုခန်း(ဆင်းရဲ) ပခင်းသိ့ု ထရာကသ်ည့်တိုင်ထအာင်။ မဲွပပာကျသညအ်ထိေ။ "မင်းနန့်ငါနန့် တမဲွတပပာ ဖဲကစပ်ကတ်
ဖ့ုိ"။ စဉ်

အရကှအ်ထကကာကက်င်းမ့ဲသညက်ိုထပပာဆုိရာ၌ သုံးနှုန်းထသာ စကားလံုး။ "အရကှအ်ထကကာက ်တပပားသားလညး်မဟိ"။ စဉ်

စဉ်

(မုိး၊ထန) တစက်ကမ်ိတစခ်ါ။ (မုိးရာွလုိက၊်ထနပူလုိကစ်သည။်) "မုိးတပပက၊်နီတပပက ်ရာွလုိက၊်နီပူလုိက်"။ စဉ်

တပပကတ်
ချက၁် စဉ်

တပပကတ်
ချက၂် စဉ်

လျှပ်စးီလကသ်ကဲ့သိ့ု ခဏမျှသာပမင်ရသည။် ရုတတ်ရကပ်ဖစထ်ပါ်လာသည။် "မယ့်ရုပ်သင်ွကို၊ မပမင်တချက၊် ရပ်ိအသင်ွကိုပမင်တ
ချကနှ်င့်၊ တပပကတ်ချပ်၊ ညည့်သိုင်ထခါင်တင်ွ၊ မုိးထမှာင်နကမှ်ာ၊ ပပကထ်သာလျှပ်သိ့ု"(ထမျာက်)။ စဉ်
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တပပကတ်ချပ်၂ ကကဝိိ ရုတတ်ရက။် အမှတမ်ထေင်ရှိရာမှ ပဖတက်နဲအားပဖင့်။ suddenly

တပပကသ်တ် နဝိ keep in the sun

တပပင်ချင်း န light

တပပင်စးီ န iridescent

တပပင်တညး်၁ ကကဝိိ all one

တပပင်တညး်၂ ကကိ ထပမမျကနှ်ာပပင် တစထ်ပပးတညး် ပပန်ပ့ပူးသည။် ညညီာသည။် in chorus

တပပစပ်ပစ် ကကိ mutter

တငပိုကင်ပိုက် ကကဝိိ sweat

တငပိုင်တညး် ကကဝိိ အတတူကယွဉ်ှတွဲလျက။် မထရးှမထနှာင်း။ တချကတ်ညး်။ တချန်ိတခါတညး်။ contemporaneously

တငပိုင်နက် ကကဝိိ အတတူကယွဉ်ှတွဲလျက။် မထရးှမထနှာင်း။ တချကတ်ညး်။ တချန်ိတခါတညး်။ contemporaneously

တငပိုင်းငပိုင်း ကကဝိိ serried

တထပပာင်ထပပာင် ကကဝိိ ထိေန်လင်းထပပာင်လကစ်ာွ။ ထိေန်ထိေန်ညးီမျှ။ refulgent

တထပပာင့်ချင်း ကကဝိိ stretch

ကကဝိိ တစဖ်ကမှ် တစဖ်ကသ်ို ့ထဖါကထွ်ေင်းထပါကထ်ရာကလ်ျက။် တိုးလျှို း။ transparent

နဝိ မထကွ မ့ထထောင့် တည့်မတထ်သာ။ bolt upright

ကကဝိိ vice versa

တပပတပ်ပတ၁် ကကိ ၁၊ပမညတ်မ်းထပပာဆုိသည။် နှုတမှ် တတတွတ်တွထ်ရရတွထ်ပပာဆုိသည။် ၂၊ပမညတ်န်ွထတာကတ်းီသည။် ဆဲဆုိသည။် revile

တပပတပ်ပတ၂် ကကဝိိ mutter

တပပုတပ်ပုတ် ကကဝိိ issue from

တပပန်စးီ န iridescent

တပပန်တ့ညး် ကကဝိိ to keep step with

တပပုံ ကကဝိိ တစစ်တုစရံု်းတညး်။ စရံုုးဝုိင်းအုံလျက။် gather

တပပုံကကးီ ကကဝိိ တစစ်တုစရံု်းတညး်။ အများပပားအားပဖင့်။ စရံုုးထပါင်းစညး်လျက။် together

တပပုံလဲလဲ ကကဝိိ အဖန်တလဲလဲ။ အကကမ်ိကကမ်ိအဖန်ဖန်။

တပပုံ ပ့ပုံ၁့ ကကဝိိ smiley

တပပုံ ပ့ပုံ၂့ ကကိ အသမံထွေကပဲ် နှုတခ်မ်းကိုဖွင့်ရံုမျှ ရယထ်ယာင်ပပုသည။် smiley

တပပုန်းပပုန်း န drum

တထပွ န ၁၊တိုထတာင်းထသာ အခုိကအ်တန်။့ မကကာထသးထသာ ကာလအပုိင်းအပခား။ ၂၊စိုးစဉ်း။ အနညး်ငယထ်သာ အရာဝတ္ု။ jot

တပွကပွ်က် ကကိ ကျို ကက်ျို ကဆူ်သည။် ထရဗလံုထုိေးသည။် steaming/bubble

တခပခပ နဝိ ripe

စဉ်

ခဏထခတ္တ အပူဓါတရ်ရံုမျှသာ (တစက်ကမ်ိတစခ်ါ) ထနလှန်းခ့ဲရထသာ (စပါး) အရာဝတ္ု ။ စဉ်

အလင်းထရာင်၊ မီးထရာင်၊ လထရာင်(ထွေကသ်ည်)။ "ညစာဆုိပါထက၊ လ,ပတပပင်ချင်းထသျှနန့်၊ ငါရ့ုိကစပ်ထတ"(ထတး)။ စဉ်

၁၊တစက်ကမ်ိထလျှာ်ဖွတရံု်နှင့် အထသးွအထရာင်ပျကထ်သာ အဝတအ်ထေည။် ၂၊(ဥပစာ) ခဏမျှသာတညထ်သာ အရာ။ စဉ်

တထလျာကတ်ညး်။ တဆကတ်ညး်။ တစပ်တညး်။ "ထပမာကဦ်းဝသးဲတပပင်တညး်လညး်၊ ပဖစလိ်မ့်မည်"(သိုက်)။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

၁၊နှုတမှ် တတတွတ်တွထ်ရရတွထ်ပပာဆုိသည။် ပမညတ်မ်းထပပာဆုိသည။် ညညး်တာွးသည။် ၂၊ပမညတ်မ်းထတာကတ်းီသည။် ၃၊
ဆဲဆုိသည။် တိုင်းထွောထပပာဆုိသည။် စဉ်

တဒီေဒီေယိုစးီကျလျက။် မပပတမ်လပ် မဆညနုိ်င်ထအာင်သန်ွကျလျက။် "ခကျွေးီ(ထခကျွေး) တငပိုကင်ပိုက ်ကျသည်"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊အစအီရ။ီ အများအပပား။ (မတတ်ပ်ရပ်လျက်)။ ၂၊ထေင်ရာှးထပါ်လွင်စာွ။ "အဝီးကပင်တငပိုင်းငပိုင်း ပမင်ရထရ"။ စဉ်

စဉ်

သယွတ်န်းထပဖာင့်မတစ်ာွ။ "အထကာကအ်ကွိ့ မဟ၊ိ ထအလမ်းက တထပပာင့်ချင်းလားလီ"။ စဉ်

တထပပာင့်
တညး်၁ စဉ်

တထပပာင့်
တညး်၂ စဉ်

တထပပာင်းတ
ပပန်

၁၊တစဖ်ကနှ်င့်တစဖ်က ်အတု့ံအလှယအ်ားပဖင့်။ ၂၊ထခါကတ်ု့ံထခါကပ်ပန်။ သာွးတုံလာတုံ။ ၃၊အစအီစဉ် အထနအထေား အစဉ်အလာ
ဆန့်ကျင်လျက။် ၄၊ကိုယတ်ပပန်သတူပပန်။ စဉ်

စဉ်

အဆကမ်ပပတ်(ထပပာဆုိပမညတ်န်ွလျက်)။ နှုတမှ် တတတွတ်တွထ်ရရတွ ်ထပပာဆုိလျက။် စဉ်

တဒီေးဒီေးယိုစးီကျလျက။် "ချးီတပပုတပ်ပုတ၊် ပပညတ်ပပုတပ်ပုတ ်ယိုနီထရ"--စသည။် စဉ်

၁၊တစက်ကမ်ိထလျှာ်ဖွပ်ရံုနှင့် အဆင်းအထရာင်ပျကထ်သာ အဝတအ်ထေည။် ၂၊(ဥပစာ) ခဏမျှသာတညထ်သာ အရာ။ စဉ်

(အခန်းကျယ်) တထပပးညစီာွ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

carryout/over and over/
again စဉ်

နှစသ်ကက်ကညနူ်းဖွယထ်သာ ရယပ်ခင်းအမူအရာကိုပပလျက။် အတန်ငယပ်ပုးံထယာင်ပပုလျက။် သနားစဖွယ ်နှိုကန်ှိုကင်ခိုကင်ခိုက ်
ပပုးံရယသ်ပဖင့်။ "သားချစနု်နယ၊် သနားဖွယမှ်ာ၊ ရယတ်ပပုံ့ပပုံ့၊ တအု့ံအု့ံထက"(ထကာ်)။ စဉ်

စဉ်

(စည်) ဆူညစံးူရစှာွ တးီခတပ်မညထ်သာအသ။ံ "စညတ်ပပုန်းပပုန်းတးီထရ"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထပျာ့အ၍ိထနထသာ။ ထပျာ့ညံ့နူးအထိနထသာ။ အလွန်ထပျာ့ထသာ။ 'သရကသ်းီအမှည့်လွန်လ့ုိ တခပခပပဖစနီ်ဗျာယ်"။ စဉ်
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တခပကခ်ပက် ကကိ ကျို ကက်ျို ကဆူ်သည။် ထရဗလံုထုိေးသည။် steaming/bubble

တဖားဖား ကကဝိိ လွန်မင်းစာွ ပင်ပန်းနွမ်းနယလ်ျက။် fatigue

တဖိဖိ ကကဝိိ တထရွ ထ့ရွ ။့ တပဖညး်ပဖညး်။ gradually

တဖိရာဖိ န suffer

တဖီးဖီး ကကိ ကိုယခ်န္ဓာအနံှ ့အာရံုထကကာများ ထုိေင်းမျှဉ်းပခင်းကို ခံစားရသည။် gloomy

တဖူးဖူး ကကဝိိ မကကာခဏ ကိုယထ်ဖာ့ထရာင်သညပ်ဖစ၍်။ swollen

တထဖါဆူ ကကဝိိ boil

တဖကတ်ိုက် ကကိ ဖီလာဆန်က့ျင်၍ နားပူနားဆာပပုသည။် nag

တဖစဖ်စ် ကကိ ကိုယလ်က ်ထလးလံထုိေင်းမှိုင်းပခင်းကို ခံစားရသည။် benumb

တဖုိင့်ဖုိင့် န ကိုယလ်ကန်ာကျင်ကိုကခဲ်မှုကို ခံစားရထသာထဝဒေနာ။ pain

တဖုိင်းဖုိင်း ကကိ ကိုယလ်ကထ်လးလံသည။် ထုိေင်းမှိုင်းသည။် benumb

တထဖါင်ထဖါင်၁ ကကဝိိ often/repeat

တထဖါင်ထဖါင်၂ ကကိ violent

တထဖါင်းထဖါင်း န none

တဖတဖ်တ၁် ကကဝိိ again

တဖတဖ်တ၂် န လူအချင်းချင်းဆကဆံ်ရာတင်ွ ထစာင့်စညး်လုိကန်ာအပ်ထသာ ပပုကျင့်ထပပာဆုိဖွယ။် ထလာဝတထ်ကျထစထသာ အပပုအမှု။ the decencies

တဖတဖ်တ၃် ကကဝိိ နွမ်းရပိင်ပန်းကကးီစာွပဖင့်။ fatigue

တဖိတဖိ်တ် ကကိ အထရာင်ပဖာထွေက ်ထွေန်းပသည။် အထရာင်ထပပာင်လကသ်ည။် shine

တဖိန်းဖိန်း ကကိ အထရာင်ပဖာထွေက ်ထွေန်းပသည။် အထရာင်ထပပာင်လကသ်ည။် shine

တဖိမ့်ဖိမ့် ကကဝိိ ၁၊တစက်ိုယလံု်းပျံ နံှ့စ့ာွ လှုပ်ရာှးလျက ်ထိေထတွ မ့ှုကိုခံစားရသညပ်ဖစ၍်။ ၂၊တစက်ိုယလံု်း ထချာကခ်ျားထသာအားပဖင့်။ terrified

တဖံုဖံု ကကဝိိ careless/abjection

တဖုန်းဖုန်း န dust

တဖျူးတညး် နဝိ straight

တဖျူးဖျူး ကကဝိိ blow

ကကဝိိ mutter

ကကဝိိ မညမီညတွ။် ယင်ွးယင်ွးခကျွေတခ်ကျွေတ။် disunity

တဖျင်းတပါး န အပခားတပါး။ other

တဖျပ်ဖျပ် ကကဝိိ pain

တဖျို းတညး် ကကဝိိ conjunctive

တပဖ၁ န ကွဲအကထ်ကကာင်းအရာ။ crack

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ကိုယစ်တိ ်ပင်ပန်းဆင်းရစဲာွ ခံစားရထသာထဝဒေနာ။ ၂၊ဝိပါက၏် အကျို းတရားထကကာင့် ခံစားရထသာထဘးဒေဏ။် "မသာထလပါသ၊ိ 
တဖိရာဖိတင်ွ၊ တိ့ုသျှင်မင်းမှာ၊ ဒေဏက်ကးီဝင်ထရ"(စနန္ဒားဖ့ဲွ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

(ဟင်းအိုး၊ ငါးအိုး) မီးထေကတ်င်ွ ဆူပွကရံု် မျှ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မပပတမ်လပ်၊ မကကာခဏ။ ဆကက်ာဆကက်ာ(ထတာင်ပံခတလ်ျက်) "ပျသံန်းထပမာကထ်တာင်၊ တထဖါင်ထဖါင်ထလ၊ ထတာင်
လကခ်တလ့ုိ်"(ဓမ္မသာ)။ စဉ်

ပမညသ်ထံပး၍ ကကမ်းတမ်းစာွသာွးလာပခင်းကို ပပုသည။် "တထဖါင်ထဖါင်ထလ၊ ထခါင်ထခါင်ကကမ်းကို၊ မနင်းလီထက့"။ စဉ်

ထေင်းထပခာကမ်ျားကို (တထဖါင်းထဖါင်း) ချို းသ။ံ စဉ်

အဖန်တလဲလဲ။ အကကမ်ိကကမ်ိအခါခါ။ "တဖတဖ်တထ်က၊ ကမ်ွးဖတမွ်ားထယာင်၊ ထပပာခထသျှာင်ရာ"(ထဒွေး)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထလးစားတန်ဘိုးထေားပခင်းမရှိပဲ။ ထစာင့်ထရာှကထိ်ေန်းသမ်ိးပခင်း မရှိပဲ။ ပစစ်လကခ်တ။် ဂရုတစိုကမ်ဟတုပဲ်။ "နံသားကိုကက်ာ၊ 
သမားရာှလျက၊် တပျကပ်ျကနှ်င့်၊ ပင်ပန်းထသာက၊ ကကးီဗျာယနှင့်"(ထွေန်းတိ)။ "မစစမ်စာ၊ ပပင်ကတဖံုဖံု ပစထ်ေားထရ"။ စဉ်

ဖံုမှုန့်များ စင်ကကယထ်စရန် ဒုေတနှ်င့်ရုိက၍် (တဖုန်းဖုန်း)ပမညထ်သာ အသ။ံ စဉ်

၁၊(ရညှသ်ယွ၍်) ထပဖာင့်တန်းထနထသာ(လမ်း၊သစပ်င်၊ဝါးပငစ်သည်)။ ၂၊(အလံုးအဖန်) တညတီညတွတ်ညး်ပဖစထ်သာ။ စဉ်

(ထလ) ညင်းညင်းသာသာ အဆကမ်ပပတ်(တိုကခ်တသ်ည်)။ စဉ်

တဖျက်
ကထတာက် တတတွတ်တွ ်မပပတမ်လပ်(ပမညတ်န်ွသည။် ထပပာဆုိသည။် ညညး်ညူသည။်) စဉ်

တဖျတတ်
လက် စဉ်

စဉ်

မပပတမ်လပ်(ကိုကခဲ်နာကျင်လျက်)။ စဉ်

(အရင်းအဖျား) မကကးီမငယ ်တညတီညတွတ်ညး်(ပဖစသ်ည်)။ "အရင်းအဖျား၊ တငဖိုးတညး်ကျ၊ လံုးညီလ၏ှ"(ဗိသကုာ)။ စဉ်

စဉ်
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တပဖ၂ ကကိ ကွဲအကထ်ကကာင်း အရာထေင်သည။် interstice

တပဖာ၁ န together

တပဖာ၂ ပစည္း် quantitative

တပဖူ ကကဝိိ ဖွပ်၍ ပဖူစင်သည့်တိုင်ထအာင်။ pure white

တပဖညး်ပဖညး် ကကဝိိ တထရွ ထ့ရွ ။့ gradually

တထပဖာ၁ န တိုထတာင်းလှထသာ အခုိကအ်တန်။့ မကကာထသးထသာ ကာလအပုိင်းအပခား။ provisional

တထပဖာ၂ နဝိ ခဏသာထကာင်းထသာ။ ခဏသာကကးီပွားထသာ။ moment

တထပဖာဆူ ကကဝိိ boil

တပဖကပ်ဖက် ကကိ လျှပ်စစပ်ပကသ်ကဲ့သို ့လင်းကနဲလင်းကနဲ ပမင်ရသည။် flash

တပဖင်းတပါး နဝိ ထကာင်းမွန်သည ်မဟတုထ်သာ။ bad 

တပဖင်းပဖင်း ကကိ dust

တငဖိုက် န once

တငဖိုင်ငဖိုင် ကကဝိိ pour

န repeat

တပဖတပ်ဖတ် န welter

တငဖိတင်ဖိတ် ကကိ အထရာင်ပဖာထွေက ်ထွေန်းပသည။် အထရာင်ထပပာင်လကသ်ည။် shine

တပဖုတပ်ဖုတ၁် ကကိ တစက်ိုယလံု်း ပျံ နံှ့လ့ှုပ်ရာှး ထိေထတွ မ့ှုကိုခံစားရသည။် touch

တပဖုတပ်ဖုတ၂် ကကိ tremble

တငဖိန်င့ဖိန် ့ ကကဝိိ Goose-flesh

တငဖိန်းငဖိန်း၁ ကကဝိိ သကွသ်ကွခ်ါမျှ တန်ုလှုပ်ထချာကခ်ျားလျက။် terrified

တငဖိန်းငဖိန်း၂ ကကိ လျှပ်ပပကသ်ကဲ့သို ့လင်းကနဲလင်းကနဲ ထတာကပ်သည။် flash

တငဖိန်းငဖိန်း၃ ကကိ အထရာင်ပဖာထွေကသ်ည။် ramify

တငဖိုးတညး် ကကဝိိ concerted

တဖွ့ဖွ့ ကကဝိိ repeat

တဖီွးဖီွး ကကဝိိ တပဖညး်ပဖညး်။ တထရွတ့ထရွ ။့ gradually

တဖွတဖွ်တ် ကကဝိိ repeat

တဗုိဝ်တွဲ န

တဗုိးထထွေး န

တထဘာင် န foretell

တဘန်ုးဘန်ုး ကကဝိိ often/repeat

စဉ်

(နှင့်)အတ။ူ အတတူက။ွ စဉ်

အမျို းကွဲပပား၊ ထထွေပပားရာ၌သုံးထသာ အထရအတကွပ်ပ စကားလံုး။ "ထုိေမှတပဖာ၊ စကားလာမှာ"(ထွေန်းတိ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

(ဟင်းအိုး၊ ငါးအိုး) မီးထေကတ်င်ွ ဆူပွကရံု် မျှ။ "ကိုင်ငင်ချကပ်ပုတ၊် ဖုတခ်ါဖုတ်လိ့ု၊ လကသ်တ်ုသတုပ်ငား၊ ဗရဲကားကို၊ တထပဖာဆူ
လျှင်၊ ထုေတယ်စူားလ့ုိ"(ငါး)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဖုန်မှုန့်) ခါသည။် စဉ်

(မုိး၊ထန) တစက်ကမ်ိတစခ်ါ။ (မုိးရာွလုိက၊်ထနပူလုိကစ်သည။်) "မုိးတပပက၊်နီတပပက ်ရာွလုိက၊်နီပူလုိက်"။"မုိးတငဖိုက၊် နီတငဖို
ကရ်ာွထရ"။ စဉ်

မထိေန်းနုိင်မဆညနုိ်င်ထအာင် သန်ွကျလျက။် "မျကရ်ညတ်ငဖိုင်ငဖိုင် ကျထရ"။ စဉ်

တထပဖာကထ်ပဖာ
က် မပပတမ်လပ်၊ ဆကက်ာဆကက်ာ(ဆီးနှင်း) ကျထသာ အသ။ံ "နှင်းသတံထပဖာကထ်ပဖာက၊် ပထပါကထ်ဖါကသ့ုိ်"(ထတး)။ စဉ်

ထဝဒေနာကိုသညး်မခံနုိင်၍(ထပမတင်ွ) လူးလိှမ့်လျက။် "ကကကပ်ဖတပ်ဖတလ့ုိ်"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

မကကာခဏ ဆကက်ာဆကက်ာ တန်ုလှုပ်သည။် "ထမ့မျကလံု်းထက၊ လကရံု်းသားလညး်၊ မနားမရပ်၊ တပဖုတပ်ဖုတလ်ျှင်၊ လှုပ်တန်ု
လတ၍်"(ရာမ)။ စဉ်

ထကကာကထိ်ေတလ်န့်ငပီး ကကကသ်းီထမွးညင်းထေ,ကာ (အနညး်ငယ ်တုန်လှုပ်သာွးသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(အရင်းအဖျား) မကကးီမငယ ်တညတီညတွတ်ညး်(ပဖစသ်ည်)။ "အရင်းအဖျား၊ တငဖိုးတညး်ကျ၊ လံုးညီလ၏ှ"(ဗိသကုာ)။ စဉ်

၁၊မပပတမ်လပ်။ ဆကက်ာဆကက်ာ (ထရာဂါပဖစလ်ျက်)။ "ထအသထူသျှ မကကာခဏ တဖွ့ဖွ့ထအာ့နာအန်နာပဖစ်နီထရ"။ ၂၊
အဆကမ်ပပတ ်တတွတ်တွထ်ပပာဆုိလျက။် "မကကာခဏ၊ တဖွ့ဖွ့လျှင်၊ ထပပာထလကျင်ထသာ်" (ထရးှထံုေး)။ စဉ်

စဉ်

၁၊မပပတမ်လပ်။ ဆကက်ာဆကက်ာ (ထရာဂါပဖစလ်ျက်)။ "ထအသထူသျှ မကကာခဏ တဖွ့ဖွ့ထအာ့နာအန်နာပဖစ်နီထရ"။ ၂၊
အဆကမ်ပပတ ်တတွတ်တွထ်ပပာဆုိလျက။် "မကကာခဏ၊ တဖွ့ဖွ့လျှင်၊ ထပပာထလကျင်ထသာ်" (ထရးှထံုေး)။ စဉ်

တပ့ုိတွဲလ။ ပမန်မာတစဆ်ယ့်နှစလ်တင်ွ တစဆ်ယ့်တစလ်ထပမာကပ်ဖစထ်သာ လ၏အမည။် "သကကဇ် ၉၅၅ခု၊ တဗုိဝ်တွဲလဆန်း ငါ
ရက၄်နိ"(နရာ)။

twelfth and saot months 
of the year စဉ်

ပမန်မာတစဆ်ယ့်နှစလ်တင်ွ တစဆ်ယ့်တစလ်ထပမာကထ်သာ လအမည။် "အရင်းထငွလျှင်၊ ထလးရာငါးဆယ၊် တဗုိးထထွေးဟ၊ု လပပည့်
ထကျာ်ထသာ်၊ ထပးလှာထတာ့မည်"(ပဋါ)။

twelfth and saot months 
of the year စဉ်

၁၊သရူူး၊ သငူယ၊် သဘင်သညတ်ိ့ုထပပာဆုိထသာ နိမိတစ်ကား။ "သရူူး၊သငူယ၊်သဘင်သညတ်ိ့ု၊ ဆုိဖွယစ်ကား၊ တထဘာင်များ
လညး်၊ ဧကန်မလဲွ၊ ပဖစစ်ငမဲတညး်"(ဒိေဌါ)။ ၂၊ပဖစထ်ပါ်လတ္ံတထသာ ထရးှထပပးနိမိတစ်ကား။ "သတံွဲထခမထဟာက၊် အစယွထ်ပါက၊် 
လကထ်ကာကဝ်တထ်လာကင်ပီ"(ထတာင်)။ စဉ်

မကကာခဏ။ ဆကက်ာဆကက်ာ။ မပပတမ်လပ်။ (စာထမးပဲွကျသည။်) "မလှပဖူ ဆယတ်န်းစာထမးပဲွမှာ တဘန်ုးဘန်ုးကျထရ"။ စဉ်
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တမနိ့က န yesterday

တမနိကကာရညှ် နဝိ အချန်ိကာလရညှလ်ျားထသာ။ အချန်ိကာလ ကကာထညာင်းထသာ။ ကာလပမင့်လျားထသာ။ prolonged

တမနိတာရညှ် နဝိ prolonged

တမိ့ န အတန်ကကာထသာ ကာလအပုိင်းအပခား။ long

တမိ့တထမာ ကကဝိိ for a long time

တထမာ ကကဝိိ ကိုယစ်တိလ်ှုပ်ရာှးအားထုေတမ်ှုထကကာင့် နွမ်းနယပ်ခင်းပဖစလ်ျက။် Worn-out

တထမာတထကာ ကကဝိိ far away

တထမာ့ န tall

တထမာ့ထမာ့ ကကဝိိ ဟိုကကည့်သညက်ကည့်မျကစ်လိညလ်ျက။် disorient

တထမါ် န tall

တမင် ကကဝိိ ၁၊တမင်သကသ်က။် အထကကာင်းမ့ဲ။ ၂၊တဇွတထုိ်ေး။ intentionally

တမဂမင်္ဂလာ ကကဝိိ ၁၊တမင်သကသ်က။် အထကကာင်းမ့ဲ။ ၂၊တဇွတထုိ်ေး။ intentionally

တမင်တကာ ကကဝိိ ၁၊တမင်သကသ်က။် အထကကာင်းမ့ဲ။ ၂၊တဇွတထုိ်ေး။ intentionally

တမင်တသးီ ကကဝိိ ၁၊တမင်သကသ်က။် အထကကာင်းမ့ဲ။ ၂၊တဇွတထုိ်ေး။ intentionally

တမင်မခင် န stomach ache

တမင်သးီသးီ ကကဝိိ ၁၊တမင်သကသ်က။် အထကကာင်းမ့ဲ။ ၂၊တဇွတထုိ်ေး။ intentionally

ကကဝိိ ၁၊တမင်သကသ်က။် အထကကာင်းမ့ဲ။ ၂၊တဇွတထုိ်ေး။ intentionally

တမုတက်ကို း န ထရမချညမ်ျှင်၊ ထငွချညမ်ျှင်များပဖင့် ကျစထ်ေားထသာ အဆင်တန်ဆာကကို းတစမ်ျို း။ filigree

တမန်၁ ကကဝိိ again

တမန်၂ န apostolize

တမန်၃ ကကဝိိ no reason

တမန်တသးီ၁ ကကဝိိ consecration

တမန်တသးီ၂ ကကဝိိ မဆင်မပခင်ပဲ။ အဆုတအ်ဆုိင်းမရှိပဲ။ တဇွတထုိ်ေး။ ဇွတအ်တင်း။ stubbornly

တမန်နိ့ န

တမန်နှစ် န မနှစက်အလျင်ပဖစထ်သာနှစ။်

တမန်း၁ န good land

တမန်း၂ န swamp

တမန်းထကာင်း န good land

တမန်းခဲ န gazon

န အထကာင်းဆံုးထသာ ထပမ။ စခံျန်ိမီှထသာ ထပမကကွ။် plot of land

၁၊မထန့က အလျှင်ပဖစထ်သာထန့။ တထန့က။ (ယထန့၊မထန့၊တထန့။ ယထန့မှ လွန်ခ့ဲထသာ (၃)ရကထ်ပမာကထ်န့)။ ၂၊မကကာထသးမီ တထန့
ထန့။ စဉ်

စဉ်

အချန်ိကာလကကာထညာင်းထသာ။ ကာလကကာပမင့်ထသာ။ "ထတာရာွမှာ တမနိတာရညှနီ်ဖန်များလာထက ပျင်းလာထရဗျယ်"။ စဉ်

စဉ်

အချန်ိကကာပမင့်စာွ။ "တမိတထမာလားငပီးမှ စျးီကိုထရာကထ်တ"။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အကျယအ်ပပန့်။ ထဝးထဝးလံလံ။ "ငါရ့ုိပုိင်နကလ်ယက်င်ွးကို တထမာတထကာကကည့်ရထရ"။ တထမျှာ်တထခါ်။ စဉ်

လညက်ိုအထေကသ်ိ့ု မျကနှ်ာမူ၍ ကကည့်ရထသာ (ပမင်ထသာ) အရပ်။ စဉ်

စဉ်

အထေကသ်ိ့ု မျကနှ်ာလှန်၍ကကည့်ထသာအခါ ပမင်ရထသာ (ပမင့်ထသာ) အရပ်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဝမ်းဗုိကစ်ကူကတကင်ပီး ပပည့်တင်းလာကာ၊ တကံျင်ထုိေးသကဲ့သိ့ု ခံစားရထသာ ထဝဒေနာ။ "ဝမ်းထရာင်ကာနှင့်၊ ရင်မှာပပည့်တင်း၊ 
တကံသူင်ွးသိ့ု၊ တမင်မခင်၊ အပ်ိလျှင်မထပျာ်"(ပဉ္ဘတု်)။ စဉ်

စဉ်

တမင်
သကသ်က် စဉ်

စဉ်

၁၊ထနာကတ်စက်ကမ်ိ။ တဖန်။ တပ်၍။ "အာဏာသနှံင့်၊ တမန်ထေပ်လ့ုိ၊ ထမးလတပ်ငားထသာ်"(ထဒွေး)။ စဉ်

၁၊မင်းတစပ်ါးက မင်းတစပ်ါးထံေသိ့ု ထစလမတ၍်စကားဆုိခုိင်းသ။ူ ၂၊ထစလမတခံ်ရသ။ူ ၃၊တစစ်ုံတစခု်ပဖစထ်လထအာင် တမင်
သကသ်ကလ်မတပ်ခင်း။ "ထမတ္တာကင်းပပတ၊် ငါမင်းမွန်ကို၊ တမန်လမတလ့ုိ်၊ အသတထ်စဟန်၊ တထူတာ့သညထ်လ"(ဆဒေ္ဒန်)။ စဉ်

၁၊တမင်သကသ်က။် အထကကာင်းမ့ဲ။ ၂၊တဇွတထုိ်ေး။"ပပညထဲ်ေကနှင်၊ နန်းခွင်ကထုေတ၊် မယက်ဝုဏက်ို၊ တမန်လုပ်ထက၊ အရုပ်လညး်
ဆုိး"(ဝိဇယ)။ စဉ်

၁၊ရညစ်းူလျက။် ၂၊အထူေးတလည။် "ထပပာချကထူ်ေးဟန်၊ နင့်ကိုကကထံက၊ တမန်တသးီ၊ တန်းခုိးချုထံက၊ ဂဠုန်ကကးီကို၊ အငပီးသတ်
ကာ"(ထဒွေး)။ စဉ်

စဉ်

မထန့ကအလျင်ပဖစထ်သာ ထန့။ တပမန်ထန့။ (ယထန့၊ မထန့၊ တပမန်ထန့)။ ယထန့မှလွန်ခ့ဲထသာ (၃)ရကထ်ပမာကထ်န့။
the day before 
yesterday စဉ်

the year before last 
one year စဉ်

ထပမထကာင်း။ ထကာင်းထသာထပမ။ "ထကာ်ကာနူထေ၊ နတထ်စာင်းလှကို၊ နံပါးရကွပုိ်းလွယ၍်၊ တမန်းတးူကာ၊ သထဲပပာင်းကာပဖင့်၊ အိုး
သားတစခု်ခတ၍်၊ လုပ်ကကမှံတထ်နပငားပါ" (ကသုတု)။ စဉ်

ဒီေထရတကသ်ကရ်ှိ၍ ထပျာ့ညကထ်နထသာ ရမ့ံဗွကအ်ပပင်။ "တမန်းထပါ်မှာ၊ အသာတကထ်က၊ ငယကထ်ပပာကက်ို၊ ဖမ်းထကာကန်င်း
ယူ"(သာချမ်း)။ စဉ်

ထပမထကာင်း။ ထကာင်းထသာထပမ။ "ထကာ်ကာနူထေ၊ နတထ်စာင်းလှကို၊ နံပါးရကွပုိ်းလွယ၍်၊ တမန်းတးူကာ၊ သထဲပပာင်းကာပဖင့်၊ အိုး
သားတစခု်ခတ၍်၊ လုပ်ကကမှံတထ်နပငားပါ" (ကသုတု)။ စဉ်

ထပမစိုင်ခဲ။ "ဓါးနှင့်လီှးထေစ၊် တမန်းခဲသိ့ု၊ တးူ၍ပစလ့ုိ်"(ရာမ)။ စဉ်

တမန်းထကာင်း
သား စဉ်



.

တမန်းသား န အထကာင်းဆံုးထသာ ထပမ။ စခံျန်ိမီှထသာ ထပမကကွ။် plot of land

တမံု၁ န toothbrush

တမံု၂ န none

တမံုစား ကကိ တပူံပဖင့် သာွးတိုကသ်ည။် polish

တမံုတံ န none

တမံုမံု့ ့ ကကိ ခံတင်ွးထဲေငံုထေား၍ တပဖညး်ပဖညး် ပွတထ်ချစားထသာကသ်ည။် eat

တမုိမုိ့ ့ နဝိ cheek

တမျမျ၁ နဝိ စတိအ်ထနှာင့်အယကှ ်အပူအပင်ကင်းထသာ။ စတိင်ငိမ်းချမ်းထသာ။ fulfilling

တမျမျ၂ နဝိ pleasant

တများများ ကကဝိိ continuous

တမျဉ်း၁ န forty winks

တမျဉ်း၂ န inveterate

နဝိ ဆူပူထနှာင့်ယကှမ်ှု၊ အန္တရာယစ်သညက်င်းထသာ။ ငငိမ်းချမ်းထသာ။ pleasant

တပမပမ၁ ကကိ emerald

တပမပမ၂ နဝိ warming

တပမူတထစ ကကဝိိ တစစ်တုစထ်ဝး။ group

တထပမ့ထပမ့ ကကိ ချမ်းထပမ့သာယာသည။် ထအးချမ်းသာယာသည။် pleasant

တပမင်းကကးီ နဝိ ၁၊အလွန်ပမင့်ထသာ။ ၂၊အင်အားကကးီမားထသာ။ swingeing

တပမုတ် န moment

တငမိန်င့မိန်၁့ ကကိ ငငိမ့်ထညာင်းချို ထအးသည။် သာယာချို ထအးသည။် serenade

တငမိန်င့မိန်၂့ ကကဝိိ နှစင်ခိုကစ်ာွ။ အားပါးတရ။ relish

တငမိန်င့မိန်၃့ န နုပ်နုပ်ပဖစထ်အာင် ခုတစ်ဉ်းထေားထသာ အရာ။ hash

တပမုံ ပ့မုံ ့ ကကိ eat/control

တငမို င့မို ့ ကကိ ထလးပမတစ်ုံမကသ်ည။် နှစသ်ကသ်ည။် like

တငမိုးတပမက် ကကဝိိ ငမိန်ယကှဖွ်ယရ်ှိစာွ။ အရသာထူေးကစဲာွ။ excellent

တမွ့မွ့ နဝိ အရသာထပါ့ပျကထ်သာ။ insipidly

တမိွ့မိွ့၁ ကကဝိိ gradually

တမိွ့မိွ့၂ ကကဝိိ ပဖညး်ပဖညး်ထနှးထနှး။ အလျင်စလုိမရှိ။ အချန်ိယလူျက။် slowly

တမွတ် န noble

တမွတခ်ျင်း နဝိ polite

စဉ်

သာွးကိုပွတတ်ိုကရ်န် ဥနဲှသား၊ တမသားစသညတ်ိ့ုကို သပ်ထေားထသာ အထချာင်းအတ။ံ "တမံုလညး်စား၊ ထကျာကမ်ျို းစထီက၊ ရမီ
ဖလားမှာ၊ ထေည့်ထေားတုံလုိက၊် ထရန့ံသာနှင့်၊ မျကနှ်ာသစဗ်ျာ"(တာနု)။ စဉ်

စာထရးရာ၍ ကကယိာအဆံုးသတစ်ကားလံုး။ "စာထရးသားလုိကသ်ညတ်မံု" စသည။် စဉ်

စဉ်

စာထရးရာ၍ ကကယိာအဆံုးသတစ်ကားလံုး။ "စာထရးသားလုိကသ်ညတ်မံု" စသည။် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စကူကတကထ်နထသာ (ပါးပပင်)။ စဉ်

စဉ်

၁၊(အသံ) သာယာငငိမ်းထအးထသာ။ ၂၊ဆူပူထနှာင့်ယကှပ်ခင်း၊ အန္တရာယပ်ပုပခင်း စသညက်င်းထသာ။ ငငိမ်းချမ်းထသာ။ စဉ်

(လျှာအရညသ်ာွး အရညက်ဲ့သိ့ု အရညမ်ျား) အဆကမ်ပပတ ်(ယိုစီးကျလျက်)။ "စကားတများများ၊ တထီွံေးတများများ၊ 
လျှာရညအ်ာရညတ်များများနန့် ထပပာနီထရ"။ စဉ်

ထခတ္တမျှ အပ်ိထပျာ်ပခင်း။ ထခတ္တခဏ(အပ်ိသည်)။ စဉ်

ထရးှကျင့်ရုိးလမ်းစဉ်။ "ထရးှဖျားပွင့်ထလာင်း၊ လျှာရင်းထညာင်းတိ့ု၊ ကျင့်ထဟာင်းလမ်းရုိး၊ တမျဉ်းတညး်"(ပါရာ)။ စဉ်

တမျဉ်း
သကသ်ာ စဉ်

(အထဝးမှလှမ်းကကည့်ထသာ်) ပင်လယထ်ရပပင်ကို ကကညလ်င်ထသာ အစမ်ိးထရာင်၊ ပမထကျာကက်ဲ့သိ့ု ပမင်ရသည။် "မှိုင်းရပီျပျ၊ တပမပမ
ထက၊ ကမ်းစမထေင်" (ဓမ္မသာ)။ စဉ်

(ကိုယခ်န္ဓာ) မပူမထအး ခပ်ထနွးထနွးရှိထသာ။ "အဖျားမကန်ုသ၊ိ ကိုယတ်ပမပမဟသိထိရ"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) တိုထတာင်းထသာ အချန်ိကာလ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခံတင်ွးထဲေငံုထေား၍ တပဖညး်ပဖညး် ပွတထ်ချစားထသာကသ်ည။် ၂၊ ထပပာလုိရာကို မဖွင့်မဟ မထပပာမဆုိပဲ။ စတိတ်င်ွ ထိေန်းချုပ်
ထေားသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အရှိန်မပပတ ်တပဖညး်ပဖညး် (ပူထလာင်ကကျွေမ်းလျက။်) စဉ်

စဉ်

၁၊အကကးီအပမတ။် အထခါင်ထွေတဖ်ျား။ "တမွတဦ်းထသျှာင်၊ အထခါင်အထွေတ၊် ဘရုင်ပမတအ်ား၊ ထလျှာကထ်ေားထကာင်းစာွ"(နာရဒေ)။ 
၂၊ထကာင်းပမတထ်သာ အကျို းသကထ်ရာကမ်ှု။ "ထီေးပဖူစိုးထေ၊ မင်းနရန်ိထလ၊ ရာဇိန္ဒမှာ၊ ထပပာပပပခင်းရာ၊ တိုင်းထအာင်ချာဝယ၊် 
ထကာင်းစာွတမွတ၊် ကျို းထကကာင်းအင်ကို၊ သပိမင်ငပီးထက၊ ပရတိသ်တတ်ိ့ု"(နာရဒေ)။ စဉ်

သမ်ိထမ့ွယဉ်ထကျးထသာ။ နူးညံ့ညင်သာထသာ။ သနားချစခ်င်ဖွယရ်ာထသာ။ "ထမာင်ပဖူအထသျှကပင် လူကကးီတနိန့် တမွတခ်ျင်း ထပပာ
ဖ့ုိတတထ်တ"။ စဉ်



.

တမွန်းမွန်း၁ ကကဝိိ gradually

တမွန်းမွန်း၂ ကကဝိိ ပဖညး်ပဖညး်ထနှးထနှး။ အလျင်စလုိမရှိ။ အချန်ိယလူျက။် gradually

တမှိုင်မှိုင် ကကိ ၁၊ထတထွဝထငးထမာသည။် ၂၊ရမင်လန်းတကက်ကပခင်းမရှိပဲ ထငးငုိင်ဆုတန်စထ်နသည။် absently

န ထနှာင့်ယကှသ်ည။် ဝင်ထရာကစ်ကွဖ်ကသ်ည။် ရန်ပပုသည။် ငငိုပငင်ဆင်းရထဲအာင်လုပ်သည။် botherment

န အထနှာင့်အယကှပ်ပုပခင်း။ ဝင်ထရာကစ်ကွဖ်ကပ်ခင်း။ ရန်ပပုပခင်း။ assail

တမိှတထ်သျှ န ထခတ္တ ခဏ အပ်ိသည။် ထမှးစကသ်ည။် အခုိကအ်တန်အ့ပ်ိသည။် forty winks

တမိှန်းမိှန်း ကကိ relax

တမှုန်မှုန် ကကဝိိ ကကညလ်င်ပပတသ်ားထေင်ရာှးစာွ မပမင်သာပဲ။ particle

တမှုန်မမားမမား ကကဝိိ ကကညလ်င်ကွဲပပားပခင်းမရှိပဲ။ particle

တမှုန်သန်ုသန်ု ကကိ မထကျမချမ်းပဖစပ်ခင်းထကကာင့် မျကနှ်ာမကကညမ်လင်ပဖစသ်ည။် misty

တမျှ စညး် equally

တထမျှာတထကာ နဝိ အလျားရညှထ်မျှာထသာ။ အစနှင့်အဆံုး အလွန်ထဝးလံထသာ။ far distant

တမျှဉ်မျှဉ်၁ ကကဝိိ ၁၊အပ်ိချင်အားကကးီ၍ ကိုယခ်န္ဓာယမ်ိးယိုင်လျက။် ၂၊ငုိကမ်ျှဉ်းပခင်းပဖင့်။ doze

တမျှဉ်မျှဉ်၂ ကကိ ကိုယတ်ိုင်အားထုေတမ်ှုမရှိပဲ တပခားတပါးကို မီှတယွ၍် လုိကသ်ည။် depend

တမျှဉ်းမျှဉ်း၁ ကကိ ပဖညး်ညင်ှးသာယာစာွ၊ တထရွ ထ့ရွ ၊့ တပဖညး်ပဖညး်။ gradually

တမျှဉ်းမျှဉ်း၂ ကကိ ပဖညး်ပဖညး်ညင်ှးညင်ှး ကကာရညှစ်ာွပပုလုပ်သည။် take a long time

ကကိ ပဖညး်ညင်ှးသကသ်ာ ကကာရညှစ်ာွပပုလုပ်သည။် take a long time

တယယ၁ န မိန်းမနှင့်ထယာကျ်ား တစဦ်းအထပါ်တစဦ်း ထမတ္တ ာသကဝ်င်ထအာင် ကျစီယထ်သာ အပပုအမူ။ tease affectionately

တယယ၂ ကကိ အထဝးသိုမ့ခွာထွေကနုိ်င်ပဲ အနီးအပါးတင်ွ ထဝ့ဝုိကလှ်ည့်ပတက်ာ လူးလာတုံထ့ခါကသ်ာွးလာထနသည။် back and forth

တယယ၃ ကကဝိိ polite

တယတုယ ကကိ ကကင်နာပမတနုိ်းမှုပဖင့် ညင်ညင်သာသာပပုမူသည။် affectionately

တယသူန် န တစမ်ျို းတညး်ထသာအယအူဆကို စွဲလမ်းထနသ။ူ obsessed by

တယဲ့ယဲ့ ကကဝိိ ထသလုထမျာပါးအထပခထနရှိလျက။် အားနညး်နွမ်းထဖျာ့လျက။် in a frail state

တယင့်ယင့် ကကဝိိ ၁၊ထနှးထကးွစာွ။ ၂၊အသကံိုရညှလ်ျားစာွဆဲွလျက။် slowly

တယိုင်ယိုင် ကကိ ၁၊လှုပ်ရာှးပခင်းပဖင့် ယမ်ိးယိုင်ထစသည။် ၂၊ကိုယက်ိုမထိေန်းနုိင်ပဲ လှုပ်ယိုင်သည။် sway

တယိုင်းယိုင်း ကကိ မတညမ်ငငိမ် တမ်ိးထစာင်းလှုပ်ရာှးသည။် deviate

ကကဝိိ ရင်ှးလင်းပပတသ်ား ကွဲပပားစာွ မသမိပမင်ပဲ။ indecisively

ကကဝိိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပတဝ်န်းကျင်၌ တရစဝဲ်ဝဲ သာွးလာလျက။် အပခားတပါးသိုသ့ာွးရန် ထွေကထ်ပါကမ်သပဲိရှိလျက။် loiter

တယမ်းယမ်း၁ ကကဝိိ step

တယမ်းယမ်း၂ ကကိ move/wave

အရှိန်မပပတ ်တပဖညး်ပဖညး် (ပူထလာင်ကကျွေမ်းလျက။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

တထမှာင့်
ထမှာင့်၁ စဉ်

တထမှာင့်
ထမှာင့်၂ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

၁၊ထရာဂါထဝဒေနာတစစ်ုံတစခု်ထကကာင့် ထပျာင်းထခွငငိမ်သကစ်ာွ မျကစ်ပိိတ၍် အာရံုခံစားထနသည။် ၂၊အပ်ိမထပျာ်ပဲလျက ်မျကစ်မိှိတ၍် 
ငငိမ်သကစ်ာွနားထနသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အတအူည။ီ ကဲ့သိ့ု။ သဖွယ။် တမျှ။ "ကန်ုပုတတ်နှုန်း၊ တိ့ုတထတမှွာ၊ သမီဆံုးထက၊ ပပညလံု်းပုပ်မည်"(ထကာ်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တမျှဉ်း
သကသ်ာ စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ရုိင်းပျပခင်းမရှိပဲ) ယဉ်ထကျးသမ်ိထမ့ွထသာ အမူအရာ။ န့ဲွထနှာင်းထပျာ့ထပျာင်းထသာ ကိုယထ်နဟန်ထေားပဖင့် (သာွးလာလျက်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တထယာင်တ
လည် စဉ်

တ
ထယာင်ထယာင် စဉ်

(ထပခလှမ်းကို) ကျယစ်ာွလှမ်းသာွးလျက။် စဉ်

တစစ်ုံတစရ်ာဟိုမှသညမှ် ထဝ့ှယမ်းလှုပ်ရာှး၍ လာသည။် "ဆင်နှာထမာင်း၊ ထမျှာ့၊ ကကျွေတ ်တယမ်းယမ်းလှမ်းလာထရ"။ စဉ်



.

တယမ်ိးတယိုင် ကကိ ထစာင်းင့ဲလှုပ်ရာှးသည။် action

တထယထွချာင်း ကကဝိိ stream

တယှူ းထုိေး န တဇွတထုိ်ေး။ မစဉ်းမစား။ မဆင်မပခင်။ stubbornly

တရကူ န ဝါးဖထယာင်းစသညက်ဲ့သို ့အသားထပျာင်းညံ့ထသာ ဝါးတစမ်ျို း။ bamboo

တရပါ န mattock

တရပျံ ့ ကကဝိိ ထနရာတကာ။ အနံှအ့ပပား။ everywhere

န abundant

ကကဝိိ intermix

တရား န sermon

တရားကိုယ် န လုိရင်းသထဘာ။ theme

တရားကျ န သထံဝဂရသည။် remorse

တရားခံ န ပပစမ်ှုကျူးလွန်ပခင်းထကကာင့် တရားစွဲဆုိခံရသ။ူ respondent

တရားချ ကကိ ဆုိးထချထကာင်းထချ ပုိင်းပခား၍ သပိမင်လာထအာင် ထပပာပပသည။် preach

တရားခွင် န တရားအဆံုးအပဖတထ်ပးထသာထနရာ။ courtroom

တရားစကား န ၁၊တရားထတာ်၌ အကျုံးဝင်ထသာစကား။ ၂၊တရားအမှုအခင်းများနှင့်ဆုိင်ရာ စကား။ homily

တရားစာ န တရားထတာ်၌ အကျုံးဝင်ထသာ စာ။ sermon

တရားစွဲ ကကိ ပပစမ်ှုအတကွ ်တရားလုိက တရားရံုးတင်ွ အမှုလုပ်သည။် litigate

တရားဆုိင် ကကိ အမှုသညတ်ို ့တဖကဖ်ကက် အရှံုးမခံပဲ တရားသကူကးီထရှ ထ့မှာကတ်င်ွ အငပိုင်အဆုိင်ထပပာဆုိသည။် contest a legal suit

တရားဆုိင်ဖက် န အမှုသညတ်ိုနှ့စဦ်း တရားရံုးတင်ွ အမှုဆုိင်ဖကပ်ဖစသ်။ူ plaintiff

တရားဆုိ ကကိ တရားရံုးတင်ွ တရားငပိုင်ဆုိင်သည။် contest a legal suit

တရားတထပါင် န တရားအမှုအခင်းများနှင့်သကဆုိ်င်သမျှထသာ အရာ။ affairs

တရားတပ္ပါယ် န တရားအမှုအခင်းများနှင့်သကဆုိ်င်သမျှထသာ အရာ။ affairs

တရားတွိ့ ၁ ကကိ အမှုပဖစသ်ည။် lawsuit

တရားတွိ့ ၂ ကကိ တရားအားထုေတထ်သာအခါ တစခ်ါတစရ် ံမထတွ က့ကုံဖူးထသးထသာ တရားထူေးတစခု်ခုကို ထတွ ပ့မင်သည။် meditate

တရားထုိေင် ကကိ ကမ္မဌာန်းတရား အားထုေတသ်ည။် meditate

တရားနာ ကကိ တရားထဟာသညက်ို နာကကားသည။် နားထထောင်သည။်

ကကိ တရားသထဘာနှင့် ညညီတွသ်ည။် validity

တရားပုိင် န တရားအမှုအခင်းများကို စရီင်ဆံုးပဖတနုိ်င်ခွင့် ရှိသ။ူ jurisdiction

တရားပျက် ကကိ ထစာင့်ထရာှကထိ်ေန်းသမ်ိးရမည့် ကျင့်ဝတမ်ျားကို မထိေန်းသမ်ိးမှုထကကာင့် ပျကက်ကွသ်ည။် break rules of conduct

တရားငပိုင်၁ ကကိ တရားရံုးတင်ွ တရားငပိုင်ဆုိင်သည။် defendant

စဉ်

ထလးငမိုပ့မစ်(ထချာင်း) လကတ်ကတ်စခု်၏ အမည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထပါကတ်းူကဲ့သိ့ု သစတ်ုံးထလှကို ထွေင်းရာ၌အသုံးပပုထသာ ကရိယိာတစမ်ျို း။ အရုိးရညှတ်ပ်ထေားထသာ ပဲခွပ်ကကးီတစမ်ျို း။ တစံညး်။ 
"စးူထဆာကတ်ရပါ၊ တထဇာင်ထလာင်ပူ၊ သမံှိုကစ၊ မကျန်ရထအာင်"(ထွေန်းတိ)။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တရာ့တဖါ
သာ၁ (ဥပစာ) များပပားထသာအထရအတကွ။် စဉ်

တရာ့တဖါ
သာ၂ ၁၊အမျို းမျို းအထထွေထထွေ (လူမျို းစုံ) ထရာထနှာပါဝင်လျက။် ၂၊ထရာလံုးယကှထ်ထွေးလျက။် စဉ်

၁၊ပမတစ်ာွထဟာထဖာ် စကားထတာ်။ ၂၊မှုခင်းဆုိင်ရာ၊ ဓမ္မသတ၊် ရာဇဝတ။် "ဓမ္မသတ္ံတ၊ တရားစကားကို၊ သထုဏာတ၊ု နာယူ
နားထထောင်မှတသ်ားကကရမညပ်ဖစသ်ည်"(ဒိေဌာ)။ ၃၊မှန်ကန်ထသာအမှု။ မျှတထသာအမှု။ ၄၊အကျို းသကထ်ရာကထ်ကကာင်းထပပာဆုိ
ထသာ စကား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

listen to a religious 
sermon စဉ်

တရားနညး်
လမ်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

တရားငပိုင်၂ န အမှုသညတ်ိုနှ့စဦ်း တရားရံုးတင်ွ အမှုဆုိင်ဖကပ်ဖစသ်။ူ plaintiff

တရားပဲွ န ၁၊တရားထဟာရန် ကျင်းပထသာအခန်းအနား။ ၂၊ကန်ထတာ့ပဲွ။ preach

တရားဖက် န တရားကို ကျင့်ကကအံားထုေတသ်။ူ တရားကိုထစာင့်ထိေန်းသ။ူ တရားကို နှစလုိ်ကကသ။ူ train

တရားပဖစ် ကကိ တရားလုိ၊တရားခံတိုအ့မှုပဖစသ်ည။် serenade

တရားမမှု န prosecute

တရားမရံုး န တရားမမှုကို အဆံုးအပဖတထ်ပးထသာ ရံုး။ court of law

တရားမ့ဲ ကကဝိိ ၁၊အထကကာင်းမ့ဲသကသ်က။် ၂၊မိမိ၏အလုိနှင့် နှိုင်းယဉ်ှစာနာမှုမရှိထသာအားပဖင့်။ lack fairness

တရားမှန်လုိ ကကိ တရားသပဖင့် စရီင်ဆံုးပဖတမ်ှုကိုလုိလားသည။် lawsuit

တရားမျှတမှု ကကိ တစဦ်းနှင့်တစဦ်း ထလျာ့ပခင်းသာပခင်းမရှိပဲ သာတညူမီျှမှုရှိသည။် fair

တရားရ ကကိ ၁၊သသံရာထဘးကို ထိေတလ်န်ပ့ခင်းပဖစသ်ည။် ၂၊တရားသထဘာကို သရိှိနားလညနှ်လံုးသင်ွးမိသည။် repent

တရားရာှ ကကိ တရားကျင့်ကကအံားထုေတသ်ည။် train

ကကဝိိ lack fairness

တရားလမ်းကျ ကကိ တရားသထဘာနှင့် ညညီတွသ်ည။် equitable

တရားလုိ၁ န အမှုအခင်းအတကွ ်တရားစွဲဆုိသ။ူ plaintiff

တရားလုိ၂ န တရားနှင့်အည ီဆံုးပဖတခ်ျကက်ို သထဘာကျ နှစသ်ကသ်ည။် complainant

တရားလွန် ကကိ အတိုင်းအဆထေက ်များစာွ ထကျာ်လွန်သည။် အလွန်အကကျွေပံဖစသ်ည။် overstep

တရားဝင် ကကိ ဥပထဒေထဘာင်အတင်ွး အကျုံးဝင်သည။် encompass

တရားသပဖင့် ကကဝိိ တရားနှင့်ထလျာ်စာွ။ တရားနှင့်ညညီတွစ်ာွ။ fair

တရားသကူကးီ န အမှုအခင်းကို အဆံုးအပဖတထ်ပးထသာ သ။ူ judge

တရားသီ န မုချ။ ကန်ိးထသ။ ဧကန်။ certainly

တရားသလီမတ် ကကိ acquitted

တရားသျှင် န တရား၏သထဘာသဘာဝ လုိအင်ဆန္ဒ အလံုးစုံရရှိသ။ူ ပပည့်ဝသ။ူ unreservedly

တရားထဟာ ကကိ preach

တရုရု၁ န အဆကမ်ပပတထ်ပပာသ၊ံပမညသ်စံသည။် buzz

တရုရု၂ ကကိ regretted

ကကိ repine

တရူးရူး ကကဝိိ vehemently

တထရးထရး ကကိ အပဖစအ်ပျကက်ို ပပန်လညထ်တးွထတာသည။် ထအာကထ်မ့သည။် memory lane

တရရဲဲ ကကိ implacable

တရယခ်ျင်း ကကဝိိ ရယထ်မာဖွယရ်ာအထနပဖင့်။ ရယရ်မင်ထပျာ်ပမူးစာွ။ laugh/amusing

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ရာဇဝတမ်ှုမဟတုထ်သာ) နှုတပ်ဖင့်ကျူးလွန်မှုစထသာ ထငွထရးထကကးထရး၊ အထမွအနှစက်စိနှ္င့် သကဆုိ်င်သည့် တရားစွဲဆုိမှု။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တရား
လကလ်မတ်

မှန်ကန်မှုသထဘာတရားကို လမဲဖယင်ပီး ပပုမူ ကျင့်ကကလံျက။် "တရားလကလ်မတ်-ငှကထ်တာင်ကကျွေတ၊် ဝဋ်နှင့်မကင်း
ငပီး"(သထံပါက်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(တရားလုိဖကမှ်) အကိုးအကားခုိင်လံုမှုမရှိသပဖင့် အငပီးအပုိင်လမတလုိ်ကသ်ည။် စဉ်

စဉ်

၁၊ပမတစ်ာွထဟာထဖာ်တရားထတာ်ကို ထဟာကကားသည။် ၂၊သတူစပ်ါး သထဘာထပါကန်ားလညထ်အာင် အထကကာင်းအကျို းတိ့ုနှင့်
လုိကထ်လျာစာွ ထပပာပပသည။် စဉ်

စဉ်

စတိနှ်လံုးထကကကွဲဝမ်းနညး်ပခင်းပပင်းစာွခံစားရ၍ နှုတမှ်ရညရ်တွဆုိ်ပမညတ်မ်းသည။် "ဆိပ်ကမ်းမပမင်၊ ပင်လယပ်ပင်၌၊ ဘယတ်င်ွ
ဘယသ်ိ့ု၊ ထရာကတ်ိ့ုသနညး်၊ အသညး်ထကကလု၊ တရုရုနှင့်"(ထောနု)။ စဉ်

တ,ရူ
တ,သလွမ်းဆွတသ်ည။် ဆုိပမညတ်မ်းတသည။် "မှိုင်ထတတွ,ရူ၊ လွမ်းပူစတိဆ်ာ၊ အသညး်နာ၍၊ ထမျှာ်ထခါ်တမ်းတ၊ ထနငပီးမှ
လျှင်"(ထရးှထံုေး)။ စဉ်

၁၊အရှိန်အဟန်ုပပင်းစာွ။ မပပတမ်လပ်။ ဆကက်ာဆကက်ာ(ထရစးီဆင်းသည်)။ စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ)ရန်ငငို းထေားမှု၊ စတိန်ာကျညး်မှု၊ စတိမ်ထကျနပ်မှု၊ အခဲမထကျ မထပပထပျာကနုိ်င်ပဖစသ်ည။် "စတိမ်ထကျနပ်ပဖစထ်တအတကွ ်
သတဖ့ုိ်တရရဲဲ"။ "သမူျားပစည္း်ဥစာ္ကို လုိချင်တကမ်ကထ်တအတွက ်ခုိးဖ့ုိတရရဲဲ"။ "လုဖ့ုိတရရဲဲ၊ စားဖ့ုိတရဲရဲ" စသည။် စဉ်

စဉ်



.

ကကဝိိ ရယရ်မင်မှုပဖစသ်ည။် သထဘာကျ၍ နှစလုိ်ဝမ်းသာမှု ပဖစသ်ည။် rejoice

တထရာ န violin

တထရာ် န အကိုင်းအခကအ်ပ်ုဆုိင်း၍ အသးီလံုးငယမ်ျားကို ထဗါင်ဗင်ထဖါကရ်ာတင်ွ အသုံးပပုသည့် ပင်ထစာကပ်င်တစမ်ျို း။ ပမရာပင်။ tree

တထရာ်ညို န grewia

တရကရ်က် ကကိ apprehension

တရစ် ကကိ encroach

တရစတ်ပတ် ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာ၏ အနီးအပါးတင်ွ ထဝ့ဝုိကလှ်ည့်ပတ၍်ပဖစထ်စ။ လူးလာတုံထ့ခါက၍်ပဖစထ်စ သာွးလာသည။် ရစသ်သီည။် loiter

တရစရ်စ် ကကိ attached

တရုိင်ရုိင် ကကဝိိ veiled

တရုိင့်ချင်း နဝိ lavishly

တထရာက၁် ကကဝိိ until

တထရာက၂် ကကဝိိ arrive/approach

ကကဝိိ repeat

န အဆကမ်ပပတ ်ထပပာသ၊ံပမညသ်၊ံတန်ွသစံသည။် continuous

ကကိ အသမံျားစာွ ပမညသ်ည။် ဆူညသံည။် sound/clamorousness

ကကဝိိ flycatcher

တရပ်ိရပ်ိ ကကဝိိ quickly/continuous

တရုတ် န တရုတလူ်မျို း။ chinese

တရုတရု်တ် ကကဝိိ လူအများ မငငိမ်မသက ်လှုပ်ရာှးသာွးလာလျက။် unreason

တရုတပဲ်သးီ န အသးီထတာင့်ထူေပွ၍ နူးညံ့ထသာအသးီစား အနွယပ်င်ပဲတစမ်ျို း။ bean  

တရုတမ်င်းစာ န အဆူးရှိ၍ ထဂွးသးီထလာကခ်န်က့ကးီ၍ လံုးထချာထချာအသးီသးီသည့် ပင်ထစာကတ်စမ်ျို း။ bean  

တရမံစဲ ကကဝိိ တရမံပပတ။် အငမဲတမ်း။ always

တရံုရံု၁ န vaguely

တရံုရံု၂ ကကဝိိ flycatcher

တရုန်းရုန်း ကကဝိိ blatancy

တရုိးရုိးတရရဲဲ ကကဝိိ အထရာင်အလျှလံှုပ်ရာှး ထတာကပ်လျက။် shine

တရွ့ ရွ့ ၁ ကကိ အသာအယာနင်းကက၍ လှုပ်ရာှးပပုမူသည။် ထပါ့ပါးသကွလ်ကစ်ာွ လှုပ်ရာှးသည။် tingling

တရွ့ ရွ့ ၂ ကကိ frisky/forward

တရွိ့ တရွိ့ ကကိ မူလထနရာမှ တထနရာရာသို ့ဦးတညထ်ရွ လ့ျားသည။် destination

တရွိ့ ရွိ့ ကကိ forward/destination

တရယခ်ျင်းတ
မူးချင်း စဉ်

ထုိေးတပံဖင့်ထုိေးတးီရထသာ ကကို းတပ်တရူယိာတစမ်ျို း။ "အန်ုးသးီခံွထူေ၊ ထကကာင်ရကီိုကကက၊် တထရာတဆုိံ၊ ဟန်နန့်နှကထ်က၊ ကျးီရုပ်
ငှကနှ်င့်"(တိုက်)။ စဉ်

စဉ်

အထခါကက်ိုထခါင်းထလျှာ်ရာတင်ွ အသုံးပပုရထသာ ချုနွံယပ်င်။ "မိမိတိ့ုဂဟဇာပွင့်ရာအရပ်သိ့ု သာွးငပီးလျှင် တထရာ်ညို  ကင်ပွန်းတိ့ုပဖ
င့် ဦးထခါင်းထဆးမဂမင်္ဂလာ ပပုကန်ုရာသည်"(သကကမင်္ဂန်စာ)။ စဉ်

(ဥပစာ) င့ဲညာှထထောကထ်ေားစရာ တစခု်ခုအတကွ ်စိုးရမ်ိထကကာင့်ကကသည။် ပူပင်ထသာကထရာကသ်ည။် "မခွာရကရ်က ်မညာှဖမှာ 
အနီခက်"(ပံု)။ စဉ်
၁၊ပပစမှ်ားသည။် ၂၊ထိေပါးပုတခ်တထ်ပပာဆုိသည။် မထလးမခန့်ပပုမူသည။် "နှပ်ချးီပခူလ့ုိ၊ လူမပဖစခ်င်၊ အညစအ်ထကကး၊ အတန်တန်
ကို၊ ခံကာထမွးလညး်၊ ထကျးဇူးတရစ၊် ငယက်ပင်ထလ၊ ကကင်အချစက်ို၊ ---တမ်ိထကာထကျးဇူး" (ပန်း)။ "သကက်ကးီတရစ၊် 
သကင်ယပ်ပစ်"(ပံု)။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တစစ်ုံတစခု်ကို လုိချင်သည့်အတကွ ်(မထပပာမဆုိဝ့ံ၍) အထဝးသိ့ုခွာမသာွးပဲ အနီးတဝုိကတ်င်ွ လှည့်ပတ၍်ထနသည။် 
တစစ်ုံတစရ်ာကို ခံုမင်တယွတ်ာသည။် စဉ်

သစပ်င်သစရ်ကွစ်သညတ်ိ့ုသည ်ထူေတပ်စာွအပ်ုဆုိင်းလျက။် "သစထ်တာမှာ-ငခိုင်ငခိုင်၊ တရုိင်ရုိင်၊ ဆီးနှင်းထကဝီဝီ-မှိုင်းရရီ၊ီ ထဇာင်
ပင်ကထလ၊ ဂနုိင်ထတာမှာ၊ သာယာဝမ်းနညး်ဖွယ်"(ဓမ္မက)။ စဉ်

သိုကင်မိုကတ်င့်တယထ်လျာကပ်တထ်သာ။ ထဝဆာငမိုင်ဆုိင်ထသာ။ "ထအထညာင်ပင်ကကးီ အခကအ်လကတ် ိတရုိင့်ချင်း"။ စဉ်

၁၊တစစ်ုံတစခု်သိ့ု သာွး၍ ပပန်ထရာကသ်ည့်တိုင်ထအာင်။ "ငါ စျးီကတထရာကထ်စာင့်နီ"။ ၂၊အပင်၊အခက်၊အလကသ့ုိ် ထရာကသ်ည်
အထိေ။ "တပင်သရက၊် အခကတ်ထရာက၊် နဝဂမင်္ဂထလ၊ ကိုးတန်ထကာကလ့ုိ်"(ထမျာက်)။ စဉ်

တစစ်ုံတစခု် သာွးလုိရာသိ့ု ချဉ်းကပ်မိသည့်တိုင်ထအာင်။ ဆုိကထ်ရာကသ်ည့်တိုင်ထအာင်။ "အပုပ်အန့ံ၊ သထူသထုေတလ့ုိ်၊ ဖုတပ်မှပ်နံှ
သည၊် သဿုာန်တထရာက၊် ငမိုလ့ညခ်ျာက၊ ထခခကာလှမ်းထက၊ လမ်းတထလျှာကမှ်ာ"(ပန်း)။ စဉ်

တထရာက်
ထရာက၁် အဆကမ်ပပတ။် ဆကက်ာဆကက်ာ (ထပပာသည၊်ပမညသ်ည၊်တန်ွသည်)။ စဉ်

တထရာက်
ထရာက၂် စဉ်

တထရာင်း
ထရာင်း၁ စဉ်

တထရာင်း
ထရာင်း၂ (ယင်ထကာင်စသညတ်ိ့ု) အုံဖ့ဲွပျသံန်းနားထနလျက။် ၂၊"ယင် တထရာင်းထရာင်း ပျနီံထရ"။ စဉ်

လျင်ပမန်စာွ။ အဆကမ်ပပတ ်(တရပ်ိရပ်ိ) သာွးလျက။် "သထဘမင်္ဂာ တရပ်ိရပ်ိလားနီထရ"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မထသးမကွဲ အထဝးကကကားရထသာ အသမံျို း။ "ထလယာဉ်ပျတံရံုရံု ပမညသ်ကံကားရထရ"။ စဉ်

(ယင်ထကာင်စသညတ်ိ့ု) အုံဖ့ဲွပျသံန်းနားထနလျက။် စဉ်

၁၊ဆူဆူညညံ ံသာွးလာလှုပ်ရာှးလျက။် "က,ပပန်ကန်ုထေ၊ နန်းလံုးပခုထံက၊ ရုန်းရုန်းတးီများ၊ ငပီးနီကကလ့ုိ"(နရဒေ)။ ၂၊(အသံ) 
ဆူညထံအာင် ရုိကခ်တတ်းီလျက။် "စညသ်ရုိံကက်ျို း တရုန်းရုန်းလျှင်"(ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်
၁၊လူးလွန့်သည။် မငငိမ်မသကပ်ဖစသ်ည။် "ဝမ်း၌ခုိထန၊ သားသထန္ဓကို၊ ဖွားမညက်ာလ၊ တရွ့ ရွ့ ထက၊ ကမ္မဇဝါထယာ၊ သားပုတ္တာ
ကို၊ လုပ်ထဆာင်ပငားလ့ုိ"(ပဒုေမ္မ)။ ၂၊တပဖညး်ပဖညး် ထရှ့သိ့ုထရွ့လျားသည။် "အထကကာင်းဆုိးစ၊ွ တရွ့ ရွ့ နှင့်၊ ရကမ်ျှမလညး်၊ ငါ
သားငယက်ို၊ ငမီမှာလမဲသတ၊် သွီးဖျင်ဖျင်နှင့်၊ ရုိးပခင်ပွတလ့ုိ်"(နာရဒေ)။ စဉ်

စဉ်
မူလထနရာမှ တထနရာရာသိ့ု ဦးတညထ်ရွ့လျားသည။်"ထပပာတုံထလထက၊ ပပည့်ထမလိမ္မာ၊ တရွိ့ ရွိ့ လှမ်း၊ ရှိစခန်းကို၊ ကကည့်စမ်းပါ
ထသာ်"(ထကာ်)။ ၂၊တပဖညး်ပဖညး် ထရှ့သိ့ု ထရွ့လျားသည။် "တရွိ့ ရွိ့ ထက၊ ချခိျပိါးပါး၊ ထပမာင်းကန်ထပါင်ကို၊ ထယာင်လ့ုိလား
ထက"(မုိး)။ စဉ်



.

တရွံရ့ွံ ့ ကကိ ၁၊မငငိမ်မသက ်ကကချညနိ်မ့်ချည ်လှုပ်ရာှးသည။် ၂၊ကိုယခ်န္ဓာကို အတန်ငယတ်န်ွခ့ါ လှုပ်ရာှးသည။် curled

တရှုပ်ရှုပ် န sob

တရမင်ပျပျ နဝိ ကိုယစ်တိလ်န်းဆန်းကကညလ်င်ထသာ။ fresh

တရမင်ရမင် ကကဝိိ နှစသ်ကက်ကညနူ်းဝမ်းထပမာကဖွ်ယပ်ဖစသ်ည။် elatedness

တရမပ်ရမပ်၁ ကကဝိိ အလွန်ပါးလျစာွ။ ချပ်ရပ်စာွ။ skinny

တရမပ်ရမပ်၂ နဝိ နူးညံ့ပါးလမာထသာ။ gauzy

တရမမ်းရမမ်း နဝိ အရညသ်ကွသ်ကွပ်ါ၍ ထပျာ့အထိသာ။ အရညရ်မမ်းစိုထသာ။ အရညစ်ိုရမဲ ယိုကျထသာ။ juiciness

တလကကမ်း ကကဝိိ အင်ကကးီအားကကးီနှင့်။ အပပင်းအထေန်။ dominant

တလစပ် ကကဝိိ မပပတမ်လပ်။ အဆကမ်ပပတ။် continuous

တလပတ် ကကဝိိ စညး်မ့ဲ၊ကမ်းမ့ဲ။ illegally

တလလ ကကဝိိ nake

တလဟာ န အကာအကယွမ်ရှိထသာ ထနရာ။ ဟင်းလင်းအပပင်။ void

တလထဟာ ကကဝိိ အဆကမ်ပပတ။် အတားအဆီးမရှိ။ မရပ်မနား။ non stop

တလဟင်း န အကာအကယွမ်ရှိထသာ ထနရာ။ ဟင်းလင်းအပပင်။ void

တလား န coffin

တလိ့ ကကဝိိ intentionally

တလူးလူး ကကိ ၁၊အခင်းပပင် တစစ်ုံတစရ်ာ၌ ကိုယက်ို အပပန်ပပန်လိှမ့်သည။် ၂၊စန်ွးထေင်းညစထ်ပးထအာင် ပွတတ်ိုကသ်ည။် scrape

န မကကးီလွန်းမငယလွ်န်း၊ မပမင့်လွန်း၊ မနိမ့်လွန်း၊ မယတုမ်လွန်ပဖစထ်သာ အထပခအထန။ moderateness

တထလ န once

တလဲ န အထစမ့ျား၍ အသားနညး်ထသာ အသးီရှိသည့် ပင်ထစာကပ်င်ငယတ်စမ်ျို း။ သလဲပင်ဟလုညး်ထခါ်သည။် pomegranate tree

တလဲလဲ၁ ကကဝိိ မကွဲမပပား။ တမျို းတစစ်ားတညး်။ same

တလဲလဲ၂ ကကဝိိ အကကမ်ိကကမ်ိအဖန်ဖန်။ ထေပ်တလဲလဲ။ repeatedly

တလ့ဲလ့ဲ ကကဝိိ အထရာင်အထသးွကကညလ်င်ရမမ်းသစစ်ာွ။ wearily

တလကက်ျ ကကိ လိမ်လညလှ်ည့်စားမှု ခံရသည။် cheat

တလကခ်ျ ကကိ swindling

တလကလ်က် ကကိ shine

တလင်ပလင် ကကဝိိ impend

တလင်း န Threshing-floor

တလင်းကျို င် ကကိ bedaub

တလင်းခါ န အကကင်းအကျန်မရှိထသာအပဖစ။် အကန်ု။ all   

စဉ်

၁၊အရညထ်သာကရ်ာတင်ွ ခံတင်ွးမှ ပမညထ်သာအသ။ံ ၂၊ရှိုကပ်င့်ငုိထကကးသ။ံ "မျကရ်ညစ်ကက်ို၊ ထရမလကနှ်င့်သတု၊် တရှုပ်ရှုပ်
လျှင်"(ထောနု)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အကအင်္ကျအဝတ ်မဝတပဲ်လျက။် "လီတိုကထ်တ၊ ဝမ်းတလလနန့်မအပ်ိထက့"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊လူထသထကာင်ထေည့်ထသာထခါင်း။ ၂၊လူထသထကာင်ကိုထေည့်၍က,ထသာ (ဆင်ယင်ထေားထသာ) ထခါင်းထသတ္တာ။ (ထခါင်း
တလား)။ စဉ်

(သလိျကနှ်င့် ) မဆင်မပခင်ပဲ ဇွတအ်တင်း။ တမင်သကသ်က ်(လုပ်သည်)။ စဉ်

စဉ်

တလကတ်
လတ် စဉ်

တကကမ်ိ။ တခါ။ တထခါက။် (မကကာထသးထသာ) အချန်ိအခါ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊(တစစ်ုံတစဦ်းအား) လိမ်လညလှ်ည့်ဖျားသည။် ၂၊ဉာဏမ်ျားသည။် စဉ်

(အငမဲတထစ) ထွေန်းလင်းထတာကထ်ပပာင်ထနသည။် စဉ်

တစစ်ုံတစခု်တင်ွ ချတိဆဲွ်ထေားသပဖင့်ထသာ်လညး်ထကာင်း ငငိတယွထ်နသပဖင့် ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ (တွဲလဲွ)တန်းလန်းကျလျက။် စဉ်

၁၊ညညီာပပန့်ကျယထ်သာ ထပမကကွ။် ၂၊ထကာကစ်ပါးစသညန်ယရ်ာထပမပပင်။ ၃၊(ထပမ) ကမ္ဘာအဝှန်း။ "တရာတ့ပါး၊ မဟာဗီွထလ၊ ငမီ
တလင်းမှာ၊ မင်းအများထေက၊် ထပမာကမ်ျားခန့်ခုိင်၊ တန်ခုိးလှိုင်ဗျာ"။ စဉ်

နွားထချး၊ထပမညကတ်ိ့ုပဖင့်နယ၍် (တလင်းကို) ညညီာထအာင်လပ်ုသည။် လိမ်းကျသံည။် စဉ်

စဉ်



.

ကကဝိိ လံုးဝ။ အလံုးစုံ။ အကန်ုအစင်။ all   

တလင်းချင်း န ထတာကထ်ပပာင်ထနထသာအထရာင်။ မီး အထရာင်။ light

တလင်းတက် ကကိ

တလင်းပပင် န smooth

တလင်းပပန် ကကိ

တလင်းပဲွ ကကိ

တလင်းလည် န Thresh-paddy

တလင်းဝင်၁ ကကိ စပါးလုပ်ငန်းခွင်သို ့စတင်၍ဝင်သည။် begin

တလင်းဝင်၂ ကကိ finish

တလင်းသား န none

တလစ် န once

တလုိက် န အတတူက။ွ together

တလုိကတ်ညး် ကကဝိိ တပါတညး်။ တချကတ်ညး်။ အတတူက။ွ together

တလုိင်း၁ န တလုိင်းလူမျို း။ မွန်လူမျို းကို ထခါ်ထသာ အမည။်

တလုိင်း၂ န once

တလုိင်းထမဇူ န vine

တလတ် န moderateness

တလတသ်းီ နဝိ moderateness

တလိန်တတွ၁် န peewit

တလိန်တတွ၂် န vine

တလိန်းထုိေး န none

တလံုတလဲ ကကဝိိ အကကမ်ိကကမ်ိအဖန်ဖန်။ again

တလံုလလ ကကဝိိ ကကို းကကို းစားစား။ အားအန်ထုေတလ်ျက။် လံုလ့ကကးီစာွပဖင့်။ diligently

တလဲွတထချာ် ကကဝိိ ခကျွေတခ်ကျွေတထ်ချာ်ထချာ်။ မှားမှားယင်ွးယင်ွး။ erroneously

တလွတ် န လွတထ်လာကထ်သာ ထနရာအရပ်။ space

တလှပ်လှပ်၁ နဝိ နူးညံ့ပါးလမာထသာ။ ထပျာ့ထပျာင်းထချာမွတထ်သာ။ mashy

တလှပ်လှပ်၂ ကကိ flutter

တလှပ်လှပ်၃ န စတိ၌် နာကျညး်စရာများ တလှုပ်ရာှးရာှးပဖင့် ခံစားရထသာထဝဒေနာ။ palpitations

တလှိုင်လှိုင်၁ ကကဝိိ flycatcher

တလှိုင်လှိုင်၂ န stink

တလင်းခါအတိ်
ခါ စဉ်

စဉ်

စပါးလုပ်ငန်းငပီးစးီသည။် "တလင်းလညး်ပဲွ၊ ပုတလ်ညး်ဆဲွ" (ပံု)။
complete paddy 
production work စဉ်

ထပမညထီပမပပန့်အကကွ။် (တလင်းကဲ့သိ့ု) ညညီာထသာ ထပမအပပင်။ စဉ်

စပါးလုပ်ငန်းငပီးစးီသည။် "တလင်းလညး်ပဲွ၊ ပုတလ်ညး်ဆဲွ" (ပံု)။
complete paddy 
production work စဉ်

စပါးလုပ်ငန်းငပီးစးီသည။် "တလင်းလညး်ပဲွ၊ ပုတလ်ညး်ဆဲွ" (ပံု)။
complete paddy 
production work စဉ်

ထကာကပ်ပန့်ထပါ်တင်ွ ကကျွေနွဲားများကို အကကမ်ိကကမ်ိအထေပ်ထေပ် လှည့်ပတန်င်းနယထ်စသည။် ထကာကစ်ပါးနယသ်ည။် 
တလင်းနယသ်ည။် "ထမာင်းထထောင်းဆန်ဖွပ်၊ တလင်းလညထ်က၊ ထန့မလပ်ထအာင်၊ ရခီပ်ထေင်းထခွ"(ပဋါ)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စပါးလုပ်ငန်းငပီးစးီသည။် "တလင်းလညး်ပဲွ၊ ပုတလ်ညး်ဆဲွ" (ပံု)။ စဉ်

၁၊မဂမင်္ဂလာမထဆာင်၊ လကဆံု်မစားပဲ ရထသာသတူိ့ုမှ ထပါကဖွ်ားလာထသာ သားသမီး။ ၂၊လင်မယားအပဖစ ်မသတမှ်တပဲ်ရထသာ 
သားသမီး။ "လကထ်ဆာင်မစား- တလင်းသား"(ပံု)။ "ကကျွေန်မသည ်အသျှင်မထစပဲ သားထပမးပမင်ထသာ် တလင်းသား
တညး်"(ဓမ္မသတ်)။ စဉ်

တစက်ကမ်ိ။ တစခ်ါ။ တစထ်ခါက။် တစဆ်င့်။ တသးီတပခား။ "ထုိေမှတလစ၊် ပဖစထ်ေတုံပပန်"(ထရးှထံုေး)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

Mon. one of the 
national groups of 
Myanmar seaking a Mon-
Khmer language စဉ်

၁၊တစက်ကမ်ိ။ တစခ်ါ။ တစထ်ခါက။် တထလာ။ ၂၊(မကကာထသးထသာ) အချန်ိအခါ။ "ထမာင်ပဖူ ဂုတလုိင်းက စျးီကိုလားခသထိရ"။ စဉ်

ကကို းကျစ၍် ကကျွေ၊ဲနွားချညရ်န် အသုံးပပုထသာ နွယတ်စမ်ျို း။ (ယင်းနွယက်ို သာွးပွတတ်ိုကရ်န် (တပူံ) လုပ်၍လည်း အသုံးပပုကက
သည။်) စဉ်

မပမင့်လွန်း၊မနိမ့်လွန်းထသာ အရာ။ အလယအ်လတ။် ပင်ထေကဝ်က။် "ပင်ထပါ်တလတ၊် ကျပ်ရပ်ကျပ်ရပ်၊ ဇရကပ်မည်သ၊ံ ကကားပပန်
လတထ်တ"(ထတး)။ စဉ်

၁၊မကကးီလွန်း၊ မငယလွ်န်း အလယအ်လတပ်ဖစထ်သာ။ (စပါးဆန်စသညတ်ိ့ုတင်ွလညး်) အရင်းသးီ၊တလတသ်းီ၊အဖျားသးီဟ၍ူ 
သုံးမျို းသုံးစား ခဲွထေားသည။်) ၂၊(လူငယနှ်င့်လူကကးီအကကား) လူရယွလူ်လတပ်ဖစထ်သာ။ စဉ်

'တလိန်တတွ်'ဟ၍ူ ပမညတ်န်ွတတ်ထသာ လွင်တးီထခါင်ငှကတ်စမ်ျို း။ တစတ်းီတးူငှက။် စဉ်

ဒီေထချာင်းကမ်းစပ်များထပါ်တင်ွ နွယတ်ကထ်နထသာ အပင်တစမ်ျို း။ (ယင်းအပင်၏အသးီမှာ ဗာဒေသီံးနှင့်ဆင်၍ အသးီအရက်ွများ
ကို ဟင်းချကစ်ားရသည။်) ခမွန်သးီ။ စဉ်

(ရခုိင်) ငါးညို ၊့ လကခွ်ာထပခာကစ်ထသာ ငါးတိ့ုကို မုန့်မုန့်ညကည်ကပ်ဖစထ်အာင် ပပုလုပ်ငပီးလျှင် သကသ်ကပ်ဖစထ်စ၊ အားလူးနှင့်
ပဖစထ်စ ထရာထနှာ၍ ဆီနှင့်ထကကာ်ထလှာ်ချကပ်ပုတထ်ေားထသာ (ရခုိင်) အစားအစာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လမင့်ထူေထေားထသာ အလံကဲ့သိ့ု (တလှပ်လှပ်) လှုပ်ရာှးထနသည။် စဉ်

စဉ်

အပုပ်အသိုးအညစအ်ထကကးတင်ွ (ယင်ထကာငစ်သညတ်ိ့ု) အုံဖ့ဲွပျသံန်းထနထသာအားပဖင့်။ စဉ်

မထကာင်းဆုိးဝါး စးူရထှသာ (အပုပ်အသိုး) အန့ံအသက။် စဉ်
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တလှိုင်းလှိုင်း နဝိ many/luxuriantly

တဝ၁ ကကိ satisfied

တဝ၂ စညး် various

တဝ၃ န တစသ်းီတစပ်ခား။ တစမ်ျို း။ separate

တဝ၄ ကကဝိိ exceed

တဝါချင်း န ဝါထသာအဆင်းအထရာင်။ အဝါထရာင်ချညး်သကသ်က။် yellowish

တဝါဝါ၁ န yawn

တဝါဝါ၂ ကကိ yawn

တဝါးဝါး ကကဝိိ ရယထ်မာဖွယရ်ာ အထနပဖင့် ပပင်းစာွရယထ်မာထစမှုပဖင့် ထရာထနှာဖံုးလမမ်းလျက။် laugh 

တဝီတဝက၁် န တစစ်ုံတစရ်ာကို အညအီမျှ နှစစ်ခဲွုထေားသည။် တစစ်။ု ထေကဝ်က။် half

တဝီတဝက၂် န incomplete

တဝီဝီ၁ န burr

တဝီဝီ၂ နဝိ lavishly

တဝီဝီ၃ ကကဝိိ ရပ်နားပခင်းမရှိပဲ၊ ချာချာလညလ်ျက။် ချာလညပ်တ ်လညထ်သာအားပဖင့်။ spin round

တဝဲလညလ်ည် ကကဝိိ non stop/spin round

တဝင့်ဝင့် ကကဝိိ ၁၊မာနတကက်ကကာ မသထိယာင်ထဆာင်ငပီး တစဖ်ကသ်ို ့ဖယသ်ာွးလျက။် ၂၊မာနတကက်ကထနထသာအားပဖင့်။ haughty

တဝင်းချင်း န ဝင်းဝါထသာအထရာင်။ bright

တဝမ်းပူ န

တဝုိးတဝါး ကကဝိိ indistinctly

တဝိှန်းဝိှန်း၁ ကကဝိိ အထရးတကကးီ။ လျင်ပမန်စာွ။ အထဆာတလျင်။ သတုသ်းီသတုပ်ျာ။ quickly 

တဝိှန်းဝိှန်း၂ ကကိ quickly 

ကကိ remembrance

ကကဝိိ အငမဲတထစ။ မပပတမ်လပ်။ ဆကက်ာဆကက်ာ။အစဉ်တစိုက။် တထပဖာင့်တညး်။ တဆကတ်ညး်။ continuous/repeat

တသထဝမတမ်ိး ကကဝိိ အနညး်ငယမ်ျှလဲွထချာ်တမ်ိးပါးပခင်းမရှိဘ။ဲ exact

တသာ၁ စညး် nearly

တသာ ၂ ကကဝိိ သာယာပဖညး်ညင်းစာွ။ softly

တသာတား ကကဝိိ by inches

တသားတညး် ကကဝိိ uniformly

တသထီက ကကဝိိ ကတွက်ာသကီာ။အနညး်ငယက်ာွပခားလျက။်သသီကီထလး။ by inches

တသတီကကီ ကကဝိိ forever

များပပားထသာ။ ထူေထေပ်ထပါများထသာ။ အားကကးီထသာ။ (တသတုင်ပီး တသတု်)။ စဉ်

ထကျနပ်တင်းတမ်ိသည။် ဝလင့်ထရာင့်ရသဲည။် "ထေမင်းတဝစား- ငါးကျပ်"။ (အဝ စားလညး်ဟူ)။ စဉ်

အမျို းကွဲ အထရအတကွထ်ဖာ်ပပရာ၌ သုံးထသာ စကားလံုး။ (တစမ်ျို း၊ တစဖံု်၊ တစလီ်၊ တသးီတပခား၊ တဝစသညပ်ဖင့် အသုံးရှိ
သည။်) စဉ်

စဉ်

များစာွ။ အလွန့်အလွန်။ လွန်ကစဲာွ။ "သရကသ်းီ(အရသာ) တဝထကာငး်ထရ"။ စဉ်

စဉ်

'တဝါဝါ' ပမညထ်သာ အသ။ံ (အပ်ိချင်အားကကးီ၍ တဝါဝါပမည၍် သမ်းသည။်) "ထမျှာ်ကာတမ်းယမ်း၊ တဝါဝါထလ၊ ခါခါသမ်း
လ့ုိ" (ထောနု)။ စဉ်

ပင်ပန်းနွမ်းနယပ်ခင်း၊ အပ်ိချင်ပခင်းတိ့ုထကကာင့် အလုိအထလျာက ်ပါးစပ်ဟ,ကာ (တဝါဝါ) ပပင်းစွာ ထလရှိုကသ်ည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊မပပည့်မစုံပခင်း။ တပုိင်းတစ။ တဝကတ်ပျက။် ၂၊လမ်းခုလတ။် "လမ်းတဝီတဝကရ်ာ ထရာကသ်ထိရ"။ စဉ်

'တဝီဝီ' ပမညထ်သာအသ။ံ "စက်သ ံတဝီဝီပမည်လိ့ု အပ်ိလ့ုိမရ"။ စဉ်

ထဝဆာငမိုင်ဆုိင်ထသာ။ "ချရားထသာ်က၊ ထဒေါနသရဖီ၊ တဝီဝီထလ၊ နှင်းဆီကျကရံု်း"(ထဒွေး)။ စဉ်

စဉ်

ရပ်နားပခင်းမရှိပဲ၊ ချာချာလညလ်ျက။် ချာလညပ်တ ်လညထ်သာအားပဖင့်။၂၊(တစဘ်ဝမှတစဘ်ဝ) သသံရာလညထ်သာအားပဖင့်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

'တ' အက္ခရာ၏ အမည။်
sixteenth letter of the 
Myanmar alphabet စဉ်

(ဤသိ့ုပဖစတ်န်ရာ၏၊ ထုိေသိ့ုပဖစတ်န်ထကာင်း၏ဟု) စတိထ်ထွေပပားလျက။် စတိမ်ဆံုးပဖတနုိ်င်ပဖစထ်သာအားပဖင့်။ သိ့ုထလာသိ့ုထလာ။ စဉ်

စဉ်

သတုထ်ပခတင် လျင်ပမန်စာွသာွးလာသည။် ထပပးသကဲ့သိ့ု ထလျှာကသ်ည။် "ထမာင်ကကးီအထရးတကကးီ တဝိှန်းဝိှန်း ရံုးကိုလားခထရ"။ စဉ်

တ,သ
တမ်းတထအာကထ်မ့သည။် ခမကဟ်ထပပာဆုိသည။် "သားကိုပမင်ချင်၊ လင်ကိုတ,သ၊ ကကးီဗျာယထကကာင့်၊ ထသာကလညး်ပုိ"(ပဒုေမ္
မ)။ စဉ်

တသမတ်
တညး် စဉ်

စဉ်

ဆဲဆဲ၊နီးနီး၊လုနီးပါးစထသာတစစ်ုံတစခု်ထသာပဖစပ်ျကမ်ှုသထဘာသိ့ုသကထ်ရာကနုိ်င်ထသာအထပခအထနကိုပပရန်ကကထိနာက၌်စပ်၍သုံး
ထသာစကားလံုး။``သဖ့ုိီတသာလုိထရ၊လူးကျဖ့ုိတသာလုိထရ၊ထရာကဖ့ုိ်တသာလုိထရ´´စသညပ်ဖင့်သုံးသည။် စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ပဖစပ်ျကရ်န်အလွန်နီးကပ်ထကကာင်းကိုထဖာ်ပပလုိရာ၌သုံးထသာစကားလံုး။``သဖ့ုိီတသာတားထရ၊လူးကျဖ့ုိတသာတား
ထရ၊ထရာကဖ့ုိ်တသာတားထရ´´စသညပ်ဖင့်သုံးသည။် စဉ်

တစပ်တညး်။ ညတီညတွတ်ညး်။(မကွဲမပပား)တစထ်ေပ်တည်း။ စဉ်

စဉ်

အသကထ်ေကဆံု်း။အသကထ်သဆံုးသည့်တိုင်ထအာင်။တသကလံု်း။"လင်မယားနှစထ်ယာက ်တသတီကကနီီလားခထရ"။ စဉ်
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ကကဝိိ exceed/specially

တသးီတမ ကကဝိိ အထူေးတလည။်တကးူတက။ specially

တသးီတမန် ကကဝိိ purposely/specially

တသသဲဲ ကကဝိိ rambunctious

တသဲ့သဲ့ ကကဝိိ လူအများအပပားသာွးလာလှုပ်ရာှးလျက။် come and go

တထသာထသာ ကကဝိိ rambunctious

ကကဝိိ miss

ကကိ think

တသင်းချင်း နဝိ ထမမးကကို င်ထသာအနံရ့ှိထသာ။ရနံထ့ကာင်းလမမ်းပျံထ့သာ။ smell sweet

ကကဝိိ rambunctious

န none

တသတုသ်တု် ကကိ ထလ ညင်သာစာွ အဆကမ်ပပတတ်ိုကခ်တသ်ည။် zephyr

တသန ့ခ်ျင်း နဝိ အညစအ်ထကကးကင်းစင်ထသာ။စင်ကကယသ်န ့ရ်င်ှးထသာ။ clean

တသန ့တ်ပပန ့် နဝိ သပ်ရပ်စင်ကကယထ်သာ။ shipshape

တသန်းသန်း ကကိ forget

တသန်ိကကးီ ကကဝိိ continuous

ကကဝိိ continuous

တသန်ုသန်ု ကကိ မထကျမချမ်းပဖစပ်ခင်းထကကာင့် မျကနှ်ာမကကညမ်လင်ပဖစသ်ည။် bleak

ကကိ indeterminately

ကကဝိိ တဆကတ်ညး်၊တစပ်တညး်၊တထပဖာင့်တညး်၊တသားတညး် ထပဖာင့်မတစ်ာွ။ attendant

နဝိ တစမ်ျို းနွယတ်ညး်မှ ဆင်းသကလ်ာထသာ ။ မျို းနွယရ်င်းချာပဖစထ်သာ။ relative

တသွီးတညး် နဝိ တစမ်ျို းနွယတ်ညး်မှ ဆင်းသကလ်ာထသာ ။ မျို းနွယရ်င်းချာပဖစထ်သာ။ relative

တသယွတ်ညး် ကကဝိိ အကကားအလပ်မရှိထအာင် ဆကက်ာဆကက်ာ စတီန်းလျက။် တတန်းတညး်။ repeatedly

ကကဝိိ အများကကးီ။ ဆကက်ာဆကက်ာ တန်းစလီျက။် line up

တသကွသ်ကွ် ကကဝိိ flow

တသင်ွသင်ွ ကကဝိိ flow

တသတွသ်တွ် ကကိ ထလပဖညး်ညင်းစာွ တိုကခ်တသ်ည။် zephyr

တသန်ွးတညး် ကကဝိိ flow

ကကဝိိ cry

တသျှပ်ချင်း၁ ကကဝိိ rash

တသးီတ
ထဆာင်

သာမန်ထေကပုိ်လွန်စာွ။ထူေးထူေးပခားပခားသးီသန့်။အထူေးတလည။်တကးူတက။"ဆရာထတာ်ဘရုားကုိ တသးီတထဆာင် ပင့်ထဆာင်ဖ့ုိ
လာပါထရဘရုား"။ စဉ်

စဉ်

အထူေးတလည။်တမင်တကာ။တမင်သကသ်က။်အထကကာင်းမ့ဲသကသ်က။်"တသးီတမန်၊နစန်ာရန်ကို၊ကကပံါထရလား၊ထမ့ကကင်သူ
ထလ၊လူမင်းသားထလ"(စဇိယ)။ စဉ်

ဆူဆူညညံ။ံလှုပ်လှုပ်ရာှးရာှး။အများအပပား။"ထလာင်းရာဇာမူ၊ချထီလထရမစက၊်သခံမကမ်စ၊ဲတသသဲနှဲင့်"(ရခုိင်ကာ)။"ထရာင်းသူ
ဝယသ်၊ူသသဲဆူဲေထအာင်၊ရင်ှလူအများ စဉ်

စဉ်

ဆူဆူညညံလံှုပ်လှုပ်ရာှးရာှး၊အများအပပား။"ကခုန်သညတ်ထသာထသာ၊တိုကထ်မာင်းထကျာ်၍၊သဝံါငခိမ်းထမာင်းထဟာလျက်"(ထဒေး
ဝန်း)။"တထသာထသာထေမင်းထထောင်၊လှိုင်ဂူထွေတထ်ေား၊ဘုရားပါးထရာကထ်အာငတ်ညး်"(ဥဂ္ဂါပျံ)။ စဉ်

တသကသ်က ်
၁

မပပတမ်လပ်ထအာကထ်မ့တ,သလျက။်"အပါးနီထက-တပခကပ်ခက၊်အဝီးနီထက-တသက်သက်"(ပံု)။"လင်သကနံှ်ထကကာင့်၊လွမ်း
ဟန်စတိပ်ျက၊်တသကသ်ကနှ်င့်"(ထွေန်းတိ)။ စဉ်

တသကသ်က ်
၂

သိ့ုထလာသိ့ုထလာဆင်ပခင်စဉ်းစားသည။်ထတးွထတာသည။်"မထနသာထအာင်၊ထပမမှာလူးပျာ၊ရူးကာပဖတလ့ုိ်၊ငုိလတင်ပီးခါ၊
တသကသ်ကနှ်င့်၊တကွပ်ခင်းရာက"(ရာမ)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

တ
ထသာင်းထသာင်း ဆူဆူညညံ။ံအများမပပား။"မိခင်နှင့်မူ၊များပပညသ်တူိ့ု၊ဆုယထူတာင်းထက၊တထသာင်းထသာင်းထလ"(ထောနု)။ စဉ်

တ,သတ်
စာထရးရာတင်ွ`တ´၏အသမံထပါ်ထစဘ ဲ`တတ၊်တတိ၊်တတု်´ရထစရန် `တ´ဗျညး်အထပါ်အသတ်( - ် )လက္ခဏာကိုထေည့်
ပခင်း။`တ´ဗျညး်ပဖင့်အသတပ်ပုပခင်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အာရံုသပိခင်းမှကင်းကာွသည။်အမှတမ်ရပဖစသ်ည။်သတထိမ့သည။်မှတဉ်ာဏထ်လျာ့ပါးသည။်အပ်ိထပျာ်ခုိက ်အာရံုထရာကရ်ာ
လှုပ်ရာှးအသထွံေက၍် ပပုမူထပပာဆုိသည။်"ဟစထ်အာ်ထယာင်ယမ်း၊တစသ်န်းသန်းနှင့်၊အမှန်းမသ၊ိမချကိိုယမှ်ာ၊ခကျွေးီကကးီပဖာ၍"(ပဉ္
ဘတု်)။ စဉ်

ဆကက်ာဆကက်ာ စတီန်းလျက။်အများကကးီ။ "လူတ ိတသန်ိတတန်းကကးီ ရပ်နီကတထ်တ"။ စဉ်

တသန်ိတတန်း
ကကးီ ဆကက်ာဆကက်ာ စတီန်းလျက။်အများကကးီ။ "လူတ ိတသန်ိတတန်းကကးီ ရပ်နီကတထ်တ"။ စဉ်

စဉ်

တသာွးတညး် 
၁

အမျို းအစား၊အသင်ွ သဏာ္န် ၊သထဘာတရား စသညတ်ိ့ု မကွဲမပပားပဖစသ်ည။်အထနအထေား မကွဲ မကာွပဖစသ်ည။်တညူသီည။် 
တစမ်ျို းတညး်ပဖစသ်ည။်"ဘယဘ်ာသာပဖင့်၊ထေားခ့ဲပါလညး်၊စာထဲေရှိထပ၊တရားသာ်ကား၊လူဝယမ်ပခား၊ကကည့်ရှုသတူိ့ု၊လူအများ
မှာ၊တသာွးတညး်ပင်၊တတထ်ပမာကက်ျင်၍၊စာလျှင်မပခား"(ပဒေ)။ စဉ်

တသာွးတညး် 
၂ စဉ်

တသွီးတသား
တညး် စဉ်

စဉ်

စဉ်

တသယွတ်န်း
ကကးီ စဉ်

အဆကမ်ပပတ ်(ထရတသကွသ်ကွ်) စးီဆင်းလျက။် စဉ်

အဆကမ်ပပတ ်(ထရတသကွသ်ကွ်) စးီဆင်းလျက။် စဉ်

စဉ်

မရပ်မနားမဆုတမ်ဆုိင်း။ အဆကမ်ပပတ်(စးီဆင်းလျက်) စဉ်

တသျှို ကသ်ျှို
က် ဝင်သကရ်ညှက်ကာစာွ ပပင်းစာွရှိုကလ်ျက်(ငုိသည်) ။ ရှိုကက်ကီးငင်ကကးီ (ငုိသည်)။ စဉ်

ကိုယအ်ထရပပားထချာထမ့ွပခင်းမရှိပဲ။ (အထရပပားတင်ွ အဖုအပိမ့်များထွေကသ်ည။် အဖုအပိမ့်ထေသည။်) စဉ်



.

တသျှပ်ချင်း၂ န urticaria

တသျှပ်သျှပ်၁ ကကဝိိ သတူစပ်ါးမကကားသရိထအာင် တိုးတိုးတတိတ်တိ ်နားဝကပ်လျက။် under the rose

တသျှပ်သျှပ်၂ ကကဝိိ သစရ်ကွထ်ပခာက၊် စက္က ူစသညတ်ိုက့ို ထိေခုိကမိ်သပဖင့် ပမညထ်သာအသမံျို း အဆကမ်ပပတပ်ဖစလ်ျက။် fizzle

တသျှပ်သျှပ်၃ န သတူစပ်ါးမကကားထအာင် နားဝတင်ွ တိုးတိုးထပပာထသာ အသမံျို း။ whispers

ကကဝိိ sob

တသံျှို န spy

တဟားဟား၁ ကကိ camp

တဟားဟား၂ ကကဝိိ တထပျာ်တပါးနှစင်ခိုကစ်ာွ ရယထ်မာလျက။် laugh 

တဟဟိိ ကကဝိိ ရုတတ်ရက ်တိုးတိုးတတိတ်တိ ်ရယထ်သာအသကံို ပပုလျက။် snigger

တဟးူဟးူ၁ ကကဝိိ အရှိန်ပပင်းစာွ။ ထလပပင်းထေန်စာွ။အဆကမ်ပပတတ်ိုကခ်တလ်ျက။် bluster

တဟးူဟးူ၂ န bluster

တထဟာ န အသကံိုဟစထ်ကကး၍ ကကားထလာကထ်သာ ထနရာအရပ်။ audible

တထဟာထဟာ ကကဝိိ အရှိန်ပပင်းစာွ။ ထလပပင်းထေန်စာွ။အဆကမ်ပပတတ်ိုကခ်တလ်ျက။် bluster

တဟစ် န ထအာ်ဟစ၍် ကကားထလာကရ်ာအရပ်။ audible

တဟိုကဟ်ိုက် ကကဝိိ အသကလ်ှိုကဖုိ်လျက ်ပင်ပန်းကကးီစာွ။ ထမာပန်းကကးီစာွပဖင့်။ tried

တဟိုင်ဟိုင် ကကဝိိ ပုပ်သိုး၍ စးူရထှသာ အနံဆုိ့းထွေကထ်သာ အားပဖင့်။ reek

ကကဝိိ ပုပ်ထဟာင်၍ အနံဆုိ့းထွေကထ်သာအားပဖင့်။ reek

တဟတု် ကကဝိိ ပဖုတခ်ျညး်။ ခဏအတင်ွး။ moment

တဟတုဟ်တု၁် ကကဝိိ ထလအဆကမ်ပပတတ်ိုကခုိ်ကလ်ျက။် blow

တဟတုဟ်တု၂် ကကဝိိ persistent

တဟန်ိထုိေး ကကဝိိ none

တဟန်ိဟန်ိ ကကဝိိ မပပတမ်လပ် ကိုကခဲ်နာကျင် ထသာထဝဒေနာကို ခံစားရလျက။် ache

ကကိ ကိုယဆ်င်းရသဲပဖင့် ဆင်းရထဲကကာင်းထုေတထ်ဖါ်ဆုိပမညသ်ည။် ညညး်ညူသည။် နဲွ ဆုိ့းဆုိးသည။် fractious

တဟန်ုထုိေး ကကဝိိ none

တဟန်ုးဟန်ုး ၁ ကကဝိိ furiously

တဟန်ုးဟန်ုး ၂ ကကိ အရှိန်အဟန်ုကကးီမားပပင်းထေန်စာွ ပဖစထ်ပါ်သည။် furiously

တဟိုးတထကျာ် ကကဝိိ လူသရိင်ှကကားပဖစလ်ျက။်ထေင်ရာှးစာွ။ဟိုးထလးတထကျာ်။ talk of the town

နဝိ အပျံအ့နံှထ့ေင်ရာှးထသာ။လူသရိင်ှကကားပဖစထ်သာ။ publicly

တအာအာ ကကဝိိ rattle

တအိ့ အိ့ ကကဝိိ တပဖညး်ပဖညး်။တထရွ ထ့ရွ ။့ gradually

(ထသးွထကကာင့်ပဖစထ်စ၊ အဆိပ်ထကကာင့်ပဖစထ်စ) အထရပပားထပါ်တင်ွ ပဖစထ်ပါ်လာထသာ အပျဉ်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တသျှုတသ်ျှု
တ် ဝင်သကရ်ညှက်ကာစာွ ပပင်းစာွရှိုကလ်ျက်(ငုိသည်) ။ ရှိုကက်ကီးငင်ကကးီ (ငုိသည်)။ စဉ်

သတူစပ်ါး၏ သတင်းကို လျှို ဝှ့ကစ်ာွထစလမတထ်ေားသ။ူ ၂၊ တစခု်ခုထသာနုိင်ငံက အပခားတစခု်ခုထသာ နုိင်ငံ၏ ပပညတ်င်ွးထရးကို 
လျှို ဝှ့ကထ်ထောကလှ်မ်းရန် ထစလမတထ်ေားသ ူသလူျှို ။ စဉ်

ရယဖွ်ယပ်ဖစထ်အာင် တမင်ဖန်တးီထပပာဆုိသည။် စကားပဖင့်ရယခ်ျင်ထအာင်ပပုသည။် ရယရ်မင်ထသာအသ ံအမူအရာထနှာလျက ်
ထပပာဆုိသည။် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

ထလအရှိန်ပပင်းစာွ တိုကခုိ်ကမ်ှုထကကာင့်(တစစ်ုံတစခု်တင်ွ ထိေ၍)  ပမညထ်သာအသ။ံ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တ
ထဟာင်ထဟာင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အစဉ်မပပတ။် ဆကတ်ိုက်( အန့ံသကဆုိ်း န့ံထသာအားပဖင့်)။ စဉ်

တသန်ုထုိေး-ကကဝိိ စဉ်

စဉ်

တဟန့်ိဟန့်ိတ
ကကင်ကကင် စဉ်

တသန်ုထုိေး-ကကဝိိ စဉ်

အရှိန်အဟန်ု လွန်ကစဲာွပဖင့်(မီးထေထလာင်သည်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

တဟိုးဟိုး: စဉ်

အသအံဆကမ်ပပတ ်။မပပတမ်လပ်။"တအာအာထလ၊ကျာကျာလညး်ငုိ၊သားမင်းပျို မှာ၊အငုိမစဲ"(ပန်း)။ စဉ်

စဉ်



.

တအးီတညး် ကကဝိိ permanently

တအးီအးီ ကကဝိိ ပဖညး်ညင်းသာယာစာွ။တပဖညး်ပဖညး်။ gradually

ကကဝိိ ဆင်းရထဲဝဒေနာခံစားရမှုထကကာင့်ထုေတထ်ဖာ်ထပပာဆုိသည။်ညညး်တာွးသည။် murmuring

တအိုင်အိုင် ၁ ကကဝိိ instantaneously

တအိုင်အိုင်၂ ကကဝိိ instantaneously

တအိုင်အိုင် ၃ ကကိ တငပိုင်နကအ်သ ံပမညဟ်ညး်လျကထွ်ေကထ်ပါ်လာသည။် contemporaneous

ကကိ miss

ကကဝိိ dissatisfied

တအတုအ်တု် ကကဝိိ ဆူဆူညညံ၊ံကျယက်ျယထ်လာင်ထလာင်။ noisy

တအုံအ့ုံ ့၁ န without complaint

တအုံအ့ုံ ့၂ ကကိ ယင်းသိုပ့ပုမူတတသ်ည။် behaves

တအုံအ့ုံ ့၃ နဝိ behaves

တအန်ုးအန်ုး ကကဝိိ noisy

တာ ၁ ကကိ အလျား၊အနံ၊အတို၊အရညှ ်စသည ်ကိုတိုင်းသည။် measure

တာ ၂ န distance

 တာ ၃ စညး် none

တာကပ် န moment

တာထကကာင်း န ထပမတးူဖုိဆ့ညထ်ေားထသာလမ်း။ထရမဝင်ထအာင်ပိတဆ်ညထ်ေားထသာထပမတန်း။ weir

တာငင် ကကိ fascinates

တာငန်း န none

တာတမံ န ထရထွေကဝ်င်မရထအာင် ပိတဆီ်းဆညဖုိ်ပ့ပုလုပ်ထေားထသာထပမတန်းရညှ။် weir

တာတာ ၁ ကကိ သနားဖွယရ်ာ၊ချစခ်င်ဖွယရ်ာ၊ခကျွေဲ နဲွ့ ၍့ထပပာဆုိပပုမူသည။် speak endearingly

တာတာ ၂ ကကိ ထပျာ့ထပျာင်းစာွ တတီတီာတာထပပာဆုိပပုမူသည။်

တာတာတတီီ ကကဝိိ သနားချစခ်င်ဖွယပ်ဖစထ်အာင် ခကျွေကဲာနဲွက့ာထပပာဆုိပပုမူလျက။်

တာတးူလန် ကကဝိိ exceed

တာတိုး ကကိ သတူစပ်ါးပုိင်နကန်ယထ်ပမကို ကျူးထကျာ်ဝင်ထရာကသ်ည။် invade

တာထထောက် ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာကို ကကို း၊ဝါးစသညပ်ဖင့်တိုင်းတာသည။် measure

တာထုိေး ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာကို ကကို း၊ဝါးစသညပ်ဖင့်တိုင်းတာသည။် measure

တာထွေက် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာလုပ်ငန်းကိုစတင်လုပ်ထဆာင်သည။် start

တာပတာပုိး န ထချာညကသ်မ်ိထမွ နူ့းညံ့ထသာ။ထချာမွတည်ကထ်ညာထသာ ပုိးချညတ်စမ်ျို း၏ အမည။် silkworm

အငမဲတထစ။ မပပတမ်လပ်။ "ထမာင်ပဖူတပင်တညး် စျးီကိုလားနီစာွရာ"။ စဉ်

စဉ်

တအးီအးီတ
ကကင်ကကင် စဉ်

(ဆူညစံာွ)တငပိုင်နကအ်သပံမညဟ်ညး်ထွေကထ်ပါ်လျက။်"သစက်ျုတဝ်ကဝံ်၊ပမူးထပျာ်သတံ၊ိုတ့ရမံစ၊ဲတအိုငအုိ်င်ထလ၊သငံပိုင်
ထနှာထက၊ထတာကကးီထဲေမှာ"(ထဒွေး)။ စဉ်

မပပတမ်လပ်။ဆကက်ာဆကက်ာ။တငပိုင်နက်(အသံ)။"ထအာင့်လျကမ်နုိင်၊တအိုင်အိုင်ထလ၊သငံပို င်ငုိထေ၊ပမစက်မ်းခွင်ထလ၊
ထသာင်ပပင်ထဲေမှာ၊ထသပဲွချလ့ုိ"(နာရဒေ)။ စဉ်

စဉ်

တထအာကမိ့်
မိ့

လွမ်းဆွတသ်ည။်တမ်းတသည။်"ဗျာပါလှိုင်ထဝါ၊ပမင်ချင်ထသးလျက၊်တထအာကမိ်မိ၊တခိွခိွနှင့်၊သတထတထွဝ၊စတိမ်ထပပပဲ"(ထွေန်း
တိ)။ စဉ်

တထအာင့်
ထအာင့် မိမိ၏အလုိဆန္ဒမပပည့်ဝသည့်မတကွ ်ထကျနပ်မှုမရှိသညပ်ဖစ၍်။(တထအာင့်ထအာင့်လုပ်ထနသည်)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

မိမိ၏အပပုအမူ၊အကကအံစည၊်အလုိဆန္ဒစသညက်ို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းထပပာဆုိပခင်းမရှိပဲ အတင်ွးကကတိထ်နတတသ်။ူ"ကိုယ့်အလုိမ
ပပည့်ထက၊တအု့ံအု့ံလုပ်နီထရ။ စဉ်

စဉ်

ချစခ်င်နှစသ်ကပ်မတနုိ်းဖွယထ်သာ အမူအရာကိုထဆာင်ထသာ(မျကနှ်ာထေား)။"ရယတ်ပပုံ့ပပုံ့၊တအု့ံအု့ံထက၊ပ့ံုပ့ံုမျကနှ်ာ"(ထကာ်)။ စဉ်

ဆူဆူညညံ။ံကျယက်ျယထ်လာင်ထလာင်။အတုအ်တုက်ျကက်ျက။်အများအပပား။"မိဓိလာထလ၊ငမိုထ့တာ်လှမှာ၊နိ့တအန်ုးအန်ုး၊လမ်း
တခွင်မှာ၊လူသျှင်သာွးထက၊လားမဆံုးထလ"(နာရဒေ)။ စဉ်

စဉ်
အကာွအထဝး။ထတာင်၊တာ၊ထွော၊မုိက၊်လကသ်စစ်ထသာ အတိုင်းအရညှ။်၂။ဆညဖ့ုိ်၍မ့ုိထမာကထ်နထသာထပမတန်း။၃။တစဉီ်းတစ်
ထယာကအ်တကွ ်ပုိင်းပခားသတမှ်တထ်ေားထသာလုပ်ထဆာင်ချက။် ၄။အတတိက်ာလကို ထဖာ်ညမန်းထသာ စကား။ ၅။ ပုိင်နက်
နယထ်ပမ။ အပုိင်းအပခား။ ၆၊ အထကကာင်းကစိ။္ ၇၊ ခရးီ၊ လမ်း။ စဉ်

ကကယိာ၏ထဆာင်ရကွမ်ှု။အမူအရာကိုပပထသာစကားလံုး။"ငါ့ကကမ္မာလျှင် ၊ထသတာထကာင်း၏"(ဆဒေ္ဒန်)။ စဉ်

ထခတ္တခဏ (အထရးပုိင်)တာဝန်ကိုထေမ်းထဆာင်ထနရသ။ူထခတ္တလမဲအပ်ထသာ တာဝန်ကိုထေမ်းထဆာင်ထနရသ။ူ စဉ်

စဉ်

ကျနှဲစထ်ကာင် ထဝ့ှခတရ်န် ထစာင်ထနကကရာတစထ်ကာင်ကမိမိစားကျက ်(ပုိင်နက်)မဟတုသ်ည့်အတကွထ်ကကာင့် ထဝ့ှမခတထ်တာပဲ့ 
မိမိစားကျကထ်နရာသိ့ုထရာကထ်အာင် မသမိသာ(ထနာကသ်ိ့ုဆုတ၍်)ဆွဲထဆာင်ငင်လာသည။် စဉ်

ဝိသကကုနံတ၊်ထလးရပ်ငပိတ္တာ၊ညညီာပဖပဖ၊တာငန်းချ၍(ထရးှထံုေး)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

chatter/prattle 
charmingly စဉ်

chatter/prattle 
charmingly စဉ်

အလွန်အကကျွေံ့အားပဖင့်(ဆုိးသည။်ယတုသ်ည။်မုိကသ်ည။်)။လွန်ကစဲာွ။"တာတးူလန်ထအာင် ခါးထရ"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

န ယင်းပုိးချညပ်ဖင့် ယကလု်ပ်ထသာအဝတအ်ထေည။်မိန်းမတို၏့အထပါ်လမမ်းပခုံထေည။် cotton fabric

တာပုိင်သျှင် န လယယ်ာပခံထပမစသည ်တစစ်ုံတစခု်ခုကိုပုိင်ဆုိင်ထေားသ။ူ owner

တာမျှဉ်း န နယထ်ပမအပုိင်းအပခား အရပ်နယန်မိတ။်အမှတအ်သား။ mark

တာယူ ကကိ အထပပးငပိုင်ရန်အတကွ ်စညး်တန်း၌ အသင့်ပဖစထ်နသည။် ready

တာယက် ကကိ paddle

တာရာ န constellation

တာရုိး န ထရထွေကဝ်င်မရထအာင် မုိထ့မာကစ်ာွ ပိတဆီ်းပပုလုပ်ထေားထသာ ထပမတန်း။ embankment

တာရညှ် ကကိ prolong

တာလား ကကိ  အလုပ် ကစိ ္များများပမန်ပမန်ပပည့်စုံငပီးထပမာကထ်အာင်ပမင်သည။်တင်ွကျယသ်ည။်ခရးီထရာကသ်ည။်ထကျးဇူးများသည။် popularize

တာလု ကကိ သတူစပ်ါး ပုိင်ဆုိင်သည့်ပုိင်နကတ်စစ်ုံတစရ်ာကို အနုိင်အထေကပ်ပုကာရယသူည။် booty

တာထလာင် န ပမစထ်ချာင်းစသညတ်ိုတ့င်ွနိမ့်ဝှမ်းနကရ်ှိုင်း၍ ထရရစလ်ညထ်နထသာအရပ်။ထပမနှစခု်အကကရှိ နကရ်ှိုင်းထသာအရပ်။ sunken

တာလမ်း န ထပမတးူဖုိဆ့ညထ်ေားထသာလမ်း။ထရမဝင်ထအာင်ပိတဆ်ညထ်ေားထသာထပမတန်း။ weir

တာလမတ် ကကိ ခုန်ထပါကထ်ပပးလမားယဉ်ှငပိုင်ကကရာတင်ွ စတင်၍ယဉ်ှငပိုင်ကကရန် အခွင့်ထပးသည။် start a race

န dedication 

တာဝီ ၁ ကကိ လုပ်ငန်းနယပ်ယ ်ပုိင်းပခားကန ့သ်တသ်ည။် dividing line

တာဝီ ၂ န ပပုလုပ်ထဆာင်ရန် ကျထရာကထ်သာ အမှုကစိ။္ duty

တာဝန် န ပပုလုပ်ထဆာင်ရန် ကျထရာကထ်သာ အမှုကစိ။္ duty

တာဝန်ကင်း ကကိ မိမိနှင့်သကဆုိ်င်မှု၊ပတသ်ကမ်ှု၊ပါဝင်မှုလံုး၀ မရှိပဖစသ်ည။် exonerate

တာဝန်ခံ ၁ ကကိ ဆုိကထ်ရာကထ်သာတာဝန်ကို ရယသူည။် take responsibility

တာဝန်ခံ ၂ န ဆုိကထ်ရာကထ်သာ တာဝန်ကိုရယထူသာသ။ူ responsible person

တာဝန်မဟိ ကကဝိိ မိမိနှင့်သကဆုိ်င်မှု၊ပတသ်ကမ်ှု၊ပါဝင်မှုလံုး၀ မရှိပဖစသ်ည။် undutifully

တား ကကိ ကာဆီးသည။်ပမစသ်ည။်ပိတဆုိ်သ့ည။်ဟန ့့်သည။် obstruct/block/prevent

တားတရီ စညး် nearly

တားတရထီသျှ စညး် nearly

တားတား စညး် close/near/quarters

တားတားထသျှ စညး် close/near/quarters

တားပမစ် ကကိ ကာဆီးသည။်ပမစသ်ည။်ပိတဆုိ်သ့ည။်ဟန ့့်သည။် prohibit

တိ

တ ိ၁ ကကိ exceed

တ ိ၂ ကကိ none

တာပတာ ပုဆုိး
ပုိင်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

( ကကျွေ၊ဲနွားစသညတ်ိ့ုသည ်တစထ်ကာင်နှင့်တစထ်ကာင်ထဝ့ှထခတရ်န်ပပုသည့်အခါ ဦးချို ထသးွ၍ပမညတိန်ွကာ ထနာကမ်ဆုတထ်တာ့ငပီ 
ရင်ဆုိင်ခံမည ်ဆုိသည့်အထနပဖင့်)နွားသညထ်ပမကိုထပခနှင့်ယကသ်ည။် စဉ်

ထကာင်းကင်ရှိကကယ။်(ပါ) စဉ်

စဉ်

အချန်ိကာလ ရညှလ်ျားသည။်အချန်ိကာလ ရညှပ်မင့်သည။်"တာရညှထ်က၊ထဗာင်းထစာကထ်တ"(ပံု)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တာဝတ ိံသာ
ပဲွ သတီင်းကကျွေတလ်တင်ွ ပမင့်ထသာဘုံပပဿဒ်ေထဆာကလု်ပ်၍(ယင်းတင်ွ)မီးပူထဇာ်ထသာပဲွ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ပဖစပ်ျကရ်န် အလွန်နီးကပ်ထကကာင်းကို ထဖာ်ပပလုိရာ၌သုံးထသာ စကားလံုး။"ကကို းပပတဖ့ုိ် တားတရထီသျှရာ ကျန်ထရ"။ စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ပဖစပ်ျကရ်န် အလွန်နီးကပ်ထကကာင်းကို ထဖာ်ပပလုိရာ၌သုံးထသာ စကားလံုး။"ကကို းပပတဖ့ုိ် တားတရထီသျှရာ ကျန်ထရ"။ စဉ်

အလွန်နီးကပ်သည့်အပဖစက်ိုပပထသာစကားလံုး။"ဈးီကို လာခါနီး တားတားထသျှ အချန်ိထလာကက်"။တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပဖစပ်ျကမ်ှု
သထဘာကိုထရာကနုိ်င်ထသာ အထပခအထနကိုပပရန်ကကယိာ.ထနာက၌် စပ်၍သးုံထသာ စကားလံုး။"လူးကျဖ့ုိတားတားထသျှ။သဖ့ုိီ 
တားတားထသျှရာလုိထရ"။သသီကီထလးလုိသည။် စဉ်

အလွန်နီးကပ်သည့်အပဖစက်ိုပပထသာစကားလံုး။"ဈးီကို လာခါနီး တားတားထသျှ အချန်ိထလာကက်"။တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပဖစပ်ျကမ်ှု
သထဘာကိုထရာကနုိ်င်ထသာ အထပခအထနကိုပပရန်ကကယိာ.ထနာက၌် စပ်၍သးုံထသာ စကားလံုး။"လူးကျဖ့ုိတားတားထသျှ။သဖ့ုိီ 
တားတားထသျှရာလုိထရ"။သသီကီထလးလုိသည။် စဉ်

စဉ်

တစခု်ထေက ်အထရအတကွပုိ်လွန်သည။်ပမာဏလွန်ကသဲည။်"လူတ။ိနွားတ ိ။ကွဲျတ။ိဆင်တိ"စသည။် စဉ်

ဗဟဝုုစက်န်ိးပပ စကားလံုး။တစစ်ုံတစခု်ထသာ ကတ္တားကိုထလးနကထ်စရန် ခဲွပခားထပပာဆုိရာ၌ သုံးထသာစကားလံုး။ကကယိာကို 
ထလးနကထ်အာင်(ဝိစ္ဆာပျံ့န့ံှထေပ်ပွားရာ၌ သုံးထသာစကားလံုး။ စဉ်



.

တ ိ၃ ကကိ pare

တကိျ ကကိ မှန်ကန်သည။်မပုိမလုိပဖစသ်ည။် exact

တတိ ိ၁ နဝိ exactly

တတိ ိ၂ ကကဝိိ exact

တတိကိိုက် ကကဝိိ အပုိအလုိမရှိ၊တိုကဆုိ်င် ညညီတွစ်ာွ။တသားတညး်။တထေပ်တညး်။အဝံင်ခွင်ကျ။ explicit

တတိကိျကျ ကကဝိိ ပပတပ်ပတသ်ားသား။မှန်မှန် ကန်ကန်။ explicit

တတိတိုံး ကကဝိိ bluntly

တတိရိှိရှိ ကကဝိိ evenly

တတိုံး ကကဝိိ curt

တထီိေ န လပပည့်၊လကယွ ်တစဆ်ယ့်ငါးရကထ်ပမာကထ်သာထန။့ full moon

တပိပင် န မျကနှ်ာပပင် တစထ်ပပးတညး် ပပန ့ပ်ပူးထသာ ထပမအပပင်။ ground

တ ီ၁ န earth worm

တ ီ၂ ကကိ ထွေင်သည။်စ၍အသစပ်ပုလုပ်သည။်လကသ်စထွ်ေင်သည။် invent

တ ီ၃ ကကိ steady

တကီျစ် န ထပမတင်ွးတာွး၍ထပါကထ်သာ ဟင်းစားသည့်ဟင်းနုနယတ်စမ်ျို း။ vine

တကီျစစ်ာ န တထီကာင် တင်ွးတးူရာမှ ထွေကလ်ာထသာ ထပမစာ။ Worm-cast

တခံီ ကကဝိိ fastness

တတီ ီ၁ န unworried

တတီ ီ၂ န ယင်းတရားတိုက့ို ထစာင့်စညး်ထသာပုဂ္ဂ လ်။ unworried

န သနားဖွယ၊်ချစခ်င်ဖွယပ်ဖစထ်အာင် ခကျွေကဲာနဲွက့ာ ထပပာဆုိပခင်း။ပလီပလာ ချစစ်ဖွယ ်ထပပာဆုိပပုမူပခင်း။ dark

တတီမုိီက် နဝိ ထနထရာင်၊လထရာင်၊ကကယထ်ရာင်၊အလင်းထရာင် စသည့် ကင်းမ့ဲထသာ။ many

တတီမွီန်း ၁ ကကဝိိ အမျို းအမည၊်အထရအတကွ ်စသညမ်ျားပပားစာွ။အများအပပား။ various/many

တတီမွီန်း ၂ ကကိ လူအလွန်များပပား ရှုပ်ထထွေးသည့်အတကွထ်ကကာင့်အသကရှုဆုိပိ့တ၍် မသကမ်သာခံစားရသည။် uneasily

တတီမီမမ်းမမမ်း ကကိ prosperous

တတီးီ န admonished

တထုိီေး ၁ ကကိ တထီကာင်များ ထပမကကးီ စသညတ်ိုသ့ိုထ့ဖာကသ်ည။် perforate

တထုိီေး ၂ န great great grandchild

တထုိီေးတမ်း န game

တးီ ကကိ နား၊ပါး၊ရင်ပတ ်စသညတ်ိုက့ို ပုတခ်တသ်ည။်နှကသ်ည။်ဗံု၊ပတမ်၊စည၊်ထစာင်း၊ထမာင်း၊လင်းကင်ွး စသညတ်ိုက့ို ရုိကခ်တသ်ည။် beat

တးီထခါက် ကကိ rap

မပုိမလုိပဖစသ်ည။်ညထီအာင် တုံးထအာင်၊တိုထအာင် ပဖတထ်တာကသ်ည။်"အဖျားကို တထိအာင် ပဖတပ်စလုိ်က။်" စဉ်

စဉ်

တသးီတပခား အထရာအထနှာ၊အစကွအ်ဖကမ်ရှိပဲ။(ထေမင်းတတိ၊ိဟင်းတတိ၊ိငါးတတိ ိစသည။်ထေမင်းသကသ်က၊်ဟင်းသကသ်က၊်
ငါးသကသ်က ်စသည။်) စဉ်

မပုိမလုိ။မတိုမရညှ။်"လကမ်တတိ ိဟမူိ၊ချမ်းသာရအံ့"(လကက်ကန်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်
အထပမာ်အပမင် အစန်ွးအစ မရှိထသာအားပဖင့်။"ပညာအစမ်ွးအစမဟပဲိ လူပင်ထလ တတိတိုံးကာ"။အညန့်ွအတကမ်ရှိ
ရထအာင်။"အညန့်ွကိုတတိတိုံးပစလုိ်က်"။(စကားကို)တိုထတာင်းစာွ(ထပပာသည်)။"စကားထပပာထရ တတိ ိတုံး၊ရှိကိုဆကလ့ုိ်ထပပာ
စရာ မဟပိျာ"။ စဉ်

မပုိမလုိ။မတိုမရညှ။်ညညီညီာညာ။"ထေကလှ်စာွထသာ သလံျကဓ်ား နှင့်ခုတပ်ဖတလုိ်ကထ်သာအခါ တတိရိှိရှိနှစပုိ်င်းပပတ်
ထလ၏"(စကားထပပ)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အစမ်ွးအစ မရှိပဲ။ဉာဏအ်ထပမာ်အပမင် မရှိထသာအားပဖင့်။အညန့်ွအတကမ်ရှိဘ။ဲ(အပုိ)ထရှ့သိ့ုစွန်ထေကွ ်မထနဘဲ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

(မိမိထအာက ်သား၊ငမီး(ထပမး)၊ပမစ ်သုံးဆက်ထပမာက်)ပမစ်က ထမွးထသာ သားသမီး။ထပမတင်ွးနှင့်ထနထသာ ထကျာရုိးမ့ဲပုိးတစ်မျို း။ စဉ်

စဉ်

တစဖ်ကနှ်င့်တစဖ်က ်လွန်ကကို းဆဲွကကထသာအခါ (အားချင်းညမီျှ၍) တစဖ်ကသ်ိ့ုလညး် မထရွ့လျားဘ ဲတညရ်ှိထနသည်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဇဲွလ့ံုလမထလျာ့ဘ။ဲမလှုပ်မရာှး။မထရွ့မထလျာ။ခုိင်ငမဲတညတ်ံ့စာွ။(ကကံ့ကကံ့ ခံသည်) စဉ်

ကိုယန်ှုတစ်ထသာ အမူအရာတိ့ုကို ထစာင့်စညး်မှု။ တညင်ငိမ်ထသာ အမူအရာ။ စက္ခ ၊ထသာတ စထသာ ထစာင့်စညး်အပ်သည့် အရာ
ထပခာကပ်ါးတိ့ုကိုထစာင့်စညး်မှု။ စဉ်

စဉ်

တတီတီတွတ်ွ
တ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လူအလွန်(များပပား)စညက်ားသည။် စဉ်

လယထွ်ေန်သည့်အခါ စသညတ်ိ့ု၌ ထွေန်ထရး၊ထွေန်ထကကာင်းထပဖာင့်မတထ်စရန်(ထွေန်ထရး စပ်၍သာွးထစရန်)လုိအပ်ထသာလကျ်ာ ဘက်
သိ့ုအနညး်ငယက်ပ်၍သာွးထစရန် အချကထ်ပးထသာ စကား။သတထိပးချက။် စဉ်

စဉ်

သား၊ထပမး၊ပမစ ်သုံးဆကထ်ပမာက်" ပမစ်"မှ ထမွးဖွားထသာ သားသမီး။တ။ီတထုိီေးထသာအဖုိးအဖွား။ စဉ်

နှစသ်င်းခဲွ၍ ကိုယ့်တာနှင့်ကိုယထ်နငပီးလျှင် စ၍ထုိေးသ၏ူနှုတက် "တီ"ဟ ုအဆကမ်ပပတဆုိ်ကာ တစဖ်ကသ်ားလူကို လုိကပု်တ်
ရထသာ(တထုိီေး)ကစားနညး်တစ်မျို း။ စဉ်

စဉ်

အသပံမညထ်အာင် ရုိကခ်တသ်ည။်(ဥပစာ)သယွဝုိ်ကထ်သာနညး်ပဖင့် အထပခအထနကိုသရိထအာင် ထမးပမန်းထထောကလှ်မ်းသည။် စဉ်



.

တးီထခါကမိ် ကကိ ထတာ်ရံု တန်ရံု သထဘာထပါကသ်ည။် နားလညသ်ည။် sound out

တးီထခါင်းပစ် ကကိ ဦးထခါင်းချင်း ရုိကခ်တသ်ည။် တစခု်ခုထသာအရာဝတ္ုကို ဦးထခါင်းပဖင့်ရုိကခ်တမိ်သည။် reverberate

တးီတးီမုိက် န ထနထရာင်၊လထရာင်၊ကကယထ်ရာင်၊အလင်းထရာင် စသည့် ကင်းမ့ဲထသာ။ dark

တးီတိုးထသျှ ကကဝိိ whispers

တးီလံုး န သခီျင်း သစံဉ်အလုိက ်တးီမှုတရ်ထသာ တးီကကွ။် tunes

တးီဝုိင်း န တရူယိာ တးီမှုတထ်သာ အဖဲွ ။့ orchestra

တု

တု ကကိ compete

တစုပ် ကကိ alleging

တဏုှိထဘာ န silence

တတုု န name

တပု ကကိ အသင်ွသဏ္ာန် မကွဲမပပားထအာင် ပပုလုပ်သည။် imitate

တငုပိုင် ကကိ ယဉ်ှဖကင်ပိုင်ဆုိင်သည။် compete

တမုရ နဝိ uniqueness

တရုု န name

တရုိုဏ် န pillar

တ ူ၁ ကကိ nephew

တ ူ၂ န သထံခါင်းပဖင့် ထုေခတရုိ်ကနှ်ကရ်န် အသုံးပပုရထသာ အရုိးတပ် ပန်းပဲ၊လကသ်မားကရိယိာ။ hammer

တ ူ၃ န အသင်ွသဏ္ာန် ၊အမျို းအစား စသည ်မကွဲမပပားပဖစသ်ည။် same

တခူျင်ချင် ကကိ တသူကဲ့သို ့ပဖစထ်သာ အရာ။ alike

တညူီ ကကိ အသင်ွသဏ္ာန် ၊အမျို းအစား စသည ်မကွဲမပပားပဖစသ်ည။် same

တညူထီပါကဖွ်ား န မိမိထအာက ်ငယရ်ယွထ်သာ ထဆွမျို းသားချင်း။ relative

တတူာလန် ကကဝိိ exceed

တတူသူံ ကကဝိိ တတိဆိ်တစ်ာွ။မညသ်ည့် အသမံျှ မကကားရဘ။ဲ quietly

န ကာတထူသနတ ်ရှု။ gun

တမူ န niece

တမူျှ ကကိ အသင်ွသဏ္ာန် ၊အမျို းအစား စသည ်မကွဲမပပားပဖစသ်ည။် same/equal

န တသူကဲ့သို ့ပဖစထ်သာ အရာ။ alike

တရူသန်ိ န basil

တရူယိာ န သာယာချို ထအးထသာ အသကံို နားထထောင် ရန်အတကွ ်တးီမှုတရ်ထသာ ကရိယိာ။ instrument

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သတူစပ်ါးမကကားထအာင် ထလသပံဖင့်(ထပပာသည်)။တတိတ်ဆိတ်(ထပပာသည်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ယဉ်ှဖကင်ပိုင်ဆုိင်သည။် "ဖားကိုတလိုူ့ ခရုခုန်၊ထလာင်းနံမှာသတ ်စအိုကကျွေတ"်(ပံု)။အသင်ွသဏာ္န် မကွဲမပပားထအာင် 
ပပုလုပ်သည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

(တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာ မိန်းမနှင့်)ယိုးစပ်ွသည။်စပ်ွစွဲထပပာဆုိသည။်ရတုပ်တ၍်ထပပာဆိုသည်။ စဉ်

စကားမထပပာမထဟာဘ ဲတတိဆိ်တစ်ာွထနမူ။"စကားမထပပာ ၊တဏုှိထဘာပဖင့်"(ထဘာင်)။ စဉ်

"တတုု"ဟထုခွးကိုထခါ်ထသာစကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာ သနှူင့် တနုှုင်း၍မရထသာ(ပမတစ်ာွဘရုား)။"အစထိန္တယျ၊ မတမုရ"။ စဉ်

(တရုု"ယာယာ"ဟု)ထခွးကိုထခါ်ထသာစကား။ စဉ်

နန်းထတာ်၏ ချကမ်ပဖစထ်သာ နန်းထခါင်၏ အထေကပ်ပဿ ဒ်ေဖျားတင်ွ စိုကထူ်ေထေားထသာတိုင်။နန်းထတာ်၏တခံါးနှင့် ငမိုတ့ခံါး 
စသညတ်ိ့ု၏ အတင်ွးအပပင် ဝဲယာဘက ်တိ့ုတင်ွ စိုကထူ်ေထေားထသာတိုင်(ထတာရဏ- တရုိုဏ်)။(ပါ) စဉ်

အစမ်၊နှမ မှထပါကဖွ်ားလာထသာ သားသမီးတိ့ုကို ထမာင်မှာ တထူတာ်သည။် ထမာင်မှ ထပါကဖွ်ားလာထသာသားသမီးတိ့ုကို အစမ် နှမ 
မှာ တထူတာ်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလွန်အကကျွေံ့အားပဖင့်(ဆုိးသည။်ယတုသ်ည။်မုိကသ်ည။်)။လွန်ကစဲာွ။"တာတးူလန်ထအာင် ခါးထရ"။ စဉ်

စဉ်

တပီူထသနတ ်
(မ) စဉ်

အစမ် ၊နှမ မှ ထပါကဖွ်ားလာထသာ သမီးကို ထမာင်မှာ တမူ၊ ထမာင်မှ ထပါကဖွ်ားလာထသာ သမီးကို အစမ်၊နှမ မှာ 
တမူ(ထတာ်သည်)။ စဉ်

စဉ်

တူ
ထယာင်ထယာင် စဉ်

ပုဏားမျို း အစဉ်ထဆာင်ထလ့(အချို  ့ကိုးကယွထ်လ့)ရှိထသာ ပမနမ်ာတင်ွ ပင်စမ်ိးရုိင်းဟ ုထေင်ရထသာ အပင် တစမ်ျို း။(ရခုိင်တင်ွ 
နှုန်းကကးီပင် ဟလုညး် ထခါ်သည။်အန့ံပပင်း၍ ထတာထတာင် ထဲေတင်ွ ထပါကသ်ည့် ချုပုံတပ်င် တစမ်ျို း။) စဉ်

စဉ်



.

တရူူ ကကဝိိ မျကနှ်ာချင်းထရှ ဆုိ့င်။တည့်တည့်။ straight ahead

တဝူရးီ န ထမာင်နှမတို ့၏သားသမီးနှင့် ယင်းထမာင်နှမ တို ့ထဆွမျို းထတာ်စပ်ပံု။

တသူထယာင် န တသူကဲ့သို ့ပဖစထ်သာ အရာ။ alike

န တသူကဲ့သို ့ပဖစထ်သာ အရာ။ alike

တအူရးီ န ထမာင်နှမတို ့၏သားသမီးနှင့် ယင်းထမာင်နှမ တို ့ထဆွမျို းထတာ်စပ်ပံု။

တဦူးရးီ န ထမာင်နှမတို ့၏သားသမီးနှင့် ယင်းထမာင်နှမ တို ့ထဆွမျို းထတာ်စပ်ပံု။

တးူ ၁ ကကိ dig

တးူ ၂ ကကိ ချကပ်ပုတရ်ာတင်ွ အလွန် ကျကသ်ည။် scorched

တးူ ၃ န ထေမင်းချကပ်ပုတထ်သာအခါ ထပျာ့လွန်းအား ကကးီငပီး အနံအ့သကမ်ထကာင်း ပခင်းမျို း။ scorched

တးူချစ် ကကိ burnt black

တးူစိုနံ န ထေမင်းချကရ်ာတင်ွ အကျကလွ်န်သပဖင့် တးူထသာအနံအ့သကတ်စမ်ျို း။ taste

တးူဆတ် ကကိ နူးနပ်ထပျာ့ထပျာင်းပခင်း မရှိ၊မကျကမ်နပ် ပဖစသ်ည။် underdone

တးူဆွ ကကိ ထပမကကးီကို ထပါကတ်းူ စသညပ်ဖင့် အထပါ်သို ့ပမင့်တကထ်စသည။်ရထွစသည။် dig

ကကိ နူးနပ်ထပျာ့ထပျာင်းပခင်း မရှိ၊မကျကမ်နပ် ပဖစသ်ည။် underdone

ကကဝိိ dilettantism

န ငယရ်ယွသ်ပဖင့် အသအိလိမ္မာ နညး်ပါးသ။ူကကျွေမ်းကျင်လညပ်တမ်ှုမရှိသ။ူ unskilled

တးူထဖာ် ကကိ excavate

တးူထဖာက် ကကိ ထပမကို တးူ၍ ထရထပမာင်း၊လမ်းထကကာင်း စသည ်ထဖာကလု်ပ်သည။် canalize

တးူဖုိ ့ ကကိ ထပမကိုတးူ၍ ငဖိုးထမာကထ်အာင် ပပုသည။် heaped

တးူငဖို ကကိ ငဖိုးထမာက ်ထနထသာအရာကို တးူ၍ ပျကစ်းီထစသည။် demolish

တးူထပမာင်း န ထရသယွရ်န်နှင့် သဘမင်္ဂာ ထရယာဉ်များသာွးလာရန် ထပမကကးီကို တးူထဖာကထ်ေားထသာ ထရစးီထကကာင်း။ canal 

တးူရင်ွး န တိုင် စသည ်စိုကထူ်ေရန် တင်ွးတးူကထသာ ကရိယိာ။ hoe

တးူထလာင်း န သစပ်င်လံုးကကးီကို ထွေင်စထေားထသာထလှ။ လံုးထွေင်းထလှ။ dugout

ထတ

ထတ စညး် finish

ထတဆီး န calomel

ထတဆင် န အစယွရ်ညှ ်တစထ်ချာင်းတညး်ရှိထသာဆင်။ elephant

ထတထဇာ် န potecy

ထတထနာင် န ပုပျစထ်သာ လူကျစက်ထလး။ slimline

ထတမိ န

စဉ်

uncle or aunt with 
nephew or niece စဉ်

စဉ်

တသူ
ထယာင်ထယာင် စဉ်

uncle or aunt with 
nephew or niece စဉ်

uncle or aunt with 
nephew or niece စဉ်

ချို င့် ၊ကျင်းပဖစထ်အာင် တးူယသူည။်(တရူင်ွး၊ထပါကတ်းူတိ့ုပဖင့်)ထပမကို တးူယသူည။် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

မီးများ၍ အကျကလွ်န် သပဖင့်(မီးထသးွကဲ့သိ့ု ပဖစင်ပီး)အတးူလွန် သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တးူတးူ
ဆတဆ်တ ်၁ စဉ်

တးူတးူ
ဆတဆ်တ ်၂ (ဥပစာ)မနူးမနပ်။ကကျွေမ်းကျင်လညပ်တမ်ှုမရှိဘ။ဲ စဉ်

တးူတးူ
ဆတဆ်တ ်၃ စဉ်

တမ်ိထကာထနထသာ ထရတင်ွးထရကန်ကို တးူသည။် လျှို းငုပ် ကယွဝှ်ကထ်နသညက်ိုထဖာ်ထုေတသ်ည။်ထမှးမိှန် ထပျာကက်ယွ ်ထနသညက်ို 
ထဖာ်ထုေတသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကယိာ ၏ အဆံုးသတစ်ကား။"လားကတထ်တ၊လာကတထ်တ၊ စားကတထ်တ"စသည။်ကကယိာ၏ထဆာင်ရကွမ်ှုကိုပပထသာစကား။ စဉ်

ထပွးကိုင်းမုန့်ကို ပျားရည၊် မန်ကျညး်ငီး မှည့်စသည ်တိ့ုပဖင့် ထရာနယထ်ေားထသာထဆး။(ဝိမ်းနှုတထ်ဆး)။ စဉ်

စဉ်

ဘန်ုး၊တန်ခုိး၊အာနုထဘာ်။"တန်ခုိးထတထဇာ်၊ထမတ္တာထတာ် အာနုထဘာ်ထကကာင့်လညး်ထကာင်း"(ပါ)။ စဉ်

စဉ်

နှုတထုိ်ေင်းသ။ူစကားနညး်သ။ူ(စကား)မထပပာမထဟာဘထဲနသူ။
person of very few 
words စဉ်



.

ထတမိကရ ကကဝိိ conjecturally

ထတမိတတတ်ိုင် ကကဝိိ သာမန်ထေကမ်ျားပပားစာွ။အထူေးလွန်ကစဲာွ။အလွန်အကျူး။ immoderate

ထတလူး န horn

ထတထလ စညး် none

ထတလွန် န tree

ထတဝီခတ် ကကဝိိ labyrinthine

ထတဝီသတ် ကကဝိိ labyrinthine

ထတ့ ကကိ target

ထတခံ့ ကကိ ထနာကမ်ဆုတဘ် ဲကကံ့ကကံ့ခံသည။် underwent

ထတး န သးီချင်း။ song

ထတးပခင်း န သးီချင်း။ song

ထတးသံ န ထတးသးီချင်းပဖင့် သဆုိီထသာအသ။ံ Sound-track

ထတးသာွး န ထတးသးီချင်း အသ၏ံ အနိမ့်အပမင့်၊အဆဲွအငင်၊အပဖတအ်ထတာက ်စသည။် melody

တဲ

တဲ န ရပ်နားခုိထအာင်းဖုိရ့န်နှင့်လယယ်ာလုပ်ကိုင်ရန် အတကွ ်ယာယထီဆာကလု်ပ်ထေားထသာ အထဆာကအ်အုံ။ hut

တစဲတု် န တကဲထလး။ hut

တတဲတု် န bird

တပဲျံ န ပဖုတရ်န်၊တပ်ရန် လွယက်ထူသာ တ။ဲ tent

တလဲင့်စင် န platform

တအဲုံ န ထခတ္တ  အားပဖင့်ထနထုိေင်ဖုိရ့န် ထဆာကလု်ပ်ထေားထသာ တငဲယ။် hut

တည်

တည ်၁ န diospyros/melanoxylon

တည ်၂ န အစယွရ်ညှ ်တစထ်ချာင်းတညး်ရှိထသာဆင်။ elephant

တည ်၃ ကကိ သကသ်ညအ်ပဖစထ်ေ၍ တိုင်တန်းသည။်

တည ်၄ ကကိ build

တညက်ျင် န တန်ိညင်ကကက။်ထတာကကက။် ထတာကကကအ်နွယပ်ဖစထ်သာ အမ်ိကကက။် bantam

တညက်ကက် န ထတာကကက ်အရုိင်းတိုက့ို မျှား၍ဖမ်းရန် သင်ကကားထေားထသာ ကကက။် fowl used as a decoy

တညက်ကည် နဝိ ငငိမ်သကထ်သာ ။ခုိင်ငမဲထသာ။ဣထပနနရှိထသာ။ staid

တညခံ် ကကိ ထနာကမ်ဆုတပဲ် ခုခံသည။်ရပ်တညသ်ည။်သတူစထူ်ေး၏အလုိသိုမ့လုိကပဲ် ပပန်လှန်ထပပာဆုိသည။်ပပုမူလုပ်ကိုင်သည။် resistances

တညခ်င်း ကကိ ထနရာတကျ စစီဉ်ထေားသည။်ထနရာတကျ လုပ်ထဆာင်ထေားသည။် set

ထေင်ရာပမင်ရာ။စတိက်းူထပါကရ်ာ။ထတွ့ကရာ။"ထကျးဇူးဂုဏအ်င်၊ထခွးထလာကပ်င်ထလ၊နင်မသထိက၊ထတမိကရ၊စတိဟ်စိတိထ်ေင်၊နင့်
စတိတ်လင်ထလ၊ချစသ်မျှနှင့်"(ပန်း)။"နန်းသတီာမှာ၊ ငါမဟလိိ့ု၊ထတမိကရ၊နင်တကယထ်လ၊ပပုထလရကား"(ထကာ်)။ စဉ်

စဉ်

(ဦးချို )ဘယလဲ်လ့ုိညာထထောင်ထသာကကျွေ၊ဲနွား။ စဉ်

ကကယိာ၏ ထဆာင်ရကွမ်ှုကိုပပထသာစကား။"ဗုဒေ္ဓ ဂုဏက်ို၊အာရံုစိုကလ့ုိ်၊လှူ လုိကထ်တထလ"(ဆဒေ္ဒန်)။ စဉ်

အသးီလံုးငယ၍်အထခါကအ်ထပွး အကကွအ်ကကွက်ာွထသာ သစပ်င်တစမ်ျို း။"တိ့ု သျှင်မသည၊်ထဒေဝကညာ ၊ရှိရင်ပပင်မှာ၊လသာ
ထပပာင်ညးီ၊လှပတင့်တယ၊်ထတလွန်း သးီလ့ုိ၊မကကးီမငယ်"(ထကာ်)။ စဉ်

ပပဿနာအမျို းမျို း ရှုပ်ထထွေးထပွလီငပီး၊ မညသ်ိ့ုလုပ်ကကရံမညက်ို၊ အစရာှမရ ထအာင်ပင် ပဖစလ်ျက။်နညး်လမ်း၊အထပဖစသည ်ရာှမရ
ဘ ဲအထတးွလညလ်ျက။် စဉ်

ပပဿနာအမျို းမျို း ရှုပ်ထထွေးထပွလီငပီး၊ မညသ်ိ့ုလုပ်ကကရံမညက်ို၊ အစရာှမရ ထအာင်ပင် ပဖစလ်ျက။်နညး်လမ်း၊အထပဖစသည ်ရာှမရ
ဘ ဲအထတးွလညလ်ျက။် စဉ်

(ထသနတပ်ဖင့်)ထိေလုလု ချန်ိရယွ ်ထေားသည။်"ထသနတန်န့် နားဝကို ထတထ့ေားထရ။"။(ဓားပဖင့်)ထိေကာမျှ ချန်ိရယွခ်ါးသည။်"ဓား
နန့် ရင်ဝကိုထတထ့ေားထရ"။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဦးထခါင်းတင်ွ ဦးထချာင်ကဲ့သိ့ု အထမွးစ ုနှစခု်ရှိထသာ ညည့်ငှက။်"ကျယစ်ာွမျကစ်၊ိ ထကကာကဖွ်ယဟ်ထိက၊ဇာတ ိသရုပ်၊ညည့်ကိုပမည်
ထက၊အမညပ်ျကသ်ည၊်ငှကတ်တဲတုတ်ာ၊ထပပာစဉ်ခါလျှင်"(ထကာ်)။ စဉ်

စဉ်

ထတာင်ယာ စသည၌်စပါးထစာင့်ရန်လညး်ထကာင်း။မုဆုိးသားထစာင့်ရန်လညး်ထကာင်း၊ထစာင့်ကကည့်ရန် သစပ်င်အပမင့်တင်ွ ထဆာက်
ထေားထသာ စင်။"ထတာင်ယာ ထဲေတင်ွ၊တလဲင့်စင်၌ လူရင်ှမကကား ၊ပျို လူပျ ိုနှင့်၊နှစက်ိုယထ်နှာလ့ုိ"(ပဋါ)။ စဉ်

စဉ်

အသးီလံုးငယ၍်အထခါကအ်ထပွး အကကွအ်ကကွက်ာွထသာ သစပ်င်တစမ်ျို း။"တိ့ု သျှင်မသည၊်ထဒေဝကညာ ၊ရှိရင်ပပင်မှာ၊လသာ
ထပပာင်ညးီ၊လှပတင့်တယ၊်ထတလွန်း သးီလ့ုိ၊မကကးီမငယ်"(ထကာ်)။ စဉ်

စဉ်

call upon a deity to 
bear witness စဉ်

(ကကက၊်ငှက ်စသညက်ို)ဖမ်းယရူန်ထသးွထဆာင်သည။်တိုင်းပပည၊်ငမိုရ့ာွ၊ထစတ၊ီဘရုား၊နန်းထတာ်၊တိုကတ်ာ စသညတ်ိ့ုကို 
တညထ်ဆာကသ်ည။်ထဆာကလု်ပ်သည။် ထေမင်းအိုး၊ ဟင်းအိုးစသညက်ို မီးဖုိ ထေကတ်င်ွ တင်ထေားသည။် စားထကာင်းထသာကဖွ်ယ်
တိ့ုကို အပခားတစပ်ါးမှ ထရာကရ်ှိထနထသာ သတူိ့ု၏ အနီးတင်ွ ချထေားသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

တညင်ငိမ် နဝိ မလှုပ်မရာှးငငိမ်သကထ်သာ ။ခုိင်ငမဲထသာ။ calmness

တညထ်ဆာက် ကကိ build

ကကဝိိ ထသထသချာချာ။ ပပတပ်ပတသ်ားသား။ကျကျနန။ properly

ကကိ ခုိင်ခ့ံသည။်ခုိင်ငမဲသည။်ယိုယင်ွးပျကစ်းီပခင်းမရှိပဖစသ်ည။်ငငိမ်သကသ်ည။်ယဉ်ထကျးသမ်ိထမွသ့ည။်ထကာင်းမွန်သည။် firm

တညတ်ံ့ ကကိ ခုိင်ခ့ံသည။်ခုိင်ငမဲသည။်ယိုယင်ွးပျကစ်းီပခင်းမရှိပဖစသ်ည။်ငငိမ်သကသ်ည။် endure

တညထ်ထောင် ၁ ကကိ establish

တညထ်ထောင် ၂ န mate

တညထ်ထောင်ကျ ကကိ married

တညထ်ထောင်ချ ကကိ နှစဖ်ကထ်သာမိဖတိုက့ လင်မယားအပဖစ ်လကထ်ေပ်ထိေမ်းပမားထပးစားလုိကသ်ည။် wed

တညင်မဲ ကကိ ကာလရညှလ်ျားစာွ မပျကမ်စးီတညရ်ှိထနသည။် enduringness

တညရ်ာ န တညရ်ှိရာအရပ်။အားကိုးရပ်တညရ်ာ။အမီှပပုရာ။ထနထုိေင်ရာအရပ်။ locus

တညရ်ပ် ကကိ မပျကမ်စးီခုိင်ငမဲစာွတညရ်ှိထနသည။် bonding

တညဟ်ိ ကကိ origin

တည့် ၁ နဝိ ထပဖာင့်စင်းထသာ။မတထ်သာ။မတမ်ိးမထစာင်းထသာ။မခကျွေတမ်လဲွပဖစထ်သာ။ straight

တည့် ၂ ကကိ သင့်ပမတသ်ည။်ထလျာ်ကန်သည။်ဆကဆံ်မှုထပပလညသ်ည။် reconciled

တည့်တည့် ၁ နဝိ straight

တည့်တည့်၂ ကကိ diametrical

ကကဝိိ မျကနှ်ာချင်းဆုိင်လျက။် face to face

တည့်တည့်ပပ ကကိ ထပဖာင့်မတသ်ည။်မယမ်ိးမယိုင်၊မတမ်ိးမထစာင်းပဖစသ်ည။်ထပဖာင့်စင်းသည။် straight

တညး်၁ ကကိ tie

တညး်၂ ကကိ take refuge in

တညး်၃ ကကိ hostile

တညး် ၄ ကကိ be together

တညး် ၅ န compose

တညး်ခုိ ကကိ take refuge in

တညး်ဆုိင် ကကိ ယဉ်ှငပိုင်ရန် ပပင်ဆင် သည။် repair

တညး်ပဖတ် ကကိ စာထပအထရးအသားတိုက့ို တပခားမူ တိုနှ့င့် ညှိနှိုင်းသည။် edit

တညး်အပ် န အဝတအ်ထေည ်တစခု်နှင့် တစခု်ကို ချတိတ်ယွရ်ထသာ သခံျတိ။်တယွခ်ျတိ။်ထုိေးသတီယွက်ပ်ထေားရထသာ အပ်။တယွအ်ပ်။ safety pin

တညး်အမ်ိ န ညည့်ထနစ့သည ်အပ်ိစကန်ားထနရာအမ်ိ။ lodging house

ထတာ

စဉ်

(ဘရုား၊ပုထုိေး၊ထစတ၊ီတိုင်းပပည၊်ငမိုရ့ာွ၊နန်းထတာ် စသညတ်ိ့ုကို)ပပုလုပ်သည။် စဉ်

တညတ်ညက်ျ
ကျ စဉ်

တညတ်ညရ်ပ်
ရပ် စဉ်

စဉ်

ဇနီးထမာင်နံှ အပဖစထ်ပါင်းဖကသ်ည။်ထိေမ်းပမားလကထ်ေပ်သည။်"ကကးီ အရယွထ်ရာက၊်လှပျုးံချုထက၊ပျို ဆထတာကဟ်၊ုဆုိထလာက်
ထသာခါ၊ဓမ္မတာပဖင့်၊ဇရာဝါသ၊တညထ်ထောင်ချမည၊်မိနှင့်ဖတိ့ု၊ပပုကကထလထက"(ရာမ)။ စဉ်

လင်(သိ့ုမဟတု်)မယား။အိမ်ထထောင်ဖက။်အတူထနမိသားစ။ုအတူထနလင်မယား။ စဉ်

အမ်ိထထောင်သည ်အပဖစသ်ိ့ုထရာကသ်ည။်လင်(သိ့ုမဟတု်)မယားရသည။် ဇနီးထမာင်နံှအပဖစထ်နထုိေင်သည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မထပပာင်းမထရမ့၊မပျကမ်စးီ(မူလအတိုင်းပင်)တညထ်နသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငငိမ်သကထ်သာ ။တညြ်ငိမ်ထသာ။မထစာင့်မင့ဲထသာ။"တည့်တည့် မတမ်တ၊်ဣထပနနနှင့်၊တညတ်ုံလတက်"(ပဒုေမ္မ)။ စဉ်

မယမ်ိးမယိုင်ပဖစသ်ည။်ထတာ်ထပဖာင့်မှန်ကန်သည။်ထပဖာင့်သားသည။်ထပဖာင့်စင်းသည။်"မျကနှ်ာတည့်တည့်၊ထအာကသ်ိ့ုကကည့်
က"(ဆဒေ္ဒန်)။ စဉ်

တည့်တည့်ဆုိင်
ဆုိင် စဉ်

စဉ်

ကကို း စသညပ်ဖင့် ဖ့ဲွတပ်ုသည။်ချညထ်နှာင်သည။်"ကိုယတ်င်ွ ဝတလှ်၊ပုဆုိးစကို၊ဆဲွထေနှုတက်ျင် အထခါကင်င်ပျာ၊ဝါးပင်မှာတညး်၊ရမဲ
ခကသ်ည့်ပုခွက်(ဂုတ္ိတလ) ။"ပုဆုိးကို ကကက၊်ဝါးမှာတညး်ထက၊နွယပု်ခွကနှ်င့်"(ရာမ)။ စဉ်

တစည်ည့်၊တစရ်ကစ်သညမီှ်တင်းသည။်"ဤညတစရ်က၊်ဒေါထဘာင်နီထက၊နီအမ်ိထေကမှ်ာ၊တက၍်ထမ့ွထလျာ်၊တနိတာကို၊တညး်ပါရ
စီ"(ဓမ္မသာ) ။ စဉ်

ရန်ထစာင်သည။်ခုိကရ်န်ပဖစက်ကသည။်လံုးထထွေးသတပု်တက်ကသည။်"ထမာင်မဲနန့်ထမာင်လှ စကားများကတလ့ုိ် တစထ်ယာကတ်စပ်ပန် 
တညး်ကတထ်တ"။ စဉ်

(နပန်းလံုးကကရန်)နှစထ်ယာကတ်စတ်ွဲစ ီယဉ်ှတွဲထပးသည။်"ကျင်ကိုင်ဖ့ုိအတကွ ်ကျင်သန်နှစထ်ယာကက်ို၊တစတ်ွဲစီ တညး်ပီးထရ"။ စဉ်

အဝတတ်စထ်ေညက်ိုငပီးစးီထအာင် မချုပ်မီခဏ ယာယခီျညမ်ျှင်ပဖင့် သိ့ုမဟတု ်တယွခ်ျတိ ်ပဖင့်ထုိေးသထီေားပခင်း။"အထချာမပခုပ်ခင် 
တညး်အပ်နန့် ခဏတညး်ထေားထရ"။ စဉ်

တစည်ည့်၊တစရ်ကစ်သညမီှ်တင်းသည။်"ဤညတစရ်က၊်ဒေါထဘာင်နီထက၊နီအမ်ိထေကမှ်ာ၊တက၍်ထမ့ွထလျာ်၊တနိတာကို၊တညး်ပါရ
စီ"(ဓမ္မသာ) ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ထတာ န forest

ထတာက ကကိ ထနွကာလအခါ ပပင်းပပထသာ ထနအပူရှိန်ထကကာင့် ထတာထတာင်တိုမှ့ တလှုပ်လှုပ် ပမင်ကကရသကဲ့သိုထ့သာ အပခင်းအရာ။ none

ထတာကစပ် ကကိ the sport of hunting

ထတာကျ ၁ ကကိ duffer

ထတာကျ ၂ န နိှမ့်ချ၍ထပပာထသာစကားလံုး။ rusticity

ထတာထကျာင်း န ရာွနှင့်ထဝးကာွထသာ အရပ်တင်ွရှိထသာ ထကျာင်း။ထတာရထကျာင်း။ cloistral

ထတာကျပ် န သစထ်တာ ဌာနဖကဆုိ်င်ရာ အမှုထေမ်းတစခု် ၏အမည။် woodman

န အလွန်သစထ်တာများ ထူေထေပ်ထသာထနရာ အရပ်။ထတာကကးီမျကမ်ညး်။ woodland

ထတာကကက် န wildfowl

ထတာထကကာင် န wild cat

ထတာကကမ်း ကကိ ခုိးသား ဓါးပပတို ့ထေကကထသာင်းကျန်းသည။်သားရ ဲတရိစ္ဆာန် တိုထူ့ေထေပ်ထပါများသည။်မထကာင်းဆုိးဝါးတိုထ့ဘးရန်များသည။်

ထတာကကျွေးီ ကကိ ထတာမှ တစခ်ျို ခ့ျို ထ့သာ ထနရာ၌အလုိလုိ ကျယထ်လာင်ထသာ အသပံဖင့်ထကကာကဖွ်ယဘ်နန်း ပမညဟ်ညး်သည။် sound loudly

ထတာကကျွေံ ကကိ be always on a journey

ထတာကကျွေမ်း ကကိ ထတာထတာင်၏ ခရးီလမ်းပန်း သာွးထရးလာထရး ထကာင်းစာွသသိည။် woodcraft

ထတာခုိ ကကိ

ထတာထခါင်း န သစထ်တာ ဌာနဖက ်ဆုိင်ရာ အရာရှီတစဦ်း၏အမည။် forest ranger

ထတာငခီ န သစပ်င်များထပါကထ်ရာကထ်သာ ထတာထတာင်နှင့် ထပမပပန ့တ်ို၏့ အစပ်။ forest edge

ထတာငခီထထောက် န ထတာထဲေတင်ွ အနံှအ့ပပား လှည့်ပတသ်ာွးလာထနသ။ူ

ထတာထပခာက် ကကိ ထတာထဲေတင်ွ မထကာင်းဆုိးဝါးတိုက့ ထပခာကလှ်န ့သ်ည။်

ကကိ beater

ထတာခီွး န အထမမး ဖွားငပီး နှုတသ်းီခကျွေန်၍  အမ်ိထခွးနှင့်တထူသာ ထခွးရုိင်းတစမ်ျို း။ hyenas

န rook

ထတာစခန်း န ထတာလမ်းခရးီတင်ွ သာွးလာထနထသာ ခရးီသညတ်ို ့အပန်းထပဖ နားထနရာအရပ်။ forest station

ထတာစာ ၁ န flaw in gem stone 

ထတာစာ ၂ န ချုံကကို ၊၊ချုံကကား၊ချုံပိတထ်ပါင်းထဲေတင်ွထနထလ့ရှိထသာ စာအမျို းမျို း။ bird

ထတာစးီ ကကိ အမဲလုိကသ်အူချင်းချင်း တစထ်ယာကက်ိုတစထ်ယာက ်အမဲထကာင်ဟထုေင်မှတ၍်ပစသ်ည။် shoot

ထတာစမ်ိး န အပင်တို ့အငမဲစမ်ိးလမ်းထနထသာ ထတာ။ verdant

ထတာစိုးကကးီ န အလွန်ကကးီမားထသာ သစပ်င်။နတရ်ှိသညဟ် ုလူတိုပူ့ထဇာ်ထသာ သစပ်င်။

ထတာထဆာင် ကကိ ထတာထတာင်သာွးရာ၌ မထကာင်းဆုိးဝါးတိုသ့ည ်တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာ သဟူန်ထဆာင်ငပီး လှည့်ဖျားထခါ်ထဆာင်သာွးတတသ်ည။် hoodwink

ထတာဇကန်း န ကကမ်းတမ်းစးူရထှသာအသရံှိ၍ ကိုယထ်ေညက်ကးီမားထသာ ကျးီငှက။်ကျးီအ။ crow

ငမို ့နှင့် ထဝးထခါင် ထသာအရပ်။သစပ်င် နွယခ်ျု ံထူေထေပ်များပပားစာွထပါကထ်ရာကထ်နထသာအရပ်။သစပ်င်နှင့် သတ္တဝါ အများအပပား 
စထုဝးတညရ်ှိထနထသာအရပ်။ စဉ်

စဉ်

ထတာ၌ အထပျာ်အပါး ထေမင်းစား ထွေကက်ကသည။်ထတာ တရိစိ္ဆာန် များကိုလုိကလံ်ဖမ်းဆီးကကသည။် ထတာထတာင်ထဲေ ၌မ
ထကာင်းထသာ နတမိ်စ္ဆာများ လူကိုမပမင်ရထအာင် ကယွဝှ်ကထ်ေားသည။် စဉ်

ရုိးအသည။်"ရံုးကမ်းကိုထတာင်မသ ိဘထလာကထ်က ထတာကျထရလူလဲ"။ငမိုမှ့ထဝးထခါင်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထတာကကးီသိုင်
ထခါင် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

(ထတာထဲေ၌ထနထသာ)ကကကအ်ရုိင်းတစမ်ျို း။ စဉ်

(နှုတသ်းီခကျွေန်၍)အမ်ိထကကာင် နှင့်တထူသာ(ထတာတွင်းထနထသာ)ထကကာင်ရုိင်းတစမ်ျို း။ စဉ်

be infested with wild 
animals စဉ်

စဉ်

ထတာတင်ွ ခရးီလွန်သာွးသည။်"ထတာကစပ်သာွးကကရာ ထတာကကျွေ၍ံ ဘလူီးပပညသ်ိ့ုထရာကသ်ာွးထလ၏"(ပံုပပင်)။ စဉ်

စဉ်

လံုပခုထံသာ ထတာ စသညတ်င်ွ ပုန်းထအာင်း၍ ထသာင်းကျန်းသည။် လံုပခုရံာ ထတာစသညတ်င်ွ ပုန်းထအာင်းထနသည။်
(သထူတာ်ထကာင်းတရားကို ပွားများအားထုေတရ်န်)ထတာသ့ုိ ကပ်၍ ထတာရထဆာကတ်ညထ်နသည။်

go understand to become 
rebels or insur gents စဉ်

စဉ်

စဉ်

go out on a hunt for 
big game စဉ်
suffer from 
hallucination in a 
jungle စဉ်

ထတာထပခာက်
လုိက်

ထတာချုထံအာကတ်င်ွ ခုိထအာင်းထနထသာ တရိစ္ဆာန် များကို ထပခာကလှ်န့်ငပီးဖမ်းယသူည။်ရပ်ထဲေ ရာွထဲေမှ မထကာင်းဆုိးဝါးတိ့ုကို  
ထပခာကလှ်န့်နှင်ထုေတသ်ည။် စဉ်

စဉ်

ထတာငှက ်
ထတာကျးီ ထတာထဲေတင်ွ ထနထသာငှကရုိ်င်း၊ကျးီရုိင်းစသည။်(ဥပစာ) မယဉ်ထကျးထသာသ။ူအရုိင်းအစိုင်း။ စဉ်

စဉ်

ငရုပ်၊ငါးပိ(ကကူကကူ)များများ ဆီအနည်းငယ၊်ထရများများပဖင့်ချကပ်ပုတထ်ေားထသာ ဟင်းချကန်ညး်တစမ်ျို း စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

tree in locality of its 
immense proportions စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ကကဝိိ အတအိကျ အခုိင်အမာမဟတုပဲ်။စနစတ်ကျ မဟတုပဲ်။ rummage

ထတာထေ ၁ ကကိ ဓါးပပ သခုိူးများ ဆူပူထေကကထသာင်းကျန်းသည။်သားရ ဲတရိစ္ဆာန် တိုပ့ပင်းစာွ ပမညဟ်ညး်သည။် ထူေထပပာသည။် unruliness

ထတာထေ ၂ ကကိ သစပ်င်၊ဝါးပင်၊ချုံနွယ ်ပိတထ်ပါင်းများ ထပါကထ်ရာက ်ရှုပ်ထထွေးသည။် confuse

ထတာတင်ွးသား န ထသာင်းကျန်းသ။ူ ထတာထဲေထတာင်ထဲေတင်ွ ထနထုိေင်၍ ကကးီပပင်းလာသ။ူထတာရုိင်း ကျား။သားရ ဲတရိစ္ဆာန် ။ insurgent

ကကဝိိ simple

ကကဝိိ simple

ထတာထုိေင် ကကိ ထချးပါသည။်ကျင်ကကးီစနွ ့သ်ည။်အမ်ိသာသာွးသည။်ထနာကထ်ဖးသာွးသည။် defecate

ထတာထုေတ ်၁ ကကိ expel

ထတာထုေတ၂် ကကဝိိ စာရတိ္တ  ပျကပ်ပားထသာ သတူိုအ့ား ရပ်ရာွမှ နှင်ထုေတသ်ည။် expel

ထတာထုိေးကကးီ န လိမ္မာပါးနပ်မှုမရှိသ။ူထကကာကသ်လုိ ရွံသ့လုိ ထရှ တ့ိုးထနာကဆု်တလု်ပ်ထနသ။ူသတူစပ်ါးကို နိှမ့်ချ၍ထပပာထသာစကားလံုး။ simple

ထတာထွေက ်၁ ကကိ အမ်ိထထောင်ရာသားဘဝကိုစနွ ့လ်မတ၍် တရားကျင့်ကကအံားထုေတရ်န် ထတာအရပ်သို ့ကပ်ထရာကသ်ည။် impend

ထတာထွေက ်၂ န အမ်ိထထောင်ရာသားပပုငပီးမှ ရဟန်းပပုလုပ်ထသာသကူိုထခါ်ထသာစကား။ eremite

ထတာထွေင် ကကိ လယယ်ာလုပ်ကိုင်ရန်ထတာခံုများကို ရင်ှးလင်းခုတထွ်ေင်သည။် hack 

ထတာနပျို း န အလံုးထသးငပီးအထစပ့ါထသာ ငှကထ်ပျာရုိင်းတစမ်ျို း။ plantain

ထတာနက ်၁ န ကျယထ်ပပာထဝးထခါင်ထသာထတာကကးီနယပ်ယ။် region

ထတာနက ်၂ ကကိ ထဝးထခါင်ထသာ ထတာကကးီနယပ်ယ၊်ကျယထ်ပပာသည။် wide 

ထတာနကက်ကးီ န အလွန်ထူေထေပ်ထသာထတာ။ ထတာကကးီမျကမ်ညး်။ forest

ထတာပလာ န ကကတိဆံု်၏ အထေကပုိ်င်းတင်ွ စပါးထေည့်ရန် အလယတ်ည့်တည့်တင်ွပါရှိထသာ ထလးထထောင့်စပ်စပ် ထသတ္တ ာ တစမ်ျို း။ box

န အပွင့်ကကးီ၍အထရာင်နီကျင်ကျင်ရှိထသာ သကကားတစမ်ျို း။ sugar

ထတာပုန်းစား န ထတာတင်ွပုန်းထအာင်းထနထသာ လူဆုိး။ဓါးပပ။ bad character

ထတာပုန်းတပ် န ထတာထဲေတင်ွ ရန်သကူို အနံှအ့ပပား ရာှထဖွ၍တိုကခုိ်က ်ရထသာတပ်။ outlaw

ထတာပျစ် န သစပ်င် ချုံနွယ ်ထူေထေပ်များပပားထသာထတာ။ denseness

ထတာဖိတ် န ဥပုသထ်န ့မတိုင်မီ နှစရ်ကထ်ပမာကပ်ဖစထ်သာ ထန။့

ထတာမီး န Bush-fire

ထတာထပမာကဥ် န vine

ထတာထမျှာင် ကကိ ထတာထတာင်သာွးရာ၌ မထကာင်းဆုိးဝါးတိုသ့ည ်တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာ သဟူန်ထဆာင်ငပီး လှည့်ဖျားထခါ်ထဆာင်သာွးတတသ်ည။် hoodwink

ထတာယမ်း ကကိ ထတာချုံပိတထ်ပါင်း တိုက့ို ခုတထွ်ေင်ရင်ှးလင်းသည။် clear land

ထတာရထကျာင်း န ရာွနှင့်ထဝးကာွထသာ အရပ်တင်ွရှိထသာ ထကျာင်း။ထတာရထကျာင်း။

ထတာရုိင်း န လူသမူထရာကနုိ်င်ထသာထတာ။ လူသအူသုံးမပပုထသာထတာ။ wild 

ထတာရုိင်းထေ ကကိ သားရတဲရိစ္ဆာန် များထူေထပပာသည။်ကျယထ်လာင်စာွထသာ အသပံဖင့် ပမညဟ်န်ိးသည။် gnarl

ထတာတီ
ထတာကတ်ဲ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထတာထီေထတာ
ထုိေး ရကှသ်လုိ ထကကာကသ်လုိ။နူးနပ်လညပ်တမ်ှု မရှိသပဖင့်။လိမ္မာပါးနပ်မှုမရှိသညပ်ဖစ၍်။ရုိးအ,အ။ စဉ်

ထတာထီေထတာင်
ထုိေး ရကှသ်လုိ ထကကာကသ်လုိ။နူးနပ်လညပ်တမ်ှု မရှိသပဖင့်။လိမ္မာပါးနပ်မှုမရှိသညပ်ဖစ၍်။ရုိးအ,အ။ စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာအပပစထ်ကကာင့် မင်း၏မိဖုရား အမတစ်သညတ်ိ့ုကို နန်းထတာ်မှနှင်ထုေတသ်ည။်ထွေကခွ်ာသာွးထစသည။်ထမာင်း
ထုေတသ်ည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထတာပလာ
သကကား စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

the day which is two 
days prior to the 
sabbath day စဉ်

ထတာထဲေ၌ သစပ်င် ချုနွံယတ်ိ့ု ကိုထလာင်ထသာမီး။"ထတာမီးထလာင်၊ ထတာထကကာင် လကခ်ထမာင်းခတ ်"(ပံု)။ စဉ်

ကဒေတဥ်မျို းအဝင် (အကျအိခကျွေမဲပါဘဲ)အတင်ွးသားပဖူထဖွးငပီး ဟင်းချက၍်ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ပပုတ၍်ထသာ်လညး်ထကာင်း၊
ဖုတ၍်ထသာ်လညး်ထကာင်း သာွးရညစ်ာအပဖစ ်စားသုံးရသည့် ဆူးနွယပ်င်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

monastery situated far 
from lay habitat စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ထတာရင်ှး ကကိ ထတာချုံပိတထ်ပါင်း တိုက့ို ခုတထွ်ေင် ရင်ှးလင်းသည။် clear land

ထတာလား ၁ ကကိ ထချးပါသည။်ကျင်ကကးီစနွ ့သ်ည။်အမ်ိသာသာွးသည။်ထနာကထ်ဖးသာွးသည။် crap

ထတာလား ၂ ကကိ ထတာထဲေ၌ သစ၊်ဝါး၊ထေင်းခုတရ်န် သာွးသည။် go to the forest

ထတာလား ၃ ကကိ ကျင်ကကးီ စနွ ့သ်ည။် defecate

ထတာလားလွန် ကကိ be always on a journey

ထတာလည် ကကိ အမဲလုိကရ်န် အတကွထ်တာသိုသ့ာွးသည။် အမဲလုိကသ်ည။်

ထတာလကလွ်န် ကကိ

ထတာလုိက် ကကိ အမဲလုိကသ်ည။် hunt

ထတာဝင် ၁ ကကိ သစခု်တ၊်ဝါးခုတ၊်ထေင်းခုတသ်ာွးသည။် hackle

ထတာဝင် ၂ ကကိ သထူတာ်ထကာင်းတရားကို ကျင့်ကကအံားထုေတရ်န် ထတာသိုခ့ျဉ်းကပ်သည။် retire into the forest

ထတာသား ၁ န ကျား သတ္တ ဝါ ကိုထခါ်ထသာအမည။်ထတာရုိင်း တရိစ္ဆာန် ။ tiger

ထတာသား ၂ န ထကျးလကထ်တာရာွတင်ွ ထနထုိေင်ထသာသ။ူ Chaw-bacon

န လူကို ထနှာင့်ယကှ ်တတထ်သာ တထစ္ဆမှင်စာများ။သားရ ဲတရိစ္ဆာန် ။ beast

န ထကျးလကထ်တာရာွတင်ွ ထနထုိေင်ထသာသ။ူ Chaw-bacon

ထတာဟန်ိး ကကိ ထတာထဲေတင်ွ အချို ခ့ျို ထ့သာ ထနရာ၌ အလုိလုိ ပမညဟ်န်ိးသည။် sound loudly

ထတာအရက် န liquor

ထတာအပ်ု ၁ ကကိ သစထ်တာဖကဆုိ်င်ရာ အမှုထေမ်း၏ အမည။် forester

ထတာအပ်ု ၂ န သစပ်င်ချုံနွယမ်ျား ထူေထေပ်စာွ ထပါကထ်ရာကထ်နထသာထတာ။ forest

န ထတာရပ်ထတာရာွ။ထတာထတာင်၏ အနီး။ rurality

န ထတာ၏ အစပ်။ ထတာထတာင်၏ အနီးအနားရှိ ရာွစတုက်ထလး။ small village

ထတာ့ ကကဝိိ with a pleasing lisp

ကကဝိိ chatter

ထတာ့တွ့ ကကဝိိ chatter

ထတာ်

ထတာ် ၁ ကကိ suitable

ထတာ် ၂ ကကိ stop

ထတာ် ၃ ကကိ relative

ထတာ် ၄ န clever

ထတာ် ၅ န ကိုယတ်င်ွးမှ ထသးွကို စပ်ုယရူသည့် ကရိယိာ ။ absorbent material

ထတာ် ၆ န typhoon

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခရးီကကျွေသံည။်ထတာထဲေ၌ ခရးီလွန်သာွးသည။် သာွးရမည့်ခရးီထေကပုိ်၍သာွးသည။်"ထတာဝငမိုင်ယ၊ံသားနန်းလျာမှာ၊ထပျာ်ကစား
ထက၊ထတာလားလွန်လ့ုိ"(ထကာ်)။ စဉ်

go out on a hunt for 
big game စဉ်

ခရးီကကျွေသံည။်ထတာထဲေ၌ ခရးီလွန်သာွးသည။် သာွးရမည့်ခရးီထေကပုိ်၍သာွးသည။်"ထတာဝငမိုင်ယ၊ံသားနန်းလျာမှာ၊ထပျာ်ကစား
ထက၊ထတာလားလွန်လ့ုိ"(ထကာ်)။

go out on a hunt for 
big game စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထတာသား
ထကာင် စဉ်

ထတာသထူတာင်
သား စဉ်

စဉ်

ဆန်၊တထဆး တိ့ုနှင့် ထရာ၍ချကထ်သာ အရက။်(တရားမဝင်ထသာ ချကအ်ရက။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထတာအုံထတာ
နား စဉ်

ထတာအုံထတာင်
နား စဉ်

သနားဖွယရ်ာ၊ ချစခ်င်ဖွယရ်ာထသာ အပပုအမူကိုပပလျက။်"ရင်ခွင်ပါးထုိေင်၍သာ လုိင်ကိုဆဲွ၍ထတာ့လျကနီ်တုံလာ၏။"(ဗမာချီ)။
မပီကလာပီကလာ။သနားဖွယရ်ာ ချစခ်င်ဖွယရ်ာ ခကျွေ၍ဲထပပာဆုိပပုမူလျက။်"လူးလဲကာ ငုိ၍ထပ၊ငါ့ဖခင်ကို၊ဂုပင်ပီးရမညဟ်၊ုထတာ့
လျကထ်ပထတာင်းထသာအခါ ၊မီွးမိခင်သည၊်လျင်လျားငပီး၍လာလျက်"(၎င်း)။ စဉ်

ထတာ့ထတာ့
ထတာ့တီ

စကားထပပာတတခ်ါစကဲ့သိ့ု။မပီကလာပီကလာ။စကားသမှံန်ကန်ပခင်းမရှိဘ။ဲချစခ်င်ဖွယရ်ာ ခကျွေ၍ဲထပပာဆုိပပုမူလျက။် "တစခွ်န်း 
မပီ၊တစခွ်န်းပီထက၊သကဝီ်သားလှ၊ထုေတက်ာဆုိထက၊နှုတခ်ျို ပမနှင့်၊ထတာ့ထတာ့ထတာ့တ၊ီ ပုလီပုလု၊ထခါ်ထဝါ်ပပုလ့ုိ၊သကစ် ု
ပတ္တပမား"(ထကာ်)။ စဉ်

ပလီပလာ။ချစစ်ဖွယ။်တတီတီာတာ။မပီကလာ ပီကလာ။ထပျာ့ထပျာင်းစာွခကျွေ၍ဲထပပာဆုိပပုမူလျက။်"သားသငူယသ်ည၊်မိခင်ထံေမှာ၊မ
ငပီထတာ့တွ့ ၊ငပီထတာ့တွ့  သည၊်ဖကိုသာထခါ်လျက၊်လူးလဲကာငုိထပ၍"(ဗမာချီ) ။ စဉ်

သင့်ထလျာ်ထလျာကပ်တသ်ည။်တန်သည။်"ယင်းစကား သင့်ထတာ်ပါထရ"။"မင်းလုိလုိကမှ်၊မင်းချစထ်တာ့မည၊်မှတတ်ုံထလ၍၊ထတာ်
ထပသပ၊ဤအကကသံည၊်ထလျာ်ကန်လှဟ၊ုပန်သထလျာကထ်သာ်"(ပန်း)။ စဉ်

ရပ်ဆုိင်းသည။်"ယင်းထလာက ်နန့်ထတာ်ပျာ၊ထနာကထ်ေကလု်ပ်စရာ မလုိပျာ"။ စဉ်

ထဆွမျို းပဖစသ်ည။်ထဆွမျို းထတာ်စပ်သည။်"ထမာင်ပဖူ ငါရ့ုိနန့် ထဆွမျို းထတာ်ထရ"။ စဉ်

အကျင့် စာရတိ္တ ထကာင်းမွန်သည။်လိမ္မာသည။်"ထမာင်ပဖူလညး် လူထတာ်လူထကာင်းတစထ်ယာကဘ်၊ဲအထပပာအဆုိလညး်ထတာ်
ထရ"။ စဉ်

စဉ်

ထလမုန်တိုင်း ။အများအားပဖင့် ပင်လယပ်ပင်ကို ပဖတ၍် အဟန်ုပပင်းထေန်စာွ တိုကခ်တထ်သာထလ။"လှိုင်းကဆူကျင်၊ထပမကကးီတင်ွ
ထလ၊ငလျင်လှုပ်စာွ သျှစမ်ျကနှ်ာက၊ထတာ်ကကးီလှိုင်းပျာ၊မုန်တိုင်းထေလ့ုိ"(ရာမ)။ စဉ်



.

ထတာ် ၇ ကကိ swish

ထတာ် ၈ ကကိ clever

ထတာ် ၉ န enough

ထတာ်ကရာ ကကိ သင့်ထတာ်ရံုရှိသည။် in a manner

ကကဝိိ  ပဖစသ်ညဆုိ်ကာမျှ။ထတာ်ရံုတန်ရံု။ in a sort

ထတာ်စပ် ကကိ ထဆွမျို းပဖစသ်ည။် relative

ထတာ်စပ်ု ကကိ ထတာ်ပဖင့် ထသးွကိုစပ်ုယသူည။်ထဘာ်ပဖင့် ထရကိုစပ်ုယသူည။်တင်ွ စပ်ုသည။် absorbent material

ထတာ်ထတာ် ကကဝိိ considerably

နဝိ companionable

ထတာ်တန်ရံု ကကဝိိ သင့်တင့်ရံုမျှ။ အသင့်အတင့်။ in a manner

ထတာ်တန်း ကကဝိိ မသယွမ်ဝုိက ်ထပဖာင့်တန်းသည။်တည့်မတမှ်န်ကန်သည။် right 

ကကဝိိ ပဖစက်တတဆ်န်း။သင့်တင့်ထလျာကပ်တရံု်။ modestest

ထတာ်ရာတန်ရာ န သင့်ထတာ်ထသာအရာ။သင့်ထတာ်ထလျာကပ်တထ်သာ ထနထသာ၊ထဒေသ။သာမန်။ suitable

န သင့်ထတာ်ထသာအရာ။သင့်ထတာ်ထလျာကပ်တထ်သာ ထနထသာ၊ထဒေသ။သာမန်။ထလျာ်ကန်သင့်ပမတထ်သာ ထနရာ။ suitable

ထတာ်ထရ န clever

ထတာ်ရံုတန်ရံု ကကဝိိ သင့်တင့်ထလျာကပ်တရံု်။ modestest

ကကဝိိ ထတာ်ရံုတန်ရံုမျှ။ modestest

ကကဝိိ ပဖစက်တတဆ်န်း ။သာမန်။ ordinary

ထတာ်လညး် ကကိ sound loudly

ထတာ်လထယာ် ကကိ တင့်တယထ်လျာကပ်တသ်ည။် graceful

ထတာ်လှန် ကကိ rebel

ထတာ်ဝင်ဒေထယာ န ရခုိင်လံုချညတ်စမ်ျို း၏ အမည။် name

ထတာ်သလင်း န sixth month of the year

ကကဝိိ ပဖစက်တတဆ်န်း။သင့်တင့်ထလျာကပ်တရံု်။ modestest

တက်

တက ် ၁ ကကိ prosper

တက ်၂ န ထလှ၊သမ္ာန် စသညက်ိုထလှာ်ခတရ်ထသာ ကရိယိာ ။ oar

တက ်၃ ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ ထရာဂါထကကာင့် ခန္ဓာကိုယ ်တနွ ့လိ်မ်ထကာကထ်ကွလ့ာသည။် be twisted

တကထ်ကစးီ ကကဝိိ ready

တကက်ိုင် န  ငပိုင်ထလှ တင်ွ ပ့ဲနင်းနှင့် ဦးစးီမှ တစပ်ါးထသာ ထလှထလှာ်သမား။ တကစ်ွဲ။ oarsman

မုိးမရာွဘ၊ဲ ထလအဟန်ုထကကာင့်တမ်ိချင်းတိုကမိ်၍ ပမညဟ်ညး်သည။် "မုိးသလီံသ၊ံလှိုင်းဂယကထ်က၊ယကတ်ကသ်နှံင့်၊ထတာ်သံ
လညး်ကျူး၊ဝါထယာမညထ်လ၊ထတာင်လီဖျူးထက၊ထမျှာ်ရှုတိုင်းပင်"(ဓမ္မတာ)။ စဉ်

တတက်ကျွေမ်းသည။်ကကျွေမ်းကျင်သည။်"ယင်းသစူာထသျှပီထသျှလညး်ထတာ်ထရ၊အထပါင်းအသင်းလညး်ထတာ်ထရ"။ စဉ်

"ထတာ်ငပီ၊တန်ငပီ"ဟ ုတားပမစထ်သာစကား။ စဉ်

စဉ်

ထတာ်ကာ
လထယာ်ကာ စဉ်

စဉ်

စဉ်

လွန်လွန်ကကဲ။ဲကကယိာ အထူေးပပုလျက။်"ဈးီကိုသာမန်နန့်မထရာက၊် ထတာ်ထတာ်လားရထရ"။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထတာ်ထတာ်ထဝါ်
ထဝါ်

ထဖာ်ထဖာ်ထရထွရ ွဧည့်ဝတပ်ျူ ငှါထသာ။လှိုကလဲှ်ခင်မင်မှုကိုထဆာင်ထသာ။"မမရ့ုိကို ပမင်ထက၊ ထမာင်ပဖူလညး် အဝီးကပင် ထတာ်ထတာ်
ထဝါ်ထဝါ် နှုတဆ်ကထ်တ"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထတာ်ထယာင်
တန်ထယာင် စဉ်

စဉ်

ထတာ်ကာ
လထယာ်ရာ စဉ်

"လူထတာ်တစထ်ယာကထ်ပ"ဟခုျးီမမမ်းထပပာဆုိထသာစကား။ စဉ်

စဉ်

ထတာ်ရံုလထယာ်
ရံု စဉ်

ထတာ်ရုိလထယာ်
ရုိ စဉ်

ကမ္ဘာ ထပမကကးီ ပမညဟ်ညး် သည။်"ထတာ်လညး်ပခင်းဟသူညက်ား အရပ်မျကနှ်ာတိ့ုတင်ွ တစပ်ါးပါးထသာ အရပ်တိ့ု၌ နှုမ်းနှုမ်းကကား
ပခင်း၊ ထုိေသိ့ု ကကားပခင်းသညက်ား ပမင့်မုိရထ်တာင်မျှလျှင် ထတာင်ကကးီခုနစထ်ေပ်မှ ထကျာကက်ကးီထရွ့လတ၍် ထရ၌ကျထသာ အသံ
တညး်"(ပါရာ)။"ထတာ်လညး်အင်နှင့်၊ငလျင်ထပမကကးီ၊လှုပ်လိမ့်မည်"(ဖားပပုတ်)။ စဉ်

စဉ်

ဖီဆန်သည။်ပုန်ကန်သည။်အချုပ်အထနှာင်မှ လွတထ်ပမာကထ်အာင် လုပ်သည။်တစစ်ုံတစခု်ထသာ အပဖစမှ် တစစ်ုံတစခု် အပဖစသ်ိ့ု
အကန်ု(လံုးဝ)ထပပာင်းလပဲစ်သည။်ကကျွေန်သထဘာကအ်ပဖစမှ် လတွထ်ပမာကထ်အာင်လပ်ုသည်။အထနှာင်အဖ့ဲွ ဖိစီးနိှပ်စကပ်ခင်းမှ
လွတထ်ပမာကထ်အာင်လုပ်သည။် စဉ်

စဉ်

ပမန်မာ့ တစဆ်ယ့်နှစလ်တင်ွ ထပခာကလ်ထပမာကထ်သာလ၏အမည။်"ထတာ်သလင်း မုိးကကင်း ရာွထချပါမူ"(ဥဂ္ဂါပျံ) ။"ထကာကသ်းီ
ဝင်းဝင်း ထတာ်သလင်း"(ပံု)။ စဉ်

ထတာ်ထအာင်
တန်ထအာင် စဉ်

တိုးပွားသည။်"စးီပွား လာဘလ်ာဘ တကထ်တ"။အနိမ့်မှ အပမင့်သ့ုိထရွ့သာွးသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အဆင်သင့် ။အပပည့်အစုံ။ "အားလံုး အဆင်သင့် တကထ်က စးီဖ့ုိရာ လုိထရဗျာ"။ စဉ်

စဉ်



.

တကက်ပ် န လူတို၏့ အသကတ်မ်း နှစဆ်ယမှ်စ၍ အသထချယတိုင်ထအာင်ပဖစထ်သာ ကပ်။ age of progress

တကက်က ကကိ feisty

တကခဲ် န နွားစသည၏် လညက်ပ်ုထပါ်၌ မုိထ့မာကထ်သာ အရုိးဆစခံု်း။လညပုိ်။့ hump

တကထ်ခါ် ကကိ

တကထ်ခါက် ကကိ lose

တကထ်ခတ် ကကိ အစစအရာရာ စညပ်င် ထွေန်းကားလာသည။် be prominent

တကခ်ျလကခ်ျ ကကဝိိ unitedly

တကပ်ခင်း န ထလှထလှာ်ခတပ်ခင်းနှင့် ဆုိင်ထသာ ထလှာ်ခတန်ညး်။ ထလှထလှာ်ခတပ်ခင်းနှင့်ဆုိင်ထသာ အပခင်းအရာ။ paddle

တကပ်ခင်းထဖာ် န paddle

တကစ် န rising

တကစ်ထသျှ န အရယွထ်ရာကဦ်းစ ထယာကျ်ားငယ၊်မိန်းမငယ။် အင်အားထတာင့်တင်း ပပည့်ငဖိုးစ ထယာကျ်ားငယ၊်မိန်းမငယ ်စသည။် rising

တကစ်ာ န ကိုယလ်က ်အထကကာအပခင်တို ့ကိုကခဲ်ထတာင့်တင်းထစတတထ်သာ အစားအစာ။ liturgy

တကစ်ားပီး ၁ ကကိ be proper

တကစ်ားပီး ၂ န compensation

ကကဝိိ မပုိမထလျာ့။အညအီမျှပဖစသ်ည။်အပုိအလုိမရှိပဖစသ်ည။် equal

တကစ်ုံလကစ်ုံ ကကဝိိ complete

တစစ်ုံလကည်ီ ကကဝိိ complete

တကဈ်းီ န value

တကတ်က ်၁ ကကဝိိ mercilessly

တကတ်က ်၂ န မကာွမလှမ်းထသာ ထနရာ ၊အရပ်။မထဝးထသာထနရာ၊ အရပ်။ closely

တကတ်က ်၃ ကကဝိိ အနီးသိုခ့ျဉ်းကပ်၍။ approach

တကတ်ကက်ပ် ကကိ approach

တကတ်ကက်န်ု ကကိ အားလံုးကန်ုထပျာကသ်ည။်အားလံုးကန်ုစင်သည။် complete

ကကဝိိ certainly

နဝိ  ထကကာင်မျကစ် ိအဆင်းရှိထသာ။ sight

တကတ်ကခ်ါ ကကိ  လကမ်ခံ၊ထရာှင်တမ်ိးသည။်ပငင်းပယသ်ည။် deny

ကကဝိိ exceed

ကကိ hate

တကတ်ကထ်ခါ် ကကိ

တကတ်ကခ်ျဉ် နဝိ အလွန်ချဉ်ထသာအရသာရှိထသာ။ချဉ်စတုစ်တုအ်ရသာရှိထသာ။ sour

စဉ်

(စတိအ်ား)ပပင်းပပလာသည။် စဉ်

စဉ်

အလုိမကျထသာထကကာင့် လျှာထိေပ်ကို အာထခါင်တင်ွကပ်ထိေ၍ တက်(ထတာက်)ဟထူသာ အသကံို ထွေကထ်အာင်လုပ်သည။်
make a clicking sound 
with tongue စဉ်

စစပဲွ်ထုိေး၊လကထ်ဝ့ှထုိေး၊ ထလှငပိုင်ပဲွ၊စာထမးပဲွ စသည့် တစခု်ခုတိ့ုတင်ွ ရှံုးနိမ့်သည။်"မနုိင်ထက. တကထ်ခါကပ်ပန်ဖ့ုိရာဟထိရဗျာယ်"။ စဉ်

စဉ်

ညညီာပဖပဖ။ စညး်စညး်လံုးလံုး ။(ဥပစာ)အားထုေတက်ကို းပမ်းမှု ညီမျှစာွ။ပပည့်စုံ ညညီတ်ွစာွ။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထလှထလှာ်ခတပ်ခင်းနှင့်ဆုိင်ရာ ထလှာ်ခတပံု်၊ထလှာ်ခတန်ညး်ကို ထဖာ်ထုေတ၍် သဆုိီထသာ အပခင်းအရသာ။"များစာွလီှထက၊ကန်ုသည်
ထပါင်းတိ့ု၊ သထံညာင်းဟစထ်ကကာ်၊ တကပ်ခင်းထဖာ်ထက၊န့ဲွကိုယထ်ပျာင်းပျ"(သာချမ်း)။ စဉ်

အရယွထ်ရာကဦ်းစ ထယာကျ်ား၊မိန်းမ(စသည်)။အင်အားထတာင့်တငး် ပပည့်ငဖိုးစအရယွ။် စဉ်

စဉ်

စဉ်
တစစ်ုံတစခု် ထသာပစည္း် နစန်ာ ဆံုးရှံုးမှုအတကွ ်ထပးထလျာ်သည။်"သကကဇ်၉၁၀ခု၊ နတထ်တာ်လဆန်း(၈)ရက ်ကကာသပတနိိဓိ
သုံးပါးတိ့ုတင်ွ တကစ်ားပီးထသကားငပီး၏"(အဓိပဓိ)။ သကရ်ှိသကမ့ဲ် တစခု်ခု၏ ထနရာတင်ွ အပခားသကရ်ှိသကမ့ဲ် တစခု်ခုကို 
လဲှလှယအ်သုံးပပုသည။် အစားထုိေးသည။် စဉ်

အလဲအလှယ၊်အတု့ံအပပန်(ကကျွေတဲစထ်ကာင် ထသသည့်အတကွ ်နွားနှစထ်ကာင် တကစ်ားထပးရသည်)အလားတ ူသကရ်ှိသကမ့ဲ် 
အထလျာ်ထပးရသည၏် အပဖစ။် စဉ်

တကစ်ိ့ လက်
စိ့ စဉ်

(ဥပစာ)အားထုေတက်ကို းပမ်းမှု ညမီျှစာွ။ပပည့်စုံ ညညီာစာွ။ စဉ်

(ဥပစာ)အားထုေတက်ကို းပမ်းမှု ညမီျှစာွ။ပပည့်စုံ ညညီာစာွ။ စဉ်

တိုးတကထ်နထသာ တန်ဖုိး(ထဈး)နှုန်း။ပမင့်မားထသာတန်ဖုိးနှုန်း။ စဉ်

မညာှမတာထသာ သထဘာပဖင့်။သနားကကင်နာပခင်း ကင်းမ့ဲစာွ။ရကရ်ကစ်ကစ်က။်"နားကနားထဋာင်းကို တကတ်က ်ခကျွေတယ်လူား
ခထရ"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်
ငပီးလျှင် တကတ်ကက်န်ု၊တကတ်ကက်ကား၊တကတ်ကခ်ါ၊တကတ်ကခ်ါး၊တကတ်ကခ်ျဉ်၊တကတ်ကပ်ငင်း၊တကတ်ကစ်င်၊
တကတ်ကဆ်ာ၊တကတ်ကနှ်ာ၊တကတ်ကထ်ပပာင်၊တကတ်ကပ်ပုန်း၊တကတ်ကမဲွ်၊တကတ်ကလ်န် စသညပ်ဖင့် တွဲ၍သုံးကကထသး
သည။် စဉ်

စဉ်

တကတ်က်
ကကား

တပ်အပ်ထသချာ။တတိကိျကျ။အတအိကျ။ အထသအချာ။ဧကန်မုချ။အမှန်စင်စစ။်"ထမာင့်အသကံို၊ထမရ့ုိနီထက၊အမ်ိထထောင်ဖကက်၊
တကတ်ကထ်ကကကားလ့ုိ"(ဇမ်း)။ စဉ်

တကတ်က်
ထကကာင် စဉ်

စဉ်

တကတ်ကခ်ါး 
၁ အလွန့်အလွန်(ခါးသည်)။ စဉ်

တကတ်ကခ်ါး 
၂ (ဥပစာ) အလွန်မုန်းတးီသည။် ရွံမုန်းသည။် စဉ်

အလုိမကျထသာထကကာင့် လျှာထိေပ်ကို အာထခါင်တင်ွကပ်ထိေ၍ တက်(ထတာက်)ဟထူသာ အသကံို ထွေကထ်အာင်လုပ်
သည။်"ထကျာကဖ်ျာအထေက၊် တကက်ာထုိေင်ထကမှိုင်ကာတကွလ့ုိ်၊မသကမ်သာ၊ တကတ်ကထ်ခါ်ထက၊ထကျာကဖ်ျာကထေ၊စတိည်စ်
မာန်ပါ၊မထနထပျာ်၍၊ထဟမာထတာမှာ၊သာွးကာလ၌"(ပန်း)။

make a clicking sound 
with tongue စဉ်

စဉ်



.

တကတ်ကပ်ငင်း ကကိ  လကမ်ခံ၊ထရာှင်တမ်ိးသည။်ပငင်းပယသ်ည။် elude

တကတ်ကစ်င် ကကိ entirely

တကတ်ကဆ်ာ နဝိ without remorse

ကကိ be cleaned out

ကကဝိိ ထနာကထ်ေပ်အားပဖင့်။အလှယအ်ဖယအ်ားပဖင့်။ပပန်လှန်ထသာ အားပဖင့်။ impugn

ကကိ impugn

ကကိ be destroyed

ကကဝိိ exceed

ကကိ without remorse

တကန်ာ န ကိုယခ်န္ဓာ တိုထ့ကာကထ်ကွ  ့ထခွလိပ်လာထသာအနာ။ sore

တကနီ် န forenoon

တကပ့ဲ် န oar/paddle

တကပ့ဲ်ကိုင် ၁ န ထလှ၊သထဘမင်္ဂာ စသညလုိ်ရာထရာကထ်အာင် ထိေန်းထကျာင်းထပးသ။ူထလှကိုပ့ဲကိုင်ထသာသ။ူဦးစးီဦးရကွ ်စမံီထပးသ။ူ coxswain

တကပ့ဲ်ကိုင် ၂ ကကိ coxswain

တကပ်ပင်းစီ ကကဝိိ quickly

တကပ်ပုတ ်၁ ကကဝိိ စးီပွားထရးလံုး၀ ပျကစ်းီဆံုးရှံုးထသာအားပဖင့်။ damage

တကပ်ပုတ ်၂ ကကိ တာဝန်မှ ပဖုတပ်ယပ်ခင်းခံရသည။်ရာထူေးမှ ပဖုတခံ်ရသည။် dismiss from employment

တကခ်ပန်းစးီ ကကဝိိ quickly

န ကိုယပူ်တစလှ်ည့် ကျတစလှ်ည့်ပဖစထ်သာ အဖျားထရာဂါ တစမ်ျို း။ intermittent fever

န  ဟကလုိ်ကက်ျလုိကပ်ဖစထ်သာ ဒိေထရ။ tide

တကမ် န oar

တကမ်ကိုင် န helmsman

န တကမ်တင်ွ တပ်ထေားထသာလကက်ိုင်တ။ံ helm

တကယ်င်လုိက် ကကိ boating

တကလူ် န  လူထရးလူရာထရာကခ်ါစ လူငယလူ်ရယွ။် rising generation

တကလ်မ်း န  စညပ်င်ထွေန်းကားရန် ပဖစထ်သာအထကကာင်း။

န  တကထ်လှာ်သည့်အခါသုံးထသာထလှာ်ပံုထလှာ်နညး်။ ways of boating

တကလှ်မ်း ကကိ အထေကတ်န်းတစထ်နရာရာသို ့ထရာကထ်အာင်ကကို းစားသည။် way to advancement

တကသ်းီထခါက် ကကိ

တကသ်စစ် နဝိ အသစပ်ဖစထ်ပါ်စပဖစထ်သာ။ထွေကထ်ပါ်စပဖစထ်သာ။ထပါ်ထွေန်းခါစပဖစထ်သာ။

စဉ်

တစခု်မျှမကျန် သည၏်အပဖစသ်ိ့ုထရာကသ်ည။်"ထဂါင်းထေကဆံ်ပင်၊တကတ်ကစ်င်ထယာင်၊သလူျှင်ဆုိဆဲ"(ပန်း)။ စဉ်

မညာှမတာထသာ သထဘာပဖင့်။သနားကကင်နာပခင်း ကင်းမ့ဲစာွ။ရကရ်ကစ်ကစ်က။်"နားကနားထဋာင်းကို တကတ်က ်ခကျွေတယ်လူား
ခထရ"။"လကက် လကထ်ကာကက်ို တကတ်ကဆ်ာဇျတယ်လူားခထရ"။ စဉ်

တကတ်က်
ထပပာင် အကကင်းအကျန်မရှိထအာင် အကန်ုလံုးထပပာင်စင်သည။်"မဲွလ့ုိ တကတ်ကထ်ပပာင်၊ မီးထလာင်လ့ုိ တကတ်ကထ်ပပာင်"။ စဉ်

တကတ်ကပ်ပန် 
၁ စဉ်

တကတ်ကပ်ပန် 
၂ တစစ်ုံတစခု် ပပုလုပ်ရန်အတကွ ်ခုိင်းထစသညက်ိုလကမ်ခံနုိင်ထကကာင်း မလုိကန်ာနုိင်ထကကာင်း(ပပန်လှန်)ထပပာဆုိသည။် စဉ်

တကတ်က်
ပပုန်း

တစခု်မျှမကျန် အကန်ုလံုး ကန်ုစင်သည ်အပဖစသ်ိ့ုထရာကသ်ည။်ကန်ုပပတသ်ည။်အကျို းမ့ဲ ယိုယင်ွးထပျာကပ်ျကသ်ည။်လံုးဝဆံုးရှံုး
ပျကစ်းီသည။်"မျို းရုိး မတမွ်န်၊ထသလွန်သကဆံု်း၊ တကတ်ကပ်ပုန်းထက၊ညှို းသဉ်ုးငမိုစ့ာွ"(တိုက်)။ စဉ်

တကတ်က်
ရကရ်က ်၁

အလွန့်အလွန်။အထူေးပုိမုိလွန်ကစဲာွ။သတူစပ်ါး၏ အလုိဆန္ဒနှင့် ဆန့်ကျင်လျက ်နုိင်ထေကစ်းီနင်း။အင်အားအရှိန်အဟန်ုကို များစာွ
အသုံးပပုလျက။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တကတ်က်
ရကရ်က ်၂ သနားကကင်နာပခင်းကင်းမ့ဲသည။်ရကစ်ကသ်ည။်"သားထရမစင်ကို၊မိခင်လကမှ်၊တကတ်ကရ်ကရ်က၊်လုလျကယ်ထူထွေ"(ပန်း)။ စဉ်

စဉ်

နံနကပုိ်င်းတကခ်ါစ ထန။မွန်းမတည့်မီပဖစထ်သာ ထန။"သကကဇ်တထထောင်ပပည့်၊ဝါဆုိလဆုတ ်ခုနစရ်က ်စထန ထန့ တကနီ်တပဟိုရ်
ထကျာ်တင်ွ ထလာင်းကကကစ်ား(ငကသုလအမတက်ကးီ)မင်းပပုထတာမူ်၏။(ထတာင်)။ စဉ်

ထလှပ့ဲကိုင်ရထသာ ရညှထ်သာအရုိးရှိထသာ တက။်အရုိးတပ် သစသ်ားပျဉ်။"ပင်တန်ွးချခီျ၊ီတကပ့ဲ်ရာှရာှ၊သစက်ိုင်းထပါ်၊ဘလူ ညို
ညို "(ထတး)။ စဉ်

စဉ်

(ထလှ၊သထင်္ဘာစသညက်ို)လုိရာထရာကထ်အာင် ထိေန်းထကျာင်းထပးသည။် စဉ်

သကွလ်ကလ်ျင်ပမန်စာွ။တစဟ်န်ုတညး်။ရုတက်နဲ။သတုက်နဲ။(ထလှာ်ခတလ်ျက်)။"လားလီလားလီ၊လူထလးထယာကက်ို၊တကပ်ပင်း
စီ"(ထတး)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

သကွလ်ကလ်ျင်ပမန်စာွ။တစဟ်န်ုတညး်။ရုတက်နဲ။သတုက်နဲ။(ထလှာ်ခတလ်ျက်)။"လားလီလားလီ၊လူထလးထယာကက်ို၊တကပ်ပင်း
စီ"(ထတး)။ စဉ်

တကဖ်ျားသက်
ဖျား စဉ်

တကပ်ဖားကျ
ပဖား စဉ်

ထလှပ့ဲကိုင်ရထသာ ရညှထ်သာအရုိးရှိထသာ တက။်အရုိးတပ် သစသ်ားပျဉ်။"ပင်တန်ွးချခီျ၊ီတကပ့ဲ်ရာှရာှ၊သစက်ိုင်းထပါ်၊ဘလူ ညို
ညို "(ထတး)။ စဉ်

ထလှကိုပ့ဲကိုင်ထသာသ။ူ"ထကျာကလွ်တရ်ာက၊ထရာှင်ကာသာွးဘ၊ိတကမ်ကိုင်မှာ၊ပုိင်ပုိင်လားထက၊အများသလ့ုိိ"(သာချမ်း)။"ကု
လားဥူးစးီ၊ကိုယက်ားပ့ဲတညး်၊တကမ်ကိုင်၍၊ဝမ်းနညး်ပခင်းကို၊ဤသိ့ုဆုိ၏"(ထွေန်းတိ)။ စဉ်

တကမ်
လကက်ိုင် စဉ်

ထလှကို အပမန်ထလှာ်ခတသ်ည။်(ဥပစာ)ပမန်ပမန်ထေကထ်ေက ်လုပ်ကိုင်သည်။ စဉ်

စဉ်

opportunity to 
advancement စဉ်

တက်
ထလှာ်တကဟ်န် စဉ်

စဉ်

အလုိမကျထသာထကကာင့် လျှာထိေပ်ကို အာထခါင်တင်ွကပ်ထိေ၍ တက်(ထတာက်)ဟထူသာ အသကံို ထွေကထ်အာင်လုပ်သည။် "မင်း
ထကျာ်ထထွေးလညး်၊ အထရးကကးီစာွ၊ခဲခကရ်ာကို၊ဗုိလ်ပါရမဲက၊်စညး်ကကပ်လျကလ်ျှင်၊တကသ်းီထခါကထ်ထွေ၊သာွးကျင်ထလသည်"(ရခုိင်
ကာ)။

make a clicking sound 
with tongue စဉ်

newly emergent or 
developing စဉ်



.

တက္က တန်ွး န မှားထသာ အယရူှိထသာ တတ္ိရဟန်း။ hierophant

တက္က ရစ် န rung

တက္က သလီ န country

တင်

တင် ၁ ကကိ transport

တင် ၂ ကကိ worship

တင် ၃ န တင်ပါး။ hip

တကမင်္ဂာ န coin

တင်ကးူ ကကဝိိ အရင်ကပင် ကကို တင်လျက။် in advance

တင်ကျီ န ခါးနှင့် တင်ဆံုအကကား ထနရာ။တင်ပါးချပ်။ fanny

တင်ကျတိ ်၁ ကကိ ခါးဝတပုိဆုိး၏ ထရှ အ့စကိုထပါင်ကကားမှလျှို ၍ ခါးထနာကပုိ်င်းတင်ွငမဲပမံစာွညပ်ှသည။်ခါးထတာင်းကျို ကသ်ည။် gird one’s loins

တင်ကျတိ ်၂ န တင်ပါး တစဖ်ကတ်စခု် အသားစိုင်။ buttock

တင်ခွက် န တင်ပါးတင်ွခွကထ်နထသာထနရာ။တင်ပါးခွက။် pelvis

တင်ခကျွေတ် ကကိ တင်ဆံုရုိး လဲွသာွးသည။် fanny

တင်စား ၁ ကကိ force

တင်စား ၂ ကကိ တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာသ၏ူဂုဏသ်ကတက်ိုတစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာသ၏ူဂုဏသ်ကတ ်အပဖစထ်ပပာဆုိသည။်

တင်စးီ ၁ ကကိ force

တင်စးီ ၂ ကကိ High-handed

တင်ထဆာင် ကကိ လှညး်ယာဉ်၊ထရယာဉ်စသညတ်စခု်ခုနှင့် သယယ်သူည။် carry out

တင်ဆုိင် န တင်ပါးနှစဖ်က၏် အသားစိုင်။ buttock

တင်ဆံု န တင်ပါးနှစဖ်က၏် အသားစိုင်။ buttock

တင်ပါ န admit

တင်ပလ္လ င်ခခီ ကကိ sit cross-legged

တင်ပုိ ့ ကကိ ပစည္း်များကို ထလှ၊လှညး်စထသာ ယာဉ်တင်ွ တင်၍ထပးပုိသ့ည။် dispatch

တင်ပျင်ခခီ န  ထပခတစထ်ချာင်းထပါ်တင်ွ ထပခတစထ်ချာင်းထေပ်၍ ထခွသည။်တင်ပျဉ်ထခွသည။် sit cross-legged

တင်ပျဉ်ဖဲွ ့ ကကိ sit cross-legged

တင်ပပ ကကိ ရင်ှးလင်းထပပာပပသည။် explain

တင်ပဖုတ် န alcohol

စဉ်
ဘရုားဖူးရန်အတကွထ်တာင်ထေကထ်တာင်ထအာက ်ထစာင်းတန်းတစထ်လျှာက ်အတကအ်ဆင်းလွယက်ထူစရန်၊ ရညှလ်ျားစာွ အထေစ်
အဆင့်ဆင့်ပပုလုပ်ထေားထသာအရာ။ထလှကားထေစ။်"ရညှသ်ယွထ်စာင်းတန်း၊ဘရုားလမ်းတင်ွ ၊တစလ်မ်းတစဆ်စ၊်တက္ကရစဟ် ု၊
ထပပပပစလှ်ည ီထေပ်ထေပ်စလီျက၊်ထစတထီေကထ်အာက၊်ထတာင်ထပခထရာကထ်အာင်"(ဦးရစ်)။ စဉ်

ဇာတက လာရှိသည့် အတိုင်း ဂန္ဓရတိုင်း၏ထနပပညထ်တာ် အဠရသသပိ္ပအ၀၀တိ့ုကို သင်ကကားပ့ုိချရာအရပ်။"တက္ကသလံီ၊ဆရာထံေ
မှာ၊အပ်နံှထလထတာ့သည်"။ စဉ်

သယထ်ဆာင်မည့်လှညး်၊ထလှ၊ယာဉ်၊ရထေား စသညတ်ိ့ုတင်ွ ဝန်ထုေပ်ဝန်ပုိးတိ့ုကို ထေားသည။်နိမ့်ရာမှ ပမင့်ရာသိ့ုပ့ုိသည။်တစခု်ထပါ်
တင်ွတစခု်ကို(တင်)ထေားသည။်"ပတ္တပမား မျကရ်င်ှထတာ်ကုိလကဝ်ါးပပင်တင်ွ တင်ထေားဘသိက့ဲသိ့ု"(ဒိေဠာ)။ သကမင်္ဂန်း ၊တဘံက်
စသညက်ို ပခံုးထပါ်တင်ွ ထေားသည။်(ထရနှင့်ထမျာပါမသာွးဘဲ)ကန်ုးထေကတ်င်ွကျန်ရစသ်ည။် (ထဈးနှုန်း
ကို)တိုးပမှင့်သည။်"ကန်ုသည်တဆိန်ကို ဈးီတင်လ့ုိထရာင်းထရ "။တစခု်ထရှ့တင်ွ တစခု်ကိုထေားသည။်"အကကးီကို ထရှ့ကတင်၊အထသျှ
တ ိထနာကက်လုိက်"။"အကကီးရှိတင်၊အထသျှထနာကလုိ်က၊် ကျားမကိုက်"(ပံု)။ရန်ပဖစထ်အာင် ဦးစာွပပုလုပ်သည။်(အလျင်
စသည်)။"အမတထ်ကျာ်ထလ၊ငါတစထ်ယာကက်ို၊မထထောကထ်ေားဘ၊ဲထမာကက်ကားဂုဏပ်ပ၊သူကတင်ပျာ၊အယင်စလို"(ရာမ)။ စဉ်

ပူထဇာ်ပသသည။်"မုန့်တစစ်ထလာင်းတင်လ့ုိ ရာွသျှင်မကိုပူထဇာ်ထေားထရ"။ထလးကိုပစရ်န် ထလးကကို းကိုဆဲွသည။်"ထလးကိုတင်ပျာ၊
ထဒေါင်တင်ထပမှာကလ်ညး်၊ထကကာကရု်ပ်မဟိ"(ထဒွေး)။ထလျှာကထ်ေထပပာဆုိသည။်"သထံတာ်ဦး ထလျှာကတ်င်
ထသာအခါ"(ထတာင်)။"ထလျှာကပ်ါမည်သခင်၊ တင်ပါသညဘ်ရုား"။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်
ထငွဒေဂမင်္ဂါး။တဆိံပ်ခတနိှ်ပ်၍အထလးချန်ိနှင့် တန်ဖုိးသတမှ်တက်ာ သန်ွးလုပ်ထေားထသာ ထရမ၊ထငွ၊သတ္တ ပပား။"သကကဇ်ဂ ၅၁ တကမင်္ဂာတ
ရာ ငါးဆယ့်ထလးချပ်၊ဆန်ငါးရာခုနစဆဲ်၊ငါ့ထကာင်းမှုကို၊မသနု္တရ ီနှင့် လျှင်သကသ်၊ီထအာကဘ်အဝီစ ိအထေကဘ်ဝဂ်ငါ
ကျန်ိ၏"(ဘရုားနီထကျာကစ်ာ)။(ပပင်ယားထကျာက်တင်ွ တင်ကာဟထုရးထေိုးပါရိှသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သတူစပ်ါး၏ ဆန္ဒနှင့်ဆန့်ကျင်လျကနုိ်င်ထေကစ်းီနင်းပပုသည။်အနုိင်အထေကပ်ပုသည။်"ထမာင်လှရ့ုိ အပ်ုစ ုလူကိုတင်စားချင်ထရ 
အတကွ ်ထမာင်လှကဈးီခရင်းကို အဝီးသိ့ုထပမှာကပ်စလုိ်ကထ်တ"။ စဉ်

to come the old soldier 
over one စဉ်

သတူစပ်ါး၏ ဆန္ဒနှင့်ဆန့်ကျင်လျကနုိ်င်ထေကစ်းီနင်းပပုသည။်အနုိင်အထေကပ်ပုသည။်"ထမာင်လှရ့ုိ အပ်ုစ ုလူကိုတင်စားချင်ထရ 
အတကွ ်ထမာင်လှကဈးီခရင်းကို အဝီးသိ့ုထပမှာကပ်စလုိ်ကထ်တ"။ စဉ်

ဂုဏယ်ဝူင့်ကကားသည။်သတူစပ်ါးအထပါ် တင်ွ အနုိင်ယသူည။်"လူကို အသုံးမချ တင်စးီလ့ုိစကားထပပာထရ"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရဟန်းအချင်းချင်ထသာ်လညး်ထကာင်း၊လူက ရဟန်းကိုထသာ်လညး်ထကာင်း ထပပာရာ၌ ဝန်ခံပခင်း၊သထဘာတညူပီခင်းတိ့ု၌ ထပပာထသာ
စကားလံုး။ စဉ်

ထေကဝ်ယဖ့ဲွ်ထခွ(ထုိေင်)သည။်ထပခတစထ်ချာင်းထပါ်တင်ွ ထပခတစထ်ချာင်းကို ထေပ်၍ထခခသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထေကဝ်ယဖ့ဲွ်ထခွသည။်တင်ပျဉ်ထခွသည။်"ပထစက္လျှင်၊ ဉာဏထ်တာ်လင်းထက၊မကကင်းပဖစက်၊ကကာ၌ပပကထတ၊့တတက်ာထုိေင်ထက၊
တင်ပျဉ်ဖ့ဲွလ့ုိ၊တည့်တည့်မတမ်တ၊်ဣထပနနနှင့်၊တညတ်ုံလတက်"(ပဒုေမ္မာ)။ စဉ်

စဉ်

(ထတာအရကခ်ျကရ်ာတင်ွ ဆယပု်လင်းယရူမည့်အရာကိုငါးပုလင်းသာယ၍ူ)အခုိးစးူရပှပင်းပပထသာ အရကတ်စမ်ျို း။ စဉ်



.

တင်ဖီွခခီ ကကိ  ထပခတစထ်ချာင်းထပါ်တင်ွ ထပခတစထ်ချာင်းထေပ်၍ ထခွသည။်တင်ပျဉ်ထခွသည။် sit cross-legged

တင်ထပမှာက် ကကိ အလုပ်တစခု်ခုခန ့အ်ပ်ရန်အတကွ ်ထရးွချယ၍် လုပ်ထဆာင်ရန် တာဝန်ထပးအပ်သည။် task

တင်လထယာက် ကကိ tell

တင်လင်ပလင် ကကဝိိ sit cross-legged

တင်လံုပိတ် ကကိ ခါးဝတပုိဆုိး၏ ထရှ အ့စကိုထပါင်ကကားမှလျှို ၍ ခါးထနာကပုိ်င်းတင်ွငမဲပမံစာွညပ်ှသည။်ခါးထတာင်းကျို ကသ်ည။် gird one’s loins

တင်လံုးကျတိ် ကကိ ခါးဝတပုိဆုိး၏ ထရှ အ့စကိုထပါင်ကကားမှလျှို ၍ ခါးထနာကပုိ်င်းတင်ွငမဲပမံစာွညပ်ှသည။်ခါးထတာင်းကျို ကသ်ည။် gird one’s loins

တင်လမာ န  ဘရုင်မင်းပမတထံ်ေ တင်ထလျှာကထ်သာစာ။ accreditation

တင်လမဲ ကကိ  တင်ပါးတစဖ်ကမှ်တစဖ်ကသ်ို ့ကးူထပပာင်းသည။် side wise

တင်လမဲထုိေင် ကကိ  တင်ပါးတစဖ်ကပ်ဖင့် ထဘးတိုကထုိ်ေင်သည။် sit side wise

တင်သား န backside

တင်သားခဲ န တင်သား၏ထအာကပုိ်င်း။တင်ပါးဆဲွ။ဖရံုဆဲွ။ hip

တင်သင်ွး ကကိ  ကန်ုပစည္း် များကိုအပခားမှ ယထူဆာင်လာသည။် import

တင့် နဝိ  အသထရရှိထသာ။ ကကည့်၍ထကာင်းထသာ။ပမတထ်သာ။ Good looking

တင့်တယ် နဝိ  အသထရရှိထသာ။ ကကည့်၍ထကာင်းထသာ။ပမတထ်သာ။ Good looking

နဝိ  ထလျာကပ်တထ်သာ။သင့်ပမတထ်သာ။ထလျာ်ကန်ထသာ။ suitable

နဝိ suitable

တင့်ထပပာင် န  လူငယနှ်င့် လူလတက်ကား အရယွရ်ှိသ။ူလူငယလူ်ရယွ။် fresh and youthful

တင့်ထပပာင်ထသျှ န မကကးီမငယ ်ပျို မျစနု်နယထ်သာ အရယွရ်ှိသ။ူ fresh and youthful

တင်း ၁ ကကိ tauten

တင်း ၂ န ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွစ်မ်ွးနုိင်ထသာအင်အား အပပည့်အဝရှိထသာ ရစဲမ်ွးမှု။သတ္တ ။ိ brave

တင်းထက ကကိ  ယဉ်ှငပိုင် အားစမ်းရန် ဖိတထ်ခါ်သည။်စန်ိထခါ်သည။် challenge

တင်းထကထွေက် ကကိ challenge

တင်းကပ်ု န cowshed

တင်းကျတိ် န bird

တင်းကျပ် နဝိ inflexible

တင်းကျမ်း ကကဝိိ many

တင်းကကပ် ကကဝိိ resolutely

တင်းကကပ်ဥ န none

တင်းကကျွေတိ် နဝိ dwarfish

တင်းခွန် ၁ န pennant

စဉ်

စဉ်

(ဂုဏအ်သထရကကးီပမတထ်သာသအူား)ထပပာပပသည။် စဉ်

 တစစ်ုံတစခု်တင်ွ ချတိဆဲွ်ထေားသပဖင့်ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ ငငိတယွထ်နသပဖင့်ထသာ်လညး်ထကာင်း၊တမ်းလန်းကျလျက၊်တွဲလဲွကျ
လျက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တင်ဆံု၏ ထဘးဖကရ်ှိ အသားစိုင်၊တင်ပါး။"တချကက်ကည့်ပါ၊ကကျွေန့်ခန္ဓာတင်ွ၊ထကကာမှထနာကပ်ပင်၊တင်သားမလွတ၊်ကကမ်ိဒေဏရ်ာထလ၊
ဝိဇ္ဇာသတလ့ုိ်"(ထကာ်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တင့်တင့်ကား
ကား စဉ်

တင့်ထတာင့်တ
င့်တယ်  ထလျာကပ်တထ်သာ။သင့်ပမတထ်သာ။ထလျာ်ကန်ထသာ။"တင့်ထတာင့်တင့်တယ၊်လှနတထ်မနှင့်၊ပငားတုံထပကက"(ထဒွေး)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

(န့ုိရညစ်သညတ်ိ့ု ယိုစးီမထွေကနုိ်င်သည့် အတကွထ်ကကာင့်)ပပည့်လျှလံာသည။်မာထတာင့်လာသည။်"ကိုယ့်ရင်သားပမတ၊်န့ုိရညက်ျန်
တိ့ု၊ဟပိပန်ပခင်းထကကာင့်၊တင်းပါလတ၍်"(ထဒွေး)။တစဖ်ကနှ်င့်တစဖ်က ်အထလျာ့မထပး(ထနာကမ်ဆုတ်)ပဲပဖစထ်နသည။်အထလျာ့်
မထပးပဲ ရပ်တညထ်နသည။်ထတာင့်ခံသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

 ယဉ်ှငပိုင် အားစမ်းရန် ဖိတထ်ခါ်သည။်စန်ိထခါ်သည။်၂၊ (သတ္ိတရိှလျှင် ထွေကစ်မ်းပါဟု)စန်ိထခါ်သည်။"နင့်ထလှာကက်ိုပင်၊ထေမီထေင်
ထက၊အလျင်တချက၊်လျင်မထနထက၊တင်းထကထွေကဟ်၊ုထခါ်လျက ်အညီ"(ရာမ)။ စဉ်

အမ်ိ၊ထကျာင်းတိ့ု၏အပပင်ပ ၌အလှူထပးရန်၊ဆင်၊ပမင်း၊ကကျွေ၊ဲနွားထေားရန်စထသာ အမှုကစိအ္၀၀တိ့ုကို လုပ်ထဆာင်ရန်အတကွ ်
ထဆာကလု်ပ်ထေားထသာ အထဆာကအ်အုံ။"ထုိေမှတပုဒ်ေ၊ဆင်တင်းကပ်ုတင်ွ၊သရုပ်အထလျာက၊်အလုိလုိထလ၊နဂုိရက်ကပျာ၊မီးထေထထောက်
လ့ုိ၊ပမင်ထပမာကက်စိ၊္ အဌမတညး်"(နာဒေရ)။ စဉ်

ထရထဲေ၌ငုပ်၍ ငါးရာှစားတတထ်သာငှကတ်စမ်ျို း။"တင်းကျတိင်ယထ်လ၊ ရတီင်ွ ငုပ်ကာစားလျက်"(ဗမာချီ)။ စဉ်

ပပည့်လျှငံဖိုးထမာကထ်သာ။"ရင်၌သားပမတ။်နုလှပ်လှပ်မှာ၊တင်းကျပ်မကန်၊သားသကနံှ်ကို၊ဖွားပပန်ငပီးမှ"(ပဒုေမ္မာ)။တခဲနကပ်ဖစ်
ထသာ။။ထူေထေပ်များပပားထသာ။"ဗုိလ်ထပခတင်းကျပ်၊အထေပ်ထေပ်ကာ၊မလွတသ်ာထအာင်၊ပတက်ာဝုိင်းလည်"(ထောနု)။ စဉ်

ပပည့်လျှငံဖိုးထမာကစ်ာွ။အများအပပား။အကကားအလပ်မရှိထအာင် ထူေထပပာများပပားလျက။်"ညံ့သကဝ်ါဠု၊သပဲဖူနုသည၊်ပပည့်မှု
တင်းကျမ်း၊စစထ်တကွကျွေန်း၌"(ဂဏန်း)။ စဉ်

အင်အားအရှိန်အဟန်ုကို များစာွအသုံးပပုလျက။်တရကကမ်း အတင်းအကကပ်။သတူစပ်ါး၏ အလုိနှင့်ဆန့်ကျင်လျက။်
နုိင်ထေကစ်းီနင်းလျက။် စဉ်

ထပမာကဥ်မျို းအဝင်(အကကိျွေအခကဲျွေမပါ အတင်ွးသားဝါထသာ)ဟင်းချကစ်ားရသည့် ထပမာကဥ်တစမ်ျို း။ စဉ်

ပုကကွကုလီှံထသာ။"လူကလညး်ပုပု၊တင်းကကျွေတိထ်သျှကာ"။ စဉ်

(ပင်လယထ်ရထကကာင်းခရးီ သာွးလာသည့်အခါမျို းတင်ွ တစစ်ုံတစခု် ထသာထဘးအန္တာရယနှ်င့် ထတွ့ကကုလံာလျှင်(ကယဆ်ယရ်န်
အတကွ်)အချကပ်ပလမင့်ထူေထေားထသာ အလံတစမ်ျို း။ စဉ်



.

တင်းခွန် ၂ န လိပ်ထကျာကထ်ေကအ်နညး်ငယပ်ပား၍ လိပ်ထကျာက၏် အမျို းဝင်ပဖစထ်သာ ငါးတစမ်ျို း။ ray/skate

တင်းခွန်ပဖူ န Worm-eaten

တင်းတင်း ကကဝိိ tautly

ကကဝိိ ထမာကမ်ာစာွအင်အားအရှိန်အဟန်ုကို များစာွအသုံးပပုလျက။် tightly

ကကဝိိ uncompromisingly

ကကဝိိ firmly

တင်းထတာင်းပုိ န anything superfluous

တင်းတမ်ိ ကကိ content

တင်းထိေမ် န curtain

တင်းတမ်ိရံ ကကိ ယင်းအထေညပ်ဖင့်ကာရသံည။် shield

တင်းပုတ် န cudgel

ကကဝိိ ပပည့်ပပည့်စုံစုံ ။ထလျာ့ပါးမှုမရှိ။ complete

တင်းမာ ၁ ကကိ တစဦ်းနှင့်တစဦ်း၊ တစဖ်ကနှ်င့်တစဖ်က ်လကထ်လျာ့မထပးပဖစထ်နသည။် stern

တင်းမာ ၂ နဝိ ထတာင့်တင်းမာထကျာထသာ။ခုိင်မာထသာ။ impudent

တင်းဝါ န bamboo

တစ်

တစ ်၁ န one

တစ ်၂ ကကိ မဝင်နုိင် မထွေကနုိ်င်ထသာ အထပါကတ်င်ွ ထိေကပ်ထနသည။်

တစ ်၃ ကကိ piece of flesh

ကကဝိိ အလွန်အမင်းစပုပုံလျက။်ခပတသ်ပ်ိလျက။် chock a block

တစက်ရစ် ကကဝိိ chock a block

တစက်ာနီ န plot of land

တစက်ရူီ ကကဝိိ many

တစက်သူျှိ န တစထ်ဆွတစမ်ျို းလံုး။ relative

တစထ်ကာ် န magnitude

တစက်င် န count of areca nut

တစက်သမင်္ဂ န

တစက်ိုင်၁ န လကပ်ဖင့်ကိုင်နုိင်ထလာကထ်သာ အထလးချန်ိ။ weight

တစက်ိုင်၂ န one thing in the basket

စဉ်

စပါးပင်တင်ွကျထရာကထ်သာ နံှပဖူပုိးတစမ်ျို း။(ယင်းပုိးဖျကဆီ်းမှုထကကာင့် စပါးနံှအပဖူထွေက၍် ထအာကသ်ိ့ုညတွမ်ကျပဲ အထေကသ်ိ့ု
ထထောင်ထနသည။်) စဉ်

ထနာကသ်ိ့ုပပန်လညဆု်တခွ်ာပခင်းမရှိဘ။ဲပပင်းပပင်းထေန်ထေန်။"ကိုယ့်အပမင်ကို၊ထလျှာကတ်င်ကကထလာ့၊ဤသိ့ုလျှင်လည်း၊ပပည့်သျှင်
မင်းမှာ၊တင်းတင်းထပပာထသာ်"(နာရဒေ)။မတန့်ွဆုတ။်ရဝ့ံဲစာွ။ခုိင်ခုိင်မာမာ။"အာမဝန္တာ၊တင်းတင်းခံမှ၊ဘန်ုးလျှထံေန်ွးပ၊သတဿိ 
လညး်"(ရခုိင်ကာ)။ထနရာ အလပ်မရှိ သပ်ိသညး်စာွ။ပပည့်လျှငံဖိုးထမာကစ်ာွ။တင်းကျမ်း။ စဉ်

တင်းတင်းကကပ်
ကကပ် စဉ်

တင်းတင်းမာ
မာ

ခုိင်ခုိင်ခ့ံခ့ံ။ရဝ့ံဲစာွ။ထတာင့်ထတာင့်မာမာ။ထနာကသ်ိ့ုမဆုတန်စပဲ်။"အပ်ိစကထ်သာခါ၊သပိုန္နာဝယ၊်စကကာလံှပျ၊ံရမကဟ်န်ထကကာင့်၊အမှန်
မယင်ွး၊ငါထပါကမ်င်းဟ၊ုတင်းတင်းမာမာ၊ခံငပီးခါမှ"(ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

တင်းတင်းရင်း
ရင်း

သစာ္ရှိစာွပဖင့်။မဆုတမ်နစပဲ်။ရရဲဝ့ံဲဝ့ံ။ ခုိင်ခုိင်မာမာ။ "ဇာထလာကပ်င်အခကအ်ခဲနန့်တွိထကထလ့ ထနာကမ်ဆုတပဲ် 
တင်းတင်းရင်းရင်းခံထရ"။"မဆုတအ်လျင်း၊တင်းတင်းရင်းရင်း၊ထနနင့်ှမင်းဟ၊ုအာမဝန္တာ၊ခငံပီးခါမှ"(ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

ပပန်ဆပ်ထသာအခါ သထဘာတခူျင်းသတမှ်တထ်ေားထသာစပါး(တင်း)။ပုိကိုထပးရထသာ စနစပ်ဖင့်ထချစယူု ပခင်း။ စဉ်

ထရာင့်ရသဲည။်ထကျနပ်သည။်"တင်းတမ်ိအားရ၊ထကျနပ်လှသည၊်အလုိပပည့်ဝ၊ငငိမ်းငငိမ်းတညး်"(ထရးှထံုေး)။ စဉ်

ကန့်လန့်ကာသကဲ့သိ့ု အကာအကယွအ်ပဖစ ်စပ်၍ချုပ်ထေားထသာအထေည။်ယင်းအထေညပ်ဖင့်ကာရထံပးထသာအမတ။်(ရခုိင်ဘရုင်
မင်းလကထ်ေကက် မင်းထရးမင်းရာ ကစိက္ျလာလျှင် ၎င်းအမတက် တင်းထိေမ်ကို ကာရထံပးရသည။်ထပမာကဦ်းငမိုန့ယတ်င်ွ ၎င်း
အမတထ်နခ့ဲထသာရာွကို`တင်းထိေမ်ရံ́ ဟ ုယထန့တိုင်ထခါ်ထဝါ်လျကရ်ှိထနထသး၏)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ပပုလုပ်ရန်အတကွ ်ထပမတင်ွစိုကသ်င်ွးထေားရထသာ သစသ်ားအတိုပုိင်း ။ကကျွေ၊ဲနွားချညထ်သာတိုင်တိုကထလး။ရကွဖ်ျင်
တင်းကပ်ုချရာတင်ွ ထလပဖင့်လွင့်ပါမသာွးရထအာင်ထအာကထ်ပခကို ထပမတင်ွ တးူစိုကထ်ေားရထသာ သစသ်ားတို။"အတင်ွးပပင်ဘက၊်
တင်းပုတနှ်က၍်"(ဥဒိေန်ကာ)။ စဉ်

တင်းပပည့်ကျပ်
ပပည့် စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ကျညထ်တာကတ်င်ွ)ထကာကည်င်းဆန်ထေည့်၍ ဖုတစ်ားရထသာ ဝါးတစမ်ျို း။"တင်းဝါးပါထရ၊ဝယ်ပါခလုိက၊်ထကာကည်င်းဆန်ကို၊
ပဖူထအာင်ဖွပ်ထက၊ဖုတစ်ားရထမ၊ချစထ်ရာကမ်ကို၊မှာတိုကထ်တ"(ထကျး)။ စဉ်

အထရအတကွ ်ပထေမ စ၍ ထရတကွရ်ထသာ(တစ်)ဂဏန်း ။ စဉ်

put something between 
two things စဉ်

သား၊ငါး၊ဟင်းဟျာစသညက်ို အတုံးငယမ်ျားပဖစထ်အာင်ခုတပ်ဖတသ်ည။်"အတုံးအတစ။်ခုတလီှ်းထေစ၍်"(ဥဒိေန်သာ)။ စဉ်

တစက်ရတီစ်
ကရစ် စဉ်

အလွန်အမင်းစပုပုလံျက။်ခပတသ်ပ်ိလျက။်"သခွားငထကကာင်၊တညာှတညး်မှာ၊ကိုးလံုးထပပာင်၊တထတာင်တဆစ၊်တစက်
ရစ်"(ထတး)။ စဉ်

လယတ်စသ်ျှဉ်းတင်ွ ၆ဒေသမ ၄၀ဧကရှိရာ ယင်းတစသ်ျှဉ်း၏ ၁၆ဖ့ုိ ၁ဖ့ုိပဖစထ်သာ လယယ်ာထပမကကွ။်(လယတ်စသ်ျှဉ်းတင်ွ 
၁၆ကာနီရှိသည။်တစက်ာနီသည ်ရစှထ်တာင်ဝါးပပန်ပဖင့်အတာပပု၍ စတရုန်းကတလ်ည ်ဝါးပပန်ထပါင်း ၁၂၀ ရှိသည။်နှစက်ာနီခဲွ 
သည ်တစ ်ဧကနှင့်ညမီျှသည။်တစဆ်ယ့်ထပခာကက်ာနီ(၁၆ကာနီ)ထခါ်တစသ်ျှဉ်တင်ွ ထပခာကဒ်ေသမ ထလးဆယဧ်က(၆ဒေသမ 
၄၀)ရှိသည။်(တစ်နညး် တစဆ်ယ့် နှစထ်ထောင်ဝါးပဖင့် အပပန်ရှစရ်ာသည် တစ်သျှဉ်းပဖစ်သည။်) စဉ်

အမျို းအမည ်အထရအတကွ ်စသညမ်ျားပပားစာွ။အများအပပား။"ထမာင်ပဖူရ့ုိမှာ အမျို းတမိျားလ့ုိ အမျို းတစက်နီူ ထရာကနီ်ကတ်
ထတ"။"လူတစက်ရူ"ီ စသည။် စဉ်

စဉ်

လကည်ို းပဖင့်(ထကာ်၍)ယနုိူင်ထလာကထ်သာ ပမာဏ။ စဉ်

ကမ်ွးသးီလံုးအထရအတကွအ်ထခါ်အထဝါ်သုံးစကား။ကမ်ွးသးီလံုးထရ ၁၂၀၀(ကို'တစက်င်'ဟထုခါ်သည်)။"ကမ်ွးသးီလံုးထရ ၈၀ 
ကိုတစပုိ်င်း။တစဆ်ယထ်ပခာကပုိ်င်း ၁၆×၈၀=၁၂၀၀ ကို တစက်င်ဟထုခါ်သည။်(ကမ်ွးသီး၈၀တစပ်ိုင်း။တစဆ်ယ့်ထပခာက်ပုိင်း တစ်
ကင်။တစဆ်ယ့်ထပခာကက်င် တစထ်ဒေါရီ)။ စဉ်

(ထရမ)တစက်ျပ်တစမ်တ်(ငါးမတ်)ရှိထသာ အထလးချန်ိ။
a quarter of one Kyat 
weight စဉ်

စဉ်

ပခင်းထတာင်း(တစထ်တာင်း)တစ်လုံးပဖင့် ထေည့်ထေားထသာပစ္ညး်တစခု်။ စဉ်



.

တစက်ိုင်တညး် န တညူသီည၏် အပဖစက်ိုပပထသာ စကား။ same

န only one

တစက်ိုင်း န once

န

န

တစက်ပ်၁ န package

တစက်ပ်၂ န 200 of one package

တစက်န ့် န restricted

တစက်ိုယ် န တစထ်ယာကထီ်ေးတညး်။ alone

န မိမိတစဦ်းတညး်ထကာင်းစားထရအတကွ။် selfish

တစက်ိုယထ်တာ် န တစဦ်းတစထ်ယာကတ်ညး်။ alone

န alone

တစက်ျ ီ၁ န granary

တစက်ျ ီ၂ ကကဝိိ အလုပ်တစစ်ုံတစရ်ာကို လုပ်ထဆာင်၍ ငပီးဆံုးသည့်တိုင်ထအာင်။ finish

တစက်ျထီသာ် န once

တစက်ျည့် ၁ န cup

တစက်ျည့် ၂ န ပါးစပ်ပဖင့်တစက်ကမ်ိ ကျို က၍် မျို ထသာကထ်လာကရံု်မျှထသာထရ။ mouthful

တစထ်ကျာ်စာ န  ထပခပဖင့်ထကျာ်လမား၍ သာွးနုိင်ထလာကထ်သာ အပမင့်ပမာဏ။ height

တစက်ျင်း န separate

တစက်ျို င် န group

တစက်ျတိစ်ာ န တစက်ကမ်ိတစခ်ါ ထသာကထ်လာက၊်စားရံုထလာကမ်ျှထသာ အစားအစာ။ disposable

တစက်ျတိသ်ာ န page

တစက်ျပ်ိ န လူဆယထ်ယာက ်။လူတစဆ်ယ။် ten persons

တစက်ကို င်း န once

တစထ်ကကာင်း ၁ န တစပ်ခားနညး်လမ်း။ other way

တစထ်ကကာင်း ၂ န တစခု်တညး်ထသာလမ်း။ one way

တစထ်ကကာင်း ၃ န ways

ကကိ same

န same

တစက်ကုတ် န group

စဉ်

တစက်ိုင်တညး်
ငါးပိ (ဥပစာ) တစသ်ထဘာတညး်။ အသင်ွသဏ္ဍာန်တစမ်ျို းတစစ်ားတညး်။ စဉ်

၁၊တစက်ကမ်ိ။တစခ်ါ။တစထ်ခါက။်"ပခံထချာင်းရာွကို တစက်ိုင်းလားခီဗျာယ်"။၂၊မကကာထသးထသာ အချန်ိကာလ။"ထမာင်ပဖူဈးီကို
လားခစာွ တစက်ိုင်းရာဟသိထိရ" စဉ်

တစထ်ကာင်ကက
က်

ထဆွမျို းသားချင်း တစစ်ုံတစထ်ယာကမ်ျှမရှိ တစဦ်းတညး်အပဖစ။်"ကဇံာတာညံ့ထရအတကွ ်အကကျွေန့်မှာ တစထ်ကာင်ကကကပ်ဖစနီ်ပါဗျာ
ယ။်"

person without any 
relatives စဉ်

တစထ်ကာင်ကက
ကတ်စမ်ျကနှ်ာ

ထဆွမျို းသားချင်း တစစ်ုံတစထ်ယာကမ်ျှမရှိ တစဦ်းတညး်အပဖစ။်"ကဇံာတာညံ့ထရအတကွ ်အကကျွေန့်မှာ တစထ်ကာင်ကကကပ်ဖစနီ်ပါဗျာ
ယ။်"

person without any 
relatives စဉ်

အထရအတကွစ်သညပ်ဖင့်ထသသပ်စာွထုေပ်ပုိးထေားထသာ ပစည္း်တစခု်။"ဖထယာင်းတိုင်တစက်ပ်။ထဆးတစက်ပ်"စသည။် စဉ်

ချညခ်င်အထရအတကွ ်၂၀၀ ရှိထသာ အထုေပ်တစခု်။(ချညတ်စခ်င်တင်ွ(ချညခ်င်ငယ်)ခုနှစခု်နှစ်ခုရှိသည။်)ဆယခ်င်ကို တစ်ထေုံး
ထခါ်သည။်အထံုေးနှစဆ်ယက် ိုတစက်ပ်ထခါ်သည။်၁၀×၂၀=၂၀၀)"ခုနှစန်စ ်တစခ်င်၊ဆယခ်င်တစထံု်ေး၊ဆယထံု်ေးတစက်ပ်"။ စဉ်

(တစက်န့်စီ)ကန့်သတပုိ်င်းပခားသတမှ်တထ်ေားချက ်တစခု်။ စဉ်

စဉ်

တစက်ိုယထ်ကာ
င်း စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

တစက်ိုယတ်စ်
ကာယ တစထ်ယာကထီ်ေးတညး်။"လင်န့ဲကွဲလ့ုိ၊မယ့်တစက်ိုယထ်လ၊တစက်ာယတညး်"(ထောနု)။ စဉ်

စပါး၊ဆန် သိုထလှာင်ရာအထဆာကအ်ဦ တစခု်။"တပါးတစက်ျ၊ီဆန်တစက်ျ ီစသည်"။ စဉ်

စဉ်

တစက်ကမ်ိ။တစခ်ါ။တစလှ်ည့်။တစသ်တု။်(အကကမ်ိ၊အခါ၊အလှည့်)။"ငီွတစက်ျထီသာ်ထုေတထ်က၊နှစရ်ာငါးဆယစ်ရီာရထရ။ငီွတစ်
ထထောင်ကို၊ထလးကျထီသာ်ထုေတရ်ဖ့ုိ"။ စဉ်

(ခွကပ်ဖင့်)တစခွ်က။်ကျို က်၍ တစ်ကကမ်ိမျို ထသာကထ်လာကရံု်။"အန်ုးထရထေန်းရည၊်တခပ်တကျည့်၊ငါတ့ိ့ုညှည့်ထမ၊ထသာကက်ကည့်
ထလထလာ"(ဥဒိေန်သာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အပုိင်းအပခား အတကွစ်သည့် ကန့်သတခ်ျကတ်စခု်။"မှိုတစက်ျင်း"စသည။်အလျားအနံ ၁၀ထပစရီှိ၍ အထစာက ်၁ထပရှိထသာသ၊ဲ
ထကျာကစ်သညတ်ိ့ု၏ အတိုင်းအတာ ။ စဉ်

များပပားစာွ တစစ်တုစရံု်တညး်ရှိထနထသာ သကရ်ှိသတ္တဝါ အစအုဖ့ဲွတစခု်။"လူတစက်ျို င်၊ကကျွေတဲစက်ျို င်၊နွားတစက်ျို င်၊ဗျို င်းတစ်
ကျို င်"စသည။် စဉ်

စဉ်

ဖူးစကတ ်၄ရကွပ်မာဏရှိစက္က  ၂၄ရကွ။်(ဖူးစကတ ်၉၆ ရကွ်)။ စဉ်

စဉ်

၁၊တစက်ကမ်ိ။တစခ်ါ။တစထ်ခါက။်"ပခံထချာင်းရာွကို တစက်ိုင်းလားခီဗျာယ်"။၂၊မကကာထသးထသာ အချန်ိကာလ။"ထမာင်ပဖူဈးီကို
လားခစာွ တစက်ိုင်းရာဟသိထိရ" စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကိုယ့်ခံယခူျကပ်ဖင့်ကိုယစ်။ီ"ကိုယတ်စထ်ကကာင်းသတူစထ်ကကာင်း။ချတီစထ်ကကာင်း ဆတတ်စထ်ကကာင်း"(ပံု)။ စဉ်

တစထ်ကကာင်း
တညး် ၁ (ဥပစာ)စတိခ်ျင်း၊သထဘာချင်း၊ဆန္ဒချင်း တညူသီည။် စဉ်

တစထ်ကကာင်း
တညး် ၂ (ဥပစာ)စတိခ်ျင်း၊သထဘာချင်း၊ဆန္ဒချင်း တညူပီခင်း။ စဉ်

အထပါင်းအသင်း၊အဖ့ဲွအစညး် တစခု်။"ယင်းသရ့ုိူ တစက်ကုတမှ်ာ လူတစဆ်ယ့်နှစထ်ယာက ်ဟထိရ"။ စဉ်



.

တစက်ကို န scope

တစက်ာွရ န plot of land

တစက်ွိ့ န  ပမစတ်င်ွး၊ပင်လယတ်င်ွး၊ထရထကကာင်းသာွးလမ်းတင်ွ ထဝ့ဝုိကထ်ထောင့်ကျထသာ လမ်းထကွတ့စခု်။ gulf

တစထ်ကွ န  အဝုိင်းအဝန်း ပပုလုပ်ထေားထသာ အထခွတစခု်။ coil

တစက်ကွ် န  ပုိင်းပခား ကန ့သ်တထ်ေားထသာ ထနရာတစခု်။ထပမကကွတ်စခု်။ divide of land

တစက်င်ွ န  ပုိင်းပခားကန ့သ်တထ်ေားထသာ ထနရာတစခု်စ။ီ divide

တစက်င်ွး န  ကင်ွးပပင်ကျယတ်စခု်လံုး။အထခွလုိကပ်ပုလုပ်ထေားထသာ အဝုိင်းအဝန်း။အဝုိင်းအဝန်းကို ထရတကွရ်ာ၌သုံးထသာ စကားလံုး။ heath

တစက်ကျွေန်း န ထဝးရပ်ထပမပခား တိုင်းတစပ်ါး။တစသ်ကပ်တလံု်း ထထောင်ဒေဏခံ်ရသတူိုက့ိုထေားထသာ အရပ်။ banish

တစက်ကျွေန်းပုိ ့ န banish

တစက်ကီ န ကမ်ွးသးီလံုးထရ၂၀၀ကိုထခါ်ထသာစကားလံုး။ 200 of areca nut

တစခ်ထရာ် ကကဝိိ အမျို းအမည ်အထရအတကွ ်စသည့်များပပားစာွ။ many kind

တစခ်ရွီ ကကဝိိ many

တစခ်ါထကာင်း ကကိ ခဏသာထကာင်းသည။်ခဏသာကကးီပွားသည။် a moment of prosper

တစခ်ါကျီ ကကဝိိ finish

တစခ်ါချင်း၁ ကကဝိိ တစခ်ျန်ိးတညး်။တကကမ်ိတညး်။တစခ်ျကတ်ညး်။တပါတညး်။ချကခ်ျင်း။ immediately

တစခ်ါချင်း၂ ကကဝိိ together

တစခ်ါစာ န တစကိကမ်ိတစခ်ါစားထသာကရံု်အစားအစာ။ single eat

တစခ်ါစား၁ န တစက်ကမ်ိတစခ်ါမျှသာ အကျို းခံစားခွင့်ရရှိပခင်း။ benefit

တစခ်ါစား၂ ကကိ hate

တစခ်ါစီ ကကဝိိ တစက်ကမ်ိကျစ။ီ once

တစခ်ါတစခ်ါ ကကဝိိ အငမဲတမ်းမဟတုထ်တာ့ဘ။ဲ အခါအားထလျာ်စာွ။တစခ်ါတစရ်။ံတစခ်ါတစထ်လ။ sometime

တစခ်ါတစမ် ကကဝိိ အငမဲတမ်းမဟတုထ်တာ့ဘ။ဲ အခါအားထလျာ်စာွ။တစခ်ါတစရ်။ံတစခ်ါတစထ်လ။ sometime

တစခ်ါတစရ်ီ ကကဝိိ အငမဲတမ်းမဟတုထ်တာ့ဘ။ဲ အခါအားထလျာ်စာွ။တစခ်ါတစရ်။ံတစခ်ါတစထ်လ။ sometime

တစခ်ါတစလီ် ကကဝိိ အငမဲတမ်းမဟတုထ်တာ့ဘ။ဲ အခါအားထလျာ်စာွ။တစခ်ါတစရ်။ံတစခ်ါတစထ်လ။ sometime

တစခ်ါတညး် ကကဝိိ တစခ်ျန်ိးတညး်။တကကမ်ိတညး်။တစခ်ျကတ်ညး်။တပါတညး်။ချကခ်ျင်း။ immediately

တစခ်ါရထူံေး ကကဝိိ once

တစခု်တစမ် န တစစ်ုံတစခု်ထသာအရာဝတ္ု။တစခု်ခု။ something

တစခု်တစရ်ီ န တစစ်ုံတစခု်ထသာအရာဝတ္ု။တစခု်ခု။ something

တစခု်တစလီ် န တစစ်ုံတစခု်ထသာအရာဝတ္ု။တစခု်ခု။ something

တစခု်မဟိ န ဘာတစခု်မျှမရှိပခင်း။ null

ထခါင်ရည၊်စမ်ိရည ်ထသာကရ်ာ၌ အတိုင်းအတာ တစခု်။(ထခါင်ရည၊်စမ်ိရည ်စသညက်ို တထဆးပဖင့်ထရထေည့်၍ တညထ်ေားငပီး
လျှင်(အိုးကကးီ လျှင်ကကးီသထလာက်)တစထွ်ော၊တစမုိ်ကစ်သညပ်ဖင့် အရညက်ိုတိုင်းတာ၍ ထေားရသည။်ယင်းတိုင်းတာ၍ ထေားချက်
တစခု်ကို တစက်ကို ဟထုခါ်သည။်) စဉ်

ရစှထ်တာင်ဝါးပတလ်ည်(၃၂-ထတာင်ပတလ်ည်)ရှိထပမကကွတ်စခု်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ အပပစဒ်ေဏက်ကးီထသာသတူိ့ုကို(ကိုကိုးကကျွေန်းကဲ့သိ့ုထသာ)လူနှင့်မနီးထသာကကျွေန်းသိ့ုအပ့ုိခံရသ။ူ ၂၊ ထထောင်ဒေဏအ်ပပစထ်ပးခံရသ။ူ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

အများအပပား။များပပားစာွ။"သားသမီးတခရွီ၊သားသမီးတခထရာ်" စသည။် စဉ်

စဉ်

တစက်ကမ်ိတစခ်ါတညး်ပဖင့်(အလုပ်ကစိင္ပီးထအာင်လုပ်သည။်)"အလုပ်ကိုတစခ်ါကျလုီပ်၊ထနာကတ်ပ်မလုပ်ရထအာင်"။ စဉ်

စဉ်

တပါတညး်။အတတူက။ွ "ထမာင်ပဖူ- - -ငါရ့ုိနန့်တစခ်ါချင်းအတလူားကတ်ထမ"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပမာ)တစခ်ါတညး်ပဖင့်မုန်းတးီထအာင်လုပ်သာွးသည။်"ထမာင်လှထနာကထ်ေပ်မလာရထအာင်တစခ်ါစားလုပ်ခထရမနားထယ"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစက်ကမ်ိတစခ်ါ။တစခ်ါတစထ်လမျှ။"ထဘာင်တိ့ုရာွကို၊ တစခ်ါရထူံေး၊လညပ်တရ်န်ထလ၊ကကျွေန်တစထ်ခါကမ်ျှ၊မထရာကဖူ်းလ့ုိ" (နာရ
ဒေ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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တစခဲ် န အစိုင်အခဲတစခု်။ solid

တစထ်ခါ် န လှမ်း၍ထခါ်ထသာ်ကကားနုိင်ထလာကထ်သာအကာွအထဝး။ hearing

တစခ်င်၁ န spindle

တစခ်င်၂ န count

တစခ်င်း၁ န field

တစခ်င်း၂ န ပဲ၊ငရုတ၊်ထပပာင်းစထသာသးီခင်းကိုထရတကွရ်ာ၌သုံးထသာစကားလံုး။ count

တစထ်ခါက် န တစက်ကမ်ိ၊တစခ်ါ၊တစလှ်ည့်။ once

ကကဝိိ တစက်ကမ်ိထလာကမ်ျှ။ once

န ခဏထလး။တိုထတာင်းလှထသာအခုိကအ်တန ့။် short period

တစခ်တ် န one bean

တစခ်ပ် န cup

တစခံ် န betel plate

တစခုိ် န fix of campus

တစခ်ျက၁် န short period

တစခ်ျက၂် န once

တစခ်ျက၃် ကကဝိိ suddenly

တစခ်ျကထ်သျှ၁ န short period

တစခ်ျကထ်သျှ၂ န short period

န sometime

ကကဝိိ suddenly

ကကိ ခဏသာထကာင်းသည။်ခဏသာကကးီပွားသည။် a moment of prosper

တစခ်ျကတ်ာ၁ ကကဝိိ reasonably

တစခ်ျကတ်ာ၂ န a moment

ကကဝိိ immediately

ကကဝိိ same

တစခ်ျကလ်မတ် ကကဝိိ prepare/no change

တစထ်ချာင်း န

တစခ်ျန်ိး န once

တစခ်ျပ် န one kyat

တစခ်ျို ့ န ၁၊တစစ်တိတ်စထ်ဒေသ ။ အချို အ့ဝက။် ၂၊တစမ်ျို းတစဖံု်။ some

စဉ်

စဉ်

အထိေန်းထေည့်ထေားထသာချညစ်အုကင်ွးတစခု်။"ကလုားတစခ်င်၊ပုိးတစ်ခင်၊ခင်စဉ်မထရာင်းမျှဉ်စင်ထရာင်း"(ထတး)။ စဉ်

ချညခ်င်ကိုထရတကွရ်ာ၌သုံးထသာစကားလံုး။တစခ်င်း- အကျယအ်ပပန့်စိုကပ်ျို းထေားထသာလယက်ကွတ်စခု်။ယာကကွတ်စခု်
စသည။်"ပဲတစခ်င်း၊ယာတစခ်င်း၊ထပပာင်းတစခ်င်း"စသည။် စဉ်

အကျယအ်ပပန့်စိုကပ်ျို းထေားထသာ လယက်င်ွးတစခု် ။ယာကကွတ်စခု်စသည။် "ပဲတစခ်င်း၊ ယာတစခ်င်း၊ ထပပာင်းတစခ်င်း" 
စသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစထ်ခါက်
ထသျှ၁ စဉ်

တစထ်ခါက်
ထသျှ၂ စဉ်

၁၊ပုိကဆံ်တစပ်ပားထစ။့(ငါ းပပားထစ၊့ဆယပ်ပားထစ၊့မူးထစ၊့မတထ်စ ့စသည့်။)၂၊ပုိကဆံ်ပပားတစ်ထစက့ိုထခါ် ထသာစကားလံုး။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ပန်းကန်လံုးခွကင်ယပ်ဖင့်တစခွ်ကက်ိုထခ ထသာစကားလံုး။ "အန်ုးရည၊်ထေန်းရည၊်တစခ်ပ်တစက်ျည့်၊ငါရ့ုိညညှ့်မည ်၊ထသာကက်ကည့်
ထလထလာ"(ဥဒိေန်သာ)။ စဉ်

ကမ်ွးသးီ၊ကမ်ွးအစုံထေည့်ထေားထသာပန်းကန်တစခု်ကိုထခါ်ထသာစကားလံုး။ "ကမ်ွးတစခံ်၊ပန်းတစခံ်" စသည။် စဉ်

ပုိင်းပခားသတမှ်တထ်ေားထသာနယထ်ပမတစဝှ်န်း။"တစခုိ်တဝန်း၊ပပညတ်ိုင်းန့ံှ၍"(ထရးှထံုေး)။"တိုင်းတစခုိ်၊ပပညတ်စခုိ်၊ထတာင်တန်း
တစခုိ်၊အထနာကတ်စခုိ်"စသည။် စဉ်

တိုထတာင်းလှထသာအခုိကအ်တန့်။ခဏထလး။"တစခ်ျကက်ကည့်ပါ၊ငါ့ခန္ဓာကို၊ဒေဏရ်ာဒေဏခ်ျက၊်ညကည်ကက်ကထီအာင်"(နာရဒေ)။ စဉ်

တစက်ကမ်ိ။တစခ်ါ။"အရင်းဖကက်၊တချကတ်ိ့ုဘ၊ိထေကဘ်ုံစဉ်မှာအသာငငိလ့ုိ "(ထကာ်)။ စဉ်

ရုတတ်ရက။်ပဖုတခ်ျညး်။ခဏအတင်ွး။" ထလာင်းထကျာ်ထေင်ကို၊မပမင်တစခ်ျက၊်စတိမှ်ာထေင်ထက၊ပမင်တစခ်ျကနှ်င့်"(ထောနု)။ စဉ်

တိုထတာင်းလှထသာကာလ။အခုိကအ်တန့်။ခဏ။ထခတ္တ။"အထဆွအပါးကမျကမှ်န်တစခ်ျကထ်သျှငှါးပါ"။ စဉ်

အလွန်တိုထတာင်းလှထသာကာလအတင်ွး။ခဏထလး။"ချစထ်ကာင်းသဖွယ၊်ဘကကးီထတာ်ထလ၊ငါတစခ်ျကထ်သျှ၊ရကွစ်မ်ိးမည်
ဟု"(ပန်း)" စဉ်

တစခ်ျကတ်စ်
ပပက၁် တစက်ကမ်ိတစခ်ါ။တစခ်ါတစထ်လ။"အခင်ကကးီအကကျွေန်ရ့ုိအမ်ိကိုတစခ်ျကတ်ပပကပ်င်အလညမ်လာပါကာ"။ စဉ်

တစခ်ျကတ်စ်
ပပက၂် ပဖတခ်ျညး်။ခဏအတင်ွး။ရုတတ်ရက။်"ထမာင်ပဖူမျကနှ်ာကိုတစခ်ျကတ်စပ်ပကရ်ာပမင်လုိကရ်ထရ"။ စဉ်

တစခ်ျက်
ထကာင်း စဉ်

အကျို းသင့်အထကကာင်းသင့်။အကျို းအထကကာင်းအားထလျာ်စာွ။"တစခ်ျကတ်ာငါရ့ုိအထကကာင်းသင့်ဖ့ုိဆုိပါထကဋီး(ထဌး)ထရဗျာယ်"။
ချမ်းသာကကယဝ်မည။် စဉ်

ထခတ္တ။ခဏ ။တစက်ကမ်ိတစခ်ါ။အခုိကအ်တန့်။"ထဆာကတ်စထ်ခါကငှ်ါးပါ၊တစခ်ျကတ်ာလုိပါထရ"။ စဉ်

တစခ်ျကတ်ညး်
၁ တစက်ကမ်ိတညး်။တစခ်ါတညး်။ချကခ်ျင်း။တစပ်ါတညး်။"အလျှင်ထွေကထ်ပပး၊တစခ်ျက်တညး်နှင့်၊ဖမ်းဆီးယမူည်"(ရာမ)။ စဉ်

တစခ်ျကတ်ညး်
၂

အတတူ။ူကွဲပပားပခားနားမှုမရှိပဲ။ထေပ်တထူေပ်မျှ။တစထ်ပါင်းတညး်။"ဦးထိေပ်တင်ထဘ၊လင်နှင့်ကွဲလ့ုိ၊ဆင်းရဒုဲေက္ခ၊မယ့်တစက်ိုယထ်လ၊
တကာယတညး်၊သကအ်ထသပဲ၊ရညှသ်ညလ့ုိ်လညး်၊ထရးမထတာ်ထက၊ထသထသာ်နှင့်လညး်၊တစခ်ျကတ်ညး်ရာ"(ထောနု)။ စဉ်

(အမိန့်အာဏာထတာ်ကို)ပပန်ရပ်ုသမ်ိးပခင်း၊ပပင်ဆင်ပခင်း၊ထပပာင်းလဲပခင်းမရှိထသာအားပဖင့်။"ထွေကထ်သာဆင်စယွဝ်င်သညမ်ရိှ၊
တစခ်ျကလ်မတအ်မိန့်ထတာ်"(စကားထပပ)။ စဉ်

လယတ်စသ်ျှဉ်းတင်ွ၆ဧကဒေသမ၄၀ရှိရာယင်းတစသ်ျှဉ်း၏ထလးဖ့ုိတစဖ့ုိ်ပဖစထ်သာလယယ်ာထပမကကွ။်"သုံးပဝါ၊တစထ်ချာင်း၊တစဂ်
န္ိုတ "(ထတဇ)။

quarter of land for 
cultivation စဉ်

တစက်ကမ်ိ။တစခ်ါ။"မျှားမှာတစစ်ာ၊ကကျွေန်းမှာတစခ်ျန်ိး"(ပံု)။ စဉ်

တစက်ျပ်ကိုထခါ်ထသာစကားလံုး။ "သကကဇ်ဂ ၅၈ခု၊ တကမင်္ဂာတရာ၊ ငါးဆ့ဲထလးချပ်" (ဘရုားနီ)။ "သပ်ွပပားတစခ်ျပ်၊ သင်ပုန်းတစ်
ချပ်" စသည။် စဉ်

စဉ်



.

တစခ်ျို တ့စရ်ီ န အချို ထ့သာသ။ူ somebody

တစခ်ျို းတညး် န same

တစပ်ခုံ န group

တစခီွ် န ဝန်းဝုိင်းထကးွရစထ်ေားထသာကကို းမျှင်စထသာ အခွတစခု်။ fork

တစခွ်င် န တိုင်းတစခွ်င်။ ပပညတ်စခွ်င်။ ထတာင်တန်းတစခွ်င် စသည။် country

တစခ်ခီ၁ န ဝန်းဝုိင်းထကးွရစထ်ေားထသာကကို းအထခွတစခု်။ rope

တစခ်ခီ၂ ကကဝိိ hobble

တစဂ်ါနီ န land for cultivation

တစဂူ်ရီ န relative

တစဂူ်သျှီ န relative

တစဂ်န္ိုတ န land for cultivation

တစင်ဂိန္တ န 144 dozens

တစစ်တစစ် ကကဝိိ တပဖညး်တပဖညး်။ တထရွတ့ထရွ ။့ နညး်နညး်ချင်းချင်း။ gradual

တစစ်တစန်ား န foreign land

တစစ်ာ၁ န match lighter

တစစ်ာ၂ န bait

တစစ်ားတညး် န တစမ်ျို းတညး်။ တစဆ်င်တညး်။ တစထ်ရာင်တညး်။ တစပံု်စတံညး်။ one kind

တစစ်ိ့ ၁ န သရကထ်စ၊့ပိန္နထဲစစ့သညအ်ထစတ့စထ်စ။့ ၂၊ပုိကဆံ်တစပ်ပားကိုထခါ်ထသာစကားလံုး။ seed

တစစ်ိ့ ၂ န stone inscription

တစစ်ိ့ ၃ န ဖဲပွင့်တစပွ်င့်တညး်ပါထသာဖဲချပ်ကိုထခါ်ထသာစကားလံုး။ playing card

ကကိ exaggerate

ကကဝိိ gradual

န ထရးွထစတ့စထ်စခ့န ့။် အနညး်ငယ။် စိုးစဉ်း။ စဉ်းငယ။် jot

တစစ်ရူ၁ီ န ကမ်ွးရကွက်ိုးဆယထ်ပခာကရ်ကွက်ိုထခါ်ထသာစကားလံုး။

တစစ်ရူ၂ီ န ကမ်ွးရကွအ်ထရအတကွက်ိုသုံးထသာစကားလံုး။ count of betel leaf

ကကဝိိ တညတီညမတပူ်းထပါင်းလျက။် join together

တစစ်ိုင် ကကဝိိ continuously

တစထ်စာင် န ၁၊စာတစထ်စာင်အထရအတကွက်ိုပပထသာ စကားလံုး။ ၂၊စာတစထ်စာင်၏အပဖစ။် one journal

တစထ်စာင်း ကကဝိိ ၁၊နံပါးတစဖ်ကပ်ဖင့်လဲထလျာင်းလျက။် ၂၊တည့်တည့်မဟတု။် ခပ်ရွဲ ရ့ွဲ ။့ askew

စဉ်

တစပံု်စတံညး်။ တစမ်ျို းစားတညး်။ "ရုပ်ချင်းတမူျို း၊ တစခ်ျို းတညး်ပင်၊ဟနီိကျင်ထက"(ပဉ္ဘတု်)။ စဉ်

၁၊အထပါင်းအစတုစခု်။ အသင်းအဖ့ဲွအပ်ုစတုစခု် ။ ၂၊တစထ်ဆွတစမ်ျို းလံုး။မိသားစတုစခု်လံုး။"ပန်းတစပ်ခု။ံ နွယတ်စပ်ခု။ံ ထဆွတစ်
ပခု။ံ မျို းတစပ်ခု။ံ" စသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ကကျွေ၊ဲ နွားချညထ်နှာင်ရန်)ကကို းအများအပပား။"ကကျွေကဲကို းတစခ်ခီ၊ ကကျွေတဲစရ်ွီနန့်၊ အထမာင်ထယာကျ်ား၊ ကကျွေထဲကျာင်းသားရ့ုိ" (ကျးီ
ပဖူ)။ စဉ်
လယတ်စသ်ျှဉ်းတင်ွ ၆ဒေသမ ၄၀ဧကရှိရာ ယင်းတစသ်ျှဉ်း၏ ၁၆ဖ့ုိ ၁ဖ့ုိပဖစထ်သာ လယယ်ာထပမကကွ။်(လယတ်စသ်ျှဉ်းတင်ွ 
၁၆ကာနီရှိသည။်တစက်ာနီသည ်ရစှထ်တာင်ဝါးပပန်ပဖင့်အတာပပု၍ စတရုန်းကတလ်ည ်ဝါးပပန်ထပါင်း ၁၂၀ ရှိသည။်နှစက်ာနီခဲွ 
သည ်တစ ်ဧကနှင့်ညမီျှသည။်တစဆ်ယ့်ထပခာကက်ာနီ(၁၆ကာနီ)ထခါ်တစသ်ျှဉ်တင်ွ ထပခာကဒ်ေသမ ထလးဆယဧ်က(၆ဒေသမ 
၄၀)ရှိသည။်(တစန်ညး် တစဆ်ယ့် နှစထ်ထောင်ဝါးပဖင့် အပပန်ရစှရ်ာသည ်တစသ်ျှဉ်းပဖစသ်ည။်)"စညး်ထမာင်းတင်ွ တစဂ်ါနီပုိင်
အမ်ိကကးီတစလံု်း" (ဇုန္ဒတ်)။ စဉ်

တစထ်ဆွလံုးတစမ်ျို းလံုး။"နင့်ရုိးမျို းဆီွ၊ တစဂူ်ရကီို၊ အညဖီမ်းငပီးမှလျင် "(ကသုတု)။ စဉ်

ထဆွမျို းထတာ်စပ်သမျှ။ အမျို းအထဆွထတာ်စပ်သမျှ။ တစစ်ဉ်လံုး။ မိဘမျို းဆီွ၊ တစဂူ်သျှအီား၊ အညခုီဝယ၊် ဆုထတာ်ကကးီကို၊ ပီးရ
မညက်ား " (ဥဒိေန်သာ)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်
လယတ်စသ်ျှဉ်းတင်ွ ၆ဒေသမ၄၀ဧကရှိရာ ယင်းတစသ်ျှဉ်း၏ ရစှဖ့ုိ်တစဖ့ုိ်ပဖစထ်သာ လယယ်ာထပမကကွ။် "သျှဉ်အတင်ွးတင်ွက 
လယခု်နှစသ်ျှဉ်း တး်ဖကက်တဂန္ိုတ  ထပါင်း လယသ်ျှဉ်းငါးဆယ်---စသ်ျှဉ်းနှင့် သုံးပဝါတစထ်ချာင်း၊ တဂန္ိုတ " (ထတဇာရာမ
ထကျာကစ်ာပဋချပ်)။ စဉ်

(ခဲတ၊ံထဖာင်တန်ိစသည်) ၁၄၄ဒေါဇင်ကိုထခါ်ထသာ စကားလံုး။(အထရအတကွအ်ားပဖင့်၇၂၈ပဖစသ်ည။်) စဉ်

စဉ်

နယပ်ခားထပမပခား။ တစရ်ပ်တစရ်ာွ။ အပခားတစထ်နရာရာ။"ငါ မင်းရ့ုိနင်ရ့ုိနန့်အတမူနီချင်၊ တစစ်တစန်ားကိုရာလားချင်
ထယ"။"အတမူထန၊ သာွးလျုသညထ်ကကာင့်၊ တစစ်တစန်ား၊ ထဝးပခားရပ်ထပမ၊ ထပပးသွားထလထပမာက်"(ထရးှထံုေး)။ စဉ်

မီးပခစစ်ာတစထ်ချာင်း။ "မီးပခစတ်စစ်ာ" စသည။် စဉ်

ငါးမျှားရန် မျှားတင်ွချတိထ်ေားထသာအစာတစခု်။ "မျှားမှာတစစ်ာ၊ ကန်ွမှာတစခ်ျန်ိး" (ပံု)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကျာကစ်ာထရးနညး်၊ဖတန်ညး်တင်ွ ထရးချ(ထယးချ) အာသရကပ်ထရးထေားထသာသထင်္ကတတစမ်ျို း။"ချကာတစစ်ိ့ (ကာ-
က)လံုးကကးီနှစတ်င်၊ (ကိ_က")ဆန်ခတလ်ျှင်၊ ထေကခွ်င်သုံးခုပါ" (ကီ-က)။ စဉ်

စဉ်

တစစ်ထိကကို
တစအ်တိထ်က

၁၊ (အရပ်သုံး) မထပပာပထလာက ်အနညး်ငယမ်ျှထသာအရာကို ပံုကကးီချဲ့၍ထပပာသည။် ၂၊အထကကာင်းအရာမဟတုသ်ညက်ို
အထကကာင်းအရာတစခု်အပဖစအ်ထရးတယ(အထရးယထူလာကထ်အာင်)ထပပာဆုိသည။် စဉ်

တစစ့်ိ ထကတ
စစ့်ိ ထကစီ တပဖညး်ပဖညး်။ တထရွ့ထရွ့။ နညး်နညး်ချင်းအားပဖင့်။ "ထငွကို တစိ့ ထကတစိ့ ထကစ ီပပန်ဆပ်ထကလညး်ရပါထရ"။ စဉ်

တစစ်ိ့ တစ်
ထရးွ စဉ်

ninety six of betel 
leaf စဉ်

စဉ်
တစစ်ညး်
တညး်တစလံု်း
တညး် စဉ်

အဆကမ်ပပတ။် တစသ်ယွတ်စတ်န်း။ စတီန်းလျက။် "နပျို းတစစ်ိုင်၊ ကကတံစစ်ိုင် စိုင်ကတမ်ည်"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

တစစ်စစ်စ် ကကဝိိ ၁၊အငမဲမပပတ။် ၂၊အထရးတစယ်ပူပုလုပ်လျက။် consistently

တစစ်ပ် ကကိ ကန်ုထရာင်းကန်ုဝယလု်ပ်ငန်းတစခု်ခုတင်ွ အရင်းအနီှးထေညသ်င်ွးပါဝင်သည။် invest

တစစ်တိတ်ညး် ကကဝိိ စတိသ်ထဘာချင်းထေပ်တထူေပ်မျှ။ စတိတ်သူထဘာတ။ူ တသထဘာတညး်။ in the same way

ကကိ in conspiracy with

တစစ်ုံ န double

တစဆ် န equal weight

တစဆ်ာ န once

တစဆ်င့် ကကဝိိ တိုကရုိ်ကမ်ဟတုထ်တာ့ပဲ။ မူလအရင်းခံမဟတုထ်တာ့ပဲ။ indirect

တစဆ်င့်ကကား န အစကထပပာဆုိထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်၏စကားကို ကိုယတ်ိုင်မကကားသရိပဲသ။ူ indirect

တစဆ်င့်ခံ န အရင်းခံပုဂ္ိုဂ လ်မှမဟတုထ်တာ့ပဲ ထနာကအ်ပခားတစပ်ါးထံေမှ ရယသူည။် indirect

တစဆ်င့်စကား န အရင်းခံထပပာဆုိသထံူေမှ မဟတုထ်တာ့ပဲ သတူစပ်ါးထံေမှကကားသရိထသာစကား။

န မူလထပပာဆုိသထံူေမှမဟတုထ်တာ့ပဲ အဆင့်ဆင့်ကကားသရိထသာ စကား။

နဝိ အရယွခ်ျင်းတညူထီသာ။ တစရ်ယွတ်ညး်ပဖစထ်သာ။ တထူသာအရယွရ်ှိထသာ။ equal

နဝိ အရယွခ်ျင်းညမီျှထသာအရာ။ အရယွခ်ျင်းတညူထီသာပမာဏ။ equal

တစဆုိ် ့ ကကိ အထပါကတ်င်ွမထွေကသ်ာ မဝင်သာထအာင် ဆုိပိ့တထ်ေားသည။် block stop

န လကပ်ဖင့်ဆဲွယနုိူင်ထလာကထ်သာ အထလးချန်ိ။ weight

န weight

တစဇ်ထရာင် န တစဆ်ယ့်နှစခု် အထရအတကွရ်ှိထသာ ပစည္း်။ တစဒ်ေါဇင်။ dozen

တစည်တာ န one night

တစည်င်ှး န ငါး၊ အမဲသားစသညတ်ိုက့ိုထသးငယထ်အာင် အလျားလုိကလီှ်းထေားထသာ အထချာင်းတစခု်။

တစည်ှို န extent

တစည်ှို ပတ် န လံုးဝန်းထသာအရာကို လကမ်ထိေပ်နှင့်လကည်ှို းထိေပ်ထိေ၍ တိုင်းရထသာ အတိုင်းအတာ။ measurement

န forest

န family/classify

တစတ်က် န fruits

တစတ်ိုင် န group

တစတ်ိုင်တညး် န တစစ်။ု တစသ်င်း။ တစအ်ပ်ု။ တစဖဲွ် ။့ မိသားစတုစစ်တုညး်သာ။ group

န အရယွခ်ျင်းတညူထီသာ။ တစရ်ယွတ်ညး်ပဖစထ်သာ။ တထူသာအရယွရ်ှိထသာ။ equal

တစထ်တာင်း န basket

တစတ်န် န indirect

စဉ်

စဉ်

စဉ်
တစစ်တိတ်ညး်
တစဉ်ာဏ်
တညး် (မထကာင်းမှုထကာင်းမှုးသည၌်)စတ်ိတသူထဘာတူပုလုပ်သည်။ စဉ်

နှစခု်၊ နှစထ်ယာက ်"လင်မယားတစစ်ုံ"။ စဉ်

တညူထီသာအထလးချန်ိ။ ရှိရင်းစွဲနှင့်တညူထီသာ အတိုင်းအတာပမာဏ။ "နွယခ်ျို တစဆ်၊ သထိန္ဓာဆားတစဆ်" စသည။် စဉ်

တစက်ကမ်ိ၊ တစခ်ါ၊ တစလှ်ည့်၊ တစသ်တု။်"ငါးရာဗုိလ်လူထဲေမှာ၊ ကကျွေန့်သညး်အကူို၊ ယင်းခါထခါ်ပငားပါက၊ အကကျွေန့်မှာ တဆာနာ
ပါသည်"(ဗမာချီ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

information from 
secondary source စဉ်

တဆင့်စကား
တဆင့်နား

information from 
secondary source စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တဆုိင်း
တညး်(၁) စဉ်

တစဆုိ်င်း
တညး်(၂) စဉ်

စဉ်

တစဆဲွ်(၁) စဉ်

တစဆဲွ်(၂) ၁၊(မုန့်တမီျှင်) တစပိ်ဿာရှိထသာ အထလးချန်ိ။ ၂၊တစဆဲွ်ဆန့်သည့် ဆံု၌ညစှ၍်ထွေကလ်ာထသာ မုန့်တအီမျှင်အစ။ု စဉ်

စဉ်

ညတစည်၏ ကာလအပုိင်းအပခား။ "ဒေါထဘာင်အမ်ိမှာ၊ တစည်တာကို၊ တညး်ပါရစီ"(ဓမ္မသာ)။ စဉ်

cut up into long thin 
strips စဉ်

လကထွ်ောကိုဆန့်၍ လကမ်နှင့် လကည်ှို းထိေပ်တိ့ု၏ အကကားရှိ အတိုင်းအတာ။ "သဇုာတာသည၊် ဟသမင်္ဂာဟန်မပပားတညး်၊ န့ဲွသည်
ခါး နှစည်ှို ထကျာ်"(ဗမာချီ)။ စဉ်

စဉ်

တစထ်တာ(၁)
သစပ်င်ချုနွံယ ်ထူေထေပ်များပပားစာွ အပ်ုအပ်ုဆုိင်းဆုိင်းထပါကထ်ရာကထ်နထသာထတာအပ်ုတစခု်။ "တထတာသိ့ုဝင်၊ တပပင်ကိုသန်း၊ တ
ခန်းကိုလှည့်"(ပန်း)။ စဉ်

တစထ်တာ(၂)
၁၊ အမျို းတရူာ၊ သထဘာတရူာ အစအုဖ့ဲွ။ ၂၊ အမ်ိတင်ွစထုပါင်းထနထုိေင်ကကထသာလူစ။ု မိသားစ။ု ထဆွမျို းသားချင်းအားလံုး။ "မူလက
နှယ၊် သားမိတထတာ၊ သားဖတထတာ၊ တဟားဟားနှင့်၊ သာွးကကမညဟ်ု" (ပဋာ)။ စဉ်

၁၊ အသးီထတာင့်တစခု်။ "မန်ကျညး်သးီတစထ်တာင့်၊ မန်ကျးီသးီတစတ်က်" စသည။် ၂၊သစပ်င်၊ ပန်းပင်တိ့ု၏ အခကအ်လကအ်
တက ိတစခု်။ စဉ်

၁၊တစစ်။ု တစအ်ပ်ု။ တစဖ့ဲွ်။ တစသ်င်း။ ၂၊တစသ်တု။် "ထနာကက်တစတ်ိုင်၊ ရှိတစတ်ိုင်သည၊် သငံပိုင်တးီမှုတက်ာနှင့်"(ဥဒိေန်
သာ)။ စဉ်

စဉ်

တစတ်ိုင်း
တညး် စဉ်

ထပခာကပ်ပညဝ်င်ထသာချင့်ထတာင်း။ (န့ုိဆီ ၄ဗူးဆန့်ထသာချင့်ထတာင်းကိုတစသ်ိုက်ဟထုခါ်၍ ယင့်ချင့်ထတာင်းပဖင့် တစဆ်ယ့်နှစသ်ိုက်
ကို 'တစထ်တာင်း'ဟထုခါ်သည။် ယင်း တစဆ်ယ့်နှစသ်ိုက်(တစ်ထတာင်း)တင်ွ န့ုိဆီဗူးအားပဖင့်ထလးဆယ့်ရစှဗူ်းရှိသည။်) စဉ်

တစဆ်င့်မှတစဆ်င့်။ တစထ်ယာကမှ် တစထ်ယာကလ်ကသ်ိ့ု။ တစထ်နရာမှ တစထ်နရာသိ့ု။ "ကန်ုးတစတ်န်၊ ရီ(ထရ)တစတ်န်"။ 
"ဘာဇူရကွတ်န်၊ ထညာင်ရကွပ်န်၊ တတန်ကတုိုး၊ ဝကထ်တသူ"(ထတး)။ "တတန်ကတ့ုို ပမတရ်ာပိ့ု"(ပံု)။ စဉ်



.

တစတ်န ့် န ၁၊တစမ်ျို း။ တစဖံု်။ တစန်ညး်။ ၂၊သယွတ်န်းထနထသာအရာတစခု်။ one way

တစတ်န်း န ထရှ ထ့နာကရ်ညှလ်ျားစတီန်းထနထသာ အတန်းလုိကတ်စခု်။ series

တစတ်တု် န drink

တစတ်ုံး န block

တစတ်ို ့ န little

တစတ်ယွ် န လကပ်ဖင့်ဆဲွ၍ ယထူဆာင်နုိင်ထလာကထ်သာ ပစည္း်။ bring

တစတ်တွ် န တိုထတာင်းလှစာွထသာ အခုိကအ်တန ့။် မျကစ်ဆိယမိှ်တနှ်င့် ညမီျှထသာ အခုိကအ်တန ့။် short period

တစထီ်ေး န alone/single

တစထ်ထေ န clothes

န coincide

ကကိ stop awhile

န တဆင့်။ တတန်။ indirect

တစထ်ေပ် န once

တစထ်ေပ်စား န တစက်ကမ်ိတစခ်ါမျှသာအကျို းခံစားရရှိပခင်း။ effect

တစထ်ေပ်တညး် ကကိ တညူသီည။် တစမ်ျို းတညး်ပဖစသ်ည။် တထထေရာတညး်ပဖစသ်ည။် equal

တစထံု်ေး န spindle

တစထ်ထွေ န many/collection

တစန်ား န တိုထတာင်းလှထသာအချန်ိကာလ။ ခဏထလး။ a moment/short period

တစန်ားထသျှ န အလွန်တိုထတာင်းလှထသာ အချန်ိကာလ။ ကာလအပုိင်းအပခား။ short period

တနားတပုိ န ထခတ္တ ခဏ။ တိုထတာင်း လှထသာ ကာလအပုိင်းအပခား။ short period

တစန်ားတစဗီ် န ထခတ္တ ခဏ။ တိုထတာင်း လှထသာ ကာလအပုိင်းအပခား။ short period

တစန်ားတစထ်ဗွ န ထခတ္တ ခဏ။ တိုထတာင်း လှထသာ ကာလအပုိင်းအပခား။ short period

တစနိ့် န one day

ကကိ တစထ်နတ့ညး်ပဖင့်ထရာကနုိ်င်သည။် one day round trip

န တစထ်နတ့ညး်ပဖင့်ထရာကနုိ်င်ထသာခရးီ။ တစထ်နအ့တင်ွးတင်ွ။ one day round trip

ကကဝိိ by degrees

ကကိ အသင့်အတင့်ထနပူလှန်းထေားသည။် keep in the sun

န အသင့်အတင့်ထပခာကထ်သွ ထ့သာအထပခအထန။ bone dry

တစန်စ် န ချညခ်င်တစခ်င်၏ ခုနစဖုိ်တ့စဖုိ်။့ clew

တစန်ညး်နညး် န  တစပ်ခားထသာနညး်လမ်း၊တစန်ညး်နညး်။ other way

စဉ်

စဉ်

၁၊ထရတစက်ျို က်(ထသာကမ်ျို သည်)။ ၂၊(ထဆးလိပ်) တစရ်ှိုတ်(ဖွာသည်)။ "ရတီစတ်တု၊် ဆီးလိပ်တစတ်တု်"စသည။် စဉ်

အတုံးအခဲတစခု်။ "ဆိတခ်ျးီတစရ်ာ၊ ဆင်ချးီတစတ်ုံး"(ပံု)။ စဉ်

လကည်ှို းပဖင့် တိ့ုထလာကရံု်မျှထသာ(အရာ)။ အနညး်ငယမ်ျှပဖစထ်သာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစထ်ယာကတ်ညး်။ တစဦ်းတညး်။ "ဖခင်နှမ၊ ညလှီရးီထတာ်၊ တထီေးထပျာ်ထက၊ သဒီေါလှကို၊ ညကီကကပံါ"(ထကာ်)။ စဉ်

အဝတတ်စထ်ေည။် "ပုဆုိးတထထေ၊ မျကနှ်ာသတုတ်စထ်ထေ"(ပပင်ယား)။ စဉ်

တစထုိ်ေင်ရာ
တညး်

၁၊တစသ်ထဝမတမ်ိး။ တစထ်ေပ်တညး်။ တစခ်ျကတ်ညး်။ ၂၊တစခ်ါတညး်။ တစခ်ျန်ိတညး်။ မကကာပမင့်မီ။ "တစထုိ်ေင်ရာတညး်မှာပင် 
အာသထဝါကန်ုခန်း ရဟန္တာအပဖစသ်ိ့ု ထရာကသ်ာွးကကထလသည်"။ စဉ်

တစ်
ထထောက်(၁) (ခရးီသာွးရာတင်ွ) စခန်းတစခု်၌ ရပ်နားသည။် စဉ်

တစ်
ထထောက်(၂) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

၁၊တစက်ကမ်ိ။ တစခ်ါ။ တစက်ကမ်ိစားထသာကနုိ်င်ထလာကထ်သာ အစားအစာ။ ၂၊(ထနာကတ်စထ်ယာကသ်ိ့ု) တစဆ်င့်ထပးလုိကပ်ခင်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ချညခ်င်ဆယခ်င်အစ။ု "ခုနစန်စ ်တစခ်င်၊ ဆယခ်င်တစထံု်ေး၊ အထံုေးနှစဆ်ယ ်တစက်ပ်"။ "ချညတ်စထံု်ေး၊ ထလျာ်တစ်
ထံုေး"စသည။်"မက္ကလာတထေည်၊ ထလျာလညး်တထေုံး၊ ထနာကက်ဖံုးထက၊ ပပုးံသပိပုးံသင်ွ"(ထတး)။ စဉ်

အများ။ တစအ်ပ်ု။ တစစ်။ု"ဘလူီးမျို းနွယ၊် ဘအုံးပပညမှ်ာ၊ နွယရုိ်းပပုတထ်ယာင်၊ ကန်ုပုတတ်နှုန်း၊ တိ့ုတထထွေမှာ၊ သမိဆံုးထက၊ 
ပပညလံု်းပုတမ်ည်"(ထကာ်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊တစထ်န့။ တစရ်က။် ၂၊တစထ်န့ (တစရ်က်)ကိုထခါ်ထသာ စကားလုံး။ စဉ်

တစနိ်ချင်း(၁) စဉ်

တစနိ့်
ချင်း(၂) စဉ်

တစနိ့်တစ်
ပခား ၁၊တစဆ်င့်ငပီးတစဆ်င့်။ တထရွ့တထရွ့။ "တစထ်န့တစပ်ခား၊ ပဖားရလီားကဲ့သိ့ု"။ ၂၊တစထ်န့လျှင် တစမ်ျို း။ စဉ်

တစနီ်
သတ်(၁) စဉ်

တစနီ်
သတ်(၂) စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

တစနုိ်င် န မိမိလုပ်အားပဖင့်ငပီးစးီနုိင်သမျှ။ within one’s capacity

တစန်ပ်စာ န set

တစနီွ် န တစထ်ပါင်းလပပည့်ထကျာ်တစရ်ကထ်နမှ့ ဝါဆုိလပပည့်ထနအ့ထိေပဖစထ်သာ ကာလအပုိင်းအပခား။ period

န တိုထတာင်းလှစာွထသာ အခုိကအ်တန ့။် short period

န ထခတ္တ ခဏ ထမှးစကသ်ည။် forty wink

န weight

ကကဝိိ excessively

န တစပ်ခားထသာသ။ူ other

စညး် count

တစပူ်း န နှစခု်အထရအတကွ။် two

နဝိ အနညး်ငယမ်ျှထသာ။ စိုးစဉ်းငယမ်ျှထသာ။ jot

နဝိ none

န  တစခု်တညး်ထသာအရာဝတ္ု။ ၂၊တစပ်င်တညး်ထသာ သစ။် one

ကကဝိိ အငမဲတထစ။ မပပတလ်ပ်။ always

တစပ်င်တိုင် န alone/single

န onion

န စပါးကကးီထခမအထရကဲ့သို ့မုိးဦးအခါ တစပ်င်တညး်သာထပါကထ်သာငပိန်းတစမ်ျို း။ crowd

န one

န half of rice bag

တစပုိ်င်းတစစ် န half

န half

တစပုိ်င်းရူး ကကဝိိ ၁၊ရူးထကကာင်ထကကာင်။ ရူးထပါထပါ။ စတိမ်ငငိမ်ပဲ ထပါ့ထပါ့တန်တန်ထပပာဆုိပပုမူလျက။် ၂၊သတတိရားကင်းမ့ဲစာွ။ ဆင်ပခင်ကင်းမ့ဲစာွ။ inanely

တစပုိ်င်းသီ ကကိ paraplegia

တစထ်ပါက် န dot

တစပ်တထ်ကျာ့ ကကိ လိမ်လညသ်ည။် လှည့်စားသည။် တပတရုိ်ကသ်ည။် lie/deceive

တစပ်တတ်ရစ် ကကိ rotate

တစပ်တရ်စ် ကကိ ၁၊တစပ်တထ်ခွသည။် ၂၊လှည့်စားသည။် deceive

န same

စဉ်

တစထ်ေပ်စားနုိင်ထသာ အစားအစာ။"တစန်ပ်ထကဝစာွ၊ ထမျာကအ်များတိ့ု၊ စားငပီးခါမှ"(ရာမ)။ စဉ်

စဉ်

တစနိှ်ပ်(၁) စဉ်

တစနိှ်ပ်(၂) စဉ်

တစပ်ဝါ(၁)

၁၊နှစဆ်ယက်ျပ်သားအထလးချန်ိရှိထသာ ချင့်ဝန်။ ၂၊(ဆန်စပါးချင့်တကွရ်ာ၌)န့ုိဆီဗူးတစလံု်း။(န့ုိဆီထလးလံုးသည ်တစသုိ်က်
ပဖစသ်ည။်)"လံုးတးီဆန်ကို၊ နကပ်ဖန်အခါ၊ နိ့ရကပ်ပတမှ်ာ၊ တစန်ပ်စာလျှင်၊ တပွါယထူလ"(ပဋာ)။ ၃၊လယထ်ပမချင့်တကွရ်ာ၌ 
လယတ်စသ်ျှဉ်း၏(တစဆ်ယ့်နှစထ်တာင်ဝါးရစှရ်ာ၏)၈၀၀ထလးဖ့ုိတစဖ့ုိ်။ (၂၀၀ပဖစသ်ည။်)"၅သျှဉ်းသုံးပဝါ လှူထတာ်မူသညလဲ်
ကို"(မင်းဖထလာင်း)။ စဉ်

တစပ်ဝါ(၂)

(ပုိသည၊် လုိသည၊် လွန်ကသဲည၊် မုိကမဲ်ဆုိးဝါးသညစ်သည၌်လဲ 'ပဝါ' ပဖင့်သုံးထလ့ရှိသည။်)အထူေးပုိမုိလွန်ကစွဲာ။ 
အလွန့်အလွန်။"မိဖုရားထဒေဝီ၊ မာဂန္ီဓလျှင်၊ သန္ီတလညး်ညစ၊် ခီွးထေကသ်ာ၍၊ တပွါမုိကလ်ျက်"(ဥဒိေန်သာ)။ ၂၊မိမိတိ့ုမှန်းထေားထသာ
ထနရာသိ့ုထရာကရ်န် မလှမ်းမကမ်းရှိ၍။ "လီှကကးီထေကမှ်ာ၊ တကက်ိုချချ၊ီ ကမ်းပါးမီှထက၊ ရတီမ်ိမထရာက၊် ထလာင်းတပွါက၊ ထမျှာ်
ကာထထောကလ့ုိ်"(သာချမ်း)။ (မညသ်ည့်အရာမျို းကိုမဆုိ ထလးဖ့ုိဖ့ုိ၍ တစဖ့ုိ်ကိုတစပ်ဝါ။ ထလးဖ့ုိနှစဖ့ုိ်ကို သစခဲွ်။ ထလးဖ့ုိသုံးဖ့ုိကို 
သုံးပွါ။ ငါးဖ့ုိကိုငါးပွါဟ ုသုံးထလ့ရှိသည။်) စဉ်

တစပ်ါး(၁) စဉ်

တစပ်ါး(၂) အထရအတကွက်ိုထဖာ်ပပထသာစကားလံုး။ "ရဟန်းတစပ်ါး။ သုံးဘုံပါး။ မီးတစဆ်ယ့်တစပ်ါး" စသည။် စဉ်

စဉ်

တစပ်က်(၁) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တစပ်က်(၂)
(ကကျွေထဲချး၊ နွားထချး) တစခဲ်၊ တစတ်ုံး။ "ကကျွေခဲျီးတစ်ပက်ပစခ်ဟ၊ု နွားချးီတစပ်ကပ်စခ်ဟု" (ကျးီပဖူ)။ "ဆားတစပ်က၊် ငရုတ်
တစပ်က်" စသည။် စဉ်

တစပ်င်
တညး်(၁) စဉ်

တစပ်င်
တညး်(၂) စဉ်

၁၊တစထ်ယာကထီ်ေးတညး်။ ၂၊နန်း သးီပခားထဆာကလု်ပ်၍ တစထ်ယာကတ်ညး်သာ စထံပျာ်ထနထလ့ရှိထသာ ဘရုင်မင်း၏ သမီးထတာ်။ 
"တပင်တိုင်ထလ၊ ယာဉ်ပပဿဒ်ေမှာ၊ စပံမန်းထပျာ်လ့ုိ"(ဓမ္မသာ)။ "တပင်တိုင်မင်းသမီး၊ တပင်တိုင်နန်း၊ တပင်တိုင်ပပဿဒ်ေ၊ တ
ပင်တိုင်ငပိန်း၊ တပင်တိုင်ကကကသ်န်ွ"စသည ်သုံးထလ့ရှိသည။် စဉ်

တစပ်င်တိုင်
ကကကသ်န်ွ အမမာမပါထသာ ကကကသ်န်ွ(ထဆးအပဖစအ်သုံးပပုကကသည်)။ စဉ်

တစပ်င်တိုင်
ငပိန်း စဉ်

တစပုိ်င်း(၁) တစခု်။ တစထ်ေည။် "ဒေထယာတစပုိ်င်း၊ ပုဆုိးပုိင်းတစပုိ်င်း"စသည။် စဉ်

တစပုိ်င်း(၂)
၁၊ ကမ်ွးသးီလံုးထရ (၈၀)ကိုထခါ်ထသာစကားလံုး။ ၂၊ဆန်တစအ်ပ်ိ၏ ထေကဝ်ကက်ိုထခါ်ထသာ စကားလံုး။ "ကကတံပိုင်း၊ ဝါးတပုိင်း၊ 
သစတ်ုံးတစပုိ်င်း" စသည။် စဉ်

(လမ်း) ထေကဝ်က။် လမ်းခုလပ်။ ဟိုမထရာကသ်ညမ်ထရာကရ်ှိထနပခင်း။ တဝကတ်ပျကပ်ဖစပ်ခင်း။ မပပည့်မစုံပဖစပ်ခင်း။ စဉ်

တစပုိ်င်းတစ်
ထပါ် (လမ်း) ထေကဝ်က။် လမ်းခုလပ်။ ဟိုမထရာကသ်ညမ်ထရာကရ်ှိထနပခင်း။ တဝကတ်ပျကပ်ဖစပ်ခင်း။ မပပည့်မစုံပဖစပ်ခင်း။ စဉ်

စဉ်

၁၊တစစ်ုံတစခု်ထသာထဝဒေနာထကကာင့် ခါးမှအထေကပုိ်င်းလှုပ်ရာှးနုိင်၍ ထအာကပုိ်င်းမလှုပ်ရာှးနုိင်ပဖစသ်ည။် ၂၊အသကက်ိုပဓါနမထေား
ပဲ အကကတိအ်နယ ်အစမ်ွးကန်ုထဆာင်ရကွပ်ပုလုပ်သည။် အထသအထကကပဖစသ်ည။် စဉ်

(ထရ၊ဆီစသည်) အစကက်ထလးတစစ်က။် စဉ်

စဉ်

အထဝးသိ့ုမထွေကခွ်ာပဲ တစစ်ုံတစရ်ာကို တယွတ်ာခင်မင်ထသာအားပဖင့်မသာွးမလာနုိင်ပဖစသ်ည။် တစစ်ုံတစရ်ာ၏ အနီးတင်ွ
သာွးလာလှည့်ပတ၍်ထနသည။် စဉ်

စဉ်

တစပု်တတ်ညး်
ဆန် (ဥပစာ)စတိခ်ျင်းသထဘာချင်းတညူသီည။် တစသ်ထဘာတညး်ပဖစသ်ည။် အလုိချင်းညညီတွသ်ည။် စတိတ်ကူိုယမ်ျှပဖစသ်ည။် စဉ်



.

တစပိ်န်းတညး် နဝိ တစပ်ပင်တညး်ပိတထ်သာ။ close

နဝိ ၁၊အဖုိအ့စ။ု ၂၊အထပါင်းအစအုားပဖင့် ခဲွထေားထသာ အဖုိပ့မာဏ။ ၃၊လူအစအုထဝး။ pile up/community

ကကိ တစခု်ထပါ်တင်ွ တစခု်ထေပ်ထေားသည။် တစထ်နရာတညး်တင်ွ စထုေားသည။် pile up

ကကဝိိ many

န period

ကကိ twelve of tobacco leaf

ကကဝိိ count

တစပုိ်၄ န တိုထတာင်းထသာအခုိကအ်တန ့။် အချန်ိကာလ။ short period

တစပုိ်း န extent

တစပုိ်းတက် စညး် ရှိရင်းစွဲထေက ်တစဆ်တိုးသည။် ပုိသည။် လွန်ကသဲည။် exceed

တစပုိ်းလွန် ကကဝိိ အဆထပါင်းများစာွပုိမုိထကျာ်လွန်လျက။် exceed

တစပ်ျာလာ န အထစာကတ်မ်ိ၍ပပန ့ထ်သာ ပန်းကန်ပပားတစခု်၏ ပမာဏ။ extent

န put into combination

န ထပါင်းစညး်တွဲစပ်ထေားထသာအရာကို ထရတကွရ်ာတင်ွသုံးထသာ စကားလံုး။ count

တစပ်ပား န ၁၊ထငွတစက်ျပ်။ ၂၊ပုိကဆံ်တစပ်ပားကိုထခါ်ထသာ စကားလံုး။ one bean

န ၁၊ထငွတစက်ျပ်။ ၂၊နညး်များမဟ။ူ one kyat

နဝိ jot

တစပ်ပားမူခဲွ န နညး်များမဟ။ူ စိုးစဉ်းမျှပဖစထ်သာ ထငွထကကးပုိကဆံ်။ jot

တစပ်ပားသား န be shameless/be brazen

န ပဲထစ၊့ မန်းကျညး်ထစက့ို ထဒေါင်လုိကခဲွ်ထေားထသာ အထစ၏့တစပ်ခမ်း။ seed

န turning

န တိုထတာင်းလှစာွထသာ အခုိကအ်တန ့။် အချန်ိကာလ။ short period

န suddenly

န တိုထတာင်းလှစာွထသာ အခုိကအ်တန ့။် မကကာထသးမီထသာ ကာလအပုိင်းအပခား။ short period

တစပ်ပကသ်တ် န အသင့်အတင့်ထနပူလှန်းထေားသည။်

န field/near by place

န one page

တစပ်ပင်စးီ န apportionment

တစပ်ပင်သန်း န မနီးလွန်း မထဝးလွန်းထသာ အရပ်ထဒေသ။ ထနရာအရပ်။ some distance

န opposite

စဉ်

တစပံု်(၁) စဉ်

တစပံု်(၂) စဉ်

တစပံု်(၃) အမျာအပပား။ များထသာအားပဖင့်။ "လူတစပံု်ကကားမှာ ရကှထ်ကာင်းထေမန်း"။ စဉ်

တစပုိ်(၁)
ညည့်ကိုလညး်ထကာင်း၊ ထန့ကိုလညး်ထကာင်း၊ အချန်ိကိုထလးပုိင်းပုိင်း၍ တစပုိ်င်းမျှပဖစထ်သာ အချန်ိကာလ။ "စတိည်စဖ့ုိ်ရာ၊ တစ်
အာအာနှင့်၊ များစာွလညး်ငုိ၊ ညည့်လညး်ပုိမှာ၊ တပုိမအပ်ိ၊ ထရမန့ုိသျှင်ထလ၊ မိခင်သပ်ိထက၊ အပ်ိပါငါ့သား"(ဂုတ္ိတလ)။ စဉ်

တစပုိ်(၂)

(ထဆးရကွက်ို ပျစ၍်ထေားတာ) အပျစ ်တစဆ်ယ့်နှစပ်ျစ။် (ထဆးရွကက်ကးီ ၁၂ရကွက်ိုဝါးပခမ်းထသးထသးပဖင့် သထီေားသညက်ို'တစ်
ပျစ်'ဟထုခါ်ဆုိ၍၊ ယင်း ၁၂ပျစက်ို 'တစပုိ်'ဟထုခါ်သည။် ထဆးရကွအ်ားပဖင့် တစပုိ်တင်ွ ၁၄၄ရကွရ်ှိသည။် ပုိကကးီ၊ ပုိငယ်
ဟ၍ူလညး် ရှိထသးသည။်) "တစဆ်ယ့်နှစရ်ကွ်-တစပ်ျစ်။ တစဆ်ယ့်နှစ်ပျစ်-တစ်ပုိ။ တစ်ဆယ့်နှစ်ပုိ-တစ်ဗရုံ"။ စဉ်

တစပုိ်(၃) 'ပုိ' ကိုထရတကွရ်ာ၌သုံးထသာစကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

ရှိရင်းစွဲထေက ်တစဆ်တိုးထသာ အတိုင်းအတာပမာဏ။ "ဆထေကတ်ိုးလ့ုိ တစပုိ်းတက်"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တစပ်ျစ်(၁) ထပါင်းစညး်တွဲစပ်ထေားထသာအရာတစခု်။ "ဓနိ(အန်ုး)တစပ်ျစ။် သကက်ယတ်စပ်ျစ။် ဆီးတစပ်ျစ်။ နှမ်းတစပ်ျစ်"စသည။် စဉ်

တစပ်ျစ်(၂) စဉ်

စဉ်

တစပ်ပားတစခ်ျ
ပ်(၁) စဉ်

တစပ်ပားတစခ်ျ
ပ်(၂) အနညး်ငယ၊် စိုးစဉ်းမျှပဖစထ်သာ(ထကကးထငွပုိကဆံ်)။ စဉ်

စဉ်

က္ကထပနနအရကှအ်ထကကာကက်င်းမ့ဲသညက်ို ထပပာဆုိရာ၌သုံးထသာစကားလံုး။ "က္ကထပနနအရကှအ်ထကကာက ်တစပ်ပားသားပင်မဟိ
ကာ"။ စဉ်

တစပ်ပက်(၁) စဉ်

တစပ်ပက်(၂) အကကမ်ိ၊ အလှည့်။ "မုိးတစပ်ပကရ်ာွ၊ နီတစပ်ပကပူ်"စသည။် စဉ်

တစပ်ပက်(၃) စဉ်

တစပ်ပကတ်စ်
ချက်(၁)

ရုတတ်ရက။် ပဖုတခ်ျညး်။ "မယ့်ရုပ်သင်ွကို၊ မပမင်တစခ်ျက၊် ရပ်ိအသင်ွကို၊ ပမင်တစခ်ျကနှ်င့်၊ တပပကတ်ချက၊် ညည့်သိုင်ထခါင်
တင်ွ၊ မုိးထမှာင်နကမှ်ာ၊ ပပတထ်သာလျှပ်သိ့ု"(ထမျာက်)။ စဉ်

တစပ်ပကတ်စ်
ချက်(၂) စဉ်

keep something in the 
sun စဉ်

တစပ်ပင်(၁) ၁၊လယက်င်ွး(ပပင်) တစခု်။ ၂၊မလှမ်းမကမ်းထသာ ခရးီ (တစထ်ထောက်)။ စဉ်

တစပ်ပင်(၂) (စာ) တစမ်ျကနှ်ာ။ စဉ်

၁၊စထုပါင်းထဆာင်ရကွ၍်ရရှိသည့်အပမတအ်စန်ွးကို ခဲွထဝစားပခင်း။ ၂၊တစဦ်းနှင့်တစဦ်း ထလျာ့ပခင်းသာပခင်းမရှိပဲ သာတညူမီျှ ခဲွထဝ
ယပူခင်း စသည။် စဉ်

စဉ်

တစထ်ပပာင်း
တစပ်ပန်

၁၊အစအီစဉ်အထနအထေား အစဉ်အလာ ဆန့်ကျင်လျက။် ၂၊အကကမ်ိများစာွ တစဘ်ကနှ်င့်တစဘ်က ်အတု့ံအလှည့်အားပဖင့်။ 
အပပန်ပပန်အလှန်လှန်။ ထေပ်တလဲလဲ။ စဉ်



.

တစပွ်ာ န load

တစထ်ပွ န လွန်ကသဲည။် ပုိလွန်သည။် exceed

န ပဲွအကကမ်ိအခါကို ထရတကွထ်သာ စကားလံုး။ count

ကကဝိိ ၁၊ပဲွငပီးဆံုးသည့်တိုင်ထအာင်။ ၂၊တစစ်ုံတစခု်ကိုကစားကကရာ၌ ပဲွငပီးဆံုးသည့်တိုင်ထအာင်ထိေ။ ၃၊အကကမ်ိ။ အခါ။ အလှည့်အားပဖင့်။ finish

ကကိ win

န အနုိင်ရရာ၌ သုံးထသာစကားလံုး။ win

တစပဲွ်တစလ်မ်း န အပခားနညး်လမ်းတစခု်။ တစန်ညး်တစဖံု်။ တစန်ညး်တစလ်မ်း။ other way

ကကိ တစက်ကမ်ိတစခ်ါမျှသာအကျို းရှိသည။် disposable

န တစက်ကမ်ိတစခ်ါမျှသာ အကျို းရှိထသာအရာ။ disposable

တစခ်ပတ် န ခပတသ်ပ်ိထနထသာ အသးီအခုိင်တစခု်။ one bunch

တစဖ်ာ န တစလ်ပမကပ်မာဏရှိထသာ ချင့်ခွက။် valley

တစဖ်ရာ န ငရုပ်မျို းထစပ့ျို းရာ၌ ပုိင်းပခားသတမှ်တထ်ေားထသာ ထပမထဘာင်ကကွတ်စခု်။ panel of land

တစဖ်ာရီ န ငရုပ်မျို းထစပ့ျို းရာ၌ ပုိင်းပခားသတမှ်တထ်ေားထသာ ထပမထဘာင်ကကွတ်စခု်။ panel of land

တစဖိ် န ၁၊တန်ွးအားအရှိန်တစခု်။ ၂၊တစက်ကမ်ိမျှထသာ ဖိနိှပ်စမ်ွးအားပမာဏ။ thrust/dynamism

တစဖီ်ရာ န ငရုပ်မျို းထစပ့ျို းရာ၌ ပုိင်းပခားသတမှ်တထ်ေားထသာ ထပမထဘာင်ကကွတ်စခု်။ panel of land

တစဖီ်လာ န ထပခဖဝါး၊ လကဖ်ဝါးပဖင့် အနံလုိက ်အတိုင်းအတာ ပမာဏတစခု်။ measurement

န

န သးီခပတတ်န်ရှိထသာ အသးီများကိုထရတကွရ်ာတင်ွ သုံးထသာစကားလံုး။ a great number

တစဖ့ဲ် စညး် scion

တစဖ့ဲ်တစယ်ွဲ ့ နဝိ အနညး်ငယမ်ျှပဖစထ်သာ။ စိုးစဉ်းငယမ်ျှပဖစထ်သာ။ မထပပာပထလာကထ်သာ။ jot

တစဖ့ဲ်တစဟ်ပ် န တစတိတ်ထဒေသ။ အနညး်အကျဉ်း။ အချို ။့ some

တစဖ့ဲ်ထသျှ နဝိ အနညး်ငယမ်ျှထသာ။ စိုးစဉ်းငယမ်ျှပဖစထ်သာ။ jot

တစထ်ဖါ် န ၁၊အသင်းအပင်းတစခု်။ ၂၊မိတထ်ဆွအပဖစ ်ဆကဆံ်၍ ထပါင်းသင်းဆကဆံ်သမူျား။ fraternization

န half

တစဖ်က၂် န one

တစဖ်ကက်ာ န

န someone/confidence

ကကဝိိ တစဖ်ကက်သာလွန်း၍တစဖ်ကက်နာလွန်းလျက။်တစဖ်ကစ်းီနင်း။ one side

ကကိ အတတပ်ညာတစရ်ပ်ရပ်တင်ွ အဆံုးထရာကထ်အာင်ကကျွေမ်းကျင်တတထ်ပမာကသ်ည။်

န ယင်းသိုက့ကျွေမ်းကျင်တတထ်ပမာကသ်။ူ

၁၊နှစဆ်ယက်ျပ်သားအထလးချန်ိရှိထသာ ချင့်ဝန်။ ၂၊(ဆန်စပါးချင့်တကွရ်ာ၌)န့ုိဆီဗူးတစလံု်း။(န့ုိဆီထလးလံုးသည ်တစသုိ်က်
ပဖစသ်ည။်)"လံုးတးီဆန်ကို၊ နကပ်ဖန်အခါ၊ နိ့ရကပ်ပတမှ်ာ၊ တစန်ပ်စာလျှင်၊ တပွါယထူလ"(ပဋာ)။ ၃၊လယထ်ပမချင့်တကွရ်ာ၌ 
လယတ်စသ်ျှဉ်း၏(တစဆ်ယ့်နှစထ်တာင်ဝါးရစှရ်ာ၏)၈၀၀ထလးဖ့ုိတစဖ့ုိ်။ (၂၀၀ပဖစသ်ည။်)"၅သျှဉ်းသုံးပဝါ လှူထတာ်မူသညလဲ်
ကို"(မင်းဖထလာင်း)။ စဉ်

စဉ်

တစပဲွ်(၁) စဉ်

တစပဲွ်(၂) စဉ်

တစပဲွ်တင်(၁)
တစစ်ုံတစခု် ကစားကကရာ၌ တစက်ကမ်ိအနုိင်ရသည။် "တစပဲွ်တင်-ထကကာင်မလင်(ထကကာင်မနင်)၊ ပတစ်ာထုိေး၊ ငဂိုးမ
လင်"(ထတး)။ စဉ်

တစပဲွ်တင်(၂) စဉ်

စဉ်

တစပဲွ်သုံး(၁) စဉ်

တစပဲွ်သုံး(၂) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစဖီ်း(၁) ငှကထ်ပျာခုိင်မှထွေကထ်သာ အညာှတင်ွ တန်း၍သးီထနထသာ အသးီတွဲတစခု်။(ငှကထ်ပျာတစဖီ်း)။
a great number of 
bananas စဉ်

တစဖီ်း(၂) စဉ်

အစတိအ်ပုိင်း အစိုင်အခဲ တစစ်ုံတစရ်ာမှပဖတထု်ေတယ်သူည။် "ထေမင်းတစဖ့ဲ်၊ ငါးတစဖ့ဲ်"စသည။် "ထေမင်းချို င့်တစဖ့ဲ်၊ ခွကအ်ပ့ဲ
နန့်"(လိပ်ကမ္ဘာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစဖ်က်(၁)
၁၊ထေကဝ်က။် ၂၊လယတ်စသ်ျှဉ်းတင်ွ ၆ဧကဒေသမ ၄၀ ရှိရာ ယင်းလယထ်ပမတစသ်ျှဉ်း၏ နှစဖ့ုိ်တစဖ့ုိ်ပဖစထ်သာ လယယ်ာထပမကကွ။် 
"သဉ်ှအတင်ွးတင်ွက လယခု်နစသ်ျှဉ်း တဖက်" စဉ်

တစခု်။"လကတ်စဖ်က၊်ဖိနပ်တစဖ်က်"စသည။်"ကန့်လန့်ဗုိထခါင်၊တစ်ဖကထ်စာင်း"(ထတး)။"ဘယ်ဲ ညာထထောင်၊တစဖ်က်
ထစာင်"(ကကျွေဲ)။ စဉ်

တစဖ်ကထ်သာလကတ်စဖ်ကတ်ညး်ပဖင့်။"ဘန်ုးကကးီကိုဆွမ်းကပ်ထက၊လကတ်စဖ်ကက်ာန့ဲမကပ်ရ၊နှစဖ်ကန့ဲ်ကပ်ရထရ"။
offer food to Buddha 
and monks စဉ်

တစဖ်ကက်ာ
သား ၁

၁၊တစစ်ုံတစဦ်း၊တစဖ်ကဖ်ကက်ို သစာ္ရှိစာွကျို းနံွနာခံတတထ်သာ စတိခ်ျယုံကကညရ်သ။ူတစဖ်ကဖ်ကသ်ိ့ုအယအူဆတမ်ိးငုိက်
လုိကပ်ါသ။ူဖကထ်တာ်သား။၂၊အပခားတစဖ်ကက်လ။တစပ်ါးသ။ူတစပ်ခားလူ။ စဉ်

တစဖ်ကက်ာ
သား ၂ စဉ်

တစဖ်ကက်မ်းခ
ပ် ၁

complete a course of 
study စဉ်

တစဖ်ကက်မ်း
ခတ ်၂

complete a course of 
study စဉ်



.

တစဖ်ကခွ်ပ် ကကဝိိ  တစဖ်ကသ်ားကိုမျကနှ်ာသာထပး၍ တစဖ်ကသ်ားအားနုိင်ထေကစ်းီနင်းပပုထသာအားပဖင့်။ one side

တစဖ်ကစ်းီနင်း ကကဝိိ တစဖ်ကက်သာလွန်း၍တစဖ်ကက်နာလွန်းလျက။်တစဖ်ကစ်းီနင်း။ one side

တစဖ်ကထ်စာင် န one

န  အမုိးတစဖ်ကမ်ျှသာရှိထသာတ။ဲ hut

တစဖ်ကထ်စာင်း ကကိ  ၁၊တစဖ်ကသ်ို ့အထလးထပးလုိကပ်ါသည။် lopsidedly

ကကဝိိ တစဖ်ကနှ်င့်တစဖ်က ်မညမီျှပဲ။တစဖ်ကသ်ိုထ့စာင်းလျက။် one side

ကကဝိိ  ထရှ ထ့နာကစ်ဉ်၍ပဖစထ်စ၊ထဘးချင်းကပ်၍ပဖစထ်စ၊အလျားလုိကတ်စဖ်ကလ်ျှင်တစစ်ဉ်ကျစ ီသယွတ်န်းလျက။် stretch

န  ၁၊တစမ်ျို းတစမ်ည။် ၂၊သယွဝုိ်ကထ်သာနညး်ပရယိာယပ်ဖင့်။ indirectly

ကကဝိိ  အပပန်အလှန်အားပဖင့်။တစဖ်ကနှ်င့်တစဖ်က ်အတုံအ့လှည့်အားပဖင့်။ reciprocally

တစဖ်ကလိ်မ့် ကကဝိိ one side

တစထ်ဖါင် န bamboo raft

တစဖ်ကသ်ား န  တစပ်ါးသ။ူတစပ်ခားသ။ူအပခားတစဖ်ကက် လူ။ the other party

တစဖ်တ် န  အနညး်ငယ။်စိုးစဉ်။ jot

တစဖ်ကထ်သျှ နဝိ little

တစဖ်န် ကကဝိိ ထနာကထ်ေပ်တစက်ကမ်ိ။ ထေပ်မံ၍ ။ again

တစဖံု်၁ န တပခားနညး်လမ်း။ တစန်ညး်တစလ်မ်း။ တစမ်ျို းတစမ်ည။် other way

တစဖံု်၂ န magnitude of medicine

တစဖုိ် ့ န အဖုိတ့စစ်တုစခု် ။ ထဝစတုစခု်။ share

တစဖ်ျူးတညး် န straight

ကကဝိိ unity

တစဖ်ျို းတညး်၂ ကကိ ကိုယလံု်းကိုယထ်ေည၊် အရပ်အထမာင်း ညညီတွသ်ည။် unity

တစပ်ဖာ န ဆင့်ပွား ထထွေပပားရာ၌ သုံးထသာ စကားလံုး။ replicate

တစပ်ဖား န period

တစင်ဖီး န banana

တစပ်ဖူး န မျကနှ်ာပပင် တစခု်ခုထပါ်သို ့အမှုန ့တ်စစ်ုံတစရ်ာ ပဖန ့က်ကထဲသာအကကမ်ိကို ထရတကွထ်သာ စကားလံုး။ sprinkle

တစပ်ဖူးတညး် နဝိ straight/lofty

တစပ်ဖက် န လျှပ်စးီပပကသ်ကဲ့သို ့ပမင်လုိကရ်ထသာ အချန်ိကာလ။ မျကစ်ဆိယမိှ်တနှ်င့် ညမီျှထသာ အခုိကအ်တန ့။် curtly period

တစင်ဖိုင်ငဖိုင် ကကဝိိ rain

တစပ်ဖစ၁် န လကဖ်ျစဆ်ယတ်တွနှ်င့် ညမီျှထသာ အခုိကအ်တန ့။် none

တစပ်ဖစ၂် န ဇာတဘိဝ၏ ပဖစစ်ဉ်တစခု်။ life story

စဉ်

စဉ်

တစခု်။"ထရထဲေကလန်း၊အကိုဝန်းသည၊်လကမ်ပ့ဲထယာင်၊တစဖ်ကထ်စာင်တညး်"။ စဉ်

တစဖ်ကထ်စာင်
တဲ စဉ်

စဉ်

တစဖ်ကထ်စာင်း
ကန်း စဉ်

တစဖ်ကတ်စ်
စဉ် စဉ်

တစဖ်ကတ်စ်
လှည့် ၁ စဉ်

တစဖ်ကတ်စ်
လှည့် ၂ စဉ်

၁၊တစဖ်ကသ်တ်(စကားထပပာသည်)။ ၂၊မသမိသာအားကကးီတစဖ်ကသ်ိ့ုထစာင်းင့ဲလျက။် စဉ်

၁၊ထရစန်ုထမျှာရန် တွဲထနှာင်စညး်ထေားထသာ သစ၊်ဝါးစသညက်ို ထရတကွရ်ာ၌ သုံးထသာစကားလံုး။၂၊လကထ်မာင်းရင်း ချို င်းကကားမှ
လကလ်ယထ်ေပ်ဖျားထရာကထ်အာင်ထိေ အတိုင်းအရညှ။်ပမာဏ။(လကတ်စထ်ဖါင်)။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

အလွန်နညး်ထသာ။မများထသာ။"စားစရာထသာကစ်ရာ၊တစဖ်တထ်သျှရာ"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထဆးဝါးအမျို းမျို းတင်ွ ထေည့်သင်ွးထဖာ်စပ်ထေားထသာ အထလးချန်ိကန့်သတထ်ေားသည့် ထဆးအမညစ်၏ု ပမာဏ။ (ဆီးတစဖံု်) စဉ်

စဉ်

(သစ၊် ဝါး၊ လမ်း) အထကွ့အထကာကမ်ရှိ ရညှလ်ျားသယွတ်န်းထနထသာ အရာကို ထပပာဆုိရာ၌ သုံးထသာ စကားလံုး။ စဉ်

တစဖ်ျို း
တညး်၁ (သစ်) အရင်းအဖျား အလံုးအဖန် တစည်တီစည်မတတ်ညး်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဒီေထရ (ပင်လယထ်ရ) စ၍ တကသ်ညမှ် ပပန်ကျ၍ ထရစစသ်ညအ်ထိေ (ထရခန်းသညအ်ထိေ) ကာလအပုိင်းအပခား။ စဉ်

ငှကထ်ပျာခုိင်မှထွေကထ်သာ အညာှတင်ွ တန်း၍သးီထနထသာ အသးီတွဲတစခု်။(ငှကထ်ပျာတစဖီ်း)။ စဉ်

စဉ်

ထပဖာင့်စင်းထသာ။ ၂၊ (တစပ်ဖူးတညး်) ပမင့်မားထသာ။ စဉ်

စဉ်

(မုိးထရစသည်) များပပားစာွရာွသန်ွးကကလဲျက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

တစပ်ဖစလဲ် န ဘဝထပပာင်းသည။် တစမ်ျို းတစဖံု် ထပပာင်းသည။် အပဖစအ်ထနတစခု်မှ အပခားအထပခအထနတစခု်သို ့ထပပာင်းသည။် change of life

တစပ်ဖတ၁် ကကဝိိ တစက်ကမ်ိတစခ်ါ။ တစသ်တု။် ၂၊ တစစ်တုစထ်ဝး။ once

တစပ်ဖတ၂် စညး် အကကမ်ိအခါကို ထရတကွထ်သာ စကားလံုး။ count

တစပ်ဖုတ် န တိုထတာင်းလှထသာ အခုိကအ်တန် ့။် curtly period

ကကိ ခဏသာထကာင်းသည။်ခဏသာကကးီပွားသည။် a moment prosper

တစဖွ်ာ န မီးထမမးထေားသည့် မီးဖုိတစခု်။ မီးပံုတစခု်။ stove/camp fire

တစဖီွ်ဖီွ ကကဝိိ gradual/continuous

တစဖီွ်းဖီွး ကကဝိိ gradual/continuous

တစဖွ်ယ် နဝိ a little

တစဖွ်င်း န fray/spray

တစဖွ်င်းဖွင်း ကကဝိိ without a break

တစဗ်ရ ကကဝိိ လွန်ကစဲာွ။ အလွန ့အ်လွန ့။် exceed

တစဗ်ရံု ၁ ကကဝိိ တစင်ပိုင်နက ်စအုုံလျက၊်၊ စပံုုလျက။် pile up

တစဗ်ရံု ၂ န twelve dozens

တစဗီ် ၁ န တိုထတာင်းလှစာွထသာအခုိကအ်တန ့။် မကကာထသးထသာ ကာလမပုိင်းအပခား။ recent period

တစဗီ်၂ န nightfall

တစဗီ်ရာ၁ န eighty of betel leaf

တစဗီ်ရာ၂ န ဗီရာ၏ အထရအတကွသ်ုံး စကားလံုး။ count

တစထ်ဗွ၁ န distance

တစထ်ဗွ၂ န ဗီရာ၏ အထရအတကွသ်ုံး စကားလံုး။ count

တစထ်ဗွထသျှ န ၁၊မျကစ်တိစမိှ်တ၊် လျှပ်စးီတစပ်ပကနှ်င့်ညမီျှထသာ အခါကာလ။ ၂။တိုထတာင်းလှစာွထသာ အခုိကအ်တန ့။် moment

တစဘ်ရီာ န eighty of betel leaf

တစမ် န mother and child

တစမ်နက ်၁ န  တိုထတာင်းလှစာွထသာ အခုိကအ်တန ့။် မကကာထသးထသာ ကာလအပုိင်းအပခား။ recent period

တစမ်နက ်၂ န  နံနကပုိ်င်း။ထနထွေကခ်ါစကပင် မွန်းတည့်ကာလအတင်ွး။ morning

တစမ်သန်ု န one year

တစမိ်တညး် န တစမ်ထအတညး်မှ ထပါကဖွ်ားလာထသာသားသမီး။ ညအီကိုထမာင်နှမ။ sibling

တစမိ်တစဖ် ၁ န  မိသားတစစ်။ု family

တစမိ်တစဖ် ၂ န တစမ်ထအ တစဖ်တညး်မှ ထပါကဖွ်ားထသာ သားသမီး။ sibling

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစပ်ဖုတ်
ထကာင်း စဉ်

စဉ်

အရှိန်မပပတ။် တပဖညး်ပဖညး်( ပူပန်ထလာင်ကကျွေမ်းလျက်)။ တထင့ွထင့ွ။ ၂။ အဆကမ်ပပတ။် မပပတပ်လပ်ပဖစလ်ျက။် စဉ်

အရှိန်မပပတ။် တပဖညး်ပဖညး်( ပူပန်ထလာင်ကကျွေမ်းလျက်)။ တထင့ွထင့ွ။ ၂။ အဆကမ်ပပတ။် မပပတပ်လပ်ပဖစလ်ျက။် စဉ်

(အများကကးီမဟတု်) နညး်ထသာ။ အနညး်ငယမ်ျှပဖစထ်သာ။ စဉ်

(ထဆးလိပ်) တစဖွ်ာ။ တစရ်ှိုက။် (ထသာကသ်ည်)။ စဉ်

(ထဆးလိပ်)အဆကမ်ပပတ။် ဆကက်ာဆကက်ာ ထသာကလ်ျက။် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ဒေါဇင်အလုိက ်အထရအတကွသ်ုံး)၁၂ဒေါဇင်။(တစခု်စအီထရအတကွအ်ားပဖင့်၁၄၄ရှိသည်။)"တစဆ်ယ့်နှစခု်တစဇ်ထရာင်၊တစ်
ဆယ့်နှစဇ်ထရာင်-တစဗ်ရံု၊ တစဆ်ယ့်နှစဗ်ရံု-တစပ်ဂန္။တစဆ်ယ့်နှစပ်ဂန္-တစ်ရုိ။တစ်ဆယနှ်စ်ရုိ-တစ်အင်။ အင်သုံးဆယ်-တစ်
ပမ"(ဂဏန်း)။ စဉ်

စဉ်

စကန်ာရ၁ီ၂စက္ကန်။"ညည့်ထန့နာရ ီထပခာကဆ်ယစ်နှီင့်"ဟ ုမင်းသမီးဧချင်းပါ ရခုိင်နာရကီို တစရ်ာ့နှစဆ်ယစ်တိ၍် တစစ်တိမ်ျှထသာ
အချန်ိကာလ။"ပမင့်တာရညှထ်လ၊ထနထလပငားက၊တနားတဗီ၊တစန်ာရနှီင့်၊တစဗီ်ဇနာ၊တခရာထလ၊မကာွမကွဲ၊ပုလဲသယွထ်က၊ထရမ
လညဆဲွ်သိ့ု"(ရာမ)။ စဉ်

ကမ်ွးရကွ်(ဂဝ)ပါ တစထု်ေတက်ိုထခါ်ထသာ် စကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

မနီးလွန်းမထဝးလွန်းထသာ အကာွအထဝး။ မလှမ်းမကမ်းထသာ အကာွအထဝး။"ကကးီတဲ့ပမင့်ထခါင်၊ထနာင်ထတာ်ထတာင်ကို၊ မီွးထမာင်ဖျင်
ပါး၊လကဝဲ်ဖယပ်ျာ၊ တထဗွထေားလ့ုိ"(သာချမ်း)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကမ်ွးရကွ်(ဂဝ)ပါ တစထု်ေတက်ိုထခါ်ထသာ် စကားလံုး။ စဉ်

(ကကျွေ၊ဲနွား) သားအမိနှစထ်ကာင်။(ကကကအ်ထကာင် ကန့်သတထ်ေားပခင်းမရှိ။ တစက်ကမ်ိထပါကထ်သာ ကကကက်ထလးများ။)"ကကျွေတဲစ်
မ၊နွားတစမ်၊ကကကတ်စမ်"စသည။်"ကကျွေတဲစမ်နန့် အန်ုးတစပ်င်နန့် မဖ"(ပံု)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစမုိ်း။ တစထ်ဆာင်း။ တစထ်နွ။တစနှ်စ။်"မသန်ုကန်ုဆုံး၊ တစနှ်စ်ကျုးံသည၊်ထရာက်တုံတစဖ်န်ထသျှာင်း၏" (ထမတ္တာစာ)။"မုိယ
တစမ်သန်ု၊ ထဆာင်းတစမ်သန်ု၊ တစနှ်စတ်စမ်သန်ုကန်ုပျာ"စသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

တစမိ်ထပါက် န တစမ်ထအတညး်မှ ထပါကဖွ်ားလာထသာသားသမီး။ ညအီကိုထမာင်နှမ။ sibling

တစမိ်သားချင်း န တစမ်ထအတညး်မှ ထပါကဖွ်ားလာထသာသားသမီး။ ညအီကိုထမာင်နှမ။ sibling

ကကိ ခဏသာထကာင်းသည။်ခဏသာကကးီပွားသည။် a moment prosper

န  ခဏသာ စတိထ်ေားလံုလ့ထကာင်းသည၏် အပဖစ။် a moment diligence

တစမီ်းထတာက် ကကိ  ခဏသာထကာင်းသည။် ခဏသာကကးီပွားသည။် a moment prosper

တစထ်မာ် န  ထထောင့်စန်ွးထွေကထ်နထသာ အရာတစခု်။ corner

တစမ်က် ကကိ  တစက်ကမ်ိတညး်ပဖင့် မိမိဘကသ်ိုပ့ါထအာင် ဆဲွထဆာင်နုိင်သည။် attract

တစထ်မာင်း န weight

တစမ်က် န  ၁၊ထငွတစက်ျပ်၏ ထလးပံုတစပံု်။ ၂၊ထပမတစသ်ျှဉ်း၏ထလးပံုတစပံု်။ quarter of a kyat

န height

တစမု်တ် န  လကမ်ထထောင်ထေားထသာ လကဆု်ပ်၏ အတိုင်းအတာတစခု်။ ြလ်သစအ်ားပဖင့် ရစှလ်ကသ်စ။် handful

တစမံု် ၁ ကကိ  ခံတင်ွးထဲေတင်ွ ထရကိုထေည့်ထဆာင်ထေားသည။် sip

တစမံု် ၂ န  ခံတင်ွးထဲေတင်ွ ထရကိုထေည့်ထဆာင်ထေားသည။် mouthful

တစမံု်စာ န mouthful

တစမ်ျက ်၁ န four betel vine

တစမ်ျက ်၂ န four betel vine

တစမ်ျို း ကကိ မတ ူကွဲပပားသည။် different

တစမ်ျို းတညး် ကကိ  အမျို းအမည ်ကွဲပပားမှူမရှိ၊ တညူသီည။် same

တစမ်ျို းတစဖံု် န  တပခားနညး်လမ်း။ other way

န တစမ်ျို းတညး်။ kind

တစမ်ျို းမျို း န  တစပ်ခားထသာနညး်လမ်း၊တစန်ညး်နညး်။ other way

တစပ်မ န dozen

တစပ်မက် န ကမ်ွးထလးရကွ၊် ချညမ်ျှင်ထလးပင်ကိုထခါ်ထသာစကားလံုး။ four betel vine

တစပ်မုံ ၁ န quarter of a kyat

တစပ်မုံ ၂ န  နုိဆီ့ဗူးတစဗူ်း၏ ထလးပံုတစပံု်။ထလးပံုတစပံု်၏ ပမာဏ။ quarter

တစခ်မာ န one piece

တစခ်မက် န  စကားတစခွ်န်း ခမကဟ် ထပပာထလာကရံု်မျှထသာ အခါကာလ။တိုထတာင်းထသာအခုိကအ်တန ့။် a moment

တစမ်မားထသျှ နဝိ ၁၊အလွန်ထသးငယထ်သာ။၂၊အလွန ့အ်လွန်နညး်ထသာ။ a little

န  မထပပာပထလာကထ်သာ၊ထသးငယထ်သာအရာဝတ္ု။ a little

တစမှ်ူန ့ထ်သျှ နဝိ ၁၊အလွန်နညး်ထသာ။၂၊အလွန်ထသးငယထ်သာ။အထရးမပါထသာ။၃၊စိုးစဉ်းငယမ်ျှထသာ။ jot

စဉ်

စဉ်

တစမီ်းထကာင်း 
၁ စဉ်

တစမီ်းထကာင်း 
၂ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အနိ္ဒယနုိင်ငံသုံး အချန်ိအတယွတ်စမ်ျို း။(အသိုကထ်လးဆယ်-တစထ်မာင်း)ယင်းတစထ်မာင်းသည်(၂၂)ပိဿာခွခန့်ရှိ၍ကျက်
အားပဖင့် (၃၂၀၀)ကျပ်ထလးရိှသည။် စဉ်

စဉ်

တစမိ်တ်
ထထောက် လူတိ့ု၏ မိတ်(ထမး)ဖျားထလာကပ်မင့်ထသာ အရပ်။ပမင့်ထသာအရပ် ပမာဏ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ခံတင်ွးထဲေတင်ွ ထေည့်ထဆာင်ထေားနုိင်ထလာကသ်ည့် ထရ၏ပမာဏ။"ရထီသာကထ်ကထလ့ တစမံု်စာရာထသာကရ်ထရ"။ စဉ်

ကမ်ွးထလးရကွက်ိုထခါ်ထသာ စကားလံုး။"ကမ်ွးထလးရကွ်-တစမ်ျက၊်အမျကနှ်စဆ်ယ်-တစဘ်ရီာ"။ စဉ်
(ယကက်န်း)ချညမ်ျှင်ထလးပင်။တယ။ီ(ကမ်ွးနှင့်ချညမ်ျှင်ကိုထရတကွရ်ာတွင်ကမ်ွးတစရ်ကွ၊်ချည်တစမ်ျှင်စသည ်မထရတက်ွပ၊ဲ
ကမ်ွးထလးရကွက်ို ကမ်ွးတစမ်ျကဟ်၍ူလညး်ထကာင်း၊ချညထ်လးပင်ကို ချညတ်စမ်ျကဟ်၍ူလညး်ထကာင်း ထရတကွသ်ုံးနှူန်း
သည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစမ်ျို းတစမ်
ည် စဉ်

စဉ်

၁၇၄,၄၉၆၀ဒေါဇင်။(တစ်ခုစအီထရအတကွအ်ားပဖင့် ဂ၉၅၇၉၅၂၀။တစဗ်ရံုကိုပပန်ကကည့်ပါ။ မညသ်ည့်ပစည္း်ကိုမဆုိ ဤအတိုင်း
ထရတကွနုိ်င်ပါသည။် စဉ်

စဉ်

ထငွတစက်ျပ်၏ ထလးပံုတစပံု်။ထငွတစမ်တ။်"ကလုားတပံု၊ငီွတစပ်မုနှံင် ရလတ့္ံတ"(သိုက်)။ စဉ်

စဉ်

၁၊ရညှသ်ယွထ်သာ အသးီအခမာတစခု်။"ယင်းအသးီမှာအစိ့ ထပခာကခ်မာဟထိရ"။ ၂။ယင်းအခမာကိုထရတကွထ်သာစကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစမှ်ူန့်တစ်
မမား စဉ်

စဉ်
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တစမ်ျှဉ် န forty winks

တစမ်ျှဉ်မျှဉ် ကကိ  အပ်ိချင်အားကကးီ၍ ဦးထခါင်းယမ်ိးယိုင်ထနသည။် be sleepy

တစမ်ျှဉ်နိှပ်  ကကိ  ခဏထလးထမှးစကသ်ည။်  အခုိကအ်တန ့ ် အပ်ိသည။် forty winks

တစမ်ျှဉ်း  ၁ ကကိ forty winks

တစမ်ျှဉ်း၂  န forty winks

တစမ်ျှဉ်းနုိပ် ကကိ   တမျှဉ်း နိှပ်။ none

တစမ်ျှဉ်းမျှဉ်း  ကကဝိိ   တစထ်ရွ တ့စထ်ရွ ။့တစပ်ဖညး်တစပ်ဖညး်။ gradually/progressively

တစထ်မျှာင်း  န wound

တစထ်ပမှာင့်  န one piece

တစခ်မင်း  န   တခမင်း။  တစည်င်ှးရူ။ none

တစယ်ား  န substance

တစယ်ားထသျှ န petty items

ကကဝိိ တစက်ွဲတစပ်ပား ၊ တစသ်းီတစပ်ခားစပီဖစလ်ျက။် separately

ကကိ  တစက်ွဲတစပ်ပား၊တစသ်းီတစပ်ခားစပီဖစလ်ျက။် separate

ကကဝိိ   သတူစပ်ပန်ကိုယတ်စပ်ပန်  ၊  တစလှ်ည့်စ ီ တစပ်ပန်စအီားပဖင့်။ alternate

န တစထ်ယာကတ်စထ်လ။ somebody

န     တစဦ်းတစဦ်း။ somebody

တစထ်ယာင်၁ ကကဝိိ ရညှလ်ျားထသာ ကမ်းထပမာင်ထဒေသတစထ်လျှာက။် ကမ်းပါးတစထ်လျှာက။် bank of stream

တစထ်ယာင်၂ န  ပင်လယနှ်င့်ထတာင်  တန်းကကားရှိကျဉ်းထပမာင်းရညှလ်ျားထသာ  အရပ်ထဒေသ။ coastline

တစထ်ယာင်း  န forty winks

ကကိ  ထစာင်းချတိထိ်ေပါး၍ထပပာသည။်  သယွဝုိ်ကထ်သာအားပဖင့်  ထိေခုိကပု်တခ်တသ်ည။် offensive

တစယ်ပ် န  ဖျင်တို  ၊  ဖျင်စ  အတိုအထွော။ petty items

တစယ်ာမ် န

တစထ်ယွ န nobody

တစထ်ယွ ထ့သျှ နဝိ အလွန်နညး်ထသာပမာဏရှိထသာ။  အလွန်နညး်ထသာ။စိုးစဉ်းငယမ်ျှပဖစထ်သာ။ a little

တစရ်ီ န  ဒီေထရစတကသ်ညမှ် ပပန်ကျ၍ ထရခန်းသညအ်ထိေ ကာလအပုိင်းအပခား။ period

တစရ်ခံီ န disposable

တစရ်စီးီ န disposable

တစရ်နီင်း  န disposable

တစရ်၁ီ န forty winks

ထခတ္တခဏ(အပ်ိသည်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အခုိကအ်တန့် အပ်ိသည။်"ပံုသန်ွးထုေတထ်သာ်၊ထဟာထသာ်အတိုင်း၊ တစမ်ျှဉ်းနုိပ်လျက်"။ စဉ်

အခုိကအ်တန့် အပ်ိသည။်"ပံုသန်ွးထုေတထ်သာ်၊ထဟာထသာ်အတိုင်း၊ တစမ်ျှဉ်းနုိပ်လျက်"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

တထမျှာင်း(ဒုေတပ်ဖင့်ရုိပ်နိုက်၍ ဦးထခါင်း၊ ထကျာရုိး စသညတွ်င်)ရညှသ်ယွထ်ဖာင်းကကထနထသာ ဒေဏရ်ာဒေဏခ်ျက။် စဉ်

တထပမှာင့် ၊ ရညှသ်ယွထ်နထသာ အစတိအ်ခမာတစခု်။ "ဖရံုသးီတစထ်ပမှာင့်။ ဖရသဲးီတစထ်ပမှာင့် "စသည။် စဉ်

စဉ်

 အနံတို၍ အလျားသင့်ထတာ်သလုိ ရညှထ်သာအရာတစခု်။ ( အထေည။် ဖျင် စသည်)။ စဉ်

 အတိုအစ  အတိုင်းအထွော  ဖျင်တို  ဖျင်စ။တစထ်ယာကတ်စထ်ကကာင်း  တထယာကတ်ထကကာင်း  ၊တစက်ွဲတပပား၊  တစသ်းီတစပ်ခားစ ီ
ပဖစလ်ျက။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တစထ်ယာက်
တစထ်ကကာင်း စဉ်

တစထ်ယာက်
တစစ် စဉ်

တစထ်ယာကတ်
စပ်ပန်  စဉ်

တစထ်ယာက်
တစရ် ီ စဉ်

တစထ်ယာက်
တစထ်ယာက ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

၊ အခုိကအ်တန့် အပ်ိသည။်"ပံုသန်ွးထုေတထ်သာ်၊ထဟာထသာ်အတိုင်း၊ တစမ်ျှဉ်းနုိပ်လျက်"။ စဉ်

တစထ်ယာင်း
ထယာင်း စဉ်

စဉ်

ညည့်ကာလအပုိင်းအပခားတစခု်။ တစည်ကို ထလးပုိင်းပုိင်းပခား၍ ထေားရာ၊ ပထေမပုိင်းပဖစထ်သာ အချန်ိကာလအတင်ွး။(ညည့်ဦး
ယာမ်၊ သိုင်ထခါင်ယမ်၊ သိုင်လဲွယာမ်၊ မုိးထသာကယ်ာမ် ဟ၍ူ ထလးပုိင်းရှိသည။်)

demarcation by space or 
time စဉ်

 တစဦ်းတစထ်ယာက်(မျှမရှိ)။" မာတာမခင်၊ ထကျးဇူးရှငနှ်င့်၊ ဉာတကိထဆွ၊ကိုယတ်ညး်ဒုေက္ခ၊ တစ်ကာယတညး်"တစထ်ယွ့- 
တထယွ့၊ အနညး်ငယမ်ျှထလာကထ်သာ။"ထေမင်းဟပိါထက တစဖ့ဲွ်တစထ်ယွ့ထလာကပီ်းကပ်ပါ "။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

 ၁။ တစက်ကမ်ိတစခ်ါထလျာ်ဖွတရံု်ပဖင့် အထရာင်အထသးွပျကထ်သာ အဝတအ်ထေည။် ၂။(ဥပမာ)တစခ်ဏမျှသာတညထ်သာ အရာ။ စဉ်

တစက်ကမ်ိတစခ်ါမျှသာ ဝတဘ်းူထသာအဝတအ်ထေည။်၂- တစက်ကမ်ိတစခ်ါဝတ၍် ထလျာ်ဖွတဘ်းူထသာ အဝတအ်ထေည။် စဉ်

တစက်ကမ်ိတစခ်ါမျှသာ ဝတဘ်းူထသာအဝတအ်ထေည။်၂- တစက်ကမ်ိတစခ်ါဝတ၍် ထလျာ်ဖွတဘ်းူထသာ အဝတအ်ထေည။် စဉ်

 ထခတ္တခဏ (အပ်ိသည်)တစက်ကမ်ိအပ်ိထပျာ်ပခင်း။"တစရ်းီအိပ်ထပျာ် စကထ်တာ်ထခါ်၊ ထမာကထ်တာ်လာနုိး၊ စတိဆ်ိုးထရလား"။ စဉ်



.

တစရ်၂ီ  န   ထွေန်သာွးပခစထ်သာ အထရးအထကကာင်း။ ထွေန်သာွး၏ လမ်းထကကာင်း။ ထွေန်ထရ။

ကကဝိိ ထနထွေကသ်ညမှ် ထနဝင်သညအ်ထိေ။တစထ်နလံု့း။ one day

န sometime

တစရ်ကနိ့်ခါ န တရထံရာအခါ။ တစထ်နထ့သာအခါ။ အခါတစပ်ါး။ လွန်ခ့ဲပီးထသာ အချန်ိတစခ်ျန်ိ။ past

တစရ်ကရ်က၁် န someday

တစရ်ကရ်က၂် ကကိ distress

တစရ်င်း၁ န သတမှ်တထ်ေားသည့် အချို းအလုိက ်ထငွအားစသည့် အစအုစပ်အတင်ွ တစစ်ပ်ထေည့်ပါသည။် invest

တစရ်င်း၂ န  အကျို းအပမတရ်ယရူန် အထပခအခံ မတညပ်မုပ်နံှထေားထသာ ထငွ၊ ပစည္း်စသည။် invest

တစရ်စ် န  အဝုိင်းအပတ ်အရစတ်စခု်။ band

တစရ်ပ်၁ န height

တစရ်ပ်၂  န line/cause

တစရ်ပ်၃ န foreign land

န  ခရးီအလှမ်းထဝးကာွထသာအရပ်ထဒေသ။ တစပ်ခား အရပ်ထဒေသ။ distant lands

န အဆင့်အတန်းမီထသာထယာကျ်ားတစထ်ယာက ်မတတ်ပ်ရပ်၍ထပမာကထ်ေားထသာလကဖ်ျားအပမင့်ပမာဏ။လကခု်ပ်တစထ်ဖါင်။ height

န အဆင့်အတန်းမီထသာထယာကျ်ားတစထ်ယာက ်မတတ်ပ်ရပ်၍ထပမာကထ်ေားထသာလကဖ်ျားအပမင့်ပမာဏ။လကခု်ပ်တစထ်ဖါင်။ height

တစရ်ပ်ိ န forty winks

န forty winks

တစရ်ပ်ိနုိး ကကိ get up from bed

တစရု်ပ် န different

တစရ်ပ်ိအပ်ိ ကကိ  ထခတ္တ ခဏ အပ်ိစကသ်ည။် forty winks

တစရ် ံ၁ န double

တစရ် ံ၂ န တစက်ကမ်ိတစခ်ါ။ တစခ်ါတထလ။ sometime

န sometime

တစရ်တံစဆ်စ် န  တစက်ကမ်ိ၊တစခ်ါ။ တစခ်ါတစထ်လ ။ တစရ်တံစခ်ါ ။ sometime

တစရ်မံလတ် ကကဝိိ  အငမဲတမ်း။တရမံပပတ။် always

တစရံု် န community

တစရုိ် န dozen

တစရုိ်း န

တစရုိ်းတညး် ကကဝိိ  တစမ်ျို းတညး်။ တစစ်ားတညး်။ တစပံု်စတံညး် ။ all one

တစရ်ွီ န group

method of tilling with 
a harrow စဉ်

တစရ်ကက်န်ု
တစရ်ကခ်န်း  စဉ်

တစရ်ကတ်စရ် ီ အငမဲမဟတု၊် အခန့်သင့်သည့်အခါ။ တစခ်ါတစရ်။ံ တစခ်ါတစထ်လ။" မီးတစရ်ကတ်စရ်လီာထရ၊ တစရ်ကတ်စရ်မီလာ" စဉ်

စဉ်

တစထ်န့ထန့။ "အကကျွေန်တစရ်ကရ်ကထ်တာ့ ပဖစထ်အာင် လာလတမ်ယ ်" စဉ်

င့ဲညာှထထောကထ်ေားစရာတစခု်အတကွ ်စိုးရမ်ိထကကာင့်ကကသည။် ပူပင်ထသာကထရာကသ်ည။်ထနာပ်ဆံငင်သည။်"သားသမီးကိုင့ဲလ့ုိ 
တစရ်ကရ်ကပ်ဖစနီ်ထရ " စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

 (ကကျွေ ဲ၊ နွား၊ ဆင် ၊ ပမင်း) လူ၏ အပမင့်ပမာဏ။ စဉ်

၁။(ခင်မင် ၊ စုံမက ်၊ င့ဲကကွ ်၊ စွဲလမ်း ၊ တယွတ်ာသညက်)တစထ်ကကာင်း။ ၂။ အထကကာင်းတစခု်။ စဉ်

 ထရပခား ၊ ထပမပခား ၊ တိုင်းပခား ၊ ရပ်ရာွပခား ၊တစသ်းီတစပ်ခား။"တစရ်ပ်တစထ်ကျး ၊ တစရ်ပ်တစပ်ခား "စသည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တစရ်ပ်တစ်
ထကျး စဉ်

တစရ်ပ်နန့်
လကတ်စခ်ပ်  စဉ်

တစရ်ပ်နန့်
လကတ်စဖ်ျား  စဉ်

 တစက်ကမ်ိအပ်ိထပျာ်ပခင်း။ ထခတ္တခဏ(အပ်ိသည်)။ စဉ်

တစရ်ပ်ိတစ်
ထမာ ထခတ္တခဏမျှ(အပ်ိစကသ်ည။်) စဉ်

(တစထ်ရးအပ်ိ၍)အပ်ိထပျာပ်ခင်းမှ ထေသည။် စဉ်

သးီပခားတစမ်ျို း။ တစခု်နှင့်တစခု် မတထူသာ အပခင်းအရာ။ "ထမာင်ပဖူနန့် ထမာင်မဲ တစထ်ယာကတ်စ်ရုပ်စီ"။ စဉ်

စဉ်

နှစခု် ။"ဖိနပ်တစရ် ံ၊လကထ်ကာကတ်စရ်၊ံနားထဋာင်းတစရ်ံ"စသည။် စဉ်

စဉ်

တစရ်တံစ်
ထခါက် တစက်ကမ်ိတစခ်ါ။ တစခ်ါတထလ။"ငါရ့ုိအမ်ိကို တစရ်တံစထ်ခါက ်ပင်မထရာကက်တဗ်ျာလ်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

လမမ်းအပ်ုထထွေးယကှ၍် တညထ်သာအပင်အုံစ။ု"ကကကရု်န်းပန်း တစရံု်နှစရံု်"စသည။် စဉ်

(အထရအတကွ်) ၁၇၂၈ဒေါဇင်။ တစခု်စအီားပဖင့် ၂၀၇၃၆ ခုထသာအထရအတကွ။် (န- တစဗ်ရံု ကိုပပန်ကကည့်ပါ။) စဉ်

ရညှလ်ျားထသာ အစဉ်အတန်းတစခု်။တစထ်လျှာက။် နယထ်ပမထဒေသအပုိင်းအပခားတစခု်။တစခုိ်။ "လမ်းတစရုိ်း၊ လယတ်စရုိ်း၊ နယ်
တစရုိ်း "စသည။် "အထနာကတ်စရုိ်း၊ စိုးထေပုိင်ကက၊ နရနိ္ဒလညး်"(ထရးှထံုေး)။

demarcation by space or 
time စဉ်

စဉ်

ကျ၊ဲ နွားတရိတစိ္ဆာန် အပ်ုစ ုအလုိကထ်နသညက်ို ရည၍် ထပပာထသာစကားလံုး။များပပားစာွ တစစ်ုံတစရံု်းတညး်ရှိထနထသာ သကရ်ှိ
သတ္တဝါ ။(ကကျွေ၊ဲနွား စသည ်အပ်ုစအုလုိက။် ကကျွေအဲပ်ု၊ နွားအပ်ု။)"ကကျွေကဲကို းတစခ်ခီ၊ ကကျွေတဲစရ်ွီနန့်၊ အထမာင်ထယာကျ်ား၊ 
ကကျွေထဲကျာင်းသား"(ကျးီပဖူ)။"ကကျွေတဲစရီွ်၊ နွားတစရ်ွီ၊ ဆိတတ်ရွီ"စသည။် စဉ်



.

ကကဝိိ အမျို းအမည၊်အထရအတကွ ်စသည ်များပပားစာွ။အများအပပား။ many

န အမျို းအမည၊်အထရအတကွ ်ကိုမခဲွပခားပဲ အများကို ရည၍်ထပပာထသာစကားလံုး။ many

ကကဝိိ  အမျို းအမည၊်အထရအတကွ ်စသည့်များပပားစာွ။ အလွန်များထသာအားပဖင့်။ many

နဝိ အရယွခ်ျင်းညထီသာ။ တစရ်ယွတ်ညး်ပဖစထ်သာ။ same

န အရယွခ်ျင်းညထီသာအရာ။ same

တစထ်ရးွတစစ်ိ န ထရးွထစတ့စထ်စခ့န ့။် အနညး်ငယခ်န ့။် a little

တစရ်န်ွးတင် ကကိ lie/rotate

တစရ်မား န layer

န  အလျားလုိက၊် အနံလုိက ်အတုက်ို တစတ်န်းစ ီတစတ်န်းလုိက ်စထီေည့် ထေားသည၏်အပဖစ။် line up

တစလီ် န once

တစလီ်း၁ န  အချန်ိအဆ ပမာဏ တစခု်၏ အထလးချန်ိ။ထလးလံထသာ ဝန်စည ်ပစည္း်တစခု်၏ အထလးချန်ိ။ weight

တစလီ်း ၂ ကကဝိိ  အားရှိသထရွ ။့ တစအ်ားတန်ွးချလျက။် with all the force

တစထ်လ ၁ ကကဝိိ အကကမ်ိ အလှည့်အားပဖင့်။ number of times

တစထ်လ ၂ န တစခု်ထသာ အချန်ိအခါ။ sometime

တစထ်လာ န once

တစလ်က် န once

တစလ်ကက်ျ ၁ ကကဝိိ အချညး်အနီှး။အလဟဿ      ။ မဟတုသ်ညက်ို ဟတုသ်ညဟ် ုလိမ်လညလ်ျက၊် naught

ကကိ  တစက်ကမ်ိအလိမ် အမိခံရသည။် ဘာမျှမပါရှိပဲ အကျို းမ့ဲ အလဟဿ ပဖစသ်ည။် unprofitably

ကကဝိိ  တစင်ပိုင်နကတ်ညး်။ တစပ်ါတညး်။ တစခ်ျကတ်ညး်။ အတတူက။ွ together

တစလ်ကဖ်က် န  ကျုံခွ့ကထ်နထသာ လကဝ်ါးနှစဖ်ကပူ်းလျက။် ပခင်တယွ ်သတမှ်တထ်သာ အပခင်အတယွ ်ပမာဏ။ magnitude

တစလ်င်ကာွ န divorcee

တစလံု်း ၁ န သစသ်းီစထသာ အရာကို ထရတကွရ်ာ၌ သုံးထသာစကားလံုး။ count

တစလံု်း ၂ န attack with force

တစလံု်း ၃ နဝိ တစစ်ညး်တစရံု်းတညး် သပ်ိသညး်ထသာ။ အသမံကွဲမပပားထရာထထွေးထသာ။ be mixed up

တစလံု်းတညး် ကကဝိိ  တစထ်ပါင်းတစရံု်းတညး်။ all one

တစလံု်းတစခဲ် ကကဝိိ  တစစ်တုစထ်ပါင်း။ တစစ်ညး်တစရံု်း။ တစစ်တုစထ်ဝး။ တစလံု်းတစခဲ်။ aggregation

ကကဝိိ  တစစ်တုစထ်ပါင်း။ တစစ်ညး်တစရံု်း။ တစစ်တုစထ်ဝး။ တစလံု်းတစခဲ်။ aggregation

န  တစခွ်န်းတစထ်လထသာ စကား။ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အကကဉံာဏ။် device

တစလံု်းတစ၀် ကကဝိိ  အားလံုးတစစ်တုစထ်ပါင်းတညး်။ aggregation

တစလ်ှိုင်း ၁ ကကဝိိ တစင်ပိုင်တညး် ထူေထေပ်ထပါများစာွ ဝင်ထရာကလ်ျက။် luxuriantly

တစရ်ွီတစဖ်ျင် 
၁ စဉ်

တစရ်ွီတစဖ်ျင် 
၂ စဉ်

တစရ်ွီတစဖ်ျင်
တစစ်င်းတင် စဉ်

တစရ်ယွတ်ညး် 
၁ စဉ်

တစရ်ယွတ်ညး် 
၂ စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ)လိမ်လညသ်ည။် လှည့်စားသည။် တပတရုိ်ကသ်ည်။ စဉ်

အပပား။ အပျဉ်။ အလမာ။ အထေပ်။ အချပ်တစခု်။"သပံဖူတစရ်မား၊ ထေရတံစရ်မား၊ ပျဉ်တစရ်မား" စသည။် စဉ်

တစလ်ယား
တစနံ် စဉ်

တစက်ကမ်ိ။တစခ်ါ ။ "ငယက်ကကင်ထက၊ ဆင်မင်းလှမှာ၊ ထရးှကတလီ၊ ခုတလီထက၊ နှစလီ်ကျထပမာက်"(ဆဒေ္ဒန်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

တစခ်ါ။ တစထ်ခါက။် တစက်ကမ်ိ။ (မကကာထသးထသာ) အချန်ိအခါ။" ထမာင်ပဖူ ခုတထလာက ဈးီကိုလားခထရသိ"။ စဉ်

တစက်ကမ်ိ။ တစခ်ါ။ တစထ်ခါက။် တစလှ်ည့်။ ဂံုညင်းဆံတစခု်။ (ဒုိေးတစလ်ကစ်သည။်) စဉ်

စဉ်

တစလ်က်
ကျက ်၂ စဉ်

တစလ်ကစ်ား
တညး် စဉ်

စဉ်

တစက်ကမ်ိထိေမ်းပမားငပီး၍ ကာွရင်ှးထသာ မိန်းမ။ တစခု်လပ်။ "တစလ်င်ကာွ - ဖံုပပာမကို၊ စတိမ်ဟိ"(ဇမ်း)။ စဉ်

စဉ်

(လကသ်းီဆုပ်၍ )တစက်ကမ်ိ(ထုိေးနှက ်သည်)။"ထမာင်လှကို လကသ်းီနန့် တစလံု်း ထုိေးနှကလုိ်ကထ်တ"။ "သစသ်းီတစလံု်း၊ 
ပန်းကန်တစလံု်း၊ အပ်ချညတ်စလံု်း ၊ အိုးတစလံု်း"စသညပ်ဖင့် အသုံးရှိသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစလံု်း
တစစ်ညး် စဉ်

တစလံု်းတစပ်ါ
ဒေ စဉ်

စဉ်

စဉ်
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တစလ်ှိုင်း ၂ န community

တစလှ်ည့် န sleep

တစလိှ်မ့် ကကိ lie/rotate

တစလိှ်မ့်လိှမ့် န  လိမ်လညလှ်ည့်ပတထ်ပပာဆုိချက။် tell a lie

တစလ်မာ ၁ န  အထေပ်၊ အဆင့်။ အလမာ တစခု်။ layer

တစလ်မာ ၂ စညး် အထေပ်ထေပ် အဆင့်ဆင့် ပဖစထ်သာအရာတို၏့ အထရအတကွ ်ကိုပပထသာစကားလံုး။ layer

တစလ်မား ၁ န all one

တစလ်မား ၂ န သာွးထသာအခါ တစဖ်ကထ်ပခနှင့် တစဖ်ကထ်ပခ အကာွအထဝး။ distance

တစလ်မား ၃ န aggregation

တစလ်မား ၄ န လမား၍ ထပခပဖင့်ခုန်ထကျာ်သည့် အကာွအထဝး။ distance

တစ၀် န separate

တစဝ်ဂူ န  ဂူအထပါကတ်စခု်တညး်သာရှိထသာ ထစတ၊ီ ပုထုိေး။ eave/tomb

တစဝီ်တစဝ်က် န  တစစ်တိ ်တစထ်ဒေသ။တစခ်ျို  ့တစဝ်က။်တစဝ်ကတ်စပ်ျက။် incomplete

န incomplete

န  တစမိ်တညး်က ထမွးသ။ူ တစမိ်တညး်ကထမွးထသာ သားသမီး။ sibling

န  တစမိ်တညး်က ထမွးသ။ူ တစမိ်တညး်ကထမွးထသာ သားသမီး။ sibling

န  တစဦ်းတစထ်ယာကတ်ညး် အတကွ ်စားဝတထ်နထရး။

တစသ်ကာ န quarter of a kyat

တစသ်းီစား န  တစက်ကမ်ိသာ စားရထသာ သးီနံှ။ crop

ကကဝိိ  တစသ်းီတစသ်န ့ပ်ဖစလ်ျက ်။မဆကမ်စပ်ပဲပဖစလ်ျက။် separate

တစသ်းီပုဂ္ဂလ န  တစက်ိုယတ်ညး်ပဖစပ်ခင်း။ တစထ်ယာကတ်ညး်ပဖစပ်ခင်း။ သးီပခားပဖစပ်ခင်း။ တစပ်ါးထသာသနှူင့် ထရာထနှာမှုမရှိပခင်း။ lone

တစသ်က် န  အသကရ်င်ှထနသမျှကာလ အပုိင်းအပခား။ lifetime

တစသ်ကတ်ာ ကကဝိိ  တစဘ်ဝတာ ကာလပတလံု်း။ lifetime

ကကဝိိ တစသ်ကပ်တလံု်း ထထောင်ချခံရပခင်းအားပဖင့်။ life imprisonment

န အသကရ်ှိထနထသာ အခုိကအ်တန ့။် alive

န  တစသ်ကတ်ာ။ တစသ်ကလံု်း။ အသကရ်င်ှထနသမျှထသာ ကာလ အပုိင်းအပခား။ lifetime

န  တစသ်ကတ်ာ။ တစသ်ကလံု်း။ အသကရ်င်ှထနသမျှထသာ ကာလ အပုိင်းအပခား။ lifetime

ကကဝိိ  အသကရ်င်ှထနသမျှ ကာလပတလံု်း။ lifetime

တစသ်င်း န  အဖဲွအ့စညး် တစခု်။ organization

နဝိ အရယွခ်ျင်း တညူထီသာ။ တစရ်ယွတ်ညး်ပဖစထ်သာ။ same

ထကာကရ်တိင်ပီးအလမာထလးလမာကို ထပါင်းစ၍ု ကကို းပဖင့် ဖ့ဲွချထီေားထသာ ထကာကပ်င်စတုစခု် ။"ထကာကလ်ှိုင်း" စသည။် (န - 
တစလ်မားကိုပပန်ကကည့်ပါ။) စဉ်

ထခတ္တခဏမျှ(အပ်ိစကသ်ည။်) စဉ်

(ဥပစာ) လိမ်လညလှ်ည့်ပတသ်ည။် တပတရုိ်ကသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစခွ်င် တစပ်ပင်။တစစ် ုတစဝ်န်း။တစခုိ်။ "နုိင်ငံတစလ်မား၊ လူတစလ်မား"စသည။် စဉ်

စဉ်

စပါးရတိရ်ာ၌ လကတ်စက်ိုင်ရှိထသာ ထကာကပ်င် အစ၏ု ထကာကဆု်ပ်ရစှဆု်ပ် အစအုထပါင်း(ကို တစလ်မား ဟထုခါ်သည်)။" ရစှ်
ဆုပ်- တစလ်မား၊ ထလးလမား- တစလ်ှိုင်း"ဟ ုဆုိရုိးရှိသည။် စဉ်

စဉ်

တစစ်တုစရံု်း တစထ်ပါင်းတညး်မဟတုပဲ် ဟိုမှာတစစ်၊ု သညမှ်ာတစစ် ုသးီပခားစ။ီ တစသ်းီတစပ်ခား၊ တစမ်ျို းစ။ီ"လူတကိလညး် 
ဟိုမှာတစဝ်၊ ထဒေမှာတစ၀် "စသည။် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

တစဝ်ကတ်စ်
ချက် တစပုိ်င်းတစစ်။"အလုကလု်ပ်ထက မငပီးတငပီး တစဝ်ကတ်စခ်ျကစ်ကီျထရ"။ စဉ်

တစဝ်မ်းထခါင်း
ဆင်း စဉ်

တစဝ်မ်းထခါင်း
ထအာင်း စဉ်

တစဝ်မ်းတစခ်ါ
း

sustenance for one 
person စဉ်

ထငွတစမ်တ။် ထငွတစက်ျပ်၏ ထလးဖ့ုိတစဖ့ုိ်။" ရတတသ်မျှ၊ စတိက်ဟရိာ၊ သကာထငွခဲ၊ တစပဲ်တစမူ်း၊ အထူေးသပဖင့်"(ထမတ္တာ) ။ စဉ်

စဉ်

တစသ်းီတစ်
ပခား စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစသ်ကတ်စ်
ကကျွေန်း စဉ်

တစသ်က်
တစခ်ါ စဉ်

တစသ်ကတ်စ်
ပတ် စဉ်

တစသ်က်
ပတလံု်း ၁ စဉ်

တစသ်က်
ပတလံု်း ၂ စဉ်

စဉ်

တစသ်င်း
တညး် ၁ စဉ်
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န အရယွထ်သာ ညထီသာအရာဝတ္ု။ same

တစသ်ိုက် န weight

ကကဝိိ  တစထ်နရာတညး်တင်ွ အများထပါင်းစလုျက။် incorporate

တစသ်ပ် န ယကက်န်းရကသ်ည့်အခါ လကလှ်မ်းတမီ ယကထ်သာအကာွအထဝး။လကလှ်မ်းတစမီ် အထေညသ်ား။ fabric

တစသ်န်ိ ကကိ Gar-land

တစသ်ိုးကာ န quarter of a kyat

န  တစမိ်တညး်ကထမွးထသာ သားသမီး။ brother and sister

ကကဝိိ အဆကမ်ပပတ ်ထလထပပထလညင်ှး တိုကခ်တလ်ျက။် blow

ကကဝိိ  အလံုးအဖန် တညတီညတွတ်ညး်။ တငဖိုးတညး်။ unity

တစသ်ျှူ န height

တစသ်ျှင် န တစဦ်းတစထ်ယာက။် ပုိင်ဆုိင်သ ူတစထ်ယာက။်တစဦ်းတညး်ထသာ လယထ်ပမပုိင်ရင်ှ။ owner

တစသ်ျှဉ်း န plot of land

ကကဝိိ a little

တစဟ်ပ် ၁ ကကိ none

တစဟ်ပ် ၂ န  ဖျင်တို  ၊  ဖျင်စ  အတိုအထွော။ petty items

န remainder

တစဟ်တု် ကကဝိိ abrupt

တစဟ်တုခ်ျင်း ကကဝိိ  ခဏချကခ်ျင်း။ အလျင်အပမန်။ ၂။ တစမု်ဟန်ုချင်း ။ ၃၊ မဆုတမ်ဆုိင်းပဲ။ rapidly/stubborn

တစဟ်န်ု ကကဝိိ non stop

တစဟ်န်ုထုိေး ၁ ကကိ မှားမှန်းသလိျက ်အတင်း အဓမ္မထပပာသည။်မစဉ်းမစား မဆင်မပခင်ပဲ ဇွတထုိ်ေးပပုလုပ်သည။် stubborn

တစဟ်န်ုထုိေး ၂ ကကဝိိ non stop

တစဟ်န်ိထုိေး ကကဝိိ  အရပ်အနား အဆုတအ်ဆုိင်းမရှိဘ။ဲဆကလ်ကလ်ျင်ပမန်စာွ။ rapidly

တစဟ်န်ိဟန်ိ ကကဝိိ ache

တစအ်ား ကကဝိိ  မိမိအင်အား ရှိသမျှ။ with all the force

တစအ်တိစအ်ိ ကကဝိိ တစပ်ဖညး်တစပ်ဖညး်။ တစထ်ရွ တ့စထ်ရွ ။့ gradually/progressively

ကကဝိိ  အဆကမ်ပပတ ်ထလချို ထလထအး တိုကခ်တလ်ျက ်။ blow

တစအ်းီအးီ ကကဝိိ blow

တစအ်င် န dozen

တစထ်အာင့် န  တစခ်ဏမျှ။ a moment

ကကဝိိ  ခဏတစပ်ဖုတ ်။ for a while

တစသ်င်း
တညး် ၂ စဉ်

တစတ်င်း၏ ၃၂ပံု တစပံု် အပခင်အတယွ ်ပမာဏ။ ရစှဆ်ယက်ျပ်သား အထလးချန်ိ။ "ငါးမန်းငါးထပခာက၊် လန်ှးထေားရာက၊ ယလူာ
ငပီးထက၊ ထေင်းမီးထတာကမှ်ာ ၊ တစသ်ိုကထ်လာကဖု်တ၊် ပပုတစ်ာွပပုတလ့ုိ်၊ လကသ်ပ်ုသပ်ုထထွေ"(ငါး)။ စဉ်

တစသ်ိုကတ်စ်
တာ စဉ်

စဉ်

(ပန်းပွင့်၊ ချညမ်ျှင်စသညပ်ဖင့်)အထခွပဖစထ်အာင် အတင့်အတယ ်ပပုလုပ်ထသာအထခွတစခု်။ (ပန်းတစ်ကုံး)။ တစပွ်င့်ပန်း၊ တစ်
သန်ိလံုးလံုး၊ တစက်ုံကကျွေန်နှင့်မရထလာ"(သိုက်)။ စဉ်

ထငွတစမ်တ။် ထငွတစက်ျပ်၏ ထလးဖ့ုိတစဖ့ုိ်။" ရတတသ်မျှ၊ စတိက်ဟရိာ၊ သကာထငွခဲ၊ တစပဲ်တစမူ်း၊ အထူေးသပဖင့်"(ထမတ္တာ) 
။"စပါးတစရ်ာ - တစသ်ိုးကာ၊ ထလးရာတစခ်ျပ် ၊စပါးသျှင်ဆုိ- မခစပ်"(ရုိးရာ)။ စဉ်

တစသ်ွီးတညး်
တစသ်ားတညး် စဉ်

တစသ်န်ွတညး် 
၁ စဉ်

တစသ်န်ွတညး် 
၂ စဉ်

သာမန်ထယာကျ်ား မတတ်ပ်ရပ်၍ ဦးထခါင်းအထေကသ်ိ့ု ထပမှာကထ်ေားထသာ လကထိ်ေပ်မှ ထအာကထ်ပခအထိေ အတိုင်းအတာ။အပမင့် 
ထလးထထောင့်တစထွ်ော ပမာဏ အတိုင်းအတာ။ထအာကသ်ိ့ု င့ံုကကည့်လုိကထ်သာ အခါ ထရသိ့ုမဟတု ်ထပမကို မှုန်မှုန်မမားမမား ပမင်ရထသာ 
အကာွအထဝး။ အထစာကပ်မာဏ။"ရတီင်ွးထအာကက်ို တစသ်ျှူ င့ံုကကည့်ရထရ"။ စဉ်

စဉ်

တစဆ်ယ့်နှစထ်တာင် ဝါးပပန်၈၀၀ ရှိထသာ ထပမကကွ။် ၆ဧကဒေသမ ၄၀ရှိထသာ လယထ်ပမ။"ကင်ွးပပင်ရာွတင်ွ ဟန်ိဒုေထသာထရာထမာ 
ထဒေါထနာ အဝင် ၅သျှဉ်း ၃ ပဝါ လှူထတာ်ပပုသည ်လဲကို သားစဉ်ငမီးဆက ်စားစဟီ၍ူ ကပဲထေားသည်"(ထတဇ)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တစထ်သျှာင်
ထသျှာင် တစက်ကမ်ိတစက်ကမ်ိလျှင် အနညး်ငယစ်။ီ "တစထ်သျှာင်ထသျှာင် မကျန်းမမာပဖစသ်ည်"။ စဉ်

အစတိအ်တိုင်း တစစ်ုံတစရ်ာ ပပတက်ာွသာွးသည။် အထပါင်းအစမှု တစစ်တိတ်စထ်ဒေသ ကာွစဉ်ထွေကသ်ည။် "မင်းရ့ုိထပပာစာွကို နာ
ထရမဆုိထက ့၊ တစဖ့ဲ် တစဟ်ပ်ပင် ပ့ဲဆင်းလီအထရးမကကးီ"။ "ကကင်ရာထယာကျ်ား၊ သူ့မယားကို ထပပာထဟာကဲ့ရဲ့၊ အပပစဖ့ဲွ်ထက ပ့ဲယွ့ဲ
တစဟ်ပ်၊ ကျမတတထ်တ ၊ ဆတဆ်တတ်န်ုဟစ်"(ထမျာက်)။ စဉ်

စဉ်

တစဟ်ပ်တစ်
စပ် ဝတစ်ရာ အဝတအ်ထေည။် လံုချညအ်ကျစသည။် "သကကမင်္ဂန် နီးနီဗျာလ် ဝတဖ့ုိ်စားဖ့ုိ တစစ်ပ်တစဟ်ပ်လုိဖ့ုိ"။ စဉ်

ဟတုခ်နဲ၊ရုတခ်နဲ ထလရှုချကနှ်င့်အမျှ လျင်ပမန်စာွ(နှာထခါင်း ထဲေသိ့ုဝင်သာွးသည။်)"မှိုင်ကာကျလ့ုိ၊ ပဖစထ်ေစဉ်တင်ွ လူထကာင်ပုပ်
တ၊ို ့တစဟ်တုဝ်င်ထက"(ဂုတ္ိလ) ။ စဉ်

စဉ်

မဆုတမ်ဆုိင်း။ မရပ်မနား။"အသကက်ိုပံု၊ ရင်ကတန်ုထက၊ တဟန်ုငပီးကာ၊လာခ့ဲရာကား"(ဇမ်း)။ စဉ်

စဉ်

မဟတုမ်ဆုိင်း။ရပ်နားပခင်း မရှိပဲ။"တစဟ်န်ုထုိေး ငပီးလားခထရ"။ စဉ်

စဉ်

မပပတမ်လပ်(ကိုကခဲ် နာကျင်လျက်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစအ်းီတစ်
အးီ စဉ်

 အဆကမ်ပပတ ်ထလချို ထလထအး တိုကခ်တလ်ျက ်။"မုိးတမ်ိညို မှာ၊လီချို သွီးထက၊တစအ်းီအးီနှင့်"(ထကာ်)။အဆကမ်ပပတ ်
ထလထပပထလညင်ှး တိုကခ်တလ်ျက။် စဉ်

၂၀၇၃၆ ဒေါဇင်။တစခု်စ ီအထရအတကွအ်ားပဖင့် ၂၄၈၈၃၂။ (တစဗ်ရံု ကိုပပန်ကကည့်ပါ။) စဉ်

စဉ်

တစထ်အာင့်တစ်
နား စဉ်
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တစထ်အာင့်ထသျှ ကကဝိိ ခဏတာမျှ။ အခုိကအ်တန ့မ်ျှသာပဖစ၍်။ a moment

န  တပ်အပ်ထသချာ မသရိထသးထသာ တစစ်ုံတစထ်ယာက ်။ somebody

တိုက်

တိုက၁် ကကိ ignite

တိုက၂် ကကိ suckle

တိုက ်၃ ကကိ transport

တိုက ်၄ န abdomen

တိုက ်၅ န flat

န class by class

တိုကက်ရုိက် ကကဝိိ be teeming

တိုကက်င်း န  ရန်သ ူသပုူန်တိုက့ို တိုကခုိ်ကရ်န် ထထောကလှ်မ်း လှည့်လညထ်နထသာ ကင်းအဖဲွ ။့ fighting patrol

တိုကက်ျပ် န  ဘန်ုးထတာ်ကကးီထကျာင်းတိုကတ်င်ွ အပ်ုချုပ်ထနထသာ ဆရာထတာ်ကကးီကို ပ့ံပုိးထဆာင်ရကွထ်ပးထနထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်။ monk

တိုကက်ကွ် န  စစထုိ်ေးရန် လမ်းစအထပခအထန။ plan

တိုကခုိ်က် ကကဝိိ  စစထ်ရးအရ ရန်ပပု ပုတခ်တသ်ည။် attack

တိုကခ်တ် ကကိ blow

တိုကခ်န်း န  ထဘးအန္တရယ ်ကင်းရင်ှး၍ အကာအကယွ ်ခုိင်ခ့ံထသာ အခန်း။ flat

တိုကစ်ား ၁ ကကိ robs

တိုကစ်ား ၂ ကကိ erode

တိုကစ်စ် ကကိ တစဘ်က ်ရန်သမူျားကို မိမိ အယင်ထစာ၍ တိုကခုိ်ကရ်ထသာ စစထ်ရးပပုလုပ်ချက ်ကစိ။္ offensive

တိုကထ်စာင် န  တိုကဆုိ်င်ကကးီများမှ ထုေတထ်ရာင်းထသာ ပခုံစရာထစာင်။ blanket

တိုကဆုိ်င် ၁ ကကိ meet

တိုကဆုိ်င် ၂ န ပင်ရင်း ထုေတလု်ပ်ရာဌာန။ ပင်ရင်း စကရံု်။ original

တိုကဆံု် ကကိ  ထတွ ဆံု့ ကကုံ ကကို ကသ်ည။် meet

တိုကဆီွ်း န  ကာလပမင့်၍ ယိုယင်ွးပျကစ်ထီနထသာ တိုက ်။ shop soiled stoke

တိုကတ်ာ ၁ န  သစသ်ား ၊သတ္တ ုစသညပ်ဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ ပစည္း်ထေည့်သို သမ်ိးဆညး် စရာ ပရထိဘာဂ တစမ်ျို း။ ထသတ္တ ာ။ box

တိုကတ်ာ ၂ န ဘန်ုးကကးီထကကာင်း တိုက ်။တိုကထ်နအမ်ိ အထဆာကအ်အုံ။ monastery

တိုကတ်ာမှုန ့် န  မျကနှ်ာကို ထချာညကတ်င့်တယထ်အာင် လိမ်းသပ်ရထသာ မျကနှ်ာထချတစမ်ျို း။ make up

စဉ်

တစဦ်းတစ်
ထယာက် စဉ်

မီးရှ့ိုသည။်၂။ ပပင်းပပထသာ အရှိန်အဟန်ုပဖင့် ထိေခတသ်ည။်၃။ (စစထ်ရးစစရ်ာအရ ) ထုိေးခုတပ်စ်ခတ်သည။်၄။ (သထဘမင်္ဂာ၊ ထလှ
ရကွစ်သညက်ို) ထလတင်ွပဖန့်လမင့်ထူေသည။် ၅။တစထ်ယာကနှ်င့် တစထ်ယာကမ်သင့်မတင့်ထအာင်လုပ်သည။် ၆။ (ထလ)တိုးထဝ့ှ
ထရွ့လျားသည။် ၇။ (ဒေပမ) လကန်ကအ်ားပဖင့် နုိင်ထေကက်လူ လုယသူည။် ၈။ (သာွးပွတတံ်၊ မီးပူစသညတ်ိ့ုပဖင့်) အဖန်ဖန်
ပွတသ်ည။် (သာွးတိုကသ်ည်) ။ ၉။ (လမပဖင့်)ခဲွပဖတသ်ည။် ၁၀။ (ထီေစသည်) ထလာင်းတိုင်းထပါက ်သည။်ထပါက်မထပါကထီ်ေ
လကမှ်တတ်ိုကသ်ည။် ၁၁။ စန်ုး၊ နတစ်သည့် အန္တရာယက်ိုပပုထစသည။် ၁၂။ထိေထတွ့သည။် ၁၃။ တိုကခုိ်ကသ်ည။် ခုိကတ်ိုက်
မိသည။် ထိေသည။် ၁၄။ (ကပခင်း၊ သပီခင်းစသညက်ို) ညကထ်ညာထအာင် အထလ့အကျင့်ပပုသည။် ၁၅။  သားသထန္ဓထကကာင့် 
တညင်ငိမ်စာွမထနနုိင်ပဲ ထချာကထ်ချာကခ်ျားချား ပဖစသ်ည။် ပင်ပန်းနွမ်းရသိည။် ထနမထိေထုိေင်မသာပဖစသ်ည။်၁၆။ အထပါကဝ်တင်ွ မ
ဝင်နုိင်မထွေကနုိ်င် ငငိကပ်၍ထနသည။် ၁၇။ တစစ်ုံတစခု်ထသာ သာွးလုိရာသိ့ု ချညး်ကပ်မိသည။် ဆုိကထ်ရာကသ်ည။် ၁၈။ ဘန်ိးရှုရှိ
ကထ်သာကထ်စသည။် ၁၉။ ထိေသည။် စဉ်

(န့ုိရညက်ို)စိ့ုယထူစသည။်"န့ုိကလညး် ရင်၊အးီကာကကင်ကာ၊ န့ုိလျှင်တိုကထ်ကကျွေး"(ပန်း)။(ထဆး၊ထရ၊အထဖျာ်ယမကာ စသည်
ကို)ထသာကထ်စသည။်"တပခား သလိပ်၊ခုသျှသိျှူနာ၊ စွဲပပန်လှာထသာ်၊ ဒုေတ္တာကိုသင်း၊ ချင်းအရည်နှင့် တိုကထ်လသင့်၏"(ပဉ္
ဘတု်)။ တစဖ်ကသ်ား ထဘးထိေထအာင် ထတာင့်တထပပာဆုိသည။်"မုိးကကိုးပစပ်ါလဟီ ုကျိန်စာ တုိကလ်ိုက်စာွနန့်တငပိုငန်က် 
မုိးကကို းပစထ်လ၏"။သစ္ာထရထသာကထ်စသည်။"နှုတပိ်တ ်သစာ္ထရတိုကထ်သာအခါ"(စကားထပပ)။ စဉ်

(ကားစသညပ်ဖင့်) ပစည္း်များကို သယယ်ထူဆာင်သည။် စဉ်

(အမိ၏)ဝမ်းဗုိက။်"အမိဝမ်းဗိုက်၊ ကကာတိုကထဲ်ေ၌ ၊စွဲငမဲသထန္ဓ၊ထနထလထသာ်မူ"(ရခုိင်ထဟာင်း)။ စဉ်
ထကျာင်း၊ အမ်ိ စသညတ်ိ့ု၏ အခန်း။ သတမှ်တထ်ေားထသာ ငမိုန့ယအ်ပုိင်းအပခားတစမ်ျို း။ အပ်ုချုပ်ထရး တစခု်ထအာကတ်င်ွ ရှိထသာ 
ထကျာင်းထပါင်းအစ။ု" ပရက္ကမတိုက၊် ထတဇာရာမတိုက်" စသည။် ပုိင်နက ်နယပ်ယ်"ငါးစင်းရုိး ထချာင်းတိုက၊် ကျန်ိးတိုက၊် ကန်
ထဖတိုက ်"စသည။် အတု၊် အဂမင်္ဂထတ တိ့ုပဖင့် တညထ်ဆာကထ်ေားထသာ အထဆာကအ်အုံ။"ကျကီျတိုကအ်ုံ၊ အလံုးစုံကို"(ထရးှထံုေး)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တိုကက်ရတီိုက်
ကရုိက် အခန်းလုိက ်အခန်းလုိက ်တစခ်န်းစ။ီ"တိုကထ်သျှတိုကထ်သျှ၊၊ တိုက်ကရုိက၊် ခုိးသလှူာထက၊ လံှနန့်လိုက်"(ပန်းဝှက်)။ စဉ်

အလွန်အမင်း စခုပမ်းလျက။်ခပတသ်တိလ်ျက။်"သခွားငထကကာင်၊ တညာှတညး်မှာ၊ကိုးလံုးထပပာင်၊ တစထ်တာင်တစဆ်စ၊် တိုကက်
ရုိက်"(ထတး)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ထလ)လျင်ထသာ အဟန်ုပဖင့် တုိးထဝှသွ့ားသည။်"ထလအဟန်ုထလ၊ ပပင်းစာွတိုကခ်တ၊် ပမစက်ကျွေတတ်မျှ"(နာရဒေ)။ စဉ်

စဉ်

ဒေါးပပ လုယက်(တိုကစ်ား)သည။် စဉ်

ထပမကကးီ စသညက်ို ထရအဟန်ုပဖင့် တိုးထဝ့ှပွတတ်ိုကထ်စသည။် "မုိးရ ီတိုကစ်ားလ့ုိ မင်းပပားကမ်းထထောင့် မနညး်ကို ငပိုကျလားထရ"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

 ထတွ့ဆံု ကကု ံကကို ကသ်ည။်ယဉ်ှတွဲ နှိုင်းညှိသည။်"ရာဇဝင် ထဟာင်းတိ့ုနှင့် တိုကဆုိ်င်ကကည့်ထသာအခါ"။တညီူထနသည်။ "သကကမင်္ဂန်
ရကနှ်င့်ငပိုင်ထလာင်းပဲွ တိုကဆုိ်င်နီထရ"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

တိုကတ်န်ွး ကကိ  လှံုထဆာ်ထစခုိင်းထစသည။်လှုပ်ရာှး ထေကကထအာင် ထစထ့ဆာ်သည။်အားထပးသည။် motivate

တိုကထွ်ေက် န  တိုကဆုိ်င်ကကးီများမှ ထုေတလု်ပ်ထရာင်းချထသာ အဝတအ်ထေည ်စသညမ်ျား။ clothes

တိုကန်ယ် န ထကျးရာွ အပ်ုစပုဖစထ်သာ နယထ်ပမအပုိင်းအပခား။ ပုိင်းပခား ကန ့သ်တထ်ေားထသာ နယထ်ပမအတင်ွးရှိ ထကျးရာွအပ်ုစမုျား ။ campus/estate

တိုကပံု်အကအင်္ကျ န ထရဇ့ပုိင်း အလယတ်င်ွ နှစဖ်ကစ်ပ်၍ ရထအာင် ချုပ်ထေားထသာ ထယာကျ်ား တိုဝ့တထ်သာ ရင်ထစ ့အကျ ။ Myanmar jacket for men

တိုကထ်ပပာ ကကိ make mischief

တိုကပဲွ် န battle/combat

တိုကဖ်ျက် ကကဝိိ အင်အားပဖင့်ဖိနိှပ်၍  ပကတအိထပခအထနမှ ယင့်ွထရွ  ့ထဖာကပ်ပန်ထအာင် လုပ်သည ်။ destroy

တိုကမိ် ကကိ collide

န  ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွနုိ်င်ထသာ အရညအ်ချင်း။ ability/qualification

တိုကရုိ်က် ကကဝိိ directly

တိုကဝ်င် န  ဧကန် အမှန်။ မလဲွမထသ။ွမုချ ။ကန်ိးထသ။ certainly

တိုကသ်ာပခင်း န debate

တိုကသ်င်ွး ကကိ  အချုပ်ခန်း။ထထောင်ခန်းထဲေသင်ွးသည။် အချုပ်။ ထထောင် စသည၌် ကျထစသည။် အချုပ်အထနှာင်ခံရသည။်ထနှာင်ဖဲွ ခံ့ရသည။် knot

တိုကအ်မ်ိ န  အတုအ်ဂမင်္ဂထတ တိုပ့ဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ အထဆာကအ်အုံ။ brick knocking house

တိုကအ်ပ်ု န  ဘန်ုးထတာ်ကကးီထကျာင်းတိုကတ်င်ွ ဆရာထတာ်ကကးီထအာက ်တာဝန်ယထူဆာင်ရကွထ်ပးထနထသာ ပုဂိ္ဂုလ် ။ monk

တိုကအ်ို န  ကာလကကာပမင့်၍ ထဟာင်းနွမ်းထနထသာတိုက။် old building

တိုင်

တိုင် ၁ ကကိ တစပ်ခားသတူိုက့ ထနာကက်လုိက၍်ဆုိရန် အစချဆုိီထပးသည။် begin

တိုင် ၂ ကကိ ထကျနပ်မှု မရှိ၍ လူကကးီမိဘတိုအ့ား သသိင့်ထသာ အထကကာင်းအရာ များကို ထပပာကကားသည။်အထကကာင်းကကား အခွင့်ထတာင်းသည။် pillar

တိုင် ၃ ကကိ colonnade

တိုင် ၄ ကကိ arrive

တိုင်ကကား ကကိ  အခွင့်ထတာင်းသည။် ပဖစပ်ျကအ်ပ်ထသာ အထပခအထနတိုက့ို ရုိထသထလးစားအပ်ထသာ သတူိုအ့ား တင်ပပသည။် report

တိုင်ကကးီ န  အင်အားကကးီထသာ အစအုစညး် ၊အသင်းအပင်း၊အသိုင်းအဝုိင်း။ embellishment

တိုင်ချက် န  အမှုအခင်းပဖစပွ်ားသညက်ို အမိန ့အ်ာဏာရှိထသာ သတူိုထံ့ေ အထကကာင်းကကား တင်ပပချက။် file a complaint

တိုင်ချို င်ကကို း န  အလံတိုင်၊ရကွထ်လှတိုင် စသညတ်ိုက့ို မလဲရထအာင် ထရှ ထ့နာကဆုိ်င်း၍ ချညထ်ေားထသာကကို း။ hempcord

တိုင်ခွင် န field

တိုင်စာ န  တရားရံုးတင်ွ ဥပထဒေအရ ထပဖရင်ှးဘးူထသာ အမှုကစိ ္အတကွ ်အထကကာင်းကကားစာ။ complaint letter

တိုင်တင် ကကိ  တိုင်တန်းသည။် ထပပာကကားသည။် complain 

တိုင်တိုင် စညး် distance

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
မဟတုသ်ညက်ို ဟတုထ်လဟန်ပဖင့် ကန်ုးထချာသည။်" မဟတုရ်ာကို ၊လုပ်ကာထပပာလ့ုိ ၊တိုကထ်ပပာ ပမည်"(ပဋာ)။ မညသ်ိ့ု မညပံု် 
လုပ်သညဟ် ုတိုင်ကကားထပပာဆုိသည။်"အမိသတထ်က - ငါငုိထရ၊ ဘားဘာထရာကထ်က - တိုကထ်ပပာထမ"(ထတး)။" ပုလမဲရှီသင်ွ၊ နု
သဇင်က ၊ ရှုပမင်မထနာ၊သူ့လင်ကိုထလ၊ ငုိယိုရှိုကထ်က၊ တိုကလ့ုိ်ထပပာထမ"(ပန်း)။ စဉ်

 ကကျွေ၊ဲနွား၊ကကက၊်ငှကစ်ထသာ တရိစိ္ဆာန် တိ့ုကို ထဝ့ှထအာင်ခွပ်ထအာင် တိုကထ်ပးထသာပဲွ။ စစထ်ရးစစရ်ာ အရ တစဖ်ကနှ်င့်တစဖ်က ်
အင်အားငပိုင်၍ ရန်ပပုပခင်း။ လူများ အင်အားစပုဖင့် အင်အားစတုစခု်ခုကို ဆန့်ကျင်ပပုပခင်း။ စဉ်

စဉ်

(မထတာ်တဆ)ခုိကတ်ိုကမိ်သည။် ထိေသည။်" လူကကးီတပိါးမှာ တိုကမိ် ခုိကမိ်ထမ"။ စဉ်

တိုကရ်ည ်
တိုကစ်မ်ွး စဉ်

တည့်တည့်။ တစဆ်င့်ခံမရှိပဲ။သယွဝုိ်ကပ်ခင်းမရှိပဲ "သားသမီးမုိက၊် လွန်ဆုိးညစလ်ညး်၊ တိုကရုိ်ကမ်ျကပ်မင်၊ မိဖခင်တိ့ု၊ စရီင်
ကပ်ွညပ်ှ- မသတအ်ပ်"(ထကာ်)။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထယာကျ်ားနှင့် မိန်းမ အတိုကအ်ဆုိင် အချအီချ နှုတတ်ကစ်ပ်၍ သဆုိီထသာ သခီျင်းတစမ်ျို း ။(အထကကာင်းအရာ တစခု်ခုကို အနုိင်
အထေသဆုိီရထသာ သခီျင်းကို "တိုကသ်ာပခင်း"ဟထုခါ်သည။်ထယာကျ်ားတစလှ်ည့် မိန်းမတစလှ်ည့်စ ီသဆုိီရသည။်)"ကျးီပဖူဖ့ဲွ
ထက၊ ဆယ့်နှစရ်ာဟ ု၊ ချဲ့ကားကုံးစ ီ၊ ထံုေး အညပီဖင့် ၊ရာသသီာပခင်း၊ တိုကသ်ာပခင်းက ၊ သတင်းရထီသာက ်ထုိေသညထ်နာက၌် 
အထထောကတ်ဝ၊ ဆထတာကမ်တိ့ု၊ အလှအာမခံ၊စမကျန်ထအာင်"(ထခါင်းစဉ်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အမ်ိ၊ထကျာင်း စသညတ်ိ့ုကို တညထ်ဆာကရ်ာတင်ွ မတတ်ပ်စိုကထူ်ေရထသာ သစ၊်ဝါး၊အတု၊်ထကျာက၊်သစံသညပ်ဖင့် လုပ်ထဆာင်ရ
သည့် အထချာင်းအတ။ံ စဉ်

ထရာကသ်ည။်"ထပခာကလ်ရာသတီိုင်ခ့ဲငပီ"(ရာသီ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကသဇာ အာဏာပျံ့န့ံှရာထနရာ ၊နယပ်ယ။်"ထကာလိယမင်းတိုင်ခွင်ကား အထနာက ်သရူတန်မင်းပပညန်ယအ်ားလံုးကို ပုိင်ထတာ်
မူ၏"(ရခုိင်ထဟာင်း)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခရးီအကာွအထဝး ။အချန်ိကာလ ရညှလ်ျားထသာ အစဉ်အတန်းကို ပပဆုိထသာစကားလံုး။"ယခုကျင်းပမည့် စာထမးပဲွ မှာ သုံးရက်
တိုင်တိုင် ကျင်းပပပုလုပ်မညပ်ဖစပ်ါသည်"(မဟာဒွေါ)။"ထပခာက်နှစတ်ိုင်တိုင် ဒုေက္ကရစရယိာ ကုိကျင့်ထတာ်မူ၏"(ရခုိင်ထဟာင်း)။ စဉ်



.

တိုင်တည် ကကိ  သကထ်သအပဖစထ်ေား၍ထပပာကကားသည။် make a vow

တိုင်တန်း ကကိ make a vow

တိုင်ပင် ကကိ  ထတးွထတာဆင်ပခင်မှု အကကအံဖန်ထတာင်းသည။် ဆင်ပခင်ထတးွထတာမှု ထေင်ပမင်ချက ်သထဘာထေားတိုက့ို ညှိနှိုင်းထဆွးထနွးသည။် consult

တိုင်ဖကက်မ်း န game

တိုင်ထယာင် စညး် until

တိုင်ထရာက် ကကိ  မိမိလုိရာ အရပ်သိုလ့ာ၍ ရပ်တညသ်ည။် exist

န  အနားထလးဖကည်ထီသာ အဝတအ်ထေည ်။ equilateral

တိုင်သား န group

တိုင်သို ့ စညး် until

တိုင်သျှင် န one

တိုင်ထအာင် ၁ စညး် until

တိုင်း ၁ န country

တိုင်း ၂ ကကိ compare

တိုင်း ၃ ကကိ မယမ်ိးမယိုင် တည့်တည့်မတမ်တ ်ပဖစသ်ည။်။ထပဖာင့်မတသ်ည။်မလှုပ်မရာှး၊မထရွ မ့လျား၊ငငိမ်သကစ်ာွရပ်တညထ်နသည။် rightful

တိုင်း ၄ ကကဝိိ in the same way

တိုင်း ၅ နဝိ all round

န  တိုင်းကကးီပပညက်ကးီတို၏့ အကကားထဲေတင်ွ တညရ်ှိထနထသာ ပပညင်ယ။် state

တိုင်းခန်းလှည့် ကကိ tour the land

တိုင်းဆ ကကိ  စတိပ်ဖင့်ချင့်ချန်ိသည။် စဉ်းစားသည ်။သုံးသပ်သည။် estimate

တိုင်းတာ ကကိ measure

တိုင်းတိုင်း ၁ ကကိ မလှုပ်မရာှး ၊မထရွ မ့ထလျာ၊ငငိမ်သကစ်ာွရပ်တညထ်နသည။်ရုိးရုိးသားသားထနသည။် honestly

တိုင်းတိုင်း ၂ နဝိ ရုိးထပဖာင့်ထသာသထဘာရှိထသာ။စတိထ်ေားပဖူစင်သန ့ရ်င်ှးထသာ။ rectitude

တိုင်းတိုင်းပခုံ ကကဝိိ  အဝတပ်ဖင့် ဦးထခါင်းကို ရစလ်မမ်းဖံုးအပ်ုသည။်ထခါင်းငမီးပခုံထေားသည။် cloak

နဝိ rectitude

တိုင်းထွော ကကိ curse

တိုင်းရးီပပညရ်းီ န တိုင်ပပညနုိ်င်ငံနှင့် သကဆုိ်င်သည့် အမှုကစိ ္အ၀၀။

တိုင်းရင်းသား န  မိမိတို ့တိုင်းပပည ်နုိင်ငံ အတင်ွးတင်ွ ထမွးဖွားသ။ူမီှတင်းထနထုိေင်သ။ူ native of a country

န  မိမိတို ့တိုင်းပပညနုိ်င်ငံ အတင်ွးတင်ွ မီှတင်းထနထုိေင်ထသာသ။ူ people of a country

တိုင်းသပိပညသ်ိ န မကကင်းအလပ်မရှိထအာင် ဂုဏသ်တင်း ပျံ နံှ့ထွ့ေကသ်ည။် Widely-known

ထတာက်

စဉ်

 သကထ်သအပဖစထ်ေား၍ တိုင်တညသ်ည။်ထကျနပ်ချကမ်ရှိသညက်ို လူကကးီမိဘတိ့ုအား ကကားသထိစသည။် ပဖစပ်ျကမ်ှုအထပခအထနကို 
ရုိထသထလးစားအပ်ထသာ သတူိ့ုအား တင်ပပသည။် စဉ်

စဉ်

 ကထလးများက တစတ်ိုင်မှတစတ်ိုင်သိ့ု အလျင်ကးူသာွးရာတင်ွ ကထလးတစဦ်းက ကကားပဖတဖ်မ်းဆီးရထသာ ကစားနညး်တစမ်ျို း 
။ စဉ်

တိုင်ထအာင်၊ အထိေဟထူသာ အနကက်ိုပပထသာစကားလံုး ။"အပမင့်ကို လူတစရ်ပ်တိုင်သိ့ုထေား၍"(ဗိသကုာ)။ စဉ်

စဉ်

တိုင်ဝန်ထဖာက်
ဝန် စဉ်

အသင်း ။အဖ့ဲွ။အပ်ုစ။ုမိသားတစစ်။ု အများကိုရည၍် ထပပာထသာ စကားလံုး။"ထမာင်လှရ့ုိ တိုင်သား ဇာလားခထရ၊မဟလိား"။ စဉ်

တိုင်ထအာင်၊ အထိေဟထူသာ အနကက်ိုပပထသာစကားလံုး ။"အပမင့်ကို လူတစရ်ပ်တိုင်သိ့ုထေား၍"(ဗိသကုာ)။ စဉ်

တစဦ်း။တစထ်ယာက။်တစဦ်းတစထ်ယာကက်ို ရည၍်ထပပာထသာစကားလံုး။"ထမာင်ပဖူမဟလိား၊ ထအတိုင်သျှင် ဇာလားခထရ"။ စဉ်

တိုင်ထအာင်၊ အထိေဟထူသာ အနကက်ိုပပထသာစကားလံုး ။"အပမင့်ကို လူတစရ်ပ်တိုင်သိ့ုထေား၍"(ဗိသကုာ)။ "ဘရုားပဖစထ်တာ်မူ
ငပီးထနာက ်သကထ်တာ် ၈၀ ၊ဝါထတာ် ၄၅ဝါ ကာလတိုင်ထအာင်"(ရခုိင်ထဟာင်း)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ဘရုင်မင်းတစပ်ါး၏ ပုိင်ဆုိင် အပ်ုချုပ်ထသာနုိင်ငံ။"မဟသိက၊မညရ်သမုိင်း၊ ရခုိင်တိုင်းသိ့ု၊ စခုိီင်းကကလာ"(ပညာ)။အပ်ုချုပ်မှု
ဆုိင်ရာအရပ်အပုိင်းအပခား ။ကသဇာအာဏာလမမ်းမုိးရာ အရပ်ထဒေသ။ စဉ်

ကကမ်းတမ်းယတုမ်ာထသာ စကားတိ့ုပဖင့် ခုိင်းနှိုင်းပုတခ်တထ်ပပာဆုိသည။်နှိုင်းယဉ်ှသည။်"ပတ္တပမား ပခည၊်ဤသညလ်ကစ်ပ်ွ၊ ဖုိးခပ်
ပပညန်ှိုင်း၊ တိုင်း၍ကန်သ၊ူ မင်းထပမှာကမူ်ဟု"(ထမှာက်)။ စဉ်

စဉ်

ထေပ်တထူေပ်မျှ ။ရှိရင်းစွဲ။ပကတအိတိုင်း။ "ဖျင်မညး်အလှိုင်း၊နညး်တခုိူင်းမှာ၊ရှိတိုင်းနှစဆ်ယ၊်ပံုရာဝယ၌် "(ပထဝသဏီ)။ စဉ်

တစထ်ယာကမ်ကကင်း၊အားလံုးအကကင်းမရှိထသာ။"ကိုယတ်င်ွ ဥပါဒ်ေ၊မခကျွေတထ်ေင်ရာှး၊ပဖစတ်ိုင်းပငားသည၊်ငပီးသားဥပါဒ်ေ၊ထေင်ရာှး
တညး်"(ပါရာ)။"လူတိုင်းလူတိုင်း မှာ အသဉိာဏတ်စခု်စ ီဟကိတပ်ါထရ"။ စဉ်

တိုင်းကျပ်ပပည်
ကျပ် စဉ်

 ထရးှရခုိင်ဘရုင်မင်းပမတတ်ိ့ုသည ်ဆင်၊ပမင်း၊ဗုိလ်ပါ၊သင်းပင်း များစာွတိ့ုနှင့်တက ွမိမိတိ့ု၏ ပုိင်နကန်ယပ်ယအ်တင်ွး ရှိငမိုရ့ာွထဒေသ
စသညတ်ိ့ုသိ့ု သာွးထရာကင်ပီးလျှင် ထအးချမ်းသာယာမှု၊ဆူပူထသာင်းကျန်းမှု ရှိမရှိ စသညမ်ျားကို ကကည့်ရှုစစထ်ဆး၍ လုိအပ်ချက်
များတိ့ုကို သကဆုိ်င်ရာတိ့ုအားမှာကကားငပီး  ပပန်လာခ့ဲကကသည။် စဉ်

စဉ်

ကကမ်းတမ်းယတုမ်ာထသာ စကားတိ့ုပဖင့် ခုိင်းနှိုင်းပုတခ်တထ်ပပာဆုိသည။်နှိုင်းယဉ်ှသည။်"ပတ္တပမား ပခည၊်ဤသညလ်ကစ်ပ်ွ၊ ဖုိးခပ်
ပပညန်ှိုင်း၊ တိုင်း၍ကန်သ၊ူ မင်းထပမှာကမူ်ဟု"(ထမှာက်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တိုင်းတိုင်း 
ငမိုင်းငမိုင်း

ထကာင်းမွန်သင့်ထလျာ် ထလျာကပ်တထ်သာ။ ရုိးထပဖာင့်ထသာ သထဘာရှိထသာ။စတိထ်ေားပဖူစင်သန့်ရင်ှးထသာ။"ထမာင်ပဖူမထသာကမ်
စား တိုင်းတိုင်းငမိုင်းငမိုင်းရာ"။ စဉ်

ခုိင်းနှိုင်းဆဲရသဲည။် "ဆဲရတဲိုင်းထွော-မပပုရာ"။ တစစံု်တစခု်ထသာ ပမာဏ စတံစ်ခုခု နှိုင်းယဉ်ှကကည့်သည်။ စဉ်

administration of 
public စဉ်

စဉ်

တိုင်းသားပပည်
သူ စဉ်

စဉ်
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ထတာက ်၁ ကကိ poison

ထတာက ်၂ ကကိ rap

ထတာက ်၃ ကကိ fire

ထတာက ်၄ နဝိ refulgent

ကကဝိိ ပငင်းခံုပခင်းပဖစလ်ျက ်။သမှူန်သည ်ငါမှန်သည ်စသညပ်ဖင့် စကားအထချအတင် ထပပာဆုိကကလျက။် argue

ထတာကက်ျာ ၁ န hat

ထတာကက်ျာ ၂ န headgear

န woodpecker

ထတာကထ်ခါက် ကကိ make a clicking sound

ထတာကခ်ျးီကျ ကကိ hate

ထတာကစ်ာဖတ် န woodpecker

ကကဝိိ haughty

ကကိ haughty

န စတိတ်ိုတတသ်။ူ Bad-tempered

နဝိ  ကျို းလွယ ်ပျကလွ်ယထ်သာ။ကကပ်ဆပ်ထသာ။ ထတာင့်တင်းပျဉ်းတွဲထသာ။ မာဆတထ်သာ။ fragile/stiff

ကကိ failure

ကကိ repeat

ကကိ continuous

ထတာကတ်းီထုိေး ကကဝိိ  ရုတတ်ရက ်။ အလျင်အပမန် ။ချကခ်ျင်း။ မဆုိင်းမတ။ွ immediate

န  အထသးအမမား။ အတိုအထွော။ တိုလီမုိလီ။ bean curd

န  ကမ်ွးသးီအခုိင်၏ အညာှတ။ံ stalk

ထတာကတ်ဲ န tucktoo

ထတာကတ်ဲ့ကပ် ကကဝိိ keep sticking

ထတာကတ်က် န knock

ကကိ knock

ကကဝိိ immoderate

ကကိ  မထပျာ့မထပျာင်း အလွန်ခကမ်ာသည။် မာကျန်းသည။် ထတာင့်တင်းခုိင်မာသည။် hardness

ကကိ  တစစ်ုံတစခု် ပပုလုပ်ရန် ခုိင်းထစတိုကတ်န်ွးသညက်ို မပပုမလုပ်နုိင်ထကကာင်း လကမ်ခံနုိင်ထကကာင်း ပငင်းဆုိသည။် ပငင်းပယသ်ည။် refuse

ကကိ make a clicking sound

အဆိပ်သင့်သည။်"ထခမထဟာကထ်တာက၍် အဆိပ်မွန်းသည။်သစသ်းီသစပွ်င့်ကို စားထသာကမိ်၍ ထတာကသ်ည။်လှညး်၊ထလှ၊ယာဉ်
စသညတ်ိ့ုကို စးီ၍မူးထမာ်သည။် စဉ်

ကကက၊်ငှက ်နှုတသ်းီလကထ်ချာင်းများတိ့ုပဖင့် တးီထခါကသ်ည။်"ပျဉ်ကို လကန်န့်ထတာကထ်ခါကထ်တ"။ စဉ်

မီးလျှထံေသည။်"ဟန်ုးဟန်ုးထတာကက်န်ု၊ပပာပံုအတ၊ိပဖစက်န်ုဘ၍ိ "(ထရးှထံုေး)။ စဉ်

ထပပာင်လကထ်သာ။"ထိေန်ထိေန်ထတာကထ်ပပာင်၊ဝင်းဝင်းထရာင်သား"(ငမိုတ့ည်)။ ထေန်ွးပထေန်ိလင်းထသာ။"ထွေန်းပအထရာင်၊ ထတာက်
ထလာင်ခမန်း၊ ထရာင်ပခညသ်န်းလျက်"(ထရးှထံုေး)။ စဉ်

ထတာကက်
ယကှ် စဉ်

အဝတ၊် သက္ကလပ် စသည့်တိ့ုပဖင့် (ပံုစအံမျို းမျို း)ချုပ်လုပ်ထေားထသာ ဦးထုေပ်အထပျာ့စားမျို း။"ကလုားထတာက်ကျာ - ပမစမှ်ာကျ၊ 
ရာှလ့ုိမ- မုိးကိုးလ"(တထဘာင်)။ စဉ်

ရထသမ့ျားထဆာင်းထသာဦးထုေပ်တစမ်ျို း။"ရဟန်းရုပ်ဝါ၊ ပီသစာွပဖင့်၊ ထတာကက်ျာကကးီစပ်ွ၊သစထ်ခါကဆ်င်ထလ၊ ကိုယတ်င်ွးပန်းပျာ၊ 
သကမင်္ဂန်းဝတလ့ုိ်"(ဆဒေ္ဒန်)။ စဉ်

ထတာကက်ျာ
ငှက်

သစထ်ခါက၊် သစခံွ်တိ့ုကို နှုတသ်းီပဖင့်ထပါကဆိ်တ၍် ပုိးထကာင်များကို ဖမ်းယစူားထသာကထ်သာငှက။် သစထ်တာကငှ်က။် "ငခိုးညို
လင်းပပာ၊ စက္ကဝါသည၊် ထခါကယ်ာငှက ်ထတာကက်ျာသိ့ု"(ကသုတု)။ စဉ်

အလုိမကျထသာထကကာင့် လျှာထိေပ်ကို အာထခါင်တင်ွကပ်ထိေ၍ တက်(ထတာက်)ဟထူသာ အသကံို ထွေကထ်အာင်လုပ်သည။် စဉ်

မကကည့်ချင် မပမင်ချင်ပဖစသ်ည။်မုန်းတးီသည။် စကဆု်ပ်ရွ့ံရာှသည။်"မင်းနန့်အတွိမခံချင်၊မင်းမျကနှ်ာကိုပမင်လ့ုိ ထတာကခ်ျးီကျဖ့ုိ
ထကာင်းထရ"။ မချစမ်နှစသ်ကပ်ဖစသ်ည။်မခင်မတယွရ်ှိသည။်"ထမာင်လှ အပပုအမူကိုပမင်လ့ုိ ထတာကခ်ျးီကျ မုန်းဖ့ုိထကာင်းထရ"။ စဉ်

 ဦးထခါင်းတင်ွ အထမာကသ်ဖွယ ်အထမွးများပါရှိငပီး ဖင်တစဝုိ်ကတ်င်ွလညး် နီရထဲသာအထမွးများပါရှိကာ အသသံာယာစာွ ပမည်
တတသ်ည့်ငှကင်ယတ်စမ်ျို း။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထတာကဆီ်
ထတာကဆ်တ်

ပျဉ်းတွဲ ထတာင့်တင်းလျက။်မာဆတဆ်တ။် ထမာကက်ကားမာန်တင်းလျက။်"စကားထပပာထရ မာန တစဆဲွ်သားနန့် ထတာကဆီ်
ထတာကဆ်တထ်ပပာထရကာ"။ စဉ်

ထတာကဆ်တ ်
၁ စတိတ်ိုသည။် မာနကကးီသည။် "ထမာင်လှထကျာ်စကားထပပာထရ ထတာကဆ်တက်ကးီကာ"။ စဉ်

ထတာကဆ်တ ်
၂ စဉ်

ထတာကဆ်တ်
ဆတ် စဉ်

ထတာကဆ်တ်
ထတာကဆ်တ်

စကားထပပာသည့်အခါ ပပတထ်တာကပ်ပတထ်တာက ်ထပပာသည။်"ထမာင်လှပဖူ စကားထပပာထရ ထတာကဆ်တထ်တာကဆ်တ ်ထပပာ
ထရကာ"။ စဉ်

ထတာကတ်းီ
ထတာကတ်ဲ့ ဆကက်ာဆကက်ာ ထရရတွထ်ပပာဆုိသည။် ဆုိပမညတ်မ်းသည။် "စကားထတာကတ်းီထတာကတ်ဲ့ ရကပ်ပတထ်ပပာနီထရဗျာလ်"။ စဉ်

ထတာကတ်းီ
ထတာကတ်တွ် မပပတမ်လပ် ။ဆကက်ာဆကက်ာ။ "ဆံုးခန်းမဟ ိထတာကဆီ်းထတာကတ်တွထ်ပပာနီထရ"။ စဉ်

စဉ်

ထတာကတ်းီ
မညရ် စဉ်

ထတာကတ်ူ
လက် စဉ်

`ထတာကတ်ဲ့´ဟထူသာ အသကံိုပမညတ်တထ်သာ သတ္တဝါ ။"ထကကာင်ထသျှ ပမညထ်က - ပုတထ်ထောင့်က၊ထတာကတ် ဲပမညထ်က- ထညာင်
ထခါင်းက"(ထတး)။ စဉ်

(ဥပစာ) ထတာကတ်ဲ့ တယွက်ပ်သကဲ့သိ့ု ခွာမရထအာင်ထိေ ကပ်လျက။် စဉ်

လကထ်ချာင်းများပဖင့် (ပျဉ်၊တခံါး၊ရကွ ်စသညတ်ိ့ုကို)တးီထခါကထ်သာအသ။ံ"ရပ်ပငားရှိဆုိင်၊ ခါးပန်းပျဉ်ကို၊ လူယဉ်ထတာကတ်က၊် 
လကနှ်င့်ထခါကထ်က၊ ထစာကထ်စာကလ်ညး်ထေ"(မုိး)။ စဉ်

ထတာကထ်တာ
က ်၁ လကထ်ချာင်းများပဖင့်(ပျဉ်၊တခံါး၊ရကွ ်စသညတ်ိ့ုကို)တးီထခါကသ်ည။် စဉ်

ထတာကထ်တာ
က ်၂

အထူေးပုိမုိလွန်ကစဲာွ။အလွန့်အလွန်။(ထတာကထ်တာကနှ်င့် တွဲစပ်ငပီး ထတာကထ်တာကက်ျို င်း၊ ထတာကထ်တာကခ်ါ၊ ထတာကထ်တာက ်
ခုန်၊ ထတာကထ်တာကထ်ရာကထ်ရာက ်စသညပ်ဖင့် ထပပာဆုိထလ့ရှိကကသည်)။ စဉ်

ထတာကထ်တာ
က ်ကျို င်း စဉ်

ထတာကထ်တာ
ကခ်ါ စဉ်

ထတာကထ်တာ
ကထ်ခါ်

အလုိမကျထသာထကကာင့် လျှာထိေပ်ကို အာထခါင်တင်ွကပ်ထိေ၍ တက်(ထတာက်)ဟထူသာ အသကံို ထွေကထ်အာင်လုပ်
သည။်"ထကျာကဖ်ျာအထေက၊် တကက်ာထုိေင်ထကမှိုင်ကာတကွလ့ုိ်၊မသကမ်သာ၊ တကတ်ကထ်ခါ်ထက၊ထကျာကဖ်ျာကထေ၊စတိည်စ်
မာန်ပါ၊မထနထပျာ်၍၊ထဟမာထတာမှာ၊သာွးကာလ၌"(ပန်း)။။ "ဖွားဖကထ်မာင်တိ့ု ၊ထထောင်းထထောင်းမာန်ပါ၊ ထတာကထ်တာကထ်ခါ်၍ ၊
ကိုင်ကာစွဲလျက၊် ငမဲလကန်ကနှ်င့် "(ထကာ်)။ စဉ်
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ကကိ refuse

ကကိ အသား၊အရုိး စသညတ်ိုက့ို အထသးအဖဲွပဖစထ်အာင် နုပ်နုပ်ခုတပ်ဖတသ်ည။် minced

ကကဝိိ mercilessly

ကကိ fainthearted

ကကိ embitter

ကကိ  အားလံုးအကန်ုထပပာကစ်င်သည။်တကတ်ကထ်ပပာင်သည။် shine

ကကိ အဆကအ်ဆံကင်းကာွသည။် လံုးဝလွတစ်င်သည။် လံုးဝကင်းပပတသ်ည။် lose touch

ကကဝိိ ထသမည့်ဟန်ကဲ့သို ့မငငိမ်မသက ်တထပပာင်းပပန်ပပန် လူးလိမ့်လျက။် yawing

ကကဝိိ hate

ကကဝိိ mercilessly

ကကိ irritate

န ထဒေါသထွေကလွ်ယသ်။ူစတိတ်ိုလွယသ်။ူ မစဉ်းမစားပပုလုပ်တတသ်ည။် Quick-tempered

ထတာကပ်ပင်း ၁ ကကိ စတိတ်ိုတတသ်ည။် စတိဓ်ာတပ်ပင်းထေန်သည။် huffy

ထတာကပ်ပင်း ၂ န စတိတ်ိုတတသ်။ူ စတိဓ်ာတပ်ပင်းထေန်တတသ်။ူ huffy

ထတာကထ်ပပာင် နဝိ လွန်စာွအထရာင်ထွေကထ်သာ။ ထိေန်လင်းထတာကထ်ပပာင်ထသာ။ shine

ကကဝိိ ရပ်ဆုိင်းနားထနပခင်းမရှိပဲ။စဉ်တိုက။် အကကားအလပ်မရှိပဲ။တစဆ်ကတ်ညး်။ continuously

န towel

ထတာင်

ထတာင် ၁ န ထနထွေကရ်ာအရပ်ကို မျကနှ်ာမူ၍ ယင်းမူထသာသ၏ူ လကျ်ာဘကအ်ရပ်မျကနှ်ာ။ south

ထတာင် ၂ ကကိ elbow

ထတာင် ၃ န တထံတာင်ပဖင့်တိုင်းတာရထသာ တယဆ်ယ့်ရစှလ်ကမ် ရှိသည့်အတိုင်းအတာ။အထတာင်။ cubit

ထတာင် ၄ န  ပကတ ိထပမမျကနှ်ာပပင်ထေက ်ပင်ကိုအထလျာက ်စကူကပမင့်တကထ်နထသာကန်ုး။ mountain

ထတာင် ၅ စညး် none

ထတာင် ၆ စညး် position

ထတာင်ကလပ် န flat topped hill

ကကဝိိ unsteady

ထတာင်ကန်ုး န hill

ထတာင်ကျရီ န  မုိးရာွသန်ွးချန်ိတင်ွ ထတာင်ထပါ်ထေကမှ် အရှိန်အဟန်ုပပင်းစာွ တဟန်ုထုိေးစးီဆင်းလာထသာထရ။ mountain water

ကကဝိိ  ပဖစခ်ျင်ရာပဖစပ်ါထစ။ဘာပဲပဖစပ်ဖစ။် whatsoever

ထတာကထ်တာ
ကခု်န်

တစစ်ုံတစခု်ပဖင့်ပပုလုပ်နုိင်ရန် ခုိင်းထစတိုကတ်န်ွးသညက်ို ထဒေါသမာန်ဟန်ုထေကာ ၊လံုးဝလကမ်ခံ ခါးခါးသးီသးီ အတင်း
ပငင်းပယသ်ည။် "ထဒေါသမာန်ဟန်ု ၊ထတာကထ်တာကခု်န်၍ ၊ယမ်းပံုမီးကျ၊ ပမာဏသိ့ု"(ထရးှထံုေး)။ စဉ်

ထတာကထ်တာ
ကစ်ဉ်း စဉ်

ထတာကထ်တာ
ကဆ်ာ

မညာှမတာပဲ ။ရကရ်ကစ်ကစ်က။် ပစပ်စခ်ါခါ ။ ပပတပ်ပတထ်တာင်းထတာင်း ။"နားကနားထဋာင်းကို ထတာကထ်တာကဆ်ာ ခကျွေတယ်ူ
လားခထရ"။ စဉ်

ထတာကထ်တာ
ကည်းီ

စတိပ်ျကသ်ည။် စကဆု်တရ်ွ့ံရာှသည။် အလွန်မုန်းတးီသည။် "ထမာင်လှနန့်စကားထပပာဖ့ုိစာွကို အနညး်မုန်းဖ့ုိထကာင်းစာွမထဟာက၊် 
ထတာကထ်တာကည်းီထရ"။ စဉ်

ထတာကထ်တာ
ကန်ာ

စတိဆ်င်းရမဲှုကို ခံစားရသည။် စတိနှ်လံုးထိေခုိကသ်ည။် စတိမ်ထကျနပ်မှု မထပပထပျာကနုိ်င်ပဖစသ်ည။် စတိန်ာကျညး်သည။် "ထမာင်
သာပဖူရ့ုိလုပ်စာွ တကိိုသထီကထလ့ မိဖ့ုိမထဟာက ်ငါအခဲမထကျ၊ ထတာကထ်တာကန်ာထရ"။ စဉ်

ထတာကထ်တာ
က ်ထပပာင် စဉ်

ထတာကထ်တာ
ကပ်ဖတ ်၁ စဉ်

ထတာကထ်တာ
ကပ်ဖတ ်၂ စဉ်

ထတာကထ်တာ
ကမု်န်း

မျကနှ်ာကို မကကည့်ချင်မပမင်ချင် အလွန်ရွ့ံရာှမုန်းတးီလျက။် "ယင်းမျို း ယင်းအကျင့်နန့် မင်းမျကနှ်ာကို ငါမပမင်ချင်၊ 
ထတာကထ်တာကမု်န်းထရ"။ စဉ်

ထတာကထ်တာ
ကထ်ရာက်
ထရာက်

ပပတပ်ပတထ်တာကထ်တာက။် င့ဲညာှပခင်းသထဘာမရှိပဲ။ ရကရ်ကစ်ကစ်က ်။ သနားပခင်းကင်းထသာအားပဖင့်။" လူကို မင့ဲညာှ 
ထတာကထ်တာကထ်ရာကထ်ရာကထ်ပပာထရ"။ စဉ်

ထတာက်
ပူထလာင် ၁

စကားထပပညလျှင်ထဒေါနှင့်ထမာနှင့်ထပပာသည။် တစဖ်ကသ်ားစတိဆုိ်းမည၊်ထဒေါသထွေကမ်ညက်ိုမသ ိမိမိစတိတ်င်ွရှိသမျှထပပာဆုိသည။် 
စတိတ်ို၍ထဒေါသထွေကလွ်ယသ်ည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထတာက်
ပူထလာင် ၂ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထတာကလ်
ထယာက် စဉ်

ထတာကလီ်ယာ
ပုိင်း

ကိုယလ်က၊် မျကနှ်ာစသည ်ပွတတ်ိုကသ်န့်စင်ရထသာ ချညပွ်ထမမးဖွားပဖင့် ယကလု်ပ်သည့် အထေညပုိ်င်း။"ထတာကလီ်ယာ ၊လညမှ်ာ
ပတထ်က၊ လုိကဖ့ုိ်ကျထရ"(ဇမ်း)။ ပုခံုးတင်ပုဝါတစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

တထံတာင်ပဖင့်တိုင်းတာသည။်"ငပဲထေပစ၊ ထပပး၍ ထတာင်ထက၊ သုံးထတာင်ဝပဖင့်၊ ကကးီထေမျကနှ်ာ"(ဝိဇယ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထမးစကားတိ့ုတင်ွ ကကယိာအဆံုး၌ စပ်၍သုံးထသာ ပစည္း် စကား။"မင်းဇာလာထတာင်၊ ဇာပဖစထ်တာင်"စသည။် စဉ်

အထဝးအနီးအနကတ်ိ့ုကိုပပရာတင်ွ သုံးထသာစကား။ (စကားထပပာဆုိကကရာ၌ အသုံးများသည။်)"ဆရာရ့ုိအမ်ိကို အပါးထသျှ
ထတာင်၊ အကကျွေန်လာဖ့ုိမအားနုိင်ပါ"။ စဉ်

ထအာကထ်ပခကကးီ၍ အလယထ်သးငပီး ထိေပ်ဝကားပပန့်လျကရ်ှိသည့်ထတာင်။ အဆင့်အဆင့်ပတရ်စ၍် တကရ်ထသာထတာင်။မပမင့်လွန်း 
မနိမ့်လွန်းထသာထတာင်။"ထတာင်စဉ်ထတာင်ပတ၊် ထတာင်ကလပ်၊ပတရ်စမ်ထသ၊ွ အကကျွေန်ရ့ုိမှာ၊ တကက်တထ်က"(ထတး)။ စဉ်

ထတာင်ကပ်ဖား
ရား

ရပ်ရာွတစခု်တညး်တင်ွ အငမဲအစွဲမရှိပဲ။ သာွးတုံ၊သာွးတုံ ထခါကတ်ု့ံထခါကပ်ပန်ပပုလျက။်"ထနထုိေင်အရပ်၊ မငငိပ်ဝပ်၍၊ ထတာင်ကပ်ဖား
ရား၊ ပဖစထ်သာအားထကကာင့်၊ အလားအလာ၊ ထုိေသညရ်ာွနှင့်၊ ဤရာွထပပာင်းတုံ၊ ထနကကကန်ု၏"(ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

နိမ့်ထသာထတာင်ငယ။်"ထတာင်ထစာကထ်တာင်ကန်ုး၊ တလံုးကသက၊် တလံုးတကလ့ုိ်"(ဂုတ္ိလ)။ စဉ်

စဉ်

ထတာင်ကျ
ကျထပမာကက်ျ
ကျ စဉ်



.

ကကဝိိ ရညရ်ယွခ်ျကမ်ရှိပဲ။ထရာကတ်တရ်ာရာ။ထေင်ရာပမင်ရာ။ random thought

ထတာင်ထကျာ် န cut corners

န wrestle

န none

ကကိ  တစက်ကမ်ိတစဖ်န်ထေပ်၍ တစပ်တထ်ကျာ့သည။်လိမ်လညသ်ည။် လှည့်စားသည။်တစပ်တရုိ်ကသ်ည။် bilk

ထတာင်ကျို င် န valley

န valley

န  ထပခလျင်ခရးီ ။ကန်ုးလမ်းခရးီ။ကကညး်ထကကာင်း။ land route

န mountain pass

ထတာင်ကကျွေန်း န  ပမင့်မုိရထ်တာင်၏ ထတာင်ဖကမ်ျကနှ်ာ၌ တညရ်ှိသညဆုိ်ထသာကကျွေန်း။ island of mount

ထတာင်ခါးပတ် န  ထတာင်ထိေပ်ထတာင်ထပခနှစခု်တို၏့ အကကားရှိ အလယအ်ရပ်။ hillside

ထတာင်ခါးဗန်း န  ထတာင်ထိေပ်ထတာင်ထပခနှစခု်တို၏့ အကကားရှိ အလယအ်ရပ်။ hillside

န ridge

နဝိ ပကတ ိမျကနှ်ာပပင်ထေက ်စကူကတကထ်သာ။ပမင့်ထမာကထ်သာ။ ridge

န  ထတာင်၏ ဆင်ထပခထလျာအရပ်။ mountainside

ထတာင်ခါးလယ် န  ထတာင်ထိေပ်ထတာင်ထပခနှစခု်တို၏့ အကကားရှိ အလယအ်ရပ်။ slope

ထတာင်ခါးလတ် န  ထတာင်ထိေပ်ထတာင်ထပခနှစခု်တို၏့ အကကားရှိ အလယအ်ရပ်။ slope

ထတာင်ထခါင်း န cave

ထတာင်ငခီ ၁ န  ထပခလျင်ခရးီ ။ကန်ုးလမ်းခရးီ။ကကညး်ထကကာင်း။ land route

ထတာင်ငခီ ၂ န ထတာင်၊ထတာင်တန်း၏ အနီးဝန်းကျင်ရှိ ထပမပပင်အရပ်။ ground

ထတာင်ငခီရင်း န  ထတာ၊ထတာင်တန်း၏ ထအာကပုိ်င်းဆံုးအရပ်။ foothill

ထတာင်ခွင် န  ထတာ၊ထတာင်စသည့် နယထ်ပမထဒေသအပုိင်းအပခား။ ထတာင်တခုိ။ highland 

ထတာင်ခွင်တန်း န highland 

န ခုိင်မာတညတ်ံ့ထသာအထကကာင်းအရာ ၊ခုိင်လံုထသာအထထောကအ်ထေား ကိုးကားချက။် အထပခအပမစ။် မူလမရှိထသာစကားစသည။် baseless

ကကဝိိ အထပခအပမစမ်ရှိပဲ ။အစအီစဉ်မကျပဲလျက။် တညတ်ံ့ခုိင်လံုထသာအထထောကအ်ထေား မရှိထသာအားပဖင့်။ baseless

ထတာင်စဉ် န  သယွတ်န်းလျကရ်ှိထသာထတာင်တန်း ၊ထတာင်ရုိးတစထ်လျာက။် mountain range

ထတာင်စဉ်ကမ်း န ထတာင်စဉ်ထတာင်တန်း၊ထတာင်ရုိးတစထ်လျှ ာကရ်ှိ ရပ်ရာွများ။ highland 

န ထတာင်စဉ်ထတာင်တန်း၊ ထတာင်ရုိးတစထ်လျှာကတ်င်ွ ထနထုိေင်ကကသမူျား။ highlander

ထတာင်စဉ်မရ ကကဝိိ  ထရာကတ်တရ်ာရာ ။ထေင်ရာပမင်ရာ။ အထကကာင်းအကျို းမရှိပဲ။ အစအီစဉ် မကျပဲလျက။် incoherently

ထတာင်ကျ
ထပမာကက်ျ စဉ်

လံုးပတထ်သး၍ အလျားရညှထ်သာ ငါးရံ့တစမ်ျို း။ အဆင့်ဆင့်မဟတုပဲ်။(ချန်လှပ်၍)ထကျာ်လွန်၍ သွားပခင်းမျိုး။ စဉ်

ထတာင်ထကျာ်
ပစ ်၁ (ကျင် - နပန်းလံုး)ကျင်နပန်းလံုးကကရာတင်ွ မိမိကိုယခ်န္ဓာ ထကျာကန်ုးမှထကျာ၍် တစ်အားလမဲပစခ်ျလိုက်ပခင်း နည်းမျိုး။ စဉ်

ထတာင်ထကျာ်
ပစ ်၂

မိမိထေကက်ကးီသည့်အကို၊ အစမ်များက မယား၊လင်သား မရထသးမီ ည၊ီညမီများကထကျာ်လွန်၍ မယား၊လင် အလျင်ရယသူာွးပခင်း
မျို း။ စဉ်

ထတာင်ထကျာ်
ပစ ်၃ စဉ်

ထတာင်များအကကားတင်ွ တညရ်ှိထသာထချာကရ်ညှ။်လျှို ထပမာင်။ ထတာင်နှစခု်အကကားရှိလွင်ပပင်။ထတာင်ဝှမ်း ။"မိခင်ဦးရးီ၊ သတူိ့ုမှာ
ထလ၊ ထခါ်တင်ွရုိးထက၊ အဘိုးကကးီက၊ ထိေမ်းပမားလကထ်ေပ် ၊ထုိေထတာင်ကျို င်ကို၊အပုိင်အပ်လ့ုိ"(ဝိဇယ)။ စဉ်

ထတာင်ကျို င်
ထတာင်ကကား

ထတာင်များအကကားတင်ွ တညရ်ှိထသာထချာကရ်ညှ။်လျှို ထပမာင်။ ထတာင်နှစခု်အကကားရှိလွင်ပပင်။ထတာင်ဝှမ်း ။"မိခင်ဦးရးီ၊ သတူိ့ုမှာ
ထလ၊ ထခါ်တင်ွရုိးထက၊ အဘိုးကကးီက၊ ထိေမ်းပမားလကထ်ေပ် ၊ထုိေထတာင်ကျို င်ကို၊အပုိင်အပ်လ့ုိ"(ဝိဇယ)။ စဉ်

ထတာင်ေကကာ
င်း စဉ်

ထတာင်ကကို
ထတာင်ကကား

ထတာင်နှစခု်အကကားရှိကျဉ်းထပမာင်းထချာင်ကျထသာ ထနရာ ။"ပပားကလူလညး်၊အယတူလ့ုိ၊ ထတာင်ကကို ထတာင်ကကား၊ တည်
လိမ့်မည်"(သိုက်)။"ထတာင်ကကိုထတာင်ကကား- ထပါကထ်တဝါး၊အဆစ်ကခပ်သယွသ်ယွ်"(ဇမ်း)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ထတာင်ခထမာက ်
၁

ပမင့်ထမာကထ်သာထတာင်။"ထတာင်ခကျွေန်း ထစာကထ်စာက၊်ထတာင်ခထမာကသ်ိ့ု၊ မထရာကနုိ်င်စာွ၊ခကခဲ်လာလျှင်၊ ထတာင်မှာထူေးစိုက၊် သံ
စးူရုိက၍်"(ဆဒေ္ဒန်) ။"များစာွအင်းထချာက၊် ထတာင်ခထမာကနှ်င့် ၊ထတာင်ထစာကထ်တာင်ကန်ုး၊ တလံုးကသက၊် တလံုးတကလ့ုိ် 
"(ဂုတ္ိလ) ။ စဉ်

ထတာင်ခထမာက ်
၂ စဉ်

ထတာင်ခါး
ထစာင်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထတာင်နံရတံင်ွ အလုိအထလျာကပ်ဖစထ်ပါ်ထနထသာ(သိ့ုမဟတု်)ပပုလပ်ုထေားထသာ တင်ွးထခါင်း။ လုိဏ။်ဂူ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

 ထတာ၊ထတာင်စသည့် နယထ်ပမထဒေသအပုိင်းအပခား။ ထတာင်တခုိ။) ထတာင်တန်းထပမထဒေသတစထ်လျာကရ်ှိ ရပ်ရာွများ။ စဉ်

ထတာင်စကား 
ထပမာကစ်ကား စဉ်

ထတာင်စဘီရ
နန်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထတာင်စဉ်ကမ်း
သား စဉ်

စဉ်



.

ကကဝိိ  အရင်းအပမစ ်မရှိပဲ။ အစအီစဉ် မကျပဲလျက။် ထရာကတ်တရ်ာရာ ။ aimlessness

ထတာင်စဉ်ရွီမရ ကကဝိိ  ထရာကတ်တရ်ာရာ ။ထေင်ရာပမင်ရာ။ အထကကာင်းအကျို းမရှိပဲ။ အစအီစဉ် မကျပဲလျက။် aimlessness

ထတာင်စဉ်သား န ထတာင်စဉ်ထတာင်တန်း၊ ထတာင်ရုိးတစထ်လျှာကတ်င်ွ ထနထုိေင်ကကသမူျား။ highlander

န  ထတာင်၏ ဆင်ထပခထလျာအရပ်။ brae

န ထတာင်ကမ်ပါးပပတ ်။ cut off from cliff

ထတာင်ဆင်းမ ကကိ  သတူစပ်ါးဒုေက္ခထရာကထ်အာင် ကကထံဆာင် ပပုလုပ်သည။်ထချာကခ်ျသည။် Frame-up

ထတာင်ဆုတ် န  တထံတာင်ဆစ ်မှဆုတထ်ေားထသာ လကသ်းီအထိေပဖစထ်သာ အတိုင်းအတာ။ cubit

ထတာင်တလတ် န ထတာင်၏ထေကဝ်ကအ်ပမင့်ရှိထသာ အရပ်။ ထတာင်ထိေပ်နှင့်ထတာင်ထပခ အကကားရှိထသာ အရပ်။ valley

ကကဝိိ shamble

ကကဝိိ shamble

ထတာင်တက် ကကဝိိ mountaineering

န fine

န  ထထွေထထွေရာရာ၊ ထရာကတ်တရ်ာရာ။ aimlessness

န  ထေင်ရာပမင်ရာ။ဘာဘာညာညာ ရယလုိ် ့တအိကျမထဖာ်နုိင်ပဲ။ ထရာကတ်တရ်ာရာ။ ထပခဦးတည့်ရာ။ ထထွေထထွေရာရာ။ aimlessness

န  အဓိပ္ပါယ ်မရှိပဲ။ဟိုဟိုဒီေဒီေ။ ထရာကတ်တရ်ာရာ။ aimlessness

ထတာင်တပ် န  ကကညး်တပ်၊ဆင်တပ်၊ပမင်းတပ်၊ထပခလျင်တပ်စထသာ ကန်ုးနှင့်ဆုိင်ထသာစစတ်ပ်။ military

ထတာင်တန်း န အလျားရညှသ်ယွ၍် တန်းထနထသာထတာင်။ range of hill

န  အလျားရညှသ်ယွ၍် ပမင့်မားထသာထတာင်ကကးီများ။ ထူေထေပ်စာွတန်းထနထသာ ထတာင်။ mountain

န  ထတာင်ထပါ်အရပ်။ highland 

န  ထတာင်တန်းထဒေသ တင်ွထနထုိေင်ထသာ သမူျား။ highlanders

ထတာင်ထိေပ် န  ထတာင်၏ အထွေတ ်။ ထတာင်၏ ထိေပ်အရပ်။ ထတာင်၏ အပမင့်ဆံုးထသာ အရပ်။ peak

ကကဝိိ  ဟိုထရာကသ်ညထ်ရာက။် ဟိုဟိုသညသ်ည။် ထရာကတ်တရ်ာရာ။ အဓိပ္ပါယ ်မရှိပဲ။ ရညရ်ယွခ်ျကမ်ရှိပဲ။ aimlessness

ထတာင်ထုိေးရကီျ ကကဝိိ  ထပဖာင့်ပဖူးပခင်းမရှိပဲ ၊ထကွ ထ့ကာကလ်ျက။် ထရာကတ်တရ်ာရာ ။ ထထွေထထွေရာရာ။ ရညရ်ယွခ်ျကမ်ရှိပဲ။ aimlessness

န  တပဖညး်ပဖညး် နိမ့်၍ ထလျာဆင်းသာွးထသာထတာင်။ slope

ထတာင်ပူစာ န knoll

န  ထတာင်တန်းထဒေသတင်ွ ထနထသာသ။ူ highlander

န  ငမိုင်၊စမ့်ိစမ်းထရအိုင် တို၌့ ထတွ ရ့ထသာခရုတစမ်ျို း။ snail

န  ထတာင်တန်းထဒေသတင်ွ ထပါကဖွ်ားထသာသ။ူ ထနထသာသ။ူ highlander

ထတာင်ပုတ် န  ထတာင်ပူစာကထလးကဲ့သို ့မုိထ့မာကထ်နထသာ ထပမအစ။ု mound

ထတာင်စဉ်
ထပမာကထ်ရာက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထတာင်ထစာင်း 
၁ စဉ်

ထတာင်ထစာင်း 
၂ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထတာင်တ
ထလာင် ထပါင်
တထလာင်

(ထပမ)မညမီညာ ၊အနိမ့်အပမင့်၊ကကကဆ်င်းကကကန်င်းပဖစလ်ျက။်မတညမ်ငငိမ် ယမ်ိးယိုင်ကာပဖင့်။ထပမတင်ွတွဲလျား၊ ဒေရတွဆဲွ်တိုက်
လျက်"။ စဉ်

ထတာင်တ
ထလာင် ထမာင်
တထလာင်

(ထပမ)မညမီညာ ၊အနိမ့်အပမင့်၊ကကကဆ်င်းကကကန်င်းပဖစလ်ျက။်မတညမ်ငငိမ် ယမ်ိးယိုင်ကာပဖင့်။ထပမတင်ွတွဲလျား၊ ဒေရတွဆဲွ်တိုက်
လျက်"။ စဉ်

ထေင်း၊ဝါး စသည ်တိ့ုအတကွ ်ထတာသိ့ုသာွးသည။်"ထတာင်တက်- ဝါးရစ၊ီပမစဆ်င်း- ငါးရစီ"(ထတး)။ အစိုးရ အမှုထေမ်း 
အရာထေမ်းတိ့ု သစထ်တာဝါးထတာများကို လှည့်လည ်ကကည့်ရှုသည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထတာင်ထတာင်
ပမည် (ဥပစာ) အဆင့်အတန်းစမံီသည။်ထကာင်းသည။် "ထတာင်ထတာင်(ထဒေါင်ထဒေါင်) ပမညမှ်-အိုး"(ပံု)။ စဉ်

ထတာင်ထတာင်
ထထွေထထွေ စဉ်

ထတာင်
ထတာင်ထပမာက်
ထပမာက် စဉ်

ထတာင်ထတာင်
ဤဤ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထတာင်တန်း
ကကးီ စဉ်

ထတာင်တန်း
ထဒေသ စဉ်

ထတာင်တန်း
သား စဉ်

စဉ်

ထတာင်ထုိေး
ထပမာကထုိ်ေး စဉ်

စဉ်

ထတာင်နှာထမာင်
း စဉ်

နိမ့်ထသာ ထတာင်ငယက်ထလး။ မပမင့်လွန်းထသာ ထတာင်ကန်ုးကထလး။" ဟနုမာန်မူ၊ လျင်ပမန်သာွးကာ၊ ထတာင်ပူစာထလ၊ ထသလာ
ထကျာကက်ို၊တထခါကမှ်ာမူ ၊ချကီာလညး်ရကွ်"(ရာမ)။ စဉ်

ထတာင်ထပါ်သာ
း စဉ်

ထတာင်ထပါက်
ခရု စဉ်

ထတာင်ထပါက်
သား စဉ်

စဉ်



.

ထတာင်ပုတမ်ှို န  ထတာ်သလင်းလ၊ တထပါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန်လ၊ ပူပပင်းထသာရာသတီို ့တင်ွထတာ၊ထတာင် ထပမထဲေပခပံုး တိုမှ့ထွေကထ်သာ မှို။ mushroom

ထတာင်ပိန္နဲ န  ပိန္န ဲအနွယဝ်င် ထလှ၊လှညး်၊ ပျဉ် စသညအ်သုံးပပုထသာ အပင်ကကးီတစမ်ျို း။ boat

န  အများကကးီ။ထတာင်ပံုယာပံု။ abundance

ထတာင်ပံုယာပံု ကကဝိိ  အများကကးီ။ထတာင်ပံုယာပံု။ abundance

ထတာင်ပုိ ့ န  ထတာင်ပူစာကထလးကဲ့သို ့မုိထ့မာကထ်နထသာ ထပမအစ။ု mound

ထတာင်ပုိမ့ှို န  ထတာ်သလင်းလ၊ တထပါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန်လ၊ ပူပပင်းထသာရာသတီို ့တင်ွထတာ၊ထတာင် ထပမထဲေပခပံုး တိုမှ့ထွေကထ်သာ မှို။ mushroom

ထတာင်ပပန် ၁ န fowl

ထတာင်ပပန် ၂ န monk

ထတာင်ပပန်လီ န southerly

ထတာင်ခပီ န အလျားတစထ်တာင်ခန ့ရ်ှိပုထလွရညှတ်စမ်ျို း။ pipe

ထတာင်ခပမ်းသးီ န  ဒီေထရတကက်ျရာ၌ထပါကတ်တထ်သာ အသးီလကမ်ထလာကခ်န ့က်ကးီ၍ အလျားတစထ်တာင်ခန ့ရ်ညှထ်သာ အသးီတစမ်ျို း။ fruit

ထတာင်ဘယံ န  ပမင့်ရာမှ ခပ်ထပပထပပနိမ့်ဆင်းသာွးထသာ မျကနှ်ာပပင်။ downward

ကကဝိိ  ဟိုမထရာကဒီ်ေမထရာက။်တဝကတ်ပျက။်တပုိင်းတစ။ partly

န  ဟိုမထရာကဒီ်ေမထရာက။်တဝကတ်ပျက။်တပုိင်းတစ။ partly

ကကဝိိ  ဟိုမထရာကဒီ်ေမထရာက။်တဝကတ်ပျက။်တပုိင်းတစ။ partly

ထတာင်ထပမာင်ဥ န smilax

ထတာင်မိွ့ န Walking-stick

န  အထခါကက်ိုသကမင်္ဂန်းဆုိးရညလု်ပ်ထသာ အမ်ိမန်ကျညး်နှင့်တထူသာ သစပ်င်တစမ်ျို း။ mucilage

ထတာင်ယာ န  ထတာ်ကန်ုး၊ထတာင်ကမ်းပါယ၊ံကန်ုးပမင့်ရာအရပ်တိုတ့င်ွ ခုတထွ်ေင်ရင်ှးလင်း၍ စပါးသးီနံှများစိုကရ်ာထသာ ထနရာအရပ်။ farm

န paddy

ကကဝိိ  ထရာကတ်တရ်ာရာ။အစအီစဉ်မရှိပဲ။ aimlessness

ကကဝိိ ရညရ်ယွခ်ျကမ်ရှိပဲ။ထရာကတ်တရ်ာရာ။အစအီစဉ်မရှိပဲလျက။် aimlessness

ထတာင်ရုိး န  ထတာင်တန်းတစထ်လျှာက။်ထတာင်စဉ်ထတာင်တန်း။ mountain range

ထတာင်ရုိးသား န  ထတာင်ထပါ်သား။ highlander

န nethergarment

ထတာင်လမူး န vine

ထတာင်လီ န southerly

ထတာင်လီပပန် န  မုိးရာသသီိုစ့တင်ဝင်ထရာကခ်ျန်ိ၌ ထတာင်ဖကအ်ရပ်မှတိုကခ်တလ်ာထသာထလ။ထတာင်ထလ။ southerly

ထတာင်လီပဖူး န  ထတာင်ဖကမှ်အဆကမ်ပပတ ်ထပဖးညင်းစာွတိုကခ်တလ်ာထသာ ထလထအး။ southerly

ကကဝိိ perpend

စဉ်

စဉ်

ထတာင်ပံုကမ်း
သား စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ကကက်) အထမွးတိ့ုသည ်သဘာဝအထလျာကမ်ဟတုပဲ် ဦးထခါင်းဖကသ်ိ့ုပပန်တက်(ထကာ့တက်)ထနထသာ ကကကတ်စမ်ျို း။
(ကကယတ်ခွံန်ဟ၍ူလညး်ထကာင်း၊ကကကထ်တာင်ပပန်ဟ၍ူလညး်ထကာင်း ထခါ်ကကထသးသည။်) စဉ်

၁၊အမ်ိထထောင်မပပုပဲ အသကက်ကးီမှရဟန်းထဘာင်သိ့ုဝင်လာထသာပဂ္ိုဂ လ်။ရဟန်း။၂၊ယင်းသိ့ု ရဟန်းထဘာင်သိ့ုဝင်လာထသာ ရဟန်း
အားထခါ်ထသာစကားလံုး။ စဉ်

 ထတာင်ဖကမှ်တိုကခ်တလ်ာထသာထလသည ်ထပမာကဖ်ကထ်တာင်တန်းတင်ွထိေ၍ တစဖ်န်အထရှ့၊အထနာကစ်သညသ်ိ့ု တိုကခ်တထ်သာ 
ထလ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထတာင်မကျ 
ထပမာကမ်ကျ စဉ်

ထတာင်မကျ 
ထပမာင်မကျ စဉ်
ထတာင်မထရာက ်
ထပမာကမ်
ထရာက် စဉ်

ကဒေတဥ်မျို းအဝင် (အကျအိခကျွေမဲပါဘဲ)အတင်ွးသားပဖူထဖွးငပီး ဟင်းချက၍်ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ပပုတ၍်ထသာ်လညး်ထကာင်း၊
ဖုတ၍်ထသာ်လညး်ထကာင်း သာွးရညစ်ာအပဖစ ်စားသုံးရသည့် ဆူးနွယပ်င်တစမ်ျို း။ စဉ်
အားပပုရထသာ တတုရ်ညှက်ကးီ။ "သက္ကထဒေဝါ၊သဇုာပတ၊ိထုိေယက္ခကို၊ထမတ္တာဟ၍ိ၊ထတာင်မိွ့စကကာ၊အပ်ပခင်းရာ
က"(ထကာ်)။"ပုဏားလူ ဝါကကးီအို၊ဝါးထတာင်မိွ့ကိုင်စွဲကာ"(ကသုတု)။ထတာင်မိွ့မကိုင် မထေနုိင်၊ထကဥကသ၊ပမညရ့ုိ်ပင်စာ"(ဥဂ္ဂါ
စာ)။ ထတာင်ထဝှး။ စဉ်

ထတာင်မှင်း
ကျို း စဉ်

စဉ်

ထတာင်ယာ
စပါး ထတာင်ယာမှထွေကထ်သာ စပါး။"ထတာင်ယာစပါး၊မျို သ့ခွားနန့်"(ထတး)။ စဉ်

ထတာင်ထရာက ်
ထပမာကထ်ရာက် စဉ်
ထတာင်ထရာက်
ထရာက ်ထပမာက်
ထရာကထ်ရာက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထတာင်ရညှ်
ဒေထယာ

ထရးှရခုိင်ထယာကျ်ားများဝတဆ်င်ထသာ ခါးဝတအ်ထေည။်(ထရးှကဝတဆ်င်ထသာထတာင်ရညှဒ်ေထယာမှာ အလျားကိုးထတာင်၊အနံနှစ်
ထတာင်တစထွ်ောရှိသည။်) စဉ်

ထတာထတာင်၌ထပါကထ်ရာကထ်သာ နွယလုိ်ပင်လုိတစမ်ျို း။ကကကန်ားရကွပ်င်။"ထတာင်လမူးကို ဆင်ထူေးမခတရ်ာ"(တထဘာင်)။ စဉ်

ထတာင်ဖကမှ်တိုကခ်တလ်ာထသာ ထလ။"ထတာင်လီကလာလာ၊ထပမာကလီ်က သတွသ်တွ်"(ထတး)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထတာင်ထလာင်
ဘထလာင်

 တစစ်ုံတစခု်တင်ွ ချတိဆဲွ်ထေားသပဖင့်ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ ငငိတယွထ်နသပဖင့်ထသာ်လညး်ထကာင်း၊တမ်းလန်းကျလျက၊်တွဲလဲွကျ
လျက။် စဉ်



.

န  ထလှကိုအရညှဆဲွ်လျကခ်ျညထ်သာ ကကို း။ mooring

ထတာင်လန်ငါး န  ထရတမ်ိ ငါးလံုးငယတ်စမ်ျို း။ croaker

ထတာင်ဝှမ်း န hill side

ထတာင်သငူါး န

ထတာင်သူ န cultivator

န  လယယ်ာများကိုလုပ်ကိုင်စားထသာကသ်။ူ peasant

ထတာင့် ကကိ  ၁၊ခွန်အားဗလကကံ့ခုိင်သည။်၂၊ကိုယလ်ကထ်ညာင်းညာသည။်၃၊တင်းမာထအာင်လုပ်သည။်၄၊ပစည္း်ဥစာ္ ကုံလံုသည။် stiff

ထတာင့်ကျဉ် န  အဆိပ်ပပင်းထသာ ပုရကွက်ကးီတစမ်ျို း။ pismire

ထတာင့်ခံ ကကိ  သတူစပ်ါး၏အလုိဆန္ဒသိုမ့လုိကပဲ် ရပ်တညထ်နသည။်ကကံ့ကကံ့ခံသည။် endure

ထတာင့်တ ကကိ  ထအာကထ်မ့ထစာင့်စားသည။်ထမျှာ်ထခါ်နှစသ်ကသ်ည။် longing

ထတာင့်တဲ့ န  ထကာကပဲ်သးီနံှများကို ဖျကစ်းီတတထ်သာ ထပါကဖ်တခူ်တစမ်ျို း။ caterpillar

ထတာင့်တင်း ကကိ  ၁၊ပစည္း်ဥစာ္၊ခွန်အားဗလနှင့်ပပည့်စုံသည။်၂၊ခုိင်မာသည။် robust

န stiff

ကကဝိိ stiffly

ထတာင့်တို ၁ ကကိ  အဝတက်ို အတိုဝတသ်ည။် wear

ထတာင့်တို၂ န ၁၊ အဝတက်ိုအတိုဝတသ်။ူ ၂၊ အနံကျဉ်းထသာအဝတအ်ထေည။် wear

ထတာင့်တို၃ န အရပ်ပုသ။ူ pudgy

ထတာင်း၁ န ၁၊ထပခာကပ်ပညဝ်င်ထသာအပခင်အတယွပ်မာဏ။ ၂၊ဝါး၊ နီှးစသညပ်ဖင်ရကလု်ပ်ထသာ ထေည့်စရာ။ basket

ထတာင်း၂ ကကိ request

ထတာင်းကျီ န  အဆိပ်ပပင်းထသာ ပုရကွက်ကးီတစမ်ျို း။ pismire

ထတာင်းခံ ကကိ request

ထတာင်းပခင်၁ ကကိ basket

ထတာင်းပခင်၂ န scale pan

ထတာင်းပခင်း န ၁၊ထပခာကပ်ပညဝ်င်ထသာအပခင်အတယွပ်မာဏ။ ၂၊ဝါး၊ နီှးစသညပ်ဖင်ရကလု်ပ်ထသာ ထေည့်စရာ။ scale pan

ထတာင်းစား ကကိ ထေမင်းဟင်းစညတ်ိုက့ိုထတာင်းရမ်းစားထသာက၍် အသကက်ိုရင်ှထစသည။် begging

ကကိ  ထေမင်း၊ ဟင်းစသညတ်ိုက့ိုထတာင်းသား၍အသကက်ိုထမွးသည။် begging

ထတာင်းဆုိ ကကိ demand

ထတာင်းတင် န spares

ထတာင်းတုံ န ထတာင်းတင်း၊ပပည၊်ခွက ်စထသာ ချင့်တယွရ်ာကိုပခုံ၍ထခါ်ထသာ စကားလံုး။ scale pan

ထတာင်းပန် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ပပုလုပ်ရန်ကိုလညး်ထကာင်း၊လွန်ကျူးမိထသာ်လညး်ထကာင်း ထလးထလးစားစားတရုိတထသထပပာသည။် apologise

ထတာင်လန်
ကကို း စဉ်

စဉ်

ထတာင်နှစလံု်းအကကားရှိ ညညီာထသာထပမပပင်ကျယ။်"ထတာင်ချို င် ထတာင်ဝှမ်း၊ထတာင်ခါးပန်းကို၊ပဖတသ်န်းထကျာ်
ထပမာက်"(ထရးှထံုေး)။ စဉ်

ဒီေထချာင်းကမ်းစပ်များတင်ွ တစထ်နရာမှတစထ်နရာသိ့ုခုန်ကာကျတစ်ားတတထ်သာ မျကလံု်းပပူးထသာ (ငါးဖျအံမျို းဝင်)ငါးငယ်
တစမ်ျို း။

periopthalmus 
koelreuteri စဉ်

လယလု်ပ်၊ယာခုတစ်ားသ။ူ"ထတာင်ယာခုတသ်၊ူဓါးမအပ်ုတိ့ုသည်"(ဒိေဋာ)။ စဉ်

ထတာင်သလူယ်
သမား စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထတာင့်ထတာင့် 
၁ အထတာင့်လုိက၊်အထတာင့်လုိက်(ပုိင်းပဖတသ်ည်)။ စဉ်

ထတာင့်ထတာင့် 
၂ ခုိင်ခုိင်မာမာ။ငမဲငမဲပမံပမံ။"ချပ်ဝတတ်န်ဆာကို၊ခုိင်မာထနာင်းထအာင်၊ထတာင့်ထတာင့်ဝတလ့ုိ်"(ထဒွေး)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

"ထပးပါ၊ကမ်းပါ"ဟထုပပာဆုိသည။် စဉ်

စဉ်

"ထပးပါ၊ကမ်းပါ"ဟထုပပာဆုိသည။် ၂၊အထကကး၊ အခွန်စသညကုိ်ထကာကယ်သူည။် စဉ်

တစပ်ပညဝ်င၊်နှစပ်ပညဝ်င်ပမာဏရှိထသာထတာင်းပဖင့် တစခု်ချင်းစပီခယတ်ယွဖ်လှယသ်ည။် "အမ်ိထပါ်အတင်ွး၊ ဘိုးဒေါထဘာင်မှာ၊ 
ချဉ်ထပါင်ဟင်းနှင့်၊ ခုချင်းထရာင်းရာ၊ ထတာင်းပခင်ထခါ်ထက" (ငှကဆ်င်ချီ)။ စဉ်

စပါး၊ဆန်စသညတ်ိ့ုကို ထတာင်းတင်းစသညတ်ိ့ုကိုထတာင်းတင်းစသညတ်ိ့ုတင်ွထေည၍် အနညး်အများပမာဏကိုသရိထအာင်လုပ်
သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထတာင်းစား
မှကစ်ား စဉ်

၁၊ထပးရန်ထလးထလးစားစား၊ အထရးတယထူပပာဆုိသည။် ၂၊ မိမိရသင့်ရထုိေကထ်သာအကျို းတစခု်ခုကိုရရှိနိူင်သညအ်ထကကာင်း
အထပခအထနပဖင့်ထပးရန်ထပပာသည။် စဉ်

ထရာင်းဝယရ်ာတင်ွအပုိထပးထသာ(သိ့ုမဟတု်)အပုိရထသာ အနညး်ငယမ်ျှထသာ အရာဝတ္ု ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ထတာင်းမှတ် ကကိ ထတာင်းခံသည။် ထပးရန်ထပပာသည။် request

ထတာင်းရမ်း ကကိ ထတာင်းခံသည။် request

ထတာင်းသိုး နဝိ ဆုိးထသာအနံရ့ထသာ။ သိုးဆိတက်ဲ့သိုအ့နံရ့ှိထသာ။ smelly

ကကိ မယဉ်ထကျး၊ ရုိင်းသည။် impolite

န ညစည်စပ်တပ်တထ်နသည။် dirty

တတ်

တတ် ကကိ ၁၊ဉာဏပ်ဖင့်ဆင်ပခင်၍သထဘာထပါကန်ားလညသ်ည။် ၂၊ ထဆာင်ရကွနုိ်င်စမ်ွး၊ ငပီးထပမာကနုိ်င်စမ်ွးရှိသည။် clever

တတက်ကျွေမ်း ကကိ တတသ်လိိမ္မာသည၊် ထလ့လာပွန်းတးီသည။် ဉာဏပ်ဖင့်ဆင်ပခင်၍ထသထဘာပါကန်ားလညသ်ည။် skill

တတစ်မ်ွး ကကိ ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွနုိ်င်ထသာကိုယစ်မ်ွး၊ဉာဏစ်မ်ွးရှိသည။် capability

ကကဝိိ မပီကလာပီကလာပဖင့်နားထထောင်ချင်စဖွယ ်ချစခ်င်ဖွယရ်ာအမူအယာပဖင့် အဆကမ်ပပတခ်ကျွေ၍ဲထပပာဆုိပပုမူလျက။် sway 

တတတ်တ် ကကိ prominently

တတနုိ်င် ကကိ ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွနုိ်င်ထသာကိုယစ်မ်ွး၊ဉာဏစ်မ်ွးရှိသည။် able

တတပွ်န် ကကိ တစခု်ခုထသာပညာရပ်တင်ွအထူေးတတသ်လိိမ္မာသည။်ထလ့လာပွန်းတးီသည။်တတထ်ပမာကက်ကျွေမ်းကျင်သည။် skill/study

တတထ်ပမာက် ကကိ တတသ်နိားလညသ်ည။် ထလ့လာပွန်းတးီသည။် complete

ကကိ တတက်ကျွေမ်းနားလညဟ်န်ထဆာင်သည။် charlatan

တတသ်ိ ကကိ သပိမင်နားလညသ်ည။် ဉာဏပ်ဖင့်ထတးွဆ၍သထဘာထပါကန်ားလညသ်ည။် perceptive

တတအ်ား ကကိ ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွနုိ်င်ထသာ ကိုယစ်မ်ွးဉာဏစ်မ်ွးရှိသည။် တတစ်မ်ွးသည။် capability

တပ်

တပ်၁ န fortification

တပ်၂ န military

တပ်၃ ကကိ name

တပ်ကပ် ကကဝိိ အထသအချာ၊တကိျစာွ။ exactly

တပ်ခင်း ကကိ စစတ်ပ်များကိုထနရာတကျပပင်ဆင်သည။် encamp

တပ်ထခါက၁် ကကိ surrender

တပ်ထခါက၂် န စစတ်ပ်ကိုပပန်လညနူ်တပ်ယသ်ည။် surrender

တပ်ခံ န ခုခံတိုကခုိ်ကရ်န်အတကွ ်ထေားခ့ဲထသာစစတ်ပ်။ fort 

တပ်ချ ကကိ စစတ်ပ်များအပန်းထပဖရပ်နားရန် ထနရာချသည။် စခန်းထထောကသ်ည။် encamp

တပ်ချီ ကကိ စစထ်ရးစစရ်ာအတကွ ်စစသ်ားများခရးီထွေကသ်ည။် march

တပ်ငငိ ကကိ စတိအ်ာရံုတင်ွ လွန်စာွတယွတ်ာသည။် attached

တပ်စခန်း န စစတ်ပ်များရှိရာအရပ်။ စစခ်ျရီာလမ်းခရးီတင်ွ တပ်များနားထနထလ့ရှိထသာအရပ်။ bivouac

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထတာင်းသိုး
ကကးီ၁ စဉ်

ထတာင်းသိုး
ကကးီ၂ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တတတ်တီတ်
တာ စဉ်

ထသထသချာချာ၊ ထေင်ထေင်ရာှးရာှး။ (ကကားသည၊် သသိည၊် ပမင်သည။်) "ရူပအင်ည၊ီ သသီည်မျကစ်၊ိ ပမင်ဘတိတ်တတ်" (ပဉ္
ဘတု်)။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

တတထ်ယာင်က
ား စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊အကာအရ။ံ "ဝင်းတပ်သာကို၊ထရာကပ်ါလီပငား၊ စမပမင်ထက၊ ပပင်တခံါးကို"(မုိး)။"သတံိုင်းသကံကို း၊ ထလးမျကနှ်ာမှာ၊ရစ်ကာ
ပတထ်က၊သတံပ်ထုိေးလ့ုိ"(ထကာ်)။ ၂၊ခံတပ်။ စဉ်

(ဆင်တပ်၊ ပမင်းတပ်၊ ရထေားတပ်၊၊စစတ်ပ်၊ ထလးတပ်၊ ထလှတပ်၊ကကညး်တပ်၊ ထရတပ်၊ ထပခသညး်သရူတဲပ်၊ ထလတပ်စသည်
တိ့ု၏)အဖ့ဲွအစညး် ။ စဉ်
၁၊အမညထ်ပးသည။် အပ်နှင်းသည။် "ဓမ္မဂထဝသီ  ´ ဟ ုအမညတ်ပ်သည်"။ ၂၊စွဲလမ်းသည။် ခင်တယွသ်ည။်ကပ်ငငိသည ်၃၊
(အပပစဒ်ေဏ်)ထပးသည။် "ရာွသကူကးီများသည ်သခုိူးထမာင်မန်းဦးအား ဒေဏထ်ငွငါးဆယက်ျပ်တပ်သည်"။ ၄၊
(ဆုိးရည်)ဆုိးသည။် "သကမင်္ဂန်းဆုိး၍ ဖန်ရညတ်ပ်သည်"။ ၅၊ ငမဲခုိင်ထစသည။် "မျကမှ်န်တပ်သည်"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ)လကထ်လျှာ့အရှံုးထပးသည။် အညံ့ခံသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

တပ်စွဲ ကကိ စစတ်ပ်ကိုအခုိင်အမာချတညထ်ေားသည။် encamp

တပ်စန်ွး ကကိ ၁၊ဆုိးရညစ်ွဲသည။် ၂၊စတိအ်ာရံုတင်ွ လွန်စာွတယွတ်ာသည။် enamour/attached

တပ်ဆင် ကကိ fix

တပ်ဆုတ် ကကိ စစတ်ပ်ကို ပပန်လညထ်နာကသ်ိုဆု့တသ်ည။် retreat

တပ်ထတာ်သား န ကကညး်တပ်၊ ထရတပ် ၊ ထလတပ်တင်ွပါထသာ နုိင်ငံထတာ်၏ ကာကယွထ်ရးတပ်ထပါင်းစ။ု army

န စစသ်ညထ်တာ်နှင့် တက ွလူစလူုထဝးအများအပပား။ troopers

တပ်တပ်၁ ကကဝိိ exact

တပ်တပ်၂ ကကဝိိ အနီးအပါးအရပ်။ တညထ်နရာအရပ် ၊ အထံေ။ locality

တပ်တပ်၃ ကကဝိိ ထသထသချာချာ။ အတအိကျ။ exactly

တပ်တင်ွး၁ န အမ်ိဝင်း ၊ ထကျာင်းဝင်း စသညတ်ိုက့ို ဝုိင်းပတထ်ေားထသာ အကာအရအံတင်ွး။ fortification

တပ်တင်ွး၂ န locality

တပ်ထိေန်း န စစသ်ညထ်တာ်များ၏ လုိကန်ာထစာင့်ထိေန်းမည့် ကျင့်ဝတထိ်ေန်းသမ်ိးဖုိရ့န် အတကွ ်စမံီရထသာ စစသ်ည။် military police

တပ်ထွေက၁် န စစတ်ပ်မှထွေကထ်သာ သ။ူ စစမ်ှုထေမ်းထဟာင်း။ march to battle

တပ်နယ် န စစတ်ပ်များတပ်ချထေားရာ နယထ်ပမ။ cantonment area

တပ်နှုတ် ကကိ စစတ်ပ်ကို ထနာကသ်ိုပ့ပန်၍ထွေကလ်ာထစသည။် retreat

တပ်နှစသ်က် ကကိ စွဲလမ်းစတိပ်ပင်းပပသည။် စတိအ်ားရံုတင်ွ လွန်ကစဲာွတယွတ်ာသည။် attached

တပ်ပင် န plant

တပ်ထပါင်းစု န servicewoman

တပ်ပျက် ကကိ စစတ်ပ်များတကွဲတပပား ငပိုကွဲသာွးသည။် disintegrate

တပ်ငပီး န စစမ်ှုထေမ်းထဆာင်ရာမှ ထွေကထ်ပပးသ။ူ deserting

တပ်ပပန် န စစတ်ိုကရ်ာမှ ပပန်လာသ။ူ demobilize

တပ်ထဖျာက် ကကိ disperse troops

တပ်ပဖန် ့ ကကိ စစထ်ရးစစရ်ာအတကွတ်ပ်များကို အနံှထ့ေား၍ ထနရာယသူည။် station

တပ်ဖဲွ ့ ကကိ စစသ်ားများကို စရံုုးတညထ်ထောင်သည။် squadron

တပ်မထတာ် န ကကညး်၊ ထရ၊ ထလတပ်တိုက့ို ထပါင်းဖဲွ ထ့ေားထသာထနပပညထ်တာ်၏ ကာကယွထ်ရးတပ်ထပါင်းစ။ု the army

တပ်မက် ကကိ နှစသ်က၊် စုံမက၊် စွဲလမ်းပခင်းပဖစသ်ည။် infatuate

တပ်ငမီ န စစတ်ပ်၏ ပုိင်နကန်ယထ်ပမ။ cantonment area

တပ်ပမုပ် ကကိ ရန်သတူို၏့ ဝုိင်းဝန်းတိုကခုိ်ကမ်ှုကို ခံရထသာထကကာင့် စစတ်ပ်များဖရုိဖရ ဲငပိုကွဲပျကစ်းီ ပပုန်းတးီသည။် extinct

တပ်ငမို ့ န စစတ်ပ်များစထုပါင်း၍ ခုိင်ခုိင်မာမာ ထအးချမ်းသာယာစာွတညရ်ှိထနထသာ တပ်နယ။် cantonment area

တပ်ရးီတပ်ရာ န တပ်နှင့်စပ်သမျှ အထရးကစိဆုိ္င်ရာကို ထဆာင်ရကွရ်သ။ူ commender

စဉ်

စဉ်

(လကန်က်)ငမဲပမံစာွထဆာင်ထေားထစသည။်"ကကးီသာွထသာထပပာင်းဇဝါတိ့ုကို တပ်ဆင်ငပီးလျှင်" (ထတာင်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

တပ်ထတာင်တာ
ဗုိလ်ထုေ စဉ်

ထစစ့ပ်ကျနစာွ ။ ၂။ ခုိင်မာတကိျစာွ (သသိည၊် ပမင်သည၊် ကကားသည်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စစတ်ပ်များထနရာအရပ် ။ စစတ်ပ်၏မိသားစု(ထနရာအရပ်) ။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပခံတပ်အပဖစစ်ိုကထ်သာ အပင်တစမ်ျို း။(ယင်းအပင်သည ်အသးီလံုးလံုးကမ်ွးသးီခန့် အခပတလုိ်ကသ်းီ၍ အထစးကို ပူထပါင်းမှုတ်
ကာ ကစားကကသည။်) စဉ်

ကကညး်တပ်၊ ထလတပ် ၊ ထရတပ် စသညအ်ထပါင်းတိ့ုကို ပခု၍ံ ထခါ်ထဝါ်ထသာအမည။် ၂။ ယင်းတိ့ုကို ထပါင်း၍ ဖ့ဲွထေားထသာ 
အသင်းအဖ့ဲွ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စစသ်ားများရပ်ရာွလူထုေအကကားတင်ွ ထရာဝင်ရုပ်ထဖျာကထ်နသည။် ၂။ တပ်အပဖစ ်ထပါ်လွင်စာွတစစ်တုစထ်ဝး မထနပဲ ပပန့်ကကဲ
ထနသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

တပ်သား န ရုိးရုိးစစသ်ား။ squad die

ကကဝိိ သင့်ထလျာ်ညညီတွစ်ာွ ။ စတိအ်လုိဆန္ဒအတိုင်း။ အလုိကအ်ထုိေက။် အထလျာကဘ်ာသာ။ suitable

တပ်အပ် ကကဝိိ အထသအချာ၊အထေင်အရာှး။ definitely

ကကဝိိ အတအိကျ ။ ထသချာကျနစာွ ။ တတိကိျကျ။ exactly

တတိ်

တတိ၁် ကကိ အသမံပမည။်အသမံရှိ။ငငိမ်ဆိတသ်ည။် quiet

တတိ၂် န ထနာင်အခါတင်ွ မညသ်ိုပ့ဖစလ်ာမည့်အထကကာင်းကို ကကို တင်၍ သထိစနုိင်ထသာ နိမိတ။် omen

တတိဆိ်တ် ကကိ ငငိမ်သကသ်ည။် ထအာ်သ ံ၊ ပမညသ် ံ၊ ဆူညသံ ံမရှိပဖစသ်ည။် ၂၊ သဉ်ုဖျင်းသည။် မစညမ်ကားပဖစသ်ည။် quiet

တတိတ်ဆိတ် ကကဝိိ တစစ်ုံတစခု်ထသာစကားကိုမျှ မထပပာမဆုိပဲ။ အသမံကကားထစပဲ။ ၂။ သတူစပ်ါးမသထိစပဲ ။ လျှို ဝှ့ကစ်ာွ။ secretly

တတိတ်တိ် ကကဝိိ တစစ်ုံတစခု်ထသာစကားကိုမျှ မထပပာမဆုိပဲ။ အသမံပပုပဲ။ silent

တတိတ်တိခုိ်း ကကဝိိ အပခားသတူစပ်ါးမသမိပမင်ရထအာင် သိုသပ်ိစာွ။ သတူစပ်ါးမထတွ မ့ပမင်ထစပဲ။ unseen

တတိတ်ကခ်တ် ကကဝိိ မျကစ်ကိို ထမှး၍ မျကထ်တာင်ကို ဆကက်ာဆကက်ာ ခတလ်ျက။် ထပကလကထ်ပကလက ်ပပုလျက။်

တတိတ်တိပု်န်း ကကဝိိ သတူစပ်ါးမကကားသထိအာင်။ တိုးတိုးတတိတ်တိ။် quietly

တတိတ်တိမုိ်က် ကကဝိိ အလွန်မုိကထ်မှာင်လျက။် dark

တတ္ိိ န ဗုဒေ္ဓပမတစ်ာွ၏အယမှူတစပ်ါးထသာအယရူှိသ။ူ အယမှူားထသာသ။ူ infidel

တတ္ိုံ န အတတိနိ်မိတ၊် အမိပ်မကစ်သညတ်ို၏့ အထကာင်းအဆုိး၊ ထပါင်းနှစမ်ျို းတို၏့ အကျို းအပပစက်ို ထဟာထသာကျမ်း။ foretell

တတု်

တတု၁် ကကိ excavation

တတု၂် ကကိ

တတု၃် နဝိ ဖံွထွ့ေားဆူငဖိုးထသာ။ ဝထသာ။ fat 

တတု၄် န staves

တတုက်မာရညှ် န အထဖျာ်ရညတ်စမ်ျို း။ beverage

တတုဆဲွ် ကကိ ထဆာင့်၍ ဆဲွငင်သည။် haul

ကကဝိိ ထဒေါသတကကးီ အကကမ်းပတမ်းပပုလုပ်လျက။် violently

တတုတ်တု၁် ကကဝိိ အလွန်အ့လွန်၊ အလွန်အမင်း။ အထူေးပုိမုိလွန်ကစဲာွ။ excessively

တတုတ်တု၂် ကကဝိိ လံုးဝ။ လံုးလံုး။ diametrically

နဝိ ဝငဖိုးထတာင့်တင်းထသာ။ stout

တတုတ်တုဝ်ဝ နဝိ ဝငဖိုးထတာင့်တင်းထသာကိုယရ်ှိထသာ။ stout

တတုတ်တုပ်င်း နဝိ လံုးဝနားကကားသည ်မဟတုထ်သာ။ deaf

နဝိ အလွန်မညး်နကထ်သာ အသားအထရာင်ရှိထသာ။ Pitch-black

စဉ်

တပ်သားဝပ်
သား စဉ်

စဉ်

တပ်အပ်ထသချ
ာ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(move one’s eyelashes) 
in a fluttering manner စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဆညရုိ်း၊ ဆညထ်ပါင်) တးူဖ့ုိထေားသည။် စဉ်

(ထေမင်း)စားသည။် ၂။ ထသာကသ်ည။် ၃။ သာွးသည။်၄။ ထပပးသည။် ၅။ (ကထလာ်) ဆဲသည်။ ၆။ မိမိဖကသ်ိ့ုပါထအာင ်တအား
ထဆာင့်ဆဲွသည။်

eat/drink/go/run/
revile/tug စဉ်

စဉ်

(လကန်ကအ်ပဖစ ်ကိုင်ထဆာင်ထသာ) သစသ်ားထချာင်း၊ ဝါးလံုး၊ လှင်ကန်၊ ကကမ်ိလံုးစသည ်။ ထတာင်ထဝှး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

တတုတ်စခ်ျက်
ဓါးတစခ်ျက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

တတုတ်တု်
တကတ်က် စဉ်

စဉ်

စဉ်

တတုတ်တု်
မညး် စဉ်



.

တတုတ်တုမဲွ် ကကိ ဘာမျှမရှိထလာကထ်အာင် မဲွပပာသည။် ခကျွေတခ်ျုံကျသည။် impoverish

တတုတ်တုသ်ီ ကကဝိိ ကကရံာမရ လကမ်ှိုင်ချလျက။် despair

တတုန်ာ န နွားတို၏့ထနာကဖ်ကထ်ပခထထောက ်တစခ်ျကတ်စခ်ျက ်ဒေရတွဆဲွ်တိုကထ်သာ ထရာဂါ။ disease

တတုပ်င် န ဒီေထချာင်း ဆားငန်ထရမီှရာ တင်ွ ထပါကတ်တထ်သာ အပင်တစမ်ျို း။ plant

ကကဝိိ အကကင်းအကျန်မရှိထသာအားပဖင့်  ။ အချင်းခပ်သမ်ိး။ လံုးဝဉဿံု။ eradicate

တတုသ်ား န bud

တတုသ်မုီတသ်ီ ကကဝိိ အပင်အပန်းအနံွအတာခံလျက။် painstaking

တပ်ု၁ ကကိ ကကို းစသညပ်ဖင့် ဖဲွ ခ့ျညသ်ည။် tie

တပ်ု၂ ကကိ ရုိထသထလးစားသည။် ညတွတ်ာွးခယသည။် အရုိအထသပပုသည။် respect

တပ်ု၃ ကကိ crook

တပ်ုကွ ကကိ ရုိထသထလးစားသည။် ညတွတ်ာွးခယသည။် အရုိအထသပပုသည။် respect

တပု္ပါ၁ န တရူယိာတစမ်ျို း။ instrument

တပု္ပါ၂ န မီးယမ်းထတာင့်ပဖင့် ပစရ်ထသာ လကန်ကတ်စမ်ျို း။ arms

တပု္ပါစား န လကထ်ပခစသညတ်ိုတ့ပဖညး်ပဖညး် အနာစား၍ ထဆွးပမည့်တို၍ သာွးထသာ အနာတစမ်ျို း။ sore

တပု္ပါနာ န လကထ်ပခစသညတ်ိုတ့ပဖညး်ပဖညး် အနာစား၍ ထဆွးပမည့်တို၍ သာွးထသာ အနာတစမ်ျို း။ sore

တပ်ုဝပ် ကကိ ရုိထသထလးစားသည။် ညတွတ်ာွးခယသည။် အရုိအထသပပုသည။် respect

တံ

တံ န အထချာင်းငယပ်ပုလုပ်ထေားထသာ အရာ။ rod

တကံဲ န အမီှ။ ထနာကမီှ်။ ၂။ ပလ္လ င်၌ လှပတင့်တယထ်စရန် စရီင်ပပုလုပ်ထေားထသာ ထနာကမီှ်တန်ဆာတစမ်ျို း။ ornamental

တခံါး န ပိတ၍် ဖွင့်၍ ထရထအာင် ပျဉ်ချပ်ပဖင့် ပပုလုပ်တပ်ဆင်ထေားထသာ ဝင်ထွေကစ်ရာ အထပါက။် door

တခံါးကျင် န တခံါးကိုငမဲထအာင် ပိတထ်ေားရထသာ တတုထ်ခါင်း။ bolt

ကကဝိိ အတားအဆီး၊ အပိတအ်ပင်။ အဟန်အ့တားမရှိပဲ။ ဝင်လွယ၊် ထွေကလွ်ယလ်ျက။် ingress

တခံါးရကွ် န တခံါး၌တပ်ဆင်ထေားထသာ ပျဉ်ချပ်ပပား။ leaf of door

တခွံန် န pennant

တခွံန်စိုက် ကကိ စမ်ွးရညသ်တ္တ ယိဉ်ှငပိုင်ရန် ဖိတထ်ခါ်သည။် championship

တခွံန်တိုင် န ဘရုား၊ ထကျာင်းကန် အနီးတိုတ့င်ွ တခွံန်ရညှဆဲွ်၍ တင်ထေားထသာတိုင်။ flagstaff

တခွံန်ရမား ကကိ pennant

တခွံန်လံုး န အဝတက်ို ခပ်ရညှရ်ညှအ်လံုးလုပ်ထေားထသာ တခွံန်။ cylindrical pennant

တစံးူဝါး န လူထသထကာင်ကို မီးရှို သ့ငဂိုဟရ်ာတင်ွ ပွထအာင်ရထွအာင်ထုိေးထပးထသာ ခကျွေန်ထသာဝါးလံုး။ bamboo

တစံကစ်န်ွး န အမုိး၏ ထအာကဖ်ကအ်နားစန်ွး။ eaves

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တဿုရ
ခပ်သမ်ိး စဉ်

မူလကိုယထ်ေညမှ် ပွားထွေကလ်ာထသာ (သစပ်င်) အတက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဒူေးဆစက်ို) ထခါကခ်ျို းသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တခံါးမဟဓိါးမ
ဟိ စဉ်

စဉ်

အဝတက်ို အလံကဲ့သိ့ု လွင့်ထူေထေားရထသာ အရာ(တခွံန်အလံုး၊ အပပားဟ၍ူလညး်ရှိသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

တခွံန် ကိုတိုင်တင်ွ လမင့်ထူေသည။် ၂။ (ဥပစာ) န-တ-စ ထသာ အက္ခရာတိ့ု၏အထေကတ်င်ွ အသတ်(န်-တ်) လက္ခဏာထရး
သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

တစံကရ်ီ န တစံကင်မိတမှ် ကျထသာထရ။ eaves

တစံတု် န သား၊ ငါးကိုမီးကင်ရန် ထုိေးလျှို ရထသာ အထချာင်းအတ။ံ skewer

တဆိံပ် န stamp

တဆိံပ်တုံး န တဆိံပ်ရုိကနိှ်ပ်ရန် ထုေထွေင်းထေားထသာ သတ္တ ု၊ထရာ်ဘာစသည။် seal

တဆုိံး န present

တထံဇာင် န adze

တတံား န ပမစ၊်ထချာင်းနိမ့်ချို င့်ရာတိုက့ို ပဖတထ်ကျာ်၍သာွးနုိင်ထစရန် တစဖ်ကနှ်င့်တစဖ်ကစ်ပ်မိထအာင် ပပုလုပ်ထေားထသာအရာ။လမ်း။ bridge

တထံတာင် န elbow

တထံတာင်ဆစ် န တထံတာင်တင်ွ ထကွ ၍့ထကာက၍်ရထသာ အဆစထ်နရာ။ elbow joint

တတံိုင်း န အတု၊်ထကျာက၊်အဂမင်္ဂထတတိုပ့ဖင့် ပပုလုပ်ဆီးကန ့ထ်ေားထသာ အကာအရ။ံ wall

တပံက၁် န aril

တပံက၂် န cloak

တရံှုးဝါး န လူထသထကာင်ကို မီးရှို သ့ငဂိုဟရ်ာတင်ွ ပွထအာင်ရထွအာင်ထုိေးထပးထသာ ခကျွေန်ထသာဝါးလံုး။ bamboo

တရံင်ှ န ပမင့်မားမတထ်စာကထ်သာ ထတာင်၏ ကမ်းပါးပပတ၊်ထချာက၏်နံပါးအရပ်။ထရတသင်ွသင်ွ စးီဆင်းထနထသာထချာကက်မ်းပါး။ precipice

တရံင်ှထစာင်း န အလွန ့အ်လွန်ပမင့်မားမတထ်စာကထ်သာ ထတာင်ကမ်းပါးပပတ။် funicular

တရံင်ှစန်ွး န ပမင့်မားထသာ ထတာင်ကမ်းပါးပပတမှ် အပပင်သို ့အစန်ွးထုိေးထွေကထ်နထသာ အရာ။ scarp

တထံလာင် န ထရပပင်၌ အလယတ်င်ွ ချို င့်၍ ရစလ်ညထ်နထသာ ထရဝဲတစမ်ျို း။ whirlpool

တံ့တံ့ ကကဝိိ resolutely

ကကဝိိ ကကံ့ကကံ့ခုိင်ငမဲ ရပ်တညလ်ျှက။် resolutely

တန်

တန်၁ ကကိ prohibit

တန်၂ ကကိ ထဈးနှံုးချို သာသည။်သကသ်ာထချာင်ချသိည။်ထဈးအလွန်သကသ်ာသည။် cheap

တန်၃ ကကိ suitable

တန်ထကကး န တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပစည္း်ထရာင်းဝယရ်န် သတမှ်တထ်ေားထသာ တန်ဖုိးထငွ။ price

တန်ခူး န Dagu

တန်ခုိး န power

တန်ဆာ န cloth

တန်ဆာပလာ န ဝတစ်ားဆင်ယင်စရာ။တတု၊်ဓါး၊ထသနတ၊်လံှ၊ထလး၊ပမား၊အထပမာက၊်စားနပ်ရကိ္ခာ၊အသုံးအထဆာင်စသည။် tool

တန်ထဆာင် န flame

စဉ်

စဉ်

ထရမ၊ထငွ၊ဒေဂမင်္ဂါး၊သစသ်ား၊စက္က ၊ချပ်ိ စသညတ်ိ့ုတင်ွ ခပ်နိှပ်၍ပါထသာ အစိုးရအာဏာပါသည့် အမှတအ်သား။ထရမ၊ထငွစသညတ်ိ့ုတင်ွ 
တဆိံပ်အက္ခရာ ခပ်နိှပ်ထပးအပ်ထသာ ဘွ့ဲအမည။်အသင်း၊အဖ့ဲွ၊ရံုး၊ထကျာင်းစသညတ်ိ့ု၏အမှတအ်သား။စွဲငမဲမှတသ်ားထေားပခင်း။
နှလံုးမူပခင်း။"နားဝယတ်ပ်တပ်၊တဆိံပ်ခတသ်ိ့ု"(ထောနု)။ စဉ်

စဉ်

မိမိအလုိသိ့ု ပါထစရန်ထပးထသာလကထ်ဆာင်။ "မဖွယမ်ရာ၊မိန်းမယတုတ်ိ့ု၊ သပပာတဆုိံး၊ ထုိေးရန်ပီးခါ"(ထကာ်)။ စဉ်

အရုိးတရံညှ၍် လံုးထွေင်းထလှပပုလုပ်ရာ၌ ပဲခွပ်ကကးီတစမ်ျို း။တစံညး်။ "စးူထဆာကတ်ရပါ၊တထံဇာင်ထလာင်ပူ၊သမံှိုကစ၊မကျန်
ရထအာင်"(ထွေန်းတိ)။ စဉ်

စဉ်

လကထ်မာင်းနှင့်(လကဖ်န်)လကဖ်ျဆံကရ်ာ ထအာကဖ်ကအ်ရပ်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

(သရကသ်းီ)အသီးတင်ွ အထစနှ့င့်အသားကကားရှိ အထစအ့ပ်ုအခံွ။ စဉ်

လညမှ်ခါးအထိေ ခန္ဓာကိုယက်ို ရစပ်တပ်ခုရံုံနုိင်ထသာ အဝတ။်ပခုရံုံစရာ။"ဗူးပွင့်ရ ံပမတပံကက်ို၊ရမတပ်ါဘထိလ"(မုိး)။"မုတပု်တးီ
ဒေါလီ၊ ထရမအကျက၊ထေပိန်တပံက်"(ပဋာ)။"တပံကပ်ခုံ-လံုပါယင့်၊ထကျာကတ်န်းစီ-ညပီါယင့်"(ပန်းဝှက်)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခုိင်ငမဲစာွရပ်တညလ်ျှက။်ကကံ့ကကံ့တညတ်ည။်"တံ့တံ့တညတ်ည၊်ခုိင်ငမဲထစရန်၊စတိဝ်ယက်က၍ံ"(ထရးှထံုေး)။ စဉ်

တံ့တံ့တည်
တည် စဉ်

ထတာ်ငပီ၊တန်ငပီ'ဟ ုတားပမစသ်ည။်ထရှ့ကိုဆကလ်က၍် ထဆာင်ရကွပ်ခင်းမရှိ။ရပ်နားသည။်"တန်ပါတထချ၊ထလျှာကမ်ထနနှင့်"(ထော
နု)။ စဉ်

စဉ်

 အတိုင်းအဆ၊အရညအ်ချင်းစသညတ်ိ့ုနှင့် သင့်ထလျာ်သည။်ထုိေကသ်ည။်တသူည။်မျှသည။်"ကိုယနှ်င့်မတန်၊မင်းပဖစ်
ကကသံည်"(တထဘာင်)။"ပတ္တပမား မျကရ်င်ှ၊ထရာင်ထေင်ထေင်ကို၊လကတ်င်ွစပ်ွမူ၊တန်ထသာသအူား၊မင်းမူပါထစ၊မိန့်ထတာ်ထတွ
ပဖင့်"(ထရးှထံုေး)။"အိုးတန်တန်ခပ်၊ပပည့်ကျင့်ဝတ်"(ပံု)။ စဉ်

စဉ်

ပမန်မာတစဆ်ယ့်နှစလ်တင်ွ အစဆံုးထသာလ,၏ အမည။် စဉ်

ဘန်ုး။ထေကပ်မကထ်သာ အစမ်ွး။အများနှင့်မတ ူထူေးပခားထသာအရညအ်ချင်း။အစမ်ွး။သတ္ိတ။"ဘန်ုးတန်ခုိးအာနုထဘာ်နှင့် ပပည့်စုံ
ထတာ်မူထသာ အရင်ှမင်းကကးီ"(ရခုိင်ထဟာင်း)။ စဉ်

တင့်တယလှ်ပထအာင် ပပုပပင်စရာ အဝတအ်စား၊ပစည္း်၊ကရိယိာ စသည။်အဆင်အယင်။"ဆင်ယင်စရာ၊ဝတတ်န်ဆာ
ပဖင့်"(ပန်း)။လူထယာကျာ်း၊တရိစိ္ဆာန်တိ့ု၏ အဖုိအဂမင်္ဂါဇာတ။်"ထဒေဝန်းနပါတ ်ဌာနာလူထပါင်းတစရ်ာကို တန်ဆာသမ်ိးငပီးမှ ထမာ်
လိပ်အစိ့ုမှာ ပဖည့်ထတာ်မူသည်"(မဟာထံုေး)။ စဉ်

စဉ်

ဆီမီး။"ဆီမီးတန်ထဆာင်၊များထပမာင်ထီေးကကးီပျင်၍"(ဥဂ္ဂါပျံ)။ စဉ်



.

န တန်ထဆာင်မုန်းလပပည့်ထနတ့င်ွပပုလုပ်ထသာ မီးထွေန်းပဲွ။

န Dazaunmon

တန်ထဆာင်း န အာရံုပပုရန်နှင့် ဘရုားဝတပ်ပုရန်ထဆာကလု်ပ်ထေားထသာ အထဆာကအ်အုံ။ fane

တန်ထတာ် ကကဝိိ သင့်တင့်ရံုမျှ။ fit

တန်ပါတထချ စညး် exactness

တန်ပပန်ပစ် န မထကာင်းထသာ အကကအံစညပ်ပုထသာသကူို ပပန်၍ထိေခုိကထ်စသည။်ပပန်လှန်ပပုလုပ်သည။် inretribution

တန်ဖုိး န တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပစည္း်ထရာင်းဝယရ်န် သတမှ်တထ်ေားထသာ တန်ဖုိးထငွ။ price

တန်ဖုိးထေား ကကိ အထလးထေား၍ အထူေးနှစသ်ကက်ကညည်ို သည။် admiring

န လုပ်အားအတကွ ်သင့်ထတာ်သလုိထပးရထသာ အခထကကးထငွ။ wages

တန်ရာတန်ရာ ကကဝိိ equitable price

တန်ရံု ကကဝိိ မယတုမ်လွန် သင့်ထတာ်ရံုမျှ။အထတာ်အသင့်။ in a sort

တန်လှချ၁ီ ကကိ preponderate

တန်လှချ၂ီ န preponderate

တန္တ န thief/robber

တန္တဗုိလ် န hero

တန္တ န custom

တန ့် ကကိ halt

တန ့ရ်ပ် ကကိ ထရွ ထ့လျာသာွးထနရာမှ ရပ်ဆုိင်းသာွးသည။် suspend

တန ့ဟ်သုိ န ထခတ္တ ရပ်နားရန်၊ရပ်တန ့ရ်န်ထပပာထသာစကား။ stop

တန်း၁ ကကိ suspend

တန်း၂ န prison

တန်း၃ န ကကို းတန်း၊ကကမ်ိတန်းများသဖွယ ်သယွတ်န်းထေားထသာ အရာ။ဆုိင်တန်း၊အမ်ိတန်းများကဲ့သို ့အစဉ်တန်းထနထသာ အရာ။ tight rope

န baby

တန်းခါး န door

တန်းခွန် န pennant

တန်းစိ့ ကကိ မပုိမထလျာ့။ညမီျှသည။်အပုိအလုိမရှိပဖစသ်ည။် equally

ကကိ မပုိမထလျာ့။အညအီမျှပဖစသ်ည။်အပုိအလုိမရှိပဖစသ်ည။် equally

ကကိ ပပည့်ပပည့်စုံစုံ။လစဟ်င်းပခင်းမရှိ။ sufficient

တန်ထဆာင်တိုင်
ပဲွ

lighting festival of 
Dazaunmon စဉ်

တန်ထဆာင်မုန်း
လ ပမန်မာတစဆ်ယ့်နှစလ်တင်ွ ရစှလ်ထပမာကပ်ဖစထ်သာ လ,၏အမည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

မိမိထေင်ပမင်ယဆူချကက်ို အတအိကျသ၍ိ ထပပာလုိရာတင်ွ ဝါကျထရှ့မှထေည့်၍သုံးထသာစကား။"ဒေသဂီရ၊ိသူ့ဇာတကိို၊ သပိါတုံ၍၊
တန်ပါတထချ၊ထလျှာကမ်ထနနှင့်"(ရာမ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တန်ရာတန်
ထကကး စဉ်

သင့်ထလျာ်ထသာ အခထကကးထငွ။ထုိေကတ်န်သည့် အထလျာက။်တန်ဖုိးအထလျာက။်(အဖုိးအခ) စဉ်

စဉ်

တန်ခုိးအစမ်ွးသတ္ိတနညး်သည့်(လကဖ့ဲွ်)ကို အစမ်ွးသတ္ိတထေကပ်မကထ်အာင် မန္တာန်ပဖင့်စတု၍် ပပုလုပ်သည။်"လကဖ်ျားပံုမျှ၊ထေိုးငပီး
တုံမှ၊ဥုတံန်လှဟ၊ုဧရာလကဖ့ဲွ်၊မဝတရံု်လညး်၊တလံုးဆဲွလ့ုိ"(ထကာ်)။ စဉ်

တန်ခုိးအစမ်ွးသတ္ိတနညး်ထနသည့်(လကဖ့ဲွ်)ကိုအစွမ်းသတ္ိတထေကပ်မကထ်အာင် ဥုခံံမန္တာန်ပဖင့်စတ်ု၍ ပပုလုပ်ပခင်း။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

လူဆုိး၊သခုိူး၊ဓါးပပ၊"ဗဟတူန္တ၊ဓါးမရတိ့ု၊သတက်ကထထောင်းထုေယ၍ူ"(ဗမာချီ)။"ထရမ၊ထငွများနှင့်၊ခုိးသားတန္တ၊အစားဝ၍၊ဓါးပပမုဒိေမ်း၊
ရင်ှးရင်ှးပပတထ်က၊ကင်းလွတင်ငိမ်းလ့ုိ"(ပဒုေမ)။"အထနာကထ်တာင်က၊ခုိးသတူန္တထပါအံ့(ပါရာ)။ စဉ်

လူဆုိး၊သခုိူး၊ဓါးပပတိ့ုကို နိှမ်နှင်းထသာ သရူထဲကာင်း။"သခုိူးကို တန္တထခါင်းရတိထ်တ"(ပံု)။"သခုိူးတိ့ုကို- တန္တဗုိလ်၊ထခါင်းကို
ရတိပ်ဖတ်-သတလ်တ့္ံတ"(တထဘာင်)။(မှတခ်ျက်-စန္ဒဝိဇယရာဇာ မင်းမပဖစမီ် သခုိူး၊ဓါးပပတိ့ုကို အငုတပ်ါမကျန်နိှမ်နှင်း
ထသာထကကာင့် ဘရုင်မင်းပမတထံ်ေ စစမှ်ူးထေမ်းထစ၍ 'တန္တဗုိလ်မင်း'ဟထူသာ ဘွ့ဲထူေးကို ချးီပမှင့်ပခင်းခံခ့ဲရသည။်) စဉ်

ဓထလ့ထံုေးစ။ံပပုငမဲပဖစင်မဲပဖစထ်သာ သထဘာ။"ဥပမာတန္တ -ထံုေးတမ်းပပု၍"(ရခုိင်ထဟာင်း)။ စဉ်

ရပ်နားသည။်ရပ်ဆုိင်းသည။်"ကျာကျာလူသ၊ံထခါ်သကံကားဘ၊ိတန့်မီှနာခံ"(ထရးှထံုေး)။"မဟာရကု္ခ၊ငပိုင်ထညာင်ပင်ကို၊ပမင်ကာလ၌၊
တန့်ထေပန်းထပဖ၊ထနထတာမညဟ်ု"(ပန်း)။"သာွးကကထလထပမာက၊်သငပပီင်ကို၊ခုိဝင်ထရာကထ်က၊တစထ်ယာကတ်န့်ကက"။"လူထမျာက်
ခုိးသား၊ဇာကိုလားလိမ့်၊တန့်လားဟာလူ၊မယထူလ လင့်"(ကင်းမထဟာ်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထရှ့မတိုးထနာကမ်ဆုတပဲ် တန့်ရပ်ထနသည။်မငပီးမပပတ ်တပုိင်းတစပဖစထ်နသည။်"ပစည္း်မစုံလ့ုိ အလုပမ်လုပ်ရ၊တန်းနထီရ"။မထကွ့
မထကာက ်ထပဖာင့်စင်းသည။်"လကည်ှို းပုိင်တန်းနီထရ"။ တထပဖာင့်တည်းထရးှရှုသည။်"အမ်ိကိုမလာပဲ အရကဆ်ိုင်ကိုတန်းလ့ုိ ဝင်
လားခထရ"။ကကို းစထသာ ရညှသ်ယွထ်သာအရာတိ့ုကို အလျားလုိကဆ်န့်သည။်ထရှ့ထနာကစ်ဉ်၍လညး်ထကာင်း၊ ထဘးချင်း
ကပ်၍လညး်ထကာင်း၊အလျားလုိကတ်ညထ်ေားသည။်အစဉ်တန်းလျကခ်ျသည။်"သင်ထဗဒေင်ကို၊နှုတတ်ကွရ်ရွ၊ွပုရပုိက ်ထပါ်မှာ၊
အသာတန်းပျာ၊ဂဏန်းချလျက၊်တကွထ်ေတုံဘိ"(နာရဒေ)။မနိမ့်မပမင့် တထပပးညရီှိသည။်"ပခံတိုင်စိုကထ်တပုိင်(မနိမ့်မပမင့်)တန်းနီ
ထရ"။မပုိမထလျာ့ ညမီျှသည။်"ငါးတစသ်ိုကက် တန်းနီထရ"။ထတာကထ်လျှာကထ်ပပးသည။်"အမ်ိကိုငပီးစာွ တန်းပါထရ"။ စဉ်

အပပစဒ်ေဏထ်ရာကထ်သာသတူိ့ုကိုချုပ်ထေားထသာ အခန်း။အပပစဒ်ေဏထ်ရာကထ်သာသတူိ့ုကို စစထ်ဆးဆဲခဏ ချုပ်ထေားထသာ
ထနရာ။"ထထောင်တန်းဂါရာ၊တည ည့်တာကို၊သုံးလီသုံးထေပ်၊ထန့တိုင်းရပ်လျက်"(ကင်းရလီား)။ စဉ်

စဉ်

တန်းကိုင်တတ်
ထသျှ

ရပ်တာွး၍ မသာွးတတထ်သးမီ အမီှတစခု်ခုကို(တန်းကို)ကိုင်၍ မတတ်တရ်ပ်ရံုမျှပဖစထ်သာ ခထလး။"မလှမ်းနုိင်ထက၊တန်းကိုင်
တတနှ်င့်၊ရပ်တတက်ပင်"(ထကာ်)။ စဉ်

ပိတ၍် ဖွင့်၍ ထရထအာင် ပျဉ်ချပ်ပဖင့် ပပုလုပ်တပ်ဆင်ထေားထသာ ဝင်ထွေကစ်ရာ အထပါက။်"ထနအမ်ိထဆာင်မှာ၊ထတာင်တန်းခါးက၊
ဆင်းသာွးထလ လ့ုိ၊အမညရ်ာှကာ၊ရခီပ်ထယာင်ထလ၊ထဆာင်တုံပငားလျှက်"(ပဋာ)။ စဉ်

အဝတက်ို အလံကဲ့သိ့ု လွင့်ထူေထေားရထသာ အရာ(တခွံန်အလံုး၊ အပပားဟ၍ူလညး်ရှိသည။်) "တန်းခွန်လှပ်လှပ်၊လီသတွသ်တွန်န့်၊
စရပ်ထကသာယာ၊ကျးီပဖူရာွ၊ဇာမှာလဲထမာင်ရ့ုိ"(ကျးီပဖူ)။ စဉ်

စဉ်

တန်းစိ့ ဘက်
စိ့ ၁ စဉ်

တန်းစိ့ ဘက်
စိ့ ၂ စဉ်
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တန်းစီ ကကိ တစထ်ယာကထ်နာကမှ် တစထ်ယာကထ်စာင့်ရပ်ထနသည။် queue

တန်းစယွ် န lawnmower

တန်းဆစ် န ထရစပ်တင်ွထပါကထ်သာ ရုိးတအံပွူ ပမကပ်င်တစမ်ျို း။ weed

တန်းဆစသ်းီ န အသးီလံုးလံုး အသးီတင်ွ အထမွးလုိအဆူးလုိ ထေထနသည့် ဟင်းချကစ်ားရထသာ နွယပ်င်အသးီတစမ်ျို း။ vine

တန်းထဆာက် န မျကနှ်ာပပင်တင်ွအသာွးစပ်ိစပ်ိကထလးထဖာ်ထေားထသာ သတံိုကက်ရိယိာ။တစံဉ်း။ lawnmower

တန်းဆိပ် န မျကနှ်ာထပါ်တင်ွ ညို မညး်ထသာ အကကွအ်ထပပာကထ်ပါ်သည့် အနာတစမ်ျို း။တင်းတပ်ိ။ curtain

တန်းညှိ ကကိ တန်းစရီာတင်ွ တစထ်ယာကနှ်င့်တစထ်ယာက ်မနီးမထဝး တထပပးတညး်ညထီအာင်လုပ်ထပးသည။် rank

တန်းတူ ကကိ coequal

န acrobat

တန်းတင် န waterfall

တန်းထတာက် န တစံကင်မိတထ်ကကာင်းထအာကတ်င်ွ ထရခံရန်သယွတ်န်းထေားသည့်အရာ။ထရသထယာက။် rainwater

တန်းထတာင် န elbow

န တထံတာင်တင်ွ ထကွ ၍့ထကာက၍်ရထသာ အဆစထ်နရာ။ Elbow-joint

တန်းတမ်ိ ကကိ complacently

တန်းတန်း ကကဝိိ ထပဖာင့်ထပဖာင့်တန်းတန်း။ straight

တန်းထေား န bridge

တန်းထထောက် န buttress

တန်းထီွေး န ခံတင်ွးမှ စမ့်ိထွေကထ်သာ အရည။်တထံတးွ။ spittle

တန်းပျကသ်းီ န အသးီလံုးလံုး အသးီတင်ွ အထမွးလုိအဆူးလုိ ထေထနသည့် ဟင်းချကစ်ားရထသာ နွယပ်င်အသးီတစမ်ျို း။ vine

တန်းပျင်း၁ န loggia

တန်းပျင်း၂ န loggia

တန်းထပဖာင့် ကကဝိိ မထကာကမ်ထကွ  ့ထပဖာင့်ထပဖာင့်တန်းတန်း။ straight

တန်းရူးဝါး န လူထသထကာင်ကို မီးရှို သ့ငဂိုဟရ်ာတင်ွ ပွထအာင်ရထွအာင်ထုိေးထပးထသာ ခကျွေန်ထသာဝါးလံုး။ bamboo

တန်းထရာှက် န တစံကင်မိတထ်ကကာင်းထအာကတ်င်ွ ထရခံရန်သယွတ်န်းထေားသည့်အရာ။ထရသထယာက။် none

တန်းလယား န လူများထနရန် အလျားရညှထ်ဆာကလု်ပ်ထေားထသာ အထဆာကအ်အုံ။ထနာကမီှ်တယွနှ်င့် လကတ်န်းပါထသာ ကလုားထုိေင်ရညှ။် chair

ကကဝိိ အရပ်အနားမရှိပဲ။တဆကတ်ညး်။ထတာကထ်လျှာက။် ceaseless

ကကဝိိ undone

တန်းလန်း၁ ကကဝိိ undone

တန်းလန်း၂ ကကဝိိ undone

စဉ်

ပမကပ်င်၊ထကာကပ်င်ရတိပ်ဖတရ်န် အသာွးထကာကထ်ေားထသာ သကံရိယိာ။"ပမကရ်တိတ်န်းစယွ၊်သားထရလွန်ကကို း၊ထေမ်းပုိး
လကရုိ်က၊်မီးတိုကမီ်းခတ၊်မချန်လမတပဲ်"(ဆဒေ္ဒန်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပညာအရညအ်ချင်းစသည ်အနိမ့်အပမင့်၊အရညအ်ထသးွ၊စမ်ွးအင်၊ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွနုိ်င်ထသာ ကိုယစ်မ်ွးဉာဏစ်မ်ွးချင်း တညူီ
သည။်"ကိုယန်န့်တန်းတ၊ူရယွတ်မူရာှး"(ပံု)။ စဉ်

တန်းတက်
သမား

တန်းထပါ်တင်ွတက၍် ကကျွေမ်းစိုကပ်ပပခင်း၊ခုန်၍ကပပပခင်း၊ယင်းကဲ့သိ့ု အမျို းမျို းပပတတထ်သာ ကကျွေမ်းဘားသမား။"ကကျွေမ်းထုိေးတန်း
တက၊်လူများရင်ှတိ့ု၊အထေင်ခတထ်အာင်၊မျကလှ်ည့်လကလှ်ည့်"(ပဒုေမ္မ)။ စဉ်

ထတာင်ကမ်းပါးယမှံ အရှိန်အဟန်ုပဖင့် တဟန်ုထုိေး ဦးထစာကက်ျ ထရစးီဆင်းရာအရပ်။ထရတခွံန်။"ထတာင်ငခီထတာင်ရင်း၊တသင်ွသင်ွ
ထလ၊တန်းတင်ထေကက်၊သကဆ်င်းကျလ့ုိ"(ဓမ္မသာ)။"ထကျာကစ်ယွတ်န်းတင်၊ရသီင်ွသင်ွနှင့်"(ထောနု)။"ပန်းငမိုင်ခွင်မှာ၊တန်း
တင်ထေကက်၊စမ်းပမထရညှိ၊တစိုစိုနှင့်၊ပင်တိုပင်ထစာက်"(ရာမ)။"သမ်ိထတာ်အပါး၊နာဂံထချာင်းမှာ၊သွီးများတန်းတင်-စးီ
လိမ့်မည်"(သိုက်)။ စဉ်

စဉ်

လကထ်မာင်းနှင့်(လကဖ်န်)လကဖ်ျဆံကရ်ာ ထအာကဖ်ကအ်ရပ်။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တန်းထတာင်
ဆစ် စဉ်

ထရာင့်ရသဲည။်ထကျနပ်သည။်"တင်းတမ်ိအားရ၊ထကျနပ်လှသည၊်အလုိပပည့်ဝ၊ငငိမ်းငငိမ်းတညး်"(ထရးှထံုေး)။ စဉ်

စဉ်

ပမစ၊်ထချာင်းနိမ့်ချို င့်ရာတိ့ုကို ပဖတထ်ကျာ်၍သာွးနုိင်ထစရန် တစဖ်ကနှ်င့်တစဖ်ကစ်ပ်မိထအာင် ပပုလုပ်ထေားထသာအရာ။လမ်း။"ကးူ
ခတသ်ယွလ်ာ၊ကတုိုးလာနှင့်၊ဇင်းပခားတန်းထေား၊ဟသိညမ်ျားက၊တညထ်ေားသမုိက၊်ထကျာကတ်ိုင်စိုက၍်"(ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

ဝန်ထလးဖိအားကိုထထောကက်န်ပင့်မ,ထေားထသာ အထချာင်းအတ။ံ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အမ်ိ၏ အထပါ်ထေပ်တင်ွတစဆ်ကတ်ညး် အမုိးအကာမ့ဲ အစန်ွးထုေတထ်ေားထသာ လကတ်န်းပတလ်ညပ်ါ ကကမ်းပပင်။"အလှပုိးဝါ၊
ထမာကထ်တာ်သျှင်မ၊ ထတာင်တန်းပျင်းမှာ၊ဝါဂွမ်းဆွထရ"(ပုိးဝါ)။" ပဖနှထမ၊ထွေကပ်ါထစဟ၊ုဥပါယတ်မျဉ်ပပင်၍၊တန်းပျင်းတင်ွသတု်
ကနဲ"(ကသုတု)။ စဉ်

အမ်ိမနှင့် တစဆ်ကတ်ညး်ထုေတထ်ေားထသာ အမုိးမ့ဲကကမ်းပပင်။ထရအိုးများတင်ထေားထသာ အခန်း။ထဆးထကကာရန် ထရသုံးခန်း။"အ
ဘာလာထရ-ထချာင်းဝတာ၊အမင်ကကည့်ထရ-တန်းပျင်းက"(ထတး)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တန်းလ
ထယာက် စဉ်

တန်းလီ
တန်းလန်း

မငပီးမပပတ။်လကစ်မသတ။်မပပတမ်စ။ဲပပုဆဲပပုတန်ုး။"အလုပ်မငပီးပဲ တန်းလီတန်းလန်းထေားခလ့ုိမပဖစနုိ်င်"ကကို း၊ကကမ်ိ၊လှံ၊ပမား
စသညတ်ိ့ု တစစ်န်ွးသာငငိ၍ တစစ်န်ွးကလွတလ်ျက။် စဉ်

မငပီးမပပတ။်လကစ်မသတ။်မပပတမ်စ။ဲပပုဆဲပပုတန်ုး။"အလုပ်မငပီးပဲ တန်းလီတန်းလန်းထေားခလ့ုိမပဖစနုိ်င်"ကကို း၊ကကမ်ိ၊လှံ၊ပမား
စသညတ်ိ့ု တစစ်န်ွးသာငငိ၍ တစစ်န်ွးကလွတလ်ျက။်"ခဏထပျာ်ပါး၊တရာွသားထက၊ရညး်စားတန်းလန်း"(ထကာ်)။ စဉ်

မငပီးမပပတ။်လကစ်မသတ။်မပပတမ်စ။ဲပပုဆဲပပုတန်ုး။"အလုပ်မငပီးပဲ တန်းလီတန်းလန်းထေားခလ့ုိမပဖစနုိ်င်"ကကို း၊ကကမ်ိ၊လှံ၊ပမား
စသညတ်ိ့ု တစစ်န်ွးသာငငိ၍ တစစ်န်ွးကလွတလ်ျက။် စဉ်



.

ကကဝိိ undone

တန်းသား ကကိ measurement

တန်းသန်ိ န cotton fibre

တန်းသန်ိသန်ိ ကကိ line up

တန်းသုံး န စပါး၊ဆန်စသညတ်ိုက့ို ဇလား၊ထတာင်း၊တင်းတိုနှ့င့်ပခင်ရာတင်ွ ညှိရထသာတတု။်တသံတု။် stick

တန်းသုံးကိုက် ကကိ equally

တမ်း

တမ်း ကကိ သတရိထအာကထ်မ့သည။်ထမျှာ်ထခါ်လုိလားသည။်စတိပ်ဖင့်မှန်းဆသည။် guess

တမ်းခွန် န none

တမ်းစွဲ ကကဝိိ အလွန်အမင်း မကထ်မာစွဲလန်းထသာအားပဖင့်။ obsessively

တမ်းတ ကကိ သတရိထအာကထ်မ့သည။်ထမျှာ်ထခါ်လုိလားသည။်စတိပ်ဖင့်မှန်းဆသည။် guess

တမ်းပပည့် ကကဝိိ တမ်းမီသည။်သတမှ်တထ်ေားထသာ အရညအ်ချင်းကို မီသည။် standard

တမ်းမိတမ်းရာ ကကိ idly

တမ်းမီ ကကိ သတမှ်တထ်ေားထသာ အရညအ်ချင်းကိုမီသည။် standard

တမ်းမှန်း ကကိ စတိပ်ဖင့်မှန်းဆသည။် guess

တမ်းယမ်း ကကိ conjecture

တမ်းဝင် ကကိ သတမှ်တထ်ေားထသာ အရညအ်ချင်းကိုမီသည။်ကန်ိးထသ၊ထသချာထပါကပ်ဖစသ်ည။် standard

တန်ိ

တန်ိ ကကိ hide

တန်ိး ကကိ quiet 

တန်ိးဆိတ် ကကိ quiet 

တန်ိးတန်ိး ကကဝိိ silent

ကကဝိိ silent

ကကိ quietness

ကကဝိိ ပုန်းလျှို းကယွလ်ျှို း။တတိတ်တိပု်န်း။လျှို လ့ျှို ဝှ့ကဝှ်က။် secretly

ကကဝိိ silence

တမ်ိ

တမ်ိ၁ ကကိ shallow

တမ်ိ၂ ကကိ cloud

တန်းလန်း
လန်း

မငပီးမပပတ။်လကစ်မသတ။်မပပတမ်စ။ဲပပုဆဲပပုတန်ုး။"အလုပ်မငပီးပဲ တန်းလီတန်းလန်းထေားခလ့ုိမပဖစနုိ်င်"ကကို း၊ကကမ်ိ၊လှံ၊ပမား
စသညတ်ိ့ု တစစ်န်ွးသာငငိ၍ တစစ်န်ွးကလွတလ်ျက။်"ပွင့်တန်းလန်းလန်း၊ဥသမာပွင့်ထရ၊ထမရ့ုိပန်း"(ဓမ္မက)။ စဉ်

ပမာဏကို စတံစခု်ခုနှင့် နှိုင်းယဉ်ှကကည့်သည။်တိုင်းတာသည။်တိုင်းထွောသည။်မျဉ်းဆဲွသည။်"ပွတသ်စသ်န့်စင်၊ထကျာင်းငမီးပပင်ကို၊
ညထီအာင်ပပုပငား၊တန်းသားထေား၍၊ထခတပ်ငားသမုိင်း၊ကကွစ်ပ်ိတိုင်း၍"(ထွေန်းတိ)။ စဉ်

အစဉ်အတိုင်း လျှို ချညထ်ပါ်ချညပ်ပု၍ ထဖါကလ်ျှို ထသာအရာ။(ချညမ်ျှင်၊ကကို း၊ကကမ်ိ၊နီှး၊ဝါး၊အထချာင်းအတ ံစသည။်) စဉ်

အရာဝတ္ု များကို တစခု်ငပီးတစခု် တစဆ်ကတ်ညး် ထဖာကလ်ျှို စထီေားသည။်"မင်းခုနှစပ်ါး၊ရန်သမူျားအား၊ငါးကိုတန်းသန်ိသန်ိ
သိ့ု"(ကသုတု)။ စဉ်

စဉ်

မပုိမထလျာ့၊မပုိမလုိ၊ညညီာသည။်"စပါး၊ဆန်ပခင်ထရပုိင်၊တန်းသုံးတိုက ်ညနီီရဖ့ုိ"။ထလျာ့နညး်ပခင်း၊ပိုလျှပံခင်းမရှိ ပပည့်ပပည့်တင်း
တင်းရှိသည။် စဉ်

စဉ်

အဝတက်ို အလံကဲ့သိ့ု လွင့်ထူေထေားရထသာ အရာ(တခွံန်အလံုး၊ အပပားဟ၍ူလညး်ရှိသည။်) "ထူေအလံနှင့်၊တမ်းခွန်လှပ်လှပ်၊ဝီးက
ပင်ထလ၊ပမင်ပပန်လတက်"(ထောနု)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မညသ်ည့်အရာကိုမျှ၊တကိျစွဲငမဲ ဦးတညပ်ခင်းမရှိပဲ အလဲအလှယအ်ားပဖင့်။ရညရ်ယွခ်ျကမ်ရှိပဲ။"လှမ်းလ့ုိလာထက၊လမ်းတာခရးီ၊
ယမ်းထယာ်ကာပဖင့်၊ထမျှာ်ကာမှန်းလ့ုိ၊လမ်းမသပဲိ၊တမ်းမိတမ်းရာ၊လှမ်းလ့ုိလာထက"(ပန်း)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

သတရိထအာကထ်မ့သည။်ထမျှာ်ထခါ်လုိလားသည။်စတိပ်ဖင့်မှန်းဆသည။်"ဗျာယကပုိဲ၊အသညး်ပျို ထအာင်၊ငုိယိုတမ်းယမ်း"(ဓမ္မ
သာ)။လုိလားထတာင့်တသည။်ထအာကထ်မ့တသ သည။်"ပူလတလ့ုိ်ထလ၊ဤသိ့ုထကတမ်းယမ်း၊ငယက်လင်ထက၊ကကင်မိတက်ကျွေမ်းကို၊
လွမ်းလညး်လွမ်းကာ"(ဓမ္မသာ)။မပဖစလ်ာထသးထသာအရာ ပဖစထ်စလုိလားထသာအရာ၊အလားအလာကို ရညမှ်တသ်ည။်ရညထ်ရာ်
မှန်းဆသည။် "စတိလ်ကတ်မ်းယမ်း၊လူတိ့ုရာွကို၊ထမျှာ်ကာမှန်းလ့ုိ"(ဥဒိေန်)။"အပ်ိစကမ်ထပျာ်၊တမ်းယမ်းထယာ်လည်း၊ဟစထ်ကကာ်
ထယာင်ယမ်း"(ပဉ္ဘတု်)။ စဉ်

စဉ်

မပမင် ကယွထ်ပျာကသ်ည။်ပုန်းဝှကသ်ည။်"ငါ့ညထီသျှ တန်ိထယာင်ပုန်း"။ စဉ်

အသမံပမည။်အသမံရှိ။ငငိမ်သည။်ဆိတသ်ည။်"လူသရံင်ှသပံင်မကကား ထကာင်းထကာင်းတန်ိးထရကာ"။ စဉ်

အသမံပမည။်အသမံရှိ။ငငိမ်သည။်ဆိတသ်ည။်"လူသရံင်ှသပံင်မကကား ထကာင်းထကာင်းတန်ိးထရကာ"။"ကပ်သုံးပဖာတိ့ု၊ဆုိကက်ာ
ထရာကသ်ိ့ု၊တစထ်ယာကမ်ကျန်၊တိုင်းပပညသ်ထူလ၊လူတန်ိးဆိတဖ့ုိ်၊နိမိတပ်မင်ထရ"(ထဒွေး)။ စဉ်

စကားမထပပာပဲ။အသမံပပုပဲ။"စကားမထပပာပဲ တန်ိးတန်ိးလား"။ စဉ်

တန်ိးတန်ိး
ဆိတဆိ်တ၁် စကားမထပပာပဲ။အသမံပပုပဲ။"စကားမထပပာပဲ တန်ိးတန်ိးလား"။အသမိထပးပဲ ပုန်းလျှို းကယွလ်ျှို း။တတိဆိ်တစ်ာွ။ စဉ်

တန်ိးတန်ိး
ဆိတဆိ်တ၂် ထအာ်သပံမညသ်မံရှိ။ငငိမ်သကတ်တိဆိ်တသ်ည။်"တစထ်ယာကသ်မီး၊သမူပါထက၊ဂူတာကကးီမာ၊တန်ိးတန်ိးဆိတဆိ်တ်"(ပန်း)။ စဉ်

တန်ိးတန်ိး
ထသျှ၁ စဉ်

တန်ိးတန်ိး
ထသျှ၂ တတိဆိ်တ။်သာယာပဖညး်ညင်းစာွ။အသမံပပုပဲလျက။်"အသမံကကားစထီက ့တန်ိးတန်ိးထသျှနီ"။ စဉ်

အထစာကမ်နကပ်ဖစသ်ည။်"ထတာင်ဦးထတာင်ထိေပ်၊ကွဲစတိတ်ထကကာင်း၊နကထ်ချာင်းတမ်ိဟန်၊ပဖားထရပပန်နှင့်"(ပါရာ)။ စဉ်

မျကစ်အိကကညက်ိုဖံုးအပ်ုထနထသာ အပဖူထရာင်၊အနီထရာင်စသည။်မုိးထကာင်းကင်တင်ွအပူရှိန်ထကကာင့် ထရမှပဖစထ်သာအခုိးအထင့ွအစ။ု စဉ်



.

တမ်ိထကာ၁ ကကိ ungrateful

တမ်ိထကာ၂ ကကိ အထစာကန်ကထ်သာအရာ တပဖညး်ပဖညး်ပပည့်လုိလ့ာသည။် dormant

တမ်ိကပ် ကကိ မျကစ်တိင်ွ တမ်ိထရာဂါပဖစသ်ည။် cataract

တမ်ိခွပ် ကကိ တမ်ိစိုင်တမ်ိခဲတို ့အချင်းချင်း ထိေခုိက၍် ဝင်းလကထ်ရာင်ထွေကသ်ည။် glint

တမ်ိစးူ ကကိ Sky-high

တမ်ိဆီ န cloud

တမ်ိညနွ ့် န gentle tone

တမ်ိညနွ ့စ်ား န none

တမ်ိတလတ် န cumulus

တမ်ိတိုက် န cloud bank

တမ်ိထတာက် ကကိ တမ်ိစိုင်တမ်ိခဲတို ့အချင်းချင်း ထိေခုိက၍် ဝင်းလကထ်ရာင်ထွေကသ်ည။် glint

တမ်ိထတာင် န cumulus

တမ်ိထုိေး နဝိ အလွန ့အ်လွန်ပမင့်မားထသာ။မုိးထိေထအာင်ပမင့်ထသာ။ Sky-high

တမ်ိနီ န အနီထရာင်ရှိထသာမုိးတမ်ိ။ sky red

တမ်ိနက် န နကက်ကုတထ်သာ အထရာင်ရှိထသာမုိးတမ်ိ။ nimbus

တမ်ိပပာ န အပပာထရာင်ရှိထသာမုိးတမ်ိ။ sky blue

တမ်ိပမုပ် ကကိ ထေင်ရာှးထပါ်လွင်ပခင်းမရှိပဖစသ်ည။်ထမှးမိှန်ထပျာကက်ယွထ်နသည။် fade

တမ်ိလုိက် န မျကစ်အိတင်ွးတင်ွ တမ်ိကို ဆဲွငင်ထုေတယ်နုိူင်ထသာ ကရိယိာ။ cataract

တမ်ိဝါ န အဝါထရာင်ရှိထသာ မုိးတမ်ိ။ sky yellow

တမ်ိသလာ ကကိ မျကစ်အိကကညက်ို အပဖူထရာင်လံုးလံုးဖံုးအပ်ုသာွးသည။် eye cataract

တမ်ိသလာကပ် န မျကစ်အိကကညက်ိုဖံုးအပ်ုထနထသာ အရာ။ eye cataract

တမ်ိး ကကိ sway 

တမ်ိထစာင်း ကကိ bend

တမ်ိးညတွ် ကကိ incline

တမ်ိးထတာင်း ကကဝိိ blankness

တမ်ိးပါး ကကိ deviate

တမ်ိးထမှာက် ကကိ ထပခလှမ်းယင်ွးခကျွေတ၍် ငပိုလဲသည။်ထရှ ထ့နာကတ်မ်ိးညတွ၍် လဲငပိုသည။် derail

တမ်ိးယိုင် ကကိ ယမ်ိးယိုင်သည။် lurch

တမ်ိးယမ်ိး ကကိ deviate

ထကျးဇူးကန်းသည။်သတူစပ်ါး၏ထကျးဇူးကို မသမိပမင်သတမိရပဖစသ်ည။်ပပုဖူးထသာထကျးဇူးကို မထထောကမ်ထေားပဲ ထပပာဆုိပပုမူ
သည။်ထကျးဇူးမ့ဲကို ပပုသည။်"ထကျးဇူးတရစ၊်ငယက်ပင်ထလ၊ကကင်အချစက်ို၊ထရပမစလ်ယ.်ထကကာ၊ယခုတင်ွထလ၊နင်လျှကထ်မျာလ့ုိ၊
တမ်ိထကာထကျးဇူး"(ပန်း)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလွန်ပမင့်မားသည။်မုိးထိေထအာင်ပမင့်သည။်"ကန်းကျင်ပင် တမ်ိစးူထရာင်ပမင့်ထရ"။ စဉ်

မုိးထကာင်းကင်မှ မုိးသားများမရှိပဲ တစခ်ါတစထ်လ ယိုစးီကျထရာကတ်တထ်သာ မုိးထသးမုိးဖဲွကဲ့သိ့ုထသာ အရာ။(ယင်းတမ်ိဆီများ 
ကျထရာကထ်လ လျှင် ထပမကသဇာတက၍် အသးီအနံှများထကာင်းမွန် ထအာင်ပမင်သည။်) စဉ်

အာကာသ ထကာင်းကင်ပပင်၏ ပမင့်မားထသာထလထုေထဲေတင်ွ ထအးပမငပီး၊ထူေးကစဲာွကသဇာအဟာရကိုပဖစထ်စ၍ ဝငဖိုးထစနုိင်ထသာ 
ထလ(တစမ်ျို း)။(ယင်းထလကို ပါးစပ်ဟငပီး ခံတင်ွးထဲေသိ့ု ထေည့်သင်ွး၍စားထသာ ဆင်မျို း၊ပမင်းမျို း။) စဉ်

ယင်းတမ်ိညန့်ွထခါ်ထလကို စားထသာကရ်န် ပျသံန်းသာွးလာနုိင်ထသာ သထိန္ဓာမျို း အာဇာနညပ်မင်းပျ။ံဆင်အာဇာနည်
မျို း။"အာဇာနညဆ်င်၊ပမင်းမှန်သမျှတိ့ုသည ်တမ်ိညန့်ွကိုသာစားထလ့ရှိ၏ "(ပါရာ)။"ညငီယပ်မင်းလှ၊မထလးကလညး်၊တမ်ိညန့်ွ
စားထထွေ၊ပပန်လာထလ လျှင်၊သာွးမညအ်ထတးွ၊ကကန့်ကကာထနှးလျက်"(ထောနု)။ စဉ်

ထကာင်းကင်၏အလယအ်လတ။်ထကာင်းကင်၏ထေကဝ်က။်"စမ်ိးညို ထပပာင်ထက၊ထတာင်ငါးလံုးတင်ွ၊တစလံု်းအဝင်၊ပမင့်ဖျူးထိေပ်
ထက၊တမ်ိတလတက်ို၊ထတာင်ထွေကဝ်င်လ့ုိ"(ဓမ္မသာ)။ စဉ်

အထုေအထေညက်ကးီထသာမုိးတမ်ိ။"တမ်ိတိုကမုိ်းယ၊ံသထိန္ဓာပမင်းကို၊စးီနင်းပျထံရ"(ထောနု)။ စဉ်

စဉ်

ရညှသ်ယွ၍် ထတာင်တန်းပံုပဖစထ်နထသာ မုိးတမ်ိ။"ပဖုတစ်ထိကနံထပပာင်-လနားထမျှာင်၊တမ်ိထတာင်နဂါး၊ထေကအ်ာကာမှာ၊ကကယ်
သထဘာထလ"(ထတး)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထစာင်းင့ဲသည။်တည့်မတပ်ခင်းမရှိ ထစာင်းသည။်တစဘ်ကသ်ိ့ုယိုင်သည။်မထပဖာင့်မမတပ်ဖစသ်ည။်"ထရမပပညရ်ခုိင်၊တမ်ိးယိုင်ယိုင်ထလ၊
ထနထုိေင်မတည၊်ဟကိကသညတ်င်ွ"(ထကာ်)။ စဉ်

ထပဖာင့်မတစ်ာွ မရပ်တညဘ်တဲစဘ်ကသ်ိ့ု ယမ်ိးထစာင်းသည။်"ပထေဝီထလ၊ဤထပမကကးီလျှင်၊ညမတတ်မ်ိးထစာင်းမျှ"(ထကာ်)။မမှန်
လဲွမှားသည။်ယင်ွးထဖါကသ်ည။်ယင်ွးထရွ့ထပပာင်းလဲသည။်ယင်ွးမှားသည။် စဉ်

ဆဲွငင်ရာသိ့ုပါသည။်ယမ်ိးယိုင်သည။်"တမ်ိးညတွယ်မ်ိးယိုင်၊ဆဲွကိုင်ငင်ပပု၊ယမူှုထသာအား၊သိ့ုပဖစပ်ငားထကကာင့်"(ငမိုတ့ည်)။ စဉ်

ထကကာကသ်လုိ၊လန့်သလုိ၊မလှုပ်မရာှး၊ထကကာင်တကတ်ကထ်ငးထမာလျက။်"မျကနှ်ာတမ်ိးထတာင်းနန့် ဇာကိုကကည့်နီထရလဲ"။ စဉ်

မမှန်ခကျွေတလဲွ်သည။်ထမှာကမှ်ားသည။်ထဖါကပ်ပားသည။်ပျကစ်းီသည။်"သူ့သားမယား၊သမီးသားနှင့်၊တမ်ိးပါးမှားယင်ွး၊ရှိခ့ဲပခင်း
ထကကာင့်"(ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

မမှန်ယင်ွးခကျွေတသ်ည။်လဲွမှားသည။်ထဖါကပ်ပန်သည။်"တမ်ိးယိမ်းခကျွေတထ်ချာ်၊လဲွမှားကာပဖင့်၊ပခင်းရာတစ၊ိဘယ်သိ့ုဟဟို"(ထရးှထံုေး)။ စဉ်



.

တမ်ိးထယာှင် ကကိ avoid

တုံ

တုံ၁ န basket

တုံ၂ စညး် none

တုံ၃ စညး် carryout

ကကဝိိ unfinished

ကကဝိိ indigent

တုံတုံသံ ကကိ ထအာ်သပံမညသ်မံရှိ။ငငိမ်သကသ်ည။် quiet 

တုံ ့ ကကိ back

တုံစ့ပ် ကကိ ယိုးစပ်ွသည။်စပ်ွစွဲထပပာဆုိသည။်ယဉ်ှတွဲနှိုင်းယဉ်ှ၍ထပပာသည။် accuse

တုံတ့ုံယ့ုံယ့ုံ ့ ကကဝိိ ရကှရ်ွံဖွ့ယက်ကုံကကို ကပ်ခင်းထကကာင့် မထနတတ၊်မထုိေင်တတပ်ဖစလ်ျှက။်ရုတတ်ရက ်ရကှရ်ွံသ့ာွးလျက။်ရကှက်ိုးရကှက်န်းပဖစလ်ျက် shyly

တုံ ့ပပန် ကကိ တစဦ်းနှင့်တစဦ်း အပပန်အလှန်ပပုလုပ်သည။်ပပန်လှန်ပပုလုပ်သည။် inretribution

တုံဖ့က၁် ကကိ တစဦ်းနှင့်တစဦ်း တွဲယဉ်ှနှိုင်းပပသည။် compare

တုံဖ့က၂် ကကိ ယိုးစပ်ွသည။်စပ်ွစွဲထပပာဆုိသည။်ယဉ်ှတွဲနှိုင်းယဉ်ှ၍ထပပာသည။် accuse

တုံး၁ ကကိ die

တုံး၂ နဝိ purely

တုံး၃ န dolt

တုံး၄ နဝိ chunk

တုံးကရာ နဝိ ဉာဏထုိ်ေင်းထသာ။ထံုေထုိေင်းထသာ။ dolt

တုံးတရံုး၁ ကကဝိိ many

တုံးကရံုး၂ ကကဝိိ သစသ်းီသစနံှ် အနံှအ့ပပားပပန ့က်ကလဲျက။် flung

ကကဝိိ အဝတလ်စ၊်အစားလစ၊်မထတာ်တာထတထွပါ်ထန၍ ပမင်မထကာင်းထအာင်ပဖစလ်ျက။် unseemliness

ကကိ sleep

တုံးထခါက် န ဆွမ်းစားရန်အချန်ိကျထရာကထ်သာအခါ၌လညး်ထကာင်း၊တစစ်ုံတစခု်အထကကာင်းရှိ၍ထသာ်လညး်ထကာင်း အချကထ်ပးသည။် signal

တုံးထခါင်း န အထခါင်းထွေင်းထေားထသာ သစတ်ုံး။ timber merchant

တုံးဆဲွ ကကဝိိ reinin

တုံးတိ ကကဝိိ baldly

တုံးတတိိ ကကဝိိ baldly

တုံးတုံး၁ ကကဝိိ naked

လွတက်င်းရာအထဝးတစထ်နရာရာသိ့ု ထရာှင်လဲွထွေကသ်ာွးသည။်"မင်းထကျာ်ထထွေးလညး်၊တမ်ိးထယာှင်ထွေကထ်ပပး၊ထနသည့်ဆဲ
တင်ွ"(ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

(ခွကအ်ားပဖင့်) ၃ခွကဝ်င်ပမာဏရှိထသာထတာင်း။(သိုကဝ်င်ထတာင်း။ထတာင်း၊တုံ၊သိုက၊်ဗူး၊ဖာစသည်။) စဉ်

နာမ်၊နာမ်စား၊ကကယိာ၊ကကယိာဝိထသ သနတိ့ုကို ထပပပပစထ်ချာထမာထစထသာ စကားလံုး။"ဧကန်ထေင်ရာှး၊ငါ့ကိုတုံထလ၊မယုံပငားက၊မင်း
ဖျားဘရုင်၊ကိုယပ်ပုအင်ကို၊စတိတ်င်ွမှတထ်ေား"(နာဒေရ)။"စထံနတုံထပမာက။်လှိုင်ဂူသာကို၊ပပန်ကာထရာကက်"(ပန်း)။"ရလီဟာ
ကို၊ထဖါကက်ာလာတုံ၊နှမထံေမှာ၊ဇာသိ့ုထရာကလ်ာရူံ"(ဓမ္မက)။ စဉ်

အကကမ်ိအဖန်၊အလှည့်အလညပ်ပုပခင်းတိ့ုကိုပပထသာ စကားလံုး။"အကကျွေန်ရ့ုိမှာကား၊ကကကထ်ချနင်းတုံ၊ကကျွေန်နင်းတုံ၊သထူကာင်းဝတ်
တုံ၊ကကျွေန်ဝတတ်ုံ"(ဇမ်း)။အကကမ်ိကကမ်ိသာွးပခင်း၊လာပခင်းကိုပပထသာ စကားလံုး။"သာွးတုံလာတုံ ပဿိတုံ"(စကားရုိး)။ စဉ်

တုံတညး်တုံ
တညး်၁

မငပီးမပပတ။်မပပတမ်စ။ဲလကစ်မသတဘ်။ဲတန်းလန်း။"လုယကမ်ှုတစမ်ှုလညး် တုံတညး်တုံတညး်နန့်မငပီးမပပတ ်လကစ်မသတ်
နုိင်သိ"။ စဉ်

တုံတညး်တုံ
တညး်၂

အပင်အပန်းအနံွအတာ အဆင်းရခံဲလျက။်"တစရ်ကစ်ာကို တစရ်ကစ်ာအထလျာက ်အဆင်းရခံဲငပီး ထက တုံတညး်တုံတညး် ရာှစား
ကတထ်တဗျာယ်"။ စဉ်

စဉ်

ပပန်လှည့်သည။်ထခါကပ်ပန်သည။်"ထခါကတ်ု့ံထခါကပ်ပန်၊အဖန်ဖန်လျှင်၊သာွးပပန်မစ၊ဲတသသဲပဲဖင့်"(ရခုိင်ကာ)။အပပန်အလှန်
ထပးသည။်"ပဏာလကထ်ဆာင်၊များထပမာင်ဥစာ္၊တု့ံပပန်ပါလျက်"(ထရးှထံုေး)။အပပန်အလှန်ပပုလုပ်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

အတိုအစအတစပ်ဖစထ်အာင် အပုိင်းပုိင်းပဖတသ်ည။်အချန်ိရာသလွီန်ထပမာကသ်ည။် ကန်ုဆံုးသည။်ဦးထခါင်းဆံရတိသ်ည။်ထဂါ
င်း(ထခါင်း)တုံး။ထသဆုံးသည။်"ပမစမ်ဂဂမင်္ဂါ၊ရသီတီာမှာ၊စညး်စမ်ိလညး်ဆံုး၊အသကတ်ုံးအံ့"(ထွေန်းတိ)။"သကပ်မကဇီ်ထဝ၊
မရဏထလ၊ခန္ဓာဆံုးထက၊တုံးရထမထလ"(ရာမ)။ စဉ်

သကသ်ကထ်သာ(အဆီတုံး၊အပဖူတုံး၊အနီတုံး၊အဝါတုံး၊အမညး်တုံးစသည်)။ စဉ်

ပညာအစမ်ွးအစမရှိထသာ။(ပညာတုံး။ဉာဏတ်ုံးစသည်)။"ထကာင်းထကာင်းဉာဏ်တုံးထရကာ"။မခကျွေန်ထေကထ်သာ။"ဓါးက တတိုံး
ရာ၊တစကိမပပတ်"။ စဉ်

သစသ်ား၊သစပ်င်၊သစက်ိုင်းစသညတ်ိ့ုကို အတိုပဖတထ်တာကထ်ေားထသာ အပုိင်းအစ။အတကအ်လက၊်အညန့်ွမရှိထသာ သစပ်င်၊ ဝါး
ပင်။"အညမန့်တုံးထသာ သစဝ်ါးတိ့ုကို အမ်ိရာထဆာကလု်ပ်ရာတင်ွ အသုံးမပပုအပ်"(ဗိသကုာ)။ စဉ်

စဉ်

အများအပပား။အလွန်အမင်းစခုပမ်းလျက။်"ယာထတာင်မှာ သခွားတ၊ိဖရံုသးီတ ိတုံးကရံုးသးီနီထရ"။ စဉ်

စဉ်

တုံးကရံုး ပင်
ကရင် စဉ်

တုံးကရံုးပင်
ကရင်၂

အန့ံှအပပား တုံးလံုးပကလ်ကအ်ပ်ိထနကကလျက။်"တုံးကရံုးပင်ကရင် အပ်ိနီကတထ်တ"။သခွား၊ဖရံု၊ဗူး၊ဖရစဲထသာ အသးီအနံှ ခပတ်
သပ်ိလျက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကျွေဆုိဲး၊နွားဆုိးတိ့ုကို အသာွးအလာခကထ်အာင် လညပ်င်းတင်ွတပ်ဆဲွထေားထသာ သစတ်ုံး။သစထ်ချာင်း။"ကကျွေလုိဲင်ပင်မှာ တုံးဆဲွထရ
ပုိင်"(ပုိင်)။ စဉ်

အစမ်ွးအစ မရှိပဲ။ဉာဏအ်ထပမာ်အပမင် မရှိထသာအားပဖင့်။အညန့်ွအတကမ်ရှိဘ။ဲ(အပုိ)ထရှ့သိ့ုစွန်ထေကွ ်မထနဘဲ။ စဉ်

အထပမာ်အပမင် အစန်ွးအစ မရှိထသာအားပဖင့်။"ပညာအစမ်ွးအစမဟပဲိ လူပင်ထလ တတိတိုံးကာ"။အညန့်ွအတကမ်ရှိ
ရထအာင်။"အညန့်ွကိုတတိတိုံးပစလုိ်က်"။(စကားကို)တိုထတာင်းစာွ(ထပပာသည်)။"စကားထပပာထရ တတိ ိတုံး၊ရှိကိုဆကလ့ုိ်ထပပာ
စရာ မဟပိျာ"။ စဉ်

အဝတအ်စားမပါပဲ။"အဝတအ်စားမဟ၊ိတုံးတုံးကျင်းကျင်း မရကှလ်ား"။ စဉ်



.

တုံးတုံး၂ ကကဝိိ naked

ကကဝိိ naked

တုံးတုံးချ ကကိ decide

တုံးတုံးပစ် ကကဝိိ ဂရုမစိုကပဲ် ပစပ်ယထ်ေားသည။်လျစလ်ျူရှုထေားသည။် ignore

တုံးတုံးဖင်ဖင် ကကဝိိ naked

တုံးတုံးလဲ၁ ကကိ တုံးတုံးလဲ၍ နာမကျန်းပဖစသ်ည။်အလျားလုိကထ်လျာင်းသည။် sick

တုံးတုံးလဲ၂ ကကိ recumbent

တုံးထုိေင်း၁ နဝိ ထံုေထုိေင်းထသာ။ဉာဏထုိ်ေင်းထသာ။ idiotic

တုံးထုိေင်း၂ န ဉာဏထုိ်ေင်းထသာသ။ူထံုေထုိေင်းထသာသ။ူ idiotic

တုံပီတုံးထပါင်း ကကိ တစဆံု်ကကးီငပီး ခန္ဓာကိုယအ်ချို းမကျ အပမင်မထတာ်ပဖစသ်ည။် unfitting

တုံးထပါင်း၁ ကကိ unfitting

တုံးထပါင်း၂ ကကိ bow

ကကိ ဦးထခါင်းကို ထပမမှာဦးထစာကထ်ဆာကထ်ေားငပီး တင်ပါးကိုအထပါ်သိုပ့မှင့်တင်ထေားသည။် bow

တုံးဖ န chicken

တုံးဖား န chicken

တုံးပဖစ၁် ကကိ သတလိစ၍်အမှတမ်ရပဖစသ်ည။်အာရံုသပိခင်းမှ ကင်းကာွသည။် faint

တုံးပဖစ၂် န သစတ်ုံးကဲ့သို ့မလှုပ်မရာှးတညင်ငိမ်သည၏် အပဖစ။် stabilize

တုံးမ န အစမ်ွးအစမရှိ အကကတံုံး၊ဉာဏတ်ုံး၊ဉာဏမ့ဲ်ထသာမိန်းမဟ ုနိှမ့်ချ၍ထပပာဆုိထသာ စကား။ humbleness

တုံးရသီို နဝိ baseness

တုံးလီတုံးလား ကကဝိိ အချို းအစား အသင်ွအပပင်ထကာင်းမွန်သညမ်ဟတုပဲ်။ ဟန်မကျပန်မကျပဖစလ်ျက။် အချို းမကျ အပမင်မထတာ်ထအာင် unfitting

တုံးလီတုံးလံုး  ကကဝိိ     ဟန်မကျ၊ ပန်မကျ ထကာင်းမွန်သညမ်ဟတုပဲ်။ အချို းမကျအပမင်မထတာ် ပဖစလ်ျက။် unfitting

တုံးလံုး  ကကဝိိ   အပ်ိစကလ်ျက။်၁၊ အဝတမ်ပါရှိပဲ။ undress

  ကကဝိိ     sprawl

တုံးလံုးဖလင်    ကကဝိိ       ကိုယခ်န္ဓာတင်ွ အဝတက်င်းမ့ဲလျက။် အဝတမ်ပါပဲလျက။် undress

တုံးလံုးလဲ    ကက ိ   အလျားလုိက ်ထလျာင်းသည။် အစန ့လုိ်က ်ထလျာင်းသည။် recumbent

  ကကဝိိ      ကိုယခ်န္ဓာတင်ွ အဝတက်င်းမ့ဲလျက။် အဝတမ်ပါပဲလျက။် undress

  န     chicken

တန်ု

တန်ု    ကက ိ    tremble

တန်ုချခိျ ိ   ကက ိ    shaky

အဝတမ်ပါပဲ။စန့်စန့်။အလျာ့လုိက။်အစန့်လုိက။်"ထမာင်လှလညး်သထီရ ပုိင်တုံးတုံးအပ်ိနီထရ"။ စဉ်

တုံးတုံးကျင်း
ကျင်း အဝတအ်စားမပါပဲ။"အဝတအ်စားမဟ၊ိတုံးတုံးကျင်းကျင်း မရကှလ်ား"။ စဉ်

ထကကာင့်ကကပူပန်မရှိမှု၊စတိထ်အးလကထ်အးရှိမှု၊စတိခ်ျလကခ်ျပဖစသ်ည။်စတိပုိ်င်းပဖတသ်ည။်"ထမာင်ပဖူအမ်ိကိုထရာကထ်တဆုိငပီးမှ 
စတိက်ို တုံးတုံးချလုိကထ်တ"။ စဉ်

စဉ်

အဝတအ်စားမပါပဲ။"အဝတအ်စားမဟ၊ိတုံးတုံးကျင်းကျင်း မရကှလ်ား"။ စဉ်

စဉ်

ရပ်တညရ်ာမှ တုံးလံုးလဲကျသည။်"ထမွးမိခင်ထလ၊ထပမပပင်ကန်ုးမှ၊တုံးတုံးလဲလ့ုိ"(နာဒေရ)။အလျားလုိကလဲ်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစဆံု်ကကးီငပီး ခန္ဓာကိုယအ်ချို းမကျ အပမင်မထတာ်ပဖစသ်ည။်"အချို ဝ့ယထ်လ၊ပမင်ဖွယမ်ထကာင်း၊ခါးထတာင်းတင်ပျာ၊ဖင်တုံးထပါင်း
နှင့်၊ထကာင်းထကာင်းငပီးလာ"(ထဒွေး)။ စဉ်

ဦးထခါင်းကို ထအာကသ်ိ့ု င့ံုထေားငပီး တင်ပါးကိုအထပါ်သိ့ုပမှင့်တင်ထေားသည။်"အချို တ့ိ့ုမှာ၊ဝှကတ်ုံပါလညး်၊စာွတုံးထပါင်း
နှင့်"(ရာမ)၊ စဉ်

တုံးထပါင်း
ထဆာက် စဉ်

ထတာ်ရံုတန်ရံုကကးီထအာင်ထိေ အထမွးအမှင်မထွေကထ်သာ(ကကးီထွေားထသာ)ကကကတ်စမ်ျို း။အသားစားကကကမ်ျို း။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထတာ်ရံုတန်ရံုကကးီထအာင်ထိေ အထမွးအမှင်မထွေကထ်သာ(ကကးီထွေားထသာ)ကကကတ်စမ်ျို း။အသားစားကကကမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အသုံးမကျထသာ။မလိမ္မာထသာ။ညံ့ဖျင်းထသာ။ထသးနုပ်ထသာ။သမ်ိငယထ်သာ။နံုချာထသာ။"လူပင်ကအသုံးမကျ ရသီိုတုံးပုိင်ရာ"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တုံးလံုးပက်
လန်

၁။ ကိုယက်ို ပကလ်ကအ်ထနအထေားပဖင့်ထေားငပီး အပ်ိလျက။် ၂။ပကလ်က ်အပ်ိထနထသာအားပဖင့်။ ကိုယဆ်န့်လကဆ်န့် ကိုယထ်ေည်
တုံးလံုးကကးီ အပ်ိနီထရ'' ''ကကည့်ချ ီထသာထသာ၊ ပမင်ချထီသာလညး်၊ ငမီမှာ တုံးလံုး၊ အပ်ိရ့ုိပမင်လတထ်တ'' (ဓမ္မ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

တုံးသားပပင်း  
၁ စဉ်

တုံးသားပပင်း  
၂ (ကကက၊် ဌက်) အထမွးအမှင်မထွေကထ်သးထသာ ထပါကစ်ထလးကကက၊် ဌကစ်သည။် စဉ်

ဆတဆ်တလ်ှုပ်ခါသည။် ထချာကခ်ျားသည။်''ဆတဆ်တလ်ညး်တန်ု၊ ထစာင်လညး်ပခုထံက၊ မလံု အချမ်း'' (ပန်း)။ စဉ်

အင်အားနညး်၍ တန်ုတန်ုယင်ယင်ပဖစသ်ည။် '' သုံးထယာကသ်ားမိ၊ တန်ုချခိျနှိင့်၊ သတယိထူေ၊ အပ်ိမရပပန်'' (ပဋာ)။ စဉ်



.

   ကကဝိိ     ကိုယက်ို မတညမ်ငငိမ်နုိင်၍ ယမ်ိးယိုင်ထုိေးလျက။် ထရှ ထ့နာကဝဲ်ယာသို ့တမ်ိးညတွထ်နသညပ်ဖစ၍်။ faltering

တန်ုတန်ုရရီ ီ   ကကဝိိ     ကိုယက်ို မတညမ်ငငိမ်နုိင်၍ ယမ်ိးယိုင်ထုိေးလျက။် ထရှ ထ့နာကဝဲ်ယာသို ့တမ်ိးညတွထ်နသညပ်ဖစ၍်။ shaking

  ကက ိ    ကိုယက်ိုမထိေန်းနုိင်ပဲ လှုပ်ယိုင်ထနသည။် လှုပ်ရာှးပခင်းပဖင့် ယမ်ိးယို် င် ထစသည။် tremble

တန်ုဖျား    န       ခုိကခုိ်ကတ်န်ု၍ ဖျားတကထ်သာ ငှာကဖ်ျားစသည။် shiver

တန်ုလှုပ်    ကက ိ    tremble

တန်ုး သမ်ိ ပစ္ု ပ္ပန်ကာလ၌ပဖစထ်သာကကယိာကို ပပထသာစကားလံုး။ while

တို

တို နဝိ intolerable

တိုစမုိစ    ကကဝိိ    များများမဟတု။် စိုးစဉ်း။နညး်နညး်ပါးပါး။ ထတာ်သင့်ရံု။ အနညး်အကျဉ်း။ soupcon

တိုစိ့ တိုစိ့   ကကဝိိ     delay

တိုစတိိုစ    န       ၁၊အတိုအစ။ အတိုအထွော။ ၂၊ အထသးအဖဲွ။ ထသးငယသ်ည့်အစတိအ်ပုိင်း။ snippet

တိုဆီွးကျ၁    န    depreciate

တိုဆီွးကျ၂    န    ထဆွးထပမ့ထပျာ်ကျထနထသာ အနားထဆွးတစမ်ျို း။ injury

တိုတတီိုတွ    ကကဝိိ    gradual

တိုထတာင်း    ကကဝိိ   impatience

  ကကဝိိ   summary

တိုနာ    န   အနာဆုိးအနာပျကပ်ဖစင်ပီး အနာစား၍ တပဖညး်ပဖညး်တို၍သာွးထသာ အနာတစမ်ျို း။ disease

တိုနီတိုထနာင်း၁   ကကဝိိ     ရညှသ်င့်ထသာ ထလာကမ်ရညှဘ်။ဲ အပမင်မထတာ်ထအာင် တိုထတာင်းထသာ အားပဖင့်။ moment

  ကကဝိိ   နဲွ ထ့နှာင်း ထပျာ့ထပျာင်းထသာ အမှုအရာနှင့်။ ကနဲွက့လျ။ girlish

တိုပါစား    န    အနာဆုိးအနာပျကပ်ဖစင်ပီး အနာစား၍ တပဖညး်ပဖညး်တို၍သာွးထသာ အနာတစမ်ျို း။ disease

တိုယာှပါယာှ    ကကဝိိ    rarely

တိုလီတိုစ    န     ၁၊အတိုအစ။ အတိုအထွော။ ၂၊အထသးအဖဲွ။ ထတာကတ်ိုမညရ်။ snippet

   ကကဝိိ     ၁၊တန်းလန်းတယွက်ပ်၍ပါလျက။် ၂၊အဝတက်ို တိုထတာင်းစာွဝတလ်ျက။် impend

တိုလီမုိစ     န    ၁၊အတိုအစ။ အတိုအထွော။ ၂၊အထသးအဖဲွ။ ထတာကတ်ိုမညရ်။ snippet

တိုလုိယ့ိုလုိ ့    ကကဝိိ    ရကှရ်ွံ ဖွ့ယက်ကုံကကို ကပ်ခင်းထကကာင့် မထနတကမ်ထုိေင်တကပ်ဖစလ်ျက။် ရုတတ်ရက ်ရကှရ်ွံသ့ာွးလျက။် abashment

တိုလုိယ့ိုလုိ ့   ကက ိ    ၁၊စတိဆ်န္ဒတနွ ့က်ို ထနာကဆု်တသ်ည။် ၂၊စတိ၊် ထစတနာစသည ်ဆုတစ်နစသ်ည။် ထနာကသ်ိုပ့ပန်လှည့်သည။် back

တိုထလာင်း၁     နဝိ   အလွန်တိုထသာ။ short

တိုထလာင်း၂   ကကဝိိ    အပမင်မထကာင်းထအာင် တိုထတာင်းလျက။်ရညှသ်င့်သထလာကမ်ရညှပဲ်။ terse

  နဝိ   terse

တန်ုတန်ုယင်
ယင် စဉ်

စဉ်

တန်ုတန်ု
လှုပ်လှုပ်  စဉ်

စဉ်

ဆတဆ်တလ်ှုပ်ခါသည။် ထချာကခ်ျားသည။်''ဆတဆ်တလ်ညး်တန်ု၊ ထစာင်လညး်ပခုထံက၊ မလံု အချမ်း'' (ပန်း)။ စဉ်

စဉ်

သညး်ခံမှုမရှိထသာ ။ ၂။ (အချန်ိကာလ) မကကာထညာင်းထသာ။ ၃။ (အလျား၊ အန့ံအတုိင်းအတာ) မရည်ှထသာ ။ ၄။ အရပ်ပု
ထသာ။ စဉ်

စဉ်

ထနှာင့်ထနှးသည။် ရကက်ကာထအာင်ဆဲွထေားသည။် အချန်ိကာလ ကကာပမင့်ထအာင်လုပ်သည။် ''တိုစတိိုစနိန့် အချန်ိကကာထအာင် 
ဆဲွထေားလုိမပဖစနုိ်င်''။ စဉ်

စဉ်

'အလွန်ဆုိးသမ်ွးယတုမ်ာ ထသာသူ'ဟ ုနိှမ့်ချ၍ ထပပာဆုိထသာစကား။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ပဖညး်ညင်းသကသ်ာစာွ။ ပမတနုိ်င်းမှုပဖင့်ညင်သာစာွ။ သာယာထပျာ့ထပျာင်းစာွ။ ကကင်နာ ပမတနုိ်င်းဖွယရ်ာ အသထရကိုထဆာင်လျက။် 
တင့်တယထ်သာအသင်ွကို ထဆာင်သညအ်ပဖစ၍် ''ပန်းခံယငူင်၊ လှပုိးဝါမှာ၊ ထခါင်းထေကထ်ေင်၍၊ တိုတတီိုက၊ွ ယယုစပံယ၊် လှပုိးဝါ
မှာ၊ ထကကာင်းဇင်းခါကို၊ လားခထရထလ'' (ပုိးဝါ)။ စဉ်

၁၊တစစ်ုံတစခု်အတိုင်းအတာ၊ မရညှသ်ညပ်ဖစ၍်။ ၂၊စတိမ်ရညှထ်သာအားပဖင့်။ ၃၊(အချန်ိ ကို)ကကာကကာမဆဲွပဲ။ ၄၊စတိဆုိ်းပမန်
သပဖင့်။ စဉ်

တိုတိုတတုတ်ု
တ ် 

အထပခခံကျကျ။ မူလလုိရင်းချုပ်။ ''တိုတိုတတုတ်တု၊် လုိရင်းချုပ်လျက၊် အဟတုစ်ကား၊ ထပပာထသာအားပဖင့်၊ သင့်သညတ်မှု'' 
(ထရးှထံုေး)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

တိုနီတိုထနာင်း၂ 
 စဉ်

စဉ်

ခကခ်ကခဲ်ခဲ။ ရာှးရာှးပါးပါး။ ထစျးကကးီကကးီထပး၍ ဝယရ်သပဖင့်။ ''ပစည္း် ဝန်ဆန်တကိို တိုယာှပါယာှပီးလ့ုိ ဝယယ်ရူထရ''။ စဉ်

စဉ်

တိုလီတို
ထလာင်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တိုထလာင်းထသျှ 
 အလွန့်အလွန်အနံတိုထသာ (အဝတအ်ထေည်)။ ''ဒေထယာကတိုထလာင်းထသျှရာ၊ ဝတဖ့ုိ်ကမရ''။ စဉ်



.

တို၁့    ကက ိ  woo

တို၂့    စညး်   we 

တို၃့    နစ    how

တို၄့    နစ   we 

တို၅့    န   come

တို၆့    န   ဒီေ။ ဤ။ သည။် this

တိုက့ထလာင်    န     မင် တို၍့ ထရးရထသာ စာထရးကရိယိာ မင်တတံစမ်ျို း။ highlighter

  ကကဝိိ    chaff

တိုက့ာထိေကာ    ကကဝိိ    ထိေရံုတိုရံု့။ အနညး်အကျဉ်း။ အသင့်အတင့်။ bunt

တိုက့ာပင့်ကာ၁   ကကဝိိ     flattery

တိုက့ာပင့်ကာ၂    ကက ိ  flattery

   ကကဝိိ      တိုရံု့ထိေရံုမျှ၊ မယတုမ်လွန်သင့်ထတာ်ရံုမျှ။ အနညး်အကျဉ်း။ bunt

တိုစ့ရာ    န     ဟင်းသးီ၊ ဟင်းရကွ၊် အပပုတ ်အဖုတ၊် အကင်ချဉ်ဖတ ်စသည။် vegetable

တိုစ့ာဖတ ်   န    နံသာမှုန ့၊် ထပါင်ဒေါမှုန ့ ်စသညတ်ိုက့ို ထေည့်၍ မျကနှ်ာတင်ွ ပခယလိ်မ်းတိုရုိ့ကရ်ထသာ အဝတစ်သည။် powder puff

တိုစ့ား    န   we 

တိုစ့ားထသျှ  န easy

တိုစ့တိိုန့ာ   န   အထသးအဖဲွ ။့ ထသးငယထ်သာ အထရးမပါထသာအရာ။ အတိုအစ၊ အတိုအထွော။ တိုလီမုတစ်။ snippet

  န    variety

   ကကဝိိ      အထစအ့စုံ၊ ကကင်းလင်းပခင်းမရှိ ပပည့်စုံစာွ။ စုံလင်စာွ။ complete

တိုမ့ျား    နစ    we 

   ကကဝိိ      လကစ်မသတ ်ငပီးပပတသ်ညမ်ဟတုပဲ်။ မငပီးမပပတ။် undone

  န       တစပုိ်င်းတစစ်၊ တစဝ်ကတ်စပ်ျက။် half

 ကကဝိိ     တန်းလန်း ပူးတွဲကပ်ပါထသာအားပဖင့်။ impend

တိုး၁    ကက ိ    meet

တိုး၂  နဝိ   quietly

၁၊ (ထပခဖျား၊လကဖ်ျား၊တတုဖ်ျား စသညတ်ိ့ုပဖင့်)နူးညံ့သမ်ိထမ့ွစာွထိေသည။် ''ထုိေသညပံု်ပျက၊် ရုပ်မတ ူထက၊ လူသဖံကက်ို၊ 
လကတ်ိ့ုထခါ်ထထွေ'' (ဆဒေ္ဒန်)။ ''ထတာင်မိွန့်ဖျားနှင့်၊ လျင်လျင်းမကကာ၊ တိ့ုထလပါထသာ်'' (ထကာ်)။ ၂၊ကျစီယသ်ည။် မိန်းမနှင့် 
ထယာကျ်ား ချစတ်င်းစကားထပပာဆုိသည။် ''လူပျို ဘဝ၊ ကညာပျို  နှင့် နှစက်ိုယက်ျက၊ ဆွချင် တိ့ုချင်၊ စကားငင်ပျာ'' (စမ္
မသာ)။ ၃၊ကိုင်သည။် ဆုတန်ယသ်ည။် ''ပန်းထရမငမိုင်တင်ွ၊ နုထရမရင်ကို၊ ထမာင်လျှင်တိ့ုက၊ ယန်ုလ့ုိထယာင်ပငား၊ ထမ့ကိုတမှု တိ့ုလာ
သနှူင့် အတပူငားလုိ'' (ပန်း)။ ၄၊(အပပုတ၊် အဖုတ၊် အကင်စသညတ်ိ့ုကို ငါးပိထထောင်း၊ ငါးပိရညနှ်င့်တွဲဖက၍် ထေမင်းတင်ွ
ထေည့်၍) ပမုပ်စားရသည။် စဉ်

တစခု်ထေကပုိ်၍ အများကိုတစစ်တုညး်ထပါင်းထေားသညတ်ိ့ုကိုပပထသာ စကားလံုး၊ ''ငါတိ့ု သုံးထယာက၊် ပပညက်ိုထပါကထ်အာင်၊ 
အထရာကလ်ား ကတထ်မ'' (ဓမ္မက)။ စဉ်

(ဘယက်ို၊ ဘယသ်ိ့ု)မညသ်ိ့ုမည်ပုံလုပ် ထနသည်ကိုမသ၍ိ ထမးပမန်းရာ၌လညး်ထကာင်း၊ တားပမစရ်ာ၌ လညး်ထကာင်းသုံးကာ 
နာမ်စားပုဒ်ေ။ ''ထမာင်ပဖူ ဇာတိ့ုလားခထရ''၊ ''နပျို းသိီ းကို မစားထကဆုိ့လ့ုိပင် ဇာပဖစတ်ိ့ုစားထရ'' စသည။် ''ငါမှာညခီျစ၊် 
ကတိုးနှစ၊် ဇာတိ့ုလားခထရာင်'' (ဓမ္မသာ)။ စဉ်

ငါတိ့ု'' အစားသုံးထရထသာ နာမ်စား။''တိ့ုတထတထွလ၊ ထသမဆံုးထက၊ ပပညလံု်းပုပ်မည်'' (ရာမ)။ စဉ်

(ဒီေထနရာသို) ''လာပါ''ဟထုခါ်ထသာ စကားလံုး။ (ထမာင်ပဖူ'တိ့ု'ဆုိသည ်နှင့် တစင်ပိုင်နက ်''လာပါ'' ဟ ူထသာ စကားကို 
ထနာကထ်ေပ်ထေည့်စရာ မလုိထတာ့ငပီ။ 'တိ့ု'ဆုိခါကတညး်ကပင် ထခါ်သည့်ထနရာသိ့ု ဦးတည်သာွးရမည ်ကို သနှိင့်ငပီးပဖစ်သည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

တိ့ုကာဆိတ်
ကာ  

၁၊ လင်မယားနှစထ်ယာကသ်ိ့ုမဟတု ်သမီးရညစ်ား ပလူးပလဲချစခ်င် ယသုစာွ။ ခပ်ပပုးံပပုးံ မျကနှ်ာထေားနှင့် (တိ့ုလုိက ်ဆိတ်
လုိက်) ကျစီယက်ာပဖင့်။ ၂၊မိမိအလုိသိ့ုပါထအာင်ထချာ့ပမူလျက။် ''တိ့ုကာဆိတက်ာ လင်မယာပုိင်ကာ'' (ပံု)။ စဉ်

စဉ်

အပခားသတူစထ်ယာကအ်ား ဆန့်ကျင်ဖကင်ပိုင်ထစရန်၊ ထပမှာကပ်င့်ထပးလျက။် ယတုည်ံ့ထသာ ထစတနာပဖင့် ထပမှာကပ်င့် ထပးထသာ 
အားပဖင့်။ စဉ်

 ၁၊တစစ်ုံတစထ်ယာကအ်ား ထသးွကကစတိက်ကးီဝင်ထအာင်ပပုမှုထပပာဆုိသည။် ထသးွထပမာက ်ထအာင်ပပုသည။် ၂၊ရန်တိုကလုိ်ထသာ စတိ်
ပဖင့် ထပမှာကပ်င့်ထပးသည။် ၃၊ တစစ်ုံတစရ်ာကို ပပုလုပ်ရန် အားထပးတိုကတ်န်ွးသည။် စဉ်

တိ့ုကာရံုထိေကာ
ရံု စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

''ငါတိ့ု'' အစားသုံးထရထသာ နာမ်စား။''တိ့ုတထတထွလ၊ ထသမဆံုးထက၊ ပပညလံု်းပုပ်မည်'' (ရာမ)။ဟင်းသးီ ဟင်းရကွ၊် 
အဖုတတ်ိ့ုစား'' (ဂုတ္ိလ)။ စဉ်

(ဥပစာ) အခကအ်ခဲမရှိလွယက်သူည။် စဉ်

စဉ်

တိ့ုစထိသျှတိ့ုနာ
ထသျှ၁  

၁၊ထထွေထထွေရာရာ။ အတအိကျအမညမ်ထဖာ်ထသာ အရာများ။ ၂။ထသးငယထ်သာ အထရးမပါထသာအရာ။ အထရးမပါထသာ ဂရုမပပု
ထလာကထ်သာ အထကကာင်းအရာအပဖစအ်ပျက။် စဉ်

တိ့ုစထိသျှတိ့ုနာ
ထသျှ၂ စဉ်

မိမိတိ့ုကို ပခုငံုံ၍ ညန်ွပပထသာ စကား။ ''တိ့ုများတထထွေ၊ ပပညအ်ားလံုးကို၊ သမ်ိးကျုးံမညဟ်၊ု ကကရံယွထ်သာအား'' (ထရးှထံုေး)။ စဉ်

တိ့ုထတာင်း
တန်းလန်း၁ စဉ်

တိ့ုထတာင်း
တန်းလန်း၂  စဉ်

တိ့ုထလာင်းတွဲ
ထလာင်း စဉ်

၁၊ လူချင်းခန္ဓာကိုယက်ို ထိေပွတလ်ျကအ်တင်ွးသိ့ု ဆုိကထ်ရာကသ်ည။် ''ထေပ်ထေပ်ထူေပျာ၊ လူချင်းတိုးထက၊ ငမိုက့ျို းဆင်းမျှ'' 
(ပဒေ)။ ၂။အပမင့်မှ အနိမ့်သိ့ု တန်ွးချလုိကသ်ည။် ''နကစ်ာွထချာကက်ို၊ ထစာကထုိ်ေးကျထယာင်၊ တိုးချလံုးလံုး'' (ထကာ်)။ 
''အထစာကန်ကစ်ာွ၊ ရတီင်ွးထူေးကို၊ တးူထေားပါ၍၊ တိုးကာလညး်ချ၊ ဤအကကလံျှင်၊ ထလျာ်ကန်လှဟု''(ထကာ်)။ ၃၊မိမိထံေမှ 
တစဖ်ကဖ်ကသ်ိ့ု ထရွ့လျာသာွးထစရန် လကစ်သညပ်ဖင့် တန်ွးလုိက ်သည။်''ထမာင်လှပါးက ဝကသ်ားခွကက်ို ထမာင်ပဖူပါးသိ့ုတိုးပီး
လုိကထ်တ''။ ၄၊(အညစအ်ထကကးကင်းစင်ထအာင်) ပွတတ်ိုကထ်ပးသည။် ဖယရ်ာှးသည။် ထချးတန်ွးသည။်''ခန္ဓာကိုယက် အထညှ့
ကို စင်ထအာကတ်ိုး''။ ၅၊အပပင်းအထေန်အား ထုေတသ်ည။် တိုကတ်န်ွးသည။် ''ထမာင်လှ စျးီမလားလ့ုိတိ့ု အတင်းထုိေးလမတလုိ်က်
ရထရ''။ ၆၊တစဖ်ကသ်ားဒုေက္ခ ထရာက ်ထအာင်ကကထံဆာင်သည။် ထပပာဆုိသည။်''ထမာင်မဲရ့ုိအပပစက်ို ထမာင်လှပါးသိ့ု အတင်းတိုး
ချထရ''။ ၇၊ ပုိလျှပွံားများသည။် ''ကသုိုလ်တိုးပွားရန် ကိုယသ်ာ ကျင့်ကကအံားထုေတရ်ာ၏'' (ထတာင်)။ ဂ၊ထရှ့သိ့ုတကသ်ည။် 
''ဇာလဲ ရှိတိုးထနာကဆု်တ ်လုပ်နီထရ''။ ''အယကှအ်တင်းထလ၊ လင်မယားသိ့ု၊ ဆဲပငားငပီးထထွေ၊ မထပပာသာထက၊ ပပန်ကာတိုး
လ့ုိ၊ မျို းကကထရထလ'' (နာထရထဒေ)။ ''မနုထခါ်တင်ွ၊ ထုိေလုလင်၌၊ တိုးဝင်ခယမ်း၊ ထလျှာကထ်လစမ်းထသာ်'' (ပထဝဏီ)။ ၉၊
ထတွ့ဆံုသည။် ''ဇာတပဲွ်မှာ အစက်ိုကကးီနန့်တိုးမိထက အဆူခံရဖ့ုိ''။ စဉ်

ကျယထ်လာင်သည့် အသမံဟတုထ်သာ။ အသမံကျယထ်သာ။ ''အသကံို တိုးလ့ုိမထပပာထက့''။ စဉ်



.

   ကက ိ    တိုးထဝှသ့ည။် ထုိေးကကတိသ်ည။် တန်ွးကန်ဖိတိုကသ်ည။် တန်ွးဖိတိုကခုိ်ကသ်ည။် jostle

တိုးကတထ်တ    ကက ိ    တိုးထဝှသ့ည။် ထုိေးကကတိသ်ည။် တန်ွးကန်ဖိတိုကသ်ည။် တန်ွးဖိတိုကခုိ်ကသ်ည။် jostle

တိုးချ    ကက ိ   quietly

တိုးချတီိုးချို    ကကိိ ၀ိ    timidly

တိုးချဲ  ့   ကက ိ    ပုိမုိများပပား ကျယဝ်န်းထစသည။် expand

တိုးတက ်   ကက ိ  improve

 ကကဝိိ     သတူစပ်ါးတိုမ့ကကားမသရိထအာင်။ တိုးတိုးဆိတဆိ်တ။် quietly

တိုးတိုးထသျှ   ကကဝိိ    သတူစပ်ါး မကကားသရိထအာင်။ နားရပ်ကပ်လျက။် တိုးတိုးတတိတ်တိ။် quietly

သတူစပ်ါးတိုမ့ကကားမသရိထအာင် ပိရကိျစလ်စစ်ာွ။ quietly

  ကကဝိိ   သတူစပ်ါးတိုမ့ကကားမသရိထအာင်။ တိုးတိုးဆိတဆိ်တ။် quietly

 ကကဝိိ    ၁၊ မရသဲပဖင့် ထနာကသ်ို ့ထရမ က့ာထရမ က့ာ။၂။ ရကှစ်တိပ်ဖင့် တန်ွဆု့တထိ်ေတလ်န်သ့ညပ်ဖစ၍်။ shamefaced

 ကက၀ိိ     suppress

တိုးတနွ ့ ်  ကကဝိိ     terrify

တိုးတနွ ့တ်နွ ့ ်  ကကဝိိ     terrify

တိုးထုေတ ်   ကက ိ  တန်ွးကန်ဖယရ်ာှးသည။် တိုးထဝှသ့ည။် jostle

   န      သတူစပ်ါးမကကားမသရိထအာင် တိုပင်ရမည့် အထပါင်းအသင်း။ အထပါင်းအထဖာ်။ consult

တိုးပွား    ကက ိ  ပွားများတိုးတကသ်ည။် proliferate

တိုးပမင့်    ကက ိ     ပမင့်မားတိုးတကထ်စသည။် improve

တိုးယို  န   ဟင်းလင်းထပါက။် ထုေတခ်ျင်းထပါက။် straight through

တိုးယိုထပါက်  န   ဟင်းလင်းထပါက။် ထုေတခ်ျင်းထပါက။် straight through

တျာ

တျာတျာ၁    နဝိ     red

တျာတျာ၂    နဝိ     ripe

တျာတျာသ၁ံ  န     strident

တျာတျာသ၂ံ  န     signature tune

ကတိ

ကတ ိ   န   သုံးခုအထရအတကွ။် three

ကတဂံိ    န    သုံးထထောင့်ရှိထသာ ပံု။ triangle

ကတထိဒေါသ   န    flaw

တိုးကာကကတိ်
ကာ စဉ်

စဉ်

ကျယထ်လာင်သည့် အသမံဟတုထ်သာ။ အသမံကျယထ်သာ။ ''အသကံို တိုးလ့ုိမထပပာထက့''။ စဉ်

၁၊ထကကာကသ်လုိ ရကှသ်လုိ။ ဝ့ံဝ့ံကားကားမဟတု။် မရမဲဝ့ံ။ တန့်ွဆုတလ်ျက။် ၂၊တစစ်ုံတစရ်ာ အတိုင်းအတာသိ့ု ထပါကထ်ရာက်
ထအာင်ပမင်စာွ စမ်ွးထဆာင်နုိင်ပခင်းမရှိဘ။ဲ ''လူတကိ အားလံုးတိုးချ ီတိုးချို တရိာ၊ထပါကထ်ပါကထ်ပမာကထ်ပမာက ်စမ်ွးထဆာင်နုိင်ထရ
လူပင်က တစထ်ယာကမ်ပါ''။ စဉ်

စဉ်

၁၊အဆင့်အဆင့် ဆကက်ာဆကက်ာတိုးလာသည။် တိုးကကယမ်ျားပပားလာသည။် ''တစပ်ခား ပပညရ်ာွ၊ နုိင်ငံထတာ်ထေက၊် တိုးတက်
ပပန့်ပွား၊ စညပ်င်သာယာထသာအား ''(ထရးှထံုေး)။ ၂၊ထရှ့သ့ုိ တကသ်ည။် ၃၊ပပန်ပွား ကကီးကျယမ်ျားပပားသည်။ စဉ်

တိုးတိုးကကတိ်
ကကတိ် စဉ်

စဉ်

တိုးတိုးဆိတ်
ဆိတ် စဉ်

တိုးတိုးတတိ်
တတိ် စဉ်

တိုးတိုးတန့်ွ
တန့်ွ  စဉ်

ထိေတတ်ိုးတိုး
သျှပ်သျှပ်   

သတူစပ်ါး မကကားမသရိထအာင်။ သိုသပ်ိကျစလ်စစ်ာွ။ နားရင်းနား ကပ်လျက။်''တိုးတိုးသျှပ်သျှပ်၊ အချင်းချင်းထက၊ နားရင်း
ဟပ်လ့ုိ'' (ထောနု)။ ''မလွတသ်ရိမညဟ်၊ု '' (ထဒေးဝန်း)။ ''န့ုိမပျကသ်ာ၊ တိုးတိုးသျှပ်သျှပ်ဆုိလျက်'' (ဗမာချီ)။ စဉ်

မရဝ့ံဲသပဖင့် ထနာကသ်ိ့ုထရှ့ကာထရမ့ကာ။ ထကကာကလ်န့်သညပ်ဖစ၍်။''ဖွားဖကက်ကျွေန်တိ့ု။ ငုိမျကနှ်ာနှင့်၊ ပခင်းရာတိုးတန့်ွ၊မထလျာကဝ့ံ်
ပါ'' (ထကာ်)။ ထနာကသ်ိ့ုတန့်ွဆုတလ်ျက။် ရကှစ်တိပ်ဖင့် တန့်ွဆုတ ်ထိေတလ်န့် သညပ်ဖစ၍်။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

၁၊ရကှရ်ွ့ံဖွယက်ကုကံကို ကပ်ခင်းထကကာင့် မထနတကမ်ထုိေင်တကပ်ဖစလ်ျက။် ရုတတ်ရက ်ရကှရ်ွ့ံသာွးလျက။် ၂။မရမဲဝ့ံသပဖင့် ထနာကသ်ိ့ု
ထရမ့ကာထရမ့ကာ။ ''ရကှထ်ကကာကစ်ိုးရမ့ံ၊ တိုးတန့်ွတန့်ွ နှင့် မဝ့ံလုိလုိ၊ ဝ့ံလုိလုိထက၊ အပျို တိ့ုထံုေး၊ လှနဂုိမှာ၊ ချို ပပုးံပပုးံနှင့်'' (ပန်း)။ စဉ်

စဉ်

တိုးထပါင်းတိုး
ထဖာ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

နီရထဲသာအထရာင်ရှိထသာ။ ''ပင်ထပါကပ်န်းလညး်၊ နီပမန်းတျာတျာ၊ လီပပင်းလာက'' (ထွေန်းတိ)။ ''ရာသခုိီကက်ကု၊ံ ပင်ကမ်းမံု
လညး်၊ နီတုံတျာတျာ၊ မှည့်၍လာက'' (ပဥ္စဘတု်)။ စဉ်

ငှကထ်ပျာသးီ၊ သရကသ်းီ ပင်လံုးကကျွေတမှ်ည့်ထနထသ။ ''နပျို းသးီ (ကျာကျာ) တျာ တျာ မှည့်လတထ်တ'' (ထတး)။ စဉ်

ကျယထ်လာင်ထသာအသ။ံ စးူရထှသာအသ။ံ ''တျာတျာလူသ၊ံ ထခါ်သကံကားတ၊ိ တန့်မီှနာခံ'' (ထရးှထံုေး)။ စဉ်

တးီမှုတပ်ခင်းအမျို းမျို းတိ့ုတင်ွ ခုနစမ်ျို းထသာသစံဉ်အနက ်တစမ်ျို းမျို းထသာ သစံဉ် ကို မူတညထ်ေား၍ မှုတထ်သာအသမံျို း။ (သစံဉ်
ခုနှစပ်ါး။ နှစထ်ပါက၊် သုံးထပါက၊် ထလးထပါက၊် ငါးထပါက၊် ထပခာကထ်ပါက၊် ခုနှစထ်ပါက၊် သမှံန်တိ့ုပဖစပ်ါသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခန္ဓာကိုယ၌်ပဖစတ်တထ်သာ အပပစအ်နာသုံးမျို း။ ၁၊ ထလ။ ၂၊သလိပ်။၃၊သညး်ထပခ။''ကတထိဒေါသ ၊ သင့်ပပန်လညး်၊ ထလနှင့်
သညး်ထပခ၊ သလိပ်ဝယလ်ညး်၊ ထရာှင်ကကွမ်လွတ၊်ပဖစမ်ညမှ်တထ်လာ''(ပဥ္စဘတု်)။ စဉ်



.

ကတင်း

ကတင်း၁   န    omen

ကတင်း၂   န     foretell

ကတင်းထကျ    ကတ ိ    မထကာင်းထသာ အမဂမင်္ဂလာဟသူမျှတိုသ့ည ်ထပျာကပ်ျကထ်အးငငိမ်းသာွးသည။် auspicious

ကတင်းထဆာ်    ကက ိ   foreshadow

တွ

တ ွ၁  gibber

တ၂ွ  ကကဝိိ   tease affectionately

တွ့ တွ့     ကက၀ိိ    gibber

တာွ   ကကဝိိ    fleece

တာွး    ကက ိ    crawl

တာွးတကထ်သျှ    န     လကနှ်စဖ်ကနှ်င့် ဒူေးနှစဖ်ကက်ို ထထောကက်ာသာွးတကထ်သာ အရယွ။် baby

တွိ့

တွိ့   ကက ိ  coincide

တွိ့ ကရာ    န    carelessly

  န    carelessly

တွိ့ ကကုံ    ကက ိ  encounter

တွိ့ စ    စညး်   meet

တွိ့ ဆံု    ကက ိ    encounter

တွိ့ ထိေ    ကက ိ   ၁၊ ခုိကတ်ိုကမိ်သည။် ၂၊ ကိုယနှ်င့် ထိေမိမှုထကကာင့် ပဖစထ်ပါ်လာထသာ အထတွက့ိုခံစားရသည။် touch

တွိ့ မိ   ကကဝိိ     deceived

တွိ့ မိတွိ့ ရာ   ကကဝိိ    potter

တွိ့ ပမင်    ကက ိ     meet

တွိ့ ရာ   ကကဝိိ    conjecturally

တွိ့ ရာနဖာ    န     ၁၊ ထုိေထုိေဤဤ။ ထထွေထထွေရာရာ။ အတအိကျအမညမ်ထဖာ်နုိင်ထသာ အရာများ။ ၂၊ ထစထ့စ ့စုံစုံ variety

တွိ့ ရာပမင်ရာ    န    potter

 ကက ိ   gibber

 ကကဝိိ       နားထထောင်ချင်စဖွယ။် ခရာတာတာခကျွေ၍ဲ မပပတမ်လပ်ထပပာဆုိလျက။် rattle

တွီး၁    နဝိ     red

ပဖစထ်ပါ်လတ့္ံတထသာ အထကာင်းအဆုိးနိမိတယ်ရူန်အထကကာင်း။''နှာထခါင်းတိုနား တိုက ုိပမင်ထသာ် လညး်ထကာင်း၊ မထကာင်းထသာ 
ကတင်းတညး် ''(ပါရာ)။ စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ပဖစထ်ပါ်လာမည့်အထကကာင်း အရာတိ့ုကို ညမန်ပပထနသညဟ်ထုေင်မှတရ်ထသာ (ခထလး သငူယ၊် အရူး၊ သဘင်သညစ်
ထသာ)လူတိ့ုထပပာဆိုသည့် နိမိတတ်ထဘာင်စကား။'' သဟီဇာနင့်ှ၊ ဗျဂစာရီ၊ မညအီသာွး၊ သုံးပါးဥတ၊ု ဆုိမူဂီမှ၊ဝဿ ထဟမန၊် 
အပပန်ပပန်လျှင်၊ ပပဟန်ကတင်း၊ ခါမ့ဲလျင်းတညး် ''(ပါရာ)။ စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစထ်ယာက်(ဧည့်သည်) ထရာကလ်ာမညက်ို ကကို တင်သထိစနုိင်ရန်အရပ်ိအ ပခညပ်ပသည။် နိမိတပ်ပသည။် ထေင်ရာှးပဖစ်
ထပါ်လာမည့် နိမိတ၏်အထကကာင်းကို ပပသည။် ''ငှကရ်မီဝါ၊ တတကွတ်တွ၊် ထရာကပ်ျာထရာကပ်ျာ၊ ကတင်းထဆာ်သည၊် ကျူးကာ
နိမိတဖ်တ၍်၊ ပမညတ်န်ွလတတ်ုံထသာခါ''(ထမတ္တာစာ)။ စဉ်

တာ့ွ မပီကလာပီကာလာပဖင့် သနားဖွယရ်ာ၊ ချစခ်င်ဖွယရ်ာ၊ ခကျွေ၍ဲထပပာဆုိပပုမူလျက။် ''ရင်ခွင်ပါးထုိေင်၍ သာ၊ လုိင်ကို ဆဲွ၍၊ တွ့
လျကနီ်တုံလှာ၏'' (ဗမာချီ)။ စဉ်

၁၊ လင်မယားသိ့ုမဟတု ်သမီးရညး်စားတိ့ု ပလူးပလဲချစခ်င်ယယုစာွပဖင့် ရင်ွပမူးလာထအာင် ကျစီယ ်ကကသည။် ၂၊ အပျို ၊ လူပျို
တိ့ု၏ သထဘာသဘာဝအရ ပပုမှုထပပာဆုိကကသည။် စဉ်

မပီကလာပီကလာ တတီတီာတာပဖင့် ထပျာ့ထပျာင်းစာွခကျွေ၍ဲ ထပပာဆုိပပုမှုလျက။် ''သားသငူယ ်သည၊်ဖကိုသာထခါ်လျက၊် လူးလဲ
ကာငုိ၍ထပ'' (ဗမာချီ)။ စဉ်

နုပ်နုပ်ဖဲွဖဲွပဖစထ်အာင် ခုတလီှ်းသည။် ''ထအဆီးပမစက်ို အနူမရပဖစထ်အာင် ဓါးနန့်တာွပစလုိ်က်''။ ''ဓါးနန့်တင်ပျာ၊ ရင်ကိုလညး်
ခဲွ၊ မုန့်မုန့်လညး်တာွ၊ ဆီနှင့်ထကျာ်၍'' (ထောနု)။ စဉ်

၁၊ဝမ်းလျားထမှာကက်ာ လှုပ်၍လှုပ်၍ ထရွ့ထလျာသည။် ''တဆတဆ်တထ်က၊ တာွးတကထုိ်ေင်တက၊် ငပိုင်းထပါင်တကထ်တ'' (ပဒုေ
မ)။ ''ကာလရညှလ်ျား၊ နှစလ်များထသာ်၊ တာွးတကထုိ်ေင်တက၊် ငပိုင်းထပါကတ်ကလ့ုိ်'' (ဂုတ္ိလ)။ ၂၊ ပမကပ်င်စသညတ်ိ့ုသည ်
ထပမတင်ွကပ်တညထ်နသည။် ''ရစီင်ပမကသ်ည ်ငမီတင်ွတာွး၍ ထပါကတ်ကသ်ည်'' (တတိ္ု ပံရမတ်)။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ဆံုသည။် ဆံုမိသည။် တိုကဆုိ်င်သည။် ''ရာှထဖွတုံဘ၊ိ အဿဇိကို၊ ယင်းမှာတွိက'' (ထကာ်)။အသက ်မထသ၊ ထနာင်ပမင်းမွန်နှင့်၊ 
ငါကဟံလ့ုိိ၊ တွိ့ ရပထရ'' (ထောနု)။ '' ကကုသံညဂု်နိ၊ တွိလျကနှ်င့်က၊ံ ကျန်းမာဟန်ကို၊ ပပန်ထပပာပါလား'' (မုိး)။ စဉ်

၁၊ ထထွေထထွေရာရာ။ ထပါကက်ရ။ ထေင်ရာပမင်ရာအမျို းမျို း။ ၂၊ကထလကဝ အထပခအပမစမ်ရှိ အဖုိးမတန်ထသာအရာ။ 
ပဖစက်တတဆ်န်း။ စဉ်

တွိ့ ကရာ
ထသာင်းထပပာင်း 
 

၁၊ ထထွေထထွေရာရာ။ ထပါကက်ရ။ ထေင်ရာပမင်ရာအမျို းမျို း။ ၂၊ကထလကဝ အထပခအပမစမ်ရှိ အဖုိးမတန်ထသာအရာ။ 
ပဖစက်တတဆ်န်း။ စဉ်

ကကုကံကို ကသ်ည။် အခန့်သင့်ထတွ့ဆံုသည။် ''ထတာင်းဆုမွန်ထက၊ သဓုမ္မနှင့်၊ မုချတွိ့ ကကုံ'' (ဓမ္မသာ)။ စဉ်

စ၍ ထတွ့ဆံုသည။် အခန့်သင့်ထတွ့ဆံုစဉ်။ ''ကကးီပငားမှသာ၊ နဂါးရာွတင်ွ၊ တွိ့ ရပါသည၊် တွိ့ စခါထလ၊ မျို းဇာတကိို၊ မသရိထလ'' 
(ထကာ်)။ စဉ်

ကကုကံကို ကသ်ည။် အခန့်သင့်ထတွ့ဆံုသည။် ''ထတာင်းဆုမွန်ထက၊ သဓုမ္မနှင့်၊ မုချတွိ့ ကကုံ'' (ဓမ္မသာ)။ စဉ်

စဉ်

ထေင်ထယာင်ထေင်မှား ယုံမှားသသံယပဖစ၍်။''အကိုကို မဟာမုနိဘရုားမှာ တွိ့ မိ ထယာင်တင်ပါထရ''။ စဉ်

ရညမှ်န်းချကမ်ရှိပဲ။ ထပခဦးထပါကရ်ာ။ စတိက်းူထပါကရ်ာ။ ထတွ့ကရာထေင်ရာ။''စတိက်းူထပါကတ်ိုင်း၊ တွိ့ မိတွိ့ ရာ လားနီထရဗျာ
ယလ်ား။ စဉ်

မျကစ်အီကကညဓ်ါတ ်(ပသာဒေ)ပဖင့် ထတွဆံု့ပဖစထ်ပါ်ခံစားသည။် စဉ်

ထဖွထဖွရာရာ။ ထေင်ရာပမင်ရာ။ စတိက်းူထပါကရ်ာ။ ထတွ့ကရာ။ ''ခီွးပုပ်အသင်ွ၊ ငါ့ကိုလျှင်ဝယ၊် အပမင်မထပး၊ တွိ့ ရာဆုိပျာ၊ ဆုိကာ
ဆဲလုိ'' (၀ိဇယ)။ စဉ်

စဉ်

ခုိင်မာတညတ်ံ့ထသာအထကကာင်းအရာ။ ခုိင်လံုထသာ အထထောကအ်ထေား ကိုးကားချက။် အထပခအပမစ ်(မရှိ)။ ၂၊ ထဆာင်ရကွရ်န် စမံီ
ချကအ်စအီစဉ် မရှိသည၏် အပဖစ။် ၃၊ ဦးတည၍် ရညရ်ယွခ်ျက ်မရှိပခင်း စဉ်

တွီတွီ
တတွတ်တွ၁်   

မပီကလာပီကလ နှင့် ခရာတာတာ သနားဖွယရ်ာ၊ ချစခ်င်ဖွယရ်ာခကျွေ၍ဲ ထပပာဆုိ ပပုမှုသည။် ''မငပီးတစခွ်န်း၊ ငပီးတစခွ်န်း နှင့် 
ချို သာမွန်ပမတ၊် တွီတွီတတွတ်တွ၊် ထပပာဆုိလတ၍် '' (ထကာ်)။ စဉ်

တတီတီတွတ်ွ
တ၂်  စဉ်

၁၊ အလွန်နီထသာ အထရာင်ရှိထသာ။ နီတာရထဲသာ။ ၂၊အနီထရာင်ကို အထူေးပပုထသာ။ ''ချစဟ်န်ုကကးီမား၊ သူ့မယားကို၊ ဖားဖား
ဝတဆံ်၊ ရုိးတနီံတွီး၊ အင်ကကင်းခုိင်ကို၊ ကိုင်ခါပီးလ့ုိ'' (ဆဒေ္ဒန်)။ စဉ်
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တွီး၂    နဝိ    red

တွီးတွီး    နဝိ     red

ထတွ

ထတ ွ   ကက ိ   vacantly

ထတကွျင်    န    bantam

ထတထွဝ  ကက ိ   indecisive

ထတးွ    ကက ိ  consider/think

ထတးွဆ    ကက ိ  think

ထတးွထတာ    ကက ိ     consider

ထတးွမှု    ကက ိ   rotiocinate

တွဲ

တွဲ၁    ကက ိ  comrades

တွဲ၂    န     attach

တွဲ၃    စညး်    couple

တွဲ၄    ကက ိ    fall

တွဲ၅ ကကိ put down

တွဲကကို းချ    ကက ိ   ကကို းကင်ွးသို ့လညပ်င်းစပ်ွ၍ မိမိအသကက်ို ထသထအာင်လုပ်သည။် suicide

တွဲဖက ် ၁   ကက ိ  တစဦ်းဦးနှင့် အတတူကပွါဝင်လုပ်ကိုင်သည။် consist

တွဲဖက်    န    အတတူက ွပူးတွဲလုပ်ကိုင်သ။ူ collaboration

တွဲလာ၁    န      နှုတခ်မ်းတွဲထသာသကူို ထခါ်ထသာစကားလံုး။ lip long

တွဲလာ၂    န       နှုတခ်မ်းတွဲထသာသ။ူ lip long

တွဲလား    ကက ိ    အတထူပါင်းသင်သာွးလာသည။် messmate

တွဲလိတွဲလင်   ကကဝိိ       တွဲလျားတန်းလန်းကျလျက။် loll out

တွဲလီတွဲလဲွ    ကကိ  တန်းလန်းတယွက်ပ်၍ ပါလျက။် flapping

 ကကဝိိ     တွဲလျားတန်းလန်းကျလျက။် loll out

တွဲလင်ပလင် ကကဝိိ impend

ကကဝိိ တန်းလန်း တွဲလျားကျလျက။် loll out

တွဲထလာင်း ကကဝိိ တစစ်ုံတစခု်တင်ွ ချတိဆဲွ်ထေားသပဖင့် တန်းလန်းတွဲလျားကျလျက။် impend

 ကကဝိိ      တစစ်ုံတစခု်တင်ွ ချတိဆဲွ်ထေားသပဖင့် တန်းလန်းတွဲလျားကျလျက။် impend

 ကကဝိိ     တန်းလန်း။ တွဲလဲ။ တွဲလျား။ loll out

နီပမန်းထသာ။ ''နှုတခ်မ်းတွီးနီ၊ ဟသမင်္ဂာဆီသိ့ု '' (ထဒွေး)။ စဉ်

၁၊ အလွန်နီထသာ အထရာင်ရှိထသာ။ နီတာရထဲသာ။ ၂၊အနီထရာင်ကို အထူေးပပုထသာ။ ''ချစဟ်န်ုကကးီမား၊ သူ့မယားကို၊ ဖားဖား
ဝတဆံ်၊ ရုိးတနီံတွီး၊ အင်ကကင်းခုိင်ကို၊ ကိုင်ခါပီးလ့ုိ'' (ဆဒေ္ဒန်)။ စဉ်

၁၊ အခကအ်ခဲနှင့် ကကုသံည။် ''အကကျွေန်လညး် အခကထ်တလ့ုိွ အဝီးကို မလားနုိင်ပါ''။ ၂၊ ဆိတင်ငိမ်စာွ မသာမကကည ်ထငးငုိက်
ထနသည။်''ပါးလကမိ်လကထ်ထောက ်ဇာကိုထတနီွထရလဲ''။ ၃၊စတိထဲ်ေတင်ွ ပပတသ်ားမှုမရှိပဖစ ်ထနသည။် အသဉိာဏမ်ှုန်ဝါးထတထွဝ
သည။် ''အကကျွေန်လညး် ဇာမျို းချမှတရ်ဖ့ုိလညး်လ့ုိ စတိထ်တ ွနီပါထရ''။ စဉ်

တန်ိညင်ကကက။် ''ကကကမ်ကိုထတာင်၊ ထဝးကထရာှင်၍၊ ထမာင်လျှင်မထေား၊ ကစားထပလညး်၊ ထတကွျင်သားကို၊ မင်းသားဖွယရ်ာ၊ 
ကစားကာပဖင့်'' (ထကာ်)။ စဉ်

မိန်းထမာသည။် သတမ့ဲိသကဲ့သိ့ုပဖစထ်နသည။် ''သတထိတထွဝ၊ မိန်းထမာထန၍၊ ထသမည့်အလား၊ ပံုမပခားသိ့ု'' (ထရးှထံုေး)။ စဉ်

ထတးွထတာစတိက်းူသည။် ဆင်ပခင်ထအာင်ထမ့သည။် စဉ်းစားသည။် ''ပညာဟသိိ့ု၊ ထတးွကကည့်ဘထိထွေ၊ သထဝမတမ်ိး၊ ထစာင်းမ
ယမ်ိးဟ၊ု ဆုိမှုစကား'' (ထရးှထံုေး)။ စဉ်

စဉ်းစားသည။် ဆင်ပခင်သည။် ချင့်ချန်ိသည။် ''ထတးွဆထပမာ်ပမင်၊ ပညာရင်ှတိ့ု၊ ဆင်ပခင်စဉ်းစား၊ ချင့်ထသာအားပဖင့်'' 
(ထရးှထံုေး)။ စဉ်

'ဤသိ့ုပဖစတ်န်ထကာင်း၏'ဟ ုစတိထ်ထွေပပားသည။် ယုံမှားသည။် ''သိ့ုထလာသိ့ုထလာ၊ ယုံမှားထသာအား၊ ထတးွထတာထနကျင်၊ 
ဆင်ပခင်သမှု၊ ထမျှာ်ထထောကရ်ှု၍'' (ငမိုတ့ည်)။ စဉ်

ဆင်ပခင်စဉ်းစားသည။် ''ဆင်ပခင်ထတးွမှု၊ စဉ်းစားပပုလညး်၊ အမှုမထေင်၊ ပဖစပ်ခင်း၊ အင်ထကကာင့်'' (ထရးှထံုေး)။ စဉ်

(သမူျားနှင့်) အထပါင်းအထဖာ်ပပုသည။် ''အကကျွေန့်ရုိက သမူျားနန့်တွဲလ့ုိ လုိက်် ပါစာွရာ''။ စဉ်

 သထဘမင်္ဂာ( စကပ်ါထသာ) ထရယာဉ်နှင့် တွဲထေားထသာ စကမ့ဲ်ထရယာဉ်။ စဉ်

ပူးကပ်တွဲစထုနထသာအရာ၏ အထရအတကွက်ိုပပထသာ စကားလံုး။''တစတ်ွဲ၊ နှစတ်ွဲ''စသည။်း စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ကကို း၊ ကကမ်ိ၊ အဝတစ်သညတ်ိ့ု ထအာကသ်ိ့ု ကကို းပဖင့် (တွဲလျား) ကျထနသည။် စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပစည္း်ကို အထပါ်မှ ထအာကသ်ိ့ု ကကို းပဖင့် (တွဲချ)ချသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တွဲလီတွဲ
ထလာင်း စဉ်

 တစစ်ုံတစခု်တင်ွ ချတိဆဲွ်ထေားသပဖင့်ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ ငငိတယွထ်နသပဖင့်ထသာ်လညး်ထကာင်း၊တမ်းလန်းကျလျက၊်တွဲလဲွကျ
လျက။် စဉ်

တွဲထလာင်ပ
ထလာင် စဉ်

စဉ်

တွဲထလာင်း
ထလာင်း၁  စဉ်

တွဲထလာင်း
ထလာင်း၂ စဉ်
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တွဲလဲွ    ကက၀ိ    တစစ်ုံတစခု်တင်ွ ချတိဆဲွ်ထေားသပဖင့် တန်းလန်းတွဲလျားကျလျက။် impend

တယွ်

တယွ ်   ကက ိ     incorporates

တယွက်ပ်    ကက ိ   ၁၊ ပူးကပ်သည။် ယဉ်ှတွဲသည။် ၂၊ထပါင်းစပ်သည။်

တကွ်

တကွ်    ကက ိ   predict/worry 

တကွက်ပ်    ကက ိ    ခကခဲ်သည။် ခဲယဉ်းသည။် difficult

တကွက်န်ိး    န     count

တကွခ်ျက ်   ကက ိ    ၁၊ နညး်သညမ်ျားသညက်ို မှန်းဆသည။် ချင့်ချန်ိသည။် predict 

တကွခ်ျကဝ်င်    ကက ိ   အထရအတကွတ်င်ွ ပါဝင်သည။် include

တကွင်ခီကိုက်    ကက ိ    ကကို တင်မှန်းထေားသည့် အတိုင်းပဖစသ်ည။် predictable

တကွစ်ားကိုက် ကကိ   ကကို တင်မှန်းထေားသည့် အတိုင်းပဖစသ်ည။် predictable

တကွစ် ီ   ကက ိ     shirk

တကွစ်စ်    ကက ိ    examine

တကွဆ်    ကက ိ   reflective

တကွတ်ာ    ၀ိ    none

တကွရုိ်း    န     numerology

တင်ွ

တင်ွ၁    ကက ိ     expedite

တင်ွ၂    ကက ိ     extant

တင်ွ၃    ၀ိ    in 

တင်ွကျယ်    ကက ိ    လူအများအသုံးပပုသည။် လူအများ၏ နှစသ်ကပ်မတနုိ်းပခင်းကို ခံယရူသည။် အကျို းထပး သည။် prosper

တင်ွတင်ွ   ကကဝိိ      busily

တင်ွး၁    န    ဝန်းဝန်းဝုိင်းဝုိင်း၊ သထဘာဝအထလျှာကပ်ဖစထ်ပါ်ထနထသာအရာ။ ယင်းကဲ့သိုထ့ပမပပင်တင်ွ တးူထေားထသာ ကျင်း။ burrow

တင်ွး၂    စညး်      demarcate

တင်ွးကျန်    ကက ိ    ယကက်န်းယဉ်သာွး တစထ်ပါကတ်င်ွ ချညပ်င်လံုးဝမသင်ွးပဲ ကျန်သည။် လပ်သည။် remain

တင်ွးဆံုးကျ    ကက ိ    depravation

တင်ွးထေပ်    ကက ိ   ယကက်န်းယဉ်သာွးတစထ်ပါကတ်ညး်တင်ွ ချညတ်စပ်င်သာသာွးရမညက်ို မှား၍ နှစပ်င် သာွးသည။် weave

စဉ်

၁၊ ပူးကပ်ယဉ်ှတွဲသည။် ''ထမာင်လှထဂါင်းမူးလ့ုိ ထမာင်ထအး တယွယ်ခူရထရ''။ ၂၊ကပ်ငငိသည။် ပူးယဉ်ှသည။် စဉ်

agglutination/
incorporates စဉ်

၁၊ နညး်သညမ်ျားသညက်ို မှန်းဆသည။် ချင့်ချန်ိသည။် ၂၊ 'တစ၊် နှစ်' စသညပ်ဖင့် ထရတကွသ်ည။်  ၃၊ဂဏန်းပဖင့် အထပဖ
ရာှသည။် ၄၊စဉ်းစားဆင်ပခင်သည။် ထတးွထတာသည။် ၅။ ထကကာင့်ကကစိုးရမ်ိသည။် ထနာကဆံ်တင်းသည။် ၆။ ငဂိုဟစ်ားသကထ်ရာက ်
ထကာင်းမထကာင်း ချင့်ချန်ိသည။် စစထ်ဆးဆင်ပခင်သည။် စဉ်

စဉ်

၁၊ ထရတကွပ်ခင်း။ အထရအတကွ။် ၂၊ ထရတကွန်ညး်။ ''ကမ္ဘာတသန်ိး၊ တကွက်န်ိးထရတကွ၊် သထချစမင်္ဂကဝ်ယ်'' (ဒိေဌာ)။ 
''ကထုဋတသန်ိး၊ တကွက်န်ိးမက၊ ခံခ့ဲမှလျှင်'' (ပထဝဏီ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သင်တိ့ု မလုပ်လျှင်ငါလညး် မလုပ်ဟ၍ူ ပငင်းပယသ်ည။် တကွက်ပ်သည။် ''ထမာင်လှ မလုပ်ထက၊ ထမာင်နီရ့ုိထလ့မလုပ်ကတလ်ား 
ထကာင်းထကာင်း တကွစ်ကိတထ်တကာ''။ စဉ်

အမှားအမှတရ်ှိမရှိ စစထ်ဆးသည။် တကွခ်ျကသ်ည။် ''သက္ကရာဇ်သခမင်္ဂျာ၊ တကွစ်စပ်ါထသာ်'' (ယကတာ)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထတးွထတာစတိက်းူသည။် ဆင်ပခင်ထအာကထ်မ့သည။် စတိက်းူကကစံညသ်ည။် မှန်းဆဆင်ပခင် သည။် ''ထကာကထ်စတတန်၊ အပပန်
တကွဆ်၊ နှစဆ်ကျတင်ွ '' (ပထဝဏီ)။ စဉ်

အထကကာင်းကိုညန့်ွပပထသာ စကားလံုး။ ''ချစင်ယလ်င်ကို၊ ပမှားဝင်ထလထေ၊ ငါ့တကွတ်ာထလ၊ ခန္ဓာတုံးပျား၊ ဆံုးထလစဟွု'' (ဆဒ္ေ
ဒေန်)။ ''စကထ်ပျာ်ရာတင်ွ၊ ထပျာ်ပါခ၍၊ မထရထဖွရာှ၊ သိ့ုအတကွတ်ာထကကာင့်၊ ဆရာအရင်ှ၊ တကွဆ်င်ပခင်းလ့ုိ'' (ထမျာက်)။ စဉ်

ထရးှရုိးစဉ်လာ ရုိးရာမပျက ်အကျို းရှိရှိ သုံးစွဲထလ့ရှိထသာ ဂဏန်း(ထဗဒေင်) တကွန်ညး်။ စဉ်

အလုပ်ကစိမ္ျားများ အလျင်ငပီးထပမာကသ်ည။် ''ထအနိ့အလုပ်များများတင်ွထရ''။ စဉ်

(ထကျာကစ်ာ၊ ထမာ်ကန်ွး၊ နာမသတင်း၊ ထပပာရုိးဓထလ့၊ ဥဒေါန်း၊ ရာဇဝင်စသညတ်ိ့ု) အထေင်အရာှး တညရ်ှိသည။် ''ရုက္ခစိုးတင်ွ၊ 
နာမထေင်ထက၊ သျှင်နတမ်ျားကို'' (ထကာ်)။ ''ဓမ္မသတထ်ပါင်း၊ ဆံုးပဖတထ်ဟာင်းကို၊ လမ်းထဟာင်းတကွစ်ာွ၊ သပိခင်းရာပဖင့်'' 
(ပထဝဏီ)။ စဉ်

၁၊ အခါကာလ၊ ထနရာထဒေသတိ့ုကိုပပထသာစကားလံုး။ ၌၊ မှာ၊ တင်ွ၊ ဝယ။် ''မင်းဖျားဘရုင်၊ ကိုယပ်ပု အင်ကို၊ စတိတ်င်ွ
မှတထ်ေား'' (နာဒေထရ)။ ၂၊အများမှအနညး်သိ့ု ခဲွထုေတထ်သာ စကားလံုး ''အပပန်တကွဆ်၊ နှစဆ်ယက်ျတင်ွ၊ နှမအလတ၊် ထဝစု
မှတထ်လာ'' (ပထဝဏီ)။ ''အကကးီအထေင်ရာှး၊ ထုိေထအာကဖွ်ားတင်ွ၊ နှစပ်ါးယဉ်ှကက၊ ညအီညး်မနှင့်'' (ပထဝဏီ)။ စဉ်

စဉ်

၁၊ မနားမထနပဲ။ ဆုိင်းဆုတပ်ခင်းမရှိပဲ။ အလုပ်များများလုပ်ရသညပ်ဖစ၍်။ ''အလုပ်မနားမနီ တင်ွတင်ွကကးီလုပ်ပါထရ''။ စဉ်

စဉ်

၁၊ ငမိုတ့င်ွး၊ ရာွတင်ွး၊ ထတာတင်ွးဆုိသကဲ့သိ့ု အရပ်ထဒေသအပုိင်းအပခားကိုပပထသာ စကားလံုး။ ''သန့်ငမိုင်ကျင်းကျင်း၊ ခရုသင်း
နှင့်၊ ရာွတင်ွးပတရ်၊ံ စးီပွားကျန်သည်'' (ပထဝဏီ)။ ''ငှကနံှ်စတုထ်ယာင်၊ အထံထောင်နိှပ်နှင်း၊ ထတာတင်ွးငမိုင်ထပခ၊ ထုိေဆင်
ထသ၏'' (ပထဝဏီ)။ ၂၊ထပပာတင်ွး၊ ဆုိတင်ွးဆုိသကဲ့သိ့ု တိုထတာင်းထသာကာလကို ပပထသာ စကားလံုး။ ''ထပပာတင်ွး၌ပင်၊ ဆုိ
ကျင်စကား၊ မတညပ်ငားပဲ'' (ပထဝဏီ)။ စဉ်

စဉ်

ကကးီစာွထသာဆင်းရဒုဲေက္ခထရာကသ်ည။် ဘာမျှမရှိထလာကထ်အာင် မဲွသည။် ခကျွေတပ်ခုကံျသည။် ''စးီပွားချမ်းသာ၊ ယတုပ်ါထလ၍၊ 
မဟာဒုေက္ခ၊ တင်ွးဆံုးကျမည၊် မုချအမှန် မလဲွတညး်။ ဆင်းရဒုဲေက္ခ ထရာကမ်ညမှ်တက်ကထလ'' (ဗိသကုာ)။ စဉ်

စဉ်



.

   န      ထကျာကပ်မတရ်တနာ ထပမကကးီထဲေမှ တးူထဖာ်၍ ရသမျှထသာ ပစည္း်စသည။် gem

တင်ွးနကဥ်    န    medicine

 ကက ိ    game

တကွ်

တကွ၁်    န    လကမ်နှင့် လကလ်ယပွ်တတ်းီထသာ အခုိကအ်တန ့က်ာလ။ မျကစ်တိစမိှ်က၊် လျှပ်တစပ်ပက၊် လကဖ်ျစတ်စတ်တွဟ်သူကဲ့သို။့ tric

တကွ၂်    နဝိ      အနညး်ငယမ်ျှ a little bit

တကွ၃်   ကက ိ      မပပတမ်လပ် အဆကမ်ပပတထ်ပပာဆုိသည။် rattle

 ကကဝိိ    wheedling

တတွတ်တွ ်   ကက ိ    rattle

တကွတ်ကွနီ်၁    နဝိ     red

တတွတ်တွနီ်၂    န     inflammation

တန်ွ

တန်ွ    န     crow

တန်ွးကျူး    ကက ိ      သာယာချို ထအးစာွပမညသ်ည။် serenade

တနွ ့ ်   ကက ိ   crispy/hypocrisy

တနွ ့တ်ို   ကက ိ    niggardly

တနွ ့တ်နွ ့ ်    ကက ိ    terrified

တနွ ့ယ်နွ ့ ်   ကက ိ    ၁၊စတိထ်စတနာစသညဆု်တန်ာသည။် ၂၊ထနာကသ်ိုပ့ပန်လှည့်သည။် ဆုတန်စသ်ည။် hypocrisy

တနွ ့ရ်မံ  ့   ကက ိ    timidly

တနွ ့ရ်ှုပ်    ကက ိ     အထရပပားစသညတ်ို ့အလျားလုိကတ်နွ ့ထ်ခါကသ်ည။် crispy

တနွ ့လိ်ပ်    ကက ိ     အထရပပားစသညတ်ို ့အတနွ ့အ်တနွ ့ပ်ဖစသ်ည။် crispy

တနွ ့လိ်မ်     ကက ိ   crooked

တန်ွး     ကက ိ     push

တန်ွးကန်     ကက ိ    အပပင်သိုထ့ရမ ထ့လျာသာွးထအာင် လကပ်ဖင့်တစအ်ားတန်ွလုိကသ်ည။် repel

တန်ွးချ၁     ကက ိ      အပမင့်မှအနိမ့်သို၊့ ထတာင်ထေကမှ် ထတာင်ထအာကသ်ို ့ထရမ ထ့လျာလွင့်ပါးသာွးထအာင် တန်ွးကန်သည။် ejection

တန်ွးချ၂     ကက ိ    afflicter

တန်ွးဆီး    န     spittle

တန်းဆီးထပါက်     န      ထထွေးထေားထသာ တထံတးွစက။် spittle

တန်ွးထုေတ်   ကက ိ      ထွေကခွ်ာသာွးထစရန် တအားတန်ွးဖယသ်ည။် hustle

တင်ွးထွေကပ်စ္
ညး် စဉ်

ထတာထဆးတစမ်ျို း။ (ယင်းအဥကိုထသးွ၍ ထသာကလ်ျှင် ထချာင်းဆုိးထပျာကသ်ည ်ဟ၏ူ။) စဉ်

တင်ွးပစတ်မ်း   လကထ်ချာင်းပဖင့် မန်ကျညး်ထစ ့(ဇယ်)ကို တင်ွးသင်ွးကစားထသာ ကစားနညး် တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တတွတ်းီ
တတွတ်တွ်

မပီကလာပီကလ နှင့် ခရာတာတာ သနားဖွယရ်ာ၊ ချစခ်င်ဖွယရ်ာခကျွေ၍ဲ ထပပာဆုိ ပပုမှုသည။် ''မငပီးတစခွ်န်း၊ ငပီးတစခွ်န်း နှင့် 
ချို သာမွန်ပမတ၊် တွီတွီတတွတ်တွ၊် ထပပာဆုိလတ၍် '' (ထကာ်)။'မငပီးကလာ၊ငပီကလာ တကွတ်းီတတွ ်တွတနန့် စကားထပပာနီ
ထရ၊ ချစဖုိ်ထကာင်းထရပင်''။ စဉ်

မပပတမ်လပ်။ ဆညက်ာဆကက်ာ။ အဆကမ်ပပတ ်ထပပာဆုိသည။် စကားတတွတ်တွန်န့် ရကပ်ပတထ်ပပာနီထရ''။ စဉ်

ထပပာင်နီရထဲသာ။ နီပမန်းထသာ။ ၂၊ အနီကိုအထူေးပပုထသာ (အဝတအ်စား)။ ''ထရမကျင်ငခီကျင်း၊ ထရမနင်းလညး်ဝတ၊် တတွတ်တ်ွနီ
ရမင်၊ ကိုယလံု်းဆင်က''(ဗုဒေ္ဓဝင်)။''သလွန်ထဆာင်မှာ၊ စန်ိထကကာင်ရကံကွ၊် ရမီဒေကထ်ကျာကစ်၊ီ တတွတ်တွနီ်ထက၊ ကာသန်ိထွေတ်
ဟ၊ု သက္ကလပ်ဝတလံု်၊ တပုိင်းချုလ့ုိံ'' (ထကာ်)။ စဉ်

ဒေဏရ်ာဒေဏခ်ျကထ်ကကာင့် အနီထရာင်ပဖစထ်ပါ်လာထသာ အသားထရ။ ''အရအီထေပ်၊ တတွတ်တွနီ်ထက၊ ကကကီာကကျွေတထ်ယာင်၊ ကကမ်ိ
သတင်ပီးလျှင်၊ ထုေတထ်လလျှင်ထက'' (ဥဒိေန်)။ စဉ်

(ကကက၊် ဥကသ၊ ဥထဒေါင်း၊ နွားစသညတ်ိ့ု ) ထအာ်ပမညသ်ည။် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

၁၊ အထရများ ရှ့ံုတသွည။် ၂၊ကကို းမျှင်စသညတ်ိ့ု ထကွ့ထကွ့ထကာကထ်ကာကပ်ဖစသ်ည။် ၃၊ စတိ၊် ထစတနာစသည ်ထေကသ်န်မှုမရှိပဲ 
ဆုတန်စသ်ည။် စဉ်

၁၊ နှထပမာသည။် '' နှထပမာစုံမက၊် စတိစ်ကတ်န့်ွတို၊ မထပးလုိ၍'' (ထရးှထံုေး)။ ၂၊စိတမ်ပါ၍ ထနာက်ဆုတသ်ည။် စဉ်

၁၊ ထကကာကခ်မန်းလီလီ။ ထကကာကလ်န့်ဖွယတ်မျှ တန်ုလှုပ်ထချာကမ်ျားသည။် ''နန်းမ ထတာင်ညာ၊ ကကားထသာအခါလျှင်၊ နားမှ
တန့်ွတန့်ွ၊ ပုဏားဆုိထက၊ ထုိေစကားကို၊ မကကားဝ့ံဘဲ'' (ထကာ်)။ ၂၊စတိ၊် ထစတနာစသည ်ဆုတန်စသ်ည။် ၃၊ ထနှးထကးွထလးလံ
သည။် စဉ်

စဉ်

၁၊ မဝ့ံမရရဲှိသည။် တန့်ွဆုတသ်ည။် ''ညစှလ့ုိ်ထေားသည၊် ရမီန့ုိရညက်ို၊ ထမွးမယတ်န့်ွရမ့ံ၊ မကကည့်ဝ့ံပဲ၊ သားမိခင်မှာ၊ သခိျင်ပငား၍၊ မ
သာွးဝ့ံဝ့ံ၊ သာွးဝ့ံဝ့ံနှင့်'' (ထကာ်)။ ၂၊ထနာကသ်ိ့ုပပန်လှည့်သည။် တန့်ွဆုတသ်ည။် ''တန့်ွရမ့ံဆုတထ်က၊ တဆတဆ်တသ်ာ၊ 
ဟပ်၍လာထလ'' (ရာမ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ရစထ်ခွလှည့်ပတသ်ည။် ရညှထ်သာကကို း၊ လွန်စသညတ်ိ့ု တန့်ွထခွလိပ်သည။် ၂၊(ဥပစာ) သထဘာမထပဖာင့်မတ။် 
ထကာကက်ျစစ်ဉ်းလဲသည။် စဉ်

၁၊ မိမိဖကမှ် တစဖ်ကသ်ိ့ုထရာကထ်အာင်လကစ်သညပ်ဖင့် တစအ်ားကန်လုိကသ်ည။် ''ရကှအ်ား ဘနန်း၊ အရတန်ွး၍၊ အထကကာင်း
မသ၊ိ ထပပးထလဘ၍ိ'' (ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) လူတစဖ်ကသ်ားဒုေက္ခထရာကထ်အာင် ကကထံဆာင်ထပပာဆုိသည။် ဒုေက္ခထရာကထ်အာင် လုပ်သည။် ''ထမာင်လှရ့ုိအမှုမှာ အကကျွေ
န့်ရုိကရုာ တန်ွးချပါထရကာ''။ စဉ်

ခံတင်ွးမှ စမ့်ိထွေကထ်သာ အရည။် တထံတးွ။ ''ဖဝါးငခီမှာ၊ သငဲမီမှုန့်ကို၊ ငံု၍ယပူျာ၊ မှန်က ူသတလူ်း၊ နဖူးမှာတိ့ု၊ လှမုတ္ို ရမှ်ာ၊ ဆုိ
နှုတခွ်န်းနှင့်၊ တန်ွးဆီးတိ့ု၍၊ န့ုိချို တိုကပ်ပန်'' (ထကာ်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

တန်ွးထီွေး     န     saliva

တန်ွးလှန်     ကက ိ   repel

တန်ွးအား     န     ၁၊ တစစ်ုံတစခု်ပပုလုပ်ရန်အတကွ ်တိုကတ်န်ွးအားထပးမှု။ ၂၊တန်ွးကန်ထရမ ထ့လျာသာွးနုိင် ထသာ အစမ်ွးသတ္တ ။ိ impetus

တွိန်     န     knoll

ထေ

ထေ၁     န      

ထေ၂     ကက ိ    strong desire

   ကကဝိိ     အထန အထုိေင် ပိပပားထသဝပ်မှုမရှိပဲ။ ကိုးရုိးကားရား။ awkwardly

ထေကက     ကက ိ    become active

ထေဆံထံုေး     န    

ထ့ေထ့ေ     ကက၀ိိ    diligency

ထေထေကကကက    ကကဝိိ     ၁၊ မငငိမ်မသကပ်ဖစလ်ျက။် ၂၊ လံုလ့ဝိရယိရှိစာွ။ active

ထေပိန်     န     longyi

ကကဝိိ ထေမီကို တစဖ်ကထ်စထွစာင်းထစာင်း တွဲလျားချဝတလ်ျက။် none

   ကက ိ   ထေမီ တစဖ်ကက်ိုပမင့်ထစ၍ ထနာကတ်စဖ်ကက်ို ထစထွစာင်းထစာင်း တွဲလျား ချဝတသ်ည။် none

ထေပိန်ချုံ     န      ထယာကျ်ားကို နိှမ့်ချ၍ ဆဲရထဲပပာဆုိထသာ စကားလံုး။ none

ထေမရာဘွဲ  ့    န      none

ထေမင်း     န      Cooked rice

ထေမင်းထကကျွေး     ကက ိ    ထေမင်း၊ ငါး၊ ဟင်းစသညက်ိုထပး၍ စားထစသည။် feed

ထေမင်းခူ    န     လကဝ်ါးပပင်အထရခံွတင်ွ အပဖူကကွက်ထလးများထပါ်ထစတကထ်သာ အနာတစမ်ျို း။ injury

ထေမင်းခူး     ကက ိ    ထေမင်းကို အိုးမှ ထယာကမ်၊ ဇွန်းစသညတ်ိုပ့ဖင့် ပင့်ထကာကယ်သူည။် ထေမင်းပဲွပပုပပင် သည။် spoon out rice

ထေမင်းချက ်    ကက ိ    ထေမင်း၊ ဟင်း ချကတ်ကသ်။ူ ထေမင်း၊ ဟင်း ချကပ်ပုတကထ်သာသ။ူ cook

  န    kitchen

ထေမင်းချကနီ်     န      ညထန ၄နာရ ီထလာကခ်န်က့အချန်ိ။ 4 o’clock

ထေမင်းချို င်း     န      crust of cooked rice

ထေမင်းချို င်းပင်     န        ချုံပုတပ်င်ငယတ်စမ်ျို း။ bush

ထေမင်းငခိုင့်     န      ထေမင်း၊ ဟင်း၊ စားထသာကဖွ်ယရ်ာထေည့်ရန် ချို င့်။ food carrier

ထေမင်းထပခာက်     န   အထပခာကလှ်မ်းထေားထသာ ထေမင်း။ dried cooked rice

ခံတင်ွးမှ စမ့်ိထွေကထ်သာ အရည။် တထံတးွ။ ''ဖဝါးငခီမှာ၊ သငဲမီမှုန့်ကို၊ ငံု၍ယပူျာ၊ မှန်က ူသတလူ်း၊ နဖူးမှာတိ့ု၊ လှမုတ္ို ရမှ်ာ၊ ဆုိ
နှုတခွ်န်းနှင့်၊ တန်ွးဆီးတိ့ု၍၊ န့ုိချို တိုကပ်ပန်'' (ထကာ်)။ စဉ်

ဆန့်ကျင်မှုပပုလုပ်ထသာ တစဖ်ကသ်ားအင်အားကို လွင့်ပါးသာွးထစရန် တန်ွးကန်သည။် ''တန်ွးလှန်ထသပမတ၊် ထသကျို းနပ်၏'' 
(ထရးှထံုေး)။ စဉ်

စဉ်

ထတာင်ပူစာ။ ထတာင်ကန်ုးကထလး။ ''ထတာင်ငယထ်က တွိန်၊ ထချာင်းငယထ်က ချန်ိပပင်ငယထ်က ခပိန်''(ပံု)။ စဉ်

ဗျညး်သုံးဆယ့်သုံးလံုးတင်ွ တစဆ်ယ့်ခုနစလံု်းထပမာကထ်သာ ဗျညး်။ ထေဝမ်းစဟိ၍ူလညး်ထကာင်း၊ ထေဆံထံုေးဟ၍ူလညး်ထကာင်း
ထခါ်သည။်

17th of burmese 
consonant စဉ်

သပုူန်များ ထသာင်းကျန်းသည။် ၂၊ ထရငငိမ်သကရ်ာမှ လှုပ်ကကသည။်၃ ။ အပင်များတိုးပွားထပါကထ်ရာကသ်ည။် ၄။ ထုိေင်ရာမှ ရပ်
ရန်၊ လဲထလျာင်းရာမှ ထုိေင်ရန်အားထုေတသ်ည။် ၅။ထရာဂါထပျာကက်င်းသည။် အဖျားအနာမှ ပပန်၍ထကာင်းပပန်လာသည။် ၆။ အနာ
သညး်သည။် များသည။် ၇။ မီှငငိမ်းသည။် ကျင့်သုံးသည။် ၈၊ ထဘးရန်မှလွတက်င်းသည။် လွတထ်ပမာကသ်ည။် ၉။ ရာဂပပင်းထေန်
သည။် ကပမင်းထကကာတကက်ကသည။်၁၀၊ ထရာထနှာသည။် ၁၁၊ ကျား၊ ထပခထသမ့င်္ဂစသည့် ကျားရတဲရိစ္ဆာန်များ ပပင်းစာွအသပံမညဟ်ညး်
သည။် စဉ်

ထေထက
ထဟာင်းထလာင်
း ထုိေင်ထက
ထဟာင်းထလာင်
း စဉ်

၁၊ ဆူပူထသာင်းကျန်သည။် '' ပါးထတာ်တင်ွ ထကကာင်ဖုိ၊ ကကပ်စင်တင်ွ ရထဲဘာ်စသညတ်ိ့ု ထေကက ထသာင်းကျန်းကကသည်''။ စဉ်

'ထေ'အက္ခရာအမည။်
17th of burmese 
consonant စဉ်

၁၊ ဆူဆူပူပူ။ ''ယိုးတရုပ်ရာွမှာ သပုူန်တထိထ့ေရာ''။ ၂၊ ဝိရယိရှိစာွ။ ဖျတဖ်ျတလ်တလ်တ။် ''ထမာင်ပဖူလညး် ဉာဏထ်ေထ့ေရာ 
တစနှ်စလ်ညး်မချူပဲ ဆယတ်န်းကို ထိေထအာင််ထရ''။ ၃၊ ရရဲတဲင်းတင်း။ သတိ္ိတရှိစာွပဖင့်။ ''ထမာင်လှလူပါးမှာ တစခ်ါထလ့
ထအာကက်ျမခံ၊ သလူညး်ထေထ့ေရာနှုန်း''။ စဉ်

စဉ်

မိန်းမဝတလံု်ချည။် ထေဘ။ီ ထေမီ။ ''မအပ်မရာ၊ တချို မှ့ာထလ၊ ခါးမှာရစပ်တ၊် ထေပိန်လှန်ပျာ၊ အပပန် ဝတလ့ုိ်'' (ထဒွေး)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထေပိန်ကာ
ထစာင်း  ၁ စဉ်

ထေပိန်ကာ
ထစာင်း  ၂ စဉ်

စဉ်

ထေမရာမင်းသား၏ အပဖစအ်ပျက ်(ဇာတလ်မ်း)ကို ဖ့ဲွန့ဲွ၍ သဆုိီထေားထသာ အဖ့ဲွအန့ဲွ။ စဉ်

ထကာကစ်ပါးကို ထထောင်ထုေ၍ ရထသာ ဆန်ကိုချကထ်ေားထသာ စားဖွယ။် '' ခုနှစရ်ကထ်စထ့အာင် နတအ်မ်ိတင်ွထေင် ထေမင်း၊ ဟင်း
ထေည့်၍ ဆုထတာင်း'' (ပါရာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထေမင်းချက်
ထဆာင်

အမ်ိမနှင့် တစဆ်ကတ်ညး်ပပုလုပ်ထေားထသာ မီးဖုိထဆာင်။ (အချို မှ့ာ ထေမင်း၊ ဟင်းချကရ်န် သးီသန့်အထဆာင် ထဆာကလု်ပ်
ထေားသည။်) စဉ်

စဉ်

တစထ်ေပ်အချန်ိ အခါလွန်ထသာ၊ ထအးထသာ ထေမင်း။ ထေမင်းချမ်း။ ''သတူိ့ုချကရ်ာ၊ ထေမင်းချို င်းလညး်၊ ကျို င်းလှပါသည်'' (ပဒုေ
မ္မ)။ ''ဆိတက်ကို းတစင်ခီွ၊ ဆိတတ်ရွီနန့်၊ ထေမင်းချို င်းတစဖ့ဲ်၊ ခွကအ်ပ့ဲနန့်'' (လိပ်ကမ္ဘာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ထေမင်းငခိုး     န       အကျကလွ်န်၍ အိုးတင်ွကပ်ထနသာ ထေမင်း။ ထေမင်းချို း။ crust of cooked rice

ထေမင်းစားပဲွ     န      ဖိတထ်ခါ်ထေားထသာ ဧည့်သညထ်တာ်များကို ထေမင်းထကကျွေးထမွးရန် ကျင်းပထသာ အခမ်းအနား။ meal of rice and curry

    န   just enough to get by

   န      ထေမင်းစားထသာကရ်ရံုနှင့်၊ သတူစပ်ါးထံေတင်ွ အထစအခုိင်းထနထသာသ။ူ servant

    န    ထေမင်းစားထသာကရ်ရံုနှင့်၊ သတူစပ်ါးထံေတင်ွ အထစအခုိင်းထနထသာသ။ူ servant

    န    nightmare

ထေမင်းဆာ     ကက ိ     ဝမ်းတင်ွ အစာအဟာရမရှိ၍ ထေမင်းစားချင်သည။် hungry

ထေမင်းညင်     ကက ိ      ထေမင်းဆာသည။် hungry

ထေမင်းတည်     ကက ိ    ထေမင်း၊ငါး ဟင်းစသညတ်ိုက့ို ဧည့်သညထ်ရှ တ့င်ွ ချထေားသည။် display

   န       ထေမင်းတစအ်ိုးချကခ်န ့မ်ျှကကာထသာ အချန်ိ။ time of cooking rice

ထေမင်းတပ်ု     ကက ိ   eat

  န   none

ထေမင်းထုေပ်     န      ထေမင်း၊ ငါး၊ ဟင်း စသညတ်ိုက့ို ထရာ၍ တစထ်ယာကစ်ာတစစ်ာ ခန ့ထု်ေပ်၍ ထေားထသာ အထုေပ်။

ထေမင်းဒံုေ     န      အဝကျယ၍် ထစာကတ်မ်ိငပီးလျှင် အတင်ွးသို ့ထစာကတ်မ်ိသာွးထသာ ခွက၊် ဇလံု။ bowl

န hungry

ကကိ hungry

ထေမင်းနွယ်     န    creeper

ထေမင်းပျစ ်    န      ထေမင်းအရညက်ို မများထစပဲ ပျစခ်ကျွေထဲအာင်ကကို ချကထ်ေားထသာ ယာဂုတစမ်ျို း၊ စားဖွယတ်စမ်ျို း။ rice porridge

ထေမင်းပဲွ     န      ထေမင်းထေည့်၍ထေားထသာ ပန်းကန်ပပား။ plate

   ကကဝိိ   by a good chance

ထေမင်းပဖူ     န    plain rice

ထေမင်းမမီး     န       ထေမင်းချကထ်သာအခါ အရကွက်ိုထေည့်၍ ချကလ်ျှင် အနံထ့မမးထစတကထ်သာ အပင်ငယ ်တစမ်ျို း။ none

  ကကဝိိ     ountifully

    ကက ိ    avoid

ထေမင်းလုတ ်    န      ခံတင်ွးသိုထ့ေည့် ထလာကရံု်မျှပဖစထ်သာ လကဖ်ျားတစဆု်ပ်စာ ထေမင်းပမာဏ။ morsel of rice

ထေမင်းလံုး     န     ထေမင်းထစ။့ rice

ထေမင်းသိုး  ၁    နဝိ    rotten and smelly

ထေမင်းသိုး၂      ကက ိ   ချကပ်ပုတထ်ေားထသာ ထေမင်းများကို ရညှက်ကာထအာင်သိုထလှာင်ထေားသပဖင့် အနံများ နံထစာ်သည။် turn bad

ထေမင်းသိုး၃     န     blockhead

စဉ်

စဉ်

ထေမင်းစားရီ
ထသာက်

(ဥပစာ) ၁၊ ပညာရပ်တစခု်ခုကို အနညး်အပါးသာတကထ်ပမာကပ်ခင်း။ ၂၊ သာမညအလုပ်။ ''အကကးီအကျယအ်လုပ်ကမ
ထဟာက၊် ထေမင်းစားရထီသာကထ်လာကရ်ာ''။ ၃၊ တစမ်ျို းမျို းထသာ ဘာသာ စကားကို နညး်နညး်ပါးပါးတကပ်ခင်း။ 'ထမာင်လှက 
ဟနိ္ီဒစကားကို ထေမင်းစားရထီသာကထ်လာကရ်ာတကထ်တ''။ စဉ်

ထေမင်းစား
ဝမ်းပူ  စဉ်

ထေမင်းစားဝမ်း
ထပါင် စဉ်

ထေမင်းစိ
ထပခာက်

ထတာင်ထပါ်၊ သစပ်င်ထပါ်စသည့် အပမင့်မှ ထအာကသ်ိ့ု (အနိမ့်သိ့ု) လိမ့်ကျ၍ ပမင်မကပ်ခင်း။ ထခွးရုး၊ လူရးုလုိက၍် ထပပးရပခင်း
စသညပ်ဖင့် ထိေတလ်န့်ဖွယရ်ာ အမျို းမျို းထသာ အပ်ိမကဆုိ်းတိ့ုကို ပမင်မက ်ပခင်းစသညမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထေမင်းတစလံု်း
ချက ် စဉ်

(ဥပစာ) ထေမင်းစားသည။် စဉ်

ထေမင်းထထောင်ပဲွ 
  

ထေမင်းဆုပ်တိ့ုကို ကထတာ့ပံုတစထ်ထောင်ပပုလုပ်ငပီး ဘရုားအား ကပ်လှူပူ ထဇာ်ထသာ ဆွမ်း။ (၀ါကကျွေတလ်ျင် စထုပါင်းကပ်လှူရ
ထသာ ဘရုားအား သင်ပုတဆွ်မ်းတင်ပဲွကကးီပဖစသ်ည။် ရာွထတာင်၊ ပပညထ်ထောင် အလုိက ်ထပျာ်ပဲွရင်ွပဲွပဖင့် ပပုလုပ်ရသည့် အလှူပဲွကကးီ
ပဖစသ်ည။်) ''အသထူေမင်းထထောင် ထထောင်၊ ရာွထတာ်လံုးမှာပ ပန်းထပပာင်း၊ ထေမင်းထထောင်ဟင်း ထထောင်ထပါ်စ၊ အသျှင်ပပညမှ်ာ ၀ါ
ကကျွေတထ်လ'' (ထတး)။ ''ပိန်ထပါင်းခရာ၊ တရူယိာသည၊် လ့ူရာွသဘင်များနှင့်၊ တထသာထသာ ထေမင်းထထောင်၊ လုိဏဂူ်ထွေတထ်ေား၊ 
ဘရုားပါးထရာကထ်အာင်တညး်'' (ဥက္ကာပျံ)။ စဉ်

packet of rice and 
curry စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထေမင်းနာ
လုိက၁်

ထေမင်းအဆာလွန်၍ (မွတအ်ားကကးီ၍) ပဖစ်ထပါ်လာထသာ ထဝထဒေနာကုိ ခံစားရပခင်း။ ထေမင်းဆာပပင်းပပလ ှထသာထကကာင့်ခံစား
ရထသာ ထဝဒေနာ။ စဉ်

ထေမင်းနာလုိက ်
 ၂

ထေမင်းအဆာလွန်၍ (မွတအ်ားကကးီ၍) ပဖစ်ထပါ်လာထသာ ထဝထဒေနာကုိ ခံစားရသည။် ထေမင်းဆာပပင်းပပလ ှထသာထကကာင့်ခံစား
ရထသာ ထဝဒေနာပဖစထ်ပါ်လာသည။် စဉ်

ထပျာ့ထပျာင်းပီး ထပမတင်ွးတာွး၍ ထပါကတ်ကသ်ပဖင့် ကန်စန်ွးပွင့်ကဲ့သိ့ု အပွင့်ပွင့်ထသာ နွယပ်င်တစမ်ျို း။ (ထေမင်ခူထပါ်လျှင် ထေမင်း
နွယအ်ရကွက်ို ထေမင်းထစအ့နညး်ငယပ်ဖင့်ထရာကကတိင်ပီး ပွတလိ်မ်းလျှင် ထကာင်း၏။) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထေမင်းပဲွ
လကထ်ရာက် (ဥပစာ) အဆင့်သင့်။ အခန့်သင့်။ စဉ်

ဒေန်ထပါကထ်ေမင်း၊ အန်ုးထေမင်း၊ ထထောပတထ်ေမင်းမဟတုထ်သာ ရုိးရုိးချကထ်ေားထသာ ထေမင်း။ ''ခုိခွကတ်င်ွ နပျို းဖကခ်င်း၍၊ ငါး
ငပီးယားနှစထ်ကာင်၊ ထေမင်းပဖူ၊ ပန်းနီငါးပွင့်ထေည့်ငပီးလျှင် အထနာကအ်ရပ်သိ့ု ပစထ်လ'' (တတိ္ု ံ)။ စဉ်

စဉ်

ထေမင်းရည်
ထချာင်းကျ  ကကးီကကးီကျယက်ျယ ်(လှူသည်)။ စဉ်

ထေမင်းရညပူ် 
လယာလမဲ

 (ဥပစာ) တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထကကာင်းတိုကဆုိ်င်လာသည့်အခါ ရင်ဆုိင်မခံရပဲဲတာဝန်ကို ထရာှင်လမဲထနသည။် ထရာှင်လမဲ၍ 
(စကား)ထပပာဆုိသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ချကပ်ပုတထ်ေားထသာ ထေမင်း (အစားအစား)များကို ရညှက်ကာထအာင် သိုထလှာင်ထေားသပဖင့် နံထစာ်အန့ံများထွေကထ်သာ။ စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) အသဉိာဏထံု်ေထုိေင်း၍ သကွလ်ကခ်ျကခ်ျာပခင်းမရှိသ။ူ လူနလူအ။ စဉ်



.

ထေမင်းသိုး၄    န     ချကပ်ပုတထ်ေားထသာ ထေမင်းများကို ရညှက်ကာထအာင် ထလှာင်ထေားသပဖင့် နံထစာ်ထသာ အနံမ့ျား ထွေကထ်သာ ထေမင်း။ rotten and smelly

ထေမင်းအပ်ု     ကက ိ  eat

ထေမင်းအိုးကွဲ     ကက ိ   မိမိစးီပွားပျကစ်းီဆံုးရှံုးသာွးသည။် loose

ထေမင်းအိုးခဲွ     ကက ိ   destroy

ထေရှုး     န      ၁၊ ထဒေါသကကးီတကသ်။ူ စတိတ်ိုတကသ်။ူ ၂၊ မဆုိင်းမတ ွဒုိေးကနဲဒေကက်နဲ ဖျတဖ်ျတလ်တလ်တ ်ထပပာဆုိတကသ်။ူ angry

ထေထရာ   ကကဝိိ    scatter

ထေရ ံ    န     ဝါးလံုးကို ခဲွထပါက၍် ပဖစထ်စ၊ ခဲွစတိပ်ဖာ၍ပဖစထ်စ ရကလု်ပ်ထေားထသာ ကာရစံရာ အချပ်ပပား။ bamboo wall

ထေရကံာ     န       ၁၊ တစခု်ခုတင်ွ ကာရထံေားထသာအရာ။ ၂၊ ထေရကံာသကဲ့သို ့မတထ်စာကထ်သာ နံရ။ံ bamboo wall

ထေရမ်းကား    ကကဝိိ      မျကနှ်ာ၊ ရင်၊ ဝမ်းကို အထပါ်ဖကသ်ို ့မျကနှ်ာမူလျက။် ထကျာခင်းလျက။် lie on back

  ကကဝိိ   lie on back

  ကက ိ    ထနာကသ်ို ့ထကျာ်ခင်းလျက ်လဲကျသည။် lie on back

   ကက ိ    ပကလ်ကအ်ထနအထေားပဖစထ်အာင် ပပုလုပ်သည။် on back

ထေရမ်းကားရား  ကကဝိိ      အထပါ်သို ့မျကနှ်ာမှုငပီး ဟိုဟိုဒီေဒီေကကည့်လျက။် nose about/around

ထေလန်းကား    ကကဝိိ      မျကနှ်ာ၊ ရင်၊ ဝမ်းကို အထပါ်ဖကသ်ို ့မျကနှ်ာမူလျက။် ထကျာခင်းလျက။် lie on back

  ကကဝိိ    lie on back

    ကက ိ   ထနာကသ်ို ့ထကျာ်ခင်းလျက ်လဲကျသည။် lie on back

  ကက၀ိိ      အထပါ်သို ့မျကနှ်ာမှုငပီး ဟိုဟိုဒီေဒီေကကည့်လျက။် nose about/around

ထေဝမ်းစ ိ    န     

ထော     ကက ိ    stain

   န     မှည့်ထသာ အခါ နီ၍သာွးတကထ်သာ ခရမ်းတစမ်ျို း။ ခရမ်းချဉ်သးီ။ tomato

ထောဝစဉ်   ကကဝိိ   ထောဝရ။ အစဉ်အငမဲ။ အငမဲမပပတ။် always

ထောဝရ    ကကဝိိ     always

ထောဝရဥစာ္     န    မထရမ မ့ထပပာင်းနုိင်ထသာ လယယ်ာထပမ။ land of cultivation

ထေား၁     ကက ိ   stop

ထေား၂     စညး်     none

ထေား၃     စညး်   put place keep

ထေား၄     ကက ိ    bear in mind

ထေား၅     န     forbid/prohibit

ထေားခတိုင်း ဝိ natural

ထေားထေား၁     ကက ိ    halt

စဉ်

(ဥပစာ) ထေမင်းစားသည။် စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) သတူစပ်ါးကို ဆင်းရပဲျကစ်းီထအာင် လုပ်သည။် စဉ်

စဉ်

(ဆံပင်) ဟိုတစ ဒီေတစ ဖရုိဖရ ဲပပန့်ကကလဲျက။် တစစ်တုစစ်ညး်တညး်မရှိပဲ။ ''ပုိကဆိ်ပ်သားထမာင်သျှင် လိပ်ထုိေးဝင်၊ ဆံပင်ထေ
ထရာ လိပ်ထုိေးသား'' (ထတး)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထေရမ်းကား
ပကလ်က်

မျကနှ်ာ၊ ရင်၊ ဝမ်းကို အထပါ်ဖကသ်ိ့ု မျကနှ်ာမူလျက။် ထကျာခင်းလျက။်'စကရ်ာခန်းမှာ၊ ထေရမ်းကားပကလ်က၊် ရင်ထပါ်ထေက်
တင်ွ၊ စာရကွက်ိုတင်၊ တသကသ်ကပ်ဖင့်၊ တကွပ်ခင်းအင်ကား'' (ထမျာက်)။ စဉ်

ထေရမ်းကား
ပကလ်န်   စဉ်

ထေရမ်းကား
ပကလှ်န်  စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထေလန်းကား
ပကလ်ပ်  

မျကနှ်ာ၊ ရင်၊ ဝမ်းကို အထပါ်ဖကသ်ိ့ု မျကနှ်ာမူလျက။် ထကျာခင်းလျက။်'ထေလန်းကားပကလ်က၊် ကန်ုပုတထ်ေကဝ်ယ၊် လဲလျက်
ဟန်ပျင်၍'' (ကသုတု)။ ''ထေလန်းကားပကလ်က၊် ထလးတိုင်စင်သိ့ု၊ ကဋင်ထေကမှ်ာ၊ အပ်ိစကထ်နထပျာ်'' (ထောနု)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထေလန်းကား
ပကလ်န် စဉ်

ထေရမ်းကားရာ  
 စဉ်

'ထေ' အက္ခရာအမည။်
17th of burmese 
consonant စဉ်

အန့ံှအပပား ထပကျသံည။် အနံှအပပားစန်ွးထေင်းသည။် ''ချးီယိုလ့ုိဒေထယာမှာ ချးီတထိောနီထရ''။ စဉ်

ထောထယာင်းသးီ 
 စဉ်

စဉ်

၁၊ အစဉ်။ မပပတ။် အငမဲ။ ၂၊ မထရွ့မလျား။ (ပါ) စဉ်

စဉ်

၁၊ တစခု်ခုထသာထနရာတင်ွ တစခု်ခုထသာပစည္း်ကိုတညရ်ှိထနထစသည။် ''ရဟန်း ပုဏားတိ့ုအား အာဒိေအစ မဂုိဏး်ပပု၍ အဖျား န
ဂုိဏး်ထေားထလ'' (ပါရာ)။ ၂၊ ခခင်းချန်သည။် ''ခခင်းချန်ထေားထသာ အကကျွေနု်ပ်ထဝစကုို နှမအားထပးပါဟ ုဆုိထလ၏'' (ရခုိင်
ထဟာင်း)။ ၃၊ (စကားကို) ရပ်တန့် ထစသည။် ''ထေား ထနာကထ်ေပ် စကားမထပပာထက့''။ စဉ်

ကကယိာ၏ လုပ်ရပ်တညဆဲ်ပဖစသ်ညက်ိုပပထသာ စကားလံုး။ ''ထိေန်းပခင်း ကကျွေနွဲား၊ အပ်ထေားသမှူာ ၊ မနံှရာသည၊် မှန်စာွ အဟတု၊် 
ကနိ္နရုပ်'' (ပါရာ)။ စဉ်

၁၊ အဆင်သင့်စမံီပပုပပင်ထေားရှိသည။် ''ဆရာသမွူန်၊ ကျမ်းဂန်န့ံပပား၊ တကွ၍်ထေားသည၊် အများ ထရာှင်ကန်ု ရာသတညး်'' (ပါ
ရာ)။ ၂၊ ထနရာတစခု်တင်ွ အငမဲတညရ်ှိထစသည။် ''ဘရုားဆင်းတ၊ု ထစတတီညထ်ေားပခင်း၊ ထီေးတခွံန် တင်ပခင်း'' (ပါရာ)။ စဉ်

စွဲစွဲငမဲငမဲ မှတသ်ည။် ''နဂါးရှိရာ၊ မှန်စာွထနကျ၊ မှတထ်ေားကကလျက ်'' (ပါရာ)။ စဉ်

(ထရးှကိုမဆကလ်ကထ်စရန်) 'ထတာ်စမ်းပါ'ဟ ုတားပမစထ်စသည့်စကား။ စဉ်

ပကတ ိပင်ကိုယမူ်လပဖစသ်ည့် သထဘာကိုပပရာ၌ သုံးထသာ စကားလံုး။ ''ကကင်နာထူေးထက၊ ဘလူီးမမှာ၊ ထေားခတိုင်းစာွ၊ ကိုယ့်
ထနရာသိ့ု၊ ထရာကက်ာအသင့်'' (ပဒေ)။ စဉ်

(ထပပာဆုိထနဆဲ)စကားကို ရပ်တန့်ထစသည။်''ထေားထေား ထနာကထ်ေပ်စကား မထပပာထကဖိ့''။ စဉ်



.

ထေားထေား၂     စညး်     in my point of view

ထေားပါ     စညး်    in my point of view

ထေားဖိ့     ကက ိ    halt

ထိေ

ထိေ     ကက ိ    touch

ထိေခုိက်   ကက ိ   lose

ထိေပခင်းငါးပါး     န      ရှိခုိးရာတင်ွ ဒူေးနှစဖ်က၊် လကနှ်စဖ်က၊် နဖူးတို ့ကကမ်းပပင် နှင့် ထိေပခင်း။ none

ထိေထိေ   ကကဝိိ    standoffish

  ကကဝိိ    ountifully

  ကက ိ     ၁၊အကျို းသကထ်ရာကသ်ည။် ၂၊ လုိရင်းထရာကသ်ည။် ထပါကရ်ာက ်ထအာင်ပမင်သည။် affect

ထိေပါး     ကက ိ    ၁၊ ပုတခ်တထ်ပပာဆုိသည။် ၂၊ ရန်ရာှသည။် ထနှာင့်ယကှသ်ည။် ထိေထတွသ့ည။် encroach

ထိေပါးရပိါး   ကကဝိိ     ကိုယ၊် နှုတတ်ိုပ့ဖင့် မသမိသာ မထိေတထိေ ထစာင်းထပမာင်းသယွဝုိ်က၍် ထပပာဆုိမှုပပုလျက။် insinuatingly

ထိေထရာက ်     ကက ိ      ၁၊အကျို းသကထ်ရာကသ်ည။် ၂၊ လုိရင်းထရာကသ်ည။် ထပါကရ်ာက ်ထအာင်ပမင်သည။် yield result

ထိေရုပ်ထိေချင်    ကက ိ   crouch

ထိေရုပ်ထိေထရ     ကက ိ    crouch

ထိေလုထိေချင်     ကက ိ    crouch

ထီေ     ကက ိ     ထလးစားသည။် ထကကာကရ်မံသ့ည။် ရုိထသသည။် respect

ထီေမထေင်     ကက ိ    disregard

ထီေယင့်လား     ကက ိ      ထကကာကရ်မံမ့ှုမရှိ မထီေးထလးစားပပုမှုသည။် မထီေမ့ဲပမင်ပပုမှုသည။် disregard

ထီေး၁     န    male

ထီေး၂    ကကဝိိ   lonely

ထီေး၃     ကက ိ  block

ထီေး၄     န    umbrella

ထီေး၅     ကက ိ      ထလှ၊ သမ္ပာန်တို၏့ စပ်ထကကာင်းစသညက်ို ပဲွ လ့ျက၊် အန်ုးဆံကကို းစသညတ်ိုပ့ဖင့် ပိတဆုိ်သ့ည။် block

ထီေး၆     ကက ိ   vsubstitute

    န     anarchy

ထီေးထကကာင်း     န       ပဲွ လ့ျကပ်ဖင့် ထထေးဖာထေားထသာ စပ်ထကကာင်း၊ အကထ်ကကာင်း။ crack/fissure

ထီေးကကို း     န      ထလှ၊ သမ္ပာန်တို၏့ ပျဉ်ပပားအစပ်ကကားတင်ွ ဖာထထေးရထသာ အန်ုးဆံကကို း ၊ ဂံုနီကကို းစထသာ အရာပစည္း်။ ထထေးစ။ံ oakum

မိမိ၏ ထေင်ပမင်ချက၊် ယဆူချကက်ို အတအိကျထပပာဆုိရာတင်ွ ဝါကျထရှ့မှာ ထေည့်၍ သုံးထသာစကား။ ''ထေားထေား ယင်းသ ူငါရ့ုိ
ကို လိမ်နီစာွဗျာယ်''။ စဉ်

မိမိ၏ ထေင်ပမင်ချက၊် ယဆူချကက်ို အတအိကျထပပာဆုိရာတင်ွ ဝါကျထရှ့မှာ ထေည့်၍ သုံးထသာစကား။ ''ထေားထေား ယင်းသ ူငါရ့ုိ
ကို လိမ်နီစာွဗျာယ်''။ စဉ်

(ထပပာဆုိထနဆဲ)စကားကို ရပ်တန့်ထစသည။်''ထေားထေား ထနာကထ်ေပ်စကား မထပပာထကဖိ့''။ ထေားဖိ ထနာကထ်ေပ်ထပပာစရာ မလုိပ
ဗျာယ်''။ စဉ်

၁၊ အချကပုိ်င်သည။် ''ယင်းသထူပပာစာွ လူကိုထိေထရစကားလံုး''။ ၂၊ (တစစ်ုံတစခု်ထသာထဘးဒေဏ်) ကျထရာကသ်ည။် 
''သထူတာ်ထကာင်းကို၊ မထကာင်းကကမိံ၊ ထဘးရန်ထိေ'' ဆုိထရပုိင်။ ၃၊ ခုိကတ်ိုကမိ်သည။် ''အိုးချင်းထေား အိုးချင်းထိေ၊ ကကို းချင်း
ထေား ကကို းချင်းငငိ'' ဆုိထရပုိင်။ ''ထပါင်းနှစဖ်က ်ကကားထိေထသာ ဤသိ့ုရှိထသာ သကူား ယဉ်ထကျး၏'' (ပါရာ)။ ၄၊ လကန်က်
ရနှခံရသည။် စဉ်

၁၊ ဆံုးရှံုးသည။် နစန်ာသည။် ''ထမာင်မဲရ့ုိမတရားလုပ်ထတအတကွ ်ထမာင်လှရ့ုိမှာ စးီပွားထရး ထိေခုိကထ်တ''။ ၂၊ ပုတခ်တ ်
(ထပပာဆုိ)သည။် ''လှကကာပဖူမှာ သမူျားကို ထိေခုိကလ့ုိ် စကားမထပပာရထက နီလ့ုိမရ''။ စဉ်

စဉ်

(အကျုးံဝင်၍ မထပါင်းသင်းပဲ) ခပ်ခွာခွာ (ထပါင်းသင်းရသည်)။ ''လူ၏ အရပ်ိကို အကကဲိုကကည့် လ့ုိ ထိေထိေထပါင်းရထရ''။ စဉ်

ထိေထိေ
ထထောင်းထထောင်
း

ကကးီကကးီကျယက်ျယ ်(အလှူပဲွပပုလုပ်သည်)။ ကကးီကျယခ်န်းနားစာွ။ ''ထမာင်ပဖူရ့ုိမှာ ထိေထိေထထောင်းထထောင်း အလှူပဲွကကးီပပုလုပ်
ထတ''။ စဉ်

ထိေထိေထရာက်
ထရာက ်  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(တစခု်နှင့်တစခ်) ထိေလုနီးပါရှိသည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

(တစခု်နှင့်တစခ်) ထိေလုနီးပါရှိသည။် စဉ်

(တစခု်နှင့်တစခ်) ထိေလုနီးပါရှိသည။် စဉ်

စဉ်

မထကကာကမ်ရွ့ံ။ အထရးမထေား။ မထလးမစား။ အထလးမမှု။ ''ရန်သထူပါ်ထပါက၊် တစထ်သာင်း ထလှာကက်ို၊ တစထ်ယာကက်ကျွေန်လျှင်၊ 
ထီေမထေင်ထက၊ မပမင်သပိါ၊ နှုတပ်ျားချို နှင့်။ ဆုိထသာခါလျှင်'' (ထကာ်)။ စဉ်

စဉ်

အဖုိ၊ အထီေး။ ''ကကကလ်ျှင်ကျား ထီေး၊ တသးီဥစာ္၊ '' (ပါရာ)။ စဉ်

တစသ်းီတညး်။ တစထ်ယာကတ်ညး်။ ''မထလျှာ်ပျကစ်းီ၊ ကိုယထီ်ေးထတာင်းထလာင်း၊ ပဖစတ်ုံထသျှာင်း၏'' (ပါရာ)။ ''မုဆုိးမ
လျှင်၊ ပဖစထ်ေအကယ၊် ကန်ုသယွက်ိုယထီ်ေး၊ ပျကစ်းီကန်ုမှတ်'' (ပါရာ)။ စဉ်

၁၊ အထွေကအ်ဝင်ခကထ်အာင်ကပ်ပိတသ်ည။် ၂၊မဝင်မထွေကသ်ာထအာင် အတားအဆီးအပဖစပ်ပုသည။် ယင်းသိ့ုပဖစသ်ည။် ''ထွေက်
ဖ့ုိဝင်ဖ့ုိမရ အထပါကဝ်မှာ ထီေးနီထရ''။ စဉ်

ထစတ၊ီ ပပဿဒ်ေ၊ အထွေကတ်ိ့ုတင်ွထကကး၊ သစံသညက်ို အထခွပပု၍ အကကးီအငယလုိ်က၍် အဆင့်အဆင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ 
အဆင်တန်ဆာတစမ်ျို း။ ထကျာကပ်ဖင့် ထီေးပံုစအံတိုင်းပပုလုပ်ထေားထသာ အဆင်တန်ဆာ။ ''ဘရုား၊ ဆင်းတ၊ု ထစတတီညထ်ေား
ပခင်း။ '' (ပါရာ)။ ၂၊ဘရုား၌ လှူဒေါန်းရန်စက္က ပဖင့် ထီေးပံုစပံပုလုပ်ထေားထသာ အရာ။ ၃၊ထနပူမုိးရာွ ကာကယွရ်န် အတကွ ်သာွး
ရာတိုင်းယထူဆာင်သာွးရထသာ အသုံးအထဆာင်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

ဆံုးရှံုးမှုကို ပမတစ်န်ွးမှု နှင့် အစားထုိေးသည။် ''အရှံုးကို အပမတန်န့်ထီေးထရ''။ စဉ်

ထီေးကျို းစည်
ထပါက်

ရန်သတူိ့ု မတရားတိုကခုိ်က၍် ထီေးနန်းစညး်စမ်ကို လုယသူပဖင့် ပျကစ်းီသာွးပခင်း။ ယင်းသိ့ုပျကစ်းီထနထသာ မင်းမ့ဲကာလ။ 
''မထတာ်မရာ၊ သစာ္ယင်ွးထဖါက၊် စညထ်ပါကထီ်ေးကျို း၊ ပဖစခ့ဲ်နုိင်း၍'' (ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

    န       အယင်ဘဝက မိခင်ပဖစခ့ဲ်ဖူး၍ ယခုဘဝတင်ွ မိမိကိုအငမဲထစာင့်ထရာှကထ်နထသာ နတသ်မီး။ female nat

ထီေးထဆာင်း၁     ကက ိ   umbrella

ထီေးထဆာင်း၂     ကက ိ   king

ထီေးတင်     ကက ိ    

ထီေးထီေး၁   ကကဝိိ   lonely

ထီေးထီေး၂     နဝိ    lonely

ထီေးထီေကကးီ   ကကဝိိ    lonely

ထီေးထီေးပပ     နဝိ     perfectly circular

  ကကဝိိ      တဉီးတညး်၊ တစခု်တညး်။ ၂။ ထေင်ထေင်ရာှးရာှး။ ၃။ မားမားမတမ်တ။် ထေယဝ်ါခန်ည့ား။ lonely

  နဝိ     grand

  န     jobless

ထီေးနန်း     န      မင်းတို၏့ စထံပျာ်ထနထသာ ထီေးပဖူ နှင့် နန်းထတာ်။ kingship/throne

  ကကဝိိ   parallel throne

  ကကဝိိ       ထခတတ်စထ်ခတတ်ညး်တင်ွ နုိင်ငံတစခု်စ၌ီ မင်းပဖစသ်။ူ parallel throne

   န      none

ထီေးမူနနန်းမူ     န     နန်းတင်ွးသ ူနန်းတင်ွးသားတို၏့ ဟန်ပန်အမူအရာ။

ထီေးပဖူ န of umbrella

ထီေးပဖူငါးစင်း     န    umbrella

န နဝဒေဏ္ဍထီေး။ ၂။ မထနာ်ဟရထီီေး။ ၃။ အတပတ္တ ထီေး။ ၄။ ဝိဇယကတထီေး။ umbrella

    န   umbrella

   န    umbrella

ထီေးမီွးနန်းမီွ     န    ရင်ှဘရုင်၏ အရုိကအ်ရာကိုဆကခံ်မည့်သ။ူ crown prince

    န   crown prince

   န     ရင်ှဘရုင်၏ အရုိကအ်ရာကိုဆကခံ်မည့်သ။ူ crown prince

ထီေးရုိးနန်းရ ံ    န   ရင်ှဘရုင်အပဖစ ်လျာထေားပခင်းခံရသ။ူ အမ်ိထရှ မ့င်းသား။ crown prince

ထီေးရုိးနန်းရုိး     န     ရင်ှဘရုင်၏ အရုိကအ်ရာကိုဆကခံ်မည့်သ။ူ crown prince

    န   ရင်ှဘရုင်အပဖစ ်လျာထေားပခင်းခံရသ။ူ အမ်ိထရှ မ့င်းသား။ crown prince

   န    ၁၊ နန်းတင်ွးသ ူနန်းတင်ွးသားတို ့သုံးနှုန်းထသာအပပုအမှု။ ၂၊ အရာဝတ္ု။

ထီေးချကထ်စာင့်
နတသ်မီး စဉ်

ထနပူမုိးရာွထသာ အခါ ထီေးကိုဖွင့်၍ ဦးထခါင်းထေကတ်င်ွ မုိးကာသည်.။ စဉ်

(ဥပစာ) ရင်ှဘရုင်အပဖစ၊် မင်းအပဖစက်ိုယသူည။် ''မင်း၌ခစားပခင်း၊ ထီေးထဆာင်းပခင်း၊ တမန်သာွးပခင်းပပုရာသည်'' (ပါရာ)။ စဉ်

ထစတပုီထုိေး အထွေကဖ်ျားတင်ွ ထီေး(အဆင်တန်ဆာ)ကို တပ်ဆင်သည။်
place the ornamental 
umbrella on a pagoda စဉ်

တစဦ်းတညး်။ တစထ်ယာကတ်ညး်။ ''အသရူာမှန်ကင်း၊ ပဒေပ်လင်းထက၊ နတမ်င်းထသာ်မှ၊ ထီေးထီေးရတနာ၊ သမီးထတာ်ကိုဆကရ်ပါ
လ့ုိ'' (ရာမ)။ ''ဖခင်နှမ၊ ညလှီရးီထတာ်၊ ထီေးထီေးထပျာ်ထက၊ သတီာလှကို၊ ညကီကကပံါ'' (ထကာ်)။ စဉ်

အလွန်ကကးီထသာ။ ကကးီမားထသာ။ ''ငှကနှ်စထ်ကာင်ကို၊ လကထ်ဆာင်ဆကမ်ည၊် ဖမ်းထလသညက်ား၊ အထဂါင်းထီေးထီေး၊ အငမီးကား
ကား'' (နတသ်ိုက်)။ ''ချင်းမျို းမှန်စင်၊ သင်တိုင်းဆင်ပျာ၊ တင်ပျဉ်ထီေးထီေး၊ ပဲွအလယမှ်ာ၊ ထကကာကဖွ်ယပ်ပထက၊ ချင်းမကကးီ
နှင့်'' (ဂုတ္ိလ)။ စဉ်

တစဦ်းတညး်။ တစထ်ယာကတ်ညး်။ ''အသရူာမှန်ကင်း၊ ပဒေပ်လင်းထက၊ နတမ်င်းထသာ်မှ၊ ထီေးထီေးရတနာ၊ သမီးထတာ်ကိုဆကရ်ပါ
လ့ုိ'' (ရာမ)။ ''ဖခင်နှမ၊ ညလှီရးီထတာ်၊ ထီေးထီေးထပျာ်ထက၊ သတီာလှကို၊ ညကီကကပံါ'' (ထကာ်)။ စဉ်

၁၊ဝုိင်းစကထ်သာ။ ကကးီ၍ ပပည့်ဝထသာ။ ပပည့်ဝလှပထသာ (မျကနှ်ာ)။ ၂၊ထေညဝ်ါခန့်ညား ထသာ။ ၃၊ဂုဏအ်သထရရှိထသာ။ စဉ်

ထီေးထီေးမားမား  
၁ စဉ်

ထီေးထီေးမားမား  
၂

၁၊ ဂုဏအ်သထရရှိထသာ။ ၂၊ထေညဝ်ါခန့်ညားထသာ။ ''ပုိကဆ်ရထက၊ နာယကကးီလျှင်၊ ထီေးထီေးမားမား၊ ထရှ့ကသာွးထက၊ လကသ်ား
များစာွ၊ ထနာကက်ပါထက'' (ပဒုေမ)။ စဉ်

ထီေးထေမ်းလမ်း
လထယာက ်  (ဥပစာ) အလုပ်မ့ဲထယာင်ချာချာ လညပ်တထ်နသ။ူ အလုပ်အကိုင်မညမ်ညရ်ရမရှိသ။ူ ထလလွင့်ပျကစ်းီထနသ။ူ စဉ်

စဉ်

ထီေးငပိုင်နန်း
ငပိုင်၁

ထခတတ်စထ်ခတတ်ညး်တင်ွ နုိင်ငံထတာ်တစခု်စ၌ီ မင်းပဖစထ်သာအားပဖင့်။ ''သာသနာထတာ်သက္ကရာဇ် ၂၂၂ခု (ဘစီ ီ၃၀၈)ခုနှစ်
တင်ွ ဓညဝတထီခတသ်ရူယိစက္ကမင်းနှင့် ဓမ္မထသာကမင်းကကးီ တိ့ုသည ်ထီေးငပိုင်နန်းငပိုင်ပဖစက်က၏''။ စဉ်

ထီေးငပိုင်နန်း
ငပိုင်၂  စဉ်

ထီေးငပိုင်နန်း
ငပိုင်၃  အပ်ုချုပ်စိုးစမံှု မင်းမရှိထသာ ကာလ။ ''နာမနှစခု်သုံးခုထေကတ်င်ွ မင်းကိုကား ထီေးပပတန်န်းပပတလွ်တထ်စ'' (ပါရာ)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

country manners, court 
etiquette စဉ်

မင်း၊ မိဖုရားထခါင်ကကးီတိ့ု အသုံးအထဆာင်ထီေး။ ''ဗလစက္ကဝါသည ်အချင်းမတန်၍ ထီေးပဖူ၊ ထပမှာကစ်ညနှ်င့်တက ွရခုိင်ပပည့်ရင်ှ 
မင်းပါကကးီထံေသိ့ု နှမထတာ်ကို လကထ်ဆာင်ပပု၍ ဆကသ်ဝင်ထရာကလ်ာထပထသာ်'' (ဓညသစ်)။ စဉ်

၁၊ ကကငှန်းထီေး။ ၂၊ ဥရူထီေး။ ၃၊တမွတထီ်ေး။ ၄၊ ကနက္ကဒေန်ထီေး။ ၅၊သမုတထီိေး။ (၁၊ ကကငှန်းထီေး မင်းစထံနထတာ်မူထသာ သလွန်ထတာ်
ထေကဖွ်င့်လျက ်ရတနာခုနှစပ်ါးပဖင့် စပီခယ၍် အငမဲစိုကထူ်ေထေားထသာ ထီေးမျို း။ ၂၊ဥရူထီေး နဝရတက်ိုးပါးပဖင့်စပီခယ၍် တစက်ကမ်ိနှစ်
ကကမ်ိ သဘင်ခံရာတင်ွဖွင့်၍ ထဆာင်းထသာ ထီေးမျို း။ ၃၊ တမွတထီ်ေး ထရမရုိးထရမထွေကပ်ဖင့်ပပု၍ ထွေက၊် ဝင်မပပတထ်ဆာင်းထသာ ထီေးမျို း။ 
၄၊ ကနက္ကဒေန်ထီေး အရုိးအထွေက၌် နဝရတက်ိုးပါးပဖင့် စပီခယ၍် တစတ်ိုင်းတစပ်ပညမှ် သကံကးီတမန်ကကးီတိ့ုထရာကလ်တထ်သာ်
ထဆာင်းအပ်ထသာ ထီေးမျို း။ ၅၊သမုတထီိေး အရုိးအထွေက၌် ထရမပဖင့်စပီခယ၍် ဆင်ယာဉ်၊ ပမင်ယာဉ်တိ့ု ၌ ထဆာင်းထသာ ထီေးမျို း။ '' 
(ဓညပံု)။)။ စဉ်

ထီေးပဖူထလး
စင်း၁ စဉ်

ထီေးပဖူထလး
စင်း၂ ကနက္ကဒေန်ထီေးနှစစ်င်း။ တမွတထီ်ေးနှစစ်င်း။ (ယင်းထီေးထလးစင်းကိုသာ ထလာက ဗျုဟာကျမ်း၌လာသည။်) စဉ်

ထီေးပဖူရစှစ်င်း  
၁၊ ကမ္ုထီေး။ ၂၊ စန္ဒထီေး။ ပဒုေထီေး၊ ၄၊ သမုဒေ္ဒဇာထီေး၊ (ဟ၍ူလကျ်ာထီေးထလးစင်း)၅၊ ကနက္ကဒေန်ထီေး၊ ၆၊သရူယိထေးီ။ ၇၊ ဝိသုကမ္မ
ထီေး(ဟ၍ူ လကဝဲ်ထီေးထလးစင်းအားပဖင့် ထပါင်းရစှစ်င်းဟ၍ူ ဒိေသာထဇယျစာတမ်းများ၌ လာသည။်) စဉ်

စဉ်

ထီေးရုိးနန်း
ဆက်  ရင်ှဘရုင်၏ အရုိကအ်ရာကိုဆကခံ်မည့်သ။ူ မင်းဆံုးမင်းမျို း ၊ ထီေးရုိးနန်းဆက ်၊ ပျကလိ်မ့်ခပင်း (ပါရာ)။ စဉ်

ထီေးရုိးနန်းနွယ ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထီေးရုိးနန်းလ
ယာ စဉ်

ထီေးသုံးနန်းသုံး 
 

articles or language 
used by the members of 
the royal court စဉ်



.

    န   မင်းမ့ဲကာလ။

ထုေ

ထုေ၁     န   thickness

ထုေ၂     ကက ိ   hit

    န   အစိုင်းအခဲ။ အစိုင်အခဲ အရယွပ်မာဏ၊ ထုေထေညပ်မာဏ။ thickness

ထုေကကးီပပားကကးီ     နဝိ    ချပ်ပပားထသာအရာ၏ အထုေကကးီထသာ။ thickness

ထုေထချ     ကက ိ  သတူစပ်ါးက စပ်ွစွဲထပပာဆုိသညက်ို ထကျပျကထ်အာင်ပပန်လညထ်ချပထပပာဆုိသည။် refute

ထုေထချလမာ     န    letter of explanation

ထုေငခီ   ကက ိ   ထကကမွပျကစ်းီသာွးထအာင်ပပုလုပ်သည။် crumple

ထုေခဲွ     ကက ိ   ၁၊ ပစည္း်တစစ်ုံတစရ်ာကိုထရာင်းချ၍ ထငွပဖစထ်အာင်လုပ်သည။် ၂၊ ထုေ၍ကွဲထစသည။် ကွဲထအာင်ထုေသည။် rumple

ထုေတကိသဘာ     န    praise

ထုေတက ်    ကက ိ  thick

ထုေထေည ်    န   အထုေအထေည။် အရယွအ်စား။ အစိုင်းအခဲ။ ပမာဏ။ thickness

ထူေ၁   ကက ိ   raise/erect

ထူေ  ၂    နဝိ    thick

ယငူပျစ်     နဝိ   ၁၊ အကကားအလပ်မရှိထအာင်များပပားထသာ။ အထုေအထေညက်ကးီမားထသာ။ thick

ထူေငပျစ ်    န   အကကားအလပ်မရှိထအာင်များပပားပခင်း။ be abundant

ထူေထူေ     နဝိ   ထူေထသာ။ အထုေအထေညက်ကးီမားထသာ။ thick

ထူေထူေထဲေထဲေ     နဝိ    ထူေထသာ။ အထုေအထေညက်ကးီမားထသာ။ thick

ထူေထဲေ     နဝိ    ထူေထသာ။ အထုေအထေညက်ကးီမားထသာ။ thick

ထူေထထောင်   ကက ိ   တစစ်ုံတစခု် ပျကစ်းီသညက်ို ပပန်လညတ်ညထ်ဆာကသ်ည။် establish

ထူေထေပ်     နဝိ   များပပားထသာ။ တစခဲ်နကပ်ဖစထ်သာ။ အထုေအထေညက်ကးီများထသာ။ thick

ထူေး  ၁     ကက ိ   reply to a call

ထူေး၂     နဝိ    တစပ်ခားသမူျားနှင့် မတထူသာ၊ တစသ်းီတစသ်န ့ပ်ဖစထ်သာ။ ပခားနားပခင်းရှိထသာ။ different

ထူေး  ၃    န    hole

ထူေး၄     န   leg irons

ထူေးကဲ   နဝိ    သမူျားထေက ်အဘကဘ်ကမှ်သာလွန်ထသာ။ outstanding

ထူေးထခါင်း     နဝိ    hole

ထူေးခတ်     ကက ိ  leg irons

ထီေးသန်ုးနန်း
သဉ်ုး

loss of a nation’s 
sovereign and its 
sovereignty စဉ်

၁၊ အထုေအစိုင်အခဲ။အများ ၊ အစအုထဝး။ မျကနှ်ာပပင်တင်ွပဖစထ်စ ခန္ဓာကိုယတ်င်ွပဖစထ်စ စထွူေကထ်ဖါင်းထနထသာ အရာ။ ပခများကိုက်
စာွ၊ ငါ့ခန္ဓာမှာ၊ ကကည့်ရာမရ၊ ထွေားထွေားကကးီထက၊ အရထုီေပျာ၊ အဖုထေလ့ုိ (ဆဒေ္ဒန်)။ စဉ်

လကသ်းီ၊ တင်းပုတက်ဲ့သိ့ုထသာ အဖုအလံုးတိ့ုပဖင့် ပပင်းပပင်းရုိကသ်ည။် နှကသ်ည။် ထမာင်းကိုပမညး်ထအာင်ထုေ။ ဦးထခါင်းကို
လကသ်းီနန့်ထုေ။ သထံချာင်းကိုတနူန့်ထုေ စသည။် စဉ်

ထုေကကးီထေည်
ကကးီ စဉ်

စဉ်

စဉ်

သတူစပ်ါးစပ်ွစွဲချကနှ်င့်ပတသ်က၍် ပဖစပ်ျကပံု်အထကကာင်းအရာကို အရှုပ်အထထွေးမရှိထအာင် (ရင်ှးလင်း)တင်ပပထသာစာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကာင်းချးီစကား။ ချးီကျူးထထောမနာပခင်း။ (ပါ) စဉ်

တစထ်နရာတညး်တင်ွ အထေပ်ထေပ်ဆင့်သပဖင့်အထုေ ထူေလာသည။် ပန်းမှိုကသ်န်ွများစန့်ွပစထ်ေားထသာ ပန်းမာလ်တိ့ုသည ်
ထတာင်ပံုရာပံု ထုေတကထ်နသည။် စဉ်

စဉ်

မတထ်စာကထ်ထောင်ထအာင်လုပ်သည။် ကမ္ပလာထစာင်၊ ဒေကဆ်ယထ်တာင်မှာ၊ ငါးထတာင်ကိုဆုတ၊်ထူေအလံထလ၊ တင်းခွန်လုပ်လ့ုိ (ထော
နု)။ ၂၊လဲထလျာင်းရာမှ ထုိေင်ထအာင်၊ ထေထအာင်လကက်ိုဆဲွချမီသည။်၃၊ ကကးီသည။် လျှာထူေမူ၊ ရမ္မကမ်ျားအ့့ ံ၊ မျကနှ်ညထူေမူ အပ်ိ
ကကူးအံ့။ ဝမ်းထူေထသာ်၊ မျကစ်ဝှိက၍် ရှုထသာ်(ပါရာ)။ စဉ်

များပပားထသာ။ ထပါများထသာ။  ၂၊(ဉာဏ်)ထလးလံထေှိုင်းမှိုင်းထသာ။ ဖျင်းအထသာ။ နံုထသာ။ ၃.တခဲတစ်နကပ်ဖစထ်သာ။ သပ်ိသညး်
ထသာ။ ၄။အထုေကကးီထသာ။ ကကးီထသာအထုေရှိထသာ။၅။ ပပားချပ်ထသာအရာ၏ အထုေကကးီထသာ ။ ၆။ ရုိးအ ထံုေထုိေင်းထသာ။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစဦ်းတစထ်ယာကက်ထခါ်ထသာအခါပပန်လညနု်တပ်ဖင့်တု့ံပပန်ထပပာကကားချကပ်ပုလုိကသ်ည။်တစခွ်န်းထခါ်ထက၊ ထကျာ်ထကျာ်မထူေး၊ 
ထမာင်သကဝီ်ထလ၊ စကက်ာကျူးထက၊ အပ်ိကျူးထရလား (ဇမ်း)။ ထုိေသညထ်တာင်မှ။ ထိေပ်ထခါင်ကသာ၊ ထဟာ၍ထခါ်ထက။ ထူေးပါ
လိမ့်မည။် (ရာမ)။ စဉ်

စဉ်

ထပမကကးီတင်ွအလုိအထလျာကပ်ဖစထ်ပါ်ထနထသာ တင်ွးထခါင်း။ တင်ွးကျင်း။ မအပူင်ထအာက၊် ထရထူေးသုံးကကမ်ိ၊ ထပါကအ်ံ့ထသာ် 
(သိုက်)။ စဉ်

ဆင်ရုိင်းသတ္တဝါကို လှုပ်ရာှးသာွးလာမှုမရနုိင်ထအာင် ထပခတင်ွရစပ်တထ်ေားထသာထပခချင်း။ထလးဘကထ်ပခတင်ွ၊ ဆဲွငင်မပပတ၊် 
ဆင်ထူေးခတသ်ိ့ု (ထရးှထံုေး)။ စဉ်

စဉ်

ထပမကကးီတင်ွအလုိအထလျာကပ်ဖစထ်ပါ်ထနထသာ တင်ွးထခါင်း။ တင်ွးကျင်း။ မအပူင်ထအာက၊် ထရထူေးသုံးကကမ်ိ၊ ထပါကအ်ံ့ထသာ် 
(သိုက်)။ စဉ်

ဆင်ရုိင်းသတ္တဝါကို လှုပ်ရာှးသာွးလာမှုမရနုိင်ထအာင် ထပခတင်ွရစပ်တထ်ေားထသာထပခချင်း။ထလးဘကထ်ပခတင်ွ၊ ဆဲွငင်မပပတ၊် 
ဆင်ထူေးခတသ်ိ့ု (ထရးှထံုေး)။ စဉ်



.

ထူေးပခား     နဝိ    အများနှင့်မတကူွဲပပားထသာ။ အသစပ်ပန်လညပ်ဖစထ်ပါ်လာထသာ။ different

ထူေးခကျွေန်     နဝိ    အရညအ်ချင်းစသညပုိ်ကထဲသာ။ နှိုင်းဖကတ်ိုထ့ေက ်သာလွန်ထကာင်းပမတထ်သာ။ clever

ထူေးစိုက ်    ကက ိ   မထရွ မ့လျားရထအာင်သခံကျွေန်၊ သစခ်ကျွေန်တိုပ့ဖင့် ထပမတင်ွစိုကထ်ေားသည။် set up

ထူေးဆန်း     နဝိ   strange

ထူေးတင်ွး     န    plentiful

   နဝိ   different

ထထေ

ထထေ     ကက ိ  သတလိစသ်ကဲ့သိုပ့ဖစသ်ည။် သတဉိာဏမ်ှုန်ဝါးထတထွဝသည။် forget

ထထေကရ   ကကဝိိ   ထေင်ရာပမင်ရာအမျို းမျို း။ စတိက်းူထပါကရ်ာ။ ထတွက့ရာ။ any and everything

ထထေကလံုး     န   သထရာ်ထတာ်ထတာ်ချတိတ်တိတ်တိထ်ပပာထသာစကား။ sarcasm

ထထေရဝါ   န   techings of Buddha

ထထေရ ီ    န   female buddhist monk

ထထေရုပ္ပတ္တ ိ     န   biography

ထဲေ

ထဲေ     န   inside

ထဲေကရုိ    ကကဝိိ   ရင်းရင်းနီှးနီှး။ အလွန်ခင်မင် ကကျွေမ်းဝင်ရင်းနီှးစာွ။ familiar

ထဲေခုိ    ကကဝိိ   none

ထဲေသို     ကက ိ  hoard

ထေယ်

ထေယ ်    ကက ိ  pretend

ထေယပ်င်     ကက ိ   လကမ်ခံ။ ထရာှင်တမ်ိးသည။် ပငင်းပယသ်ည။် urge

ထေယလံု်း     န    မဟတုသ်ညက်ို ဟတုဟ်န်လိမ်ညာ၍ထပပာဆုိပခင်း။ pretend

ထေည်

ထေည်     စညး်    counting cloth

ထေည့်     ကက ိ    insert

ထေည့်ဝင်     ကက ိ  put in

ထေည့်သင်ွး     ကက ိ  အတင်ွးထဲေသိုထ့ရာကထ်စသည။် put in

ထထော

ထထော  ၁    ကက ိ   မလှမ်းမကမ်း၌ရှိထနထသာ အရာဝတ္ုကိုညမန်ပပသည။် point

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၊ မပဖစစ်ဖူး ၊မပမင်စဖူးထသာ။ ငါးပါးကကာပန်း၊ ထူေးဆန်းချန်ိခွင် ၊ နတလ်ျှင်ကိုယဟ်န် ၊ သဏ္ဍာန်ရုပ်ထလျာ (ပါရာ)။ စဉ်

များပပားထသာ။ ထပါများထသာ။ နရတမူိ၊ များထူေဥစာ္၊ ရတိ့့ု ရာ၏ (ပါရာ)။ ၂၊(ဉာဏ်)ထလးလံထေှိုင်းမှို င်းထသာ။ ဖျင်းအထသာ။ 
နံုထသာ။ ၃.တခဲတစန်ကပ်ဖစထ်သာ။ သပ်ိသညး်ထသာ။ ထအအဝတထူ်ေထရ စဉ်

ထူေးထူေးထထွေထထွေ 
 အမျို းမျို းအဖံုဖံုပဖစထ်သာ။ ထူေးပခားထသာ။ ထူေးထူေးထထွေထထွေ ၊ သကနု်နယထ်က၊အရယွက်ကးီထပမာက ်(ထကာ်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပမတစ်ာွဘရုားထဟာကကားထတာ်မှုထသာဥပထဒေသအတိုင်းအဆကဆ်ကထ်စာင့်ထရာှကထိ်ေန်းသမ်ိးလာခ့ဲထသာ ဗုဒေ္ဓသာသနာ။ (ပါ) စဉ်

ရဟန်းမိန်းမ။ ပဋါစာရစီထသာထထေရဘီကိ္ခ နီ (ပါ)။ စဉ်

တစဦ်းတစထ်ယာကထ်သာပုဂ္ိုဂ လ်၏ အထကကာင်းအရာ။ ပဖစစ်ဉ်။ (ပါ) စဉ်

အထဲေ။ အတင်ွး။ တိုကခ်န်း။ အမိဝမ်းထဲေမှာဖွားကတညး်က နှစဆ်စတ်ရမံဆင်းရရဲာ (ပါရာ)တနဂမင်္ဂထနွ ငလျင်လှုပ်မှုကား ပပညထဲ်ေ
ဝထပပာချမ်းသာအံ့ (ပါရာ)။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

လူမသရိထအာင် အတင်ွးကကတိမိှ်တလ်ျက။် အတင်ွးစတိက်ိုအပပင်သိ့ုမထွေကထ်စပဲ။တညှို းညှို းနှင့်၊ ထဲေခုိငုိကာ၊ သာွးထလပါထသာ် 
(ပဋာ)။ စဉ်

၁၊ အတင်ွးစတိက်ို မသသိာနုိင်ထစရန် အမူအရာမထပါ်ထအာင်ထနသည။် ၂၊ အတင်ွးစတိက်ိုအပပင်သိ့ုမထွေကထ်စပဲ သမ်ိးဆညး်
ထေားသည။် စဉ်

သလိျကမ်ထပပာထဟာပဲ မသမိသာခပ်တညတ်ညထ်ရာှင်ဖယထ်နသည။် မသသိလုိ သသိလုိဟန်ထဆာင်ထနသည။် မသခိျင်ဟန်ထဆာင်
သည။် ခပ်မဆိတထ်နသည။် ထမာင်သကထ်ဝထလ ၊ တပပညသ်ားကို ၊ စကားထတာင်းပင် ၊ မဆကခ်ျင်ထက ၊ ထဇာင်ပင်ထေယလွ်န်း 
လျကတ်ာထလ (ဓမ္မသာ)။ သသိညလ်င်ဝတ ်၊ သာယာ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အဝတအ်ထေညက်ိုထရတကွရ်ာတင်ွသုံးထသာစကားလံုး။ တမ်ိမှန်းထယမထေင် ၊ နကမှ်န်းထကမသ ိ၊ထချာင်းဖလာထလ ၊ လဟာထချာင်း
ကို ၊ ကးူခီမှားလ့ုိ ၊ ဒေထယာတစထ်ေညစ်တွခ်ထရ (ဇမ်း)။ စဉ်

၁၊ ထရာထနှာပါဝင်သည။် ထပါင်းစပ်သည။် ပမတထ်လးပွင့်သစ ်၊ ထေည့်လုိကသ်မ ၊ ဖကင်ပီးမှလျှင်(ပဥ္စဘတု်)။ ၂၊ တစပ်ါးထသာသူ
နှင့် လုိကပ်ါထစသည။် ၃၊ အတင်ွးထဲေသိ့ုသင်ွးသည။် န့ံသာမျို းငါးပါး၊ အခါထစစ့ုံစာွ၊တင်ွးစာထေည့်ရာ၏ (ပါရာ)။ ၄၊(ဆွမ်းထကကျွေး
ရာတင်ွ ငါးဆယက်ျပ်) ပါဝင်သည။် ဆွမ်းထကကျွေးစာွမှာ အကကျွေန်လညး်ငါးဆယထ်ေည့်ပါထရ။ ဖူးကားအင်ကကင်း၊ ထေည့်ပခင်းခူဇံ ၊ နဂါး
နံ (ပါရာ)။ ၅၊(ကိုယစ်ား)ပါဝင်သည။် စဉ်

တစစ်ုံတစခု်အလုပ်လုပ်ရန် အရင်းအနီှးထငွ(ထေည့်)ပါဝင်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ထထော  ၂    န    အနီးအနားရှိ သကရ်ှိသကမ့ဲ်တိုက့ို ညမန်ပပထသာစကားလံုး။ ထထော   ထုိေမှာ။ that

  ကကဝိိ   ထပခထထောကတ်စဖ်က ်မသန်းစမ်ွး၍ နိမ့်တုံပမင့်တုံလမ်းထလျှာကသ်ကဲ့သို။့ lameness

ထထောကန်လန်     န    ထပခထထောကတ်စဖ်က ်မသန်စမ်ွးသ။ူ ထပခထထောကတ်စဖ်ကသ်န်စမ်ွး၍ ထထောနဲထ့ထောနဲသ့ာွးထသာသ။ူ lameness

ထထောထထော၁     န    အနီးအနားရှိသကရ်ှိသကမ့ဲ်တိုက့ို ညမန်ပပထသာ အာထမဋိတစ်ကားလံုး။ that

ထထောထထော၂     နစ   ညမန်ပပအပ်ထသာ သကရ်ှိသကမ့ဲ်တိုက့ိုပပထသာ အာထမဋိတစ်ကားလံုး။ that

ထထောထုိေ     နဝိ   that

ထထောထထွေမှာ     န   မလှမ်းမကမ်းတင်ွရှိထသာအရာတင်ွရှိထသာအရာကို ထဟာ ဟိုမှာ ဟ ုညမန်ပပထသာစကားလံုး။ that

ထထောဒေမှာ     န   အနီးအနားတင်ွရှိထသာအရာကို ထဟာ   ဒီေမှာဟ ုညမန်ပပထသာစကားလံုး။ ဤ။သည။် ထဟာဒီေစသည။် this

ထထောပနာ  ၁    ကက ိ  admire

ထထောပနာ၂     န    compliment

ထထောမနာ၁ ကကိ admire

ထထောမနာ၂     န   compliment

ထထော်     နဝိ   အထေကသ်ို ့လန်တကထ်နထသာ။ protude

ထထော်ကထလာ်     ကက ိ   မထိေတထိေထစာင်းချတိ ်ထပပာဆုိပပုမှုသည။် snide

ထထော်ကလန်    ကကဝိိ   မညမီညမတ။် မထပပမပပစ။် မပိမပပား။ contrarily

    ကက ိ   ဆင်းရ ဲအမျို းမျို း နှင့် ထတွ က့ကုံဖူး၍ ခံနုိင်ရညရ်ှိသည။်၂၊ အထတွအ့ကကုံများသည။် have more experiment

  ကက၀ိိ    contrarily

ထေက်

ထေက၁်    နဝိ   sharp

ထေက ်  ၂   ကက ိ  be effective

ထေက ် ၃    န   up

ထေက၄်     စညး်    more than

ထေကက်ပ်    ကကဝိိ   together

ထေကပ်ခမ်း     န    နှစခု်ခဲွပခမ်းထေားသညမှ် တစပ်ခမ်း။ half

ထေကပ်ခမ်းကွဲ     ကက ိ  နှစပ်ဖာကွဲစတိသ်ည။် half

ထေကပ်ခမ်းခဲွ     န    ထေကပ်ခမ်းနှစခု်ခဲွထေားထသာအရာ။ half

ထေကခီွ်ဖဲွ ့   ကကဝိိ   တင်ပျဉ်ထခွထုိေင်လျက။် Cross-legged

ထေကစ်ိ့   ကကဝိိ     မျှမျှတတ။ မပုိမလုိ။ အညအီမျှ။ equal

  ကကဝိိ    မပုိမလုိ။ အညအီမျှ၊ သကကားလံုးဆယလံု်း၊ လူဆယထ်ယာက ်ထေကစ်ဗိကစ်ိ့ မပုိမလုိ။ equal

စဉ်

ထထောကန်ထထော
ကန် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မလှမ်းမကမ်းထနရာ၌ ရှိထနထသာ။ (ထဟာဟိုစသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ချးီမွမ်းသည။် (ပါ) စဉ်

ချးီမွမ်းပခင်း။ (ပါ) စဉ်

ချးီမွမ်းသည။် (ပါ) စဉ်

ချးီမွမ်းပခင်း။ (ပါ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထထော်လရံုးထမာ်
လရံုး စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထထော်ထလာ်ကန့်
လန့်   

ဖီလာဆန့်ကျင်ထသာအားပဖင့်။ ဆန့်ကျင်ဖီဆန်လျက။်အထတးွမထတာ်၊ ထဒေါသထဖာ်လျက ်၊ ထထော်ထလာ်ကန့်လန့် ၊ မလှည့်စမ်းနှင့် 
(ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

၁၊ ကကမ်းတမ်းစာွစကားထပပာတတထ်သာ။ နှုတက်ကမ်းထသာ။ အကကမ်းထသာ။ထမာင်ပဖူလှထကာင်းထကာင်း ပစ(ပါးစပ်)ထေကထ်တ။ ၂၊ 
(မတုံးထသာ ဓါး)။ ပမထသာသွားရှိထသာ။ ၃၊ ခကထ်ေန်ထသာစိတရ်ှိထသာ။ ပပင်းထေန်းထသာစိတရ်ှိထသာ။ ဂုဆုိထက ဂုဗျာယ်၊ 
ထကာင်းထကာင်းစတိထ်ေကထ်တလူရာ။ စဉ်

(ဥပစာ) (ထစတနာအစမ်ွး၊ ဉာဏ၊် တန်ခုိး၊ အာဏာ) စးူရသှည။် စဉ်

အထပါ်။ အထေကထ်ခါင်းထေကဂ်ဠုန်၊ ခတတ်ုံးကိုးခါ (ပါရာ)။ ထေကမှ်ာကပူ၊ ထအာကမှ်ာကချမ်း၊ဖျားကကန်ဖျားလွန် (ပဥ္စဘတု်)။ စဉ်
ပုိလွန်သည့်အနကရ်ှိထသာစကားလံုး။ သစမ်ျကနှ်ာထေက၊် ထုေကကးီသည၊် ထလျာကက်ကးီသည၊် ပမာတိုင်ကကးီသညပ်ဖစအ့့် ံ (ပါ
ရာ)အစ အလယ ်အဆံုး ရနုိင်မူကား သတူစပ်ါးထေကပ်မကအ်ံ့ (ပါရာ)။ ထေိုထေကလွ်န်သပဖင့်တနည်းစက်အဋကထော အလုိဆို
ထပ၏ (ပါရာ)။ စဉ်

အတတူက ွ၊ နံပါးမကာွ ၊ မကင်းမကာွ ။ ထုိေးကမူးမတ၊် သားနှင့်ထေပ်ဖ့ုိ၊ ထေကက်ပ်လုိကထ်စ၊ ငမိုရ့ာွပပညက်ို ၊ စညလ်ညထ်စငပီး 
(၀ိဇယ)။ ထေကက်ပ်မကာွ၊ အထစခံထလ၊ ကကျွေန်တစထ်ယာကလ်ျှင်၊ ထနာင်ထတာ်ပါးက၊ ကိုယထ်တာ်ခုထဝ၊ မင်းထယာကျငားမှာ၊ 
တရားထပဖဟ ု(ပန်း)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထေကစ်ိ့ ဗက်
စိ့   စဉ်



.

ထေကတ်ိုင်     သမ်   till

ထေကထိ်ေ     သမ်    till

ထေကထ်ေက ်    န    လုပ်ကိုင်ထဆာင်ရကွနုိ်င်ထသာ အရညအ်ချင်း။အရညအ်ထသးွ။ စမ်ွးရညသ်တ္တ ။ိ ထမာင်ပဖူ ထေကထ်ေက ်အားလံုးစမ်ွးထဆာင်နုိင်ထရ။ ability

ထေကထ်ပါ်ရ ီ    န     ၁၊ ပပင်ပမျကနှ်ာပပင်ထနရာ။ အထပါ်ယ။ံ ၂၊ထလးထလးနကန်ကမ်ရှိပခင်း။ သာမန်မျှပဖစပ်ခင်း။၃။ ပပင်ပပံုပန်းသဏ္ဍာန်။ အပပင်ပန်း။ outer surface

ထေကပ်တ ်   ကကဝိိ    be obsessed by

ထေကပ်င်း    ကကဝိိ   be obsessed by

ထေကပုိ်င်း     န     ၁၊ အထပါ်ပုိင်း။ ၂၊ နှစပုိ်င်းပဖတထ်ေားသညမှ် တစပုိ်င်း။ half

   ကက ိ  နှစပုိ်င်းကျို းသည။် half

   န    နှစပုိ်င်းကျို းသညမှ် တစပုိ်င်းကျို းထသာအရာ။ half

    ကက ိ  အညအီမျှ။ မျှမျှတတ ၊ နှစပုိ်င်းပပတသ်ည။် half

    န   အညအီမျှ။ မျှမျှတတ။ နှစပုိ်င်းပပတသ်ညမှ် တစပုိ်င်းပပတထ်သာအရာ။ half

ထေကင်ပဲ     န   သပ်ိသညး်စစုညး်ပခင်း၊ သပ်ရပ်ပခင်းမရှိ ပပန ့ထွ်ေကထ်နသည့်အရာ။ scatter

ထေကပ်ပတ ်   ကကဝိိ   လင်ငင်းရင်ဆုိင်။ မျကပ်မင်တပ်အပ်။ as personally witnessed

ထေကပ်မက်     နဝိ    sharp

ထေကဝ်ယပ်ခုံ     ကက ိ   ထေကဝ်န်းကျင်ပခုံရံုသည။် အားလံုးပပည့်စုံသည။် complete

ထေကဝ်ယဖဲွ် ့ခခီ   ကကဝိိ   တင်ပျဉ်ထခွထုိေင်လျက။် Cross-legged

ထေကဝ်က်     န    တစစ်ုံတစခု်ထသာ အရာဝတ္ုကို အညအီမျှနှစခု်ခဲွထေားသညမှ် တစခု် half

  ကက ိ   ထေကဝ်ကခံ်စားခွင့်ထပးသည။် half

   န    အားလံုးထသာအရပ်မျကနှ်ာ။ all surrounding

ထေကသ်န်     ကက ိ  အားကကးီသည။် စမ်ွးရညသ်တ္တ ၊ိ အရှိန်ဟန်ုစသည ်ကကးီမားသည။် be eager

    ကက ိ   အထေကသ်ညထ်အာက ် ထအာကသ်ညအ်ထေကပ်ပန်ထနသည။် rotate

ထေင်

ထေင်   ၁   န    ထသနတ၏်အရပ်ပုိင်း။ ထနာကက်န်ုးကို ထသနတထ်ေင်နန ့ရုိ်ကသ်တပ်စလုိ်ကထ်တ။ butt

ထေင်   ၂   ကကိ think

ထေင်ထကကး     န    ထတးွထတာမှတယ်ခူျက။် တစစ်ုံတစပ်ဖစလ်ာမည့်အလားအလာကို ရညမှ်န်းချက။်စတိထဲ်ေတင်ွ သထဘာပုိကမှ်တထ်ေားချက။် opinion

ထေင်ထကကးပီး     ကက ိ   မိမိစတိတ်င်ွနားလညး်သထဘာထပါက ်မှတထ်ေားချကက်ို ထပပာပပသည။် give opinion

ထေင်ထကကးပပည့်   ကက ိ  ထမျှာ်မှန်းရညမှ်န်းချကအ်တိုင်းပဖစသ်ည။် none

(ယခု ၊ ယထန့ စသညစ်သည်)တိုင်ထအာင် ၊ ထေကတ်ိုင်။ ယခုထေကထိ်ေ ၊ ငါ့ထေကဇ်ာတကိို၊မသလိားဟ ု(ရာမ)။ ယခုထေကတ်ိုင်၊ 
ထရမပပညခုိ်င်ဟ၊ု နာမညထ်ကျာ်ကကား (ငှကဆ်င်ချီ) စဉ်

(ယခု ၊ ယထန့ စသညစ်သည်)တိုင်ထအာင် ၊ ထေကတ်ိုင်။ ယခုထေကထိ်ေ ၊ ငါ့ထေကဇ်ာတကိို၊မသလိားဟ ု(ရာမ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ မျကပ်မင်တတအ်ပ်။ လင်ငင်းရင်ဆုိင်။ ပကပ်င်း။ လှစညံကထ်ပခ၊ ထစာင်းကကည့်ထချထသာ် ၊ ထမ့မျကခွ်ကမှ်ာ ၊ ထေကပ်ကက်ျထက 
(မုိး)။ ၂၊အခန့်သင့်ထတွ့ဆံုသည။် တိုကဆုိ်င်သည။် ကကမ်ိကကို ကသ်ည်။ကကုံကကို ကပ်ခင်းထကကာင့် ၊ လခူျင်းငပိုင်ကျ ၊ ထေကပ်ကက်ကုပံျာ 
၊ ပမင်ရံုမျှပဖင့် ၊ စတိက်ချစခ်င် (လွမ်း)။ ၃၊ မဆိုင်းမင့ံ။လကင်င်း။ ထလာထလာဆယ။် ချကခ်ျင်း။ ထရးှခါ၀ိထပါက။် ခုနှစရ်ကတ်ညး် 
၊ ထေကပ်ကခု်လျင် ၊ သင့်ကို် ယတ်ငွဝယထ်ဘးလျင်ဆုိကထ်ပမာက ်(နာရဒေ)။၄၊ က္ကထနန္ဒမထိေန်းမသမ်ိးနုိင်ထအာင် လုိချင်စဲွလမး်စတိ်
ပပင်းပပထသာအားပဖင့်။ ကကိီ းငယမ်ဟ ူ၊ မိန်းမများတိ့ု ၊ သထဘာတထူက ၊ ပမင်မှုနှိုကင်ခိုက ်၊ က္ကထနန္ဒထလ ၊ မတညပ်ျကထ်အာင် ၊ ထေက်
ပကက်ကို ကလ့ုိ် (ဓမ္မသာ)။ စဉ်

၁၊ မျကပ်မင်တတအ်ပ်။ လင်ငင်းရင်ဆုိင်။ ပကပ်င်း။ လှစညံကထ်ပခ၊ ထစာင်းကကည့်ထချထသာ် ၊ ထမ့မျကခွ်ကမှ်ာ ၊ ထေကပ်ကက်ျထက 
(မုိး)။ ၂၊အခန့်သင့်ထတွ့ဆံုသည။် တိုကဆုိ်င်သည။် ကကမ်ိကကို ကသ်ည်။ကကုံကကို ကပ်ခင်းထကကာင့် ၊ လခူျင်းငပိုင်ကျ ၊ ထေကပ်ကက်ကုပံျာ 
၊ ပမင်ရံုမျှပဖင့် ၊ စတိက်ချစခ်င် (လွမ်း)။ ၃၊ မဆိုင်းမင့ံ။လကင်င်း။ ထလာထလာဆယ။် ချကခ်ျင်း။ ထရးှခါ၀ိထပါက။် ခုနှစရ်ကတ်ညး် 
၊ ထေကပ်ကခု်လျင် ၊ သင့်ကို် ယတ်ငွဝယထ်ဘးလျင်ဆုိကထ်ပမာက ်(နာရဒေ)။၄၊ က္ကထနန္ဒမထိေန်းမသမ်ိးနုိင်ထအာင် လုိချင်စဲွလမး်စတိ်
ပပင်းပပထသာအားပဖင့်။ ကကိီ းငယမ်ဟ ူ၊ မိန်းမများတိ့ု ၊ သထဘာတထူက ၊ ပမင်မှုနှိုကင်ခိုက ်၊ က္ကထနန္ဒထလ ၊ မတညပ်ျကထ်အာင် ၊ ထေက်
ပကက်ကို ကလ့ုိ် (ဓမ္မသာ)။ စဉ်

စဉ်

ထေကပုိ်င်းကျို း  
၁ စဉ်

ထေကပုိ်င်းကျို း  
၂ စဉ်

ထေကပုိ်င်း
ပပတ၁် စဉ်

ထေကပုိ်င်း
ပပတ၂် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

၂၊ (မတုံးထသာ ဓါး)။ ပမထသာသွားရှိထသာ။ ၃၊ (ထဆး) အစမ်ွးရှိထသာ စးူရထှသာ။ ဆီးမီးထတာကဥ်သည။်ထေကပ်မကထ်သာ 
အစမ်ွးသတ္ိတရှိ၏။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထေကဝ်ကစ်ား   စဉ်

ထေကဝ်န်းကျင်  စဉ်

စဉ်

ထေကထ်အာင်
ထပပာင်းပပန် စဉ်

စဉ်

၁၊ ထေင်ရာှးသည။် သသိာပမင်သာသည။် ထပါ်လွင်သည။် အရာဝတ္တ ၏ ပံုစပံဖစထ်ပါ်သည။်ငရန့ဲပင် ၊ သုံးစွဲကျင်၏ ထကျာ်ထေင်ထဖာ်ပပ 
၊သရူဇ္ဇမွန် ၊ နှိုင်းယဉ်ှတပ်ကာ ၊ (ပါရာ)။ ၂။ (စတိပ်ဖင့်) ထတွ့ထခါ်ထပမာ်ပမင်သည။် အသဉိာဏ၌်စွဲယသူည။် စတိတ်င်ွ မှတသ်င်ွး
သထဘာထေားသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

    န   think highly

    န     ၁၊ ထေင်ရာှးထကျာ်ကကားထသာဘရုား။ ၂။ ဘရုား၏အမညထ်တာ်။ Buddha

ထေင်တုံးကကးီ     န    ထပမစိုကတ်ိုင်ကိုအပမင့်မှထေား၍ ထအာကသ်ို ့လမတခ်ျထဆာင့်သင်ွးရထသာ ဝန်ထလးကရိယိာ။ tool

ထေင်ထေင်    ကကဝိိ   obviously

   ကက ိ     ရင်ှးလင်းထေင်ရာှးသည။် ထပါ်လွင်ထေင်ရာှးသည။် obviously

ထေင်ထပါ်    ကက ိ   သသိာပမင်သာသည။်ထပါ်လွင်ထေင်ရာှးသည။် obviously

  ကကဝိိ      ယုံမှားသသံယပဖစ၍ မထဝခဲွမဆံုးပဖတနုိ်င်ထသာ အားပဖင့်။ be misled

ထေင်ပမင်     ကက ိ   understand

ထေင်မှတ ်    ကက ိ      သထဘာပုိကန်ားလညသ်ည။် တစစ်ုံတစရ်ာထတးွထတာ၍ ထေင်ပမင်ချကပ်ဖစသ်ည။် understand

  ကက၀ိိ      တစစ်ုံတစခု်  စတိတ်င်ွထေင်ပမင်လျက။် believe/think

ထေင်ရာ     န     အမျို းမျို းအထထွေထထွေ စတိတ်င်ွထတးွထတာကကစံညမ်ှု။ random think

ထေင်ရာှး  ၁    န    သသိာပမင်သာသည။် obvious

ထေင်ရာှး   ၂   န    none

ထေင်ရာှးဟ ိ    ကကိ မျကထ်မှာကထ်အာကတ်င်ွ တညရ်ှိထနသည။် obvious

ထေင်လင်း     ကက ိ   ရင်ှးလင်းထေင်ရာှးသည။် ထပါ်လွင်ထေင်ရာှးသည။် obvious

ထေင်သာ     ကက ိ  ထေင်ရာှးထပါ်လွင်သည။် ပမင်သာသည။် obvious

ထေင်ဟပ်     ကက ိ  အရပ်ိအထရာင်အသင်ွ လက္ခဏာ ထေင်ရာှးပဖစထ်ပါ်လာသည။် obvious

ထေင့်  ၁    ကက ိ  none

ထေင့်  ၂    ကက ိ   repay debt owned

ထေင့်ထေင့်     ကက ိ   be worried

ထေင်း  ၁    န    fire wood

ထေင်း  ၂    ကက ိ   အထဝးကပင် ထေင်သာပမင်သာသည။် foreground

ထေင်း  ၃    ကက ိ  stain

   န    လူထသထကာင်ကို  ဖုတင်မိုကရ်ာတင်ွ မီးမထလာင်ကကျွေမ်းပဲ မီးထသးွတုံးကဲ့သိုပ့ဖစက်ျန်ထနထသာ partially burnt wood

    န    လူထသထကာင်ကို  ဖုတင်မိုကရ်ာတင်ွ မီးမထလာင်ကကျွေမ်းပဲ မီးထသးွတုံးကဲ့သိုပ့ဖစက်ျန်ထနထသာ partially burnt wood

ထေင်းခခီ    ကက ိ  ထေင်းကိုလုိကလံ်စထုဆာင်းသည။် gather firewood

ထေင်းခခီရခီပ်     န    gather firewood

ထေင်းစထသျှ     န   ထေင်းတို ထေင်းစ။ ထေင်းထချာင်းအစအနများ။ fire wood

ထေင်းစင်     န   ထေင်းထချာင်းများတင်ထေားရာစင်။ wood pile

ထေင်းနုထက     န    ထေင်းထပါကထ်သာအခါ ထွေကထ်ပါ်လာသည့် ထေင်းထချာင်းငယမ်ျား။ fire wood

ထေင်တလံုးပမင်
တလံုး မိမိကိုယက်ိုမိမိထတာ်သည ်၊ တတသ်ညဟ်ု(အထေင်အပမင်ကကးီ)မှတယ်ပူခင်း။ စဉ်

ထေင်ထတာ်မူ
ဘရုား စဉ်

စဉ်

ထေင်ရာှးစာွ။ ထပါ်လွင်စာွ။ ကကွက်ကွက်င်ွးကင်ွး။ ။ မှတစ်မ့်ိထသာငှာ၊ကျမ်းလာမှန်လှ၊ ထဖာ်ပပထေင်ထေင်၊ နှစ၏် အဦး၊ တန်ခူးသာ
ထခါင်'' (ပါရာ)။ စဉ်

ထေင်ထေင်လင်း
လင်း  စဉ်

စဉ်

ထေင်မိထေင်
ထယာင် စဉ်

၁၊သထဘာထပါကသ်ည။် သထဘာပုိကန်ားလညသ်ည။် ၂၊ထေင်ရာှးစာွ သသိာပမင်သာ လာသည။် ''တစစ်ုံတစခု် တတိနိ်မိတ်
ထေင်ပမင်ထသာ်'' (ပါရာ)။ စဉ်

စဉ်

ထေင်ထယာင်ပမင်
ထယာင်  စဉ်

စဉ်

စဉ်

အရကွဟ်ိုင်းပုိင်နှစခု်ရှိထသာ အပင်။ (အပဖူ ၊ အနီဟ၍ူနှစမ်ျို းရှိသည။်)မဟာ ထလှကားပန်းဟ၍ူလညး်ထခါ်သည။် စယွထ်တာ်ပန်း။ 
ခတ္တရခိတ္တရာ ၊ မဟာထလှား ၊ ပန်းထေင်ရာှးနှင့် (ထွေန်းတိ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ထရှ့မတိုးထသာ ထနာကမ်ဆုတသ်ာပဖစသ်ည။် ပံုပမာထုေတ ်၊ ထနာကက်ိုဆုတထ်သာ် ၊ လှညး်ပုတမှ်ာထေင့် ၊ ထရှ့ကိုတိုးထသာ် ၊ ထေမ်းပုိးနှင့်
ဟ ု(ထမျာက်)။ စဉ်

မိမိထံေထပးရန်ရှိထသာထငွနှင့် သမူျားထံေမှရရန်ရှိထသာထငွ (အထကကးအငမ်း)အထကျအလညထ်ပးဆပ်သည်။ မင်းပါးကရဖ့ုိငီွနန့် ငါ့ပါး
ကပီးရဖ့ုိထငွနန့် အထပပအလညထ်ေင့်ပလုိက။် စဉ်

ထကကာင့်ကကစိုးရမ်ိဖွယရ်ာစသညတ်ိ့ုအတကွ ်သသံယပဖစသ်ည။် ထမာင်လှတစ ်ထယာက ်ခရးီကမထရာကသ် ိစတိက်ထေင့်ထေင့်ပဖစနီ်
ထရ။ စဉ်

မီးဖုိထေည့်ရန်ထလာင်စာသစသ်ား။ အရင်းလဲအဖျားထေင်းပဖစ ်(ပံု)။ စဉ်

စဉ်

(ဆားရည ်၊ ဆီ ၊ မင်စသညတ်ိ့ုငငိစွဲထသာ) အစန်ွးအကကွပ်မင်သာသည။် (ထပကျံ)စန်ွးသည။် စဉ်

ထေင်းကးုလာ
ထကာင်  စဉ်

ထေင်းကလုား
တုံး စဉ်

စဉ်

အမ်ိမှုကစိအ္ဝအထသးဖ့ဲွအလုပ်။ ထေင်းခခီရခီပ် ၊ မလပ်တစ ၊ မသာွးရငပီ(ထရးှထံုေး) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

   န    ထေင်းထပါကထ်သာအခါ ထွေကထ်ပါ်လာသည့် ထေင်းထချာင်းငယမ်ျား။ ၂၊ ထေင်းထပါကရ်ာမှထွေကလ်ာထသာ အစအန fire wood

ထေင်းနုတထ်က     န    ထေင်းတို ထေင်းစ။ ထေင်းထချာင်းအစအနများ။ fire wood

   န   ထေင်းတို ထေင်းစ။ ထေင်းထချာင်းအစအနများ။ fire wood

ထေင်းထပါက၁်     န    ထေင်းစကထလး။ fire wood

ထေင်းထပါက ်  ၂   ကက ိ   ထေင်းတုံးကို ပုဆိန်ပဖင့် ထပါကသ်ည။် split firewood

ထေင်းမုန ့ထ်သျှ     န    ထေင်းတို ထေင်းစ။ ထေင်းထချာင်းအစအနများ။ fire wood

ထေင်းထရာင်း     န   ထပခာကထ်သွ ထ့သာထေင်း။ dry wood

ထေင်းထရာင်းခခီ     န    gather firewood

ထေစ်

ထေစ ် ၁    ကက ိ  

ထေစ ် ၂  ကက ိ   be slow

ထေစ ်  ၃   န    step

    နဝိ   angular

ထေစခ်ျုန်း     ကက ိ   

    ကက ိ   stammer

ထေစအ်     န    ၁၊ စကားထပပာနုိင်စမ်ွးမရှိသ။ူ၂၊ စကားထပပာသည့်အခါ ရပ်ဆုိင်းရပ်ဆုိင်း၍ထပပာထသာသ။ူ stamere

ထုိေက်

ထုိေက ်    ကက ိ   suited

ထုိေကတ်န်     ကက ိ  suited

  ကကဝိိ    ခဲခဲခကခ်က။် လွယက်သူညမ်ဟတုပဲ်။ ခဲယဉ်းစာွ။ hard

ထုိေကရ်ာ     န    suitable

  ကကဝိိ    သင့်ထလျာ်ထလျာကပ်တသ်လုိ။ suitable

ထုိေကသ်င့်     ကက ိ  ထလျာ်ကန်သင့်ပမတသ်ည။် သင့်ထလျာ်ထလျာကပ်တသ်ည။် suited

  ကကဝိိ   ထုိေကသ်ည့်အားထလျာ်စာွ။ သင့်ထတာ်သလုိ။ သင့်သလုိ။ suitable

ထုိေင်

ထုိေင်    ကကဝိိ   fall

  န    ထုိေင်ဖုိတ့တရံု်မျှထသာ ကထလး။ sit

ထုိေင်ကတုံ     န    ထုိေင်ဖုိတ့တရံု်မျှပဖစထ်သာ ကထလး။ sit

ထုိေင်ခံု     န    ထုိေင်စရာ ခံု။ chair

ထုိေင်စား၁     ကက ိ   တစစ်ုံတစခု်ထသာအလုပ်ကိုမှမလုပ်မကိုင်ပဲထနထုိေင်သည။်စားချန်ိကျလျှင်သာွးစားသ ူသ။ူ be unemployed

ထေင်းနုငယ်
ထသျှ  စဉ်

စဉ်

ထေင်းနုတထ်က
ထသျှ  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထပခာကထ်သွ့ထသာထေင်းကို ရာှထဖွစထုဆာင်းသည။် ထေင်းထရာင်းခခီကာ ၊ပဖားရာကျပပန် ၊ ထုိေးဝါးကန်ထက၊ ညညံထံသာင်းထသာင်း (ရီ
လား)။ ရာှပငားဖီွဖီွ ၊ ထေင်းထရာင်းခခီ၍ (ထရးှထံုေး)။ စဉ်

၁၊ မုိးငခိမ်းသည။် ၂။ပပင်းပပင်းထေန်ထေန် (အသံ)ပမညဟ်ညး်သည။်
let off a loud 
explosive noise စဉ်

၁၊ ထနှာင်းထနှးကကန့်ကကာသည။် ထပပထပပပပစပ်ပစမ်ရှိပဖစသ်ည။် ၂၊ (ဓါး၊ ပုဆိန်စသညတ်ိ့ုပဖင့်သစသ်ားစသညတ်ိ့ုကို) အရာထေင်ထအာင်
ခုတသ်ည။် ၃၊စကားထပပာရာတင်ွမထပပမထချာရပ်ဆုိင်းရပ်ဆုိင်းပဖစသ်ည။် စဉ်

၁၊(ထလှကားအထေစထ်ေစ်)အဆင့်အဆင့်ပဖစထ်နထသာအရာ။ ၂၊ အထဝးကထေင်ထအာင်ခုတထ်ေားထသာအရာ။ စဉ်

ထေစက်ရထီေစ်
ကရစ် ၁၊ ကကကဆ်င်း ကကကန်င်း။ မညမီညမတထ်သာ (ထပမ)။၂၊ မထပပမပပစမ်ထချာထမာထသာ (အရာ)။ စဉ်

(မုိးချုန်းသံ)ပမညဟ်ညး်သည်။ ထေစခ်ျုန်းမုိးကကိုး၊ ရာွသန်ွးငဖိုး၍ (ထရးှထံုေး)။မုိးကကို းထေစခ်ျုန်း ၊ ထပမဝသန်ုးလညး် ၊ ကွဲငပိုမတတ ်
(ရခုိင်ကာ)။

let off a loud 
explosive noise စဉ်

ထေစထီ်ေထေစ်
ထေစ်

စကားထပပာဆုိပခင်း၌လညး်ထကာင်း၊ တစစ်ုံတစခု်ထသာအမှုကိုရကွထ်ဆာင်ပခင်းအမှု၌လညး်ထကာင်း၊ မထပပမပပစ ်မထချာမထမာ ၊ 
ရပ်ဆုိင်းပခင်းပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

၁၊ (အပပစဒ်ေဏ ်စသည်)သင့်ထရာကသ်ည။် ၂၊ သင့်ထတာ်သည။် ၃၊ သင့်တင့်ထလျာက ်ပတသ်ည။် ၄၊ အဖုိးတန်သည။် အဖုိးတစ်
သန်ိးမက ထုိေကတ်န်ထသာရတနာမျို းပဖစ၏် (ဒိေဋာ) စဉ်

သင့်ထလျာ်ထလျာကပ်တသ်ည။် ဤပတ္တပမားလကစ်ပ်ွကား အရင်ှမင်းကကးီနှင့်သာလျှင် ထုိေကတ်န်ပါသညဟ် ုထလျှာကထ်လ၏ (ရခုိင်
ထဟာင်း)။ စဉ်

ထုိေကထုိ်ေကတ်န်
တန်   စဉ်

သင့်ထလျာ်ထလျာကပ်တပ်တထ်သာထနရာ။ ထုိေကရ်ာမှာနား၊ ကကို ကရ်ာနန့်ပငား (ပံု)။ စဉ်

ထုိေကရ်ာထုိေက်
ရာ  စဉ်

စဉ်

ထုိေကသ်င့်ထုိေက်
ရာ စဉ်

၁၊ထဆာင့်ထကကာင့်ထနသည။် အထပါ်ကိုယပုိ်င်ကို ထထောင်မတက်ာထန၍ ဒူေးနှစဖ်ကက်ို ထဘးသိ့ုချို းကာ ထနာကဘ်ကသ်ိ့ုထကးွ
ထေားသည။် အထပါ်ကိုယပုိ်င်းကို ထထောင်မတက်ာထန၍ တင်ပါးဆံုကိုကကမ်း ထပါ်ခံုစသညတ်င်ွ ချထေားသည။် ကကာ၌ပပကထတ ့၊ တက်
ကာထုိေင်ထက ၊ တင်ပျဉ်ဖ့ဲွလုိက ်(ပဒုေမ)။ထတာသဇူာတ၊ိ ပန်းမာသးီ ၊ ထုိေင်ပါပတစ် ီ၊ ထတာသမူကို ၊ ငါဇာခွင့်လွတင်ပီ (ဓမ္မက)။ ၂၊
တစစ်ုံတစခု်ထသာ အရညတ်င်ွပါထသာ အမှုန်အမမားစသည ်ထအာကသ်ိ့ုကျသာွးသည။် စဉ်

ထုိေင်ကတတ်
ထသျှ   စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ထုိေင်စား၂     န   ယင်းသိုထ့နထုိေင်တတသ်။ူ ယင်းသိုသ့ာွးစားသ။ူ unemployed

ထုိေင်တတ်     န   sit

   န   sit

ထုိေင်မထေ   ကကဝိိ   ယခုချကခ်ျင်း။ မဆုိင်းမင့ံ။ လကင်င်း။ immediately

ထုိေင်း  ၁    န    ယိုးဒေယားလူမျို း။ ယိုးဒေယားပပည၏် အမည။် Thai

ထုိေင်း  ၂    ကက ိ  deaf

ထုိေင်းမှိုင်း     ကက ိ   dull

ထထောက်

ထထောက ် ၁    ကက ိ  compare

ထထောက၂်    ကက ိ  heave

ထထောက၃်     ကက ိ   enquire

ထထောကက်ူ     ကက ိ  ချးီထပမှာကထ်ထောကပ့ံ်သည။် ကညူမီစသည။် ထစာင်မသည။် support

ထထောကက်န်     ကက ိ  ထအာကမှ်အထေကသ်ို ့ပင့်မတန်ွးထပးလုိကသ်ည။် heave

ထထောကက်ျာ     ကက ိ  မွတဆ်လင်လူမျို းများ ဦးထခါင်းတင်ွထဆာင်းထေားထသာ ဦးထုေပ်အမျို းမျို းကို ပခုံ၍ထခါ်ထသာစကားလံုး။ hat

ထထောကထ်ကျာ် န ထခါကရ်ာှငှက ်။ wood pecker

ထထောကက်ကွ် န ထထောကပ်ပနုိင်ထသာ အချကအ်လကမ်ျား။ weak point

ထထောကခံ် ကကိ heave

ထထောကခံ်ချက် န ထလျာ်ကန်သင့်ပမတထ်ကကာင်းကို ထိေန်းပ့ဲကညူထီရးသားပခင်း။ recommendation

ထထောကခံ်စာ န မှန်ကန်ထကကာင်းတာဝန်ယထူရးသားထေားထသာစာ။ testmonial/credential

ထထောကခ်ျင့် န ချင့်ချန်ိသည။် စာနာသည။် judge

ထထောကင့ဲ် ကကိ စာနာသည။် ထထောကထ်ေားင့ဲညာသည။် ညာှတာသည။် considerately

ထထောကဆ် ကကိ ထတးွထတာသည။် ဆင်ပခင်တကွသ်ည။် think

ထထောကည်ာှ ကကိ င့ဲကကွသ်ည။် ထထောကထ်ေားသည။် considerately

ကကိ မီှခုိအားထေားရာ။ အားကိုးရပ်တညရ်ာ။ ဆညး်ကပ်အားထေားရာ။ depend

ထထောကထ်ေား ကကိ စာနာချင့်တကွသ်ည။် နှိုင်းဆဆင်ပခင်သည။်၂။ အားကိုးသည။် ၃။ ညာှတာင့ဲကကွသ်ည။် depend

ထထောကပ့ံ် ကကိ  မစ ချးီထပမာကသ်ည။် ကကည့်ရှုထစာင်မသည။် ကညူထီစာင့်ထရာှကသ်ည။် support

ထထောကပ့ံ်ထကကး န လစဉ်အားပဖင့်လညး်ထကာင်း၊ နှစစ်ဉ်အားပဖင့် လညး်ထကာင်း မူထသကညူထီပးထေားထသာ ထငွ။ allowance stipend

ထထောကပ်ပ ကကိ အမှားအမှန်ဤ နှစတ်န်ကို ထသချာကျန ညန်ွပပသည။် point out

ထထောကမ် ကကိ ကကည့်ရှုထစာင့်ထရာှကသ်ည။် ထပးကမ်းကညူသီည။် look after

ထထောကမှ်န် န ထဒေါကပ်ဖင့်ထထောကထ်ေားထသာကကည့်မှန်။ mirror

စဉ်

ထုိေင်တတက်ာမျှပဖစထ်သာ ကထလး။ ထမွးမိခင်လျှင်၊ သတုသ်င်ထကကျွေးပျာ၊ ထမွးခ့ဲ တုံလတ၊် တဆတဆ်တထ်က၊ လားတတထုိ်ေင်တတ၊် 
ငပိုင်းထပါကတ်တလ့ုိ် (ထကာ်)။ စဉ်

ထုိေင်တတထ်သျှ  
ထုိေင်တတက်ာမျှပဖစထ်သာ ကထလး။ ထမွးမိခင်လျှင်၊ သတုသ်င်ထကကျွေးပျာ၊ ထမွးခ့ဲ တုံလတ၊် တဆတဆ်တထ်က၊ လားတတထုိ်ေင်တတ၊် 
ငပိုင်းထပါကတ်တလ့ုိ် (ထကာ်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

(အထရာင်းအဝယ်)သကွလ်ကပ်ခင်းမရှိ။ ၂၊ (အသွားအလာ၊ အထပပာအဆုိ) သကွသ်ကွလ်ကလ်က ်မရှိ။ ထလးကန်သည။် ဘကကးီ
ကလညး် ၊ လူအိုပဖစပ်ါလ့ုိ အသာွးအလာကလညး်ထုိေင်း၊ အထပပာအဆုိ ကလညး်ထုိေင်း ၊ နားကလညး်ထုိေင်း ၊ ဉာဏက်လညး်ထုိေင်း
နန့် ၊ အဖကဖ်ကက်ချို ယ့င်ွးလာလတထ်ရ ဗျာယ။် ထအာ့အန်မူးမှိုင်း ၊ နားပါးထုိေင်း၍ (ပဥ္စဘတု်)။ စဉ်

၁၊ (အထရာင်းအဝယ်)မသကွမ်လက။် ၂၊ ပျဉ်းတွဲသည။် ထနှးထကးွသည။်ထအပုိင်ဉာဏပ်ညာထုိေင်းမှိုင်းလ့ုိ ဇာခါပညာတတဖ့ုိ်လဲ။ စဉ်

၁၊ င့ဲကကွသ်ည။် စာနာသည။် ထမာင်လှ၏ထနာင်ထရးကိုထထောကလ့ုိ် အကကျွေန်ထရမထပပာမထဟာပဲထနစာွပါရာ။ ၂၊ ဆင်ပခင်နှိုင်းယဉ်ှ
သည။် ချင့်တကွသ်ည။် လူတစဦ်းတစထ်ယာက၏် အကျို းစးီပွားပဖစထွ်ေန်းနုိင်ဖ့ုိအတကွ ်အထကကာင်းကိုလညး်ထထောကရ်ပါသထိရ။ စဉ်

 ၁၊ မစကညူသီည။် ၂၊ အကအူညထီပးလ့ုိသပဖင့်လညး်ထကာင်း၊ ထမးပမန်းလုိသပဖင့်လညး်ထကာင်း၊ ကကားဝင်ပဖတ၍်ထပပာဆုိသည။် ၃၊ 
ထအာကသ်ိ့ုပိပပား၍အကျရထအာင် အထလးအပင်ပဖစထ်သာ တစစ်ုံတစရ်ာကို အထချာင်းအတတံစခု်ခုပဖင့် ပင့်မထေားသည။် စဉ်

(တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာသအူား အထကကာင်းသရိှိ၍)လာ မလာကို လူလမတ၍်ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ စာထရး၍ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ 
အထကကာင်းကကားစုံစမ်းသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ထအာကသ်ိ့ုမကျရထအာင် အထေကသ်ိ့ုပင့်မထေားသည။် ၂။ စတိဓ်ါတတ်ကက်ကထအာင် ပပုမူထပပာဆုိသည။် ၃။ အဆုိတင်သင်ွးချကက်ို 
သထဘာတညူထီကကာင်းပပုသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထထောက်
တညရ်ာ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ထထောကထ်မျှာ် ကကိ ထထောကထ်ေားညာှတာသည။် စာနာသည။် မှန်းဆဆင်ပခင်သည။် ခုိင်းနှိုင်းဆင်ပခင်သည။် ခုိင်းနှိုင်းချင့်ချန်ိသည။် compare

ထထောကရ်ှု ကကိ ထမျှာ်ထခါ်ထတးွထတာသည။် ကကည့်ရှုဆင်ပခင်သည။် င့ဲကကွစ်ာနာသည။် ratiocinate

ထထောကလှ်မ်း ကကိ သလုိိရာကို စးူစမ်းထမးပမန်းသည။် investigate

ထထောင်

ထထောင်၁ န အပပစဒ်ေဏရ်ှိထသာသကူို အပပစအ်ားထလျာ်စာွ တရားဥပထဒေပုဒ်ေမအရချုပ်ထနှာင်သင်ွးထေားရာ အထဆာကအ်အုံ။ prison

ထထောင်၂ ကကိ

ထထောင်၃ န one thousand

ထထောင်၄ န ယင်းသို ့အပ်ုချုပ်မူဆုိင်ရာ နယပ်ယတ်စခု် သတမှ်တထ်ေားထသာ အပုိင်းအပခား။

ထထောင်၅ န အစအုဖဲွ ပ့ပု၍ထနထသာအရပ်ထဒေသ။ prison/jail

ထထောင်၆ ကကိ လင်မယားအပဖစ ်ထနသည။် ထိေမ်းပမား လကထ်ေပ်သည။် အမ်ိထထောင်ပပုသည။် marry

ထထောင်ကျ၁ ကကိ အပပစအ်ထလျာကထ်ထောင်ဒေဏထ်ပးပခင်း ခံရဖူးသည။် be imprisoned

ထထောင်ကျ၂ န ယင်းသို ့ထထောင်ဒေဏအ်ပပစထ်ပးပခင်းခံရသ။ူ be imprisoned

ကကိ ထထောင်ဒေဏအ်ပပစထ်ပးခံရသည။် be imprisoned

ကကဝိိ   ထရာကတ်တရ်ာရာ။ အစအီစဉ်မရှိပဲ။ random talk

ထထောင်ကကမ်း ကကိ ထထောင်အတင်ွး၌ အကျဉ်းသားများ ဆူပူထသာင်းကျန်းသည။် none

ထထောင်ချ ကကိ ထထောင်ဒေဏအ်ပပစထ်ပးသည။် be imprisoned

ထထောင်ထချာက် န အစာကိုပပ၍ တရိစိ္ဆာန်တိုက့ိုထထောင်ထသာ တင်ွး၊ချို င့်၊ ကျင်းစသည။် trap

န သကတ်မ်းအပမင့်ဆံုး အထပးခံရထသာထထောင်ဒေဏ။် life imprisonment

ထထောင်တန် န အဖုိးတစထ်ထောင်ထုိေကတ်န်ထသာ အရာဝတ္ု။ thousand

ထထောင်တန်း န prison

နဝိ သန်မာထွေားကျို င်းထသာ ။ အရပ်အထမာင်းပမင့်မားထသာ။ strong

ထထောင်ထွေက် န ထထောင်ကျခံခ့ဲဖူးသ။ူ Ex-convict

ထထောင်ဒေဏ် န ထထောင်ချခံရထသာ အပပစဒ်ေဏ။် imprisonment

ကကိ none

ကကိ အပပစတ်စစ်ုံတစခု် သင့်ထရာကနုိ်င်ထသာ လုပ်ငန်းတစခု်ခုကို လုပ်ကိုင်ထနသည။် break the law

န none

ထထောင်ငပီး န ထထောင်မှထွေကထ်ပပးထသာသ။ူ ထထောင်သား။ prisoner

ထထောင်ဖဲွ ့ န none

ထထောင်မှူး၁ န ထထောင်ကျခံရသတူိုက့ိုအပ်ုချုပ်ထသာသ။ူ အပ်ုချုပ်ထသာ အကကးီအက။ဲ မင်းမှုထေမ်း။ gaoler/jailer/jailor

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တည့်တည့်မတမ်တ ်တညထ်စသည။် အထချာင်းအတစံသညက်ိုထပမ၌စိုကထူ်ေသည။် ကကက၊် ငှက၊် ငါး၊ သားစသညတ်ိ့ုကိုဖမ်းရန် 
ပုိက၊်ပမှုးံ၊ညတွက်င်ွး စသညတ်ိ့ုကို တညထ်ေားသည။် တိုင်းပပညအ်သးီသးီ တညထ်ဆာကသ်ည။် မာနကကးီသည။် စဉ်

ရခုိင်မင်းလကထ်ေက ်တင်ွအမ်ိထပခတစထ်ထောင် အစအုဖ့ဲွကိုလညး်ထကာင်း၊ တိုကန်ယတ်စခု်ကိုလညး်ထကာင်း၊ ထစာ်ဘာွးကဲ့သိ့ုထဒေသံ
နရ သးီပခားအပ်ုချုပ်ထရးဆုိင်ရာ နယပ်ယတ်စခု်ကိုလညး်ထကာင်း၊ ထထောင်တစခု် တစခု် အပဖစသ်တမှ်တထ်ေားချက။် (ယင်း
နယပ်ယ ်အတင်ွး၌ ထနထသာသတူိ့ုကို ထထောင်သားဟ ုထခါ်သည။်) ထေမင်းသင်းထပါင်းတစထ်ထောင်၊ ဆီမီးတစထ်ထောင်၊ ပန်းတစ်
ထထောင် စစီသညပ်ဖင့် စထုပါင်း၍ ပူထဇာ်ထေားပခင်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထထောင်ကျကမ်း
ကျ စဉ်

ထထောင်ကျကျ 
ကမ်းကျကျ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထထောင်တစသ်
ကတ်စက်ကျွေန်း စဉ်

စဉ်

အပပစဒ်ေဏရ်ှိထသာသကူို အပပစအ်ားထလျာ်စာွ တရားဥပထဒေပုဒ်ေမအရချုပ်ထနှာင်သင်ွးထေားရာ အထဆာကအ်အုံ။ ၂။ ထထောင်ကျသတူိ့ု
ကို ထေားရာ တန်းလျား။အထဆာကအ်အုံ။ စဉ်

ထထောင်ထထောင်
ထမာင်းထမာင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထထောင်နားခမ်း
နင်း (ဘမ်းစကား) ရာဇဝတပ်ပစမ်ှု ကျူးလွန်အံ့ဆဲဆဲပဖစသ်ည။် ထထောကက်ျအံ့ဆဲပဖစသ်ည။် စဉ်

ထထောင်နား
ထယာင် စဉ်

ထထောင်နံ
ယဉ်သာွး (ယကက်န်း) ယဉ်သာွးထစထ့ခါ် ဝါးတမံျှင်များ ထဒေါင်လုိကစ်၍ီ ထေားထသာ ယဉ်သာွးထစတ့စထ်ထောင်ပပည့်ထသာယဉ်သာွး။ စဉ်

စဉ်

ရခုိင်ဘရုင်မင်းလကထ်ေက ်အမ်ိထပခများစထုပါင်း၍ ရပ်ရာွတညခ်ျထပးပခင်း၊ တိုကန်ယဖ့ဲွ်စညး်ထပးပခင်း၊ ယင်းအတင်ွးရှိလူများကို 
အသင်းအဖ့ဲွဖ့ဲွထပးပခင်းပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်



.

ထထောင်မှူး၂ န အမ်ိထပခစတုစထ်ထောင်ကို သိုမ့ဟတု ်ရပ်ကကွတ်စခု်ခုကို သိုမ့ဟတု ်တိုကန်ယတ်စခု်ခုကို အပ်ုချုပ်ထသာ သ။ူ မင်းမှူးထေမ်း။ administrator

ထထောင်လမား ကကိ မာနတကက်ကသည။် စတိထ်ေားပမင့်မားသည။် စတိက်ကးီဝင်သည။် be conceited

ထထောင်ဝင်စာ န ထထောင်သားနှင့်ထတွ ၍့ လွတလ်ပ်စာွထပပာဆုိပပုမူနုိင်ထသာ အခွင့်အထရးစာ။

ထထောင်သရမ်း ကကိ ထထောင်အတင်ွး၌ အကျဉ်းသားများ ဆူပူထသာင်းကျန်းသည။် be unruly

ထထောင်သား၁ န အပပစအ်ထလျာကထ်ထောင်ဒေဏထ်ပးပခင်း ခံရဖူးသည။် be imprisoned

ထထောင်သား၂ န အပ်ုချုပ်မှုဆုိင်ရာ နယပ်ယတ်စခု်သတမှ်တထ်ေားထသာအတင်ွး၌ ထနထုိေင်ထသာသမူျား။ prisoner

ထထောင်အမ်ိ န အပပစဒ်ေဏရ်ှိထသာသကူို အပပစအ်ားထလျာ်စာွ တရားဥပထဒေပုဒ်ေမအရချုပ်ထနှာင်သင်ွးထေားရာ အထဆာကအ်အုံ။ prison/jail

ထထောင့်၁ ကကိ far

ထထောင့်၂ န အရပ်မျကနှ်ာနှစခု်တို ့ဆံုကျထသာထနရာ။ ၂။ ထချာင်ကျထသာ အရပ်။ corner

န ကျဉ်းထပမာင်ထချာင်ကျ၍ ခဲခဲယဉ်းယဉ်းသာွလာရထသာအရပ် ။ ၂။ ခရးီအလွန်ထဝး၍ ထခါင်ထသာအရပ်။ desolate

ထထောင့်ကကား န ကျဉ်းထပမာင်ထချာင်ကျ၍ ထထောင့်ထကးွထသာအရပ်။ corner

ထထောင့်ထကးွ န ထထောင့်၏ထကးွဟိုကထ်နထသာ ထနရာ။ corner

ထထောင့်ကွဲနာ န ပါးစပ် ၊ နှုတခ်မ်းထထောင့်တို၌့ ကွဲအကထ်သာ အနာ။ wound

န သခွားသးီတစမ်ျို း။ cucumber

န ကျဉ်းထပမာင်ထချာင်ကျထသာ ထနရာ။ ကကို းကကို းကကားကကား။ corner

ထထောင့်ထချာင် န အကကို းအကကား။ ကျဉ်းထပမာင်ထချာင်ကျထသာ ထနရာ။ corner

န ကျဉ်းထပမာင်ထချာင်ကျ၍ ထထောင့်ထကးွထသာအရပ်။ corner

ထထောင့်ချို း န ထထောင့်ထကးွမျဉ်းနှစခု်ဆံုရာ ပဖစထ်ပါ်ထနထသာ ထနရာ။ corner

ထထောင့်စိ့ ကကိ အကကွထ်စသ့ည။် ၂။ လစဟ်ာပခင်းမရှိ ထစစ့ပ်ထသချာသည။် be through going

ထထောင့်တိုင်း န ထထောင့်မှန်တိုင်ရထသာ လကသ်မားကရိယိာ ။ ကျင်တယွ။် carpenter’s square

ကကိ အနံှလှန်ထလှာရာှထဖွသည။် ဖရုိဖရ ဲပဖစထ်စသည။် ၂။ အပျံအ့နံှ ့ဝင်ထွေကရ်ာှထဖွသည။် search

ကကဝိိ ကတသ်းီကတသ်တ။် ကျဉ်းထပမာင်းကျပ်တညး်စာွ ။ ၂။ခဲယဉ်းစာွ။ ၃။ ကကကံကဖံန်ဖန်။ ထူေးထူေးဆန်းဆန်း ထတးွထတာဉာဏထု်ေတ၍်။ abstrusely

ကကဝိိ abstrusely

ထထောင့်ထုိေး ကကိ ဂရုမစိုကပဲ် ပစပ်ယထ်ေားသည။် လျစလ်ျူရှုထေားသည။် negelet/ignore

ထထောင့်ပဖတ် န diagonal

ကကိ အပျကအ်စးီ။ အထလအလွင့်။ အဆံုးအရှံုးများသည။် damage

ကကိ အကျို းမ့ဲကန်ုဆံုးသည။် ပပုန်းတးီပျကစ်းီသည။် ထလလွင့်ဆံုးပါးသည။် အလဟဿ ကန်ုဆံုးသည။် damage

န ပပုန်းတးီပျကစ်းီပခင်း၊ အလဟဿ အသုံးမဝင်ပဖစပ်ခင်း။ ယင်းသိုထ့သာအရာ။ damage

န ထလလွင့် ဆံုးရှံုးမှု ။ အကျို းမ့ဲကန်ုဆံုး ပျကစ်းီမှု။ ထိေခုိကန်စန်ာမှု။ အယိုအဖိတမ်ျားမှု။ damage

စဉ်

စဉ်

ask permission to see a 
prisoner စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ခရးီလမ်း) ကာွလှမ်းသည။် ခဲခဲယဉ်းယဉ်း သာွးလာရသည။် စဉ်

စဉ်

ထထောင့်ကျထီထော
င့်ကျပ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထထောင်
ချရားသးီ စဉ်

ထထောင့်ချထိထော
င့်ထချာင့် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ထထောင့်ထချာင်
ကကား စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထထောင့်တိုင်
လကက်ျ ခွက်
တိုင်းင စဉ်

ထထောင့်ထထောင့်
ကျပ်ကျပ် စဉ်

ထထောင့်ထထောင့်
ပခာပခာ

မရအရ အခကအ်ခဲကကို းပမ်းလျက။် ဆန်းပပားစာွ ကကစံညစ်တိက်းူလျက။် ၂။ခဲယဉ်းစာွ။  ထူေးထူေးဆန်းဆန်း ထတးွထတာ
ဉာဏထု်ေတ၍်။ စဉ်

စဉ်

ထလးထထောင့်ကကွတ်င်ွ အထရှ့ထတာင်ထထောင့်နှင့် အထနာကထ်ပမာကထ်ထောင့်၊ အထရှ့ထပမာကထ်ထောင့်နှင့် အထနာကထ်တာင်ထထောင့်စသည ်။ 
မျဉ်း။ စဉ်

ထထောင့်မှာကျ 
ထယာကမှ်ာကျ စဉ်

ထထောင့်မှာခတ ်
ထယာကမှ်ာခတ် စဉ်

ထထောင့်မှာတစ်
ချက ်ထယာက်
မှာတစခ်ျက် စဉ်

ထထောင့်မှာသတ ်
ထယာကမှ်ာ
သတ် စဉ်



.

ထထောင့်သတ် ကကဝိိ ထထောင့်တစခု်မှသည ်အပခားထထောင့်တစခု်သို ့မျကနှ်ာမူလျက။် none

ထထောင့်သန်းနာ န အဖုအကျတိထ်ပါ်သည့် ကးူစကတ်တထ်သာ ကကျွေ၊ဲ နွား၊ သိုးတို၏့ ထရာဂါတစမ်ျို း။ anthrax

ထထောင့်အရပ် န အရပ်မျကနှ်ာနှစခု်တို၏့ အကကားအရပ်။ angle

ထထောင်း ကကိ bash

ကကဝိိ crumble

ကကဝိိ လူသရိင်ှကကား ပဖစလ်ျက။် ထေင်ရာှးစာွ ။ ဟိုးထလးထကျာ်ထကျာ်။ famous

နဝိ အပျံအ့နံှထ့ေင်ရာှးထသာ။ လူသနိတက်ကားပဖစထ်သာ။ဟိုးဟိုးထကျာ် ထသာ။ famous

ကကိ အထကကာင်းမ့ဲ အနိှပ်စကခံ်ရသည။် persecute

ကကဝိိ အကန်ုပျကစ်းီ ပပုန်းတးီထသာအားပဖင့်။ depleted

ကကဝိိ bisect

ကကဝိိ ရကှဖွ်ယထ်ကာင်းထအာင်။ အရကှတ်ကွဲပဖစသ်ာွးထအာင်။ shy

ကကဝိိ ပပင်းစာွ စတိဆုိ်းထသာအားပဖင့်။ ရုတတ်ရက ်ထဒေါသမာန်မာန ထပါ်ထပါကလ်ျက။် angry

ထေတ်

ထေတ၁် နဝိ အနညး်ငယ ်ခကျွေပဲျစက်ပ်ငငိသည့် သထဘာရှိထသာ ။ ထပျာ့ထပျာင်းထစးထေန်းထသာ။ မထပျာ့လွန်း မမာလွန်းပဖစထ်သာ။ sticky

ထေတ၂် ကကိ  မထပျာ့လွန်း မမာလွန်းပဖစထ်သာ။ ထပျာ့ထပျာင်းထစးထေန်းထသာ သထဘာရှိသည။် sticky

ထေတက်ျင် ကကိ မထပျာ့လွန်း မမာလွန်းပဖစသ်ည။် မစိုလွန်း မထပခာကလွ်န်းပဖစသ်ည။် sticky

ထေတထ်ေတ် နဝိ အလွန်ပျစခ်ကျွေထဲစးထေန်းထသာ။ sticky

ထေတထ်ပျာ့ ကကိ မထပျာ့လွန်း မမာလွန်းပဖစသ်ည။် မစိုလွန်း မထပခာကလွ်န်းပဖစသ်ည။် sticky

ထေပ်

ထေပ် ကကိ repeat

ထေပ်ကာ၁ ကကိ တစခု်နှင့်တစခု် တစဦ်းနှင့်တစဦ်းတွဲယဉ်ှပပသည။် compare

ထေပ်ကာ၂ ကကိ တစက်ကမ်ိပပန်၍ လုပ်သည။် ထေပ်ထကျာလုပ်သည။် repeat

ကကဝိိ အကကမ်ိထပါင်းများစာွ ။ အကကမ်ိကကမ်ိအဖန်ဖန်။ repeat

ထေပ်ဆင့် ကကဝိိ repeat

ထေပ်တရာ န အပဖူထရာင်ရှိ၍ အထေပ်အလမာများစာွရှိထသာ ပန်းတစမ်ျို း။ အထေပ်ထေပ်အလမာလမာ အပဖူထရာင်ပွင့်ထသာ ပန်းတစမ်ျို း။ flower

ထေပ်တလဲလဲ ကကဝိိ အကကမ်ိထပါင်းများစာွ ။ အကကမ်ိကကမ်ိအဖန်ဖန်။ repeat

ထေပ်တူ ကကဝိိ တစခု်နှင့်တစခု် မကွဲမပပား ။ တစမ်ျို းတစစ်ားတညး်။ same

ထေပ်တထူေပ်မျှ ကကဝိိ ကွဲပပားပခားနားပခင်းမရှိပဲ။ သးီပခားပခင်းမရှိပဲ။ တစထ်ပါင်းတညး်။ same

ထေပ်ထေပ် နဝိ အထေပ်ထပါင်း၊ အဆင့်ထပါင်း ထပမာကမ်ျားစာွထသာ။ many

ထေပ်ထပျာ့ နဝိ မကျမဲသကွထ်သာ ။ ၂။ မထပျာ့မမာထသာ။ မစိုမထပခာကထ်သာ။ sticky

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ထကျာပပင်ကို) တထံတာင်ပဖင့်ထုေနှကသ်ည။် (ငရုတ၊် ငါးပိ၊ ကကကသ်န်ွစသညတ်ိ့ုကို ဆံုတင်ွ ထေည့်၍) ကျညထ်ပ့ွပဖင့်ညကထ်အာင် 
လုပ်သည။် ၃။ စပါးကို ဆန်ပဖင့်ထအာင်ဆံုတင်ွ ထေည့်၍ ကျညထ်ပ့ွပဖင့်ထုေခဲွသည။် ၄။ ဇရာတရား ဖိစးီနိှပ်စကသ်ည။် စဉ်

ထထောင်းထထောင်
း မုန့်မုန့်ညကည်က်(ထကကသည်) ။ ၂။ လွင့်ပါးပျကစ်းီသာွးလျက။် ၃။ ထထောင်းကနဲ ထဒေါသအရှိန်ထပါ်ထပါကလ်ာလျက။် စဉ်

ထထောင်းထထောင်
ထကျာ်၁ စဉ်

ထထောင်းထထောင်
းထကျာ်၂ စဉ်

ထထောင်းထထောင်
းခံ စဉ်

ထထောင်းထထောင်
းပျက် စဉ်

ထထောင်းထထောင်
းပပတ် (ဦးထခါင်းနှင့် ကိုယခ်န္ဓာ) နှစပုိ်င်းပပတထ်သာအားပဖင့်။ စဉ်

ထထောင်းထထောင်
းဖျက် စဉ်

ထထောင်းထထောင်
မာန်ပါ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစခု်ထနာကမှ် တစခု်ဆက၍် တညရ်ှိသည။် ၂။ တစခု်အထေကသ်ိ့ု တစခု်ဆင့်၍ တင်သည။် ၃။ ထနာကတ်စက်ကမ်ိပပန်၍ 
ပပုလုပ်သည။် ၄။ (စစဖ်ကဆုိ်င်ရာ အင်အား) ပဖည့်တင်းသည။် ၅။ အကကားအထစမ့ရှိတစခု်တညး်ပဖစထ်အာင် လုပ်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထေပ်ကာထေပ်
ကာ စဉ်

ထနာကထ်ေပ်တဖန် ထေပ်မံ၍ (ပပုလုပ်သည်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ထေပ်ပျက် ကကိ မထပျာ့လွန်း မမာလွန်းပဖစသ်ည။် မစိုလွန်း မထပခာကလွ်န်းပဖစသ်ည။် sticky

ထေပ်မံ ကကဝိိ repeat

ထေပ်မျှ ကကဝိိ တစမ်ျို းတစစ်ားတညး်။ အတတူ။ူ same

ထေပ်ထလာင်း ကကိ လုိသညတ်င်ွ ထေည့်သင်ွးထလာင်းစကွသ်ည။် ထရာထနှာပါဝင်သည။် add

ထိေတ်

ထိေတ၁် ကကိ လကထ်ပခပဖင့် ဖဲွ ထ့နှာင်ထေားရထသာ လကထိ်ေတ၊် ထပခထိေတစ်သည။် ထူေး။ gyve

ထိေတ၂် ကကိ scare

ထိေတ၃် ကကဝိိ လူသရိင်ှကကား ပဖစလ်ျက။် ထေင်ရာှးစာွ ။ ဟိုးထလးထကျာ်ထကျာ်။ famous

ထိေတက်နဲ ကကဝိိ ပဖုတခ်ျညး်လန်ထိ့ေတသ်ာွးပခင်းအားပဖင့်။ suddenly

ထိေတခ်တ် ကကိ ထိေတတ်ုံးတင်ွ ထပခကို ထေည့်သင်ွး၍ အကျဉ်းထေားသည။် gyve

ထိေတစ် န မယား၏ အမိအဖ။ ထယာက္ခမ။ Mother-in-law

ထိေတဆုိ် ကကဝိိ ရုတခ်ျညး်။ ၂။ ထိေတလ်န်လ့ျက။် suddenly

ထိေတတ်ုံး န ပျဉ်ချပ်ထူေထူေနှစခ်ျပ်တင်ွ ထပခထေည့်သင်ွးနုိင်ထအာင် အထပါကထ်ဖါက၍် ထပခကို သင်ွးငပီး အကျဉ်းချထေားရန် ပပုလုပ်ထေားထသာအရာ။ gyve

ထိေတထိ်ေတ် ကကဝိိ ထကကာကရ်ွံလ့န်ထိ့ေတလ်ျက။် မရမဲဝ့ံထနာကဆု်တသ်ည။် scare

ကကဝိိ ဣထနန္ဒမရထအာင် ထိေတလ်န်တ့န်ုလှုပ်ထသာအားပဖင့်။ scare

န အလွန်များပပားစညး်ကားသည၏် အပဖစ။်

ထိေတလ်န် ့ ကကိ

ထိေပ်

ထိေပ် န ဦးထိေပ်။ ဦးထခါင်း၏အဖျား။ ၂။ အစအဦး ။ အဦးအလျင်။ ပထေမဆံုး။ ၃။ ထရှ ပုိ့င်း၏ အစန်ွအဖျား။၄။ အပမင့်မားဆံုး။ အထပါ်ဆံုး။ top

ထိေတက်ပ်နာ န နှာထခါင်းပိတထ်သာ ထရာဂါ။ sinusitis

န ဦးထခါင်း၌ဆံပင်မထပါကသ်။ူ ဆံပင်ကို ထပပာင်စင်ထအာင်ရတိထ်ေားသ။ူ clean shaven head

ထိေတက်ျင်းဗါစီ န stork

ထိေတက်ကွ် န အစန်ွးမရှိထသာတိုင်။ pole

န none

ထိေပ်ထခါင် န အပမင့်မားဆံုး။ အထပါ်ဆံုးထနရာ။ အစန်ွအဖျားဆံုးထနရာ။ အထွေတအ်ဖျားဆံုး ထနရာ။ top

န queen

ထိေပ်ချာ န queen

ထိေပ်ဆံမီွး န ပမင်း၏ဦးထခါင်းမှ နဖူးသို ့တွဲလျားကျထနထသာ အထမွးရညှ ်။ ထိေပ်တင်ွ ထပါကထ်ရာကထ်နထသာ ဆံထမွး။ hair

ထိေပ်ဆံုး န အစအဦး ။ ပထေမဆံုး။ ၂။ အထွေတအ်ဖျားဆံုး။ အစန်ွအဖျားဆံုး ။ အထပါ်အထေကဆံု်း။ peak

ထိေပ်တင် န မိမိ၏ လင်၊ သခင်။ husband

စဉ်

ထနာကထ်ေပ်တစက်ကမ်ိ( ပပုလုပ်သည်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရွ့ံထကကာကသ်ည။် လန့်သည။် ၂။ (စတိ်) တန်ုလှုပ်သည။် မငငိမ်မသကပ်ဖစသ်ည။် လှုပ်လှုပ်ရရွ ွပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထိေတထိ်ေတ်
ချာချာ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထိေတထိ်ေတတ်ီ
မွန်း

be alive with teeming 
crowd စဉ်

(စတိ်) တန်ုလှုပ်သည။် လှုပ်ရာှးသည။် မငငိမ်မသကပ်ဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထိေတက်ျင်း
ကျင်း စဉ်

ရညှထ်သာနှုတသ်းီ ၊ ဝါထသာလညတ်၊ံ ရညှထ်သာထပခတ၊ံ နတက်ျားထသာ အထတာင်ပံရှိ၍ ထရစပ်နားတင်ွ ကျကစ်ားထလ့ရှိထသာ ငှက်
တစမ်ျို း။ ငှကက်ျား။ စဉ်

စဉ်

ထိေပ်ထခါက်
တမ်း

ဦးထခါင်းနှင့်မျကနှ်ာကို အဝတပ်ဖင့်ဖံုးထေားငပီး ဦးထခါင်းကို လကပ်ဖင့် ထခါကလ်ာထသာအားမှန်းဆ၍ အမညထု်ေတထ်ဖါ်ထပပာဆုိရထသာ 
ကစားနညး်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

ထိေပ်ထခါင်သျှင်
မ

ဘရုင်မင်းပမတ၏် ထတာင်ညာထွေတထ်ေားမိဖုရားကကးီနှင့် ပင်နန်းစဘံရုင်မင်းပမတ၏် သမီးထတာ်တိ့ုကို အထလးထေား၍ ထခါ်ထဝါ်
ထသာစကားလံုး ။ မိဖုရားနှင့်ပင် နန်းစမံင်းသမီးတိ့ုကို ဂုဏတ်င်၍ ထခါ်ထသာစကားလံုး။ စဉ်

ဘရုင်မင်းပမတ၏် ထတာင်ညာထွေတထ်ေားမိဖုရားကကးီနှင့် ပင်နန်းစဘံရုင်မင်းပမတ၏် သမီးထတာ်တိ့ုကို အထလးထေား၍ ထခါ်ထဝါ်
ထသာစကားလံုး ။ မိဖုရားနှင့်ပင် နန်းစမံင်းသမီးတိ့ုကို ဂုဏတ်င်၍ ထခါ်ထသာစကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ထိေပ်တိုက် ကကဝိိ တရူူမျကနှ်ာမူလျက။် လူချင်းတိုကရုိ်ကထ်တွ ဆံု့လျက။် ၂။ တစခ်ျန်ိတညး်မှာပင် တွဲဖကလ်ျက။် face to face

ထိေပ်တန်း န အထကာင်းဆံုး။ ၂။ အထေကဆံု်း။ အဦးဆံုး။ ၄။ အပမင့်မားဆံုး။ top

ထိေပ်ထေား န မိမိ၏ လင်၊ သခင်။ husband

ထိေပ်ထုေတမ်း န none

ထိေပ်ထေက၁် န ဦးထိေပ်။ ဦးထခါင်း၏အဖျား။ head

ထိေပ်ထေက၂် န အပမင့်မားဆံုး။ အထပါ်ဆံုးထနရာ။ အစန်ွအဖျားဆံုးထနရာ။ အထွေတအ်ဖျားဆံုး ထနရာ။ top

ထိေပ်ထေက၃် န ထန၊ လ မွန်းတည့်ထသာအချန်ိ။ midday

ထိေပ်ထပါက် ကကိ အစမ်ွးအာနိသင် လွန်ကသဲည။် ပပင်းစာွ အခုိးစးူရသှည။် exceed/overshoot

ထိေပ်ပိတ် န အထကာင်ဆံုး၊ အလွန်ဆံုး၊ အသာဆံုး၊ အပမင့်ပမတဆံု်းပဖစထ်သာ အရာ။ best

ထိေပ်ပပင် န နဖူး၏ အပပင်။ မျကခံု်း တိုအ့ထေက ်ဆံအထမွးမထပါကထ်သာထနရာ။ fore head

ထိေပ်ထပပာင် န ဦးထခါင်း၌ဆံပင်မထပါကသ်။ူ ဆံပင်ကို ထပပာင်စင်ထအာင်ရတိထ်ေားသ။ူ bald head

ထိေပ်ဖူး န အထွေတအ်ပမတ။် ၂။ ထူေးကပဲမင့်ပမတထ်သာ ပုဂ္ိုဂ လ်။ ၃။ ထစတ ီ၊ ပုထုိေး၊ ပပဿဒ်ေ စသညတ်ို၏့အဖျားပုိင်း။ peak

ထိေပ်ဖံုး န တစစ်ုံတစခု် ပစည္း်ထေည့်ထသာအပ်ိ၏ မျကနှ်ာအဖံုး ကိုဖံုးရန် အတကွ ်စပ်၍ ပပုလုပ်ထေားထသာ ထနရာ။ lid/cover

ထိေပ်ဖျား န အပမင့်ဆံုး၊ အဖျားဆံုး၊ အစန်ွဆံုး၊ အထပါ်ဆံုးပဖစထ်သာထနရာ။ top/peak

ထိေပ်ဝ န ရာွလမ်းထစျး စသညတ်ို၏့ အဝင်ဝ။ သစလံု်း၊ ကကမ်ိလံုး၊ ပုိကလံု်း စသညတ်ို၏့ထိေပ်မျကနှ်ာပပင်။ entrance/surface

ထိေပ်သးီ န top liner

ထိေပ်အပ်ု န ထီေးစသညတ်ို၏ အထပါ်ကဖံုးအပ်ုထေားထသာ အရာ။ cowl

ထုေတ်

ထုေတ် ကကိ take out

ထုေတခ်ျးီ ကကိ ထငွအသုံးလုိသအူား ထငွတိုးပဖင့် ပဖစထ်စ၊ အတိုးမ့ဲပဖစထ်စ ထလာထလာဆယထု်ေတထ်ပးသည။် advances

ထုေတခ်ျင်း ကကဝိိ တစဖ်ကမှ်တစဖ်ကသ်ို ့ထဖါကထွ်ေင်းထပါကဝ်င်လျက။်  ဟင်းလင်းထပါကထ်သာအားပဖင့်။ straight through

ထုေတခ်ျင်းခတ် ကကဝိိ တစဖ်ကမှ်တစဖ်ကသ်ို ့ထဖါကထွ်ေင်းထပါကဝ်င်လျက။်  ဟင်းလင်းထပါကထ်သာအားပဖင့်။ straight through

ကကဝိိ တစဖ်ကမှ်တစဖ်ကသ်ို ့ထဖါကထွ်ေင်းထပါကဝ်င်လျက။်  ဟင်းလင်းထပါကထ်သာအားပဖင့်။ straight through

ထုေတထ်ချာက် ကကဝိိ မိမိလုိရာခရးီသို ့မထနှာင့်မယကှအ်ဆီးအတားမရှိပဲ။ straight through

ထုေတဆ်င့် ကကိ reveal

ထုေတထ်ဆာင် ကကိ take out

ထုေတန်ှုတ် ကကိ အများထဲေမှ မိမိလုိရာကိုခဲွပခားထုေတယ်သူည။် extract

ထုေတပ်ယ် ကကိ remove

ထုေတပ်ပန် ကကိ proclaim

ထုေတထ်ဖာ် ကကိ ထေင်ရာှးသပိမင်ထအာင် ပပုသည။် reveal

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဦးထခါင်းနှင့်မျကနှ်ာကို အဝတပ်ဖင့်ဖံုးထေားငပီး ဦးထခါင်းကို လကပ်ဖင့် ထခါကလ်ာထသာအားမှန်းဆ၍ အမညထု်ေတထ်ဖါ်ထပပာဆုိရထသာ 
ကစားနညး်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထိေပ်၌ထပါကတ်တထ်သာ အဖု၊ အသးီ၊ အလံုးထလး၊ ၂။(ဥပစာ) အကကးီဆံုး၊ အထကာင်းဆံုး၊ အထတာ်ဆံုး၊ အလှဆံုး။ စဉ်

စဉ်

အပပင်ဘကသ်ိ့ုအစန်ွးထွေကထ်စသည။် ၂။ အတင်ွးမှအပပင်သိ့ု ထွေကထ်စသည။် အပပင်သိ့ု ယထူဆာင်ထစသည။်  ၃။ ထရးွချယ်
ထုေတယ်သူည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထုေတခ်ျင်းထပါ
က် စဉ်

စဉ်

(အမိန့် ၊ အာဏာ စသညတ်ိ့ုကို)လုိကန်ာ ထဆာင်ရကွရ်န်သတမှ်တ၍် လူအများကကားသထိစသည။် စဉ်

(ကျမ်းဂန်ပုရပုိကစ်ာထပမှ) ထရးွနှုတယ်သူည။် အပပင်ဘကသ်ိ့ုယခ့ဲူသည။် စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစရ်ာ ပပစမ်ှုထကကာင့်( အဖ့ဲွအစညး်၊ရာထူေးစသညတ်ိ့ုမှ ) ထုေတပ်စသ်ည။် စဉ်

(လုိကန်ာထဆာင်ရကွရ်န် အာဏာပဖင့် ထပပာကကားချက ်စသညက်ို) ထကကပငာသည။် စဉ်

စဉ်
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ထုေတလု်ပ် ကကိ ကန်ုထုေတပ်စည္း်တစခု်ခု ပဖစထ်အာင် ကကို းစားထဆာင်ရကွသ်ည။် produce

ထုေပ်၁ န cross beam/tie beam

ထုေပ်၂ န ပစည္း်တစစ်ုံတစရ်ာ ထုေပ်ထေားထသာအထုေပ် ။ ၂။ တစစ်ုံတစခု်ထသာ နညး်နိဿယ။ ဉာဏပ်ညာစသည။် pack

ထုေပ်၃ ကကိ ပစည္း်ဝတ္ုတစခု်ခုကို စက္က ူ၊ အဝတအ်ထေညစ်သညတ်ိုပ့ဖင့် ပတရ်စသ်ည။် pack

ထုေပ်ကိုင်တိုင် န အမ်ိ၏ အထဆာကအ်အုံတင်ွ အမ်ိထရှ အ့မ်ိထနာကတ်န်းထနထသာ တိုင်နှစလံု်း။ transom

န အမ်ိ၏လကခံ်တိုင်ထိေပ်များကို ထလးဘကမ်ျကနှ်ာ သမံှိုရုိကနှ်ကထ်ေားထသာ ထုေပ်ထလျာကအ်စုံ။ cross beam/tie beam

ကကဝိိ ကျဉ်းထပမာင်ကျပ်တညး်စာွ။ ကတသ်းီကတသ်ပ်။ ၂။ ခဲယဉ်းစာွ။ narrow

ထုေပ်ထုေပ်ပခာပခာ ကကဝိိ ခဲယဉ်းစာွ၊ မရအရ အခကအ်ခဲ ကကို းပမ်းလျှက။် ကကကံကဖံန်ဖန်။ abstrusely

ကကိ အကျို းမ့ဲကန်ုဆံုးသည။် ပပုန်းတးီပျကစ်းီသည။် ထလလွင့်ဆံုးပါးသည။် အလဟဿ ကန်ုဆံုးသည။် waste

န အကျို းမ့ဲကန်ုဆံုးသည။် ပပုန်းတးီပျကစ်းီသည။် ထလလွင့်ဆံုးပါးသည။် အလဟဿ ကန်ုဆံုးသည။် waste

ထံေ

ထံေ န နီးထသာ ဝန်းကျင်အရပ်။ ထနရာ ။ တညရ်ှိရာအရပ်။ အထံေ။ to

ထံေနီး န အနီးအပါးအရပ်။ ထံေပါး။ to

ထံေပါး န အပါးအနီးအရပ်။ to

ထံေထမှာက် န မျကစ်ထိအာကပ်မင်ကင်ွး၊ ပမင်နုိင်ထသာ ဝန်းကျင်။ မျကထ်မှာကပ်ဖစထ်သာ အရပ်။ under eyes

ထံေရင်း န အပါးအနီးအရပ်။ near

ထေန်

ထေန်၁ နဝိ violent stern

ထေန်၂ ကကိ ထဒေါသမာန်ပဖင့် ငခိမ်းထပခာကသ်ည။် threaten

ထေန်မာန် ကကဝိိ insufferable

ထေန်း၁ ကကိ မထပျာ့လွန်း မမာလွန်းပဖစသ်ည။် မစိုလွန်း မထပခာကလွ်န်းပဖစသ်ည။် not soft, not hard

ထေန်း၂ န ပင်စညမှ် အကိုင်းအခကမ်ထွေကထ်သာ အပင်မျို း။ branch

ထေန်းတစဖ်ျား န ထေန်းပင်တစပ်င်ခန်အ့ရပ်ရှိထသာ အပမင့်ပမာဏ။ height of a toddy-palm

ထေန်းမှုတခွ်က် န ထေန်းထစမှ့ အဆန်ထုေတထ်ေားထသာ ထေန်းထစခံွ့။

န

ထေမ်း

ထေမ်း၁ ကကိ serve

ထေမ်း၂ န ကန်ုသယွမ်ှုပဖင့် ပဖစထ်စ၊ အလုပ်လုပ်မှုပဖင့်ပဖစထ်စ၊ ထီေထပါက၍် ပဖစထ်စ ထငွထကကးအထပမာကအ်ပမားရလာပခင်း။ being rich

ထေမ်းစင် န stretcher

စဉ်

အမ်ိအထဆာကအ်အုံတင်ွ အမ်ိထရှ့အမ်ိထနာကတ်န်းထနထသာတိုင်နှစလံု်း ထိေပ်ကို တယွက်ပ်၍ သမံှိုပဖင့်ရုိကထ်ေားထသာ သစသ်ား
တန်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထုေပ်ကိုင်လ
ထယာကက်ိုင် စဉ်

ထုေပ်ထုေပ်ကတ်
ကတ် စဉ်

စဉ်

ထုေပ်မှာခတ်
ထယာကမှ်ာခတ် စဉ်

ထုေပ်မှာသတ်
ထယာကမှ်ာ
သတ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

(ဓါး၊ ပမှား၊ အခကျွေန် စသညတ်ိ့ု) မတုံးထသာ အသာွးပမထသာ အသာွးရှိထသာ။ ၂။ထူေးပခားထသာ အစမ်ွး၊ ထေကပ်မကထ်သာ စမ်ွးရည၊် 
ကကးီမားထသာ အင်အားရှိထသာ။ ၃။ (စမ်ွးအား၊ သတ္ိတ၊ တန်ခုိး၊ အဟုန်) ပပင်းထသာ ။ (စတ်ိထေား၊ စိတထ်န၊ အထပပာအဆုိ) ခကမ်ာ
ကကမ်းတမ်းထသာ ၊ ထမာကက်ကားမာန်တင်းထသာ။ ၄။ (လကဖ့ဲွ်၊ ထဆးဝါး၊ အင်းအိုင် မန္တာန်၊ ဂါထောစသည်) ထေကပ်မကစ်းူရထှသာ 
တန်ခုိးအာနိသင် ရှိထသာ။ စဉ်

စဉ်

(စတိထ်ေားစတိထ်န ၊ ကိုယထ်နကိုယဟ်န်၊ အထပပာအဆုိစသည်) ထမာကက်ကားမာန်တင်းလျက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

half shell of a palm 
used as a cup စဉ်

ထေန်းလညဆ်စ်
ပပတ် (ဥပစာ) ပါရာဇိကသိ့ု ကျထရာကထ်သာ ရဟန်း။ ၂။ တစစ်ုံတစခု်အားကိုးရာမ့ဲဘဝ။ အညမန့်တုံးထသာ ဘဝ။

the forsake, the 
helpless စဉ်

(တာဝန်ကိုယစ်ီ) ထဆာင်ရကွသ်ည။် ၂။ ဝန်ပစည္း်ကို ပခံုးထေက၌်တင်ထဆာင်လျကသ်ယယ်သူည။် ၃။ (အထကာက်) ထပး
ထဆာင်သည။် ၄။ တစစ်ုံတစခု်ထသာ ဝန်ပစည္း်ကို ပခံုးပဖင့်ပင့်ချသီည။် စဉ်

စဉ်

ထုိေင်စရာပပုလုပ်ထေားငပီး ထေမ်းပုိးတစဖ်ကတ်စခု်ပဖင့် လူကို ထေမ်းယသူယထ်ဆာင်ရထသာ ထရးှထခတသ်ုံးလူထေမ်းယာဉ်တစမ်ျို း။ ၂။ 
အထေညပ်ဖင့်ပဖစထ်စ၊ ပျဉ်ချပ်ပပားပဖင့်ပဖစထ်စ ထေမ်းပုိးနှစခု်တပ်၍ လူနာတင်လျက ်သယယ်ရူထသာအရာ။ စဉ်
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ထေမ်းထဆာင် ကကိ serve

ထေမ်းပုိး၁ ကကိ ပခံုးပဖင့် ဝန်ပစည္း်ကို သယယ်သူည။် carry on shoulder

ထေမ်းပုိး၂ န yoke

ထေမ်းပုိးကျဉ်း န ကကျွေ၊ဲ နွားတို၏့ လညပ်င်းကို မထရွ မ့လျားရထအာင် ညပ်ှထေားရန်ထေမ်းပုိးထပါက၌်ထုိေး၍ စိုကထ်ေားထသာ တတုထ်ချာင်း။ none

ထေမ်းပုိးကကို း န ထေမ်းပုိးကျဉ်းတင်ွ စပ်ွ၍ လညပ်င်းနှင့်သိုင်းချညရ်ထသာ ကကို း။ rope

ထေမ်းပုိးခွက် န လူ၏လညပ်င်းရင်း ထဘးတစဖ်ကတ်စခ်ျကရ်ှိ ချို င့်ခွက။် none

ထေမ်းပုိးစို ့ န ထွေန်ညင်ှးကင်ွးမထရွ မ့ထလျာနုိင်ထအာင် ထေမ်းပုိးတုံးအလယတ်င်ွ တစဖ်ကတ်စခု်စ ီစိုကသ်င်ွးထေားထသာ ငုတတ်ိုတိုင်။ none

ထေမ်းပုိးတင် န ကကျွေ၊ဲ နွားတိုက့ိုထေမ်းပုိးတပ်၍ ဆဲွရုန်းနုိင်ထသာ အရယွ။် none

ထေမ်းပုိးကုံး န none

ထေမ်းပုိးနုိ ့ န ထွေန်ညင်ှးကင်ွးမထရွ မ့ထလျာနုိင်ထအာင် ထေမ်းပုိးတုံးအလယတ်င်ွ တစဖ်ကတ်စခု်စ ီစိုကသ်င်ွးထေားထသာ ငုတတ်ိုတိုင်။ none

ထေမ်းပုိးသးီ န ကကျွေ၊ဲ နွားတို၏့ လညပ်င်းကို မထရွ မ့လျားရထအာင် ညပ်ှထေားရန်ထေမ်းပုိးထပါက၌်ထုိေး၍ စိုကထ်ေားထသာ တတုထ်ချာင်း။ none

ထိေန်

ထိေန် ကကိ အထရာင်အဝါထွေကသ်ည။် ထွေန်းပသည။် အထရာင်ထေင်ရာှး ထပါ်ထွေကသ်ည။် ၂။ စားသည။် shine glow

ထိေန်ထိေန် ကကဝိိ very bright

ထိေန်ထိေန်လ့ဲ နဝိ အလင်းထရာင်လွန်စာွ ထတာကထ်သာ။ ထတာကထ်ပပာင်ထသာ။ ၂။ စန်ိထရမရတနာပဖင့် မွမ်းမံထေားထသာ။ dazzling

ထိေန်ထိေန်လင်း ကကိ shine glow

ထိေန်ပုတပ်မက် န အပုတလုိ်ကထ်ပါကထ်သာ ပမကတ်စမ်ျို း။ grass

ထိေန် ့ ကကိ horrify

ထိေန်ဆူ့ ကကိ အနံှအ့ပပားထကျာ်ထစာသည။် ဟိုးထလးတထကျာ်ပဖစသ်ည။် famous

ထိေန်ထိ့ေန် ့ ကကဝိိ မရမဲဝ့ံထနာကသ်ို ့ဆုတက်ာဆုတက်ာ ပပန်ကကညလ်ျက။် back wards

ထိေန်ထိ့ေန်က့ကို း၁ ကကိ

ထိေန်ထိ့ေန်က့ကို း၂ န ထေကထ်အာကအ်နံှအ့ပပားထကျာ်ထစာထသာ အသ။ံ ထကျာ်ကကားထသာ အသ။ံ ဟိုးထလးတထကျာ် အသ။ံ popular

ထိေန်ထိ့ေန်ဆ့ာ ကကဝိိ ဆူဆူညညံမံျှ။ noisy

ထိေန်ထိ့ေန်တ့န်ု ကကိ dither

ထိေန်ထိ့ေန်ရုိ့က် ကကဝိိ အရှိန်အဟန်ုပပင်းစာွ ။ တဟန်ုထုိေး။ acceleration

ထိေန်ထိ့ေန်ရ့င်ှ ကကဝိိ

ထိေန်ရုိ့က် ကကဝိိ အသဆူံညစံာွ။ ၂။ ထေစခ်ျုန်းပမညဟ်ညး်လျက။် noisy

ထိေန်း ကကိ herd

ထိေန်းထကျာင်း ကကိ herd

ထိေန်းယ ကကိ  ကကည့်ရှုထစာင့်ထရာှကသ်ည။် ထကကျွေးထမွးပပုစသုည။် look after

(အလုပ်ကစိက္ို) လုပ်ကိုင်သည။် ၂။ (အထကာကအ်ခွန်) ထပးသည။် ၃။ ဝန်ပစည္း်တစခု်ခုကို ပခံုးထေကတ်င်ွ တင်၍ သယယ်ူ
သည။် စဉ်

စဉ်

လယထွ်ေန်ရန် ကကျွေ၊ဲနွားတိ့ု၏ပခံုးထေကတ်င်ွ တင်ရသည့်သစသ်ားတုံး ။ ၂။ ဝန်ပစည္း်ထေမ်းထဆာင်ရာ၌အသုံးပပုရထသာ သစသ်ား
ထချာင်း၊ ဝါးထချာင်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လယထွ်ေန်ရန် ကကျွေ၊ဲနွားတိ့ု၏ပခံုးထေကတ်င်ွ တင်ရသည့်သစသ်ားတုံး ။ ၂။ ဝန်ပစည္း်ထေမ်းထဆာင်ရာ၌အသုံးပပုရထသာ သစသ်ား
ထချာင်း၊ ဝါးထချာင်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလွန်။အလွန့်အလွန်(ထတာကပ်သည်)။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထိေန်လင်းထတာကထ်ပပာင်သည။် အလင်းထရာင်အလွန်ထွေန်းထတာကသ်ည။် ၂။ ထနထရာင်ပခည ်အပပည့်အဝထပါ်ထွေကသ်ည။် ထန့ဘက်
သိ့ုထရာကသ်ည။် စဉ်

စဉ်

တန်ုလှုပ်ထချာကခ်ျားသည။် ထကကာကလ်န့်သည။် ရွ့ံထကကာကသ်ည။် လန့်ထိေတသ်ည။် ၂။ အနညး်ငယလ်ှုပ်သည။်၃။ 
ထကျာ်ထစာသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အန့ံှအပပားထကျာ်ထစာသည။် ဟိုးထလးတထကျာ်ပဖစသ်ည။်၂။ မုိးထေစခ်ျုန်းပမညဟ်ညး်သည။် ၃။ (ပဲွတင်ွ) လူအများအပပား
စညက်ားသည။် ထအာတိုကပ်ပည့်သည။်

be alive with teeming 
crowd စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ထပမကကးီ) မငငိမ်မသကတ်န်ုလှုပ်ထချာကခ်ျားသည။် စဉ်

စဉ်

(လူသူ) ကကတိက်ကတိတ်ိုးမျှ စညက်ားလျက။် ၂။ လူထုေဗုိလ်ပါထပါင်းများစာွ။
be alive with teeming 
crowd စဉ်

စဉ်

(ကကျွေ၊ဲ နွား၊ ဆင်၊ ပမင်းစသညက်ို) ကကည့်ရှုထစာင့်ထရာှကသ်ည။် ၂။ ကိုယ၊် နှုတ၊် နှလံုး သမ်ိးဆညး်သည။်၃။ ထစာင့်စညး်သည။် ၄။ 
ထစာင့်ထရာှကက်ကည့်ရှုသည။် ထကကျွေးထမွးပပုစသုည။် စဉ်

(ကကျွေ၊ဲ နွား၊ ဆင်၊ ပမင်းစသညက်ို) ကကည့်ရှုထစာင့်ထရာှကသ်ည။် စဉ်

စဉ်
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ထိေန်းသမ်ိး ကကိ control

ထိေမ်

ထိေမ်၁ ကကိ block

ထိေမ်၂ ကကိ မိန်းမတို၏့ ဓမ္မတာထသးွမလာပဲ ထနသည။် ၂။ လျှို ဝှ့ကသ်ည။် မသမိပမင်ထအာင် သိုသပ်ိထေားသည။် suffer from amenorrhoea

ထိေမ်၃ န မာထသာ သစပ်င်ကကးီတစမ်ျို း။ nauclea tree

ထိေမ်ချန် ကကိ ဖံုးကယွသ်ည။်ကယွဝှ်ကသ်ည။် keep back

ထိေမ်ဝှက် ကကိ လျှို ဝှ့ကသ်ည။် မသမိပမင်ထအာင်သိုသပ်ိထေားသည။် conceal

ထိေမ်းပမား ကကိ မဂမင်္ဂလာထဆာင်သည။် လကထ်ေပ်သည။် marry

ထံုေ

ထံုေ၁ ကကိ အကျို းမ့ဲကန်ုဆံုးသည။် ပပုန်းတးီပျကစ်းီသည။် ထလလွင့်ဆံုးပါးသည။် အလဟဿ ကန်ုဆံုးသည။် die pass away

ထံုေ၂ ကကိ အနံစ့ွဲသည။်၂။ ငမဲပမံထသာ အထလ့အထေရှိသည။် be stead fast

ကကဝိိ သကွလ်ကဖ်ျတလ်တမ်ှုမရှိပဲ။ ထနှးထကးွထလးကန်စာွ။ slow

ထံုေကျဉ် ကကိ  ကိုယအ်ဂမင်္ဂါ၌ အထိေအထတွက့ို မသသိကဲ့သို ့ပဖစသ်ည။် be numbed

ထံုေခွက် န type of cup

ထံုေဆီး န ခဲွစတိသ်ည့်အခါ နာကျင်မှုကို မခံစားရထစရန် ထုိေးရထသာ ထဆး။ local anaesthetic

ထံုေတင် ကကိ none

ထံုေထုိေင်း ကကိ ထလးလံဖင့်နဲွသ့ည။် ထပါ့ပါးလျင်ပမန်ပခင်းမရှိပဖစသ်ည။် သကွလ်ကတ်ကက်ကမှုကင်းသည။် be lethargic

ထံုေနာ န ကိုယလ်ကထုိ်ေင်းမှိုင်းထံုေကျဉ်ထသာထရာဂါ။ ၂။ ကိုယအ်ဂမင်္ဂါ၌ထိေထတွ ထ့သာ်လညး် မသသိကဲ့သိုပ့ဖစပ်ခင်း။ palsy

ထံုေနာကျဉ်နာ န ကိုယလ်ကထုိ်ေင်းမှိုင်းထံုေကျဉ်ထသာထရာဂါ။ ၂။ ကိုယအ်ဂမင်္ဂါ၌ထိေထတွ ထ့သာ်လညး် မသသိကဲ့သိုပ့ဖစပ်ခင်း။ palsy

ထံုေထပတက် ကကဝိိ ထနှးထကးွထလးကန်စာွ။ သကွလ်ကဖ်ျတလ်တမ်ှုမရှိထသာအားပဖင့်။ slow

ထံုေသင်း နဝိ ထမမးကကို င် ထသာအနံမ့ျားစာွ ပျံထွ့ေကထ်သာ။ထမမးထသာရနံထွ့ေကထ်သာ။ smell of sandal wood

ထံုေ ့ ကကဝိိ ရုိထသထလးစားမှုမရှိပဲ။ ထပါ့ထပါ့တန်တန် သထဘာထေားလျက။် flippantly

ကကဝိိ intermittent

ထံုေထ့ော ကကိ မလှုပ်မရာှး တညထ်နသည။် ၂။ မထလးမစားပပုသည။် ၃။ထုိေင်းမှိုင်းထလးကန်သည။် gloomy/dull

ထံုေး၁ န အစဉ်အလာ။ နညး်လမ်း။ လုိကန်ာကျင့်သုံး ထဆာင်ရကွရ်မည့် အချက။် rule

ထံုေး၂ န lime

ထံုေး၃ ကကိ ကကို း၊ ဆံပင်စသညတ်ိုက့ို အဖုအလံုးပဖစထ်အာင် ရစပ်တဖဲွ် ခ့ျညသ်ည။် dress hair

ထံုေး၄ ကကိ အထံုေးစသညတ်ိုက့ို ထရတကွရ်ာတင်ွ သုံးရထသာ စကားလံုး။ counting rope

န ထံုေးကိုအနညထုိ်ေင်ထစ၍ ယထူေားထသာ အရညက်ကည။် filter limewater

ထံုေးထပခာက် န ထံုေးကို ထရမစမ်ိပဲ အတိုင်းထေားထသာ အရာ။ lime

အပပစရ်ှိသကူို ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချထေားသည။် ၂။ ကိုယ၊် နှုတ၊် နှလံုးကို သမ်ိးဆညး်ထစာင့်ထရာှကသ်ည။် ၃။ အကကးီအမှူးပပု၍ 
ကပ်ွကသဲည။် စဉ်

(အထပါကက်ို) ဆ့ုိပိတသ်ည။် (ထပမတင်ွးကျင်းကို) ဖ့ုိသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထံုေကလက ်ထပ
ကလက် စဉ်

စဉ်

(အဂ္ိဂရတ်) မီးအနညး်ငယအ်ပူထပးရန် ပပဒေါးလံုးထေည့်သည့် ထစာကတ်မ်ိထသာ မုိကခွ်ကတ်စမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

(အဂ္ိဂရတ်)ပပဒေါးလံုး(ဓါတလ်ုံး) ကိုထံုေခွကတ်င်ွထေည့်၍ အနညး်ငယ်ပူထသာ မီးတင်ထေားသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထ့ံုေထတာင်းထ့ံုေ
ထတာင်း (စကား) ရပ်ဆုိင်းရပ်ဆုိင်း (ထပပာသည်)။ ၂။ (မုိး) ပပတထ်ကာင်းပပတထ်ကာင်း။ ကကို းကကားကကို းကကား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရပ်ှထကာင်(ပင်လယခံု်းငယ်) အခံွ၊ ခရုခံွ၊ထံုေးထကျာကစ်သညတ်ိ့ုကို မီးဖုတ၍်ရထသာပစည္း်။ (ကမ်ွးစားရာတင်ွလညး်ထကာင်း၊ 
အဂမင်္ဂထတလုပ်ရာတင်ွလညး်ထကာင်း အသုံးပပုသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထံုေးကကကတ်က်
ရည် စဉ်

စဉ်
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ထံုေးခီွတမ်း န တစစ်ုံတစခု်ကစားရာတင်ွ ထံုေးပဖင့်မျကနှ်ာကို အထရးအထကကာင်းထပါ်ထစသည့် ကစားထသာနညး်တစမ်ျို း။ none

ထံုေးစံ န ပပုငမဲပဖစင်မဲပဖစထ်သာ သထဘာ။ အထလ့အထေ။ အထလ့အကျင့် ။ habit

ထံုေးတမ်း န အထလ့အထေ။ အထလ့အကျင့်။ ထံုေးစ။ံ ပပုငမဲပဖစင်မဲပဖစထ်သာသထဘာ။ habit

န အကကမ်ိကကမ်ိပပုလုပ်ပခင်းထကကာင့်ရရှိလာထသာ အကျင့်။ လုပ်ရုိးလုပ်စဉ်။ ဓထလ့ထံုေးစ။ံ စရုိကသ်ထဘာ။ habit

ထံုေးတို၁့ ကကိ paint

ထံုေးတို၂့ န number

ထံုေးနိဂံုး န အထလ့အထေ။ အထလ့အလာ။ ဓထလ့ထံုေးစ။ံ ဓမ္မတာသထဘာ။ habit

ထံုေးနညး် န မှတသ်ားလုိကန်ာစရာ သတမှ်တခ်ျက။် စညး်ကမ်းဥပထဒေစသညတ်င်ွ ညန်ွကကားသည့်အတိုင်း နာခံထဆာင်ရကွရ်မည့် အစဉ်အလာ။ rule

ထံုေးပင်လယ် န အလွန်နကရ်ှိုင်းထသာပင်လယ၊် သမုဒေ္ဒရာ။ ocean

ထံုေးထပါက် ကကိ ကမ်ွးစားရာတင်ွ ထံုေးများသပဖင့် ထံုေး၏ အပူထကကာင့် လျှာ၊ နှုတခ်မ်းတင်ွ အနာပဖစသ်ည။်

ထံုေးပံု န ထရးှအစဉ်အလာမှတသ်ားလုိကန်ာဖွယ။် tradition

ထံုေးထဖါက် ကကိ မီးဖုတထ်ေားထသာ ထံုေးကို ထရပဖင့်စမ်ိထေားသည။် none

ထံုေးဖဲွ ့ ကကိ ကဗျာ၊ လကမင်္ဂာစသညက်ို စကီုံးထရးသားသည။် ၂။ ဆံပင်ကိုရစပ်တဖဲွ်သ့ည။် dress hair

ထံုေးသကမင်္ဂန်း န ထစတ၌ီ လိမ်းကျထံေားထသာထံုေး။

ထံုေးသတု၁် ကကိ ထစတ၊ီ ပုထုိေးစသည၌် ထံုေးလိမ်းကျသံည။် paint

ထံုေးသတု၂် ကကိ mark

ထံုေးထဟာင်း န ထရးှအစဉ်အလာ လုိကန်ာကျင့်သုံးထသာ အထလ့အထေ။ ဓထလ့ထံုေးစ။ံ မှတသ်ားလုိကန်ာစရာသတမှ်တခ်ျက။် tradition

ထုိေ

ထုိေ၁ နဝိ ညန်ွပပသည့် မလှမ်းမကမ်းထနရာ၌ရှိထသာ။ ဟို။ that

ထုိေ၂ နစ ထနရာ၊ အရပ်၊ အချန်ိအခါ၊ အခုိကအ်တန်စ့သညအ်ားပဖင့် ကာွလှမ်းသည့်အရာဝတ္ုကို ညန်ွပပထသာ စကားလံုး။ that

ထုိေ၃ န အသကရ်ှိထသာအရာဝတ္ု၊ အသကမ်ရှိထသာ အရာဝတ္ုတိုက့ို ညန်ွပပထသာ စကားလံုး။ that

ထုိေချင့် နစ that

ထုိေချင့်ထဒေချင့်၁ ကကဝိိ မညသ်ည့် အရာဝတ္ုကိုမျှ တကိျစွဲငမဲစာွ ရညရ်ယွထ်ေားပခင်းမရှိပဲ။ အလဲအလှယ ်အားပဖင့်။ ဟိုနှယသ်ညနှ်ယ။် that

ထုိေချင့်ထဒေချင့်၂ န အထထွေထထွေအမျို းမျို း။ အဖကဖ်က။် အရာခပ်သမ်ိး။ everything

ထုိေချင့်ပုိင် သမ် ထရးှ၌ ပပဆုိခ့ဲငပီးသည့်အတိုင်း။ in the same way

ထုိေချင်ထထော န အမညမ်မှတမိ်ထဖာ်မပပနုိင်ထသာ အရာဝတ္ုကို ညန်ွပပထသာ စကားလံုး that

ထုိေစာွ၁ နစ that

ထုိေစာွ၂ န အမညမ်ထဖာ်ပပနုိင်ထသာ အရာဝတ္ု။ that

ထုိေစာွထသျှ၁ နစ that

ထုိေစာွထသျှ၂ န ထကာင်ထလး။ လူထလး။ သငူယ။် ထယာကျ်ားထလးစသည။် boy

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထံုေးတမ်းစဉ်လ
ာ စဉ်

(ကမ်ွးစားရန်အတကွ်) ကမ်ွးရကွတ်င်ွထံုေးသတုသ်ည။် စဉ်

(ဥပစာ) တစခု်ခုထသာ အထရအတကွက်ို ကိုယစ်ားပပုထသာ သထကမင်္ဂတ။ နံပါတ။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

damage through action 
of lime စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

coat of white wash over 
stups စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

(ဥပစာ) တစစ်ုံတစခု်ထရတကွအ်ရာ၌  အမှတအ်သားပပုသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မလှမ်းမကမ်းရှိ အရာဝတ္ု တိုကို ထဖာ်ပပထသာ စကားလံုး။ ၂။ အမညမ်မှတမိ် ထဖာ်မပပနုိင်ထသာအရာဝတ္ု ကို ထပပာဆုိထသာ 
စကားလံုး။ ဟိုဒေင်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မလှမ်းမကမ်းရှိ အရာဝတ္ု တိုကို ထဖာ်ပပထသာ စကားလံုး။ ၂။ အမညမ်မှတမိ် ထဖာ်မပပနုိင်ထသာအရာဝတ္ု ကို ထပပာဆုိထသာ 
စကားလံုး။ ဟိုဒေင်း။ စဉ်

စဉ်

အမညမ်မှတမိ်သပဖင့် (ဟိုထကာင်ထလးဟု) ထခါ်ဆုိထပပာဆုိထသာ စကားလံုး။ စဉ်

စဉ်



.

ကကဝိိ အခကအ်ခဲအမျို းမျို းပဖင့် ကကုံကကို က ်ထနထသာအားပဖင့်။ မညသ်ိုလု့ပ်ထဆာင်ရမညက်ို အထပဖရာှမရ၍ အကကအံိုကလ်ျက။် in trouble

ထုိေထုိေ နစ ညန်ွပပအပ်ထသာ သကရ်ှိသကမ့ဲ်တို၏့ များထသာအပဖစနှ်င့် အထထွေထထွေအမျို းမျို း တိုက့ိုပပထသာစကားလံုး။ that

ထုိေထုိေရာရာ န အမျို းမျို း၊ အဖံုဖံု။ အထထွေထထွေအမျို းမျို း။ အဖကဖ်က။် အရာခပ်သမ်ိး ။ ထုိေထုိေဤဤ ။ everything

ထုိေနညး် သမ် ပပဆုိခ့ဲငပီးထသာ အပဖစအ်ပျကပ်ခင်းရာ အတိုင်းပင်။ in the same way

ထုိေနညး်တစူာွ ကကဝိိ ထုိေနညး်အတ။ူ ထုိေနညး်အတိုင်း။ ထုိေနညး်သာလျှင်။ in the same way

ထုိေထနာင် သမ် ဆုိခ့ဲငပီးသညမှ် အပခားတစပ်ါး။ ထုိေမှတစပ်ါး။ ထုိေပ့ပင်။ besides that

ထုိေပုိင် သမ် ထရးှ၌ ပပဆုိခ့ဲငပီးသည့်အတိုင်း။ ထုိေကဲ့သို။့ in the same way

ထုိေပုိင်ထဒေပုိင် ကကဝိိ မညသ်ည့်အရာကိုမျှ တကိျစွဲငမဲစာွ ရညရ်ယွထ်ေားပခင်းမရှိ အလဲအလှယအ်ားပဖင့်။ ဟိုနှယသ်ညနှ်ယ။် ဟိုလုိသညလုိ်အားပဖင့်။ about

ထုိေပုိင်ထသျှာင် သမ် ထရးှ၌ ပပဆုိခ့ဲငပီးသည့်အတိုင်း။ ထုိေကဲ့သို။့ in the same way

ထုိေမှ သမ် ထုိေပ့ပင်။ ဆုိခ့ဲငပီးထသာအရာမှ အပခားတစပ်ါး။ besides that

ထုိေမှာ နစ that

ထုိေမှာထထော နစ that

ထုိေမှာထဒေမှာ ကကဝိိ ထခါကတ်ုံထခါကပ်ပန် ။ လူးလာဆန်ခတ။် back and forth

ထုိေထရခါ သမ် ထုိေထရာအခါ။ ထုိေအခါ၌ ။ ထုိေကာလ၌ ။ then

ထုိေသည် သမ် ထရးှ၌ ပပဆုိခ့ဲငပီးသည့်အတိုင်း။ ထုိေကဲ့သို။့ in the same way

ထုိေသို ့ သမ် ထရးှ၌ ပပဆုိခ့ဲငပီးသည့်အတိုင်း။ ထုိေကဲ့သို။့ in the same way

ထုိေထသျှာင် သမ် ထရးှ၌ ပပဆုိခ့ဲငပီးသည့်အတိုင်း။ ထုိေကဲ့သို။့ in the same way

ထုိေတ့ူ သမ် ပပဆုိခ့ဲငပီးထသာအထကကာင်းအရာအတိုင်း။ in the same way

ထုိေပ့ပင် သမ် ဆုိခ့ဲထပပာခ့ဲထသာအရာမှ တစပ်ါး။ besides that

ထုိေး ကကိ dig

ထုိေးကထုိီေးကန် ့ ကကဝိိ contrarily

ထုိေးကနီာကန်း ကကဝိိ contrarily

ထုိေးကန်း၁ ကကဝိိ contrarily

ထုိေးကန်း၂ န ယင်းသိုပ့ပုလုပ်တတသ်။ူ none

ထုိေးကန်းထသျှ န contrarily

ထုိေးကျ ကကိ အရှိန်အဟန်ုပဖင့် ထအာကသ်ို ့ထစာကထုိ်ေးကျသည။် fall

ထုိေးကကတိ် ကကိ လကသ်းီပဖင့် တန်ွးဖိထုိေးနှကသ်ည။် beat

ထုိေထဇာင်း
လညး်ခက ်ထအ
ထဇာင်းလညး်
ခက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မလှမ်းမကမ်းအနီးအနား၌ရှိထသာ အရာဝတ္ု ကို (လကည်ှို း) ညန်ွပပထသာ စကားလံု:။ စဉ်

မလှမ်းမကမ်းအနီးအနား၌ရှိထသာ အရာဝတ္ု ကို (လကည်ှို း) ညန်ွပပထသာ စကားလံု:။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ အလင်းထရာင်ရထအာင်လုပ်ထပးသည။် (ဓါတထ်တာက်- ဓါတမီ်းထုိေး၊ ထနထရာင်ထုိေး စသည်)။ ၂။ ထဆာကလု်ပ်
သည။် (တတံားထုိေး၊ ပငမ်းထုိေး၊ တထုိဲေး စသည်)။ ၃။ စတိပ်ဖာသည။် (နီှးထုိေး)။၄။ ကိုကသ်ည။်( ပျားထေိုး၊ ကကမ်းပုိးထုိေး၊ ပုိးထုိေး
စသည။်)၅။ တစစ်ုံတစခု်ကို အရှိန်အဟန်ုကကးီစာွ ပဖင့် ထိေခုိကမိ်ထအာင်လုပ်သည။် (လကသ်းီထုိေး၊ တစဟ်န်ုထုိေးစသည။်)၆။ ချပ်
လုပ်သည။် (ကန်ွထုိေး၊ ဇာထုိေး၊ ပန်းထုိေး၊ လကဖ့ဲွ်ထုိေးစသည။်) ၇။ စာထပထရးသားမှု ပပုလုပ်သည။် (စာတန်းထုိေး၊ ထကျာကစ်ာထုိေး၊ 
ကမ္ပညး်ထုိေး၊ လကမှ်တထုိ်ေးစသည်) ၈။ တစစ်ုံတစရ်ာထသာ အကျို းကိုထမျှာ်ကိုး၍ တစစ်ုံတစရ်ာထသာပစည္း်ကို ထပးသည။်
(လကထ်ဆာင်ထုိေး၊ လာဘထုိ်ေး၊ တစံိုးထုိေးစသည်) ၉။ ခကျွေန်ထေကထ်သာဆူးပဖင့် ဝင်ထအာင်လုပ်သည။် (ဓါးပဖင့်ထုိေး၊ လံှပဖင့်ထုိေး
စသည။်) ၁၀။ ထလာင်းတမ်းကစားသည။် (ဖဲထုိေး၊ ထီေထုိေး၊ ထလာင်တမ်းထုိေး စသည်) ။၁၁။ ကကားညပ်ှထေားသည။် (ခါးတင်ွ 
စာအပ်ုထုိေး၊ ထသနတထုိ်ေးစသည်) ၁၂၊ အထပါကထ်ဖါကသ်ည။် (နားထုိေးစသည်)။ ၁၃။ တူးဆွသည်။ (ထပမထုိေး၊ ပမကထုိ်ေးစသည်) 
၁၄။ ကိုယအ်ထလးချန်ိတိုးထအာင်လုပ်သည။် (ထရထုိေးစသည်) ၁၅။ အပူရှိန်ဓါတရ်ထအာင်လုပ်သည။် (မီးထုိေး၊ ဖုိထုိေးစသည်) ၁၆။ 
မျို းဆကထ်ပါသည။် (သား၊ထပမး၊ ပမစ၊် တထီေိုးစသည်)။ စဉ်

ထထော်ထလာ်ကန့်လန့်၊ ဖီလာဆန့်ကျင်လျက။် ၂။ ကန့်လန့်ဆန့်ကျင်ထသာအားပဖင့် ။ ၃။ သမူျားတကာနှင့် ဆန့်ကျင်ထသာ အပပုအမူ ၊ 
အထပပာအဆုိစသညတ်ိ့ုကို ပပုမူထပပာဆုိလျက။် စဉ်

ထထော်ထလာ်ကန့်လန့်၊ ဖီလာဆန့်ကျင်လျက။် ၂။ ကန့်လန့်ဆန့်ကျင်ထသာအားပဖင့် ။ ၃။ သမူျားတကာနှင့် ဆန့်ကျင်ထသာ အပပုအမူ ၊ 
အထပပာအဆုိစသညတ်ိ့ုကို ပပုမူထပပာဆုိလျက။် စဉ်

ထထော်ထလာ်ကန့်လန့်၊ ဖီလာဆန့်ကျင်လျက။်၂။ တထဇာကက်န်း။ မစဉ်းမစား။ မဆင်မပခင်။ မထိေန်းမသမ်ိ။ ၃။ မိမိထေင်ရာကို စတွ်
လုပ်လျက။် စဉ်

စဉ်

ထထော်ထလာ်ကန့်လန့်၊ ဖီလာဆန့်ကျင်လျက။်၂။ တထဇာကက်န်း။ မစဉ်းမစား။ မဆင်မပခင်။ မထိေန်းမသမ်ိ။ ၃။ မိမိထေင်ရာကို စတွ်
လုပ်လျက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ထုိေးချ၁ ကကိ မိမိအပပစက်ို သတူစပ်ါးအားလမဲချသည။် knock out

ထုိေးချ၂ ကကိ ထအာကသ်ိုထုိ့ေးကျထအာင်လုပ်သည။် knock out

ထုိေးချထုိီေးချဲ ၁့ ကကဝိိ incite

ထုိေးချထုိီေးချဲ ၂့ နဝိ incite

ထုိေးချင်၁ ကကဝိိ အတားအဆီးမရှိပဲ ။ ထွေကလုိ်ထွေကဝ်င်လုိဝင်။ permit

ထုိေးချင်၂ ကကိ အဆီးအတားမ့ဲ ထွေကခွ်င့်ဝင်ခွင့်ပပုထေားသည။် permit

ထုိေးစစ် န offensive action

ထုိေးဆင်း၁ ကကိ အပမင့်မှ အနိမ့်သိုလ့ညး်ထကာင်း၊ အထေကမှ် ထအာကသ်ိုလ့ညး်ထကာင်း၊ အရှိန်အဟန်ုပဖင့် ထရွ ဆ့င်းသည။် acceleration

ထုိေးဆင်း၂ ကကိ decrease

ထုိေးဆွ ကကိ အပ်ဖျားစသညတ်ိုပ့ဖင့်အကကမ်ိကကမ်ိထုိေးသည။် pierce/provoke

ထုိေးဆွ၂ ကကိ pierce/provoke

ထုိေးတက၁် ကကိ တဟန်ုတညး်ပဖင့် အထပါ်သို ့တကသ်ာွးသည။် increase

ထုိေးတက၂် ကကိ rich

ထုိေးထေား ကကိ ဂရုမစိုကပဲ် ပစပ်ယထ်ေားသည။် လျစလ်ျူရှုထေားသည။် negelet/ignore

ထုိေးထထောင် ကကဝိိ တည့်တည့်မတမ်တရ်ပ်တညလ်ျက။် stand

ထုိေးထွေင်း၁ ကကဝိိ သနုိိင်ခဲလျက။် အလွန်နကနဲ်ခကခဲ်ထသာအားပဖင့်။ deep in thought

ထုိေးထွေင်း၂ ကကိ မိမိကိုယပုိ်င်ဉာဏပ်ဖင့်ထီေထွေင်သည။် invent

ထုိေးထွေင်ဉာဏ် န နကနဲ်စာွ သပိမင်နုိင်ထသာဉာဏ။် acuity

ထုိေးထွေန် ့ ကကဝိိ ဆတက်နဲဆတက်နဲ အနညး်ငယလ်ှုပ်ရလွျက။်

ထုိေးနှက် ကကိ လကသ်းီပဖင့်ထုိေးကကတိသ်ည။် attack with force

ထုိေနှုတက်ကးီ ကကဝိိ မစဉ်းမစား။ မဆင်မပခင်ပဲ။ တထဇာကက်န်း။ အဆုတအ်ဆုိင်းမရှိပဲ။ reckless person

ထုိေးထပါင်၁ ကကိ incite

ထုိေးထပါင်၂ နဝိ တစစ်ုံတစဦ်းအား ထသးွကကးီစတိက်ကးီဝင်ထအာင် ထုိေးထပမှာကပ်င့်ထကာ်ထသာ။ ၂။ ထသးွထပမာကတ်ကက်ကထအာင် ထပမှာကပ်င့်ထပးထသာ။ incite

ထုိေးပပ ကကိ point

ထုိေးထဖါက် ကကိ ချင်းနင်းဝင်ထရာကသ်ည။် ၂။ အခကျွေန်တစခု်ခုပဖင့် ထုိေး၍ ထပါကထ်စသည။် penetrate

ထုိေးပဖုန်း န none

ထုိေးဝါး န ထလှထရွ သ့ာွးထအာင်ထပမကကးီကို ထုိေး၍ တန်ွးကန်သည။် barge pole

ထုိေးဝါးတိုင် န ထလှထရွ သ့ာွးထအာင်ထပမကကးီကို ထုိေး၍ တန်ွးကန်သည။် barge pole

ထုိေးဝင် ကကိ အတင်ွးထဲေသို ့ချင်းနင်းထဖါကဝ်င်သည။် penetrate

ထုိေးသင်ွး ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာအရာကို အတင်ွးထဲေသိုအ့တင်းပုိထ့ဆာင်သည။် jab

စဉ်

စဉ်

ယတုည်ံ့ထသာထစတနာပဖင့် ထပမှာကပ်င့်ထပးထသာအားပဖင့် ။ အပခားသတူစဦ်းအားဆန့်ကျင်ဘကင်ပိုင်ထစရန် ထပမှာကပ်င့်ထပးလျက။် 
၂။ တစစ်ုံတစဦ်းအားထသးွကကစတိက်ကးီဝင်ထအာင် ပပုမူထပပာဆုိလျက။် ထသးွထပမာကထ်အာင် ထပမှာကထုိ်ေးပင့်ထကာ်ထပးလျက။် ၃။ 
သထရာ်ထပပာင်ထလှာင်ထသာအားပဖင့်။ စဉ်

ယတုည်ံ့ထသာထစတနာပဖင့် ထပမှာကပ်င့်ထသာ။ ရန်တိုကလုိ်ထသာစတိပ်ဖင့် ထပမှာကပ်င့်ထသာ။ ထသးွထပမာကထ်အာင်ထပမှာကထုိ်ေး ထကာ်
ထပးထသာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

မိမိတိ့ုက ဦးစာွတိုကခုိ်ကထ်သာ စစထ်ရးစစရ်ာ။ ၂။ ရန်သတူိ့ု၏ နယအ်တင်ွးသိ့ုမိမိတိ့ုက ဝင်ထရာကတ်ိုကခုိ်ကနုိ်င်ထသာ 
စစထ်ရးစစရ်ာ။ စဉ်

စဉ်

တစဟ်န်ုတညး်(ထစျးကကွ်) သိ့ုမဟတု ်အထေကမှ်ထအာကသ်ိ့ု ကျဆင်းသည်။ စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) စတိမ်ခံချမိခံသာထအာင် ထပပာဆုိပပုမူသည။်၂။ မငငိမ်မသကပ်ဖစထ်အာင် လှုပ်ရာှးထပးသည။် စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) ခဏချင်းကကးီပွားချမ်းသာသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

in a state of turmoil 
or bustle စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစဦ်းအား ထသးွကကးီစတိက်ကးီဝင်ထအာင် ထုိေးထပမှာကပ်င့်ထကာ်ထပးလျက။် ၂။ ထသးွထပမာကတ်ကက်ကထအာင် ထပမှာကပ်င့်ထပး
လျက။် စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစဦ်းအား(တစစ်ုံတစရ်ာကို )လကည်ှို းညမန်ပပသည။် စဉ်

စဉ်

ကကတိထုိ်ေး၍ ဆန်နှင့်စပါးကို ခဲွငပီးထနာက ်(ဆန်နှင့်စပါး) ထရာထနှာ၍ ကျန်ထနရစထ်သာအရာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ထွော

ထွော၁ ကကိ လကမ်နှင့်လကခ်လယက်ိုပဖန်၍့ ယင်းလကမ်ထိေပ်နှင့် လကခ်လယထိ်ေပ်တိုပ့ဖင့် တိုင်းတာသည။် measurement

ထွော၂ န လကမ်နှင့်လကခ်လယက်ိုပဖန်၍့ ယင်း၏အတင်ွးရှိ တိုင်းတာွထသာ အတိုင်းအတာပမာဏ။ measurement

ထွော၃ စညး် ထွောထသာ ထွော၏ အထရအတကွက်ိုပပထသာစကားလံုး။ measure by hand span

ထွောခပီ န တစထွ်ောခန်သ့ာအရညှရ်ှိ၍ အထပါကသ်ုံးထပါကပ်ါထသာပထလွတစမ်ျို း။ flute

ထွေား၁ နဝိ ဝငဖိုးပပည့်ဝထသာ။ ဝငဖိုးကကးီပမင့်ထသာ။ ဖံွင့ဖိုးပပည့်ဝထသာ။ stout

ထွေား၂ ကကိ rich

ထွေားထွေား၁ ကကဝိိ crumble

ထွေားထွေား၂ နဝိ သာမန်ထေကပ်ပည့်ငဖိုးထသာ။ ဖံွထွ့ေားထသာ ။ စညပ်င်တိုးပွားထသာ။ stout

ထွေားထွေားကကီ ကကဝိိ crumble

ကကဝိိ အမှုန်မ့ှုန်ပ့ဖစလ်ျက။် ထကကမွပျကစ်းီထသာအားပဖင့်။ ထကကထကကမွမွ။ သသိထိကကလျက။် crumble

ထွေားညက် ကကဝိိ  ထကကမွပျကစ်းီထသာအားပဖင့်။ ထကကထကကမွမွ။ သသိထိကကလျက။် crumble

ထီွေ

ထီွေ၁ ကကိ ထီွေ ဟခံုတင်ွးမှ တထံတးွကို ထုေတပ်စသ်ည။်၂။ စကဆု်ပ်ရွံရာှသည။် spit

ထီွေ၂ ကကိ များပပားသည။် ၂။ အမျို းမျို းအဖံုအဖံု ပဖစသ်ည။် many

ထီွေ၃ ကကိ complex

ထီွေ၄ ကကိ ပပည့်စုံသည။် ပပည့်ဝသည။် များပပားသည။် ၂။ အမျို းမျို း အဖံုဖံုပဖစသ်ည။် complete

ထီွေထီွေ စညး် ထီွေထီွေ ဟ ုစကဆု်ပ်ရွံရာှမှု အပခင်းအရာကိုပပထသာ အာထမဋိတစ်ကားလံုး။ none

ထီွေပပား နဝိ ထူေးထထွေများပပားထသာ ။ အမျို းမျို းအဖံုဖံုပဖစထ်သာ ။ ထူေးပခားထသာ။ many

ထီွေး၁ ကကိ တစထ်ယာကနှ်င့်တစထ်ယာကယ်ကှထ်ထွေးသတပု်တသ်ည။် သတပု်တလံု်းထထွေးသည။် ထရာထထွေးသည။် be mixed up

ထီွေး၂ ကကိ expectorate

ထီွေး၃ နဝိ ငငိယကှ ်ရှုပ်ထပွထသာ။ ထရာထထွေး၍ပါထသာ ။ be mixed up

ထီွေးခံ န တထံတးွထထွေးစရာ ခွက။် ထထွေးခံ။ spitoon

ထီွေးထီွေး၁ န ချညမ်ျှင်ထထွေး၊ ဆံချညထ်ထွေး၊ ကကို းထထွေး၊ ငငိယကှရ်ှုပ်ထထွေးတင်ွ ပါဝင်ထသာ အထထွေးမျို း။ overfamiliarly

ထီွေးထီွေး၂ န သားထထွေး၊ သမီးထထွေးတိုက့ို ချစစ်နုိးပဖင့် ထခါ်ထသာစကားလံုး။ the youngest

ထီွေးထနှာင်း န အငယဆံု်း၊ အထထွေးဆံုး၊ အထနှာင်းဆံုး သားသမီးတိုက့ို ထေားထသာ အမည။် the youngest

ထီွေးပစ် ကကိ ပါးစပ်မှ စန်ွထု့ေတပ်စသ်ည။် expectorate

နဝိ ရှုပ်ထပွထသာ။ ထရာထနှာယကှစ်ပ်ထသာ။ be mixed up

ကကဝိိ be mixed up

ကကဝိိ အယကှယ်ကှအ်တင်တင်။ အထရာထရာအထနှာထနှာ။ အမျို းအစားစသည ်မတထူသာအရာများ ထပါင်းစပ်ထရာထနှာပါဝင်လျက။် be mixed up

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကးီပွားချမ်းသာသည။် ချမ်းသာကကယဝ်သည။် ဖ့ံွငဖိုးပပည့်ဝသည။် ၂။ (ထလလံုး)ကကးီသည။် စဉ်

ညကည်ကထ်ကကထအာင်။ အမှုန့်မှုန့်ပဖစထ်အာင်။ ထသးဖ့ဲွထအာင်(လုပ်သည်) ။ စဉ်

စဉ်

(ခန္ဓာတစက်ိုယလံု်းတင်ွ ကကည့်စရာမရထအာင်) အဖုအပိမ့်ထေလျက။်၂။ ထကကထကကမွမွ။ စဉ်

ထွေားထွေားညက်
ညက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အထတးွအဆ၊ အကကအံထတးွများသည။် (စတိ်)ရှုပ်ထထွေးသည။် ရှုပ်ထပွသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အစားအစား၊တထံတးွစသညတ်ိ့ုကိုခံတင်ွးမှ (ထီွေးဟု)ထုေတပ်စသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထီွေးယကှထ်ရာ
တင် စဉ်

ထီွေးယကှထ်ရာ
ဝင်

အထရာတဝင်။ အလွန်ရင်းနီှးစာွ ထရာထနှာဆကဆံ်လျက။် ၂။ အထရာထရာအထနှာထနှာ။ အမျို းအစားစသည ်မတထူသာအရာများ 
ထပါင်းစပ်ထရာထနှာ ပါဝင်လျက။် စဉ်

ထီွေးထရာယကှ်
တင် စဉ်



.

ထီွေးလားပလား ကကဝိိ be mixed up

ကကဝိိ be mixed up

ထီွေးလံုးပလံုး ကကဝိိ be mixed up

ကကဝိိ be mixed up

နဝိ အထရာထရာအထနှာထနှာပဖစထ်သာ။ ငငိယကှရ်ှုပ်ထပွထသာ။ be mixed up

ကကဝိိ အယကှယ်ကှအ်တင်တင်။ အထရာထရာအထနှာထနှာ။ အမျို းအစားစသည ်မတထူသာအရာများ ထပါင်းစပ်ထရာထနှာပါဝင်လျက။် be mixed up

ထီွေးလံုးရစပ်တ် ကကဝိိ be mixed up

ထီွေးအံ န တထံတးွထထွေးစရာ ခွက။် ထထွေးခံ။ spitoon

ထီွေးအိုး န တထံတးွထထွေးစရာ ခွက။် ထထွေးခံ။ spit

ထထွေ

ထထွေ၁ နဝိ ညန်ွပပသည့် မလှမ်းမကမ်းထနရာ၌ရှိထသာ။ that

ထထွေ၂ န အနီးအနားရှိ သကရ်ှိသကမ့ဲ်တိုက့ိုညန်ွပပထသာစကားလံုး။ that

ထထွေ၃ ကကိ မရင်ှးမလင်းပဖစသ်ည။် ထရာထနှာရှုပ်ထပွသည။် unclear

ထထွေကလာ ကကဝိိ အမျို းမျို း၊ အဖံုဖံု ပဖစလ်ျက။် many kinds

ကကဝိိ အထူေးထူေးအထထွေထထွေ။ အရှုပ်ရှုပ်အထပွထပွ ။ အမှုထတရွှုပ်ထပွလျက။် confuse

ကကဝိိ ပပဿနာထပွလီရှုပ်ထထွေးထအာင်၊ ကထမာကက်မပဖစထ်အာင် ဝင်ထရာကအ်ားထုေတထ်သာအားပဖင့်။ mixed up

ထထွေကလိမ်၁ ကကိ မဟတုမ်မှန်လှည့်ပတထ်ပပာဆုိပပုမူသည။် lie

ထထွေကလိမ်၂ န လိမ်လညလှ်ည့်စားပံု ။လိမ်လညထ်လ့ရှိထသာအပပုအမူ။ lie

နဝိ သထဘာမထပဖာင့်မတ။် ထကာကျစစ်ဉ်းလဲထသာ။ မရုိးသားထသာ။ dishonest

ကကိ တစစ်ုံတစဦ်းအား မရုိးမသားစတိပ်ဖင့် လှည့်ပတထ်ပပာဆုိပပုမူသည။် dishonest

ထထွေချင့် န အရာဝတ္ုတစစ်ုံတစရ်ာကို အမညမ်ထဖာ်ပပနုိင်ပဲ ကိုင်ပပ၊ ထုိေးပပ၊ ညန်ွပပရာ၌သုံးထသာစကားလံုး။ That

ကကဝိိ မညသ်ည့် အရာဝတ္ုကိုမျှ တကိျစွဲငမဲစာွ ရညရ်ယွထ်ေားပခင်းမရှိပဲ။ အလဲအလှယ ်အားပဖင့်။ ဟိုနှယသ်ညနှ်ယ။် exchange

ထထွေချင့်ထဒေချင့်၂ န အထထွေထထွေအမျို းမျို း။ အဖကဖ်က။် အရာခပ်သမ်ိး။ many kinds

ထထွေစာွ၁ နစ that

ထထွေစာွ၂ န အမညမ်ထဖာ်ပပနုိင်ထသာ အရာဝတ္ု။ that

ထထွေစာွထသျှ၁ နစ that

ထထွေစာွထသျှ၂ န ထကာင်ထလး။ လူထလး။ သငူယ။် ထယာကျ်ားထလးစသည။် boy

ထထွေတိုထ့ဒေတို ့ ကကဝိိ about

ထထွေထူေး ကကဝိိ ထူေးထူေးပခားပခား။ မတကူွဲပပားထသာအားပဖင့်။ different

ထထွေထထွေ၁ ကကိ flow

သတပု်တလံု်းထထွေးလျက။် ၂။ အထရာတဝင်။ အလွန်ရင်းနီှးစာွ ထရာထနှာဆကဆံ်ထသာအားပဖင့်။ ၃။ မကွဲမပပား။ ကွဲပပားပပတသ်ားမှု
မရှိ။ စဉ်

ထီွေးလားလံုး
လား

သတပု်တလံု်းထထွေးလျက။် ၂။ အထရာတဝင်။ အလွန်ရင်းနီှးစာွ ထရာထနှာဆကဆံ်ထသာအားပဖင့်။ ၃။ မကွဲမပပား။ ကွဲပပားပပတသ်ားမှု
မရှိ။ စဉ်

သတပု်တလံု်းထထွေးလျက။် ၂။ အထရာတဝင်။ အလွန်ရင်းနီှးစာွ ထရာထနှာဆကဆံ်ထသာအားပဖင့်။ ၃။ မကွဲမပပား။ ကွဲပပားပပတသ်ားမှု
မရှိ။ စဉ်

ထီွေးလံုး
ပကက်ျ၁ိ

သတပု်တလံု်းထထွေးလျက။် ၂။ အထရာတဝင်။ အလွန်ရင်းနီှးစာွ ထရာထနှာဆကဆံ်ထသာအားပဖင့်။ ၃။ မကွဲမပပား။ ကွဲပပားပပတသ်ားမှု
မရှိ။ စဉ်

ထီွေးလံုး
ပကက်ျ၂ိ စဉ်

ထီွေးလံုး
ယကှတ်င် စဉ်

သတပု်တလံု်းထထွေးလျက။် ၂။ အထရာတဝင်။ အလွန်ရင်းနီှးစာွ ထရာထနှာဆကဆံ်ထသာအားပဖင့်။ ၃။ မကွဲမပပား။ ကွဲပပားပပတသ်ားမှု
မရှိ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထထွေကလာ ထပ
ကလာ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထထွေကလားထပ
ကလား စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထထွေကလိမ့်ထပ
ကလိမ့်၁ စဉ်

ထထွေကလိမ့်ထပ
ကလိမ့်၂ စဉ်

စဉ်

ထထွေချင့်ထဒေ
ချင့်၁ စဉ်

စဉ်

မလှမ်းမကမ်းရှိ အရာဝတ္ု တိုကို ထဖာ်ပပထသာ စကားလံုး။ ၂။ အမညမ်မှတမိ် ထဖာ်မပပနုိင်ထသာအရာဝတ္ု ကို ထပပာဆုိထသာ 
စကားလံုး။ ဟိုဒေင်း။ စဉ်

စဉ်

အမညမ်မှတမိ်သပဖင့် (ဟိုထကာင်ထလးဟု) ထခါ်ဆုိထပပာဆုိထသာ စကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

(ထုိေထုိေဤဤ) သာွးလာလှည့်ပတလ်ျက။် စဉ်

စဉ်

(ထရ) မပပတမ်လပ်ပဲ(တဒီေဒီေ) စးီဆင်းထနသည။် စဉ်



.

ထထွေထထွေ၂ ကကဝိိ အမျို းမျို းအဖံုဖံု။ နညး်မျို းစုံပဖင့် အမျို းမျို းအထထွေထထွေ။ ကွဲပပားပခားနားထသာ အမျို းများစာွ။ many kinds

ကကိ အများနှင့်မတ ူထူေးထထွေကွဲပပားသည။် အမျို းမျို းအဖံုဖံုပဖစသ်ည။် ထူေးပခားသည။် different

ထထွေထထွေရာရာ ကကဝိိ ကွဲပပားပခားနား အမျို းများစာွ။ နညး်မျို းစုံပဖင့် ။ အမျို းမျို းအထထွေထထွေ။ များပပားစာွ။ different

ထထွေထပါ ကကိ များပပားသည။် many kinds

ထထွေပုိင် သမ် ထရးှ၌ ပပဆုိခ့ဲငပီးသည့်အတိုင်း။ ထုိေကဲ့သို။့ in the same way

ထထွေပုိင်ထဒေပုိင် ကကဝိိ မညသ်ည့်အရာကိုမျှ တကိျစွဲငမဲစာွ ရညရ်ယွထ်ေားပခင်းမရှိ အလဲအလှယအ်ားပဖင့်။ ဟိုနှယသ်ညနှ်ယ။် ဟိုလုိသညလုိ်အားပဖင့်။ about

ထထွေမှာ နစ that

ထထွေမှာထထော န မလှမ်းမကမ်းရှိ ပစည္း်တစစ်ုံတစရ်ာကို လကည်ှို းပဖင့် ညမန်ပပထသာ စကားလံုး။ that

ထထွေမှာထဒေမှာ ကကဝိိ ထခါကတ်ုံထခါကပ်ပန် ။ လူးလာဆန်ခတ။် back and forth

ကကဝိိ ရင်ှးလင်းတကိျ ပပတသ်ားမဟတုပဲ်။ ကွဲပပားထသချာစာွ အတတမ်သပဲိ။ တကိျထသချာသညမ်ဟတုပဲ်အားပဖင့်။ဟိုလုိလုိသညလုိ်လုိ။ about

ထထွေရာ ကကဝိိ အမျို းမျို းအဖံုဖံု။ နညး်မျို းစုံပဖင့် အမျို းမျို းအထထွေထထွေ။ ကွဲပပားပခားနားထသာ အမျို းများစာွ။ different

ထထွေရာကမာ၁ စညး် အသအဲဖဲွအမျို းစုံ။ insignificant matter

ထထွေရာကမာ၂ ကကဝိိ different

ထထွေရာထလးပါး ကကဝိိ different

ထထွေထရ၁ နဝိ ညန်ွပပသည့် မလှမ်းမကမ်းထနရာ၌ရှိထသာ။ ဟို။ ၂။အမညမ်မှတမိ်၊ အမညမ်ထဖာ်ပပနုိင်ထသာအရာကိုထပပာထသာစကားလံုး။ that

ထထွေထရ၂ နစ ထနရာ၊ အရပ်၊ အချန်ိအခါ၊ အခုိကအ်တန်စ့သညအ်ားပဖင့် ကာွလှမ်းသည့်အရာဝတ္ုကို ညန်ွပပထသာ စကားလံုး။ that

ထထွေထရခါ သမ် ထုိေအခါ၌ ။ ထုိေကာလ၌။ that

ထထွေထရထဒေထရ န ထုိေထုိေဤဤ။ ဟိုလုိလုိသညလုိ်လုိ။ အထထွေထထွေအမျို းမျို း။ အဖကဖ်က။် အရာခပ်သမ်ိး။ about

ထထွေထရအခါ သမ် ထုိေအခါ၌ ။ ထုိေကာလ၌။ that

ထထွေလာကလာ ကကဝိိ အထထွေထထွေအပပားပပား။အမျို းမျို းအဖံုဖံု။ ကွဲပပားပခားနားထသာ ။ အမျို းများစာွ။ many kinds

ထွေက်

ထွေက် ကကိ leave

ထွေကက်ရားအိုး န အလုိရှိသမျှ ယငူင် သုံးစွဲ၍ မကန်ုနုိင်ထသာ ဣစ္ဆာသယအိုး။ ၂။ အလုိရှိတိုင်း ထတာင့်တတိုင်းရထသာ အိုး။ none

ကကိ ထရာှင်လဲွသာွးခါနီးတင်ွ ဆင်းရငဲငိုပငင်ထအာင်လုပ်သည။် give trouble

ထွေကခံ်၁ ကကိ assume

ထွေကခံ်၂ ကကိ အဖဲွအ့စညး်၊ အသင်းအပင်းတင်ွ မပါဝင်ပဲထနသည။် အဖဲွအ့စညး်မှနှုတထွ်ေကသ်ည။်ဖယရ်ာှးထပးသည။် leave

ထွေကခံ်ချက် န ဥပထဒေထရးရာအရ အထပခအထနကို ထမးပမန်းထထောကလှ်မ်းထသာအခါ သပိမင်ထေင်ရာှးထအာင် ဖွင့်ဟထပပာဆုိထသာ စကား။ testimony

ထွေကခွ်ာ ကကိ ပင်ကိုယရ်ှိရင်းစွဲထနရာမှ အပခားတစပ်ါးသို ့ထရာှင်လဲွသာွးသည။် leave

ထွေကငီွ် န အသုံးကန်ုကျထသာထငွ။ outgo

ထွေကစ်ာ န တစုံတရာ အလုပ်ခွင်၊ အဖဲွအ့စညး်စသညတ်ိုမှ့ ရပ်နားခွင့်ပပုပါရန် ထတာင်းပန်စာ။ letter of resignation

စဉ်

ထထွေထထွေပပား
ပပား စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မလှမ်းမကမ်းအနီးအနား၌ရှိထသာ အရာဝတ္ု ကို (လကည်ှို း) ညန်ွပပထသာ စကားလံု:။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထထွေ
ထယာင်ထယာင် 
ထဒေ
ထယာင်ထယာင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကွဲပပားပခားနား၍။ အမျို းများစာွ။ အထထွေထထွေအမျို းမျို း။ ၂။တိုလီမုတစ်။ အတိုအတာွ။ ပပည့်ဝစုံလင်စာွ။ ၃။ လုိထလထသးမရှိ။ပပည့်
ပပည့်စုံစုံ ။ စုံစုံလင်လင်။ စဉ်

ကွဲပပားပခားနား၍။ အမျို းများစာွ။ အထထွေထထွေအမျို းမျို း။ ၂။တိုလီမုတစ်။ အတိုအတာွ။ ပပည့်ဝစုံလင်စာွ။ ၃။ လုိထလထသးမရှိ။ပပည့်
ပပည့်စုံစုံ ။ စုံစုံလင်လင်။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သပိမင်ထေင်ရာှးထအာင် ထပပာဆုိသည။် ၂။ အပခားတစပ်ါးသိ့ု ထရာှင်ရာှးသည။် ၃။ တိုးပွားသည။်ထပါ်ထွေန်သည။် ၄။ အတင်ွးမှအပပင်
ဘကသ်ိ့ု ထရာကသ်ည။် စဉ်

စဉ်

ထွေကက်တ်
ကတ် စဉ်

သတူစပ်ါးအတကွ ်မိမိကတာဝန်ယသူည။် ၂။ အားထပးကညူီ(ထထောကခံ်၍ ) သထဘာသညူခီျကထ်ပးသည။်၃။မိမိ အထပါ်တင်ွ 
တစစ်ုံတစရ်ာစပ်ွစွဲချကက်ို မှန်ကန်ထကကာင်းဝန်ခံကတပိပုသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ထွေကဆုိ်၁ န ဥပထဒေထရးရာအရ အထပခအထနကို ထမးပမန်းထထောကလှ်မ်းထသာအခါ သပိမင်ထေင်ရာှးထအာင် ဖွင့်ဟထပပာဆုိထသာ စကား။ testimony

ထွေကဆုိ်၂ ကကိ heave

ထွေကထ်ပါ် ကကိ ထပါ်လွင်ထေင်ရာှးပဖစထ်ပါ်လာသည။် အတင်ွးမှအပပင်သို ့ထပါ်ထွေကလ်ာသည။် appear

ထွေကထ်ပါက် န အပပင်သိုထွ့ေကရ်န်အထပါက။် exit

ထွေကပ်ပုစ ကကိ အပပင်သိုထွ့ေကထ်ပါ်ကာစပပုသည။် peep out

ထွေကင်ပီး ကကိ လွတက်င်းရာသို ့ထရာှင်ထပပးသာွးသည။် ထရာှင်ဖယသ်ာွးသည။် run away

ထွေကထ်ပမာက် ကကိ escape

ကကိ ပပဒေါးဓါတ၊် သဓံါတစ်သညထ်သ၍ ပပဒေါးဝိဇ္ဖာ၊ သဝိံဇ္ဇာအပဖစသ်ိုထ့ရာကသ်ာွးသည။် way of escape/alchemy

န way of escape/alchemy

ထွေကရ်ပ်လမ်း န  ဝိဇ္ဇဓုိရအ်ပဖစသ်ို ့ထရာကထ်အာင်လုပ်ထသာနညး်လမ်း။ ၂။ ပပဒေါး၊ သစံသညတ်ိုက့ို ထသထအာင်ဖုိထုိေးထသာ နညး်လမ်း။ way of escape/alchemy

ထွေကသ်က် န နှာထခါင်းထပါကမှ် အပပင်သို ့ထုေတထ်သာထလ။ exhalation

ထွေကသ်စစ် န ထွေကထ်ပါ်ခါစပဖစထ်သာ အရာဝတ္ု။ emerge

ထွေင်

ထွေင် ကကိ clear

ထွေင်ထတာ်မူ န invention

ထွေင်ပပင် န သစငု်တ၊် ဝါးငုတ၊် ဆူးထပငာင့်၊ ခလုတစ်သညတ်ိုက့ို ခုတထွ်ေင်ရင်ှးလင်းထေားထသာ ကင်ွးပပင်။ heath

ထွေင်း ကကိ bore through

ထွေင်းထုေ ကကိ chisel

ထွေတ်

ထွေတ၁် ကကိ select

ထွေတ၂် ကကိ လူ၊ ကကျွေ၊ဲ နွား၊ တရိစ္ဆာန်စသညတ်ို၏့ ကိုယခ်န္ဓာ၌အဖုအပိမ့်ကကးီများပဖစထ်ပါ်ထနသည။် rash

ထွေတ၃် န ယင်းသိုက့ိုယခ်န္ဓာ၌ထပါကထ်သာ အဖုအပိမ့်။ rash

ထွေတ၄် န အထွေတ။် အထိေပ်။ အပမတ။် အထခါင်။ အဖျား။ အညနွ ့။် top

ထွေတ၅် နဝိ youth

ထွေတင်တ် ကကဝိိ အထူေးချစခ်င်ထလးပမတစ်ာွ။ အထူေးတန်ဖုိးထေားလျက။် အပမတတ်နုိး။ အထွေတအ်ပမတထ်ေားလျက။် treasure

ထွေတထ်ေား န ဘရုား။ ထစတ။ီ ပုထုိေး။ ထူေးကပဲမင့်ပမတထ်သာ ပုဂ္ိုဂ လ်။ ထူေးကပဲမင့်ပမတပ်ခင်း။ pagoda

ထွေတထု်ေပ် န ကကျွေ၊ဲနွား၊ တရိစ္ဆာန်စသညတ်ို၏့ ကိုယခ်န္ဓာ၌ထပါကတ်တထ်သာ အဖုလံုးကကးီထပါကတ်တထ်သာ အနာတစမ်ျို း။ rash

ထွေတထွ်ေတ် နဝိ နုနယထ်ပျာင်းအထိသာ။ မာကျန်းခကထ်ေထရာ်ပခင်းမရှိထသာ။ နူးညထံသာ။ soft

ထွေတထွ်ေတက်ကီ ကကဝိိ crumble

ကကဝိိ respect

စဉ်

ထအာကသ်ိ့ုမကျရထအာင် အထေကသ်ိ့ုပင့်မထေားသည။် ၂။ စတိဓ်ါတတ်ကက်ကထအာင် ပပုမူထပပာဆုိသည။် ၃။ အဆုိတင်သင်ွးချကက်ို 
သထဘာတညူထီကကာင်းပပုသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဝဋ်ဒုေက္ခမှ) လွတထ်ပမာကသ်ည။် စဉ်

ထွေကရ်ပ်
ထပါက၁် စဉ်

ထွေကရ်ပ်
ထပါက၂်

အင်း၊ အိုင်၊မန္ာန်၊ ထဆး၊ ပပဒေါး၊ သစံသညတ်ိ့ုကိုစရီင်၍ ထပမလျှို းမုိးပျနုိံင်ပခင်း၊ ကိုယထ်ပျာကနုိ်င်ပခင်း၊ အသကရ်ညှပ်ခင်းစသည ်
တန်ခုိးအမျို းမျို းကို ရရှိနုိင်ထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်။ ၂။ ဝိဇ္ဇဓုိရအ်ပဖစသ်ိ့ု ထရာကသ်ာွးထသာပုဂ္ိုဂ လ်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(လယယ်ာလုပ်ကိုင်ရန်နှင့် လမ်းစမ်းပပုလုပ်ရန် စသညတ်ိ့ုအတကွ်) ထတာအုံ၊ ချုဖုံတစ်သညတ်ိ့ုကို ရင်ှးလင်းခုတပ်ယသ်ည။်၃။ 
အသစစ်တင်ဖန်တးီပပုလုပ်သည။် စဉ်

တကယ့်အပဖစအ်ပျကမ်ဟတုပဲ် တစမ်ျို းတစဖံု် ကကစံညဖ်န်တးီထပပာဆုိထသာ စကား။၂။ မပမင်ဖူး ၊ မရှိဖူးထသးသညက်ို 
အသစအ်ဆန်းအထနပဖင့် ဖန်တးီပပုလုပ်ထသာအရာ။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

(နားကို အပ်စသညပ်ဖင့်)ထဖါကသ်ည။် ၂။ တစစ်ုံတစခု်ထသာ ကရိယိာပဖင့်တင်ွး၊ အထပါက၊် အထခါင်းစသညပ်ဖစထ်အာင် လုပ်သည။် စဉ်

(သသံာွး၊ သထံဆာကစ်သညတ်ိ့ုပဖင့်) ရုပ်ထုေ၊ ရုပ်လံုးစသညတ်ိ့ုကို ပပုလုပ်သည။် စဉ်

(အန်ုးသးီ  မှအဆံကို) နှုတ်(ယစူား) သည။်၂။ (လကစ်ပ်ွမှထကျာကက်ို) နှုတယ်သူည။် ၃။ (ပစည္း်အပံုထဲေမှ) အထကာင်းကို 
ထရးွယသူည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလွန်ထချာထပမ့နူးညထံသာ။ နုထွေတထ်သာ။ ၂။ (အပင်၊ အခက၊် အရကွ၊် အပွင့်၊ အသးီ၊ ဝါးစိ့ု၊ မျှစစ်ိ့ုစသည်) မရင့်ထသးထသာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မုန့်မုန့်ညကည်က။် ထကကထကကမွမွ (ပဖစသ်ာွးသည်)။၂။(ကိုယခ်န္ဓာ၌ ရုိကနှ်ကထ်သာ) ဒေဏရ်ာဒေဏခ်ျက ်ပပင်းပပစာွ။ ဆုိးရာွးစာွ။ 
မရှုမလှ။ စဉ်

ထွေတထွ်ေတင်တ်
ငတ်

တရုိတထသ။ အထလးအပမတထ်ေားလျက ်။ အထူေးဂရုပပုလျက။် အထွေတအ်ပမတထ်ေားလျက။် ၂။မလွယက်။ူ ခဲခဲယဉ်းယဉ်း။ ခကခဲ်
စာွ။ စဉ်
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ထွေန်

ထွေန်၁ ကကိ ထပမကကးီထပါ်တင်ွ ထေယက်ိုချ၍ နွားကိုရုန်းဆဲွထစသည။် harrow

ထွေန်၂ ကကိ ထပခထထောကတ်စဖ်က ်မသန်စမ်ွး၍ နိမ့်တုံပမင့်တုံသာွးသည။် ၂။ ထပခကိုထပမတင်ွဒေရတွဆဲွ်တိုကသ်ာွးသည။် lameness

ထွေန်၃ န ထပခထထောကတ်စဖ်က ်မသန်စမ်ွး၍ နိမ့်တုံပမင့်တုံသာွးသ။ူ lameness

ထွေန်၄ န ထကာကပဲ်သးီနံှမှ အထမှာ်အမှိုကမ်ျားကို ဆဲွငင်ထုေတရ်န် အသာွးစပ်ိစပ်ိတပ်ထေားထသာ လကဆဲွ်ကရိယိာ။ rake

ထွေန်ချ ကကိ လယထွ်ေန်သည။် harrow

ထွေန်ထွေန် ကကိ လက၊် ထပခမသန်စမ်ွးသပဖင့် သာွးသည့်အခါ ကိုယက်ိုမထိေန်းနုိင်ပဲ ယမ်ိးယိုင်လှုပ်နဲသ့ည။်ငမဲပမံပခင်းမရှိပဖစသ်ည။် lameness

ထွေန်ညင်ှးကင်ွး န ထွေန်တုံးတင်ွ စိုကထ်ေားထသာသစသ်ားထချာင်းနှင့်ထေမ်းပုိးကိုကန ့လ်န ့ထုိ်ေး၍ ပပုလုပ်ထေားထသာ ကကို းကင်ွး။ none

ထွေန်တုံးပစ၁် ကကိ ထွေန်ယကစ်ိုကပ်ျို း၍ ငပီးစးီသည။် finish harrowing

ထွေန်တုံးပစ၂် ကကိ negelet/ignore

ကကဝိိ ကိုယက်ိုမထိေန်းနုိင်ပဲ ယမ်ိးထုိေးလျက။်လှုပ်နဲလ့ျက။် stagger

ကကဝိိ ထပခလကမ်သန်စမ်ွးသ ူလမ်းထလျှာကသ်ကဲ့သို ့။ ၂။ ခထလးဘဝ မသာွးတတက်ာသာွးတတက်ာပဖင့်။ lameness

ထွေန ့် ကကိ move

ထွေန ့ထွ်ေန ့ခ်ါ ကကဝိိ ပပင်းစာွတန်ုခါလျက။် ၂။ လှုပ်လှုပ်ရရွ။ွ မငငိမ်မသက။် move

ထွေန ့ထွ်ေန ့လ်ှုပ် ကကိ ဆကက်ာ ဆကက်ာတန်ုလှုပ်သည။် shake

ထွေန ့ထွ်ေန ့လိှ်မ့် ကကိ ဆကက်ာ ဆကက်ာလူးလိမ့်ထနသည။် shake

ထွေန်း ကကိ be prominent

ထွေန်းကား ကကိ ပွားများသည။် ၂။ စညပ်င်ပပန ့ပွ်ားသည။် တိုးတကသ်ည။် be prominent

ထွေန်းညးီ ကကိ လင်းထပပာင်ထတာကပ်သည။် light

ထွေန်းညှိ ကကိ မီးညှိသည။် မီးထွေန်းသည။် ထပပာင်လင်းထတာကပ်ထစသည။် light

ထွေန်းထတာက် ကကိ ထတာကပ်ထပပာင်လင်းသည။် အထရာင်ထတာကထ်ပပာင်သည။် light

ထွေန်းပ ကကိ အထရာင်ထပပာင်လင်းသည။် light

ထွေန်းထပါ် ကကိ ထေင်သာပမင်သာထအာင် ထပါ်လွင်သည။် emerge

ထွေန်းပပ ကကိ state

ထွေန်းထပပာင် ကကိ အထရာင်ထပပာင်လကသ်ည။် ထိေန်လင်းသည။် shine

ထွေန်းလင်း ကကိ shine

ထိွေတ်

ထိွေတ် စညး် none

ထိွေတထိွ်ေတ် န none

ဒေ

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) အထရးမစိုက၊် ဂရုမပပုပဲထေားသည။် ပစပ်ယထ်ေားသည။် စဉ်

ထွေန်ထိေထွေန်
ထွေန်၁ စဉ်

ထွေန်ထိေထွေန်
ထွေန်၂ စဉ်

(တတံားစသည ်ရညှလ်ျား၍) ထတာင့်တင်းခုိင်မာမှုမရှိသပဖင့် ယမ်ိးယိုင်တန်ုခါသည။် နိမ့်တုံပမင့်တုံပဖစသ်ည။် ဆတက်နဲ 
ဆတက်နဲ လှုပ်န့ဲသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

(သား၊ ထပမးစသည်) ထပါကပွ်ားသည။် ၂။ ထပါများသည။် ၃။ တိုးတကသ်ည။် ပပန့်ပွားသည။်၄။ (လ၊ထနစသည်တိ့ု) အထရာင်
ထတာကပ်သည။် ၅။ (ထသာင်ကကျွေန်းစသညတ်ိ့ု) ပဖစထ်ပါ်သည။် ၆။ မင်းထပါ်ထပါကသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ပုဒ်ေ၊ ဝါကျ၊ စကားလံုးစသညတ်ိ့ု၏အဓိပ္ပါယက်ို) ထေင်ရာှးသပိမင်ထအာင်ထဖာ်ပပသည။် စဉ်

စဉ်

အထရာင်(သသိာပမင်သာထအာင်)ထပါ်လွင်ထွေကထ်ပါ်လာသည။် စဉ်

မိမိစတိထဲ်ေတင်ွ နှစသ်ကမ်ှုမရှိရာ၌လညး်ထကာင်း၊ တစစ်ုံတစရ်ာကိုလကမ်ခံလုိရာ၌လညး်ထကာင်း၊ ပငင်းပယရ်ာ၌လညး်ထကာင်း ၊ 
ဖယရ်ာှးလုိရာ၌လညး်ထကာင်း ကကယိာကို အစထေား၍သုံးထသာ စကားလံုး။ စဉ်

ထဒေါသပဖင့် ကျယထ်လာင်စာွပပစတ်င်ထပပာဆုိ ထငါကင်မ်းကကမ်ိးထမာင်းရာ၌လညး်ထကာင်း၊ ထွေကခွ်ာသာွးထစရန်နှင်ထုေတ်
ရာ၌လညး်ထကာင်း၊ကကယိာကိုအစထေား၍ သုံးထသာအာထမဋိတစ်ကားလံုး။ စဉ်
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ဒေ န ဗျညး်သုံးဆယ့်သုံးလံုးတင်ွ တစဆ်ယရ်စှလံု်းထပမာက ်ဗျညး်အက္ခရာ။

ဒေထကာက် န အရသာချို ထအးငပီး ၇လကမ်ထလာကခ်န ့ရ်ညှ၍် အဖျားအနညး်ငယထ်ကာကထ်သာ သရကသ်းီတစမ်ျို း။ mango

ဒေဇွယ် န

ဒေထဒွေး န

ဒေပပုတသ်းီ န none

ဒေယမ်ိးဒေယိုင် ကကဝိိ ဟိုယိုင်ယိုင်သညယ်ိုင်ယိုင်။ ယမ်ိးယမ်ိးယိုင်ယိုင်။ tendency

ဒေထယာ န ပုဆုိး။ လံုချည။် sarong

ဒေရကာ န ဆင်ကို ထိေန်းသမ်ိးထစာင့်ထရာှကသ်။ူ ဆင်ထိေန်း။ mahout

ဒေရကကမ်း၁ ကကဝိိ ရုန်းရင်းခကထ်ေန်စာွ။ ကကမ်းတမ်းစာွ။ rough

ဒေရကကမ်း၂ န ကကမ်းတမ်းမှု။ ဆင်းရပဲင်ပန်းမှု။ ရုန်းရင်းခကထ်ေန်မှု။ rough

ဒေရကကမ်းစးီ န ရုန်းရင်းကကမ်းတမ်းထသာစကား။ bruiser word

ဒေရစီ န အပ်ချုပ်သမား။ tailor

ဒေရစပ် ကကဝိိ မပပတမ်လပ်။ အဆကမ်ပပတ။် continuous

ဒေရထပ ကကဝိိ စညး်မ့ဲကမ်းမ့ဲ။ ၂။ အထိေန်းအကပ်ွမ့ဲ။ indiscipline

ဒေရထဟာ၁ ကကဝိိ အဆကမ်ပပတ။် မရပ်မနား။ continuous

ဒေရထဟာ၂ ကကဝိိ separate

ဒေရဒီေရတွ် ကကဝိိ ခွန်အားစိုကထု်ေတသ်ညပ်ဖစ၍်။ ၂။ကကို းစားထဆာင်ရကွထ်သာအားပဖင့်။ ၃။ တစစ်ုံတစရ်ာကို စွဲစွဲငမဲငမဲအားထုေတလ်ျက။် endeavor

ဒေရဒီေဝါ ကကိ ကကန ့က်ကာထနှာင်းထနှးသည။် ကကန ့က်ကာထနှာင်းထနှးထအာင် အချန်ိဆဲွထေားသည။် အချန်ိကာလ ကကာထညာင်းထစသည။် delay

ဒေရူးစးူထုိေး ကကဝိိ မစဉ်းစားပဲ။ မဆင်မပခင်ပဲ။ အတင်း။ အဓမ္မ။ ဇွတတ်ဇွိတထုိ်ေး။ unlawfulness

ဒေရူးတိုက် ကကိ ထပမတင်ွတွဲလျားကျပွတတ်ိုကသ်ည။် drag

ဒေရူးဒေရဲ ကကဝိိ အလျင်စလုိ။ လျင်ပမန်ထစလုိထသာအားပဖင့်။ အထရးတကကးီ။ ၂။ခွန်အားစိုကထု်ေတလ်ျက။် hurry up

ဒေရူးဒေရက် ကကဝိိ တားမရ။ ဆီးမရ၊ အတင်းအဓမ္မ။ unlawfulness

ဒေရူးဒေရင်း ကကဝိိ အတင်း။ အဓမ္မ။ တားဆီး၍မရပဲ။ unlawfulness

ဒေရဒဲေရင်း၁ ကကဝိိ ဆုတန်စပ်ခင်းမရှိပဲ။ ရရဲဝ့ံဲဝ့ံ။ သတ္တ ရိှိရှိ။ ရရဲင့်ထေကပ်မကစ်ာွ။ ၂။မဟတုမ်ခံထသာ စတိထ်ေားပဖင့်။ boldly

ဒေရဒဲေရင်း၂ ကကိ လကရ်ဇဲကရ် ဲပပုမူသည။် ၂။ မဆင်မပခင် စနွ ့စ်ားပပုလုပ်သည။် အတင့်ရသဲည။် chutzpah

ဒေထရာ န ပုဆုိး။ လံုချည။် sarong

ဒေထရာထသာပါး ကကဝိိ အင်အားကို အစမ်ွးကန်ုအသုံးပပုလျက။် အလံုးအရင်း အများအပပား အစအုထဝးပပု၍။ endeavor

ကကဝိိ rowdily

ကကဝိိ လှုပ်ရာှးယိုင်နဲ ့ပခင်းမရှိပဲ။ ငမဲပမံတညတ်စံာွ။ အခုိင်အခ့ံ။ steadily

ဒေရုန်းဒေထရာင်း၁ ကကိ ဆင်ပခင်ဉာဏက်င်းမ့ဲပခင်းပဖင့် ရမ်းကား၍ ။ မဆင်မပခင်အားပဖင့် စနွ ့စ်ားလျက။်မုိကရူ်းရဆဲန်လျက။် foolhardy

18th of burmese 
consonant စဉ်

စဉ်

ဒေ-အက္ခရာ၏အမည။်
pronunciation of 18th 
of burmese consonant စဉ်

ဒေ-အက္ခရာ၏အမည။်
pronunciation of 18th 
of burmese consonant စဉ်

အရကွပွ်င့်ချပ်ကကးီမား၍ အသးီလံုးတင်ွ အလမာထလးငါးထေပ်ပါငပီး၊ ပင်စညထ်ပခုနှစဆ်ယ၊် ရစှဆ်ယအ်ထိေပမင့်ထသာ အပင်ကကးီတစ်
မျို း။အသးီကို ဟင်းချကစ်ားသည။် (သပပုသးီ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အကန့်အသတအ်ပုိင်းအပခား၊အတိုင်းအတား စသညမ်ရှိသပဖင့် ။ ၂။အဆီးအတားမ့ဲ။ ၃။ ဆီးကန့်ပုိင်းပခားထေားထသာ အရာမရှိ
ထသာအားပဖင့်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဒေထရာင်းဆ
ထရာင်း

အန္ရာယတ်စခု်ခုထကကာင့် လူအများထိေတလ်န့်ထချာကခ်ျား၍။ ရှုပ်ထထွေးလှုပ်ရာှးလျက။် ၂။ တစဖ်ကနှ်င့်တစဖ်က ်ဆူဆူညညံံ
လံုးထထွေးသတပု်တ ်လျက။် ရုန်းရင်းဆန်ခတပ်ဖစလ်ျက။် စဉ်

ဒေထရာင်းမ
ထရာင်း စဉ်

စဉ်
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ဒေရုန်းဒေထရာင်း၂ န ယင်းကဲ့သို ့မုိကရူ်းရဆဲန်သ။ူ idiot

ဒေလထဟာ၁ ကကဝိိ အဆကမ်ပပတ။် မရပ်မနား။ continuous

ဒေလထဟာ၂ ကကဝိိ unseparated

ဒေလာ န broker

ဒေလိမ့်ထုိေး၁ ကကိ ထရာထနှာထမမထနှာကသ်ည။် shuffle

ဒေလိမ့်ထုိေး၂ န meat

ဒေလိမ့်တုံး န တစစ်ုံတစရ်ာကို ထရွ လ့ျားသာွးနုိင်ထစရန် ထအာကက်ခံ၍ လိှမ့်ထပးရထသာ ကရိယိာ။ roller

ဒေဝီဒေဝါ ကကဝိိ အလျင်စလုိ။ အထလာတကကးီ။ ကတိုကက်ရုိက။်ကမန်းကတန်း။ hurry up

ဒေထဝထချာင် န သုံးထေပ်သုံးလမာရှိထသာ ထကျာင်း။ အမ်ိစသညတ်ိုတ့င်ွ အလယထ်ေပ်ကို ထခါ်ထသာအမည။် middle

ဒေဝဲးတိုက် န none

ဒေဝဲးဒေဝဲး န none

ဒေဝယပ်ပင် န ထလှဝမ်းဗုိက။် belly

ဒေဝယမ်ှိုင်း န အပွင့်များ အပဖူနှင့်ပန်းထရာင်ထရာ၍ အဆုပ်ဆုပ်ပွင့်ထသာ နွယပ်င်တစမ်ျို း။ bine

ဒေဟးဲတိုက် ကကိ none

ဒေဟးဲဒေဟးဲ န none

ဒေဟိုင်ဒေဟိုင် န none

ဒေါကျီ ကကိ ထကကးငမီးများ၍ အထကကးထခါင်ဆုိကသ်ည။် none

ဒေါကျဝီင် ကကိ none

ဒေါဒေါ န မိခင်ဖခင်တို၏့ အထဖ။ အဘိုး။ grandfather

ဒေါထဒေါင်၁ ကကိ ထကကးယသူည။် borrow

ဒေါထဒေါင်၂ န ထကကးငမီ။ borrowed money

ဒေါထဒေါင်ကိုင် ကကိ ထငွတိုးပဖင့်ထချးယသူည။် borrow

ဒေါထဒေါင်ချ ကကိ သတူစပ်ါးအားထငွကို အတိုးနှင့်ချသည။် ၂။ နစန်ာဆံုးရှံုးခ့ဲသညက်ို ပပန်လညရ်ရှိထအာင် ကာမိထအာင် အဆတိုးလျက ်ပပုမူသည။် rent

ဒေါန န ထပးကမ်းစနွ ့က်ကမဲှု။ bounty

ဒေါနီ ကကဝိိ ငမဲပမံစာွ။ ထောဝရ။ forever

ဒေါထဘာင်ကကးီ န အသကအ်ရယွက်ကးီရင့်ထသာ အဖွားကကးီ။ ၂။ ယင်းသိုအ့သကအ်ရယွက်ကးီရင့်ထသာ အဖွားကကးီကိုထခါ်ထသာ စကားလံုး။ grandmother

ဒေါထဘာင်သျှင် န မိခင်ဖခင်တို၏့ အထမ။ အဘာွး။ grandmother

ဒေါယကာ န ရဟန်းကလူထယာကျ်ားကိုထခါ်ထသာ စကား။ ဒေကာ။ man

ဒေါယကိာမ န ရဟန်းကလူမိန်းမကို ထခါ်ထသာစကားလံုး။ woman

ဒေါလာ န ထတာင်နှစခု်အကကားရှိနိမ့်ထသာ အရပ်။ none

စဉ်

စဉ်

အကန့်အသတအ်ပုိင်းအပခား၊အတိုင်းအတား စသညမ်ရှိသပဖင့် ။ ၂။အဆီးအတားမ့ဲ။ ၃။ ဆီးကန့်ပုိင်းပခားထေားထသာ အရာမရှိ
ထသာအားပဖင့်။ စဉ်

တစထ်ယာကထ်ယာက၏် အကျို းရရှိထရးအတကွ ်လှည့်ပတထ်သာနညး်ပဖင့် ဆကသ်ယွထ်ပးသ။ူ အလံရှူ း။ ၂။ တစထ်ယာကနှ်င့်တစ်
ထယာက ်ဆကသ်ယွထ်ပးသ။ူ ပဲွစား။ စဉ်

စဉ်

သထဘမင်္ဂာထုိေး(ငထရမ)။ လကခွ်ာ(ကသထပါငး်) ၊ ငါးအထပခာကစ်သညတ်ိ့ုကိုနုပ်နုပ်စဉ်းငပီးလျှင် ဆီများများပဖင့် ထကကမွထအာင်ချက်
ပပုတထ်ေားထသာ စားဖွယ။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မသကဆုိ်င်သထူတ ွလာ၍မရှုပ်ကကပါနှင့်၊ ထရာှင်ကကပါရာှးကကပါ၊ ဖယက်ကပါ'စသညပ်ဖင့် ထအာ်ဟစတ်ားဆီးထသာ အာထမဋိတစ်ကား။ စဉ်

မသကဆုိ်င်သထူတ ွလာ၍မရှုပ်ကကပါနှင့်၊ ထရာှင်ကကပါရာှးကကပါ၊ ဖယက်ကပါ'စသညပ်ဖင့် ထအာ်ဟစတ်ားဆီးထသာ အာထမဋိတစ်ကား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

မသကဆုိ်င်သထူတ ွလာ၍မရှုပ်ကကပါနှင့်၊ ထရာှင်ကကပါရာှးကကပါ၊ ဖယက်ကပါ'စသညပ်ဖင့် ထအာ်ဟစတ်ားဆီးထသာ အာထမဋိတစ်ကား။ စဉ်

မသကဆုိ်င်သထူတ ွလာ၍မရှုပ်ကကပါနှင့်၊ ထရာှင်ကကပါရာှးကကပါ၊ ဖယက်ကပါ'စသညပ်ဖင့် ထအာ်ဟစတ်ားဆီးထသာ အာထမဋိတစ်ကား။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

မသကဆုိ်င်သထူတ ွလာ၍မရှုပ်ကကပါနှင့်၊ ထရာှင်ကကပါရာှးကကပါ၊ ဖယက်ကပါ'စသညပ်ဖင့် ထအာ်ဟစတ်ားဆီးထသာ အာထမဋိတစ်ကား။ စဉ်

စဉ်

ပပန်လညထ်ပးဆပ်ရမည့် အထကကးများစာွရှိသည။် အထကကးထူေသည။် အထကကးလညပ်င်းဆုိကသ်ည။် ၂။မထကာင်းမှုကပံပုလုပ်ခ့ဲ
သည့်အတကွ ်မိမိထံေ၌ ထုိေမထကာင်းမှုက ံပပန်လညဆုိ်ကထ်ရာကသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ဒေါလာကကား န ထတာင်တန်းကို တစဖ်ကမှ်တစဖ်ကသ်ိုနိ့မ့်ထသာထနရာမှ ပဖတထ်ကျာ်၍ သာွးရာလမ်း။ road

ဒေါလီ၁ န ထရလှိုင်းပဖင့်တကသ်ပဖင့် ပဖူထဖွးထသာ ထိေပ်စန်ွးရှိသည့် လှိုင်းလံုး။ wave

ဒေါလီ၂ န လညဆဲွ်ပုတးီတစမ်ျို း။ chaplet

ဒေါလီ၃ န son

ဒေါသီ ကကဝိိ အငမဲထောဝရ။ အစွဲအငမဲ။ ငမဲပမံခုိင်ခ့ံစာွ။ ငမဲစွဲစာွ။ forever

ဒေါသျှင်မ န မိခင်ဖခင်တို၏့ အထမ။ အဘာွး။ grandmother

ဒေါဟတပူ် နဝိ အလွန်ကိုယပူ်ပပင်းထသာ ။ hot

ဒေါး န knife

ဒေါးခက် ကကိ ဒေါးကို သားထရပပား၊ ထကျာကစ်သညတ်င်ွ ဘယည်ာပပန်ခတ၍် ထသးွသည။် none

ဒေါးထချာင် န ဒေါးလကက်ိုင်ရုိးတင်ွ တပ်စရာအရင်းဖကပုိ်င်း။ အရုိးထဲေသိုဝ့င်သာွးထသာဒေါး၏ အစတိအ်ပုိင်း။ အမင်း။ ဓါးထဆာင်။

ဒေါးခီွး န ဒေါးရုိးအရင်းတင်ွထေည့်ထေားထသာအထခွး။ none

ဒေါးစာ န ဒေါးပဖင့်ခုတထ်ေစရ်ာတင်ွ ထွေကလ်ာထသာ သစစ်ထလး။ none

ဒေါးစာခံ ကကိ မိမိ၏ပထယာဂမပါထသာ အမှုတင်ွ သတူစပ်ါးအတကွ ်ဆုိးကျို းကို ကကားဝင်ခံရသည။် intermediate

ဒေါးစာချ ကကိ ဒေါးပဖင့်ခုတပ်ဖတသ်ည။် chop at

ဒေါးဆီးကျ န သုံး၍မရနုိင်သည့် အပဖစသ်ိုထ့ရာကထ်သာ ဒေါး။ ပန်းပဲဖုိတင်ွ ပပင်ရဖန်များလှ၍ မထကာင်းထတာ့သည့် ဒေါး။ bad knife

ဒေါးဆီးတင် ကကိ သကံို ပုိ၍မာထကျာထစရန် မီးဖုတ၍် ရရဲနီဲစဉ် ထရတင်ွရုတတ်ရကနှ်စသ်ည။် မီးထဆးသည။် ဓါးထဆးသည။် none

ဒေါးထဆာက် န ဒေါးတင်ွလကက်ိုင်ရန်တပ်ထေားထသာ သစသ်ားရုိး။ ဒေါးရုိး။

ဒေါးထေက် န dagger

ဒေါးထေင် န ဒေါးသာွး၏ ထနာကထ်ကကာထဒေါင်။ none

ဒေါးထနှာင့် န ဒေါးသာွး၏ ထနာကထ်ကကာထဒေါင်။ none

ကကိ ထပပာဆုိချက၊် လုပ်ထဆာင်ချကသ်ည ်ထိေခုိကပ်ျကစ်းီဆံုးရှံုးထစမှု မကင်းပဖစသ်ည။် none

ဒေါးပါးထသျှ န ပါးထသာ သားလီှးဒေါးတစမ်ျို း။ Meal-knife

ဒေါးပုိင်ကကးီ န စစသ်ကူကးီဌာနန္တရဘွဲတ့စခု်၏ အမည။် general

ဒေါးပျကဆုိ်း၁ ကကိ အသုံးမပပုပဲ ပစပ်ယထ်ေားသည။် repudiate

ဒေါးပျကဆုိ်း၂ န shelf

ဒေါးပပား ကကိ ဒေါးအသာွးတို၏့ အနား။ ဒေါး၏ ပပားချပ်ထသာအစတိအ်ပုိင်း။ blade

ဒေါးပပားသျှပ် ဒေါးအသာွးတို၏့ အနား။ ဒေါး၏ ပပားချပ်ထသာအစတိအ်ပုိင်း။ blade

ဒေါးပပက် န ဒေါးအသာွးတို၏့ အနား။ ဒေါး၏ ပပားချပ်ထသာအစတိအ်ပုိင်း။ blade

ဒေါးပပင်၁ န လကက်ိုင်ဒေါးရုိးမရှိထသာဒေါး။၂။ သုံးမရ၍ ပစပ်ယထ်ေားထသာဒေါး။ knife

ဒေါးပပင်၂ န Good-for-nothing

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) သား။ ၂။ ချစခ်င်ယယုစာွပဖင့်တင်စား၍ ထခါ်ထသာစကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခုတ၊်လီှး၊ပဖတ၊်ခဲွရန် အသာွးတစဖ်ကပ်ါထသာ သကံရိယိာ။(ထေား၊ ဓါးဟလုညး်ထရးကကသညက်ိုထတွ့ရသည်)။ စဉ်

စဉ်

hilt, handle of sword, 
knife. Etc စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

hilt, handle of sword, 
knife. Etc စဉ်

အသာွးထေကထ်သာ( ပမထသာအသာွးရှိထသာ)ဒေါး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဒေါးထနှာင့်မ
လွတ ်ဒေါးသာွး
မလွတ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အသုံးမပပုပဲ ပစပ်ယထ်ေားထသာဒေါး။ ၂။ (ဥပစာ) ယင်းကဲ့သိ့ု ပစပ်ယထ်ေားပခင်းခံရသ။ူ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) အသုံးမကျသ။ူ စဉ်
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ဒေါးပပင်၃ ကကိ repudiate

ဒေါးပပင်ဆုိး၁ ကကိ လူအသုံးမပပုပဲ၊ ဂရုမစိုကပဲ် ပစပ်ယထ်ေားသည။် repudiate

ဒေါးပပင်ဆုိး၂ န shelf

ကကိ repudiate

န shelf

ဒေါးပပတ၁် ကကိ ဒေါးလကန်က ်ထိေခုိကသ်ည။်ရနှသည။် ထိေရသှည။် nick

ဒေါးပပတ၂် န blade

ဒေါးပပန်အုံး န တစရ်ာသတီညး်တင်ွ နှစက်ကမ်ိထပမာကခု်တထ်သာ အန်ုး။ none

ဒေါးမ န သစက်ကးီဝါးကကးီတိုက့ို ခုတပ်ဖတခဲွ်စတိရ်ာတင်ွ အသုံးပပုထသာဒေါးကကးီ။ chopping knife

ဒေါးမကကးီ န သစက်ကးီဝါးကကးီတိုက့ို ခုတပ်ဖတခဲွ်စတိရ်ာတင်ွ အသုံးပပုထသာဒေါးကကးီ။ chopping knife

ဒေါးမရ န လကန်ကစ်သညတ်ိုပ့ဖင့် ငခိမ်းထပခာကက်ာ အကကမ်းပတမ်းပပုငပီး ပစည္း်များကိုလုယသူည။် heist

ဒေါးမဝါရစ် န အဖျားထကာကထ်ကာကရ်ှိထသာ ဒေါးတစမ်ျို း။ knife

ဒေါးမဦးစိုက် န ထဖါကပ်ပန်လဲွမှားပခင်းမရှိထသာ အပဖစ။် စင်စစ။်ဧကန်။ အမှန်။မုချ။ surely

ဒေါးထမာက် န ပပားထသာအရကွရ်ှိထသာ ဒေါးဦးခကျွေန်။ poniard

ဒေါးပမ န လကန်ကစ်သညတ်ိုပ့ဖင့် ငခိမ်းထပခာကက်ာ အကကမ်းပတမ်းပပုငပီး ပစည္း်များကိုလုယသူည။် heist

ဒေါးပမတိုက် ကကိ ယင်းသိုပ့စည္း်များကို လုယကသ်ည။် heist

ဒေါးထမျှာင် န တစစ်ုံတစခု်ကို ထုိေးစိုကရ်န်အတကွ ်ခါးတင်ွ ထဆာင်ယသူာွးလာထသာ အဖျားခကျွေန်ထသာဒေါး။ poniard

ဒေါးထရးပပ ကကိ ဒေါးကစားပံုကစားနညး် ၊ ထလ့ကျင့်ပံုထလ့ကျင့်တိုက့ို သင်ကကားပပသသည။် swordplay

ဒေါးရညှ် န မိမိကိုယက်ို ကာကယွရ်န်အတကွ ်ကိုင်ထဆာင်ထေားထသာ အလျားရညှထ်သာဒေါး။ sword

ဒေါးရညှခွ်တ် န မျကထ်စာင်းထုိေး။ထထောင့်ပဖတ။် canted

ဒေါးလွယ် န ဒေါးအမ်ိတင်ွထေည့်၍ ကကို းပဖင့်ကိုယတ်င်ွလွယထ်ေားထသာ ဒေါး။ sword

ဒေါးလွတ် န ဒေါးအမ်ိမပါပဲ အငမဲလကတ်င်ွ ကိုင်ထဆာင်ထေားထသာဒေါး။ sword

ဒေါးလမတ် န သုံးထတာင့်တစလ်မာခန ့ရ်ညှထ်သာဒေါး။ dagger

ဒေါးသ ကကိ ပ့ဲယွဲ ထ့နထသာဒေါးကို ပန်းပဲဖုိတင်ွ ပပန်လညပ်ပုပပင်သည။် none

ဒေါးသွီးထကျာက် န ဒေါးကိုထေကထ်အာင်ထသးွရထသာထကျာက။် whetstone

ဒေါးအမ်ိ န ဒေါးကို သင်ွးလျှို ထေည့်ထေားသည့်အရာ။ sheath

ဒိေ

ဒိေဌ ကကဝိိ ကိုယထ်တွ ၊့ မျကပ်မင်။ အထေင်အရာှး။ မျကထ်မှာက။် အထသအချာ။ အတအိကျ။ အမှန်အကန်။ nicety

ဒိေဌမျကပ်မင် ကကဝိိ မျကစ်ထိအာကတ်င်ွအထေင်အရာှးပမင်လျက။် nicety

ဒိေဌသိ ကကိ မိမိကိုယတ်ိုင်ကျ သသိည။် know

(ဥပစာ) အသုံးမပပုပဲ ပစပ်ယထ်ေားသည။် စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) အသုံးမပပုပဲ ပစပ်ယထ်ေားထသာဒေါး။ ၂။ယင်းသိ့ုပစပ်ယထ်ေားပခင်းကို ခံရသ။ူ စဉ်

ဒေါးပပင်ပျက်
ဆုိး၁ (ဥပစာ) အသုံးမကျ၊ အထလးမစိုကပဲ် ပစပ်ယထ်ေားပခင်းကိုခံရသည။် စဉ်

ဒေါးပပင်ပျက်
ဆုိး၂ (ဥပစာ) ယင်းကဲ့သိ့ု ပစပ်ယထ်ေားပခင်းကိုခံရသ။ူ စဉ်

စဉ်

အသာွးထေကထ်သာ(အသာွး ပမထသာ)ဒေါး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ဒိေဌိ န မှားထသာအပမင် ။ အထကကာင်းမ့ဲသကသ်ကယ်ုံကကညခ်ျက။် ၂။ အယအူဆ။ ယုံကကညခ်ျက။် ၃။ မှားထသာ အယကူိုယထူသာသ။ူ misunderstand

ဒိေနံဒိေနံ ကကဝိိ တစထ်နင့ပီးလျှင် တစထ်န။့ တစထ်နမ့ပပတ။် ထနစဉ်ရကဆ်က။် everyday

ဒိေပပင်၁ န ညညီာပပန ့ပ်ပူးထသာ ထပမအပပင်။ ground

ဒိေပပင်၂ သမ် ဆုိခ့ဲငပီးထသာအရာမှ အပခားတစပ်ါး။ ထုိေပ့ပင်။ ထုိေမှတစပ်ါး။ထုိေထ့နာက။် next

ဒိေအပပင် သမ် ဆုိခ့ဲငပီးထသာအရာမှ အပခားတစပ်ါး။ ထုိေပ့ပင်။ ထုိေမှတစပ်ါး။ထုိေထ့နာက။် next

ဒီေဇ န နှစမ်ကတာခဲွရှိထသာ ကာလ။ occasion

ဒီေဇသရ န အာ၊ဤ၊ဦ၊ဧ၊ဩ။ none

ဒီေဇင်ဘာ န အဂမင်္ဂလိပ်တစဆ်ယ့်နှစလ်တင်ွ ထနာကဆံု်းလပဖစထ်သာ လ၏ အမည။် December

ဒီေဒေါရီ ကကိ အချန်ိကာလထနှာင်းထနှးသည။် အချန်ိကာလ ကကာထညာင်းထစသည။် ကကာထအာင်အချန်ိကို ဆဲွထေားသည။် delay

ဒီေထရဒီေထရ ကကိ delay

ဒုေ

ဒုေ၁ န အထုေ၊ အပမင့် အထစာကပ်မာဏ။ အထုေအထေညပ်မာဏ။

ဒုေ၂ န မထပခမငံ ကန ့လ်န ့ထ်ပပာဆုိထသာ စကား။ မထပပမပပစထ်သာစကား။ မထပပမပပစထ်သာအမူအရာ။ ၂။ မထပပမပပစ ်ထပပာဆုိပပုမူသ။ူ volume

ဒုေ၃ ကကိ ဘထုပပာဆုိသည။် ဆန ့က်ျင်ဘကထ်ပပာသည။် impugn

ဒုေကဋ်ု န နှစထ်ေပ်သကမင်္ဂန်း။ တစိဝီရတိတ်င်ွပါဝင်ထသာသကမင်္ဂန်းကကးီ။ robes

ဒုေကျ ကကိ မထပခမငံ ဆန ့က်ျင်စာွထပပာဆုိ ထလ့ရှိသည ်။ဖီဆန်ထပပာဆုိသည။် impugn

ဒုေကကည့်ကကည့် ကကိ မထကျနပ်၍ ထစာ်ကားရန်ထထောင်လုိထသာ အမူအရာနှင့်ကကည့်သည။် see

ဒုေခံ ကကိ မထပခမငံ ဆန ့က်ျင်စာွထပပာဆုိ ထလ့ရှိသည ်။ဖီဆန်ထပပာဆုိသည။် impugn

ဒုေစရုိက် န ကိုယပ်ဖင့်ပပုလုပ် ထသာမထကာင်းထသာအကျင့်။ crime

ဒုေဇန န အမျို းယတုထ်သာသ။ူ evildoer

ဒုေတယိ နဝိ နှစခု်ထပမာကပ်ဖစထ်သာ။ second

ဒုေတက် ကကိ bank up

ဒုေနန ့ထ်ဒေး ကကိ ကာွလှမ်းသည။် ထဝးသည။်၂။အများကကးီရှိသည။် many

ဒုေထပပာ ကကိ မထချမငံထပပာသည။် ဖီဆန်သည။် ဘထုပပာသည။် impugn

ဒုေမဂမင်္ဂလာ န ထသထရး၊ နာထရးကစိ။္ undertaking

ဒုေသလီ န သလီမရှိထသာသ။ူ evildoer

ဒူေထုိေးတမ်း န none

ဒူေနာ န ပဲွလ့ျက၊် ထရနံဟိုနှ့င့် ထရာထနှာထေားထသာ ထလှထထေးရသည့် ပစည္း်။ none

ဒူေလာ န အဆစအ်မျကတ်ိုက့ိုကခဲ်ထသာ ထယာကျ်ားတို၏့ ထရာဂါ။ gout

ဒူေလာပါဒေရက် န ဒူေလာထရာဂါ။ gout

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစတစနှင့် အချန်ိကာလကို ကန်ုဆံုးထစသည။် ကာလကကာထအာင် အချန်ိကိုဆဲွထေားသည။်ရညှပ်မင့်ထစသည။် ထနှာင့်ထနှးဖင့်န့ဲွ
ထစသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(အကကမ်ိကကမ်ိထေပ်ဆင့်သပဖင့်) အထုေထူေလာသည။် ထုေတကသ်ည။် အစအုပံုပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

နှစဖ်ကနှ်စသ်င်းခဲွငပီးအလျင်ထုိေးသနူှုတက် ဒူေဒူေဟ၍ူ အဆကမ်ပပတဆုိ်ကာ တစဖ်ကလူ်ကို လုိက၍် ပုတရ်ထသာ ဒူေးထုိေးတမ်းကစား
နညး်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ဒူေဟဟူူ န ထမာင်းတးီခတ၍် ပမညထ်သာ အသ။ံ clang

ဒူေဟတဲိုက် ကကိ none

ဒူေး၁ န ထပခထထောကနှ်င့် ထပါင်ကကားရှိ အဆစဒူ်ေးဆစ။် knee

ဒူေး၂ ကကိ drive off

ဒူေးထခါင်း န ဒူေးဆစအ်ထေကဖ်က။် ပုဆစ။် knee

ကကဝိိ အားအင်ချနဲိ၍့ ကိုယက်ိုမထိေန်းနုိင်ပဲ ယမ်ိးယိုင်ထုိေးလျက။် လှုပ်နဲလ့ျက။် totter

ဒူေးခကျွေတ် ကကိ ဒူေးဆစလဲွ်ထချာ်သာွးသည။် break knee joint

ဒူေးဆစ် န ဒူေးထခါင်း။ ဒူေးဝန်း။ ပုဆစ။် knee

ဒူေးဆစသ်ီ ကကိ none

ဒူေးတိုက် ကကိ give in

ကကိ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရင်းရင်းနီှးနီှး စညး်ထဝးညှိနှိုင်းတိုင်ပင်သည။် confer

ဒူေးတန်ု ကကိ အလွန်ထိေတလ်န ့တ်န်ုလှုပ်သည။် a bundle of nerves

ဒူေးတပ်ု ကကိ kneel

ဒူေးထထောက် ကကိ kneel

ကကိ bizarre

ကကဝိိ bizarre

ကကဝိိ bizarre

ဒူေးဒူေး ကကိ drive off

ကကဝိိ ဦးထခါင်းကို ထအာကသ်ို ့ထစာကထုိ်ေးထေားငပီး တင်ပါးကို အထပါ်သို ့ပမှင့်တင်ထေားလျက။် none

ကကိ kneel

ဒူေးယား န ပုဆုိး။ လံုချည။် sarong

ဒူေးရမ်း၁ န durian

ဒူေးရမ်း၂ ကကိ ဒူေးဆစထ်ရာင်ရမ်းသည။် ထဖာထရာင်သည။် (of body)be swollen

ဒူေးရမ်း၃ န ဒူေးဆစထ်ရာင်ရမ်းထသာ အနာ။ none

ထဒေ

ထဒေ၁ နစ ထပပာဆဲစကားကို ညန်ွပပထသာ စကား။ အနီး၌ရှိသည့် သကရ်ှိသကမ့ဲ်တိုက့ို ညန်ွပပထသာ စကားလံုး။ it

ထဒေ၂ န ဒီေ။ ဤ၊ သည။် it

ထဒေ၃ နဝိ ညန်ွပပရာအနီးအနား၌ ရှိထသာ။ here

ထဒေ၄ န here

ထဒေထခါက် န စညး် မိမိနှင့်ပတသ်ကသ်မျှကို ထိေပါးပုတခ်တလ်ာထသာ် မခံမရပ်နုိင်ပဖစလ်ာသည့်မခံချင်စတိ၊် နာကျညး်ထသာစတိပ်ဖင့်။ indignation

စဉ်

မသကဆုိ်င်သထူတ ွလာ၍မရှုပ်ကကပါနှင့်၊ ထရာှင်ကကပါရာှးကကပါ၊ ဖယက်ကပါ'စသညပ်ဖင့် ထအာ်ဟစတ်ားဆီးထသာ အာထမဋိတစ်ကား။ စဉ်

စဉ်

မလုိလားမနှစသ်က၍် အတင်ွးမှအပပင်သိ့ု ထွေကထ်စသည။် ထမာင်းထုေတသ်ည။် (ဒူေးဟဆုို၍ နှင်ထုေတသ်ည်)။ စဉ်

စဉ်

ဒူေးခတထ်ပါင်
ခတ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ထပခထထောကတ်င်ွ)ဒူေးဆစတ်င်ွ အားအင်ကန်ုခန်း၍ မသာွးနုိင်မလာနုိင်ပဖစသ်ည။် စဉ်

(ဥပစာ) အရှံုးထပးလကထ်ပမာကသ်ည။် ထအာကည်ံ့ခံသည။် စဉ်

ဒူေးတိုကထ်ဆွး
ထနွး စဉ်

စဉ်

ဒူေးဆစက်ို ထခွ၍ထုိေင်သည။် ပုဆစတ်ပ်ုသည။် ၂။ (ဥပစာ) အရှံုးထပးသည။် စဉ်

ဒူေးကို ကကမ်းပပင်၊ ထပမပပင်စသညတ်င်ွ ထထောကထ်ေားသည။် ၂။ (ဥပစာ) အရှံုးထပးသည။် စဉ်

ဒူေးထထောင်ထပါင်
ကား (အထနအထုိေင်) မကျစမ်လစ ်။ ကိုးရုိးကားရား။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ဒူေးထထောင်ထပါင်
ထပါ် (အထနအထုိေင်) မကျစမ်လစ ်။ ကိုးရုိးကားရား။ စဉ်

ဒူေးထထောင်ထပါင်
ပပ (အထနအထုိေင်) မကျစမ်လစ ်။ ကိုးရုိးကားရား။ စဉ်

မလုိလားမနှစသ်က၍် အတင်ွးမှအပပင်သိ့ု ထွေကထ်စသည။် ထမာင်းထုေတသ်ည။် (ဒူေးဟဆုို၍ နှင်ထုေတသ်ည်)။ စဉ်

ဒူေးထပါင်
ထဆာက၁် စဉ်

ဒူေးထပါက်
ထဆာက၂် (ဥပစာ)ထပခဖဝါးထအာကတ်ငွ ်ကျို းနံွခံလာရသည။် စဉ်

စဉ်

အခံွတင်ွ အဆူးကျကဲျထဲပါကသ်ည့် ဒူေးရင်းသးီနှင့်တထူသာ အသးီသးီသည့်အပင်တစမ်ျို း။'ဒူေးရင်းဩဇာ'ဟ၍ူလညး်ထခါ်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဒီေမှာဟု) ညန်ွပပထသာစကား။ စဉ်

စဉ်



.

ထဒေချင့် န there

ထဒေစာွ၁ နစ အနီး၌ရှိသည့် သကရ်ှိသကမ့ဲ်တိုက့ို ညန်ွပပထသာ စကားလံုး။ it

ထဒေစာွ၂ န ဒီေထကာင်ထလး။ that boy

ထဒေစာွထသျှ န ဒီေထကာင်ထလး။ that boy

ထဒေဇာ ဝိ likewise

ထဒေနိ့ န ဒီေကထန။့ ယထန။့ ယခုထန။့ today

ထဒေနန ့ထ်ဒေ န မနီးလွန်းမထဝးလွန်းထသာ အရပ်ထဒေသကို ထပပာထသာ စကားလံုး။ ၂။ မလှမ်းမကမ်းထသာ အရပ်ထဒေသ။ district

ထဒေပုိင် ဝိ ထရးှရဦှးတညအ်ပ်ထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်၊ ဝတ္ု၊ အရာ၊တိုက့ိုပပထသာ စကားလံုး။ဤကဲ့သို ့။ likewise

ထဒေပုိင်စာွ န likewise

ကကဝိိ muck around

ထဒေရက် န ဒီေကထန။့ ယထန။့ ယခုထန။့ today

ထဒေဝဓမ္မ န ဟရိဩိတ္တ ပ္ပရကှပ်ခင်း၊ ထိေတလ်န ့ပ်ခင်းဟထူသာ တရားနှစပ်ါး။ none

ထဒေဝါထဒေ န none

ထဒေဝါလီကျ ကကိ ဆင်းရမဲွဲထတသည။် ၂။ လူမဲွအပဖစသ်တမှ်တခံ်ရသည။် indigent

ထဒေဝီ၁ န မိဖုရား။ queen consort

ထဒေဝီ၂ န ရခုိင်လံုချညအ်မျို းအမညတ်စခု်။ ၂။ ပန်းတစမ်ျို း။ flower

ထဒေဝန်ကကးီ န စစဖ်ကဆုိ်င်ရာကာကယွထ်ရးဝန်ကကးီ။ minister

ထဒေဝန်နပါတ် န ဘဏ္ဍာထရးဝန်ကကးီ။ treasurer

ထဒေသ န district

ထဒေသခံ န မူလကပင် ဆုိင်ရာအရပ်တင်ွထနထုိေင်လာသ။ူ resident

ထဒေသစတိ် န နယထ်ပမထဒေသတစခု်၏ အစတိအ်ပုိင်း။ apart

ထဒေသစွဲ န မိမိ၏ ထနရပ်ထဒေသကိုစွဲလမ်းပခင်း။ fixity

ထဒေသနာ န none

န အပခားတစပ်ါးပါးထသာ အရပ်တင်ွသုံးနှုန်းထပပာဆုိထသာ သးီပခားဘာသာစကား။န language

ထဒေသူ န အနီးအနားရှိ လူကိုညန်ွပပထသာ စကားလံုး။ ဤလူ။ that man

ထဒေသန္တရ န တစပ်ါးထသာအရပ်။ အရပ်တစပ်ါး။ district

န အရပ်ရပ်ထဒေသနှင့်ဆုိင်ထသာ အကကားအပမင်။ အသပိညာ။ knowledge

န district

န တစခု်ခုထသာအရပ်ထဒေသနှင့်သာ သကဆုိ်င်ထသာအပ်ုချုပ်ထရး။ the civil service

ထဒ့ေဆီ ဝိ arrive

အရာဝတ္ု တစစ်ုံတစရ်ာကို အမညမ်ထဖာ်ထုေတပဲ် ကိုင်ပပ၊ ထုိေးပပ၊ ညန်ွပပလုိရာ၌ သုံးထသာစကားလံုး။(ထုိေချင့်၊ ထဒေချင့်၊ ထထွေချင့်၊ 
သညဟ်ာ၊ ဟိုဟာ၊ထုိေဟာ) စသည့်အသုံးရှိသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထရးှရဦှးတညအ်ပ်ထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်၊ ဝတ္ု ၊ အရာ၊တိ့ုကိုပပထသာ စကားလံုး။(ဒီေလုိ၊ဤလုိ၊ ဤကဲ့သိ့ု ၊ ဤနညး်တ ူစသညပ်ဖင့်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထရးှရဦှးတညအ်ပ်ထသာ အရာဝတ္ု (ထဒေပုိင်စာွ- ဤကဲ့သိ့ုထသာ ဥစာ္) စသညတ်ိ့ုကို ညန်ွပပထသာ စကားလံုး။ စဉ်

ထဒေ
ထယာင်ထယာင် 
ထထွေ
ထယာင်ထယာင်

မညသ်ိ့ုလုပ်ကိုင်ထဆာင်ရကွရ်မညက်ိုထဝခဲွမရပဖစလ်ျက။် ၂။ တစစ်ုံတစရ်ာကို စွဲစိုကတ်ညတ်ံ့စာွမလုပ်ကိုင်ပဲ။ အတညမ်ကျပဲ။ 
ထရာထယာင်လျက။် ၃။ ဟိုထယာင်ထယာင်သညထ်ယာင်ထယာင်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထကကာင်းအရာကို သူ့ဟာမမှန်၊ ငါ့ဟာမှန်ဟစုကားနုိင်လု၍ ထပပာကကရာတင်ွ မှန်ကန်ထသာသကူ'ထဒေဝါထဒေ' 
(ငါထပပာထရဝါ၊ ငါ့စကားမမှန်လား)ဟ ုမိမိစကားကို မိမိဟတုမှ်န်ထကကာင်း ထထောက်ခံ၍ ထပပာထသာ စကား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အရပ်၊ ထနရာ(ပါ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပမတစ်ာွဘရုားထဟာကကားထတာ်မူထသာ တရားထတာ်။ ၂။ သတု္တန်ထဒေသနာ။ ဝိနညး်ထဒေသနာ။ ၃။ အဘဓိမ္မာထဒေသနာဟ ုသုံးမျို းပပား
သည။် စဉ်

ထဒေသယိ
ထဝါဟာရ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထဒေသန္တရဗဟု
သတု စဉ်

ထဒေသန္တရ
ထဝါဟာရ (မ) န-ထဒေသန္တရထဝါဟာရ- ရှု စဉ်

ထဒေသန္တရ
အပ်ုချုပ်ထရး စဉ်

ဆုိကထ်ရာကပ်ခင်း၊ ထရးှရဦှးတညအ်ပ်ထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်၊ဝတ္ု ၊ အရာစသညတ်ိ့ုကို ပပထသာစကားလံုး။ (ဤရပ်၊ ဤရာွ၊ ဤထဒေသသိ့ု) စဉ်
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ထဒေါ

ထဒေါ န ထပမ၊ စဉ့်စသညပ်ဖင့် ပပုလုပ်ထသာထရအိုးကကးီ။ stoop

ထဒေါကပါ ကကိ ပပင်းထေန်စာွလှုပ်ရာှးထသာ ဟန်ပန်အမူအရာရှိသည။် bearing

ထဒေါကကးီ၁ န ထပမ၊ စဉ့်စသညပ်ဖင့် ပပုလုပ်ထသာထရအိုးကကးီ။၂။ ထရထလှာင်အိုးကကးီ။ ၃။ အိုးစရညး်ကကးီ။ stoop

ထဒေါကကးီ၂ ကကဝိိ အမျကထ်ဒေါသ ပပင်းစာွထွေကလ်ျက။် fury

ကကဝိိ အမျကထ်ဒေါသ ပပင်းစာွထွေကလ်ျက။် fury

ထဒေါစိ့ ကကိ စတိသ်ထဘာချင်း ကိုကည်သီည။် နှစဦ်းနှစပ်ါးကကညပ်ဖူနှစသ်ကက်ကသည။်ထကျနပ်သည။် satisfy

ထဒေါတင်း ကကိ ထသးွကကးီသည။် မာနကကးီသည။် သတူစပ်ါးကို အဖကမ်တန်သလုိ လုပ်သည။် arrogate

ထဒေါထွေက် ကကိ အမျကထွ်ေကသ်ည။် ထဒေါကန်သည။် စတိဆုိ်းသည။် ထဒေါထေသည။် take umbrage

ကကဝိိ ထဒေါသအမျကပ်ပင်းစာွထွေကလ်ျက။် fury

ထဒေါနန ့ထ်မာနန ့၂် ကကိ ဇဲွလံုလ့ပဖင့် ခွန်အားစိုကထု်ေတလ်ျက။် ၂။ အလုပ်တစခု်ကို စွဲစွဲငမဲငမဲ အားမထလျာ့ပဲ လုပ်ထဆာင်ထသာအားပဖင့်။ strained

ထဒေါပုန်ထေ ကကိ အမျကပ်ပင်းစာွထွေကသ်ည။် စတိဆုိ်းသည။် ထဒေါကန်သည။် take umbrage

ထဒေါဘာလာ န ထဆးဖကဝ်င်ထသာ သကကားတစမ်ျို း။ sugar

ထဒေါမား န ထပမ၊ စဉ့်စသညပ်ဖင့် ပပုလုပ်ထသာထရအိုးကကးီ။၂။ ထရထလှာင်အိုးကကးီ။ ၃။ အိုးစရညး်ကကးီ။ stoop

ထဒေါမားကရား ကကိ အမျကထွ်ေကသ်ည။် ထဒေါကန်သည။် စတိဆုိ်းသည။် ထဒေါထေသည။် take umbrage

ထဒေါယား န ပုဆုိး။ လံုချည။် sarong

ထဒေါရထမာရ ကကဝိိ စတိအ်ားကိုယပ်ါ အားထုေတလ်ျက။်ဇဲွလံုလ့ပဖင့် ခွန်အားစိုကထု်ေတလ်ျက။် strained

ကကဝိိ strained

ကကဝိိ ထဒေါသမာန တကက်ကစာွပဖင့်။ fury

ကကဝိိ အလုပ်တစခု်ကို စွဲစွဲငမဲငမဲ အားမထလျာ့ပဲ အင်အားစိုကထု်ေတလ်ျက။် strained

ထဒေါလံုး၁ န ထပမ၊ စဉ့်စသညတ်ိုပ့ဖင့် ပပုလုပ်ထသာ မျကနှ်ာဝကျဉ်းထသာ ထရထလှာင်အိုးကကးီ။ stoop

ထဒေါလံုး၂ န  စက္က ူကို မျကနှ်ာဝကျဉ်းကျဉ်းပဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ မီးပံုပျ။ံ balloon

ထဒေါသ န စတိဆုိ်းပခင်း၊ အမျကထွ်ေကပ်ခင်း။ umbrage

ထဒေါသကကးီ ကကိ ပပင်းထေန်ထသာ အမျကထွ်ေကသ်ည။် take umbrage

ထဒေါသခဲ န angry man

ထဒေါသထွေက် ကကိ မာန်ပါ စတိဆုိ်းသည။် take umbrage

ထဒေါသပဖစ် ကကိ ထဒေါသထွေကသ်ည။် take umbrage

ထဒေါသထရာက် ကကိ စတိဆုိ်းသည။် မာန်ပါသည။် take umbrage

ထဒေါသဝှန် နဝိ extra bile

ထဒေါဟဲ ကကိ none

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထဒေါကကးီမာန်
ကကးီ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထဒေါနန့်ထမာ
နန့်၁ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

ထဒေါထရာထမာ
ထရာ

ခွန်အားစိုကထု်ေတသ်ညပ်ဖစ၍်။ ၂။ကကို းစားထဆာင်ရကွထ်သာအားပဖင့်။ ၃။ တစစ်ုံတစရ်ာကို စွဲစွဲငမဲငမဲမထလျာ့ထသာစတိပ်ဖင့် 
အားထုေတလ်ျက။် စဉ်

ထဒေါထရာကထ်မာ
ထရာက၁် စဉ်

ထဒေါထရာကထ်မာ
ထရာက၂် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ)အမျကက်ကးီထသာသ။ူ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လွန်ကထဲသာ (အမျကထ်ဒေါသ။)။ စဉ်

မသကဆုိ်င်သထူတ ွလာ၍မရှုပ်ကကပါနှင့်၊ ထရာှင်ကကပါရာှးကကပါ၊ ဖယက်ကပါ'စသညပ်ဖင့် ထအာ်ဟစတ်ားဆီးထသာ အာထမဋိတစ်ကား။ စဉ်
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ထဒေါဟန်ုထေ ကကိ ထမာကက်ကားမာန် တင်းထသာအသင်ွ ထပါ်လျက။် rudeness

ထဒေါ်ထဒေါ့ န အထမ၏အစမ်ကို ထခါ်ထသာ စကားလံုး။ aunt

ထဒေါ်လာခွက် န လည၌်ဝတဆ်င်ထေားထသာ ထရမကကို းတိုတ့င်ွတပ်ဆင်ထေားထသာ ထရမဒေဂမင်္ဂါး။ coil

ဒေက်

ဒေက၁် န စာတိုက။် post office

ဒေက၂် န ဆင်ယင်ဝတစ်ားစရာ အဝတအ်ထေည။် တန်ဆာပလာ။ ornament

ဒေကက်နဲ ကကဝိိ

ဒေကက်ရင်နီ န စာတိုကမှ်ူး။ post master

ဒေကက်ျ န none

ဒေကထ်ခါင်း န စာတိုကတ်င်ွ စာထေည့်ထသာစာပံုး။ mailbox

ဒေကထ်ဂါင်း န stamp

ဒေကစ်ာ န စာတိုကမှ်ပုိထ့ပးထသာ စာ။ letter

ဒေကစ်န်ွ န flag

ဒေကတ်င် န ဆရာဝန်။ ဆရာဝန်ဘွဲ ။့ doctor

ဒေကတ်န ့ဆ်ာ န ဆင်ယင်ဝတစ်ား၍ ပျသံန်းနုိင်ထသာ တန်ဆာပလာ။ ornament

ဒေကပံု်း န စာတိုကတ်င်ွ စာထေည့်ထသာစာပံုး။ mailbox

ဒေကပ်ျာတာ န စာပုိလု့လင်။ ၂။ ထစတမန်။ အခုိင်းအထစ။ postman

ဒေကဖိ်တ် န စာတိုက။် post office

ဒေကရ်ဒေကက်ျ ကကဝိိ

ဒေကရံု်း န စာတိုက။် post office

ဒေကသ်မ န စာပုိလု့လင်။ ၂။ ထစတမန်။ အခုိင်းအထစ။ postman

ဒေကအ်တိ် န စာထပးပုိထ့သာ စာအတိ။် envelope

ဒေင်

ဒေင်မရာ န နွားပျို ထပါကထ်လး။

ဒေင်သန် န ခွန်အားဗလထကာင်းသ။ူ ကကးီပမင့်ဝငဖိုးသ။ူ strong man

ဒေင်သန်ကကးီ၁ န ခွန်အားဗလထကာင်းသ။ူထတာင့်တင်းသန်မာသ။ူ ကကးီပမင့်ဝငဖိုးသ။ူ strong man

ဒေင်သန်ကကးီ၂ နဝိ ခွန်အားဗလထကာင်းထသာ။ ထတာင့်တင်းသန်မာထသာ။ ထွေားကျို င်းထသာ။ ကကးီမားဝငဖိုးထသာ။ strong

ဒေင့်ကျို း န လယက်ိုင်း၊ လမ်းထဘးစသညတ်ိုတ့င်ွ ထပါကထ်လ့ရှိသည့် ပန်းအဝါထရာင်ပွင့်ထသာ ချုံပင်ငယတ်စမ်ျို း။ ဒေန ့က်ကျွေပဲင်။ none

န ရခုိင်ကစားခုန်စားနညး် တစမ်ျို း။ none

ဒေင့်ထပပာင်၁ နဝိ အသကအ်ရယွမ်ကကးီလွန်း၊ မငယလွ်န်း၊ အလယအ်လတပ်ဖစထ်သာ။ middle

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အကကွက်ျကျအချကက်ျကျ လျင်ပမန်ဖျတလ်တစ်ာွ (ထပပာဆုိသည်)။ စဉ်

စဉ်

လယထ်ပမ ၆ဧကရှိရာတင်ွ တစဧ်ကမပပည့်၍ ထနာကပုိ်သည့် တစထ်နရာရာက (တစဧ်က) ထုေတ၍်ထပးရသည၏် အပဖစ။် စဉ်

စဉ်

(ထချာစာ၊ ထပပစာစသညတ်ိ့ုတင်ွ ကပ်ရန် အခွန်တန်ဖုိးသတမှ်တထ်ေားထသာ) တဆိံပ်ထခါင်း။ စဉ်

စဉ်

အဝတက်ို တခွံန်ရညှက်ဲ့သိ့ု (အလံကဲ့သိ့ု) လမင့်ထူေထေားထသာ အရာ။ ၂။ အဝတက်ို(အလံကဲ့သိ့ု) လမင့်ထေထူေားထသာ တခွံန်ရညှ။်
(ယင်းကို ရခုိင်က'ဒေကစ်န်ွရမင့်ထရ' ဟဆုိုကကသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစထ်န့လုပ်တာကို တစထ်န့မျှတစာွ စားထသာကထ်လာကရံု်။ ၂။ အလုပ်ကို မထရးွချယပဲ် ဇဲွလံုလပဖင့် ပဖစသ်လုိ လုပ်ကက ံစားထသာက်
လျက။် ၃။လကလု်ပ်လကစ်ား။

worker earning a bare 
living စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဒေင့်ဒေလဲခုန်
တမ်း စဉ်

စဉ်



.

ဒေင့်ထပပာင်၂ န လူပျို လူရယွထ်ရာကထ်သာသ။ူ လူလားထပမာကထ်သာ သ။ူ juvenile

ဒေင့်ထပပာင်ကကးီ န အမ်ိထထောင်ပပုပခင်း မရှိထသးထသာ ထယာကျ်ား။ လူပျို ကကးီ။ spinster

ဒေင့်ထပပာင်ထသျှ န အရယွထ်ရာကခ်ါနီး ထယာကျ်ားထလး။ teenager

ဒေင်းတရင်းဒေင်း န သားထရကကကထ်သာ စညက်ို တးီခတထ်သာအသ။ံ fizzle

ဒေင်းတတု် န ဖံွင့ဖိုးထသာ ကိုယခ်န္ဓာရှိထသာသ။ူ ခွန်အားဗလကကးီထသာ သ။ူ strong man

ဒေင်းတတုက်ကးီ နဝိ ဖံွင့ဖိုးသည့် ကိုယခ်န္ဓာထေက ်ပုိမုိပပည့်ဝန်းထသာ။ fat

ဒုိေက်

ဒုိေကက်ထရာ န ပမစထ်ရစးီရာ ထမျာပါးထနထသာ အမှိုကသ်ရုိကအ်စ။ု wrack

ဒုိေကဝ်င် ကကဝိိ ကန်ိးထသ။ ဧကန်။ မုချ။ ကျန်ိးထသ။ တထေစခ်ျ။ surely

ဒုိေင်

ဒုိေင်၁ န headman

ဒုိေင်၂ န ဒေန်၊ သတ္ုစသညတ်ိုပ့ဖင့်ပပုလုပ်ထေားထသာ ထစာကတ်မ်ိ၍ အဝပပန ့က်ျယထ်သာ ချကပ်ပုတစ်ရာ အိုး။ ဒေယအ်ိုး။ cookware

ဒုိေင်ကင်း န အလွန်ပကထ်သာ ဒေယအ်ိုး။ pan

ဒုိေင်ခံ၁ ကကိ take

ဒုိေင်းခံ၂ ကကိ take

ဒုိေင်စိုက် ကကဝိိ အငမဲမပပတ။် အစဉ်အငမဲ။ ထောဝစဉ်။ ထောဝရ။ forever

ဒုိေင်ထစာက် န ဒေန်၊ သတ္ုတိုပ့ဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ မတထ်စာကသ်ည့် ဒုိေင်တစမ်ျို း။ shield

ဒုိေင်ပပားကကးီ န ပကထ်သာဒေယအ်ိုး။ pan

ဒုိေင်ပပန ့် န ပကထ်သာဒေယအ်ိုး။ pan

ဒုိေင်မှူး န စပါး၊ ဆန်၊ တစစ်ုံတစခု်ထရာင်းဝယရ်ာ ပင်မဌာနချုပ်၏အကကးီအက။ဲ headman

ဒုိေင်လူကကးီ န ကစားခုန်စားပဲွများကိုစညး်ကမ်းချကအ်ရ ဆံုးပဖတထ်ပးရန် ထရးွချယတ်င်ထပမှာကထ်ေားထသာ လူကကးီ။ referee

ဒုိေင်အိုး န ဒေန် ၊ သတ္ုစသညတ်ိုပ့ဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ ထစာကတ်မ်ိ၍ အဝပပန ့က်ျယထ်သာ ချကပ်ပုတစ်ရာ အိုး။ ဒေယအ်ိုး။ cookware

ဒုိေင်း န shield

ဒုိေင်းကနဲ ကကဝိိ briskly

ဒုိေင်းကျီ န barnyard

ဒုိေင်းကျကီန် န lake

ဒုိေင်းစင် န အထပါ်၌ ဝန်ပစည္း်များတင်ထေားရန် ကျပ်ခုိးစင်ကဲ့သိုပ့ပုလုပ်ထေားထသာ စင်ကထလး။ crow’s-nest

ဒုိေင်းတတ် န ဒုိေင်းအရာ၌ လိမ္မာကကျွေမ်းကျင်ထသာသ။ူ ၂။ ဒုိေင်းတတလူ်မျို း။ ၃။ ဒုိေင်းနကလူ်မျို း။ race

ဒုိေင်းနက် န race

ထဒေါက်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစခု်ခုထသာ ထလာင်းတမ်းကစားရာတင်ွ အထလျာ်အစားကို တာဝန်ယသူ။ူ ၂။ ပဲွပပင်တစခု်ခုကို လုပ်ထဆာင်ရာ၌ ကကးီကကပ်
လုပ်ထဆာင်သ။ူ ၃။အထရာင်းအဝယပ်ပုလုပ်ရာ၌ ဌာနချုပ်။(အဝယဒုိ်ေင်၊ အထရာင်းဒုိေင်၊ ဖဲဒုိေင်၊ ကျင်ဒုိေင် စသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစခု်ခုထသာထလာင်တမ်းစားဝုိင်၏ အထလျာ်အစားကို တစဦ်းတညး်တာဝန်ယလုူပ်ထဆာင်သည။် ၂။ ကန်ုဝန်ပစည္း်များကို တစ်
ဦးတစထ်ယာကတ်ညး် ကကးီမှူးထရာင်းချသည။် စဉ်

(ဥပစာ)တစဦ်းတစထ်ယာက ်တညး်တာဝန်ယလုူပ်ထဆာင်သည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သပံပားကို အဝုိင်းခံုးလုပ်၍ ထဆးသတုင်ပီးလကက်ိုင်တပ်ထေားထသာ 'ကာ'တစမ်ျို း။ စဉ်

မဆုိင်းမတ ွဖျတဖ်ျတလ်တလ်တ်(ထပပာဆုိသည။်) စဉ်

ရခုိင်ဘရုင်မင်းလကထ်ေကက် စပါးများသိုထလှာင်ရန် ထဆာကလု်ပ်ထေားထသာ (ကျီ) အထဆာကအ်အုံ။ ၂။ ယင်းသိ့ု အထဆာကအ်အုံ
ထဆာကလု်ပ်ထေားထသာ ထနရာ။ စဉ်

ရခုိင်ဘရုင်မင်းလကထ်ေကက် ထပမာကဦ်းငမိုအ့ထနာကဖ်က်(ထချာင်းတစဖ်က်)တင်ွ တးူထဖာ်ပပုလုပ်ထေားခဲ့ထသာ ကန်ကကးီ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

(လူမျို း) ရခုိင်ပပညန်ယအ်တင်ွး၌ ထနထုိေင်လျကရ်ှိထနထသာ တိုင်းရင်းသားလူမျို း။(ရခုိင်မင်းလကထ်ေကက် ဒုိေင်းနကလူ်မျို းတိ့ုအား 
ဒုိေင်းသညထ်တာ်အပဖစအ်မှုထေမ်းထစလျက၊် ဒုိေင်းနကထ်ငွအခွန်ထတာ်အစိ့ု ဖ့ဲွထေားခ့ဲသည။်) စဉ်



.

ထဒေါက၁် န power

ထဒေါက၂် န ဖိအားဝန်ထလးကို ပင့်မထထောကက်န်ထေားထသာ သစသ်ားအထချာင်းတ။ံ stick

ထဒေါကက်နဲ ကကဝိိ ရုတတ်ရက၊် ချကခ်ျင်း၊ လျင်ပမန်ဖျတလ်တစ်ာွ။ quickly

ထဒေါကခု်န် ကကိ ထပခတစဖ်ကက်ို ထပမှာကင်ပီးထနာကတ်စဖ်ကပ်ဖင့် ခုန်ဆွခုန်ဆွသာွးသည။် jump

ကကဝိိ ထပခတစဖ်ကက်ို ထပမှာကင်ပီးထနာကတ်စဖ်ကပ်ဖင့် ခုန်ဆွခုန်ဆွသာွးသည။် jump

ထဒေါကခ်ျာ န ရထသမ့ျားထဆာင်းထသာ ဦးထုေပ်တစမ်ျို း။ none

ထဒေါကမ်ဟိ ကကိ power

ထဒေါကလ်န်း န tray

ထဒေါကသ်လား န metal

ထဒေါင်

ထဒေါင်၁ ကကိ အဆင့်အတန်းပမင့်သည။် ထကာင်းသည။် standard

ထဒေါင်၂ န အပမင့်။ အထစာက။် height

ကကဝိိ ကိုယအ်ပမင့်။အရပ်အထမာင်း။ ထဒေါက။် အချို းအစား။ height

ကကဝိိ ဘာပဲပဖစပ်ဖစ။် ပဖစလုိ်ရာပဖစပ်ါထစ။ whatever

ထဒေါင်ခဲ ကကိ ဆံုးမရ ခဲယဉ်ှးသည။် ဆုိနုိင်ခကသ်ည။် can say

ထဒေါင်ခံ ကကိ မထပခမငံဆန ့က်ျင်စာွ ထပပာထလ့ရှိသည။် ဖီဆန်သည။် opposite

ထဒေါင်ချာရုိက် ကကိ complicated

န သာွးရလာရခကထ်သာလမ်း။ မညမီညတွထ်သာ လမ်း၊ ထပမအပပင်။ ground

ထဒေါင်တင် ကကိ ထလးညှို က့ိုထလး၏ချကသ်ိုအ့ထရာကဆဲွ်တင်သည။် pull

ထဒေါင်တင်လမဲ ကကိ ယမ်ိးယိုင်လှုပ်ခါသည။် ၂။ ထလးကိုပစရ်န် ချန်ိရယွသ်ည။် targeting

ထဒေါင်တိုက၁် ကကိ ထလးညှို က့ိုထလး၏ချကသ်ိုအ့ထရာကဆဲွ်တင်သည။် pull

ထဒေါင်တိုက၂် ကကိ တိုကရုိ်ကဆ်န ့က်ျင်သည။် ၂။ မထပခမငံ ကန ့လ်န ့ထ်ပပာဆုိသည။် opposite

ထဒေါင်ဒေမာ န စပါးစပံုုရန်အတကွထ်ပမကကးီထပါ်တင်ွ ရကထ်ေားထသာ ကကမ်းပပင်။ ground

ထဒေါင်ထဒေါင်မာ နဝိ ခုိင်မာကျစလ်စထ်သာ။ ၂။ ထတာင့်တင်းထသာ။ firmed

ကကိ ထကာင်းသည။် အဆင့်အတန်းမီှသည။် standard

နဝိ ပပင်းစာွစးူရထှသာ အသရံှိထသာ။ penetrating

န ပပင်းစာွစးူရထှသာအသ။ံ penetrating

ထဒေါင့်ကျဉ် န အဆိပ်ပပင်းထသာ ပုရကွက်ကးီတစမ်ျို း။ pismire

ထဒေါင့်ချရားသးီ န သခွားသးီအငယစ်ား တစမ်ျို း။ cucumber

ထဒေါင့်တဲ န တနွ ့၍်တနွ ့၍်သာွးတတထ်သာ ပုိးထကာင်တစမ်ျို း။ worm

(ထဆး) အခုိး။ အစမ်ွးသတ္ိတ။ (ထေကပ်မကစ်းူရမှှုအာနိသင်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထဒေါကခု်န်
ထဒေါကခု်န် စဉ်

စဉ်

(ထဆး) အစမ်ွး။သတ္ိတ။ အခုိး။ အာနိသင်။ ထေကပ်မကစ်းူရမှှုမရှိပဖစသ်ည။် စဉ်

(ထေမင်းစားရာ၌အသုံးပပုထသာ) အထပခတပ်ထေားထသာ ဗန်းကကးီ။ စဉ်

ပဖူထသာအထရာင်ရှိထသာ သတ္တ တစမ်ျို း။ (လကဝ်တလ်ကစ်ားပပုလုပ်၍ အသုံးပပုနုိင်သည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထဒေါင်ထကာင်း
ထကာငး စဉ်

ထဒေါင်ကျကျပပာ
းကျကျ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ဘယလုိ်လုပ်ရမှန်းစတိထ်ဝခဲွမရထအာင်ပဖစသ်ည။် စတိတ်င်ွ အထနှာင့်အယကှပ်ဖစသ်ည။် ၂။ ဟိုလုပ်ရမညလ်ား၊ ဒီေလုပ်ရမညလ်ား
အမှုများရှုပ်ရှုပ်ထထွေးထနသည။် ၃။ မငငိမ်မသကပ်ဖစသ်ည။် စဉ်

ထဒေါင်တထလာင်
ထမါင်တထလာင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထဒေါင်ထဒေါင်
ပမည၁် စဉ်

ထဒေါင်ထဒေါင်
ပမည၂် စဉ်

ထဒေါင်ထဒေါင်
ပမည၃် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ထဒေါင့်ဇနာ န herring

ထဒေါင့်တို န အရပ်ပုထသာ သ။ူ dwarfish man

ထဒေါင်း န အငမီးတင်ွ မျကလံု်းပံုများပါ၍ ဦးစန်ွးရှိထသာ ငှကမ်ျို း။ ဉထဒေါင်းငှက။် peacock

ကကိ ချာချာလညသ်ည။် မူးထနာကသ်ည။် daze

ထဒေါင်းစာဖတ် န bird

ကကဝိိ bizarre

ထဒေါင်းဒီေ န အလျားအနံ တိုထတာင်းထသာ အဝတအ်ထေည။် cloth

ထဒေါင်းထပပာက် န ဒီေထချာင်းကမ်းစပ်များတင်ွ ဟိုခုန်သညခု်န် ခုန်လမားကျကစ်ားထနတတထ်သာ ငါးငယတ်စမ်ျို း။ ငါးဖျ။ံ ငါးထတာင်ထမမး။ fish

န none

ထဒေါင်းပပန်သတ် ကကဝိိ ကစဉ့်ကရ။ဲဖရုိဖရ။ဲအစအီစဉ်မကျ ပပန ့က်ျလဲျက။် scattered

ထဒေါင်းရန် န ထမွးပပာထရာင်တင်ွ အပဖူကကွပ်ါထသာသန်ိးစန်ွတစမ်ျို း။ kite

န none

ဒေတ်

ဒေတရုိ်က် ကကဝိိ မသယွမ်ဝုိကပဲ်။ တည့်တည့်။ ကကားခံတဆင့်မရှိပဲ။ တိုကရုိ်က။် direct

ဒေတရုိ်ကက်ျ ကကဝိိ ဒိေဌမျကထ်မှာက။် မျကပ်မင်။ ကိုယထ်တွ ။့ အထေင်အရာှး။ ဧကန်အမှန်။ အထသအချာ။ အတအိကျ။ အတအိလင်း။ nicety

ဒိေတ်

ဒိေတ် န ကကျွေ၊ဲ နွား၊ တရိစ္ဆာန်များအအူတင်ွး၌ ထနထသာ ပုိးထကာင်တစမ်ျို း။ Dung-beetle

ဒိေတက်ိုက် ကကိ murrain

ဒိေတပ်င်း န လံုးဝနားမကကားသ။ူ ၂။ထခါ်မထူေးပဲပမုံစစိလုိပ်ထနသ။ူ deaf

ဒုေက်

ဒုေက် န နှစခု်အထပါင်း။ double

ဒုေကရာကရ န အလွန်တရာပပုနုိင်ခဲ၊ ကျင့်နုိင်ခဲထသာ ပါရမီ။ facilities

ဒုေက္က န် န ထဈးဆုိင်။ shop

ဒုေက္ခ န ပင်ပန်းဆင်းရမဲှု၊ နာကျင်ပခင်း။ဆင်းရငဲငိုပငင်မှု ။ trouble

ဒုေက္ခထေည့် ကကိ ဆင်းရငဲငိုပငင်ထအာင် လုပ်သည။် harm

ဒုေက္ခပီး ကကိ ဆင်းရငဲငိုပငင်ထအာင် လုပ်သည။် harm

ဒုေက္ခမီး ကကိ none

ဒုေက္ခများ ကကိ ဆင်းရငဲငိုပငင်သည။် bothers

ဒုေက္ခထရာက် ကကိ ပင်ပန်းဆင်းရပဲခင်းသို ့ထရာကသ်ည။် torment

ဒုေက္ခရာှ ကကိ ဆင်းရပဲင်ပန်းသည့်အပဖစသ်ို ့ထရာကထ်အာင်ပပုလုပ်သည။် incommode

ငါးသထလာကထ်ေကန်ညး်နညး်ငယ၍်(ငါးသထလာကမ်ျို းနွယဝ်င်) ငါးတစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထဒေါင်း
ကထတာက် စဉ်

ဦးထခါင်းတင်ွ အထမာကက်ဲ့သိ့ုထထောင်ထသာအထမမးရှိငပီး နီထသာဖင်အထမမးရှိထသာ ငှကတ်စမ်ျို း။(ထဒေါင်းစာဖတ၊် ဖင်နီထသျှ၊ ထရာှက်
ပလီစသညပ်ဖင့်လညး် ထခါ်ကကထသးသည။်) စဉ်

ထဒေါင်းတ
ထလာင်း ထမာင်း
တထလာင်း

ကိုးရုိးကားရား။ သပ်သပ်ရပ်ရပ်မရှိပဲ ။ ၂။ ဆံပင်၊ အဝတစ်သညအ်စန်ွးအငမိတမ်သပ်ရပ်ပဲ ပဖစလ်ျက။် ၃။ အသာွးအလာမ
ရပ်တညနုိ်င်ပဲ ယမ်ိးယိုင်လှုပ်န့ဲလျက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထဒေါင်းထပပာက်
ထကခုန်တမ်း

ထပခနှစဖ်ကက်ိုဆန့်၍ ထုိေင်ငပီး၊ လကန်စဖ်ကက်ို တင်ပါးအနီးတင်ွထေားကာ ထထောင်လျက။်ခုန်ဆွခုန်ဆွထရှ့သိ့ုတိုး၍ ကစားထသာ 
နညး်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထဒေါင်းလန်း 
(မ) န-ထဒေါင်းလန်း-ရှု စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ကကျွေ၊ဲနွားများကို 'ဒိေတ်'မညထ်သာ ပုိးထကာင်ကိုက၍် ထရာဂါပဖစသ်ည။် (ယင်းပုိးကိုက၍် ထရာဂါပဖစ်လျှင် ထချးတပပုတပ်ပုတနှ်င့် 
ပိန်ကပ်ထနတတသ်ည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထလာဘ၊ ထဒေါသ၊ ထမာဟ၊ ဇာတ၊ိ ဇရာ၊ မရဏာ၊ ထသာက၊ ပရထိဒေဝ၊ ဒုေက္ခ၊ ထဒေါမနဿ၊ ဉပါယသတညး်ဟ၏ူထသာ တစဆ်ယ့်တစ်
သးီထသာ မီး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ဒုေက္ခသခု န ဆင်းရခဲျမ်းသာမှုအနညး်နညး်အဖံုဖံု။ painstaking

ဒုေက္ခသည် န ဆင်းရပဲင်ပန်းပခင်းသိုထ့ရာကထ်နထသာသ။ူ needy man

ဒုေက္ိခတ န အိုမင်းမစမ်ွးရှိသ။ူ ကိုယအ်ဂမင်္ဂါချို တ့ဲ့သစူသည။်၂။ ပစည္း်ဥစာ္မပပည့်မစုံဆင်းရပဲင်ပန်းထသာ ဒုေက္ခသည။် invalid

ဒုေဂ္ဂတိ န မသထူတာ်တို၏့လားရာဂတပိဖစထ်သာ အပါယထ်လးဘုံ။ the four nether worlds

န အနညး်ငယ။် နညး်ထသာအထရအတကွ ်ပမာဏ။ မများပခင်း။ စိုးစဉ်း။ few

ဒုေတ္တ ာ န အစမ်ိးတင်ွ အပပာထရာင်ထရာရှိငပီး ထဆးထဖာ်စပ်ရာ၊ အဂ္ဂရတိထုိ်ေးရာစသညတ်ိုတ့င်ွ အသုံးပပုရသည့် ပစည္း်တစမ်ျို း။ none

ကကဝိိ Work-sky

န yobbo

န ရခုိင်တို၏့ လံုချညအ်မညတ်စမ်ျို း။ sarong

ဒုေတပ်ယွိန ့် န ငါးရာှထသာ ပလုိင်းတစမ်ျို း၏ အမည။် bucket

ဒုေတရုိ်က် ကကိ နား၌မခံသာထအာင်ပဖစသ်ည။် none

ဒုေပ္ပါ န vat

ဒုေဿထစတီ န ဘရုားအထလာင်းထတာ်ထတာထွေကခ်ါစ၌ ဝတ၍်ပါလာထသာ အဝတက်ိုတညထ်သာထစတ။ီ none

ဒုေဿမာ န fish

ဒုေတသ်မုီတသ်ီ ကကဝိိ forbear

ဒုေတသ်တ် န shred

ကကဝိိ ဟိုမကျ၊ သညမ်ကျ ၊ ဟိုမထရာကသ်ညမ်ထရာကပ်ဖစလ်ျက။် ၂။ အဆင်မထပပပပစပ်ခင်းမရှိပဲ။ စထကာစက။

ဒုေဗ္ိဘကန္တရကပ် န အစာငတမွ်တ၍် ပျကစ်းီထသာထဘး။ famine

ဒေဏ်

ဒေဏ် န punishment

ဒေဏက်ကးီ ကကိ ခုတရ်ာထေစရ်ာများသည။် ၂။ထရာဂါသညး်သည။် wounds

ဒေဏက်ကးီဝင် ကကိ အလွန်ဖိစးီနိှပ်စကထ်သာ ထရာဂါကျထရာကသ်ည။်၂။ ပူပင်ထသာကထရာကသ်ည။် worry

ဒေဏထ်ကက ကကိ ရရှိထသာ ထိေခုိကဒ်ေဏရ်ာတိုထ့ပျာကက်င်းသည။် relief

ဒေဏခံ် ကကိ အပပစတ်စစ်ုံတစရ်ာကျူးလွန်မိသည့်အတကွ ်အကကးီအကတဲိုက့ ဥပထဒေအရထပးထသာဒေဏက်ို ခံယရူသည။် take one’s medicine

ဒေဏခ်တ၁် ကကိ ဒေဏထ်ပးသည။် အပပစထ်ပးသည။် punish

ဒေဏခ်တ၂် ကကိ ဒေဏထ်ပးသည။် ၂။ တစစ်ုံတစရ်ာထသာအပပစအ်တကွ ်ကကမ်ိစသညပ်ဖင့်ရုိကနှ်ကသ်ည။် punish

ဒေဏခ်ျက် န ထိေခုိကရုိ်ကနှ်က၊် ပစခ်တခံ်ရ၍ ပဖစထ်ပါ်ထသာအနာရာ။ wound

ဒေဏငီွ် န တစစ်ုံတစရ်ာထသာ ပပစမ်ှုအတကွ ်အကကးီအကတဲိုက့ ချမှတလုိ်ကသ်ည့်အတိုင်းထပးထဆာင်ရထသာထငွ။ mulct

ဒေဏတ်ပ် ကကိ အပပစတ်စစ်ုံတစရ်ာအတကွဒ်ေဏထ်ငွထပးထဆာင်ထစသည။် mulct

ဒေဏထိ်ေ ကကိ အပပစထ်ပးခံရသည။် ၂။ အပပစထ်ရာကသ်ည။် punish

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဒုေတထ်ကဒုေတ်
ထက စဉ်

စဉ်

ဒုေတထုိ်ေးဖာ
ထေမ်း၁

တစစ်ုံတစရ်ာကို စွဲစိုကတ်ညတ်ံ့၍မလုပ်ကိုင်ပဲ။ ထရာထယာင်လျက။် ၃။ ထယာင်လညလ်ည။် ၄။ ထပခမဦးတည့်ရာ သာွးလာ
လှည့်လညလ်ျက။် စဉ်

ဒုေတထုိ်ေးဖာ
ထေမ်း၂ (ဥပစာ) အလုပ်အကိုင် မညမ်ညရ်ရမရှိသ။ူ ၂။ စတိထ်နာကက်ိုယပ်ါ ၊ရပ်တညရ်ာမရှိ လှည့်လညသ်ာွးလာထနသ။ူ စဉ်

ဒုေတထုိ်ေးပဖတ်
ဒေထယာ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပုပျပ်၍ အလယပုိ်င်းဝုိကထ်ေားထသာ တရူယိာစညတ်စမ်ျို း။(ဒုေတတ်ပံဖင့် နှစဖ်ကတ်းီခတရ်သည။်) စဉ်

စဉ်

ငါးငနုပ်။(ရခုိင်က ငါးငနုပ်ကို 'သိုင်းကတတု်'တိ့ုထေကန်ညး်နညး်ကကးီလျှင် 'ဗရကဲား'၊ တိ့ုထေကက်ကးီ၍ အထပခာကပ်ပုလုပ်ထေား
လျှင် 'ငါးဒေမုန်ထပခာက်'၊ ဗမာက'အာဖဲထပခာက်'ဟထုခါ်သည။်) စဉ်

အပင်အပန်းအဆင်းအရတဲိ့ုကိုပဓာနမထေားပဲ ကကကံကခံံလျက။် အကကမ်းပတမ်း အပင်အပန်းတိ့ုကို ခံနုိင်ရညရ်ှိလျက။် အထပအထတ 
အပင်အပန်းခံနုိင်သညပ်ဖစ၍်။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

(ဥပစာ) ထကာင်းမွန်ထသသပ်ပခင်းမရှိထသာ ၊ နှစသ်ကဖွ်ယမ်ရှိထသာ အပဖစ။် အစတုပ်လုပ်။ ၂။ ထကာင်းမွန်ထသသပ်ပခင်းမရှိ
သည၏် အပဖစ။် စဉ်

ဒုေတသ်တက်ိုင်း
တင်

be betwixt and between, 
be neither here nor 
there စဉ်

စဉ်

ကျထရာကထ်သာ ထဘးအန္တရာယ။် ၂။ ကျူးလွန်မိထသာထကကာင့် စညး်ကမ်းအရထပးထသာအပပစက်ို ခံယရူပခင်း။ (ကကို းဒေဏ၊် 
ကကမ်ိဒေဏ၊် ထထောင်ဒေဏ၊် ထငွဒေဏ၊် ထသဒေဏစ်သည်)။ (အပူဒေဏ၊် အထအးဒေဏ၊် အလုပ်ဒေဏ ်စသညလ်ညး်ရှိသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ဒေဏန်ာ န ထိေခုိကပွ်န်းပ့ဲမှုတိုထ့ကကာင့် ပဖစထ်ပါ်ထသာအနာ။ wound

ဒေဏပိ်၁ ကကိ ထလးလံထသာ ဝန်ပစည္း်တစခု်ခုကို ထေမ်းခ့ဲ၍ ပဖစထ်စ၊ အဖိခံရ၍ ပဖစထ်စ ဒေဏပ်ဖစသ်ည။်

ဒေဏပိ်၂ ကကိ exhaust

ဒေဏပီ်း ကကိ အပပစထ်ပးဆံုးမသည။် punish

ဒေဏဖီ် ကကိ အနာထရာဂါ၊ ထဘးအန္တရာယမ်ျားတစတစကျထရာကလ်ာသည။် ထဘးအန္တရာယစ်သညဖိ်စးီနိှပ်စကသ်ည။် bring

ဒေဏဖီ်း န မထကာင်းမှုထကကာင့်ပဖစထ်ပါ်ထသာ အကျို းသကထ်ရာကမ်ှု။ ထဘးဒေဏ။် disease

ဒေဏရ်ာ န ထိေခုိကရုိ်ကနှ်က၊် ပစခ်တခံ်ရ၍ ပဖစထ်ပါ်ထသာအနာရာ။ wound

ဒေဏရ်ာကျ န none

ဒေဏရ်ာစ၁ီ န ခုတထ်ေစ၊် ထိေခုိက၊် ပစခ်တ၊် ရုိကနှ်ကပ်ခင်းခံရထသာ ဒေဏရ်ာဒေဏခ်ျကမ်ျား။ wound

ဒေဏရ်ာစ၂ီ ကကိ ရုိကနှ်ကခံ်ရထသာ ဒေဏရ်ာဒေဏခ်ျကတ်ိုပ့ဖင့် ပပည့်ထနသည။် wounds

န ထိေခုိကရုိ်ကနှ်က၊် ပစခ်တခံ်ရ၍ ပဖစထ်ပါ်ထသာအနာရာ။ wound

ဒေဏရ်ာနာ န ထိေခုိကမ်ှုဒေဏရ်ာထကကာင့်ပဖစထ်ပါ်ထသာအနာ။ wound

ဒေဏထ်ရဝ ကကိ wounds

ဒေဏရုိ်က် ကကိ ကကမ်ိဒေဏ၊် ထငွဒေဏထ်ပးခံထစသည။် mulct

ဒေဏထ်ရာက် ကကိ အပပစထ်ပးခံရသည။် ၂။ အပပစထ်ရာကသ်ည။် punish

ဒေဏသ်ီ ကကိ အနာထရာဂါ ဒေဏရ်ာဒေဏခ်ျကတ်ို ့အခုိးအထငွက့င်းထပျာကသ်ည။်၂။ တိုးထနထသာအနာထရာဂါ ညံ့သာွးသည။် relief

ဒေဏသ်င့် ကကိ အပပစတ်စစ်ုံတစရ်ာထရာကသ်ည။် punish

ဒေဏသ်တ၁် ကကိ ဒေဏထ်ပးသည။် ၂။ တစစ်ုံတစရ်ာထသာအပပစအ်တကွ ်ကကမ်ိစသညပ်ဖင့်ရုိကနှ်ကသ်ည။် amerce

ဒေဏသ်တ၂် ကကိ incommode

ဒေဏသ်တ၃် ကကဝိိ inflict punishment

ဒေန်

ဒေန် န ပဖုထသာအထရာင်ရှိထသာ သတ္ုတစမ်ျို း။ aluminum

ဒေန်ခံ န အမ်ိပခံထဲေတင်ွ လူနားထနထုိေင်စရာပပုလုပ်ထေားထသာ ကပ်ွပျစစ်င်။ divan

ဒေန်တရုိကက်ျ ကကဝိိ ဒိေဌမျကထ်မှာက။် မျကပ်မင်။ ကိုယထ်တွ ။့ အထေင်အရာှး။ ဧကန်အမှန်။ အထသအချာ။ အတအိကျ။ အတအိလင်း။ nicety

ဒေန်နိ န ယထနမှ့စ၍ ငါးရကထ်ပမာကထ်သာ ထန။့ none

ဒေန်အိုး န ဒေန်သတ္ုပဖင့်လုပ်ထေားထသာ အိုး။ cookware

ဒေန ့် န ကလုားပဲ စသညတ်ိုက့ို ထကကမွထအာင်ချကပ်ပုတထ်ေားထသာအရာ။၂။ထကကမွထအာင် ကကို ချကထ်ေားထသာ ငါး၊ ဟင်းလျာတစမ်ျို း။ none

ဒေန ့ထ်ကျာ် န မုန်ညကက်ို ပဲဝါပခမ်းစသညက်ပ်၍ ထကကာ်ထေားထသာ စားဖွယ။် none

ဒေန ့နီ်စိ့ န အပင်ငယ၍် အထတာင့်လုိကသ်းီငပီး အခံွအပပာထရာင်ရှိထသာ အသားနီသည့်ပဲထစတ့စမ်ျို း။ peanut

ဒေန ့ဒ်ေလွန် န horseradish tree

စဉ်

suffer as a result of 
hard and prolonged work စဉ်

(ဥပစာ) အကကမ်းပတမ်းအလုပ်ကို ကကာရညှစ်ာွလုပ်ကိုင်ရ၍ ပင်ပန်းနွမ်းနယသ်ည။် ပင်ပန်းညှို းထရာ်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဒေဏရ်ာရ၍ နာကျညး်ထနထသာ သားရတဲရိစ္ဆာန်ကဲ့သိ့ု)ရန်မူတတထ်သာသ။ူ ၂။ ဓါး၊ တတု ်၊ ထသနပ်စထသာ ဏရ်ာကျခံထသာ 
သားရတဲရိစိ္ဆာန် ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဒေဏရ်ာဒေဏခ်ျ
က် စဉ်

စဉ်

အရုိက၊် အပုတ၊် အညဉ်ှးအဆဲ၊ အထထောင်းအထုေ ခံရဖန်များသည။် ၂။ယင်းဒေဏရ်ာတိ့ုထကကာင့် ထနမထိေထုိေင်မသာပဖစင်ပီး ထရာဂါ
ထရာကသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အမျို းမျို းထသာ ညဉ်ှးဆဲပခင်းပဖင့် (နညး်ပဖင့်) မကကးီပွား မချမ်းသာနုိင်ထအာင်ထနှာင့်ယကှသ်ည။် ဒုေက္ခထပးသည။် နိှပ်စကသ်ည။် စဉ်

မထိေန်းနုိင်မသမ်ိးနုိင်ထအာင် အလွန်ဆုိးဝါးထသာ ကကျွေ၊ဲ နွားစသညတ်ိ့ုကို အင်အားနညး်ပါးထအာင် အစာထရစာမထပးပဲထေားပခင်း၊ ထပခ
လကစ်သညတ်ိ့ုကို ချညထ်နှာင်ထေားပခင်းစသညပ်ဖင့် ညဉ်ှးဆဲပခင်းအမျို းမျို းကို ပပုထသာအားပဖင့် ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အပွင့်ပဖူ၍ သးီထတာင့်ရညှနှ်င့်အရကွက်ို ဟင်းချကစ်ားရထသာ အပင်တစမ်ျို း။(ဒေန့်သလွန် ဟလုညး်ထခါ်သည။်) စဉ်
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ဒေန ့သ်လွန် horseradish tree

ဒေန်း၁ န မစင်ထပကျသံညက်ို ရွံရာှသည့်အထနပဖင့် ဒေန်းဟဆုိုထသာ စကား။ none

ဒေန်း၂ န none

ဒေန်းချတိ် ကကိ none

ကကဝိိ မပုိမထလျာ့။ မပုိမလုိ။ အညအီမျှ။ equal

ဒေန်းထစာင် န အနံထသး၍ အလျားတိုထသာ ဂွမ်းထစာင်အညံ့စားတစမ်ျို း။ type of blanket

ဒေန်းဒေန်း၁ ကကိ none

ဒေန်းဒေန်း၂ န ယင်းသိုဆုိ့ကကထသာ စကားလံုး။ none

ဒိေန်နင်း န none

ဒိေန်နင်း ဒိေန်နင်း ကကိ အမိက ဒိေန်နင်း ဒိေန်နင်း ဆုိ၍ ခထလးငယအ်ားလကထ်ပခစသညက်ို ခုန်ဆွခုန်ဆွ လှုပ်ရာှးပပုလုပ်ထစသည။် none

ဒိေမ်းထခါင်းပစ် ကကိ fight

ဒံုေ

ဒံုေ၁ န cup

ဒံုေ၂ န အထစာကန်ကထ်သာ ထရအိုင်။ ၂။ ထချာက။်ကမ်းပါးထစာက။် scarp

ဒံုေ၃ န ထပပးပဲွငပိုင်ပဲွတိုတ့င်ွ ထနာကဆံု်းထအာင်ပမင်မှုရယရူာ တာဝင်ထနရာ။ ပန်းတိုင်။ goal

ဒံုေ၄ နဝိ lough

ဒံုေကျာ န တင်ွးထနဂဏန်းထကာင် အလတစ်ားတစမ်ျို း။ crab

ဒံုေထစာက် န  အထစာကန်ကထ်သာ ပမစက်မ်းပါးအရပ်။ ၂။ အထစာကန်ကထ်သာ ထရအိုင်။ pond

ဒံုေဇာ န တင်ွးထနဂဏန်းထကာင် အလတစ်ားတစမ်ျို း။ crab

ဒံုေမင်း န စညအ်မျို းအစားဝင် တရူယိာတစမ်ျို း။ vat

ဒံုေအိုင် န နကရ်ှိုင်းထသာ အိုင်ဝှမ်း။ lough

ဒံုေး၁ န ammo

ဒံုေး၂ နဝိ quick

ဒုေန်းကျည် န လျင်ပမန်၍ ပစထ်ပါကဖ်ျကဆီ်းနုိင်ထသာ လကန်ကတ်စမ်ျို း။ rocket

ဒံုေးကကမ်း န အကကမ်းပတမ်းကပပရထသာ အကတစမ်ျို း။ dance

ဒံုေးပခင်း န song

ဒံုေးတိုက် ကကိ ဘန်ုးကကးီအထလာင်းထကာင်ကို ထလာင်တိုကထ်ပါ်သိုတ့င်၍ ဒံုေးဟထုခါ် ထသာ ယမ်းမီးကျညး်ပဖင့် ပစလ်မတသ်ငဂိုဟသ်ည။် none

ဒံုေးပဲွ န ဘန်ုးကကးီအထလာင်းကို ဒံုေးပဖင့် မီးရှို ရ့ထသာ ပဲွ။ ဘန်ုးကကးီသငဂိုဟပဲွ်။ none

ဒံုေးယမ်ိး န dance

အပွင့်ပဖူ၍ သးီထတာင့်ရညှနှ်င့်အရကွက်ို ဟင်းချကစ်ားရထသာ အပင်တစမ်ျို း။(ဒေန့်သလွန် ဟလုညး်ထခါ်သည။်) စဉ်

စဉ်

ရကသ်ားအလုိကအ်ညန့်ွစိုကထုိ်ေးရထသာအပင်။ ၂။ အရကွ၊် အညန့်ွကို လကသ်ညး်၊ ထပခသညး်အနီဆုိးရာတင်ွ သုံးထလ့ရှိထသာ 
အပင်။(ဓါး၊လံှပပတရှ်ရာ၌ ညကစ်ာွကကတိင်ပီးလျှင် ပပတရ်ထှသာထနရာတင်ွ အုံငပီး ပတတ်းီစညး်ထေားပါက များမကကာခင် 
ထပျာကက်င်းသာွးပါသည။်) စဉ်

မစင်ထပကျထံသာသအူား ထပပာင်ထလှာင်ထသာအထနပဖင့် (ရွံရာှသည့်အထနပဖင့်) ဒေန်းချတိဟ်ဆုိုကကသည။် စဉ်

ဒေန်းစိ့ လက်
စိ့ စဉ်

စဉ်

မစင်ထပကျသံညပ်ဖစထ်စ၊ နင်းမိသညပ်ဖစထ်စ ပမင်ထသာသတူိ့ုက(ရွံရာှသည့်အထနပဖင့်) ဒေန်းဒေန်းဟဆုိုကကသည။် စဉ်

စဉ်

သားငယသ်မီးငယ်(ကထလး) စသညတ်ိ့ုကို လကထ်ပခလှုပ်ရာှးမှုပပုရန်(ခုန်ဆွခုန်ဆပွပုလုပ်ရန်)အတက်ွ အဓိက ဒိေန်နင်းဟ ုဆုိ
ထပး၍ ခန္ဓာကိုယက်ိုလှုပ်ရာှးထစထသာ စကား။ စဉ်

စဉ်

ကကျွေ၊ဲနွား၊ ဆိတစ်သညတ်ိ့ုသည ်အထဝးကထနငပီး တစထ်ကာင်နှင့်တစထ်ကာင် ဦးထခါင်းချင်းရုိက၍် ခတက်ကသည။် ထဝ့ှကကသည။် ကကျွေ၊ဲ 
နွားစသညတ်ိ့ုအထဝးကထပခစန်ုထပါကင်ပီး တစထ်ကာင်နှင့်တစထ်ကာင်ဦးထခါင်း ချင်းရုိကက်ကသည။် န ယင်းသိ့ုဦးထခါင်းချင်းရုိကသ်ည်
ကို ထပပာထသာ စကားလံုး။ စဉ်

မတထ်စာကထ်သာ ခွက။်(ထေမင်းထေည့်ထသာ )စထလာင်း။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

အထစာကအ်လွန်နကထ်သာ ။ နကရ်ှိုင်းထသာ(ထရအိုင်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ယမ်းမီးထလာင်ပခင်း၏ တန်ွးကန်အားထကကာင့် အထဝးသိ့ုပဖစထ်စ၊ အပမင့်သိ့ုပဖစထ်စ ထွေကသ်ာွးထသာ တစဖ်ကပိ်တက်ျည။် 
(ကကို းတန်းပဖင့်လညး်ထကာင်း၊ ဘးီတပ်၍လညး်ထကာင်းမီးရှ့ို၍ လွတရ်သည့် ဒံုေးအမျို းအစားတိ့ုတင်ွ ကကို တင်ဒံုေး၊ ကင်တိုက်(ဂင်
ဒုိေက်)ဒံုေး ၊ စကဘ်းီတင်ဒံုေး စသညပ်ဖင့်ရှိကကသည။်) စဉ်

(ဒုေန်းစိုင်းသကဲ့သိ့ု) တန်ွးအားပဖင့် အလျင်အပမန်ထပပးသာွးနုိင်ထသာ။ ကကမ်းတမ်းသထတာ(ယမ်းမီးကျညး်တစမ်ျို း)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

သခံျပ်ကဲ့သိ့ု သဆုိီရထသာသခီျင်းတစမ်ျို း။ ၂။ ဘန်ုးကကးီပျဒံုံေးပဲွတင်ွ ဘန်ုးကကးီအထလာင်းကို ယမ်းမီးကျညမ်ျားပဖင့် မီးရှ့ိုပစလ်မတ်
ရာတင်ွ သဆုိီရထသာ သခီျင်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဘန်ုးကကးီပျပဲွံ။ (ဒံုေးပဲွ)တင်ွ ကပပရထသာ ယမ်ိးအက။ စဉ်
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ဒံုေးရွဲ ့ န song

ဒံုေးသးီ၁ န none

ဒံုေးသးီ၂ နဝိ quick

ဒံုေးအက န dance

ဒုေန်

ဒုေန်နာ န ကတ္တ ရာထစး။ coal tar

ဒုေန်နာလမ်း န ကတ္တ ရာထစးပဖင့် ခင်းထေားထသာလမ်း။ ကတ္တ ရာလမ်း။ tarry

ဒုေန ့ဇ်နာ န herring

ဒုေန ့တ်ဲ န ထကာကပဲ်သးီနံှတိုက့ိုဖျကဆီ်းတတထ်သာ ခူတစမ်ျို း။ none

ဒုေန ့ဒုိ်ေ န ပုထသာအရပ်ရှိထသာသ။ူ dwarfish man

ဒုေန်း၁ န none

ဒုေန်း၂ န အမျို းယတုထ်သာသ။ူ evildoer

ဒုေန်းကနဲ ကကဝိိ ရုတတ်ရက၊် လျင်ပမန်စာွ။ quickly

ဒုေန်းကရုိင်း ကကိ အထပပးအလမားအလျင်အပမန်သာွးသည။် run

ဒုေန်းကလုား၁ န စညတ်းီခတထ်သာ သဘင်သည။် ဒုေန်းကလုားလူမျို း။ timpanist

ဒုေန်းကလုား၂ န စညတ်းီခတ၍် ထတာင်းစားထလ့ရှိထသာသ။ူ timpanist

ဒုေန်းကလုား၃ န none

ဒုေန်းစည် န ဒုေန္ဒ ဘမိညထ်သာ လကခ်တစ်ညက်ကးီ တရူယိာတစမ်ျို း။ vat

ဒုေန်းတန်း ကကိ အလျင်အပမန်မရပ်မနားထပပးသည။် Non-stop run

ဒုေန်းဒေက် ကကဝိိ အထပပးအလမားအလျင်အပမန်သာွးသည။် run

ဒုေန်းဒုိေင်း ကကဝိိ hurry up

ဒုေန်းထဒေါင်း ကကိ အလျင်အပမန်မရပ်မနားထပပးသည။် Non-stop run

န မုညင်းထစက့ဲ့သို ့အထပပာကအ်ငပိန်း အကကွထ်ဖာ်ထေားထသာ ရခုိင်ထရးှထဟာင်းလကဝ်တရ်တနာတစမ်ျို း။ ornament

ဒုေန်းဒုေန်း၁ ကကဝိိ အထလာတကကးီ။ အပူတပပင်း။ hurry up

ဒုေန်းဒုေန်း၂ န ကကမ်းတမ်းထသာအသ။ံ shrill

ဒုေန်းဒုေန်းကျ၁ န ဒုေန်းဒုေန်းဟတုစစ်ုံတစရ်ာအပမင့်မှကျလာထသာ အသ။ံ shrill

ဒုေန်းဒုေန်းကျ၂ ကကိ ထကကာင့်ကကစိုးရမ်ိကင်းသည။်စတိထ်အးလကထ်အးရှိသည။် carefree

ဒုေန်းဒုေန်းဆာ န ဒုေန်းဒုေန်းဟ ုအထပါ်မှကျ၍ ပပင်းစာွပမညထ်သာ အသ။ံ shrill

န ဒုေန်းဒုေန်းဒေကဒ်ေကပ်မညထ်သာ အသ။ံ ၂။ ရုန်းရင်းကကမ်းတမ်းထသာ အသ။ံ shrill

ဒုေန်းဒုေန်းဒုိေးဒုိေး န ပမညထ်သာ အသတံစမ်ျို း။ fizzle

သခံျပ်ကဲ့သိ့ု သဆုိီရထသာသခီျင်းတစမ်ျို း။ ၂။ ဘန်ုးကကးီပျဒံုံေးပဲွတင်ွ ဘန်ုးကကးီအထလာင်းကို ယမ်းမီးကျညမ်ျားပဖင့် မီးရှ့ိုပစလ်မတ်
ရာတင်ွ သဆုိီရထသာ သခီျင်း။ စဉ်

ဘန်ုးကကးီအထလာင်းကို မီးသငဂိုဟရ်န်အတကွ ်သစသ်ားကို အထခါင်းထွေင်း၍ (တစဖ်ကပိ်တဝ်ါးကျညတ်င်ွ) ယမ်းထေည့်ငပီး ပပုလုပ်
ထေားထသာ အရာ။ စဉ်

လျင်ပမန်စာွ သာွးနုိင်ထသာ (အထပမာကလ်ကန်ကတ်စမ်ျို း)။ စဉ်

ဘန်ုးကကးီပျပဲွံ၌ ကတလားထပါ်တင်ွ ဘန်ုးကကးီအထလာင်းကို တင်၍ပဖစထ်စ။ မတင်ပဲပဖစထ်စ နညး်အမျို းမျို းတိ့ုပဖင့် ပပုလုပ်ကပပ
ရထသာ အကတစမ်ျို း။ ၂။ အကကမ်းပတမ်းကရထသာ အကတစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငါးသထလာက ်အမျို းအနွယဝ်င် (ငါးသထလာကက်ဲ့သိ့ုထသာ) ငါးတစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထရ၌ငါးရာှ၍ အသကထ်မွးကကထသာသ။ူ ဒုေန်းလူမျို း။ ရခုိင်ဘရုင်မင်းလကထ်ေကက် ငါးရာှ၍ ဆကသ်ရထကာ(ကလုား) သတူိ့ုကို 
ဒုေန်းအစိ့ုဖ့ဲွ၍ ထပးထေားခ့ဲသည။် ၎င်းဒုေန်းအစိ့ုသားထနခ့ဲထသာ ထနရာကို ဒုေန်းကကျွေန်း၊ ဒုေန်းကန်စသညတ်ိ့ုပဖင့် ထပမာကဦ်းငမို ့ဘရုားထပါ်
ထပမာကဘ်ကတ်င်ွ ယခုထိေရှိထနကကထသးသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

သနံှုတက်ရိယိာ။ (ထကျးနှုတသ်းီထခါ် သနံှုတက်ရိယိာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မဆုိင်းမတ ွဖျတဖ်ျတလ်တလ်တ်(ထပပာဆုိသည။်) ။ ၂။ အထလာတကကးီ ။ အပူတပပင်း။ စဉ်

စဉ်

ဒုေန်းဒုေန်း
လကထ်ကာက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဒုေန်းဒုေန်းဒေက်
ဒေက် စဉ်

စဉ်
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ကကဝိိ ကိုယထ်နဟန်ထေား အချို းမကျ။ မကျစမ်လစ။် ကိုးရုိးကားရား။ bizarre

ဒုေန်းပစ် ကကဝိိ အထလာတကကးီ။ အပူတပပင်း။ hurry up

ကကဝိိ ဦးထခါင်းကို ထအာကသ်ို ့ထစာကထုိ်ေးထေားငပီး တင်ပါးကို အထပါ်သို ့ပမှင့်တင်ထေားလျက။်ဖင်ဗူးထတာင်းထထောင်လျက။်

ဒုေန်းမီးတိုက် ကကိ အထလာတကကးီ။ အပူတပပင်း။ hurry up

ဒုေန်းယာဉ် န လျင်ပမန်ထစရန် ထဆာကလု်ပ်ထေားထသာ ယာဉ်တစမ်ျို း။ none

ဒုေန်းရုိက် ကကိ အလျင်အပမန်၊ မရပ်မနားထပပးသည။် Non-stop run

ဒုေန်းသးီ န ဘန်ုးကကးီအထလာင်းထကာင်မီးရှို ရ့န် ယမ်းပဖင့်ပပုလုပ်ထေားထသာ မီးကျည။် ၂။ အထပပးအလမား အလွန်ပမန်ဆန်သ။ူ ember

ဒုေလ်

ဒုေလ်ကျ န ရင်ှရဟန်အပဖစပ်ဖင့် အခုိကအ်တန ့ ်ဝတရံု်ခ့ဲထသာ သကမင်္ဂန်း။ none

န

ဒုေလ္လ ဘဝတ၁် ကကိ

ဒုေလ္လ ဘဝတ၂် န ယင်းသိုအ့ခုိကအ်တန ့ထ်နသည၏် အပဖစ။် monastic

ဒုိေ

ဒုိေမ၁ န အရပ်တို၍နိမ့်ထသာ မိန်းမအားထခါ်ထသာ စကားလံုး။ dwarfish woman

ဒုိေမ၂ န အရပ်တို၍နိမ့်ထသာသ။ူ dwarfish man

ဒုိေထလာင်း၁ ကကိ none

ဒုိေထလာင်း၂ န အဝတက်ို ထပခသလံုးထပါ်ထအာင်ဝတထ်သာ သ။ူ none

ဒုိေထလာင်းမ န ၁၊အရပ်ပုတိုထသာမိန်းမ။ ၂၊အရပ်ပုတိုထသာမိန်းမအား ထခါ်ထသာ အမည။် dwarfish woman

ဒုိေ၁့ နစ ငါတို။့ ကျုပ်တို။့ တို။့ ငါတိုအ့စားသုံးရထသာ နာမ်စား။ we

ဒုိေ၂့ န welcome

ဒုိေဟ့ပ်ခ န welcome

ဒုိေး၁ န လကပ်ဖင့် လညပ်တထ်အာင်ထမမ က့ာ ပစက်စားရထသာ ခံုညင်းထစ။့

ဒုိေး၂ ကကိ run

ဒုိေးကစပ်၁ ကကိ shoot

ဒုိေးကစပ်၂ န ခံုညင်းကစားနညး်အမျို းမျို းရှိရာ အားလံုးထသာ ဒုိေးကစားနညး်မျို းကို ပခုံ၍ ထပပာထသာ စကားလံုး။ none

ကကဝိိ ဖျတဖ်ျတလ်တလ်တ။် သကွသ်ကွလ်ကလ်က။် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း။ လျှို ဝှ့ကမ်ျို သပ်ိ၍မထေားပဲ ဝ့ံဝ့ံစားစား ထပပာဆုိပပုမူလျက။် unbosom

ဒုိေးတလင်း န ground

န ornament

ဒုိေးတလက် န alternate

ဒုိေးတန်း၁ ကကဝိိ ဒုိေး တစခု်ထနာကတ်စခု် လုိက၍် စတီန်းကာ။ process

ဒုေန်းပီဒုေန်း
ထပါင်း စဉ်

စဉ်

ဒုေန်းထပါင်း
ထဆာက်

crouch with one’s behnd 
sticking into air စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဒုေလ္လဘတရား
ငါးပါး

ရခဲလှစာွထသာ တရားငါးပါး။ (ယင်းတ့ုိမှာ ၁၊ ဗုဒေ္ဓ ပ္ပါထဒေါဒေလု္လထဘာ။ ၂။ မနုဿတ္တဘာထဝါ ဒုေလ္လထဘာ။ ၃။သဒေ္ဓါသမ္ပဘာထဝါ ဒုေလ္လ
ထဘာ။ ၄။ ပဗ္ဇ္ိဇတဘာထဝါ ဒုေလ္လထဘာ။ ၅။ သဒေ္ဓမ္မသဝနံ အတဒုိေလ္လဘတံိ့ုပဖစသ်ည။်)

the five buddhist 
ideals စဉ်

ရင်ှ၊ ရဟန်းအပဖစပ်ဖင့် အခုိကအ်တန့်(ယာယမီျှသာ) ထနသည။်

attainment of hard-to-
achieve monkhood even 
if only or a short 
period of time စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

အဝတက်ို ထပခသလံုးထပါ်ထအာင် ဝတသ်ည။် "ထေပိန်ဒုိေထလာင်း- မဝတထ်ကာင်း၊ ထေပိန်ဒုိေထလာင်း- ပမင်မထကာင်း"ဟ ုထရးှရခုိင်
လူကကးီသမူများ ဆုိရုိး ပပုထေားကကသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

'ဒီေကိုလာပါ' ဟထုခါ်ထသာ စကားလံုး။ "ထမာင်ပဖူ ဒ့ုိေလာလတ်"။ စဉ်

'ဒီေကိုလာခ့ဲပါ' ဟ ုဖိတထ်ခါ်ထသာ စကားလံုး။ "ဝမ်းခဲဝမ်းနာ၊ မထထောင်းသာ၊ တခါလာလတ၊် စကားချို ကို၊ ရယလ့ုိ်ထပပာမည၊် ဒေိ့ု
ဟပ်ခ" (ထတး)။ စဉ်

play a game of pitch 
with the seeds of goun 
njin စဉ်

သာွးသည။် ထပပးသည။် "တစခ်ါတညး်နန့် အမ်ိကိုဒုိေးလားခထရ"။ စဉ်

ခံုညင်းထစက့ို တစခု်ထနာကတ်စခု်လုိက၍် စိုကထ်ေားထသာ တာကထနငပီး လကပ်ဖင့်လှည့်လျက ်စိုကထ်ေားထသာခံုညင်းတန်းကို 
ပစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

ဒုိေးဆုိထက- 
ထဒေါက် စဉ်

ခံုညင်းကစားရာ ညညီာပပန့်ပပူးထသာ ထပမအပပင်ထနရာ။ "စရံပဖူအမ်ိထနာကက်၊ မှင်းကျို းပင်ထအာက၊် မှင်းကျို းပင်ရင်း၊ ဒုိေး
တလင်း" (ထတး)။ စဉ်

ဒုိေးတလင်း
လကစ်ပ်ွ

၁၊ခံုညင်းသဏာ္န် အကကွထ်ဖာ်၍ ပပုလုပ်ထေားထသာ ထရးှထခတရ်ခုိင်တိ့ု၏ လကဝ်တရ်တနာတစမ်ျို း။ "ဒုိေးတလင်းလကစ်ပ်ွ၊ လှ
သန္တာစပီျာဝတ်" (ထတး)။ ၂၊ယင်းလကစ်ပ်ွ၏ အမည။် စဉ်

၁၊ခံုညင်းတစထ်စ။့ ၂၊အကကမ်ိ။ အလှည့်။ "တလကမ်ထကာင်း- တလကထ်ကာင်း၊ ထလာင်းလ့ုိကကစံည်- ထမာင်ပစမ်ည်" (ပတ်
ပခင်း)။ စဉ်

စဉ်



.

ဒုိေးတန်း၂ န ခံုညင်းထစက့ို တစခု်ထနာကက်တစခု်လုိက၍် စတီန်းစိုကထ်ေားထသာ အရာ။ none

ဒုိေးထတာင့် န ခံုညင်း အသးီထတာင့်ရညှ။် none

ဒုိေးထုိေး ကကိ none

ကကိ ကစားခုန်စား ထပပးလမားနုိင်ထသာအရယွသ်ို ့ထရာကင်ပီပဖစသ်ည။် child

န ကစားခုန်စား ထပပးလမားနုိင်ထသာ အရယွ။် child

ဒုိေးထဒေါင် ကကဝိိ လျင်ပမန် ဖျတလ်တစ်ာွ။ active

ဒုိေးထဒေါင်ဒုေန်း၁ ကကဝိိ အလျင်အပမန် မရပ်မနား ထပပးသာွးလျက။် Non-stop run

ဒုိေးထဒေါင်ဒုေန်း၂ န ပမညထ်သာ အသတံစမ်ျို း။ fizzle

ဒုိေးဒုိေး န grandmother

ဒုိေးဒုိေးဒိေန်းဒိေန်း န boom

ဒုိေးပစ် ကကိ none

ဒုိေးယိုထပါက် ကကဝိိ တစဖ်ကမှ်တစဖ်ကသ်ို ့ထဖါကထွ်ေင်းထပါကထ်ရာကလ်ျက။် တိုးလျို း။ ထုေတခ်ျင်း ဟင်းလင်းထပါကသ်ပဖင့်။ door

ဒုိေးရစလ်ကစ်ပ်ွ န ornament

ဒုိေးလက် န ၁၊ဒူေးဆစ၏်အထပါ်ဖကတ်င်ွ ခံုညင်းကဲ့သို ့ဝုိင်းဝုိင်းရှိထသာ အရာ။ ၂၊ခံုညင်းထစ။့ patella

ဒုိေးဟတဲိုက် ကကိ မသကဆုိ်င်သထူတလွာ၍ မရှုပ်ကျပါနှင့်၊ ထရာှင်ကကပါ ရာှးကကပါ၊ဖယက်ကပါ စသညပ်ဖင့် ထအာ်ဟစတ်ားစးီထသာ အာထမဋိတစ်ကား။ none

ဒွေ

ဒွေထယာ န ထယာကျ်ားလံုချညက်ိုထခါ်ထသာ အမည။် sarong

ဒွေထယာဒွေသးီ န အဝတအ်ထေည။် ပုဆုိးလံုချညစ်သညက်ို ပခုံ၍ထပပာထသာ စကားလံုး။ sarong

ဒွေရကာ န mahout

ဒွေဟဲ ကကိ မသကဆုိ်င်သထူတလွာ၍ မရှုပ်ကျပါနှင့်၊ ထရာှင်ကကပါ ရာှးကကပါ၊ဖယက်ကပါ စသညပ်ဖင့် ထအာ်ဟစတ်ားစးီထသာ အာထမဋိတစ်ကား။ none

ဒွေါဒေရာ န ornament

ဒွေါဒေရာသစီက် န 12months

ဒွေါရ န ကျင်ကကးီစန်ွရ့ာ အထပါက။် စအိုထပါက။် rectum

ဒွေါရဂုိဏး် န သက္က ရာဇ် ၁၂၁၇ခုနှစထ်လာကက် အတုဖုိ်ဆရာထတာ် အသျှင်ဥက္က ဝံသမာလာ စတင်တညထ်ထောင်ခ့ဲသည့် သဇံာဂုိဏး်။ none

ဒွေါရာ န road

ဒွေါရာလှည့် ကကိ

ဒွေါရာဝတီ န door

ဒွေါး န ထပမ၊ စဉ် စသည့်ပဖင့် ပပုလုပ်ထသာထရအိုးကကးီ။ pot

ဒိွေ

စဉ်

စဉ်

လကပ်ဖင့်လှည့်ပတက်ာ စိုကထ်ေားထသာ ခံုညင်းတန်းကို ပစလ်မတလုိ်ကသ်ည။် "အသူ့ထမာင်ထသျှ၊ ဒုိေးထုိေးထရ၊ ငါရ့ုိထမာင်ထသျှ။ ဒုိေးထုိေး
ထရ၊ ထအာင်ရာထအာင်စ၊ီ မရှံုးစထီက့" (ထတး)။ စဉ်

ဒုိေးထုိေးဂျင်
ထပါက၁် စဉ်

ဒုိေးထုိေးဂျင်
ထပါက၂် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မိခင်၊ ဖခင်တိ့ု၏ အထမ။ အဖွား။ "ဒုိေးဒုိေး ဝါ၊ ဒုိေးဒုိေးဆံုထပပာင်း- လားခယင့်"(ထတး)။ စဉ်

(မုိးကကို း) ပပင်းစာွပမညဟ်ညး်ထသာ အသ။ံ "ရငီမီတဝက၊် ဒုိေးဒုိေးဒိေန်းဒိေန်း၊ ငဂိုးငဂိုးငဂိမ်းထက၊ အိုးထိေန်းစကသ်ိ့ု၊ သကွသ်ကွလ်ညး်
လည်" (ရာမ)။ စဉ်

လကပ်ဖင့်လှည့်ပတက်ာ စိုကထ်ေားထသာ ခံုညင်းတန်းကို ပစလ်မတလုိ်ကသ်ည။် "အသူ့ထမာင်ထသျှ၊ ဒုိေးထုိေးထရ၊ ငါရ့ုိထမာင်ထသျှ။ ဒုိေးထုိေး
ထရ၊ ထအာင်ရာထအာင်စ၊ီ မရှံုးစထီက့" (ထတး)။"လကသ်န်းလကလ်ယ၊် လကသ်ကူကယထ်က။ လကည်ှို းထကမကကင်း၊ ဒုိေးပစ်
ပခင်း"(ပတပ်ခင်း)။ စဉ်

စဉ်

ထရးှထခတရ်ခုိင်ရုိးရာ လကဝ်တရ်တနာတစမ်ျို း။ "သကကမင်္ဂန်ခါ၊ ခဗျာရ့ုိကို၊ ခွတထ်စာင်ထေည့်ထမ၊ ဒုိေးရစထ်လ--- ဒုိေးရစထ်လ"(ထတး)။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဆင်ကိုထိေန်းသမ်ိးထစာင့်ထရာှကသ်။ူ ဆင်ထိေန်း။  "ဆင်ထိေန်းဒွေရကာ၊ နင်ရုိးမနီ၊ ဆင်ကိုသဆံင့်၊ ဆကရ်ထမ"(ဥဂ္ဂါအဲ)။ စဉ်

စဉ်

၁၊တစဆ်ယ့်နှစရ်ာသစီကပ်ဖင့် တန်ဆာဆင်ထေားထသာ ခါးကကို း။ "ခါးကကို းတန်ဆာ၊ ဒွေါဒေရာကို၊ ကကည့်ပါတချက၊် ရာသစီကနှ်
င့်"(ပုိးဝါဖ့ဲွ)။ ၂၊မိန်းမတိ့ု၏ အလှဆင်ဝတထ်သာ ခါးဝတ ်တန်ဆာတစမ်ျို း။ "ထငွထတာင်သထူလ၊ နတပ်ဖူလှမှာ၊ ဝတက်ကတန်ဆာ၊ 
ဒွေါဒေရာကို၊ ကကည့်ကာတချက်"(ထဒွေး)။ ၂၊ဘယက၊် လကထ်ကာက၊် နားထဋါင်း၊ ပုတးီစထသာ ထီေးနန်းသုံး အဆင်တန်ဆာစသည်
များ။ "ဘယကတ်န်ဆာ၊ ဒွေါဒေရာထလ၊ စသညမ်ျားစာွ၊ ဆင်ယင်ကာပဖင့်"(ထဒွေး)။ (ပါ) စဉ်

တစဆ်ယ့်နှစရ်ာသ ီစကဝုိ်င်း။ "အဘထိသကာ၊ မဂမင်္ဂလာနှင့်၊ ဒွေါဒေရာသစီက၊် နက္ခသဘင်၊ ဆင်ယင်ပဲွကကးီ၊ အံ့ချးီမကန်ု"(ငမိုတ့ည်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

လမ်းမကကးီ။ "လမ်းမဒွေါရာ၊ သာွးသညအ်ခါ၌" (ထရးှထံုေး)။ စဉ်

ထရးှရခုိင်ဘရုင်းမင်းပမတတ်ိ့ုသည ်ဆင်၊ပမင်း၊ဗုိလ်ပါ၊သင်းပင်များစာွတိ့ုနှင့်တက ွမိမိတိ့ု၏ပုိင်နက ်နယပ်ယအ်တင်ွးရှီငမိုရ့ာွထဒေသ
စသညတ်ိ့ုကိုသာွးထရာကင်ပီးလျှင် ထအးချမ်းသာယာမူ၊ ဆူပူထသာင်းကျန်းမူရှိမရှီစသညမ်ျားကို ကကည့်ရှုစစထ်ဆး၍ လုိအပ်ချကမ်ျား
တိ့ုကိုသကဆုိ်င်ရာတိ့ုအားမှာကကားငပီး ပပန်လာခ့ဲကကသည။်

(of kings, high 
officials) tour the 
land စဉ်

သတံွဲငမို၏့ ထရးှထဟာင်းအမည။် "ယင်းငမိုသ့ည ်ထကာင်းကင်သိ့ုလညး်ထကာင်း၊ သမုဒေ္ဒရာသိ့ုလညး်ထကာင်း ထွေကလ်ညး်ထွေက ်ဝင်
လညး်ဝင်ပပန်နုိင်၏။ ထလးတခံါးဝ၌ ယန္တယားနှင့်တထူသာထကကာင့် ဒွေါရာဝတတီင်ွ၏"(နိသျှ)။ စဉ်

စဉ်
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ဒိွေစုံ န သင်းပုိင်နှင့် သကမင်္ဂန်းအစုံ။

ဒိွေဟ န စတိနှ်လံုး နှစခွ်ပဖစပ်ခင်း။ dual

ဒီွေး၁ န နှစခု်အထရအတကွ။် bi

ဒီွေး၂ ကကိ deprecation

ဒီွေးခတ် ကကိ injury time

ဒီွေးဒီွေး အာ deprecation

ထဒွေး

ထဒွေး န အထရအတကွ ်နှစခု်။ bi

န ထဘးဒုေက္ခမျို းစုံ။ bothers

ထဒွေးချ ကကိ ကကို းကင်ွးကို လညပ်င်းတင်ွ စပ်ွငပီး မိမိအသကက်ို ထသထအာင်လုပ်သည။် suicide

ထဒွေးထဘာ် န dual

ထဒွေးထဘာ်ပပု ကကိ dual

ဒွေတ်

ဒွေတမ် န type of crab

ဒွေတမ်ကျစ် န ဒွေတမ် တင်ွးတးူရာ၌ ထွေကထ်သာ ထပမစာကျစ။် none

ဒွေန်

ဒွေန်တွဲ ကကိ duality

ဒွေန်း န ကကမ်းတမ်းမှု။ ရုန်းရင်းခကထ်ေန်မှု။ ဆင်းရပဲင်ပန်းမှု။ crudeness

ဒွေန်းခံ၁ ကကဝိိ အကကမ်းပတမ်း အပင်အပန်း အဆင်းအရတဲိုက့ို ခံနုိင်ရညရ်ှိလျက။် fortitude

ဒွေန်းခံ၂ ကကိ အကကမ်းပတမ်း အပင်အပန်း အဆင်းအရတဲိုက့ို ခံနုိင်ရညရ်ှိသည။် fortitude

ဒွေန်းခံ၃ န အကကမ်းပတမ်း အပင်အပန်း အဆင်းအရတဲိုက့ို ခံနုိင်ရညရ်ှိသ။ူ doughty man

ဒွေန်းခံနုိင် ကကိ ၁၊ဆင်းရအဲမျို းမျို းနှင့် ထတွ က့ကုံဖူး၍ ခံနုိင်ရညအ်ပပည့်အဝရှိသည။် ၂၊အထတွအ့ကကုံများသည။် fortitude

ဒွေန်းစကား န ရုန်ရ့င်းကကမ်းတမ်းထသာ စကား။ billingsgate

ဒွေန်းစလူ ကကိ ရုန်ရ့င်းကကမ်းတမ်းစာွ ပပုမူသည။် ဇွတအ်တင်းပပုမူသည။် coarsely comport

ဒွေန်းစဏ္ဍား န beggar

ဒွေန်းရညခံ်၁ ကကိ forbear man

ဒွေန်းရညခံ်၂ န ယင်းသို ့ခံနုိင်ရညစ်မ်ွးရှိသ။ူ forbear man

ဒွေန်းရညဝ် ကကိ အကကမ်းပတမ်း အနံွအတာ အဆင်းအရဒဲေဏအ်မျို းမျို းတိုက့ို ခံနုိင်ရည ်အပပည့်အဝရှိသည။် forbear

ဓ

ဓ န

buddhist monk’s lower 
garment and robes စဉ်

စဉ်

စဉ်

မိမိက မလုိလား၊ မနှစသ်က၊် မကကညပ်ဖူထသာအရာစသညတ်ိ့ု၌ (ဒီွေးဟဆုိုကာ) ပယရ်ာှးသာွးထလဟ ုနှင်ထုေတထ်သာ စကားလံုး။ စဉ်

၁၊ကစားရာတင်ွ တစစ်ုံတစခု်ထသာအထကကာင်းထကကာင့် ထခတ္တာရပ်တန့်လုိထကကာင်းနှင့် ကစားရန်အဆင်သင့်မပဖစထ်သးထကကာင်း ခွင့်
ပန်ထပပာဆုိသည။် ၂၊မှားယင်ွး၍ တစစ်ုံတစရ်ာထပပာဆုိမိသညက်ို (ဒီွေးဟဆုိုကာ) ပပန်လညန်ှုတသ်မ်ိးသည။် စဉ်

မိမိက မလုိလား၊ မနှစသ်က၊် မကကညပ်ဖူထသာအရာစသညတ်ိ့ု၌ (ဒီွေးဟဆုိုကာ) ပယရ်ာှးသာွးထလဟ ုနှင်ထုေတထ်သာ 
စကားလံုး။"ဒီွေးဒီွေး ထနာကထ်ေပ် ထပပာစရာ မလုိဗျာယ်"။ စဉ်

စဉ်

ထဒွေးကထရာပဒ်ေ
ကထရာ စဉ်

စဉ်

၁၊နှစလံု်းဆင့်ထေားထသာ အက္ခရာ။ ၂၊နှစထ်ယာကတ်ွဲ။ နှစခု်တွဲ။ (ပါ) စဉ်

အက္ခရာနှစလံု်းဆင့်ထေားသည။် (တထူသာအက္ခရာ ကကကးီနှစလံု်းဆင့်ထေားသညက်ို သဒီေသထဒွေးထဘာ်(က္က)။ မတထူသာအက္ခရာ က
ကကးီနှင့်ခထခွးဆင့်ထေားသညက်ို အသဒီေသထဒွေးထဘာ် (က္ခ)ဟ ုထခါ်သည။်) စဉ်

၁၊ဒီေထချာင်း(ထပမ) တင်ွ (ဂဏန်းထကာင်ကဲ့သိ့ု) တင်ွးပဖင့်ထနထလ့ရှိထသာ ဂဏန်းအမျို းဝင် အထကာင်အငယစ်ားတစမ်ျို း။ ၂၊ပဖူ
ထဖွး၍ ထေကထ်သာနှုတသ်းီရှိငပီး သစပ်င်ကိုအထခါင်းထဖါကစ်မ်ွးနုိင်ထသာ (အထခါင်းထဖါက၍်ထနထလ့ရှိထသာ) ပုိးထကာင် တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

နှစခု် (သုံးခု) ယဉ်ှဖကသ်ည။် "ဂရု,ဂါရဝ (အထလးအပမတပ်ပုပခင်း၊ အရုိအထသပပုပခင်း) ဟထူသာ ဤတရားနှစပ်ါးစလံုးသည ်
ဒွေန်တွဲလျကပ်င် ပဖစသ်ည။်) (ဒိေဌာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထတာင်းစားထလ့ရှိထသာ သ။ူ စဏ္ဍလလူမျို း။ "ဒွေန်းစဏ္ဍားသမီးပင် ပဖစလ်င့်ကစား လက္ခဏာနှင့်ပပည့်စုံမူ၊ ထုိေမိန်းမကို သင့်ထန
အပ်၏"(ပါရာ)။ စဉ်

ပင်ပန်းဆင်းရပဲခင်း၊ ရာသဦတအုထပခအထနစသည ်ဆုိးရာွးပခင်း၊ ကကမ်းတမ်းစာွ ကိုင်တယွသ်ုံးစွဲပခင်းစထသာဒေဏတ်ိ့ုကို ခံနုိင်ရည်
စမ်ွးရှိသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဗျညး်သုံးဆယ့်သုံးလံုးတင်ွ တစဆ်ယ့်ကိုးလံုးထပမာကအ်က္ခရာ။ ဓဝချို င့်( ဓ ထအာကခ်ျို င့်) ဟထုခါ်သည။်
19th of burmese 
consonant စဉ်



.

ဓညဝတီ န Rakhine

ဓနိတအက္ခရာ န none

ဓမကရုိဏ် န ရဟန်းတို၏့ ပရကိ္ခရာ ရစှပ်ါးတင်ွ ပါဝင်ထသာ ထရစစ။် none

ဓရအီဖဲွ ့ န personnel

ဓရအီစို ့ န ထဆာင်ရကွရ်ထသာ လုပ်ငန်းတာဝန်အလုိက ်ခဲွပခားစစုညး်ထေားထသာ ထရးှထခတ ်မင်းမှုထေမ်းစ။ု အစ။ု personnels

ဓလိ့ န ထရးှအစဉ်အလာ။ အထလ့အထေ။ ထံုေးစ။ံ အထလ့အကျင့်။ သထဘာ။ စရုိက။် traditional

ဓဝချို င့် န ဓ အက္ခရာ၏ အမည။်

ဓါတထုစတီ န temple

ဓါး န knife

ဓါးခက် ကကိ ဒေါးကို သားထရပပား၊ ထကျာကစ်သညတ်င်ွ ဘယည်ာပပန်ခတ၍် ထသးွသည။် none

ဓါးဆီးတင် ကကိ ဓါးကိုမီးဖုတ၍် ထရတင်ွချကာ ပုိမုိမာထအာင်လုပ်သည။်

ဓါးပပန်အန်ုး န none

ဓါးထမျှာင် န တစစ်ုံတစခု်ကို ထုိေးစိုကရ်န် အတကွ ်ခါးတင်ွထဆာင်ယသူာွးလာထသာ အဖျားခကျွေန်ထသာ ဒေါး။ poniard

ဓါးသ ကကိ ပ့ဲယွဲ ထ့နထသာဓါးကို ပန်းပဲဖုိတင်ွ ပပန်လညပ်ပုပပင်သည။် modify

ဓိ

ဓိဌါန် န decide

ဓိဌါန်ချက် န စတိက်ိုစွဲစွဲငမဲငမဲထဆာကတ်ညခ်ျက။် cleave

ဓီး၁ န peak

ဓီး၂ စညး် ရွံရာှစကဆု်တမ်ှုကိုပပထသာ အာထမဋိတစ်ကားလံုး။ none

ဓီး၃ ကကိ ရွံရာှစကဆု်တသ်ည။် Put-down

ဓူ

ဓူတင် န none

ဓူရ န duty

ဓူဝံ န pole star

ဓူးဓရးီဓူးဓရား ကကဝိိ ထတာင်မှန်းထပမာကမှ်န်းမသပဲိ။ ထတးွထတာဆင်ပခင် ကင်းမ့ဲစာွ။ မစဉ်းမစားပဲ။ rash

ဓူးဓရစ် ကကိ မပပန်မလှည့် ထရှ သ့ို ့တိုး၍ လုပ်သည။် forward

ဓါတ်

ဓါတ် န metal

၁၊ရခုိင်တိ့ု၏ ထရးှကျထသာ ငမိုထ့တာ်ထဟာင်းအမည။် ရခုိင်မင်းတိ့ု ထီေးနန်းတညခ်ျခ့ဲထသာ ငမိုထ့တာ်။ "ဤငမိုတ့င်ွ မာရယမုင်းသည ်
လညး်ထကာင်း၊ စန္ဒသရူယိမင်းသညလ်ညး်ထကာင်း အပ်ုချုပ်စိုးစခ့ဲံရာပဖစသ်ည။် စန္ဒသရူယိမင်း လကထ်ေကဘ်ရုားသခင် ကက
ထရာကထ်တာ်မူ၍ မဟာမုနိကို စတင်သန်ွးလုပ်ခ့ဲသည။် ("ဓညဝတ ီဟအုမညတ်င်ွပခင်းမှာ အထူေးထူေးထသာ နမသထလးဆန်းစပါး
မျို းတိ့ုပဖင့် ပပည့်စုံထွေန်းကားလတ့္ံတထသာ အထကကာင်းကိုပမင်သပဖင့် လညး်ထကာင်း၊ ဘန်ုးကကံကးီမားထသာသတူိ့ု၏ ထနရာပဖစထ်သာ
အထကကာင်းကိုပမင်သပဖင့် လညး်ထကာင်း ဓညဝတ ီဟအုမညတ်င်ွထစ၏"(နိသျ)။) စဉ်

အသကံို ပပင်းပပင်းတင်းတင်း ရတွဆုိ်ရထသာ အက္ခရာ။ (ခ၊ ဇ၊ ဆ၊ စျ၊ ဌ၊ ဎ၊ ထေ၊ ဓ၊ ဖ၊ ဘ ဟ၍ူ ဆယလံု်းရှိသည။်) စဉ်

စဉ်

ရခုိင်မင်းလကထ်ေက ်သစထ်ဖါင်၊ ဝါးထဖါင်တိ့ုကို ထိေန်းထပး၊ ဖ့ဲွထပး၊ ချညထ်နှာင်ထပးရထသာ အမှုထေမ်းအစ။ု(ထတာင်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

pronunciation of 19th 
of burmese consonant စဉ်

ဓါတထ်တာ်ကို ဌာပနာ၍ တညထ်သာ ထစတထီတာ်။ (ပါ) စဉ်

ခုတ၊် လီှး၊ ပဖတ၊် ခဲွရန် အသာွး တစဖ်တ ်ပါထသာ သကံရိယိာ။ (ထေား၊ ဓါးဟလုညး် ထရးကကသညက်ို ထတွ့ရသည။် အများသုံးထရးှ
အစဉ်မှာ ဒေထဒွေးနှင့် ထရးလာကကသည။် ထတာ်လှန်ထရးထခတတ်င်ွမူ ဓ နှင့်ထရးကကသည။် နားလည ်လွယနုိ်င် သည့် ဓါး၊ ဒေါးတင်ွ 
ကကို ကရ်ာနှင့်ထရး နုိင်ပါသည။် "သရူဗုိဲလ်ကျို င်၊ စွဲကိုင်ဓါးလမား"(ကသုတု)။ "မသာွးဖယထ်ရာှင် ဓါးထငွထရာင်ထကကာင့်၊ ထုိေထဇာင်
လညး်ခက၊် ထဇာင်လညး်ခက်" (ပန်း)။ စဉ်

စဉ်

recondition sword blde 
at the smithy စဉ်

တစရ်ာသတီညး်တင်ွ ဒုေတယိအကကမ်ိခုတထ်သာ အန်ုး(ဓနိ)။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စတိက်ိုဆံုးပဖတသ်ည။် အဓိဌါန်ပပုသည။် "ရုပ်တထုတာ်၏လကယ်ာ ထပါင်ထတာ်၌ လကဝ်ါးစုံဟပ်ငပီးလျင် ဤသိ့ုဓိဌါန် ထတာ်
မူ၏"(ဓညသစ်)။ စဉ်

စဉ်

၁၊ထီေး။ ၂၊ကကးီပမတထ်သာသ။ူ ၃၊အထွေတအ်ပမတ။် "ဓီးသုံးပါးတိ့ုတင်ွ တကစ်ာပီးထသာ ဓီးထသကားငပီး၏" (ထီေးဘရုား)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကထိလသာကိုဖယခွ်ါ ပစနုိ်င်ထသာ အကျင့်။ (ဧကာသနီဓူတင်၊ ပတ္တပုိဏဓူ်တင်၊ တစိဝီရတိဓူ်တင် စသညပ်ဖင့် ဓူတင်တစဆ်ယ့်သုံး
ပါး ရှိသည။်) (ပါ)။ စဉ်

ရဟန်းတိ့ုထေမ်းထဆာင်ရမည့် တာဝန်။ ၁၊ဂန္ဓူရ- စာသင်ပခင်း။ ၂၊ဝိပဿနာဓူရ- တရားထုိေင်ပခင်း ဟ၍ူ နှစပ်ါး ရှိသည။် (ပါ)။ စဉ်

ထကာင်းကင်၏ ထပမာက ်ဝင်ရုိးစန်ွးတင်ွ အငမဲတညထ်နထသာ ကကယ။် "တစထ်ရွ့တစထ်ရွ့ခုနစစ်ဉ်ကကယသ်ိ့ုလညး်ထကာင်း၊ ဓူဝံကကယသ်ိ့ု
လညး်ထကာင်း၊ အဘဇိိတနက္ခတသ်ိ့ုလညး်ထကာင်းလျှင် ထရာကထ်လ၍ နစပ်ပန်ခ့ဲ၏"(ပါရာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ထရမ၊ ထငွစသညတ်ိ့ုကဲ့သိ့ု ထပမမှ ထွေကထ်သာ သတ္တ ။ ၂၊အစာထဟာင်း။ ၃၊ထူေးကပဲမင့်ပမတထ်သာပုဂ္ိုဂ လ်တိ့ု၏ ခန္ဓာကိုယက်ို မီးသငဂိုဟ်
ရာမှ ကကင်းကျန်ရစထ်သာ အရုိးစသည။် စဉ်
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ဓါတက်းူ ကကိ communicable

ဓါတက်ျ န ဘရုားပထစက္ဗုဒေ္ဓါ၊ ရဟန္တာတို၏့ အထလာင်းကိုယမှ် ရုိးဓါတမ်ျား ကကင်းကျန်ရစသ်ည။် remain

န none

ဓါတခဲ် န လျှပ်စစဓ်ါတအ်ား ထပးသင်ွးထေားထသာ အရာ။ Dry battery

ဓါတခံ် န မူလ ပင်ကိုယရ်ှိရင်း သထဘာတရား။ အထကကာင်းခံသထဘာရင်း။ natural

ဓါတခုိ်က် ကကိ ဓါတသ်ဘာဝ တစမ်ျို းမျို းနှင့် ထိေခုိကမိ်ပခင်းထကကာင့် ပျကစ်းီဆံုးရှံုးသည။် တိုကဆုိ်င်သည။် damage

ဓါတခုိ်င် ကကိ ဝမ်းသာွးသင့်လျက ်ဝမ်းမသာွးပဲထနသည။် dysentery

ဓါတခ်ျူ ကကိ စအိုမှ ဆပ်ပပာရညစ်သညထ်ေည့်သင်ွး၍ ဝမ်းသကထ်အာင်ပပုသည။် apply enema

ဓါတခ်ျက် န ဓါတစ်ကပ်ဖင့် အသထွံေကထ်အာင်လုပ်ရန် အပ်ထကကာင်းပဖင့် အသဖံမ်းထေားထသာ ချပ်ပပားဝုိင်း။ gramophone

ဓါတခ်ျုပ် ကကိ ဝမ်းမသာွးပဲ ထနသည။် constipate

ဓါတခဲွ် ကကိ ထရာယကှထ်ပါင်းစထုနထသာ အရာတိုက့ို အသးီသးီ တစခု်စပီဖစထ်အာင် ခဲွထုေတသ်ည။် separate

ဓါတငု်ပ် ကကိ ဓါတက်ကးီထလးပါးတင်ွ တစပ်ါးပါးထသာ ဓါတထ်ပါ်ထွေကမ်လာပဖစသ်ည။် none

ဓါတငိွ့် န ဓါတသ်တ္တ ုတိုမှ့ထွေကထ်သာ အထငွ ။့ gas

ဓါတစ်ာ န ကျန်းမာထရးနှင့် သင့်ပမတမ်ည့် အစားအစာ။ meal

ဓါတဆ်ရာ န bant

ဓါတဆီ် န ထရနံစမ်ိးမှ ထုေတယ်၍ူ စကက်ိုထမာင်းထသာ ဆီတစမ်ျို း။ petrol

ဓါတဆဲွ် ကကိ မိမိဘကသ်ိုပ့ါထအာင် ဆဲွထဆာင်သည။် attractive

ဓါတထ်တာ် န ဘရုား၊ ပထစက္ဗုဒေ္ဓ၊ ရဟန္တာတို၏့ ကိုယခ်န္ဓာမှကကင်းကျန်ရစထ်သာ အရုိးစသည။်

ဓါတတ်ိုင် န လျှပ်စစဓ်ါတသ်တ္တ ုမျှင်ကကို းသယွထ်ေားထသာ တိုင်။ ray tube

ဓါတထ်တာက၁် ကကိ ဘရုား၊ ပထစက္ဗုဒေ္ဓ၊ ရဟန္တာတို၏့ ဓါတထ်တာ်များ ကန်ွပ့မူးသည။် none

ဓါတထ်တာက၂် န ဓါတခဲ်စမ်ွးအင်ပဖင့် မီးလံုးငယက်ိုလင်းထစသည့် လကနိှ်ပ်ခလုတပ်ါရှိထသာ ကရိယိာ။ torch

ဓါတန်ှုတ် ကကိ ဝမ်းတင်ွးမှ ခုိင်မာထနထသာ အစာထဟာင်းများထွေကထ်အာင် ထဆးစားသည။် catharsis

န ဘရုား၊ ပထစက္ဗုဒေ္ဓ၊ ရဟန္တာ၊ သာဝကစထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်တို၏့ ဓါတထ်တာ်များကို စထုပါင်း၍ တညထ်ဆာကထ်ေားထသာ ထစတ။ီ temple

ဓါတပ်ျက၁် ကကိ ဓါတက်ကးီထလးပါးတို ့ထဖါကပ်ပန်ခကျွေတယ်င်ွးသည။်

ဓါတပ်ျက၂် ကကိ ဝမ်းဓါတမ်မှန် ပဖစသ်ည။် ခဏခဏဝမ်းသာွးသည။် dysentery

ဓါတပ်ပာ န ဓါတသ်တ္တ ုအမျို းမျို းကို ထဆးဝါးအပဖစ ်ပပုလုပ်ထေားထသာ ပပာ။ potash

ဓါတဖ်က် န ၁၊အချင်းချင်းသင့်ပမတထ်သာ ထဆးတို၏့ အတွဲအဖက။် ၂၊အချင်းချင်းသင့်ပမတထ်သာ ငဂိုဟနံ်တို၏့ အတွဲအဖက။် none

ဓါတဗူ်း န အပူကိုထိေန်းချုပ်နုိင်ထအာင် ဖန်သားပဖင့် ပပုလုပ်ထေားသည့် ဗူး။ vacuum flask

ဓါတမ်ခုိင် ကကိ ဝမ်းပျက၍် ဓါတသ်ာွးသည။် suffer from diarrhoea

ဓါတမ်ငမဲ ကကိ ဝမ်းပျက၍် ဓါတသ်ာွးသည။် suffer from diarrhoea

အထလ့အကျင့် တစခု်ခုကးူစကသ်ာွးသည။် "ထမာင်လှစန်ိထရ လားပံု၊ သွားပံုအထပပာအဆုိအနီအထုိေင် အဖဓါတက်းူထရပုိင် 
တစခ်ျကတ်ညး်ဗျာယ်"။ စဉ်

စဉ်

ဓါတက်ကးီထလး
ပါး ပထေဝီ၊ အာထပါ၊ ထတာထဇာ၊ ဝါထယာ ဟဆုိုအပ်ထသာ မဟာဘတုတ်ရားထလးပါး။ (ထပမဓါတ၊် ထရဓါတ၊် မီးဓါတ၊် ထလဓါတ။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အစားအစာ(ဓါတစ်ာ) ကိုထကကျွေး၍ ထရာဂါကို ကသုထပးထသာဆရာ။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

relics of the buddha or 
of an arhat စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဓါတထ်ပါင်း
ထစတီ စဉ်

suffer rom stomach 
upset စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ဓါတမီ်း န ၁၊အစာကို ထပခချကနုိ်င်ထသာ ဝမ်းတင်ွးအပူထငွ ။့ ၂၊သတ္တ ဝါတို၏့ ကိုယအ်ထငွ ။့ gas

ဓါတမီ်းကိုက် န လျှပ်စစဓ်ါတအ်ားပဖင့် မီးပူတိုကရ်ထသာ ကရိယိာ။ Flat-iron

ဓါတမီ်းကကုတ် န ဓါတမီ်းပခစ။် Cigarette-lighter

ဓါတမီ်းပခုတ် န ဓါတမီ်းပခစ။် Cigarette-lighter

ဓါတမီ်းထဆွး န ဓါတမီ်းပခစ။် Cigarette-lighter

ဓါတမှ်န် န none

ကကိ none

ဓါတလ်ား ကကိ ဝမ်းသာွးသည။် dysentery

ဓါတလီ်ယပ် န လညပ်တပ်ခင်းပဖင့် ထလကိုလှုပ်ရာှးထစနုိင်ထသာ လကတ်ရံကွပ်ါထသာ ထလပဖန်။့ fan

ဓါတလုိ်က် ကကိ ၁၊ဆဲွထဆာင်သည။် မိမိအလုိသိုပ့ါထအာင်လုပ်သည။် ၂၊အထပါင်းအထဖာ်၊ ဝါသနာအလုိက ်အထကာင်းအဆုိးပဖစသ်ည။် attractive

ဓါတလံု်း န အဂ္ဂရတိဆ်ရာတို ့ထုိေး၍ရထသာ ပပဒေါး၊သစံထသာ သတ္တ ုလံုး။ metal solid

ဓါတသ်၁ိ ကကိ စတိဓ်ါတ၏် မူလသထဘာထေားကို သသိည။် know inside

ဓါတသ်၂ိ န စတိဓ်ါတ၏် မူလသထဘာထေားကို သထိသာသ။ူ insider

ဓါတသ်က် ကကိ ခါတိုင်းသာွးထနကျထေက ်အနညး်ငယပုိ်၍သာွးသည။် go

န pali berse,mamdra

ဓါတအ်ိုး န ဓါတပ်ပားကိုလှည့်၍ အပ်ပဖင့် ပခစက်ာ အသထွံေကထ်စထသာ စက။် gramophone

ဓါတအ်ိုးနှိုက၁် ကကိ none

ဓါတအ်ိုးနှိုက၂် န ယင်းကဲ့သိုပ့ပုလုပ်ထေားထသာ လကဝ်တလ်ကစ်ား။ ornament

ဓမ္မ

ဓမ္မ န truth

ဓမ္မကထိေက န preach

ဓမ္မစကကာ န ပမတစ်ာွဘရုားသည ်ပဉ္ဝဂ္ီဂငါးဦးတိုအ့ား ထဟာကကားထသာတရား။ ပမတစ်ာွဘရုား၏တရားဦး။ none

ဓမ္မထစတီ န ပိဋကတထ်တာ် ကျမ်းဂန်များကို ဌာပနာ၍ တညထ်ေားထသာ ထစတ။ီ temple

ဓမ္မစက် န ၁၊ပမတစ်ာွဘရုား တရားထတာ်၏ တန်ခုိးအာဏာထတာ်။ ၂၊ပမတစ်ာွဘရုား တရားထတာ်၏ တန်ခုိးအာဏာ ပပန်နံှ့ရ့ာအရပ်။ power and glory

ဓမ္မတာ၁ န ပဖစင်မဲထသာ ဓထလ့သထဘာ။ ပဖစရုိ်းပဖစစ်ဉ် အစဉ်အလာ။ convention

ဓမ္မတာ၂ န မိန်းမတို၏့ ဥတထုသးွထပါ်ပခင်း။ menses

ဓမ္မဒေါန န endowment

ဓမ္မဒူေတ န apostolize

ဓမ္မထဒေသနာ န the doctrine of buddha

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထလး(မစင်)အထပါ့(ကျင်ငယ်) မှန်မှန်သာွးသည။် စဉ်

ဓါတရုိ်ကဓ်ါတ်
ဆင်

၁၊မိမိ၏စတိအ်လုိအတိုင်း ပဖစထ်ပါ်လာနုိင်ထအာင် ထဗဒေင်နညး်တစမ်ျို းမျို းပဖင့် စမံီပပုလုပ်သည။် ၂၊တစဦ်းတစထ်ယာကက်ို 
အန္တရာယပ်ဖစထ်စရန် ထလာကပီညာပဖင့်စရီင်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ဓါတ ်အနု
မန္တာန်အတတ်

၁၊သကမ့ဲ်တိ့ုကို ခုိင်းထစ၍ ရနုိင်ပခင်း။ ၂၊စန်ုး၊ နတဘ်လူီးတိ့ုကို အထစာင့်အထရာှက ်ထေားနုိင်ပခင်း။ ၃၊မိမိတိုင်းပပညနုိ်င်ငံကို 
သတူစပ်ါးဝင်ထရာကမ်ကျူးထကျာ်နုိင်ထအာင် ကာကယွတ်ားပမစနုိ်င်ပခင်း။ ၄၊မိမိတိုင်းပပညနုိ်င်ငံ တိုးတကက်ကးီပွါးထစနုိင်ပခင်း။ ၅၊
အင်း၊ အိုင်၊ ဂါထော၊ မန္တာန်တိ့ုပဖင့် တိုင်းပပညက်ို ကာကယွနုိ်င်ပခင်းစသညတ်ိ့ုတညး်။ "ဓါတအ်နုမန္တာန်၊ ငင်အတတက်ို၊ စုံစီ
တတထ်ပမာက၊် ထမမထနှာကလ်ျင်"(ပမဝါဒံုေး)။ စဉ်

စဉ်

သတ္တ တစခု်ခုထပါ်တင်ွ (ထရမရည၊် ထငွရည်) အပခားသတ္တ တစခု်ခု၏ စွဲထေင်ထနထအာင် ဓါတအ်ားပဖင့် ပပုလုပ်သည။် စဉ်

စဉ်

ဟတုမှ်န်ထသာ သထဘာ။ တရား။ (ပါ)။ စဉ်

တရားထဟာ ပုဂ္ိုဂ လ်။ (ပါ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ တရားထတာ်နှင့်ဆုိင်ရာ စာအပ်ုများကို လှူဒေါန်းပခင်း စထသာ တရားအလှူ။ (ပါ) စဉ်

တရားထတာ်၏ တမန်။ ပမတစ်ာွဘရုား၏တရားထတာ်ကို စညပ်င်ပပန့်ပွားထအာင် အားထုေတထ်ဆာင်ရကွရ်ထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်။ (ပါ) စဉ်

တရားထဟာထပပာပခင်း။ (ပါ) စဉ်



.

ဓမ္မဓိဌါန် န တရားသထဘာကို ဦးတညအ်ာရံုထေားပခင်း။ objectivity 

ဓမ္မမိတထ်ဆွ န တရားဓမ္မ ထဆွးထနွးညှိနှိုင်းရာ၌ အတပူါဝင်ထသာ သမူျား။

ဓမ္မဝတ် န none

ဓမ္မသဝန န

ဓမ္မသတ် န sutra

ဓမ္မာစရယိ န စာချတန်းစာထမးပဲွကို ထအာင်ပမင်သ။ူ pass exam

ဓမ္မာရံု၁ န တရား၏အာရံု။ အရံုငါးပါးမှ ကကင်းထသာအာရံု။ chapels

ဓမ္မာရံု၂ န တရားထဟာရာ၊ အလှူဒေါနပပုလုပ်ရာ၊ ဘရုားရှိခုိး၊ ပရတိစ်သည ်ရတွဆုိ်ပူထဇာ်ရာ အထဆာကအ်အုံ။ chapel

ဓမ္မာထသာက န opposite

ဓမ္ိမယလဒေ္ဓ န တရားသပဖင့် ရာှထဖွ၍ရအပ်ထသာ ပစည္း်။ property

ဓမ္မက္ခန္ဓါ န

ဓမ္မန္တရာယ် န တရားထတာ်ကျထရာကထ်သာ အန္တရာယ။် none

န

န၁ န ဗျညး်သုံးဆယ့်သုံးလံုးတင်ွ အလံုးနှစဆ်ယ့်ထပမာက ်အက္ခရာ။

န၂ ကကိ dumb

နကရံု န အမ်ိနံရမံျားတင်ွ ရမံထ့ပျာ့ပဖင့် အမ်ိလုပ်၍ထနတတထ်သာ ပျားမျို းနွယဝ်င် ပုိးထကာင်တစမ်ျို း။ wasp

နကရံုအမ်ိ န mud cell of wasp

န လူန။ လူအ။ လူညံ့။ လူဖျင်း။ dumb

ကကဝိိ ၁၊တစခု်ခုထသာ အာရံုတင်ွ ထတထွဝစးူစိုကလ်ျက။် ၂၊ထမ့ထမ့ထလျာ့ထလျာ့။ ထပါ့ထပါ့ဆဆ။ ဂရုမစိုကပဲ်။ သတမိမူပဲ။ အမှတတ်မ့ဲ။ carelessly

နဝိ dumb

နကျထီကာင် န အမ်ိနံရမံျားတင်ွ ရမံထ့ပျာ့ပဖင့် အမ်ိလုပ်၍ထနတတထ်သာ ပျားမျို းနွယဝ်င် ပုိးထကာင်တစမ်ျို း။ wasp

နကျယပ်င် န ထငွယားအိုးကိုသတရ်ာတင်ွ အသုံးပပုထသာ ထဆးဖကဝ်င် အပင်တစမ်ျို း။ herbal plant

နဂရာ န none

နဂရာပဲွ န

နဂရာရစီင် န အမ်ိစသည၌် အန္တရာယက်င်းပရတိ၊် ပဌာန်းရတွဖ်တသ်ရဇ္ျယရ်ာတင်ွ ပါဝင်ထသာ ထရ။ ပရတိထ်ရအိုး။ parit water pot

နဂရာရစီင်ပန်း န none

နဂါး န တန်ခုိးကကးီထသာ ထခမ။ dragon

နဂါးချးီ န နဂါးကျစတ်င်ွးမှထွေကလ်ာထသာ ရမံဗွ့ကနှ်င့်ထရာ၍ပါထသာ ထရမထရာင်၊ ထငွထရာင်၊ ခဲထရာင်ကဲ့သိုထ့သာ သတ္တ ုတစမ်ျို း။

စဉ်

fellow participants in 
religious activities စဉ်

တရားကျင့်ဝတ။် (ပါ) စဉ်

တရားနာပခင်း။ (ပါ)
listen to a religious 
sermon စဉ်

၁၊တရားဥပထဒေအရ အမှုစရီင်ဆံုးပဖတခ်ျကတ်ိ့ုကိုပပထသာ ကျမ်း။ ၂၊ဓမ္မသတ့္ံတ ဟထူသာ မာဂဓဘာသာစကားသည ်ပမန်မာဘာသာ
အားပဖင့် ထကာင်းထသာစကား။ တရားနှင့်ညညီတွထ်သာစကားဟ ုအဓိပ္ပါယရ်သည။် (ဒိေဌါ)၊(ပါ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မသင့်မတင့်။ ဆန့်ကျင်ဖကပ်ဖစပ်ခင်း။ "ဓမ္မထသာက၊ အင်းဝရာဇာ၊ အမ်ိထထောင်ဘကမ်ပပုရာ"။ စဉ်

စဉ်

ပမတစ်ာွဘရုားထဟာကကားထတာ်မူအပ်ထသာ သတု္တန် ပိဋကတထ်တာ် နှစထ်သာင်းတစထ်ထောင်။ ဝိနညး် ပိဋကတထ်တာ် နှစထ်သာင်းတစ်
ထထောင်။ အဘဓိမ္မာ ပိဋကတထ်တာ် ထလးထသာင်းနှစထ်ထောင်၊ စစုထုပါင်းရစှထ်သာင်းထလးထထောင်ထသာ တရားအစအုထပါင်း။ (ပါ)

The three repositories 
of buddhist Scriptures စဉ်

စဉ်

20th of burmese 
consonant စဉ်

နံုချာသည။် အ,သည။် ညံ့ဖျင်းသည။် "ထကာင်းထကာင်း အ,လွန်း၊ န,လွန်းထရလူကို"။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

နကရံုထကာင်များ အမ်ိနံရမံျားတင်ွ ရမံထပျာ့ပဖင့် အခန်းအဆကဆ်ကပ်ပု၍ ထဆာကလု်ပ်ထနထသာ အမ်ိ။ (ဤနကရံုအမ်ိ၊ အမ်ိနံရတံင်ွ
အများတညလ်ျှင် စပါးအများရသညဟ်၏ူ။) စဉ်

န,ကျာ စဉ်

န,ကျနိ,ကျာ၁ စဉ်

န,ကျနိ,ကျာ၂ အလွန်အ,လွန်းထသာ။ နံုချာလွန်းထသာ။ ညံ့ဖျင်းလွန်းထသာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထမွးထန့နှင့်ဆုိင်ထသာ ငဂိုဟနံ်၊အရပ်။ "ထုိေသိ့ုဆုိပခင်းကား၊ ထတဇ၊ နဂရ နာမသင်ွးလုိ၍ ဆုိသည။်" "ငဂိုဟနံ်ရာသရိှီရာအရပ်ကား- 
ပရဝိါရ၊ အာယ။ု နဂရ၊ ဘမု္ိမ၊ ဂဟပတ၊ိ ဌါန၊ ထတဇ၊ သရီ ိစသညပ်ဖင့် မိမိငဂိုဟနံ်ရှိရာအရပ် လကျ်ာရစလှ်ည့်၍ ထရတကွရ်ာ
သည်"(ပါရာ)။ စဉ်

၁၊လှူဒေါန်းရန်ပပင်ဆင်ထေားထသာ အန်ုး၊ ငှကထ်ပျာစသည့်ပါဝင်ထသာ အခမ်းအနား။ ကန်ထတာ့ပဲွ။ ၂၊အမ်ိထဆာကမ်ည့်အခါ အမ်ိရာ
ထပမတင်ွ သပဲဖူခင်း၍ဆန်ပဖူကကပဲဖန်းငပီး ပန်းပဖူ၊ ပန်းနီ၊ အန်ုး၊ ငှကထ်ပျာစသညပ်ဖင့် ကန်ထတာ့ပဲွလုပ်ကာ 'ပထေဝီ ဗလသနု္ဓရီ' 
စထသာဂါထောကိုရမတဆုိ်ငပီးလျှင် ကကကဥ်များပဖင့် ထပမထစာင့်နတအ်ား ပူထဇာ်၍ ဗလိနတစ်ာထကကျွေးရထသာ ပဲွ။ (ယင်းသိ့ုပူထဇာ်၍ 
အမ်ိထဆာကရ်ထသာ် အပပစခ်ပ်သမ်ိး ကင်းလွတင်ငိမ်း၍ စးီပွားချမ်းသာ လာဘလ်ာဘ တိုးတက ်ပပည့်ငဖိုးကကသညဟ်၏ူ။)

offertory consisting of 
handsof 
bananas,coconut, ect 
decoratively arranged စဉ်

စဉ်

အန်ုး၊ သင်းဝင်၊ ထပါကပ်ဖူ၊ ထပမစကံား၊ သထပပညန့်ွ။ (အမညမှ်ည့်ရာတင်ွ ပန်ဆင်ရထသာပန်းငါးမျို း။) "အမညခံ်ထသာ ခုနစ်
ရကသ်ားတိ့ုသည ်ပဌမနံအညန့်ွသစ၊် သင်းဝင်၊ ထပါကပ်ဖူ၊ ထပမစကံား၊ သထပပတိ့ုကို၊ နဂရာရစီင်တင်ွထေည့်၍ ---ထုိေရစီင်ပန်းငါး
ပါးကိုပန်ဆင်၍ -----သကက်ကးီမိဘဆရာ ရဟန်းပုဏားတိ့ုကို ရုိထသစာွပပုလျက ်------အမညခံ်ယရူာသည်" (ပါရာ)။ စဉ်

စဉ်

solid lava from mud 
volcano စဉ်
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နဂါးစက် န herbal plant

နဂါးတင်ွး န နဂါးထနသညဆုိ်ထသာ ရမံဗွ့ကတ်င်ွး။ နဂါးကျစတ်င်ွး။ mud volcano

န ငငိတယွမိ်လျှင် ရုန်းမလွတနုိ်င်ထသာ ထကျာ့ကင်ွးတစမ်ျို း။ noose

န ပုိကက်န်ွကဲ့သိုထ့သာ ထကျာ့ကင်ွးတစမ်ျို း။ noose

န dress hair

နဂါးပွက် န ညန်ွအိုင်တင်ွ အခုိးအထငွ မ့ရှိပဲ အလုိလုိ ဆူပွကထ်နထသာ ရမံပွ့ကတ်င်ွး။ mud volcano

နဂါးမီး န mud volcano

နဂါးရစ် န ၁၊နွယက်ကးီများရစပ်တထ်နသပဖင့် နဂါးများရစပ်တထ်နသည့်ပံုဟန် ပဖစထ်ပါ်ထနပခင်း။ ၂၊နွယရ်စလိ်မ်၍တကထ်သာ သစပ်င်။ none

န ပုသမ်ိ ထမာ်တင်စန်ွး။ နဂထရအငူကိုထခါ်ထသာ အမည။် none

နဂါးရံုဘရုား န နဂါးပါးပျဉ်းပဖင့် ပခုံငံုရစပ်တ၍် မုိးကာထေားထသာ ဘရုား။ none

နဂါးလမ်း န ညည့်အခါထကာင်းကင်တင်ွ ကကယမ်ျားစပုဖင့် အခုိးအထငွက့ဲ့သိုတ့န်းထနထသာ အရာ။ milky way

နဂုိ န base

နဂုိငဂိုဟ် န

နဂုိရညခ်ျင်း န endowment

နင့ယ် န

န

နင့ယမ်တုံးဆဲွ ကကိ copy

နထုိေင်းကရုိင်း ကကဝိိ ထုိေင်းမှိုင်းထတထွဝလျက။် be indecisive

နဒီေ န river

ကကိ dumb

နဝိ be indecisive

န အသဉိာဏထံု်ေထုိေင်း၍ သကွလ်ကခ်ျကခ်ျာပခင်း မရှိသ။ူ လူန လူအ။ dumb

နနွင်း န tumeric

နနွင်းကျးီငခီ န tumeric

နနွင်းခါး န ခါးထသာအရသာရှိထသာ ထဆးဘကဝ်င်သည့် နနွင်းတစမ်ျို း။ bitter tumeric

နနွင်းစမ်ိး န အထပခာကမ်ဟတုထ်သာ နနွင်းအစမ်ိးအစို။ tumeric

နနွင်းတက် န နနွင်းပင်၏ အပမစဖု်။ tumeric root

နနွင်းတမ်ိပပာ န ထကာင်းကင်မဲနယထ်ရာင်တင်ွ အပဖူထရာင်သမ်းထသာ နနွင်း တစမ်ျို း။ none

နနွင်းနက် န none

နနွင်းဗူး န lier

အစားမှား၊ အထသာကမှ်ား၊ ထညာ်ှမိကအစ ထပျာကက်င်းထစနုိင်သည့် ထတာထဆးတစမ်ျို း။(ယင်းထဆးပင်ကား နွယလုိ်ပင်လုိ ပခုမံျို း
ဝင်ပဖစ၏်။ အပမစတ်င်ွထဗွပါသည။် အရသာခါးသည။် နဂါးစကပ်င်ဟလုညး် ထခါ်သည။်) စဉ်

စဉ်

နဂါးပတ်
ထကျာ့ကင်ွး စဉ်

နဂါးပတ်
ကန်ွချာ၁ စဉ်

နဂါးပတ်
ကန်ွချာ၂ နဂါးရစပ်တထ်နသကဲ့သိ့ုထသာ ဆံထုိေး,ထုိေးနညး်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

ရမ့ံပွကတ်င်ွးမှ ရမ့ံပွကမ်ျားဆူထဝလျှကံျငပီး မီးထေ,၍ ထတာကသ်ည့် ရမ့ံမီးထတာင်။ စဉ်

စဉ်

နဂါးရစထ်မာ်
တင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပင်ရင်း။ ပကတ။ိ မူလအရင်းခံသထဘာ။ "သရုပ်အထလျာက၊် အလုိလုိကထ်လ၊ နဂုိကကပျာ၊ မီးထေထတာကလ့ုိ်"(ထကာ်)။ စဉ်

မူလအရင်းခံငဂိုဟ။် "တနဂမင်္ဂထနွ၊ စထန၊ ဗုဒေ္ဓဟးူ၊ ကကာသပထတး၊ ဤထလးလံုးကားနဂုိငဂိုဟတ်ညး်"(ပါရာ)။
Sun,saturn,mercury,jupi
ter စဉ်

(မိမိတင်ွ) မူလအရင်းခံ အရညအ်ချင်း။ စဉ်

'န့' အက္ခရာကိုထခါ်ထသာ အမည။်
20th of burmese 
consonant စဉ်

န့ငယပ်ါးစပ်
ပိတ်

'န့' အက္ခရာကိုပတရ်စမိ်ထအာင် အငမီး၏ထအာကထ်ပခပုိင်းကို ပတဝုိ်င်းပပုငပီး အငမီးဖျားကို (န့ငယ၏်) ပါးစပ်ထဲေသိ့ုထေည့်သင်ွး၍ 
ထရးသားထေားထသာ န့အက္ခရာ။ (နတက်ထတာ်များ ပဲွချမည့်ထနရာတင်ွ ယင်းသိ့ုထရးသားပါက နတပဲွ်ချ၍မရဟ၏ူ။)

20th of burmese 
consonant စဉ်

အက္ခရာစဉ်

သမူျားထရးသားငပီးသညက်ို တတဟ်န်ထဆာင်၍ (အသာယရူန်၊ ထမာ်ကကားလုိသည့်သထဘာပဖင့်) ပပုပပင်ထရးသည။် စဉ်

စဉ်

ပမစ။် ပင်လယ။် "နဒီေမညရ်၊ ကစ္ဆပကို၊ ဆန်ကကခတသ်ာွးပါက"(ငမိုသ့ကူကးီ) (ပါ)။ "ပင်လယန်ဒီေ၊ ယကဝီ်ဝီထက၊ ပလံုစလ့ုိီ"(ဓမ္မ
သာ)။ စဉ်

န,နီ ၁၊ညံ့သည။် ဖျင်းသည။် အ,သည။် နံုသည။် ၂၊ထငးစိုကထ်နသည။် စဉ်

န,နီန,ထနာ 
(မ) ၁၊(နဝိ- န,ကျနိ,ကျာ ရှု။) ၂၊မညသ်ညက်ိုမျှ ရညမှ်န်းချကမ်ရှိပဲ ထငးစိုကလ်ျက။် စဉ်

န,ထနာ စဉ်

ဝါဝင်းထသာအထရာင်ရှိငပီး အပမစဖု်ကိုအမှုန့်ကကတိင်ပီး ဟင်းငါးတင်ွခတရ်ထသာအပင်။ ဆနွင်း။ "ဝါပခညရ်ကက်န်း၊ ထဆးထေန်းထရမဝါ၊ 
နနွင်းဝါသိ့ု"(ငှကဆ်င်ချီ)။ စဉ်

မျကနှ်ာထချရာတင်ွ အသုံးပပုထသာ နနွင်းတစမ်ျို း။ "ကျးီငခီနနွင်း၊ ထီွေးထမနီှးထက၊ ကိုးလဝင်းထရ"(ထတး)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အပင်၊ အပမစ၊် အဥပါနကထ်သာ နနွင်းတစမ်ျို း။ (ဤနနွင်းကိုအဂ္ဂရိတလု်ပ်သတူိ့ု အသုံးပပုသည။် ဤနနွင်းထပါကထ်သာထနရာ 
အနီးတစဝုိ်က ်ထပမပါနကသ်ည။်) စဉ်

(ဥပစာ) တစစ်ုံတစဦ်းအား မရုိးသားထသာစတိပ်ဖင့် လှည့်ပတထ်ပပာဆုိသ။ူ လိမ်ညာ၍ထပပာထသာ သ။ူ စဉ်



.

နပုတ် န မိန်းမထေမီအထေကပုိ်င်းတင်ွ အမညး်အဝတစ် တစထွ်ောခန်ပ့တပ်တလ်ည ်ဆင့်ထေားထသာ အရာ။

နပျို းနွယ် န ရခုိင်စပါး အမျို းအမညတ်စခု်။ paddy

နပျို းထရမ န အသးီအလံုးထွေား၍ အရသာထလးနကင်ပီး အတင်ွးသားခပ်ဝါဝါ၊ အခံွထရာင်နီကကန်က့ကန်ရ့ှိထသာ ငှကထ်ပျာတစမ်ျို း။ banana

နပျို းသးီ န banana

နပျို းသန္တာ န အလံုးငယ၍် အနီကထဲသာ လိထမ္မာ်ထရာင်အခံွရှိငပီး အတင်ွးပန်းနုထရာင်ရှိထသာ ငှကထ်ပျာတစမ်ျို း။ banana

နဖလာ န အညစအ်ထကကး။ အမှိုကသ်ရုိက။် garbage

နဖား န ၁၊ကကျွေ၊ဲ နွားတို၏့နှာထခါင်းတင်ွ ကကို းလျှို ရန် ထဖါကထ်ေားထသာအထပါက။် ၂၊သစတ်ုံးတင်ွကကို းလျှို ရန် ထဖါကထ်ေားထသာအထပါက။် draghole

နဖားကကို း န Nose-ring

နဖားကကို းတပ် ကကိ lead by the nose

နဖားစးူ၁ န ကကျွေ၊ဲ နွားတိုက့ို နဖားထဖါကရ်ထသာ ခကျွေန်ထသာ စးူ။ gimlet

နဖားစးူ၂ န ကကျွေငဲယ၊် နွားငယမ်ျားကို နုိမ့စိုရ့ထအာင် နှုတသ်းီတင်ွတပ်ဆင်ထေားထသာ စးူခကျွေန်။ gimlet

နဖားထံုေ ကကိ ကကျွေ၊ဲ နွားတိုက့ို နဖားကကို းပဖင့် ဆဲွငင်ရ ခဲယဉ်းသည။် none

နဖားထုိေး ကကိ နဖားအထပါကထဲ်ေသို ့ကကို းလျှို သင်ွးသည။် ကကို းလျှို သင်ွးရန်အတကွ ်ကကျွေ၊ဲ နွားနှာထခါင်းကို သခံကျွေန်ပဖင့် ထုိေးထဖါကသ်ည။် lead by the nose

နဖားထပါက် ကကိ ကကို း၊ အပ်ချညမ်ျှင်၊ အထချာင်းအတစံသည ်အမျို းမျို းလျှို သင်ွးရန် ထဖါကထ်ေားထသာ အထပါက။် draghole

နဖားသျှို ကကိ ကကျွေ၊ဲ နွားတိုက့ို နဖားကကို းပဖင့် ဆဲွငင်ရ လွယက်သူည။် lead by the nose

နဖီ န အစန်ွအဖျား။ အစန်ွအနား။ edge

နဖူး န fore head

နဖူးခက် ကကိ none

နဖူးစာ န destiny

ကကိ ဖူးစာကထံကာင်းသည။် ကထူံေးသည။် luck

ကကိ အထွေတအ်ပမတသ်ို ့ထရာကသ်ည။် ကထူံေးသည။် luck

နဖူးဆံ န မိန်းမတို၏့နဖူးဆံစတင်ွ ကျထနထသာ ဆံပင်တို။ hairline

နဖူးတွိ့ ဒူေးတွိ့ ကကဝိိ face to face

နဖူးရဒူီေးရီ န အသင်ွအပပင်ပံုဟန်အမှတအ်သား။ ရုပ်ရညသ်ဏ္ာန် အရညအ်ချင်း။ look

နဖူးရဒူီေးရစီတု် ကကဝိိ hard

န ပမတဗု်ဒေ္ဓ၏ နဖူးထတာ်။

နဗီ န လယက်န်စန်ွးပွင့်ကဲ့သို ့အဝကျယ၍် နား၌ပန်ဆင်ထသာ နားတန်ဆာတစမ်ျို း။ earring

နထဗ န earring

နဗက် န ကကမ်ိအကကးီစား တစမ်ျို း။ cane

နဗကဖူ်း န none

band of cloth stitched 
on to the upper hem of 
longyi စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငှကထ်ပျာသးီအားလံုးကို ပခု၍ံထခါ်ထသာ စကား။ "နပျို းသးီကျာကျာ- မှည့်လတပ်ျာ၊ ကကာဇံကိုလင်ယာှ- ဆုိလတပ်ျာ"(ထတး)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကျွေ၊ဲ နွားတိ့ု၏နဖားထပါကတ်င်ွ လျှို သင်ွးကာ ချို ထနာကက်(ကကို းစနှစဖ်ကက်ို) သိုင်းချညရ်ထသာ ကကို း။ စဉ်

(ဥပစာ) လွတလ်ပ်မှုမရှိနုိင်ထအာင် အကျဉ်းအကျပ်လုပ်ထေားသည။် ရုန်းကန်ုလှုပ်ရာှးမှုမရထအာင် အတင်းအကကပ် ပပုလုပ်
ထေားသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

မျကခံု်းအထေက၊် နားနှစဖ်ကတ်ိ့ု၏ အကကားထနရာ။ "ဖဝါးငခီမှာ၊ သငဲမီမှုန့်ကို၊ င့ံု၍ယပူျာ၊ မှန်ကသူတလူ်း၊ နဖူးမှာတိ့ု"(ထကာ်)။ စဉ်

၁၊ပစည္း်ဥစာ္ ဆံုးရှံုးမှုပဖစခ့ဲ်ရပခင်းထကကာင့်လညး်ထကာင်း၊ တစစ်ုံတစခု် အခကအ်ခဲ ကကုထံတွ့မှု ခံခ့ဲရပခင်းထကကာင့်လညး်ထကာင်း၊ 
မိမိ၏ကကံကမ္မာကိုယိုးငပီးလျှင် စတိဆုိ်းငပီး မိမိ၏နဖူးပပင်ကို လကဝ်ါးပဖင့်ပုတခ်တသ်ည။် "အများမိဿံ၊ ထကကာကစ်တိဝှ်န်ပျာ၊ ကံ
ကိုယိုထထွေ၊ နဖူးခတပ်ျာ၊ နီလတထ်တထလ"(ထကာ်)။ "ငုိရာထရရတ်ွ၊ နဖူးခတသ်ည်၊ ရင်ပတလ်ကတ်င်၊ ခတတ်းီတညး်" (ရခုိင်
ကာ)။ စဉ်

ထရးှကပပုခ့ဲဖူးထသာ က။ံ ကကမ္မာ။ ထရးှကထရစက။် "ဇာနဖူးစာ၊ ဇာကကမ္မာ၊ ဇာတာလညး်ဆုိး၊ ကလံညး်ညှို း"(ဓမ္မက)။ စဉ်

နဖူးစာကကာပွ
င့်၁ စဉ်

နဖူးစာကကာပွ
င့်၂ စဉ်

စဉ်

ပကပ်င်းကကုထံတွ့လျက။် မျကနှ်ာချင်းဆုိင်။ "ရန်ပုစ္ဆာကို၊ နဖူးတွိ့ ဒူေးတွိ့ ခံခရထရ"။ စဉ်

စဉ်

၁၊ခကခ်ကခဲ်ခဲ။ အလွန်ခဲယဉ်းစာွ။ ပင်ပန်းခံလျက။် "နဖူးရဒူီေးရစီတုထ်ယာင် အပင်ပန်းခံလ့ုိ လုပ်ခီစာွငီွကို အလဲွသုံးစားမပပုနုိင်"။ 
၂၊(အရပ်)မလွယက်။ူ ငငိုပငင်ဖွယရ်ာ။ "နဖူးရဒူီေးရရီာစတုဖ့ုိ်၊ ထယထကထလ့ ငါ့သမီးကို ရဖ့ုိမထဟာက်"။ စဉ်

နဖူးသင်းကျစ်
ထတာ်

the forehead of the 
Buddha စဉ်

စဉ်

နားတန်ဆာတစမ်ျို း။ "လညရ်စက်ိုးသယွ၊် နထဗကိုးဆင့်၊ ကကယပွ်င့်ထပခာကဆ်ယ်"(နိဒေါန်း)။ စဉ်

စဉ်

ကကမ်ိအကကးီစားတစမ်ျို း၏ အညန့်ွဖူး။ "နဗကဖူ်းနှင့်၊ သိုင်းဖူးဖန်ဖန်၊ ဆားမတန်ကို၊ စားထသာ်မထကာင်း၊ ဖဲွကိုသင်ွးသိ့ု"(ထွေန်း
တိ)။ စဉ်



.

နဗန် န young fruit

နဗန်ဆင် ကကိ အပွင့်အသးီများ ထွေကပ်ပူစ ပပုသည။် young fruit

နဘယံ န slope

နဘအပ်ု န မိန်းမထေမီအထေကပုိ်င်းတင်ွ အမညး်အဝတစ် တစထွ်ောခန်ပ့တပ်တလ်ည ်ဆင့်ထေားထသာ အရာ။

နထဘ န frame

နထဘကိုက် န သစသ်ားကို နထဘထုိေးရထသာ ထရထွပါ်။ none

နထဘထေပ် န သစစ်အချင်းချင်း နထဘပဖင့်ထေပ်ထေားပခင်း။ none

နထဘထုိေး ကကိ none

နထဘးနဘီ န အမ်ိ၊ ထကျာင်းစသညအ်ထဆာကအ်အုံတို၏့ ထဘးဖကတ်င်ွကပ်ထပမှာင်မီှတယွ၍် ထဆာကလု်ပ်ထေားထသာ အထဆာင်ငယ။် penthouse

နဘံ န sky

နမသထလး န none

နမာနထူေး ကကဝိိ သတလွိတ၍်။ ထုိေင်းမှိုင်းထတထွဝလျက။် dull

နမိနမာ ကကဝိိ သတလွိတ၍်။ ထုိေင်းမှိုင်းထတထွဝလျက။် dull

နမိနထမာ ကကဝိိ အမှတတ်မ့ဲ။ ဂရုမစိုကပဲ်။ ထမ့ထမ့ထလျာ့ထလျာ့။ သတမိမူပဲ။ မှိုင်ထတထွငးထမာလျက။် careless

နမိနထပမာ၁ ကကိ မထပးရကမ်ကမ်းရက။် မစန်ွလွ့တနုိ်င်ပဖစသ်ည။် တန်ွတ့ိုသည။် be stingy

နမိနထပမာ၂ န ပစည္း်တစစ်ုံတစရ်ာ အလဟဿ ဆံုးရှံုးမှု၌ နှထပမာ၊ တန်ွတ့ို၊ ဝမ်းနညး်၍ ထပပာထသာစကား။ none

နမူ န look

နမူနာ န example

နထမာ်နထတာ် ကကဝိိ အမှတတ်မ့ဲ။ ဂရုမစိုကပဲ်။ ထမ့ထမ့ထလျာ့ထလျာ့။ သတမိမူပဲ။ မှိုင်ထတထွငးထမာလျက။် careless

နမိတန်မာ န မထကာင်းထသာ အတတိန်မိတ။် portent

နငမိုးနငမိ၁ ကကိ be stingy

နငမိုးနငမိ၂ န be stingy

နယန်ုလ န

နရ န human

နရကင်း န none

နရတိ န south west

နရပန်ပူ ကကိ ၁၊ထသရန်အထကကာင်းရာှသည။် အသကထ်သဖုိရ့န် ဆုိကထ်ရာကသ်ည။် ၂၊ထသချင်ထစာ်နံသည။် be dead tired

နရသနင်း န king’s name

နရာ ကကဝိိ many people

နထရနရာ န improper

ထွေကပ်ပူစအသးီ။ သစသ်းီကင်းစ။ "မှင်ခူချဉ်ပပင်း၊ မညင်းနဗန်၊ သရကတ်ံ"(ရုိး)။ စဉ်

စဉ်

ပမင့်ရာမှခပ်ထပပထပပ နိမ့်ဆင်းသာွးထသာ မျကနှ်ာပပင်။ ဆင်ထပခထလျှာကျရာ အရပ်။ "ပတထ်တပတထ်တ- ပတလ်တထ်တ၊ ပတထ်တ
အငပီး- ထတာင်စယွက်ကးီ၊ နဘယအံထရာက်- ထတာင်အထစာက်"(ထတး)။ စဉ်

band of cloth stitched 
on to the upper hem of 
longyi စဉ်

ပျဉ်ပပားတိ့ုကို နံထဘးအချင်းချင်းစပ်ရန် ထရထွပါ်ထုိေးထေားထသာ(ထွေင်းထေားထသာ) အနား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

သစသ်ားကိုထရထွပါ်ပဖင့် (နထဘ) ထုိေးသည။် စဉ်

စဉ်

ထကာင်းကင်။ (ပါ)။ စဉ်

၁၊ကမ္ဘာဦးက အလုိအထလျာက ်ထပါကထ်ရာကသ်ညဆုိ်ထသာ နတစ်ပါးတစမ်ျို း။ ၂၊အန့ံထမမးကကို င်ထသာ စပါးတစမ်ျို း။ "သင်းပျံ့
ထမမးကကို င်၍ ထဘာဇဉ်ငါးပါးအရသာရှိထသာ အထူေးထူေးထသာ နမသထလးဆန်တိ့ုပဖင့် ထရာခပမ်းလျကရ်ှိထနထသာထကကာင့် ဓညဝတဟီု
အမညတ်င်ွ၏" (စကားထပပ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ရုပ်ရည။် အသင်ွအပပင်။ "အလှအရာ၊ ပပငှါမရ၊ နမူစာထသာ်၊ သဇူာမသိ့ု"(ဓမ္မသာ)။ စဉ်

ပုစ။ံ စ။ံ "ဤသညဝ်တ္ု ၊ ပဖစပ်ျကမ်ှုကို၊ ဖတရ်ှုလုိကထ်သာ်၊ နမူနာထလ၊ ယကူာထထောကထ်က၊ ထကကာကစ်ရာထလ"(ပန်း)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

မထပးရကမ်ကမ်းရက။် မစန့်ွလွတနုိ်င်ပဖစသ်ည။် တန့်ွတိုသည။်"သတံိုင်စိုကထုိ်ေး၊ စန်ိဖူးကျို း၍ နငမိုးနငမိ၊ ပပညလံု်းသ၍ိ"(ဥရာ
ဇ်)။ စဉ်

မထပးရကမ်ကမ်းရက။် မစန့်ွလွတနုိ်င်ပဖစသ်ည။် တန့်ွတိုသည။်"သတံိုင်စိုကထုိ်ေး၊ စန်ိဖူးကျို း၍ နငမိုးနငမိ၊ ပပညလံု်းသ၍ိ"(ဥရာ
ဇ်)။ စဉ်

ပမန်မာတစဆ်ယ့်နှစလ်တင်ွ သုံးလထပမာကပ်ဖစထ်သာလ၏ အမည။် "ဆန်းထေနယန်ု၊ ထရာင်ဟန်ုထွေန်းပ၊ ဝါကကျွေတလ်လျှင်၊ ထပျာ်ကက
သသဲ၊ဲ တပ့ုိတွဲဝယ်"(ပါရာ)။

3rd month of burmese 
year စဉ်

လူ။ (ပါ)။ စဉ်

သကိကားမင်းတိ့ု၏ဦးထခါင်းတင်ွ မကိုဋ်သဖွယထ်ဆာင်းထေားထသာ အရာ။ "သကမင်္ဂျစန်ရကင်း၊ ဝင်းဝင်းထတာကထ်ပပာင်၊ မီးရှူ းထရာင်
အဆင်းကဲ့သိ့ု တန်ဆာဆင်လျက်"(အာဒိေ)။ စဉ်

အထနာကထ်တာင်ထထောင့် အရပ်။ "နရတမူိ၊ ထပပာထူေဥစာ္၊ ရတွိ့ ရာ၏"(ပါရာ)။ (ပါ) စဉ်

စဉ်

ပပညသ်ျှင်မင်း၏ အမည။် "လှုပ်ထထွေငပိဿ၊ နရသနင်း၊ မင်းလည်းထသထပျာက၊် ပပညရ်ာွထချာက်၏"(ပါရာ)။ စဉ်

လူအများအပပား။ (လူ) အထရအတကွမ်ျားပပားစာွ။ စဉ်

လူမှုထရးအားပဖင့် သင့်တင်ထလျာ်ကန်မှုမရှိထသာ အပပုအမူ။ အထပပာအဆုိ။ "လူကကးီတစထ်ယာကက်ို နထရနရာမထပပာရ"။ စဉ်



.

နရက် န အပါယင်ရ။ဲ hell

နရတ် န nine precion stones

နရမ်း၁ န edge

နရမ်း၂ န none

နရွဲသးီ န Plum-like fruit

နလပိန်း န dullard

နဝကမ္မ န ရဟန်းထတာ်များ၏ ကစိက္ကးီငယအ်သယွသ်ယွအ်မှုပပုလုပ်ရန်အတကွ ်လှူအပ်ထသာ အနာမာသဝတ္ု။ endowment

နဝဒေတ် န pool

နဝဒေဏ္ဍထီေး န ထီေးရကွက်ိုးဆင့်၊ ထီေးရုိးဆယထ်တာင်ရှိထသာ ထီေးမျို း။ umbrella

နဝရတ် န nine precion stones

နဝါ န ship

နဝါလီ န ထလှပုိင်သျှင်။ ထလှသမား။ ထလှသကူကးီ။ သထဘမင်္ဂာသကူကးီ။ boat owner

နဝီနဝါ ကကဝိိ မထသးမကွဲ။ ကွဲပပားထသချာမှုမရှိပဲ။ inarticulate

နထဝစမ်ိးထစာင်း ကကဝိိ အထယာင်ထယာင်အမှားမှား။ မပပတမ်သား။ မသမဲကွဲ။ မထသမချာ။ inarticulate

နဝင်ပီယံ န သာယာနှစသ်ကပ်ခင်း။ သာယာထသာအသ။ံ နားထထောင်၍ ထကာင်းပခင်း။ pleasant

နဝဂမံင်္ဂ၁ နဝိ nine

နဝဂမံင်္ဂ၂ န crook

န none

နာ၁ ကကိ listen

နာ၂ ကကိ ill

နာ၃ ကကိ tired

နာကအူိုး န အနားကပ်ုထသာ ထပမအိုးတစမ်ျို း။ pot

နာကျညး် ကကိ စတိနှ်လံုးဆင်းရမဲှုကို ခံစားရသည။် hurt

နာကကးီကျ၁ ကကိ အလွန်အမင်း ထရာဂါပဖစထ်နသည။်

နာကကးီကျ၂ န ယင်းကဲ့သို ့ထရာဂါပဖစထ်နထသာ သ။ူ sickly person

နာကန်ွထဆာင် ကကိ pretend

နာခံ ကကိ obey an order

နာချနီာချဲ ့ န မိမိနှင့်ပတသ်ကသ်မျှကို ထိေပါးပုတခ်တလ်ာထသာ် မခံမရပ်နုိင်ပဖစလ်ာသည့် နာကျညး်စတိ။် rancour

နာချဲ ထုိ့ေး ကကဝိိ သတူစပ်ါးအထပါ်မရှုဆိတထ်သာစတိပ်ဖင့် ထစာင်းထပမာင်း ပုတခ်တထ်ပပာဆုိလျက။် make noises

စဉ်

၁၊စန်ိအမျို းဝင် ထကျာကမ်ျကရ်တနာတစမ်ျို း။ "စန်ိနရတထ်ကထပပာင်ထပပာင်၊ ငီွနရတထ်ကလိပ်လက်"(ထတး)။ ၂၊(စန်ိ၊ နီလာ၊ 
ထကကာင်၊ ထဂါ်မုတ၊် ဥဿဖယား၊ သန္တာ၊ ပမ၊ ပုလဲ၊ ပတ္တပမား၊ ထကျာက်) ဤအမျကထ်ကျာကက်ိုးမျို းကိုပခု၍ံ ထခါ်ထသာ စကားလံုး။ စဉ်

အစန်ွအဖျား။ အစန်ွအနားအရပ်။ "ဧကတိံသ၊ ထအာကအ်ထေကလ်ျှင်၊ သကွသ်ကွခ်ါထက၊ စကကာဝဠာနရမ်း၊ ထဆာကစ်ိုကက်ျန်းခုိင်၊ 
ထကျာကစ်ာတိုင်ထလ၊ ယိုင်ကာယန်ွးလ့ုိ"(ရာမ)။ စဉ်

(အိုး) အနားရစ။် အိုးနခမ်း။ စဉ်

ချို ထသာ သစသ်းီတစမ်ျို း။ "နရွဲထထောကရ်ာှ၊ မာလကာဟ၊ု ချို စာွအးီပမ"(ရာမ)။ စဉ်

ဘာမျှအသဉိာဏမ်ရှိထသာသ။ူ လူန,လူအ။ လူညံ့ဖျင်း။ စဉ်

စဉ်

ဟမိဝန္တာထတာင်အနီးတင်ွရှိထသာ ထအးပမထသာထရအိုင်။ "မဟာဂနုိင်၊ နဝဒေတဟ်၊ု ပမတရ်အီိုင်ကို၊ ကိုယတ်ိုင်ထရာကသ်ာွး"(ထကာ်)။ စဉ်

စဉ်

(နဝရတတ်င်ွပါဝင်ထသာ) ထကျာကမ်ျကရ်တနာ ကိုးမျို း။ ၁၊ပတ္တပမား။ ၂၊ပုလဲ။ ၃၊သန္တာ။ ၄၊ပမ။ ၅၊ဥဿဖယား။ ၆၊စန်ိ။ ၇၊နီလာ။ 
၈၊ထဂါ်မုတ။် ၉၊ထကကာကမ်ျကရ်ွဲ။ စဉ်

ထလှ။ သထဘမင်္ဂာ။ "ထမျာကအ်များနှင့်၊ သထဘမင်္ဂာနဝါ၊ ထနာကထ်နာင်ခါ၌၊ သာွးလာခကမ်ည်"(ရာမ) (ပါ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထကာကက်ိုးထကာက ်(ကိုးထကွ့) ရှိထသာ (သရကပ်င်)။ "တပင်သရက၊် အခကတ်ထရာက၊် နဝဂမံင်္ဂထလ၊ ကိုးတန်ထကာက်
လ့ုိ"(ထမျာက်)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

၁၊ယင်းသိ့ုထကာကထ်သာသရကပ်င်။ ၂၊(ဥပစာ) အထကာကဉ်ာဏမ်ျားသ။ူ စဉ်

န,သတ် စာထရးရာတင်ွ 'ကန်၊ ကန်ိ၊ ကန်ု' စာထသာအသမံျားရရန် 'န' ဗျညး်အထေက၌် (-န်) ဤလက္ခဏာကိုထေည့်ပခင်း (ပဖစ်သည။်) စဉ်

၁၊(ခမကဟ်သည၊် ထပပာဆုိသည၊် တးီမှုတသ်ည ်စသညတ်ိ့ုကို) နားထထောင်သည။် "အကျဉ်းခမကဟ်၊ ပါဇိန္နလျှင်၊ ပပခ့ဲဆုိပငား၊ အမှာ
ထေားသည၊် စးီပွားချမ်းသာ၊ မှတသ်ားနာ"(ပါရာ)။ ၂၊တရားထဟာသညက်ို နားထထောင်သည။် "ရင်ှပပုတရားထတာ်နာ ဖိတထ်ခါ်
အပ်ပါသည်"။ ၃၊(စနညး်၊ တထဘာင်စသညတ့ုိ်ကို) စုံစမ်းသည။် "ဘရုင်မငး်ပမတလ်ညး် စနည်း၊ တထဘာင်တိ့ုကိုနာထစထသာ် 
မိန်းမတစထ်ယာကသ်ည ်ဆံပင်ကိုသုံးစခဲွု၍ ထံုေးထေားသညက်ိုပမင်၏"(ထတာင်)။ ၄။(ဆံုးမသည၊် ခုိင်းထစသည ်စသညတ်ိ့ုကို) 
ခံယသူည။် စဉ်

၁၊ထရာဂါထရာက၍် မကျန်းမမာ ပဖစသ်ည။် ၂၊ကိုယစ်တိဆ်င်းရမဲှုတိ့ုပဖင့် ခံစားရသည။် ၃၊နာကျညး်ထသာစတိပ်ဖစသ်ည။် ၄၊
(ထဝဒေနာ) အလွန်ပပင်းထေန်သည။် ၅။(မိမိတင်ွရမည့်) အခွင့်အထရး လကလွ်တသ်ည။် ဆံုးရှံုးသည။် စဉ်

၁၊ကိုယစ်တိနှ်စပ်ဖာ ပင်ပန်းရာှသည။် ၂၊(အကိုကအ်ခဲထဝဒေနာ) အခံရ ဆင်းရသဲည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

fatal or disfiguring 
disease စဉ်

စဉ်

(တစစ်ုံတစခု်ထသာ အနာထရာဂါ) ပဖစဟ်န်ထဆာင်သည။် စဉ်

ထလးစားစာွ နားထထောင်သည။် "နာခံမှတသ်ား၊ ထကာင်းစာွထေားလျက်"(ထရးှထံုေး)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

နာချက် ကကိ ၁၊အကကွအ်ကင်ွးကျသည။် ၂၊ထိေထိေမိမိရှိသည။် လုိရင်းထရာကသ်ည။် be effective

နာစွ့ ကကဝိိ ခံနုိင်စမ်ွးသညထ်ေက ်ကလွဲန်ပပင်းထေန်ထသာဒေဏက်ို ခံစားရလျက။် hurt

နာတာ ကကဝိိ ပဖညဆ်ညရ်ပ်တင်းပခင်း မပပုနုိင်ပဲလျက။် အလွန်ဝမ်းနညး်ထကကကွဲလျက။် hurt

နာတာရညှ၁် ကကိ နှစလ် ကကာထညာင်းစာွ နာဖျားထနသည။် chronic illness

နာတာရညှ၂် န ၁၊နှစလ် ကကာထညာင်းစာွ နာဖျားထနထသာ သ။ူ ၂၊နှစလ်ကကာထညာင်းစာွ ကပ်ထရာကထ်နထသာ ထရာဂါ။ chronic illness

နာနာ ကကဝိိ extremely

နာနာထကာင်း နဝိ အလွန်ထကာင်းထသာ။ best

နာနာဆုိး န အလွန်ဆုိးဝါးထသာ။ worst

နာနာရုပ် န none

နာနညး်ရ န wound

နာမ န name

နာမကျန်း မကျန်းမာပဖစပ်ခင်း။ ကျန်းမာမှုမရှိပခင်း။ ကျန်းမာထရးချို တ့ဲ့ပခင်း။ sick

နာမချိ့ ကကဝိိ ခံရပ်နုိင်သညထ်ေက ်လွန်ကထဲသာထဝဒေနာကို ကကတိမိှ်တခံ်စားလျက။် feeling so pain

နာမသတင်း နဝိ famous

နာမည် န အမည။် ဘွဲ အ့မည။် သမုတထ်ဝါဟာထခါ်ထဝါ်ပခင်း။ name

ကကိ famous

နဝိ ထကျာ်ထဇာထေင်ရာှးပခင်း သတင်းရှိထသာ။ ထကာင်းထသာသတင်း ပျံ နံှ့ ့ပခင်းရှိထသာ။ famous

နာမညက်ကးီ၁ ကကိ famous

နာမညက်ကးီ၂ နဝိ ထကျာ်ထဇာထေင်ရာှးပခင်းသတင်းရှိထသာ။ famous

နာမညခံ်၁ ကကဝိိ တစခု်ခုထသာ အမညက်ို ခံထလာကရံု်မျှသာ။ figure head

နာမညခံ်၂ ကကိ တစခု်ခုထသာ အမညက်ို ရယသူည။် figure head

နာမညဆုိ်း၁ ကကိ မထကာင်းထသာ သတင်းထွေကသ်ည။် notoriety

နာမညဆုိ်း၂ န မထကာင်းထသာ သတင်းထွေကသ်။ူ notoriety

နာမညဆီွ်း န မထကာင်းထသာ သတင်းထွေကသ်။ူ notoriety

န တပုလိမ်လည၍်ခံယထူသာ အမညန်ာမ။ alias

နာမညထ်ေင် ကကိ နာမညသ်တင်း ထေင်ရာှးထပါ်လွင်သည။် famous

နာမညထွ်ေက် ကကိ အမညသ်တင်း ထေင်ရာှးပျံ နံှ့သ့ည။် famous

နာမညထ်ပါ် ကကိ အမညသ်တင်း ထေင်ရာှးပျံ နံှ့သ့ည။် famous

နာမညပ်ျက် ကကိ အမညသ်တင်း မထကာင်းဆုိးဝါးပဖစသ်ည။် notoriety

နာမညထ်ပျာက် ကကိ အမညသ်တင်းကို ကကားပခင်အာရံုမှ ကယွသ်ာွးသည။် လွတက်င်းသည။် be free from

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လွန်ကစဲာွ။ အလွန့်အလွန်။ "နှစထ်ခါင်ထပပာင်အမ်ိကကးီ၊ သမီးလှဆံထတာကထ်သျှ၊ အသင်ွးကိုနာနာထတာင်း၊ ထငါင်းပါထတာ့ --
ထလ"(ရုိးရာ)။ '(အဖုိးအခ) နာနာထတာင်း၊ နာနာယ၊ူ နာနာဆဲွ၊ နာနာလုပ်၊ နာနာထပပာ၊ နာနာစား' စသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အမျို းမျို းထသာရုပ်တိ့ုကို ဖန်ဆင်း၍ပပနုိင်ထသာ အတတ။် "ဘလူီးမင်းလညး် နာနာရုပ်အတတက်ို မထပးလုိသညပ်ဖစ်၍ ငခိမ်းထမာင်း
ထလ၏"(ဓညသစ်)။ စဉ်

ကိုယတ်င်ွထိေခုိကဒ်ေဏရ်ာ ရမှု။ အနာတရ,ရမှု။ "သနုန္ဒာလျှင်၊ လမ်းမှာတကတည်း၊ မထတာရ်ာမ၊ှ ထချာက်ာလဲလ့ုိ၊ နာနည်းလညး်
ရ"(ဘမ်ိး)။ စဉ်

ဘွ့ဲအမည။် နာမထဝါဟာ သမုတထ်ခါ်ထဝါ်ပခင်း။ "ထွေန်းထအာင်နာမ၊ ထခါ်ထဝါ်ကကလျက်"(ထွေန်းတိ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပျံ့န့ံှထေင်ရာှး ထကျာ်ထဇာပခင်းရှိထသာ။ "နာမသတင်း၊ ထကာင်းပခင်းထကကာ်ပငာ၊ န့ံှသထိကျာ်၍"(ထွေန်းတိ)။ စဉ်

စဉ်

နာမညထ်ကာင်း
၁ ထကျာ်ထဇာထေင်ရာှးသည။် ထကာင်းထသာနာမညရ်ှိသည။် "နာမညထ်ကာင်းပခင်း၊ ထကျာ်သတင်းနှင့်၊ န့ံှပခင်းတသယွ်"(ငမိုတ့ည်)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

နာမညထ်ကာင်း
၂ စဉ်

ထကျာ်ထဇာထေင်ရာှးသည။် "နာမညက်ကးီထေ၊ ထကာင်းထကျာ်လှလညး်၊ ရန်စဆုိင်ငပိုင်၊ အနုိင်လုိ၍"(စကားထပပ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

နာမညတ်ု
ထယာင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

နာမညထ်ပပာင်း ကကိ change name

နာမညဖ်ျက် ကကိ နာမညသ်တင်း မထကာင်း၊ ဆုိးယတုထ်အာင် လုပ်သည။် traduce

နာမညထ်ဖျာက် ကကိ မူရင်းအမညက်ို ထပျာကပ်ျကထ်စ၍ အမညသ်စတ်ခု တင်ွထစခ့ဲသည။် change name

နာမညပ်ဖစ် ကကိ နာမညသ်တင်းထကာင်း ထပါ်ထေင်သည။် famous

နာမညယ်ူ ကကိ ထကျာ်ထဇာထေင်ရာှးထသာ အမညက်ို ရယသူည။် take good name

နာမညမှ်ည့် ကကိ နာမညထ်ပးသည။် name

နာမညရ် ကကိ အမညန်ာမ ထကာင်းသတင်း ထကျာ်ထဇာသည။် famous

နာမညရ်င်း န မူလပဖစထ်သာအမည။် name

နာမံ န name

နာယာ န govern

နာယူ ကကိ listen

နာရီ န clock

နာရစီင် န နာရတီပ်ဆင်ထေားထသာ စင်ပမင့်။ clock tower

နာရပီန်း န sunflower

နာရထီညာင်း ကကိ နာရတီးီခတသ်ည။် strike the hour

နာရပီပန် န မွန်းတည့်အချန်ိ ၁၂နာရ၊ီ သန်းထခါင်အချန်ိ ၁၂နာရမှီ လွန်ထသာကာလ။ noon

နာရဝီက် န တစန်ာရ၏ီ ထေကဝ်ကထ်သာ ကာလအပုိင်းအပခား။ half an hour

နာထရး န အသဘုကစိ။္ ထသမှုကစိ။္ sorrow or death

နာလာ န ထရစးီထပမာင်း။ ထရထပမာင်း။ drain

နာလာအင်း န နကထ်သာ ထရထပမာင်းအင်း။ drain

နာလန်ထေ၁ ကကိ convalesce

နာလန်ထေ၂ န ကကာရညှစ်ာွ နာဖျားရာမှ ပပန်လည ်ထနထကာင်းလာသ။ူ convalesce

နာလန်ထူေ ကကိ စးီပွားထရးကျဆံုးသာွးရာမှ အနညး်ငယ ်စးီပွားထရး တိုးတက ်ထအာင်ပမင်လာသည။် recover

နာလုိ ကကိ like

နာလုိခံခက် ကကိ feel impotent with rage

နာသာ ကကိ နားထထောင်ဖုိရ့န် ဆီထလျာ်သည။် နာကကားရချို သည။် be pleasant to the ear

နဝိ ချမ်းထပမ့ထသာ အာရံုကို ပဖစထ်စထသာ။ နှစသ်ကဖွ်ယရ်ာ အထပခအထနရှိထသာ။ be pleasant to the ear

နာသနိာသာ ကကိ be pleasant to the ear

ကကဝိိ နားခံသာထအာင် ညင်သာစာွ။ သာယာညင်ှးထပျာင်းစာွ။ be bearable to the ear

(မူလ) ထမာင်လှအမညက်ိုထဖျာက၍် ထမာင်ပဖူအမည ်တင်ွထစခ့ဲသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဘွ့ဲအမည။် နာမထဝါဟာ သမုတထ်ခါ်ထဝါ်ပခင်း။ "ထွေန်းထအာင်နာမ၊ ထခါ်ထဝါ်ကကလျက်"(ထွေန်းတိ)။ "ထတာင်ညာနန်းစ၊ံ ကမု္မရဟံ၊ု 
နာမံထဒေဝီ၊ မထဟသ၌ီ" (ဓညသစ်)။ စဉ်

အကကးီအက။ဲ ထခါင်းထဆာင်။ ဦးစးီ။ ထရှ့ညန်ွလမ်းပပသ။ူ (ပုိကန်ာယာ၊ ထလာင်းနာယာ၊ လူနာယာ စသည။် 'နာယက' ပါဠမှိ 
'က' ထပျာက၍် 'က' အစား 'ယ' တင်ွ 'အာ' ထပပာင်းလာထသာ စကား။) "ပုိကဆ်ရာထလ၊ နာယာကကးီလျှင်၊ 
ထီေးထီေးမားမား" (ပဒုေမ)။ စဉ်

အထလးတစား နားထထောင်သည။် "နာယမှူတသ်ား၊ ကကားနာထသာအား၊ ထလးစားရုိထသ၊ နာထထွေသမှု၊ အထကကာင်းပပု၍" (ဓမ္မဒီေ)။ စဉ်

၁၊အချန်ိကာလ။ ၂၊တစရ်က၏်နှစဆ်ယ့်ထလးပံုတစပံု်။ မိနစထ်ပခာကဆ်ယ။် ၃၊ထရးှအခါကဆုိလျှင် တစရ်က၏်အပံုထပခာကဆ်ယ်
တင်ွ တစပံု်။ ထန့သုံးဆယ၊် ညဉ့်သုံးဆယအ်ားပဖင့် တစထ်န့နှင့် တစည်ဉ့် (တစရ်က်) ကို နာရအီစတ်ိထပါင်း ထပခာကဆ်ယ်ရှိ၏။ 
"ထပခာကဆ်ယန်ာရတီစရ်က၊် ခုနစရ်က ်တစသ်တီင်း"။ "ထန့ညဉ့်နာရ၊ီ ထပခာကဆ်ယစ်နှီင့်"။ စဉ်

စဉ်

ထနလှည့်ရာဖကသ်ိ့ုလုိက၍် ပွင့်ထသာပန်း။ "နှင်းပန်းထရမထလှာ်၊ သာနုိးထခါ်သည၊် ကံ့ထကာ်နာရပီန်းဟု"(ငမိုသ့ကူကးီ)။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကာရညှစ်ာွနာဖျားရာမှ ပပန်လည ်ထနထကာင်းလာသည။် "ပမတစ်ာွဘရုားသည ်နာလန်ထေ၍ မကကာမီထကျာင်းမှထွေကထ်တာ်
မူ၍"(ဓါတဝုင်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

(တစဦ်းတစထ်ယာကထ်နသညက်ို) နှစသ်ကသ်ည။် သထဘာကျသည။် လုိလားသည။် စဉ်

မခံချမိခံသာပဖစင်ပီး ဝမ်းထဲေတင်ွကျတိမိှ်တင်ပီး ထအာင်းထနရသည။် "နာလုိခံခက၊် ထဒေါသထွေက်"(ပံု)။ စဉ်

စဉ်

နာသာထကာင်း
ထေမန်း စဉ်

နားအာရံုကိုနှစသ်ကထ်စသည။် စတိထဲ်ေတင်ွနှစသ်ကခ်ျမ်းထပမ့စာွ ခံစားရသည။် "သးီပခင်းသနှံင့်၊ ထစာင်းသထံေပ်ထအာင်၊ ခတက်ာ
တးီလ့ုိ၊ နာသနိာသာ၊ ဆုိသညမှ်ာကား" (ဂုတ္ိတလ)။ စဉ်

နာထသာင့်နာ
သာ စဉ်



.

နား၁ ကကိ stop

နား၂ န ear

နားကထတာ့ ကကိ နားကကားပျင်းသည။် နားမခံချမိခံသာပဖစသ်ည။် နား၌ မခံမသာပဖစသ်ည။် hate to hear

နားကူ န အတင်ွးသိုက့ပ်ုဝင်ထနထသာ နားရကွ။် none

နားကအူိုး န pot

နားကင်းထူေ ကကိ အလွယတ်ကနှူင့် နားမကကားပဖစသ်ည။် အလွယတ်ကနှူင့် နားမလညနုိ်င်ပဖစသ်ည။် deaf

နားကင်းထပါက် ကကိ ၁၊နားကကားလွယသ်ည။် အလွယတ်ကနှူင့် နားလညလွ်ယသ်ည။် ၂၊သထဘာထပါကန်ားလညသ်ည။် easy to understand

န နားတင်ွးထဲေမှ ထရကကညက်ဲ့သိုထွ့ေကထ်သာ အရည။် none

ကကိ နားတင်ွးထဲေမှ ထရကကညက်ဲ့သို ့ယိုထွေကသ်ည။် none

နားထကာက် န မိန်းကထလးများဝတဆ်င်ထသာ အဖျားထကာကထ်သာ နားဝတတ်န်းဆာတစမ်ျို း။ earring

နားကပ် န earring

နားကပ်ုထသျှ၁ န ထသးငယ၍် အတင်ွးသို ့ကပ်ုဝင်ထနထသာ နားရကွ။် none

နားကပ်ုထသျှ၂ န ထသးငယ၍် အတင်ွးသို ့ကပ်ုဝင်ထနထသာ နားရကွရ်ှိထသာ သ။ူ none

နားကျ ကကိ သထဘာထပါကန်ားလညသ်ည။် understand

နားကျပါးကျ ကကိ သထဘာထပါကသ်ည။် နားလညသ်ည။် understand

နားကျီ န နားရကွအ်ထေက ်ထနရာ။ none

နားကျရီက် န နားရကွအ်ထေက ်ထနရာ။ none

နားကျစ် ကကိ နားအတင်ွးထဲေသို ့ကကကထ်တာင်စသညပ်ဖင့် သင်ွး၍ လှည့်ပွတသ်ည။်

နားကျပ် န ဂရုတစိုကန်ားထထောင်သည။် တစစ်ုံတစခု်ကို အာရံုစးူစိုက၍် နားထထောင်သည။် listen carefully

နားကကားပူဆာ ကကိ စတိမ်ချမ်းသာ ကသကိထအာကပ်ဖစသ်ည။် နားကကားပျင်းသည။် hate to hear

နားကကားပျင်း ကကိ နားမထထောင်ချင်ပဖစသ်ည။် နားမချမ်းသာပဖစသ်ည။် နားမခံသာပဖစသ်ည။် hate to hear

နားကကားလဲွ ကကိ အလဲွအမှား ကကားသည။် mishear

နားကကးီ၁ န အထပမာ်အပမင်ကကးီသ။ူ ထရှ ထ့နာကဆ်င်ပခင်သုံးသပ်မှု။ be visionary

နားကကးီ၂ ကကိ ထရှ ထ့နာကဆ်င်ပခင် သုံးသပ်နုိင်စမ်ွး ပမင့်မားသည။် အထပမာ်အပမင်ကကးီသည။် be visionary

နားထကကာစမ့်ိ ကကိ တန်ုလှုပ်ထချာကခ်ျားသည။် ထိေတလ်န်သ့ည။် ရွံထိ့ေတသ်ည။် လန်သ့ည။် horrify

နားထကကာတင်း ကကိ horrify

နားကကံ့ ကကိ လွယလွ်ယနှ်င့် နားမလညပ်ဖစသ်ည။် နားမကကားလွယပ်ဖစသ်ည။် mishear

နားကင်ွး န နားထပါကတ်င်ွ အကင်ွးလုိက ်ပန်ဆင်ထေားထသာ နားတန်ဆာတစမ်ျို း။ earring

နားခါး ကကိ hate to ear

နားခပ် န နားခွကအ်နီး ကပ်လျကရ်ှိထနရာ။ none

၁၊(ငှကစ်သညတ်ိ့ု) ပျသံန်းရာမှ တစထ်နရာတင်ွ သကဆ်င်းရပ်တညထ်နသည။် ၂၊ပင်ပန်းနွမ်းနယမ်ှုကို ထပပထပျာကထ်စသည။် ၃၊ရပ်
တန့်သည။် ၄၊သာွးလာလှုပ်ရာှးရာမှ တန့်ရပ်သည။် စဉ်

၁၊အသကံိုကကားထစတတထ်သာ ကိုယအ်ဂမင်္ဂါအစတိအ်ပုိင်း။ ၂၊(ဥပစာ) ဉာဏ၊် ပညာ။ "ဉာဏထ်လာင်းဆင့်ပွား၊ ပညာနားပဖင့်၊ 
မှတသ်ားသသိာ၊ ကန်ုရာသတညး်"(ပါရာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အနားကပ်ုထသာ ထပမအိုးတစမ်ျို း။"ပုိကက်န်ွဝယင်ပးီ၊ ကျသညင်ါးကို၊ စားချင်တိုင်းမူ၊ ရွီးလ့ုိယပူျာ၊ နားကအူိုးဖျဉ်း၊ မှင်းကျို းချဉ်
ကို၊ နုိင်ထအာင်ထေည့်ပငား"(ငါး)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

နားကင်းရည်
ယို၁ စဉ်

နားကင်းရည်
ယို၂ စဉ်

စဉ်

နားထပါကထဲ်ေတင်ွ ပန်ဆင်ရထသာ နားဝတတ်န်းဆာတစမ်ျို း။ "စန်ိနားကပ်ထပပာင်ထပပာင်၊ ငီွနားကပ်လိပ်လက၊် ထကျာင်းကန်ထပါင်
ကို၊ ဟန်နှင့်ထွေကထ်က၊ တဖကထ်ကငါးရာ၊ အရပံါ"(ထတး)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

relieve an earitch with 
a feather စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရုတတ်ရကစ်တိတ်န်ုလှုပ်ထချာကခ်ျားပခင်း ခံစားရသည။် "ရရဲတဲင်းတင်း၊ မယက်ဝုဏမှ်ာ၊ ထပပာသကံကားထက၊ နားထကကာတင်း
ထရ"(ဝိဇယ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

(နား၌) မကကားချင်ပဖစသ်ည။် နားမခံသာပဖစသ်ည။် နားမထထောင်ချင်ပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်
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နားခပ်မလံု ကကဝိိ inarticulate

နားခပ်လမာ န နားထခါင်းထဲေတင်ွ အသလံှိုင်းရုိကခ်တရ်ာ ပါးလမာထသာအထပမှး။ none

နားခံထတာ် န none

နားခံသာ ကကိ နားချမ်းသာသည။် နားထထောင်၍ထကာင်းသည။် be pleasant to the ear

နားခမ်း န edge

နားခံသကသ်ာ ကကိ နားချမ်းသာသည။် နားထထောင်၍ထကာင်းသည။် be pleasant to the ear

နားချ ကကိ သထဘာထပါကန်ားလညထ်အာင် ထပပာပပသည။် understand

နားချပါးချ ကကိ မိမိဖကသ်ိုပ့ါလာထအာင် ဆဲွထဆာင်၍ထပပာပပသည။် သထဘာထပါကန်ားလညလ်ကခံ်ထအာင် ထပပာပပသည။် နားသင်ွးသည။် persuade

နားချင်း ကကဝိိ immediately

နားချမ်းသာ ကကိ be pleasant to the ear

နားခွလန် ကကဝိိ horrify

နားခွပါးခွလန် ကကဝိိ ထကကာကဒူ်ေးတန်ုလျက။် ရုတတ်ရက ်ထကကာကရ်ွံတ့န်ုလှုပ်ထချာကခ်ျားထသာအားပဖင့်။ horrify

နားခွက် န နားရင်း၏ အတင်ွးဖက။် auricle

ကကဝိိ ထကကာကဒူ်ေးတန်ုလျက။် ရုတတ်ရက ်ထကကာကရ်ွံတ့န်ုလှုပ်ထချာကခ်ျားထသာအားပဖင့်။ horrify

နားခွကလ်န် ကကဝိိ horrify

နားစးီစပ် ကကိ ထစစ့ပ်စာွ နားထထောင်သည။် listen carefully

နားစးူ၁ န ကျယထ်လာင်စာွ စးူရ၍ှ ပမညထ်သာအသ။ံ noise

နားစးူ၂ ကကိ အသကံျယထ်လာင်စာွ စးူရ၍ှ ပမညသ်ည။် noise

နားစိုက် ကကိ စးူစးူစိုကစ်ိုက ်နားထထောင်သည။် listen carefully

နားစဉ် ကကိ ear holes

နားစင့်ွ ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာအရာကို အာရံုစိုကက်ာ နားထထောင်သည။် listen carefully

နားစင်ွး န ear

နားစန်ွနားဖျား န အစန်ွအဖျားကျထသာ အရာ။ ထနရာ။ edge

နားစန်ွအဖျား ကကဝိိ indistinct

နားဆာ ကကိ ကကားနာရ မသကမ်သာ ရှိသည။် hate to hear

နားဆီကျ ကကိ ကကားရသညမှ်ာ စတိတ်င်ွ ထကျနပ်နှစသ်ကအ်ားရပခင်း ပဖစသ်ည။် နှစလုိ်အားရ ပဖစသ်ည။် satisfy

နားဆီယို ကကိ satisfy

နားဆီယိုနာ ကကိ နားတင်ွးမှအရညမ်ျား ယိုကျထသာအနာ။ none

နားဆင့်တးီ ကကိ hate to hear

နားဆဲွ န တွဲရွဲချ၍ဝတဆ်င်ထသာ နားဝတတ်န်ဆာတစမ်ျို း။ earring

၁၊စကားသ ံမှန်ကန်ပီသပခင်းမရှိပဲ။ ကျနထသချာစာွ ကွဲပပားပခင်းမရှိပဲ။ "ရးီထတာ်သျှင်ဟ၊ု ယခင်ပမာ၊ ထခါ်ထသာအခါ၌၊ ကကားပါ
ထလတုံ၊ နားခပ်မလံုထက၊ မယုံတဝက၊် ယုံတဝကနှ်င့်"(ထကာ်)။ စဉ်

စဉ်

ဘရုင်မင်းပမတထံ်ေသိ့ု သင်ွးဆကသ်င့်ထသာ ထရမထပလမာစသညတ်ိ့ုကို ယထူဆာင်ဆကသ်င်ွးပခင်း၊ ဘရုင်မင်းပမတထံ်ေမှ ချမှတထ်ပးလုိက်
ထသာ အမိန့်ထတာ်ပမတက်ို ထုေတပ်ပန်ရပခင်း အမှုများကို ထဆာင်ရကွရ်ထသာ ထရးှခတအ်မတ၏် ဘွ့ဲအမညတ်စမ်ျို း။ (နာခံထတာ်
အမတက်ကးီအားစားထကျးထပးထသာရာွကို- နားခံထတာ်၊ နာခံထတာ်၊ နဂံရာွဟ ုမင်းပပားငမိုန့ယတ်င်ွ ယခုထိေ ရှိထနထသး၏။) "နာခံ
ထတာ်ထမာင်လံုးဝယ၊် လကဝ်ါးထပါကလ်ျက၊် ပုန်လျှို ငပီးကကထလ၏"(ဗမာချီ)။ စဉ်

စဉ်

အနားရစ။် 'အိုးနားခမ်း- အိုးနားရစ်"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ယခုချကခ်ျင်း။ တခဏချင်း။ ၂၊အထဆာတလျင်။ "နားချင်းအထရာကလ်ာလတ်"။ စဉ်

(သတင်းထကာင်းကိုကကားရ၍) စတိခ်ျမ်းသာသည။် နားထထောင်၍ထကာင်းသည။် စဉ်

အလွန်ထကကာကရ်ွ့ံတန်ုလှုပ်လျက။် ထိေတလ်န့်ပခင်းပဖစထ်သာအားပဖင့်။ "ဘရုင်မင်းမှာ၊ ကကားချင်စလ့ုိွ၊ နားခွလညး်လန်၊ တိုင်းပပည်
သကံို၊ ကကားပပန်ရကား"(ဝိဇယ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

နားခွကပ်ါးခွက်
လန် စဉ်

အလွန်ထကကာကရ်ွ့ံတန်ုလှုပ်လျက။် ထိေတလ်န့်ပခင်းပဖစထ်သာအားပဖင့်။ "ဘရုင်မင်းမှာ၊ ကကားချင်စလ့ုိွ၊ နားခွလညး်လန်၊ တိုင်းပပည်
သကံို၊ ကကားပပန်ရကား"(ဝိဇယ)။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကလုားအမျို းသမီးတိ့ု နားရကွ ်အပပင်ဖက၌် (နားထဋာင်းဝတရ်န်) စဉ်လျက ်ထဖါကထ်ေားထသာ အထပါကမ်ျား။ စဉ်

စဉ်

(နားရကွဖ်ျား) အထေကသ်ိ့ု ခကျွေန်တကထ်နထသာ နား။ "နားစင်ွးမူကား၊ ဘန်ုးဟအိံ့"(လက္ခဏာ)။ စဉ်

စဉ်

ဝုိးတိုးဝါးတား။ မပီမသ (ကကားရသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) ကကားရသညမှ်ာ စတိတ်င်ွထကျနပ် နှစသ်ကအ်ားရငပီး နားမှအဆီများ ယိုလုမတတပ်ဖစသ်ည။် မထိေန်းမဆညနုိ်င်ပဲ စတိ်
အာရံုလွတထွ်ေကသ်ည။် ကကားရသညမှ်ာ စတိတ်င်ွပီတ ိနှစလုိ်အားရပခင်းပဖစသ်ည။် ချို သာသည။် စဉ်

စဉ်

အကကမ်ိကကမ်ိအထေပ်ထေပ် နားမထထောင်,ထထောင်ချင်ထအာင် ထပပာသည။် စဉ်

စဉ်



.

ကကိ ထသးွထဆာင်ပဖားထယာင်း တိုကတ်န်ွး နားချရာ၌ ကကျွေမ်းကျင်လိမ္မာသည။် persuade

နားညးီ ကကိ ကကားဖန်များ၍ မကကားချင်ပဖစသ်ည။် hate to hear

နားထညာင်း၁ ကကိ နားထထောင်သည။် listen

နားထညာင်း၂ ကကိ hate to hear

နားထဋါင်း န နားပျဉ်းတင်ွ အထပါကထ်ဖါက၍် ပန်ဆင်ရထသာ နားဝတတ်န်ဆာတစမ်ျို း။ earring

န

နားထဋါင်းဝတ် န နားထဋါင်းပန်ဆင်ရထသာ နား၏အစတိအ်ပုိင်း။ ear

နားတင်းခတ် ကကဝိိ make noises

နားတသံးီ န ရွဲလံုးစသညပ်ဖင့် တပ်ဆင်ထေားထသာ နားဝတတ်န်ဆာတစမ်ျို း။ earring

နားတင်ွး န နား၏ တင်ွးအထခါင်း။ ear

နားထူေ၁ ကကိ အလွယတ်ကနှူင့် နားမကကားပဖစသ်ည။် အလွယတ်ကနှူင့် နားမလညနုိ်င်ပဖစသ်ည။် deaf

နားထူေ၂ ကကိ ၁၊ဉာဏထ်လးလံထုိေင်းမှိုင်းသည။် ၂၊သကွလ်ကမ်ှုကင်းသည။် ထနှးထကးွထလးကန်သည။် drawl

နားထူေ၃ န ၁၊ဉာဏ ်ထလးလံထုိေင်းမှိုင်းသ။ူ ၂၊ထနှးထကးွထလးကန်သ။ူ laggard

နားထေင် န နားရကွ၏်ထနာကပ်ပင်ဖက ်အစတိအ်ပုိင်း။ နား၏ထနာကဘ်ကအ်ရပ်။ နသလယ။် temple

နားထုိေင်း ကကိ နားအလွန်ထလးသည။် နားမကကားပဖစသ်ည။် deaf

န deaf

နားထထောင် ကကိ လုိကန်ာသည။် နာယသူည။် ခံယသူည။် obey an order

ကကိ အထပခအထနကို ထလ့လာစုံစမ်းနုိင်ရန်အလုိငှ့ာ။ observe

နားထေပ်ကျ၁ ကကိ နှစက်ကမ်ိထေပ်၍ ကျသည။် identity

နားထေပ်ကျ၂ ကကိ ဟိုကအထပပာနှင့် ဒီေကအထပပာ၊ အထပပာချင်း နှစခု်ထေပ်ကျသည။် identity

နားထေပ်မကျ ကကဝိိ inarticulate

နားထေပ်မလံု ကကဝိိ inarticulate

နားထုိေး ကကိ perforate

နားထုိေးမဂမင်္ဂလာ န none

နားထီွေး ကကိ နားရှုပ်သည။် ကကားနာရသညမှ်ာ မရင်ှးမလင်းပဖစသ်ည။် unclear

နားထွေင်း ကကိ perforate

ကကိ perforate

နားနားနီနီ ကကဝိိ slow

နားထနာင့် ကကိ ကကားနာရသညမှ်ာ မသကမ်သာရှိသည။် hate to hear

နားနန်ပ့ါး ကကိ ၁၊အလွန်ထဝးကာွလှမ်းသည။် ပဖစခ့ဲ်ရသည။် ၂၊နီးလျက ်ထဝးခ့ဲရသည။် far

နားဆွယ်
ထကာင်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

နားထထောင်ဖန်များ၍ မထထောင်ချင်ပဖစသ်ည။် "မင်းစကားကို နားထညာင်းထရ၊ မကကားချင်"။ စဉ်

စဉ်

နားထဋါင်း
ကကျွေတလ် ကဆုန်လ။ "စန်ိနားကပ်အထရာင်- ဝမ်းထဟာင်ထဟာင်၊ ထရာင်းထပါင်စားရ- ကဆုန်လ"။

2nd month of burmese 
year စဉ်

စဉ်

ထစာင်းထပမာင်းထပပာဆုိပပုလျက။် အများကကားသထိအာင်ထအာ်ဟစင်ပီး(ထခွးအထကာင်လာပါထစဟု) ငခိမ်းထမာင်းထပပာဆုိပခင်းကိုပပု
လျက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

နားထုိေင်းပါး
ထုိေင် နာထလးသည၏်အပဖစ။် "ထအာ့အန်မှုမှိုင်း၊ နားပါးထုိေင်း၍၊ ကစဉ်ကလှန်"(ပဉ္ဘတု်)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

နားထထောင်ပါး
ထထောင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

မထသမချာ။ မထသးမကွဲ။ ဝုိးတိုးဝါးတား (ကကားသည်)။ စဉ်

၁၊စကားသ ံမှန်ကန်ပီသပခင်းမရှိပဲ။ ကျနထသချာစာွ ကွဲပပားပခင်းမရှိပဲ။ "ရးီထတာ်သျှင်ဟ၊ု ယခင်ပမာ၊ ထခါ်ထသာအခါ၌၊ ကကားပါ
ထလတုံ၊ နားခပ်မလံုထက၊ မယုံတဝက၊် ယုံတဝကနှ်င့်"(ထကာ်)။ စဉ်

(နားထဋါင်းပန်ဆင်ရန်) နားပျဉ်းတင်ွအပ်နှင့် အထပါကထ်ဖါကသ်ည။် စဉ်

(နားထဋါင်းပန်ဆင်ရန်) နားပျဉ်းတင်ွ အပ်ပဖင့် အထပါကထ်ဖါကထွ်ေင်းထသာ မဂမင်္ဂလာ။ နားသမဂမင်္ဂလာ။ စဉ်

စဉ်

(နားထဋါင်းပန်ဆင်ရန်) နားပျဉ်းတင်ွအပ်နှင့် အထပါကထ်ဖါကသ်ည။်"ခံကျင်းလှူပပု၊ ထကာင်းမှုတည်ပခင်း၊ နားထွေင်း
ထခါင်းရတိ်"(ပါရာ)။ စဉ်

နားထွေင်း
မဂမင်္ဂလာ

(နားထဋါင်းပန်ဆင်ရန်) နားပျဉ်းတင်ွ အပ်ပဖင့် အထပါကထ်ဖါကထွ်ေင်းထသာ မဂမင်္ဂလာ။ နားသမဂမင်္ဂလာ။"မဂမင်္ဂလာနားထွေင်း၊ လရင်းမာ
သ၊ ဆန်းစတရက၊် ခံလျကထ်နထပ၊ ထသထစတတလ်ျက်"(ပါရာ)။ စဉ်

ပဖညး်ပဖညး်သာသာ။ အလျင်စလုိမရှိပဲ။ အချန်ိယလူျက။် "အလုပ်ကိုနားနားနီနီ ပဖညး်ပဖည်းသာသာ လုပ်ပါ"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

နားပါးထုိေင်း န deaf

နားပါးပူဆာ ကကိ နားမခံသာပဖစသ်ည။် နားမချမ်းသာစရာပဖစသ်ည။် နားကကားပပင်းကတသ်ည။် hate to hear

နားပါးမခံသာ ကကိ နားမချမ်းသာစရာပဖစသ်ည။် နားမချမ်းသာထအာင် အတင်းမရထပပာဆုိသည။် hate to hear

နားပူနားဆာ ကကိ နားမခံသာပဖစသ်ည။် နားမချမ်းသာစရာပဖစသ်ည။် နားကကားပပင်းကတသ်ည။် hate to hear

နားပူးနားတိုက် ကကိ အဖန်တလဲလဲထေပ်ကာထေပ်ကာ ထပပာသည။် repeat

နားပူပါးပူ ကကဝိိ nag

နားပင်း၁ န နားမကကားသ။ူ deaf

နားပင်း၂ ကကိ လံုးဝနားမကကားပဖစသ်ည။် deaf

နားပင်း၃ န တးီခတ၍် မပမညထ်သာ ထကကးစည၊် ထကကးထခါင်းထလာင်း စသည။် none

နားပင်းကကးီ န လံုးဝ နားမကကားသည၏် အပဖစ။် deaf

နားပုိင်း၁ န နားရကွတ်င်ွ တွဲလျားကျထနထသာ အထပျာ့ပုိင်း။ none

နားပုိင်း၂ နဝိ ထသးငယထ်သာ နားရှိထသာ။ ear

နားပုိင်း၃ န ထသးငယထ်သာ နားရှိထသာ သ။ူ ear

နားထပါက၁် န နားထတာင်းဝတဆ်င်ရန် အထပါက။် none

နားထပါက၂် ကကိ သထဘာထပါက ်နားလညသ်ည။် understand

နားထပါက၃် ကကိ သတင်းစကား ကကားရသည။် hear

န ကျယထ်သာ အထပါကရ်ှိထသာ နား။ none

နားပိတ၁် န အထပါကအ်ထခါင်း ရှိသင့်သည ်ပဖစပ်ါလျက ်မရှိပဲ အသားပိတထ်နထသာအရာ။ အထခါင်းပိတ။် none

နားပိတ၂် န deaf

နားပိတက်ကးီ န လံုးဝ နားမကကားသည၏် အပဖစ။် deaf

နားပိတပ်င်း န အထပါကအ်ထခါင်း ရှိသင့်သည ်ပဖစပ်ါလျက ်မရှိပဲ အသားပိတထ်နထသာအရာ။ အထခါင်းပိတ။် close hole

နားပုပ်ရညယ်ို န နားထဲေမှ အပုပ်ရညမ်ျားယိုထသာ အနာ။ none

နားပန်၁ ကကိ နား၌တစစ်ုံတစရ်ာကို ပန်ဆင်သည။် earring

နားပန်၂ န ၁၊နား၌ပန်ဆင်စရာ တန်ဆာတစမ်ျို း။ ၂၊နား၌နားထတာင်းပန်ဆင်စရာ နားထပါက။် earring

နားပန်း န ပန်းပွင့်သဖွယ ်နား၌ပန်ဆင်စရာ တန်ဆာတစမ်ျို း။ ကန်စန်ွးပွင့်ကဲ့သိုထ့သာ နားဝတတ်န်ဆာတစမ်ျို း။ earring

နားပန်းကင်ွး န နားထပါကတ်င်ွ အကင်ွးလုိက ်ပန်ဆင်စရာ နားဝတတ်န်ဆာတစမ်ျို း။ earring

နားပန်းစ န လူ၏လကဝဲ်လကယ်ာ နားအနီးတဝုိက ်ဆံပင်ထအာကသ်ို ့အစန်ွးကျ၍ ထပါကထ်သာထနရာ။ hairline

နားပန်းဆံ န hairline

နားပန်းတိုင် န အမ်ိထခါင်တိုင်၏ လကဝဲ်လကယ်ာအနားမှထေည့်ထသာ တိုင်တို။ none

နားပျင်းပူဆာ ကကိ နားမခံသာပဖစသ်ည။် နားမချမ်းသာစရာပဖစသ်ည။် နားကကားပပင်းကတသ်ည။် hate to hear

နာထလးသည၏်အပဖစ။် "ထအာ့အန်မှုမှိုင်း၊ နားပါးထုိေင်း၍၊ ကစဉ်ကလှန်"(ပဉ္ဘတု်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

နားမချမ်းသာထအာင် အတင်းမရမက (ထပပာဆုိသည်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

နားထပါက်
ကျယ် စဉ်

စဉ်

၁၊(ထဖါကထ်ေားထသာ) အထပါကမ်ရှိထသာ နား။ ၂၊နားမကကားသည၏် အပဖစ။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လူ၏လကဝဲ်လကယ်ာနားတိ့ု၏ ထရှ့နားတဝုိကထ်အာကအ်စန်ွး ပါးအနားသိ့ု တွဲကျထနထသာ ဆံစကထလးများ။ "နားပန်းဆံမှာ၊ ဆီ
စကစ်ကနှ်င့်၊ ချစဖ့ုိ်မျကနှ်ာ၊ ထမာင်မဟထိက၊ လမ်းဝမှာ" (ထတး)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

နားပျဉ်း န နားရကွတ်င်ွ တွဲလျားကျထနထသာ အထပျာ့ပုိင်း။ none

နားပျဉ်းတွဲ အပျဉ်းတွဲလျားကျထနထသာ နား။ none

နားပပညယ်ို န နားတင်ွးမှ ပပညယ်ိုထသာ အနာ။ none

နားပွင့်ပန်း န ပန်းပွင့်ပံုသဏ္ာန် ပပုလုပ်ထေားထသာ နားဝတတ်န်ဆာတစမ်ျို း။ earring

နားဖါထကာ် န နားဖါထချးကို ထကာ်ထုေတယ်ထူသာ ကရိယိာ။ နဖါကထလာ်။

နားဖါချးီ န နားထဲေတင်ွ ပဖစထ်ပါ်ထနထသာ အညစအ်ထကကး။ နားဖါထချး။ earwax

နားဖါချးီထွေတ် န နားဖါထချးကို ထကာ်ထုေတယ်ထူသာ ကရိယိာ။ နဖါကထလာ်။

နားဖီ န နားထတာင်းပန်ဆင်ရာ နားထပါက။် ear hole

နားထဖါက၁် ကကိ မိန်းမနှင့်ထယာကျ်ားအမ်ိထထောင်ပပုရန် ထစစ့ပ်ထကကာင်းလမ်းဆကသ်ယွသ်ည။် engage

နားထဖါက၂် ကကိ နားထတာင်းဝတဆ်င်ရန် နားပျဉ်းတင်ွ အထပါကထ်ဖါကသ်ည။် perforate

နားဗီ၁ န ထသာကရ်ှူ ထသာ ထဆးရကွက်ကးီ၏ အညာှရင်းမှ အနားပုိင်း။ tobacco

နားဗီ၂ န earring

နားဗက် န ထယာကျ်ားကထလးများ နားတင်ွဝတဆ်င်ထသာ နားဝတတ်န်ဆာတစမ်ျို း။ earring

နားဗံ၁ န နားတင်ွဝတဆ်င်ထသာ နားဝတတ်န်ဆာတစမ်ျို း။ earring

နားဗံ၂ န ear hole

နားဘီ န tobacco

နားထဘ န earring

န နားမခံသာထအာင် ရုိင်းစိုင်းယတုည်ံ့ထသာ အထကကာင်းအရာ။ မကကားဝ့ံမနာဝ့ံထသာ အရာ။ cacophony

န မကကားထကာင်း မနာသာထကာင်းထအာင် ရုိင်းစိုင်းယတုည်ံ့ထသာ စကား။ cacophony

နားယဉ် ကကိ ကကားနာရဖန်များ၍ ရုိးထနသည။် be used to hearing

ကကဝိိ ဟိုလုိလုိ သညလုိ်လုိ။ about

နားထယာင် ကကိ be diceived

ကကဝိိ ထယာင်ထတာင်ထတာင် ထကကာင်တကတ်က။် be diceived

နားယင်ှး ကကိ သထဘာထပါကန်ားလညသ်ည။် understand

ကကိ အသဉိာဏရ်င်ှးလင်းသည။် သထဘာထပါကန်ားလညသ်ည။် understand

နားယှုပ် ကကိ အကကား၊ အပမင်၊ အသရိှုပ်ထထွေးသည။် be mixed up

နားရညယ်ို ကကိ နားတင်ွးထဲေမှ အရညယ်ိုထသာ အနာ။ none

ကကဝိိ not careless

နားရညဝ် ကကိ နားယဉ်သည။် အငမဲတမ်းကကားထနကျပဖစ၍် တတသ်နိားလညသ်ည။်

နားရင်းကန်၁ ကကဝိိ extremely

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

instrument for removing 
earwax စဉ်

စဉ်

instrument for removing 
earwax စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

နားထပါကတ်င်ွပန်ဆင်ရထသာ နားဝတတ်န်ဆာတစမ်ျို း။ "ရမီနားဗီကို၊ နားဗီထုိေးလ့ုိလာ--- လာ"(ထတး)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

(နားရကွ်) နားပျဉ်းတင်ွ အထပါကထ်ဖါက၍် နားထတာင်းပန်ဆင်ရထသာ ထနရာ။ စဉ်

ထသာကရ်ှူ ထသာ ထဆးရကွက်ကးီ၏ အညာှရင်းမှ အနားပုိင်း။ "ပမစန်ိလျှစံ၊ီ စန်ိလကစ်ပ်ွ၊ ပရင်ွးနားဘ၊ီ မျကမ်ျို းစထီဇ"(ဗျာ)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထကျာကမ်ျို းစရီ၍ံ ထတာကထ်ပပာင်ထသာ နားဝတတ်န်ဆာတစမ်ျို း။ "နားထဘလိပ်လက၊် နားပန်းဆံမှာ၊ ဆီစကစ်ကနှ်င့်"(ထတး)။ စဉ်

နားမခံသာပါးမ
ခံသာ စဉ်

နားမသာပါး
မသာ စဉ်

စဉ်

နားယးီနား
ထယာင် စဉ်

(လိမ်လညထ်ပပာဆုိသညက်ို) အဟတုအ်မှန်ဟ ုထေင်မှတသ်ည။် စဉ်

နားထယာင်ပါး
ထယာင် စဉ်

စဉ်

နားယင်ှးပါးယှ
င်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

နားရညမ်စိုက ်
ပါးရညမ်စိုက် (အရပ်) မစဉ်းမစား မဆင်မပခင်ပဲ။ တရှူ းထုိေး။ အဆုတအ်ဆုိင်းမရှိပဲ။ စဉ်

be thoroughly familiar 
by hearing စဉ်

အလွန့်အလွန် (ဝ,သည်)။ စဉ်
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နားရင်းကန်၂ န extremely

နားရုိင်း န ကကားထနကျမဟတုထ်သာ စကား။ hate to hear

နားရမ်း န ၁၊တင်ွး၊ ကျင်း၊ ချို င့်၊ ခွကတ်ို၏့ အဝ အနားသား။ ၂၊နှုတခ်မ်း။ အစန်ွအနားအရပ်။ lip

နားရကွက်ကးီ ကကိ ထရှ ထ့နာကဆ်င်ပခင် သုံးသပ်နုိင်စမ်ွး ပမင့်မားသည။် အထပမာ်အပမင်ကကးီသည။် be visionary

နားရကှ၁် ကကိ ကကားသရိ၍ မဝ့ံမရပဲဖစသ်ည။် timidly to hear

နားရကှ၂် ကကဝိိ နားမကကားဝ့ံ မနာသာဝ့ံ၊ နားမခံသာထအာင် ယတုည်ံ့ ရုိင်းစိုင်းထသာအားပဖင့်။ timidly

နားရင်ှ ကကိ နားကကားလွယသ်ည။် အလျင်ကကားလွယသ်ည။် easy to hear

နားလီး ကကိ နားမကကားပဖစသ်ည။် deaf

နားလည် ကကိ သထဘာထပါကသ်ည။် သပိမင်သည။် understand

န သမှိတနုိ်င်ထသာ အရယွ။် အသဉိာဏပွ်ားတိုးနုိင်ထသာ အရယွ။် သထဘာထပါက ်နားလညနုိ်င်ထသာ အရယွ။် none

နားလညမ်ှု ကကဝိိ ၁၊တိုကရုိ်ကမ်ဟတုပဲ် သယွဝုိ်ကထ်သာနညး်ပဖင့်။ ၂၊လူမှုထရးတင်ွ အထကာင်းအဆုိးအထလျာက။် understanding

နားလွယ် ကကိ အသပိမန်သည။် သထဘာထပါကလွ်ယသ်ည။် တတလွ်ယသ်လွိယသ်ည။် easy to understand

ကကဝိိ လိမ်လညလှ်ည့်ပဖား ထပပာဆုိလျက။် lie

နားဝပါးဝ ကကဝိိ furtive

နားဝပါးဝလန် ကကဝိိ ရုတတ်ရကထ်ကကာကရ်ွံတ့န်ုလှုပ် ထချာကခ်ျားထသာအားပဖင့်။ ထကကာကဒူ်ေးတန်ုလျက။် get cold feet

ကကဝိိ မသမဲကွဲ။ မကွဲမပပား။ မပပတမ်သား။ မထသမချာ။ အသတိရား ထယာင်ချာချာပဖစလ်ျက။် unclear

နားဝီနားဝါ ကကဝိိ မထသးမကွဲ။ ကွဲပပားထသချာမှုမရှိပဲ။ unclear

နားဝီး ကကိ အသတိရားနညး်သည။် သထဘာမထပါကပ်ဖစသ်ည။် incomprehension

နားဝဲ ကကိ အသထိယာင်ချာချာပဖစလ်ျက။် မသမဲကွဲ။ မပပတမ်သား။ unclear

နားဝင် ကကိ ၁၊သထဘာထပါကန်ားလညသ်ည။် ၂၊သထဘာကျနှစသ်ကသ်ည။် understand

နားဝင်ချို ကကိ နာကကားရသညမှ်ာ ချို သာနှစသ်ကသ်ည။် be pleasant to the ear

နားသံ န နားထခါင်းထဲေတင်ွ အသလံှိုင်းရုိကခ်တရ်ာ ပါးလမာထသာအထပမှး။ none

နားသပံါးသံ န good new

နားသနံားဝါ ကကဝိိ unclear

နားသင်ွး ကကိ သထဘာထပါကထ်အာင် ထပပာပပသည။် နားလညလ်ကခံ်ထအာင် ထပပာပပသည။် နားဝင်ထအာင် ထပပာပပသည။် talk round

နားအးီ၁ ကကိ obey an order

နားအးီ၂ ကကိ နားချမ်းသာသည။် နားသကသ်ာရာရသည။် စတိခ်ျမ်းသာသည။် be pleasant to the ear

နားအးီ၃ ကကိ နားတင်ွးထဲေ၌ ပပင်းစာွ နာကျင်ကိုကခဲ်ထသာထဝဒေနာကို ခံစားရသည။် suffer from earache

နားအးီ၄ န နားတင်ွးထဲေ၌ ပပင်းစာွ နာကျင်ကိုကခဲ်ထသာ ထရာဂါထဝဒေနာ။ earache

နားအးီပါးအးီ ကကဝိိ ထအးငငိမ်းချမ်းသာစာွ။ စတိလ်က ်ထအးချမ်းသကသ်ာစာွ။ ငငိမ်းချမ်းသာယာစာွ။ peaceful

အလွန့်အလွန် (စားသည်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

နားလညပ်ါး
တင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

နားလှည့်ပါးလှ
ည့် စဉ်

၁၊ပုန်းလျှို းကယွလ်ျှို း။ တတိတ်တိပု်န်း။ တတိတ်ဆိတ။် ၂၊လူများကိုအသမိထပးပဲ။ "မင်းပဖစသ်ညက်ို နားဝပါးဝမျှပင် မ
ကကားလုိကရ်သညက်ို နဝပဝရာဇာတင်ွသညဟ်၏ူ"(ထတာင်)။ စဉ်

စဉ်

နားဝီတမ်ိးထစါ
င်း စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာသ၏ူ ထပပာဆုိထသာ စကားသ။ံ ပမညသ်။ံ ၂၊(ဥပစာ) သတင်းထကာင်း။ စဉ်

၁၊မသမဲကွဲ။ မပပတမ်သား။ ၂၊တစခွ်န်းတစစ်မျှ (ကကားသလုိိကရ်သည။်) စဉ်

စဉ်

နာခံသည။် နာယမှူတသ်ားသည။် နားထထောင်သည။် "အိုအိုထမာင်ကကးီ၊ ထမကဝုဏထ်လ၊ ကကျွေန့်စကားကို၊ ထရမနားအးီထလာ"(ဝိ
ဇယ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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နားအ၁ူ ကကိ နားတင်ွးထဲေ၌ ဆူညထံသာအသမံျား ပဖစထ်ပါ်ထနသည။် ring

နားအ၂ူ န ဆူညထံသာ အသကံဲ့သို ့ပဖစထ်ပါ်ထနထသာ ထရာဂါ။ ring

နားအုံ န နားရင်း၏ထနာကဘ်က ်အစတိအ်ပုိင်း။ region of the ear

နိ

နိဂံုး၁ န conclusion

နိဂံုး၂ န hamlet

နိဂံုးချုပ် ကကိ ၁၊ကျမ်းငပီး အချုပ်စကား အဆံုးသတသ်ည။် ၂၊ထသဆံုးသည။် ဘဝတစပ်ါးသို ့ထပပာင်းသာွးသည။် conclude

နိဒေါန်း န ထရှ ထ့ပပးအပဖစ ်ထပပာဆုိထသာစကား။ တစစ်ုံတစခု်ပဖစလ်ာရမှု၏ အထကကာင်းရင်းကို ထဖါ်ပပထသာစကား။ introduction

နိထနာင်း ကကဝိိ lame

နိမိတ် န portent/omen

န သအူို၊ သနူာ၊ သထူသ၊ ရဟန်းဟထူသာ နိမိတထ်လးပါး။ four portent

နိမိတပ်ပ ကကိ ထနာင်တစစ်ုံတစရ်ာပဖစလ်တ္တ မံညက်ို တင်ကးူ၍သထိစနုိင်ရန် အရပ်ိအကပဲပသည။် leading question

နိမိတဖ်တ် ကကိ ပဖစထ်ပါ်လာထသာ နိမိတ၏်အဓိပ္ပါယက်ို ထရးွထကာကတ်င်ပပသည။် interpret omens

နိယတဗျာဒိေတ် န

နိယထံုေ န none

နိယာမ န law of nature

နိရဌုံ န none

နိဝါတ န be humble

နိဿယ န translate

နိဿယညး် န လုိကန်ာကျင့်ဖွယ။် ကျင့်ထံုေးနညး်နာ။ procedure

န နညး်နာသင်ကကားပပသထသာ ဆရာ။ teacher

နိသဒုိိေင် န monk flooring

နိသဇ္ဇနဓူတင် န meditation

နိသျ န translate

နိသျှကျမ်း န အငမဲအမီှပပုရထသာ ကျမ်း။ reference

နိသျှညး် န none

န whole day

န good day

နိ့ကန်ု ကကိ တစထ်နလံု့း ကန်ုဆံုးသာွးသည။် lapse

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ကျမ်းဂန်စာထပထရးသားရာ၌) အဆံုးသတစ်ကား။ အချုပ်စကား။ (ပါ) စဉ်

ထကျးလကထ်တာရာွ။ (ပါ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထပခထထောကတ်စဘ်ကမ်သန်စမ်ွးသ ူသာွးသကဲ့သိ့ု(နိမ့်တုံပမင့်တုံ)။ စဉ်

၁၊ပုိင်းပခားကန့်သတထ်ေားထသာ နယထ်ပမ။ ၂၊အထကာင်းအဆုိး၊ အပဖစအ်ပျက ်စသညတ်ိ့ုကို ကကို တင်သထိစနုိင်ထသာ အထကကာင်း။ 
"တစထ်ယာကမ်ကျန်၊ တိုင်းပပညသ်ထူလ၊ လူတန်ိးဆိတဖ့ုိ်၊ နိမိတပ်မင်ထရ"(ဝိဇယ)။ "ထပမဓါတနိ်မိတ၊် တတိအ်ထကကာင်းကား၊ 
မထကာင်းပပညမ်င်း၊ ပျကပ်ခင်းပဖစတ်တ်" (ပါရာ)။ စဉ်

နိမိတက်ကးီထလး
ပါး စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစဆူ်ဆူထသာဘရုားရင်ှက တစဦ်းဦးထသာဘရုားအထလာင်းထတာ်ကို 'ဤမညထ်သာကမ္ဘာတင်ွ ဤမညထ်သာ အမညထ်တာ်ပဖင့် 
ဘရုားစင်စစဧ်ကန်ပဖစလိ်မ့်မည်' ဟမိုန့်ထတာ်မူထသာ စကား။

preordainment of events 
made by Buddha စဉ်

အဂမင်္ဂါ၊ ဗုဒေ္ဓဟးူ၊ ကကာသပထတး၊ ထသာကကာ၊ စထန၊ ရာဟ ုငဂိုဟထ်ပခာကလံု်းတိ့ုသည ်မထပပာင်းမထရမ့ပဲ ရပ်တညထ်နပခင်း။ "အထဝး
နက္ခတင်ဂိုဟတ်ိ့ု၌ အဂမင်္ဂါ၊ ဗုဒေ္ဓဟးူ၊ ကကာသပထတး၊ ထသာကကာ၊ စထန၊ ရာဟ ုငဂိုဟထ်ပခာကလံု်းတိ့ုသည ်သဟီစာ ဗျဂ္ဃစရယိာ၊ နိယထံုေ၊ 
ဝဂ္ဂစရယိာ ထနာကဆု်တပ်ပုအံ့" (ပါရာ)။ စဉ်

ပဖစင်မဲ သဘာဝထံုေးစ။ံ (ပါ)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်
အဂမင်္ဂါ၊ ဗုဒေ္ဓဟးူ၊ ကကာသပထတး၊ ထသာကကာ၊ စထန၊ ရာဟ ုငဂိုဟထ်ပခာကလံု်းတိ့ုသည ်မထပပာင်းမထရမ့ပဲ ရပ်တညထ်နပခင်း။ "အထဝး
နက္ခတင်ဂိုဟတ်ိ့ု၌ အဂမင်္ဂါ၊ ဗုဒေ္ဓဟးူ၊ ကကာသပထတး၊ ထသာကကာ၊ စထန၊ ရာဟ ုငဂိုဟထ်ပခာကလံု်းတိ့ုသည ်သဟီစာ ဗျဂ္ဃစရယိာ၊ နိယထံုေ၊ 
ဝဂ္ဂစရယိာ ထနာကဆု်တပ်ပုအံ့" (ပါရာ)။ စဉ်

မိမိကိုယက်ို နိှမ့်ချပခင်း။ (ပါ) စဉ်

၁၊အမီှပပုရာ။ ၂၊ပါဠိဘာသာတစခ်ျကက်ို ပမန်မာဘာသာတစခ်ျက ်ပပန်ဆုိထေားပခင်း။ (ပါ) စဉ်

စဉ်

နိဿယညး်
ဆရာ စဉ်

ရဟန်းတိ့ု၏ ထုိေင်စရာအခင်းတမျို း။ (ပါ) စဉ်

ထုိေင်ပခင်းဣရယိပုတပ်ဖင့် ကျင့်ကကအံားထုေတထ်သာ ဓူတင်။ (ပါ) စဉ်

၂၊ပါဠိဘာသာတစခ်ျကက်ို ပမန်မာဘာသာတစခ်ျက ်ပပန်ဆုိထေားပခင်း။ (ပါ)'နိဿယ' ၏ အတိုထကာက ်'သ' တင်ွ သယံတု်
တစလံု်းထဖျာက၍် 'ယပကလ်က်' ကို 'ယပင့်' အပဖစ် 'သ' တင်ွ ကပ်ထေားသည။် နိသျ။ စဉ်

စဉ်

နိဿယ'၏ အတိုထကာက။် စဉ်

နိ့(ထန့)

၁၊ထနထွေကသ်ညမှ် ထနဝင်သညအ်ထိေ။ စက ်၂၄နာရ ီကာလအပုိင်းအပခား။ ၂၊မထဟာထဗါဓိ အဓိပဓိ ဓီးထကျာကစ်ာတင်ွ 'နိယ၊် 
နိ့'ဟ ုထရးထုိေးထေားသည။် "ညည့်မူနိ့မှန်း၊ မသလွိန်းသည်"(ပဉ္ဘတု်)။ "အခါကိုချန်ိ၊ နိ့ကိုပုိင်းပခား။ ညထနချန်ိကို၊ အမိှန်
သာွးက" (နာရဒေ)။ စဉ်

နိ့ထကာင်းရက်
သာ

၁၊ပပဿဒေါးစထသာ ရကဆုိ်းရကယ်တုတ်ိ့ုမှ ကင်းလွတထ်သာ ထန့ရက။် ၂၊မဂမင်္ဂလာ အခါထကာင်းထသာ ထန့ရက။် "နိ့ထကာင်းရက်
သာ- တနလမင်္ဂာ၊ အဂမင်္ဂါနိ့ခါ- ဆုိလာထမ"(ထတး)။ စဉ်

စဉ်



.

ကကဝိိ ထနလ့ ကန်ုဆံုးသည့်တိုင်ထအာင်။ end of month and day

ဥပစာ in vain

န ထကျာင်းတင်ွစားအပ်ိ၍ထနထသာ ထကျာင်းသားမဟတုထ်သာ ထကျာင်းသား။ student

န ဝါဦးဝါကကျွေတ။် လပပည့်လကယွစ်ထသာ ထနထူ့ေးထနပ့မတ။် fullmoon day

နိ့ခါ န ထနအ့တင်ွးကာလ။ day

နိ့ခင်း န afternoon

န ထနလ့ညထ်ေင်ထေင်ပမင်သာထသာ အချန်ိ။ day

န ထနလ့ညထ်ေင်ထေင်ပမင်သာထသာ အချန်ိ။ day

န ထနလ့ယအ်ချန်ိ။ ထေင်သာပမင်သာထသာ အချန်ိ။ day

နိ့ချင်း ကကဝိိ တစထ်နအ့တင်ွး။ during the day

နိ့ချင်းညချင်း ကကဝိိ immediately

နိ့ချင်းထပါက် ကကိ within a day

နိ့ချင်းငပီး ကကဝိိ တစထ်နအ့တင်ွးတင်ွ အလုပ်ကစိင္ပီးထပမာကထ်သာအားပဖင့်။ within a day

နိ့ချင်းပပန် ကကဝိိ one day round trip

ကကဝိိ immediately

နိ့ပခင်း န afternoon

န ထနလ့ညထ်ေင်ထေင်ပမင်သာထသာ အချန်ိ။ day

န ထနလ့ယအ်ချန်ိ။ ထေင်သာပမင်သာထသာ အချန်ိ။ day

နိ့စာ န ထနအ့ခါ စားထသာကရ်န် အစားအစာ။ lunch

နိ့စား န တစထ်နအ့လုပ်လုပ်ခကို တစထ်နခ့ျင်းထပးထသာစနစ။် daily wages

န တစထ်နတ့ာအတကွ ်လုပ်ခများကို တစလ်ကန်ုမှ ထပါင်းစ၍ု ရင်ှးထပးထသာ စနစ။် monthly wages

နိ့စားလုိက် ကကိ work on daily wages

နိ့စိ့ ကကိ die

နိ့စိ့ ရကစ်ိ့ န ထမွးဖွားရန် အချန်ိထနရ့က ်ဆုိကထ်ရာကထ်နထသာ အထပခအထန။ parturient

နိ့စိ့ လစိ့ န ထမွးဖွားရန် အချန်ိထနရ့က ်ဆုိကထ်ရာကထ်နထသာ အထပခအထန။ parturient

နိ့စဉ် ကကဝိိ ထနတ့ိုင်း။ တစထ်နမ့ပပတ။် everyday

နိစဉ်မှတတ်မ်း န ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွရ်န်များကို ထနစ့ဉ် ထရးမှတထ်ေားပခင်း။ diary

ကကဝိိ တစထ်နမ့ပပတ။် တစထ်နင့ပီးတစထ်န။့ everyday

နိ့စဉ်လဆက် ကကဝိိ everyday

နိ့စွဲ န တစစ်ုံတစခု်ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွရ်ာ သက္က ရာဇ်၊ လ၊ ရက ်စသည၏် အမှတအ်သား။ date

နိ့ကန်ုလ
ခန်း၁ စဉ်

နိ့ကန်ုလ
ခန်း၂ (အကျို းမရှိ) အလဟဿ အချန်ိကိုပဖုန်းထသာအားပဖင့်။ အချညး်နီှးသကသ်က။် စဉ်

နိ့
ထကျာင်းသား စဉ်

နိ့ကကးီရက်
ကကးီ စဉ်

စဉ်

ထနမွန်းတည့် ၁၂နာရမှီ မွန်းလဲွတစပုိ် (၃နာရီ) ထိေတိုင်ထအာင်ထသာ အချန်ိအပုိင်းအပခား။ စဉ်

နိ့ခင်း
ထကကာင်ထတာင် စဉ်

နိ့ခင်းထခါက်
ထခါက် စဉ်

နိ့ခင်းလ,ပ စဉ်

စဉ်

ခဏချင်း။ ချကခ်ျင်း။ ထလာထလာဆယ။် (ကကးီပွားချမ်းသာသည။်) "ထမာင်ပဖူရ့ုိအမ်ိသား နိန့်ချင်းရကခ်ျင်း ချမ်းသာလားခထရ"။ စဉ်

(မတန့်နားပဲ) တစထ်န့အတင်ွးတင်ွ (ခရးီ) ထပါကထ်ရာကသ်ည။် စဉ်

စဉ်

တစထ်န့အတင်ွးတင်ွ (ခရးီ) သာွး၍ ပပန်လာသပဖင့်။ စဉ်

နိ့ချင်းရက်
ချင်း ခဏချင်း။ ချကခ်ျင်း။ ထလာထလာဆယ။် (ကကးီပွားချမ်းသာသည။်) "ထမာင်ပဖူရ့ုိအမ်ိသား နိန့်ချင်းရကခ်ျင်း ချမ်းသာလားခထရ"။ စဉ်

ထနမွန်းတည့် ၁၂နာရမှီ မွန်းလဲွတစပုိ် (၃နာရီ) ထိေတိုင်ထအာင်ထသာ အချန်ိအပုိင်းအပခား။ စဉ်

နိ့ပခင်း
ထကကာင်ထတာင် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

နိ့ပခင်းလ,ပ စဉ်

စဉ်

စဉ်

နိ့စားလ,ယူ စဉ်

ထန့စားအလုပ်,လုပ်သည။် စဉ်

၁၊ထန့ထစသ့ည။် အချန်ိကာလထစသ့ည။် ၂၊ကကံန်ုသည။် ထသရန်အထကကာင်းဆုိကသ်ည။် "ငါ့မှာပဖစပံု်၊ ယခုတုံဝယ၊် ကကံန်ုနိ့စိ့ ၊ 
ညတွက်န်ွချာမှာ၊ လာကာငငိလ့ုိ" (ထဒွေး)။ ၃၊သတမှ်တထ်ေားထသာ ကာလအပုိင်းအပခား ကန်ုဆံုးသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

နိ့စဉ်
ရကဆ်က် စဉ်

ထန့ထရာလ,ပါ တစထ်န့မပပတ။် စဉ်

စဉ်



.

ကကဝိိ တစထ်နမ့ပပတ။် တစထ်နင့ပီးတစထ်န။့ everyday

ကကဝိိ ၁၊တစထ်နလံု့းလံုး။ ၂၊ထနထွေကသ်ညမှ် ထနဝင်သည့်တိုင်ထအာင်။ the whole day

နိ့ဆွမ်း န မွန်းမတည့်မီ ရဟန်းသဇံာထတာ်တို ့စားရထသာ ဆွမ်း။

နိ့ည ကကဝိိ the whole day

နိ့ညချင်း ကကဝိိ အထဆာတလျင်။ ယခုချကခ်ျင်း။ immediately

နိ့ညမကျန် ကကဝိိ ထနည့မပပတ။် ထနထ့ရာညပါ အခါမလပ်။ အချန်ိမထရးွ။ the whole day

နိ့ညမဟူ ကကဝိိ the whole day

နိ့တာ န ထနက့ာလ၏ အပုိင်းအပခား။ day

နိ့တိ ကကဝိိ dates

နိ့တရိကတ်ိ ကကဝိိ dates

နိ့တကွ် န တစထ်နအ့လုပ်လုပ်၍ ရထသာ အခထကကးထငွ။ daily wages

နိ့တကွက်ိုက် ကကိ တစထ်နအ့တကွ ်သတမှ်တထ်ေားထသာ အလုပ်တာဝန် ငပီးထပမာကသ်ည။် earn enough for

နိ့ထူေးနိ့ပမတ် န ဝါဦးဝါကကျွေတ။် လပပည့်လကယွစ်ထသာ ထနထူ့ေးထနပ့မတ။် special day

နိ့နိ့ညည ကကဝိိ any time

နိ့ပုပ်ရကပု်ပ် န ၁၊ပပဿဒေါး စထသာ အလုပ်အမှု မထဆာင်ထကာင်းထသာ ထန။့ ၂၊အချညး်နီှး၊ အလဟဿ ကန်ုဆံုးထသာ ထန။့ none

နိ့တိုးငီွ န သတမှ်တထ်ေားထသာ ထချးထငွအချို နှ့င့် အတိုးထငွကို ထနစ့ဉ်ထပပလညထ်အာင် အရစက်ျ ပပန်ဆပ်ရထသာ ထငွတိုးထချးနညး်စနစ။် lend money on interst

နိ့ပပတ် ကကဝိိ the whole day

နိ့ဖုိည့ဖုိ ့ န လုိအပ်သည့်အခါရထအာင် အဆင်သင့်သမ်ိးဆညး်ထေားထသာ ပစည္း်ဝတ္ု။

နိ့မကျန် ကကဝိိ any time

ကကဝိိ မညသ်ည့်အချန်ိအခါမဆုိ။ အချန်ိနာရကီို တကိျစာွ သတမှ်တထ်ေားပခင်းမရှိပဲ။ မပပတမ်လတထ်စပဲ။ any time

နဝိ မကကာခဏပျကစ်းီတတထ်သာ။ လျင်ပမန်စာွ ပျကစ်းီလွယတ်တထ်သာ။ decay

နိ့ရးီညတာ န ထနအ့ခါ၌ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ ညအခါ၌ထသာ်လညး်ထကာင်း တစစ်ုံတစခု်ထပါ်ထပါကလ်ာထသာ အမှုကစိ။္

နိ့ရးီညရးီ န ထနအ့ခါ၌ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ ညအခါ၌ထသာ်လညး်ထကာင်း တစစ်ုံတစခု်ထပါ်ထပါကလ်ာထသာ အမှုကစိ။္

နိ့ရက် ကကဝိိ term

နိ့ရကပ်ပတ် ကကဝိိ day

ကကိ ထနအ့ခါ၌ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ ညအခါ၌ထသာ်လညး်ထကာင်း တစစ်ုံတစခု်ထသာအထကကာင်း ထပါ်ထပါကလ်ာနုိင်စရာရှိသည။်

နိ့ရညှနှ်စမ်ျား ကကဝိိ ရညှလ်ျားစာွထသာကာလတိုင်ထအာင်။ long term

န ထနအ့ခါ၌ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ ညအခါ၌ထသာ်လညး်ထကာင်း အထရးတစစ်ုံတစရ်ာ ပဖစထ်ပါ်လာထတာ့မည့် ကစိ။္

ကကဝိိ ကာလရညှလ်ျားစာွ။ long term

နိ့ရညှလ်များ ကကဝိိ ကာလရညှလ်ျားစာွ။ long term

နိ့ဆက်
ရကဆ်က် စဉ်

နိ့ဆံုးရက်
ပပုန်း စဉ်

food offered to Buddha 
or monks စဉ်

ထန့ညဉ့်ပတလံု်း။ "နိ့ညပူပင်၊ တိုင်းပပညသ်ထူလ၊ ဆူဆူပွကပွ်က်"(နာရဒေ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထန့ထရာညပါ။ အခါမလပ်။ "နိ့ညမဟ၊ူ တိုင်းပပညသ်တူိ့ု၊ အအူထူသာင်းထသာင်း"(ထဒွေး)။ စဉ်

စဉ်

ထန့ရကမ်ျားစာွ။ များစာွထသာ ထန့ရကတ်ိ့ုပတလံု်း။ ထန့ရကတ်ိ့ုတိုင်ထအာင်။ "တစရ်က ်တစရ်ကန်န့် နိ့တရိကတ် ိကန်ုလာထရ"။ စဉ်

ထန့ရကမ်ျားစာွ။ များစာွထသာ ထန့ရကတ်ိ့ုပတလံု်း။ ထန့ရကတ်ိ့ုတိုင်ထအာင်။ "တစရ်က ်တစရ်ကန်န့် နိ့တရိကတ် ိကန်ုလာထရ"။ ၂၊
ထန့ရကမ်ျားစာွတိုင်ထအာင်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အချန်ိအခါမထရးွ။ ဘယအ်ခါမလပ်။ "နိ့နိ့ညည၊ ဘယက်ာလတင်ွ၊ ထသမညပ်,ဟ၊ု မသထိလစွ"(ဓမ္မဒီေ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစထ်နပတလံု်း(လုပ်ထဆာင်ရသပဖင့်)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ထန့ထရာညပါ။ အချန်ိမထရးွ။ အခါမလပ်။ "များစာွဗုိလ်လူ၊ တိုင်းပပညသ်တူိ့ု၊ ဆူပူထသာင်းလတ၊် နိ့မကျန်ထက၊ တိုင်ပါကတ်
လ့ုိ"(ဝိဇယ)။ စဉ်

နိ့မအားည
မအား စဉ်

နိ့ပမင်ည
ထပျာက် စဉ်

emergencies of 
day/night စဉ်

emergencies of 
day/night စဉ်

၁၊အချန်ိအခါ။ အခါကာလ။ ၂၊ရညှလ်ျားထသာကာလတိုင်ထအာင်။ "ဖူးနှင့်ဂဠုန်၊ ချစဟ်န်ုမပျက၊် စညး်စမ်ိထေက၌်၊ နိ့ရကရ်ညှစ်ာွ၊ 
ခံစားရာဟု"(ပါရာ)။ စဉ်

ထနထွေကသ်ညမှ် ထနဝင်သညအ်ထိေ။ တစထ်န့လံုး။ တစထ်နကန်ုတစထ်နခန်း။ "လံုးတးီဆန်ကို၊ နကပ်ဖန်အခါ၊ နိ့ရကပ်ပတမှ်ာ၊ တနပ်
စာလျှင်၊ တပွာယထူလ"(ပဋါ)။ စဉ်

နိ့ထရာက်
ညထရာက်

emergencies of 
day/night စဉ်

စဉ်

နိ့ထရာက်
ညထရာက်

emergencies of 
day/night စဉ်

နိ့ရညှရ်က်
များ စဉ်

စဉ်



.

နိ့လစိ့ ကကိ ဖွားပမင်ဖုိရ့န် အချန်ိထစထ့ရာကသ်ည။် parturient

နိ့လားညလား န ထနအ့ခါ၌ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ ညအခါ၌ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ တစစ်ုံတစရ်ာအထရးကစိ ္ပဖစထ်ပါ်လာထတာ့မည့် အချန်ိအခါ။

နိ့လယ် န ထန၏့ ထေကဝ်ကအ်ချန်ိ။ half day

န ထနလ့ညထ်ေင်ထေင်ပမင်သာထသာ အချန်ိ။ day

န ထနလ့ညထ်ေင်ထေင်ပမင်သာထသာ အချန်ိ။ day

နိ့လယနိ့်ခါ န ၁၊ထန၏့ ထေကဝ်ကအ်လယပုိ်င်း။ ၂၊ထနလ့ညအ်ချန်ိအခါ။ midday

န ၁၊ထန၏့ ထေကဝ်ကအ်လယပုိ်င်း။ ၂၊ထနလ့ညအ်ချန်ိအခါ။ midday

နိ့ဝက် န ထနထ့ေကဝ်က၏် အပုိင်းအပခားကာလ။ midday

နိ့ဝန်ရကဝ်န်၁ ကကဝိိ near to die

နိ့ဝန်ရကဝ်န်၂ န တစစ်ုံတစရ်ာ မကကာမီ အထရးတကကးီပဖစထ်ပါ်လာထတာ့မည့် အချန်ိအခါ ကျထရာကထ်နမှု။ none

နိ့သင့်နံသင့် နဝိ ထမွးထနနံ့နှင့် လုိကဖ်ကထ်သာ။ လုိကထ်လျာထသာ။ go well with

နိ့သန် ့ ကကိ take a rest

န none

န situate

နီ၂ န ကမ္ဘာကကးီကို အလင်းထရာင်နှင့်အပူဓါတထ်ပးထသာ ထကာင်းကင်ငဂိုဟက်ကးီ။ ထန။ sun

န ၁၊တထပါင်းလပပည့်ထကျာ်တစရ်ကထ်နမှ့ ဝါဆုိလပပည့်ထနအ့ထိေပဖစထ်သာ ကာလအပုိင်းအပခား။ ၂၊ထနွကာလ။ summer

နီ၄ နဝိ red

နီကာ န ထနထရာင်မထုိေးရထအာင် ကာထေားရထသာ အရာ။ sunshade

နီကာပစ် ကကိ none

နီကာပွင့် န ထနရှိရာဘကသ်ို ့လှည့်ကာ၍ပွင့်ထသာ ပန်းပင်တစမ်ျို း။ sunflower

နီကာသးီ န ထနထွေကရ်ာဖကတ်င်ွ သးီထသာ သစသ်းီ။ none

နီထကာင်း ကကိ ထရာဂါကင်းစင်သည။် ကျန်းမာသည။် healthy

ကကဝိိ အထနရထုိေင်ရ သကသ်ာစာွ။ fettle

ကကဝိိ ၁၊ကျန်းမာခန်သ့ာစာွ။ ထရာဂါကင်းရင်ှးစာွ။ ၂၊အထနရအထုိေင်ရ သကသ်ာစာွ။ healthy

နီကတ် န allow for stay

နီကတဟ်သုိ စညး် wait a moment

နီကန်ုလခန်း ကကဝိိ တစနှ်စပ်တလံု်းလံုး ကန်ုဆံုးသာွးထသာအားပဖင့်။ End of the whole years

နီကျ ကကိ ထနမွန်းတမ်ိးသည။် ထန အထနာကဘ်ကသ်ို ့ဆင်းသည။် ထနမွန်းတည့်ရာမှ အထနာကဘ်ကသ်ို ့ထရွ လွ့န်သည။် late afternoon

နီကျာကျာ နဝိ ရရဲထဲတာက ်ပူပပင်းထသာ။ hot

နီထကျာ်အမ်ိ န none

စဉ်

emergencies of 
day/night စဉ်

စဉ်

နိ့လယထ်ခါက်
ထခါက် စဉ်

နိ့လယ်
ထကကာင်ထတာင် စဉ်

စဉ်

နိ့လယနိ့်
ဝက် စဉ်

စဉ်

(ယခုထလာညထနထလာ) ထသရန်အချန်ိနီးကပ်လာငပီးပဖစ၍်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဘရုား၊ ရဟန္တာတိ့ု) ထန့အခါကာလတင်ွ သင့်ထလျာ်ထလျာကပ်တထ်သာထနရာ၌ တစက်ိုယတ်ညး် နားထနသည။် စဉ်

နိ့သန့်ရာညည့်
သန့်ရာ (ဘရုား၊ ရဟန္တာတိ့ု) ထန့အခါ၌ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ ညည့် အခါကာလ၌ထသာ်လညး်ထကာင်း သးီသန့် ထလျာင်းစကထ်သာ ထနရာ။ စဉ်

နီ(ထန)၁ မီှတင်းတညသ်ည။် တညရ်ှိသည။် "နန်းရထဝမှာ၊ နီခါကာလ၊ ယန်ုစန္ဒာ၊ ထွေန်းထပါ်ပထက၊ လဝန်းမက" (ထောနု)။ စဉ်

စဉ်

နီ(ထနွ)၃ စဉ်

သွီး၊ ဟသမင်္ဂာပပဒေါး၊ မီးကျးီတိ့ု၏ အထရာင်မျို းပဖစထ်သာ။ "ကျးီနီကျးီဝါ၊ သကံျာကျာနှင့်" (ထေမရာ) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ထနထွေကလ်ျှင် ဦးထခါင်းမူးထဝ၍ ပဖစတ်တထ်သာထဝဒေနာရင်ှများ အတကွ ်ထပျာကက်င်းထစရန် စတလုိပ်သည့်အထနပဖင့် နီှးပဖင့် 
စတရုန်းတစထွ်ောခန့်ထေရငံယတ်စခု်ရပ်ငပီး ယင်းထေရငံယထ်ထောင့်ထလးထထောင့်တင်ွ ဗုိင်းဝါအထံုေးထလးထံုေးဆဲွ၍ ထနထွေကရ်ာဖကသ်ိ့ု
ပစရ်ာထသာ ဓထလ့ထံုေးနညး်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

နီထကာင်းထုိေင်
ဖွယ် စဉ်

နီထကာင်းထုိေင်
သာ စဉ်

(အရပ်) ထနထုိေင်ဖ့ုိရန် ခွင့်ပပုထပပာဆုိထသာ စကား။ စဉ်

(အရပ်) ခဏနားထနရန်။ ရပ်တန့်ဆုိင်းင့ံရန် ထပပာထသာ စကားလံုး။ "ငါအလုပ်မအားသ ိတစန်ားနီကတဟ်သုိ"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထပမာကက်ို သိ့ုမဟတု ်ထတာင်ကို မျကနှ်ာလှည့်၍ ထဆာကထ်ေားထသာအမ်ိ။ (ထတာင်နှင့်ထပမာကက်ို မျကနှ်ာမူ၍ ဖီလာထဆာကထ်ေား
ထသာအမ်ိကို ထနသည ်အထရှ့မှအထနာကသ်ိ့ု ပဖတထ်ကျာ်၍သာွးရထသာထကကာင့် 'ထနထကျာ်အမ်ိ' ဟဆုိုသည။်) စဉ်



.

နီထကျာက် န light

နီထကျာကက်ျ ကကိ ၁၊အထပါကင်ယမှ် ထနထပပာက ်ထုိေးဝင်သည။် ၂၊ထန၏အလင်းထရာင် ဟပ်သည။် reflection

နီထကျာကခ်တ် ကကိ ၁၊အထပါကင်ယမှ် ထနထပပာက ်ထုိေးဝင်သည။် ၂၊ထန၏အလင်းထရာင် ဟပ်သည။် reflection

နီထကျာကထုိ်ေး ကကိ ထနထပပာကထုိ်ေးသည။် အထပါကင်ယမှ် ထနထရာင်ထုိေးဝင်သည။် reflection

နီထကျာကသ်တ် ကကိ ၁၊အထပါကင်ယမှ် ထနထပပာက ်ထုိေးဝင်သည။် ၂၊ထန၏အလင်းထရာင် ဟပ်သည။် reflection

နီကျို း န ထနလ့ည ်၁၂နာရမှီ ၂နာရခီန်အ့တင်ွးအချန်ိ။ late afternoon

နီကကးီကကန် ့ န ထကကးနီထရာင်အထဖျာ့မျို း အထရာင်။ reddish

နီထကကာ န ထနသာွးရာ လမ်းထကကာင်း။ none

န ထဖျာ့ထသာ အနီထရာင်။ reddish

နီကကတ် ကကိ eclipse

နီကကတက်ကတ် န မနီတနီ အထရာင်မျို း။ reddish

ကကိ eclipse

နီခါ၁ န summer

နီခါ၂ စညး် none

နီခိနီခါ န ထနွရာသ ီအချန်ိအခါ။ အချန်ိကာလ။ summer

နီခင်းထုိေင်ရာ န ထနထုိေင်စရာ အထပခအထန။ live

နီထခါင်းကျို း၁ ကကိ ထနမွန်းတည့် ၁၂နာရမှီ အထနာကဘ်ကသ်ို ့ထရွ လွ့န်သည။် late afternoon

နီထခါင်းကျို း၂ န မွန်းတည့်၏ ထနာကပုိ်င်းအချန်ိ။ မွန်းတည့် ၁၂နာရမှီ ၂နာရခီန်အ့ချန်ိ။ မွန်းတည့်နှင့် ညထနအကကားအချန်ိ။ late afternoon

နီထခါင်ထခါင် ကကိ ထနကျကဲျထဲတာကပူ်သည။် ထန၏အပူရှိန်ပပင်းပပသည။် hot

နီချမ်းကျ န late afternoon

နီချို သွီး ကကိ ထန၏အပူချန်ိထပျာက၍် ညင်ညင်သာသာ ထလထအးတိုကခ်တသ်ည။် wind blow

နီပခည် န ထန၏အထရာင်ပခည။် sunlight

နီပခညထ်ပျာက် ကကိ ထန၏အလင်းထရာင် ထပျာကက်ယွသ်ည။် sunset

နီပခညထ်ရာင် န ထန၏ထွေကခ်ါနီးပဖစထ်သာ အထရာင်။ sunlight

နီပခညရု်ပ်၁ ကကိ ထန၏အလင်းထရာင် ထပျာကက်ယွသ်ည။် sunset

နီပခညရု်ပ်၂ န ထန၏အလင်းထရာင် ထပျာကက်ယွထ်သာအချန်ိ။ sunset

နီပခညရ်ှုပ် န ထန၏အလင်းထရာင် တစတစထပျာကက်ယွခ်ါနီး အချန်ိ။ sunset

န homeless

နီစပါး န မုိးထကာင်းငပီးထနာက ်ထဆာင်းနှင့်ထနွတင်ွးတင်ွ စိုကပ်ျို းထလ့ရထှသာ စပါးတစမ်ျို း။ မုရင်းစပါး။ barley

နီစာ န ထနွအခါ စားထသာကဖုိ်ရ့န် စပါးဆန်ရ ီစသည။် ration of summer

ထတာကထ်ပပာင်ထသာ ထန၏ အလင်းထရာင်။ "နန်းဘုံထဆာင်တိ့ု၊ အထရာင်ထတာကထ်က၊ နီထကျာကဘ်သိိ့ု" (ထဒွေး)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

နီ
ထကကာင်ထကကာင် စဉ်

ရာဟသုညထ်နကိုလျှာပဖင့် ဖမ်းယပူခင်းထကကာင့် ထနဝန်းအလံုးစုံထသာ်လညး်ထကာင်း၊ တစစ်တိတ်စထ်ဒေသထသာ်လညး်ထကာင်း 
ကယွထ်ပျာကသ်ာွးသည။် စဉ်

စဉ်

နီကကတ်
လကကတ်

ထနနှင့်လသည ်ကမ္ဘာထပမ၏တစဘ်ကစ်၌ီ ကျထရာကထ်နထသာ အခါမျို းတင်ွ လထပါ်၌ကမ္ဘာအရပ်ိထုိေးသပဖင့် လမျကနှ်ာပပင်၌ အခုိက်
အတန့်မျှ ထမှာင်ရပ်ိပဖတသ်န်းပိတဆီ်းသည။် (ပါရာ)။ "ထနကကတင်ပီးထသာ် လကကတပ်ခင်းကိုပမင်အံ့၊ ထ့ုိေသိ့ုပမင်ပခင်းထကကာင့် ပုဏား
တိ့ုသည ်တစပ်ါးမကထသာ အကျို းကိုခံစားရသည်" (ပါရာ)။ စဉ်

ထနွကာလ။ "ဂိမာန်နီခါ၊ စစီသီကသ်က၊် တင်ွးဧရာမှာ၊ ရခီန်းပငားထက၊ များမထွေကလ့ုိ်"(သာချမ်း)။ စဉ်

(စထံပျာ်) ထနထသာ အခါကာလ။ "နန်းရထဝမှာ၊ နီခါကာလ၊ ယန်ုစန္ဒာထလ၊ ထွေန်းထပါ်ပ,ထက၊ လဝန်းမက" (ထောနု)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

ညထနဘကက်ျထရာက၍် ထန၏ပူပပင်းထသာအရှိန်ထလျာ့နညး်ထသာ အချန်ိကာလ။ "ညနီစနီီချမ်းကျ၊ ရအိိုးခွကထ်ပပာ့စင်၊ ခါးထေစ်
တင်၊ ထမလျှင်ရခီတက်က" (ဗျာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

နီစရာမဟ ိထုိေင်
စရာမဟိ (အရပ်) ထနထုိေင်စရာ အိုးအမ်ိအထဆာကအ်ဦးစသည ်မရှိသည၏် အပဖစ။် စဉ်

စဉ်

စဉ်
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နီစား ကကိ marry

နီစိ့ ထမ စညး် ထနနုိင်ရန်အထကကာင်း။ ထနနုိင်ရန်အခွင့်။ allow to stay

နီထစပါထစ ကကဝိိ ကိုယစ်ားပပုလုပ်ပခင်းမျို းမဟတုပဲ်။ ကိုယထိ်ေလကထ်ရာက။် ကာယကထံပမာက။် physically

နီထစပါထစ၁ န မိဖရုိးရာ လုိကန်ာကျင့်သုံး ဆင်းသက၍်လာထသာ ကိုးကယွမ်ှုဆုိင်ရာ။ ထံုေးတမ်းဓထလ့။ အစဉ်အလာ။ custom

နီထစပါထစ၂ န hertige

နီထစာင်း ကကိ ထနမွန်းတည့်မှလွန်၍ ၂နာရထီလာကထ်သာ အချန်ိ။ late afternoon

နီစပ် ကကိ marry

နီစယွ် န ထန၏ အပူပပင်းခုိကတ်င်ွ ထွေကထ်ပါ်လာထသာ ထနထရာင်ပခည။် sunlight

နီစယွက်ျို း ကကိ ညထနပုိင်း အပူရှိန် နညး်သာွးသည။် become cool

နီစယွထုိ်ေး ကကိ reflection

နီစယွထ်ပျာက် ကကိ ထန၏အပူပပင်းခုိကတ်င်ွ ထွေကထ်ပါ်လာထသာထန၏ထရာင်ပခညသ်ည ်ထလျာ့နညး်လာသည။် become cool

နီဆာ န နံနကအ်ချန်ိတင်ွထွေကထ်ပါ်လာထသာ ထန၏အပူရှိန်။ ပူထနွးထသာထန၏ ထရာင်ပခည။် sunlight

နီဆာခံ ကကိ bathe in sunshine

နီညို ၁ ကကိ become cool

နီညို ၂ န late afternoon

နီညို ညို ၁ ကကိ become cool

နီညို ညို ၂ န late afternoon

နီညှို ညှို ၁ ကကိ become cool

နီညှို ညှို ၂ န become cool

နီတတက် ကကဝိိ ထနွရာသ ီကျထရာကသ်ညထိ်ေတိုင်ထအာင်။ till summer

နီတဝင် ကကဝိိ ထနဝင်သညအ်ထိေ တိုင်ထအာင်။ till sunset

နီတာလန် နဝိ အလွန်နီထသာအထရာင်ရှိထသာ။ reddish

နီတက၁် ကကိ ထနွဥတ ုအစပပုသည။် summer

နီတက၂် ကကိ ထနသညအ်ထရှ ဘ့ကမှ် တပဖညး်ပဖညး် အထေကသ်ို ့ပမင့်တကလ်ာသည။် sun rise

ကကဝိိ none

နီထတာင်တင် န sunset

နီတွီး န နီရထဲသာ အထရာင်။ reddish

နီတွီးတွီး နဝိ နီရထဲသာ အထရာင်ရှိထသာ။ reddish

နီတွဲတွဲ ကကဝိိ ၁၊နီရစဲာွ ထတာကပ်လျက။် ၂၊ဝင်းထပပာင်နီရစဲာွ အထရာင်အလျှ ံထတာကပ်ထသာအားပဖင့်။ reddish

နီတွဲတွဲ နဝိ reddish

(လင်မယားအပဖစ်) ထပါင်းသင်းထနထုိေင်သည။် လကထ်ေပ်ထိေမ်းပမားသည။် ထပးစားသည။်"ဖုသျှနက္ခတနှ်င့်ယဉ်ှထသာထန့၌ကား 
မယားမနီစားထကာင်း"(ပါရာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မိဖလကထ်ေကမှ် အစဉ်ဆင်းသက ်ကကးီပွားလာထသာ အထမွအနှစပ်ဖစထ်သာ လယယ်ာမုိးထပမ စသည။် "မိဖလကထ်ေကက်ပင် နီထစပါ
ထစ(ကိုယတ်ိုင်ကိုယက်ျ) လုပ်ကိုင်စားထသာက၍်လာထသာ လယယ်ာထပမသာပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

(လင်မယားအပဖစ်) ထပါင်းသင်းထနထုိေင်သည။် လကထ်ေပ်ထိေမ်းပမားသည။် ထပးစားသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊မျကနှ်ာချင်းဆုိင်ရှိ အရာဝတ္ု ကို အထရာင်အလင်းသညထိ်ေဟပ်သည။် ၂၊အပူရှိန်ပပင်းခုိကပ်ဖစထ်သာ ထန၏ထရာင်ပခညသ်ည ်ပဖာ၍ 
ထုိေးဝင်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထနပူထဲေတင်ွ အပူဓါတရ်ထအာင်ထနသည။် ထနဆာလှံုသည။် "ထကကာပပင်နီလှမ်း၊ ချမ်း၍နီဆာ၊ ခံကာထနလျှင်"(ငမိုတ့ည်)။ စဉ်

ညထနပုိင်း အပူရှိန် အားနညး်လာသည။် (ညထနသုံးနာရခီန့်အချန်ိပဖစသ်ည်)။ စဉ်

ညထနပုိင်း အပူရှိန် ထလျာ့နညး်လာထသာ အချန်ိ။ (ညထနသုံးနာရခီန့်အချန်ိ)။ စဉ်

ညထနပုိင်း အပူရှိန် အားနညး်လာသည။် (ညထနသုံးနာရခီန့်အချန်ိပဖစသ်ည်)။ စဉ်

ညထနပုိင်း အပူရှိန် ထလျာ့နညး်လာထသာ အချန်ိ။ (ညထနသုံးနာရခီန့်အချန်ိ)။ "နီညို ညို နှင့်၊ သုံးပုိခတတ်င်ွ၊ လွမ်းဆွတ်
စရာ"(ထကာ်)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ညထနပုိင်း အပူရှိန် အားနညး်လာသည။် (ညထနသုံးနာရခီန့်အချန်ိပဖစသ်ည်)။ စဉ်

ညထနပုိင်း အပူရှိန် အားနညး်လာသည။် (ညထနသုံးနာရခီန့်အချန်ိပဖစသ်ည်)။"နီညှို ညှို နှင့်၊ သုံးပုိကျက၊ တာပသဆရာ၊ နုိးထလပါ
ထက"(ထမျာက်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

နီတစပ်ပကမုိ်း
တစပ်ပက် ထနထွေကလုိ်က ်မုိးရာွလုိကနှ်င့်။ "နီတစပ်ပကမုိ်းတစပ်ပကန်န့် စပါးအထွေကထ်ကာင်းမည်"။ စဉ်

ထနဝင်လုနီးအချန်ိ။ ည ၆နာရနီီးအချန်ိ။ "နီမင်းထကရာလညး် ထတာင်တင်ငပီး၊ ငခီလကဆီ်း၊ ငါတိ့ုတသယွ၊် စကရ်ာခွင်မှာ၊ မှန်စာွ
တကက်တထ်မ" (ဓမ္မက)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ဝင်းထပပာင်နီရသဲည့် အထရာင်ရှိထသာ။ ၂၊အထရာင်အလျှထွံေကထ်သာ။ "ထတာကလ်ျှထိံေန်သည၊် သဂိအင်္ကရရဲ၊ဲ နီတွဲတွဲနှင့်"(ပဋာ)။ စဉ်
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နီတတွတ်တွ် နဝိ reddish

နီထေားတကျ ကကဝိိ ထနသားတကျ။ အထနမှန် အထုိေင်မှန်ပဖစလ်ျက။် get used to

နီထီေးထဆာင်း ကကိ wear a halo

နီထုိေင်ရာ န ထနထုိေင်စရာအရပ်။ တညရ်ှိရာ ဌာန။ live

န none

နီထွေက၁် ကကိ sun rise

နီထွေက၂် န ထနထွေကလ်ာထသာ အခုိကအ်တန်။့ sun rise

နီထွေကပ်ပူ န ထနထွေကခ်ါစထသာ အချန်ိ။ sun rise

နီနီ၁ န နီရထဲသာ အထရာင်။ reddish

နီနီ၂ နဝိ reddish

ကကိ ၁၊အလုိရှိသည။် သထဘာတသူည။် နှစသ်ကသ်ည။် ၂၊ခွင့်ပပုသည။် တညရ်ှိထနထစသည။် want

အာ none

နီနှိုင် ကကိ be cold

နီနှင့် စညး် wait a moment

နီနှင့်ရာ စညး် allow to stay

နီပါလုိက် စညး် none

နီပူ၁ ကကိ ထွေက၍်လာထသာထနသည ်အပူဓါတပ်ပင်းပပသည။် hot

နီပူ၂ န ပူထနွးထသာ ထနထရာင်ပခည။် sunlight

နီပူကျာကျာ၁ ကကဝိိ ထနကျကဲျထဲတာကပူ်သညပ်ဖစ၍်။ ထန၏အပူဓါတ ်ပပင်းပပသပဖင့်။ hot

နီပူကျာကျာ၂ ကကိ ထနကျကဲျထဲတာကပူ်သည။် ထန၏အပူရှိန် ပပင်းပပသည။် hot

နီပူခံ ကကိ ထနပူတင်ွ ထေားသည။် ထနပူတင်ွထနသည။် hot

နီပူခံငိွ့ န ထန၏ပူပပင်းထသာ ဓါတထ်ငွ ။့ hot

နီပူစား ကကိ ထန၏အပူထရာင် ထိေခုိကသ်ပဖင့် အထရာင်အဆင်း ပျကသ်ည။် fade due to the sun

နီပူဆာ န ထနဆာ။ ပူပပင်းထသာ ထနထရာင်ပခည။် sunlight

နီပူဒေဏသ်တ် ကကိ be worn out

နီပူပပင်း၁ ကကိ ထန အလွန်ပူပပင်းသည။် very hot

နီပူပပင်း၂ န ထနပူပပင်းထသာ ပပင်ပထနရာ။ ထနပူပပင်းထသာ ထနရာ။ hot

နီပူမိ ကကိ ပပင်းပပထသာထနပူ၏ အထငွအ့ထရာင် ထိေခုိကပ်ခင်းကို ခံရသည။် suffer from heatstroke

နီပူထလာင် ကကိ ထန၏အပူထငွ ထိ့ေခုိက ်လွန်းသပဖင့် ပန်းသစပ်င်စသညတ်ို ့ညှို းထရာ်သည။် be worn out

နီပူလှန်း ကကိ ထသွ ထ့ပခာကထ်စလုိ၍ ထနပူတင်ွ ထေားသည။် dry

ထပပာင်နီရထဲသာ။ နီပမန်းထသာ။ ၂၊ အနီကိုအထူေးပပုထသာ (အဝတအ်စား)။ ''ထရမကျင်ငခီကျင်း၊ ထရမနင်းလညး်ဝတ၊် တတွတ်တ်ွနီ
ရမင်၊ ကိုယလံု်းဆင်က''(ဗုဒေ္ဓဝင်)။''သလွန်ထဆာင်မှာ၊ စန်ိထကကာင်ရကံကွ၊် ရမီဒေကထ်ကျာကစ်၊ီ တတွတ်တွနီ်ထက၊ ကာသန်ိထွေတ်
ဟ၊ု သက္ကလပ်ဝတလံု်၊ တပုိင်းချုလ့ုိံ'' (ထကာ်)။ စဉ်

စဉ်

ထနဝန်း ပတပ်တလ်ညတ်င်ွ(ပန်းနုထရာင်၊ အဝါထရာင်၊ အပဖူထရာင် စသည်) အထရာင်အမျို းမျို းပဖင့် အထရာင်အဝန်း ထေင်သည။် 
"လမှာထနကကည၊် စစိညတ်ထကကာင်း၊ နီထီေးထဆာင်းလျက၊် အလျှတံက၍်၊ ရပ်ိစကလှ်ည့်ပပန်"(ပါရာ)။ စဉ်

စဉ်

နီထေန်းတဖျား 
(မ) (န- နီဝါးတဖျား ရှု။) စဉ်

အထရှ့ဥပထဒေထတာင်စန်ွးမှ ထနဝန်းထပါ်လာသည။် "စထနဖီလာကား နီထွေကသ်င့်၏"(ပါရာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

နီရထဲသာ အထရာင်ရှိထသာ။ "သွီးနီနီနှင့်၊ ဤထေင်းထချာင်းကို၊ ဝမ်းထခါင်းကသည၊် သားရင်သွီးသိ့ု၊ မီွးပါသညဟ်ု"(ပဒုေမ္မ)။ စဉ်

နီ-နီ၁ စဉ်

နီ-နီ၂ မိမိက ကကညပ်ဖူနှစသ်ကထ်သာ သအူား (နီ-နီဟု) ခွင့်ပပုထသာအားပဖင့်ထပပာထသာ အာထမဋိတစ်ကားလံုး။ စဉ်

ထနရကသ်ည။် စမ်ိးကားသည။် ထနဆိတသ်ည။် လျစလ်ျူပပုသည။် "မထပပာမထဟာပဲ နီပင်ထလ့နီနှိုင်ထရကာ ထထော"။ စဉ်

(အရပ်)တစစ်ုံတစခု်ထသာ ထနရာ၌(ထန၍) ထစာင့်ထနရန်မှာသာွးထသာ စကားလံုး။ "ထမာင်လှစန်ိ ဓမ္မာရံုမှာထစာင့်လ့ုိနီနှင့် ငါလာ
လတထ်မ"။ စဉ်

(အရပ်) မိမိနှင့်သကဆုိ်င်ထသာထနရာတစခု်တင်ွ ထနထုိေင်ရန် ခွင့်ပပုလုိကထ်သာ စကားလံုး။ "ထမာင်လှထရမ မင်းရ့ုိ တစခု်ကိုထလ့ မ
လားထက ့ငါရ့ုိဥယျာဉ်ခင်းမှာ နီနှင့်ရာ"။ စဉ်

(အရပ်)၁၊ရညည်န်ွးထပပာဆုိရာကာလ၌ မပါရှိကကင်းပ့ဲကျန်လစခ့ဲ်သညက်ို ထဖါ်ပပလုိရာ၌ ကကယိာတင်ွဆက၍် သုံးထသာ စကားလံုး။ 
၂၊ထနနှင့်ရန်ထပပာဆုိထသာ စကားလံုး။ "ပပန်လတထ်တခါ၊ ရစိ့ ထမရာ၊ နီပါလုိကမ်င်း၊ နန်းတင်ွးဟထိက၊ သမီးရင်းထလ"(စနန္ဒား)။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပပင်းပပထသာ ထနရှိန်၏ ထနထင့ွထနထရာင် ထိေခုိကပ်ခင်း ခံရသပဖင့် ပန်းသစပ်င်စသညတ်ိ့ု ညှို းထရာ် နွမ်းရသိည။် "နီပူဒေဏသ်တလ့ုိ် 
အပင်တ ိညှို းလားခဗျာယ်"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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နီပုိကက်ျ၁ ကကဝိိ ထနသားတကျ။ ထနထေားတကျ။ အထနအထေား မှန်ကန်သပဖင့်။ get used to

နီပုိကက်ျ၂ ကကိ အထနကကာ၍ ထနတတထုိ်ေင်တတရ်ှိသည။် အတညအ်ကျပဖစသ်ည။် ထနသားတကျပဖစသ်ည။် get used to

နီပတစ်ီ ကကိ deny

နီထပျာကခ်ျန်ိ န ထနဝင်ထသာအချန်ိကာလ။ sunset

နီပပ ကကိ ထတာ်သင့်ရံု ထနပူလှန်းသည။် keep in the sun

နီပပင် န ထပမကကးီအထုေမျကနှ်ာပပင်။ ထပမသားလမာ။ ထပမအခင်း။ ထပမပပင်။ ground

နီပပင်း၁ ကကဝိိ ထနအလွန် ပူပပင်းလျက။် very hot

နီပပင်း၂ န ပူပပင်းထသာထန၏ အရှိန်အဝါ။ very hot

နီပပတ် ကကဝိိ the whole summer

နီပွင့် ကကိ မုိးတမ်ိအကကားမှ ထနထွေကသ်ည။် sunrise

နီဖိ့ စညး် none

နီဖီ ကကိ cheerful

နီဖုိထ့ကာင်း နဝိ စတိ ်ကကညနူ်းဖွယရ်ာထကာင်းထသာ။ ထမွ ထ့လျာ်နှစသ်မ့်ိဖွယရ်ာထကာင်းထသာ။ ရမင်လန်းနှစသ်မ့်ိဖွယ ်ထကာင်းထသာ။ cheerful

နီမချထုိိေင်မချိ ကကဝိိ ရပ်တညင်ငိမ်သကစ်ာွမထနနုိင်ပဲ။ ထချာကခ်ျားထသာအားပဖင့်။ horrify

နီမချထုိိေင်မသာ ကကဝိိ နွမ်းရပိင်ပန်းလျက။် ပူပင်ထသာကထရာကလ်ျက။် tired

နီမိနီရာ ကကဝိိ အာရံုမစိုကပဲ်။ သတမိမူပဲ။ အထလးဂရုမပပုပဲ။ ဘာသဘိာသာ။ သတမိမူပဲ။ အမှုမ့ဲအမှတမ့ဲ်။ နထမာ်နမ့ဲ။ inattentively

နီမင်း န sun

နီမင်းဥ န နှာထဆးထဖါ်စပ်ရာတင်ွ အသုံးပပုထသာ ထဆးဖကဝ်င် အဥတစမ်ျို း။ dawn

နီမုိးထသာက် န နံနကထ်စာထစာ။ ထနမထွေကထ်သးမီ ကာလ။ base

နီငမဲ ကကဝိိ မူလအတိုင်း။ ထံုေးစအံတိုင်းပင်။ base

နီငမဲနီ ကကဝိိ မူလထနသည့်အတိုင်းမှာပင်။ none

နီပမင်လပမင် န အမုိးမ့ဲအကာမ့ဲဖရုိဖရပဲဖစထ်နထသာ အမ်ိ။ late in the morning

နီပမင့် န နံနကပုိ်င်း ၈နာရ၊ီ ၉နာရထီလာကထ်သာ အချန်ိ။ dye

နီပမန်း န midday

နီမွန်းတည့် န ထနထ့ေကဝ်ကက်ျို းအချန်ိ။ ထန ့၁၂ နာရတီတိ ိအချန်ိ။ sunlight

နီမွန်းချက် န အလွန်ပူပပင်းထသာ ထနထရာင်ပခည။် reddish

နီမိှန် န ညှို းမိှန်ထသာ အနီထရာင်။ sunset

နီမိှန်မိှန် န official position

နီရာ န ၁၊ထနထုိေင်စရာ အရပ်။ ၂၊ရာထူေး။ monk flooring

နီရာကထုိေင် န fittingly

စဉ်

စဉ်

(အရပ်)တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာသ၏ူဆန္ဒကို ပငင်းပယသ်ည။် ထနပါထစ။ "တစစ်ုံတစထ်ယာကလ်ညး် ထပပာစရာမလုိ ထမာင်လှ အမ်ိ
မှာနီပတစ်ီ"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစထ်နွပတလံု်း။ ထနွကာလကန်ုထအာင်အထိေ။ "နီပပတ ်အလုပ်လုပ်စာွ ဝမ်းစာ အနုိင်နုိင် ရထရ"။ စဉ်

စဉ်

(အရပ်) တစစ်ုံတစခု်ထသာထနရာ ဌာနတင်ွ လုပ်ကိုင်ထနဖ့ုိရန် တိုကတ်န်ွးထသာစကားလံုး။ "ထမာင်လှငါရ့ုိအမ်ိမှာ နီဖိ့၊ တစခု်ကို
လညး် လားစရာမလုိ"။ စဉ်

စတိ ်ကကညနူ်းဖွယရ်ာထကာင်းသည။် ထမ့ွထလျာ်နှစသ်မ့်ိဖွယထ်ကာင်းသည။် "အရပ်ိထကငမိုင်ငမိုင်၊ နီဖီထယထကာင်းပခင်း"(ထတး)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ထနထွေကသ်ညမှ် ထနဝင်သညအ်ထိေ။ စက ်၂၄နာရ ီကာလအပုိင်းအပခား။ ၂၊မထဟာထဗါဓိ အဓိပဓိ ဓီးထကျာကစ်ာတင်ွ 'နိယ၊် 
နိ့'ဟ ုထရးထုိေးထေားသည။် "ညည့်မူနိ့မှန်း၊ မသလွိန်းသည်"(ပဉ္ဘတု်)။ "အခါကိုချန်ိ၊ နိ့ကိုပုိင်းပခား။ ညထနချန်ိကို၊ အမိှန်
သာွးက" (နာရဒေ)။ ၂၊ထနကိုတင်စား၍ထခါ်ထသာစကား။ "လကိုကကယထွ်ေင်း၊ နီမင်းတခွံန်၊ ကကယတ်ခွံန်လညး်၊ ထပါ်ပပန်တုံ
ပငား"(ပါရာ)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သကမင်္ဂန်း၊ သကမင်္ဂန်းလျှာစသညတ်ိ့ုကို ဆုိးရန်အတကွ ်ပိန္နထဲခါက၊် ထညာင်ထခါက၊် ရာှးထခါကစ်ထသာ သစထ်ခါကတ်စမ်ျို းမျို းကိုပပုတ၍် 
ထွေကရ်ှိထစသည့် အနီထရာင်သန်းထသာ ဆုိးရည။် "ဖန်ဝါနီပမန်း၊ ဝတသ်ကမင်္ဂန်းနှင့်၊ ရဟန်းလုပ်ထတာ့မညတ်ညး်"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထနထရာင်ပခညထ်ပျာကက်ယွစ် အချန်ိ။ ညဦးထမှာင်စပျို းချန်ိ။ "ကကျွေန့်လျှင်မှန်စာွ၊ ရပ်တပါးသိ့ု၊ မသာွးသာထက၊ အခါသမယ၊ နီမိှန်မိှန်
နှင့်၊ အချန်ိကျလ့ုိ"(ဓမ္မသာ)။ စဉ်

စဉ်

(ရဟန်းထတာ်တိ့ုအသုံးပပုထသာ) ထုိေင်စရာ အခင်း။ စဉ်
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နီရာကျ၁ ကကဝိိ သင့်ပမတထ်လျာကပ်တစ်ာွ။ ထနရာတကျ။ fittingly

နီရာကျ၂ ကကဝိိ သင့်ပမတထ်လျာကပ်တစ်ာွပဖစသ်ည။် fittingly

နီရာချ ကကိ ထလျာကပ်တသ်င့်စာွထေားသည။်၏

နီရာတကာ၁ ကကဝိိ အနံှအ့ပပား။ အကကင်းအလယမ်ရှိပဲ။ လစအ်လပ်မရှိပဲ။

နီရာတကာ၂ န အလံုးစုံထသာအထကကာင်းအရာ၊ အမှုကစိအ္ားလံုး။ အရာခပ်သမ်ိး။ be proper

နီရာတကျ ကကဝိိ သင့်တင့်ထလျာကပ်တစ်ာွ။ building

နီရာထုိေင်ကကွ် န ၁၊ထနထုိေင်စရာ အထဆာကအ်အုံ။ ၂၊မီှခုိအားထေားစရာ။ အမီှသဟ။ဲ building

နီရာထုိေင်ခင်း န ၁၊ထနထုိေင်ဖုိရ့ာအခင်းအကျင်း။ ထနထုိေင်ဖုိရ့န် အရာဌာန။ ၂၊အထဆာကအ်အုံ။ building

နီရာထုိေင်ရာ န ထနထုိေင်စရာ အထဆာကအ်အုံ။ building

နီရာနီကကွ် န ၁၊ထနထုိေင်စရာ အထဆာကအ်အုံ။ ၂၊မီှခုိအားထေားစရာ။ အမီှသဟ။ဲ none

နီရာနီလုိက် စညး် respect

နီရာပီး ကကိ none

နီရက် စညး် hot

နီရင့် ကကိ ထနအပူရှိန် ပပင်းသည။် home town

နီရင်း န မိမိမူလထနရာဌာန။ အရပ်ထဒေသ။ ထမွးဖွားရာဌာန။ sunlight

နီထရာင် န ထန၏ အလင်းထရာင်။ midday

နီထရာင်ကာ န midday

ကကိ headache

နီထရာင်ကာပစ် ကကိ none

နီရပ် န ထနထုိေင်ရာ အရပ်။ live

နီရပ်ိ န ထနထရာင်ကို တစခု်ခုပဖင့် ကာဆီးထေားသပဖင့် ပဖစထ်ပါ်လာထသာအထမှာင်။ shade

နီရင်ှရင်ှ ကကဝိိ hot

နီလာ န sapphire

နီလီပတစ်ီ ကကဝိိ as you like

နီလုိက၁် စညး် stop

နီလုိက၂် ကကဝိိ queue up

နီလုိကဟ်ု စညး် next

နီလုိကဟ်သုိ စညး် against

နီလဲွ၁ ကကိ ထနသည ်ဦးထခါင်းထေက ်တည့်မတရ်ာမှ အထနာကဘ်ကသ်ို ့ထရွ သ့ာွးသည။် late afternoon

စဉ်

စဉ်

everywhere without 
exception စဉ်

everywhere without 
exception စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(အရပ်) တစစ်ုံတစခု်ထသာ အရပ်ဌာနသိ့ုသာွးရန်ထခါ်ထသာအခါ မလုိကလုိ်သပဖင့် နီရာနီလုိက်(ထနသာထနလုိကထ်တာ့ဗျာ) ဟ ု
ထနာကဆံု်းလကထ်လျာ့သည့်အထနပဖင့် ထပပာထသာ စကားလံုး။ စဉ်

ထလးစားသမှုပပုသည။် အထရးထပးသည။် "လူကကးီမိဖလာထက နီရာပီးကတ ်ရထရ"။ စဉ်

မင့ဲမညာှ၊ မထထောကမ်ထေား၊ မတယွတ်ာပပုပခင်းသထဘာတိ့ုကို ထဖါ်ပပလုိရာ ကကယိာ၌ ဆက၍်သုံးထသာစကား။ "အမိအဖနှစပ်ါးကို 
စန့်ွငပီးထက၊ နီပင့်ထလနီရကပ်ါထရကာ"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဦးထခါင်းထုိေးကျင်ကိုကခဲ်ထသာ ထရာဂါထဝဒေနာတစမ်ျို း။ (ဤထရာဂါသည ်နံနကပုိ်င်းထနထွေကသ်ညနှ်င့် တငပိုင်နက ်ဦးထခါင်းထုိေး
ကျင်ကိုကခဲ်ပခင်း၊ မွန်းတည့်တည့်အခါ၊ ထနမွန်းထစာင်းသည့်အခါ၊ ညထနအခါ ဦးထခါင်းထုိေးကျင်ကိုကခဲ်ပခင်း စသညပ်ဖင့်ရှိကက
သည။်) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

နီထရာင်ကာ
ကိုင် ဦးထခါင်းထုိေးကျင်ကိုကခဲ်ထသာ ထရာဂါထဝဒေနာပဖစသ်ည။် (ထနနတ ်ထမှာင့်စား ထနှာင့်ယကှထ်ေားသညဟ်၏ူ။) စဉ်

ဤ (နီထရာင်ကာကိုင်) ဦးထခါင်းထုိေးကျင်ကိုကခဲ်ထသာ ထရာဂါထဝဒေနာပဖစလ်ျှင် (နံနက၊် ထန့လည၊် ညထနစသညပ်ဖင့်) ပဖစသ်ည့်
အချန်ိတင်ွ ဝါးနီှးပျစ ်တစထွ်ော၊ တစထ်ပစသညပ်ဖင့် ထလးထထောင့်ပပုလုပ်ငပီး ထထောင့်ထလးဖက၌် ဝါဂွမ်းထလးဆုိင်ဆဲွလျက ်ပဖစသ်ည့်
အချန်ိတင်ွ ထနဘကသ်ိ့ုမျကနှ်ာတရူူမူ၍ ဝင်းထေရ၌ံချတိဆဲွ်ငပီးလျှင် "အသျှင်ထနမင်းအား ဤဝါဂွမ်းပန်းထလးဆုိင်ပဖင့် ပူထဇာ်ပါ၏။ 
ယထန့မှစ၍အသျှင်၏ တန်ခုိးထတာ်ကို ပပန်လညရု်ပ်သမ်ိးထတာ်မူပါ" ဟဆုိုငပီးလျှင်၊ ထုိေ'နီထရာင်ကာ'ဟဆုိုထသာ ဦးထခါင်းထုိေးကျင်
ကိုကခဲ်ထသာ ထရာဂါထဝဒေနာသည ်ကင်းထပျာကသ်ညဟ် ုရခုိင်တိ့ုအယအူဆ ထံုေးဓထလ့ရှိကကသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလွန်အကပူဲပပင်းစာွ။ လွန်ကစဲာွပူထသာ အထင့ွအရှိန် ထိေထတွ့ခံစားရသပဖင့်။ "နှင်းလညး်ဝီဝီ၊ မုိးခခီမှိုင်းဆင်၊ နီရင်ှရင်ှတညး်"(ပါ
ရာ)။ စဉ်

ကကညလ်င်၍ အတင်ွးသိ့ု ထဖါကထွ်ေင်း၍ ပမင်ထသာ ထကျာကမ်ျကရ်တနာတစမ်ျို း။ "ပုလဲသန္တာ၊ နီလာဥဿဖယား၊ များသညထ်ရမထငွ၊ 
လကယ်ကရ်ညသ်ိ့ု"(ပါရာ)။ စဉ်

(အရပ်) (သူ့) သထဘာအတိုင်း။ (သူ့) သထဘာနှင့်သ။ူ (ထနပါထစထတာ့။) "တစ်ထယာကလ်ညး်ထပပာစရာမလုိ၊ သူ့သထဘာနန့်သ ူ
နီလီပတစ်ီ"။ စဉ်

(အရပ်) (တစစ်ုံတစခု်ထသာ ထနရာကိုမျှမသာွးရန်) တားပမစ ်ဟန့်တားထသာ စကားလံုး။ "ထမာင်သာပဖူအမ်ိမှာနီလုိက်" 
စသည။် စဉ်

အထရှ့နှင့်အထနာကတ်န်းလျက။် "ထကျာင်း၊ အမ်ိစသညက်ို အထရှ့နှင့်အထနာက ်နီလုိကထ်ဆာကထ်သာ်" (ဗိသကုာ)။ စဉ်

(အရပ်) (ယခုမသာွးပါနှင့် ထနာကတ်စထ်ခါကတ်င်ွသာွးရန်ဟု) အနာဂတက်ာလကိုရညည်န်ွး၍ ထပပာထသာ စကားလံုး။ "ထမာင်
လှ ဂုမလားထက၊့ ထနာကတ်စထ်ခါကလ်ားကတထ်မ နီလုိကဟ်ု"။ စဉ်

(အရပ်) (တစစ်ုံတစခု်ထသာ ထနရာကိုမျှမသာွးရန်) တားပမစ ်ဟန့်တားထသာ စကားလံုး။ "ထမာင်သာပဖူအမ်ိမှာနီလုိက်" 
စသည။် "ထမာင်လှပဖူ ဂုမလားထကဟ့ ုထနာက ်တစထ်ခါက ်လားကတထ်မ နီလုိကဟ်သုိ"။ စဉ်

စဉ်
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နီလဲွ၂ န ထနမွန်းတည့် ၁၂ နာရမှီ ၂ နာရခီန်က့ာလအချန်ိ။ late afternoon

နီလဲွညစာ န lunch

နီလှန်း ကကိ ထနပူပပင်တင်ွ ထေားသည။် keep in the sun

နီဝါးတစဖ်ျား န နံနက ်၈ နာရခီန် ့အချန်ိ။ About 8 a.m

နီဝင် ကကိ sunset

နီဝင်တငဖိုး န ထနဝင်၍ ထမှာင်စပျို းချန်ိ။ dusk

နီဝင်မုိးချုပ် န dusk

နီဝင်တရူး န ညဦးထမှာင်စ ပျို းချန်ိ။ dusk

နီဝင်တသျှူး န နီဝင်တငဖိုး။ နီဝင်တရူး။ dusk

နီသာ၁ ကကိ ထနသာယာ ထွေန်းပသည။် be sunny

နီသာ၂ ကကိ ၁၊ထနနုိင်ထလာကသ်ည။် ၂၊ထရာဂါသကသ်ာသည။် convalesce

နီသာထုိေင်သာ ကကဝိိ ထနထကာင်းထုိေင်သာပဖစလ်ျက။် ထနရထုိေင်ရ သကသ်ာထသာ အားပဖင့်။ convalesce

နီသာလဝင်း ကကိ clear

နီသားကျ ကကဝိိ အထနကကာ၍ အတညတ်ကျ ပဖစသ်ည။် get used to

နီသားတကျ ကကဝိိ ဆီထလျာ် သင့်ပမတ ်ထလျာကပ်တစ်ာွ။ ထုိေကတ်န်ထလျာကပ်တထ်သာအားပဖင့်။ get used to

နီသတ၁် ကကိ ၁၊ထန၏ အပူထငွ ထိ့ေခုိကသ်ည။် ၂၊ထန၏အပူထငွ ထိ့ေလွန်းသပဖင့် ပန်းသစပ်င်စသညတ်ို ့ညှို းထရာင် နွမ်းရသိည။် be worn out

နီသတ၂် ကကိ အနညး်ငယစ်ိုထုိေင်းထသာ ငါး၊ ငါးပိ၊ ငရုပ်စသညတ်ိုက့ို ထနလှန်းသည။် keep in the sun

နီသတဒ်ေဏ် ကကိ ပူပပင်းထသာထန၏ အပူဓါတထ်ငွ ထ့ကကာင့် ပန်းသစပ်င်စသညတ်ို ့ညှို းထရာ်သည။် be worn out

နီသုံးပုိ န none

နီဟသုိ စညး် wait a moment

နီအးီ ကကိ ညထနပုိင်း ထန၏အပူရှိန် ထလျာ့သာွးသည။် late afternoon

နီအမ်ိ န building

နီးကပ် ကကိ မထဝးကာွလှထသာ အရပ်တင်ွပဖစသ်ည။် near

နီးစပ် ကကိ be likely

နီးနီး၁ ကကိ အချန်ိကာလအားပဖင့် ခရးီမကာွမလှမ်း ပဖစသ်ည။် close

နီးနီး၂ စညး် nearly

နီးနီး၃ စညး် nearly

နီးနီးကပ်ကပ် ကကဝိိ ၁၊အနီးကပ်ဆံုး။ အနီးသိုခ့ျဉ်းကပ်၍။ ၂၊အကကျွေမ်းတဝင်။ ခင်မင်ရင်းနီှးစာွ။ ရင်းရင်းနီှးနီှး။ warmly

နီးနီးပါးပါး န မလှမ်းမကမ်း မကာွထဝးထသာ ထနရာ။ vicinity

စဉ်

ထနမွန်းတည့်ငပီးထနာက ်စားထသာကထ်သာ အစားအစာ။ "နီလဲွညစာ၊ စားစရာထက၊ ဇာမှမဟိ"(ဘန်ိး)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထနသညအ်ထနာကမုိ်းကပ်ု အတင်ွးသိ့ု ဝင်သာွးသည။် "စနီရကမှ်ာ၊ နီထွေကနီ်ဝင်၊ ထဆာင်လျှင်ငပီးထပမာက၊် ခန်းတိုင်းထရာက၏်" 
(ပါရာ)။ စဉ်

စဉ်

ထနဝင်ငပီး အလင်းထရာင်ထပျာကက်ယွထ်သာ အချန်ိ။ "နီဝင်မုိးချုပ်၊ လုပ်ပါထသာ်လညး်၊ စားရမ့ဲပင်၊ ပဖစတ်ိ့ုကျင်၏" (ငမိုတ့ည်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မုိဇ်းထလဝါသကင်းစင်၍ ကကညလ်င်ထအးပမသည။် "နီသာလဝင်း၊ ထအးကကညလ်င်း၍၊ ဝင်းပမုိးတမ်ိ၊ ထနရှိန်ချမ်းထပမ့"(ထွေန်းတိ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်
ထန့လည ်၃နာရီ(နံနက၃်နာရီ) အချန်ိ။ (အချန်ိကို ထန့ ၄ပုိ၊ ည၄ပုိ ဟ၍ူ ၂၄နာရ ီတစရ်ကအ်တကွ ်အချန်ိရစှပုိ်(ရစှပုိ်င်း) ခဲွပခား
ထေားသည။် ယင်းသိ့ုခဲွပခားထေားထသာထကကာင့် တစပုိ်တင်ွ ပျမ်းမျှအားပဖင့် ၃ နာရစီပီဖစသ်ည။် နံနက ်၆နာရမှီသည ်ည၆နာရ၊ီ 
ည၆နာရမှီသည ်နံနက ်၆နာရထိီေ) "ထပျာ်ပါးဖွယထ်လ၊ ညထနမိှန်မိှန်၊ သုံးပုိချန်ိနှင့်၊ လင်းချန်ိညည့်ယံ"(ရာမ)။ စဉ်

(အရပ်) ထခတ္တခဏ ဆုိင်းင့ံရန်ထပပာထသာ စကား။ စဉ်

စဉ်

ထနထုိေင်စရာ အထဆာကအ်အုံ။ "ဤညတရက၊် ဒေါထဘာင်နီထက၊ နီအမ်ိထေကမှ်ာ၊ တက၍်ထမ့ွထလျာ်၊ တထန့တာကို၊ တညး်ပါရစ၊ီ ဆုိ
တုံလီထက"(ဓမ္မသာ)။ စဉ်

စဉ်

၁၊တစခု်ခုပဖစနုိ်င်စရာ၊ ရနုိင်စရာ အထကကာင်းရှိသည။် ၂၊(ထဆွမျို း) ရင်းချာပဖစ်သည။် ခင်မင်ကကျွေမး်ဝင်သည။် ၃၊မကာွထဝး
မလှမ်းမကမ်းပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

အရာဝတ္ု တစခု်နှင့် နှိုင်းယဉ်ှရာတင်ွ သုံးရထသာ စကားလံုး။ "ကညင်သစတ်ုံးကကးီ တစထ်ယာကဖ်က ်နီးနီးထလာကက်ကးီထရ"။ စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ပဖစပ်ျကရ်န် အလွန်နီးကပ်ထကကာင်းကို ထဖါ်ပပလုိရာ၌ ပဖည့်၍ သုံးထသာ စကားလံုး။ (ထရာကလု်နီးနီး၊ ထသလုနီးနီး 
စသညပ်ဖင့်အသုံးရှိသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

နီးပါး၁ ကကိ မထဝးမကာွ မလှမ်းမကမ်းပဖစသ်ည။် nearly

နီးပါး၂ စညး် nearly

နီးနီးထသျှ န မထဝးလွန်း၊ မကာွလွန်းထသာ ထနရာ၊ အရပ်။ vicinity

နု

နု၁ နဝိ young

နု၂ ကကိ gentle

နုထွေား နဝိ bit for the age

နုထွေက် နဝိ gentle

နုနု၁ နဝိ နူးညံ့ပျို ပျစထ်သာ။ gentle

နုနု၂ နဝိ ပဖူဆွတထ်သာ။ white

နုနု၃ ကကဝိိ

နုနုစဉ်း ကကိ ညကည်ကထ်ကကထအာင်ထသးဖဲွထအာင် အမှုန်မ့ှုန်ပ့ဖစထ်အာင် သသိထိကကထအာင် ခုတစ်ဉ်းသည။် mince

နုနုထွေတထွ်ေတ် ကကဝိိ အလွန်နူးညံ့ထချာထပမာ့စာွ။ gentle

နုနုနယန်ယ် နဝိ young

နုနုပျို ပျို နဝိ ငယရ်ယွ ်စိုရမ်ွးထသာ။ young

နုနုဖပ်ဖပ် နဝိ young

နုနုဖီွးဖီွး နဝိ ပဖူထဖွးနူးညံ့ထသာ။ ပဖူဆွတထ်သာ။ white

နုပျို သးီ န banana

နုလှပ်လှပ် နဝိ soft

နူ၁ ကကိ နူထသာ ထရာဂါ။ leprosy

နူ၂ ကကိ နူနာထရာဂါ ပဖစသ်ည။် leprosy

နူနာ န အသားအထရပဖူထဖွးထသာ အထရးပပားထရာဂါတစမ်ျို း။ leprosy

နုဖီွးဖီွး နဝိ ပဖူဆွတထ်သာ။ သန်စ့င်စာွ ပဖူထဖွးထသာ။ white

နူး ကကိ soft

နူးညံ့ နဝိ soft

နူးညတွ် ကကိ gentle

နူးနပ်၁ ကကိ gentle

နူးနပ်၂ စညး် ၁၊ပါးနပ် လိမ္မာသည။် ၂၊ကကျွေမ်းကျင်သည။် ၃၊သထဘာထပါကန်ားလညသ်ည။် understand

နူးနူးနပ်နပ် နဝိ ၁၊လိမ္မာပါးနပ်ထသာ။ ကကျွေမ်းကျင်လိမ္မာထသာ။ ၂၊သထဘာထပါကန်ားလညထ်သာ။ understand

ထန

စဉ်

၁၊ရှိလုရှိခင်။ ပဖစလု်ပဖစခ်င်။ "ထအမူကိုချလာလတစ်ာွ အနှစ၂်၀နီးပါးထလာကက်ကာထရ"။ ၂၊ခန့်မှန်းနှိုင်းယဉ်ှ၍ ပပရာတင်ွ သုံးထသာ 
စကားလံုး။ "အပမင့်ကား တစရ်ပ်နီးပါးထလာက ်ပမင့်ထရ"။ စဉ်

စဉ်

၁၊နုနယသ်မ်ိထမ့ွထသာ။ နူးညံ့ထသာ။ "ပန်းထရမငမိုင်တင်ွ၊ နုထရမရင်ကို၊ ထမာင်လျှင်တိ့ုက၊ ယန်ုလ့ုိထယာင်ပငား"(ပန်း)။ ၂၊နူးညံ့ထသာ။ 
ညကထ်ညာထသာ။ "ညံ့သကဝ်ါဠု၊ သပဲဖူနုသည၊် ပပည့်မှုတမ်းကျမ်း၊ စစထ်တကွကျွေန်း၌"(ဂဏန်း)။ ၃၊ပျို မျစထ်သာ။ စဉ်

၁၊သမ်ိထမ့ွသည။် နူးညံ့သည။် ၂၊ပျို ပျစသ်ည။် ၃၊မရင့်မထရာ်။ ရကွနု်သစမ်ျားထွေကစ်ပပုလာသည။် "မဉ္ရပီင်သန်၊ ခကလံ်ဖျားမှာ၊ နု
လတထ်တ"(ထတး)။ စဉ်

ပျို ပျစနူ်းညံ့ထသာ။ "သဇူာသကိကား၊ ပမာလားသိ့ု၊ နုထွေားဆင်းရုပ်ဝါတညး်" (ငမိုသ့ကူကးီ)။ စဉ်

၁၊အလွန်နူးညံ့ထချာထပမ့ထသာ။ "နုထွေတထ်ရမပျို ၊ လှနဂုိမှာ၊ စုိထပပထချာညက်"(ပန်း)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်
၁၊အလွန်။ ၂၊လံုးလံုး။ လံုးဝ။ ကန်ုစင်။ ၃၊အလျင်း။ ၄၊ထသးငယထ်အာင်၊ ယတုနိ်မ့်ထအာင်။ (ပဋိထသဓကကယိာနှင့်တွဲစပ်ထသာအခါ 
ဘာမှမရှိ၊ မပဖစ၊် မထကာင်း၊ မသ၊ိ အဖျင်း၊ အညံ့၊ အန၊ အ,အစသညပ်ဖင့် မထကာင်းထသာအနကသ်ထဘာသာ ထေင်သည။်) နုနု
မထကာင်းစာွ။ ထခါ်လ့ုိနုနုမလာ။ ထေမင်းနုနုမစားချင်။ နုနုမပဖစ။် နုနုထဒေ ငါသတလုိ်ကရ်မညလ်ား စသညပ်ဖင့်။

absolutly, at  all(use 
with negative verbs) စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ငယရ်ယွပ်ျို ပျစထ်သာ။ ၂၊န့ဲွလျထပျာ့ပျင်းထသာ။ "နုနုနယန်ယ၊် သားသငူယက်ို၊ ရင်ဝယပုိ်ကထ်ေား"(နာရဒေ)။ စဉ်

စဉ်

မရင့်ထရာ်ထသးထသာ။ နူးညံ့စိုထပပထသာ။ "နုနုဖပ်ဖပ်၊ ပန်းကကာဝတသ်ိ့ု"။ စဉ်

စဉ်

ငှကထ်ပျာသးီအားလံုးကို ပခု၍ံထခါ်ထသာ စကား။ "နပျို းသးီကျာကျာ- မှည့်လတပ်ျာ၊ ကကာဇံကိုလင်ယာှ- ဆုိလတပ်ျာ"(ထတး)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

သမ်ိထမ့ွညကထ်ညာထသာ။ နုနယထ်ပျာ့အထိသာ။ "ရင်၌သားပမတ၊် နုလှပ်လှပ်မှာ၊ တင်းကျမ်းမကန်၊ သားသကနံှ်ကို၊ ဖွားပပန်ငပီး
မှ"(ပဒုေမ္မ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(မာထကျာရာမှ) ထပျာင်းညံ့သာွးသည။် ထကကမွ နူးညကသ်ည။် ထပျာ့အသိာွးသည။် စဉ်

ညကထ်ညာသမ်ိထမ့ွထသာ။ ထပျာ့ထပျာင်း အနိစထ်သာ။ ထချာထမ့ွညကထ်ညာထသာ။ "သင်တိ့ုသည ်နူးညံ့ထသာ ကိုယလ်ကရ်ှိကန်ု၏"(ဓ
ညသစ်)။ စဉ်

(စတိ်) ညတွထ်ပျာင်းသည။် ထပျာင်းပျသည။် ထပျာ့ထပျာင်း အနိစသ်ည။် စဉ်

၁၊ထချာ့ထမ့ွထပပပပစသ်ည။် ထပျာ့ထပျာင်းသည။် ၂၊(စကား)ချို သာသည။် လိမ္မာသည။် ပါးနပ်သည။် "ဝန်းရံထေပ်ထေပ်၊ များထေိုထုိေထက၊ 
ဗုိလ်မှူးမတနှ်င့်၊ နူးနပ်ထယာင်သာ၊ ရင်ှမင်းသားမှာ၊ ထပပာပခင်းရာထက"(ဥဒိေန္န)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ထနတကတ်ပွာ န morning

နယ်

နယ၁် န သးီသန်ခဲွ့ပခားထေားထသာ အပ်ုချုပ်ထရး အပုိင်းအပခားတခု။ territory

နယ၂် ကကိ step on

နယ၃် ကကိ ယကက်န်းအထေညရ်ကရ်န်ချညက်ို ထေမင်းပဖင့်ညကထ်အာင် သတွသ်င်ွး ဖိနိှပ်သည။် oppress

နယက်ျယ၁် နဝိ အထတးွအထခါ်စသည ်ကျယထ်ပပာထသာ။ wide

နယက်ျယ၂် ကကိ တိုင်းနုိင်ငံ ကျယထ်ပပာသည။် wide

နယက်ျဉ်း၁ နဝိ အထတးွအထခါ် စသည ်မကျယမ်ပပန်ပ့ဖစထ်သာ။ narrow

နယက်ျဉ်း၂ ကကိ အထတးွအထခါ်စသည ်မကျယမ်ပပန်ပ့ဖစသ်ည။် narrow

နယက်ကျွေံ ကကိ သတူစပ်ါးပုိင်နကန်ယပ်ယထဲ်ေသို ့ဝင်ထရာက ်ကျူးထကျာ်သည။် go beyond boundaries

နယခံ်သား န ဖွားရာထဒေသ နယထ်ပမသား။ ယင်းနယတ်င်ွဖွား၍ ယင်းနယတ်င်ွကကးီသ။ူ local resident

နယခ်ျဲ ့ ကကိ colonize

န တိုင်းပပညနုိ်င်ငံတခု၏ အပုိင်းအပခား။ နယနိ်မိတ။် boundary

န နယပ်ယတ်ခုခုကို အပုိင်းစားအပ်ုချုပ်ရထသာ မင်းမှုထေမ်း။ feudal lord

နယစ်ပ် န နယနှ်စခု်၏ ဆကစ်ပ်ရာ အရပ်။ ထဒေသ။ boundary

န နယ၏်အစန်ွအဖျား အရပ်။ နယစ်ပ်ထဒေသ။ Far-flung parts

နယဆ်င်း ကကိ တစခု်ခုထသာ ကစိနှ္င့် နယပ်ယသ်ို ့ဆုိကထ်ရာကသ်ည။် arrive

နယဆံု်းရပ်ဖျား န နယ၏်အစန်ွအဖျား အရပ်။ နယစ်ပ်ထဒေသ။ Far-flung parts

နယနိ်မိတ် န ပုိင်းပခားထေားထသာ နယထ်ပမအရပ်ထဒေသ။ boundary

နယနှ်င်ဒေဏ် ကကိ ထနရင်းအရပ်ထဒေသမှ တပခားထသာအရပ်ထဒေသသို ့ထွေကသ်ာွးထစသည။် banish/exile

နယပ်ယ် န ပုိင်းပခားသတမှ်တထ်ေားထသာ ထနရာထဒေသ။ boundary

နယင်မီ န သးီသန်ခဲွ့ပခားထေားထသာ အပ်ုချုပ်ထရး အပုိင်းအပခားတခု။ territory

နယမှ်တတ်ိုင် န နယထ်ပမ အပုိင်းအပခားကိုသထိအာင် စိုကထူ်ေထေားထသာ တိုင်။ boundary

နယလု် ကကိ သနုိူင်ငါနုိင် ပုိင်နကက်ိုရထအာင် အားထုေတက်ကသည။် fight for a territory

နယလွ်န် ကကိ နယက်ကျွေသံည။် go beyond boundaries

နယလှ်ည့် ကကိ မိမိ၏ နယပ်ယအ်တင်ွးတင်ွ ထုိေထုိေဤဤ သာွးထရာကလှ်ည့်ပတ ်ကကည့်ရှုစစထ်ဆးသည။် go on a tour

နယသ်မ်ိး ကကိ သတူစပ်ါး၏ ပုိင်ဆုိင်ထသာ နယထ်ပမကို အနုိင်အထေကရ်ယသူည။် သမ်ိးယသူည။် possess

န တစခု်ခုထသာ နယထ်ပမကို စိုးပုိင်အပ်ုချုပ်ထသာ သ။ူ feudal lord

နညး်

နညး်၁ နဝိ few

နံနက၆်နာရမှီ ထန့လည၁်၂နာရ၏ီ ၄ပံုတစပံု်ပဖစထ်သာအချန်ိ "သကကဇ်-၉၅၈ခု၊ တပ့ုိတွဲလဆန်း ဒေဒေရက ်ပုတဟ ူထနတကပွ်ာအချန်ိ
တင်ွ သျှစထ်သာင်းဘရုားအနားနှိုက ်အထန္ဓါ်တင်ွလယက်ို လှူထသ"(အထံတာ်သမ်ိ)။ စဉ်

စဉ်

၁၊ပဖန့်ထေားထသာထကာကပ်ပန့်ထပါ်တင်ွ ကကျွေ၊ဲနွားများပဖင့် နင်းထစ၍ ထကာကသ်းီနံှများကို ထကကထအာင်လုပ်သည။် ၂၊(ထပမညကမ်ှုန့်
စသညက်ို) ထကကမွထအာင်ဖိနိှပ်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊တိုးပွားကျယပ်ပန့်ထစသည။် ၂၊မိမိ၏ရှိရင်း ပုိင်နကန်ယပ်ယထ်ေက ်ကျယပ်ပန့်ထအာင် သတူစပ်ါး၏ပုိင်နကန်ယထ်ပမကို 
အနုိင်အထေက ်ရယခူျဲ့ထွေင်သည။် စဉ်

နယပ်ခားပပည်
ပခား စဉ်

နယစ်ားပယစ်ာ
း စဉ်

စဉ်

နယစ်န်ွနယဖ်ျာ
း စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

နယသ်ျှင်ပယ်
သျှင် စဉ်

(အထရအတကွ်) မများထသာ။ စဉ်



.

နညး်၂ န ၁၊ မှတသ်ားလုိကန်ာဖွယ။် ထံုေးနညး်။ အစဉ်အလာ။ ၂၊ကျင့်ကကအံားထုေတဖွ်ယ။် ညန်ွကကားသည့်အတိုင်း နာခံထဆာင်ရကွခ်ျက။် method

နညး်၃ စညး် none

နညး်၄ ကကဝိိ as/like

နညး်ကျ ကကိ ၁၊ဥပထဒေသနှင့်ကိုကည်သီည။် ၂၊သထဘာအားပဖင့် ကိုကည်သီည။် comform

နညး်ခံ ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာအတတပ်ညာကို သင်ယသူည။် learn by heart

နညး်ခုိး ကကိ အတယုသူည။် အထထောကအ်ထေား အထပခခံပပုသည။် emulate

နညး်စနစ် န အစဉ်အဆက ်လုပ်ကိုင်ထဆာင်ရကွလ်ာခ့ဲသည့် ပံုစ။ံ method

နညး်တူ ကကဝိိ like/just as

နညး်နယ န ၁၊ မှတသ်ားလုိကန်ာဖွယ။် ထံုေးနညး်။ အစဉ်အလာ။ ၂၊ကျင့်ကကအံားထုေတဖွ်ယ။် ညန်ွကကားသည့်အတိုင်း နာခံထဆာင်ရကွခ်ျက။် method

နညး်နာ န ၁၊ မှတသ်ားလုိကန်ာဖွယ။် ထံုေးနညး်။ အစဉ်အလာ။ ၂၊ကျင့်ကကအံားထုေတဖွ်ယ။် ညန်ွကကားသည့်အတိုင်း နာခံထဆာင်ရကွခ်ျက။် method

နညး်နာခံ ကကိ သင်ယသူည။် learn

နညး်နာနယ န tradition, convention

နညး်နညး် စညး် sign

နညး်နညး်ထသျှ ကကဝိိ စိုးစဉ်း။ အနညး်ငယ။် အနညး်အကျဉ်း။ few

နညး်နညး်စီ ကကဝိိ စိုးစဉ်း။ အနညး်ငယ။် အနညး်အကျဉ်း။ few

ကကဝိိ suitable

န ၊ စညး် extreme

နညး်နညး်နှင်း ကကဝိိ တစက်ကမ်ိလျှင် အနညး်ငယစ်။ီ few

ကကဝိိ ထတာ်သင့်ရံု။ suitable

နညး်ပရယိာယ် န အကျို းတစစ်ုံတစရ်ာသကထ်ရာကထ်အာင် ဖန်တးီပပုလုပ်ထသာ စစီဉ်မှုတစရ်ပ်။ tactics

နညး်ပါး နဝိ few

နညး်ပီးလမ်းပပ န နညး်လမ်းများကို သင်ကကားပပသထပးထသာ သ။ူ ညန်ွကကားသင်ပပထပးထသာ သ။ူ trainer

နညး်ပပလမ်းပပ န သင်ကကားပပသညန်ွထပးသ။ူ ထခါင်းထဆာင်။ leader

နညး်ဗျူဟာ န စးီပွားထရး၊ နုိင်ငံထရး၊ စစထ်ရးစစရ်ာ စသညတ်ိုတ့င်ွ ထအာင်ပမင်ထစမှုအထကကာင်းပပု၍ တစမ်ျို းတစဖံု်အသုံးပပုရထသာနညး်မျို း။ tactics

နညး်များမဟူ ကကဝိိ နညး်သညပ်ဖစထ်စ များသညပ်ဖစထ်စ။ any amount

နညး်မီှ ကကိ အထထောကအ်ထေား အထပခခံပပုသည။် တစစ်ုံတစရ်ာမှ ထထောကထ်ေားစရာစသညတ်ိုက့ို အတယုသူည။် reference

ကကိ နညး်လမ်းမှန်ကန်သည။် the right way

န မှန်ကန်ထသာ နညး်လမ်း။ the right way

နညး်တူ ကကိ အတယုသူည။် အထထောကအ်ထေား အထပခခံပပုသည။် emulate

နညး်လမ်း န ၁၊ မှတသ်ားလုိကန်ာဖွယ။် ထံုေးနညး်။ အစဉ်အလာ။ ၂၊ကျင့်ကကအံားထုေတဖွ်ယ။် ညန်ွကကားသည့်အတိုင်း နာခံထဆာင်ရကွခ်ျက။် method

စဉ်

'အဘယ၊် မညသ်ည့်' စသညတ်ိ့ုပဖင့် ထမးခွန်းများကို ထမးပမန်းရာ၌ အဆံုးသတရ်ထသာ စကားလံုး။ "သင်ကား အဘယ်သနူညး်
ဟ ုထမးထလထသာ်"။ စဉ်

ကဲ့သိ့ု။ နညး်တ။ူ လုိ။ "မဟာပညာထကျာ်သား ကျးီညို ကိုလညး် အဖနညး်သထူကာင်းပပုထတာ်မူ၍"(ဓညသစ်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(တစစ်ုံတစခု်နှင့်) တစမ်ျို းတစစ်ားတညး်။ "၄င်းနညး်တူ သပူံရညန်န့်တိုက်"(ပံု)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ မှတသ်ားလုိကန်ာဖွယ။် ထံုေးနညး်။ အစဉ်အလာ။ ၂၊ကျင့်ကကအံားထုေတဖွ်ယ။် ညန်ွကကားသည့်အတိုင်း နာခံထဆာင်ရကွခ်ျက။်) 
"နှစထ်ထွေလကမင်္ဂာ၊ ကျမ်း၌လာသား၊ နညး်နာနယ၊ ဝိတ္တာရပဖင့်၊ သုံးတန်ဆင့်၍၊ ဖွင့်သညက်ဗျာ၊ ကရိယိာတင်ွ" (ကဝိပါသဏ္ဍ)။ စဉ်
နညး်စသညပ်ဖင့် သုံးထလ့ရှိသည။်) "အသညး်ငပိုလုကာ- လာနညး်နညး်၊ မျကစ်ထဲိေတင်ွ ထမျှာ်လျက၊် တမ်းရာှကကလိမ့်မည်"(ဗမာ
ချီ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

နညး်နညး်ထနာ
ထနာ၁ ၁၊သင့်ထတာ်ရံု။ ထတာ်သင့်သလုိ။ ၂။လွန်ကစဲာွ။ "နညး်နညး်ထနာထနာရှုပ်ထတထပွထတ လူကမထဟာက်"။ စဉ်

နညး်နညး်ထနာ
ထနာ၂ 'အလွန်၊ အက၊ဲ အထူေး' စသညက်ိုရည၍် သုံးနှုန်းထသာ စကား။ "နညး်နညး်ထနာထနာဝ,ထရလူက မထဟာက်"။ စဉ်

စဉ်

နညး်နညး်ပါး
ပါး စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

(အထရအတကွ်) မများထသာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

နညး်မှန်
လမ်းကျ၁ စဉ်

နညး်မှန်
လမ်းကျ၂ စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ကကဝိိ တရားသထဘာညညီတွစ်ာွ။ be right

နညး်သိ ကကိ လုပ်ထံုေးလုပ်နညး်ကို နားလညသ်ထဘာထပါကသ်ည။် understand

နညး်သီ န ပံုထသနညး်။ မထပပာင်းမလဲရထသာ နညး်။ formula

နညး်ဥပထဒေ န ကစိအ္ရပ်ရပ်များကို ထဖါ်ထဆာင်ရာတင်ွ ထပပပပစထ်စရန် အစိုးရက ပပဌာန်းထပးထေားထသာ ဥပထဒေတစမ်ျို း။ by law

ထနာ

ထနာ န nine

ထနာကျကီျီ ကကိ ကျစီယ ်ကစားသည။် ထချာ့ပမူသည။် tease affectionately

ထနာထကျ ကကိ know well

ထနာခကျွေဲ ကကိ ခကျွေပဲစထ်ပပာဆုိသည။် ပလီပ wheedle

ထနာစရိ့ ကကိ သထဘာထပါကန်ားလညသ်ည။်  ကကျွေမ်းကျင်လိမ္မာသည။် understand

ထနာတာ၁ ကကိ ထေင်ရာကိုပပုလုပ်၍ မုိကမဲ်ဆုိးသမ်ွးသ။ူ ဆုိဆံုးမမခကသ်။ူ juvenile delinquent

ထနာတာ၂ န ယင်းသို ့မုိကမဲ်ဆုိးသမ်ွးသ။ူ ဆုိဆံုးမခကသ်။ူ juvenile delinquent

ထနာ်စရာငီွ န ရပ်ရာွတင်ွ ရပ်ထရးရာွထရး တရားစစထ်ဆးရာ၌ တရားသကူကးီအားထပးရထသာထငွ။ fine

ထနာ်ဇာပန်း န flower

ထနာ်နာသးီ န မှည့်ထသာအခါ အပပင်အခံွ အန်ုးနီထရာင်ရှိငပီး အတင်ွးသား ထပျာ့အအိရိှိသည့် အရသာရှိထသာ သစသ်းီတစမ်ျို း။ fruit

ထနာ်နီထနာ်နဲ ့ ကကိ ချစစ်ဖွယ ်တတီတီာတာထပပာသည။် ခကျွေပဲျစထ်ပပာဆုိသည။် wheedle

ထနာ်ထနာ်သးီ န မှည့်ထသာအခါ အပပင်အခံွ အန်ုးနီထရာင်ရှိငပီး အတင်ွးသား ထပျာ့အအိရိှိသည့် အရသာရှိထသာ သစသ်းီတစမ်ျို း။ fruit

ထနာ်ရာ န pot

ထနာ်ထရာင် န ၁၊ ထေထေကကကက လှုပ်လှုပ်ရာှးရာှးမရှိသ။ူ ထပါ့ထပါ့ပါးပါး၊ ဖျတဖ်ျတလ်တလ်တမ်ရှိ။ ၂၊ အလွန်ညံ့ဖျင်းသ။ူ not up to the standard

နက်

နက၁် နဝိ downward

နက၂် နဝိ မညး်ထသာ။ မီးထသးွ၊ ကျးီကန်းအထရာင်အဆင်းပဖစထ်သာ။ black

နက၃် ဥပစာ none

နကက်ဲ ကကဝိိ အလွန်နကနဲ်စာွ။ deep in thought

နကထ်ကကာ နဝိ black

နကထ်ခါင် နဝိ desolate

နကဆံ် နဝိ အထူေးနကနဲ်ထသာ။ deep in thought

နကတ်းူ နဝိ အလွန်မညး်နကထ်သာ။ black

နကန်ကနဲ်နဲ နဝိ deep in thought

နကပ်ဖန် နဝိ tomorrow

နညး်လမ်းတ
ကျ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကိုးဂဏန်း။ (ပါ) စဉ်

စဉ်

တတသ်လိိမ္မာသည။် ထလ့လာပွန်းတးီသည။် ရင်ှးရင်ှးလင်းလင်း သရိှိနားလညသ်ည။် (ဥပမာ- ၁၀၈ ကို ၉ ပဖင့်စားပါက ၉-၁၂ 
လီ ၁၀၈၊ ၉နှင့်စား၍ 'ထကျ' သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပွင့်ချပ်ငါးခုဆုိင်၍ ပွင့်ထသာပန်းတစမ်ျို း။ "ထနာ်ဇာမုိးထစ၊ွ ထကကာင်ငမီးရညှနှ်င့်" (ပဒုေမ္မ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထရချမ်းအိုးတညထ်သာ ပမူတာအိုးငယက်ဲ့သိ့ု ထကကးပဖင့်ပပုလုပ်ထေားထသာ အဝငယထ်သာ အိုးငယတ်စမ်ျို း။ (ရထသနှ့င့် ဟနိ္ဒ ဆာဒူေ
ကကးီတိ့ု အငမဲအသုံးပပုထလ့ရှိသည။် ) စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထပမအပပင်မှ ထအာကသ်ိ့ုတပဖညး်ပဖညး် နိမ့်ဆင်းထသာ။ "သျှစထ်သာင်းထလးထထောင်၊ နကထ်ဆာင်၊ သမုဒေ္ဒရာ၊ အဏဝါကကးီသည်" 
(အာဒိေ)။ စဉ်

စဉ်

၁၊ (ထတာ၏) ထဝးထခါင်ထသာ။ "တစဆ်ယ့်နှစလ်၊ ဆန်းထေနှစရ်က၊် ငမိုင်နကထ်တာအပ်ု၊ကနိ္နရုပ်တညး်" (ပါရာ)။ ၂၊ (အသံ) 
စးူရထှသာ။ အထစာကန်ကထ်သာ။ အလွန်နကထ်မှာင်ထသာ။ "အသထွံေကန်ကထ်သာ်၊ ချကန်ကထ်သာ်၊ မျကလံု်းနကထ်သာ်၊ ဤသုံးပါး
ဟထိသာသကူား၊ ထယာကျ်ားပမတတ်ညး်" (ပါရာ)။ ၃၊ အကကအံစည ်အထတးွအထခါ် အလွန်အက ဲအထူေးပဖစထ်သာ။ "ပညာနက်
ကျယ၊် ပရယိာယထ်ဝဝုစ၊် အကကစံညထု်ေတ၍်" (ထရးှထံုေး)။ စဉ်

စဉ်

တစပ်ါးထသာ အထရာင်မထရာပဲ ပကတထိမှာင်နင်ထသာ။ "မထနှာအထရာင်၊ ပကတထိမှာင်လျှက၊် ကျးီထတာင်နကထ်ကကာ၊ သထဘာမ
ပဖူ" (ငမိုတ့ည်)။ စဉ်

၁၊ အလွန်ထစာကန်ကထ်သာ။ ၂၊ (ထတာ၏) အတင်ွးဘကသ်ိ့ု ထဝးကာွ၍ သာွးထသာ။ ထခါင်ထသာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ သနုိိင်ခဲထသာ။ "နကန်ကနဲ်နဲ၊ ထမးသည့်ပုစ္ဆာ၊ ပပဿနာကို၊ လွန်စာွခဲယဉ်း၊ ထပဖနုိင်ခဲသား" (ထရးှထံုေး)။ ၂၊ အလွန်နကနဲ်ခကခဲ်
ထသာ။ စဉ်

ယထန့လွန်၍ ထနာကတ်စထ်န့။ "ယထန့ကလွန်၊ နကပ်ဖန်တထန့" (ပဋါ)။ စဉ်
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နကပ်ဖန်ခါ န tomorrow

နက္ခတ် န stars

နက္ခတ္တ ရာဇာ န moon

နဂ္ိဃ န greed/avarice

နင်

နင် နစ you

နင်ဇာ စညး် scold

နင်နင်ကာရ ကကဝိိ normal

နင်နင်ရရ ကကဝိိ normal

နင်လားငါလား ကကဝိိ compete

နင်သငီါသီ ကကဝိိ တစဦ်းတစဦ်းအနုိင်လု၍ သထူသငါထသ ထဒေါသရန်ငငိုးပပုလျက။် compete

နင့်၁ ကကိ be anxious

နင့်၂ နစ you

နင့်ကးီနင့်ကန် ကကဝိိ scold

နင့်ပုိင် စညး် like

နင့်မိ၁ စညး် none

နင့်မိ၂ ကကိ interjection

နင့်မိကိုလား စညး် want

နင့်ထလာက် စညး် as you

နင်း၁ ကကိ step on

နင်း၂ န none

နင်းထကာင်း၁ န ထကာင်းထသာ သ တင်း။ ထေင်ရာှးထကျာ်ထဇာပခင်း။ good new

နင်းထကာင်း၂ ကကိ နာမညထ်ကာင်း၊ သတင်းထကာင်းသည။်ထေင်ရာှး ထကျာ်ထဇာသည။် famous

နင်းထကျာ် နဝိ famous

နင်းကကား န မိမိကိုယတ်ိုင်မဟတုပဲ် တစဆ်င့်ခံ ကကားရသရိထသာ အထကကာင်းအရာ။ hearsay

နင်းကကးီ၁ နဝိ ၁၊ပျံ နံှ့ထ့ေင်ရာှးထကျာ်ထဇာထသာ။ ၂၊နာမညက်ကးီထသာ။ famous

နင်းကကးီ၂ န ထေင်ရာှးထကျာ်ထဇာထသာပုဂ္ိုဂ လ်။ popular

ယထန့လွန်၍ ထနာကတ်စထ်န့။ "ယထန့ကလွန်၊ နကပ်ဖန်တထန့" (ပဋါ)။ စဉ်

၁ ကကယ။် တာရာ။ ၂ လ, သာွးလာရာခရးီ၌တညရ်ှိသည့် ကကယအ်စ။ု (အဿဝနီနက္ခတစ်ထသာနက္ခတ ်၂၇ လံုးရှိသည။် ဥတ္တရ
သန်နှင့် သရဝဏအ်ကကားတင်ွ အဘဇိိတကိုသင်ွး၍ ထရတကွလ်ျှင် ၂၀ လံုးရှိသညလ်ညး်ဟ၏ူ။ ) "သာွးပခင်းယင်ွးခကျွေတ၊် နက္ခတ်
ကကယဆ်င်၊ ညည့်တင်ွပတထ်လျှက၊် စိ့ုလညး်ထပါကအ်ံ့" (ပါရာ)။ စဉ်

လမင်း။ (ပါ) စဉ်

အားလံုးငါ၏ ဥစာ္ချညး်ပဲ' ဟမိုမိအလ့ုိငှာ ထလာဘလွန်ကစဲာွ လုိချင်ထတာင့်တထပပာဆုိမှု။ အစွဲကကးီထသာ ထလာဘစတိ။် "ဖိတလ်ျှံ
နဂ္ိဃ၊ ငါ့စာွဟဟိ၊ု ပဖစဘ်စိလုိီ" (မဟာ)။ စဉ်

မိမိက အတထူပပာဆုိထနသကူို ညမန်ပပထသာစကားလံုး။ (မိမိထေကင်ယသ်ကူိုပဖစထ်စ၊ ရယွတ်ကူိုပဖစထ်စ၊ 'နင်၊ မင်း၊ အထဝ' စသညပ်ဖ
င့် သုံးထလ့ရှိသည။် ) "ထတမိကရ၊ နင်တကယထ်လ၊ ပပုထလရထက" (ထကာ်)။ "ထကျးဇူးဂုဏအ်င်၊ ထခွးထလာကပ်င်ထလ၊ နင်မ
သထိက၊ ထတမိကရ" (ပန်း)။ စဉ်

(မိမိက မလုိလားမနှစသ်က၍်) တစဖ်ကသ်ားအား ကကမ်ိးထမာင်းထငါကင်မ်းထပပာဆုိထသာ စကား။ "တရိစိ္ဆာန်ညစ၊် ဘလူီးမုိက၊် လ
ကျ်ာလာလညး်၊ လကျ်ာလမ်းကို၊ နင်ဇာဂုပပန်လီ" (ဓမ္မက)။ စဉ်

သာမန်။ သာမည။ အညတရာ။ နှယနှ်ယ။် "မသကိျင်ထက၊ နင်နင်ကာရ၊ ထေင်မှတလှ်လ့ုိ" (ထောနု)။ စဉ်

နှယနှ်ယ။် သာမန်။ သာမည။ အညတရ။ "ထမါကက်တးူထပ၊ ထဂါ်ဒူေထလှပင်၊ နင်နင်ရရ၊ မဟတုလှ်၍ ကကးီထေပမင့်ကျင်၊ ဆုိင်းဆုိင်း
ပမင်၏" (ရ ခုိင်ကာ။ ) စဉ်

တစထ်ယာကနှ်င့်တစထ်ယာက ်အနုိင်လု၍ ငပိုင်ဆုိင်ထပပာဆုိမှုပပုလျက။် "နင်လားငါလား၊ မျကပွ်ားငပိုင်ဆုိင်၊ သနုိူင်ငါတင်း၊ အပခင်း
များလျက်" (ထလာကီ)။ စဉ်

စဉ်

၁၊ (စတိနှ်လံုး) မသာမယာပဖစသ်ည။် ၂၊ ထကကာင့်ကကစိုးရမ်ိမှုပဖစသ်ည။် "ထမာင်လှခရးီမှာကကာနီလီထရအတကွန်န့်၊ စတိန်င့်ငပီးထက၊ 
မသာမယာပဖစနီ်ထရ"။ စဉ်

ကကးီသကူ ငယသ်ကူိုပဖစထ်စ ရယွတ်ကူိုပဖစထ်စ သုံးထသာစကားလံုး။ "စတိဟ်စိတိထ်ေင်၊ နင့်စတိတ်င်ွထလ၊ ချင်သမျှနှင့်"(ပန်း)။ စဉ်

မခံမရပ်နုိင်ထအာင် မခံသာထအာင်(ထပပာဆုိသည။် ) စဉ်

တညူသီညဟ် ုခုိင်းနှိုင်း(တွဲဖက်) ပပထသာ ပမာပပုထသာ စကားလံုး။ "နင့်ပုိင်မုိကသ်၊ူ ကကျွေန်းဇမ္ူမှာ၊ အတမူဟ၊ိ ထကျးဇးူဂုဏအ်င်၊ 
ထခွးထလာကပ်င်ထလ၊ နင်မသထိက" (ပန်း)။ စဉ်

မပဖစနုိ်င် မရနုိင်သည့်အရာ စသညတ်ိ့ု၌ သုံးထသာစကားလံုး။ "ထပါ်ဆန်းမီွးတစပ်ပညတ်စရ်ာကျပ်ကျစာွကို၊ ငါးဆယက်ျပ်နန့် ၊ နင့်
မုိကိုရဖ့ုိလား"။ စဉ်

မထတာ်တဆထိေခုိကမိ်သည့်အခါ (နင့်မိဆုိ၍) ထယာင်ယမး်သည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တစစ်ုံတစရ်ာရရန်အထကကာင်း လုိလားမှု နှစသ်ကမ်ှုစသညတ်ိ့ုတင်ွသုံးနှုန်းထသာ စကားလံုး။ "စကမင်္ဂာပူမှာ တစရ်ကက်ိုထဒေါ်လာတစ်
ရာစလုီပ်အားခရထရလတ။် ယင်းပုိင်ဆုိထက နင့်မိကိုလား လားကတထ်မ"။ "ရာှဖွတုံဘ၊ိ အဿဇိကို၊ ယင်းမာှတွ့ံက၊ နင့်မိကုိလား၊ 
ပစပ်ကျယထ်က၊ ဘလူီးသားဟု" (ထကာ်)။ စဉ်

တညူသိညဟ် ုခုိင်းနှိုင်း(တွဲဖက်) ပပထသာ ပမာပပုထသာ စကားလံုး။ "နင့်ပုိင်မုိကသ်၊ူ ကကျွေန်းဇမ္ူမှာ၊ အတမူဟ၊ိ ထကျးဇးူဂုဏအ်င်၊ 
ထခွးထလာကပ်င်ထလ၊ နင်မသထိက" (ပန်း)။ "နင့်ထလာကဆုိ်းထရလ ူဇမ္ူမှာရာှလိ့ုမတိွ့၊ ခီွးထလာက်ပင၊် ထကျးဇူးမသတိတ်"။ စဉ်

၁၊ တစစ်ုံတစခု်ထသာအတင်ွးသိ့ု ထဖါကဝ်င်သာွးသည။် "စန္ဒာလထေက၊် သိ့ုပကမ်ယင်ွး၊ အဂမင်္ဂါနင်းထသာ်၊ မထကာင်းထေင်ရာှး၊ 
တိုင်းကားမုိးထပမ၊ ထနသည့်မင်းတိ့ု၊ ပျကပ်ခင်းမှန်စာွ" (ပါရာ)။ ၂၊ အထညာင်းထပပထအာင် ကိုယထ်ပါ်တက၍် ထပခပဖင့်ဖိနိှပ်ထပးသည။် 
၃ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထပါ်သိ့ုထမာ်ထတာ်ကား ရထေားစသည ်ဖိ၍ထကျာ်ပဖတသ်ာွးသည။် ၄၊ (ဖိနပ်) စးီသည။် "ရမီကျင်ငခကီျင်၊ ရမီ
နင်းလညး်ဝတ၊် တကွတ်ကွနီ်ရမင်၊ ကိုယလံု်းဆင်းက" (ဗုဒေ္ဓဝင်)။ ၅ ၊ ထပမကကးီထပါ်သိ့ု ထပခကိုချသည။်ၚ စဉ်

၁၊ အပျံ့အန့ံှကကားအပ်သအိပ်ထသာ အပဖစအ်ပျကအ်ထကကာင်းအရာ။ သတင်း။ ၂၊ နာမည။် နာမ။ "သတင်းထတဇာ၊ နင်းအာဏာနှင့်၊ 
အသရူာတင်ွငပီး၏၊ နတမ်င်းကကးီမှာ၊ သ္ီမးကကင်ဖက၊် သမကဟ်သိည၊် ငါ့သတ္ိတကို၊ မသထိလထလာ" (ရာမ)။ "တန်ခုိးထေင်ထပါ်၊ ငါ့
ကိုမူထလ၊ သကူကတိမ်င်းဟ၊ု နင်းမထကျာ်လား" (ရာမ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

နာမည ်ထကျာ်ထဇာထသာ။ သတင်းထကာင်းထသာ။"ချစထ်တချစထ်တထမာင်ချစထ်တ၊ လှထရလှထရ ၊နင်းထကျာ်ထရ၊ နာမညထ်ေား 
သတင်းကကား" (ထတး)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

နင်းခနဲ ကကဝိ ရုတတ်ရက။် အသတံစသ်ပံမညလုိ်ကရံု်မျှထသာ အချန်ိကာလအတင်ွး။ လျင်ပမန်သကွလ်ကစ်ာွ။ suddenly

နင်းခံ၁ န နာမညတ်စခု်ခုကို ရယသူည။် take good name

နင်းခံ၂ ကကဝိိ အမညက်ို ခံယရံုူထလာကသ်ာ။ take good name

နင်းငခီရာ ကကိ နာမညဆုိ်းခံရသည။် မထကာင်းသတင်း လမင့်သည။် notoriety

နင်းဆုိး၁ ကကိ မထကာင်းသတင်း ထွေကသ်ည။် notoriety

နင်းဆုိး၂ န မထကာင်းထသာ  သတင်း။ bad new

နင်းထူေး န new

နင်းထွေက် ကကိ ထကာင်း၊မထကာင်း နှစမ်ျို းလံုးမတကွန်ာမညထ်ေင်ရာှး ပဖစထွ်ေန်းလာသည။် be known as

နင်းနာမ န news

နင်းနင်း ကကဝိိ be stead fast

နင်းနယ် ကကိ  ထကကမွထအာင်ထပခပဖင့် နင်းထပခသည။် stamp

နင်းနိှပ် ကကိ oppress

နင်းပျက် ကကိ အမညသ်တင်း ဆုိးဝါးသည။် lose reputation

နင်းပပား န oppress

နင်းပပင်း န ၁၊ အမ်ိ၌ခင်းထေားထသာ ကကမ်းပပင်။ ၂၊ ထပမကကးီအပပင်။ floor

နင်းဖတစ်ာ န running board

နင်းဖျက် ကကိ အမညသ်တင်းဆုိးယတုထ်အာင်လုပ်သည။် lose reputation

နင်းပဖစ၁် ကကိ အမညသ်တင်းထေင်ထပါ်သည။် be known as

နင်းပဖစ၂် ကကဝိိ အမညသ်တင်းထပါ်ထေင်ရံုမျှ။ be known as

နင်းမထကာင်း န မထကာင်းထသာသတင်း။ bad new

န မဟတုမ်ဟတ၊် အထကကာင်းယတု္တ မိရှိ၊ မမှန်မကန် လုပ်ကက၍ံ ထပပာထသာစကား။ lie

န မဟတုမ်မှန်ပဲ မှန်းရမ်းစပ်ွစွဲထပပာဆုိချက။် lie

နင်းရမင့် ကကိ ထကာင်းသတင်း၊ မထကာင်းသတင်းစသညတ်ိုက့ို ပျံ နံှ့ထ့အာင်လမင့်သည။် broadcast

နင်းသတင်း န news

နစ်

နစ် ကကိ sink

နစန်ာ ကကိ suffer

နစန်ာထကကး န တစစ်ုံတစခု်ဆံုးရှံုးပျကစ်းီမှုအတကွ ်ထပးရထသာ ထလျာ်ထကကးထငွ။ compensation

နစန်ာချက် န တစစ်ုံတစခု် ပျကစ်းီဆံုးရှံုးမှု။ grievance

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခါတိုင်းလုိပဖစရုိ်းပဖစစ်ဉ် အထကကာင်းအရာမဟတုပဲ်၊ အထရးအခင်း၊ အပဖစအ်ပျကစ်သညတ်ိ့ုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပဖစထ်သာသတင်း၊ 
စကား။ စဉ်

စဉ်

၁၊ အပျံ့အန့ံှကကားအပ်သအိပ်ထသာ အပဖစအ်ပျကအ်ထကကာင်းအရာ။ သတင်း။ ၂၊ နာမည။် နာမ။ "သတင်းထတဇာ၊ နင်းအာဏာနှင့်၊ 
အသရူာတင်ွငပီး၏၊ နတမ်င်းကကးီမှာ၊ သ္ီမးကကင်ဖက၊် သမကဟ်သိည၊် ငါ့သတ္ိတကို၊ မသထိလထလာ" (ရာမ)။ "တန်ခုိးထေင်ထပါ်၊ ငါ့
ကိုမူထလ၊ သကူကတိမ်င်းဟ၊ု နင်းမထကျာ်လား" (ရာမ)။ စဉ်

ငမဲပမံစာွ။ မလှုပ်မထရွ့ရထအာင် ခုိင်ငမဲစာွ။ "တိုင်ကိုနင်းနင်းစိုကသ်ည။် ကကို းကိုနင်းနင်းကိုင်ထေားသည်" စသည။် စဉ်

စဉ်

၁၊ မထေကကထအာင်၊ နိမ့်ကျသာွးထအာင် အထပါ်ကစးီ၍ဖိသည။် "အဂမင်္ဂါစထန၊ သာွးထထွေနင်းနိှပ်၊ ထပဖာကဆိ်တစ်းီနင်း" (ပါရာ)။ ၂၊ မ
ကကးီပွားရထအာင်နညး်အမျို းမျို းပဖင့်ဖိနိှပ်ထေားသည။် ထနှာင့်ယကှထ်ေားသည။် စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) အားနညး်သတူိ့ုအဖ့ုိ (နညး်အမျို းမျိုးပဖင့်) အနိှပ်အစက၊် အဖအိနိှပ်ကို ခံထနရသည်။ စဉ်

စဉ်

မသန့်မရင်ှးထသာအရာ။ "လူနင်းဖတစ်ာမှာအပ်ိလ့ုိ ပဖစဖ့ုိ်လား"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

နင်းမထဟာက်
တာနင်း၁ စဉ်

နင်းမထဟာက်
တာနင်း၂ စဉ်

စဉ်

၁၊ အပျံ့အန့ံှကကားအပ်သအိပ်ထသာ အပဖစအ်ပျကအ်ထကကာင်းအရာ။ သတင်း။ ၂၊ နာမည။် နာမ။ "သတင်းထတဇာ၊ နင်းအာဏာနှင့်၊ 
အသရူာတင်ွငပီး၏၊ နတမ်င်းကကးီမှာ၊ သ္ီမးကကင်ဖက၊် သမကဟ်သိည၊် ငါ့သတ္ိတကို၊ မသထိလထလာ" (ရာမ)။ "တန်ခုိးထေင်ထပါ်၊ ငါ့
ကိုမူထလ၊ သကူကတိမ်င်းဟ၊ု နင်းမထကျာ်လား" (ရာမ)။ "သတင်းထတဇာ၊ နင်းအာဏာနှင့်" (ရာမ)။ စဉ်

၁၊ (ညမန်၊ ထရစသညတ်င်ွ) ပမုပ်ဝင်သည။် "ထလာင်းနစ၊် ညမန်နစ်" စသည။် ၂၊ ထနာကသ်ိ့ုပပန်လညဆု်တသ်ည။် "တစထ်ရွ့တစထ်ရွ့
ခုနစစ်ဉ်ကကယသ်ိ့ုလညး်ထကာင်း၊ ဓူဝံကကယက်ဲ့သိ့ုလညး်ထကာင်း၊ အဘဇိိတနက္ခတက်ဲ့သိ့ုလညး်ထကာင်း လျင်ထရာကထ်လ၍ နစပ်ပန်
ခ့ဲ၏" (ပါရာ)။ စဉ်

၁၊ ပျကစ်းီဆံုးရှံုးသည။် ၂၊ အပပစထ်ရာကသ်ည။် "ရင်ှးရင်းသဇံာ၊ ရဟန္တာကို၊ နစန်ာပပုထေ၊ မထကာင်းကကထံက၊ ကထံဒေါသထကကာင့်" 
(ပဒေ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

နစန်စ် ကကဝိိ pungent

နစန်စခ်ျာချာ ကကဝိိ နကန်ကနဲ်နဲ။ အထသအချာ။ ထပခထပခပမစပ်မစ။် deeply

နစန်စန်ာနာ ကကဝိိ pungent

နစန်စပ်စပ်စ် နဝိ ယဉ်ထကျးသမ်ိထမွ န့ထသာ။ လိမ္မာယဉ်ထကျးထသာ။ အကျင့်စာရတိ္တ ထကာင်းမွန်ထသာ။ clever

နစထ်ပျာ့ နဝိ pungent

ကကိ ထရထဲေတင်ွနစပ်မုပ် ထမျာပါသာွးသည။် float

နစပ်မုပ်၁ ကကိ sink

နစပ်မုပ်၂ ကကိ poor

နစမွ်န်း ကကိ be ruined

နုိင်

နုိင် ကကိ win

နုိကက်ျက် န ထအာင်နုိင်ရန် အခွင့်အထရး။ chance to win

နုိင်ကျင့်၁ န ထအာင်နုိင်ပံု ထအာင်နုိင်နညး်အထလ့အထေ။ win

နုိင်ကျင့်၂ န အငမဲတမ်းနုိင်ထနကျပဖစသ်။ူ winner

နုိင်ကကက၁် န တစပ်ခားကကကက်ိုပမင်လျှင်ဆိတခ်ျင်၊ ခွပ်ချင်ထသာစတိ ်ပပင်းထေန်ထသာကကက။် cockfight

နုိင်ကကက၂် န winner

နုိင်ငံ န တစဦ်းတညး်ထသာဘရုင်၏အပ်ုချုပ်မှုထအာကတ်င်ွရှိထသာ နယထ်ပမ။ ကန်သ့တထ်ေားသည့် နယနိ်မိတ။် country

နုိင်ငံပခား န မိမိနုိင်ငံမှ တစပ်ါးပဖစထ်သာ အပခားထသာနုိင်ငံ။ foreign

နုိင်ငံပခားသား န တိုင်းတစပ်ါးမှမိမိနုိင်ငံသိုခ့ဏအားပဖင့် လာထရာကထ်နထုိေင်သ။ူ foreigner

နုိင်ငံတကာ န အတိုင်းတိုင်းအပပင်ပပညဆုိ်င်ရာ။ international

နုိင်ငံထတာ် န တစဦ်းတညး်ထသာဘရုင်၏အပ်ုချုပ်မှုထအာကတ်င်ွရှိထသာ နယထ်ပမ။ ကန်သ့တထ်ေားသည့် နယနိ်မိတ။် the state

နုိင်ငံထရး န နုိင်ငံနှင့်ဆုိင်ရာ အမှုကစိမ္ျား။ politics

နုိင်ငံသား န နုိင်ငံထတာ်က ခွင့်ပပုထေားချကအ်ရ ထနထုိေင်ခွင့်ရရှိသ။ူ citizen

နုိင်စား၁ န သတူစပ်ါး၏ဖိနိှပ်ပပုမူပခင်းကိုခံထနရသ။ူ none

နုိင်စား၂ ကကိ သတူစပ်ါး၏ ဖိနိှပ်ချုပ်ချယမ်ှုကို ခံထနရသည။် oppress

နုိင်ထေကက်လူ ကကဝိိ ၁၊ ရကစ်ကက်ကမ်းကကုတစ်ာွ ဖိစးီနိှပ်စက ်ညဉ်ှးပန်းလျက။် ၂၊ ညဉ်ှးဆဲထသာသထဘာပဖင့်။ persecute/torment

နုိင်နီကျ န အငမဲတမ်းအနုိင်ရရှိထနသ။ူ winner

နုိင်နညး် န ထအာင်နုိင်ပံု ထအာင်နုိင်နညး်။ ထအာင်နုိင်ရန်အထပခအထန။ chance to win

နုိင်နင်း ကကိ win

နုိင်နုိင် န better

ပျစပ်ျစနှ်စနှ်စ။် "ရွီတကွမှ်န်လုိက၊် ဆယ့်ခုနစက်ို၊ နစန်စည်ကထ်ကကာင်း၊ နှင်းရညထ်လာင်း၍၊ ထကာင်းထကာင်းကကတိပ်ါ၊ တိုကထ်သာ
ခါလညး်" (ပဉ္ဘတု်)။ စဉ်

စဉ်

မခံမရပ်နုိင်ထအာင်၊ မခံသာထအာင် (ထပပာဆုိသည်)။ စဉ်

စဉ်

ပျစပ်ျစနှ်စနှ်စ။် "ရွီတကွမှ်န်လုိက၊် ဆယ့်ခုနစက်ို၊ နစန်စည်ကထ်ကကာင်း၊ နှင်းရညထ်လာင်း၍၊ ထကာင်းထကာင်းကကတိပ်ါ၊ တိုကထ်သာ
ခါလညး်" (ပဉ္ဘတု်)။ စဉ်

နစ်
မျို း(နစထ်မျာ) စဉ်

(ထရ၊ ညန်ွစသညဩ်၏ အတင်ွးထအာကသ်ိ့ု) ဝင်သာွးသည။် စဉ်

(ဥပစာ) ပစည္း်ဥစာ္ဆံုးရှံုးပျကစ်းီ၍ အထပခအထနမ့ဲပဖစသ်ာွးသည။် စဉ်

၁၊ ထရစသညတ်င်ွနစပ်မုပ်၍ အသကရ်ှူ ပိတင်ပီး မသကမ်သာခံစားရသည။် ၂၊ (ဥပစာ) အကျို းဆုတယ်တုသ်ည။် 
(ဘဝ)ဆံုးရှံုးသည။် စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ယဉ်ှငပိုင်ရာတင်ွ သမူျားထေကအ်သာရသည။် "နှစပ်ါးဆုိင်ငပိုင်၊ သနုိူင်ငါတင်း၊ အပငင်းပွားကာ၊ ထသာင်းထသာင်းညမံျှ" 
(ထရးှထံုေး)။ "ပဉ္လရာဇမ်င်းနုိင်၍" (ဓညသစ်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) အငမဲတမ်းနုိင်ထနကျပဖစသ်။ူ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ အနုိင်ရသည။် "မိဖများသညသ်ားသမီးတိ့ုကို လိမ္မာနုိင်နင်းထအာင် ဆံုးမရမညပ်ဖစသ်ည်"။ ၂၊ စမ်ွးထဆာင်နုိင်သည။် စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာအရသာစသည ်သာလွန်များပပားသည၏်အပဖစ။် "ငါးပိနုိင်နုိင်၊ ငရုပ်နုိင်နုိင်၊ သကကားနုိင်နုိင်၊ အလုပ်နုိင်နုိင်" 
စသည။် စဉ်



.

နုိင်ရာနုိင်ရာ ကကဝိိ မိမိစမ်ွးထဆာင်နုိင်သမျှ။ effort

နုိင်ရာဖမ်းစား ကကိ အားရှိသကူအားနဲွသ့အူား နိှပ်စကဖိ်စးီ၍ မိမိအကျို းအတကွ ်ကကို းပမ်းသည။် persecute/torment

နုိင်လမ်း န နုိင်ဖုိရ့န် အခွင့်အလမ်း။ chance to win

နုိင်သားကျ န အငမဲတမ်းနုိင်ထနကျပဖစသ်။ူ winner

နုိင်သားမရ ကကိ နုိင်ဖုိရ့န် အခွင့်အလမ်း မရှိပဖစသ်ည။် no chance to win

နုိင်းချင်း၁ ကကဝိိ quickly

နုိင်းချင်း၂ နဝိ ထဖါ်ပပ ထပပာဆုိဆဲ ကာလပဖစသ်ာ။ လကင်င်းကာလပဖစထ်သာ။ now

နုိင်းချင်း၃ န ထဖါ်ပပထပပာဆုိဆဲကာလ။ လကင်င်းကာလ။ ယခု။ now

ထနာက်

ထနာက၁် နဝိ turbidity

ထနာက၂် န back

ထနာကက် ကကိ အလျင်ထရာကထ်သာသ ူ၏ ထနာကတ်င်ွပဖစသ်ည။် after

ထနာကက်န်ုး န back

ထနာကက်ျ ကကိ အချန်ိထနှာင်းသည။် အလျင်၏ထနာကတ်င်ွပဖစသ်ည။် late

ထနာကက်ျန် ကကိ သမူျားနှင့်အတမူလုိကသ်ာွးပဲ ထနာကတ်င်ွ ကျန်ထနခ့ဲသည။် stay behind

ထနာကထ်ကကာ န back

ကကိ ထကျာကန်ုးနှင့်လညဇ်ကတ်ို ့ထတာင့်တင်းသည။် stiff/stout

ကကိ be anxious

ထနာကထ်ကကာင်း န ပဖစပ်ျကခ့ဲ်ငပီးထသာ အထကကာင်းကစိ။္ past event

န ပဖစပ်ျကခ့ဲ်ငပီးထသာ အထကကာင်းကစိ။္ past event

ကကိ ပဖစပ်ျကခ့ဲ်ငပီးထသာ အပဖစသ်နစမ်ျားကို တဖန်ပပန်၍ ထပပာပပသည။် talk back

ထနာကက်ယွ် န မျကထ်မှာကမ်ဟတုထ်သာ မျကက်ယွအ်ရပ်။ back

ထနာကခ်ဆဲွ၁ ကကိ သတူစပ်ါး၏ထနာကက်လုိကသ်ည။် follow

ထနာကခ်ဆဲွ၂ န follower

ထနာကခုိ်င်း၁ ကကိ ထကျာထပးသည။် ထကျာခုိင်းသည။် ထနာကခုိ်င်းသည။် back

ထနာကခုိ်င်း၂ ကကိ opposite

ထနာကခံ် န back

ထနာကခွ်င် န west

ထနာကစ်ထေပိန် န ထရးှထခတ ်ရခုိင်ရုိးရဦအဖွားကကးီတို ့ခါးတင်ွနှစပ်တရ်စ၍် ဝတထ်သာ ငါးထတာင်ခန်ရ့ညှထ်သာ ရင်ကွဲထေဘတီစမ်ျို း။ longyi

ထနာကစ်န်ွ န တစစ်ုံတစခု်၏ထနာကဖ်ကအ်စန်ွထွေကထ်နထသာအရာ။ edge

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ လျင်ပမန်ထစလုိထသာအားပဖင့်။ အထရးတကကးီ။ ၂၊ ထပပာဆုိထဖါ်ပပဆဲကာလ၌။ ယခု။ ၃၊ ချကခ်ျင်း။ မဆုိင်းငံ။ "ခရးီ
ထရာကမ်ဆုိက၊် နုိင်းချင်းပင်လားဖ့ုိဗျာယလ်ား၊ ထေမင်းစားငပီးထက လားပါလီလား"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ စတိနှ်လံုးမရမင်မပျပဖစထ်သာ။ ၂၊ အမှုန်အမမားအညစအ်ထကကးတိ့ုထကကာင့်ထရသည်) ကကညလ်င်ပခင်းမရှိပဖစထ်သာ။ စဉ်

၁၊ ထကျာပပင်။ ၂၊ လာမည့်အခါကာလ။ (ထနာကလ်၊ ထနာကန်စ်ှစသည။်) ၃၊ ထကျာဖကအ်ရပ။် "မင်းကန်ပုလီ၊ ကကျွေန်းငငပီကုိ၊ 
ထနာကဆီ်ပယလွ်န်ထေား၍" (ငမိုသ့ကူကးီ)။ စဉ်

စဉ်

ထကျာကန်ုး။ ထကျာကက်န်ုး။ "မှကပ်ခင်ယင်လီ- နီပူများ၊ ကိုကထုိ်ေးနာကျင်၊ ထနာကက်န်ုးပပင်၊ ကိုကလ်ျင်မလွတ်" (ဓမ္မက)။ 
"ထနာကက်န်ုးအရကီိုပစ၊် ရင်သားကိုပစ၊် နဖူးလကစ်မ်း၊ မလွတစ်ထီက့" (သိုက်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကျာကန်ုး။ ထကျာကက်န်ုး။ "မှကပ်ခင်ယင်လီ- နီပူများ၊ ကိုကထုိ်ေးနာကျင်၊ ထနာကက်န်ုးပပင်၊ ကိုကလ်ျင်မလွတ်" (ဓမ္မက)။ 
"ထနာကက်န်ုးအရကီိုပစ၊် ရင်သားကိုပစ၊် နဖူးလကစ်မ်း၊ မလွတစ်ထီက့" (သိုက်)။ စဉ်

ထနာကထ်ကကာတ
က် စဉ်

ထနာကထ်ကကာ
တင်း (ဥပစာ) တစစ်ုံတစခု်အတကွထ်ကကာင့် စိုးရမ်ိမှုပဖစလ်ာသည။် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထနာကထ်ကကာင်း
ခံ စဉ်

ထနာကထ်ကကာင်း
ပပန် စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ သတူစပ်ါး၏ထနာကက်လုိကထ်သာသ။ူ ၂၊ (ဥပစာ) တစစ်ုံတစဦ်း၏ တပည့်အပဖစခံ်ယသူ။ူ စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) ဆန့်ကျင်သည။် "သမူျားထပပာထရစကားကို နားမဝင်ပဲ ထနာကခုိ်င်းလားခထရ"။ စဉ်

(ဥပစာ) အသိုင်းအဝုိင်း ပတဝ်န်းကျင်။ စဉ်

အထနာကအ်ရပ်။ ထဒေသအန့ံှ။ ပစ္ိဆမထဒေသအရပ်။ "ထနာကခွ်င်ပစ္ိဆမ၊ ထဒေသစိုးထဆာင်၊ မင်းထခါင်းထရာင်လျင်" (အင်း)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ထနာကဆ်ကတ်ွဲ ကကိ စာအပ်ုအဆံုးတင်ွ ပဖည့်စကွထ်ေည့်သင်ွးထေားထသာ အခန်း။ appendix

ထနာကဆု်တ၁် ကကိ ထနာကသ်ိုအ့နညး်ငယထ်ရွ လ့ျားသည။် retreat

ထနာကဆု်တ၂် ကကိ relinquish

ကကဝိိ ထရှ သ့ိုတ့ိုးမညလုိ်လုိ၊ ထနာကသ်ိုဆု့်မညလုိ်လုိ။ မဝ့ံမရပဲဖစလ်ျက။်

ထနာကဆံ်ဆဲွ ကကိ worry

ထနာကဆံ်ထံုေး န ထနာကထ်စတ့င်ွ ထံုေးဖဲွ ထ့ေားထသာ ဆံထံုေး။ ထနာကတ်ွဲ ထံုေးဖဲွ ထ့ေားထသာ ဆံထံုေး။ dress hair

ထနာကဆံု်း န အားလံုးတို၏့ ထနာကပ်ဖစထ်သာ အချန်ိ။ the last/the end

ကကဝိိ အားလံုးတို၏့ ထနာကတ်င်ွပဖစလ်ျက။် the last/the end

နဝိ အားလံုးတို၏့ ထနာက၌်ပဖစထ်သာ။ the last/the end

န the last/the end

ထနာကထ်တာ်ပါ န bodyguard

ထနာကတ်နိ့ န ထနာကတ်စထ်နထ့န။့ one day

ထနာကတ်ိုင်ခွင် န west

ကကဝိိ ထပပာင်ထချာ်ထချာ်ရယစ်ရာပဖစထ်အာင်။ မခံချင်ထအာင်ထပပာဆုိပပုမူလျက။် nonsense

ထနာကတ်ိုး ကကိ ထနာကထ်ေပ်တိုးပွားလာသည။် addition

ထနာကတ်ွဲ န ရထေားတင်ွ အလျင်အဦး၏ ထနာကတ်င်ွပဖစထ်သာအတွဲ။ Tractor-trailer

ထနာကထ်ေင် န နားထဋာင်း၏ ထနာကပုိ်င်းဖကပ်ဖစထ်သာ။ earring

ထနာကထ်ေပ်၁ ကကဝိိ ထနာကတ်စဖ်န်။ ထနာကတ်စက်ကမ်ိ။ one more time

ထနာကထ်ေပ်၂ ကကိ ထနာကမှ်ထေပ်မံ၍ အင်အားပဖင့်တင်းသည။် one more time

ထနာကထု်ေတ် န ဦးထခါင်း၏ထနာကပုိ်င်း အနညး်ငယဖု်ထနထသာထနရာ။ occiput

ထနာကနိ့် န ညန်ွးထေားထသာထန၏့ ထနာကတ်စထ်န။့ tomorrow

န အနာဂတက်ိုရညည်န်ွးထပပာဆုိထသာစကား။ next

ထနာကထ်နာကမှ် ကကဝိိ ရညှလ်ျားစာွ လွန်ခ့ဲငပီးထသာ ကာလနှင့်ဆုိင်ထသာ။  ယင်းကာလ၌ ပဖစရ်ှိခ့ဲထသာ။ in future

ထနာကထ်နာင်၁ ကကဝိိ ထနာင်လာလတ္တ ံထ့သာ အနာဂတက်ာလ။ in future

ထနာကထ်နာင်၂ နဝိ in future

ထနာကပီ်း ကကိ ထကျာထပးသည။် ထကျာခုိင်းသည။် ထနာကခုိ်င်းသည။် turn back on

ထနာကထ်ပါ်၁ နဝိ ထနာကင်ပီးမှ ပဖစထွ်ေန်းထပါ်ထပါကလ်ာထသာ။ new

ထနာကထ်ပါ်၂ န ထနာကင်ပီးမှ ထပါ်ထပါကလ်ာထသာသ။ူ new

ထနာကပ်စ် ကကိ none

ထနာကပ်စလဲွ် ကကိ မိမိထဆာင်ရကွရ်န်တာဝန်ကို အပခားတစစ်ုံတစထ်ယာကအ်ားထပပာင်း၍ ထပးအပ်သည။်  မိမိကိုယစ်ားထဆာင်ရကွထ်စသည။် on behalf of

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) တစစ်ုံတစခု်ထသာအမှုကစိက္ို ဆကလ်ကထ်ဆာင်ရကွပ်ခင်း ကိုမပပုပဲ လကထ်လျာ့သည။် စဉ်

ထနာကဆု်တရ်ှိ့
တိုး

move backwards and 
forwards စဉ်

(ဥပစာ) င့ဲညာှစရာ အထကကာင်းတစစ်ုံတစခု်အတကွ ်စိုးရမ်ိထကကာင့်ကကသည။် ပူပင်ထသာကထရာကသ်ည။် ထနာကထ်ကကာင်းသထံယာ
ဇာဉ်တယွတ်ာသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထနာကဆံု်းပိတ်
၁ စဉ်

ထနာကဆံု်းပိတ်
၂ စဉ်

ထနာကဆံု်းပိတ်
၃ အားလံုးတိ့ု၏ ထနာက၌်ပဖစထ်သာအရာ။ "ထနာကဆံု်းပိတ၊် အတိန်န့်လွယ်" (ပံု)။ စဉ်

ကိုယရ်ထံတာ်။ သကထ်တာ်ထစာင့်။ "ထရထပမသခင် ဘရုင်မင်းပမတသ်ည ်နန်းပပင်သိ့ုထွေကထ်သာအခါ၌ လညး်ထကာင်း၊ တစပ်ခားအရပ်
သိ့ု ကကချထီတာ်မူချန်ိ၌လညး်ထကာင်း၊ ထနာကထ်တာ်က လကန်ကဒ်ေါး၊ လံှတိ့ုကိုစွဲကိုင်လျကထ်နာကက်ပါရထသာထကကာင့် ထနာကထ်တာ်
ပါဟ ုထခါ်ရထလသည်" (ဇာတိ)။ စဉ်

စဉ်

၁၊ အထနာကထ်နထပမထဒေသအပုိင်းအပခားတစခု်။ တစထ်လျာက။် ၂၊ အထနာကပ်ပညထ်ခါ်(ဘဂမင်္ဂါ ၁၂ နယ်) ထဒေသ။ စဉ်

ထနာကထ်တာက်
ထနာကထ်တာက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

ထနာကထ်နာက်
ကာလ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထနာင်လာလတ့္ံတထသာ အနာဂတက်ာလ၌ပဖစထ်သာ ။"ထနာကထ်နာင်အကကျွေန်လညး် သတနိန့်နီပါထတာ့မည။်" စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အဲ' သရအတကွ ်မဉ်းထစာင်းထနာကသ်ိ့ု ပစသ်ည။် (-ဲ)။ စဉ်

စဉ်



.

ထနာကပုိ်င်း န ဝတ္ု၊ ဇာတလ်မ်းစသညတ်ို၏့ ငပီးဆံုးခါနီးအပုိင်း။ the last/the end

ထနာကထ်ပါက၁် ကကိ ပခင်းလံုးခတရ်ာတင်ွ ပခင်းလံုးကိုထပခဖထနာင့်ပဖင့် အထေကသ်ိုပ့င့်၍  ခတသ်ည။် play cane ball

ထနာကထ်ပါက၂် ကကိ ထပခပဖင့် ထနာကထ်ကျာဖကသ်ို ့ကန်ထကျာကသ်ည။် play cane ball

ထနာကပိ်တ် န end

ထနာကပိ်တဆံု်း န ထနာကဆံု်းထရာကထ်သာအချန်ိ။ အားလံုးတို၏့ ထနာကအ်ကျဆံုးပဖစထ်သာ။ end

န none

ထနာကပ်ပင် န back

ထနာကပ်ပန် ကကဝိိ မျကနှ်ာကိုမလှည့်ပဲ ထနာကသ်ိုပ့ပန်လျက။် ထနာကခုိ်င်းလျက။် backwards

ထနာကဖီ် န အမ်ိ၊ ထကျာင်း၊ အထဆာကအ်ဦးတို၏့ထနာကတ်င်ွ ကပ်ထပမှာင်မီှတယွ၍် ထဆာကလု်ပ်ထေားထသာအထဆာင်ငယ။် water closest

ထနာကဖ်ယ် ကကိ မိမိထတွ လုိ့သညတ်ိုနှ့င့် လွတက်င်းထအာင် ဖယထွ်ေကသ်ည။် ထရာှင်ဖယသ်ည။် leave

ထနာကထ်ဖး န ၁၊ ကျင်ကကးီ။ မစင်။ ၂၊ အမ်ိ၊ ထကျာင်း၊ စသညတ်ို၏့ထနာကပ်ဖစထ်သာအရပ်။ latrine

န kitchen

ကကိ ကျင်ကကးီစန်ွသ့ည။် ထချးပါသည။် မစင်စန်ွသ့ည။် latrine

ထနာကထ်ဖးအမ်ိ န ကျင်ကကးီကျင်ငယစ်န်ွရ့ာအရပ်။ အမ်ိသာ။ latrine

နဝိ အတတိက်ာလနှင့် အနာဂတက်ာလတင်ွပဖစထ်ပါ်ထသာ။

န လူများထနာကက်လုိကပ်ါထသာ သ။ူ follower

မယားငယ၊် လင်ငယထ်ေားသည။် commit adultery

ထနာကမ်ယား န ပထေမ မယားမရှိငပီးထနာက ်ထနာ်ကထေပ်အမ်ိထထောင်ပပုထေားထသာမယား။ ထနာကမှ်ယထူသာမယား။ lesser wife

ထနာကမီှ် န ထနာကတ်င်ွ အမီှပါထသာထုိေင်စရာ။ ထကျာကန်ုးပဖင့်မီှရထသာအရာ။ back rest

ထနာကမီှ်ထေရံ န depend upon

ကကိ သမူျားနှင့်အတလုိူကမ်သာွးပဲ စတိလိ်မ်စတိထ်ကာကပ်ဖင့်ထနာကထ်ယာင်ခံ၍လုိကသ်ည။် shadow

ထနာကလုိ်က် န သမူျားထနာကက်လုိကပ်ါထသာအရာ။ shadow

န ထနာကက်ဝန်းရ၍ံ အတတူကလုိွကပ်ါလာသ။ူ follower

ထနာကလ်င် န ပထေမလင်မရှိငပီးထနာက ်ထနာကမှ်ယထူသာလင်။ paramour

ထနာကလ်မဲပစ် ကကိ hand over

န ထနာင်ခါလာလတ္တ ံထ့သာ သားထပမးအစဉ်အဆက။် descendant

န second marriage

ထနာင်

ထနာင်၁ န future

ထနာင်၂ န brother

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ အစန်ွဆံုးပဖစထ်သာအရာ။ ၂၊ အားလံုးတိ့ု၏ထနာကဆံု်းတင်ွ ပိတဆ့ုိ်ထေားထသာအရာ။ "တခံါးကိုအဂုမပိတ်ထက ့ထနာကပိ်တ်"။ စဉ်

စဉ်

ထနာကထ်ပပာ့
ခန်း

အမ်ိဦးခန်း၊ အလယခ်န်း (အထဲေခန်း) ၊ ထနာကထ်ပပာ့ခန်းဟ၍ူ သုံးခန်းတိ့ုတင်ွသုံးခုထပမာကပ်ဖစထ်သာ အခန်း။ (ရခုိင်အိမ်တိ့ု၌ 
အမ်ိမ, ကိုယတ်င်ွထပပာ့ခန်းဟ၍ူ သုံးပုိင်းခဲွပခားထေားသည။် ထနာကထ်ပပာ့ခန်းတင်ွ ထနာ်ထဖးအထဆာင်ထခါ် မီးဖုိထဆာင်ချထေားသည။်) 
"ထနာကထ်ပပာ့ခန်းမှာ၊ လူသာဝင်ထလှာက၊် ပပတင်းထပါကက်ို၊ လမားခုန်ထရာကက်" (မုိးပန်း)။ စဉ်

ထကျာကန်ုး။ ထကျာပပင်။ "တချကက်ကည့်ပါ။ ကကျွေန့်ခန္ဓာတင်ွ၊ ထကကာမှာထနာကပ်ပင်၊ တင်သားမလွတ၊် ကကမ်ိဒေဏရ်ာထလ၊ ဝိဇ္ဇာသတ်
လ့ုိ" (ထကာ်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထနာကထ်ဖး
ထဆာင်

အမ်ိစသညအ်ထဆာင်အဦးတင်ွ ချကပ်ပုတစ်ရာနှင့်စားထသာကရ်န်အတကွ ်ပပုလုပ်ထေားထသာအထဆာင်တစမ်ျို း။ မီးဖုိထချာင်။ 
(ချကပ်ပုတရ်န်အတကွ ်သးီပခားထဆာကလု်ပ်ထေားထသာ မီးစရံုးအမ်ိစသညလ်ညး်ရှိသည။်) စဉ်

ထနာကထ်ဖး
လား စဉ်

စဉ်

ထနာကပ်ဖစရ်ှိ့
ပဖစ်

reading the past and 
future စဉ်

ထနာကမ်တုံး
ဆဲွ၁ စဉ်

ထနာကမ်တုံး
ဆဲွ၂ (ဥပစာ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

(ဥပစာ) မီှခုိအားထေားစရာ။ အမီှပပုစရာ။ အားကိုးအားထေား။ အားကိုးရပ်တညရ်ာ။ စဉ်

ထနာကထ်ယာက်
ခံ စဉ်

စဉ်

ထနာကလုိ်ကထ်န
ာကပ်ါ စဉ်

စဉ်

မိမိထဆာင်ရကွရ်န်တာဝန်ကို အပခားတစစ်ုံတစထ်ယာကအ်ားထပပာင်း၍ ထပးအပ်သည။်  မိမိကိုယစ်ားထဆာင်ရကွထ်စသည။် ၂၊ မိမိ
တာဝန်ကို အကန်ုလဲွအပ်သည။် စဉ်

ထနာကသ်ား
ထနာင်လာ စဉ်

ထနာကအ်မ်ိထထေ
ာင် ပထေမအမ်ိထထောင်(လင်၊ မယား) မရှိငပီးထနာက ်ထနာကမှ်ယထူသာ လင်၊ မယား။ စဉ်

အနာဂတက်ာလ။ "ထနာကပု်ညထနာင်သသံာ၊ ဆံခမာမပပား၊ တနှူစပ်ါးသည၊် ပဖစပ်ငားရလုိပါဟု" (ငမိုသ့ကူကးီ)။ စဉ်

ညအီစက်ိုနှစထ်ယာကတ်င်ွ အစက်ိုအကကးီ။ "ထနာင်ညနှီစထ်ယာက၊် ကကီးပမင့်ရယွထ်ရာက၊် လလူားထပမာကထ်သာ်" (ရာမ)။ စဉ်



.

ထနာင်ကကးီသျှင် န brother

ထနာင်ခါ န ထနာင်လာလတ္တ ထံသာအခါ ကာလ။ future

ကကဝိိ in agreement

ထနာင်တ န repentance

ထနာင်တရ ကကိ ပပုခ့ဲမိဖူးသည့်အမှုအတကွ ်ထနာင်အခါစတိနှ်လံုးစိုးရမ်ိပခင်း ပဖစမိ်သည။် ပဖစပ်ျကမ်ှုကိုပမင်ထတွ ၍့ ဆင်ပခင်ဉာဏပွ်ားသည။် regret

ထနာင်ထတာ် န brother

ထနာင်တစခ်ျန်ိ န ၁၊ ထနာင်ပဖစလ်တ္တ ံထ့သာကာလ။ လာတ္တ ံထ့သာအခါ။ ၂၊ အနာဂတက်ာလကို ရညရ်ယွ၍် ထပပာထသာစကား။ future

ထနာင်တဖန် ကကဝိိ ထနာကတ်စက်ကမ်ိ။ ထေပ်မံ၍။ again

ထနာင်နိ့ န ယထနမှ့စ၍ သုံးရကထ်ပမာကပ်ဖစထ်သာ ထန။့ after three days

ထနာင်ထနာင် န none

ထနာင်နှစ် န ယခုနှစမှ်စ၍ သုံးနှစထ်ပမာကထ်သာနှစ။် after three years

ထနာင်ဘဝ န ထနာင်ပဖစလ်တ္တ ံထ့သာဘဝ။ future existence

ထနာင်မင်း၁ န spouse

ထနာင်မင်း၂ န brother

ထနာင်ရးီ န ထနာင်အခါတင်ွပဖစထ်ပါ်လာဆဲ၊  ပဖစထ်ပါ်လာလတ္တ ံထ့သာ အထရးကစိ။္ the future

ထနာင်ရင်း န brother

ထနာင်လ န ယခုလမှစ၍ သုံးလထပမာကထ်သာလ။ after three months

န ထနာင်လာလတ္တ ံထ့သာ သားစဉ်ထပမးဆက။် descendant

ထနာင့် ကကိ worry

ထနာင့်တချီ ကကိ ထကကာင့်ကကစိုးရမ်ိမှုပဖစသ်ည။် လုိအင်ဆန္ဒမပပည့်ဝပခင်းထကကာင့်  စတိထိ်ေခုိကနွ်မ်းလျသည။် worry

ထနာင့်တထဆွး ကကိ စတိနှ်လံုးဆင်းရပဲင်ပန်း နွမ်းရသိည။် worry

ကကိ ၁၊ ထေပ်ပပန်တလဲလဲ တိုကတ်န်ွးထတာင်းဆုိသည။် မရမထန ထတာင်းဆုိသည။် ၂၊ စတိမ်ချမ်းမသာ ကသကိထအာက ်ပဖစသ်ည။် demand

ထနာင့်တပူံတံ ကကဝိိ အသကံျယထ်လာင်စာွ မထကျမနပ် ထပပာဆုိဟစထ်ကကးလျက။် loud

ထနာင့်ထနာင့်ပူး ကကိ clasp together

ထနာင့်ထနာင့်ငမဲ ကကိ အငမဲတထစ  ရင်းနီှးစာွ ဆကဆံ်သည။် be familiar

နဝိ ရုတတ်ရကမ်ထမျှာ်လင့်ထသာ အာရံုခံစားမှုထကကာင့် တစက်ိုယလံု်း ထခကျွေးပပန်ငပီး ပူသာွးထသာ။ feel hot all over

နဝိ လွန်ကစဲာွ ပူထသာ အထငွအ့ရှိန်ကို ထိေထတွ ခံ့စားရထသာ။ hot

ထနာင်း ကကဝိိ firm

ထနာင်းထနာင်း၁ ကကဝိိ beautiful voice

ထနာင်းထနာင်း၂ ကကဝိိ firm

မိမိ၏အစက်ိုအကကးီ (ထမာင်ကကးီ) ကိုချစစ်နုိးပဖင့်ထခါ်ထသာစကား။ စဉ်

စဉ်

ထနာင်ခါလာ
ထနာင်ခါစျးီ မျကထ်မှာကက်ာလ ထပပလညထ်အာင်မလုပ်ပဲ ထနာင်အထကကာင်းအားထလျာ်စာွ (ပဖစထ်ပါ်လာသမျှကိုတာဝန်ယသူည့် အထနပဖင့်)။ စဉ်

ပပုသင့်သညက်ိုမပပုမိ၊ မပပုသင့်သညက်ိုပပုမိသည့်အတကွ ်ထကကာင့် ထနာင်အခါစိုးရမ်ိပူပန်ပခင်း။ "ထနာင်တတဖန်၊ ပူပန်မရ၊ ခမီပါ
ထသျှကို၊ အားပါးကျထရ" (ရုိး)။ စဉ်

စဉ်

အစက်ို, ယဉ်ယဉ်ထကျးထကျး ထခါ်ဆုိထသာအသုံးအနှုန်း။ "ထစာမာလာနှင့် သက္ကရာဇ် ၇၆၃ ခုတင်ွ ထနာင်ထတာ်၏ထီေးနန်းကို 
အပ်ုစိုးထတာ်မူထလ၏" (ဓညသစ်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကကးနင်း (ထကကးထမာင်း) ကိုတးီခတ၍် ပမညထ်သာအသ။ံ စဉ်

စဉ်

စဉ်

မိမိ၏ အမ်ိထထောင်ဖကထ်ယာကျ်ား။ ခင်ပွန်း။ လင်။ "မိမိကိုယခ်ျညး်၊ တစက်ိုယတ်ညး်လျင်၊ ထနာင်မင်းပျို ကို၊ ဆုိငုိတ, လ့ုိ" (ထော
နု)။ စဉ်

မိမိထေကက်ကးီထသာသစူမ်ိးကိုထယာကျ်ားချင်း 'ထနာင်မင်း' ဟ ုထလးထလးစားစားထခါ်ဆုိထသာစကား။ စဉ်

စဉ်

၁၊ တစမိ်တညး်၊ တစဖ်တညး်မှ ထပါကဖွ်ားလာထသာ အစက်ိုရင်း။ ၂၊ ခင်မင်ရင်းနီှးသ။ူ "အထဖါ်မိတခ်ျင်း၊ ဆီွထနာင်ရင်း" (ကျးီ
တက်)။ စဉ်

စဉ်

ထနာင်လာထနာင်
သား စဉ်

(တစစ်ုံတစခု်သိ့ုသာွး၍ မလာပဲကကာထနသည့်အတကွထ်ကကာင့် ) စိုးရမ်ိပူပန်ပခင်းပဖစသ်ည။် "တခါမလာ၊ ကကာလီသညထ်ကကာင့်၊ 
နှလံုးထနာင့်၏" (ထွေန်းတိ)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

ထနာင့်တထူနာင့်
တာ စဉ်

စဉ်

ထိေကပ်ထစသည။် (လကနှ်စဘ်ကက်ို ရှိခုိးသကဲ့သိ့ု ထနာင့်ထနာင့် ပူးကပ်ထစသည။်) စဉ်

စဉ်

ထနာင့်ပူထနာင့်
တူ စဉ်

ထနာင့်ဟန်ိး
ဟန်ိး စဉ်

ခုိင်ငမဲစာွ။ ခုိင်ခုိင်မာမာ။ ထတာင့်တင်းကကံ့ခုိင်စာွ။ ယမ်ိးယိုင်မှုမရှိပဲ။ (တိုင်ကို ထနာင်းထအာင်စိုက။် ကကို းနန့်ထနာင်းထအာင်ချည်) 
"ချပ်တန်းဆာကို၊ ခုိင်မာထအာင်၊ ထတာင့်ထတာင့်ဝတလ့ုိ်") (ထဒွေး)။ စဉ်

၁၊ သာယာချို ပမထသာအသပံဖင့်။ ၂၊ အလုိသိ့ုလုိကထ်လျာထသာအားပဖင့်။ "မထူေးပပန်ထသာ်၊ ထေပ်မံထလာင်း၍၊ ထနာင်းထနာင်းသပံမ၊ 
အာလုပ်ဟလျက်" (ထကာ်)။ ၃၊ နားခံသာထအာင် သာယာညင်သာစွာ။ "မညး်ရှီဆရာ၊ မညရ်တင်ွဆုိ၊ ထုိေပုဂ္ိုဂ လ်က၊ သထွံေကထ်နာ
င်းထနာင်း၊ ဆုိတုံထသျှာင်းထသာ်" (ထွေန်းတိ)။ စဉ်

မထရွ့မထလျာရထအာင်ခုိင်ငမဲစာွလကပ်ဖင့် (ထနာင်းထနာင်း) ဆုတက်ိုကလ်ျက။် "မက္ကလာထယ ရုိင်ရုိင၊် ကကမ်ိသားဒုေတက်ို၊ ထနာင်းထနာ
င်းကိုင်" (ထတး)။ စဉ်
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ထနာင်းထနာင်း၃ ကကိ firm

ကကဝိိ firm

ကကဝိိ firm

နဝိ ၁၊ မလဲွမထသပွဖစထ်သာ။ မုချဧကန်ပဖစထ်သာ။ ၂၊ ထစစ့ပ်ကျနထသာ။ exactly

ကကိ firm

နတ်

နတ် န god/deity

နတက် ကကိ none

နတက်နားအပ် ကကိ မဏ္ဍပ်ထဆာကလု်ပ်၍ နတပူ်ထဇာ် ကျင်းပသည။်

နတထ်ကာင်း၁ န gay

နတထ်ကာင်း၂ န god/deity

နတထ်ကာင်းမ န နတမ်ျားပူးဝင် ကခုန် ထဟာထပပာတတထ်သာ မိန်းမ။ နတက်ထတာ်မ။ spirit medium

နတက်ပ် ကကိ နတက်ချစခ်င် သနား၍ ထစာင့်ထရာှကသ်ည။်

နတက်ိုးကယွ် ကကိ

နတက်ကးီ ကကိ spirit power

နတက်ကည့် ကကိ စန်ုး၊ နတ၊် တထစ္ဆ၊ အထမှာင့်ပထယာဂစသညတ်ိုရ့ှိမရှိ အထကကာင်းတိုက့ို နတက်ထတာ်မထံေ ထမးပမန်းသည။် séance

နတက်ကမ်း န devil

နတခ်ျစ် ကကိ နတက်ချစခ်င် သနား၍ ထစာင့်ထရာှကသ်ည။်

နတပ်ခည် န spirit yarn

နတပ်ခညစ်ပ်ွ ကကိ spirit charm

နတပ်ခင်း န spirit song

နတစ်င် ကကိ နတထ်နရန်ရညရ်ယွ၍် ထဆာကထ်ေားထသာ ဗိမာန်။ နတက်န်ွး။ shrine

နတစ်မ်ိး န ထသပခင်းဆုိးပဖင့် ထသ၍ ပဖစသ်ာွးထသာ နာနာယာဝ။ violaent death

နတဆုိ်း န မထကာင်းထသာနတ။် devil

န none

နတထ်တာ်လ န

နတတ်င် ကကိ make offerings to a nat

နတတ်န်ု ကကိ be possessed by a nat

နတထ်န န make offerings to a nat

မထရွ့မထလျာထအာင် ခုိင်ငမဲစာွလင်ပဖင့် (ထနာင်းထနာင်း) ဆုတ၍်ကိုင်ထေားသည။် စဉ်

ထနာင်းထနာင်း
နင်းနင်း

မထရွ့မထလျာရထအာင်ခုိင်ငမဲစာွလကပ်ဖင့် (ထနာင်းထနာင်း) ဆုတက်ိုကလ်ျက။် "မက္ကလာထယ ရုိင်ရုိင၊် ကကမ်ိသားဒုေတက်ို၊ ထနာင်းထနာ
င်းကိုင်" (ထတး)။ ၂၊ မလှုပ်မထရွ။့ စဉ်

ထနာင်းထနာင်း
မာမာ၁

၁၊ ထတာင့်တင်းကကံ့ခုိင်စာွ။ အခုိင်အမာ။ ၂၊ ထသချာကျနစာွ။ အမှန်မုချအားပဖင့်။ "မလုိကနုိ်င်ထအာင်၊ ဇာပုိင်ခကလ်ညး်၊ မပျက်
ထကာင်းဟ၊ု ထနာင်းထနာင်းမာမာ၊ ဆုိထလပါထက" (ထဒွေး)။ စဉ်

ထနာင်းထနာင်း
မာမာ၂ စဉ်

ထနာင်းထနာင်း
မာမာ၃

ထချာင်ပခင်းထလျာ့ပခင်းမရှိ။ ထတာင့်တင်းမာထကျာ ခုိင်ငမဲသည။် တင်းကျပ်ခုိင်ငမဲသည။် "သားသမီးတကိို ထနာင်းထနာင်းမာမာ 
စညး်ကမ်းနန့် ကပ်ွကရဲဖ့ုိ"။ စဉ်

လူအချို တ့ိ့ုကိုးကယွက်ကထသာ စတမုဟာရာဇ်စထသာ ဘုံပခားသားတစမ်ျို း။ (ဥပပတ္ိတနတ၊် သမ္မ တ္ိတနတ၊် ဝိသဒုေ္ိဓနတ ်သုံးမျို းတိ့ုတင်ွ 
ဥပပတ္ိတနတမ်ျို းပဖစသ်ည။်) "အထကကာင်းထေင်ရာှး၊ နတအ်များတင်ွ၊ လက္ခဏာနှင့်ပပည့်စုံထသာ သတိုးသမီး၏" (ပါရာ)။ "ငါးပါး
ကကာပန်း၊ ထူေးဆန်းချန်ိခွင်၊ နတလ်ျှင်ကိုယဟ်န်၊ သဏာ္န်ရုပ်ထလျာ" (ဆယ့်နှစ်)။ စဉ်

နတပဲွ်သဘင် ကျင်းပသည။် (ရခုိင်မင်းလကထ်ေကက် မုိးဦး၊ မုိးထနှာင်း စသညတ်ိ့ုတင်ွ နတက်ထတာ်ထခါ် နတထ်ကာင်းမ ၃၀ မှ ၄၀ 
ထကျာ်ထိေပါဝင်၍ ဗလလိနတစ်ာထကကျွေးပခင်း၊ ရာွသျှင်၊ များကို ပူထဇာ်ပဲွသဘင် ကျင်းပပခင်း စသညက်ိုပပုလုပ်ထလ့ရှိကကသည။်) စဉ်

make a devotional 
offering စဉ်

ထယာကျ်ားဇာတပိဖစလ်ျက ်မိန်းမ၏ စတိထ်ေားအမူအရာ၊ အထလ့အကျင့်စွဲဝင်ထနသ။ူ မိန်းမလျာ။ (ထယာကျ်ားနတက်ထတာ်ကို
လညး် 'နတထ်ကာင်း' ဟထုခါ်သည။်) "နတထ်ကာင်း- နတထ်ကာင်း။ စျးီမှာထရာင်း၊ ထရာင်းလ့ုိမစန်ွ၊ အမ်ိကိုပပန်" (ဓထလ့)။ စဉ်

ထကာင်းထသာနတ။် "သထူတာ်ထကာင်းကို နတထ်ကာင်းထစာင်မ၊ ချမ်းသာရ" (ပံု)။ စဉ်

စဉ်

guardian spirit take 
care စဉ်

နတက်ို ပူထဇာ်ပ, သသည။်
make a devotional 
offering စဉ်

၁၊ (တစက်ကျွေန်းလံုးကို) နတ၏်ကသဇာအာဏာပဖင့် လွမ်းမုိးသည။်"နတက်ကးီသခင်၊ ရာထမာင်သျှင်မ၊ တကကျွေန်းလံုးကို၊ ပုိင်စိုးရထရ" 
(နတပ်ခင်း)။ ၂၊ နတက်ကမ်းသည။် (ယခင်က ရာထမာင်ကကျွေန်းသျှင်မသည ်မိမိပုိင်နကအ်တင်ွးတင်ွ ထပါင်းနီထပါင်းထသာသ၊ူ ပန်းစမ်ိး
အနီပန်ထသာသ ူတိ့ုကို ထလှပဖင့်သာွးသညပ်မင်ထသာ် အသကက်ို ထသထအာင်ပပုလုပ်တတသ်ညဟ်၏ူ)။ စဉ်

စဉ်

ကကမ်းထသာနတ။် "ပတက်ကမ်းကို နတက်ကမ်းမနုိင်" (ပံု)။ စဉ်

guardian spirit take 
care စဉ်

အက္ခရာစဉ်

နတတ်ိ့ုကိုပူထဇာ် ပ, သထသာပဲွတင်ွ ပါဝင်ထသာ ချညမ်ျှင်။ စဉ်

ရုိးရာအလုိက ်နတတ်ိ့ုကို ပူထဇာ်ပ, သငပီး သကဆုိ်င်ရာ မိသားစတုိ့ုက လိပ်ပပာချုပ်ထခါ် ချညမ်ျှင်ကကို းကို လူကကးီအား 
လကထ်ကာကဝ်တတ်င်ွ၊ ခထလးအားလညပ်င်းတင်ွ စပ်ွချညက်ကသည။် စဉ်

နတက်ထတာ်တိ့ု ဖ့ဲွဆုိထသာနတနှ်င့်ဆုိင်ထသာ သခီျင်း။ "ဘရုားကျထတာင်းမွန်၊ ကိုးလံုးရထံက၊ ထတာင်မွန်စမ်ိးထစာင်း၊ ထတာင်
နှာ,ထမာင်းထက၊ ဥထဒေါင်းကကို းကကာ သာလိကာ၊ တမာထဖါင်ကား၊ ကျးီကလုားနှင့်၊ သရကပ်င်စိုက၊် ကံ့ထကာ်ပင်ပမင့်၊ ကကးီဆင့်
ထတာင်ထလ၊ ရာထမာင်မမှာ၊ ခကခ်ျင်းယကှထ်တ' (ရာထမာင်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

နတ္ိတသာရ
ဓမ္မသတက်ျမ်း ပရန်ိထခတ ်ငနှလံုးမင်းလကထ်ေက ်အသုံးပပုခ့ဲထသာ (ဓမ္မသတ်) ကျမ်း။ စဉ်

ပမန်မာတစဆ်ယ့်နှစလ်တင်ွ ကိုးလထပမာကထ်သာ လ၏အမည။် "သဇင်ပျံ့သင်း၊ မယင်ွးနတထ်တာ်၊ ပပာသိုထသာ်မူ၊ မထလျာ်ပျကစ်းီ" 
(ပါရာ)။ "နတထ်တာ်မှန်လှ၊ ဟသမင်္ဂာတာရာ၊ မဟာပိန္န၊ဲ ဆဲွရထေားငင်၊ ဂမုန်းအင်နှင့်" (ပါရာ)။

9th month of Burmese 
year စဉ်

နတအ်ား မုန့်ပဲစထသာ အစားအစာ၊ အဝတအ်ထေည၊် ပန်းမန်စသည ်တိ့ုပဖင့် ပူထဇာ်ပ, သသည။် စဉ်

(နတပူ်းဝင်သကဲ့သိ့ု) ခန္ဓာတစက်ိုယလံု်း တန်ုသည။် စဉ်

(ထဗဒေင်) မညသ်ည့်နက္ခတ ်တစက်ိုယလံု်းတန်ုသည။် စဉ်



.

နတထ်န န shrine for  a “nat”

နတန်န်း န နတထ်နရန်ရည၍် ထဆာကလု်ပ်ထေားထသာ နတစ်င်။ shrine

နတန်ှိုးလ န

နတပီ်းကကကဥ် န discarded property

နတပူ်း ကကိ နတက် လူကိုယတ်င်ွ ဝင်ထရာက ်ပူးကပ်သည။် be possessed by a nat

နတထ်ပါက် ကကိ လူ၏ခန္ဓာ ကိုယတ်င်ွ ဝင်ထရာက ်ပူးကပ်သည။် be possessed by a nat

နတပ်န် ကကိ check

နတပ်န်တယား န none

န none

န none

နတပ်ျက် န မထကာင်းထသာနတ။် devil

နတပ်ပည် န ထေကထ်ကာင်းကင် တင်ွတညရ်ှိထသာနတတ်ို၏့ ထနရာဘုံဌာန။ abode of celestial

နတပ်ပင်းခတ၁် ကကဝိိ be in a flurry

နတပ်ပင်းခတ၂် န flurry

ကကဝိိ Nat festival

န flurry

နတပဲွ် န Nat festival

နတမ်ထနာ် န none

နတမိ်န်းထမ န ပျို ပျစနု်နယထ်သာ နတက်ညာပျို ။ fairy

နတထ်မျှာ် ကကိ နတမ်ျားက မထတွ မ့ပမင်ရထအာင် ခဏအားပဖင့် ကယွဝှ်ကထ်ေားသည။်

နတရ်ကာ န none

နတယ်ဉ်သင့် ကကိ နတပူ်းကပ်ဝင် ထရာကရ်န် လွယက်သူည။် be possessed by a nat

နတရ်ကီန် န spirit’s well

နတရ်တီင်ွး န အလုိအထလျာကပ်ဖစထ်နထသာ ထပမတင်ွး။ spirit’s well

နတရ်ာွစံ ကကိ die

နတရ်င်ှ န none

နတရ်င်ှကကျွေးီ၁ ကကိ နတသ်ကံိုဟစ၍် သဆုိီသည။် song

နတရ်င်ှကကျွေးီ၂ ကကဝိိ အသကံန်ုကျယထ်လာင်စာွ ဟစထ်အာ်လျက။် loud

(ထဗဒေင်) မညသ်ည့်နက္ခတတ်င်ွ မညသ်ည့်အရပ်မျကနှ်ာ၌ နတထ်နသညက်ို ပပဆုိပခင်း။ "မာဇကသည ်သရဝဏန်က္ခတ ်တိုင်ရံု
ကား၊ အထရှ့နှင့်ထပမာက ်နတက်ကးီထန၏" (ပါရာ)။ စဉ်

စဉ်

နတထ်တာ်လ။ "မန္ာတမ်င်းတိ့ု၊ ထပျာ်ခင်းဌာန၊ နတန်ှိုးလ၏" (ဆယ့်နှစ်)။
9th month of Burmese 
year စဉ်

(ဥပစာ) ၁၊ (အထနှာင့်အယကှအ်ခကအ်ခဲမရှိ) အလွယတ်ကရူထသာ ပစည္း်ဥစာ္။ ၂၊ အရင်ှမရှိ စန့်ွပစထ်ေားထသာ (ပ့ံသက ူရ
ထသာ) ပစည္း်ဝတ္တ ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ ထရာဂါထဝဒေနာ စွဲကပ်ထနထသာ လူ၏ ခန္ဓာကိုယ၌် တစစ်ုံတစခု်ထသာ အစွဲပထယာဂရှိမရှိ မိမိခန္ဓာကိုယ၌် တစစ်ုံတစခု်ထသာအစွဲ 
ပထယာဂရှိမရှိ မိမိခန္ဓာကိုယတ်င်ွ ပူးကပ်ဝင်ထရာကထ်နထသာ နတအ်ား ပန်ကကားသထိစသည။် ၂၊ ထမးစးီစစသ်ည။် စဉ်

နတက်ပဲွတိ့ုတင်ွ တးီခတရ်ထသာ အလျားရညှရ်ညှ ်စညတ်စမ်ျို း။ (အလျားနှစထ်တာင်၊ တစထွ်ောခန့် အဝထတာင် ဆုတခ်န့် တစထ်ပဖာ
င့်တညး်ပဖစသ်ည။် ဆိတထ်ရပဖင့်ကကက၍် အဝတပ်ဖူတင်ွ အနီစင်းအနားကပ်ွ၍။ ဗူးပွင့်ငယထ်ဖါ်ထသာ သိုင်းကကို း ပဖင့်လွယလ်ျက ်
တးီခတရ်သည။် စညမ်ျို း ၂၅ ပါးတင်ွ တစပ်ါးအပါအဝင်ပဖစသ်ည။် (နတပ်န်းတျား၊ ပန်းတျင်း၊ ပန်းတျားလညး် ဟ၏ူ။) စဉ်

နတပ်န်းတ
ယားပခင်း

နတပ်န်းဂျားပခင်း  နတက်, ရာတင်ွ ပန်းတျားတးီ ရာ၌ တးီကကွ၊် တးီဟန်၊ ကဟန်၊ သဆုိီဟန် အစအီရင်။ "သျှစရ်ပ်နတတ်င်ွ၊ 
ထပမာကဦ်းသျှင်၊ တိုင်းခွင်လှည့်ပတ၊် ကကလာလတထ်လ--။ ကကလတင်ပီးခါ၊ ငမိုဓ့ညာ၊ ထစာင့်ပါ တုံလတ၊် ငမိုထ့စာင့်နတထ်လ--" 
(နတဖ့ဲွ်)။ စဉ်

နတပ်န်းတ
ယားသံ

နတပ်န်းတျားတးီရာ၌ သဆုိီရထသာ ထတးသ။ံ "စကကာထလးကကျွေန်း၊ ကကျွေန်းဇမ္ူ၊ ထပပာင်ထပပာင်ထွေန်းထလ---။ ထလးကကျွေန်းသခင်၊ စ
ကကာသျှင်၊ ဘရုင်နတက်ကးီ၊ ထလးကကျွေန်းတညထ်က၊ ထလးပပညထဲ်ေမှာ၊ မ,လ့ုိပီးထလ" (နတသ်ံ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) ၁၊ အငငိမ်မထနပဲ လှုပ်ရာှးပျာယာခတလ်ျက။် ၂၊ ထမျာကက်ဲ့သိ့ု မငငိမ်မသက ်ဟိုဆဲွသညဆဲွ် ထဆာ့လွန်းသညပ်ဖစလ်ျက။် စဉ်

(ဥပစာ) ၁၊ ယင်းကဲ့သိ့ုပျာယာခတသ်။ူ ၂၊ ထဆာ့လွန်းသ။ူ စဉ်

နတပ်ပင်း
သတ၁် (ဥပစာ) ၁၊ အငငိမ်မထနပဲ လှုပ်ရာှးပျာယာခတလ်ျက။် ၂၊ ထမျာကက်ဲ့သိ့ု မငငိမ်မသက ်ဟိုဆဲွသညဆဲွ် ထဆာ့လွန်းသညပ်ဖစလ်ျက။် စဉ်

နတပ်ပင်း
သတ၂် (ဥပစာ) ၁၊ ယင်းကဲ့သိ့ုပျာယာခတသ်။ူ ၂၊ ထဆာ့လွန်းသ။ူ စဉ်

နတတ်ိ့ုကိုပူထဇာ်ပသရန် ကျင်းပထသာအခမ်းအနား။ "နတပဲွ်သဘင်၊ ဆင်ယင်ကျင်းပ၊ ပူထဇာ်ကကရာ၊ မုိးဦးခါလျင်" (ထွေန်းတိ)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

၁၊ ဘမု္မထဒေဝ နတမ်င်းကကးီ၏ သမီးထတာ်အငယဆံု်းအမည။် (ထဒွေးမယထ်နာ်၊ မထနာ်ဟရ၊ီ ထငွထတာင်သလူညး်ဟ၏ူ)။ "အာကာနတ်
မထတာ်၊ သရူာသကိကား၊ ပမာလားလ့ုိ၊ နုထွေားဆင်းရုပ်ဝါတညး်" (ငမိုသ့ကူကးီ)။ ၂၊ နတမိ်ထမတမျှလှပတင့်တယသ်ကူို တင်စား၍ 
ထပပာထသာစကား။ စဉ်

စဉ်

be rendered invisible 
by “nat” စဉ်

အမ်ိထဆာကမ်ည့်သစ၊် ဝါးစသညတ်ိ့ုတင်ွ မထကာင်းဆုိးဝါး ပါတတသ်ည့်အတကွထ်ကကာင့်၊ ယင်းတိ့ုကိုထပပထပျာကထ်စပခင်း၍ငှာ 
ဂါထောမန္တရားစသညတ်ိ့ုပဖင့် အစအီရင်။ "သစပံု်အလယတ်င်ွ သင်းပဖူးခင်း၍ အန်ုးငှကထ်ပျာ်အစုံအလင်ပဖင့် မျကနှ်ာသိ့ုဆန်းပန်း
ကကက်ာ၊ ထလးထခါကထ်စထ့အာင် နတရ်ကာပပုရာသည်" (ဗိသကုာ)။ စဉ်

စဉ်

အလုိအထလျာကက်န် ကဲ့သိ့ုပဖစထ်နထသာ ထပမတင်ွး။ (ယင်းကန်တင်ွအငမဲတမ်းထရပပည့်လျှထံနသည ်ဟ၏ူ)။ စဉ်

စဉ်

ဘရုင်မင်းနှင့် မိဖုရားစသညတ်ိ့ု ဘဝတစပ်ါးသိ့ု ထပပာင်းသာွးသည။် "ပပည့်သျှင်မင်းထီေးကား---- သက္ကရာဇ် ၇၅၁- ခုတင်ွ 
နတရ်ာွစထံတာ်မူထလသတညး်" (ဓညထရး)။ စဉ်

(ဥပစာ) ထမျာကက်ဲ့သိ့ု မငငိမ်မသက ်ဟိုဆဲွသညက်ိုင်စသညပ်ဖင့် အလွန်ထဆာ့လွန်းထသာသကူို တင်စား၍ ထခါ်ဆုိထသာ စကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

နတရ်င်ှချို း န none

နတသ်ျှင်သတ် န none

ကကိ Give chance

န chance

နတလ်မ်း န ဘရုားထကျာင်းကန်စသညဟ်ိုတို ့သာွးလာရန် ထဖါကထ်ေားထသာလမ်း။ road

နတဝ်င် ကကိ be possessed by a nat

နတဝ်င်မ န နတမ်ျားပူးဝင် ကခုန် ထဟာထပပာတတထ်သာ မိန်းမ။ နတက်ထတာ်မ။ spiritmedium

နတဝှ်က် ကကိ နတမ်ျားက မထတွ မ့ပမင်ရထအာင် ခဏအားပဖင့် ကယွဝှ်ကထ်ေားသည။်

နတသ်မီး န နတမိ်န်းမ။ fairy

န အဝါအရစအ်မဲအရစမ်ျားပဖင့် ထရာထနှာကျားထနသာ ထခမတစမ်ျို း။ ငန်းထတာ်ကျားထခမ။ banded krait

န ထဆာင်းဝင်စအခါ လယက်င်ွး၌ထတွ ပ့မင်ရထသာ ပဖူဖူထဖွးထဖွး တန်းထနသာ အမျှင်များ။ none

နတသ်ား၁ န god

နတသ်ား၂ န fatherless child

နတသ်ား၃ န insect

နတသ်ကက်ကီ ကကိ နတ၏်သကတ်မ်းကန်ုဆံုးသည။် die

နတသ်င်းခတ် န ထဝှးထစတ့စလံု်းတညး်ရှိသ။ူ ထဝျးထစတ့စလံု်းတညး်သာရှိပခင်း။ နတက်ပ်ွ။ geld

နတသ်တ် န none

န dry tree

နတသ်င်ွ ကကိ look like

နတအ်မ်ိ န နတထ်နရန်ရညရ်ယွ၍် ထဆာကထ်ေားထသာ ဗိမာန်။ နတက်န်ွး။ shrine

နတ္ိ ကကိ nothing

နုပ်

နပ် ကကိ be shrewd

နပ်ကျဝီမ်းဝ၁ ကကဝိိ မိမိလုပ်ကိုင်ထဆာကရ်ကွ၍် ရထသာ ဝင်ထငွမှာ မိမိစားထသာကထ်နထုိေင်စရတိအ်တကွ ်ကာမိရံုမျှ။ မပုိမလျှရံှိလျက။် be sufficient

နတက်ျဝီမ်းဝ၂ ကကဝိိ တစထ်နလု့ပ်အားခထငွ တစထ်နတ့ာ ကာမိရံုမျှ။

နပ်စာစား ကကိ တစန်ပ်စာစားထသာကရ်န်အတကွက်ို တစန်ပ်စာအတကွ ်ရာှထဖွ၍စားထသာကရ်သည။်

နပ်နီနပ်နပ် ကကိ ၁၊ မထထောကမ်ထေားရုိင်းပျသည။် ပကစ်ကသ်ည။် ၂၊ ဆင်ပခင်စဉ်းစားမရှိ မသပ်မရပ် ပပုလွယသ်ည။် rude

နပ်တထကျာ်စား ကကိ ထေမင်းကိုနတမှ်န်ထအာင်မစားရထတာ့ပဲ အကကမ်ိထကျာ်၍ အကကားကကားသာ စားရသည။် none

နဝိ shrewd

နပ်နပ်စားစား နဝိ shrewd

(ဥပစာ) ၁၊ (ဥပစာ) ထမျာကက်ဲ့သိ့ု မငငိမ်မသက ်ဟိုဆဲွသညက်ိုင်စသညပ်ဖင့် အလွန်ထဆာ့လွန်းထသာသကူို တင်စား၍ ထခါ်ဆုိ
ထသာ စကားလံုး။၂၊ မထကာင်းသပဖင့်ကျန်ိဆဲထသာစကား။ စဉ်

(ဥပစာ) ၁၊ (ဥပစာ) ထမျာကက်ဲ့သိ့ု မငငိမ်မသက ်ဟိုဆဲွသညက်ိုင်စသညပ်ဖင့် အလွန်ထဆာ့လွန်းထသာသကူို တင်စား၍ ထခါ်ဆုိ
ထသာ စကားလံုး။၂၊ မထကာင်းသပဖင့်ကျန်ိဆဲထသာစကား။ စဉ်

နတရ်မကမီ်း
ထကျာင်း၁ (ဥပစာ) အာဏာကန်ုအခွင့်အထရးထပးထေားသည။် စဉ်

နတရ်မတမီ်း
ထကျာင်း၂ (ဥပစာ) အာဏာကန်ု အခွင့်အထရးထပးထေားသည၏်အပဖစ။် စဉ်

စဉ်

နတက် လူကိုယတ်င်ွ ဝင်ထရာက ်ပူးကပ်သည။်။ "ဣန္ဒမာယနုတမ်တင်ွ ဖွားပမင်ထသာအထကကာင်းကို နတတ်ိ့ုဝင်ပူး၍ထပပာဆုိကကသပဖ
င့် "မာရယု" ဟထူသာ အမည်ကိုမှည့်ထလ၏" (ဓညသစ်)။ စဉ်

စဉ်

be rendered invisible 
by “nat” စဉ်

စဉ်

နတသ်မီး
ခါးကကို း စဉ်

နတသ်မီးဆံ
မျှင် စဉ်

နတထ်ယာကျ်ား။ 'ထသာဏခတ္ိတနတသ်ားသည ်မပယရ်ာှး ထသာအားပဖင့် ဝန်ခံထလ၏" (ဓညသစ်)။ စဉ်

(ဥပစာ) အဖကို လကဆု်ပ်လကက်ိုင်မပပနုိင်ပဲ ဖမ့ဲရထသာ သားသမီး။လင်မရှိပဲရထသာ သားသမီးကိုထခါ်ထသာစကား။ စဉ်

ဂူထေပါဏထခါ် စစီပီမညတ်တထ်သာ နွားထချးပုိး၏ (အမ်ိထဲေမှ) ပဖူပဖူထဖွးထဖွး ထဖွးနုထထွေးထထွေးမရင့်ထသးထသာ (နွားထချး) 
ပုိးထကာင်ငယ။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အပင်မလဲမငပိုပဲ အလုိလုိထထောင်လျက ်ထသထနထသာသစပ်င်။ "ကိုကး်ထပခာကတ်စပ်ခမ်းထသ၊ ပင်ထသနတသ်တ၊် ခံွပတထ်ရဝင်" 
(ဗိသကုာ)။ စဉ်

နတသ်တ်
ထအာ်လဲ

ထလတိုက၍်ပဖစထ်စ၊ အပခားသဘာဝအထကကာင်းတရပ်ရပ် ထကကာင့်ပဖစထ်စ၊ လဲငပို(သိ့ုမဟတု်) ပကတ ိထထောင်လျက ်ထသွ့ထပခာကထ်န
ထသာ သစပ်င်။ "နတသ်တထ်အာ်လဲ၊ ငပိုကွဲသစပ်င်၊ ထပခာကထ်သွ့ကျင်၏" (ဗိသကုာ)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

နတတ်ိ့ု၏ သင်ွပပင်အမူအရာနှင့် ဆင်တသူည။် "အလှနတသ်င်ွ၊ ရာသကက်ကင်သည။် ယင်းတင်ွးဖွားပမင်ကက၏" (ငမိုသ့ကူကးီ)။ စဉ်

စဉ်

မရှိ။ မပဖစ။် "ကရုာ နတ္ိ၊ ထဆးမရှိတညး်" (ပါ)။ စဉ်

၁၊ ပါးသည။် တတသ်လိိမ္မာသည။် ၂၊ အပူဓါတထ်င့ွထကကာင့် ထေမင်း၊ ဟင်းစသညက်ျကသ်ည။် ၃၊ ပျကထ်ချာ်ပပုသည။် ထလှာင်ထပပာင်
သထရာင်သည။် စဉ်

စဉ်

working earning a bare 
living စဉ်

working earning a bare 
living စဉ်

စဉ်

စဉ်

နပ်နပ်ကား
ကား

၁၊ အရပ်ိအပခညသ်လွိယပ်မင်လွယထ်သာ။ ယဉ်ထကျးစာွဆကဆံ်တတထ်သာ။ လူမှုထရးရာ တတသ်ခိျကခ်ျာ ပါးနပ်လိမ္မာထသာ။ ၂၊ 
ကကျွေမ်းကျင်တတထ်ပမာကထ်သာ။ စဉ်

၁၊ အရပ်ိအပခညသ်လွိယပ်မင်လွယထ်သာ။ ယဉ်ထကျးစာွဆကဆံ်တတထ်သာ။ လူမှုထရးရာ တတသ်ခိျကခ်ျာ ပါးနပ်လိမ္မာထသာ။ ၂၊ 
ကကျွေမ်းကျင်တတထ်ပမာကထ်သာ။ စဉ်



.

နပ်နပ်စကစ်က် နဝိ shrewd

နပ်နပ်ထနာထနာ ကကိ ၁၊ ပါးနပ်သည။် တတသ်လိိမ္မာသည။် ၂၊ ကကျွေမ်းကျင်သည။် shrewd

နပ်ထယာင်ကား နဝိ ၁၊ သထရာကက်ျစီယသ်ည။် ထလှာင်ထပပာင်သည။် မထထောကမ်ထေားရုိင်းပျသည။် ပကစ်ကသ်ည။် tease affectionately

ကကဝိိ audacious

နိက်

နိက္ခမ န ထတာထွေကပ်ခင်း။ အမ်ိထထောင်သကထ်မွးပခင်းဘဝမှ ခွါထရာှင်၍ ရထသရ့ဟန်းပပပခင်း။ eremite

နိဂ္ဂဟတိ၁် န none

နိဂ္ဂဟတိ၂် ကကိ none

နိစ္ ကကဝိိ always

နိစဓူ္ဝ ကကဝိိ always

နိစဘ္တဆွ်မ်း န အငမဲမပပတလှ်ူဒေါန်းအပ်ထသာဆွမ်း။

နိစသ္လီ န moral

နိပ် ကကိ ဘန်ုးကျကသ်ထရ အရှိန်အဝါနိမ့်ကျသည။် ယတုည်ံ့သည။် ဂုဏသ်န်ိထမှးမိှန်သည။် decline/slope

နိပ်နွမ်း ကကိ ထူေးပခားထကာင်းပမတထ်သာဂုဏက်ျကသ်ထရ ညံ့ဖျင်းသည။် ယတုည်ံ့သည။် ညှို းမိှန်သည။် decline/slope

နိဗ္ူတ န ငငိမ်းထအးပခင်း။ ease

နိဗ္ာန် န nirvana

နိဗ္ာန်ထကျာင်း န ပျလွံန်ထတာ်မူထသာ ဘန်ုးကကးီ၏အထလာင်းကို အဆန်းတကကယပ်ဖင့် ထေားရာထကျာင်း။

နိဗ္ာန်ထဆာ် န ကသုိုလ်ထကာင်းမှုပပုလုပ်ရန် ထဆာင်ဪသ။ူ

နုတ်

နုတ် ကကိ ၁၊ အများစထဲုေမှ အနညး်စကုို ထုေတယ်သူည။် ၂၊  ငမဲစိုကသ်ညထ်နရာမှ လကပ်ဖင့်ဆဲွငင်ယသူည။် subtract

နုတက်န်ိး န တစခု်ခုထသာကန်ိးမှ ထုေတယ်ရူမည့် ဂဏန်း။ subtract

နုတက်ကင်း န ထုေတယ်၍ူ လစလ်ပ်ကျန်ရစထ်သာ ဂဏန်း။ remainder

နုတထု်ေတ် ကကိ လုိအပ်သညမ်ျားကို ထရးွချယထု်ေတယ်သူည။် pull out

နုတထွ်ေက် ကကိ resign

နုတပ်ယ် ကကိ ရာထူေးဌာနမှထွေကထ်စသည။် remove

နုတပ်စ် န pregnancy

နုတယ်ူ ကကိ ပပန်လညထု်ေတယ်သူည။် ပပန်ယသူည။် နုတသ်မ်ိးသည။် take back

နုပ်နုပ် နဝိ ၁၊ ထသးဖဲွ ထ့သာ။ ၂၊ အလွန်ထကကညကထ်သာ။ small

နုပ်နုပ်စဉ်း ကကဝိိ hash/mince

နုပ်နုပ်တာွ ကကဝိိ မုန်မု့န်ည့ကပ်ဖစထ်အာင်၊ အမှုန်အ့မှုန်ပ့ဖစသ်ည့်တိုင်ထအာင်၊ ညကည်ကထ်ကကထအာင် ခုတစ်ဉ်းလျက။် hash/mince

၁၊ အရပ်ိအပခညသ်လွိယပ်မင်လွယထ်သာ။ ယဉ်ထကျးစာွဆကဆံ်တတထ်သာ။ လူမှုထရးရာ တတသ်ခိျကခ်ျာ ပါးနပ်လိမ္မာထသာ။ ၂၊ 
ကကျွေမ်းကျင်တတထ်ပမာကထ်သာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

နပ်
ထယာင်ထယာင်
ပါး
ထယာင်ထယာင်

၁၊ သတူစပ်ါးကိုတင်စးီ၍ ထပပာဆုိပပုမူတတလ်ျက။် ၂၊ ထပပာင်ထချာ်ထချာ်။ မတညမ်ကကည ်ရမတထ်နာကထ်နာက။် ၃၊ မထလးမစား၊ ပမာ
မခန့်။ ၄၊ သတူစပ်ါးမခံချင်ထစရန် သထရာ်ကျစီယထ်သာအားပဖင့်. စဉ်

စဉ်

က၊ံ ကိံ၊ ကုံအသမံျားရထအာင် အက္ခရာထေကတ်င်ွတင်ထသာ အထပပာကအ်စက။် ဗိန္ဓ ထပါက။် ထသးထသးတင်။ (ပါ)။, စဉ်

နိှပ်အပ်သည။် (ပါ)။ စဉ်

အငမဲမပပတ။် ထောဝစဉ်။ "မပပတနိ်စ၊္ ပဏ္ဍတတိ့ု၊ မီှထေလမ်းထဟာင်း၊ ထံုေးပံုထကာင်းကို၊ ဉာဏထ်လာင်းဆင့်ပွား၊ ပညာနားပဖင့်၊ 
မှတသ်ားသကိန်ုရာတညး်" (ပါရာ)။ စဉ်

အငမဲမပပတ။် ထောဝစဉ်။ "မပပတနိ်စ၊္ ပဏ္ဍတတိ့ု၊ မီှထေလမ်းထဟာင်း၊ ထံုေးပံုထကာင်းကို၊ ဉာဏထ်လာင်းဆင့်ပွား၊ ပညာနားပဖင့်၊ 
မှတသ်ားသကိန်ုရာတညး်" (ပါရာ)။ စဉ်

food offered to buddha 
and monks စဉ်

မပျကမ်ကကွ ်အငမဲထစာင့်သုံးအပ်ထသာ သလီ။ (ပါ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပူပင်ပခင်းကင်း၍ စစစ်လ်ျင် ငငိမ်းထအး ချမ်းသာပခင်း။ (ပါ) စဉ်building in which the 
body of a dead priest 
is  laid in state 
before cremation စဉ်

criers for meritorious 
works စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ရာထူေးဌာနစသညက်ို) စန့်ွပယ၍် ထွေကသ်ည။် စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) ကိုယဝ်န်။ ပဋိသထန္ဓ။ "နုတပ်စကုိ်ယဝ်န်၊ ပဋိသန်လျင်၊ စဲွပပန်တုံထပမာက်" (ဓမ္မသာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထသးအဖ့ဲွပဖစထ်အာင်၊ ထကကညက၍် အမှုန်အမမားပဖစထ်အာင် ခုတစ်ဉ်းလျက။် "အအအူဆုတ၊် သူ့ခန္ဓာက၊ ယကူာနုတလ့ုိ်၊ 
နုပ်နုပ်စဉ်းကာ၊ ဆီနှင့်ထကျာ်ထက" (ဥဒိေန်)။ စဉ်

စဉ်
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ကကဝိိ hash/mince

နံ

နံ၁ န ကိုယခ်န္ဓာစသညတ်ို၏့ လကဝဲ်လကမင်္ဂျာပဖစထ်သာ ထဘးအရပ်။ side

နံ၂ န human planet

နံ၃ ကကိ မထကာင်းထသာအနံထွေကသ်ည။် reek

နံ၄ ကကိ

နံကမနံ ကကဝိိ not smelling

နံကာ န

နံကိုင်း န side

နံကပ် နဝိ skinny

နံကကားထထောက် ကကိ space between ribs

နံငဂိုဟ် န ထမွးထနနံ့နှင့် သကဆုိ်င်သည့် ငဂိုလ်။ birth planet

နံခတ် န along

နံချင်းယဉ်ှ ကကိ in competition with

နံစ၁ န side

နံစ၂ န ခါးနှင့်ထအာကအ်ရုိးစပ်ထနသာ ထနရာ။ rib

နံစကာ န ခါးနှင့်ထအာကအ်ရုိးစပ်ထနသာ ထနရာ။၂၊ အနီးအပါးအရပ်။ ထဘးဘကအ်ရပ်။ side

နံထစာင်း န side

နံစို ကကိ မထကာင်းထသာအနံထွေကသ်ည။် မထကာင်းထသာအနံကို ခံစားရသည။် reek

ကကဝိိ unversed

နံဆီခါ ကကိ needy

နံထတာင်း န side

နံထတာင်းကျပ် ကကိ none

နံထတာင်းကျတိ် ကကိ none

နံနံ န အနံပပင်း၍ အရကွက်ိုအနံအ့ပဖစ ်ဟင်းငါး ချကပ်ပုတရ်ာတင်ွထေည့်ရထသာ တစနှ်စခံ်ဟင်းစားပင်တစမ်ျို း။ cilantro

နံနိှပ် ကကိ တစဘ်ကသ်ား ပျကစ်းီထအာင် ယကတာပပုလုပ်သည။်

နံပါး န ၁၊ အနီးအပါးအရပ်။ ၂၊ ထဘးဘကအ်ရပ်။ နံထဘး။ side

နံပါတ် န အထရအတကွ ်တစခု်ခု၏ သထကမင်္ဂတအမှတအ်သား။ number

နံပါတပ်ျက် ကကိ over size

နုပ်နုပ်
ထွေားထွေား

မုန့်မုန့်ညကပ်ဖစထ်အာင်၊ အမှုန့်အမှုန့်ပဖစသ်ည့်တိုင်ထအာင်၊ ညကည်ကထ်ကကထအာင် ခုတစ်ဉ်းလျက။် မမှားမယတု။် "နုပ်နုပ်
ထွေားထွေား၊ ထကျာကပ်ျို င်ပပားနှင့်၊ တင်ထေားကကတိပ်ါ" (ပဉ္ဘတု်)။ စဉ်

စဉ်

၁၊ ခုနစရ်ကသ်ားသမီးတိ့ု ထမွးဖွားသည့် ထန့နှင့် စပ်ဆုိင်ထသာငဂိုဟ။် "ပူးကားအင်ကကင်၊ ထေည့်ပခင်းခူဇံ၊ နဂါးနံ" (ပါရာ)။ "နံအပ်ု
နံထတာ်၊ နံထပါ်ထုိေထုိေ၊ သလုိိသိ့ုလျှင်၊ တကွပ်ခင်းထလျာကပ်တ်" (ပါရာ)။ ၂၊ နံသင့်အက္ခရာနှင့်သကဆုိ်င်ထသာ ဝတ္ု ပစည္း်အမည။် စဉ်

စဉ်

(တစစ်ုံတစခု်ထသာအတတပ်ညာကို) တတထ်ပမာကသ်ည။် ကကျွေမ်းကျင်လိမ္မာသည။် "ပန်းထိေမ်လုပ်ဖ့ုိယင့်လား?" "နံထရ 
(တတက်ကျွေမ်းသည်)။

complete a course of 
study စဉ်

၁၊ (တစစ်ုံတစခု်ထသာအတတပ်ညာကို) တတမှ်တတသ်ညမ်ဟတုပဲ်။ ၂၊ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အန့ံအသကမှ် မထွေကပဲ်။ စဉ်

ဝါထခါင်လကိုထခါ်ထသာ အမည။် "နွယတ်ာဟထူသာ ဝါဆုိလ၊ နံကာဟထူသာဝါထခါင်လ၊ နတနုိ်းလဟထူသာ နတထ်တာ်လ" (ပါရာ)။ 
"နံကာဟထူသာ ဝါထခါင်လလှုပ်မူကား ဆင်းရသဲားတိ့ုကို ကလူနိှပ်စကအ်ံ့" (ပါရာ). 5th of Burmese year စဉ်

၁၊ လူ၏ကိုယတ်င်ွလကက်တးီ ချို င်းကကားထအာကအ်ရပ်။ နံထဘး။ နံထစာင်း။ ၂၊ ထဘးဘကအ်ရပ်။ "တပပညက်လာ၊ ကလုားမ၊ 
သားကိုကျတိထ်တ၊ နံကိုင်းက" (ပန်းဝှက်)။ စဉ်

(နံထဘး) အသားအထရ ကကုလီှံပိန်ကပ်၍ အသားနှင့်အရုိးထိေစပ်လုထသာ။ စဉ်

ပါးစပ်ထဲေသိ့ုလကည်ှို းတစထ်ချာင်းကိုသင်ွးငပီးလျင် "ထပါက်" ခနဲပမညထ်အာင်လပ်ုငပီး၊ နံရုိးအကကားတင်ွ လကည်ှို းထထောက၍် မှန်မ
မှန်စသညပ်ဖင့် ကကို တင်နိမိတဖ်တထ်ဟာထပပာသည။် စဉ်

စဉ်

၁၊ (ပမစက်မ်းပါး၊ထချာကက်မ်းပါး၊ ထတာင်ကမ်းပါး) စသည့်တစထ်လျာက။် ၂၊ ရညှလ်ျားထသာ အစဉ်အတန်း။ စဉ်

ထဘချင်းတိုကအ်ငပိုင်ရပ်တညသ်ည။် "မကာွတငူပိုင်၊ နံချင်းယဉ်ှလျက၊် ညတွက်ိုင်းဆွတဘ်ပူငား၍" (ငမိုံ့သကူကးီ)။ စဉ်

၁၊ နံထဘး။ ထဘးဖကအ်ရပ်။ နံပါး။ "မရမာသား၊ ဖားကလားထသျှ၊ နာခွတထ်မဘိ့ု၊ ထုိေသိ့ုရွိ့ ဟ၊ု နံစကိုထုိေး၊ အသာတိ့ုလတ်" 
(ထွေန်းတိ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ နံထဘး။ ထဘးဖကအ်ရပ်။ နံပါး။ "မရမာသား၊ ဖားကလားထသျှ၊ နာခွတထ်မဘိ့ု၊ ထုိေသိ့ုရွိ့ ဟ၊ု နံစကိုထုိေး၊ အသာတိ့ုလတ်" 
(ထွေန်းတိ)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

နံစာွလညး်
မထဟာက်

(အရပ်) (တစစ်ုံတစခု်ထသာ အလုပ်အကက၊ံ အတတပ်ညာစသညက်ို) တတက်ကျွေမ်းသညလ်ညး်မဟတုပဲ်။ လိမ္မာတတပွ်န်သည်
လညး်မဟတုပဲ်လျက။် စဉ်

ထခါင်းပါးသည။် ပါးရာှးသည။် နညး်သည။် ချို တ့ည့်သည။် "ထတာရာွထကျးလကမှ်ာ သားငါးမစားရ၊ နံဆီခါထရ"။ စဉ်

နံထဘး။ လကက်တးီချို င်း ကကားထအာကအ်ရပ်။ "တပပညက်လာ၊ ကလုားမ၊ သားကိုကျတိထ်တ၊ နံထတာင်းက" (ပန်းဝှက်)။ စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာဝန်ပစည္း်ကို ခါးထေစထ်ေကတ်င်၍ နံထဘးပဖင့် ကပ်လျက ်တထံတာင်ပဖင့် ညပ်ှထေားသည။် "ထုိေထန့ခါသုံးဖ့ုိခတ၊် မ
ကကးီမငယ ်အိုးခွကထ်သျှကို၊ ခါးဝယနံ်ထတာင်းကျပ်၍" (ကသုတု)။ "ဝမ်းသဝိမ်းသာ၊ ထုိေဆရာမှာ၊ ယပ်ကိုထတာင်းကျပ်၍" (ကု
သတု)။ စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာဝန်ပစည္း်ကို ခါးထေစထ်ေကတ်င်၍ နံထဘးပဖင့် ကပ်လျက ်တထံတာင်ပဖင့် ညပ်ှထေားသည။် "ထုိေထန့ခါသုံးဖ့ုိခတ၊် မ
ကကးီမငယ ်အိုးခွကထ်သျှကို၊ ခါးဝယနံ်ထတာင်းကျပ်၍" (ကသုတု)။ "ဝမ်းသဝိမ်းသာ၊ ထုိေဆရာမှာ၊ ယပ်ကိုထတာင်းကျပ်၍" (ကု
သတု)။ စဉ်

စဉ်

follow an astrologer’s 
advice စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ထတာ်ရံုတန်ရံုလူတိ့ု ဝတဆ်င်ထသာအဝတအ်ထေညစ်သည့်) အကကးီဆံုးထသာ အရယွအ်စားကိုပင် ဝတ၍်မထတာင်နုိင်ပဖစသ်ည။် စဉ်
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နံပါတဝ်င် ကကိ သတမှ်တထ်ေားထသာအထရအတကွတ်စခု်ခုသိုဝ့င်သည။်

နံပုိင်း န တိုထသာအနံရ့ှိထသာ ဖျင်ပုိင်း။

နံဖက် န တနဂမင်္ဂထနွနှင့် ကကာသပထတး။ Sunday & Thursday

နံထဘး န ကိုယခ်န္ဓာစသညတ်ို၏့ ထဘးဘကအ်ရပ်။ နံထတာင်း။ side

နံမည် န အမည။် ဘွဲ အ့မည။် သမုတထ်ဝါဟာထခါ်ထဝါ်ပခင်း။ name

နံထမျှာင် န together going

နံယင့်လား၁ န none

နံယင့်လား၂ န skill, art

နံထယာင် န along

န insect

နံယန်ုလ န

နံရရီှုပ် နဝိ none

နံရံ န အမ်ိ၊ ထကျာင်း၊ အထဆာကအ်ဦးစသညတ်ိုတ့င်ွ ကာရထံေားထသာအကာ။ wall

နံရကံပ် န နံရတံင်ွ ချတိဆဲွ်ကပ်ထေားထသာ စာထစာင်၊ ပန်းချကီားစသည။် wall sheet

နံရုိး န ထကျာရုိးမှဆက၍် ဝမ်းရင်ဘတမှ် အခကအ်လကသ်ဖွယ ်ပဖာ၍ထွေကထ်သာအရုိး။ rib

နံရုိးကက၁ဲ ကကဝိိ obvious

နံရုိးကက၂ဲ နဝိ skinny

နံသား န side

နံသတ် န along

နံသ့ာ၁ န ထမမးထသာအနံ။့ fragrance

နံသ့ာ၂ န fragrance

နံသ့ာဆီ န နံသ့ာစသညမှ် ထုေတယ်ထူေားထသာအဆီ။ scented oil

နံသ့ာတိုင် န stick of incense

နံသ့ာနီ န နီထသာအဆင်းရှိထသာ နံသ့ာတစမ်ျို း။ red sandalwood

နံသ့ာဖူး န အနံထ့မမးထသာ ငှကထ်ပျာသးီတစမ်ျို း။ banana

နံသ့ာပဖူ န အထရာင်အဆင်းပဖူထသာ နံသ့ာတစမ်ျို း။ white sandalwood

နန်

နန္ဒရာသးီ န pineapple

နန်နန် န none

နန်၁့ ဝိ none

first, second and third 
prize စဉ်

short length or waist 
cloth စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ အပါး၌ သယွယ်ဉ်ှသည။် "ထချာင်းရုိးကိုထမျှာင်လျက ်ခုတထ်မာင်းခ့ဲကကသည်"။ ၂၊ အတတူကထွဆာင်သည။် တွဲစပ်ပူးဝင်သည။် 
"မသာွးနုိင်၍ နံထမျှာင်၍ ယလူာသည။်" ၃၊ မီှတယသ်ည။် ၄၊ ကပ်၍တယွသ်ည။် အနီးအပါး၌တညသ်ည။် စဉ်

(အရပ်) (တစစ်ုံတစခု်ထသာ) အန့ံနံသထလာဟထုမးထသာ အထမးစကားလံုး။ စဉ်

၁၊ (အရပ်) (တစစ်ုံတစခု်ထသာ) အတတပ်ညာ၊ အလုပ်အကကတံတက်ကျွေမ်းသထလာဟထုမးထသာ အထမးစကားလံုး။ ၂၊ ထမာ်ကကားလုိ
ရာ၌ထပပာထသာ စကားလံုး။ စဉ်

၁၊ (ပမစက်မ်းပါး၊ထချာကက်မ်းပါး၊ ထတာင်ကမ်းပါး) စသည့်တစထ်လျာက။် ၂၊ ရညှလ်ျားထသာ အစဉ်အတန်း။ "ကဒေဝနှင့်၊ ရမ်းဝနံ
ထယာင်၊ အန်ုးကကျွေန်းထသာင်းမှာ၊ လူထကာင်းကကန်းသိ့ု၊ ပါးလိမ်မည်" (သိုက်)။ စဉ်

နံယန်ုပုိး
ထကာင်း

မုိးရာသနီီးကပ်လာထသာ် တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နံယန်ုလတိ့ု၌ မိမိအမညထ်ဖါ်ထုေတ၍် "နံယန်ု၊ နံယန်ု" ဟပုမညတ်တထ်သာ ပုိးထကာင်
တစမ်ျို း။ စဉ်

ပမန်မာတစဆ်ယ့်နှစလ်တင်ွ သုံးလထပမာကပ်ဖစထ်သာလ၏ အမည။် "ဆန်းထေနယန်ု၊ ထရာင်ဟန်ုထွေန်းပ၊ ဝါကကျွေတလ်လျှင်၊ ထပျာ်ကက
သသဲ၊ဲ တပ့ုိတွဲဝယ်"(ပါရာ)။

3rd month of Burmese 
year စဉ်

(ကကျွေ၊ဲ နွားစသညတ်ိ့ု၏) နံပါးအထရပပားစသည ်အတန့်ွအတန့်ွ အထခါကအ်ထခါက ်တန့်ွလုိကလ်ျှကရ်ှိထနသာ။ "ခန္ဓာကိုယတ်စဆု်ပ်၊ 
နံရရီှုပ်နှင့်၊ သရုီပ်သထီရ" (ရာမ)။ "မျကဆ်သံသီတ်ု၊ ဖင်ပိနပိ်န်ထက၊ နံရီရှုပ်နှင့်" (ရာမ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထေင်ရာှးထပါ်လွင်စာွ (နံရုိးငပိုင်းငပိုင်း) ယဉ်ှတန်းလျက။် "နံရုိးကကမဲျကခ်ျးီစပ်၊ ဒူေးခတအ်ာထပါက၊် နင်ရ့ုိကကျွေအဲစဉ်ကိုထဖျာက၍်" 
(ကကျွေမဲင်း)။ စဉ်

နံရုိးငပိုင်းငပိုင်းထေ, လျကရ်ှိထနထသာ (သူ)။ စဉ်

၁၊ လူ၏ကိုယတ်င်ွလကက်တးီ ချို င်းကကားထအာကအ်ရပ်။ "နံသားကိုကက်ာ၊ သမားရာှလျက၊် တပျကပ်ျကနှ်င့်၊ ပင်ပန်းထသာက၊ 
ကကးီဗျာယနှင့်" (ထွေန်းတိ)။ ၂၊ လူ၏ခန္ဓာကိုယ်ဝတ္ု ပစ္ညး်တ့ုိ၏ ထဘးအရပ်။ နံပါး။ စဉ်

၁၊ (ပမစက်မ်းပါး၊ထချာကက်မ်းပါး၊ ထတာင်ကမ်းပါး) စသည့်တစထ်လျာက။် ၂၊ ရညှလ်ျားထသာ အစဉ်အတန်း။ "ကဒေဝနှင့်၊ ရမ်းဝနံ
ထယာင်၊ အန်ုးကကျွေန်းထသာင်းမှာ၊ လူထကာင်းကကန်းသိ့ု၊ ပါးလိမ်မည်" (သိုက်)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

လိမ်းကျရံန်အပဖစ ်ပျစပ်ျစထ်သာွးထေားထသာန့ံသာရည။် "ပန်းန့ံသာလိမ်းကျပံငား၊ ဝတစ်ားတန်ဆာ၊ ကကို ကသ်ညငှ်ာကို၊ ထရှ့က
ဝတဆ်င်ကက၍"(ငမိုသ့ကူကးီ)။ စဉ်

စဉ်

အထမမး (န့ံသာသာ) တိုင်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အမျကအ်ကကွအ်ကင်ွးများပဖစထ်ပါ်ထနငပီး အသးီလံုးထိေပ်တင်ွ အပင်ထပါကထ်နထသာအပင်တစမ်ျို း။ နာနတသ်းီ။ "သးီသးီများစာွ၊ 
နန္ဒရာလညး်၊သကာမက၊ ချို အးီပမလျက်" (ထွေန်းတိ)။ "နန္ဒရာသးီ၊ အချို သးီ၊ ချို ပိချို ပင်၊ မစားချင်၊ အဘာစား၊ စားလိ့ုပင်" 
(ထတး)။ စဉ်

ပုခွကတ်င်ွးရှိအရယွ ်ခထလးငယမ်ျားအတကွ ်ထေမင်းကိုထခါ်ထသာအမည။် ('မာမူး' သိ့ုမဟတု ်'နန်နန်' ဟထုခါ်သည။်) စဉ်

အသုံးခံနာမ်ပုဒ်ေအပဖစက်ိုညမန်ပပထသာ စကားလံုး။ "တခွံန်လှပ်လှပ်၊ လီသတွသ်တွန်န့်၊ စရပ်ထကသာယာ၊ ကျးီပဖူရာွ၊ ဇာမှာလဲ
ထမာင်" (ကျးီပဖူ)။ စဉ်



.

နန်၂့ ဝိ with

နန်ထ့ယာင်ကား ကကိ ၁၊ ထလှာင်ထပပာင်သည။် သထရာ်ကျစီယသ်ည။် ၂၊  မထထောကမ်ထေားရုိင်းပျသည။် ပကစ်ကသ်ည။် mock/ridicule

နန်း၁ န ထကကး၊ ထရမ၊ ထငွ စသညတ်ိုက့ို ရညှလ်ျားထသးငယစ်ာွ ပပုလုပ်ထေားထသာ ကကို းမှင်။ thin thread

နန်း၂ န မင်း၊ မိဖုရားနှင့်နတထ်ဒေဝါများ ထနရာအထဆာင်။ ဘုံ။ ဗိမာန်။ palace

နန်း၃ စညး် adverb

နန်းကျ ကကိ be dethroned

နန်းကကို း န သတ္ုကို ရညှလ်ျားစာွ အမျှင်ပပုလုပ်ထေားထသာ ကကို း။ thin thread

နန်းချ ကကိ be thread

နန်းခခီ န ထခွထေားထသာနန်းကကို း။ နန်းကကို းထခွ။ thin thread

နန်းစိုက် ကကိ နန်းထဆာက၍် မင်းအပဖစစ်ိုးစသံည။်

နန်းစဉ်လာ န နန်းထတာ်တင်ွ အစဉ်အဆက ်မှတတ်မ်းတင်ထေားခ့ဲထသာစာ။ royal

နန်းစဉ်သုံး န နန်းထတာ်တင်ွ အစဉ်အဆကအ်သုံးပပုလာခ့ဲထသာ အသုံးအထဆာင်စသည ်ပစည္း်။ royal

နန်းစံ ကကိ reign

နန်းစန်ွ ့ ကကိ မင်း၏ အပဖစက်ို စန်ွလ့မတသ်ည။် abdicate

နန်းဆဲွ၁ န အမျှင်ပဖစထ်အာင် နန်းထပါကမှ် ဆဲွထုေတရ်န် မျကနှ်ာပပင်ညနီှုတသ်းီထစာင်း နှစခု်ဆုိင်၍ ညပ်ှယရူထသာ သတ္ုလကက်ိုင်ညပ်ှ။ make filigree

နန်းဆဲွ၂ ကကိ ထကကး၊ ထငွ၊ ထရမ၊  သတ္ု၊  ကကမ်ိစသညတ်ိုက့ို အမျှင်ပဖစထ်အာင် နန်းထပါကတ်င်ွ သင်ွး၍ ဆဲွငင်သည။် make filigree

နန်းထတာ် န palace

နန်းတည် ကကိ နန်းထတာ်ထဆာကလု်ပ်သည။် found a royal capital

နန်းတက် ကကိ ascend the throne

နန်းတင် ကကိ ascend the throne

န နန်းတင်ွးတင်ွ ကပပရထသာ ပင့်ခူစထသာ ကဇာတမ်ျို း။ none

နန်းတင်ွးဆီး န မင်း၊ မိဖုရား အဆကဆ်ကအ်သုံးပပုလာခ့ဲထသာထဆး။ royal medicine

န ဘရုင်မင်းပမတမ်ရှိသည့်ထနာက ်ဆကလ်ကအ်ပ်ုချုပ်ထနထသာမိဖုရား။ the queen

နန်းထုိေင် ကကိ မင်းလုပ်သည။် မင်းအပဖစက်ိုခံယသူည။် ascend the throne

နန်းပျဉ် န နန်းကကို းပဖစထ်အာင်ဆဲွရန် အထပါကင်ယမ်ျားထဖာကထ်ေားထသာ သပံပား၊ ထကကးပပားစသည။် none

နန်းပပတ် န Period in anarchy

နန်းမ န အကကးီဆံုးထသာနန်းထဆာင်။ main palace

န ထတာင်နန်းမထဆာင်တင်ွစထံနထတာ်မူထသာ မိဖုရားထခါင်ကကးီ။ ထတာင်ညာစ ံမထဟသမိီဖုရားထခါင်။ the queen

နန်းပမတ၁် နဝိ ဂုဏအ်ရညအ်ချင်းထူေးကသဲာလွန်ထသာ။ အဆင့်အတန်းပမင့်ထပမာကထ်သာ။ outstanding

နန်းပမတ၂် န palace

နာမ်ပုဒ်ေအချင်းချင်းဆကစ်ပ်၍ ထပးထသာစကားလံုး။"မင်းနန့်ငါနန့် ဘရုားကိုဖူးထစာင် လားကတထ်မ"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ချစခ်င်ထလးစားမှုကိုပပရန် ကကယိာကို အထူေးပပုထသာစကား။ "ဘာဘာ၊ အကကျွေန်ရ့ုိမဟာပမတမု်နိဘရုားကို ဖူးဖ့ုိလားကတထ်မနန်း။ 
နှင်းဘာဘာ" (နန်း၊ နှန်း၊ ထနှာင်းဟ၍ူလညး်သုံးသည။်) စဉ်

ရင်ှဘရုင်အပဖစမှ် ထလျာကျသည။် "ထတာင်ခွင်ကကန်ိသလီသိ့ု လျို ပ့ုိ့ထေားထလထသာ နန်းကျရာဇသ ူပင့်ကငူပီးလျင် သက္ကရာဇ် ၇၉၅ ခု
နှစတ်င်ွ နန်းတင်ကကထလကန်ု၏" (ဓညသစ်)။ စဉ်

စဉ်

ဘရုင်အပဖစမှ် ထလျာကျထစသည။် "ရာဇသကူိုသက္ကရာဇ် သက္ကရာဇ် ၇၅၈ ခုနှစတ်င်ွ နန်းကချ၍ ညထီတာ်သဂိမင်္ဂသနှူင့်တက ွထတာင်
ခွင်ကကန်ိ သလီသိ့ုလျှို ပ့ုိ့ထေားထလ၏" (ဓညသစ်)။ စဉ်

စဉ်

establish a royal 
capital စဉ်

စဉ်

စဉ်

မင်းအပဖစအ်ပ်ုစိုးသည။် "ထုိေဘဝရင်ှမင်းဘာကကးီကား အမ်ိနိမ့် ၃၉ နှစ်၊ နန်းစ ံ၂၂ နှစ၊် နှစစ်သုကထ်တာ် ၆၁ နှစ၊် သက္ကရာဇ် ၉၁၅ 
ခုတင်ွနတပ်ပညစ်ထံတာ်မူထလသည။်" (ဓညသစ်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မင်း၊ မိဖုရားတိ့ု၏ထနရာအထဆာကအ်အုံ။ "ရညည်န့်ွမထပါ်၊ ထရမနန်းထတာ်ထေက၊် စထံပျာ်မင်းပပု၊ မာရယသုည်" (ဓညသစ်)။ စဉ်

စဉ်

ရင်ှဘရုင်အပဖစက်ိုခံယသူည။် "ပဗဟ္မဏသနု္ဒရပုဏားနှင့် အဉ္နထဒေဝီတိ့ုသည ်နန်းတတ၍် မင်းစညး်စမ်ိကို ခံစားထလ၏" (ဓည
သစ်)။ "စကကာဝထတးသည ်နှမထတာ်ဓမ္မထဒေဝီနှင့် ဘသိကိခံ်၍ ထရမန်းတကထ်တာ်မူထလ၏" (၎င်း)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

၁၊ ရင်ှဘရုင်အပဖစတ်င်ထပမှာကသ်ည။် "မိမိသမီး ထစာလှထမမးနှင့်ထိေမ်းပမားသည ်၇၅၆ ခုနှစတ်င်ွ နန်းတင်ထလသတညး်" (ဓည
သစ်)။ ၂၊ မိဖုရားထပမှာကသ်ည။် စဉ်

နန်းတင်ွး
ကဇာတ် စဉ်

စဉ်

နန်းထေက်
မိဖုရား စဉ်

စဉ်

စဉ်

အပ်ုချုပ်စိုးစမံည့်သ ူ(မင်း) မရှိထသာမင်းမ့ဲကာလ။ "နာမ ၂ ခု ၃ ထုေထေက်တင်ွ မင်းတိ့ုကားထီေးပပတန်န်းပပတလွ်တထ်စ" (ပါ
ရာ)။ စဉ်

စဉ်

နန်းမ
ထတာင်ညာ စဉ်

စဉ်

စန်ိထရမရတနာပဖင့်ထဆာကလု်ပ်ထေားထသာနန်းထတာ်။ အဆင့်အတန်းပမင့်ထပမာကထ်သာနန်းထတာ်။ "သတိုးဥပရာဇာ၊ သားထရမလွာကို၊ 
ရတနာနန်းပမတ၊် မှန်ကန်းစန်ိထလ၊ ထိေန်ထိေန်ထလ့ထက၊ အမ်ိရှိအပ်လ့ုိ" (ပန်း)။ စဉ်



.

နန်းငမို ့ န ငမို ရုိ့းတတံိုင်းကာရထံေားထသာနန်းရှိရာအရပ်။ city wall

နန်းမီွခံ န ရင်ှဘရုင်၏အရပ်ိအရာကိုဆကခံ်မည့်သ။ူ crown prince

နန်းရထဝ န highest place of palace

နန်းရင်ပပင် န flat ground

နန်းရန်းဝန် န ဝန်ကကးီအဖဲွက့ိုထရှ ထ့ဆာင်တာဝန်ယရူထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်။ downing street

နန်းရပ် န နန်းထတာ်၏ထဆာင်စိုကရ်ာထဒေသ အပုိင်းအပခား။ none

နန်းရံ န မင်း၏ထနပပညထ်တာ်မှတစပ်ါးပတဝ်န်းကျင်ရှိ အရနံန်းငယမ်ျား။ none

နန်းရန် န မင်းပဖစဖုိ်ရ့ာလျာထေားပခင်းခံရထသာ မင်းသား။ အမ်ိထရှ မ့င်းသား။ crown prince

နန်းရုိး၁ န နန်းထတာ်ကို ပတပ်တလ်ည ်ကာရထံေားသည့် အဠ်ုသိုမ့ဟတု ်ထပမထဘာင်ပမင့် နံရတံတံိုင်း။ wall

နန်းရုိး၂ န crown prince

နန်းရှိ့ ပပင် န flat ground

နန်းလယာ န crown prince

နန်းသက် န မင်းအပဖစပ်ဖင့် တိုင်းပပညနုိ်င်ငံထတာ်ကို အပ်ုစိုးထသာ ကာလအပုိင်းအပခား။ years of reign

နန်းသုံး န နန်းတင်ွးသ၊ူ နန်းတင်ွးသားတိုအ့သုံးပပုထသာ အရာဝတ္ု။ used by the royal court

နန်းဦး န နန်းထတာ်၏ မဂမင်္ဂလာရှိထသာအရပ်။ နန်းထတာ်၏အဦးပဖစထ်သာအရပ်။ နန်းထတာ်၏အထရှ မ့ျကနှ်ာအရပ်။ east

နာမ်

နာမ် န noun

နာမ်စား န pronoun

နမ်း ကကိ kiss

နမ်းရှုပ် ကကိ kiss

နိမ့်

နိမ္ိမတဘရုား န ပမတဗု်ဒေ္ဓကိုယစ်ားဖန်ဆင်းထေားထသာ ဘရုားရုပ်ပွားထတာ်။ th Buddha

နိမ့် နဝိ short

နိမ့်ကျ ကကိ ထအာကသ်ိုလ့ျှာကျသည။် decline/slope

နဝိ none

နိမ့်ဆင်း ကကိ တပဖညး်ပဖညး်ထအာကဘ်ကသ်ို ့နိမ့်ကျသာွးသည။် decline/slope

နိမ့်ပု နဝိ အရပ်အထမာင်းနိမ့်ထသာ။ ပုပျပ်ထသာ။ တိုထသာ။ short

နိမ့်ပမင့် နဝိ not be even

နိမ့်ဝှမ်း နဝိ အလွန်နကဝှ်မ်းထသာ။ နိမ့်ရှိုင်းထသာ။ deep

နံု

စဉ်

စဉ်

နန်းထတာ်၏ပမင့်ပမတထ်သာ တိုကခ်န်းထနရာ။ နန်းထတာ်တိ့ု၏ အထဆာင်။ "နန်းရထဝမှာ၊ နီခါကာလ၊ ယန်ုစန္ဒာထလ၊ ထွေန်းထပါ်ပ
ထက၊ လဝန်းမက" (ထောနု)။ စဉ်

နန်းထတာ်၏ညညီာပပန့်ပပူးထသာ မျကနှ်ာစာထပမပပင်။ "မင်းကကးီလညး် မနာယမူူ၍ နန်းရင်ပပင်သိ့ုသာွးငပီးလျင် ---- " (ဓည
သစ်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မင်းပဖစဖ့ုိ်ရာလျာထေားပခင်းခံရထသာ မင်းသား။ အမ်ိထရှ့မင်းသား။ "တလုိင်းနန်းရုိး သမိန်ထစာထွေကသ်ည ်မင်းတရားထရမထီေးကို 
လုပ်ကကထံစငပီးထသာ်" (ဓညသစ်)။ စဉ်

နန်းထတာ်၏ညညီာပပန့်ပပူးထသာ မျကနှ်ာစာထပမပပင်။ "မင်းကကးီလညး် မနာယမူူ၍ နန်းရင်ပပင်သိ့ုသာွးငပီးလျင် ---- " (ဓည
သစ်)။ စဉ်

မင်းပဖစဖ့ုိ်ရာလျာထေားပခင်းခံရထသာ မင်းသား။ အမ်ိထရှ့မင်းသား။ "သားနန်းလျာမှာ၊ ထပျာ်ကစားထက၊ ထတာလားလွန်လ့ုိ" 
(ထကာ်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ (သဒေ္ဒါဘကဆုိ်င်ရာ) သကရ်ှိ၊ သကမ့ဲ်တိ့ု၏အမည။် ၂၊ ရုပ်တရားကိုပယထ်ေား၍ မှတသ်ားတတ၊် ခံစားတတ၊် သပိမင်တတထ်သာ
တရား။ စဉ်

(သဒေ္ဒါဘကဆုိ်င်ရာ) နာမ်၏အရာတင်ွ လဲလှယအ်သုံးပပုထသာ စကားလံုး။ စဉ်

၁၊ (အန့ံကို) နှာထခါင်းပဖင့်အတင်ွးသိ့ုရှိုကသ်င်ွးသည။် ၂၊ နဖူး၊ ပါးပပင်စသညတ်ိ့ုကို နှာထခါင်းပဖင့် ထိေထတွ့ရှုပ်ယသူည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

၁၊ (အန့ံကို) နှာထခါင်းပဖင့်အတင်ွးသိ့ုရှိုကသ်င်ွးသည။် ၂၊ နဖူး၊ ပါးပပင်စသညတ်ိ့ုကို နှာထခါင်းပဖင့် ထိေထတွ့ရှုပ်ယသူည။် စဉ်

စဉ်

(အရပ်အထမာင်းအနိမ့်အပမင့်စသည်)ပုပျပ်ထသာ။ မပမင့်ထသာ။ တိုထသာ။ စဉ်

စဉ်

နိမ့်ဆင့် (မ) (န- ထအာင်ဆင့် ရှု။) စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ နိမ့်ထသာအရာ၊ ပမင့်ထသာအရာ။ ၂၊ (ဥပစာ) ညမီျှမှုမရှိပခင်း။ ထပပပပစမ်ှုမရှိပခင်း။ စဉ်

စဉ်
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နံု၁ ကကိ die pass away

နံု၂ နဝိ pathetic

နံု၃ န အထရပပားထရာဂါတစမ်ျို း။ ကဌုနူနာ။ leprosy

နံုနာ န အသားအထရပဖူထဖွးထသာ အထရးပပားထရာဂါတစမ်ျို း။ leprosy

နံု၁့ ကကိ gentle

နံု၂့ နဝိ white

နံုထွ့ေတ် နဝိ gentle

နံုနံု့ ့ ကကဝိိ အလွန်ပဖူထဖွးထသာ။ သန်စ့င်စာွပဖူထသာ။ white

နံုနံု့စ့ကစ်က် နဝိ နုနယပ်ျို မျစထ်သာ။ ပျို မျစင်ယရ်ယွထ်သာ။ young

နံုနံု့ဆွ့ဆွ နဝိ ၁၊ အထရာင်ထဖွးစင်ထသာ။ ပဖူဆွထသာ။ ၂၊ စင်ကကယသ်န်ရ့င်ှးထသာ။ white

နံုနံု့ဆွ့တဆွ်တ် နဝိ ၁၊ အထရာင်ထဖွးစင်ထသာ။ ပဖူဆွထသာ။ ၂၊ စင်ကကယသ်န်ရ့င်ှးထသာ။ white

နံုနံု့ထွ့ေကထွ်ေက် ကကဝိိ အလွန်ထချာထပမ့ နူးညံ့စာွ။ gentle

နံုနံု့ပ့ျို ပျို နဝိ ငယရ်ယွရ်မမ်းစိုထသာ။ young

နံုနံု့ဖီွ့းဖီွး နဝိ ၁၊ သန်စ့င်စာွပဖူထသာ။ ပဖူထဖွးထသာ။ ၂၊ အညစအ်ထကကးမတင် သန်ရ့င်ှးထသာ။ white

နံု ့ပဖူလှပ်လှပ် နဝိ white

နံုသ့ထရာင်မှည့် ကကိ အချန်ိမမီှမှည့်သည့် သစသ်းီစသည။် none

နံုး၁ ကကိ မာထကျာရာမှ ထပျာင်းအထိပျာ့ညံ့သာွးသည။် နုညကထ်ကကမွသည။် soft

နံုး၂ နဝိ နုနယထ်ပျာင်းအထိသာ။ မာကျန်းခကထ်ေထရာ်ပခင်းမရှိထသာ။ မတင်းမာထသာ။ soft

နံုးချင်း ကကဝိိ တစဦ်း။ တစထ်ဘာက။် တစခု်တညး် သးီပခားအားပဖင့်။ အပခားတစပ်ါးနှင့် မထရာအယကှ ်အထီေးတညး်အားပဖင့်။ one 

နံုးချင်းတညး် ကကဝိိ တစက်ိုယတ်စက်ာယတညး်။ တစထ်ယာကတ်ညး်။ အထီေးတညး်။ one 

နံုးစိ့ ပတစ်ိ့ ကကဝိိ စကားလံုးတိုင်း ထစင့စာွ။ အစုတိ ်ထစစ့ပ်စာွ။ အကန်ုအစင်။ all

နံုးနံုး ကကဝိိ whole

နံုးနံုးနပ်နပ် နဝိ mild

နုန်၁့ နဝိ ထပျာ့ထပျာင်းထသာ။ နူးညံ့အနိစထ်သာ။ mild

နုန်၂့ ကကိ die pass away

နုန်နဲ့ ့ ကကိ အားနညး်သည။် ထုိေင်းမှိုင်းသည။် ထနှးသည။် ညံ့ဖျင်းသည။် ထလးသည။် weak

နုန်နု့န်၁့ ကကဝိိ a few

နုန်နု့န်၂့ ကကဝိ none

နုန်မ့ရ ကကဝိိ absolutely

နုန်လ့ညး်မရ ကကဝိိ absolutely

ထဟာင်းပမင်းထဆွးပမည့်၍ အဖ့ဲအတစ၊် အမှုန့်အမှုန့်ပဖစ၍် ပျကစ်းီသာွးသည။် (ထပမအိုး၊ ထပမခွကစ်သညအ်လုိလုိ အမှုန့်ပဖစင်ပီး လူ
ကိုင်တယွလ်ျင်ကိုင်သည့်ထနရာက ပ့ဲထကကသာွးပခင်း ပဖစသ်ည။်) စဉ်

၁၊ ညံ့ဖျင်းထသာ။ နံုချာထသာ။ အသုံးမကျထသာ။ "အဂမင်္ဂါမစုံ၊ ကျို းပ့ဲသန်ုထက၊ ငနံုအထံေ၊ ဖုိးထုိေကတ်န်ထက၊ မန္တာန်ကိုသည၊် သ္ီမးပဖူ
မှာ၊ သင်ယထူချဟ၊ု ထစခုိင်းငပီးလျင်" (ဥဒိေန်သာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ ညကသ်ည။် သမ်ိထမ့ွသည။် နူးညံ့သည။် "အသားမှာထလ၊ ဂွမ်းဝါမုန့်သိ့ု၊ န့ံုညံ့စာွနှင့်" (ထမျာက်)။ ၂၊ ပျို မျစသ်ည။် ၃၊ (အပင်
အခက၊် အသးီအရကွအ်ပွင့်စသည်) မရင့်။ မရင့်ထရာ်။ ရကွနု်သစမ်ျားထွေကစ်ပပုလာသည။် စဉ်

အလွန်ပဖူထဖွးထသာ။ "ဝါဂွမ်းပုိင်ပဖူလ့ုိ န့ံုနီထရ"။ စဉ်

၁၊ အလွန်ထချာထပမ့နူးညံ့ထသာ။ ၂၊ နူးညံ့ပျို မျစထ်သာ။ ပျို မျစင်ယရ်ယွထ်သာ။ "ကပ်တင်မင်းအများတိ့ု၊ စးီသာွးပငားအသယွသ်ယွ၊် 
ပဖူန့ံုထွေကသ်ည၊် နတဘ်ုံသအူနွယတ်ညး်" (ထဒေးဝန်း)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလွန်ပဖူထဖွး၍ ပါးလမာထသာ (အဝတအ်ထေည်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

ကာလထတာကထ်လျာက။် ပတလံု်း။ "တညည့်နံုးနံုး မအပ်ိနုိင်"။ စဉ်

၁၊ (စကားကို) ချို ချို သာသာ ယဉ်ယဉ်ထကျးထကျးထပပာတတထ်သာ။ ၂၊ ရမင်ပပထသာမျကနှ်ာရှိထသာ။ ၃၊ သမ်ိထမ့ွနူးညံ့ထသာ ကိုယ်
အမူအရာ၊ နှုတအ်မူအရာရှိထသာ။ စဉ်

စဉ်

ထဟာင်းပမင်းထဆွးပမည့်၍ အဖ့ဲအတစ၊် အမှုန့်အမှုန့်ပဖစ၍် ပျကစ်းီသာွးသည။် (ထပမအိုး၊ ထပမခွကစ်သညအ်လုိလုိ အမှုန့်ပဖစင်ပီး လူ
ကိုင်တယွလ်ျင်ကိုင်သည့်ထနရာက ပ့ဲထကကသာွးပခင်း ပဖစသ်ည။်) စဉ်

စဉ်

နညး်နုိင်သမျှနညး်သည့် အထရအတကွ ်ပမာဏအားပဖင့်။ "နုန့်နုန့်မရထကထလ့ထအ 'ကကျွေဲ' တစထ်ကာင်ကို တစထ်သာင်းငါးထထောင်ရ
ဖ့ုိ"။ စဉ်

အလျင်း။ ('မ' နှင့် တွဲစပ်ထသာအခါ ဘာမှမရှိ မပဖစမ်ထကာင်း မသစိသညပ်ဖင့်အပပည့်အဝ (သုံးနှုန်း) အသုံးချ၍မရထသာ 
အနကသ်ာထေင်သည။် (နုန့်နုန့် မထကာင်း။ နုန့်နုန့်မပဖစ။် နုန့်နုန့် မရ။ နန့်နန့် ထပပာလ့ုိမရ၊ ဆုိလ့ုိမရ။ နုန့်နုန့် စကားကိုမကိုင် 
စသညပ်ဖင့်။) စဉ်

လံုးဝ (သုံးနှုန်း၍မရပဖစသ်ည။်) "ထေမင်းကထဖာကဆ်တရ်ာ စားဖ့ုိကနုန့်မရ"။ စဉ်

လံုးဝ (သုံးနှုန်း၍မရပဖစသ်ည။်) "ထေမင်းကထဖာကဆ်တရ်ာ စားဖ့ုိကနုန့်မရ"။"အဝတကုိ်ကကကက်ိုကပ်စ်လုိကလ်ိ့ု နုန့်လည်း ဝတ်
ဖ့ုိမရလုိကဗ်ျာယ်"။ စဉ်



.

နုိ ့

နုိ ့ န breasts

နုိက့န်း ကကိ none

နုိခုိ့းခမီ န  ကကကဥ်နှင် ငှကဥ်တိုက့ိုမျို တတထိသာထခမတစမ်ျို း။ ကျို င်းထခါင်းထခမ။ snake

နုိခ့ျဉ် န နုိရ့ညက်ို ဒေန်အိုး၊ ဒေန်အိုးစသညတ်င်ွကကာရညှစ်ာွထေားသပဖင့် အချဉ်ဓါတထ်ကကာင့်ခဲပျစသ်ာွးထသာ နုိရ့ည။် နုိဓ့မ်း။ ဒိေန်ချဉ်။ yoghurt

နုိစ့ညဗူ်း န နုိဆီ့ထေည့်ထသာ ဗူး။ tin

နုိစ့မ်ိး န မကျို ချကရ်ထသးထသာနုိရ့ည။် milk

နုိစ့ို၁့ ကကိ နုိရ့ညက်ို ခံတင်ွးထဲေသို ့စတုယ်မူျို ထသာကသ်ည။် nurse

နုိစ့ို၂့ ကကိ နုိစ့ိုအ့ရယွရ်ှိသည့်ကထလး။ infant

နုိည့ာှ န နုိစ့ိုထ့သာ ကထလးငယ၏် အထေကပ်ဖစထ်သာကထလး။ second youngest

နုိည့ာှထသျှ န နုိစ့ိုထ့သာ ကထလးငယ၏် အထေကပ်ဖစထ်သာကထလး။ second youngest

နုိည့စှ် ကကိ milking

နုိတ့ိုက် ကကိ nurse

နုိတ့င် ကကိ none

နုိထ့ေမင်း န နုိရ့ညနှ်င့်ထရာ၍ ကျို ချကထ်ေားထသာ ထေမင်း။ milk rice

နုိထိ့ေန်း န ၁၊  သတူစပ်ါးသားငယက်ို အငှားနုိတ့ိုကရ်ထသာ သားငယမိ်ခင်။ ၂၊ ကထလးကိုထိေန်းရသ။ူ childminder

နုိပ့င်းကပ် န အမသတ္တ ဝါတိုတ့င်ွ နုိအ့ုံပျဉ်းတွဲ၍ မကျထတာ့ပဲ အနညး်ငယထ်ပါ်ရံုမျှပဖစထ်သာ ရင်သား။ breasts

နုိပ့ျဉ်း န မိန်းမတို၏့တွဲလျားကျထနသာ ရင်သား။ breasts

နုိပ့ပတ် ကကိ မိခင်တစစ်ုံတစရ်ာထကကာင့် အချန်ိမထရာကမီ် ကထလးငယနုိ်မ့စိုရ့ပဖစသ်ည။် none

နုိပီွ့း န နုိစ့ိုက့ထလးတိုတ့င်ွ နုိထ့ကကာင့် ပါးတင်ွအပဖူကကွ ်အထပွးများပဖစတ်တထ်သာ ထပွးထရာဂါတစမ်ျို း။ milk mole

နုိဖုိ့းဆပ် ကကိ care for/look after

နုိဖုိ့းပီး ကကိ none

နုိပ့မတထ်သျှ၁ န မိခင်၏နုိက့ိုလံုထလာကစ်ာွမထသာကစ်ိုရ့၍ ပိန်ကကုံချည့်နဲထ့သာကထလးငယ။် none

နုိပ့မတထ်သျှ၂ ကကိ မိခင်၏နုိက့ိုလံုထလာကစ်ာွမထသာကစ်ိုရ့၍ ကထလးငယ ်ပိန်ကကုံချည့်သည။် none

နုိရ့ည် န သားသမီးကို တိုကထ်ကကျွေးရန် မိခင်၏ရင်သားနုိမှ့ ယိုထွေကလ်ာထသာ ပဖူထဖွးထသာ နုိရ့ည။် milk

နုိရ့ညတ်ည် ကကိ စပါးလံုးထဲေမှ ဆန်လံုးမပဖစထ်သးမီ နုိရ့ညက်ဲ့သို ့စ၍ ပဖစထ်ပါ်လာသည။် none

နုိရ့င် ကကိ သားငယက်ိုနုိမ့တိုကရ်၍ ရင်သားပမတမှ် နုိရ့ညမ်ျားပပည့်တင်းလာသည။် be full of

နုိသ့းီ န ရင်သားပမတ၏်ထိေပ်ပုိင်းအရပ်။ nipple

နုိသ့ည် န နုိပံု့းပဖင့်နုိထ့ရာင်းသားသ။ူ milk seller

နုိသ့ကခံ် ကကိ shirk

လူ၊ တရိစိ္ဆာန်တိ့ု၏ ရင်သား။ မိန်းမတိ့ု၏ နုထွေတထ်သာသားပမတ။် လူမ၊ တရိစ္ဆာန်မ မိခင်၏န့ုိသားပမတမှ် ထွေကက်ျလာထသာ
အရည။် န့ုိရည။် "ရမီန့ုိရင်ှ၊ မိခင်န့ုိကို၊ မွတလ်တထ်တ၊ ဆရာထတာ်၊ သျှင်ပင်ထကျာင်းက၊ ရမကပ်ါလား" (ပဲ)။ စဉ်

န့ုိစိ့ုရညလံု်းလံုးမထွေကပဲ် ရှိသည။် "ကန်းထသာန့ုိကိုစိ့ုလျှင်၊ န့ုိမထွေကထ်သာထကကာင့် အားသာကန်ု၍ ပင်ပန်းတတသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ကကျွေမဲ၊ နွားမ၊ ဆိတမ် စသညတ်ိ့ုမှ) န့ုိရညက်ိုညစှယ်သူည။် စဉ်

န့ုိရညက်ိုထသာကစ်ိ့ုထစသည။် "လှမုတ္ိုတ ရမှ်ာ၊ ဆုိနှုတခွ်န်းနှင့်၊ တန်ွးဆီးတိ့ု၍၊ န့ုိချို တိုကပ်ပန်" (ထကာ်)။ စဉ်

အချို သ့တူိ့ုသည ်ကကျွေမဲ၊ နွားမမှ နှစက်ကမ်ိန့ုိညစှတ်တသ်ည။် တစက်ကမ်ိညစှင်ပီးထနာက ်ထနာကတ်စက်ကမ်ိတင်ွ န့ုိလံုးဝမထွေကထ်အာင်
ပပုလုပ်ထေားသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

(ဉပစာ) မိဘတိ့ုကို သားသမီးတိ့ုက ယယုပပုစ ုလုပ်ထကကျွေးသည။် စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာအထကကာင်းထကကာင့် ထမွးကင်းစကထလးကို ရဟန်း သဇံာများအား လှူဒေါန်းထလ့ရှိကက၏။ ယင်းကထလးကိုကကးီ
ထွေားထအာင်ထမွးစားရန်အတကွ ်ဘန်ုးကကးီက မိဘအားထပးရထသာ ထကကးထငွ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) သတူစပ်ါး၏ကကို းပမ်းမှုမှ ထွေကထ်ပါ်လာသည့်အခွင့်အထရးကို ထစာင့်စားခံယသူည။် အသကသ်ာခုိသည။် စဉ်



.

နုိထ့သာကထ်သျှ န nurse

နုိသ့ျှင်မိ န ထကျးဇူးကကးီမားထသာ မိခင်အား ဂုဏတ်င်၍ ထပပာထသာစကားလံုး။ great mother

နုိအ့ုံ န အုံကကးီပဖစထ်နသာ အမသတ္တ ဝါ တို၏့ ရင်သားပမတ။် breasts

နုိး၁ ကကိ wake

နုိး၂ စညး် signing

နုိးကကား ကကိ သတထိေားသည။်  သတလိစလ်ပ်မှုမရှိပဖစသ်ည။် ထမ့ထလျာထေားပခင်းမရှိပဖစသ်ည။် careful

နုိးနုိး စညး် signing

ကကဝိိ ၁၊ တညင်ငိမ်ပခင်းမရှိပဲ တန်ုလှုပ် ထချာကခ်ျားလျက။် ၂၊ မငငိမ်မသက ်ပဖစထ်သာအားပဖင့်။ horibly

ငနီာ န 24 hours

နွား

နွား န cow

နွားကျ၁ ကကိ be stupid

နွားကျ၂ န ယင်းသိုည့ံ့ဖျင်းသ။ူ stupid

နွားထကျာက် ကကိ cowpox

န စားကျကက်င်ွးတင်ွ လမတထ်ေားထသာနွားကို ထစာင့်ထိေန်းသ။ူ cowboy

နွားကကန်စုံ န good cow

နွားခရုပ် န cow’s basket

နွားထခါင်တိုင် နဝိ ၁၊ အိုမင်းပခင်းသိုထ့ရာကထ်သာ။ ၂၊ နွားတို၏့သကတ်မ်းထေကဝ်ကထ်ရာကထ်သာ။ old

နွားခံ န

နွားချးီထေပ်ပုိင်း န မျကနှ်ာ၊ ကိုယလ်ကစ်သည ်ပွတတ်ိုကသ်န်စ့င်ရထသာ အများအားပဖင့် ချညပွ် ထမွးဖွာပဖင့် ရကလု်ပ်သည့် အထေညပုိ်င်း။ towel

နွားဂါရီ န နွားလှညး်။ bullock cart/hackney

ကကဝိိ none

နွားစားကျက် န ကကျွေ၊ဲ နွားများ အငမဲတစစ်ားထသာကထ်နထသာ အရပ်။ grazing ground

ကကိ different

နွားတမပင် န စလူပင်ကဲ့သို ့ထသာ အပင်တစမ်ျို း။ plant

နွားတဲ န နွားထေားရာ တအဲုံ။ cowshed

နွားတကခဲ် န နွား၏လညဂု်တထ်ပါ်၌ မုိထ့မာကထ်နထသာ အရုိးဆစခံု်း။ cow hump

နွားတင်ပရာ န အရယွထ်ရာကစ်ပဖစထ်သာ နွားထီေး။ ox/bull

နွားတွီး န နွားထီေး။ ox/bull

န့ုိရညက်ို ခံတင်ွးထဲေသိ့ု စတုယ်မူျို ထသာကသ်ည။် "မုဆုိးမျို းနွယ၊် န့ုိထသာကထ်သျှမှ၊ သစီာရင်းကို၊ သင်ွး၍ငပီးထထွေ" (ပဒုေမ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ အပ်ထပျာ်ထနထသာ ထနရာမှထေသည။် "ထနညို ညို နှင့်၊ သုံးပုိကျက၊ တပသဆရာ၊ နုိးထလးပါထက" (ထမျာက်)။ ၂၊ ထအးပမထသာ 
အရသာရှိသည။် "ထရမူထသာကခ်ျို း၊ ထအးပမနုိးသည၊် ထသးွရုိးန့ုိနှင့်တ၏ူ" (ငမိုသ့ကူကးီ)။ စဉ်

တစစ်ုံတစရ်ာပဖစဟ်န်လက္ခဏာရှိထကကာင်း၊ ထမျှာ်ကိုး ထစာင့်စားထကကာင်းကိုပပထသာ စကားလံုး။ "တရပ်ိထကအပ်ိထပျာ်၊ 
စကထ်တာ်ထခါ်ထလ၊ ထမာင်ထတာ်လာနုိး" (ဇမ်း)။ "တစ်ရကလ်ာလညး်၊ ထမာင်ထတာ်လာနုိး၊ ကကုတတံ်ချို းလ့ုိ" (လွမ်းပခင်း)။ စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစရ်ာပဖစဟ်န်လက္ခဏာရှိထကကာင်း၊ ထမျှာ်ကိုး ထစာင့်စားထကကာင်းကိုပပထသာ စကားလံုး။ "တရပ်ိထကအပ်ိထပျာ်၊ 
စကထ်တာ်ထခါ်ထလ၊ ထမာင်ထတာ်လာနုိး" (ဇမ်း)။ "တစ်ရကလ်ာလညး်၊ ထမာင်ထတာ်လာနုိး၊ ကကုတတံ်ချို းလ့ုိ" (လွမ်းပခင်း)။ "တ
လကန်ုခန်း၊ တလဆန်းသည၊် ထမာင်ထတာ်လာနုိးနုိးနှင့်" (ထမတ္တာ)။ စဉ်

နုိးလက်
ထမှာကလှ်န် စဉ်

၁၊အချန်ိကာလ။ ၂၊တစရ်က၏်နှစဆ်ယ့်ထလးပံုတစပံု်။ မိနစထ်ပခာကဆ်ယ။် ၃၊ထရးှအခါကဆုိလျှင် တစရ်က၏်အပံုထပခာကဆ်ယ်
တင်ွ တစပံု်။ ထန့သုံးဆယ၊် ညဉ့်သုံးဆယအ်ားပဖင့် တစထ်န့နှင့် တစည်ဉ့် (တစရ်က်) ကို နာရအီစတ်ိထပါင်း ထပခာကဆ်ယ်ရှိ၏။ 
"ထပခာကဆ်ယန်ာရတီစရ်က၊် ခုနစရ်က ်တစသ်တီင်း"။ "ထန့ညဉ့်နာရ၊ီ ထပခာကဆ်ယစ်နှီင့်"။(နာရကီိုထရးထသာ သထကမင်္ဂတ။) 
"အခါထကာင်းမှတ၊် ထန့နက္ခတက်၊ စသညင်နီာ၊ တထိီေထပမခံ၊ မှန်ကန်ထသချာ၊ ထဖွရာှထလလား၊ မထခါင်အား၍" (ပါရာ)။ 
"တနဂမင်္ဂထနွထနထွေက ်၄ ငနီာတင်ွ၊ ထမျာကမ်င်းအခါထကာင်း၏" (မှန်ကျမ်း)။ "မကတာခဲွဂုိဏး်သညက်ား တစ်ဆယ့် ၅ ငနာီတင်ွ
ထပး၏" (ကဝိပါသဏ္ဍ)။ စဉ်

ထွေန်ယကရ်ာတင်ွအသုံးပပုထသာ အထပခထလးထချာင်းရှိ သတ္တဝါ။ "ပယသ်ညတ်ဝ၊ သင်ွးထေကကျွေနွဲား၊ များသညအ်မှု၊ မပပုထလရာ" 
(ပါရာ)။ စဉ်

(ဥပစာ) အ, သည။် နံုချာသည။် ညံ့ဖျင်းသည။် စဉ်

စဉ်

နွား၏ကိုယထ်ပါ်တင်ွ(လကသ်န်းခန့်ထလာကက်ကးီထသာ ) ထပါကထသာ ထကျာက်ထရာဂါ။ စဉ်

နွားထကျာင်းသ
ား စဉ်

ထပခနှစဘ်က၊် လကနှ်စဘ်ကခွ်ာရင်းပဖူပခင်း၊ ထိေပ်ပဖူပခင်း၊ အငမီးပဖူပခင်း။ (ဤအမှတအ်သားလက္ခဏာနှင့်ပပည့်စုံထသာ နွားကိုနွား
ကကန်စုံဟထုခါ်သည။်) စဉ်

နွားစပါး (အစားအစာ) မစားထအာင် နှုတသ်းီတင်ွ စပ်ွထေားထသာ အရာ။ နွားပပခုပ်။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အမ်ိထကျာင်းထဆာကရ်ာတင်ွထပမခံထကာင်း၊ မထကာင်းထန့ရကက်ိုထရးွချယပ်ခင်း။ "ထုိေထနာင်သုံးရက၊် နွားခံလျကသ်ာ၊ ဆယသ်ုံးမှာ
ကား၊ ပဗဟ္မာခံထေ" (ပါရာ)။

backing for social 
advancement စဉ်

စဉ်

စဉ်

နွားငတရ်ီ
ကျထသာကမ်ဝ

(ထရငတထ်နထသာနွားသည ်ထရကိုထတွ့ပမင်ထသာအခါ အငမ်းမရထသာကသ်ကဲ့သိ့ု) မထိေန်းနုိင်မသမ်ိးနုိင်ထလာကထ်အာင် အာသာဆန္ဒ
ပပင်းထေန်သည။် စဉ်

စဉ်

နွားတစဖ်က်
ကကျွေတဲစဖ်က် (ဥပစာ) ဆန့်ကျင်သည။် ၂၊ မတ၊ူ ကွဲပပားသည။် ၃၊ ညမီျှမှုမရှိပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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န ထဝှးထစတ့စလံု်းတညး်သာရှိထသာ နွား။ နပ်ကပ်ွ။ geld

နွားနှာရုပ် န cow’s basket

နွားထပါက် န အရယွထ်ရာကစ်ပဖစထ်သာ နွားထီေး။ ox/bull

နွားငပီး ကကိ ၁၊ တရိစိ္ဆာန်များ အထီေးကအမထနာကသ်ို ့တထကာကထ်ကာက ်ရစဝဲ်လုိကသ်ည။် ၂၊ ကာမဆကဆံ်သည။် ၃၊ အထရလုိွကသ်ည။် mate

နွား ထပပာင် န မကကးီငယ ်အလယအ်လတပ်ဖစထ်သာနွားထီေးငယ။် ox/bull

နွားမူးနွားရူး ကကဝိိ မစဉ်းမစား။ အရမ်းကာထရာ။ မဆင်မပခင်။ ကမူးရှုးထုိေး။ incautiously

နွားထရာင်းစျးီ န နွားများကို ထရာင်းဝယရ်ာ ထစျး။ cattle market

န နွားများကို ဦးစးီထသာ နွား။ leading bull

န သတ္တ ဝါတို၏့ ထဝှးထစအ့စုံကိုထုေတသ်။ူ သိုမ့ဟတု ်ထကကညကထ်အာင် ထုေသ။ူ exude a pleasing aroma

နွားလညပ်ျို င်း န နွားလညး်ပင်းတင်ွ ထအာကသ်ိုတ့ွဲလျားကထနထသာ အထရပျဉ်း။ cow’s head

န အခကအ်လက ်ထပျာ့ထပျာင်းထသာ သစပ်င်တစမ်ျို း။ plant

နွားအရွီငပီး ကကိ ၁၊ တရိစိ္ဆာန်များ အထီေးကအမထနာကသ်ို ့တထကာကထ်ကာက ်ရစဝဲ်လုိကသ်ည။် ၂၊ ကာမဆကဆံ်သည။် ၃၊ အထရလုိွကသ်ည။် mate

နွားသင်းခတ် န သတ္တ ဝါတို၏့ ထဝှးထစအ့စုံကိုထုေတသ်။ူ သိုမ့ဟတု ်ထကကညကထ်အာင် ထုေသ။ူ exude a pleasing aroma

နွားသင်းငပီး ကကိ ၁၊ တရိစိ္ဆာန်များ အထီေးကအမထနာကသ်ို ့တထကာကထ်ကာက ်ရစဝဲ်လုိကသ်ည။် ၂၊ ကာမဆကဆံ်သည။် ၃၊ အထရလုိွကသ်ည။် mate

န သင်းထသာ်လညး် မစင်ထသာ နွား။ နွားသိုးထကကာင်။ ox/bull

နွားသိုးကကးီ၁ န blockhead/dullard

နွားသိုးကကးီ၂ န ၁၊ အသကက်ကးီထသာ်လညး် သင်းမကပ်ွပဲထေားထသာ နွားထီေး။ ၂၊ အသကက်ကးီထသာ်လညး် အသအိလိမ္မာနညး်ထသာ သ။ူ ox/bull

နွားအပုိူင်း န မျကနှ်ာ၊ ကိုယလ်ကစ်သည ်ပွတတ်ိုကသ်န်စ့င်ရထသာ အများအားပဖင့် ချညပွ် ထမွးဖွာပဖင့် ရကလု်ပ်သည့် အထေညပုိ်င်း။ towel

နီွ

န ထနွရာသ။ီ summer

နီွခါ န ထနွကာလ။ summer

နီွစပါး န မုိးထကာင်းငပီးထနာက ်ထဆာင်းနှင့်ထနွတင်ွးတင်ွ စိုကပ်ျို းထလ့ရထှသာ စပါးတစမ်ျို း။ မုရင်းစပါး။ paddy

နီွရာသီ န summer

နီွလထခါင်ထခါင် န ထနွဥတ၏ု အလယပုိ်င်း။ Mid-summer

နီွဦးထပါကစ် န ထနွဥတ၏ု အစ အလဦး။ spring

နဝိ warm

နီွးနီွး ကကဝိိ ပူထနွးထသာ အထတွအ့ထိေကို ရရှိထသာအားပဖင့်။ warm

နွယ်

နွယ် န descent

နွယက်န်၁ န ယကက်န်းရကရ်ာတင်ွ ယက္က န်းအထေညက်ိုမတန်ွရ့ထအာင် ထထောကက်န်ထေားရထသာ သစံးူတပ်ထေားထသာ တတုတ်ထံချာင်း။ none

နွားနတသ်င်း
ခတ် စဉ်

နွားစပါး (အစားအစာ) မစားထအာင် နှုတသ်းီတင်ွ စပ်ွထေားထသာ အရာ။ နွားပပခုပ်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

နွားလားဥဿ
ဘ စဉ်

နွားလီးသင်း
ခတ် စဉ်

စဉ်

နွားလညပ်ျို င်း
ပင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

နွားသင်းပပန်
တက် စဉ်

(ဥပစာ) အသုံးမကျသ။ူ လူအလူန။ နံုချာသ။ူ ညံ့ဖျင်းသ။ူ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

နီွ(ထနွ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထနွ၊ မုိး၊ ထဆာင်း ဥတသုုံးပါးတင်ွ အပူပဖစထ်သာထနွဥတ။ု "တစခ်ျို တ့စပ်င်၊ ညမန့်ဖူးကင်းထက၊ ရကွက်ျင်ပပန်စ၊ နီွရာသထီလ၊ ဂိမာန်
ထပပာင်းထက၊ တထပါင်းလမှာ" (ထကာ်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

နီွး(ထနွး) အနညး်ငယပူ်ထသာ အထတွ့အထိေရှိထသာ။ "တဖကက်အးီ၊ ဖကနီွ်းလ့ုိ၊ ထရာထီွေးချုကံာ၊ စကမိွ့်ရာမှာ" (ဓမ္မသာ)။ စဉ်

စဉ်

၁၊ တစထ်နရာမှတစထ်နရာသိ့ု တယွယ်ကှရ်စပ်တက်းူဆက၍် ပပန့်ပွားထသာ ကကို းနှင့်တထူသာအပင်။ "ကမ်းထချာင်သစပ်မစ၊် နွယခ်ျုံ
ယကှလ်ျှက၊် ထချာင်းထေကက်ကးီငယ၊် သယွသ်ယွဟ်ထိေ၊ ကစ္ဆပဟု" (ဥထတန)။ ၂၊ ထဆွမျို းစဉ်ဆက။် အဆကအ်နွယ။် "နွယရ်ာစဉ်
ရုိး၊ မင်းအမျို းဟ၊ု တန်ခုိးဂုဏအ်င်၊ ညှို းမထေင်ခ့ဲ" (ငမိုတ့ည်)။ စဉ်

စဉ်
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နွယက်န်၂ ကကိ ယကက်န်းထေညက်ိုမတန်ွရ့ထအာင် နွယက်န်ပဖင့် ထထောကက်န်ထေားသည။် none

နွယက်ကို း န ကကို းကဲ့သိုသ့ုံးရထသာ နွယပ်င် အပုိင်းအပပတ။် vine rope

နွယခ်ျို န liquorice

နွယပ်ခုံ န အရကွ၊် အခက၊် အကိုင်း၊ အနွယစ်သညတ်ို ့ထထွေးယကှရ်စပ်တ၍် ထပါင်းစညး်ထပါကထ်ရာကထ်နထသာ အင်အပ်ုစ။ု creeper

နွယင်င် န none

နွယစ်းူ န none

နွယတ်ာလ န

နွယပ်င့် န none

နွယပု်တပ်င် န ဆားငန်ရညမီှ်ထသာဒီေထချာင်းအရပ်တင်ွ ထပါကထ်သာ နွယပ်င်တစမ်ျို း။ creeper

နွယရ်စ၁် န none

နွယရ်စ၂် န bracelet

နွယရ်င်ှ န none

နွယလ်ာ န ထဆွမျို းအဆကအ်နွယ။် descent

နွယလိ်မ်၁ န none

နွယလိ်မ်၂ န none

နွယလုိ်ပင်လုိ န အနွယထ်ယာင်၊ အပင်ထယာင်ထယာင် ထေင်ရထသာ အပင်မျို း။ creeper

နွယသ်ာကီ န မင်းမျို းမင်းနွယမှ် ဆင်းသကလ်ာထသာ အနွယဆ်က။် ထဆွမျို းဆက။် descent

နဲွ ့

နဲွ ၁့ ကကိ slow

နဲွ ၂့ နဝိ sticky

နဲွ ၃့ ကကိ wheedle

နဲွ ၄့ ကကဝိိ graceful

နဲွချိ့ ပကခ်ျိ့ ကကဝိိ သနားဖွယရ်ာ ချစခ်င်ဖွယရ်ာ ထပပာဆုိပပုမူထသာ အမူအရာနှင့်။ act coaxingly

နဲွ ထ့ပျာ် ကကိ အတတူက ွပမူးတးူထပျာ်ပါးသည။် frolic

နဲွ ထ့ပျာင်း နဝိ နူးညံ့ထပျာ့ထပျာင်းထသာ။ gentle

နံွ

နံွ၁ နဝိ ၁၊ ကိုယစ်တိပ်င်ပန်းထသာ။ ညှို းမိှန်ထသာ။ ၂၊ ခွန်အားနညး်ပါးထသာ။ ခွန်အားကန်ုခန်းထသာ။ ၃၊ အလွန်ပင်ပန်းညှို းငယထ်သာ။ weak

နံွ၂ ကကိ ပျပ်ဝပ်ညတွက်ျို းသည။် ရုိထသထကကာကရ်ွံ ့ညကွက်ိုင်းသည။် ပျပ်ဝပ်ကျို းနံွသည။် be humble

နွမ်း နဝိ fade

စဉ်

စဉ်

အရသာချို ငမိန်ထသာ ထဆးဘကဝ်င်သည့် နွယပ်င်။ "သစပု်ပ်နွယခ်ျို ၊ ဇာဒိေပ္ိုဖ လ်ဟ၊ု ထရာှကခ်ျို ချဉ်ဒေပပုတနှ်င့်" (ငမိုသ့ကူကးီ)။ စဉ်

စဉ်

က၊ ခ၊ ဂ၊ ဇ စထသာ ဗျညး်များတင်ွ တစထ်ချာင်းငင်သညက်ိုထခါ်ထသာ စကားလံုး။ (ု ကု)။ စဉ်

(ယကက်န်းစင်လံုး) နွယက်န်အဖျားတင်ွ တပ်ထေားထသာ သစံးူ။ စဉ်

ဝါဆုိလထခါ်ထသာအမည။် "နွယတ်ာဝါဆုိ၊ ဝါထခါင်ကိုလညး်၊ မလုိထိေမ်းပမား" (ပါရာ)။ "နွယတ်ာလထဆာကမူ် ကကျွေ၊ဲ နွားစထသာ 
အထပခထလးခု သတ္တဝါများထပျာကအ်ံ့" (ဗိသကုာ)။ "နွယတ်ာဟထူသာ ဝါဆုိလမူ အမတထ်သအ့ံ" (ပါရာ)။

4th month of Burmese 
year စဉ်

က၊ ခ၊ ပ၊ ဖ၊ ဗ စထသာဗျညး်များတင်ွ ယပင့်သညက်ိုထခါ်ထသာစကားလံုး။ (ျ ကျ)။ စဉ်

စဉ်

က၊ ခ၊ င၊ ပ၊ ဖ၊ မ စထသာ ဗျညး်များထအာကတ်င်ွ ရထကာကရ်စသ်ညက်ို ထခါ်ထသာ စကား။ (ြ ကက)။ စဉ်

နွယက်ကို းများကို ပူးတွဲလိမ်ကျစထ်ေားသကဲ့သိ့ုထသာ လကထ်ကာကတ်စမ်ျို း။ (နွယရ်စလ်ကထ်ကာက၊် နွယလိ်မ်လကထ်ကာက၊် နွယ်
ရစင်ခီချင်း၊ နွယလိ်မ်ငခီချင်း ဟဤူလညး်ရှိသည။်) စဉ်

များထသာအားပဖင့် လကယွထ်န့ ညည့်လူသ ူတတိဆိ်တထ်သာအခါ (နွယပုိ်င်းနှစပုိ်င်း)ထခမကဲ့သိ့ုလိမ်ကျစထ်နထသာ နွယတ်စမ်ျို း။ 
(လကယွထ်န့လညး်ပဖစ၊် စထန၊ အဂမင်္ဂါထန့လညး်ပဖစ ်မညဆုိ်လျှင် ယင်းနယသ်ညက်ား သဗ္သိုဒေ္ိဓ၊ အလံုးစုံထသာအကကအံစညဟ်သူမျှ 
ဓန၊ လာဘ၊ ပီယ စသညတ်ိ့ုကို ငပီးထပမာကထ်စနုိင်သည ်ဟ၏ူ။) စဉ်

စဉ်

က၊ ခ၊ င၊ ပ၊ ဖ၊ မ စထသာ ဗျညး်များထအာကတ်င်ွ ရထကာကရ်စသ်ညက်ို ထခါ်ထသာ စကား။ (ြ ကက)။ စဉ်

ထပခထထောကနှ်စဘ်ကက်ို လိမ်ယကှ၍် ထုိေထပခနှစဘ်ကအ်ကကားတင်ွ ဂံုညင်းကိုညပ်ှငပီး ခုန်ပစက်စားထသာ ဂံုညင်းကစားနညး်တစ်
မျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထလးဖင့်ဆုိင်းတသွည။် သကွလ်ကမ်ှုကင်းသည။် ထနှးထကးွထလးကန်သည။် ထံုေထုိေင်းသည။် "အယင်လာ၊ န့ဲွမနီထက့"။ စဉ်

၁၊ ခကျွေပဲျစ၍်ကပ်ငငိသည့် အစမ်ွးရှိထသာ။ ထပျာ့ထပျာင်းထစးကပ်ထသာ။ ၂၊ နူးညံ့ထပျာ့ထပျာင်းထသာ။ "ဆန်ထကာင်းလ့ုိ ထေမင်းန့ဲွနီထရ"။ 
"ထကာကည်င်းမန့ဲွ၊ ထကာကက်ကမ်းန့ဲွနီထရ" (ပံု)။ စဉ်

၁၊ သနားချစခ်င်ဖွယရ်ာ ခကျွေ၍ဲထပပာဆုိပပုမူသည။် တတီတီာတာ ထပပာဆုိပပုမူသည။် "နှမထတာ်ထလ၊ ခန္ဓာသကထ်က၊ ပျကမ်ညထ်ေင်
ဟ၊ု လင်ကိုလညး်န့ဲွ၊ လွမ်းပခင်းစထီက၊ ဤသိ့ုဖ့ဲွထရ" (ထောနု)။ ၂၊ ချစမှ်န်းသိ၍ မိမိအလုိပပည့်ထစရန် ချစထ်သာသတူိ့ုအား စိတအ်
ထနှာင့်အယကှပ်ဖစထ်စသည။် န့ဲွဆုိး, ဆုိးသည။် "ချစသ်မီးသိ့ု၊ ထိေန်းသမ်ိးပပုပပင်၊ မျကရ်ှုဆင်၍၊ သတုသ်င်ထကကျွေးထမွး၊ န့ဲွကာငုိ
လညး်၊ မဆုိဆဲပဲ။ (ထောနု)။ စဉ်

ကန့ဲွကလျ။ ထပျာ့ထပျာ့ထပျာင်းထပျာင်း။ န့ဲွထနှာင်းထပျာ့ထပျာင်းထသာ အပူအရာနှင့်။ "မိပဖာမှာ၊ နှစပ်ဖာတကူွဲ၊ အုံးထမ့ွရာမှာ၊ န့ဲွကာ
ထလျာင်းထက၊ မထပါင်းရပဲ" (ထောနု)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ ညှို းမိှန်ထသာ။ "ဒေထယာဝတလ့ုိ် နွမ်းနီဗျာယ ်ဖွတရ်ဖ့ုိ"။ ၂၊ ခွန်အားဗလ ကုနခ်န်းထသာ။ "အလုပ်ပင်ပန်းလ့ုိ နွမ်းနီဗျာယ်"။ စဉ်



.

နွမ်းညှို း ကကိ lose

နွမ်းပါး နဝိ ပပည့်စုံကုံလံုပခင်းမရှိထသာ။ ဆင်းရမဲွဲထတထသာ။ poor

နွမ်းထလျာ် နဝိ weak

နှ

နှမ န sister

နှမထတာ် န wife

နှငမိုး၁ ကကိ be stingy

နှငမိုး၂ ကကိ ထလးပမတစ်ုံမကသ်ည။် နှစသ်ကသ်ည။် like

နှငမိုးနှမိ န be stingy

နှရွဲသးီ န Plum-like fruits

နှလံုး န heart

နှလံုးထကာင်း နဝိ စတိထ်နစတိထ်ေား၊ နှလံုးသင်ွးပပည့်ဝထသာ။ be good natured

နှလံုးကျ ကကဝိိ ၁၊ အလွန်သထဘာကျသည။် အလွန်ထကျနပ်မှုရရှိသည။် ၂၊ ထကကာင့်ကကစိုးရမ်ိမှု ကင်းပသည။် satisfy

နှလံုးခကထ်ေန် နဝိ rude

နှလံုးခုန် ကကိ heart beat

နှလံုးချ ကကိ ထကကာင့်ကကစိုးရမ်ိမှုမရှိပဲ။ စတိထ်အးလကထ်အး။ စတိခ်ျလကခ်ျ။ peace of mind

နှလံုးငငိမ် ကကိ လှုပ်ရာှးမှုမရှိ ငငိမ်သကထ်သာ စတိရ်ှိသည။် none

နှလံုးညတွ် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ဆီသို ့အာရံုထရာကသ်ည။် at short notice

နှလံုးတန်ု ကကိ be agitated

နှလံုးထိေတ် ကကိ be agitated

နှလံုးနာ ကကိ be disgusted

နှလံုးနှစခွ် န disquiet

နှလံုးပူ ကကိ စိုးရမ်ိပူပန်သည။် ထကကာင့်ကကစိုးရမ်ိမှု ပဖစသ်ည။် be anxious

နှလံုးပုိက် ကကိ အာရံုပပုသည။် အာရံုစးူစိုကသ်ည။်  စတိ၌်မှတယ်သူည။် focus

နှလံုးပျို ့ ကကိ feel nauseated

နှလံုးပပု ကကိ focus

နှလံုးထပွ ကကဝိိ စတိရ်ှုပ်သည။် စတိထ်နာကသ်ည။် be insane

နှလံုးပဖူ ကကိ be good natured

နှလံုးမငငိမ် ကကိ စတိမ်တညက်ကညမ်ှု၊ မငငိမ်သကမ်ှုပဖစသ်ည။် disquiet

(စစ်) ရှံုးနိမ့်သည။် "ကလိဂမင်္ဂရာဇ်၊ သူ့စစနွ်မ်းညှို း၊ အကျို းမဟ၊ိ ပန်းနှယရ်၍ိ" (ထလျာကထံု်ေး)။ စဉ်

စဉ်

၁၊ ပင်ပန်းညှို းငယထ်သာ။ "ပူဆာညှို းပမန်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းထလျာ်၊ ထပဖာ့ထတာ်ကိုယလ်က၊် အပ်ိစကမ်ရင်ွ" (ပဉ္ဘတု်)။ ၂၊ ခွန်အား
ကန်ုခန်းထသာ။ စဉ်

၁၊ ထပါကဖွ်ားလာထသာတစမိ်သားချင်းတိ့ုအနက ်ထယာကျ်ားများက မိမိထအာကင်ယထ်သာ မိန်းကထလးကိုထခါ်ထဝါ်ထသာအမည။် 
"နှမရင်တင်ွဝတထ်သာ ဒေတက်ိုထပး၍ ဝတရ်ထလသည်" (နိသျှ)။ ၂၊ မိမိမယားအားထခါ်ထဝါ်ထသာအမည။် "မျို းကကင်ဆွယမ်ယ်
အလှ၊ နှမနှစပ်ဖာ၊ ဆင်းကလျာနှင့်၊ လှူဒေါထပးစမ်ွးငှလျက်" (ငမိုသ့ကူကးီ)။ စဉ်

မိမိမယားအား ထခါ်ထဝါ်ထသာအမည။် "ထခွယိုင်ပန်းထမာ၊ တန့်မနားက၊ ဤထတာမှာပင်၊ နှမထတာ်ထလ၊ ပျကမ်ညထ်ေင်ဟု" (ထော
နု)။ စဉ်

၁၊ တန့်ွတိုသည။် ကပ်ထစးနဲှသည။် မထပးရကမ်ကမ်းရကပ်ဖစသ်ည။် ၂၊ စုံမကပ်မတနုိ်းသည။် ၃၊ မစန့်ွလမတနုိ်င်ပဖစသ်ည။် ဝန်တို
သည။် စဉ်

စဉ်

ပစည္း်ဥစာ္ တစစ်ုံတစရ်ာအထကကာင်းထကကာင့် ပျကစ်းီဆံုးရှံုးသာွးရာ၌ မထတာ်တဆပျက ်စးီဆံုးရှံုးသာွးရသညဟ် ုနှထပမာတန့်ွတို၍ 
ထပပာဆုိထသာစကား။ စဉ်

ချို ထသာ သစသ်းီတစမ်ျို း။ "နရွဲထထောကရ်ာှ၊ မာလကာဟ၊ု ချို စာွအးီပမ"(ရာမ)။"အမျိုးချင်းကွဲ၊ သးီနှရွဲနှင့်၊ ပိန္နသဲရက်" 
(ထကာ်)။ စဉ်

၁၊ ပိန်တုံတစခ်ါ ထဖါင်းတုံတစခ်ျကပ်ဖင့် ထသးွလညပ်တပ်ခင်းကိုပဖစထ်စတတထ်သာ ကိုယတ်င်ွးတင်ွ အထခါင်းရှိသည့် ကိုယအ်ဂမင်္ဂါ
အစတိအ်ပုိင်း။ ၂၊ (ဥပစာ)စတ်ိ။မထနာ။ဟဒေယ။ "စတိမှ်လံုးမှာ၊ မသာမယာပဲ၊ ထတထွဝဆပွား" (ထွေန်းတိ)။ "ဟဒေယနှလံုး၊ 
ရမင်ပပုးံကကလျက်" (ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရုန့်ရင်းကကမ်းတမ်းထသာ စတိရ်ှိထသာ။ ကကမ်းတမ်းထသာ သထဘာရှိထသာ။ "--- မထပဖာင့်ခုိးတတအ်ံ့။ နှလံုးခကထ်ေန် ထစာင်းမာန်
ကကးီအံ့" (ပါရာ). စဉ်

တစစ်ုံတစရ်ာအထကကာင်းထကကာင့်ပဖင့် ထိေတလ်န့်မှုစသညတ်ိ့ုထကကာင့် နှလံုးတန်ုလှုပ်ခါသသည။် ရင်တန်ုသည။် "ထကကာကရ်ွ့ံထိေတတ်ုံ၊ 
နှလံုးခုန်လျက၊် ရန်တန်ုရှဲရှဲ၊ မာနခဲပဖင့်" (ငမိုတ့ည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တစစ်ုံတစရ်ာအထကကာင်းထကကာင့်ပဖင့် ထိေတလ်န့်မှုစသညတ်ိ့ုထကကာင့် နှလံုးတန်ုလှုပ်ခါသသည။် ရင်တန်ုသည။် "ထကကာကရ်ွ့ံထိေတတ်ုံ၊ 
နှလံုးခုန်လျက၊် ရန်တန်ုရှဲရှဲ၊ မာနခဲပဖင့်" (ငမိုတ့ည။်) စဉ်

စတိတ်န်ုလှုပ်ထချာကခ်ျားသည။် လန့်သည။် ထကကာကရ်ွ့ံသည။် "ထရာကလ်တအ်ဟတိ၊် နှလံုးထိေတ၍်" (ပဉ္ဘတု်)။ စဉ်

၁၊ ထအာ့ချင်အန်ချင်ပခင်း ပဖစသ်ည။် ၂၊ မသတစီရာ စကဆု်တရ်ွံရာှသည။် ၃၊ စတိနှ်လံုးထိေခုိကသ်ည။်အလွန်ရွံမုန်းသည။် စတိ်
ဆင်းရမဲှုကို ခံစားရသည။် "တိုင်းသပူပညသ်ားတိ့ုသည ်နှလံုးနာကန်ုလျက ်အချကအ်လကက်ိုကကည့်၍ ပုန်စားရန်အခွင့်ကို ကကံ
လျကထ်နကကကန်ု၏" (ဓညသစ်)။ စဉ်

စတိမ်တညင်ငိမ်ပခင်း။ စတိဒိွ်ေဟ။ သိ့ုထလာသိ့ုထလာ (ယုံမှား) ထတးွထတာပခင်း။ "နှလံုးနှစခွ်၊ သသံယဟ၊ု ဒိွေဟထတးွမှတ၊် ဆံုးပဖတ်
ကပ်လျက်" (ထရးှထံုေး)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပျို ခ့ျင်အန်ချင်ပဖစသ်ည။် ထအာ်ဂလီဆန်သည။် "ရင်ကလညး်ဆ့ုိ၊ ထမသကထ်ဝထလ၊ စမ္ပါယက်ုံးမှာ၊ နှလံုးပျို လ့ုိ့" (ပဒုေမ္မ)။ စဉ်

စတိအ်ာရံုစးူစိုကသ်ည။် စဉ်းစားဆင်ပခင်သည။် နှလံုးသင်ွးသည။် "မင်းချင်းတကာတိ့ု ကဲ့ရဲ့ရာထသာ အထကကာင်းအရာပဖစသ်ညဟ် ု
နှလံုးပပုလျက ်--- ရတနာသုံးပါးကို တိုင်ကကား၍" (ဓညသစ်)။ စဉ်

စဉ်

စတိသ်ထဘာထေားထကာင်းသည။် နှလံုးထကာင်းသည။် သထဘာထေားပပည့်ဝသည။် "နှလံုးပဖူ အစူင်" (ပံု)။ စဉ်

စဉ်



.

နှလံုးမအီ ကကိ ၁၊ စားသည့်အစားအစာကို မအမီလညက်ိုယတ်င်ွး၌ ခံစားရမှု ပဖစသ်ည။် ၂၊ တစစ်ုံတစရ်ာ သသံယကန်ိးဝင်သည။် ill at ease

နှလံုးမူ ကကိ တစစ်ုံတစခု်၌ အာရံုစွဲစိုကသ်ည။် အာရံုပပုသည။် focus

နှလံုးထရာထဂါ န နှလံုး၌ ပဖစထ်သာထရာဂါ၊ တစစ်ုံတစခု်ကို လုိချင်စားချင်၊ ထတာင့်တမူအာသာ။  heart disease

နှလံုးရည် န စတိနှ်လံုး၏ စမ်ွးရညသ်တ္တ ။ိ စတိနှ်လံုး၏စမ်ွးထဆာင်နုိင်ထသာအရညအ်ချင်း။ mental faculty

နှလံုးလှ န ပဖူစင်ထကာင်းပမတထ်သာစတိသ်ထဘာထေား။ ထကာင်းပမတထ်သာစတိအ်မူအကျင့်။ be good-hearted

နှလံုးထဝဒေနာ န နှလံုး၌ ပဖစထ်သာထရာဂါ၊ တစစ်ုံတစခု်ကို လုိချင်စားချင်၊ ထတာင့်တမူအာသာ။ heart disease

နှလံုးသား န နှလံုး၏အဂမင်္ဂါအစတိအ်ပုိင်း။ heart

နှလံုးသးီ ကကိ ပူပင်ထကကာင့်ကကမူမရှိပဲ ငငိမ်းချမ်းသည။် ထကကာင့်ကကမူကင်းသည။် peace

နှလံုးသစီတိသ်ီ ကကဝိိ စတိနှ်လံုးထကကာင့်ကကမူကင်းမ့ဲစာွ။ without anxious

န နှလံုးနှင့်အစုံ ထသာ အသညး်။ heart

နှလံုးသွီး န နှလံုးအမ်ိအတင်ွး၌တညထ်နထသာ ထသးွ။ blood

နှလံုးသင်ွး၁ န စတိထဲ်ေ၌ မှတယ်ထူေားလျက။် bear in mind

နှလံုးသင်ွး၂ ကကိ ထတးွထတာဆင်ပခင်သည။်စတိစ်းူစိုကဝ်င်စားသည။်စတိတ်င်ွရညသ်န် စွဲမှတသ်ည။် bear in mind

နှလံုးအးီ၁ ကကိ စတိနှ်လံုးချမ်းသာသည။် စတိသ်ကသ်ာငငိမ်းထအးသည။် have peace of mind

နှလံုးအးီ၂ နဝိ ဆူပူထနှာင့်ယကှမူ် စသညက်င်းထသာ။ ငငိမ်းချမ်းထသာ။ have peace of mind

နှာ န နှာထခါင်း။ နမ်းရှူ ၍ ထချတတထ်စထသာ နှာမှုန်။့ nose

နှာခထရာင် န နှာထခါင်း၏ အလျားအတ။ံ ridge of nose

နှာထခါင်း န အထပါကထ်ခါင်းနှစခု်ရှိထသာနှာ။ nose

နှာထခါင်းချးီ န နှပ်ထချးထပခာက။် နှာထခါင်းထပါကတ်င်ွ ကပ်ငငိထသွ ထ့ပခာကထ်နထသာအညစအ်ထကကး။ nasal discharge

နှာထခါင်းချးီခါ၁ ကကိ လုိလားမူ၊ နှစသ်ကမူ်မရှိထသာ အမူအရာကို ပပသည။် damning

နှာထခါင်းချးီခါ၂ န loathe

နှာထခါင်းငုိ န loathe

န nose

န နှာထဆးမှုန်။့ နှာထဆးရည။် take snuff

န နှာထဆးမှုန်။့ နှာထဆးရည။် take snuff

နှာထခါင်းပိ နဝိ ပိပပားထသာ နှာထခါင်းရှိထသာ။ none

နှာထခါင်းပူနာ န နှထခါင်းမှ မကကာခဏ ထသးွထွေကထ်သာ ထရာဂါ။ bleeding

နှာထခါင်းပူသွီး န နှာထခါင်းထပါကဖ်ျားမှ ထသးွလျှထွံေက ်ယိုကျ။ bleeding

နှာထခါင်းထပါက် န နှာထခါင်းရှိ အသကရ်ှူ ရာအထပါက။် nostrils

နှာထခါင်းပိတ် ကကိ နှာရညထ်စးထန၍ အသကရ်ှူ ကျပ်ထနသည။် have a blocked nose

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

နှလံုးသညး်ခပ
တ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

လုိလားမူ၊ နှစသ်ကမူ်မရှီ သညက်ို ပပထသာ အမူအရာ။ (ဉပစာ) ရွ့ံရာှမူ။ စကဆု်ပ်မူကိုပပထသာ အမူအရာ။ စဉ်

(နှာထခါင်းရှုပ်တငွပီး) မထကျမနပ်မူ၊ မလုိလားမှုကိုပပထသာအမူအရာ။ စဉ်

နှာထခါင်းထဆာ
င့်ထပခာင် (နှာထခါင်းဖျား) အထေကသ်ိ့ုလန်တကထ်နထသာနှာထခါင်း။ စဉ်

နှားထခါင်းနမ်း
ဆီး စဉ်

နှာထခါင်းနှတ်
ဆီး စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

နှာထခါင်းပွင့် န ကလုားအမျို းသမီးတို ့နှာထခါင်းအဖုတင်ွ အလှပန်ဆင်ထေားထသာ နှာထခါင်းတန်ဆာတစမ်ျို း။ nosering

နှာထခါင်းရှုပ်၁ ကကိ loathe

နှာထခါင်းရှုပ်၂ ကကိ တစစ်ုံတစခု်မထကာင်းထသာ အနံအ့သကက်ိုရ၍ နှာထခါင်းကို အတန်ွပ့ဖစထ်အာင် လုပ်သည။် be disgusted

နှာထခါင်းသံ န nasal voice

နှာခတ် ကကိ none

နှာချီ ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာထကကာင့် ဝမ်းတင်ွးမှ ထလသည ်အပပင်သိုတ့အားကန်ထွေကသ်ည။် ထချဆတသ်ည။် sneeze

နှာချးီ န နှာထခါင်းမှထွေကထ်သာ အကျအိခကျွေ။ဲ nasal discharge

နှာစးီ ကကိ အထအးမိ၍ နှာရညယ်ိုသည။်

နှာဆီး န နှာထဆးမှုန်။့ နှာထဆးရည။် none

နှာထတာင့် န နှာနှတရ်ထသာ ကရိယိာ။ နှာနှတတ်။ံ administer snuff

နှာနှတ် ကကိ administer snuff

နှာနှတဆီ်း န နှာနှတထ်ဆးရည။် နှာနှတထ်ဆးမှုန်။့ none

နှာထထောက် ကကိ အထပခအထနကိုသရိထအာင် ထမးပမန်းထထောကလှ်မ်း ဆင်ပခင်စဉ်းစားသည။် စုံစမ်းထမးပမန်းသည။် enquire

နှာနုထွေက် န နှာထခါင်း၊ နှာထမာင်းတို၏့ အတင်ွးရှိ အရုိးနု။ septum of nose

နှပလုပ်ထကာင် န နှာထခါင်းထရာဂါကို ပဖစထ်စတတထ်သာ ပုိးထကာင်တစမ်ျို း။ none

နှာထပါက် န နှာထခါင်းရှိ အသကရ်ှူ ရာအထပါက။် nostrils

နှာပိတ် န နှာရညထ်စးထန၍ အသကရ်ှူ ကျပ်ထနသည။် sinus

နှာပုပ် ကကိ နှာထခါင်းတင်ွးမှ ထွေကထ်သာ အရအိရွဲတို ့ ပုပ်သည။် nasal discharge

နှာဖားကကို း န Nose-ring

နှာဖားထပါက် န ကကို း၊ အပ်ချညမ်ျှင်၊ အထချာင်းအတစံသည ်အမျို းမျို းလျှို သင်ွးရန် ထဖါကထ်ေားထသာ အထပါက။် eye of a needle

နှာဖူး န ကလုားအမျို းသမီးတို ့နှာထခါင်းအဖုတင်ွ အလှပန်ဆင်ထေားထသာ နှာထခါင်းတန်ဆာတစမ်ျို း။ nosering

နှာမည် န အမည။် ဘွဲ အ့မည။် သမုတထ်ဝါဟာထခါ်ထဝါ်ပခင်း။ name

နှာထမာင်း န trunk

နှာမှုတ၁် ကကိ take a snuff

နှာမှုတ၂် ကကိ နှာထခါင်းတင်ွးထဲေသို ့နှာထဆးမှုန်က့ို ဝင်ထအာင် မှုတ၍်သင်ွးသည။် take a snuff

နှာမမန် ကကိ အထအးမိနှာထစး၍ နှာထခါင်းမှ ထလထွေကထ်လဝင် ရှူ းရှဲပမညသ်ည။် have a running nose

နှာယှူ ကကိ နှာထဆးမှုန်က့ိုပဖစထ်စ၊ ထရထမမးစသညက်ိုပဖစထ်စ နှာထခါင်းတင်ွးထဲေသို ့ရှိုက၍် သင်ွးသည။် take a snuff

နှာရည် န နှာထခါင်းမှ ယိုစးီကျထသာ အရည။် nasal mucus

နှာထရာင် န ridge of nose

နှာထရာင်ကပ်ု၁ ကကိ ဝန်တိုထသာ၊ စတိဆုိ်းထသာအမူအရာကို ပပသည။် stingy

စဉ်

၁၊ လုိလားမှု၊ နှစသ်ကမ်ှု၊ ထကျနပ်မှုမရှိထသာ အမူအရာကိုပပသည။် ၂၊ (ဥပစာ) ရွ့ံရာှစကဆု်ပ်သည။် စဉ်

စဉ်

နှာထခါင်းအစတိအ်ပုိင်း ခကျွေတယ်င်ွးထန၍ပဖစထ်စ၊ န့ဲွထနှာင်းထပျာ့ထပျာင်းထသာ အမူအရာပဖင့် ထပပာဆုိလုိ၍ ပဖစထ်စ စကားထပပာ
ထသာအခါ ပဖစထ်ပါ်လာထသာ အသ။ံ စဉ်

၁၊ မူးထမာ်ထမ့ထမျာထနသကူို ထရထမမးစသညတ်ိ့ုပဖင့် အန့ံထပးသည။် ၂၊ နှာမှုတထ်ဆးပဖင့် နှာထခါင်းအဝသိ့ုဝင်ထအာင် မှုတသ်င်ွးထပး
သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

catch cold turn a blind 
eye စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ မူးထမာ်ထမ့ထမျာထနသကူို ထရထမမးစသညတ်ိ့ုပဖင့် အန့ံထပးသည။် ၂၊ နှာမှုတထ်ဆးပဖင့် နှာထခါင်းအဝသိ့ုဝင်ထအာင် မှုတသ်င်ွးထပး
သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကျွေ၊ဲ နွားတိ့ု၏နဖားထပါကတ်င်ွ လျှို သင်ွးကာ ချို ထနာကက်(ကကို းစနှစဖ်ကက်ို) သိုင်းချညရ်ထသာ ကကို း။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ လူ၏လကက်ဲ့သိ့ုအရာတင်ွ အသုံးပပုရထသာ ရညှသ်ယွထ်သာ ဆင်နှာတ။ံ ၂၊ ချတိတ်ယွမီှ်ရထသာ နွယပ်င်၏ အဖျား
အစတိအ်ပုိင်း။ စဉ်

နှာထခါင်းထလပဖင့် အပပင်သိ့ုတအားမှုတထု်ေတသ်ည။် "ဆင်ရာဇာမှာ၊ အသာခူးနှုတ၊် နှာပဖင့်မှုတလ့ုိ်" (ဆဒေ္ဒန်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မျကလံု်းနှစလံု်းအကကားရှိ နှာထခါင်း၏ အလျားလုိကအ်တ။ံ "နှုတသ်းီနှာထရာင်၊ ကကးီမထပပာင်ထက" (ထမျာက်)။ "နဖူးထမာက်
ထမာက၊် နှာထရာင်ထကာကလ့ုိ်" (ရာမ)။ "ပါးပျို ကထ်ပျာင်ထလ၊ နှာထရာကထ်ကာကနှ်င့်၊ ထမျာကက်ိုပမင်ထသာ်" (ထမျာက်)။ စဉ်

စဉ်
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နှာထရာင်ကပ်ု၂ ကကိ be disgusted

နှာရုပ် န basket

နှာရုပ်စပ်ွ န none

နှာရုိး န မျကစ်နှိစလံု်းအကကားရှိ နှာထခါင်း၏ အလျားလုိကအ်ရုိးတ။ံ နှာတ။ံ ridge of nose

နှာရှုပ် ကကိ ဝန်တိုထသာ၊ စတိဆုိ်းထသာအမူအရာကို ပပသည။် stingy

နှာရှံု ့ ကကိ မနှစသ်ကထ်သာ ခံစားချကထ်ကကာင့် မျကနှ်ာကိုတန်ွထ့ခါကထ်အာင် ပပုသည။် be disgusted

နှာသံ န nasal voice

နီှး

နီှး၁ န thin bamboo strips

နီှး၂ ကကိ apply

နီှး၃ ကကိ အခံွ၊ အခါက၊် အထရစသညက်ို တယွက်ပ် ထနရာမှ ခွာထွေကသ်ည။် leave

နီှးထကကာဖျာ န နီှးထခါကပ်ဖင့် ရကလု်ပ်ထေားထသာ ဖျာ။ နီှးထကကာဖျာ။ bamboo mat

နီှးထခါက် န ဝါးကိုအသားမပါထစပဲ ပါးပါးစပ်ိပဖာထေားထသာ ဝါး၏အပပင်လမာ။ bamboo 

နီှးထခါကဖ်ျာ န နီှးထခါကပ်ဖင့် ရကလု်ပ်ထေားထသာ ဖျာ။ နီှးထကကာဖျာ။ bamboo mat

နီှးစိုက် န ထတာင်းရကရ်ာ၌ ထအာကခံ်ရကင်ပီးထနာက ်အထေကသ်ိုဆ့က၍် ရကနုိ်င်ထအာင်ဆကစ်ိုကထ်ပးရထသာ နီှးပင်။ စိုကပ်င်။ thin bamboo strips

နီှးထတာင်း န ဝါးနီှးပဖင့်ရကလု်ပ်ထေားထသာ ထတာင်း။ bamboo basket

နီှးထုိေး ကကိ နီှးပင်ပဖစထ်အာင် နီှးဝါးကို ဓါးပဖင့် ပါးပါးစတိသ်ည။်

နီှးထနှာ ကကိ discuss

နီှးနီှးထနှာထနှာ ကကိ discuss

နီှးပပား န thin bamboo strips

နီှးပဖာ ကကိ ဝါးကို ဓါးပဖင့် ပါးပါးပဖစထ်အာင် လမာသည။်

နီှးရညှ် န အရညှထုိ်ေးထသာ နီှးပင်။ thin bamboo strips

နီှးဝါး န အသားထပျာ့ထပျာင်းထသာ ဝါးမျို း။ thin bamboo strips

နီှးသား န နီှးထကကာနှင့် နီှးအကူိုပယ၍် ကျန်အသား။ none

နီှးသပ် ကကိ ထချာထအာင် နီှးကို ဓါးပဖင့် ပပုပပင်သည။်

နီှးအူ န ဝါး၏အတင်ွးဘကရ်ှိအသား။ inside bamboo

နီှးအပ်ု န

နှူး

နှူး ကကိ be clever and sharp

နှူးနှပ် ကကိ ၁၊ သထဘာထပါကန်ားလညသ်ည။် ၂၊ ကကျွေမ်းကျင်တတပွ်န်သသည။် ၃၊  လိမ္မာပါးနပ်သည။် understand

၁၊ မလုိလားမှု၊ မနှစသ်ကမ်ှုဟထူသာ အမူအရာကို ပပသည။် ၂၊ (ဥပစာ) ရွံရာှစကဆု်ပ်သည။် စဉ်

ကကျွေ၊ဲ နွားများ (စပါး) အစာမစားရထအာင် နှုတသီ်းပါးစပ်တငွ ်ဖာပခုပ်သဖယ်ွ ချုပ်၍စပ်ွထေားထသာ အရာ။ စဉ်

နွားနှာထခါင်းဖျား (ပါးစပ်) တင်ွ တစစ်ုံတစခု်စပွထ်ေားသက့ဲသိ့ု အပဖူအထရးအထကကာင်းပါထသာ နွားမျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

နှာထခါင်းအစတိအ်ပုိင်း ခကျွေတယ်င်ွးထန၍ပဖစထ်စ၊ န့ဲွထနှာင်းထပျာ့ထပျာင်းထသာ အမူအရာပဖင့် ထပပာဆုိလုိ၍ ပဖစထ်စ စကားထပပာ
ထသာအခါ ပဖစထ်ပါ်လာထသာ အသ။ံ စဉ်

ဝါးကိုပါးလမာထအာင်စပ်ိပဖာထေားထသာအရာ။ "နီှးနန့်မလိမ်၊ ကကမ်ိနန့်မကပ်ွ၊ အသျှင်ပပညမှ်ာ၊ နန်းပပဿဒ်ေ" (ပန်းဝှက်)။ စဉ်

အရညပ်ျစ၊် အထစး၊ အဆီ၊ အမှုန့်စသညက်ို ပျံ့န့ံှထအာင် ပွတလူ်းသည။် လိမ်းကျသံည။် "သနပ်ခါးဖံုဖံု၊နီှးလ့ုိန၊ီ ဂထုယာင်ထေက်
ထတာင်၊ မဆင်းသလိား" (ထလှချပ်)။ "ထမာင်သျှင်သငူယ၊် လူထွေကထ်တ၊ နနွင်းယခူ၊ နီှးကတထ်မ" (ဇမ်း)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

split bamboo into 
strips စဉ်

၁၊ တစထ်ယာကနှ်င့်တစထ်ယာကအ်ယအူဆ ထဆွးထနွးတိုင်ပင်သည။် ၂၊ အထပါင်းအသင်းပပုသည။် "ဤသိ့ုသုံးသပ် နီှးထနှာထရာခပမ်း
ဆကဆံ်လျက ်ထပါင်းဖက၍် ထနကကကန်ုသတညး်" (ဓညသစ်)။ စဉ်

၁၊ တစထ်ယာကနှ်င့်တစထ်ယာကအ်ယအူဆ ထဆွးထနွးတိုင်ပင်သည။် ၂၊ အထပါင်းအသင်းပပုသည။် "ဤသိ့ုသုံးသပ် နီှးထနှာထရာခပမ်း
ဆကဆံ်လျက ်ထပါင်းဖက၍် ထနကကကန်ုသတညး်" (ဓညသစ်)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

(နီှးကိုထဒေါင်မထုိေးပဲ) အပပားထုိေးထေားထသာ နီှး။ စဉ်

split bamboo into 
strips စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

split bamboo into 
strips စဉ်

စဉ်

(ဆွမ်းပ့ုိရန်) ဝါးနီှးပဖင့်ပပုလုပ်ထေားငပီး သစထ်စး၊ သရုိးကိုင်ထေားထသာ နီှးအပ်ု။ (နီှးခွက၊် နီှးဘရုား စသညလ်ညး်ရှိကကထသး
သည။်) "ထကျာင်းတိုကခွ်င်၊ ဝင်သည့်ဆွမ်းအပ်ု၊ နတပ်န်းထိေန်လျင်၊ ယင်းထရမနီှးအပ်ုကို၊ သန်ွးလုပ်စင်စစ၊် ပဖစမ်ညထ်ေင်" (မုိး)။

Oleo-resin obtained 
from the tree စဉ်

၁၊ နူးထအာင် (နှူးသည်) လုပ်သည။် ၂၊ ကျကထ်ေားငပီးထသာစာကို မှတမိ်ထအာင် တဖန်ပပုလုပ်သည။် စဉ်

စဉ်
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ထနှာ

ထနှာ ကကိ be mixed up

ထနှာကန်ိး န none

နှက် ကကိ beat

နှင်

နှင် ကကိ banish

နှင်ချ ကကိ banish

နှင်ထုေတ် ကကိ ထမာင်းထုေတသ်ည။် ဖဲခွာထွေကသ်ာွးထစသည။် banish

နှင်နှင် ကကဝိိ surely, certainly

နှင်နှင်ကရ ကကဝိိ normal

နှင်ပစ် ကကိ နှင်ထုေတသ်ည။် banish

နှင့်ရာ စညး် insurance

နှင်း၁ န snow

နှင်း၂ ကကိ give

နှင်းကျ ကကိ fall

နှင်းခူ န အထရပပားတင်ွ အပျဉ်လုိက ်အဖုငယထ်ပါကတ်တထ်သာ ယားနာတစမ်ျို း။ eczema

နှင်းဆီ န rose

နှင်းဆီထရာင် န ပန်းနုထရာင်။ pink red

နှင်းထတာ န ထဆာင်းအခါ ထပမမျကနှ်ာပပင်အနီး ထူေထေပ်စာွ ထဝထနထသာ ထရခုိးထရထငွ ။့ ဆီးနှင်း။ snow

နှင်းထတာတိုး ကကိ heap all the blame on

နှင်းထူေ ကကိ နှင်းမှုန်များ ထမှာင်ထနထအာင် ကျသည။် snow

နှင်းပန်း န lily

နှင်းပျပျ ကကိ snow

နှင်းပျကပ်ျက် ကကဝိိ reckless

နှင်းမုိး န မုိးထရမုိးထပါကက်ဲ့သို ့တဖဲွဖဲွကျထသာ နှင်းမှုန်။ snow

နှင်းရည် န rose water

နှင်းဝီဝီ ကကိ snow

နှင်းသံ န

၁၊ အထရာတဝင်ထပါင်းထဖါ်ဆက ်ဆံသည။် အလွန်ရင်းရင်းနီှးနီှးထပါင်းသင်း ဆကဆံ်သည။် "ဤသိ့ုထရာထနှာ ထပါင်းသင်း
ဆကဆံ်၍" (ဓညသစ်)။ ၂၊ ပဖည့်စကွ ်သင်ွးထေည့်သည။် ၃၊ သမထအာင် ဇွန်းပဖင့် ထေပ်တလဲလဲထမမသည။် စဉ်

ထဗဒေင်နညး်အရ ထရာထပါင်းထေည့်ရန် ပဖစထ်သာဂဏး်။ ထနှာ(ထရာ) ကန်ိး၊ နှုတက်န်ိး စသည။် စဉ်

၁၊ ထသာကစ်ားသည။် "ထသရညထ်သရက၊် အပပစမ်ထရာှင်၊ ငမုိကထ်ကာင်တိ့ု၊ ယစထ်အာင်နှကလ့ုိ်" (ပန်း)။ ၂၊ သမံှို၊ သထံချာင်း၊ 
တတုခ်ကျွေန်စသညတ်ိ့ုကို တစခု်ခုတင်ွရုိကသ်င်ွးသည။် "ဤစာဆုိသည့်အတိုင်း ပန္နသနှဲကမိ်ထသာ် ထကကထွေားပျကစ်းီရာ၏" (ပါ
ရာ)။ ၃၊ အဖုိအမဆကဆံ်သည။် ၄၊ တစစ်ုံတစခု်ပဖင့်ထုေသည။် "ကကမ်ိလံုးနန့်နှက၊် သွီးဖျင်ဖျင်ထလ, နာနာထွေကလ့ုိ်" (ဥဒိေန်သာ)။ 
၅၊ ဆဲရသဲည။် "အမီးနန့်သးီနက ်ထကာကနှ်ကထ်တ"။ စဉ်

(အမ်ိ၊ ထနရာ စသညမှ်) အပခားတစပ်ါးသိ့ု ဖဲခွာသာွးထစသည။် စဉ်

(အမ်ိ၊ ထနရာ စသညမှ်) ဆင်းသာွးထစသည။် စဉ်

စဉ်

၁၊ ဧကန်။ မုချ။ သာလျှင်။ ထေပ်တ။ူ "ဗီဇနာသမုတ၊် မျို းထဆွယတုသ်ား၊ ပဖစပ်ငားနှင်နှင်၊ သုံးကျပ်ိစင်ဟု" (ပထဝဏီ)။ "ဂဠုန်နံ
ကား၊ အစိုးအခင်းဟနှိင်နှင်တညး်" ၂၊ အလျင်း။ လံုးဝ။ လံုးလံုး။ (ပဋိထသဒေကကယိာနှင့် တွဲစပ်ထသာ အခါ မသင့်၊ မထလျာ်၊ မ
ထလျာကပ်တ၊် မအပ်စပ်စသည့်အနကသ်ာ ထေင်သည။်) "ထခါင်းမထဆးအပ်။ ထရအမ်ိရပ်လညး်၊ မအပ်နှင်နှင်၊ အဆံုးထေင်သား" 
(ပါရာ)။ စဉ်

သာမန်။ ထသးထသးဖ့ဲွဖ့ဲွ။ သမ်ိသမ်ိငယင်ယ။် အညတရ။ "ဤအသင်ွကို၊ စရီင်ကုံးထက၊ ပန်းကုံးသျှင်က၊ နှင်နှင်ကရ၊ မဟတုလှ်ပါ" 
(ဓမ္မသာ)။ စဉ်

စဉ်

တင်ကးူပဖစသ်ညက်ို ပပထသာစကားလံုး။ တစစ်ုံတစခု်ပပုလုပ်ရန်တကွက်ကို တင်အာမခံချကထ်ေားသည။် "လားဖ့ုိနှင့်ရာ၊ စားဖ့ုိနှင့်ရာ၊ 
လုိပ်ဖ့ုိနှင့်ရာ" စသည။် စဉ်

၁၊ထဆာင်းအခါ ထကာင်းကင်မှ ထရမှုန်ထရစမုျားကျဆင်းထသာ ထရခုိးထရထင့ွ။၂၊ထဆာင်းလအခါ ထကာင်းကင်ထအာကထ်ပမကကးီတင်ွ 
စထုဝးတညထ်နထသာ ထရမှုန်ထရမွား။ " ထဆာင်းမအပ်ု ပဲ၊ နှင်းပဲွထုိေခါ၊ မုိးမှာမမှန်၊ ရာွဟန်ထပါကပ်ပ၊ပဖစလ်တက်မူ" (ပါရာ)။ စဉ်

တစစ်ုံတစထ်ယာကက် တစစ်ုံတစရ်ာပဖစထ်စ၊ ရထစချင်သည့်အတကွထ်ကကာင့် ထတာင်းခံသညက်ို တု့ံပပန်သည့်အထနပဖင့် တစစ်ုံတစရ်ာ
ကို ထပးအပ်ချးီပမှင့်သည။် "ထတာင်ညာစနှံင့်၊ ထုိေကတ်န်ပငားထက၊ သားထကာင်းရတနာ၊ ရရာမှုပဖင့်၊ ဆုကိုသာလျှင်၊ နှင်းပါလိမ့်မည၊်
သင်ထဒေဝီမှာ၊ ကျင့်သလီနှင့်။ညမီျှထစဟ ု" (ထကာ်)။ ၂၊ (သတိုးသသားနှင့် သတိုးသမီးတိ့ု ထေမ်ိးပမားမဂမင်္ဂလာ လက်ထေပ်သည့်အခါ 
သတိုးသားတိ့ုထံေမှ သတိုးသမီးအားထပးရထသာ ထရမ၊ ထငွ၊ ပစည္း် စသည။်) ထပးအပ်ချးီပမှင့်သည။် "ချစက်ကင်မညးီ၊ တိ့ုသမီးနှင့်၊ 
ထိေမ်းပမားမညဆုိ်၊ အသင်ွးရမီထလ၊ နှင်းမညတ်ိ့ုကို၊ တိ့ုမလုိထလ " (ဓမ္မသာ)။ စဉ်

ထပမပပင်အထေက ်ထကာင်းကင်ထလထုေတင်ွ နှင်းမှုန်ထဝဆင်သည။် "ထနဝါထွေကစ်၊ နံနကတ်င်ွထလ၊ နှင်းလျှင်ကျလ့ုိ" (ဥဒိေန်)။ စဉ်

စဉ်

ဆူးရှိထသာ ပန်းပင်တစမ်ျို း။( အပဖူ၊ အနီ၊ အဝါထရာင်စသည ်ပွင့်သည။် ) "ပန်းနှင်းဆီ၊ ပန်းအင်ကကင်း၊ ပုန်းညကထ်ရမတ၊ူ မဉ္ူ
ပန်းခပင်းတိ့ု" (ငမိုသ့ကူကးီ)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) မိမိအပပစက်ို သတူစပ်ါးအား အပပစပ်ဖစထ်အာင် သပ်ွသင်ွး၍ထေည့်ယသူည။် စဉ်

စဉ်

ဥမှ ရုိးတရံညှထွ်ေက၍် ပွင့်ထသာပန်းတစမ်ျို း။ "ပန်းထရမကကာ၊ မုိးစပီန်း၊ နှင်းပန်းထရမထလျာ်၊သာနုိးထခါ်သည၊် ကံ့ထကာ်နာရပီန်းနှ
င့်"( ငမိုသ့ကူကးီ)။ စဉ်

(အသးီအပွင့်များထပါ်သိ့ု) နှင်းမှုန်ထူေထေပ်စာွ ကျသည။် စဉ်

ပစည္း်ကို တန်ဘိုးထေားပခင်းမရှိပဲ။ "နှင်းပျကပ်ျကန်န့် ပစထ်ေားထရ"။ စဉ်

စဉ်

ထဆာင်းလအခါ ငှကထ်ပျာရကွ၊် သစရ်ကွစ်သညတ်ိ့ုမှ ပဖူထဖွးထသာနှင်းမှုန်များတင်ထနသညက်ို ယထူသာအရည။် "---ဆယ့်ခုနစ်
ကို၊ နစန်စည်ကထ်ကကာင်း၊ နှင်းရညထ်လာင်း၍၊ ညကထ်အာင်ကကတိပ်ါ" (ပဉ္ဘတု်)။ စဉ်

နှင်းများ ထမှာင်ထဝထနထအာင် ကျသည။် "နှင်းလညး်ဝီဝီ၊ မုိးငခီမှိုင်းဆင်၊နီရင်ှရင်ှတညး် " (ပါရာ)။ စဉ်

ထဆာင်းတင်ွးကာလ သစရ်ကွသ်စခ်ကမှ် နှင်းရညထ်ပါကမ်ျား ကျလာထသာ အသ။ံ "နှင်းသထံပဖာကထ်ပဖာက၊် ထပါကထ်ပါကထ်ဖါကသ်ိ့ု၊ 
ကကားရထရထလ " (ထတး)။

sound of snow water 
falling စဉ်



.

နှင်းအပ် ကကိ confer

နှစ်

နှစ၁် န ဟင်းလျာအပဖစ ်စားသုံးရထသာ အပမစထ်ပခမှထွေကစ် ဝါးပင်အစို။့ မျှစ။် bamboo shoot

နှစ၂် န year

နှစ၃် န တစနှ်င့်သုံးအကကားရှိ အထရတကွ။် two

နှစ၄် ကကိ ထရထဲေတင်ွ နစထ်စသည။် ပမုပ်သည။် sink

နှစ၅် ကကိ torture/persecute

နှစက်းူ ကကိ နှစထ်ဟာင်းမှ နှစသ်စသ်ို ့ထပပာင်းသည။် change year

နှစက်န်ုလများ န နှစ၊် လ အားပဖင့် ကကာထညာင်းစာွ။ many year

နှစက်ိုယ် န Tete-a-tete

နှစက်ိုယခဲွ် ကကိ လူတစထ်ယာကတ်ညး်က ရုပ်နှစရု်ပ်မျို း ထဆာင်ထေားသည။် dual role

နှစက်ိုယတ်ူ ကကဝိိ ကွဲကာွပခင်း၊သပီခားပဖစပ်ခင်းမရှိပဲ။ တထပါင်းတညး်။ တပါတညး်။တက။ွအတတူက။ွ in agreement

န in agreement

နှစထ်ကကး န နှစအ်လုိကထ်ပးရထသာအခွန်ထငွ။ annual fee

နှစခ်ျင်း ကကဝိိ တစနှ်စတ်ညး်နှင့်။ within a year

နှစခ်ျင်းထပါက် ကကိ တစနှ်စတ်ညး်နှင့် ငပီးထပမာင်ထအာင်ပမင်သည။် within a year

နှစခ်ျင်းသးီ ကကိ within a year

နှစခ်ျဉ် န ထေမင်း၊ ဆား၊ ထရစသညနှ်င့် ချဉ်ထအာင်လုပ်ထေားထသာ မျှစ။် sour bamboo

နှစထ်ချာင်းငင် ကကိ none

နှစခ်ျုပ် န တစနှ်စတ်ာလုပ်ထဆာင်ချကမ်ျားကိုထပါင်းစ၍ု ထရးသားထေားထသာ မှတတ်မ်း။ annual

နှစစ်ု န year

နှစစ်ုံ န two pair

နှစဆ်က် န two generation

နှစဆ်င့် န ၁၊ နှစထ်ေပ်နှစလ်မာရှိထသာ အမ်ိစသည။် ၂၊ ပညာဂုဏရ်ညစ်သည။် ဘွဲ နှ့စခု်ရရှိပခင်း။ two

နှစဆ်င့်ခတ် န ၁၊ နှစထ်ေပ်နှစလ်မာရှိထသာ အမ်ိစသည။် ၂၊ ပညာဂုဏရ်ညစ်သည။် ဘွဲ နှ့စခု်ရရှိပခင်း။ အဆင့်နှစဆ်င့်ရှိထသာ အရာ။ two

နှစဆ်စတ်ရံ ကကဝိိ alive

ကကဝိိ happily

နှစတ်တု် န year

နှစတ်ိုး န ၁၊ ထချးထေားထသာ ထငွ တစနှ်စအ်တကွ ်အတိုးထပးရထသာ ထငွ။ ၂၊ တစနှ်စအ်တကွ ်တိုး၍ရထသာ လစာထငွ တစစ်တိတ်ထဒေသ။ annual interest

နှစထ်ေပ်သကမင်္ဂန်း န နှစထ်ေပ်သကမင်္ဂန်း။ တစိဝီရတိတ်င်ွပါဝင်ထသာသကမင်္ဂန်းကကးီ။

၁၊ ထစာင့်ထရာှကထိ်ေန်းသမ်ိးရန် တာဝန်ထပးသည။် ၂၊ (ထီေးနန်း၊ စညး်စမ်ိစသည့် မွန်ပမတထ်သာပစည္း်တစစ်ုံတစခု်ကို ) 
အငပီးအပုိင် ထပးသည။် စဉ်

စဉ်

တန်းခူး (တာကးူ) လ,ကစ၍ ထရတက်ွထသာ် (တထပါင်းလ) တစ်ဆယ့်နှစထ်လထစသ့ညအ်ထိေပဖစ်ထသာ ကာလအပိုင်းအပခား။ " 
ထလးနှစက်ိုထိေမ်းပမားထသာ် မုဆုိးမပဖစအ်ံ့" (ပါရာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

နိှပ်စကသ်ည။် ဒုေက္ခထပးသည။် "ချစရ်ာမထရာက၊် နှစရ်ာထရာကထ်တ " (ပံု)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

နှစထ်ယာက။်မိန်းမ နှင့်ထယာကျ်ား။ လူပျို နှင့်အပျို ။ " လူပျို ဘဝ၊ ကညာပျို နှင့်၊ နှစက်ိုယက်ျက၊ ဆွချင်တိ့ုချင်၊ စကားငင်ပျာ" 
(ဓမ္မသာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

နှစက်ိုယတ်စ်
စတိ် (အလွန်ချစခ်င်ရင်းနီှး၍) စတိသ်ထဘာထေားချင်း တညူထီသာအားပဖင့်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စ,၍စိုကပ်ျို းထသာနှစမှ်ာပင် သးီသည။် စဉ်

စဉ်

ဦ' ဟထူသာသရသထွံေကလ်ာထအာင် အက္ခရာထအာကတ်င်ွ မျဉ်းမတနှ်စထ်ကကာင်းထရးသည။် (ကူ)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

နန်းမစမီံနှစနှ်င့် နန်းစနှံစတ်ိ့ုကို ထပါင်းထေားထသာနှစ၏် အထရတကွ။် " ထုိေမင်းခရကီား အမ်ိနိမ့် ၄၂၊ နန်းစ ံ၂၅ နှစ၊် နှစစ်သုက်
ထတာ် ၆၇၊ သက္ကရာဇ် ၈၂၀ တင်ွ လွန်ထတာ်မူထလသည်"(ဓညသစ်)။ စဉ်

ထလးခု၊ ထလးထယာက၊် ထလးထကာင် စသညတ်ွဲလျကရ်ှိထသာ အထရအတကွ။် (လင်မယားတစစ်ုံ၊ ဖိနပ်တစစ်ုံ စသည။် နှစခု်ကို 
တစစ်ုံဟထုခါ် သည။်) စဉ်

အဖတစဆ်က၊် သားတစဆ်က ်(ထီေးနန်းကိုအပ်ုစိုးသည။်) "အမျိုးနှစဆ်ကက်ကားထေက ်ကကယဝ်အံ့ " (ပါရာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထမွးဖွားသညထ်န့မှစ၍ ထသသညအ်ထိေ (ပစည္း်ဥစာ္ရတနာတိ့ုသည ်ကန်ုခန်းပျကစ်းီပခင်း မရှိသညပ်ဖစ၍်။) " အမိဝမ်းထဲေမှ ဖွား
ကတညး်က နှစဆ်စတ်ရ ံမဆင်း၇ဲရာ " (ပါရာ)။ စဉ်

နှစထ်တာင်း
အားရ

ဝမ်းထပမာကစ်ာွ။ ထကျနပ်နှစလုိ် အားရသညပ်ဖစ၍်။ ရင်ွပမုးကကညသ်ာ။ "နှစထ်တာင်းအားရ ၊ ရမင်ပျလန်းလန်း၊ ဝမ်းပန်းတသာ၊ 
ကကညလ်င်စာွပဖင့် " (ထရးှထံုေး)။ စဉ်

တန်းခူး (တာကးူ) လ,ကစ၍ ထရတက်ွထသာ် (တထပါင်းလ) တစ်ဆယ့်နှစထ်လထစသ့ညအ်ထိေပဖစ်ထသာ ကာလအပိုင်းအပခား။ " 
ထလးနှစက်ိုထိေမ်းပမားထသာ် မုဆုိးမပဖစအ်ံ့" (ပါရာ)။ စဉ်

စဉ်

robe worn by buddhist 
monk စဉ်



.

နှစနှ်စခ်ျာချာ ကကဝိိ နှစနှ်စသ်ကသ်က။် စွဲစွဲလမ်းလမ်း။ like

နှစပ်ရထိစ္ဆဒေ န နှစ၏် အပုိင်းအပခား ကာလ။ year

နှစပ်ါး န couple

နှစပ်င်သတ် န ရခုိင်ကျင်ကိုင်ရာ၌ ကျင်ပစန်ညး်ပစဟ်န် တစမ်ျို း။ none

နှစပ်တလ်ည် ကကိ ရခုိင်ကျင်ကိုင်ရာ၌ ကျင်ပစန်ညး်ပစဟ်န် တစမ်ျို း။ none

နှစဖ်ကက်ာ န တစနှ်စပ်တလံု်း။ တစနှ်စလံု်းလံုး။ the whole year

နှစဖ်ကခ်ကျွေန် န အထဝးမှထန၍ ရန်သကူို လကလ်မတပ်စခ်တရ်န် နှစဖ်ကအ်စန်ွးကို ခကျွေန်ထေားထသာ သစသ်ားခကျွေန်၊ ဝါးခကျွေန် စသည။်

နှစပ်ဖာ န two

နှစရ်ညှလ်များ န နှစ၊် လ အားပဖင့် ကကာထညာင်းစာွ။ many year

နှစလ်ည် ကကိ တစနှ်စက်န်ုလွန်၍ ထနာကတ်စနှ်စသ်ို ့ထရာကင်ပီးပဖစသ်ည။် annual

ကကဝိိ နှစပ်ရထိစ္ဆဒေ ကကာရညှထ်လးပမင့်စာွ။ many year

နှစလံု်းနှစခွ် န အယဝူါဒေ၊ စကား၊ စတိစ်သသညတ်ို ့နှစမ်ျို းနှစစ်ား ပဖစထ်နပခင်း။ ambivalent

နှစလံု်းနှစဝ် ကကိ ၁၊ စတိတ်ိုင်းကျပဖစ၍် နှစသ်ကအ်ားရသည။် ထကျနပ်သည။် ၂၊ နှစသ်မ့်ိအားရသည။် satisfy

နှစလံု်းပပူး န ထပပာင်းနှစလံု်း ပူးတွဲ၍ ပါရှိထသာ ထသနတ။် Double-barrell-edgun

နှစလံု်းပပတ် န တစနှ်စပ်တလံု်း။ တစနှ်စလံု်းလံုး။ the whole year

နှစလံု်းမပပတ် ကကဝိိ တစနှ်စပ်တလံု်း။ တစနှ်စလံု်းလံုး။၂၊ မပပတမ်လပ်။ the whole year

ကကိ ထပခနှစထ်ချာင်း ကကကထ်ပခခတသ်ဖွယ ်ထကးွချတိက်ာ တင်ပါးချ၍ ထုိေင်သည။် တင်ပျဉ်ထခွ ထုိေင်သည။် Cross-legged

နှစလုိ် ကကိ like

နှစလုိ်ဝမ်းသာ ကကိ သထဘာကျသည။် နှစသ်ကသ်ည။် စုံမကသ်ည။် ပမတနုိ်းသည။် like

န အညအီမျှနှစစ်ခဲွုထဝ၍ တစခု်ထသာ အဖုိထ့ဝစ။ု half

နှစသ်က် ကကိ like

နှစသ်စက်းူ ကကိ နှစထ်ဟာင်းမှ နှစသ်စသ်ို ့ထပပာင်းသည။် change year

နှစသ်မ့်ိ ကကိ like

နှစဟ်င်း န bamboo shoot

နှစဦ်း၁ န April

နှစဦ်း၂ န နှစထ်ယာက။် two

နှစဉီ်းနှစပ်ါး၁ ကကဝိိ mutually

နှစဦ်းနှစပ်ါး၂ န ထုိေဖကမှ်ပုဂ္ိုဂ လ်နှင့် ဤဖကမှ် ပုဂ္ိုဂ လ်။ ထုိေဖကအ်ပ်ုစနှုင့် ဤဖကအ်ပ်ုစ။ု both parties

နှစဦ်းနှစဖ်က် န ထုိေဖကမှ်ပုဂ္ိုဂ လ်နှင့် ဤဖကမှ် ပုဂ္ိုဂ လ်။ ထုိေဖကအ်ပ်ုစနှုင့် ဤဖကအ်ပ်ုစ။ု both parties

နှိုက်

စဉ်

စဉ်

၁၊ နှစထ်ယာက။် လင်မယားအစုံ။ "ကကင်ရာနှစပ်ါး၊ ချစသ်နားသည၊် ထရးှကသသံရာ၊ အထကကာင်းတညး်" (ငမိုသ့ကူကးီ)။ ၂၊ 
တစဖ်ကနှ်င့်တစဖ်က။် "နှစပ်ါးဆုိင်ငပိုင်၊ သနုိူင်ငါတင်း၊ အပငင်းပွားကာ၊ ထပပာင်းဇဝါသ၊ံ ထသာင်းထသာင်းညမံျှ" (ထရးှထံုေး)။ ၃၊ 
(ကျားနံနှင့်နဂါးနံ) နံနှစခု်။ "ကျားနဂါးတညး်၊ နှစပ်ါးအမ်ိရာ ၊ တညထ်ထောင်ပါထသာ်၊ချစစ်ာွမဟ၊ူ ထရးှအတတူညး်" (ပါရာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

bamboo with a pointed 
end စဉ်

နှစထ်ယာက။် "သားလှသညး်ချာ၊ ထုိေနှစပ်ဖာကို၊ တင်ကာရင်နှင့်မ၍ " (ငမိုသ့ကူကးီ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

နှစလ်ညပ်တ်
ကုံး စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

နှစလံု်းငမီကျ 
(ထုိေင်) စဉ်

လုိလား နှစသ်ကသ်ည။် ပမတနုိ်းသည။် " ပဖူပပာနီညို ၊ ရမန်းစိုစိုသည၊် နှစလုိ်ရှုဖွယသ်ာတညး်" (ငမိုသ့ကူကးီ)။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

နှစဝ်က်
တစဝ်က် စဉ်

ပမတနုိ်းသည။် စုံမကသ်ည။် နှစလုိ်ထကျနပ်သည။် " ကကျွေန်သာထလှထေက၊် ပမစ ်တစဖ်ကက်၊ နှစသ်ကရ်ှိပူထဇာ်၍ " (ငမိုသ့ကူကးီ)။ စဉ်

စဉ်

စတိတ်ိုင်းကျပဖစ၍် နှစသ်ကအ်ားရသည။် "သညး်တင်ွချမ်းငငိမ်း၊ တစမ့်ိစမ့်ိနှင့်၊ နှစသ်မ့်ိရမင်လန်း၊ ပီတမိမမ်းမျှ " (ငမိုတ့ည်)။ စဉ်

(ဝါးပင်အစိ့ု) မျှစက်ို စားသုံးရန်အတကွ ်ချကထ်ေားထသာ ဟင်း။ မျှစဟ်င်း။ စဉ်

နှစ၏် အစအဦးပဖစထ်သာတန်ခူးလ။ "နှစဦ်းအစ၊ တန်းခူးလ၏၊ ငပိဿရာသ၊ီ ပုဏမီဝယ ်" (ပါရာ)။ "မှတမိ်စမ့်ိထသာငှာ၊ ကျမ်း
လာမှန်လှ၊ ထဖာ်ပပထေင်ထေင်၊ နှစတ်င်ွမဦး၊ တန်ခူးသာထခါင်" (ပါရာ)။ စဉ်

စဉ်

အပပန်အလှန်တစဖ်ကနှ်င့်တစဖ်က ်အတု့ံအလှယအ်ားပဖင့်။ " နှစဦ်းနှစပ်ါး၊ သနားချစခ်င်၊ ကကျွေမ်းဝင်ထမတ္တာ၊ ပီတပိဖာလျက်" 
(ငမိုတ့ည်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

နှိုက၁် ကကိ put hand into pot

နှိုက၂် ဝိ at

ကကဝိိ ထသထသချာချာ။ ထစထ့စစ့ပ်စပ်။ အတင်ွးကျကျ။ ထုိေးထွေင်းလျက။် ၂၊ ထကျနပ်အားရစာွ။ certainly/surely

နှိုင်း

နှိုင်း ကကိ compare

နှိုင်းခုိင်း ကကိ compare

နှိုင်းချန်ိ ကကိ weigh the pros and cons

နှိုင်းစာ ကကိ နှစခု်ကို ယဉ်ှတွဲ၍ကကည့်သည။် compare

နှိုင်းဆ ကကိ compare

နှိုင်းတု ကကိ ယဉ်ှဘကင်ပိုင်ဆုိင်သည။် compete

နှိုင်းတလွုတ် ကကိ beyond compare

နှိုင်းထတးွ ကကိ ထတးွထတာဆင်ပခင်သည။် စဉ်းစားချန်ိဆသည။် consider

နှိုင်းယဉ်ှ ကကိ compare

ထနှာက်

ထနှာက၁် ကကိ distrub

ထနှာက၂် ကကိ turbidity

ထနှာင်

ထနှာင်၁ ကကိ put in safe keeping

ထနှာင်၂ န ထနာကက်ာလတင်ွ အသုံးပပုရန် သိုမီှထေားထသာ ပစည္း်ဥစာ္။ goods

ထနှာင့် ကကိ slow

ထနှာင့်ယကှ် ကကိ တစစ်ုံတစဉီ်းအား ထိေပါးတိုကခုိ်ကသ်ည။် စတိနှ်လံုး ပင်ပန်းဆင်းရထဲအာင်လုပ်သည။် distrub

ထနှာင်း၁ န none

ထနှာင်း၂ န be late

ထနှာင်း၃ န youngest son

ထနှာင်းထီွေး န အငယဆံု်း၊ အထထွေဆံုး သားသမီးကိုထခါ်ထသာ အမည။် youngest son/daughter

နှတ်

နှတ၁် ကကိ administer snuff

နှတ၂် န none

နှတထ်ကာက် န အတိုင်ချညမ်ျှင်များကို တစပ်င်စနှီတက်င်ွးထဲေသို ့ထေည့်သင်ွးသည။် none

နှတက်ျည် န none

တင်ွးထဲေမှ ကဏန်းထကာင် (ပုဇန်ွလံုး) ကို အဖျားထကာကထ်သာသခံျတိပ်ဖင့် ဆဲွထေတ်ုယသူည။်(ကဏန်းနှိုကသ်ည၊် ထဒေါင်းထပပာက၊် 
ငါးယကပ်ဖူနှိုကသ်ည ်စသည။်) လကက်ိုတစစ်ုံတစခု်၏ အတင်ွးထဲေသိ့ု ထေည့်သင်ွးသည။် (အိုးထဲေမှငါးကို နှိုကစ်ားသည။်) စဉ်

အချန်ိထနရာတိ့ုကိုပပထသာ စကားလံုး။ "သက္ကရာဇ် ၉၄၃ ခု၊ ဖုိးထခါင်ထတာင်၏ အထရှ့ဖက ်ကလံုထတာင်နှိုက ်ဘရုားတညထ်တာ်
မူ၏" (ထလာဝီ)။ စဉ်

နှိုကန်ှိုကခ်ျို က်
ချို က် စဉ်

တစထ်ယာကနှ်င့်တစထ်ယာက ်တစခု်နှင့်တစခု် ယဉ်ှတွဲပပသည။် "ငဒေါသကကျွေန်၊ ဉပမာကို၊ ထုေတက်ာခုိင်းလ့ုိ၊ နှိုင်းရပပန်
ထသာ်"(ပဋါ)။ စဉ်

ခုိင်းနှိုင်းသည။် ထေပ်တပူပုသည။် တညူထီကကာင်း ဖကတ်ွဲ၍ပပသည။် "နှိုင်းခုိင်းယဂူန္ဓဗ္၊ စတိ္တရထကလာ၊ ကသုနိာဟ၊ု ပမာမယင်ွးခွ
တညး်"(ငမိုသ့ကူကးီ)။ စဉ်

ထကာင်းသည၊် ဆုိးသည ်စသညတ်ိ့ုကို အထေပ်ထေပ်မှန်းဆ ဆင်ပခင်သည။် "အရာရာကို၊ ဉာဏပ်ဖင့်နှိုင်းချန်ိ၊ သခုမိန်"(ပံု)။ စဉ်

စဉ်

ထကာင်းသည၊် ဆုိးသည ်စသညတ်ိ့ုကို အထေပ်ထေပ်မှန်းဆ ဆင်ပခင်သည။် "အရာရာကို၊ ဉာဏပ်ဖင့်နှိုင်းချန်ိ၊ သခုမိန်"(ပံု)။ စဉ်

စဉ်

အတမုရှိ။ ငပိုင်ဖကက်င်းမ့ဲသည။် "သုံးလ့ူထဘာင်၊ နှိုင်းတလွုတ၊် ဓမ္မသခင်ကျန်ိးထတာ်ရင်ှသည၊် သျှင်ပင်ထစတပီမတ်
ကို"(ငမိုသ့ကူကးီ)။ စဉ်

စဉ်

တစထ်ယာကနှ်င့်တစထ်ယာက ်တစခု်နှင့်တစခု် ယဉ်ှတွဲပပသည။် "ငဒေါသကကျွေန်၊ ဉပမာကို၊ ထုေတက်ာခုိင်းလ့ုိ၊ နှိုင်းရပပန်
ထသာ်"(ပဋါ)။ စဉ်

မသကဆုိ်င်ပါပဲ ပါဝင်စကွဖ်ကသ်ည။် "သထဘာမထပဖာင့်၊ သဟီာခွင်မှာ၊ ဝင်ကာထနှာကလ့ုိ်၊ ထမှာက ်ထထောင့်ဖီလာ"(ရာမ)။ စဉ်

ထရကကညက်ို မကကညမ်လင် (ထနာက်) ထအာင် လုပ်သည။် စဉ်

၁၊ပစည္း်ဥစာ္များကို ထနာကက်ာလတင်ွအသုံးပပုရန် သိုမီှထေားသည။် "ထနှာင်ငပီးစညး်စမ်ိ၊ ငငိမ်းထထွေအမှန်"(ပါရာ)။ ၂၊ထွေကမ်
ထပပးနုိင်ထအာင် လံုပခုရံာ၌ ချုပ်ထေားသည။် ၃၊တပ်ုသည။် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ကကာပမင့်သည။် ထနှးထကးွသည။် ဆုိင်းတွ့ဲသည။် "ထကာဇာငဂိုဟမ်င်း၊ သာွးပခင်းထနှာင့်အံ့၊ ဗုိလ်ပါဆင်ပမင်း၊ ပပည့်သျှင်မင်း၏၊ ကကမ္မာ
တညး်"(ပါရာ)။ ၃၊ကိုယစ်တိပ်င်ပန်းထအာင်၊ ဒုေက္ခထရာကထ်အာင် လုပ်သည။် အထနှာင့်အယကှပ်ဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

ချစခ်င်ထလးစားမှုကိုပပရန် ကကယိာကိုအထူေးပပုထသာ စကား။ နန်း၊ နှန်း၊ ထနှာင်း ဟ၍ူလညး် သုံးသည။် ('ဟတုထ်တထနှာင်း' 
စသည၊် 'ထနာ်' နှင့်အသုံးတသူည။်) စဉ်

၁၊ ထနာကက်ျထသာအချန်ိကာလ။ "ထကာကထ်နှာင်းထက- ဆင်အစာ" (ပံု)။ ၂၊အချန်ိကာလ ထနာကက်ျသည၏်အပဖစ။် "အခါ
ထကာင်းယင့် အလာထနှာင်းထရ"(ပံု)။ စဉ်

ထနာကဆံု်းထမွးထသာ သား။ "သားထနှာင်းထက- ကကျွေန်အရာ"(ပံု)။ စဉ်

စဉ်

နှာထခါင်းထဲေသိ့ု နှာမှုန့်စသညက်ို ထေည့်သင်ွးသည။် "ခပ်သမ်ိးထရာဂါ၊ ဆုတခွ်ာဘသိည၊် နှာထခါင်းလီနှတ၊် မျကစ်ဉ်းခတ်
သည်"(ပဉ္ဘတု်)။ စဉ်

ယကက်န်းလွန်းထုိေးရန် အတိုင်ချညက်ို အထေကထ်အာကက်ွဲထအာင်ခဲွထပးထသာ ကကို းမျှင်စ။ု "အာကာမှာဘုံနှင့်ပပဿာဒ်ေ၊ 
ရကက်န်းစင်မှာ နွယနှ်င့်နှတ်" (ပန်းဝှက်)။ စဉ်

စဉ်

ယကက်န်းရကရ်ာတင်ွ အတိုင်ချညပ်င်သာွးရသည့်နှတတ်င်ွ အကင်ွးလုိကပ်ဖစထ်အာင် နှတထ်ကာကရ်ာတင်ွ နှတသ်တီနှံင့်ပူးတွဲ၍ 
ပါဝင်သည့် ဝါးကျည။် စဉ်



.

န none

နှတက်ကို း န ယကက်န်းရကရ်ာတင်ွ လွန်းထုိေးရန်အတကွ ်အတိုင်ချညက်ို အထေကထ်အာကက်ွဲထအာင်ခဲွထပးထသာ ချညမ်ျှင်အစ။ု none

နှတင်ခီနင်း န အတိုင်ချည ်အထေကထ်အာကနှ်စလ်မာကွဲထအာင် နင်းထပးရထသာ ထပခနင်းထမာင်းတ။ံ running board

နှတပ်ခူပင် န bush

နှတပ်ခည် န သစထ်စးပဖင့် မာထအာင် ကျစထ်ေားထသာ နှတထ်ကာကထ်သာချညမ်ျှင်။ cotton

နှတပ်ခညထုိ်ေး ကကိ ယင်းချညမ်ျှင်ပဖင့် နှတပ်ပုလုပ်သည။် none

နှတင်င် ကကိ အတိုင်ချညမ်ျှင်များကို တစပ်င်စနှီတက်င်ွးထဲေသို ့ထေည့်သင်ွးသည။် none

နှတဆီ်းကကို း ကကိ bowline

နှတတ်ံ န နှတထ်ကာကရ်ာတင်ွ နှတခ်ျညမ်ျားကို သထီေားထသာ ဝါးထချာင်းတ။ံ bamboo stick

နှတပ်ျို းပင် န banana plant

နှတသ်တီံ န နှတထ်ကာကရ်ာတင်ွ နှတခ်ျညမ်ျားကို သထီေားထသာ ဝါးထချာင်းတ။ံ bamboo stick

နှပ်

နှပ်၁ န နှာထခါင်းထပါကမှ်ထွေကထ်သာ ခကျွေပဲျစထ်စးကပ်ထသာ အညစအ်ထကကး။ nasal discharge

နှပ်၂ ကကိ tenderize

နှပ်ချးီ န နှာထခါင်းထပါကမှ်ထွေကထ်သာ ခကျွေပဲျစထ်စးကပ်ထသာ အညစအ်ထကကး။ nasal mucous

နှပ်ချးီပခူ၁ န

နှပ်ချးီပခူ၂ နဝိ patriarch

နှပ်ချးီပခူ၃ ကကိ နှာထခါင်း၊ နှုတခ်မ်း စသညတ်င်ွ နှပ်ထချးများ ထပကျထံနသည။် spread

နှပ်ချးီမစင် န လူမမညထ်သာ အရယွ။် ကထလးဘဝ။

နှပ်ညညှ့် ကကိ နှာထခါင်းကို ဖိညစှ၍် အတင်ွးရှိအကျအိခကျွေကဲို နှာထခါင်းထလပဖင့် တစအ်ားမှုတထု်ေတသ်ည။် Blow the nose

နှပ်ရညစ်းီ ကကိ နှာထခါင်းထပါကမှ် အကျအိခကျွေမဲျား စးီယိုကျသည။် have a running nose

နှပ်ရညစ်းီ၂  ကက ိ pretend

နှပ်ရုိး န ရင်ရုိးနှင့်ပုခံုးရုိးစန်ွးကိုဆကထ်ေားထသာအရုိး။ Collar-bone

 ကကိ have a running nose

နိှပ်

နိှပ် ကကိ massage

နိှပ်ထစသ့းီ န ထအာကပ်ခမ်းအထပါကင်ယတ်င်ွ အထေကပ်ခမ်းအဖုအကကျွေဝံင်ထအာင်ဖိတပ်ရထသာ ကကယသ်းီ တစမ်ျို း။ press button

နိှပ်စက် ကကိ ဖိစးီထနှာင့်ယကှသ်ည။် ညဉ်ှးဆဲသည။် ဆင်းရငဲငိုပငင်းထအာင်လုပ်သည။် အတင်းအဓမ္မနုိင် ထေကစ်းီနင်ပပုသည။် torture/persecute

နိှပ်စကက်လူ ကကဝိိ  persecute/torment

နှပ်တကခ်တ် ကက ိ မပပတမ်လပ် မျကစ်ကီို နိှပ်တုံဖွင့်တုံပပုလုပ်သည။် blink

နှတက်ျတိ်
ထတာက်

ယကက်န်းရကရ်ာတင်ွ အတိုင်ချညပ်င်သာွးရသည့်နှတတ်င်ွ အကင်ွးလုိကပ်ဖစထ်အာင် နှတထ်ကာကရ်ာတင်ွ နှတသ်တီနှံင့်ပူးတွဲ၍ 
ပါဝင်သည့် ဝါးကျည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထစးထွေကထ်သာ ချုပံင်တစမ်ျို း။ (ယင်းအထစးကို အထပါကင်ယပ်ါထသာ အထချာင်းတပံဖင့် ထလမှုတထ်သာ် ထရပူထဖါင်းကဲ့သိ့ု ထဖါင်း
ဖ့ုိလာသပဖင့် ထလထဲေတင်ွမှုတက်စားသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ကကို း) ထပဖရလွယက်ထူအာင် ကကို းချညန်ညး်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

ငှကထ်ပျာပင်။ "တထော၊ ထ့ုိေအတ၊ူ ကဒေလီ၊ နှတ ်ပျို းပင်ကို၊ နထရာထပယျ၊ မစိုကရ်ာ" (သစက်ကန်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထေမင်း၊ ဟင်းစသညက်ို နူးထအာင်လုပ်သည။် "ထေမင်းကိုနပ်ထအာက ်နှပ်သည်"။ စဉ်

စဉ်

လူမမညထ်သာ ကထလးဘဝ။ "နှပ်ချးီပခူလ့ုိ၊ လူမပဖစခ်င်၊ အညစအ်ထကကး၊ အတန်တန်ကို၊ ခံကာထမွးလညး်၊ ထကျးဇူးတ
ရစ်"(ပန်း)။

child who has not yet 
attained the age of 
reason စဉ်

အလွန်အိုမင်းရင့်ထရာ်ထသာ (အဖုိးအို)။ စဉ်

စဉ်

child who has not yet 
attained the age of 
reason စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) ၁၊တစစ်ုံတစခု် (မိမိထံေတင်ွ) အပပစသ်ကထ်ရာကထ်နသည့်အတကွ ်ဟန် ထဆာင်ထနသည။် ၂၊ ပစည္း်ဆံုးရှံုးပျကစ်းီမှု
ထကကာင့် မကကတံတမ်ဖန်တတ ်အကကအံိုကထ်နသည။် စဉ်

စဉ်

နှပ်ရညယ်ိုပါး
ရညယ်ို နှာထခါင်း၊ ခံတင်ွးမှထွေကထ်သာ မထကာင်းအန့ံအသကရ်ှိသည့် အကျအိခကျွေ ဲ(အရအိရွဲ)များ ယိုးစးီကျသည။် စဉ်

နိှမ့်ချပုတခ်တသ်ည။် ၂၊ကိုယလ်ကအ်ထညာင်းအညာထပပထစရန် လကပ်ဖင့်ဖိညပ်ထပးသည။် ၃၊တစစ်ုံ တစရ်ာ တဆိံပ်အမှတအ်သား
ထပါ်လာထစရန် ထအာကခံ်အရာတင်ွဖိထပးသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ညဉ်ှးပန်းနိှပ်စကသ်ည့် သထဘာပဖင့်။ ဆင်းရငဲငိုပငင်ထအာင်လုပ်သည့်အထန့ပဖင့်။နိှပ်စကက်လူ ပပုထတာ်မူ၏ (ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

စဉ်



.

နိှပ်နယ၁် ကကိ ခန္ဓာကိုယက်ိုလကပ်ဖင့်ဖိညပ်ှထပးသည။် massage

နိှပ်နယ၂် ကက ိ oppress

နိှပ်နင်း ကက ိ    လွတလ်ပ်မှုကင်းမ့ဲထအာင်စိုးမုိးသည။် ဖိနိှပ်ထချဖျကသ်ည။် အနုိင်အတကပ်ပုသည။် stamp/vanquish

နိှပ်ငပီနိှပ်ပပက် ကက ိ    မျကစ်နိှိပ်တုံဖွင့်တုံ ပပုလုပ်သည။် blink

နိှပ်သးီ န     ထအာကပ်ခမ်းအထပါကင်ယတ်င်ွ အထေကပ်ခမ်းအဖုအကကျွေဝံင်ထအာင်ဖိတပ်ရထသာ ကကယသ်းီ တစမ်ျို း။ press button

နှုတ်

နှုတ၁် ကက ိ  deduct

နှုတ၂် န      ပါးစပ်း၊ ခံတင်ွး။ mouth

နှုတက်တိ န      ၁။နှုတပ်ဖင့်ထပးအပ်ထသာ ကတ။ိ၂၊ထစာစာွကပင်ကကို တင်ထပပာထေားထသာစကား။ verbal promise

နှုတထ်ကာင်း ကက ိ  ၁၊ အထပပာအဆုိ လိမ္မာသည။် ၂၊စားထသာက၍်အရသာထတွသ့ည။် indulge

နှုတက်ျက် ကက ိ  learn by heart

နှုတက်ျင့်၁ ကက ိ     အငမဲစွဲစိုကပ်ပုလုပ်မှု၊ အကျင့်။ practice

နှုတက်ျင့်၂ ကက ိ     ထပပာကျင့်ပါထနသည။် ထပပာထလ့ထပပာထေားရှိသည။်ထပပာကျင့်၊ ဆုိကျင့်ရှိထနသည။် practice

နှုတက်ျို း  ကက ိ     ထပပာဆုိပပုလုပ်ဖန်များသပဖင့် အထလ့အကျင့်ပဖစထ်နသည။် အထလ့စွဲငမဲထနသည။် practice

နှုတက်ကင်း ကက ိ     ၁၊စကားပျံ နံှ့သ့ာွးသည။် ၂၊စကားကိုများစာွထပပာသည။် စကားကိုထတွက့ရာ ပမင်ရာထပပာ သည။် ၃၊ နှုတမ်လံုပဖစသ်ည။် spread

နှုတက်ကမ်း၁ နဝိ      ကကမ်းတမ်းစာွထပပာဆုိတတထ်သာ။ စကားအထပပာအဆုိရုန ့ရ်င်းကကမ်းတမ်းထသာ။ rude

နှုတက်ကမ်း၂ ကက ိ      ကကမ်းတမ်းစာွထပပာဆုိတတသ်ည။် စကားအထပပာအဆုိ ရုန ့ရ်င်းကကမ်းတမ်းသည။် rude

နှုတက်ကမ်း၃ န   ယင်းသိုထ့ပပာဆုိထလ့ရှိသ။ူ crudeness

နှုတက်ကျွေံ ကက ိ     be verbally committed

ကက ိ  ထပပာသည့်အတိုင်း ထဆာင်ရကွမ်ထပးနုိင်သည့်၍ ဝတ္တ ရားမထကျပဖစသ်ည။် bounden

နှုတခ်နက၁် န      နှုတမှ်ထွေကထ်သာစကား။ verbal promise

နှုတခ်နက၂် န   ပါးစပ်။ ခံတင်ွး။ mouth

နှုတခ်မ်း န   ပါးစပ်ခံတင်ွး၏ အပပင်သို ့ထွေကထ်နထသာ အသားစန်ွး။ lip

နှုတခ်မ်းကွဲ  ကက ိ  ရာသဦတစုသည့်တိုထ့ကကာင့် နှုတခ်မ်းများကွဲသည။် have heave cleht lips

ကက ိ   သထဘာမကျ မနှစသ်ကပ်ခင်းအမူအရာကိုပပသည။် သထဘာမကျမနှစ ်သကပ်ခင်းပဖစသ်ည။် dislike

နှုတခ်မ်းပ့ဲချင်း ကကဝိိ      harelips

နှုတခ်မ်းစူ ကက ိ     pout

နှုတခ်ျို နဝိ   honey tongued

နှုတခွ်န်း  န      speech

နှုတခ်ကျွေန်း   နဝိ   reprove

စဉ်

ဖိနိှပ်သည။် နိှမ့်ချပုတခ်တထ်ပပာဆုိသည။် ''နိှပ်နယည်ဉ်ှးပန်း၊ ဒေလကကမ်းပဖင့် (ထရးှထံုေး)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်စိုကထ်ေားရာမှ ဆဲွငင်ထုေတယ်သူည။် '' စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စာကိုအလွတရ်သည။် အရကျကမှ်တထ်ေားသည။် အာဂံုထဆာင်ထေားသည။်"အမှတစ်ွဲလျက၊် နှုတက်ျကလ်ညး်ရ၊ သာပခင်းဆုိထက၊ 
ထစာင်းကိုတးီပျာ၊ ပဲွကကးီချလျက်" (ဆဒေ္ဒန်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စကားကိုထပပာသင့်ထပပာထုိေကသ်ညအ်ထေက ်ပုိမုိ၍ထပပာဆုိမိသည။် "ကကမ်းထပါကက်ကျွေထံကနှုတလုိ်ရထရ၊ နှုတက်ကျွေထံကနှုတလ့ုိ်မရ (ပံု)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

နှုတက်ကီွ း
တင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

နှုတခ်မ်းပလိန်
တင်  စဉ်

(ဥပစာ) ၁၊ အစစအရာရာလုိကထ်လျာညစီာွ။ အလုိချင်းညညီတွစ်ာွ။၂၊ စတိတ်ကူိုယမ်ျှ၊ စတိတ်သူထဘာတ။ူ စဉ်

(ဥပစာ)မိမိအလုိမကျ၍ မနှစသ်ကပ်ဖစသ်ည။် စဉ်

ချို သာထသာစကားကိုထပပာဆုိတတထ်သာ။ "နှုတခ်ျို သျှို တစပ်ါး" (ပံု)။ စဉ်

နှုတထ်ပပာစကား။ "နဖူးမှာတိ့ု၊ လှမုတ္ိုတ ရမှ်ာ၊ ဆုိနှုတခွ်န်းနှင့်" (ထကာ်)။ စဉ်

(ဥပစာ)ရန်ထတွ့စကားထပပာတတထ်သာ။ သတူစပ်ါးအထပါ်ရန်လုိစတိပ်ဖင့် ထပပာဆုိပပုမှု တတထ်သာ။ စဉ်
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နှုတငံု်၁  န      pregnancy

နှုတငံု်၂ ကကဝိိ      learn by heart

နှုတငံု်ထဆာင်  ကက ိ     စာကိုအလွတရ်ထအာင် ကျကမှ်တထ်ေားသည။် learn by heart

နှုတစ်အာစ န      စကားထပပာဆုိနုိင်စမ်ွး အရညအ်ချင်း။ clever in conversation

နှုတထ်စာင့်  ကက ိ     be guarded in speech

နှုတစ်မ်ွး  န      ထပပာဆုိထဆာင်ရကွနုိ်င်ထသာ အရညအ်ချင်း အရညအ်ထသးွ။ clever in conversation

နှုတစ်မ်ွးနှုတစ်  န      အထပပာအဆုိနှင့်ပတသ်ကထ်သာ အရညအ်ထသးွ အစမ်ွးအစ။ clever in conversation

နှုတဆ်က်  ကက ိ  greet

နှုတဆိ်တ်  ကက ိ  စကားမထပပာပဲထနသည။် ငငိမ်သကထ်နသည။် calm

နှုတဆွ့်   ကက ိ  စကားထပပာရာတင်ွ အထိေန်းအသမ်ိးမရှိပဲ နှုတလွ်ကလ်တလွ်တထ်ပပာသည ်ထတွ ရ့ာထေင်ရာထတာင်စဉ်ထရမရ ထပပာသည။် incoherently

နှုတတ်က် ကက ိ     learn by heart

နှုတတ်ကရ်ရွွ ကကဝိိ      learn by heart

နှုတတ်င် ကက ိ     ၁၊အသာယသူည။် အသားယသူည။် ၂၊ထစာစာွကပင်တင်ကးူ၍ထပပာထေားသည။် take pride

ကကဝိိ      angry

နှုတတ်ိုက် ကကဝိိ      နှုတမှ်ထွေကထ်သာစကားပဖင့်။ give a dictation

နှုတတ်ိုကခ်ျ  ကက ိ     Instruct by dictation

နှုတတ်ိုကထ်ပပာ ကက ိ     give a dictation

ကက ိ     Instruct by dictation

နှုတထ်တာင်း  န      နှုတအ်ားပဖင့်စကားကိုထပပာဆုိထစပခင်း။ give a dictation

န      ၁။နှုတပ်ဖင့်ထပးအပ်ထသာ ကတ။ိ၂၊ထစာစာွကပင်ကကို တင်ထပပာထေားထသာစကား။ verbal promise

နှုတတ်တိ် ကကိ စကားမထပပာပဲထနသည။် ငငိမ်သကထ်နသည။် calm

နှုတတ်ို ကကိ စကားနညး်သည။် စကားအထပပာအဆုိ နညး်သည။် Button-up

နှုတတ်ကွ် န ဂဏန်းကိုနှုတပ်ဖင့်တကွပ်ခင်း။ calculate by heart

 ကကိ စကားထပပာရန် မရမဲဝ့ံပဖစသ်ည။် တနွ ့တ်ိုထလးကန်သည။် timidly

နှုတထ်ေည့်  ကကိ reorder

နှုတထုိ်ေင်း   ကကိ စကားမထပပာပဲထနသည။် ငငိမ်သကထ်နသည။် calm

နှုတထွ်ေက် ကကိ နှုတပ်ဖင့်အလွတထ်ပပာသည။် စာရကွစ်ာတမ်းမကကည့်ပဲ အလွတထ်ပပာသည။် give a dictation

နှုတထိ်ေန်း ကကိ be guarded in speech

နှုတန်ညး်  ကကိ ထပပာသင့်စကားများကိုထပပာဆုိရန် သတမိပပုလုိကမိ်ပဖစသ်ည။် မထပပာလုိကမိ်ပဖစသ်ည။် bereticent

နှုတပိ်တ် ကကိ ၁၊ မထပပာဆုိပဲ ဆိတဆိ်တထ်နသည။် ၂၊ စကားကိုမထပပာဆုိရန်အတကွ ်တားပမစထ်ေားသည။် keep silent

(ဥပစာ)ကိုယဝ်န်။ ပဋိသထန္ဓ။ စဉ်

ကျမ်းဂန်စာထပကို နှုတတ်ကအ်လွတရ်ထအာင်(ကျကမှ်တထ်ေားသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ စကားထပပာဆုိရာတင်ွ ထစာင့်စညး်ချုပ်တညး်ထေားသည။် သတထိေားသည။်၂၊ အပပစမ်ကင်းစသည့်စကားစသညက်ို ထဖာ်ထုေတ်
မထပပာပဲ သိုသပ်ိထေားသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

လူချင်းထတွ့ဆံုထသာအခါ လုိလားနှစသ်ကဖွ်ယရ်ာစကားများကို ထပပာဆုိသည။်" နှုတဆ်ကခ်မကပ်ဖစ်" (ပံု)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

(စာကို)အာဂံုထဆာင်သည။် အလွတရ်သည်။ စဉ်

(စာကိုနှုတတ်င်ွ)အလွတရ်ထသာအားပဖင့်။ "သင်ကကားပညာ၊ ဆုိကာမတ္တ၊ မဟတုက်ကပဲ၊ နှုတတ်ပ်ရရွ၊ွ အာလုပ်ဟလျက်(ထွေန်း
တိ)။ စဉ်

စဉ်

နှုတတ်င်းအာ
တင်း ထဒေါနှင့်ထမာနှင့ (ထပပာသည။်) စဉ်

စဉ်

(စာအပ်ု၊ သင်ပုန်းမလုိပဲ)စာကိုနှုတ ်(မှထွေကထ်သာစကား)ပဖင့် ရတွဆုိ်သင်ထပး သည။် စဉ်

(စာအပ်ုစာတမ်းမလုိပဲ)အလွတထ်ပပာပပသည။် စဉ်

နှုတတ်ိုကသ်င်  (စာအပ်ုစာတမ်းမလုိပဲ)နှုတထွ်ေကစ်ကားပဖင့်အလမတသ်င်ထပးသည။် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

နှုတထ်တာင်း
စကား  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

နှုတတ်န့်ွအာ
တန့်ွ  စဉ်

တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာသအူား တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာသထံူေ တစဆ်င့်စကားမှာကကားလုိကသ်ည။်၂၊ကကို တင်၍ သန်ွသင်
ထေားသည။် တရထံရာအခါ ထလာင်းကကကစ်ားငကသုလသညင်စညန်ှိုကသ်ားကိုထခါ်လျက ်နှုတထ်ေည့်၏ (ဓညသစ်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ စကားထပပာဆုိရာတင်ွ ထစာင့်စညး်ချုပ်တညး်ထေားသည။် သတထိေားသည။်၂၊ အပပစမ်ကင်းစသည့်စကားစသညက်ို ထဖာ်ထုေတ်
မထပပာပဲ သိုသပ်ိထေားသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်
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နှုတပ်ပစပ်ပု  ကကိ ထပပာဆုိခ့ဲမိထသာစကားထကကာင့် အပပစဟ်၍ူသထဘာထေားသည။် အပပစထ်ပပာသည။် put the blame on sb

နှုတပ်ပစထ်ပပာ ကကိ စကားပဖင့်အပပစထ်ပပာသည။် put the blame on sb

နှုတပ်ပစသ်င့်၁  ကကိ မထလးမခန ့ထ်သာစကားကို ထပပာဆုိခ့ဲမိထသာထကကာင့် အပပစသ်င့်ထရာကသ်ည။် put the blame on sb

နှုတပ်ပစသ်င့်၂  န ယင်းသို ့ထပပာဆုိခ့ဲမိထသာထကကာင့် သင့်ထရာကထ်သာအပပစ။် fault

နှုတပွ်တ ်  ကကိ speak out

နှုတထ်ဖာက ်  န ၁၊ ကကားဝင့်၍ထပပာဆုိပပုမှု။ ကကားပဖတဝ်င်၍ ထပပာဆုိပပုမှု။ ပဖည့်စကွ၍်ထပပာဆုိပပုမှု။၂၊ စကားထပပာဆုိပပုမှု။ interpolate

နှုတဖ်ျားတင် ကကိ forget to tell

နှုတဖ်ျားသးီ   ကကိ forget to tell

နှုတထ်ပဖ   နဝိ နှုတပ်ဖင့်ထမးသညက်ို နှုတပ်ဖင့်ထပဖဆုိရထသာ။ oral

နှုတဗီွ်ဆုိး   နဝိ rough or abusive

နှုတမ်လုိက ်  နဝိ stammer

နှုတမ်လွန် ကကဝိိ      စကားထပပာဆုိရာတင်ွ အလွန်အကကျွေမံထပပာဆုိရန်။

နှုတမ်ှု န စကားပဖင့်ထပပာဆုိထဆာင်ရကွမ်ှု။ oratory technique

နှုတခ်မက် ကကိ admit

နှုတယ်ား ကကိ စကားထပပာချင် ဆုိချင်ပခင်းပဖဟထ်ပါ်လာသည။် speak

နှုတရ်အဲာရ ဲ  နဝိ မတနွ ့မ်ဆုတထ်ပပာဝံံဆုိ့ဝ့ံရှိထသာ။ speak out

နှုတရုိ်င်း နဝိ အထပပာအဆုိ သမ်ိထမွ ပ့ခင်းမရှိထသာ။ ရုိင်းစိုင်းထသာ။ rough or abusive

နှုတရ်ညှ် ကကဝိိ      စကားထပပာလျှင်ဆံုးခန်းတိုင်းမရှိပဲ။ chatterbox

နှုတလီ်း နဝိ ချကခ်ျင်းမထပပာမဆုိပဲထနှးထကးွထံုေထုိေင်းထသာ။ Button-up

နှုတလံု်   ကကိ be guarded in speech

နှုတလွ်တ၁်  ကကိ ထေင်ရာပမင်ရာထတွက့ရာထပပာသည။် random talk

နှုတလွ်တ၂် ကကဝိိ စာကိုမကကည့်ပဲအာဂံုအားပဖင့်။ အလွတဆုိ်နုိင်သပဖင့်။ give a dictation

နှုတလွ်တအ်ံ ကကိ စာအပ်ုစသညက်ိုမကကညရ်ှုပဲအလွတရ်တွဆုိ်သည။် give a dictation

နှုတလှ်န်ထုိေး ကကိ လူကကးီ၊ မိဘ၊ ဆရာစသညတ်ိုက့ို ပပန်လညထ်ပပာဆုိသည။် talk back

နှုတသ်းီ န beak

နှုတသ်းီဆုိး   ကကိ hate

နှုတသ်ကွ ်  နဝိ စကားအထပပာအဆုိသကွလ်က ်လျင်ပမန်ထသာ။ fluent/quick with words

ကကဝိိ နှုတသ်ကွအ်ာသကွ် fluent/quick with words

နှုတသ်င်ွး   ကကိ ကကို တင်ထပပာပပထေားသည။် forecast

နံှ

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဖွင့်ဟထပပာဆုိသည။် "အနားထတာ်မှာ၊ ရစက်ာပွကယ်ကှ၊် တစာစာထလ၊ နှုတလ်ာပွကလ့ုိ်(လွမ်း)။ စဉ်

စဉ်

(ထပပာလုိသည့််စကားမှတမိ်သလုိမမှတမိ်သလုိနှင့်)နှုတမှ်မထွေကပဲ်ရှိထနသည။် စဉ်

(ထပပာလုိသည့််စကားမှတမိ်သလုိမမှတမိ်သလုိနှင့်)နှုတမှ်မထွေကပဲ်ရှိထနသည။် စဉ်

စဉ်

ကကမ်းတမ်းစာွထပပာဆုိတတသ်ည့် အထလ့ပါထသာ။ ဆင်ဗီွပမင်းဗီွနွားဗီွထေက ်နှုတဗီွ်ကသာ လ့ုိဆုိး (ပံု)။ စဉ်

၁၊(စကား)မထပပမပပစထ်သာ၊ ထေစထ်ေစထ်ငါထငါရှိထသာ။ ၂၊လျင်ပမန်သကွလ်ကမ်ှုမရှိ ထသာ။ စဉ်

not verbally committed 
to something စဉ်

စဉ်

ဖွင့်ဟထပပာဆုိသည။် "အနားထတာ်မှာ၊ ရစက်ာပွကယ်ကှ၊် တစာစာထလ၊ နှုတလ်ာပွကလ့ုိ်(လွမ်း)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

၁၊ စကားထပပာဆုိရာတင်ွ ထစာင့်စညး်ချုပ်တညး်ထေားသည။် သတထိေားသည။်၂၊ အပပစမ်ကင်းစသည့်စကားစသညက်ို ထဖာ်ထုေတ်
မထပပာပဲ သိုသပ်ိထေားသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁။ ကကျွေ၊ဲ နွား၊ ပမင်း၊ ထခွး စထသာသတ္တဝါတိ့ု၏ ပါးစပ်အစတိအ်ပုိင်း။၂၊ ကကက၊် ငှကစ်သညတ်ိ့ု၏ ခကျွေန်ထွေကထ်နထသာ ပါးစပ်
အစတိအ်ပုိင်း။ စဉ်

(ဥပစာ)မုန်းတးီ ပခင်းခံရသည။် စဉ်

စဉ်

နှုတသ်ကွအ်ာ
သကွ် စဉ်

စဉ်



.

နံှ၁  နဝိ weak

နံှ၂ န give

နံှစနံှိခွာ န

နံှစတိထ်က၁  န grass hopper

နံှစတုထ်က၂  န  နှုတသ်းီရညှခ်ကျွေန် အနညး် ငယထ်ကာက၍် ပန်းဝတရ်ညက်ို စပ်ုသုံးထသာ ငှကင်ယတ်စမ်ျို း။ wren

နံှပီစကွ် န  နှုတသ်းီရညှခ်ကျွေန် အနညး် ငယထ်ကာက၍် ပန်းဝတရ်ညက်ို စပ်ုသုံးထသာ ငှကင်ယတ်စမ်ျို း။ wren

နံှပဖူ   န ပုိးဖက၍် အသးီမထအာင်ပမင်ပဖူထဖွး၍ထနထသာစပါးနံှ။ none

နံှပဖူထွေက် ကကိ none

နံှပဖူပုိး   န စပါးပင်ကို ဖျကစ်းီတတထ်သာ ပုိးတစမ်ျို း။ microbe worm

နံှ ့ ကကိ lose sense

နံှ ့ကကား နဝိ famous

နံှစပ် ကကိ be mixed up

နံှ ့ပပား   ကကိ be skilled

နှန်း စညး် palace

နှမ်း၁ န အထစင့ယ၍် ဆီကကတိရ်ထသာ တစနှ်စထ်သာခံထသာ အပင်ငယ။် sesame

နှမ်း၂ နဝိ ပကတရိှိရင်းစွဲအထပခအထန၌ မတညပဲ်စတိထ်ဖာကပ်ပန်ကာ ရူးထပါထပါရူထကကာင်ထကကာင် ပဖစထ်သာ။လူနှမ်းလူရူး၊ သညထ်ေကထူ်ေး၏။ mad

နှမ်းခုိး န လူ၏ခန္ဓာကိုယအ်ထရပပားတင်ွတသားတညး်ပဖစထ်နထသာမဲှ။့ none

နှမ်းဆီ န နှမ်းထစဆီ့ကကတိ၍်ရထသာ ဆီ။ sesame oil

နှမ်းထေမင်း န sesame rice

နှမ်းပျစ် န နှမ်းကိုထလှာ်၍ ကကသံကာရညနှ်င့် ထရာလုပ်ထေားထသာမုန ့။် sesame brittle

နှမ်းထပပာက် န ထပပာကက်ျားထသာအထရာင်အထသးွရှိထသာ နှမ်းတစမ်ျို း။ sesame

ကကဝိိ အနညး်ငယ ်စတိမ်နံှပဲ့။ ရူးနှမ်းနှမ်း။ crazy

နှမ်းဖီနှမ်းဖွား ကကဝိိ စတိမ်ငငိမ်ပဲထပါ့ထပါ့တန်တန် ထပပာဆုိပပုမှုလျက။် ရူးထကကာင်ထကကာင်။ ရူးထပါထပါ။ crazy

နှမ်းဖဲပင် န မာထသာ သစတ်စမ်ျို း။ tree

နှမ်းပဖုး   န bge slightly

နှမ်းဖွား ကကဝိိ စတိမ်ငငိမ်ပဲထပါ့ထပါ့တန်တန် ထပပာဆုိပပုမှုလျက။် ရူးထကကာင်ထကကာင်။ ရူးထပါထပါ။ crazy

နှမ်းဖွားဝါး န မရင့်မီခုတပ်ဖတ၍်ထလျာ့တနွ ့ခ်ျို င့်ဝင်ပိန်ရှံုသ့ာွးထသာဝါး။ သုံးနှုန်းမရထသာဝါး။ bamboo

နိှမ်

နိှမ်   ကကိ lower

နိှမ်ချ   ကကိ ဦးထခါင်းကိုညမတက်ိုင်း၍ ရှိခုိးသည။် ဟတ္ာဆယပ်ဖာ၊ ပဒံုေကကာကို၊ ထခါင်းမှာတင်ချကီကလျက၊် ဦးနိှမ့်ချရုိညမတက်ာ။ pay homage

အင်အားချန့ဲိထသာ။ ''ပမှားကျငှကဟ်န်၊ အားအင်နံှ၍၊ ပပန်ကာကျခ့ဲ၊ ယခုဝယထ်လထသချန်ိထစဟ့ ု(ထဒွေး) စဉ်

၁၊ အပ်နှင်းသည။် ထပးအပ်သည။် ထိေန်းပခင်းကကျွေနွဲား၊ အပ်ထေားသမှူာ၊ မနံှရာသည၊် မှန်စာွအဟတု၊် ကနိ္နရုပ် (ပါရာ)။ ၂၊
တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပစည္း်ဥစာ္ကို ထပမထဲေတင်ွပမှပ်သည။် ၃၊ ထဆးဝါးအင်းအိုင်တိ့ုကို ခန္ဓာကိုယတ်င်ွ စတုပ်ဖင့် ထုိေးသည။် စဉ်

ပဲစင်းငံုအရကွနှ်င့်တထူသာ အပင်တစမ်ျို း။ ထယာအပင်မှအရကွတ်ိ့ုသည ်လူမရှိလျင်တစရ်ကွ ်နှင့်တစရ်ကွပူ်းလုိကခွ်ာလုိကလု်ပ်ထလ့
ရှိသည။် ပီယတင်ွသုံးသညဟ်၏ူ။)

pigeon pea “cajanus 
cajan” like plant စဉ်

ပမကခ်င်း၊ချုဖုံတက်ထလးအကကားတင်ွထန၍ ပမညတ်တထ်သာ ပုိးထကာင်။ နံှထကာင်။ နံှစတိထ်ကစဖီာ၊ ဖာလာထတာက၊ ပမညလ်ယယ်ာ 
(ပဲ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(စပါးပင်တင်ွထရာဂါတစမ်ျို းပဖစပ်ခင်းထကကာင့်) စပါးနံှပဖူထရာ်သာွးသည။် စဉ်

စဉ်

(အကကင်းအလပ်မရှိ)ထစင့သည။် စိတထ်ဖါကပ်ပန်သည်။ ထမာင်လထှကာင်းထကာင်းစတိမ်န့ံှပဖစ်သည။် စဉ်

ပျံ့န့ံှထေင်ရာှးထသာ။ ထသာင်းကကျွေန်းဇမ္ူ၊ ပမရပ်ိငူဝယ၊် ထိေန့်ဆူထကျာ်န့ံှကကား၏ (ငမိုသ့ကူကးီ)။ စဉ်

၁၊(ထဆး)အားလံုးထရာထနှာမိသည။် ၂၊ ထနရာအကန်ုထပါကထ်ရာကသ်ည။် စဉ်

အကန်ုအစင်တတက်ကျွေမ်းသည။် ဆရာသမွူန်၊ ကျမ်းဂန်န့ံှပပား၊ တကွ၍်ထေားသည၊် အများထရာှင် ကန်ုရာသတညး်''(ပါရာ)။ စဉ်

မင်း၊ မိဖုရားနှင့်နတထ်ဒေဝါများ ထနရာအထဆာင်။ ဘုံ။ ဗိမာန်။(နန်း၊ နှန်း၊ ထနှာင်း ဟ၍ူလညး်သုံးသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

နှမ်းကိုထလှာ်၍ထထောင်းငပီးလျှင် ဆီထုေတယ်ငူပီး ယင်းမှနှမ်းဖတက်ိုထေမင်းနှင့်ထရာ၍ဆံုတင်ွ ထထောင်းကာ ပပုလုပ်ထေားထသာထေမင်း။ 
စားဖွယ။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

နှမ်းဖီနှမ်းဖတ ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ)သမူျားတကာလုပ်၍ငပီးနှင့်သညက်ို ဟန်ပပပပုလုပ်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစဦ်းအား ဂုဏသ်ကိ္ခာနိမ့်ကျထအာင်ကဲ့ရဲ့ထပပာဆုိသည။် ဖိနိှပ်သည။် နုိင်နင်းထအာင်လုပ် သည။် အကကးီပဖစထ်သာ မင်းထဒေါ
လျာကိုနိှမ်၍ အငယပ်ဖစသ်ဂူါမဏကီို အမ်ိထရှ့အရာအပ်နှင်းထပ၏(ဓညသစ်)။ စဉ်

စဉ်



.

နိှမ်နင်း   ကကိ လွတလ်ပ်မှုကင်းမ့ဲထအာင်စိုးမုိးသည။် stamp

နိှမ့် ကကိ ထအာကသ်ိုနိ့မ့်ကျထအာင်လုပ်သည။် lower

နိှမ့်ချ   ကကိ ၁၊ထအာကသ်ိုနိ့မ့်ကျသည။်၂၊ မာန်မာနတကက်ကထထောင်လမားမှုမရှိထအာင်လုပ်သည။် lower

နိှမ်း  ကကိ အရည ်အမှုန ့စ်သညက်ို ပျံ နံှ့ထ့အာင်ပွတလူ်းသည။် လိမ်းကျသံည။် ကပ်ငငိထပကျထံအာင်ပပုသည။်သနပ်ခါးနိမ်းထရ၊ ထပါင်ဒေါနိမ်းထရ။ apply

နှံု

နှံုး၁ န basil

နှံုး၂  န as/like

နှံုးကကးီ န basil

နှံုးဗီွ   န none

နှံုးရုိင်း  န ဟင်းခတအ်ပဖစ ်အသုံးပပုထသာ ပင်စမ်ိးထေကအ်ရကွက်ကးီ၍ ထတာထတာင်တင်ွအထလ့ကျထပါက ်ထလ့ရှိထသာ ပင်စမ်ိးရုိင်းတစမ်ျို း။ basil

နှုန်း၁ ကကိ similar

နှုန်း၂ as/like

နှုန်း၃ ကကိ compare

နှုန်း၄ န အထရအတကွ၊်ပမဏ၊ တစထ်ပပးညသီတမှ်တထ်ေားချက။် rate

နှုန်းပပု   န rate

နှုန်းဖဲွ ့ ကကိ ဖဲွ နဲွ့ ထ့ရးသားစပ်ဆုိသည။် compose

နှိုး

နှိုး   ကကိ wake

နှိုးထဆာ်၁  ကကိ urge/remind

နှိုးထဆာ်၂ ကကိ မထမ့မထလျာ့သတရိထအာင်လုပ်သည။် urge/remind

နှိုးထဆာ်စာ   န တစစ်ုံတစခု်ပပုလုပ်ရန်အတကွ ်သတထိပး လှံုထ့ဆာ်စာ။ reminder/notice

နှိုးဆွ့   ကကိ ငငိမ်သကရ်ာမှ လှုပ်ရာှးလာထအာင် ပပုလုပ်သည။် agitate

နမီး

ကကိ peel

နမဲ

နမဲ၁  န အခင်၊ အတ၊ံ ထအာ်လန်တိုပ့ဖင့်လုပ်ထေားထသာ ထလမှုတတ်ရူယိာ။ နဲှ။ oboe

နမဲ၂ ကကိ ထခမ၊ ပုိးဟပ်၊ ကဏန်းကာင် စသည့် သတ္တ ဝါများ အထရခံွံအသစထ်ပပာင်းသည။် အထရလဲသည။် shed of slough off skin

နမဲစက် န နဲှတရူယိာတင်ွ နှုတခ်မ်းအပပင်သားနှင့် ကပ်၍တပ်ထေားထသာ ချပ်ပပားဝုိင်း။ ဓါးထနှာ။ none

နမဲတ ံ  န ပိထတာကနှ်စ၊် ရာှးနှစ၊် ပျဉ်းကတိုးသား စသညတ်ိုပ့ဖင့်လုပ်ထေားထသာ နဲှတရူယိာ၏ အလယပုိ်င်းထပပာင်းလံုး။ နဲှတ။ံ oboe

နမဲသးီ န ထေန်းရကွက်ိုလီှး၍ တပွံတတ်တံင်ွချညင်ပီးလျှင် နဲှတင်ွတပ်ကာ ထလပဖင့်မှုတရ်ထသာနဲှ၏ အစတိအ်ပုိင်း။ နဲှခင်။ oboe

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အန့ံပပင်း၍ အရကွက်ို ဟင်းခတအ်ထမွးအကကို င်အပဖစ ်အသုံးပပုသည့် အပင်ငယတ်စမ်ျို း။ ပင်စမ်ိး။နှံုးထသာင်ပိထလာ၊ ထကျာကဖ်ရံု
ကို၊ ဆွတပံု်ထေားထက (ထမျာက်)။ စဉ်

စညး် တညူခီျကက်ိုနှိုင်းယဉ်ှပပထသာစကား၊ ကဲ့သိ့ု။ သဖွယ။်လုိ။နှယ။် ထသာင်းထသာင်းမွမ်းဖျင်၊အထလာင်းထတာ်ကို၊ စရီင်ငပီးခါ၊ 
ပပညထ်တာ်သာက၊ စကကာမင်းနှံုး၊ ဖုတသ်ငဂိုလ်ထက၊ ဆုိသညထံု်ေးသိ့ု(ထကာ်)။ စဉ်

ဟင်းခတအ်ပဖစအ်သုံးပပုထသာ (ရုိးရုိး)ပင်စမ်ိးအရကွထ်ေကက်ကးီ၍ အရကွက်ိုထဆးဖကအ်ပဖစအ်သုံး ပပုသည့် ပင်စမ်ိးကကးီကစမ်ျို း။ စဉ်

အန့ံပပင်း၍ ပထယာဂတင်ွအသုံးပပုထသာ အပင်တစမ်ျို း၊ (ယင်းအပင်ရှိလျှင် တထစ္ဆ၊ မှင်စာထကကာကသ်ညဟ် ုအယရူှိ၍ အချို ရ့ခုိင်
အမ်ိများတင်ွ စိုကထ်ေားထလ့ရှိကကသည။် စဉ်

စဉ်

အလားတ။ူပံုစ။ံခုိင်းနှိုင်းသည။် တညူသီညဟ်တုွဲဖကပ်ပသည။် ပမာပပုသည။် ဥပမာယကူာနှုန်း၊သထူတာ်အသင်ွ၊ တစူာွဆင်သည။် 
ထကကာင်လျှင်သတီင်းသုံးသိ့ု (ဥဒိေန်တု)။ စဉ်

စညး် တညူခီျကက်ိုနှိုင်းယဉ်ှပပထသာစကား၊ ကဲ့သိ့ု။ သဖွယ။်လုိ။နှယ။် ထသာင်းထသာင်းမွမ်းဖျင်၊အထလာင်းထတာ်ကို၊ စရီင်ငပီးခါ၊ 
ပပညထ်တာ်သာက၊ စကကာမင်းနှံုး၊ ဖုတသ်ငဂိုလ်ထက၊ ဆုိသညထံု်ေးသိ့ု(ထကာ်)။ စဉ်

၁၊ယဉ်ှဖကန်ှိုင်းယဉ်ှသည။် ခုိင်းနှိုင်းသည။် ၂၊ ယဉ်ှဖကင်ပိုင်ဆုိင်သည။် သူ့ကိုပမင်ထသာ်၊ ငါလျှင်နှုန်းထက၊မဆံုးလ့ုိထလ (ပဒေ)။ ရာမ
ဘန်ုးကို၊ မနှုန်းသာက (ရာမ)။ စဉ်

စဉ်

၁၊အထရအတကွစ်သည ်တစထ်ပပးညသီတမှ်တခ်ျက။် ၂၊သတမှ်တထ်ေားသည့်အတိုင်းထပးရထသာအခထကကးထငွ။ (ထစျးနှုန်းသတမှ်တ်
ထေားချက်)။ စဉ်

စဉ်

၁၊ အပ်ိထပျာ်ထနသအူား နုိးထေထစသည။် ၂၊ စည၊် ထစာင်း၊ ပတသ်ာ တရူယိာတိ့ုကို တငပိုင်နက်)တးီ ခတသ်ည။် သသံာခွကခွ်င်း၊ 
ခရုသင်းသည၊် ဒံုေမင်းတပုိံး၊ သငံပိုင်နှိုးလျက ်(ရခုိင်ကာ)။ ၃၊ဂါထော၊ မန္တာန်ကိုတန်ခုိးအာနိ သင်ရှိထအာင် ရတွဆုိ်သည။် ၄၊ငငိမ်
သကထ်နသညက်ို ထေကကထအာင်လုပ်ရာှးထစသည။် စဉ်

၁၊တိုကတ်န်ွးထစခုိင်းသည။် အမှုကစိတ္စခု်ကိုလုပ်ထဆာင်ရန် ညမန်ကကားသည။် ၂၊(ကကက၊်ထဒေါင်းစသညတ်ိုု ့)ထကကထကကာ်သံ
ပပုသည။် တန်ွသည။် သစက်ိုင်းထေကက်၊ ထတာကကကတ်န်ွကာ၊ ထကာကက်ထရာ်ဟု စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

နမီး(ထနွး)
၁၊နမာသည။် နွင်သည။် သင်သည။် အခံွ၊ အထရခံွစသညက်ို ခွာသည။် ကလုား၊ ပုဇွန်၊အခံွမနီွး၊ စျးီထလာင်ပွန်းမှာ၊ တင်လ့ုိ
ဟိ(ထတး)။ ဤသနှူစပ်ါး၊ ငါ့ကိုထေား၍၊ နွားပင်မသ၊ီ အရီနမီးသိ့ု (မထဟာ်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

နမဲဝ   န နံတ၏ံအနား ထကာ့လန်သည့်ထအာ်လန်၏ထိေပ်ပုိ်င်း။ oboe’s mouth

နမံနိှမ် ကကိ နုိင်ထအာင်လုပ်သည။် နိှမ်နင်းသည။် stamp

နမမ်း

နမမ်   နဝိ ၁၊ ညို းမိှန်ထသာ။ အဝတက်ို နမမ်းထအာင် နွမ်းသည။်

နွမ်ချ ိ  နဝိ fade

ပ

ပ၁ န ဗျညး်သုံးဆယ့်သုံးလံုးတင်ွ နှစဆ်ယ့်တစလံု်းထပမာကဗ်ျညး်။

ပ၂ ကကိ bright

ကကိ graceful

ပကရုိင် န wasp

ပကရုိင်အုံ န ရမံထ့ပျာ့ပခင်း ပကရုိင်ထဆာကလု်ပ်ထသာ အခန်းအဆက ်ဆကအ်မ်ိ။ none

ပကာပျဉ် န သစ၏် ပပင်ပအကာသား။ none

ပကပ် န အဖံုး၊တခံါးရကွစ်သညတ်ပ်ဆင်ရာ၌ချို းထခါကဖွ်င့်ပိတ၍် ရနုိင်ထစရန်နှစခု်တို၏့ အကကားတယွဆ်ကထ်ပးထသာ သတ္တ ူပပား။ hinge

ပကျထီကာင် န wasp

ပကျအီုံ န ရမံထ့ပျာ့ပခင်း ပကရုိင်ထဆာကလု်ပ်ထသာ အခန်းအဆက ်ဆကအ်မ်ိ။ none

ပခပ်နခပ် ကကဝိိ none

ပခုတ် န စပါးနုိရ့ညတ်ညခ်ျန်ိတင်ွနုိရ့ညက်ိုစပ်ု၍ဖျကဆီ်းထသာစပါးဖျကပုိ်းတစမ်ျို း။ insect

ပချကီရာ န safety pin

 ပချကီရီ န safety pin

ပချဲ န့ချဲ ့ ကကိ chaff

ပချဲ ပ့နဲ ့ ကကဝိိ chaff

ပချုပ် န နီှးထေန်းထခါကစ်သညတ်ိုပ့ဖင့် ပပုလုပ်သည့် အဖံုပါထသာ ထေည့်စရာတစမ်ျို း။ none

ပခွက် န hammock

ပခွကတ်င်ွး န baby

ပဂတးူ နဝိ အစပထေမပဖစထ်သာ။ အလျင်ဆံုးကျထသာ ကနဦးပဖစထ်သာ။ ၂ထရးှထရးှထသာ ကာလ၌ ပဖစထ်သာ။ initial

ပထဂျာကက်ျ နဝိ ပါးပပင်သား ပိန်ထလျာ့ ချို င့်ဝင်ထသာ။ none

ပထဂျာကရုိ်း န cheekbone

ပထဂျာင် န ပါးပပင်၏ ထထောင့်ထအာက ်ထမးရုိးအဆံုး အတင်ွးဘကထ်နရာ။ cheekbone

ပစ န အစာသတွသ်င်ွးရာ ခံတင်ွးထပါက။် အာခံတင်ွး။ mouth

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဆင်းရပဲင်ပန်းထသာ။ ဆင်းရနံမမ်ချ၊ိ ပဖစဘ်အိလား (ထရးှထံုေး)။ စဉ်

21th of burmese 
consonant စဉ်

တင့်တယသ်ည။် ကျကသ်ထရယှိသည။်တင့်တယထ်သာအသင်ွကိုထဆာင်သည။်အသထရကိုထဆာင်သည။်တင့်တယစ်ာွတည်
ထနသည။်“ဆံထံုေးထနာကတ်ွဲထံုေးလ့ုိပ, လ့ုိထုိေင်နီထရကကညလ့ုိ်ပင် မ၀ကာ” (အရပ်)။ ၂ထွေန်းထတာကသ်ည။် ဝင်းလကသ်ည။် “လစ
နီထလ ညချန်ိကျလ့ုိ၊ ပ,ကာထနကျင်၊ ငပိုင်ပင်ကို၊ ပမင်ပါ ၏လား”။  (ဂုတ္ိတလ)။ “လထရာင်ထွေန်းပ,နီ ထရာင်ပ၊ ပပထမ၊ ထမျှာ်ဗျာကက
ည့်၊ အဖျားမှာ” (ထတး) စဉ်

ပ,ကရ တင့်တယသ်ည။်တင့်တယစ်ာွထနထုိေင်သည။်“ဆံငမိတ ်တတွဲတွဲနန့် ပ,ကရထုိေင်နီထရ၊ ယဉ်ထကျးမှုတစ ်ရပ်ရာမလားထဒေး” (အရပ်) စဉ်

 ရမ့ံထပျာ့ပဖင့်အမ်ိလုပ်ကာသားထပါကထ်သာ ပျားအမျို းအနွယဝ်င်ပုိးထကာင်တစမ်ျို း။  (နဂျ၊ီပဂျ ီဟလုညး် ထခါ်သည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

 ရမ့ံထပျာ့ပဖင့်အမ်ိလုပ်ကာသားထပါကထ်သာ ပျားအမျို းအနွယဝ်င်ပုိးထကာင်တစမ်ျို း။  (နဂျ၊ီပဂျ ီဟလုညး် ထခါ်သည။်) စဉ်

စဉ်

“ပခပ်နာခပ်၊ ဆင်ချဖီတက်ို၊ ခဲပပတတ်ခဲပင်နှင့်” (ကသုတု)။ စဉ်

စဉ်

တယွခ်ျတိ၊် ဆံညပ်ှ၊ သကကားလံုးစထသာ အထသးအဖ့ဲွပဖစသ်ည့် ကန်ုပစည္း်
“အကကျွေန်ရ့ုိမှ ပချကီရာဆုိင်ထသျှပါရာ၊ အထေညအ်လိပ်က မထရာင်းပါ။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တယွခ်ျတိ၊် ဆံညပ်ှ၊ သကကားလံုးစထသာ အထသးအဖ့ဲွပဖစသ်ည့် ကန်ုပစည္း်
“အကကျွေန်ရ့ုိမှ ပချကီရာဆုိင်ထသျှပါရာ၊ အထေညအ်လိပ်က မထရာင်းပါ။ စဉ်

မခံသာထအာင်ထစာင်းကာရပ်ိကာထပပာဆုိသည။်ကျစီားထပပာဆုိသည။်“စကားထပပာထကတည့်တည့်ထပပာ၊ ပချဲ့နချဲ့မထပပာထက”့ 
(အရပ်) စဉ်

မခံချမိခံသာပဖစထ်အာင်ထနာကထ်ပပာင်ကျးီစားကာ။“စကားထပပာထကရုိးရုိးတန်းတန်းထပပာ ပချဲ့ပန့ဲမထပပာထက”့ (အရပ်) စဉ်

စဉ်

ကထလးငယမ်ျားကိုလမဲသပ်ိရထသာအသုံးအထဆာင်ပစည္း်တစမ်ျို း။သကက်ကးီရယွအ်ိုနှင့် သနူာစသညတ်ိ့ုကို  ထေမ်းပုိးသယထ်ဆာင် ရ
သည့် ကကို းသိုင်း၍ တစခု်ခုနှင့် ထံုေးဖ့ဲွထေားထသာ သယစ်ရာပစည္း်။  စဉ်

ပုခွကနှ်င့် သပ်ိရထသာ ထမွးကင်းစအရယွ။်“ပခွကတ်င်ွးက အမိသင်၊ ဇလဲမသခိင်”။  (ထတး) စဉ်

စဉ်

စဉ်

လျှာရင်း၌ ပ,ထစာကသ်ဏာ္န် တညထ်နထသာ အရုိး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ပစကျ ကကိ animosity

ပစကကမ်း နဝိ ကကမ်းတမ်းစာွ စကားထပပာတတ ်ထသာ။ အာကကမ်းထသာ။ billingsgate

ပစငခီ ကကိ စား၍ ထသာက၍် ငမိန်သည။် ၂စားထသာက၍် အရသာထတွ  ့သည။် tasty

ပစခကျွေန်း နဝိ ရန်ထတွ စ့ကားထပပာတတ ်ထသာ။ စာွထသာ။ pert

ပစစတု် ကကိ စကားထပပာဆုိရာတင်ွအထိေန်းအသမ်ိးအထစာင့်အစညး်နညး်သည။်ထတွက့ရာကို ထတာင်စဉ်ထရမရ ထပပာဆုိ သည။်

ပစထတာင်း ကကိ စားချင်ထသာကခ်ျင်ပဖစထ်နသည။် စားထသာကခ်ျင်သည။် appetizing

ပစတွိ ကကိ tasty

ပစထပါက် ကကိ ခံတင်ွးပျကရ်ာမှ ပပန်ထကာင်း လာသည။် tasty

 ပစပျက် ကကိ စားမထကာင်းထသာကမ်ထကာင်းပဖစသ်ည။် အရသာမထတွ ပဲ့ရှိသည။် uneatable

ပစာယား ကကိ

ပစလုိက် ကကိ ခံတင်ွးပျကရ်ာမှပပန်ထကာင်းလာသည။်စားထသာက၍် ထကာင်းသည။် အရသာထတွသ့ည။် tasty

ပစာ န what

ပစာနယ ကကဝိိ ရုိထသ ကျို းနံွစာွ။ homage

ပ၁စါယန ကကဝိိ subserviently

ပ၂စါယန ကကိ ရုိထသကျို းနံွစာွဆညး်ကပ်သည။် ၂ထရာက ်လှာသည။် ထရာကလှ်ာတညယ်ှိသည။် cleave

ပစိ န mouth

ပစကိိုက် ကကဝိိ bite

ပစိ ကကိ lazy

ပစကီရာ န safety pin

ပစကီရီ န safety pin

ပစပီစါ ကကဝိိ interfere

  ပစိုင်းပရီ န ငါးရဉ့်ှကဲ့သိုထ့သာငါးတစမ်ျို း။ fish

ပစပ် ကကိ လကထ်ေပ် ထပးသည။် အမ်ိထထောင် ပပုထစ သည။် marriage

 ပစမ်းနရမ်း ကကဝိိ wrong

ပစမ်းပရမ်း ကကိ သတလွိတက်င်းယင်ွးမှားစာွပပုမူထပပာဆုိသည။် ၂အပ်ိထပျာ်ခုိက ်အာရံုထရာကရ်ာ လှုပ်ရာှးအသထွံေက၍် ပပုမူထပပာဆုိ မိသည။် speak incautious

ပဆာ န လုပ်ကိုင်ထဆာင်ရကွ ်ရန်ပဖစ ်ထသာ အမှုကစိ။္ matter

ပဆာပွား ကကိ burdens

ပဆာပွား၂ ကကိ  ထကျနပ်နုိင်ခ့ဲသည။် စတိဆ်န္ဒ ထူေးထထွေများပပားသည။် satisfy

ပဆိပ် န ထကကထစထ့ပခာကထ်စက့ိုပစက်က၍ဲအထမှာကအ်လှန်ကျရာ ထကကထစအ့ထရအတကွအ်ရထရွ က့စား ရထသာ ကစားနညး်တစမ်ျို း။ none

ပဆုိးပုိင်း န shawl

သမူျားတကာ ထံေတင်ွ အဆဲ, အဆုိအထပပာအဆုိ, မုန်းတးီပခင်း ခံရသည။် “လူပါးမှာ ပစကျခံတင်ွး ပိန်းလ့ုိ ထပခာကလ်ာဗျယ။်” 
၂ချးီမွမ်းသည။် အထသျှကို ဝ,ထရ ဝ,ထရလ့ုိ ပစကျထက ပိန်တတပ်ါထရ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

verbaily committed to 
something စဉ်

စဉ်

စား၍ ငမိန်သည။် ၂(ဥပစာ) မိမိ၏ အကကို ကနှ်င့် တိုကဆုိ်င်သည။် သထဘာ ကျသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထပပာချင်ဆုိချင်စတိပ်ပင်းထေန်သည။် အလွန်ထပပာချင် ဆုိချင်သည။် ဝင်၍ထပပာဆုိချင်စတိက်ို ဖိနိှပ် ၍မရထအာင် ကကရထွေကသ်န် 
သည။်

be itching to blurt out 
something စဉ်

စဉ်

အဘယ။်မညသ်ည့်။ ဘာ။ (ပဇာ၊ ဘဇာ ဟလုညး်ထရး ကကသည။်) စဉ်

စဉ်

ခခယယ။ကျို းနံွပျပ်ဝပ်စာွ။ထအာကက်ျထနာကက်ျခံကာ။“ထလာင်းမင်းရာဇာ၊ ထရာကထ်လပါထသာ်၊ ပစါယန၊ ရထသပ့ျကံို ဆံဦးချ
လ့ုိ” (ရာမ) စဉ်

စဉ်

ပါးစပ်။ခံတင်ွးထပါက“်စကားထပပာဖ့ုိမရ ထယာင်ပစကိို ဖျစထ်ေားထရး” (အရပ်) စဉ်

(ထဒေါသမာန်ပဖင့်)ထအာကန်ှုတခ်မ်းကိုအထေကသ်ာွးပဖင့်ဖိကိုကလ်ျက။် စဉ်

ပျင်းရသိည။်၂ဆန့်ကျင် သည။် ကတဖ့ဲ်ပပုသည။် “ကလုားပစ၊ီ နွားပစ၊ီ ဆင်ငခီဆင်လက ်များနိထရ (ပံု) စဉ်

တယွခ်ျတိ၊် ဆံညပ်ှ၊ သကကားလံုးစထသာ အထသးအဖ့ဲွပဖစသ်ည့် ကန်ုပစည္း်
“အကကျွေန်ရ့ုိမှ ပချကီရာဆုိင်ထသျှပါရာ၊ အထေညအ်လိပ်က မထရာင်းပါ။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တယွခ်ျတိ၊် ဆံညပ်ှ၊ သကကားလံုးစထသာ အထသးအဖ့ဲွပဖစသ်ည့် ကန်ုပစည္း်
“အကကျွေန်ရ့ုိမှ ပချကီရာဆုိင်ထသျှပါရာ၊ အထေညအ်လိပ်က မထရာင်းပါ။ စဉ်

ထထွေထထွေရာရာထပပာဆုိလျက။်ဝင်ထရာကစ်ကွဖ်ကထ်နှာကယ်ကှရ်ှုပ်ထပွလျက။် “လားဖ့ုိခါငပီးမှ ပစပီစာ ထုိေထပပာထဒေထပပာ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထယာင် ထယာင် အမှားမှား၊ (ထပပာဆုိပပုလျက်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထဆာင်ရကွရ်န်လုပ်ငန်းတာဝန်များပပားသည။် “တစန်ား နီထက-ထုိေတစခု်၊ တစ်နားနီထက-ထဒေတစခု်၊ ပဆာပွားထရ အလုပပ်ျာ
အလုပ်” (အရပ်) ပဆာပွား စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဦးထခါင်းမှပခု၍ံ မျကနှ်ာတစခု်ကိုသာ ဖွင့်လှစထ်ေား ၍၊ သိ့ုမဟတု ်ဦးထခါင်းကိုချန်ထေား၍ လညမှ်ခါးပုန်းထအာင် တစပ်တရ်စသ်ိုင်း
ကာ ထရးှရခုိင် သမူတိ့ု၏ဝတရံု်ထသာ လညပ်တ ်တဘကရ်ညှ ်တစမ်ျို း။  စဉ်



.

ပဇာ န none

ပဇုိင်းရထီသာက် န အထနာကဘ်ကထ်ကာင်းကင်တင်ွ ထလးကိုင်သဏ္ာန် အထရာင်ခုနှစမ်ျို းထပါ်ထသာ အရာ။ none

ပထဇာင် စညး် အမျို းအမညမ်ကွဲပပားထသာနာမ်တစခု်ခုကို ရညည်မန်း၍ ထမးထသာ စကားလံုး။ which

ပထဇာင်စာွ စညး် which

ပထဇာင်ပထဇာင် စညး် ask

ပထဇာင်ပုိင် စညး် မညက်ဲ့သိုမ့ညသ်ိုမ့ညပံု်ဟထူမးထသာအထမးစကား။ ask

ပထဇာင်မသိ ကကဝိိ Pop-eyed

ပထဇာင်ထသျှာင် စညး် ask

ပဇမ်းပရီ န ငါးရဉ့်ှကဲ့သိုထ့သာငါးတစမ်ျို း။ fish

ပညာဟိ န savant

ပဋာငမီးလူး ကကိ curling

ပဋိဇတ် န ရန်ငငိုးထေားမှု၊ စတိမ်ထကျနပ်မှု မထပျာကနုိ်င်ထသာ ထဒေါသ။ bile

ပ၁တ န much

န  အသပံမည ်ထပါကက်ွဲထစ ရန် စမံီထေားထသာ ယမ်းထုေပ်။ cordite

ကကဝိိ uncountable

ပတကိုးသန်ိး ကကဝိိ confuse

ပတပိတာ ကကဝိိ confuse

ပတးူ န အသပံမညထ်အာင် မှုတစ်ရာကရိယိာအပဖစ ်ပပုလုပ်ထေားသည့် ခရုသင်းခံွ၊ ကကျွေခဲျို စသည့်ပစည္း်။ leucoderma

ကကဝိိ အထဆာတလျင်။ အလျင်စလုိ။ အလျင်အပမန်။ hurry up

ကကဝိိ အထဆာတလျင်။ အလျင်စလုိ။ အလျင်အပမန်။ hurry up

ကကိ hurry up

ပထတာကပ်ရစ် ကကိ သတူစပ်ါး၏ အပပစက်ို ထဖာ်ပပ၍ထရရတွ ်ထပပာဆုိ သည။် မနှစသ်ကဖွ်ယ ်စကား ရညှလ်ျားစာွ ထရရတွထ်ပပာဆုိသည။် chide

ပတုံး န tail

ပတုံထတာင် ကကိ stepping

ပတုံးရညှ် န အငမီးရညှသ်ယွထ်သာငါးငယတ်စမ်ျို း။ fish

ပတုံးလှုပ် ကကိ fawn

ပထေနာ ကကိ တစဘ်ကသ်ားထဘးထိေထအာင်ထတာင့်တထပပာဆုိသည။် curse

ပထေနာတိုက် ကကိ သတူစပ်ါးထဘး အန္တရာယ ်ပဖစထ်အာင် ထရရတွထ်ပပာဆုိ သည။် ၂ တိုင်တညသ်ည။် curse

ပထေနာထေည့် ကကိ သတူစပ်ါးထဘး အန္တရာယ ်ပဖစထ်အာင် ထရရတွထ်ပပာဆုိ သည။် curse

အမျို းအမညမ်သထိသာအထကကာင်းအရာတစစ်ုံတစခု်ကိုရညည်မန်း၍ ထမးပမန်းရာ၌ သုံးထသာ အထမးစကား။ “ပဇာ ကစိ ္ပဖစတ်ုံလှ၍ 
နှမထံေမှာ၊ ဇာအမှုထကကာင့် ယခုလာသည”်။ (ဂုတ္ိတလ)- “ပဇာကစိလုိ္ထတာင့်တ၊ ကစိဟ္ရီာ - သျှင်မင်းကကးီမှာ ကကျွေန့်ကို ထပပာ
လုိကပ်ါ”။ (ဓမ္မက)      စဉ်

စဉ်

စဉ်

အမျို းအမညမ်ကွဲပပားထသာနာမ်တစခု်ခုကို ရညည်မန်း၍ ထမးထသာ စကားလံုး။“ထအချင့်ပထဇာင်စာွလဲ”(အရပ်) (ဘယလုိ်ဟာမျို း
လဲစသည်) စဉ်

နှစဦ်းနှစဘ်ကအ်ကကား ပဖစပွ်ားထသာပဋိပက္ခအထကကာင်းရင်းကို ပထဇာင်ပထဇာင်(ဘယလုိ်ဘယလုိ်) စသညပ်ဖင့် ထမးလုိက်
သည၏်အပဖစ။် စဉ်

စဉ်

မျကလံု်းပပူးထကကာင်၍ကကည့်လျက။်“ပပူးတးူရမ်းထရာ်၊ ထရမနန်းထတာ်မျာ၊ ပထဇာင်မသ”ိ (ဓမ္မသာ) စဉ်

မညသ်ည့်အရာပဖစထ်ကကာင်းအထမးစကား။ဘယနှ်ယ့်ဟ (ပထဇာင်ချင့်၊ ပထဇာင်လဲ၊ ပထဇာင်ပုိင်လဲ စသညပ်ဖင့် တစစ်ုံတစခု်ကို 
ရညည်မန်း၍ ထမးပမန်းရာ၌ ပရယိာယအ်ားပဖင့် သုံးနှုန်းထသာ အထမးစကားလံုးများ ပဖစက်ကသည။်) စဉ်

စဉ်

ခဲွပခမ်းထဝဖန်နုိင်စမ်ွးထသာအသဉိာဏရ်ှိထသာသ။ူ“ထကာင်းကင်ငမီရှိ၊ပညာဟသိည၊် ထဗါဓိလူထွေက ်မထဟာ်ဇာတက်ို” (ကင်းမထဟာ်) စဉ်

ဆတဆ်တခ်ါတန့်ွလိမ်လူးလိမ့်ထနသည။်၂ ပူထဆွးထသာကထကကာင့် ဣထနန္ဒမဆညနုိ်င်ထအာင်ပဖစသ်ည။်“မထငွခုိင်မှာ
တစထ်ယာကတ်ညး်သားသလီားခလ့ုိအပူသညမ်ပဋာငမီလူးအဝတမ်စစ၊် အစားမစစပ်ဖစနီ်ထရ”ထထော။ (အရပ်) စဉ်

စဉ်

များထသာထရအတကွ၊်ပမာဏ။“သဇံသမဂ္ီဂအစညး်အထဝးသိ့ုရဟန်းပါလူပါပတထရာက ်နီကပ်ဗျာယ”် (အရပ်) စဉ်

ပ၂-တ စဉ်

ပတကိုး
ထသာင်း

မထရမတကွနုိ်င်ထလာကထ်အာင်များပပားစာွ။“ဘရုားစဉ်ဖူးဖ့ုိလား ကတစ်ာွလာကတစ်ာွ လူတပိတကိုးထသာင်း ရှုပ်ယကှ ်ခတနီ်
ကတထ်တ”။ (အရပ်) စဉ်

မထရမတကွနုိ်င်ထလာကထ်အာင်များပပားစာွ။“ဘရုားစဉ်ဖူးဖ့ုိလား ကတစ်ာွလာကတစ်ာွ လူတပိတကိုးထသာင်း ရှုပ်ယကှ ်ခတနီ်
ကတထ်တ”။ (အရပ်)“မဟာမုနိဘရုားပဲွထတာ်ကိုလားကတ ်ထတ လာကတ ်ထတလူတ ိထယာကယ်ကခ်တလ့ုိ် ပတကိုးသန်ိး တကွ်
ရွီမရ”။ (အရပ်) စဉ်

မထရမတကွနုိ်င်ထလာကထ်အာင်များပပားစာွ။“ဘရုားစဉ်ဖူးဖ့ုိလား ကတစ်ာွလာကတစ်ာွ လူတပိတကိုးထသာင်း ရှုပ်ယကှ ်ခတနီ်
ကတထ်တ”။ (အရပ်)။ “အဂမင်္ဂလိပ်စစတ်ပ် တကထ်ပါလတစ်ာွကိုကကည့်ထထော၊ အလုိကတ်ိုင်နန့် ပတပီတာ”။ (အရပ်) (ပတကိုး
ထသာင်း၊ ပတကိုးသန်ိး၊ ပတပီတာ။) စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ပထတာကန်
ထတာက် စဉ်

 ပထတာကန်
ယက် စဉ်

ပထတာကပ်
ယက်

ပယက ်သတုသ်တုပ်ျာပျာပပုသည။်အလျင်စလုိပပုမူလှုပ်ရာှးသည။်“ဘရုားဖူးဖ့ုိ လားဖ့ုိလ့ုိထဒေ၊ အယင် ပထတာကပ်ယက ်ချကရ်
ပပုတ ်ရထရထဒေ။ (အရပ်) စဉ်

စဉ်

တရိစ္ဆာန်တိ့ု၏ထကျာရုိးနှင့်တဆကတ်ညး်ထနာကဘ်ကသ်ိ့ုရညှထွ်ေကထ်နထသာကိုယအ်ဂမင်္ဂါ အစတိအ်ပုိင်း။ “သတံိုင်ကကးီကို၊ ပတုံးနှင့်
ရစ၊် ဖထနာင့်တိုကထ်က၊ ငပိုကင်ပိုကက်ကးီပပုန်း”။(ထကာ်)  စဉ်

လျင်ပမန်ထသာပတုံးရညှအ်ဟန်ုပဖင့်ဆန့်လှမ်းသည။်“ထကကာကအ်ားတကကးီနန့် ပတုံးထထောင်ဗျာ ငပီးလာခစာွထရ ထနာကက်ို လှည့်လုိ 
မကကည့်ခ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

ထခွး ရမင်ပမူးထသာ ထကကာင့် အငမီးကိုလှုပ်သည။် ၂  (ဥပစာ) ဣထနန္ဒမရ လှုပ်လှုပ်ရရွပွဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ပထောပုိင်း န shawl

ပထီွေး န ဖခင်၏ည။ီ ၂ မိခင်’ထနာကလ်င်။ လင်ထနှာင်း။ Step-father

ပဒေထကကာ န ပူစပ်ခါးအရသာရှိသည့်အနံထ့မမးထသာဥအပမစသ်ုံးထဆးပင်တစမ်ျို း။ medical root

ပဒေရပ် န ထပခထလးထချာင်းတရိစ္ဆာန်တိုထ့ရှ နှ့စထ်ချာင်းကိုထပမှာကလ်ျကထ်နာကထ်ပခနှစထ်ချာင်းကို ထထောကက်န်ဆန် ့ရပ်သည။်    none

ပဒေရပ်ရပ် ကကဝိိ stand

ပဒေါးကာ န papaya

ပထဒေါထကကာ် န none

ပထဒေါနတ် န guardian spirit of sea

ကကဝိိ အထဆာတလျင်။ အလျင်စလုိ။ အလျင်အပမန်။ ပထတာကန်ယက။် hurry up

ပထဒေါကပ်တက် quickly

ပဒေန်ပရစ် နဝိ ထချထပမ့ထသာ။ အချို းအစားကျထသာ။ ratio

ပဓါန န အထပခခံကျထသာ အချက။် basic

ပနာ ကကိ ထလျာ်ကန်သည။်  ဆကဆံ်မှုထပပလညသ်ည။် conform

ပနာကျ ကကိ ရညရ်ယွရ်င်းအထပခအထနသိုဆုိ့ကထ်ရာကသ်ည။်အကျို းပဖစထွ်ေန်းသည၊်ထအာင်ပမင်သည။် success

ပနာ၁စါး ကကိ လုိကဖ်က ်စပ်ဟပ် ပခင်းရှိ သည။် suited

ပနာ၂စါး နဝိ သထဘာချင်းကိုကည်သီည။် သင့်တင့်သည။်        conform

ပနာရ ကကိ compatible

 ပနာသင့် ထလျာ်ကန်သည။်  ဆကဆံ်မှုထပပလညသ်ည။် conform

ပပ နဝိ circle

ပပထပပာင် ကကဝိိ bright

ပပရရ ကကဝိိ pomp

ပပထရာင် နဝိ အသားစိုင်များ မလုိလားဖွယ ်ထဖါင်း ကကသည။် tumid

ပပစန်နစ် နဝိ knowledgeable

ပထပါကခွ်တ် နဝိ relentless

ပထပါကပ်ဖက် ကကဝိိ relentless

ပငပိတဆ်ာ ကကဝိိ sequenced

ပပွန်း န none

ပဖစရူ်း နဝိ ပကတ ိစတိပ်ျကယ်င်ွးထဖာကပ်ပန်ထသာ။ halfwit

ပဖစသ်ီ ကကိ moil

သက္ကလပ်ပုိးချညပ်ဖင့် ရကလု်ပ်ထေားထသာ နူးညံ့ထချာထမ့ွသည့် မိန်းမသုံးပခုးံထေည ်တစမ်ျို း။ “လံုတန်ဖါကတ်န်၊ ပထောပုိင်းမှာ ဆ
ကလွဲန်”။ (ဆလမဲတံ) (ထတး) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကိုယခ်န္ဓာအထေကထ်အာကတ်စထ်ပဖာင့်တညး်ရပ်တညထ်စချက။် ၂ တည့်တည့်ထထောင်လျက ်အထနအထေားအားပဖင့်။ မတတ်ပ်ရပ် 
တညလ်ျက။် စဉ်

တစထ်ပဖာင့်တညး်ထသာပင်စညထိ်ေပ်မှပဖာထွေကထ်နသည့်လကတ်ဖံျား၌လကပ်ခားအရကွရ်ှိငပီး ပင်စည၌် အသးီများ ခပတသ်ပ်ိလျက ်
သးီတယထ်သာ ပင်လယတ်စမ်ျို း။ (အဖုိပင်၊ အမပင်ဟ၍ူ ကွဲပပားသည်) (အသးီစားထသာ) သထဘမင်္ဂာပင်။ စဉ်

များထသာအားပဖင့်ယိုးပုိကထ်ခါ်ပုိကပ်ဖင့်ငါးသထလာကရ်ာှရာ၌ငါးများများ ရလာထသာအခါပုိကသ်မားများကတစင်ပိုင်နကတ်စ်
ထအာကထ်ကကးထကကာ်ထသာ အသ။ံ (“ပထဒေါ”)ဟ ုတငပိုင်တညး် ဟစထ်အာ်ထကကး ထကကာ်သည။်) စဉ်

(မဏမိ ထခလာ နတသ်မီးတိ့ုကဲ့သိ့ု) ပင်လယထ်ရ ထကကာင်း သာွးထသာထလှ သထဘမင်္ဂာတိ့ုကို ထစာင့်ထရာှက ်ကယမ်ထသာ နတသ်ျှင်မ။ 
(ရခုိင်ပပညန်ယ ်ကစ္ဆပနဒီေပမစ၏် ထွေကဝ်င်ရာ အင်းထပါကဝ်တင်ွဂူပဖင့် လူအများ ပူထဇာ်ပသလျက ်ရှိကကသည။် ပင်လယထ်ရထကကာင်း 
သာွးထသာသတူိ့ုသည ်ပထဒေါနတ ်သျှင်မအား ပူထဇာ်ပသ၍ သာွးလျှင် ထဘးအန္တရာယက်င်းရင်ှးသညဟ် ုယုံကကညထ်လ့ရှိကက သည။် စဉ်

ပထဒေါကန်
ထဒေါက် စဉ်

ကကဝိိ) ထနှာင့်ထနှးပခင်းမရှိပဲ။ ဆုတဆုိ်င်းပခင်းမရှိပဲ။ လျင်ပမန်စာွ။ “ကကကတ်န်ွ ထလာကက်၊ ပထဒေါကပ်တက၊် ထေမင်းချက၍်”။ (ပဋာ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သင့်ထလျာ်ထလျာကပ်တသ်ည။်ထုိေကတ်န်ဆီထလျာ်သည။်ပနံရသည။် “အမ်ိရှိကပန်းသစပ်င်တနိန့် အရပ်ိတငမိုင် ချင်းနန့် 
ထကာင်းထကာင်းပနာရ စာွရာမလား”။ (အရပ်) စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထလျာကပ်တထ်သာ။သင့်ပမတထ်သာ။ထလျာ်ကန်ထသာ။၂တင့်တယလှ်ပထသာ။ကကည့်၍ထကာင်းထသာ။ အထသထရရှိထသာ။ ဝုိင်းစက်
ထသာ။ “ပလဲွရတနာ၊ သာွးလှစာွနှင့်၊ မျကနှ်ာပပ၊ ပုဏမီထလ၊ တထိိေစထက၊ပပည့်သည့်ပတစ်ာွ။ ထကာင်းမွန်စာွ။ တင့်ထတာင့်တင့်
တယ။် စဉ်

ငပိုးငပိုးပပကပ်ပကအ်ထရာင်အလျှလံှုပ်ရာှးထတာကပ်လျက။်“မထရာငပိုးပပက၊် အလှဆန်းထက၊ ပမပန်းခကနှ်င့်၊ ပမထရကွပ်မာ၊ ပမကန်ွချာ
ထက၊ ရတနာပမထကျာက၊် ပပထပပာင်၍၊ ပမထရာင်ထတာကထ်က၊ ပမထညာှကပ်တ္တပမား”။ (ရာမ) စဉ်

ထေညထ်ေညဝ်ါဝါ၊ ခန့်ခန့်ညားညား။ ၂   တင့်တယထ်လျာ်စာွ။ “ထအသလူညး် လူခန့်ရာမလားထယ၊ ကိုးထတာင်ဒေထယာဝတလ့ုိ် 
ပ,ပ,ရ,ရ ထုိေင်နထီရထထော”။ (အရပ်) စဉ်

စဉ်

သမ်ိထမ့ွ နူးညံ့ညင်သာထပပပပစသ်ည့် အမူအရာရှိထသာ။ ရုိင်းပပခင်းမရှိထသာ။၂  တထွီေင်ထဆာင်ရကွ ်လုပ်ကိုင် တတ၍်တိုးတကသ်ည့်  
အသဉိာဏရ်ှိထသာ။“ထမာင်ပဖူတစ ်ထယာက ်အထသျှကပင် ပ,ပစ်,န,နစ ်လုပစ်ားဖ့ုိ  တတထ်တာထထော”။ (အရပ်) စဉ်

မညာှမတာထသာသထဘာရှိထသာ။သနားကကင်နာပခင်းကင်းမ့ဲထသာ။“နတရ်င်ှ သဖံတခ်တသ်ိ့ု ပထပါကခွ်တလ့ုိ်၊ အရင်ှ လတလ်တ ်
ဖမ်းငင်သတ၍်”။ (ငမိုသ့ကူကးီ) စဉ်

သနားညာှတာမှုကင်းမ့ဲစာွ။ ရကရ်ကစ်ကစ်က။်“မညာှမတာ ခီွးတစထ်ကာင်ကို ပထပါကပ်ဖက ်ခွတပ်လုိကထ်တထထော”။ (အရပ်)   စဉ်

စကီာစဉ်ကာ။ အစအီရ။ီ “နီွရာသဆီန်းအစ၊ စမ်ိးလန်း စိုငပီ၊ ပင်တိုင်း စသီည။် စရီပီငပိတဆ်ာတညး်”။ (ဗပါချီ) စဉ်

ထပခထချာင်းများ၍ရညှလ်ျားထသာအနီိထရာင်ကိုယလံု်းကိုယထ်ပါကရ်ှိသည့်ပုိးထကာင်ငယတ်စမ်ျို း။(တိ့ုထိေလျှင်ထခွ၍ ထနတတသ်ည်) စဉ်

စဉ်

ခရးီသာွးရထသာထကကာင့်နွမ်းနယသ်ည။်ပင်ပန်းချန့ဲိသည။်“လားရဖန်များလ့ုိငခီတလိကတ်နုိနု ပဖစသ်ထီရ”။ (အရပ်) စဉ်
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ပမာ ကကိ compare

ပမာတန္တ န compare

ပမာတုံး ကကိ အသတိရားထခါင်းပါးသည။်ဉာဏန်ညး်သည။် ဉာဏတ်ုံးသည။် idiotic

ပမာမခန် ့ ကကဝိိ ရုိထသထလးစားပခင်းမရှိပဲ။ထပါ့ထပါ့တန်တန်သထဘာထေားလျက။်   dally with

ပမာမပပု ကကိ careless

ပမာမယူ ကကဝိိ အထရးတယပူပုလုပ်သညမ်ဟတုပဲ်။ဂရုတစိုက ်ထဆာင်ရကွပ်ခင်း မရှိပဲလျက။်   careless

ပယိုင်း န ကကမ်ိ၊နီှးစသညပ်ဖင့် ရကလု်ပ်ထေားထသာ ကကို းတပ် လွယရ်သည့် ထေည့် စရာပခင်းထတာင်ရညှ။်  bucket

ပယွိန် ့ န ဝါး၊ကကမ်ိစသညနှ်င့်ရကလု်ပ်ထေားထသာငါးရာှရာ၌ အသုံး ပပုထသာ ထေည့်စရာ။  bucket

ပရကတ် ကကဝိိ အခွင့်အထရးကို ထမျှာ်ကိုးလျက ်တစစ်ုံတစဦ်း၏ လုိလားချကက်ို ပဖည့်စမ်ွးထသာအားပဖင့်။ servile

 ပရဂုတ် န brig

ပရပါ န none

ပရပါသျှတိ် န none

ပရပုိက် န none

ပရပုိကထ်ခါကရ်မီ န ထခါက၍်ရထသာ၊ထပျာ့ထပျာင်းထသာထရမစင်ထရမထကာင်း။   gold

ပရပွတဆူ် ကကိ ကကျွေတက်ကျွေတဆူ်ညသံည။် ၂ လွန်မင်းစာွ ပူပန်ထသာထရာကသ်ည။်  concerned

ပရဝါ န hangman

ပရထိယသန န ရာှမီှပခင်း။ ၂စားထသာက ်ရန် အစားအစာ။   meal

ပရယိာယ် န တစမ်ျို းတစမ်ညအ်ထယာင်ထဆာင်ပခင်း။ဟန်ထဆာင်ပခင်း။၂လှည့်ပဖားရန် ရညရ်ယွခ်ျကပ်ဖင့် ဆန်းပပားထူေးထထွေစာွ ပပုမူချက။် artillery

ပရဂုိဏ် န ပခံထပမစသညတ်ိုက့ို ကာရ ံထေားထသာစညး်။ hedge

ကကဝိိ accuse

ပထရာပရံ ကကဝိိ မတညမ်ကကည ်အထရာတဝင် အားပဖင့်။  fraternise

ပရုိကက်ံ ကကိ wigging

ပရုိကဟနိ္န ကကိ talk back

ပရစဖူ်း န ထွေကခ်ါစ အရကွအ်ဖူး။ bug

ပရံ န other

ပရပံရ နဝိ တစပ်ါးထသာ။ တစသ်းီ တစပ်ခားပဖစထ်သာ။ ၂  ဆရာ့ဆရာ အဆကဆ်ကထ်သာ။ separated

ပရန်သတ် ကကိ ရခုိင်ကျင်ကိုင်နညး်တစမ်ျို း။ none

ပရမ်ပရ န တစထ်ယာကင်ပီးတစထ်ယာက၊်တစခု်ငပီးတစခု်စသညပ်ဖင့်မပပတမ်လပ်တစဆ်ကတ်ညး်ပဖစထ်သာအရာ။ continuous

ပရမ်းပတာ ကကဝိိ အစအီစဉ်မကျ ပပန်ကျလဲျက။်    scattered

ပရုန်းနရုန်း ကကဝိိ ထနှာင့်ထနှးပခင်းမရှိပဲ။ ဆုတဆုိ်င်းပခင်းမရှိပဲ။ လျင်ပမန်စာွ။ ချကခ်ျင်း။       quick

ယဉ်ှဖကန်ှိုကယ်ဉ်ှသည။်“ပမာတစခု် နှိုင်းယဉ်ှပပုထသာ် အာကာထကာင်းကင် ထဝဟင်ပပင်ကို သင်ပုန်း ကတာွး ပပုရ သာလျှင်”။ 
(ခုိင်ဘိ-(၂) စဉ်

ပုိမုိထပါ်လွင်ထစရန်နှိုင်းယဉ်ှပပပခင်း၊ခုိင်းနှိုင်းပခင်း။တညူထီသာဂုဏအ်ရညအ်ထသးွ။
၂  နှိုင်းယဉ်ှပပထသာအရာ။ “ပမာတန္တ ၊ နှိုင်ယဉ်ှပပုထသာ် ကကးီမာ ထကျာကတ်ုံး တင်ွ လုိဏဖံု်းသိ့ု ရုန်းကန်မလွတ၊် ဟပိါတတသ်ိ့ု”။ 
(သတထိေားထလာ)။    စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထလးဂရုမပပုပဲထနသည။်အထလးမထေားပဲထနသည။်“ယက္ခရာဇာ၊ပမာမပပု၊နိှမ်နင်းနုိင်ထက၊ မင်းယဉ်နုကို မမှုမထေား”(ထကာ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရကွအ်ားပဖင့် သာွးလာနုိင်ထသာ ထရယာဉ်ကကးီ။ “သထဘမင်္ဂာ မဟတု၊် ပရဂုတလ်ညး် အဟတုထုိ်ေခါ ထရာကလိ်မ့်မည”်။ (သိုက်)     စဉ်

အရုိးရညှတ်ပ်ထေားထသာ ပဲခွပ်ကကးီတစမ်ျို း။ “တးူရင်ွးကစ၊ စးူထဆာကပ်ရပါ၊ လုိရာရာကို ထဆာင်ကာယသူာွး”။ (ဆန္ဒန်)၊ တးူ
ရင်းတစင်း၊ ပရပါ ပရပါသျှတိ ် တစင်း၊ မီထပါကတ်ဆူ”။ (လကသ်မားသုံး) စဉ်

အဂမင်္ဂလိပ်ထခတက်စပါးမှည့်အချန်ိ၊ရတိသ်မ်ိးချန်ိအခါတိ့ု၌အနိ္ိဒယမှအလုပ်လုပ်ရန် အပ်ုစလုိုက ်အဖ့ဲွလုိက ်လာထရာကက်ကထသာ  
အလုပ်ကကမ်း သမားများကို ယခင်ကထခါ်ထသာ စကား။  “ပရပါသျှတိ ်တတတ်က ်လ့ုိ ကျတိက်ျကထီွ်ေးဗျာယ”်။ (ရုိးရာ)     စဉ်

သစထ်ခါက၊်ဝါး၊စက္က စသညပ်ဖင့်ပပုလုပ်၍စာထရးရန်ဘယ၊်ညာတန့်ွထခါကထ်ေားထသာ အထေပ်ထေပ်ထသာ အလမာ။ (ထရမ၊ ထငွ၊ ထကကး 
စသညပ်ဖင့်လညး် ပပုလုပ်သည။်)    စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကပ်ွမျကရ်န်စရီင်ပခင်းခံရထသာသမူျားကို သတရ်ထသာအမူထေမ်း။ “ မုဒိေန်းတန္တမှာ နဖူးတင်ွစာထုိေး၍ သသူတပ်ရဝါအစိ့ုမှာပဖည့်”။ 
(မင်းကကးီတမ်း)  စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ပထရမစိုကန်ထရ
မစိုက်

အကျို းအထကကာင်း တစစ်ုံတစခု်ကို ထမးပမန်းစုံစမ်းပခင်း မရှိပဲ။ “ဇာလဲထဝမင်းရ့ုိ ပထရမစိုကန်ထရမစိုက ်အလကား လူကိုသခုိူးလ့ုိ 
စပ်ွစွဲနီလာ ထရကာ”။ (အရပ်) စဉ်

စဉ်

ကဲ့ရဲ့ရှုတခ်ျပခင်း၊ နိှပ်စက ်ကလူပပုပခင်း၊ ယတုည်ံ့ထသာအမှုစသည ်တိ့ုကို ပပုလုပ်သည။် ၂  မိမိထေကက်ကးီကထဲသာ ဂုဏအ်ထသထရ
ရှိထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်အားယတုပ်တ၍် ထပပာသည။် စဉ်

မိမိထေကဂု်ဏသ်ကိ္ခာကကးီထသာပဂ္ိုဂ လ်တိ့ုအားယတုပ်တ၍်ထပပာသည။် ကဲ့ရဲ့ရှုတခ်ျသည။် “သားထတာ် အမ်ိထရှ့မင်းရထဲဘာ်သညက်ား 
မထကာင်းထသာ ဒုေစရုိကက်ိုကျင့်ပခင်း၊ ရဟန်း သဇံာထတာ်တိ့ုအား ပရုိကဟ်နိ္နပပု၏”။ (စကားထပပ) စဉ်

စဉ်

အပခားပုဂ္ိုဂ လ် တစဦ်းတစထ်ယာက။် “ထကျာကမ်ျကပ်ျကံို ပရထံယာကျ်ား၊ ကင်ွးသည့်ရွီကို  ဖ့ဲကာ ထွေကထ်က၊ ခကျွေတယ်ပူငားလ့ုိ 
ပမင်သညအ်မ်ိမက”်။ (ဓမ္မက)    စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ပရကွမ်ညး် န အဆိပ်အထဆာကမ်ရှိထသာ အထရာင်နကသ်ည့် ခါချဉ်နှင့်တထူသာ ပုရကွဆိ်တက်ကးီ တစမ်ျို း။ pismire

ပရင်ွး န jewel

ကကဝိိ ထတာ်ရံုထလျာ်ရံု။အသင့်အတင့်။ပဖစပ်ဖစထ်ပမာကထ်ပမာကထ်အာင်ထအာင်ပမင်ပမင် မဟတုပဲ်။ မညက်ာ မတ္တ ။    a way

ပလီပစာ န fib

ပလီပတာ၁ ကကဝိိ uncountable

ပလီပတာ၂ န fly white ant

ပလီပလာ၁ ကကဝိိ uncountable

ပလီပလာ၂ န fly white ant

ပလီပလာ၃ ကကဝိိ saccharin

ပလီပလာပျံ နဝိ plenty

ပလူးနလူး ကကိ အထရာတဝင် ရင်းနီှးစာွ ဆကဆံ်သည။် ၂  ကာမဂုဏပ်ဖင့်ပဖားထယာင်ပမူ  ဆွယဆ်ကဆံ်သည။်  fraternise

 ပလူးပကျ ကကဝိိ ရင်းနီှးထရာ၀င်စာွ။ ၂ ချစခ်င်ယယု ုကျစီယ ်လျက။်   banteringly

ပလူးပထလာင် ကကဝိိ ရင်းနီှးထရာ၀င်စာွ။ ၂ ချစခ်င်ယယု ုကျစီယ ်လျက။်   banteringly

ပလဲ န none

ပထလာ န ခကျွေကဲျထိသာ အရညထွ်ေကသ်ည့် အရကွက်ို ဟင်းရညခ်ျို ချက၍် ထသာက ်စားရထသာ အပင်တစမ်ျို း။    kind of prawn

ပထလာပလန် န poppy

ပလကက်ျီ န none

ပလင် န none

ပလင်တတ၁် န သားငါးစသညက်ို သတပ်ဖတထ်ရာင်းချ စားထသာကပ်ခင်းပဖင့် အသကထ်မွးသ။ူ မုဆုိး။ hunter

ပလင်တတ၂် နဝိ sniper

ပလင်ပစ် ကကိ ထသနတပ်ဖင့် သားထကာင်ကိုပစသ်ည။်   shoot

ပလင် စညး် for the love of god

ပထလာင်တတ် န none

ပထလာင်တတ၁် န သားငါးစသညက်ို သတပ်ဖတထ်ရာင်းချ စားထသာကပ်ခင်းပဖင့် အသကထ်မွးသ။ူ မုဆုိး။ hunter

ပထလာင်တတ၂် နဝိ sniper

ပထလာင်ပစ် ကကိ ထသနတပ်ဖင့် သားထကာင်ကိုပစသ်ည။်   shoot

ကကဝိိ အလုပ်လုိက ်အားရပါးရ။ heartiness

ပလုပ်ပထလာင်း ကကဝိိ အလုပ်လုိက ်အားရပါးရ။ heartiness

 ပလုပ် န ထလှ၊သမ္ပန်၊တ ံတားစသညတ်ို၏့ ထရပမုပ်ပုိင်းကိုစားထသာ ထရငန်ပုိင်းပုိးတစမ်ျို း။  none

စဉ်

အများအားပဖင့်ဝါညို ထရာင်ရှိ၍ ကကညလ်င်ထသာ အထစးမှ (ထပပင်အသးီသးီ၍ ထဆွးပမည့်ထလငပီးထသာ အပင်၏ထအာကထ်ပခထပမမှ) 
ထပပာင်းလဲသည့် ထကျာကပ်ဖစရ်တနာတစမ်ျို း။    စဉ်

ပလစီ
ထချာကခ်ျား စဉ်

မထချမငံကဲ့ရထဲပပာဆုိပခင်းမာယာထထွေပပားလှည့်ပတထ်ပပာဆုိပခင်း။ “မသာမချို ၊ မှတဖွ်ယက်ိုတညး်၊ ထပပာဆုိဓထလ့၊ ကဲ့ရဲ့ ပလီပဇာ၊ 
မဟတုပ်ါတညး် လကမင်္ဂာပျံ့ဆုိ၊ ဆုိသည ်မဟတု။် ” (ပါရာ) စဉ်

အမျို းအမညအ်ထရအတကွစ်သည့်များပပားစာွ။ မထရ မတကွ ်နုိင်ထလာကထ်အာင်။ “အဂမင်္ဂလိပ်စစသ်ားတ ိပလိပလာ တကလ်တ်
ကတ။် ထတထထော” (အရပ်) စဉ်

အပူပုိင်းထဒေသတင်ွထပမတင်ွးမှထွေက၍် ပျသံန်း တတ ်ထသာ ပုိးထကာင်ငယတ်စမ်ျို း (များထသာအားပဖင့် ပခထကာင်မှ အထတာင်
ထပါက၍် ပလီပတာ (ပလူ) အပဖစ ်ကးူထပပာင်းသာွးသည။် စဉ်

အမျို းအမညအ်ထရအတကွစ်သည့်များပပားစာွ။ မထရ မတကွ ်နုိင်ထလာကထ်အာင်။ “အဂမင်္ဂလိပ်စစသ်ားတ ိပလိပလာ တကလ်တ်
ကတ။် ထတထထော” (အရပ်) စဉ်

အပူပုိင်းထဒေသတင်ွထပမတင်ွးမှထွေက၍် ပျသံန်း တတ ်ထသာ ပုိးထကာင်ငယတ်စမ်ျို း (များထသာအားပဖင့် ပခထကာင်မှ အထတာင်
ထပါက၍် ပလီပတာ (ပလူ) အပဖစ ်ကးူထပပာင်းသာွးသည။် စဉ်

သနားဖွယရ်ာ ချစခ်င်ဖွယရ်ာခကျွေ၍ဲထပပာဆုိ ပပုမူသည။် “ထမာင်လှထကျာ် အမိပါးမှာ ထကာင်းထကာင်း ပလီပလာ လုပ်နီထရကာ”။ 
(အရပ်) စဉ်

ပျန်  (ဥပစာ) အလွန်ထပါများထသာ။ ပျံ့န့ံှ လှုပ်ရာှးထသာ။ “ကျင်ပဲွမှာ လူတလိညး် ပလီပလာပျ ံနီကတထ်တပုိင်ဗျာယ”်။  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပူထသာဥအပမစက်ိုဝါးအပဖစအ်သုံးပပုရထသာဝါးရကွက်ဲ့သိ့ုရညှခ်ကျွေန်ထသာအရကွရ်ှိ၍ ပင်စညး်လံုးမယှိထသာ အထညာှက ်ပင်တစမ်ျို း။  
 စဉ်

စဉ်

တစနှ်စခံ်အပင်တစမ်ျို း၏အသးီမှထုေတယ်ရူရှိထသာမူးယစထ်စရန် အသုံးပပုကကသည့်အထစးတစမ်ျို း။ “ပထလာပလန် ထသာကပ်ပန်
တစက်ျည့်။ ယယူှိုကခ့ဲ် ထသာ်၊ သက္ကရာဇာ၊ စညး်စမ်ိထပျာ်၏”(ဘန်ိး)    စဉ်

သထူဌး၊ သကူကယ၊် ဘရုင် သမီး ထတာ်စသညတ်ိ့ုအား ထိေမ်းပမားမဂမင်္ဂလာ ပပုလုပ်ရန် အတကွ ်သတိုးသမီးအား သတိုးသားအမ်ိသိ့ု 
ထဆာင်ယလူာထသာအခါ စးီနင်း လုိကပ်ါလာ ရထသာ အလံုပိတထ်ေားသည့် လူထေမ်းယာဉ်တစမ်ျို း။     စဉ်

အသပံမညထ်စထသာ ကစားစရာတစမ်ျို း။ (ဝါးလံုးငယအ်ထခါင်းတင်ွ တစဘ်ကက် ပလင်သးီလံုးငယ ်သိ့ုမဟတု ်တစခု်ခုကို 
ကျစလ်ျစ ်အဖိသပ်ိ၍ ကျန်တစဘ်ကက် ထုိေးတကံိုထုိေးသင်ွး၍ အတင်ွးထလ တန်ွးကန်အားပဖင့် အသကံို ပမညထ်စသည။် ၂ 
လကန်ကတ်စမ်ျို း။)  စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

လကတ်ည့်ထသာ။လကထ်ပဖာင့်ထသာ။ “ထရမသာ ပလင်တတရ်ာပလား၊ ယင်းသ ူထကာင်းထကာင်း လကတ်ည့်ထရထယ”၊ (အရပ်) စဉ်

စဉ်

တိုကတ်န်ွးထပပာဆုိသည့် သထဘာကိုထဖာ်ပပလုိကထ်သာအခါ ကကယိာထနာကမှ် တွဲဖကသ်ုံးစကားလံုး။ (လုပ် လား၊ စားပလင့်၊ ထုိေင်ပ
လင့် ဟအုသုံးရှိသည။်) စဉ်

အသပံမညထ်စထသာ ကစားစရာတစမ်ျို း။ (ဝါးလံုးငယအ်ထခါင်းတင်ွ တစဘ်ကက် ပလင်သးီလံုးငယ ်သိ့ုမဟတု ်တစခု်ခုကို 
ကျစလ်ျစ ်အဖိသပ်ိ၍ ကျန်တစဘ်ကက် ထုိေးတကံိုထုိေးသင်ွး၍ အတင်ွးထလ တန်ွးကန်အားပဖင့် အသကံို ပမညထ်စသည။် ၂ 
လကန်ကတ်စမ်ျို း။)  စဉ်

စဉ်

လကတ်ည့်ထသာ။လကထ်ပဖာင့်ထသာ။ “ထရမသာ ပလင်တတရ်ာပလား၊ ယင်းသ ူထကာင်းထကာင်း လကတ်ည့်ထရထယ”၊ (အရပ်) စဉ်

စဉ်

ပထလာင်းပ
ထလာင် စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ပလုပ်ထကာင် န ထလှ၊သမ္ပန်၊တ ံတားစသညတ်ို၏့ ထရပမုပ်ပုိင်းကိုစားထသာ ထရငန်ပုိင်းပုိးတစမ်ျို း။  none

ပလုပ်စား ကကိ ထလှ၊သမ္ပန်၊တတံားစသညတ်ို၏့ထရပမုပ်ပုိင်းကိုဒီေပုိးဖျကဆီ်း၍ ပျကစ်းီသာွးသည။်  damage

ပလုပ်ထုိေး ကကိ damage

ပလံုးပလင်း ကကဝိိ fight

ပလံုးပကက်ျိ ကကဝိိ shuffle

ပလံုးပကက်ျံ ကကဝိိ မထပဖာင့်မသား လိမ်လည ်ထကွ ပ့တလ်ျက။်     fraudulently

ပလီွ န flute

ပလီွထကျာ် န flute

ပလီွစထံကျာ် န flute

ပထဝဏီ န ထရးှထံုေးတမ်းစဉ်လာ။ traditional

ပထဝသဏီ န အလွန်းထဝးထသာ အတတိက်ာလ။ past

 ပဝတပ်င် န အထခါကခံွ်မှ ထလျှာ်မျှင် ထုေတယ်ရူရှိထသာ အပင်တစမ်ျို း။ none

ပဝတပ်ခည် န ပဝတထ်လျှာ် မျှင်ပဖင့် ကျစထ်ေားထသာချည။်  none

ပဝတလှ်ထယာ် ပဝှတထ်သျှာ်ပဝတအ်ပင်၏အခံွအထခါကတ်ိုမှ့ထုေတယ်ရူရှိထသာအမျှင်။ none

ကကိ ကိုးကယွသ်ည။် အရုိအထသပပုသည။် believe

ပသးီ၁ န ငါးစထသာထရသတ္တ ဝါတို၏့ထခါင်းပုိင်းထဘးတစဘ်ကတ်စခ်ျကတ်င်ွရှိထသာထလရှူ သင်ွးရာ ထရနှင့်ထလ ခဲွပခားထုေတရ်ာ အထပါက။်  gill

ပသးီ၂ န ကျန်းမာပါထစ၊ ချမ်းသာပါထစ၊ ၉၆ ပဖာထဝဒေနာတို ့ကာင်းရင်ှးပါထစ စသညပ်ဖင့် ခမကဆုိ်ထသာ စကား။   give blessings

ပသးီပီး ကကိ

ပသန်ုး န aphid

ပသျှူးပုိက် န ထရနကတ်င်ွ ငါးအကကးီရာှထသာ ပုိကတ်စမ်ျို း။   seine

ပဟိုင်း န period

ပဟိုရစ်ည် န ရခုိင်ဘရုင်းမင်းများ လကထ်ေက ်တင်ွ အချန်ိနာရကီို အချကထ်ပး တးီခတသ်ည့် စညက်ကးီ။  vat

ပါ၁ စညး် ယဉ်ယဉ်ထကျးထကျးရုိးထသသမှုအထနပဖင့်သုံးနှုန်းထသာစကားလံုး။“တင်ပါဘရုား၊ မှန်ပါဘရုားစသည”်။ none

ပါ၂ ကကိ comply

ပါကျ ကကိ gyp

ပါထချ န ပဆစက်စားရာတင်ွ ထကကထစထ့ပခာကထ်စက့ို ပစရ်ာ ထလးထစထ့မှာက၍် နှစထ်စလ့န်ထနပခင်း။ none

ပါစား ကကိ ပုိ၍ အထရးထေားသည၊် အထလးထပးသည။် ၂  လုိကထ်လျာသည။် အခွင့်အထရးထပးထေားသည။်  emphasize

ပါစားပီး ကကိ မျကနှ်ာလုိက၍် အခွင့်အထရး ဦးစားထပးသည။် emphasize

ပါနာ န လူရာမဝင် ထသးနုတသ်မ်ိ ငယသ်။ူ low person

စဉ်

စဉ်

ထလှ၊သမ္ပန်၊တတံားစသညတ်ိ့ု၏ထရပမုပ်ပုိင်းကိုဒီေပုိးဖျကဆီ်း၍ ပျကစ်းီသာွးသည။်  “တတံားတိုင်ကို ပလုပ်ထုိေးပစ ်လုိကလ့ုိ် တိုင်
ကျို းဖုိဗျာယ”် (အရပ်) စဉ်

သတပု်တလံု်းထထွေးလျက။်“ထမာင်လှနန့်ထမာင်ပုပလံုးပလင်း ထီွေးသတက်တထ်တ”။ (အရပ်)။ ၂  အထရာတဝင်။ “တစပ်ခားလူ တိ
နန့်လညး် ပလံုးပလင်း နီထုိေင်ကတစ်ာွကိုလညး် တွိရပါထရဝါ”။ (အရပ်) စဉ်

အထရာထရာအထနှာထနှာ။အယကှယ်ကှအ်တင်တင်။“တစခု်စ၊ီတစခု်စကီ မကျလုိကဗ်ျာယ၊် ပလံုးပတက်ျပိဖစလ်ားခဗျာ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

အတင်ွးလျှာခင်နှင့်သစံုံမှုတနုိ်င်ထသာလကနိှ်ပ်ထပါကပ်ါရှိသည့်ခပန်ထခါင်းတရူယိာတစမ်ျို း။ (ပလီွထကျာ်၊ ပလီွစထံကျာ်၊ ပလီွပပား၊ 
သုံးထပါက ်ပလီွ၊ ငါးထပါကပ်လီ၊ နမဲပလီွ စသညအ်မျို းမျို းအပပားပပားရှိသည်)  စဉ်

သာယာငငိမ်းထညာင်းသစံုံထနှာထအာင်ပပုလုပ်ထေားထသာ ရခုိင်ပထလွတရူယိာတစမ်ျို း။“ပလီွထကျာ်အသကံကားထက၊ပျို သကနံှ်မှာနီလ့ုိမ
ပဖစခ်ျစထ်တထမာင်ကိုလာချင်လတထ်က၊ မထပပာခီထက”။ (ပဲယာ)  စဉ်

ထဗလုဝထစာင်းထညင်ှးသကံဲ့သိ့ုသုံစုံချို ထအးနားထသာတထဲေစမ့်ိဝင်စွဲထအာင် ကကားရသတူိ့ု တန့်၍ နားထထောင်ထရှ့သိ့ု မသာွးနုိင်ထအာင် 
လကသ်ထံကာင်းထကာင်း တးီမှုတနုိ်င်ထသာ ရခုိင်ပထလွ တရူယိာတစမ်ျို း။ “ပလီွစထံကျာ်၊ မှုတလ့ုိ်လာ၊ နာသာထရကား၊ ပင်းဝါးသား
လား၊ရာွသားလား”။ (ထတး) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပ,သ စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်ကာင်းကျို းရရှိထရးအတကွထ်တာင့်တထပပာဆုိသည။်“ဆရာပီးတိုင်း ပီးပငားတိုင်း ပီးသည ်ပသးီ ကကျွေန်ရ့ုိကိုယ်
မှာ ငမဲစာွဟပိါစ”ီ။ (ဓမ္မက) “ကိုးဆယ ်ထပခာကပ်ါး ထရာဂါများလညး် ကင်းငငိလီစ၊ီ ရန်သခူင်ပွန်း ပဖစလီ်စ”ီ ဟ ုဖခင်ပသးီ၊ သမီး
ထသျှကို ငမိန့်ငမိန့်ပီး လ့ုိ။ (ကျးီတက်)   

praying wish for 
someone စဉ်

အက္ခရာစဉ်

သရကသ်းီမှည့်ချန်ိ၊ ပိန္နသဲးီမှည့်ချန်ိတင်ွ သရကသ်းီမှည့်ကို စား၍ ပစလုိ်ကထ်သာ အခံွ၊ အထစ၌့ ကပ်လျကရ်ှိထသာ အချို တိ့ုကို အုံ
ဖ့ဲွ၍ စားတတထ်သာ ပဖုတထ်ကာင် (ယင်ထကာင်) ငယတ်စ်မျို း။    စဉ်

စဉ်

ထရယာဉ်၊ ထလယာဉ်စသည၏် ထနာကပုိ်င်း။ ထနာကပုိ်င်းကျသည့် ထနရာ။ ပဟိုရန်ပုိ  တစရ်က ်တင်ွ ထန့ထလးဗဟိုရ၊် ညဉ်ထလးပဟိုရ်
ရှိရာ ညဉ့် ထန့ ကာလတစခု်၏ အပုိင်းအပခား။ “ထပျာ်ပါးဖွယထ်လ၊ ညထန မိှန်မိှန်၊ သုံးပုိချန်ိနှင့် လင်းချန်ိညဉ့်ယ”ံ (ရာမ)    စဉ်

စဉ်

စဉ်

 ၁ အတတူကယွဉ်ှဖက၍်လုိကလ်ာသည။်“ဘကကးီနန့်အတလုိူကလ်ာပါထရ”
၂  အတဝူင်ထရာကရ်ကွထ်ဆာင်သည။် “ထမာင်ပဖူရ့ုိ သျှင်ပပုပဲွမှာ အကကျွေန့်လညး်ပါဝင်ထရ”။ 
၃  သထဘာတ ူလုိကထ်လျာသည။် တာဝန်ကျထရလူတ ိမစုံစမ်းထက အလုိပါရာထရာကထ်တ”။ 
၄  ထနာ်ကလုိကသ်ာွး သည။် ထမာင်လှစန်ိခုိးရာထနာကသ်ိ့ု မလှစန်ိလုိကပ်ါ လားခထရ”။(အရပ်) စဉ်

သတူစပ်ါးထံေမှလိမ်ညာခံလုိကရ်သည။်“ထမာင်လှပဖူပစည္း်ပ့ုိလှာဖ့ုိ ဆုိငပီထက ငီွငါးထသာင်း ယလူားခထရ၊ ထပခာကလ်ဟဗိျာယ၊် အခု
ထိေ မထရာကသ်၊ိ အလှပပါကျထရမထဟာကလ်ားထယ”။(အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ပါနာစား ကကိ ကကျွေမ်းဝင်သင့်ပမတသ်ည။် ဆကဆံ်မှုထပပလညသ်ည။် conform

ပါပါ န အထဖ၊ ဖခင်ကို ထခါ်ထသာ အာလုပ်စကားလံုး။ father

ပါမခံ ကကိ sass

ပါမခံ ကကိ sass

 ပါယပိါယာ ကကဝိိ servile

ပါယပီါယက် ကကဝိိ servile

ပါယက် ကကိ ကိုယက်ျို းကိုထမျှာ်ကိုးကာတစစ်ုံတစဦ်းနှစသ်ကထ်ကျနပ်ထစရန်အထူေးရညရ်ယွခ်ျကပ်ဖင့် ပပုမူထဆာင်ရကွသ်ည။် servile

ပါယင့်၁ စညး် resent

ပါယင့်၂ န reaction

ပါရာ န အတတိ၊်နိမိတ၊်စသညတ်ို၏့ထကာင်းကျို းဆုိးပပစက်ိုထဟာထသာရခုိင်တို၏့ ထရးှထဟာင်းကျမ်းတစခု်၏ အမည။် none

ပါလီ စညး် for the love of god

 ပါလီပါလင့် စညး် for the love of god

ပါလ့ဲပါလင့် ကကဝိိ alternative

 ပါလင့် စညး် for the love of god

ပါသရွံ၁့ ကကဝိိ every last

ပါသရွံ၂့ န contract

ပါး၁ န cheeks

ပါး၂ န near

ပါး၃ ကကိ send via

ပါး၄ နဝိ thin

 ပါးကာ န သစ၏် ပပင်ပအကာသား။ none

ပါးကပ် န အဖံုး၊တခံါးရကွစ်သညတ်ပ်ဆင်ရာ၌ချို းထခါကဖွ်င့်ပိတ၍် ရနုိင်ထစရန်နှစခု်တို၏့ အကကားတယွဆ်ကထ်ပးထသာ သတ္တ ူပပား။ hinge

ကကဝိိ တစဦ်းနှင့် တစဦ်း ထိေကပ်လုနီး။ nearly

ပါးကပ်ု န ပါးပပင် အထေကပုိ်င်းရှိ ထဖာင်ကကထသာ အသားစိုင်း။ none

ကကိ blamed

နဝိ ပါးပပင်သားပိန်ထလျာ့ချို င့်ဝင်ထသာ။ none

နဝိ အသားအထရထလျာ့ပါးကျုံယုံထ့သာ။ constrict

ပါးကတွ် န ကပ်ွမျကရ်န် စရီင်ပခင်းခံရထသာ လူများကိုသတရ်ထသာ အမှုထေမ်း။  hangman

ပါးခပ်နားခပ် ကကဝိိ none

စဉ်

စဉ်

သတူစပ်ါးထံေတင်ွမိမိကိုယက်ိုနိှမ့်ချ၍ထအာကက်ျခံကာထပပာဆုိပပုမှုပခင်းမရှိပဖစသ်ည။် “လူဖဝါးထအာကမှ်ာ ပါယာခံ ငပီးမှ ထေမင်း
တစဆု်ပ်စားရဖ့ုိလားထဝ”။ “ကိုယလ်ကက်ိုယ့်ငခီ မဟလိား”။ (အရပ်)  စဉ်

သတူစပ်ါးထံေတင်ွမိမိကိုယက်ိုနိှမ့်ချ၍ထအာကက်ျခံကာထပပာဆုိပပုမှုပခင်းမရှိပဖစသ်ည။် “လူဖဝါးထအာကမှ်ာ ပါယာခံ ငပီးမှ ထေမင်း
တစဆု်ပ်စားရဖ့ုိလားထဝ”။ “ကိုယလ်ကက်ိုယ့်ငခီ မဟလိား”။ (အရပ်)  စဉ်

အခွင့်အထရးကိုထမျှာ်ကိုးလျကတ်စစ်ုံတစဉီ်း၏ လုိအားနှစသ်ကမ်ှုကိုပဖည့်စမ်ွးထသာအားပဖင့်။ “သမူျား ကို ပါယပိါယာလုပ်ငပီးမှ 
ထေမင်းစားရဖ့ုိလား လကင်ခီပါထက ထေမင်းတစဆု်ပ် စားရထရဗျာယ”်။ (အရပ်)  စဉ်

အခွင့်အထရးကိုထမျှာ်ကိုးလျကတ်စစ်ုံတစဉီ်း၏ လုိအားနှစသ်ကမ်ှုကိုပဖည့်စမ်ွးထသာအားပဖင့်။ “သမူျား ကို ပါယပိါယာလုပ်ငပီးမှ 
ထေမင်းစားရဖ့ုိလား လကင်ခီပါထက ထေမင်းတစဆု်ပ် စားရထရဗျာယ”်။ (အရပ်)  ။ “လူပါးမှာ ပါယပီါယက ်လုပ်နီစရာမလုိ” 
(အရပ်) စဉ်

စဉ်

ယကူျုးံမရပဖစမိ်သည့် သထဘာကိုထဖာ်ပပလုိ ထသာအားပဖင့်  ကကယိာထနာကမှ် တွဲဖကသ်ုံးစကားလံုး။ ( လုပ်ပင့်ထလ လုပ်ဝန့်ပါယင့်
တာ။ သတပ်င်ထလ သတဝ်န့်ပါယင့်တာ။ ထပပာပင်ထလ့ထပပာဝန့် ပယင့်တာ ဟ ုအသုံးရှိသည။်) စဉ်

ထမးသညအ်ချကက်ို ဝန်ခံပခင်း၊ သထဘာတညူထီကကာင်း၊ ဟတုမှ်န်ထကကာင်း ထပဖကကားပခင်း စသညတ်ိ့ု အတကွ ် တု့ံပပန်ထသာစကား။ 
(“ထဟာက ်(ဟတု်)” ကကယိာတင်ွ ကကယိာဆံုးပစည္း်ပဖစထ်သာ “ပါယင့်” ကို တွဲစပ်ထေားသည်။) “ထမာင်ပဖူ ထကျာင်းတကလီ်
ကကားလာ၊ ထဟာက်(ဟတု်) ပါယင့်”။ (အရပ်)။ စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်သိ့ု သာွးရန် တိုကတ်န်ွးထသာ စကား။ “ထမာင်ပဖူစျးီကို တတုပ်ါလီတချက”်။ (အရပ်)  စဉ်

(သတူိ့ုနှင့် အတူ) လုိကသ်ာွးဟ ု တိုကတ်န်ွးထသာ အာလုပ်စကား လံုး။ စဉ်

အပပန်အလှန် အတု့ံ အပပန်။ “ရန်ဘကနှ်စခု် အချင်းချင်း ပါလ့ဲပါလင့် ချစခ်င်မှုနန့်” (အရပ်)  စဉ်

တစစ်ုံတစခု်သိ့ု သာွးရန် တိုကတ်န်ွးထသာ စကား။ “ထမာင်ပဖူစျးီကို တတုပ်ါလီတချက”်။ (အရပ်)  ၊ “လှသာပဖူရ့ုိနန့် စျးီကို 
တတုပ်ါလီ ပါလင့်”။ (အရပ်) စဉ်

ပါသမျှ ကန်ုစင်ထအာင်။ “မင်းမှာ ပါသရွ့ံ ဝန်ပစည္း်ကို ငါယဖ့ုိူ”။ (အရပ်)  စဉ်

လုိကန်ာ ထဆာင်ရကွ၊် ထစါင့်စညး်မညပ်ဖစထ်ကကာင်း သထဘာတညူစီာွ ဖွင့်ဆုိ ထပပာကကားထရးသားချက။် ၂  မိမိလုပ်ခ့ဲသမျှကို အမှန်
အတိုင်း ဖွင့်ဟထပပာဆုိ ထရးသားချက။် ဝန်ခံချက၊် ၃  နှစဦ်းနှစဘ်က ်သထဘာတညူခီျကက်ို ခုိင်မာထအာင် စာပဖင့် ထရးသား 
အမှတပ်ပုထသာစာ။ စာချုပ်။ “ထေကက်တ ိစာ ချုပ်မှာ ပါသရွ့ံကို ခမီးအပ်ပါထလာ၊ မပီးထသာ် နကပ်ဖန်ဝယ၊် နီတဗုိရတ်င်ွ အမှန်
တိုကလ်ာမညတ်ညး်” (ဗမာချီ) စဉ်

နှာတ၏ံ ဝဲယာနှစဘ်က ်အသားပပင်။ “ကကျွေန် ငမုိကမှ်ာ၊ လုိကခီ်မှာလ့ုိ၊ ပါးကို လညး်သတ၊် ထကကာကသို ညတွထ်က”။ (ပဋာ)  စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အနီး။ “လှိုင်ဂူထွေကထ်ေား၊ ဘရုားပါး ထရာကထ်အာင်တညး် (ဥက္ကာပျတံု) “ထမပါးမှာလျှင်၊ တခါရထူံေး၊ ထယာကျ်ားဟသူည၊် လူ
ထယာကျ်ားလျှင်၊ မထရာကဘ်းူပါ” (ထောနု) “သူ့ဖခင်မှာ၊ ယင်ဘိုကိုမှ၊ သမီးထတာ်ထလး ပဖါပါးမှာ၊ မနားရပဲ (၄င်း)။  စဉ်

တစစ်ုံတစထ်ယာကထံ်ေမှတစဆ်င့်ထပးပ့ုိလုိကသ်ည။်အကအင်္ကျတစလံု်းထမာင်ပဖူပါးကတစဆ်င့်ပီး လုိကထ်တထဒေ” (အရပ်) စဉ်

ဆူငဖိုးပခင်းမရှိထသာ။  ၂ ရညှ၍် အထုေနညး် ထသာ။ စက္က ပါးထရကမချို ၊ (အရပ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပါးကပ်တား
ကပ် စဉ်

စဉ်

ပါးထကျာက်
ကျ၁

မျကနှ်ာလုိ၍ လုပ်ရာတင်ွ မျကနှ်ာမရပဲ အပပစတ်င်သာ ခံရသည။် မျကနှ်ာမရပဲ အပပစတ်င်သာခံရသည။် “မျကနှ်ာမရ ပါးထကျာက်
ကျ” (ပံု) စဉ်

ပါးထကျာက်
ကျ၂ စဉ်

ပါးထကျာကန်ား
ထကျာကက်ျ စဉ်

စဉ်

“ပခပ်နာခပ်၊ ဆင်ချဖီတက်ို၊ ခဲပပတတ်ခဲပင်နှင့်” (ကသုတု)။ စဉ်



.

ပါးခုပ် န လျှာရင်း၌ ပထစါက ်သဏ္ာန်တည ်ထနထသာ အရုိး။ none

ပါးထချာကက်ျ နဝိ ပါးပပင်သားပိန်ထလျာ့ချို င့်ဝင်ထသာ။ none

ပါးချဲ န့ားချဲ ၁့ ကကိ ရှိရင်းထေကအ်ကျယခ်ျဲ ၍့အပုိထပပာဆုိပပမှုသည။်  disquisition

ပါးချဲ န့ားချဲ ၂့ ကကိ သယွဝုိ်က ်ထသာ စကားပဖင့် ထိေခုိက ်ပုတခ်တသ်ည။် ရတိဝဲှ်သည။် asper

ပါးခကျွေဲ န့ားခကျွေဲ ့ အထကကာင်းယတု္တ  ိမရှိ၊ မမှန်မကန် လုပ်ကကထံသာစကား။ fribricated word

 ပါးထချာင်း န ပါးစပ်အတင်ွး အာထစာင်။ ၂  ခံတင်ွး ထဘးထထောင့်စန်ွ။ buccal cavity

 ပါးခွပ် ကကိ edgeway

ပါးခကျွေဲ ပ့ါးနဲွ ့ န အထကကာင်းယတု္တ  ိမရှိ၊ မမှန်မကန် လုပ်ကကထံသာစကား။ fribricated word

ပါးစ န mouth

 ပါးစပ်ကကမ်း န နားမခံသာထအာင် ကကမ်းတမ်းစာွ ဆဲရမှု။ insult

ပါးစိ န mouth

ပါးစကိိုက၁် ကကိ ပါးစပ်ကိုထစလ့ျက ်အထေကသ်ာွးပဖင့် ထအာကန်ှုတခ်မ်ကို ဖိ၍ ကိုကသ်ည။် bite

ပါးစကိိုက၂် ကကဝိိ to grind the teeth

ပါးစအိပ်ုရုပ် န cheek

ပါးထစာင် န ပါးစပ်ခံတင်ွး ထဘးထထောင့်စန်ွ။ ပါးစပ်အတင်ွး အာထစာင်။ buccal cavity

ပါးစပ်ကျ ကကိ none

ပါးစပ်ငခီ ကကိ စား၍ ထသာက၍် ငမိန်သည။် ၂စားထသာက၍် အရသာထတွ  ့သည။် tasty

ပါးစပ်ခကျွေန်း နဝိ စဉ်းစားဆင်ပခင်ပခင်းမရှိ၊ နှုတလွ်တစ်ာွ ထပပာလွယထ်သာ။ Rubber-stamp

ပါးစပ်စတု် ကကိ စကားထပပာဆုိရာတင်ွအထိေန်းအသမ်ိးအထစာင့်အစညး်နညး်သည။်ထတွက့ရာကို ထတာင်စဉ်ထရမရ ထပပာဆုိ သည။် Rubber-stamp

ပါးစပ်ဆီွး နဝိ အထပပာအဆုိရုန်ရ့င်း ကကမ်းတမ်းထသာ။ ရုိင်းပျစာွ ထပပာဆုိတတထ်သာ။ billingsgate

ကကဝိိ chatter

ပါးစပ်ထတာင်း ကကိ စားချင်ထသာကခ်ျင်ပဖစထ်နသည။် စားထသာကခ်ျင်သည။် tasty

ပါးစပ်တွိ ကကိ tasty

ပါးစပ်ထပါက် ကကိ intensive

ပါးစပ်လုိက၁် ကကိ intensive

ပါးစပ်လုိက၂် ကကိ ခံတင်ွးပျကရ်ာမှပပန်ထကာင်းလာသည။်စားထသာက၍် ထကာင်းသည။် အရသာထတွသ့ည။် tasty

ပါးစတုန်ားစတု် ကကိ မိမိအကျို းအခွင့်ရရှိရန်တစစ်ုံတစဦ်းအားအကကို ကလုိ်က၍် ခယထပမှာကပ်င့်သည။် obsequious

ကကဝိိ တစစ်ုံတစဦ်း၏မျကနှ်ာသာထပးမှုအကကို ကထ်တွ မ့ှုအတကွလုိ်ကထ်လျာ ခယပပုမှုသည။် obsequious

ကကဝိိ ရုိထသထလးစားပခင်းမရှိပဲ။ အရုိအထသမ့ဲ ပပုလျက။် without respect

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကဝိိ) စဉ်

စဉ်

မျကနှ်ာတစဘ်က ်ထစာင်းရွ့ဲထနသည။် (နာ-,င်းသိ့ု ထစာင်းရွ့ံထနသူ) စဉ်

စဉ်

အစားအစာ သတွသ်င်ွးရာ ခံတင်ွးထပါက။် “ငပဲထသာပစ၊ ငပီး၍ ထတာင်ထက၊ သုံးထတာင်ဝပဖင့်၊ ကကးီထေ မျကနှ်ာ” (ဝိဇယ)။ ပစ
ကိုကိုး၊ ဘလူီးမျို းကို တန်ခုိးကိုပပ”။ (ရာမ) စဉ်

စဉ်

အစားအစာ သတွသ်င်ွးရာ ခံတင်ွးထပါက။် “ငပဲထသာပစ၊ ငပီး၍ ထတာင်ထက၊ သုံးထတာင်ဝပဖင့်၊ ကကးီထေ မျကနှ်ာ” (ဝိဇယ)။ ပစ
ကိုကိုး၊ ဘလူီးမျို းကို တန်ခုိးကိုပပ”။ (ရာမ) စဉ်

စဉ်

ထိေခုိကန်ာကျင်မှု၊ထဒေါသပဖစမ်ှုမထကျမနပ်မှုတစခု်ခုကိုထအာင့်အညး်၍ခံနုိင်ရန် အထေကသ်ာွးပဖင့် နှုတခ်မ်းကို ဖိကိုကလ်ျက ်။  “ပဇိ
ကိုကိုက၊် ကမ္ဘာငမီကို၊ ငခီနန့်ထဆာင့်ဗျာယ၊် ဖထနာင့် တိုကလ့ုိ်” (ရာမ)။ “ဒုေသဂီရိ၊ ဘလူီးအိုထလ၊ ထေိုဒိေဌိက၊ ပစိကိုကိုက၊် သီတာပဖူ
ထလ၊ လှရူပကို၊ မရလုိက၍်” (၄င်း) “မိန်းမထလာ်မာ၊ ပပညတ်န်ဆာကို၊ ခုမှသဟိ၊ု ပဇိကိုကက်ာ၊ ခုိကရ်န်ရာှထက၊ ကကင်ရာမယား၊ 
ရကှအ်ားလညး်ပုိ၊ မျကရ်ညယ်ိုထက၊ ငုိကာထပပးလ့ုိ”။  (ထမျာက်) စဉ်

ပါးပပင်ထဖာင်းကားပွထယာင်ရှိပခင်း။“ပဇိအပ်ုရုပ်၊မိန်းမယတုမှ်ာ၊ ဖားပပုတအ်သင်ွ၊ နှုတက်လျင်ထက”။ (ပဒုေမ္မ) စဉ်

စဉ်

သမူျားတကာ ထံေတင်ွ အဆဲ, အဆုိအထပပာအဆုိ, မုန်းတးီပခင်း ခံရသည။် “လူပါးမှာ ပစကျခံတင်ွး ပိန်းလ့ုိ ထပခာကလ်ာဗျယ။်” 
၂ချးီမွမ်းသည။် အထသျှကို ဝ,ထရ ဝ,ထရလ့ုိ ပစကျထက ပိန်တတပ်ါထရ။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပါးစပ်တ
ထညာင်း

အဆကမ်ပပတတ်တကွတ်တွထ်ပပာဆုိလျက။်“ထရမထီေးသခင်ပပညက်ကးီသျှင်ကို၊ နင်လျှင်သတဟ်၊ု ပဇတထညာင်း၊ လဲရာမှာထလ၊ လဲ
ကာ ထထောင်းထယာင်၊ ဆဲထမာင်းထပပာဆုိ” (ဥဒိေန်သာ) စဉ်

စဉ်

စား၍ ငမိန်သည။် ၂(ဥပစာ) မိမိ၏ အကကို ကနှ်င့် တိုကဆုိ်င်သည။် သထဘာ ကျသည။် စဉ်

ထပပာချင်ဆုိချင်စတိပ်ပင်းထေန်သည။် အလွန်ထပပာချင် ဆုိချင်သည။် ဝင်၍ထပပာဆုိချင်စတိက်ို ဖိနိှပ် ၍မရထအာင် ကကရထွေကသ်န် 
သည။် စဉ်

ထပပာချင်ဆုိချင်စတိပ်ပင်းထေန်သည။် အလွန်ထပပာချင် ဆုိချင်သည။် ဝင်၍ထပပာဆုိချင်စတိက်ို ဖိနိှပ် ၍မရထအာင် ကကရထွေကသ်န် 
သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

 ပါးစတုန်ား
ယက် စဉ်

ပါးစတုပ်ါး
ယက၁် စဉ်



.

န twit

ကကဝိိ အထဆာတလျင်။ အလျင်စလုိ။ အလျင်အပမန်။ ပထတာကန်ယက။် hurry up

ပါးနီးပါးစပ် န မထဝးမကာွ မလှမ်းမကမ်း ထသာ ထနရာ။ closely place

ပါးနီးထသျှ န မကာွထဝး မလှမ်းမကမ်းပဖစထ်သာ ထနရာ၊ အရပ်။ closely place

 ပါးနီဟပ် ကကိ closely place

ပါးပါး နဝိ little

ပါးပါးရာွရာွ နဝိ အလွန်ပါးထသာ။ပါးလမာထသာ။ flat

ပါးပါးရမပ်ရမပ် နဝိ အလွန်ပါးထသာ။ ပါးလျှပ်ထသာ။ flat

ပါးပါးလမာလမာ နဝိ flat

ပါးပါးထသျှ နဝိ အလွန်ပါးထသာ။ ပါးလှပ်ထသာ။ flat

နဝိ flat

ပါးထပပာင်လ န တန်ခူးလ ကို တင်စား၍ ထခါ်ထသာ ဘန်းစကား။ 

ပါးမုိ ့ န ပါးပပင်အထေကပုိ်င်းရှိ ထဖာင်းကကထသာ အသားစိုင်။ cheek

ကကဝိိ eat

ပါးကတွ် န ကပ်ွမျကရ်န် စရီင်ပခင်းခံရထသာ လူများကိုသတရ်ထသာ အမှုထေမ်း။  hangman

ပါးယင်းယင်း နဝိ petite

ပါးရထုိဲေး ကကိ tatto on the cheeks

ကကဝိိ none

ပါးရုန်းနရုန်း ကကဝိိ အလျင်စလုိ အထလာတကကးီ။ ကမန်းကတန်း။ hurry up

ပါးရာွ နဝိ အလွန်ပါးထသာ။ပါးလမာထသာ။ flat

ပါးသးီ န ငါးစထသာထရသတ္တ ဝါတို၏့ထခါင်းပုိင်းထဘးတစဘ်ကတ်စခ်ျကတ်င်ွရှိထသာထလရှူ သင်ွးရာ ထရနှင့်ထလ ခဲွပခားထုေတရ်ာ အထပါက။်  gill

ကကိ quickly walk

ပါးဟကစ်းူ န ငါးစင်းရုိင်း၊ငါးတန်၊ငါးခူစထသာငါးတို၏့ပါးစပ်ထအာကပုိ်င်းရှိထဘးသို ့တစဘ်ကတ်စထ်ချာင်းစထွီေကထ်နထသာ ဆူး။ gill

ပါးဟိုင် န ထလှဦး တုံး၊ ပ့ဲတုံးတို ့နံထဘးတင်ွ ဝုိကလီှ်း ထေားထသာ ထနရာ။ none

ပိ

ပိ၁ ကကိ crush

 ပိ၂ နဝိ film

ပိကနာထသျှ န အလွန်ထသးငယထ်သာအရာ။ extra small

ပိကရာထသျှ န ထသးငယထ်သာအထရးမပါထသာ၊ အထသးအဖဲွ ။့ ပိစကိထလာင်ထချ  အရယွ ်အစား အလွန်ငယထ်သာ။  small

ပိစကိနာထသျှ န ထသးငယထ်သာအထရးမပါထသာ၊ အထသးအဖဲွ ။့ ပိစကိထလာင်ထချ  အရယွ ်အစား အလွန်ငယထ်သာ။  small

ပါးစတုပ်ါး
ယက၂်

အသက်, ဉာဏ်, ပညာစသည၊် နုန့်န့ဲသ။ူ “ အထသျှကို ကစပ် ထကထဂါင်းထေက ်ငခီထေက၊် ခီွးကိုကစပ်ထက- ပါးစတုပ်ါးယက”်။ 
(ပံု) စဉ်

ပါးထတာကန်ား
ထတာက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အနားတင်ွပဖစသ်ည။်မထဝးမကာွပဖစသ်ည။် “ပမယာဉ် နန်းပပာဒ်ေကို၊ ပါးနီးဟပ် ထရာကထ်လလျှင်”။ (ကသုတု) စဉ်

အထုေနညး်ထသာ။ ၂ နညး်ထသာ။ “ဆီးကို အနာမှာ ပါးပါးပွတ။်  (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလွန်ပါးထသာ။ပါးလမာထသာ။ “ပုိးသားကပါးပါးလမာလမာ ကကကသ်န်ွခံွပုိင်ရာ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

 ပါးပါးသျှပ်သျှ
ပ် အလွန်ပါးထသာ။ပါးလျှပ်ထသာ။ “ပုိးထေညက် ယင်ထတာင်ပုိင်ရာ ပါးပါသျှပ်သျှပ်။ (အရပ်) စဉ်

first month of 
Myanmar’s  year စဉ်

စဉ်

ပါးယကန်ား
ယက်

တစစ်ုံတစခု် စားထသကရ်ာတင်ွ အပခားသမူျားနှင့် အလုအယက ်ငပိုင်ဆုိင်လျက။် (စားထသာကက်ကသည။်)“ကကကသ်ားတစအ်ိုးလူ
ငါးထယာကပ်ါးယကန်ားယကစ်ားပစလုိ်ကစ်ာွထရ၊အိုအခံွရာထွေကလ်ားခထရ။” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

မျကနှ်ာအနညး်ငယပ်ါးသယွထ်သာ။“နဖူးကဆင်း၊ပါးယင်းယင်း၊ မင်းမင်းသားကို။ (ဇမ်း) စဉ်

ပါးပပင်ထပါ်၌မင်းမညး်နှင့်ထဆးထုိေးနံှသည။်“အက္ခရာတင်၊မျကနှ်ာပပင်မှာ၊စာမင်မညး်နှင့် ပရထုိဲေးလ့ုိ” (ထမျာက်) စဉ်

ပါးရညမ်စစ ်
နားရညမ်စစ်

မစးီမစစ ်မထမးမစမ်းမဆင်ပခင်ပဲ။ စုံးစမ်းထလ့လာမှုမရှိပဲ။ “ပါးရညမ်စစ ်နားရညမ်စစပဲ် လူကိုအယမ်းစပ်ွစွဲ လာထရထထော”။ 
(အရပ်) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပါးသကန်ား
သက်

လျင်ပမန်စာွသာွးလာသည။်ထပပးသကဲ့သိ့ုထလျှာကသ်ည။်“အချန်ိမီှဖ့ုိ မထဟာကပ်ျာလ့ုိ ပါးသကန်ားသက ်အယင်းငပီး လားလတထ်တ
ထဒေ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထလးလံထသာ အရာတစခု်ပဖင့် အဖိခံရသည။် “အထေကက် ဝန်ထုေပ်ဖိလ့ုိ ပိနီဗျာ။” (အရပ်) စဉ်

အထူေးပါးလျားထသာ။ ဝန်လီးအဖိခံရလ့ုိ ပိထတာင်မက ပပားချပ် ပဖစလ်ားခဗျာ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ပိစထိသျှ နဝိ ပကတရိှိငမဲအရယွထ်ေကင်ယထ်သာ။ အလွန်ထသးငယ ်ထသာ။ extra small

 ပိစပ်သျှ နဝိ အရယွအ်စား အလွန်ငယထ်သာ။ extra small

ပိညကှထ်သျှ၁ နဝိ unformed

ပိညတှထ်သျှ၂ နဝိ ထသးငယထ်သာ။ ကျစထ်သာ။ လီှထသာ။ small

ပိညကှထ်ကာင် နဝိ ချုံထပါင်းထူေးထေပ်ထသာ။ bushy

ပိညပ်ှထသျှ နဝိ အရယွပ်မာဏ ငယထ်သာ။ small

ပိဋိကတအ်ိုး န စာထပကျမ်းဂန်တိုက့ို နံှစ့ပ်စာွ ကကျွေမ်းကျင်တတထ်ပမာကပု်ဂ္ိုဂ လ်။ savant

ပိထတာက် န ရာသအီလုိက ်ထရမဝါထရာင် အပွင့် ပွင့်ထသာ အပင်တစမ်ျို း။ Padauk

ပိတုံး န ပန်းဝတရ်ညမ်ျားကို စပ်ုယတူတထ်သာ အနကထ်ရာင်ရှိထသာ ပျားမျို းအဝင် ပုိးထကာင်တစမ်ျို း။ bumblebee

ပိထုိေင်၁ န ထပခလကအ်ဂမင်္ဂါ ချို တ့ဲ့၍ မသာွးနုိင်၊ မရပ်နုိင်၊ မထေနုိင်ပဲ အငမဲထုိေင်ထနသ။ူ disabled

ပိထုိေင်၂ နပိ လုပ်ငန်းတစခု်ခု၊ တစထ်နရာတင်ွ မထပပာင်းမခွာ စးူစိုကစ်ွဲမီှတတထ်သာ။ intent

 ပိပိ၁ နဝိ ပပားချပ်ထသာ။ ၂ ထသဝပ်ထသာ။ကျို းနံွထသာ။ ၃ ကျစလ်ျစ ်သပ်ိသညး်ထသာ။ film

ပိပိ၂ none

ပိရသိျှ နဝိ ပကတရိှိငမဲအရယွထ်ေကင်ယထ်သာ။ အလွန်ထသးငယထ်သာ။ extra small

ပိသပိိသင်ွ နဝိ သးီနံှစသည့် မထအာင်ပမင်ထသာ။ သဉ်ုဖျင်းထသာ။ အထဲေတင်ွ အဆံနညး်ထသာ။ chaff

ပိသင်ွ၁ နဝိ ညံ့ဖျင်းထသာ၊ သွံထသာ။ incompetent

ပိသင်ွ၂ နဝိ incompetent

ပီ၁၁ န ပန်းပဲ၊ ပန်းထိေမ်စသည့် လုပ်ငန်း၌ ပစည္း်တင်၍ ထုေရုိကရ်န် ပပုလုပ်ထေားထသာ သထံေညခံ်တုံး။ none

ပီ၂ န none

 ပီခံု န ပန်းပဲ၊ ပန်းထိေမ်စသည့် လုပ်ငန်း၌ ပစည္း်တင်၍ ထုေရုိကရ်န် ပပုလုပ်ထေားထသာ သထံေညခံ်တုံး။ none

ပီစာ န စာထရးသားထေားထသာ ထပထုေပ်။၂ ထပရကွ ်ထပါ်တင်ွ ထရးသားထေားထသာ အက္ခရာ။ indexes

ပိစကိနာ နဝိ ပကတရိှိငမဲအရယွထ်ေကင်ယထ်သာ။ အလွန်ထသးငယ ်ထသာ။ extra small

ပီစထိသျှ န အလွန်ထသးငယထ်သာ အရာ။ extra small

ပီတ န cartridge

ကကိ ကာလကကာရညှစ်ာွတညတ်ံ့နုိင်ထစရန်အတကွထ်ပရကွထ်ပါ်တင်ွ ထရးသားထေားသည့်စာ။ Palm-leaf inscriptio

ပီထုေပ် န ထပရကွထ်ပါ်တင်ွ ထရးထေားထသာစာများကို စထုပါင်းစညး် ထနှာင်းထေားထသာ အရာ။ cartouche

ပီမူ န နမူနာစအံပဖစ ်ကိုးကား၊ အထထောကအ်ထေားပပု မီှပငမ်းနုိင်ထလာကထ်သာ ထပတစထ်စာင် စာတစဖဲွ် ။့

ပီထလာပီနန် န poppy

ပီလထရာင် န ထရာဂါထဝဒေနာ ထကကာင့် ဗုိကပူ်ထနသ။ူ ထရာဂါ ထဝဒေနာရှိသ။ူ none

ပီလန်နွား န ဦးချို ထနာကသ်ိုလ့န်လန်ရှိထသာနွားတစမ်ျို း။ bull

စဉ်

စဉ်

ကိုယခ်န္ဓာစသညက်ကးီသင့်သထလာကမ်ကကးီထသာ။ဖ့ံွငဖိုးသင့်သထလာကမ်ဖ့ံွငဖိုးထသာ။ “လူသလူစဉ်မမီှ ပိညကှထ်သျှ ရာ”(အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ထုိေင်) ပဗိ (ထုိေင်)ပိပိပပားပပား။ ကျုံ့ကျု့ံယု့ံယု့ံ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁ ထသးငယထ်သာ။ နုပ်ထသာ။ ၂ညံ့ဖျင်းထသာ။ ၃ အသးီအနံှစသည့် မထအာင်ပမင်ထသာ။ “အသးီအနံှတကိလညး် အဆံကမပပည့်၊ ပိ
သင်ွထသျှတရိာ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အကိုင်းအခကမ်ထွေကထ်သာအပင်ပမင့်တစမ်ျို း။“တစပ်ပည ်ကလာ၊ ငှကဝ်ါဝါ၊ ပီပင်မှာ နားပီသးီစား” (ပန်းဝှက်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပစထ်ပါကလ်ျှင် ပမညဟ်န်ိးထပါကက်ွဲထစရန်ယမ်း၊ထဆးဒေန်းစသညနှ်င့်စက္က ပဖင့်ထုေပ်ပုိးစညး် ထနှာင်းထေားသည့် ထပါကက်ွဲထစတတ်
ထသာ ယမ်းလံုး။ စဉ်

 ပီထေက်
အက္ခရာတင် စဉ်

စဉ်

reference by palm-leaf 
inscriptio စဉ်

တစနှ်စခံ်အပင်တစမ်ျို း၏အသးီမှထုေတယ်ရူရှိထသာမူးယစထ်စရန် အသုံးပပုကကသည့်အထစးတစမ်ျို း။ “ပထလာပလန် ထသာကပ်ပန်
တစက်ျည့်။ ယယူှိုကခ့ဲ် ထသာ်၊ သက္ကရာဇာ၊ စညး်စမ်ိထပျာ်၏”(ဘန်ိး)    စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

န ornament

ပီသ နဝိ တကိျထေင်ရာှးထသာ။ ၂သရုပ်တထူသာ။ ၃ အသပံပည့်မီထသာ။ အသထံေင်ရာှး ပပတသ်ားထသာ။ conspicuous

ပီး ကကိ cession

ပီးကမ်း ကကိ တစစ်ုံတစဦ်းအား တစစ်ုံတရာကို ပုိင်ဆုိင်ထစသည။် possess

 ပီးချီ ကကိ မိမိက ထပးရန်တာဝန်အရ ထကျလညထ်စရန် ထပးဆပ်သည။် none

ပီးစာ န တစဦ်းတစထ်ယာကက် တစစ်ုံတစဦ်းထံေသို ့ထရးသားထပးပုိသ့ည့်စာ။ letter

 ပီးစပ် ကက လကထ်ေပ် ထပးသည။် အမ်ိထထောင် ပပုထစ သည။် marriage

 ပီးဆပ် ကကိ မိမိ၏အထပါ်၌တင်ထသာထကကးငမီးကိုထကျလညထ်အာင်ပပုသည။် redeem

ပီးပီး န less

ပီးပုိ ့ ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပစည္း်ကို တစထ်နရာရာသို ့ထရာကရ်ှိထစသည။် transport

 ပီးထယာက် ကကိ မိမိထကကာင့် ဆံုးရှံုးနစန်ာသမျှ ကန်ုကျထငွကို ထကျပန်ထစရန် ပပန်လညထု်ေတထ်ပးသည။် compensated

ပီးဝီ ကကိ ထဝစအုဖုိက့ို ခဲွပခား၍ထပးသည။် ၂ အရပ်ဝန်း ကျင် ပျံ နံှ့ရ့ယထူစသည။် ထဝငှထပးသည။် allot

ပု

ပု၁ ကကိ dwarfish

ပု၂ နဝိ အရပ်အထမာင်း နိမ့်ပျပ်ထသာ။ ရှိသင့်သည့် အပမင့်ထအာက ်နိမ့်ပျပ်ထသာ။ dwarfish

 ပုကရု၁ န descendant

 ပုကရု၂ ကကဝိိ အမျို းအမညအ်ထရအတကွစ်သည့်များပပားစာွ။ many

န descendant

ကကဝိိ plenty

ပုကလ န descendant

ပုခွက် န နီှးပဖင့်လညး်ထကာင်း၊ကကမ်ိပဖင့်လညး်ထကာင်း၊သစသ်ားပဖင့်လညး်ထကာင်းကထလးငယမ်ျားကို လမဲသပ်ိရထသာ ပရထိဘာဂတစမ်ျို း။ bassinet

ပုခွကတ်င်ွး န baby

ပစကုရု န descendant

ပုစန်ွကတသ်ား န ပုစန်ွအလတစ်ားတစမ်ျို း။ shrimp

ပုစန်ွကပ်ု န အထရာင်ပဖူထဖွး၍ ငယထ်သာပုဇွန် တစမ်ျို း။ shrimp

ပုစန်ွထကကာင် န shrimp

ပုစန်ွစတိထ်က န အထသးစား ပုဇွန်တစမ်ျို း။ prawn

ပုဇွန်ဆီပင် န လယက်င်ွးတင်ွထပါကတ်တ၍်တပံမတစ်ညး်အပဖစအ်သုံးပပုထသာတစနှ်စခံ် အပင်တစမ်ျို း။ none

ပုစန်ွတက် န ကန်ုးထဲေတင်ွထေားထသာ်လညထ်လာထလာဆယမ်ထသပဲကကာကကာခံနုိင်ရညရ်ှိထသာ ပဇွန်အလတစ်ားတစမ်ျို း။ prawn

ပုစန်ွတပ်ု န shrimp

ပီလိပ်
နားထတာင်း

အလျားနှစလ်က္မခဲွထလာကရ်ှိထသာထရမပပားကိုလကည်ှို းလံုးခန့်ပမာဏရှိထအာင် လိပ်ထခါက၍်ပပုလုပ်ထေားထသာထရးှရခုိင်သမူ
တိ့ု၏နားဝတတ်န်ဆာတစမ်ျို း(ယင်းကိုအစွဲပပု၍ရခုိင်နားထပါကက်ျယဟ် ုအချို ထ့ခါ်ဆုိကကသည်) စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပစည္း်၏တန်ဖုိးထချသည။် ၂ တစစ်ုံတစရ်ာကို တစဦ်း တစထ်ယာကသ်ိ့ု လမဲအပ်နှင်းသည။် “မင်းပမတရ်ာဇာ၊ န
ပျို းသးီကို ပီအပ်လှာထက” (ရာမ) “ထေမင်းပီထက စားငပီးဆိုခါ မယ်စန္ဒါ က” (ဂုတ္ိတလ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု် အတိုင်းအတာ ပမာဏထေက ်ထလျာ့ပခင်း၊ နညး်ပခင်း၌တွဲ၍ သုံးထသာစကား။ “ပီးပီး အငယ့်စတိထ်က ထသျှ။ (အရပ်) 
၂  နိမ့်ကျညံ့ဖျင်းထသာအပဖစ ်“ထမာင်ပန်းဦးဘန်ိးစားထရ၊ အရကထ်သာကထ်တ၊ ဖဲကစပ်ထတ ပီးပီးသု့ံဖ့ုိမရ၊ လူဦးလူရာမှာ မဝင်ဗျာ
ယ”်။ (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တိုဝင်ထအာင်နိမ့်ဝင်ထအာင်၊ပုပျပ်ထအာင်ပပုလုပ်သည။်“ဆင်ထပါကထ်သာ်မှ၊ငါ့သားကကးီတိ့ု လကသ်းီထုေက၊ ပုလ့ုိကျမည”် (ထကာ်) စဉ်

စဉ်

သား,ထပမး,ကထလးငယစ်။ု အရွယ ်အမျို းမျို းပါဝင်ထသာ အထသးစား အရာဝတ္ု များ။ စဉ်

စဉ်

ပုကရုပတ်
ကရက၁်

သား,ထပမး,ကထလးငယစ်။ု အရွယ ်အမျို းမျို းပါဝင်ထသာ အထသးစား အရာဝတ္ု များ။ ထမာင်ပဖူမှာ သားသျှ, သမီးထသျှ,ငမီး
ထသျှ, ပမစထ်သျှတ ိ။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ပုကရုပတ်
ကရက၂် အထရအတကွက်ကယပွ်ားသညဟ်ဆုိုရထလာကထ်အာင်။ (အရပ်) စဉ်

သား,ထပမး,ကထလးငယစ်။ု စဉ်

စဉ်

ပုခွကနှ်င့် သပ်ိရထသာ ထမွးကင်းစအရယွ။်“ပခွကတ်င်ွးက အမိသင်၊ ဇလဲမသခိင်”။  (ထတး) စဉ်

သား,ထပမး,ကထလးငယစ်။ု အရွယ ်အမျို းမျို းပါဝင်ထသာ အထသးစား အရာဝတ္ု များ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကကာင်ကျားကျားရှိထသာပုစန်ွအလတစ်ားတစမ်ျို း။“သုံး,ထလး,ငါးထကာင်၊ ပုစန်ွထကကာင်ထက၊ ဖင်ထထောင်ငါးထပခာက”်။ (ပဋာ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကိုယထ်ေညင်ဖိုးတတုထ်သာပုစန်ွအလတ၊် အကကးီစားမျို း၊ “ငါးယကင်န်ထက၊ ညှီနံငါးခရုတ၊် ပုဇွန်တပ်ုနှင့်” (ငါး) စဉ်



.

ပုစန်ွပပား န ပပားချပ်ချပ်ရှိထသာပုဇွန်အလတစ်ား၊အကကးီစားမျို း။ shrimp

ပုစန်ွပဖူ န ပဖူထဖွး၍ လံုးလံုးသဏ္ာန်ရှိထသာ ပုစန်ွအလတစ်ားမျို း။ shrimp

ပုစန်ွမှုန် ့ န ပုဇွန်ထပခာက ်ပပုလုပ်ရာတင်ွ ရုိကခ်ါထုေတလုိ်ကထ်သာ ပုစန်ွခံွမှုန်။့ 

ပုဆုိး န ပခုံရန်ပပုလုပ်ထေားထသာ ရကစ်အရညှ။် sarong

 ပုဆုိးပုိင်း န shawl

ပုဇိန်း န ပါးလမာထသာ အထတာင်နှစခ်ျပ်ပါရှိ ထသာ ပုိးထကာင်ငယ။် damselfly

 ပုတးီ န လည၌်ဆဲွရန် သကီုံးထေားထသာ အဆင်တန်ဆာ။ ornament

ပတးီစိုက် ကကိ စတိမ်ပျံ  ့လွင်ထစရန် ဂုဏထ်တာ်ကိုးပါးကို တစရ်ာ့သျှစလံု်းထသာ ပုတးီလံုးပဖင့် တစလံု်းစ ီတစလံု်းစ ီမှတ ်သားထရတကွခ်ျသည။် tell (one’s) beads

ပုတတထ်သျှ နဝိ ထသးထကးွထသာ။ ပကတရိှိသင့်ထသာ အရယွ ်ထအာက ်ငယထ်သာ။ small

ပုတို န အရပ်အထမာင်း တိုနိမ့်ထသာသ။ူ dwarfish man

ပုပုလုလု နဝိ အရပ်အထမာင်း တိုနိမ့်ထသာ။ dwarfish

ပုပုထသျှ နဝိ ရှိသင့်ထသာ အပမင့်ထအာက ်နိမ့်ပျကထ်သာ။ dwarfish

 ပုပျစ် န ကိုယလံု်းကိုယ ်ထပါက ်သယွလ်ျပခင်းမရှိပဲ ဆူငဖိုးဝအိုင့်သ။ူ fat

ပုရပုိကထ်ခါကရ်မီ န ထခါက၍်ရထသာ၊ထပျာ့ထပျာင်းထသာထရမစင်ထရမထကာင်း။   gold

ပုရစ် န မျကလံု်းပပူးတးူနှင့် ထဆာင်ရာသတီင်ွ ညအချန်ိထွေကထ်လ့ရှိထသာ အသစံးူရစှာွ ပမညတ်တ ်ထသာ ပုိးထကာင်တစမ်ျို း။ cricket

ပုရစထ်တာင် နဝိ ထွေကသ်စစ်အရကွ ်အနညး်ငယရ်င့်စပဖစထ်သာ။ bug

ပုရစဖူ်း န bug

ပုရကွစ်ိ န အပ်ုစဖဲွု ၍့ထပမတင်ွး၌ထနတတထ်သာ အနီ၊ အမညး်ထရာင်ရှိထသာ ပုိးမမားငယတ်စမ်ျို း။ ant

ပုရကွစ်ထိက န အပ်ုစဖဲွု ၍့ထပမတင်ွး၌ထနတတထ်သာ အနီ၊ အမညး်ထရာင်ရှိထသာ ပုိးမမားငယတ်စမ်ျို း။ ant

ပုရကွမ်ညး် န အဆိပ်အထဆာကမ်ရှိထသာ အထရာင်နကသ်ည့် ခါချဉ်နှင့်တထူသာ ပုရကွဆိ်တက်ကးီ တစမ်ျို း။ pismire

ပုရာှသခင် န god

ပုထရာဟတိ် န မင်း၏ အကကထံပး ဉာဏထ်ပးပညာရှိ။ advises

ပုလီပုလု ကကဝိိ cute voice

ပုလုပုထလွ န baby

ပုလဲမျကရ်ံ န ပုလဲလံုးတင်ွ ထကျာကမ်ျကရ်တနာစပီခယ၍် ပပုလုပ်ထေားထသာ လညဝ်တတ်န်ဆာ တစမ်ျို း။ necklace

 ပုလုလု န ငယရ်ယွသ် ူထမွးကင်းစကထလး ငယ။် baby

ပုဝါ ပုိင်း န ထခါင်း၊ ကိုယတ်ိုတ့င်ွ ဆင်ပမန်းရသည့် ပါးလမာထသာ အဝတပုိ်င်း။ scarf

 ပုဝါထသျှ န ခရးီသာွးလာရာ၌ ထခကျွေးသတုရ်န်စသည့် အသုံးပပုထသာ အဝတပုိ်င်းငယ။် handkerchief

 ပုထဝ န ကထလးငယအ်ား ချစစ်နုိင်းပဖင့် ထခါ်သည့် အထခါ်အထဝါ် တစမ်ျို း။ baby

ပုသင်ွ န none

စဉ်

စဉ်

particles of dried 
prawn shell စဉ်

စဉ်

တစက်ိုယလံု်းကိုရစသ်ိုင်းပခုနုိံင်ထသာတပံတမ်ျို း။ ၂ လညတ်င်ွ ပတရ်စထ်သာ တပံတရ်ညှမ်ျို း။ “ကာသန်ိငမိုတ့ိုင်း၊ ပုဆုိးပုိင်းကို ရစ်
သိုင်းကိုယထ်ပါ် ချုလံျက။် (ဥဒိေန်တု) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထွေကခ်ါစအရကွအ်ဖူး။“ပုရစဖူ်းသင်ွ၊ရကွနု်ဆင်၍”။(ထတာဖ့ဲွ)ပုရက်ွထကကာင်းလန်း  အမုိးအကာအရနှံင့် ထပဖာင့်တန်းသွယလ်ျားစာွ 
ပပုလုပ်ထေားထသာလမ်း။ “အစဉ်အတိုင်း၊ စစအ်ဂမင်္ဂါထလးပါး စုံစာွနှင့် မင်းနှင့်မိဖုရား သာွးတတမူ်ထသာ ပုရကွထ်ကကာင်းလမ်း၊ အမုိး
တင်ွ လုိကရ်သည”်။(ထတာင်) စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

လူတိ့ုရုိထသစာွကိုးကယွဆ်ညး်ကပ်အပ်ထသာပမတထ်သာ ပုဂ္ိုဂ လ်။ “ပုရာှသခင်၊ ဖုရာသခင်ဘရုားသခင်ဟထုကျာကစ်ာထုိေးရှိ
သည။်)“အရမိတထ်တယပုရာှသခင်လကထ်ေကလ်ျှင်ရဟန္တါဆုလုိသထတး” (မဟာထဗါဓိထကျာကစ်ာ) စဉ်

စဉ်

သနားဖွယရ်ာ ချစခ်င်ဖွယရ်ာခကျွေ၍ဲထပပာဆုိပပုမှုသည။် “နှုတခ်ျို ပမနှင့်၊ ထတာ့ထတာထတာ့ တွီ၊ ပုလီပုလု၊ မိမာတာကို၊ ထခါ်ထဝါ်ပပုလ့ုိ၊ 
သကစ်ပုတ္တပမား”။ (ထကာ်) စဉ်

ငယရ်ယွသ်။ူ ထမွးကင်းစက ထလးငယ။် “န့ုိသျှင်သားပု၊ မိမျကရ်ှု၊ ပုလု ပုထလွ၊ အပ်ိတတထ်တ”။ (ထတး) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ချုနွံယသ်စပ်င်တိ့ုတင်ွထနထုိေင်ထလ့ရှိသည့်ဆူးတကပ်ါ၍ဦးထခါင်းကိုထထောင်ကာညတိတ်တသ်ည့် တာွးသာွးထကာင်တစမ်ျို း။ “ချီ
ဆတ ်သမင်၊ဖွတ ်ပုသင်ွ၊ စိုင်, ဆင်,ထပပာင်, ကျား, သရရဲန်ထလာ၊ ထဘးဒေဏမ်ျားကို”။ (ထောနု) စဉ်



.

ပူ၁ နဝိ ငငိုပငင်စာွ စတိဆ်င်းရမဲှုကို ခံစားရထသာ။ hurt

 ပူ၂ နဝိ စပ်ရှိန်၍ အခုိးပပင်းထသာ။ hot

ပူ၃ နဝိ protuberant

ပူ၄ ကကိ disturb

ပူကျင်း န Globe-fish

န none

ပူကျစထ်သျှ ကကဝိိ အရပ်နှင့်  အလံုးအထေည ်အချို းအစား မမျှထလာကထ်အာင် နိမ့်ပျပ် စာွ”။ dwarfish

ပူစာ န small hill

ပူစပ်ပူဟန်ိ ကကဝိိ အခံရခကထ်အာင် အပူရှိန်၏ ထုိေးကျင်နိှပ်စကပ်ခင်း ခံရလျက။်

 ပူဆာပူဆိ ကကိ exhaust

ပူဆိပူဆာ ကကိ fret

ပူထဆာင့်ပူဆာ ကကိ disturb

ပူကျင်း န Globe-fish

န none

ပူကျစထ်သျ ကကဝိိ အရပ်နှင့် အလံုးအထေည ်အချို းအစား မမျှထလာကထ်အာင် နိမ့်ပျပ်စာွ”။ dwarfish

 ပူစာ န small hill

ပူစပ်ပူဟန်ိး ကကဝိိ အခံရခကထ်အာင် အပူချန်ိ၏ ထုိေးကျင်နိှပ်စကပ်ခင်း ခံရလျက။်

ပူဆာပူဆိ ကကိ စတိနှ်လံုး ဆင်းရပဲင်ပန်း နွမ်းရသိည။် ထကကာင့်ကကစိုရမ်ိသည။် exhaust

ပူထဆာင့်ပူဆာ ကကိ disturb

ပူတတု် န လညစ်ညး်၍ အလယပူ်ငပီး၊ အဖျားခပ် သယွသ်ယွရ်ှိထသာ ပခင်းထတာင်းရညှတ်စမ်ျို း။ bucket

ပူပူဆာဆာ၁ ကကဝိိ မခံချမိခံသာ ပူထသာအထတွက့ို ခံစားရလျက။် hot

ပူပူဆာဆာ၂ ကကိ fret

နဝိ protuberant

 ပူဗျာဝှန် ကကိ fret

ပူရာပပည့် ကကဝိိ protuberant

ပူထသျှ န none

ပူဟန်ိး နဝိ hot

ပူး ကကိ တစခု်နှင့်တစခု် ထိေကပ်ထစသည။် ၂ အစမ်ိးသရ၊ဲ ပထယာဂ မီှကပ်သည။် touched

စဉ်

စဉ်

အပပင်သိ့ု စကူားထဖာင်းမ့ုိထသာ။ “မလှစန်ိမှာ ပါးထချ ပူနီထရထထော” (အရပ်) စဉ်

မကကာခဏ အထနှာကအ်ယကှပ်ပုသည။် ၂ပဗူန်းဒုိေင်းလုပ်ထဆာင်ရမည့် အထပခအထနသိ့ု ထရာကသ်ည။် ၃ ထနှာင့်ယကှမ်ှု ထဘးရန်ထကကာ
င့် မငငိမ်မသက ်ပဖစရ်သည။် ၄ အကကမ်ိကကမ်ိ အဖန်ဖန် တိုကတ်န်ွးသည။် စဉ်

ကိုယက်ိုထလပဖင့် ထဖာင်းပွထအာင် လုပ်နုိင်၍ ထေကထ်သာနှုတ ်သးီပဖင့် တပ်ွတတထ်သာ ငါးဝါတစမ်ျို း။ “ဝမ်းပူတင်းနှင့်၊ ပူကျင်း
ထမာင်ကို၊ တထကာင်ရထက၊ ချကက်ာစားထပမာက၊် တစက်ျပ်ိလူမှာ၊ ကန်ုထယာင် ထတာကလ့ုိ် (ရလီား) စဉ်

ပူးကျင်ထတာက်
ခပန်

ရခုိင်ပပညတ်င်ွ တတယိအရညှဆံု်းထသာ  နာမညက်ကးီခပန်တစခု်။ (ဤခပန်တင်ွ ခရသီညဆ်ယဦ်း ငါးပူတင်းစား၍ ထသဘးူ ထကကာင့်
နှင့် ပူကျင်းထတာကခ်ပန်ဟ ုအမညတ်င်ွ လာထကကာင်းပဖစသ်ည။်) “ အထကာကသ်ုံးဆယ။် ငါးခပန်ရညှ”် (ရုိးရာ) စဉ်

စဉ်

ထတာင်နိမ့် ထတာင်ငယ။် “ ပူစာ- စာတးီစရီရီ ီတညး်”။ စဉ်

find the heat 
unbearable စဉ်

စတိနှ်လံုးဆင်းရပဲင်ပန်းနွမ်းရသိည။်ထကကာင့်ကကစိုးရမ်ိသည ်လုိအင်ဆန္ဒမပပည့်ဝပခင်းထကကာင့် စတိထိ်ေခုိကနွ်မ်း လျသည။် “ မ
ထမ့ွထလျာ်ထက၊ ပူဆာပူ ဆိ၊ မပဋာဟ၊ူ ငါ့အပူကို၊ လူမသပဲိ”။ (ပဋာ) စဉ်

တစာစာနှင့်၊ငုိကာညးီထက။(ပဋာ)၂ စတိနှ်လံုးမငငိမ်းမချမ်း ဆင်းရငဲငိုပငင်သည။် အထနှာကအ်ယကှပ်ဖစသ်ည။် “အိုတုံးငပီးမှာ၊ ပူဆိ
ပူဆာ၊ ငါ့ခန္ဓာ ကို၊ တယွတ်ာမကထ်မါ၊ မနှထပမာထက၊ နာဖျားထရာဂါ ၊ ပဖစခိ်န်ထပမာကလ့ုိ် ဆုိကထ်ရာကလ်ာထသာ်” (ထမျာက်)။ ၃စတိ်
မချမ်းမသာ ကသကိထအာကပ်ဖစသ်ည။် ထကကာင့်ကကစိုးရမ်ိသည။် စဉ်

စတိနှ်လံုးမထအးမချမ်း၊ဆင်းရငဲငိုပငင်ထအာင်ပပုသည။်မထနသာထအာင် ထနှာကယ်ကှသ်ည။် ၂ပဗုန်းဒုိေင်းလုပ် ထဆာင်ရမည့် 
အထပခအထနသိ့ုထရာကသ်ည။် ၃ထနှာင်ယကှမ်ှု ထဘးရန်ထကကာင့် မငငိမ်မသက ်ပဖစရ်သည။် ၄အကကမ်ိကကမ်ိ အဖန်ဖန် တိုကတ်န်ွးသည။် စဉ်

ကိုယက်ိုထလပဖင့် ထဖာင်းပွထအာင် လုပ်နုိင်၍ ထေကထ်သာ နှုတသ်းီပဖင့် တပ်ွတတထ်သာ ငါးဝါတစမ်ျို း။ “ ဝမ်းပူတင်နှင့်၊ ပူကျင်း
ထမာင်ကို၊ တထကာင်ရထက၊ ချကက်စားထပမာက၊် တစက်ျပ်ိလူမှာ၊ ကန်ုထယာင်ထတာကလ့ုိ် (ရလီား) စဉ်

ပူးကျင်ထတာက်
ခပန်

ရခုိင်ပပညတ်င်ွ တတယိအရညှဆံု်းထသာ နာမညက်ကးီခပန်တစခု်။ (ဤခပန်တင်ွခရသီညဆ်ယဦ်း ငါးပူတင်စား၍ ထသဘးူထကကာင်းနှင့် 
ပူကျင်းထတာကခ်ပန်ဟ ုအမညတ်င်ွ လာထကကာင်းပဖစသ်ည။်) “အထကာက ်သုံးဆယ။် ငါးခပန်ရညှ”်(ရုိးရာ) စဉ်

စဉ်

ထတာင်နိမ့် ထတာင်ငယ။် “ ပူစာ- စာတးီစရီရီတီညး်”။ စဉ်

find the heat 
unbearable စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စတိနှ်လံုးမထအးမချမ်း၊ဆင်းရငဲငိုပငင်ထအာင်ပပုသည။်မထနသာထအာင် ထနှာကယ်ကှသ်ည။် “မထနပငားထအာင်၊ သားကထမှာင့်လုိ၊ ပူ
ထဆာင့်ပူဆာ၊ ပပုပပန်လှာထက”။ (ပဋာ) ၂ စတိဆ်င်းရထဲအာင် ပပုမူထပပာဆုိပခင်း၊ ပပုသည။် “ရဟန်းပုဏား၊ သကက်ကးီများကို၊ ပူ
ထဆာင့်ပူဆာ၊ မပပုရာ”။ (ပပညစ်ိုးကကးီ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စတိမ်ချမ်းမသာ ကသကိ ထအာကပ်ဖစသ်ည။် စတိနှ်လံုး ဆင်းရငဲငိုပငင်းသည။် ၂ အထနှာင့်အယကှထ်ကကာင့် မငငိမ်းမသကပ်ဖစရ်
သည။် ၃  ထကကာင့်ကကစိုးရမ်ိသည။် “ဟးူဟးူမီးတ၊ူ ထသာကပူလျက၊် ပူပူဆာဆာ၊ ထနထသာခါ၌”။  (ရခုိင်ကာ) စဉ်

ပူဖူး
ကကကက်ကက်

အစမ်ွးကန်ုထဖာင်းကားထသာ။ပပည့်တင်းထသာ။၂အစမ်ွးကန်ုစးူကားပွ၍ ထွေကထ်သာ။ ပပည့်ထဖာင်းထသာ။“ပျို းစိုက ်စပါးစကိ ပူဖူး
ကကကက်ကက ်အတိဆံ်ပပညထ်ရ။ ကကစဲပါးနန့် စပါးစ ိချင်း မတစူာကိုကကည့်။ (အရပ်) စဉ်

ပဖစင်ပီး, ပဖစဆဲ်, ပဖစလ်တ္ံတ အမှုတိ့ုအတကွ ်စိုးရမ်ိ ပခင်း, သသံယပဖစပ်ခင်းတိ့ု ယဉ်ှ၍ စတိမ်တညမ်ငငိမ် ခံစားရသည။် ပူပန်ထကကာ
င့်ကက စိုးရမ်ိပခင်းပပင်းစာွ ပဖစရ် သည။် စဉ်

ထလျာ့နညး်ပခင်းမရှိပဲ။ယင်းစပါးပခင်ထရထတာင်းစာွတစဆ်ယ့်ထလးသစပူ်ရာပပည့် (တစဆ်ယ့်ထလးသစ ်တင်းတင်းပပည့်)၂ တင်းပပ
ည့်ကျပ်ပပည့်။ စဉ်

အထမွး အထတာင်က ထကျးနှင့်တ၍ူ နှုတသ်းီနီငပီး အသကံိုစွဲ၍ (ပူ-ပူစသညပ်ဖင့်) ပမညတ်တထ်သာ ငှကင်ယတ်စမ်ျို း။ (ထညာင်သီး
ကို စားထလ့ရှိသည။်) စဉ်

လွန်ကစဲာွပူထသာအထင့ွအရှိန်ကိုထိေထတွ့ခံစားရထသာ။“စကကာနီမင်း၊ ရဟတထ်ဒေါင်းရှိန်၊ အသရူန်ိထလ၊ ပူဟန်ိပပင်းလ့ုိ” (ထောနု) 
“ထရာင်ထေင်ပဝင်း ထနစကရ်ှိန်ထလ၊ ပူဟန်ိးပပင်းလ့ုိ” (၄င်း) စဉ်

စဉ်



.

ပူးကပ် ကကိ touched

ပူးတွဲ ကကိ သးီပခားများကိုလညး် တစထ်ပါင်း တညး် စစုညး်သည။် ၂ အတတူက ွပဖစတ်ညသ်ည။် collect

ပူးထပါင်း ကကိ တသထဘာတညး်ထရာထနှာသည။်တစခု်သညး်တွဲစပ်သည ်၏အပဖစသ်ိုထ့ရာကသ်ည။်၃ အမျို းတခူျင်း တွဲစပ်ထစသည။် Co-ordination

ပူးပပတ် ကကဝိိ collected

ပူးသတ် ကကိ fight

ထပ

ထပ ကကိ stain

ထပကန်လ့န် ့ ကကဝိိ ဆံုးမသန်ွသင်မှုကို မနာခံ တင်းမာ ဖီဆန်လျက။် decline

ထပကျို င် ကကိ အနံှအ့ပပား စန်ွးထေင်သည။် stain

ထပထေင်း ကကိ စန်ွးထေင်းသည။် stain

ထပးယာှ န အထရာင်းအဝယပ်ပုရာတင်ွ တန်ဖုိး သတမှ်တပ်ပု၍ သုံးစွဲထသာအရာ။ ထငွ။ cash

ထပးထသာ န အထရာင်းအဝယပ်ပုရာတင်ွ တန်ဖုိး သတမှ်တပ်ပု၍ သုံးစွဲထသာအရာ။ ထငွ။ cash

ပဲ

ပဲ၁ န ဟင်းချက၍် စားရထသာ ပဲအမျို းမျို းကို ပခုံ၍ထခါ်ထသာ စကား။ bean

ပဲ၂ န pea

ပဲချကီိုင်း န လကမ်ခန်ပ့ပား၍ တစထွ်ောခန် ့အရညှရ်ှိထသာ ပဲတစမ်ျို း။ goa bean

 ပဲချင်းခူ န pea

 ပဲချင်းခုိ န peanut

ပဲပခမ်း န peanut

ပဲခံွတန်ွ ့ ကကိ ပဲကကးီထရ စမ်ိ အခံွ တန်ွသ့ကဲ့သို ့လကထိ်ေပ်က အထရးပပား ချို င့်ခွကရ်ှံုတ့သွည။် rumple

 ပဲခံွအရတီန်ွ ့ ကကိ ပဲကကးီ ခံွရှံုတ့န်ွ ့သကဲ့သို ့တန်ွရှံုသ့ည။် rumple

ပဲငါးငပီ န လကမ်ခန်ပ့ပား နှစလ်က ်မခန်ရ့ညှထ်သာ ပဲတစမ်ျို း။ goa bean

ပဲစာဥ န အထစလံု့းထချာထချာ အထတာင့်လုိကသ်းီထသာ စားသုံး ရသည့် အသးီတစမ်ျို း၏ အထစ။့ none

ပဲစိ န အဂမင်္ဂလိပ်ထခတ ်ပမန်မာနုိင်ငံသုံး ထငွထတစက်ျပ်၏ ၁၆ ဖုိ ့၁ ဖုိ ့တန်ဖုိးရှိထသာ ထငွအထကကထစ။့ coil

 ပဲစန်ုးကကူး န ထရစမ်ိ၍ သိုမ့ဟတု ်ပပုတ၍် မနူးနုိင်ထသာ မာထသာ ပဲထစတ့စမ်ျို း။ broad bean

ပဲဆင်နားရကွ် န လကနှ်စလံု်းခန်ပ့ပား၍ ထလးလကမ်ခန်ရ့ညှထ်သာ ပဲတစမ်ျို း broad bean

ပဲထဆာင်းရား န goa bean

ပဲထဆာင်းရမ်း န goa bean

ပဲထဆာင်းရာွး န goa bean

တစခု်နှင့်တစခု် ထိေကပ်သည။် ၂အပမိှသည။် တစစ်ုံတစခု်ထသာ အစအီရင်ပဖင့် စန်ုး-ပထယာဂ ပူးဝင်ထစသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစပ်ခားအရာတိ့ုကိုတစထ်ပါင်းတညး်စစုညး်လျက။်“လင်မယားကို၊ထပါင်းပငားအတ၊ူမထေားမူ၍၊ ခဲွယရုိူကခ်တ၊်နွားကကို းတပ်လျက၊်
ပူးပပတခ်ျို င်ထနှာင်၊ ကကကက်ိုထလှာင်သိ့ု” (ရခုိင်ကာ)။ ၂ အတယူဉ်ှတွဲ၍ တညထ်စထသာအားပဖင့်။ စဉ်

(တစဦ်းနှင့်တစဦ်း) ကိုယခ်ျင်းပူးကပ်၍ထုိေးနှကသ်ည။် စဉ်

စန်ွးထေင်းသည။်လုိလားမှုမရှိအပ်ထသာအရာစွဲထေင်သည။်၂တစဦ်းတစထ်ယာကထ်သာ စကားကိုမျှလညး် လုိကန်ာပခင်းမပပုပဲ စွဲ
စိုက၍် ပပုမှုသည။် ၃ ခုိင်ငမဲတညတ်ံ့စာွ ရပ်ခံသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အဂမင်္ဂလိပ်ထခတပ်မန်မာနုိင်ငံသုံးထငွတစက်ျပ်၏၁၆ဖုိ၁ဖ့ုိတန်ဖုိးရှိထသာထငွ။၂အထလးချန်ိ ပမာဏအားပဖင့် တစက်ျပ်သား၏ ၁၆ ဖ့ုိ၁ဖ့ုိ
အထလးချန်ိ. ။ စဉ်

စဉ်

အထတာင့်များအခပတလုိ်ကသ်းီထသာအထစစ့ားပဲတစမ်ျို း။(ရခုိင်တိ့ုကား၄င်းပဲကိုဟင်းချက၍် စားသည။်) စဉ်

အထတာင့်များအခပတလုိ်ကသ်းီထသာအထစစ့ားပဲတစမ်ျို း။(ရခုိင်တိ့ုကား၄င်းပဲကိုဟင်းချက၍် စားသည။်) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ပုိကဆံ်တစပဲ်၏၄ပံု၁ပံုတန်ဖုိးရှိထသာထငွ။(ပဲပခမ်းဆုိရာ၌ပုိကဆံ်တစပဲ်၏၂ပံု၁ပံု တန်ဖုိးရှိထသာပဲပခမ်း၊ ၄ပံု၁ပံုတန်ဖုိးရှိထသာ ပဲပခမ်း
ဟ၍ူ နှမျို းရှိသည။် ဤထနရာ၌ ၂ပံု၁ပံုတန်ဖုိးရှိထသာ ပဲပခမ်းကိုယပူါ)။ “တစပ်ါးထန့တုံ၊ ဥပုသက်ကု၍ံ၊ တစစ်ုံတစခု်၊ သကသ်တမ်ှု
ကို၊ မပပုကန်ုကက၊ မဲမရ၍၊ လှလှထဖာကထ်ထွေ၊ ပဲပခမ်းထငွကို၊ ဆဲွထလပုသင်ွ၊ သင့်လုိင် တင်ွ၌၊ ထရာင်ထေင်ထတာကပ်၊ ထုိေထငွစထကကာင့်”။ 
(ကင်းမထဟာ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထပမှာင့်ထလးထပမှာင့်ပါထသာ အသးီထတာင့်သးီသည့် သးီထတာင့်စား ပဲတစမ်ျို း (အပမစက်ို ပဲပမစ ်အပဖစ ်စားသုံးရသည။်) စဉ်

အထပမှာင့်ထလးထပမှာင့်ပါထသာ အသးီထတာင့်သးီသည့် သးီထတာင့်စား ပဲတစမ်ျို း (အပမစက်ို ပဲပမစ ်အပဖစ ်စားသုံးရသည။်) စဉ်

အထပမှာင့် ငါးထပမှာင့်ပါထသာ အသးီသးီသည့် သစပ်င်။ (အချို မျို း အချဉ်မျို း ဟ၍ူ ကွဲသည။်) စဉ်



.

 ပဲထတာင့် န အပင်မှ ထပမတင်ွးသို ့အပမစမ်ျားထုိေးဝင်၍ ဥထလ့ရှိထသာ ပဲထစထ့တာင့်တစမ်ျို း။ bean

ပဲထေက် န နှစရ်ညှခံ် နွယပ်င်မျို းမှ အထတာင့်ပပားရညှသ်းီထသာ ပဲတစမ်ျို း။ broad bean

ပဲဒေါးမ န ပပား၍ အသးီထတာင့်သးီသည့် ပဲကကးီမျို းဝင်ပဲတစမ်ျို း။ broad bean

ပဲဒေါးထမာက် န နှစလ်က္မခန်ရ့ညှ၍် ပပားထသာ ဓားထမာကနှ်င့် တထူသာ ပဲသးီတစမ်ျို း။ broad bean

 ပဲနပျို း န အထမွးနုရှိထသာ သးီထတာင့်သးီနွယပ်င်ပဲမျို းမှ ရရှိ သည့် စားသုံးရထသာ အထစစ့ားပဲတစမ်ျို း။ pea

ပဲနှင်းခူ န အသးီထတာင့်ရညှသ်းီ၍ အထစထ့သားထသာ ရညှလ်ျားထသာ ပဲတစမ်ျို း။ pea

ပဲပပား န ပပား၍ အရညရ်မ်ွးထသာ အသးီထတာင့်သးီသည့် ပဲကကးီမျို းဝင် ပဲတစမ်ျို း။ broad bean

ပဲပပက် န နှစရ်ညှခံ် နွယပ်င်မျို းမှ အထတာင့်ပပားရညှသ်းီထသာ ပဲတစမ်ျို း။ broad bean

ပဲထပပာက် န ပဲကကးီမျို းအဝင် အထစပ့ပား၍ အထရာင်အနီ အပဖူထပပာကက်ျားထသာ ပဲတစမ်ျို း။ broad bean

 ပဲဖလူး န အသးီထတာင့်ရညှသ်းီ၍ အထစထ့သး ငယထ်သာ အထစစ့ား ပဲတစမ်ျို း။ pea

ပဲဖျင်းခူ န pea

ပဲပဖူ န အသားနူးညံ့၍ အရညရ်မ်ွးထသာ တို၍ပပား ထသာ အသးီထတာင့်စား ပဲသးီတစမ်ျို း။ broad bean

ပဲပဖူစင် န ကလုားပဲလံုးထေက ်အထစင့ယ၍် အထရာင်ပဖူထသာ ပဲခကျွေန်းတစမ်ျို း။ dal

 ပဲယာသူ န ပဲခင်းများ လုပ်ကိုင်စားထသာကသ်။ူ farmer

ပဲယာှ န ထဖးသာတစခ်တ ် ပုိကဆံ် တစပ်ပား။ coil

ပဲရာဇာ န အပင်၌အထတာင့်လုိကသ်းီ၍အခံွအပပာထရာင်ရှိငပီးအသားနီသည့် ပပားဝုိင်းထသာ ပဲထစတ့စမ်ျို း။ broad bean

 ပဲရစတ်ီ န အရစအ်ရစနှ်င့် အလယတ်င်ွ ထဖာင်းမုိး၍ အသးီထတာင့်ကို စားသုံးရသည့် ပဲတစမ်ျို း။ Jerusalem artichoke

ပဲရန်ွး န အသးီထတာင့်ရညှသ်းီ၍ အထစထ့သားထသာ ရညှလ်ျားထသာ ပဲတစမ်ျို း။ pea

 ပဲလံုး န စားသုံးရထသာ အသးီထတာင့် ရညှသ်းီသည ်ပဲတစမ်ျို း။ bean

 ပဲဝါလိမ် န အထကကာနီ၍အထစအ့မ်ိလံုးဖုထဖာင်းကကထသာအသးီအထတာင့်များထကွ ထ့ကာကစ်ာွ အခပတလုိ်ကသ်းီသည့် ပဲကကးီမျို းဝင် ပဲတစမ်ျို း။ broad bean

ပဲဝကအ်ူ န အထကကာနီ၍အထစအ့မ်ိလံုးဖုထဖာင်းကကထသာအသးီအထတာင့်များထကွ ထ့ကာကစ်ာွ အခပတလုိ်ကသ်းီသည့် ပဲကကးီမျို းဝင် ပဲတစမ်ျို း။ broad bean

ပဲသာ န cash

ပ့ဲ၁ နဝိ emollient

ပ့ဲ၂ ကကိ အစအုစညး်မှ ကာွထွေကသ်ာွးသည။် ၂ ကျို းပျကသ်ည။် အနညး်အကျဉ်း ကာွစဉ်ထွေကသ်ာွးသည။် chip

ပ့ဲ၃ န ထလှ သထဘမင်္ဂာ ထရယာဿ်စသညတ်င်ွ ထနာကပုိ်င်း။ ထနာကပုိ်င်းကျထသာ ထနရာ။ astern

ပ့ဲ၄ န သာွးလုိရာသိုထ့ရာကထ်အာင် ကကည့်ရှုထိေန်းထပးနုိင်သည့် အရာ။ Paddle-wheel

ပ့ဲ၅ န steering man

ပ့ဲချတိ် န steering man

ပ့ဲစးီ န ထလှတင်ွ တကမ်ကိုင်သ။ူ ၂ ထလှ၏ အကကးီအက။ဲ headman

ပ့ဲစင် န ထလှကကးီ များတင်ွ ပမင့်ထနထသာ ပဲပုိင်း၌ ပ့ဲကိုင်သထုိူေင်ရန် ပပုလုပ်ထေားထသာ စင်ပမင့်။ aft

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထတာင့်များအခပတလုိ်ကသ်းီထသာအထစစ့ားပဲတစမ်ျို း။(ရခုိင်တိ့ုကား၄င်းပဲကိုဟင်းချက၍် စားသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထရာင်းအဝယပ်ပုရာတင်ွ တန်ဖုိး သတမှ်တပ်ပု၍ သုံးစွဲထသာအရာ။ ထငွ။။ “ဣတ္ိတယ၏ မိန်းမတိ့ုသာ၊ ခါးကကို းမှာ၊ ပဲသာတကမင်္ဂား၊ 
ထုေပ်လိမ့်မည။် (နတသ်ိုက်) စဉ်

မာကျန်းခကထ်ေထရာ်ပခင်းမရှိထသာ။ ၂ နူးညံ့အနိစထ်သာ။ ၃ပုိ၍ ထပျာ့ထသာ။ အနိစထ်သာ။ “ထေမင်း ခီွးအဖံတပုိ်င် ပ့ဲ(ထပျာ့) လား
ခင်ဗျာ စားဖုိက မရဗျာယ”် (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထလှသထဘမင်္ဂာစသညက်ိုသာွးလုိရာသိ့ုထရာကထ်အာင်ထိေန်းထပး သ၊ူ “ ကလုားပ့ဲကိုင်၊ ငါကားဦးတညး်” (ထွေန်းတိ) စဉ်

ထလာင်းထလှပဖင့်ထရထကကာင်းခရးီသာွးရာတင်ွထလပပင်မုန်းတိုင်းတိုကခ်တသ်ပဖင့်ပ့ဲတက ်တစထ်ချာင်းပဖင့် ထိေန်းကိုင်မနုိင်၍ အကတူစ်
ထချာင်းထိေန်း ကိုင်ထပးသ။ူ စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ကကဝိိ ကွဲပပတစ်တုင်ပဲလျက။်အစတုစ်တုအ်ပပတပ်ပတ။် tattered

 ပ့ဲတဟက် ကကဝိိ တို ရညှ ်နိမ့်ပမင့်ည ီညာပခင်းမရှိပဲ။ ၂ကွဲပပတ ်စတုင်ပဲလျက။် tattered

ပ့ဲတင်ခတ် ကကိ အသရံင်းကို စွဲ၍ ရုိကခ်ကမ်ှုထကကာင့် တထူသာအသ ံတုံ ့ပပန်ပဖစထ်ပါ်သည။် echo

ပ့ဲတင်သံ န အသရံင်းကိုစွဲကာ ရုိကခ်တမ်ှုထကကာင့် အသတံ ူတုံ ့ပပန်ပဖစထ်ပါ်လာထသာ အသ။ံ echo

ပ့ဲတင်သတ် ကကိ အသရံင်းကို စွဲ၍ ရုိကခ်ကမ်ှုထကကာင့် တထူသာအသ ံတုံ ့ပပန်ပဖစထ်ပါ်သည။် Re-echo

 ပ့ဲထိေန်း န guided missile

ပ့ဲပပင် ကကိ didactical

ပညး်မျှ၁ နဝိ plenty

ပညး်မျှ၂ ကကိ များပပားသည။် plenty

ပညး်လှိုင်း နဝိ plenty

ပယ်

ပယ် ကကိ တစစ်ုံတစဦ်း၏ထပးသညက်ို မယပဲူထေားသည။် ဖယရ်ာှးသည။် take off

 ပယခ်ျ ကကိ လကခံ်မနုိင်လုိသပဖင့် လံုးလံုးဖယရ်ာှးပစသ်ည။် take off

ပယပ်စ် ကကိ ထရတကွ ်ထေည့်သင်ွးပခင်း မပပုပဲ ထေားသည။် repudiate

ပယဖ်ျက် ကကိ ပယထု်ေတသ်ည။် reject

 ပယသ်တ် ကကိ ပျကပ်ပယထ်စသည။် ရုပ်သမ်ိးသည။် ဖျကသ်မ်ိးသည။် ၂ပယထု်ေတသ်ည။် abrogate

ထပါ

ထပါ၁ နဝိ တိုးကကယမ်ျားပပားထသာ။     plenty

ထပါ၂ နဝိ ကန်ုဖုိးနှုန်း နညး်ထလျာ့ထသာ။ အဖုိးအခါသကသ်ာထသာ။    cheap

ထပါ၃ ကကိ ထလးနကမ်ှုမရှိပဲ ထပါတန်စာွ ပပုမူထပပာဆုိသည။်    dally with

 ထပါ၄ ကကိ naive

ထပါကာ န အသဉိာဏထံု်ေထုိေင်း၍ သကွလ်က ်ချကခ်ျာပခင်း မရှိသ။ူ   twit

  ထပါကား နဝိ များပပားထသာ။     plenty

ထပါကကူ၁ န none

ထပါကကူ၂ ကကိ none

ထပါကကူယိုး န none

ထပါချာ ကကဝိိ ပါးနပ်ကျင်လညမ်ှုမရှိပဲ ထံုေထုိေင်း နံုချာလျက။် pitiful

 ထပါတာ နဝိ အသအိလိမ် မာ မဖံွင့ဖိုးထသာ။ ပကတသိထဘာ မတညမ်ငငိမ် ယင်ွးပျကထ်သာ။ naive

ထပါတထိပါတာ၁ ကကဝိိ ကကျွေမ်းကျင်ပါးနပ်မှု မရှိပဲ။ သနိားလညထ်ကာင်းသညက်ို မသနိားမလညပဲ်။ unskilled

ပ့ဲတဟပ့ဲီတ
ဟက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထလှသထဘမင်္ဂာစသညက်ိုသာွးလုိရာသိ့ုထရာကထ်အာင်ထိေန်းထပး သ၊ူ “ ကလုားပ့ဲကိုင်၊ ငါကားဦးတညး်” (ထွေန်းတိ) စဉ်

ဆံုးမ သန်ွသင်သည။် “ပဲွပပင်နိစ၊္ ကပ်ွဆံုးမသား” (ဆံုးမစာ) စဉ်

များပပားစာွထသာ။အစညး်အထဝးသိ့ုလူတပိညး်မျှထရာကနီ်ကတ ်ဗျာယ။် (အရပ်) စဉ်

စဉ်

များပပားထသာ။ “ ငါတိ့ုတိုင်းမှာ၊ ပညး်လှိုင်းသခု၊ ဝထပပာသာသည၊် ရခုိင်သားထလ၊ သာစာွထလ” (သာစာ့ွထလ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

ဆင်ပခင်နုိင်စမ်ွးနညး်ပါးသည။်ဖျင်းသည။်နသည။်နံုသည။်ညံ့သည။်“တစခု်ကမသတိတ၊် ထကာင်းထကာင်းထပါထရ လူတရိာ” 
(အရပ်)    စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကထလးငယမ်ျားအလုိလုိထကကာကလ်န့်ပခင်း၊လန့်ဖျပ်ပခင်းထယာင်ယမ်းပခင်းပပုရာ၌အထမှာင့်ပထယာဂ တစစ်ုံတစခု်ပူးကပ်ယဉ်ှသည်
ဟယုဆူ၍ထုိေအန္တရာယမှ်ကင်းထပျာကထ်စရန်ရခုိင်တိ့ု၏ဓထလ့ထံုေးစပံဖင့်ကိုယထ်ပါ်၌တထံတးွဆွတဖ်ျန်းငပီးထ့ုိေထပါကကူ၊ ထ့ုိေထပါကကူဟ ု
သုံးကကမ်ိဆုိ၍ စတပိပုသည၏်အပဖစ။်     စဉ်

ယင်းသိ့ု သုံကကမ်ိဆုိ၍ စတပိပုသည။် “ထပါကကူ ပကက်ကူ လိပ်ပပာယသူား၊ အလုိဘရုား၊ စတိမှ်ာ ထေားလျက။် (ကင်းရလီား)   စဉ်

ကထလးငယမ်ျားအလုိလုိထကကာကလ်န့်ပခင်း၊လန့်ဖျပ်ပခင်းထယာင်ယမ်းပခင်းပပုရာ၌အထမှာင့်ပထယာဂ တစစ်ုံတစခု်ပူးကပ်ယဉ်ှသည်
ဟယုဆူ၍ထုိေအန္တရာယမှ်ကင်းထပျာကထ်စရန်ရခုိင်တိ့ု၏ဓထလ့ထံုေးစပံဖင့်ကိုယထ်ပါ်၌တထံတးွဆွတဖ်ျန်းငပီးထ့ုိေထပါကကူ၊ ထ့ုိေထပါကကူဟ ု
သုံးကကမ်ိဆုိ၍ စတပိပုသည၏်အပဖစ။်     စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ကကဝိိ  စတိမ်ငငိမ်းပဲ ထပါ့ထပါ့ တန်တန်ထပပာဆုိ ပပုမူလျက။် dally with

ထပါရပိစ် ကကိ မိမိ၏ဂပကာသနကိုထုေတထ်ဖာ်ထပပာဆုိပပုမူသည။်၂ ပုိလွန်ပလမား ထပပာဆုိ သည။် အလွန်ကကားလျကထ်ပပာသည။်   mountebank

ထပါရပိပ န လုိအပ်သညထ်ေက ်ထပါ်လွင် ထေင်ရာှး ထအာင် ဂုဏထ်ဖာ်ပပသမှု။ uppish

ထပါရယိာ န

ထပါ့၁ နဝိ ထလးနကမ်ှုထလျာ့နညး်ထသာ။အရှိန်အဟန်ုအသာွးစသည့်သကွလ်ကထ်သာ။ careless

ထပါ့၂ နဝိ careless

ထပါ့ဆီထပါ့ဆ ကကဝိိ careless

ထပါ့ထပါ့ဆဆ ကကဝိိ careless

သတထိလျာ့နညး်စာွ။ လံုးလထလျာ့နညး်စာွ။ unwary

ထပါ်၁ နဝိ စတိထ်ဖါကပ်ပန်ထသာ။ ပကတသိထဘာမတညင်ငိမ်ယင်ွးပျကထ်သာ။ mad

ထပါ်၂ ကကိ ထရထအာကမှ်ထရပပင်ထေကသ်ို ့တစရ်ှိန်တညး်တတသ်ည။် ငုပ်လျှို းထနထသာအရာများ တစဖ်န်ထေင်လာသည။် arise

ထပါ်၃ ကကိ ထေင်သာပမင်သာထစသည။် ပခားနားသသိာပမင်သာသည။် conspicuous

ထပါ်ထတာ်မူ န ကာလပမင့်စာွထပျာကက်ယွထ်နခ့ဲငပီးမှ ထမျှာ်လင့်ချကမ်ရှိပဲ တဖန် ဖူးထတွ ရ့ပပန်ထသာ ဗှဒေ္ဓဆင်းတထုတာင်နှင့် ကိုးကယွမူ်ဆုိင်ရာများ။ appear

ထပါ်ထွေက် ကကိ ယခင်က မပဖစထ်ပါ်ဖူးထသးထသာအရာ အခုပဖစတ်ညလ်ာသည။် grow

ထပါ်ထွေန်း ကကိ အများနှင့်မတ ူကွဲပပားသသိာစာွ ပဖစလ်ာသည။် different

ထပါ်ထပါက် ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာ ထူေးပခားစာွ ပဖစတ်ညလ်ာသည။် grow

ထပါ်ဖက၁် ကကိ တစခ်ျန်ိတညး်တင်ွ တင်ွ တွဲဖကလ်ျက။် compare

ထပါ်ဖက၂် ကကိ အတယူဉ်ှဖက၍် သာလွန်စမ်ွးထဆာင်နုိင်ထကကာင်းပပသည။် better

ထပါ်ရီ န ထလးထလးနကန်ကမ်ရှိပခင်း၊ သာမန်မျှပဖစပ်ခင်း။ ပပင်ပပံုသဏ္ဍာန်။ အပပင်ပန်း။ normal

ထပါ်လွင် ကကိ ထေင်သာသည။် သသိာပမင်သာသည။် conspicuous

ထပါ်ဦးထပါ်စ န fruit

ပက်

ပက၁် ကကိ add

ပက၂် ကကိ တစစ်ုံတစဉီ်းထံေသို ့ထရာကသ်ာွးသည။် arrive

ပကတ်ရူ၁ န none

ပကက်ရူ၂ ကကိ none

ပကက်ရူယိုး န none

ပကပ်လာ သးီ papaya

ပကက်ာ န အထကာင်းဆံုးထသာအရာဝတ္ု။ နှစသ်ကလုိ်လားဖွယပ်ဖစထ်သာအရာဝတ္ု။ အပပစအ်နာအဆာ ကင်းထသာ အရာဝတ္ု best thing

ပကက်ား၁ န သပ်ိသညး်စစုညး်ပခင်း၊ သပ်ရပ် ပခင်းမရှိ ပပန်ထွ့ေကသ်ည့်အရာ။ chaotic

ထပါတ ိထပါ
တာ၂ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ယတုည်ံ့ထသာထစတနာနှင့်ထပမှာကပ်င့်မှု၌ သာယာတတင်ပီး သာမန်လူတိ့ု ဣနန္ဒထစာင့်စညး်၍ မဝ့ံရသဲည့် အမှုကို ပပုမူတတသ်။ူ “လူ
များက ထပမှာကပီ်း တိုင်း လုိကလုိ်လုပ်နီလားထဟ ထပါရယိာ’’ (အရပ်)

pleasure in 
blandishment စဉ်

စဉ်

အထလးချန်ိမပပည့်မီထသာ။ ၂ အရသာ နညး်ပါးထသာ။ ၃ထလးနကမ်ှုမရှိ နညး်ပါးထသာ။ ၄ကကို း စားမှုနညး်ပါးထသာ ။ ၅ကျင်ကကံ
အားထုေတမ်ှုထလျာ့နညး် ထသာ။ စဉ်

ထသချာပခင်းမရှိ၊ပျကထ်ချာ်စာွ။ သတကိင်းမ့ဲစာွ။“အလုပ်ကို ထပါ့ဆီထပါ့ဆ လုပ်လ့ုိ ဘထဇာင်ပဖစက်တဖ့ုိ်လဲချင့်” (အရပ်) စဉ်

အထလးအနကဂ်ရုမထေားပဲ။“မင်းရ့ုိထပါ့ထပါ့ဆဆနီကတလ့ုိ်ထဒေ၊ ပစည္း်ဝန်ဆန်ထပျာကစ်ာွ” ၂ လံုးလထလျာ့နညး်စာွ။ ထပါ့ထပါ့ဆဆ မ
နီကတထ်က၊့ အလုပ်ကိုပျင်းနီလ့ုိမရ။ (အရပ်) စဉ်

ထပါ့ထပါ့ထယာ့
ထယာ့ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

ထပါ်ခါထွေကစ် အရာ၀တ္တ များ။ (သစး်သးီ၀လံ၊ အသးီအနံှစပ်၍ သုံးနူန်းသည။် စဉ်

တစစ်ုံတစခု် (ပါးစပ်တင်ွးသိ့ု) ထေည့်သင်ွးသည။် ထရစသညပ်ဖင့် ပစလွ်တသ်ည။် ပင့်ထုိေးထကာ်သည။် စဉ်

စဉ်

ကထလးငယမ်ျားအလုိလုိထကကာကလ်န့်ပခင်း၊လန့်ဖျပ်ပခင်းထယာင်ယမ်းပခင်းပပုရာ၌အထမှာင့်ပထယာဂ တစစ်ုံတစခု်ပူးကပ်ယဉ်ှသည်
ဟယုဆူ၍ထုိေအန္တရာယမှ်ကင်းထပျာကထ်စရန်ရခုိင်တိ့ု၏ဓထလ့ထံုေးစပံဖင့်ကိုယထ်ပါ်၌တထံတးွဆွတဖ်ျန်းငပီးထ့ုိေထပါကကူ၊ ထ့ုိေထပါကကူဟ ု
သုံးကကမ်ိဆုိ၍ စတပိပုသည၏်အပဖစ။်     စဉ်

ယင်းသိ့ု သုံကကမ်ိဆုိ၍ စတပိပုသည။် “ထပါကကူ ပကက်ကူ လိပ်ပပာယသူား၊ အလုိဘရုား၊ စတိမှ်ာ ထေားလျက။် (ကင်းရလီား)   စဉ်

ကထလးငယမ်ျားအလုိလုိထကကာကလ်န့်ပခင်း၊လန့်ဖျပ်ပခင်းထယာင်ယမ်းပခင်းပပုရာ၌အထမှာင့်ပထယာဂ တစစ်ုံတစခု်ပူးကပ်ယဉ်ှသည်
ဟယုဆူ၍ထုိေအန္တရာယမှ်ကင်းထပျာကထ်စရန်ရခုိင်တိ့ု၏ဓထလ့ထံုေးစပံဖင့်ကိုယထ်ပါ်၌တထံတးွဆွတဖ်ျန်းငပီးထ့ုိေထပါကကူ၊ ထ့ုိေထပါကကူဟ ု
သုံးကကမ်ိဆုိ၍ စတပိပုသည၏်အပဖစ။်     စဉ်

တစထ်ပဖာင့်တညး်ထသာပင်စညထိ်ေပ်မှပဖာထွေကထ်နသည့်လကတ်ဖံျား၌လကပ်ခားအရကွရ်ှိငပီး ပင်စည၌် အသးီများ ခပတသ်ပ်ိလျက ်
သးီတယထ်သာ ပင်လယတ်စမ်ျို း။ (အဖုိပင်၊ အမပင်ဟ၍ူ ကွဲပပားသည်) (အသးီစားထသာ) သထဘမင်္ဂာပင်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ပကက်ား၂ န ကားပပန်ထ့သာအရာ။ ဉချို ကားထသာ ကကျွေ၊ဲ နွား စည။် herd

ပကထ်ကာစးီ ကကိ အထပါ်ကထပခနှစဘ်ကက်ိုခွ၍ စးီနင်းတညထ်နသည။် piggy back

ကကိ ထပခနှစက်ိုစုံရပ်ရပ်ငပီး လကနှ်စဖ်ကထ်ပမှာကက်ာ ဒုေတပ်ဖင့် တအားရုိကသ်ည။် beat

ပကက်န်ုး န none

ကကိ compete

ပကက်န်ုးထေမ်း န ကန်ုပစည္း်များကို ပခံုးပဖင့် ထေမ်းရကွ၍် အသက ်ထမွထသာ အလုပ်သမား။ coolie

ကကိ ထေမ်းထဆာင်ထသာဝန်၏ ပွတတ်ိုကမ်ှုထကကာင့် ပခံုးအသားတင်ွ ပွန်းပ့ဲအနာပဖစထ်ပါ်သည။် abrasion

ကကိ မိမိတာဝန်ကို တစပ်ါးသ ူအား လမဲထပပာင်းသည။် cession

ကကိ ကန်ုပစည္း်များကို ပခံုးပဖင့် ထေမ်းရကွ၍် အသက ်ထမွထသာ အလုပ်သမား။ coolie

ပကက်ျတိ် န ထနှးထကးွစာွ ထရွ လ့ျားသာွးတတထ်သာ ထပျာ့တွဲ ၍့ ခကျွေကဲျသိည့် အထကာင်တစမ်ျို း။ slug

ပကက်ကူ၁ န none

ပကက်ကူ၂ ကကိ none

ပကက်ကူယိုး၁ န none

ပကက်ကူယိုး၂ န none

ပကခွ်က၁် န ထလာင်း ထလှတင်ွ ထရခပ်ပကထု်ေတထ်သာ ခွကင်ယ။် cup

ပကခွ်က၂် နဝ  တမ်ိ၍ အဝှမ်းပပန် ့ထသာခွက။် cup

ပကခွ်က် နဝ  တမ်ိ၍ အဝှမ်းပပန်ထ့သာခွက် cup

ပကစ်ဝါထသျှ နဝိ small

ပကစ်ဝါထသျှ နဝိ ထစာကတ်မ်ိ၍ အဝှမ်းငယထ်သာ။ none

ပကစ်ပီကစ်က် ကကိ ထထောကထ်ေားင့ဲညာှပခင်းမရှိရုိင်းပျသည။်၂မစဉ်စားမဆင်ပခင်သပ်ရပ်ပခင်းမရှိ ပပုလွယသ်ည။် insult

ပကစ်ပီကစ်ပ် ကကဝိိ haphazardly

ပကစ်က် ကကိ ဆင်ပခင်းဉာဏမ်ရှိ မထသမသပ်ပပုလွယသ်ည။် ၂ င့ဲညာှထထောကထ်ေား ပခင်းမရှိ ရုိင်းပျကသ်ည။် insult

ပကစ်ကခ်က် ကကိ immodest

ပကစ်ကခ်တ် နဝိ ယတုမ်ာညစည်မ်းထသာ။ ၂ ရုိင်းပျထသာ။ ၃ သပ်ရပ်ပခင်းမရှိထသာ။ insult

ပကစ်ကခံ် ကကိ သတူစပ်ါး၏နှစသ်ကလုိ်လားပခင်းကိုပပုသည့်အတကွ ်ထကျးဇူးတင်ပခင်းခံရသည။် thank

 ပကထီ်ေး န တစထ်ယာကထီ်ေးတညး်။ single

ပကထီ်ေးကကးီ နဝိ strong man

ကကဝိိ insult

 ပကပ်ကပ်ျို နဝိ overripe

စဉ်

စဉ်

ပကထ်ကာစးီ
သတ် စဉ်

ပခံုး  လကထ်မာင်း အထပါ်စန်ွဖျားနှင့် လညပ်င်း၏ ကကားပဖစထ်သာ ကိုယအ်ဂမင်္ဂါအစတိအ်ပုိင်း။ “ဖဲထကာင်းပုဝါ၊ လကယ်ာကလျှင်၊ 
ပကက်န်ုးတင်ထက၊ ထထေရသ်ျှင်ရှိက”။ (မုိး) “တသယ်ွတခွံန်၊ မျကနှ်ာမှန်သည၊် မကျန်ဝန်းလံုး၊ ပပညပ်တက်န်ုး တည်း” (ရခုိင်
ကာ) စဉ်

ပကက်န်ုးချင်း
ယဉ်ှ (ဥပစာ) ထဘးတိုကည်စီာွပပုသည။် တန်းတ ူရညတ် ူအငပိုင်လုိကသ်ည။် စဉ်

စဉ်

ပက်
ကန်ုးထပါက် စဉ်

ပကက်န်ုး
ထပပာင်း စဉ်

ပကက်န်ု
ဝန်ထေမ်း စဉ်

စဉ်

ကထလးငယမ်ျားအလုိလုိထကကာကလ်န့်ပခင်း၊လန့်ဖျပ်ပခင်းထယာင်ယမ်းပခင်းပပုရာ၌အထမှာင့်ပထယာဂ တစစ်ုံတစခု်ပူးကပ်ယဉ်ှသည်
ဟယုဆူ၍ထုိေအန္တရာယမှ်ကင်းထပျာကထ်စရန်ရခုိင်တိ့ု၏ဓထလ့ထံုေးစပံဖင့်ကိုယထ်ပါ်၌တထံတးွဆွတဖ်ျန်းငပီးထ့ုိေထပါကကူ၊ ထ့ုိေထပါကကူဟ ု
သုံးကကမ်ိဆုိ၍ စတပိပုသည၏်အပဖစ။်     စဉ်

ယင်းသိ့ု သုံကကမ်ိဆုိ၍ စတပိပုသည။် “ထပါကကူ ပကက်ကူ လိပ်ပပာယသူား၊ အလုိဘရုား၊ စတိမှ်ာ ထေားလျက။် (ကင်းရလီား)   ထပါ
ကကူပကက်ကူ။ လိပ်ပပာယသူား အလုိဘရုား စတိမှ်ာထေားလျက ်(ကင်းရလီား) စဉ်

ကထလးငယမ်ျားအလုိလုိထကကာကလ်န့်ပခင်း၊လန့်ဖျပ်ပခင်းထယာင်ယမ်းပခင်းပပုရာ၌အထမှာင့်ပထယာဂ တစစ်ုံတစခု်ပူးကပ်ယဉ်ှသည်
ဟယုဆူ၍ထုိေအန္တရာယမှ်ကင်းထပျာကထ်စရန်ရခုိင်တိ့ု၏ဓထလ့ထံုေးစပံဖင့်ကိုယထ်ပါ်၌တထံတးွဆွတဖ်ျန်းငပီးထ့ုိေထပါကကူ၊ ထ့ုိေထပါကကူဟ ု
သုံးကကမ်ိဆုိ၍ စတပိပုသည၏်အပဖစ။်     “လမတပ်ါအသျှင်၊ ထတာင်းပန်းကျင်ထသာ်၊ ထုိေလျှင်မုဆုိး၊ ထဒွေးမယထ်နာ်ကို၊ အသာဖကပ်ျာ၊ 
ပကက်ကူ ယိုးလ့ုိ”(ထဒွေး) စဉ်

ငါးရာှရာ၌ လာဘထ်ခါ်သည့် အထနပဖင့် အစအီမံတစခု် ပပုလုပ်သည။် ထ့ုိေ- ပကက်ကူတစ ်ပယွိန့်  (ငါးရာှရာ၌ သာသုံးသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) အရယွပ်မာဏအားပဖင့်၊ ငယထ်သာ။ (ထလာင်းပကစ်ဝါထသျှ၊ ခွကပ်ကစ်ဝါထသျှ၊ ထတာင်းပကစ်ဝါထသျှ စသညပ်ဖင့် အရယွ်
ပမာဏငယသ်ည၌်သာ တင်စား၍သုံးသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

မထကာင်းမမွန်။ထပါ့ထပါ့တန်တန်။ပဖစက်တတဆ်န်း။“အလုပ်လုပ်ထက၊ ပကစ်ပီကစ်ပ် လုပ်လုိမရ၊ သပ်သပ်ရပ်ရပ်၊ ထကာင်းထကာင်း
မွန်မွန်၊ လုပ်ရထရမှတထ်ေား”။ (အရပ်) စဉ်

စဉ်

ဣထနန္ဒမရပဖစသ်ည။်မငငိမ်မသကရ်ှိသည။်“ထအသထူသျှ ထကာင်းထကာင်းပကစ်ကခ်ကထ်တ၊ အငငိမ်မနီ” (အရပ်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဖ့ံွငဖိုးသည့်ကိုယခ်န္ဓာထေကပုိ်မုိပပညဝ်ထသာ။“လူကလညး် အရပ်အထမာင်းထကာင်းထရနန့် ပကထီ်ေးကကးီရာ မလားထယ။ (အရပ်) စဉ်

ပကပ်ကစ်က်
စက်

ထထောကထ်ေားင့ဲညာှပခင်းမရှိရုိင်းပျထသာအားပဖင့်။၂ဆင်ပခင်စဉ်းစားဉာဏမ်ရှိ၊ မသပ်မရပ်ပပု လွယသ်ပဖင့်။ “ထမာင်သာပဖူ မျကစ်မိ
ကကည့်မျကနှ်ာမကကည့် ပကပ်ကစ်ကစ်က ်လုပ်ထတနန့်”။ (အရပ်) စဉ်

အမှည့်လွန်ထသာ (သစး်သးီ) ၂ အသကအ်ရယွ ်အလွန်အိုမင်းရမင်းရင့် ထရာ်ထသာ အဆင့်သိ့ုထရာကထ်သာ။ “သရကသ်းီကလညး် 
ပကပ်ကပ်ျို  စားဖ့ုိမရ။ အဖုိကကးီကလညး် ပကပ်ကပ်ျို  မထေနုိင်မလားနုိင်ဗျယ”် (အရပ်) စဉ်



.

ပကပ်ကလ်န်၁ ကကိ flop

ပကပ်ကလ်န်၂ ကကိ lose

ပကင်ပဲ နဝိ none

ပကယ်က် ကကိ မိမိကိုနိှမ့်ချ၍ ကျို းနံွစာွဆက ်ဆံသည။် condescendingly

 ပကယ်ကခံ် ကကိ တစစ်ုံတစခု် ထသာ အကျို းကိုထမျှာ်ကိုလျက၊် မိမိကိုယက်ို နိှမ့်ချ၍ ပပုမှုထပပာဆုိ ထနထုိေင်သည။် condescendingly

ပကပ်ကထ်သျှ နဝိ pot

ပကလ်ကလဲ်၁ ကကိ ပကလ်ကအ်ထနအထေားပဖစထ်အာင်လဲထလျာင်းသည။် supine

ပကလ်ကလဲ်၂ ကကိ flop

ကကိ flop

ပကလ်ကလ်န်၂ ကကိ flop

ပလကလွ်ယ် ကကိ နုိစ့ို ့ကထလးငယအ်ား ပကလ်ကအ်ထနအထေားပဖင့် ထပွ ခ့ျသီည။် none

ပကလ်ကထ်သျှ န baby

ပကလ်န်၁ နဝိ none

ပကလ်န်၂ န ဥချို ကား၍ထနာကသ်ိုလ့န်ထနထသာကကျွေ၊ဲနွားစသည။် herd

ပကလ်န်ထသျှ န baby

ပကလွ်ယထ်သျှ န baby

ပင်

ပင်၁ နဝိ မူရင်း အထပခခံပဖစထ်သာ။ အရင်းခံပဖစထ်သာ။ fundamental

ပင်၂ ကကဝိိ မူရင်းအားပဖင့်။ အထပခခံအားပဖင့်။ fundamental

ပင်၃ ကကိ exhaust

ပင်၄ န သလိပ်ဆုိပိ့တ၍်အသကရ်ှုကျပ်ထသာထရာဂါ။ phlegm

ပင်ကာ န ၁ပါးနပ်ကကျွေမ်းကျင်စာွ လှည့်ပတတ်တသ်။ူနံှစ့ပ်လညဝ်ယသ်။ူ urbanely

ပင်ကာလုပ် ကကိ  သတူစပ်ါးအားမဟတုမ်မှန်ယုံကကညထ်အာင်လိမ်လည၍်အပမတထု်ေတသ်ည။် cash in

ပင်ကိုယ် န မူရင်း။ မူရင်းအထပခ။ original

ပင်ကိုယဉ်ာဏ် န ထမွးရာပါဉာဏ။် ပါရင်းစွဲအသ။ိ headpiece

ပင်ကိုယသ်တ္တ ိ ပါရင်းစွဲ အစမ်ွးအား။ power

ပင်ထကျာ် န ယကက်န်းရကရ်ာတင်ွထဖာကခ်ျညက်တိုင်ချညက်ိုအထေကတ်စပ်င်ထအာကတ်စပ်င်ထေား၍ရကန်ညး်။ none

ပင်ထကျာ်ရက် ကကိ ယင်းသိုထ့ေား ၍ရကသ်ည။် none

ပင်ကျပ်ခွက် ကကိ သစပ်င်များအကကားရှိ မလုိအပ်ထသာပင်ထသးပင်ငယမ်ျားကိုခုတထွ်ေင်ရင်ှးလင်းသည။် weed

ပင်ကကီ ကကိ အပင်ထပါ်မှ မှည့်၍ အလုိလုိထကကကျလာထသာ သစသ်းီ။ none

ထနာကသ်ိ့ုထကျာခင်းလျကလဲ်ကျသည။်၂(ဥပစာ) ထဆာကတ်ညရ်ာမရပဖစသ်ည။် စဉ်

ယဉ်ှငပိုင်မှုတင်ွထအာင်ပမင်မှုမရပဲရှိသည။်“ထမာင်သာစကားတတထ်တလ့ုိ ထကျာ်ကကားနီထရ၊ ငါတစခွ်န်းနှကလုိ်ကစ်ာွနန့် ပကပ်က်
လန်ထရ၊ ထနာကထ်ေပ်မဟဝန့်နုိင်ဗျာယ။်” (အရပ်) စဉ်

ငပဲထသာပါးစပ်ရှိထသာ။ (မိန်းမ) “မမက ပစပကင်ပဲ ကကးီနန့်ရာ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထစာကတ်မ်ိ၍ အပပန့်ကျဉ်းထသာ၊ ပကထ်သာ။ (အိုး) စဉ်

စဉ်

ထနာကသ်ိ့ုထကျာခင်းလျကလဲ်ကျသည။်၂(ဥပစာ) ထဆာကတ်ညရ်ာမရပဖစသ်ည။် စဉ်

ပကလ်ကလ်န်
၁ ထနာကသ်ိ့ုထကျာခင်းလျကလဲ်ကျသည။်၂(ဥပစာ) ထဆာကတ်ညရ်ာမရပဖစသ်ည။် စဉ်

ထနာကသ်ိ့ုထကျာခင်းလျကလဲ်ကျသည။်၂(ဥပစာ) ထဆာကတ်ညရ်ာမရပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

လူ. ထမွးဖွားစဦးအရယွ၊်ငယဦ်းစအရယွ၊်န့ုိစိ့ုကထလးငယ။်ထမွးကင်းစကထလးငယ။် စဉ်

နှုတခ်မ်းကကးီ၍ အထေကသ်ိ့ုလန်တတထ်နထသာ (ကျား,မ) “နှုတခ်မ်း ပကလ်န်၊ ကန်ထတာ်ကကးီနန့်၊ ယင်းပုိင်မိန့် မ၊ တိ့ုမလုိ” 
(ထယခှျပ်) စဉ်

စဉ်

လူ , ထမွးဖွားစဦးအရယွ၊်ငယဦ်းစအရယွ၊်န့ုိစိ့ုကထလးငယ။်ထမွးကင်းစကထလးငယ။် စဉ်

လူ , ထမွးဖွားစဦးအရယွ၊်ငယဦ်းစအရယွ၊်န့ုိစိ့ုကထလးငယ။်ထမွးကင်းစကထလးငယ။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

ကိုယစ်တိနွ်မ်းနယသ်ည။် ပင်ပန်းသည။် “အလုပ်မညထီကပင် ထရ။ အစားမညထီကအင်ထရ။” (ပံု) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

န) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ပင်ချင်း န single

ပင်ချင်းပခည် န နှစပ်င်ထပါင်းထေားသညမ်ဟတု၊်တစပ်င်တညး်ထသချညမ်ျှင်။ silk

ပင်ချင်း ဒေထယာ န အတိုင်းအထဖာကခ်ျည ်တစပ်င်စပီဖင့် ရကလု်ပ်ထေားထသာ လံုချည။် sarong

ပင်စင်း နဝိ ဘင်ဇင်းအရပ်အထမာင်းရညှသ်ယွထ်သာ။ tall

 ပင်စင်းရညှ် နဝိ tallest

ပင်ထစာက် န tall

 ပင်တကဗ်လိ န သစပ်င်တကနုိ်င်ထသာ ကဏန်းထကာင် တစမ်ျို း။ type of crab

ပင်တိုင်၁ ကကဝိိ အငမဲတထစ။ အစဉ်အငမဲ။ ever

ပင်တိုင်၂ န single

ပင်တိုင်၃ ကကိ garlic

ပင်တိုင်မ န ၁ ဇာတပဲွ်စသညတ်င်ွ ထရးှဦး စာွ ကပပထသာ အပျို ထတာ်၏ ကကကွက်ဟန်။ dance

န ဇာတပဲွ်များတင်ွ ပဲွဦး ထွေက ်ကပပရထသာ မိန်းမ။ actress

ပင်တို န ကိုယလံု်းတတုခုိ်င် ကျစလ်ျစ၍် အရပ်ပုပျပ်ထသာ သ။ူ dwarfish man

ပင်တိုထသျှ နဝိ အရပ်အထမာင်း နိမ့်ထသာ။ dwarfish

ပင်ထီေး၁ န binder

ပင်ထီေး၂ န အငမဲတထစ။ အစဉ်အငမဲ။ ။ ၂တစဦ်းတညး် တစထ်ယာကတ်ညး် ပဖစသ်။ူ ever

ကကိ inactive

ပင်ထေကသ်ျှူ နဝိ inactive

ပင်ဒိေန် န hermit crab

 ပင်နာ န သလိပ်ဆုိပိ့တ၍် အသကရ်ှုကျပ်ထသာထရာဂါ။ phlegm

ပင်နီ န နဂုိအနီထရာင်ရှိထသာ ပုိးချညနှ်င့် ရကလု်ပ် ထသာ လံုချ။ီ sarong

ပင်နွယလိ်ထမ္မာ် န orange

ပင်ပင်ပန်းပန်း နဝိ အလွန်ပင်ပန်းညှို းငယထ်သာ။ ကိုယစ်တိနှ်စပ်ါး နွမ်းနယထ်သာ။ overwrought

ပင်ပပတ ် ကကဝိိ all

ပင်ပပန် န အတန်အသင့်ပမင့်ထသာ အပင်မျို း။ none

 ပင်ပပပ် န အတန်အသင့်ပမင့်ထသာ အပင်မျို း။ none

ပင်ပဖတဒ်ေထယာ န sarong

ပင်ဖွား န seed

ပင်မှည့်လိထမ္မာ် န orange

၁ (သးီပခား) တစပ်င်တညး်။ ၂(ဥပစာ) တစထ်ယာကထီ်ေးတညး်။ ၃ချညမ်ျှင်တစပ်င် ချင်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဘင်ဇင်းရညှ်,  ဘင်ဇင်းအရပ်အထမာင်းရညှသ်ယွထ်သာ။ စဉ်

၁အရပ်အထမာင်းရညှသ်ယွထ်သာသ။ူ၂ပင်စညပ်မင့်မားထသာ သစပ်င်အမျို းအစား။ “ပင်တို ပင်ထစာက၊် ထတာင်ခထမာကတ်င်ွ 
ထပါကထ်ရာကသ်ယွတ်န်း၊ ရှုခမန်း တညး်”(လွမ်း) စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁တစထ်ယာကထီ်ေးတညး်။တစခု်ထီေးတညး်။၂ (ဥပစာ) ညအီစက်ို ထမာင်နှမ မရှိပဲ တစဦ်းတညး် ထမွးဖွားထသာ သားသမီး။ စဉ်

ပင်ဒုိေင် (ကကကသ်န်ွ) အခမာမပါထသာ ကကကသ်န်ွပဖူ။ စဉ်

စဉ်

ပင်တိုင်မင်း 
သမီး စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခကလ်ကထ်ဝပဖာ၍ အလွန်ကကးီမားထသာ သစပ်င်။ “ (ပင်ထိေငပိုင် ထညာင်၊ ပမစတ်စထ်ထောင်နှင့်”။ (ဆဒေ္ဒန်) စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ပင်ထေက်
ထပခာက်

 ၁လန်းဆန်းပခင်း၊ ရမင်ပျပခင်း ကင်းသည။် ၂ အအပ်ိအထနမထတာ်၍လညး်ထကာင်း၊ ထကကာင့်ကကစိုးရမ်ိ ပူထဆွးထသာက ပဖစပ်ခင်း 
ထကကာင့်လညး်ထကာင်း၊ စတိမ်ချမ်းမသာထသာ အခါ၌လညး်ထကာင်း၊ ရုပ်များညှို းနွမ်း ပိန်ထပခာကသ်ည။် နှမပင်တိုင်၊ သထံယာဇဉ်
ကို၊ ခဲွနုိင်အခက၊် အသညး်ထကကဗျာ၊ မျကရ်ညစ်ကနှ်င့်၊ ပင်ထေကခ်န်းထပခာက၊် ငါးမင်း ထကျာ်ကို၊ စာနာထထောကလ့ုိ်၊ လန့်ထကကာကက်က
ပါ” (လွမ်း) စဉ်

အသားအထရ ကကုလီှံ၍ အင်အားနညး်ပါလျက ်တကက်ကလှုပ်ရာှးပခင်းကို မပပုနုိင်ထသာ။ “ငခီကလညး် တက ်ပင်ထေကလ်ညး် သျှူ 
အမူမထကာင်း၊ ကကုဆုိံးထတာင်းနှင့်” (ပဉ္ဘတု်) စဉ်

ပင်လယက်မ်းစပ်ရှိ ခရုခံွများတင်ွ ခုိဝင်ကကးီပွား သာွးလာထနတတထ်သာ ကဏန်းထကာင်ငယ ်တစမ်ျို း။ “ပင်လယပ်င်စပ်ွ၊ ရခုိင်ရာွ
မှာ လီသပ်ွသပ်ွနန့်” (ထတး)။ မရတွမ်သခီင် (ခရမုသီခင်)။ ပင်လယပ်င်စပ်ွဝင်” (ပံု) စဉ်

စဉ်

စဉ်

လံုးဝုိင်း၍ အတင်ွး၌ အန့ံထကာင်းမွန်ထသာ အသးီများသးီသည့် စင်တင်နွယပ်င်တစမ်ျို း။ (အထဖျာ်ရညထ်ဖျာ်၍သုံးသည။်) စဉ်

စဉ်

၁ တစပ်င်လံုး အပျံ့အန့ံှ။ တစပ်င်လံုး အကန်ုအစင်။ ၂ ခန္ဓာကိုယတ်စခု်လံုး။ တစက်ိုယလံု်း။ “ ခန္ဓာပင်ပပတ၊် ကျုတဖွ်တဖွ်တ်
နန်း။” (ထဒွေး) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပန်းကကွထ်ဖာ်၍ ရကထ်ေားထသာ လံုချတီစမ်ျို း၏ အမည။် “တန်ဆာစုံထကာ၊ ခံုဘနိပ်နှင့်၊ ပင်ပဖတဒ်ေထယာ၊ စသညမ်ျားကို”။ 
(ပဋါ)  စဉ်

ကလုားပင်စန်ိးပင်၏ အထစ။့ ထရစမ်ိလျှင် အထစအ့ထပမှးများ ကကထဖာင်းလာသပဖင့် အထဖျာ်ရညတ်င်ွ ထေည့်၍ သုံးသည။်) စဉ်

လံုးဝုိင်း၍ အတင်ွး၌ အန့ံထကာင်းမွန်ထသာ အသးီများသးီသည့် စင်တင်နွယပ်င်တစမ်ျို း။ (အထဖျာ်ရညထ်ဖျာ်၍သုံးသည။်) စဉ်



.

 ပင်ရညှ် န အရပ် အထမာင်း ရညှထ်သာသ။ူ tall man

 ပင်ရညှဒ်ေထယာ န sarong

ပင်ထလ သမ် none

ပင်ထလ သမ် none

ပင်လယ် ကကိ ကကးီကျယပ်ပန် ့ထပပာထသာ ဆားငန်ပပင်။ widespread sea

 န professional

ပင်လယဇီ်းပင် န လမုမျို းအဝင် ဒီေထချာင်းသစ ်ပင်ကကးီတစမ်ျို း။ mangrove

ပင်လယဆူ်  ကကိ fizzle

န ပင်လယထ်ရထအာကထ်ပခရှိ အပပင်။ sea’s ground floor

န ရညှထ်သာ နှုတသ်းီပဖူကကွထ်သာ အထတာင်ပံနှင့် ထကျာကက်န်ုးတိုရ့ှိ၍ ထရစပ် ကမ်းနားတင်ွ ကျကစ်ားထသာ ငှကက်ကးီ။ gannet

ပင်လယပ်င်စပ်ွ န hermit crab

ပင်လယပဲွ် န festival

ပင်လယရ်ခူီ န jellyfish

ပင်လယအ်ူ ကကိ fizzle

ပင်သ၁ီ န မခုတမ်ထေစပ်ပ အလုိလုိထသထသာ သစပ်င်မျို း။ none

 ပင်သ၂ီ ကကိ ever

ပင်ဟိုက် ကကိ languish

ပင့်၁ ကကိ blandish

ပင့်၂ ကကိ ကကချလီာရန် ပန်ဦကကားထလျှာကသ်ည။် implore

ပင့်က ူ ကကိ support

ပင့်သကသ်ျှူ န အသကရ်ှုရာတင်ွဝထအာင်မရှုရှိုကနုိ်င်ပဲ၀င်ရံုထွေကရံု်မျှသာ ရှုရှိုကနုိ်င်ထသာဝင်ထလ ထွေကထ်လ။ breathe

 ပင့်သျှူ န breathe

ပင်း ကကိ တစဘ်ကဘ်ကသ်ို ့လုိကထ်လျာ ပူးထပါင်းသည။် cooperate

ပင်းကန် န timber

ပင်းကန်ပျဉ် န ထလှ၀မ်းအတင်ွးထလှာ်ခတသ်တူိုထုိ့ေင်ရန်နံရတံစဘ်ကတ်စခ်ျကက်ို ကန်ထ့ထောကထ်ေားထသာ ထလှကန်ပ့ျဉ်ချပ်။ timber

ပင်းကျီ န နစန်ာဆံုးရှံုးမှုအတကွအ်စာထပးရထသာထငွသိုမ့ဟတုပ်စည္း်။ compensation

ပင်းကျးီကျ၁ န နစန်ာဆံုးရှံုးမှုအတကွအ်စာထပးရထသာထငွသိုမ့ဟတုပ်စည္း်။ compensation

ပင်းကျးီကျ၂ န compensation

ပင်းခူ န မိမိအမျှင်ပဖင့်အမ်ိဖဲွ ၍့ ထနထုိေင်တတထ်သာ ပုိးကာင်စား သတ္တ ဝါ။ spider

ပင်းခူက န spider

စဉ်

ထရးှရခုိင် ထယာကျ်ားသုံးခါး ဝတထ်ေည။် “ထဗါင်းစလွယထ်လ၊ ပင်ရညှဝ်တပ်ျာ၊ ဝတလံု်းကကးီနှင့်” (ထဒွေး) စဉ်

မပဖစပ်ျကထ်သးသည ်ကို ပဖစပ်ျကဘ်သိကဲ့သိ့ု မှတယ်၍ူ ယင်းသိ့ု ပဖစပ်ျကမ်ှုနှင့် ဆန့်ကျင်ထသာ အပခားကကယိာကို သုံးလုိရာ၌ 
ဆကစ်ပ်ထသာ စကားလံုး။ “ခန္ဓာရုပ်ကို၊ ဖျကဖ်ျကက်င်ကင်၊ ငါ့ကိုပင်ထလ၊ သင်သင်ဖျကဖ်ျက၊် မပမင်ချင်ထက၊ သင်မင်းပျကမှ်ာ၊ 
ချကခ်ျကပ်ပုတပ်ပုတ”်။ (ပန်း) စဉ်

ထရှ့ကကယိာကို ပမစပ်င်ဆန့်ကျင် ထသာ၊ ထနာကက်ကယိာကို ထဖာ်ပပလုိရာ၌ ဆကစ်ပ်သည့်စကားလံုး။ “ကျူးလွန်သညပ်ဖစ၊် ထမွးဖခင်
မှာ၊ ကကင်မချစပဲ်၊ နှင်ပစတ်ုံးစဉ်၊ စဉ်းငယပ်င်ထလ၊ ဖခင်ဆုိးမှာ၊ မတိုးတန့်ွပဲ”။ (ဓမ္မသာ) စဉ်

စဉ်

ပင်လယက်မ်း
ခပ် (ဥပစာ) (ပဋိကတစ်ာထပ၌) တစဖ်ကက်မ်းခပ် ကကျွေမ်းကျင်တတထ်ပမာကသ်။ူ ပင်လယဇီ်းပင် စဉ်

စဉ်

၁  အထဝးပင်လယပ်ပင်မှ လှိုင်းထလတိ့ု၏ လှုပ်ရာှးထေကကသ ံပပင်းထေန်းစာွ ပမညလ်ာသည။် ၂  (န-ယင်းသ့ုိ ပပင်းထေန်စာွပမညထ်သာ 
အသ။ံ) စဉ်

 ပင်လယန်င်း
ပပင် စဉ်

ပင်လယနွ်ား
ငှက် စဉ်

ပင်လယက်မ်းစပ်ရှိ ခရုခံွများတင်ွ ခုိဝင်ကကးီပွား သာွးလာထနတတထ်သာ ကဏန်းထကာင်ငယ ်တစမ်ျို း။ “ပင်လယပ်င်စပ်ွ၊ ရခုိင်ရာွ
မှာ လီသပ်ွသပ်ွနန့်” (ထတး)။ မရတွမ်သခီင် (ခရမုသီခင်)။ ပင်လယပ်င်စပ်ွဝင်” (ပံု) စဉ်

တန်ထဆာင်မုန်း လရာသ၌ီ ပင်လယက်မ်းစပ် သထဲသာင်ပပင်၌ သပံုဲထစတ ီတညပ်ခင်း လုိ၍င်းစးီပခင်းစသည့် ရခုိင်တိ့ု၏ ဓထလ့ထံုေးစံ
တစမ်ျို း။ “ထသာင်းထသာင်းသသဲ၊ဲ ပင်လယပဲွ် ဟ၊ု ကျူးငပီးကသ ီထထွေထထွေနီမျှ ထလာကဘီာသာ၊ ထပျာ်ပမူးရာှလိမ့်”။ (ထကျးထစ) စဉ်

ပင်လယထဲ်ေတင်ွ ကျကစ်ားသည့်၊ စမ်ိး၊ ညို ၊ ပပာထရာင်အမျို းမျို းရှိ၍ ကျခိကျွေထဲသာ ပင်လယသ်တ္တဝါတစမ်ျို း။ ပင်လယရ်ပီမှုပ် ပင်ထလ
ရပီမှုတ ် ၁ ထရပူထဖာင်းငယစ် ု၂ ထရပပင်ထပါ်ယ၌ံ ထလခုိသပဖင့် ပူးထဖာင်းငယမ်ျားကအဖစ ်ထမျာပါးထနသည့် ပူထဖာင်းငယအ်စ။ု   စဉ်

၁ အထဝးပင်လယပ်ပင်မှ လှိုင်းထလတိ့ု၏ လှုပ်ရာှးထေကကသ ံပပင်းထေန်းစာွ ပမညလ်ာသည။် ၂ (န-ယင်းသ့ုိ ပပင်းထေန်စာွပမညထ်သာ 
အသ။ံ) စဉ်

စဉ်

အစဉ်အငမဲ။ အစဉ်မပပတ။် ပင်ဟိုက ်အငမဲတထစ။ “အကကျွေန်ယာယမီထဟာကပ်ါ အငမဲတမ်း ပင်သပီါရာ”။(အရပ်)     စဉ်

အက္ခရာစဉ်

၁ ကိုယစ်တိလ်ှုပ်ရာှးအားထုေတမ်ှုထကကာင့် နွမ်းနယပ်ခင်းပဖစသ်ည။် ၂အားထပျာ့န့ဲွလျသည။် “တန်ွနာ၊ ထထောင့်သန်း၊ ပင်ဟိုကပ်န်း
လညး် ပန်းမှန် မသ”ိ (ပဉ္ဘတု်) စဉ်

ထအာကမှ် အထပါ်သိ့ုပမှင့်တင်သည။် ၂ တစဦ်းတစထ်ယာက၏်ဂုဏက်ိုက၍ဲ ချးီပင့် ထပပာဆုိသည။် ၃လျင်ပမန်ထသာ အားအဟန်ု များ
လာထအာင် ကထူထောကပ်ပုသည။် “မီးထလာင်ရာ လီမင့်ဆုိထရပုိင်”။ (ပံု) စဉ်

စဉ်

ထထောကပ့ံ်သည။်မ,စသည။်ထဆာင်ရကွထ်ပးသည။် စဉ်

စဉ်

အသကရ်ှုရာတါင်ဝထအာင်မရှုရှိုကနုိ်င်ပဲ၀င်ရံုထွေကရံု်မျှသာ ရှုရှိုကနုိ်င်ထသာဝင်ထလ ထွေကထ်လ။“ထကကာကစ်ချင် ဖွယ၊် ရင်၀အ၍ဲ၊ 
တထထွေသိ့ုပင်။ ရင်ှထသာအသက၊်ပင့်သျှူ လျကနှ်င့်၊ ကိုယလ်ကလ်ညး်ဝါ၊ ရင်ကဆာ၍ (ပဉ္ ဘတု်)။ စဉ်

စဉ်

ထလှ၀မ်းတင်ွ နံရတံစခ်ျကက်ို ထထောကက်န်ထေားထသာ ပျဉ်အကန့်။ “ကိုးဆစက်ိုးလံ၊ ကိုးပင်းကန်။ ကျင်သန် တကင်ပီး။ စညး်ကို
တးီ”။(စနန္ဒားအဖ့ဲွ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပစည္း်ပျကစ်းီဆံုးရှံုး နစန်ာမှုထကကာင့် တန်ဖုိးထငွထသာ် လညး်ထကာင်း။ ပစည္း်အစားထသာ်လညး်ထကာင်း ထပးရ
သည။် “ါးတစစ်င်း ငှါးခီရာမှာ၊ အထချာင်း ကျို းလား ခလ့ုိပင်ကျကီျထရ”။ (အရပ်) စဉ်

စဉ်

ရခုိင်တိ့ုထရးှရုိးရာမပျက ်ကပပထသာ ပင်းခူကတစမ်ျို း။ ရခုိင်တိ့ု၏ နန်းတင်ွးသဘင်ကဇာတတ်စမ်ျို း။ (ဘယကမု္မဏဇီာတတ်င်ွ
ပါလာထသာ ပင်းခူကျား ကခန်းကိုအစွဲပပု၍ ပင်းခူကဟထုခါ်ပခင်းပဖစသ်ည်) စဉ်



.

ပင်းခူကျား န spider

ပင်းခူပခည၁် န cobweb

 ပင်းခူးပခည် ကကိ ၁ရစသ်န်းဖံုးကယွသ်ည။်ကပ်ငငိရစဆုိ်င်းသည။်၂ရှုပ်ထထွေးသည။်     confuse

ပင်းခူးပခင်း န system

ပင်းခူဇာတ် န ရခုိင်တို၏့ထရးှရုိးရာနန်းတင်ွးတင်ွခင်းကျင်းပပသရန်ထရးသားထသာပင်းခူးဇာတ ်ဝတ္ု။      novel

န play

ပင်းခူ ဝတ္ု န novel

 ပင်းတန်း န ထလှာ်ခတရ်ထသာတကရုိ်းရညှက်ကးီ။    paddle

ပင်းတန်းကင်ွး န ခတတ်ိုင်တင်ွခတတ်တက်ိုသင်ွးလျှို ရာအထိေန်းကကို းကင်ွး။ none

 ပင်းတန်းခတ် ကကိ ထရပပင်ကိုခတတ်တပ်ဖင့်ယကခ်တသ်ည။် ထလှာ်သည။်     paddle

ပင်းတန်းခံု န ၁ ခတတ်ိုင်တပ်ဆင်ရန် အထပခခံဖိနပ်၊ ၂ခတတ်က ်တပ်ဆင်ရထသာ တိုင်ငုတ။်    peg

ပင်းတန်ွး န long oar

 ပင်းတန်ွးကင်ွ န ခတတ်ိုင်တင်ွခတတ်တက်ိုသင်ွးလျှို ရာအထိေန်းကကို းကင်ွး။ none

ပင်းတန်ွးခတ် ကကိ ထရပပင်ကိုခတတ်တပ်ဖင့်ယကခ်တသ်ည။် ထလှာ်သည။်     paddle

  ပင်းတန်ွးခံု န ၁ ခတတ်ိုင်တပ်ဆင်ရန် အထပခခံဖိနပ်၊ ၂ခတတ်က ်တပ်ဆင်ရထသာ တိုင်ငုတ။်    peg

ပင်းတန်ွးခံုတိုင် န ခတတ်က ်တပ်ဆင်ရထသာ တိုင်ငုတ။်    peg

န ထလှာ်ခတရ်ထသာတကရုိ်းရညှက်ကးီ။    paddle

ကကိ verbosity

န ခတတ်က ်တပ်ဆင်ရထသာ တိုင်ငုတ။်    peg

ပင်းသကူ န အသျှင်မရှိ စန်ွပ့စထ်ေားထသာပစည္း်၊ သကမင်္ဂန်းပရကိ္ခရာ စသည။် none

ပစ်

ပစ် ကကိ shoot

ပစခ်တ် ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာကိုတစစ်ုံတစရ်ာပဖင့်ထိေမှန်ထအာင်ချန်ိရယွ၍်အရှိန်အဟန်ုနှင့်လမတသ်ည။်     shoot

ကကဝိိ ရုိထသထလးစားတန်ဖုိးမထေားပဲ။ထိေန်းသမ်ိးကကည့်ရှုပခင်းမရှိပဲ။     unappreciated

ပစစ်ပ်ုပကစ်က် ကကဝိိ နိှမ့်ချပယရ်ာှးလျက။်အဆင့်အတန်းယတုည်ံ့ထသးငယစ်ာွပဖင့်။  disparagement

ကကဝိိ မထီေထလးစားပပုထသာအားပဖင့်။ နိှမ့်ချအထေင်အပမင် ထသးလျက။်    disparagement

 ပစထ်ေား ကကိ အထလးမမူ ဂရုမပပုပဲထေားသည။်    neglect

ပစတ်ိုင်းကျ၁ ကကဝိိ အထနအထေား မှန်ကန်စာွ။ ထနသားတကျ။     right

ပစတ်ိုင်းကျ၂ ကကဝိိ passively

ပစပ်စန်စန်စ၁် ကကဝိိ unselfconsciously

အဝါနှင့်အနကက်ကွပ်ါထသာပင့်ခူကကးီတစမ်ျို း။“ဖကိုမူကား၊ဖယကမု္မာ၊ ကကးီစာွထပပာင်းအား၊ ပင်းခူကျားကို၊ လမားလမားခွကက်ာ၊ 
ခွကက်ာထသာ်လညး်၊ ဟန်စထီလ --ဟန်စာွထလး” (ထလှထတာ်သံ) စဉ်

၁ပင်းခူ၏ ကိုယမှ်ထွေကထ်သာထစး ကပ်ထသာ အမျှင်ထစး။ “ပင်းခူး ပခည ်လျှင်၊ ရစထ်ခွ ပတက်ာ၊လွန်ထထွေးကကကထ်က၊ ထပမှးယကှပ်ဖာ
သိ့ု”။ (ပဋာ)၂အ၀တအ်ထေညရ်ကလု်ပ်သည့်အခါအထေည ်အထေညသ်ား၌ ချညစ်များ ဖွာထွေကန်သည့် ချညမ်ျှငစု်။    စဉ်

စဉ်

ပင်းခူ သဘင်(ဘယကမု္မဇာတ်) ကပပရာ၌ သဆုိီရထသာ သးီပခင်းနှင့် တးီမှုတပံု် စနစန်ညး်နာ အပခင်းအရာ။     စဉ်

စဉ်

ပင်းခူဇာတ်
သဘင်

ရခုိင်တိ့ု၏ထရးှကျထသာရုိးရာပပဇာတသ်ဘင်။ရခုိင်နန်းတင်ွးအကသဘင်။ (ဤကဇာတ၌်လူထပါင်း ၄ဝထကျာ်ထိေ ပါဝင် ထကကာင်း သိ
ရသည။် ဤကဇာတ၊် ပပဇာတမ်ျားသည ်စနန္ဒါးမင်းဆက ်(ထဝသာလီထခတ်) လကထ်ေကက်ပင် ထပါ်ထပါကလ်ာငပီးပဖစသ်ည။် ယခု
ထိေ အစဉ်ကပပလာရပခင်းပဖစသ်ညဟ် ုသမုိင်းအရသရိသည။်     စဉ်

ဘယကမု္မာမင်းသားနှင့်ပင်းခူကျားကိုအထပခခံထေား၍ပဖစပ်ျကပ်ခင်းရာတိ့ုကို စတိဝ်င်စား ဖွယ ်ဖ့ဲွန့ဲွထရးပခယထ်ေားထသာ 
အထကကာင်းအရာစ။ု    စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထလှာ်ခတရ်ထသာတကရုိ်းရညှက်ကးီ။    “သထဘမင်္ဂာလညး်သုံးပင်တိုင်၊ပင်းတန်ွးမဆင်၊တကမ်ငင်ပဲ၊ ရကွလ်ျှင်ပဖန့်ကာချညး်နှင့်”။ 
(ထဒေးဝန်း)   စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

 ပင်းတန်ွး
တက် စဉ်

ပင်းတန်ွးရှိုး
ရညှင်င် (ဥပစာ)စကားထကကာရညှသ်ည။်လုိအပ်သညထ်ေကပုိ်၍ ရညှလ်ျားစာွ ထပပာဆုိသည။်    စဉ်

 ပင်းတန်း
ခံုတိုင် စဉ်

စဉ်

၁ထဝးမှလှမ်း၍ထိေပ်ပပင်ပဖင့်တအားထိေတိုကသ်ည။်“ထမာင်လှရ့ုိကကျွေကဲိုထမာင်ပဖူရ့ုိကကျွေ ဲကသုံးချန်ိးဆင့်လ့ုိပစထ်တ”။ ၂အမ်ိတင်ွးမှ အမ်ိ
ပပင်သိ့ုစန့်ွလမတသ်ည။် ဖယရ်ာှးသည။်     စဉ်

စဉ်

ပစစ်ကလ်က်
ခက် စဉ်

စဉ်

ပစတ်ိုင်း
စတုခ်ျာ စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ထုိေင်) မတန်ုမလှုပ်။ ငငိမ်ဆိတလ်ျက။် (ထနသည်)။ “နီရာမရမိ ယင်းလိုကတုိ်င်း ပစ်တိုင်းကျ ထေိုင်နီထရ” (အရပ်)     စဉ်

၁တညတ်ညတ်ံ့တံ့။သင့်ထတာ်ထလျာကပ်တစ်ာွ။ထကာင်းမွန်စာွ။“ထမာင်ပဖူ ပစပ်စန်စန်စလု်ပ်ကိုင်စားထသာကတ်တထ်တလူပါရာ” 
(အရပ်)    စဉ်



.

ပစပ်စန်စန်စ၂် နဝိ decorum

ပစပ်စရ်စရ်စ် န ၁လူမှုအဆင့်အတန်းထပပာင်းလဲတိုးတကလ်ာထစထသာတတသ်လိိမ္မာမှု။၂ သမ်ိထမွ  ့ထပပပပစထ်သာ အပပုအမူ။    decorum

ပစမ်နုိင်ခါမကျ ကကဝိိ none

ကကဝိိ none

ပစမ်ရခါမကျ ကကဝိိ none

ပစလုိ်ကရ် ကကိ  အသုံးမဝင်၊ တန်ဖုိးမ့ဲသည့် အထပခသိုထ့ရာကသ်ည။် ၂ စန်ွလ့မတဆံု်းပါးရသည။်    recant

ပစသ်ားကျ ကကိ  အထတာ်ကထလး အထနကကာသာွး၍ ထနတတ ်ထုိေင် တတရ်ှိသည။်    livable

ပစသ်ားမဟိ ကကိ စကားကို စတိပ်ါဝင်စား စာွထပပာဆုိသည။် စကားကို လကစ်မသတနုိ်င်ပဲပဖစသ်ည။်  converse

ပစသ်ားမဟိ န auspicious

ပစည္း် န ထရမ၊ ထငွ၊ ဥစါ္ရတနာ စသည။်     property

ပစည္း်ပစယ္ န အမျို းအစားကွဲပပားထသာအရာဝတ္ုများစသည။်     things

ပစည္း်ဟိ ကကိ ကကယဝ်ချမ်းသာသည။်ထရမ၊ထငွ၊ဥစါ္ရတနာ၊လယယ်ာကကျွေနွဲား စသညနှ်င့်ပပည့်စုံသည။်     rich

ပစင်္ န courtyard

ပုိက်

ပုိက၁် ကကိ hug

ပုိက၂် န fishnet

 ပုိကက်လာ န papaya

ပုိကခ်ျ ကကိ enmesh

 ပုိကတ်ိုင်းကျ ကကဝိိ right

ပုိကတ်ိုင်းကျ ကကဝိိ right

န သားငါးစသည ်ကိုကာဆီးရံုမျှ တန်းချညထ်ေားသည့် ပုိကတ်စမ်ျို း။     fishnet

န none

ပုိကပု်စန်ွ န shrimp

ပုိကရ်တိန်ာ န ကမ်းစပ်နှင့်မနီးမထဝးတင်ွထလှကိုအပပင်းခတက်ာပုိကက်ိုချငပီးချကခ်ျင်းပုိက ်ကိုကမ်းစပ်သိုဆဲွ့တင်ငပီး ငါးရာှထသာပုိကတ်စမ်ျို း။    fishnet

ပုိကတ်န်း ကကိ ငါးဖမ်းရန်ထရထအာကသ်ိုပုိ့ကက်ိုချထေားသည။်     enmesh

ပုိကန်ာယာ န headman

 ပုိကပ်ဖူထသျှ န ပမစတ်ါင်ထရထပါ်ငါးသိုမ့ဟတုထ်ရစပ်နားတင်ွထနထသာရခုိင်အထခါ်ငါးနံသ့ာ၊ မွန်အထခါ်က ဘလူီးကိုရာှထသာ ပုိကတ်စမ်ျို း။     fishnet

ပုိကသ်ား န ပုိကက်န်ွပဖင့်အလုပ်လုပ်ထသာထရလုပ်သား။     fisherman

ပုိကသ်ည် န ငါးဖမ်း၍ အသကထ်မွးသ။ူထရလုပ်သား။    fisherman

 ပုိကသ်ညမ် န spider

၁ သမ်ိထမ့ွနူးညံ့၊ ညင်သာထပပပပစ ်သည့် အမူအရာရှိထသာ။ ရုိင်းပျပခင်းမရှိထသာ။ ၂ တထွီေင်ထဆာင်ရကွလု်ပ်ကိုင်တတ၍် တိုးတကသ်
ည့် အသဉိာဏရ်ှိထသာ     စဉ်

စဉ်

မစန့်ွရကရ်က၊်မပစရ်ကရ်က၊်သိ့ုထလာသိ့ုထလာ(ပဖစထ်နရသည်) “တစဆ်င့်ကကားကာ၊ ထလျှာကထ်လပါထက၊ ထေိုခါကာလ၊ ပစ်မသာ
ထက၊ ခါမကျလ့ုိ၊ ထပပာပပသညမှ်ာ”။ (ဝိဇယ)။     စဉ်

ပစမ်သာခါမ
ကျ

မစန့်ွရကရ်က၊်မပစရ်ကရ်က၊်သိ့ုထလာသိ့ုထလာ(ပဖစထ်နရသည်) “တစဆ်င့်ကကားကာ၊ ထလျှာကထ်လပါထက၊ ထေိုခါကာလ၊ ပစ်မသာ
ထက၊ ခါမကျလ့ုိ၊ ထပပာပပသညမှ်ာ”။ (ဝိဇယ)။     စဉ်

မစန့်ွရကရ်က၊်မပစရ်ကရ်က၊်သိ့ုထလာသိ့ုထလာ(ပဖစထ်နရသည်) “တစဆ်င့်ကကားကာ၊ ထလျှာကထ်လပါထက၊ ထေိုခါကာလ၊ ပစ်မသာ
ထက၊ ခါမကျလ့ုိ၊ ထပပာပပသညမှ်ာ”။ (ဝိဇယ)။     စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အကျို းရှိထသာစကား၊ မဂမင်္ဂလာရှိထသာ စကား၊ မဂမင်္ဂလာရှိထသာစကား။ “တညတ်ညက်ကညက်ကညထ်ပပာဆုိထသာစကား၊ “ထမာင်ပဖူ 
ထပပာထရစကားတစ ်လံုးလညး်ပစသ်ားမဟ”ိ (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁နန်းငမိုက့ိုပတလ်ညက်ာရထံေားသည့်ထကျာကသ်ိ့ုမဟတုအ်တု၊်ထပမထဘာင်စသည့်တိ့ုပဖင့် ပမင့်မားစာွအခုိင်အခ့ံပပုလုပ်ထေားသည့်နံရံ
တတံိုင်းကကးီ။“ထကကာ်ပငာထသာင်းထသာင်း၊ထပမမုိးထစာင်းမျှ၊ရင့်ထညာင်းပစင်္၊ ထိေန်ထိေန်ရင်ှ”။ (ထရးှထံုေး)“၂ ငမိုရုိ့း တတံိုင်း၊ 
ကျုးံ,ထပမာင်း, ပစင်္၊ ထကာင်းကင်တမျှ၊ အံ့မခတညး်”။ (၎င်း)။ စဉ်

၁ ရင်နှင့်ကပ်၍ထပ့ွကိုင်ထေားသည။်“အထသျှကိုရင်ခွင်မှာပုိကထ်ေား”(အရပ်)၂ သမ်ိးသင်ွးထေားသည။် ၃ ပမတနုိ်းယယုစာွ 
ထိေန်းသမ်ိးထေားသည။်     စဉ်

သား, ငါး, စသညဖ်မ်းရန် ချညမ်ျှင်ပဖင့်အကကွထ်ဖာ်၍ ထုိေးထေားထသာအရာ။    စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တစထ်ပဖာင့်တညး်ထသာပင်စညထိ်ေပ်မှပဖာထွေကထ်နသည့်လကတ်ဖံျား၌လကပ်ခားအရကွရ်ှိငပီး ပင်စည၌် အသးီများ ခပတသ်ပ်ိလျက ်
သးီတယထ်သာ ပင်လယတ်စမ်ျို း။ (အဖုိပင်၊ အမပင်ဟ၍ူ ကွဲပပားသည်) (အသးီစားထသာ) သထဘမင်္ဂာပင်။ စဉ်

၁ . ပုိကပ်ဖင့် ငါးရာှသည။်၂ ငါးဖမ်းရန် ထရထအာကသ်ိ့ု ပုိကက်ိုချထေားသည။်    စဉ်

 အထနအထေား မှန်ကန်စာွ။ ထနသားတကျ။  “နီရာကမထေ၊ ပုိကတ်ိုင်းကျပင်ထုိေင်နီထရထထော”။ (အရပ်)    စဉ်

 အထနအထေား မှန်ကန်စာွ။ ထနသားတကျ။  “နီရာကမထေ၊ ပုိကတ်ိုင်းကျပင်ထုိေင်နီထရထထော”။ (အရပ်)    စဉ်

ပုိကတ်န်း
ထထောင် စဉ်

ပုိကထ်ထောင့်
ကင်ွး

ထထောင့်ကိုကကကထ်ပခခတက်ကမ်ိသိ့ုမဟတုဝ်ါးပခမ်းချည၍် ကိုင်းတဖံျားတင်ွချည၍်ပုိကထ်ထောင့်ကင်ွးသိ့ု ဖဲွနုများ ချကာ ထရထဲေ၌ နှစ်
ချည ်ထဖာ်ချညပ်ပုလုပ်၍ ငါးဖမ်းရထသာကရိယိာတစမ်ျို း။   စဉ်

ထကကာင်ကျားကျားရှိထသာပုစန်ွအလတစ်ားတစမ်ျို း။“သုံး,ထလး,ငါးထကာင်၊ ပုစန်ွထကကာင်ထက၊ ဖင်ထထောင်ငါးထပခာက”်။ (ပဋာ) 
“ပုိကပု်စန်ွ၊အခံွမနမီး,“စျးီထလာင်ပွန်းမှာ၊တင်လ့ုိဟ”ိ(ထတး)   စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပုိကသ်မားတိ့ုတင်ွ အကကးီအက။ဲ ထခါင်းထဆာင် ။ အကကးီအမှူး။ “ထုိေသည့်အခါ၊ ပုိကန်ာယာမှာ၊ တန်ဆာဝတ ်စား၊ သစလွ်င်လွင်
ကို၊ ဝတဆ်င်ပငါးလ့ုိ” (ပဒုေမ)    စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပင့်ကကူဲ့သိ့ုမိမိအမျှင်ပဖင့်အမ်ိဖ့ဲွ၍ထနတတထ်သာထပခထပခာကထ်ချာင်းရှိ ထပခထတာကရ်ညှ ်ပုိးစားသတ္တဝါတစမ်ျို း (သတူိ့ုကိုတိ့ုထိေလျှင် 
တန်ုလှုပ်၍ ထနတတ ်သည။် ဗုိင်းတန်ုမဟ၍ူ လညး်ထခါ်သည။်) စဉ်



.

ပုိင်၁ compare

ပုိင်၂ ကကိ own

 ပုိင်၃ န အဂမင်္ဂလိပ်ထခတ ်ပမန်မာနုိင်ငံသုံးတစပဲ်၁၂ပံု ၁ပံုတန်ဖုိးရှိထသာ ထကကးပပားငယ။်   coil

ပုိင်ခတ် န အဂမင်္ဂလိပ်ထခတ ်ပမန်မာနုိင်ငံသုံးတစပဲ်၁၂ပံု ၁ပံုတန်ဖုိးရှိထသာ ထကကးပပားငယ။်   ပစ္ံဆတစပ်ပားတင်ွ ၃ပုိင်ယှိသည။် coil

ပုိင်ခတထ်တ ကကိ imitation

ပုိင်စရာ န ထေမင်းဟင်းမှအပစါးထသာကရ်န်အစါးအစါ။စားထသာကဖွ်ယရ်ာ။ meal

ပုိင်စရပုိိင်စရာ န ထေမင်းဟင်းမှအပစါးထသာကရ်န်အစါးအစါ။စားထသာကဖွ်ယရ်ာ။ meal

ပုိင်စိ န အဂမင်္ဂလိပ်ထခတ ်ပမန်မာနုိင်ငံသုံးတစပဲ်၁၂ပံု ၁ပံုတန်ဖုိးရှိထသာ ထကကးပပားငယ။်   ပစ္ံဆတစပ်ပားတင်ွ ၃ပုိင်ယှိသည။် coil

 ပုိင်ဆုိင် ကကိ တစစ်ုံတရာကိုသုံးစွဲခွင့်ရရှိသည။်    own

ပုိင်နက် န တစစ်ုံတစဦ်း၏ပုိင်ဆုိင်ရာနယပ်ယအ်ပုိင်းအပခား။     territorial

ပုိင်နုိင် ကကိ ၁ နုိင်နင်းစမ်ွးထဆာင်နုိင်သည။်၂ ထိေန်းသမ်ိးရန်စမ်ွးရညရ်ှိသည။် competence

ပုိင်ပုိင် န compare

ပုိင်း ကကိ separate

 ပုိင်း န none

 ပုိင်းထဆာင် န မီးစာထွေန်း၍ ထကာင်းကင်သို ့လွင့်တင်ရန် ပပုလုပ်ထေားထသာ အဝကျယသ်ည့်မီးပံုးပျတံစမ်ျို း။ balloon

 ပုိင်းထဆာင်းက ကကိ oracle

န none

ပုိင်းတန်ုမ န spider

ပုိင်းပုိင်းရှုး နဝိ ပကတစိတိ ်ယင်ွးပျကထ်ဖါကပ်ပန် ထသာ။ mud

ပဥစ္

ပဥစက္ာသးီ န အရကွမ်ျား အတန်ွရ့ှိ၍ ကကးီထသာအပင်တစမ်ျို းမှ သးီထသာထဆးဖကဝ်င် သည့်အသးီတစမ်ျို း။ none

ကကဝိိ exactly

ပဥစပွ္တ် န none

ပဥစတ္ရူယိာ န ဗံု၊ စညး်၊ လင်းကကွ၊် လကခု်ပ်၊ နဲှတရူယိာငါးပါး။ orchestra

 ပဥစင်္း န monk

ပဥစင်္းလုပ် န ရဟန်းထဘာင်သို ့ဝင်ထရာကသ်ည။် ordinate

(စည်)

ကဲ့သိ့ု၊ နှယ၊် အလား၊ သဖွယစ်သည့်အနက ်ရှိထသာ အနှိုင်းစကားလံုး။ “သန်ိးထသာင်း ဗုိလ်ကျို င်၊ မခံနုိင်သည၊် ဖါးပုိင်ပပားပပားဝပ်
လျက’်’(ကသုတု)‘‘နင့်ပုိင်မုိကသ်၊ူ ကကျွေန်းဇမ္ူမှာ၊ အတမူဟ’ိ(ပန်း)‘‘ထရးှကသိ့ု ပုိင်၊ မပျနုိံင်ထလ၊ ပျနုိံင်သမျှ၊ အသာသာ
ထလ၊ ပျပံါက လျှင်၊ များစာွမကကာ’’။ (ထဒွေး) စဉ်

၁ တစစ်ုံတရာကိုရရှိထေားသည။်‘ကိုယပုိ်င်နယပ်ခား၊ထဆာကစ်ိုကင်ပိုင်ပျာ၊ထကျာကတ်ိုင်စွဲထက၊ အငမဲထေားလ့ုိ။ (ရာမ)။‘‘ဘလူီကကးီ
မှာ၊ ကကးီပခင်းတန်ခုိး၊ ဘလူီးမျို းကို၊ အစိုလညး်ပုိင်’’။ (ထောနု)။၂  အခွင့်အထရးရိှသည။် ‘‘ထတာထမါ်ရံုကုိ လံုးချုအံပ်မည၊် သိ့ု
ပဖစသ်ညထ်ကကာင့်၊ ပုိင်ထလထကကပငါး၊ ငါ့ချစသ်ားတိ့ု(ရာမ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပကတအိတိုင်းမဟတုထ်သာအမူအရာ၊အသင်ွအပပင်ထပါ်လွင်ထအာင်လုပ်ကကကံကို း စားသည။် ဟန်ထဆာင်ပပုမူသည။် တထူအာင်
ပပုလုပ်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခုိင်နှိုင်းပခင်း။ပုိမုိအထပါ်လွင်ထစရန်နှိုင်းယဉ်ှပပပခင်း။ 
နှိုင်းယဉ်ှပပထသာအရာ။ စဉ်

အထတာင့်ပဖစထ်အာင် ပဖတသ်ည။် 
ခဲွပခားကန့်သတသ်ည။် စဉ်

(ကမ်ွးသးီလံုးရစှဆ်ယက်ိုတစပုိ်င်းဟထုခါ်သည်)ယင်း၏ပမာဏကိုထရတကွရ်ာ၌ သုံးထသာစကားလံုး။ 
အခန်း၊ အစတိ၊် အကန့်စသညမ်မါဏကိုထရတကွထ်သာ ပစည္း်။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စထန၊အဂမင်္ဂါထန့လညး်ပဖစထ်စ၊လကယွထ်န့လညး်ကျထရာကထ်စ၊ယင်းသည့်အခါ ဝါပပခင်းထတာင်းရညှက်ို မိန်းမကသဲိိ ုအ့ဝတ်
တန်ဆာဝတဆ်င်၍ လူထပခတတိ ်အချန်ိတင်ွ နတဝ်င်လာထအာင် သဆုိီထပးရသည။်  ထုိေအခါ နတဝ်င်၍ သိ့ုမဟတု ်အစမ်ိးသရဝဲင်
ငပီး ဝါပုိင်းပခင်း ယမ်ိးယိုင်လှုပ်ရာှးသည။် တအားထပမှာက၍် သဆုိီလျှင်သဆုိီသထလာက ်ထပမှာက၍်လှုပ်ရာှး ကသည။် ယင်းသညက်ို
ပင်လျှင် ‘‘ပုိင်းထဆာင်းက၊ ပုိင်းထတာင်းက၊ ဝါဗူက’’ ဟဆုိုသည။် (ဤကပခင်း၌ အထပဖတကရ်န် လုိသည။် အထပဖမ တကလ်ျှင် 
အစမ်ိးသရတဲိ့ုက အကခုိင်းသတူိ့ုကို ဒူေက္ခထပးတကသ်ည။်) စဉ်

ပုိင်းထဆာင်သ ံ
ဦ

ဝါပပခင်း (ဝါဗိုင်းပခင်း) က ထအာင်သဆုိီထပးရထသာ ထတးသ။ံ ‘‘ကလုားမသမီးဆံထေုံးကကးီ၊ နားထဋါင်းပန်ရစီ၊ ဆင်ထဂျာ်ဂျ၊ီ ထဂျာ်ဂျီ
နတထ်က၊ ဆင်နကထ်က၊ ကလုားတန်၊ သတဲန်သျှင်မ၊ န့ဲွလုိက ထတာင်ဘကက်ို ယိုင်းကာယိုင်း-ယိုင်၊ ဗပမဘကက်ို ယုု ိင်းကာ-
ယိုင်း-ယိုင်း’’။(ထတး) စဉ်

ပင့်ကကူဲ့သိ့ုမိမိအမျှင်ပဖင့်အမ်ိဖ့ဲွ၍ထနတတထ်သာထပခထပခာကထ်ချာင်းရှိ ထပခထတာကရ်ညှ ်ပုိးစားသတ္တဝါတစမ်ျို း (သတူိ့ုကိုတိ့ုထိေလျှင် 
တန်ုလှုပ်၍ ထနတတ ်သည။် ဗုိင်းတန်ုမဟ၍ူ လညး်ထခါ်သည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပဥစပ္ပတဆ်
ပပတ်

ကွဲပပား ထေင်ရာှးစာွ။ ပုိင်းပုိင်းပခားပခား။ 
တကိျမှန်ကန်စာွ။ ပပတပ်ပတသ်ားသား၊ စဉ်

(ထဗဒေင်) မိမိလုိရာ နံငဂိုလ်က အစပပု၍ ထရလျှင်ငါးခုထပမာက ်နံငဂိုဟ။်  စဉ်

စဉ်

(ဥပသမ္ပဒေါကထံဆာင်းထသာ)ရဟန်း။ စဉ်

စဉ်



.

ထပါက်

ထပါက် ကကိ level with

ထပါက် နဝိ Fine-spun

ထပါက် န တင်ွးထခါင်း။ တင်ွးဝ၊ တခံါးထပါက၊် ဂူထပါကစ်သည။် hole

 ထပါက် န ပင်လံုး ကကျွေတအ်နီထရာင်ပွင့်တက ်ထသာအပင်တစမ်ျို း။ none

 ထပါကက်ျ ကကိ အမျို းအမည ်မခဲွပခားနုိင် ထအာင် ထရာထထွေးရှုပ်ထပွလျက ်စတိက်းူထပါကရ်ာ လုပ်ကိုင်ထပပာဆုိချကမ်ျား။ ad hoc

ထပါကက်ျ ကကိ ထရာကရ်ှိလာသည။် နှုတဖွ်ာသည။် စကားကို ထတွက့ရာ ထပပာသည။် နှုတမ်လံုပွင့်ကျသည။် indiscreet

ထပါကက်ျပ် န ကကမ်ိပဖင့် လညး်ထကာင်း၊ နီှးပဖင့် လညထ်ကာင်း ရကလု်ပ်ထေားထသာ ကကို းတပ်၍ထကျာပုိးလွယရ်သည့် ပခင်းထတာင်း ရညှတ်စမ်ျို း။ bucket

 ထပါကက်ကား ကကိ သိုသပ်ိနုိင်စမ်ွးမရှိ၍ ပွင့်ထပါ်ထွေကသ်ည။် divulge

 ထပါကပ်ခမ်း န သစတ်ုံးမှ ခဲွစတိ ်အဖ့ဲအပခမ်း။ log

ထပါကစ် န ထမွးခါစအရယွ။် နုိစ့ိုက့ထလးငယ။် baby

ထပါကစ်ထသျှ န လူ၊ တရိစ္ဆာန်စသညထ်မွးပမင်စဦး အရယွ။် ငယဦ်းစအရယွ၊် နုိစ့ိုင့ယ။် baby

ထပါကစ်ျးီ န ထလာထလာဆယ ်အထရာင်းအဝယပ်ဖစထ်နထသာ ထရာင်းဝယထ်စျး။ market price

ထပါကဆ်င် န ဆင်ငယဆ်င်ပျို ။ elephant

ထပါကဆိ်န် န သစ၊် ထေင်းစသညတ်ိုက့ို ခဲွစတိရ်ာ၌ အသုံးပပုရသည့် အသာွးတစဘ်ကပ်ါ လကက်ိုင်ရုိးရညှ ်တပ်ထေားထသာ ကရိယိာ။ axe

ထပါကထ်တာမှုန် ့ န မျကနှ်ာကိုယတ်ိုက့ိုလိမ်းပခယထ်သာအမှုန်။့ powder

ထပါကထု်ေတ် န အပင်ထပါကစ်ထလး။ ထပါ်ထွေကစ်၊ ထပါကခ်ါစပဖစထ်သာအပင်။ bug

ထပါကထိ်ေမ် န အပင်ထပါကစ်ထလး၊ ထပါ်ထွေကစ်၊ ထပါကခ်ါစပဖစထ်သာအပင်။ bug

ထပါကထိ်ေမ်း န mahout

ထပါကထ်ပါက် န popper

ကကိ အသမံျားစာွ ပမညသ်ည။် ထကာကည်င်း သိုမ့ဟတု ်နံှစားထပပာင်းထစစ့သညက်ို ပွင့်အာထအာင်မီးနှင့် ထလှာ်ထဖါကသ်ည။် fizzle

ထပါကပ်န်း န အသအိလိမ္မာကင်း၍ ထံုေထုိေင်း နံုအထသာသကူို ထခါ်ထသာအမည။် boob

 ထပါကပွ်ား ကကိ မျို းနွယဆ်င်း သကမ်ျို းဆကပ်ပန်သ့ည။် grow

 ထပါကထ်ဖာ် န တစမိ်တညး် တစဖ်ထေညး်မှ ထဖါကပွ်ားထသာ သားသမီး။ brother and sister

ထပါကဖွ်ား ကကိ တစခု်ခုထသာ မူလအထပခခံမှ ပွားထွေကသ်ည။်မျို းဆကပ်ဖစ ်တညလ်ာသည။် grow

ထပါကမ်င်း န none

ထပါကထ်ပမာက် ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာထသာ ခန်မှ့န်းချကသ်ို ့ထအာကပ်မင်စာွ ထရာကရ်ှိသည။်  success

ထပါကထ်ရာက် ကကိ ထနရာတကာနံှစ့ပ်သည။် ပဖစထ်ပမာက ်ထအာင်ပမင်သည။် success

ထပါင်

ထပါင်၁ န ကိုယခ်န္ဓာ၏ ထပခထထောက ်အရင်းပုိင်း။  tight

ထရာကရ်ှိသည။် ထလဖွင့် ထုေတသ်ည။်ဖွင့်ကျယိုထွေကသ်ည။်ထနရာတကာ ထဆာင်ရကွနုိ်င်စမ်ွးရှိသည။် (ထတးွထခါ်ထပမာ်ပမင်တက်
ထသာဉဏ်) ပွင့်လင်းသည။် အငန်ဓါတထ်ပါ်သည။်အရှိန်အဟန်ုပဖင့် တအားလဲွ ထုိေးထကာ်သည။် တစံိုးလကထ်ဆာင်ထပးသည။် စဉ်

နုနယစ်ိုထပပထသာ။ (လူပျို ထပါက၊် ကကဲျွေထပါက၊် နွားထပါက၊် ဆင်ထပါက ်စသညက်ိုဆုိသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

လကဝဲ်သင်းရစှထ်ယာကတ်င်ွ အပါအဝင်ပဖစထ်သာ ဆင်ထိေန်းဟသူမျှကို ကကးီကအဲပ်ုချုပ်ရထသာ ရခုိင်မင်း၏အမတက်ကးီတစ်
ဦး၏အမည။် ထပါကထိ်ေမ်း ဟသူညက်ား ဆင်ထိေန်း အထပါင်းတိ့ုကို အသးီသးီ စညး်ကကပ်ထစလျက၊် ဆင်တန်ဆာတိ့ုကိုဆင်ယင်ငပီး
လျှင် လကန်ကက်ိုလျက ်မင်းပမတသ်ာွးရာလုိကရ်ထလသည ်အတကွ ်ထကကာင့် ထပါကထိ်ေမ်းဟ ုထခါ်ရထလသည။်’’(ဇာတိ) စဉ်

ဆီ၊ သိ့ုမဟတု ်ထရ၊ အရညစ်သည်(ထပါကထ်ပါက်) ယိုကျထသာအသ။ံ ထပပာင်ဖူးထစ၊့ စပါးထစ ့စသညက်ို မီးပဖင့်ထလှာ်ထဖာကသ်ပဖင့် ပွ
င့်အာလာထသာအရာ။ (ချဉ်ထပါကထ်ပါက၊် ဆား ထပါကထ်ပါက ်ဟလုညး်အသုံးရှိသည။်) စဉ်

ထပါကထ်ပါက်
ထဖါက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပပညသ်ပူပညသ်ားတိ့ုက ညညီာ၍ မင်းအပဖစတ်င်ထပမှာက ်သညမ်ဟတုပဲ်၊ ထပမကကးီထဲေက မှိုငံုထတထွပါ်ထွေကသ်လုိ ငါလညး်မင်း
တစပ်ါးပဲဟ ုမိမိကိုယတ်ိုင် မင်းအပဖစက်ို ခံယသူ။ူ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ထပါင်၂ န ထိေန်းအပ်ုထေားထသာပတပ်တလ်ညအ်နားခံုး။ frill

ထပါင်၃ ကကိ ထငွထကကးထချးယရူာ၌ တစစ်ုံတရာထသာပစည္း်ဥစါ္ကို အာမခံပဖင့် အပ်ထေားသည။် none

 ထပါကက်ျတိ် န ထပါင်းရင်းတင်ွရှိထသာအဖုအလံုး။ gland

န none

ထပါင်ကျတိန်ာ န ထပါင်ရင်း၊ ထပါင်းပခံ၌ထရာင်ထသာ အကျတိ၊် အကျတိန်ာ။   gland

ကကဝိိ none

ထပါင်းစင် န none

ထပါင်စင်းရညှ် န ပိန်၍ အရပ်ရညှထ်မာင်းထသာသကူို ထခါ်ထသာစကား၊ သယွလ်ျား ရညှသ်ယွထ်သာအရာ။   beanpole

ထပါင်စတိထ်ေပိန် န ကင်ွးမချုပ်ပဲ နှစပ်ခမ်းခဲွဝတထ်သာ ထေဘ။ီ skirt

ထပါင်စန်ွ န none

ထပါင်တတု် န ကိုယခ်န္ဓာ တတုခုိ်င်ထသာသကူိုထခါ်ထသာ စကားလံုး။ fatty

ထပါင်တရံညှ် နဝိ bird

ထပါကပ်င်နာ န ထပါင်ရင်း၊ ထပါင်းပခံ၌ထရာင်ထသာ အကျတိ၊် အကျတိန်ာ။ gland

ထပါင်ပုိးနာ န none

ထပါင်ငဖဲလကင်ဖဲ ကကဝိိ ထပခလကတ်ိုက့ိုပဖန်က့ားလျက။် none

န ကကျွေနွဲားတို၏့ လကထ်ပခတိုတ့င်ွ ပဖစတ်ကထ်သာ ထရာဂါတစမ်ျို း။ murrain

ထပါင်းထလာင် န none

န သားငါးစသညက်ို သတပ်ဖတထ်ရာင်းချ စားထသာကပ်ခင်းပဖင့် အသကထ်မွးသ။ူ မုဆုိး။ hunter

နဝိ လကတ်ည့်ထသာ။ လကထ်ပဖာင့်ထသာ။ “ထရမသာ ပလင်တတရ်ာပလား၊ ယင်းသ ူထကာင်းထကာင်း လကတ်ည့်ထရထယ”၊ fair

ထပါင်ထလာင်ပစ် ကကိ ထသနတပ်ဖင့် သားထကာင်ကိုပစသ်ည။်  shoot

ကကိ none

ထပါင်း၁ ကကိ အထဖာ်ပပုသည။် အထဖာ်အပဖစ ်ဆကဆံ်သည။်၂ ထရာထနှာထရတကွသ်ည။် mix

ထပါင်း၂ ကကိ အပူထငွအ့ရှိနု်ပဖင့် ကျကန်ပ်ထစသည။် distillate

ထပါင်း၃ ကကိ ဦးထခါင်းကို တဘံက၊် ပဝါစသညပ်ဖင့်လွမ်းပခုံ ရစပ်တသ်ည။်  twist

 ထပါင်း၄ န dome

ထပါင်းကပ် န dome

ထပါင်းကးူ န မုိထ့မာက ်ထကးွဝုိကထ်သာ အမုိး။ အမုိးစန်ွးချင်း နှစဘ်ကဆ်ကစ်ပ်ထနထသာအမုိးဆကထ်နရာ။ dome

ထပါင်းကိုင်း န အပမင့်ဆံုး အထပါ်ဆံုးပဖစထ်သာသစက်ိုင်း။ အပမင့်ဆံုး အထပါ်ထနရာ။ peak

ထပါင်းကကူ ကကိ ကထလးငယအ်ား အပ်ိရန်တိုကတ်န်ွးထသာ စကား။ none

ထပါင်းချုပ် ကကိ သထဘာအားပဖင့်တထူသာကျမ်းအမျို းမျို းကိုတစထ်နရာတညး်၌စစုညး်သမ်ိးရံုး ထေားသည။်  collect

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထပါင်ကျတိထ်ဂါ
င်းအုံး ထပါင်ဂျတိတ်ထဂါင်းအုံး . အပ်ိသည့်အခါဖက၍် သိ့ုမဟတု ်ထပါင်ကကားတင်ွညပ်ှ၍အပ်ိ ထသာ ထခါင်းအုံးရညှတ်စမ်ျို း စဉ်

စဉ်

ထပါင်ကကားညပ်ှ 
(မ) ကကဝိိ- ထပါင်းကကားညပ်ှ ရှု။) စဉ်

 ရညှသ်ယွသ်ထပခထထောက ်ထပခတရံှိထသာသ။ူ ၂ သိ့ုမဟတု ်ငှကက်ကးီ။ ‘‘ငှကက်ကးီထပါင်းစင်၊ ဲမစက်ိုဆင်း၊ ငါးရယင့်လား၊ အို-
ငှကက်ကးီ’’ (ထတး) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရခုိင်ထယာကျ်ား၊ မိန်းမတိ့ု၏ ပုဆုိးထေဘ၌ီ အနံလုိက ်ရကထ်ေားထသာ အနီ၊ အဝါ၊ အညို စသည့်ပဖင့် လကမ်တစပ်ပားခန့် 
အမှတအ်သား။ စဉ်

စဉ်

အရပ်အထမာင်း ရညှသ်ယွသ်ာ။ ၂ ထပခထထောကရ်ညှထ်သာ။ ငှကက်ကးီထပါင်တရံညှ၊် ဗအာင်နကထ်က၊ ငါ့လကစ်ကွမှ်ာ၊ ငါးထကာက်
ထတ’’။ စဉ်

စဉ်

ထပခတစဘ်ကတ်စထ်ချာင်းစစီပ်ွ၍ ဝတဆ်င်ရထသာ ခါးဝတ ်အထေညတ်စမ်ျို း၊ ‘‘ကျားအိုရကီို၊ ထပါင်ဖီလညး်ဝတ၊် ဗမာင်းကကွရု်ပ်
သင်ွ။’’ (ထောမရာ) စဉ်

စဉ်

ထပါင်မညး်
လကမ်ညး်နာ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အသပံမညထ်စထသာ ကစားစရာတစမ်ျို း။ (ဝါးလံုးငယအ်ထခါင်းတင်ွ တစဘ်ကက် ပလင်သးီလံုးငယ ်သိ့ုမဟတု ်တစခု်ခုကို 
ကျစလ်ျစ ်အဖိသပ်ိ၍ ကျန်တစဘ်ကက် ထုိေးတကံိုထုိေးသင်ွး၍ အတင်ွးထလ တန်ွးကန်အားပဖင့် အသကံို ပမညထ်စသည။် ၂ 
လကန်ကတ်စမ်ျို း။) စဉ်

ထပါင်ထလာင်
တက် စဉ်

ထပါင်ထလာင်
တက် စဉ်

စဉ်

ထပါင်ထလာင်ထဖါ
က်

ဝါးလံုးငယအ်ထခါင်းတင်ွ တစဘ်က ်ထိေပ်၌ပမ ရာသးီ သိ့ုမဟတု ်စက္က ၊ဝါးဖတ ်စသညတ်စခု်ခုဖိသပ်ိ၍၊ ထနာကတ်စဘ်ကမှ် ထုိေတံ
ကျပ်ကို ထုိေးသင်ွးပခင်းပဖင့် အတင်ွးထလ တန်ွးကန်အားပဖင့် အသပံမညထ်စသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စပါးသးီနံှပင်အကကား၌ အနီးကပ်၍ထပါက ်ထသာ အသုံးမပပုထသာ အပင်ငယမ်ျား။ အထပါ်က မ့ုိထမာကထ်ကးွဝုိက၍် ဖံုးအပ်ုထေား 
ထသာ အမုိး။    စဉ်

စပါးသးီနံှပင်အကကား၌ အနီးကပ်၍ထပါက ်ထသာ အသုံးမပပုထသာ အပင်ငယမ်ျား။ အထပါ်က မ့ုိထမာကထ်ကးွဝုိက၍် ဖံုးအပ်ုထေား 
ထသာ အမုိး။    စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ထပါင်းချုပ် န သထဘာအားပဖင့်တထူသာအထကကာင်းအရာအမျို းမျို းစထုပါင်းပါဝင်ထသာအရာ။ conclusion

ထပါင်းထငွ ရ့ည် န

ထပါင်းတန်း န အထဆာကအ်အုံ၌ ဆင့်တင်သည့် ရကမ်တန်း။ none

ထပါင်းနုတ် ကကိ ထတာင်ယာစပါးခင်းအကကို အကကားရှိ ပမကပ်င်ထပါင်းပင်များကို ခုတထွ်ေင် ဖယရ်ာှးသည။် low arcged roof

 ထပါင်းထပါင်း၁ ကကိ thrash

 ထပါင်းထပါင်း၂ ကကိ annul

ကကိ လံုးဝကျို းသည။်  break

နဝိ hefty

ထပါင်းထဖာ် ကကိ မိတထ်ဆွအပဖစထ်ပါင်းသင်းဆကဆံ်သည။်အမ်ိထထောင်ဖကပ်ပုသည။် marriage

ထပါင်းဖက် ကကိ အထပါင်းအထဖာ်ပပုပါသည။်အမ်ိထထောင်ဖကပ်ပုသည။် marriage

ထပါင်းရံုး ကကိ စစုညး်သမ်ိးပခုံသည။် collect

ထပါင်းသင်း ကကိ အတတူကအွထပါင်းအသင်း ပပုသည။် ထရာထနှာဆကဆံ်သည။် ကိုယလ်က ်နီှးထနှာသည။် socialize

ထပါင်းအိုး န စားဖွယတ်ိုက့ို ထအာကခံ်အိုးပဖင့် အထငွ ခံ့၍ ကျကန်ပ် ထစသည။် အထငွ ဝ့င်ထပါကပ်ါရှိထသာအိုး။ steam pot

ထပါင်းအိုးခံ န ထပါင်းခံရန်အတကွ ်ထရထနွးထငွ ထု့ေတလွ်တရ်ာ ထပါင်းထချာင်၏ ထအာကခံ်အိုး။   steam pot

ထပါင်းအိုးပတ် န ထပါင်းအိုးနှင့်ထပါင်းထချာင်အကကားအထငွ လံု့ထအာင်ပတရ်စထ်ေား ထသာ အဝတစ်။ none

ပတ်

ပတ၁် ကကိ ထဝ့ဝုိကလှ်ည့်သည။် linger

ပတ၂် န vat

ကကိ linger

ပတက်ုံး နဝိ long

ပတထ်ကကာင်း န ကွဲဟထကကာင်းထပါ်သည။်ပပ်ထကကာင်းအကသ်ည။်   ပတခ်ျာ crack

ပတခ်ျာရစ၁် ကကိ တပပန်ဝဲဝဲရစလ်ညသ်ည။် တစထ်နရာတညး်တင်ွ ရစလှ်ည့်၍ ထနသည။်  linger

ပတခ်ျာရစ၂် ကကဝိိ တစပ်တလ်ညလ်ည။်တရစဝဲ်ဝဲ။ linger

ပတခ်ျာဝုိင်း ကကိ ပတပ်တလ်ည ်ဝုိင်းရထံေားသည။် encircle

ပတစ်ါ၁ နဝိ rice

ပတစ်ါ၂ န ဗံုများတင်ွအသလုိံရာရနုိင်ထစရန်ပတစ်ါခီွးစါးဗံုမျကနှ်ာ၍ကပ်ရထသာထေမင်းနှင့် ပပာနူနယ ်ထေားထသာအရာ။  none

ပတစ်ါခီွးစါး ကကဝိိ finalize

ပတစ်ါထုိေး န none

ပတစ်းီ န အနာ၊ ဒေဏရ်ာစသညက်ို စညး်ပတထ်သာအဝတစ်ရညှ။် puttee

စဉ်

ထပါင်းခံပခင်းပဖင့်မူလထပါင်း ထင့ွမှ တဖန်ပံုသဏဥာန်တစမ်ျို း ထပပာင်းထုေတရ်ယထူသာ ထပါင်းထင့ွအရည။် (ထပါင်းထခကျွေးအရည်)
collect distillate fro 
a still စဉ်

စဉ်

စဉ်

နာကျင်ထအာင်၊ပပင်းစာွရုိကနှ်ကသ်ည။်‘‘အထသျှတစထ်ယာကက်ိုယင်းထလာကထိ်ေ ထပါင်းထပါင်း သတရ်လာ’’။ (အရပ်)   စဉ်

  အထရးမစိုကပ်စပ်ယထ်ေားသည။် အသုံးမပပုပဲထေားသည။် ‘ရကစ်က ်စမ်ိးကား၊ ငါတိ့ုကိုထလ၊ မှိုထရာင်းထရာင်းနှင့်၊ ထပါင်းထပါင်း
ထေားလ့ုိ (ပဒုေမ္မာ)၃ တစစ်ုံတစခု်သာ အပုိင်း အပခားနှင့် မဆ့ံထအာင်များပပားသည။် ‘‘ပဖားလညး်ထပါင်းထပါင်း၊ ပပည့်လတထ်တ၊ ရီ
လညး်ထပါင်းထပါင်း ပပည့်လတထ်တ’’ (ထတး)  စဉ်

ထပါင်းထပါင်း
ကျို း စဉ်

ထပါင်းထပါင်း
ထယာင်း
ထယာင်း ပပည့်ငဖိုး ထွေားကျို င်းပျို ပျစထ်သာ (သူ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ထဝ့ဝုိကလှ်ည့်သည့်အကကမ်ိး၏အထရအတကွ။်ရကသ်တ္တ တစက်ကမ်ိစအီားပဖင့် ထရတကွထ်သာ ရက၏်အပုိင်းအပခား။အလျားနှစ်
ထတာင်း တစထွ်ောခန့်ရှိ သစသ်ားအထခါင်ထိေပ် တစဘ်ကတ်စခ်ျကတ်င်ွ သားထရ ပါးကကကထ်ေားထသာ တးီစရာတရူယိာတစမ်ျို း။ 
(ယင်းပတက်ို ပတတ်းီဆရာက လညတ်င်ွဆဲွ၍ နတပဲွ် သဘင်တင်ွ တးီခကရ်သည။်) စဉ်

ပတက်ာဝန်း
ကာ

တစစ်ုံတစရ်ာ၏အနီးအပါးတင်ွထဝ့ဝုိကလှ်ည့်ပတ၍်ပဖစထ်စ၊ လူးလာတု့ံထခါက၍်ပဖစထ်စ၊ သာွးလာသည။်  ‘‘ပပင်သာမှတဌါန၊ ပတ်
ကာဝန်း ကာ၊ ရစက်ကပါသည၊် ထုိေမှာ လိပ်ငန်းမကို၊ ထဆာင်လွားကာ၊ ပျရုံပ်ဟန်’’။ (ဗမာချီ) ။‘‘ကျးီသရမ်း၊ ပျသံန်းမလွတ၊် 
မျကထ်တာင် ကကားမှာ၊ ပမှားစးူတပ်လ့ုိ၊ ဝတက်ာဝန်းကာ၊ မလွတသ်ာ၍’’။ (ရာမ) စဉ်

အချန်ိကာလ ရညှလ်ျားထသာ။ ရညှပ်မင့်ထသာ။ ‘‘ကကာတင်ပတက်ုံး၊ ပကက်န်ုးထပါကထ်အာင်၊ လုပ်ထဆာင် ထေမ်းရကွ’်’။(သခံျပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလွန်ထပျာ့လွန်းထသာ(ထေမင်း)။ စဉ်

စဉ်

(ဇာကပဲွ်)ဆုံးခနး်တိုင်ထအာင်။ဆံုးခန်းအထိေ။ စဉ်

ယင်းသိ့ု ပတစ်ာပဖစထ်အာင် ပပုလုပ်သ။ူ (နယသ်ူ)  စဉ်

စဉ်



.

ပတဆ်ရာ န ပတသ်ခီျင်း ကိုဆုိ၍ ပတတ်းီထသာသ။ူ violist

ပတတ်ား န ထရ၊ွထငွ၊ထကကးစသညက်ိုအပါးပဖစထ်အာင်ပပုလုပ်ထေားထသာအရာ။  none

ပတတ်ားပဖန် ့ ကကိ လုိသညထ်ေကပုိ်၍ပပုမူသည။် အကျယခ်ျဲ  ့သည။် excess

ပတတ်ူ န အနာ၊ ဒေဏရ်ာစသညက်ို စညး်ပတထ်သာအဝတစ်ရညှ။် puttee

ပတတ်ရူစ် ကကိ ဒေဏရ်ာ၊အနာစသညက်ို အဝတစ်ရညှပ်ဖင့် စညး်ပတသ်ည။် ပတတ်းီစညး်သည။်    bandage

ပတတ်ာရွီး န ထခါက၍်ရထသာထပျာ့ထပျာင်းထသာထရမစင်ထရထွကာင်း။ ပုရပုိကထ်ခါကထ်ရ။ွ pure gold

ပတထ်ေမ်းကျ ကကိ သတူစပ်ါးအတကွအ်ကျို းပပုရာ၌ မထမျှာ်လင့်ပဲဒုေက္ခဆုိက ်ထရာကသ်ည။် get inttrouble

ပတပ်တခ်ခီ၁ နဝိ limp

ပတပ်တခ်ခီ၂ န အဝန်း အဝုိင်းပဖစရ်ှိ တညထ်နထသာအရာ။ အဝန်းအဝုိင်းပဖစထ်အာင် လုပ်ထေားထသာ အရာ။ circle

ပတပ်တမိွ်န် ့ ကကိ စတိက်းူဉာဏ ်မထွေကပဲ် ရှိသည။် မကကတံကပ်ဖစသ်ည။် စတိက်းူထတးွ ထတာရာတင်ွ အခကအ်ခဲထတွသ့ည။် none

ပတပွ်န်း န none

ပတပွ်န်းတးီ၁ ကကိ commune with

ပတပွ်န်းတးီ၂ ကကိ အသုံးများ၍ တစုံတရာ ထိေပါး ဖိပွတမ်ှုထကကာင့် အထပါ်ယတံိုကစ်ါးပခင်းခံရသည။် erosivem

ပတပွ်န်းထေ ဦ ကကိ ထေပ်ခါထေပ်ခါသုံးစွဲပခင်းထကကာင့် ပွန်းပ့ဲ စတုပ်ပတ ်ပပုတထွ်ေကသ်ည။် ထဟာင်း ပမင်းယိုယင်ွးသည။် ထဆွးပမည့်သည။် riven

ပတပွ်န်းလုိကဦ် ကကိ riven

န none

ပတလံု်း စညး် အချန်ိကာလတထလျာက၊် ခရးီအကာွအထဝး တထလျှာက ်အနကတ်ိုက့ို ပပထသာ စကားလံုး။ along

ပတသ်ာ န big drum

ပိတ်

ပိတ် ကကိ အထပါကအ်ကကားမရှိထအာင် ဆုိထ့ေားသည။်အကျို းတစခု်ခုကို ရရှိနုိင်သည့် အခွင့်အလမ်းကို တားပမစသ်ည။်

သီ none

ပိက္က လုပ်လီှ န boat

ကကဝိိ neatness

နဝိ ထသသပ်ထသာ။အစမ်ွးမထွေကသ်ပ်ိသညး်ကျစလ်ျစထ်သာ။သပ်ရပ်ထသာ။အကကားအလပ် အလွန်စပ်ိထသာ။ neat

ကကဝိိ ထသထသသပ်သပ်။ ပိပိပပားပပား။ ချပ်ချပ်ရပ်ရပ်။ neatness

ပိတသ်က် ကကိ wallop

ပိတသ်ပ်ိ နဝိ ချပ်ရပ်ထသာ။ ကျစလ်ျစသ်ပ်ိသညး် ထသာ။ ထသသပ်ထသာ။ neat

ပုတ်

ပုတ၁် န စပါး ထကာကပဲ်သးီနံှစသညသ်ိုထလှာင်ရထသာ ဝါးပဖင့်ရကလု်ပ်ထေားသည့် ထေည့်စရာ ထတာင်းကကးီ။   bucket

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ထခမကဲ့သိ့ု) ထခွ၍ထနသည။် ထကးွဝုိကသ်ည။် ထကးွဝုိက၍် တညရ်ှိ သည။်မိမိကိုယက်ို နိှမ့်ချ၍ ပပုမူထပပာဆုိ ထနထုိေင်သည။် ခွန်အား
ကန်ုခန်းထသာ။ အလွန်ပင်ပန်းညှို းငယသ်ာ။ အလွန်ထမှးမိှန်ညှို းထရာ်ထသာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထပခထချာင်းများ၍ ရညှလ်ျားထသာ အနီိထရာင်ကိုယလံု်းကိုယထ်ပါကရ်ှိသည့် ပုိးထကာင်ငယတ်စမ်ျို း။ (တိ့ုထိေလျှင်ထခွ၍ ထန
တတသ်ည်) စဉ်

တစခု်ခုထသာပညာရပ်၌ ‘‘ငါရ့ုိထအပုိင်လုပ်လာလပ်စာွ ပတပွ်န်းတးီပါလတ ်ဗျာယ။် (အရပ်)   စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထေပ်ခါထေပ်ခါသုံးစွဲပခင်းထကကာင့် ပွန်းပ့ဲ စတုပ်ပတ ်ပပုတထွ်ေကသ်ည။် ‘‘အသုံးများလ့ုိ ပတပွ်န်းလုိကနီ်ဗျာယ ်သုံးဖ့ုိက ရဖ့ုိမ
ထဟာက’်’။ (အရပ်)၂ ထဟာင်း ပမင်းယိုယင်ွးသည။် ထဆွးပမည့်သည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ပတလိ်တ်
နားထထောင်း  
(မ) န-ပိလိတန်ားထထောင်းရှု။ စဉ်

စဉ်

ဗံုဝုိကက်ထလးကို ကကို းပဖင့်ချညဆဲွ်၍ တးီရထသာ တရူယိာတစမ်ျို း။သစသ်ားကို အထခါင်းထွေင်း၍ ထိေပ်တစဘ်ကတ်စခ်ျကတ်င်ွ 
သားထရပါး ကကကထ်ေားထသာ တးီစရာ တရူယိာ။ (ပတမ်) စဉ်

စဉ်

ပိတက်လာ 
(မ) (န-ပတက်လာရှု) စဉ်

ပျဉ်ချပ်များကို ပူစပ်၍ပပုလုပ်ထေားထသာ ထရးှရခုိင်မင်းတိ့ု၏ စစသ်ုံးထလှကကးီ တစမ်ျို း။‘‘ထပဖာင့်ယစူူူ းစးူ၊ ထမါကက် ဒူေးလညး်၊
ထဖာင်ဦး စုံကကပ်၊ ပျဉ်းပူးစပ်သည၊် သခံကမ်ျို းကပ်ု၊ ပိက္ကလုပ်က၊ အဟတုသ်မ္န်၊ သထင်္ဘာပျနှံင့် ၊လီှရမံျားလှိုင်၊ လကန်ကက်ိုင်နှ
င့်’’။ (ရခုိင်ကာ) စဉ်

ပိတပိ်တ်
ကကကက်ကက်

တစစ်ုံတရာ လစလ်ပ်ပခင်း၊ လစဟ်င်းပခင်းမရှိထအာင် ထသဝပ်ပိပပားစာွ။ ‘‘အလုပ်ကို လုပ်ထက အကကားအလပ်မဟထိအာင် ပိတ်
ပိတက်ကကက်ကက ်လုပ်ရထရ။၂ လံုလံု ပခုပံခု။ံ ‘‘အမ်ိပခံဝုိင်း ထကာင်းထရနန့် ပိတပိ်တက်ကကက်ကကရ်ာ’’။(အရပ်)   စဉ်

ပိတပိ်တသ်ပ်ိ
သပ်ိ၁ စဉ်

ပိတပိ်တသ်ပ်ိ
သပ်ိ၂ စဉ်

မျကနှ်ာကိုလကသ်းီပဖင့်ထုိေးသည။် ‘ထမာင်သာပဖူမျကနှ်ာကို ပိတသ်ကပ်စ ်လုိကစ်ာွ အလုိကတ်ိုင်း မျကနှ်ာအမ်းပါလားခထရ’’ 
(အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ပုတ၂် ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာပဖင့် အထပါ်မှမုိး၍ ရုိကသ်ည။် buffet

ပုတခ်တ် ကကိ ယိုးစပ်ွသည။် စပ်ွစွဲထပပာဆုိသည။်သတူစပ်ါအား ထိေခုိကန်စန်ာ ထအာင်ထပပာဆုိသည။် reprehend

ပုတစ်ိုင်ပင်ကျ ကကဝိိ အငမဲမဟတု။် အခန်သင့်သညအ်ခါ။ တခါတထလ။ တခါတရ။ံ sometime

ပုတစ်ဉ်ပင်ကျ ကကဝိိ less

ပုတပု်တရုိ်င်ပုိင် ကကဝိိ huge

စည် equal

 ပုတပ်ပတ် န Piece-work

ကကဝိိ ပပတပ်ပတသ်ားသား။ တတိကိျကျ။ တကိျမှန်ကန် စာွ။ကွဲကွဲပပားပပား။ exact

ပုတလ်တမ်သိ န

ပုစ္ဆါ န sum

ပုိစ္ဆါ န question

ပုပ်

ပုပ် နဝိ putrescent

ပုပ်စပ် နဝိ သိုးအ၍ူရပိျကထ်သာအနံနံ့ထစာ်ထသာ။ putrescent

ပုပ်စိုနံ ကကိ သိုးအထူသာအနံက့ိုခံစားရသည။်သိုးအထူသာအနံပ့ျံ နံှ့သ့ကထ်ရာကသ်ည။် stink

န အသားအထရတစက်ိုယလံု်းပွထရာင်ထသာထရာဂါ။ 

ပုပ်ထဟာင် နဝိ ပုပ်သိုးထသာ။အနံဆုိ့းထွေကထ်သာ။ putrescent

ပုပ်ထဟာင်း ကကိ ယင်းသိုထ့သာ အနံဆုိ့းများထွေကသ်ည။် stink

ပ့ံ

ပ့ံ ကကိ ဝုိင်းဝန်းထထောကမ်သည။်ထထောကက်သူည။် help

ပ့ံပုိး ကကိ ကညူထီထောကမ်သည။် တစစ်ုံတစခု် ရရန်ထမျှာ်ကိုး၍ ထပးကမ်းသည။် help

ပန်

ပန် ကကိ wear

ပန်ကကား ကကိ ထတာင်းပန်သည။်ထလးစားစာွခွင့်ထတာင်းသည။်    request

ပန်ကကားလွာ န ထမတ္တ ာရပ်ခံထသာစာ solicitation

ပန်ကင်ွ န ကျားကစားရန် ထရးထေားထသာအကကွ။်  chessboard

န နှစလ်ကမ်ခန် ့စတရုန်း ကျားကကွသ်ဖွယ ်ထဖါ်၍ ရကလု်ပ်ထေား ထသာရခုိင်လံုချညတ်စခု်၏အမည။် sarong

 ပန်ဆင် ကကိ ၁၊ဝတဆ်င်သည။် ၂၊တင့်တယလှ်ပထအာင် မွမ်းမံပပုပပင်သည။် wear

ပန်ဇင် န King Fisher

ပန်ထွော ကကိ တစစ်ုံတစခု်ပပုလုပ်ရန် ထလးစားစာွ ထပပာသည။် ထတာင်းပန်သည။် request

စဉ်

စဉ်

စဉ်

 နညး်နညး်ကျဉ်းကျဉ်း။ အနညး်ငယ။် အနညး်အကျဉ်။စိုးစဉ်။ ‘‘အများအပပားက မထဟာကပ်ါ။ ပုတစ်ဉ်ပင်ပင်ကျပါရာ’’။ 
(အရပ်)၂ အကကား အကကား။ စဉ်

အလွန့်အလွန့်(ကကးီသည။်) ‘‘ပုတပုိ်င်ရုိင်ပုိင်ပင်က သန်ယင့်ကာ’’ (အရပ်)  စဉ်

ပုတပုိ်င်ရုိင်ပုိင် 
ဦ အတအူည။ီ ကဲ့သိ့ု၊သဖွယ။်တမျှ၊ ‘‘ပုတပုိ်င်ရုိင်ပုိ်င် ထေည့်လ့ုိက ပပည့်ပခင်း မဟဗိျာယ’်’။(အရပ်) စဉ်

အလုပ်အကိုင် .  အဖုိးအခကို ကကို တင်ပုိင်းပဖတ၍် ချထေားသည့်အလုပ်မျို း။ စဉ်

ပုတပ်ပတဆ်က်
ပပတ် စဉ်

၁ အယမှူားထသာသ။ူ  ဗုဒေ္ဓအယမှူ တစပ်ါးထသာ အယရူှိထသာသ။ူ ‘‘ဤလူယတုက်ား၊ ပုတလ်တမ်သ၊ိ လူဒိေဋိဟ’ု’(ကင်းမထဟာ်) 
၂ . လူအလူန၊ ဘာမျှမသတိကထ်သာသ။ူ စဉ်

ထပဖရင်ှးရန်အထကကာင်းဆုိကထ်သာ အပခင်းအရာ။ ‘‘လာမညအ်ရးီ၊ ထတာင်ထလာက ်ကကးီလညး်၊ ဖီးမျို းတကား၊ ရန်ပုစ္ဆါကို၊ ဆံခမာ
တတန်း၊ မစိုးလွမ်းနှင့်’’။ (ထောနူ) စဉ်

အထမးစကား။ ထမးခွန်း။‘‘အမိန်းပုစ္ဆါ၊ပပသနာကို ၊ငပီထအာင်ငဖီခပါ၏’’ (ဗမါချီ) စဉ်

အချညး်နီှး အလကားပဖစထ်သာ။သိုး၍ မထကာင်းထသာ။ အန့ံထွေကထ်သာ။ ညို မညး်ထသာ အထရာင်သန်ထသာ။ မသုံးစွဲရပဲဲ ထေား
ထသာ။ အလုိမကျ၊ ပုပ်စပ်ထသာ မျကနှ်ာ အမူအရာ ထပါ်ထသာ။ (အစားပုပ်၊စတိပု်ပ်စသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ပုပ်ငပဲကိုယ်
ထရာင်

(of body) be swollen 
(from bruises or 
disease) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဦးထခါင်း၌ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ နား၌ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ ဝတဆ်င်သည၊် ဆင်ပမန်း သည။် ထမျှာ်ထခါ်လုိလားသည။် ထတာင့်
တသည။်  ‘‘ခုနှစသ်ခမင်္ဂျာ၊ ဝါစါနှုတခ်မတ၊် ပန်ထလတုံထလ။’’ (ပဖစထ်တာ်စဉ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပန်ကင်ွခတ်
ဒေထယာ စဉ်

စဉ်

ထရမှငါးကို သတုထုိ်ေး စားမျို ထသာနှုတသ်းီ တတုခ်ကျွေန်၍ အထမွးစမ်ိးညို ထရာင် ထတာကထ်ပပာင်းထသာငှက ်(King Fisher)  စဉ်

စဉ်



.

ပန်လင် န binder

ပန်း၁ ကကိ ဝတရံု်သည။် ဆင်ပမန်းသည။် ၂၊ချညထ်နှာင်သည။် ပတစ်ညး်သည။် wear

ပန်း၂ ကကိ ပင်ပန်းသည။် နွမ်းနယသ်ည။် အားသန်ွကကို းပမ်း လုပ်ကိုင်ငပီးထနာက ်အားကန်ုခန်းသည။် အရှိန်နှင့် သန်ွထွေကထ်စသည။် deadbeat

ပန်း၃ န ပန်းပွင့်စသညက်ို ချညမ်ျှင်စသညပ်ဖင့် အတင့်အတယ ်ဖဲွသ့ထီေားထသာအရာ။ garland

ပန်းကျား vat

န private member

ပန်ကျားသံ န implore

ပန်းကျင်း န vat

ပန်းချင်း န none

ပန်းထပခာက် န တစစ်ုံတစခု်ထသာအထရာင်သိုမှ့ထပပာင်းပခင်းမရှိထသာပန်းတစမ်ျို း။ none

ပန်းစမုတ် န ရခုိင်ဘရုင်ဥယျာဉ်သာ ထခါ်ဥယျာဉ်ထတာ်တင်ွ မင်းမိဖုရား၊ မင်းသား၊ မင်းသမီးတိုအ့နားယရူာ အထဆာကအ်အုံတစမ်ျို း။    none

ပန်းစင် န ရခုိင်ဘရုင် မင်းများ လကထ်ေက ်ထကကးသန်ွး၊ ထကကးခတအ်လုပ်ကိုလုပ်သ၊ူ ထကကးသန်ွးထကကးခတအ်လုပ် သမား။ none

ပန်းစင်အစို ့ န ယင်းသိုအ့လုပ်အလုိကခဲွ်ပခမ်း စစုညး်ထေားထသာ မင်းမှုထေမ်း။ အစို။့အစ။ု personnel

ပန်းစင်း န monk

ပန်းစင်းလုပ် ကကိ ordinate

ပန်းစပ်ု န none

ပန်းဆင် န none

ပန်းဆင်ခ န လကထ်ေပ်မဂမင်္ဂလာပပုလုပ်မည့်သတိုသ့မီးအားပန်းဆင်ပမန်းသည့်အတကွ ်သတိုသ့ားထံေမှထပး ရထသာထငွ။  none

ပန်းဆဲွ န အမ်ိစသည၏် တဆံပ်ငမိတထ်အာကဘ်က ်အစန်ွးဖျား တင်ွ ပန်းပံုစပံပုလုပ်၍ ကပ်ရုိကထ်ေားထသာ ပျဉ်ချပ်ပပား။  timber

ပန်းတီ န ထလှ သမ္န်တို၏့ ပျဉ်ပပားအစပ်ကကားတင်ွ ဖာထထေးရထသာ အန်ုးဆံကကို း၊ ဂုန်နီကကို းစထသာပစည္း်။ none

ပန်းတးီ န ထဆွးပမည့်ထဟာင်းပမင်းထသာ။စတုပ်ပတလွ်ယထ်အာင် ထဆွးထပမ့ှထသာ။ moldy

ပန်းတူ န နုပ်နုပ်လီှးထေားထသာ ထဆးရကွထ်ေည့်၍ထသာကရ်ှူ ရန် ခပန်နှင့်တကထွသာ ထဆးအိုး။ none

ပန်းတခူျးီ န ထဆးလိပ်ထငွ ၊့ ထဆးတ ံထငွတ့ိုခဲ့၍ပဖစလ်ာထသာအထစး။    ပန်းတင်ခံု none

ပန်းထထောင် န ကလပ်နှင့်ထေည့်၍ထေားထသာပန်း။ရခုိင်တို၏့ ဝါကကျွေတလ်ပဲွ၌ပန်တစထ်ထောင်ထစထ့အာင် ပူထဇာ်ထသာထံုေးဓထလ့။ none

ပန်းထထောင်ပဲွ န ရခုိင်ဘရုင်မင်း လကထ်ေက ်ဝါကျွတလ်ပဲွထတာ်၌ ပန်းထထောင်ထီေးကကးီ၊ ပန်းထီေးကကးီလုပ်၍ ဘရုားအား ပူထဇာ်ထသာ ပဲွထတာ်။ none

ပန်းနီလာ န အခံွနီဝါထရာင် ရှိထသာ ရခုိင်စပါးတစမ်ျို း၏ အမည။် grain

အပင် အရကွထ်ေင်းရှူ းပင်နှင့်တထူသာ (အထစးအဆီမထွေက၊် ရုက္ခထဗဒေ ပင်လယက်ဗီွးထခါ်ထသာ) သစပ်င်ကကးီ တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တးီခကရ်ထသာ တရူယိာတစမ်ျို း။ အလျားနှစထ်တာင် တစထွ်ောရှိ သစသ်ားအထခါင်းထိေပ်တစဘ်ကတ်စခ်ျကတ်င်ွ သားထရပါးကကက်
ထေားထသာ တးီခကစ်ရာ တရူယိာ တစမ်ျို း။ (သမကတ်က်ပန်းကျား၊ နတပ်န်းကျား ဟ၍ူနှစမ်ျို းရှိသည။်)‘‘အထစာကရှ်ညပ်ငား၊ 
ပန်းတျားနှင့်၊ ပန်းကျားပတဝ်န်း၊ပတဆုိ်င်းတန်းပဖင့်၊ ကကို းတန်းထလျှာကသ်ာွး၊ ကငခီများနှင့် ၊ တးီပငားရုိကမ်ည၊် စညင်ါး မည်
တညး်’’။(ရခုိင်ကာ) စဉ်

ပန်းကျားသည ်
ဦ 

လကဝဲ်အသင်းအမတ၈်ထယာကတ်င်ွ တစထ်ယာကအ်ပါအဝင် ပဖစထ်သာ အမတ။် ပန်ကျားတးီတတသ်။ူ ‘‘ပန်ကျားသည ်သည၊်
မိစ္ဆာနတတ်ိ့ုကို မုိဇ်းဦး၊ မုိးထနှာင်း နှစစ်ဉ်မပပတ ်ပန်ကျားစည ်တးီတတသ်မူျားကို စစီဉ်ထပးရသည။်နတက်ထတာ်မတိ့ုနှင့် နတ်
ပူထဇာ် ထပးပဲွကို ပပုလုပ်ဆင်ယင်ထပးရသည။် ဘရုင်မင်းကိုယစ်ား ၎င်းကထဆာင်ရကွ ်ပခင်းတာဝန်ပဖစသ်ည။် (ဇာတဝံိသ)    စဉ်

ပန်ကျားတးီထသာထတးသ။ံ ပန်ကျားတးီခတထ်သာ တရူယိာသ။ံ ဆရာငပင်နှင့်တပည့်တပန်း တိ့ုသည ်သကံန်ုဟစ၍် မထခါ်ထတာ့ပဲ 
ပန်ကျားပခင်း၊ ပန်ကျားသပံဖင့် အချအီချ တးီထခါ်ကကသညက်ို နားထသာတဆင်ကကပါ။ ပန်ကျားပခင်း ပန်ကျားသပံဖင့် တးီထခါ်ပံု-တ
ပည့်-‘‘ဒုိေင်းဂျငီပင်၊ ဆရာသျှင်၊ ဆရာ မနီ၊ ဒုိေင်းဂျဘီကက်၊ တပည့်ပတသ် ံကကားပါ လီထလး ကကားပါလီ။ ‘‘မင်းပါသခင်၊ နန်း
ထတာ်သျှင်၊ ရယွထ်တာ် ခခ၊ နန်းဦးကိုင် ကိုအပုိင်ရထက၊ မင်းလှရာဇာ၊ ငငိုးထေားထရထလ၊ ငငိုးထေားထရ။ ငငိုးထေားထရထက၊ နတဆ်ရာမ၊ 
ပရယိာယထ်လ၊ မာယာပပထက၊ ဘးီဘမီရ့ုိ၊ ငပိုထွေကထ်တ။ ‘‘ဒုိေင်းဂျငီပင်၊ ဆရာသျှင်၊ ငပင်မနီ၊ ဒုိေင်၊ ဂျဘီကက် ကယပ်ါလတထ်လ၊ 
ကယပ်ါလတ။် ဆရာ- ‘‘ဒုိေင်းဂျငီပင်၊ ဆရာသျှင်၊ ငပင့်မနီ၊ ဒုိေင်းဂျဘီကက်၊ မင်းရ့ုိပတသ်၊ံ ကကားမိထရ ထလ၊ ကကားမိထရ။ ပတသ်ံ
ကကားထက၊ လုိကလ့ုိ် လာထက၊ မုိဇ်းသးီမုိးထနှာင်း၊ ရာသထီပပာင်း၊ မုိဇ်းရတီကယ၊် ထချာင်းမှာရာဆုိထက၊ ပဖာရန်ွလုိလညး်၊ ပပည့်နီထရ
ထလ၊ ပပည့်နီထရ။ ‘‘ငါလညး် လီချို င်၊ မကးူနုိင်၊ ပဖားပပည့်လီချို င်၊ မကးူနုိင်ထက၊ ပတက်ိ့ုကိုင်ရ့ုိ၊ ထချာင်းကမ်းထတာင်းမှာ၊ မျှို င်နီထရ
ထလ မျှို င်နီထရ။ တပည့်-‘‘ဒုိေင်းဂျငီပင်၊ ဆရာသျှင်၊ ပတက်ိုထဂါင်းတင်၊ အယင်ငပီးလတ’်’ စဉ်

တးီခကရ်ထသာ တရူယိာတစမ်ျို း။ အလျားနှစထ်တာင် တစထွ်ောရှိ သစသ်ားအထခါင်းထိေပ်တစဘ်ကတ်စခ်ျကတ်င်ွ သားထရပါးကကက်
ထေားထသာ တးီခကစ်ရာ တရူယိာ တစမ်ျို း။ (သမကတ်က်ပန်းကျား၊ နတပ်န်းကျား ဟ၍ူနှစမ်ျို းရှိသည။်)‘‘အထစာကရှ်ညပ်ငား၊ 
ပန်းတျားနှင့်၊ ပန်းကျားပတဝ်န်း၊ပတဆုိ်င်းတန်းပဖင့်၊ ကကို းတန်းထလျှာကသ်ာွး၊ ကငခီများနှင့် ၊ တးီပငားရုိကမ်ည၊် စညင်ါး မည်
တညး်’’။(ရခုိင်ကာ) စဉ်
ဆရာ-‘‘ပဖားပပည့်လီချို င်၊ မကးူနုိင်၊ ပဖားပပည့်လီချို င်၊ မကးူနုိင်ထက၊ ဇာပုိင်လာဖ့ုိလဲ’’ စသည့်ပတပ်ခင်းပတ ်သပံဖင့် အချအီချ 
တးီထခါ်ကကသည။်  စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

အဂမင်္ဂါငါးပါးပပည့်စုံစာွပဖစလ်ာထသာ(ဥပသမ္ပဒေါကထံဆာင်ထသာ)ရဟန်း။ စဉ်

ရဟန်းထဘာင်သိ့ုတကထ်ရာကသ်ည။် တစစ်ုံတစထ်ယာကအ်ား ရဟန်း ထဘာင်သိ့ု တကထ်ရာကနုိ်င်ထအာင် ပစည္း်ထလးပါးပဖင့် 
ထထောကပ့ံ်ကညူထီဆာင်ရကွထ်ပးသည။် စဉ်

ထယာကျ်ား၏လိင်၊ပန်းသကုထ်သးွကိုစပ်ုသုံးထသာမိန်းမလျာတစမ်ျို း။ နှုတသ်းီရညှခ်ကျွေန် အနညး် ငယထ်ကာက၍် ပန်းဝတရ်ညက်ို 
စပ်ုသုံးထသာ ငှကင်ယတ်စမ်ျို း။ စဉ်

ဆင်အငယစ်ားတစမ်ျို း။   လကထ်ေပ်မဂမင်္ဂလာပပုလုပ်မည့် အခါ၊ သတိ့ုသားထံေမှ ယသူာွးထသာ လကဝ်တရ်တနာနှင့်ပန်းများကို 
သတိ့ုသမီးအား တင့်တယ ်လှပထအာင် ပန်းအမျို းမျို းပဖင့် ဦးထခါင်းလံုးပပည့်ထအာင် ပန်ဆင်ထပးရထသာ ရခုိင်တိ့ု၏ ထံုေးဓထလ့တစ်
ခု။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ပန်းပီး ကကိ ရှံုးထကကာင်းဝန်ခံသည။် စကား ထောဝှကရ်ာ၌ အထပဖမထဖာ် ထပးနုိင်သကူ အရှံုးခံထကကာင်း ဝန်ခံသည။် give loss

ပန်းပျံ န orchid

ပန်းနှစခုိ်င် န သန်စ့င်ပန်း နှစခုိ်င်စ ီပူး၍ ပါထသာပန်းထဖါ်အဆင်။   none

 ပန်းဖူးတိုင် န ထပပးပဲွငပိုင်ပဲွတိုတ့င်ွ ထအာင်ပမင်မှု တာဝန်ထနရာ။  goal

ပန်းဖူးဝင် ကကိ ပန်းတာ သို ့ဆုိကထ်ရာကသ်ည။်ပန်းတိုင်သို ့ထရာကသ်ည။်     come in

ပန်းဖျား န တစစ်ုံတစခု် လှုပ်ရာှးမှုပပုသပဖင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယထ်သာထကကာင့် ဖျားထသာ အဖျားမျို း။ ill

ပန်းဖွား န ဘရုားကိုပူထဇာ်ရာ၌ စက္က ူကိုအမျှင်အမျှင်ပပု၍ ဝါးပခမ်းတင်ွ စစုညး်ချည၍် ဖွားရရားပပုလုပ်ထေားထသာ အရာ။    none

ပန်းဖွားထေ ကကဝိိ ထိေခုိကပွ်တတ်ိုက ်မိပခင်းထကကာင့် စတုပ်ပတပွ်န်းပ့ဲလျက။် abrasion

ပန်းမာသးီ နဝိ young

ပန်းမလ် န အလှအပ ဆင်ပမန်းရသည့် ပန်းအမျို းမျို း။  flowers

ကကိ ထလာင်းထကကးပဖင့်ထခါင်းဘက၊်ပန်းဘကထ်ပါ်မညဆုိ်ကာပုိကဆံ်ပပားကို ထထောင်၍လညထ်အာင် လှည့်ကစားသည။် spin coin

န နှထပမာတကသ်၊ူကပ်ထစးနဲှတကသ်။ူ skinflint

ပန်းယက် န ပန်းပွင့်ထဲေတင်ွတညရ်ှိသည့်ချို ထသာဝတရ်ည။် nectar

 ပန်းယကရ်ည် န ပန်းပွင့်ဝတဆံ်တိုင် အတင်ွးရှိအရည။် nectar

ပန်းရိ ကကိ ကိုယစ်တိလ်ှုပ်ရာှး အားထုေတမ်ှုထကကာင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယပ်ခင်းပဖစသ်ည။် deadbeat

ပန်းရကီကက် န stork

ပန်းရွီနွယ် န parasite

ပန်းလီးတက် ကကိ သားထလာင်းစတင်ပဖစထ်ပါ်သည။် အထပခခံအပဖစ ်စွဲတည ်သည။် ကိုယဝ်န်ယှိသည။် pregnant

ပန်းလကခ်ျတိ် န ပန်းကိုလုိရာ အချတိအ်တန်ွအ့ကကွ ်ပံုထပါ်ထအာင် လကပ်ဖင့်ထဖာ်၍ရကလု်ပ်ထသာ အထေည။် none

ပန်းလှမဉ္ဇ န ရခုိင်လံုချည ်တစခု်၏ အမည။် sarong

ပန်းဝတတ်ိုင် န ပန်းပွင့်၏ဝတဆံ်တိုင်။ farina

ပန်းဝတမူ်န် န ပန်းပွင့်ဝတဆံ်မျှင်အဖျားတင်ွတညရ်ှိထသာအလံုးကထလးများ။ pollen

ပန်းဝတရ်ည် န ပန်းပွင့် ဝတဆံ်တိုင်အတင်ွးရှိအရည။် nectar

ပန်းဝှက် ကကိ riddle

ကကိ ပန်းသရထီချာင်းနယပ်ယတ်စခု်လံုး အပုိင်စားခွင့်ကို ထပးအပ်လုိကသ်ည။် confer

န ပန်းသရထီချာင်းနယတ်စခု်လံုးကိုအပုိင်စားအပ်ုချုပ် ရထသာ အရာရှိ။   official

 ပန်းဟိုက် ကကိ အသကလ်ှိုကဖုိ်လျကပ်င်ပန်းသည။် ထမာပန်းသည။် deadbeat

ပိန်

ပိန် နဝိ အတင်ွးသို ့ချို င့်ဝင်ထသာ။ ငဖိုးပခင်းမရှိကကုံလီှထသာ။ skinny

ပိန်ကလုပ်လီှ န သစလံု်းကကးီကိုထွေင်းထေားထသာရခုိင်ဘရုင်တိုလ့ကထ်ေပ် ထရထကကာင်းတိုကပဲွ်တင်ွ အသုံးပပု သည့် စစသ်ုံးထလှရညှက်ကးီတစမ်ျို း။   warship

စဉ်

သစပ်င်ကကးီ အထပါ်တင်ွဆင့်၍ ပျတံကဖူ်းပွင့်ထနထသာ(ပန်း) သစခွ်ပန်းအမျို းမျို း။  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အသအိလိမ္မာမှု မပပည့်ဝထသးထသာ (အရယွ်)။ စဉ်

စဉ်

ပန်းထမျာကလှ်
ည့် စဉ်

ပန်းထမျာက်
လှန် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ကကကနှ်င့် အသင်ွအပပင်တငူပီး ထရအိုင်ထရစပ်နှင့် ထတာပခုတံိ့ုတင်ွကျကစ်ားထလ့ရှိတကသ်ည့် ထရကးူတကထ်သာ ထပခတရံညှငှ်ကင်ယ ်
တစမ်ျို း။    စဉ်

ချုပံင်သစပ်င်များကို မီှတယွ၍်ထပါကတ်ကင်ပီး၊ အဝါထရာင် အနွယတ်ရံညှမ်ျား ယကှပ်ဖာရှိ အရတွမ်ယှိပဲသပ်ု၍စားနိင်ထသာ ကပ်ပါး
ပင်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစဘ်ကသ်ား၏ဉာဏက်ိုစမ်းလုိထသာထကကာင့် အထပဖထဖါ်ထပးရန်အလ့ုိငှာ လျှို ခ့ျကက်ယွဝှ်ကထ်သာ စကားပဖင့် ထမးသည။် 
စကားထောဝှကသ်ည။်     စဉ်

ပန်းသရထီချာင်း
စာ စဉ်

ပန်းသရထီချာင်း
စား စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ပိန်ကပ်ကပ် နဝိ အသားထရ ကကုံလီှ၍အသားနှင့် အရုိး ထိေစပ်လု ပဖစထ်သာ။ skinny

ပိန်ကျာ နဝိ အသားထရ ကျုံယ့ုံထ့သာ။ lank

  ပိန်ကပ်ထသျှ နဝိ အသားအထရ ကကုံလီှ၍အင်အားနညး် ပါလျက ်ထေကကလှုပ်ရာှးပခင်း မပပုနုိင်ထသာ။     Wishy-washy

နဝိ ထလျာ့တန်ွခ့ျို င့်ဝင်ထသာ။ အသုံးပပု၍မရထသာ။ useless

နဝိ ထလျာ့တန်ွခ့ျို င့်ဝင်ထသာ။ အသုံးပပု၍မရထသာ။ useless

ပိန်ခံလိမ်ခံ ကကိ မဆုတမ်နစ ်ကကံ့ကကံ့ခံသည။်လိမ်ပိန်ခံသည။် forbear

ပိန်ပိန်ပါးပါး နဝိ သယွလ်ျထသာ။ ဆူငဖိုးပခင်းကင်းထသာ။  airy

ပိန်ပိန်ထသျှ နဝိ သယွလ်ျထသာ။ ဆူငဖိုးပခင်းကင်းထသာ။  airy

ကကဝိိ equal

 ပိန်လိမ်ခံ ကကိ အခကအ်ခဲ ထဘးဒေဏစ်သညက်ို အားတင်း၍ကကံ့ကကံ့ခံသည။်  forbear

ပိန္နထဲကာင်း န အခမာ ထပျာ့ထသာ ပိန္နသဲးီတစမ်ျို း။   jack fruit

 ပိန္နငဲစယွ် န jack fruit

ပိန္နတဲိုင် န none

ပိန်း၁ နဝိ အထရာအထနှာ အကကားအထပါကမ်ပါပဲသထပပးတသညး်ပိတထ်သာ။ block

ပိန်း၂ နဝိ ထူေထဲေထသာ။ ထူေထသာ။ thick

ပိန်းခူ န မိမိအမျှင်ပဖင့်အမ်ိဖဲွ ၍့ ထနထုိေင်တတထ်သာ ပုိးကာင်စား သတ္တ ဝါ။ cankerworm

ပိန်းတုံး န အနီ၊အညို ၊အဝါစသည့် အထရာင်မထရာထနှာ ပဲ သကသ်ကတ်စမ်ျို းတညး်ထသာ အဆင်။ တစမ်ျို းတညး် ထသာအထေည။် fabric

ပိမ့် စညး် မိမိ၏လုိလား ထတာင့်တချကက်ို ထဖါ်ပပထသာ ကကယိာပစည္း် စကားလံုး။ none

ပုဏ

ပုဏကတိုက် ကကိ poltergeist

ပုဏား န များထသာအားပဖင့်ထဗဒေင်တကွပ်ခင်း၊အလှူခံပခင်းပဖင့် အသကထ်မွးထလ့ရှိထသာ ပဗမ္မာဏလူမျို း။ Brahmin

န နူးညံ့သည့်ရှိန်းခုိတစမ်ျို း။ none

ပုဏားစးီတမ်း န none

န none

န grass

ပံု

ပံု၁ န နှိုင်းယဉ်ှရန် အထပခခံပပုထေားထသာ အရာ။စ။ံ အသင်ွသဏာန်။မသမဲကွဲ မထေင်မရာှးထသာ ဟန်သင်ွ။ sample

ပံု၂ ကကိ overlay

ပံု၃ န လူစလူုထဝး။ ထငွစအုားပဖင့် ခဲွထဝသတမှ်တထ်ေား သည့် ထဝစပုမာဏ။      share

ပံုကျဟန်ကျ ကကဝိိ အချို းအစား အသင်ွ အပပင် သင့်ထလျာ်ထလျာကပ်တစ်ာွ။ ထသသပ်စာွ။   tidy

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပိန်ကျာလိမ်
ကျာ စဉ်

ပိန်ခတလိ်မ်
ခတ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပိန်မထိေမပိန်
မသာ (တစခု်နှင့်တစခု်နှိုင်းယဉ်ှချက ်ပပုရာတင်ွ) မညသ်ည့်ဘကက် ပုိ၍သာသညဟ် ုဆုိပခင်းမပပုနုိင်ပဲ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပိန္နပဲင်၏ အပမစ၊် ထပမထဲေသိ့ု ဝင်ထနထသာ အပမစတ်ိ့ုမှသးီထသာ အသးီ(အပင်) ကိုထခါ်ထသာစကားလံုး။ စဉ်

ထစတ၏ီ ထိေပ်ဖျားတင်ွငှကထ်ပျာဖူး၌ စိုကသ်င်ွးထေားထသာ ထီေးထတာ်အတူိုင်။ လံုးပတထ်ချာ ထပပာင်၍ တထပဖာင့် တသားတညး် လံုး
ဝုိင်းထသာတိုင်။ (ထစတတီညရ်ာတင်ွ အလယအ်တူိုင်အပဖစ ်စိုကသ်င်ွး ထေားသည့် တိုင်လံုး) စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထနအမ်ိများတင်ွ . ထနှာင့်ယကှထ်ပခာကလှ်န့်ထစနုိင်သည့် ပထယာဂကို ဖန်တးီပပုလုပ်သည။် စဉ်

စဉ်

ပုဏားစား
ဟန်ိးခုိ စဉ်

ကစားမည့်သမူျားအနက ်ဒုိေင်လူကကးီတစထ်ယာက ်ထေား၍ ထပပာလာ သကူ ထမာင်လှလာလျှင် စးီမညဟ်ထုပပာခ့ဲရာ၊ ထုိေသထူပပာထေားခ့ဲ
ထသာ အမညမှ်န်လျှင် စးီရထသာ ကစားနညး်တစမ်ျို း။    စဉ်

ပုဏားတိုင်စးီ
တမ်း

ကစားမည့်သမူျားအနက ်ဒုိေင်လူကကးီတစထ်ယာက ်ထေား၍ ထပပာလာ သကူ ထမာင်လှလာလျှင် စးီမညဟ်ထုပပာခ့ဲရာ၊ ထုိေသထူပပာထေားခ့ဲ
ထသာ အမညမှ်န်လျှင် စးီရထသာ ကစားနညး်တစမ်ျို း။    စဉ်

ပုဏားရစီင်
ပမက်

ထရအိုင်၊ ထရကန်များတင်ွလညး်ထကာင်း၊ ကန်ုးထပမတင်ွ လညး်ထကာင်း၊ အရုိးထသး၍ မာထတာင့်ထသာ ပမကတ်စမ်ျို း။(မဂမင်္ဂလာပန်း
တင်ွ ပန်းတစမ်ျို းအပဖစ ်ပါဝင်သည၊်ရစီင်ပမက၊်ငခိုးသစပ်မကဟ်လုညး် ထခါ်သည။်) စဉ်

စဉ်

တစခု်ထပါ်တစခု်ထေပ်၍တင်ထေားသည။်တစထ်နရာတညး်တင်ွစသုန်ွထေားသည။် မျကနှ်ာပပင်ထေကသ်ိ့ု စကူကသည။်လံုးလံုးအားကိုး
ထေားသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ပံုခွက် န သစံမ်ိး၊သထံပျာ့စသညက်ိုလုိရာပံုထပါ်ထအာင်ဖိနိှပ်ရာ၌ ပံုထဖာ်ထေားထသာ ထအာကခံ်သတံုံး။    mould

ပံုခွကအ်ပ်ု န သတံုံး သထံပျာ့စသညက်ို လုိရာပံုထပါ်ထအာင် ဖိနိှပ်ရာ၌ ပံုထဖာ်ထေားထသာ အထပါ်ဖိသတံုံး။    mould

  ပံုစ ုဦ ကကဝိိ ထရးွချယ ်ခဲွပခားထေားပခင်းမရှိပဲ အစလုိုက။် all  together

ပံုထဆာင် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထကကာင်း ကိုပပ၍ဆုိ သည။် sample

ပံုဆုိး နဝိ ရုပ်ရညသ်င်ွပပင်မတင့်တယမ်ထပပပပစထ်သာ။အကျညး်တန်ထသာ။ အလွန်ဆုိး ရာွးထသာ။ ugly

ပံုဆုိးပတပ်ျက် ကကဝိိ bizarre

ပံုတိုက် ထရးွချယ ်ခဲွပခားထေားပခင်းမရှိပဲ အစလုိုက။် all  together

ပံုတိုကစ်ု ကကဝိိ

ပံုတိုကထ်ရာင်း ကကိ အပခင်အတယွ၊် အထရအတကွစ်သည ်ပမာဏအလုိကအ်ဟတုပဲ် အစအုပံုအတိုင်း မျကပ်မင်အထနပဖင့် ထရာင်းသည။် sell

ပံုတိုပတစ် န စကားထပပာဆုိရာတင်ွ နှိုင်းယဉ်ှ၊ ခုိင်းနှိုင်း၍ ကကားညပ်ှထေည့်သင်ွး ထပပာထလ့ ရှိထသာဝတ္တ ု၊ ပံုပပင် ပါဠိ အတို အထွောများ။     story

ပံုနှိုင်း ကကိ ဥပမာနှိုင်း၍ပပသည။် for example

ပံုနိှပ်ပုိင်း န sample

ပံုနှုန်း၁ ကကိ ဥပမာနှိုင်း၍ပပသည။် for example

ပံုနှုန်း၂ န example

ပံုပတ၁် န သစသ်ားထခါင်း တစဘ်ကတ်စခ်ျကတ်င်ွသာထရပါးကကကထ်ေားထသာ တရူယိာအပဖစ ်တးီစရာဗံုနှင့်ပတ။်  vat

ပံုပတ၂် န bearing

ပံုပန်း န ပပုမူထသာအသင်ွအပပင်။ဟန်ပန်။ bearing

ပံုပျက် ကကိ မူလရှိထနကျ အသင်ွအပပင်မှ ယင်ွးခကျွေတ၊် ထဖါကပ်ပန်သည။် နဂုိစရုိက ်အမူအရာကျင့်ဝတယ်င်ွးပါသည။် degenerate

ပံုပျကပ်န်းပျက် ကကဝိိ နဂုိရှိအပ်ထသာပံုဟန်အချို းအစားကျနပခင်းမရှိပဲ။အစအီစဉ်စညး်ကမ်းမကျနပဲ။ ထသဝပ်ထသသပ်ပခင်းမရှိပဲ။ grossest

ပံုပပင် ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာကိုဦးတည၍် ၊စတိက်းူပဖင့်ထူေးပခားဆန်းပပားစာွ ဖဲွ နဲွ့ ထ့ရးသားထသာ ဝတ္ု။ novel

ပံုပပတ် ကကဝိိ အစလုိုက ်အပပုံလုိက။် စပုပုံကာ။ all  together

ပံုထဖာ် ကကိ လုိရာပံုစထံပါ်ထအာင် ပပုလုပ်သည။် ပံုအကကမ်း ဖျင်း ထလာင်းသည။်  form

ပံုဖမ်း ကကိ emulate

ပံုမှန် နဝိ နဂုိမူလ အထပခခံပဖစထ်သာ။ နဂုိမူလအတိုင်း ရှိထနထသာ။ တစမ်ျို းအမည ်ထပပာင်းလဲပခင်းမရှိထသာ။ original

ပံုဝတ္ု န anedote

 ပံုသီ ကကဝိိ ထပပာင်းလဲပခင်းမယှိပဲ တကိျသတမှ်တခ်ျကအ်တိုင်း ။ constant

ပံုသကီန်ိးကျ န အထပပာင်းအလဲမရှိပဲ အငမဲတထစ သတမှ်တထ်ေားထသာနှုန်း။ constant

ပံု ့ နဝိ fat

ပံုပံု့ ့ နဝိ circle

ပံုပံု့ ့ ကကဝိိ ကိုယခ်န္ဓာကို ထပျာင်းနဲွယ့ုံက့ာ။ lilting

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စညး်ကမ်းတကျအစအီစဉ်ကျနမှုမရှိပဲ။ ကိုးရုိးကားရား။ ထသဝပ်ကျနမှုမရှိပဲ။ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထပခပမာဏ အသင်ွအပပင် 
အချို းအစား ကျနမှုမရှိပဲ။ စဉ်

စဉ်

အထလာင်းကစားရာတင်ွတစဘ်ကတ်ညး်တင်ွထလာင်းထကကးကိုစပံုု၍ ထလာင်းသည။် ရှိသမျှထငွအင်အားကို တစဘ်ကဘ်ကတ်င်ွ 
စပံုု၍ရင်းနီှးသည။်

pout one’s money on 
something စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဥပမာ တင်စားသုံးနှုန်းထသာ ဥပမာပဖင့် နှိုင်းပပချက။်‘‘အလွန်ယတုထ်က၊ ကကျွေန်ှပ်ကလညး်၊ တုံးထအာကက်ဘား၊ ပံုနှုန်းစရာ၊ တုံး
အထပါ်ကို၊ထကျာ်ကာသာွးလ့ုိ’’(ပဋာ) စဉ်

စဉ်

ဥပမာ တင်စားသုံးနှုန်းထသာ ဥပမာပဖင့် နှိုင်းပပချက။်‘‘အလွန်ယတုထ်က၊ ကကျွေန်ှပ်ကလညး်၊ တုံးထအာကက်ဘား၊ ပံုနှုန်းစရာ၊ တုံး
အထပါ်ကို၊ထကျာ်ကာသာွးလ့ုိ’’(ပဋာ) စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အသင်ွသဏ္ဍာန်။ အလံုးစုံပခု၍ံ သုံးသပ်ရှုပမင်ရထသာ ပမင်ပခင်း။‘‘ငပိတ္တာတထကာင်၊ ထုိေင်ထယာင်အနှုန်း၊ ဆုိးထဘာင်တင်ွ၊ ထတာင်တ
လံုးသိ့ု၊ ကန်ုးကန်ုး ထုိေင်ကာ၊ ရုပ်ဟန်စုံထက၊သူ့ပံုကို၊ ပမင်လတခ်ါ၌။ (ဆဒေ္ဒန်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကိုယထ်နကိုယဟ်န်ကို အတယုသူည။် မှန်းဆ၍ ပံုစထံပါ်ထေင်ထအာင်ပပုလုပ်သည။် တစစ်ုံတစ ်ထယာက၏် စတိထ်နသထဘာထေားကို
သထိအာင် ထလ့လာသည။်   စဉ်

စဉ်

လွန်ခ့ဲငပီးထသာ ကာလပဖစပ်ျက ်သကဲ့သိ့ု မရှိမပဖစထ်သး သညက်ို ရှိထအာင် ပဖစထ်အာင်ထပပာပပထသာ သိ့ုမဟတု ်ထရးသားထသာ 
ဇာတလ်မ်းထကကာင်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဆူငဖိုးထသာ။ ဝထသာ။ ‘‘ထအ-ကကျွေခဲန္ဓာကိုယလ်ကပ့ံု်နီထရ’’ (အရပ်) ငါးသထလာကဝ်န်မ  ထသျှတစထ်ကာင်ပ့ံုနီထရ။ စဉ်

လပပည့်ဝန်းသဏ္ဍာန်ရှိထသာ။ ဝုိင်းစကထ်သာ။ ‘‘သားချစနွ်မ်းနွယ၊် သနားဖွယမှ်ာ၊ ရယတ်ပပုံ့ပပုံ့၊ တအု့ံအု့ံထက၊ ပ့ံုပ့ံုမျကနှ်ာ၊ မိ
ရင်ခွင်မှာ၊ သဇင်နှစထ်က၊ ပွင့်သစက်ကာသိ့ု’’။ (ထကာ်) စဉ်

စဉ်



.

ပံုး န မျကနှ်ာဝငယ၍် အလံုပိတ ်အထစာကရ်ညှထ်သာထေည့်စရာ ပစည္း်တစမ်ျို း။ bin

ပံုးပံုးပပည့် ကကိ အမျို းအမညအ်ထရအတကွစ်သညမ်ျားပပားစာွ။ many

ပံုးပံုးပပည့် ဦ ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာအပုိင်းအပခားနှင့်မဆ့ံထအာင် များပပားသည။် full

ပံုးပံုးပပည့် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာအပုိင်းအပခားနှင့်မဆ့ံထအာင် များပပားသည။် full

ပံုးရည် န ထေမင်း၊ ထေမင်းစားရည၊် ဆန်းထဆးရညနှ်င့် ဆား အချဉ်ထဖာကထ်ေားသည့် အရည။် congee

ပုန်

ပုန်၁ ကကိ မပမင်ရထအာင် ကယွဝှ်ကထ်နသည။်   hiding

ပုန်း၂ န အဝင်သာရ၍၊အထွေကမ်ရထသာ‘ပုန်း’ဟထုခါ်ထသာငါးထထောင်ကရိယိာတစမ်ျို း။  

ကကဝိိ တစပ်ါးသမူပမင်မထတွ ထ့စပဲ၊ထပါ်လွင်ထေင်ရာှးစာွ သသိာပမင်သာပခင်း မရှိထစပဲ။ covert

ပုန်းစာ န အဝင်သာရ၍အထွေကမ်ရထသာ ‘ပုန်း’ဟထုခါ်ထသာ ငါးထထောင်ကရယိာတင်ွ ထေည့်ထသာအစာ။    

ပုန်းဆုိးထတာ န ချုံနွယထူ်ေထေပ်ထသာထတာအုံ။  bush

ပုန်းညက် န laural

ကကိ ပုန်းပျာယ ်ဝှကပ်ျာယဟ်၍ူ ထအာ်လျှင်၊ ပုန်းဝှကထ်နသကူို ရာှတမ်း ကစားနညး် တစမ်ျို း။    bopeep

ကကိ bopeep

ပုန်းပုန်းပပည့်၁ ကကဝိိ အမျို းအမညအ်ထရအတကွစ်သညမ်ျားပပားစာွ။ တစစ်ုံတစခု်ထသာအပုိင်းအပခားနှင့်မဆ့ံထအာင် များပပားသည။် many

ပုန်းပုန်းပပည့်၂ ကတိ many

န none

ပုန်းဖီ န ပျဉ်ခင်းရန်အတကွ ်ရကမ်ထပါ်တင်ွ ကန်လ့န်တ့င်ထေား ထသာ သစသ်ားထချာင်း။       stick

ပုန်းငဖီ န ပျဉ်ခင်းရန်အတကွ ်ရကမ်ထပါ်တင်ွ ကန်လ့န်တ့င်ထေား ထသာ သစသ်ားထချာင်း။       stick

ပုန်းယား န တိုင်ကိုတယွက်ပ် ထိေန်းချုပ်၍ဆင့်တန်းတင်ရန် ကပ်ရုိကထ်ေားထသာ ထအာကခံ် သစသ်ား ထဘာင်တန်း။   none

ပုန်းထယာင် ကကိ မိမိကို သတူစပ်ါးမထတွ မ့ပမင်ရထအာင် ကယွရ်ာအရပ်၌ ခုိထနသည။် hiding

ပုန်းရည၁် န ထေမင်းနှင့်ထရထနွးကို အိုးသစ ်တစလံု်းတင်ွ ထေည့်၍ မီးဖုိ နားတင်ွ အပူထငွ ရ့ထအာင်ထေားထသာ ပအုံးရညတ်စမ်ျို း။ none

ပုန်းရည၂် န

ပုန်းရည၃် န အချဉ်အရသာ ထွေကထ်အာင်ချကထ်ေားေသာ အရညမ်ျားသည့်ဟင်း။     sauce curry

ပုန်းလယား န တိုင်ကိုတယွက်ပ် ထိေန်းချုပ်၍ဆင့်တန်းတင်ရန် ကပ်ရုိကထ်ေားထသာ ထအာကခံ် သစသ်ား ထဘာင်တန်း။   none

ပုိ

ပုိ၁ န ငှက ်စသညတ်ိုက့ို ထထောင်ဖမ်းရထသာ ကင်ွးထလျှာကကို းကင်ွး။ ထကျာ့ကင်ွး noose

ပုိ၂ နဝိ ရှိသင့်သညထ်ေက ်များပပားကလွဲန်ထသာ။  မလုိပဲ လံုထလာကထ်သာ။ သုံးရန်မလုိပဖစ ်ထသာ။ undue

 ပုိ၃ န none

 ပုိ၄ န while

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

cane or bamboo basket 
with sling or tumpline စဉ်

ပုန်းစလယခုိ်း
လယ် စဉ်

cane or bamboo basket 
with sling or tumpline စဉ်

စဉ်

အရကွထ်ချာထပပာင်လျကရ်ညှဝုိ်င်း၍ အန့ံထမွးထသာ အပဖူထရာင် ပန်းပွင့်သည့်အပင် တစမ်ျို း။‘‘ပုန်း ညကရ်ွီတ၊ူ မဥ္စူပန်းခပင်
တိ့ု’’ (ငမိုသ့ကူကးီ) စဉ်

ပုန်းတမ်းရာှ
တမ်း စဉ်

ပုန်းတမ်းဝှက်
တမ်း

ပုန်းပျာယ ်ဝှကပ်ျာယဟ်၍ူ ထအာ်လျှင်၊ ပုန်းဝှကထ်နသကူို ရာှတမ်း ကစားနညး် တစမ်ျို း။    ‘ညမီထတာ်တိ့ု၊ ပုန်းကာဝှကလ့ုိ်၊ဖမ်း
လျက ်ရထပ၊ တစ ်ထယာကထ်သထသာ်၊ ထသသအူပုပ်၊ ကျန်ထသာသတူိ့ု၊အတငုူပ်လ့ုိ။’’(ထဒွေး)         စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အမျို းအမညအ်ထရအတကွစ်သညမ်ျားပပားစာွ။ တစစ်ုံတစခု်ထသာအပုိင်းအပခားနှင့်မဆ့ံထအာင် များပပားသည။် ‘‘ပဖားလညး်ပုန်း
ပုန်းပပည့်လတထ်တ၊ ထတာင်သ ူအမ်ိနား၊ ယဉ်ှလတထ်တ’’။(လကရံု်းသိုက်) စဉ်

ပုန်းတရုပ်ထက
ထတာကတ်ဲ့

တစဦ်းတစထ်ယာက၏် မျကစ်ကိိုပိတစ်ညး်ထော၍၊ တစထ်ယာကက် ‘ပုန်းတရုပ် ထက’ ဟ ုဆုိလျှင်၊ မျကစ်ပိိတ ်စညး်ခံရသကူ 
‘ထတာကတ်ဲ့’ ဟဆုိုရ၏ (သတူိ့ုနှစထ်ယာကအ်ပပန်အလှန် ) ‘‘နင့်မှာထယာကပီ်း၊ မပီး၊ ‘‘နင့်ထဂါင်းထေကမှ်ာကကကခ်ျးီ’’ 
‘‘ယကပ်စ’်’ မယကဟ်ဆုို၍ ထပပး၏ ကျန်လူများကို မိထအာင် အဝတထု်ေပ်နှင့် ရုိကက်စားထသာ ကစားနညး်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငှကထ်ပျာသးီ အမှည့်ကို၂၊၃ရက ်ထလာကထ်န လှမ်းငပီး သကာ၊ နှမ်း၊ဇီးသးီထပခာက၊် အန်ုးသးီဆံတိ့ုကိုထရာထနှာကာ ချန်ိဆ၍ထေည့်ငပီး
ထရနှင့် ကျို ချကက်ာ ထသာကစ်ားထရသာ ရခုိင်တိ့ု၏ဓထလ့ထံုေး ထသာကစ်ရာတစမ်ျို း။ 

rakhine traditional 
drinking juice စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထလှနှစစ်င်းကို ထဖာင်ဖ့ဲွရာတင်ွလညး်ထကာင်း၊ သစတ်ုံးများကို စတီန်း၍ ထဖာင်ဖ့ဲွရာတင်ွ လညထ်ကာင်း ပူးတွဲချညထ်နှာင်ထသာ
တန်း။ စဉ်

အချန်ိကာလ။  ‘‘နီညို ညို  ထလ၊ ပုိထလာကမှ်ာ၊ ထရာကလ်တထတထလ’’ (ရလီား) စဉ်



.

 ပုိ၅ န fishnet

 ပုိ၆ န none

ပုိကဲ ကကိ အဆများစာွ ပုိမုိထကျာ်လွန်လျက။် undue

ပုိချို င် ကကိ ဝါးထဖာင် သိုမ့ဟတု ်သစထ်ဖာင်နှစခု် ကို တွဲ၍ ချညသ်ည။် attach

ပုိတက် နဝိ ရှိသင့်သညထ်ေက ်တိုးထသာ။ develop

ပုိမုိ ဦ နဝိ ရှိသင့်သညထ်ေက ်တိုးထသာ။ develop

ပုိ ့ ကကိ တစထ်နရာရာသို ့ထရာကထ်အာင်ပပုသည။် တစထ်နရာတညး်တင်ွ ထေပ်၍မုိတ့ကလ်ာသည။် protuberant

ပုိက့ား၁ ကကိ ပပန်က့ျယသ်ည။် ပဖန်ခ့ျဲ သ့ည။်အမှန်ထေက ်ပုိလွန်၍ ပပုမူထပပာဆုိသည။်  widespread

ပုိက့ား၂ နဝိ ပပန်က့ျယထ်သာ။ အမှန်ထေကပုိ်လွန်၍ ပပုမူထပပာဆုိထသာ။  widespread

 ပုိက့ားထတာင် န ရခုိင် ရုိးမထတာင်ကို ထခါ်ထသာအမည။်  name of rakhine hill

ပုိက့ကျွေန်း န ထရပပင်ထအာကမှ် နုန်းပုိသ့ပဖင့် ပဖစထွ်ေန်းလာ ထသာ ကန်ုထပမ။ silt

ပုိး၁ န ပုိးအမ်ိမှ ရရှိထသာ ပဖူထဖွးနူးညံ့သည့်အမျှင်။ ထလာကထ်ကာင်။ cocoon

ပုိး၂ ကကိ ထကျာ၏ထနာကပ်ပင်ထပါ်တင်ွ သယထ်ဆာင်သည။် ထေပ်၍ကပ်သည။်  affix

ပုိးကိုက် ကကိ ပုိးထကာင်များ ကိုကစ်ားဖျကဆီ်းသည။် ပစည္း်ဝန်ဆန် ပုိးထကကာင့် ပျကစ်းီသည။်  wormeaten

ပုိးကျ ကကိ စိုကပ်ျို းပင်များတင်ွပုိးစားခံရသည။်  wormeaten

ပုိးထခါင်ငှက ်ဦ န အသသံာယာစာွ တန်ွပမညတ်က၍် ကျးီကန်းနှင့်တထူသာ ဥကသငှကက်ိုထခါ်ထသာအမည။် cuckoo

ပုိးထခါင်ထတာင် န name of rakhine hill

 ပုိးပခည ်ဦ န ပုိးအမ်ိမှ ရရှိထသာ ပဖူထဖွးနူးညံ့သည့်အမျှင်။ silk

ပုိးစညးီ န ညအခါထွေကထ်လ့ရှိ၍ ကိုယမှ် ထတာကပ်ထသာ အထရာင်ပဖစထ်ပါ်ထစသည့် ပုိးထကာင်တစမ်ျို း။  Glow-worm

ပုိးစား ကကိ ပုိးထကာင်များ ကိုကစ်ားဖျကဆီ်းသည။် ပစည္း်ဝန်ဆန် ပုိးထကကာင့် ပျကစ်းီသည။်  wormeaten

ပုိးစပီကစ်က ်ဦ နဝိ ထူေးပခားပခင်းမရှိသာမန် မျှထသာ။  normal

ပုိးဇီပကစ်က် နဝိ သာမာန်မျှအားပဖင့်။ normal

န သာမာန်ပုဂ္ိုဂ လ်။ ဂုဏပ်ဒေပ်ထသးသမ်ိထသာ သ။ူ the man in the street

ပုိးစပုိီးစက် နဝိ ဂုဏပ်ဒေပ် ထူေးပခားထေင်ရာှးရှိထသာ။ သာမန်အားပဖင့် မဟတုထ်သာ။ conspicuous

ပုိးစမ်ိးထကာင် န မီးထရာင်တင်ွ လူးလားပျသံန်း ထလ့ရှိသည့် ပုိးထကာင်ငယ ်တစမ်ျို း။ Glow-worm

ပုိးစိုးပါးစား နဝိ သာမာန်အားပဖင့်မဟတုထ်သာ။လွယက်သူည ်မဟတုထ်သာ။ ဂုဏပ်ဒေပ်ထေင်ရာှးထသာ။ conspicuous

ပုိးညို န လကပံ်ပွင့်ပွင့်ချန်ိတင်ွ ဝဲပျကံျကစ်ားတတထ်သာ အညို ထရာင်ရှိထသာ ပုိးထကာင်းတစမ်ျို း။ none

ပုိးရွီ န ပုရစဖူ်း ရကွသ်စ ်ထလာင်ချန်ိတင်ွ ဝဲပျကံျကစ်ားတကထ်သာ ထရထွရာင်အဆင်းရှိ လှပထသာ ပုိးထကာင်တစမ်ျို း။  cocoon

ပုိးရွီငှက် န မဟာမုနိဘရုား သန်ွးလုပ်သည့်ထနမှ့စ၍ မဟာမုနိကန်ုး တင်ွ အငမဲကျကစ်ားထလ့ရှိထသာ ထရထွရာင်အဆင်းရှိ ငှကက်ထလး။ bird

ပုိးရွီထတာင်ဦ န ပပညရ်ခုိင်တင်ွ တန်ခုိးကကးီထသာ နတမိ်န်းမ စိုးပုိင်ထသာ အဓိကရ ထတာင်တစခု်၏ အမည။် none

ငါးရာှပုိကနှ်စခု် ပူးစပ်သည ်ကို ထပပာထသာ စကားလံုး။ ‘‘ပုိကအ်လျားတိုအထရအတကွ ်ထနာကထ်ေပ်သုံးစပ်ထလာက ်ပုိထေားပါ။ 
(အရပ်) စဉ်

ထဆးရကွက်ကးီ တစဆ်ယရ်ကွက်ို ဝါးထချာင်းတ ံတစခု်နှင့် ထုိေးသထီေားသညက်ို တစပ်ျစ ်ဟထုခါ်၏။ ယင်းသိ့ုထုိေးသ ီထေားထသာ နှစ်
ဆယပ်ျစက်ို သခမင်္ဂျာအားပဖင့် တစပုိ်ထခါ်၏။ ယင်းသိ့ုပုိကို ထရတကွထ်သာ စကား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ရခုိင်ရုိးမထတာင်ကိုထခါ်ထသာအမည။် ‘‘ပုိးထခါင်ကျူးထကျာ်၊ မ ထတာင်ရုိးထပါ်၊ ရခုိင်ကို ထမျှာ်ကာကကည့်၊ ထအးရာှလိမ့်မည’်’ 
(ထတး) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပုိးစက်
ပကစ်က် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ပုိးရွီထတာင်ဘွဲ ့ န ပုိးရွီထတာင်ဝတ္ဃ ု ဇာတလ်မ်းကို ရခုိင်ဂီတအဖဲွအ့နဲွတ့စမ်ျို းပဖင့် ဖဲွ ဆုိ့ထေားထသာ ဂီတထတးဘွဲ ။့ none

ပျ

ပျ၁ နဝိ insipid

ပျ၂ ကကဝိိ အရသာထလျာ့နညး်စာွ။ insipid

ပျ၃ န သပံပားစသည့်ပဖင့် ပပုလုပ်ထသာ အနားထစာကတ်မ်ိ၍ ပပန်ထ့သာထေည့်စရာ။   လှိုင်း ထလ လှုပ်ရာှးမှုကင်း၍ ပကတထိသာထရပပင်။ plate

ပျ၄ န none

ပျ ဦ န တမ်ိ၍အဝှန်းပပန်ထ့သာ ထေည့်စရာ။ ပကထ်သာ ပျပ်ထသာ ခွကတ်စမ်ျို း။  bowl

ပျပင် န အသားကို ပရထိဘာဂလုပ်ရာ တင်ွ အသုံးပပ၍ အထခါကနှ်င့်အပမစက်ို ထဆးဘကဝ်င်အပဖစ ်အသုံးပပုထသာ အပင်ကကးီတစမ်ျို း။ binder

ပျပျ၁ နဝိ သာထမာဖွယရ်ာ၊ ကကညနူ်းစရာထကာင်းထသာ။ delightful

ပျပျ၂ နဝိ ပမင်ကင်ွး မကကညလ်င် မှုန်ဆုိင်းထသာ။ အပမင်မှုန်ထသာ။ ရထီဝအုံဆုိ့င်းထသာ။ dour

ပျပျ၃ န လှိုင်းထလလှုပ်ရာှးမှုကင်း၍ ကကညန်ှုးစရာထကာင်း ထသာ ပင်လယထ်ရပပင်။ sea

ပျာ စညး် none

 ပျာဦ ကကိ at the end of

 ပျာ၁ ကကိ finalize

ပျာ၂ နဝိ none

ပျာ၃ နဝိ အချို ၌ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ အငန်၌ထသာ်လညထ်သာ်လညး်ထကာင်း၊ ထလးနကမ်ှုမရှိ၊ ထပါ့ပျကပ်ျက ်အရသာရှိထသာ။ insipid

ပျာကယာ ကကဝိိ အထဆာတလျင်။ အလျင်စလုိ။ hurry

ပျာကရာ ကကယိာ blandish

ပျာယာရကီာ ကကိ တစဘ်ကသ်ား စတိထ်ပပထအာင် လုိကထ်လျာထပပာဆုိ ပပုမှုသည။် sycophant

ပျာကာရကီာ ကကိ တစဖ်ကသ်ားကို မိမိအလုိသ့ို ့ညတွယ်မ်ိးလုိကပ်ါလာထစရန် လုိကထ်လျာစာွ ပဖားထယာင်းထပပာဆုိ ပပုမူသည။် seducing

ပျာဒေါ န emissary

ပျာပျာ န လှိုင်းထလ လှုပ်ရာှးမှုကင်း၍ ပပာလ့ဲထသာ ပင်လယထ်ရပပင်။  sea

ပျာပျာခတ ် ကက ိ သတုသ်တုပ်ျာပျာပပုသည။် အလျင်စလုိပပုမှုလှုပ် ရာှးသည။် hurry up

ပျာယပိျာယာ၁ န ထဖာ်ထရပွခင်း၊ ထဖာ်ထရမွှု၊ ထလာကဝတထ်ကျထသာ  အပပုအမှု။ decorum

ပျာယပိျာယာ၂ ကကိ ထဖါ်ထရသွည။် အယဉ်အထကျးပပုသည။် sociable

ပျာယပိျာယာ၃ ကကဝိိ လူမှုအထလ့စရုိကနှ်င့်ညစီာွ။   etiquette

ပျာယပိျာယာ၄ နဝိ လူမှုလူရာ ပဖစထ်သာ။ ယဉ်ထကျးထဖါ်ထရထွသာ။  matey

စဉ်

အရသာထလျာ့နညး်ထသာ။ ငါးမှာဆားကမတန် ပျထရ’’။ ၂ မချို မငန်ထသးထသာ။ (အရသာ) ‘‘ပမစမှ်ာ ရအီငန်မထပါကသ် ိပျ
ထရ။’’ (အရပ်)  စဉ်

စဉ်

စဉ်

လှိုင်း ထလ လှုပ်ရာှးမှုကင်း၍ ပကတထိသာထရပပင်။ ‘‘အထလာင်းနန်းလျာ၊ ထဖာင်ထတာ်သာသည၊် ထကာင်းစာွ ပမပမ၊ လှိုင်းဟန်ုသီ
ထက၊ ရလီျှင် ပျလ့ုိ’’ (နာရဒေ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကယိာနှင့်တွဲဘက၍် အဆံုးသတစ်ကားလံုး။ (ပါယာ-ပျာ-ပျာယ်-ဗျာ-ဗျာယ။် ဆရာထွေန်းက၊ ပျားနှင့်သုံးသည။် ‘‘ဆရာဦး
ထအာင်ထွေန်းက (ဗျာ) နှင့်သုံးသည။်) ‘‘ပပညတ်ည ်ထထောင်ပျာ၊ အထခါင်းမုိးထက၊ အစိုးလညး်ရ’’။ (ရာမ)။‘‘ထတာကကကတ်စ်
ထကာင်၊ ဖမ်းဆီးထနှာင်ပျာ၊ ငခိုင့်ထလှာင် ထေားသိ့ု’’ (ဥဒိေန်သာ)။ ‘‘ငါ့ကိုလာပျာ၊ ထကာင်းစာွတိုင်ကကား။’’ (ဝိဇယ) ‘‘သာွးပါ
လှလှ၊ စုံတရာကို၊ စတိမှ်ာထရာကပ်ျာ၊ မထကကာကစ်ာ့ွလင့်။’’ (ဆဒေ္ဒန်)။ (စားငပီးပါပျာ လုပ်ငပးီပါပျာယ ်လုပ်ခိပါဗျာ၊ စားခိပါဗျာ
ယ ်စသည်) စဉ်

ပပုလုပ်ပဖစပ်ျကပ်ခင်း၊ ထေထပမာက ်ထကျာ်လွန်ခ့ဲသညက်ို ထေင်ရာှးထစထသာစကားလံုး။ ပဖစပ်ျကပ်ပုလုပ်မှု ငပီးထကကာင်းထဖာ်ပပ ထသာ
စကားလံုး ၏ အားလံုးသဗ္ရဏ ံလုပ်လ့ုိငပီးပါပျာ။ (ပျာယ၊်ဗျာ၊ဗျာယ်)။(အရပ်)။ ၂ ပုိင်းပဖတပ်ခင်းပပ ထနာကဆ်က ်စကား။ (ပဋီ
ထသဓကကယိာနှင့် သုံးရာ တင်ွ) ‘‘နိ့အခါ ညဉ့်အခါဆုိစာွထရ မဟပိါပျာ’’ (ပျာယ၊် ဗျာ၊ ဗျာယ်)။    (အရပ်) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တစစ်ုံတရာထဆာင်ရကွမ်ှု ထကျကန်ုပပတစ်သဲည။် ကစိအ္ားလံုးငပီး ပါပျာ။ (အရပ်) စဉ်

ခထလးအငုိတတိထ်အာင် ငှကထ်ပျာသးီထပးမည။် မုန့်ထပးမညစ်သည ်ပဖင့် နှစသ်မ့်ိထပျာ်ရင်ွထအာင်ပပုသည။် ထဖျာ်ထပဖသည။် ၂ တစစ်ုံ 
တစခု်ထသာ ဝတ္ဃ ပစည္း်ကိုပပ၍ ထခါ်ယပူခင်းပဖင့် လိမ်လညဟ်န်ထဆာင်သည။် ညာသည။် ‘‘ ချစလ့ုိ်မဝ၊ မီသညး်အထူက၊ သားပဖူ
လှထလ၊ ထမွးဖရာဇာ၊ ပျာလ့ုိထခါ်ထက၊ မှန်စာွစင်စစ၊် ငါ့ကိုချစထ်တ၊ မှတထ်တာ့သညလ်ာ’’။ (ထကာ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

မိမိအလုိသိ့ုပါထအာင် ပဖစထ်စ၊ အမျက ်ထပပထအာင်ပဖစထ်စ၊ လူတစဘ်ကသ်ားကို လုိကထ်လျာစာွ ပဖားထယာင်းထပပာဆုိပပုမူသည။် တစ်
ဘက ်သားကို မိမိအလုိသိ့ုညတွယ်မ်ိး လုိကပ်ါလာထစရန် လုိကထ်လျာစာွ ပဖားထယာင်းထပပာဆုိပပုမူသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထစတမန်။ ၂ အထစအပါး။ ၃ ရအဲမှုထေမ်း။ ‘‘ ခွန်းဟအာဏာ၊ ဘရဝါထက၊ ပျာဒေါထထောင်သား၊ လကမ်ရွံကို ၊ ထခါ်ပပန်ပငါးက’’၊ 
(ပန်း)၊ ‘‘ဖဲွဒေါလာလည်းငါမထကကာက၊် ပျာဒေါလာလည်း ငါမထကကာက၊် အမိမှာထမာင်၊ သထဘမင်္ဂာသကူကးီ၊ ဦးရလီာထရ၊ ငါထကကာက်
ထတး။’’ (ထတး)  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ကကဝိိ အလျင်စလုိ။ စိုးရမ်ိထကကာင့်ကက မှုပဖင့် သပ်ရပ်ကျနပခင်းမရှိပဲ။  hurry

ပျာရခီတ် ကကိ ပျာယာခတသ်ည။် fluster

ပျာလာ န လ္ဘ ကရ်ညထ်သာကထ်အာကခံ်ပုဂံပပားငယ။် plate

ပျား န အုံဖဲွလ့ျက ်စထုပါင်းထနထုိေင်ထလ့ရှိထသာ ဝတရ်ညစ်ပ်ု ပုိးထကာင်တစမ်ျို း။      bee

ပျားကကးီ န အထကာင်အနညး်ငယက်ကးီထသာ ပျားတစမ်ျို း။ beeswax

ပျားခွပ် ကကိ ပျားထကာင်များကို မီးခုိးမှိုင်းတိုက၍် နှင်ထုေတက်ာ ပျားအုံကို ဆွတယ်သူည။်    

ပျားခွပ်ငှက် န ပျားရညက်ို ရာှထဖွစားထသာကတ်တထ်သာ ငှကတ်စမ်ျို း။ none

ပျားစွဲ ကကိ တစထ်နရာရာတင်ွ ပျားများအုံဖဲွ  ့ထနသည။်     Bee-hive

ပျားတူ န အဆိပ်ပပင်းထသာ ပျားမျို းအဝင် နကျယထ်ကာင်နှင့် တထူသာ ပုိးထကာင် တစမ်ျို း။  hornet

ပျားတပုိံး န ပျားထကာင်များ ဝတရ်ညသ်ိုထလှာင်ရာ ပျားအုံ အထေကပုိ်င်း။ honeycomb

န နကျယထ်ကာင် အမျို းအစားဝင် ပျားကဲ့သို ့တပ်ုတတထ်သာ အဆိပ်ပပင်းသည့် ပုိးမွားတစမ်ျို း။   hornet

ပျားဝါ န နကျယထ်ကာင်အမျို းအစားဝင်ပျားကဲ့သို ့တပ်ုတတထ်သာ အဆိပ်နညး်ထသာ အထရာင် ဝါဝင်းထသာ ပုိးမွားထကာင်တစမ်ျို း။     hornet

ပျားသန် န နကျယထ်ကာင်အမျို းအစားဝင်ပျားကဲ့ သို ့တပ်ုတကထ်သာ အလွန်အဆိပ်ပပင်း သည့်ပုိးထကာင်းတစမ်ျို း။ hornet

ပျူ

ပျူ၁ စညး် number

ပျူ၂ န ယင်းသိုထ့ရတကွထ်သာအရာ။ တစက်ကမ်ိလျှင် နှစလံု်းတစတ်ွဲစ ီ‘‘တစပ်ျူ၊နှစပ်ျူ၊သုံးပျူ’’ စသည။်     number

ပျူပျူငှါငှါ ကကဝ်ိ လူမှုအထလ့စရုိကနှ်င့်ကိုကည်စီာွ။ suavity

ထပျာ

ထပျာ ကကိ အရပ်တစပ်ါးသိုလှ့မ်းကကည့်သည။်  shufti

ထပျာကကည့် ကကိ အထဝးသိုလှ့မ်း၍ရှုသည။် shufti

ထပျာ့၁ နဝိ အားနညး်ထသာ။ညံ့ဖျင်းထသာ။ မာတင်း ခကမ်ာမှုမရှိထသာ။ နူးညံ့ထပျာင်းအထိသာ။ inactivity

ထပျာ့၂ နဝိ ထပျာ့ထပျာင်းထသာ။ သမ်ိထမွ ထ့သာ။ ညံ့ထပျာင်းထသာ။ velvet

ထပျာ့စနဲိ ့ ကကဝိိ ထပျာ့ညံ့နူးအလိျက။်တကက်ကပခင်းမရှိပဲ။ inactivity

ထပျာ့စထိပျာစိ ကကဝိိ ထပျာ့ညံ့နူးအလိျက။်တကက်ကပခင်းမရှိပဲ။ inactivity

ထပျာ့စထိပျာ့စိ နဝိ viscous

ထပျာ့နစ် နဝိ နုနယထ်ပျာင်းအထိသာ။၂ နူးညံ့အနိစထ်သာ။ velvet

ထပျာ့ထပျာ့ ကကဝိိ efficient

နဝိ ထလးလံဖင့်နဲွထသာ။ လှုပ်ရာှးမှုထနှးထကးွထသာ။ counterproductive

နဝိ နုနယထ်ပျာင်းအထိသာ။မာကျန်း ခကထ်ေထရာ်ပခင်းမရှိထသာ။ ပုိ၍ထပျာ့ထသာ။ velvet

ထပျာ့ထပျာ့ရရိိ နဝိ နုနယထ်ပျာင်းအထိသာ။မာကျန်း ခကထ်ေထရာ်ပခင်းမရှိထသာ။ ပုိ၍ထပျာ့ထသာ။ velvet

ပျာထယာင်း
ပျာယာ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

gather honey from 
beehives စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပျားန
သန်ထကာင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

သခမင်္ဂျာနှင့်တွဲ၍(သစသ်းီဝလံစသည့်ထရတကွရ်ာ၌) နှစလံု်းကိုထခါ်ထသာစကားလံုး။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကာ်ရညက်ဲ့သိ့ု ခကျွေပဲျစ၍် ကပ်တယွသ်ည့် အစမ်ွးရှိထသာ။‘‘ထပျာ့စထိပျာ့စ ိလကမှ်ာကပ်ထက ခွါလ့ုိမရနုိင်။’’ (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စမ်ွးထဆာင်နုိင်သည။် တတစ်မ်ွးနုိင်သည။် ‘‘ငီွတစထ်သာင်းကိုးထထောင် ထလာကက်ို အထပျာ်စားဖ့ုိအတကွထ်ပျာ့ထပျာ့ရာပမင်ထရ၊ ညနီ
ဘကယ်ခူလုိက။်’’ (အရပ်) စဉ်

ထပျာ့ထပျာ့
စကစ်က် စဉ်

ထပျာ့ထပျာ့
နစန်စ် စဉ်

စဉ်



.

နဝိ နူးညံ့အနိစထ်သာ။ထပျာ့အထိသာ။အားနညး် ထသာ။ velvet

နဝိ pulverization

ထပျာ် ကကိ ဝမ်းသာကကညနူ်းသည။် ထမွ ထ့လျာ်သည။်နူးညံ့ထပျာင်းအသိည။် effervesce

ကကဝိ ထပျာ်ရင်ွဖွယထ်ကာင်းထလာကထ်အာင်။ ဝမ်းသာ ကကညနူ်းစရာပဖစ ်ထလာကထ်အာင်။     beatitude

ကကဝိ ထပျာ်ရင်ွဖွယထ်ကာင်းထလာကထ်အာင်။ beatitude

ကကဝိ ဝမ်းသာ ကကညနူ်းစရာပဖစ ်ထလာကထ်အာင်။     beatitude

ထပျာ်ပဲွသဘင် န လူအများ ထပျာ်ရင်ွကကညနူ်းထစရန် ကျင်းပထသာပဲွလမ်း။ festival

ထပျာ်လံုးဆုိ ့ ကကိ effervesce

ထပျာ်လံုးတက် ကကိ effervesce

ပျက်

ပျက် ကကိ ပင်ကိုယမူ်လအတိုင်း မတညပဲ် ထဖာကပ်ပန်ယင်ွးထရွ ထ့ပပာင်းလဲသည။် အကျင့်ယင်ွးသည။်မပမင်ကယွသ်ာွးသည။် ကင်းမ့ဲသည။် bedevilment

ကကဝိိ တညက်ကညထ်လးနကပ်ခင်းကင်းလျက။် မထလးမစား။ ကပျကက်ထချာ်။ bungle

ကကိ သတူစပ်ါးမခံချထိစရန် သထရာ်ကျစီယသ်ည။်   chaff

ပျကထ်ချာ် နဝိ nefairous

ပျကထ်ချာ်ထချာ် ကကဝိိ တညက်ကညထ်လးနကပ်ခင်းကင်းလျက။် မထလးမစား။ ကပျကက်ထချာ်။ bungle

ကကဝိိ ပကတ ိအထပခမှ ယိုယင်ွးကွဲထကက ထပျာကသ်ာွးသည။် loss

ကကိ လံုးဝထပျာကလွ်င့် ကယွပ်သည။် အသုံးဝင်သည့် အထပခအထနမှ တန်ရ့ပ် သာွးသည။်   lapse

ကကဝိိ ထနာကထ်ေပ်တန်ွးလှန်၍ စကားတုံ ့ပပန် မထပပာဆုိနုိင် ထလာက ်ထအာင်ပင်။ dumb

ကကိ fall down

ကကိ fall down

ပျကပ်ျကသ်သိိ နဝိ အရသာထလျာ့နညး်ထသာ။ ထပါ့ပျကထ်သာအရသာရှိထသာ။ အရသာကင်းမ့ဲထသာ။     insipid

ပျကပ်ျကသ်ဲ့သဲ့ နဝိ အရသာထလျာ့နညး်ထသာ။ ထပါ့ပျကထ်သာအရသာရှိထသာ။ အရသာကင်းမ့ဲထသာ။     insipid

ပျကပ်ပား ကကိ ပကတထိကာင်းမွန်ထသာ အထပခမှ ယင်ွးထရွ ထ့ဖါကပ်ပန်သည။် ပျကစ်းီယို ယင်ွးသည။် damage

ပျကမ် န စာရတိ္တ  ကိုယက်ျင့်ပျကပ်ပားထသာ မိန်းမ။ အရကှအ်ထကကာကက်င်းမ့ဲစာွ ထနထုိေ်င် အသကထ်မွးထသာမိန်းမ။ whore

ပျကလ်က် ကကဝိိ void

န  နှာ၊ ရင်၊ ဝမ်းကိုအထပါ်ဘကသ်ို ့မျကနှ်ာမူလျက။် ထကျာခင်းလျက။် none

န ကိုယက်ိုထနာကသ်ိုလှ့န်၍ ထုိေင်ထသာ ထုိေင်စရာ တစမ်ျို း။    Deck-chair

ကကဝိိ ထပါ့ထပါ့တန်တန်။မထကာင်းမမွန်။ပဖစက်တကဆ်န်း   haphazardly

ကကဝိိ ခထလးဘဝအပ်ိရာထဲေတင်ွ ရုန်းကန်လျက ်ထမှာင် လုိကလှ်န် လုိကစ်သညပ်ပုလုပ်သည။် none

ကကဝိိ အဖံုးအပ်ုမရှိ၊ ဟင်းလင်းပွင့်လျက။်  void

ထပျာ့ထပျာ့သဲ့သဲ့ 
ဦ၁ စဉ်

ထပျာ့ထပျာ့သဲ့သဲ့ 
ဦ၂

မာထကျာရာမှ ထပျာင်းညံ့ထပျာ့အ ိသာွးထသာ။ နုညကထ်ကကမွသာွး ထသာ။‘‘ဘလူီးမမှာ၊ ဒီေဇာသားပမတ၊် သပွတအ်ကူို၊ ဝုိင်ကာပွတ်
သိ့ု၊ ထမျာကန်တအ်မ်ိထရှ့၊ ထပျာ့သဲ့သဲ့ဟ၊ု လှည့်၍မထန၊ သျှင်မဧကန်၊မဟဓါန်။ စဉ်

စဉ်

ထပျာ်ထကာင်း
ခမန်း စဉ်

ထပျာ်ထကာင်းထေ
မန်း စဉ်

ထပျာ်ထကာင်း
ဘနန်း စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) အလွန်အမင်းထပျာ်သည။် အလွန် အမင်း၊ ဝမ်းသာသည။်   စဉ်

(ဥပစာ) အလွန်အမင်းထပျာ်သည။် အလွန် အမင်း၊ ဝမ်းသာသည။်   စဉ်

စဉ်

ပျကခ်ျိ
ပျကထ်ချာ် စဉ်

ပျကခ်ျိ
ပျကထ်ချာ်  ဦ စဉ်

အကျင့်ဆုိးသမ်ွးထသာ။ ယတုမ်ာထသာ။‘အသကအ်န္တရာယ၊် ပျကပ်ါထစဟ၊ု ထစါင်းတင်ွ ငမီလွတ၊် မိန်းမပျကထ်ချာ်၊ သကခ်န္ဓာကို၊ ကကံ
ကာသတဟ်။ု’’ (ဥဒိေန်သာ) ‘‘မင်းဖျားရာဇာ၊  အတကွထ်ပါ်ထက၊ ပျကထ်ချာ်မိန်းမ၊ သားသုံးထဖါ်ထလ၊ ဗါလတကယ၊် ပုဏါးတိ့ု
ပါ၊ ကကို းနှင့်ထနှာ်၍။’’ (ထကာ်)   စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ပျကစ်းီ
လကခ်တ ်ဦ၁ စဉ်

ပျကစ်းီ
လကခ်တ ်ဦ၂ စဉ်

ပျကပ်ျကလ်န်  
ဦ၁ စဉ်

ပျကပ်ျကလ်န် 
ဦ၂

ထရာဂါထဝဒေနာ သညး်ထေန်ပပင်း ပပသည။် ထသပါးနီးရှိ သည။် ထဆာကတ်ညရ်ာမရပဖစသ်ည။် ထိေတလ်န့် ထချာကခ်ျားသည၊်စိုးရမ်ိ
ထချာကခ်ျားဖွယ ်အခကအ်ခဲ အကျပ်အတညး်ကကုထံတွ့ရသည။်   ထနာကသ်ိ့ု ထကျာခင်းလျက ်လဲကျသည။် စဉ်

ပျကပ်ျကလ်န် 
ဦ၃ ထနာကသ်ိ့ု ထကျာခင်းလျက ်လဲကျသည။် ‘‘အကိုင်မရအတယွမ်ရ ပျကပ်ျကလ်န်ထယာင်လဲလားခထရ။’’ (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အဖံုးအအပ်ုမရှိ၊ ဟင်းလင်းပွင့်လျက။် ‘‘ငါးအိုးကို အဖံုးမဖံုးခပဲ ထအအတိုင်း ပျကလ်က ်ထေားခထရထထော။ (အရပ်)၂မျက် စဉ်

ပျကလ်က်
ကလုားထုိေင် စဉ်

ပျကလ်က်
ကလုားထုိေင် ဦ စဉ်

ပျကလ်ကပ်ျက်
လှန်၁ စဉ်

ပျကလ်ကပ်ျက်
လှန်၂ စဉ်

ပျက်
လကလ်က် စဉ်



.

ကကိ တစစ်ုံတစခု် အငပိုင်အဆုိင် အနုိင်အထေက ်ပပုကကရာတင်ွ အရှံုးသည။် လကထ်လျှာ့ထပးသည။် မတကနုိ်င်ထကကာင်းဝန်ခံသည။် give loss

ပျကလ်ကလ်န် န ယင်းသိုအ့ငပိုင်အဆုိင်အနုိင်အထေက ်ပပုကကရာတင်ွ နုိင်သကူ ရှံုးသအူား အထပါ်စးီထပပာဆုိထသာ စကား။ forces

ကကဝိိ မတညမ်ကကည ်ရတွထ်နာကလ်ျက။်မထလးမစား။ ပမာမခန်။့ contemn

ကကဝိိ ပျကစ်းီ ထစလုိထသာ သထဘာထေားနှင့် ဖျကလုိ်ဖျကစ်းီ လုပ်လုိထသာအားပဖင့်။   maliciously

ပျကသ်ပိျကသ်ဲ့ ကကဝိိ အထလးအနကဂ်ရုမထေားပဲ။အရသာထလျာ့နညး်စာွ။ထပါ့ ပျကပ်ျက။် haphazardly

ပျင်

ပျင် ဦ ကကိ preserve

ပျင် ဦ ကကိ make

ပျင် ဦ စညး် damn the consequences

ပျင်ထေား ကကိ စနစတ်ကျ ထေားသည။် ထိေန်းသမ်ိး သည။် သမ်ိးဆညး်သည။် store

ပျင်သားချ ကကိ ကလိမ်ချသာွးသည။် လူလညလု်ပ်သာွးသည။် defraud

ပျင်း၁ ကကိ နှစသ်ကပ်ခင်း ကင်းထသာ အာရံုကိုခံစားရသည။်  lazy

ပျင်း၂ နဝိ တကက်က နုိးကကားမှု နညး်ပါးထသာ။  lazy

ပျင်းချးီ ကကိ ထုိေင်းမှိုင်းငငီးထငွ ထ့သာအာရံုကိုခံစားရသည။် လံုလ့နညး်ပါး ထလးကန်သည။် sloth

ပျင်းချးီကျ ဦ ကကိ ပျင်းရမိှုလွန်ကသဲည။် lazier

ပျင်းစာကကးီ ကကဝိိ ပျင်းရငိငီးထငွ ဖွ့ယထ်ကာင်းထလာကထ်အာင်။ slothful

ပျင်းစားရစိာ ကကဝိိ ပျင်းရငိငီးထငွ မ့ှုပထပျာကထ်စထသာသထဘာပဖင့်။ အပျင်းထပပထပျာက ်ထစရန်အလုိငှ့ာ။   avocation

ပျင်းထတာင်း ကကိ ပျင်းရမိှုလွန်ကသဲည။် lazier

ပျင်းထူေ ဦ န ထလးလံ ထုိေင်းမှိုင်းသ။ူ အထေအကကထလးဖင့် ဆုိင်းတတွကသ်။ူ lounger

ပျင်းပျင်း ကကိ ပျင်းရ ိငငိထငွ ထ့သာ အာရံုကိုခံစားရသည။် ပျင်းရသိည။် sloth

ပျင်းပျင်းရရိိ ကကဝိိ မကကညမ်လင်၊ မငငိမ်မသက၊် မထအးမချမ်းထသာစတိတ်ိုက့ို ကကညလ်င်၊ ငငိမ်သက၊် ထအးချမ်းထစရန်။ lazily

ပျင်းမီွး န လူ၏လညဇ်က၌် ထပါကထ်သာအထမမးနု။  mane

ပျင်းလိမ်တန်ွ ့ ကကိ ပျင်းရပိခင်းထကကာင့် ကိုယလ်ကတ်ိုက့ို တန်ွလိ့မ်သည။် loll

ပျစ်

ပျစ၁် န သား၊ငါးစညက်ို ကင်ရန် စကာကဲ့သို ့ရကထ်ေားထသာ ကရိယိာ။ တစခု်နှင့်တစခု် တွဲစပ်ထနထသာအရာ။ roaster

ပျစ၂် ကကိ မထချာင်မချပိဖစသ်ည။် တစခု်နှင့် တစခု် ပူးကပ်သည။်တင်းကျပ်သပ်ိသညး် သည။် ခပတသ်ပ်ိ နီးကပ်ထစသည။် jam

ပျစက်ျိ နဝိ ထစးကပ်ငငိတယွသ်ာ။ ပျစခ်ကျွေထဲသာ။ viscous

ပျစထ်ချာင် နဝိ အသားထရ ထလျာ့ပါး ကျုံယ့ုံထ့သာ။ none

ပျစထ်ချာင် ဦ န narrow place

ပျစထ်တာ ဦ န bush

ပျကလ်ကလ်န် 
ဦ စဉ်

စဉ်

ပျကလံု်း
ပျကထ်ချာ် စဉ်

ပျကလံု်းပျက်
စာ စဉ်

စဉ်

ကကို တင်ပပုလုပ်သည။်အသင့်ပဖစထ်စသည။် လှပတင့်တယထ်အာင် ပပုလုပ်သည။်ပျကစ်းီ သိ့ုမဟတု ်မှားယင်ွးသည ်ကို ထကာင်းမွန်
ထအာင် ပပုလုပ်သည။် တစစ်ုံတစခု်ထသာ အပဖစအ်ထပခသိ့ု ထရာကထ်အာင် အားထုေတ ်သည။် စဉ်

ပပုသည၊် ဠုပ်သည။်‘‘ထအ-ငါ အမ်ိပျင်နီ ထရထဒေ’’ (အရပ်) စဉ်

ပပုလုိရာ ပပုပါထစထတာ့ဆုိတဲ့ သထဘာပဖင့်။‘‘ညဦးကပင်၊ ထစာင့်ကကပ်ကျင်ထက၊ အပ်ိချင်အားကကးီ၊ ငါ့ကိုပဖစလ်ျှင်၊ ဇာပင်ပျင်လညး်၊ 
ဇျင်သရကိို၊ မသလုိိကပ်ါ။ (ထောနု)  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပိတထ်ပါင်း ထူေထေပ်ထသာ ထတာချု.ကျယက်ျယဝ်န်းဝန်း မဟတုပဲ် ကျဉ်းကျပ်ထချာင်ကျထသာ အရပ်။ စဉ်

အရကွ၊် အခက၊်အကိုင်း၊ အနွယတ်ိ့ု ထထွေးယကှ ်ထပါင်းစညး်ထပါက ်ထရာကထ်နထသာအပင်အပ်ုစ။ု ၂ (ဥပမာ) ထတာချုကံဲ့သိ့ု 
ရှုပ်ထထွေးထသာအရာ။ အင်းအိုင်ထူေထပပာ၊ အကကင်သထူလ၊လူမသာွး၍၊ ကျူထတာ ပတရ်၊ံ နွယပ်ခုပိံတဆီ်း၊ ပျစထ်တာကကးီနှင့်၊ တစးီရွံ
ညန်ွ၊ တန်တန်ကို၊ လွန်ခ့ဲတုံထပမာက။် (ဥဒိေန်သာ) စဉ်



.

ပျစထ်တာင်း န နီှးကိုရက၍် ထအာကထ်ပခထလးထထောင့် အထပါ်ဝုိင်းရကထ်ေားသည့် အထပခထလးထချာင်းပါထသာ ထတာင်းထစာက။် bucket

ပျစပ်ျစနှ်စနှ်စ် ကကဝိိ အလွန်ထစးဖဲွက့ျစလ်ျစစ်ာွ။ compactly

ပျစထ်ပျာင် ဦ နဝိ dent

ပျစသ်ားထုိေး ကကဝိိ jam

ပျို င်

ပျို င် ဦ ကကိ fly

ပျို င်ကျ ဦ န တစထ်နရာတညး်တင်ွ အစွဲအငမဲလုပ်ကိုင်ပခင်းမရှိပဲ ထပပာင်းထရွ ထ့နထုိေင် လုပ်ကိုင် ထလ့ရှိထသာသ။ူ settle

ပျို င်ဝဲ ဦ ကကိ အပခားတစပ်ါးသို ့ထွေကခွ်ာမသာွးပဲ အနီးတစဝုိ်ကထ်လထဲေတင်ွ လှည့်လညလ်ှုပ် ရာှးသာွးလာထနသည။် circle

ပျို င်း၁ နဝိ နူးညံ့ထပျာ့ထပျာင်းထသာ။ အတိွဲထသာ။ plaintive

ပျို င်း၂ နဝိ မကကပ်မဆကအ်တိွဲထသာ။ plaintive

ပျို င်း၃ ကကဝိိ be tenacious of life

ပျဉ်

ပျဉ် န အပခားအပခား စစီတိခဲွ်လွာထေားထသာ သစသ်ားချပ်။ timber

ပျဉ်ထခါင်း န လူထသထကာင် သင်ွးထသာ ထခါင်း။ coffin

န ကကးီမားခန်ထ့ေညထ်သာ အမ်ိ။  house

န ကကးီမားခုိင်ခန် ့ထေညဝ်ါထသာ အမ်ိ။ house

ပျဉ်ပပား န အပခားအပခား စစီတိခဲွ်လွာထေားထသာ သစသ်ားချပ်။ timber

ပျဉ်ရာွး န အထုေပါး၍ အပပကက်ျယထ်သာပျဉ်ရညှ။် matchboard

ပျဉ်း၁ နဝိ none

ပျဉ်း၂ နဝိ counterproductive

ပျဉ်း၃ ကကိ none

ပျဉ်းစကီကးီ နဝိ counterproductive

နဝိ မကကပ်မဆတပ်ျဉ်းတွဲထသာ။ အတိွဲထသာ။ plaintive

ကကဝိိ ကိုကဆဲွ်ဖ့ဲငင် ဆုတင်ဖဲ၍မရပဲ ထပျာ့ထပျာင်း အနိစလ်ျက။် မကကပ်မဆက ်ပျဉ်းတွဲလျက။် plaintively

ထပျာက်

ထပျာက ်ဦ ကကိ အသ ိအပမင်၊ အကကားစသည့်စတိ၏်ကျကစ်ားရာမှ ကယွသ်ာွးသည။် disappear

ထပျာကက်င်း ကကိ အနာထရာဂါ ထဘးရန်စသညမှ်ကင်းထဝသည။် health

ထပျာကက်ျ  ဦ ကကိ တညထ်ေား သည့်ထနရာမှ အမှတမ်ထေင်ထသာ အရာဝတ္တ ု ကယွထ်ပျာက ်ဆံုးရှံုးသာွးသည။် disappear

ကကိ အစအနသတင်းဘလင်း မကကားရထအာင် ထပျာကသ်ည။် lost

န တန်ခုိးဣဒေ္ိဓပါဒ်ေရှိသဟူဆုို၍ မန်းမှုတက်သုတက ်ထသာဆရာ။ none

စဉ်

စဉ်

ပါးအထရထလျာ့တန့်ွ ချို င့်ဝင်ထသာ။ ‘ကန်ုးချကိန်ုးထချာင်း၊ပါပျစထ်ပျာင် နှင့်၊ ပထဇာင်းဝါကကးီ မလဲ’’။ (ဓမ္မက) စဉ်

အလွန်အမင်းစပုပုပံပည့်ကျပ်လျက။် ‘‘လူကကားကို ထဖါကလ့ုိ်ကမ ထပါက၊် တစထ်ယာကန်န့်တစထ်ယာကပ်ျစသ်ားထုိေးနီထရ။ ’’ 
(ထရ) စဉ်

ထလထဲေသိ့ု ထုိေးတကသ်ည။် ထလထဲေ၌ထရွ့လျားသာွးလာသည။် ‘‘ကျးီနှစထ်ကာင် ပျို င်လားခထရထထော ’’ (အရပ်)။၂ မတညမ်ငငိမ်
ပဖစသ်ည။် စတိပ်မူးကကလှုပ်ရာှးသည။် စတိမ်တညမ်တံ့ ပျို င်နီထရဂု။ (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထတာ်ထတာ်နှင့် (အသက်) မထသနုိင်။ ထမျာကအ်သကထ်ကာင်းထကာင်း ပျို င်းထရ၊ သာမညနန့် အသကမ်သနုိီ်င်။ (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပျဉ်စီ
ပျဉ်ထထောင် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ပျဉ်ထထောင်အမ်ိ
ကကးီ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထရာ်ဘာဖိနပ် အသားပျဉ်းလ့ုိမပွန်းမပ့ဲ။ အမဲသား ဖ့ဲလ့ုိမရ ပျဉ်းထရ။(အရပ်) စဉ်

မလျင်မပမန်ထသာ။ ထလးကန်ထသာ။ဖင်န့ဲွထသာ။ ထနှးထကထွသာ။ ပဖညး်ထသာ။ပမင့် ကကာထသာ ‘မင်း ထကာင်းထကာင်းအလားအလာ 
ပျဉ်းထရကာ။ (အရပ်) စဉ်

အသကမ်ထွေကနုိ်င်ပဲ ရှိထနသည။် ‘‘ငှကမ်ျားတိ့ုထေက၊် တန်ခုိးချုထံက၊ ဂဠုန်ငှကက်ား၊ အသကပ်ျဉ်းထတ၊ွ ရုိးအရာထလ၊ မှာစကား
ကို၊ ကကားဖူးထရထလ။ (ထဒွေး) စဉ်

ထလးလံဖင့်န့ဲွထသာ။ လှုပ်ရာှးမှုထနှးထကးွထသာ။ ထုိေ်င်းမှိုင်းငုိကမ်ျဉ်းထသာ။ ‘‘အယင်လာပလင့် သမူျားထေကထ်နာကက်ျနီဗျာ ပျဉ်းစီ
ကကးီကာ’’ (အရပ်) စဉ်

ပျို င်းထတာက်
ကကးီ စဉ်

ပျဉ်းပျဉ်း
ထတာကထ်တာ
က ်ဦ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထပျာကပ်ခင်းမ
လှထပျာက် စဉ်

ထပျာကဆ်ရာ
ထပျာက် စဉ်



.

ထပျာကဆံု်းတိုင် ကကိ လုိရာကို ရာှထဖွမထတွ ရ့ပဲ ရှိထနသည။် lost

ထပျာကပ်ျက် ကကဝိိ အစအန မကျန်ရှိထအာင် တစစ်တစစ် ထလျာ့ပျကက်န်ုခန်းသည။် at the end of

ကကိ ဆကက်ာဆကက်ာခုန်သည။် continually jump

ထပျာင် နဝိ အတင်ွးသို ့ထလျာ့တန်ွခ့ျို င့်ဝင်ထနထသာ။ dent

ထပျာင်ငှက် န ထပျာင်ထပျာင် ပမညတ်က၍်ချုံကကို ချုံကကာတင်ွ ထနထလ့ရှိထသာ နှုတသ်းီ ထကာကသ်ည့် ထသးငယထ်သာပုိးမွားစာ ငှကင်ယတ်စမ်ျို း none

ထပျာင်း နဝိ velvet

ထပျာင်းညတွ် နဝိ ယမ်ိးညတွထ်သာ။ ထပျာင်းနဲွ ထ့သာ။ velvet

ထပျာင်းတိုင် န stick

ထပျာင်းတံ န အလျားရညှ၍် လံုးပတထ်သးထသာသစသ်ားထချာင်း။ stick

ထပျာင်းထပျာင်း နဝိ နူးညံ့အနိစထ်သာ။ နူးညံ့ထပျာ့ထပျာင်းထသာ။ထပျာင်းထသာ။ နူးညံ့နဲွ  ့ထနာင်းထသာ။ velvet

ပျပ်

ပျပ် ကကိ ကိုယက်ို ကျုံယ့ုံ ့နိမ့်ခွင်ထစသည။် homage

ပျပ်တာွး ကကိ ရုိထသထလးစားထသာ မူဟန်ပဖင့်ကိုယက်ို ကျုံယ့ုံသ့ည။် homage

ပျပ်ပျပ် နဝိ နိမ့်ထသာ။ တိုထသာ။ ပုထသာ။ dwarfish

ပျပ်ဝပ် ကကိ ရုိထသထလးစားထသာ မူဟန်ပဖင့်ကိုယက်ို ကျုံယ့ုံသ့ည။် homage

ပျုတက်နဲ ကကဝိိ ခဏချင်း အားပဖင့်။မထမျှာ်လင့်ပဲအားပဖင့်။ sudden

ပျုတပ်ျုတ် န ပါးစပ် မှ ပျုတပ်ျုတပ်မညသ်။ံ none

ပျတိပ်ျတိ် ကကိ pour

ပျံ

ပျ၁ံ ကကိ fly

ပျံ၂့ ကကိ ထုိေထုိေ ဤသိုစ့မ့်ိဝင်သည။်  permeate

ပျံရ့င့်ွ ကကိ တစခု်တညး်ထသာအာရံု၌ မတညမ်ငငိမ် ထရွ လ့ျားသည။် move

ပျန် ့

ပျန် ့ နဝိ မျကနှ်ာပပင်အလမာစန်ထ့သာ။ အဝန်းကျယသ်ာ။ထစာကမ်နကထ်သာ။ widespread

ပျန်ပ့ျန်၁့ န ပမင့်ရာမှ ခပ်ထပပထပပနိမ့်ဆင်းသာွးထသာမျကနှ်ာပပင်။ level

ပျန်ပ့ျန်၂့ နဝိ widespread

ပျို

ပျို ၁ န ပျို မျစင်ယရ်ယွထ်သာ။ နုနယင်ယရ်ယွထ်သာ။ young

ပျို ၂ ဦ န  မိန်းကထလးကို ရညည်န်ွး၍ သုံးစွဲထသာ စကား။ virgin

ပျို ၃ ကကိ နူးနပ် ထကကပမည့် သပဖင့် အရညအ်ပဖစသ်ိုထ့ရာကသ်ည။်ပျကစ်းီသာွးသည။် အဖုိးမတန်ပဖစသ်ာွးသည။် deflower

စဉ်

စဉ်

ထပျာကထ်ပျာက်
ခုန် စဉ်

စဉ်

စဉ်

နူးညံ့အနိစထ်သာ။ ‘‘ပျားဖထယာင်းပုိင်ထပျာင်းနီထရ’’။ ၂ ထပျာ့ထသာ။ ‘‘ထကာကည်င်း ထေမင်းပုိင်၊ ထပျာင်းနီထရ’’။ (အရပ်) စဉ်

စဉ်

ထလှထရွ့ထအာင် ထပမကကးီတင်ွထုိေး၍ တန်ွးကန်ရန် လညး်ထကာင်း၊ ထရနက ်တင်ွစိုက၍် ထလှချညရ်န်လညး်ထကာင်း ပပုလုပ်ထေားထသာ
ရညှထ်မျှာထသာ သစသ်ားထချာင်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

(ထရ) အဆက ်မပပတ ်အရှိန်နှင့်လွတထု်ေတသ်ည။် သန်ွထွေကထ်စသည။် စဉ်

ဝဲပျသံာွးသည။်‘‘သရယီာဉ်နှင့်၊ ဝဲပျသံာွး၍လ့ူပပညရ်ာွကို၊ လညက်ာလှည့်လ့ုိ။ (ထောနူ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မျကနှ်ာပပင်စန့် ထွေကထ်သာ။ပပန့်ကျယသ်ာ။ထစာကမ်နကထ်သာ.တမ်ိ ၍အဝှမ်းပပန့်ထသာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ပျို နု နဝိ နုနယစ်ိုထပပထသာ။ ပျို မျစထ်သာ။  young

ပျို ထပါက် န အရယွထ်ရာကစ် မိန်းမငယ။် အပျို ထဖါ်ဝင်စ မိန်းမငယ။် virgin

ပျို ပျို နဝိ နုနယင်ယ ်ရယွထ်သာ။ ပျို ရယွထ်သာ။ young

ပျို ပျို ဆီွးဆီွး နဝိ suave

ပျို ပဖန်း န အပျို ထဖါ်ဝင်ငပီး စအရယွ။် virgin

ပျို ထသျှ နဝိ နုနယင်ယရ်ယွထ်သာ။ young

ပျို ၁့ ကကိ ပပည့်ဝစိုပပညသ်ည။် ဆူငဖိုးသည။်ပပည့်ငဖိုးသည။် unreservedly

ပျို ၂့ ကကိ eruct

ပျို ၃့ န သယိှိ မှတသ်ားထေားစရာ အပဖစအ်ပျကမ်ျားကို ပုဒ်ေထရများစာွ ထလးလံုးတစပ်ါဒေ ဖဲွ နဲွ့  ့ထေားထသာ ကဗျာစ။ု poetry

ပျို ထ့ကကာင်း န ပျဉ်ချပ်၊ ဓားစသည့်တင်ွ လှပထစ ရန်အလုိငှ့ါအလျား လုိက ်ထကကာင်းထဖါ်ထေားထသာ ထပမာင်းထကကာ။ striation

ပျို ထ့ကကာင်းထုိေး ကကိ ထရထွပါ်၊ ထဆာကစ်သညပ်ဖင့် ထပမာင်းထကကာထေင်ထအာင် ပပုလုပ်သည။်  smooth

ပျို ပ့ျို ့ နဝိ အသားအထရ ကိုယခ်န္ဓာဖံွင့ဖိုးထသာ။ ဝငဖိုးထသာ။  fleshy

ပျို း၁ ကကိ တစစ်ုံတစခု် ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွရ်န်ကကို တင် ပပင်ဆင်လျက ်အထကကာင်းရင်းခံသည။် အပင်ထပါကထ်အာင် မျို းထစခ့ျသည် grow

ပျို း၂ န ကကးီပွားဆဲ ကကးီပွားလတ္တ ထံသာ မျို းပွားပင်၊ ထကာကပ်င်ပျို း။ crop

ပျို းကကဲ ကကိ စပါးမျို းပင် ထွေကလ်ာထစရန်အတကွ ်အထညာှကထွ်ေကထ်သာ စပါးထစက့ို ပျံ နံှ့ ့ထအာင်ပကသ်ည။်  lave

ပျို းချးီခါ ကကိ ပျို းနုတသ်ည့်အခါ ပျို းပင်ရင်း၌ပါယှိလာထသာရွံများကို စင်ကကယထ်အာင် လုပ်သည။်  Start-up

ပျို းပခင်း န ပျို းထထောင်ရန် မျို းစပါး ချစိုကထ်ေားထသာ စိုကက်င်ွး။ပျို းကကရဲန် ထွေန်ယက ်ပပင်ဆင်ထေားသည့်လယက်င်ွး။   farmyard

ပျို းစု ကကိ စိုကပ်ျို းရန် ပျို းထစမ့ျားကို အလျင်ပျို းပင်အပဖစသ်ို ့ထရာကထ်အာင် ထစာစာွစိုကပ်ျို းသည။် cultivate

ပျို းစညး် န ပျို းပင်ကိုနုတယ်ငူပီးထနာက ်တစဖ်န်စိုကပ်ျို းရန်အတကွ ်ထပါင်းစညး်ထနှာင်ထေားသည့် ပျို းပင်စ။ု

ပျို းဆုပ် န

ပျို းပင် န စိုကရ်န် အသင့်ခဲွယထူေားထသာပျို းပင်စ။ု  begin doing something

ပျို းလွား၁ န ပျို းထချးခါငပီး ပျို းပင်သုံးဆုပ်ထလးဆုပ်ခန်က့ို စစုညး်ထနှာင်ထေားသည့် ပျို းပင်စ။ု 

ပျို းလွား၂ ကကိ ယင်းသိုစ့စုညး်ထေားသည။် collect

ပပ

ပပ ကကိ know

ပကတိ န ပင်ကိုသထဘာ။ မူလပင်ကို သဘာဝအထန။ original

ပပထတာ န ထချာင်းကမ်းပါ ပမစန်ားတိုတ့င်ွ ထပါကထ်ရာကလ်ျက ်ယှိထနထသာ ထတာချုံဖုတ ်ကထလး။ none

ပပတညး် န ရခုိင်ဘရုင်မင်းပမတတ်ို ့တိုင်းခန်း လှည့်လညသ်ည့်အခါတင်ွ ထခတ္တ အထနအား ပဖင့် တညး်ခုိနားထနရာစခန်း။အထဆာကအ်အုံ။ rest room

န

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ချမ်းသာ ဆင်းရမဲထရးွ ထပါင်းသင်း ဆကဆံ်သ။ူ‘‘ထတာ၌ပင်ကကးီ၊ရသသိျှင် ထလ၊ ကကင်သမီးနှင့်၊ ဆီွးဆီွးပျို ပျို ၊ တနှူစက်ိုယလ်ျှင်၊ 
မငငိုမပငင်၊ ဘမရာထလ၊ ထဆာင်ကကငှန်းနှင့်၊ ဗတာင် နန်းတင်၍။ (ပဒုေမ္မ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(စတိမှ်ာမသတ၍ီ) အစာအမ်ိမှ ထလဆန်တက၍် အန်ချင်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

bundle of paddy 
seedings for 
transplanting စဉ်

ပျို းစိုကရ်ာတင်ွ အဆင်သင့်အလွယတ်က ူရထအာင်(လကတ်စက်ိုင်စာ) ပပုလုပ် ထေားထသာ ပျို းပင်စ။ု     

bundle of paddy 
seedings for 
transplanting စဉ်

စဉ်

bundle of paddy 
seedings for 
transplanting စဉ်

စဉ်

(တစစ်ုံတစခု်ကို)ပမင်ထစသည။်ပမင်ထအာင်ပပုသည။် သထိစသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပပဒေါးလံုးမျက်
ရင်ှ

အဂ္ိဂရကဆ်ရာတိ့ု အစမ်ွးပဖင့်စရီင်ပပုလုပ်ထေားသည့် တန်ခုိး သဒိေ္ိဓအမျို းမျို းပဖည့် စမ်ွးနုိင်၍ ထပမလျှို မုိ့းထပါ်ပျသံာွးနုိင်သည့် ပပဒေါး
လံုး။ 

legendary ball of 
mercury compound, like 
he philosophers stone. 
Giving the possess or 
supernatural powers. စဉ်



.

ပပသ ကကိ သပိမင်လွယ ်ထအာင် လုိကန်ာဖွယ ်ဥပထဒေသတိုက့ို ထုေတထ်ဖါ်သင်ကကားထပးသည။် teach

ပပသနုိး န သပိမင်လွယ ်ထအာင် လုိကန်ာဖွယ ်ဥပထဒေသတိုက့ို ထုေတထ်ဖါ်သင်ကကားထပးသည။် teach

ပပသနာတက် ကကိ appear

ပပသနာယင်ှး၁ ကကိ ထပပလည ်ထအာင်လုပ်ထဆာင်ထပးသည။် Co-ordinate

ပပသနာယင်ှး၂ စညး် တစစ်ုံတစခု် ပပုလုပ်မှုငပီးစးီထကကာင်းကို ထဖာ်ပပထသာ စကားလံုး။ finalize

ပပာ၁ နဝိ nebulous

ပပာ၂ န indigence

ပပာ၃ ကကိ အဆံုးသတ ်မီးထလာင်ကကျွေမ်းငပီး နူးညံ့ထနသည့်ထတာက ်ထပပာင်ပခင်းမယှိ မဲွထရာင်ယှိထသာ အမှုန်။့ potash

ပပာ၄ ကကိ ဆန်စပါး၊ပဲစသည့်မှ အမှုန်အမွားများကို စထကာပဖင့် ထပမှကခ်တက်ာ သန်စ့င်ထအာင် တစသ်းီတစပ်ခားစ ီခဲွထုေတသ်ည။်

ပပာကျဦ ကကိ အငပီးသတ ်မီးထလာင်ကကျွေမ်း၍ပပာချညး်သာ ကျန်ထတာ့သည။် potash

ပပာကျ၁ ကကိ indigent

ပပာကျ၂ န ပင်ပန်းမဲွထတထသာအပဖစ် indigence

ပပာချးီကျ ကကိ indigent

ပပာထတာင်ရကွ် ကကိ ဘာမျှ မယှိထလာကထ်အာင် မဲွသည။်    indigent

 ပပာထုိေင် ဦ ကကိ indigence

ပပာပင် န none

န အပပာထရာင်သမ်းထသာ မီးခုိးထရာင်။ ကကညလ်င် ထတာကပ်ပခင်း မယှိထသာအထရာင်။    leaden

ကကဝိိ အထရာင်အဆင်း စိုပပညက်ကည ်လင်ပခင်းမယှိ မှိုင်းမှုန်လျက။်      torpid

န အထရာင်အဆင်း စိုပပညက်ကည ်လင်ပခင်းမယှိ မှိုင်းမှုန်လျက။်      torpid

ပပာမ န Good-for-nothing

ကကဝိိ အသညး်ထကကလုတမျှ စတိနှ်လံုး ထကကကွဲဝမ်းနညး်ပခင်း ပပင်းစာွခံစား ရပခင်းထကကာင့် ထပမတင်ွလူးလိမ့်လျက။်   none

စညး် ပပာမှုန် ့ထရးှနာမ်ကို ဥပမာအပဖစ ်ညန်ွးပပထသာစကားလံုး။ dust

ပပာမှုန် ့ န ထလတင်ွပျဝဲံနုိင်ထအာင် ထသးငယထ်သာ ထပမညကအ်စအန။ပမူအစအန။ dust

ကကိ ပမူမှုန်၊့ဖုန်မှုန်ထ့လတင်ွ လွင့်ပျထံနသည။် pollution

ပပာယပိပာယာ ကကိ တစစ်ုံတစဦ်း၏ မျကနှ်ာသာ ထပးမှု၊ အကကို ကထ်တွ မ့ှု တိုအ့တကွ ်လုိကထ်လျာ ခယပပုမှုသည။်   dance attendance on

ပပာရကီျ၁ န ဆင်းရ ဲမဲွထတသ။ူ အသုံးမကျသ။ူ အသုံးမကျ ထသာအရာ။ Good-for-nothing

ပပာရကီျ၂ ကကိ ဆင်းရမဲွဲထတသည။်  indigent

စဉ်

စဉ်

အထရးကကးီထသာ ကစိတ္ာဝန်(တစရ်ပ်ရပ်) ထပါ်ထပါကသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

(မျကစ်အိပမင်အား)မှိုင်းရ ီဝုိးဝါးထသာ။ ‘‘မျကစိ်ပပာလ့ုိအဝီးကို ကကည့်လ့ုိမပမင်’’ (အရပ်) ၂ (အသံအား)ယတုထ်လျာ့ထသာ။၃၊
(အသံ)သာယာမှု မယှိထသာ။ အသပံပာလ့ုိ ထတးပခင်းမဆုိ နုိင်။(အရပ်) စဉ်

ဥစာ္စညး်စမ်ိ ကင်းကာွဆင်းရထဲသာ။ ‘‘မဲွလ့ုိပပာနီဗျာယ၊် ထေမင်းစား ဖ့ုိအနုိင်နုိင်။ (အရပ်) ၂ နညး်ထလျာ့ ထခါင်းပါးထသာ စဉ်

စဉ်

toss up rice grains in 
a tray to separate 
caff, brokens, wizened 
grains etc, စဉ်

စဉ်

ဥပစာ)ပစည္း်ဥစာ္ ကန်ုခန်းဆင်းရပဲခင်းသိ့ု ထရာကသ်ည။် စဉ်

စဉ်

(ဥပမာ)ဘာမျှ မယှိထလာကထ်အာင် မဲွသည။်  စဉ်

စဉ်

(မျကစ်အီပမင်အား)မှိုင်းရ ီဝုိးဝါးထသာ။ ‘‘မျကစိ်ပပာလ့ုိအဝီးကို ကကည့်လ့ုိမပမင်’’ (အရပ်) ၂ (အသံအား)ယတုထ်လျာ့ထသာ။၃၊
(အသံ)သာယာမှု မယှိထသာ။ အသပံပာလ့ုိ ထတးပခင်းမဆုိ နုိင်။(အရပ်) ဥစာ္စညး်စမ်ိ ကင်းကာွဆင်းရထဲသာ။ ‘‘မဲွလ့ုိပပာနီဗျာယ၊် 
ထေမင်းစား ဖ့ုိအနုိင်နုိင်။ (အရပ်) ၂ နညး်ထလျာ့ ထခါင်းပါးထသာ ‘‘ထမာင်ပန်းဦးရ့ုိ အမ်ိသားမဲွလ့ုိ ပပာထုိေင်နီဗျာယ၊် ထေမင်းစားဖ့ုိ
ထတာင်မဟန့်ိ။ (အရပ်)  စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ပင်လယထ်ရငန် ထိေစပ်ရာအရပ်တင်ွ ထပါကတ်က ်ထသာ ထပနှစဆ်ယထ်ကျာ်မှ သုံးဆယထ်ကျာ်ထိေ အပမင့်ယှိငပီး ဝါထဖျာ့ထသာ အပွင့်
ငယမ်ျားပွင့် သည့် အပင်တစမ်ျို း၊ စဉ်

ပပာပပာ
တကတ်က် စဉ်

ပပာပပာ
ထတာကထ်တာ
က် စဉ်

ပပာပပာထဟာက်
ထဟာက် စဉ်

မကကယဝ်သ။ူ မချမ်းသာသ။ူ ကကယဝ် ချမ်းသာပခင်းမယှိထသာမိန်းမ။ ‘‘ထမပဋါထလ၊ ဤပပာမမှာ၊စားရမစိုး’’။ (ပဋာ)။ စဉ်

ပပာမှာပဖတ်
ထယာင်၁ စဉ်

ပပာမှာပဖတ်
ထယာင်၂ စဉ်

စဉ်

ပပာမှုန့်ထဆာင်း
ထဆာင်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ပပာရကီကျွေတ် န အသုံးမကျသ။ူ Good-for-nothing

ပပာထလာင်ခတ် ကကိ မငငိမ်မသက ်လှုပ်ရာှးသည။် အလျင်စလုိ ပပုမူလှုပ်ရာှးသည။် သတုသ်တုပ်ျာပျာပပုသည။် hurry up

ပပာသးီ၁ န gold plate

ပပာသးီ၂ န ထရထွငွ စထသာ ဆဲွကကို းတင်ွ ဆဲွဆင်ရထသာ ဆဲွသးီ။ ဆဲွပပား။ gold plate

ပပားပပား ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထပါ်က ဖိနိှပ်မှုဒေဏထ်ကကာင့် မျင်နှာ ပပင်ပပန်က့ျယသ်ာွးသည။် plane

ပပား၁ ကကိ homage

ပပား၂ န silt

ပပား၃ စညး် flat

ပပားကကျွေန်း န ထရပပင်ထအာကမှ်နုန်းများပုိက့ာပဗူးပင်၊ဗျို ကပ်င်၊ကမ္ပလာပင်၊ဠမုပင်ထပါက ်ထရာကသ်ပဖင့် ပဖစထွ်ေန်းလာထသာကန်ုးထပမ။ silt

ပပားဇီးပင် န လမုမျို းအဝင် ဒီေထချာင်းသစ ်ပင်ကကးီတစမ်ျို း။ mangrove

ပပားထတာ ဦန ပင်လယထ်ရငန်များဝင်၍ ပဗူးပင်၊ဗျို ကပ်င်၊ ကမ္ပလာပင်၊ သမ့ဲပင်၊ခရာပင်များ ထပါကထ်ရာကထ်နထသာ ထနရာ။ none

န none

 ပပားပျက် ဦန field

 ပပားပပားဝပ် ဦကကဝိိ homage

ငပိ

 ငပိ နဝိ plenty

ငပိငပိ နဝိ plenty

ငပီ ဦ၁ နဝိ plenty

ငပီ ဦ၂ ကကိ come away

ငပီထပါက် န hole

ငပီငပီ၁ ကကဝိိ plenty

ငပီငပီ၂ ကကိ ၁လူက့ျင့်ဝတ္တ ရားကို သသိည။် ၂ မင်းကျင့်တရားဆယပ်ါးနှင့် ထလျာ်စာွကျင့် သုံးသည။် etiquette

ငပီငပီသသ နဝိ ၁ ထေင်ရာှးပပတသ်ားထသာ။ ၂ အသအံထနအထေား ပပည့်မီထသာ။ ၃  ရုပ်သက ံထူေထသာ။ Clean-cut

ငပီသ နဝိ ၁ ထေင်ရာှးပပတသ်ားထသာ။ ၂ အသအံထနအထေား ပပည့်မီထသာ။ ၃  ရုပ်သက ံထူေထသာ။ Clean-cut

ငပီး၁ စညး် တစစ်ုံတစခု် ပပုလုပ်မှုငပီးစးီထကကာင်းကို ထဖာ်ပပထသာ စကားလံုး။ Clean-cut

ငပီး၂ ကကိ high speed

ငပီးထကကျီ ကကဝိိ ထပါ့ထပါ့ဆဆ။ထလးနက ်ပခင်းမယှိ ပပုလုပ်ကာရံုပဖင့်။ ပဖစက် တကဆ်န်း။ carelessly

ငပီးထကပစ် ကကဝိိ သပ်ရပ်ထသချာပခင်း မယှိပဲ။ ပစစ်လကခ်က။် carelessly

ငပီးခယင့် ကကိ absconds

ငပီးခထရ ကကိ finalize

စဉ်

စဉ်

ပပာသးီ(သမ့ဲသီ) ပံုသဏဥန် ပပုလပ်ုထေားထသာ ဆဲွကကိုးအသးီ။ ထလာက့တသ်းီ၊  ထရထွငွ စထသာ ဆဲွကကို းတင်ွ ဆဲွဆင်ရထသာ ဆဲွ
သးီ။ ဆဲွပပား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရုိညတွသ်ည။် မာန်မာနထလျာ့ကျသည။် ၂၊ထကကာကရ်ွ့ံသည။်‘‘ထမာင်လှပဖူ ရ့ုိအယင်ထခါက ်အထဂါင်းထထောင်နီစာွ အဂုအထဂါင်း
မထထောင်ပ့ံ ဗျယပ်ပားပါထရ’’။ (အရပ်) စဉ်

ပင်လယထ်ရငန်ဝင်၍ ရွ့ံနံွများ ဖံုးလွမ်းထသာထနရာတင်ွ ပဗူးပင်၊ဗျို ကပ်င်၊ လမုပင်၊ ခရာပင်များထပါကထ်ရာကထ်နသပဖင့်၊ ယင်းတိ့ုကို 
ဆညဖ့ုိ်ခုတထွ်ေင်ထေားထသာ လယထ်ပမ။ ‘‘ဘရုားထပမာက ်က ပပားတင်ွငကကကခဲ်ထချာင်း အင်အပခား’’ (ပပင်ယားစာ)။ ‘‘ထတာင်
က ထအာကခ်ျင်း၊ ပပားကိုဆင်း၊ ထအာကခ်ျင်းအထဖာ်၊ ရာှလိမ့်မည။် (သိုက်) စဉ်

ပပားထသာ အချပ်အထရအတကွက်ို ပပထသာစကားလံုး။(ထဖးသာတစပ်ပား၊ တန်းကားတစပ်ပား၊ ပျဉ်ချပ်တစပ်ပားစသညသ်ုံးထလ့ရှိ
သည။်) ‘‘ပခူးပန်းခံထက၊ထထောကမှ်န်ကကးီကို၊ ထမာင့် ကကင်တန်ဖုိး၊ ဝယပ်ပန်ပငားထက၊ ငါးပပားပီးလ့ုိ။’’(ရလီား) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပပားနံပင် (မ) (န-ပနံပင် ရှု။) စဉ်

၁၊စိုကပ်ျို းပဲ စန့်ွပစထ်ေားထသာ လယက်ကွ။် ၂၊စိုကပ်ျို းထေားငပီးမှ သဘာဝ(ဆား ငန်ထရ) အန္တရာယတ်စခု်ခုထကကာင့် ထအာင်ပမင်မှုမ
ရှိထသာ လယက်ကွ။် စဉ်

၁၊(ဥပစာ)ပျပ်ဝပရုိ်ညတွလ်ျက။် ဖီဆန်မှုမယှိပဲ။ မာန်မာနကို လံုးဝထလျာ့ချလျက။် ၂၊ထကကာကရ်ွ့ံ တပ်ုပျပ်စာွ။ ‘ထမာင်သာပဖူရ့ုိခမီ
ထဟာကထ်သျှပုိင် အထဂါင်းထထောင်နီစာွ ဆီးကကမ်ိလံုးနန့်ကျမှ ပပားပပား ဝပ်ပါထရ’’။(အရပ်) စဉ်

အကကားအလပ် မယှိထအာင် များပပားထသာ။ ‘‘ထကာင်းကင်မှာ ကကယတ် ိငပိနိထရထထော။’’ (အရပ်) စဉ်

ထူေထေပ်ထသာ။ များပပားထသာ။ တခဲနကပ်ဖစထ်သာ။ အဝီးကကကည့်ထက လူတကိို ငပိငပိရာ ပမင်ထရ။ (အရပ်) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အကကားအလပ် မယှိထအာင် များပပားထသာ။ ‘‘ထကာင်းကင်မှာ ကကယတ် ိငပိနိထရထထော။’’ (အရပ်)ထချာင်းကမ်းနားက လူတငိပလ့ုိီ
ရာပမင်ထရကာ။ (အရပ်)၂၊အသပံပည့်မီထေင် ရာှးထသာ။ စဉ်

ဝတထ်ေားထသာအဝတ ်သိ့ုမဟတု ်ထနှာင်ဖ့ဲွထေား ထသာအရာမှ ထပပကျသည။် ကျွတက်ျ သည။် ‘‘ခါးထေပိန်ထလ၊ ငပီကာလ ထယာ့
လ့ုိ’’ (ထောနူ) စဉ်

ထလဝင်ထွေကနုိ်င်ထသာ အထပါက။် ငဂိုးပဖူဝင်ထလှာက၊် ပမပထံေမှာ၊ ဆဲွလား ထပါကက်ို၊ငပီထပါက ်ငပီငပီ။ သျှစဆ်ယစ်လ့ုိီ’’။ (ထစါမွန်
အဲ)။ စဉ်

၁၊ အမျို းအမည ်အထရအတကွစ်သညမ်ျားပပားစာွ။ ‘‘ကျင်းပဲွမှာ အကကးီအငယလူ်တငိပီ ငပီရာပမင်ထရ’’ (အရပ်)၂၊ အများ
အပပား။ ‘‘ပမပတပံက်် မှာ၊ ဆဲွလားထပါကက်ို၊ ငပီထပါကင်ပီငပီ၊သျှစဆ်ယစ်လ့ုိီ’’။ (မုိး) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လျင်ပမန်ထသာအဟန်ုပဖင့် လှမ်းချသီည။် ‘‘မိဖအမ်ိ၊အာဏပီး၊ ငပီးလီကျွန်မ၊ ကပ်ွဆံုးမ။’’ (ထတး) စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစထ်နရာရာသိ့ု ထွေကထ်ပပးတမ်ိးထရာှင်သာွးသည။် ‘‘သသူားသမီး၊ လူမမည ်ထလ၊သငူယသ်ားကို ထမွးစပ်ကကးီယင့်၊ ငပီးခယင့်’’။
(ပန်) စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပပသနာစသညက်ို အစသတသ်ည။် အဆံုးသိ့ုထရာက ်သည။် ၂၊မိမိ၏မှန်းထေားထသာထနရာသိ့ု လျင်ထသာအဟန်ုပဖ
င့် ထပပး၍သာွးသည။် ‘‘ပပညဗ်ါရာကို၊ မကကာ ထရာကထ်အာင်၊ ကကထံထောကင်ပီးထထွေး၊ ငမီးဒေါလီထလ၊ သာကယီမှာ၊ ငပီးခထရထလ’’။
(ပန်း) စဉ်



.

ငပီးထပါကရ်ာှ ကကိ လွတထ်ပမာကရ်န်လမ်းထပါကရ်ာှသည။်လွတထ်ပမာကရ်န် အခွင့်အလမ်  းရာှသည။် take the easy way out

ငပီးဖုိပ့ျင် ကကိ flee

ငပီးလတ် အာ none

ငပီးဝါး န ယကက်န်းတင်ွ သုံးစွဲထသာကရိယိာတစခု်၏ အမည။် none

ပပု

ပပု ကကိ ၁၊ တစစ်ုံ တစခု်ကို ထဆာင်ရကွသ်ည။်၂၊တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထပခအထနသိုထ့ရာကထ်အာင် အားထုေတသ်ည။် exert

ပပုကျင့် ကကိ ၁၊လွန်ကျူးသည။် ၂၊တစစ်ုံတစခု်ကို မိမိကိုယအ်ားပဖင့် အားထုေတသ်ည။် exert

ပပုစု ကကိ ၁၊ထစာင့်ထရာှကသ်ည။် ၂၊ကကင်နာပမတနုိ်းမှုပဖင့် ထိေန်းထပးကညူသီည။်၃၊တစစ်ုံတစခု် သာ စာထပကို ထရးဖဲွ စ့ပ်ဆုိသည။် poesy

ပပုစထုကာင်း၁ န field

ပပုစထုကာင်း၂ န none

ပပုပျင် ကကိ take

ပပုမူ ကကိ မိမိ၏ အင်အားပဖင့်အားထုေတ ်ထဆာင်ရကွသ်ည။် specialize

ပပူ၁ န

ပပူ၂ ကကိ appear

ပပူထပါက် န window

ပပူး ကကိ grow

ကကဝိိ frantically

ကကဝိိ ထိေတလ်န်အ့ံ့ကသထသာ အမူအရာပဖင့်။ lurid

ပပူးပင် န none

ထပပ

ထပပ ကကိ ပကတအိစမ်ွး နညး်ပါး သာွးသည။် low power

န နှစဦ်းနှစဘ်ကည်ညီတွထ်စရန် အကျို း အထကကာင်းကို ညှိနှိုင်းတင်ပပမှု။ Co-ordination

ထပပအးီ ကကိ နှစဦ်းနှစဘ်က ်အမှုကစိ ္ငပီးပပတင်ငိမ်း ထအးသာွး သည။်    peace

ထပပပပစ် နဝိ ၁၊ထချာထမာထသာ။ ထချာထပမ့ထသာ။ ၂၊ထကာင်းမွန်တည့်မတထ်သာ။ right

ငပဲ

ငပဲ ကကိ ကွဲပပတ ်စတုပ်ပတသ်ည။် ကွဲပပတသ်ည။် riven

ငပဲငပဲ န cattle

ငပဲငပဲစင် ကကဝိိ ၁၊ဘာတစခု်မျှ မကျန်ထသာအပဖစသ်ို ့ထရာကလ်ျက။် ၂၊ကန်ုစင်ထအာင်။ every last

 ငပဲဟမ်း နဝိ sullenly

စဉ်

ထွေကထ်ပပးရန်အသင့်လုပ်ထေားသည။် ‘‘ယက္ခဆုိထက၊ ပျို ထတာ်မတိ့ု၊ ရှုကကကကည့် ပမင်၊ ဗမျာကလု်လင်ကို၊ ထကကာကက်ျင်ကကးီလ့ုိ၊ ငပီး
ဖ့ုိပျင်ထက၊ ကကင်ဖွယရ်ှုပ၊ ငါ့ရုပ်သင်ွကို၊ မပမင်ဘးူထက၊ ဘလူီးမတိ့ု’’။(ထကာ်) စဉ်

မိမိထံေသိ့ု ထပပး၍လာခ့ဲပါဟ ုထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ ‘‘နှစဖ်ကင်ခီသည၊် ငမီမှာမကျပါတညး်၊ လျင်ပမန်စာွလာငပီးလတ’်’။(ကု
သတု) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လယရုိ်င်းထပမရုိင်းတိ့ုကိုခုတထွ်ေင် တညက်ျင်ထေားထသာ လယထ်ပမ။
စဉ်

ယင်းလယရုိ်င်းထပမရုိင်းများကို ခုတထွ်ေင် တညက်ျင်ထေားထသာ လယထ်ပမ အများအပပားကို ပုိင်ဆုိင်ထသာ လယပုိ်င်သျှင်ကို ထခါ်ထသာ
စကား။ ထခါ်ထသာအမည။် စဉ်

ထကာင်းမွန်ထသာ အပဖစသ်ိ့ု ထရာကထ်အာင်ထဆာင်ရကွသ်ည။် ‘‘မထကာင်းမှုလျှင်၊ ပပုပျင်အင်ကို၊သျှင်ရသထိကျာ်၊ ဝဲမင်ထသာ
ခါ၌’’။ (ထမျာက်) စဉ်

စဉ်

ပမန်မာနုိင်ငံတင်ွ သထရထခတ္တရာစထသာ ထဒေသများ၌အထပခစိုက ်ထနထုိေင်ခ့ဲကကဖူးသည့် လူမျို းကကးီတစမ်ျို း၊ ‘‘ပပူကိုအထပမှာက၊် တ
လုိင်းက ိအထကာက၊် ကလုားကိုမီးထပါက’်’။(ထကျာ်ထံုေး)

name of an ancient 
Tibet-Myanmar languae စဉ်

၁၊ပပင်ပသိ့ု အစန်ွးထွေကထ်န သည။် ၂၊ထပါ်ထပါကလ်ာသည။် ‘‘မင်းဖျားဘရုင်၊ငပိုင်မည ်သထူလ၊ ပပူမထွေကထ်က၊ စကကာသျှင်
ထလ’’၊ (ထကာ်) စဉ်

(နန်းထတာ်ထဆာင်စသည၌်)ထလထွေက ်ဝင်ရာပပတင်း။ ‘‘သာမမိဖုရား၊ ပတင်း ဟထူက၊ပပူထပါက ်ထေားလ့ုိ’’ (ဥဒိေန်
သာ)။‘‘စကရ်ာထဆာင်မှာ၊ မီးထရာင်လင်းထက၊ ပတင်းပပူ ထပါက၊် ဝင်းဝင်း ထတာကလ်ျက။်(ဓမ္မာသာ) စဉ်

အပပင်သိ့ု ပုိထွေင်၍ပပူထစသည။် ‘‘ဇာလဲထဝ မင်း၊ လူကိုမျကစ်ပိပူးလ့ုိ ကကည့်နီစာွ’’။(အရပ်) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ပပူးတးူ
ကကကတ်က်

 အံ့အားသင့်လျက။် မျကလံု်းပပူး ထကကာင်၍ကကည့်လျက။်  ထငးစိုကက်ကည့်လျက။်‘‘မျကစ်လိညး်၊ ပပူးတးူ သာ၊ ဆံကိုပဖတ၍်၊ 
မျကနှ်ာဖံုးထေားပါလျက’်’။ (ဗမာချီ)။ ‘‘ယှိုကမ်ကက်ာငုိ၍ထပ၊ ပပူးတးူကကကတ်က၊် ထအာင့်လျက်ဆုိသည ်နှယသ်ိ့ု’’။(၎င်း) 
ပပူးတူ စဉ်

ပပူးတးူပပက်
တက် စဉ်

ပင်လယစ်ပ်နှုန်းထပမတင်ွ ထပါကတ်က၍် အသးီလက ်မထလာကက်ကးီငပီး အထရာင် စမ်ိးညို ၍ တစထ်တာင်ခန့် ရညှထ်သာ ပင်ထစါက်
တစမ်ျို း၊ ‘‘မိဖစကားကို နားမထထောင်က ပပူးသးီပပာသးီ မျို းထရပုိင်မျို းထရ’’။(ရုိးရာ) စဉ်

စဉ်

ထပပရာထပပထကကာ
င်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ချို )တစထ်ချာငး်နှင့်တစထ်ချာင်း ထဝးကာွကားထွေကထ်သာကွျနွဲား။ ‘‘ထတာနွား၊ထတာကျွ၊ဲ ထတာနကင်မိုင်ညို ၊ ထတာတခုိမှာ၊ ငဂို
ငပဲငပဲနှင့်၊ မဲမဲပပာပပာ၊ ဝါဝါထပပာကထ်ပပာက၊် ထတာရပ်ိပမုထံက၊ ထတာပခု ံထအာကက်’’(ထောနု)၊ စဉ်

စဉ်

၁၊ အထေကန်ှုတခ်မ်းနှင့် ထအာကန်ှုတခ်မ်းမထစပဲ့ ဟလျကယ်ှိထနထသာ။၂၊အချို းမကျ စပုူပ်ထသာ မျကနှ်ာယှိ ထသာ။‘‘မမက ပစငပဲ
ဟမ်း နန့်ရာ’’(အရပ်) စဉ်
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ပပည်

ပပညပ်ပည် န town

ပပည် န အနာ၌ပဖစထ်ပါ်တကထ်သာ အစမ်ိးနု၊ အဝါနုထရာင် အရညပ်ျစ။် pus

ပပညခွ်င် န ၁၊နယထ်ပမထဒေသ အပုိင်းအပခား။၁၊အချန်ိကာလ အပုိင်းအပခား။ territory

ပပညစ်ိုးကကးီ န regent

န ပပည၏်ရန်သ။ူနုိင်ငံကိုအန္တရာယပ်ပုတကသ်။ူ mutineer

ကကဝိိ အနာမှပပည ်တဒီေဒီေယိုစးီကျလျက။် suppurate

ပပညတ်ရပ်ွရပ်ွ၁ ကကဝိိ  အနာအုံအတင်ွးရှိပပည ်တဒီေဒီေယိုစးီကျလျက။် suppurate

ပပညတ်ရပ်ွရပ်ွ၂ နဝိ အနာအုံအတင်ွးရှိ ပပညမ်ျားမှည့်၍ ရပ်ွပကထ်ပျာ့အထိနထသာ။ suppurate

ပပညတ်ည၁် ကကိ နုိင်ငံသစထူ်ေထထောင်သည် set it up

ပပညတ်ည၂် ကကိ အနာတင်ွ ပပညစ်တင်ပဖစပွ်ားသည။် suppurate

ပပညပ်ကက်န်ုး ကကိ ministers

ပပညင်ပီး န နုိင်ငံထတာ်အား တရားဝင်ထတာ်လှန်ဆန်က့ျင်၍ တိုင်းတစပ်ါးသို ့ထွေကသ်ာွးခုိ လှံုသ။ူ refugee

ပပညဖ်ျက် န  တိုင်းပပညနုိ်င်ငံကို မငငိမ်မသကထ်အာင် ဆူပူလှံုထ့ဆာ်သ။ူ mutineer

ပပညဖ်ျကမ် န friggin

ပပညမှ်ည့် ကကိ အနာအအံတင်ွးယှိ စခဲုထနထသာပပညမ်ျား ထပျာ်ထကျသည။် suppurate

န နုိင်ငံထတာ်ကို အဟန်အ့တားပပုသည့် သခုိူးဒေါးမရစသည့် ထဘးအန္တရာယ ်အသအဲဖဲွ။ none

န နုိင်ငံ၏အထရးကစိ။္ နုိင်ငံထတာ် အတင်ွး ထဆာင်ရကွဖွ်ယရ်ာကစိ ္ matter

ပပညလံု်းကကျွေတ် နဝိ နုိင်ငံထတာ်တစဝှ်မ်းလံုးနှင့် ဆကစ်ပ်သကဆုိ်င်ထသာ။ nationality

ပပညဝ်တ် န အနာအတင်ွးယှိပဖူခ့ဲပျစထ်နထသာ ပပညအ်စ။ု suppurate

ပပညဝ်မ်း န ဆန်၊ စပါး၊ ထကာကပဲ်သးီနံှ သိုထလှာင်ရာ ကျကီျများ။ garner

ပပညဝီ်စိ န အနာအတင်ွးယှိပဖူခဲပျစထ်နထသာပပညဖု်ငယ။် punster

ပပညသ်ကံကို း န  ထူေးထူေးပခားပခား သတင်းထပါင်းစုံကို ရာှထဖွ၍ ထပပာဆုိတက် none

ပပည့် ကကိ ၁၊ထပါများပပည့်စုံ သည။်၂၊ငပီး ထပမာကစ်ုံလင်သည။် adequately

ပပည့်ကျပ် ကကိ ထနရာလပ် မယှိထအာင်သပ်ိသညး်သည။် congest

 ပပည့်ခဲ ကကိ များပပားခပတသ်ပ်ိသည။် congest

 ပပည့်စုံ ကကိ adequately

ပပည့်ထမါက် နဝိ တင်းထမာကဖံွ်ထွ့ေားထသာ။ Full-blown

ပပည့်ဝ ကကိ adequately

ပပယ် ကကိ လွင့်ထပျာကက်န်ုခန်းသည။် ဆုတယ်တုထ်လျာ့ပါးသည။် dwindle

၁၊ဘရုင်တစဦ်းတညး်၏ အပ်ုချုပ်မှု နယထ်ပမအပုိင်းအပခား။၂၊မင်းထနငမိုထ့တာ်။ ငရ၊ဲ တရိစ္ဆာန်၊ ငပိတ္တာ၊ အသရူကာယ၊် နတ၊် ပဗဟ္မာ
စသညပ်ဖစရ်ာ ထနရာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဘရုင်မင်းပမတ ်. ဥပုသထ်ဆာင်ဝင်ထသာအခါ၌ လညး်ထကာင်း၊ တိုင်းခန်း လှည့်လညထ်သာ အခါ၌တင်ွလညး်ထကာင်း၊တိုင်းပပည်
နုိင်ငံကို ထခတ္တလဲွအပ်ထေားခ့ဲခံရထသာ အမတ။် ‘‘ထရထပမသခင် ဘရုင်မင်းပမတသ်ည၊်စုံရာအပခား တစပ်ါးအရပ်သိ့ု၊ ကကချထီတာ်မူ
ထသာ ကာလ၊တိုင်းပပည ်ကို အပ်နံှထေားခ့ဲထသာထကကာင့်၊ ပပညစ်ိုးကကးီဟ ုမင်းကသမုတထ်ခါ်ထလသည။်’’ (ဇာတကိန်ွး) စဉ်

 ပပညဆူ်း 
ခလုတ် စဉ်

ပပညတ်
ပပုတပ်ပုတ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

နုိင်ငံကိုစမံီခန့်ခဲွထရးနှင့် တရားဥပထဒေစိုးမုိးထရး လုပ်ငန်းတာဝန်ကို လုပ်ထဆာင်ရထသာ ဝန်ကကးီများ (ပပညထဲ်ေထရးဝန်ကကးီ)။’’ တ
သယွတ်ခွံန်၊ မျကနှ်ာမှန်သည၊် ကျန်ဝန်းလံုး၊ ပပညပ်ကက်န်ုးတညး်’’။ (ရခုိင်ကာ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

နိှမ့်ချလုိထသာ သထဘာပဖင့်ထပပာဆုိ(ဆဲဆုိ)ထသာစကား။ (မိန်းမကိုသာ) စဉ်

စဉ်

ပပညမ်ှိုကပ်ပည်
မွား စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ပပညရ်းီပပညရ်ာ 
ဦ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လုိပခင် . ထလျာ့နညး်ပခင်းမယှိပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

လုိထလသည့်မယှိထအာင် အလံုးစုံရယှိသည။်‘‘ပပည့်ဝထုိေထနာင်၊ဇံဘထလာင်လညး်၊ ထတာထတာင်ငမိုင်ဖျား၊ လွန်ထပါများ၏’’။ 
(ထွေန်းတိ) စဉ်

စဉ်
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ထပပာ

ထပပာ ကကိ ၁၊သထိစသည။်၂၊ပါစပ်ပဖင့်ထုေတထ်ဖာ်ခမတဆုိ်သည။် aware

ထပပာခဲ ကကိ ခကသ်ည။်မလွယ။်ငငိုပငင်ဖွယပ်ဖစသ်ည။် difficult

ထပပာခဲနက် ကကိ မလွယက်။ူငငိုပငင်ဖွယပ်ဖစသ်ည။် ပင်ပန်းဖွယပ်ဖစသ်ည။် difficult

ကကဝိိ ၁၊ ခဲယဉ်းစာွ။ ၂၊ဆင်ထပခဆင်လကထူ်ေစာွ။၃၊ကတသ် ီကတသ်တ။် အထပပာရကတသ်ည။် difficulty

ကကိ အထပပာရခကသ်ည။် ခဲယဉ်းသည။် ခဲယဉ်းထစသည။် scare

ထပပာစမှတ် န ထရးှအစဉ်အလာအားပဖင့်မှတသ်ား တညထ်နထသာ အထကကာင်းအရာ။ traditional

ကကဝိိ conventionally

ထပပာစထလာက် ကကိ စကားအပဖစအ်ထူေး တလည ်တင်ပပထပပာဆုိနုိင်ထလာကသ်ည့် အထနအထေားသို ့ထရာကသ်ည။် content

ထပပာစထိမ ကကိ လွယလွ်ယက်ကူနှူင့် တိုကတ်န်ွးထပပာဆုိ၍ ရနုိင်ဖွယရ်ှိသည။် incite

န အစဉ်အလာစွဲမှတ ်ယထူေားထသာ အထကကာင်းအချက။် traditional

ထပပာစဉ်ထပပာရုိး န အထပပာအဆုိနှင့် ပတသ်က၍် အရညအ်ချင်းအစမ်ွးအစ။ punster

ထပပာဆုိစရာ၁ ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထကကာင်းပခင်းရာကို နှုတပ်ဖင့် ထုေတထ်ဖာ်ကကားသထိစသည။် give something away

ထပပာဆုိစရာ၂ ကကိ စကားအပဖစအ်ထူေးတလည ်တင်ပပထပပာဆုိနုိင်ထလာကသ်ည၏် အပဖစ ်သိုထ့ရာကသ်ည။် none

ထပပာတိုက် ကကိ လူတစဦ်းနှင့်တစဦ်းထမတ္တ ာပျကထ်အာင် သတင်စကားထပပာကကားသည။် bad news

ထပပာတင်ွး ကကဝိိ yet

ထပပာနီတင်ွး ကကဝိိ yet

ထပပာပပစရာ၁ န စကားအပဖစ ်အထူေးတလညထု်ေတထ်ဖာ်ထပပာဆုိစရာ ပဖစနုိ်င်ထကာင်း သည့် ၏ အပဖစ။် content

ထပပာပပစရာ၂ န စကားအပဖစအ်ထူေးတလညတ်င်ပပထုေတထ်ဖာ် ထပပာဆုိစရာ၊ ပဖစနုိ်င် ထကာင်းထသာ အပခင်းအရာ။ content

ထပပာထပပာဆုိဆုိ ကကဝိိ none

ထပပာမကျ၁ီ ကကဝိိ verbosity

ထပပာမကျ၂ီ ကကိ blamed

ထပပာမနာ ကကိ bear with

ကကိ bear with

ထပပာမိထပပာရာ၁ ကကဝိိ စကားစပ်ရင်းထပပာဆုိမိသမျှ။ အထူေးမဟတုသ်ာမညအားပဖင့်။ မိမိရရ ခုိင်မာတကိျသည့် မဟတုပဲ်။ talking of

ထပပာမိထပပာရာ၂ ကကဝိိ unnoticed

ထပပာရင်းဆုိရင်ှး ကကဝိိ none

န traditional

ထပပာလီသရ၁ိ ကကဝိိ စကားစပ်၍ ထပပာဆုိမိသမျှ။ talking of

ထပပာလီသရ၂ိ စညး် none

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထပပာခဲနကဆုိ်
ခဲနက၁် စဉ်

ထပပာခဲနကဆုိ်
ခဲနက၂် စဉ်

စဉ်

ထပပာစမှတ်
ဆုိစမှတ်

ထရးှအစဉ် အလာအတိုင်း မှတသ်ားတညထ်နထသာ အားပဖင့်။ ‘‘ဖုိးစဉ်ထဘာင်ဆကက်ပင် ထပပာလ့ုိလာထရစကားတ ိအဂုတ ိ
ထပပာစမှတဆုိ်စမှတ ်ပပုနီကတ ်သထိရဝါ’’(အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထပပာစဉ်ထပပာ
ဆက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ယခု) ထပပာဆုိထဖာ်ပပဆဲကာလ၌။ လကင်င်းကာလ၌။‘‘ထပပာတင်ွး၌ပင်၊ ဌပ်ထမးျကျင်ထက၊ ဇာပျင်ဖ့ုိလဲ’’။(ထဒွေး) စဉ်

(ယခု) ထပပာဆုိထဖာ်ပပဆဲကာလ၌။ လကင်င်းကာလ၌။‘‘ထပပာတင်ွး၌ပင်၊ ဌပ်ထမးျကျင်ထက၊ ဇာပျင်ဖ့ုိလဲ’’။(ထဒွေး) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

 ထပပာရင်းဆုိရင်းနှင့် စကားစပ်လ့ုိ ထမာင်လှနန့်ထုိေစကား ထဒေစကား ထပပာထပပာဆုိဆုိ ရကက်န်ုထယာင် ထပပာနီကတထ်တ။ (အရပ်) စဉ်

(စကားထပပာဆုိ၍)ဆုံးခနး်တိုင်သည့် မယှိနုိင်ထလာကထ်အာင်။ စဉ်
တစဘ်ကသ်ားတိ့ု ကဲ့ရဲ့ရှုတခ်ျထပပာဆုိပခင်းကို ခံရသည။် ပပစတ်င်ထပပာဆုိ ပခင်းကို ခံရသည။် ‘‘သားမိန်းမကို၊ ကာလပမင့်စာွ၊ မလ
င့်ရာတညး်၊ ချိိ န်ခါထရာကထ်ထွေ၊ င့ံလင့်ထပက၊ မျို း ထဆွမိဖ၊ ထပပာမကျထီက၊ အရကှရ်လိမ့်။(ဂုတ္ိတလ) စဉ်

(ဆဲဆုိထသာ်လညး် ငါ့ကိုဆဲဆုိရမညထ်လာ့ဟု) စတိန်ာကျညး်မှု၊ ကိုယစ်တိ ်ဆင်းရမဲှုကို သညခံ်နုိင်သည။် ဆဲဆုိမှုကို အထလးမမှုပဲ 
ထနသည။် စဉ်

ထပပာမနာဆုိမ
ရကှ်

(ဆဲဆုိထသာ်လညး် ငါ့ကိုဆဲဆုိရမညထ်လာ့ဟု) စတိန်ာကျညး်မှု၊ ကိုယစ်တိ ်ဆင်းရမဲှုကို သညခံ်နုိင်သည။် ဆဲဆုိမှုကို အထလးမမှုပဲ 
ထနသည။်၂၊ဆဲဆုိထသာ်လညး် မရကှမ်ရွ့ံအား မနာပဲထကကာင်ထတာင် ပပုမူထနသည။်‘‘ထပပာမနာဆုိမရကှက်ကစဲပဲျက’်’။(ရုိးရာ)။ စဉ်

စဉ်

၁၊ သတမိပပုပဲ။ ၂၊တစစ်ုံ တစရ်ာရညရ်ယွပ်ခင်းမယှိပဲ။ မထတာ်တ ဆ။‘‘အကကျွေန်လညး်စကားကို ထပပာမိထပပာရာထပပာခီမှား ပါထရ 
ထတာင်းပန်ပါယင့် ခွင့်ပပုပါ။’’(အရပ်) စဉ်

ထပပာရင်းဆုိရင်း .ထပပာထပပာဆုိဆုိ ထပပာဆုိလျကပ်င်။ စဉ်

ထပပာရုိးထပပာ
ဆက်

အစဉ်အလာစွဲမှတ ်ယထူေားထသာ အထကကာင်းအချက။်အကကျွေန်ရ့ုိ ဖုိးစဉ်ထဘာင်ဆက ်က ဆင်းသကလ်ာထရ ထပပာရုိးထပပာဆက ်ထပပာ
လ့ုိလာထရစကားတပိါရာ။(အရပ်) စဉ်

စဉ်

ထရှ့ကကယိာ၏အနကနှ်င့် အညအီမျှပပုထကကာင်း၊ ပဖစထ်ကကာင်း၊ ယှိထကကာင်းအနကထွ်ေန်းပပထသာ စကားလံုး။ ‘‘တထပပာင်ထပပာင်ထလ၊ 
အထဆာင်ခန်းနှင့်၊ ထတာင်နန်းအပ်မည၊် စကားသယွပ်ျား ထပပာလီသရ’ိ’။(ဓမ္မသာ) စဉ်



.

ထပပာသကံကား န သမူျားထံေမှ တစဆ်င့်စကားကကားသရိထသာ အထကကာင်းအရာ။ indirect speech

ထပပာသထံဟာသံ န ၁၊လူအများထပပာဆုိထနကကထသာ အသ။ံ ၂၊အန္တရာယတ်စခု်ခု ထကကာင့် လူအများရုန်းရင်းဆန်ခတ ်ထပပာဆုိကကထသာ အသ။ံ voice

ထပပာ့ န parlour

ထပပာ့ခန်း န ဦးထခါင်း ပပုရာဘကပ်ဖစထ်သာ အမ်ိထရှ ခ့န်းထနရာ။ home front

ထပပာ့ထချာင် န ထပပာခန်း၏အဆံုး ထချာင်ကျထသာတစထ်နရာ။ at the end of hall

ထပပာထေက် န home front

ထပပာ့ထထောင့် န at the end of hall

ထပပာ့ဦး န ဦးထခါင်း ပပုရာဘကပ်ဖစထ်သာ အမ်ိထရှ ခ့န်းထနရာ။ home front

 ထပပာဦးနတ ်ဦ န parent

ပပက်

ပပက၁် ကကိ bright

ပပက၂် ကကိ add

ပပက၃် ကကိ အနညး်ငယက်ားပပန်၊့ ပပားပပန်ထ့အာင်လုပ်သည။် wide

ပပကစ်ပ်၁ ကကဝိိ significantly

ပပကစ်ပ်၂ နဝိ ပပားချပ်ထသာ။ပိပပားထသာ။ widespread

ပပကစ်ပ်ထသျှ နဝိ တမ်ိ၍ အဝှမ်းပပန် ့ထသာ။ widespread

ပပကထ်ေင် နဝိ ကားပပန်ထ့သာ။ပပားပပန်ထ့သာ။ ပပားချပ်ထသာ။ widespread

ပပကပ်ပက် နဝိ အနညး်ငယက်ားပပန်ထသာ။ ပပားပပန်ထ့သာ။ widespread

ကကဝိိ ထေင်ရာှး စာွ။ ထေင်ရာှးထပါ်လွင်စာွ။ significantly

နဝိ lusty

ပပကပ်ပကထ်သျှ နဝိ တမ်ိ၍ အဝှမ်းပပန် ့ထသာ။ widespread

ပပကမ် န type of fish

ပပင်

ပပင် ဦ န ၁၊အတင်ွး၏ အပပဖစထ်သာ တစပ်ါးထသာအရပ်။ ၂၊ပပန်ပ့ပူးထသာအပပင်။ level

ပပင် ကကိ bright

ပပင်ကန်ုး၁ န မုိထ့မာကထ်နထသာထပမတန်း။ pleateau

ပပင်ကန်ုး၂ န ကျယပ်ပန်ထ့သာကန်ုးပမင့်ထဒေသ။ သထဲကျာ်၊ ထပမထစးတိုယ့ှိ၍ ပမကသ်စပ်င် ထပါကခ့ဲ်ထသာ ကန်ုးထပမအရပ်။ pleateau

န guard

ပပင်ထခါင်း န ဟင်းလင်းပပင်။ အကာအကယွအ်တားအဆီး မယှီိ ထသာအပပင်။ void

ပပင်ခံ န ထယာကျ်ားဝတအ်ထပါ်ဖံုးအကျီ coat

စဉ်

စဉ်

အမ်ိ၏ ထရှ့ဘကပ်ဖစထ်သာအခန်း။ ‘‘နဂါးရစထ်ကဆင်ဝင်၊ ထပပာ့လကတ်င််မှာ ၊ထမာင် သျှင်ထပျာ်ပါး။ (ထစါမွန်အဲ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဦးထခါင်း ပပုရာဘကပ်ဖစထ်သာ အမ်ိထရှ့ခန်းထနရာ။သားရွီ လွာကို ထပပာထေက်် မှာသပ်ိ၊သရူယိကမု္မာ၊မင်းသား ထကျာ်မှာ၊ စကထ်ပျာ်
အပ်ိထတး။’’(ငှကဆ်င်ချီ) စဉ်

ထပပာခန်း၏အဆံုး ထချာင်ကျထသာတစထ်နရာ။ဇူးထဝထဝ၊ယိုင့်ယင်ထုိေးထက၊ ထပပာ့ထထောင့်က’’။ (ထတး) စဉ်

စဉ်

၁၊မိဘ၊ ၂၊(ဥပစာ) လင်းထယာကျ်ား စဉ်

အမှတတ်မ့ဲ လင်းကနဲ အထရာင်ထတာကသ်ည။် ‘‘လျှပ်ပပကထ်တပုိင် လင်းကနဲတစခ်ျက ်ပမင်လုိကထ်တ’’(အရပ်) စဉ်

အနညး်ငယ ်ထေည့်စကွသ်ည။် ထပါင်းထေည့်သည။်‘‘ထုိေဆီးတင်ွသာ၊ ဇာတပိ္ိုမ လ်ရည၊် ဝဲပကတ်ိုကထ်လထလာ’’။(ပဥစာ္ဘတု်) စဉ်

စဉ်

၁၊ သသိာ ထေင်ရာှးစာွ။၂၊ ထပါ်လွင်စာွ။ ‘‘မုိဇ်က၊ ထတာင်စဉ်ထယာင်ပါလီ၊ နီက ပပကစ်ပ်ထွေကပ်ါလတ။်’’(ရုိးရာ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ပပကပ်ပကထ်ေင်
ထေင် စဉ်

ပပကပ်ပက်
လကလ်က်

၁၊ဖ့ံွငဖိုးရညှပ်မင့် ထွေား ကျို င်းထသာ။ ၂၊အရပ်အထမာင်း ပမင့်မားထသာ။ ထထောင်ထထောင်ထမာင်းထမာင်း ရညှပ်မင့်ထသာ။ ‘‘ကျင်သန် 
ငထယာင်း ခန္ဓာကိုယ ်လကဝ်ဝ တတုတ်တု၊် ထထောင်ထထောင်ထမာင်းထမာင်း ပပကပ်ပကလ်ကလ်ကရ်ာ မလားထယ။(အရပ်) စဉ်

စဉ်

ပဗကမ် (ငါး) ကကရူနှံင့် ဆင်တထူသာ ပင်လယင်ါးကကးီ တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

အထရာင်ထွေန်းလင်းသည။် လပပပင်နီထရ ထထော ကစပ်ကတထ်မ။(အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပပင်ကိုယထ်တာ်
ရံ

 လကဝဲ်သင်း အမတသ်ျှစထ်ယာကတ်င်ွ တစထ်ယာကစ်အီပါအ ဝင်ပဖစထ်သာ အမတ။်ပပင်ကိုယထ်တာ်ရဟံသူညက်ား၊ ထရထပမသခင် 
ဘရုင်မင်းပမတသ်ည ်တစစ်ုံတစခု် ထသာအရပ်သိ့ု အသာွးအလာပပုသည့်ကာလ၊ မင်းပမတ၏် အဆင်တန်ဆာတိ့ုကို ထေမ်းပုိးရပခင်း
သည ်လညး်ထကာင်း၊ ဝိစ္ဆာနကပ်သသည့် ကာလ၊ ဆိတ၊်ဝက၊်ကကက၊် ငှက၊်ဘ၊ဲခုိ၊ ပန်းမါလ်၊ သစသ်းီ၊မုန့်၊ကက၊ံ ငှကထ်ပျာ၊
အစစအရာရာတိ့ုကို ရာှထဖွ၍ ထပးရထသာထကကာင့် ပပင်ကိုယရ်ဟံ ုထခါ်ကကကန်ု၏။(ဇာတကိန်ွ) စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ပပင်ခံု၁ န ထရစပ်ထရလယ ်စသည့်အရပ်တင်ွ ထတွ ရ့ထသာ သအဲပပင်။ sandbank

ပပင်ခံု၂ န ဒီေထရတကထ်သာ ပမစဝ်ကကျွေန်းထပါ်အရပ်တင်ွ ဒီေထရကျချန်ိ၌ နုန်းနစမ်ျား တင်ကျန်ထန ခ့ဲထသာ ကျယပ်ပန်သ့ည့် အပပင်။ silt

ပပင်ခွင် န ညညီာ ထသာ ထပမပပင်ကျယ။် လွင်ပပင် level

ပပင်စ န place

ပပင်တစပ်ပင် န level

ပပင်တင်း န window

ပပင်တင်းကာ န blind

ပပင်ထေား ကကိ စနစတ်ကျ ထေားသည။်ထိေန်းသမ်ိးသည။် သမ်ိးဆညး်သည။် maintain

ပပင်ပ န ၁၊တစက်ကမ်ိတစခ်ါမျှ ပမင်ဖူးသဖူိးပခင်း မယှိထသာ သ။ူ၂၊အတင်ွး၏ အပပင်ဘကထ်န ရာ ထဒေသ။ stranger

ပပင်ထပါ်ယံ န ၁၊ပပင်ပ မျကနှ်ာ ပပင်ထနရာ။ ၂၊ပပင်ပပံုသဏ္ဍာန်။ အပပင်ပန်း။၃၊ထလး ထလးနကန်ကမ်ယှိပခင်း။ သာမန်မျှပဖစပ်ခင်း။ external

ပပင်ထပါ်ရီ န ၁၊ပပင်ပ မျကနှ်ာ ပပင်ထနရာ။ ၂၊ပပင်ပပံုသဏ္ဍာန်။ အပပင်ပန်း။၃၊ထလး ထလးနကန်ကမ်ယှိပခင်း။ သာမန်မျှပဖစပ်ခင်း။ external

ပပင်ပပင် ဦ ကကိ light

ပပင်ပပင် န light

ကကဝိိ ၁၊လျှို ဝှ့ကမ်ျို သပ်ိ၍မထေားပဲ ဝ့ံဝ့ံစားစား ထပပာဆုိ ပပုမှုလျက။် ၂၊ထပဗာင်ကျကျ။ effusiveness

ကကဝိိ miscellaneous

ပပင်ပပတမှ်ာ ကကဝိိ scattered

ပပင်ပဖူ န silt

ပပင်ယား န chasm

န void

န ၁၊ဟင်းလင်းပပင်။ အကယွအ်ကာ အတားအဆီး မယှိထသာ အပပင်။ ၂၊ပပန်ပ့ပူးထသာ ကင်ွးပပင်။၃၊ညညီာထသာ ထပမပပင်ကျယ။် void

န ၁၊ဟင်းလင်းပပင်။ အကယွအ်ကာ အတားအဆီး မယှိထသာ အပပင်။ ၂၊ပပန်ပ့ပူးထသာ ကင်ွးပပင်။၃၊ညညီာထသာ ထပမပပင်ကျယ် void

ပပင်သာလိပ် န turtle

ပပင်သာဥ န ယင်းလိပ်မှဥထသာ ထပျာ့ညံ့ထသာ ဥ။ egg

ပပင်သား န stranger

 ပပင်သျှ ံဦ နဝိ plenty

ပပင်သျှံ ကကဝိိ ပုိလွန်များပပာစာွ။ အလျှပံယ။် plenty

ပပင်း၁ ကကိ intensive

ပပင်း၂ ကကိ chaff

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ထတာ၏အစပ်။ထတာထပခ။ ၂၊အတင်ွး၏ အပခား တစဘ်က။်တစပ်ါးထသာအရပ်။ ‘‘ယာပပင်စဝယ၊် ချင်းမတစထ်ကာင်၊တတဲစ်
ထဆာင်နှင့် ။(ဂုတ္ိတလ) စဉ်

၁၊လမ်းအကာွအထဝးကိုမှတသ်ားထသာ သချငာပစည္း်စကား။၂၊တာတစ ်ရာ့ငါးဆယယ်ှိထသာ အကာွအထဝး။၃၊မနီမထဝး ထသာ 
ကင်ွးပပင်တစခု်။‘‘ဤထတာထွေကလ်ျှင်၊ ဲပင်တစ ်ပပင်ကို၊ ဆင်နှင့်လညး်လှမ်း၊ ထတာတစထ်တာနှင့်ထပမာင် ကိုသန်းထက၊ စမ်းအိုင်
နားတင်ွ’’။(ဥဒိေန်) စဉ်

(နန်းထတာ်ထဆာင်စသည၌်)ထလထွေက ်ဝင်ရာပပတင်း။ ‘‘သာမမိဖုရား၊ ပတင်း ဟထူက၊ပပူထပါက ်ထေားလ့ုိ’’ (ဥဒိေန်
သာ)။‘‘စကရ်ာထဆာင်မှာ၊ မီးထရာင်လင်းထက၊ ပတင်းပပူ ထပါက၊် ဝင်းဝင်း ထတာကလ်ျက။်(ဓမ္မာသာ) စဉ်

ပပတင်းထပါကက်ို ကာထသာလှစက်ာ တစမ်ျို း။ ‘‘ပပင်တင်းကာ တစခ်ျပ်ပီး၏ (ပပင်ယားစာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(လထရာင်) အထရာင်ထွေန်း လင်းသည၊်‘‘လပပပင်ပပင်နန့်’’။ စဉ်

(မီးထရာင်) ထတာကထ်ပပာင်မှုမှထပါ်ထွေကထ်သာ အလင်းထရာင်။‘‘အဌနဂုိရမ်ည၊် ထုိေတိုင်းပပညက်ို၊ ွတညတ်ကျ၊ မီးပပင်ပပင်နန့်၊ 
ပမင်ပပန်ရလ့ုိ’’။(နာရဒေ) စဉ်

ပပင်ပပင်
ထတာကထ်တာ
က် စဉ်

ပပင်ပပတဆိ်တ်
စကရ

၁၊တစစ်ုံတစခု်ကိုမျှ ဦးတညရ်ညရ်ယွခ်ျက ်မယှိပဲ။ ၂၊အမျို းမျို းအထထွေထထွေ၊ထတွ့ကရာ။ ထပါကက်ကရထပပာဆုိလျက။် ‘‘ဇာလဲထဝ
မင်း၊ စတိက်ထေင်ရာပပင်ပပတ ်ဆိတစ်ကရ ထပပာနီထရကာ’’။(အရပ်) စဉ်

ထနရာတကာ ပျံ့န့ံှလျက။် အကကင်းအလပ်မယှိပဲ။‘‘ဂန်ပလာပင်ကို အထူေးတလည ်ရာှနီစရာ မလ့ုိ၊ ပပင်ပပတမှ်ာ ထပါကနီ်ထရဝါ’’။ 
(အရပ်) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ဒီေထရတက ်ထသာ ပမစဝ်ကကျွေန်း ထပါ်အရပ်တင်ွ ဒီေထရကျချန်ိ၌ နုန်းနစမ်ျား တင်ကျန် ထနခ့ဲထသာ ကျယပ်ပန့်သည့် အပပင်။‘‘ငါးထတာင် 
သထူလ၊ ပပင်ပဖူကိုသန်း၊ညန်ွခပန်ခပန်နှင့် ။(သိုက်)။‘‘ရ ီတမ်ိဟထူက၊ ပပင်ပဖူကကးီကို ၊ခရညီဉ့်ခါ၊ ကကုထံရာကလှ်ါထက။ (ရလီား)။ စဉ်

ပင်လယနှ်င့်ထတာင်တန်း (သိ့ုမဟတု်) ထတာင်တနး်နှစခု် ကကားယှိကျဉ်းထပမာင်း ရညှလ်ျားထသာထဒေသ။ စဉ်

ပပင်လယ်
ထကာင်

၁၊လွင်တးီထခါင်။ဟင်းလင်းပဖစထ်သာ ထပမပပန့်အရပ်။ ကင်ွးပပင်။ ‘‘အကကည့်အဂရှု၊ အမူဆုိးယတု၊် ဲပင်လယထ်ကာကသ်ိ့ု၊ ထရာက်
ထအာင် ထုေတထ်က၊ ခီွပုပ်အသင်ွ။’’ (ဓမ္မသာ)၂၊သသုာန်။ စဉ်

ပပင်လယ်
ထကာင် ကျက်
ကျက် စဉ်

ပပင်လယ်
ထကာင် ကျက်
ကျက် စဉ်

ဟင်းလျာအပဖစ ်ဥနှင့်အသားကိုစားထသာ ပင်လယလိ်ပ်ကကးီတစမ်ျို း။ ‘ထပါင်းနှင့်ထလှလျှင်၊ ထရကိုယက ်ထက၊ ထရသဒီေါမှာ၊ 
ပပင်သာလိပ်နှင့်’’။ (ထောနု) စဉ်

စဉ်

၁၊ရင်းနီှးကကျွေမ်းဝင်ပခင်းမယှိသ။ူ သစူမ်ိး။ လုပ်ငန်းအဖ့ဲွအစညး်၊ အထဆာကအ် အုံတစခု်ခုနှင့် သကဆုိ်င်ပခင်း၊ ပတသ်ကပ်ခင်းမယှိ
သ။ူ စဉ်

 ၁၊ပပည့်သညထ်ေက ်ပုိလွန်ထသာ။ အထရအတကွထ်ေက ်များစာွပုိကထဲသာ။၂၊(ဥ ပစာ) အတင်ွးသိ့ု သကဝ်င် ပခင်း မယှိထသာ။ စဉ်

စဉ်

၁၊ အခုိး စးူရသှည။် အာနိသင် လွန်ကသဲည။် (ဆီးပပင်း၊ ဆီးလိပ်ပပင်း၊ အရကပ်ပင်း၊စသည့်သုံးထလ့ရှိသည။် ၂၊အားကကးီသည။် ၃၊
အရှိန်အဟန်ု သညး်သည။်

စဉ်

ကျစီားသည။် ‘‘ငါရ့ုိနှစထ်ယာကပ်ပင်း ကတစ်ာွရာ။ ’’(အရပ်) စဉ်
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ကကိ chaff

ပပင်းကတထ်တ ကကိ  သတူစပ်ါးမခံချထိစရန် သထရာ်ကျစီယသ်ည။် cheap gibe

ပပင်းထေန် ကကိ အရှိန်အဟန်ု သညး်ထေန်းသည။် intensive

ပပင်းပပ ကကိ လုိလားချက ်သိုမ့ဟတု ်ခံစားချကအ်ားကကးီသည။် feel

ပပင်းပပင်း ကကဝိိ hurry up

ပပင်းပပင်းပပည့် ကကဝိိ scattered

ပပင်းမ ကကိ ၁၊ဣထနန္ဒယှိ ထဆာ့သည။် ၂၊ထလာ်လညသ်ည။် ကပမင်းသည။်၃၊တစဘ်ကသ်ား မခံချထိအာင် ပပင်းမဟ ုနိှမ့်ချ၍ထပပာသည။် immodest

ပပစ်

ပပစ် ကကိ chink

ပပစစ်ပိစစ်ိ ကကိ ၁၊နုတမှ် ပမညတ်မ်းထပပာဆုိသည။် ညဉ်းတာွးသည။် ၂၊ပမညတ်န်ွ ထတာကတ်းီသည။် ၃၊ဆဲဆုိသည။်၄၊တိုင်းတာွထပပာဆုိသည။် ululate

ကကိ ululate

ပပစဆ်ာ န blot

ကကိ ၁၊နုတမှ် ပမညတ်မ်းထပပာဆုိသည။် ညဉ်းတာွးသည။် ၂၊ပမညတ်န်ွ ထတာကတ်းီသည။် ၃၊ဆဲဆုိသည။်၄၊တိုင်းတာွထပပာဆုိသည။် ululate

ပပစပ်ပစ၁် နဝိ none

ပပစပ်ပစ၂် ကကိ blab

ပပစပ်ပစ၃် ကကဝိိ continually

ပပစပ်ပစ၄် ကကိ waste

ငပိုက်

ငပိုကင်ပိုက၁် ကကဝိိ pour

ငပိုကင်ပိုက၂် ကကဝိိ at the end of

ကကိ breakup

ငပိုင်

ငပိုင် ကကိ ၁၊တစဦ်းနှင့်တစဦ်း ဂုဏစ်မ်ွးရည ်စသညဖ်ကယ်ဉ်ှသည။် compete

ငပိုင်ဆုိင် ကကိ နှစဦ်းယဉ်ှဖက၍် ပုိကစဲမ်ွးထဆာင်နုိင်ထကကာင်း ကိုပပသည။် compete

ငပိုင်ထညာင် န like plane-tree

ငပိုင်တူ ကကဝိိ  တစင်ပိုင် တကယ်ဉ်ှတွဲလျက။် together

ငပိုင်ထတာ်မိွန် ့ န ထမွးနုယှိထသာ။ အရကွမ်ျား ပင်တလံုံး၌ဆင့်၍ ထွေကထ်သာစားသုံး ရသည့်ပင်ငယတ်စမ်ျို း။ none

န မိမိကိုငပိုင်မည့်သ ူအပခားတစဘ်ကသ်ာ။ competitor

ငပိုင်ထလာင်း န powerboat

ပပင်းကတစ်ာွ
ရာ

 ထပျာ်ရင်ွလုိထသာ သထဘာပဖင့် တစဘ်ကသ်ား မခံချင်ထအာင် ထပပာဆုိ ပပုမူသည။်ကစားသည။် ပပကရ်ယပ်ပုသည။် ‘‘အကကျွေန် ရ့ုိ
အချင်းချင်း ပပင်းကတစ်ာွဘရုား။ (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလျင်စလုိ အားပဖင့်။ အထလာတကကးီအားပဖင့်။ ‘‘ထကာင်းထကာင်းပပင်းပပင်း ကာ၊ ခရးီထရာကမ်ဆုိက ်ဇာကိုလား ဖ့ုိလဲ’’။
(အရပ်) စဉ်

အကကင်းအလပ်မယှိပဲ။အလစအ်လပ်မယှိပဲ။ ထနရာများစာွ ပျံ့န့ံှ လျက။် ‘‘ဆင်ငုိပမက ်နီရာတကာ ပပင်းပပင်းပပည့်လ့ုိ ထပါကနီ်ယ
င့်’’။(အရပ်) စဉ်

စဉ်

ကွဲဟရာထေင်ထနထသာ အထရးအထကကာင်း။ ကွဲဟထနထသာ ထနရာ။‘‘ထအငမီအိုးအလယက်ထကကာင်းလ့ုိ ပပစရ်ာပါထရ။(အရပ်) စဉ်

စဉ်

ပပစစ်ပိပစ်
ထတာက်

၁၊ပထတာကပ် ယစပ်မညတ်န်ွထတာက ်တးီသည။် တပဖစထ်တာကထ်တာက ်ထရရတွထ်ပပာဆုိသည။်၂၊စတိမ်ငငိမ်မသက ်
ကထတာင်ထချာကခ်ျား ထပပာဆုိပပုမှု သည။် စဉ်

၁၊ချို တ့ဲ့မှု၊ အပပစအ်နာ။၂၊မတင့်မတယ ်မထလျာကပ်တမ်ှု မယှိပခင်း။ ၃ အပပစ ်အနာကင်းစင်သည၏် အပဖစ။်‘‘ကကျွေန်၏ကိုယမှ်ာ၊ 
ဝဲပစဆ်ာတစ၊ိနုမဟပဲိ။(မုိး) စဉ်

ပပစတ်ပီပစ်
ထတာက် စဉ်

ကျမဲသတွထ်သာ။ ‘‘ထေပ်ထလာင်းဥရစ၊် လကထု်ေတပ်မစနှ်င့်၊ ပပစပ်ပစထ်ကျာကမှ်ာ ၊သွီးငပီးခါမှ။’’(ပဥ္စဘတု်) စဉ်

စကားကို အလွန်အကကျွေ ံထပပာသည။် ‘‘အနညး်စကား များထရလူလား၊ ပပစပ်ပစနှ်င့် ပင်ထပပာလုိကမဆံုးဗျာယ။်’’(အရပ်) စဉ်

အများအပပား တစင်ပိုင်တညး်အဆကမ်ပပကအ်ားပဖင့်။ ငဖိုင်ငဖိုင်စးီကျလျက။် ‘‘မနီသာထက၊ ငခီမှာဦးတိုက၊် ျွျကရ်ညယ်ိုထက၊ 
ငုိပပစပ်ပစနှ်င့်’’ (ထကာ်)။ မျက်ရညက်ိုယ်စ၊ီ ပပစ်ပပစက်ကီ သည။် အညဤီငုိ၏(ဥဒိေန်တု)‘‘အလှသကထ်ဝ၊ ကျမျကရ်ညထ်လ၊ 
ထကကပပစပ်ပစနှ်င့် ။ (ထမျာက်) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

၁၊ကန်ုပပတသ်ည။် အကျို းမ့ဲယင်ွးပါးထပျာကပ်ျကသ်ည။် အသုံးမ့ဲကန်ု ခန်းထလ လွင့်သည။် ပျကစ်းီသည။်၂၊တစစ်ုံတစရ်ာ မကျန်
ယှိထအာင် တပဖညး်ပဖညး်ထလျာ့ ပျကက်န်ု ခန်းသည။် ‘‘လကဆု်ပ်လကက်ိုင်မပပနုိင်ပဲ စးီပွားဥစာ္ပပစပ်ပစသ်ာ ကန်ု
ထရ။’’(အရပ်) ၃၊ထသထကက ပျကစ်းီပခင်းသိ့ု ထရာကသ်ည။် လူအများအသကဆံု်းပါးသည။် ‘‘လူမုိကထ်ဖာကက်ျ၊ီ ဗဂမင်္ဂလီတိ့ု၊ အည ီ
ဆံုးစ၊ီ ပပစပ်ပစသ်၏ီ (ရခုိင်ကာ) (ပပစပ်ပစစ်င၊်ပပစပ်ပစပ်ပုန်း၊ ပပစ်ပပစကု်န ်စသညလ်ညး် သုံးနှုန်းကကထသး သည။်) စဉ်

မပပတမ်လပ် ဆကက်ာဆကက်ာ သန်ွထွေကက်ျလျက။် ‘‘ကာယပူအိုက၊် ခွျးီ ငပိုကင်ပိုကနှ်င့်၊ ခုိကခုိ်ကတ်န်ုလျက၊် လုိကင်ပိုထွေက်
သိ့ု’’။ (ရခုိင်ကာ) စဉ်

၁၊အကကင်းမကျန် မယှိထသာအပဖစသ်ိ့ုထရာကသ်ည။် ‘‘ငပိုကင်ပိုကက်န်ု’’။ ၁၊ဘာတစခု်မျှ မကျန်ထသာအပဖစသ်ိ့ု ထရာကသ်ည။်
ကန်ုစင်သည။် ငပိုကင်ပိုကစ်င်။ ၃၊ပကတအိထပခအ ထနမှယိုယင်ွး ကွဲထကကထပျာကသ်ာွးသည။် ပျကပ်ပုန်းသည။် စဉ်

 ငပိုကင်ပိုက်
ပပုန်း

 အထပခအထနမတည့် ယင်ွးယင်ွးတမ်ိးပါး သည။် ငပိုကွဲပျကစ်းီသည။်‘‘သတံိုင်ကကးီကို၊ ပတုံးနှင့်ရစ၊် ဇထနာင့်တိုကထ်က၊ ငပိုကင်ပိုက ်
ငပိုပပုန်း။’’ (ထကာ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထဗါဓိထညာင်ရကွနှ်င့်တထူသာ ထညာင်ပင်တစမ်ျို း။ ‘‘ရကွလှ်ဆုိင်ထကငပိုင် ထညာင်ထအာကမှ်ာ၊ ထရာကလှ် မှန်စာွ။’’(နာရဒေ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငပိုင်ထဖာ်ငပိုင်ဖ
က် စဉ်

ငပိုင်ထဖာ်ငပိုင်ဖက ်. ထလှထလှာ်ငပိုင်ပဲွတင်ွ အသုံးပပုထသာ ငပိုင်ပဲွဝင်ထလှ။ စဉ်



.

ငပိုင်လီှ န powerboat

ငပိုင်း၁ ကကဝိိ သစပ်င်၊ ပန်းပင် စသညတ်ို ့အစအီရ ီထပါကထ်ရာကလ်ျက။် grow

ငပိုင်း၂ ကကဝိိ ထေင်ရာှးထပါ်လွင်စာွ စတီန်းလျက။် processional

ငပိုင်း၃ န အသားအလွန်မာ ပျဉ်းထသာသစထ်ကာင်း ထွေကသ်ည့်ပမင့်ထမာကထ်သာ ပင်ထစာကသ်စတ်စမ်ျို း။ cedar

ငပိုင်းစင် န none

ငပိုင်းတိုင်သမ်ိ န ထူေထဲေထတာကထ်ပပာင်၍အဖျားခကျွေန်ငပီး အနံထ့မွးကကို င်ထသာ အရကွယ်ှိ သည့်ဟင်းခကရ်ထသာ အပင်တစမ်ျို း။ phoebe lanceolata

ငပိုင်းပင် န အသားအလွန်မာ ပျဉ်းထသာသစထ်ကာင်း ထွေကသ်ည့်ပမင့်ထမာကထ်သာ ပင်ထစာကသ်စတ်စမ်ျို း။ cedar

ငပိုင်းထပါက် ကကဝိိ baby

န baby

ငပိုင်းငပိုင်း၁ ကကိ grow

ငပိုင်းငပိုင်း၂ ကကဝိိ many

ငပိုင်းရုိင်းရုိင်း နဝိ higher

ထပပာက်

ထပပာက၁် န စကက်ကွင်ယ။် spot

ထပပာက၂် ကကိ ၁၊အစကက်ကွ ်စန်ွးထေင်းသည။် ၂၊အပဖူအမညး်စသည့် အစကက်ကွထ်လးကကို း ကကားထရာသည။် stain 

န  ထရထဲေတင်ွ ကးူသန်းကျကစ်ားနုိင်ထသာ အဆိပ်မ့ဲထခမငယ။် snake

ထပပာကတ်န် န none

န snake

နဝိ ၁၊အထရာင်ကကွမ်ျား ထရာပါထနထသာ။ ၂၊သန်စ့င်ပပည့်စပခင်းမယှိ ထပါကပ်ျကထ်နထသာ။  irregular

ကကဝိိ conversely movement

န  ထရထဲေတင်ွ ကးူသန်းကျကစ်ားနုိင်ထသာ အဆိပ်မ့ဲထခမငယ။် snake

ထပပာင်

ထပပာင်၁ နဝိ အထပပာင်အစက၊် အစန်ွးအထေင်း၊ ကင်းရင်ှးစင်ကကယထ်သာ။ chaste

ထပပာင်၂ န chaste

ထပပာင်၃ ကကဝိိ ကယွဝှ်ကပ်ခင်းမယှိမျကဝ်ါး ထေင်လင်းစာွ။ conspicuously

ထပပာင်၄ ကကိ at the end of

ထပပာင်၅ ကကိ ထလှာင်သည။် သထရာ်သည။် ပျကထ်ချာ် ပပုသည။် curl one’s lip

ထပပာင်၆ ကကိ collect

ထပပာင်၇ ကကိ together

ငပိုင်ထဖာ်ငပိုင်ဖက ်. ထလှထလှာ်ငပိုင်ပဲွတင်ွ အသုံးပပုထသာ ငပိုင်ပဲွဝင်ထလှ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထတာထတာင် ကိုင်းကန်ုစသည။် တိ့ုတင်ွထပါက ်တကထ်သာ သထပပသးီမှည့် ထရာင်ယှိသည့် ချဉ်ထသာအသးီငယသ်းီသည့် ပင်နိမ့်တစ်
မျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခဏ မတတ်က ်ရပ်တကရံု်မျှ(ကထလး) စဉ်

ငပိုင်းထပါကတ်
ကထ်သျှ

ကထလးငယမ်ျား မတတ်တ ်ရပ်တတခ်ါစ အရယွ။် ‘‘ကျန်းမာတုံလတ၊် တဆတဆ်တထ်က။ တာွးတက၊် ထုိေင်တက၊် ငပိုင်းထပါက ်
တကထ်က၊ ရပ်တက ်ကပင်။’’ (ပဒုေမ္မ) ‘‘ကာလရညှလ်ျား၊ နှစလ်များထသာ်၊ တာွးတက ်ထုိေကတ်က၊် ငပိုင်းထပါက ်တကလ့ုိ်’’ 
(ဂုတ္ိတလ)  စဉ်

တိုးကကယ ်များပပားလာသည။် ပွားများလာ သည။် ‘‘အလှူ သတင်း၊ မကင်းထနတ၊ူ ထကျာင်းဂူဘရုား၊ ပွားများရာေထောင်၊ 
ငပိုင်းငပိုင်း ထပပာင်သည၊် ညာထနာင်ရမ်းငဗ့ဲ၊ ထနာကခ်ဆဲွက” (ကင်းမထဟာ်) စဉ်

၁ အမျို းအမည ်အထရအတကွစ်သညမ်ျားပပားစာွ။ အများအပပား။၂၊ထေပ် ရာှးထပါ်လွင်စာွ စတီန်းလျက။် “ထလှစင်း တိုင်း၌၊ 
ငပိုင်းငပိုင်းရပ်ကျင်၊ မွန်းမွန်းဖျင်၏”(ရခုိင်ကာ)၊ (အရုိးငပိုင်းငပိုင်း၊ အထကကာငပိုင်း ငပိုင်း၊ အပင်းငပို င်းငပိုင်းစသည်) စဉ်

၁၊ပမင့်မား ထေင်ရာှးထပါ်လွင်ထသာ။ ‘‘ထညာင်မှုရုက္ခ၊ ပမင့်ရထဆာင်းထဆာင် း၊သျှစထ်သာင်းပါးပျဉ်း၊ ငပိုင်းရုိင်းရုိင်းနှင့်’’။(ဆဒေ္ဒန်) 
‘‘ပမူထပခ မှိုင်းမှိုင်း၊ ငပိုင်းရုိင်းရုိင်းနှင့်၊ ဆုိင်းဆုိင်း မ့ုိမ့ုိ၊ တညို ည့ို ထ့က” (ထကာ်)၊၂၊အများအပပားအစီအရ။ီ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထပပာက်
ထက(ခမီ) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ယကက်န်း အတိုင်းချညထ်ေကထ်အာင် နှစခု်၏အကကား၌ ကန့်လန့်ထေည့်ရ ထသာ(ယကက်န်းသုံး)ကရိယိာတစမ်ျို း။ စဉ်

ထပပာကင်ပီ
ထပပာကထ်ပပာက်
ဦ

၁၊ထပပာကက်ျားထသာအဆင်းထရာင်ရှိထသာ ထခမတစမ်ျို း။ “ထပပာကင်ပီထပပာကထ်ပပာက၊် ငါထကကာကထ်တ”။(ငန်းထုေ)။ ထပပာကက်ျား
ကွဲပပားထသာ အထရာင်ကကွမ်ျား။ “ထပပာကင်ပီထပပာကထ်ပပာက၊် ငါထကကာကထ်တ”။(ငန်းထုေ)။ ထပပာကက်ျားကွဲပပားထသာ အထရာင်
ကကွမ်ျား။ စဉ်

ထပပာကင်ပီး
ထပပာကထ်ပပာက် စဉ်

ထပပာကပ်ပက်
ခတ်

ထေကထ်အာကထ်ပပာင်းပပန် လူးလိမ့်ယမ်ိးယိုင်ထရွ့လျားလျက။် “စကကာဝဠာဝန်းပတ၊် ဗလာကဓါကက်ို၊ လှည့်ပတထ်နှာက၍်၊ ထမှာက်
ထကာင်း မတက၊် ထေကနှ်င့် ထအာကလ်ျှင်၊ ထပပာကပ်ပတ ်ခတလ့ုိ်။”(ရာမ) စဉ်

ထပပာကထ်ပပာက်
ထက(ခမီ) စဉ်

စဉ်

အကကွအ်ကင်ွး၊ အငပိန်းအထပပာက၊် မွမ်းချယ၍် မပါထသာ အရာ။ ၁၊လူပျို ထပါက။် “လူပျို ထပပာင်”။၂၊တဆင်ထပါကက်ကးီ၊ 
“ဆင်ထပပာင်ကကးီ”။ စဉ်

စဉ်
၁၊ အထရာင်ထွေက ်သည။်၂၊ကန်ုခန်းသည။်ကန်ုစင်သည။် “လကမှ်ာ ငီွတစပ်ပားတစ ်ချပ်”ထပပာင်
လညး်မဟ၊ိထပပာင်ထရထထော။ (အရပ်) စဉ်

စဉ်

၁၊စပုပုထံရာယကှသ်ည။် တစထ်နရာတညး်တင်ွ ထရာစထုနသည။် “သခွား ငထကကာင်၊ တစည်ာှတညး်မှာ၊ ကိုးလံုးထပပာင်၊ ကကျွေထထောင်
တစဆ်စ၊် တိုကက်ရစ”။ (ထတး) စဉ်

အတတူက ွတညယ်ှိသည၊် ယဉ်ှတွဲသည၊် “ဘလူီးညထီနာင်၊ အထသထကာင်နှင့်၊ ထပပာင်ကာလဲလ့ုိ” (ရာမ) စဉ်



.

ထပပာင်ကျ ကကိ ပမင်ထသာ သသိာထေင်လင်းစာွပပုမူသည။် conspicuous

ထပပာင်ကျကျ ကကဝိိ ထေင်ရာှးပွင့်လင်းစာွပပုမူထသာအားပဖင့်။ conspicuously

ထပပာင်ထချာ န အထပပာကအ်ငပိန်း၊ အကကွအ်ဆင်မပါထသာ တပိန်းတညး် ပိတထ်သာ အထေညပ်စည္း်။ broderie anglaise

ထပပာင်တက် ကကဝိိ အရကှအ်ထကကာကက်င်းမ့ဲစာွ။ဣထနန္ဒထစာင့်စညး်ပခင်းမယှိထသာအားပဖင့်။“မျကနှ်ာထပပာင်တက၊်အရကှမ်ယှိထလစာ့ွတကား”။ immodest

ကကဝိိ immodest

ထပပာင်တိုက် ကကိ သညး်မခံချင်သည့် စတိသ်ထဘာနှင့် တမင် သကသ်က ်အတိုကအ်ခံ ပပုလုပ်သည် beard

ထပပာင်ထပပာင် ကကဝိိ  ကယွဝှ်ကပ်ခင်း မယှိပဲပွင့် လင်းစာွ။အလင်းထရာင် အလွန်ထတာကပ်သည။် frankly

ကကိ at the end of

ကကိ bright

ကကဝိိ ၁၊မင့ဲမကကွ၊်ထေင်ထပါ်စာွ။ ၂၊ထခါင်းမာစာွ။ ၃၊မကယွမ်ဝှက ်မျကပ်မင်ဒိေဋအားပဖင့်။ strike a hard bargain

ထပပာင်ထပပာင်ပ၁ ကကဝိိ too

ထပပာင်ထပပာင်ပ၂ နဝိ bright

ကကိ အလင်းထရာင် အလွန်ထတာကပ်သည။် bright

ထပပာင့် နဝိ right

ထပပာင့်တန်း နဝိ မထကွ  ့မထထောင့် တည့်မကထ်သာ။ right

နဝိ equable

နဝိ တသမတတ်ညး် တရူူသိုဦ့းတညး်ထသာ။ မထကာက ်မထကွ ထ့သာ။ equable

ကကဝိိ အထေစအ်ထငါ့ အခကအ်ခဲမယှိ ထချာထပပစာွ။ easy

ထပပာင့်သက၁် ကကဝိိ အခကအ်ခဲမယှိပဲ။ လွယလ်င့်တက။ူ easy

ထပပာင့်သက၂် နဝိ ခကခဲ်ပခင်း မယှိထသာ။ လွယက်ထူသာ။ easy

ထပပာင်း၁ န shisha

ထပပာင်း၂ န ၁၊အပင်ထိေပ်တင်ွ အနံှထွေကသ်ည့်တစနှ်စခံ် သးီနံှပင်တစမ်ျို း။၂၊အဆစက်ကားမှ အဖူးများထွေက၍်သးီသည့် တစနှ်စခံ်သးီနံှပင်တစမ်ျို corn

ထပပာင်း၃ ကကိ tube

ထပပာင်း၄ ကကိ move

ထပပာင်းကျီ န မီးထတာကထ်လာင်ထစရန် ထလမှုတအ်ားထပးထသာ ခပန်တ။ံ tube

ထပပာင်းကျည် န tube

ထပပာင်းဆာ ကကိ ၁၊ အသမံျား ပမညသ်ည။် ဆူညသံည။်၂၊တညင်ငိမ်မှုမယှိ ထေကကလှုပ်ရာှးသည။် noisy

ကကိ တစဘ်ကနှ်င့် တစဘ်က ်ပရမ်းပတာ လံုးထထွေသတပု်တလ်ျက ်။ရုန်းရင်း ဆန်ခကပ်ဖစလ်ျက။် scuffle

ထပပာင်းဆီ န gas

ထပပာင်းတင်၁ ကကိ none

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထပပာင်
တကတ်က်

၁၊ရကှပ်ခင်းထကကာကပ်ခင်း၊ မယှိထသာအားပဖင့်။ဣထနန္ဒပျက ်ထသာမျကနှ်ာအမူအရာပဖင့်။ ‘‘ထလာဘ တဏာှ၊ကကးီတုံခါ၌မျကနှ်ာ
မျကခွ်က၊် ဗပပာင်တကတ်ကပ်ဖင့်၊ အရကှမ်ဟ၊ိ အဝိဇ္ဇာထလ၊ ပိတက်ားဖံုးလ့ုိ၊ ပပုးံသပိပုးံသင်ွ”။(ပန်း) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထပပာင်ထပပာင်
ကန်ု

တစခု်မျှမကျန်ထသာ အပဖစသ်ိ့ုထရာကသ်ည။် ကန်ုစင် သည။် “ထငွအနညး်ငယ၊် လကမှ်ာတင်၊ ဖဲပဲွဝင်လ့ုိ၊ အတင်းထုိေး၊ အရင်း
အတိုး၊ထပပာင်ထပပာင်ကန်ု၊ ရင်တန်ုတန်ု နှင့်၊ ဝိွမ်ကိုထရာက။် (နုိင်သခံျပ်) စဉ်

ထပပာင်
ထပပာင်စင်

 ကယွဝှ်ကပ်ခင်း မယှိပဲပွင့် လင်းစာွ။အလင်းထရာင် အလွန်ထတာကပ်သည။်ကမ်းကန်ုယမ်းကန်ု၊ လံုးစုံမုိက၊် ဓားပမတိုကလ့ုိ်၊ ေဗပပာ
င်ထပပာင်စပ်။ (နုိင်သခံျပ်) စဉ်

ထပပာင်ထပပာင် 
တကတ်က် စဉ်

အလွန်(ထွေန်းလင်း ထတာကပ်သည။်) စဉ်

၁၊အလင်းထရာင်လွန်စာွထွေကထ်သာ။ ‘‘ထပခာကယ်ဇူာနာ၊ ထတာင် အတာလ၊ သခမင်္ဂျာပမင့်ဘ၊ိ မဏပိသ၊ ပတ္တပမားထရာင်ထလ၊ ထပပာင်
ထပပာင်ပ လ့ုိ၊(ဆဒေ္ဒန်) ၂၊ထွေန်းပထသာ။ ထိေန်လင်းထသာ။၃၊ထပပာင်လကထ်သာ။ စဉ်

ထပပာင်ထပပာင်
ဝင်း စဉ်

မထကာကမ်ထကာ့ တညတ်န့်ထသာ။ ‘‘ရှိကဗျာတင်ွ၊ပါတိုင်းမစပ်၊ ဥစမ်ထပဖာင့် ထသာ်၊ ထပပာင့်ကာခွကသ်ိ့ု”(ထကာ်) “နှမညို ပမ၊ 
မထကကာင့်ကကနှင့်၊ ဗမာင်ကထေင်ရာှး၊ တနှူစက်ိုယတ်ိ့ု၊ ဗပပာ ဆုိထပပာင့်ထအာင်၊ ဂွထစာင့်ထေားလ့ုိ” (ထမျာက်)။ “သရကပ်င်ထစာက၊် 
မထကာကမ်ထထောင့်၊ ရင်ဖျား ထပပာင့်၍၊ ထပဖာင့်တန်းထစလ့ုိ၊ စိုကပ်ျို းပပုသည။် (၎င်း) စဉ်

စဉ်

ထပပာင့်ထပပာင့်
သားသား

၁၊မထကွ့ မထကာကပဲ်၊ တသမတတ်ညး် ထရးှရှုထသာ။၂၊ ကကျွေန်ကန်ုးမညတွပဲ်တည့်စာွ ထထောင်ထသာ။ ၃၊ထကာကက်ျစ ်စဉ်းလဲပခင်း 
ကင်းထသာ။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထပပာင့်ထပပာင့်
သကသ်က၁် စဉ်

ထပပာင့်ထပပာင့်
သကသ်က၂် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကမ်ွးပံုဘန်ိးဆီစသည့်ကို ရှူ ရုိကရ်န် (ဝါးကို)ပပုလပ်ုထေားထသာ ဘန်ိးရှူ ကရိိယာ။ ‘‘ဘလီတ္ီတထလ၊ ဘိန်းဆီထကာင်းကို၊ ထပပာင်းနှ
င့်တိုကက်၊ မူးယစထ်မ့ွထလျာ်၊ အပ်ိကာထပျာ်ထက။”(ဘန်ိး)

စဉ်

စဉ်

အထခါင်း ခပန်တ။ံ၂၊ ခပန်ထခါင်းတမှံ ပစရ်ထသာ အထပမာက၊်လကန်က၊်ထသ နက။် “ထမာကက်တးူထပ၊ထဂါ်ဒူေထလှကို၊ ထကျာ်ထထွေး ထကကး
ဟစ၊် ထပပာင်းနျင့်ပစထ်သာ်။ (ရခုိင်ကာ စဉ်

၁၊လကယ်ှိမူရင်း တစခု်အစား အပခားတစခု်ကို လကခံ်သည။်၂၊ထနရာတစခု်မှ ထနရာတစခု်သိ့ုထရွ့သည။် ကးူသည။် “ရာသီ
ကးူထပပာင်း၊ လတထပါင်းဝယ။်”(ပါရာ) စဉ်

စဉ်

မီးထတာကထ်လာင်ထစရန် ထလမှုတအ်ားထပးထသာ ခပန်တ။ံ ‘‘ဘလူီးသထီက၊ အစယွထ်လး ထချာင်း၊ ကကးီတုံထပထက၊ ထပပာင်းကျယ်
ထခါင်းသိ့ု”။ (ထကာ်) စဉ်

စဉ်

ထပပာင်းဆန်
ခက် စဉ်

ဘန်ိးရှူ ထသာထပပာင်းမှ ကပ်ထနထသာ(ဘန်ိး) အခုိးအထင့ွ။ စဉ်

သငဂသင်္ခ ဟဖ့ုိ်ရန် အထလာင်းစင် ထေင်းပံုထေကတ်င်ွ အဆင်သင့်တင်ွ ထေားသည။် ‘‘ထတာင်နန်းစထံလ၊ ကျန်ရုပ်ထဟာင်းနှင့်၊ ထခါင်းရွိစင်
ကို၊ ထပပာင်းတင် တုံပငား၊ ကရိယိာထလ၊ တန်ဆာများကို၊ ထေားသင့်ရာရာ။(ထကာ်) စဉ်



.

ထပပာင်းတင်၂ ကကိ  ပစထ်ပါကဖုိ်ရ့န်အတကွအ်ဆင့်သင့် ချန်ိရယွထ်ေား သည။် targeting

န yardstick

ကကိ ဂံုညင်းထုိေး ကစားရာတင်ွ ဂံုညင်းကိုပစလွ်တလုိ်ကက်၊ ဂံုညင်းတစခု်မှ နှစခု်သုံးခုစသည ်သယွတ်န်းလျက ်ထိေသာွးသည။် none

ကကဝိိ frantically movement

ထပပာင်းပပန်၁ ကကဝိိ Off-beat

ထပပာင်းပပန်၂ ကကဝိိ frantically movement

ထပပာင်းပပန်၃ ကကဝိိ conversely

ကကဝိိ ဆူညရံှုပ်ထထွေးစာွ လှုပ်ရာှး လျက။် ၂၊အန္တရာယ ်တစခု်ခုထကကာင့် လူအများထိေတလ်န် ့ထချာကခ်ျားစာွပဖင့် ရှုပ်ထထွေးလှုပ်ရာှးလျက။် frantically movement

ပပတ်

ပပတ ်ဦ ကကိ grow apart

ပပတ၁် ကကိ တန်ဖုိးပုိင်းပခားသည။် ထစျးနှုန်း၊ လုပ်အားခစသညထ်လျာ့ထအာင် တိုကတ်န်ွးထပပာဆုိသည။် cool down

ပပတ၂် wound

ပပတ၃် န blocks of land

ပပတက်နဲ ကကဝိိ တခဏချင်းအားပဖင့်။ မထမျှာ်လင့်ပဲ အားပဖင့်။ passing

ပပတစ်ပိပတစ်ပ် ကကဝိိ continually

ပပတစ်ပ် နဝိ sunken

ကကဝိိ တစဆ်က ်တညး်မဟတုထ်တာပဲ ကကို းကကားကကို းကကား။ irregularly

ပပတပ်ပတ် ကကဝိိ exactly

ပပတပ်ပတခ်တ် နဝိ hospitable

ကကဝိိ exact

ပပတသ်ား နဝိ ၁၊တကိျမှန်ကန် စာွ လုပ်ထလ့ယှိထသာ။ ၂၊ကွဲပပား ပုိင်းပခား ထေင်ရာှးထသာ။ incisive

ပပပ် နဝိ dwarfish

ပပပ်ပပပ်၁ နဝိ middle

ပပပ်ပပပ်၂ န အတန်အသင့်သာ ပမင့်သာအပင်မျို း။

ငပိတ်

ငပိတ် နဝိ none

ငပိတင်ပိတ် ကကိ plenty

ငပိတင်ပိတဆ်ာ၁ ကကဝိိ plenty

ငပိတင်ပိတဆ်ာ၂ ကကဝိိ lot

စဉ်

ထပပာင်းတင်
တင်လ့ုိ

ထပပာင်းကိုပစထ်ပါကဖ့ုိ်ရန် အဆင်သင့် ချန်ိရယွထ်ေားသကဲ့ သိ့ု) ၁၊ပုိမုိထပါ်လွင်ထစရန် နှိုင်းယဉ်ှ ပပပခင်း။ ခုိင်းနှိုင်းပခင်း၊ ၂၊နှိုင်းယသှပ်ပ
ထသာ အရာ။ စဉ်

ထပပာင်းတိုက်
ထတ စဉ်

ထပပာင်းထပပာင်း
ဆာ

၁၊မငငိမ်မသက ်ဆူည ံလှုပ်ရာှးလျက။် ၂၊အန္တရာယတ်စခု်ခု ထကကာင့်လူအများထိေတလ်န့် ထချာကခ်ျားစာွပဖင့် ရှုပ်ထထွေးလှုပ်ရာှး 
လျက။် ၃၊ဆူည ံရှုပ်ထထွေးစာွ လှုပ်ရာှးလျက။် စဉ်

မိဖစဉ်လာ ရုိးရာထံုေစကံို ဆန့်ကျင် လျက။် “ထယာကျ်ားထံေမှ၊ ထပပာင်းပပန်တကမ်၊ တဖန်ထလ၊ ကကျွေန်အစစအ်ား၊ ကကို ကသ်မျှ ကို။
(ပဋာ) စဉ်

၁၊ထေက ်ထအာကပ်ပန်ထသာအားပဖင့်။၂၊အတုအ်တုက်ျကက်ျက ်မငငိမ်မ သကလ်ှုပ်ရာှးထသာအားပဖင့်။ ‘‘ဆူလှစအ်တုက်ျက၊် ငမိုလံု့း
ပျက၍်၊ထေကထ်အာင်ထပပာင်းပပန်၊ ထမှာကလုိ်က ်လှန်သိ့ု။”(ရခုိင်ကာ) စဉ်

ကိုယခ်န္ဓာကို ဘယည်ာထစာင်းလှည့်၍ ကထပပာင်း ပပန်ပပုသည။် ‘‘ကိုယ််  မှာဝမ်းခဲ၊ အလွန်းသညး်သည၊် လူးလဲထပပာင်းပပန်ပဋိ
သန်ကို အမှန်ယခု၊ ဖွားမညပ်ပုထသာ”(ရာမ) စဉ်

ထပပာင်းပပန်ဆန်
ခက် စဉ်

၁၊ထေကထ်သာဓားစသညပ်ဖင့် ထိေခုိက၍် အသားအထရကွဲပပတသ်ည။် ‘‘ငခီမှာဓားပပတ ်လ့ုိတစဟ်မ်းပါလားခထရ”(အရပ်)။၂၊
အဆကအ်စပ်မယှိပဖစသ်ည။်၃၊အပုိင်းအပုိင်းပဖစသ်ည။် “ထလာင်းချို င်”
ကကို းပပတလ်ားခထရ”။(အရပ်) ၃၊ငပီးဆံုးသည။်လကစ်သတသ်ည။် ‘‘ဘရုားပဲွကို၊လားငမဲမခွာ၊ ခါးကကို း တစပ်င်၊ ရကက်န်းခွင်
က၊ အယင်ပပတလ့ုိ်၊ ဝတရ်ထတာ့မည”် (ဂုတ္ိတလ)၊ ၄၊အကကား လစလ်ပ်သည။် ‘‘ငီွပပတနီ် ဆဲကျနီထရဂု”။(အရပ်)။၅၊တကိျ
မှန်ကန်သည။် ‘‘ထအသထူသျှ စကားထပပာစာွ ထကာင်းထကာင်း ပပတထ်တ”။ (အရပ်)။ ၆၊လုပ်အားခ တန်ဖုိးထစျးနှုန်း 
ပုိင်းပခားသည။် ‘‘ဒေထယာဝယဖ့ုိ် ချးီပပတ ်ထတ”၊(အရပ်)။ ၇၊လံုးဝအဆကအ်ဆံကင်းကာွသည။် စဉ်

စဉ်

အသာွးထေက ်သည။်ရသှည။်၂၊လကန်ကတ်စစ်ုံတရာ ထိေခုိကမိ်သည။် ဒေဏရ်ာရ သည။်(ဓါးပပတလ်ားခထရ၊ ကနား ပပတလ်ားခထရ
စသည်) စဉ်

ထပမစိုင်၊ ထပမခဲ၊ ထပမတုံး၊ “ပခတန်ခတ၊် ဆင်ချးီဖကက်ို၊ ခဲပပတတ်စခဲ် ပင်နှင့်”။(ကသုတု) စဉ်

စဉ်

အဆကမ်ပပတ ်(ထပပာဆုိရကွဖ်တ ်ပမညတ်မ်းလျက်) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

နိမ့်ပျပ်ပျပ်ယှိထသာ၊ (ကကျွေန်းကထလး)။ “လူများစာွတိ့ု၊ ထခါ်ရမညမှ်တ၊် ကကျွေန်း ပပတစ်ပ်ကို၊ မှတတ်ုံသတ။ိ(ရလီား) စဉ်

ပပတတ်ပီပတ်
ထတာက် စဉ်

၁၊တကိျ မှန်ကန်စာွ။ “ငါရ့ုိထပပာထက ပပတပ်ပတပ်ျားထဝး အရာ။၂၊ခင်မင်တယွ ်တာစရာ ကင်းစင်လျက။် ခင်မင်ဖ့ုိတယွတ်ာဖ့ုိ မဟိ
ဂျာ၊ လံုးလံုး ပပတပ်ပတဗ်ျာယ”်။(အရပ်) စဉ်

 ဧည့်ဝတပ်ျူငှါထသာ။ လှိုကလဲ်ှ ခင်မင်မှု ထဆာင်ထသာ။ ထလာကဝတပ်ျူ ငှါထသာ။ ထမာင်ပဖူထလ- အကကျွေန်ရ့ုိကိုပမင်ထက ပပတပ်ပတ်
ခတနီ်ပါထရထထော။ (အရပ်) စဉ်

ပပတပ်ပတ်
သတသ်တ်

၁၊တတိကိျကျ။ မှန်မှန်ကန်ကန်။ ထသထသချာချာ။၂၊သ ိသာထေင်ရာှး ပခားနားစာွ။ “ငါရ့ုိလုပ်ထကနှစခ်ါမလုပ်၊ နှစခ်ါ တညး်နန့်
ပပတပ်ပတသ်တသ်တ ်အငပီးလုပ်ထတ။”(အရပ်) စဉ်

စဉ်

၁၊နိမ့်ထသာ။ ‘‘အပင်ပပတထ်သျှရာအနိမ့်ထသျှ။ (အရပ်)၊၂၊ပုထသာ။တိုထသာ။ စဉ်

မနိမ့်မပမင့် အလယအ်လတပ်ဖစ ်ထသာ။ “ထမာင်သာပဖူဆုိစာွ မနိမ့်မပမင့် အပင် ပပပ်ပပပ်နန့် အားလာကကးီ။(အရပ်) စဉ်

စဉ်

၁၊ဆန်ခါ(စကာ) ထပါကပုိ်င်အထပါကတ် ိငပိတနီ်ထရ။ (အရပ်)၂၊ထကာင် ကင်မှာကကယတ်ငိပိတနီ်ထရထထော။(အရပ်) စဉ်

အမျို းအမည ်အထရအတကွက်ကယပွ်ား သည။် ‘‘ထချာင်းနားမှာ လူတငိပိတင်ပိတ ်ရာပမင်ထရထထော။”(အရပ်) စဉ်

အထရအတကွက်ကယမ်ျား သညဟ် ုဆုိရထလာကထ်အာင်။ “ထတာင် ရင့်မှာလူတ ိငပိုင်းကရုိင်း ငပိတင်ပိတ ်ဆာလ့ုိ ရပ်နီကကထ်တ
ထထော”။(အရပ်) စဉ်

တစထ်နရာတညး်တင်ွ စပုပုပံပည့်ကျပ်လျက။်ပီပင်မှာပီသးီတ ိငပိတ ်ငပိတဆ်ာလ့ုိ သးီနီထရထထော။(အရပ်) စဉ်



.

ငပိတင်ပိတတ်ာွ ကကဝိိ hash

ကကဝိိ many

ငပိတ္တ ာကိုးသန်ိး ကကဝိိ many

ငပိတ္တ ာကိုးသန်း ကကဝိိ plenty

ငပိတ္တ ာနှင့်ငပိတ္တ ာ ကကဝိိ plenty

ပပုတ်

ပပုတ၁် န none

ပပုတ၂် နဝိ rough

ပပုတ၃် ကကိ ၁၊တစစ်ုံတစခု် တွဲဆကထ်ေားရာမှ ကာွကျသည။် ၂၊တာဝန်မှပယပ်ဖုတပ်ခင်းခံရသည။် come away

ပပုတ၄် ကကိ ထရတင်ွ ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ တစခု်ခုထသာ အရညတ်င်ွ ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ တစစ်ုံ တရာထေည့်၍ မီးပဖင့်အပူတိုကသ်ည။် boil

ပပုတက်နဲ ကကဝိိ casualness

ပပုတတ်ိုကဆုိ် ့ စညး် none

ကကဝိိ none

ကကိ waggly

ပပုတပ်ပတဆ်ာ ကကိ plenty

ပပုတပ်ပတမ်ရ ကကိ ထယာကယ်က ်ခတသ်ည။် မငငိမ်မသက ်တစ်် ထနရာမှ တစထ်နရာသို ့ထခါကတ်ုံထ့ခါကပ်ပန် သာွးချညလ်ာချညပ်ပုထန သည။် waggly

ကကဝိိ waggly

ပပုတပ်ပုတ် ကကဝိိ ကိုယခ်န္ဓာ၌ အဖုအလံုး ပပည့်ကျပ်လျက။် none

ပပုတပ်ပုတစ်ီ ကကဝိိ plenty

ကကဝိိ plenty

ကကဝိိ uttermost

ကကိ damage

ကကဝိိ rough

ပပုတမ်နူး န contumacious man

ပပုတသ်ျှပ် နဝိ ကကမ်းတမ်းထသာ။ ထချာထမွ နူ့းညံ့ပခင်းမယှိထသာ။ rough

ပပုတသ်ျှပ်ထေ ကကဝိိ none

ပပုတသ်ျှပ်လုိက် ကကဝိိ none

ပပန်

ပပန်၁ ကကိ alternate

နုပ်နုပ်ဖဲွဖဲွပဖစထ်အာင် ခုတလီှ်းသည။် ‘‘ထအ-အစားမှားဆီးပမစက်ို ဓားနန့်ငပိတင်ပိတ ်ထွော”။(အရပ်) စဉ်

ငပိတ္တာကိုး
ထသာင်း အမိကျူးအမည ်အထရအတကွ ်စသညမ်ျားပပားစာွ။ ‘‘ထပပိတ္တာကိုးထသာင်း၊ လီှထပါင်းများစာွ၊ ပခံရကံာလျက။်”(ထရးှထံုေး)။ စဉ်

များနုိင်သမျှများထသာ အထရအတကွပ်မာဏအားပဖင့်။ ‘‘ထပပိတ္တာကိုးသန်ိး၊ တကွက်န်ိးအရ၊ လီှထပါင်ခလျက။်”(ထရးှထံုေး) စဉ်

အထရအတကွ ်ကကယပွ်ားသညဟ် ုဆုိရထလာကထ်အာင်။ များများစားစား။ ငပိတ္တာ ကိုးသန်း၊ ခန့်မှန်းတကွထ်သျှာင်း၊လီှထပါင်းဝန်းရ၊ံ 
ထပျာ်စထံမ့ွထလျာ်။(ထရးှထံုေး)။ စဉ်

အထရအတကွ ်ကကယပွ်ားသညဟ်ဆုိုရထလာကထ်အာင်။ ၂၊မထရမတင်ွနိင်ထလာကထ်အာင်။ များပပားစာွ။ ‘‘ထပပိတ္ိတထပပိတ္တာ၊များစာွ
လီှထပါင်း၊ ရကံာထသျှာင်း လျက”်(ထရးှထံုေး) စဉ်

(ကိုယခ်န္ဓာ၌)အဖုငယမ်ျား မျကနှ်ာတစပ်ပင်လံုးတင်ွ စထွူေက ်မ့ုိထဖာင်းထနထသာ အရာ။ စဉ်

ကကမ်း၍ နူးညံ့သမ်ိထမ့ွပခင်း၊ ထချာထမ့ွပခင်းကင်းထသာ။ “မင်းထနာကက်န်ုး လိပ် ထကျာကရ်ပုိီင်ပပုတနီ်ထရက။(အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ပဗုန်းကနဲအားပဖင့်။ အမှတမ်ထေင်ပဖစထ်ပါ်ထသာအားပဖင့်။၂၊မထမျှာ်လင့်ပဲ အားပဖင့်။‘‘အမှတတ်မိ ပစက(ပါးစပ်က)ပပုတက်နဲ
ထွေကမိ်လားခထရထထော။ (အဝါဝါ)။ စဉ်

၁၊တစစ်ုံတစခု်သာသတ္တဝါတင်ွးမှ တစပုိ်င်းတစပဖင့် မထွေကသ် ပဲ ယှိထနသည။်၂၊စပါး၊ထပပာင်း၊သးီနံှစသညမ်ျား မထအာင်ပမင်၍အဖူး
မှ တစပုိ်င်းတစပဖင့် ဆ့ုိနင့်ထနသည။် ‘‘မုိးလဲမရာွလ့ုိစပါးနံှတယိင်းလုိကတ်ိုင်း ပပုတတ်ိုကဆ့ုိ်လ့ုိနီကတထ်တ။ (အရပ်) စဉ်

ပပုတတုထ်သျှ 
(မ) ကကဝိိ-ပပုတတ်ိုကထ်သျှရှု)’’ ပုန်းယားအဆက ်မမီတမီ ပပုတတ်တု ်ထသျှပဖစနီ်ဗျာယ”်။(အရပ်) စဉ်

ပပုတပ်ပကခ်တ်
ဝ

မငငိမ်မသက၊် ရညရ်ယွခ်ျကမ်ယှိ လှုပ်ရာှးသာွးလာသည။် မတညမ် ငငိမ်ယှိသည။် တစထ်နရာမှ တစထ်နရာသိ့ု ထခါကတ်ု့ံထခါကပ်ပန်် 
သာွးလာထနသည။် “ပပုတပ်ပကခ်ကလ့ုိ် မျကစ်ရိှုပ်စရာ”။(အရပ်) စဉ်

အမျို းအမညအ်ထရအတကွစ်သည့် များပပားစာွ။ “ထမျာကထ်ပါင်းစုံည ီ၊ပပုတပ်ပုတစ်ထီက၊ ဤသညမ်င်းတိ့ု၊ အဖျင်းရာ
ထလ။”(ရာမ) ‘‘ငခီလကက်ို ချို င်၊မငပီးနုိင်ထအာင်၊ လုိင်ထိေပမှုတလ်ျက၊် ပပုတပ်ပုတစ် ီထဂါင်းများစာွ။ (ဥဒိေန်တု) စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ပပုတပ်ပကမ်ရ
သုံးဆယ ်ဦ

မငငိမ်မသက၊် ရညရ်ယွခ်ျကမ်ယှိ လှုပ်ရာှးသာွးလာလျက။် တစထ်နရာမှ တစထ်နရာသိ့ု ထခါကတ်ု့ံထခါကပ်ပန် သာွးချညလ်ာချည ်ပပု
လျက။် “မျကစ်ရိှုပ်စရာပပုတပ်ပက ်မရသုံးဆယ ်ထွေကလုိ်က ် ဝင်လုိက။်(အရပ်)    စဉ်

စဉ်

အမျို းအမညအ်ထရအတကွစ်သည့် များပပားစာွ။ “ထမျာကထ်ပါင်းစုံည ီ၊ပပုတပ်ပုတစ်ထီက၊ ဤသညမ်င်းတိ့ု၊ အဖျင်းရာ
ထလ။”(ရာမ) ‘‘ငခီလကက်ို ချို င်၊မငပီးနုိင်ထအာင်၊ လုိင်ထိေပမှုတလ်ျက၊် ပပုတပ်ပုတစ် ီထဂါင်းများစာွ။ (ဥဒိေန်တု) စဉ်

ပပုတပ်ပုတ်
ထွေက၁်

အမျို းအမညအ်ထရအတကွစ်သည့် များပပားစာွ။ “ထမျာကထ်ပါင်းစုံည ီ၊ပပုတပ်ပုတစ်ထီက၊ ဤသညမ်င်းတိ့ု၊ အဖျင်းရာ
ထလ။”(ရာမ) ‘‘ငခီလကက်ို ချို င်၊မငပီးနုိင်ထအာင်၊ လုိင်ထိေပမှုတလ်ျက၊် ပပုတပ်ပုတစ် ီထဂါင်းများစာွ။ (ဥဒိေန်တု) ငမိုအ့နားထတာင်
တိ့ုမှာ၊ ထအာကသ်ားများသည၊် မညး်မညး် ပပုတပ်ပုတဆ်ာလျက။်(ဗမာချီ)  စဉ်

ပပုတပ်ပုတ်
ထွေက၂် လံုးဝ ကန်ုစင်။ အကကင်းမ့ဲ။ “မျကစ်မှိာထလာကစ်ာသးီကျလ့ုိ မျကလံု်းပပုတပ်ပုတထွ်ေကလ်ား ခထရ”။(အရပ်) စဉ်

ပပုတပ်ပုတပ်ပုန်
း လံုးဝဥသုံ ပျကစ်းီ ဆံုးရှံုးသာွးသည။် တစစ်ဉ်လံုး တစထ်ယာကမ် ကျန် ပပုတပ်ပုတ ်ပပုန်းထရ”(အရပ်) စဉ်

ပပုတပ်ပုတသ်ျှပ်
သျှပ်

၁၊ထချာထမ့ွပခင်းမယှိ၊ကကမ်းတမ်းစာွ။ ၂၊ကိုယခ်န္ဓာတစခု်လံုး တင်ွး အဖုအလံုးငယမ်ျား စထွူေကမ့ုိ်ထဖာင်းလျက။် “ခန္ဓာတစက်ိုယလံု်း 
ငမိတလံု်းထသျှတထွိေကလ့ုိ် ပပုတပ်ပုတသ်ျှပ်သျှပ်” (အရပ်) စဉ်

၁၊တထစာကက်န်း၊ တဇွတထုိ်ေး၊ တယသူန်၊ ၂၊ထံုေထုိေင်းနံုအသ။ူ “ဘထဇာင်စာွလဲ ချင့်ထပပာလ့ုိမရ၊ ထဟာလ့ုိမရ၊ ပပုတလ့ုိ်မနူး၊ လူ
ထကျာက ်တုံးကာ။”(ရုိးရာ) စဉ်

စဉ်

၁၊ထကျာကန်ုးတင်ွ၊အဖုအလံုးငယမ်ျား ပပည့်ကျပ်လျက။် ၂၊နူးညံ့ ထချာထမ့ွပခင်း ကင်းထသာအားပဖင့်။ ထနာကက်န်ုးမှာ ငမိတဖု်လံုးထသျှ
တ ိပပုတသ်ျှပ်ထေနီထရ။ (အရပ်) စဉ်

၁၊ထကျာကန်ုးတင်ွ၊အဖုအလံုးငယမ်ျား ပပည့်ကျပ်လျက။် ၂၊နူးညံ့ ထချာထမ့ွပခင်း ကင်းထသာအားပဖင့်။ ထနာကက်န်ုးမှာ ငမိတဖု်လံုးထသျှ
တ ိပပုတသ်ျှပ်ထေနီထရ။ (အရပ်) စဉ်

၁၊လာထရာကင်ပီး တစဖ်န် မူလထနရာသိ့ုပပန်လညဆုိ်ကသ်ည။် “ကိုယ့်တိုင်းပပညက်ို၊ သာယာပပန်လိမ့်မည။်” (ဓမ္မ)၂၊ထေကထ်အာက ်
ထရကှထနာက ်အတင်ွးအပပင်လှန်ထလှာသည။်၃ စကား တစဖ်န်တု့ံဆုိသည။် ၄၊ဘာသာစကား တစခု်မှတစခု်သိ့ု လဲလှယသ်ည။်၅၊အ
မိန့်ထတာ်ကို တစဖ်န်ထုေတ ်ထဖာ် ခမတဆုိ်သည။် စဉ်



.

ပပန်၂ န measure

ပပန်စာ န တစဖ်န်တုံ၍့ထပးထသာစာ။ reply letter

ပပန်ဆန်၁ ကကိ opposed to

ပပန်ဆန်၂ ကကိ တစစ်ုံတစခု်ကိုပပုလုပ်ရန် ခုိင်းထစတိုကတ်န်ွးသညက်ို မလုိကန်ာနုိင်ထကကာင်း ဆုိသည။်ပငင်းဆန်သည။် decline

ပပန်ဆုိ ကကိ ဘာသာစကားတစခု်မှ ဘာသာ စကားတစခု်သို ့အနကအ်ဓိပ္ပါယ ်လဲလှယထ်ဖာ် ထုေတသ်ည။် translate

ပပန်ထပါင်း န steamed glutinous rice

ပပန်ထပါင်းထုေပ် ကကိ လင်မယားကွဲကာွ ထနငပီးမှ တစဖ်န် သင့်ပမတသ်ည။် be on good terms

ပပန်ထပပာ ကကိ မိဘဆရာစသညတ်ိုက့ိုပပန်ခံထပပာဆုိသည။် ဆန်က့ျင် သည့်သထဘာပဖင့် လူကကးီမိဖတိုအ့ားခွန်းတုံဆုိ့သည။် decline

ပပန်လည် ကကိ ထနာကထ်ေပ် တစက်ကမ်ိအားပဖင့်။ next

ပပန် ့ နဝိ မျကနှ်ာအပပင် ကားစန်ထ့သာ။ outspread

ပပန်က့ျယ် ကကိ မျကနှ်ာပပင် ကားစန်ထွ့ေက ်သည။် outspread

ပပန်က့ကဲ ကကိ တစထ်နရာတညး်တင်ွ စခဲု၍မထနပဲ ဝန်းကျင်အနံှသ့ို ့ထရာကသ်ည။် scattered

ပပန်ပ့ပန် ့ နဝိ မျကနှ်ာပပင်ညညီာ ကားစန်ထ့သာ။ outspread

နဝိ  မျကနှ်ာပပင်ညညီာကျယဝ်န်းထသာ။ wide

ပပန်ပ့ပန်ထ့သျှ နဝိ တမ်ိ၍ အဝှမ်းကားပပန်ထ့သာ။ outspread

ပပန်းပပန်း ကကဝိိ continually

ကကိ

ငပိန်

ငပိန် န လွင်တးီထခါင်။ ဟင်းလင်းပဖစထ်သာ ထပမပပန်အ့ရပ်။ void

ငပိန်ဖျင်း နဝိ ၁၊သးီနံှစ သည့် မထအာင်ပမင်ထသာ။၂၊ည့ံ ဖျင်းထသာ။ chaff

ငပိန် ့ငပိန်၁့ န irregularly

ငပိန်င့ပိန်၂့ ကကိ bright

ငပိန်း န အပမစဥ်ရှိ၍ အရကွပ်ပန် ့့ ကားထသာပင်စညမ့ဲ် ဟင်းစားရထသာ အပင်တစမ်ျို း။ anthurian

ငပိန်းစယွ် န taro

ငပိန်းတရပတ် န အရကွ ်ပပန်က့ားကကးီငပီ အထခါင်း ၃ထတာင်ထလာကခ်န်ရ့ညှ၍်အထခါင် းကို ဟင်းချကစ်ားရထသာ ပိန်းတစမ်ျို း။ taro

ငပိန်းသတုပ်စ ကကိ blab

ငပိန်းသန်ွး န anthurian

ငပိန်းဥ န စားသုံးရထသာ ပိန်းပင်မျို း၏ ဥပမစ။် taro

ပပုံ

ပပုံ ကကဝိိ တစစ်တုစရံု်း တစင်ပိုင်တညး်ဝုိင်းအုံလျက။် lot

တိုင်းတာသည။်ပမာဏတစခု်၊ (ဝါးတစပ်ပန်အကာွအဝီး)။ စဉ်

စဉ်

အတိုကအ်ခံပပုသည။် ဆန့်ကျင်သည။် “ငါ့ကိုပပန်ဆန်၊ ဗပပာပါပငားထက၊ စစက်ကးီစစင်ယ၊် စစထ်လးဆယက်ို၊ တခါတညး် သတက်က
မည။်”(ဓမ္မက) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကာကည်င်ှး ထပါင်းကိုအန်ုးသးီမှုန့်စသညပ်ဖင့် ထရာစပ်၍အထေကထ်အာက ်(ထကာကည်င်ှး)ချို းပဖစထ်အာင် မီးပူတင်ွ နျပ်ထေားထသာ
စားဖွယ။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပပန့်ပပန့်ကျယ်
ကျယ် စဉ်

စဉ်

အဆကမ်ပပက်(ထပပာဆုိရတွဖ်တ၊်သရဇထောယသ်ပဖင့်။) ထမာင်ပဖူစကားထပပာ ထကအထေစ ်အထငါ့မဟ ိပပန်းပပန်းထပပာတကထ်တ။ စာ
ဖကထ်ကလညး်ထသာ ပပန်းပပန်းဖကတ်တထ်တ။” (အရပ်) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ပပန်းပပန်း(ကွဲ) မုန့်မုန့်ညကည်ကပ်ဖစသ်ည။် ထကကမွသာွးသည။် ‘‘မုန်းတသီည၊် ဗချာ် ပျာလဲ၊ အိုးထသျှခွကထ်သျှပပန်းပပန်း(ကွဲ)’’(ရုိးရာ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊မျကစ်အိာရံုတင်ွ နီ၊စမ်ိး၊ဝါ၊ ပပာစသညပ်ဖင့် ထေင်ပမင်လာထသာ အထရာင်အဆင်း။၂၊ ဗတာကပ်ထပပာင်းလကထ်သာ ထရာင်ပခည်
အလင်း။ စဉ်

၁၊အထရာင်တဖျပ်ဖျပ်လှုပ်ရာှးသည။်၂၊ နှစမ်ျို းသိ့ုမဟတု ်နှစမ်ျို းထေကပုိ်ထသာ အထရာင်များထရာယကှပ်ဖစထ်ပါ်သည။် “နန်းထခါင်ဖျား
မှာ၊ ထကျာကမ်ျကရ်တနာ၊စခီျယထ်ေားလ့ုိ၊ အဝီးကပင် ငပိန့်ငပိန့်ထတာကနီ်ထရ။ (အရပ်)” ‘‘ဘရုားမှာ လျှပ်စစထ်ရာင်ပခညင်ပိန့်ငပိန့်
ထတာကနီ်ထရ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

ပိန်းထခါင်းမှထွေကထ်သာ အတက။် “ထကာကသ်စထ်ေမင်း၊ငပိန်းစယွဟ်င်းနန့်၊ စားကကမ်ညက်ား၊ အရးီလျှင်”။(ထတး) စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ)၁၊စကားထပပာဆုိရာတင်ွ အထိေန်းအသမ်ိး အထစာင့်အစညး် နညး်သည။် ထတွ့ကရာကို ထတာငစ်ဉ်ထရမရ ထပပာဆုိသည။် ၂၊
ပမင်ပမင်သမျှကို လုိက၍်ထပပာတကသ်ည။် စဉ်

စားပိန်းမဟတုထ်သာ) လူမစားထသာပိန်းရုိင်းတစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ပပုံငပဲပပုံငပဲ၁ နဝိ ဣထနန္ဒပျကထ်သာ မျကနှ်ာအမူအရာယှိထသာ grin

ပပုံငပဲပပုံငပဲ၂ ကကဝိိ grin

ပပုံပပတ် ကကဝိိ  တစတုထပါင်းတညး်။ အများအပပား။ထရာထနှာ စပံုုလျက။် ထရာထနှာစပံုု လျက။် တပပုံကကးီ။ host

ပပုံ  ့ဦ ကကဝိိ အသမံထွေကပဲ် ရယထ်ယာင်ပပုသည။် smile

ပပုံစ့နဲ န အပုိးမထသ၊ မတည ်ငငိမ်ထသာအပပုံး။ grin

ပပုံစ့စိိ ကကဝိိ အတန်ငယ ်ပပုံးထယာင်ပပုလျက။်ချုပ်တည၍် ပပုံးလျက။်ချုပ်တည၍် ပပုံးလျက် approximation

ပပုံစ့ပိပုံစ့ိ ကကဝိိ အတန်ငယ ်ပပုံးထယာင်ပပုလျက။်ချုပ်တည၍် ပပုံးလျက။်ချုပ်တည၍် ပပုံးလျက် approximation

ပပုံ င့ပီ်ပပုံ ပ့ပုံ ့ ကကဝိိ နှစသ်ကက်ကညနူ်း ဖွယထ်သာ မျကနှ်ာထေား အမူအရာကိုပပလျက။် smile

ပပုံ ပ့ပုံ ့ ကကဝိိ  နှုတခ်မ်းကိုထစ၍့ ပပုံးလျက။် smile

ပပုံသ့ပိပုံသ့င်ွ ကကိ smile

ပပုံးပပုံး ကကိ နှိုကန်ှိုကင်ခိုကင်ခိုက ်ပပုံးသည။် grin

ပပုန်း

ပပုန်း ကကိ useless

ပပုန်းကစာ န none

ပပုန်းကတိ န none

ပပုန်းကနဲ ကကဝိိ sudden

ပပုန်းတးီ ကကိ ၁၊အလဟသ အသုံးမ့ဲကန်ုးခန်းပျကစ်းီ သည။်၂၊တစစ်ုံ တစရ်ာမကျန်ယှိထအာင် တပဖညး်ပဖညး် ထလျာ့ပျကက်န်ုခန်းသည။် waste

ပပုန်းပစာ န none

ပပုန်းပတဦီ န okra

န parrot

ပပုန်းပပုန်းစင် ကကိ  ၁၊တစစ်ုံတစရ်ာမှ မကျန်ထအာင် အားလံုးကန်ုစင်သည။် တကတ်ကထ်ပပာင်သည။် impeccable

ပပုန်းသင်းထချာ နဝိ မကျားမထပပာကပဲ်၊ တပပင်တညး်ပိတထ်သာ။ block

ငပို

ငပို ကကိ scattered

ငပိုကွဲ ကကိ tumbledown

ငပိုပျက် ကကိ ငမဲပမံစာွ အထပခပပုရပ်တညရ်ာမှ ပျကယ်င်ွးကျသည။် tumbledown

ငပိုး ကကဝိိ plenty

ကကဝိိ အထရာင်အလျှလံင်းကနဲ လင်းကနဲလှုပ်ရာှး ထတာကပ်ထသာ အားပဖင့်။ garishness

ကကဝိိ ၁ ထုိေတစက်ကွ ်ဤတစက်ကွ။် အနညး်အပါး အားပဖင့်။ irregularly

ကကဝိိ အထရာင်အထူေးပုိမုိလွန်ကစဲာွ ထတာကပ်လျက။် ငပိုးငပိုးထပပာင်ထပပာင်း၊ ပုိးရွီးထတာင်၊အထခါင် ထကျာ်ဟိုး၊ ထရာင်လျှထုိံေး။ bright

စဉ်

၊ထပပာင်ထချာ်ထချာ်။ရတွထ်နာကထ်နာက။် တညက်ကညထ်လးနကပ်ခင်းကင်း လျက။်၂၊မထလးမစား။ ပမာမခန့်။၂၊အပုိးမထသထသာ 
မျကနှ်ာထေားနှင့်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊အသမံထွေကပဲ်ရယထ်ယာင်ပပုသည။် ၂၊နှစသ်ကက်ကညနူ်းဖွယ ်ထသာမျကနှ်ာထေား အမူအရာကိုပပသည။် ‘‘ပပုံ့သပိပုံ့သင်ွ၊ကညာ
ပျို ၏၊ လကက်ိုတွဲလ့ုိ၊ ဆဲွကာငင်ကာ။ ’’ (ထောနု။ “ထဖာဌပွမှာ ၊ဖရဏာပီတ၊ိ လမ်းဥပမာ၊ ဂွမ်းနူဝါထလ၊ ဆီမှာထိေသိ့ု၊ပပုံ့သပိပုံ့သွ
င်၊စကရ်ာခွင်မှာ ၊ ယကှတ်င်ပူးထပါင်း။”(ဓမ္မသာ) စဉ်

စဉ်

အချညး်နီှး အလဟသ ယင်ွးပါး
ထပျာကပ်ျကသ်ည။် ၂၊ပျကစ်းီသည။် ၃၊တစစ်ုံတစရ်ာစကက်ရိယိာ စသညပွ်န်းသည။် စဉ်

အခံွပဖူဝါထရာင် ထချာထပပာင်၍ လကမ်ထလာကခ်န့် အရကွထိ်ေပ်ပုိင်းခပ်ဝုိင်း ဝုိင်းပဖူဝါထရာင်ရကွဆုိ်င်ထွေကသ်ည့် ပင်ကကးီတစမ်ျို း။ 
(ဤသစက်ိုအမ်ိ၌လညး်ထကာင်း၊ ထေင်းမီးတင်ွ လညး်ထကာင်း အသုံးမပပုကကထပ၊ ပပုန်းတးီသညဟ် ုရခုိင်များအယယူှိကကသည် စဉ်

မုိးရာသ ီလယက်င်ွးတင်ွ ထပါကထ်လ့ယှိထသာ ထပမတာွးပင်တစမ်ျို း။ (၎င်းအပင်ကိုတိ့ု၍ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ ဟင်းချက၍် 
ထသာ်လညး်ထကာင်းစားသည်) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

၁၊ရုတတ်ရက။်တခဏအတင်ွး။ ၂၊ချကခ်ျင်း။ “ပမာထဆာင်ထက၊ထတာင် တလံုးသိ့ု၊ ပပုန်းကနဲသာ၊ ဝင်၍လာထသာ်။(ရာမ)။” 
“လွမ်းတ ထနတန်ုး၊ မုိးနကသ်လုိူ၊ တတူနှုန်းပဖင့်၊ပပုန်းက နဲပမင်၊ သဝုဏဟ၊ု ဏတိက်ထေင်ထက။ (ဓမ္မသာ) စဉ်

စဉ်

အခံွပဖူဝါထရာင် ထချာထပပာင်၍ လကမ်ထလာကခ်န့် အရကွထိ်ေပ်ပုိင်းခပ်ဝုိင်း ဝုိင်းပဖူဝါထရာင်ရကွဆုိ်င်ထွေကသ်ည့် ပင်ကကးီတစမ်ျို း။ 
(ဤသစက်ိုအမ်ိ၌လညး်ထကာင်း၊ ထေင်းမီးတင်ွ လညး်ထကာင်း အသုံးမပပုကကထပ၊ ပပုန်းတးီသညဟ် ုရခုိင်များအယယူှိကကသည် စဉ်

မုိးရာသလီယက်င်ွးတင်ွထပါကတ်တထ်လ့ရှိ ထသာ အရကွခ်ါးသကသ်က၊် အပဖူထရာင်၊ ခရမ်ထရာင်၊ အပွင့်ငယမ်ျားပွင့်သည့်ထပမတာွး
တိ့ုစ ရာ အပင်ငယတ်စမ်ျို း။  ပပုန်းကတပီင်ဟလုညး်ထခါ်သည ်။။ရမှီာကကုနီံ၊ ပပုန်းပတကီ၊ ကကတိမှ်န်စထသား။(ဓာပကာနီ) စဉ်

 ပပုန်းပတီ-
(ငှက်)

အထမွးအစမ်ိးထရာင်၊ ခုိထေကန်ညး်နညး်ကကးီငပီး ထတာအပ်ုတင်ွ ထနထလ့ယှိထသာငှကတ်စမ်ျို း။ ပပုန်းပတဝီါထရာင် ငှကယ်င် ထဘာင်၊ 
ထအာင်ချင်းမျာထဖာ်ကွဲ၊ တစက်ိုယတ်ညး်။ (ဓမ္မက) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကစင့်ကရ ဲအကွဲကွဲအပပားပပားပဖစသ်ည။် “ထချာကခ်ျားလူဗုိလ်၊ များထုိေ ထုိေတိ့ု၊ ပျကင်ပိုပရမ်း။ ’’(ရခုိင်ကာ) စဉ်

၁၊ပျကပ်ပားသည။်၂၊ထအာကထ်ပခမတည ်မတန့်ယင်ွး ပျကသ်ည။် ‘‘ပရမ်းပတာ၊ ငပိုကာ ကွဲပျက၊်ငမိုလံု့းညကသ်ိ့ု”။(ထရးှထံုေး) စဉ်

စဉ်

များပပားစာွ လံုထလာကပ်ပည့်ဝစာွ။ အစားအထသာကမှ်ာ ဇာပင်စားစား ငပိုးးပါထရ။ (အရပ်) စဉ်

ငပိုးငပိုးပပကပ်ပ
က် စဉ်

ငပိုးငပိုးထပပာက်
ထပပာက် စဉ်

ငပိုးငပိုးထပပာင်
ထပပာင် စဉ်



.

ငပိုးခပမ်း ကကိ အမျို းအမညမ်ျားစာွ ထရာထနှာပါဝင်သည။် shuffle

ပွ

ပွ၁ ကကိ မူလသဘာဝအထနမှ တစဘ်ကဘ်ကသ်ို ့စန်က့ာကကရလွာသည် swolls

ပွ၂ နဝိ သပ်ိသညး်ပခင်း၊ ပိရပိခင်း၊ ထသဝပ်ပခင်းမယှိထသာ။ diminished

ပွ၃ နဝိ incautious

ပွစကိကးီ ကကိ ရှုပ်ထထွေးများပပားသည။် confuse

ပွစပွိစိ ကကဝိိ  တစဦ်းနှစတ်စဦ်းသိုမ့ဟတု ်တစဘ်ကနှ်င့်တစဘ်က ်မထကျမနပ် ထပပာဆုိကက လျက် arguable

ပွစပွိစိ ကကိ argue

ပွဆ နဝိ သတထိလျာ့နညး်ထသာ။ ၂၊ထလးနကမ်ှု ထလျာ့နညး်ထသာ။၃၊လံုးလထလျာ့နညး်ထသာ။ incautious

ပွပွ နဝိ  အထလးချန်ိထလျာ့နညး် ထသာ။ ၂၊လံုးလထလျာ့နညး်ထသာ။၃၊တာဝန် ထသးငယသ်ာ။ diminished

ပွပွပျကပ်ျက် ကကဝိိ ၁၊အထလးမနကဂ်ရုမထေားပဲ။ ၂၊အရသာထလျာ့နညး်စာွ။၂၊တာဝန် ထကျရံုမျှ။ careless

ပွပွယယွွ ကကဝိိ ၁၊ထသချာပခင်းမယှိ။ ပျကထ်ချာ်စာွ။ သတကိင်းမ့ဲစာွ။၂၊သတထိလျာ့နညး် ထသာအားပဖင့်။ incautious

ပွပွရရွွ နဝိ ထဖာင်းထကက ကားကျယထ်သာ။ မကျစမ်လျစထ်သာ။ unconcise

ပွပွလွင့်လွင့် နဝိ ၁၊အထလးချန်ိထလျာ့နညး်ထသာ။၂၊တာဝန်ထသးငယထ်သာ။ ထပါ့ပါးထသာ။ diminished

ပွပွထသျှ နဝိ diminished

ပွယွ နဝိ သတထိလျာ့နညး်ထသာ။ incautious

ပွရွ န ၁၊အသပိညာ၊ အကျင့်သကိ္ခာ စသညခ်ျို တ့ဲ့ထသာ သ။ူ၂၊အရာရာ၌ ထလးနကမ်ှုမဟပိခင်း။ ignoramus

ပွာ န none

ပွာပခမ်း န none

ပွာစတိ် န none

ပွာဗူး န ၁၊နုိဆီ့ထေည့်ထသာဗူး။ ၂၊ဆန်တစပ်ပည၏်သျှစပံု်လျှင်တစပံု်နှင့်ညမီျှထသာ ချင့်ဝန်။ none

ပွာမပပည့်၁ န field

ပွာမပပည့်၂ နဝိ ignorant

ပွာယွ န none

ပွာလီး န none

ပွား ကကိ disperse

ပွားကကယ် ကကိ တိုးကကယမ်ျားပပားလားသည။် develop

ပွားစးီ ကကိ ၁ စညပ်င်ထွေန်းကားသည။်၂၊ ပပန်ပွ့ားသည။်

ပွားတို ့ ကကိ တိုးကကယမ်ျားပပားလားသည။် develop

ပိွ

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အရသာထလျာ့နညး်ထသာ။ ၂၊အထလးချန်ိထလျာ့နညး် ထသာ။ ၃၊ထလးနကမ်ှုထလျာ့နညး်ထသာ။ ၄၊သတထိလျာ့နညး်ထသာ။ ၅၊စတိ်
အနညး်ငယထ်ဖာကပ်ပန်ထသာ။ ‘‘စတိပွ်ထရရှုးနီဗျာယ”် (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ စကားကို အလွန်ထပပာသည။် ၂၊ပငင်းခုန်သည။် ရန်ပဖစသ်ည။် “ဇာလဲထဝးထအသရ့ုိူ ပွ့စပွိ့စ ိထကာင်းထကာင်းစကားများကတ်
တထတကာ။”(အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထလးချန်ိထလျာ့နညး်ထသာ။ ‘‘ထကာင်းထကာင်းမလီး၊ ပွပွထသျှ ရာ။” (အရပ်) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊တစတ်င်း၏၁၂၈ပံုတစပံု်ယှိထသာ ထကာကပဲ်အပခင်အတယွပ်မာဏ။ န့ုိဆီဗူးခံွ တစဗူ်း စါခန့်။ “မိန်းမကသည၊်လင်ထေကသ်ာ၍၊
တစပွ်ာတိုးထက၊ ဆုိးထတာ့သညထ်လ။”(ပဒုေမ္မ)၂၊နှစဆ်ယက်ျပ် သား အထလးချန်ိ။(ပွာဟထူသာ ထဝါဟာရသည်၊ တစပွ်ာနှစပွ်ာ၊သံုး
ပွာစသည့် သခမင်္ဂျာတွဲထဝါဟာရပဖစ ်သည။်) စဉ်

၁၊တစတ်င်း၏၅၁၂ပံု တစပံု်ယှိထသာထကာကပဲ်အပခင် အတယွပ်မာဏ။ တစလ် မယ၏်ထလးပံုုတစပံု်။၂၊ငါးကျပ်သားအထလးချန်ိ။ စဉ်

၁၊တစတ်င်း၏ ၂၅၆ပံု တစပံု်ယှိထသာထကာကပဲ်အပခင်အတယွပ်မာဏ။ တစလ်မယ၏်ထေကဝ်က။်၂၊တစဆ်ယက်ျပ်သား 
အထလးချန်ိ။ စဉ်

စဉ်

၁၊လယ၁်၆ကာနီထခါ်လယတ်စသ်ျှဉ်း၏၄ပံု၊၃ပံုုပမာဏကို ထခါ်ထသာ လယ။် (၁၂ကာနီ) စဉ်

၁၊ပကတစိတိသ်ထဘာထဖာကပ်ပန်ထသာ။ ၂၊လိမ္မာထရးပခား မယှိထသာ။ အသ ိဉဏက်င်းမ့ဲထသာ။  “လူကအာဒေဂျာရာ၊ ပွာကမပပ
ည့်”(အရပ်) စဉ်

ဆန်တစတ်င်၁၆ပပည၊် ရုိးရာတင်၏၄ပံု၃ပံု(၁၂ပပည်) စဉ်

တစပိ်သာ၊ ပိသာခဲွ၊ သုံးဆယသ်ား၊ နှစဆ်ယသ်ားစသညပ်ဖင့် ဝန်ကိုချန်ိစကရ်ာတင်ွသုံးထသာ သတမှ်တသ်ည့် အထလးချန်ိ စသည်
ကို ပခု၍ံထခါ်ထသာစကား။ စဉ်

၁၊အဖန်တလဲလဲ ထအာကထ်မ့ဆင်ပခင်သည။်၂၊အထရအတကွဆ်ကမဲျားပပားသည။် ၃၊ တစထ်နရာမှ တစထ်နရာသိ့ု၊ တစဦ်းမှတစဦ်းသိ့ု
ပျန့ံှံသာွးသည် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ပိွ ကကိ scattered

ပိွဖက် ကကိ ရင်ခွင်ထေက၌် လကပ်ဖင့်ထထွေးထေား သည။် hug

ပိွလာ ကကိ အစအဦး။ အလျင်။ ဦးစာွပိွလာကပင် first

ပိွကလာပင် န အစ။ ထရးှဦး၊ ကနဦး။ first

ပိွလာဦး နဝိ အစပထေမပဖစထ်သာ။အလျင်ဆံုးကျထသာ။ ကနဦးပဖစထ်သာ။ first

ပိွထသျှ န ၁၊ကကကက်ဲ့သိုထ့သာ သတ္တ ဝါတစမိ်ျုး။၂၊ထသာကကာငဂိုဟ၏် အမှတအ်သား။ mouse

ပီွ ကကိ bad

ပီွယှုပ် ကကိ အမျို းမျို းအဖံုဖံုကွဲလဲွ ထထွေပပားသည။် ရှုပ်ထထွေးထပွလီသည။် စတိထ်ကာကထ်ကွဆ့န်း ပပားသည။် gordian knot

ပီွသာ န ထရာင်းဝယရ်ာတင်ွ တန်ဖုိးသတမှ်တထ်ေား ၍သုံးစွဲထသာအရာ။ထငွ။ cash

ပီွထသျှာ န ထရာင်းဝယရ်ာတင်ွ တန်ဖုိးသတမှ်တထ်ေား ၍သုံးစွဲထသာအရာ။ထငွ။ cash

ပီွး၁ န ထပမတင်ွး ထအာင်းတကထ်သာ တာွးသာွးသတ္တ ဝါတစမ်ျို း။ reptile

ပီွး၂ န ယားယထံစလျက ်အနားပတလ်ညတ်င်ွအပပုပ်အဖုများပဖစတ်ကထ်သာ အထရပပားနာတစ ်မျို း။ scabies

ပီွးကကွ် န ringworm

ပီွးကျစ် န ထပွးသတ္တ ဝါတင်ွးပပု၍ ယကထု်ေတထ်ေားထသာ ထပမစာအစအုပံု။ none

ပီွးထူေ န ထပွးအနာစွဲကပ်တကထ်သာသ။ူ none

ပီွးပင် န none

  ပီွးသတပ်င် ဦ န none

န none

ထပွ

ထပွ ကကိ bad

ထပွယှုပ် ကကိ အမျို းမျို းအဖံုဖံုကွဲလဲွ ထထွေပပားသည။် ရှုပ်ထထွေးထပွလီသည။် စတိထ်ကာကထ်ကွဆ့န်း ပပားသည။် gordian knot

ထပွသာ န ထရာင်းဝယရ်ာတင်ွ တန်ဖုိးသတမှ်တထ်ေား ၍သုံးစွဲထသာအရာ။ထငွ။ cash

ထပွသျှာ န ထရာင်းဝယရ်ာတင်ွ တန်ဖုိးသတမှ်တထ်ေား ၍သုံးစွဲထသာအရာ။ထငွ။ cash

ထပွ ့ ကကိ bad

 ထပွ ဖ့က် ကကိ ရင်ခွင်ထေက၌် လကပ်ဖင့်ထထွေးထေား သည။် hug

ထပွလ့ာ ကကဝိိ အစအဦး။ အလျင်။ ဦးစာွပိွလာကပင် first

ထပွလ့ာပင် န အစအဦး။ အလျင်။ ဦးစာွပိွလာကပင် first

ထပွလ့ာဦး နဝိ အစပထေမပဖစထ်သာ။အလျင်ဆံုးကျထသာ။ ကနဦးပဖစထ်သာ။ first

 ထပွ ထ့သျှ န ၁၊ကကကက်ဲ့သိုထ့သာ သတ္တ ဝါတစမိ်ျုး။၂၊ထသာကကာငဂိုဟ၏် အမှတအ်သား။ mouse

ထပွး န ယားယထံစလျက ်အနားပတလ်ညတ်င်ွအပပုပ်အဖုများပဖစတ်ကထ်သာ အထရပပားနာတစ ်မျို း။ ringworm

၁၊အဖန်တလဲလဲ ထအာကထ်မ့ဆင်ပခင်သည။်၂၊အထရအတကွဆ်ကမဲျားပပားသည။် ၃၊ တစထ်နရာမှ တစထ်နရာသိ့ု၊ တစဦ်းမှတစဦ်းသိ့ု
ပျန့ံှံသာွးသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ဆုိးသမ်ွးထသာ အကျင့်ယှီသည။်၂၊လညပ်တထ်မွထနာက ်ရှုပ်ထပွထအာင် ပပုသည။်
“ထမာင်လှဆုိထရလူလညး် အနညး်ထသျှ ပီွထရလူကထဟာက”်။(အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ထပွးနာကကွ။်၂၊ယားယထံစလျကအ်ပပုပ်အဖုများ ပတလ်ညထ်ေကာ တပဖညး် ပဖည့်ပပန့်ကားသာွးတကထ်သာ အထရပပားနာတစ်
မျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အရင်းအဖျားဝုိင်းထသာ အရကွမ်ျားဆုိင်လျကထွ်ေကသ်ည့် အပွင့်တအံဝါနှင့် အဝါညို ထရာင်ပွင့်ထသာ ထဆးဖကဝ်င်သည့် ပင်လယ်
တစမ်ျို း။ စဉ်

အရင်းအဖျားဝုိင်းထသာ အရကွမ်ျားဆုိင်လျကထွ်ေကသ်ည့် အပွင့်တအံဝါနှင့် အဝါညို ထရာင်ပွင့်ထသာ ထဆးဖကဝ်င်သည့် ပင်လယ်
တစမ်ျို း။ စဉ်

ပီွးသတလ်င်း
ပွတပ်င် (ထပွးအနာကို ထကာင်းထစနုိင်သည့် ဆုိထသာ) အရကွ ်ဝုိင်းဝုိင်း မုိးရာသလီယက်င်ွးတင်ွ ထပါကတ်တထ်သာ အပင်တစမ်ျို း။ စဉ်

၁၊ဆုိးသမ်ွးထသာ အကျင့်ယှီသည။်၂၊လညပ်တထ်မွထနာက ်ရှုပ်ထပွထအာင် ပပုသည။်
“ထမာင်လှဆုိထရလူလညး် အနညး်ထသျှ ပီွထရလူကထဟာက”်။(အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ဆုိးသမ်ွးထသာ အကျင့်ယှီသည။်၂၊လညပ်တထ်မွထနာက ်ရှုပ်ထပွထအာင် ပပုသည။်
“ထမာင်လှဆုိထရလူလညး် အနညး်ထသျှ ပီွထရလူကထဟာက”်။(အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ထပွးကျစ် န ထပွးသတ္တ ဝါတင်ွးပပု၍ ယကထု်ေတထ်ေားထသာ ထပမစာအစအုပံု။ none

ထပွးထူေ န none

ထပွးသတပ်င် န none

ပဲွ

ပဲွ၁ န ceremony

ပဲွ၂ န ceremony

ပဲွ၃ န meal

 ပဲွ၄ န finalize

 ပဲွကျ ကကိ ရယထ်မာစရာအမူအရာ၊ရယထ်မာ်ဖွယရ်ာရသာထပမာကသ်ည။် quip

ပဲွကျကျလုိ ့ ကကိ thriving

န အခန်းသင့် ထတွ ဆံု့ထသာထူေးပခားတိုကဆုိ်င်သည့် အခွင့်ကကုံပဲွလမ်း။ special ceremony

 ပဲွကကးီပဲွကျယ် န သကူကးီကျယခ်မ်းနားထသာပဲွလမ်း။၂။ ကကးီမားထသာထအာင်ပမင်ချက။် success

 ပဲွကကးီပဲွသန် န သကူကးီကျယခ်မ်းနားထသာပဲွလမ်း။၂။ ကကးီမားထသာထအာင်ပမင်ချက။် success

 ပဲွခံ ကကိ တစစ်ုံတရာထသာပဲွသဘင်ကိုကျင်းပသည။် celebrate

ပဲွခင်း န ပဲွသဘင်ကျင်းပရာပတလ်ညအ်ပုိင်းအပခား။ ceremony

 ပဲွစကား န ပဲွလမ်းဇာတသ်ဘင်၊ပပဇာတစ်သညတ်ိုတ့င်ွ ထပပာဆုိထသာစကား။ script

ပဲွစား န ထရာင်းသဝူယသ်နှူစဦ်နှစဘ်ကအ်ကကားထတဆုိ့င်ထပးသ။ူ broker

ပဲွစားခ န ထရာင်းသ၀ူယသ်နှူစဦ်းနှစဘ်ကအ်ကကားထတဆုိ့င်ထပးသ။ူ broker

ပဲွစားခ န ထရာင်းသ၀ူယသ်နှူစဘ်ကအ်ကကားမှထတဆုိ့င်ထပးရာတင်ွယင်းနှစဘ်ကအ်ကကားမှထတဆုိ့င်ထပးသကူခံစားရယှိထသာ အခထကကးထငွ။ brokerage

 ပဲွထစာင် န လုိအပ်ကပဖည့်တင်းရန်အရန်ထေားထသာ စားထသာကဖွ်ယ။် meal

ပဲွစျးီတန်း န ပဲွသဘင်ကျင်းပရာအပပင်ပလမ်းတစထ်လျှာကစ်တီန်းထရာင်းချသည့်ဆုိင်တန်း။ none

 ပဲွထတာ် န ခမ်းနားကကးီကျယစ်ညက်ားသိုကင်မိုကစ်ာွ ဆင်ယင်ကျင်းပသည့်ပဲွသဘင်။ festival

ပဲွထတာ်ထခါ် ကကိ သျှင်ဘရုင်၊မိဖုရားစထသာပမင့်ပမတသ်တူိုစ့ားစရာကို သုံးထဆာင်သည။် eat

ပဲွထတာ်ခင်း ကကိ eat

ပဲွထတာ်စာ န ဘရုင်၊မိဖုရားစထသာပမင့်ပမတသ်တူို၏့စားစရာ အစားအစာ။ meal

ပဲွထတာ်အပ်ု န

ပဲွတင်ပပင်တင် ကကဝိိ none

ပဲွတိုင်းဆုိက် န Well-known man

ပဲွတိွံ ကကဝိိ doubting thomas

ပဲွထုိေင် န attend a fete

စဉ်

အရင်းအဖျားဝုိင်းထသာ အရကွမ်ျားဆုိင်လျကထွ်ေကသ်ည့် အပွင့်တအံဝါနှင့် အဝါညို ထရာင်ပွင့်ထသာ ထဆးဖကဝ်င်သည့် ပင်လယ်
တစမ်ျို း။ စဉ်

အရင်းအဖျားဝုိင်းထသာ အရကွမ်ျားဆုိင်လျကထွ်ေကသ်ည့် အပွင့်တအံဝါနှင့် အဝါညို ထရာင်ပွင့်ထသာ ထဆးဖကဝ်င်သည့် ပင်လယ်
တစမ်ျို း။ စဉ်

လူများစထုဝးရာသဘင်။အခမ်းအနား။အစအုထဝး။“အငငိမ့်ဇာကပဲွ်။ ရုပ်ထသးပဲွနှင့်၊ပဲွလမ်းသဘင်။၂၊ထပျာ်ရင်ွဝမ်းသာကကညနူ်း
ဖွယရ်ာပပခင်း။ဆင်ခင်း၊ပမင်ခင်းပဲွသဘင်ခံငပီးလျှင်။(စကားထပပ) ၃။ပစည္း်သိုေလှာင် ေရာင်းဝယရ်ာဌာန။၃၊ ပဖစပ်ျကမ်ှုြခင်း
ရာ၊ ငုိပဲွ၊ ပူထဆွပဲွ။ စဉ်

ဝမ်းသကကညနူ်းထပျာ်ပမူးဖွယရ်ာ။‘‘များစာွေသာင်းသ၊ဲတပုိးတွဲမှာ၊ ထပျာ်ပ့ဲွသဘင်၊ ရထေား ငင်ထက။   (ရလီား) (နတပဲွ်၊ သျှင်ပပု
ပဲွ၊ သမကတ်ကပဲွ်စသည ် စဉ်

စားထသာကဖွ်ယရ်ာအမျို းအမည။် တရားပဲွ၊ (ကန်ထတာ့ပဲွ)၊ ထလာင်းပဲွ (လုိကပဲွ်)၊ စားပဲွ။ စဉ်

၁၊ငပီးပပတသ်ည။်ကန်ုစသဲည။်“သဇင်ပွင့်စ၊နထတ္တာ်လ၊ သဇင်လညး်ပဲွ၊ တပုိးတွဲ”။ (ပံု)၂၊ ငပီးဆံုးသည။် အဆံုးသတ်
သည။်“တလင်းလညး်ပဲွ၊ ပုတလ်ညး်ဆဲွ”။ (ပံု)။ ၃။ ကစ္ိငပီးစီးရပ်နားသည။် (ပံု)။ ၃၊ ကစိင္ပီးစးီရပ်နားသည။် စဉ်

စဉ်

လူစလူုထဝးစညက်ားလှသည။်လူထုေပရသိတ ်စထုဝးထနကကသည။် “ဇာလဲထဝထအချင့်မှာ၊ ပဲွကျကျလ့ုိကာ”။ (အရပ်) စဉ်

ပဲွကကးီပဲွထကာင်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(မင်းမိဘရုားသညအ်စားအစာစားထသာကသ်ည။်     စဉ်

စဉ်

(မင်း၊ မိဖုရားစသညတ်ိ့ုအတကွ်) စားထသာကစ်ရာများ ထေည့်ထေားထသာ အဖံုးနှင့်အထပခပါထေည့်စရာပစည္း်။      
ornamental container of 
food for the royalty စဉ်

မဖွယမ်ရာထသာအပခင်းအရာများကို လူအများထရှ့ထမှာကတ်င်ွ။“ဇာလဲထဝမင်းရ့ုိလူရှိမှာပဲွတင်ပပင်တင်ကာ”။(အရပ်) စဉ်

ထနရာများစာွတင်ွပါ၀င်ထလ့ယှိ၍ ထေင်ရာှးလူသမိျားသ။ူ“အထဝးထမာင်သာပဖူပဲွတိုင်းပင်လညး်ဆုိကထ်တကာမင်း”။ (အရပ်) စဉ်

ကိုယထ်တမ့ျကပ်မင်။အထတွ့အကကုအံရ။ “နညး်တွိမထဟာကပဲွ်တွိရာ”။ (အရပ်) စဉ်

မဂမင်္ဂလာကျကသ်ထရယှိထသာပဲွလမ်းသဘင်အခမ်းအနားတင်ွတကထ်ရာကထ်နထုိေင်သ။ူ“ထမာင်ထစာပဖူလညး် ပဲွထုိေင်လူကကးီပဖစလ်ာဗျာ
မလားထယ”။ (အရပ်) စဉ်



.

ပဲွထုေတ် ကကိ lay bare

ပဲွနီပဲွထုိေင် န ပဲွလမ်းသဘင် တကထ်ရာကပူ်းထပါင်းထဆာင်ရကွပ်ခင်း။ cooperate

ပဲွထွေက် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာပဲွလမ်းသဘင်အခမ်းအနားသို ့စတင်တကထ်ရာကသ်ည။် attend

 ပဲွပီး ကကိ နတစ်သညက်ိုပူထဇာ်ဖွယတ်ိုပ့ဖင့်ပသပူထဇာ်သည။် offer up in oblation

ပဲွထပါက် ကကိ ၁၊ပဲွလမ်းစသညတ်င်ွအထတွအ့ကကုံယှိသည။် ၂။ပဲွသဘင်အခမ်းအနား၌ဆကဆံ်မှုထပပပပစသ်ည။် ထပါကထ်ရာက၀်င်ဆ့ံသည။် socialise

ကကိ ၁၊ပဲွလမ်းစသညတ်င်ွအထတွအ့ကကုံယှိသည။် ၂။ပဲွသဘင်အခမ်းအနား၌ဆကဆံ်မှုထပပပပစသ်ည။် ထပါကထ်ရာက၀်င်ဆ့ံသည။် socialise

ပဲွပပပပလုိ ့ န decorum

 ပဲွငပီးထကကျီ ကကဝိိ

ပဲွပျက် ကကိ ပဲွသဘင်ကပပထနစဉ်ပဲွကကည့်ပရတိသ်တမ်ျား ထိေတလ်န်ထ့ပပးလမား ထစရန်အထနှာင့်အယကှပ်ပုသည။် 

 ပဲွရဘမ်းရ န ထအာင်ပဲွရယှိသ။ူ successor

ပဲွရံ န လုိရင်းဟင်းလျာမှအပအပခားထသာဟင်းလျာခွကမ်ျား။ side dishes

ပဲွလန်ဖ့ျာပဖန် ့ ကကိ wangle

ပဲွလမ်းသဘင် န လူသအူများကကညသ်ာရမင်လန်းစာွ ပါ၀င်ပူးထပါင်းထဆာင်ရကွသ်ည့် အခမ်းအနား။ festival

ပဲွလံုးထကျာ် န Well-known

ပဲွ၀င် ကကိ start

ပဲွသဘင် န festival

ပဲွသျှူ၁ ကကိ unsocial

ပဲွသျှူ၂ န ယင်းသိုလူ့ထ့လာကထဲေသိုမ့တိုးရထဲသာသ။ူ    craven

ပဲွသျှူမဟိ နဝိ pusillanimous

 ပဲွအမ်ိ န ရဟန်းခံ၊ ရင်ှပပု အလှူပပုလုပ်ထသာအမ်ိ။   giver home

 ပဲွဦးနင်း ကကိ ဇာတပဲွ်များတင်ွထရးှဦးဆံုး ကပပရန်အခန်းစတင်သည။်      start

ပဲွဦးထပါက ်  ကကဝိိ အဦးအဖျားအားပဖင့်၊ ထဗွထဆာ်ဦး။    first

ပဲွဦးနင်းမ န ဇာတပဲွ်များတင်ွပဲွဦးထွေကက်ပပရထသာမိန်းမ။    actress

ပွက်

ပွက် ကကိ boil

ပွကပွ်ကဆူ် ကကိ ပတ၀်န်းကျင်သိုလ့ှိုင်းဂဝဲရုိကခ်တ၍် ဆူကကသည။်   noisy

ကကိ စစီညီညံထံေကကလှုပ်ရာှးသည။် noisy

ပွင့်

ပွင့် ကကိ enchant

၁ သသိာပမင်သာထေင်သာထအာင်အခါအားထလျှာ်စာွ ထုေတထ်ဖာ်ပပသည။်၂ အထပခအထနကိုသငိပီးပဖစ၍်ထဆာင်ရကွနုိ်င်ထသာ
အရညအ်ချင်းတင်ပပထစသည။်  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

 ပဲွထပါကပ်ပင်
ထပါက် စဉ်

လူမှုထရးအားပဖင့်သင့်တင့်ထလျာ်ကန်မှု မယှိထသာအပပုအမူ။ အထပပာအဆုိ။ “ဇာလဲထဝမင်းရ့ုိလင်မယားလူတရိှိမှာ ပဲွပပပပလ့ုိကာ”။ 
(အရပ်) စဉ်

(ဥပစာ)ငပီးငပီး။ပဲွပျက်-ထပျာကထ်ပျာက။် အစဉ်မစွဲစိုက်ပဲ။

break into pandemonium 
at owing to some 
disturbances စဉ်

break into pandemonium 
at owing to some 
disturbances စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ)ဆူပူလှုပ်ရာှးရှုပ်ထထွေးရာတင်ွ အခွင့်အထရးကိုအလွယတ်ကရူယရူန်ကကို းစားသည။်   စဉ်

စဉ်

ထနရာများစာွတင်ွပါ၀င်ထလ့ယှိ၍ ထေင်ရာှးလူသမိျားသ။ူ“အထဝးထမာင်သာပဖူပဲွတိုင်းပင်လညး်ဆုိကထ်တကာမင်း”။ (အရပ်) စဉ်

ပဲွဦးရကအ်ထနပဖင့်စတင်သည။်“ဦးရာဇ်ထတာင်ဘရုားပဲွမှာ ဒေဂုန်ထမာင်ထကျာ်ဇာတထ်အနိပဲွ၀င်ပါ”။(အရပ်)    စဉ်

အက္ခရာစဉ်

သင့်ထတာ်သလုိ . ကကးီကျယခ်န်းနား ထအာင်ထနရာတကျ စစီဉ်ဖန်တးီပပုလုပ် ထေားထသာပဲွ။       စဉ်

၁ ပဲွသဘင်အခမ်းအနား၌ထပါကထ်ရာက၀်င်ဆ့ံပခင်းမယှိပဖစသ်ည။် ၂ လ့ူအသိုင်းအဝုိင်း၊ လူပံုအလယ၊် လူထလာကထဲေသိ့ု မတိုးရဲ
ပဖစသ်ည။်     စဉ်

စဉ်

ထကကာကရ်ွ့ံတတထ်သာ။သရူထဲဘာနညး်ထသာ။ “လူထတာသထူတာမ၀င်ဖူးလ့ုိပဲွသျှူကမဟ”ိ။ (အရပ်)  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊မီးတင်ွကျို ထေားထသာထရထစသညအ်ပူအားနှင့်အခုိးကန်ထွေက၍် အဟန်ုပဖင့် စပုပုတံိုးထဝ့ှသည။် ၂။ ထရပူထဖါင်းထေသည။် ၃၊ ထရထန
ငါးသတ္တဝါစသညတ်ိ့ု ထရအထပါ်ယသံိ့ု ထလအားပဖင့် တန်ွးကန်ထုေတသ်ည။် ၄(ဥပမာ)ထပပာဆုိသည။် ၅။ နှုတမှ်ပမညတ်န်ွး
ထတာကတ်းီသည။် “အနားထတာ်မှာ၊ ရစက်ာပွကယ်ကှ၊် တစါစါထလ၊ နှုတလ်ာပွကလ့ုိ်၊ မသကမ်သာ။” (လွမ်း)    စဉ်

စဉ်

ပွကထ်လာင်
သတ် စဉ်

၁၊ပန်းငံုမှပန်းထပါ်ထွေကသ်ည။်၂၊ထုေတခ်ျင်းထပါကသ်ည။်၃၊ ထပါ်ထွေန်းလာ သည။် “ဘရုားဆူဆူ၊ ပွင့်ထတာ်မူထက၊ ဇမ္ူထတာင်
ကကျွေန်း”။ (မုနိကာ) ၄၊ သထဘာကျနှစသ်ကပ်ခင်း၊ စုံမကပ်ခင်းခံရ သည။် (မျကနှ်ာပါင့်၊ မျကပ်န်းပွင့်သညဟု် အသံုးအနှုန်းယှိ
သည။်)  စဉ်



.

ပွင့်ချင်းတူ န တစဦ်းနှင့်တစဦ်းစတိထ်ေားစတိထ်န စတိက်းူချင်းစသည ်တညူသီ။ူတသထဘာတညး်ပဖစသ်။ူ   in line with

ပွင့်ချပ် န ပန်းပွင့်၏ ရုိးတရံင်းတင်ွယှိထသာ ရကွရ်င့်လမာ။  petal

ပွင့်ချပ်တူ န in line with

ကကိ သတူစပ်ါးမသမိပမင်ထအာင်ဝှကသ်ိုမထေားပဲ ရရဲရဲင့်ရင့်ဝ့ံဝ့ံစားစားထပပာထလ့ဆုိထလ့ယှိသည။်     level with

ပွင့်ပဖူ န နုစဉ်ကထပခာကထ်သွသ့ပဖင့်အထရာင်ပဖူထဖျာ့ထသာငရုတသ်းီ။   chilly

န none

ပွင့်ကနဲ ကကဝိိ ခဏချင်းအားပဖင့်၊မထမျှာ်လင့်ပဲအားပဖင့်။ ရုတက်နဲအားပဖင့်။    sudden

ပွင်းပွင်းဆူ ကကိ မီးအပူရှိန်ထကကာင့်ထရစသညဗ်လံုးထုိေးသည။် ကျို ကက်ျို ကဆူ်သည။် ၂၊ ဆူညသံည။် မငငိမ်မသက ်ဆူပူလှုပ်ရာှးသည။်    boil

 ပွင်းပွင်းပမည၁် န စညီဆူံပွကလ်ှုပ်ရာှးထသာအသ။ံ  clamour

ပွင်းပွင်းပမည၂် ကကိ ၁ စညီဆူံပွကလ်ှုပ်ရာှးသည။်၂ ပွကပွ်ကည် ံသည။် ဆူညသံည။် noisy

ပွတ်

ပွတ၁် ကကိ rubs

ပွတ၂် န ထချာမွတထ်အာင် ပံုထဖာ်ရာကရိယိာ။        lathe

ကကဝိိ များစာွကာွလှမ်းမယှိပဲ။ ထိေကပ်လုပ်နီးကာ။         nearly

ပွကက်ာရစက်ာ ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာ၏အနီးအပါးတင်ွ ထဝ့ဝုိကလှ်ည့်ပတ၍်ပဖစထ်စ၊လူးလာတုံထ့ခါက၍်ပဖစထ်စ၊သာွးလာသည။်   nuzzle

ပွတက်ျယ၀် န မီးပဖစထ်အာင်ပွတတ်ိုကရ်သည့် ကရိယိာ။  friction

ကကဝိိ pet

ပွတခ်ကျွေတ် ကကိ အညစအ်ထကကးစင်ကကယထ်အာင်ပွတတ်န်ွးသည။်     cleaning

ကကဝိိ nuzzle

ပွတတ်ိုက် ကကိ ထချာမွတထ်အာင်တိုကစ်ားသည။်    rubs

ပွတယ်ကှ် ကကိ nuzzle

nuzzle

ပွတသ်ပ် ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာကိုလကဝ်ါးပဖင့်ထိေကပ်ထစငပီးထုိေမှဤမှ လကဝ်ါးပဖင့် တစထ်နရာရာသို ့ဉီးတညလ်ှုပ်ရာှးသည။် stroke

ပွန်

ပွန်၁ နဝိ cheeseparing

ပွန်၂ ကကိ မထပးရကမ်ကမ်းရကပ်စည္း်ဥစာ္ကို အထူေးတယွတ်ာ မကထ်မာသည။်  parsimony

 ပွန်၃ န နှထပမာတတသ်။ူ skinflint

ပွန်၄ ကကိ သပိမင်နားလညသ်ည။်ကကျွေမ်းကျင်နံှစ့ပ်သည။် လိမ္မာတတထ်ပမာကသ်ည။်  educated

 ပွန်ချးီ နဝိ cheeseparing

စဉ်

စဉ်

(န-(ဥပစာ)ပွင့်ချင်းတရူူ။)“ထေပ်တနံူတ၊ူ ပွင့်ချပ်တသူည။်”(ထွေန်းတိ)      စဉ်

ပွင့်ပွင့်လင်း
လင်း စဉ်

စဉ်

 ပွင့်ထလာင်းလ
ယာ ဘရုားအထလာင်း။“ထဗါဓိရင့်ထညာင်း၊ ပွင့်ထလာင်းလယာ၊ သထုမဓါသည”်။ (ဝင်ကာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊အပပင်ပျံ့န့ံှထအာင်လိမ်းသပ်သည။်“နနွင်းဝါကိုပွတက်ာထရာ၍၊ စကားဝါသ၊ံ အတင်းခံထက၊ အလံမထလျာ့”။ (ဓမ္မသာ)။ ၂ 
အရညပ်ျစ၊် အမှုန့်စသညက်ို ပျံ့န့ံှထအာင်လူးသည။်၂ အရာ၀တ္ု နှစခု်ဖိအားပဖင့်ကကတိထ်ချသည။် ၄ တစစ်ုံတစခု်ထပါ်တင်ွတင်
ထနသညက်ိုလကပ်ဖင့်ဖယရ်ာှးသည။်အလှထကျာ်ထက၊ မထနာ်ထဂါင်းမှာ ၎င်းလကစ်ပ်ွ၊ တင်ထနရာကို၊ ပွတက်ာ ယကထ်က၊ လကမှ်ာစပ်ွ
လုိး”။ (ထဒွေး)။ ၅ မုန့်မုန့် ညကည်ကပ်ဖစ်ထအာင် ထုေရုိကသ်ည်။ အထကကာင်းဆုိးစွာ၊့ တရရွနှွင့်၊ ရကမ်ျှမလည်၊ ငါ့သားငယ်ကို၊ ငမီမှာ
လမဲသည၊် သွီးဖျင်ဖျင်နှင့်၊ ရုိးပခင်ပွတလ့ုိ်” (နာရဒေ)၊   စဉ်

စဉ်

 ပွတက်ာယကှ်
ကာ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

ပွတခ်ျပွီတယ်ှ
တ် ရင်းနီှးတယွတ်ာမှုပဖင့် ကိုယခ်ျင်းထိေကပ် . ယယုဆကဆံ်လျက။်  စဉ်

စဉ်

ပွတတ်းီပွတ်
ယကှ်

၁ အထဝးသိ့ုမခွာထွေကပဲ်တစထ်နရာကိုပတလ်ည၍်ထရွ့လျားလှုပ်ရာှးလျက။်တစစ်ုံတစရ်ာကို တစိုကမ်တမ်တတ်ယွတ်ာခံုမင်လျက။်
၂။ဝုိကထ်ဝ့ပျသံန်းလျက။်   စဉ်

စဉ်

၁၊အထဝးသိ့ုမထွေကခွ်ာပဲတစထ်နရာကိုပတလ်ည၍် ထရွ့လျားလှုပ်ရာှးသည။်တစစ်ုံတစရ်ာကိုတစိုကမ်တမ်တတ်ယွတ်ာခံုမင်သည။်၂၊ 
ဝုိကထ်ဝ့ပျသံန်းသည။် “အနားထတာ်မှာ၊ ရစက်ာပွတယ်ကှ၊် တစါစါထလ၊ နှုတလ်ာပွကလ့ုိ်၊ မသကမ်သာ၊ (လွမ်း)။   စဉ်

ပွတသ်ပွီတ်
သပ် (ကကပ်ိ) တစစ်ုံတစရ်ာ၏အနီးအပါးတင်ွ ထဝ့ဝုိကလှ်ည့်ပတ ်. လူးလာတု့ံထခါကသ်ာွးလာလျက။်  စဉ်

စဉ်

၁ သတူစပ်ါးအားထပးကမ်းရန်နှထပမာတန့်ွတိုထသာ။“ပီးဖ့ုိကမ်းဖ့ုိ၊ လှူဒေါန်းဖ့ုိစာွကိုအနညး်ထသျှပွန်ထရလူလူကမထဟာက”်။
(အရပ်)။၂ ချမ်းသာတစစ်ုံတစရ်ာကို သတူစပ်ါး မရထစလုိထသာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ပစည္း်ဥစာ္ကိုအထူေးတယွတ်ာမကထ်မာသပဖင့်) မထပးရကမ်ကမ်းရကယ်ှိထသာ။  စဉ်



.

 ပွန်း ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထိေပါးဖိအားပွတမ်ှုထကကာင့်အထပါ်ယပွံတ ်တိုကပ်ခင်းခံရသည။်    rubs

ပွန်းတးီ ကကိ educated

ပွန်းပ့ဲ ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာတင်ွထိေခုိကပွ်တတ်ိုကမိ်ပခင်းထကကာင့် စတုပ်ပတက်ာွထွေကသ်ည။် riven

ပွန်းပွန်းနီှးနီှး ကကိ ခင်မင်ရင်းနီှးစာွ။ အကကျွေမ်းတ၀င်။ Good-naturedly

ပွန်းရိ ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာတင်ွထိေခုိကပွ်တတ်ိုကမိ်ပခင်းထကကာင့် စတုပ်ပတက်ာွထွေကသ်ည။် riven

ခပခပ ကကိ spoilage

ခပီ

ခပီ န flute

ခပီထခါင်း န flute

ခပီပပား န gurgle

ကကိ boil

ခပတ်

ခပတ် န jam

ခပတက်ျပ် ကကိ တစထ်နရာတညး်တင်ွစပုပုံကျပ်သည။်    jam

ခပတစ်ခိပတစ်ိ ကကိ chide

ခပတတ်ံ န ထုေတခ်ျင်းခပ်အထခါင်းထပါကပွ်င့်ဟထသာ အလံုးအခထခါင်း။  tube

ခပတခ်ပတ် န ”ခပတခ်ပတ”်ဟ၍ူပမညသ်။ံ none

ခပတခ်ပတယ်ို ကကိ pour

 ခပတသ်ပ်ိထေ ကကိ infestation

ခပန်

 ခပန် န ကန်ုးထပမနှစဘ်ကက်ကားကိုပဖတ၍်ထရပပင်ကကးီနှစခု်ကို ဆကစ်ပ်လျကတ်ညယ်ှိထသာ ကျဉ်းထပမာင်းသည့် ထရပပင်။    canal

ခပန်တံ န ထုေတခ်ျင်းခပ်အထခါင်းထပါကပွ်င့်ဟထသာ အလံုးအခထခါင်း။  tube

ခပန်ရညှ် န tube

ခပမ်း

ခပမ်း ကကိ အပခားအရာများနှင့်ပူးတွဲထရာယကှသ်ည။်ကွဲပပားပခားနားထသာ အမျို းများစာွပါ၀င်ထရာထနှာသည။်    shuffle

ခပမ်းခပမ်းဆာ ကကိ အလွန်အ့လွန်ကလွဲန်များပပားစာွ။ လုိအပ် သညထ်ေက ်လွန်ကစဲာွ။  highly

ခပမ်းခပမ်းထေ ကကိ revolt

ဖ

ဖ၁ န

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာပညာရပ်၌လိမ္မာထရးပခား တတထ်ပမာကသ်ည။်“တပ်သာတညက်ျင်၊ စစထ်ရးဆင်လျက၊် မွန်းဖျင်ဗုိလ်ပါ၊ ထနထသာ
ခါ၌၊ လိမ္မာ ပွန်းတးီ၊ ဓါးပုိင်ကကးီဟ”ု။ (ရခုိင်ကာ)      စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(သစသ်းီ၀လံစသည်)အမှည့်လွန်၍နူးနပ်ထကကပမည့်သပဖင့် အရညအ်ပဖစသ်ိ့ု ထရာကသ်ာွး စားဖ့ုိကရဖ့ုိမထဟာကဗ်ျာ” (အရပ်) စဉ်

(ခပီ-ပထလွ)အတင်ွးလျှာနှင့်လကနိှ်ပ်ရန်အထပါက်ပါယှိသည့် အသအံမျို းမျို းမှုတ်နုိငထ်သာခပန်ထခါင်းတရူယိာ။ထစာင်းခပီသာ၊
တရူယိာသည၊် လူရာွသဘင်များနှင့်။(ဥက္ကာ)   စဉ်

၁ ပထလွ(ထခပ)ကိုထခါ်ထသာစကား။၂ ထုေတခ်ျင်းခပ် အထပါကအ်ထခါင်းယှိထသာခပန်လံုးထခါင်း။   စဉ်

ပါးစပ်ပဖင့်မှုတသ်ည့်ထနရာတင်ွ ပပားပပားလုပ်ထေားထသာထခပတစမ်ျို း သိ့ုမဟတု ်အရညစ်သညအ်သပံမည၍် ဗလံုးထုိေးသည။် 
အသပံမည၍် ကျို ကက်ျို ကဆူ်သည။် “ထူေးပမတလှ်စာွ၊ ရကီန်သာမှာ၊ ဆူကာခပကခ်ပက ်ငရပဲပညထ်ယာင်၊ ရပူီအိုးလျှင်၊ အခုိးတက်
ငပီး။” (ထဒွေး) စဉ်

ခပင်းခပင်းဆူ 
(မ) (ကကိ-ခပကခ်ပက်ဆူရှု။) စဉ်

တစထ်နရာတညး်တင်ွထရာစထုနထသာသစသ်းီ၀လံစသည။် “သရကသ်းီငါးလံုးတစခ်ပတ၊်ဆယလံု်းတစခ်ပတစ်သည”် (အရပ်)” 
သရကသ်းီတခိပတလ့ုိ် သးီနီထရထထော”။(အရပ်)    စဉ်

စဉ်

၁ သတူစပ်ါး၏အပပစက်ိုထဖာ်ပပ၍ ထရရတွထ်ပပာဆုိလျက။် ၂ မနှစသ်ကဖွ်ယစ်ကား ရညှလ်ျားစာွ ထရရတွထ်ပပာဆုိလျက။် မထကျမနပ်
ထပပာဆုိလျက။်“ထအ-အထဘာင်ကကးီက ပပတစ်ပိပတစ်”ိအနညး်စကားများစာွက မထဟာက”်။ (အရပ်)   စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

အထပါကတ်စစ်ုံတစရ်ာမှထရသိ့ုမဟတုအ်ရညစ်မ့်ိထွေက ်သယွတ်န်းဆင်းသည။်အလျဉ်းမပပတသ်န်ွထွေကက်ျသည။်“(ဖင်က)ချးီ 
ခပတခ်ပတယ်ိုထရ”။ (အရပ်)  စဉ်

အလွန်အမင်းစခုပမ်းလျက။်“အသထီကာင်မ ှထလာကထ်ကာင်ကျထရပုိင် ကန်ကကန် ခပတသ်ပ်ိထေနီယင့်”။ (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပပညရ်ခုိင်တင်ွအထကာကအ်ထကွ့အလွန်များ၍ အမညန်ာမထကျာ်ကကားထေင်ရာှးထသာ (မင်းပပားငမိုန့ယ ်ကကပ်စင်ကကျွေန်းကို ပဖတ၍်စးီ
ဆင်း သာွးထသာ) ခပန်တစခု်၏အမည။် “အထကာကသ်ုံးဆယ၊် ငါခပန်ရညှ”်။ “ခပန်ရညှည်မီ၊ ငါပင်ခ”။ “ပင်ခထလကထအာက၊် ဗ
ကျင်းထတာက”်။ “ဗကျင်းထတာကလ်ကထ်အာက၊် နှာထခါင်းထပါက”်။ နှာထခါင်းထပါကလ်ကထ်အာက၊် ငရထကာက”်ဟ၍ူ ဆုိရုိးပပု
ထေားသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဆူပူထသာင်းကျန်းသည။်တညင်ငိမ်မှုမယှိထအာင် လှုပ်ယာှး သည။် ထနှာင့် ယကှသ်ည။် ပုန်ကန်သည။် ထပါ်ထပါကသ်ည။် “ခုိးသား
ဓားပမ၊ ခပမ်းခပမ်းထေကာ၊ သာွးလာရပ်ဝီး၊ ခရးီမ ထပဖာင့်။” (ရခုိင်ကာ) စဉ်

ဗျညး်သုံးဆယ့်သုံးလံုးတင်ွနှစဆ်ယ့်နှစလံု်းထပမာကဗ်ျညး်။ (ဖဉီးထုေပ်ဟထုခါ်သည။်)    
Twenty-second letter of 
the Myanmar alphabet စဉ်



.

ဖ၂ န father

 ဖ၃ ကကိ exchange

 ဖခင် န father

ဖထတာင့်ဖလှယ် ကကဝိိ exchange

ဖထနာင့် န ဖဝါး၏ထနာကဘ်ကသ်ိုထွ့ေကထ်နထသာအစန်ွး။    heel

ဖထနာင့်တိုက် ကကိ kickback

 ဖဖကလိ်ပ် န ဖအက္ခရာကိုထခါ်ထသာအမည။်

ဖမုိး န ထပခဖဝါး၏ အထေကဘ်က ်ခပ်ခံုးခံုး အရာ။ ထပခဖမုိ။့ instep (of foot)

ဖထယာင်းပန်း န orchid

ဖရထကာ် န ဦးထခါင်းထေကတ်င်၍ထပမစာသယထ်ပပာင်းထသာပကပ်ပန်ထ့သာပခင်းထတာင်းတစမ်ျို း။  basket

ဖရဆီး န fertilizer

ဖရဆီးဆုိင် န ယင်းသိုပ့င်ထွေကပ်စည္း်နှင့်ထပမထွေကဓ်ါတဆ်ားစသညတ်ိုက့ို ထရာင်းထသာဆုိင်။ fertilizer shop

ဖရား န လူ၊နတ၊်ပဗဟ္မာသတ္တ ဝါအထပါင်းတိုရုိ့ထသထလးပမတစ်ာွကိုးကယွဆ်ညး်ကပ်အပ် ထသာပုဂ္ိုဂ လ်။ Buddha

ဖရဖဲရုိး ကကဝိိ အကွဲကွဲအပပားပပား၊ အစအီစဉ် မကျ ပပန်က့ျလဲျက။် spread out

 ဖရင်ချန်ိ ကကိ play card

ဖရုိဖရဲ ကကဝိိ in disorder/in disarray

ဖရုိးဖရာ ကကဝိိ spread out

ဖလဝါ န ထပမတင်ွစးူဝင်ထုိေးထကာကရ်န်ထေယတ်ုံးထိေပ်တင်ွတပ်ရထသာသပံပာခကျွေန်။ till/harrow

ဖလာ ကကဝိိ oppose

ဖလဝါ န ထပမတင်ွစးူဝင်ထုိေးထကာကရ်န်ထေယတ်ုံးထိေပ်တင်ွတပ်ရထသာသပံပာခကျွေန်။ till/harrow

ဖလာကန်လ့န် ့ ကကိ အတိုကအ်ခံပပုသည။်ကန်လ့န်ပ့ဖစသ်ည။်ဖီလာပဖစသ်ည။် against

ဖလာထစါထငါ့ န conflict

န conflict

ကကိ ၁၊တမ်ိးထစာင်းသည၊်ယမ်ိးယိုင်သည၊် ၂၊မနာခံ၊ ပငင်းပယ၊် ဆန်က့ျင်သည။်    reject,deny,against

ကကိ ၁၊တမ်ိးထစာင်းသည၊်ယမ်ိးယိုင်သည၊် ၂၊မနာခံ၊ ပငင်းပယ၊် ဆန်က့ျင်သည။်    reject,deny,against

ကကဝိိ ဆန်က့ျင်ဖီဆန်လျက။်တန်ပပန်အားပဖင့်။မနာခံ၊ ပငင်းပဘဆ်န်က့ျင်လျက။် reject,deny,against

ဖလာတန်း ကကဝိိ against

 ဖထလာ့ဖလာ ကကိ ရန်ပပုသည။်ငငိုပငင်ဆင်းရထဲအာင်လုပ်သည။် ၀င်ထရာကစ်ကွဖ်ကသ်ည။် ထနှာင့်ယကှသ်ည။် စတိနှ်လံုးဆင်းရငဲငိုပငင်သည။်   disturb/annoy

ဖလာပဖတ် ကကဝိိ ဖိလာအားပဖင့်။ press

ဖခင်ကိုထခါ်ထသာစကား။ “ဖကိုလကယ်ာ၊ မိကိုလကဝဲ်၊ ပကခံု်းထပါ်တင်ွ တင်လ့ုိထကကျွေးလညး် ထကျးဆပ် မကန်ု”။ (ပုထတ္တာ) 
(အဖ၊ ဖခင်၊ မီွးဖစသညပ်ဖင့်လညး်သုံးသည။်  စဉ်

လဲလှယ ်သည။် ဖလှယသ်ည။် “ဒေထယာင်းချင်းဖဝတက်တထ်တ”(အရပ်)   စဉ်

သားသမီး ပဖစထွ်ေန်းနုိင်ထစထသာ အဖုိးသတ္တဝါ။ “မိခင်၊ ဖခင်၊ ထကျးဇူးသျှင်ကို၊ ချစခ်င် ပမတနုိ်း၊ ဂုဏပု်ထုိေးသိ့ု”။ (ထလာကသာ)   စဉ်

တဘကနှ်င့်တစဘ်က၊် တစထ်ယာကနှ်င့် တစထ်ယာက ်အပပန်အလှန်အားပဖင့်။ “အညး်ကိုဒေထယာညဒီေထယာ၊ ဖထတာင့်ဖလှယ၊် ၀တ်
ကတထ်မ”။ (ပဲယာသူ)    စဉ်

စဉ်

မထကျမနပ်ပခင်း၊ပပန်လှန်ခုခံလုိပခင်း၊စတိထ်ကာကပ်ခင်း၊စတိတ်ိုပခင်း စသညတ်ိ့ုထကကာင့်ထပမကကးီကိုထသာ်လညး်ထကာင်း၊ကကမ်းပပင်ကို
ထသာ်လညး်ထကာင်းထပခဖထနာင့်အရှိန်ပဖင့် တအားထဆာင့်သည။်” “သတံိုင်ကကးီကို၊ ပတုံးနှင့်ရုိက၊် ဖထနာင့်တိုကထ်က၊ ငပိုကင်ပိုကင်ပို
ပပုန်း”။(ထကာ်)   စဉ်

Twenty-second letter of 
the Myanmar alphabet စဉ်

စဉ်

ပမူထဖွး၍သစပ်င်စသညတ်င်ွတယက်ပ်ထပါကထ်လ့ယှိသည့် (သစခွ်ပန်းပင်)ပန်းတစမ်ျို း။  စဉ်

စဉ်

ထရာဂါထပျာကက်င်းထစနုိင်ထသာအသးီအပွင့်၊အရကွ၊်အထခါက၊်အပမစစ်သည့် ပင်ထွေကပ်စည္း်နှင့် ထပမထွေကသ်တ္တ ဓါတဆ်ား စသည။် 
   စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

“ဇီယို”ဖဲကစားရာတင်ွအမညး်ထတာင့်၊အနီထထောင့်ဖဲသကသ်ကပ်ဖစထ်စ၊အနီဖူး၊ အမညး်ဖူးပဲသကသ်ကပ်ဖစထ်စ၊ခုနှစရ်ကွက်ျလျှင်
ယင်းဖဲသညအ်နုိင်ဆံုးထသာဖဲပဖစသ်ည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အစအီစဉ်မကျပပန့်ကျလဲျက။်“ဟးူဟညး်ပမညထ်ပမာက၊်ထုိေသညထ်စာင်းမှာ၊အထခါင်းထပါကက်၊လုိင်ထခါကည်တွရုိ်း၊ ပါးပျဉ်းမုိးထက၊ ဖ
ရုိးဖရာ၊ သလွန်သာက၊ လထဘာကျငပီး ပငား”။(ဥဒိေန်သာ) “ပျသံညငှ်ကသ်ိ့ု၊ ထတာင်လကက်ျို း၍၊ ဖရုိးဖရာ၊ ကျပခင်းရာထကကာင့်”။ 
(ငှကဆ်င်ချီ)။    “ထေင်းလှိုင်းပမာ၊မဆုိင်ပါပဲ၊ ပုိင်းကာကျို းမျှ၊ ဖရုိဖရ၊ဲ ထလးမျကနှ်ာကို၊ ကကကဲာလညး်ပစ။် (ရာမ)။   စဉ်

အစအီစဉ်မကျပပန့်ကျလဲျက။်“ဟးူဟညး်ပမညထ်ပမာက၊်ထုိေသညထ်စာင်းမှာ၊အထခါင်းထပါကက်၊လုိင်ထခါကည်တွရုိ်း၊ ပါးပျဉ်းမုိးထက၊ ဖ
ရုိးဖရာ၊ သလွန်သာက၊ လထဘာကျငပီး ပငား”။(ဥဒိေန်သာ) “ပျသံညငှ်ကသ်ိ့ု၊ ထတာင်လကက်ျို း၍၊ ဖရုိးဖရာ၊ ကျပခင်းရာထကကာင့်”။ 
(ငှကဆ်င်ချီ)။    စဉ်

စဉ်

ဆန့်ကျင်။အများအားပဖင့်၊အနံလုိက၊်ကန့်လန့်အထနအထေားပဖင့်။ ထနှာင့်ထနှာင့်ယကှယ်ကှ၊် “စကားထကာင်း ထပပာငထယာင်း ဖလာ”။
(ပံု)   စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဖီလာကန့်လန့်ပဖစထ်သာအရာ။ယင်းသိ့ုပဖစထ်သာသ၊ူပဋိပက္ခ။“ဖလာထစါထငါ့၊အမ်ိကိုသာွးထသာ်၊မျကနှ်ာရပုိွးတကနှ်င့်”။ (ကသု
တု)။  စဉ်

ဖလာထစာင်း
ကန်း၁

ဖီလာကန့်လန့်ပဖစထ်သာအရာ။ယင်းသိ့ုပဖစထ်သာသ၊ူပဋိပက္ခ။“ဖလာထစါထငါ့၊အမ်ိကိုသာွးထသာ်၊မျကနှ်ာရပုိွးတကနှ်င့်”။ (ကသု
တု)။  ) “ငရသူဲထလ၊ ထတာလူမျို းဟ၊ု မုဆုိးထကျာ် လျှင်၊ဖလာထစါင်းတနး်၊မှန်ရထဝနှင့်၊စထံရမနန်းက၊ဆင်ဖမ်းထအာင်သယွ၊်ဇနက်
သယွ၍်၊ထဆာင်ထလတုံကျင်”။ စဉ်

ဖလာထစာင်း
ကန်း၂ စဉ်

ဖလားထစာင်း
သတ၁် စဉ်

ဖလာထစာင်း
သတ၂် စဉ်

အများအားပဖင့်အနံလုိကဖီ်လာအားပဖင့်။“ရုိးရညှပ်င်းတန်း၊ ပမစလ်ယထ်ကာင်မှာ၊ ဖလာတန်း” (ထတး)    စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ဖလား န bowl/cup

ဖလိဖလာ ကကိ against

ဖလီ န scales/balance

ဖလီဆဲွ၁ ကကိ weight

ဖလီဆဲွ၂ ကကိ weight

ဖလူး၁ န လူနှင့်သင်ွပပင်တ၍ူအစယွထ်ခါထခါအထမွးယှိငပီးခကထ်ေန်ကကမ်းကကုတထ်သာသတ္တ ဝါ။   ogre

ဖလူး၂ န gourmand

န လကထ်လးသစထ်လာကခ်န်အ့သးီထတာင့်သးီ၍ အစမ်ိးထရာင်အထစထ့သးငယထ်သာပဲတစမ်ျို း။  pea

ဖထလာင့်ဖလာ ကကိ ဆန်က့ျင်ထဆာင်ရကွသ်ည။်အတားအဆီး အပဖစပ်ဖင့်တညယ်ှိသည။်ထနှာင့်ယကှသ်ည။် ၀င်ထရာကစ်ကွဖ်ကသ်ည။်   against/disturb/annoy

ဖထလာင်း န အဂမင်္ဂလိပ်လူမျို းကိုထခါ်ထသာအမည။်   sassenach

န venereal disease

ကကဝိိ checkup

ကကဝိိ အဆံုးအပုိင်းအပခားမယှိပဲ။အကန်အ့သတမ်ယှိပဲ။  မီးခုိးမဆံုးမုိးဆံုးပဲ။   infinite

ဖလံ န အထပခထပခာကထ်ချာင်းယှိ၊ထရထနပုိးထကာင်တစမ်ျို း။ moth

 ဖလံထထောင် န ရခုိင်ဘရုင်မင်းပမတတ်ိုထ့ထောင်ဖဲွ ရ့ာတင်ွပါ၀င်သည့်“ထထောင်” တစခု်၏အမည။်   prison

ဖလုန်ဖ့လာ  ကကိ ဆန်က့ျင်ထဆာင်ရကွသ်ည။်အတားအဆီး အပဖစပ်ဖင့်တညယ်ှိသည။်ထနှာင့်ယကှသ်ည။် ၀င်ထရာကစ်ကွဖ်ကသ်ည။်   against/disturb/annoy

ဖဝါး စညး် sole (of the foot)

ဖဝါ န ထပခဖမုိထ့အာက ်မျကနှ်ာပပင်။   sole (of the foot)

ဖဝါးငခီကပ် ကကဝိိ ထနာကထ်တာ်ပါးမှ အတမူကာွ။   

ဖဝါးထစာညင်း န ထပခဖဝါး၏ထဘးပတလ်ည။် none

ဖဝါးထေကက်ပ် ကကဝိိ ထနာကထ်တာ်ပါးမှ အတမူကာွ။   

ဖဝါးသည် န ထပခဖဝါး၏အလယက်ိုချကမ်။    none

ဖဝါးသင် ကကိ သာွးတတထ်အာင်ခထလးငယအ်ားလကက်ိုကိုင်ငပီး ထပခဖဝါးလှမ်းချထီစသည။် teach how to walk

ဖဦးထုေပ် န ဖအက္ခရာကို ထခါ်ထသာအမည။်   

ဖာ ကကိ မထစမ့စပ် လစလ်ပ်သညက်ိုပိတသ်ည။်မိမိထပပာဆုိငပီးလစဟ်ာထနထသာစကားကိုထေပ်မံဖံုး့ဖိထပပာဆုိသည။် mend

ဖာချုပ် န ထေန်းထကကာင့်ပဖင့်ထသာ်လညး်၊နီှးပဖင့်ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ရကလု်ပ် ထေားထသာအဖံုးအစပ်ွပါသည့်ထေည့်စရာ။   box

ဖာထီေး ကကိ mend

န သင်းမကပ်ွပဲထေားထသာဆိတက်ိုထခါ်ထသာစကားလံုး။  goat

ဖာသာ ကကဝိိ tod

ဖာသာလာဝါ ကကဝိိ

ထရထေည့်သိုနုိင်ထသာထေည့်စရာ။ထရမ၊ထငွ၊ထကကး၊ဖလ်စသည့်တစမ်ျို းမျို းပဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာလံုးဝုိင်းသည့်ထရထသာကခွ်ကတ်စမ်ျို း။
ထရထသာကရ်န်သုံးနုိင်ထသာဖင်ပုိင်းလံုးဝုိင်းသည့်ခွကဝုိ်င်း။ စဉ်

ဖီလာ ဆန့်ကျင်လျက။်ငငိုပငင်ဆင်းရထဲအာင်၀င်ထရာကစ်ကွဖ်ကထ်သာအားပဖင့်။ မထတာ်မထလျာ်ထသာ အမူအရာ ကိုပပလျက။် “ဖလိဖ
လာ၊ ထရာကပ်ပန်လှာသည၊် မျကနှ်ာပခပုိးတကနှ်င့်”။ (ကသုတု)   စဉ်

၀တ္ု ပစည္း်တိ့ု၏အထလးချန်ိကိုချန်ိရထသာခွကနှ်စခု်တွဲလျားပါသည့်ကရိယိာ။ “သကာထထောပတ၊်ထမာကထ်ခါကဆီ်ကို၊ဖလီဆဲွဗျာ၊
လကထဲ်ေအပ်လ့ုိ”(ပဒေ) စဉ်

ပစည္း်၏အထလးချန်ိ(ဤမျှယှိ၏ဟု)ချန်ိသည။်ချန်ိတယွသ်ည။်  စဉ်

ပစည္း်၏အထလးချန်ိ(ဤမျှယှိ၏ဟု)ချန်ိသည။်ချန်ိတယွသ်ည။် စဉ်

စဉ်

(ဥပမာ)အစားကကူးသ။ူ အစာကို လွန်ကစဲာွစားထလ့ ယှိတတသ်။ူ အစားအထသာက၌်ထလာဘတပ်မကသ်။ူ စဉ်

ဖလူး(ပဲ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဖထလာင်းဂျီ
အနာ

အနာ . များထသာအားပဖင့်ကာမဆကဆံ်မှုထကကာင့်ကးူစကပ်ဖစပွ်ား ထလ့ယှိထသာဂနုိရယီာ။ဆစပ်လစစ်ထသာထရာဂါ။
ကာလသားထရာဂါ။    စဉ်

ဖထလာင်းစစ်
မင်းစစ၁်

တစခု်မှတစခု်သိ့ု ဆကစ်ပ်နုိင်စမ်ွးယှိသထလာကထ်သာအထပခအထနသိ့ုကးူထပပာင်းဆကလုိ်ကလ်ျက။် သလွဲန်စရယှိသမျှလုိကစ်စ်
လျက။် စဉ်

ဖထလာင်းစစ်
မင်းစစ၂် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ထလှ၏လံုးပတ်(စပ်မဝါ)ကိုတိုင်းတာွရာ၌သုံးထသာစကားလံုး။ ရဟန်းခံရာတင်ွအရပ်ိကိုတိုင်းတာွရာ၌သုံးထသာစကားလံုး။“ရစှ်
နာရ၅ီဖဝါးဟပိါထရ။(အရပ်)   စဉ်

စဉ်

(follow sb dutifully) 
close behind စဉ်

စဉ်

(follow sb dutifully) 
close behind စဉ်

စဉ်

စဉ်

Twenty-second letter of 
the Myanmar alphabet စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊မထစမ့စပ်၊လစလ်ပ်ကကင်းကျန်၊မှားယင်ွးလဲွထချာ်သညမ်ျားကို ထချာထချာထမာထမာပဖစထ်အာင်ပပုပပင်ပပင်ဆင်သည။်၂၊ပွင့်ဟထနသည်
ကိုဆ့ုိပိတသ်ည။် စဉ်

ဖာရ(ဆိတ်) စဉ်

သတူစပ်ါး၏ပထယာဂမပါပဲမိမိဘာသာအလုိအထလျာ်။ သဖူာသာသနီူလီပတစ် ိ။ (အရပ်)    စဉ်

အမှတတ်မ့ဲ။အာရံုတစပ်ါးမထေားပဲ။၊အထလ့စရုိကအ်ားထလျာ်စာွ ပင်ကိုယစ်ရုိကအ်ထလ့အထေအားပဖင့်၊ “ကိုယ့်ဘဝ နန့်ကိုယ၊် ဖာသာ
လဝါ နီစာွဗျာယ”် (အရပ်)   

unobserve/carelessly/
inadvertently စဉ်



.

ဖာသား န အစတုအ်ငပဲ၊အထပါက၊်စသညတ်ိုက့ို၊ဖာထထေးစရာအဝတဖ်ျင်အတိုအစစသည။် patch

ဖာသား ကကိ အစတုအ်ငပဲတိုက့ိုထေပ်ဆင့်ပူးတွဲသခီျုပ်သည။် patch

ဖာသားကျ ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာအထပါကအ်ပ့ဲအစတုအ်ငပဲအရာသတ္တ ုကို တစစ်ုံတစခု်ထသာအရာသတ္တ ုပဖင့် ချုပ်စပ်ဖာထထေးထေားသည။် mend

ဖားသားချ၁ ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာအထပါကအ်ပ့ဲအစတုအ်ငပဲအရာသတ္ုကို တစစ်ုံတစခု်ထသာ အရာဝတ္ုပဖင့် ချုပ်စပ်ဖါထထေးသည။် mend

ဖါသားချ၂ ကကိ မိမိထပပာဆုိခ့ဲငပီးထသာစကားကိုတစဖ်န်ထေပ်၍အရပ်ိ အခမကမ်ထပါ်ထွေကထ်အာင်ဆုိပိ့တက်ာဆီး၍၊ထပပာဆုိသည။် 

ဖါးသားဟပ် ကကိ

ဖါသဖိါသာ ကကဝိိ ၁၊အထရးမစိုက။်ဂရုမပပု။လျစလ်ျူရှုလျက။် ၂၊ဂရုတစိုကပ်ပုသညမ်ဟတုပဲ်။ carelessly

ဖါး၁ န approver

ဖါး၂ နဝိ swell up

ဖါး၃ ကကိ dangle

ဖါးကထလာက် န ထရစပ်နားတင်ွတတ၍်ညဉ့်အခါတင်ွအသကံိုစွဲ၍ ကထလာကက်ထလာကပ်မညတ်တထ်သာဖါးငယတ်စမ်ျို း။ frog

ဖါးကပ် န ထတာ်ထတာ်ကထလးကာွလှမ်းထအာင်ထပါ့ပါးစာွခုန်ပျသံာွးတတထ်သာအလယ ်အလတဖ်ါးတစမ်ျို း။  frog

ဖားကပ်သတ် ကကိ ထပခနှစဘ်ကလ်ကနှ်စဘ်ကက်ိုတင်ွပူးကပ် ချညထ်နှာင်ငပီးလျှင်ကကမ်ိလံုးပဖင့်ရုိကနှ်ကသ်ည။်  none

ဖါးကကက် န အသပံပတထ်တာင်းပပတထ်တာင်းပမညတ်တထ်သာဖါးကထလးတစမ်ျို း။ frog

ဖါးငခီထုေတတ်ိုင် ကကိ ထပခဖျားနှစဘ်ကက်ိုထနာတိုထု့ေတ၍် ဒူေးတတုထ်ကးွကာဖင်ချထုိေင်သည။် style of sit

 ဖါးစင်းထမှာက် ကကိ ကိုယခ်န္ဓာတစခု်လံုးကိုကကမ်းပပင်အခင်းနှင့်ထိေလျက ်စန်စ့န်ထ့မှာကသ်ည။် prostrate

 ဖါးစင်း၀ပ် ကကိ ကိုယခ်န္ဓာတစခု်လံုးကိုကကမ်းပပင်အခင်းနှင့်ထိေလျက ်စန်စ့န်ထ့မှာကသ်ည။် prostrate

ဖါးစို ့ န pit

ဖါးထုိေင်ထုိေင် ကကိ ထပခဖျားနှစဘ်ကက်ိုထနာတိုထု့ေတ၍် ဒူေးတတုထ်ကးွကာဖင်ချထုိေင်သည။် 

ဖါးပူ န ဖဘဝူမ်းဗုိကက်ိုယထ်ေညလံု်းဝုိင်းပု၍ ကျယထ်လာင်စာွပမညတ်တထ်သာ ဖါးတစမ်ျို း။   frog

ဖါးပပုတထ်က န ထကျာပပင်တစခု်လံုးတင်ွအဖုအပပုတယ်ှိငပီး၊အထရာင်မဲွထပခာကထ်ပခာကယ် ှိထသာဖါးတစမ်ျို း။ frog

န loser

ဖါးပပုတန်ာ န စားရမ့ဲထသာကရ်မ့ဲပဖစသ်ပဖင့်ကိုယထ်ရပပားထပါ်တင်ွဖါးပပုတထ်ကျာ အထရကဲ့သိုအ့ဖုအပပုတင်ယက်ထလးများပဖစထ်ပါ်ထသာအနာ။   none

ဖါးဖါး နဝိ Full-blown

ဖါးဖုိ န

 ဖါးရား ကကဝိိ အစန်ွးအငမိတရ်ညှသ်ယွပ်ဖာကျလျက။် 

ဖါးရားရား နဝိ

 ဖါးရးီဖါးရား ကကဝိိ ဆံပင်၊အစန်ွးအငမိတရ်ညှသ်ယွပ်ဖာကျလျက”်ဆံပင်အစန်ွး အငမိတစ်သညဖ်ရုိဖရကဲကပဲပန်လ့ျက။် 

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

rectify slips in one’s 
speech စဉ်

မိမိထပပာဆုိခ့ဲငပီးထသာစကားကိုတစဖ်န်ထေပ်၍အရပ်ိ အခမကမ်ထပါ်ထွေကထ်အာင်ဆ့ုိပိတက်ာဆီး၍၊ထပပာဆုိသည။် ။“ကိုယမှ်ာ၀တစ်ား၊
ဖါသားဟပ်ထတ၊ွသလီကမ်ုမှာ၊ ကကျွေန်ပံုဖမ်းလ့ုိ၊တခန်းနီထရ”။ (ဂုတ္ိတလ)     

rectify slips in one’s 
speech စဉ်

စဉ်

၁၊တစစ်ုံတစခု်ထသာအမှုခင်းတင်ွမိမိသသိမျှထသာအပဖစအ်ပျကမ်ျားကိုရဘဲကဆုိ်င်ရာသိ့ု မကကင်းမချန်ထုေတထ်ဖာ်အစစခံ်သ၊ူ ၂၊
သထဘာချင်းတိုကဆုိ်င်ထေားငပီးမှ လျှို ဝှ့က ်ကကစံညခ်ျကက်ို မထပပာသင့်သမူျားအားထပပာထဖာ်ထုေတ၍်ထပပာသ။ူ စဉ်

၁၊စကူားမ့ုိထဖါင်းထသာ။၂(သားသထန္ဓထကကာင့်ဗုိက်)ခံုးမ့ုိမ့ုိထမာကထ်သာ။ ၂၊ ပွထဖါင်းကကရလွာထသာ။ စဉ်

ရညှလ်ျား၍ တွဲကျသည။် “နပျို းရကွပုိ်င်း ဖါးလ့ုိအကကးီသန်” (အရပ်)  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

ထနွကာလအစိုအစတွပ်ခုထံအာကတ်င်ွဖါးသတ္တဝါထနထလ့ယှိထသာ(ဖါး)တင်ွး။ စဉ်

squatting 
position/sitting 
posture like that of a 
frog စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဖါးပပုတ်
ကကကစ်တု် ၁ ဥပစာ(ကထလးသငူယလူ်မမညအ်ရယွ။် ၂ လူထရးလူရာတင်ွမပါဝင်၊ထဆာင်ရကွနုိ်င်စမ်ွးမယှိသ။ူ   စဉ်

စဉ်

၁ ဝမ်းပျဉ်းစတူွဲထသာ။ ၂ စကူားမားထဖါင်းထသာ“ဆံပင်ဖါးရား၊ဝမ်းဖါးဖါးသည၊်ငခီကိုကားရားပပုလျက”်။(ဗမာချီ)    စဉ်

သားထရကိုထလအတိလု်ပ်၍ခပန်တပ်ငပီးထလမှုတအ်ားပဖင့် ပိန်ချညထ်ဖါင်းချည ်ပပုနုိင်ထသာ ပန်းပဲဖုိ (မီးထသးွဖုိ)တစ်မျို း။  
charcoal stove with 
bellow/bellow စဉ်

(of 
hair,beard,fibres,etc,h
arng)in a loose unkempt 
fall စဉ်

အထမွးအမှင်စသညပွ်ထရာင်၍ကားပပန့်ထသာ။“ကာယသဏ္ဍာန်၊ ထကသာဆံလျှင်၊ လုိင်တရံင်းဖျား၊ ဖါးရားရားထတ၊ ဖွားဖွားအမီွး” 
(ထကာ်)။

(of 
hair,beard,fibres,etc,h
arng)in a loose unkempt 
fall စဉ်

(of 
hair,beard,fibres,etc,h
arng)in a loose unkempt 
fall စဉ်
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ဖါးရးီထသာက် ကကိ poor

န ဖါးပဖစရ်န်ထပခလကမ်ထွေကထ်သးမီအငမီးနှင့်တကထွရထဲေတင်ွ ကးူယကထ်နထသာ ဖါးငယထ်ပါက ်စထလး။  tadpole

 ဖါးအတိ် န bag

 ဖါးရားရား နဝိ

ဖါးရဖီါးရား ကကဝိိ ဆံပင်၊အစန်ွးအငမိတရ်ညှသ်ယွပ်ဖာကျလျက ်“ဆံပင်အစန်ွအငမိတစ်သညဖ်ရုိဖရကဲကပဲပန်လ့ျက။်   

ဖါးရထီသာက် ကကိ poor

န ဖါးပဖစရ်န်ထပခလကမ်ထွေကထ်သးမီအငမီးနှင့်တကထွရထဲေတင်ွ ကးူယကထ်နထသာဖါးငယထ်ပါကစ်ကထလး။    tadpole

ဖါးအတိ် န အတိအ်၀ကို ဖွင့်နုိင်ပိတနုိ်င်ထအာင်ကကို းထေည့်၍ လုပ်ထေားသည့်အတိ။် bag

ဖိ

ဖိ၁ ကကိ press

ဖိ၂ ကကဝိိ time after time

 ဖိစးီ ကကိ သာလွန်၍အနုိင်ယသူည။် နုိင်အာင်လုပ်သည။်   strive

ဖိနိှပ်၁ ကကိ ပုတခ်တနိ်မ့်ကျထစသည။် တစအ်ားတန်ွးဖိသည။်    oppress

ဖိနိှမ်၂ ကကိ လှုပ်ရာှးမှုမရထအာင်၊မဆန်က့ျင်သာထအာင်ထိေန်းချုပ်သည။်   repression

ဖိဖိ ကကဝိိ

ဖိဖိစးီစးီ ကကဝိိ အားသန်ွကကို းပမ်းလျက။်ထိေထိေထရာကထ်ရာကပ်ဖစထ်ပမာကထ်အာင်အားထုေတလံု်းပန်းလျက။်   with might and main

ဖိအိ န ယထနမှ့ ထလးရကထ်ပမာကထ်သာထန၊့ ဖိန်းနဲွခါ၏ထနာက ်တစထ်န။့

ဖီလာ ကကဝိိ ဆန်က့ျင်ဖီဆန်ထသာအားပဖင့်။အနံလုိကက်န်လ့န်အ့ားပဖင့်။ contrarily

နဝိ မျကနှ်ာပပင်ပပန်ပ့ပူးပခင်းမယှိပဲ ထစါင်းထရမထသာ။ မူလသဘာဝအထန၊ပင်ကိုသထဘာပဖစထ်သာ။   natural

နဝိ   မျကနှ်ာပပင်ပပန်ပ့ပူးပခင်းမယှိပဲ ထစါင်းထရမထသာ။ မူလသဘာဝအထန၊ပင်ကိုသထဘာပဖစထ်သာ။   ထနှာင့်ထနှာင့်ယကှယ်ကှ။် natural/distrub

ဖီလာဖတ် ကကဝိိ ဖီလာအားပဖင့်။ ကန်လ့တပ်ဖတအ်ားပဖင့်။     contrarily

ဖီလာပဖတ် ကကဝိိ ဖီလာအားပဖင့်။ ကန်လ့တပ်ဖတအ်ားပဖင့်။     contrarily

ဖီလာလုပ် ကကဝိိ ဆန်က့ျင်ထဆာင်ရကွသ်ည။်အတားအဆီးအပဖစပ်ဖင့် ရပ်နားတညထ်နသည။်    against

ဖီလာသတ် ကကဝိိ contrarily

ဖီး၁ န ၁ ဒုေက္ခ၊ဥပဒ်ေ၊အထနှာင့်အယကှ။်၂ ထကကာကမ်ကဖွ်ယထ်ကာင်းထသာအရာ။ မိမိအားဒုေက္ခအန္တရာယပ်ဖစထ်စထသာထကကာင်း။     terrify

ဖီး၂ ကကိ all in a pile

 ဖီး၃ နဝိ fat/plump/fleshy

 ဖီး၄ န descent

ဖီးကင်း ကကိ safe

(ဥပစာ)ဘာမျှမယှိထလာကထ်အာင်မဲွသည။်ခကျွေတပ်ခုကံျသည။်    စဉ်

ဖါးထလာကး်
ထသျှ စဉ်

အတိအ်၀ကို ဖွင့်နုိင်ပိတနုိ်င်ထအာင် ကကို းထေည့်၍ လုပ်ထေားသည့်အတိ။်  ဖါးရား၊ ပဖစထ်သာအားထကကာင့်၊ အလားအလာ၊ ထုိေသညရ်ာွ
နှင့်၊ ဤရာွထပပာင်းတုံ၊ ထနကကကန်ု၏။” (ရခုိင်ကာ) စဉ်

အထမွးအမှာင်စသညပွ်ထရာင်၍ကားပပန့်ထသာ။“ကာယသဏ္ဍာန်၊ ထကသာဆံလျှင်၊လုိင်တရံင်းဖျား၊ဖါးရားရားထက၊ဖွားဖွားအ
မီွး”(ထကာ်)    

(of 
hair,beard,fibres,etc,h
arng)in a loose unkempt 
fall စဉ်

(of 
hair,beard,fibres,etc,h
arng)in a loose unkempt 
fall စဉ်

(ဥပစာ)ဘာမျှမယှိထလာကထ်အာင်မဲွသည။်ခကျွေတပ်ခုကံျသည။်   စဉ်

 ဖါးထလာင်း
ထသျှ စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်အထပါ်မှတစအ်ားနိှပ်ချသည။်“မျှို င်ထသျှပါထသာ်၊ဆံုမှာဖိကာ၊ ငါးပိထထောင်းလ့ုိ”(ငါး)၊ အထလးဝန်ကို ထေပ်ဆင့်
တင်သည။် တစဘ်ကသ်တန်ှိုင်ထေကစ်းီနင်းပပုသည။် “ထမာင်သာပဖူကိုချညး် ဖိနီကတထ်တဗျာယ”်။ (အရပ်) စဉ်

ထေပ်ကာထေပ်ကာ။ “လားထရနွား ကိုဖိထွေန်”။  (ပံု) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အားစိုကက်ကို းစားလျှက။်“အလုပ်ကိုအာရံုစိုကထ်ပျာဖိဖိလုပ်ရထရ”။(အရပ်)     
exert strength/try 
one’s  hardest စဉ်

စဉ်

the day after three 
days စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ဖီလာထစါင်း
ကန်း စဉ်

ဖီလာထစါင်း
သတ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁ တည့်တည့်ထပဖာင့်ထပဖာင့်မဟတုပဲ်။၂ အနညး်ငယထ်ဘးသိ့ုထစာင်းင့ဲလျက၊်၃၊အများအားပဖင့်အနံလုိက။် ကန့်လန့်အထနအထေားအား
ပဖင့်။ စဉ်

စဉ်

အလွန်အမင်စခုပန်သည။် “ပီမင်မှာ ပီသးီတအိခဲခဲဖီးလ့ုိ သးီနီထရထထော”။ (အရပ်)   စဉ်

ကိုယထ်ေညမ်ာတင်း ပပည့်ငဖိုး ထသာ။ “ထမာင်သာပဖူခန္ဓာကိုယလ်က ်ဝလ့ုိဖီးနီထရထထော”။ (အရပ်)      စဉ်

မိမိမှ အထေကသ်ုံးခု ထပမာကထ်ဆွ ဆက။် (အဖ၊ အဖုိး၊ အဖီး၊ အဇူ၊ အဇာ၊ အနူ၊ အနာဟ၍ူ ထရတကွသ်ည။်    စဉ်

ထဘးအန္တရာယက်င်းစင်သည။်ကင်းရင်ှးသည။်“သာဓု၊ထဇယန္တ၊အသကရ်ညှစ်၊ိ ဖီးကင်းစ၊ီ ထတာင်းတိုင်းဆုနှင့်၊ မှတတ်ိုင်ဆုကို 
မင်းကကးီပပည့်လီစ”ီ (ဓမ္မက)   စဉ်
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ကကဝိိ ထဘးအန္တရာယက်င်းရင်ှးထစလုိထသာအာပဖင့်။     safe

ဖီးကျ န ကိုယစ်တိပ်င်ပန်းဆင်း ရစဲာွ ခံစားရမှု။ သင့်ထရာကထ်သာနစန်ာခံစားရမှု။   sacrifice

ဖီးကကးီတိွံ ကကိ ထဘးဥပဒ်ေအန္တရာယနှ်င့်ကကုံသည။်ထဘးဥပဒ်ေသင့်ထရာကသ်ည။်     danger/harm/misfortune

ဖီးကကးီသင့် ကကိ misfortune

  ဖီးခါ န ယထနမှ့စ၍ထပခာကရ်ကထ်ပမာကထ်သာထန။့  sixth day

 ဖီးထခါင် န seventh day

ဖီးစာခ့ဲထယာင် စညး်

 ဖီးဆုိက် ကကိ ထဘးဒေဏအ်န္တရာယစ်သညသ်င့်ထရာကသ်ည။်    misfortune

ဖီးတစရ်ာနှပျို း န name of banana

ဖီးဒေဏ၁် န suffer

ဖီးဒေဏ၂် န danger

ဖီးနိ န

 ဖီးဖီး န အဖုိး၊အဘာွး၊မိခင်၊ဖခင်တစဦ်းဦး၏ဖခင်အားထခါ်ထဝါ်သည့်အာလုပ်စကား။    grandfather

ဖီးဖုိးစဉ်ဆက် ကကဝိိ အထေကထ်ဆွစဉ်တစထ်လျှာကလံု်း။ descent

ဖီးမျို န misfortune

ဖီးမျို း န relative

ဖီးသင့် ကကိ ထဘးဥပဒ်ေနှင့်ကကုံသည။်ထဘးဥပဒ်ေသင့်ထရာကသ်ည။် danger

 ဖီးသင့်သင့်လုိ န harm

ဖု

 ဖု နဝိ မျကနှ်ာပပင်ထေကမုိ်ထ့မာကစ်ကူကထနထသာ။   uneven

ဖုဆစ် န သသိသိာသာမုိထ့မာကခ်ကျွေန်ထွေကထ်သာအပုိင်းအဆစ။်  burl

ဖုရား၁ န the Buddha

ဖုရား၂ အား amaze

ဖုရား၃ န reply

 ဖုရားဆီး န herbal

ဖုရားဆီးဆုိင် န medicine shop

ဖုထရားရခီျို ကကိ

ဖူချးီကျ နဝိ အထရာင်အဆင်းပျကထ်သာ။အထရာင်အဆင်းပျကပ်ပယထ်သာ။    pale color

 ဖူးချးီခါ နဝိ အရညအ်ထရာင်အားပဖင့်သစလွ်င်ပခင်မယှိညှို း ထဖျာ့ထသာ။    old

 ဖီးကင်း
ရန်ကင်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁ ထဘးဥပဒ်ေရယှိခံစားရသည။်၂(ရုိင်း)ဖီးကကးီကျ၊ ဖီးကကးီသင့်၊ ဒေဏက်ကးီကျ၊ ဒေဏက်ကးီသင့်စသညပ်ဖင့်ကကမ်းတမ်းစာွ ကျန်ိဆဲပခင်း
ကို ပပုသည။် စဉ်

စဉ်

ယထန့မှစ၍ ခုနှစရ်ကထ်ပမာကထ်သာထန့။ “ဂုနိကကကျွေ၊ံ နကပ်ဖန်တစရ်က၊် သဖံကတ်စနိ်၊ ဖီးနိဒေဏနိ်၊ ရကက်ိုရမိငပီး၊ ဖီးခါ-ဖီထခါင်၊ ရက်
ကိုထဆာင်လျက၊် တထူမျှင်မကာွ၊ သာွးကကပါအံ့။” (ပန်း)  စဉ်

ဆင်းရငဲငိုပငင်ထအာင်လုပ်သည။်ဒုေက္ခထပးသည။်“သမီးပဖူကိုထကာကယ်ထူကကျွေးထက၊မီွးဇတက်မူ၊ငါကိုတရပ်၊ကကးီ၍လာထသာ်၊ ဖီးစါခ့ဲ
ထယာင်၊ ထကျးဇူးဆပ်လ့ုိ” (ပန်း)   

give trouble/cause 
misery စဉ်

စဉ်

အပခားငှကထ်ပျာမျို းထေကအ်သးီငယပ်ခင်း၊အချို ကပဲခင်း၊နူးညံ့ပခင်း၊ အဖီးများပခင်းစထသာဂုဏယ်ှိသည့်ထဆးဖကဝ်င်ငှကထ်ပျာတစ်
မျို း။    စဉ်

မထကာင်းမှုထကကာင့်ပဖစထ်ပါ်ထသာတစစ်ုံတစခု်အကျို းသကထ်ရာကမ်ှု။တစစ်ုံတစထ်ယာက ်ထစခုိင်းမှုထကကာင့်ပဖစထ်စ၊ပင်ကိုယ်
အထလျာကပ်ဖစထ်စ၊သင့်ထရာကထ်သာနစန်ာမှု။   စဉ်

သင့်ထရာကလ်ာတတသ်ည့်ထဘးရန်။“ပပင်းစာွဒေဏဖီ်း၊သူ့ကိုပီးလညး်၊ ကိုယသ်ိ့ုထနာင်ခါဒေဏပ်ဖင့်လာ၏”။(ထွေန်းတိ)     စဉ်

ယထန့မှထလရကထ်ပမာကထ်သာထန့။“ခါနကပ်ဖန်နှင့်၊သဖံကလ်မဲထက၊ဖီးနိရကမှ်ာ၊ ဆကဆ်ကမ်နီ၊သားရမီးစင်ထလ၊ထရာကလိ်မ့်မညဟ်”ု 
(ထကာ်)။ “နကပ်ဖန်တစရ်က်၊ သဖံကတ်စ်ပခား၊ ဖီးနိထကျာထ်က၊ ဖီးခါထပပာမည်။ (ပန်း)။ “သဖံကက်ိုးလမဲ၊ ရကဖ့ဲွ်ရာဟ၊ု ထခါ်ထဝါ်ခ့ဲ
ထက၊ ဖီးန့ုိဖီးခါ၊ တမူကာွထက၊ သာွးပါကကမည”်။ (ပဋာ)    

the day after three 
days စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကိုယက်ိုနိှပ်စကတ်တထ်သာမလုိလားဖွယထ်သာအပဖစဆုိ်း။“အဟန်ိးမစ၊ဲ ငင်လမဲပစလ်မတ၊် ရန်စပဖစလ်ျက၊် ဖိမျို းစင်သည၊် ဘရုင်
ထလာင်းထတာ်၊ ဘန်ုးထကကာင့်တညး်”။ (ထရးှထံုေး)    စဉ်

(အဖုိး၏ဖခင်)အထဘးမှ ဆင်းသကလ်ာထသာထဆွမျို း။ စဉ်

စဉ်

ကိုယစ်တိဆ်င်းရစဲာွ ခံစားရထသာ ထိေခုိကထ်နှာင့်ယကှမ်ှု။ “ထမာင်လှပဖူ တစထ်ယာကန်န့် အးီကမအးီချို င်းထပပာရထဟာရထရ၊ ဖီးသင့်
သင့်လုိရာ”။ (အရပ်)    စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

ဆရာမက၊ူသယမ္ဘ ဉာဏပ်ဖင့်သစာ္ထလးပါးကို မိမိအလုိလုိ ကိုယထ်တာ် တိုင်ထုိေးထွေင်း၍ သထိတာ်မူထသာပုဂ္ိုဂ လ်ပမတ။် လူနတပ်ဗဟ္မာ
သတ္တဝါတိ့ု၏ရုိထသထလးပမတစ်ာွကိုးကယွဆ်ညး်ကပ်အပ်ထသာပုဂ္ိုဂ လ်။ (မဟာထဗာဓိထကျာကစ်ာနှင့်ဂဏန်းချပ်ထတာင်ထကျာကစ်ာ
တင်ွပုရာှ၊ဖုရားကသုရားစသညပ်ဖင့်ထရမ့ထပပာင်းလာသည။် ပပင်ယားထကျာကစ်ာတင်ွကား ဘရုားထရးထုိေးပါ ယှိသည်)။  စဉ်

ရခုိင်ထယာကျ်ားမိန်းမစသညတ်ိ့ု)စကားထပပာဆုိရာတင်ွအံ့အားသင့်၍ပဖစထ်စ၊ မသမဲကွဲသညက်ို သလုိိ၍ပဖစထ်စ တု့ံပပန်ထမးစမ်း
ထသာ သထဘာအားပဖင့် ပဗုန်းကနဲ အမှတမ်ထေင်ဆုိခမကထ်သာအခံ။ “အလုိဖုရား၊ ဇာပံုလားသိ့ု၊ ပဖစသ်ာွးထလကျင်၊ အံ့ဖွယပ်င်
တညး်”။   စဉ်

(ရခုိင်တိ့ု၏ဓထလ့)ထူေးသ။ံ“တစခွ်န်းထခါ်ထက၊ထကျာ်ထကျာ်မထူေး၊နှစခွ်န်းထခါ်ထက၊ ထကျာ်ထကျာ်မထူေး၊သုံးခွန်းထခါ်မှ၊အိုဖုရားထူေး
ထရကာနှမ”။(ပံုပပင်)   စဉ်

ထရာဂါထပျာကက်င်းထစနုိင်ထသာအသးီအပွင့်၊အရကွ၊်အထခါက၊်အပမစစ်သည့် ပင်ထွေကပ်စည္း်နှင့် ထပမထွေကသ်တ္တ ဓါတဆ်ား စသည။် 
   စဉ်

ထရာဂါအမျို းမျို းကိုထပျာကက်င်းထစနုိင်ထသာအသးီ၊အပွင့်၊အရကွ၊် အထခါက၊်အပမစ၊်အဥစသည့်ပင်ထွေကပ်စည္း်ကိုထရာင်းထသာ
ဆုိင်။  စဉ်

(တန်းခူးလသကကမင်္ဂန်အကျထန့တင်ွ)ရုပ်ပွားဆင်းတထုတာ်ပမတတ်ိ့ုကို ထရပဖင့် သန့်ရင်ှးစင်ကကယထ်အာင်ပပုသည။် ထရန့ံသာပဖင့်
အဓိပ္ပါယပူ်ထဇာ်ပခင်းအမှုကို ပပုသည။် “တန်ခူးဆန်း ထသာ်၊  ရခီျမ်းသဘင်၊လထဟာင်းတင်ွကာ၊သျှင်ချစထွ်ေဋ်ထေား၊ ဘရုားမိန့်မှာ၊ 
ချန်ိခါပန်းမာလ်၊ ဆင်ချန်ိတန်၍ အမှန်လသစ၊် အတာပဖစမူ်” (ဂူထော

wash Buddha’s images 
and pagodas စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ဖူချးီပပန် ကကိ အပျံအ့နံှထွ့ေက၀်င်ရာှထဖွသည။်အနံှလှ့န်ထလှာရာှထဖွသည။်    search

ဖူးချးီလုိက် ကကိ old

ဖူး၁ ကကိ blow away

ဖူး၂ ကကိ အသားအထရစသညထ်ဖါင်းကကထရာင်ရမ်းသည။်    swell up

ဖူး၃ ကကိ သဇံာထတာ်အသျှင်ပမတမ်ျားနှင့်တကဘွရုား၊ပုထုိေး၊ထစတ၊ီစသညအ်ားရုိထသစာွ လကအ်ပ်ုချလီျကပ်ျပ်၀ပ်ပူထဇာ်သည။်  

ဖူး၄ န အပွင့်အပဖစပ်ဖစထ်ပါ်လာထစမည့်အပွင့်ထလာင်း၏အဖလံုး။  bud

ဖူးစာ န ထယာကျ်ားနှင့်မိန်းမနှစဦ်းစလံုးအတကွအ်မ်ိထထောင်ပပုရန်အခွင့်အလမ်း။   

ဖူးစာဆံု ကကိ ထယာကျ်ားနှင့်မိန်းမတိုအ့မ်ိထထောင်ပပုရန်အထကကာင်းတိုကဆုိ်င်သည။်  

ဖူးစာဖက် ကကိ အကကင်လင်မယားအပဖစထ်ပါင်းဖကသ်ည။်အထကကာင်းဆကသ်ည။်   get married

န bud

 ဖူးဖါး န ထလအခုိး၊ဓါတထ်ငွ စ့သညတ်ိုအ့တင်ွး၌တညထ်နကာ၊အပပင်ပသိုတ့န်ွးအားပဖင့် ထဖါင်းပွကကးီထွေား လာထသာ အတုံအ့ပုိင်း။   swell

ကကဝိိ ပပည့်၀စာွ။ထဖးထဖးတက။် be full of

ဖူးဖူးကက ကကိ ထဖါင်းမုိထ့ရာင်ကကသည။်ဖူးဖူးထေသည။်     

ဖူးဖူးမှုတ် ကကိ dotingly

ဖူးဖူးဖါးဖါး ကကိ အသားစိုင်းများမလုိလားဖွယရ်ာထဖါင်းကကသည။်   swell

ဖူးဖူးထရာင် ကကိ badly swollen

ထဖ

ထဖယာှ န one coin

ဖဲ

ဖဲ န satin

ဖဲကစပ် ကကိ ဖဲချပ်များပဖင့်ထလာင်းတမ်းကစားသည။် playing cards

ဖဲထချာ် ကကိ ဖဲချပ်များကိုသမထအာင်ထရာထနှာပပုလုပ်သည။်  mix cards

ဖဲဆဲွ ကကိ ဖဲချပ်များပဖင့်ထလာင်းတမ်းကစားသည။် play card

ဖဲညင်ှး န စက္က ူဖဲတင်ွပါထသာထလးညင်ှးပွင့်ပံုသဏ္ဍာန်ဖဲပွင့်။ clubs

ဖဲယာှ န one coin

ဖဲသာ န one coin

န none

ဖယ်

ဖယ် ကကိ push aside

ဖယဆ်န် ကကဝိိ မနာခံပငင်းပယဆ်န်က့ျင်သည။်အတိုကအ်ခံပပုသည။်     against

စဉ်

ထဟာင်းပမစယ်ိုယင်ွးသည။်ထဆွးထပမ့သည။်“ထအအ၀တက်ရ ောင်းမစန်ွလ့ုိဖူချးီလုိကနီ်ဗျာယ။်” ၂ လူအကိုင်အတယွအ်သုံး
များသည။် “လူတသိုံးဖန်များ လ့ုိ ဖူချးီလုိကနီ်ဗျာယ။်” (အရပ်)။ စဉ်

ခံတင်ွးထလဟန်ုပဖင့်(ဖူးကနဲ)တစ်အားလမင့်ထေတုသ်ည။်(ဖူးဟထူသာအသပံဖင့်) ခံတင်ွးမှထလဟန်ုပပင်းစွာထွေကထ်စသည်။    စဉ်

စဉ်

pay obeisance(at a 
shrine or to a monk) စဉ်

စဉ်

density(concerning 
marriage) စဉ်

meet someone whom one 
is destined to marry စဉ်

စဉ်

ဖူတန်ုးလံုး
တန်ုး စပါးပင်မှစပါးသးီနံှများစတင်ထွေကထ်ပါ်လာစအဆင့်အထပခ။    “ဖူတန်ုးလံုးတန်ုး၊ တန်ထဆာင်မုန်း”။ (ရုိးရာ)  စဉ်

စဉ်

ဖူးဖူး
ကကတက်ကတ် စဉ်

swell into little 
protuberances or a big 
lump စဉ်

(ဥပစာ)အထူေးချစခ်င်စုံမကက်ာအပမတတ်နုိးထေားသည။် အထူေးတန်ဖုိးထေားလုိလားသည။်ကကင်နာပမတနုိ်းမှုပဖင့် ညင်သာစာွ ပပုမူ
သည။် ယယုအထရးထပးသည။် စဉ်

စဉ်

အသားစိုင်းများမလုိလားဖွယရ်ာထဖါင်းကကသည။်   စတိပ်ဖင့်အာရံုပပုတမ်းတသည။်“ပမတစ်ာွ ထဂါတမ၊ သုံးလ့ူဘကို၊ မင်းလှစန္ဒာ၊ 
ဖူးထပမှာ်ချင်လှ၊ လွန်ရူတသည၊် နန်းဝထမျှာ်ကကည့်ရာှ သတညး်။” (မုနိတာ) စဉ်

စဉ်

 ထဖသာတစခ်တ်-နထဖးသာတစခ်တ ် ပုိက်ဆံ တစ်ပပား။(န-ပ္ီပသာရှု) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ပုိးချညမ်ျှင်များပဖင့် ရကလု်ပ်ထေားထသာထချာမွတထ်တာကပ်ထသာ အထေညတ်စမ်ျို း။ “ပုိး၊ ဖဲ၊ ကတ္ီတပါ၊ သိုးထမမးစသညတ်ိ့ုပဖင့် 
ရကလု်ပ်ထေားထသာအဖုိးတန်ပုိးထေညမ်ျားကို”။  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

 ထဖသာတစခ်တ်-နထဖးသာတစခ်တ ် ပုိက်ဆံ တစ်ပပား။(န-ပ္ီပသာရှု) စဉ်

 ထဖသာတစခ်တ်-နထဖးသာတစခ်တ ် ပုိက်ဆံ တစ်ပပား။(န-ပ္ီပသာရှု) စဉ်

ဖဲသားတစခ်တ ်
(မ) တစခ်တ်(န-ထဖသာတစခ်တရ်ှု)    စဉ်

(ထရတကွပ်ခင်းကိုမပပုပဲ)ပယထု်ေတသ်ည။်တစစ်ုံတစခု်ကိုတစထ်နရာသိ့ုထရာကထ်အာင် ထရမ့ထပပာင်းသည။်   စဉ်

စဉ်



.

ဖယထု်ေတ် ကကိ အပပင်တစဘ်ကသ်ို ့လွင့်ပါးထစသည။်   discard

ဖယထွ်ေက် ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာ ငငိတယွ၊်ရှုတခ်ျယ၊်ထနှာင့်ယကှပ်ခင်းနှင့် မထတွ ထိ့ေမိထအာင်လွတက်င်းထနရာ၌ထနသည။်    distance oneself from

ဖယလိ်ဖယလ်ာ နဝိ twist

နဝိ ရစလှ်ည့်ထခွပတထ်သာ။တန်ွလိ့မ်ထခွလညထ်သာ။ လိမ်ထကာကထ်သာ။ ထဘးသို ့ထစာင့် ရွဲ ထ့ခွလိမ်ထသာ။ twist

ထဖါ

ထဖါ ကကဝိိ သပ်ိသညး်ကျစလ်ျစပ်ခင်းမယှိပဲ။အစန်ွးအငမိတဖွ်ာဆန်ကကကဲျလျက။် break into splinters

ထဖါရထီဖါထရာ၁ ကကဝိိ အစအီစဉ်မကျပပန်က့ျ ဲလျက။် ဖရုိဖရ ဲပပန်က့ျလဲျက။်  disorder/disarray

ထဖါရထီဖါထရာ၂ ကကဝိိ disorder/disarray

ကကဝိိ ထရမျကနှ်ာပပင်ထေကတ်င်ွလံုးဝသိုမ့ဟတုအ်စတိ ်အပုိင်းအားပဖင့်ထပါ်လျက။် suspended

ထဖါ် ကကိ dig up 

 ထဖါ်စပ် ကကိ mix

ထဖာ်ညမန်း ကကိ စးူစမ်းဆင်ပခင်ထဝဖန်ရာှထဖွမှတသ်ားရာကကည့်ရှုဖွယက်ို တတသ်နိားလညထ်အာင်ထသချာစာွလကနှ်င့်ထထောက၍်ပပသည။်  indicate

ထဖါ်တာ၁ န စတိအ်နညး်ငယထ်ပါ့သပ်ွသ။ူ၂ အသပိညာ။အကျင့်သကိ္ခာစသညခ်ျို တ့ဲ့ ထသာသ။ူ stupid

ထဖါ်တာ၂ န စတိထ်ဖါကပ်ပန်သ။ူ စတိမ်နံှသ့။ူ mad

ထဖာ်ထုေတ် ကကိ ထိေမ်ဝှကပ်ခင်း မယှိပဲ၊ သသိာပမင်သာ ထေင်ရာှးထအာင်ပပုသည။်  reveal

ထဖါ်ပပ ကကိ ထေင်သာသသိာပမင်သာထအာင်ပပုသည။်   describe

ထဖါ်ရမီ၁ န ဝုိင်း၀န်းကညူထီစာင့်ထရာှကသ်ည့်မိဘထဆွမျို းအထပါင်းအသင်းစသည။်ပတဝ်န်းကျင်တင်ွပခံရလံျကရ်ှိသည့်အသိုင်းအဝုိင်း။ relative

ထဖါ်ရွီ၂ နဝိ တစဦ်းကတစဦ်းအထပါ်တင်ွေလာကတွပ်ျူငှာထသာ။နကနဲ်စာွလှုပ်ရာှးခင်မင်မှုကို ထဆာင်ထသာ။ warmly

ဖက်

ဖကရ်စံးူ န gimlet

ကကဝိိ everywhere

ကကိ အပျံအ့နံှ ့ထွေက၀်င်ရာှထဖွသည။် ထနရာများစာွအနံှအ့ပပားရာှထဖွသည။်ထမမထနှာကသ်ည။်   search

ဖကလုိ်က် ကကိ တစဘ်ကသ်ို ့အထလးထပးလုိက ်ပါသည။်  

ဖကလုိ်င်စိုင်း န herb

ဖကလိ်ပ်ပုိး န စပါးရကွက်ိုလိပ်ငပီးအမ်ိဖဲွက့ာစားထသာကဖ်ျကဆီ်းတတထ်သာ စပါးဖျကပုိ်းတစမ်ျို း။ 

ဖကဝ်န်း န ဖကဝ်န်း none

ဖကသ်န်းဗလိ န ထရငန်ပုိင်း၊ပင်လယစ်ပ်ထဒေသများတင်ွ ဒီေထရနှင့်ထမျာပါလာ၍ နှုန်းထပမ၌ တင်ကျန်ထနတတထ်သာကဏန်းအငယစ်ားတစမ်ျို း။    crab

န လိပ်ထကျာကအ်မျို း၀င်အငယစ်ားတစမ်ျို း။ turtle

 ဖကသ်ျှပ် န a kind of tree

ဖကသ်ျှပ်ရကွ် န ယင်းသစပ်င်၏အရကွ။် leave

စဉ်

စဉ်

မျကနှ်ာပပင်ပပန့်ပပူးပခင်းမယှိပဲ၊ထစါင်းထရမ့ထသာ။ ပကတအိတိုင်း မတညပဲ် ထခွလညထ်နထသာ။ မထပဖာင့်မတန်း ထခွလိမ်လမဲယမ်ိးထသာ။ 
 စဉ်

ဖယသ်ဖီယ်
သတ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အစန်ွးအငမိတရ်ညှသ်ယွပ်ဖာကျလျက။် အထူေးပပုပပင်ဖန်တးီရန်အားထုေတက်ကို းစားမှုမပပုပဲအထလျာကဘ်ာသာအားပဖင့်။ 
ထပါ့ထပါ့တန်တန်ကျပကက်ထချာ်။   စဉ်

ထဖါထလာထဖါ
ထလာ စဉ်

ထပါ်လွင်ထေင်ရာှးပမင်ထစသည။်ထရာစပ်စမံီသည။်ထရထဲေ၊ညမန်ထဲေတင်ွနစပ်မုပ်ထနရာမှ တးူယသူည။်(လက၀်တရ်တနာစသည်)ထပါင်နံှ
ထေားရာမှထငွထကကးထချး၍ယခ့ဲူသည။် စဉ်

အရာ၀တ္ု -၃ ၄စသညမ်ျားကိုထပါင်းထေည့်ထရာထနှာစပ်၍ပစည္း်သစတ်စမ်ျို းပပု လုပ်သည။်     စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ယင်းအပင်၏အဆူး“စးူခကရ်၊ံဖကရ်ထံတာမှာခဂန်းထုိေးလဲထရ”(ထတး)    ဖကရွ်ကတ်စခ်ျကလ်ကတ်စ်ချက် စဉ်

ဖကရ်ကွတ်စ်
ချကလ်ကတ်စ်
ချက် (ဥပစာ)ထနရာတကာ၊ အန့ံှအပပား။ စဉ်

ဖကရ်ကွတ်စ်
ချကလ်ကတ်စ်
ချက် စဉ်

favour someone or some 
people စဉ်

ထလာကထ်ကာင်များကိုထသထစနုိင်ထသာ(ရကွည်ာှနားတင်ွ အနညး်ငယထ်သး၍)ရက်ွဖျားခကျွေန်ထသာအရကွလိှ်သည့်ပင်ငယတ်စမ်ျို း။
ဖျားခကျွေန်ထသာအရကွယ်ှိသည့် ပင်ငယတ်စမ်ျို း။ စဉ်

caterpillar which makes 
tubular leaf-cases on 
rice plants စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဖကထ်သျှ(ငါး) စဉ်

(သစသ်ားပန်းနုပန်းတကမ်ျားကိုထချာထအာင်ထကာ်ပတတ်ိုကစ်ားသကဲ့သိ့ု) သစရ်ကွပ်ဖင့် တိုကစ်ားနုိင်ထသာ သစပ်င်တစမ်ျို း။    စဉ်

စဉ်
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ဖင်

ဖင် န ကျင်ကကးီစန်ွရ့ာစအို။ anus

ကကဝိိ အထနအထုိေင်ပိပပားထသဝပ်မှုမယှိပဲ။  

ဖင်ကကားတင်း ကကဝိိ အမှန်တကယဂု်ဏရ်ညအ်ရညအ်ချင်းမယှိပဲပလမားဝင့်ဝါလျက။်   boastfully

ဖင်ကကားကကား ကကိ ဝင့်ဝါးပလမါးသည။်မိမိကိုယက်ိုဂုဏတ်င်လုိထသာစတိပ်ဖင့်ထပပာဆုိ ပပုမူသည။်  vaunt

ဖင်ခုထုိေင် ကကိ ရံုးကနားနှင့်သကဆုိ်င်ရာထလျှာကလ်မာစသညမ်ျားကို သကဆုိ်င်ရာဌာနသိုမ့ထပးပုိပဲ့ ကကာပမင့်စာွဖံုးဖိထေားသည။်     hush sth up

ဖင်ထခါင်းကျယ် ကကိ ပဖစနုိ်င်သညထ်ေကပုိ်၍ထပပာသည။် ကကားဝါထပပာဆုိသည။်   vaunt

ဖင်ချတိ် န ကကို းကင်ွးမှာလညက်ိုစပ်ွ၍သကထ်သာထသဒေဏ။်   capital punishment

ဖင်ချတိတ်ိုက် ကကိ ကကို းဒေဏပ်ဖင့်စရီင်သည။်  capital punishment

 ဖင်ချတိမိ်န် ့ န လညပ်င်းက ုကကို းစပ်ွ၍သတထ်စဟထူသာစရီင်ချက။် capital punishment

ဖင်ခခတင်း ကကိ ဝါကကားထပပာဆုိသည။်ဝင့်ဝါဂုဏထု်ေတသ်ည။်   arrogant

ဖင်ဆာငရုပ်သးီ န အထတာင့်ထသး၍အစပ်လွန်ကထဲသာငရုပ်သးီတစမ်ျို း။    chilli

ဖင်ဆီ န ထဆးထပါ့လိပ်၊စးီကရကစ်သညတ်ိုထ့သာကလ်ျှင်ထဆးလိပ်အခုိးအထငွအ့သကမှ်ပဖစ ်ထသာအထစး။    Filter-tip

ဖင်ဆီခံ န စးီကရကထ်သာကလ်ျှင်အထငွ မှ့ပဖစလ်ာထသာအထစးကိုခံတင်ွးသို ့မ၀င်ထရာကရ်ထအာင်ဆီးဆုိးထေားထသာအရာ။    Filter-tip

ဖင်ဆီယို၁ ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာထသာထရာဂါထကကာင့်စအိုမှစိုစတွယ်ိုကျသည။်     none

ဖင်ဆီယို၂ န ယင်းသို ့ထရာဂါထကကာင့် ယိုစးီထသာအနာ။    wound

ဖင်ဆုိ ့ န ထဆးထပါလိပ်၌ပါးစပ်ခဲရာဘကတ်င်ွဖကတ်ိုဖကစ်၊ထပပာင်းဖူးခံွ၊ ထကာကရုိ်းစသညတ်ိုပ့ဖင့် လိပ်ထခွ၍သင်ွးထေားထသာအရာ။   Filter-tip

ဖင်ဆုိက့ကျွေတ် ကကိ ၁ တားဆီးမရနုိင်ထလာကထ်အာင်ဓါတဒ်ေလထဟာသာွးသည။် ၂ မကကာခဏ ဓါတသ်ာွးသည။် dysentary

ဖင်ထုိေးမီးတိုက် ကကဝိိ urgently

ဖင်နီထသျှ န name of bird

ဖင်နှစခွ် ကကိ ထရးှစကားနှင့်ထနကစ်ကားမညပီဖစသ်ည။် spoonerism

 ဖင်ထပါက် ကကိ

ဖင်ပိတက်ျတိ် ကကိ

ဖင်ပိန်၁ န thin

ဖင်ပိန်၂ န thin

ဖင်ပွ နဝိ

ဖင်မငမဲ၁ ကကိ not permanent

ဖင်မငမဲ၂ ကကိ မကကာခဏဝမ်းသကသ်ည။် diarrhoea

ဖင်မလံု ကကိ မိမိကိုယက်ိုမိမိစတိခ်ျယုံကကညပ်ခင်းမယှိပဖစသ်ည။်  diffidence

ကကိ မိမိကိုယက်ိုမိမိစတိခ်ျယုံကကညပ်ခင်းမယှိပဲ သသံယပဖစလ်ာသည။်   diffidence

စဉ်

ဖင်ကားရား
တင်ကားရား

in a slipshod or lovely 
manner စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ)အထလာတကကးီပူဆာထဆာ်ကသလျက။်အပူတပပင်းအားပဖင့်။   စဉ်

အက္ခရာစဉ်

 ဦးထခါင်းတင်ွ အထမာကသ်ဖွယ ်အထမွးများပါရှိငပီး ဖင်တစဝုိ်ကတ်င်ွလညး် နီရထဲသာအထမွးများပါရှိကာ အသသံာယာစာွ ပမည်
တတသ်ည့်ငှကင်ယတ်စမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ)ပစည္း်ဥစါ္ကန်ုခန်းဆငး်ရမဲွဲထတပခင်းသိ့ုထရာကသ်ည။်   

become 
impoverished/become a 
pauper စဉ်

ခါး၀တပု်ဆုိး၏အစကိုထပါင်ကကားမှထနာကသ်ိ့ုလျှို သင်ွးယ၍ူ ငမဲပမံစာွညပ်ှထေားသည။်“ခါးထတာင်းကျတိ။် ထအာကထ်ပါ်ကျတိ။် ထလာ
ကျတိ ်စသည”်။

gird oneself for 
something စဉ်

တင်းပါးပိန်ကပ်ထနသ။ူ“ဟယက်ာရနိ္န၊တင်လိမ်လိမ်နှင့်၊ဖင်ပိန်မထလ”(ထောနု)       စဉ်

(တင်ပါးပိန်ကပ်ထနသကူို)ယင်းသိ့ုထခါ်ထသာစကားလံုး။    စဉ်

(ဥပစာ)ထပါ့ထပါ့လျင်လျင်လုပ်ကိုင်ထဆာင်ရကွတ်တထ်သာ။ အထေအထုိေင် သကွလ်ကဖ်ျတ ်လတထ်သာ။     
be quick and alert/move 
smartly စဉ်

(ဥပစာ)တစထ်နရာရာတင်ွအထပခတကျစွဲစိုကရ်ပ်တညပ်ခင်းမယှိပဖစသ်ည။်  လုပ်ငန်းတစခု်ခုတင်ွ အတညအ်ငမဲ မယှိပဖစသ်ည။်  စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဖကမ်လံုထဂါင်း
မလံု စဉ်
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ကကိ ထပပာဆုိချကသ်ညထိ်ေခုိကန်စန်ာထစမှုမကင်း ပဖစသ်ည။်အထနှာင့်အသာွးမလွတပ်ဖစသ်ည။်နှစဘ်ကစ်လံုးမလွတပ်ဖစသ်ည။်     provoke

ဖင်ထပမာင်ကျတိ် ကကိ

ကကိ

ဖင်ယကခံ် ကကိ parasite

ဖင်လီး နဝိ

ဖင်လီဆဲွ ကကိ ကစိတ္စစ်ုံတစရ်ာကိုထနှာင့်ထနှးကကန်က့ကာထအာင်လုပ်သည။်  delay

ဖင်လံု နဝိ မိမိကိုယက်ိုမိမိစတိသ်န်စ့င်မှုအတကွ ်စတိလံု်ထသာ။   confidence

ဖင်လှန်ကျို က် ကကိ ပုဆုိးကိုတင်ပါးနှစဘ်ကထ်ပါ်ထအာင်လံုးကျစ၍် ယင်းနှစဘ်ကက်ကားတင်ွ ချပ်ထပမှာင်၍ ခါးထတာင်းကျို ကထ်ေားသည။် 

ဖင်လှုပ်စာွလှုပ် ကကိ ကကည့်ရှု၍နှစလုိ်ပခင်းမယှိပဖစသ်ည။်အပမင်ရရွံရာှစကဆု်ပ်သည။် detestable

 ဖင်လှုပ်မ   န အငမီးရညှအ်ထေကထ်အာကအ်ငမဲလှုပ်ရာှးထနတတ၍်၊ ထရစပ်ပမကထ်တာတင်ွကျကစ်ားထလ့ယှိထသာပုိးမမားစာငှကတ်စမ်ျို း။   name of bird

ဖင်းသား န တင်ဆံု၏ထဘးဘကရ်ှိအသားစိုင်။    hips

ဖင်သီ ကကိ ခါးမှထအာကပုိ်င်းထပခဖျားထိေမလှုပ်မရာှနုိင်ပဖစသ်ည။်    paraplegia

ဖင်အုံဆဲွ န တင်ပါးနှစဘ်ကထ်အာကပုိ်င်း အသားစိုင်။ hips

ဖင်းဖင်း န တစစ်ုံတစရ်ာကို ရုိကခ်တ၍်ပမညသ်။ံ  noise

ဖင်းဖင်းခတ် ကကိ noise

ဖစ်

ဖစဖ်စရူ်း နဝိ ပကတစိတိယ်င်ွးပျကထ်ဖါကပ်ပန်ထသာ။     lose sense

ဖစဖ်စသ်ိ ကကိ tired

ဖုိင်

ဖုိင် ကကိ over magnitude

ဖုိင်ဖုိင် ကကဝိိ apply

ဖုိင့် နဝိ full

 ဖုိင့်ဖုိင့် နဝိ ဆူငဖိုးစင့်ွကားထသာကိုယခ်န္ဓာယှိထသာ။ fat

ထဖါက်

ထဖါက် ကကိ lose sense

ထဖါကက်နဲ နဝိ ကျို းဆတလွ်ယထ်သာ။    breakable

ကကိ interject

 ထဖါကက်ျ ီချ ကကိ gossip/tattle/backbite

ထဖါကက်ျီ န religious leaders

ဖင်မလွတထ်ဂါ
င်းမလွတ် စဉ်

ခါး၀တပု်ဆုိး၏အစကိုထပါင်ကကားမှထနာကသ်ိ့ုလျှို သင်ွးယ၍ူ ငမဲပမံစာွညပ်ှထေားသည။်“ခါးထတာင်းကျတိ။် ထအာကထ်ပါ်ကျတိ။် ထလာ
ကျတိ ်စသည”်။

gird oneself for 
something စဉ်

ဖင်ထပမာင်
တညး်

ခါး၀တပု်ဆုိး၏အစကိုထပါင်ကကားမှထနာကသ်ိ့ုလျှို သင်ွးယ၍ူ ငမဲပမံစာွညပ်ှထေားသည။်“ခါးထတာင်းကျတိ။် ထအာကထ်ပါ်ကျတိ။် ထလာ
ကျတိ ်စသည”်။

gird oneself for 
something စဉ်

အခွင့်အထရးကိုထမျှာ်ကိုးလျက ်တစစ်ုံတစဦ်း၏ လုိလားနှစသ်ကမ်ှုကို ပဖည့်စမ်ွးသည။်သတူစပ်ါးထံေတင်ွထပမှာင်၍ခုိမီှထနထုိေင်သည။်   
  စဉ်

(ဥပစာ)ဖျတလ်တသ်ကွလ်ကပ်ခင်းမယှိထသာ။ထလးဖင့်ထနှးထကးွထသာ။ 

be slow to act or move/
be stodgy/be tardy/be 
sluggish စဉ်

စဉ်

စဉ်

gird oneself for 
something စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစရ်ာထသာအရာကို(ဖင်းဖင်းပမညထ်အာင်)ရိုက်ခတသ်ည။် စဉ်

စဉ်

ခရးီသာွးလာရဖန်များ၍)ထပခနှင့်လကတ်ိ့ုတင်ွခွန်အား ယတုထ်လျာ့ကန်ုခန်းသည။် အလွနထမာပန်း နွမ်းနယသ်ည။် ထပခလကတ်ိ့ုကို 
မသယခ်ျင် မ မချင်ပဖစသ်ည။် “ထအနိ တစရ်ကလံု်းလားရစာွ ငခီဆစလ်ကဆ်စတ် ိဖစဖ်စသ်ထီရ”။ (အရပ်) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ပမာဏကလွဲန်သည။်“အနာကျတိမှ်ာဆီးကို ဖုိင်ကျထယာင်ပွတ”်(အရပ်)    စဉ်

(ထဆး)ခပ်ထူေထူေ(လိမ်းထပးပါ)။ “တစက်ိုယလံု်း ဆီးဖုိင်ဖုိင်ပွတလိ်မ်းပါ”(အရပ်) စဉ်

ကိုယထ်ေညမ်ာတင်းပပည့်ငဖိုးထသာ။“ငထယာင်းကျန်သန်ခန္ဓာကိုယလ်ကဘ်ထလာက ်လှထရတမျို း တညး်ဖုိင့်နီထရထထော၊ ကကည့်စမ်း”။ 
(အရပ်)  စဉ်

စဉ်

စကားထပပာဆဲတင်ွ ကကားပဖတထ်ပပာသည။် ထွေင်းသည။် အထပါကပ်ဖစထ်စသည။် ယကက်န်းစင်တင်ွ အလျားလုိက ်တန်းထေားထသာ 
ချညက်ိုဖီလာပဖတ၍် လျှို ၀င်ငုပ်ထကျာ်ကာ ရကလု်ပ် သည။်  ထုေတခ်ျင်းခတထွ်ေကသ်ည။် ၅ ပကတစိတိသ်ထဘာအထနမှ တစမ်ျို းတ
မည ်ထပပာင်းလဲပျကယ်င်း သည။် စဉ်

စဉ်

ထဖါကက်ျားထုိေး အကကားမှ ၀င်ထဖါကသ်ည။်  ကကားပဖတသ်ည။် “ထမာင်သာပဖူကလညး် လူထပပာရာမှကကားက ထဖါကက်ျားထုိေး ထရ”(အရပ်)    စဉ်

တစစ်ုံတစဦ်း၏ အထကကာင်းအရာကို အတင်ွးသသိတူစဦ်းက အပခားသတူစဦ်း အားအသထိပးသည။် အတင်ွးသတင်း ထပးသည။် 
ရာဇဝတအ်မှုအခင်းတင်ွ ကျူးလွန်နုိင်ထအာင် နညး်လမ်း ညမန်ပပကညူသီည။်   စဉ်

၁ အစလ္ာမ် ဘာသာထရး၌ထရှ့ထဆာင်ထရှ့ရကွပ်ဖစထ်သာ ပုဂ္ိုဂ လ်။ ၂ ဘာသာထရးထခါင်းထဆာင်။ “လူမုိကထ်ဖါကက်ျ၊ီ ဘဂမင်္ဂလီတိ့ု၊ အညီ
ဆံုးစ၊ီ ပပစပ်ပစသ်၏ီ”။ (ရခုိင်ကာ)။ “ဓါးပပန်စလီညး်၊ ထဖါကက်ျကီလုား၊ ဘဂမင်္ဂါများကို၊ သမ်ိးပငားထပါင်းရံုး၊ လကန်ကက်ျုးံမှ”။ 
(၎င်း)။ “မသတိပု်လီ၊ ပပည့်လျကနီ်သည။် ထဖါကက်ျထီခါင်း တကာတိ့ု၊ ထနာ်မာသာဖကတ်ုံးပငား”။ (ဗမာချီ) စဉ်



.

ထဖါကက်ျထုိီေး ကကိ စကွဖ်ကသ်ည။် ၀င်ရှုပ်သည။်    obtrude

န လူမှုထရးအားပဖင့် သင့်တင့်ထလျာ်ကန်မှုမယှိထသာအပပုအမူ။ အထပပာအဆုိ။ unsuitable manner

ထဖါကပ်ခည် န weft

ထဖါကဆီ်း န ဆီးဝါးအပဖစအ်ကျို းယှိထအာင်တထဆးနှင့်ထရာစပ်၍ထဖါကထ်ေားသည့်အရညှ။်    none

ကကိ နားထထောင်ရန် သင့်ထလျာ်ထသာ်လညး်၀မ်းထဲေတင်ွ ကျတိ၍်မခံချမိခံသာပဖစသ်ည။်    disconsolately

န unsuitable manner

ထဖါကဆ်တ် ကကဝိိ underdone

ထဖါကဆ်ပ် နဝိ ကျို းဆတလွ်ယထ်သာ။မာဆတထ်သာ။   breakable

ထဖါကဆ်တ် န neophyte

ထဖါကထွ်ေင်း ကကိ ၁ အထပါကအ်ထခါင်းပဖစထ်အာင်ပပုလုပ်သည။် ၂ ထုိေးထပါကပ်ဖတသ်န်းဝင်ထရာကသ်ည။်   pierce

ထဖါကနှ်စ် န heartwood

 ထဖါကနှ်စ် န essence

ထဖါကပ်ပား ကကိ ထလာ်လညထ်သာအကျင့်ယှိသည။် တားပမစခ်ျကလူ်မှုထရးစညး်ကမ်းတိုက့ိုလွန်ကျူးသည။်   violate

ထဖါကပ်ပန် ကကိ ပကတယိှိရင်စွဲအထပခအထန၌မတညတ်ံ့ပဲထရွ ရ့ာှးထပပာင်းလဲသည။်   change for the worse

ထဖါကထ်ဖါက် ကကဝိိ completely

ထဖါကမ်ထပပ ကကိ စကားကိုအမျို းမျို းအအဖံုဖံုထပပာနုိင်စမ်ွးယှိသည။် စကားထပပာဆုိမှုတင်ွ ကကျွေမ်းကျင်လိမ္မာသည။်     

ထဖါကမ်ထပပ န

ကကဝိိ မတညမ်တံ့ထပပာင်းလဲထဖါကပ်ပန်သည။်   change for the worse

ထဖါကသ်ည် န အငမဲတမ်းဆကစ်ပ်ဝယယ်ထူနကျပဖစသ်။ူ  regular customer

ထဖါကသ်ညခ်ျ ကကိ မူလထရာင်းထစျးအတိုင်းပခုံ၍ထရာင်းချသည။်၂ တစဆ်င့်စကား ထပပာကကားသည။်    

ကကိ တစဆ်င့်ပဖန်ပ့ဖူးထရာင်းချရန်၊ပင်ရင်းထစျးပဖင့်ပခုံ၍၊ဝယယ်သူည။်   wholesale price

ထဖါကသ်ညစ်ျးီ ကကိ စျးီ ပင်ရင်းမှအစလုိုကအ်ပပုံလုိကအ်များအပပားဝယယ်သူအူား ထရာင်းချထသာထစျးနှုန်းအတိုင်း။   wholesale price

ထဖါကအ်တိ် န pocket

ထဖါင်

ထဖါင် န raft

 ထဖါင်ခတ် ကကိ raft/plenty

ထဖါင်ထတာ် န wharf

ထဖါင်ပါး ကကိ scattering

ထဖါင်ထဖါင် ကကဝိိ harshly

ထဖါင်ထဖါင် နဝိ very loud

စဉ်

ထဖါကက်ျထီဖါ
ကက်ျား စဉ်

ယကက်န်းစင်တင်ွတိုင်ထေားထသာအလျားချညမ်ျှင်တန်းတင်ွ ၀င်၍လုိရာအကကွအ်ဆင်အလုိကထ်ကျာ်နင်းရကသ်င်ွးရထသာချည။်   စဉ်

စဉ်

ထဖါကစ်ထီဖါက်
စပ် စဉ်

ထဖါကဆီ်ထဖါက်
ဆပ်

ထလျာ်ကန်သင့်တင့်မှုမယှိထသာအပပုအမူ။အထပပာအဆုိ။“ထမာင်သာပဖူစကားထပပာထရထဖါကဆီ်ထဖါကဆ်ပ်ကာ၊ မင်းစကားလူနားမှာ
က မဆီမထလျာ်”။ (အရပ်)   စဉ်

မနူးမနပ်ပဖစလ်ျက။် နူးမည့်ထယာင်နှင့် မနူးနပ်ပဲ။ ထဖါကဆ်တထ်ေမင်း၊ ငပိန်းစယွဟ်င်းနှင့်၊ ဝမ်းပန်းခဲထမ၊ မစားလီထက”့။(ထတး)   စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ)အသ ိအလိမ္မာနညး်ပါးသ။ူ ကကျွေမ်းကျင်လညပ်တပ်ခင်း မယှိသ။ူ ရူးထကကာင် ထကကာင်၊ ရူးထပါထပါယှိထသာ သကူို တင်စား၍ 
ထခါ်ထဝါ်သုံးနှုန်းထသာစကားလံုး။   စဉ်

စဉ်

၁ ကကကဥ်၊ဘဥဲစထသာဥတိ့ု၏အကာအတင်ွး၌တညယ်ှိထသာအရာ။၂ ကကျွေန်း ငပိုင်း၊ရာှး၊ကကု္ိုက စထသာသစပ်င်တိ့ု၏ အတင်ွ၌တည်
ယှိထသာ မာထကျာသည့်အသာ။၃ အထစစ့သညတ်ိ့ု၏ အတင်ွး၌ယှိထသာ မျို းထလာင်း။ (အဆန်)   စဉ်

(ဥပမာ)မွန်ပမတထ်သာ၊အဖုိးထုိေကထ်သာ နှစသ်ကပ်မတနုိ်းဖွယထ်သာအရာ။ ထလးစားဖွယပ်ဖစထ်သာ ဂုဏ၊် အရညအ်ချင်း။    စဉ်

စဉ်

စဉ်

လံုးလံုး။လံုးဝ(ကျို းပပတသ်ာွးသည်)၂။ဆကက်နဲ(ကျို းသာွးသည်) “ထချာ်လဲလားခလ့ုိငခီထဖါကထ်ဖါကက်ျိုးလားခထရထထော”။
(အရပ်)    စဉ်

skillful in 
conversation စဉ်

၁ ယင်းသိ့ုထပပာနုိင်စမ်ွးယှိသ။ူ၂ ယင်းသိ့ုထပပာဆုိမှုတင်ွကကျွေမ်းကျင် လိမ္မာသ။ူ“စကားလညး်ကကယ၊်ထဖါကမ်ထပပ”။(ထတး) 
skillful in 
conversation စဉ်

ထဖါကလဲှ်ထဖါက်
ပပန် စဉ်

စဉ်

sell at whole sale 
price/spread news 
exactly စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထဖါကသ်ည်
ခကျွေတ် စဉ်

စဉ်

ထယာကျ်ားဝတအ်ထပါ်ဖံုးအကအင်္ကျစသညတ်င်ွအသားကိုအနညး်ငယလီှ်းပဖတ၍်၊ အတင်ွးဘကမှ် အသားစအပုိကပ်ကာ အတိပ်ဖစ်
ထအာင် ချုပ်တပ်ထလ့ယှိထသာ အကအင်္ကျအတိ။် စဉ်

ထရ၌အစန်ုထမျာရန်တစခု်နှင့်တစခု်တွဲထနှာင်ဖ့ဲွစညး်ထေားထသာသစလံု်း၊ဝါးလံုးစသည ်အစ။ု“ပမစလ်ယထ်ကာင်မှာ-ထဖါင်ထဖါင်၊ကန်ု
သညသ်ျှင်မ၊ ထမာင်ထမာင်” (ပန်းဝှက်)  စဉ်

သစလံု်းဝါးလံုးစသညတ်ိ့ုကိုဖ့ဲွသည။်(ဥပမာ)ထပါများသည။် များပပားသည။် “သရကပ်င်ထအာကက် သရကသ်းီတ ိထဖါင်ခတနီ်ယ
င့်၊ စားဖ့ုိလူထတာင်မဟ။ိ (အရပ်)  စဉ်

ထလှသထဘမင်္ဂာဆုိကက်ပ်သည့်ထရထပါ်တတံား။ထဘာတတံား။(လိပ်)။  “ငမိုလံု့းပပင်ထက၊ပမစခွ်င်ဆိပ်ကမ်း၊အထကာကရံု်းတိ့ု၊အစုံမမန်း
လ့ုိ၊တတံားထဖါင်ထတာ်၊ရှုတိုင်းထပျာ်ထအာင်၊ ထကာင်းစာွထဆာကလု်ပ်။ (ပဒေ)” ထဖါင်ထတာ်မှန်းထက၊ သတံန်းတားက၊ ဟပ်ပငား တုံ
ငမို။့” (ရလီား)။    စဉ်

သစထ်ဖါင်၊ဝါးထဖါင်စသညက်မ်းသိ့ုဆုိကသ်ည။်(ဥပစာ) အမှိုကသ်ရုိကစ်သညထ်နရာတကာအများအပပားစပံုုပပန့်ကျဲ
ထနသည။်“သစရ်ကွဝ်ါးရကွအ်မ်ိထနာက၊် အမ်ိရှိထဖါင်ပါးနီထရ၊တစထ်ယာကလ်ညး်လှညး်ဖ့ုိလူမဟကိတ”်။(အရပ်)    စဉ်

ကျယထ်လာင်စာွ။ကကမ်းတမ်းစာွ။“ကကမ်းကိုထဖါင်ထဖါင်နင်းလ့ုိ မလာထက၊့ ဆရာထတာ် အပ်ိနီးထရထထော”။ (အရပ်) စဉ်

(အသံ)အလွန်အမင်ကျယထ်သာ။   စဉ်



.

ထဖါင်သာ န toilet/latrine

ထဖါင်း န bar

ထဖါင်းကား၁ န none

ထဖါင်းကား၂ ကကဝိိ အလွန်အ့လွန်ပပည့်တင်းစကူားလျက။်   fat

နဝိ naivety

ထဖါင်းကက ကကိ စန်ုပွ့ဖူးမုိထ့ရာင်တတသ်ည။် ခံုးထမာကထ်အာင် ထရာင်ထေသည။်   swell

ထဖါင်းပွ ကကိ ပုိမုိကကရ ွကကးီထွေားလာသည။် တန်ွးကန်ပပည့်ဝကကရသွည။်    grow

ထဖါင်းထဖါင်း ကကိ break

န none

ထဖါင်းရစ် န ထစတထီတာ်သပိတထ်မှာကအ်ထေကတ်င်ွအဆင့်ဆင့်ယှိထသာပတလ်ည ်မုိထ့မာကခံု်းကကထအာင်ပပုလုပ်ထေားထသာအထခွ။    none

ဖတ်

ဖတ၁် ကကိ read

ဖတ၂် ကကိ ဝါစသညတ်ိုက့ိုထလးကကို းပဖင့်ပွမွလာထအာင်ဖွသည။်  ruffle

ဖတက်ကား ကကိ သတူစပ်ါးကကားသထိစရန် စာကိုကကည့်၍ ရတွဆုိ်ပပသည။်   read

ဖတစ်ာ န စာသင်ထကျာင်းများတင်ွဖတရ်န်ပပဌာန်းထေားသည့်ဘာသာစကား အထပခခံသင်ရုိးစာအပ်ု။   reader

ဖတဖ်တ၁် ကကဝိိ အကကမ်ိကကမ်ိ၊ အလီလီ၊ အကကမ်ိများစာွ။   again and again

ဖတဖ်တ၂် ကကဝိိ ပင်ပန်းညှို းငယစ်ာွ။နွမ်းရစိာွ။ကိုယစ်တိပ်င်ပန်းကကးီစာွ။  tired

ဖတဖ်တထ်မာ၁ ကကဝိိ အံ့ကသဖွယထ်ကာင်းထလာကထ်အာင်။  amazing

ဖတဖ်တထ်မာ၂ ကကဝိိ amazing

ဖတဖ်တရူ်း နဝိ ပကတစိတိယ်င်ွးပျကထ်ဖါကပ်ပန်ထသာ။     lose sense

ဖတရ်ဖီတထ်ရာ ကကဝိိ အစန်ွးအငမိတရ်ညှသ်ယွပ်ဖာကျလျက။်ကစဉ့်ကလျား။  disorder/disarray

ကကဝိိ တစဘ်ကက်တယွက်ပ်လျကက်ျန်တစဘ်ကက်တွဲလျားကျလျက။် none

ကကဝိိ ပင်ပန်းရရိာှးစာွ။ ပင်ပန်းတကကးီအားထုေတက်ကို းစားလျက။် tiredly

ဖန်

ဖန်၁ ကကိ be tired-eyed

ဖန်၂ ကကိ gin cotton

ဖန်၃ န number of times

ဖန်ခါး န အရာဖန်ထသာအသးီလံုးများသးီသည့်ပင်ထစာကတ်စမ်ျို း။   myrobalan tree

ဖန်ချးီလုိက် ကကိ met for many time

ဖန်ဆင်း ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာပဖစထ်ပါ်လာထအာင်တန်ခုိးက္က ုပါဒ်ေပဖင့်ပပုလုပ်သည။်   

လူတိ့ုကျင်ကကးီကျင်ငယစ်န့်ွရာှအထဆာကအ်အုံငယ။်“ချးီပုိနီရာ၊ ချးီထဖါင်သာ”။(ပံု) စဉ်

ထလှတင်ွဝန်အထလးချန်ိခန့်မှန်းတင်နုိင်ရန်ထလှနံထဘးနှုတခ်မ်းထအာကတ်င်ွ တစဘ်ကတ်စခု်စရုိီကထ်ေားသည့်ခံုကကထသာတန်း။အမ်ိ
နံရ၌ံလှပထစရန်အလုိငှာခံုကကကကပပု၍ကပ်ရုိကထ်ေားထသာသစသ်ားတန်း။   စဉ်

ထကျး၊အမျို းအစားတင်ွပါဝင်ထသာ(ထကျး)အမညတ်စခု်။” ကမာထဖါင်းကား၊အလမိ္မာနညး်ပါးသူ။လူနံု၊လူအ။  စဉ်

စဉ်

ထဖါင်းကးီထဖါ
င်းကား

လိမ္မာပါးနပ်ပခင်း၊မယှိထသာ။နံုချာထသာ။ညံ့ဖျင်းထသာသမ်ိငယထ်သာ။ထသးနုပ်ထသာ။“လူကထဖါင်းကထိဖါင်းကားရာ၊ တစခု်ပင်ကမ
သတိတ။်”(အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

လံုးလံုးကျို းပပတသ်ာွးသည။်”လီထေလ့ုိထညာင်ခတတ်စခ်တသ်န်ထရနန့် ထဖါင်းထဖါင်းကျို းလာခထရ”။(အရပ်)    စဉ်

ထဖါင်းထဖါင်း
ဆာ (သစပ်င်သစခ်ကတ်စစ်ုံတစခု်)ကျို းပပတထ်သာအသ။ံ “လီထေလ့ုိကန်းကျင်ပင်ထဖါင်းထဖါင်းဆာထယာင်ပမညလ့ုိ်ကျို းထရ”။(အရပ်)  စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစာလံုးများကိုနှုတပ်ဖင့်တတတွတ်တွဆုိ်သည။်“ကျမ်းဂန်စာထပများကိုရတွဖ်တသ်ရဇ္ျာယက်ကကန်ု၏”နှုန်းပဖင့်အကကမ်ိကကမ်ိ
အလီလီသန်ွသင်ဆံုးမသည။်“မိဖနှစပ်ါးသားသမီးများကိုကမ်ွးဖတမွ်ားထယာင် ဆုိဆံုးမကကကန်ု၏”   စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မထမျှာ်လင့်ထသာအပဖစက်ိုရုတတ်ရကထ်တွ့ရပမင်ရကကားရထသာအခါ မညသ်ိ့ုပပုလုပ်ရမညမ်သပိဖစသ်ည။်“ငါ့ရုပ်သင်ွကို၊ပမင်ပပန်လတ်
က၊ဖတဖ်တထ်မာထထွေ၊အလုိလုိထလ၊ထခကျွေးယိုကျထက၊ငုိရမညထ်လ” (ဥဒိေန်)။“အထလာင်းထကျာထ်ေင်၊စမ်ွးဂုဏ်အင်ထကကာင့်၊ရင်
လကခ်တလ့ုိ်၊ဖတဖ်တလ်ညး်ထမာ၊ ခတ္ိတယထလ၊ရာသနင်းထက။မင်းမင်းများတိ့ု၊အံ့ကသသဖွယ၊်ပဖစထ်တာ့သညထ်လ”။(ရာမ)   စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

  ဖတလီ်
ဖတလ်တ် စဉ်

ဖတသ်ဖီတရ်ာွး စဉ်

အပ်ိထရးပျကထ်သာအခါမျကစ်ထဲိေမီးခုိးဝင်သကဲ့သိ့ုမျကစ်စိပ်သည။် (မျကစ်ဖိန်)။ စဉ်

လဲ၊ဝါစသညတ်ိ့ုကိုပွမွလာထအာင်ဖွသည။်(ဝါဖန်)   စဉ်

အကကမ်ိအခါ။(လားဖန်၊။လာဖန်၊စါးဖန်၊ထသာကဖ်န်စသညပ်ဖင့်သုံးသည။်)   စဉ်

စဉ်

အကကမ်ိထပါင်းများစာွထေပ်ခါတလဲလဲကကုထံတွ့ခ့ဲရငပီးပဖစသ်ည။် “ထမာင်လှနန့်တွံဖန်များလ့ုိဖန်ချးီလုိကနီ်ဗျာယ”်။(အရပ်)     စဉ်

create with 
supernatural power စဉ်



.

ဖန်တာကျိ ကကိ flippantly

ဖန်တဖိန်တာ နဝိ ဖန်ခါးသးီ၊ဆီးပဖူသးီစသညတ်ို၏့အရသာကဲ့သိုယ့ှိထသာ။ ဖန်ထသာအရသာကဲ့သိုယ့ှိထသာ။ tinged

ဖန်တးီ ကကိ မယှိမပဖစထ်သးသည့်အရာကိုယှိထအာင်ပဖစထ်အာင်ကကို းစားအားထုေတသ်ည။်   create

ဖန်တဖိန်တန် နဝိ ဖန်ခါးသးီ၊ဆီးပဖူသးီစသညတ်ို၏့အရသာကဲ့သိုယ့ှိထသာ။ tinged

နဝိ ငှကထ်ပျာသးီအစမ်ိးကိုစားသည့်အရသာမျို းကဲ့သိုအ့ရသာယှိထသာ။  pale green

 ဖန်ရည် န

ဖန်ရညစ်န်ွး ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာသစထ်ခါကပ်ပုတရ်ညစ်ွဲထေင်းသည။်  

ဖန်ရညဆုိ်း ကကိ

နဝိ insipid

နဝိ insipid

ဖန်တ့ဖိန်တ့ာ နဝိ pale green

ဖိန် ့

ဖိန် ့ နဝိ strong

ဖိန်း ကကိ fat

ဖိမ့် နဝိ fat

 ဖိမ့်ဖိမ့်တန်ု၁ ကကဝိိ strong

ဖိမ့်ဖိမ့်တန်ု၂ ကကဝိိ ကိုယခ်န္ဓာတစခု်လံုးထချာကခ်ျားလျက။် ခန္ဓာကိုယလံု်းဆတဆ်တတ်န်ုလျက။်   tremblingly

ဖံု

ဖံု နဝိ အရသာထလျာ့နညး်ထသာ။ထပါ့ထသာအရသာယှိထသာ။    insipid

ဖံုချးီထေ ကကိ old

ဖံုပပာပပာ၁ န scowl

ဖံုပပာပပာ၂ နဝိ frown

ဖံုပပာပပာ၃ ကကိ မျကနှ်ာမထကာင်း။ဆကဆံ်မှုအဆင်မထပပပဖစသ်ည။်    frown

ဖံုပပာမ နဝိ poor

ဖံုပပာမ ကကိ ပစည္း်ဥစါ္ကန်ုခန်းဆင်းရပဲခင်းသိုထ့ရာကသ်ည။်     poor

ဖံုဖံု နဝိ tasteless

ဖံုဖံုရံုရု ့ ကကဝိိ insipid

ဖံုး ကကိ တစစ်ုံတစခု်အထပါ်မှ အပ်ုကာပိတထ်ေားသည။် ကယွဝှ်ကထ်ေားသည။်  cover

တစစ်ုံတစရ်ာပဖစထ်ပါ်လာထအာင်ကကို းစားမှုမပပုပဲအထလျာကဘ်ာသာ ပဖစလ်ာသည့်အတိုင်း။ပဖစက်ာမျှ။ထပါ့ထပါ့တန်တန်။မထကာင်း
မမွန်။ကပျကက်ထချာ်။“အလုပ်လုပ်ထက၊ ထသထသသပ်သပ်မလုပ်ပဲဖန်တာကျလုီပ်ရာလုပ်ကတထ်တကား”(အရပ်)   စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

 ဖန်တန်လန်
တန် စဉ်

သကမင်္ဂန်း၊သကမင်္ဂန်းလျာစသည့်ဆုိးရန်အတကွပိ်န္နထဲခါက၊် ထညာင်ထခါကစ်သည့်သစထ်ခါကတ်စမ်ျို းမျို းပဖင့်ပပုတထ်ေားထသာအရည။်
အနာများကိုပုိးမမားထသထစရန်ကာ ကယွထ်ဆးထကကာသည့်အရည။်  

water obtained from 
boiling medicinal 
leaves or barks of 
trees for dressing 
wounds or cuts စဉ်

dye cloth (specially 
robe of monks or 
hermits) with boiled 
barks of trees စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာသစထ်ခါကပ်ပုတရ်ညပ်ဖင့်အဝတအ်ထေည၌် အထရာင်စွဲ ထေင်ထအာင်ပပုသည။်“ဖန်ရညဆုိ်းပမန်း၊ ၀တသ်ကမင်္ဂန်းနှင့်၊ 
ရဟန်းလုပ်ထတာ့မညတ်ဲ့။ (ကသုတု) 

dye cloth (specially 
robe of monks or 
hermits) with boiled 
barks of trees စဉ်

ဖန်သလိဖန်
သလာ

ထပါ့ပျကပ်ျကအ်ရာယှိထသာ။အရသာကင်းမ့ဲထသာ။ အရသာကင်းမ့ဲထသာ။“ဖထယာင်းတိုင်စား၊အထကကာပါ၊ဖန်သလိဖန်သလာ၊မ
ထကာင်းကာ”။(ရုိး) စဉ်

 ဖန်သလိဖန်သ
လက်

ထပါ့ပျကပ်ျကအ်ရာယှိထသာ။အရသာကင်းမ့ဲထသာ။ အရသာကင်းမ့ဲထသာ။“ဖထယာင်းတိုင်စား၊အထကကာပါ၊ဖန်သလိဖန်သလာ၊မ
ထကာင်းကာ”။(ရုိး) စဉ်

အနညး်ငယဖ်န်ထသာ။ “ဖန့်တဖိန့်တာရာ၊ စားလ့ုိမထကာင်း။ (အရပ်) စဉ်

ကိုယထ်ေညမ်ာတင်း ပပည့်ငဖိုးထသာ။ “ကိုယလံု်းကိုယထ်ပါက၊် ဖိန့်နီထရ”။ (အရပ်) စဉ်

ဝသည၊် ဝငဖိုးသည။် “ကိုယခ်န္ဓါအသားအရပီပည့်ဖိန်းနီထရ”။(အရပ်) စဉ်

ဖ့ံွငဖိုးသည့်ကိုယခ်န္ဓါထေကပုိ်မုိပပည့်ဝန်းထသာ။“ကိုယလ်ကခ်န္ဓါဖိမ့်နီထရ”(အရပ်) စဉ်

ကိုယခ်န္ဓာပပည့်ငဖိုးဖိမ့်နီထရ”(အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

သုံးနှုန်း၍မရထအာင်အထရာင်အထသးွပျကပ်ပယသ်ည။်ထဆွးရသိည။် “ယင်းချင့်ကဖံုချးီထေနီဗျာယသ်ုံးဖ့ုိရဖ့ုိကမထဟာကဗ်ျာယ။်
(အရပ်) ဖံုချးီလုိက ်အထရာင်အဆင်းစိုပပညက်ကညလ်င်ပခင်းမယှိမှိုင်းမှိုင်းလျက။်   စဉ်

အက္ခရာစဉ်

မကကညမ်လင်မှုန်ကပ်ုအလုိမကျထသာမျကနှ်ာသင်ွပပင်။ထအာကသ်ိုးသိုးမျကနှ်ာအမူအရာ။“အလုိမကျမျကနှ်ာဖံုပပာပပာ နန့်လာထရ
ထထော”။ (အရပ်)    စဉ်

(မျကနှ်ာ၌)မသာမယာ၊မချမ်းထပမ့ထသာအသင်ွထပါ်ထသာ။  စဉ်

စဉ်

ဥစါ္စညး်စမ်ိကင်းကာွဆင်းရထဲသာ။နညး်ထလျာ့ ထခါင်းပါးထသာ။ “ပူဆဲွဒုေက္ခ၊ ထမပဋါထလ၊ ဖံုပပာမမှာ၊ လူထရးမလှ”။ (ပဋာ) “ထဒေ
ပုိင်စာွထလ၊ဖံုပပာမကို၊မတပငားပဲ”။(ရာမ)      စဉ်

စဉ်

ရသာထပခာကပ်ါး ကင်းမ့ဲထသာ။ “ဇာတစခု်လညး် အရသာမဟ ိဖံုဖံုကကးီရာ” (အရပ်)     စဉ်

ထပါ့ပျကပ်ျက။်အရသာထလျာ့နညး်စာွ။“ဖံုဖံုရံုရံုကကးီရာ၊အရသာက တစခု်လညး်မတွ့ံကာ။ (အရပ်) စဉ်

စဉ်



.

ဖံုးစရာ နဝိ poor

ဖံုးစရာကကံ ကကိ stupid

ဖံုးစရာတိုင် ကကိ ပစည္း်ဥစာ္ကန်ုခန်းဆင်းရပဲခင်းသိုထ့ရာကသ်ည။်ပဲွပပာကျသည။်    poor

 ဖံုးတီ နဝိ ထဟာင်းပမင်ယိုယင်ွးထသာ။ထဆွးပမည့်ထသာ။   old

ဖံုးတပိခုပ် ကကိ mend

 ဖံုးဖိ ကကိ hush sth up

ဖံုးအပ်ု ကကိ အထပါ်မှ ထေပ်အပ်ုသည။် မသမိပမင် ထအာင် ပိတက်ယွဆီ်းဆုိသ့ည။် cover

ဖုန်

ဖုန်၁ န ထသးငယထ်သာအမှုန်။  dust

ဖုန်၂ နဝိ ထေင်းထေင်းထပါ်လွင်ထသာ။ distinct

ဖုန်ချးီကပ် န အညစအ်ထကကးထပကပ်၍ကကညလ်င်ထတာကပ်ပခင်းမယှိထသာအထရာင်။  pale

ဖုန်ချးီထေ နဝိ ထဟာင်းပမင်း ထဆွးပမည့်ထသာအထေညပ်ဒေပ်အားပဖင့်မသစလွ်င်ထတာ့ထသာ။  old

ဖုန်းချးီလုိက၁် နဝိ အရညအ်ထရာင်အားပဖင့်သစလွ်င်ပခင်းမယှိစတုခ်ျာထသာ။ ညံ့ဖျင်းထသာ။ထသးသမ်ိထသာ။  not up to the standard

ဖုန်ချးီလုိက၂် ကကဝိိ အထရာင်အဆင်းစိုပပညက်ကညလ်င်ပခင်းမယှိမှိုင်းမှုန်လျက။်    pale

ကကဝိိ ပမူမှုန်အညစအ်ထကကးထပကျကံပ်လိမ်းလျက။်   be dirty all over

ဖုန်ထေ ကကဝိိ ထလထဲေတင်ွပမူမှုန်အမမားလွင့်ပျလံျက။်  dusty

ကကဝိိ ထလထဲေတင်ွပမူမှုန်အမမားလွင့်ပျလံျက။်  dusty

ဖုန်ပပာ န scowl

ဖုန်ပပ ကကိ ရှုပ်ထပွထအာင်ပပုသည။်အပျံအ့နံှထွ့ေက၀်င်ရာှထဖွသည။်လှစထ်လှာသည။် be in mess

ဖုန်ပွရွ နဝိ သပ်ိသညး်ပခင်းမယှိထသာ။အထမမးအမှင်အစဖွားထသာ။     without compact

ဖုန်ရရွွ နဝိ သပ်ိသညး်ပခင်းမယှိထသာ။အထမမးအမှင်အစဖွားထသာ။     without compact

ဖုန်ဖုန် ကကဝိိ distinct

ဖုန်သကသ်က် နဝိ be bored

ဖုန်းစရာ နဝိ ဥစါ္စညး်စမ်ိကင်းကာွဆင်းရထဲသာ။   poor

ဖုန်စရာတိုင် ကကိ ဘာမျှမဟထိလာကထ်အာင်မဲွသည။်   poor

ဖုန်းဆီဖုန်းဆုိး ကကဝိိ ugly/poor

ဖုန်းဆုိ န ငမို ၊့ရာွ၊ဥယျာဉ်စထသာထတာင်ယာများပျကစ်းီ၍ထတာချုံပဖစထ်နထသာကန်ုးထပမ။   

ဖုန်းဆုိးထတာ န ထတာင်ယာခုတထွ်ေင်ငပီးမှတစဖ်န်ချုံနွယမ်ျားထပါကထ်ရာက၍် ဖံုးလမမ်းသာွးထသာထတာအပ်ု။ဖံုးလမမ်းသာွးထသာထတာအုံ။      

ဖုန်းဆုိးဖုန်းဆီ ကကဝိိ ugly/poor

န အလှူခံထတာင်းရမ်း၍စားထသာပုဂ္ိုဂ လ်။ ထတာင်းစားထသာသ။ူ   beggar

ဥစါ္စညး်စမ်ိကင်းကာွဆင်းရထဲသာ။မဲွထတထသာ။နညး်ထလျာ့ထခါင်းပါးထသာ။ “ခါးမှမပုန်း၊ကိုယတ်ုံးလံုးနှင့်လူဖံုးစရာ၊တအာထလ၊
ခါးမှာမဟ”ိ။(ပဒေ)    စဉ်

(ဥပစာ)ဆင်းရထဲအာင်အမှုရာှသည။်မိမိကိုယက်ို ဥစာ္ပစည္း်ကန်ုခန်းဆင်းရဲထအာင်မိမိပင်အားထုေတပ်ပုလုပ်သည။်  စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထပါကအ်ပ့ဲအစတုအ်ငပဲကိုဖာထထေးသည။် “ငမီးတသံယွသ်ယွ၊်သကက်ယက်ယတ်စဆု်ပ်၊မထကာ့လီှကို၊ဖံုးတပီခုပ်လ့ုိ။(ထေမ
ရာ)“နင်ရ့ုိလီှများ၊တုံးရသီိုမယင်ပါလ့ုိ၊ မှိုအထပါကနှ်င့်၊ ဖံုးတပီခုပ်ထကကာင်း၊ ဗလချာ” (ထလှချုပ်)   စဉ်

ရပ်ိပခညအ်ခမကမ်ထပါ်ထွေကထ်အာင်ဆ့ုိပိတက်ာဆီးသည။် “လူသျှင်မပမင်သထိအာင်ဖံုးဖိကာ ဆီးထေားရဖုိ၌ထယ”။ (အရပ်)      စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဖုန်ချီ
ထသာထသာ စဉ်

စဉ်

ဖုန်ထထောင်း
ထထောင် စဉ်

မကကညမ်လင်မှုန်ကပ်ုအလုိမကျထသာမျကနှ်ာသင်ွပပင်။ထအာကသ်ိုးသိုးမျကနှ်ာအမူအရာ။“အလုိမကျမျကနှ်ာဖံုပပာပပာ နန့်လာထရ
ထထော”။ (အရပ်)    စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထဝးကပင်ထေင်သာပမင်သာထအာင်။“မလှစန်ိမှာလူတအိဝီးကပင်ပမင်ထယာင် သနပ်ခါးဖုန်ဖုန်နီှးထေားထရမလားထယ”(အရပ်)  စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စိုပပညပ်ခင်းမယှိ၊ထပခာကထ်သွ့ထသွ့ပျင်းရငီငီးထင့ွစရာထကာင်းထသာ။  “ကကျွေန်းရာွတမှိ နီပူကျာကျာနန်န့် ဖုန်သက ်သက ်ပျင်းစရာကကးီ 
တရိာ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရုပ်ဆင်းသင်ွပပင်ညှို းထပခာကပိ်န်ချုးံလျှက။်စိုထပပလန်းဆန်းမရှိပဲ။ ဆင်းရခဲျူချာလျက။်”လူပမင်တိုင်းမုန်း၊အထညစှိုထက၊ရသီိုတုံးသိ့ု၊
ဖုန်းဆီဖုန်းဆုိး”(ထကာ်)  စဉ်

abandoned village or 
farm overgrown with 
bushed စဉ်

abandoned cleaning 
overgrown with trees 
and bushes စဉ်

ရုပ်ဆင်းသင်ွပပင်ညှို းထပခာကပိ်န်ချုးံလျှက။်စိုထပပလန်းဆန်းမရှိပဲ။ ဆင်းရခဲျူချာလျက။်”လူပမင်တိုင်းမုန်း၊အထညစှိုထက၊ရသီိုတုံးသိ့ု၊
ဖုန်းဆီဖုန်းဆုိး”(ထကာ်)  စဉ်

ဖုန်းထတာင်းယ
ာစကာ စဉ်



.

န ဘန်ုးတန်းခုိးအရှိန် အဝါကကးီမား ထသာပုဂ္ိုဂ လ်။  glory

ဖုိ

ဖုိ၁ ကကိ ထေင်းစသညပ်ဖင့် မီးထမမးသည။် မီးပျို းသည။် build(a fire)

ဖုိ၂ န မီးမှုတအ်ားထပး ထသာထလအတိ။် air bag

ဖုိကျင် ကကိ ပန်းထိေမ်ဖုိထပမထဟာင်းနှင့်ထရမမှုန်၊့ထရမစစထသာအမှိုကသ်ရုိကမ်ျားကိုဒေယပ်ကတ်င်ွ ထေည့်ငပီးထရနှင့်အကမ်ိကကမ်ိထဆးသည။်   bellows

ဖုိကျင်ထုိေး ကကိ work the bellows

ဖုိခံုထတာက် န

ကကဝိိ ဖုိခထနာကပ်မာအထပခသုံးခု တညထ်ေားထသာအားပဖင့်။ trivet

ဖုိ၁့ ကကိ ချို င့်ဝှမ်းရာကိုပပည့်ထစသည။်ထမာကမုိ်ပ့ပုသည။်စပံုုတပ်တင်သည။်မိမိအပပစက်ို တစပ်ါးသအူထပါ်၌ကျထရာကထ်စသည။်  heap

 ဖုိ၂့ နဝိ in order to

 ဖုိင့မီ န ချို င့်ဝှမ်းရာတင်ွပပည့်ထအာင်ပဖည့်သပ်ိထေားထသာထပမသစ။်  landfill

ဖုိသ့စ် န တင်ွး။ ကျင်း၊ အင်းအိုင်စသညတ်ိုက့ို အသစဖုိ်ထ့ေားသည့်ဖုိထ့ပမ။

ဖုိး န မိခင် သိုမ့ဟတု ်ဖခင်၏ အထဖ။ အဘာွး၏လင်ထယာကျ်ား။    grandfather

ဖုိးထခါင်ငှက် န lineated barbet

ဖုိးတတုက်ကးီ နဝိ ဖံွင့ဖိုးသည့်ကိုယခ်န္ဓာထေကပုိ်မုိပပည့်ဝန်းထသာ။   fat

ဖုိးဖပုိင် နဝိ ထဆွစဉ်တထလျာကပုိ်င်ဆုိင်ခ့ဲထသာ။  heritage

ဖုိးမပုိင် န ထဆွစဉ်တထလျာကပုိ်င်ဆုိင်ခ့ဲထသာပစည္း်။     heritage

ဖုိးမီး န အဘိုးအထဘးမှစ၍ဆင်းသကလ်ာထသာအမျို းအနွယ။်     descent

ဖုိးဖီးစဉ်လာ ကကဝိိ altogether

 ဖုိးဖုိး န အဘိုးကိုထခါ်ထသာအလုပ်စကား။  grandfather

ဖုိးသျှင် န မိခင်ဖခင်တို၏့ အထဖကိုထခါ်ထသာအာလုပ်စကားလံုး။ grandfather

ဖျာ

ဖျာ၁ န mat

ဖျာကျ န အညံ့ဆံုးအဖျင်းဆုး့ထသာအရာဝတ္တ ု။ အကကင်းအကျန်အနညး်ငယမ်ျှသာရှိထနထသာအရာ။   inferior

ဖျာကျသစ် ကကမ်ိ diametrically

ဖျာဆုိး န old mat

 ဖျာ၂ န အစန်ွးအစန်ွး။အစပုိင်း။ piece

ဖျာ၃ ကကိ ကိုယခ်န္ဓာအပူဟန်ိထကကာင့် ထနထုိေင်မထကာင်းထသာထဝဒေနာကို ခံစားရသည။် ill/sick

ဖျားစရးီနာစရးီ ကကဝိိ ready

ဖုန်းသျှင်ကသံျှ
င် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာသ၊ံသတ္တ ၊ထရမ၊ထငွစထသာသတ္တ တစမ်ျို းမျို းကို အရညထ်ပျာ်ထအာင်မီးအားထကာင်းရန်မှုတအ်ားထပးထသာထလအတိ၊်
သိ့ုမဟတုဝ်ါးပုိးဝါးပဖင့်ပပုလုပ်ထေားထသာ ထုိေးတနှံစထ်ချာင်းပဖင့်နိမ့်တုံပမင့်တုံပပု၍ မီးအားပဖင့် အရညထ်ပျာ်ထစသည။် “ထမထတ္တရုပ်တ၊ု 
ထရမဆင်းတထုပပာင်ထပပာင်၊ အထတာင်သျှင်ဆယနှ်င့် နှင့်၊ လမားလမားပမင့်ကို၊ ဖုိကျင်ထုိေး၍ ရထသင့မိုအ့လံုးယကူကသုံးသပဖင့်၊ ဆံုးဖူးသည်
တဝ” (ရာထဇာ)  စဉ်

ထေင်းမီးထတာကထ်ေကတ်င်ွတညမ်ည့်အိုးစသညက်ိုတင်ရန်ပစည္း်။ (အထပခသုံးခုပါထပမစိုင်ခဲသိ့ုမဟတုအ်ပူခံပစည္း်တစမ်ျို းမျို းပဖင့်
ပပုလုပ်သည။်)  

tripod stand or the 
like for cooking စဉ်

ဖုိခံုထတာက်
ထဆာက် စဉ်

စဉ်

အလ့ုိငှါ။အတကွ။်ထအအကအင်္ကျထမာင်လှကိုပီးဖ့ုိအတကွထ်ေားစာွပါရာ။ “တင်ွးကိုပဖည့်ထေားထရငမီသစပ်ါရာ။ (အရပ်)  စဉ်

စဉ်

build(embankment,dam,et
c.) စဉ်

စဉ်

ထညာင်သးီကိုစားထလ့ရှိထသာငှကင်ယတ်စမ်ျို း။ အသသံာယာစာွ ပမညတ်တ၍် ကျးီကန်းနှင့်တသူည့် ဥကသမျို းဝင်ငှကတ်စမ်ျို း၊ “ဖုိး
ထခါင်ကျုးထကတန်ခူးလထရာက ်ဗျာယ”်။ (စကားရုိး)  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထေကထ်ကျာ်ကာရထီဆွစဉ်လကထ်ေကမ်ျားနှင့်တညညီတွတ်ညး်။ “အပမူထတဆီ၊ စာမရသီိ့ု၊ သာကမီျို းဟ၊ု ဖုိးဖီးစဉ်လာ၊ မင်းဆက ်
ဆကသ်ိ့ု၊ ဆင်းသကက်ာပဖင့်”။ (ထကာ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ဝါးနီှး၊ထေန်းထခါက်(ထေန်းထကကာ)၊ကကမ်ိ၊သထပါကစ်ာ(သထပါ့)၊ကျူဝါးစသည ်တစမ်ျို းမျို းပဖင့်ရကလ်ပ်ထေားထသာခင်းထုိေင်စရာ
အချပ်အပပား။  စဉ်

စဉ်

လံုးဝ။အလံုးစုံ။အကန်ုအစင်။ကကင်းကျန်ပခင်းမရှိထသာအားပဖင့်။ “အထဝးထမာင်သာပဖူအားလံုးပင်ထလ့ဖျာကျသစထ်တမလားဂု
အထဝး” (အရပ်)      စဉ်

ထဟာင်းနွမ်းပျကစ်းီထနထသာဖျာ၏အပုိင်းအစ။“ထချာလှတုံထတ၊ွဦးကျရိညက်ို၊ ငမီဝယက်ျ ံလူးပွတ၍်၊ ဖျာဆုိးဟပ်ခင်းငပီးလျှင်”။ 
(ကတုု)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလုိယှိထသာအခါတင်ွရဟထိစရန်အလ့ုိငှာ။“ဖျားစရးီနာစရးီ ထအဆီးထအးပါ၊ထအငီွတကီိုယလူာလီပါလား” (အရပ်)   စဉ်



.

ဖျားဆီးနာတာ ကကဝိိ ready

ဖျားနာ ကကိ အပူထငွဟ့ထိသာမနှစသ်ကဖွ်ယထ်သာထရာဂါကိုခံစားရသည။်  be ill

ဖျားထယာင်း ကကိ မိမိအလုိသိုပ့ါထအာင်ပရယိာယစ်ကားပဖင့်ဆဲွထဆာင်သည။်  seduce

ဖျားဟနိာဟိ န worry

 ဖျားရးီနာရးီ ကကဝိိ ready

ဖျူး

ဖျူး၁ ကကိ breeze

ဖျူး၂ နဝိ straight forward

ဖျူးဖျူး နဝိ straight forward

ကကဝိိ အထကွအ့ထကာကအ်ဟန်အ့တားမဟ။ိရင်ှးလင်းထချာထပပစာွ။  straight forward

ဖျူးလူး နဝိ မထကွ မ့ထကာကပဲ်၊တသမတတ်ညး်ထရးှရှုထသာ။  straight forward

ထဖျာ

ထဖျာ ကကိ

ထဖျာ့ ကကိ ထတာင့်တင်းမာပခင်းကိုထလျာ့ထပပထစသည။်     make soft

ထဖျာ့အိ နဝိ အထသးွအသားအားနညး်သပဖင့်နွမ်းနယပံု်ရထသာ။   pale

ထဖျာ့အနိာ န အထသးွအသားအားနညး်ပါးထသာထရာဂါ။ anaemia

ထဖျာ် ကကိ ထကျနပ်အားရထပျာ်ရမင်ထအာင်ပပုသည။်တစစ်ုံတစခု်ထသာအရညတ်င်ွထရာထနှာ သမထစသည။်    entertain/mix

ထဖျာ်ရည် န တစစ်ုံတစခု်ထသာပစည္း်ကိုထေည့်သင်ွး၍ထကကညကထ်ပျာ်၀င်ထအာင်အရည။် mix shake

ဖျက်

ဖျက် ကကိ deter/destroy/ruin

ဖျကဆီ်း ကကိ ကျူးလွန်ထစာ်ကားမှုကိုပပုသည။်ပျကစ်းီထအာင်ပပုလုပ်သည။် ထနှာင့်ယကှဟ်န်တ့ားမှုကိုပပုသည။်   none

ဖျကထ်တာက် ကကိ မူလတင်ကးူ၍စစီဉ်ထေားချကက်ိုဆကလ်ကမ်ထဆာင် ရကွပဲ်ပယရ်ာှးသည။်   destroy/ruin

ဖျကပ်စ် ကကိ ကျူးလွန်ထစာ်ကားမှုကိုပပုသည။်ပျကစ်းီထအာင်ပပုလုပ်သည။် ထနှာင့်ယကှဟ်န်တ့ားမှုကိုပပုသည။်   cancel

ဖျကရ်ာ န တစစ်ုံတစခု်ကိုဖျကဆီ်းသည့်အသင်ွအပပင်။“ပပုရာမထရာက၊်ဖျကရ်ာထရာကထ်တ” deter/destroy/ruin

ကကဝိိ ပျကစ်းီထစလုိထသာ စတိထ်ေား ပခင်း။ Erasure

ဖျင်

ဖျင် ကကိ

 ဖျင် န  ဖျကလုိ်ဖျကဆီ်း many

ဖျင်ပညး် ကကိ many

 ဖျင်ဖျင် ကကိ drip simultaneously

အလုိယှိထသာအခါတင်ွရဟထိစရန်အလ့ုိငှာ။“ဖျားစရးီနာစရးီ ထအဆီးထအးပါ၊ထအငီွတကီိုယလူာလီပါလား” (အရပ်)   )အလုိ
ယှိထသာအခါတင်ွရဟထိစရန်အလ့ုိငှာ။“ဖျားစရးီနာစရးီ ထအဆီးထအးပါ၊ထအငီွတကီိုယလူာလီပါလား” (အရပ်)   စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ပဖစမ်ညက်ိုစိုးရမ်ိ၍ထပပာထသာစကား။ “ထမာင်ထချ-နီပူခံလ့ုိ အဝီးကို မလားလီးထက ့ဖျားဟနိာဟ ိပဖစလ်တထ်မ” 
(အရပ်) စဉ်

အလုိယှိထသာအခါတင်ွရဟထိစရန်အလ့ုိငှာ။“ဖျားစရးီနာစရးီ ထအဆီးထအးပါ၊ထအငီွတကီိုယလူာလီပါလား” (အရပ်)   )အလုိ
ယှိထသာအခါတင်ွရဟထိစရန်အလ့ုိငှာ။“ဖျားစရးီနာစရးီ ထအဆီးထအးပါ၊ထအငီွတကီိုယလူာလီပါလား” (အရပ်)   စဉ်

ထလအဆကမ်ပပတပ်ဖည့်ညင်ှးစာွတိုကသ်ည။်“၀သန်ရာသ၊ီမုိဇ်းကိုမီှထက၊ထတာင်လီ ဖျူးကာကာနှင့်၊လွမ်းဆွတသ်ညခ်ျမ်းပမ
ထအး”(ထမတ္တာတု)   စဉ်

၁ ထပဖာင့်စင်းထသာ။၂ တထပဖာင့်တညး်ပမင့်မားထသာ။“သုံးပင်ဖျူးပမင့်၊ရကွအ်ကန်ုကို၊ ဖံုတိုင်ပွင့်လ့ုိ၊လီသင့်သညခုိ်က၊်ရပီပင်ကျယ်
ထက၊ပင်လယပ်မစမှ်ာ၊တိုကလ့ုိ်လာစ”။(ထောနု)   စဉ်

၁ တသမတတ်ညး်တရူူသိ့ုဦးတညထ်သာ။၂ မထကွ့မထကာကတ်ည့်မတထ်သာ။ “ဖျူးဖျူး ပမင့်ဆုိင်းငပိုင်းရရုိင်းတညး်”။(ဆဒေ္ဒန်)  စဉ်

ဖျူးဖျူးစင်း
စင်း စဉ်

စဉ်

ဟင်းသးီဟင်းရကွစ်သည့်စားဖွယတ်စစ်ုံတစရ်ာကိုထရထနွးပဖင့်နွမ်းထပျာ့ထအာင်ပပုသည။် “နွမ်းနယထ်ဖျာပပုတ၊်ညစက်ကးီထုေတ်
ထလာ့”။

blanch;immerse 
something in hot water 
or warm water စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစခု်မှမထေမထပမှာကထ်အာင်ဟန့်တားသည။်ဖျကလုိ်ဖျကဆီ်းပျကစ်းီထအာင်ပပုသည။် ပကတရိှိရင်းစွဲအတိုင်းမတညတ်န့်ထအာင်
ပပုသည။်   စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

 
ဖျကလုိ်ဖျကဆီ်
း စဉ်

ခုတထ်ေစပုိ်င်းပဖတထ်ေားငပီးထသာသစပ်င်၏အခကအ်လကမ်လုိထသာအရာများကို ဖယရ်ာှးသည။် “မယားနှင့်လင်၊ တချို မ့ျားမှာ၊ 
ငါးများဖျင်လ့ုိ၊ ကိုင်ငင်ချကပ်ပုတ၊် ဖုတစ်ာွဖုတလ့ုိ်” (ငါး) 

remove(as of an 
obstacle) စဉ်

စဉ်

များထသာအထရအတကွပ်မာဏ။“ဤစနညး်ကာညး်ဖျင်ပညး်ရှိထနာက၊် ထတာင်ထပမာကဒိ်ေသာ၊ လကျ်ာ၊ လကဝဲ်၊ မလဲွထေင်ထေင်၊ 
ဤသိ့ုပမင်၏” (ပါရာ)  စဉ်

အလျဉ်းမပပတသ်န်ွထွေကယ်ိုစးီသည။်“ငခီသညး်ရာကို၊ကွဲကာစးီလ့ုိ၊သွီးဖျင်ဖျင်နှင့်၊ ကကင်နာကပုိဲ၊ ထကကးထကကာ် ငုိထသာ်” (ပန်း) စဉ်



.

ဖျင်း၁ နဝိ bad quality

ဖျင်း၂ န အသးီအဆန်းမထအာင်ပမင်ထသာထကာကပဲ်သးီနံှ။ (of grain) undeveloped

ဖျင်းဖျင်း န တစစ်ုံတစခု်ထသာအိုစညထဲ်ေမှထရကိုပယထု်ေတထ်နထသာအသ။ံ none

ဖျင်းမကကးီ၁ န စပါး၊ထပပာင်းစသည့်၃ပံု၂ပံုခန်ထ့လာကသ်ာအသးီဆန်ထအာင်ထသာ ထကာကပဲ်သးီနံှ။    grain paddy

ဖျင်မကကးီ၂ န စပါး၊ထပပာင်းစသည့်၃ပံု၂ပံုခန်ထ့လာကသ်ာအသးီဆန်ထအာင်ထသာ ထကာကပဲ်သးီနံှ။စပါးနှင့်စပါးဖျင်းအကကားပဖစထ်သာစပါး။ grain paddy

ဖျင်းတမ်း န အသးီဆန်အနညး်ငယသ်ာထအာင်ထသာထကာကပဲ်သးီနံှ။စပါးရင်းနှင့် စပါးဖျင်းအကကားပဖစထ်သာအလယအ်လတစ်ပါး။  grain paddy

ဖျင်းထမှာ် န စပါးထပပာင်း၊ပဲစသည၏်မထအာင်ပမင်ထသာအသးီအဆန်နှင့် အမှိုကသ်ရုိကမ်ျား။ (of grain) undeveloped

ဖျစ၁် ကကိ ၁ အထညာင်းအညာထပပထအာင်ကိုယခ်န္ဓာတိုက့ိုလကပ်ဖင့်ဖိညပ်ှထပးသည။်၂ တအား ဆုပ်ညပ်ှသည။်   gripe

ဖျစ၂် ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာမှအရညပ်ဖစထ်စ၊အမတပ်ဖစထ်စထွေကလ်ာထအာင်ဖိအားကိုတအားသုံးသည။်  gripe

 ဖျစထု်ေတ် ကကိ by force

ဖျကသ်တ် ကကိ gripe

 ဖျင်လုိနှ့စလုိ် ့ ကကိ try hard

ဖျို င်

ဖျို င် ကကိ

ဖျို င်ဖျင် ကကိ နှစဦ်းနှစဘ်ကက်ာွပခားထစ၍ခုိကရ်န်ပဖစမ်ှုကိုရပ်တန်ထစသည။် 

ဖျို င်ဖျို င် ကကဝိိ simultaneously

ဖျို င်ဖျို င်စးီ ကကိ တဟန်ုတညး် အဆကမ်ပပတသ်န်ွကျစးီဆင်းသည။် drip simultaneously

ဖျို င်း န dish for meal

ဖျို င်းထွေက် န ထသးွ၊ထလ၊အရညစ်သည့်ထကကာင့်ဝမ်းပူထဖါင်းထသာဖျဉ်းထရာဂါတစမ်ျို း။  none

ဖျို င်းထွေကန်ာ န ထသးွထလ၊အရညစ်သညထ်ကကာင့်ဝမ်းပူထဖါင်းထသာထရာဂါ။  bath

ဖျို င်းပပန် န အနာကျယ၍်ပတထ်သာထပမအင်တုံ။  crock

ဖျို င်းအိုး န အဖံုးမဖံုးထသာထပမဖျဉ်းအိုး။၂ ထပမနှင့်လုပ်ထသာပပုတအ်ိုး။ ၃ ထခွးကိုအစားထကကျွေးထသာထပမအိုး။ စဉ့်အိုး။ crock

ဖျဉ်

ဖျဉ် ကကိ dish for meal

ဖျဉ်ငဖီ ကကိ နှစဦ်းနှစဘ်က ်ကာွပခားထစ၍ခုိကရ်န်ပဖစမ်ှုကို ရပ်တန်ထ့စသည။်  

ဖျဉ်း န ထေည့်စရာထပမခွက၊်ထခွးကိုအစားထကကျွေးရန်သစသ်ားကိုအဝုိင်းသိုမ့ဟတုအ်လျား ထွေင်းထေားထသာ သစသ်ားခွက။်  bowl

ဖျဉ်းခွက် န dish for meal

ဖျဉ်းပျကလ်န် န အလျင်စလုိမဟ၊ိအချန်ိယလူျက။် 

အရညအ်ထသးွညံ့ထသာ။၂ ညံ့ဖျင်းထသာ။ထသးသမ်ိထသာ၊ထသးနုပ်ထသာ။ထေကပ်မကပ်ခင်းမယှိ ထသာ။“တစထ်ယာကလ်ညး်မထပါက်
ထပမာကအ်ားလံုးလူဖျင်းတရိာ။”(အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁ တစစ်ုံတစရ်ာအထကကာင်းပခင်းရာကိုထပပာကကားထအာင်အတင်းတိုကတ်န်ွးသည။်၂ တစစ်ုံတစရ်ာအတင်ွးမှအရညပ်ဖစထ်စ၊ အဖတ်
ပဖစထ်စ ထွေကလ်ာထအာင် ကကို းပမ်းသည။် စဉ်

အကကားအလပ်တင်ွကျပ်တညး်စာွတညဟ်ထိအာင်လုပ်သည။် ၂ တစစ်ုံတစခု်ထသာသတ္တဝါအားထသထစလုိထသာစတိထ်ေားပဖင့်တအား
ဆုပ်ညစှ၍်သတသ်ည။်ဆုိးညစယ်တုမ်ာထရ ထမာင်ပန်းဦးကိုလုိင်စကိိုလကနှ်စဖ်ကန်န့်ကိုင်လ့ုိဖျစသ်တပ်စလုိ်က်
ထတ”(အရပ်)”ဝမ်း၌ရန်ထစာင်၊ငါးကိုထလှာင်သိ့ု၊ မထရာှင်လွတလွ်တ၊် ဖျစက်ာသတအ်ံ့” (ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

အထူေးကကို းစားအားထုေတလ်ျက။်“မလာထကမပဖစဆုိ်ငပီးထက ဖျစလ့ုိ်နှစလ့ုိ် အတင်းလာလကစ်ာွထဒေ”။ (အရပ်)  စဉ်

ဖယရ်ာှးသည။်နှစဦ်းနှစဘ်ကက်ာွပခားထစ၍ခုိကရ်န်ပဖစမ်ှုကိုရပ်တန့်ထစသည။်“ထမာ်နီ နန့်ထမာင်မဲရန်ပဖစတ်တလ့ုိ်ငါဖျို င်လ့ုိအပပင်း
ရာနုိင်လုိကထ်တ”(အရပ်)“ရပ်ရာွလူများ၊ဝမ်းယာကိုင်ဗျား၊ဖျို င်ဖျင်ထေားက”။ (ဥဒိေန်သာ)  

remove(as of an 
obstacle) စဉ်

separate(people 
involved in a quarrel 
or fight) စဉ်

တဟန်ုတညး်အဆကမ်ပပတအ်ားပဖင့်။ အများအပပားတငပိုင် တညး်။ “မှိုင်ကာထုိေင်ညးီ၊ ဖျို င်ဖျို င်စးီ၍၊မင်းကကးီ-ဤသိ့ုငုိ၏” (ဥ
ဒိေန်တု)။ မျကရ်ညဖ်ျို င်ဖျို င် မုိးဖျို င်ဖျို င် စသည ်သုံးသည။်) စဉ်

စဉ်

၁ ထပမ၊ထကက၊ဖလ်စသည့်ပစည္း်အမျို းမျို းပဖင့်ပပုလုပ်ထသာထေည့်စရာအသုံးအထဆာင်။ ၂ ထေမင်းစားသည့်ပန်းကန်ကိုထခါ်ထသာ
စကားလံုး၊ “လကသ်တုသ်တုရ်ာ၊ မ့ီယပွငားလ့ုိ၊ ဆားမပါထက၊ စာပါဆုိ ငပီး၊ ဖျို င်းကကမ်းမှာထလ၊ ခူးကာပီးလ့ုိ။ (ပဒုေမ္မ)။ ၃ ထပမအင်
တုံကဲ့သိ့ုထသာအိုးတစမ်ျို း။  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

၁ ထပမ၊ထကက၊ဖလ်စသည့်ပစည္း်အမျို းမျို းပဖင့်ပပုလုပ်ထသာထေည့်စရာအသုံးအထဆာင်။ ၂ ထေမင်းစားသည့်ပန်းကန်ကိုထခါ်ထသာ
စကားလံုး၊ “လကသ်တုသ်တုရ်ာ၊ မ့ီယပွငားလ့ုိ၊ ဆားမပါထက၊ စာပါဆုိ ငပီး၊ ဖျို င်းကကမ်းမှာထလ၊ ခူးကာပီးလ့ုိ။ (ပဒုေမ္မ))“သူ့ခမာ
ကို၊များစာွထဖါကသ်ည၊်ကိုင်ထေားလ့ုိ၊ဖျဉ်ပငါးထလထက၊မထနရလျင်၊ကကင်မထထောကထ်ေား၊ လင်ထယာကျ်ားကို၊ မယားနှင့်လုိ” (ပဒုေမ္မ) စဉ်

separate(people 
involved in a quarrel 
or fight) စဉ်

စဉ်

၁ ထပမ၊ထကက၊ဖလ်စသည့်ပစည္း်အမျို းမျို းပဖင့်ပပုလုပ်ထသာထေည့်စရာအသုံးအထဆာင်။ ၂ ထေမင်းစားသည့်ပန်းကန်ကိုထခါ်ထသာ
စကားလံုး၊ “လကသ်တုသ်တုရ်ာ၊ မ့ီယပွငားလ့ုိ၊ ဆားမပါထက၊ စာပါဆုိ ငပီး၊ ဖျို င်းကကမ်းမှာထလ၊ ခူးကာပီးလ့ုိ။ (ပဒုေမ္မ)။ ၃ ထပမအင်
တုံကဲ့သိ့ုထသာအိုးတစမ်ျို း။  စဉ်

little by 
little,gradually,step 
by step စဉ်



.

ဖျဉ်းဖျဉ်းထသျှ ကကဝိိ ညံ့ထပျာင်း သမ်ိထမွ စ့ာွ။ ပဖညး်ပဖညး်သာသာ။  gently/softly

ဖျဉ်းအိုး န အဖံုးမဖံုးထသာထပမဖျဉ်းအိုး။၂ ထပမနှင့်လုပ်ထသာပပုတအ်ိုး။ crock

ထဖျာက်

ထဖျာက် ကကိ

ထဖျာကဖ်ျက် ကကိ သတပ်ဖတသ်ည။်၂ မသမိပမင်ထအာင်ဖံုးကယွထ်ေားသည။် ၃ အကကင်းအကျန် မဟထိအာင်ပပုသည။် ၄ ဖျကဆီ်း သည။် kill/cover/destroy

ထဖျာင်

ထဖျာင်၁ ကကိ assassinate/steal

ထဖျာင်၂ ကကိ none

ထဖျာင်စား ကကိ အလုိတထူအာင်လုိကထ်လျာငပီးထချာ့ထမာ့ဆဲွထဆာင်ကာ ပစည္း်ဥစာ္တိုက့ို တပဖညး်ပဖညး်နှိုကထု်ေတယ်သူည။် 

ထဖျာင်း ကကိ ၁ နူးညတွထ်ပျာင်းနဲွလ့ာသည။် ၂ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အရာဝတ္တ ုကို ညတွက်ိုင်းလာထအာင် ပပုသည။် make flexible

ထဖျာင်းဖျ ကကိ မိမိပါးသိုအ့လုိ တလုိူကထ်လျာထအာင်ထချာ့ထမ့ ဆဲွထဆာင်သည။် entice;persuade;attract

ဖျတိ်

ဖျတိဖ်ျတိ် ကကိ

ဖျံ

ဖျံ န နှုတသ်းီခကျွေန်၍အထပခထလးထချာင်းနှင့်ထရတင်ွငုတ၍်ငါးရာှစားတတထ်သာသတ္တ ဝါ။  otter

ဖျငံပိန်း န အစိုနှ့င့်ဥကိုချကပ်ပုတစ်ားသုံးထသာပိန်းအမျို းအစား အပင်တစမ်ျို း။ name of plant

ဖျန်ိးဖျန်ိး န noise of beat

ဖျို

ဖျို ၁ ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာအရညတ်င်ွထပျာ်၀င်ထရာထနှာသမထစသည။်   surplus

ဖျို ၂ ကကိ throw to

ဖျို း၁ နဝိ

ဖျို း၂ နဝိ

 ဖျို းဖျို း ကကဝိိ fall

ဖျို းထမါက် နဝိ ပပည့်လျှပုိံကထဲသာ။ထဖါင်းပပည့်တင်းမုိထ့သာ။    overflow

ဖျို းဝှန် နဝိ ၁ များထထွေ ကကယဝ်ထသာ ပပည့်ဝလျှမံျားပပားထသာ။ ပပည့်လျှပုိံကထဲသာ။ overflow

ပဖ

ပဖ၁ ကက ိ none

 ပဖ၂ န ကဟွရာထေင်ထနထသာအထရးအထကကာင်း။ကွဲဟထနထသာအရာ။   crack;fissure

ပဖပဖ ကကိ ကွဲအကထ်ကကာင်းများစာွထေင်သည။် ကွဲဟထနထသာအထရးအထကကာင်း များစာွထေင်သည။် crack;fissure

စဉ်

စဉ်

ထပျာကက်ယွထ်စသည။်မပမင်ထစရမထတွ့ရပဖစသ်ည။်၂ ထပျာကပ်ျကသ်ည။်၂ စရီင်သည။် ၄ အနာစထသာတစခု်ခုကိုကင်းထပျာက်
ထအာင်ကကို းပမ်းသည။်  

erase all evidence or 
clues/destroy all 
traces of 
evidence/dispose of 
finally စဉ်

စဉ်

လုပ်ကကသံတပ်ဖတသ်ည။်၂ ခုိးယသူာွးသည။်၃ ထချးငှါးယသူာွးငပီးမထပးပဲထေား သည။်“ထမာင်လှငါ့ပါးကငီွငါးထသာင်းချးီယငူပီးထက
မပီးပဲထဖျာင်ပစလုိ်ကထ်တ”။(အရပ်) စဉ်

ထအာင်ထဖျာင်ပစလုိ်ကထ်တ။”(အရပ်)  စဉ်

win the confidence of 
someone by dissembling စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခပန်ချန်ိခပန်ထပါကင်ယမှ်တစစ်ုံတစခု်ထသာအရညစ်သညဒ်ေလစပ်ပန်းထွေကထ်နသည။်“အသားထပါကထ်သျှက ဆီဖျတိဖ်ျတိထွ်ေကနီ်
ထရ” (အရပ်)

(pour 
forth,stream)unchecked စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတရာကိုရုိကနှ်ကထ်သအသ။ံ“စားမရလ့ုိဆရာက ဖုိးထခါင်ကကမ်ိလံုး နန့်ဖျန်ိး ဖျန်ိးသတပ်စလုိ်ကထ်တ”။(အရပ်) စဉ်

စဉ်

ပုိင်းပခားသတမှ်တထ်ေားထသာစညး်သိ့ုထရာကထ်အာင်ပုိကဆံ် ဂံုညင်း၊ အိုးပခမ်းကွဲစသညပ်ဖင့် (စညး်နားသိ့ု) ထရာကထ်အာင် 
ထုိေးသည။် စဉ်

၁ ပပည့်ထမာကထ်သာ။ဆူဝထသာ။“ကိုယလံု်းကိုယထ်ပါကဖ်ျို းနီထရ”။(အရပ်)  

be 
stout,plump,chubby,well 
filled out စဉ်

တင်းထမာကပ်ပည့်ငဖိုးထသာ။ထဖါင်းပပည့်တင်းမ့ုိထသာ။“ကန်မှရဖီျို းလ့ုိပပည့်နီထရ” (အရပ်)  

be distended,be 
chubby,be inflated,be 
plump စဉ်

အက္ခရာစဉ်

(မုိးထရသည်)များပပားစာွသန်ွးကကလဲျက။်“ကကးီလှထကသဟံန်ု၊မုိးဇ်းပဇ္ဇ န်ထက၊ ရံုကာထေပ်ရုိကက်ကို း၍၊တဖျို းဖျို းသန်ွကျ
လာ။”(ထမတ္တာတု)၂ ထကကာကအ်ားပုိ၍အလွန်ထိေတလ်န့်စိုးရမ်ိသညပ်ဖစ၍် “တဖျို းဖျို းကကကသ်န်ိးဝှန်၊ပူပန်ထပျာင်းပျ၊ထမာင်ကို
တသည။်အလှရာသကနံှ်က”(ထမတ္တာတု)။   စဉ်

စဉ်

စဉ်

အနညး်ငယက်ွဲအကထ်ကကာင်းထေင်သည။်ပပ်ထကကာင်းထေင်သည။်“မှန်ဖလာအနားက တစထိကပဖ နီဗျာယ”်။(အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ပဖာ၁ နဝိ crack;fissure

 ပဖာ၂ ကကိ different;various

 ပဖာ၃ ကကိ separate

 ပဖာပဖာ စညး်

 ပဖား န various kinds

 ပဖားကန်ုလုိက် ကကိ ဒီေထရတကသ်ညမှ်ဒီေထရတကရ်ပ်သည့်အထိေထလှပဖင့်လုိကသ်ည။် ထလှကိုထမျှာ၍လုိကသ်ည။်    tide

ပဖားကျ၁ ကကိ reflux

 ပဖားကျ၂ န ထလျာ့ဆင်းထနထသာဒီေထရ။    reflux

ပဖားကကးီ ကကိ highwater

 ပဖားကကးီပဖား န အပမင့်ဆံုးတတထ်သာဒီေထရကာလ။  highwater

ပဖားကကးီရက် န ဒီေထရစ၍တကထ်သာထနအ့တင်ွးကာလ။ tidetable

ပဖားကကမ်း၁ န အဟန်ုပပင်းစာွတိုကစ်ားတတထ်သာထရကကမ်း။ tide

ပဖားကကမ်း၂ နဝိ အန္တရာယက်ကးီမားထအာင်ထရစးီထရဟန်ပပင်းထေန်ထသာ။   wave

ပဖားထခါင် န rough water course

ပဖားခန်း ကကိ ဒီေထရအကန်ုနိမ့်ကျထလျှာ့ဆင်း သာွးသည။် စးီဆင်းမှုမရှိ၍ ရပ်တန်သ့ာွးသည။်  ထရစးီရန် မကျန်ထတာ့၍ ထရအစးီရပ်တန်သ့ည။် steam stop

ပဖားထချာင်း န ဒီေထရကရ်ာကျရာထချာင်း။    creek;stream

ပဖားထဂါင်းထမာ် ကကိ ဒီေထရတိုးစပပုလာသည။်ထရကကးီစပပုလာသည။်  start flooding

ပဖားစဲ ကကိ ဒီေထရအကျရပ်စသဲာွးသည။် ရပ်တန်သ့ာွးသည။်    steam stop

ပဖားစစ၁် ကကိ ဒီေထရဆင်းရန် မကျန်ထတာ့၍ထရအစးီရပ်တန်သ့ည။်   steam stop

ပဖားစစ၂် န lowest tide

ပဖားဆုိင် န ပမစဝ်ကကျွေန်းထပါ်အရပ်တင်ွပင်လယမှ်တကလ်ာထသာဒီေနှစခု်ထတွ ဆံု့ထသာထနရာ။  confluence of a tide

ပဖားဆုတ် ကကိ down

ပဖားဆန်၁ ကကဝိိ စးီဆင်းထနထသာထရထကကာကိုဆန်တကလ်ျက။်  against the flow

ပဖားဆန်၂ န ထရစးီကိုဆန်၍တကထ်သာခရးီ။   against the flow

ကကဝိိ ဒီေထရအဆံုးအပုိင်းအပခားထိေ။အငပီးတိုင်ထအာင်။     until the end

ပဖားကကန်ု ကကိ ၁ ဒီေထရတကသ်ညမှ်ဒီေထရတကရ်ပ်သညအ်ထိေထလှပဖင့်လုိကသ်ည။် ၂ ထလှကိုထမျှာ၍လုိကသ်ည။်   tide

 ပဖားတလက် န medium tide

ပဖားတက၁် ကကိ up tide

ပဖားတက၂် န ၁ ပမင့်တကထ်နဆဲဒီေထရ။ ၂ ထရတကဆဲ်အခုိကအ်တန်က့ာလ။   increasing tide

ပဖားတကစ် ကကိ ဒီေထရစ၍တကသ်ည။်   start tide

အရသာချင်းမတကူွဲပပားထသာ။တစမ်ျို းနှင့်တစမ်ျို းအရသာချင်းပခားနားထသာ။အမျို းမျို းအဖံုဖံုပဖစထ်သာ။သတွီသတတွ၊် သပွတ်
ကနစိုး၊ အရသာမှာ၊ ပဖာလ့ုိထုိေးထက၊ အမျို းချင်းကွဲ။” (ထကာ်)  စဉ်

အသးီအပခားပဖစသ်ည။်အစတိစ်တိအ်ခမာခမာပဖစသ်ည။်“ငါးသုံးထကာင်ကို ဗံုးထထောင်ယခီူ၊ခွတလုိ်းဝီထက၊မညပီါပဲ။အပဖာပဖာထက၊
သုံးပဖာကွဲလ့ုိ”(ဇမ်း)၂ သစပ်င်ခကလ်ကမ်ျား၊ အရပ်မျကနှ်ာအသးီသးီသိ့ု ပပန့်ကားထွေကသ်ည။်  စဉ်

ဝါးကိုဓါးပဖင့်ပါးပါးလမာလမာပဖစထ်အာင်လမာသည။်“အကကျွေန့်နီှးပဖာနီပါထရ မအားပါ”(အရပ်)  စဉ်

အမျို းကွဲပပားထထွေပပားထသာအထရအတကွပ်ပရာ၌သုံးထသာစကားလံုး။“အပဖာပဖာရမမ်းထဝ၊ထပါကထ်ရာကစ်ညက်ားထသာ 
ထညာင်ဗုဒေ္ဓထဟပင်ထပခရင်း၌”။

cut into thin layers or 
slices စဉ်

ထရတက၊်ထရကျ၊ထရထသ၊ထရထေဟထိသာပင်လယထ်ရ။ပဖားလညး်ပုန်းပုန်ပပည့်လကထ်တ၊ရလီညး်ပုန်းပုန်းပပည့်လတထ်တ”(ထတး) ရီ
လညး်ပုန်းပုန်း ပပည့်လကထ်တ” (ထတး)    စဉ်

စဉ်

ဒီေထရနိမ့်ဆင်းသည။် ထရပပင်ထလျာ့နိမ်သည။် “ခတလ့ုိ်လားထက၊ထကကာင်းပဖာထပပာထဟာပဖားကျမညက်ို၊အလွန်စိုးထကကကို းစား၍သာ၊ 
ဝန်ဖုိင်ခပန်ကို၊ ပဖားဆန်းခတလ့ုိ်” (ရလီား)  စဉ်

စဉ်

(ဒီေထရ)ထရထုေပမင့်တက၍်ကျယပ်ပန့်စာွဖံုးလမမ်းသည။်“ပဖားကကးီထရခါ၊ဇမ္ူထချာင်းမှာ၊ မျို းလုိးပါ၊ပုိကမှ်ာလညး်ကျ၊လှကကာထဝ၊
ငါးပိထထောင်းထက၊ကိုးထမါင်းရ”။ (ထတး) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစလ်တစလ်တင်ွအပမင့်ဆံုးတကထ်သာဒီေထရ။ (လဆန်း၃ရကန်န့်လဆုတ၃်ရကတ်မှိာတကတ်ကပ်ါထရ)“တန်ထဆာင်မန်ုးလဆန်း 
၃ရကန်န့်လဆုတ၃်ရကပ်ဖားထခါင်ရကမှ်ာလယသ်မတမှိာပဖားရနီန့်ကာရ၊ီကန်းသားကျို းပ့ဲဖ့ုိစာွကို ထကကာင့်ကကစိုးရမ်ိရပါထရ(အရပ်) 
   စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဒီေထရအကျဆံုးအချန်ိ။အနိမ့်ဆံုးဒီေထရ။“အတန်ကကာက၊ပဖားမှာရစီစ၊်ပဖားယိုင်သထိက၊ ချန်ိခါသင့်လ့ုိ”(ရလီား) စဉ်

စဉ်

ဒိေထရထလျှာ့ပါးသည။်ကျဆင်းသည။်နိမ့်ဆင်းသည။် (လဆန်း၊ လဆုတ ်၄ရကတ်ိ့ုတင်ွဒီေထရလျာ့ထသာကာလပဖစသ်ည။်   စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ပဖားဆံုးပဖား
ဖျား စဉ်

စဉ်

ထရထုေမပမင့်လွန်းမနိမ့်လွန်း(အလယအ်လတပ်ဖစထ်သာ)ဒီေထရ။   စဉ်

ဒိေထရတိုးပမင့်သည။်ထရအပပင်ပမင့်တကသ်ည။်ထရပမာဏတိုးသည။် “လှလူထဖတိ့ု၊ လားမညခ်ျကက်ို ပဖားတကထ်ယာင်ထစာင့်” (ရီ
လား)   စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ပဖားတိုင် ကကိ steady

ပဖားထေင့် ကကဝိိ ဒီေထရမတကမ်ကျပဖစ ်လျက။်   ဒီေထရမတိုးမဆုတ ်အခုိကအ်တန်ရ့ပ်တန်င့ငိမ်သကဲ့သို။့  steady

ပဖားထထောင် ကကဝိိ ၁ ဒီေထရတိုးပမင့်လာစပပုသည။်ထရပမာဏတိုးပမင့်လာစပပာသည။်၂ ဒီေထရထခါင်းထမာ်စပပုလာသည။် increasing tide

ပဖားပပည့် ကကဝိိ increasing tide

ပဖားပပင်း ကကိ အဟန်ုပပင်းစာွတိုကစ်ားတတထ်သာ ထရကကမ်း။၂  အန္တရာယ ်ကကးီမားထအာင် ထရစးီထရဟန်ု ပပင်းထေန်ထသာ ထရကကမ်း။      wave

ပဖားပန် ကကိ ဒီေထရကျငပီးထနာက ်ထရအထီနရာမှ တစဖ်န်ပပန်၍ တကစ်ပပုထသာဒီေထရ။   start tide

 ပဖားပပန် န ဒီေထရတကင်ပီးထနာက ်တစဖ်န်ပပန်၍ ကျစပပုထသာဒီေထရ။    tide

ပဖားမီ နဝိ ဒီေထရခတသ်ာွးလွယထ်သာအနကတ်င်ွထရဟထိသာ။    none

ပဖားပမှုပ်၁ န ဒီေထရပပည့်လျှသံပဖင့်ထရထအာကတ်င်ွနစပ်မုပ်ထနထသာအခုိကက်ာလ။   immerse

ပဖားပမုပ်၂ ကကိ ယင်းကဲ့သို ့ထရထအာကတ်င်ွ နစပ်မုပ်ထနသည။်   immerse

ပဖားယိုင်သင့် န go down stream

 ပဖားယိုင် ကကိ ဒီေထရ တကင်ပီးထနာကထ်ရအထီနရာမှကျစပပုသည။်    down

ပဖားရာ န ထရပပည့်တကထ်ကကာင်း သသိာထေင်ရာှးထစထသာအမှတအ်သား။    mark

ပဖားရာထေင် န ထရပပည့်ထေကထ်ကကာင်း သသိာထေင်ရာှးထစထသာအမှတအ်သား mark

ပဖားရာထေင် န ကမ်းပါးယနှံင့်ထလျှာဆင်း သာွးထသာထရမျကနှ်ာပပင်ထတွ ထိ့ေရာ၌၊အနားထကကာင်းထေင်ကျန်စပပုသည။်   bank(of river,stream)

ပဖားရီ န none

ပဖားရဆုီတ် ကကိ down

 ပဖားရပုီန်းပုန်း ကကိ high surface

ပဖားရှု န မုိးသညး်ထေန်စာွရာွသပဖင့်ပမစထ်ချာင်းတိုမှ့အဟန်ုပပင်းစာွစးီကျလာထသာထရဟန်ု။ဒီေထရတကင်မဲထေကပုိ်၍ အလွန်တကထ်သာထရ။  very high tide

ပဖားရင်ှ န အလျဉ်းမပပတစ်းီဆင်း ထနထသာဒီေထရ။ ဒီေထရအလျဉ်။ tide

ပဖားရင်ှငပီး ကကိ ကမ်းသိုမ့ဟတုအ်တားအဆီးထဘာင်အပပင်သိုဖိ့တက်ျစးီဆင်းသည။်   over flow

ပဖားဝှန် ကကိ ကမ်းသိုမ့ဟတုအ်တားအဆီးထဘာင်အပပင်သိုဖိ့တက်ျစးီဆင်းသည။်   over flow

ပဖာဝှန်ငပီး ကကိ မုိးထလထေန်ထသာအခါ ကျယပ်ပန်ထ့သာ ပမစပ်င်လယဝ်ယစ်းီဆင်းလာထသာထရဟန်ု တရှိန်ထုိေးတိုးထတှထ့နသည။်  strong flow

ပဖားသီ န အနိမ့်ဆံုးကျ ဆင်းထနထသာဒီေထရ။  lowest tide

ပဖားသပီဖား န lowest tide

ပဖားသရီက် န ဒီေထရအနိမ့်ဆံုးကျဆင်းထန ထသာရက။်    lowest tide

ပဖားသင့် န go down stream

ပဖားသင့်လီသင့် န ဒီေထရတကထ်သာထဒေသ၌ ထလှသထဘမင်္ဂာစသည့်စန်ုရန်ထရစးီအလုိကသ်င့်ချန်ိ။   go down stream

ပဖားသတ် ကကိ ထလှထဖါင်စသညဒီ်ေထရစန်ု၊ ဆန်အတိုင်းမသာွးပဲရပ်တန်န့ားထနသည။်      steady

ပဖားသတလ်မန် န imitate

ဒီေထရအကျဆံုးအချန်ိနှင့် အတကဆံု်းအချန်ိတိ့ုတင်ွပပန်၍မတကမီ်အခုိကအ်တန့်၌ထရငငိမ်တန့်ထနသည။်“ကျချဆုိထက၊  ထုိေသည ်
ထကျာကက်ို၊ ထကျာ်ထသျှာကတ်ဖန်၊ပဖားတိုင်ခံထက၊ကမ်းယမံဟပ်၊ထချာင်းရုိးစန်ုထက တန်ုဆတဆ်တနှ်င့်၊ ထကကာကလ်န့်စတိတ်င်ွ” 
(ရလီား)     စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁ ထရတကသ်ည။်ထရပပင်ပမင့်သည။်၂ တညရ်ာ၏အထပါ်ဆံုးနှုတခ်မ်းနားအထိေထရဟသိည။်“ပဖားလညး်ပုန်းပုန်းပပည့်လကထ်မ၊ 
ထတာင်သ ူအမ်ိပါး၊ ချဉ်းလကက်တထ်မ။”(သိုက်)  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဒီေထရတကထ်သာထဒေသ၌၊ သထဘမင်္ဂာစသညစ်န်ုရန်ထရစးီအလုိကသ်င့်ချန်ိ။အတန်ကကထက၊ပမစမှ်ာရစီစပ်ဖားယိုင်သင့်ထက၊ချန်ိခုိကသ်င့်
သိ့ု” (ရလီား)    စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထရတက၊်ထရကျ၊ထရထသ၊ထရထေဟထိသာပင်လယထ်ရ။ပဖားလညး်ပုန်းပုန်ပပည့်လကထ်တ၊ရလီညး်ပုန်းပုန်းပပည့်လတထ်တ”(ထတး) ရီ
လညး်ပုန်းပုန်း ပပည့်လကထ်တ” (ထတး)     “ကစ္ဆပနဒီေ၊ ဤသညည်ာမွန်၊ ယဉ်တန် တတက၊် ပင်လယ်ထေကွမှ်၊ နှစ်ဘကက်မ်း
ငပီး၊ ပဖားရမီှီဝယ”် (ထမှာက်)   စဉ်

ဒိေထရထလျှာ့ပါးသည။်ကျဆင်းသည။်နိမ့်ဆင်းသည။် (လဆန်း၊ လဆုတ ်၄ရကတ်ိ့ုတင်ွဒီေထရလျာ့ထသာကာလပဖစသ်ည။်   “အကျို း
ဂုဏအ်င်၊ ပမာထဆွထသာ်၊ ပဖားရဆုီတသ်ိ့ု၊ ယတုမ်ညပ်င်တညး်။”(ထကာ်) စဉ်

တညရ်ာဝတ္တ ၏ဆ့ံထသာအပုိင်းအပခားဆံုးထအာင်ထရဝင်သည။်တညရ်ာထေည့်စရာ၏အထပါ်ဆံုးနှုတခ်မ်းစန်ွးအထိေ ထရဟသိည။်
ထရပပင်ပမင့်သည။်    စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

အနိမ့်ကျဆံုးကျဆင်းထနထသာဒီေထရ။(လဆန်း၇ရက၊်လဆုတ၇်ရကတ်ိ့ုတင်ွ ကျထရာကထ်သာအချန်ိကာလပဖစသ်ည။်)   စဉ်

စဉ်

ဒီေထရတကထ်သာထဒေသ၌၊ သထဘမင်္ဂာစသညစ်န်ုရန်ထရစးီအလုိကသ်င့်ချန်ိ။အတန်ကကထက၊ပမစမှ်ာရစီစပ်ဖားယိုင်သင့်ထက၊ချန်ိခုိကသ်င့်
သိ့ု” (ရလီား)    စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ)၁ သတူစပ်ါး ထပပာဆုိပပုမူသညက်ိုအတုယငူပီးလုိက၍် ထပပာဆိုပပုမူသည။်      စဉ်



.

ပဖားသုံးပွာ၁ န none

ပဖားသုံးပွာ၂ ကကိ ယင်းကဲ့သိုထ့ပပာဆုိသည။်  none

ပဖားအင့် ကကဝိိ ဒီေထရမတကမ်ကျပဖစ ်လျက။်ဒီေထရမတိုးမဆုတအ်ခုိကအ်တန်ရ့ပ်တန်င့ငိမ်သကဲ့သို။့   steady

ပဖားဦးတင်၁ ကကိ increasing tide

ပဖားဦးတင်၂ န  ၁  ပမင့်တကတ်ိုး ထနဆဲဒီေထရ။ ၂ တိုးထနဆဲအခုိကက်ာလ။     increasing tide

ငဖိ

ငဖိ ကကိ none

ငဖီကကား ကကိ ထမးခွန်းအရ ပပန်လှန်ဆုိဖွယဟ်သိညက်ိုတစဦ်းတစထ်ယာကအ်ားသရိန်ထပပာပပသည။်   solve

ငဖီဆီး န တစစ်ုံတစခု်ထသာ အစမ်ွးသတ္တ ကိိုပျကပ်ပယထ်အာင်ထပပာင်းလဲဖျကဆီ်းနုိင်ထသာထဆးမျို း။     antidote

ငဖီဆုိ ကကိ သ ိမသသိည၏် ထမးပမန်းချကက်ိုသဟိနိားလညထ်ပါ်လွင်ထအာင်ထပပာပပထရးပပသည။် reveal

ငဖီထဖျာ် ကကိ တစစ်ုံ တစထ်ယာကအ်ားထကျနပ်အားရထစရန်ကကို းပမ်းထဆာင်ရကွသ်ည။်  answer

ငဖီထဖျာက် ကကိ စတိတ်င်ွ တစစ်ုံတစခု် နာကျင်ခံစားမှုကို နညး်တမျို းမျို းပဖင့် ထမ့ထပျာကထ်အာင် အာရံုပပုသည။်  entertain

 ငဖီဖျဉ် ကကိ နှစဦ်း နှစဘ်ကအ်ကကားအပငင်းပဖစပွ်ားမှုပပဿနာကိုထပပလညထ်အာင်ကကားဝင်ဆကသ်ယွထ်ကျလညထ်အာင်ပပုသည။်   none

ငဖီယင်ှး ကကိ မထကျနပ်မယင်ှးလင်း ဟသိည့်များကို ထကျနပ်သယိှိနားလည ်ထအာင် ကျို းထကကာင်းပပသကာ အသးီအပခားစခဲွီပခမ်းတင်ပပသည။် reconcile

ငဖီး ကကိ

ငဖီးကပ်ု န ဆံပင်တိုက့ိုအထပါ်မှ နိှပ်ချထေားထသာလပခမ်းသဏ္ဍာန်ထဒေါင်လုိကထ်ကးွထကာ့သည့်ဘးီတစမ်ျို း။  Head-dress comb

ငဖီးကကား န comb

ငဖီးခုိင် နဝိ များပပားထသာ။   abundant

ငဖီးချ ကကိ

ငဖီးနိှမ်း ကကိ လှပတင့်တင်ထအာင် ဆံပင်သပခင်း၊သနပ်ခါးနံသ့ာဆန်းကကယစ်ာွပပင်ဆင်ပခင်းပပုသည။်   dress up

ငဖီးသပ်ိ န ဆံပင်တင်ွ တယွက်ပ်ထနထသာသန်းဥသန်းဖျစသညတ်ိုက့ိုသပ်ချနုိင်ထအာင်အသာွးနှစဘ်ကဟ်ထိသာအသာွးစပ်ိသည့် ဘးီတစမ်ျို း။ comb

ပဖူ

ပဖူ၁ န porcupine

 ပဖူ၂ နဝိ ၁ အညစအ်ထကကးအစန်ွး အထေင်းမှကင်းစင်ထသာ။၂ နွားနုိ၊့ ထံုေး၊ ဗျို င်းထတာင်ကဲ့သိုထ့သာ အထရာင်ဟထိသာ။   pure white

 ပဖူ၃ န none

ပဖူ၄ ကကိ none

န unstable

ပဖူချးီခါ ကကိ ဟသိမျှ ကန်ုထပျာကသ်ည။်ဆင်းရသဲည။်ဘာမှမယှိထလာကထ်အာင်မဲွသည။်     

ပဖူထချာ်ထချာ် ကကဝိိ အပဖူထရာင်ဘကသ်ိုသ့န်းလျက။်ပဖူထဖျာ့စာွ။ white

ပမစထ်ချာင်းစသညတ်ိ့ုတင်ွ ဒီေထရ ၄ပံု ၃ပံုပပည့်သညက်ို ပဖာသုံးပွာ ပပည့်သညဟ် ုထပပာဆုိ၍)။ ဒီေထရ ၄ပံု-၃ပံု နိမ့်ကျထလျာ့ဆင်းသာွး
သညက်ို (ပဖားသုံးပွာခန်းသညဟ်ု)ထပပာဆုိထသာစကားလုံး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁ ဒီေထရထခါင်ထထောင်လာစပပုသည။်၂ ဒီေထရပမင့်တကတ်ိုးလာစပပုသည။်ထရပမာဏတိုးသည။်(လဆန်း၉ ၁၀ရကလ်ဆုတ ်၉ ၁၀ရက်
တိ့ု၌ပဖစတ်တထ်သာအချန်ိကာလ။)    စဉ်

စဉ်

၁ အထံုေးအဖ့ဲွကို ထပဖရင်ှးထအာင်ပပုသည။်“ထဂါင်တင်ွရစပ်တ၊်ဆံထကသာကိုငဖိုကာလှစထ်က၊ကိုက၍်ငပီးလျှင်”(ထကာ်)။ ၂ ထကျနပ်
ထပပသာွး မှုဟအိာင် အားထုေတသ်ည။် “လွမ်ငဖီရသည၊် ပီးပါခဟ၊ု ယယုသသံာ၊ ဆုိထသာခါဝယ။်(မုိး)။၃  ထမးပမန်းထသာပပဿနာ
ကိုထပပလညထ်အာင်ထပပာသည။်ထရးသည။်“တိုင်းပပညတ်င်ွမှုကစိ၊္ထပါ်သမျှကို၊ ငဖီရမုိးမစက”(ဗမာချီ)။ “ထမ့ဆင်ငခီကို မငဖီပဲကို၊ မ
ထွေကရ် ံ(ပဲဇမ်း)။ (ငဖီထပဖစသည ်နှစမ်ျို းစလံုးကို သုံးနှုန်းသည။်)      စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အမျှင်များကို မရှုပ်ထထွေးရထအာင် ဘးီပဖင့်သပ်ချသည။် “ထရာကင်ပီးသာွးလျှင်၊ တိ့ုသျှင် မင်းလညး်၊ ကိုယ့်ဆံပင်ကိုငဖီးလီကျင်ထရ။ 
(စန္ဒရားဖ့ဲွ)   

comb;brush;bluff;preten
d စဉ်

စဉ်

ဆံပင်၊ အထမမးအမျှင်စသညတ်ိ့ုကိုယင်ှးငဖီးရသည။်သစသ်ား၊ဝါး၊ဆင်စယွစ်သည့်တစမ်ျို းမျို းပဖင့်ပပုလုပ်ထေားသည့် အသာွးအကကား
ပါယှိထသာငဖီးစရာပစည္း်။    စဉ်

စဉ်

အမျှင်များကို မရှုပ်ထထွေးရထအာင် ဘးီပဖင့်သပ်ချသည။် “ထရာကင်ပီးသာွးလျှင်၊ တိ့ုသျှင် မင်းလညး်၊ ကိုယ့်ဆံပင်ကိုငဖီးလီကျင်ထရ။ 
(စန္ဒရားဖ့ဲွ)   

comb;brush;bluff;preten
d စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အပဖူနှင့်အနကထ်ရာင် ဆူးရုိးတမံျားတစက်ိုယလံု်းတင်ွထပါကင်ပီးချန်ိထေကထ်သာနှုတသ်းီဟထိသာထပခထလးထချာင်းပါသတ္တဝါတစမ်ျို း။ 
 စဉ်

စဉ်

(ထကကာင်၊ထခမတိ့ု) ရန်ရာှထသာအသ။ံ“ဟးူဟပဲဖူးထပမာက၊်ထုိေထစာင်းထပါကက်၊လုိင်ထခါကထွ်ေကင်ပီးခါမှ”။(ဒုေဒိေန်တု)      စဉ်

မုိးထရများ အတင်ွးသိ့ုပက၀်င်သည။်“မုိးပဖူထရ၊တခံါးကိုပိတထ်ေားလုိကပ်ါ။”(အရပ်)  စဉ်

ပဖူခါပဖူမညး်
ခါမညး် ပကတဟိရိင်းအထပခ၌ မတညပဲ်ယင်ွးထရွ့ထပပာင်းလဲတတသ်။ူ“မလှပဖူစကားကလညး်မတည၊်ပဖူခါပဖူမညး်ခါမညး်ရာ”။(အရပ်) စဉ်

be extremely poor/be 
impoverished စဉ်

စဉ်



.

န ပကတစိတိ ်ထေားအယအူဆစသည၌်မတညပဲ်ဆန်က့ျင်ထပပာင်းလဲတတသ်။ူ unstable

ကကဝိိ as you like

ပဖူစင် နဝိ ၁ ထဖွးစင်ထသာ အထရာင်ဟထိသာ။၂ သန်ယ့င်ှးစင်ကကယထ်သာ။    clean/pure

ပဖူဆွတ် နဝိ ထဖွးစင်ထသာ အထရာင်ဟထိသာ။ ၂ သန်ယ့င်ှး စင်ကကယထ်သာ။ “ပဖူဆွတသ်ဒေ္ဓါ၊ လှူဒေါန်းပါ၏’။ pure white

ပဖူနုလှပ်လှပ် နဝိ အလွန် ပဖူထသာ၊ သန်စ့င်စာွပဖူထသာ။   pure white

ပဖူပပာ နဝိ အပဖူနှင့်အပပာထရာင်သန်းထသာ။  pure blue

ပဖူဖပ်ဖပ် ကကဝိိ အပဖူထရာင်ဘကသ်ိုသ့န်းလျက။်ပဖူထဖျာ့စာွ။ turn pale or wan

ပဖူဖီွး နဝိ ပဖူစသသ်န်စ့ာွထသာ။  pure white

ပဖူလလမ နဝိ အလွန် ပဖူထသာ၊ သန်စ့င်စာွပဖူထသာ။   pure white

ပဖူး၁ န (of breeze) waft gently

ပဖူး၂ ကကိ sow

ပဖူးဆီ န အနာစသညအ်ထပါ်၌ ပဖညး်ပဖညး်ထလးပက ်ကကခဲျရထသာ ထဆးမှုန်းမျို း။    medicinal powder

ပဖူးထပပာင် ကကဝိိ အထကွအ့ထကာကအ်တား အဆီးမဟထိချာထပပစာွ။ unimpleded

ထပဖ

ထပဖ ကကိ answer

ထပဖသျှမ့်ိ ကကိ console

ငဖဲ

ငဖဲ ကကိ ကျယက်ားပွင့်လပ်ထစသည။်   tear widen

ငဖဲထပခာက် ကကိ

ပဖည့်

ပဖည့် ကကိ add

ပဖည့်ကျင့် ကကိ ကုံလံုပပည့်စုံတိုးတကပွ်ား များထအာင် အားထုေတသ်ည။်     

ပဖည့်စကွ် ကကိ ကုံလံုပပည့်စုံထအာင် ထေပ်ထလာင်းထေည့်သင်ွးသည။်   

ပဖည့်ဆညး် ကကိ သိုမီှစထုဆာင်းပခင်းပဖင့် ပွားတိုး ထစသည။်  fulfill a need

ပဖည့်တင်း ကကိ လုိအပ်ပခင်း၊ ကကင်းကျန်လစလ်ပ်ပခင်း မဟထိအာင်သင်ွးထေည့် သည။်   maintain supplies

 ပဖည့်သင်ွး ကကိ ၁ ပံုစဟံင်းလင်းပဖစထ်သာကကွလ်ပ်စသည၌်မိမိလုိရာထရးသင်ွးထေည့်သည။် ၂ ထနာကထ်ေပ်၍ထရာထပါင်းသည။် ထနှာထေည့်သည။် fill in(forms)/add

ပဖညး် ကကိ ၁ ထချငံမှုဟထိအာင် ညင်းသာစာွတးီခတသ်ည။်၂ အသ၊ံအရှိန်အဟန်ုစသညထ်လျာ့ပါးညံ့ထအာင်ပပုသည။်   sounds softly

ပဖညး်ပဖညး် ကကဝိိ အလျင်စလုိမဟပဲိ၊ အရှိန်ယလူျက။်     slowly

ကကဝိိ ညံ့ထပျာင်းနုနယသ်မ်ိထမွ စ့ာွ။ gently/softly

ပဖူချင်ထကထလ့
ပဖူမညး်ချင်
ထကထလ့မည် စဉ်

ပဖူချင်ထကထလ့
ပဖူမညး်ချင်
ထကထလ့မညး်

မိမိသထဘာအတိုင်းပပုလုပ်ချင်သလုိ။“မင်းသထဘာနန့်မင်း၊ပဖူချင်ထကထလ့ပဖူမညး်ချင်ထကထလ့မညး်လီဖိ၊အထရာငါ့ကို မထပပာလှာ
ထကဖိ့။ (အရပ်)  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခံတင်ွးမှတစစ်ုံတစခု်ကို ထလပဖင့်(ပဖူးဟု)မှုတထု်ေတထ်သာအသ။ံ   စဉ်

၁ ထလ အဆကမ်ပပတည်င်သာစာွတိုကသ်ည။်“ဝါထယာထမထလ၊။ထတာင်လီပဖူးလ့ုိ၊ထမျှာ်ရှုတိုင်းပင်၊ထဖါ်ကွဲသရ့ုိူ၊ ပူလ့ုိကကျွေမ်းထအာင်၊
လွမ်းမှုဆင်ထက”။(ဓမ္မသာ)၂ တစခု်ခုထသာမျကနှ်ာပပင်ထပါ်သိ့ုတစစ်ုံတစရ်ာ အမှုန့်ကိုကကပဲဖန့်ချသည။်‘ထ့ုိေထနာကနွ်ားထချးမှုန့်ကို
ပဖူးရသည။်(ထတာင်)။“ငပိုင်ထညာင်ပင်ထိေ၊ ထရာကထ်အာင်လညး်တးူ၊ ပျို င်ပပားထပါ်မှာ၊ ငမီစာပဖူးလ့ုိ၊ စတိက်းူထူေးဆန့်၊ လပ်ုဝ့ံ
စမ်ွးသည။် (ဆဒေ္ဒန်)  စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထမးခွန်းအရ ပပန်လှန်ဆုိဖွယဟ်သိညက်ိုတစဦ်းတစထ်ယာကအ်ားသရိန်ထပပာပပသည။်   “ဗျို င်းပဖူကကးီ၃ထကာင်၊ ထမလကဝ်ါးမှာ၊ 
နားလာထယာင်၊ အထမာင် စာတတ၊် ထအပုစ္ဆာကိုထပဖပီးလတ”်။ (ထမး)   စဉ်

မိမိကိုယက်ို ထသာ်လညး်ထကာင်းသတူစပ်ါးကိုထသာ်လညး်ထကင်း၊စတိတ်င်ွတစစ်ု့တစခု်ခံစားမှုမှပ၊ထပျာကထ်အာင် အားထပးထပပာဆုိ 
သည။် စဉ်

စဉ်

ထကကာကလ်န့်ဖွယထ်သာ ရုပ်သင်ွ ထပါ်ထအာင်ပါးစပ်ကို လကနှ်စဘ်ကနှ်င့်ငဖဲ၍လန့်ထကကာကထ်စသည။် လှန့်သည။် “ထကကာကထ်တ ဆုိ
လီငဖဲ ထပခာကလီ်” (အရပ်)

frighten by 
exaggeration စဉ်

၁ အပါအဝင်ပဖစထ်စသည။်အထရအတကွသ်င်ွးထေည့်သည။်၂ ပွားတိုးထစသည။်၃ ပဖည့်တင်းထစသည။် ၄ လုိအပ်ချကတ်င်ွ
ထလာင်းစကွသ်င်ွးသည။်  စဉ်

strive to gain certain 
criteria စဉ်

အက္ခရာစဉ်

add to or make up for a 
deficiency စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပဖညး်ပဖညး်သာ
သာ စဉ်
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ကကဝိိ အလျင်စလုိမဟ၊ိ အရှိန်ယလူျက။်

ထပဖာ

ထပဖာ့ထတာ့ နဝိ ၁ အထရာင် အားထလျာ့ထသာ။ ၂ အားအင်နညး်ပါးသပဖင့် နွမ်းနယအ်ားနည ်ပံုပမင်ရထသာ be worn-out

ထပဖာ် ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာစားဖွယက်ို ထရထနွးတင်ွ နစ၍်နူးထပျာ်ထစသည။် boiled

ပဖက်

ပဖကက်နဲ ကကဝိိ suddenly/unexpectedly

ပဖင်း

ပဖင်း ကကိ make noise

ပဖင်းပဖင်း ကကိ make noise

ပဖစ်

ပဖစ၁် စညး် တစစ်ုံတရာထဆာင်ရကွမ်ှု၌ အထေထပမာကထ်အာင်ပမင်ထကကာင်း၌ထဖာ်ပပထသာစကားလံုး။ thrive

ပဖစ၂် ကကိ get on with

ကကဝိိ သပ်ရပ်ထသချာပခင်းမဟပဲိ။ ပစစ်လကခ်တ။် ထလးနကပ်ခင်း မဟ ိပပုလုပ်ကာမျှပဖင့်။ အထလျာကဘ်ာသာ ပဖစလ်ာသည့်အတိုင်း။   slovenly

ပဖစထ်ကကာင်း န ပထေမဦးစာွ ထပါ်ထပါကထ်စသည့်အရင်းခံချက။်

ပဖစစ်ဉ် န ထရးှအတတီာ ကာလမှမျကထ်မှာကက်ာလအထိေပဖစပ်ျကခ့ဲ်သမျှထသာအထကကာင်းအရာအစဉ်အဆက။်  

ပဖစဆဲ် နဝိ မျကထ်မှာကက်ာလ၌ပဖစထ်သာ။ဩ present

ပဖစဆုိ်က် န ပဖစပ်ျကပံု်အပခင်းအရာ။  

  ပဖစဆ်န်း န ပဖစသ်ညဟ် ုဆုိထလာကပ်ခင်း မဟထိသးထသာအရာ။  merely

ပဖစဆ်န်ကာမျှ ကကဝိိ လွန်လွန်ကကဲ၊ဲ လွန်ကစဲာွ။   extremely

ကကဝိိ လွန်လွန်ကကဲ။ဲ လွန်ကစဲာွ။  extremely

ကကဝိိ ပဖစနုိ်င်ရန်လွယက်သူည ်မဟတုပဲ်။ပဖစရုိ်းပဖစစ်ဉ်မဟတုပဲ်ခဲခကစ်ာွပဖင့်။     

ပဖစထွ်ေန်း ကကိ ထအာင်ထအာင် ပမင်ပမင်ထပါ်ထပါကလ်ာသည။်    thrive/succeed

ပဖစပံု် န how sth happened

ပဖစပ်ျက် ကကိ အပဖစအ်ပျကသ်ထဘာထရှ ထ့နာကစ်ဉ်ဆကမ်ပပတပ်မင်သာထစသည။်ထေင်ရာှးပဖစလ်ာသည။်      happen

ပဖစပ်ပန်ထကဝါ ဝိ unexpected matter

ဝိ unexpected matter

 ပဖစင်မဲ န ထရးှရုိးပဖစစ်ဉ် ပဖစထ်နကျပဖစထ်သာအရာ။       matter of course

ပဖစထ်ပမာက် ကကိ ၁ အစမ်ွးကန်ုကကို းစား လုပ်ကိုင် နုိင်စမ်ွ ဟသိည။် ၂ အထူေးကကို းစားသပဖင့် ထအာင်ပမင်စာွအထေထပမာကသ်ည။်  succeed/accomplish

ပဖစရ်ပ် န ပဖစပ်ျကထ်သာ အထကကာင်းအရာ။ အပခင်းအရာ။ အထရးအခင်း။

ဝိ if something happen

  ပဖညး်ပဖညး်
သကသ်ာ

little by 
little,gradually,step 
by step စဉ်

စဉ်

စဉ်

တခဏချင်းအာပဖင့်။မထမျှာ်လင့်ပဲအားပဖင့်။ “မီးပဖတက်နဲလင်းထရ”။ (အရပ်) စဉ်

အသထံပါ်ထွေကသ်ည။် “ထမာင်မဲကိုဒုေတန်န့်ပဖင်းပဖင်းသတထ်တ”။(အရပ်)၂ အသထံပါ်ထွေကထ်အာင်ပပုလုပ်သည။်“ထေရကံို ဒုေတန်န့်
ပဖင်းပဖင့်ပုတထ်တ”။ (အရပ်)  စဉ်

အသထံပါ်ထွေကသ်ည။် “ထမာင်မဲကိုဒုေတန်န့်ပဖင်းပဖင်းသတထ်တ”။(အရပ်)၂ အသထံပါ်ထွေကထ်အာင်ပပုလုပ်သည။်“ထေရကံို ဒုေတန်န့်
ပဖင်းပဖင့်ပုတထ်တ”။ (အရပ်)  စဉ်

စဉ်

၁ မငပီးထသးထသာတစစ်ုံတရာမှန်ကန်ငပီးထပမာကပ်ခင်းသိ့ုထရာကသ်ည။်၂ တစစ်ုံတစရ်ာမှန်ကန်မဟထိသးသညမှ် စတင်
ထပါ်ထပါကသ်ည။်၃ ဘ၀ထဟာင်းမှဘ၀သစတ်စစ်ုံတစရ်ာရဟသိည။် စဉ်

ပဖစက်တန်း
ဆန်း စဉ်

things that have 
happened စဉ်

process of an 
event/record or account 
of what has happened စဉ်

စဉ်

happening/occurrence/
episode/event စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပဖစထ်တာင့်ပဖစ်
ခ့ဲ၁ စဉ်

ပဖစထ်တာင့်ပဖစ်
ခ့ဲ၂

seldom or rarely/most 
unusually စဉ်

စဉ်

ပဖစပ်ျကသ်ည့်အပခအထန။ “သူ့ပဖစပံု်ကတစမ်ျို းပမင်နိထရဂု”။(အရပ်)    စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

၁ အယတုဆံု်းပဖစဖွ်ယဟ်သိည့်ပမာဏကိုထဖာ်ပပသည့်စကားလံုး။၂ ထရးှဦးကကယိာ၏အနကက်ိုပမစပ်ယလုိ်ရာ၌သုံးထသာ 
စကားလံုး။ “မပဖစထ်ကထကာင်းယင့်၊ ပဖစပ်ပန်ထကဝါ”။ (အရပ်)   စဉ်

ပဖစပ်ပန်လီထက
ဝါ

၁ အယတုဆံု်းပဖစဖွ်ယဟ်သိည့်ပမာဏကိုထဖာ်ပပသည့်စကားလံုး။၂ ထရးှဦးကကယိာ၏အနကက်ိုပမစပ်ယလုိ်ရာ၌သုံးထသာ 
စကားလံုး။ “မပဖစထ်ကထကာင်းယင့်၊ ပဖစပ်ပန်ထကဝါ”။ (အရပ်)   စဉ်

စဉ်

စဉ်

happening/occurrence/
episode/event စဉ်

ပဖစလီ်ပပန်ထက
ဝါ အထကကာင်းမညညီတွ၍် တစစ်ုံတစခု်ပဖစခ့ဲ်သည ်ဟထိသာ် “ထချာထချာထမာ ထမာမကျပဲ တစစ်ုံတစခု် ပဖစလီ်ပပန်ထကဝါ့ (အရပ်) စဉ်



.

ငဖိုင်

ငဖိုင်ငဖိုင် ကကဝိိ drip

ငဖိုင်းငဖိုင်း နဝိ beautiful/shine

ထပဖာက်

ထပဖာက် နဝိ active

နဝိ beautiful/shine

န sound of clap

နဝိ မထံုေမထုိေင်း၊ သကွလ်ကတ်ကက်ကထသာ။ active

ကကဝိိ ၁  သကွသ်ကွ ်ပမန်ပမန်။ ၂ လျင်လျင်လျားလျား။ fast

ထပဖာင်းထပဖာင်း န noise of rain

ပဖတ်

ပဖတ၁် ကကိ

ပဖတ၂် ကကိ none

ပဖတက်နဲ ကကဝိိ suddenly/unexpectedly

 ပဖစစ် န တစစ်ုံတစခု်ပုိင်းပဖတထ်ေားထသာအစအန။   piece

ပဖတစ်ားပပုစား ကကဝိိ မိမိရပုိင်ခွင့်ဟထိသာ ဥစါ္ကို အကကားထဲေမှ ပဖတထ်တာက၍် ကိုယက်ျို းအတကွ ်အသုံးပပုထေားသည။်   unlawful cut

ပဖတထ်တာက် ကကိ ၁ အဆကအ်စပ်မဟရိ ထအာင်ပပုသည။်     cut off

ပဖတထုိ်ေး ကကဝိိ ထမျှာ်လင့်ပခင်းမဟပဲိ တိုထတာင့်ထသာကာလ၌ ကကားဝင်လျက။်   interception

 ပဖတထုိ်ေးဉာဏ် န  ကကို တင်ကကစံညထ်ေားပခင်း မဟပဲိ အထကကာင်းထပါ်မှ ပဗုန်းကနဲ ထတးွထတာထုေတထ်ဖာ်၍ အသုံးပပုထသာဉာဏ။်  ready wit

 ပဖတထံု်ေး န စဉ်ဆကမ်ပပတ ်လုိကန်ာရန် စအံပဖစသ်တမှ်တခံ်ရပခင်းပပုထလ့ဟထိသာ ဥပထဒေအရစရီင်ဆံုးပဖတခ်ျက။် (judicial) ruling

ပဖတပုိ်င်း၁ န တစစ်ုံတစခု်မှ ပုိင်းပပတထ်အာင်ပဖတထ်ေားထသာ အစတိအ်ပုိင်း။ piece

 ပဖတပုိ်င်း၂ ကကိ တစစ်စတီစဖ့ဲ်စ ီတစစ်တိစ်ခဲွီထုေတသ်ည့်အစတိစ်တိက်ွဲပပားထအာင်ပပတထ်တာကသ်ာွးထစသည။်   cut off

ပဖတပ်ဖတ် နဝိ hospitable

ပဖတပ်ဖတခ်တ၁် ကကဝိိ brisk

ပဖတပ်ဖတခ်တ၂် ကကိ hurry up

ပဖတပ်ဖတတ်းီ ကကဝိိ

ပဖတပ်ဖတလူ်း ကကဝိိ

ပဖတရ်ွ န Cross-cut saw

 ပဖတလ်တ် နဝိ မထံုေမထုိေင်း၊ သကွလ်ကတ်ကက်ကထသာ။  active

အများအပပားတစင်ပိုင်နက။် အဆကမ်ပပတယ်ိုစးီကျလာလျက။် “ငဖိုင်ငဖိုင် စးီယို၊ သမီးပျို ၏၊ ကိုယက်ိုလညး်ဖက၊် အသယွသ်ယွ်
ထက၊ မျကရ်ညစ်ကနှ်င့်”။ (ထကာ်) စဉ်

၁ ထချာထမာထပပပပစထ်သာ။ ၂ ထရမထရာင်ထရမဆင်းကဲ့သိ့ုထတာကပ်ထသာအဆင်းဟထိသာ။“ငဖိုင်းငဖိုင်းထပပပစ၊်ခုနှစနှ်စသ်ိ့ု၊ထရာကလ်စခ်ါ
တုံ၊ထရမပံုထရမပန်း၊ ထရမထရာင်ထွေန်းလျှမ်း၊ ရမန်းရမန်း ထတာကပ်၊ အဆင်းလှသား”။ စဉ်

၁ ထပါ့ပါးလျင်ပမန်ထသာ။ ၂ မဆုိင်းမတဖွျတလ်တစ်ာွလုပ်ကိုင်တတထ်သာထအးသထူသျှအလုပ်အကိုင်၊အထပပာအဆုိထကာင်းထကာင်း 
ထပဖာကထ်တထဒေ။ (အရပ်)   စဉ်

ထပဖာကထ်ပဖာက်
၁

၁ ထချာထမာထပပပပစထ်သာ။ ၂ ထရမထရာင်ထရမဆင်းကဲ့သိ့ုထတာကပ်ထသာအဆင်းဟထိသာ။“ငဖိုင်းငဖိုင်းထပပပစ၊်ခုနှစနှ်စသ်ိ့ု၊ထရာကလ်စခ်ါ
တုံ၊ထရမပံုထရမပန်း၊ ထရမထရာင်ထွေန်းလျှမ်း၊ ရမန်းရမန်း ထတာကပ်၊ အဆင်းလှသား”။ “သမီးလှမှာ၊စးီကျထပဖာကထ်ပဖာက၊်ထွေကက်ာ
ထခွထက၊မျကရ်ညထ်ပါကနှ်င့်”(ထကာ်)   စဉ်

ထပဖာကထ်ပဖာက်
၂

၁ မုိးသးီမုိးထပါက၊် နှင်းသးီနှင်းထပါကတ်ိ့ု ကျသ၊ံ ပမညသ်၊ံ “ထတာသလီံသ၊ံ မဆူညထံက၊ နှင်းသထံပဖာကထ်ပဖာက၊် ပထပါကထ်ဖါကသ်ိ့ု 
ကကားရထရ ထလး”(ထတး) ၂ လကခု်ပ်လကဝ်ါး တစင်ပိုင်နကတ်းီခတထ်သာ ပမည့်သ။ံ “ထပဖာကထ်ပဖာက် ပမညထ်ရနာ သာထရ”။ 
(ထတး)   စဉ်

ထပဖာကထ်ပဖာက်
၃ စဉ်
 
ထပဖာကထ်ပဖာက်
၄ စဉ်

မုိးသးီမုိးထပါက၊်နှင်းသးီနှင်းထပါကစ်သညတ်ိ့ုကျထသာပမညသ်။ံ“ထကျာင်းထခါင်ထဟာင်းထလာင်း၊မုိးသးီမုိးထပါကသ်ည၊် 
ထပဖာင်းထပဖာင်းအတိုင်းဝင်၍” (ထမတ္တာတု)။ စဉ်

၁ အထတာင့်ထတာင့်အပုိင်းပုိင်းပဖစထ်စသည။်တစထ်နရာမှတစထ်နရာသိ့ုထကျာ်လွန်သာွးသည။်၃ ပုိင်းပခားသည။်၄ မဆကမ်စပ်ပဲ ရပ်
တန့်ထေားသည။်၅ အဆကအ်ဆံမပပုပဲပပတလ်တထ်စသည။်၆ (ရစရာယှိရာမှ)နှုတယ်သူည်။

deduct/stop/end/break 
off(relations with) စဉ်

(ထသထဘးရင်ှထဘးနှင့်ကကုထံသာအပူသညမ်တိ့ုမခံမရပ်နုိင်သပဖင့်)ကိုယခ်န္ဓါကိုထပမတင်ွဗယည်ာလူးလိှမ့်၍ကထပပာင်းကပပန်
ပပုသည။် “ထတာင်နန်းသျှင်မှာ၊ သလီရင်ှ မတတ၊်  တစာစာထလ၊ ငုိကာကျူးထက၊ လ့ူလ့ုိပဖတတ်။ (ထကာ်)။ “ရင်ကိုထေခူတ်၊ မီးပူ
တင်ွထလ၊ငါးရင်ှပဖတသ်ိ့ု၊ငုိလတလိ်မ်မည။်(ဆဒေ္ဒန်)“ငါးမစ္ဆာထလ၊ပပာမှာပဖတ ်ထယာင်။ (ပဋာ) “မထနသာထအာင်၊ ထပမမှာလူးဗျာ၊ 
လှူးကာပဖတလ့ုိ်၊ ငုိလတင်ပီးခါ”။ (ရာမ)  စဉ်

တစခ်ဏချင်းအားပဖင့်။ မထမျှာ်လင့်ပဲအားပဖင့်။“အငဲါလညး်အမင်ရ့ုိအမ်ိကိုပဖတခ်နဲတစထ်ခါက ်ထရာကခ်ထရဒေါ” (အရပ်)  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ဧည့်ဝတပ်ျူငှါထသာ။ လှိုကလဲှ်ခင်မင်မှုထဆာင်ထသာ။ “မလှစန်ိလညး် အကကျွေန်ရ့ုိကို ပမင်ပါထက ပဖတပ်ဖတပ်ျင်နီထရ” (အရပ်)  စဉ်

သကွလ်ကဖ်ျတလ်တစ်ာွ။ အထရးတယ ူပျူငှါစာွ။ ထမာင်ပဖူလညး် အကကျွေန်ရ့ုိကို ပမင်ပါထက မိဖပုိင် ပဖတပ်ဖတခ်တနီ်ပါထရ (အရပ်)  စဉ်

သတုသ်တုပ်ျာပျာပပုသည။် အလျင်စလုိပပုမူလှုပ်ရာှးသည။် “ဇာကိုလားဖ့ုိလဲပဖတပ်ဖတခ်တနီ်ထရကာ”(အရပ်)    စဉ်

အလျင်စလုိ။ စိုးရမ်ိထကကာင့် ကကမှုပဖင့် သပ်ရပ်ကျနပခင်းမဟပဲိ။ “ဇာတိ့ုလားဖ့ုိလဲ ပဖတပ်ဖတတ်းီနီထရကာ”။ (အရပ်)  
hurriedly;hastily;urgen
tly စဉ်

သညး်မခံနုိင်၊ မထအာင့်အညး်နုိင်ထအာင်လှုပ်ရာှးလျက။်“ထရမရင်အုံကို၊လကစ်ုံခတလ့ုိ်ပဖတပ်ဖတလူ်းယားထမ့ခန္ဓါထလ၊ ထသပါအသက၊် 
ထွေကပ်ါယခု၊ ဘယအ်တကွထ်ကကာင့်၊ ထသလုနိှပ်စက”်။ (ထမျာက်)     

in a state of turmoil 
or bustle စဉ်

သစတ်ုံး၊ သစထ်ချာင်း စသညက်ို ဖီလာပဖတ်(ကန့်လတ်) ခဲွပဖတရ်ထသာလမ။     စဉ်

စဉ်



.

 ပဖတလ်မ်း န short-cut(road or path)

ပဖတသ်န်း ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အဟန်အ့တားကို လွန်ထပမာကထ်အာင် ထကျာ်ပဖတ ်သာွးသည။်

ငဖိတ်

ငဖိတ် န မှန်ထရာင်ကဲ့သိုပ့ဖတက်နဲ ငဖိတက်နဲထတာကပ်ထသာအထရာင်တစမ်ျို း။   bright

ကကိ ထအာ်တိုမစတ်စက်ဲ့သို ့မိှတတ်တု ်မိှတတ်တု ်အထရာင်ထတာကပ်သည။် shine

ပဖုတ်

ပဖုတ၁် န sandfly

ပဖုတ၂် ကကိ dismiss

 ပဖုတခ်ျညး် ကကိ fleetingly

ပဖုတခ်နဲ ကကဝိိ အသတံစသ်ကံကား လုိကရံု်မျှထသာ ကာလအတင်ွးလျင်ပမန်စာွ။  

ပဖုတခ်ျ ကကိ တင်ထပမာကခ်န်ထ့ေားသာ ရာထူေးဌာနမှ ဖယထု်ေတသ်ည။်  dismiss

ပဖုတစ်ထိက န aphid

န star

ပဖုတစ်မ်ိးထက န ပန်းဖူး ပန်းပွင့်တိုတ့င်ွ ဝုိင်းအုံ၍အနှစအ်ရသာတိုက့ိုစပ်ုယဖူျကဆီ်းတတသ်ည့်အစမ်ိးထရာင်ပုိးထကာင်ငယတ်စမ်ျို း။ aphid

ပဖုတအ်ရက် န ပပင်းပပစးူရထှသာ ထတာအရကတ်စမ်ျို း။ alcohol

ပဖန် ့

ပဖန် ့ ကကိ worry

ပဖန်က့ကဲ ကကိ ၁ အစအီစဉ်မဟ ိဖရုိဖရ ဲမစမုစညး်ပဲထေားသည။် ၂ အရပ်မျက ်နှာ အသးီသးီသို ့အနံှအ့ပပားချထေားသည။် sow

ပဖန်က့ကက် ကကိ အရပ်မျကနှ်ာအသးီသးီသို ့အပပန်အ့နံှ ့ပဖာ၍ချထေားသည။် stretch out

ပဖန်ခ့ျိ ကကိ အရပ် မျကနှ်ာအသးီသးီသိုထ့ရာကထ်အာင်ပုိထ့စသည။်

ပဖန်မ့ျှ ကကဝိိ အားလံုးထပါင်းပခုံ၍ အချို းတတူကွ ်ကန်ိးကျလျက။်  average

ပဖန်ဝီ့ ကကိ ပုဂ္ိုဂ လ်၊ ထနရာ တကာ အသးီသးီသို ့အနံှအ့ပပားချထေားသည။်  distribute

ပဖန်က့ကက် ကကိ အရပ်မျကနှ်ာအသးီသးီသို ့အပပန်အ့နံှ ့ပဖာ၍ ချထေားသည။်   stretch out

ပဖန်ခ့ျီ ကကိ အရပ်မျကနှ်ာအသးီသးီသိုထ့ရာကထ်အာင်ပုိထ့စသည။်

ပဖန်မ့ျှ ကကဝိိ အားလံုးထပါင်းပခုံ၍အချို းတတူကွက်န်ိးကျလျက။်  average

ပဖန်ပီ့ ကကိ ပုဂ္ိုဂ လ်၊ ထနရာတကာ၊ အသးီသးီသိုထ့ရာကယ်ှိထအာင်ပုိထ့ပးသည။် delivery

ပဖန်း၁ ကကိ in splinters,fragments

 ပဖန်း၂ ကကိ sow

ပဖုန်းကနဲ ကကဝိိ  ပဗန်းကနဲအားပဖင့် တစက်ိုယလံု်းပပန်နံှ့လ့ျက။်  suddenly

ကကဝိိ သတိတသ်ညလ်ညး် မဟတုဘ် ဲမှန်းဆရမ်းတမ်းလျက။် conjecture

၁  (ဥပစာ)လွယလ်င့်တက ူအပမန်ငပီးစီး နုိငထ်သာနညး်။ ၂ တစထ်နရာသိ့ုခရီးကို ကျုံ့ထအာင်သာွး နုိင်ထသာလမ်း။  စဉ်

go 
through(experiences,dif
ficult times,etc.) စဉ်

စဉ်

ငဖိတင်ဖိတ ်
ထတာက် စဉ်

ထသးငယထ်သာယင်ထကာင်တစမ်ျို း။(ပဖုတစ်ထိကထသျှ၊ပဖူစတိထ်က၊ပဖုတစ်တိထ်ကထသျ၊ပဖုတစ်တိထ်သျှ၊ ပဖုတထ်သျှဟလုညး်သုံးနှုန်း
သည်)  စဉ်

၁ ကာွလွတထ်စသည။် “ထသမှထသထစ၊ပမှားစကကာကို၊ဆဲွကာတတုလ့ုိ်၊ပဖုတလုိ်ကထ်တထလ၊(ဆဒေ္်ဒ)၊  တစစ်ုံတစခု်ထသာ လုပ်ရင်းစဲွ
တာ၀န်မှ ရပ်စလုိဲကသ်ည။် ရုတသ်မ်ိးသည။်  စဉ်

ရုတတ်ရက။် တခဏအတင်ွး။ “ထဒွေးမယထ်နာ်မှ၊ အပ်ိရာထဲေက ပဖုတခ်ချညး်ထေကျင်၊ ထဂါင်းဆံပင်ကို၊ မပျင်နုိင်ချက။်” (ထဒွေး)   ဖ စဉ်

(appear,glimpse)fleetin
gly စဉ်

စဉ်

ထသးငယထ်သာယင်ထကာင်တစမ်ျို း။(ပဖုတစ်ထိကထသျှ၊ပဖူစတိထ်က၊ပဖုတစ်တိထ်ကထသျ၊ပဖုတစ်တိထ်သျှ၊ ပဖုတထ်သျှဟလုညး်သုံးနှုန်း
သည်)  စဉ်

ပဖုတစ်တိ်
ကကယ်

ကကကင်ယစ်သုဏ္ဍာန်၆-၇လံုးအစဟုသိည့်ကကတ္ီတကာနက္ခတ။်“ပဖုတစ်တိက်ကယရ်ာလညး်၊နဂါးထဖါင်၊လကိုထမျှာင်ထက၊ တမ်ိထတာင်
တင့်ထွေန်း” (စန္ဒာရားဖ့ဲွ)   စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁ ရုတတ်ရကထ်ကကာကရ်ွ့ံတန်ုလှုပ်ပခင်းပဖစသ်ည။်၂ ကကို တင်စိုးထိေတပ်ခင်းပဖစသ်ည။်“သတူိ့ုဝယထ်လ၊စတိထ်နပဖန့်ဗျာ၊ လန့်ထိေတစ်
လုိ”။ (ထဒွေး) ၃ မျကနှ်ာပပင်ကို ပပန့်ကား ထအာင်လုပ်သည။် ၄ မျကနှ်ာ ပပင်ပပန့်န့ံှပဖာထစသည။်   စဉ်

စဉ်

စဉ်

distribute(news,publica
tions,films,etc.) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

distribute(news,publica
tions,films,etc.) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထေကပ်ခမ်းထသာ်လညး်ထကာင်း၊ အစတိစ်တိထ်သာ်လညး်ထကာင်း၊ ပဖစသ်ာွးသည။် “ဖရသဲးီ ပကက်န်ုးကျကလားခလ့ုိ ပဖုန်းခနဲကွဲ
လားခထရ” (အရပ်)   စဉ်

၁  မျကနှ်ာပပင် တစခု်ခုထပါ်သိ့ု တစစ်ုံတရာထသာအမှုန့်ကို ညင်သာစာွ ပဖန့်ကကသဲည။် “နွားလားဥဿဘ နှင့်ချညး်ထွေန် 
ရထလ၏ယင်းသိ့ုထွေန်ငပီးလတမူ်ကား၊နွားန့ုိရညက်ိုအန့ံှပဖန်းရထလ၏”(ထတာင်)၂ ဒုိေးတန်းထခါ် ဂံုညင်းတန်းကိုအထပါ်ကထဒေါင်
လုိကစ်းီ၍ပစသ်ည။်၃ မတမိကျပဲမှန်းရမ်းထပပာဆုိသည။်  စဉ်

စဉ်

ပဖန်းတမ်းယမ်း
တမ်း၁ စဉ်



.

ကကိ သတိတသ်ညလ်ညး်မဟတုပဲ် အထေင်နှင့် မှန်းဆ၍ပပုမူသည။်   conjecture

ပဖန်းပဖန်းကွဲ ကကိ in splinters,fragments

ပဖန်းပဖန်းဆာ ကကိ unpresentable

ပဖန်းပဖန်းတန်ု၁ ကကိ တစက်ိုယလံု်းရပ်တညမ်ရထအာင် ပျံ နံှ့စ့ာွလှုပ်ရာှးလျက ်ထိေထတွ ခံ့စား ရသည။် sense

ပဖန်းပဖန်းတန်ု၂ ကကဝိိ tremble with fear

ငဖိန် ့

ငဖိန် ့ ကကိ sense

ငဖိန်က့နဲ ကကဝိိ ပဖုန်းကနဲအားပဖင့်။ ခဏချင်းအားပဖင့် တစက်ိုယ ်လံုးနံှလ့ျက။် suddenly

ငဖိန်င့ဖိန် ့ န bright

ငဖိန်င့ဖိန်ထ့တာက် နဝိ အလင်းထရာင်လွန်စာွ ထွေကထ်သာ။ ၂ ထွေန်းပထသာ။ ထိေန်လင်းထသာ။ be very bright

ငဖိန်င့ဖိန်တ့န်ု၁ ကကိ tremble with fear

ငဖိန်င့ဖိန်တ့န်ု၂ ကကိ tremblingly

ငဖိန်း၁ ကကိ ကိုယခ်န္ဓါအနံှအ့ာရံုထကကာများထုိေင်းမျဉ်းပခင်းကိုခံစားရသည။်   frightening

ငဖိန်း၂ နဝိ ရကှရ်ွံ ၊့ ထကကာကရ်ွံသ့ပဖင့် တစက်ိုယလံု်းပျံ နံှ့ထိ့ေထတွ ခံ့စားရထသာ။ frightening

ငဖိန်းငဖိန်း၁ ကကိ ၁ တဆတဆ်တလ်ှုပ်သည။် ခါသည။် ၂ ထချာကခ်ျားသည။် tremblingly

ငဖိန်းငဖိန်း၂ ကကိ ရကှထ်ကကာကမ်ှုထကကာင့် တစက်ိုယလံု်းသို ့ထသးွများပျံ နံှ့၍့ ပူရှိန်းမှုခံစားရ သည။် ၂ ကိုယလ်ကမ်အမိသာဟသိည။် tremblingly

ငဖိန်းငဖိန်းတန်ု ကကိ တစက်ိုယလံု်းပျံ နံှ့စ့ာွ လှုပ်ရာှးလျက ်ထိေထတွ ခံ့စားရသည။် တစက်ိုယလံု်းထချာကခ်ျားသည။် tremblingly

ပဖုန်း

ပဖုန်း ကကိ waste/squander

ပဖုန်းကနဲ ကကဝိိ suddenly/unexpectedly

ပဖုန်းစရာတိုင်၁ ကကိ ဆင်းရထဲအာင်အမှုရာှသည။် မိမိကိုယက်ို ဥစါ္ပစည္း်ကန်ုခန်း ဆင်းရ ဲထအာင် မိမိပင် အားထုေတပ်ပုလုပ်သည။်  waste/squander

ပမုန်းစရာတိုင်၂ ကကိ poor

ပဖုန်းတးီ ကကိ အလဟသ အကျို းတစစ်ုံတစ ်ရာမဟပဲိ ကန်ုဆံုးထစသည။်  waste/squander

ပဖုန်းပဖုန်းခါ န none

ငဖို

ငဖို ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာအထုေအထေညက်ိုကွဲပျကင်ပိုပျကက်ျထအာင်လုပ်သည။်   destroy/demolish

ငဖိုခဲွ ကကိ ငပိုကွဲပျကစ်းီထအာင် လူစလူုထဝးအင်အားပဖင့်ပပုလုပ်သည။် destroy/demolish

ငဖိုဖျက် ကကိ ပျကစ်းီပပုန်းတးီ ထစသည။် ထကျထပျာကထ်စသည။် destroy/demolish

ငဖိုသက် ကကိ တစဖ်န်ပပန်၍ မထူေထထောင်နုိင်ထအာင်ထချ ဖျကသ်ည။် destroy/demolish

ငဖိုး၁ နဝိ stout/portly/bountiful

ပဖန်းတမ်းယမ်း
တမ်း၂ စဉ်

အစတိစ်တိအ်ခမာခမာပဖစသ်ာွးသည။် “နီပူလုိ ကမ္ဘာငမီကကးီပဖန်းပဖန်းကွဲနီထရ”(အရပ်)     စဉ်

အ၀တအ်ထေညစ်တုပ်ပတ ်သည။် “အကအင်္ကျကို အတင်းဆဲွင်ရာမှာ ပဖန်းပဖန်းဆာလ့ုိစတုလ်ားခထရ။”(အရပ်)   စဉ်

စဉ်

တစက်ိုယလ့ု်းရပ်တညမ်ရထအာင်တန်ုလှုပ်ထချာကခ်ျားလျက။်“ထကကာကအ်ားကကးီလ့ုိရပ်မရထအာင် ပဖန်းပဖန်းတန်ုနီထရ” (အရပ်) စဉ်

ထကကာကပ်ခင်း၊ဝမ်းထပမာကပ်ခင်း၊အံ့ကသပခင်း၊ထဖါဌဗ္ါရံုစသညတ်ိ့ုထကကာင့်ပဖစထ်ပါ်လာထသာထတွ့ထိေမှု၌ခံစားရသည။် “ထိေန့်ဆူကကက်
သန်ိး၊ကိုယလံု်းငဖိန့်သည၊်မင်းကကးီထကကာကထ်တာ် မူ၏တညး်။” (ထရးှထံုေး)    စဉ်

စဉ်

အထဝးမှကကည့်လျှင်ကကညလ်င်ထသာ မှန်ချပ်ကို ထနထရာင်ဟပ်သကဲ့သိ့ု တလှုပ်လှုပ်တရရွ ွလင်းကနဲ လင်းကနဲ ပမင်ရထသာအထရာင်။  စဉ်

စဉ်

တန်ုခါလျက။် တန်ုတန်ုရရီ။ီ “ကမ္ဘာ၀သန်ု၊ တထိေန့်ထိေန့်ထက၊ ငဖိန့်ငဖိန့်တန်ု လ့ုိ။” (ထကာ်) စဉ်

၁ တဆတဆ်တလ်ှုပ်သည။် ခါသည။် ထချာကခ်ျားသည။် “ကိုယမှ်ာပူငပီး၊ ထဇာခကျွေးီစးီသည။် ကကကသ်းီထေလုိက ်ငဖိန့်ငဖိန့်တည။်” 
(ရခုိင်ကာ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကျပျကထ်ပျာကပ်ျကထ်စသည။် “ရပီဖုန်း၊ လီပဖုန်း၊ မုန်တိုင်းပဖုန်းလ့ုိစပါးတ ိအားလံုး ပပုန်းလားခဗျာယ”်(အရပ်) မိမိအတကွ ်
အကျို းမသကထ်ရာကထ်စပဲ ကန်ုဆံုးပျကစ်းီထစသည။် စဉ်

ထမျှာ်လင့်ချကမ်ဟပဲိ အမှတမ်ထေင် ထတွ့ပမင်ရထသာအားပဖင့်။ “ဘကကးီ လညး်မထမျှာ်လင့်ပဲ မင်းရ့ုိအမ်ိကို ပဖုန်းကနဲ ထရာကလ်ာထရ
ထဒေ”။(အရပ်) စဉ်

စဉ်

ခကျွေတပ်ခုကံျသည။် ဘာမျှမယှိထလာက ်ထအာင်မဲွသည။် “ထမာင်ထတာကတ်ရ့ုိူတိုင်သား ပဖုန်းစရာတိုင်လ့ုိ လမဲွထုိေးလားခဗျာ” 
(အရပ်) စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အဝတပု်ဆုိးစသည့်တစစ်ုံထသျှတစထ်ကာင်။ အထတာင်ရစီတွ၊် ပင်တလတ ်မှာ၊ ပဖုန်းပဖုန်းခါလ့ုိ။” (ထတး) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပပည့်ဝထသာ။ ၂ များပပားထသာ ပပည့်လျှထံသာ။ “ထပမာကထ်ေထလငဖိုးစာွ၊ မုိးကကးီရာွ၍၊ ထဒေရာ လညး်တဖီ ထလာင်ပပည့်သျှင်မှာ၊ ဖီးကကးီ
တွိထရ။ (စန္ဒာရာဖ့ဲွ)၊ ၃ ပပည့်ထမာကထ်သာ။ ဆူဝထသာ။ ဝငဖိုးထသာ။ “နှုတခ်မ်းတွီးနီ၊ ဟသမင်္ဂာဆီသိ့ု၊ လက်ငခီငဖိုးလှ၊ ပါးနှာတတ့ုိံ၊ 
ဟန်ပန်ကကလ့ုိ”။ (ထဒွေး) စဉ်



.

ငဖိုး၂ ကကိ sow

ငဖိုး၃ ကကိ squander

ငဖိုးကကယ် နဝိ ထပါများပပည့်စုံ ထသာ။ ကကယဝ်ထသာ။ abundant

ကကဝိိ heavy rain

ကကဝိိ sparsely

ငဖိုးထမာက် နဝိ ထဖါင်းပပည့်တင်းထမာကမုိ်ထ့သာ abundant

ဖွ

ဖွ၁ န (tread)lightly

ဖွ၂ ကကိ ပွရထွစသည။် ပွကားထစသည။် swell

ဖွ၃ န perish the thought

ဖွဆုိ ့ န ပုလင်းစသည ်ကို ဖံုးပိတရ်သည့်ထဖါ့တတံို။

ဖွနာ န ကိုယခ်န္ဓာ အသားအထရစမုိူထ့ဖာင်းကကထသာထရာဂါ။ be swollen

ဖွဖွ ကကဝိိ (tread)lightly

ဖွလံုး န အ၀တစ်အပဖူကို လံုးကျစ ်ထအာင်လိပ်၍ ဦးထခါင်းတင်ွ ပတရ်စထ်ေားထသာထခါင်းထပါင်းတစမ်ျို း။ turban

ဖွဝထုေပ် န ထဖါ့ပဖင့် ပပုလုပ်ထေား ထသာ ပပန်ထ့သာ အနားလညပ်ါဟသိည့် ဦးထုေပ်တစမ်ျို း။ hat

ဖွသပ်ွ ကကိ မူလရှိရင်းစွဲ ကိုယခ်န္ဓာအသားအထရထေက ်ထရာင်ရမ်းထဖါင်းပွကကးီထွေားလာသည။် swell

ဖွာ၁ ကကိ burn

ဖွာ၂ ကကိ Puff (in smoking)

ဖွာသဖွီာသပ်ွ ကကဝိိ အနညး် ငယ ်စတမ်နံှပဲ့။ ရူးနှမ်းနှမ်း။ lose sense

ဖွာသပ်ွ နဝိ ပကတ ိစတိယ်င်ွးပျကထ်ဖါကပ်ပန်ထသာ။ lose sense

ဖွား၁ ကကိ give birth

ဖွား၂ နဝိ

ဖွားဖွား ကကိ disorder/disarray

ဖွားဒေါထဘာင် န မိခင် ဘခင်တို၏့ အထမ။ ၂ ယင်းအရယွရ်ှိသကူို ထခါ်ထသာအာလုပ်စကား။ grandmother

ဖွားဖွားရာွးရာွး ကကိ split

ဖွားရဖွီားရာွး ကကိ disorder/disarray

ဖီွ

ဖီွ ကကိ effort/find

မျကနှ်ာ ပပင်တစခ်ါထပါ်သိ့ု အမှုန့်တစစ်ုံတရာကို ပဖညး်ပဖညး်ညင်ှးညင်ှးပကက်ကသဲည။် တစစ်ုံတစရ်ာကို တစစ်ုံတရာထပါ် သိ့ု 
ဖံုးအပ်ုသည။် “အထပါ်ကငဖိုးထကာကစ်နုိးလျှင်၊ ထကာကရုိ်းနညး် ငယဖံု်း၍၊ ထဂါင်းပုန်းထယာင်ထေားငပီးခါ”။ (ဥဒိေန်တု) စဉ်

ထငွထကကးများကို အလဲွသုံးစား ၍ အကျို းမ့ဲကန်ုထစသည။် “တစခ်ျို က့လညး်၊ ရသည့်ဥစါ္၊ ထငွသပပာနှင့်၊ ဝယက်ာလညး်ငဖိုး၊ စား
ထသာကက်ာပဖင့်၊ ထပျာ်မစထဲက၊ ဖဲကကို းထုိေးလ့ုိ။” (ငါး)၂  ထငွထကကးများကို အကျို းမ့ဲကန်ုဆံုးထစသည်။ ၃ အသုံးအစွဲစသညမ်ကျစမ်
လျစ၊် ရကထ်ရာလွယသ်ည။် စဉ်

စဉ်

ငဖိုးငဖိုးကကို င်း
ကကို င်း မုိးထရစသည်)များပပားစာွ ရာွသန်ွးကကလဲျက။် စဉ်

ငဖိုးငဖိုး
ထပပာကထ်ပပာက်

အနညး်အပါး ကကွက်ျားကကွက်ျား။ ကျို းကျကဲျို းကျအဲားပဖင့်။ ငဖိုးငဖိုးသသီ ီများပပားစာွ။ လံုထလာကပ်ပည့်ဝစာွ။ “ရင်ှးပပုပဲွမှာ 
ငဖိုးငဖိုးသသီကီျကတယ်င့်လား၊ လံုောလကက်တယ်င်လား”။ (အရပ်) စဉ်

စဉ်

ထရပပင်တင်ွ ထပါ်နုိင်ထသာ ထခါင်းပွပစည္း်။ ၂ ပွ၍ထပါ့ပါးထသာ (အပင်)အတူိုင်တစမ်ျိုးက။ ၃ ရိုးတံ အထူပွ ပမကမ်ျို းဝင်အပင်တစ်
မျို း။ စဉ်

စဉ်

ဂါထောမန္တန် ရတွဖ်တသ်ည့်အခါတိ့ုတင်ွဖွဟရုတွဆုိ်ထသာ စကားလံုး။ ၂ မလုိလားအပ်ထသာ အမဂမင်္ဂလာ၊ နိမိတစ်ကားများကို ကကားရ
သည့်အခါ (ဖွလဲွပါစ၊ီ ဖယပ်ါစဟီု) ပယထု်ေတထ်ပပာဆုိထသာ စကား။    စဉ်

stopper(of a bottle or 
openings) စဉ်

စဉ်

ထပါ့ပါးစာွများထပါ်လျက။် ပမစလ်ယထ်ကာင မှာ ဖွဖွကကးီမျို းနီယင့်။ (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မီးထတာကရ်ထအာင်ပျို းသည။် မီးလျှမံျားရင်ှသန်လာထအာင်ထမွးပမူသည။် “ထေမင်းချကဖ့ုိ် မီးဖွာထရ”(အရပ်) စဉ်

အခုိးကိုခံတင်ွးသိ့ု စပ်ုသင်ွးထသာကသ်ည။် ၂ အခုိးကို ခံတင်ွးသိ့ု စပ်ုယမူှုတထု်ေတသ်ည။် “ဆီးလိပ်ဖွာထရ”(အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

မိခင်၏ဝမ်းတိုကမှ်သား၊ သမီးကိုထမွးထုေတသ်ည။် ၂ စာထပကျမ်းဂန်စသညက်ို ထရးသားပပုစ ုရာ၌ တစထ်နရာတညး်ကို အစွဲပပု၍ 
ငပီးဆံုးထအာင်ထရးသားသည။် “ပညာလကမင်္ဂာ ရထကျာင်းသည ်အသျှင်ဝါသ ဝ၏ ရခုိင်ထဝါဟာရအဘဓိာန်ကိုထမွးဖွားရာဌာန
ပဖစသ်ည။် စဉ်

အထမွးအမှင် စသညပွ်ရပွပန့်ကား ထသာ။ (ငွား-အထမမးအမှငစ်သည ်ပွထရာင်းကားပပန့် ထသာထခွးကို ထခါ်ထသာစကားလုံး)  
be shaggy (as of dog’s 
coat) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ဖရုိဖရကဲွဲပပားလွင့်ပါးသည။် အစန်ွအဖျားကွဲပဖာ သည။် ဝတထ်တစားထရ၊ နီထရထုိေင်ထရ၊ ထကာင်းထကာင်းညစပ်တထ်တ၊ ဖွားဖွားရာွး
ရာွးကာ။ (အရပ်)တစစ်ုံတစစ်ညး်တညး် မရှိ၊ ကွဲပဖာထွေကသ်ည။်
“မင်းရ့ုိထကာင်းထကာင်း ဖွားထရ၊ အမ်ိကိုရာကိုပင် မလှညက်တလ်ား”။ (အရပ်) စဉ်

စဉ်

ဖရုိဖရကဲွဲပပားလွင့်ပါးသည။် အစန်ွအဖျားကွဲပဖာ သည။် ဝတထ်တစားထရ၊ နီထရထုိေင်ထရ၊ ထကာင်းထကာင်းညစပ်တထ်တ၊ ဖွားဖွားရာွး
ရာွးကာ။ (အရပ်)
တစစ်ုံတစစ်ညး်တညး် မရှိ၊ ကွဲပဖာထွေကသ်ည။် စဉ်

ဖရုိဖရကဲွဲပပားလွင့်ပါးသည။် အစန်ွအဖျားကွဲပဖာ သည။် ဝတထ်တစားထရ၊ နီထရထုိေင်ထရ၊ ထကာင်းထကာင်းညစပ်တထ်တ၊ ဖွားဖွားရာွး
ရာွးကာ။
(အရပ်)တစစ်ုံတစစ်ညး်တညး် မရှိ၊ ကွဲပဖာထွေကသ်ည။် စဉ်

လုိရာကိုထတွ့ဟထိအာင် လုိကလံ်စစထ်ဆးကကည့်ရှုသည။် ၂ ရထအာင်အားထုေတသ်ည။် ၃ အမျို းမျို း အလှယလှ်ယထ်စစားသည။် 
“တစခု်မကျန်အားလံုးကို ဖီွရာှထရ” (အရပ်) စဉ်



.

ဖီွဖီွ ကကိ effort/find

ဖီွယာှ န ထရာင်း ၀ယရ်ာတင်ွ တန်ဖုိးသတမှ်တသ်ုံးစွဲထသာ အရာ၊ ထငွ။ money

ဖီွရာှ ကကိ examine/find

ဖီွသာ န ထရာင်း ၀ယရ်ာတင်ွ တန်ဖုိးသတမှ်တသ်ုံးစွဲထသာ အရာ၊ ထငွ။  money

ဖီွး နဝိ pure/white

ဖီွးဖီွး နဝိ pure

ဖီွးဖီွးပဖူ နဝိ none

ထဖွ

ထဖွယာှ နဝိ ထရာင်း ၀ယရ်ာတင်ွ တန်ဖုိးသတမှ်တသ်ုံးစွဲထသာ အရာ၊ ထငွ။ money

ထဖွသာ န none

ထဖွး နဝိ ပဖူထသာ။ pure/white

ထဖွးထဖွးပဖူ ကကဝိိ ပဖူထဖွးထသာအရာများပပားစာွ။ many of white

ကကဝိိ

ဖဲွ

ဖဲွ န စပါးအခံွ။ ၂ ဆန်ထစအ့ပပင်ခံွထပမှး။ bran

ဖဲွကကမ်း န ဆန်ထစအ့ပပင် ထပမှးကွဲငပီးထသာ စပါးခံွ။     paddy husk

ဖဲွထောကကးီ န officer

ဖဲွထောသးီ န ပဲလင်းထခမအမျို းအစားဝင် အသးီထတာင့်ကိုတတု၍် အသးီစားရထသာ နွယပ်င်တစမ်ျို း။  snake gourd

ဖဲွဒေါကကးီ န officer

ဖဲွဒေါရီ န တရားမတရားသကူကးီ စရီင်ချက ်အတိုင်း လုိကန်ာထဆာင်ရကွရ်န် ချမှတသ်ည့်အမိန်။့ utterance

ဖဲွပပာကျ ကကိ ဘာမျှမဟထိလာက ်ထအာင် မဲွသည။် ခကျွေတပ်ခုံကျသည။် poor

ဖဲွမီး န ဖဲွကကမ်းကိုထလာင်စာပပု၍ ထတာက ်ထလာင်ထစထသာမီး။ ၂ တထငွ ထ့ငွအ့ရှိန်မပပတထ်တာကထ်လာင် ထသာမီး။

ဖဲွမှုန် ့ န ပွတတ်ိုကမ်ှု ထကကာင့် မှုန်ည့ကထ်နသည့်ဆန်ထစအ့ခံွထပမှးပါး။ bran

ဖဲွရာ နဝိ ဥစာ္စညး်စမ်ိ ကင်းကာွဆင်း ရထဲသာ။ ၂ နညး်ထလျာ့ထခါင်းပါးထသာ။ poor

ဖဲွရာကျ န ပင်ပန်းမဲွထတထသာ အပဖစ။် poor

ဖဲွရာကျကကံ ကကိ ဆင်းရထဲအာင်အမှုရာှသည။် မိမိသညပ်င်လျှင် မိမိအား ထုေတပ်ပုလုပ် သည။်

ဖဲွရာကကျွေတ် ကကိ become poor

ဖဲွရာတိုင် ကကိ ဘာမျှမဟထိလာက ်ထအာင် မဲွသည။် ခကျွေတပ်ခုံကျသည။် poor

ရထအာင်အားထုေတသ်ည။်
ဟပ်ချဉ်းကာပဖင့်၊ တကပ်ျာလားလ့ုိ၊ ရာှပငားဖီွဖီွ၊ ထေင်းထရာင်းခခီထက။ (ရလီား) စဉ်

စဉ်

လုိရာကိုထတွ့ဟထိအာင် လုိကလံ်စစထ်ဆးကကည့်ရှုသည။် ၂ ရထအာင်အားထုေတသ်ည။် ၃ အမျို းမျို း အလှယလှ်ယထ်စစားသည။် 
“တစခု်မကျန်အားလံုးကို ဖီွရာှထရ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

ပဖူထသာ။ ၂ (ဥပစာ) တစခွ်င်တစပ်ပင်လံုး ပပန့်ကျယထ်အာင်များပပားထသာ။ စဉ်

သန့်စင်စာွပဖူထသာ။ ပဖူထဖွး ထသာ။ ၂ ထေင်သာပမင် သာထသာ။ “ဖီွးဖီွးဖျင်ဖျင်၊ သျှင်ရသကိို၊ ကကျွေန်ဇာဝီးကပမင်။” (ဓမ္မက) စဉ်

များပပားထသာ။ (အဝီးအထိေအများငပီးပပန့်ကကနီဲထရ အရာများကို ပဖူဖီွးစာွပမင်ရထရအတိုင်း တင်စားငပီးထကသုံးနှုန်းသည။်) 
“ဘသိကိတ်င်ထက၊ သဘင်ပဲွကို၊ မစထဲန့ညဉ့်၊ ဖီွးဖီွးပဖူထက၊ လူအပပည့် တညး်” (ပဒုေမ္မ) “ဆွီမျိုးခံသ၊ူ ဖီွးဖီွးပဖူမျှ၊ ထုိေသခူပ်သမ်ိး
များကို” (ဥဒိေန်တု)
အလွန်ပဖူထသာ။ ပဖူလှပ်လှပ်ရှိထသာ။ “ချရားပင်ထအာကက် ချရရားပွင့်တ ိတစပ်ပင်လံုးဖီွးဖီွးပဖူနီ ယင့်။” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

ထရာင်း ၀ယရ်ာတင်ွ တန်ဖုိးသတမှ်တသ်ုံးစွဲထသာ အရာ၊ ထငွ။
“တစခ်ျို မှ့ာထလ၊ ထဖွသာကို ပဖုန်း၊ ပလင်းထထောင်ပျာ၊ ဘထဲပါင်းများကိုကိုကစ်ားသုံးသည ်(ပဒေ)။ တရက်စပီီးရိကာွ၊ ထဖွသာသုံး
ပပား၊ တထေပ်စား၍၊ ဘရုားကိုသာရှုထမျှာ်လျက။် (ထဒေဝမ်း) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထဖွးသစ ်သစ်
လ့ုိ

လုိချင်တပ်မကပ်ခင်း ပပင်းစာွ။ ထစာင့်စညး်ထိေန်းသမ်ိးနုိင်ပခင်းမဟပဲိ။ “စားဖ့ုိစာွကို ပမင်က ထဖွးသစသ်စလ့ုိ်စားမရ”(အရပ်) ၂ 
အစာကို အငမ်းမရ လွန်ကစဲာွ စားထသာက ်လျက။်

without restraint or 
control စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရံုး၊ ဘဏ၊်ဆုိင်စသညတ်ိ့ုတင်ွ စာထပးစာယ ူပပုပခင်း၊ စာရင်း အင်းကိုင်ပခင်း၊ အမိန့်စာအမှာစာထရးပခင်းစထသာ လုပ်ငန်းတိ့ုကို 
ထဆာင်ရကွထ်သာ အမှုထေမ်းအကကးီစား။ စဉ်

စဉ်

ရံုး၊ ဘဏ၊်ဆုိင်စသညတ်ိ့ုတင်ွ စာထပးစာယ ူပပုပခင်း၊ စာရင်း အင်းကိုင်ပခင်း၊ အမိန့်စာအမှာစာထရးပခင်းစထသာ လုပ်ငန်းတိ့ုကို 
ထဆာင်ရကွထ်သာ အမှုထေမ်းအကကးီစား။
“ဖဲွဒေါလာလညး် ငါမထကကာက၊် ပျာဒေါ လာလညး် ငါမထကကာက၊် အမိမှာထမါင်၊ သထဘမင်္ဂာသကူကးီ၊ ဝရးီလာထရ ငါထကကာကထ်တ”။ 
(ထတ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

fire fueled by paddy 
husks စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

make to become poor by 
oneself စဉ်

ပစည္း်ဥစာ္ကန်ုခန်းဆင်းရပဲခင်းသိ့ု ထရာကသ်ည။်” လင်င ပပာထလ၊ ဖဲွရာကကျွေတမှ်ာ၊ ဆရတခ်တ”ိ။ (ပဒုေမ္မာ) စဉ်

စဉ်



.

ဖဲွ ့ ကကိ

ဖဲွ စ့ညး် ကကိ ထပါင်းစ ုစညး်ချညသ်ည။်၂ ထပါင်းရံုးတညထ်ထောင်သည။်

ဖဲွဆုိ ကကိ သခီျင်းကဗျာအပဖစစ်ကီုံးသည။်   

ဖဲွ နဲွ့ ့ ကကိ

ဖွယ်

ဖွယ၁် န vapid/insipid

ဖွယ၂် ဝိ တစခု် တစခု်ကိုဦးတည၍် ညမန်းထကကာင်းပပထသာစကားလံုး။ “စားထကာင်းဖွယရ်ာ၊ ထသာကထ်ကာင်း ဖွယရ်ာစသည။်”

ဖွယဖွ်ယရ်ာရာ ကကဝိိ လုိလားနှစသ်ကသ်ထဘာကျဖွယရ်ာ အမျို း အမညမ်ျာထသာအားပဖင့်။ in great verity

ဖွယရ်ာ န ထလျှာကပ်တသ်င့်ပမတထ်သာပပုမူချက။် decent

ဖွယရ်ာထလးပါး ကကဝိိ လုိလား နှစသ်ကဖွ်ယရ်ာထသာ အမျို းအမည ်အထရအတကွမ်ျားစာွအားပဖင့်။   many

ဖွယလ်ထယာ် နဝိ တင့်တယ ်ထလျှာကပ်တထ်သာ။ decent

ဖွင့်

ဖွင့် ကကိ တားဆီးပိတပ်င်ပခင်း၊ ချုပ်ချယပ်ခင်းစသညတ်ိုက့ို ဖယရ်ာှးသည။်    clear a blockade

ဖွင့်ချ ကကိ တစစ်ုံ တစရ်ာကို ချုပ်တညး်သညး်ခံထအာင့်အညး်မထေားပဲ သပိမင်ထေင်ရာှးထအာင် ထဖာ်ထုေတထ်ပပာဆုိ ထရးသားသည။် disclose/reveal

ဖွင့်ဆုိ ကကိ အဓိပ္ပါယထ်ပါ်ထအာင် ထုေတထ်ဖာ်၍ရင်ှးလင်းသည။်

ဖွင့်ပပ ကကိ သသိာပမင်သာ ထအာင် ထုေတထ်ဖာ်၍ထရးသည။်   describe

ဖွင့်လှစ် ကကိ open/inaugurate

ဖွင့်ဟ ကကိ ချုပ် တညး်ထအာင့်အညး်မထေားပဲ ထုေတထ်ဖာ်ထပပာဆုိ သည။် speak out

ဖွင့် ကကိ Puff (in smoking)

ဖွင်း န အခုိးမှုတထု်ေတ ်ချကအ်ထရ အတကွ ်ကိုထဖာ်ပပထသာစကား။ none

ဖွင်းဖွင်း ကကိ Puff (in smoking)

ဖွတ်

ဖွတ် န အထပခထလးဘကယ်ှိ အငမီရညှနှ်င့်အထရာင်ထမှးမိှန်းငပီး၊ ထပမတင်ွး၌ ထနတတထ်သာသတ္တ ဝါ တစမ်ျို း။ lizard

ဖွတခ်ျးီစား န နိှမ့်ချ၍ထခါ်ထသာစကားလံုး။

ဖွတခ်ျးီတက် နဝိ အလွန်ဆင်းရမဲွဲထတထသာ။

ဖွတည်င်ှး န ခန္ဓာကိုယသ်င်ွး၍ အငယစ်ား ဖွတတ်စမ်ျို း။  lizard

ဖွတနံ်ထကကာင် န နံထဘးတစဘ်ကတ်စခ်ျကတ်င်ွ လညပ်င်းမှအငမီးအဆံုး အထိေ အဝါထရာင် အစင်းယှိထသာဖွတတ်စမ်ျို း။ lizard

ဖွတထ်ပပာက် န အထရာင်ထပပာကက်ျား ယှိထသာ ဖွတတ်စမ်ျို း။ lizard

ဖွတမ်တုံး န ဖွတသ်တ္တ ဝါ၏အငမီးတ။ံ

အစအုသင်းတညထ်ဆာကသ်ည။် ၂ ထပါင်းစ ုစညး်ချညသ်ည။် ၃ မျို းချင်းတရူာခဲွပခားစ၍ု ထရတကွသ်ည။်၄ သင့်ထလျာ်ရာယဉ်ှဘက်
ဖ့ဲွန့ဲွထရးသားစပ်ဆုိသည။်

tie or twist into a 
string စဉ်

form(a union,an 
association or 
organization) စဉ်

Compose (a verse or a 
song) စဉ်

သာယာနာထပျာ်ဖွယပ်ဖစထ်အာင်(ကျနထအာင်)စဖ့ဲွီသည။် “ဟဟဲို-ဟဟဲို၊ နတဆ်ရာတိ့ု၊ စကီာဖ့ဲွန့ဲွ။” (ထကာ်)

use ornate language in 
speech or 
writing/compose (a 
verse or a song) စဉ်

ထပါ့ပျကပ်ျကယ်ှိထသာအရသာ။ “အရသာကမတွိဖွယလ့ုိ်ရာ”(အရပ်)   စဉ်

word denoting ‘for the 
purpose of’ suffixed to 
a verb to form a verbal 
noun စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

explain,define(the 
meaning) စဉ်

စဉ်

အထပါက ်အလမ်း၊ အခွင့်အထရးပွင့်ဟထစသည။် ၂  အထပါကက်ို ဖယခ်ျန်ိသည။် အတားအဆီး မယှိထစရန် ရင်ှးလင်းထုေတထ်ဖာ်
ပပသည။်   စဉ်

စဉ်

အခုိးကိုခံတင်ွးသိ့ု စပ်ုယ၍ူ မှုတထု်ေတ ်သည။် “ဆီးလိပ်ကို တစထု်ေတင်ပီး တစထု်ေတ ်ဖွင်းဖွင်းထသာကထ်တ။” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

(ထဆးလိပ်ခုိးကို)ခံတင်ွးသ့ုိ စုပ်သင်ွးထသာကသ်ည။် (ထဆးလိပ်)ဖွာသည။် စဉ်

စဉ်

useless 
person/worthless person စဉ်

အက္ခရာစဉ်

cause to become poor or 
destitute စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

braid or plait/chain-
stitch in crochet စဉ်
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န ဖွတင်မီးကဲ့သို ့တပင်ထေကက် တစပ်င်ထကျာ်နင်း လိမ်ယကှ၍် ဖဲွ ခ့ျညက်ျစထ်ေား ထသာ ဆံပင်တွဲထလာင်း။ braid

ဖွတရ်ီ န ဖွတ၏်ကိုယအ်ထရအဆင်းနှင့်တထူသာ ကိုယယ်ှိသကူို တင်စား၍ ထခါ်ဆုိထသာ စကားလံုး။ none

ဖွတရ်စီတု် ကကိ poor/destitute

န ကိုယတ်င်ွ မန်ကျညး်ထစခ့န် ့အဝါကကွ ်အဝုိင်းအလယ၌် အမညး်စကက်ထလးများ ပါယှိတတထ်သာ ဖွတသ်တ္တ ဝါ တစမ်ျို း။ lizard

ဖွတသ်တ် ကကဝိိ ထထောင်းထုေရုိကနှ်က၍် မှုန်မ့ှုန် ့ညကည်ကထ်ကကထစသည။် ၂ နွမ်းနယ ်ထဖျာ့ထတာ့ထစသည။်

ဖွတသ်ျှူနာ န abscess

ဖွပ်

ဖွပ် ကကိ wash

ဖံွ ့

ဖံွ ့ နဝိ

ဖံွက့ား ကကိ

ဖံွထွ့ေား နဝိ အများနညး်တထူေက ်ပပည့်ငဖိုးထသာ။  big for one’s age

ဖံွ င့ဖိုး နဝိ ပပန်ပွ့ားကကးီကျယမ်ျားပပား ထသာ။ စညပ်င်တိုးပွားထသာ။ prosperous/developed

ဗ

ဗ န ဗျညး်သုံးဆယ့်သုံးလံုးတင်ွ နှစဆ်ယ့်သုံးလံုးထပမာကဗ်ျညး်။ ဗလချတိဟ်ထုခါ်သည။်  

ဗထကာစးီ ကကိ အထပါ်ကထကကာထပါ်ကို နှစဘ်ကခွ်ပဖာ၍ စးီနင်းတညထ်နသည။်  none

ဗကျင်း န fish

ဗကျင်းထစာင် န ငမို ခ့မီး၊ ချင်းတိုဂ့ျပ်ခုပ်ပဖင့် ရကလု်ပ်ထသာ ထူေထထေးထသာထစာင် တစမ်ျို း။ blanket

ဗခုပ်ပုိး န insect

ဗစိုင်းဗရီ န ငါးရညှ့်မျို းဝင် အကကးီစားငါးတစမ်ျို း။   eel

ပစမ်းဗရမ်း ကကဝိိ ravingly

ဗဇီ ကကိ defy/endure

ဗဇီဗဇာ ကကိ delay

ဗဇီဗဇပ် ကကဝိိ အထထွေထထွေရာရာထပပာင်းလဲထပပာဆုိသည။် ဝင်ထရာက ်စကွဖ်ကရ်ှုပ်ထပွသည။် interfere

ဗစမ်းပရာ ကကဝိိ interfere

ဗတားရီ ကကဝိိ မတမိကျ။ မပီမသ။ မထသမချာ။ မပုိင်မနုိင်။ စမ်းတဝါးဝါး။   uncertainty

ဗတားရီ န waist cloth

ဗတပီပု ကတိ တင်ပပချက ်တာ၀န်ထပးချက၊် အဆုိပပုချကစ်သည ်တစစ်ုံ တရာကို လကခံ်သထဘာ တသူည။် အခုိင်အမာသတမှ်တသ်ည။်      confirm

ကကိ အဝတ ်အစား သပ်ရပ် ပခင်းမယှိပဲ။ အချို းမျကပဲ။ sloppy

ဗထတာကဗ်ရစ် ကကဝိိ scold

ဖွတမ်တုံး
ဆံကျစ် စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ)ဘာမျှ မယှိထလာကထ်အာင် မဲွသည။် ခကျွေတပ်ခုကံျသည။် စဉ်

ဖွတထ်ဝစိ
ထပပာက် စဉ်

be crushed (to powder 
or bits) စဉ်

နှာထခါင်းတင်ွး၌ နှာပုပ်တည၍်၊ နှာထခါင်းအုံပွ ထနထသာ ထရာဂါတစမ်ျို း။ ၂ နှာထခါင်းဝတင်ွး၌ ငရုပ်ထကာင်းထစခ့န့် အနာသးီငယ်
ထပါ် တက၍် ထိေလျှင် အလွန်နာကျင်ထစတတထ်သာထရာဂါတစမ်ျို း။ စဉ်

ပဖူစင်ထအာင်ပွတတ်ိုကသ်ည။် အထချာကိုင်သည။် “ထကာကည်င်ှးဆန်ကို၊ ပဖူထယာင ်ဖွပ်၊ ဘန်ိးစား၊ ထေမင်းငတ”် (ဓထလ့) 
“တစထ်ယာကတ်စအ်မ်ိ၊ အကကမ်ိအလှည့်၊ န့ုိညဉ့်မဟ၊ူ ထထောင်းသ ူထထောင်း  ကတ၊် ဖွပ်သဖွူပ်လ့ုိ” (ဂုတ္ိတလ) ၂ အညစအ်ထကကး
စင်ကကယထ်စသည။် “စမ်းထရကကညမှ်ာ၊ ထေညအ်ဝတက်ို၊ ဖွပ်မညလ်ားထက”။ (ရာမ)။ ၃ ထဆးထလျာ်သည။် သန့်စင်ထအာင်
ပပုသည။် စဉ်

မူလပင်ကိုယယ်ှိသညထ်ေက ်ထဖါင်းကားပပည့်ငဖိုးထသာ။ ၂ တိုးပွားထသာ။ ၃ အထမမးအမှင်စသည ်တိ့ုပွထရာင်၍ ကားပပန့်ထသာ။ “ခီွးမ
တုံးမှာအမီွးတဖ့ံွိနီထရ”။ (အရပ်)

increase in number or 
bulk စဉ်

လုိအင် အလံုးစုံရယှိသည။် ပပည့်ဝသည။် ပပည့်ငဖိုးသည။် ၂ စညပ်င်တိုးပွားသည။် “လုိရာမယာှး၊ စားထသာကက်န်ုတိ့ု၊ လွန်ဖ့ံွကား
လ့ုိ၊ ထူေးပခားတုံဘ။ိ”(သာပခင်းဖ့ဲွ)

be 
stout,plump,chubby,well 
filled out စဉ်

စဉ်

စဉ်

23rd of Burmese 
consonant စဉ်

စဉ်

ကိုယက်ို ထလပဖင့် ထဖါင်းပွထအာင်လုပ်နုိင်၍ ထေကထ်သာနှုတသ်းီပဖင့်တပ်ွတပ်ထသာ ငါးဝါတစမ်ျို း။ (ကိုယတ်င်ွ ဆူးများဟ ိသည်) 
“ဗကျင်းဝမ်းပူ၊ ငါးဖထလာကထ်က၊ ငါးထတာကတ်နှူင့်” (ငါး) စဉ်

စဉ်

စပါးန့ုိရည ်တညစ်ကို စတုင်င်ဖျကဆီ်းနုိင်ထသာ နှာထမါင်းကဲ့သိ့ု ရညှထ်သာနှာတ ံရညှထ်သာ ထပခထထောကထ်ပခာကထ်ချာင်းနှင့် ပျသံာွး
နုိင်ထသာ ပုိးထကာင်တစမ်ျို း။ (ယင်းပုိးထကာင်မှာ စးူရပှပင်းထသာ ကိုယန့ံ်ထွေကသ်ည။်) စဉ်

စဉ်

(စတိ်) မတညမ်တံ့ (ပဖစသ်ည်) အထယာင် ထယာင်အမှားမှား။ မငငိမ်မသကက်ထယာင်ထချာကခ်ျား။ စဉ်

အခကအ်ခဲထဘး ဒေဏစ်သညက်ို အားတင်း၍ ကကံ့ကကံ့ခံသည။် ခံနုိင်ရညယ်ှိသည။် “ကလုားဗဇီ၊ နွားဗဇီ” (ပံု) “ကလုားဗဇီ၊ နွားဗ
ဇီပဖင့်၊ မထီေထလးစား၊ ငါကိုယထ်တာ်ကို၊ ချင်ရာထေားလ့ုိ။” (လွမ်းမထပပ) စဉ်

ကကန့်ကကာထနှာင်ထနှးထစသည။်  ဖင့်ထနှးထစသည။် “လာလာထဝ လားကတထ်မအယင်၊  ဗဇီဗဇာလုပ် မနီးထက။့” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

ထထွေထထွေရာရာထပပာင်းလဲထပပာဆုိသည။် ဝင်ထရာက ်စကွဖ်ကရ်ှုပ်ထပွသည။်
မတမိကျ။ မပီမသ။ မထသမချာ။ မပုိင်မနုိင်။ စမ်းတဝါးဝါး စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

အနံတစထွောထကျာ်၊ အလယားနှစထ်ထောင်ထကျာ်ခန့်ရညှ၊် ဖင်ကကားညပ်ှ ဝတရ်ထသာ နံငယဖ်ျင်ပုိင်း အဝတတ်စမ်ျို း။ မလံုမလဲ ထသာ
အဝတင်ယတ်စမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

ဗ, တီ, ဗ, 
တစ် စဉ်

တပဖစထ်တာကထ်တာက။် ထရာကမ်ထရာကရ်ာ။ ပမညတ်န်ွထတာကတ်းီ လျက။် စတိမ်ငငိမ်မသက။် ကထတာင် ထချာကခ်ျားပဖစလ်ျက။်   စဉ်



.

ဗီထီေး နဝိ ကကးီထသာမျကနှ်ာယှိထသာ။ big face

ဗဒေထကကာ န ပူစပ်ခါးအရသာယှိသည့် ဥအပမစ ်သုံးထဆးပင်တစမ်ျို း။ herbal plant

ဗဒေါးရီ န

ဗထဒေါ်ထကကာ် ကကိ none

ထဗထဒေါနတသ်ျှင် န none

ဗဓူး န Wednesday

ဗပပု ကကိ ဖယထ်ေားသည။် အထရးယထူဆာင်ရကွပ်ခင်းမပပုပဲ ဖယခ်ျန်ထေား သည။် ထဘးချတိထ်ေားသည။် push aside

ဗငပဲ န မျကနှ်ာငပဲငပဲယှိထသာသ။ူ big face

ဗပွန်း န insect

ဗဗထရာင် ကကိ အသားစိုင်းများ မလုိလားဖွယထ်ဖါင်းကကသည။်    swell up

ဗဗထရာင်နာ န အသားအထရတစက်ိုယလံု်းထဖါ့ပွထရာင်ရမ်းထသာထရာဂါ။

ဗဗီမ န စာရတိ္တ ကိုယ့်ကျင့်ပျကပ်ပားထသာ မိန်းမ။ အရကှအ်ထကကာကမ့ဲ်စာွ ထနထုိေင် အသကထ်မွး ထသာ မိန်းမ။   prostitute

ဗထဗါ န dumb

ဗထဗါင်း၁ ကကိ idiotic

ဗထဗါင်း၂ န အသဉိာဏထ်ခါင်းပါးသ။ူ ဉာဏန်ညး်သ။ူ အသတိရား ကင်းမ့ဲသ။ူ  idiotic

ဗထမာ် န ဆုိဖွယရ်ာမယှိထအာင် ထူေးကသဲာလွန်သ။ူ တစပ်ါးထေကထူ်ေးခကျွေန်ပုိကသဲ။ူ   outstanding

ဗရကာရ ကကဝိိ have no discipline

ဗရကာရီ ကကဝိိ have no discipline

ဗရချာ ကကဝိိ အဆုိးအရာွး။ ညစည်မ်းစတုင်ပဲပျကစ်းီ လျက။်    shabbily

ဗလချာလုိက် ကကိ be in rags

ဗရဂုတ် န coal ship

ဗရပူထေ ကကဝိိ noisy

ဗရပျစ် ကကဝိိ ထရာမထထွေစပံုု ရှုပ်ထထွေး လျက။် be mixed up

ဗရပီွလုိက် ကကဝိိ ဆူဆူညညံ ံထရာလံုး ရှုပ်ထထွေးထသာ အသမံျား ထပါ်ထွေကလ်ျက။်    noisy

ဗရပွကဆ်န် ကကိ be tempestuous

ဗရဖွာ ကကဝိိ သပ်ရပ်ထသချာမှုမယှိပဲ။ ရှုပ်ထပွပပန်က့ျထဲစလျက။် be scattered

ဗရဗရီ န impossible

ဗရဗီ္ ကကိ ယှုပ်ထထွေးထရာထနှာလျက။် be mixed up

စဉ်

စဉ်

အနံတစထွောထကျာ်၊ အလယားနှစထ်ထောင်ထကျာ်ခန့်ရညှ၊် ဖင်ကကားညပ်ှ ဝတရ်ထသာ နံငယဖ်ျင်ပုိင်း အဝတတ်စမ်ျို း။ မလံုမလဲ ထသာ
အဝတင်ယတ်စမ်ျို း။
“ဟယားဗဒေရ၊ီ ခါးထေဘကီို၊ ထကာကခ်ျစီညး်လ့ုိ။ (ပဋာ)၊ အလုပ်မှာကလီူ၊ အစားမှာ မငခီ၊ အဝတမှ်ာ ဗဒေါးရ။ီ (ပံု) “ဗဒေါးရလီက်
နှစလံု်း၊ တင်မပုန်း၊ ပပုးံသးီ၊ ပပုးံသင်ွ၊ ထမျာကပ်စဝ်င်” (ချင်းငထအာင်)

short length or waist 
cloth စဉ်

ထရလုပ်သားပုိကသ်ညတ်ိ့ုပင်လယ၊် ပမစစ်သည၌် ငါးရာှ၍ ထအာင်ထအာင်ပမင်ပမင် ကျလာသည့်အခါတင်ွ မိမိရပ်ရာွသိ့ု ထလျပဖင့်၀င်လုိ
သည့်အခါ ထလှဦး၌ ငါး ၃-၄ထကာင်ချတိဆဲွ်ငပီး ပင်လယ၌် ထရထစာင့်နတမ်။ (ဗထဒေါသျှင်မ)ကို ပူထဇာ်ပသသည့်အထနပဖင့် 
တငပိုင်နကလ်ကပ်မ်းထပါင်း ခတင်ပီး”ဗထဒေါ-ဗထဒေါ-ဗထဒေါ” ဟ၍ူ သုံးကကိမ်ပ့ဲတင်ထေပ်မျှ ကျယ်ထလာင်စာွ ထအာ်ဟစရ်သည။် 
“လကသ်ထံပါကက်ို၊ အညအီညာ၊ ခတင်ပီးခါထက၊ ဗထဒေါသုံးခါထကကာ်ရမည။်” (ဥက္ကာ)။ “ရမီျို းထယ ချမ်းသာ၊ ရပ်ကိုခွာ၊ န့ုိနှင့် ဗဓူး၊ 
ဗထဒေါကကမ်ိသုံးကကမ်ိကျထယာင်၊ သခင်မကို၊ လကအ်ပ်ုချမုိီး။” (၎င်း) စဉ်

ထရနတ။် ပင်လယပ်မစတ်ိ့ုကို အစိုးရထသာနတမ်။ “ဗထဒေါအသျှင်၊ သတီာပပင်မှာ၊ ကကျွေန်းနတသ်ျှင်ရ့ုိ၊ မပပတထ်ဒေဝါ၊ အကကျွေနု်ပ်ကို၊ မုိးမ
ပါဟ။ု (ထေမရာဖ့ဲွ) (ဗထဒေါနတ၊် ဗထဒေါနတသ်ျှင်မ၊ ဗထဒေါသျှင်၊ ဗထဒေါသျှင်မ, ဗထဒေါအသျှင်စသညအ်ားပဖင့်လည်း သံုးနှုန်းကက
သည။်) စဉ်

ဗုဒေ္ဓဟးူထန့ကိုထခါ်ထသာအမည။် “န့ုိနှင့်ဗဓူး၊ မထဒေါကကမ်ိ၊ သုံးကကမ်ိကျထယာင်၊ သခင်မကိုလတ ်အပ်ုချးီ”။(ထတး)  စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထပခထချာင်းများ၍ ရညှလ်ယားထသာ အနီထရာင်ကိုယလံု်းယှိသည့် ပုိးထကာင်တစမ်ျို း။ (တိ့ုထိေလျှင်ထခွ၍ ထနတတသ်ည။်) စဉ်

စဉ်

distended stomach and 
upset bowels စဉ်

စဉ်

စကားထပပာ နုိင်စမ်ွးမယှိဘးူ။ “စကားထပပာဆ့ုိမတတ၊် ဗထဗါလား မင်း။” (အရပ်)  စဉ်

အသတိရား ထခါင်းပါးသည။် ဉာဏန်ညး်သည။် အသ ိအလိမ္မာကင်းမ့ဲသည။် “လူတကိ ဗထဗါင်းတရိာ၊ တစခု်ကမသ ိတတက်တ”် 
(အရပ်)  စဉ်

စဉ်

စဉ်

လုိကန်ာထစာင့်ထိေန်းရမညက်ျင့်ဝတမ်ယှိပဲ။ စညး်ကမ်းကို မလုိကန်ာပဲ။ စညး်မ့ဲကမ်းမ့ဲ။ (မင်းရ့ုိစညး်မဟကိမ်းမထိေ ဗရကာနနီ
ကတလ့ုိ် ဘထဇာင်ပဖစဖ့ုိ်လဲထဝ။)  စဉ်

လုိကန်ာထစာင့်ထိေန်းရမညက်ျင့်ဝတမ်ယှိပဲ။ စညး်ကမ်းကို မလုိကန်ာပဲ။ စညး်မ့ဲကမ်းမ့ဲ။ (မင်းရ့ုိစညး်မဟကိမ်းမထိေ ဗရကာနနီ
ကတလ့ုိ် ဘထဇာင်ပဖစဖ့ုိ်လဲထဝ။) စဉ်

စဉ်

ဆုိးရာွးညစည်မ်းစတုင်ပဲပျကစ်းီသည။် “အကအင်္ကျက ဗရချာ လုိကလ့ုိ် ဝတဖ့ုိ်က မရဗျာယ။်”(အရပ်)     စဉ်

မီးထကကာင့်ဆူပွကထ်သာ ထရထနွးထင့ွ အားပဖင့် ထမာင်းနှင်ထသာသထဘမင်္ဂာ။ ခုနှစဆ်ယထ်ပခာကခု်နှစ၊် ထရာကလ်စထ်သာအခါ၊ 
အထနာကတ်ိုင်းပပည၊် ဗီလတန်ယက်၊ လာသည့် ရထီကကာ၊ သထဘမင်္ဂာမဟတု၊်ဗရဂုတဟ်၊ု အဟတုထုိ်ေခါ၊ ထရာကလိ်မ့်မည။် (သိုကစ်ာ) စဉ်

ယှုတထ်ထွေးထရာထနှာဆူညလံျက။် ၂ မရပ်မနား တဝဲလညလ်ည ်ချာချာလှည့်လျက။် “နတနှ်င့်လူတိ့ု၊ ဗရပူထေ၊ ပဋိစသ္မုပ္ပါဒ်ေ၊ 
စကရ်ဟတက်၊ မလွတက်ကပဲ။ (ပဋာ)။ ၃ ဆူဆူညညံအံသမံျားထွေကထ်ပါ်လျက။် “ရန်ပဖစမ်ဆုံး၊  အပဖာပဖာထလ၊ ရာွနိဂံုးနှင့်၊ တငမို့
လံုးသ၊ူ ကကျွေတက်ကျွေတ ်ဆူထက၊ ဗရပူထေ၊ ဤသိ့ုဆုိထက၊ ထုိေကာလ၌။ (ထမျာက်) စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

အထဝးပင်လယပ်ပင်မှလှိုင်းထလးတိ့ု ၏ လှုပ်ရာှးထေကကသ ံပပင်းထေန်စာွပမညလ်ာ သည။် “လှိုင်းကကကခု်န်ထက၊ ယကပ်ဖူဖီွးဖီွး၊ ဗရပ္
ပကဆ်န်၊ ဂယကသ်ထံလး။” (ဓမ္မက)   စဉ်

စဉ်

မဟတုမ်မှန်ထသာ မပဖစနုိ်င်ထသာ  အထကကာင်းအရာ။ “အသုံးမကျဗရဗရစီကား တရိာ” (အရပ်)   စဉ်

စဉ်



.

ဗရဗီ္လုိက် နဝိဝ be mixed up

ဗရဗီ္သတ် နဝိ none

ဗရဗ္ကဆူ် ကကဝိိ noisy

ဗရနဗ္ာ၁ ကကဝိိ စထုဝးစပံုု လျက။်  pile up/heap up

ဗရနဗ္က၂် ကကဝိိ noisy

ဗရဝါ နိ hangan

န water pot

ဗရကဲား န fish

ဗရင်ဂျနိာ န none

ဗရစဗ်ရစ် ကကဝိိ မတညမ်ငငိမ်။ မူလအထပခမှယင်ွး ပျကလ်ျက။်   inconstant

ကကိ ဆူငဖိုးသည။် ပပည့်ဝသည။်   fat

န ယင်းသို ့ဆူးငဖိုး ပပည့်ဝထသာသကူို တင်စား၍ထခါ်ထသာစကားလံုး။     fatty

ဗရုတ် န စညး်မ့ဲ ကမ်းမ့ဲ က္က ထနန္ဒမထစာင့်ပဲ ထပွရှုပ် တတသ်။ူ tomfoolery

ဗရုတက်ျ ကကိ စညး်မ့ဲကမ်းမ့ဲ က္က ထနန္ဒမထစာင့်ပဲရှုပ်ထပွသည။် be disorganized

ဗရုန်းဗရုန်း ကကဝိိ ဆူပူရှုပ်ထထွေးလှုပ်ရာှးစာွ။     be mixed up

ဗရုတသ်တုက် ကကဝိိ ထထွေးထရာရှုပ်ထပွစာွ။ ထရာထထွေးရှုပ် ထပွလျက။်  be mixed up

ဗရမ်း န နားထေင်စပ်မှ ထမးထအာကအ်ထိေပါးပပင်ကိုသိုင်းပတ၍် ထပါက ်ထသာအထမွး အမှင်။ whiskers

ဗရမ်းဗကာ ကကဝိိ scattered

ဗရမ်းမဆီွး န whiskers and beard

ဗရမ်းပကက်ျိ နဝိ sticky

ဗရမ်းမီွး န whiskers

ဗရမ်းရတိဒ်ေါး န safety razor

ဗရုန်းဗရက် ကကဝိိ စညး်မ့ဲကမ်းမ့ဲ စတိထ်ေင်ရာ တညင်ငိမ်မှု မယှိထအာင် ရမ်းကားလျက။် ယှုပ်ထထွေးစာွ ဆူပူလှုပ်ယာှးလျက။် be most unruly

ဗရတွသ်ခမင်္ဂျာ န မတညမ်ကကည၊် အထပပာင်အပပကထ်ပပာထသာ စကား။  jestingly

ဗလချာ ကကဝိိ battered

ဗလချာလုိက် ကကိ battered

ဗလချို င့် န ဗအက္ခရာ၏ အမည။်

ဗလချို င့်လုိက် ကကိ be bruised

ဗလချတိ် န ဗအက္ခရာ၏အမည။်

ဗလချတိခံ် ကကိ be bruised

ထဆာင်ရကွဖွ်ယက်စိ ္တိ့ုပဖင့်ယှုပ်ထထွေးထပွလီထနထသာ။ ၂ အငငိမ်မသကလ်ှုပ်လှုပ်ရရွပွဖစလ်ျကယ်ှိထနထသာ။ “ရပ်မှာရာွမှာ မငငိမ်မ
သကဗ်ရဗီ္လုိကနီ်ထရဂု။” စဉ်

“ဆတထ်ကျးထတာင်းစာွက တစမ်ျို း၊ အကထူခါ်စာွက တစမ်ျို း နန့်အပ်ိဖ့ုိမရ၊ စားဖ့ုိမရ၊ ရပ်ရာွမှာ ဗရဗီ္သတနီ်ကတထ်တာ ဂု။” 
(အရပ်)  စဉ်

ကကျွေတက်ကျွေတဆူ်ညထံသာ အားပဖင့်။ ၂ အထေပ်ထေပ်အခါခါဆူညထံစလျက။် “ပါသညဝိ်ပါက၊် အကသုိုလ်ထလ၊ ထုိေအတကွထ်ကကာင့်၊ ဗရ
ဗ္ကဆူ်ည၊ံထကကးထကကာ်သနှံင့်၊ မီးလျှအံထရာင်ညညီ၊ီ ထပပာင်ထက။”(ပန်း)  စဉ်

စဉ်

ကကျွေတက်ကျွေတဆူ်ညထံသာ အားပဖင့်။ ၂ အထေပ်ထေပ်အခါခါဆူညထံစလျက။် “ပါသညဝိ်ပါက၊် အကသုိုလ်ထလ၊ ထုိေအတကွထ်ကကာင့်၊ ဗရ
ဗ္ကဆူ်ည၊ံထကကးထကကာ်သနှံင့်၊ မီးလျှအံထရာင်ညညီ၊ီ ထပပာင်ထက။”(ပန်း) စဉ်

ဘရုင်မင်းပမတ ်လကထ်ေက ်တိ့ုတင်ွကပ်ွမျကရ်န်စရီင်ပခင်း ခံရထသာသမူျားကို သတရ်ထသာ အမှုထေမ်း။ “ဗရဝါထလ၊ အာဏာသား 
တိ့ုခုပင်တထသ၊ွ သတပ်တက်ကရမည။်” (ဓမ္မက) စဉ်

ဗ,ရီ
အဝကျယ၍် ထရထသာကရ်န် တညထ်ေား ထသာ ထရအိုးတစမ်ျို း။
တစထ်နရာမှ တစထ်နရာသိ့ု ပစည္း်သယယ်ပ့ုိူထဆာင် ထသာ ဘဂမင်္ဂလီ ကိုထခါ်ထသာစကားလံုး။ စဉ်

သာွးငယ ်အထေပ်ထေပ်ယှိ၍လျှာတင်ွ ဆူးငယအ်များ ထပါကထ်သာ ကိုယထ်ေညရ်ညှသ်ည့်ငါးတစမ်ျို း။” လူက္က တ္ိထက၊ မိန်းမများမှာ၊ 
ဗရကဲားရကီကက၊် ပုဇွန်ပပားနှင့်၊ ထရာကာချကလ့ုိ်”။ (ငါး)။ ဗရကဲားကုိ၊ တထပဖာဆူလျှင်၊ ထုေတယ်စူားလ့ုိ။ (ငါး)     စဉ်

အသညး်နှလံုး စကာထပါကက်ွဲသိ့ု “အသညး်ဆန်ခါ၊ ဗရင်ဂျနီာ”။ (ရုိး)       စဉ်

စဉ်

ဗ,ထရာင်၁ စဉ်

ဗ,ထရာင်၂ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထသသပ်ပခင်းမယှိပဲ။ စညး်ကမ်းမယှိပဲ၊ ဖရ့ုိဖရကဲက ဲပဖန်လျက။် “ထရှ့ထနာကယ်န်ွး၍၊ ဗရမ်းဗတာ၊ ထုိေထုိေရာသိ့ု၊ ပလာယတီုံ၊ ထပပး
ကကကန်ု၏။” (ရခုိင်ကာ) စဉ်

ပါးသိုင်းထမွးနှင့် မုတဆိ်တထ်မွး။ “မျကစ်၀ိန်း၀န်း၊ နှာထခါင်း ခကျွေန်းထက၊ ဗရမ်းမဆီွး၊ နှုတခ်မ်းမီွးနှင့်။”(ထုေနု)  စဉ်

ကျခိကျွေထဲစးကပ် ထချာကျထိသာ။ “ထနာကထ်ဖး တစခ်န်းလံုး ဗရမ်းပကက်ျပိဖစနီ်ဗျာယ။်”(အရပ်)   စဉ်

နားထေင်စပ်မှ ထမးထအာကအ်ထိေပါးပပင်ကိုသိုင်းပတ၍် ထပါက ်ထသာအထမွး အမှင်။
ထတာကထ်လာင်ကကျွေမ်းတုံ၊ နှုတခ်မ်းမုတဆီွ်း၊ ဗရမ်းမီွး၊ မီးမှာကန်ုလ့ုိ။ (ပန်း) စဉ်

ပါးသိုင်းထမွး၊ နှုတခ်မ်းထမွး၊မုတဆိ်တတ်ိ့ုကို ရတိထ်သာဒေါး။ (ယခုလတဒ်ေါးထခါ်ထသာဒေါး။) စဉ်

စဉ်

စဉ်

အဆုိးအရာွး။ ညစည်မ်းစတုင်ပဲပျကစ်းီ လျက။်
“ဘန်ုးတပီခုပ်ထကကာင်း၊ ဗလချာ၊ သစဆီွ်းငယန်ာ၊ ဖါသားဟပ်လ့ုိ။ (ထလှချပ်) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ဆုိးရာွးညစည်မ်းစတုင်ပဲပျကစ်းီသည။် “အကအင်္ကျက ဗရချာ လုိကလ့ုိ် ဝတဖ့ုိ်က မရဗျာယ။်”(အရပ်)     စဉ်

23rd of Burmese 
consonant စဉ်

ဗလချို င့်ပံုသဏ္ဍာန်ကဲ့သိ့ု အလယတ်င်ွ ချို င့်ခံထန သည။် (လှိုကစ်ားခံရသည။်)၂  ပွန်းရသိည။် စဉ်

23rd of Burmese 
consonant စဉ်

ဗလချတိပံု်သဏ္ဍာန်ကဲ့သိ့ုအလယတ်င်ွ ချို င့်ထနသည။် ပွန်းရသိည။် “ငါရ့ုိစား ဖန်များလ့ုိသာွးတဗိလချတိခံ်နီဗျာ။”(အရပ်) စဉ်



.

ဗလဗီွ ကကဝိိ ယှုပ်ထထွေးထရာထနှာလျက။် be mixed up

ဗလဗီွထေ ကကဝိိ လှုပ်လှုပ်ရရွ။ွ မတညမ်ငငိမ်ပဖစလ်ျက။် ၂ ဆူပူလှုပ်ရာှး ယှုပ်ထထွေးစာွ။   be mixed up

ဗလဗီွရုိက် နဝိ၀ ထဆာင်ရကွဖွ်ယက်စိတ္ိုပ့ဖင့် ယှုပ်ထထွေးထပွလီထနထသာ။ ၂ မငငိမ်မသက ်လှုပ်လှုပ်ရရွ ွပဖစလ်ျကယ်ှိထနထသာ။ be mixed up

ဗလဗီွလုိက် နဝိ ထဆာင်ရကွဖွ်ယက်စိတ္ိုပ့ဖင့် ယှုပ်ထထွေးထပွလီထနထသာ။ ၂ မငငိမ်မသက ်လှုပ်လှုပ်ရရွ ွပဖစလ်ျကယ်ှိထနထသာ။ be mixed up

ဗလဗီွသခမင်္ဂျာ နဝိ ထဆာင်ရကွဖွ်ယက်စိတ္ိုပ့ဖင့် ယှုပ်ထထွေးထပွလီထနထသာ။ ၂ မငငိမ်မသက ်လှုပ်လှုပ်ရရွ ွပဖစလ်ျကယ်ှိထနထသာ။ be mixed up

ဗလဗီွသတ် နဝိ none

ဗလဗွကဆူ် န echo

ဗလဝ၁ ကကိ အားကကးီသည။် များပပားသည။်   strong

ဗလဝ၂ န အားကကးီပခင်း။ များပပားပခင်း။   strong

ဗလဝ၃ ကကဝိိ အားကကးီစာွ။ များပပားစာွ။  strong

ဗလဥ န ထရထအာကမှ် တန်ွးကန်အား ထကကာင့် ထဖါင်းမိတကက်ာ ကွဲပဖာကျသာွးရာမှ ပဖစထ်သာထရပူထဖါင်း။   bubble

ဗလာ န open expanse

ဗလာကျင်း ကကိ free from

ဗလာကင်ွး ကကဝိိ blank

ဗလာခတ၁် ကကိ ကကကထ်ပခပံုထရးမှတသ်ည။် cross

ဗလာခတ၂် န cross

ဗလာစာအပ်ု န book

ဗလာတုံးလံုး ကကဝိိ blank

ဗလာနတ္ိ ကကဝိိ in vain

ဗလာပဲွ န အခမ့ဲကကည့်ရှု နုိ့င်ထသာပဲွ။  open show

ဗလာဥ န ဘာတစခု်မျှမယှိသည၏်အပဖစ။် အကျို းတစစ်ုံတစရ်ာ ပဖစထွ်ေန်းပခင်းမယှိသည၏် အပဖစ။်   blank

ဗလိ န land crab

ဗလိနီ န crab

ဗလိပပား န crab

န amulet

ဗလိထသျှ န crab

ဗလက္က ာရပပု ကကိ အမျို းသမီးတိုအ့ား ကာယထိနန္ဒကို ပျကပ်ပား ထအာင် အနုိင်အထေကပ်ပုသည။်   

ဗထလာင် န ထရပွက၊် ထရပူထဖာင်း။ bubble

ဗထလာ်ဆူ ကကိ တညင်ငိမ်မှုမယှိထအာင်ထရဆူသကဲ့သို ့ထေကကလှုပ်ယာှးသည။် ၂ ကကျွေကက်ကျွေကဆူ်ညသံည။်  noisy

ဗထလာင်ဆန် ကကိ တညင်ငိမ်မှုမယှိထအာင်ထရဆူသကဲ့သို ့ထေကကလှုပ်ယာှးသည။် ၂ ကကျွေကက်ကျွေကဆူ်ညသံည။် noisy

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

“ဆတထ်ကျးထတာင်းစာွက တစမ်ျို း၊ အကထူခါ်စာွက တစမ်ျို း နန့်အပ်ိဖ့ုိမရ၊ စားဖ့ုိမရ၊ ရပ်ရာွမှာ ဗရဗီ္သတနီ်ကတထ်တာ ဂု။” 
(အရပ်)  စဉ်

အထဝးပင်လယပ်ပင်မှ လှိုင်းထလှတိ့ု၏ လှုပ်ယာှးမှု ထကကာင့် ပပင်းထေန်စာွထေကက ပမညဟ်ညး်လာထသာ အသ။ံ “ဗလ ဗွကဆူ်၊ ယက်
လညး်အ၍ူ”(ထွေန်းတိ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အကယွအ်ကာ မယှိ ဟင်းလင်းအပပင်။ ၂ ဘာတစခု်မှ မယှိထသာအပဖစ။် “ တစခု်လညး်မဟ ိအားလံုးကန်ုဗျာယဗ်လာ-ဗလာ”။
(အရပ်) ၃ ကင်းယင်ှးပခင်း။ စဉ်

ကင်းယင်ှး ပထပျာကထ်စသည။် ထဝးကာွထစသည။် လွတက်င်းသည။် ၃ ဘာတစခု်မှ မယှိပဖစသ်ည။် “ဗလာကျင်း ထရတစခု်လညး် 
မဟဗိျာ။” (အရပ်) စဉ်

ဘာမျှတစခု်မပါယှိပဲ။ အချင်းစညး်။ “ထမာင်သာပဖူတစခု်လညး် မရမလားထယထဝ၊ ဗလာကင်ွးထရနှင့် ရာထယ”(အရပ်)     စဉ်

စဉ်

အထပဖမှားထကကာင်း ကို ထဖာ်ပပထသာ အမှတအ်သား။ “ဇာစာလံုးမှာထရးလဲ မှားထရစာလံုး ကို ဗလာခတထ်ေား”။ (အရပ်)  စဉ်

(စာမထရးရထသးထသာ) စာထရးရန် စာအပ်ု။  စဉ်

အဝတမ်ပါ ဗလာသကသ်က။် အချညး်စညး်။ “အဝတမ်ပါ ဗလာတုံးလံုးတာ” (အရပ်)   ဗလာနတ္ိ -တတတ်ိ့ု၊ ဗလာနတ္ိ၊ ထချာ
တတိလိညး်၊ ပဖစလ်တ့္ံတ။ (ကိုးလတ့္ံတ)     စဉ်

အကျို းတစစ်ုံတစရ်ာ ပဖစထွ်ေန်း ပခင်းမယှိပဲ။ အချညး်အနီှး အလကား။ “ဗလာနတ္ိ၊ ကျို းမဟပိါ။” (စကားရုိး)   စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထရငန်ပုိင်း၊ ပင်လယစ်ပ်ထဒေသများတင်ွဒီေထရနှင့် ထမျာပါလာ၍ နုန်းပပင်၌ တင်ကျန်ထနတတထ်သာ ဂဏန်းအငယစ်ား။ ပင်လယ်
ပုစန်ွလံုးငယ။် စဉ်

ပင်လယ ်ကမ်းစပ်သထဲသာင်ပပင်တင်ွ တင်ွးကထလးကိုယစ်ပီဖင့် အပ်ုလုိကအ်များအပပား ထပပးလမား၍ ထနထလ့ယှိ တတထ်သာ ဂဏန်း
နီထကာင်ကထလးတစမ်ျို း။ (စစထ်သနတထ်ေမ်း။ မာရန်တစ်စသ်ည၊် စန္ဒရားမင်း စစသ်ညဟ်လုညး် ထခါ်ကကသည်) စဉ်

ဗလိ (ထဖာင်စးီဂဏန်း)ထေကက်ကးီထသာ ဗလိတစမ်ျို း။ စဉ်

ဗလိပပားလကဖ့ဲွ်
ဗလိပဗားသဏ္ဍာန်ကဲ့သိ့ု ထပရကွက်ို ထခါကခ်ျို းပပုလုပ်၍ လကထ်မာင်း၊ လညပ်င်စသညတ်ိ့ုတင်ွ ချညဆဲွ်ဝတထ်ေားကကထသာပထယာဂ 
အကာအကယွ၊် ပီယ၊ ဓန၊ သဒိေ္ိဓထပါကသ်ညဟ်ဆုိုထသာ လကဖ့ဲွ်မျို း။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထသးငယ ်ထသာ (ဗလိထသျှထခါ်) ဂဏန်း ထကာင်အငယတ်စမ်ျို း။ စဉ်

indecent assault on a 
woman စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ဗထလာင်ထတာ န ဗထလာင်ပင် ထူေထေပ် များပပားစာွ ထပါကထ်ရာကထ်နထသာအရပ်။     none

ဗထလာင်ထုိေး ကကိ ထရပွကထ်ေ သည။်  ၂ အဟန်ု ပဖင့်စပုပုံတိုးထဝှသ့ည။်     bubble up

ဗထလာင်ပင် န ၈ထပ၊ ၉ထပခန်ပ့မင့်ထသာထရနိမ့် ပုိင်းတင်ွ ထပါကတ်တထ်သာ ပမကအ်မျို းဝင် အပင်တစမ်ျို း။   grass

ဗလန်း န customs

ကကဝိိ conjecture

န ယမ်းဆ၍ ထပပာဆုိထသာစကား။ အထထောက ်အထေား၊ အကိုးအကား၊ သာဓကမယှိပဲ၊ ထပပာလုိရာထပပာထသာစကား။ conjecture

ဗလံု န ထရထအာကမှ် တန်ွးကန်အား ထကကာင့် ထဖါင်းမိတကက်ာ ကွဲပဖာကျသာွးရာမှ ပဖစထ်သာထရပူထဖါင်း။  bubble up

ဗလံုစီ ကကဝိိ ထရပွကင်ယမ်ျားအစအီရ။ီ အများအပပား။   bubble

ဗလံုဆူ ကကဝိိ တညင်ငိမ်မှုမယှိထအာင်ထရဆူသကဲ့သို ့ထေကကလှုပ်ယာှးသည။် ၂ ကကျွေကက်ကျွေကဆူ်ညသံည။် noisy

ဗလံုထုိေး ကကိ none

ဗလံုးဗလဲ ကကဝိိ အမျို းမျို းအဖံုဖံု ကကမ်ိဖန်များစာွ အထပပာင်းအလဲပပုလျက။်   change

န ဗအက္ခရာကိုထခါ်ထသာ အမည။် ဗအက္ခရာ ၏အမည။်

ဗလံုးထပါင်း ကကဝိိ all

ဗလုး့ဗကက်ျိ ကကဝိိ ယှုပ်ထထွေးထရာ ထနှာလျက။်   be mixed up

ဗသွ ကကိ ဝမ်းတင်ွးမှ အသူည၊် ထအာကခံ်အထပမှးထပါက၍် ဆီးခံုကကားထအာကသ်ို ့ထလျာကျဝင်ထရာကသ်ည။် suffer from hernia

ဗသနွာ န ယင်းသို ့ထလျာကျဝင်ထရာကထ်သာထရာဂါ။  suffer from hernia

ဗဟဝုတ် န public

ဗဟသုတု န များထသာ အကကားအပမင်။ နံှစ့ပ်ပပည့်စုံထသာ အသအိပမင်။    knowledge

ဗထဟာက် နဝိ none

ဗထဟာကစ်ား နဝိ useless

ဗဟို န အလယ၊် အချကအ်ချာ။ “ထလးကကျွေန်းဗဟို၊ ပမင့်မုိရထိ်ေပ်ချာ။”   center

ဗအ ကကိ poor

ဗါကကမ်း နဝိ rude

ဗာစီ န bat

ဗာစင် န pavilion

ဗာဆီ န egret

ဗာဇူ န suit

ဗာတလီ န ထအာကသ်ိုထ့စာကဆဲွ်၍ နားတကင်ပီး ညအခါပျသံန်းအစာရာှတတသ်ည့် ငှကတ်စမ်ျို း။ bat

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထချာင်း၏ ပမစဝ်စသည၌် လူဆုိးသဆုိူးတိ့ုကို ဖမ်းဆီးနိှမ်နှင်းရန် ထစာင့်ထနသ။ူ ၂ ရန်သ၏ူ အထပခအထနကို ထထောကလှ်မ်းရန် 
လှည့်လညထ်နသ။ူ ၃  အခွန်အတတု ်ထကာကခံ်ရာ ထရဆိပ်စသည။် စဉ်

ဗလန်းတတု်
ယမ်း တတု၁်

အချကအ်လကမှ်န် မဟတုထ်တာ့ပဲ ရမ်းဆထသာအားပဖင့်။ ယုံကကညလ်ကခံ် နုိင်ထလာကထ်အာင် အထကကာင်းပပချကအ်ထထောကအ်ထေား
မယှိပဲ။    စဉ်

ဗလန်းတတု်
ယမ်းတတု၂် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထရပွကထ်ေ သည။် ၂ အဟန်ု ပဖင့်စပုပုတံိုးထဝ့ှသည။်“ပင်လယတ်ရုိး၊ ရပီပင်းအဟန်ု၊ လီမင်းရုန်ထက၊ ဗလံုထုိေးလ့ုိ” (ထောနု) “ပမစ်ရီ
ယမုန်၊ အသင့်စန်ုလ့ုိ၊ ဗလံုလညး်ထုိေး၊ လှိုင်းတပုိံးပဖင့်၊ ရရုိီးကပင်။” (ရာမ) စဉ်

စဉ်

ဗ,လံုး
23rd of Burmese 
consonant စဉ်

အစအီစဉ်မကျ၊ ထထွေးယှုပ်ထရာထနှာလျက။် ၂ အားလံုးပါဝင် ထရာထနှာလျက။်အားလံုး။ အလံုးစုံ။ “အားလံုး ဗ,လံုးထပါင်း တစသ်န်ိး
နှစထ်သာင်း၊ ငါးထထောင်၊ ထလးရာ၊ သုံးဆယ ်နှစပ်ပားနန့်(ကျပ်နှင့်) ငါးစကိျပါထရ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အများနှင့် သကဆုိ်င်ထသာဘုံဆုိင် ပစည္း်။ (ဗဟဝုတ္တ ထရာ)
အများ(သိ့ုမဟတု်) တစဦ်းထေကပုိ်၍ စထုပါင်းဆိုင်ထသာ ပစည္း်။ “ယင်းချင့်က ငါတစထ်ယာကတ်ညး် ဆုိင်စာွကထမဟာက၊် ဗဟု
ဝတဆုိ်င်စာွရာ။”(အရပ်) စဉ်

စဉ်

ပပင်းစာွစးူယ ှမထကာင်းထသာ အနံအသကယ်ှိထသာ။ “ထအ-ငါးက ထကာင်းထကာင်းဗထဟာက ်စိုနံထရ။” (အရပ်)  စဉ်

အသုံးမကျထသာ။ အသုံးမဝင်ထသာ။ ၂ တတသ် ိလိမ္မာမှုကင်းမ့ဲထသာ။ ၃ သမ်ိငယ ်ညံ့ဖျင်းထသာ။ “ငပိုင်ထညာင်နန်းမှာ၊ စခန်း
ထထောကက်၊ သုံးထယာကထ်သာ သား၊ ဗထဟာကစ်ားတိ့ု၊ သကိကားအတ၊ူ ထမာင့်သညး်အကူို၊ ထခါ်ယတူသးီ။”(ထကာ်) စဉ်

စဉ်

အ,သည။် စကားထပပာနုိင်စမ်ွ မယှိပဖစသ်ည။် စကား ထေစသ်ည။် “စကားတစခွ်န်းထပပာဖုိစာွကို အ-အ-အနှင့် ပင်၊ ထေစနီ်ထရပင်
က။ ၂ ညံ့သည။် ဖျင်းသည။် တတသ် ိလိမ္မာမှု မယှိပဖစသ်ည။် နံုချာသည။် “လူတကိ ဗအတရိာ တစခု်မက သတိတ ်ကတ။်” 
(အရပ်)    စဉ်

ကကမ်းတမ်းစာွ စကားထပပာတတထ်သာ။ အားကကမ်းထသာ။ “မိန်းမဗာကကမ်း၊ နှုတသ်ရမ်းနှင့်၊ ဇာမှန်းမိသ။” (ပဒုေမ္မ) စဉ်

ထမှာင်မညး်ထသာ သစထ်ခါင်း၊ လှိုဏဂူ်စသည ်တိ့ုတင်ွ တယွက်ပ်ထနကာ ညအခါတင်ွ ပျသံန်းအစရာှတတထ်သာ ငှကတ်စမ်ျို း၊ လင်း
နုိး။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အမုိးပပန့်ယာယ ီအထဆာကအ်အုံငယ။် ၂ မဏ္ဍပ်။” စယွသ်ညင်ါးမန်း၊ ကိုးထယာကထ်ေမ်း၊ ဗာဗူထရာင်၊ ဗာစင် ပျစလ့ုိ် 
ဖျို င်ဖျို င်။”(ထတး) စဉ်

ရညှထ်သာနှုတသ်းီရညှ ်ထသာလည ်တပံဖူရညှထ်သာ ထပခတနီံ နကက်ျားထသာ ထတာင်ပံယှိ၍ထရစပ်ကမ်းနားတင်ွ ကျကစ်ားထလ့
ယှိထသာ ငှကက်ကးီ။   စဉ်

ခန္ဓာကိုယအ်ထေကပုိ်င်းတင်ွ ဝတဆ်င်ရထသာအထေည။် “ပရင်ွးနဗီ၊ မျကမ်ျို းစထီက၊ အကအင်္ကျဗာဇူဝတ၍်” (ဗျာရတု) “ကိုယမှ်ာကကည့်
ထလ၊ ကိုယမှ်ာဗာဇူ၊ ရမီတပူန်းခက၊် ထမ့ဗာဇူမှာ၊ ငခိုးဇရကနှ်င့်။” (ပုိးဝါဖ့ဲွ) ၂ သနံန်းကကို း၊ သကံင်ွးစသညတ်ိ့ုပဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ 
စစဝ်တအ်ကအင်္ကျ။ “မိညို နီစွဲ၊ ပါလီကွဲနှင့်၊ ရွဲရွဲမျဉ်ချပ်၊ ဗာဇူဝတ၍် ရအပ်တင့်ပငား၊ လကန်ကမ်ျားကို၊ ဆန်းပပားလှစာွ၊ ကိုင်ငပီးခါမှ” 
(ရခုိင်ကာ)   စဉ်

စဉ်



.

ဗာတီ န သတ္တ ုပလတစ်တစစ်သည ်တစမ်ျို းမျို းပဖင့်ပပုလုပ်ထေားထသာ ထရသယစ်ရာ၊ ထရထေည့်စရာ။ pail

ဗာထထော န ငရုပ်ခင်း၌ ထပါကထ်လ့ယှိထသာ ဟင်းစားရသည့် ဟင်းနုနယတ်စမ်ျို း။ vegetable

ဗာဗူ န ထငွထကကးဥစာ္ပစည္း် ပပည့်စုံကကယဝ်သ။ူ၂ ယင်းသိုပ့ပည့်စုံသကူို ထခါ်ထသာစကားလံုး၊ ၃ ဂုဏသ်ထရယှိထသာသကူို ထခါ်ထသာ စကား။ rich man

ဗာဗူစာရ န leader

ဗာဗူထစာင် န အနံထသးထသာ ဂွမ်းထစာင်တစမ်ျို း။  blanket

ဗာရာတီ န သတ္တ ုပလတစ်တစစ်သည ်တစမ်ျို းမျို းပဖင့်ပပုလုပ်ထေားထသာ ထရသယစ်ရာ၊ ထရထေည့်စရာ။  pail

ဗာရဗာရီ န opposite

ဗာရာ န ဝါးစမ်ိးငယမ်ျားကို ကကို းနှင့်စခီကယ်င်းပပားကဲ့သို ့အပပားပပုလုပ်ထေားထသာ ငါးဖမ်းကရိယိာ။ fishing net

ဗာရာငှက် န ကင်ွးပပင်၌ ကျကစ်ား၍ အထေကသ်ို ့မတမ်တပ်ျတံကနုိ်င်ထသာ ထပမကကးီထရာင်အထမွး ယှိသည့် ငှကတ်စမ်ျို း။  bird

ဗာရာထထောင် န မတရ်ပ်ထထောင်ထေားထသာ ငါးဖမ်းသည့်ယင်း။ fishing net

ဗာရာဏသခီျဲ ့ ကကိ exaggerate

ဗာရူး န စတိထ်ဖါကပ်ပန်သ။ူ စတိမ်နံှသ့။ူ  foolish man

ဗာလတီ န သတ္တ ုပလတစ်တစစ်သည ်တစမ်ျို းမျို းပဖင့်ပပုလုပ်ထေားထသာ ထရသယစ်ရာ၊ ထရထေည့်စရာ။  pail

ဗာသျှား န ငါးပုတသ်င်အငယစ်ားမျို း။  fish

ဗား န none

ဗားဗူ နဝိ rich

န none

ဗားမ့ဲလီှ န name

ဗိ

ဗိဇာ နဝိ soft

ဗိတာန် န အမုိးမျကနှ်ာကကက။် အမုိးထအာကမှ် မျကနှ်ာကကကသ်ဖွယ ်ပပုလုပ်ထေားထသာ ထအာကခံ်အမုိးလမာ။ ဗိတာန်။ ceiling

ဗိမာန် န ဘုံထဆာင် ယှိထသာ အထဆာကအ်အုံ။ stately building

ဗိသကုာ န ထဆာကလု်ပ်မှု ကစိအ္ရပ် ရပ်တင်ွပညာကကျွေမ်းကျင်သ။ူ architect

ဗီဇ န မျို းထစပ့ပန်ပွ့ားရာ အထပခခံ။ ၂ မျို းရုိး၃ ပင်ကိုယစ်ရုိက။်  geneology

ဗီဇိ န အဖုိလိင် အဂမင်္ဂါဇာတ ်အရင်ဝဲယာနှစဘ်ကတ်င်ွ တွဲလျကပ်ါယှိထသာ မျို းထစပ့ဖစထွ်ေန်းရာအထစ။့ testes

ဗီဒုိေ န cabinet

ဗီလာတုံး န အဝတမ်ယှိထသာ ကိုယခ်န္ဓာ။ blank

ဗီလာလီ န ပျဉ်ခင်းရန်အတကွရ်ကမ်ထပါ်တင်ွ ကန်လ့န် ့တင်ထေားထသာ သစသ်ားထချာင်း။ none

ဗီလကဝ်သျှန်ိ ့ န fruit

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကးီကကပ်ကပ်ွကအဲပ်ုချုပ်သ။ူ ထခါင်းထဆာင်အပဖစ ်ထိေန်းသမ်ိး ထစာင့်ထရာှကသ်။ူ “၎င်းခရုိင်မင်းတိ့ုက စာလမာပါသည့်အတိုင်း 
လယလု်ပ်သမားတိ့ုကို စစီစထ်မးပမန်း လျက၊် ၎င်းမှတစဆ်င့်အပ်ုချုပ်သလူူကကးီပဖစထ်သာ ဗာပူစာရ ပပညစ်ိုးကကးီက လမတထ်တာ်သိ့ု ပံုိ
ဆက ်တင်သင်ွးရထလ သည။်၂ အသက၊် ဂုဏ၊် ပညာအရညအ်ချင်းစသည့်ပပည့်စုံသ။ူ (ဓညသစ်)ရပ်ရာွမှာ အကကးီအက။ဲ ဂုဏ်
သထရ ယှိထသာသ။ူ “ရပ်ကကွစ်ာကိုင် ဗာပူစာရ လူကကးီမင်းတိ့ုအားဓမ္မသတထ်တာ် လာသည့်အတိုင်း တညက်ကညထ်စာင့် ထရာှက်
လျက ်ထဆာင်ရကွက်ကထစရန် စမံီကန်ိးချမှတထ်တာ်မူ သညမှ်ာ။” (၎င်း)  စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဆန့်ကျင်ဘကပ်ပုလုပ်သ။ူ “ထမာင်နီနန့် ထမာင်မဲ သတလုိ်မှ ပုတလုိ်မှ ဗာရာရ ီစကားများကတထ်တ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ)လုိအပ်သညထ်ေကမ်ျားစာွပုိမုိချဲ့ထွေင်ထပပာဆုိပပုမူသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရဟန်းသဇံာထတာ် မိ၊ဖ၊ဆရာသမားစသည့်မိမိထေက ်ကကးီထသာသတူိ့ုထခါ်သည့်အခါ ကထလး အား “ဗါး”ဟထူုေးရန် သင်ထပးထသာ
အလုပ်စကား။ စဉ်

ကကယဝ်ထသာ။ ပပည့်စုံထသာ။ “ဒုိေင်ဂျဟီယိင့် ရဟီယိင့်။ ဗားဗူဟယိင့် ဆန်ဟယိင့်” (စကားရုိး)  စဉ်

ဗားဗူစာရပပည်
စိုးကကီ

နုိင်ငံထတာ်၏ဆန်စပါးကို ထရာင်ဝယထ်ဘာကက်ားပပုလုပ်ရာတင်ွ ကကပ်မတထ်ဆာင်ရကွထ်ပး ရထသာသ။ူ၂ ဘရုင်မင်းပမတ်
ဥပုသထ်ဆာင်ဝင်ထနခုိက၊် တိုင်းပပညက်ို ကိုယစ်ားပပု၍ အပ်ုချုပ်ရသ။ူ” စဉ်

ဘရုင်မင်းပမတတ်ိ့ု ဘသိတိသ်န်ွးရန် ဂဂမင်္ဂါပမစထ်ရကိုခပ်ရန် သာွးသည့်အခ သထူဌးသမီးတိ့ု စးီနင်းသာွးရထသာထလှ၏ အမျို းအမည်
တစခု်။ “ထ့ုိေပပင်တထရး၊ သထူဌးသမီး၊ စသံးီကလျာ၊ မယက်ညာတိ့ု၊ စးီရာတထထွေ၊ အတန်တန်မူ၊ နာမံပခားထက၊ ဗာမ့ဲလီှတညး်။” 
(ဝိဇယ)   စဉ်

နူးနယထ်ပျာင်းအထိသာ။ ထပျာ့အထိသာ။ ပုိ၍ထပျာ့ထသာ။ ထေမင်းက စားဖ့ုိကမရ၊ ဗီဇာကကးီရာ။” (အရပ်)(ဗိဂျာဟလုညး်သုံး
သည။်)   စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

အဝတအ်ထေည၊် စာအပ်ုစာတမ်း၊ ပန်းကန်စသည့် ပစည္း်အမျို းမျို းထေည့်သိုထေားရာ အဆင့်နှင့်အပိတ ်တခံါပါယှိထသာ မတရ်ပ်
ထထောင်ထေားရသည့်ပရထိဘာဂတစမ်ျို း။ (လိပ်)   စဉ်

စဉ်

စဉ်

အရသာယှိထသာ ထဝှးသးီ တစမ်ျို း၏ အမည။် (ဗီလတအ်သျန်ိးသးီဟလုညး်ထခါ်ကကထသးသည။်) စဉ်
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ဗီသ န mark

ဗီသဖျက် ကကိ none

ဗီသျှတ္တ ရာ န fish

ဗီးဂျာ နဝိ soft

ဗီးဗီးမ န အဖုိးအခယလူျက ်ကာမ လုိအင်ပဖည့်စမ်ွးထသာသ။ူ prostitute

ဗူ

ဗူကကမ်း န ဒုေက္ခအကျပ်အတညး်စသညက်ို ပဖစထ်ပါ်ထစသ။ူ  none

ဗူကကမ်းကကးီ ကကိ ယဉ်ထကျးသမ်ိထမွ နူ့းညံ့ပခင်းကင်းသည။် ခကထ်ေန်သည။် ရုန်းရင်းသည။် hard

ဗူထရာင် နဝိ ဝမ်းပျဉ်းစတူွဲထသာ။ ဗုိကရ်ွဲထသာ။ ၂ ဆူငဖိုးထသာ။ ဝထသာ။     fat

ဗူထရာင် ကကိ fat

ဗူး န ဟင်းချက ်စားထသာကရ်သည့် အသားပပည့်ထသာ အသးီကကးီများ သးီသည့် နွယပ်င်တစမ်ျို း။ gourd

ဖူးစားပဖူ န ရခုိင် စပါးတစမ်ျို း၏အမည။်  paddy

ဗူးစင် န ဘန်ုးကကးီပျပံပဿာဒ်ေတင်ွ ထခါကတ်င်ရန် ပပုလုပ်ထေားထသာစင်။ none

ဗူးဆရာ န ဘန်ိးကို အငမဲတထစစားထသာကမီှ်ဝဲ ထနသ ူကို တင်စား၍ ထခါ်ထသာစကားလံုး။ addict

ဗူးထတာင်း န တစစ်ုံတရာထေည့်ရန်နှင့် ထရထေည့်၍ ထဆာင်ယသူာွးရန် အထစထု့ေတထ်ေားထသာ ဗူးသးီခံွ။ none

ဗူးဗူးမှုတ် ကကိ belch/burble

ဗူးမျှို း ကကိ ပမစထ်ရထကကာ စသညက်ို သထိအာင် ဗူးခံွစသညက်ို ထမျှာသည။် none

ဗူးသင်ွး ကကိ witch

ထဗ

ထဗ န ဝဲဖကလ်ကက်ိုထခါ်ထသာအမည။်   left

ထဗကကးီ န သဘာဝအရယွထ်ေက ်ပုိမုိကကးီထွေား ထသာ ထဝှးကျတိ။် လိင်ဥထရာင်ရမ်းထသာ မုတထ်ရာင်ထရာဂါတစမ်ျို း။  none

ထဗစိ န အဖုိလိင် အဂမင်္ဂါအရင်း တစဘ်ကတ်စခ်ျကတ်င်ွ တွဲကျပါယှိထသာ မျို းပဖစထွ်ေန်းရာအထစ။့ testes

ထဗတက၁် ကကိ lose consciousness

ထဗတက၂် န none

ထဗဒေင် န astrology

ထဗဒေင်ထလးပံု န none

ထဗထဗ န အထဖ၏ ညနှီင့်အထဖ၏ညအီရယွယ်ှိထသာ သစူမ်ိးများကိုထခါ်ထသာ အာ လုပ်စကားလံုး။ uncle

န none

ထဗးထဗး န အထဖ၏ ညနှီင့်အထဖ၏ညအီရယွယ်ှိထသာ သစူမ်ိးများကိုထခါ်ထသာ အာ လုပ်စကားလံုး။  uncle

နှစဆ်ယ ်သခမင်္ဂျာကိုထခါ်ထသာ ထဝါဟာရ။ (ဝီသ-ပါ)
စပါး၊ ဆန်စသညတ်ိ့ုကို ထတာင်း၊ တင်းစသည့်ပဖင့် ချင့်ရာတင်ွ အထရအတကွက်ို သထိအာင်ပပုလုပ်ထေားထသာ အမှတအ်သားတစ်
မျို း။ (စပါးအစငုယစ်၍ု နှစဆ်ယထ်စလ့ျှင် တစဗီ်သဟထုခါ်သည စဉ်

တစဗီ်သတင်ွ စပါးအစငုယနှ်စဆ်ယယ်ှိ၏။ ဗီသ၅ခုသထ်တာင်း၊ တစရ်ာပဖစ၏်။ ထတာင်းတစရ်ာပပည့်လျှင် ဗီသတစက်ကမ်ိစဖီျက်
ရ၏။  ယင်းသညက်ိုပင်လျှင် ဗီသဖျကထ်တဟသုုံးနှုန်းကကသည။် (န-ဗီသ-၁ ၂နှင့် နှိုင်းယဉ်ှကကည့်ပါ။) သမူျားထံေမှ တင်ထနထသာ 
အထကကး၊ အပပစစ်သည ်တိ့ုကို ထလျာ်ပစသ်ည။် “မင်းပါးကရဖ့ုိဟဟိ၊ိ ငါပါးကရဖ့ုိဟဟိ ိယင်ချင့်တ ိအားလံုးကို ဗီသဖျကပ်စလုိ်က်
ဖိနန်း”။ ရခုိင်တိ့ု၏ စပါးချင့်ရာတင်ွ သုံးနှုန်းသည့် ထဝါဟာရနှင့် ဆင်းသကလ်ာထသာ ထဝါဟာရစကားပဖစသ်ည။်   စဉ်

ထကျာရုိးဆူးထတာင်မျှားယှိ၍ ပပားချပ်ချပ် အဆိပ်ထေန် ထသာ ငါးတစမ်ျို း။ “ငါးပပင်းခတနှ်င့်၊ ဗီသျှတရ္ာ၊ ငါးနံသာထက၊ ခီွးသျှာတ
သးီ” (ငါး)   စဉ်

အလွန်ထပျာ့လွန်းထသာ။ အလွန်ထပျာ့ထပျာင်းလွန်းထသာ။ (ထေမင်း) “ထေမင်းက ဗီးဂျာရာ၊ ပကျွေပကျွေနန့်ပင်၊ စားဖ့ုိပင်ကမရ။” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဖ့ံွငဖိုးသည့် ကိုယခ်န္ဓာထေက ်ပုိမုိပပည့်ဝန်းသည။် ၂ လံုးပ်အလတဝ်န်းကျင်ပပည့်ငဖိုးသည။် “ဗာဗူထရာင်၊ ဗာဇင်ပစလ့ုိ် ဖျို င်ဖျို င်” 
(ထတး) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကထလးငယမ်ျား နှုတခ်မ်းကိုထစ၍့ ဗူး-ဗူးဟပုမညသ်ပံပုကာ ထလမှုတထု်ေတသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စန်ုးပညာတတထ်ပမာကသ်ကူ တစစ်ုံတစဦ်းအား စန်ုးပညာ မျို းဆကသ်စဆ်ကခံ်ရယထူစရန် ထုိေသမူသထိစပဲ ထုိေသ၏ူ ကိုယတ်င်ွးသိ့ု 
စန်ုးပညာတတထ်ပမာကထ်စတတထ်သာ အပင်လံုးထေည့်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထဝှးထစက့ို အပပင်းအထေန် ထိေခုိကရ်ာမှ အထနအထေားခကျွေတယ်င်ွးပခင်း၊ အထကကာကိုထိေခုိကပ်ခင်း ထကကာင့်လွန်ကစဲာွနာကျင် သတလိစ်
သည။် စဉ်

ယင်းကဲ့သိ့ု ထဗတကထ်သာ ထရာဂါတစမ်ျို း။ (ယင်းသိ့ု ထဗတကထ်ရာကို မိန်းမတိ့ုအဂမင်္ဂါဇာတအ်ထမွးကို မီးရှ့ို၍ ရှူ ရှိုကမှ်သာထကာင်း 
သည။်) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထမွးထန့ ဇာတာကို အရင်းခံတကွခ်ျကလ်ျက ်အတတိအ်နာဂတပ်ဖစပ်ျက ်ထသာ အထကကာင်းအရာတိ့ုကို ထဟာထပပာနုိင် ထသာ 
အတတပ်ညာ။ စဉ်

သာမထဗဒေင်။ ၂ ယဇုထဗဒေင်၊ ၃ က္က ရုထဗဒေင်။ ၄ အာထေဗ္နထဗဒေင်ဟ၍ူထလးပံု။ ယင်းထဗဒေင်ထလးပံုကို စရီင်ထသာ ရထသ၁့၀ထယာက်
အမည။် ၁အဌက။ ၂ ဝါမက။ ၃ အဂအင်္ကရသ။ ၄။ ဘဂု။ ၅။ ယမတဂ္ိဂ၊ ၆ ဝါသဌိ၊ ၇ ဘာရဒွေါဇ။ ၈ ကဿပ။ ၉ အရယိမဂ္ဂ။ ၁၀ သာ
သန။ စဉ်

စဉ်

ထဗထဗ-ထိေ-ထိေ
ပတမ်ကကးီတးီရာ၌ဝဲလကလ်ကဝ်ါးပပားပဖင့် ဝဲလကက်ို ခပ်ထလျာ့ထလျာ့တးီ၍၊ ယာဘကလ်ကဆု်တပ်ဖင့် ယာဘကက်ို ထုေရာမှပမည်
ထသာအသ။ံ စဉ်

စဉ်



.

ထဗါ

ထဗါ၁ န ထယာကျ်ားလိင်အတိနှ်င့်တကထွဝှးထစအ့စုံ။ testes

ထဗါ၂ န pipe

ထဗါကျ ကကိ suffer from hernia

ထဗါကကးီ န none

ထဗာခတ် ကကိ stop

ထဗါစိ န လံုးဝုိင်းထသာ သမံဏလံုိးငယ။်   none

ထဗါနီထဗါနှမ်း န အသဉိာဏထံု်ေ ထုိေင်း၍ သကွလ်ကခ်ျကခ်ျာပခင်း မယှိဘးူ။ အသအိလိမ္မာကင်းမ့ဲသ။ူ   be lethargic

ထဗါနှမ်း၁ နဝိ ညံ့ဖျင်းထသာ။ အသအိလိမ္မာကင်းမ့ဲထသာ။ နံုချာထသာ။   poor

ထဗါနှမ်း၂ န ညံ့ဖျင်းထသာသ။ူ အသအိလိမ္မာကင်းမ့ဲထသာသ။ူ နံုချာထသာသ။ူ poor

ထဗါမှုတ် ကကိ whistle

ထဗါရိ န ဝင့်ကကားပလမားမှု။ မိမိဂုဏက်ိုပုိမုိကပဲမင့်၍ ဟန်ထဆာင်မှု။ pretend

ထဗါရပိစ် ကကဝိိ boast

ထဗါရပိစ် ကကိ ပလမား၊ ထပပာဆုိသည။် ကကားဝင့်သည။်   boast

ထဗါရပိပ ကကိ like

ထဗါရယိာ ကကိ like

ထဗါရသိတ် နဝိ ရုတရ်င်းကကမ်းတမ်းထသာ။  ကကမ်းတမ်းရုိင်းပျထသာ။    rude

ထဗာလကား၁ နဝိ ညံ့ဖျင်းထသာ။ အသအိလိမ္မာကင်းမ့ဲထသာ။ နံုချာထသာ။   poor

ထဗာလကား၂ န ညံ့ဖျင်းထသာသ။ူ အသအိလိမ္မာကင်းမ့ဲထသာသ။ူ နံုချာထသာသ။ူ poor

နဝိ ပါးနပ်ကျင်လညမ်ှုမယှီပဲ ထံုေးထုိေင်း နံုချာထသာ။ poor

ထဗာလတိုင်း နဝိ အသဉိာဏက်င်းမ့ဲထသာ။ အသအိလိမ္မာနညး်ပါးထသာ။  poor

န poor

ထဗါသျှာ န အသဉိာဏထံု်ေထုိေင်း၍ သကွလ်က ်ချကခ်ျာပခင်း မယှိသ။ူ poor

ထဗါ်ဒေလီ န bra

ထဗါ်ရယီာ ကကိ သတူစပ်ါး၏ထပမှာကပ်င့်ထပပာဆုိမှုကို သာယာသည။်  like

ထဗါ်လာ၁ ကကဝိိ inexpedient

ထဗါ်လာ၂ န လုပ်ထဆာင်ရန် ကျထရာကထ်သာ အမှုကစိ။္ ၂ ခံယထူသာဝတ္တ ရား။ matter

ထဗါ်လာကင်း ကကိ မိမိနှင့်သကဆုိ်င်မှု မယှိပဲ တာ၀န်မ့ဲကင်းပပတသ်ည။်  undutifully

ထဗါ်လာချ ကကိ ကျထရာက ်ထသာတာဝန်ကိုခံယထူစသည။် undertake

ထဗါ်လာစရီ ကကဝိိ forcefully

စဉ်

မှုတရ်ထသာတရူယိာတစမ်ျို း။ (စစ်တပ်သုံးထဗါ၊ ရသဲုံးထဗါစသည့် ထဗါအမျို းမျို းပပားသည။်) စဉ်

စဉ်

သဘာဝအရယွထ်ေက ်ပုိမုိကကးီထွေား ထသာ ထဝှးကျတိ။် လိင်ဥထရာင်ရမ်းထသာ မုတထ်ရာင်ထရာဂါတစမ်ျို း။
ထဗါခရမ်း  လကသ်န်းဖျားအရယွအ်သးီများအခပတ ်အခုိင်လုိကတ်ွဲ လျကသ်းီတတထ်သာ ခရမ်းငယတ်စမ်ျို း။ စဉ်

(ထပပးလမားထန ထသာနွား၊ ကကျွေစဲသညက်ို ရပ်တန့်ထစရန်) ထဗါဟဆုို၍ ရပ်တန့်ထစသည။် (စတုထ်ခါ်သည်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထဗါကို (ခရာကို)ဆင့်ကာ ဆင့်ကာမှုတ်၍ အချကထ်ပးသည။် ၂  စစတ်ပ်၊ ရတဲပ်တိ့ုတင်ွ ကဲ့သိ့ု ခရာကိုမှုတ၍် အချကထ်ပးသည။် 
“ထသာင်းထသာင်းညာထကကာ်၊ တကသ်ထံဖာ်လျက၊် သထံကျာ်ခရာ၊ ထဗာမှုတက်ာပဖင့်” (ရခုိင်ကာ) စဉ်

စဉ်

ဝင့်ကကားစာွ။ ဂုဏဝ်င့်လျက။် စဉ်

စဉ်

သတူစပ်ါး၏ထပမှာကပ်င့်ထပပာဆုိမှုကိုသာယာသည။် “လူတကိ လကခု်တတ်းီ ပီး ထကပင်ထဗါရပိပန်ထရဗျာ” (အရပ်) စဉ်

သတူစပ်ါး၏ထပမှာကပ်င့်ထပပာဆုိမှုကိုသာယာသည။် “လူတကိ လကခု်တတ်းီ ပီး ထကပင်ထဗါရပိပန်ထရဗျာ” (အရပ်)
“လူတကိ ထပပာတိုင်း ကိုပင် လုိကလ့ုိ်လုပ်နီထရဗျာယလ်ား၊ လူပင်က ထဗါရယိာ ကာ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထဗာလကထီဗါ
လကိုင်း စဉ်

စဉ်

ထဗာလီ ထဗာ
နှမ်း

အသဉိာဏထံု်ေ ထုိေင်း၍ သကွလ်ကခ်ျကခ်ျာပခင်း မယှိဘးူ။ အသအိလိမ္မာကင်းမ့ဲသ။ူ
“သားပုတ္တာက၊ ဗွါလီဗ္ါနှမ်း၊ လိမ္မာဉာဏထ်က၊ မသစံမ်ွးထက၊ လူသမ်ွးလူဖျင်း”။ (ပဋာ) စဉ်

စဉ်

(Bodice)အမျို းသမီးဝတအ်တင်ွးခံအကအင်္ကျ၊ “ကိုယက်ျပ် အကအင်္ကျ၊ ထခကျွေးခံအကအင်္ကျ။” (လိပ်)  “များဗုိလ်လူတင်ွ၊ အပျို တသင်း၊ 
ကိုယက်ျပ်အကအင်္ကျ၊ ထဗါ်ဒေလီနှင့်။” (ထောနု)  စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

မိမိနှင့် မသကဆုိ်င်ပါပဲ လျက။် ၂ ပတသ်ကမ်ှုမယှိထသာအားပဖင့်။ “ပုိကသ်ည ်ထဗါ်လာ၊ ထဖါကသ်ညထ်ဂါင်းထေက”် (ပံု) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သတူစပ်ါး၏အလုိနှင့် ဆန့်ကျင်လျက ်နုိင်ထေကစ်းီနင်း။ ၂ အင်အား အချန်ိများစာွ သုံးလျက။် တရကကမ်း။ “မထဟာ်ကာထဟာက်
ကာ ငါ့ကို အတင်းအဓမ္မ ထဗါ်လာစရစီပ်ွစွဲ နီထရကာ”(အရပ်)   စဉ်



.

ထဗါ်လာဆုိက် ကကိ ပင်ပန်းဆင်းရ ဲထသာ အပဖစသ်ိုထ့ရာကသ်ည။် ဒုေက္ခထရာကသ်ည။် in trouble

ကကဝိိ inexpedient

ကကဝိိ မိမိနှင့်တစစ်ုံတစခု်မှ ပတသ်ကမ်ှု မယှိပါပဲလျက။် inexpedient

ထဗါ်လီထဗါ်လာ ကကဝိိ မိမိနှင့်တစစ်ုံတစခု်မှ ပတသ်ကမ်ှု မယှိပါပဲလျက။် inexpedient

ထဗါ်လိယာ ကကိ သတူစပ်ါး၏ထပမှာကပ်င့်ထပပာဆုိမှုကို သာယာသည။် အထပမှာကက်ကို က ်သည။် like

ထဗါ်လီထဗါ်စပ်ွ န in an unseemly way

ကကိ မိမိနှင့်တစစ်ုံတစခု်မှ ပတသ်ကမ်ှု မယှိပါပဲလျက။် inexpedient

ထဗါ်ထသျှာ န အသဉိာဏထံု်ေထုိေင်း၍ သကွလ်ကခ်ျကခ်ျာပခင်းမယှိသ။ူ   lethargic

ကကဝိိ ပါးနပ်ကျင်လည ်မှုမယှိပဲ ထံုေထုိေင်းနံုချာလျက။် be lethargic

ဗက်

ဗက၁် န ကကက၊် ငှကတ်ိုက့ို ခုိးစားတတထ်သာ၊ အမ်ိထကကာင်နှင့်တထူသာ ထကကာင်ရုိင်း ထတာထကကာင်။  wild cat

ဗက၂် ကကိ တထုိိေးတမ်းကစားရာတင်ွ တဟီအုဆကမ်ပပတဆုိ်ကာ ထပပးသာွး၍ ရပ်တန်လုိ့ရာ အရပ်၌ ဗကဟ်ဆုိုရာရပ်တန်ရ့သည။်      stop

ဗကက်ာ န  အထကာင်း ဆံုးထသာ အရာဝတ္ု။ best

န ဦးချို ကားထသာ ကကျွေမဲ၊ နွားမ။   ယင်းသိုက့ား ကကျွေမဲ၊ နွားမကိုထခါ်ထသာ အမည။် ox

ဗကခဲွ် ကကိ pick

ဗကစ်ိ ကကဝိိ ရသင့် ရထုိေကထ်သာ အဖုိအ့စ ုအားပဖင့် ပပည့်ဝစာွ။ ၂ နှစထ်ယာကတ်စတ်ွဲကျန်အားပဖင့်။ by right

ဗကလ်န် နဝိ curl

ဗင်

ဗင်ထကျာ်၁ န ထရငန်ပုိင်၊ ထချာင်းနားစပ်တင်ွ ထပါကထ်ရာကထ်သာ ကျခိကျွေသဲည့် ဟင်းစားရ ထသာ အပင်တစမ်ျို း။   vegetable

ဗင်ထကျာ်၂ ကကိ wheedle

ဗင်ထကျာ်ထစါင်း န အသအံမ်ိ သိုမ့ဟတုက်ကို းတပ်ခံုပဖစထ်သာ ဗျပ်ပံုအဝုိင်းအပပားအိုးတင်ွ ထဖါင်ရုိး တပ်ထေားသည့် ကကို းတပ်တရူယိာတစမ်ျို း။   lute

ဗင်ထကျာ်ဟင်း န ဗင်ထကျာ်ထခါ် ထချာင်းနားဟင်းကို ငါးပိကကူကကူနှင့် ချကထ်ေားထသာ ဟင်းတစ ်မျို း။ curry

ဗင်စင်း န tall

ဗင်းကျကိျ န ဆံုးရှုးမှု အတကွအ်စာထပးရထသာ ထငွသိုမ့ဟတု ်ပစည္း်။ compensation

ဗင်းထေမ်း၁ ကကိ ပခံုးထကျာကက်န်ုးတိုပ့ဖင့် ဝန်ကို သယသ်ည။် carry

ဗင်းထေမ်း၂ န ဝန်ကိုထေမ်း ထဆာင်ရာ၌ အသုံးပပုရထသာ ဝါးထချာင်း၊ သစထ်ချာင်းစသည။် bamboo stick

ဗင်းဗင်းခတ် န ဗင်းဗင်းဟ ုတးီခတ၍် ပမညထ်သာအသ။ံ    none

မဂမင်္ဂလာကကျွေဲ န ဦးချို အာကသ်ို ့ပပန်ထကာ့၍ ထကးွကပ်ုထခွရစထ်နထသာ ကကျွေတဲစမ်ျို း။ buffalo

ဗဂမင်္ဂလားနွား န ကိုယထ်ေညက်ကးီ၍ လညး်ပျဉ်း ကျငပီး နားရကွက်ကးီထသာ နွားတစမ်ျို း။ cow

ဗဂမင်္ဂလားဖံုး န ဖုန်း သားထရ ထပပာင်ပဖင့် ဖံုးထေားထသာ စာအပ်ုဖံုးတစမ်ျို း။ cover

စဉ်

ထဗါ်လာမ
ထဟာကတ်ာ
ထဗါ်လာ မိမိနှင့် မသကဆုိ်င်ပါပဲလျက။် ပတသ်ကမ်ှု မယှိပါပဲလျက။် “ထဗါ်လာမထဟာကတ်ာ ထဗါ်လာ၊ ငါနန့်ဇာဆုိင် လ့ုိလဲ” (အရပ်) စဉ်

ထဗါ်လာထအာ်
လာ စဉ်

စဉ်

စဉ်

သင့်တင့်ထလျာ်ကန်ပခင်း မယှိထသာအရာ။ “ယခုခါဝယ၊် ချမ်းသာစာွ ထလ၊ ငါလျှင်ထနထသာ်၊ မဖွယမ်ရာ၊ ငါ့ထံေမှာလျှင် ထဗါ်လီထဗါ်
စပ်ွ၊ လိပ်၏ကိုယမှ်ာ၊ ဆိတင်ဂိုတပ်ထယာင်၊ မအပ်မရာ။” (ပန်း)။ “မအပ်မရာ၊ လကဖ်ျားခါဗျာ၊  ထဗါ်လီထဗါ်စပ်ွ၊ ထဘာင မတဖန်၊ 
ဤပန်းဟန်သိ့ု ညာှတန်ရံုးထက၊ မကုံးတတပ်ါ။” (ဓမ္မသာ) စဉ်

ထဗာ်လန်
ထအာ်လန် စဉ်

စဉ်

ထဗါ်ထသျှာထအာ်
ထသျှာ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဤကကျွေန်းဗက်
ကားမ စဉ်

စထုဝးမိငပီးထသာ လူအချင်းချင်းတကွဲတပပားစ ီခဲွရှဲထွေကက်ကသည။် ၂ လူအပ်ုကို တစက်ွဲတပပားပဖစထ်အာင် အားထုေတ ်ထဆာင်ရကွ်
သည။် ၃ ကိုယ့်ဘကသ်ူ့ဘကခဲွ်ကကသည။်    စဉ်

စဉ်

ထကာ့လန် ထသာ။ (နှုတခ်မ်း)  “မကကးီပဖူနှုတခ်မ်းဗကလ်န်ကကးီနန့် အသထူနစပ်ဖ့ုိလဲ “(အရပ်) နှုတခ်မ်းဗကလ်န်၊ ကန်ထတာ်ကကးီ
နန့်၊ ငပိုင်ထလာင်းကကည့်ဖ့ုိ၊ လာလတထ်တ” (လီှသခံျပ်) စဉ်

စဉ်

ထပျာင်းထပျာ့စာွ တတီတီာတာထပပာဆုိပပုမူသည။် (ဥပစာ) ချစမှ်န်းသ၍ိ မိမိအလုိပပည့်ထစရန် ချစထ်သာသတူိ့ုအား စတိအ်ထနှာင့်
အယကှပ်ဖစထ်စသည။် န့ဲွဆုိးဆုိးသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အရပ်ရညှထ်သာ သ။ူ ၂ ယင်းသိ့ု ရညှထ်သာသကူို ထခါ်ထသာအလုပ်စကားလံုး။ (ဗင်စင်းရညှဟ်လုညး်သုံးနှုန်းသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ဗဂမင်္ဂလားသရက် န မှည့်လျှင် အရသာချို ထလး၍ လံုးဝုိင်းငပီး အခံွထူေထသာ သရကသ်းီတစမ်ျို း။  mango

ဗဂမင်္ဂလီဆား န ဝမ်းကိုသက ်ထစတတ ်ထသာ အရသာခါးသည့်ဓာတဆ်ားတစမ်ျို း၊ ဆားခါ။ epsom salts

ဗဂမင်္ဂါသးီ န ဝါထဖျာ့ထသာ အထရာင်ယှိ၍ အနံထ့မမးထသာ အသးီတစမ်ျို း။ fruit

ဗုိင်

ဗုိင် န ချညး်ငင်ရန်အတကွ ်ဖတင်ပီးထသာဝါကို အထတာင့်ပပုလုပ်ထေားထသာ ဝါလိပ်။  cotton

ဗုိင်း န လဲကျထသာအခါ အယှိန်နှင့် ရုိကခ်တထ်သာ အခါ၌ပမညသ်။ံ  none

ဗုိင်းငင် ကကိ ဗုိင်းထတာင့်မှ ချညပ်ဖစထ်အာင် ဆဲွယ၍ူ ကျစသ်ည။်     spin

ဗုိင်းထဆာင်း န basket

ဗုိင်းထဆာင်းက န dance

န ယင်းဗုိင်းထဆာင်းကရာ၌ သဆုိီထသာထတးသ။ံ song

ဗုိင်းကာမ န prostitute

ဗုိင်းတားသမ်ိး ကကိ confiscate

ဗုိင်းတန်ုမ န ထပခတရံညှ ်အထပခထပခာကထ်ချာင်းယှိ အမ်ိအထပမှးကကကလ်ျက ်ထနထလ့ယှိထသာ ပုိးထကာင်းတစမ်ျို း။  insect

ဗုိင်းထတာ့ န ချညး်ငင်ရန်အတကွ ်ဖတင်ပီးထသာဝါကို အထတာင့်ပပုလုပ်ထေားထသာ ဝါလိပ်။  cotton

ဗုိင်းထတာင့်မုန် ့ န snack

ဗုိင်းဗုိင်းဆာ ကကိ ရပ်တညရ်ာမရပဲ တုံးလံုး လဲကျသည။် fall

ဗုိင်းဗုိင်းလဲ ကကိ fall

ဗုိင်းလိပ်မုန် ့ န snack

ထဗါက်

ထဗါက် နဝိ high

ထဗါကက်တက် န rich in vocabulary

ထဗါကစ်င် န မုဆုိး၊ ကင်းထစာင့်၊ ထတာင်ယာထစာင့်စသညတ်ို ့ထစာင့်ကကည့်ရန် အပင်အပမင့် တင်ွထဆာကလု်ပ်ထေားထသာစင်။  put up a scaffolding

ထဗါကထ်ဆာင် န put up a scaffolding

ကကဝိိ inconstant

န none

ကကဝိိ inconstant

ကကိ noisy

ထဗါင်

ထဗါင် န frame

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကာင်းကင်သိ့ု မီးညှိ၍တင်ထသာ အဝကျယထ်သာ မီးပံုးတစမ်ျို း။
ဝါဗုိင်းများထေည့်ရန် နီှးပဖင့်ရကလု်ပ်ထေားထသာ ပခင်းထတာင်းရညှတ်စမ်ျို း။ “ရဟတစ်ညး်ထပါင်း၊ ဗုိင်းထဆာင်းက စကကည့်သမျှ ကို၊ 
ပမင်းနှင့်ချညး်သာ”။ (ထောနု) စဉ်

နီှးပဖင့်ရကလု်ပ်ထေားထသာ ပခင်းထတာင်း ရညှက်ို မိန်းမကဲ့သိ့ု၊ အကအင်္ကျ၊ ထေဘန်ိ၊ ပန်း၊ မှန်၊ သနပ်ခါးစသည့် ဆင်ယင်ထံုေးဖ့ဲွငပီး နတဝ်င်
လာထအာင် သဆုိီထပးရသည။် နတဝ်င်လာလျှင် လှုပ်လှုပ်ရရွ ွက,ထသာအကတစမ်ျို း။   စဉ်

ဗုိင်းထဆာင်းက
သံ စဉ်

အဖုိးအခ ယလူျက ်ကာမလုိအင်ပဖည့်စမ်ွးထသာသ။ူ မိန်းမရမင်။ “ထယာကျ်ားတကာ၊ ပမင်ပမင်ရာနှင့်၊ ပမူးထပျာ်ပပကက၊ ပပည့်တန်ဆာ
ထလ၊ ဗုိင်းတာမတိ့ု” (ပန်း)။
သားထသ၊လင်ထသ၊ ပူဗျာထဆွး၍အထီေးကျန်ထသာမိန်းမ။ စဉ်

တစစ်ုံတစခု်မှမကျန်ရထအာင် အားလံုးသမ်ိးယသူည။် “ဒီေကရကီျလ့ုိ အမ်ိပါရာပါကကျွေ၊ဲ နွားစသည ်အားလံုး ဝုိင်းတားသမ်ိးယလူား 
ခထရ ‘ဗျ’ ခံွရာ ကျန်လုိကထ်တာ့” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

မုန့်ညကက်ိုထရနှင့်နယက်ာ အလံုးပပု၍ မကျကတ်ကျကထ်ပါင်းငပီးလျှင် ဗုိင်းထတာင့် ငယက်ဲ့သိ့ု အထချာင်း၊ အထတာင့်ကထလးများ
ပပုလုပ်ကာ တစဖ်န်ထပါင်းထေားငပီး အန်ုးသးီမှုန့်၊ သကကား စသညပ်ဖင့် ထရာစပ်၍ စားရထသာ စားဖွယ။်   စဉ်

စဉ်

ရပ်တညရ်ာမရပဲ တုံးလံုး လဲကျသည။်
မထထောကမ်တညနုိ်င်ပဲ လဲကျသည။် စဉ်

အိုးကင်းတင်ွ ဆီအနညး်ငယထ်ေည့်ငပီး မုန့်ညကက်ို စကာထပါကင်ယမှ် ချကာကျကလ်ျှင် မုန့်တင်ွ အန်ုးသးီမှုန့်သကာထေည့်ငပီး 
ဗုိင်းလိပ်ကဲ့သိ့ု အရညှထ်ခါကလိ်တထ်ေားထသာ  စားထကားဖွယရ်ာမုန့်တစမ်ျို း။ စဉ်

အလွန်ပမင့်ထသာ။ ၂ ပမင့်၍မတမ်တတ်ည့်ထနထသာ။ “ငါ့စန်ွအထေကသ်ိ့ု ထဗါကတ်က ်ထတ”(အရပ်)   စဉ်

စကားကို အမျို းမျို းအဖံုဖံု ထပပာနုိင် စမ်ွးယှိသ။ူ ယင်းသိ့ု ထပပာဆုိနုိင်စမ်ွးရှိသကူိုထခါ်ထသာ အလုပ်စကား။
စကားထပပာဆုိမှုတင်ွ ကကျွေမ်းကျင်လိမ္မာသ။ူ စဉ်

စဉ်

မုဆုိး၊ ကင်းထစာင့်၊ ထတာင်ယာထစာင့်စသညတ်ိ့ု ထစာင့်ကကည့်ရန် အပင်အပမင့် တင်ွထဆာကလု်ပ်ထေားထသာစင်။
“သူ့ကကင် ရာလျှင်၊ မျကနှ်ာပပင်မှာ၊ စာမင်မညး်နှင့်၊ တွဲကလညး်ထူေ၊ ထဗါကတ်ထဆာင်တင်ွ၊ ထသာကထ်ခါင်အိုးနှင့် ထတာင်ရုိးသတူိ့ု၊ 
အမူပခားကွဲ” (ထမျာက်) စဉ်

ထဗါကဗ်က်
ခတ၁် မငငိမ်မသက ်လှုပ်ယါှးလျက။် မတညမ်ငငိမ်ပဲ။  မစထဲဗါကဗ်က၊် ဝဲဂယကသ်ိ့ုကကျွေတက်ကျွေတဆူ်ထက” (ထောနု) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထဗါကဗ်က်
ခတ၂်

ထပပးသာွးထသာ အခါအား အယှိန်နှင့်ရုိကခ်တထ်သာ အရာ၌ပမညသ်။ံ “အဝတမ်မက၊် ကျုပ် ညန်ွအိုင်က၊ ကကျွေနုိဲင်တကသ်ိ့ု၊ ထဗါကဗ်
ကခ်တက်ာ၊ ထပပးလ့ုိလာထက”(ထဒွေး) စဉ်

ထဗါကဗ်က်
သတ၁် မငငိမ်မသက ်လှုပ်ယါှးလျက။် မတညမ်ငငိမ်ပဲ။  မစထဲဗါကဗ်က၊် ဝဲဂယကသ်ိ့ုကကျွေတက်ကျွေတဆူ်ထက” (ထောနု) စဉ်

ထဗါကဗ်က်
သတ၂် ပတဝ်န်း ကျင်သိ့ု ဂယက ်ရုိကခ်တ၍် ဆူကကသည။် ၂ ဆူညသံည။် “မစထဲဗါကဗ်က၊် ဝဲဂယကသ်ိ့ု၊ ကကျွေတက်ကျွေတဆူ်ထက” (ထုေနု) စဉ်

ထိေန်းကပ်ွထေားထသာအနားသတ။် ၂ အပုိင်းအပခား။ “ထတာင်လညး်စမ်းဘဝကထ်ချာင်း၊ ထပမာကလ်ညး်ဆယထ်ဗါင်ကကးီ။” 
(ထတဇထကျာက်)။  စဉ်



.

ထဗါင်ခတ် ကကိ ပတပ်တလ်ည ်အနားသတ ်သည။် အနားပတပ်တလ်ည ်ကန်ဖဲွသ့ည။် ၂ ပုိင်းပခားသည။်   frame

ထဗါင်ဗင်ခတ် ကကိ ထရမျက ်နှာပပင် မငငိမ်မသကပ်ဖစ၍် အသပံမညထ်အာင် လှုပ်ယာှးရုိကခ်တသ်ည။်   be agitated

ထဗါင်ဗင်သတ် ကကိ ထရမျက ်နှာပပင် မငငိမ်မသကပ်ဖစ၍် အသပံမညထ်အာင် လှုပ်ယာှးရုိကခ်တသ်ည။် be agitated

ထဗါင်း န none

ထဗါင်းကကူ န none

ထဗါင်းခတ် န သစပ်င်၏အပမင့်ဆံုးထသာ အခက။်   highest branch

ထဗါင်းစလွန် န အလယားရညှ ်ဖျင်ပဖူပဖင့် အထေပ်ထေပ် ရစပ်တထ်ေားထသာ ထခါင်းထပါင်း တစမ်ျို း။  turban

ထဗါင်းထစာက် နဝိ high

န none

ထဗါင်းဆုပ် န ထေမင်းကိုလကဝ်ါးပပည့်ထအာင် ဆုပ်ထေားထသာ ထေမင်းဆုပ်။    rice ball

ထဗါင်းတကကျွေတ် န high

ထဗါင်းထတာ် န turban

ထဗါင်းတက် ကကိ အထေကမုိ်းထပါ် သိုမ့တမ်တ ်တကသ်ာွးသည။် အထပါ်သို ့ပမင့်တကသ်ာွးသည။် increase

ထဗါင်းတင် န လူ ငယနှ်င့် လူလတက်ကား အရယွယ်ှိသ။ူ  young man

ထဗါင်းတင်ကကးီ န လူရယွနှ်င့်လူကကးီအကကား အရယွယ်ှိသ။ူ     young man

ထဗါင်းတင်ထသျှ န male adolescent

ထဗါင်းထုေပ် န အလယားရညှ ်ဖျင်ပဖူပဖင့် အထေပ်ထေပ် ရစပ်တထ်ေားထသာ ထခါင်းထပါင်း တစမ်ျို း။  turban

ထဗါင်းဖျား န အပင်၏ထိေပ်ဆံုးအပုိင်း။ အပမင့်ဆံုးပဖစ ်ထသာထနရာ။   peak

ထဗါင်းထဗါင်း ကကိ old

ထဗါင်းထဗါင်းသီ န die

ဗက်

ဗကတ်ီ န သတ္တ ုပလစတ်စစ်သည့်တစမ်ျို းမျို းပဖင့် ပပုလုပ်ထသာ ထရသယစ်ရာ ထရခပ်ငင် စရာနှင့် ထေည့်စရာ။ bucket

ဗကအ်ိုး နဝိ poor

ဗကအ်ိုးကကးီ နဝိ အချို း အဆစ ်မထပပပပစထ်အာင် ဝငဖိုးထသာ။ fat

ဗုတ်

ဗုတဆံု် န nick name of fatty

ဗုတဆံု်မ န nick name of fatty

ဗုတထံု်ေ န nick name of fatty

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဦးထခါင်း၌ ဆင်ဝတထ်သာတန်ဆာ။ “လှပစမွုန်၊ မတထ်တာ်ဝန်တိ့ု၊ ဆင်ဟန်အငပီး၊ ထဗါင်းစ လွယထ်လး၊ ပင်ရညှဝ်တပ်ျာ၊ ဝတလံု်
ကကးီနှင့်။” (ထဒွေး)
မှူးမတတ်ိ့ု ဝတဆ်င်ထသာအလျား ရညှဖ်ျင်နီပဖင့် အထေပ်ထေပ်ရစပ်တထ်ေားထသာ ထခါင်းထပါင်းတစမ်ျို း။ “ထဗါင်းနီမှာ စွီးစွီး၊ ဆပ်ပပာ
သးီ၊ ထရာကစ် ီမှာထရာကစ်၊ီ ငါ့ရှိထံေမှာ၊ လယင်ပမန်ခုထရာကစ်”ီ(ဓမ္မက)
ထေကထ်အာကပ်မာဏ။ ၂ ပမင့် ထသာထနရာ။ ရခုိင်၌တစစ်ုံတစခု်ကို အထပါ်သိ့ု ထပမှာကတ်င်ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ တကသ်ာွးထသာ် 
လညး်ထကာင်း၊ အပမင့်သိ့ုထရာကသ်ာွး သညက်ို ထဗါင်းကိုထရာကသ်ာွးသညဟ် ုသုံးနှုန်းသည။် “သခွါးသုံးပင်၊ ထတာင်အင်တိုင်းမှာ၊ 
စိုကတ်ိုင်းရင်ှ၊ တစပ်င်ထကာင်းလညး်၊ ထဗါင်းနှင့်ထိေတတ်င်၊ ရန်ွလ့ုိကျငပီ။” (ထတး) စဉ်

သားငယသ်မီးငယက်ထလးငယမ်ျားကို၊ အပ်ိရန်ထပပာထသာ အလုပ်စကား။” အဘထုသျှ ထဗါင်းကကူ အပ်ိကတထ်မလာလာလာ” 
(အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလွန်ပမင့်မားထသာ။ ရညှပ်မင့်ထသာ။ “အစာပပန်၊ သကနံှ်ကကျွေမဲ၊ ထဗါင်းထစါကည်ို ၊ လူပျို ချစထ်က၊ ငဂိုဝန်မ” (ထတး) စဉ်

ထဗါင်းထစာက်
ထတ

သာွးဆဲသာွးလတ့္ံတ၊ ပပုလုပ်ဆဲပပုလုပ် လတ့္ံတစသညတ်ိ့ုတင်ွ ကကာကကာထနလျှင် တစစ်ုံတစခု် အထနှာကအ်ယကှပ်ဖစ ်တကသ်ညက်ို
ရညစ်းူ၍ ထပပာဆုိထသာ စကားလံုး “တာရညှထ်က ထဗါင်းထစါကထ်တ” (ပံု)  စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ)အလွန်ပမင့်မားထသာအရာ။ “ထအကန်း ကျင်ပင် ထဗါင်းကကကျွေတပ်မင့်ထရးထေား။” (အရပ်)  စဉ်

ဘရုင်စသညတ်ိ့ု၏ ထဂါင်းထဆာင်းအဆင်တန်ဆာ။ (ရခုိင်၌ထဗါင်းထတာ် ထလးဆယ၊် စလွယထ်တာ်ကိုးပါး၊ ခါးကကို းငါးရစ ်စသည်
ယှိကကသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပျို ပျစနု်နယ ်ထသာ အရယွယ်ှိသ။ူ လူပျို ထပါကစ် အရယွရ်ှိသ။ူ “တရွိရွိလျှင်၊ ကကးီလတက်ျင်ထသာ်၊ ထဗါင်းတင် လူပျို ထရာက၍်” 
(ကသုတု) စဉ်

စဉ်

စဉ်

အသကရ်ယွတ်ိုးပွားသည။် အရယွထ်ရာကသ်ည။် လူလားထပမာကသ်ည။် “ထမာင်လှပဖူက အငယက်မထဟာက ်ထဗါင်းထဗါင်းကကးီနီ
ဗျာယ”် (အရပ်)   စဉ်

သာမန် ထရာဂါပဖင့်မဟတုပဲ် ထရာဂါဆုိးပဖင့်ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ ထဘးဒုေက္ခအန္တရာယတ်စခု်ခုထကကာင့်ထသာ် လညး်ထကာင်း၊ 
ရုတတ်ရကထ်သပခင်း။ “ငယလ်င်ထဟာင်းလျှင်၊ ထဗါင်းထဗါင်းသလုိီး” (ပဋာ)။ ၂ ပုတခ်တ ်နိှမ့်ချ၍ ဆဲဆုိသည့်စကား။ ကျန်ိဆဲသ
ည့်စကား။ စဉ်

စဉ်

ညံ့ဖျင်းထသာ။ သမ်ိငယထ်သာ။ ထသးနုပ်ထသာ။ အသုံးမကျထသာ “လူက ဗကအ်ိုးရာတစခု်မှလညး် သုံးဖ့ုိကမရ” (အရပ်)    စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ပုတက်ဲ့သိ့ုလညး်ထကာင်း၊ ဆံုးကဲ့သိ့ု လညး်ထကာင်း၊ ပုပျကဝ်ဖုိင့်ထသာ မိန်းကထလးအား တင်စား၍ ထခါ်ထဝါ်သုံးနှုန်းထသာအမည။်
“ချင်းမဗုတဆံု်၊ နီဆာလှံု ဗုတဆံု်နီရာ ယာထတာင်မှာ” (ထတး) စဉ်

ဘတုထု်ေန်မကို” (ဓမ္မသာ)  စဉ်

ပုတက်ဲ့သိ့ုလညး်ထကာင်း၊ ဆံုးကဲ့သိ့ု လညး်ထကာင်း၊ ပုပျကဝ်ဖုိင့်ထသာ မိန်းကထလးအား တင်စား၍ ထခါ်ထဝါ်သုံးနှုန်းထသာအမည။်   စဉ်



.

ဗုတထု်ေမ့ န nick name of fatty

ဗုတဖ်ါး နဝိ ကိုယခ်န္ဓာဝငဖိုးထသာ။ ဖံွင့ဖိုးထသာ။   fat

ဗုတဖိ်နပ် န boots

ဗုတထ်ရာင် နဝိ အချို း အဆစ ်မထပပပပစထ်အာင် ဝငဖိုးထသာ။ fat

ဗုဒေ္ဓ

ဗုဒေ္ဓ န သစါ္ထလးပါး၊ ပမတတ်ရားကိုဆရာမကသူယမ္ဘ  ဉာဏပ်ဖင့် မိမိအလုိလုိ ကိုယထ်တာ်တိုင်ထုိေးထွေင်၍ သထိတာ်မူထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်ပမတ။် Buddha

ဗုဒေ္ဓထန ့ န Kasone full moon day

ဗုဒေ္ဓဘာသာ န ထဂါတမဗုဒေ္ဓ ထဟာကကားထတာ်မူခ့ဲထသာ နိဗ္ါန်ထရာကထ်ကကာင်း တရားများကို လကခံ်ယုံကကညသ်။ူ Buddhism

ဗုဒေ္ဓဝါဒေ န ဘဝသသံရာမှ လွတထ်ပမာကထ်ကကာင်းကို အထပခခံထေား၍ ထဟာကကားထေားခ့ဲထသာလကခ် ံယုံကကညမ်ှု အယအူဆတရား။ Buddhist thought

ဗုဒေ္ဓဝင် န ဗုဒေ္ဓပမတစ်ာွ၏ပဖစထ်တာ်စဉ်။ life of Buddha

ဗုဒေ္ဓသာသာနာ န ဗုဒေ္ဓပမတစ်ာွ၏အဆံုးအမထတာ်။  teachings of Buddha

ဗုဒေ္ဓဟးူထန ့ န တနဂမင်္ဂထနွထနမှ့စ၍ ၄ရကထ်ပမာကထ်သာထန။့  Wednesday

ဗုဒေ္ဓဟးူနံ န တနဂမင်္ဂထနွထနမှ့စ၍ ၄ရကထ်ပမာကထ်သာထန။့ယ၊ရ၊လ၊ဝ အက္ခရာတိုပ့ဖင့် မှတသ်ားအပ်ထသာ သကယ်ှိသကမ့ဲ်အမညမ်ျား။ none

ဗန္ဓတ် န knife

ဗန် ့

ဗန်ဗီွ့း န လထယာ်နှင့် ထဆးလိပ်ဖကရ်ကွရ်ယှိထသာ ရကွထ်ကကထစာကတ်စမ်ျို း။ none

ဗန်း န surface

ဗန်းခံ န tray

ဗန်းတ၁ီ န none

ဗန်းတ၂ီ ကကိ decompose

ဗန်းတးီပခည် န ချညက်ကမ်းတစမ်ျို း။ thread

ဗန်းတလုိီက် နဝိ decompose

ဗန်းပပ ကကိ respect

ဗန်းမရဟန်မရ ကကိ အရကှရ်သည။် ဂုဏသ်ကိ္ခာထိေခုိကသ်ည။် ၂ အရကှ ်တကွဲ ပဖစရ်သည။် shy

ဗန်းမလှ ကကိ ပမင်သာထသာ ပပင်ပပံုမှန်မလှပဲယှိသည။်  none

ဗန်းရဟန်ရ န ဝင့်ကကားထသာ အမူအရာ။ ဟန်ပန်ထလလံ။    boast

ဗံု

ဗံု န သစသ်ားလံုးကို အထခါင်းထွေင်း၍ ထိေပ်တစဘ်ကတ်စခ်ျကတ်င်ွ သားထရပါးကကကထ်ေားထသာ တးီစရာ တရူယိာ။   long drum

ဗံုကကးီဆင့် န ရခုိင်လံုချတီစမ်ျို း၏အမည။် longyi

ဘတုထု်ေန်မကို” (ဓမ္မသာ)  စဉ်

စဉ်

ထပခခံုလံုထအာင် စပ်ွ၍စးီရထသာ ဖထနာင့်အပမင့်ပါသည့် သားထရဖိနပ် တစမ်ျို း။(လိပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

သဒိေ္ဓတ ္ကမုာရမင်းသားသည ်ဘရုားအပဖစသ်ိ့ု ထရာကထ်တာ် မူထသာ ကဆုန်လပပည့်ထန့။ (ကဆုန်လပပည့်ထန့ ဖွားထတာ်မူ၍ 
ကဆုန်လပပည့်ထန့၌ပင် ပရနိိဗ္ာန်စထံတာ်မူ သည။်)   စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မျို းမတထူသာ (အမ်ိကကကနှ်င့်)ထတာကကက်) ထပါင်းစပ်၍ရထသာကကက။် ၂ လူမျို းမတသူ ူနှစဦ်းထပါင်းဖက၍် ဖွားပမင်ထသာ 
သားသမီး။ပဗက ်တစလ်က ်မခဲွခန့်၊ အရညှဆ်ယသ်ျှစ ်လကမ်မှနှစဆ်ယသ်ျှစလ်ကမ်ခဲွခန့်အထိေ ရညှတ်တထ်သာ အဖျားထကာ့ခကျွေန် 
ထသာ စစသ်ုံးဓါးတစမ်ျို ။ စဉ်

စဉ်

နီှးစသညပ်ဖင့် ရကလု်ပ်ထေားထသာ အနားထစါကထ်လျာ့နညး်ထသာ ထေည့်စရာတစမ်ျို း။ အနား ထစာကပ်ါ၍ဝုိင်းပပန့်ထသာ ထေည့်စရာ
တစမ်ျို း။
အပပင်ပန်း အပမင်။ အလွတတ်က ူဆံုးပဖတနုိ်င်သည့် ပမကခ်င်း။ (ဗန်းထရာင်၊ မျကနှ်ာဗန်း၊ အပပင်းဗန်းစသညပ်ဖင့် တွဲစပ်၍သုံးနှုန်း 
သည။်) စဉ်

နီှးစသညပ်ဖင့် ရကလု်ပ်ထေားထသာ အနားထစါကတ်မ်ိသည့် ထေည့်စရာ။ အနားထစါကပ်ါ၍ ပပန့်ဝုိင်းထသာထေည့်စရာ။ “ဗန်းခံယငူင်၊ 
ထဂါင်းထေကတ်င်၊ ဇီသျှင်ခုိးထက၊ ဝတပ်ပုထရ။” (ထတး)  စဉ်

သထဘမင်္ဂာဥ (ကဒေတဥ်)ကို လက်ထလးသစ်ထလာကပုိ်င်းငပီး၊ ယင်းကို မထကကမညက ်ထေ၍ုအထပခာကလှ်မ်းထေားထသာအရာ။ (ယင်းကုိ 
ဟင်းချက၍်လညး်စားကက သည။်) စဉ်

ထဟာင်းပမင်းယိုယင်းသည။် ထဆွးပမည့်သည။် (န-ထဟာင်းပမင်းထဆွးပမည့် ထသာ အဝတအ်ထေည။်) စဉ်

စဉ်

အထေညပ်ဒေပ်အားပဖင့် မသစလွ်င်ထတာ့ထသာ။ ထဟာင်းပမင်းယိုယင်ွးထသာ။ “အထဝးထအချင့်က သုံးဖ့ုိရဖ့ုိကမပမင်၊ ပစည္း်က ဗန်းတီ
လုိက ်နီဗျာယ”်။ (အရပ်)  စဉ်

 (ဥပစာ) အပမင်ထကာင်းထအာင် အထလးထေား၍ ပပသည။်  စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ဗံုပတ် န သစသ်ားလံုးကို အထခါင်းထွေင်း၍ ထိေပ်တစဘ်ကတ်စခ်ျကတ်င်ွ သားထရပါးကကကထ်ေားထသာ တးီစရာ တရူယိာ။ long drum

ဗံုပိတ် န ceiling

ဗံုပုိင်ပခည် န ချညက်ကမ်းတစမ်ျို း။   thread

ဗံုဗုိင်ထဂါင်း န ထရထလှာင်ကန်၊ ထရစညစ်သညတ်ိုတ့င်ွ ထရထွေက ်ထသာ အထပါက၏်နှုတသ်းီ။ switch

ဗံုဗုိင်စည် န ဓါတဆီ်၊ ထရနံ၊ ထရစသညတ်ိုက့ို ထလှာင်ရထသာ သတ္ုပဖင့် ပပုလုပ်သည့်စညက်ကးီတစမ်ျို း။ can

ဗံုဗုိင်ဒေထယာ န ချညက်ကမ်းပဖင့် ရကလု်ပ် ထသာလံုချည။် longyi

ဗံုဗုိင်အာလူး န အာလူးအကကးီစား တစမ်ျို း။ potato

ဗံုမတးီငှက် န bird

ဗံုမကျပတမ်ကျ န ဗုန်ရာမ ဝင်ရာမကျ မညသ်ိုမ့ျှ၊ အရာမဝင်၊ အသုံးမဝင်ထသာအရာ။ useless

န ဝင်ရာမကျ မညသ်ိုမ့ျှ၊ အရာမဝင်၊ အသုံးမဝင်ထသာအရာ။ useless

ဗံုလံုသးီ န ပဲလင်းထခမအမျို းဝင် အသးီထတာင့်တိုတတုက်ာ အသးီစားရထသာ နွယပ်င်တစမ်ျို း။     vegetable

ဗံုသာ န ထရးှရခုိင်ဘရုင်နန်းတင်ွ ကဇတတ်ရူယိာတင်ွ ထေည့်သင်ွးတးီမှုတရ်ထသာ ဗံုငယက်ထလး။ short drum

ဗုန်း

ဗုန်း ကကိ steal

ဗုန်းတား နဝိ မထကာင်းဆုိးရာွးထသာ။ ထကာင်းမွန် ပခင်းမယှိထသာ။ နှစသ်ကဖွ်ယမ်ယှိထသာ။ ထဆွးပမည့်ထသာ။ bad

ဗုန်းတားပခည် န ဝုိင်းဝါကိုလက ်ပဖင့်ငင်ထသာ လကင်င်ချညတ်စမ်ျို း။     thread

ဗုန်းတးီ၁ န အရုိကအ်ပုတက်ို ခံနုိင်ရညယ်ှိထသာသ။ူ  none

ဗုန်းတးီ၂ နဝိ bad

ကကဝိိ သကွလ်က ်ချကခ်ျာပခင်းမယှိပဲ။ ထနှးထကးွလျက။် ၂ ပါးနှပ်ကျင်လညမ်ှုမယှိပဲ ထံုေထုိေင်းချာလျက။်   slow

ကကဝိိ အထရးမပပု လျစလ်ျုရှုလျက။် ဖါသဖိါသာ။   ignore

ဗုန်းထဗါလထဝါ ကကဝိိ အထရးမပပု လျစလ်ျုရှုလျက။် ဖါသဖိါသာ။   ignore

ဗုန်းဗင်းခတ် ကကဝိိ ငငိမ်သကမ်ှု မယှိပဲ။ လှုပ်လှုပ်ရရွ။ွ

ဗုန်းဗုန်းကျ ကကိ none

ဗုန်းဗုန်းဆာ ကကိ ထဆာကတ်ညရ်ာမရနုိင်ပဲလဲကျသည။် fall

ဗုန်းဗုန်းလဲ ကကိ မထထောက ်မတညနုိ်င်ပဲ။ fall

ဗုိလ်

ဗုိလ် န leader

ဗုိလ်ကျ ကကိ သတူစပ်ါးအထံေတင်ွ နုိင်ထေကက်လူပပုမူသည။်   bully

ဗုိလ်ကျို င် န crowd

ဗုိလ်ထပခ န army strength

စဉ်

အထဆာကအ်အုံ၏အထေကတ်င်ွ အမုိး (သိ့ုမဟတု ်အထေကအ်ဆင့်၏ ကကမ်းခင်း) နှင့် တစပ်ပင်လံုးကပ်ထေားသည့် အပပန့်အပပင်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထတာနကဂ်နုိင်တင်ွထနထလ့ယှိထသာ ငှကတ်စမ်ျို း။ “ကရဝိတက်ကို းကကာ၊ သာလိကာ နှင့်၊ တမာထဖါင်းကား၊ ဗံုမဟးီထက၊ ဇရကမ်ျား
နှင့်” (ထမျာက်)    စဉ်

စဉ်

ဗံုရာမဝင်ပတ်
ရာမကျ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထချးငှားယသူာွးငပီး မထပးပဲထေားသည။် “ထမာင်နီပါးက ငီွးငါးထသာင်းချးီယငူပီးထက မင်းပဲ ဗုန်းပစလုိ်ကထ်တ” (အရပ်။)၂ ခုိးယူ
သည။်   စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မထကာင်းဆုိးရာွးထသာ။ ထကာင်းမွန် ပခင်းမယှိထသာ။ နှစသ်ကဖွ်ယမ်ယှိထသာ။ ထဆွးပမည့်ထသာ။“ဗုန်းတးီပခုပ် ထကကာင်း၊ ဗရချာ၊ သ
စဆီွ်းငယန်ာ၊ စပ်ဖာထလာင်းကို” (ထလှချပ်) စဉ်

ဗုန်းတးီဗုန်း
တား စဉ်

ဗုန်းထဗါလ
ကထဗါ စဉ်

စဉ်

in a state of turmoil 
or bustle စဉ်

ထဆာကတ်ညရ်ာမရနုိင်ပဲလဲကျသည။်“ချထတာကလ်ကခ်တ၊် အရပမရ၊ ပမင်းကိုလွန်ဗျာ၊ ထနာကပ်ပန်ကန်ုးထက၊ ဗုန်းဗုန်းကျလ့ုိ။”
(ဂုလ္ိလလ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

လူစလူုဖ့ဲွတင်ွ ကကးီကဦဲးထဆာင်သ။ူ ၂ တပ်စတုပ်မှူးငါးထယာကအ်ထပါ်တင်ွ ကပ်ွက ဲရထသာ စစမှ်ူးထေမ်း။ကစားရာတင်ွ ပထေမလှ
ည့်ကျသ။ူ ပထေမအလှည့်အကကမ်ိ။ စဉ်

စဉ်

စစသ်ညအ်င်အားစ။ု ၂ လူထုေအစ ုအထဝး။ လူအများ။ “ထနာင်ထတာ်ပါ မှူးမတမ်ျား။ သရူဗုိဲလ်ကျို င်၊ စွဲကိုင်ဒေါးလမာ” (ကသုတု) 
“တိုကတ်ုံလျင်းက၊ ထနာင်းရင်ဗုိလ်ကျို င်၊ မခံနုိင်ထက၊ ငပိုယိုင် ထွေကထ်ပပး”(ပန်း)  စဉ်

စစသ်ညအ်င်အား။ “စစသ်ညဗုိ်လ်ထပခ၊ များဖျင်ဝယမ်ျှ လာသည့်ထသာင်းသန်း” (ရခုိင်ကာ)၂  လူထုေအစအုထဝး၊ လူအများ။ စဉ်



.

ဗုိလ်စွဲ ကကိ ယဉ်ှငပိုင်မှုများအနက ်အထူေးခကျွေန်ဆုး့အထနသို ့ထရာကသ်ည။် be a champion

ဗုိလ်တဲ န circuir house

ဗုိလ်ထုေ န crowd

ဗုိလ်ပါ န soilder

ဗုိလ်ပံု န တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထကကာင်းကစိပ္ဖင့် စထုဝးထရာကယ်ှိလာထသာ လူစ။ု လူစလူုထဝး။ public gathering

ဗုိလ်မထေား ကကိ မိမိထေက ်တစစ်ုံတစထ်ယာက ်ထသာသကူိုမျှ မသာထစရထအာင် ကကို းပမ်းအားထုေတသ်ည။်    try

ဗုိလ်လု ကကိ ကစားရာတင်ွ ပထေမအလှည့် ထရးွသည။်    choose first

ဗုိလ်လုပဲွ န နှစဦ်းနှစဘ်ကယ်ဉ်ှငပိုင်၍ ကစားရာ၌ထနာကဆံု်း အနုိင်ရယသူည့်ပဲွ။   final match

ဗုိလ်ထလာကဦ်း ကကိ သတူထူေးအထပါ်တင်ွ အနုိင်ယကူာ စိုးမုိးသည။် ၂ လူအစအုဖဲွတ့င်ွ ဦးထဆာင်ဦးညတွပ်ပုသည။် lead

ဗျ

ဗျ န tray

ဗျခံွ န none

ဗျပပည့် န ဗျထဲေတင်ွ ဖီးဆုိင်ထေည့် လျှင် ပပည့်ထလာကထ်အာင်ကကးီထွေားထသာ ငှကထ်ပျာသးီတစမ်ျို း။ banana

ဗျာ၁ စညး် none

ဗျာ၂ ကကိ finish

ဗျာထခါ် ကကိ မိမိလယတ်င်ွ ထကာကစ်ိုကလု်ပ်ငန်းငပီး ပပတထ်စရန် တစရ်က ်တာ အကအူညထီတာင်းခံသည။်   ask for help

ဗျာဒိေတ် န အနာဂတက်ာလ၌ ပဖစပ်ျကမ်ည့် အထကကာင်းအရာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မိန်ဟ့ခမတဆုိ်ထသာ ဘရုား၏စကားထတာ်။ deism

ဗျာဓိ န အနာထရာဂါထဝဒေနာစွဲကပ်ပခင်း။ contract disease

ဗျာပါ န anxiety

ဗျာပါဆံ န switch of hair

ဗျာပါရ န anxiety

ကကိ none

ဗျာယ န anxiety

ဗျာယာခတ် ကကိ သတုသ်တု ်ပျာပျာပပုသည။် အလျင်စလုိပပုမူလှုပ်ရာှးသည။်  be in a flurry

ဗျာယာသတ် ကကဝိိ သကွလ်က ်ဖျကလ်တစ်ာွ။  အထရးတယ ူပျူငှါစာွ။ quick

ဗျာယးီဗျာယာ ကကဝိိ quick

ဗျာရီ န seller

ဗျာလုိက် ကကိ တစဦ်းဦးတင်ွ ထကာကစ်ိုကရ်န်ပဖစထ်စ၊ စပါးရတိသ်မ်ိးရန်ပဖစထ်စ ဝုိင်းဝန်းကညူလုီပ်ထဆာင် အားထပးသည။် contribute labour

ဗျူ

စဉ်

ထဝးလံထသာ ခရးီလမ်း၌ပဖစထ်စငမိုမ့ျား၌ပဖစထ်စ၊ လှည့်ပတသ်ာွးလာကကည့် ရှုစစစ်စထ်ဆးရန် လာထသာ အစိုးရအမှု ထေမ်းများ 
တညး်ခုိရန် အထဆာကအ်အုံ။ လမ်းခရးီတစထ်လျာကယ်ှိတညး်ခုိခန်း အထဆာကအ်အုံ။ (ရခုိင်ပပညတ်င်ွပပတ၊ဲ မင်းတစဲသညပ်ဖင့် 
ယခုထိေ ရပ်ရာွများရှိထနကကထသးသည။်) စဉ်

စစသ်ညအ်င်အားစ။ု ၂ လူထုေအစ ုအထဝး။ လူအများ။ “ထနာင်ထတာ်ပါ မှူးမတမ်ျား။ သရူဗုိဲလ်ကျို င်၊ စွဲကိုင်ဒေါးလမာ” (ကသုတု) 
“တိုကတ်ုံလျင်းက၊ ထနာင်းရင်ဗုိလ်ကျို င်၊ မခံနုိင်ထက၊ ငပိုယိုင် ထွေကထ်ပပး”(ပန်း)  စဉ်

မင်းမှူးမတစ်သညတ်ိ့ု၏ ထနာကထ်တာ်ပါး၌ လုိကပ်ါလာထသာ အထခခအရ ံစစသ်ညထ်တာ်တပ်သား။ “ထနာကထ်တာ်ပါ မှူးမတမ်ျား၊ 
သရူဗုိဲလ်ပါစထုဝးလာသည၊် ထခခရသံင်းပင်းများတိ့ု” (ဗမာချီ)၊ ၂ လူအများ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

နီှး၊ သပ်ွ၊ ထကကး၊ သတ္တ တစခု်ခုပဖစထ်စ၊ အနားထစာကတ်မ်ိ၍ ပပန့်ဝုိင်းထသာ ထေည့်စရာ ဗန်းတစမ်ျို း။ “ယိုးဒေယားဇင်းမယ၊် အပပည်
ပပညက်၊ အထေညအ်ထုေပ်၊ ဗျ အပ်ုထဒေါင်းလန်း၊ ဝယပ်ခမ်းအအား” (ကင်ရးီလား) ဗျ အပ်ုထဒေါင်းလန်း၊ ဝယပ်ခမ်းမအား” (ကင်ရးီ
လား)   စဉ်

 (စားထသာကစ်ရာ) ဘာမျှမပါမယှိသည့် ၏အပဖစ။် စားထသာကစ်ရာ တစခု်လညး် မကျန် ဗျခံွရာကျန်ထရ။ ဗျရာကျန်ထရ” 
စသည။် (အရပ်) စဉ်

စဉ်

ပပုလုပ်ပဖစပ်ျကပ်ခင်း ထေထပမာကထ်ကျာ်လွန်ခ့ဲသညက်ို ထေင်ယာှးထစထသာ စကားလံုး။ “လုပ်လ့ုိကကလ့ုိံ အားလံုးငပီးပါဗျာ”။ (ဗျာယ်)
(အရပ်)
ပဖစပ်ျက ်ပပုလုပ်မှုငပီးထကကာင်းထဖာ်ပပထသာစကားလံုး။ “ထမာင်လှလားခဗျာ၊ ထမာင်နီမလုိကလီ်ထကဖိ့” (အရပ်)။ ၂ ပုိင်းပဖတပ်ခင်း
ပပထနာကဆ်ကစ်ကား။ (ပဋိထသဓကကယိာနှင့်သာ အသုံးများသည်) န့ုိအခါညဉ့် အခါဆုိစာွ မဟဗိျာ (ဗျာယ်)(အရပ်) စဉ်

တစစ်ုံတရာ ထဆာင်ရကွမ်ှုထကျ ကန်ုပပတစ်သဲည။် “အထရးကစိအ္ားလံုးငပီးဆံုးပါဗျာ” (ဗျာယ်)(အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စိုးရမ်ိးထကကာင့်ကကမှု။ “သဒုေနုရာဇာ၊ သားမင်းလျာမှာ၊ ဗျာပါကက၍၊ ထသာကလညး်ထပွ”(ထဒွေး) စဉ်

နားရကွနှ်င့် ဘကထ်အာကသ်ိ့ု စသုင်ွး၍ယင်းထအာကမှ်ထရှ့သိ့ု အဖျားထကာ့ထွေက ်ထအာင်ထေားထသာ ဆံပင်စ။ု “ဗျာပါဆံကို၊ ထနာက်
လှန်ချထက၊ ထအာကသ်မထလ၊ ထအာကသ်မ”(ထတး) စဉ်

စိုးရမ်ိးထကကာင့်ကကမှု။ “သဒုေနုရာဇာ၊ သားမင်းလျာမှာ၊ ဗျာပါကက၍၊ ထသာကလညး်ထပွ”(ထဒွေး) စဉ်

ဗျာပွား (မ) (ကကိ-ဗျာပွား ရှု။)    စဉ်

စိုးရမ်ိးထကကာင့်ကကမှု။ “သဒုေနုရာဇာ၊ သားမင်းလျာမှာ၊ ဗျာပါကက၍၊ ထသာကလညး်ထပွ”(ထဒွေး)
“ပင်ပန်းထသာက၊ ကကးီဗျာယနှင့် (ထွေန်းဘိ) စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

အလျင် စလုိ။ စိုးရမ်ိထကကာင့်ကကမှုပဖင့် သပ်ရပ်ကျနပခင်း မယှိပဲ။ “ငါ့ညထီရာကလ့ုိ်၊ နှစထ်ယာကထ်ဆာင် လာ၊ တိ့ုအရးီမှာ၊ သမီးထတာ်
ကား၊ ပခင်းရာထကကာင့်ရးီ၊ ဗျာယးီဗျာယာ ချို သာစာွနှင့်  ဆုိကာမိန်းထသာ်” (ထကာ်) စဉ်

ကန်ုစညလ်က ်ကားထရာင်း ချသ။ူ (ငါးဗျာရ၊ီ ဟင်းဗျာရ၊ီ ကင်ွးဗျာရစီသညပ်ဖင့်သာ အသုံးယှိသည်) စဉ်

စဉ်
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ဗျူဟာ န စစထ်ဆးပခင်း။ ၂ စစသ်ညအ်ထခခအရ။ံ  check

ဗျူဟာကျမ်း န military science

ဗျူဟာခင်း ကကိ စစတ်ိုကရ်န် စစသ်ညတ်ိုက့ို စစီဉ်သည။် စစနှ်င့်ဆုိင်ထသာ အထရးအခင်းတိုက့ို ဆင်နဲွသည။်    go to war

ဗျူဟာချီ ကကိ စစတ်ိုကရ်န် ဗုိလ်ပါသရူအလံုးအရင်းနှင့် ချတီကသ်ည။် go to war

ထဗျ

ထဗျကကးီ န ဖခင်၏ညအီကကးီသ။ူ မိခင်၏ညမီလင်ကိုထခါ်ထသာ အာလုပ်စကားလံုး။   uncle

ထဗျလတ် န ဖခင်၏ညအီလတသ်။ူ မိခင်၏ညမီအလတသ်လူင်ကိုထခါ်ထသာ အလုပ်စကား လံုး။ uncle

ထဗျသျှ န ဖခင်၏ည။ီ ဘထထွေး။ မိခင်၏ညမီအငယသ်လူင်ကိုထခါ်ထသာ အာလုပ စကား။ uncle

ဗျညး်

ဗျညး် န ကမှအ အထိေ အက္ခရာသုံးဆယ့်သုံးလံုး။  consonant

ဗျညး်တွဲ န none

ဗျညး်အင်း န ဗျညး်သုံးဆယ့်သုံးလံုးကို အင်းဆံအပဖစ ်အကကွထ်ဖာ်၍ ထေည့်သင်ွးချထေားထသာ အင်း။ none

ထဗျာ

ထဗျာ န အသ ံပုိမုိကျယထ်လာင်ထစရန် နဲှတထိံေပ်တင်ွ ကထတာ့ပံု စပ်ွထေားထသာနဲှတစမ်ျို း။   oboe

ထဗျာစည် န long drum

ဗျက်

ဗျကမ်၁ ကကိ bad

ဗျကမ်၂ န စာရတိ္တ  ကိုယက်ျင့်ပျကပ်ပားထသာမိန်းမ။ အရကှအ်ထကကာက ်ကင်းမ့ဲစာွနထုိေင် အသကထ်မွး ထသာ မိန်းမ။ prostitute

ဗျကလ်န် န ဦးချို ရညှ၍် ထနာကသ်ို ့ထကာ့လန်ထနထသာကကျွေ။ဲ buffalo

ဗျင်း

ဗျင်းမ ကကိ ထုိေင်းမှိုင်းငငီးထငွ ထ့သာ အာရံုကို ခံစားရသည။် ၂ လံုလ့နညး်ပါးထလးကန်သည။် ပျင်းရသိည။် lazy

ဗျို က်

ဗျို ကထ်တာ န သစပ်င်ငယနှ်င့် ဆူးပင်များထပါကထ်ရာကတ်တသ်ည့် ထရဝင်နုန်းထပမထတာစပ်။ loam

ဗျို ကပ်င် န ထရဝင်နုန်းထပမတင်ွ သစပ်င်ငယနှ်င့် ဆူးပင်များထပါကထ်ရာကသ်ည့် အပင်များ။ plant

ဗျစ်

ဗျစထူ်ေ ကကဝိိ ခပတသ်ပ်ိများပပားစာွ။ many

ဗျို င်း

ဗျို င်း န egret

ဗျို င်းချးီဟင်း န ဟင်းချကစ်ားရထသာ ထပမတာွးပင်တစမ်ျို း။ vegetable

ဗျို င်းစကိကးီ န ထလးလံထုိေင်းမှိုင်းသ။ူ အထေအကကထလးဖင့်ဆုိင်းတတွတသ်။ူ dull

စဉ်

စစတ်က၊် စစင််၊ စစပ်ပန်၊ စစက်စဲသညနှ်င့် မက္ကဋဗျူဟာ၊ မဓုကဗျူဟာ၊ ယက္ခဗျူဟာ စသည့် စစဆ်င်ရာ နှင့် ပတသ်က၍် စရီင်
ထေားထသာကျမ်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဗျညး်နှစလံု်း သိ့ုမဟတု ်သုံးလံုးကို ထပါင်းစပ်၍ ထရးထေားထသာ အက္ခရာတွဲ။ (သာဓက၊ ချ၊ ပခ၊ ခွ၊ မျှ၊ ပမ စသည။်)   စဉ်

စဉ်

စဉ်

သားထရမာ ကကကထ်ေားထသာဗံုထတာင်ရညှ။် ၂ ယင်းထဗျာစညက်ို အလှူ အတန်းစထသာ ကသုိုလ် ပဲွတိ့ုတင်ွ ထတးသာွးအလုိက ်
တးီမှုတထ်လ့ယှိထသာ တးီကကွ။် စဉ်

အကျင့်ဆုိးသည။် ယတုမ်ာသည။် (မိန်းမကိုသာရညရ်ယွ၍်ထပပာထသာစကား)  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ထရစပ်အနီးတင်ွ ကျကစ်ားထလ့ယှိထသာထပခတရံညှန်ှုတသ်းီဝါနှင့် အထမွးအထတာင် ပဖူထသာ ငှကတ်စမ်ျို း။ “ဗျို င်းပဖူကကးီ၊ သုံးဆယ်
သုံးထကာင်၊ ထမလကဝ်ါးမှာ၊ နားလာထယာင်၊ အထမာင်စာတတ၊် ထအပုစ္ဆာကို၊ ငဖီပီးလတ။်” (စကားထော) စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ဗျို င်းစခိတ် န ထလးလံထုိေင်းမှိုင်းတတသ်။ူ ထလးဖင့်ဆုိင်းတတွတသ်။ူ dull

ဗျို င်းနီထသျှ န အထမွးအထတာင်နီဝါထရာင်ယှိထသာ ဗျို င်းငယ ်တစမ်ျို း။ egret

ဗျို င်းထဟာက် န ပခုံကကို ၊ ပခုံကကားတင်ွထနထလ့ယှိ၍ အထမွးအထတာင် အန်ုးနီထရာင်ယှိထသာ ဗျို င်းတစမ်ျို း။ egret

ထဗျာင်း

ထဗျာင်းတိုင် န နားလုိရာအရပ်တင်ွ ထလှကိုချညရ်န်စိုကထူ်ေရထသာ သစထ်ချာင်းရညှ။် none

ထဗျာင်းထုိေးခုန် ကကိ ထပခနှစထ်ချာင်းကိုစုံရပ်ငပီး လကနှ်စထ်ချာင်းကို ထရှ သ့ိုထ့ေားကာထရထဲေ သို ့ခုန်ချသည။် dive

ဗျပ်

ဗျပ် န မျို းထကာင်း ထကာကက်ကးီစပါးတစမ်ျို း။ paddy

ပဗ

ပဗ န ဒီေထရတတထ်သာ ပမစဝ်ကကျွေန်းထပါ်အရပ်တင်ွဒီေထရကျချန်ိ၌ နုန်းနစမ်ျားတင်ကျန်ထနခ့ဲထသာ ကျယပ်ပန် ့သည့်အပပင်။ loam

ပဗထဒေါ န ဒီေထရတတထ်သာ ပမစဝ်ကကျွေန်းထပါ်အရပ်တင်ွဒီေထရကျချန်ိ၌ နုန်းနစမ်ျားတင်ကျန်ထနခ့ဲထသာ ကျယပ်ပန် ့သည့်အပပင်။   loam

ပဗထတာ န သစပ်င်ငယနှ်င့် ဆူးပင်များထပါကထ်ရာကတ်တသ်ည့် ထရဝင်နုန်းထပမထတာစပ်။ alluvial

ပဗာမ၁ န blue

ပဗာမ၂ န none

ပဗာရကီကျွေတ် န none

ပဗာရကီကျွေတမ် န blue

ပဗား ကကိ အတုခ်ျပ်စသညက်ို အပပားလုိကစ်သီည။် none

ပဗားခတ် ကကိ ထရမ၊ ထငွ၊ ထကကး၊ သ၊ံ သတ္တ ု စသညတ်ိုက့ို အချပ်အလမာ အပပားပဖစထ်အာင် ထုေရုိကသ်ည။် strike

ပဗားသတ် ကကိ ပျကစ်းီဆံုးရှံုးမှု ထိေခုိကန်စန်ာမှု ပပင်းထေန်သည။် severe

ကကိ မပျကစ်းီသင့်ပဲ နှင့် ပျကစ်းီရသည။် မဆံုးရှံုးသင့်ပဲနှင့် ဆံုးရှံုးရသည။် အလဟဿကန်ုဆံုး ပျကစ်းီပခင်းသိုထ့ရာကရ်သည။် waste

ငဗီး

ငဗီး ကကိ လျင်ပမန်ထသာအဟန်ုပဖင့် ဆန်လှ့မ်းသည။် ထပပးသည။်   run

ငဗီးခုန် န ထပပးပခင်း၊ ခုန်ပခင်း၊ စထသာ အားကစားလှုပ်ယာှးယဉ်ှငပိုင်မှုကိုထခါ်ထသာ အတိုထကာကစ်ကားလံုး။  track and field events

ငဗီးလမား ကကိ သတုသ်တုပ်ျာပျာခုန်ထကျာ်ထပပးသည။် run

ပဗူ

ပဗူငုတ် န ကမ္ပလာပင်၊ လမုတပ်င်စသညတ်ို၏့ ပင်ထပခရင်းတင်ွ တစထ်ပခန် ့အနံှအ့ပပား ထထောင်၍ ထငါထနထသာအပမစငု်တတ်ိုကထလး။ short stump

ပဗက်

ပဗက် န တစစ်ုံတစခု် မျကနှ်ာပပင်၏အနံ။  width

ပဗကထ်ေင် န ပျဉ်ချပ်စထသာ ပပားပပန် ့သည့် အရာ။ ပပားပပန်ထ့သာအရာ။ wide and even

ပဗင်း

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကိုယထ်ရအပပာထရာင်ယှိထသာ ဝကမ်။ ၂ အထမွးအပပာရာင်ယှိထသာ ကကကမ်။ နွားမ စသည။်
စဉ်

နိှမ့်ချ၍ထခါ်ထသာ စကားလံုး။ (မိန်းမနှင့်သာသကဆုိ်င်သည။်) စဉ်

နိှမ့် ချ၍ထခါ်ထသာစကားလံုး (ထယာကျ်ားနှင့်သာသကဆုိ်င်သည။်)  စဉ်

ကိုယထ်ရအပပာထရာင်ယှိထသာ ဝကမ်။ ၂ အထမွးအပပာရာင်ယှိထသာ ကကကမ်။ နွားမ စသည။်
နိှမ့်ချ၍ထခါ်ထသာ စကားလံုး။ (မိန်းမနှင့်သာသကဆုိ်င်သည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပဗားသတနံ်
သတ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ပဗင်းပဗင်းခတ် ကကိ ထေရ၊ံ ဖျာစသညက်ို တစစ်ုံတစခု်ပဖင့် ရုိကခ်တသ်ည။်  none

ပဗင်းပဗင်း သတ် န none

ပဗစ်

ပဗစပ်ဗစ် ကကိ scold

ထပဗာက်

ကကဝိိ

ကကဝိိ အမျို းအစားမတထူသာ အရာများထရာခပမ်းလျက။်  be mixed up

နဝိ အစအီစဉ်စနစမ်ယှိထသာ။ အမျို းမျို းအထထွေထထွေထရာထနှာင်ထသာ။ be mixed up

ထပဗာကအ်ိုး ပင် န fire cracker

ထပဗာင်

ထပဗာင်၁ န အထေညထ်ပါ်တင်ွ အကကွအ်ထပပာကတ်န်ဆာ ဆင်ယင်မှုမပါထသာ အရာ။  plain

ထပဗာင်၂ ကကဝိိ ကယွဝှ်ကပ်ခင်းမယှိပဲ မျကပ်မင်ယင်ှးလင်းထေင်ယာှးထသာအားပဖင့်။  as personally witnessed

ထပဗာင်ကျ ကကဝိိ ထေင်ထေင် ရာှးရာှးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပပုမူသည။်  frankly

ထပဗာင်ထချာ န အအထပပာင်း အပပန်ပန်းကကွပ်န်းဆင်း မပါထသာ ပိန်းအထေညပ်စည္း်။ plain

ထပဗာင်တိုက် ကကိ မခံချင်သည့် စတိသ်ထဘာပဖင့် တမ်င်သကသ်က ်ဆန်က့ျင်ပခင်းပပုလုပ်သည။် be vare faced

ထပဗာင်ထပဗာင် ကကဝိိ လျှို ဝှ့ကမ်ျို သပ်ိမထေားပဲ ပွင့်လင်းစာွ။ ကယွဝှ်ကပ်ခင်းမယှိပဲ။ frankly

ထပဗာင်းဆန် ကကိ be topsy-turvy

ထပဗာင်းဆန်ထေ ကကဝိိ ဆူဆူညညံ။ံ အတုအ်တုက်ျကက်ျက ်   noisy

ကကဝိိ ဆူဆူညညံ။ံ ကျယက်ျယ ်ထလာင်ထလာင်။ noisy

ထပဗာင်းထပဗာင်း ကကဝိိ angry

ကကဝိိ အသလူံသ ူစသညတ်ိုဆူ့ညစံာွ။ noisy

ကကဝိိ ဆူဆူညညံ။ံ အတုအ်တုက်ျကက်ျက။် noisy

ထပဗာင်းပပန် ကကဝိိ အစအီစဉ်အထနအထေားပပုငမဲ ပဖစင်မဲပဖစထ်သာ သထဘာကို ဆန်က့ျင်လျက။်  opposite

ထပဗာင်းပဗန်ခတ် ကကဝိိ ထရှ သ့ညထ်နာကသ်ို၊့ ထနာကသ်ညထ်ရှ သ့ိုအ့ားပဖင့်၊ ထရှ ထ့နာကပ်ပန် လျက။်  opposite

ကကဝိိ အမျို းအစားမတထူသာအရာများထရာခပမ်းလျက။် ၂ အစအီစဉ်မကျ ပပန်က့ကလဲျက။် be mixed up

ပဗက်

ပဗကက်နဲ ကကဝိိ တခဏချင်းအားပဖင့်။ မထမျှာ်လင့်ပဲအားပဖင့်။  unexpectively

ပဗကပ်ဗက် ကကိ scold

ပဗုတ်

ပဗုတက်နဲ ကကဝိိ အသတံသပံမညလုိ်ကရံု်မျှထသာ အချန်ိကာလအတင်ွး လျင်ပမန်သကွ ်လကစ်ာွ။ ရုတတ်ရကခ်ျကခ်ျင်း။  immediately

စဉ်

တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာသကူိုလကဝ်ါးပပားပဖင့်ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ ဝါးပခမ်း ပပားပဖင့်ထသာ် လညး်ထကာင်း ရုိက၍်ထိေခုိကထ်သာ
ပမညအ်သ။ံ စဉ်

နှုတမှ်ပမညတ်မ်းထပပာဆုိသည။် ညညး်တာွးသည။် ၂ ပမညတ်န်ွးထတာကတ်းီ သည။် ၃ ဆဲဆုိသည။် တိုင်းတာွထပပာဆုိသည။ ၄ 
အစဉ်အတိုင်းရတွဆုိ်ပပသည။် စဉ်

ထပဗာကထ်ပဗာက်
ခတ်

မငငိမ်မသက။် လှုပ်လှုပ်ရရွ။ွ “အခုိးမှိုင်းလျှက၊် ဝဲဂယကမှ်ာ၊ ထလးဖကယ်ကှခ်တလ်ှိုင်၊ ထရာကရ်ကထ်က၊ ထပဗာကပ်ဗကခ်တ်
ထယာင်”(ပန်း)     

in a state of turmoil 
or bustle စဉ်

ထပဗာက ်
ထသာက၁် စဉ်

ထပဗာက်
ထသာက၂် စဉ်

ထပဗာကအ်ိုးကဲ့သိ့ုပမညထ်စတတထ်သာအပင်(တစမ်ျို း)မှ သီးထသာအသးီတစမ်ျို း။ (ယင်းအသးီကုိ မီးထဲေတင်ွ ထေည့်လျှင်ထပဗာက်အိုး
အများကို ထဖါကသ်ကဲ့သိ့ု ပမညသ်ည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဖရဖိရထဲရာထထွေးရှုပ်ထပွသည။် ပရမ်းပတာပဖစသ်ည။် ၂ စတိမ်ငငိမ်ပဲ ထပါ့ထပါ့ တန်တန်ထပပာဆုိပပုမူသည။် “ကိုယ့်သား၊ ကိုယ့်လင်၊ 
ကိုယမ်ပမင်ထက၊ လမ်းလျှင်မမှန်၊ ထပဗာင်းဆန်မရ၊ ရူးစတိ၀်င်ထက၊ နှုတလ်ျှင်လွတပ်ျာ၊ ရယလ်တက်လျှင်” (ဂုတ္ိတလ) စဉ်

စဉ်

ထပဗာင်းဆန်
လုိက် စဉ်

စတိဆုိ်း မာန်ဆုိးထဒေါသပဖစက်ာ ထပခထဆာင့်လကထ်ဆာင့် အမူအရာပပထသာအားပဖင့်။ “တဖန်ပမင့်ရ၊ မာန်ဆုိးထေ၍၊ ထသကလညး်
ထသ၊ မထသထနဘးူ၊ ခုန်ထလထပဗာင်း ထပဗာင်း၊ ကျထလထသျှာင်းက။” (ကင်းမထဟာ်)    စဉ်

ထပဗာင်းထပဗာင်း
ခတ် စဉ်

ထပဗာင်းထပဗာင်း
ဆာ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထပဗာင်းပပန်
ဆန်ခတ် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

နှုတမှ်ပမညတ်မ်းထပပာဆုိသည။် ညညး်တာွးသည။် ၂ ပမညတ်န်ွးထတာကတ်းီ သည။် ၃ ဆဲဆုိသည။် တိုင်းတာွထပပာဆုိသည။ ၄ 
အစဉ်အတိုင်းရတွဆုိ်ပပသည။် စဉ်

စဉ်



.

ပဗုတသ်ျှပ် န none

ပဗုတသ်ျှပ်ထေ ကကဝိိ ခန္ဓာတစက်ိုယလံု်းအဖုအပပုတ ်ပပန်နံှ့လ့ျက၊် ယှိထနထသာအားပဖင့်။ ခန္ဓာတစက်ိုယလု်း့ အဖုအပိမ့်ထေလျက။်

ပဗုတသ်ျှပ်လုိက် ကကဝိိ

ပဗုန်း

ပဗန်း ကကဝိိ ရုတတ်ရက ်အဟန်ုပဖင့် ကွဲပပတသ်၊ံ ထိေခုိကထ်သာအသပံမညလ်ျက။်   none

ပဗုန်းကနဲ ကကဝိိ ရုတတ်ရက ်အဟန်ုပဖင့် ကွဲပပတသ်၊ံ ထိေခုိကထ်သာအသပံမညလ်ျက။်   none

ပဗန်းစးီကာရ ကကဝိိ စကားထပပာရာတင်ွ ထရာကမ် ိထရာကရ်ာ အထကကာင်းမျို းစုံအားပဖင့်။ ပပန်က့ကလဲျက။်   be scattered

ကကဝိိ ဖရုိဖရကဲွဲပပားပပန်စ့ဉ် လျက။်  be scattered

ပဗန်းပဗန်း ကကဝိိ appal

ပဗုန်းပဗုန်းကွဲ ကကဝိိ တစစ၊ီ တဖ့ဲစ၊ီ တစတိစ်စီသညပ်ဖစလ်ျက။် အစတိစ်တိအ်ခမာခမာပဖစလ်ျက။် be scattered

ငဗိန်း န face

ပဗုန်ထီေးမ န ထပပာင်ထချာ်ထချာ်၊ ထနာကထ်တာကထ်တာက၊် က္က ုနန္ဒကင်းမ့ဲထသာ မိန်းမကို ထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။  none

ပဗုန်ငဗဲပဗုန်ငဗဲ ကကဝိိ brazenly

ပဗုန်းကနဲ ကကဝိိ သကွလ်ကလ်ျင်ပမန်စာွ။ တဟန်ုတညး်။ ရုတက်နဲ။   quickly

ပဗုန်းဒုိေင်း၁ ကကဝိိ suddenly

ပဗုန်းဒုိေင်း၂ ကကဝိိ မထမျှာ်လင့် ထသာအချန်ိတင်ွ ရုတတ်ရကအ်ား suddenly

ကကဝိိ ထလာထလာဆယအ်ားပဖင့်။ မဆုိင်းမထစာင့်ပဲ။  ရုတတ်ရက ်လကတ်ထလာ အားပဖင့်။   immediately

ကကိ walk away quickly

န ရုတတ်ရကသ်သဲဆူဲညညံ။ံ be noisy

ပဗုန်းပဗုန်း၁ ကကဝိိ ချကခ်ျင်း။ မဆုိင်းမတပဲွ။ မထစာင့်ဆုိင်းပဲ။  immediately

ပဗုန်းပဗုန်း၂ န none

ကကဝိိ ဆူညရံှုပ် ထထွေးစာွ လှုပ်ယာှးလျက။် in confusion

ပဗဟ္မ

ပဗဟ္မစာရ န celibate

န celibacy

ပဗဟ္မာထဂါင်း န ထပမသိုမ့ကျထစမူ၍ အလှည့်ကျ ထေမ်းထဆာင် ထေားရပခင်း။ head of Brahma

ပဗဟ္မဏ န မထကာင်းမှုကို အပပပုငပီးထသာ ရဟန္တာပုဂ္ိုဂ လ်။ ရဟန်း၊ ပုဏါး စထသာ ထကာင်းထသာ အကျင့်ယှိသ။ူ၂ ပဗဟ္မဝံသလူမျို း။ celibate

ဗွါ

ဗွါ ကကိ တစစ်ုံတရာထပပာဆုိမိသညက်ို ပပန်လညနု်တသ်မ်ိးသည။် suspend

ဗွါခတ် ကကိ ကစားကကရာ တင်ွ ခတ္တ ရပ်တန်လုိ့ထကကာင့်နှင့် ကစားရန်အသင့်မပဖစထ်သးထကကာင်းခွင့်ပန်သည။် break

ထကျာတင်ွ အဖုအပပုတယ်ှိထနသည၏် အပဖစ။် “ကိုယမ်ာ ပဗုပ်သျှပ်၊ မထချာမွတသ်ား၊ ထခါ်မှတတ်င်ွထပ၊ ဖါးပပုတထ်က။” 
(ထကျာကရုိ်း။)  စဉ်

protuberance on a 
surface စဉ်

၁၊ထကျာကန်ုးတင်ွ၊အဖုအလံုးငယမ်ျား ပပည့်ကျပ်လျက။် ၂၊နူးညံ့ ထချာထမ့ွပခင်း ကင်းထသာအားပဖင့်။ ထနာကက်န်ုးမှာ ငမိတဖု်လံုးထသျှ
တ ိပပုတသ်ျှပ်ထေနီထရ။ (အရပ်)

protuberance on a 
surface စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပဗန်းစးီကာရ
နန်း စဉ်

ဆကက်ာဆကက်ာ(တန်ုလှုပ်သည်) “ကျားကိုး ထကကာကလ့ုိ် ထမာင်သာပဖူ ပဗုန်းပဗုန်းတန်ုနီထရ” (အရပ်)  စဉ်

စဉ်

ရခုိင်မဂမင်္ဂလာစညထ်တာ်တးီခတရ်ာတင်ွ ယာဖကလ်ကပ်ဖင့် ဒုေတတ်နှံင့် ရုိကခ်တတ်းီခတ ်ထသာအခါ”ဟ ုပမညထ်သာယာဖကမ်ျကနှ်ာ။ 
ဝဲဖကမ်ျကနှ်ာသညဝဲ်လကပ်ဖင့် တးီခတထ်သာအခါ ထစါင်ဟပုဖညထ်သာ ဝဲဖကမ်ျကနှ်ာ။ (ယင်းနှင့် ရခုိင်မဂမင်္ဂလာစညထ်တာ်တးီ
ထသာအခါ” ငဗိန်းထစါင်ထစါင်၊ ငဗိန်းငဗိန်းဟ ုယာတစခ်ျက၊် ဗယနှ်စခ်ျက၊် ယာနှစခ်ျကခ်ျရသည။်) စဉ်

စဉ်

မလုပ်သင့်ရာကို မရကှမ်ရွ့ံအားပါးမနာ မျကနှ်ာထပပာင်တက ်က္က ထနန္ဒကင်းမ့ဲစာွ။ (ပပုမူသည်)။ စဉ်

စဉ်

မထမျှာ်လင့်ထသာအချန်ိတင်ွ ရုတတ်ရကအ်ားပဖင့်။
စဉ်

စဉ်

ပဗုန်းပဗင်း ဒုေန်း
ဒေင်း၁ စဉ်

ပဗုန်းပဗင်း ဒုေန်း
ဒေင်း၂

လျင်ပမန်စာွသာွးလာသည။် ထပပးသကဲ့သိ့ု ထလျှာကလ်ညသ်ည။် သတုထ်ပခတင် သာွးလာသည။်
စဉ်

ပဗုန်းပဗင်း ဒုေန်း
ဒေင်း၃ စဉ်

စဉ်

တးီခတ၍် ထိေခုိကရ်ာမှ တဖန်ထွေကထ်ပါ်လာထသာ အသ။ံ “ထခါ်ဘ ိထေင်ရာှး၊ ထတာင်ရာွစားနှင့်၊ တးီပငားထပမှာက ်စညပ်ဗုန်းပဗုန်း 
ပမညလ်ျက”် (ရခုိင်ကာ)  စဉ်

ပဗုန်းပဗုန်းပဗုန်း
ပဗုန်း စဉ်

ပမတထ်သာအကျင့်တရား။ (ထမတ္တာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိေတာ၊ ဥထပက္ခာ)   စဉ်

ပဗဟ္မစိုရတ်ရား
ထလးပါး (ထမတ္တာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိေတာ၊ ဥထပက္ခာ)ပမတထ်သာ အကျင့် တရားထလးပါး။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ဗွာဗွာ ကကိ တစစ်ုံတရာထပပာဆုိမိသညက်ို ပပန်လညနု်တသ်မ်ိးသည။်  suspend

ဗွာလီဗွာစပ်ွ န none

န none

ဗွား ကကိ stop

ဗွားခတ် ကကိ stop

ဗွားဗွား ကကိ stop

ဗီွ

ဗီွ န center

ဗီွထကာင် န ဆင်းရဒုဲေက္ခစသညက်ို ပဖစထ်ပါ်ထစသ။ူ none

ဗီွကကမ်း၁ နဝိ rude

ဗီွကကမ်း၂ န “ကကမ်းတမ်းစာွစကားထပပာဆုိ တတထ်သာသ။ူ”  be foul-mouth

ဗီွကကွ် န center

ဗီွချာ န အလယဗ်ဟို အချကအ်ချာ ကျထသာထနရာ။ center

ဗီွချကထ်ပါက် န ကန်ုးထေကထ်ဗွနှင့် ထအာကထ်ဗွချက ်တည့်မတထ်န သည၏်အပဖစ။်    straight through

ဗီွမယ၁ူ ကကိ did not take offence

ဗီွမယ၂ူ ကကိ အထလးမမူ ဂရုမစိုကပဲ်ထေားသည။် did not take offence

ဗီွယူ ဗီွယူ take offence

ဗီွလှည့်ထထောင် န ထကာကလ်ှိုင်းများကို အသးီဖျားအထေက၊် ထကာကအ်ုံရင်းထအာက ်ထေားကာ လှည့်ပတစ်ထီထောင်သည။် arrange

ထဗွ

ထဗွ န leader

ထဗွချာလှည် ကကိ တစစ်ုံတရာကို ခရုပတရ်စထ်ခွစထီေားသည။် ဗဟိုချကက်ို အထပခပပု၍ လှည့်ပတစ်ထီေားသည။်  spiral

ထဗွလု ကကိ ကစားရာတင်ွ ပထေမအလှည့် ထရးွသည။်    choose first

ထဗွထလာကဦ်း န သတူထူေးအထပါ်တင်ွ အနုိင်ယကူာ စိုးမုိးသည။် ၂ လူအစအုဖဲွတ့င်ွ ဦးထဆာင်ဦးညတွပ်ပုသည။်  lead

ဗွက်

ဗွက် န နူးမွထပျာင်းညကထ်နထသာ ထရဝင်ထပမထပျာ့။ mud

ဗွကထ်ေ ကကိ ရမံဗွ့ကပ်ဖစသ်ည။် muddy

ဗွကဗွ်ကဆူ် ကကိ မီးအပူရှိန် ပပင်းသပဖင့် ထေမင်းအိုး၊ ထရပူအိုးစသည ်ဗလံုးထုိေးသည။် ကျို ကက်ျို ကဆူ်သည။်    boil

ဗွင်းဗွင်းကကးီ ကကဝိိ ပွင့်လင်းထေင်ရာှးစာွ be frank

စဉ်

သင့်တင့်ထလျာ်ကန်ပခင်း မယှိထသာအရာ။ “ယခုခါဝယ၊် ချမ်းသာစာွ ထလ၊ ငါလျှင်ထနထသာ်၊ မဖွယမ်ရာ၊ ငါ့ထံေမှာလျှင် ထဗါ်လီထဗါ်
စပ်ွ၊ လိပ်၏ကိုယမှ်ာ၊ ဆိတင်ဂိုတပ်ထယာင်၊ မအပ်မရာ။” (ပန်း)။ “မအပ်မရာ၊ လကဖ်ျားခါဗျာ၊  ထဗါ်လီထဗါ်စပ်ွ၊ ထဘာင မတဖန်၊ 
ဤပန်းဟန်သိ့ု ညာှတန်ရံုးထက၊ မကုံးတတပ်ါ။” (ဓမ္မသာ) စဉ်

ဗွာလီဗွာနှမ်း 
(မ) (န-ထဗါနီှထဗါနှမ်း ရှု)  “သားပုတ္တက၊ ဗွာလီဗွာနှမး်၊ လိမ္မာဉာဏထ်က၊ မသန်စွမ်းထက၊ လူသမ်ွးလူဖျင်း” (ထကာ်) စဉ်

(ထပပးသာွးထနထသာ နွား၊ ကကျွေ ဲစ သညက်ို ရပ်တန့်သာွးထစရန်) ဗွားဟဆုိုသည။်  စဉ်

(ထပပးသာွးထနထသာ နွား၊ ကကျွေ ဲစ သညက်ို ရပ်တန့်သာွးထစရန်) ဗွားဟဆုိုသည။်  စဉ်

(ထပပးသာွးထနထသာ နွား၊ ကကျွေ ဲစ သညက်ို ရပ်တန့်သာွးထစရန်) ဗွားဟဆုိုသည။်  စဉ်

ထပခထချာင်းထိေပ်၊ လကထ်ချာင်းထိေပ် စသညတ်ိ့ုတင်ွ ပတလ်ညရ်စထ်နထသာ အထရးအထကကာင်း။ ဦးထခါင်း အလယတ်ည့်တည့် ဆံပင်
ရစလ်ည၍် ထပါကထ်နထသာ ဆံဝုိင်း။ ၂ ကကျွေ၊ဲ နွားစသညတ်ိ့ုတင်ွ ထကျာကန်ုးအထေကတ်င်ွ အထမွးရစလ်ည၍် ထပါကထ်နသည့် 
အဝန်းအဝုိင်း။ “ကန်ုးထေက၌်ဗီွ၊ ဖွကိုကပ်န်းသိ့ု၊ ဝုိကသ်န်းထခွထက၊ သထဝအလား” (ထကာ်) ၃ အလယအ်ချကအ်ချာ။ “သရိီဂုဏ်
ထတာင်၊ ဗီွထခါင်ထိေပ်တက၊် တညရ်ာကကွလ်ျက”် (ရခုိင်ကာ) စဉ်

စဉ်

စကားအထပပာအဆုိ ရုန်းရင်းကကမ်းတမ်းထသာ။ ကကမ်းတမ်းထသာ လက္ခဏာယှိထသာ။ “လက္ခဏာထလ၊ ဇာတာပုပ်နှင့်၊ သားယတုဗီွ်
ကကမ်း၊ အကျို းကန်းထအာင်၊ ဆုိးသမ်ွးရုိင်းမုိက။်”(ထကာ်) စဉ်

စဉ်

ထပခထချာင်းထိေပ်၊ လကထ်ချာင်းထိေပ် စသညတ်ိ့ုတင်ွ ပတလ်ညရ်စထ်နထသာ အထရးအထကကာင်း။ ဦးထခါင်း အလယတ်ည့်တည့် ဆံပင်
ရစလ်ည၍် ထပါကထ်နထသာ ဆံဝုိင်း။ ၂ ကကျွေ၊ဲ နွားစသညတ်ိ့ုတင်ွ ထကျာကန်ုးအထေကတ်င်ွ အထမွးရစလ်ည၍် ထပါကထ်နသည့် 
အဝန်းအဝုိင်း။ “ကန်ုးထေက၌်ဗီွ၊ ဖွကိုကပ်န်းသိ့ု၊ ဝုိကသ်န်းထခွထက၊ သထဝအလား” (ထကာ်) ၃ အလယအ်ချကအ်ချာ။ “သရိီဂုဏ်
ထတာင်၊ ဗီွထခါင်ထိေပ်တက၊် တညရ်ာကကွလ်ျက”် (ရခုိင်ကာ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

အပပစအ်နာမယှိဟ ုမှတယ်သူထဘာ ထေားသည။်
စဉ်

စဉ်

သညး်မခံနုိင်သပဖင့် အပပစယ်ှိသည၏် အပဖစဟ် ုမှတယ်သူထဘာထေားသည။် အထပပာအဆုိကို အဓိပ္ပါယတ်လဲွထကာက၍် အပပစရ်ာှ 
သည။် စဉ်

စဉ်

လူစလူုဖ့ဲွတင်ွ ကကးီကဦဲးထဆာင်သ။ူ ၂ တပ်စတုပ်မှူးငါးထယာကအ်ထပါ်တင်ွ ကပ်ွက ဲရထသာ စစမှ်ူးထေမ်း။
ကစားရာတင်ွ ပထေမလှည့်ကျသ။ူ ပထေမအလှည့်အကကမ်ိ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ဗွင်းဗွင်းဆူ ကကိ အပူရှိန်ထကကာင့် ထရ သိုမ့ဟတု ်အရညစ်သည ်ဗလံုးထုိေးသည။် ကျို ကက်ျို ကဆူ်သည။် boil

ဗုိင်

ဗုိင်ယာ န pretender

ဗိွုင်

ဗိွုင်ယာ ကကိ ထပါ့ပါးလွန်းထသာစကား၊ မမှန်ထသာစကားတိုက့ို ရမန်းထဝ ထအာင် ထပပာသည။် lie

ငဗိယခီဗဲယတွ် န incomplete

ခဗက်

ခဗကခ်ဗကရုိ်က် ကကိ ပတ၀်န်းကျင်သိုဂ့ယကရုိ်ကခ်တ၍် ဆူကကသည။် ၂ ဆူညသံည။် noise

ခဗက ်လွကရုိ်က် ကကိ စညီဆူံပွကလ်ှုပ်ရာှးသည။် noise

ခဗင်းခဗင်းဆူ ကကိ အပူရှိန်ထကကာင့်ထရ သိုမ့ဟတု ်အရညအ်စသည ်ဗလံုထုိေးသည။် ၂ ဆူည ံသည။် မငငိမ်မသကဆူ်ပူလှုပ်ရာှးသည။် noise

ခဗတထ်က န

ခဗတတ်က် န

ကကဝိိ same as

ဘ

ဘ၁ န ဗျညး်သုံးဆယ့်သုံးလံုးတိုတ့င်ွ နှစဆ်ယ့်ထလးလံုးထပမာကပ်ဖစထ်သာ ဗျညး်။ ဘကန်ုးဟ ုထခါ်သည။်

ဘ၂ န သားသမီးပဖစထွ်ေန်းထစ နုိင်ထသာ အဖုိအမနှစဦ်းတိုတ့င်ွ အဖုိသတ္တ ဝါ။   male

ဘကရ န ရွံထ့ပျာ့ပဖင့် အမ်ိလုပ်ကာ သားထပါကထ်သာပျားမျို းနွယပုိ်းထကာင်။   wasp

ဘကထရအုံ န ရွံထ့ပျာ့ပဖင့် နကျယထ်ကာင်ထဆာကထ်သာအခန်းဆကအ်မ်ိ။  mud cell of wasp

ဘကား နဝိ သမ်ိဖျင်းထသာ။ သမ်ိငယထ်သာ။ ထသးနုပ်ထသာ။  seamy

ဘကန်ုး န ဘ အက္ခရာ၏အမည။်   

ဘကကးီ န ဖခင်၏အစက်ို။ မိခင်၏ အစမ်ကကးီလင်ကိုထခါ်ထသာ အာလုပ်စကားလံုး။   uncle

ဘကကးီထတာ် န ဘကကးီကိုထခါ်ထသာ အမည။် မင်း၏အမညန်ာမတစခု်။  uncle

ဘချဲ ဘ့နဲ ့ ကကိ သယွဝုိ်ကထ်သာစကားပဖင့် ထိေခုိကပု်တခ်တသ်ည။် ရပ်ိဝဲှသည။်  slander

ဘချင့် စညး် how

ဘခွာ န

ဘဇာ န what is it

ဘဇာကစိ္ န none

ဘဇာပွား ကကိ burdens

ဘဇီ ကကိ be slow

စဉ်

(ဥပစာ) ထလးနကထ်သာ အသပိညာမယှိပဲ အထပါ်ယမံျှ တတထ်ပမာကသ်။ူ တကယ့်အရည ်အချင်းမယှိပဲဟန်ထဆာင် ဝင့်ဝါသ။ူ 
အထပပာအပပအားပဖင့် အထေင်ကကးီထအာင် လုပ်တတသ်။ူ   စဉ်

စဉ်

ပဖစသ်ည ်ဆုိနုိင်ရံုမျှသာ ယှိထသာအရာ။ အပဖစအ်ထန ပီသပပည့်စုံငပီး ထပမာက ်ပခင်းမယှိထသာ အပဖစအ်ထန ပီသပပည့်စုံငပီးထပမာကပ်ခင်း 
မယှိထသးထသာအရာ။ သပ်ရပ်ထသချာ ပခင်းမယှိထသာ အရာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကကငါးလံုးကို ထပမှာကခ်ျငပီးတစလံု်းကို ထကာက၍် ထပမှာက၊် လကပ်ဖင့်ဖမ်း၊ နှလံုးကို ထပမှာက၊် တစလံု်းကိုထကာက၊် လကပ်ဖင့်ဖမ်း
စသညပ်ဖင့် ငါးလံုးကန်ုထအာင်ထိေ ထပမှာက၍် လကပ်ဖင်ဖမ်း၍ကစား နညး်တစမ်ျို း။  

play a game with small 
stones စဉ်

ထကကငါးလံုးကို ထပမှာကခ်ျငပီးတစလံု်းကို ထကာက၍် ထပမှာက၊် လကပ်ဖင့်ဖမ်း၊ နှလံုးကို ထပမှာက၊် တစလံု်းကိုထကာက၊် လကပ်ဖင့်ဖမ်း
စသညပ်ဖင့် ငါးလံုးကန်ုထအာင်ထိေ ထပမှာက၍် လကပ်ဖင်ဖမ်း၍ကစား နညး်တစမ်ျို း။  

play a game with small 
stones စဉ်

ခဗတယ်ွီခဗတ ်
ယတွ် (တစစ်ုံတစခု်အထဆာကအ်အုံ) ငပိုပျကလဲ်ငပို ယမ်ိးယိုင်လျကထ်န ထသာအားပဖင့်။ စဉ်

24th of Burmese 
consonant စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

24th of Burmese 
consonant စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မညသ်ိ့ုထသာ နညး်အားပဖင့် စသညက်ို ထမးပမန်းရာ၌ သုံးထသာ အထမးစကား။ “သားပဖူပုလဲွ၊ မိလုိင်ရွဲ၊ သားလှမထပပာင်၊ မိရင်ခွင်
မှာ၊ ဘချင်ထရာကလ်ာထရာင်” (ဓမ္မက) စဉ်

လျှာ၊ နှုတခ်မ်း အတင်ွးဘက ်စသညတ်ိ့ုတင်ွ အပဖူအစကအ်ထပပာကင်ယမ်ျား ပဖစထ်ပါ်၍ န့ုိစိ့ုကထလးများတင်ွ ပဖစတ်တထ်သာ 
နာကျင်ထစထသာ သငူယန်ာတစမ်ျို း။   

infantile ailments 
resulting in nervous 
disorders and muscular 
dysfunction စဉ်

အက္ခရာစဉ်
အမျို းအမညမ်သထိသာ၊ အထကကာင်းတစစ်ုံတရာကို ရညည်မန်းထမးပမန်းရာ၌ သုံးထသာ အထမးစကား။ “မလိမ္မာပငား၊ သမုိူကသ်ားကို
မှား၍ ပပညသ်ျှင်၊ မင်းခွင်ထပး၍၊ မှူးထရးမတရ်ာ၊ နှင်းအပ်ပါမူ။ ဘဇာကျို းယှိ၊ နွမ်းရသိတ္တဝါ၊ ငမိုရ့ာွတန်ုလှုပ်၊ အကျို းယတု၍်” 
(ထရမသထံုဲေး) စဉ်

အမျို းအမညမ်သထိသာ၊ အထကကာင်းတစစ်ုံတရာကို ရညည်မန်းထမးပမန်းရာ၌ သုံးထသာ အထမးစကား။ “မလိမ္မာပငား၊ သမုိူကသ်ားကို
မှား၍ ပပညသ်ျှင်၊ မင်းခွင်ထပး၍၊ မှူးထရးမတရ်ာ၊ နှင်းအပ်ပါမူ။ ဘဇာကျို းယှိ၊ နွမ်းရသိတ္တဝါ၊ ငမိုရ့ာွတန်ုလှုပ်၊ အကျို းယတု၍်” 
(ထရမသထံုဲေး) စဉ်

ထဆာင်ရကွရ်န် လုပ်ငန်းတာဝန်များပပား သည။် “ယင့်ချင်း-ယင်းချင့် တကိိုထေားလုိကထ်ဝး၊ ဘဇာ ပွားထရ”(အရပ်) စဉ်

လ့ံုလနညး်ထလျာ့စာွ အချန်ိ ကကန့်ကကာ ထစသည။် “ယင်းပန်းခက၊် ပန်းတကက်ိုလုပ်နီဖ့ုိ” “ဘဇီဘဇာ” လုပ်နီကာ အချန်ိကကာထရ 
ထအချင့်ကိုထေားခထဝ”။ (အရပ်) စဉ်



.

ဘဇီဘဇပ် ကကဝိိ ထထွေထထွေ ရာရာထပပာင်းလဲထပပာဆုိလျက။် ဝင်ထရာကထ်ပပာဆုိလျက။်

ဘထဇာင် နစ none

ဘထီွေး န uncle

ဘဒေထရ န mud cell of wasp

ဘဒေထရအုံ န ရမံထ့ပျာ့ပခင်း ပကရုိင် ထဆာကလု်ပ်ထသာ အခန်းအဆက ်ဆကအ်မ်ိ။ mud cell of wasp

ဘနန်း စညး် none

ဘဘမီ န prostitute

ဘထဘာ န dullard

ဘဘင်ပံု ကကဝိိ scatter

ဘဘန်ုးကျ ကကိ ထိေခုိကမ်ှု သည ်နစန်ာထလာကထ်အာင်ဆံုးရှံုးပျကစ်းီသည။်   die pass away

ဘဘန်ုးချ န

ဘမရာ န palace

ဘယက် န necklace

ဘရဝါ၁ န hangman

ဘရဝါ၂ န hangman

ဘရဝါ၃ ကကိ rude

ဘရသျှတာ န ထယာကျ်ားဝတ ်အထပါ်ဖံုးအကအင်္ကျတစမ်ျို း myanmar jacket for men

ဘရိ န wife

ဘရူဝါ န ethnic group

ဘထရးကား န သာွးငယအ်ထေပ်ထေပ်ရှိ၍ လျှာတင်ွဆူးငယအ်များ ထပါကထ်သာ ကိုယထ်ေည ်ရညှသ်ည့်ငါးတစမ်ျို း။ fish

ဘရင်ဂျအီနာ န စအိုအဂမင်္ဂါဇာတနှ်င့် အနီးတဝုိက ်တင်ွ တင်ွးချို င့်ထလးပဖစ၍် ထပါကတ်တထ်သာအနာ။  fistula

ဘရတွထ်တာက် န

ဘထလာကလဲ် န ထစျးနှုန်းကို သလုိိ ရာ၌ ထမးပမန်းထသာအထမးစကား။ how much

ဘဝ န ပဖစပ်ခင်း။ သတ္တ ဝါ၏အပဖစ။် life

ဘဝကးူ ကကိ ဘဝ တစခု်မှ ဘဝတစခု်သို ့ထပပာင်းသာွးသည။် die

ဘဝပခား ကကိ အပဖစခ်ျင်း ကွဲပပားထဝးကာွလှမ်းသည။် die

ဘဝဆံုး ကကိ die

ဘဝတူ န လုပ်ငန်းထဆာင်တာ အထပခအထနအလုပ်အကိုင်စသည ်တစခု်ခုတညူထီသာသ။ူ  

ဘဝတုံး ကကိ die

ဘဝပစ် ကကိ

(be prone to talk) 
capriciously, in a 
nagging manner စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပပုလုပ်ပံု၊ ထပပာဆုိထခါ်ထဝါ် ပံုတိ့ုကို ရညည်မန်းထမးပမန်းရာ၌သုံးထသာနာမ်စားပုဒ်ေ။ “ယးီတးီထယာင် ထတာင်၊ မ
သထိယာင်သိ့ု၊ ဘထဇာင်မသ”ိ (ထကာ်)။ “အုိအိုထမာင်ချစ၊် ငါ့အထတာင်တ့ုိ၊ ဘထဇာင်ပဖစလ့ုိ်၊ စင်စစင်ါလျှင်၊ ထညာငး်ထရပင်ဟ၊ု ဆို
ကျင်ကာလ” (ထဒွေး )  စဉ်

ဖခင်၏ည။ီ မိခင်၏ညမီလင်။ (ထတာစ်ပ်သည။်) စဉ်

ရမ့ံထပျာ့ပဖင့် အမ်ိလုပ်ကာ သားထပါကထ်သာ ပျားအမျို းအနွယဝ်င် ပုိးထကာင်တစမ်ျို း။ (နဂျ၊ီပဂျ ီဟလုညး် ထခါ်သည။်)  စဉ်

စဉ်

ထရှ့နာမ်ကို ဥပမာအပဖစည်မန်ပပထသာစကားလံုး။ “စစထ်ပခကပူငား၊ ရမ်းငဗဲသားတိ့ု၊ ရကှအ်ားဘနန်း၊ အရတန်ွးလျှင်၊ အထကကာင်းမသ၊ိ 
 ထပပးထလဘ၍ိ” (ရခုိင်ကာ)   စဉ်

စာရတိ္တကိုယက်ျင့်ပျကပ်ပားထသာမိန်းမ။
အဖုိးအခယလူျက ်ကာမလုိအင်ပဖည့် စမ်ွးထသာမိန်းမ စဉ်

စကားထပပာ နုိင်စမ်ွးမယှိဘးူ။ “စကားထပပာဆ့ုိမတတ၊် ဗထဗါလား မင်း။” (အရပ်)    စဉ်

အန့ံှအပပားကကပဲပန့် လျက။် “လမ်းတိုင်းထကကာင်းတိုင်းမှာ ဘဘင်ပံု နိန်ယင့်” (အရပ်)   စဉ်

စဉ်

ဘ-အက္ခရာကိုထခါ်ထသာအမည။်
24th of Burmese 
consonant စဉ်

မင်း၊ မိဖုရားတိ့ု ထနရာ အထဆာကအ်အုံ။ နန်းထတာ်။ “တနှူစက်ိုယလ်ျှင်၊ မငငိုမပငင်၊ အမရာထလ၊ ထဆာင်ကကငှာန်းနှင့်၊ ထတာင်
နန်းတင်၍”(ပဒုေမ္မ)၊ ၂ ပမင့်ပမတထ်သာထနရာ။  စဉ်

လည၌်ဆဲွဆင်ရထသာ လှပထသာ တန်ဆာ။ “ထလးတင်ရန်ကို၊ သန့်သန့်ကကားက၊ ရထေားထပါ်တက၊် ဘယကတ်န်ဆာ၊ ဒွေါဒေ ရာကို၊ 
ဆင်ကာဝတ ်လ့ုိ။” (ရာမ)   စဉ်

လူသတလ်ကမ်ရွံ အာဏာသား။  “ဘရဝါထလ၊ သသူတမ်ျားကို။”(ရာမ) စဉ်

ဘရဝါလူသတလ်ကမ်ရွံအာဏာသား။ “ဘရဝါ ထလ၊ သသူတမ်ျားကို။”(ပန်း) စဉ်

ရုန်းရင်းခကထ်ေန်သည။် ကကမ်းတမ်း သည။် (န-ရန်ုးရင်း၊ ခက်ထေန်၊ ကကမ်းတမ်းထသာသ။ူ) စဉ်

စဉ်

ထယာကျ်ား တစစ်ုံတစထ်ယာက၏် အမ်ိထထောင်ဖက ်မိန်းမ။ ဇနီး။ နင့်ဘရကီား၊ ငါ့ဆီထံေမှာ၊ ဇာပပုလာလိမ့်။” (ကင်းမထဟာ်) စဉ်

(ဘဂမင်္ဂလားစကားကို ထပပာတတထ်သာ)  ဗုဒေ္ဓဘာသာဝင် ရခုိင်တိုင်းရင်းသား မျို းနွယစ်လူုမျို းတစမ်ျို း။ ပမမ္မာကကးီလူမျို း။  စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကကငါးလံုးကို ထပမှာကခ်ျငပီးတစလံု်းကို ထကာက၍် ထပမှာက၊် လကပ်ဖင့်ဖမ်း၊ နှလံုးကို ထပမှာက၊် တစလံု်းကိုထကာက၊် လကပ်ဖင့်ဖမ်း
စသညပ်ဖင့် ငါးလံုးကန်ုထအာင်ထိေ ထပမှာက၍် လကပ်ဖင်ဖမ်း၍ကစား နညး်တစမ်ျို း။

play a game with small 
stones စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ထသဆံုးသည။် ဘဝတစခု် ပပတစ်သဲည။်  ၂ (ဥပစာ) တိုးတကပ်ဖစထွ်ေန်းလာမည့် အထပခအထန ကန်ုပပတသ်ည။် စဉ်

persons in the same 
condition စဉ်

ထသဆံုးသည။် ဘဝတစခု် ပပတစ်သဲည။်  ၂ (ဥပစာ) တိုးတကပ်ဖစထွ်ေန်းလာမည့် အထပခအထန ကန်ုပပတသ်ည။် စဉ်

(ဥပစာ)တိုးတကမ်ှု အလားအလာ ကန်ု ပပတသ်ည။်
have no chance for 
improvement စဉ်



.

ဘဝပျက် ကကိ

ဘဝထပပာင်း ကကိ die

ဘဝပဖစစ်ဉ် န တစသ်ကတ်ာကာ တထလျှာကတ်င်ွ အစဉ်အတိုင်း ပဖစပ်ျကခ့ဲ်သမျှထသာ အထကကာင်းစ။ု life story

ဘဝမိန် ့ ကကိ ငယစ်ဉ်ကာလက အပဖစသ်နစမ်ျားကို မဆင်ပခင်ပဲထနသည။် အတတိ ်ပဖစရ်ပ်များကို ဥထပက္ခာပပုသည။်  ignore

ဘဝသစ် န အပဖစသ်စ။် အထနသစ။် ၂ ပဖစပ်ျကမ်ှုသင်ွပပင် အထနအထေားသစ။်  new life

ဘဝထဟာင်း န အတတိက်ာလကအပဖစ။် လွန်ခ့ဲငပီးထသာဘဝကအပဖစ။် the past

ဘဝဂ် န the highest

ဘဝင် န နှလံုး။ ပထေမ အသစိတိပ်ပတခ်ျန်ိနှင့် ဒုေတယိအသစိတိမ်ပဖစထ်ပါ်မီအကကား စတိ၏်ကျကစ်ားရာ အာရံုပပတထ်သာ ပကတစိတိခ်ဏ။ heart

ဘဝင်ကိုင် ကကိ be proud

ဘဝင်ကန်ု ကကိ အသကက်န်ုဆံုးသည။် ထသသည။် die

ဘဝင်ကျ ကကိ be satisfied

ဘဝင်ကကးီ ကကိ စတိက်ကးီဝင်သည။် မာနစတိဝ်င်သည။် ၂ စတိထ်နပမင့်သည။်  feel conceited

ဘဝင်ခုန် ကကိ ဟဒေယနှလံုးထသးွပုိ၍ လှုပ်ရာှးသည။်    paplitate

ဘဝင်ချုပ် ကကိ အသစိတိဓ်ာတ ်ကင်းပပတသ်ည။် ခန္ဓာဇာတမ်သမ်ိးချုပ်ငငိမ်း သည။် ထသသည။် အာရံုတရားချုပ်ထပျာကသ်ည။်  die

ဘဝင်တန်ု ကကိ be excited

ဘဝင်ထပမ့၁ ကကိ like

ဘဝင်ထပမ့၂ ကကိ စတိထ်နပမင့် သည။် ၂  မိမိကိုယက်ို မိမိအထေင်ကကးီသည။် စတိက်ကးီဝင်သည။် feel conceited

နစ I

နစ He

ဘသထရာင် န အရပ်ပုအမ့်ိ၍ ကိုယခ်န္ဓာ အချို းမကျသကူို ထပပာင်ထလှာင်၍ထပပာထသာ စကား။ none

နစ He

ဘသိုးကကးီ န none

ဘဟာရီ န carrier

ဘအ န စကားထပပာထသာအခါ ရပ်ဆုိင်းရပ် ဆုိင်းထေစ၍် ထပပာထသာသ။ူ  stamere

ဘအကကးီ န stupid

ဘာ ၁ န what

ဘာ၂ န သားသမီးကဖခင်ကို ထခါ်ထသာအာလုပ်စကား။ father

ဘာကျ ကကဝိိ waste

ဘာစင် န အမုိးပပန်ယ့ာယပီပုလုပ်ထေားထသာအထဆာကအ်အုံငယ၊် မဏ္ဍပ်။ pavilion

ဘာစင်ပင် န အကိုင်းအခက ်ထဘးပတလ်ညသ်ို ့ပဖာထွေကထ်သာ ရကွထ်ကကပင် ထစာကတ်စမ်ျို း။ tree

(ဥပစာ) တိုးတက ်ပဖစထွ်ေန်းလာမည့် အထပခအထနကန်ုပပတသ်ည။်
have no chance for 
improvement စဉ်

ဘဝတစခု်မှ အပခားဘဝတစခု်သိ့ု ကးူသာွးသည။် ၂ (ဥပစာ)ထသဆံုးသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သကရ်ှိသတ္တဝါတိ့ုပဖစရ်ာသုံးဆယ့်တစဘ်ုံတင်ွ အပမင့်ဆံုးထသာ ပဗဟ္မာဘုံ။ ၂  (ဥပစာ) အပမင့်ဆံုး။ “အထေကမှ်ာဘဝဂ်၊ ထအာကမှ်ာ
အဝီစ၊ိ န့ံှသစိကကာဝဠါ”။ စဉ်

စဉ်

စတိနှ်လံုးကိုထိေခုိကထ်သာ ထဝဒေနာပဖစထ်ပါ်သည။် ၂ (ဥပစာ) ခကထ်ေန်ထသာမာနစတိဝ်င်သည။် စဉ်

စဉ်

 (ဥပစာ)ထကျနပ်နှစ်သမ့်ိသည။် အားရဝမ်းသာပဖစ်သည။် ထကကာင့်ကကစိုးရမ်ိမှုကင်း ထပျာကသ်ည်။ “ထမာင်လှမထရာကလ့ုိ် ဘဝင်မ
ကျပဖစနီ်ထရဂု”(အရပ်)  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ)စတိမ်ငငိမ်မသက ်ထချာကခ်ျား လှုပ်ရာှးသည။်   စဉ်

နှစသ်ကသ်ထဘာကျသည။်
စဉ်

စဉ်

ဘ,ဘ မိမိကိုယက်ို ညမန်ပပထသာ စကားလံုး၊ “ဘထဇာင်လဲ ဘ,သကိုကကည့်ကား” (အရပ်) စဉ်

ဘ,သကကးီ
ထယာကျ်ားတစစ်ုံ တစဦ်းကို အထူေးတလည ်ရညည်မန်းလုိရာတင်ွ သုံးထသာစကား။ “ထကာင်းယင့်-ဘ,သကကးီသား သရိလိမ့်မည”် 
(အရပ်) စဉ်

စဉ်

ဘ,သားကကးီ
သား

ထယာကျ်ားတစစ်ုံ တစဦ်းကို အထူေးတလည ်ရညည်မန်းလုိရာတင်ွ သုံးထသာစကား။ “ထကာင်းယင့်-ဘ,သကကးီသား သရိလိမ့်မည”် 
(အရပ်) စဉ်

(ဥပစာ) ဗူးသးီကဲ့သိ့ု အနှစသ်ာရ(အသအိလိမ္မာ ဉာဏပ်ညာ) ကင်းမ့ဲ ထသာသကူိုတင်စား၍ထခါ်ထသာစကား။ စဉ်

ပခံုးထကျာကက်န်ုး တိ့ုပဖင့် (သိ့ုမဟတု်)ဆုိင်းပဖင့်) ဝန်ကို သယယ်ပ့ုိူထဆာငထ်သာ လုပ်သားအား ထခါ်ထသာအာလပ်ုစကား။
အလုပ်တစစ်ုံ တစခု်တင်ွ ဝင်ထရာကထ်ဆာင်ရကွထ်နသ။ူ အလုပ်သမား။ စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) အသဉိာဏတ်ုံးထသာသကူို တင်စား၍ ထပပာဆုိထသာစကား။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တစစ်ုံတစရ်ာမျှမယှိသည့်အရာ၌သုံးထသာအာလုပ်စကား “ဘာ”မဟစိသည။်
စဉ်

စဉ်

အကျို းမ့ဲ သကသ်က။် အကျို းမယှိပဲ။ အလဟဿ။ ထမျှာ်လင့်ချကက်င်းမ့ဲစာွ။ “လားခီစာွ ဘာကျထရ၊ တစခု်လညး်မရခ” 
(အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ဘာဇူ န rakhine women’ cloth

ဘာထေထရ န ထစာကထုိ်ေးဆဲွ၍ နားထနတတင်ပီးညအခါ အစာရာှစားတတထ်သာ ငှကတ်စမ်ျို း။ bat

ဘာဘာ န name of father

ဘာဘူ န ထငွထကကးဥစာ္ပစည္း် ပပည့်စုံကကယဝ်သ။ူ၂ ယင်းသိုပ့ပည့်စုံသကူို ထခါ်ထသာစကားလံုး၊ ၃ ဂုဏသ်ထရယှိထသာသကူို ထခါ်ထသာ စကား။ rich man

ဘာရတီ န နီှး သားရုိး၊ သတ္တ ု၊ ပလကစ်တတိ ်စသည့် အမျို းမျို းပဖင့် ပပုလုပ်ထသာ ထရသယစ်ရာ၊ ထရခပ်ငင်စရာနှင့် ထရထေည့်စရာ။ bucket

ဘာရာ ၁ န fishing tool

ဘာရာ ၂ န none

ဘာရာငှက် န bird

ဘာရူး န စတိထ်ဖါကပ်ပန်သ။ူ စတိမ်နံှသ့။ူ lose sense

ဘာလတီ န နီှး သားရုိး၊ သတ္တ ု၊ ပလကစ်တစ ်စသည့် အမျို းမျို းပဖင့် ပပုလုပ်ထသာ ထရသယစ်ရာ၊ ထရခပ်ငင်စရာနှင့် ထရထေည့်စရာ။ bucket

ဘာလိဘာသာ န ပဖစသ်ညဆုိ်နုိင်ရံုမျှ သာရှိထသာအရာ။ အပဖစအ်ထနပီသပပည့်စုံငပီးထပမာကပ်ခင်း မရှိထသးထသာအရာ။ သာမည။ ordinary

ဘာသာ န language

ဘာသာပခား န foreign language

ဘာသာစကား န လူမျို းတိုင်းမိမိတို၏့ အစဉ်အဆကလုိ်ကန်ာထဆာင် ရကွလ်ာထသာ ထံုေးစအံထလ့အထေ။ custom

ဘာသာဘာဝ ကကဝိိ naturally

ဘာသာလဝါ ကကဝိိ carelessly

ဘာသဘိာသာ ကကဝိိ carelessly

ဘာသးီ၁ နဝိ အထကာင်းဆံုးပဖစထ်သာ၊ ပထေမထိေတတ်န်းကျထသာ။   best

ဘာသးီ၂ ကကိ select/choose

ဘား၁ ကကဝိိ what

ဘား၂ ကကိ father

ဘားခတ် ကကိ father

ဘားတပ်လီှ န boat

ဘားဘာ န name of father

ဘားဘူ နဝိ ထပါများ ပပည့်စုံထသာ။ ကကယဝ်ထသာ။  ချမ်းသာထသာ။    rich

ဘားဘစူာရ န leader

ဘားမ န အလွန်ပါးထသာအရာ။ nothing

ဘိ

ထဘာ်ကကယ များပဖင့်အလှအပမွမ်းမံစပီခယ ်ချုပ်လုပ်ထေားထသာ ရခုိင်အမျို း သမီးဝတအ်ကအင်္ကျတစမ်ျို း။ “ဘာဇူရကွပ်န်၊ ထညာင်ရကွ်
တ”ံ (ထတး)။ “ထမ့ဘာဇူမှာ၊ ငခိုးဇရက ်နန့်”ထတး)။ စဉ်

စဉ်

ဖခင်ကို သားသမီးက (ဘာဘာဟု)ထခါ်ထဝါ်ထသာအာလုပ်စကား။  စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဝါးစတိင်ယမ်ျားကို ကကို းနှင့် စခီက၍်အပပားပပုလုပ်ထေား ထသာ ငါးဖမ်းကရိယိာတစမ်ျို း။
စဉ်

ပဆစက်စားကကရာ၌ ထကကထစထ့ပခာကထ်စလှ့န်သညက်ို ထခါ်ထသာစကား။ (ထကကထစ ့ထပခာကလံု်းလှန်လျှင် ၁၂ကကွ ်ထရမ့ရသည။်) စဉ်

ကင်ွးပပင်၌ ကျကစ်ား၍ အထေကသ်ိ့ု မတမ်တပ်ျတံတနုိ်င်ထသာ ထပမကကးီထရာင် အထမွးရှိသည့် ငှကတ်စမ်ျို း။ (ကမ်းသားပုန်းငှက ်ဟု
လညး်ထခါ်သည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကိုးကယွရ်ာအယဝူါဒေ။ ၂ စကား။ “သူ့ဘာသာသည၊်မ,ကို နှုတပ်ဖင့်တိ့ု၍” (သျိှုးလုိက်)၃ ဓထလ့ထံုေးစံ၊ “ရခုိငဘ်ာသာဆံကို
ထနာကတ်ွဲထံုေး၍”။ စဉ်

မိမိတိ့ုဘာသာစကားမှ  တစပ်ါး တစပ်ခားနုိင်ငံသားတိ့ု၏ ဘာသာစာကား၊ ကိုးကယွရ်ာအယဝူါဒေ၊ ယဉ်ထကျးမှုစသည၊် ထပပာဆုိ
သုံးစွဲသ ူလူမျို းအသးီသးီကွဲပပားသ။ူ စဉ်

စဉ်

မိမိတိ့ုပင်ကိုစရုိကအ်ားထလျာ်စာွ။ “ဘာသာဘာဝ၊ ကကျွေန့်ဝကမ်သည။် အပ်ိခါနီရာ” (ဖါးဝင်) စဉ်

အမှတတ်မ့ဲ။ အာရံုတစပ်ါးမထေားပဲ။၊ ၂ အထလ့စရုိကအ်ားထလျာ်စာွ ပင်ကိုယစ်ရုိကအ်ထလ့အထေအားပဖင့်၊ “ကိုယ့်ဘဝ နန့်ကိုယ၊် ဖာ
သာလဝါ နီစာွဗျာယ”် (အရပ်) စဉ်

(ကကဝိိ-ဖာသဖိာသာ၁၊၂၊ရှု။) စဉ်

စဉ်

ကကို ကရ်ာကို ထဖွရာှ ယသူည။်  ထကာင်းနုိးရာရာကို ထရးွချယယ်သူည။် “တစရ်ာ၊ တစထ်ထောင်ထဲေက ဘာသးီရွီးလ့ုိ ယခူစာွ
နန်း”(အရပ်)     စဉ်

တဦးဦးကထခါ်ထသာအခါ (ခထလးကဘရုားထူေးမည့်အစား) “ဘား”ဟထူုေးသည။်     စဉ်

သားသမီးက ဖခင်အားဘားဟထုခါ်ထသာအာလုပ်စကား။   (ထပပးလမားထနထသာ ကကျွေနွဲားကို ရပ်တန့်ထစရန်) “ဘား”ဆုိသည။်  စဉ်

သားသမီးက ဖခင်အားဘားဟထုခါ်ထသာအာလုပ်စကား။   (ထပပးလမားထနထသာ ကကျွေနွဲားကို ရပ်တန့်ထစရန်) “ဘား”ဆုိသည။်  စဉ်

ဘန်ုးကကးီထသာမင်းတိ့ုအား ဘသိတိ ်ထရစင်သန်ွးထလာင်းသည့်အခါ ဂဂမင်္ဂါပမစထ်ရကိုခပ်ရန်သာွး ရာ၌ အမတရ်စှထ်ယာကတ်ိ့ု စးီသာွး
ရထသာ ထလှ၏အမညတ်စမ်ျို ။ “ဂုဏထ်ပါ်ထေင်မှတ၊် ထုိေကတ်န်ရာပဖင့်၊ အာဏာအပ်ထက၊ အမတရ်စှပ်ါး၊ စးီတုံပငားထက၊ ဘားတပ်
လီှထတာ်” (ဝိဇယ)   စဉ်

ဖခင်ကို သားသမီးက ထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ “န့ုိသျှင်သားပု၊ မိဖျကရ်ှု၊ ပုလုပုထလွ၊ အပ်ိတကထ်တ၊ ဘားသာထရာက ်ထက၊ မုန့်
ပါထရ” (ထတး)       စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ကကးီကကပ်ကပ်ွကအဲပ်ုချုပ်သ။ူ ထခါင်းထဆာင်အပဖစ ်ထိေန်းသမ်ိး ထစာင့်ထရာှကသ်။ူ “၎င်းခရုိင်မင်းတိ့ုက စာလမာပါသည့်အတိုင်း 
လယလု်ပ်သမားတိ့ုကို စစီစထ်မးပမန်း လျက၊် ၎င်းမှတစဆ်င့်အပ်ုချုပ်သလူူကကးီပဖစထ်သာ ဗာပူစာရ ပပညစ်ိုးကကးီက လမတထ်တာ်သိ့ု ပံုိ
ဆက ်တင်သင်ွးရထလ သည။်၂ အသက၊် ဂုဏ၊် ပညာအရညအ်ချင်းစသည့်ပပည့်စုံသ။ူ (ဓညသစ်)ရပ်ရာွမှာ အကကးီအက။ဲ ဂုဏ်
သထရ ယှိထသာသ။ူ “ရပ်ကကွစ်ာကိုင် ဗာပူစာရ လူကကးီမင်းတိ့ုအားဓမ္မသတထ်တာ် လာသည့်အတိုင်း တညက်ကညထ်စာင့် ထရာှက်
လျက ်ထဆာင်ရကွက်ကထစရန် စမံီကန်ိးချမှတထ်တာ်မူ သညမှ်ာ။” (၎င်း) စဉ်

စဉ်



.

ဘိ န ကကက ်ငှက၊် သားရသဲတ္တ ဝါတိုက့ို ထထောင်ထသာထထောင်ထချာကတ်စမ်ျို း။ trap

ဘကိျပ်ပင် န သထပပရကွနှ်င့်ဆင်ထသာ ဟင်းချကစ်ားရသည့် ချုံပင်တစမ်ျို း။   vegetable

ဘဂိျာ နဝိ soft

ဘစိာ နဝိ soft

ဘဘိ၁ိ နဝိ soft

ဘဘိ၂ိ နဝိ soft

ဘလိပ်ပနဲ န အခံွတင်ွဆူးကျကဲျ ဲထပါကသ်ည့် ဒူေးရင်းသးီနှင့်တထူသာ အသးီသးီသည့် ကသဇာပင် တစမ်ျို း။ sour sop

န အခံွအစမ်ိးထရာင်၊ အသးီကကးီ၍ အသားများထသာ ချို အသိည့် သရကသ်းီ တစမ်ျို း။ mango

ဘသိကိ် န ဘန်ုးကကးီထသာ မင်းတိုအ့ား ထရစင်သန်ွး၍ မဂမင်္ဂလာ ပပုပခင်း။ “မဂမင်္ဂလာဘသိကထ်တာ်ကကးီကိုဆင်ယင်ကျင်းပလုိင့ပီးပါငပီ။” consecration

ဘသိကိခံ် န ကျကသ်ထရမဂမင်္ဂလာပပည့်ထပမာကထ်အာင် ချးီကျူးဂုဏတ်င်သည။် အမမမ်းတင်သည။် consecration

ဘသိကိတ်င် န consecrate

ဘသိတိထ်ပမာက် န ကျကသ်ထရမဂမင်္ဂလာပပည့်ထပမာကထ်အာင် ချးီကျူးဂုဏတ်င်သည။် အမမမ်းတင်သည။် consecrate

ဘသိတိသ်န်ွး န consecrate

ဘခီျပ်တရာ န ကိုယထ်မွးပပာထရာင်တင်ွ အမညး်စကမ်ျားပါသည့် ဝုိင်းထသာငါးတစမ်ျို း။ fish

ဘခီျပ်တရာမ န be wanton

ဘစီရာ န ဥပထဒေအရ တားပမစခ်ျကက်ို ထဖါကဖ်ျက၍် အထရာင်း အဝယပ်ပုထသာ ပစည္း်။ ပိတပ်င်ထေားထသာကန်ုပစည္း်။   forbid things

ဘရီာ န counting number

ဘဒုိီေ န cabinet

ဘလူီး နဝိ giant

ဘလူီးထပါင်း န အဆိပ်ပပင်းထသာ ပျားကကးီတစမ်ျို း။   bee

န ornament

ဘလူီးပန်းဆဲွ န ornament

ဘလူီးလကဝ်ါး န aloe

ဘလူီးသာွး န ကကတိဆံု် ထအာကပုိ်င်းတင်ွ ကကတိထုိ်ေးသည့်အခါ စပါးစသည့် အခံွ ကကျွေတထ်အာ်ထောင်လျက ်ပတပ်တလ်ည ်စိုကထ်ေားထသာ အရာ။ gear wheel

ဘလီကတ်ီ န best

ဘလီတနံ်နံ န ပပားပပန်၍့ အနားတစဘ်က ်စတီင်ွဆူးယှိ ၍ အနံ ့ပပင်းထသာ ဟင်းခတအ်ပင်တစမ်ျို း။ vegetable

ဘးီ န interference

ဘးီဘီ န မိန်းမတို၏့ ကိုယ့်ကျင့်သကိ္ခာထလျာ့ပါးသ။ူ   prostitute

ဘးီဘသီ န prostitute

ဘးီဘထီလာင်း န ပပည ်တန်ဆာမကဲ့သို ့ပဖစမ်ည့်သ။ူ  prostitute

စဉ်

စဉ်

အလွန်ထပျာ့ ထသာ။ (ထေမင်း)၊ ပုိ၍ထပျာ့ထသာ။ ထပျာ့အထိသာ (ထေမင်း) “ထေမင်းကဘဂိျာ၊ စားဖ့ုိကမရ” (အရပ်) စဉ်

အလွန်ထပျာ့ ထသာ။ (ထေမင်း)၊ ပုိ၍ထပျာ့ထသာ။ ထပျာ့အထိသာ (ထေမင်း) “ထေမင်းကဘဂိျာ၊ စားဖ့ုိကမရ” (အရပ်) စဉ်

အလွန်ထပျာ့ ထသာ။ (ထေမင်း)၊ ပုိ၍ထပျာ့ထသာ။ ထပျာ့အထိသာ (ထေမင်း) “ထေမင်းကဘဂိျာ၊ စားဖ့ုိကမရ” (အရပ်)
စဉ်

နုနယထ်ပျာင်းအထိသာ။ ၂  အမှည့်လွန်ထသာ(သစသ်းီ)၊ မာကျန်းခကထ်ေထရာ်ပခင်း မယှိထသာ။ “ပနဲသးီကဘဘိပိဖစလ်ားခဗျာ
ယ”်(အရပ်) စဉ်

စဉ်

ဘလိပ်သရက်
သးီ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဗုဒေ္ဓရုပ်တထုတာ်ကို ဘရုားအမှတပ်ဖင့် ကိုးကယွ ်ရန် (အထနကဇာတသိသံရစံသညပ်ဖင့် ပါဠိရတွဆုိ်၍) တန်ခုိးကျကသ်ထရပပည့်စုံထစ
ပခင်းငှါ သဒိေ္ိဓမဂမင်္ဂလာပပုသည။် စဉ်

စဉ်

“ထရးှကမ္ဘာတညစ်မဟာ သမတမင်းကကးီကို အဘသိကိသ်န်ွးထပမာကထ်သာ နညး်ကိုမီှင အဘသိကိ ်သန်ွးထပမှာကင်ပီးလျှင်”။ (ဒိေဌါ) စဉ်

စဉ်

က္က ထနန္ဒမ့ဲထလာ်လညရ်ာ၌တင်စား၍ သုံးထသာစကား။ (မိန်းမကိုသာ သုံးနှုန်းသည။်) စဉ်

စဉ်

ကမ်ွးရကွရ်စှဆ်ယက်ို သခမင်္ဂျာ ၁၊၂၊ စသညနှ်င့်တွဲ၍ သုံးထသာ စကား။ (တစဘ်ရီာ၊ နှစဘ်ရီာစသည်) စဉ်

အဝတအ်ထေည၊် စာအပ်ုစာတမ်း၊ ပန်းကန်စသည့် ပစည္း်အမျို းမျို းထေည့်သိုထေားရာ အဆင့်နှင့်အပိတ ်တခံါပါယှိထသာ မတရ်ပ်
ထထောင်ထေားရသည့်ပရထိဘာဂတစမ်ျို း။ (လိပ်)  စဉ်

(ဥပစာ) မညာှမတာထသာသထဘာယှိထသာ။ သနားကကင်နာကင်းမ့ဲထသာ။    စဉ်

စဉ်

ဘလူီးပန်း
တိုက်

ထစတ ီအထေကပုိ်င်း ထခါင်းထလာင်းပံုတင်ွ သိ့ုမဟတု ်ဘရုားဂူနံရစံသညတ်ိ့ု၌ မွမ်းမံထေား ထသာ ပန်းနွယက်ိုကိုကငံု်ထေားသည့် ပုဟန် 
ဘလူီးထခါင်းနှင့် အမွမ်းတန်ဆာတစမ်ျို း။ စဉ်

ထစတအီထေကပုိ်င်း ထခါင်းထလာင်းပံုတင်ွ သိ့ုမဟတု ်ဘရုားဂူနံရစံသညတ်ိ့ု၌ မွမ်းမံထုေလုပ်ထေားထသာ လကနှ်စဘ်ကပ်ဖင့် ချတိ၍် ပန်း
ကိုဆဲွကိုင်ပံုဟန် ပခူးပန်ပခယပ်န်းထသာဘလူီး ထခါင်း အမွမ်းတန်ဆာတစမ်ျို း။ စဉ်

သစပ်င် တယွက်ပ်၍ ဥထသာအဥမှ ထွေကထ်သာ (လူလကဝ်ါးကဲ့သိ့ုထသာ)အရွကယ်ှိထသာ ဥကပ်ပင် တစမ်ျိုး။ (ထပမ၌ကပ်၍ ထပါက်
တတထ်သာ အပင်ငယလ်ညး်တစမ်ျို းယှိသည။်) ၂ ရာှးထစာင်းပပဿဒ်ေ ကဲ့သိ့ုရကွလ်ကမ်ျားတင်ွ လကဝ်ါးနှင့်တထူသာ အရကွတ်င်ွ 
ဆူးထပါကထ်သာရာှးထစာင်းတစမ်ျို း။  စဉ်

စဉ်

အထကာင်း စားပစည္း်မျို း၊  ပထေမတန်းစား ပစည္း်မျို း။ “ဝတဆ်င်အကအင်္ကျ၊ သက္ကလပ်ထက၊ ဘလီတ္ီတက၊ နာရလီကပ်တ”် (ပဋာ)။ 
“ဘလီတ္ီတထက၊ ဘန်ိးဆီထကာင်းကို၊ ထပပာင်းနှင့်တိုကက်၊ မူးယစထ်မ့ထလျာ်၊ အပ်ိကာထပျာ်ထက”။ (ဘန်ိး) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ဒုေက္ခ၊ ဥပဒ်ေ၊ အထနှာင့်အယကှ။် ၂ ထကကာကမ်ကဖွ်ယထ်ကာင်းထသာအရာ။ မိမိအား ဒုေက္ခအန္တရာယပ်ဖစထ်စထသာထကကာင်း။ “အဟန်ိးမ
စငဲင်လမဲပစလ်မတ၊် ရန်စပဖတလ်ျှက၊် ဖီးမျို းစင်သည၊် ဘရုင်ထလာင်းထတာ်၊ ဘန်ုးထကကာင်းတညး်”။ (ထရးှထံုေး) စဉ်

စဉ်

ထဖာကပ်ပန်ထလာ်သညထ်သာ မိန်းမ၏သား။ (ရုိင်း)   စဉ်

စဉ်



.

ဘု

ဘု န brusque

ဘကုျကျ ကကိ ထိေခုိကမ်ှု နစန်ာထလာကထ်အာင် ဆံုးရှံုးပျကစ်းီသည။် ၂ မထပခမငံဆန်က့ျင်၍ ထပပာဆုိထလ့ယှိသည။် be brusque

ဘရုား၁ န reply to a call

ဘရုား၂ အာ reply to a call

ဘရုား၃ န the Buddha

န ရတနာသုံးပါးအား ကိုးကယွဆ်ညက်ပ်ထသာနညး်ပဖင့် ထရာဂါထဝဒေနာတိုက့ို ကင်းထပျာကထ်စရန် အားထုေတမ်ှု။

ဘရုားသင် န ရုပ်ပွားဆင်းတထုတာ်နှင့် ထရချမ်း၊ အိုး၊ ပန်းစသည့် ပူထဇာ်ထေားယှိရာ ထနရာ။  altar

ဘရုား  စဉ်ဖူး ကကိ pilgrim

ဘရုားတင် ကကိ ဘရုား ပမတစ်ာွကို ရညမှ်န်း၍ ဆွမ်း၊ ပန်း၊ ယာဂုစသည့် ပူထဇာ်ဖွယဝ်တ္ုတိုက့ိုလှူဒေါန်းသည။်   

ကတဝိိ ဘရုားထူေး အထူေးတလည ်ရုိထသထလးစားထသာအားပဖင့် none

ဘရုားထူေး ကကိ reply to a call

ဘရုားပွင့် ကကိ ပမတစ်ာွဘရုားတစဆူ် ထပါ်ထပါကပ်ဖစထွ်ေန်း လာသည။်    the Buddha

ဘရုားဖူး ကကိ pilgrim

ကကိ ထကျာင်းတကဖ်က ် ဘာသာထရးဆုိင်ရာ လုပ်ငန်း အဝဝကို အတတူကရွကွထ်ဆာင်သည။် carry out

ဘရုားမ ကကိ ထကာင်းသည့်အထကကာင်း အားထလျာ်စာွ ထကာင်းထသာ အကျို းထေင်ရာှးပဖစထွ်ေန်းသည။် ကညူခီျးီထပမှာက ်သည။် ကပ့ံူသည။် support

ဘရုားပမင် ကကိ မထကာင်းထသာအထကကာင်းအား ထလျာ်စာွ မထကာင်းထသာ အကျို းထေင်ရာှးပဖစထွ်ေန်းသည။်   none

ဘရုားရှိခုိး ကကိ ရတနာသုံးပါး ပမတဘ်ရုားကို ပူထဇာ်ကန်ထတာ့သည။် pray homage

ဘရုားထလာင်း န ဗျာဒိေတပ်န်ဆင်ငပီးထနာက ်ဘရုားပဖစဖုိ်ရ့န် ပါရမီအမျို းမျို းကို ပဖည့်ဆညး်ထနထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်။ သတ္တ ဝါ။    Bodhisatta

ဘရားသတ် ကကိ ဘရုားကို တိုင်တည၍် ကျန်ိဆုိရာ၌ ကျန်စာထိေသည။် fall under curse

န ohh my god

ကကိ ဘရုားပမတစ်ာွစထိန္ဒ ယျအား အထူေးတလည ်အထလးထေား၍ ဝိထသသနပပုကာ နှုတမှ်ရညရ်ယွသ်ည။် ohh my god

ဘရုင် န တိုင်းနုိင်ငံကိုဖုိးဖွားစဉ်ဆက ်ရုိးရာ မပျကအ်ထမွဆကခံ်၍ စိုးမုိးအပ်ုသထူယာကျ်ား။ king

ဘရုင်ခံ န ပပညန်ယတ်စခု်ခုကိုအပ်ုချုပ်ရန် အစိုးရက ကိုယစ်ားအခွင့်အာဏာလမဲအပ် အပ်ုချုပ်ထစသ။ူ  governor

ဘလံုုး န be shrewd

ဘူ န အသထံပါ်ထွေကသ်ည။် ၂ အသထံပါ်ထွေကထ်အာင်ပပုလုပ်သည။်  voice

ဘကူျာ၁ နဝိ emaciated

ဘကူျာ၂ န ပုကကွကုံလီှထသာသ။ူ    emaciated

ကန့်လန့်ဆန့်ကျင်ထသာစကား။ ၂ မထပပမပပစ ်ထပပာဆုိမှုပပုတတသ်ူ
မျကနှ်ာပပင်တစခု်ခုတင်ွ စထွူေကမ့ုိ်ထမာကထ်နထသာအရာ။ စဉ်

စဉ်

(ရခုိင်ထယာကျ်ားမိန်းမတိ့ု)ထူေးသ။ံ ၂ ရခုိင်ထယာက်ျားတ့ုိ) စကားအဆံုးတင်ွ ယဉ်ထကျးဖွယရ်ာသုံးထသာစကား။ (ထဟာကပ်ါ
ဘရုား။) စဉ်

(ရခုိင်ထယာကျ်ားတိ့ု) စကားထပပာဆုိရာ၌ အံ့အားသင့်၍ပဖစထ်စ၊ မထသးမကွဲသညက်ို သလုိိ၍ပဖစထ်စ၊ တု့ံပပန်ထမးပမန်းထသာ သထဘာ
ပဖင့် ရုတရ်ကဆုိ်ခမကသ်။ံ စဉ်

သဗ္ညုတ ထရမဉာဏ ်ထတာ်ပဖင့် သစါ္ထလးပါး ပမတတ်ရားကို ဆရာမကသူယမ္ဘ ပဖင့် သပိမင်ထတာ်မူ၍ ထဝထနယျက်ကာ သတ္တဝါ တိ့ုအား 
ထဟာထပပာပပသဆံုးမထတာ်မူ၍ နိဗ္ာန်ပပညက်ကးီ လမ်းခရးီကိုညမန် ပပထတာ်မူထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်ပမတ။် ၂ ပမတစ်ာွဘရုားအားရညမှ်တ၍် 
ညမန်ပပထတာ်မူထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်ပမတ။် ၂ ပမတစ်ာွဘရုားအား ရညမှ်တ၍် ထုေလုပ်ထေားထသာ ကိုးကယွရ်ာရုပ်ပွား။ ၃ ဗုဒေ္ဓ၏အယအူဆ 
တရား၊ ဗုဒေ္ဓသာသနာကိုစတင် ထူေထထောင်ခ့ဲထသာပုဂ္ိုဂ လ်ထူေး၊ ပုဂ္ိုဂ လ်ပမတ။် စဉ်

ဘရုားကု-ကု

cure of illness by 
having recourse to or 
paying to the three 
Gems စဉ်

စဉ်

သတမှ်တထ်ေားထသာ တန်ခုိးကကးီဘရုားများအား အစဉ်အတိုင်း ကန်ထတာ့ ပူထဇာ်သည။် ၂ ပူထဇာ်ရာဌာနသိ့ု သာွးထရာကအ်ထလးပပု
သည။် စဉ်

make offerings to the 
Buddha စဉ်

ဘရုားတစဆူ်ဂူ 
တစလံု်း စဉ်

ထခါ်သကံို (ရခုိင်ထယာကျ်ား၊ မိန်းမတိ့ု) ယဉ်ထကျးစာွနှုတတ်ု့ံပပန်သည။် (ထကာင်းပမတသ်ဟူ ုထခါ်လျှင်) ဘရုားထူေးသည။် စဉ်

စဉ်

ဘရုားပမတစ်ာွ သိ့ုမဟတု ်ထစတ၊ီ ပုထုိေး၊ ရုပ်ပွားထတာ်စသညက်ို သကထ်တာ်ထေင်ရာှး ပမတဘ်ရုား၏ ဂုဏက်ိုအာရံုပပု၍ 
ကန်ထတာ့သည။်  စဉ်

ဘရုားဖူးဖက်
ထကျာင်းတက်
ဖက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဘရုားသျှင်
ပင်၁

ထုိေင်သည့်အခါပဖစထ်စ၊ ထေသည့် အခါပဖစထ်စ၊ အပ်ိသည့်အခါပဖစထ်စ၊ အပ်ိရာမှထေသည့်အခါပဖစထ်စ၊ သတရိထအာကထ်မ့ထသာ အားပဖ
င့် နှုတမှ်ထွေကထ်သာစကား။ ၂ ဘရုားပမတစ်ာွစထိန္ဒယျာအားအထူေးတလည ်အထလးထေား၍ ဝိထသသနပပုကာ နှုတမှ်ထပပာဆုိထသာ
စကား။  စဉ်

ဘရုားသျှင်
ပင်၂ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ပါးနပ်ကကျွေမ်းကျင်စာွ လည့်ပတတ်တသ်။ူ ၂ န့ံှစပ်လညဝ်ယသ်။ူ “ထမာင်သာပဖူလညရ်ာမှာ ဘလံုုး” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

ပုကကွကုလီှံ ထသာ။ (ဘကူျာထသျှဟလုညး်ထခါ်ဆုိသည။်)   စဉ်

စဉ်



.

ဘကူျစ် နဝိ emaciated

ဘကူျစထ်သျှ နဝိ emaciated

ဘဘူူ န ပမညထ်သာအသ။ံ voice

ဘမိူနကသ်န် န ထပမကကန်လက္ခဏာနှင့် ညညီတွထ်သာ ထအာင်ထပမ။  auspicious ground

ဘထူရာင် နဝိ ဖံွင့ဖိုးသည့် ကိုယခ်န္ဓာထေကပုိ်မုိပပည့်ဝန်းထသာ။  plump and dumpy

ဘလီူကရာ န ထထွေထထွေရာရာ ထသးဖဲွထသာ ပစည္း်။  bean curd

ဘသူျှန်ိး ကကိ ဘန်ိးအဆီလံုးကို ထပပာင်းတင်ွထေည့်ကာ မီးပဖင့်တိုက၍် အခုိးကိုခံတင်ွး မှ ရှိုကထု်ေတသ်ည။် smuggle opium

ဘးူ န ten

ဘးူကျ၁ ကကိ be brusque

ဘးူကျ၂ ကကိ none

ဘးူခံ ကကိ တင်းတင်းမာမာ ပငင်းပယထ်နသည။် ဆန်က့ျင်ထနသည။် be brusque

ဘးူသင်ွး ကကိ စန်ုးအတတ ်တတထ်ပမာကသ်ကူ တစစ်ုံတစဦ်းအား ထသထစလုိထသာစတိပ်ဖင့် ထုိေသ ူမထသထစပဲ အပင်လံုးထေည့်သင်ွးသည။် bewitch

ထဘ

ထဘ န အမ်ိနှင့်တကထွဝှးထစအ့စုံ။ none

ထဘကကးီ န ထယာကျ်ား၏ မျို းဗီဇလိင်ကကးီထသာ ထရာဂါ။ none

ထဘခူ နဝိ အသဉိာဏက်င်းမ့ဲထသာ။ အထပမာ်အပမင်နညး်ပါးထသာ။   ignoramus

ထဘစိ န အဖုိလိင် အဂမင်္ဂါအရင်းဝဲ၊ ယာတင်ွတွဲ၍ပါယှိထသာမျို းပဖစထွ်ေန်းရာအထစ။့  testicle

န ရခုိင် လံုချအီမညတ်စခု်။   rakhine longyi

ထဘထဘ န ဖခင်၏ ညငီယက်ိုထခါ်ထသာ အလုပ် စကား။ uncle

ထဘထဘကကးီ န ဖခင်၏ညအိကကးီကိုထခါ်ထသာအာလုပ်စကား။ uncle

ထဘထဘလတ် န ဖခင်၏ ညအီလတက်ို ထခါ်ထသာအာလုပ်စကား။   uncle

ထဘထဘထသျှ န ဖခင်၏ ညအီငယက်ိုထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ uncle

ထဘး၁ န side

ထဘး၂ န ထကကာကမ်က ်ဖွယရ်ာ ထကာင်းထသာအရာ။ ၂ မိမိအားပဖစထ်စတတထ်သာ ဥပဒ်ေအန္တရာယ။် danger

ကကဝိိ ထဘးရန်အန္တရာယတ်ိုမှ့ ကင်းယင်ှးထစလုိထသာအားပဖင့်။  safely

ထဘးကပ် ကကိ မီှခုိ ညာစားသည။် ကပ်ရပ်စားထသာကထ်နထုိေင်သည။် Fair-weather

ထဘးကပ်လုိက် ကကိ help

ကကဝိိ မညသ်ည့်ဘကက်မှမရုန်းထသာ မလွတသ်ာပဲလျက။် အခကအ်ခဲပတပ်တလ်ည ်ဝုိင်းရလံျက။်  in trouble

ထဘးချင်းဆုိင် ကကိ နံထဘးချင်းငပိုင်လျက ်ယှိထအာင်ထနရာယသူည။်   side

အရင်းအဖျားထသးသယွ၍် အလယက်ကးီထသာ။ (အရာ)  စဉ်

ပုကကွကုလီှံ ထသာ။ (ဘကူျာထသျှဟလုညး်ထခါ်ဆုိသည။်)   စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

တစဆ်ယက်ိုထခါ်ထသာ စကား။ (ဖဲကစားရာတင်ွသာသုံးသည။်) ၂ တစဆ်ယ ်အထရအတကွ။် စဉ်

မထပခမငံ ဆန့်ကျင်စာွထပပာဆုိထလ့ယှိသည။်
စဉ်

ဖဲကစားရာတင်ွ) အစန်ွးမယှိပဲတစဆ်ယက်ျသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထဘဒေါကန်
ဒေထယာ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကိုယခ်န္ဓာစသညတ်ိ့ု၏ နံထစာင်။ ၂ နံထစါင်တဝုိင်ထနရာ။
စဉ်

စဉ်

ထဘးကင်း 
ရန်ကင်း စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

အဖုိးအခတစစ်ုံတရာ ယ၍ူပဖစထ်စ၊ မယပဲူပဖစထ်စကညူထီဆာင်ရကွလု်ပ်ကိုင် ထပးသည။် “ထမာင်ပဖူရ့ုိပါးမှာ ပျို းစိုကဖ့ုိ်ထဘးကပ်
လုိက ်ရထရ” (အရပ်) စဉ်

ထဘးကကပ်နံ
ကကပ် စဉ်

စဉ်
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ထဘးချန်ထေား ကကိ leave

ထဘးထစာင်း ကကဝိိ ထဒေါင်လုိက ်အားပဖင့်။  vertically

ထဘးထစာင်းထုိေး ကကိ အတင်းဝင်လျှို ထုိ့ေးထဖာကသ်ည။် penetrate

ကကိ ထဘးရန် ကိုကာကယွတ်ားဆီးနုိင်ရန် အလုိငှ့ာ။  safe

ထဘးဆုိးရန်ဆုိး ကကိ ဆုိးဝါးထသာထဘး အန္တရာယ။်  danger

ထဘးထတာင် န none

ထဘးတိုက် ကကဝိိ ထနာကမ်ဆုတနံ်ထစာင်းချင်းငပိုင်လျက။်  side

ထဘးတပ်အကအင်္ကျ န ကကယသ်းီကိုဘယဘ်ကထ်ဘးကတပ်၍ လကကးီများဝတ ်ထသာ အကအင်္ကျတစမ်ျို း။

ထဘးတွိ ကကိ ထဘးဥပဒ်ေအန္တရာယနှ်င့်ကကုံသည။် in trouble

ထဘးထုိေးနံထုိေး ကကဝိိ မညသ်ည့်ဘကက်မှမရုန်းထသာ မလွတသ်ာပဲလျက။် အခကအ်ခဲပတပ်တလ်ည ်ဝုိင်းရလံျက။်  in trouble

ကကဝိိ မညသ်ည့်ဘကက်မှမရုန်းထသာ မလွတသ်ာပဲလျက။် အခကအ်ခဲပတပ်တလ်ည ်ဝုိင်းရလံျက။်  in trouble

ထဘးထွေက် ကကိ ဖယထု်ေတခံ်ရ သည။် discard

ထဘးဒုေက္ခ န ကိုယစ်တိနှ်စပ်ဖာ ပင်ပန်းဆင်းရစဲာွခံစားရမှု။ trouble

ထဘးဒေဏ် န တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထကကာင်းထကကာင့် သင့်ထရာကထ်သာ နစန်ာခံစားရမှု။ trouble

ကကဝိိ ထဘးရန်ကိုကာကယွနုိ်င်ရန် အလုိငှ့ါ။ safely

ထဘးနား န အနီးတဝုိက ်ပတဝ်န်းကျင်တစထ်နရာ။ side

ထဘးပုိင်း န သမာရုိးကျလုပ်ငမဲ အတိုင်းမဟတုပဲ် ကကားပဖတ ်ပဖစထ်ပါ်လာထသာ အခွင့်အလမ်း။ intercept

ထဘးပုိင်းလူ န အထပါင်းအသင်း အစအုစညး်တင်ွ မပါဝင်ထသာ အပပင်လူ။  outsider

ထဘးဖယ် ကကိ အထရးယထူဆာင်ရကွပ်ခင်းမပပုပဲ ချန်ထေားသည။် ၂ စဉ်းစားပခင်း၊ ပါဝင်ထေည့်သင်ွးပခင်း၊ တာဝန်ထပးပခင်းမပပုပဲပစပ်ယထ်ေားသည။် leave

ထဘထဖါက် ကကိ အကကားမှ ဝင်ထဖါကသ်ည။် ကကားပဖတသ်ည။် intercept

ထဘးဘယာ န rib

ထဘးထဘ န ဖခင်၏ ညငီယက်ိုထခါ်ထသာ အလုပ် စကား။ uncle

ထဘးထဘကကးီ န ဖခင်၏ညအိကကးီကိုထခါ်ထသာအာလုပ်စကား။ uncle

ထဘးထဘးလတ် န ဖခင်၏ ညအီလတက်ို ထခါ်ထသာအာလုပ်စကား။   uncle

ထဘးထဘးထသျှ န ဖခင်၏ ညအီငယက်ိုထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ uncle

ထဘးမ့ဲ န ထဘးကင်းသည၏်အပဖစ။် sanctuary

ထဘးထမျှာင် ကကိ နံထဘးချင်း ယဉ်ှတွဲသည။် အတတူကတွညယ်ှိသည။်  be together

ထဘးရန် န ကိုယစ်တိဆ်င်းရမဲှုတိုက့ို ပဖစထ်ပါ်ထစထသာ အထကကာင်း။  danger

ထဘးသင့် န မလုိလားဖွယထ်သာ ထဘးဆုိးကိုရယှိခံစားရသည။် be harmed

ထဘးအန္တရယ် န သင့်ထရာက ်လာတတဖွ်ယယ်ှိသည့်ထဘးရန်။ danger

(ဥပစာ) ဖယထ်ေားသည။် အထရးတယထူဆာင် ရကွပ်ခင်းမပပုပဲ ဖယခ်ျန်ထေားသည။်  စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထဘးဆီးရန်
တား စဉ်

စဉ်

ငပိုင်ထလှတင်ွ ဦးပုိင်ကဝဲ-ယာနှစထ်ယာကက်ို ထခါ်ထသာအမည။် စဉ်

စဉ်

myanmar jacket buttoned 
down the side စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထဘးထုိေး 
ရင်ကျပ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထဘးဒေဏန်ရန်
ကာ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကိုယခ်န္ဓာစသညတ်ိ့ု၏ နံထစာင်။ ၂ နံထစါင်တဝုိင်ထနရာ။
ထကကာကမ်က ်ဖွယရ်ာ ထကာင်းထသာအရာ။ ၂ မိမိအားပဖစထ်စတတထ်သာ ဥပဒ်ေအန္တရာယ။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ထဘးဥပဒ်ေ န ကိုယတ်င်ွ နိှပ်စကတ်တထ်သာ မလုိလားမနှစသ်ကဖွ်ယထ်သာ အပဖစဆုိ်းမျို း။ misfortune

ဘဲ

ဘဲ န ထရထနွးထေည့်ထသာ နှုတသ်းီနှင့် လကက်ိုင်ပါထသာအိုးတစမ်ျို း။  kettle

ဘကဲထရအိုး န ထရကရား၊ လကဖ်ကရ်ညက်ရားစသညတ်ို၏့ထရသန်ွထွေကရ်ာ။ ထရကရားနှုတသ်းီ။   kettle’s lip

ဘခဲျပ် န ကိုယထ်ေညက်ကးီ၍ ထပခတိုထသာဘတဲစမ်ျို း။   duck

ဘလဲာထဝ န လံုးဝန်း၍ ငယသ်ာွးထသာ အရာများကို ထခါ်ထသာစကား။ small

ဘလဲာဥ န အကျို းမယှိ၊ အကျို းမ့ဲသကသ်က၊် အလဟဿ၊ အချညး်အနီှး စသညတ်ို၌့ တင်စား၍ သုံးထသာစကား။ waste

ဘဥဲ န waste

ဘယ်

ဘယ် န လကဝဲ်ဘက။် left

န ထယာကျ်ား၏ မျို းဗီဇလိင်ကကးီထသာ ထရာဂါ။ none

ဘယစ်ီ့ န အဖုိလိင် အဂမင်္ဂါအရင်းဝဲ၊ ယာတင်ွတွဲ၍ပါယှိထသာမျို းပဖစထွ်ေန်းရာအထစ။့  testicle

ဘယနံ်သာ စညး် သလုိိသမူညသ်ပူဖစထ်ကကာင်းကိုထမးပမန်းရာ၌ သုံးထသာ အထမးစကား။ what

ကကဝိိ ဗယမှ်ညာသိုလ့ညး်ထကာင်း၊ ညာမှဗယသ်ို ့လညး်ထကာင်း၊ အထေပ်အပပန်အားပဖင့်။ mutually

စညး် what

ဘယရ်င်ှ၁ န ဗယဘ်က ်လကသ်ိုမ့ဟတု ်ဗယဘ်ကထ်ပခကို ပုိမုိသန်စမ်ွး နုိင်နင်းစာွ အသုံးချသ။ူ  Left-hander

ဘယရ်င်ှ၂ နဝိ ဗယဘ်ကထ်ပခ လကသ်န်စမ်ွးနုိင်နင်းထသာ။  Left-hander

ဘယလ်က် န လကဝဲ်ဘကလ်က။် left

န မီးဖုိထဆာင်အထခါင်။ မီးဖုိထဆာင်အခန်း။  kitchen

ကကဝိိ ချညမ်ျှင်နွယစ်သညတ်ိုက့ို တစပင်ထေကပုိ်၍ ယကှလိ်မ်လျက။်  be intertwined

န be intertwined

ရသည့်နှုန်းပဖင့် လိမ်သညည်ာဝါး၍ စားထသာသ။ူ lier

စညး် သလုိိသမူညသ်ပူဖစထ်ကကာင်းကိုထမးပမန်းရာ၌ သုံးထသာ အထမးစကား။ what

ထဘာ

ထဘာ န ကကျွေနွဲားကို တန်ရ့ပ်ထစထသာ စကား။ none

ထဘာကတတ၁် ကကိ စကားထပပာ ဆုိမှုတင်ွ လိမ်မာကကျွေမ်းကျင် လိမ္မာသ။ူ

ထဘာကတတ၂် န အသးီမှည့်၍ ခုတထ်ေားထသာ ငှကထ်ပျာပင်စညက်ို ထခါ်ထသာ စကား။ banana pitch

ထဘာဂါ န ထတထွဝထုိေင်းမှိုင်း၍ ထနတတသ်။ူ be indecisive

ထဘာဇဉ် န စားဖွယ၊် စားစရာ။ eatable/food

ထဘာတာ န သဘာဝအရယွထ်ေက ်ပုိမုိကကးီ ထွေားထသာ ထဝှးကျတိယ်ှိထသာသကူို ထခါ်ထသာစကား။၂ ယင်းသို ့ပုိမုိကကးီထွေားထသာ ထဝှးကျတိ။် none

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အကျို းမယှိ၊ အချညး်နီှး သကသ်က ်စသညတ်ိ့ု၌ တင်စား၍ သုံးထသာစကား။ “ထနာကက်ျထသာဘဥဲ ရလိမ့်မည ်လားလီ”။ 
(အရပ်) စဉ်

စဉ်

ဘယက်ကးီ
ထရာဂါ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဘယထ်ပပာင်းည
ာပပန် စဉ်

ဘယသ်ဘူယဝ်
ါ

သလုိိသမူညသ်ပူဖစထ်ကကာင်းကိုထမးပမန်းရာ၌ သုံးထသာ အထမးစကား။
“သင့်မိဖကို၊ ဒိေဌတစ၊ိ ဘယသ်ဘူယဝ်ါ၊ ဘယနံ်သာကို၊ ငါမသဟိ”ု(ပန်း) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဘယလ်က်
ထခါင် စဉ်

ဘယလိ်မ်ညာ
လိမ်၁ စဉ်

ဘယလိ်မ်ညာ
လိမ်၂

ယင်းသိ့ုလယှ်က ်လိမ်ထေားထသာ ကျစက်ကို း။ ၂ ယင်းသိ့ုယကှလိ်မ်ထေားထသာ ချညပ်ဖင့် ယကလု်ပ်ထေားထသာ လံုချ။ီ ပုဆုိး။ (သုံး
ပင်လိမ်၊ ထလးပင်လိမ်စသည်) စဉ်

ဘယလိ်မ်ညာ
လိမ်၃ စဉ်

ဘယထ်သျှာင်
ဘယဝ်ါ စဉ်

စဉ်

be clever in 
conversation စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ထဘာတူ န ထုေနှက ်ရုိကပု်တရ်န် လကက်ိုင်ရုိးအ ဖျားအဖုကကးီထသာ လကရုိ်ကတ်စမ်ျို း။ mallet

န none

ထဘာနှမ်း နဝိ စတိထ်ဖာကပ်ပန်ကာ ရူးထပါထပါ ပဖစထ်သာ။ crazy

ထဘာထဘာ န လယထွ်ေန်ရာတင်ွ လကယ်ာဘကက် နွားကို လကဝဲ်ဘကသ်ို ့လှည့်ရန် အချကထ်ပးထသာစကား။ none

ထဘာယာှ နဝိ သအိလိမ္မာ ကင်းမ့ဲ ထသာ။ ဉာဏပ်ညာနညး်ထသာ။ ignoramus

ထဘာရိ န ဝင့်ကကားပလမားမှု။ မိမိဂုဏက်ိုပုိမုိကပဲမင့်၍ ဟန်ထဆာင်မှု။ pretend

ထဘာရပိစ် ကကဝိိ boast

ထဘာရပိပ ကကိ take pleasure

ထဘာရယိာ ကကိ take pleasure

ထဘာလကိုင်း န အသဉိာဏက်င်းမ့ဲထသာ။ အသအိလိမ္မာနညး်ပါးထသာ။  ignoramus

ကကိ kick

ထဘာလံုးခတ် ကကိ kick

ထဘာလံုးဆင် န ရခုိင်လံုချ ီတစမ်ျို း၏ အမည။် rakhine longyi

ထဘာထသာ န အကျင့်သကိ္ခာ၊ စသည့် ချို တ့ဲ့ထသာ သ။ူ lack propriety

ထဘာ် န ထရာထနှာပခင်းမယှိပဲ သန်စ့င်ထသာထငွသတ္တ ုအစစ။်

ထဘာ်ပခညထုိ်ေး ထငွနန်းကကို း၊ သတ္တ ုနန်းကကို း၊ စသညနှ်င့် အဝတအ်ထေညထ်ပါ်တင်ွပံုစအံနညး်နညး် ပခယလှ်ယ ်ထုိေးချုပ်ထေား သည။် sew

ထဘာ်ငီွ န မထရာမထနှာ သန်စ့င်ထသာ ထငွသားအစစ။်

ထဘာ်ဒေလီ န အမျို း သမီးဝတအ်တင်ွးခံအကအင်္ကျ။ ထခကျွေးခံအကအင်္ကျ။     bodie

ထဘာ်ထပါက် ကကိ ထပပာင်းလကသ်ည့် ထငွထရာင် သတ္တ ုပပားပဖင့် အဝတအ်ထေညမ်ျားတင်ွ အလှအပမွမ်းမံစပီခယ ်ချုပ်ထေား သည။် sew

ထဘာ်ပပား န

န အထမွးရညှစ်ပါးတစမ်ျို း။ paddy

ထဘာ်လာ ကကဝိိ inexpedient

ထဘာ်လာကျ ကကိ လုပ်ထဆာင်ရန် ကျထရာကထ်သာ အမှုကစိ။္ ၂ ခံ ယထူသာ ဝတ္တ ရား။ duty

ကကဝိိ မိမိနှင့်တစစ်ုံတစခု်မှ ပတသ်ကမ်ှု မယှိပါပဲလျက။် inexpedient

ထဘာ်လီ နဝိ strong

ထဘာ်လန်ကျ ကကိ လုပ်ထဆာင်ရန် ကျထရာကထ်သာ အမှုကစိ။္ ၂ ခံ ယထူသာ ဝတ္တ ရား။ duty

ကကဝိိ မညသ်ိုမ့ျှဆကစ်ပ် အကျုံးဝင်ပခင်း မယှိပဲ။ လုိကဖ်ကဆ်ကစ်ပ်ဟပ်ပခင်းမယှိပဲ။ incongruously

ဘက်

ဘက် န ကကက၊် ငှကတ်ိုက့ို ခုိးစားတတထ်သာ၊ အမ်ိထကကာင်နှင့်တထူသာ ထကကာင်ရုိင်း ထတာထကကာင်။  wild cat

ဘကက်ာ၁ န best thing

စဉ်

ထဘာတပ်
ထဆာင်

သုံးထေပ်ထလထပါ်ထဆာကလု်ပ် ထေားထသာအထဆာင်။     “အထေကမှ်ာထရာ ထဘာထေပ်၊ ထအာကမှ်ရာပျဉ်ထထောင်၊ ထဇတဝန်မှာ မှန်ပပာ
ဿဒ်ေကို၊ သုံးထေပ်ထကျာင်း မှာ။” (ဇမ်း) (ထကျာင်း၊ အမ်ိ၊ ဇရပ်စသည၌် ထဆာကလု်ပ်ထလ့ရှိသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဝင့်ကကားစာွ။ ဂုဏဝ်င့်လျက။်
ပလမား၊ ထပပာဆုိသည။် ကကားဝင့်သည။် စဉ်

သတူစပ်ါး၏ထပမှာကပ်င့်ထပပာဆုိမှုကိုသာယာသည။် “လူတကိ လကခု်တတ်းီ ပီး ထကပင်ထဗါရပိပန်ထရဗျာ” (အရပ်)  စဉ်

သတူစပ်ါး၏ထပမှာကပ်င့်ထပပာဆုိမှုကိုသာယာသည။် “လူတကိ လကခု်တတ်းီ ပီး ထကပင်ထဗါရပိပန်ထရဗျာ” (အရပ်)
“လူတကိ ထပပာတိုင်း ကိုပင် လုိကလ့ုိ်လုပ်နီထရဗျာယလ်ား၊ လူပင်က ထဗါရယိာ ကာ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

ထဘာလံုး
ထကျာက် တစဘ်ကနှ်င့် တစဘ်က ်အနုိင်ယရူန် (ထဘာလံုး) ကန်ကကသည။် စဉ်

တစဘ်ကနှ်င့် တစဘ်က ်အနုိင်ယရူန် (ထဘာလံုး) ကန်ကကသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

silver of the finest 
quality စဉ်

စဉ်

silver of the finest 
quality စဉ်

စဉ်

စဉ်

အဝတအ်ထေညမ်ျားတင်ွ အလှအပ မွမ်းမံသည့်သထဘာပဖင့် စပီခယ ်ချုပ်တပ်ရထသာ အလယအ်ထပါကပ်ါ ထပပာင်လက ်သည့်သတ္တ
ပပား စသည။်

silver of the finest 
quality စဉ်

ထဘာ်ထယာက်
ထက စဉ်

မိမိနှင့် မသကဆုိ်င်ပါပဲ လျက။် ၂ ပတသ်ကမ်ှုမယှိထသာအားပဖင့်။ “ပုိကသ်ည ်ထဗါ်လာ၊ ထဖါကသ်ညထ်ဂါင်းထေက”် (ပံု) စဉ်

စဉ်

ထဘာ်လိထဘာ်
လာ စဉ်

ခွန်အားကကးီမားထသာ။ ၂ ခွန်အားကကံ့ခုိင်သန်မာထသာ။ (ကျင်သန်း ထဘာ်လီ၊ ကကျွေထဲဘာ်လီ၊ နွား ထဘာ်လီစသည။်) (ပါ။ ဗလ- 
ခွန်အားဗလမှ ထဗါ်လီ) ဗ,မှ - ဘ,ထပပာင်း) စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထဘာ်လန်
ထအာ်လန် စဉ်

စဉ်

 အထကာင်း ဆံုးထသာ အရာဝတ္ု ။ ၂  နှစသ်ကလုိ်လားဖွယပ်ဖစထ်သာ အရာဝတ္ု  ။ အပပစအ်နာအဆာ ကင်းထသာ အရာဝတ္ု ၊ “ငါ
ကလညး် အထကာင်းစား ပကက်ာကိုမှ ရမီးလ့ုိ ဝယ ်စာွရာမလား”။ (အရပ်) စဉ်



.

ဘကက်ာ၂ န ပစက်စားရထသာ အိုးပခမ်းကွဲ သိုမ့ဟတု ်ခဲပပားစသည့် ချပ်ပပားထသာအရာ။ potaherd

န basket

ဘကက်ာပစ် ကကိ ယင်းအိုးပခမ်းကွဲ သိုမ့ဟတု ်ခဲပဖင့်ပပုလုပ်ထသာအရာပဖင့် ထိေမှန်ထအာင်ထုိေးရ သည။် potaherd

ဘကက်ား န ကားပပန်ထ့သာအရာ။ ၂  ဥချို ကားထသာ ကကျွေ၊ဲ နွား စည။် outspread

ဘကထ်ကာင်း န ကကက၊် ငှကတ်ိုက့ို ခုိးစားတတထ်သာ၊ အမ်ိထကကာင်နှင့်တထူသာ ထကကာင်ရုိင်း ထတာထကကာင်။  wild cat

ကကိ ဖီဆန် ဆန်က့ျင်၍ နားပူနားဆာ ပပုသည။်     nag

ကကိ အချင်းချင်း ပပန်၍ဆန်က့ျင် သည။် ၂ ထနာကသ်ို ့ပပန်၍ ရုိကခ်တသ်ည။် oppose

ဘကက်ွဲ ကကိ အထဖါ်အဖကပ်ဖစ ်ထသာ တစစ်တိတ်စပုိ်င်း သိုမ့ဟတုတ်စစ်ုံ တစဦ်းနှင့် တစပ်ခားစပီဖစသ်ာွးကက သည။်     spread

ဘကစ်ုံ၁ နဝိ အဘကဘ်ကမှ် ပပည့်စုံထသာ။   complete

ဘကစ်ုံ၂ ကကိ အဘကဘ်ကထ်သာ ပညာရပ်တင်ွ ကကျွေမ်းကျင် နံှစ့ပ်သည။်  all round

ဘကထ်တာ်သား န တစဘ်ကဘ်ကသ်ို ့လကခံ်ယုံ ကကညမ်ှု သထဘာပဖင့်တမ်ိးညတွလုိ်ကပ်ါလာသ။ူ  supporter

ဘကမ်စုံ ကကိ အထပါ် အဖကမှ် တစစ်တိတ်စပုိ်င်း သိုမ့ဟတု ်တစစ်ုံတစထ်ယာက ်လစလ်ပ်ကင်းမ့ဲသည။် မပပည့်မစုံ ပဖစသ်ည။် incomplete

ဘကလုိ်က် ကကိ တစဘ်ကဘ်ကသ်ို ့အထလးထပးလုိကသ်ာွးသည။် be partial

န ကသုထပးနုိင်ခ့ဲထသာ ထရာဂါတစမ်ျို း။ disease

ဘင်

ဘင်၁ န ပျကစ်းီထနဆဲ အခုိကအ်တန်က့ာလ။ bad time

ဘင်၂ န သလဲွပဖူ။ lead

ဘင်၃ န faeces

ဘင်ထကျာ် န ကျခီကျွေ၍ဲ ဆားငန်ရညမီှ်ရာတင်ွ ထပါကတ်တထ်သာ ဟင်းစားပင် တစမ်ျို း။ none

ဘင်ကျုံး န none

ဘင်စင်း န အရပ်အထမာင်း ရညှသ်။ူ tall

ဘင်စင်းရညှ် န ပိန်၍ အရပ် အထမာင်းရညှသ်ယွသ်။ူ tall

ဘင်ရညှ် န အရပ်အထမာင်း ရညှသ်။ူ tall

ဘင်းကျီ န ဆံုးရှံုးမှု အတကွအ်စာထပးရထသာ ထငွသိုမ့ဟတု ်ပစည္း်။ compensation

ဘင်းကျကီျ ကကိ ဆံုးရှံုးမှု အတကွအ်စာထပးရထသာ ထငွသိုမ့ဟတု ်ပစည္း်။ compensation

ဘင်းဂါသးီ န မှည့်လျင် အလုိလုိ ကွဲဟလာထသာ သခွားသးီတစမ်ျို း။ cucumber

ဘင်းထေမ်း န ဝန်ကိုထေမ်း ထဆာင်ရာ၌ အသုံးပပုရထသာ ဝါးထချာင်း၊ သစထ်ချာင်းစသည။်  bamboo stick

ဘဂမင်္ဂရား န ငါးပပားထစ၊့ ဆယပ်ပားထစ ့စထသာထငွနုပ်။ coin

ဘဂမင်္ဂလားစာ န ယခု ဘဂမင်္ဂလားထဒ့ေရှ်၌ ပပဌာန်းလျက ်ရှိထသာစာ။ bengali language

ဘဂမင်္ဂလားဇီးသးီ န အရာသာချို ၍ အသားထူေပွထသာ ဆီးသးီတစမ်ျို း။ plum

စဉ်

ဘကက်ာ
ထတာင်း

ရုိးရုိးချင့်ထတာင်းထေက ်တစပ်ပည့်ခန့်ကကးီထသာ ချင့်ထတာင်း။ ထတာ်လှန်ထရး ထခတက် လယသ်မားတိ့ုထံေမှ စပါးချင့်ယထူသာ အစိုးရ
ချင့်ထတာင်းတစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဘကက်န်
တိုက၁် စဉ်

ဘကက်န်
တိုက၂် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဘကသ်ကတ်
ဘက ်သင်ချာ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကိုယ ်တင်ွးမှစန့်ွထုေတထ်သာအစားထဟာင်း။ မစင်။ ထချး။ “အသထရယတုနွ်မ်းထသာ သတူိ့ုသည ်သတူထူေး၏ အသစုဝိစ ္မစင်တိ့ုကို 
ကျုးံ၍ စန့်ွတတထ်သာသပူဖစထ်သာထကကာင့် ဘင်ကျုးံဟထုခါ်၏” (ဒိေဌါ) စဉ်

စဉ်

ကိုယ ်တင်ွးမှစန့်ွထုေတထ်သာအစားထဟာင်း။ မစင်။ ထချး။ “အသထရယတုနွ်မ်းထသာ သတူိ့ုသည ်သတူထူေး၏ အသစုဝိစ ္မစင်တိ့ုကို 
ကျုးံ၍ စန့်ွတတထ်သာသပူဖစထ်သာထကကာင့် ဘင်ကျုးံဟထုခါ်၏” (ဒိေဌါ)“သတူစတ်ထူေး၏ မစင်တိ့ုကို ကျုးံ၍ စန့်ွတတထ်သာသ ူ
ပဖစထ်သာထကကာင့် ဘင်ကျုးံဟ ုထခါ်ဆုိ၏”(ဒိေဌါ)  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ဘဂမင်္ဂလား ပပန် န ဘဂမင်္ဂလားမှပပန်လာသ။ူ none

န ထနာကထ်စက့ို အနညး်ငယပ်ါးလျားထစ၍ နားပန်း ဆံကို အခကျွေန်ကထလးထေားထသာ ပံုစ။ံ hair style

ဘိုင်

ဘိုင် န ပမစ၊်ထချာင်းစသည၌် နကရ်ှိုင်းထနထသာချို င့်ဝှမ်း။ valley

ဘိုင်ကျ န လကထဲ်ေတင်ွ ထငွထကကးပပတလ်တထ်နထသာ ကာလ။ be broke

ဘိုင်ထီေး ကကိ အလွန်အကကျွေန်စားသည။် eat

ဘိုင်နင်း န အပဖူကိုအမညး်ပဖစထ်အာင်မညး်ထဆးမဆုိးပဲ ရမံပု့ပ်တင်ွ တစည်ထေားပခင်းပဖင့် မညး်သာွးထသာ ထဆးဆုိးနညး် တစမ်ျို း။ dye

ဘိုင်ဝ န ပမစဝ်၊ ထချာင်းဝစသည၌် နကရ်ှိုင်း၍ ချို င့်ဝှမ်းထနထသာ အရပ်။ valley

ဘိုင်းကနဲ ကကိ ရုတက်နဲ။ ခဏချင်းအားပဖင့်။ မထမျှာ်လင့်ပဲ အားပဖင့်။ suddenly

ဘိုင်းဘိုင်းဆာ ကကိ ရပ်တညရ်ာမရပဲ တုံးလံုး လဲကျသည။်   fall

ဘိုင်းဘိုင်းလဲ ကကိ fall

ထဘာက်

ထဘာကက်နဲ ကကဝိိ ရုတတ်ရက။် suddenly

ထဘာကက်ျ ကကိ အထပခမငံ ထပပာဆုိတတ ်သည။် အဆကအ်ဆံ အဆင်မထပပ ပဖစသ်ည။် be brusque

ထဘာကတက၁် ကကိ စကားထပပာဆုိမှုတင်ွ ကကျွေမ်းကျင်လိမ္မာသည။်

န စကားထပပာဆုိမှုတင်ွ ကကျွေမ်ကျင် လိမ္မာသ။ူ clever in conversation

န ထရးှအခါကာလ။ ထယယယုျ အားပဖင့် ထဖါ်ပပထသာ ထရးှအတးီတာကာလ။ ancient

ထဘာကထ်ကာင် န ဆန်က့ျင်ဘက ်ထပပာတတသ်။ူ ကကားပဖတထ်ပပာတတသ်။ူ interject

ထဘာကက်န်ုး န ရင်ချပ်၍ ထကျာပပင်ကိုင်း ထသာသ။ူ hunchback

ထဘာကင်ခိုး န မီးထပါ်တင်ွ အထေားကကာ၍ အကျကလွ်န်ကာ အိုးဖင်တင်ွ ကပ်ထနထသာ အစားအစာစသည။် crust

ထဘာကစ်င် န watch tower

ထဘာကတ်က် ကကိ rise

ထဘာကဖ်ျား န သစပ်င်၏အပမင့်ဆံုးထသာ အကိုင်းအခက။်      highest branch

ထဘာကဝ်င် ကကိ enter

ထဘာကသ်ာ န ဂုန်နီထလျာ်ပဖင့် ရကလု်ပ်ထသာအတိက်ကးီ။ ဂုန်နီအတိ။် gunny bag

ကကိ generally

န  ဂုန်အတိ။် gunny bag

ထဘာကသ်းီ န ထရာင်းဝယရ်ာတင်ွ အပုိရထသာ အနညး်ငယမ်ျှသာ အရာ။ extra

ထဘာကသ်းီပီး န ထလျာ့ပါးနစန်ာပခင်းမယှိထစရန် အထလျာ့တကွ ်ကာမိထအာင် အပုိထေပ်ပဖည့်ထပးသည။် extra

စဉ်

ဘဂမင်္ဂလားပပန်
ဆံထတာက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရပ်တညရ်ာမရပဲ တုံးလံုး လဲကျသည။်
မထထောကမ်တညနုိ်င်ပဲ လဲကျသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

be clever in 
conversation စဉ်

ထဘာကက်
တက၂် စဉ်

ထဘာကက်
တန်း
လကထ်ေကက်
ပင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စပါးထစာင့်၊ ကင်းထစာင့်၊ မုဆုိး စသညတ်ိ့ု ထစာင့်ကကည့်ရန် အပမင့်တင်ွ ထဆာကလု်ပ် ထေားထသာစင်။ လယက်င်ွးပပင်၌ ထဆာကလု်ပ်
ထေားထသာ လယတ်။ဲ စဉ်

အထေက ်မုိးထပါ်သိ့ုမတမ်တတ်ကသ်ာွးသည။် အထပါ်သိ့ုပမင့်တကသ်ာွးသည။် "ငါ့စန်ွ ထကာင်းကင်သိ့ု ထဘာကတ်ကလ်ား ခထရ" 
(အရပ်) စဉ်

စဉ်

ထပမထအာကသ်ိ့ု စိုကစ်ိုကဝ်င်သာွး သည။် ''ပဲွပပင်ဘကမှ်ာ၊ ထွေကက်ာကျထပမာက၊် ထအာင်ထပမပပင်မှာ၊ ထဘာကဝ်င် ထရာက၍်" 
(ရာမ) စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထဘာကသ်ာ
ပပတ်  များထသာအားပဖင့်။"အထဝးထပပာမနီထက ့ငါရ့ုိအမ်ိမှာ ထဘာကသ်ာ ပပတ် ဟယိင့် ယခူလုိက်" (အရပ်) စဉ်

ထဘာကသ်ာ
အတိ် စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ထဘာင်

ထဘာင် န မပျကစ်းီရထအာင် ထိေန်းကပ်ွထေားထသာ အနား။ ၂  အပုိင်းအပခား။ frame

ထဘာင် န great grandfather

ထဘာင်ခတ် ကကိ တစစ်ုံတစ ်ခုကို ပတပ်တလ်ည ်အနားသတသ်ည။် ၂ သတမှ်တပုိ်င်းပခား သည။် frame

ထဘာင်ဒူေ န jail

ကကိ တရားဥပထဒေအရ အပပစထ်ပးခံရသပဖင့် အချုပ်အထနှာင် ခံရသည။် ထထောင်ကျသည။် jail

ထဘာင်ဒူေကကျွေန်း န တစသ်က ်တာထထောင်ဒေဏ ်ခံရသတူိုက့ို ထေားရာအရပ်။ none

ထဘာင်ဒူေပပန် ကကိ အကျဉ်းထထောင်မှ လွတလ်ာသည။် escape

န ထနာကထ်စနှ့င့် နားထေင်တိုတ့င်ွ ပါးလျားထစ၍ ဦးထခါင်းထိေပ်တင်ွ အနညး်ငယ ်အရညှထ်ေား ထသာ ဆံပင်စ။ု switch of hair

ကကိ ထရ သိုမ့ဟတုအ်ရည ်မျကနှ်ာပပင် မတညမ်ငငိမ်၍ အသပံမညထ်အာင်လှုပ်ရာှး ရုိကခ်တသ်ည။်  be agitated

ထဘာင်ထဘာင်၁ အာ မိခင် ဖခင်၏ အထမကိုထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ grandmother

ထဘာင်ထဘာင်၂ ကကိ bark

အာ အဘာွး၏ အစမ်ကကးီကိုထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ grandmother

ထဘာင်ဝင် ကကိ သတမှ်တပုိ်င်းပခားထေားထသာ အရာ၌အကျုံးဝင်သည။် be admissible

ထဘာင်သင်ွး ကကိ တစစ်ုံတစခု် ထသာတရားဥပထဒေအထဲေသို ့ဝင်ထအာင်ထဆာင်ရကွသ်ည။် regularize

ထဘာင်သျှင် အာ မိခင် ဖခင်၏ အထမကိုထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ grandmother

ထဘာင်သျှင်မ အာ မိခင် ဖခင်၏ အထမကိုထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ grandmother

ထဘာင်းကိုင်း န သစပ်င်၏အပမင့်ဆံုးထသာခကက်ိုင်း။ highest branch

ထဘာင်းကကူး အာ none

နဝိ ထပခတလံကတ်ရံညှထ်သာသ။ူ none

ထဘာင်းထစာက် နဝိ အရပ်အထမာင်း ရညှပ်မင့်ထသာ။ tall

န  လူငယနှ်င့် လူလတက်ကား အရယွရ်ှိသ။ူ young man

ထဘာင်းတင် န အရယွထ်ရာကဦ်းစ ထယာကျ်ားငယ။် young

န  လူရယွနှ်င့်လူကကးီအကကား အရယွယ်ှိသ။ူ middle aged person

န  လူငယနှ်င့် လူလတက်ကား အရယွရ်ှိသ။ူ young man

ထဘာင်းဖျား န သစပ်င်၏အပမင့်ဆံုးထသာ အကိုင်းအခက။် highest branch

ကကိ broke

ဘတ်

ဘတသ်ိုး နဝိ tiny

ဘတအ်ိုး န plump and dumpy 

စဉ်

မိမိမှ နှစခု်ထပမာက ်ထဆွဆက။် (အမိ၊အထဘာင်စသည။်) စဉ်

စဉ်

 (အပပစ်ကကးီ၊ အငယ ်ထလျာကထ်ထောင်ဒေဏ ်ခံရသတူိ့ုကို ထေားရာအရပ်။ စဉ်

ထဘာင်ဒူေကျ 
ထဘာင်ဒူေကျ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထဘာင်ဒူေပပန်ဆံ 
ထတာက် စဉ်

ထဘာင်ဘင်
သတ် စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစရ်ာ၊ တစဦ်းတစ ်ထယာကက်ို ပမင်၍ ထခွးသတ္တဝါက ရန်လုိသနှံင့် မထဟာင်မစဲ" (ကင်းမထဟာ်)" ဝသျှန်းထတာင်က၊ ခီွး
လညး် စဉ်

ထဘာင်ထဘာင်
ကကးီ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကထလးကိုအပ်ိရန်ထပပာထသာအာလုပ်စကား။ "အဘထုသျှ ထဘာင်းကကူအပ်ိ" (အရပ်) စဉ်

ထဘာင်းစင်း
ထလာင်းစင် စဉ်

စဉ်

ထဘာင်းထစာက်
ထသျှ စဉ်

စဉ်

ထဘာင်းတင်
ကကးီ စဉ်

ထဘာင်းတင်
ထသျှ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထဘာက်
ထဘာကက်ျို း လံုးဝကျို းသည။် သင်ွသင်ွ ကျို းသည။် "ရှ့ိုသာွးနှစထ်ချာင်း ထဘာင်းထဘာင်းကျို းလ့ုိ" (ထောနူ) စဉ်

ညံ့ဖျင်းထသာ။ သမ်ိငယထ်သာ။ ထသးနုပ်ထသာ။ အသုံးမကျထသာ။ (ဘတသ်ိုး ကကီးဟလုညး် သုံးနှုန်းထသးသည။်) စဉ်

အချို းအစား မထပပပပစထ်အာင် ဝငဖိုးသ။ူ (ဘတအ်ိုး ကကးီဟလုညး် သုံးနှုန်းထသးသည။်) စဉ်
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ဘတိ်

ဘတိ၁် န အားလံုးတို၏့ ထနာကဆံု်းအပဖစ။် last

ဘတိ၂် န ထရစမ့်ိဝင်၍ နူးမွထပျာင်း ညကထ်နထသာ သဘာဝ ထပမစိုင်ထပမညက။် ထရဝင်ထပမထပျာ့။ mud

ဘတိက်ျ၁ ကကိ ထနာကဆံု်းကျသည။် ထနာက ်ဆံုးအလှည့်ကကုံသည။် last

ဘတိက်ျ၂ န ထနာကဆံု်း အလှည့်။ last

ဘတိက်ကျွေ၁ံ ကကိ အထစာက ်နကစ်ာွထသာ ရမံ ပ့ပင်တင်ွ ကကျွေနံစသ်ည။် bogged

ဘတိက်ကျွေ၂ံ န ကကျွေနံစထ်လာကထ်အာင် အထစာကန်ကစ်ာွ ဖံုးအပ်ုထနထသာ ရမံအ့ပပင်။ mud

ဘတိထ်ခါင်း န catacomb

ဘတိထ်ချ န ငါးပုတသ်င် အငယစ်ားမျို းကို ထခါ်ထသာ အမည။် none

ဘတိဆ်ရာ န

ဘတိဆံု်း န ထနာကဆံု်းအကကမ်ိ။ ထနာကဆံု်းအလှည့်။ last

ဘတိထ်တာ န ကကျွေနံစထ်လာကထ်အာင် အထစာကန်ကစ်ာွ ဖံုးအပ်ုထနထသာ ရမံ ပ့ပင်။ mud

ဘတိထ်တာင် န တင်ွး လုိဏ ်အထခါင်းယှိထသာ ထတာင်။ catacomb

ဘတိတ်င်ွး န catacomb

ဘတိထုိ်ေး ကကိ inject

ဘတိန်က် ကကိ ကကျွေနံစထ်လာကထ်အာင် အထစာကန်ကစ်ာွ ဖံုးအပ်ုထနထသာ ရမံအ့ပပင်။ mud

ဘတိန်င်း န dye

ဘတိနွ်ား န အသတိရားထခါင်းပါးထသာ ဉာဏတ်ုံးထသာသကူို တင်စား၍ ထပပာဆုိ ထသာစကား။ stupid

ဘတိသ်ိုး န အသုံးမကျဘးူ။ နံုချာထသာသ။ူ stupid

ဘတိထ်အာင်း ကကိ တင်ွး၊ လုိဏ၊် ဂူ၊ စသညတ်ို၏့ အထခါင်းထဲေတင်ွ ကျင့်ကကအံားထုေတသ်ည။် meditate

ဘတိအ်မ်ိ န ဖဲကစားရာတင်ွ ထနာကဆံု်းပဖစထ်သာအမ်ိ။ none

န ဖဲကစားရာတင်ွ ထနာကဆံု်းမကျမီ အမ်ိ။ none

ဘတိအ်ိုး န plump and dumpy 

ဘတု်

ဘတု် န ထရပပင်၌ စးီနင်းသာွးလာနုိင်ထသာ ယာဉ်။ boat

ဘတုထံု်ေ၁ န ပုတက်ဲ့သို ့ပုပျပ် ဝဖုိင့်ထသာ မိန်းကထလးအား တင်စားထခါ်ဆုိထသာ အမည။် plump and dumpy girl

ဘတုထံု်ေ၂ န အရုိကအ်ပုတက်ို ခံနုိင် ရညယ်ှိထသာသကူို တင်စား၍ သုံးနှုန်းထပပာဆုိထသာစကား။ none

ဘတုဖ်နပ် န ထပခခံုလံုလဲထအာင် စပ်ွ၍စးီနင်းထသာ ဖထနာင့်ထဒေါကပ်ါသည့် သားထရဖိနပ်တစမ်ျို း။ boots

ဘတုဖ်ါး န အချို အ့ဆစ ်မထပပပပစထ်အာင်ဝငဖိုးသကူို တင်စား၍ ထခါ်ထသာအမည။် plump and dumpy girl

ဘတုဖွ်ား န သမ်ိသညး်ပခင်းမယှိထအာင် ဝတစ်ားသ။ူ  none

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထပမသား၊ထကျာကသ်ား၊ နံရ ံစသညတ်ိ့ုတင်ွ သဘာဝ အတိုင်းပဖစထ်စ၊ လူတိ့ုတးူထဖာက၍် ပဖစထ်စ၊ ပဖစတ်ညထ်နထသာ ချို င့်ထခါင်း။ 
(ယင်းအထခါင်းထဲေတင်ွ  ကျင့်ကက ံအားထုေတက်ကသည။်) စဉ်

စဉ်

(ဘတိထ်ရာဂါ) ထကျာကထ်ရာဂါကို ကာကယွထ်ဆးထုိေးထသာ သ။ူ ၂ ယင်းထရာဂါကို ကာကယွထ်ဆးထုိေးထသာ ဆရာ။
practitioner of 
indigenous medicine စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထပမသား၊ထကျာကသ်ား၊ နံရ ံစသညတ်ိ့ုတင်ွ သဘာဝ အတိုင်းပဖစထ်စ၊ လူတိ့ုတးူထဖာက၍် ပဖစထ်စ၊ ပဖစတ်ညထ်နထသာ ချို င့်ထခါင်း။ 
(ယင်းအထခါင်းထဲေတင်ွ  ကျင့်ကက ံအားထုေတက်ကသည။်) စဉ်

(ဘတိဟ်ထုခါ် ထသာ) ထကျာကထ်ရာဂါကိုကာကယွထ်ဆးထုိေးသည။် စဉ်

စဉ်

ချညပ်ဖူ၊ အဝတပ်ဖူစသညက်ိုအမညး်ပဖစထ်အာင် ပုပ်သိုးထဆွးထပမ့၍ မညး်ညစ ်ထနထသာ ရမ့ံပုပ်တင်ွတစည်တာ စမ်ိထေားထသာအားပဖ
င့်မညး်ထဆးရည ်ဆုိးသကဲ့သိ့ု ထဆးဆုိးနညး် တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဘတိအ်မ်ိလုိင်
ဆစ် စဉ်

အချို းအစား မထပပပပစထ်အာင် ဝငဖိုးသ။ူ (ဘတအ်ိုး ကကးီဟလုညး် သုံးနှုန်းထသးသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ဘတုသ်တ် ကကိ အထေညပ်ဒေပ် တစခု်ခုကို ထပမကကးီထပါ်တင်ွ တအားထုေရုိကသ်ည။် strike

န တင်ွးဆယ ်တင်ွးတင်ွ ခထရထစမ့ျာကို တစတ်င်ွးငပီးတစတ်င်ွးချ၍ ကစားနညး်တစ ်မျို း။ none

ဘန် ့

ဘန်ဗီွ့း န ထလျှာ်ရထသာ ပင်ထစာက ်ရကွထ်ကကပင် တစမ်ျို း။ none

ဘန်ဗူ့း န useless

ဘန်း န အမူအရာ။၂ အသင်ွအပပင်။ တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပံုပန်း အထနအထေား။ feature

ဘန်းစကား န ထခတအ်ားထလျာ်စာွ ဝှက၍်ပဖစထ်စ၊ တင်စား၍ပဖစထ်စ၊ အထကကာင်းတစခု်ခုကို စွဲ၍ပဖစထ်စ၊ တထွီေင် ထပပာဆုိသုံးနှုန်းထသာ စကားလံုး။ slang

ဘန်းတးီ န ထလှ၊ သမ္န်တို၏့ ပျဉ်အစပ်တင်ွ ဖာထထေးရထသာ အန်ုး ဆံကကို း၊ ဂုန်နီကကို းစထသာ ပစည္း်။ oakum

ဘန်းတထီီေး ကကိ ထလှ၊ သမ္န်စသညတ်ို၏့ စပ်ထကကာင်းကို အန်ုးဆံစသညတ်ိုပ့ဖင့်ထထေး သည။်     calk

ဘန်းဒီေ န ပွန်းပ့ဲ၍ သုံးနှုန်းမရထသာ ပစည္း်။ useless things

ဘန်းဒီေကျ န ပွန်းပ့ဲ၍ သုံးနှုန်းမရထသာ ပစည္း်။ useless things

ဘန်းဒီေလုိက် န ပွန်းပ့ဲ၍ သုံးနှုန်းမရထသာ ပစည္း်။ useless things

ဘန်းပပ၁ ကကိ ထမါ်ကကားလုိ၍ တစစ်ုံတစဦ်းအား ပပသည။် show

ဘန်းပပ၂ နဝိ ပပရုပ်အပဖစသ်ာ ထေားယှိထသာ။ ဟန်ထဆာင် ရံုမျှပဖစထ်သာ။ pretend

ဘန်းပပ၃ န အပပင်ပန်းအားပဖင့် ပံုထဆာင်ရံုမျှပဖစထ်သာ အရာ။ ပပသရံုအတကွသ်ာ ဖန်တးီပပုပပင်ထေားထသာအရာ။ external

ဘန်းထရာင် န ဗန်းထရာင်  ပမင်သာထသာပပင်ပ ပံုပန်းသဏ္ဍာန် ထကာင်းသည။် ပပင်ပအပမင်အားပဖင့် ထကာင်းသည။် အထပါ်ယအံပမင် ထကာင်းသည။် external

ဘန်းလှ၂ န အပပင်ပန်းအားပဖင့် ပံုထဆာင်ရံုမျှပဖစထ်သာအရာ။ ပပသရံု အတကွသ်ာ ဖန်တးီပပုပပင်ထေားထသာအရာ။ external

ဘမ်း

ဘမ်း၁ န drum

ဘမ်း၂ န none

ဘမ်းချးီ န သုံးနှုန်း၍ မရထသာ ပစည္း်ဝတ္ုစသည။် useless things

ဘမ်းချးီတက် န သုံးနှုန်း၍ မရထသာ ပစည္း်ဝတ္ုစသည။် useless things

ဘမ်းချးီလုိက် န သုံးနှုန်း၍ မရထသာ ပစည္း်ဝတ္ုစသည။် useless things

ဘမ်းတးီ ကကိ ဘင်နှင့် ထလမှုတတ်ရူယိာများ ပါဝင်ထသာ အတးီအမှုတ။် ယင်းတးီဝုိင်း။ musical troupe

ဘမ်းပပ ကကိ တစစ်ုံတရာကို ရှုချင်စဖွယပ်ဖစထ်အာင် မွမ်းမံ၍ ကကည့်ရှု စရာအပဖစပ်ပသည။် décor something

ကကိ none

ဘမ်းရဟန်ရ ကကဝိိ မိမိလုပ် ထဆာင်ချကက်ို သမူျားတကာ အား ပမင်ထစချင်သည့်သထဘာပဖင့်။    demonstration

ဘမ်းထရာင် ကကိ show

ဘမ်းလှ န အပပင်ပန်းအားပဖင့် ပံုထဆာင်ရံုမျှပဖစထ်သာအရာ။ ပပသရံု အတကွသ်ာ ဖန်တးီပပုပပင်ထေားထသာအရာ။ external

ဘန်ိး

စဉ်

ဘတုသ်ာွး 
တမ်း စဉ်

စဉ်

အသုံးမကျသ ူဟ ုတင်စား၍ သုံးနှုန်းထပပာဆုိထသာ စကား။ “လူက ဘန့်ဗူးရာ တစခု်မှာလညး် သုံးဖ့ုိကမရ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သတ္တ ထခွ မျကနှ်ာနှစဘ်ကတ်င်ွ သားထရကကက၍် ထဖါ့ (သိ့ုမဟတု်) အဝတအ်ပ်ုဒုေတတ် ံပဖင့် တးီခတရ်ထသာ စညတ်ရူယိာ။ စဉ်

ရှုချင်စဖွယ ်တင့်တယထ်သာ အဆင်းအသင်ွ။ “ပမထဒေါင် ထဂါင်းထဗါင်း၊ ဖုိးသန်ိးတန်၊ ဟန်နန့်မထပါင်း၊ ဘမ်းနန့်ထပါင်းထရ (ထတး)” စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဘမ်းရ (မ) (ကကိ-ဘန်းရ-ရှု။) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

(ဥပစာ)ပမင် သာထအာင် အထရးထေား၍ ပပသသည။် စဉ်

စဉ်
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ဘန်ိး၁ န အထရာင် မထရာထနှာထသာ အဆင်။ none

ဘန်ိး၂ န တစနှ်စခံ် အပင်တစမ်ျို း အသးီ မှထုေတယ်ရူယှိထသာ မူးယစထ်စရန် အသုံးပပုကကသည့် အထစးတစမ်ျို း opium poppy

ဘန်ိးချ ကကိ ဘန်ိးကို ကးူသန်း ထရာင်းဝယပ်ခင်းပပုသည။် smuggle opium

ဘန်ိးချ၁ီ န ဘန်ိးစားထသာသကူို နိှမ့်ချ၍ ထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ addict

ဘန်ိးချးီ၂ န ဘန်ိးရှုထပပာင်းတင်ွ ကပ်ထနထသာ ဘန်ိးဆီ။ opium residue

ဘန်ိးစား ကကိ ဘန်ိးကို အာဟာ ရအပဖစ ်မီှဝဲစားသုံးသည။် addict

ဘန်ိးဆံုး န ထနာကဆံု်းအကကမ်ိ။ ထနာကဆံု်းအလှည့်။ last

ဘန်ိးတုံး၁ န ဘန်ိးကိုအငမဲတထစ စားထသာကမီှ်ဝဲထနသ။ူ addict

ဘန်ိးတုံး၂ နဝိ မထပပာကမ်ကျားပဲ၊ တပပင်တညး် ပိတထ်သာ။ none

န ဘန်ိးရှုထပပာင်းတင်ွ ယှိထသာ ထပပာင်းရည။် none

ဘုံ

ဘုံ၁ န သတ္တ ဝါတို၏့တညရ်ာဌာန။ domicile

ဘုံ၂ န အတတူက ွပူးထပါင်ပါဝင်သကဆုိ်င်ထသာ အရာ။   public

ဘုံကထိေန် န အများပူးထပါင်းထေည့်ဝင်ကျင်းပထသာ ကထိေန်။

ဘုံကကက် န none

ဘုံငီွ န အများစနှုင့် ဆကစ်ပ်ပတသ်ကသ်ည့် စထုပါင်းပုိင်ဆုိင်ထငွ။ public frim

ဘုံထုိေက် န အပခင်အတယွ၊် အထရအတကွ ်စသည ်ပမာဏအလုိက ်မဟတုပဲ်၊ အစအုပံုအတိုင်း။ အစ ုအပံုအတိုင်း မျကပ်မင်အရှိ။ mass

ဘုံတိုကထ်ရာင်း ကကိ အပခင်အတယွ၊် အထရအတကွစ်သည ်ပမာဏမဟတုပဲ်၊ အစအုပံုအတိုင်း မျကပ်မင် အရှိ ထရာင်းချသည။် sell

ဘုံပိတ် န none

ဘုံထလာက န လူထလာက ၍ ပဖစပ်ျကထ်လ့ယှိထသာ သဘာဝပဖစရုိ်းပဖစစ်ဉ် သထဘာတရား။ happen

ဘုံးကနဲ ကကဝိိ suddenly

ဘုံးတား န မထကာင်းဆုိးရာွးထသာ ပစည္း်ဝတ္ု။   bad things

ဘုံးဘုံးကျ၁ ကကိ မရုိးမသား သမူျား လိမ်လညပ်ခင်းခံထပးရသည် none

ဘုံးဘုံးကျ၂ န destroy

ဘုံးဘုံးကျ၃ န

ဘန်ုး

ဘန်ုး န ထရးှအတတိက်ာလ ထကာင်းမှုက၏ံ အကျို းဆက။်     power/glory/influence

ဘန်ုးကံ န တန်ခုိး ၏ အရှိန်အဝါ။   power/glory/influence

ဘန်ုးကကးီ၁ ကကိ တန်ခုိး၏ အရှိအဝါသာလွန်သည။် ၂ လာဘ ထပါများ သည။် be very powerful

ဘန်ုးကကးီ၂ န ရဟန်း။ monk

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဘန်ိး ထပပာင်
ရည် စဉ်

စဉ်

စဉ်

held by public 
contributions စဉ်

အထဆာကအ်အုံ၏ အထေကတ်င်ွ အမုိးထအာကနှ်င့် ကပ်လျက၊် ပိတ၊်ဖျင်၊ပျဉ်၊ အဂမင်္ဂထတပပား၊ ထေရစံသည့် တပပင် လံုးကပ်ထေားသည့် 
အပပန့်အပပင်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထဆာကအ်အုံ၏ အထေကတ်င်ွ အမုိးထအာကနှ်င့် ကပ်လျက၊် ပိတ၊်ဖျင်၊ပျဉ်၊ အဂမင်္ဂထတပပား၊ ထေရစံသည့် တပပင် လံုးကပ်ထေားသည့် 
အပပန့်အပပင်။    စဉ်

စဉ်

မထမျှာ်လင့်ပဲအားပဖင့်။ ရုတက်နဲ။ (ဘုံးကနဲ-လဲကျလားခထရ) (အရပ်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထိေခုိကမ်ှု နစန်ာထလာကထ်အာင် ဆံုးရှံုးပျကစ်းီသည။်
စဉ်

(ဘကန်ုး)ဘ အက္ခရာကိုထခါ်ထသာ အမည။်
24th of Burmese 
consonant စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

န သဇံာထတာ်တို ့သတီင်းသုံးရာ အထဆာကအ်အုံ။ monastery

ဘန်ုးကကးီပျံ န ရဟန်းထတာ် ပျလွံန်ထတာ်မူရာ၍ သငဂသင်္ခ ဟက်ျင်းပသည့် ပဲွလမ်း။

န moll

န fake monk

ဘန်ုးကကးီလုပ်၁ ကကိ ရဟန်းအပဖစက်ို ရယသူည။် become a monk

ဘန်ုးကကးီလုပ်၂ န ရဟန်း၏အပဖစ။် monk

ဘန်းကွဲ ကကိ မိမိနှင့် မထုိေကမ်တန် ကကးီပမင့်ထသာအဆင့်ကို တထူအာင် ပပုမိပခင်းထကကာင့် အကျို းပျကစ်းီရသည။် destroy

ဘန်ုးကကယ၁် န ခဏချင်းချမ်းသာကကယဝ်သည၏်အပဖစ။်   become rich

ဘန်ုးကကယ၂် ကကိ တန်ခုိးပွင့် လင်းသည။် power and glory

ဘန်ုးတီ နဝိ နံုဖျင်းထသာ။ ထံုေထုိေင်းထသာ။ dull

ဘန်ုးတပီခုပ် ကကိ calk

ဘန်ုးထတာ်ကကးီ န မထထေရက်ကးီ။ ဝါထတာ်ကကးီပမတသ်၊ူ ရဟန်းထတာ်။   monk

ဘန်ုးထတာက် န immediately rush

န အလှူခံသထူတာ်ပမတပု်ဂ္ိုဂ လ်။  ၂ ထတာင်းရမ်းစားထသာကပ်ခင်းပဖင့် အသကထ်မွးသ။ူ monk

ဘန်ုးတန်ခုိး န ထူေးကစဲာွတိုးတက ်စညပ်င်ဖံွင့ဖိုးထသာ အထပခအထန။ အရှိအဝါ။ power and glory

ဘန်ုးထပါက် န ကကးီပွားသညမှ် တပဖညး်ပဖညး် ဆုတယ်တုလ်ာသည၏်အပဖစ။် decrease

ဘန်ုးမီးနီလ န power and glory

ဘန်ုးမင်းငှက် န bird

ဘန်ုးဘကရံု်း န အင်အားကကးီမား ပပည့်ဝထသာ ကိုယစ်မ်ွးရည။် prowess

ဘန်ုးသမ္ဘာ န ထကာင်းမှု ပပု၍ ရထသာဂုဏအ်ရှိန်အဝါ။ power and glory

ဘမု္မစိုး န ထပမကကးီကို ပုိင်ဆုိင်ထသာနတ။် ထပမထစာင့်နတ။် gnomish

ဘမု္မထဒေဝ န ထပမကကးီကို ပုိင်ဆုိင်ထသာနတ။် ထပမထစာင့်နတ။် gnomish

ဘမု္မရာဇာ န ထပမကကးီကို အစိုးရထသာနတ။် ၂  ပဖူထဖွး၍ အဆုပ်လုိကပွ်င့်ထသာ ထဆးဖကဝ်င်ထသာ အပင်တစမ်ျို း။ gnomish

ဘမု္ိမနကသ်န် န ပဖူထဖွး၍ ခရုသင်ွးအဆင်းယှိထသာ ထပမ ထကာင်းထပမသန်။့ ပဖူထဖွး၍ နုိရ့ညအ်ဆင်းယှိထသာထပမ။ ground land

ဘို

ဘို န အထီေး။ ၂  အသးီမသးီထသာ အပင်။ ၃ သားသမီး မရနုိင်ထသာ မိန်းမ။ သထန္ဓမထပးနုိင် ထသာထယာကျ်ား။ male

ဘိုဘို န မိခင် ဖခင်၏ အထဖ။ အဘာွး၏ လင်ထယာကျ်ား။ ၂ ယင်းသိုထ့ခါ် ထသာအာလုပ်စကား။ grandfather

ဘိုဘိုကကးီ န မိခင်ဖခင် အထဖ၏အစက်ို အကကးီဆံုးကို ထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ grandfather

ဘို ့ န နွားစထသာ သတ္တ ဝါတိုတ့င်ွ လညက်ပ်ုထနာကတ်င်ွ ယှိတတသ်ည့် မုိထ့မာကထ်နထသာ အရုိးခံုး။ hump

ဘိုခဲ့ န နွားစထသာ သတ္တ ဝါတိုတ့င်ွ လညက်ပ်ုထနာကတ်င်ွ ယှိတတသ်ည့် မုိထ့မာကထ်နထသာ အရုိးခံုး။ hump

ဘန်ုးကကးီထကျာ
င်း စဉ်

ceremonial cremation of 
a monk’s relics စဉ်

ဘန်ုးကကးီဖျက်
မ ဘန်ုးကကးီများ လူထွေကထ်အာင် (မိမိအလုိသိ့ုပါထအာင်) လှည့်ပတ ်ဆဲွ ထဆာင်ပဖားထယာင်းထသာ မိန်းမ။ စဉ်

ဘန်ုးကကးီ
ထယာင် ဘန်ုးကကးီကဲ့သိ့ု ဟန်ထဆာင်၍ထနသ။ူ “ဘန်ုးကကးီထယာင်ထယာင်၊ ထကျာင်းတစ ်ထဆာင်နန့်၊ ရာွကိုနှစစ်တိ၊် ခဲွလိမ့်မည”် (သိုက်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထလှတင်ွ ထဆွးထပမ့ထနထသာ အရာကိုထုေတပ်ယ၍် ယင်းတင်ွ ထေပ်ဆင့် ပူးတွဲစပ်ဖာသည။် သခီျုပ်သည။် “လီှဆီွးလီှနာ၊ လီှပုပ်ကကးီ
ကို၊ ဘန်ုးတပီခုပ်ထကကာင်းဗရာချာ”။ (လီှချပ်) စဉ်

စဉ်

ခဏချင်းချမ်းသာကကယဝ်သည၏်အပဖစ။်
တန်ခုိးပွင့် လင်းသည။် စဉ်

ဘန်ုးထတာင်း
ယာ စကာ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထန,လ,ပမာ တန်ခုိးကကးီမားမှုထူေးကထဲသာ အရှိန်အဝါ။ စဉ်

ချို းလင် ပပာနှင့် ဆင်ထသာငှကတ်စမ်ျို း။ “အန်ုးပင်ထေကက်၊ ဘန်ုးမင်းငျကထ်ချ၊ ပမညလ်တထ်တ” (ထတး) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ဘိုတ့က် န နွားတိုတ့ညွး်ထကာင်း၊ လူတိုတ့င်ွ လညး်ထကာင်း၊ လညက်ပ်ု တင်ွ ယှိတတသ်ည့် အဖု။ hump

ဘိုလံု့း န ယင်းသိုရ့ှိတတထ်သာအဖုလံုး။ hump

ဘိုး န မိခင် ဖခင်၏ အထဖ။ အဘာွး၏ လင်ထယာကျ်ား။ ၂ ယင်းသိုထ့ခါ် ထသာအာလုပ်စကား။ grandfather

ကကဝိိ ထရးှထရးှကာလ ကပင် ဆင်း သကလ်ာထသာ ထဆွစဉ်တစထ်လျှာကလံု်း။ descent

ဘိုးဘးီစဉ်လာ ကကဝိိ descent

ဘိုးဘ ီဇူဇာ န descent

ဘိုးဘိုး န အဖုိးကိုထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ grandfather

ဘိုးဘိုးကကးီ န အသကအ်ရယွ ်ကကးီရင့်ထသာ ထယာကျ်ားများကို ထခါ်ထသာ အာလုပ် စကား။ grandfather

ဘိုးသးီပုိး ကကိ ကထလးအား ထကျာကန်ုးတင်ွ ပုိး၍ လညက်ိုဖကထ်စသည။် ထကျာပုိးသည။် carry

ဘိုးသိုး န အသအိတတပ်ညာ လံုးဝမယှိသ။ူ အသပိညာနညး်သ။ူ လူအ့န္ဓ။ လိမ္မာပါးနပ်မှုမရှိသ။ူ dullard

ဘိုးသိုးကကးီ န လူအလူန၊ ဘာမျှမသတိတထ်သာသ။ူ အသအိလိမ္မာ ကင်းမ့ဲသ။ူ dullard

ဘာွး

ကဘား န ထရးှက ဘရုားကိုထရးထသာ အကမင်္ဂတ။ ဘရုား။ pagoda

ဘာွးခတ် ကကိ none

ဘွဲ ့

ဘွဲ ၁့ န degree

ဘွဲ ၂့ န တစအ်ပ်ုတစစ်ညး်တညး် စထုပါင်းချုပ်ထေားထသာ စက္က ူချပ်များ။ book

ဘွဲ ထ့တာ် န ရဟန်း၊ သာမထဏတို၏့ အမည။် name

ဘွဲ ပ့ဖူ န မျဉ်းမပါထသာ စက္က ူပဖူ။ paper

ဘွဲ ပ့ဖူစက္က ူ န မျဉ်းမပါထသာ စက္က ူပဖူ။ paper

ဘွဲ ပ့ဖူဆီးလိပ် န အထရာင်ပဖူထသာ ကမ်ွးသးီဖက၊် ထပပာင်းဖူးဖကပ်ဖင့် လိပ်ထေားထသာ ထဆးလိပ်။ secret

ဘွဲ ပ့ဖူဖက် န အထရာင်ပဖူထသာ ကမ်ွးသးီဖက၊် ထပပာင်းဖူးဖက။် none

ဘွဲ ပ့ဖူလိပ် န အထရာင်ပဖူထသာ စက္က ူလိပ်။ စာလိပ်။ letter

ဘွဲ ပ့ဖူအပ်ု န မျဉ်းမပါသည့် စက္က ူပဖူစာလမာများကို စထုပါင်းချုပ်ထေားထသာ အရာ။ book

ဘွဲအ့ပ်ု န ကတထူ်ေနှင့်ပဖစထ်စ၊ သားထရနှင့်ပဖစထ်စ၊ ဖံုးအပ်ုချုပ်လုပ်ထုေားထသာ ကျမ်းစာအပ်ု။ tesis

ဘင်ွး

ဘင်ွးဘင်ွးထပါ် ကကဝိိ လျှို ဝှ့ကမ်ျို သပ်ိ၍ မထေားပဲ ဝ့ံဝ့ံစားစား ထပပာဆုိပပုမူထလ့ ယှိထသာ အားပဖင့်။ ပွင့်လင်း ထေင်ရာှးစာွ။ frankly

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဘိုးစဉ်ထဘာင်
ဆက် စဉ်

အထေကထ်ကျာ် ကာရထီဆွ စဉ်လကထ်ေကမ်ျားနှင့်တညညီတွတ်ညး်။ “အပမူထတဆီ၊ စာမရသီိ့ု၊ သာကမီျို းဟ၊ု ဖုိးဖီးစဉ်လာ၊ 
မင်းဆက ်ဆကသ်ိ့ု၊ ဆင်းသကက်ာပဖင့်”။ (ထကာ်) စဉ်

ထဆွမျို း အစဉ်အဆကမှ် ဆင်းသကလ်ာထသာ ထဆွမျို းဆက။် “ရခုိင်ထဆွမျို း ခုနှစဆ်က ်၏အမည။် အဖ၊ အဖုိး၊ အဖီး၊ အဇူ၊ အဇာ၊ 
အနူ၊အနာ” “ဗမာ ထဆွမျို းခုနှစဆ်က၏်အမည။် အဘ၊ အဘိုး၊ အထဘး၊ အထဘးွ၊ အဘ၊ဲ အဘ၊ိ အထဘာ်။” “ရခုိင်ထဆွမျို း ခုနှစ်
ဆက၏်အမည။် အမိ၊အထဘာင်မ၊အဖီးမ၊ အဇူမ အဇာမ၊ အနူမ၊ အနာမ။” “ဗမာထဆွမျို း ခုနှစဆ်က၏်အမည။် အမိ၊အဘာွး၊
အထဘးမ၊ အထဘးွမ၊ အဘမဲ၊ အဘ ိမ၊ အထဘာ်မ။” “ရခုိင်သားသမီး ထဆွမျို းခုနှစဆ်က၏်အမည။် သာ၊ငမီး၊ပမစ၊်တ၊ီကကတ၊်ဂကျွေတ၊်
ခကျွေတ။်” “ဗမာ သားသမီးထဆွမျို းခုနှစဆ်က ်၏ အမည။်သား၊ ထပမး၊ ပမစ၊်တ၊ီထပမာ့၊ ကကျွေတ၊် ကကျွေတဆ်တ။်” ၉၄၈ထုိေး ဇုန်ဒေတ်
ထကျာကစ်ာတင်ွ ကိုယက်စ၍ သား၊ငမီး၊ တ၊ီ ကကတတ်ိုင်ထအာင် ထကကမွသည ်ပဖစသ်တညး်ဟ ုကျန်ိစာထုိေးထေား လျကယ်ှိ သည ်“ဝ
တထီလးဆုိင်၊ ရ့ုိရခုိင်၏မျို းစဉ်သနပ်၊ ခုနှစဆ်ကစ်၊ီ စဉ်တာရွီထသာ်၊ ပီတာအဖ၊ ဖုိးက၊ အဖီး၊ တသးီဇူ၊ ဇာ၊ နူ၊ အနာလျှင်၊ အသျှင်
ပင်မှတ၊် မိခင်၊ ထဘာင်သျှင်၊ ဖီးသျှင်၊ ဇူ၊ ဇာ၊ နူ၊နာသျှင်မ၊ သမှိတက်က၏ ထုိေကထနာကတ်င်ွ၊ သားလျှင်၊ ငမီး၊ ပမစ၊် တလှစတ်၊ီ ကကတ၊် 
ဂကျွေတ၊် ခကျွေတခု်နှစ၊် ဤသိ့ုပဖစသ်ည၊် နွယစ်စထံု်ေးစဉ် လာသတညး်” (နတပ်မစ ်- နထခါင်းထချာင်းဆရာထတာက်ကီးမှတစ်မှု။) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သားသမီးက ဖခင်အားဘားဟထုခါ်ထသအာလုပ်စကား။   (ထပပးလမားထနထသာ ကကျွေနွဲားကို ရပ်တန့်ထစရန်) “ဘား”ဆုိသည။်  စဉ်

ရဟန်း သာထမထဏစသညတ်ိ့ု၏အမည။် ၂ ပုဂ္ိုဂ လ်တစစ်ုံတစဦ်းအား ဂုဏပ်ပု ချးီထပမှာက ်သည့် အထနပဖင့် ထပးအပ်ထသာအမည။် ၃ 
သင်ကကားတကထ်ပမာကသ်ည့် ပညာအရညအ်ချင်းအလုိက ်အာဏာပုိင်တိ့ုက အသအိမှတ ်ပပုထပးအပ်သည့် အမှတအ်သား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ကကဝိိ မထကွ မ့ထကာက ်မကယွ ်မဝှကပဲ် ထပဖာင့်မတထ်ေင်လင်းစာွ။ frankly

ဘတွသ်တ် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အရာကို ထပမကကးီထပါ်တင်ွ တအားထုေနှက ်ရုိကခဲွ်သည် bash

မ

မ၁ န ဗျညး်သုံးဆယ့်သုံးလံုးတင်ွ နှစဆ်ယင်ါးလံုးထပမာက ်ဗျညး်။ မဟ၍ူ ထခါ်သည။်

မ၂ န female

မ၃ ကကိ help

မ၄ စညး် none

မ၅ န တစ ်သိုမ့ဟတု ်နှစခု်မှအပုိစန်ွးထွေကထ်သာ အထရအတကွ။် စုံဘက၏် ဆန်က့ျင်ဘက ်မစုံကန်ိး။ ၁၊၃၊၅၊၇၊၉ စသညတ်ိုပ့ဖစသ်ည။် odd

မက၁ ကကဝိိ အမျို းအမည ်အထရအတကွ ်စသညမ်ျားပပားစာွ။ ၂ ပမာဏ ကန်သ့တခ်ျက ်မရပ်တန်မူ့ပဲလျက။် ပုိလွန်က ဲလျက။် many

မက၂ ကကိ ပမာဏ ပုိင်းပခားသတမှ်တထ်ောထသာ အတိုင်းအတာ မငပီးပပတ ်မပုိလွန်သည။် ထကျာ်လွန်သည။် exceed

မကလီ န banana

မကသိ ကကဝိိ no limit

မကာဒေထယာ န ရခုိင်လံုချ ီအမျို းအမညတ်စခု်၏အမည။် rakhine longyi

န none

မကာသနီ န မုိးဦးကျတင်ွ အဝါပွင့် သိုမ့ဟတု ်အနီးပွင့်များ ပွင့်ထလ့ယှိသည့် လမ်းထဘးတင်ွ စိုကတ်တ ်ကကထသာ သစပ်င်ကကးီ။ none

မကလီူ န name of rakhine banana

မကင်းတရား န ထကာင်းပမတထ်သာ ထစာင့်ထိေန်းမှု တရား။ ငါးပါးသလီ။ ၂ မိမိနှင့် အကျို း အထကကာင်း ဆကစ်ပ်ထနမှု သထဘာ။ five morals

န မိမိနှင့် တစစ်ုံ တစခု် ဆကစ်ပ်ပတသ်ကထ်နသည့် ပဖစပ်ျကမ်ှုပခင်းရာ။ mutual interest

န လကထ်ရးအသကွ ်ထရးရာ တင်ွ တစခ်ျကတ်ညး်ပဖင့် ထရးဆဲွထသာ မအက္ခရာထရးပံု။ none

နဝိ အထူေး မဟတုထ်သာ။ သာမန်မျှသာပဖစထ်သာ။ normal

မထကာင်းစာွ န မထကာင်းထသာပစည္း်။ အရာဝတ္ု စသည။် ၂ ဆုိးဝါးယတုမ်ာထသာသ။ူ bad things

ကကဝိိ ထကာင်းမှန်း မထကာင်းမှန်း ခဲွပခမ်း၍ မသပိါပဲလျက။်

မထကာင်းစာွမ န စာရတိ္တ ကိုယက်ျင့်ပျကပ်ပားထသာ မိန်းမ။ အရကှအ်ထကကာက ်ကင်းမ့ဲစာွ ထနထုိေင် အသကထ်မွးထသာ မိန်းမ။ prostitute

န အကျင့်စာရတိ္တ ပျကပ်ပားထသာသ။ူ အရကှအ်ထကကာက ်ကင်းမ့ဲထသာသ။ူ corrupt

န မထေင်မပမင်သာပဲ။ လူကိုထပခာကလှ်န်တ့တသ်ညဆုိ်ထသာ သရ၊ဲ တထစ္ဆ။ မှင်စာစထသာ အသကဝိ်ညာဉ်သတ္တ ဝါ။ evils

မထကာင်းတရ၁ိ န မထေင်မပမင်သာပဲ။ လူကိုထပခာကလှ်န်တ့တသ်ညဆုိ်ထသာ သရ၊ဲ တထစ္ဆ။ မှင်စာစထသာ အသကဝိ်ညာဉ်သတ္တ ဝါ။ evils

မထကာင်းတရ၂ိ န bad omen

ဘင်ွးဘင်ွးလင်း
လင်း စဉ်

စဉ်

25th of Burmese 
consonant စဉ်

မျို းထပါကပွ်ားတတထ်သာ ကိုယဝ်န်ထဆာင် (သထန္ဓထဆာင်) သတ္တဝါ။ ၂ မိန်းမ၊မ။ (အတိုသံုးစကား။)          ၃  အမသတ္တဝါ
ပဖစထ်ကကာင်း ထေင်ရာှးသယိှိထစရန် နာမ်ပုဒ်ေနှင့်တွဲဆက၍် သုံးထသာစကားလံုး။ (အမ်ိသျှင်မ၊ ဝန် ထထောကမ်၊ ရအဲပ်ုမ၊ လယသ်ျှင်မ၊ 
ယာသျှင်မ၊ ကကျွေမဲ၊ နွားမစသညပ်ဖင့် သုံးနှုန်းကကသည။် ၄ ပဋိပက္ခနှစမ်ျို း တစ ်စုံတစတ်ွဲဘကတ်င်ွ တစဘ်ကအ်မညက်ို သတမှ်တ၍် 
ထခါ်ထသာ စကားလံုး။ စဉ်

 (အထပါ်သိ့ု) ပင့်ထပမှာကသ်ည။် ကကထစသည။် ၂ ကပ့ံူသည။် ကညီူချးီထပမှာကသ်ည်။ ၃ မကွာမထွေကရ်ထအာင် ထေန်ိးချုပ်သည။် စဉ်

ကကယိာနှင့် နာမဝိထသသနတိ့ု၏ အနကက်ို ပယပ်မစလုိ်ရာတင်ွ သုံးထသာစကား။ (မလား၊မလာ မထကာင်း၊ မလှ၊ မပစသညပ်ဖင့် 
ဆက၍် သုံးနှုန်းသည်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရခုိင်ငှကထ်ပျာသးီ အမညတ်စခု်။ “ငှကထ်ပျာစထဲဖါက ် ထုိေထနာကရ်ခုိင်၊ အစိုင်သင့်စာွ န့ံသာဖု-ဆတင်ဂို၊ထခါ်ဆုိမကလီ၊ တငူပီးအခုိး၊ 
ကရင်မျို းက”ဲ (ဓာပကာနီ) စဉ်

အထရအတကွ ်ပမာဏကန့်သတမ်ှု မယှိပါပဲလျက။် (တစသ်န်ိး-မကသ။ိ နှစသိ်န်း-မကသမိစသည့်ပဖင့်။ စဉ်

စဉ်

မကာဖူး(မ) (န ဆန်းဖူး-ရှု။) စဉ်

စဉ်

ရခုိင်ငှကထ်ပျာသးီ အမညတ်စခု်။ “ငှကထ်ပျာစထဲဖါက ် ထုိေထနာကရ်ခုိင်၊ အစိုင်သင့်စာွ န့ံသာဖု-ဆတင်ဂို၊ထခါ်ဆုိမကလီ၊ တငူပီးအခုိး၊ 
ကရင်မျို းက”ဲ (ဓာပကာနီ)
“သဖန်းခါးနှင့်၊ နုပျို းမကလီ”။(ထကာ်) စဉ်

စဉ်

မကင်းရာမက
င်းထကကာင်း စဉ်

မ,ထကာက် စဉ်

မထကာင်း
ကတတ် စဉ်

စဉ်

မထကာင်းစာွ 
ထကာင်းစာွ

I have no idea for bad 
or good စဉ်

စဉ်

မထကာင်းစာွ
ထသျှ စဉ်

မထကာင်းဆုိးဝါ
း စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

နမိတ ်မထကာင်း၊ မဂမင်္ဂလာမယှိထသာ၊ မထကာင်းထသာအပဖစသ်နစ၊် စထသာစကားကို ထပပာဆုိရန် ယှိသည့်အခါ မျို း၌မထပပာမိသည့် 
စကားထကကာင့် အမဂမင်္ဂလာစထသာ အပဖစသ်နစမ်ျား မဆုိကထ်ရာကထ်စရန် ထရးှဦး စကားခံသည့်အထနပဖင့် ထပပာထလ့ယှိထသာ စကား။ 
(ထ့ုိေမထကာင်းတရလဲွိပါစဖီယပ်ါစစီသည။်) စဉ်



.

နဝိ not bad

မထကာင်းတရ၃ိ န not bad

န take an oath

ကကဝိိ နှစဘ်ကအ်နက ်မညသ်ည့်ဘကသ်ိုမ့ျှ ပီပီမသကထ်ရာကပဲ်။ ခွကလ်က ်အားပဖင့်။ badly

မထကာင်းမှု န evil/misdeed/demerit

မကိုဋ် န ဘရုင်၊ မင်းစထသာ ပမင့်ပမတသ်တူိုထ့ဆာင်း သည့် အဖျားသယွ၍် ခကျွေန်သာွးထသာ ထိေပ်ဖူးပါသည့် ဦးထခါင်းတန်ဆာ။

မကန်၁ ကကဝိိ cannot accept

မကန်၂ ကကဝိိ various type

မကန်တကန် ကကဝိိ လကခံ်နုိင်သည့် ပမာဏထေက ်ပုိလွန်သပဖင့် အကျပ်အတညး်ပဖစလ်ျက။် ပမာဏချင်း မတန်မမျှပဲလျက။် ပုိမုိလွန်ကလဲျက။် exceed

မကန်တန်တန် ကကဝိိ လကခံ်နုိင်သည့် ပမာဏထေက ်ပုိလွန်သပဖင့် အကျပ်အတညး်ပဖစလ်ျက။် ပမာဏချင်း မတန်မမျှပဲလျက။် ပုိမုိလွန်ကလဲျက။် exceed

မကန်မလွန် ကကဝိိ ပမာဏချင်း မတန်မမျှပဲလျက။် ပုိမုိလွန်ကလဲျက။် exceed

မကန်မဝှန် ကကဝိိ ပမာဏချင်း မတန်မမျှပဲလျက။် ပုိမုိလွန်ကလဲျက။် exceed

ကကိ be gentle

မကိုးမကန် ့ ကကဝိိ ထလးစားရုိထသပခင်း ကင်းမ့ဲလျက။် မထလမစား။ မရုိမထသ။ မထီေထလး စား။ disrespectfully

န မာန်ကိုမကိုးအပ်။ အားကိုမကိုးအပ်။ ၃  စညး်စမ်ိကို မကိုးအပ်။ unreliability

မကျီ ကကဝိိ undone

မကျတီကျီ ကကဝိိ undone

န not to do

မကျို င် န not left

မကျို င်းပမာ န နာမကျန်း ယှိထနသည၏် အပဖစ။် ကျန်းမာထရး ချို တ့ဲ့သည၏်အပဖစ။် sick

မကျို င်းမါ န နာမကျန်း ယှိထနသည၏် အပဖစ။် ကျန်းမာထရး ချို တ့ဲ့သည၏်အပဖစ။် sick

မကျန် ကကဝိိ အကကင်းမကျန် မယှိထသာ အားပဖင့်။ အားလံုး။ all

မကကာခဏ ကကဝိိ ထေပ်တလဲလဲ။ ထေပ်ကာထေပ်ကာ အားပဖင့်။ repeat

မကကာမကကာ ကကဝိိ frequently

မကကာမထနှာင်း ကကဝိိ အချန်ိကာလ ပမင့်ရညှပ်ခင်း မယှိထစပဲ။ soon

န နားမှာ မခံသာထအာင် ရုိင်းစိုင်း ယတုည်ံ့ထသာ အထကကာင်းတရား။ foul

မကကားတကကား ကကိ make noise

မထကာင်း 
တထကာင်း

မထကာင်းသညလ်ညး်မဟတု၊် ထကာင်းသညလ်ညး်မဟတု၊် အလယ ်အလတပ်ဖစထ်သာ။ “မထကာင်းတထကာင်း၊ ထအာင်ထကျာ်ရက်
တဲ့ထတာင်း၊ မုိးခါ, နီခါ, သုံးစရာ။” (ရိုးရာ) “ထဟဝန်ငမိုင်ထလ၊ ဂနုိငထဲ်ေမှာ၊ မထမးထကာင်းပါ။ မထကာင်းတရ၊ိ ဤထနရာဝယ ်လ့ူ
ရာွသားတိ့ု၊ သာွးထရာကယ်ှိက၊ ခကဘ်မိညပ်င်။” စဉ်

နမိတ ်မထကာင်း၊ မဂမင်္ဂလာမယှိထသာ၊ မထကာင်းထသာအပဖစသ်နစ၊် စထသာစကားကို ထပပာဆုိရန် ယှိသည့်အခါ မျို း၌မထပပာမိသည့် 
စကားထကကာင့် အမဂမင်္ဂလာစထသာ အပဖစသ်နစမ်ျား မဆုိကထ်ရာကထ်စရန် ထရးှဦး စကားခံသည့်အထနပဖင့် ထပပာထလ့ယှိထသာ စကား။ 
(ထ့ုိေမထကာင်းတရလဲွိပါစဖီယပ်ါစစီသည။်)
“ထတာမှာထတာင်မှာ မထကာင်းတထရာင်း မထပပာထကာင်း”။ (အရပ်) စဉ်

မထကာင်းတထရ
ာင်း

မထကာင်း ထသာအကကအံစည ်အပပုအမူတိ့ုသည ်ကကစံည ်ပပုမူသကူို ကျန်ိဆုိသသူိ့ု ပပန်၍ထိေခုိကထ်စရန် ကျန်ိလမဲထပပာဆုိ ထသာ
စကားလံုး။ “မထကာင်းတထရာင်း၊ နင့်ပါးမှာ ထရာင်းပါလီ”။ (အရပ်) စဉ်

မထကာင်း
မကန်း စဉ်

မိမိအားလညး်ထကာင်း၊ သတူစပ်ါးအားလညး်ထကာင်း၊ တစစ်ုံတစရ်ာထသာ အကျို းကိုမပပုပဲ အပပစသ်ာ ပဖစထ်စထသာ ပပုမူချက။် 
အကသုိုလ်။ စဉ်

crested headdress 
forming one of the 
ceremonial regalia of a 
monarch စဉ်

လကခံ်နုိင် သည့် ပမာဏထေက ်ပုိလွန်သပဖင့် အကျပ်အတညး်ပဖစလ်ျက။် “ရင်၌သားပမတ၊် နုလှပ်လှပ်မှာ၊ တင်းကျပ် မကန်၊ သား
သကနံှ်ကို၊ ဖွားပပန်ငပီးမှ” (ပဒုေမ္မ)၊ “ဝမ်း၌မကန်၊သညး်အပူပန်၍၊ ထမှာကလှ်န်မထပပာ၊ မျကရ်ည ်လာဗျာ၊ ဆ့ုိကာထမျာလ့ုိ” (နာရ
ဒေ)”။ စဉ်

အမျို းအမည ်အထရအတကွ ်စသညမ်ျားပပားစာွ။ ပမာဏချင်း မတန်မမျှပဲလျက။် အများအပပားအားပဖင့်။ “တရုတက်လုား၊ ဘတု်
သမ္ပန်သိ့ု၊ မကန်ဆင်းထက၊ သထဘမင်္ဂာသားတိ့ု။ “(ပဒေ)။ “အာကျပ်ထတာကု်န်း၊ ဓာတသ်ုံးလံုး၊ စစထ်တမွင်းကန်၊ လူမကန်။” 
(ရုိးရာ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မ,ကိုယ ကကင်နာပမတနုိ်းမှုပဖင့် ညင်သာစာွပပုမူသည။် “အပွင့်ကိုခခီ၊ သးီတန်ချခီျ၊ လကပ်န်ဇုိင်မှာ၊ မကိုယထလ-မ,ကိုယ”။(ထတး) စဉ်

စဉ်

မကိုးအပ်သည့်
သုံးပါး စဉ်

တစစ်ုံတစရ်ာထဆာင်ရကွမ်ှု၌ ထကျကန်ုပပတစ်ပဲခင်း မရှိထသးသပဖင့်။ ဆကလ်ကထ်ဆာင်ရကွရ်န် လုပ်ငန်းတာဝန် ကျန်ယှိထနထသးသ
ပဖင့်။ “နင်တိ့ုလညး်သ၊ီ ငါလညး်သထီက၊ မကျအီရးီ။” (ထောနု) ၂ တတတွတ်တွ ်အဆက ်မပပတ ်ထခါ်ထဝါ်ထပပာဆုိ ပမညတ်မ်း
လျက။် “ထခါ်ထဝါ်မကျ၊ီ တစစီနှီင့်”။ (ပဋ)။၃ အထကကးဆပ် မထကျနုိင်ထသး၍ “အကကီးဒေါကျ၊ီ ဆပ်မကျ”ီ (ပံု) “ယကတာယာယ၊ီ 
ပပုလုပ်ချထီသာ်၊ မကျနုိီင်ထလာ” (ထဒွေး) စဉ်

မငပီးမပပတ။် လကစ်မသတထ်သး။ မပပတမ်စထဲသး၍။ “စပါးဆန်ရသီင်ွးလ့ုိ အလုပ်က မကျတီကျ ိပဖစနီ်ထရ ဂု” (အရပ်) စဉ်

မထကျာ်အပ်သ
ည့်သုံးပါး ထကျထပ့ွကိုမထကျာ်အပ်။ ၂  အထရှ့ကထေရကံို မထကျာ်အပ်။ ၃ သတူစထ်ယာက၏် ဦးထခါင်းကို မထကျာ်အပ်။ (ထလာကသမုတ္ိ) စဉ်

အကကင်းအကျန် မယှိသည၏်အပဖစ။် ဘာတစခု်မှ မကကင်းကျန်သည၏် အပဖစ။် “တထယာကမ်ကျို င်၊ ပန်းထရမငမိုင်ထက၊ နန်းစဉ်သာ
ပခင်း၊ ဖတဖူ်းသထူလ၊ လူအများတိ့ု”(ပန်း) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မကာွထဝးထသာ အချန်ိကာလ အားပဖင့်သာ ပခားလျက။် ခဏခဏ။ “မထနာမရမင်၊ သထဘာတင်ွ၌ ၊ သခိျင်ထကကာင်းထရး၊ မကကာမ
ကကာ၊ အခါခါလျှင်၊ ထခါ်ထဝါ်ထမးလညး်” (ပန်း) စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

မကကားထကာင်း 
မနာသာ
ထကာင်း စဉ်

စကားကို ပီပီသသ နားမလညနုိ်င် ထလာကထ်အာင် ထပပာသည။် “သတူစပ်ါးသလိတမ်ညစ်ိုးလ့ုိ စကားကို မကကားတကကား ထပပာထရ” 
(အရပ်) စဉ်



.

မကကားတကန်ွ ကကိ pretend

မကကမဲသပ်ိ နဝိ normal

မကကည့်မလှ ကကဝိိ ခံရချက ်ဒေဏ ်ပပင်းပပစာွ။ ဆုိးရာွးစာွ။        very bad

န မဆီထလျာ်ထသာ ကကစံညခ်ျက။် ကကစံညပ်ခင်းငှာမဆီထလျာ်ထသာအရာ။ not suitable

န none

မကာွစိ န grain

မခ ကကိ incongruity

မခစပ် ကကိ did not take refuge

ကကဝိိ moderately

န cow

မခုပ် န ကကျွေ၊ဲ နွားတိုတ့င်ွ အငမီးနားသို ့မထရာကမီ် ထနာကပုိ်င်းအရပ်။ cow’s hip

မခံချိ ကကိ irksomely

မခံချမိခံသာ ကကဝိိ စတိထဲ်ေတင်ွ သညး်ခံရခကသ်ည ်ပဖစ ်လျက။် irksomely

မခံချင် ကကိ မိမိနှင့်ပတသ်က၍် ထိေပါးလာထသာ် မခံ မရပ်နုိင် ပဖစလ်ာသည။် indomitable

မခ့ံတရံ ့ ကကိ ခံနုိင်စမ်ွးသညထ်ေက ်လွန်ကပဲပင်းထေန်ထသာဒေဏက်ို ခံစားရလျက။် harrowingly

မခံု ကကိ အလုပ် များ၍ အားလပ်ခွင့် မယှိပဖစသ်ည။် busy

မခံုမင် ကကိ busy

မခုိတ့ရုိ ့ ကကဝိိ ပျကထ်ချာ်ထစာ် ကားထသာ အသင်ွထရာလျက။် demurely

မချ၁ိ န မကျန်းမမာသည၏်အပဖစ။် “မချခိန္ဓာ၊ ထဝဒေနာထလ၊ ထရာဂါဖိစးီ။ sick

မချ၂ိ ကကိ သညး်ခံနုိင်ပခင်း မယှိပဖစသ်ည။် intolerance

မချကိကကီွဲ ကကဝိိ ထပဖဆညး် ရပ်တညပ်ခင်းငှာ မပပုနုိင်ပဖစလ်ျက။် အလွန်ဝမ်းနညး် ထကကကွဲထသာအားပဖင့်။ inconsolably

မချစိာ န ဆင်းရမဲွဲထတထသာ အစားအစာ။ ဝလင့်ထအာင် မစားရထသာအစာ။ meagre sustenance

မချဆိင်းရဲ န ပင်ပန်းမဲွထတသည၏်အပဖစ။် ဆင်းရ ဲသည၏် အပဖစ။် poor

မချတိချီ ကကဝိိ sick

မချတိရီ ့ ကကဝိိ sick

မချမိခ့ံ ကကဝိိ ခံနုိင်စမ်ွးသညထ်ေက ်ပပင်းထေန်ထသာဒေဏက်ို ခံစားရသည။် beyond endurance

မချမိနာ န be unbearable

မချမိမာ ကကဝိိ sick

မချးီရ န cannot borrow

မချမ်းမသာ န အလယအ်လတ ်လူတန်းစား။

(မကကားကျို းကကျွေန်) ဟန်ထဆာင်ထနသည။် စဉ်

အရာတစခု်နှင့်တစခု် မကာွလှမ်းထစရ၊ ထိေစပ်မှုလညး် မယှိထစရ၊ မကျမဲစပ်ိ အလယအ်လတယ်ှိထသာ။ “သာွးမှာပုလဲ၊ ပဖူထဖွးထဖွး
ထက၊ မကကမဲသပ်ိ၊ စန်ိရတလုိီ၊ ညငီမိတင်မိတနှ်င့်လုိင်မိတတ်ိုရညှ၊် ဆုိဖွယမ်ဟ။ိ” (ပဒုေမ္မ) စဉ်

စဉ်

မကကအံပ်မ
ကကစံညရ်ာ စဉ်

မကာွဖူး (မ) (နဆန်းဖူး-ရှု။) စဉ်

(မကာွဖူးအစိ)ထပပာင်းဖူးအထစ။့      စဉ်

သထဘာချင်း ကိုကည်ပီခင်း မယှိပခင်းသည။် ၂  တစခု်နှင့်တစခု် ဆကစ်ပ်၍ မရပဖစသ်ည။် ထပါင်းစပ်၍ မရပဖစသ်ည။် “ထမာင်နီနန့် 
ထမာင်မဲတစထ်ယာက ်နန့်တစထ်ယာကမ်ခ ရန်တကကကဲက”ဲ(အရပ်) စဉ်

ရုိထသ ကျို းနံွဆညး်ကပ်ပခင်း မယှိပဖစသ်ည။် ၂ တစစ်ုံတစခု် ထတာင်းခံပခင်းမယှိပဖစသ်ည။် “စပါးတစရ်ာ၊ တစသ်ိုးကာ၊ ထလးရာ
တစခ်ျပ်၊ စပါးချင်ကို၊ မခစပ်”။ (ရုိးရာ) စဉ်

မထခါကတ်
ထလာက်

ထကာင်းစာွ မန့ံှစပ် မကကျွေမ်းကျင်ပဲ။ အနညး်အပါးမျှ၊ အသင့်အတင့်။ “အကကျွေန် စာဖတဖ့ုိ် မထခါကတ်ထလာကသ်ာ တကပ်ါ သထိရ”။ 
(အရပ်) စဉ်

မ,ထခါင်း
တစက်ကမ်ိ သားထပါကဖူ်းထသာ ကကျွေမဲ၊ နွားမစသည။် “ထအ-ငဂိုဝန်းမစာွ တစသ်ားထပါကဗ်ျာ ထဒေ။ မ,ထခါင်းရာမတန်းက မ
ထဟာက”်(အရပ်) စဉ်

စဉ်

စတိထဲ်ေ၌ နာကျဉ်း ပပင်းပပစာွခံစားရသည။် “သရ့ုိူ ထပပာစာွ စကားကို ကကားထက နုလညး်ငါမခံချ”ိ (အရပ်) “ဗျာယကပုိဲ၊ ပပင်းစာွ
ငုိထက၊ ထုိေသညထ်မွးမိ၊ သားထမးသ ံကို၊ မခံချလ့ုိိ၊ ပဖစဘ်ကိစ”္။(ထဒွေး) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလုပ် များ၍ အားလပ်ခွင့် မယှိပဖစသ်ည။် “ အလုပ်များထရ၊ အလုပ်မခံုမင်လ့ုိ ဘကကးီရ့ုိအမ်ိကိုလာဖ့ုိမရပါ” (အရပ်) “ကိုင်း
ယာခုတထ်က၊ လယလု်ပ်လင်မယား၊ သားငယနှ်င့်ပင်၊ စပါးပပင်မှာ စာနှင်ပငားကို၊ မအားမခံု၊ ထေားထလတုံထသာ်” (ပန်း) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကျန်းမာမှုချို င့ဲ့လျက၊် နာဖျားထနလျက။် “အထဘာင်လညး် မကျန်း မာ၊ မချတိချလိာလတစ်ာွထဒေ” (အရပ်) စဉ်

ကျန်းမာမှုချို င့ဲ့လျက၊် နာဖျားထနလျက။် “အထဘာင်လညး် မကျန်း မာ၊ မချတိချလိာလတစ်ာွထဒေ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

မကျန်းမမာသည၏်အပဖစ။် “မချခိန္ဓာ၊ ထဝဒေနာထလ၊ ထရာဂါဖိစးီ။
သညး်ခံနုိင်ပခင်း မယှိပဖစသ်ည။် စဉ်

ကျန်းမာမှုချို င့ဲ့လျက၊် နာဖျားထနလျက။် “အထဘာင်လညး် မကျန်း မာ၊ မချတိချလိာလတစ်ာွထဒေ” (အရပ်) “ရာဇာ၊ ဓိပတ၊ိ ခုတ
ဖန်ထလ၊မှန်မသထိက၊ မချမိမာ၊ ပဖစထ်သာခါမှ” (ရာမ) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထကကးထငွ ပစည္း်များ၊ ထချးငှားရန် မပပုရပခင်း။ ထငွစသညက်ို ခဏအားပဖင့် ထုေတထ်ပးရန်  မပပုပခင်း။ “ထကကးထငွစစုညး်၊ ပဲွသိ့ု
ထရာကခ်ါ၊ စားထသာကရ်ာနှင့်၊ အန်စာထုိေးဖ့ုိ၊ အားကိုးရာှကက၊ ယင်းခါလုိထက၊ ငါ့ကိုမျှဟ၊ု မချးီရထလ။” (ဂုတ္ိတလ) စဉ်

neither too rich nor 
poor စဉ်



.

မချို မချဉ်၁ မချဉ်လွန်း မချို လွန်းထသာသစသ်းီ။ impishly

မချို မချဉ်၂ ကကိ rude

မငခီ ကကိ sleep

မငခီမငံ ကကိ rude

မပခူပခာ ကကိ not disturb

မခွာ န

မခွာထပါက် န

မခကျွေတ် ကကဝိိ ဧကန်မုချ။ စင်စစ။် မလဲွမထသ။ွ   certainly

မငုိကတ်ငုိက် ကကိ စပါးနံှ ညတွက်ိုင်းသကဲ့သို ့ညတွက်ိုင်းလာသည။်    none

မစာညာှ ကကိ regardless

မစားကျီ န မိမိ၏ ပစည္း်ဥစာ္များကို သတူစပ်ါးက မတရား စားသုံးသညက်ိုပမင်၍ ခံပပင်းသည့် သထဘာပဖင့် ထပပာထသာစကားလံုး။   

န few

ကကဝိိ မစားစထလာက ်။ စားထလာကထ်အာင် လံုထလာကပ်ခင်းမယှိပဲ။ inadequate

မစားတကန်ွ ကကိ pretend

မစားရတတ် န စားစရာ မပပည့်စုံသ။ူ ချို တ့ဲ့သ။ူ    needy

န needy

န eat

မစတိစိ ကကဝိိ vacant

မစးီမစစ် ကကိ Ill-advised

မစးီမစပ် ကကိ inexpedient

မစမဲရဲ ကကဝိိ မိမိလုိချင်သည့်အတိုင်း မပဖစလ်ာသည့် အတကွ ်အားမလုိအားမရ ပဖစလ်ျက။် feel frustrated

မစင် န သန်ယ့င်ှး စင်ကကာင်ပခင်းမယှိထသာအပဖစ။် မသန်မ့စင်ထသာ အပဖစ။် အညစအ်ထကကး။ faeces

မစိုကမ်စာ ကကိ ignore

မစပ်ကရာ ကကဝိိ မညသ်ိုမ့ျှ ဆကစ်ပ် အကျုံးဝင် ပခင်းမယှိပဲ။ လုိကဖ်က ်စပ်ဟပ်ပခင်း မယှိပဲ။    inexpedient

န ထရှ ထ့နာက ်မစပ်ကာစပ်ကာ စကားစနှုင့် မညသ်ိုမ့ျှ ဆကနွ်ယအ်ထကကာင်းပပုပခင်း မယှိထသာ မဆီမဆုိင် စကား။ inexpedient

ကကိ ထဆွမျို း အနညး်ငယ ်ထတာ်စပ်သည။်  distant relative

မစပ်တငပ် ကကဝိိ အာသာဆန္ဒ မပပည့်ဝထသာ အားပဖင့်။ incomplete

မစပ်မစာ ကကိ မညသ်ိုမ့ျှ သကဆုိ်င်ဆကစ်ပ်ပခင်း မယှိပဲ။ inexpedient

မစးီမစပ် ကကဝိိ inexpedient

စဉ်

ရုန်းရင်းခတထ်ေန်သည။် ကကမ်း တမ်းသည။် “မင်းစကားထပပာထရ မချို မချဉ် ထကာင်းထကာင်း ကကမ်းတမ်း ထရကာ”။ (အရပ်) စဉ်

စားထသာကထ်သာ အာဟာရများ။ ငမိန်ရကှပ်ခင်း မယှိပဖစသ်ည။် ခံတင်ွးမထတွ့ပဖစသ်ည။် “နှလံုးဆူထက၊ မူမငခီ၊ လှကကင်ညမှီာ၊ အပ်ိနီ
မထပျာ်” (ရလီား)။ “အပ်ိစကမ်ငငိမ်၊ အာဟာရများ၊ ဗျာယပွားလိ့ု၊ စားမငခီထက၊ နီလ့ုိမ ထကာင်း။” (ထကာ်) (အပ်ိမငခီ၊ နီမငခီ၊ 
စားမငခီ-စသည့်။) စဉ်

(အထပပာအထဟာ အနီအတိုင်) ယဉ်ထကျး သမ်ိထမ့ွသာယာ နူးညံ့ပခင်း ကင်းသည။် ကကမ်းတမ်းသည။် “မင်းစကားထပပာထရ မငခီမငံ
ငါ့နားမှာ ခါးခါးရာ ကကားထရ”။ (အရပ်) စဉ်

ထနှာင့်ယကှပ်ခင်း၏ဆန့်ကျင်ဘက၊် မထနှာင့်ယကှဟ်ထူသာ သထဘာသိ့ု သကထ်ရာကသ်ည။် “အပခင်းတတူ၊ူထငွထတာင်သမှူာ၊ မပခူပခာ
ထက”့ (ထဒွေး) စဉ်

လျှာ၊ နှုတခ်မ်း အတင်ွးဘက ်စသညတ်ိ့ုတင်ွ အပဖူအစကအ်ထပပာကင်ယမ်ျား ပဖစထ်ပါ်၍ န့ုိစိ့ုကထလးများတင်ွ ပဖစတ်တထ်သာ 
နာကျင်ထစထသာ သငူယန်ာတစမ်ျို း။   

infantile ailments 
resulting in nervous 
disorders and muscular 
dysfunction စဉ်

လျှာ၊ နှုတခ်မ်း အတင်ွးဘက ်စသညတ်ိ့ုတင်ွ အပဖူအစကအ်ထပပာကင်ယမ်ျား ပဖစထ်ပါ်၍ န့ုိစိ့ုကထလးများတင်ွ ပဖစတ်တထ်သာ 
နာကျင်ထစထသာ သငူယန်ာတစမ်ျို း။   

infantile ailments 
resulting in nervous 
disorders and muscular 
dysfunction စဉ်

စဉ်

စဉ်

စာနာထထောကထ်ေားပခင်း မယှိပဖစသ်ည။် “မိမိပင်လျှင်၊ မကကင်မသနား၊ မတယွတ်ာပါ၊ သတ္တဝါကို၊ မစာညာှပဲ” (ထွေန်းတိ) စဉ်

in a needing or 
irritating way စဉ်

မစားစာပဖစ်
စားစာပဖစ၁်

အနညး်ငယမ်ျှသာပဖစထ်သာ စားထသာကဖွ်ယရ်ာ။ ပမာဏအားပဖင့် နညး်ပခင်း။ အလွန်နညး်ပါး သည့်ပမာဏ။ “ယင်းထလာကတ်ဖ့ဲ
သျှကို၊ မစါးစါပဖစစ်ါးစါပဖစ၊် ဇာဖ့ုိလဲ” (အရပ်)  စဉ်

မစားစာပဖစ်
စားစာပဖစ၂် စဉ်

(မစားဟန်) ဟန်ထဆာင်ထနသည။် “မစား တကန်ွ၊ စားအိုးသန်၊ တဇွန်းယခူ၊ တစထ်ယာက ်မ” (ရုိးရာ)    စဉ်

စဉ်

မစားရတတ်
စားရတတ၁်

စားစရာ ထသာကစ်ရာ မယှိသည၏်အပဖစ။် ၂ မစားရတခါ စားရတခါ တစက်ကမ်ိ တစခ်ါသာ၊ စားရသည၏်အပဖစ။် “ရင်ဆီ
ထသာကစ်ား၊ ထမ့သားစထုက၊ မျကရ်ှုသားနှင့်၊ မစားရတတ ်စားရတတလ်ျှင်၊ ငတမွ်တနီ်မည။် ဆုိတုံထပက”။ (ထကာ်)     စဉ်

မစားရတတ်
စားရတတ၂်

ထကာင်းမွန် ငမိန်ယကှထ်သာ အစာအာဟာရတိ့ုကို စားထသာကရ်သည၏်အပဖစ။် “ထအ-တစခ်ါတရလီညး် ကကကသ်ား၊ ဝကသ်ားနှ
င့် မစားရတတ ်စားရတတတ ်စားကတပ်န်ထရဗျာယ။်” (အရပ်) စဉ်

အနညး်ငယအ်ကကားလစလ်ပ်လျက။် ၂ ကိုယခ်န္ဓာကို အဝတအ်ထေည ်ပပည့်ဝလံုပခုစံာွမဖံုးအပ်ုပဲ။ “အငခီစင်းစင်း၊ လကက်ျင်းကျင်း
သည၊် ဝတပ်ခင်းပင်၊ ရင်မစတိစတိညး်” (ဗမာချီ)။ စဉ်

(အထသးစတိသ်ရိထအာင်) စးူစမ်း ထမးပမန်ပခင်းမယှိပဲ။   စဉ်

မညသ်ိ့ုမျှ အထကကာင်းအကျို းဆကစ်ပ်ပခင်း မယှိပဲ။ တစစ်ုံတရာ ပတသ်က ်ပါဝင် ထရာထနှာပခင်း မယှိပါပဲ။ “လူမင်းသမီး၊ 
ဘလူီးကကးီနှင့် မစးီမစပ်၊ သားလင်ပျင်၍ ကကင်တုံလတ ်လညး်၊ မလွတ၍်သာ” (ထကာ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဂရုမစိုက ်အထရးတယမူလုပ်ပဲထေားသည။် စန့်ွပယထ်ေားသည။် “မယားကိုပစ၊် သားကိုပစလ့ုိ်၊ မစိုကမ်စာ၊ မချစပ်ါပဲ၊ စန့်ွခွာငပီးမှ” 
(ထကာ်) စဉ်

စဉ်

မစပ်ကာစပ်
ကာ၁ စဉ်

မစပ်ကာ စပ်
ကာ၂ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

မညသ်ိ့ုမျှ အထကကာင်းအကျို းဆကစ်ပ်ပခင်း မယှိပဲ။ တစစ်ုံတရာ ပတသ်က ်ပါဝင် ထရာထနှာပခင်း မယှိပါပဲ။ “လူမင်းသမီး၊ 
ဘလူီးကကးီနှင့် မစးီမစပ်၊ သားလင်ပျင်၍ ကကင်တုံလတ ်လညး်၊ မလွတ၍်သာ” (ထကာ်) စဉ်



.

မစိုက့ရုိ ့ န တစစ်ုံတစခု်ထသာ အတိုင်းအတာ မပပည့် မမီထသာ အလွန်နညး်ပါးသည့် ပမာဏ။ hardly enough

မစမ်ွးပပင်း န ကိုယအ်ဂမင်္ဂါချို င့ဲ့ထသာသ။ူ ထပခ၊ လကအ်ဂမင်္ဂါ မသန်စမ်ွးထသာသ။ူ lame

မဆာညာှ န ထထောကထ်ေားင့ဲညာှ မယှိပခင်း။ ကိုယခ်ျင်း စာနာမှု မယှိပခင်း။ uncaring

မဆီမဆုိင် ကကဝိိ inexpedient

မဆူးတရဲ ကကဝိိ စတိတ်င်ွထကျနပ်မှု မယှိပဲ၊ မငငိမ်မသက ်လှုပ်ရာှး ဆူကကထသာ အားပဖင့်။     make noise

မဆက် ကကိ တစထ်ယာကနှ်င့်တစထ်ယာက၊် တစခု်နှင့်တစခု်၊ ဆကစ်ပ်ပခင်း၊ မယှိပဲပဖစသ်ည။်     inexpedient

မဆုိင်ကရုိင် ကကိ inexpedient

မဆုိင်းမတွ ကကိ ထနှးထကးွ၊ ဆုိင်းတပွခင်းမယှိပဲ။ သကွလ်က ်ထဆာလျင်စာွ ။ မဆုိင်းမင့ံ ချကခ်ျင်း အားပဖင့်။   immediately

မဆုတမ်ဆုိင်း ကကဝိိ မဆုတမ်ဆုိင်း ဆုတဆုိ်င်းထနှးထကးွပခင်းမယှိ၊ လျင်ပမန်ထသာအားပဖင့်။ သကွလ်က ်လျင်ပမန်ထဆာစာွ။ quickly

မဆုတမ်နစ် ကကဝိိ စတိအ်ား ထလျာ့ပခင်းမယှိပဲ။    persistently

မဆန်သာ ကကဝိိ unavoidably

မဆ့ံတင့ံ ကကဝိိ လကခံ်နုိင်သည့် ပမာဏထေကပုိ်လွန်သပဖင့် အကျပ် အတညး်ပဖစလ်ျက။် ပမာဏချင်း မတန်မမျှပဲ။ ပုိမုိလွန်ကလဲျက။်    exceed

မဆ့ံတရံ ့ ကကဝိိ ပမာဏ ချင်းမလုိကမ်ဖက ်မထတာ်မတန်ပဲလျက။် ထတာ်သင့်သညထ်ေက ်ပုိလွန်လျက။် exceed

န precede with

န မပပုလုပ် သင့်ထသာ အမူအရာ။ မထပပာမထဟာသင့်ထသာ အမူအရာ။  precede with

မဆုိစထလာက် ကကဝိိ တစစ်ုံတစရ်ာ ထသာ အတိုင်းအတာမပပည့်မီထသာ အလွန်နညး်ပါးသည့် ပမာဏ။  few

မဆုိနှိုင် န unknown

မဆွ ကကဝိိ ancient

မဇာ န what is it

မထဇာင် နစ none

မညးီ၁ ကကိ disaffected

မညးီ၂ န cute voice

မညင်းဆီ န မညင်းထစက့ို ကကတိ၍် ရထသာအဆီ။     mustard oil

မညင်းထပပာက် န jewellery

မညင်းရုပ် န အဝတပ်ဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ လှထပ ထသာ ထယာကျ်ားရုပ်၊ မိန်းမရုပ်။  doll

မညင်းထသျှ န အဝတပ်ဖင့် ပပုလုပ် ထေားထသာ လှထပထသာ ထယာကျ်ားငယရု်ပ်၊ မိန်းမငယရု်ပ်။ doll

မညင်ှးစထိရာင် န မရန်းသးီ၏ အထစအ့ထရာင်မျို း။ purple

မညင်ှးပင် န marian

မညှို းပန်း န none

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မညသ်ိ့ုမျှ မဆကစ်ပ်သကဆုိ်င် ပါဝင်ပခင်းမယှိပဲ။ ဟပ်စပ်လုိကဖ်ကပ်ခင်းမယှိပဲ။ “မဆီမဆုိင်၊ ကပုိင်သားကို၊ ဓားနန့်ရုိင်” (ပံု)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

မညသ်ိ့ုမျှ မဆကစ်ပ်သကဆုိ်င် ပါဝင်ပခင်းမယှိပဲ။ ဟပ်စပ်လုိကဖ်ကပ်ခင်းမယှိပဲ။ “မဆီမဆုိင်၊ ကပုိင်သားကို၊ ဓားနန့်ရုိင်” (ပံု)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မလဲွသာ မထယာှင်သာ၍။ ထရာှင်လမဲပခင်းငှါ မဝ့ံသပဖင့်။ “မိန့်ထတာ်အာဏာ၊ မဆန်သာ၍ မင်းရာမကို ဦးချတုံငပီး” (ရာမ)    စဉ်

စဉ်

စဉ်

မဆုိစထကာင်း
ဆုိစထကာင်း၁

နိမိတမ်ထကာင်း၊ မဂမင်္ဂလာမယှိထသာ စကားကိုထပပာဆုိရန်ယှိသည့်အခါ ထပပာမိ သည့်စကားထကကာင့် အမဂမင်္ဂလာများ မဆုိကထ်ရာကထ်စ
ရန် ထရးှဦးစကားခံသည့်အထနပဖင့် ထပပာထလ့ယှိထသာ စကား။ (မဆုိစထကာင်းဆုိစ ထကာင်း ထ့ုိေလဲွပါစ၊ီ ဖယပ်ါစီ) စဉ်

မဆုိစထကာင်း
ဆုိစထကာင်း၂ စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထကကာင်းကိုထမးရာ တင်ွ မသဟိဆုိုသညက်ို တု့ံပပန်ထသာအာလုပ်စကား။ “ထမာင်ပဖူဇာလားခထရ” မဆုိနှိုင်ပါ
ဘရုားစသည။် စဉ်

ထရးှဦး။ “ထရးှဦးမဆွ၊ သာွးငပီးမှလျှင်” (ငှကဆ်င်ချီ)    စဉ်

အမျို းအမညမ်သထိသာ၊ အထကကာင်းတစစ်ုံတရာကို ရညည်မန်းထမးပမန်းရာ၌ သုံးထသာ အထမးစကား။ “မလိမ္မာပငား၊ သမုိူကသ်ားကို
မှား၍ ပပညသ်ျှင်၊ မင်းခွင်ထပး၍၊ မှူးထရးမတရ်ာ၊ နှင်းအပ်ပါမူ။ ဘဇာကျို းယှိ၊ နွမ်းရသိတ္တဝါ၊ ငမိုရ့ာွတန်ုလှုပ်၊ အကျို းယတု၍်” 
(ထရမသထံုဲေး)“မဇာကစိ၊္ ယှိတုံလှ၍” (ဓမ္မက)  စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပပုလုပ်ပံု၊ ထပပာဆုိထခါ်ထဝါ် ပံုတိ့ုကို ရညည်မန်းထမးပမန်းရာ၌သုံးထသာနာမ်စားပုဒ်ေ။ “ယးီတးီထယာင် ထတာင်၊ မ
သထိယာင်သိ့ု၊ ဘထဇာင်မသ”ိ (ထကာ်)။ “အုိအိုထမာင်ချစ၊် ငါ့အထတာင်တ့ုိ၊ ဘထဇာင်ပဖစလ့ုိ်၊ စင်စစင်ါလျှင်၊ ထညာငး်ထရပင်ဟ၊ု ဆို
ကျင်ကာလ” (ထဒွေး )“သမီးလှစာွ၊ သုဝဏကို၊ ခွတပ်စပ်ငားထက၊ ငါဇာမထဇာင်၊ ရမီထတာင်နန်းမှာ၊ မထဇာင်နီလုိကထ်မာင်” (ဓမ္မက) 
    စဉ်

ထရာင့်ရ ဲတင်းတမ်ိပခင်း မယှိပဖစသ်ည။် ထကျနပ်နုိင်ပခင်းမယှိပဖစသ်ည။် ၂ ညညး်တာွး ပခင်း၊ ငငီးထင့ွပခင်းမယှိ ပဖစသ်ည။် “သခွတ၊် 
သတွီ၊ သငပီ၊ သဖန်း၊ ထတာထတာင်လမ်းဝယ၊် တင်းကျမ်း ပပည့်ဘ၊ိ စားမညးီတညး်” (ထွေန်းတိ) စဉ်
နူးညံ့သာယာ ချို သာထသာ အသ။ံ သာယာနှာထပျာ်ဖွယ ်ယှိထသာအသ။ံ “မုက္ခဇီဝှာ၊ လျှာပါးပါးနှင့်၊ စကားသာထက၊ ကကားကာ
မညး်။ (ဓမ္မသာ)    -န  မညင်း  အရကွနှ်င့် အထစက့ို စားသုံးရထသာ တစနှ်စခံ် အပင်ငယတ်စမ်ျို း။ (မညင်းထပပာက၊် မညင်းနီး၊ 
မညင်းပဖူ၊ မညင်းစမ်ိး ဟ၍ူ ယှိသည။်) စဉ်

စဉ်

ထရးှထဟာင်း ရခုိင်သမူတိ့ု၏ လက၀်တရ်တနာတစခု်၏ အမည၊် “ဒုိေးဒုိေးလကထ်ကာက၊် မညင်းထပပာက၊် အထပပာက ်သုံးဆယ၊် စျးီက
ဝယ”်။ (ထတး) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဘဥဲပံု အသးီလံုးငယမ်ျား ရာသအီလုိကသ်းီသည့် ပင်ထစာက ်ကကးီတစမ်ျို း။ (အချို ၊ အချဉ်နှစမ်ျို းယှိသည။်) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

နွမ်းထပခာကသ်ည့်အ ိအထရာင် ပပယထ်ပျာကပ်ခင်း မယှိထသာ အပဖူထရာင်အဆုပ်လုိက ်အပွင့်လံုးကထလး များ ပွင့်သည့်ပန်းပင်ငယ်
တစမ်ျို း။ “စယွထ်တာ်ထသာ်က၊ ပန်းရာမ၊ မညှို းဂန္ဓာမာ၊ ပန်းများစာွ”။ (ဓမ္မက) စဉ်



.

မဏိ န ပတ္တ ပမား။ ပမ။ ထကျာက ်မျကရ်တနာ။   jewel

မဏထိတာ် န ဘရုားပမတစ်ာွ ရုပ်ပွားထတာ်ြ၏ ဦးထိေပ်အပပင်။ နဖူးထတာ်။      the Buddha’s forehead

မဏဦိးစန်ွ န အထွေဋ် အပမတထ်ေား၍ ကိုးကယွဆ်ညး်ကပ်ထသာ ဆရာထတာ်။     presiding monk

န အထလးတမူ ဂရုပပု၍ ရုိထသထလးစားလျက ်အငမဲဆညး်ကပ် ကိုးကယွ ်ဆညး်ကပ်ထနထသာ ဆရာထတာ်။ presiding monk

မတကဘတ် န ကယွလွ်န်သအူား အကျို းရထစပခင်းငှာ ကျန်ရစသ်တူိုက့ ထပးလှူထသာ ဆွမ်း။ သပိတသ်တွဆွ်မ်း။     

မတရစ် န none

မတားသာ ကကဝိိ perforce

မတးီမပမည် ကကိ reveal

မတးူမချစ် နဝိ medium

မတဝဲါး န ယကက်န်းရကရ်ာတင်ွ ယဉ်သာွး၌ထဒေါင် လုိကစ်၍ီ ထေည့်ရထသာ ဝါးတမံျှင် ပပုလုပ်ရာ၌ သုံးသည့် ဝါးတစမ်ျို း။  bamboo

မထတာ် နဝိ မသင့်မထလျာ် ထသာ။ မပပုလုပ်အပ်ထသာ။    not suitable

မထတာ်ကထရာ် န မသင့်ထလျာ်ထသာ အပပုအမူ။ ရုန်းရင်းကကမ်း တမ်းထသာ ပပုမူချက။်   not suitable

မထတာ်ထက သမ် အကယ၍် တစပ်ါးထသာအထကကာင်းအားထလျာ်စာွ ပဖစသ်ညယ်ှိထသာ်။ accidentally

မထတာ်တဆ ကကဝိိ ရညရ်ယွခ်ျကမ်ယှိပဲ။ အမှတတ်မ့ဲ။ ထိေန်းကိုင်နုိင် စမ်ွးမယှိထသာအားပဖင့်။       accidentally

မထတာ်မတရား ကကဝိိ လူက့ျင့်ဝတအ်ရထလျာ်ကန်မှု မယှိပဲ လျက။်       unjustly

မထတာ်မတန် ကကဝိိ ထုိေကသ်င့်ထသာ ထစျးနှုန်းထေက ်ပုိလွန်ကလဲျက။် သင့်သည့် ပမာဏထေကပုိ်လွန်ကလဲျက။် beyond limit

မထတာ်လုိ ့ သမ် အကယ၍် တစပ်ါးထသာအထကကာင်းအားထလျာ်စာွ ပဖစသ်ညယ်ှိထသာ်။ reasonably

မတင်မကျ ကကဝိိ in limbo

ကကဝိိ fairly

ကကဝိိ ထကာင်းစာွမနံှစပ် မတတက်ကျွေမ်းပဲ။ အနညး်အပါးမျှ။ အသင့်အတင့်။    fairly

မတတတ်တ် ကကဝိိ ထကာင်းစာွမနံှစပ် မတတက်ကျွေမ်းပဲ။ အနညး်အပါးမျှ။ အသင့်အတင့်။    fairly

မတတသ်ာဆံုး ကကဝိိ မထရာှင်တမ်ိးသာ၍ စတိဆ်န္ဒကို ဆန်က့ျင်လျက။်အနညး်ဆံုးအားပဖင့်။ အယတုသ်ပဖင့်။ ထအာကထုိ်ေကဆံု်းအားပဖင့်။   perforce

ကကဝိိ တာဝန်ကိုယလွ်တထ်ရာှင်ဖယရ်န် မသင့်မလဲွပဲ။  ထစတနာမပါပဲ။ မထရာှင်မလမဲနုိင် ထသာအားပဖင့်။   perforce

မတံ န ထခွး၊နွား၊ ကျားစထသာ တရိစ္ဆာန်များ၏ အငမီးထချာင်း။    tail

မတန် ကကဝိိ သင့်ထလျာ်ထလျာကပ်တသ်ည့်မဟတုပဲ်။   beyond reasonable limit

န ပစည္း်ဝတ္ုတစခု်၏ ပကတ ိတန်ဖုိးပမာဏ။     original

ကကဝိိ တန်ရာတန်ဖုိး ထေကပုိ်လျက။် သိုမ့ဟတု ်ထလျာ့လျက။်     beyond reasonable limit

မတန်တဆ ကကဝိိ ထလျာ်ကန် ထုိေကသ်င့်ထသာ ထစျးနှုန်းထေက ်လွန်ကပုိဲလျက။် beyond reasonable limit

မတန်တတန် ကကဝိိ ယှိသင့်သည့် အတိုင်းအတာ ပမာဏ စသညထ်ေကထ်ကျာ်လွန်လျက။် လွန်မင်းစာွ။ များပပားစာွ။   excessively

မတန်မကန် ကကဝိိ ပမာဏချင်း မလုိကဖ်က၊် မထတာ်မတန်ပဲလျက။် ထတာ်သင့်သည ်ထေက ်ပုိလွန်လျက။် excessively

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မဏဦိးစန်ွး 
ဆရာထတာ် စဉ်

put an offering of food 
into a monk’s bowl စဉ်

ထကျးဇူးယှိသ ူတဦး တစထ်ယာကအ်ား မထကာင်းကကြံစည ်ထပပာဆုိပပစမှ်ားပခင်းကိုမပပုပခင်း။ “သခင်မင်းစစ၊် ငယလ်င် ချစက်ို၊ မ
တရစပ်ါဟတုညး်။” (ကသုတု)၂ တစပ်ါးသအူား တစစ်ုံတစရ်ာထိေပါး ပုတခ်တဆ်န့်ကျင်၊ ပုန်ကန်ပပစမှ်ား ကျူးလွန်မှုကို မပပု
ပခင်း (စသညတ်ိ့ုပဖစသ်ည။် ပပစမှ်ားပခင်း၏ဆန့်ကျင်ဖကသ်ည ်မပပစမှ်ားပခင်း ဟထူပ၏ သိ့ု။) “ထုိေရပ်ဝယ ်မထနရထအာင် 
လုိက၍်နှင်ပပန်ထလလျှင်၊ မထနသာ၍ အသျှင်မကို မတရစဟ် ုပမစဖ်ျားသိ့ုဆန်တက ်ထလ၏” (ထတာင်ထကျာင်း) စဉ်

တာဝန်ကိုယလွ်တ ်ထရာှင်ဖယရ်န်မသင့်မလွယပဲ်။ ထစတနာမပါပဲ။ “မားသာလ့ုိ လကခံ်လုိကရ်စာွရာ ပဖစထ်တ” (အရပ်)   စဉ်

တစစ်ုံတစရ်ာကို ထဆာင်ရကွ ်နုိင်ထသာ အရညအ်ချင်း၊ တန်ခုိးသတ္ိတ၊ အစမ်ွးအစကို ထဖာ်ထုေတပ်ပလုိကသ်ည။် “မထပပာမငပီး၊ မတးီမ
ပမည၊် စညပု်တထ်က” (ရုိးရာ) စဉ်

(ဥပစာ)မချစလွ်န်း မမုန်းလွန်း အလယအ်လတပ်ဖစထ်သာ။  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရညရ်ယွခ်ျက ်တစခု်ခုကိုတကိျထသချာစာွ ထဖါ်ထုေတပ်ခင်းမယှိပဲ။ ပပတသ်ားထသချာပခင်းမယှိ၊ နှစဘ်ကထ်ကာကယ်နုိူင်ခွင့်ယှိထသာ 
အားပဖင့်။ စဉ်

မထတာက်
ခထလာက်

ထကာင်းစာွ မန့ံှစပ် မကကျွေမ်းကျင်ပဲ။ အနညး်အပါးမျှ၊ အသင့်အတင့်။ “အကကျွေန် စာဖတဖ့ုိ် မထခါကတ်ထလာကသ်ာ တကပ်ါ သထိရ”။ 
(အရပ်) စဉ်

မတတက်ာ
တတက်ာ စဉ်

စဉ်

စဉ်

မတတသ်ာလ့ုိ
သာ စဉ်

စဉ်

စဉ်

မတန်စာွတန်
စာွ စဉ်

မတန်စာွတန်
စာွ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်



.

မတန်မဆ ကကဝိိ လူမှုကျင့်ဝတအ်ရ မျှတမှန်ကန်ပခင်း မယှိပဲလျက။်    beyond reasonable limit

မတန်မဆ န beyond reasonable limit

မတန်မလွန် ကကဝိိ ထုိေကသ်င့်ထသာ ထစျးနှုန်းထေက ်ပုိလွန်ကလဲျက။် သင့်သည့် ပမာဏထေကပုိ်လွန်ကလဲျက။်လွန်လွန်ကကဲ။ဲ   beyond reasonable limit

မတန်တ့န်း ကကဝိိ persistent

န heifer

မတမ်းကတမ်ိး နဝိ တစခု်နှင့် တစခု် အရယွခ်ျင်း၊ ပမာဏချင်း စသည့်များစာွ မကာွပခင်းထသာ။    about the same

မတုံမ့ယုံ၁့ နဝိ ထကကာကရ်ွံဆု့တန်စပ်ခင်းကင်း၍ စမ်ွးထဆာင် မှုအင်အား အပပည့်အဝယှိထသာ။ ရဝ့ံဲထေကပ်မကထ်သာ သတ္တ ယိှိထသာ။ brave

မတုံမ့ယုံ၂့ ကကဝိိ ထကကာကရ်ွံဆု့တန်စပ်ခင်း မယှိပဲ။ ရဝ့ံဲစာွ။ သတ္တ ထိပပာင်ထပမာကစ်ာွ။   brave

မတုံး န none

မတုံးပဖူ န none

မတိုးတန်ွ ့ ကကိ စတိထ်စတနာ သဒေ္ဓါတရားစသညဆု်တန်စပ်ခင်း မယှိပဖစသ်ည။် နှထပမာစုံမကပ်ခင်း ကင်းသည။် not stingy

မတိုးတန်ွ ့ နဝိ relentless

မထေမထုိေင် ကကဝိိ လံုလ့မပပတ ်အားထုေတလ်ျက။်     strive

မထိေချင် ထိေချင် ကကဝိိ ထိေလုနီးပါး။ ထိေထလာကထ်အာင် ပပုမူချက ်ပပင်းပပပခင်း မယှိလှပဲ။     crouch

မထိေတထိေ၁ ကကဝိိ အရုိအထသ ကင်းမ့ဲစာွ။ ပမာဏမထေားဘ။ဲ ပမာမခန်။့     disrespectfully

မထိေတထိေ၂ ကကဝိိ အလွန်အမင်း ထိေခုိကပ်ခင်း မယှိထစပဲ။     in a subtle way

မထိေမခုိက် ကကဝိိ ထိေထလာကထ်အာင် ပပင်းပပ ပခင်းမယှိထစပဲ။ in a subtle way

ကကဝိိ disrespectfully

ကကဝိိ အရုိအထသ ကင်းမ့ဲစာွ။ ပမာဏမထေားဘ။ဲ ပမာမခန်။့     disrespectfully

မထီေကထလာ ကကဝိိ ဆင်ထပခဆင်လကထူ်ေစာွ။ ကတတ်းီကတဖ့ဲ်။ ပမာမခန်။့ disrespectfully

ကကဝိိ အရုိအထသ ကင်းမ့ဲစာွ။ ပမာဏမထေားဘ။ဲ ပမာမခန်။့     disrespectfully

မထီေထလးစား ကကဝိိ disrespectfully

မထထော်ကထရာ်၁ ကကဝိိ မသင့်ထလျာ်မထလျာကပ်တပဲ်။     not suitable

မထထော်ကထရာ်၂ နဝိ မလုပ်သင့် မလုပ်ထုိေကထ်သာ အရာ။ ကျို းထကကာင်းဆီထလျာ်မှု မယှိထသာ ပပုမှုချက။် not suitable

မထထောင့် ကကဝိိ အထနှာင့်အယကှ ်အခကအ်ခဲမယှိ ထချာထမာစာွ။     clockwork

မထထောင်းတာ ကကိ none

မဒိေမ်း န အလုိမတထူသာ မိန်းမအား နုိင်ကက်လူပပု၍ ကာမကျူးလွန်မှု။  နုိင်ငံထတာ်ကို ထဘးအန္တ ရာယပ်ပုတတထ်သာ ခုိးသားဒေပမ။    rape

န how much

မနာခံ ကကိ ထလးစားမှု၊ ထကျနပ်မှုမယှိပဖစသ်ည။်  disobedient

စဉ်

မျှတမှန်ကန်ပခင်း မယှိထသာ ပပုမှုထဆာင်ရကွမ်ှု။ “ဖာတာစန်းလဂ်၊ ထုိေသငူယမှ်ာ၊ ထကာင်းထပလျကနှ်င့်၊ ထသဖကက်ိုကက၊ံ ပုဏား
ဉာဏထ်ကကာင့် မတန်မဆ၊ မထသတန်ပဲ၊ ထသကနီံးထအာင်၊ ဖျကဆီ်းကကလ့ုိ”။ (နာရဒေ) စဉ်

စဉ်

မရပ်မတန့်ပဲ။ မပပတမ်လတပဲ်။ ဆကတ်ိုက။် ရပ်တန့်နားထနပခင်းမယှိပဲ။ “ဆူးထပငာင့်ကိုယတ်င်ွး၊ လမ်းတခွင်မှာ၊ ပင်ပင်ပန်းပန်း၊ မ
တန့်တန်း လျှင်၊ သာွးရကျင်ထက” (ဆဒွေန်) စဉ်

မ,တမ်း (သားမထပါကထ်သးသည့်)ပျို ရယွထ်သာ သတ္တဝါမ။ “ထအ-ကကဲျွေမကားသားမထပါက်သ၊ိ မ,တမ်းပါ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တရိစ္ဆာန်တိ့ု၏ ထကျာရုိးနှင့် တဆကတ်ညး် ထနာကဘ်ကသ်ိ့ု ရညှထွ်ေကထ်နထသာ  ကိုယအ်ဂမင်္ဂါ အစတိအ်ပုိင်း။ “သတံိုင်ကကးီကို၊ ပတုံး
နှင့်ရစ၊် ဖထနာင့်တိုကထ်က၊ ငပိုကင်ပိုကက်ကးီပပုန်း”။(ထကာ်)  “ထရငါးလိပ် တိ့ု၊ ထကကာကမ်ကဖွ်ယထ်ကာင်း၊ မတုံးထထောင်ဗျာ၊ 
ထတာင်ထပမာကစ်ိုင်းထပပး” (ဝိဇယ)    စဉ်

အငမီးစန်ွး၌ အပဖူထရာင်ပတလ်ညပ်ါယှိထသာ နွား။ (နွားကကန်စုံ။)   စဉ်

စဉ်

မညာှမတာထသာ သထဘာယှိထသာ။ သနားကကင်နာပခင်း ကင်းမ့ဲထသာ။ “နှင်ပစတ်ုံစဉ်၊ စဉ်းငယပ်င်ထလ၊ ဖခင် ဆုိးမှာ၊ မတိုးတန့်ွ
ပဲ”။ (ဓမ္မသာ)     စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
မထိေ
ထယာင်ထယာင်
ထိေ
ထယာင်ထယာင်၁

ရုိထသ ခန့်ညား ပခင်း မယှိ၊ မခံချင်ထအာင် မသမိသာ ထိေပါးထစာ်ကားလျက။် “မဖွယမ်ရာ၊မနားထပျာ်ထအာင်၊ ဘာထသာညာထသာ၊ မ
ထိေထယာင်ထယာင်ထိေထယာင်ထယာင်နှင့်၊ ထမာင်လျှင်ထပပာမည၊် မပါးမနပ်၊ ထမ့ကိုမှတလ့ုိ်။”(ပန်း)  စဉ်

မထိေ
ထယာင်ထယာင်
ထိေ
ထယာင်ထယာင်၂ စဉ်

စဉ်

မထီေကထလာထီေ 
ကထလာ စဉ်

အရုိအထသ ကင်းမ့ဲစာွ။ ပမာဏမထေားဘ။ဲ ပမာမခန့်။     “သည့်ချာသား ငယ၊် မလုိကထ်လနှင့်၊ မထီေထလးစား၊ ငါ့စကားကို၊ နားမှာ
မနာ၊ မာန်ဆန် ပါထက၊နာပပန်ထတာ့မည”်။ (ထကာ်)    စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထပပာပထလာကထ်အာင်ကျန်းမာထရးချို င့ဲ့ပခင်း မယှိပဖစသ်ည။် အထရးမပပုထလာကပဲ် ယှိသည။် “ အသျှင်ရာဇာ၊ ထမတ္တာထတာ်ထကကာင့်၊ 
ဘယထသာက၊ မထထောင်းတာထက၊ ကျန်းမာလှ၏”(ထကာ်) “ငါ့နမှမှာ၊ ဘယထရာဂါ၊ မထထောင်းတာထက၊ မာပါယင့်လား၊ မိန်း
လတ ်ပါထက”(မုိး)     စဉ်

စဉ်

မနရာ မန
ထထောင် ထငွထကကးစသည ်(ရာ၊ ထထောင်၊ ထသာင်း၊ သန်ိး၊ သန်း) မညမ်ျှထလာကယ်ှိထကကာင်းကို သလုိိရာ၌ ထမးပမန်းထသာ စကားလံုး။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်



.

မနာလုိ ကကိ သတူစပ်ါးအထပါ် အခွင့်သာမှုကို မလုိလာပဲယှိသည။် ဝန်တိုသည။် jealousy

မနားတမ်း ကကဝိိ persistent

မနားမနီ ကကဝိိ မထလျာ့မထပါ့ထသာ လံုလ့ပဖင့်။ တုံထ့နှးထနာကတ်န်ွပ့ခင်း မှယှိသပဖင့်။    persistent

မနားထယ့ စညး် here

မနိကကာရညှ် နဝိ အချန်ိကာလ ရညှလ်ျားထသာ။ ရညှပ်မင့်ထသာ။  long time

မနိတာရညှ် ကကဝိိ အချန်ိကာလရညှပ်မင့်စာွ။ ရညှလ်ျားထသာ ကာလပတလံု်း။ long time

ကကိ ထနရခကသ်ည။် မလွတမ်လပ်ပဖစသ်ည။် အထနကျပ်သည။် not free

ကကိ အထနအထုိေင်ယဉ်ထကျးသမ်ိထမွ ပ့ခင်း မယှိ ပဖစသ်ည။် ဣထနန္ဒမရပခင်း ပဖစသ်ည။်     immodest

မနီးမဝီး န မနီးလွန်းမထဝးလွန်းထသာ အကာွအထဝး။      not too far

မနညး် ကကဝိိ များပပားစာွ။ မဆုတမ်နစလံု်လ့ကကးီစာွပဖင့်။  many

မထနာ်ဟာရထီီေး န none

မနူးမနပ်၁ နဝိ crazy

မနူးမနပ် ကကဝိိ နူးမည့်ထယာင်နှင့်၊ မနူးနပ်ပဲ၊ ပပုတဆ်တဆ်တ ်ပဖစထ်သာ အားပဖင့်။    dilettantism

မနကထ်ေ န morning

မနကပ်ဖန် န tomorrow

မနုိင်တနုိင် ကကဝိိ ထိေန်းသမ်ိးရန် စမ်ွးနုိင်ရည ်မယှိပဲ။   အမှုတစခု်ခုတင်ွ ကကျွေမ်းကျင်ပခင်း မယှိ မူ၍။ unversed

မနုိင်မနင်း ကကဝိိ ထိေန်းသမ်ိးရန် စမ်ွးနုိင်ရည ်မယှိပဲ။   အမှုတစခု်ခုတင်ွ ကကျွေမ်းကျင်ပခင်း မယှိ မူ၍။ unversed

မနပ် နဝိ not shrewd

မနပ် ကကဝိိ နူးမည့်ထယာင်နှင့်၊ မနူးနပ်ပဲ၊ ပပုတဆ်တဆ်တ ်ပဖစထ်သာ အားပဖင့်။    dilettantism

မနပ်ပခင်းဆုိး ကကဝိိ မနကပ်ခင်းဆုိး  ပါးနပ်လိမ္မာ ပခင်းမယှိပဲ။    not shrewd

မနပ်စာွ န လိမ္မာ ပါးနပ်ပခင်း မယှိသ။ူ အသဉိာဏက်င်းမ့ဲသ။ူ not shrewd

ကကိ ရယစ်ရာပဖစထ်အာင်၊ မခံချင်ပဖစ ်ထအာင် ထပပာဆုိပပုမူသည။် ထနာကထ်ပပာင်သည။် rally

မနံ န တတက်ကျွေမ်းပခင်း မယှိသည၏်အပဖစ။် တစစ်ုံ တစခု်သာ အလုပ်ကစိက္ို ထဆာင်ရကွနုိ်င်စမ်ွးမယှိပခင်း unversed

မနံစာွ န တတက်ကျွေမ်းပခင်း မယှိသည၏်အပဖစ။် တစစ်ုံ တစခု်သာ အလုပ်ကစိက္ို ထဆာင်ရကွနုိ်င်စမ်ွးမယှိပခင်း unversed

မနမ်းခါ န ကကမ်းပုိးကို ထခါ်ထသာအမည။် Bed-bug

မနှုန်းထက့ ကကဝိိ မတလူျှင် မတနှုင့်။   none

မနှုန်းသာ နဝိ unable

မပါးမနပ် နဝိ ပါးနပ်လိမ္မာပခင်းမယှိထသာ။ အရပ်ိအပခည ်သပိမင်မလွယထ်သာ။    not shrewd

ကကဝိိ စကားသ ံမှန်ကန်ပီသပခင်း မယှိပဲ။ ၂  ကျနထသချာ ကွဲပပားပခင်းမယှိပဲ။    no distinct

မပီတပီ ကကဝိိ စကားသ ံမှန်ကန်ပီသပခင်း မယှိပဲ။ ၂  ကျနထသချာ ကွဲပပားပခင်းမယှိပဲ။    no distinct

စဉ်

မရပ်မတန့်ပဲ။ မပပတမ်လတပဲ်။ ဆကတ်ိုက။် ရပ်တန့်နားထနပခင်းမယှိပဲ။ “ဆူးထပငာင့်ကိုယတ်င်ွး၊ လမ်းတခွင်မှာ၊ ပင်ပင်ပန်းပန်း၊ မ
တန့်တန်း လျှင်၊ သာွးရကျင်ထက” (ဆဒွေန်) စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတရာ(အထကကာင်းအရာ တစခု်ခု)ကို ထေပ်ဆင့်ပပန်လည၍်၊ ညမန်ပပရာ၌ (ထပပာဆုိရာ၌) သုံးထသာ စကားလံုး။ “ငါထပပာခထရ 
မနားထယ”(အရပ်)    စဉ်

စဉ်

စဉ်

မနိတတမ်ထုိေင်
တတ၁် စဉ်

မနီတတမ်ထုိေင်
တတ၂် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထီေးရကွအ်မှတမ်ယှိ၊ ထီေးရုိး ထပခာကထ်တာင်ယှိထသာ ထီေးမျို း။ ထီေးပဖူထလးစင်တင်ွ နှစစ်င်းထပမာကထ်သာထီေး။ (ရာဇဘထိသက
ကျမ်း)    စဉ်

ပကတစိတိ ်ယင်ွးထဖါကပ်ပန်ထသာ။ ရှုးသပ်ွထသာ။ “ဥမ္မတ္တထကာ၊  မနူးမနပ်ပဲ၊ ရူးသပ်ွပငားလျက”်။ (ပဋာ)။ “သမ္မပ္ပလာပဝါစာ၊ 
တချို ရ့ှုးသပ်ွ၊ မနူးနပ်တိ့ု၊ မှတက်က ပါထရ။” (ပဒုေမ္မ)။    စဉ်

စဉ်

ထန့၏ ထနထွေကစ် ကာလပုိင်း။ နံနက။် “အရံုလင်းစ၊ မနကထ်ေတင်ွ၊ သားကိုလကင်င်၊ ထကျာင်းထေကတ်င်၍” (ထွေန်းတိ) စဉ်

ယထန့လွန်၍ ထနာကတ်စထ်န့။ "ယထန့ကလွန်၊ နကပ်ဖန်တထန့" (ပဋါ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပါးနပ်လိမ္မာပခင်း မယှိထသာ။ ရပ်ိပခညတ်စ ိမသလွိယထ်သာ။ “မနပ်မလိမ္မာ၊ထငွသပပာကို၊ ထဖွရာှကာလ၊ စတုစ်ရာထလ၊ ရာှမရထက၊ 
ဆငယာ” (ပဒုေမ္မ)  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
မနပ်ထယာင် 
ထယာင်နပ်
ထယာင်ထယာင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အနုိင်သာရထအာင် ဖကင်ပိုင်ပခင်းငှာ မဝ့ံထသာ။ “ထပခာကဘ်ုံတတွတ်င်၊ နတမ်ကပဲ၊ ပဗဟ္မပဗဟ္မာ၊ မနှုန်းသာထက၊ ဘန်ုးထရာင်
ထတာက၍်” (ပဒေ)  စဉ်

စဉ်

မပီတချကပီ်တ
ချက် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်



.

မပုိမ့စို ့ န တစစ်ုံတစရ်ာ ထသာ အတိုင်းအတာမပပည့်မီထသာ အလွန်နညး်ပါးသည့် ပမာဏ။  few

ကကဝိိ စကားသ ံမှန်ကန်ပီသပခင်း မယှိပဲ။ ၂  ကျနထသချာ ကွဲပပားပခင်းမယှိပဲ။    no distinct

ကကိ wheedle

န တစစ်ုံတစရ်ာ ထသာ အတိုင်းအတာမပပည့်မီထသာ အလွန်နညး်ပါးသည့် ပမာဏ။  few

န တစစ်ုံတစရ်ာ ထသာ အတိုင်းအတာမပပည့်မီထသာ အလွန်နညး်ပါးသည့် ပမာဏ။  few

မပပတခ်ရးီ န အငမဲတမ်း သာွးလာ ထနထသာလမ်းခရးီ။    beat

မပပတဆီ် န ထဆးဝါးထဖာ်စပ်ရာနှင့် ပီယအစအီရင်စသညတ်ို၌့ အသုံးပပု ထသာထစျးမဆစပဲ် ဝယယ်သူခ့ဲသည့် ဆီတစမ်ျို း။    oil

မပပန်ခရးီ န ထသသာွးလျှင် ပပန်၍ မလာထသာ သခသင်္ချုင်း။ ထသရာွ။ သဿုာန်။   grave yard

န none

မပပတတ်ပပတ် ကကဝိိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အမှုကစိင္ပီးပပတစ်ပဲခင်း မယှိထသးမူ၍။    Not finish

မပ္ပမပါး ကကဝိိ pregnancy

မပွင့်ကပွင့် ကကဝိိ ကကားထလာကထ်အာင်ကွဲပပားပီသစာွ ရင်ှးလင်းဖွင့်လှစ၍် ထပပာဆုိပခင်းမယှိပဲ။ ပွင့်လင်းပပတသ်ားပခင်း မယှိထသာအားပဖင့်။    with half an ear

န အိုမင်းရင့်ထရာ်ထသာ အဘာွးအို။     very old woman

န အိုမင်းရင့်ထရာ်ထသာ အဘာွးအို။     very old woman

မဖိတမ်စဉ် ကကဝိိ ထကာင်းမန်စာွ သိုသပ်ိလျက။် cagily

မဖိတမ်ယို ကကဝိိ ထသဖွညဆု်တဆုိ်င်းပခင်းမယှိပဲ။ ဆကတ်ိုက ်စွဲကကပ်လုိကန်ာလျက။် obey

မပဖစစ်ာွရာ နဝိ အသုံးမကျထသာ။ နံုချာထသာ။ ဖျင်းအထသာ။    pathetic

မရဏ န dead

မဖွယမ်ရာ န not suitable

မမ၁ န sister

မမ၂ န female

မမ၃ န မိန်းမကို ရညည်မန်းထသာ အမည။် အမျို းသမီးကို ရညည်မန်းထသာအမည။်     female

မမကိုယ် န မိန်းမတို၏့နိမိတ။်    female

မမကကးီ န အသကအ်ရယွက်ကးီရင့်ထသာ မိန်းမ။    woman

မမကကမ်း န အထပပာအဆုိ၊ အထနအထုိေင် ကကမ်းတမ်းထသာ မိန်းမ။    

မမထချ န ငယရ်ယွထ်သာ မိန်းကထလး။    young girl

မမချို င် န ကကို းဖျား တစဖ်ကစ်ကီို လိမ်၍ နှစထ်ေပ်ချညထ်သာ ချညန်ညး်တစမ်ျို း။ granny knot

မမဆန်ခါ န

မမဉာဏ် န womanly artifice

မမတကွ် န ထရးမှတထ်ေားပခင်းမယှိပဲ။ လကထ်ချာင်းများ ချို းကာ မှတဉ်ာဏပ်ဖင့် တကွန်ညး်။    calculate in mind

စဉ်

မငပီကလာငပီက
လာ စဉ်

မငပီထတာ့တငွပီး
ထတာ့ကွ

သနားဖွယရ်ာ ချစခ်င်ဖွယရ်ာ ခကျွေ၍ဲ ထပပာဆုိပပုမှု သည။် ချစခ်င်ဟန် အမူအရာပပ၍ ထပပာဆုိပပုမှုသည။် “သားသားငယ ်မိခင်ထံေမှာ၊ 
မငပီးထတာ့တ၊ွ ငပီထတာ့တသွည၊် ဖကိုထခါ်လျက၊် လူးလဲကာငုိ၍ထပ”။ (ဗမာချီ)။  စဉ်

မထပပာစ
ထလာက် စဉ်

မထပပာပ
ထလာက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မ,ပပန်သးီ ရာသခီျန်ိမဟတုပဲ်(ကကားကာလ)သးီထသာ သစသ်းီဝလ ံစသည့် သစသ်းီမျို း။    စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ)ထလးထသာကိုယဝ်န်ယှိလျက။် ကိုယဝ်န်လွယ ်လျက။်    စဉ်

စဉ်

မ,ဖီး စဉ်

မ,ဖီးမ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထသပခင်းတရား။ ထသပခင်း။ ထသမင်း။ (ပါ) စဉ်

လူတိ့ု၏ အထရးအရာအားပဖင့်သင့်တင့် ထလျှာ်ကန်မှု မယှိထသာ ထပပာဆုိမှု အမူအရာ။ “မဖွယမ်ရာ၊ ဤပန်းကုံးကို ဆံထံုေးမှာလျှင် ငါ
တိ့ုမိန်းမ၊ ပန်ရာမအပ်။ (ဓမ္မသာ)။ စဉ်

ညမီက သိ့ုမဟတု ်ထမာင်ကအစမ်ကကးီတိ့ုအားထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ ၂မိန်းမအချင်းချင်းထပပာဆုိရာ၌ သုံးထသာ အာလုပ်စကား။ 
၃ အသကက်ကးီထသာ မိန်းမတိ့ုအား ဂုဏတ်င်၍ထခါ်ထဝါ်ထသာ အာလုပ်စကား။    စဉ်

ကိုယဝ်န်ထဆာင်ပခင်းပဖင့် မျို းနွယဆ်ကပွ်ားနုိင်ထသာ လူသတ္တဝါအမ။ ၂ မယား၊ ဇနီး။ “အသျှင်မထသာ၊ မမထသာ၊ မယားကိုသည၊် 
ဘယက်ာလမှ ထပပာကကထပထရ” (ပဋာ)   စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

woman of loose moral 
character စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလုပ်အကိုင် အတညတ်ကျရပ်တည ်လုပ်ကိုင်လုိပခင်း မရှိ၊ စတိလ်ညထ်နတတထ်သာ မိန်းမ။ ၂ မိန်းမတိ့ု၏ ကိုယက်ျင့်သကိ္ခာ 
ထလျာ့ပါးသ။ူ    

woman of loose moral 
character စဉ်

မဟတုမ်မှန် လိမ်လညထ်သာဉာဏ။်၂  အခကအ်ခဲမှ အလွယ ်တကမူပင်မပန်းထအာင် နညး်လမ်းရာှကာ ရုတတ်ရကက်ကဆံထုေတ်
ထဖါ်အသုံးပပုသည့် ဉာဏ။်  စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်



.

မမပျက် န စာရတိ္တ  ကိုယက်ျင့်ပျကပ်ပားထသာ မိန်းမ။ အရကှအ်ထကကာကမ်ယှိ ကင်းမ့ဲထနထုိေင်အသကထ်မွးထသာ မိန်းမ။   prostitute

မမထဖါ် န တစဦ်းတစထ်ယာကနှ်င့် အတတူွဲဖက၍် ပါလာထသာ အပခားမိန်းမ။ chaperon

မမပုိင် ကကဝိိ မိန်းမတို ့ပပုမှုထလ့ယှိထသာ အပပုအမှု အထလ့အကျင့်အားပဖင့်။    none

မမမှု န မိန်းမနှင့် ပတသ်ကထ်သာ အမှုအခင်း။ ၂ မိန်းမတို၏့ ပပုဖွယပ်ခင်းရာ။ မိန်းမတို၏့ သဘာဝကစိ။္ law of nature

မမလယာ န ထယာကျ်ားအပဖစ ်ပီသပါလျက၊် မိန်းမတို၏့စတိထ်နစတိထ်ော အမူအရာ၊ အထလ့အထေစွဲလမ်းထနသ။ူ  pansy/sissy

မမဝတ် န မိန်းမများသာ ဝတဆ်င်ထလ့ယှိထသာ အထေညပံု်စမံျို း။ blouse

မမထသျှ န ငယရ်ယွ ်နုနယထ်သာ အမျို းသမီး။  girl

မမာ ကကဝိိ sick

မမာကန်ွပပု ကကိ pretend

မမာမဆာ၁ ကကဝိိ ကျန်းမာမှု ချို င့ဲ့ထနလျက။် နာမကျန်းပဖစလ်ျက။်     sick

မမာမဆာ၂ နဝိ သားသထန္ဓ လွယထ်ေားထသာ။ ကိုယဝ်န်ယှိထသာ။    pregnancy

မမိမထမာ ကကဝိိ long time

မမီကန်လ့န် ့ ကကဝိိ မီလုနီးလျက ်နှင့် မမီနုိင်ပဲ။ မမီသာသညက်ို မီထအာင် အထူေးအား ထုေတက်ကို းစားလျက။် မီလုမီခင်။    try

မမီတမီ ကကဝိိ မီလုနီးလျက ်နှင့် မမီနုိင်ပဲ။ မမီသာသညက်ို မီထအာင် အထူေးအား ထုေတက်ကို းစားလျက။် မီလုမီခင်။    try

မမူ ကကိ အထလးမထေားဘ ဲထနသည။် အထရးမစိုက၊်ဂရုမပပုပဲ ထနသည။်    ignore

န none

အငမဲတငမဲ ကကိ မတညမ်ငငိမ် တမ်ိးထစာင်းလှုပ်ရာှးသည။်    inconstant

မပမင်ကန်ွ ကကဝိိ မပမင်ဟန်ထဆာင်လျက။် မပမင်ကျို းကကျွေန် ထဆာင်လျက။်     ignore

နဝိ have never seen

မပမုပ်တပမုပ် စညး် none

မပမန်းစမ်း နဝိ active

မပမန်းမစမ်း ကကဝိိ မကျန်းမမာပဖစသ်ည။်    sick

မငမိန် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အရာကို လကလှ်မ်း၍ မမီှနုိင် ပဖစသ်ည။်    beyond reach

မမွတ် နဝိ suitable

မမွတစ်ကစ်က် နဝိ suitable

မမွန် ကကိ unversed

မမွန်းရာတွိထရ ကကိ in trouble

မမှု ကကိ အထရးမထေား၊ အထရးမစိုကပဲ် ထနသည။် မထလးမခန်ပ့ပုသည။်  ignore

မမှုစထလာက် န insignificance

မထမှာင့်လာထက့ စညး် apologize

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

နာမကျန်းပဖစသ်ည။် မကျန်းမမာပဖစသ်ည။် နာဖျားသည ်“ခုတဖန် ထလ၊ မှန်မသထိက၊ မချ ိမမာ၊ ပဖစထ်သာအခါမှ” (ရာမ)    စဉ်

နာမကျန်း ဟန်ထဆာင်ထနသည။် “သဇံာ့ရာဇသည ်မမာကန်ွပပု၍ ထကျာင်းထဲေမှ မထွေကပဲ် ထနထလ၏” (ဓညသစ်)  စဉ်

စဉ်

စဉ်

အချန်ိကာလရညှ ်ပမင့်စာွ။ ထနှာင်ထနှးထသာအားပဖင့် ကာလရညှပ်မင့်စာွ ထနှာင့်ထနှးထသာအားပဖင့် ကာလရညှက်ကာစာွ။ “အကကျွေန်ရ့ုိ မမိ
မထမာနီငပီးမှ အခင်ကကးီရ့ုိ ထရာကက်တပ်ါထရ”့(အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မထမးအပ်ရာ
သုံးပါး

အပ်ိရာကနုိးထေကို မထမးအပ်ရာ။ ၂။ ခရးီက ထရာကခုိ်ကက်ို  မထမးအပ်ရာ။ ၃၊ အမျကထ်ဒေါသ ပပင်းစာွထွေကခုိ်ကက်ို မထမးအပ်ရာ။ 
(ထလာကသမုတ္ိတ)    စဉ်

စဉ်

စဉ်

မပမင်စပ်ဖူးပမင်
စပ်ဖူး မပမင်ဖူးငမဲပဖစထ်သာ ။ မပမင်စပ်ဖူးပဖစထ်သာ။ “မပမင်စပ်ဖူးပမင်စပ်ဖူး၊ ရူးထရနန့်တ”ူ(ရုိးရာ)    စဉ်

ထပမ၊ထရစထသာ တစစ်ုံတစရ်ာအတင်ွးသိ့ု နစဝ်င်လုနီးပါး။ အတင်ွး သိ့ု နစဝ်င်လုမတတ။် “ဆတတ်စထ်ကာင် အသ၊ီ ရမှီာ မပမုပ်တ
ပမုပ်မျို းပါလတထ်တ။” (အရပ်)    စဉ်

ပကတ ိပပုမှုလှုပ်ရာှး ငမဲအတိုင်းတကက်ကကကညလ်င်ပခင်းယှိထသာ။ “လူမမာ ထအနိ တစထိသျှ မပမန်စမ်းစမ်း ပဖစဗ်ျာယ။် (အရပ်)    စဉ်

စဉ်

စဉ်

သင့်ထလျာ်ထလျာကပ်တထ်သာ။ ထကာင်းမွန်ထသာ။ “ထကျာ်းမှာကန်မှာ မမွတနီ်-ကကားလား”။ (အရပ်)  စဉ်

သင့်ထလျာ်ထလျာကပ်တထ်သာ။ ထကာင်းမွန်ထသာ။ “ထကျာ်းမှာကန်မှာ မမွတနီ်-ကကားလား”။ (အရပ်) လူသထူလးပါး မထပပာ
ရထအာင် မမွတစ်ကစ်က ်နီ၊ကကားလား။ (အရပ်)    စဉ်

သပိမင် နားလညပ်ခင်း၊ ကကျွေမ်းကျင်တတထ်ပမာကပ်ခင်း မယှီပဖစသ်ည။် “ကိုယ့်သား၊ ကိုယ့်လင်၊ ကိုယမ်ပမင်၍၊ လမ်းလျှင် မမွန်။ (ဂု
တ္ိတလ)တတက် တတယ်င် မမွန်” (ပံု)    စဉ်

စတိက်းူဉာဏ ်မထွေကပဲ်ယှိသည။် မကကတံတပ်ဖစသ်ည။် စတိက်းူထတးွထတာရာတင်ွ အခကအ်ခဲထတွ့သည။် “ဇာပုိင် လုပ်ရဖ့ုိလညး်မ
သ ိမမွန်းရာတွိထရကာ” (အရပ်)  စဉ်

စဉ်

ထသးငယထ်သာ အထရးမပါ ထသာအရာ။ ၂ အထရးမပါထသာ၊ ဂရုမပပု ထလာကထ်သာ၊ အထကကာင်းအရာ၊ အပဖစအ်ပျက။် 
အထသးအမမား။ “ဇာမထဟာကစ်ာွ မမှုစထလာကတ်ကိိုလညး် သညး်မခံနုိင်လား ထဝး” (အရပ်) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စတိနှ်လံုးဆင်းရငဲငိုပငင်ထအာင် ထနှာင့်ယကှပ်ခင်းကို မပပုပါရန် ထတာင်းပန် သည၏် အပဖစက်ိုပပထသာ စကားလံုး။ “နန်းထဝယမှံာ၊ 
ငါစထံနခါ၊ အလုိလုိထလ၊ ငါ့ကိုထနှာင့်ယကှဗ်ျာ၊ မထမှာင့်လာနှင့်” (ရာမ)  စဉ်



.

န ထရမ၊ ထငွပစည္း်ဥစာ္စသည ်မညထ်ရွ မ့ညမ်ျှ ယှိထကကာင်းကို သလုိိရာ၌ ထမးပမန်ထသာ အာလုပ်စကား။ how many

အမျို း အမညအ်ထရအတကွ ်စသညမ်ျားပပားစာွ။ အများအပပား။ many

မယား န တစစ်ုံတစထ်ယာက ်ထသာ ထယာကျ်ား၏ အမ်ိထထောင်ဘက၊် ဇနီး။     spouse

မယားကကးီ န လကဦ်းတရားဝင် လကထ်ေပ်ယထူေားထသာမယား။    First wife

န ၁၊မယားထသဆံုးထသာ ထယာကျ်ား။ ၂ မယားထသဆံုးထသာသကူိုထပပာဆုိထသာ အာလုပ် စကား။   widow

မယားငယ် န မယား ကကးီယှီလျှကနှ်င့် ထနာကယ်ထူသာမယား။       lesser wife

န တစစ်ုံတစဦ်းထသာ မိန်းမထကကာင့် စတိထ်ဝဒေနာ ခံစားရသ။ူ ခဲွခွာသာွးထလငပီထသာ မိန်းမကို စွဲလမ်းတမ်းတထနသ။ူ    

မယားစုံလင်စုံ န လင်နှင့်မယား အစုံအလင် ယှိထနပခင်း။    husband and wife

န မိမိမယား၏ညအီစမ် နှစဦ်း သိုမ့ဟတု ်အစက်ိုမယားနှင့် ညမီယား အချင်းချင်းထတာ်စပ်ပံု။   Sister-in-law

မယားတရူး န တစစ်ုံတစဦ်းထသာ မိန်းမထကကာင့် စတိထ်ဝဒေနာ ခံစားရသ။ူ ခဲွခွာသာွးထလငပီထသာ မိန်းမကို စွဲလမ်းတမ်းတထနသ။ူ    

မယားနီစပ် ကကဝိိ marry

မယားထနှာင်း န မယားကကးီထသငပီးမှ ထနာကထ်ေပ် ယထူသာမယား။ lesser wife

မယားပါ နဝိ stepchildren

မယားပပု ကကိ marry

န တစခ်ဏမျှ ထပါင်းသင်းဆကဆံ်ခ့ဲထသာ မယား။     concubine

မယားလယာ န none

ကကိ ထိေမ်းပမားရန် အဆကအ်သယွပ်ပုသည။် နားထဖာကသ်ည။် ထကကာင်းလမ်း ဆကသ်ယွသ်ည။်     engage

ကကိ engage

ကကိ engage

ကကိ မယားထသလျှင် အမ်ိထထောင် ပရထိဘာဂ လယဘ်ာမုိးထပမ အားလံုးလင်ကပုိင်ဆုိင်သည။် none

မယမူ န pansy/sissy

မယသူျှင်မ န none

မထယာင်မဝါး ကကဝိိ အထကကာင်းတစစ်ုံတရာ တကွ ်လှုပ်ရာှးပပုမှု သာွးလာသညက်ို တပခားလူများ မသထိစပဲ။ အမှတတ်မ့ဲ အားပဖင့်။ carelessly

မယတုမ်လွန် ကကဝိိ စကားကို အတအိကျ ထဖာ်ပပပခင်းမယှိပဲ၊ ဆုတသ်ာတိုး သာ ယှိထစလျက။်   moderately

မယုံချင်ယုံချင် ကကိ သသံယပဖစလ်ျက။် ယုံဖုိရ့န် မခဲွထဝ မဆံုးပဖတနုိ်င်ထသာ အားပဖင့်။ doubt

ကကဝိိ ယုံဖုိရ့န် မခဲွထဝ မဆံုးပဖတနုိ်င်ထသာအားပဖင့်ယုံမှား သကမင်္ဂာပဖစလ်ျက။်  doubt

မယုံမနာ ကကိ doubt

မယုံသကမင်္ဂာ ကကဝိိ ယုံဖုိရ့န် မခဲွထဝ မဆံုးပဖတနုိ်င်ထသာအားပဖင့်ယုံမှား သကမင်္ဂာပဖစလ်ျက။်  doubt

မယုံမ့တုံ၁့ နဝိ ထကကာကရ်ွံဆု့တန်စပ်ခင်းကင်း၍ စမ်ွးထဆာင် မှုအင်အား အပပည့်အဝယှိထသာ။ ရဝ့ံဲထေကပ်မကထ်သာ သတ္တ ယိှိထသာ။ brave

မယုံမ့တုံ၂့ ကကဝိိ ထကကာကရ်ွံဆု့တန်စပ်ခင်း မယှိပဲ။ ရဝ့ံဲစာွ။ သတ္တ ထိပပာင်ထပမာကစ်ာွ။   brave

မမျှရာမမျှ
ထထောင် စဉ်

မမျှထသာင်း
ထထောင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

မယားထဂါင်း
စား စဉ်

စဉ်

မယားငန်း 
လုိက်

person who cannot get 
over the loss of his 
wife စဉ်

စဉ်

မယားညအီညး်
မ စဉ်

person who cannot get 
over the loss of his 
wife စဉ်

ထယာကျ်ားတစဦ်းက မိန်းမတစဦ်းတစထ်ယာကနှ်င့် လကထ်ေပ်ယ ူသည။် (မယားထနစားလညး်ဟ၏ူ)      စဉ်

စဉ်

မယားပဖစသ်ကူ ယခင် သင့်ထနခ့ဲထသာ အမ်ိထထောင်ဖကနှ်င့် ဖွားပမင်ရယှိခ့ဲထသာ (သားသမီး)  စဉ်

ထယာကျ်ား တစဦ်းက မိန်းမတစဦ်းအား တရားဝင် အမ်ိထထောင်ဖကအ်ပဖစ ်လကထ်ေပ်ယသူည။် ၂ ထယာကျ်ား တစဦ်းက မိန်းမတစ်
ဦးအား အတညအ်ငမဲ ရညရ်ယွခ်ျကမ်ယှိပဲ မယားကဲ့သိ့ု ထပါင်းသင်းဆကဆံ်သည။်    စဉ်

မယားငပိန်း
ထပပာင် စဉ်

(မယား) လကထ်ေပ်ရန်အတကွ ်ရညမှ်တထ်ေားထသာ မိန်းမ။ (ဘရုားလျာ၊ မယားလျာ၊ လင်လျာစသညတ်ွဲ၍ သုံးသည။်) “ငါ့
သားမျကထ်ဖျာ်၊ မယားသျှာကို၊ ရထအာင်ရာှကကထလဟ”ု (ကသုတု) “ပါရမီသန်၊ တထယာကက်ျန်သည၊် ထွေန်းထအာင်မယား၊ အ
သျှာ တညး်” (ထွေန်းတိ)  စဉ်

မယားလယား 
ကကည့် စဉ်

မယားလယာ
ဆုိ

ထယာကျ်ားမိန်းမတိ့ု မဂမင်္ဂလာထဆာင်ရန်အတကွ ်စကားအဆကအ်သယွ ်အစအီစဉ် လုပ်သည။် ထစစ့ပ်သည။် ထကကာင်လမ်းသည။် “ 
တိ့ုသမီးနှင့်၊ ထိေမ်းပမားလုိဟ၊ု ဟိုယမနိဆုိလှာ ဘသိည။်” (ပဋာ)    စဉ်

မယားလာယာ
မိန်း

မိန်းမနှင့်ထယာကျ်ားကို ထိေမ်းပမားလကထ်ေပ်ထရးအတကွ ်မိဘများတစဘ်ကနှ်င့်တစဘ်က ်အထပပအထကျ ထစစ့ပ်ထဆွးထနွးသည။် 
ထစစ့ပ်ထကကာင်းလမ်းသည။်  စဉ်

မယားသလီင်
စား စဉ်

ထယာကျ်ားဇာတ ိပဖစလ်ျက၊် မိန်းမ၏စတိထ်ေားသထဘာ အမူအရာ၊ အထလ့အကျင့် စွဲဝင်ထနသ။ူ     မယမူ-  နတမ်ျား ပူးဝင်ကခုန် 
ထဟာထပပာတတထ်သာ ထယာကျ်ား။        စဉ်

ရခုိင်ပပညန်ယ ်(ရထသ ့ထတာင်ငမိုန့ယ်) မယကူမ်းတရုိးကို ပုိင်စိုးထသာ နတသ်ျှင်မ။     စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မယုံတစဝ်က်
ယုံတစဝ်က် စဉ်

မထဝခဲွ မဆံုးပဖတနုိ်င်ယှိသည။် သသံယယှိသည။် ယုံမှားပခင်း ယှိသည။် “အကကျွေန့်ထပပာစာွကို မယုံမနာ မဟပိါထက”့ (အရပ်)    စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်



.

ကကဝိိ ခံနုိင်ရညယ်ှိသညထ်ေက ်ပပင်းစာွ ခံစားရလျက။်     feel

မရထကမနီ ကကဝိိ ခကခဲ်စာွပဖင့်။ ပဖစသ်ညရ်သညအ်ထိေ ခဲယဉ်း ကတသ်တစ်ာွ ကကို းစားလျက။် hard

မရစာွရာ နဝိ အသုံးမကျထသာ။ နံုချာထသာ။ ဖျင်းအထသာ။    pathetic

မရဏ န death

မရနန်အ့ရ ကကဝိိ ဧကန်မုချ ပုိင်နုိင်စာွ ရယှိထအာင်။ မုချထသချာရ မိထအာင်။ တကက်ကနုိးကကားစာွပဖင့်။ definitely

မရပါယာ ကကိ လံုးလံုး မရထတာ့ငပီးဟ ုအဆံုးဘဝ စတိခ်ျလုိကသ်ည။် be detrimental

မရမက ကကိ ခကခဲ်စာွပဖင့်။ ပဖစသ်ညရ်သညအ်ထိေ ခဲယဉ်း ကတသ်တစ်ာွ ကကို းစားလျက။် hard

မရမနီ ကကဝိိ အနုိင်ရထအာင် စွဲစွဲငမဲငမဲ အားမထလျာ့ပဲ။    feel frustrated

မရမာ န name of rakhine

မရမာကကးီ န ရခုိင် တိုင်းရင်းသား မျို းနွယဝ်င်ဗရှုးဝါကို ထခါ်ထသာအမည။်  race

မရရာ ကကဝိိ none

မရာ နဝိ not suitable

မရာမဖွယ် န not suitable

မရာမအပ် ကကဝိိ not suitable

မရးီ န Sister-in-law

မရးီနန်မ့တ် န Sister-in-law

မရမဲဝ့ံ ကကိ be stingy

မရညမ်လည် ကကဝိိ ကကျွေမ်းကျင် ပါးနပ်မှုမယှိပဲ။ သယိှိနားလညနုိ်င်ထကာင်းသညက်ို မသနိားမလညပဲ်။ incomprehension

မရပ်ိမိ ကကိ can’t guess

ကကဝိိ ထရးှမတိုး သာ ထနာကမ်ဆုတသ်ာ ပဖစလ်ျက။် ၂ ခံနုိင်ရညယ်ှိသညထ်ေက ်ပပင်းစား ခံစား ရလျှက။်    suffer

န none

န none

န မုန်ဆ့န်းက ထပါကထ်ပါကထ်ဖာက၍်၊ ထေန်းလျက ်သိုမ့ဟတု ်သကာရညပ်ဖင့်နယက်ာ အခဲအပျဉ် ပပုလုပ်ထေားထသာ စားဖွယ။်      pop corn

မရုိးမသား နဝိ ရုိးထပဖာင့်ထသာ သထဘာမယှိထသာ။ စတိထ်ေား ပဖူစင် သန်ရ့င်ှးပခင်း မယှိထသာ။ insincere

န race

မရွီး ကကဝိိ ခဲွပခားပခင်း မယှိပဲ။    not differentiate

မရတွ် န ထစတပံုီယှိထသာ ခရုတစမ်ျို း။     snail

န ဝကအ် ူရစသ်ကဲ့သိုလှ့ည့်လည၍် တတရ်ထသာ ထလှကား။    spiral stairs

မရွိတ် န vegetable

မရွိတထ်ချာင်း န none

မယှူ နုိင်မယှို
ကနုိ်င် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထသပခင်းတရား။ ထသပခင်း။ ထသမင်း။ (ပါ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
ရခုိင်လူမျို းကိုထခါ်ထသာ အမည။် “မရာမာတိ့ု၊ ချမ်းသာစလုိီ၊ မရွိတထ်ချာင်းကိုခုိ” (သိုက်) “ငမိုမ့င်းကကးီက ညအီမ်ိထရှ့မင်းကို 
ထခါ်၍ ဤသိ့ုဆုိထတာ်မူ၏ ငါတိ့ုကား ထရးှထကာင်းမှုကထံကကာင့် မရမာမင်း အပဖစက်ိုရ၏ ငါတိ့ုအမျို း ခုနှစဆ်ကက်ားထတာထဲေ၌သာ 
ငမိုပ့ဖစ၏် (ရခုိင်သစ်) စဉ်

စဉ်

မရနုိင်သည့် အရာဝတ္တ များ ပဖစပ်ါလျက။် “နဂါးတန်ဆာ၊ လူနုိင်ငံမှာ၊ ရာှကကဆံလ့ုိ၊ မမရာကို၊ ထဖွရာှကကစံည၊် ထနာင်ရာဇက 
အာဏာချလ့ုိ၊ ဆကရ်ကမ်ညဟ်”ု။ (ပန်း)    စဉ်

သင့်တင့်ထလျာ်ပခင်း မယှိထသာ။ “ဖုိးဖီဇူဇာ၊ မညသ်ညာပဖင့်၊ မရာငါ့သား အများခပဲ။ ထဆးကိုစွဲ၍ မထဟာ်ဟ၏ူ။ … (ကင်းမ
ထဟာ်) “တန့်လား ဟာလူ၊ မယထူလလင့်၊ သင်နှင့်မရာ။” (၎င်း)၂ မသင့် မထလျာ်ထသာ။ “မရာမထုိေက၊် ထတာငမိုင်တိုကက်၊ ငှက်
မုိက ်တရိစ္ဆာန်လျှင်” (ဥဒိေန်တု)။ စဉ်

လူမှုထရးအာပဖင့် သင့်တင့်ထလျာ်ကန်မှု မယှိထသာ အပပုအမှု ။ အထပပာအဆုိ။ “နှမကညာ၊ နန်းပင်တိုင်မှာ၊ ငပိုင်မမျှထက၊ လှကလျာ
ထလ၊ မရာမဖွယ ်ထမာင်သကထ်ဝ ကို လိမ်လညလှ်ည့်ပဖား” (ထကာ်)  စဉ်

သင့်တင့် ထလျာ်ကန်ပခင်းမယှိထသာ အားပဖင့်။ “သားထကာင်းရတနာ၊ နန်းထလာင်းလျာကို၊ မရာမအပ်၊ မင်းဖျားဘရုင်၊ မဆင်ပခင်
ထက၊ အရင်ှသတ ်ဟ၊ု မအပ်သင့်ရာ။” (ထကာ်) ၂ လမူှုကျင့်ဝတအ်ရ မျှတမှန်ကန်ပခင်းမယှိပဲလျက။် “သာယာနာဖွယ၊် ထခါ်ပါ 
သညက်ို၊ မထေယအ်ပ်ပါ။ ဆုိထသာခါလျှင်၊ မရာမပ်၊ မစပ်အပ်ပဲ။” (ထကာ်)  စဉ်

ညကီအစက်ို၏ မယားနှင့် ထတာ်စပ်ပံု။ အစက်ို၏မယား။ မယား၏ အစမ်၊ လင်က မယား၏ အစမ်နှင့် ထတာ်စပ်ပံု။” ကိုကကးီ 
ကကင်ရာ၊ ငါ့ညထီွီေးမှာ၊ မရးီထတာ်လျှင်၊ ထခါ်ဖ့ုိထေားမည၊် ထပပာဆုိထလ ထက။ (ရာမ) (မရးီကကးီ၊ မရီးလတ၊် မရးီသျှ၊ မရးီထထွေး
စသညပ်ဖင့်ကကးီ၊ ငယအ်လုိကထ်ခါ်ကကထသး သည။်)    စဉ်

လင်က မယား၏ အစမ်ကို မရးီထတာ်စပ်ပံု။ မယားက လင်း၏ညကီို မတထ်တာ်စပ်ပံု။ မယား၏အစမ်က ညမီ၏လင်ကိုမတ ်
ထတာ်စပ်ပံု။ စဉ်

တန့်ွဆုတသ်ည။် သတ္ိတထကကာင် သည။် ထကကာကသ်ည။်    မရဝ့ံဲဝ့ံရဝ့ံဲဝ့ံ  (ထပပာချင်ဆုိချင်ထသာ်လညး်) စတိဆ်န္ဒ ထနာကဆု်တသ်ည။် 
တန့်ွတိုသည။် “လူငယက်လညး်၊ ထမွးဘခင်ဟ၊ု ထခါ်ချင်ခ့ဲလညး် မရဝ့ံဲဝ့ံရဝ့ံဲဝ့ံနှင့်၊ တိုးတန့်ွစတိမ်ျာ” (ပန်း)    စဉ်

စဉ်

ဆုိလုိချက ်အဓိပ္ပါယက်ို သထဘာထပါကန်ားလညပ်ခင်း မယှိပဖစ ်သည ်အရပ်ိအသင်ွပပထသာ်လညး် မသယိှိနားလညနုိ်င်စမ်ွး မယှိ
ပဖစသ်ည။် “ဘယသ်ညတ်စ၊ိ မရပ်ိမိထက၊ မသ ိဟန်ထဆာင်”။ (ပဋာ) စဉ်

မရုန်းသာမရွ့ံ
သာ စဉ်

မရုိမထသမ
ထဟာကပ်ါထဒေ

ရုိထသမှု ကင်းမ့ဲရာ ထရာကသ်ည့် ရုန်းရင်းထသာ အထကကာင်းအရာကို မလဲွသာပဲ ထပပာဆုိရသည့်အခါ တင်ွ ကကို တင်ခွင့်ပန်သည့် 
အထပနဖင့် ပလ္လင်ခံ ထသာစကား။ “မရုိမထသမထဟာကပ်ါထဒေ၊ အကကျွေန်တစခု်ထပပာချင်ပါထရ”။ (အရပ်)   စဉ်

မ,ရုိး ပမစက်ကးီ၏ ဝဲယာကမ်းထပခ တစထ်လျှာက ်ငမိုရ့ာွထဒေသ။ “ကစ္ဆပနဒီေပမစ ်အထနာက ်ဘကတ်င်ွ မ,ရုိးကကျွေန်းယှိသည။် (ထတာင်)  စဉ်

မရုိး
ထပါကထ်ပါက် စဉ်

စဉ်

မ,ရုိးသား
ပမစက်ကးီ၏ ဝဲဘကက်မ်းထပခတစထ်လျှာက ်ငမိုရ့ာွထဒေသတင်ွ ထနထုိေင်သည့် ရခုိင်လူမျို းတစမ်ျို း၏ အမည။် ထဒေသ အလုိကထ်ခါ်ထဝါ်
ထသာအမည။်   စဉ်

စဉ်

စဉ်

မရတွလိ်မ်လီှ
ကား စဉ်

ရုိးတရံညှ ်ထီေးခရုိင်ပံု အခုိင်ပဖင့် အပွင့်ဝါပွင့်၍ထမမးထသာအထစယ့ှိသည့် ဟင်းစားရကွပ်င်။ (“စရုိ” ဟလုညး်ထခါ်သည။်)  စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အထရှ့ ဘဂမင်္ဂလားနယ ်စစတ်ထကာင်းထတာင်တန်းယှိ ရခုိင်များထနရာ ထချာင်းရုိးတစလ်ျှာကက်ို ထခါ်ထသာအမည။် “ချမ်းသာထစ 
ထကကာင်း၊ မရွိတထ်ချာင်းကိုခုိ”။ (သိုက်) (မရးီထချာင်းလညး်ဟ၏ူ)    စဉ်
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မရာှး န ကကျွေ၊ဲနွားစသညမ်ျား ကိုတယွက်ပ်၍ ကိုကခဲ်ထသးွစပ်ုတတထ်သာ ပုိးထကာင်းငယ။်    insect

မရှီးမထနှာင်း ကကဝိိ ကာလ အားပဖင့်များစာွမကာွပခားလှပဲ။    soon

မလား၁ ကကိ reject

မလား၂ န none

မထလးပွား န none

မထလးမခန် ့ ကကဝိိ ရုိထသမှု ကင်းမ့ဲထသာ အားပဖင့် ထလးစားရုိထသပခင်း မယှိပဲ။ ပမာမခန်ပဲ့။    impudently

မလစရ် ကကဝိိ without a space

ကကဝိိ ထဝပခမ်းရာ၌ အနံှအ့ထစ ့ရနုိင်ပခင်းမယှိပဲ။ ပပည့်စုံပခင်းမယှိပဲ လျက။်    incomplete

မထလာကမ်င ကကဝိိ incomplete

ကကဝိိ no respect

န အသကဉ်ာဏပ်ညာစသည ်နူန်နဲ့သ။ူ  stupid

မလပ် ကကဝိိ ပပတလ်ပ်ပခင်း၊ လစလ်ပ်ပခင်းမယှိထစပဲ။    no space

မလိမ်စတွထ်က န creeper

မလိမ်မတတွ် ကကဝိိ လိမ်လည ်ထကာကထ်ကွ ပ့ခင်း မယှိပဲ။ စတိထ်ေားရုိးထပဖာင့်ထသာအားပဖင့်။     naive

မလိမ်မမာ န တကသ်လိိမ္မာမှု မပပည့်ဝထသာအရယွ။်    amature

မလိမ့်တပတ် န lie

မလံု ကကဝိိ indistinct

မလံုတလံု ကကဝိိ ကိုယခ်န္ဓာကို အဝတအထေညပ်ပည့်ဝလံုပခုံစာွ မဖံုးအပ်ု ပဲ။ မဖံုးမအပ်ုမိပဲ။ “မလံုတလံု၊ ချုံတပုိင်း၊ သင်တိုင်းကိုယစ်ဝီယ”်  

မလုိတကန်ွ ကကိ မလုိလားသည့်အထနပဖင့် ဟန်ထဆာင်ထနသည။်    pretend

မလုိမုန်းတင်း ကကဝိိ နှစသ်ကပ်ခင်း မယှိ စကဆု်ပ်ထသာအားပဖင့်။    with envy and hatred

မလုိအတင်း နဝိ မလုိအပ်ထသာ။ အလုိမယှိ အသုံးမဝင် အကျို းမပပုထသာ။ useless

မလုိအပ်လုိအပ် ကကဝိိ လုိအပ်သညယ်ှိထသာ် အသုံးတည့်ထစထသာအားပဖင့်။ လုိလုိမညမ်ည။် လုိကာမညက်ာ။   just in case

မလွလှာထက့ ကကိ immodest

မလမဲစသာ ကကဝိိ duty

မလဲွဧကန် ကကဝိိ ထသချာထိေထရာကစ်ာွ။ မပျက ်မကကွ။် “ မလဲွဧ ကန်၊ အမှန်သာတညး်”။  definitely

မလွယထ်ပါက် န wicket gate

မလွန်မကကျွေံ ကကဝိိ စကားဆုတသ်ာတကသ်ာ ယှိထစရန် အတအိကျ မထဖာ်ပပပဲ။ ထလျာ့သာတိုးသာ ယှိထစထသာအားပဖင့်။    moderately

မလွန်းပျက် ကကဝိိ ထကာင်းသည့်အရာတင်ွ မထကာင်းထသာ နိမိတစ်ကားကို ပဖတသ်န်းထပပာဆုိလျက။် none

မလှ၁ စညး် none

မလှ၂ နဝိ no neat

စဉ်

စဉ်

(တစစ်ုံ တစခု်ထသာ ထနရာသိ့ု မသာွးရန်) ပငင်းပယ ်သည။် “အကကျွေန်းမလားပါ အကိုကကးီ” စဉ်

အပပစယ်ှိထကကာင်း ဟန့်တားသညက်ို မနားယပဲူပပုလုပ်ရာတင်ွ အပပစသ်ညထ်ရာက၏် အပပစ ်ထရာကသ်ည့်အခါ တစဖ်န်ပပစတ်င်လုိ
ရာ၌ သုံးထသာစကားလံုး၊ “မလုပ်ထကလ့ုိ့ မင်းရ့ုိကို ငါဟန့်ခထရ မလား။ ငါ့ထပပာခထရ မလားထယ စသညပ်ဖင့်” (အရပ်) စဉ်

မုထလးပန်းပွင့် အသင်ွကိုစွဲ၍ စက္က ကို အလယ၌် စထုခါက၍် ကိုကည်ပ်ှကာ ဝါးတထိံေပ်တင်ွ စညုပ်ှချည၍် တွဲလျားကျထနသည့် 
ပူထဇာ်ဖွယရ်ာ ပစည္း်တစမ်ျို း။ “ဘရုားလကထ်ဆာင်၊ များထပမာင် ဆီမီး၊ မထလးပွားထက၊ ကကု္ကားထီေးနန်း” (ထတး)    စဉ်

စဉ်

လစလ်ပ်မှု မယှိထစပဲ။ မပပတမ်လပ် ရထအာင်။ “ထန့ညရမုိီး၊ မလစရ်ထအာင်၊ စိုကခ်ျပျို းလ့ုိ၊ မညှို းထစရ” (ရာမ)  စဉ်

မထလာက ်
တထလာက် စဉ်

ထဝပခမ်းရာ၌ အန့ံှအထစ ့ရနုိင်ပခင်းမယှိပဲ။ ပပည့်စုံပခင်းမယှိပဲ လျက။်    “ဘလူီးများဖျင်၊ သင်းတထယာကက်ို၊ မထလာကမ်င”။ 
(ထကာ်)    စဉ်

မထလာကမ်
ထလး၁

ရုိထသထလးစားပခင်းမယှိပဲ။ အရုိအထသမ့ဲပပုလျှက။် “ကကို ကရ်ာဆုိထလ၊ ရမီကိုထမာင်လှ၊ မထလာကမ်ထလး၊ အတင်းရထဲက၊ ထမး
ကာလ၌”(ထကာ်)   စဉ်

မထလာကမ်
ထလး၂ စဉ်

စဉ်

ဒီေထချာင်း ကမ်းစပ်ချုမံျားထပါ်တင်ွ နွယတ်ကထ်နထသာ အပင် တစမ်ျို း။ (ယင်းအပင်၏ အသးီဗါဒေင်သးီနှင့်ဆင်၍ အရကွက်ိုဟင်း
ချကစ်ားသည။် အသးီကိုလညး် စားဖွယ ်တစမ်ျို းအပဖစ ်စားကကသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

လျည့်စားမှန်းမသထိအာင် မသမိသာ လှည့်ပဖားလျက။် အထေင်အပမင် ထမှာကမှ်ားထအာင် ပရယိာယမ်ာယာပဖင့် လှည့်စားလိမ်လည်
လျက။် စဉ်

စကားသ ံမှန်ကန်ပီသပခင်း မယှိပဲ။ ကျနထသချာစာွ ကွဲပပားပခင်းမယှိပဲ။ “ထလာင်းမင်းထကျာ်လျှင်၊ အသားလညး်ထေ၊ နား၌တုံထလ၊ 
မလံုလှ၍၊ ထေပ်လ့ုိတခါ၊ ထမးထလပါ ထက”(ထဒွေး) စဉ်

with a guilty 
conscience စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထစာင့်စညး်ထိေန်းသမ်ိးမှုမယှိပဲ။ ၂ အကျင့်ထဖာကပ်ပန် လျှပ်ထပါ်ထသာအားပဖင့်။ ၃  ထလာ်မာထသာ အားပဖင့်။ “ငါ့နှယမိ်န်းမ၊ ဣတ္ိယ
ကို၊ မလွလှါထက”့ (ပန်း)။ မသည ်ပဋိထသဓ ပဖစသ်ပဖင့် အကျင့် ထဖာကပ်ပန်သညက်ား မဟုတဟ်၏ူ စဉ်

တာဝန်ကိုယလွ်တထ်ရာှင်ဖယရ်န် မသင့်မလဲွပဲ။ ထစတနာမပါပဲ။ “မထသမလမဲ၊ ငါ့ညပီဖူထလ၊ သသီပီူးလုိ၊ မလမဲစထသာ၊ ခယမ်ပျို ထလ၊ 
ညကီိုချစ ်လ့ုိချစရ်ပါထရ။”(ပန်း)    စဉ်

စဉ်

ငမိုရုိ့းစသည၌် တစထ်ယာကတ်ညး်သာ ထကွ့ကာပတလ်ည့် ထွေကဝ်င်နုိင်ထသာ အဝ၌ ဖိလာကန့်လန့် တတံိုင်းကာထေားသည့် 
အထပါကင်ယ ်၂ အထရး အထကကာင်းယှိကလျင်ပမန်ဝင်ထွေကနုိ်င်ရန်အတကွ ်သမူျားတကာမသရိအာင် လျှို ဝှ့ကစ်ာွ ထဖာကလု်ပ်ထေား 
ထသာအထပါကင်ယ။် ၃  မပင်မပန်း လျင်ပမန်စာွ ထွေကဝ်င်နုိင်ထသာ တခံါးမကကးီနှင့် ယဉ်ှတွဲ၍ ထဖါကထ်ေားထသာ အပုိတခံါးထပါက်
ငယ။် “မလှုပ်ကျန်းခုိင်၊ တရုင်းတိုင်ပဖင့် ယဉ်ှငပိုင် ဝပ်ထထောက၊် မလွယထ်ပါကက်။” (ရခုိင်ကာ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

အပဖစဆုိ်း ရာွးစာွ ပဖစရ်သည့် အထပခအထန အပဖစအ်ပျကက်ို ထပါ်လွင်ထေင်ရာှးထစရန် ပဖည့်သုံးထသာ ပစည္း် စကားလံုး။ (မလှမ
ပသရီထရ၊ မလှမပထပျာကခ်ထရ၊ မလှမပဝီးမရ စသညပ်ဖင့် သုံးနှုန်းသည။်)(သးီပခား မလှ၊ထပျာကပ်ခင်းမလှစသညပ်ဖင့်)     စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တင့်တယသ်ပ်ရပ်ပခင်း မယှိထသာ။ ၂  ရှုချင်စဖွယ ်တင့်တယထ်သာ အဆင်းအသင်ွ ယှိသညမ်ဟတုထ်သာ။ ထကာင်းမွန်ထချာထမါသည ်
မဟတုထ်သာ။  စဉ်



.

မလှတလှ နဝိ မထကာင်းလွန်း မဆုိးလွန်း အလယအ်လတပ်ဖစထ်သာ။     normal

မလှမက ကကဝိိ ခံရချကပ်ပင်းပပစာွ။ ဆုိးရာွးစာွ။    very bad

မလှမပ စညး် very bad

မလှမ်းတကမ်း န မနီးလွန်း မထဝးလွန်း ထသာအကာွအထဝး။    short distance

ကကဝိိ မထယာှင်တမ်ိးသာ၍ စတိဆ်န္ဒကို ဆန်က့ျင်လျက။် ထရာှင်တမ်ိး၍ မလွတသ်ာသပဖင့်။    unavoidably

မဝတဝ န ဝလင်ထအာင် မစားရထသာ အစာ။    meagre sustenance

န အဝတအ်စား ကင်းမ့ဲချို တ့ဲ့ထသာသ၊ူ ဝတရ်မ့ဲသ။ူ စားရမ့ဲသ။ူ    be poor

မဝ့ံစား နဝိ ရစဲမ်ွးသတ္တ မိယှိထသာ။ သရူထဲဘာထကကာင်ထသာ။    afraid

မဝ့ံတရဲ ကကဝိိ တန်ွဆု့တ ်ဆုိင်းတလွျက။် မဝ့ံမရပဲဖစလ်ျက။် afraid

မဝ့ံတဝ့ံ နဝိ ရစဲမ်ွးတထပဖာင့်တညး် မယှိပဲ အခွင့်အခါ အထလျာက ်ထကကာကလ်န်တ့တထ်သာ။ afraid

မသကာထက ကကဝိိ most

မသထော န ထစတနာမယှိပဲ  မလမဲသာ၍ ထကကျွေးထမွးထသာ အစားအစာ။    none

မသထောချင် ကကဝိိ သထဘာကျ နှစလုိ်ပ့ခင်း မယှိသပဖင့်။ မလဲွမထယာှင်သာထသာအားပဖင့်။ မတတသ်ာ၍သာ။    dislike

ကကဝိိ ထစတနာမယှိပဲ။ none

န ထစတနာမယှိပဲ  မလမဲသာ၍ ထကကျွေးထမွးထသာ အစားအစာ။    none

မသမ နဝိ သင့်တင့် ထလျာကပ်တပ်ခင်းမယှိထသာ။ ထလျာ်ကန်ပခင်း မယှိထသာ။ ၂ ထရာထနှာပါဝင်ပခင်း မယှိထသာ။ not suitable

မသမာ နဝိ တရားဥပထဒေ နညး်မှန်လမ်းမှန်မကျ မထပဖာင့်မှန်ထသာ။    unfair

မသထရထက့ ကကိ tease affectionately

မသာ၁ န funeral

မသာ၂ ကကိ disadvantageous

မသာချ ကကိ သထူသအား သဿုာန်သို ့ပုိထ့ဆာင်သည။် attend a funeral

မသာထထောင်း ကကိ happy

မသာမအ၁ိ ကကဝိိ စတိတ်င်ွ ကကညလ်င်သန်စ့င်ပခင်း မယှိပဲ။ တစစ်ုံတစရ်ာ သသံယ ကန်ိးဝပ်လျက။် doubt

မသာမအ၂ီ နဝိ none

မသာထလပါသိ ကကိ feel disease

မသားနား နဝိ သပ်ရပ် ခမ်းနားပခင်း မယှိထသာ၊ သားနားပခင်းမယှိထသာ။    sloppy

မသကိိုးကန်ွ ကကဝိိ connive

မသဆုိိးရာွး ကကိ အသတိရား ထခါင်းပါးလွန်းသည။် မသတိတလွ်န်းသည ်။ သသိင့်သည ်ပဖစပ်ါလျက၊် မသပဲိယှိသည။်    irresponsible

မသတိကန်ွ ကကဝိိ connive

မသမိသာ ကကဝိိ imperceptibly

စဉ်

စဉ်

အပဖစဆုိ်း ရာွးစာွ ပဖစရ်သည့် အထပခအထန အပဖစအ်ပျကက်ို ထပါ်လွင်ထေင်ရာှးထစရန် ပဖည့်သုံးထသာ ပစည္း် စကားလံုး။ (မလှမ
ပသရီထရ၊ မလှမပထပျာကခ်ထရ၊ မလှမပဝီးမရ စသညပ်ဖင့် သုံးနှုန်းသည။်) စဉ်

စဉ်

မလမဲသာ မ
ထယာှင်သာ စဉ်

စဉ်

မဝတ ်ရတတ်
ဝတရ်တတ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မတတသ်ာဆံုး။ ၂  အယတုဆံု်းအားပဖင့်။ ၃ အလွန်ဆံုးအားပဖင့်။ “မသာကာထက ငါးရာထေကမ်ရ”။ (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

မသထော
သထော၁ စဉ်

မသထော
သထော၂ စဉ်

စဉ်

စဉ်

သတူစပ်ါးမခံချထိစရန် သထရာ်ကျစီယသ်ည။် ပျကရ်ယထ်နာကထ်ပပာင် ထပပာဆုိသည။် ပျက ်ထချာ်ပပုသည။် အရကှရ်ထအာင် သထရာ်
သည။် “ခယမ်ထတာ်ကို၊ ကထရာ်ကမည၊် မသထရထက”့ (ပန်း) စဉ်

လူထသအထလာင်းထကာင်။ ၂ အသဘု အခမ်းအနား။ “သဓုနုထမာ်၊ ထကာင်းချးီ ထခါ်၍၊ မသာထတာ် ပမတ၊် ရုပ်လာပ်ကို၊ မင်းပမတ်
အလုိ၊ မီးသငဂသင်္ခ ဟဗ်ျာ” (ပဒေ)    စဉ်

ကစိတ္စခု်ခုကို ပပုမှု ထဆာင်ရကွနုိ်င်သည့်အထပခအထနထကာင်းကို မရယှိပဖစသ်ည။် အခွင့်အထရး မရယှိပဖစသ်ည။် “ဖုိးထခါင်ထတာင် 
ကဆီးလျကတ်ိုကထ်လထသာ်၊ လမ်းမသာထသာထကကာင့်”(ထတာင်) ၂ ထနရာကျဉ်း၍ လူမဆ့ံပဖစသ်ည။် “နီရာက ကျဉ်းကျဉ်းထချ၊ 
လူငါးထယာကက်မသာ။ (အရပ်) စဉ်

စဉ်

ထပျာ်ရမင်စရာထကာင်းသည။် ထပျာ်ရမင်ချမ်းထပမ့သည။် ၂  ရှုဖွယ ်မခန်း ကကည့်ရှု၍ မထရာင့်ရနုိဲင်ပဖစည်။် “ထပျာ်ဖွယရ်ှုထထောင်း၊ မသာ
ထထောင်းသည။် (ထရးှထံုေး) “ခန့်ထေားစရီင် ခမ်းကျင်ငမိုပ့ပည၊် ရှုဖွယမ်ထညာင်း၊ မသာထထောင်းတညး်။ (၎င်း) “ဆရာပမတ်ထေ၊ံ ထဇ
တဝန်ထကျာင်ဂ၊ မသာထထောင်းမှာ၊ ငမဲပမန်ပါစ”ီ (ထောမရာ)    စဉ်

စဉ်

စင်ကကယ ်သန့်ရင်ှးပခင်းမယှိ ထသာ။ “ဓါတထ်မွသျှင်ကို၊ ဖူးပမင်အံ့ငှါ၊ ထရာကထ်လပါထက၊ မသာမအ၊ီ ညှို းငပီစတိက်၊ မတညနုိ်င်ပဲ၊ မှိုင်
ကာကျလ့ုိ” (ဂုတ္ိတလ)    စဉ်

ထရာဂါ ထဝဒေနာစွဲကပ်ထနသည။် ပပင်းထေန်ထသာ ထရာဂါ ထဝဒေနာကို ခံစားထနရသည။် “မသာထလပါသ၊ိ ဒ့ုိေသျှင်မင်းမှာ၊ ဒေဏက်ကးီဝင်
ထရ”။ (စန္ဒရားဘွ့ဲ)   စဉ်

စဉ်

မသထိယာင်ထဆာင်လျက။် (မသကိန်ွထဆာင်လညး်ဟ၏ူ)    စဉ်

စဉ်

မသထိယာင်ထဆာင်လျက။် (မသကိန်ွထဆာင်လညး်ဟ၏ူ)    စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တစဦ်းတစထ်ယာကအ်ား ပမင် သာသသိာထပါ်လွင်စာွ အာရံုစွဲစိုကမိ်ပခင်း မယှိထစပဲ။ ၂ ဘာမျှမသသိကဲ့သိ့ု ပါဝင်စကွဖ်ကပ်ခင်းကို မ
သထိစပဲ။ “ထမာင်သာပဖူပါးမှာ မသမိသာ ခံပီးလုိကရ်ထရ” (အရပ်)    စဉ်



.

ကကဝိိ မိမိ နှင့် သကဆုိ်င်ပခင်း မယှိသကဲ့သို ့လွတက်င်းထအာင် ဥပထက္ခာပပုလျက။် ဘာတစမ်ျှ မသသိကဲ့သို ့ပါဝင်ထရထနှာ ပခင်းမယှိပဲ။   connive

မသသိာ ကကဝိိ လုပ်ထဆာင်ချကက်ို သမူျားတကာမသထိစပဲ၊ လျှို ဝှကစ်ာွ။  secrect

ကကဝိိ escape from death

မသတီသီ ကကဝိိ ထသလုနီး ခံစားရလျက။် ထသထလာကထ်အာင် ထဝဒေနာပပင်းပပစာွ ခံစားရလျက။်  almost to death

ကကဝိိ almost to death

မသရီင်ှစာ န malnutrition

မသတူရှု၁ နဝိ သသံယ ပဖစထ်လာကဖွ်ယ ်အမူအရာ အလုိ အထလျာကက်ွဲပပားထူေးထထွေထသာ။  distinctly

မသတူရှု၂ ကကဝိိ သသံယပဖစထ်လာကဖွ်ယ ်အမူအရာ ထူေးပခားလျက။် ၂ မထတာ်မသင့်ထသာအားပဖင့်။ not suitable

မထသာ်တထရာ်၁ ကကဝိိ မသင့်မထလျာကထ်သာအားပဖင့်။    not suitable

မထသာ်တထရာ်၂ န မသင့်ထလျာ်ထသာ အပပုအမူ။ မသင့်ထလျာ် ထသာအရာ။ ရုန်ရ့င်းထသာပပုမူချက။်    not suitable

မသကသ်ာ၁ ကကဝိိ not satisfied

မသကသ်ာ၂ ကကိ ကိုယစ်တိထ်ဝဒေနာ တိုဆုိ့းရာွးထသာ အထပခအထနထလျာ့ပါးလာပခင်း မယှိပဖစ ်သည။်  comfort

မသကမင်္ဂာ ကကိ မထဝခဲွ မဆံုးပဖတနုိ်င်ယှိသည။် ယုံမှား သသံယယှိသည။် တစစ်ုံ တစဦ်းအထပါ်တင်ွ ယုံကကညမ်ှုမယှိပဲ။ အထေင် အပမင်လဲွသည။်  suspect

မသတိ် န mosque

ကကိ အသကံျယထ်လာင် စာွပဖင့် ဣထနန္ဒမ့ဲ ထလာ်လည ်ထပပာဆုိပပုမူသည။်   immodest

မသထိံေ ကကိ ill at ease

မသန္ီဒ ကကိ ယုံမှားသကမင်္ဂာ မကင်းပဖစသ်ည။် ၂  တစစ်ုံတစခု် ပပစမ်ှုကျူးလွန်မညဟ် ုမှတထ်ေင်ရဖွယယ်ှိသည။် suspect

မသန်ု န season

မသကုန်ု ကကိ ထနွ၊မုိး၊ထဆာင်းတင်ွ ရာသ ီတစခု်ခု ကန်ုဆံုးသည။်       kill

မသန်ုပဲွ ကကိ kill

မသန်ုဦး၁ ကကိ မုိးရာသ ီစတင်ဝင်ထရာကသ်ည။် မုိးဥတ ုစတင်သည။်    rainy season

မသန်ုဦး၂ န မုိးရာသည ်စတင်ချန်ိ။  rainy season

န ရက၊်လ၊ ကာလကကာရညှစ်ာွ မသိုးမပုတထ်အာင် စမံီထေားထသာ စားထသာကဖွ်ယ။်    dry food

မသိုးမသန် ့ ကကဝိိ unclean

မသိုးသကမင်္ဂန်း န ထနာကတ်စထ်နအ့ရုဏမ်တကမီ် တစည်ချင်းပဖင့် အငပီးရကလု်ပ် ချုပ်သ၍ီ လှူဒေါန်းထသာ သကမင်္ဂန်း။

မသွ န ဝမ်းတင်ွးမှ အသူည ်ထအာကခံ် အထပမှးထပါက၍် ဆီးခံုထအာကသ်ို ့ထလျာကျဝင် ထရာကထ်သာ အကူျနာ။     suffer from hernia

မဟာကာ န herbal plant

မဟာကျန်ိ န buddha

မဟာဂီရိ န none

န royal lineage

မသလုိိကမ်သိ
ပါ စဉ်

စဉ်
မသထီကာင်း
မထပျာက်
ထကာင်း

ထသထကကပျကစ်းီထလာကထ်အာင် ထဘးအန္တရာယနှ်င့် ကကုထံတပွါထသာ်လညး် လွတထ်ပမာကခ်ျမ်းသာလာထသာအားပဖင့်။ ၂ မတရား
ထသာအားပဖင့် မထသထကကမပျကစ်းီထကာင်း။    စဉ်

စဉ်

မသမီရင်ှတန်း
ကကးီတင် ထသလုနီးပါး အထပခ အထနအားပဖင့်။ “မသမီရင်ှတန်းကကးီတင်သိ့ု၊ မျကပ်မင်ဆင်းရစဲာွပဖင့်” (ဥဒိေန်တု)  စဉ်

အာဟာရ မပပည့်မဝ မလံုထလာကပဲ် အသကမ်ထသရံုမျှသာ အထထောကအ်ပ့ံပဖစထ်စထသာ အစားအစာ။ ဆင်းရ ဲငငိုပငင်စာွ စားထသာက်
ရပခင်း။    စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပဖစယ်ှိ၊ ရယှိထသာ အထပခအထန အခွင့်အလမ်းနှင့် နှစသ်မ့်ိထကျနပ်နုိင်စမ်ွးမယှိသပဖင့်။ ထရာင့်ရတဲင်းတမ်ိထကျနပ်ပခင်း မယှိသည်
ပဖစ၍်။ “ တစခွ်ကပီ်းလ့ုိမသက ်သာ၊ နှစခွ်ကပီ်းလ့ုိမသကသ်ာ၊ ဇရံုကကးီနန့်၊ သုံးခွကပီ်းထမတန်-တန်။(ထတး)    စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဘဂမင်္ဂလီ မွတစ်လင် ဘာသာဝင်တိ့ုဝတပ်ပုသည့် အထဆာကအ်အုံ။ “ထကျာင်းဘရုားစာတသီာ၊ မသတိပ်လီ ပပည့်လျကနီ်သည၊် ထဖါ
ကက်ျထီခါင်းတကာတိ့ု” (ဗမာချီ)    စဉ်

မ,သတံိုက် စဉ်

၁၊သတူစပ်ါးလာသညက်ို လုိလားနှစသ်ကမ်ှု မယှိပဖစသ်ည။် မနာလုိဝန်တိုထသာ စတိယ်ှိသည။် “ထမာင်သာပဖူလာစာွကို ငါမသထိံေ 
(အရပ်) ၂ စားသည့် အစားအစာကို မအမီလည ်ကိုယတ်င်ွး၌ ခံစားရမှုပဖစသ်ည။် ၃  စားထသာကသ်ည့် တစစ်ုံတစရ်ာကို သသံယ
ကန်ိးဝင်သည။်    စဉ်

စဉ်

(ထနွ၊ မုိး၊ ထဆာင်းဟု) တစနှ်စက်ို သုံးပုိင်း ပုိင်းထေားထသာ ကာလ။ ၂၊ ဥတ။ု “မသန်ုရာသ၊ီ လကိုမီှသည၊် ထတာင်လီဖျူးကာကာနှ
င့်” (ထမတ္တာတု)   စဉ်

စဉ်

ထနွ၊မုိး၊ထဆာင်းတင်ွ ရာသ ီတစခု်ခု ကန်ုဆံုးသည။်  (တစနှ်စက်န်ုဆံုးသညက်ို လညး် သုံနှုန်းထသးသည။်)       စဉ်

စဉ်

စဉ်

မသိုးထေမင်း မ
သိုးဟင်း စဉ်

စားထသာကသ်ည့်အခါ စတိတ်င်ွ ကကညလ်င်ပခင်းမယှိပဲ။ (တစုံတရာသသံယကန်ိးဝင်လာသည။်) သန့်ရင်ှးစင်ကကယပ်ခင်း မယှိ
ပဲ။) “ငါစားရာစားထရ စတိထဲ်ေက မသိုးမသန့် ပဖစထ်တ” (အရပ်)    စဉ်

robe worn by buddhist 
monk စဉ်

စဉ်

ချုပံင်အလား ထပါကထ်လ့ယှိငပီး အဆစတ်ိ့ုမှ ရကွတ်ထွံေက ်ကာ အပူဓာတလွ်န်သည့် ထဆးဖကဝ်င် အပင်တစမ်ျို ။(မဟာကာ အမျို း
အမည ်ကွဲပပားသည။် ဤထဆးပဖင့် အင်း ၊ အိုင်ယှိ ငါးများကိုသတက်ကသည။်) “သကရ်င်းလကထု်ေတ၊် ကန့်ချုပ်ကတိုး၊ မဟာကာ
ဟ၊ု ထခါ်ထဝါ်ပပုထက၊ စမုန့်မျို းနှင့်” (ပန်း) စဉ်

ရခုိင်ဘရုင်မင်းတိ့ု ဘသိကိသ်န်ွးသည့်အခါ ကျန်ိသစာ္ဆုိထနပံု ထုေလုပ်ထေားထသာ ဘရုားရုပ်ထုေထတာ်။ ၂ ရခုိင်သန်ွးစကထ်တာ် 
ဘရုားပံုစတံစမ်ျို း။ စဉ်

ရခုိင်တိ့ု၏ အမ်ိအတင်ွး အထဲေခန်းမ၌ နတက်ျန်ိထတာက်(ဝါးကျညထ်တာက်)တင်ွ နတပ်န်းထေည့်ကာ ကိုးကယွထ်လ့ယှိထသာနတ။် 
အမ်ိအတင်ွးခန်းမ၌ ကိုးကယွထ်လ့ယှိထသာနတ။် (အမ်ိတင်ွးနတဟ်လုိူ)။ “မဟာဂီရ၊ိ ဘ့ဲွဦးချထီက၊ ထဒေဝိဝတ္ု ၊ အမ်ိမှုကိုးကွယ၊် 
အတင်ွးထဆာင်၊ဗီွထယာင်တိုကမှ်ာ၊ စန်ုးပထလထလ” (နတ ်ပခင်း)  စဉ်

အက္ခရာစဉ်

မဟာဆီမဟာ
နွယ် ဘရုင်မင်းမျို း (သာကဝိင်မင်းမျို း) နွယမှ် ဆင်းသက ်သမူျား။  စဉ်
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မဟာဆန် နဝိ နူးညံ့သမ်ိထမွ ထ့သာ အမူအရာယှိထသဦ။ ထကကာ့ရင်ှးနဲွ ထ့နှာင်းထသာ။

မဟာဇိန် န ထရးှထဟာင်းလကရ်ာ သန်ွးစကထ်တာ် ဘရုားပံုစတံစမ်ျို း။ buddha

မထဟာထထေရ် န ဝါထတာ်နှစဆ်ယနှ်င့် ထုိေထေကလွ်န်ထသာ ရဟန်းထတာ်။    buddhist monk

မဟာဒိေန် န ရခုိင် ထရးှထဟာင်းလကရ်ာ ဘရုားပံုစတံစမ်ျို းအမည။်    buddha

မဟာနွယ် န ထရးှမဟာသမ္မကမင်းမှ ဆင်းသကလ်ာထသာ အနွယထ်တာ်။    royal lineage

န ပညာအရာ၌ အလွန်ထူေးခကျွေန်စာွ ထေင်ရာှးတတထ်ပမာကထ်သာသ။ူ    scholar

မဟာထဗါဓိ န ဘရုားပမတစ်ာွ ပွင့်ထတာ်မူရာ သစပ်င်။    bo tree

မဟာမိတ် န အချင်းချင်း ချစခ်င်ရင်းနီှး၍ ကညူရီန် အတယူှိထနထသာ အထဖာ်အဖက။်    close friend

မဟာရ ကကဝိိ အလွန်အ့လွန်။ အထူေးပုိမုိလွန်ကစဲာွ။ so/very

ကကိ မထပးရက ်မကမ်းရက ်ပစည္း်ဥစာ္ကို အထူေးတယွတ်ာ မကထ်မာသည။်  be stingy

မဟာရကပ်စးီ၂ န stingy person

မဟာရံ န အတု၊်ထကျာကစ်သညတ်ိုပ့ဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ ရညှလ်ျား ကျယပ်ပန် ့ထသာအကာအရ။ံ တတံိုင်း။ wall

မဟာရန် ကကိ ကကိ Arch-enmy

မဟာထလှကား န flower

မဟာဝင် န historiographer

မဟာသာဝက န eighty buddhist monk

မဟာသမ္မတ န ကမ္ဘာဦးအခါ လူတိုက့ မိမိတို ့အထဲေမှ ထရးွချယတ်င်ထပမှာကထ်ေားထသာ အကကးီအက ဲပုဂ္ိုဂ လ်။   president

မဟားမဟပ် ကကဝိိ မဟတုမ်မှန်  စပ်ွစွဲ ရညရ်ယွလ်ျက။် ဣထနန္ဒပျကပ်ပားလျက။် မသင့်မထလျာ် ကျူးလွန်ထစာ်ကားလျက။်  immodest

န အလွန်နညး်ပါးစာွ လကဝ်ယထ်ေားယှိထသာ ပစည္း်ဝတ္ု။ နညး်ပါးထသာ အထရအတကွ။်      few

နဝိ အလွန်နညး်ပါးထသာ။ few

နဝိ အလွန်နညး်ပါးထသာ။ few

မဟဆိင်းရဲ နဝိ ပစည္း်ဥစာ္ ပါးယာှးထသာ။       poor

မဟတိဟိ န အလွန်နညး်ပါးစာွ လကဝ်ယထ်ေားယှိထသာ ပစည္း်ဝတ္ု။ အနညး်အပါး ပုိင်ဆုိင်ရယှိ သမျှထသာ ပစည္း်။  few

မဟနွိမ်းပါး နဝိ လူမူအထပခအထန ချူချာနုန်နဲ့ထ့သာ။ be sickly

မဟမိက နဝိ ပစည္း်ဥစာ္ ပါးယာှးထသာ။    rare

မဟမိယာှး ကကဝိိ အလွန်မချမ်းသာ၊ အလွန်မဆင်းရ ဲထသာအလယအ်လတအ်ားပဖင့်။    normal

မဟီ နဝိ ကကးီကျယပ်မင့်ပမတထ်သာ။ ဂုဏစ်သညထူ်ေးက ဲသာလွန် ထသာ။    noble

မဟရူ၁ ကကဝိိ suspicion

မဟရူာ၂ နဝိ ignoramus

မထဟာ်ရာငပိန်း န ဥပမစယ်ှိ၍ အရုိးအရကွက်ကးီမားထသာ ပိန်းအမျို းအစား ဝင်ဟင်း စားအပင်တစမ်ျို း။ taro

have royal or noble 
bearing စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မဟာ
ပညာထကျာ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မဟာရကပ်
စးီ၁ စဉ်

ပစည္း်ဥစာ္ကို အထူေးတယွတ်ာ မကထ်မာတတသ်။ူ “မဟာရကပ်စးီ မဟာရကကးီကျယ၊် မဟာရသခုိူးကကးီ၊ မဟာရဒုေက္ခ စသည့်ပဖင့် 
မဟာရကိုအရင်းတည၍် အယတုအ်လတ၊် အပမတစ်သညတ်ိ့ုနှင့် တွဲ၍ သုံးထသာ စကားလံုး”။    စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပခံထဲေတင်ွ အလှစိုက ်ထေားထသာ ဗုဒေ္ဓသရဏပင်နှင့် ဆင်၍ ယင်းပန်းပင်မှ ပွင့်သည ်ပဖူထဖွးထမမးကကို င်သည့်ပန်း၊ တစမ်ျို း။ (အနီ၊ 
အပဖူ၊ အဝါ၊ အဝါထပပာကဟ် ူ၍ မျို းရှိသည။်) စဉ်

ဗုဒေ္ဓသာသနာ ပပန့်ပွားရာ ထဒေသအလုိက ်ဗုဒေ္ဓသာသနာ ပပန့်ပွားရာ ထဒေသအလုိက ်ဗုဒေ္ဓသာသနာစညပ်င်ပပန့်ပွားထအာင် ထဆာင်ရကွခ့ဲ်
ထသာ မင်းအဆကဆ်က၏်လကထ်ေပ် တစစ်ုံတစခု်၏ ပဖစပ်ျကပ်ခင်းရာများကို ထရးသားထဖာ်ပပထေားသည့်ကျမ်း။    စဉ်

ထဂါတမပမတစ်ာွဘရုား၏ လကဝဲ်ရနှံင့် လကျ်ာထတာ်ရ ံတပည့်ရဟန်းထတာ်အပါးရစှဆ်ယ။် “ဗုဒေ္ဓထဂါတမ ပမတစ်ာွဘရုား၏ အသီ
တ ိသာဝကတိ့ုသည။်”    စဉ်

စဉ်

စဉ်

မဟကိာ ဟိ
ကာ၁ စဉ်

မဟကိာဟိ
ကာ၂ စဉ်

မဟစိာ ပဖစဟ်ိ
စာပဖစ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ယုံကကညစ်တိခ်ျရထသာ အရာဝတ္ု မဟတုပ်ါပဲလျက။် ယုံကကညစ်တိမ်ချရ ထသာအရာဝတ္ု မျှသာ။ “အချင့်တကိ မဟရူပစည္း်တရိာ၊ 
စတိက်မချရ” (အရပ်)    စဉ်

အသဉိာဏက်င်းမ့ဲထသာ။ အသတိရားထခါင်းပါးထသာ။ “လူမဟရူာ။ လူအ၊ လူကန်း၊ လူနှန်း၊ လူရှုး၊ သညထ်ေက ်ထူေး၏” (ဆံုးမ)  
  စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်
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န မဟတုမ်မှန်ထသာ မပဖစနုိ်င်ထသာအထကကာင်းအရာ။     nonsense

မထဟာကထ်က န none

န တကိျ မှန်ကန်သညဟ် ုမဆုိသာထသာအရာ။  nonsense

န not suitable

ကကဝိိ secrectly

န အထကကာင်းယတု္တ မိယှိ မမှန်မကန် လုပ်ကကထံသာစကား။    nonsense

မဟပ် ကကဝိိ inexpedient

မဟပ်တရပ် ကကဝိိ မညသ်ိုမ့ျှ သကဆုိ်င်ဆကစ်ပ်ပခင်းမယှိပဲ။    inexpedient

မဟပ်မစပ် ကကဝိိ inexpedient

မအား၁ ကကိ busy

မအား၂ န ထယာကျ်ား၏လိင်အဂမင်္ဂါ။ testes

မအားမခံု ကကိ busy

မအားရာ န ထယာကျ်ား၏လိင်အဂမင်္ဂါ။ testes

မအ၁ီ ကကိ စားထသာကရ်ာတင်ွ စတိထဲ်ေ၌ တစစ်ုံတစခု် သသံယကန်ိး ဝင်လာသည။်   doubt

မအ၂ီ ကကဝိိ စင်ကကယ ်သန်ရ့င်ှးပခင်း မယှိပဲ။၂ စတိတ်င်ွ ကကညလ်င် သန်စ့င်ပခင်းမယှိပဲ။ တစစ်ုံတစရ်ာ သသံယကန်ိးဝင်လျက။်  suspect

မအတီအိ ကကဝိိ doubt

မအမီသာ ကကဝိိ အထနအထုိေင် မထကာင်းပဖစလ်ျက။် စတိနှ်လံုး သာယာကကညလ်င်ပခင်းမယှိပဲ။  ill at ease

မအးီမချို င်း ကကဝိိ ဆူပူထနှာင့်ယကှသ်ည။် ငငိမ်းချမ်းမှု မရယှိထအာင် လှုပ်ရာှးသည။် disturb

မအမီလည် ကကဝိိ ကကျွေမ်းကျင်လညပ်တပ်ခင်း မယှိပဲ။ လိမ္မာပါးနပ်ပခင်း မယှိပဲ ၂ မထနသာမထုိေင်သာ ခံစားရမှုခကခဲ် စာွ ပဖစထ်ပါ်လျက။် ill at ease

မထအာင်နွယ် န creeper

မအပ်မစပ် န not suitable

မအပ်မရာ န not suitable

မအပ်ိမနီ ကကဝိ ကကို းအားမပပတ ်အားထုေတလ်ျက။်    try hard

န sleepy

ကကဝိိ ရုိထသထလးစားပခင်းမယှိပဲ။ ထပါ့ထပါ့တန်တန် သထဘာထေားလျက။် flippantly

မအိုလီ့အိုလီ့ ကကဝိိ အ ရုိအထသကင်းမ့ဲစာွ။ ပမာဏမထေားပဲ။ ပမာမခန်။့ contemn

မာ၁ န what

မာ၂ စညး် အမျို းအမည ်မကွဲ ပပားထသာ နာမ်တစခု်ခုကို ကိုယစ်ားပပု၍ သုံးထသာစကားလံုး။   none

မာ၃ နဝိ အနာထရာဂါ ကင်းရင်ှး ထသာ။ ၂ ခုိင်ခံထတာင့်တင်းထသာ။    be in good health

မာကာ န ကျန်းမာကကရဲ လ့ား၊ ထနထကာင်း ကကရဲ လ့ားစသည့်ပဖင့် ထမးထသာအာလုပ်စကားလံုး။ “ကျန်းမာထတာ်မူပါစ စသညတ်ိုက့ဲ့သို”့။ how do you do

မထဟာကက်ာ
ထဟာကက်ာ စဉ်

ဟတုပ်ါစ၊ ဟတုပ်ါသလား ဟ၍ူ ထမးလုိရာ၌ ဟတုမှ်န်ထကကာင်း ထပပာဆုိထသာစကား။  “ထမာင်သာပဖူ မင်းထပပာစာွစကား ထဟာက်
ပါ ယင့်လားထဝ၊ မထဟာကထ်က” (အရပ်) (မသညမ်ဟတုမ်မှန်သညက်ို တားပမစထ်သာ ပဋိထသဓပဖစသ်ပဖင့် မှန်ကန်ထကကာင်း
သထဘာသိ့ု သကထ်ရာကခ့ဲ်၏ စဉ်

မထဟာက်
စကားရာ စဉ်

မထဟာကစ်ာွ 
ထဟာကစ်ာွ

မသင့်ထတာ် မမှန်ကန်ထသာ အထကကာင်းအရာ။ မသင့်ထတာ်ထသာ အပပုအမူ။ “ဇာလဲထဝ မထဟာကစ်ာွ ထဟာကစ်ာွတကိို လုပ်နီကတ်
ထတကာ”(အရပ်)၂ ထထွေထထွေရာရာ။ အစအီစဉ်မယှိထသာအရာ။ စဉ်

မထဟာကတ်
ကန်ွ

အထကကာင်းတစစ်ုံတစရ်ာအတကွ ်လှုပ်ရာှးပပုမူသာွး လာသညဟ် ုအပခားသမူျား မသထိစပဲ။ အမှတတ်မ့ဲအားပဖင့်။  လျှို လ့ျှို ဝှ့က်
ဝှက။်    စဉ်

မထဟာကမ်
ဟတ် စဉ်

(ဂုဏရ်ညခ်ျင်းမတ၍ူ) အနီးသိ့ု မချညး်မဝ့ံရပဲဲ။ “ထအာင်ကကဦးကို၊ ပူရ ိသသူည ်ထယာကျ်ားတကာ၊ ငပိုင်လှာတုံဆန်း၊ မဟပ်ဝ့ံ
တညး်” (ထွေန်းတိ) “တနညး်ကိုမူ၊ ဥဒုေမ္ပရ၊ ထဒေဝီလှကို၊ သန်ိးကတုလု်လင်၊ မဟပ်ချင်သိ့ု” (၎င်း) ၂ မညသ်ိ့ုမျှ အထကကာင်းအကျို း 
ဆကစ်ပ်ပခင်း မယှိပဲ။    စဉ်

စဉ်

မညသ်ိ့ုမျှ အထကကာင်းအကျို းဆကစ်ပ်ပခင်း မယှိပဲ။ ပတသ်ကထ်ရာထနှာပခင်းမယှိပဲ။ “မဟပ်မစပ်၊ လိပ်အကိုယ ်ငှာ၊ ဆိတင်ဂိုလ်တပ်
ထယာင်” (ပံု)    စဉ်

အားလပ်ပခင်း မယှိပဖစသ်ည။် “အထေညအ်ထုေပ်၊ ဗျ,အပ်ု,ထဒေါင်းလန်း၊ ဝယ်ပခင်းမအား” (ကင်းရလီား)   စဉ်

စဉ်

အားလပ်ချန်ိ မရပဖစသ်ည။် “စပါးပပင်မှာ၊ စာနှင့်ပငားလ့ုိ၊ မအားမခံု”(ပန်း)    စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စတိတ်င်ွကကညလ်င်သန့်စင်ပခင်း မယှိပဲ၊ တစစ်ုံတစရ်ာသသံယကန်ိးလျက။် “ငါဝကသ်ားကို စားရာစားထရ၊ စတိထဲ်ေကမအတီအ”ီ 
(အရပ်)မထနသာ မထုိေင်သာ အမျို းအမညခဲွ်ပခားရန် ခကခဲ်ထသာ ကိုယတ်င်ွး ခံစားရမှုပဖစထ်ပါ်လျက။်  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ချုပံင်သစပ်င်များကို မီှတယွ၍် ထပါကတ်တင်ပီး၊ အဝါထရာင်နုနယထ်သာ အနွယ ်တရံညှမ်ျား ယကှပ်ဖာ၍ အရကွမ်ယှိပဲ သပ်ု၍စား
ထသာကနုိ်င်ထသာ ကပ်ပါးပင် တစမ်ျို း။    စဉ်

သင့်တင့်ထလျာ်ကန်ပခင်း မယှိထသာအရာ “သာယာနာဖွယ၊် ထခါ်ပါ သညက်ိုမထေယ ်အပ်ပါ။ ဆုိထသာခါလျှင်၊ မရာမအပ်၊ မအပ်စပ်
ပဲ” (ထကာ်) စဉ်

ထလျာ်ကန် သင့်တင်ပခင်းမယှိထသာအရာ။ “မအပ်မရာ၊ ညဉ့်အခါတင်ွ” (အရန်ိ) “ဧဝကန်ထလ  မှန်မခကျွေတပ်ါ၊ မအပ်မရာ”။ (ဓမ္မ
သာ) စဉ်

စဉ်
မအပ်ိထယာင် 
ထယာင်အပ်ိ
ထယာင်ထယာင်

အပ်ိခါစအပ်ိ၍ မထပျာ် တထပျာ် ယှိထနပခင်း။ “မအပ်ိထယာင်ထယာင်အပ်ိထယာင် ထယာင်ထက၊ သထပါကဆုိ်းမှာ၊ ကားရကီားရား။” 
(ဘန်ိး) စဉ်

မအိ့ုလီလီအိ့ုလီ
လီ စဉ်

စဉ်

အဘယအ်ရာ(ပဖစထ်သာ)။ ဘယဟ်ာ(ပဖစ်ထသာ)။  စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်



.

မာထကျာ နဝိ ထတာင့် တင်းခုိင်မာထသာ။ ၂ မထပျာ့မထပျာင်း ခုိင်မာကျစလ်ျစထ်သာ။    hard

မာထကျာက် န မာထကျာထသာ၊ သဘာဝမငပိုကွဲနုိင်ထသာ ထကျာကတ်စမ်ျို း။    hard

မာထကကာ ထကကာ ကကဝိိ အထပပာရအဆုိရ ခကခဲ်လျက။် ထမာကမ်ာမာန်တင်းထသာ အသင်ွထပါ်လျက။်    haughty

မာထခါကထ်ခါက် ကကဝိိ ၁၊ထပျာ့ညံ့ပခင်း မယှိပျဉ်းတွဲ မာထတာင့် လျက။်    hard

န none

မာစ၁ီ န အကကးီအမှူး။ ထရှ ထ့ဆာင်လမ်းပပ၊ ဦးစးီ။ ထခါင်းထဆာင်။ ပ့ဲကိုင်။ leader

မာစ၂ီ ကကိ ထရှ ထ့ဆာင်သည။် ဦးစးီသည။် ဦးထဆာင်သည။် အကကးီအမှူးပပုသည။် lead

မာဆာ နဝိ be in good health

ကကဝိိ ပျဉ်းတွဲထတာင့်တင်းလျက။် မာဆတဆ်တ။် ၂ ကျို းက လွယပ်ျကလွ်ယထ်သာ အားပဖင့်။    brittle

မာဇရီ န ကကးီကကပ်ကပ်ွက ဲအပ်ုချုပ်သ။ူ ထခါင်းထဆာင် အပဖစ ်ထိေန်းသမ်ိးထစာကထ်ရာှကသ်။ူ  leader

မာဇူသးီ န none

မာတူ န ထကျာကခဲွ်ရာတင်ွ အသုံးပပု ထသာသတံကူကးီ။    hammer

မာတကူကးီ န ပန်းပဲဆရာသုံး သတံကူကးီ။    hammer

ကကဝိိ နူးညံ့ပခင်း မယှိပျဉ်းတွဲ ထတာင့်တင်းလျက။် ၂ ကျို းပ့ဲပျကစ်းီလွယလ်ျက။်  brittle

မာဒေရာ န

မာဒေင် န none

မာဒေင်ခွင် န none

မာနထကာင်း န ထထောင်လမား ထမာကမ်ာတတသ်။ူ    haughty

မာပါစီ န pray

မာပါစသီာပါစီ န pray

မာပါယင့်လား ကကိ ask

မာမာ၁ န မိခင်ကို သားသမီးက ထခါ်ထဝါ်ထသာအာလုပ်စကား။    mother

မာမာ၂ နဝိ hard

မာမာ၃ ကကိ ထရာဂါကင်းသည။် ထနထကာင်းသည။် အသီာသည။် ၂ ခုိင်ငမဲသည။် be in good health

မာမာကကးီ၁ န အထမ၏အမ။ မိကကးီ၊ ကကးီကကးီထတာ်။ ထဒေါ်ကကးီ။   aunt

မာမာကကးီ၂ နဝိ hard

မာမာကကးီ၃ အာ aunt

မာမာဆာဆာ နဝိ be in good health

မာမူး န rice

မာမင်း စညး် what

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မာဂရနီတစ်င်
တိုင်

နတထ်နရန် နတက်မ်ွးထဆာက ်လုပ်ရာတင်ွ ပါဝင်ထသာ နတစ်င်တိုင်တစခု်၏အမည။် ၂ ယင်းနတစ်င်တင်ွ ထနထသာနတ၏်အမည။် 
(မာဂရနီတ်) “အရပ်ခုနှစခု်စားပဖင့် အသဉ်ုးထေားရသညက်ား ဘရုားပိန္နတဲိုင်၊ မာဂရနီတစ်င်တိုင်၊ ပပဿဒ်ေ ကနဝါ၊ ပမင်းထဘာင်က
နဝါတိုင်တိ့ုကို  အသဉ်ုးကျထအာင် စရီင်ရာ၏” (ပိသကုာ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

အနာထရာဂါ ကင်းရင်ှးထသာ။ “တထယာက ်ကကား၊ နှမချင်းစာ၊ ချစထ်မတ္တာနှင့် မာဆာထကာင်းပခင်း၊ သတင်းမိန့်လျက။်” (မုိး)    စဉ်

မာဆတ်
ထတာက် စဉ်

စဉ်

ရကွတ်န့်ွယှိ ပင်ကကးီမျို းမှ သးီထသာထဆးဖကဝ်င်သည့် အသးီတစမ်ျို း။ “ကကက ်သန်ွပဖူထက၊ မာဇူသးီကို၊ ရပ်ဝီးထပမက၊ မရသာ၍” 
(ဓမ္မသာ)   စဉ်

စဉ်

စဉ်
မ
ထတာကထ်တာ
က် စဉ်

ကထလးသငူယ ်တိ့ုကို နတပ်ထယာတိ့ုဖမ်းစား တတသ်ညဟ် ုယဆူထသာ သငူယန်ာ။ “နာဖျားထရာဂါ၊ မာဒေရာကျားဟုံ၊ တစုံတခု၊ မ
ပဖစရ်ထအာင်”။ (ထမျာက်)

infantile aliments 
resulting in nervous 
disorders and muscular 
dysfunction စဉ်

ထလှကကးီပ့ဲတင်ွ ပ့ဲတကခုိ်င်ငမဲထစရန် အနံလုိက ်တပ်ဆင်ထေားထသာ သစသ်ားတုံး။ “ပ့ဲမှာမာဒေင်၊ ဦးမှာထပါကလ်န်၊ ရကွက်ကို းထထောင်
ထက၊ ငှကတ်ုံးထလာင်းနှင့်”။(ထတး) စဉ်

ထလှ၏ထနာကပုိ်င်း။ ထနာက ်ပုိင်းကျသည့် ထနရာ။ “ပ့ဲကားထလ နထရာင်၊ နဂါးလညး်ညထီနာင်၊ မာဒေင်ခွင်မှာ၊ ခွပ်ကကထယာင်ရာ။ (စ
နန္ဒားဘွ့ဲ)    စဉ်

စဉ်

“ကျန်းမာပါထစ၊ ချမ်းသာပါထစ”ဟ ုဆုထတာင်းထသာစကား။ “မါပါစ၊ီ ထညာင်ရထီလာင်း ဆုထတာင်း ပါယင့်ထလ” (သကကမင်္ဂန်ချပ်) စဉ်

“ကျန်းမာပါထစ၊ ချမ်းသာပါထစ”ဟ ုဆုထတာင်းထသာစကား။ “မါပါစ၊ီ ထညာင်ရထီလာင်း ဆုထတာင်း ပါယင့်ထလ” (သကကမင်္ဂန်ချပ်) စဉ်

သနူာ၏ အထပခအထနကို ထမးပမန်းသည။် “ငါ့နှမမှာ၊ ဘယာထရာဂါ၊ မထထောင်း ထောထက၊ မာပါယင့်လား၊ မိန်းလတပ်ါထက”။ (မုိး)။ 
၂ အကျို းအထကကာင်း သရိထအာင်စုံစမ်းသည။်   စဉ်

စဉ်

မထပျာင်းမညံ့ ခုိင်မာကျစလ်ျစထ်သာ။ ၂ မာထတာင့်ထသာ။ ၃ သန်စမ်ွးထသာ။ ၄ ခကထ်ေန်ထသာ။ “ထအးသထူသျှ စကားထပပာထရ မာမာ
ထဒေ” (အရပ်)  စဉ်

စဉ်

စဉ်

မထပျာင်းမညံ့ ခုိင်မာကျစလ်ျစထ်သာ။ ၂ မာထတာင့်ထသာ။ ၃ သန်စမ်ွးထသာ။ ၄ ခကထ်ေန်ထသာ။ “ထအးသထူသျှ စကားထပပာထရ မာမာ
ထဒေ” (အရပ်)  စဉ်

အထမ၏ အစမ်ကကးီကို ထခါ်ထသာ (မာမာကကးီ) အာလုပ်စကား။    စဉ်

အနာထရာဂါ ကင်းရင်ှးထသာ။ “တထယာက ်ကကား၊ နှမချင်းစာ၊ ချစထ်မတ္တာနှင့် မာဆာထကာင်းပခင်း၊ သတင်းမိန့်လျက။်” (မုိး)    စဉ်

ပုခကတ်င်ွးအရယွက်ထလးငယ ်အတကွ ်ထေမင်းကို ထခါ်ထသာအမည။် “မာမူး” သိ့ုမဟတု ်“နန်နန်” ဟထုခါ်ထသာ မွားဖတနှ်စက်ို 
အထသျှကို ခ့ံွထရ” (အရပ်)    စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အမျို းအမည ်မကွဲပပားထသာ နာမ်တစခု်ခုကို ကိုယစ်ားပပု၍ သုံးထသာစကားလံုး။ (ဇာလဲဘာလဲဟ ုထမးထသာ အထမးစကား)    စဉ်



.

မာယာ န guile

မာယင့်လား ကကိ ask

မာရကာ၁ န government seal

မာရကာ၂ န အထရအတကွ ်တစခု်ခုကို ကိုယစ်ား ပပုထသာ သကမင်္ဂတအမှတ။်    seal

မာရကာတုံး န တဆိံပ်ရုိကနိှ်ပ်ရန် တဆိံပ်အမှတ ်ထုေထွေင်းထေားထသာ သတ္တ ုတုံး၊ ထရာ်ဘာတုံးစသည။်    seal

မာရကျန်ိပိတ် န ချညက်ကမ်းပဖင့် ပါးလျားစာွ ရကထ်ေားထသာ အထေညတ်စမ်ျို း။    fabric

မာရဘင် န partition

မာထရထကျာထရ ကကဝိိ ထမာကမ်ာခကထ်ေန်စာွ။ ထမာကမ်ာထသာထလသပံဖင့်။    haughty

မာလကာထချာ ကကိ die

န ပုိးချညမ်ျှင်ပဖင့် ရကလု်ပ်ထေားထသာ အထေည။် ပုိးထေည။်    silk

မာလာ န အန်ုးသးီ ဆန်ပခစထု်ေတင်ပီး လံုးဝုိင်း၍ မာထသာအတင်ွးခံွ၊ ၂ ယင်းပဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာခွက။် အန်ုးမှုတခွ်က။်    

မာလာခွက် န အန်ုးမှုတခွ်က။်   

မာလာခံွ န

မာလာပပန် ကကိ အရမိိထတ္တ ယျ ဘရုား ထလာင်း၏အထကကာင်းကို ရတွဖ်တထ်ဟာထပပာသညက်ို နားထထောင်သည။် listen

မာလိန် န captain

မာလိန်မှူး န captain

မာသာ နဝိ be in good health

မာသးီ၁ နဝိ best

မာသးီ၂ န ယင်းပစည္း်အမျို းအစားအနက ်ပထေမတန်းစားမျို း။ best

မား၁ ကကိ ရုိကနှ်ကသ်ည။် သတပု်တသ်ည။်    bite

မား၂ စညး် many

မားခွက် န လကက်ိုင် ကိုင်းပါယှိထသာ အထစာကန်က ်ခွကဝုိ်င်း။    cup

မားနာ၁ နဝိ တန်ဖုိးထငွထကကး ပစည္း်စသည့် မထပးရထသာ။    free

မားနာ၂ ကကဝိိ free

မားမား ကကဝိိ obviously

မားမားကကးီ ကကဝိိ ထေင်ရာှးစာွ။ ၂ တညတ်စံာွ။    obviously

မားမားကကးီရပ် ကကိ တစဦ်း တစထ်ယာကဘ်ကက် သိုမ့ဟတု ်တစဘ်ကဘ်ကက် အားကိုးထလာကစ်ရာ ကာကယွရ်ာတညသ်ည။်  prevent

မိ

မိ၁ န မိခင်ကို ထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။    mother

ပရယိာယ။် ပဖား ထယာင်းထသးွထဆင်ရန် ရညရ်ယွခ်ျကပ်ဖင့် အမျို းမျို းအဖံုဖံု ထူေးထထွေစာွ ပပုမူချက။် ၂ တစမ်ျို းတစဖံု် အထယာင် 
ထဆာင်ပခင်း။ “သရုီပ်ပုိင်ကာ၊ အပဖာပဖာနှင့်၊ မာယာပရယိာယ၊် လွန်ဆန်းကကယ၍်။  စဉ်

သနူာ၏ အထပခအထနကို ထမးပမန်းသည။် “ငါ့နှမမှာ၊ ဘယာထရာဂါ၊ မထထောင်း ထောထက၊ မာပါယင့်လား၊ မိန်းလတပ်ါထက”။ (မုိး)။ 
၂ အကျို းအထကကာင်း သရိထအာင်စုံစမ်းသည။်   “ရန်ွးပီးလ့ုိပင်၊ မငင်ချင်၊ ထဇာင်ပင်ခီွးသား၊ မာယင့်လား”(ထတး)  စဉ်

၁။ ထပရကွ၊် ထေန်းရကွ။် ထပမထစး။ ချပ်ိ။ စက္က ။ သစသ်ား။ ထရမဒေဂမင်္ဂါး၊
ထငွဒေဂမင်္ဂါး၊ စသညတ်ိ့ုတင်ွ ခတနိှ်ပ်၍ ပဖစထ်ပါ်လာထသာအစိုးရအမိန့်။
အစိုးရအာဏာပါသည့် အမှတအ်သား။ တဆိံတ၏် အမှတအ်သား။
'ဆတခ်တထ်မါ်ကန်ွး၊ ရစဲမ်ွးတထသ၊ွ သျှမ်းတိုင်းဆီကို၊ ကမ်းလတထ်တ
ထလ" (ထေင်မရာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

နန်းထဆာင်တင်ွ ကကမ်းပပင်မှ အမုိးထိေ၊ အထေက၊် ထအာကပိ်တဆီ်း ကာထေားထသာ အကာအရ၊ံ “မုခ်ထွေကမု်ခ်ဝင်၊ မာရဘင်နှင့် 
ဆင်ဝင်ခုိနန်း၊ ထမနီထပျာ် ထက၊ ထလသာခန်းနှင့် ၊ စပံမန်းစရာ၊ ရသံန်းကာလ့ုိ”။ (ထကာ်) စဉ်

စဉ်

အသကခ်ျုပ် ငငိမ်းသည။် ထသသည။် “ဝါးရင်းဒေတန်န့်၊ ရုိကသ်တခ်ါ၊ မာလကာသိ့ု၊ ဂျပန်ထရာက”် (နုိင်ချပ်) (မာလကာစား 
လညး်ဟ၏ူ) စဉ်

မာလဖုန်ဒေ
ထယာ စဉ်

half shell of a coconut 
used as a cup စဉ်

half shell of a coconut 
used as a cup စဉ်

အန်ုးသးီဆန်ပခစထု်ေတင်ပီး လံုးဝုိင်း၍မာထသာ အတင်ွးခံွ၊၂ ယင်းပဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာခွက။် အန်ုးမှုတခွ်က။်လူဦးထခါင်းရုိး။ 
ဦးထခါင်းခံွ။   

half shell of a coconut 
used as a cup စဉ်

စဉ်

ထရထကကာင်းပပ။ ထလှသထဘာစသညက်ို လုိရာထရာကထ်အာင် ထိေန်းထကျာင်းထပးသ။ူ ပ့ဲကိုင်။ “ပင်လယ ်ပမစထ်ကကာင်း၊ ဝဲခထနာင်း၌၊ 
တမ်ိးထစာင်းမဖယသ်ာ၊ မာလိန်မတတ၊် ထရထကကာင်းလမတထ်သာ်၊ ကးူခတမ်ထရာကရ်ာ” (ဝိထံုေး)    စဉ်

ဦးထဆာင်ညမန်ကကားသ။ူ လမ်းပပ ညမန်ကကားသ။ူ “ထကာဏ္ဍညဟ၊ု နာမအထူေး၊ ထရထကကာင်းချန်ိထက၊ မာလိန်မှူးကို၊ ထရးှဦးထခါ်
သင်ွး”။ (နာရဒေ)    စဉ်

အနာထရာဂါ ကင်းရင်ှးထသာ။ “တထယာက ်ကကား၊ နှမချင်းစာ၊ ချစထ်မတ္တာနှင့် မာဆာထကာင်းပခင်း၊ သတင်းမိန့်လျက။်” (မုိး) စဉ်

အထကာင်းအညံ့အလုိက ်ခဲွပခားထေားထသာ ပစည္း်အမျို းအစားအနက ်ပထေမတန်းစားပဖစထ်သာ။ “တစရ်ာ၊ တစထ်ထောင်အထဲေက၊ 
မာသးီကိုရွီးလ့ုိ ယခူစာွနန်း” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကးီကပဲခင်း၊ များလွန်းပခင်း စထသာသထဘာကို ထဖာ်ပပထသာ ပစည္း်စကားလံုး။ (ကကးီမားပမင့်မားစသညပ်ဖင့် တွဲ၍ သုံးနှုန်းသည။်) 
    စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတရာ ပပုမူထဆာင်ရကွပ်ခင်း အတကွ ်အခထကကးထငွ ထပးရပခင်းမယှိပဲ။ မယပဲူ။ ပစည္း်တစစ်ုံတစရ်ာအတကွ ်တန်ဖုိးထငွ၊ 
ပစည္း်စသည့် ထပးရပခင်း မယှိပဲ။
အဖုိးအခ တစစ်ုံတစရ်ာ ထပးရပခင်း မယှိပဲ။ အခမ့ဲ၊ ၂  အကျို းတစစ်ုံတစရ်ာပဖစထွ်ေန်းပခင်း မယှိပဲ။ အချညး်နီှး။ စဉ်

ထေင်ရာှးစာွ။ ငွါးငွါးစင့်ွစင့်ွ အလွန်ပမင့်မားစာွ။ “ထရမထတာင်ကကးီကား၊ မားမားစင့်ွစင့်ွ”၊ (ဆဒေ္ဒန်)။ “ထရမထတာင်လကှား၊ ကကကကမား
မား၊ ထိေပ်ဖျားစင့်ွလစ။်” (ဆဒေ္ဒန်)    စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်
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မိ၂ ကကိ forget

န ဂုဏသ်ကိ္ခာ အကျင့်ထကာင်းထသာ မိဖ။ of respe-ctable

မိထကာင်းဖခင် န ဂုဏသ်ကိ္ခာ အကျင့်ထကာင်းထသာ မိဖ။ of respe-ctable

န မိထကာင်းဖခင်သားသမီး ပီသသ။ူ    of respe-ctable

မိထကျာင်းနွယ် န ထရငန်စပ်တင်ွ ထပါကထ်သာနွယတ်စ ်မျို း။    creeper

မိကကးီဖငဂီး န ဂုဏသ်ထရယှိ ထသာ သကက်ကးီဝါကကးီပုဂ္ိုဂ လ်။ ထလးစားထုိေကထ်သာ သကက်ကးီပုဂ္ိုဂ လ်။  elder person

မိခင် န ဖုိမနှစဦ်း တိုတ့င် သားသမီးပဖစထွ်ေန်းထစထသာ အမသတ္တ ဝါ။ mother

မိခုိကဖ်ခုိက် ကကဝိိ မိ၊ ဖကိုပင် ထိေခုိကခ်တလ်ျက။် none

မိစုံဖအပ်ု န မိခင်ဖခင် နှစဦ်းစလံုး အသကရ်င်ှဆဲ ပဖစသ်တူို၏့ သားသမီး။ parents

မိစဉ်ဖလုိက် နဝိ မိဖရုိးရာ စဉ်ဆက ်အစဉ်တစိုကထ်ဆာင်ရကွပ်ပုမူ ငမဲအတိုင်း ပဖစထ်သာ။     

မိစဉ်ဖလာ နဝိ မိဘရုိးရာ စွဲလုိကလ်ျက။်    

မိထညာင် န ထကကာင်းသတ္တ ဝါကို ထခါ်ထသာ အမည။်     cat

မိညို န စစဝ်တအ်ကအင်္ကျ၊ ချပ်အကအင်္ကျ။    military uniform

မိတရစဖ်တရစ် ကကဝိိ ထကျးဇူးကကးီထသာမိနှင့်ဖတိုက့ို မထကာင်းကကစံည ်ထပပာဆုိပပုမူ ထသာအားပဖင့်။ ပပစမှ်ားထသာအားပဖင့်။ sin against

မိတိုင်ဖတိုင် ကကဝိိ မိဖကိုပင် ထိေခုိကပု်တခ်တလ်ျက။် ၂ မိနှင့်ဖကိုပင် တိုင်ကကားသည့်အထိေ။ sin against

မိထီွေး န stepmother

မိဖ န မိခင်နှင့် ဖခင်။ mother and father

မိဖမဟိ နဝိ မိဖနှစပ်ါး ထသဆံုးထသာ သားသမီး၊ orphan

မိဖထမာင်ဖွား န ထယာကျ်ားကထလး၊ မိန်းကထလးတစဦ်းဦးအား ထိေန်းသမ်ိး ထစာင့်ထရာှကပုိ်င်ထသာ ထဆွမျို းသားချင်းများ။  relatives

မိဖုရား န ဘရုင်မင်းပမတ၏်မယား။ queen

မိဖကမ်ဖက် န အမိနှင့်အဖ နှစဘ်ကထ်သာ ထဆွမျို းများ။    relatives

မိပဖား န ဘရုင်မင်းပမတ၏်မယား။ queen

မိမ န ၁၊သထန္ဓလွယ၍် မျို းဆကပွ်ားထပးထစနုိင်ထသာ လူမ။ ၂  မယား၊ ဇနီး။  female

မိမစစဖ်မစစ် န လင်မယားဟ၍ူ အသအိမှတမ်ပပုဘ ဲထပျာ်ပါးရာမှ ရယှိထသာ သားသမီး။    bastard

မိမတသိာ နဝိ female

မိမဟဖိမဟိ န မိဖနှစပ်ါး ထသဆံုးထသာ သားသမီး၊ orphan

မိမသနံ နစ none

မိမိ၁ နစ I

မိမိ၂ န ထကကာင်ကို ထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။  မိခင်ကို သားသမီးက ထခါ်ထဝါ်ထသာအာလုပ်စကား  cat

မိမိထမာထမာ ကကဝိိ အချန်ိကာလ ရညှပ်မင့်စာွ။ ကာလပမင့်ရညှ ်၂ ထမ့ထလျာ့ထပါ့ဆစာွ။ long time

မှတဉ်ာဏထ်လျာ့ပါးသည။် ပပန်လညမှ်တမိ်ပခင်းမယှိပဖစသ်ည။် “မယားသားကိုထသာ်မှ၊ မိထလျာ့ ကာသာွး၍ထပ” (ဗမာချီ) စဉ်

မိထကာင်းဖ
ထကာင်း စဉ်

စဉ်

မိထကာင်းဖ
သား စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

sth that is 
accepted,observed or 
practised by tradition စဉ်

sth that is 
accepted,observed or 
practised by tradition စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊မိခင်၏ညမီ။ ၂ ဖခင်၏ထနာကမ်ယား။ “တကွက်ာကကည့်ထက၊ မိထီွေးထကထက၊ ဇနကသ်ယွ၍် ပျကက်ျထစဖ့ုိ။ (ထကာ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(မိန်းမ)အများကိုရည၍် ထပပာထသာစကား။ “လင်သားမဟ၊ိ မိမတသိာ၊ များလတ္ံတ။ (သိုက်) (မိမတရိာ၊ မိမတကိာဟလုညး် 
သုံးနှုန်းထသးသည။်)    စဉ်

စဉ်

“ဘန်ုးကကးီ တန်းကကးီဆုိသကဲ့သိ့ု မိန်းမကိုသနံနှင့် တွဲ၍ မိမသနံဟ ုမိန်းမကိုရညည်မန်း၍ သုံးထသာစကား။ (ယင်းသိ့ုတွဲ၍ သုံး
သည။်)    စဉ်

တစဦ်းတစထ်ယာကက် (မိမိ၏) ကိုယတ်ိုင်ကို ရညည်မန်းထသာ စကား။   စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်



.

မိမိယယွွ ကကိ forget

မိမူး ကကိ ကိုယစ်တိ ်ပင်ပန်းမှုထကကာင့် အာရံုမကကညမ်လင် ထတထွဝ သည။်     be indecisive

မိထမာ ကကိ be unconscious

မိထမာသသီတ၁် ကကိ ရုတတ် ရကအ်ံ့အားသင့်၍ မလှုပ်နုိင်။ မရာှးနုိင်ပဖစသ်ည။် be surprised

မိထမာသသီတ၂် ကကိ be unconscious

ကကဝိိ မိခင်ဝမ်းမှ ကျလာစဉ်ကတညး်က ပါယှိ လာသည့် အထပခအထနအတိုင်း။ ၂ ကိုယတ်ုံးလံုး။    in the nude

စညး် like parents

ကကိ forget

မိယွ ကကိ forget

မိရင်းဖရင်း န မိထထွေး၊ပထထွေး၊ ထမွးစားမိဖတိုနှ့င့် ကွဲပပားပခားနားထသာ မိဖအစစအ်မှန်။    mother and father

မိရုိးဖလာ နဝိ မိဖရုိးရာစဉ်ဆက ်အစဉ်တစိုက ်ထဆာင်ရကွင်မဲအတိုင်း ပဖစထ်သာ။    

မိလက္ခ န farmer

မိလုိကဖ်ပါ ကကိ မိဖရုိးရာ စွဲလုိကလ်ျက။်    

မိသားစု န မိဖနှင့်သားသမီးများ အစအုထပါင်း။ ၂  အမ်ိ ထထောင်ဦးစးီ တစအ်မ်ိထထောင်စထုပါင်းထနထုိေင်ထသာ အမ်ိသားများ။  family

မိသားဖသား၁ န ခင်ပွန်း သိုမ့ဟတု ်ဇနီး သားသမီးများပဖစထ်သာ အမ်ိထထောင်။    family

မိသားဖသား၂ န မိထကာင်းဖခင် သားသမီးပီသသ။ူ    of respe-ctable

မိသကဖ်သက် ကကိ old

မိဟန်ယဟွန် ကကိ ထမ့ထလျာ့ဟန်ထဆာင်ထနသည။် pretend

မိ ကကိ identically

မီတာ န အတု၊်ထကျာကစ်သညတ်ိုပ့ဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ အကာအရ။ံ    wall

မီတား န wall

မီး န fire

မီးကာ န မီးထလာင်မှုကို တားဆီးရန် ပပုလုပ်ထေား ထသာ အကာအရ။ံ    cover fire

မီးကာဂမုန်း န ယင်းဂမုန်းယှိလျှင် မီးမထလာင်နုိင်၊ မီးကိုကာကယွ ်နုိင်ကကသညဟ် ုယဆူကကထသာ ဂမုန်းတစမ်ျို း။    orchid or lily

မီးကင် ကကိ apply hot formentation

မီးကင်ထေင်း န မီးဖွားသ ူမီးလှံုရန်အတကွ ်သးီသန်ထ့ရးွချယထ်ေားထသာထေင်း။  fire wood

မီးကင်းသတ် ကကိ none

မီးကိုက် န အပူ နှင့် မိအားတိုပ့ဖင့် အဝတအ်ထေညပ်ပန်ထ့စရန် ပွတတ်ိုကရ်ထသာ ထအာကခံ်ပပင်ညနှီင့် လကက်ိုင်ပါ အပူသင်ွးအိုး။    iron

မီးကိုကတ်ိုက် ကကိ iron

မီးကန်ု ကကဝိိ တတအ်ားသမျှ အစမ်ွးကန်ု။    utmost

သတထိပါ့လွတသ်ည။် အမှတအ်သားနညး်ပါးသည။် “နန်းထတာ်ထဲေကို၊ ထပပးခထရဟ ုမှတထ်ထွေငပီးထထွေ၊ မိမိယယွ၊ွ ထနကကထလထသာ်”။ 
(ရာမ) စဉ်

စဉ်

အသဉိာဏ ်မှုန်ဝါးထတထွဝထနသည။် “မူးတးူမှိုင်တိုင်၊ မငုိနုိင်ထက၊ ငဖိုင်ငဖိုင် မျကရ်ည၊် သကမ်ရှုပဲ၊ လူမသထိအာင်၊ မိထမာနီထရ” 
(ထကာ်) စဉ်

စဉ်

အချန်ိကကာပမင့်စာွ သတလိစ ်မိန်းထမာထနသည ်“မယထ်တာ်မိဖုရား၊ သတထိေားထလ၊ မိထမာသသီတ၊် နန်းရင်ပပင်မှာ၊  ရင်လကခ်တ်
လ့ုိ” (ဓမ္မသာ)။ “ထရမရင်ထုေပငား၊ သညး်နှင့်အကူို၊ ယကူာသာွးသိ့ု၊ မိထမာသသီတ၊် လဲမတတထ်က” (ထကာ်)    မိမီွဖမီွ မိဖက မ
ကယွလွ်န်မီပဖစထ်စ၊ ကယွလွ်န် ငပီးထနာကပ်ဖစထ်စ၊ သားသမီးတိ့ုက ဆကခံ်ခွင့်ယှိထသာပစည္း် ဥစာ္များစသည။်    စဉ်

မိမီွးတိုင်းဖမီွး
တိုင် စဉ်

မိထယာင်ဖ
ထယာင်

မိဖသဖွယအ်မှတထ်ေားပခင်း။ မိဖကဲ့သိ့ု သထဘာထေားပခင်း။ “ထမာင်ပဖူနန့် မကကံို အကကျွေန်ရ့ုိ မိထယာင်ဖထယာင် သထဘာထေားကာ 
ထကကျွေးထမွးပပုစပုါထရ” (အရပ်) စဉ်

မထယာင်ယွ
ထယာင်

အမှတမ်ရ ပဖစသ်ည။် မှတဉ်ာဏထ်လျာ့ပါးသည။် ၂ အာရံုသပိခင်းမှ ကင်းကာွသည။် သတလိစသ်ည။် “နှုတဂ်တကိို မိထယာင်
ယထွယာင်၊ မသထိယာင်လျှင်၊ ထဆာင်ပါသထလာ” (ရာမ)    စဉ်

သတထိပါ့ လွတသ်ည။် အမှတဉ်ာဏန်ညး်ပါးသည။် “လကသ်တုသ်တုရ်ာ၊ မိယပွငားလ့ုိ ဆားမပါထက” (ပဒုေမ္မ)    စဉ်

စဉ်

sth that is 
accepted,observed or 
practised by tradition စဉ်

လယယ်ာ ကိုင်းကကျွေန်း လုပ်ကိုင်သ။ူ “မိလက္ခ ၊ ထတာင်သမူျားလူ၊ ပူဆာဒုေက္ခ၊ များလတ္ံတ။ (သိုက်)    စဉ်

sth that is 
accepted,observed or 
practised by tradition စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သားသမီးတိ့ုသညလ်ညး် (မိဖတိုးကဲ့သိ့ု) အသက ်အရယွက်ကးီရင့်လာငပီး ပဖစသ်ည။်   စဉ်

စဉ်

ကာလပမာဏအားပဖင့် ထေပ်တကူျသည။် “အခင်ကကးီကို လုိကလ်ာစာွ အပပင်း မီလာထရ” (အရပ်)  စဉ်

စဉ်

အတု၊်ထကျာကစ်သညတ်ိ့ုပဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ အကာအရ။ံ    “ဆင်းတထုတာ်တိ့ုကို ထကာင်းမွန်ဆန်းကကယစ်ာွ ပပုပပင်စမံီ၍ 
တတံိုင်းမီတာ နှင့်တက ွတညထ်ေား ပပုစထုတာ်မူ၍” (ထတာင်) စဉ်

ပူထစ၊ ထလာင်ထစ၊ ကကျွေမ်းထစ၊ အလင်းထရာင်ကို ထပးထစနုိင်ထသာအရာ။ “မီးထေင်းတိုကထ်လာင်၊ ကန်ု ထအာင်ညကည်ကမ်မီ၍” (ဗမာ
ချီ)    စဉ်

စဉ်

စဉ်

မီးဖွားငပီး အမျို းသမီးများ ဒေဏထ်ကျထစရန် ထေင်းမီးလညး်ထကာင်း၊ သိ့ုမဟတု ်မီးဖုတထ်ေားထသာ အတုခဲ်ကိုထရပဖန်းငပီး အဝတနှ်င့် 
ပတက်ာ ကျပ်ထုေပ်ထုိေး သည။် စဉ်

စဉ်

အခုိးအထင့ွ ၊ အရှိန်အထဝါ် ပထပျာကထ်စသည။် ထပခဖဝါးတင်ွ တစစ်ုံတစခု် ဝင်သာွးလျှင် ဝင်ထသာထနရာကို အဝတတ်င်ွ ထရနံဆီ 
ဆွတက်ာ မီးပဖင့် ပုတရ်သည။်    စဉ်

စဉ်

အဝတအ်ထေညက်ို မီးကိုက်(မီးပူ) ဖိပွတ၍် စန့်ပပန့်ထအာင်ပပုသည။်    စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်



.

ကကဝိိ utmost

မီးထကျာ် ကကိ be left unburnt

မီးကျည် န rocket

မီးကျညတ်န် န rocket

မီးကျည့် န အပူရှိန်ပပင်းစာွ ရရဲနီဲထနထသာ ထေင်းမီးထသးွစထသာ မီးထလာင်ခဲ။    live coal

မီးကျည့်ခဲ န မီးစွဲ ထလာင်၍ ရထဲနထသာ မီးထသးွအရှိန်။     live coal

မီးကျည့်ပပာဖံုး ကကိ potential

မီးထကျာကတ်န် န none

မီးထကျာင်း န ထရတင်ွ ကျကစ်ားတတ၍် ရန်မူတတထ်သာ တာွးသာွးထကာင် သတ္တ ဝါ တစမ်ျို း။   crocodile

န မီးထကျာင်းအထရပပားနှင့်တထူသာ ထေရတံစမ်ျို း။    wall

မီးထကျာင်းလီှ န boat

မီးကကုတ် န မီးထတာက ်ရယှိထအာင် ပွတတ်ိုကရ်န် ပပုလုပ်ထေားသည့် ပစည္း်။ flint

မီးကကုတစ်ာ န ထိေပ်ဖျား တစဘ်ကတ်င်ွ ယမ်းဖူးတပ်ထေားထသာ မီးပွင့်ထအာင်ပွတတ်ိုကရ်သည့် သစပွ်တငံယ။်    flint

မီးကကုတတ်ံ န ထိေပ်ဖျား တစဘ်ကတ်င်ွ ယမ်းဖူးတပ်ထေားထသာ မီးပွင့်ထအာင်ပွတတ်ိုကရ်သည့် သစပွ်တငံယ။်    flint

မီးခတသ်ံ န မီးပွင့် ထွေကလ်ာထအာင် အချင်းချင်း ရုိကပွ်တခ်တရ်သ့် ထကျာကတ်ုံးနှင့် သခဲံစငယ။်      flint

မီးခတအ်တိ် န flint

ကကဝိိ တစခု်မှတစခု်သို ့ဆကစ်ပ်နုိင်သထလာက ်ကးူထပပာင်းဆကနွ်ယလ်ျက။် transfer

မီးခုိးတတိ် ကကိ silent

ကကဝိိ အဆံုးအစ အပုိင်းအပခားမယှိပဲ။ အကန် ့အသတမ်ယှိထသာအားပဖင့်။ အထတာမသတပဲ်။    no limit

မီးခုိးထရာင် န မီးခုိး၏အထရာင်မျို း။ အပဖူ နှင့် အနကထ်ရာစပ်ထနထသာ အထရာင်တစမ်ျို း။     gray

မီးပခုတ် န match

မီးခွက် န oil lamp

မီးငူ န လူ၏ထကျာရုိး အဖျားစန်ွး။ backbone

မီးငူရုိး န လူ၏ထကျာရုိး အဖျားစန်ွး။ backbone

မီးငုတတ်ိုင် န မီးထလာင်ရာတင်ွ တစစ်တိတ်စပုိ်င်း ထလာကက်ကျွေမ်းငပီး၍ ကကင်းကျန်ထနထသာ ငုတ။်    charred stump

မီးစ န မီးစွဲစထတာကထ်လာင်ဆဲ ထေင်းစ။ မငငိမ်း ထသးပဲ ကျန်ထနထသာ မီးကကင်း။     live coal

မီးစရဖုတ် န ထေမင်းဟင်းစသည ်ချကပ်ပုတရ်ာ စဖုိတ။ဲ မီးဖုိထေားယှိထသာ အထဆာင်အအုံငယ။်    kitchen

မီးစာ န မီးထတာကစ်ွဲစရာ အလွယတ်ကမီူးထလာင်ထစ နုိင်ထသာ ထလာင်စာရညက်ို စပ်ုယနုိူင်သည့် ချညမ်ျှင်စသည။်    wick

ကကဝိိ at wits end

မီးစာ ကကိ ပျကစ်းီ ကန်ုဆံုး ထအာင် ထလာင်ကကျွေမ်းသည။် မီးထရာင်ထကကာင့် ရှုချင်စဖွယတ်င့်တယထ်အာင် ထပါ်လွင်သည။်   wick

မီးကန်ုယမ်းကု
န် တတအ်ားသမျှ အစမ်ွးကန်ု။ ၂ စမ်ွးအားယှိသမျှ။ “မီးကန်ုယမ်းကန်ု၊ မုိကထ်လကက၊ ဒေါးပမတိုကလ့ုိ်ထပပာင်ထပပာင်စင်” (နှိုင်ချပ်)      စဉ်

ထတာမီးထလာင်ရာတင်ွ ကျန်ထသာသစ။် အမ်ိမထဆာကမီ် အမ်ိသျှင်ထသ၍ ကကင်းကျန် ထသာသစ၊် မီးဖွားရာတင်ွ သုံးထသာသစတ်ိ့ုကို 
မီးထကျာ်ဟဆုိုကကသည။် ယင်းသစသ်ားတိ့ု သည့် မဂမင်္ဂလာကင်းမ့ဲ၍ အပပစထ်ရာကသ်ညဟ်လုညး် ထပပာဆုိကကသည။်    စဉ်

ဝါးကျည ်တင်ွ ယမ်းမှုန့်များထေည့်ကာ ယင်းကျညက်ို ဒုေတတ် ံ၃ထတာင်ထလာကနှ်င့် ပူးချည၍် ကျညတ်င်ွ ဇနကတ် ံထေည့်ကာ 
ထကာင်းကင်သိ့ုပစလ်မတရ်ထသာ မီးရှူ းမီးပန်းတစမ်ျို း။ စဉ်

မီးစွဲထလာင်ကကျွေမ်းနုိင်သည့် ထရးှထဟာင်းလက ်နကက်ကးီတစမ်ျို း။ “လကန်ကဝ်ယဗံု်းစကကာ၊ မီးကျညတ်န ်နှင့် ရမဲကမ်ျား ဗုိလ်ပါ
တိ့ု၊ ကိုကမ်ညအ်မှန်တညး် ထလ” (ဗမာချီ)။ “အထပမာကက်ကးီဗံုးစကကာ၊ မီးကျည ်တန်ကို၊ လျင်ထေမ်းထဆာင်ခ့ဲ၍ထပ” (ဗမာချီ)    စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) (အပူရှိန်ယှိပါလျက ်ပပာဖံုး၍ထေားထသာထကကာင့် အပူရှိန်မယှိသကဲ့သိ့ု အထကကာင်းအခွင့်ကကုကံကို ကပ်ခင်း မယှိထသးသပဖင့် 
ပင်ကိုယ ်သထဘာမထပါ်လွင် တမ်ိပမုပ်ထနသည။်    စဉ်

ထရးှထဟာင်းစစသ်ုံးလကန်က ်တစမ်ျို း။ “ပမင်းစးီမှာထမာင်ဂွတက်၊ မီးထကျာကတ်န်ထခါ်၊ လကန်ကထ်ကျာ်ကို၊ လျင်စာွ ထဆာငဘူ
ခထလာ့”။ (ဗမာချီ)    စဉ်

စဉ်

မီးထကျာင်းရတီ
ရံ စဉ်

ရခုိင်ဘရုင်မင်းများ ဘသိတိသ်န်ွးသည့်အခါ ဂဂမင်္ဂါပမစထ်ရကို ခပ်ယရူန် သကူကယသ်မီးတိ့ု စးီနင်းသာွးရထသာ ထလှထတာ်တစမ်ျို း၏ 
အမည။် “သကူကယသ်မီး၊ စးီတုံဘထိက၊ မီးထကျာင်း လီှထတာ်” (ဝီဇယ)       စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မီးပွင့်ထွေက ်လာထအာင် ပွတခ်တရ်ထသာ ထကျာကပ်ပားငယ။် “အရပ်ိထကလှစာွ၊ စာွများစာွထလ၊ ဇာတရ်ွ့ဲထကည၊ံ ထပျာ်ပါးသကံို ကကား
ပပန်လတထ်က” (ထတး)  စဉ်

မီးခုိးကကက်
လထယာက် စဉ်

(ဥပစာ) လူထနမှုကင်းမ့ဲသပဖင့် အရပ်တစခု်လံုး တတိဆိ်တသ်ည။် လူသအူထပခအထန ကင်းမ့ဲ သည။် စဉ်

မီးခုိးမဆံုး မုိးမ
ဆံုး စဉ်

စဉ်

မီးထတာက ်ရယှိထအာင် ပွတတ်ိုကရ်န် ပပုလုပ်ထေားသည့် ပစည္း်။ “ထအာကထ်ပါ်စန်ွ ကို၊ ဆတဆ်တပ်ဖုတထ်က၊ မီးပခုတက်ိုယစ်။ီ 
မီးထခါင်းနီနှင့်”။ (ဘန်ိး)    စဉ်

မီးထတာက ်အလင်းထရာင်ရထအာင် ပပုလုပ်ထေားထသာ မီးစာတပ် ထရနံဆီထေည့်စရာခွက။် “ဇာတမှ်ာလူပျက၊် မီးခွကက်ိုင် ကာ၊ 
သထဘာပါထလ၊ အစံာခွကက်ို လက၌်ကျပ်ခါ” (ဂုတ္ိတလ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မီးစာကန်ုဆီ
ကန်ု (ဥပစာ)ကနှံင့်သက ်တမ်း တစင်ပိုင်တညး် ကုန်ဆံုးလျက။် သကထ်စက့ကံန်ု။    စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်



.

မီးထစာင့် န မီးဖွားငပီးသအူား ကညူထီစာင့်ထရာှကရ်န် အနီးကပ်ထနရသ။ူ    none

မီးထစာင့်မီးနီ န မီးဖွားငပီးသအူား ကညူထီစာင့်ထရာှကရ်န် အနီးကပ်ထနရသ။ူ    none

မီးစွဲ၁ ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာထသာ ထလာင်စာတင်ွ မီးငငိတယွ ်ထလာင်ငမိုကသ်ည။် burn

မီးစွဲ၂ ကကိ မီးစွဲ ထဆးလိပ်စသညမီ်းညှိသည။်    catch fire

မီးစယွ် န မီးထတာက၏် အညမန်ဖ့ျား။ ၂ အရပ်ထဒေသသို ့ပဖာ၍ထွေကထ်သာမီးထရာင်။    tongue of flame

မီးဆီတိုင် န ဖထယာင်းတိုင်ကိုထခါ် ထသာအမည။်    candle

မီးဆစ် ကကိ မီးစွဲညှိ ထတာကထ်လာင်ထအာင် စပံုုအုံစသုည။်  none

မီးဆဲွ န flint

မီးညည့် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ကို မီးစွဲထအာင်ပပုလုပ်သည။် catch fire

မီးတင် န oil lamp

ကကဝိိ none

မီးတိုက် ကကဝိိ မီးထတာကနှ်င့်ရှို ၍့ ထလာင်ထစသည ်စ၍ုထေားတုံ၊ စပါးပံုကို၊ အကန်ုမီးတိုက”်  catch fire

မီးတိုကဖ်င်ထုိေး ကကဝိိ မငငိမ်းမချမ်းထအာင် အပူတပပင် လှံုထ့ဆာ်ထပးလျက။်     motivate

မီးတိုင် န မီးစာနှင့် ထလာင်စာဆီအားပဖင့်လင်းထစထသာ ထအာကထ်ပခကိုင်စရာ တိုင်ပါယှိသည့် မီးထွေန်းရန်ပစည္း်။   lamp

မီးထတာက် ကကိ မီးလာင်ကကျွေမ်း၍ မီးလျှတံကသ်ည။်     sparkle

န မီး၏ ထလာင်ရှိန်အဟန်ု။    sparkle

မီးထတာင် ကကိ မီး၊ မီးခုိး၊ ပပာ၊ ထချာ်ရည ်ထချာ်ပမုပ်တို ့ထွေကလ်ာထသာ ထတာင်။    volcano

မီးတင်ွး န မီးဖွားသသူည ်မီးဖွား သညမှ်ခုနှစရ်ကလ်ညသ်ည့်အထိေ ကာလ။      confinement

မီးထေည့် ကကိ မီးထတာကထ်အာင် ထလာင်စာ တိုက့ို စပံုုအုံသည။်     soke a fire

မီးထုိေး ကကိ မီးအားထကာင်းထစရန် ထလာင်စာများကိုထုိေးဆွထပးသည။်     soke a fire

မီးထုိေး ဖင်ဆွ၁ ကကဝိိ instigate

မီးထုိေးဖင်ဆွ၂ နဝိ ယတုည်ံ့ထသာ ထစတနာနှင့် ထပမှာကပ်င့်ထသာ။ ရန်တိုကလုိ်ထသာ စတိပ်ဖင့် ထပမှာကပ်င့်ထသာ။ instigate

မီးထွေက် ကကိ

မီးထွေန်း ကကိ မီးအလင်းထရာင် ရထစသည။်     light

မီးထွေန်းချန်ိ န ထနဝင်ငပီးထနာကည်ထမှာင် သန်းချန်ိ  ထနဝင်ငပီးထနာကည်ထမှာင်သန်းချန်ိ။    night

မီးထွေန်းပဲွ န လှပထသာ မီးထရာင်စုံထွေန်းညှိ ပူထဇာ်သည့်ပဲွ။     lighting festival

မီးပူ န မီး၏အပူရှိန်။    iron

မီးနီမ န မီးဖွားငပီးစ ပဖစသ်။ူ ထမွးငပီးလူနာ။    confinement

မီးထပါက် န weapon

မီးထပါကထ်ပါက် န weapon

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မီးထတာက ်ရယှိထအာင် ပွတတ်ိုကရ်န် ပပုလုပ်ထေားသည့် ပစည္း်။ “ထအာကထ်ပါ်စန်ွ ကို၊ ဆတဆ်တပ်ဖုတထ်က၊ မီးပခုတက်ိုယစ်။ီ 
မီးထခါင်းနီနှင့်”။ (ဘန်ိး)    စဉ်

စဉ်

မီးထတာက ်အလင်းထရာင်ရထအာင် ပပုလုပ်ထေားထသာ မီးစာတပ် ထရနံဆီထေည့်စရာခွက။် “ဇာတမှ်ာလူပျက၊် မီးခွကက်ိုင် ကာ၊ 
သထဘာပါထလ၊ အစံာခွကက်ို လက၌်ကျပ်ခါ” (ဂုတ္ိတလ)။ စဉ်

မီးတစဘ်ကရ် ီ
တစဘ်က်

(ဥပစာ)  တစဘ်က ်တင်ွ ငငိမ်းချမ်းဟန်လုပ်ငပီး၊ ထနာကတ်စဘ်ကတ်င်ွ ငငိမ်းချမ်းဟန်လုပ်ငပီး၊ ထနာကတ်စဘ်ကတ်င်ွ ရန်လှ့ံုထဆာ်
ထပး ထသာအားပဖင့်။     စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မီးထတာကမီ်း
လှယံ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ယတုည်ံ့ထသာ ထစတနာနှင့် ထပမှာကပ်င့်ထပးထသာအားပဖင့်။ အပခားသတူစဦ်း အားဆန့်ကျင်ဘကင်ပိုင် ထစရန် ထပမှာကပ်င့်ထပးလျက။်  
  စဉ်

စဉ်

သားဖွားငပီး ခုနှစရ်ကလွ်န်သပဖင့် မီးထနခန်းမှ ထနငမဲထနရာသိ့ု ထပပာင်းထရွ့သည။် “သားတစထ်ယာကက်ို၊ ဖွားထပမာက ်သန့်စင်၊ 
မျကနှ်ာပမင်ထက၊ အစဉ်ခုနစရ်က၊် စတိုံထပမာကထ်က၊ မီးလျှင်ထွေကက်” (ထကာ်)  

(of a woman)come out of 
confinement စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စန်ိထပပာင်းကိုထခါ်ထသာလကန်က။် “အမ်ိထရှ့ မီးထပါကက်ိုင် လယတ်သျှဉ်းတဘက”် (ထတဇထကျာက်)။ “ ထကာင်းစာွအထပမာက၊် 
ဗံုးနှင့်စန်ိကို၊ သုံးကကမ်ိထဖာကလ့ုိ်၊ မီးထပါကမီ်းပန်းအဆန်းဆန်းနမင့် (ထကာ်)     စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထကာင်းကင်ပမင့်၍ လှပထသာ မီးပွားမီးမှုန်များ တထပဖာင်းထပဖာင်း ပမည၍် လွင့်စဉ်သာွးထစရန် ကျညဆ်န် ၌ ယမ်းမှုန့်များထေည့်ကာ 
ပစလွ်တရ်ထသာ ထသနပ်တစမ်ျို း။  စဉ်



.

မီးပန်း န fire works

မီးပုတ် န မီးထေည့် ထသာ အိုးကင်း။ မီးအိုးကင်း။  fire cracker

န lighting festival

မီးပပတိုက် ကကိ မီးအရှိန်အဟန်ုအများရယှိထစရန်၊ ထလာင်စာများကို ထမွးဆွပခင်း၊ အသစပ်ဖည့်ပခင်းစသည ်ပပုလုပ်သည။်    light house

မီးပွား န မီးစွဲညှိရာမှ လွင့်စဉ်သာွး ထသာမီးမှုန်အစအန။    spark

မီးပွင့် ကကိ explode

မီးပွတက်ျည် န မီးပဖစထ်အာင် ပွတတ်ိုကရ်သည့် ကရိယိာ။    flint

မီးပွတခံု် န မီးပဖစထ်အာင် ပွတတ်ိုကရ်သည့် ကရိယိာ။    flint

မီးထဖါ်၁ ကကဝိိ ထေင်းစသည့် ထလာင်းစာတိုစ့အုုံ၍ မီးထမမးသည။် မီးထတာကထ်အာင် လုပ်သည။်     kindle

မီးထဖါ်၂ န stove

မီးထဖါင် န lamp lit floats

မီးဖုိခွင် န ထဘးမှ ထလမဝင်နုိင်ထအာင် ထပမ၌အလျား တင်ွးထပမာင်းတးူ၍ ချကပ်ပုတ ်ရန်ပပုလုပ်ထေားထသာ မီးဖုိ။   stove

မီးမသရီမိခန်း န အငမဲမပပတ ်ချကပ်ပုတထ်နရသညတ်င်ွ သုံးထသာစကားလံုး။ အလှူမဏ္ဍပ်စသညတ်င်ွ သုံးနှုန်းထသာ စကားလံုး။    none

မီးပမင်းမုိပဲွ န lighting festival

မီးယမ်းထဖါက် န none

မီးယှူ းသန်စ့င် ကကိ bear

မီးယှို ့ ကကိ မီးစွဲထလာင် ထအာင် ပပုသည။်     burn

မီးရပ် န မိန်းမတိုတ့င်ွ ပဖစထ်ပါ်ထသာ ဓမ္မတာရာသထီသးွ။  menses

မီးရပ်ကျို း န မီးယပ်ထရာဂါထကကာင့် ထပခလကမ်သာွးမလာနုိင် ထထော့နဲ ့ပခင်း။ greensickness

မီးရပ်ကကွ် န မီးယပ်ထရာဂါထကကာင့် ခန္ဓာကိုယထ်ပါ်တင်ွ ထွေကထ်သာအကကွ။် menstrual disorders

မီးရပ်နာ န မိန်းမတိုတ့င်ွ ဓမ္မတာရာသထီသးွနှင့် ပတသ်ကထ်သာ ထရာဂါ။    menstrual disorders

န မီးရပ်ထရာဂါထကကာင့် အသားအထရထသွ ထ့ပခာက ်ပိန်ကပ်ထနသ။ူ  menstrual disorders

မီးရပ်ဖုတမ်စင် န မငယက်ပင်စတိမ်ငငိမ်မသက ်ရှုးထကကာင်ထကကာင်ယှိသ။ူ    crazy

မီးရပ်မျကစ်ိ န မီးယပ် ထရာဂါထကကာင့် ပဖစထ်သာမျကစ်ထိရာဂါ။  menstrual disorders

မီးရပ်ဝမ်း န သားဖွားငပီးထနာက ်ဝမ်းနူးစာမှားယင်ွး စားမိသပဖင့် ဆညမ်ရနုိင်ထအာင် အကကမ်ိကကမ်ိ သာွးထသာဝမ်းပျကထ်ရာဂါ။    menstrual disorders

မီးရပ်သညမ် န မီးရပ်ထရာဂါ ခံစားထနရသ။ူ     menstrual disorders

မီးရပ်သွီးပျက် ကကိ မီးယပ်ထရာဂါထကကာင့် စတိထ်ဖါကပ်ပန် သည။်   menstrual disorders

မီးရှူ း န fire works

မီးရှူ းစညး် န fire works

ထကာင်းကင်ပမင့်၌ လှပထသာမီးပွင့်မီးမှုန်များ လွင့်စဉ်၍ ထဝထဝဆာဆာ ပဖာထွေကသ်ာွးထစရန် ယမ်းမှုန့်ပဖင့် ဗံုး၊ စန်ိထပပာင်း ကဲ့သိ့ု စမံီ
ပပုလုပ်ပစထ်ဖါကရ်ထသာ အရာတစမ်ျို း။ “ထကာင်းစာွအထပမာက၊် ဗံုးနှင့် စန်ိကို၊ သုံးကကမ်ိထဖါက ်လ့ုိ၊ မီးထပါကမီ်းပန်း၊ ထူေးအဆန်းနှ
င့်။ (ထကာ်) စဉ်

စဉ်

မီးပံုကကာသပ်ွ
အိုးပဲွ

ရခုိင် ထရးှထဟာင်းလူကကးီသမူများ ယဉ်ထကျးမှုထံုေးစဓံထလ့ အစဉ်အလာအရ၊ တန်ထဆာင်မုန်းလပပည့်ထန့၌ အထထောင်၊ အထသာင်း
မကထသာ ကကာပဖူ၊ ကကာညို ၊ ကကာနီစထသာ ကကာပွင့်အမျို းမျို းတိ့ုပဖင့် ဘရုားပမတစ်ာွအား ရညမှ်န်း၍ ပူထဇာ်ထလ့ ယှိထသာ ပဲွထတာ်။ 
ယင်းထန့ယင်းရကတ်င်ွ အထေကစ်ဠူာမုနီထစတထီတာ်ကို ရညမှ်န်း၍ မီးပံုးပျမံျား လမင့်တင်၍ ပူထဇာ်ထသာ ပဲွထတာ် (တစရ်ပ်
ပဖစသ်ည်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ)  ထဒေါသ မာန်ကန်ုထေကာ ပပင်းထေန်ထသာစတိပ်ဖင့် တဟန်ု ထုိေးထပါကက်ွဲသာွးသည။် “အထဝးမင်း - ငါ့ကို ယင်းပုိင်မလုပ်
ကတထ်ကန့န့် မီးပွင့်လိမ့်မည။်”(အရပ်)  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ချကပ်ပုတရ်န်အတကွ ်မီးပပုလုပ်ရာခံု၊ “ညထနညှို  ထက၊ သုံးပုိခတထ်သာ်၊ ဆန်ဖွပ်ငပီးခါ၊ ဝါကကးီမမှာ၊ မီးထဖါ်ထံုေပငား” (ဓမ္မသာ) စဉ်

ငှကထ်ပျာ၄၊၅ပင်ထလာကက်ို ထအာကထ်ပခခံပပု၍ ယင်းတင်ွ ထလာင်းထလှကဲ့သိ့ု နီးကိုရကလု်ပ်ကာ တင့်တယစ်ာွ တန်ဆာဆင်လျက၊် 
ရင်ှဥပဂုတအ်ား ပူထဇာ်သည့်အထနပဖင့် မီးထွေန်းကာ ဝါကကျွေတ ်လပပည့်ထန့ ထရတင်ွးထမျှာ့ချထသာ ရခုိင်ရုိးရာယဉ်ထကျးမှုဓထလ့ 
ဆီမီးခွကထ်ဖာင်။ (ယင်းကိုပင် ရခုိင် ယဉ်ထကျးမှုအရ ပဂုိးမျှို းသညဟ် ုဆုိကက၏)   စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထဆာင်းရာသ ီတပုိတွဲလပပည့်ထန့ညတင်ွ ရပ်ရာွထဒေသ ရုိးရာအလုိက ်ဘရုားထစတပုီထုိေးထရှ့၌ မီးထွေန်းညှိပခင်း၊ မီးဖုိ၍ လှူဒေါန်းပခင်း
စထသာပဲွ။ “လွမ်းဟန်ုပခင်းထကာက၊် တထတာကထ်တာကနှ်င့်၊ ချးီပမှင့်မီးပဲွ၊ တပုိးတွဲဟ၊ု ကကင်းငမဲငါးရက၊် စန်းယဉ်ှဘကတ်င်ွ ၊ ချမ်း
လျကနှ်င့်တန်ု၊တထပါင်းကန်ု၏ (လကျ်ာထော) စဉ်

ရခုိင်မင်းလကထ်ေကက် စစတ်ိုကရ်ာတင်ွ ရန်သထူရတပ်ထရယာဉ်၊ သထဘာများ မီးစွဲ ထလာင်ကကျွေမ်းပျကစ်းီထစရန် ထဖါင်ထေကတ်င်ွ
ယမ်းပဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ လူရုပ်များ၊ ထလာင်စာများ၊ ယမ်းအိုး များတင်၍ ထရဟန်ုပဖင့် ပမစည်ာမှ ထမျှာချရထသာ အတတပ်ညာ 
နညး်တစမ်ျို ဂ။ (ဤနညး်ပဖင့် ရခုိင်ထရတပ် မထတာ်သားတိ့ုသည ်ညဉ့်အခါ ထမျှာချရာ ထပါ်တဂီူထရတပ်မထတာ်သားတိ့ုသည ်ရခုိင်
ထရတပ်မထတာ်ထရယာဉ် ထေင်မှတ၍် အထပမာကနှ်င့်ပစထ်ဖါကရ်ာ ယမ်းအိုးများ ထပါကက်ွဲသပဖင့် မီးထလာင်ကာ ထပါ်တကူ ီထရတပ် 
ထရယာဉ် ကိုမီးကးူထလာင်သပဖင့် အားလံုး ထလာင်ကကျွေမ်း၍ ပျကစ်းီသာွကကထလသည။်) စဉ်

ဖွားပမင်သည။်    “သားတထယာကက်ို၊ မီးယှူ းသန့်စင်၊ဖွားထပမာကပ်မင်ထက။ (ထကာ်)     စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မီးရပ်ပိန်မီးရပ်
ထပခာက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ညဉ့်အခါ လမ်းသာွးလမ်းလာ အလင်းထရာင်ရထစရန် မီးစွဲညှိထေားထသာ ဝါးစညး် သိ့ုမဟတုဝ်ါးပခမ်းစသည။် ထိေပ်ဖျားကို မီးရှိုးထေား
ထသာ ဝါးစညး်။  စဉ်

ညဉ့်အခါ လမ်းသာွးလမ်းလာ အလင်းထရာင်ရထစရန် မီးစွဲညှိထေားထသာ ဝါးစညး် သိ့ုမဟတုဝ်ါးပခမ်းစသည။် ထိေပ်ဖျားကို မီးရှိုးထေား
ထသာ ဝါးစညး်။  စဉ်



.

မီးထလာင် ကကိ မီးပူရှိန်ပဖင့် ထလာင်ကကျွေမ်းသည။်    burn

န မီးထလာင်ရာတင်ွ တစတိတ်ထဒေသ ထလာင်ကကျွေမ်း၍ ကကင်းကျန်ထသာ သစငု်တတ်ို။ charred stump

မီးထလာင်တိုက် န fire chamber

ကကိ ယင်းသိုထ့သာ သတူိုက့ို အလံုခန်းထဲေသို ့သင်ွး၍ မီးရှို စ့ရီင်သည။်  

မီးထလာင်နာ န မီးထလာင်၍ အနာပဖစရ်သည့် အမာရကွ။်    blister

မီးထလာင်ပပင် န မီးထလာင်၍ ကကျွေမ်းသာွးထသာ မီးထသးွပပာပံုတညယ်ှိ ရာကင်ွးထပမ။  land razed by fire

ကကိ instigate

မီးလွန် ကကိ be burnt

မီးဝင် ကကိ မီးဖွားသည။်    bear

မီးဝင်မီးထွေက် ကကဝိိ တစဦ်းနှင့်တစဦ်းအသကအ်ားပဖင့် ခုနှစရ်ကခ်န် ့သာကာွပခားလျက။်    

မီးသးီ၁ ကကဝိိ မီးထငွ မီ့းထတာက ်လံုးဝစငဲငိမ်းသည။် ၂  ရန်စစမီ်းစသည ်ငပီး ပပတထ်ပပငငိမ်းသည။် end the war

မီးသးီ၂ ကကဝိိ ပစည္း် တစစ်ုံတစရ်ာကို ဝယယ်ရူာ၌ သယယ်ခူစထသာ ကန်ုကျ မှု လွတက်င်းထစလျက။် delivery free

မီးသးီထေင်းသးီ ကကဝိိ ပစည္း် တစစ်ုံတစရ်ာကို ဝယယ်ရူာ၌ သယယ်ခူစထသာ ကန်ုကျ မှု လွတက်င်းထစလျက။် delivery free

မီးသငဂသင်္ခ ဟ် ကကဝိိ cremate

မီးသတ် ကကိ မီးအလင်းထရာင်ငငိမ်းထအာင်ပပုသည။် မိန်းမိှတသ်ည။် ၂ မီးကို ငငိမ်းထသထအာင်ပပုသည။်   extinguish a fire

မီးသွီး န fire wood

မီးအမ်ိ န lamp

မီးအမ်ိပျံ န ထကာင်းကင်သို ့မီးခုိးပဖင့်ပျတံကထ်စရန် စက္က ူ၊ အဝတစ်သညပ်ဖင့် အခုိးလံုထအာင် ဆကစ်ပ်ပပုလုပ် ထေားသည့်အရာ။ hot air balloon

မီးအုံး ကကဝိိ ကိုယခ်န္ဓာအတင်ွး၌ အသညး်ကကျွေမ်းလုတမျှ တထငွ ထ့ငွအ့ပူကို ခံစားရလျက။်    grieve

မီးအုံး န ယင်းကဲ့သို ့ခံစားရချက။်     grieve

မီးအုံး ကကိ grieve

မု

မုချ န မလဲွဧကန်။ အမှန်မထသ။ွ    definitely

မုစရိ န labourer

မုဆုိး န သား၊ ငါး၊ သတ္တ ဝါစသညတ်ိုက့ို ဖမ်းဆီးသတပ်ဖတ၍် ထရာင်းချစားထသာက ်၍ အသကထ်မွးထသာသ။ူ  hunterr

မုဆုိးကျား န rude

မုဆုိးဘို န မယားထသထသာသ ူသိုမ့ဟတု၊် မယားမရ ခ့ဲထသာသကူို ထခါ်ထဝါ်ထသာစကား။   widower

မုဆုိးမ န လင်ထသထသာမိန်းမ သိုမ့ဟတု၊် လင်မရခ့ဲ ထသာ မိန်းမကို ထခါ်ထဝါ်ထသာစကား။  widow

မုဆုိးမချဉ်ထပါင် န roselle

မုဆုိးမခီွး န ထပမတင်ွးထအာင်းတတထ်သာ ပုရစနှ်င့်တသူည့် ပုိးထကာင်းငယတ်စမ်ျို း။  insect

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

မီးထလာင်ငုတ်
တို စဉ်

သကရ်ှိလူ (ရဇဝတသ်ား) တိ့ုကိ့ု မီးရှ့ိုငမိုကရ်ာ အလံုခန်း။    စဉ်

မီးထလာင်တိုက်
သင်ွး

burn somebody alive in 
a fire chamber စဉ်

စဉ်

စဉ်

မီးထလာင်ရာ
ထလာင်စာပစ်

(ဥပစာ) အထပခအထန ဆုိးရာွးထအာင် သိ့ုမဟတု ်မထကာင်းမှုတစစ်ုံတစရ်ာ ပပုလုပ်ရန်အတကွ ်ထပမှာကပ်င့်ကညူသီည။်  အားထပး
အားထပမှာကပ်ပုသည။်    စဉ်

ချက၊် ပပုတ၊် ထကကာ်၊ ထလှာ်ရာတင်ွ အကျကလွ်န်သည။် “မီးလွန်ထက-ချစ၊် ရနီညး်ထက-ပျစ”် (ပံု)    စဉ်

စဉ်

difference of seven 
days in age စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(အထလာင်းထကာင်ကို)မီးပဖင့် ပပာကျထအာင် ဖုတက်ကညး်သည။်    စဉ်

စဉ်

မီးကကျွေမ်းငပီးထသာ သစထ်ေင်းစသည့်အတုံးအခဲ။ “မျို းဆီွဉာတ၊ိ ရုိးထတာ်ထကာကပဲွ်၊ တသသဲထဲက၊ မီးသွီး ပပာစင်၊ ရုိးအကျန်ကို၊ 
ဆန်ခါတင်လ့ုိ” (ထကာ်)    စဉ်

အတင်ွး၌ ထွေန်းညှိထေားထသာ မီးကို ထလဒေဏက်ာကယွရ်န် စက္က စသည ်ပိတက်ာလျက ်ပပုလုပ်၍ မီးထွေန်းပဲွရာသတီင်ွ ခင်းကျင်း
ထလ့ယှိထသာ မီးကာ မီးအမ်ိတစမ်ျို း၊ ၂  ထကာင်းကင်သိ့ု မီးခုိးပဖင့်ပျတံကထ်စရန် စက္က ၊ အဝတစ်သညပ်ဖင့် အခုိးလံုထအာင် ဆကစ်ပ်
ပပုလုပ် ထေားသည့်အရာ။  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အပူရှိန်ရှိပါလျက ်ပပာဖံု၍ထေားထသာထကကာင့် အပူရှိန်ယှိ မှန်းမသ ိပဖစထ်နသည။် ၂ တစစ်ုံတစခု် ကျကန်ပ်ထစရန် မီးခဲ၊ ပပာပူ၊ 
ထအာကတ်င်ွ ထေည့်သင်ွးထေားသည။် စဉ်

စဉ်

သတူစပ်ါး၏လယတ်င်ွ အခယ၍ူ လုပ်ကိုင်ထပးသ။ူ စာရင်းငှား၊ “မူစရထိလ၊ ကညူမီျားကို၊ ငှားထေားငပီးမှ၊ လခထမးနာ၊ ထပးထသာ 
အခါဝယ”် (ထောနု) စဉ်

စဉ်

ယဉ်ထကျးသမ်ိထမ့ွနူးညံ့ပခင်း ကင်းသ။ူ ခကထ်ေန်ကကမ်း ကကုတသ်။ူ ရုန်းရင်းသ။ူ ဝနာပုိင်ထက၊ ထသာနုတ္ိုတ ရဟ် ု၊ မီှခုိကိုးထက၊ မုဆုိး
ကျားမှာ ထရာကပ်ငားယှိသ၊ူ လူဟဟူထူေက၊် အမူကကမ်းခက ်(ဆဒေ္ဒန်)    စဉ်

စဉ်

စဉ်

အရုိးရညှ၍် အရကွ၊် အပွင့် ပဖူ ဖပ်ပဖူထရာ်ယှိထသာ ချဉ်ထပါင်တစမ်ျို း။ “မုဆုိးမ ချဉ်ထပါင်၊ ခုနှစထ်ထောင်၊ ကျို းထကကျို း၊ မကျို း
ထက-မုိးကိုထုိေး” (သိုက်) စဉ်

စဉ်



.

မုဆုိးမပုိး န ထပမတင်ွးထအာင်းတတထ်သာ ပုရစနှ်င့်တသူည့် ပုိးထကာင်းငယတ်စမ်ျို း။  insect

မုဆုိးမပမတ် န grass

မုဆုိးမအပ် န grass

မုဒိေမ်း န rape

မုဒိေမ်းစည် န drum

မုဒိေဂမင်္ဂဗျူဟာ န strategy

မုရင်းတိုင် န none

န pop corn

မုရုိးထပပာင်း န အထစအ့ဆန်ကိုထထောင်း၍ဆန်ကဲ့သို ့ချကစ်ား ရထသာ ထပပာင်းတစမ်ျို း။ corn

မုရာွကကးီပင် န အရကွထိ်ေပ်ဝုိင်း၊ အထစပဖူထွေကထ်သာ အပင်စလုိုက ်ထပါကတ်တထ်သာ အပင်တစမ်ျို း။    none

မုထလးဖွား န none

မုသလမန် န name of bengali

မူ၁ ကကိ pretend

မူ၂ န အထပခခံပပုထေားထသာအရာ။ ၂ ဟန်ပန် အသင်ွ။ ၃ ဓထလ့စရုိက။် character

မူကပ်ုကပ်ု ကကိ မလုိမုန်းထေား မနှစသ်ကထ်သာ အမူအရာကို ပပသည။်    dislike

မူကပ်ုကပ်ု န ယင်းသိုပ့ပထသာ အမူအရာ။     glumly

မူကကမ်း န အကကမ်းထေည။် အငပီးသတအ်ထချာကိုင်ထရးသားပခင်း မယှိထသးထသာ တစစ်ုံတစရ်ာ။ draft

မူကွဲ န စာမူတစခု် ရုိကနိှ်ပ်ကးူ ပွားသပဖင့် ကွဲလဲွချကစ်သည ်ပါယှိနုိင်ထသာ မျို းတပွူားမျို း။ ကွဲလဲွပခားနားချက။် different

မူချ ကကိ အထပခခံ လမ်းစဉ်အပဖစ ်ကန်သ့တ ်ပပဌာန်းသည။်     

မူခဲွ န ငါးမူး၊ ရစှပဲ်၊ ပပားငါးဆယက်ိုထခါ်ထသာစကား။    coin

မူထေား ကကိ specify

မူပုိင် န မူလအရင်းခံ တထွီေင်ထရးသား ထေားချက ်တစစ်ုံတစရ်ာနှင့်ပတသ်က၍် တရားဝင်သကဆုိ်င် ခံစားခွင့်။   patent

မူပျက် ကကိ မူလအထပခခံ သထဘာထေား အမူအရာမှ ထရွ လ့ျား တမ်ိးထစာင်းသည။်     bend

မူထပပာင်း ကကိ မူလ စွဲကိုင်ရင်းသထဘာ ထေားလမ်းစဉ်စသညက်ို ပပင်ဆင်သည။်    repair

မူမတူ ကကိ sombre

မူမမှန် န နှိုင်းယဉ်ှရန် အထပခခံပပုထေားထသာအရာ မှားယင်ွးထနမှု။    abnormal

မူမမှန် ကကဝိိ စတိမ်ငငိမ်ပဲ ထပါ့ထပါ့တန်တန်ထပပာဆုိပပုမှုလျက။် ရူးထကကာင် ထကကာင်။    abnormal

မူမှန် နဝိ ရုိးသားစင်ကကယစ်ာွ ပပုမူထသာ။     sanity

မူမှန် န မှန်ကန်ထသာ စနစ။်    sanity

မူမလှ နဝိ အပမင်အားပဖင့် တင့်တယပ်ခင်း မယှိထသာ။     unseemly

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ကပ်ငငိလွယထ်သာ အသးီခကျွေန် ကထလးများ သးီထလ့ယှိထသာ ပမကပ်င်တစမ်ျို း။ (စာသျှပမက၊် စာကထလးပမကဟ်လုညး် ထခါ်ကက
သည။်) စဉ်

ကပ်ငငိလွယထ်သာ အသးီခကျွေန် ကထလးများ သးီထလ့ယှိထသာ ပမကပ်င်တစမ်ျို း။ (စာသျှပမက၊် စာကထလးပမကဟ်လုညး် ထခါ်ကက
သည။်) စဉ်

အလုိမတထူသာမိန်းမအား အနုိင် အထေကပ်ပု၍ ကာမကျူးလွန်ပခင်း။နုိင်ငံထတာ်ကို ထဘးအန္တရာယ ်ပပုတတထ်သာ သခုိူး၊ ဒေါးပမ၊ 
ထသာင်းကျန်းသ။ူ   စဉ်

အဝနှစဘ်ကက်ျဉ်း၍ အလယပူ်ထသာ စညင်ယတ်စ ်မျို း။ (ဤ၌စညက်ို စညရ်ညှနှ်စမ်ျို းယှိသည။်) “ထဘရ ီဒုေန္ဒ ဘ ိဝုထတ္တာထေ၊ မု
ဒိေထဂါ မုရထဇာဿတ”ု (ပါဌိအဘဓိာန်) “ မုရုိး၊ ခရာ၊ အပဖာပဖာလျှင်၊ တခံမာ, တရံညှ၊် မုဒိေမ်းစညနှ်င့်၊ ထပမာကစ်ညထ်ဆာ်ကကးီ၊ 
စစသ်ည ်ထတာ်တိ့ု ထဆာ်ကာတးီလ့ုိ” (ထမျာက်)(ဤမုဒိေမ်းစည ်နှင့်ပတသ်က၍် ထပမှာကဦ်းငမိုန့ယတ်င်ွ မုဒိေမ်းရာွဟ ုယှိသည။်)   စဉ်

စစရ်င်း စစဖ်ျားထသး၍ အလယပူ်ထသာ (မုရုိးစညသ်ဏ္ဍာန်ကဲ့ သိ့ု) စစခ်ျနီညး်တစမ်ျို း။ “စစရ်င်း စစဖ်ျား၊ ထသး၍ အလယတ်င်ွ 
အားကကးီစာွနှင့် စစခ်ျပီခင်း” (ထသနဂမင်္ဂဗျူဟာ) စဉ်

သထူကာင်းမီးသငဂသင်္ခ ဟရ်ာတင်ွ ထခါင်းကိုညပ်ှထေားထသာ ဦးထခါင်းဘကက်တိုင် နှစထ်ချာင်း၊ ထပခဘကက်တိုင်နှစထ်ချာင်း (ကို
ထခါ်သည်)။    စဉ်

မရုိး
ထပါကထ်ပါက်

နံှစားထပပာင်းထစက့ို ထပါကထ်ပါကထ်ဖါက၍် သကာရည ်သိ့ုမဟတု ်ထေန်းလျကရ်ညနှ်င့် နယက်ာ အဆုတလုိ်က ်အပျဉ်လုိက ်ပပုလုပ်
ထေားထသာ စားဖွယ။် “ထပပာင်းဖူးမျို းမျို း၊ မုရုိးထပါကထ်ပါက၊် ဆင်ဦးထနှာကမု်န့်၊ ထေမင်းနဲ ထက၊ ကကျွေသဲညး်မုန့်နှင့်” (ပဒုေမ္မ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

မုထလးပန်းပွင့်သဏ္ဍာန်ကဲ့သိ့ု စက္က ကို ကိုကည်ပ်ှကာ ဝါးတထံကာကမ်ျားတင်ွ စခုျည၍် ဆဲွတင်လျှင် ထခါင်းထလာင်းရညှပံု်တွဲလျား
ကျထနသည့် ပူထဇာ်ဖွယရ်ာပစည္း်တစမ်ျို း။ “ဘရုားလကထ်ဆာင်၊ များထပမာင်ဆီမီး၊ မုထလးဖွားထက၊ ကကု္ကားထီေးနန်း” (ထတး) စဉ်

ဘဂမင်္ဂလီကလုားကို ထခါ်ထသာစကား၊ “အမိန့်ထတာ်ယှိသညက်ား၊ မုသလမန်ကလုားတိ့ုသည ်ထမျာကနှ်င့်တသူည။် (ထတာင်) စဉ်

ပင်ကိုယနှ်င့် ဆန့်ကျင်လျက ်ဟန်ပန်ပပုလုပ်သည။် ပရယိာယပ်ပုသည ်၂ ပပုသည။် (ရန်မူ၊ သတမူိ၊ မျကနှ်ာမူစသညတ်ွဲ၍ သုံး
သည။်)  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

lay down basic 
principles စဉ်

စဉ်

အထပခခံလမ်းစဉ် သတမှ်တသ်ည။်)    စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပကတ ိမျကနှ်ာထေားကဲ့သိ့ု မရမင်ပျပဲ။ မထကာင်းထသာဘကသ်ိ့ု ရုတတ်ရက ်ထပပာင်းသာွးသည။် “ ထမာင်သာပဖူ အယင်ကနန် မူမ
တဗူျာယ၊် အထပပာ အဆုိ ကကမ်းတမ်းလာထရး”။ (အရပ်)        စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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မူယာသယွ် ကကဝိိ အမျို း မျို းအလှယလှ်ယ ်ထပပာင်းလဲဟန်ထဆာင် ပပုမူထသာအသင်ွထဆာင်လျက။်     pretend

မူထယာထယာ န မကကညမ်လင် မှုန်ကပ်ုအလုိမကျထသာ မျကနှ်ာသင်ွပပင်။ မထကျမချင်း စပုူပ်ထသာ မျကနှ်ာအမူအရာ။ disaffection

မူရင်း န ပင်ကိုအထပခအထန၊ ၂ ပကတလိကရ်ာစစ ်လကရ်ာမှန်။    master

မူရင်းလစာ န ပင်ကို သတမှ်တ ်ထုေတထ်ပးထေားထသာ လစာ။     original fee

မူလ န ၁၊ပင်ကိုယှိရင်းအရာ။ ၂ အထပခခံရင်းပမစ။် ၃  လုိရင်းကစိ။္    original 

မူလကကမ်း န ပင်ကိုအားပဖင့် ရုန်းရင်းကကမ်းတမ်းသ။ူ   rude

မူလဆီွး နဝိ ပင်ကိုစရုိကအ်ားပဖင့် ဆုိးယတုထ်သာ။  rude

မူလပျက၁် ကကိ မူလစွဲမုိကရ်င်းသထဘာထေား အမူအရာမှ တမ်ိးထရွ ပ့ခားနားသည။် အမူအရာ ပျကသ်ည။်     Break original 

မူလပျက၂် န ပင်ကိုခကျွေတယ်င်ွးပျက ်စးီငပီးအစအီစဉ်မကျ ပဖစထ်နထသာ စာမူ။    draft

မူလပျက၃် န မထကာင်းထသာ အမဂမင်္ဂလာစကားများ ကိုထရှ က့ပဖတသ်န်း၍ ထပပာကကားပခင်း။     what is inauspicious

မူလဘတူ န အထပခခံအထကကာင်းရင်း။  original 

မူလမတူ န change

မူလမမှန် ကကိ ဣထနန္ဒအမူအရာ ပျကပ်ပားထသာ။     immodest

မူလာဥ နဝိ ဥပမစယ်ှိထသာ ပင်နိမ့်တစမ်ျို း။    radish

မူလီ၁ န မူလမှ ဆင့်ပွားထသာ အရာ။    reproduce

မူလီ၂ န အရင်းအဖျား တညတီညး်ယှိ ဝကအ်တူ။ံ screw

မူသီ န default

မူသကီန်ိးကျ ကကဝိိ ဧကန်။ မုချ။ ကန်ိးထသ။ ကျန်ိးထသ။     definitely

မူဟင်း န စမ်ိးစမ်းအရပ် တင်ွ ထပါကတ်တ ်၍ အပွင့်မပွင့်ထသာ ထကျာကခတပ်င်တစမ်ျို း။ plant

မူး ကကိ အရကထ်သစာ ထသာကစ်ားမှုထကကာင့် ကိုယက်ိုမထိေန်းနုိင်ပဲ ယိုင်နဲသည။်  drunk

မူးတးူထမ့ ထတ့ ကကိ ဦးထခါင်းထဲေ၌ မကကညမ်လင်ပဖစသ်ည။်     misty

မူးတးူမှိုင်တိုင်၁ ကကိ hazy

မူးမှိုင် ကကိ hazy

မူးဝီ နဝိ ပမင်ကင်ွး မကကညလ်င် မှုန်ဆုိင်းထသာ။ အပမင်မှုန်ထသာ။ ၂ ထတထွဝထသာ။ အာရံုမကကညလ်င်ထသာ။ misty

ထမ

ထမ န none

ထမဇာ နစ I

ထမပပုထုိေင် ကကိ ပုဆစနှ်စဘ်ကက်ိုချထခွ၍ ထပခနှစဘ်ကက်ို တင်ပါးဆံုထဘး၌ ထေားလျကထုိ်ေင် သည။် မိန်းမထုိေင် ထုိေင်သည။် sit

ထမထမ န sister

ထမမမီးသျှင် န husband

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

နဂုိမူလနှင့်မတပဲူ ထပပာင်းလဲလာထသာ အမူအရာ အသင်ွအပပင်။ “ဂဗ္ဘကိုယဝ်န်၊ ပဋိသန်ထလ၊ ဟပိပန်ကာလ၊ ဟပိပန်ကာလ၊ 
ပမူးထပျာ်စထံက၊ သဝုဏမှာ၊     မူလမတ၊ူ ရှုပါရံုထလ၊ ပိန်ကကုထံလျာ်ပါး။ (ဓမ္မသာ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အတိုးအထလျာ့ အထပပာင်းအလဲမယှိပဲ အတညတ်ကျ သတမှ်တ ်ထေားထသာအရာ။ မထရွ့မထပပာင်းနုိင်ထအာင် အငမဲတမ်းတပ်ဆင်ထေား
ထသာအရာ။  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အာရံုဝုိးတဝါးပဖစ၍် ရထီဝသည။်    သတလိစသ်ကဲ့သိ့ု ထတထွဝမိန်းထမာထနသည။် “ ယက္ခဘလူီး၊ လကခ်ျရှံုးလ့ုိ၊ မူးတးူမှိုင်တိုင်၊ မ
ကကနုိံင်ထက၊ စိုးပုိင်ပပညလံု်း” (ထကာ်) စဉ်

အာရံုဝုိးတဝါးပဖစ၍် ရထီဝသည။်    သတလိစသ်ကဲ့သိ့ု ထတထွဝမိန်းထမာထနသည။် “ ယက္ခဘလူီး၊ လကခ်ျရှံုးလ့ုိ၊ မူးတးူမှိုင်တိုင်၊ မ
ကကနုိံင်ထက၊ စိုးပုိင်ပပညလံု်း” (ထကာ်) စဉ်

စဉ်

မိန်းမကို ချစစ်နုိးပဖင့် ဦးတည၍် သုံးစွဲထသာ စကား။(ထမနှင့်ထမာင်၊ လူပျို ထမ၊ အပဖူထမ စသညပ်ဖင့်သုံးနှုန်းသည။်) “ထမပါးမှာ
လျှင်၊ တခါရထူံေး၊ ထယာကျ်ားဟသူည၊် လူတထယာကမ်ျှ၊ မထရာကဖူ်းပါ” (ထောနု)    စဉ်

မိမိကိုယတ်ိုင်၊ ညမန်ပပထသာစကားလံုး။ ငါ။ “ဥပမာမူ၊ ဇာနန့်တ၊ူ ငပိန်းမတးူ ယင်ထဘာင်၊ ထဖါ်ကွဲထယာင်၊ ထမဇာကိုယခ်ျညး်၊ 
လံုးချင်းတညး်၊ ရမီနန်းထတာ်မှာ၊ ပထဇာင်နီလုိကထ်မာင်။ (ဓမ္မက)    စဉ်

စဉ်

၁၊ထမာင်ငယ၊် ညမီငယတ်ိ့ုက အစမ်အား ထခါ်ထဝါ်ထသာ အာလုပ်စကားလံုး။ (အချို မိ့ခင်အားလညး် (ထမထမ) ထခါ်ကကသည။်)   စဉ်

လင်၊ မိမိလင်ကိုအထလးထေား၍ ယဉ်ထကျးစာွ ထပပာဆုိ ထသာစကား။ “ဂမုန်းပန်းပင်၊ ထမမမီးသျှင်နှင့်၊ မကကင်ပါရ”။  (ထောနု) “သျှ
င်ထီွေးမူးမှိုင်၊  ယပ်ထတာင် ကိုင်ထလ၊ ထပျာင်းယိုင်ကာခီွ၊ ထမမမီးသျှင်ကကမံတတထ်လ” (ဗျာရတု) စဉ်
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ထမရု န none

ထမးနာ၁ န fee

ထမနား၂ န servant

ထမးထမ န ထမာင်က အစမ်အားထခါ်ထသာအာလုပ်စကားလံုး။ sister

မဲ

မဲ န ၁၊ကအံားထလျာ်စာွထရးွချယထ်သာစနစ။် ၂ လူတစဦ်း၏ ကိုယပုိ်င်ဆန္ဒကို ထဖာ်ပပနုိင်ထသာ တစစ်ုံတစခု်၏ အမှတအ်သား။  vote

မဲထကာက် ကကိ မဲစနစပ်ဖင့် ထရးွချယသ်ည။် put the vote

မဲကျ ကကိ မဲစနစပ်ဖင့် တစစ်ုံတစရ်ာအတကွ ်မဲချရာ၍ ထပါကမဲ်ရယှိသည။်     be closen by lot

မဲကျီ န blackman

မဲထခါကထ်ခါက် ကကဝိိ အသားအထရစိုထပပပခင်းမယှိ၊ ညို ရင့်ထရာင်သန်းလျက။်    brownish

မဲချ ကကိ မဲအမှတအ်သားပပုလုပ်၍ သကဆုိ်င်သတူိုက့ိုယစ်နီှိုကယ်ထူစသည။်  decide by drawing lots

မဲဆွယ် ကကိ အထရးွခံသ ူမဲရယှိထရးအတကွ ်နညး်အမျို းမျို းပဖင့် ထသးွထဆာင်သည။်   canvass for votes

မဲတက် န အပပာထရာ် ဆုိးထဆးမှုန်တ့စမ်ျို း။     indigo

မဲတကပ်င် န herbal plant

မဲတတု် န အသားအထရ မညး်နက ်ထသာသကူို ထခါ်ထဝါ်ထသာ အာလုပ်စကား။  blackman

မဲတတုက်ျာ နဝိ ကျးီကန်းအဆင်းကဲ့သို ့လွန်ကစဲာွ နကထ်ကျာ ထသာ။   black

မဲတတုတ်တု် နဝိ ကျးီကန်းအဆင်းကဲ့သို ့လွန်ကစဲာွ နကထ်ကျာ ထသာ။   black

မဲတုံး န အမညသ်ကသ်ကပ်ဖင့် ရက ်လုပ်ားထသာ အဝတအ်ထေည။်     black

မဲနာ န prize

မဲနကထ်က နဝိ ကျးီကန်းအဆင်းကဲ့သို ့လွန်ကစဲာွ နကထ်ကျာထသာ။  black

မဲနုိင် န အပပာထရာင် ဆုိးထဆးမှုန် ့တစမ်ျို း။     indigo

မဲနှိုက် ကကိ မိမိကအံားထလျာ်စာွ အကျို းခံစားရပခင်းကို သယိှိရန်မဲလိပ်ကို ရယသူည။်     be closen by lot

မဲထပါက် ကကိ မဲနှိုကရ်ာတင်ွ တစစ်ုံတစခု်အခွင့်ကို ရယှိသည။်    get prize

မဲပုပ် နဝိ လွန်စာွမညး် နကထ်သာ၊ အဆင်း အထရာင်းယှိထသာ။   black

မဲပုပ်ပုပ် နဝိ black

မဲပံုး န မဲကတပ်ပားကို ထေည့်ထသာပံုး။  ballot box

ကကဝိိ အသားအထရစို ထပပပခင်းမယှိ၊ ညို ရင့်ထရာင်သမ်းလျက။် brownish

မဲမဲတုံးတုံး၁ န အသားအထရမညး် နကထ်သာသ။ူ အရာဝတ္ု။      black

မဲမဲတုံးတုံး၂ ကကဝိိ ထူေပိန်းစမ်ိးညို စာွ။   black

မဲမဲပုပ်ပုပ် နဝိ ပင်ကို အထရာင်အဆင်းမကကညလ်င်၊ မလင်းပွင့်ပဲ စန်ွးထပထသာ။ be stained

အက္ခရာစဉ်

စကကာဝဠာ ကကျွေန်းကကးီထလကကျွေန်း၏ အလယဗ်ဟိုယှိ ယဇူနာရစှထ်သာင်း ထလးထထောင်ပမင့်ထသာ ထတာင်ကကးီ။ ပမင့်မုိရထ်တာင်။ (ပါ) စဉ်

ကာယ၊ဉာဏပဖင့် လုပ်ကိုင်ထသာ အလုပ်တစစ်ုံတရာအတကွ ်လနှင့်ပုိင်းပခား၍ လုပ်ခတန်ဖုိး သတမှ်တထ်ပးထသာ ထငွ။ “တလစ ီ
မင်းထမးနာ၊ ငီွတရာကို မပပတပီ်တုံပါလျက”် (ဗမာချီ)။ “အခ ထမးနာ၊ သပပာငီွတပပားမျှ၊ မစားမယပူါ၊ လုိသရွိကို ထေမး်ပုိးရွက်
ထဆာင်ရာ၌” (၎င်း) စဉ်

သတူစပ်ါး၏ အမှုကစိအ္ထသးအဖဲွကို လုပ်ကိုင်ထဆာင်ရကွထ်ပးရသ။ူ အခုိင်းအထစ။  “ကလုားကို ထမးနာ၊ ပမန်မာကိုပပဒေါး” (ထကာ်
ပံု) (ဤထနရာ၌ ထမးနာ၏ အဓိပ္ပာယမှ်ာ အခုိင်းထစဟ ုအဓိပ္ပါယသ်ကထ်ရာကသ်ည။် ကလုားသည ်အခုိင်းထစခံပဖစသ်ည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အသားမညး်ထသာသ။ူ အသားမညး်ထသာသကူိုထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ “ကာလာမဲကျ၊ီ နင့်ဘရကီား၊ ငါ့ဆီထံေမှာ၊ ဇာပပုလာလိ
မ့်”။ (ကင်းမထဟာ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခါးထသာအရကွယ်ှိ၍ ထဆးဖကဝ်င်ထသာ အပင် တစမ်ျို း။ (ငှကဖ်ျားကာကယွရ်န် စားသုံးထလ့ယှိသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဆုအပဖစ ်သတမှ်တထ်ေားထသာ ထငွ၊ “ နှလံုးဝမ်းသာနှင့် ဆုမဲ နာချလုိကပ်ငား”။ (ကတုု)။ “နှုတပိ်တသ်ပပာ၊ ဆုမဲနာကို၊ ထကာင်း
စာွထပထထွေ။ (နာရဒေ)  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အးူမညး်နကထ်သာ။  “ထတာင်ထိေပ် ထေကတ်င်ွ ထတာထမျာကသ်င်ွသိ့ု၊ ထပါင်လျှင် မဲပုပ်ပုပ်နှင့် စစ္ီဆရုပ်ထကကာကရ်ွ့ံဖွယ”် (ဗမာချီ) စဉ်

စဉ်

မဲမဲထခါက်
ထခါက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

မဲမဲထမှာင်ထမှာင် နဝိ လွန်စာွအထမှာင်သညး်၍ အပခားအထရာင် မထေင်သာထအာင် ထမှာင်မုိကထ်သာ။     dark

မဲမဲသမ်းသမ်း န အသားအထရ မညး်နက ်ထသာသ၊ူ အရာဝတ္ု။    black

မဲရန်ွးသးီ န fruit of Eugenia

မည်

မည် န ဟင်းတစမ်ညနှ်စမ်ညစ်သည။်      counting curry

န none

မညည်ို န အထမွးစမ်ိးညို ထရာင်နှင့် ကကကထ်လာကနီ်းပါးယှိ အငမီးတို ထတာနကထ်န ငှကတ်စမ်ျို း    bird

မညမ်ညရ်ရ န anything defiite

မညသ်ကူိုမျှ စညး် တစစ်ုံတစဦ်း ကိုမှ ခဲွပခားခခင်းချန်ပခင်းမယှိပဲ ပုဂ္ိုဂ လ်အားလံုးကို ညမန်ပပထသာအခါ၌ သုံးထသာစကားလံုး။  all

စညး် none

မညသ်ိုမ့ညပံု် နစ တစစ်ုံတစခု်ထသာအမှုကို ပပုလုပ်ပံု၊ ထပပာဆုိထခါ်ထဝါ်ပံုတိုက့ို ရညည်မန်းထမးပမန်းရာ၌ သုံးထသာ နာမ်စားပုဒ်ေ။ how

မည့် စည် will

မညး် နဝိ ကျးီကန်း အဆင်းကဲ့သိုယ့ှိထသာ။ ယင်းအထရာင်အဆင်း သန်းထသာ။     black

မညး်တား န အပပာထရာင် ဆုိးထဆးမှုန်တ့စမ်ျို း။     indigo

မညး်တကခံ် ကကိ graft

မညး်နက် နဝိ တစပ်ါးအထရာင်မထနှာ၊ ပကတနိကထ်မှာင်ထသာ။ တစပ်ါးအထရာင် မထေင်သာထအာင် အထမှာင်သညး်ထသာ။   black

မညး်နကထ်က နဝိ အထူေးမညး်နကထ်သာ။     black

နဝိ မညး်နကထ်သာ အဆင်းအထရာင်ယှိထသာ။  black

ကကဝိ အသားအထရ စိုထပပပခင်းမယှိ၊ ညို ရင့်ထရာင်သမ်း လျက။် black

န အသားအထရမညး်နက ်ထသာသ။ူ အရာဝတ္ု။ black

မညး်မျှင် န amulet

မညး်သား ကကိ အနာကျကစ်ပပုလာထသာအခါ အသားနုတကစ်ပပုလာသည။်    

မညး်သားခံ ကကိ graft

မညး်သားတက် ကကိ အနာကျကစ်ပပု ထသာအခါ၊ ယင်းအနာတင်ွ အသားသစပ်ဖစထ်ပါ်သည။်     

န အနာတင်ွ အသားနု တကထ်စတတထ်သာထဆး။     none

မညး်သားလုိက် ကကိ အနာကျကစ်ပပု ထသာအခါ၊ ယင်းအနာတင်ွ အသားသစပ်ဖစထ်ပါ်သည။်     

မညး်အိုး န မျကလံု်းအလယယ်ှိ အများအား ပဖင့်နကထ်သာအဝုိင်း။ iris

မယ်

မယထ်တာ် န မိခင်ကိုဂုဏတ်င်၍ ထပပာထသာစကား။ မိခင်။       mother

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

မှည့်လျှင် အထရာင်မညး်နကက်ာ အဖျားနှစဘ်က ်အနညး်ငယ ်ခကျွေန်၍ အလယမ်သမိသာ အနညး်ငယက်ကးီငပီး ချို ချဉ်အရသာယှိ
ထသာ (သထပပသးီမျို းဝင်) အသးီငယတ်စမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

မညက်ာမတ္တ 
(မ) (န- မညက်ာမျှ ရှု။)    စဉ်

စဉ်

ထပပာစမှတ ်ဆုိစမှတပ်ပုရထလာကထ်အာင် ထိေထရာကပုိ်င်နုိင် ထေင်ရာှးထသာအရာ။ လစဟ်ာပခင်းမရှိ ပပည့်စုံသညဟ် ုဆုိရထလာကထ်သာ 
အရာ။    စဉ်

စဉ်

မညသ်မူညဝ်ါ
မညနံ်သာ

တစစ်ုံတစခု် ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွရ်ာတါင် မထကျနပ်၍ ပပစတ်င်စကားမထပပာဖ့ုိရန် ကကို တင် ကာကယွထ်ပပာထေားထသာ စကားလံုး၊ 
“ထနာကတ်စခ်ါ မညသ်ညမ်ညဝ်ါ မညနံ်သာလ့ုိ ငါ့ကို အပပစမ်ထပပာထက”့ (အရပ်)    စဉ်

စဉ်

အနာဂတက်ာလကို ညမန်းထသာနာမဝိထသသနစကားလံုး။ “လာမည့်နှစမှ်ာ ဘရုား တစပ်ါးနန့်သမ်ိတစထ်ဆာင် ထဆာကလု်ပ်ဖ့ုိ” 
(အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

သရကပ်င်စသညအ်ပင်၌ ပင်စညအ်ကိုင်းကို တထစာင်းလီှး၍ အပမစထွ်ေကထ်စရန် အထခါကက်ိုခွာ၍ အန်ုးဆံဖတပ်ဖင့် ပတ ်
ထေားသည။် (မညး်သားခံဟ၍ူ သုံးနှုန်းကကထသးသည်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

မညး်မညး် 
ထခါကထ်ခါက် စဉ်

မညး်မည်
ထပခာကထ်ပခာက် စဉ်

မညး်မညး်ပုပ်
ပုပ် စဉ်

ကထလးငယမ်ျားတင်ွ အန္တရာယက်င်းထအာင် ခါး၊ လည၊် လကစ်သည၌် စညး်ထနှာင်ထေားထလ့ရှိသည့် များထသာအားပဖင့် အမညး်
ထရာင်ရှိထသာ ကကို းငယ။်     စဉ်

(of injury or wound) be 
in the process or 
healing စဉ်

သရကပ်င်စသညအ်ပင်၌ ပင်စညအ်ကိုင်းကို တထစာင်းလီှး၍ အပမစထွ်ေကထ်စရန် အထခါကက်ိုခွာ၍ အန်ုးဆံဖတပ်ဖင့် ပတ ်
ထေားသည။် (မညး်သားခံဟ၍ူ သုံးနှုန်းကကထသးသည်)။ စဉ်

(of injury or wound) be 
in the process or 
healing စဉ်

မညး်သားတက်
ဆီ စဉ်

(of injury or wound) be 
in the process or 
healing စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

မယထ်တာ်ပျံ န ရဟန်း၏ မိခင်ကယွလွ်န်သည့်အသဘု။   

န လံုချည ်အမညတ်စမ်ျို း။  longyi

မယထ်နာကဆဲွ် န လံုချညအ်မညတ်စမ်ျို း။ longyi

မယမ်မီးသျှင် န မိခင်အား ဂုဏတ်င်၍ ထခါ်ထသာ အာလုပ်စကားလံုး။ mother

ထမာ

ထမာ၁ ကကိ tired

ထမာ၂ စညး် tired

ထမကျာ ကကိ focus

ထမာဇလိပ် န none

ထမာတာ ကကိ focus

ထမာတထိမာတာ ကကဝိိ ပါးနပ်ကျင်လညမ်ှု မယှိပဲ ထံုေထုိေင်းနံုချာလျက။်  dullard

စညး် none

ထမာလာ၁ န paddy farmer

ထမာလာ၂ ကကဝိိ မလှုပ်မရာှး ထသမညဟ်န်ကဲ့သိုပ့ဖစလ်ျက။်  almost to death

ထမာလိပ် န brother keeper

ထမာလိပ်အစို ့ န brother keeper

ထမာလန် ကကိ စတိက်းူဉာဏ ်မထွေကပဲ်ယှိသည။် မကကတံတပ်ဖစသ်ည။် စတိက်းူထတးွထတာရာတင်ွ အခကအ်ခဲ ထတွသ့ည။် be in trouble

ထမာသီ ကကိ be in a coma

ကကဝိိ ပါးနပ်ကျင်လညမ်ှု မယှိပဲ ထံုေထုိေင်းနံုချာလျက။်  dullard

ထမာ့ ကကိ အထပါ်သိုမ့ျကနှ်ာမူသည။် ၂ အပမင့်သိုဦ့းထခါင်းထမာ်ကကည့်သည။် look up

ထမာ် ကကိ look up

ထမာ်ကန်ွး န

ထမာ်ကန်ွးတင် ကကိ မှတတ်မ်းမှတရ်ာပပုသည။် အမှတတ်ရပဖစ ်ထစရန် မှတသ်ားသထရးထုိေးထေားသည။်  record 

ထမာ်ကန်ွးတိုင် န တတံားအထဆာကအ်အုံတညထ်ဆာကသ်ည့်နှစစ်သည့်အထကကာင်းအရာကိုကမ္ပညး်ထရးထုိေး၍စိုကထူ်ေထေားထသာတိုင်။    monument

ကကိ အဓိကအထရးကကးီထသာ မှတတ်မ်းမှတရ်ာများကို ထစာင့်ထရာှကထိ်ေန်းသမ်ိးသည။် registrar

န အဓိကအထရးကကးီထသာ မှတတ်မ်းမှတရ်ာများကို ကကးီကကပ်ထိေန်းသမ်ိးရသ။ူ  registrar

ထမာ်ကန်ွးဝင် န စစထ်ရးစစရ်ာ စသညပ်ဖင့် တစစ်ုံတစခု် အထကကာင်းအရာပဖင့် လွတလ်ပ်ရ ယှိထအာင် ထဆာင်ရကွခ့ဲ်သပဖင့် မှတတ်မ်း တင်ခံရသ။ူ star of independence

ထမာ်ကကား ကကိ ၁၊မိမိကိုယက်ို ပလမားလုိ ထသာစတိပ်ဖင့် ထပပာဆုိပပုမူသည။်   show off

ထမာ်စန်ွး န ထရပပင်ထပါ်မှ စန်ွးထွေန်းထနထသာ ၊ထငါထွေကထ်န ထသာထပမ၊ ထကျာက။် ၂ ထတာင်မှ စန်ွးထွေကထ်နထသာ ထငါထွေကထ်နထသာထပမ၊ ထကျာက။် cape

ထမာ်ထတာ်ဂါရီ န စကပ်ဖင့်ထမာင်းရထသာ ဘးီတပ် ယာဉ်တစမ်ျို း။    car

funeral ceremony 
of(mother of a monk or 
the woman sponsor for 
his ordination) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

မယထ်တာ်ပပန်
ကကည့် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကိုယစ်တိပ်င်ပန်း၍ အင်အားကန်ုခမ်းမှုပဖစသ်ည။် “ငါစကားမထပပာနုိင် ထမာထရ” (အရပ်)၂  ထလမရှူ နုိင်ပဲ အာရံုသတိ
ကင်းကာွသည။်  “လီမငင်ထက၊ သကလ်ျှင်မရှူ ၊ သမီညသ်င်ွသိ့ု၊ ဘဝင် ထဇာပဖင့်၊ ထမထတာ်မူထက” (ထကာ်)  စဉ်

လွန်ကပဲခင်းကိုထဖာ်ပပထသာ ကကယိာစကား လံုး။  “ လကဝ်တလ်ကစ်ားနန့် ထမာင်လှကိုပမင့်ခီထရခါ အကံသလ့ုိမဆံုး ထမာလားခထရ” 
(အရပ်) စဉ်

တစခု်ခုသာအာရံုတင်ွ ထတထွဝ စးူစိုကထ်နသည။် “လူကထမကျာရာ ဇာကိုကကည့်နိထရက မသ”ိ (အရပ်)    စဉ်

ပပညစ်ိုးကကးီ၏ လကထ်အာကတ်င်ွ အပ်ုချုပ်ထရးကစိအ္ဝဝကို တာဝန်ယရူသည့် ဌာနအကကးီအကရဲာထူေး။ ယင်းရာထူေးတာဝန်ကို 
ထေမ်းထဆာင်ရသ။ူ      စဉ်

တစခု်ခုသာအာရံုတင်ွ ထတထွဝ စးူစိုကထ်နသည။် “လူကထမကျာရာ ဇာကိုကကည့်နိထရက မသ”ိ (အရပ်)    စဉ်

စဉ်

ထမာထမာလန်
လန်

နစန်ာမှု၊ ဆံုးရှံုးပျကစ်းီမှု၊ ထိေခုိကမ်ှု၊ ထကကကွဲမှုစသညတ်ိ့ုနှင့် ကကုထံတလွာသည့်အခါ ညညး်ညူး၍ ပါးစပ်မှထွေကထ်လ့ယှိထသာ 
စကားလံုး။ “ငါဇာမျို းလုပ်ရဖ့ုိလဲ ဆုိစာွကိုမကကတံတ၊် မဖန်တတ ်ထမာထမာလန်လန် ရတွိထရကာ”။ (အရပ်) စဉ်

လယယ်ာလုပ်ငန်းတင် အခထကကး ထငွယ၍ူ အလုပ်လုပ်ထပးသ။ူ “ဟယားဘယား၊ အလားလားသည ်အငှားထမာလာခံ၍” (ကသု
တု)  စဉ်

စဉ်

နွားသင်းကပ်ွသကဲ့သိ့ု ထဝှးထစ ့အစုံကို ထုေတထ်ေားထသာ လူကိုထခါထသာအမည။် “ အဂမင်္ဂါသန်းညှို း၊ မိန်းမစိုးကို၊ ထခါ်ရုိးထမာလိပ်၊ 
ထလးကျတိ ်စသိာ၊ ထပးလုိကပ်ါယင့်ှ” (ငမိုတ့ည်)   စဉ်

ယင်းသိ့ု ထဝှးထစအ့စုံကိုကတုထ်ေား၍ ထဆာင်ရကွရ်ထသာ လုပ်ငန်းအလုိက ်ခဲွပခား စစုညး်ဖ့ဲွထေားထသာ ထရးှထခတမ်င်းမှုထေမ်းအစိ့ု၊
အစ။ု စဉ်

စဉ်

ထသသကဲ့သိ့ုပဖစသ်ည။် ထမ့ထပမာထနသည။် “တထယာကသ်တိာ၊ လှမထနာ်မှာ၊ ကကရံာမတတ၊် ထမာသပီပတမ်ျှ၊ လန့်ပဖတရ်ွ့ံထကကာက”် 
(ထကာ်)     စဉ်

ထမာသထီမာသ
တ စဉ်

စဉ်

အထပါ်သိ့ုမျကနှ်ာမူသည။် (ဥပစာ)၂ ဝင့်ကကားဂုဏယ်သူည ်၃ စန်ွးထွေကသ်ည။် ၄ စါွ သည။်   စဉ်

ကာလရညှစ်ာွ တညတ်ံ့ခုိင်ငမဲထစရန် ကကင်းကျန်ရစထ်အာင် သမ်ိးဆညး် ထိေန်းသမ်ိးထေားထသာ မှတတ်မ်းမှတရ်ာများ။ ထနာကက်ာလ
ရညှစ်ာွ အမှတတ်ရပဖစထ်စရန် မှတတ်မ်းတင် ထရးသားထေားချက်

record of significant 
events စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထမာ်ကန်ွးထိေန်း
၁ စဉ်

ထမာ်ကန်ွးထိေန်း
၂ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ထမာ်ထတာ်ဘတု် န ထရပပင်၌ စးီနင်း သာွးလာနုိင်ထသာ ယာဉ်။ ထရယာဉ်။  ship

ထမာ်ရာ န ကကမ်ိထုိေး ဖင်ထုိေင်ခံုတစမ်ျို း။    chair

ထမာ်လဗီ န မွတစ်လင်ဘာသာထရး၌ အကကးီအက ဲထရှ ထ့ဆာင်ထရှ ရ့ကွပ်ပုထသာပုဂ္ိုဂ လ်။     mosque

ထမာ်လိပ် န none

မက်

မက် ကကိ တယွတ်ာသည။် စွဲလန်းသည။် တပ်နှစသ်ကသ်ည။်   ထလာင်း ထလှကို ထဘးတစဘ်ကဘ်ကသ်ိုတ့မ်ိးထစသည။် besot

မက္က လာ န bamboo hat

မက္က လာပျား န နကျယထ်ကာင်ကဲ့သို ့အဝါထရာင်ယှိထသာ ပျားတစမ်ျို း။     bee

မက္က လာပပန်စ့င် န မက္က လာကဲ့သို ့ပပားပပားပပန်ပ့ပန်ဝုိ့င်း ဝုိင်းကားကား ရကလု်ပ်ထေား ထသာ အမျို းသမီးများ ထဆာင်စရာတစမ်ျို း။  bamboo hat

န bamboo hat

နဝိ bamboo hat

မကထ်မာ ကကိ လုိချင်စွဲလမ်းထသာ ရမ္မကစ်တိပ်ပင်းပပ သည။်    have a passion

မကလံု်းတိုက် န တပ်နှစသ်ကပ်ခင်း မပဖစပဲ်မထနနုိင်ထအာင် ညှို ထ့ဆာင် နုိင်ထသာအရာ။    incentive

မကသ်ား န prince

မကသ်တံိုက် ကကိ immodest

မင်

မင် န ink

မင်ကးူစက္က ူ န paper

မင်ထကကာင် န tattoo

မင်ခံစက္က ူ န အထပါ်မှ ဖိနိှပ်ထရးသားပခင်းပဖင့်ထအာကရ်ှိ စာရကွထ်ပါ်သို ့ထိေကပ်ထေင်ထစထသာ မင်ထစးထေင် စက္က ူပါးတစမ်ျို း။  paper

မင်ထုိေး ကကိ ကိုယခ်န္ဓာတင်ွ စာလံုးပံုစအံနီ၊ အနကစ်ွဲထေင်ထန ထအာင် စတုတ်ပံဖင့် ထဆးနှင့်စိုကထုိ်ေး သည။်  tattoo

န အသးီငယ၍် အသားထူေထသာ အန်ုးသးီတစမ်ျို း။    coconut

မင်းဗူး န မင်ပါယှိထသာ ပုလင်း။    ink bottle

မင်မင် န မိခင်ကိုသားသမီးက ထခါ်ထသာ အာလုပ် စကား။    mother

မင်သတစ်က္က ူ န ရုတတ်ရကမ်ထသွ ထ့ပခာကပ်ပထနတတထ်သာ မင်စကတ်ိုက့ို မပပန်ထ့စရန် စမ့်ိဝင်စတုယ်နုိူင်စမ်ွးယှိထသာ စက္က ူတစမ်ျို း။   none

မဂမင်္ဂလာစကား န good news

မဂမင်္ဂလာထဆာင် ကကိ သတိုးသားနှင့် သတိုးသမီးတို ့ထိေမ်းပမားလကထ်ေပ် သည။်    marry

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

နွားသင်းကပ်ွသကဲ့သိ့ု ထဝှးထစ ့အစုံကို ထုေတထ်ေားထသာ လူကိုထခါထသာအမည။် “ အဂမင်္ဂါသန်းညှို း၊ မိန်းမစိုးကို၊ ထခါ်ရုိးထမာလိပ်၊ 
ထလးကျတိ ်စသိာ၊ ထပးလုိကပ်ါယင့်ှ” (ငမိုတ့ည်)   စဉ်

စဉ်

ပမန်မာခထမာကက်ဲ့သိ့ု ခကျွေန်ခကျွေန်မဟတုပဲ် အနညး်ငယခ်ကျွေန်လျကနီှ်းပဖင့် အကကွင်ယထ်ဖာ်၍ ကားပပန့်ဝုိင်းစက ်ရကလု်ပ်ငပီးလျှင် စလူ
ရကွ ်ပဖင့်မုိးကာ မိန်းမများထဆာင်းထသာ ထဆာင်းစရာတစမ်ျို း။ “ကိုယထ်တာ်ထွေတဖ်ျား၊ မင်းထယာကျ်ားမှာ၊ ရကထ်ေား မက္ကလာ၊ မုိ
ဇ်းရာွသညနှ်င့် ပမာတင်ထက၊ အဆင့်သင့်သိ့ု”။ (ပန်း) “မုိးဇ်းသးီထပါကက်ျထရ၊ ကိုယန်ာထရ၊ မက္ကလာယခူ၊ ဘာရဖဲ” (ထတး)  စဉ်

စဉ်

စဉ်

မက္ကလာ
ရုိင်ရုိင်၁

ထရးှထခတက် သတိုးသမီးများ မဂမင်္ဂလာထဆာင်ရာတင်ွ အထပပာကအ်ငပိန် တဆံာမွမ်းမံလျက ်ထသျှာင်ကဲ့သိ့ု ထဆာင်းရထသာ မက္ကလာ
အစတိအ်ပုိင်း တန်ဆာတစမ်ျို း။ (သတိုးသမီးအမ်ိမှ သတိုးသားအမ်ိသိ့ု ရကလ်ည ်ထဆာင်း၍ အမ်ိပပန်လညရ်သည။်ပမန်မာ
ခထမာကက်ဲ့သိ့ု ခကျွေန်ခကျွေန်မဟတုပဲ် အနညး်ငယခ်ကျွေန်လျကနီှ်းပဖင့် အကကွင်ယထ်ဖာ်၍ ကားပပန့်ဝုိင်းစက ်ရကလု်ပ်ငပီးလျှင် စလူရကွ ်ပဖ
င့်မုိးကာ မိန်းမများထဆာင်းထသာ ထဆာင်းစရာတစမ်ျို း။ “ကိုယထ်တာ်ထွေတဖ်ျား၊ မင်းထယာကျ်ားမှာ၊ ရကထ်ေား မက္ကလာ၊ မုိဇ်းရာွ
သညနှ်င့် ပမာတင်ထက၊ အဆင့်သင့်သိ့ု”။ (ပန်း) “မုိးဇ်းသီးထပါကက်ျထရ၊ ကိုယ်နာထရ၊ မက္ကလာယခူ၊ ဘာရဖဲ” (ထတး)

စဉ်

မက္ကလာ
ရုိင်ရုိင်၂

(မက္ကလာထဆာင်း၍) ယဉ်ထကျးသမ်ိထမ့ွနူးညံ့၊ညင်သာ ထပပပပစသ်ည့် ကိုယအ်မူအရာ ယှိထသာ ရုိင်းပျပခင်းမယှိထသာ (မက္ကလာနှင့် 
ရုိင်းရုိင်နှစပု်ဒ်ေကို ထပါင်းစပ်ထေားထသာ ထဝါဟာရပဖစသ်ည။် မက္ကလာဟသူည ်ပပန့်ကားထသာ မိန်းမများထဆာင်းစရာတစမ်ျို း
ပဖစသ်ည။် ရုိင်ရုိင်ဟသူည ်တင့်တယ ်ထလျာကပ်တပ်ခင်း၊ ယဉ်ထကျးသမ့်ိထမ့ွပခင်း စသည့်အဓိပ္ပါယရ်ပါသည။် မက္ကလာရုိင်ရုိင်၊ ကကမ်ိ
သားဒုေတ ်ကို၊ ထနာင်းထနာင်းကိုင်” (ထတး) “မက္ကလာရုိင်ရိုင်၊ ယဉ်ယဉပ်ပ၊ မလှထမ၊ ဟန်နန့်ထဆာင်ထက၊ ထဇာင်လ ှထရလား၊ 
လှထရလားထလ” (ထတး) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဘရုင်၏ သားထတာ်။ “တတိုင်း တပပည၊် ပုိင်ထရမကသ်ား၊ ဒေထအာင်ထကျာ်၊ ထနာင်ထတာင် ရမတထ်က၊ ငါလမတယ်င့်။ (ထတး) စဉ်

မိန်းမများ ဣထနန္ဒမ့ဲအသကံျယထ်လာင်စာွ ရင်ရမင်ထသာအသ၊ံ အမူအရာ ထရာထနှာလျက ်ထပပာဆုိ ပပုမူသည။် ၂ လင်လုိ၍ ဣထနန္ဒမ့ဲ 
ထလာ်လညပ်ခင်းကို ပပုသည။် စဉ်

စာရကွစ်က္က ထပါ်တင်ွ စန်ွးထေင်းထနထအာင် တစစ်ုံတစခု်ထသာ ဒုေတတ်ပံဖင့်တိ့ု၍ ထရးရ သည့်အထရာင်ယှိထသာ အရည။်
သားသမီးက မိခင်ကိုထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ စဉ်

သလဲပင်၏အထခါကစ်ထသာ သစထ်ခါကထ်လျာ်အထူေပဖင့် ပပုလုပ်ထေား ထသာ အများအားပဖင့် ရမ်ှးပပညမုိ်င်းကိုင်ငမိုထွ့ေက ်ဂံုစက္က ကကမ်း
တစမ်ျို း။   စဉ်

ကိုယခ်န္ဓာတင်ွ စာလံုးပံုစအံနီ, အနကစ်ွဲထေင်ထနထအာင် ထုိေးနံှထေားသည့် ထဆးမင်အမှတ။်   စဉ်

စဉ်

စဉ်

မင်ဒေရာဇီ
အန်ုးသးီ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လကထ်ေပ် ထကကာင်းလမ်းပဲွ စသညတ်ိ့ုတင်ွ မဂမင်္ဂလာအမှုကစိနှ္င့် ပတသ်က၍် ထပပာဆုိထသာစကား။ အကျို းယှိထသာ မဂမင်္ဂလာ ယှိထသာ
စကား။    စဉ်

စဉ်



.

မဂမင်္ဂလာဆွမ်း န လကထ်ေပ်မဂမင်္ဂလာကို အထကကာင်းပပု၍ ထကကျွေးထမွးထသာ ဆွမ်း။    

မဂမင်္ဂလာတရား န မထကာင်းကျို းထပျာက၍် ထကာင်းကျို းကကးီပွားထသာ တရား။    auspicious

မဂမင်္ဂလာတုံး န ကျကထ်သထရမဂမင်္ဂလာမယှိထသာ အပပုအမူ။    unpropitious

မဂမင်္ဂလာနိ န မဂမင်္ဂလာယှိထသာ အမှုကစိမ္ျားကို ပပုလုပ်ထလ့ယှိထသာ ထန။့  auspicious day

မဂမင်္ဂလာဟိ နဝိ ထကာင်းပမတ ်ထူေးပခားထသာ ဂုဏတ်ိုနှ့င့် ပပည့်စုံထသာ။ တင့်တယထ်သာ။  proper

မဂမင်္ဂလာ အခါ န မဂမင်္ဂလာယှိထသာ အမှုကစိမ္ျားကို ပပုလုပ်ထလ့ယှိထသာ ထန။့  auspicious day

မဂမင်္ဂလာဦး န သတိုးသားနှင့် သတိုးသမီး မဂမင်္ဂလာ ထဆာင်ငပီးစ အချန်ိအခါ။ honey moon period

မင်း၁ န king

မင်း၂ န You

မင်းကပ်စိုးကပ် န မင်း၏အမှုကစိမ္ျားကို လုပ်ထဆာင်သ။ူ    servant of the king

မင်းကိုယလု်ပ် န မင်းသမီး မင်းသားငယမ်ျားကို ပပုစ ုထစာင့်ထရာှကရ်သ။ူ concubine

မင်းထကျး န ချဉ်ထသာ အနှစအ်သားယှိထသာ အထစမ့ာ အသးီထတာင့်များသးီသည့် ပင်ထစာကပ်င်ကကးီတစမ်ျို း။   none

န မန်ကျညး်သးီအမှညက်ို အထစထု့ေတထ်ေားထသာ အသားစ။ု      ripe tamarind

မင်းကျင့်တရား န moral

န မန်ကျညး်သးီအမှညက်ို အထစထု့ေတထ်ေားထသာ အသားစ။ု      ripe tamarind

မင်းကကးီ၁ န နုိင်ငံအပ်ုချုပ်သည့်မင်း။ ဘရုင်။     king

မင်းကကးီ၂ န အထမ၏ ထမာင်ကကးီကိုထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ ဦးထလး။     uncle

မင်းကကမ်း န ထရငန်စပ်တင်ွ ထပါကထ်ရာကထ်သာသစမ်ာ ပင်လတတ်စမ်ျို း။    none

မင်းကကျွေန်း န married man

မင်းကကျွေန်ကကးီ န married man

မင်းကကျွေန်ကကးီမ န အမ်ိ ထထောင်ကျငပီး၍ သားသမီး ၂၊၃ထယာကရ်ငပီးထသာ အမျို းသမီးကို ထခါ်ထသာစကား။    married woman

မင်းကကျွေန်ပျို န အမ်ိထထောင်ကျငပီးစ သိုမ့ဟတု ်သားသမီး၁၊၂ထယာကရ်ငပီးထသာ အမျို းသားကို ထခါ်ထသာစကား။ married man

မင်းကကျွေန်ပျို မ န အမ်ိထထောင်ကျငပီးစသိုမ့ဟတု ်သားသမီး၁၊၂ ထယာကရ်ငပီးထသာ အမျို းသမီး ကိုထခါ်ထသာစကား။  married woman

မင်းကကျွေန်မ န အမ်ိထထောင်ကျငပီးထသာ အမျို းသမီးကို ထခါ်ထသာစကား။    married woman

န မင်းမှုထေမ်း။  ဘရုင်မင်းပမတ၏် အမှုထတာ်ကို ထေမ်းရကွသ်။ူ    servant of the king

န မင်း၊ အစိုးရနှင့် သကဆုိ်င်သည့် အစအီမံအတိုင်း ထဆာင်ရကွရ်သည့် အခင်းအကျင်း။    state occasion

မင်းချင်း န မင်း၏အပါးထတာ်၌ အထစးအပါးထေမ်းရကွရ်ထသာ အမှုထေမ်း။    servant of the king

မင်းစာ န creeper

မင်းစီ န မင်းတစပ်ါးက မင်းတစပ်ါးထံေသို ့ထစလမတ၍် စကားဆုိခုိင်းသ။ူ     servant of the king

မင်းစကံကးီ န creeper

auspicious food offered 
to monks စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တိုင်းပပညနုိ်င်ငံကို အပ်ုချုပ်သ။ူ အစိုးရ။ ဘရုင်။ ၂ အစိုးရသ။ူ အကကးီအကပဲပုသ။ူ (လူမင်း၊ နတမ်င်း၊ ပဗဟ္မာမင်း၊ တရားမင်း၊ မ
င်းကတားစသည့်အသုံးအနှုန်းယှိသည။်)    စဉ်

နာသ ူနာမ်စား။ မိမိက ဦးတညရ်ညည်မန်းထပပာဆုိထသာ (ရင်းနီှးသ၊ူ ရယွတ်၊ူ အရယွင်ယသ်ူ) တစဘ်ကသ်ား။ (မင်း၊ နင်၊ သင်၊ 
အထဝး၊ ထဟ၊ (ထယာကျ်ားသုံး)၊ ဟိုင်း၊ ထဟ၊ အယိုး၊ နင်၊ ဟာထသျှ၊ မိန်းမသုံး စသညပ်ဖင့် ရင်းနီှးမှု စသည့်အထလျာက ်အသုံးအနှံုး
ကွဲသည။်) အပမန်လျင်ပပင်း၊ လာထလမင်းဟ၊ု အတင်းအမာ၊ မှာငပီးခါမှ” (ရခုိင်ကာ)၊  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မင်းထကျး သးီ
အပိ စဉ်

တိုင်းပပညနုိ်င်ငံကို အပ်ုစိုးထသာမင်းတိ့ု ပဖည့်ကျင့်အပ်သည့် ကျင့်ဝတ္တရား ဆယပ်ါး။ (ဒေါနံ၊ သလံီ၊ ပရစိါ္ဂံ၊ အဇ္ဇဝံ၊ မဒေ္ဒဝံ၊ တပံ၊ 
အထကာဓံ၊ အဝိဟိံသ၊ံ ခန္ီဓ၊ အဝိထရာဓနံ)။    စဉ်

မင်းကျို းသးီအ
ပိ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အမ်ိထထောင်ကျငပီးသား ထယာကျ်ားကိုထခါ်ထသာ စကား။ “အခွန်မှာလျှင် ထေမ်းထရ မင်းကကျွေန်၊ အခွန်ဘဏ္ဍာ၊ လူများစာွကို ၊ ထုိေခါ
တစဆ်ယ၊် ထကာကလိ်မ့်မည။်” (သိုက်) စဉ်

အမ်ိထထောင်ကျ ငပီး၍ သားသမီး။ ၂၊၃-ထယာက ်အမျို းသားကို ထခါ်ထသာစကား။    စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မင်းခ
ထယာကျ်ား စဉ်

မင်းခမ်းမင်းနာ
း စဉ်

စဉ်

ကမ်ွးရကွပံု် အရကွင်ယမ်ျားတင်ွ ယားယထံစတတထ်သာ အထမမးနုများပါယှိသည့် နွယပ်င် တစမ်ျို း (ဖကယ်ားမင်းစါကကးီ၊ မင်းစါ
ငယ၊် ရကွက်ကးီရကွင်ယဟ်၍ူ နှစမ်ျို းယှိသည။်) စဉ်

စဉ်

ကမ်ွးရကွပံု် အရကွင်ယမ်ျားတင်ွ အလွန်ယားယထံစတတ ်ထသာ ထဆးဘကဝ်င် အထမွးနူများပါယှိသည့် နွယပ်င်တစမ်ျို း။ (မင်းစံ
ငယထ်ေကအ်လွန်ယားယထံစတတထ်သာ နွယပ်င်တစမ်ျို း)    စဉ်



.

မင်းစိုးတစခွ်င် န အစိုးရမင်း၏ အပ်ုချုပ်မှုဆုိင်ရာ အရပ်အပုိင်းအ ပခား။ ၂ အစိုးရမင်း၏ ကသဇာအာဏာ ပျနံှံရ့ာထနရာ။   

မင်းစိုးရာဇာ န မင်း၏အမှုကို ထေမ်းထဆာင်ထသာ အာဏာယှိသနှူင့် တာဝန်ယှိပုဂ္ိုဂ လ်။  high ranking official

န dynasty

မင်းဆက် န dynasty

မင်းတာကျီ ကကဝိိ စတိမ်ပါထသာ်လညး် တာဝန်ငပီးကန်ုရံုမျှပဖင့်။   duty

မင်းတိုင်ပင် န consultant/adviser

န consultant/adviser

ကကဝိိ ပမင့်ထသာ အထေကတ်န်းလမာနှင့် လုိကဖ်ကစ်ာွ။     high ranking official

မင်းနီထပါင်း န ထလှတင်ွ နံရ ံထိေပ်စန်ွးချင်းဆကစ်ပ်၍ ခံုးထနထသာအမုိး။ ထပါင်းမုိး။   arched roof

မင်းပါးထရာက် ကကိ know

န မင်းသိုမ့ဟတု ် အထေက ်အရာယှိကကးီများ အသိုက ်အဝန်းတင်ွ ဝင်ဆ့ံသ။ူ ရာထူေးရာက ံကကးီသမူျားနှင့် ဆကသ်ယွမှ် ယှိသ။ူ    high ranking official

မင်းပုိင်စိုးအပ်ု န မင်း၊ သိုမ့ဟတု ်နုိင်ငံထတာ်အစိုးရက ပုိင်စိုးအပ်ုချုပ်ထသာ နယထ်ပမ၊ နယပ်ယ။် state

မင်းပျို မင်းနု န အသကအ်ရယွ ်ငယထ်သာမင်း။ နုပျို ထသာ မင်းည ီမင်းသား။  prince

မင်းငပိုင် န တစခ်ျန်ိတညး်တင်ွ မင်းပပုဖက။် တစခ်ျန်ိတညး်တင်ွ ထနရာ ထဒေသအသးီသးီ၌ မင်းပပုထနသ။ူ  contemporary kings

န အစိုးရမင်းတိုက့ အပပစအ်ားထလျာ်စာွ စရီင်အပပစထ်ပးမှု။  

ကကိ အစိုးရ မင်းတိုက့ အပပစအ်ားထလျာ်စာွ စရီင်အပပစထ်ပးပခင်း၊ ခံရသည။်   

မင်းပဲွစိုးပဲွ န အမှုထေမ်း အရာထေမ်းများ တကထ်ရာကထ်သာ အခမ်းအနား။  state occasion

မင်းဖီးမင်းဒေဏ် န

မင်းပဖစစ်ိုးပဖစ် ကကိ be conceited

မင်းထဘး န

မင်းမ၁ ကကိ မင်း၊အစိုးရက ကညူ ီထထောကပံ်ရသည။် ချပီမှင့်သည။်    support

မင်းမ၂ န give

မင်းမူ ကကိ lord it over sb

န အပ်ုစိုးသ ူမင်းမယှိ ကင်းလပ်ထနထသာ တိုင်းပပည။်   country in anarchy

မင်းမင်း၁ န အထမကို သားသမီးက ထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။  mother

မင်းမင်းကကးီ၁ န အထမ၏အမ၊ မိကကးီကိုထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။    aunt

မင်းမင်း၂ န king

မင်းမင်းကကးီ၂ န အထမ၏ထမာင်ကကးီကိုထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ ဦးထလး။     uncle

မင်းမိန် ့ န အစိုးရမင်းတိုက့ ထုေတပ်ပန်ထေားထသာ ပပဌာန်းချက။်    official decree

န မင်းမှ အဆကဆ်ကထ်ပါကဖွ်ားလာသ။ူ      royal lineage

န

high ranking officals 
in the serve of the 
state စဉ်

စဉ်

မင်းစဉ်
မင်းဆက်

နှစက်ာလ ရညှလ်ျားစာွ အစဉ်အတိုင်း တစပ်ါးငပီးတစပ်ါး စိုးစအံပ်ုချုပ်ခ့ဲထသာ မင်းများအစဉ်။ မင်းအဆကဆ်က။်  အဆင့်ဆင့်
ထသာမင်းစဉ်။  စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထေင်ရာှးထသာ တိုင်းနုိင်ငံ ငမိုပ့ပ, ကျုးံ, ထပမာင်း, ပစင်္ ရင်တားများကို ထူေထထောင်ခ့ဲထသာမင်း၏ အနွယထ်တာ်မပပတ ်အပ်ုစိုးထသာ 
မင်းမျို းစ။ု (ဥပမာ-မင်းပါကကးီ) စဉ်

စဉ်

တိုင်းပပညနုိ်င်ငံထတာ်နှင့် ပတသ်က၍် အဆုိးအထကာင်းအကျို း အထကကာင်းများကို အငမဲတမ်း မင်း၏အတိုင်ပင်ခံအပဖစ ်ထဆာင်ရကွ်
သ။ူ       စဉ်

မင်းတိုင်ပင်
အမတထ်လးပါး

ပပညစ်ိုးကကးီ ၁၊ ပပညစ်ိုးကကးီ၊ ၂.ဟားဇားကကးီ။ ၃  ဆင်ဝန်ကကးီ၊ ၄ ကိုယရ်ကံကးီ။ “ဤအမတက်ကးီ ထလးပါးတိ့ုမှာ မင်းနှင့်တက ွမ
ကာွ ပပညအ်မှုတိ့ုနှင့် စပ်သမျှကို မင်းကတိုင်ပင်ခံရသည။် (ဇာတိ)     စဉ်

မင်းထုိေကစ်ိုး
ထုိေက် စဉ်

စဉ်

မင်း၊ အစိုးရတိ့ု ကကားသသိည။် မင်း၊ အစိုးရထံေ ထရာကသ်ာွးသည။် “ကစဉ်ကထရာက၊် တဆတဆ်တထ်က၊ မင်းပါးထရာက”် 
(ထတး)   စဉ်

မင်းထပါကစ်ိုး
ထရာက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မင်းပပစ ်မင်း
ဒေဏ်

penalty imposed by the 
monarch စဉ်

မင်းပပစ ်မင်း
ဒေဏသ်င့်

penalty imposed by the 
monarch စဉ်

စဉ်

အစိုးရမင်းတိ့ုက အပပစအ်ားထလျာ်စာွ စရီင်အပပစထ်ပးမှု။
“မင်းဖီးမင်ဒေဏ၊် အတန်တန်ထလ၊ သင့်လတ့္ံတ။ (ထကျာကရုိ်း)

penalty imposed by the 
monarch စဉ်

မိမိကိုယက်ိုပုိလွန်အထေင်ကကးီသည။် စတိက်ကးီဝင်သည။် ဘဝင်ပမင့် သည။် ၂ စတိထ်နပမင့်သည။် “လချို င်ထဝး၊ လကကးီလကျယ၊် မင်း
ပဖစစ်ိုးပဖစ ်ထကာင်းထကာင်းခ,စပ်ရထရ” (အရပ်)    စဉ်
အစိုးရမင်းတိ့ုက အပပစအ်ားထလျာ်စာွ စရီင်အပပစထ်ပးမှု။
“မင်းဖီးမင်ဒေဏ၊် အတန်တန်ထလ၊ သင့်လတ့္ံတ။ (ထကျာကရုိ်း)

penalty imposed by the 
monarch စဉ်

စဉ်

ဘရုင်မင်းပမတ ်(အစိုးရမင်း) တိ့ုကချထပးထေားထသာ ရပ်ရာွ။      စဉ်

မင်းပပုသည။် မင်းအပဖစစ်ိုးစအံပ်ုချုပ်သည။် “တန်ထဆာင်မုန်း၊ နတထ်တာ် လတင်ွသထပပပင် မင်းမူ၏” (ပိသကုာ)၊ ၂ တစပ်ခား
သမူျားအထပါ်တင်ွ နုိင်လုိမင်းထေက ်လမမ်းမုိးသည။် စဉ်

မင်းမ့ဲတိုင်းပပ
ည် စဉ်

စဉ်

စဉ်

နုိင်ငံအပ်ုချုပ်သည့်မင်း။ ဘရုင်။     “နဖူးကညင်း၊ ပါးကိုဆင်း၊ မင်းမင်းသားကို” (ဇမ်း)  စဉ်

စဉ်

စဉ်

မင်းမျို းမင်းနွ
ယ် စဉ်

မင်းထပမှာကတ်
န်ဆာ

မင်းအပဖစသ်ိ့ုထရာကထ်အာင် အဘသိကိသ်န်ွးထလာင်းရာ၌ ဆင်ယင်ရန် လုိအပ်ထသာ အထဆာင်အထယာင်။ (၁)၊ ထပခနင်း၊ ၂ 
သင်းကျစ။် ၃  သန်လျက။် ၄ ထီေး။ ၅ သားငမီးယပ်။  

coronation regalia(of 
myanmar kings) စဉ်



.

မင်းမှု န မင်း၊ အစိုးရအတကွ ်လုပ်ထဆာင်ထသာတာဝန်ဝတ္တ ရား။    majesty’s service

န rule as king

မင်းမှုရာထေမ်း န အစိုးရမင်း ၏လုပ်ငန်းတာဝန်တိုက့ို ခဲွထဝထဆာင်ရကွသ်။ူ servant of the king

မင်းထမျှာင် န dependant

န မိမိကိုယတ်ိုင် လုပ်ကိုင်မှုမပပုပဲ အစိုးရမင်း၏ အရှိန်အဝါကိုမီှခုိ၍ ရနုိင်စရာ အခွင့်အထရးရာှထဖွ စားထသာကထ်နသ။ူ  dependant

န မင်း၏အထဆာင်အထယာင် အခမ်းအနား။ မင်းစိုးဟန်ပန်။    none

မင်းထရကျယ် ကကိ မင်းမှုကစိအ္လွန်များပပားသည။် ထထွေပပားသည။်  be complicated

အစိုးရမင်းနှင့် သကဆုိ်င်ထသာ လုပ်ငန်းကစိအ္ရပ်ရပ်။    

မင်းလယာ န မင်းအပဖစတ်င်ထပမှာကရ်န် လျာထေားပခင်း ခံရသ။ူ    King-to-be

ကကဝိိ တစဦ်းနှင့် တစဦ်း သနုိူင်ငါနုိင် ငပိုင်ဆုိင်ပပုလျက။်    compete

မင်းလူမွန်၁ နဝိ saintly person

မင်းလူမွန်၂ န စတိသ်ထဘာထေား ပမင့်ပမတထ်သာ ပုဂ္ိုဂ လ်။ အကျင့်သလီစင်ကကယထ်သာ ပုဂ္ိုဂ လ်။   saintly person

မင်းလတ် န အထမ၏ထမာင်အလတသ်အူား ထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။    uncle

မင်းလမ်း န royal road

မင်းလွင်ပဖူ န fog

မင်းသမီး န ဘရုင်၏သမီးထတာ်။ ၂ ဇာတ၊် အငငိမ့် စသညတ်ိုတ့င်ွ သဆုိီကပပ သရုပ်ထတာင်ထသာ မိန်းမ။ princess

မင်းသား န prince

မင်းသားကကးီ န

မင်းသစိိုးသိ ကကဝိိ မင်း၊ အစိုးရတို ့နားထပါက ်ကကား သထိစလျက။်    none

မင်းသလီံသံ န မင်းအစိုးရစထသာ အာဏာပုိင်တို၏့ ထပပာဆုိ သုံးနှုန်းသည့် ထလသ။ံ    none

မင်းသမ္မာ န မင်းပမတမ်င်းထကာင်း။ ၂  တရားနှင့်ထလျာ်စာွ အပ်ုချုပ်ထသာ မင်း။    king

မင်းသုံးစိုးသုံး န မင်း၊ အစိုးရတိုက့ အထလးထေား၍ ထစလမတထ်သာ အရာ။ servant of the king

မုိက်

မုိက၁် နဝိ dark

မုိက၂် န none

မုိကက်န်း နဝိ ဆင်ပခင်ဉာဏက်င်းမ့ဲ ရုိင်းပျထသာ။    crass

မုိကက်န်းကကးီ ကကိ မိမိကိုယတ်ိုင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်ပခင်း မယှိပါပဲလျက၊် တရားဝင်မရထုိေကထ်သာ အကျို းခံစာခွင့်ကို အတင်းအကျပ် ရယသူည။်    be thick headed

မုိကခဲ် န အသဉိာဏတ်ရားကင်းမ့ဲ၍ မုိကမဲ် စာွ ပပုမူတတထ်သာ သ။ူ    devil may-care person

မုိကစ်ဆံုး၁ ကကိ ထနာင်တစခ်ျန်ိ ထေပ်မံမထပါ်ထပါကထ်တာ့ပဲ ငပီးပပတသ်ာွး သည။်     none

စဉ်

မင်းမှုထေမ်း
ပညာ

မင်းစဉ်မင်းဆက ်ဆုိင်ရာ ထရးှထဟာင်းစကားတိ့ု၌ သကိကျွေမ်းလိမ္မာ။ ၂ နိမိတ်, တထဘာင်း, စနညး်တိ့ု၌ နားလည ်လိမ္မာပခင်း။ ၃ 
တရားနှင့်ညစီာွ ဆံုးမရာ၌ လိမ္မာပခင်း။ ၄ ဆင်စးီ, ပမင်းစးီ၌ လိမ္မာပခင်း။ ၅ စစမ်ှုထရးရာ၌ လိမ္မာပခင်း။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

အစိုးရမင်းကို မီှခုိ အားကိုး၍ ချးီပထပပာဆုိ ထေမ်းရကွသ်။ူ ၂ အစိုးရမင်း၏ အာဏာကိုယ၍ူ မိမိကိုယက်ျို းအတကွ ်မထတာ် မတန်
ပပုသ။ူ စဉ်

မင်းထမျှာင်စိုး
ထမျှာင် စဉ်

မင်းထယာင်စိုး
ထယာင် စဉ်

စဉ်

မင်းထရး မင်း
ရာ

state or governmental 
affairs စဉ်

စဉ်

မင်းလားငါ
လား စဉ်

သထူတာ်ထကာင်း အကျင့်စာရတိ္တနှင့် ပပည့်စုံထသာ။ စတိသ်ထဘာထေား ပမင့်ပမတထ်သာ။ “ရခုိင်ပပညက်ို၊ ဘန်ုးဝယမ်င်းမွန်၊ မင်းလူမွန်
ကို၊ အခွန်မယှိ၊ ထပးလိမ့်မည။်” (ထကျာကရုိ်း)   စဉ်

စဉ်

စဉ်

လမ်းမကကးီ လမ်းမထတာ်။ ၂  နုိင်ငံထတာ်အကကးီအကတဲိ့ု သာွး လာရန်သတမှ်တထ်ေားထသာလမ်း။ ၃ မင်းသာွးလာရန် (သပဲဖူခင်း၍ 
ရာဇမတက်ာရလံျက၊် ငှကထ်ပျာပင် ကကပံင်စိုကလ်ျက်) ပပင်ဆင်ထေား ထသာလမ်း။  စဉ်

ထပမမှ ထကာင်းကင်သိ့ု လွင့်ပျ ံတက၍် ထလပပင်းထဲေတင်ွ ပမူမှုန်နှင့် ထရာဆုိင်း၍ ပျံ့လွင့်ထနထသာ အခုိးအထင့ွ။ “တထပါင်း၊ တန်ခူး၊ 
မင်းလွင်ပမူး။” (ပံု) စဉ်

စဉ်

ဘရုင်၏ သားထတာ်။ “သုံးဝသုံးလံုး၊ သုံးသင်ပုန်း၊ တလံုးထကမကျန်၊ မင်းသားရ့ုိကို၊ နိတိုင်းပပစထီရ” (ဓမ္မက)။ ၂ ဇာတအ်ငငိမ့် 
စသညတ်ိ့ုတင်ွ သဆုိီ၊ ကပပ သရုပ်ထတာင်ထသာ ထယာကျ်ား။  စဉ်

သင့်မသင့်ကို ခဏချင်းထကာင်းစာွသ၍ိ ရရဲင့်စာွ ထဆာင်ရကွနုိ်င်သ။ူ ၂  လူသာ မန်တိ့ုထေက ်လကရံု်းရညနှ်လံုးရည ်ထူေးကဲ
သာလွန်၍ အများအကျို းအတကွ ်အသကက်ို စန့်ွလမတနုိ်င်သ။ူ ၃ အမှုကစိက္ို ရဝ့ံဲစာွ ထဆာင်ရကွနုိ်င်ထသာ သရူထဲကာင်း။ ၄  ရရဲင့် 
ထသာ အစမ်ွးသတ္ိတနှင့် ပပည့်စုံထသာအာဇာနညး်ပုဂ္ိုဂ လ်။ ၅ တိုင်းပပညနုိ်င်ငံအကျို းငှာအသကက်ို ပဓါနမထေားပဲ၊ အထသခံ၍ သာွး
ထသာ အာဇာနညး်ပုဂ္ိုဂ လ်ထူေးများ။ (မင်းသားကကးီထရကကးီထရမဘန်းသည ်ဒေါဂါထထောင်တင်ွ အစာ ငတခံ်ကာ အသကက်ိုအထသခံသာွး
သည့်အာဇာနညး်ပုဂ္ိုဂ လ်ထူေး။)ဘရုင်၏ သားအကကးီ။

person with 
discrimination and 
courage of his 
convictions စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလင်းထရာင်ကင်းထသာ။ “သတမိမူပဲဂူထဲေသိ့ုဝင်ထလထသာ် တငပိုင်နကထ်မှာင်အတ ိမုိကထ်လ၍ ရုပ်ပွားထတာ်ကို မပမင်သညပ်ဖစ၍် 
ထွေကထ်တာ်မူလတ၍်” (ထတာင်ပတွဲ)။ “တလဂမုင်္ဂနီနံနက ်ကသည ်ညမုိကသ်ည့်တုိငထ်အာင် ရတနာမုိး ခုနစှက်ကမ်ိ ရာွ၏” (၎င်း)။ 
၂  ထဘးအန္တရာယက်ို မစဉ်းစား မဆင်ပခင်ပဲ အတင့်ရထဲသာ။ ၃  ဆင်ပခင်ဉာဏက်င်းမ့ဲထသာ။     စဉ်

ရစှလ်ကသ်စ ်သိ့ုမဟတု ်တစထ်တာင်၏ သုံးပံုတစပံု် အတိုင်းအတာ။ လကမ်ထထောင်ထေားထသာ လကဆု်တ၏် အတိုင်းအတာ။ 
“သုံးမုိက၊် တစထ်တာင်”။
တစစ်ုံတစခု် ထဆး၊ သတ္တ စသညက်ျို ချကရ်ာတင်ွ အသုံးပပုထသာ ထစာကန်ကထ်သာ မီးခံအိုးငယ ်အထူေးစားတစမ်ျို း။ (အဂ္ိဂရပ်၌ 
သုံးသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

မုိကစ်ဆံုး၂ န အလွန်မုိကမဲ်သ။ူ    devil may-care person

မုိကစ်တိဝ်င် ကကိ ဆင်ပခင်ဉာဏ ်မယှိထသာစတိထ်ကကာင့် ရမ်းကားလုိထသာစတိ ်ပပင်းပပသည။်  crass

မုိကတ်ုံးကကးီ နဝိ အလွန်မုိကမဲ် ဉာဏတ်ုံးထသာ။     stupid

မုိကထု်ေတက်ကးီ နဝိ ဆင်ပခင်ဉာဏ ်ကင်းမ့ဲထံုေအ လွန်းထသာ။  stupid

မုိကမဲ် နဝိ အသတိရားမရှိ ကင်းမ့ဲထသာ။ အဆင်အပခင်ဉာဏ ်ကင်းမ့ဲထသာ။     stupid

နဝိ ထနထရာင်၊ လထရာင်၊ ကကယထ်ရာင်၊ အလင်းကင်းမ့ဲထသာ။    dark

မုိကမုိ်ကတ်တီီ နဝိ အလင်းထရာင် လံုးဝကင်းမ့ဲထသာ။    dark

န အလင်းထရာင် လံုးဝမယှိထသာ ဝန်းကျင်။  dark

မုိကမှ်ား ကကိ မပပုအပ်ထသာအမှုကို မဆင်မပခင်ပဲ ပပုမူမိသည။်  do wrong

မုိကထ်မှာင် နဝိ အလင်းထရာင် ကင်းမ့ဲထသာ။  dark

မုိကရ်ှုး၁ န ဆင်ပခင်ဉာဏက်င်းမ့ဲ၍ မုိကမဲ်တတသ်။ူ    stupid

မုိကရ်ှုး၂ ကကဝိိ မဆင်မပခင်ထသာအားပဖင့် ထဘးဥပါဒ်ေကို ပမာဏမထေားပဲ စန်ွစ့ားလျက။် ဆင်ပခင်ဉာဏက်င်းမ့ဲသပဖင့် ရမ်းကားစာွ။  daredevil

မုိကရ်ဆဲန်ဆန် ကကဝိိ မဆင်မပခင်ထသာအားပဖင့် ထဘးဥပါဒ်ေကို ပမာဏမထေားပဲ စန်ွစ့ားလျက။် ဆင်ပခင်ဉာဏက်င်းမ့ဲသပဖင့် ရမ်းကားစာွ။  daredevil

မုိကရုိ်င်း နဝိ အသဉိာဏတ်ရား မယှိပခင်းထကကာင့် ကကမ်းကကုတယ်တုမ်ာထသာ။ stupid

မုိင်းစရီ န tree

မဉ္ဇ

မဉ္ဇ န four o’clock flower

မဉ္ဇ သကာ န ဂန္ဓမာဒေနထတာင် ပတ္တ ပမားဂူ၌သာ ထပါက ်ထရာကသ်ညဆုိ်ထသာ နတပ်န်း။ four o’clock flower

ထမာက်

ထမာက၁် နဝိ ပပည့်လျှပုိံမုိထသာ။ တင်းထမာကပ်ပည့်ငဖိုး ပမင့်တကထ်သာ။   heaped

ထမာက၂် ကကိ ကကားဝင့်သည။် ထထောင်လမားထမာကမ်ာသည။်   heaped

ထမာဂ် န nationality

ထမာက္က တးူ န boat

ကကဝိိ heaped

ကကဝိိ none

န none

ထမာကခ်ထရာက် န ဥချို းအဖျား ထရှ က့ိုအနညး်ငယ ်ထကးွညတွ ်ထနထသာ နွား၊ ကကျွေကဲိုထခါ်ထဝါ်ထသာစကား။    type of cow or buffalo

ထမာကထ်ခါင် န ထထောပတထုိ်ေးရာမှ ထွေကလ်ာထသာနုိခဲ့။   milk

ထမာကခ်ျ န none

ထမာကထ်တာ် န princess

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မုိကမုိ်ကစ်မ်း
စမ်း စဉ်

စဉ်

မုိကမုိ်ကတ်မ်ိ
တမ်ိ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရကွထ်ပါင်းအရကွယ်ှိ၍ အဝါထရာင်အပွင့်များ အချန်ိလုိကဖူ်းပွင့်သည ်ပင်ထစာက ်ကကးီတစမ်ျို း။ “ထတာင်ထေကက် မုိင်းစရ၊ီ လီထေလ့ုိ
မကက”ီ (ပန်းဝှက်) စဉ်

နတပ်န်း။ “ပန်းမဉ္ဇ ၊ ကကို င်ကကို င်မမီး၊ အမ်ိငခီစာရင်းပီး” (ယခင်က ထပမာကဦ်းငမိုအ့မ်ိ ထပခ(၅၅၃၁၁၅) ယှိသည် ဟ၏ူ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ယခုအနိ္ိဒယ နယထ်ပမ (ဓမ္မထဇယျ အမတက်ကးီ သားအဖ ၃ထယာကတ်ညခ့ဲ်ထသာ) ကတပူိရပမုပံပညတ်င်ွယှိ ရခုိင်မျို းနွယပ်မု ံလူမျို း။ 
(ထမါဂ်ဟထူသာ အမညက်ို ခံယသူည။်)    စဉ်

ထရးှထခတရ်ခုိင်မင်းများ လကထ်ေကက် ထရတပ်စစဆ်င်ရာ၌ အသုံးပပုထသာထလှကကးီတစမ်ျို း။ “ရထီကကာင်းစုံထပ၊ ချကီျင်ထလထသာ်၊ 
ထခါ်ထထွေတင်ွထပမာက၊် စကးူထရာကထ်သာ်၊ ထမာက္ကတးူထပ၊ ထဂါ်ဒူေထလှကို၊ ထကျာ်ထထွေးထကကးဟစ၊် ထပပာင်းနှင့်ပစထ်သာ်” (ရခုိင်ကာ)    စဉ်

ထမာက္ကလာကျ ီ
ထုိေး၁ ပုိလွန်များပပားစာွ။ (ထမာက္ကလာချထုိီေးဟလုညး် သံုးသည။်)  စဉ်

ထမာက္ကလီကျီ
ထုိေး၂

စာထပအဖ့ဲွအန့ဲွ၌ အပုိအမုိ အလွန်အကကျွေ ံချဲ့ထွေင်၍ (ဂုဏတ်င်) ထရးဖ့ဲွရာ၌ သုံးထသာစကားလံုး။ “ဝတ္ု ဆင်ငခီ၊ ထမာက္ကလီကျထုိီေး၊ 
စကားမျို းလညး်၊ အဖုိးမတန်” (ပဒေ) စဉ်

ထမာကက်ာဖူး 
(မ)

(နဆန်းဖူး-ရှု။)
၂ ယင်းအပင်မှအထစ။့ ထမာကက်ာဖူးထစ။့ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခ ဂ င ဒေ ပ ဝ အက္ခရာတင်ွ အာသရအတကွ ်သသထကမင်္ဂတထရးရာ၌ ထရးရသည့်ထရးချ တစမ်ျို း (ဝါ) စဉ်

လကမ်ထေပ်ရ ထသးထသာ ဘရုင်သမီးထတာ်များကို ထခါ် ထသာထဝါဟာရ။ ၂  တစပ်င်တိုင်နန်း၌ တစထ်ယာက ်ထီေးတညး်စထံပျာ်ထန
ထသာ မင်းသမီးကိုထခါ်ထသာ နန်းသုံး ထဝါဟာရ။ “ရးီထတာ် ထွေတတ်င်၊ ဖခင်နှမ၊ ပင်နန်းရတနာ၊ စပံမန်းထပျာ်ထက၊ ထမာကထ်တာ်လှ
ဟ”ု (ထကာ်) ၃  ထတာင်ညာစထံဒေဝီ မထဟသမိီဖုရားအား ဂုဏတ်င်၍ထခါ်ထသာ နန်းသုံးထဝါဟာရ။ “ထုိေငှကဆ်င်လမ်းတငွထ်သ၊ 
လှထမာင်ထတာ်ထလ၊ ထတာင်ညာ ထွေကလ်ျှင်၊ သကလွ်တခ်ျမ်းသာ ထစဟ”ု (ဥဒိေန်တု) စဉ်



.

န တစပ်င် တိုင်နန်းပပဿဒ်ေ၌ တစထ်ယာကတ်ညး် စထံပျာ်ထနထသာ မင်းသမီး။   princess

ထမာကတ်င် န နှုတသ်းီရင်း၌ အထမွးအထမာကယ်ှိထသာ ဆကရ်ကမ်ျို းဝင် ငှကတ်စမ်ျို း။    starling

ထမာကထ်တာင် ကကဝိိ ထငါင်းထငါင်းထထောင်လျက။်  sink

ကကိ hate the sight of

ထမာကထု်ေတ် န မျကနှ်ာပပင်ထေက ်ဖူးထမာက ်ထနထသာအရာ။  forehead

ထမာကပ်ဖတ် ဒေါး knife

ထမာကမ်ာ ကကိ မာနခကထ်ေန် ထထောင်လမားတတသ်ည။်     haughty

ကကိ be in good health

ထမာင်

ထမာင်၁ န brother

ထမာင်၂ နစ I

ထမာင်၃ စညး် none

ထမာင်ကကီ န brother

ထမာင်ဇာ နဝိ I

ထမာင်ညို န none

န rakhine longyi

ထမာင်နန်ထ့မ န လင်မယား။ ကကင်ထဖါ်ကကင်ဖက။်    sprout

ထမာင်နှမ န တစမိ်သားချင်းများတင်ွ မိန်းကထလးနှင့်ထယာကျ်ားကထလးတို ့အပပန်အလှန်ထတာ်စပ်ပံု။   brother and sister

ထမာင်ဖွား န တစမိ် သားချင်းတိုအ့နက ်မိန်းကထလးက ထယာကျ်ားကထလးကို ထဆွမျို း ထတာ်စပ်ပံု။     brother

ထမာင်ထမတစူုံ န husband and wife

ထမာင်ထမာင်၁ န brother

ထမာင်ထမာင်၂ ကကိ ထယာကျ်ားတစစ်ုံတစဦ်းကို ယယုစာွ ထချာ့ပမူ ထပမှာကစ်ားသည။် ထတာင်းပန် ခယသည။်     request

ထမာင်မမီးသးီ န အသးီအခံွကကမ်းထူေး၍ အထပမှာင့်ထေင်ရာှးထသာ ဖံွင့ဖိုးသည့် ငှက ်ထပျာသးီတစမ်ျို း။     banana

ထမာင်ထယ န none

ကကိ ထယာကျ်ားတစစ်ုံတစဦ်းကို ယယုစာွ ထချာပမူထပမှာကစ်ားသည။် ထတာင်းပန်ခယသည။်     request

ထမာင်ထသျှ၁ နစ You

ထမာင်ထသျှ၂ န ကကးီသကူ ငယရ်ယွသ် ူထယာကျ်ားကထလးကိုထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။     brother

ကကိ ထယာကျ်ားတစစ်ုံတစဦ်းကို ယယုစာွ ထချာပမူထပမှာကစ်ားသည။် ထတာင်းပန်ခယသည။်     request

ထမာင်သျှင် န child

ထမာကထ်တာ်
ထီေး စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ထမာကထ်ထောင့်
ဖီလာ

ထမှာင့်ထထောင့်ဖလာ  အပမင်ကတသ်ည။် မကကည့်ချင်မပမင်ချင်ပဖစသ်ည။် ၂ ထနှာကယ်ကှသ်ည။် “လူရှိက ထမာကထ်ထောင့်ဖီလာ 
အပမင်ကတဖ့ုိ်ထကာင်းထရ”(အရပ်)  စဉ်

စဉ်

အထမာကမ်ပါပဲ(အထမာကက်ို) ပဖတထ်ေားထသာဒေါး။ စဉ်

စဉ်

ထမာက်
ထမာကမ်ာမာ

ထရာဂါ ကင်းသည။် ထနထကာင်းသည။် အသီာသည။် ၂ (အနာကင်းသပဖင့်) သန်မာထတာင့်တင်း သည။် “အကကျွေန်ရ့ုိအမ်ိမှာ 
အားလံုး ထမာကထ်မာကမ်ာမာပါရာ” (အရပ်) စဉ်

တစမိ်သားချင်းတိ့ုအနက ်မိန်းကထလးက ထယာကျ်ားထလးကို ထဆွမျို းထတာ်စပ်ပံု။ မိခင်၏အစမ်၊ ညမီတိ့ုမှထမွးဖွားထသာသား၊ 
ဖခင်၏အစက်ို၊ ညတီိ့ုမှ ထမွးဖွားထသာသားတိ့ုကို (ထမာင်) ထတာ်စပ် ပံု။ ၂ ချစပ်မတနုိ်းထသာသ၊ူ လင်ထယာကျ်ားစသညက်ို မိန်းမ
ကထခါ်တင်ွထသာအာလုပ်စကား။ “ကမ်ွးသးီလံုး ထယာင်၊ ကိုယလံု်းထပပာင်၊ ထမာင်သကဝီ်မှာ၊ ပထဇာင်နီလုိကထ်မာင်”။ (ဓမ္မက)။   
(မိမိတစက်ိုယထ်တာ်တညး် မညက်ဲ့သိ့ုထနလုိကမ်ညက်ို) ညညး်ညူသနှံင့် ထပပာဆုိထသာ ကကယိာ အဆံုးသတ ်စကားလံုးတစမ်ျို း။ 
“ငါဇာပထဇာင် ရမီထတာင်နန်းမှာ၊ စထံပျာ်နီလုိကထ်မာင်” (ဓမ္မတ)  စဉ်

မိမိကိုယ ်ကိုညမန်ပပထသာစကားလံုး၊ “ချစက်ကို းထနှာင်ထက၊ ထမာင်မရးီနှင့် ထနာင်ကကးီငါလျှင်၊ သာွးပါထတာ့မည”် (ရာမ)    စဉ်

မနှင့်ထမာင်ပါထသာ ပဋိထသဓပါထသာ ကကယိာ၏ အဆံုးသတစ်ကားလံုးတစမ်ျို း။ (မစား ထမာင်၊ မလားထမာင်၊ ငါနှင့်မဆုိင် ထမာင်
စသည။်) စဉ်

တစမိ်သားချင်းတိ့ုအနက ်အသကင်ယထ်သာ မိန်းမထလးက အသကက်ကးီထသာ ထမာင်အကကးီဆံုးအား ပမတနုိ်းစာွ ထခါ်တင်ွထသာ 
အာလုပ် စကား။  “ထမာင်ကကးီသျှင် - လာထရ” ထခတသ်စထ်တး)   စဉ်

မိမိကိုယက်ို ညမန်ပပထသာ စကားလံုး။ “ထမာင်ဇာ ကိုယခ်ျညး်၊ လံုးချင်းတညး်” (ဓမ္မက) စဉ်

ထမွးဖွားထေားထသာ ထကျးသား (ကကကတ်ထူရးွ)ငယက်ို ချစ်စနုိးပဖင့်ထခါ်ထသာစကား။  စဉ်

ထမာင်ထတာ်
တမ်း
အလွမ်းထပပ ရခုိင်လံုချ ီတစမ်ျို း၏ အမည။် “ထမာင်ထတာ်တမ်း၊ အလွမ်းထပပ” (ထတး) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လင်မယားအစုံ။ ၂  ထယာကျ်ားကထလးနှင့် မိန်းကထလးတိ့ုကို အတတူက ွရညည်မန်းသုံးနှုန်းထသာ စကား။ “ထမာင်ထမတစူုံ၊ တ
ထယာကမ်ျကနှ်ာ၊ တထယာကက်ကည့်ကာ”။  စဉ်

တစမိ် သားချင်းအနက ်မိန်းကထလးက (မိမိ၏ထမာင်ကို) ချစစ်နုိးပဖင့်ထခါ်ထဝါ်ထသာ အာလုပ်စကားလံုး။   စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစမိ်သားချင်းတိ့ုအနက ်မိန်းကထလးက မိမိ၏ထမာင်ကို လညး်ထကာင်း၊ ထယာကျ်ားတစစ်ုံတစဦ်းက တစစ်ုံတစဦ်းကို
လညး်ထကာင်း ချစစ်နုိးပဖင့် ထခါ်ထဝါ်ထသာ အာလုပ် စကား။ “စာွလဲထမာင်ထယ၊ လူပမင်ထက၊ ရကှထ်ကမချ”ိ (မုိး)။ “ထမာင်ထယ-
ထမာင်ထယ၊ လမုန့်ပိတရ်ာ၊ ပခံချရာတိ့ု မလားလီထက”့ (ထတး)  စဉ်

ထမာင်ထယဘု
ထယ စဉ်

နာသနူာမ်စား။ (ထယာကျ်ား တစစ်ုံတစဉီ်းကို ကကးီသကူ ရညည်မန်း သုံးစွဲထလ့ယှိသည။်)    စဉ်

စဉ်

ထမာင်ထသျှဘု
ထသျှ စဉ်

သာမထဏကိုထခါ်ထဝါ်ထသာအမည။် ကိုယရ်င်။
ငယရ်ယွထ်သာ ကထလးသငူယက်ို ထခါ်ထသာစကား။ “နဂါးရစဆ်င်ဝင်၊ ထပပာ့လက ်တင်မှာ၊ ထမာင်သျှင်ထပျာ်ပါး” (ထကျာကရုိ်း) စဉ်



.

န none

န ရင်ှသမထဏဝတ ်မည့်သ။ူ ရင်ှထလာင်း။      Would-be-novice

ထမာင်သျှင်ထသျှ န သာမထဏငယက်ို ထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ ၂ သာမထဏငယ။်

ကကိ none

ကကိ be in good health

ထမာင်၁ ကကိ ယန္တရားစသညက်ိုလညပ်တ ်ထရွ သ့ာွးထအာင် ပပုသည။် ၂ အမ်ိမှထွေက ်ထပပးထစသည။် move

ထမာင်း၁ စညး် tall/long

ထမာင်၂ န none

ထမာင်း၂ န gong

ထမာင်းကာ န အမ်ိ၊ ထကျာင်းစသည့် အထဆာကအ်အုံတို၏့ ထဘးဘကတ်င်ွ ကပ်ထပမှာင်မီှဆွယ၍် ထဆာကလု်ပ်ထေားထသာ အထဆာင်ငယ။်     none

န ထသနပ်ကို ထမာင်းတင် ငပီးထနာက ်တင်ထေားထသာ ထမာင်းကိုရုိကထ်စရန် ဆဲွပဖုတရ်ထသာ လကဆဲွ်ခလုတတ်။ံ   lever

ကကိ လကပ်ပင်၌အတင်ွးအထကကာ တစစ်ုံတစရ်ာလဲွပခင်းထကကာင့် လှုပ်ရာှးတိုင်း နာကျင် သည။်    hurt

ထမာင်းကတွ် န none

ကကိ none

ထမာင်းချဒေါး န ဒေါးအလကက်ို ထမာင်းကဲ့သိုအ့ရုိးထဲေ သင်ွးထခါကခ်ျို း နုိင်ထသာဒေါးငယတ်စမ်ျို း။ penknife

ထမာင်းခွက် န သစသ်ားကို ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ ထကျာကတ်ုံးကိုထသာ်လညး်ထကာင်း၊ ထမာင်းဆံုလုပ်ရန် ထွေင်းထေားထသာ အချို င့်။     mortar

ထမာင်းညပ်ှ န ထမာင်းဦးထခါင်းပုိင်း မယမ်းမခါထစရန် ထမာင်းတုံးတစဘ်က ်တစခ်ျကတ်င်ွ စိုကထ်ေားထသာ အထိေန်းတိုင်။ safety catch

ထမာင်းတလင်း န none

ကကိ strike a gong

ထမာင်းတးီ ကကိ တးီထမာင်း၏ အလယဖု်ကို အဝတစ်ညး် ရုိကတ်ပံဖင့် ရုိကခ်တသ်ည။်     strike a gong

ထမာင်းတင် ကကိ cock

ထမာင်းတုံး န ဆန်ဖွပ်ထသာထမာင်း၏ အမာခံ ကိုယထ်ေညတ်စထ်ချာင်း။     boom

ကကဝိိ တစဘ်ကသ်ို ့ထစာင်းလျက။် ၂ မညမီညာ အနိမ့်အပမင့်ယှိထသာ အားပဖင့်။   none

ထမာင်းထထောင် ကကဝိိ တစဘ်ကသ်ို ့ထစာင်းလျက ်ထထောင်လျက။်        none

ထမာင်းထထောင်း ကကိ ထပမပမုပ်ဆံု၌ ဆန်းစပါးစသည့်ကို ပဖူထစရန်။ အခံွကကျွေတထ်စရန်၊ မုန်ည့ကထ်စရန်၊ တစမ်ျို းမျို းပပုလုပ်သည။်  

ထမာင်းထုေတ် ကကိ ထနရာမှ ထရွ လ့ျားထွေကခွ်ာထအာင် နှင်လမတသ်ည။် ထွေကထ်ပပးသာွးထစသည။်    run away

ထမာင်းနင်း ကကိ ထပမပမုပ်ဆံုတင်ွ ဆန်၊ စပါးစသညက်ို ပဖူထစရန်၊ အခံွကကျွေတထ်စရန်၊ မုန်ည့ကထ်စရန်၊ ထမာင်းတ ံအဖျားကို ထပခပဖင့်နင်းသည။်     

န

ထမာင်းနင်းမ န bird

န vest

ထမာင်သျှင်
ဘင်းထေမ်း

ထကာင်းကင်၌ အထရှ့ထတာင်နှင့် အထနာကထ်ပမာကထ်စာင်းလျက ်(ဆုိင်းကိုထေမ်းထေားထသာ သငူယ ်ပံုသဏာ္န်) သုံးလံုးတန်းပဖစ်
ထသာ သရဝဏန်က္ခတ။်     စဉ်

ထမာင်သျှင်
ထလာင်း စဉ်

အက္ခရာစဉ်

novice in the buddhist 
order စဉ်

ထမာင့်ထထောင့်
ဖီလာ (မ) (ကကိ-ထမာင်ထထောင့်ဖီလာ-ရှု။)         စဉ်

ထမာင့်ထမာင့်မာ
မာ

ထရာဂါ ကင်းသည။် ထနထကာင်းသည။် အသီာသည။် ၂ (အနာကင်းသပဖင့်) သန်မာထတာင့်တင်း သည။် “အကကျွေန်ရ့ုိအမ်ိမှာ 
အားလံုး ထမာကထ်မာကမ်ာမာပါရာ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

ရညှသ်ယွပ်မင့်မားထသာအရာ။ (ဆင်နှာထမာင်း၊ နွယနှ်ာ ထမာင်း၊ ထတာင်နှာထမာင်း၊ လကထ်မာင်း)    စဉ်

လကထ်မာင်။ ရညှသ်ယွထ်သာ လူ၏ခန္ဓာ ကိုယ။် ၂  ထပမပမုပ် ဆံုတင်ွ ထကျထပ့ွကို သစသ်ားရညှတ်ထိံေပ်တင်ွ တပ်ဆင်လျက ်
ထမာင်းတုံးအရင်းဖျား ကို ထပခပဖင့်နိမ့်တုံပမင့်တုံပပု ကာထထောင်းရထသာကရိယိာ။ ၃ ထသနပ်စသညတ်င်ွ ကျညရုိ်ကတ်ကံို ထိေန်းချုပ်
ထေားထသာ ခလုပ်။ ၄  စကက်ရိ ိယာတိ့ုကို ထိေန်းချုပ်ထေားထသာ လကက်ိုင်တ။ံ စဉ်

အလယ၌် အခံုးပုပါထသာ ဝုိင်းချပ်၍ အနားကပ်ုလျက ်ထငွ၊ ထကကးစသညပ်ဖင့် သန်ွးလုပ်ထေား ထသာ အသပံမညထ်အာင်တးီခတရ်ထသာ
ပစည္း်။ ၂  ထမာင်းအများကို အကကးီ၊ အငယသ်စံညအ်လုိက ်တွဲထေားထသာ တရူယိာ။အနိ္ိဒယနုိင်ငံ သုံး အချန်ိအတယွတ်စမ်ျို း။  
(ရခုိင်သိုက ်၄၀တစထ်မာင်း၊ တစထ်မာင်းသည ်ပမန်မာပပည၂်၀နှင့်ညမီျှသည။်) စဉ်

စဉ်

ထမာင်းထကျာက်
တံ စဉ်

ထမာင်းထကကာ
ငုပ် စဉ်

မွန်ဂုိလီယားလူမျို းကို ထခါ်ထသာအမည။် “ကျားအိုရုပ်ကို၊ ထဘာင်းဘလီညး်ဝတ၊် ထမာင်းကတွရု်ပ်သင်ွ၊ (တာမရာဖ့ဲွ)၊ “ပမင်စးီ
ထမာင်းကတွက်”၊ မီးထကျာက ်တထံခါ်၊ လကန်ကထ်ကျာ်ကို၊ လျင်စာွထဆာင်ယခူထလာ။ (ဗမာချီ) စဉ်

ထမာင်းခတ ်
(မ) (ကကိ-ထမာင်းလညရ်ှု။)    စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထဆာက ်အအုံတင်ွ ဥပစာအမုိးအတင်ွး။ (သိ့ုမဟတု်) ယင်းတွင် ကကမ်းခင်းနိမ့်ပမင့်အဆင့် အပဖစပ်ပုလုပ်ထေားထသာ အရာ။     စဉ်

ထမာင်းတဟးီ
ဟးီ

ထမာင်းတဒူေဒူေ တးီခတသ်ည။် “နီထထွေးထထွေးထက၊ ရထဲအာင်လံနှင့်၊ ထအာင်သ ံထမာင်းကကးီ၊ တဟးီဟးီထက၊ ခတတ်းီထအာင်စည ်ကျူး
ရင့်ထပ၍”(ထကာ်)    စဉ်

စဉ်

ထသနပ်၊ ဒူေးထလး စသညက်ို ပစခ်တရ်န် ထမာင်းခလုတ ်ကို အသင့်ပပင်ဆင်ထေားသည။်၂ (ဥပစာ) တစစ်ုံတစခု်ထပပာဆုိရန် ကိုယ၊် 
နှုတ၊် နှလံုးသုံးပါးလံုးကို အသင့်ပပင် ဆင်မာန်တင်းထေားသည။် အားခဲထေားသည။်     စဉ်

စဉ်

ထမာင်းထိေ
ထမာင်းထထောင် စဉ်

စဉ်

use arice pounder to 
polish risce စဉ်

စဉ်

use arice pounder to 
polish risce စဉ်

ထမာင်းနင်း
ထတာင်

ထပမပမှုပ်ဆံုတင်ွ ဆန်၊ စပါး ထထောင်းသကဲ့သိ့ု ထနာကထ်ပခနှစထ်ချာင်းကို တစဘ်ကတ်စခ်ျကစ် ီကကချညက်ျချည ်ပပုထသာနံှထကာင်တစ်
မျို း။     

use arice pounder to 
polish risce စဉ်

(ငှက်)  အငမးီရညှ ်အထေကထ်အာက ်အငမဲလှုပ်ရာှးထနတတ၍် ထရစပ်ပမကထ်တာ တင်ွကျကစ်ားထလ့ယှိထသာ ပုိးမမားစား ငှကင်ယ်
တစမ်ျို း။     စဉ်

ထမာင်း
ပုိင်း(အကအင်္ကျ) လကထ်မာင်းဝက ်(တထံတာင်ဆစ်) အထိေသာ ဖံုးထသာအကအင်္ကျ။  စဉ်



.

ထမာင်းပပတ် န vest

ထမာင်းပပုတ် န vest

ထမာင်းပုန် နဝိ အနညး်ငယ ်ထိေခုိကရံု်မျှပဖင့် ကကးီမားစာွ ထသာ အင်အားရုိကက်န် တန်ွးထွေက ်တတထ်သာ။  none

ထမာင်းပပန် ကကဝိိ ဆထေကတ်ပုိး ထေပ်ပပန်လျက။် ၂ မူလထလျာ်ထကကးကို ထပါင်း ၍တဖန် ထေပ်ထလာင်းထသာ အားပဖင့်။   twice bet

ထမာင်းဖျား န လကထ်မာင်းရင်းမှ လကထ်ကာက ်ဝတထိ်ေ၊ အစတိအ်ပုိင်း။     arm

ထမာင်းမ န နန်းထဆာင်မရထသာ မိဖုရားငယ။် ၂  မင်းမိဖုရားစသညတ်ို၏့ အထစအပါးအမှုထေမ်းပဖစထ်သာ နန်းတင်ွးအပျို ထတာ်။   lesser wife

ထမာင်းမမိဿံ န lesser wife

ထမာင်းထမာင် န none

န မိမိထအာကင်ယထ်သာ ထမာင်ငယအ်ား ထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။     brother

ကကိ fly a flag

ထမာင်းယပ် န အမ်ိ၊ ထကျာင်း စသည့်အထဆာကအ်အုံတို၏့ ထဘးဘကတ်င်ွ အထဆာင်ငယ။် penthouse

ထမာင်းယပ်ချ ကကိ အမ်ိ၊ ထကျာင်းစသည့်အထဆာကအ်အုံတို၏့ ထဘးဘကတ်င်ွ ကပ်ထပမှာကမီှ်ဆွယ၍် အထဆာင်ငယပ်ပု လုပ်သည။်     penthouse

ထမာင်းယပ်ဆဲွ ကကိ အမ်ိ၊ ထကျာင်းစသည့်အထဆာကအ်အုံတို၏့ ထဘးဘကတ်င်ွ ကပ်ထပမှာကမီှ်ဆွယ၍် အထဆာင်ငယပ်ပု လုပ်သည။်     penthouse

ထမာင်းရင်း န arm

ကကိ none

ထမာင်းလှုပ် န လူ၏လကထ်မာင်းရင်းထကျာဘက၌် ဖုထေစထ်နထသာ အစတိအ်ပုိင်း။ shoulder

မတ်

မတ၁် နစ You

မတ၂် န Brother-in-law

မတစ်ိ န ထငွတစက်ျပ်၏ ထလးဖုိတ့စ ်ဖုိတ့န်ဖုိး ယှိထသာ အသပပာ။    quarter of a kyat

မတထ်တာ် န လင်၏ညကီို ချစစ်နုိးပဖင့် မရးီကထပပာဆုိသုံးနှုန်း ထသာစကားလံုး။     Brother-in-law

မတထ်တာ်ထမာင် န Brother-in-law

မတတ်တ် ကကိ none

န ရခုိင်လံုချ ီတစမ်ျို း၏အမည။် rakhine longyi

ကကိ ပကပ်င်းထကွသ့ည။် ကကုံထတွသ့ည။် ၂ ကိုယတ်ိုင်ထတွ ဆံု့၍ ပပဿနာ ထပဖရင်ှးသည။်   face to face

မတတ်တဆုိ်င်၂ ကကဝိိ မျကနှ်ာချင်းဆုိင်လျက။် မျကနှ်ာမူလျက။် ဦးတညလ်ျက။်     face to face

မတတ်တနီ် ကကဝိိ ကိုယက်ိုမလှုပ်မယာှး မထရွ ထ့လျာ့ပဲ မားမားမတမ်တရ်ပ်တညလ်ျက။်    stand

မတတ်တမ်ှိုင် ကကိ ထမျှာ်လင့်ချက ်အလားအလာ ကင်းမ့ဲ၍ စတိအ်ားထလျာ့သည။် အကကအံစည ်အစမ်ွးအစကန်ုငပီး ဟ ုအမှတထ်ေားသည။်    hopeless

မတန်န်မ့ရးီ န ညကီအစက်ို၏မယားနှင့် ထတာ်စပ်ပံု။  အစက်ို၏မယားက လင်၏ညနှီင့် ထတာ်စပ်ပံု။     Sister-in-law

မတထ်မာင် န Brother-in-law

လကထ်မာင်းအုံ မပါပခံုးအထိေသာ ဖံုးအပ်ုထသာ အကအင်္ကျ။ (စပ်ွကျယလ်ကပ်ပတ၊်  မိန်းမဝတလ်ကပ်ပတက်ဲ့သိ့ု။)    စဉ်

လကထ်မာင်းအုံ မပါပခံုးအထိေသာ ဖံုးအပ်ုထသာ အကအင်္ကျ။ (စပ်ွကျယလ်ကပ်ပတ၊် မိန်းမဝတလ်ကပ်ပတက်ဲ့သိ့ု။)
“ခါးကထဘာင်းဘ၊ီ အကအင်္ကျထမာင်းပပုတ၊် ဂွမ်းဦးထုေပ်နှင့်” (ဂုတ္ိတလ)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မင်း၊ မိဖုရားတိ့ု၏ အပခ့ံအရ၊ံ နန်းတင်ွးအလုပ်ကို ထဆာင်ရကွထ်သာ အမှုလုပ်မိန်းမများ။ “ထမာင်းမမိဿံ၊ ထခခရသံင်း ပင်းများနှင့်” 
ထပျာ်ပါးထအာင် ၊ ထေားပါမည”်။    စဉ်

နှမကထမာင်ကို ချစစ်နုိး ပဖင့်ထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ ၂ တစစ်ုံတစထ်ယာက ်ရင်းနီှးထသာသအူား ထပပာဆုိသုံးနှုန်းထသာစကား။ 
“ညဉ့် သိုင်ထခါင်၊ ထမှာင်မုိကထဲ်ေလကဖ်ျားဆဲွတဲ့၊ အိုထမာင်းထမာင်၊ ဘားဘာသမိည၊် ထယာှင်ထယာှင်” (ဇမ်း)    စဉ်

ထမာင်းထမာင်
ထသျှ စဉ်

ထမာင်းထမာင်း
ထထောင်

တခွံန်၊ အလံစသညက်ို တိုင်စသညတ်င်ွ တပ်၍ မတမ်တ ်စိုကထ်ထောင်သည။် လွင့်ထူေသည။် “ထမထီွေးချစထ်မာင်၊ ရတဲခွံန်နှင့် အလံ
ထကာင်းကို၊ ထမာင်းထမာင်းထထောင်လ့ုိ” (ထကာ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လက၏်အရင်း ပခံုးမှတထံတာင်ဆစအ်ထိေအပုိင်း။ ၂  (ဥပစာ) အကအင်္ကျလကထ်မာင်း၏ အရင်းပုိင်း။    စဉ်

ထမာင်းလည ်
(မ) (ကကိ-ထမာင်းခတ်-ရှု။)    စဉ်

စဉ်

မိမိက ဦးတိုကထ်ပပာဆုိထနသကူို ညမန်ပပထသာစကားလံုး။ (ကကးီသကူ ငယသ်သူိ့ု ပဖစထ်စ၊ ရယွတ်တူန်းတခူျင်း ပဖစထ်စ၊ သုံးရထသာ
စကား။ မင်း၊ နင်၊ သင်၊ ခင်ဗျာ စသညပ်ဖင့်) “ထမာင်လှ မတ ်အစာွထပပာရံု” (အရပ်)မင်း၊ နင်၊ သင်။ မိမိက ဦးတညရ်ညည်မန်း
ထပပာဆုိထသာ အပခားသ ူကိုထခါ်ထဝါသည့် စကားလံုး။ နာသနူာမ်စား။ (ခင်ဗျာ၊ ရင်ှ၊ မင်း၊ နင်၊ သျှင်စသညပ်ဖင့် လညး်သုံးသည။်)  စဉ်

လင်၏ည။ီ ညမီ၏လင်နှင့် ထတာ်စပ်ပံု။
ထငွတစက်ျပ်၏ ထလးပံုတစပံု် ပမာဏ။ လယတ်စသ်ျှင်၏ ထလးပံုတစပံု် အကျယအ်ဝန်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

လင်၏ညကီို ချစစ်နုိးပဖင့် မရးီကထပပာဆုိသုံးနှုန်း ထသာစကားလံုး။
“မတထ်တာ်ထမာင်၊ သနားသပဖင့်၊ လုိကလ့ုိ်လညး် ကယဆ်ယ”် (ရာမထတး) စဉ်

ကိုယခ်န္ဓာကို တထပဖာင့်တညး် တညထ်စလျက။် “မတတ်တမူ်းမှိုင်။ မထပပာနုိင်ထက၊ အာမှာထတာင်းကျို င်၊ ကိုကထ်တလားထလ” (ဇ
မ်း)။    စဉ်

မတ ်တတဆ်င် 
ဒေထယာ စဉ်

မတတ်တ်
ဆုိင်၁ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မရးီက လင်၏ည ီကို ချစစ်နုိးပဖင့်ထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ “ညလီက္ခဏ၊ ချစက်ကို းထနှာင်ထက၊ မတထ်မာင်လှထလ”။ (ရာမ) စဉ်
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မတမ်တ၁် နဝိ တည့်ထပဖာင့်ထသာ။     straight

မတမ်တ၂် ကကိ တညထ်ပဖာင့်ထအာင်ပပုသည။်    be straight

မတမ်တမ်ားမာ နဝိ right

မတမ်တမ်ားမာ ကကဝိိ မှန်ကန်စာွ။ မလဲွမထသ။ွ ဧကန်မုချ။ certainly

မိတ်

မိတ် န friend

မိတက်ကို း န hat string

မိတက်ကျွေမ်း န sprout

မိတဆ်က် ကကိ introduce

မိတဆံု် ကကိ လူအချင်းချင်း ထိေထတွဆ့ကဆံ်သည။်      friend

မိတဆီွ် န တစဦ်းနှင့်တစဦ်း တစစ်ုံတစရ်ာ ရယှိခံစားကကထစရန် ခင်မင်ဆကဆံ်ထသာ အထပါင်းအသင်း။     friend

မိတဆီွ်ပဖစ် ကကိ မိတထ်ဆွအပဖစသ်ိုထ့ရာကသ်ည။် ခင်မင်ရင်းနီှးစာွ ဆကဆံ်မိသည။်     friend

မိတတ်င် ကကိ none

မိတပ်ျက် ကကိ မိတ ်ထဆွအပဖစမှ် ပပတလ်တသ်ည။် ဆကဆံ်ထရး ပျကပ်ပားသည။်  alienated

မိတဖ်က် န အချင်းချင်း မဆန်က့ျင်ထသာအတွဲအဖက။် အချင်းချင်းချစက်ကညရ်င်းနီှးမှု။     friend

န ခင်မင်ရင်းနီှးထသာ အထပါင်းအသင်း။     friend

မိတပ်ဖစဆီွ်ပဖစ် ကကိ ခင်မင်ကကျွေမ်းဝင်မှု ရယှိထစရန် အလုိငှ့ါ။     friend

မိတဖဲွ် ့ ကကိ မိတထ်ဆွအပဖစသ်ို ့ထရာကထ်အာင်အားထုေတ ်ထပါင်းသင်းသည။်     be friend

န ခင်မင်ရင်းနီှးကကျွေမ်းဝင်ထသာ အထပါင်းအသင်း။ friend

ထမတ္တ ာ

ထမတ္တ ာ န နှစသ်ကပ်မတနုိ်းပခင်း။ ချစခ်င်ပခင်း။  တစပ်ါးသအူထပါ်၌ ခင်မင်ထသာစတိ ်သထဘာထေားပခင်း။     love

ထမတ္တ ာစာ န love letter

ထမတ္တ ာထတာ်ရိ ကကဝိိ မိမိအတကွ ်တစစ်ုံတစရ်ာ ထသာ အကျို းကို ထမျှာ်လင့်ပခင်းမယှိပဲ။ စတိထ်စတနာသကသ်ကပ်ဖင့်။      love

ထမတ္တ ာတုံး န

ထမတ္တ ာထေား ကကိ ထလးစားခင်မင်ထသာ စတိသ်ထဘာသို ့ဆုိက ်ထရာကသ်ည။်  စတိထ်စတနာ ယှိသည။် “ထမတ္တ ာထရးှထေား သနားထသာအားပဖင့်”   wishwell

ထမတ္တ ာပုိ ့ ကကိ pray for others

ထမတ္တ ာပျက် ကကိ ခင်မင်ထလးစားထေားယှိမှု ထစတနာပပယသ်ည။် lose feeling

ထမတ္တ ာမျှ ကကိ တစဦ်းနှင့် တစဦ်း ထလးနကထ်သာ ချစခ်င်မှုချင်း တညူသီည။် တစဦ်းနှင့်တစဦ်း ချစက်ကို ကက်ကသည။်   enamour

ထမတ္တ ာရပ် ကကိ သတူစပ်ါး၏ အလုိဆန္ဒ  လုိကထ်လျာမှုကို ရယထူစရန် ထတာင်းပန်သည။်      request

န complimentary gift

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

မမှားမယင်ွး ထသာ။  ထတာ်တည့်ထသာ။ မလဲွမထသထွသာ။ “အသျှင်မင်းပမတ၊် အမိန့်ထတာ်ကို၊ ပပန်ကာရပ်ဟ ုမတမ်တ ်မားမား၊  
မှန်ကန်ရာကို၊ နားထတာ်ထပါကထ်အာင်၊ ထလျှာကလ့ုိ် ထေားထရ”။ (ထဒွေး)   စဉ်

စဉ်

သတ္တဝါ၏ကိုယခ်န္ခာယှိ ပါးစပ်၏ထအာကဘ်ကအ်စန်ွးပုိင်း၊ “မိတရ်င်းလုိင်တ၊ံ ထရမရင် တင်ွးမှာ၊ ညင်းပွင့်ရထံက” (ရာမ)။ “မိတ်
လှနှာတ၊ံ ရှုတိုင်းဟန်ထက” (ဂုတ္ိတလ)။    သင့် ပမတထ်သာ အထဖာ်အဖက။် ဆီထလျာ်ထသာတဲွဖက။် ၂ ခင်မင်ကကျွေမ်းဝင်ထသာ
အထပါင်းအထဖာ်။ သကိကျွေမ်း ရင်းနီှး ထသာပရသိတ။် စဉ်

ခထမာက၊် (ထဂါင်းချုပ်၊ မက္ကလာ) ဥထုေပ်စသည ်မလွင့်မကျထအာင် ထဆာင်းစရာ၏အတင်ွးသာ နှစဘ်ကစ်န်ွးမှ  မိတ်(ထမး) 
ထအာကက်ို သိုင်း၍ ဆုိင်းတွဲပတစ်ညး်ထေားထသာကကို း။  စဉ်

မိန်းမ တစစ်ုံတစထ်ယာက၏် အမ်ိထထောင်ဖကထ်ယာကျ်ား။ ခင်ပွန်း။ လင်။ “ငယက် လင်ထက၊ ကကင်မိတက်ကျွေမ်းကို၊ လွမ်းလညး် 
လွမ်းလာ” (ဓမ္မသာ)  စဉ်

သကိကျွေမ်းမှုမယှိ သ၊ူ မရင်းနီှးသတူိ့ု ကိုယတ်ိုင် ပဖစထ်စ၊ တစပ်ါးသကူ သတူိ့ု၏အကကားတင်ွ ပဖစထ်စ၊ ခင်မင်ရင်းနီှးထအာင် သယွစ်ပ်
ထပးသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
မိတ ်(ထမး) အစန်ွးကို လကတ်န်း၊ ခံုစသညအ်ပမင့်တစစ်ုံတစရ်ာထပါ်တင်ွ ထမှးထေားသည။် “ငါးမန်းငါး ဆင်၊ များဖျင်ထနခုိ ငါးထုိေ
ထုိေးလျှင်၊ ကကညည်ို ကကထပ၊ ထဖါင်ဦးခင်မှာ၊ မိတတ်င်ပမူးလ့ုိ၊ ဖူးကကထလထသာ်” (နာရဒေ)၊ ၂ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အရာဝတ္ု  အစန်ွး
ချင်း ထေပ်ရံုမျှတင်သည။်    စဉ်

စဉ်

စဉ်

မိတထ်ပါင်းဆီွ
ထပါင်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

မိတရ်င်း ဆီွ
ရင်း စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစဦ်းအား တစစ်ုံတစခု်ပပုလုပ်ရန် အထကကာင်းအရာကို အထပခပပု၍ ရုိထသစာွထရးဖ့ဲွသကီုံးထေားထသာစာ။ ချစခ်င်မှုကို အရင်း
ခံ၍ ထရးသားကကားထရာကထ်သာစာ။   စဉ်

စဉ်

ချစခ်င်ပမတနုိ်းပခင်း လံုးလံုးမယှိသ။ူ “ထမတ္တာတုံး၊ မုန်းထရလားထလ”။ “လူပမင်ထကမုန်း၊ ထမတ္တာတုံး”။ ထမတ္တာဦး တညထ်ေားပခင်း 
လံုးဝမခံရသ။ူ ၂  အလွန်ယယုပမတနုိ်း သ။ူ    

have no more feeling of 
love or affection for 
someone စဉ်

စဉ်

သတူစပ်ါးတိ့ု ကိုယ၏် ကျန်းမာပခင်း၊ စတိ၏်ချမ်းသာပခင်း ယှိကကထစရန်အတကွ ်ဆုထတာင်းခမကဟ်သည။်  ဆန္ဒ ရညည်မန်း စတိ်
ညတွသ်ည။် “ဘယာကင်းကာွ၊ သားများစာွကို၊ ထမတ္တာထပးပ့ုိ” (ထကာ်)    စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထမတ္တာလက ်
ထဆာင်

ထစတနာ သဒေ္ဓါတရား သကသ်ကပ်ဖင့်ထပးထသာ အရာ။ ထမတ္တာနှင့် ထပး ထသာပစည္း်။ ထကျးဇူး တု့ံပပန်သည့် အထနပဖင့်ထပးထသာ 
ပစည္း်။ စဉ်



.

ထမတ္တ ာသက် ကကိ ဒုေက္ခ ထရာကသ်တူစဦ်းတစထ်ယာကအ်ထပါ်တင်ွ ထစနာစတိပ်ဖင့် ကရုဏာသကသ်ည။် ၂ ထပးကမ်း ချးီထပမှာကသ်ည။် wishwell

ထမတ္တ ာဟိ ကကိ ချစခ်င်သည။် ချစခ်င်ထလးပမတထ်သာ စတိ ်ထရးှရှုသည။် wishwell

မုတ်

မုတ် န testes

န none

မုတက်ာသနီ န tree

မုတထ်ကာင် န ထရငန်ပုိင်းတင်ွ ထနထလ့ယှိထသာ ကိုယခံွ်တင်ွး၌ ပုလဲပပုလုပ်တတထ်သာ ထရသတ္တ ဝါတစမ်ျို း။ pearl oyster

မုတက်ကးီ န သဘာဝအရယွတ်င် ပုိမုိ ကကးီထွေားထသာ ထဝှးကျတိ။် none

မုတက်ကးီနား န ကပ်ပယအ်တိထ်ရာင် နာ။ သဘာဝအရယွထ်ေက ်ပုိမုိကကးီထွေားထသာ ထဝှးကျတိန်ာ။ none

မုတဆီ်း န beard

beard

မုတဆိ်တည်ပ်ှ န မုတဆိ်တ၊် နှုတခ်မ်းထမွးစသည ်အထမွးအမှင်ကို ဆဲွနှုတရ်ာတင်ွ  အသုံးပပုထသာအရာ။    pincers

ကကိ have a wind-fall

မုတပု်တးီ န pearl 

မုတထ်ရာင် ကကိ ထဝှးထစတ့ညရ်ာ အထရပပားကပ်ပယအ်တိ ်ထရာင်သည။် none

မံ

မံ ကကိ ပပင်ပမျကနှ်ာပပင်မှ ထနာကထ်ေပ်တဖန် လိမ်းကျသံည။် cover with

မံသ န အသား။ အမဲ သား။ beef

မန်

မန္တန် န mantra

မန္တတမ်င်း န စကကာယာဉ်ကိုရထသာစကကာဝထတးမင်း၏အမည။် none

မန်း ကကိ recite

မန်းစရီ ကကိ tree

မန်းမှုတ် ကကိ ဂါထော၊ မန္တန်စသညက်ို ဥုံ၊ထကသာင်း၊ သာွဟခံ၍ရတွဆုိ်သည။် recite

မန္တရား န mantra

မာန်

မာန် န ထထောင်လမားမှု။ ခကထ်ေန်မှု။ ထမာကမ်ာမှု။    pride

မာန်ကဲ န ထထောင်လမား ထမာကမ်ာတတသ်။ူ take pride

မာန်ကျ ကကိ မာနခကထ်ေန် ထထောင်လမာမှု ထလျာ့ပပယသ်ည။်     become mellowed

မာန်ခလုိ ကကိ be forcuful

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

လကမ်ထထောင်ထေားထသာ လကဆု်တ၏်အတိုင်းအတား။ တစထ်ထောင်၏ သုံးပံုတစပံု် အတိုင်းအတာ။
(တရိစ္ဆာန်တိ့ု၏) ကျင်ငယရ်ည။်
အဖုိ လိင်အဂမင်္ဂါ အရင်းဝဲယာတင်ွ တွဲကျပါယှိထသာ မျို းပဖစထွ်ေန်းရာအထစ။့ ထဝှးထစ။့ စဉ်

မုတက်ာဖူး 
(မ) (န-ဆန်းဖူး -ရှု။)   စဉ်

မုိးဦးကျတင်ွ အဝါပွင့်သိ့ုမဟတု ်အနီပွင့်များပွင့်ထလ့ရှိသည့် လမ်းထဘးတင်ွ စိုကထ်ေားတတထ်သာ သစပ်င်ကကးီ( မကာသနီ၊ 
စန်ိပန်းပင်စသညပ်ဖင့်လညး် ထခါ်ကကထသးသည်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထမးဖျားတဝုိကတ်င်ွ ထပါကထ်သာ အထမမးအမှင်။  “ထသနာပတ၊ိ ကဝိထုိေထုိေ၊ ဝါဂွမ်းဟန်ထလ၊ ပဖူမုတဆီ်းနှင့် ၊ သကက်ကးီအိုတိ့ု၊ 
ထလျှာကဆုိ်သညမှ်ာ” (ထမျာက်)      စဉ်

မုတဆီွ်းထကကာင်
နီ

ထမးဖျားတဝုိကတ်င်ွ ထပါကထ်ရာကထ်သာ အပဖူ၊ အနီ၊ အမညး်စသည ်ထရာယကှ ်ထနထသာ အထမွးအမှင်။ “စစသ်ကူကးီလျှင်၊  မုတ်
ဆီွး ထကကာင်နီ၊ ထတာမှာမီှသည၊် ထဇာ်ဂျ ီဆရာ၊  ယခုအခါ ၌ တစဦ်းလာသည။်” (ထမျာက်) စဉ်

စဉ်

မုတဆိ်တပ်ျား
တွဲ

(ဥပစာ) ထကာင်းထသာ အခွင့်အခါနှင့် အလွယတ်က၊ူ ကကုကံကို ကသ်ည။် “လူမဲွမုတဆိ်တပ်ျားတွဲဆုိစာွ စကား မလားထယ”။ 
(ရုိးရာ)  စဉ်

မုတထ်ကာင်ဝမ်းတင်ွးမှ ရယှိထသာ ထတာကထ်ပပာင်ထသာ အထရာင်ယှိထသာ ပုလဲရတနာလံုးကိုလညး်၌ ဆဲွငင်ရန်အတကွ ်သတီွဲကုံး
ဆက ်ထေားသည့် အဆင်တန်ဆာ။ “မုတပု်တးီဒေါလီ၊ ထရမအကအင်္ကျထက၊ ထေပိန်တပံက”် (ပဋါ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတရာထသာ အကျို းထကျးဇူးသကထ်ရာကထ်စရန်အလ့ုိငှာ ဥု၊ံ ထကသာင်းခံ၍ မန်း မှုတခ်မကဆုိ်မှု။ (ထနာကတ်င်ွသဟွ ထေည့်
သင်ွး၍လညး် ရတွဆုိ်နုိင်သည။်)   စဉ်

စဉ်

(တစစ်ုံတစခု်ထသာ ထဘးဥပဒ်ေအန္တရာယထ်ပျာကပ်ပယထ်စပခင်းငှာ) ဥု၊ံ ထကသာင်းခံ၍ ဂါထော၊ မန္တန်ရတွဆုိ်သည။် စဉ်

ရကွထ်ပါင်းအရယွယ်ှိ၍ အဝါထရာင်အပွင့်များ အချန်ိ လုိကဖူ်းပွင့်သည့် ပင်ထစာကက်ကးီတစမ်ျို း။ (အရကွ၊် အဖူးကို ဟင်းလျာအပဖစ ်
စားသုံးနုိင်ငပီး အရသာမှာ ခါး သကသ်ကရ်ှိသည။်) စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတရာထသာ အကျို းထကျးဇူးသကထ်ရာကထ်စရန်အလ့ုိငှာ ဥု၊ံ ထကသာင်းခံ၍ မန်း မှုတခ်မကဆုိ်မှု။ (ထနာကတ်င်ွသဟွ ထေည့်
သင်ွး၍လညး် ရတွဆုိ်နုိင်သည။်)
(တိုကနွ်ား၊ တိုကပိ်တုံးတိ့ု စရီင်ရာ၌) အသကဝ်င်လှုပ်ရာှး၍ ခုိးထစသည။် အရပ်သိ့ု သာွးထရာကနုိ်င်ရန် အသကသ်င်ွးထသာ 
အတတပ်ညာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မာန်ပါ စတိဆုိ်းသည။်     “မာန်ခလုိနှင့်၊ ထမျာကအ်ိုမတင်ွ၊ ဘယာကင်းကာွ၊ သားများစာွကို၊ ထမတ္တာမပ့ုိ” (ထကာ်)    စဉ်



.

မာန်ချ ကကိ become mellowed

မာန်စယွ် န pride

မာန်စယွက်ျို း ကကိ become mellowed

မာန်ဆန် န pride

မာန်ဆန်ပါ ကကိ pride

မာန်တက် ကကိ စတိဆုိ်းသည။် ထဒေါသပဖစသ်ည။် ခကထ်ေန်ထထောင်လမားမှု ကကးီပွားလာသည။်  take pride

မာန်ထထောင် ကကိ တစစ်ုံတစဦ်းအထပါ်တင်ွ မလုိလားဆန်က့ျင် ဖီဆန်ထသာ စတိပွ်ားများ သည။် အတိုကအ်ခံပပုရန် အခွင့်ထစာင့် သည။်    be intoxicated

မာန်ထဒေါသ န pride

မာန်နန်ဆ့န်နန် ့ ကကဝိိ အမျက ်ပပင်းစာွထွေကလ်ျက။်    pride

မာန်ပါ ကကိ pride

မာန်ပါဆန်ပါ ကကိ pride

မာန်ထပါက် ကကိ pride

မာန်ထအာင်နွယ် န creeper

မာရ် န devil

မာရန်တ် န ထကာင်းမှု ကသုိုလ်ကို တားဆီးပိတပ်င်တတထ်သာ နတဆုိ်း။ devil

မိန် ့

မိန် ့ ကကိ နှုတဟ်ဖွင့်ထုေတ ်ထပပာဆုိသည။်      give a speech

မိန်က့ကား ကကိ ထုေတထ်ဖာ်ထပပာဆုိ သည။်    give a speech

မိန်ထ့ခကျွေ ကကိ give a speech

မိန်ဆုိ့ ကကိ တစစ်ုံတစခု်ကို မှာထေားထပပာဆုိသည။်     give a speech

မိန်မှ့ာ ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာကို လုိကန်ာမှတသ်ားရန်ထပပာကကားသည။် “အမတက်ကးီအား ဤသိုမိ့န်မှ့ာထတာ်မူ လုိကထ်လ၏”။ give a speech

မိန်ခ့မက် ကကိ ထပပာဆုိသည။် “ဤသိုမိ့န်ခမကထ်ပပာဆုိထလ သည။်” give a speech

မိန်း ကကိ သလုိိမှုအတကွ ်တစပ်ါးသကူ ဖွင့်ထုေတထ်ပဖကကားထအာင် တစစ်ုံတစခု်ထသာ နှုတစ်ာ၊ အမူအရာပဖင့် စုံစမ်းသည။် ask

မိန်းကကးီ န နုိင်ငံအပ်ုချုပ်သည့်မင်း။ ဘရုင်။     king

မိန်းခွန်း န ထမးပမန်း ချက။် ထပဖဆုိရန်ထတာင်းခံချက။် speech

မိန်းစစ် ကကိ စစိစ ်သယွဝုိ်က၍် စုံစမ်းသည့် သထဘာပဖင့် ထမး ပမန်းသည။် interrogate

ကကဝိိ ခင်မင် ရင်းနီှးမှုမဟပဲိ သာမညထပပာ ဆုိအထပါင်းအသင်း ပပုရံုမျှအားပဖင့်။   none

ကကဝိိ တစထ်ယာကနှ်င့်တစ ်ထယာက ်တစအ်မ်ိနှင့်တစအ်မ်ိ ထခါ်သထံပပာသ ံကကားထလာကရံု်မျှ အကာွအထဝး။  just on nodding terms

ကကဝိိ အထူေးတထလကကျွေမ်းဝင်ပခင်းမယှိပဲ သာမညထပပာဆုိ အထပါင်းအသင်းပပုရံုမျှအားပဖင့်။   just on nodding terms

မိန်းမစို ့ န brother keeper

ထထောင်လမားမှု၊ ထမာကမ်ာမှု၊ မာန်ဝင့်မှု မာနကျထစသည။်
ထထောင်လမားတတထ်သာ ထဒေါသမာန်မာနတိ့ုကို စန့်ွလမတလုိ်ကသ်ည။် စဉ်

ကကမ်းတမ်း ခကထ်ေန် ထထောင်လမားနုိင်မှု စမ်ွးအား။ ၂  ဆင်စသညမ်ာန်ဝင်စဉ် သစပ်င်ကို တအားတိုးထဝှးသည့်အခါ ကျို းပ့ဲ ကန်ုခ့ဲ
ထသာ စယွဖ်ျားပုိင်း။     စဉ်

အက္ခရာစဉ်

(ဥပစာ) ထထောင်လမား ထမာကမ်ာနုိင်ထသာ စန်ွးအားထလျာ့နညး်သည။်  ထမာကမ်ာ တကက်ကပခင်း မယှိသည့် အပဖစသ်ိ့ု ထရာက်
သည။် စဉ်

ထထောင်လမားမှု။ ခကထ်ေန်မှု။ ထမာကမ်ာမှု။
“မာန်ဆန်ထေပ်ထလာင်းပါ၍၊ စတိမ်သာ လွန်စိုးထနှာင်း”။ (ကသုတု) စဉ်

အမျကထွ်ေကသ်ည။် ထဒေါသပဖစသ်ည။် စတိဆုိ်း သည။် “ငါ့စကားကို၊ နားမှာမနာ၊ မာန်ဆန်ပါထက၊ နာပပန်ထတာ့မည”်။ (ထကာ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထထောင်လမားမှု။ ခကထ်ေန်မှု။ ထမာကမ်ာမှု။
“မာန်ဆန်ထေပ်ထလာင်းပါ၍၊ စတိမ်သာ လွန်စိုးထနှာင်း”။ (ကသုတု) စဉ်

စဉ်

အမျက ်ထွေကသ်ည။် ထဒေါသပဖစသ်ည။် စတိဆုိ်းသည။် “အားပါး မနာ၊ စစက်ပ်လာဟ၊ု မာန်ပါကကကက၊ စတိတ်က ်ထေ၍”။ (ရခုိင်
ကာ) “ခုငမဲမလား ဘယထ်ကကာင့်ရာဟ၊ု မာန်ပါဆဲ ဆုိ၊ စတိလုိ်ဟရိာ၊ သာွးကကထလထသာ်” (အရန်ိ) စဉ်

အမျကထွ်ေကသ်ည။် ထဒေါသပဖစသ်ည။် စတိဆုိ်း သည။် “ငါ့စကားကို၊ နားမှာမနာ၊ မာန်ဆန်ပါထက၊ နာပပန်ထတာ့မည”်။ (ထကာ်) စဉ်

မီးခဲတမျှ အမျကထွ်ေကမ်ှု ပပင်းထေန်သည။် “ငါ၏မာန်ထပါက၊် မီးနှယထ်တာကလိ်မ့်။ (ဓမ္မက)    စဉ်

ချုပံင်သစပ်င်များကို မီှတယွ၍်ထပါကတ်ကင်ပီး၊ အဝါထရာင် အနွယတ်ရံညှမ်ျား ယကှပ်ဖာရှိ အရတွမ်ယှိပဲသပ်ု၍စားနိင်ထသာ ကပ်ပါး
ပင်တစမ်ျို း။ စဉ်

ထကာင်းမှုကသုိုလ်ကို ပိတပ်င် တတထ်သာတရား။ (ထဒေဝပုတမ္ာရ၊် ကထိလသမာရ၊် ခန္ဓ မာရ၊် စတုမိာရ၊် အဘသိခမင်္ဂါမာရဟ်၍ူ၊ ငါး
ပါးယှိသည။် (ပါ)     စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အမှာစကားထပပာသည။် တစပ်ါးသတူိ့ုသထိအာင် ထုေတထ်ဖာ်ထပပာ ဆုိသည။် “ကပ္ပတညထ်စ၊ မိန့်ထခကျွေဗျာဒိေ၊ ထေားတုံဘသိည၊် မှတ်
သထိနာင်လား ထနာကသ်ားတညး်”။ (ထကျာကရုိ်း)    စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မိန်းတစခွ်န်း
ထပပာတစခွ်န်း စဉ်

မိန်းထူေးထခါ်
ကကား စဉ်

မိန်းထူေးထခါ်
ထပပာ စဉ်

ထရးှရခုိင် ဘရုင်မင်းပမတ ်တိ့ုလကထ်ေက ်ထယာကျ်ားတိ့ု၏ လိင်တန်ဆာထဝှးထစအ့စုံကို ထုေတ၍် မိန်းမတိ့ု၏အထဆာင်၌ အပ်ုချုပ်ရန်
ခန့်ထေားထသာ မင်းမှုထေမ်းတစမ်ျို း။ အစိ့ု၊ အစ။ု (ထဝှးထစက့ို အထုေတခံ်ရပခင်းသာ)    စဉ်



.

မိန်းမလွင် န မိန်းမတို၏့ ကိုယ့်ကျင့်သကိ္ခာထလျာ့ပါးသ။ူ prostitute

မိန်းထမာ ကကိ သတ ိလစသ်ကဲ့သို ့ပဖစသ်ည။် ထတထွဝထနသည။်  be unconscious

ကကိ အချန်ိကကာပမင့်စာွ သတလိစမိ်န်းထမာထနသည။်   be unconscious

ကကဝိိ ထမ့ထလျာ့ထပါ့တန်စာွ။ အာရံုမထေားပဲ။ be unconscious

မံု

မံု၁ န the future Buddha

မံု၂ ကကိ keep in the mouth

မံု၃ စညး် none

မံုကင်း န ထွေကပ်ပူစ အငံုထလး။     bud

မံုတံ န bud

မံုဖူးဆင် န အငံုပဖစလ်ာမည့် အဖုလံုး။    bud

မံုဖူးဆင် ကကိ အငံုအဖူး ပဖစလ်ာမည့် အဖူးထလာင်းထွေကပ်ပူစ အထပခပျို း လာသည။် bud

မံု၁့ နဝိ smooth

မံု၂့ ကကိ smooth

မုန်

မုန် န ဆင်ထီေး၏နားသယမှ် ကာမဂုဏစ်တိထ်ကကာင့် ယိုထွေကထ်သာ အရည။်    musth

မုန်စကိထလာင် နဝိ အရယွအ်စားအလွန်ငယထ်သာ။    tiny

နဝိ အထလးမထေားထလာကထ်အာင် ငယထ်သာ။ ပကတယိှိငမဲ အရယွ ်သိုမ့ထရာကထ်သးထသာ။  tiny

မုန်စထိက နဝိ အလွန်ထသငယထ်သာ။     tiny

မုန်စထိကထသျှ နဝိ ပကတယိှိငမဲအရယွထ်ေကင်ယထ်သာ။ အလွန်ထသးငယထ်သာ။ tiny

မုန်စစီီ ကကဝိိ ပွင့်လင်းပပတသ်ားပခင်းမယှီ မဝ့ံမရမဲျို သပ်ိထေားလျက။် မပွင့်မလင်းပဲ။  remain silent

မုန်စဲ ကကိ ဆင်ထီေး၏မုန်တင်ွးမှ အရညမ်ျားရပ်တန်သ့ည။် ရပ်စသဲည။်      terminate

န ပကတယိှိငမဲအရယွထ်ေကင်ယထ်သာ။ အလွန်ထသးငယထ်သာ။ tiny

မုန်ညင်း န အထစနှ့င့်အရကွက်ို စားသုံးရထသာ တစနှ်စခံ် အပင်တစမ်ျို း။    mustard

မုန်ညင်းဆီ န မုန်ညင်းအထစက့ို ဆီကကတိ၍်ထေား ထသာအဆီ။   mustard oil

န jewel

မုန်တမုီန်တား၁ ကကိ ဦးထခါင်းထဲေ၌ မကကညမ်လင်ပဖစသ်ည။်      misty

မုန်တမုီန်တား၂ ကကိ အာရံု ဝုိးတဝါး ပဖစ၍်ရထီဝသည။် ဦးထခါင်းထဲေ၌ မကကညမ်လင်ပဖစသ်ည။်  misty

မုန်တိုင်း န ပပင်းစာွထသာအဟန်ုပဖင့် တိုကခုိ်ကထ်သာထလပပင်း။    storm

မုန်တိုင်းပင် န ferpalm

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

မိန်းထမာသီ
သတ် စဉ်

မိန်းထမာသီ
သတ် စဉ်

ပွင့်လုဆဲပဖစထ်သာ ဘရုားထလာင်း။ “ပွင့်စမံုအာ၊ ဘရုားလျာသည။် (ထတမိကာ) ၂  ပန်း အငံု။မပွင့်ထသးထသာပန်းဖူး။ “ခုိင်ပဒုေမ်
ထလ၊ ကကာမံုကကးီက၊ မိန်းမလှကို၊ ရပပန်တုံလတ”် (ပန်း)။ ၃ ခံတင်ွးထဲေ ထေည့်ထဆာင်သည့် အပဖစက်ို ပပထသာစကားလံုး။ စဉ်

ငံုသည။် ၂ ခံတင်ွးထဲေ ထေည့်ထဆာင်သည။် “သပူမတသ်ား ထလာင်းထတာ်မွန်၊ ပတ္တပမားကို၊ မံုကာ အသာပျ၍ံ” (သျှင်ထီွေးတု) ၃ အပွ
င့်မပွင့်မီအဖူးဘဝတင်ွ ပဖစသ်ည။်  စဉ်

က ံထနာကဆ်ကစ်ကားလံုး။ (ကို) လျှင်။ “မိမိထမျာကသ်ား၊ ကကကသ်ကထ်ေားထက၊ မယားကိုမံု၊ များစာွယုံလ့ုိ” (ထမျာက်)  စဉ်

စဉ်

အငံုထွေကလ်ာမည့် ရုိးတ။ံ “ပွင့်တ ံမလာ၊ မံုတ ံမထုိေး၊ ဝယျာဉ်သာမှာ၊ ပန်းတစမ်ျို း” (ပန်းဝှက်)  စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထချာထမ့ွထွေားမွတထ်သာ အသားအထရယှိထသာ။ “မုဒုေလက္ခဏာ၊ အသားမှာထလ၊ ဂွမ်းဝါ မ့ံုသိ့ု နူးညံ့စာွနှင့်” (ထမျာက်)   စဉ်

(အသားအထရစသည်) ထချာထမ့ွထွေားမွတသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

မုန်စကိထလာင်
ထသျှ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မုန်စတိထ်က
ထသျှ စဉ်

စဉ်

စဉ်

မုန်ညင်း
ထပပာက်

ရခုိင်သမူတိ့ု၏ လကဝ်တရ်တနာတစမ်ျို း၏အမည။် “ဒုိေးဒုိေး လကထ်ကာက၊် မုညင်းထပပာက၊် ထပပာကထ်ပပာကပ်မညထ်ရ၊ နာသာထရ” 
(ထတး)  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အကိုင်းမယှိပဲ ပင်ဖျားတင်ွ ရကွလ်ကပ်ဖာထသာ (အန်ုးရကွပံု်) အရကွမ်ျား ကားထွေကသ်ည့်အပင်တစမ်ျို း။ (ပင်လယ ်မုန်တိုင်းပင်
ဟလုညး် ထခါ်ကကသည။် ယင်းအပင်၏ အသးီလံုးငယက်ိုကကတိ၍် လူတိ့ု၏ ကိုယခ်န္ဓာ၌ ထပါကထ်သာ ငါးမျကစ်တိင်ွ အုံထေားငပီး 
ခဏထန ၍ဆဲွထုေတလုိ်ကလ်ျှင် အအုံလုိက ်ကကျွေတထွ်ေကလ်ာသည။်    စဉ်



.

မုန်မီမုန်ထမာ ကကိ be indecisive

မုန်မီှမုန်မမား ကကဝိိ အာရံုတင်ွ ထေင်ရာှးထရရာပခင်းမဟပဲိ။ မှုန်မှုန်မမားမမား။ မပပတမ်သား။ မထသမချာ။ မကွဲမပပား။     unclear

မုန်လာ န ရကွပ်ပန်ယ့ှိထသာ စားပင်တစမ်ျို း။ radish plant

မုန်လာဥ န radish

မုန်၁့ နဝိ smooth

မုန်၂့ န မုန်အ့မျို းမျို းကို ပခုံ၍ထခါ်ထသာ စကား။ အဆာထပပ အပဖစ ်အချန်ိမထရးွ စားသုံးနုိင်သည့် စားထသာကဖွ်ယရ်ာတစမ်ျို းမျို း။     snack

နဝိ အရယွအ်စားအလွန်ငယထ်သာ။  tiny

မုန်က့ထလွပဲ န ထသးငယထ်သာ အစမ်ိးထရာင်ပဲ အထစမ့ျားပါယှိထသာ အသးီအမ်ိရညှပဲ် တစမ်ျို း။  bean

မုန်က့ကျွေသဲညး် န snack

မုန်က့ကကက်ျစ် န ကကကက်ျစစ်ာနှင့် တထူသာမုန ့တ်စမ်ျို း။ snack

မုန်က့ကပ် န snack

မုန်ခ့ျို န ပပုတထ်ေားထသာ ထကာကည်င်ှးမုန်ည့က ်လံုးငယမ်ျားကို ထေန်းလျကရ်ည ်သကကားရညက်ျနှဲင့်ကျို ထေားသည့် စားဖွယ။် snack

မုန်စ့ား န pocket money

မုန်စ့ားပဲစား န pocket money

မုန်စ့ထိကထသျှ နဝိ အထလးမထေားထလာကထ်အာင်ငယထ်သာ။ ပကတယိှိငမဲအရယွသ်ို ့မထရာကထ်သာ။    tiny

မုန်စ့ထိသျှ နဝိ ပကတယိှိငမဲအရယွထ်ေက ်ငယထ်သာ။ အလွန်ထသးငယထ်သာ။     tiny

န snack

မုန်ထ့ဆာင်း န snack

မုန်ည့က် န ဆန်၊ ဂျုံစသညက်ို ညကထ်အာင်မုန်က့ကတိဆံု် သိုမ့ဟတု ်စကပ်ဖင့် ကကတိ ်ထေားထသာမုန်သ့ား။    dough

မုန်တ့ီ န rice noodles

မုန်တ့ဖီက် န rice noodles

မုန်ထ့ေပ် န ဆန်မုန်ည့ကအ်နုနှင့် ထေန်းလျက ်ရညထ်ရာ၍ ပျစထ်အာင် ကျို ချကထ်ေားထသာ စားဖွယ။် snack

မုန်နှ့စ် န ထရအနညး်ငယနှ်င့်ထဖျာ်ထေားထသာ မုန်ည့က။်     dough

မုန်ပဲ့ န အချန်ိမထရးွ စားထသာကနုိ်င်သည့် စားထသာကဖွ်ယ ်တစမ်ျို းမျို း။      snack

မုန်ပဲ့ပုိင်စရာ န စားထနကျ ထေမင်းဟင်းမှ အပအလွတ ်စားထသာကဖွ်ယရ်ာ။     snack

မုန်ပဲ့ပဉ္ရာ န စားထနကျ ထေမင်းဟင်းမှ အပအလွတ ်စားထသာကဖွ်ယရ်ာ။     snack

မုန်ထ့ပါင်း န snack

န snack

မုန်ဖ့က် န တစစ်ုံတရာနှင့် ထရာထနှာပခင်းထရာစပ်ပခင်း မဟထိသးထသာ မုန်သ့ားသကသ်က။်   rice noodles

စတိတ်င်ွ မပပတ ်မသားပဖစထ်နသည။် ၂ ထတထွဝသည။် သတလိစသ်ကဲ့သိ့ုပဖစသ်ည။် မိန်းထမာသည။် “ယးီတးီယးီထတာင် မသိ
ထယာင်သိ့ု၊ ဘထဇာင်မသ၊ိ မုန်မီှမုန်ထမာ၊ မိန်းပခင်းဟန်ကို ပပန်မထပပာထက” (ထကာ်)   စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ရကွပ်ပန့်ယှိထသာ စားပင်တစမ်ျို း။
ရကွပ်ပန့်နှင့်ဥပမစယ်ှိထသာ ပင်နိမ့်အပင်တစမ်ျို း။ စဉ်

ထချာထမ့ွထွေားမွတထ်သာ အသားအထရယှိထသာ။ “မုဒုေလက္ခဏာ၊ အသားမှာထလ၊ ဂွမ်းဝါ မ့ံုသိ့ု နူးညံ့စာွနှင့်” (ထမျာက်)
အထလးမထေား ထလာကထ်အာင် ငယထ်သာ။ “ထမာင်ရုပ်ရညက်ို၊ အမုန့်ထသျှလျှင်၊ ကကည့်မပမင်ဟ”ု။ (ထကာ်) စဉ်

စဉ်

မုန့်ကထလာင်
ထသျှ စဉ်

စဉ်

ဆန်မုန့်် ညကက်ိုထံုေးကကကတ်ကရ်ည ်သင့်ထတာ်သလုိထေည့်ငပီးသကကားရညနှ်င့် ထဖျာ်ကာ၊ ခန့််ထအာင်ကျို ချက၍်အထအးခံထေားထသာ 
စားဖွယမု်န့်တစမ်ျို း။  ဆင်ဝထလာကမု်န့်၊ ထေမင်မဲထက၊ ကကျွေသဲညး်မုန့််နှင့်  ပဒုေမ္မာ ။ စဉ်

စဉ်

ဂျု ံမုန့်ညကက်က ထစါ်ထဖါက၍် အပပားအထချာင်းစသညပ်ပုသညက်ာ မာကကပ်ထအာင်ထပါင်းဖုိပဖင့်ဖုတထ်ေား ထသာခဲဖွယ။် “အဆိပ်
ခပ်ပျာ၊ မုန့်ကကပ်လုပ်လ့ုိ”။ (ထကာ်)  စဉ်

စဉ်

မုန့်ဝယစ်ားရန်အတကွ ်ထပးသည့်ထငွစအနညး်ငယ။် ၂ အလုိဟရိာသုံးစွဲရန် ထစတနာသကသ်ကပ်ဖင့် ထပးကမ်းသည့် အနညး်ငယ်
ထသာထငွထကကး။ စဉ်

မုန့်ဝယစ်ားရန်အတကွ ်ထပးသည့်ထငွစအနညး်ငယ။် ၂ အလုိဟရိာသုံးစွဲရန် ထစတနာသကသ်ကပ်ဖင့် ထပးကမ်းသည့် အနညး်ငယ်
ထသာထငွထကကး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

မုန့်ဆီထကျာ် 
(မ) (န-ဆီထကျာ်မုန့်-ရှု။)    စဉ်

မကျကတ်ကျကထ်ပါင်းထေားထသာ ဆန်မုန့်ညကက်ို အထပါကင်ယထ်ဖါက ်ထေားထသာ ခွကတ်င်ွထေည့်၍ ထရဆူအိုးထဲေသိ့ု အစကလံု်း
အပဖစ ်ကျထအာင်ပွတခ်ျငပီး မုန့်ဖတက်ို သကာ၊ သကကား၊ ထေန်းလျကရ်ညတ်င်ွထေည့်ထပျာ်၍ စားသုံးရထသာ စားထသာက ်ဖွယ။်  စဉ်

စဉ်

ဆန်ကိုထရနှင့်စမ်ိငပီး အပုပ်ခံထေားကာ ညကထ်အာင်ထထောင်း၍ ထပျာ့ထပျာင်းထအာင် နယက်ာအလံုးပပု၍ နန်းခွကတ်င်ွထေည့်လျက ်ထရ
ဆူထဲေသိ့ုညစှ၍် ပပုလုပ်ထေားထသာ မုန့်မျှင်။ (၎င်းကိုဆီကျက၊် ငရုတက်ျက၊် ကကကသ်န်ွထကကာ်၊ ပဲဆီ၊ ငါးမှုန့်၊ ချဉ်ရည၊် 
ငရုတထ်ကာင်းမှုန့်၊ နံနံစသညထ်ေည့် လျက၊် ကကို ချကထ်ေားထသာငါးနှင့် ပတထဲကာအရညထ်ေည့်ကာ ထသာကစ်ားရထသာ စားဖွယ။် 
ယင်းမုန့်တမီျှင်ကို ဆီကျက၊် ပဲမှုန့်၊ ချဉ်ရည၊် ကကကသ်န်ွထကကာ်၊ နံနံစသညတ်ိ့ုပဖင့်လညး် သပ်ုစားရသည။်)  စဉ်

ဆန်ကိုထရနှင့်စမ်ိငပီး အပုပ်ခံထေားကာ ညကထ်အာင်ထထောင်း၍ ထပျာ့ထပျာင်းထအာင် နယက်ာအလံုးပပု၍ နန်းခွကတ်င်ွထေည့်လျက ်ထရ
ဆူထဲေသိ့ုညစှ၍် ပပုလုပ်ထေားထသာ မုန့်မျှင်။ (၎င်းကိုဆီကျက၊် ငရုတက်ျက၊် ကကကသ်န်ွထကကာ်၊ ပဲဆီ၊ ငါးမှုန့်၊ ချဉ်ရည၊် 
ငရုတထ်ကာင်းမှုန့်၊ နံနံစသညထ်ေည့် လျက၊် ကကို ချကထ်ေားထသာငါးနှင့် ပတထဲကာအရညထ်ေည့်ကာ ထသာကစ်ားရထသာ စားဖွယ။် 
ယင်းမုန့်တမီျှင်ကို ဆီကျက၊် ပဲမှုန့်၊ ချဉ်ရည၊် ကကကသ်န်ွထကကာ်၊ နံနံစသညတ်ိ့ုပဖင့်လညး် သပ်ုစားရသည။်)  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စကာချငပီး ဆန်မှုန့်ကိုပံုစခွံကထဲ်ေထေည့်ကာ၊ ပါးလမာထသာ ဖျင်စတစခု်ကို ထအာကက်ခံလျက ်အခုိးထင့ွပဖင့် ထပါင်းအိုးတင်ွ ကျကန်ပ်
ထစ၍ အန်ုးသးီပခစ၊် ထေန်းလျက၊် သကာ စသည ်ထေည့်ထေားထသာ စားဖွယ။် စဉ်

မုန့်ဖကထု်ေပ် 
(မ) (န-ဖကထု်ေပ်မုန့်-ရှု။)    စဉ်

စဉ်



.

မုန်ဗုိ့င်းလိပ် န snack

မုန်ဗုိ့င်းထတာင့် န snack

မုန်မု့န် ့ကကီ န crushed

ကကိ အမှုန်မ့ှုန်ပ့ဖစသ်ည။် သသီထီကကသည။်     be crushed

မုန်မု့န်တ့ာွ ကကိ cut

မုန်မု့န်မ့ာမာ ကကိ be in good health

မုန်မု့န်ထ့သျှ န အလွန် ထသးငယထ်သာ အရာဝတ္ု။    tiny

မုန်လံု့း န snack

မုန်လံု့းထသျှ န snack

မုန်သ့န်း န ထကာကည်င်ှးစပါးနုကိုထလှာ်၍ဆံု၌ပပားကျ ထအာင်ထထောင်းထုေ၍ စပါးခံွကကျွေတထ်အာင်ခကျွေတ ်ထေားသည့် စားဖွယ။် none

မုန်ထ့သျှ န အလွန် ထသးငယထ်သာ အရာဝတ္ု။    tiny

မုန်း ကကိ hate

မုန်းစား န စကဆု်ပ်ရွံရာှဖွယ ်ထကာင်းထသာသ။ူ လူများ မုန်းတးီပခင်းကို ခံရသ။ူ      hate

မုန်းစားခံ န လူများ မုန်းတးီပခင်းကို ခံရသ။ူ သတူစပ်ါး မုန်းထစမည့် အထပပာအဆုိတိုက့ို ကျူးလွန်သ။ူ     silly, stupid person

မုန်းစာရုပ် န သတူစပ်ါး မုန်းတးီထစမည့် အပပုအမူ အထပပာအဆုိ အမူအရာ။     hate

မုန်းစာအိုး န silly, stupid person

မုန်းဆီးပစ် ကကိ တစဦ်းကိုတစဦ်း မကကည့်ချင်မပမင်ချင်ထအာင် ရန်သ ူကဲ့သို ့ထေင်ပမင်ထအာင်အတတပ်ညာပဖင့် ပပုလုပ်ထေားသည။်     hate

မုန်းဆီးထဖါ် ကကိ silly, stupid person

ကကိ ဦးထခါင်းထဲေ၌ မကကညမ်လင် ပဖစသ်ည။် မူးထနာကသ်ည။်     dizzy

မုန်းတးီ ကကိ လွန်က ဲပပင်းပပစာွ မုန်းသည။်     hate

မုန်းတးူမှိုင်တိုင် ကကိ be indecisive

မုန်းတိုင်း န ပပင်းစာွထသာအဟန်ုပဖင့် တိုကခုိ်ကထ်သာထလပပင်း။    storm

မုန်းတိုင်းပင် န ferpalm

မုန်းဝီ နဝိ ပမင်ကင်ွး မကကညလ်င် မှုန်ဆုိင်းထသာ။ အပမင်မှုန်ထသာ။ ၂ ထတထွဝထသာ။ အာရံုမကကညလ်င်ထသာ။ ရထီဝထသာ။ hazy

မုိ

မုိ၁ န period

မုိ၂ နဝိ ပုိထ့သာ။ ပပည့်ငဖိုးပမင့်တကထ်သာ။ heaped

မုိ၃့ နဝိ heaped

မုိထ့မာက် နဝိ ပပည့်လျှလွံန်ကထဲသာ။ ပပည့်ငဖိုးပမင့်တကထ်သာ။ heaped

မုိး၁ စညး် that

အိုးကင်းတင်ွ ဆီအနညး်ငယထ်ေည့်ငပီး မုန့်ညကက်ို စကာထပါကင်ယမှ် ချကာကျကလ်ျှင် မုန့်တင်ွ အန်ုးသးီမှုန့်သကာထေည့်ငပီး 
ဗုိင်းလိပ်ကဲ့သိ့ု အရညှထ်ခါကလိ်တထ်ေားထသာ  စားထကားဖွယရ်ာမုန့်တစမ်ျို း။ စဉ်

အိုးကင်းထဲေတင်ွ မုန့်ညကက်ို စကာစပ်ိ (အထပါကစ်ပ်ိထသာစကာ) မှ ခါချ ၍ အန်ုးသးီဆန်ကိုပခစယ်ငူပီး သကကား၊ သကာ စသညပ်ဖ
င့် ထရာထနှာကာ အစာသပ်ွ၍ ဗုိင်းထတာင့်ကဲ့သိ့ုလိပ်၍ ပပုလုပ်ထသာ မုန့်တစမ်ျို း (ယင်းမုန့်ကို ဆန်ခါကျမုန့်၊ ရငဖီးသားမုန့်၊ ဗုိင်းလိပ်
မုန့်ဟ၍ူလညး်ထခါ်ကကသည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

မုန့်မုန့်ညကည်ကပ်ဖစသ်ည။်  “အထဂါင်းအငခီး၊ မုန့်မုန့်ကကထီက၊ အရစီတုင်ပဲ” (ထောနု)  စဉ်

မုန့်မုန့်ညက်
ညက် စဉ်

ထသးဖဲွထအာင်ဒေါးနှင့်ခုတစ်ဉ်းသည။် “ဒေါးနှင့်တင်ဗျာ၊ ရင်ကိုလညး်ခဲွ၊ မုန့်မုန့်တာွးကာ၊ ဆီနှင့်ကကျွော(ထကကာ်)၍” (ထောနု)    စဉ်

ထရာဂါ ကင်းသည။် ထနထကာင်းသည။် အသီာသည။် ၂ (အနာကင်းသပဖင့်) သန်မာထတာင့်တင်း သည။် “အကကျွေန်ရ့ုိအမ်ိမှာ 
အားလံုး ထမာကထ်မာကမ်ာမာပါရာ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

ပပုတထ်ေားထသာ ထကာကည်င်ှးမုန့်ညကလံု်းငယမ်ျားကို ထေန်းလျကရ်ည ်သကာရည။် သကကားရညက်ျနှဲင့် ကျို ထေားထသာ စားဖွယ။်  စဉ်

ပပုတထ်ေားထသာ ထကာကည်င်ှးမုန့်ညကလံု်းငယမ်ျားကို ထေန်းလျကရ်ည ်သကာရည။် သကကားရညက်ျနှဲင့် ကျို ထေားထသာ စားဖွယ။်  စဉ်

စဉ်

စဉ်

မချစ ်မနှစသ်ကမ်ှု ယှိသည။် ၂ စကဆု်ပ်ရွံရာှသည။် ခင်မင်တယွတ်ာမှုမယှိ ပဖစသ်ည။် “နင်တကယထ်လ၊ ထမိတ္တာတုံးထက၊ မုန်း
ထရလားထလ” (ဆဒေ္ဒန်)  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သတူစပ်ါး မုန်းတးီစမည့် အပပုအမူ အထပပာအဆုိတိ့ုကို ကျူးလွန်သ။ူ “ယင်းသကူို အသသူနားဖ့ုိလဲ လူက မုန့်စာအိုးရာ” 
(အရပ်) စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) သတူစပ်ါးတိ့ုမုန်းထစမည့် အပမင်ကတထ်စမည့် အပပုအမှုအထပပာအဆုိတိ့ုကို ကျူးလွန်သည။် လွန်ကစဲာွပပုမှုသည။်  စဉ်

မုန်းတးီမုန်း
တား စဉ်

စဉ်

သတလိစသ်ကဲ့သိ့ု ထတထွဝမိန်းထမာထနသည။် “ ယက္ခဘလူီး၊ လကခ်ျရှံုးလ့ုိ၊ မူးတးူမှိုင်တိုင်၊ မကကနုိံင်ထက၊ စိုးပုိင်ပပညလံု်း” 
(ထကာ်)    စဉ်

စဉ်

အကိုင်းမယှိပဲ ပင်ဖျားတင်ွ ရကွလ်ကပ်ဖာထသာ (အန်ုးရကွပံု်) အရကွမ်ျား ကားထွေကသ်ည့်အပင်တစမ်ျို း။ (ပင်လယ ်မုန်တိုင်းပင်
ဟလုညး် ထခါ်ကကသည။် ယင်းအပင်၏ အသးီလံုးငယက်ိုကကတိ၍် လူတိ့ု၏ ကိုယခ်န္ဓာ၌ ထပါကထ်သာ ငါးမျကစ်တိင်ွ အုံထေားငပီး 
ခဏထန ၍ဆဲွထုေတလုိ်ကလ်ျှင် အအုံလုိက ်ကကျွေတထွ်ေကလ်ာသည။်     စဉ်

စဉ်

ကာလအပုိင်းအပခားတစခု်။ “ထတာင်သဒူေါးမ၊ ရဝီယက်ျ၊ ရာှလုိမရ၊ မုိကိုးလ”။ (ထဘာင်)။ “ထပမာကဦ်းငမို့သိ့ု၊ ထရာကထ်သာအခါ၊ 
ထချာသထူမာင်ရ့ုိ  မုိလခဲွပင်၊ မနညး်ကကထက” (ရလီား)။ “ဤကဗျာကို၊ စကီာလညး်ထရး၊ တပ့ုိတွဲဆုိ၊ ချမ်းထအးပုိထက၊ မုိလခဲွလံုး၊ 
ပဋါစာရ၊ီ ထံုေးကိုမီှလ့ုိ” (ပဋါ) စဉ်

စဉ်

စငူဖိုးထသာ။ မျကနှ်ာပပင်ထေကသ်ိ့ု ငဖိုးထမာကထ်သာ။ “မျကနှ်ာဝုိင်းလ့ုိ၊ ပါးပပင်ထသျှမ့ုိနီထရ” (အရပ်)     စဉ်

စဉ်

ထဝးလွန်းထသာအရပ်ကို ညမန်ပပရာ၌ သုံးထသာအာလုပ်စကား။ (မုိ ……. မှာဟ ုအသ ံကိုဆဲွ၍ ထပပာသည။်)   စဉ်



.

မုိး၂ ကကိ အထပါ်ယကံဖံုးအပ်ုသည။် ၂ သာလွန်ကပဲမင့်သည။်    cover

မုိး၃ န rain

မုိးထကျာက် န hail stone

မုိးကကကဲကလဲင်း ကကိ အထမှာင်လံုးဝထပျာက၍် ထနထရာင်ပခညအ်ပပည့်အဝ ထပါ်ထွေကသ်ည။်   sunrise

မုိးထကကာသား န ကကျွေ၊ဲ နွားတိုတ့င်ွ ခါးထရှ ပုိ့င်း ထကျာဆစရုိ်း၌ ထပမှာင်ထနသည့် အသားနု။    tenderloin

မုိးကကို း န ထရမနှင့်ထကကး ထရာစပ်ထသာ သတ္တ ုတစမ်ျို း။    metal

န jewel

မုိးချုပ် ကကိ တစထ်နတ့ာကန်ုဆံုး၍ ထကာင်းကင်အလင်းထရာင် ကယွထ်ပျာက၍် မုိကထ်မှာင်သည။်     dark

မုိးချုပ်နီဝင် န ထနဝင်ဆဲ အချန်ိကာလနှင့် အထမှာင်ပျို းစအချန်ိကာလပုိင်း။    evening

မုိးစရငှီက် န swallow

မုိးစရပီန်း န orchid

မုိးစပီန်း န flower

မုိးတကတု် န horizons

မုိးတကတု် ကကဝိိ horizons

မုိးထေ၁ ကကိ အာရံုတကသ်ည။်     aurora

မုိးထေ၂ န နံနကပုိ်င်း အရံုတကခ်ျန်ိ။ aurora

မုိးထေယံ န aurora

မီှးနီှး န thin bamboo strips

မုိးထပါ်ကျ န ရုတတ်ရက ်ထပါ်ထွေကလ်ာထသာအရာ။     emerge

မုိးပန်း န flower

မုိးမပမင်သား န ကကျွေ၊ဲ နွားတိုတ့င်ွ ခါးထရှ ပုိ့င်း ထကျာဆစရုိ်း၌ ထပမှာင်ထနသည့် အသားနု။    tenderloin

မုိးမှန်ပင် န herbal plant

မုိးယပ် န မုိးမပကရ်ထအာင် အမ်ိပတပ်တလ်ည ်ကလဲားသဖွယ ်ကာရထံေားထသာ အရာ။   none

မုိးထရာင်ဝီ န dawn

မုိးလင်း န morning

မုိးသားဘက် န နံနကပုိ်င်း။ နံနကအ်ချန်ိ။     morning

မုိးထသာက် န dawn

န ထနမထွေကမီ် အထရှ ထ့ကာင်းကင်၌ ထပပာင်ထပပာင်လကလ်က ်ပမင်ရတတထ်သာ ထသာကက်ကာကကယ။်  morning star

မုိးထသာကထ်ေ န dawn

စဉ်

ထကာင်းကင်အာကာသ။ ထကာင်းကင်မှရာွချထသာ ထရထပါက။် “တစစီ၊ီ မုိးစရငှီကမ်၊ ဝရာဇ်ထတာင်ထလ၊ ငပိုင် ထညာင်ထခါင်းမှာ၊ မုိး
ကိုတလ့ုိ” (ထတး)      စဉ်

အက္ခရာစဉ်
ပိတင်ပီးထသာတခံါးရကွက်ို မဟမကာွ ထအာင်အတင်ွးမှ တခံါးရကွနှ်င့်တခံါးထဘာင်ရှိကင်ွး (သိ့ုမဟတု်)  တင်ွးချို င့်ကိုသင်ွးလျို
ထသာထမာင်းတ။ံ
ထသနပ်စသညတ်င်ွ ကျညရုိ်ကတ်ကံို ကာွဟထစရန်နှင့် ရုိကခ်တထ်စရန် ထိေန်းချုပ် ထစစားထသာ ခလုတ။်
အာကာသထကာင်းကင်၌ အထအးဓာတလွ်န်ကသဲပဖင့် မုိးဇ်းထင့ွများ ထအးခဲလျက ်သာကထူစ၊့ ဖန်ထဂါ်လီလံုယှိ ကျလာသည့် မုိဇ်း
ထရအတုံး အခဲငယ။်      စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မုိးကကို း
လကထ်ကာက် ယင်းသတ္တ ပဖင့် ပပုလုပ်ထသာ လကဝ်တရ်တနာ။ “၎င်းလံှပျ၌ံ မုိးကကို း လကထ်ကာက ်ငါးပခညဝ်တ၍်ပါ၏။” (ထတာင်)   စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလွန်ပမင့်စာွ ပျတံကနုိ်င် ငပီးအသသံာယာစာွ တန်ွကျူးတတထ်သာ အငမီးရညှနှ်စခွ်ယှိ၍ အပဖူနှင့် အမညး် (သိ့ုမဟတု်)  အပပာရ
င့်ထရာင် ရှိပျလံမားငှကတ်စမ်ျို း။ “တစစီ၊ီ မုိးစရငှီကမ်၊ ဝရစထ်တာင်၊ ငပိုင်ထညာင်ထခါင်းမှာ၊ မုိးကိုတလ့ုိ” (ထတး)    စဉ်

အပဖူနုတင်ွ အပပာထရာင်ထနှာထသာ လကတ်ရံညှ ်သစခွ်ပန်းတစမ်ျို း။ “ ဇရက ်နှုတခ်မ်း၊ မုိးစရပီန်း၊ ပန်ဝတမ်ညသ်၊ူ သဇင်ပဖူ” 
(ထတး)   စဉ်

အန့ံထမမးကကို င်သည့် အဝါရင့်ထရာင်ပန်းတစမ်ျို း။ “ဖကဆွ်တသ်ရဖီ၊ ပန်းမုိးစထီက၊ ရုိးနီအင်ကကင်း”။ (ပဒုေမ္မ) စဉ်

ရှုပမင်နုိင်ထသာ အပုိင်းအပခားထဝးလွန်ထသာ အရပ်မှထန၍ အရပ်ထလးမျကနှ်ာကိုကကည့်သညယ်ှိထသာ်၊ ထကာင်းကင် ဆံုးသကဲ့သိ့ု 
ထေင်ပမင်ရထသာ အရပ်ထဒေသ။      စဉ်

ရှုပမင်နုိင်ထသာ အပုိင်းအပခားထိေ။ ၂ (ဥပစာ) ထနာကအ်ရညှအ်တကွ ်အထပမာ်အပမင်ယှိစာွ။    စဉ်

စဉ်

စဉ်

ညဉ့်ကိုထလးပုိင်း ပုိင်းပခားရာတင်ွ ထနာကဆံု်းပဖစထ်သာ အချန်ိကာလပုိင်း။ ညည့်၏ထလးဖ့ုိတစဖ့ုိ် အချန်ိ။ “ညဉ့် ထလးယမှံာ၊ ခံဒုေက္ခ
ပဖင့်” (ပဋာ)။ (တစန်ညး်-ညဉ့်ကိုသံုးပုိင်း ပုိင်းပခားရာတင်ွ ထနာကဆံု်း ပဖစထ်သာ အချိန်ကာ လပုိင်း။ နံနက ်၂နာရီမှ ၆နာရထိီေ 
အချန်ိပုိင်း။   စဉ်

အမ်ိမုိးသကက်ယပ်ျစ၊် ဓနိပျစစ်သညက်ို   အပခင်းတန်းနှင့် ဆုိင်းတွဲချညထ်နှာင်ရသည့် ထတာင်ဆုပ်ခန့်ယှိ အပပားထသးထသာ နီှးတစ်
မျို း။   စဉ်

စဉ်

ရုိးတရံညှ၍် ထမမးထသာပန်းနုထရာင် အနီထရာင်ပွင့်သည့် ဥယှိထသာ ပန်းပင်တစမ်ျို း။ “မုိးပန်းထပါကပ်န်း၊ ဆင်ဝီပန်း၊ နတပ်န်းပွင့်
ထရ၊ ဂနုိင် ထတာမှာ၊ သာယာဝမ်းနညး်ဖွယ”်(ဓမ္မက) စဉ်

စဉ်

ဤအပင်၏အပမစက်ို ဒေါးနှင့်ခုတစ်ဉ်း၍ ထဆး၏အချန်ိကိုကကည့်၍ အိုးတင်ွထရထေည့်ကာ၊ ၃ ပံုတစပံု်ခန်းထအာင် ကျို ခက၍် မီးယပ်၊ 
ဒူေလာ၊ ထလနာတင်ွ ထသာကသ်ုံးထသာ ထတာထဆးပမစပ်င်တစမ်ျို း။      စဉ်

စဉ်

နံနကထ်ရာင်နီပျို းချန်ိ။  “မုိးထသာကထ်က ထရာင်ဝီ မုိးစစီ။ီ (ထတး) “မုိးထရာင်ဝီထလ၊ သသီလီညး်လင်း” (သာစာွထလ)     စဉ်

ညဉ့်ကန်ု ဆံုး၍ ထနထရာင်ထွေကထ်ပါ်လာသပဖင့် ထန့ဘကသ်ိ့ု ထရာကသ်ည။်  “အရံုလာထပမာက၊် ထဒေါင်းဖန်ရှိန်ထလ၊ ထရာင် ဟန်ိထုိေး
ထလ၊ မုိးလင်းထသာကက်” (ထောနူ)  စဉ်

စဉ်

အရံုတကခ်ျန်ိ။ “မုိးထသာကခ်ျန်ိမှာ၊ မငငိမ်သကထ်ယာင်၊ အမ်ိမကပ်မင်လ့ုိ” (ဓမ္မသာ)   စဉ်

မုိးထသာကက်က
ယ် စဉ်

နံနက ်အရံုတကခ်ျန်ိ။  “တန်းပျက ်လကတ်၊ံ ကကကဖ်ားတန်ွထက၊ မုိးထသာကထ်ေထလ …. မုိးထသာကထ်ေ” (ထတး)   စဉ်



.

မုိးထသာကယ်ံ န dawn

န ထနထွေကခ်ါနီ ထကာင်းကင်၌ ထပါ်ထသာအထရာင်။ dawn

မုိဇ်း

မုိးဇ်း န rain

မုိဇ်းကာ န မုိဇ်းထရ စတွစ်ို ပခင်းမယှိထစရန် ထရကိုကာကယွနုိ်င်ထသာ ဖထယာင်းပုဆုိး ထရခံအချစ ်အလမာ။    rain coat

မုိဇ်းကာအကအင်္ကျ န ထရလံုထသာ အဝတအ်ထေညတ်စမ်ျို းမျို းပဖင့် ချုပ်လုပ်ထေားထသာ အထပါ်မှဝတရံု်ရထသာ မုိးဇ်းထရကာအကအင်္ကျ။ rain coat

မုိးဇ်းထကာင်း ကကိ rain

န မုိဇ်းထရကို အမီှပပု၍ စိုကပ်ျို းလုပ်ကိုင်ရထသာထပမ။ land

မုိးဇ်းကန်ု ကကိ မုိးဇ်းရာသ ီကန်ုဆံုးသည။်     end rainy season

မုိးဇ်းကျ ကကိ မုိဇ်းဥတ ုဆုိကထ်ရာကလ်ာသည။်     reach rainy season

မုိဇ်းကျနာ န မုိဇ်းဦးကာလ ကကျွေ၊ဲ နွားတိုတ့င်ွ ပဖစပွ်ားတတထ်သာ ဝမ်းကျနာ၊ ခွာနာ၊ လျှာနာစသည။်  Foot-and-mouth disease

မုိးဇ်းကျူး ကကိ ထလအဟန်ု ထကကာင့် မုိးဇ်းတမ်ိထရွ လ့ျားတိုးကကတိရ်ာမှ ထေစခ်ျုန်းပမညဟ်န်ိးသည။်     thunder

မုိးဇ်းထကျာက် န hail stone

မုိးဇ်းကျန်ိး န မုိဇ်းရာွရန်ရကက်ို မှန်းဆတကွခ်ျက၍် ထဟာဆုိချက။် forecast

မုိဇ်းကကးီ ကကိ မုိဇ်းသညး်ထေန် ပုိကသဲည။်     rain

န အရှိန်အဟန်ုပပင်းစာွ သန်ွးချထသာ မုိဇ်း။     rain

န rain

မုိဇ်းကကမ်ိး ကကိ thunder

မုိဇ်းကကို း န thunder

န မုိဇ်းကကို းထိေရာ ပတဝ်န်းကျင် တဝုိက။်    thunder

မုိဇ်းကကို းပစ် ကကိ အာကာသထကာင်းကင်တင်ွ လျှပ်စစဓ်ာတ ်ထိေခတထ်ပါကက်ွဲ၍ လွင့်စဉ်ထိေပါးသည။်     thunder

မုိဇ်းကကို းပစစ်ိ န

န thunderbolt

န thunderbolt

ကကိ go along with the crowd

မုိဇ်းထခါ် ကကိ take shelter from rain

မုိဇ်းထခါင် ကကိ မုိဇ်းရာွချန်ိတန်လျက ်ရကက်ာလကကာစာွ မရာွပဲထနသည။်    suffer from drought

နဝိ မုိဇ်းနညး်ပါးလျကထ်ပမထအာကယ်ှိ ထရယတုထ်လျာ့သပဖင့် ထရရနုိင်ရန် ခကခဲ်ထသာ။  suffer from drought

မုိဇ်းခုိ ကကိ take shelter from rain

မုိဇ်းငခိမ်း ကကိ ထလဟန်ုထကကာင့် မုိဇ်းတမ်ိ မုိဇ်းသား ထရွ လ့ျားတိုးကကတိရ်ာမှ ပပင်းစာွ ပမညဟ်န်ိးသည။်  thunder

ညဉ့်ကိုထလးပုိင်း ပုိင်းပခားရာတင်ွ ထနာကဆံု်းပဖစထ်သာ အချန်ိကာလပုိင်း။ ညည့်၏ထလးဖ့ုိတစဖ့ုိ် အချန်ိ။ “ညဉ့် ထလးယမှံာ၊ ခံဒုေက္ခ
ပဖင့်” (ပဋာ)။ (တစန်ညး်-ညဉ့်ကိုသံုးပုိင်း ပုိင်းပခားရာတင်ွ ထနာကဆံု်း ပဖစထ်သာ အချိန်ကာ လပုိင်း။ နံနက ်၂နာရီမှ ၆နာရထိီေ 
အချန်ိပုိင်း။
“သမင်ထဟာကသ်၊ံ မုိးထသာကယ်ဝံယ၊် နာခံခဏ ဟကိကထသာခါ” (ဘရိူဒေတက်ာ) စဉ်

မုိးထသာက်
ထရာင် စဉ်

အက္ခရာစဉ်
အာကာသ ထကာင်းကင်။ ၂ ထကာင်းကင်အာကာသမှ ရာွချထသာ မုိးဇ်းထပါက။် “မုိဝ် ပပင်စလူာ များစာွထလပပု ရုပ်ထုေထစတ”ီ 
(ကထတ္တာ်) (ထမဇသဒေ္ဒါမှလာထသာ ပါဠိပျက်)။ “မုိးဇ်းမုိးဇ်းရာွလုိကပ်ါ မုိးဇ်း၊ အမ်ိမုိးထခါင် ပမှုးံထထောင်ရထအာင်၊ ရာွလုိကပ်ါ မုိး
ဇ်း” (ထတး)     စဉ်

စဉ်

စဉ်

မုိးဇ်းဦး၊ မုိးဇ်းလယ၊် မုိးဇ်းထနှာင်း(စ-လယ်-အဆံုး) သုံးပါးလုံး ညညွီတစ်ာွရာွသန်ွးသည။် ၂  မုိဇး်အဆက်မပပတ ်ရွာသွန်း
သည။်   စဉ်

မုိးဇ်းထကာင်း
လယ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အာကာသထကာင်းကင်၌ အထအးဓာတလွ်န်ကသဲပဖင့် မုိးဇ်းထင့ွများ ထအးခဲလျက ်သာကထူစ၊့ ဖန်ထဂါ်လီလံုယှိ ကျလာသည့် မုိဇ်း
ထရအတုံး အခဲငယ။်      စဉ်

စဉ်

စဉ်

မုိဇ်းကကးီ
ထပါကက်ျ စဉ်

မုိဇ်းကကးီလီ
ကကးီ

ထလအဟန်ုပဖင့် ထရာလျက ်ပပင်းစာွ ရာွသန်ွးချထသာ မုိဇ်း၊ “မုိဇ်းကကးီလီကကးီ၊ ရာွလတပ်ျာ၊ စပါးဆန်ရထီကာင်းလတဗ်ျာ” 
(ထတး)  စဉ်

(မုိဇ်းကကို းသံ) ပမညဟ်ညး်သည။်    စဉ်

ထကာင်းကင်အာကာ သတင်ွ သဘာဝဓါတအ်ချင်းချင်း ထိေခုိကပွ်တတ်ိုကရ်ာမှ ကျယထ်လာင်စာွ ပမညဟ်န်ိးထပါကက်ွဲ ထလာင်ကကျွေမ်း 
ပခင်း။   စဉ်

မုိဇ်းကကို း
စကဝုိ်င်း စဉ်

စဉ်

(မဟတုမ်မှန်ထသာ စကားကိုထပပာဆုိပါက မုိဇ်းကကို းပစထ်ပါကထ်စဟု) ကျန်ိဆုိထသာစကားလံုး။   
Swear-word meaning may 
lighting strike me စဉ်

မုိးကကို း
ထပါကဆိ်န်

မုိဇ်းကကို းပစရ်ာတင်ွ ပဖစထ်ပါ်၍ ထပမတင်ွ ပမှုပ်ကျန်ထနသညဟ် ုဆုိအပ်ထသာ ပုဆိန်သဏာ္န်၊ ထကကး၊ ထကျာက။် တစဖ်ကခ်ကျွေန်ထကကး၊  
ထကျာက၊် အတုံးအခဲ စသည့် လကန်ကပံု်စမံျို း။ “မုိဇ်းကကို းလကန်က၊် သကိကားစက”်။   စဉ်

မုိးဇ်းကကို း
သာွး

မုိဇ်းကကို းပစရ်ာတင်ွ ပဖစထ်ပါ်၍ ထပမတင်ွ ပမှုပ်ကျန်ထနသညဟ် ုဆုိအပ်ထသာ ပုဆိန်သဏာ္န်၊ ထကကး၊ ထကျာက။် တစဖ်ကခ်ကျွေန်ထကကး၊  
ထကျာက၊် အတုံးအခဲ စသည့် လကန်ကပံု်စမံျို း။ “မုိဇ်းကကို းလကန်က၊် သကိကားစက”်။   စဉ်

မုိဇ်းခါရီ
ထသာက် (ဥပစာသမူျားနညး်တလုိူက၍် (သိ့ုမဟတု်) သမူျား၏ အလုိဆန္ဒအတိုင်း ထဆာင်ရကွပ်ပုမူသည။်     စဉ်

မုိဇ်းကိုထတာင့်တသည။် “တစစီမုိီးစရငှီကမ်၊ ဝရစထ်တာင်ထလ၊ ငပိုင်ထညာင်ထခါင်းမှာ၊ မုိဇ်းကိုတထရ” (မုိးထခါ်သံ)   စဉ်

စဉ်

မုိဇ်းထခါင်ရီ
ယာှး စဉ်

မုိဇ်းစမုိရထအာင် တစစ်ုံတစခု်ထသာ အမုိးအကာထအာကတ်င်ွ ဝင်ထရာကထ်နသည။် ၂  (ဥပစာ) အခုိကအ်ခါအားပဖင့် မီှခုိ
ထနထုိေင်သည။်   စဉ်

စဉ်



.

မုိဇ်းစီ ကကိ မုိဇ်းအဆကမ်ပပတ ်တဖဲွဖဲွ ရာွသန်ွး သည။်    rain

မုိဇ်းစစီီ ကကဝိိ rain

မုိးဇ်းစဲ ကကိ မုိဇ်းရာွသန်ွပခင်းမှ ရပ်တန်သ့ည။် မုိဇ်းအရှိန်အဟန်ု ထလျာ့ပါးသာွးသည။်     (of rain)cease

မုိဇ်းစလီဲသာ န မုိဇ်းရာွသန်ွးပခင်း၊ ထလပပင်းတိုက ်ခတပ်ခင်း မယှိထသာအခါ၊ ချမ်းထပမ့သာယာထသာ ရာသဦတ။ု     good weather

မုိဇ်းစတွ် နဝိ wet

မုိဇ်းဆင် န မုိဇ်းရာွရန် မုိဇ်းတမ်ိများ မညး်ထမှာင်ကာ စထုဝးလာသည။်   

ကကဝိိ မုိဇ်းရာွလုိက ်ထနပူလုိကနှ်င့်။   none

မုိဇ်းတဲ န ရကွထ်ေညပ်ဖင့် တဆကတ်ညး် မုိးကာထေား၍ ပဖုတရ်တပ်ရလွယထ်သာ အထရးထပါ်သုံးအထဆာကအ်အုံ။    tent

မုိဇ်းတတိ် ကကိ မုိဇ်းရာွသန်ွပခင်းမှ ရပ်တန်သ့ည။် မုိဇ်းအရှိန်အဟန်ု ထလျာ့ပါးသာွးသည။်     stop

မုိဇ်းတမ်ိ န ထကာင်းကင်တင်ွ စထုဝးလွင့်ပါးထနထသာ ထရခုိးထရထငွ အစ။ု     cloud

မုိဇ်းတမ်ိတိုက် န မုိဇ်းရာွသန်ွးနုိင်ထသာ ကကးီထူေထသာ တမ်ိအစ။ု     cloud

မုိဇ်းတမ်ိယံ န အထေကအ်ာကာ သထကာင်းကင်တစပ်ပင်။     cloud

မုိဇ်းတင်ွး န မုိဇ်းရာသကီာလ။ မုိဇ်းဥတ။ု  rainy season

မုိဇ်းထေင်း ကကိ မုိဇ်းထရ စတွစ်ိုမှုထကကာင့် အဝတအ်ထေည ်မထပခာကပဲ် အစကအ်ထပပာက ်စွဲကပ်ငငိထနသည။်  none

မုိဇ်းထေန် ကကိ မုိဇ်းသညး်ထေန် လွန်ကစဲာွရာွသန်ွးသည။်  rain

မုိဇ်းထုိေး ကကိ high

မုိဇ်းနင်း န နှင်းကဲ့သို ့အမှုန်အမမား အဆကမ်ပပတ ်ရာွကျထသာ မုိဇ်းထပါကမ်ှုန်။ rain

မုိဇ်းထနှာင်း န မုိဇ်းရာသ ီကန်ုဆံုးနီးကာလ။    

မုိဇ်းပါး ကကိ မုိဇ်းရာွသန်ွပခင်း ထလျာ့နညး်သည။်     

မုိဇ်းထပါ် န အာကာသထကာင်းကင် တစခွ်င်။      horizons

မုိဇ်းထပါ်ကျ နဝိ fast

မုိဇ်းထပါက် န ထကာင်းကင်မှ ရာွကျထသာ မုိဇ်းစက။် မုိဇ်းထရစက။်    rain

မုိဇ်းပန်း န မုိဇ်းရာသကီျမှ ပွင့်ထသာပန်းတစမ်ျို း။   flower

မုိဇ်းပျံ န rain

မုိဇ်းပပတ် ကကဝိိ တစမုိ်ဇ်းလံုးလံုး။ မုိဇ်းကာလ ကန်ုထအာင်ထိေ။     rain

မုိဇ်းပပတ် န မုိဇ်းရာွသင့်ချန်ိတန်လျက ်ကကာပမင့် စာွ မုိဇ်းမရာွပဲ ယှိထနသည။်     rain

မုိဇ်းပဲွ ကကိ end rainy season

မုိဇ်းပွင့် ကကိ မုိဇ်းရာွငပီးထနာက ်တဖန်ထနသာသည။်     

မုိဇ်းဖျက် ကကိ rain

န အနညး်အပါးအမှုန် အမမားမျှရာွထသာမုိဇ်း။  rain

စဉ်

(မုိဇ်းရညစ်သည်) များပပားစာွ သန်ွးကကလဲျက။် “မုိးထသာကထ်ကထရာင်ဝီ၊ မုိဇ်းစစီ၊ီ စစီသီန်ွးချ မုိဇ်းသးီကျ” (ထတး) စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထရများစာွ စတွစ်ို ထသာ “မုိဇ်းစတွ ်မုိဇ်းယို၊ မထနလုိထက၊ ပုဂ္ိုဂ လ်သတုခ်ျည၊်ထေ၍” (ထမတ္တာတု)။   စဉ်

show signs of 
threatening rains စဉ်

မုိဇ်းတပပကနီ်
တပပက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) အလွန်ပမင့်မား သည။် “မုဆုိးမချဉ်ထပါင်၊ ခုနှစထ်တာင်၊ ကျို းလျှင်ကျို း၊ မကျို းလျှင်၊ မုိဇ်းကိုထုိေးမည”် (ရုိးရာ) စဉ်

စဉ်

later part of rainy 
season စဉ်

later part of rainy 
season စဉ်

စဉ်

(မူလအထကကာင်း အရင်းဆကစ်ပ်ပခင်းမယှိပဲ) အလွယတ်က ူအလုိလုိပမန်ဆန်စာွ ကျထရာကပ်ျံ့န့ံှတတ ်ထသာ။     စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပပင်းထေန်စာွ တိုကခ်တထ်သာ ထလဟန်ုပဖင့် ရာွသန်ွးချထသာ မုိဇ်း။  တစထ်နရာတညး်၌ အချန်ိကကာစာွရာွသန်ွးပခင်းမယှိပဲ ခဏမျှပပန့်
ကျ ဲရာွချကာ ထလ၏အဟန်ုပဖင့် အပခားတစထ်နရာသိ့ု လွင့်ပါးကာ ရာွချတတထ်သာ မုိဇ်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

မုိဇ်းရာသ ီကန်ုဆံုးသည။် “ပတ္တင်သတက်ို၊ ငမိုတ့င်ွထေား ခ့ဲပါ၍၊ မုိဇ်းပဲွထသာ်ထနာကခ်ါဝယ။် စစထ်တငွမိုက့ို၊ ငမိုက့ကးီတညလု်ပ်လီ
ဟ၊ု ဆုိထပပာသည ်ယင်းထနာကမှ်” (ဗမာချီ) စဉ်

droplets of raioleaves, 
flowers, etc after 
raining စဉ်

စပါး ရတိသ်မ်ိးမှု၌လညး်ထကာင်း၊ ပဲွလမ်းသဘင် ခင်းကျင်းမှုစသည့်တိ့ု၌လညး်ထကာင်း၊ ပျကပ်ပား ထအာင် အခါမဟတုပဲ် ရာွသန်ွး
သည။်    စဉ်

မုိဇ်းဖျင်းရီ
ဖျင်း စဉ်



.

မုိဇ်းပဖူ ကကိ rain

ကကဝိိ အပုိင်းအပခားမယှိပဲ။ ငပီးဆံုးပခင်း၊ ရပ်စပဲခင်းမယှိပဲ။    none

ကကဝိိ feel conceited

မုိဇ်းမပမင်သား န ဝကမ်၏ ဝမ်းတင်ွးယှိ ဝကထ်ကာင်ငယထ်လး။     foetus (of pig)

မုိဇ်းမိ ကကိ မုိဇ်းစတွစ်ိုပခင်း ခံရသည။်    wet

မုိဇ်းမျကနှ်ာ န အထေကမုိ်ခ်း ထကာင်းကင်တပပင်။    sky

မုိဇ်းမှိုင်း ကကိ မုိဇ်းသားတမ်ိတို ့ဆုိင်းဖဲွ  ့ပိတဆီ်း သည။် ၂ မုိဇ်ရာွ မည့် အထပခအထန ပဖစထ်ပါ်သည။်    nimbus

မုိဇ်းထမှာင်ကျ ကကိ မုိဇ်းသားတမ်ိလိပ် ဖံုးကယွပိ်တဆုိ်မ့ှုထကကာင့် အလင်းထရာင် အားနညး်ထလျာ့ပါးပခင်းသို ့ထရာကသ်ည။်   lower

မုိဇ်းမှန် ကကိ အချန်ိအားထလျာ်စာွ မယတုမ်လွန်သင့်ထလျာ်ရံုမျှ မုိဇ်းရာွသန်ွးသည။် rain

မုိဇ်းမှုန် န မျကထ်မှာက ်အခုိကအ်တန်တ့င်ွ ကျထနဆဲပဖစထ်သာ ထသးငယထ်သာ မုိဇ်းထရစကထ်လး။     rain

န အနညး်အပါး အမှုန်အမမားမျှ ရာွထသာမုိဇ်း။    rain

မုိဇ်းထမျှာ် ကကိ အထေကထ်ကာင်းကင်သို ့ဦးတညသ်ည။် ၂ အလွန်ပမင့်မားသည။်     high

န none

မုိဇ်းမမား န မုိဇ်းမှုန်ငယ။် အမှုန်အဖဲွအားပဖင့် ရာွချထသာ မုိဇ်စကင်ယထ်လး။   rain

မုိဇ်းယံ န အထေကမုိ်ဇ်းထကာင်းကင် တစခွ်င်တစပ်ပင်။    sky

မုိဇ်းရီ န မုိဇ်းရာွသန်ွးထသာ ထရ။    rain

မုိဇ်းရခံီ န none

မုိဇ်းရပ်ိ န steam

မုိဇ်းရာွလီရာွ ကကဝိိ အကယ၍် မုိဇ်းရာွခ့ဲသညယ်ှိထသာ် အသုံးပပုနုိင်ထစရန် အလုိငှ့ာ။     none

မုိဇ်းလ န rainy season

မုိဇ်းလီဝသ န အပူရှိန်ထလတိုကန်ှုန်း၊ မုိဇ်းရာွမှု၊ ထပမငလျင်စထသာ သဘာဝအထပခအထန အရပ်ရပ်။    weather

မုိဇ်းလယ် န မုိဇ်းရာသ၏ီ အလယပုိ်င်းကာလ။  မုိဇ်းရာသ၏ီ ထေကဝ်ကပ်ဖစထ်သာကာလ။   rainy season

မုိဇ်းလတ် န none

မုိဇ်းလံုးလီလံု နဝိ အမုိးအကာနှင့် မုိဇ်းဒေဏထ်လဒေဏက်ို ခံနုိင်စမ်ွးယှိထသာ။     Weather-proof

မုိဇ်းဝ န sky

မုိဇ်းသား န မုိဇ်းရာွသန်ွးနုိင် ရန်မှိုင်းထဝ အုံဆုိ့င်းထနသည့် မုိဇ်းထငွ စ့ု။့  steam

မုိဇ်းသားကျူး ကကိ မုိဇ်းရာသကီန်ုဆံုးချန်ိ၌ ထေစက်ကို း ပမညဟ်န်ိးသည။်       thunder

မုိဇ်းသားဆင် န မုိဇ်းရာွမရာွ ခန်မှ့န်းနုိင်သည့် အထနအထေား။ မုိဇ်းအထငွအ့စ ုမုိဇ်းတမ်ိတို၏့ ပမာဏ။    none

ကကိ မုိဇ်းရာသကီန်ုဆံုးချန်ိ၌ ထေစက်ကို း ပမညဟ်န်ိးသည။်       thunder

မုိဇ်းသးီ န ထကာင်းကင်မှ ရာွကျထသာ မုိဇ်းထပါက။် မုိဇ်းထရစက။် ၂  သာကထူစ ့အလံုးကကးီ။      hail stone

(အတင်ွးထဲေသိ့ု) မုိဇ်းပကဝ်င်သည။် ပပန့်ကျဝဲင်သည။် “အတင်ွးထဲေသိ့ု မုိဇ်းပဖူ ဝင်လ့ုိအားလံုးစတွလ်ားခဗျာ” (အရပ်) စဉ်

မုိဇ်းမဆံုးငမီမ
ဆံုး စဉ်

မုိဇ်းမပမင်လီမ
ပမင်

(ဥပစါ)၁  မာန်မာနထထောင် လမားလျက။် မုိကမဲ်ထထောင်လမားလျက။် ၂  လူလုိသလုိူ မထေင်မှတပဲ်။ ၃  ဘဝင်ပမင့်ထသာအားပဖင့်။ 
“တစဆု်ပ် တစလု်ပ် စါးရထက၊ လူတကိို မုိဇ်းမပမင်လီ မပမင်ဗျာ’’ (အရပ်)    စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မုိဇ်းမှုန်မုိဇ်း
မမား စဉ်

စဉ်

မုိဇ်းထမျှာ်သးီ 
(မ) (န-ထချာထတာင့်သးီ-ရှု။)       စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရဟန်းထတာ်တို၌ ဝိနညး်ထတာ်အရ ထဆာင်ခွင့်ပပုထသာ (မုိဇ်းထရခံ) သကမင်္ဂန်း။ (ဝါတင်ွးကာလ၊ မုိဇး်တင်ွးကာလ) ဆမ်ွးခထံသာ 
သကမင်္ဂန်း။ (ဝဿ ဝါသိက စဝီရ)။ (ပါ)  စဉ်

ထကာင်း ကင်တင်ွ စထုဝးလွင့်ပါးထနထသာ ထရခုိးထရထင့ွစ။ု “ပထေမထက၊ မူလကပင်၊ ကျးီကန်းထကာင်ထယာင်၊ သန်းထမှာင်လိပ်လ့ုိ၊ မုိ
ဇ်းရပ်ိပမင် ထသာ်” (ထောနု) ၂ မုိဇး်ရာွမည ်မရွာမည်ကို တင်ကူးလ့ုိ မှန်းဆသသိာချက်။     စဉ်

စဉ်

မုိဇ်းကာလဟ ုသတမှ်တထ်ေားထသာ ဝါဆုိလ၊ ဝါထခါင်လ၊ ထတာ်သလင်းလ၊ ဝါကကျွေတလ်၊ (ဝိနညး်ထတာ်အရ-ဝါဆုိလပပည့်ထကျာ်
တစရ်ကထ်န့မှ တန်ထဆာင်မုန်း လပပည့်ထန့ထိေ)    စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထပမကကးီနှင့်ထကာင်းကင် နှစခု်အကကား ပဖစထ်သာ ထနရာ၊ အရပ်။ “ကကျွေန့်ကိုသာလျှင်၊ ထမတ္တာလညး် ပပတ၊် ဒေါးနှင့်ခွကက်၊ မုိဇ်းလတ်
ထကာင်းကင်၊ အာကာပပင်မှာ  အသျှင်လညး်ဆံုး၊ နတပ်မင်းပျထံလ၊ ကကျွေန်လညး်ဆံုးထက၊ ဆံုးပါးထလထစ” (ထောနု)    စဉ်

စဉ်

အာကာသထကာင်းကင် တခွင်အပပင်။ “မုိဇ်းဝထကာင်းကင်၊ အာကာပပင်၌ (ထောနု)၂  ပကတ ိထကာင်းကင်ပပင်။   စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မုိဇ်းသားလီ
သားကျူး စဉ်

စဉ်



.

မုိဇ်းသးီကျ ကကိ မုိဇ်းရာသသီို ့စတင်ဝင်ထရာကသ်ည။် မုိဇ်းဥတ ုစတင်သည။်      rainy season

မုိဇ်းသးီကျ န rainy season

မုိဇ်းသးီထပါက် န rain

ကကဝိိ အကကင်းအလပ်မယှိပဲ။ အလစအ်လပ် မယှိပဲ။ ထနရာများစာွ ပျံ နံှ့လ့ျက။် ၂  အများအပပား။   many

န သန်ွးကကရဲာွချထသာ မုိဇ်းထရအစက။်      rain

မုိဇ်းသးီလံုး န မုိဇ်းရာွချရာတင်ွ ပမကခ်င်း သိုမ့ဟတု ်ထအာကခံ်ဝတ္ုတစခု်ခုထပါ်တင်ွ အစကအ်ထပါကလုိ်က ်တင်ကျန်ထနထသာ မုိဇ်းထရလံုး။ rain

မုိဇ်းသကံျူး ကကိ ထလဟန်ုထကကာင့် မုိဇ်းတမ်ိမုိဇ်းသား ထရွ လ့ျားတိုးကကတိရ်ာမှ ထေစက်ကို းပမညဟ်န်ိးသည။်    thunder

မုိဇ်းသလီံသန် န ထလဟန်ုနှင့် ထရာလျက ်သညး်ထေန်စာွ ရာွချထသာ မုိဇ်း။    rain

န မုိဇ်းထလဝသအရပ်ိ အပခည။် ရာသဦတ ုအထပခအထန။      weather

န မုိဇ်းထရ မုိဇ်းထပါကတ်ိုက့ိုပါ သန်ွချလျက ်ပပင်းထေန်စာွ ရာွချထသာမုိဇ်း။      rain

မုိဇ်းအးီ န မုိဇ်းမပပတရ်ာွကာ မုိဇ်းထရသန်ွချမှု တိုထ့ကကာင့် စမ့်ိထအးသည။်  cold

မုိဇ်းအးီလီအးီ န ပဖညး်ညင်းစာွ တိုကခ်တထ်သာထလနှင့် ထရာလျက ်သညး်ထေန်စာွ ရာွချထသာမုိဇ်း။      rain

မုိဇ်းအုံး ကကိ ကကးီထူေထသာ မုိဇ်းတမ်ိတိုအ့ပ်ုဆုိင်း ပိတဆုိ်သ့ည။် ၂ မုိဇ်းရာွမည့် အထနအ့ထေား ပဖစထ်ပါ်သည။်    rain

မုိဇ်းဥတု န rainy season

မုိးဇ်းဦးကျ၁ ကကိ မုိဇ်းရာသသီို ့စတင်ဝင်ထရာကသ်ည။် မုိဇ်းဥတ ုစတင်သည။်      rainy season

မုိဇ်းဦးကျ၂ န rainy season

မျ

မျ၁ ကကိ shirk

မျ၂ န ကိုယစ်တိ ်ပင်ပန်းမှု မပဖစထ်စသည့် အခါအခွင့်သကသ်ာခွင့်။      shirk

မျနီ ကကဝိိ peace

မျာ ကကဝိိ peace

မျာကကးီသမား န တရားဥပထဒေအရ ဆယနှ်စအ်ထေက ်ထထောင်ဒေဏအ်ပပစထ်ပးခံရသ။ူ      prisoner

မျာစီ န captain

မျာစခံီ န shirk

မျာနီ ကကဝိိ peace

များ၁ စညး် ဗဟဝှုစက်န်ိးပပစကားလံုး။  many

များ၂ ကကိ ပမာဏထေက ်လွန်ကကသည။် ၂ တစခု်ထေက ်အထရအတကွပုိ်သည။် ၃ ကကယပွ်ားသည။်     many

များပပား ကကိ အမျို းအမည ်အထရအတကွ ်ကကယပွ်ားသည။်  many

များမကကာခင် ကကဝိိ အချန်ိကာလ မကကာထသးမီ အထတာအတင်ွး။    soon

ကကိ အချန်ိကာလ မကကာထသးမီ အထတာအတင်ွး။ soon

စဉ်

မုိဇ်းရာသသီိ့ု စတင်ဝင်ထရာကခ်ျန်ိ။ “မုိးထသာကထ်က၊ ထရာင်ဝီ၊ မုိဇ်းစစီ၊ီ စစီသီန်ွးချ၊ မုိဇ်းသးီကျ” (ထတး)  စဉ်

ထကာင်းကင်မှ ရာွကျထသာ မုိဇ်းထပါက။် မုိဇ်းထရစက။် ၂  သာကထူစ ့အလံုးကကးီ။      
“မုိဇ်းသးီထပါကက်ျထရ၊ ကိုယန်ာထရ၊ မက္ကလာယခူ၊ ဘာရဖဲ” (ထတး-ထဘာင်) စဉ်

မုိဇ်းသးီမုိဇ်း
ထပါက၁် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

မုိဇ်းသးီမုိဇ်း
ထပါက၂် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မုိဇ်းသကလီ်
ဆင် စဉ်

မုိဇ်းသကလီ်
ပပင်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မုိဇ်းရာွသန်ွးငမဲ အတိုင်းရာွသန်ွးထလ့ယှိထသာ ကာလအပုိင်းအပခား။ (ဝိနညး်ထတာ်အရ ဝါဆုိလပပည့်ထကျာ်တစရ်ကထ်န့မှ 
တန်ထဆာင်မုန်းလပပည့်ထန့ထိေ)      စဉ်

စဉ်

မုိဇ်းရာသသီိ့ု စတင်ဝင်ထရာကခ်ျန်ိ။ “မုိးထသာကထ်က၊ ထရာင်ဝီ၊ မုိဇ်းစစီ၊ီ စစီသီန်ွးချ၊ မုိဇ်းသးီကျ” (ထတး)  စဉ်

ဥပစာ) သကသ်ာမှုရာှသည။်    အများနညး်တ ူပင်ပန်းမခံ ပဲသကသ်ာထအာင်ထနသည။် “ထမာင်သာပဖူ သမူျားလုပ်နီစာွကို မပမင်
လား၊ ဇာလဲမင်းမျ လ့ုိထုိေင်နီထရကာ” (အရပ်)။ ၂  ပင်ပန်းပခင်း မယှိပဲ သကထ်သာင့်သကသ်ာစာွ ထနသည။် စဉ်

စဉ်

ပူပင်ထကကာင့်ကက မှုမယှိပဲ ငငိမ်းချမ်းစာွ “ငါ့မှာ ထတးွထတာစရာ တစခု်လညး်မဟ ိလံုးချင်းတညး်မျနီစာွဗျာယ”်(အရပ်) စဉ်

ပူပင်ထကကာင့်ကကမှုမယှိပဲ ငငိမ်းချမ်းစာွ။ ၂ အထနှာင့်အယကှ၊် ထဘးအန္တရာယ ်တစစ်ုံ တစရ်ာမယှိပဲ ငငိမ်းချမ်းစာွ။ 
“ထအးထအးထဆးထဆး ဘထလာကထ်ကမျာလ့ုိ ထုိေင်နီထရဂု” (အရပ်)     စဉ်

စဉ်
ထလှ သထဘမင်္ဂာစသညက်ို လုိရာထရာကထ်အာင် ထိေန်းထကျာင်းထပးသ။ူ
အကကးီအမှူး။ ထရှ့ထဆာင်လမ်းပပ။ ဦးစးီ။ ထခါင်းထဆာင်။
ထလှတင်ွ တကမ်ကိုင်ရသ။ူ ထလှကို အပ်ုချုပ်သ။ူ ၂  ထလှတင်ွပဖစထ်စ၊ တစစ်ုံတစခု် အလုပ်တင်ွပဖစထ်စ၊ မထလှာ်မခတရ်၊ မလုပ်မကိုင်
ရပဲ ထအးထဆးစာွ ကပ်ွကထဲပးရသ။ူ စဉ်

ကိုယစ်တိပ်င်ပန်းမှု ပဖစထ်စသည့် မလုပ်ရထအာင် တမ်ိးထယာှင်ထနသ။ူ ၂ ကိုယစ်တိပ်င်ပန်းမှုပဖစထ်စသည့် အလုပ်အကိုင်များကို မ
လုပ်မကိုင်ပဲ ထအးထအးထဆးထဆးထနသ။ူ စဉ်

ပူပင်ထကကာင့်ကကမှုမယှိပဲ ငငိမ်းချမ်းစာွ။ ၂  အထနှာင့်အယကှ ်ထဘးအန္တရာယ ်တစစ်ုံတရာ မယှိပဲ ငငိမ်းချမ်းစာွ။ “မလုပ်မကိုင်ပဲ 
ပကလ်က ်ကလုားထုိေင်မှာ ထုိေင်လ့ုိ မျာ့နီ စာွရာမလားဂု ငါ့လူ”။ (အရပ်)     စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

များစာွထေက်
များ၁ စဉ်



.

ကကဝိိ အထရအတကွ ်ကကယပွ်ားသည ်ဟဆုိုရထလာကထ်အာင်။    many

များထပမာင် နဝိ အထရအတကွ ်ကကယပွ်ားထသာ။ အလွန်များပပားထသာ။ “ကစိမ္ျားထပမာင်၊ လူတိုထ့ဘာင်၌၊ မထယာှင်နုိင်သမျှ၊ ဝဋ်ဒုေက္ခ”  many

ကကဝိိ အထရအတကွ ်ကကယပွ်ားသည ်ဟဆုိုရထလာကထ်အာင်။    many

ကကဝိိ ထယဘယုျအားပဖင့်။ generally

ထမျာ

ထမျာ ကကိ အချန်ိကကာပမင့်စာွ သတလိစ ်မိန်းထမာထနသည။်      faint

ထမျာတိုင် န ထရငန်ပုိင်းတင်ွ ထပါကထ်ရာကထ်လ့ယှိထသာ သစထ်ပါ့အပင်ထပါ် သစထ်ချာင်းငယ။် stick

ထမျာထမျာ ကကဝိိ almost to death

ထမျာဝါး န ရညှထ်မျာ၍ ထပဖာင့်ထသာ ဝါးတစ ်မျို း။   bamboo

ထမျာသစ် န ထရငန်ပုိင်းတင်ွ ထပါကထ်ရာကထ်လ့ယှိထသာ သစထ်ပါ့အပင်ထပါ် သစထ်ချာင်းငယ။် stick

ထမျာ့ ကကိ anaemia

ထမျာ့ထမျာ့ ကကဝိိ အလွန်နွမ်းရ ိထဖျာ့ထတာ့စာွ။    anaemia

မျက်

မျက၁် နဝိ sharp

မျက၂် န none

မျကက်ပဲပ ကကိ မျကစ်မိျကနှ်ာ အမူအရာပဖင့် တစစ်ုံတစရ်ာကို သထိစသည။် အချကထ်ပးသည။်     alarm

မျကက်န်း န မျကစ်မိပမင်သ။ူ      blind

ကကဝိိ အစစအရာရာ လုိကထ်လျာညညီတွစ်ာွ။ စတိတ်ကူိုယမ်ျှ။     share the same view

ကကိ တစဦ်းနှင့်တစဦ်း ဆကဆံ်မှု ထပပလညသ်င့်ပမတသ်ည။်   share the same view

ကကိ မျကနှ်ာထေားကို တင်းမာထအာင်ပပုသည။်     hate the sight of

နဝိ မျကနှ်ာထေားတင်မာထသာ။     hate the sight of

မျကထ်ကကာပပတ် ကကိ lose sight  

ကကိ hate the sight of

ကကိ hate the sight of

မျကထ်ကကာသီ နဝိ အာရံုတစခု်ခုသို ့အငမဲကကည့်လွန်းသပဖင့် မျကခံွ်ကျယစ်ာွ ဖွင့်မရပဲ ယှိထသာ။ have ptosis

မျကထ်ကကာင် နဝိ မျကစ်သိငူယအ်မ်ိ အထရာင်ထကကာင်ထသာ။ ထကကာင်ထသာမျကစ်ယိှိ ထသာ။ none

မျကက်ကုက် အထနှာင့်အယကှထ်ပးတတသ်ည့် ထဘးအန္တရာယ။် ထထောင်လမားတတက်က၍ ရန်ပပုလုိထသာ ခကထ်ေန်မှု။ မာန်မာန။ ထဒေါသ။ angry

မျကက်ယွ် န မျကစ်ထိအာက ်ပမင်ကင်ွး မဟတုထ်သာ တစပ်ါးထသာအရပ်။ မပမင်သာထသာ အရပ်။ turn a blind eye to

မျကက်ယွထ်ေား ကကိ မပမင်သည့်အလားထနသည။် မကကည့်ပဲလွတ ်ကင်းထအာင် တစပ်ါးသို၌ခွာထနသည။်     turn a blind eye to

မျကက်င်ွး န eyering

များစာွထေက်
များ၂ စဉ်

စဉ်

များသာထေက ်
များ စဉ်

များထသာအား
ပဖင့် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

ထသလုနီးခံစားရလျက။်  ထသလုထမျာပါး။ ထသကမန်း။ “သဖ့ုိီပုိင် မလှုပ်မယာှး ထမျာထမျာ ကကးီပဖစနီ်ဗျာယ”် (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလွန်နွမ်းရထိဖျာ့ထတာ့သည။် “မလှုပ်မယာှး ထမျာ့နီထရ” (အရပ်)   စဉ်

စဉ်

အလွန်မညး်နကထ်သာ အသားအထရယှိ ထသာ။ ကျးီကန်းအဆင်းကဲ့သိ့ု လွန်ကစဲာွ နကထ်ကျာထသာ။ ကျးီကန်းအဆင်းကဲ့သိ့ုယှိ
ထသာ။ “အသားအရ ီမညး်လ့ုိ မျကနီ်ထရ”။ (အရပ်)
အလွန်ခကျွေန်ထေကထ်သာ (သခံကျွေန်၊ သစံးူ)။ “သစူံးအဖျား မျက်နီထရ” (အရပ်) အဖျားသယွသ်ယွ ်သွန်းသန်ွးနှင့် ထေကပ်မကထ်သာ။ 
ခကျွေန်ပမထသာ။ စဉ်

ကမ်ွး ရကွ၊် ချညခ်င်၏အစတိအ်ပုိင်းကို သခမင်္ဂျာပဖင့်တွဲ၍ ထရတကွထ်သာ  ပမာဏ။  (ကမ်ွးရကွထ်လးရကွက်ိုတစမ်ျက။် ချညမ်ျှင် 
ထလးမျှင်ကို တစမ်ျကဟ် ုပမာဏအားပဖင့် ထရတကွထ်သာ စကားလံုး) စဉ်

စဉ်

စဉ်

မျကထ်ကကာတ
ည့်၁ စဉ်

မျကထ်ကကာတ
ည့်၂ စဉ်

မျကထ်ကကာတင်
း၁ စဉ်

မျကထ်ကကာတင်
း၂ စဉ်

(ဥပစာ) အာရံု အမျှင်ပပတသ်ည။် ပမင်နုိင်ထလာကထ်သာ အပုိင်းအပခားမှ မပမင်ပဲထပျာကက်ယွသ်ာွးသည။် မျကစ်ထဲိေမပမင်လုိက ်ရပဲ 
ယှိသည။် “စာတပီိတကိို ကကည့်လ့ုိမပမင်ဗျာ၊ မျကထ်ကကာပပတထ်တ” (အရပ်)     စဉ်

မျကထ်ကကာမတ
ည့်

(ဥပစာ) အပမင်ကတသ်ည။် မျကနှ်ာချင်းဆုိင်ရန် မလုိမလားယှိသည။်
“ထမာင်လှနန့် ငါနန့် မျကထ်ကကာမတည့်”။ စဉ်

မျကထ်ကကာမသ
င့် (ဥပစာ) အပမင်ကတသ်ည။် မျကနှ်ာချင်းဆုိင်ရန် မလုိမလားယှိသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မျကရ်စဝ်န်း။ ၂  ဝါးကိုခဲွစတိ၍် (အကကွ်) ကျကဲျရဲကထ်ေားထသာအရာ (ဝါးထေရ)ံ။     စဉ်



.

မျကခ်မ်း န မျကလံု်းအမ်ိ၏ အဖံုးအဖွင့် ပဖစထ်သာ အထပါ်ထအာက ်အထရပပားအနား။     edge of eyelid

မျကခ်မ်းစပ် ကကိ မျကခ်မ်းထရာင်ပခင်း၊ မျကရ်ည ်မပပတက်ျပခင်းစသည့် ထဝဒေနာစ ုပဖစထ်ပါ်သည။်   trachoma

မျကခ်မ်းလှုပ် ကကိ none

မျကခံု်းမီွး န မျကခံု်းထပါ်တင်ွ ထပါကထ်ရာကထ်သာ အထမွး။    eye brow

မျကခ်ျးီ န မျကစ်ထဲိေမှ ယိုထွေကက်ျထသာ အညစ ်အထကကး။    eye pus

မျကခ်ျးီပခူ န မျကစ်ထဲိေမှ မျကထ်ချးများ ယိုထွေကက်ျ၍ ထပကပ်ထနမှု။ eye pus

မျကခ်ျးီစား၁ ကကဝိိ နညး်နညး်။ အနညး်ငယ။် စိုးစဉ်းမျှ။    few

မျကခ်ျးီစာ၂ န few

မျကခ်ျးီစပ် နဝိ none

န နညး်ထသာအရာ ဝတ္ု။ ပမာဏ၊ မများပခင်း။ စိုးစဉ်း။     few

မျကခ်ျစ် ကကိ love

မျကခ်ျစဆ်င် ကကိ be witch

မျကထ်ချာင်ကျ နဝိ ပါးပပင်မျကတ်င်ွး ပိန်ထလျာ့ချို င့်ဝင် ထသာ။     hollow

မျကခ်ျင်းဆုိင်၁ ကကိ face to face

မျကခ်ျင်းဆုိင်၂ ကကဝိိ တစခု်နှင့်တစခု်အပပန်အလှန် တရူူမျကနှ်ာမူလျက။် ၂  လူချင်းတိုကရုိ်က ်ထတွ ဆံု့လျက။်      face to face

မျကခ်ျို န snack

မျကခ်ျို သွီး ကကိ တစစ်ုံတစဦ်း၏ မျကနှ်ာ သာထပးမှု၊ အကကို ကထ်တွ မ့ှုအတကွ ်လုိကထ်လျာခယပပုမှုသည။်  put on a fawning look

မျကပ်ခညပ်ပတ် ကကိ ကကည့်ရှုမိသည့်ထနရာဝန်းကျင်မှ ထပျာကက်ယွသ်ာွးသည။် lose sight of

မျကခွ်က် န face

ကကဝိိ surprise

မျကခွ်ကဆုိ်င် ကကဝိိ face to face

န face

မျကခံွ် န မျကစ်ကိို ဖံုးအပ်ုထေားထသာ အထရပပား။   eyelid

မျကင်ငိုးစးူ န bear a grudge

မျကင်ငိုးတပ် ကကိ bear a grudge

မျကစ်ပပ ကကိ raise eyebrow

မျကစ်ဆင် ကကိ raise eyebrow

မျကစ်ိ န သတ္တ ဝါ၏ ပမင်နုိင်ထသာ အဂမင်္ဂါအစတိ ်အပုိင်း။      eye

မျကစ်ကိစပ် ကကိ ဣထနန္ဒမရ ထအာင်ကကည့်သည။် မျကနှ်ာမထရွ ပဲ့ စးူစိုက၍် မျကလံု်းကျယပ်ဖင့် တတိတ်ဆိတ ်ကကည့်သည။်   make eyes

မျကစ်ကိျ ကကိ Catch-all

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ)  တစစ်ုံတစရ်ာ ထကာင်းကျို း မထကာင်းကျို း ပဖစဖွ်ယရ်ာ နိမိတပ်ဖစထ်ပါ်သည။်    စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အနညး်ငယမ်ျှပဖစ ်ထသာ။ “ထအပုိင်ထသျှ မျကခ်ျးီစားထလာကထ်သျှနန့် စားရဖ့ုိလား” (အရပ်)    စဉ်

အသားအထရကကုလီှံ၍ အသားနှင့်အရုိး ထိေစပ်လုထသာ။ (ကကျွေ၊ဲ နွားစသည်) “လင်းတကိုက်၊ စန်ွရဝဲဲ၊ နံရုိးကက၊ဲ မျကခ်ျီးစပ်၊ ဒူေးခတ၊် 
အာထပါက”် (ကကျွေမဲင်း) စဉ်

မျကခ်ျးီ
ထလာက် စဉ်

မိန်းမနှင့်ထယာကျ်ား တစဦ်းနှင့်တစဦ်း မခဲွမခွာနုိင် ထအာင်စွဲလမ်းကကသည။် မိန်းမကို ထယာကျ်ား၊ ထယာကျ်ားကို မိန်းမက မျကစ်ိ
အာရံု ထဲေတင်ွစွဲကပ်ထနသည။် ပိယ။    စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ ထဆးဝါးမန္တန် အင်းအိုင်စထသာ အတတပ်ညာပဖင့် မိမိအား ချစခ်င်လာထအာင် ပပုသည။် “ထလးကကမ်ိမထရာက၊် သုံ
ကကမ်ိထပမာကလ်ျှင်၊ ထမျာက၏် မျကခ်ျစဆ်င်သည ်ပဖစ၍်”(ထမျာက်) စဉ်

စဉ်

တစဦ်းနှင့်တစဦ်း တိုကရုိ်က ်လူကိုယတ်ိုင်ထတွ့ဆံုသည။် ၂ တစဦ်းနှင့် တစဦ်းအမှုအခင်း၊ လုပ်ငန်း၊ ပငင်းခံုမှုစသည ်
ဖကင်ပိုင်သည။်      စဉ်

စဉ်

သကကားကို အထမမးရည၊် အထရာင်တင်ထဆး၊ စသညတ်ိ့ုနှင့်တက ွထရာထနှာကျို ချကင်ပီး ခဲထစကာ ပံုသဏာ္န်အမျို းမျို း ပပုလုပ်ထေား
ထသာ စားဖွယ။်  စဉ်

စဉ်

စဉ်

လညအ်ထေကပုိ်င်း ဦးထခါင်းတင်ွ မျကလံု်း၊ နှာထခါင်း၊ ပါးစပ်စသည့် ပါရှိထသာ ထရှ့ပုိင်းပမင်ကင်ွ။ “ညို ပပာထချာညက၊် လှမျကခွ်က်
ကို၊ ကကွက်ကွက်င်ွးကင်ွး၊ ပမင်ရလုိထကကာင်း၊ ဆုမွန်ထတာင်း၏ “ထမလှဆံုးပျက၊် လှမျကခွ်ကက်ို၊ ကကွက်ကွက်င်ွး ကင်ွး၊ ပမင်ရလုိ
ထကကာင်း၊ ဆုမွန်ထတာင်း၏ (၎င်း) စဉ်

မျကခွ်ကစ်မ်း
ဘရာ

ဟိုကကည့် သညက်ကည့် မငငိမ်မသက ်ထယာကယ်ကခ်တလ်ျက။် အထိေတတ်လန့် အကံသထချာကခ်ျားလျက။် “မျကခွ်က ် စမ်းဘရာနန့် 
ဇာကိုကကည့်လ့ုိလားထရလဲ” (အရပ်)   စဉ်

တရူူ ထရှ့ဆုိင်မူလျက။်  မျကနှ်ာချင်းဆုိင်လျက။် “မျကခွ်ကဆုိ်င်ကာ၊ သားသညး်ချာမှာ၊ ရယက်ာထနပငား” (ထဒွေး)    စဉ်

မျကခွ်က်
မျကနှ်ာ

လညအ်ထေကပုိ်င်း ဦးထခါင်းတင်ွ မျကလံု်း၊ နှာထခါင်း၊ ပါးစပ်စသည့် ပါရှိထသာ ထရှ့ပုိင်းပမင်ကင်ွ။ “ညို ပပာထချာညက၊် လှမျကခွ်က်
ကို၊ ကကွက်ကွက်င်ွးကင်ွး၊ ပမင်ရလုိထကကာင်း၊ ဆုမွန်ထတာင်း၏ “ထမလှဆံုးပျက၊် လှမျကခွ်ကက်ို၊ ကကွက်ကွက်င်ွး ကင်ွး၊ ပမင်ရလုိ
ထကကာင်း၊ ဆုမွန်ထတာင်း၏ (၎င်း) စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစဦ်းအာ တု့ံပပန်အန္တရာယပ်ပုရန် စတိတ်င်ွ မှတသ်ိုထေားပခင်း။ “ကာွစလုိိသည၊် မျကင်ငိုစးူစးူ၊ ပရသံသူည၊် သတူထူေးကို၊ 
ဖျကခ့ဲ်တုံလျက”် (ထွေန်းတိ)   စဉ်

တစစ်ုံတစဦ်းအထပါ်တင်ွ တု့ံပပန်အန္တရာယပ်ပုရန် အခွင့်အခါကို ထစာင့်ထန သည။် “များစာွမှူးမတ၊် ပုဏားကိုလျှင်၊ မျကင်ငိုးတပ်
လ့ုိ၊ ထေသတမ်ညထ်ယာင်” (ထဒွေး)  စဉ်

မျကခံု်းကို လျင်ပမန်စာွပင့်တင်သည။် ၂  တစစ်ုံတစဦ်းအား သထိစလုိထသာအရာကို သထဘာထပါက ်သပိမင်နုိင်ထစရန် မျကခံု်းပဖင့်
အချကပ်ပသည။်   စဉ်

မျကခံု်းကို လျင်ပမန်စာွပင့်တင်သည။် ၂  တစစ်ုံတစဦ်းအား သထိစလုိထသာအရာကို သထဘာထပါက ်သပိမင်နုိင်ထစရန် မျကခံု်းပဖင့်
အချကပ်ပသည။်   စဉ်

စဉ်

စဉ်

မကကည့်ချင်မပမင် ချင်ပဖစသ်ည။် ၂  မုန်းသည။် အပမင်ကတသ်ည။် (ဥပစာ)  အပမင်စတိ၏် ကျကစ်ားရာ အာရံု၌ နှစသ်က ်
တပ်မကသ်ည။် ပမင်ရထအာင် ကကည့်ရှု ပခင်း၌ နှစသ်က ်သာယာသည။် ၂  အပ်ိချင်စတိပ်ဖစသ်ည။် “ငါအပ်ိချင်လ့ုိ တစထိက ့
မျကစ်ကိျ ခိဗျာယ”် (အရပ်) စဉ်
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ကကိ

န power of divination

မျကစ်ကိကည့် ကကိ အရပ်ိအပခညက်ို အကခဲတသ်ည။် ၂ လုိလားဆန္ဒယှိသကူို အပခားသထူေက ်အခွင့်အထရးပုိမုိ ထပးသည။် အဂတလုိိကစ်ားသည။် observe

ကကိ အပ်ိလုိပါလျက ်အပ်ိမထပျာ် ပဲယှိသည။် ၂  မျကလံု်းပပူးထကကာင်၍ ကကည့်ထနသည။် have insomnia

မျကစ်ထိကကာင် န မျကစ်သိငူယအ်မ်ိ ထကကာင်မျကစ်ကိဲ့သို ့အထရာင်ထကကာင်သ။ူ ထကကာင်ထသာမျကစ်ယိှိသ။ူ     have insomnia

မျကစ်ကိကမ်ိး ကကိ အပ်ိထရးပျကထ်သာထကကာင့် မျကလံု်းထကကာများ နွမ်းနယ ်ကျန်ိးစပ် သည။်      irritate

န မျကစ် ိကယွရ်ာ နားကယွရ်ာ  မကကားရ မပမင်ရထသာ အရပ်။ ဆိတက်ယွရ်ာအရပ်။ secluded place

မျကစ်ခိတ် ကကိ eyedrops

မျကစ်စိးူ ကကိ be sharp-eyed

မျကစ်စိန်ွ ကကိ မျကခ်င်းမျကခံွ် တစခု်ခုအတင်ွးဘကတ်င်ွ နာကျင်တတထ်သာ အဖုငယထ်ပါ်ထွေကလ်ာသည။်  have a sty on eyelid

မျကစ်တိခက် န လျှပ်စးီလကသ်ည့်အခုိကမ်ျှ ကကာရညှထ်သာ အချန်ိကာလ။ မျကထ်တာင်တစခ်ါခတမ်ျှ ထသာကာလ။   

မျကစ်တိပမင်၁ န ရှုပမင်နုိင်ထသာ အပုိင်းအပခား။

မျကစ်တိပမင်၂ န ရှုပမင်နုိင်ထသာ အပုိင်းအပခား။      

မျကစ်တိပမင်၃ ကကဝိိ

မျကစ်တိနိှပ် န မျကထ်တာင် တစခ်ါခတမ်ျှထသာ ကာလ။ တခဏမျှထသာ အခုိက။်     

မျကစ်တိသ၁ီ ကကဝိိ ရှုပမင်နုိင်ထသာ အပုိင်းအပခားထိေ။     

မျကစ်တိသ၂ီ နဝိ အလွန်ကာွလှမ်းထသာ။ အလွန်ထဝးလံထသာ။ နီးစပ်မှု မယှိထသာ။   far

မျကစ်ထိနာက် ကကိ abomination

မျကစ်နိှိပ် ကကိ မျကခ်မ်းထစ၍့ မျကလံု်းကိုပိတသ်ည။်    close eyes

ကကိ pretend

ကကဝိိ lose facial composure

မျကစ်ပိပာ ကကိ မျကစ် ိအပမင်မကကညလ်င်ပဖစသ်ည။်     be blurred

မျကစ်ပွိင့် ကကိ

ကကဝိိ အပမင်ဓာတ ်အားနညး်ထသာအားပဖင့်။ အပမင်အား ယတုထ်လျာ့သပဖင့်။ အပမင်မထသး မကွဲမှုန်ဝါး သညပ်ဖစ၍်။    have poor eyesight

မျကစ်မိနိှပ်ခင် ကကိ before die

ကကဝိိ be jealous

မျကစ်မိျကဆ်န် န none

ကကဝိိ lose facial composure

န ကိုယတ်ိုင်ကကုံထတွသ့ပိမင်ရထသာ ပခင်းရာ။  personal experience

န မျကစ်ထိအာက ်ပမင်ကင်ွး။ ပမင်နုိင်ထသာဝန်းကျင်။ ၂  သကယ်ှိဘဝကာလ။     under eyesight

မျကစ်ကိျယ်
နားကျယ် (ဥပစာ) အထပမာ်အပမင် ယှိသည။် အပမင်ကျယသ်ည။်    

be experienced and 
knowledgeable စဉ်

မျကစ်ကိကးီနား
ကကးီ (ဥပစာ) အကကားအပမင်များသ။ူ   စဉ်

စဉ်

မျကစ်ိ
ကကကတ်က် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

မျကစ်ကိယွရ်ာ
နားကယွရ်ာ စဉ်

မျကစ်တိင်ွ တစစ်ုံတစခု် ထဝဒေနာထကကာင့် ထဆးရညထ်ေည့်သည။် ၂  မျကစ်ကိို မိှတလုိ်ကဖွ်င့်လုိက ်ပပုသည။် မျကစ်ကိို ဆင့်၍ဆင့်၍ 
ခတသ်ည် စဉ်

ကကည့်ရှုပခင်း၌ နှစသ်ကသ်ာယာသည။် ၂  (ဥပစာ) အကကည့်ရကတသ်ည။် ကကည့်ပမင်ရသည့်အတကွ ်မသာယာပခင်း၊ မနှစလုိ်ပဖစ်
ရသည။်အပမင်နကနဲ်သည။် ၂  မျကစ်တိင်ွ ဆူးစးူဘသိကဲ့သိ့ု နာကျင်တတထ်သာ အဖုငယ ်ထပါ်ထွေကလ်ာသည။် ၃  (ဥပစာ) 
အပမင်ရကတသ်ည။် အကကည့်ရကတသ်ည။် စဉ်

စဉ်

demarcation by space or 
time စဉ်

demarcation by space or 
time စဉ်

demarcation by space or 
time စဉ်

ရှုပမင်နုိင်ထသာ အပုိင်းအပခားထိေ ၂  (ဥပစာ)  ထနာင်အရညှအ်တကွ ်အထပမာ်အပမင် ယှိစာွ။    
demarcation by space or 
time စဉ်

demarcation by space or 
time စဉ်

demarcation by space or 
time စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) အပမင်ရစကဆု်ပ်သည။်   စဉ်

စဉ်

မျကစ်နိှိပ်လှ
ယာထုေတ် လှည့်ပတလုိ်၍ ပရယိာယမ်ာယာပဖင့် ထသဟန်ထဆာင် သည။် (သိ့ုမဟတု်) တစစ်ုံတစခု်ရုပ်ထပပာင်း ရုပ်လမဲပပုသည။်   စဉ်

မျကစ် ိပျက်
မျကနှ်ာပျက်

မျကစ်ထိရာ မျကနှ်ာထရာ အမူအရာ ခဏချင်းအားပဖင့် ထပပာင်းလဲလျက။် ၂ တစစ်ုံတစခု်ထသာအထကကာင်းထကကာင့် မိမိတိ့ု ဣထနန္ဒမရ 
ယှိကကပဲ။ စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) အသအိပမင် အကကားအပမင် တိုးတကသ်ည။် ဉာဏပွ်င့်လင်းသည။်   
be experienced and 
knowledgeable စဉ်

မျကစ်မိ
ထကာင်း 
မျကဆ်န် မ
ထကာင်း စဉ်

(ဥပစာ) ကယွလွ်န်အနိစ ္မထရာကထ်သးမီကာလတင်ွ။    စဉ်

မျကစ်မိလှ
မျကနှ်ာမလှ (ဥပစာ) သတူစပ်ါးအပပစတ်င် မကကညပ်ဖူ မရှုဆိတ ်ပခင်းခံရလျက။်      စဉ်

မျကစ်မိကကည့် မျကနှ်ာမကကည့်  ထထောကထ်ေားင့ဲညာှ မှုမယှိပဲ။ သနားကကင်နာမှု ကင်းထသာအားပဖင့်။ “မင်းလူကို မျကစ်မိကကည့် 
မျကနှ်ာမကကည့် ထပပာဝ့ံထရကာထဟ” (အရပ်)    စဉ်

မျကစ်ိ
မျကနှ်ာပျက်

မျကစ်ထိရာ မျကနှ်ာထရာ အမူအရာ ခဏချင်းအားပဖင့် ထပပာင်းလဲလျက။် ၂ တစစ်ုံတစခု်ထသာအထကကာင်းထကကာင့် မိမိတိ့ု ဣထနန္ဒမရ 
ယှိကကပဲ။ စဉ်

မျကစ်ပိမင် နား
ပမင်၁ စဉ်

မျကစ်ပိမင်နား
ပမင်၂ စဉ်
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မျကစ်မဲွိ နဝိ have poor eyesight

မျကစ်ထိမျာင် ကကိ အပမင်အားပဖင့် လဲွမှားစာွအမှတပ်ပုမိသည။်    mistake for another

မျကစ်မှိန်း ကကဝိိ အပမင်အားပဖင့် ရမ်းဆလျက။်    estimation by sight

မျကစ်ယိဉ်၁ ကကိ ခါတိုင်း ပမင်ထနကျပဖစ၍် မထူေးဆန်း ယှိသည။်     

မျကစ်ယိဉ်၂ နဝိ အပမင်အားပဖင့်ထလျာကပ်တထ်သာ။ သင့်ပမတထ်သာ။ ထလျာ်ကန်ထသာ။      be proper

မျကစ်ယိှုပ် ကကိ အကကည့်ရ အပမင်ရစတိမ်ရင်ှးမလင်းပဖစသ်ည။်    none

မျကစ်ရိရဲဲ ကကဝိိ မျကစ်ထိရှ တ့င်ွ အတိုင်းအတာ ထတွ ပ့မင်ရလျက။်     see

မျကစ်ရုိိင်း ကကိ မျကစ်အိပမင်အားပဖင့် ထချာထပမ့ပခင်း မယှိပဖစသ်ည။် ကကည့်ရှု ၍မသင့်ထလာ်ကကမ်းတမ်းသည။်      be unseemly

မျကစ်ရိာှ ကကိ yearn

မျကစ်ရိကှ် ကကိ ကကည့်ပမင်ရသပဖင့် ရကှက်ိုးရကှက်န်း ရကှရ်ွံ  ့ပခင်းကို ခံစားရသည။် ရကှခ်ျင်စဖွယပ်ဖစ၍် ကကည့်ရန် မရမဲဝ့ံ ပဖစသ်ည။်        be unseemly

မျကစ်ရိင်ှ ကကိ ပမင်နုိင် စမ်ွးအားလျင်ပမန်သည။်  ပမင်နုိင်စမ်ွးအားသကွလ်ကသ်ည။်  fast

ကကိ မျကစ်အိပမင်လွယသ်ည။် နားအကကားလွယသ်ည။်  none

ကကိ ထတာင်ထပမာကထ်လးပါး သာွးလမ်း လာလမ်းစသညက်ိုမသပဲိ တဝဲလညလ်ည ်ယှိသည။် ၂ အပမင်မယင်ှးပဲ လဲွမှားစာွပမင်သည။် find confuding

မျကစ်လဲွိ ကကိ အပမင်အားပဖင့် လဲွမှားစာွအမှတပ်ပုမိသည။် ထကာင်းမွန်စာွ ဆင်ပခင်သတမိပပုမိပဲ ယှိသည။်     mistake for another

မျကစ်လူိထသျှ န မျကဝ်န်း၏ဗဟိုတင်ွ ယှိထသာ ရုပ်ပံုထေင် ရာအဝန်း။ none

န ညှို းငယထ်သာ သင်ွပပင်။ သမ်ိငယထ်သာ အပဖစ။် humiliation

မျကစ်သိသီတု် ကကိ none

ကကိ မလှသညက်ို လှသညဟ် ုထေင်သည။် mistake for another

ကကဝိိ see

ကကိ မျကနှ်ာမလှည့်ပဲ ထဘးတစဘ်ကသ်ို ့ထစ၍ကကည့်သည။်  မကကညပ်ဖူထသာ စတိပ်ဖင့် ထစကွကည့်သည။်  cast a side glance

န မျကနှ်ာမူရာမှ ထစထွစာင်းထသာ ထနရာ။     cast a side glance

မျကစ်ဉ်းဆီး န eyedrops

မျကဆံ်ကျယ၁် န မျကလံု်း ပပူးထသာ ငါးတစမ်ျို း။     none

မျကဆံ်ကျယ၂် နဝိ မျကဝုိ်င်း ကျယပ်ပန်ထ့သာ။      none

မျကဆံ်ပပူး ကကဝိိ

မျကဆံ်သသီတု် ကကိ pretend

မျကဆံ်ထဆာက် ကကိ မျကလံု်းအမ်ိအတင်ွး သငူယအ်မ်ိအထပါ်ဘကသ်ိုက့ပ်၍ အပဖူသားချညး်လုိပင်ထပါ်သည။်     none

မျကထ်တာင် န မျကခ်မ်းတင်ွ ထပါကထ်သာအထမွး။    eyelash

ကကိ မျကလံု်းခွကို ဖွင့် ချည ်ပိတခ်ျည ်ပပုသည။်     blink

န door leat

အပမင်ဓါတ ်အားနညး်ထသာ။  အပမင်အား ယတုထ်လျာ့ထသာ။ အပမင်မထသးမကွဲ မှုန်ဝါးထသာ။ “သား သကစ်ကုို၊ ကကည့်ရှုထမျှာ်
လညး်၊ မပမင်ပါပဲ ၊ ထနသရူန်ိထလ၊ ထရာင်ဟန်ိဖျကထ်က၊ မျကစ်မဲွိမျှ” (ပဒုေမ္မ) မိန့်မကိုပင်၊ ထယာကျ်ားထေင်၊ ထဇာင်ပင် မျကစ်၊ိ မဲွယင့်
လားထလ” (ဓမ္မက)  စဉ်

စဉ်

စဉ်

recoginize the face 
through frequent 
encounters စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(အထဝးရပ်သိ့ု) မျကနှ်ာတရူူမူ၍ ကကည့်သည။် အရပ်တစပ်ါးသိ့ု လှမ်းကကည့်သည။် ၂ မထရာကလ်ာထသးသညက်ို (သိ့ုမဟတု်) 
ထရာကလ်ာမညက်ို တမ်းတရညထ်ရာ်ငံ လင့်သည။် “ပူပင်ဗျာပါ၊ မျကစ်ရိာှ၍၊ လာပါနုိင်းနုိင်း၊ ထန့ထန့တိုင်းကို၊ ကသိုဏး်ရှုထမျှာ်၊ 
နန်းဘုံသာက” (ထကျာကရုိ်း။) စဉ်

စဉ်

စဉ်

မျကစ်ရိင်ှနား
ရင်ှ စဉ်

မျကလိ်လည်
လမ်းမှား စဉ်

စဉ်

စဉ်

မျကစ်လူိထသျှ
နားလူထသျှ စဉ်

ထရာဂါထဝဒေနာ ပပင်းထေန်သပဖင့် ထသခါနီးကာလ၊ မျကစ်ကိဲ့သိ့ု မလှုပ်မယာှးနုိင်ပဖစသ်ည။် “ထကကာကအ်ားသန်ပျာ၊ မျကစ်သိသီတု၊် 
ဖင်ပိန်ပိန်ထက၊ နံရရီှုပ်နှင့်” (ရာမ)    စဉ်

မျကစ် ိ
အထေင်လဲွ စဉ်

မျကစ်အိးီနား
အးီ

စတိအ်ထနှာင့်အယျက ်ပဖစထ်စမည့် ကကားရပမင်ရ ကင်းမ့ဲစာွ။ တတိဆိ်တ ်ထအးငငိမ်းစာွ။     မျကစ် ိထအာကပ်မင်ကင်ွး။ ပမင်နုိင်ထသာ 
ဝန်းကျင်။     စဉ်

မျကထ်စာင်းထုိေး
၁ စဉ်

မျကထ်စာင်းထုိေး
၂ စဉ်

မျကစ်ထိဝဒေနာ အမျို းမျို းကိုထပျာကက်င်းထစရန် ခတရ်ထသာထဆး။ ၂  နတဘ်လူီးတိ့ုကို ပမင်နိင် ထသာထဆး။ “နတဘ်လူီးကို ပမင်နုိင်
ထသာ မျကစ်ဉ်းဆီးကိုကား၊ ထပးလျှင်ဘအိံ့။ (ထတာင်)  စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထိေတလ်န့် အံ့ကသထသာအမူအရာပဖင့်။ ပပူးတးူငပဲတ။ဲ “ရးီပမတမိ်မွန်၊ အသကဝှ်န်ပျာ၊ မျကဆံ်ပပူးပငား”  (ထဒွေး)     
be wide-eyed with shock 
and fear စဉ်

လှည့်ပတလုိ်၍ ပရယိာယမ်ာယာပဖင့် ထသဟန်ထဆာင် သည။် (သိ့ုမဟတု်) တစစ်ုံတစခု်ရုပ်ထပပာင်း ရုပ်လမဲပပုသည။်
“မျကဆံ်သသီတု၊် လျှာကိုထုေတ၍်၊ လိပ်ရုပ်အသင်ွ”။(ထောနု) စဉ်

စဉ်

စဉ်

မျကထ်တာင်ခ
တ် စဉ်

မျကထ်တာင်ခ
တ်

ပျဉ်ချပ်ကထလးများကို စထရးွတထံဖါက၍် ထဘာင်နှစဘ်ကတ်င်ွရကွထ်ေပ်ကန့်လန့် ဟပ်သင်ွးထေားထသာ တခံါးရကွစ်သည ်(အထသ
အရင်ှနှစမ်ျို းယှိသည။်)  စဉ်
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မျကတ်င်ွး န မျကလံု်းတည ်ယှိရာတင်ွးချို င့်။ မျကလံု်းတင်ွး။    sunken eyes

မျကတ်င်ွးကျ နဝိ မျကတ်င်ွး နိမ့်ရှိုင်း ပိန်ခွက ်ထသာ။      have sunken eyes

နဝိ မျကတ်င်ွးနိမ့် ရှိုင်းထသာ။     have sunken eyes

မျကထု်ေတ် န သစ၊် ဝါးတို၌့ အမျတမ်ျားစထုဝးထပါင်းဆံုရာ အစတိအ်ပုိင်း။ အမျက ်ဆံု။ အမျကဖု်။      none

မျကနှ်ားရစ် မျကခ်မ်းအထေကထ်အာက ်အထရပပားအနား။           crease in eyelid

မျကန်ကလံု်း န မျကလံု်းအလယယ်ှိ အများအားပဖင့် နကထ်သာအဝုိင်း အဝန်း။  iris

မျကန်ကဝ်န်း န မျကလံု်းအလယယ်ှိ အများအားပဖင့် နကထ်သာအဝုိင်း အဝန်း။   iris

မျကနှ်ာ န face

ကကိ တစစ်ုံတစဦ်း၏ ချးီမွမ်းပခင်းကို ခံရသည။်     admire

မျကနှ်ာကကးီ နဝိ

ကကိ အဆင့်အတန်းလုိက၍် ခဲွပခားဆကဆံ်သည။်      be snobbish

မျကနှ်ာကကည့် ကကိ အရပ်ိအထပခကို အကခဲတသ်ည။် ၂  အဂတလုိိကစ်ားသည။် လုိလားဆန္ဒယှိသကူို သတူစပ်ါးထေက ်အခွင့်အထရးပုိမုိထပးသည။်   observe

မျကနှ်ာချ ကကိ မျကနှ်ာကိုထအာကသ်ို ့ငံု၍့ထနသည။်   hold head down

ကကိ မိမိအလုိမကျ၍ မျကနှ်ာ ကို စပုူပ်ထေားသည။် မကကညမ်ရမင်ထသာ မျကနှ်ာယှိသည။် sullenly

မျကနှ်ာခွက် န face

မျကနှ်ာငယ၁် နဝိ ဂုဏက်ျကသ်ထရနိမ့်ကျထသာ။ မထပါင်းသင်းသည၏် အပဖစ ်အားငယထ်သာ။ ဘန်ုးတန်ခုိး၊ ဂုဏ၊် စမ်ွးအင်နညး်ပါးထသာ။ decline

မျကနှ်ာငယ၂် န ဂုဏသ်ထရနိမ့် ကျထသာသ။ူအားကိုးအားထေားနညး်ပါးသ။ူ    decline

မျကနှ်ာစာ န အထဆာက ်အအုံ၏အထရှ ဘ့က ်တခွင်။ frontage

မျကနှ်ာစပုူပ် ကကဝိိ မထကျမချမ်းစပုူပ်ထသာ မျကနှ်ာအမူအရာပဖစလ်ျက။် sullenly

ကကဝိိ မငငိမ်မသကထ်ယာကယ်ကခ်တလ်ျက။် ကျးီကန်းကဲ့သို၊့ ဟိုကကည့် သည့်ကကည့်ကကည့်လျက။်   fidgest

မျကနှ်ာစမ်ိး၁ နဝိ ဥပစာ  အသအိကကျွေမ်းရင်းနီှး မှုမယှိပဖစထ်သာ။ ၂ အထတွအ့ကကုံ၊ အထလ့အလာမယှိထသးထသာ။   no experience

မျကနှ်ာစမ်ိး၂ န အသအိကကျွေမ်းမယှိဘးူသ။ူ ထဆွသားမျို းရင်းမထတာ်စပ်သ။ူ     no relative

ကကဝိိ သကိကျွေမ်းရင်းနီှးပခင်းမယှိထသာအားပဖင့်။ ထဆွးမျို းသားချင်း ထတာ်စပ်သမူယှိပဲ လျက။် no relative

မျကနှ်ာစုံညီ နဝိ အစအုဖဲွတ့င်ွ ပါဝင်ရမည့်သမူျားအစုံအလင် အတတူကပွါ၀င်ထသာ။ plenary

မျကနှ်ာတင်း န အထရးမစိုက ်မလုိကထ်လျာ တင်းမာထသာ မျကနှ်ာအမူအရာ။ hard

မျကနှ်ထေား န မျကထ်မှာကထ်တွ ပ့မင်ရ face

နဝိ face

ကကဝိိ တစစ်ုံတစဦ်းအား အထကကာင်း အားထလျာ်စာွ င့ဲကတွ၍် မိမိဆန္ဒကို လုိကထ်လျာပပုမူသည။် င့ဲကကွသ်ည။်  tilt

မျကနှ်ာနာ ကကိ ဆကစ်ပ်ပတသ်ကထ်နသည့် အတကွထ်ကကာင့် အားနာရမည့် အထပခယှိသည။် delicacy

Harum-scarum

စဉ်

စဉ်

မျကတ်င်ွးထချာ
င် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လူစထသာသတ္တဝါတိ့ု၌ မျကစ်၊ိ နှာထခါင်း၊ ပါးစပ်စသည ်တညယ်ှိရာ ဦးထခါင်း၏ထရှ့ပုိင်း။၂ ထတာင်၊ ထပမာကစ်ထသာအရပ်ဒိေသာ။ ၃  
အပပားအပပန့်။    စဉ်

မျကနှ်ာထကာင်း
ရ စဉ်

ဂုဏက်ျကသ်ထရ ထေညဝ်ါထေင်ရာှးထသာ။ “မျကနှ်ာကကးီရာ ဟင်းဖကပ်ါ”။ (ပံု)     
person of position or 
influence စဉ်

မျကနှ်ာကကးီ
မျကနှ်ာငယ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

မျကနှ်ာချးီလာ
ပုပ် စဉ်

လူစထသာသတ္တဝါတိ့ု၌ မျကစ်၊ိ နှာထခါင်း၊ ပါးစပ်စသည ်တညယ်ှိရာ ဦးထခါင်း၏ထရှ့ပုိင်း။၂ ထတာင်၊ ထပမာကစ်ထသာအရပ်ဒိေသာ။ ၃  
အပပားအပပန့်။    စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မျကနှ်ာစမ်းဘ
ရာ စဉ်

စဉ်

စဉ်

မျကနှ်ာစမ်ိးကီ
စမ်ိးထကာ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မျကနှ်ာထေား
မထကာင်း (မျကနှ်ာ၌) မသာမယာ၊ မချမ်းထပမ့ထသာ အသင်ွထပါ်ထသာ။ စဉ်

မျကနှ်ာထထော
က် စဉ်

စဉ်

မျကနှ်ာထနာက်
လဲမဗစ် (ဥပစာ) မိမိတာဝန်ကို မထလးစားဘ ဲဘာပဲပဖစထ်စဟ ု တစပ်ါးသအူား တာဝချလျှက ် စဉ်
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မျကနှ်ာပီး ကကိ သတူစပ်ါးထေကပုိ်၍အထရးထေားသည။် လုိလားသပဖင့်အခွင့်အထရး ပုိမုိခံစားထစသည။်        facial expression

မျကနှ်ာဖက် န အထဆာကအ်အုံတစခု်ခု၏ ထရှ ဘ့က။် ၂ ပုိကဆံ်ပပား၏ အရုပ်ယှိရာဘက။် တစစ်ုံတစခု်၏ အထေကပုိ်င်း frontage

မျကနှ်ာပူ နဝိ မကကညမ်လင် မှုန်ကပ်ုအလုိမကျထသာ မျကနှ်ာသင်ွပပင်။ ထအာကသ်ိုးသိုးမျကနှ်ာအမှုအရ face

မျကနှ်ာပုပ်မသိ န အပုိးမထသးတဲ့ မျကနှ်ာ။ ဣထပနမရထသာ အပပအမှု။ immodest

ကကဝိိ မျကနှ်ာဗုတ ်မသမီျကနှ်ာရတီဒေင်း  အပုိးမထသတဲ့ မျကနှ်ာထေားနှင့်။ ၂ ဣထပနမ့ဲ ထလာ်လညထ်သာအားပဖင့်။     immodest

ကကိ ဣထပနပျကထ်သာမျကနှ်ာ မျကနှ်ာအမူအရာကိုမပျကရ်ထအာင်ပပုပပင်သည။်    none

မျကနှ်ာပန်းပွင့် နဝိ like 

မျကနှ်ာပန်းလှ နဝိ ရှု ့ကကည့်စရာ အပပင်ပပရုပ်ထကာင်းထသာ။ ပပင်ဘန်းအပမင်အားပဖင့်ထကာင်းထသာ။ like 

မျကနှ်ာပျက် ကကိ အရကှရ်သည။် ဂုဏသ်ကိ္ခာထိေခုိကသ်ည။် ၂ မျကနှ်ာအမူအရာ မထကာင်းဘကသ်ို ့ချကခ်ျင်းထပပာင်းသာွးသည။်

မျကနှ်ာပပ ကကိ show one’s face

မျကနှ်ပပု ကကိ face

မျကနှ်ာပပင်း ကကဝိိ face

မျကနှ်ာထပပာင် နဝိ brazenly

ကကိ မလုပ်သင့်သညက်ို မရကှမ်ထကကာက ်မင့ဲမညာှ၊ မထထောကမ်ထေားပဲပပုမူသည။်   be have brazenly

ကကယိာ မျကနှ်ာထပပာင် ထချာ်ထချာ်။ ထနာကထ်တာကထ်တာက ်ဣထပနမ့ဲစာွ။ စပ်ငဖဲငဖဲ။    brazenly

မျကနှ်ာပွင့် အများတကာ သထဘာကျနှစသ်က ်ပမတနုိ်းပခင်းကို ခံရထသာ။ like 

နဝိ be popular

မျကနှ်ာဖံုပပာ ကကယိာ အပမင်သမ်ိငယ၊် မတင့်မတယယ်ှိလျက။် သတူစပ်ါးအပပစတ်င် ငငိုပငင်းပခင်းခံရလျက။် မျကစ်မိလှ မျကနှ်ာမလှပဖစလ်ျက။်    none

မျကနှ်ာဖျက် ကကိ ကိုယက်ျင့်တရား ကျဆင့်ထိေပါးထအာင် ပပုသည။်    scowl

မျကနှ်ာပဖူ န အသားအထရာင်ပဖူထသာ လူမျို းကိုထခါ်ထသာအမည။်    white man

နဝိ lose face

ကကိ ဆင်ပခင်တုံတရား မယှိပဖစသ်ည။်   

ကကိ ထကျးဇူးတရားယှိသညက်ို မသထိယာင်ထဆာင်ထနသည။် ၂ ညာှတာင့ဲကကွ ်ထထောကထ်ေားပခင်း မယှိပဖစသ်ည။်    none

မျကနှ်ာမနာ ကကိ ထကျးဇူးတရားကို မထထောကထ်ေားပဲ၊ ရကရ်က ်စကစ်ကထ်ပပာရသဲည။် ပပုရသဲည။်  none

မျကနှ်ာမရ ကကိ disgrace

မျကနှ်ာမသိ ကကိ တစခ်ါတစရ်ပံမင်ဖူးကကျွေမ်းဝင် ရင်းနီှးသ ူမယှိပဖစသ်ည။် ထဆွမျို း သားချင်း မယှိပဖစသ်ည။်    none

မျကနှ်ာမညး် နဝိ စကဆု်ပ်ရွံမု့န်းထသာ အမူအရာပဖစ ်သည။်    hate the sight of

မျကနှ်ာများ ကကိ အသအိကကျွေမ်းများသည။် ခင်မင်ရင်းနီှးချစခ်င်သမူျားသည။်    have many friends

မျကနှ်ာပမင် ကကိ သားသမီးထမွးဖွားသည။်    bear

မျကနှ်ာမဲွ နဝိ poor

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်
မျကနှ်ာပုပ်မသီ
မျကနှ်ာရီ
တင်းတင်း စဉ်

မျကနှ်ာပုတ်
သတ် စဉ်

(ဥပစာ)လူများတကာ နှစသ်ကပ်မတနုိ်းပခင်းခံထသာ။   စဉ်

စဉ်

lose one’s facial 
composure စဉ်

(မိမိကိုယတ်ိုင်) ပမင်ထအာင်ပပုသည။် အပမင်ခံသည။် ၂ ပမင်ထအာင်ကိုယတ်ိုင် အထတွ့ခံသည။်  စဉ်

ထတာင်၊ ထပမာကစ်ထသာ အရပ်ထလးပါးတင်ွ တစပ်ါးပါးသိ့ုဦးတည ်ထရှ့ရူသည။်    မျကနှ်ာခွက၏်အဝန်း။ ၂ ပပားပပန့်ထသာ အဝန်း
အပပင်။ စဉ်

(ဟိုကကည့် သညက်ကည့်) မတညမ်ကကည ်မငငိမ်မသကထ်သာ မျကနှ်ာထေားနှင့်။ ၂ မလုိလားထသာအာရံုနှင့် မလုိလားမှု တစခု်ခုကို 
ထေင်ရာှးထစလျက။် စဉ်

မထကာင်းထသာ တစစ်ုံ တစခု်ထသာ အမှုကိုပပုရာ၌ မရကှမ်ထကကာကရ်ရဲင့်ထသာ။ ၂ တညက်ကညမှ်မယို သထရာ်ထပပာင်ထလှာင်ထသာ 
အမူအသင်ွယှိထသာ။ စဉ်

မျကနှ်ာထပပာင်
တိုကင် စဉ်

မျကနှ်ာပပုငံပဲပပံ
ငပဲ စဉ်

စဉ်

မျကနှ်ာပွင့်
လင်း

မျကနှ်ာပွင့်လင်း  အများတကာရုိထသပခင်း၊ ထလးစားပခင်းခံရထသာ။ အရညအ်ချင်းအစမ်ွးသတ္ိတ၊ ပစည္း်ဥစနှ္င့် ပပည့်စုံ၍ထေညဝ်ါခန့်
ညားထသာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မျကနှ်ာမ
ထကာင်း (မျကနှ်ာ၌) မသာမယာ၊ မချမ်းထပမ့ထသာ အသင်ွထပါ်ထသာ။ စဉ်

မျကနှ်ာမထေား
တတ်

be flushed with 
embarrassment စဉ်

မျကနှ်ာမ
ထထောက် စဉ်

စဉ်

သတူစပ်ါး၏နှစသ်ကလုိ်လားမှု ထကျးဇူးတင်မှုကိုမခံရပဲ၊ အပပစတ်င်ပခင်းသာ ခံရသည။် “မျကနှ်ာမရ၊ ပါးထချာင်ကျ” (ပံု)။  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) ဆင်းရနွဲမ်းပါးထသာ။ အရညအ်ချင်း၊ အစမ်ွးသတ္ိတ၊ ပစည္း်ဥစမ္ပပည့်စုံထသာ။ စဉ်



.

မျကနှ်ာရ ကကိ အခွင့်အထရးကို ထမျှာ်ကိုးလျက ်တစစ်ုံတစဦ်း၏ လုိလားနှစသ်ကမ်ှုကို ပဖည့်စမ်ွးထသာအားပဖင့်။ fawningly

မျကနှ်ာထရခံ ကကိ ကိုယက်ျို းကို ထမျှာ်ကျို း ကိုးကား တစစ်ုံတစဦ်း နှစသ်ကထ်ကျနပ်ထစရန် အထူေးရညရ်ယွခ်ျကပ်ဖင့် ပပုမှုထဆာင်ရကွသ်ည။်  fawningly

မျကနှ်ာရစာွထရ ကကဝိိ အခွင့်အထရးကို ထမျှာ်ကိုးလျက ်တစစ်ုံတစဦ်း၏ လုိလားနှစသ်ကမ်ှုကို ပဖည့်စမ်ွးထသာအားပဖင့်။  none

မျကနှ်ာရဆွီတ် ကကယိာ be injured

မျကနှ်ာရတီင်း နဝိ tense

ကကိ မျကနှ်ာထေားကိုတင်းမာထအာင်ပပသည။်   face tense

မျကနှ်ာရှုး န မငငိမ်မသကထ်ယာကယ်ကခ်တလ်ျက။် ကျးီကန်းကဲ့သို၊့ ဟိုကကည့် သည့်ကကည့်ကကည့်လျက။်   none

မျကနှ်ာရွီးစ ကကိ differentiate

မျကနှ်ာရှုပ် ကကိ none

ကကိ dislike

မျကနှ်ာထလသိုး န မထကျမချမ်းစပုူပ်ထသာမျကနှ်ာ အမူအရာ။ မကကညမ်လင်မထပါ်မလွင်ထသာ မျကနှ်ာသင်ွပပင်။ dislike

မျကနှ်ာလုိက် ကကိ မိမိလုိလား နှစသ်ကထ်သာသကူို အပခားသထူေက ်အခွင့်အထရးပုိမုိ ထပးသည။် အဂတလုိိကစ်ားသည။်  acquaintance

မျကနှ်ာလုပ် ကကိ မိမိကိုယက်ျို းကို ထမျှာ်ကိုးကား တစစ်ုံတစဦ်း၏ သထဘာကို ထကျနပ်ထစရန် ဦးတညအ်ာရံုထေားချကပ်ဖင့် ပပုမှုထဆာင်ရကွသ်ည။် none

ကကိ အခွင့်အထရးကို ထမျှာ်ကိုးလျက ်တစစ်ုံတစဦ်း၏ လုိလားနှစသ်ကမ်ှုကို ပဖည့်စမ်ွးထသာအားပဖင့်။  none

မျကနှ်ာလမဲ ကကိ ဥထပက္ခာရှုသည။် ဂရုမစိုကဘ်ထဲေားသည။် ၂ အပခားသတူစပ်ါးအား မိမိကိုယစ်ား ထဆာင်ရကွထ်စသည။်  on behalf of

မျကနှ်ာသိ န ယခင်ကသကိကျွေမ်းခင်မင်ရင်းနီှးဖူးသ။ူ   friend

မျကနှ်ာသခိျင်း န ယခင်ကသကိကျွေမ်းခင်မင်ရင်းနီှးဖူးသ။ူ  friend

မျကနှ်ာသိ ကကယိာ none

မျကနှ်ာသီ န မရင်ွပျထသာ သင်ွပပင်ထပါ် သည့်မျကနှ်ာ။ စတိထ်အးထေကသ်န်လှုပ်ရာှးပခင်းမယှိငငိမ်ဝပ်ထသာ မျကနှ်ာသင်ွပပင်။   none

မျကနှ်ာသစ် ကကိ wash face

မျကနှ်ာသန်ု ကကိ မျကနှ်ာတင်ွ နှစသ်ကမ်ှုမယှိထသာ  အမူအသင်ွထပါ်သည။် သထဘာမကျရွံရာှဟန်ကို ပပသည။်   dislike

မျကနှ်ာဟိ နဝ ထလျှာကပ်တထ်သာ ဂုတသ်ထရယှိထသာ။     none

ကကိ လုိလားဆန္ဒယှိသကူို တပခားသတူိုထ့ေက ်အခွင့်အထရး ပုိမုိထပးသည။် အဂတလုိိကစ်ားသည။် partiality

ကကိ none

မျကနိှ်မ့်ချ န မိမိကိုယက်ိုနိှမ့်ချ  မိမိကိုယက်ို နိှမ့်ချပခင်း။ မာနကိုချို းနိှမ်ပခင်း။   dress(log or gem stone)

မျကပ်ါး န none

မျကထ်ပါက် န ထကျာကမ်ျားပမှပ်တပ်ရန်တင်ွးချို င့်။   slit of eye

မျကပ်ျဉ်း၁ ကကိ မျကလံု်းကိုမျကထ်တာင် မျကခံွ်တိုပ့ဖင့်ယကှသ်န်းဖံုးပိတသ်ည။် none

မျကပ်ျဉ်း၂ န none

မျကထ်ဖျာ် န none

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) ၁   ခင်မင်ရင်းနီှးမှုပျကပ်ပားသည။် ၂ အရကှရ်သည။် ဂုဏသ်ကိ္ခာထိေခုိကသ်ည။်  စဉ်

အက္ခရာစဉ်

မျကနှ်ာထေားတင်းမာထသာ။  (မျကနှ်ာရတီင်းတင်းဟလုညး် သုံးနှုန်းကကထသးသည။်)    စဉ်

မျကနှ်ာရီ
တင်းတင်း စဉ်

စဉ်

မိမိကလုိလားသ ူမလုိလားသကူို ခဲွပခား၍ ဆကဆံ်သည။်  ရင်းနီှးမှုယှိသလူက၌်သာ (ကထလး) နှစသ်မ့်ိထကျနပ် ရမင်လန်းသည။်  စဉ်

(မျကနှ်ာ) အထရပပားစသညတ်ိ့ု အစင်းအစင်း တန်ွလိပ်သည။် စဉ်

မျကနှ်ာရှုတ်
တတု်

မျကနှ်ာတင်ွနှစသ်က ်အလုိကျပခင်းမယှိ၍ အရမင်ပျထသာ အသင်ွထပါ်သည။်
(မျကနှ်ာတင်ွ) အထရပပား စသည ်အတန့်ွတန့်ွအထခါကထ်ခါကပ်ဖစသ်ည။် မျကနှ်ာအထရပပား တန့်ွထခါကသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မျကနှ်ာလုိမျက်
နှာရ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) လူထတာသထူတာ မတိုးဝ့ံပဲ။ ဝ့ံစားပခင်း မယှိပဲလျက။် ၂ ရစဲမ်ွးသတ္ိတမယှိထသာအားပဖင့်။    စဉ်

စဉ်

မျကနှ်ာကိုသန့်စင်ထအာင်ပပုသည။် မျကနှ်ာကိုထဆးထကကာသည။် ၂ သစသ်းီ စသည၏် အညာှထိေပ်ပုိင်းကို အနညး်ငယ ်အထပါ်ယံ
လီှးသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

မျကနှ်ာဟရိာ 
ဟင်းဖကပ်ါ စဉ်

မျကနှ်ာအိုး
ထမှာကသ်တု်

(ဥပစာ) မိဖထဆွမျို းစသညတ်ိ့ု၏ မျကနှ်ာကိုထထောကထ်ေားပခင်းမယှိပဲ ပပုမူသည။် အရကှရ်ထအာင် လုပ်သည။် ဂုတင်ယထ်အာင်
လုပ်သည။်  စဉ်

စဉ်

မိဘက သားသမီးကိုချစပ်မတနုိ်းစာွထခါ် ညမန်းဆုိထသာစကား။ “ ထကျာင်းမှနီထဖာ်၊ သငူယထ်တာ်ကို၊ မျကပ်ါးခဏ၊ မပမင်ရထသာ်” 
(ထွေန်းတိ)   စဉ်

စဉ်

စဉ်

မျကလံု်းကို မျကထ်တာင်၊ မျကခံွ်တိ့ုပဖင့်ယကှသ်န်း ဖံုးပိတထ်သာအထရပပား။ “မျကပ်ျဉ်းကျ၍ ကိုင်ကကတုံ ထပမာက၊် ဆဲွလားကိုဟန်၊ 
ဝါးနှင့်ကန်၍” (ရာမ) စဉ်

မိဘကပဖစထ်စ၊ တစပ်ခားသ ူကပဖစထ်စ၊ တစစ်ုံတစထ်ယာကအ်ား ချစပ်မတနုိ်းစာွ ထခါ်ညမန်းဆုိထသာစကား။ “အလှမျကထ်ဖျာ်၊ ထဒွေး
ထမာ်ထနာ်က၊ ထူေးစာွရကာ၊ (ထဒွေး)။ “မိမျကထ်ဖျာ်သားသက်နံှ၊ ထမာင်စပူံဆာ၊ ဖကိုရာှသည”် (ထမတ္တာတု)၊ “ထတာင်းသည့်အထမွ၊ 
ထနာကထ်နမျကထ်ဖျာ်၊ သားထပါင်းထဖာ်အား၊ ထရမလမာမပပား” (ပထဝဏိ)  စဉ်
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မျကပ်ဖူဆုိက် ကကိ be at death’s door

ကကိ be at death’s door

မျကပ်ဖူပပန် ကကိ almost to death

မျကမု်န်းကျို း ကကိ ကာလပမင့်စာွ မုန်းတးီသည။် ရှုဆိတလုိ်ထသာစတိ ်မယှိထအာင် ရွံမုန်းစကဆု်ပ်သည။်    hate

မျကပ်မင်တုံး ကကိ hate

မျကပ်မင်ဒိေဌ န ကိုယတ်ိုင်ကကုံထတွ  ့သပိမင်ရထသာ အပခင်းအရာ။ as personally witnessed

န အဖျကအ်ပျကအ်ပခင်းအရာ စသညက်ို ကိုယတ်ိုင်ထတွ ပ့မင်ရသ။ူ  eye witness

မျကမီွ်းတဆံုး ကကယိာ

န ဆံပင်ကိုထသာ်လညး်ထကာင်း၊ မျကထ်မွးကိုထသာ် လညး်ထကာင်း လိမ်တတထ်သာ ယင်ငယက်ဲ့သိုထ့သာ ပျားတစမ်ျို း။      bee

န မျကစ်ထိအာက ်အထေင်အရာှး။ ပမင်နုိင်ထသာအနီးတဝုိက။် ၂ ယခုပမင်ထတွ ရ့ထသာ အချန်ိပုိင်း။၊ under eyesight

မျကထ်မှာက် န the present

ကကိ scowl

န none

မျကမ်ှုန်တန်း န eye brow

မျကမှ်န် န မျကစ်အိပမင်အားကို တိုးထစရန် မျကလံု်းထရှ မှ့ ကာတပ်ထေားထသာ ကိုင်းပါသည့် မှန်ချပ်အစုံ။ glass

မျကယ်မ်း ကကဝိိ estimation by sight

နဝိ အပမင်အားပဖင့်  နီးစပ်မှန်ကန်ထအာင် ရမ်းဆ နုိင်စမ်ွးထသာ။  none

မျကယ်မ်းဆ ကကိ အမှတထ်ေင်ထေင် စွဲစိုကသ်တပိပု၍ ပမင်မှတမိ်သည။်    

မျကရ်တီင်း ကကဝိိ none

မျကရ်သဲတ္တ ိ နဝိ ဝ့ံစားထသာ။ တန်ုလှုပ်ရကှရ်ွံ ပ့ခင်းမယှိ၊ ရကရ်ကလွ်ယလွ်ယ ်ပပုစမ်ွးနုိင်ထသာ။ none

မျကရ်ည် န tear

မျကရ်ညက်ျ ကကိ ကိုယစ်တိထိ်ေခုိက ်ခံစားရမှု တစုံတစရာတိုထ့ကကာင့် မျကလံု်းအမ်ိထဲေမှ အရညမ်ျားစမ်ိယိုကျသည။် cry

မျကရ်ညခံ် န မျကရ်ညစ်းီယိုကျသည့်ထနရာ၌ ယှိထသာမ့ဲ။      tear

မျကရ်ညဇ်ာ သမူျားထံေမှ နညး်အမျို းမျို း နှင့်မတရားသပဖင့် ရယထူသာ ပစည္း်ဥစာ္။   none

မျကရ်ညစ်၁ု ကကိ မျကရ်ညမ်ျား ယိုဆင်း ဖိတလ်ျှမံကျမီ စအုိုင်၍ ထနသည။် tear

မျကရ်ညစ်၂ု န အစကအ်ထပါကက်ကးီ အပဖစယ်ိုဆင်း မကျမီ စအုိုင်ထနထသာမျကရ်ညစ်။ု   tear

ကကယိာ အငမဲတမ်း လုိပင် ငုိယိုလျက။် ၂၊ငုိလျကတ်န်းလန်းနှင့်၊ မျကရ်ညပ်ပည့်ယိုထအာင် မျကလံု်းများနှင့်။  cry

မျကရ်ညစ်ို ကကိ မျကလံု်းအမ်ိ၌ မျကရ်ညမ်ျားယိုစမ့်ိစပပုသည။်     tear

ကကိ အငမဲအစွဲလုိပင် ငုိယိုလျက။်     cry

ကကယိာ မျကရ်ညပ်ပည့်ယို ထသာ မျကလံု်းများနှင့်။     cry

မျကလံု်းအမ်ိအတင်ွးသငူယအ်မ်ိ အထပါ်သိ့ုကပ်၍ အပဖူသားလံုး လံုးထပါ်သည။် ၂ (ဥပစာ) ထသလုနီးပါးယှိသည။် ၃ 
စိုးရမ်ိတကကးီ အငငိမ်မသကဖွ်ယ ်အခကအ်ခဲနှင့် ကကုထံတွ့ရသည။် “မျကပ်ဖူဆုိကလီ်၊ ဆရာကကို ကလီ်” (ပံု) စဉ်

မျကပ်ဖူ
ထဆာက်

မျကလံု်းအမ်ိအတင်ွးသငူယအ်မ်ိ အထပါ်သိ့ုကပ်၍ အပဖူသားလံုး လံုးထပါ်သည။် ၂ (ဥပစာ) ထသလုနီးပါးယှိသည။် ၃ 
စိုးရမ်ိတကကးီ အငငိမ်မသကဖွ်ယ ်အခကအ်ခဲနှင့် ကကုထံတွ့ရသည။် “မျကပ်ဖူဆုိကလီ်၊ ဆရာကကို ကလီ်” (ပံု) စဉ်

မျကလံု်းအမ်ိအတင်ွးသငူယအ်မ်ိ အထပါ်သိ့ုကပ်၍ အပဖူသားလံုး လံုးထပါ်သည။် ၂ (ဥပစာ) ထသလုနီးပါးယှိသည။် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

မကကည့်ချင်မပမင်ချင် ပဖစသ်ည။် အပမင်ကတသ်ည၊် ၂ မုန်းသည။် “ငါ့ကိုပင်ထလ၊ မျကပ်မင်တုံးထက၊ မုန်းပါစာွထလ” (ထဒွေး) စဉ်

စဉ်

မျကပ်မင်သက်
သီ စဉ်

(ဥပစာ) အရညှ ်အထဝးစကို တိုင်းဆချင့်ချန်ိ၍ မထေားပဲ။ ဆင်ပခင်သုံးသပ်နုိင်စမ်ွး မယှိထသာ  အားပဖင့်။    
as far as one’s eye can 
see စဉ်

မျကမီွ်းလိမ်
ပျား စဉ်

မျကထ်မှာက်
ကာလ စဉ်

မျကစ်နှိစဘ်ကအ်ကကား နှာရုိးအထေကထ်နရာအပပင်။ “မျကထ်မှာကထ်တာ်ဓါတ၊် ဖူးကတထ်မ” (ထတး)   စဉ်

မျကထ်မှာက်
ကပ်ု

မျကနှ်ာကိုမလုိလား မနှစင်မိုထ့သာအမူအရာ ပပုသည။် အလုိမကျ စကဆု်ပ်ဟန်ကိုပပသည။် ၂ မျကထ်မှာကအ်ထရပပားကို ကျဉ်း
ထအာင်ကျုသံည။် “လူကန်ုထအာင်တိုင်၊ မျကထ်မှာင်ကပ်ုစာွ၊အချို လ့ျှင်ထလ၊ အပမင်ညးီထက၊ (ထဒွေး) စဉ်

မျကထ်မှာင်တန်
း

မျကလံု်းအမ်ိအထေက ်မျကတ်င်ွးရုိးစန်ွးထပါ်ယှိ အတန်ငယမ့ုိ်ထသာ အထမွးအမှင်ထပါကသ်ည့် အစတိအ်ပုိင်းစ။ ၂  မျကခံု်းထမွးများ 
ထပါကထ်ရာကထ်နထသာအရာ။  စဉ်

မျကလံု်းအမ်ိအထေက ်မျကတ်င်ွးရုိးစန်ွးထပါ်ယှိ အတန်ငယမ့ုိ်ထသာ အထမွးအမှင်ထပါကသ်ည့် အစတိအ်ပုိင်းစ။ ၂  မျကခံု်းထမွးများ 
ထပါကထ်ရာကထ်နထသာအရာ။  စဉ်

စဉ်

အပမင်အားပဖင့် ရမ်းဆလျက။် “ဒီေပါထတာင်ကကျွေန်း၊ ဤဘကက်မ်းက၊ မျကယ်မ်းထမျှာ်ဆ” (ရာမ)   စဉ်

မျကယ်မ်း
ထကာင်း စဉ်

recoginize the face 
through frequent 
encounters စဉ်

အပုိးမထသထသာ မျကနှ်ာထေားနှင့်။ ထပပာင်ထချာ်ထချာ် ထနာကထ်တာက ်ထတာကနှ်င့်။  မျကနှ်ာပုပ်မသ၊ီ မျကနှ်ာရတီင်းတင်း။” (ပံု)   စဉ်

စဉ်

အထကကာင်းအားထလျာ်စာွ ဝမ်နညး်မှု၊ ရယရ်မင်မှု၊ စတိထိ်ေခုိကမ်ှုစသည ်ပဖစထ်ပါ်လာသည့်အခါ မျကလံု်းအမ်ိထဲေမှ စမ့်ိယိုထွေကက်ျ
ထသာ အရည။်   စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မျကရ်ညစ်က်
လက် စဉ်

စဉ်

မျကရ်ညန်န့်
မျကခွ်က် စဉ်

မျကရ်ည ်ပါး
ရည် စဉ်
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မျကရ်ညရ်ွဲ ကကိ none

မျကရ်ညလ်ည် ကကိ စတိတ်င်ွခံစားရမှု တစုံတခုထကကာင့် မျကလံု်းအမ်ိအတင်ွး၌ မျကရ်ညမ်ျားစမ့်ိယို ပပည့်လျှမ်းလာသည။်  cry

မျကရ်ညဟ်န်ိး ကကိ မျကလံု်းအမ်ိတင်ွ မျကရ်ညမ်ျား ပပည့်လျှမ်းလာသည။် cry

မျကရ်ညအ်ိုင်၁ ကကိ မျကရ်ညမ်ျား ယိုဆင်း ဖိတလ်ျှမံကျမီ စအုိုင်၍ ထနသည။် cry

မျကရ်ညအ်ိုင်၂ န အစကအ်ထပါကက်ကးီ အပဖစယ်ိုဆင်း မကျမီ စအုိုင်ထနထသာမျကရ်ညစ်။ု   cry

မျကရ်စ် န eyelid

မျကရ်စဝ်န်း န eyelid

မျကရ်ပ်ိကခဲတ် ကကိ အတင်ွး စတိထ်ကကာင့် မျကနှ်ာတင်ွ ထပါ်ထေင်ထသာ အမူအရာ။     facial expression

မျကရ်ပ်ိပပ ကကိ မျကစ်မိျကနှ်ာ ကိုယထ်နကိုယဟ်န်လှုပ်ရာှးမှု အမှုအရာပဖင့် တစစ်ုံတစရ်ာကို သယိှိထစသည။် အချကထ်ပးသည။်    facial expression

မျကရ်ပ်ိမျကက်ဲ ကကိ မျကစ်မိျကနှ်ာ ကိုယထ်နကိုယဟ်န်လှုပ်ရာှးမှု အမှုအရာပဖင့် တစစ်ုံတစရ်ာကို သယိှိထစသည။် အချကထ်ပးသည။်    facial expression

ကကိ တစစ်ုံတစထ်ယာက၏် စတိထ်နသထဘာထေား၊ အထပခအထနစသညက်ို သထိအာင်ထလ့လာသည။် study

မျကရ်ှုဆင် န under eyesight

မျကရ်င်ှ၁ န တန်ခုိးဣဒေ္ိဓပါဒ်ေ ပတ္တ ပမား။ ထကျာကမ်ျက။် ထပမလျှို းမုိးပျနုိံင်ထသာ အစမ်ွးထေကထ်သာ ပတ္တ ပမား။  ruby

မျကရ်င်ှ၂ န မဟာစန္ဒသရူယိဘရုင်မင်းပမတ ်သန်ွးလုပ်ထတာ်မူထသာ ရုပ်ရင်ှထတာ်မဟာ ပမတမု်နိကိုတင်စား၍ ထခါ်ထဝါ်သုံးနှုန်းထသာစကားလံုး။ none

မျကလံု်းအမ်ိ န မျကလံု်းတညယ်ှိရာတင်ွးချို င့်။ မျကလံု်းတင်ွး။ eye

မျကလွ်ာ န Eye-lid

မျကလ်မာချ ကကိ မျကခံွ်အထရပပားကို မျကလံု်းထရှ အ့ပပင်၌ ဖံုးအပ်ုကာနှင့် မျကန်ကဝ်န်းကို ထအာကသ်ိုစ့ိုက၍် ကကည့်ရှု သ့ည။် downcast

မျကလ်မပစ် ကကိ on behalf of

မျကဝ်ါး န မျကစ်ထိအာကပ်မင်ကင်ွး။ ပမင်နုိင်ထသာဝန်းကျင်။   under eyesight

မျကဝီ် န none

မျက၀်တ် န မျကစ်ထဲိေမှ ယိုထွေကတ်တထ်သာ အညစအ်ထကကး။   eyepus

မျက၀်န်း န မျကလံု်းအမ်ိ အတင်ွးယှိမျကန်ကအ်ဝန်း။ သိုမ့ဟတု ်သငူယအ်မ်ိအဝန်း။     iris

မျကသ်ား န မျကသ်ားထခါ် မျကဆ်န်အပဖူသားတင်ွ အသားပုိများတကလ်ာသည။် white of the eye

မျကသ်ို ့ ကကိ တစစ်ုံတစဦ်းအထပါ်တင်ွ တုံပပန်အ့န္တရာယပ်ပုရန် အခွင့်ထစာင့်ထနသည။် none

မျို း

မျို း ကကိ peace

မျို င်း ကကိ doze

မျဉ်း

မျဉ်း၁ ကကဝိိ doze

မျဉ်း၂ ကကိ doze

မျကလံု်းအမ်ိ၌ မျကရ်ညမ်ျားယိုစမ့်ိစပပုသည။်

“ထကသရာပခထသမ့င်္ဂ၊ ရင်ှမတကွဝ်ယ၊် ရတတထ်ပွထက၊ မျကရ်ညရ်ွဲနှင့်” (ထကာ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

မျကလံု်းပတလ်ညအ်ဝန်း။ “သျှင်ငယတ်ိ့ုလညး် ဆီးပမစက်ို မျကရ်စ၌် ကင်ွးလျကလှ်ည့်ပတ၍် ကကည့်ထလလျှင်” (ထတာင်)    စဉ်

မျကလံု်းပတလ်ညအ်ဝန်း။ “သျှင်ငယတ်ိ့ုလညး် ဆီးပမစက်ို မျကရ်စ၌် ကင်ွးလျကလှ်ည့်ပတ၍် ကကည့်ထလလျှင်” (ထတာင်)    စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မျကရ်ပ်ိမျက်
ထပခ စဉ်

မိဘတိ့ုသည ်သားသမီးတိ့ု၊ မျကနှ်ာကို ပမင်လျှင်၊ ချစပ်မတနုိ်းထသာ အမူအရာပဖင့် ကကည့်ရှ့ု၍ မထရာင့်ရနုိဲင်၊ မျကစ်ထိအာကတ်င်ွ 
အထပျာကမ်ခိနုိင် ယှိထနသည၏်အပဖစ။် “မျကရ်ှုဆင်၊ ကကည့်လျှင်မဝ၊ ရင်ွပျမျကနှ်ာ” (လွမ်းမထပပ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မျကလံု်းအမ်ိအတင်ွးယှိမျကဆ်န်၌ ဖ့ဲွတညထ်နထသာ (ကကညလ်င်ထသာ) အကကညလ်မာအထေပ်။ ၂၊ မျကစ်ကိိုဖံုးအပ်ုထေားထသာ အထပါ်
မျကခံွ်အထရပပား။    စဉ်

စဉ်

မိမိထဆာင်ရကွရ်န် တာဝန်ကို (သားအား) သိ့ုမဟတု ်တစစ်ုံတစထ်ယာကအ်ား ထပပာင်း၍ ထပးအပ်သည။် မိမိကိုယစ်ား ထဆာင်ရကွ ်
ထစသည။် စဉ်

စဉ်

သစ၊် ဝါးတိ့ု၌ အမျကမ်ျား စထုဝးထပါင်းဆံုရာ အစတိအ်ပုိင်း။ “ခထမါင်းမျကဝီ်၊ ကမ္ဘာလံုးကို၊ ပခကလ့ုိ်နီ၊ မျကစ်ခီထမာင်း၊ အပင်သန်
ထက၊ ကျးီတစထ်ခါင်း” (ထတး)   စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပူပင်ထကကာင့်ကကမယယ်ှိပဲ ငငိမ်းချမ်းစာွ။ “ထမာင့်ပဖဓ မျို င်းနီထရကာ၊ အလုပ်အကကငံပီးထက မျို င်းနီဖ့ုိထနရာ။” (အရပ်)  စဉ်

မျကလံု်းကို မျကထ်တာင်၊ မျကခံွ်တိ့ုပဖင့် ယကှသ်န်းဖံုးပိတသ်ည။် ၂၊ အခုိကအ်တန့် အပ်ိသည။် “အဲ့ငါ့အပ်ိရာမှာ တနားမျို င်းပါ
လားခထရ” (အရပ်) စဉ်

မျကလံု်းကို မျကထ်တာင်၊ မျကခံွ်တိ့ုပဖင့် ယကှသ်န်းဖံုးပိတသ်ည။် ၂၊ အခုိကအ်တန့် အပ်ိသည။် “အဲ့ငါ့အပ်ိရာမှာ တနားမျို င်းပါ
လားခထရ” (အရပ်) စဉ်

အခုိကအ်တန့်အပ်ိသည။် “ငါ့တနားစင် ထေကမှ်ာ မျဉ်းပစခီ်ဗျာယ”် (အရပ်)  စဉ်



.

မျဉ်း၃ နဝိ delay

မျဉ်း၄ န တစစ်ုံတစခု်ထသာ မျကနှ်ာပပင်၌ ထတာကထ်လျှာကထ်ရးပခစထ်ေားထသာ အထရးအထကကာင်း။     line

မျဉ်းထကကာင်း န တစစ်ုံတစခု်ထသာ မျကနှ်ာပပင်ထပါ်၌ အလျားလုိက ်စွဲထေင်ထအာင် ထရးပခစရုိ်ကနိှ်ပ်ထေားထသာ မျဉ်း၂၊ထပတ။ံ ruler

မျဉ်းကကို း န draw line

မျဉ်းထစါက် န အထေကထ်အာက ်တထပဖာင့်တညး်ထသာမျဉ်း။ vertical line

မျကဆဲွ် ကကိ မျဉ်းထကကာင်းပမင်သာထအာင် ထရးထေားသည။် draw line

မျဉ်းတံ န မျဉ်းထကကာင်းရာ၌ ခဲတ၊ံ မင်တစံသည့်ထဘးထစာင်း အနားကပ်မီ ရန်နှစဘ်က ်အနား ထပဖာင့်ညသီည့် သစသ်ား၊ သတ္တ ုစသည။်   ruler

မျဉ်းတန်း န အလျားတထပဖာင့်တညး်ဆဲွထေားထသာမျဉ်း။ horizontal line

မျဉ်းငပိုင် န တစထ်ကကာင်းနှင့်တစထ်ကကာင်း အကာွအထဝးညစီာွ သယွင်ပိုင်ထနထသာ မျဉ်း parallel line

မျဉ်းမျဉ်း ကကဝိိ slow

မျဉ်းမျဉ်းထသျှ ကကယိာ slow

မျဉ်းရုိး န အထေကထ်အာက ်တထပဖာင့်တညး်ထသာမျဉ်း။ vertical line

မျကလံု်း န မျဉ်းထရးဆဲွရာတင်ွ အသုံးပပုရထသာ သစသ်ား၊ စက္က ူစသည့် တစမ်ျို းမျို းပဖင့် ပပုလုပ်ထေားသည့် အလျားရညှထ်သာ အလံုးထချာင်း။ ruler

မျဉ်းသား န ပုိင်းပခားကာဆီ ထေားထသာ အရာ။ အပုိင်းအပခား အဆီးအတားပဖစထ်နအရာ။၂၊ ပုိင်းပခား ထေားထသာထနရာ။ အကကွ။် draw line

မျှဉ်းသတ် မျဉ်းကကို းစသညပ်ဖင့် မျဉ်းထကကာင်းထေင်ထအာင် ပပုလုပ်သည။် draw line

ထမျာက်

ထမျာက် န monkey

ထမျာက် ကကိ လှုပ်ရာှးသည။် မတညမ်ငငိမ်ပဖစသ်ည။် ဣထပနမရထအာင် ကစားသည။်     monkey

န အထမွးအမှင်မညး်နကထ်သာ ထမျာကတ်စမ်ျို း၊ ၂၊ ကိုယလံု်းအထမွနီး၍၊ ပါးတင်ွ အမညး်ပါထသာ ထမျာကတ်စမ်ျို း။  monkey

ထမျာကက်ကမ်ိ န ကကမ်ိပင်ကဲ့သို ့ထရငန်စပ်တင်ွထပါကထ်သာ လကသ်န် ့ခန်ယ့ှိ ကကမ်ိတစမ်ျို း။    cane

ထမျာကက်ကို း န ယကက်န်းစင်သုံး ကကို းတစမ်ျို း၏ အမည။်     rope

ထမျာကထ်ပခာက် ကကိ ထကကာကထ်အာင်ပပု၍ ထမာင်းနှင်သည။် ထကကာကထ်အာင်လုပ်သည။် ထကကာကလ်န်ထ့စသည။် ထပခာကလှ်န်သ့ည။်   frighten

ထမျာကငုိ်က် န ခဏမျှ အပ်ိထပျာ်ပခင်း။ အပ်ိတဝက ်နုိးတဝက၊် မထပျာ်တထပျာ်ယှိပခင်း။    be sleepy

ထမျာကငုိ် န အခကအ်လက ်ရညှသ်ယွထ်သာ သစပ်င်တစမ်ျို း။   tree

ထမျာကစ်ပါး န အပင်မှာ စပါးပင်ကဲ့သို ့ယှိငပီး၊ အသးီမှာ စမုန်စ့ပါးနှင့်တထူသာ ထတာတင်ွထပါကထ်ရာကသ်ည့်အပင်တစမ်ျို း။ paddy

န over playing

ထမျာကထုိ်ေင် န tree

ကကိ ထပခနှစဘ်ကက်ို ထရှ က့ိုချငပီး ထဆာင့်ထပခာကထုိ်ေင်သည။်     squat

ထမျာကဒုိ်ေး န ခံုညင်းထစနှ့င့် တထူသာ ခံုညင်းအငယစ်ားနစမ်ျို း။     mucuna creeper

ထမျာကဒုိ်ေးလက် န creeper

မလျင်မပမန်ထသာ၊ ဖင့်နမဲထသာ။ “လာလ်ထဝး အလယင် ကားကတထ်မ မျဉ်းနီလုိမပဖစ”် (အရပ်)   စဉ်

စဉ်

စဉ်

လကသ်မား၊ သစထ်ရသွမား၊စသညတ်ိ့ု သစခဲွ်စတိရ်ာ၌  မျဉ်းထပဖာင့်ထအာင် စွဲထေင်ထစရန် မီးထသးွ၊ အိုးမဲ၊ ထပမပဖူ တစမ်ျို းမျို းပဖင့် 
သတုလိ်မ်း၍ မာမာစွဲကာ ထိေခုိကရ်ာ ထပါ်ထစသည့်ကကို း။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလျင်စလုိမယှိ အချန်ိယ ူလျက။် ပဖညး်ပဖညး်ထနှးထနှး။” အယင်လားဖ့ုိအလုိ၊ မျဉ်းမျဉ်းလားကတမ်ည။်” (အရပ်)    စဉ်

ညံ့ထပျာင်းသမ်ိထမ့ွစာွ။ ပဖညး်ပဖညး်သာသာ။ ပဖညး်ညင်ှး စာွ။“မျဉ်းမျဉ်းထသျှ လားကတထ်မ လ။” (အရပ်)    စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစဦ်းကို ဖိနိှပ်ချို းနိှမ်၍ ထခါ်ထဝါ်ထသာ စကားလံုး။ “လူထမျာကခုိ်းသား၊ ဇာကိုလားလိမ့်၊ တန့်ထလာဟာလူ၊ မယထူလလင့်” 
(ကင်းမထဟာ်)
ထဆာ့လွန်းထသာသကူို တင်စား၍ ထခါ်ထဝါ်ထသာ စကားလံုး။    စဉ်

စဉ်

ထမျာကက်လုား
မ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထမျာကထ်တာင်း (ဥပစာ) အလွန်ထဆာ့လွန်းသ။ူ    စဉ်

တစံဉ်းပံုစကံဲ့သိ့ု တစဆ်စခ်ျို းယှိထသာ သစပ်င်မျို း။၂။ ပင်တလတတ်င်ွ သုံးခွငပိုင်ထွေကထ်သာ သစပ်င်မျို း။ (ဤသစမ်ျို းကို 
ထကျာင်းထဆာက ်အမ်ိထဆာကစ်သညတ်ိ့ုတင်ွ ပယသ်ည။်) စဉ်

ထမျာကထုိ်ေင်
ထုိေင် စဉ်

စဉ်

ထထွေပစက်စားရထသာ အထစင့ယမ်ျားပါသည့် သးီထတာင့်သးီထသာ နွယပ်င်တစမ်ျို း။ ၂၊ ယင်းအပင်၏ အထစ။့ (ခံုညင်းအငယ ်စား
မျို း။) စဉ်
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ထမျာကထ်နှာင် န type of monkey

ကကိ flip or toss up a coin

ကကိ ပုိကဆံ်ပပားကို ထပမှာကလှ်န်၍ ထခါင်းဘကပ်န်းဘက ်ကျရာပဖင့် အဆံုးအပဖတထ်ပးသည။် flip or toss up a coin

ထမျာကမ် န keep a paramour

ထမျာကမ်ျား နဝိ များပပားထသာ။ အထရအတကွမ်ျားထသာ။    many

ကကဝိိ be in a flurry

ထမျာကရ်ခီတ် ကကဝိိ be in a flurry

ထမျာကရ်ခွီ န goblin

ထမျာကရ်ငီန် န goblin

န နိှမ့်ချလုိသည့် သထဘာပဖင့်လညး်ထကာင်း၊ ကျစီားလုိ သည့်သထဘာပဖင့်လညး်ထကာင်း တင်စား၍ထပပာဆုိထသာစကား။   none

ထမျာကရု်ပ် နဝိ ထမျာကက်ဲ့သိုထ့သာ။    like monkey

ထမျာကလ်က၁် န hasp

ထမျာကလ်က၂် န hasp

ထမျာကလ်ှုပ်ပင် န အကိုင်းအခက ်ရညှသ်ယွသ်ည့် ပင်ကကးီတစမ်ျို း။ monkey jack

န ထဆာ့လွန်းထသာသကူို တင်စား၍ သုံးထသာစကား။ hyperactive

ထမျာကသ်ခွား န အသးီလကမ်လကည်ှို းခန်က့ကးီငပီး၊ သခွားသးီအနံအ့သကယ်ှိထသာ ထတာတင်ွထပါကထ်ရာကထ်သာ နွယပ်င်တစမ်ျို း။  creeper

ထမျာကသ်ား န none

မျတိ်

မျတိ် နဝိ sharp

မျတိနီ်ထရ ကကိ အဖျားသယွသ်ယွသ်န်ွးသန်ွးပဖစထ်အာင် လုပ်သည။် ၂။ သာထအာင်ထူေးထအာင်၊ ပမတထ်အာင်လုပ်သည။် sharp

မျို

မျို ကကိ swallow

မျို သပ်ိ ကကိ အလုိဆန္ဒနှင့် တစစ်ုံတစရ်ာ ခံစားမှုကို မဖွင့်ဟပဲ ထစာင့်ထိေန်းသညး်ခံသည။် ထိေန်းချုပ်သည။် keep suppressed

မျို း၁ န type

မျို း၂ ကကိ be in a coma

မျို း၃ န မျို းရုိး။ ၂။ ပင်ကိုယစ်ရုိက။် ၃၊မျို းထစပ့ပန်ပွ့ားရာအထပခခံ အရင်းအပမစ။် type

မျို းကပ် ကကိ တရိစ္ဆာန်မ၌ ပဋိသထန္ဓ ငငိကပ်သည။်    conceive

မျို းကကဲ ကကိ အပင်မျို းပွားထစရန် အထစမ့ျားကို စိုကခ်င်းပပင်၌ အနံှပ့ကဖ်ျန်း သည။်    sow

မျို းကွဲ၁ ကကိ အမျို းအစား ကွဲပပားပခားနားသည။် different breed

ကိုခန္ဓာထသးငယ၍် လူနှင့်မနီး ထတာနကထဲ်ေတင်ွ ထနထလ့ယှိထသာ အငမီးမပါ။ ဝှကတ်တထ်သာမျကနှ်ာယှိထသာ ထမျာကင်ယတ်စမ်ျို း။ 
(ဤထမျာကထ်နှာင် ဝင်လျှင် ရပ်ရာွတင်ွအထိေအခုိကယ်ှိသည။် ပပညရ်ာွထသာ်လညး် ထချာကခ်ျားသညဟ် ုတတ၊် နိမိတအ်ရ တတိ္ု ပံါ
ရာကျမ်းတင်ွ ပပဆုိထေားပါသည။်  စဉ်

ထမျာကပ်န်းလှ
ည့်

ပုိကဆံ်ပပားသည ်ထခါင်းဘကက်ထပါ်မည ်ပန်းဘကက်ထပါ်မညဟ် ုဆုိကာ ထလာင်းထကကးပဖင့် ပုိကဆံ်ကိုထထောင်၍ လှည့်
ကစားသည။်     စဉ်

ထမျာကပ်န်း
လှန် စဉ်

အကျင့်စာရတိ္တ ထစာင့်စညး်ထိေန်းသမ်ိးမှုမယှိပခင်း၊ ဣထပနမ့ဲ ပပုမူထနထုိေင်ပခင်း စသညတ်ိ့ု၌ တင်စား၍ သုံးနှုန်းထသာ စကားလံုး။ 
(မိန်းမကိုသာရညည်မန်း၍)     စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ထမျာကမ်ျီ
ထမျာကထ်မျာက်

(ဥပစာ) အငငိမ်မထနနုိင်ပဲ လှုပ်ရာှးပျာယာခတလ်ျက။် “ မင်းက-ထမျာကမ်ျထီမျာကထ်မျာကဇ်ာဖ့ုိကိုင်ခီထရ၊ ပျကစ်းီ ဖ့ုိစွာကုိ မသိ
လား” (အရပ်)   စဉ်

(ဥပစာ) အငငိမ်မထနနုိင်ပဲ လှုပ်ရာှးပျာယာခတလ်ျက။် “ မင်းက-ထမျာကမ်ျထီမျာကထ်မျာကဇ်ာဖ့ုိကိုင်ခီထရ၊ ပျကစ်းီ ဖ့ုိစွာကုိ မသိ
လား” (အရပ်)   စဉ်

တထစ္ဆ၊မှင်စာ၊ ဘတု၊် ငပိတ္တာ၊ ပထယာဂစသည့်မျို းတိ့ုတင်ွ ပါဝင် ထသာ လူကိုဖမ်းစားတတထ်သာ မထကာင်းဆုိးဝါးမျို း။၂၊ ထမွးရာပါ
ကပင် လက၊် ထပခစထသာ ကိုယအ်ဂမင်္ဂါတိ့ု မငငိမ်မသက ်အငမဲတမ်း လှုပ်ရာှးပျာယာခတလ်ျက ်ထနထသာသ။ူ  စဉ်

တထစ္ဆ၊မှင်စာ၊ ဘတု၊် ငပိတ္တာ၊ ပထယာဂစသည့်မျို းတိ့ုတင်ွ ပါဝင် ထသာ လူကိုဖမ်းစားတတထ်သာ မထကာင်းဆုိးဝါးမျို း။၂၊ ထမွးရာပါ
ကပင် လက၊် ထပခစထသာ ကိုယအ်ဂမင်္ဂါတိ့ု မငငိမ်မသက ်အငမဲတမ်း လှုပ်ရာှးပျာယာခတလ်ျက ်ထနထသာသ။ူ  
“စစ္ီဆစထုမျာကရ်ငီန်၊ သငူယသ်ားကို ၊ ဖမ်းစားသညအ်ဟန်သိ့ု” (ဗမာချီ)    စဉ်

ထမျာကရ်ီ
ထမျာကရု်ပ် စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်အဖံုး၊ တခံါးရကွစ်သညက်ို လံုထအာင်ပိတရ်ာတင်ွ ထပပာင်းလဲ၍မရထသာ တစဘ်ကက်င်ွးသိ့ု အပခားလကယ်ကှက်င်ွး
တစခု်ပဖင့် စပ်ွသင်ွး၍ ထသာ့ခထလာက ်ကန့်လန့်ကျင်စသည ်လျှို ပိတရ်သည့် ကရိယိာ။ “ဘရုားသခင်၏ ဂုဏထ်ကျးဇူးကို ချးီကျူး
ထထောမနာပပုထတာ်မူထလလျင်၊ ခလုတထ်မျာကလ်ကတ်ိ့ုသည ်အလုိလုိပွင့်ထလ သပဖင့် (ရာဝင်)    စဉ်

တခံါးရကွက်ို ထစပိ့တရ်ာ၌ တခံါးရကွတ်စဘ်က ်တစစ်တီင်ွ ပံုထသကင်ွးကို သတံတုထ်ချာင်းထုိေး၍ ယင်းသတံတုထ်ချာင်း၏ 
လကယ်ကှက်င်ွးတပံဖင့် လျှို သင်ွး၍ ကန့်လန့်လျှို ပိတရ်ထသာ ကရိယိာ။  စဉ်

စဉ်

ထမျာက်
လက္ခဏာ စဉ်

စဉ်

ထမာင်သားနှင့်နှမသမီးထတာ်စပ်ပံု။ ၂၊နှမသမီးက ထမာင်းသား (ဦးထလးသား) ကိုထခါ် ထသာအမည။် “ အမိမှာထမာင်၊ အခင်ကကးီ
သား၊ ထမျာကသ်ားလာထရ”(ထတး) “ ထမာင်ထကာင်းတဘူ၊ိ ကကျွေန့်ဦးရးီ၏၊ ရင်သွီးအသင်ွ၊ ထမျာကသ်ားရင်ှ” (အရပ်)။ ၃၊ဘရုင်
မင်းပမတစ်သညတ်ိ့ု၏ ကကင်ယာ၊ ခင်ပွန်းတိ့ုကိုထခါ်ထသာအမည။် “ဆင်ပဖူသခင်၊ ဆင်နီသခင် ဝရဓမ္မရာဇာ၏ ထမျာကသ်ားထတာ် 
ပဖစထ်ေထသာ” (ရင်ှထထွေးစာ) “ကကင်ယာထမျာကသ်ား၊ လကဆံု်စား၊ မင်းမိဖုရား စဉ်

အလွန်ခကျွေန်ထေကထ်သာ (သစံးူ၊ သခံကျွေန်၊ ဝါးခကျွေန်စသည။်) အဖျားသယွသ်ယွသ်န်ွးသန်ွး ပဖစထ်သာ။   စဉ်

စဉ်

၁၊တစစ်ုံတရာကို ခံတင်ွးထဲေသိ့ုထရာကထ်အာင် ထမျှာချသည။် ၂။တစစ်ုံတစရ်ာကို ထပမထအာကသ်ိ့ု ဆဲွစပ်ုယသူည။် ၃။ တစစ်ုံတစရ်ာကို 
အပခားတစစ်ုံတရာအထပါ်မှ ဖံုးလမမ်းထအာင်ငံုသည။်   စဉ်

စဉ်

အဆုိးအထကာင်းစသည ်အနိမ့်အပမင့်အလုိက ်ခဲွပခားသတမှ်တထ်ေားချက။် ၂။ မိဘမျို းနွယမှ် ထသးွသားမပခားပဲ တစဆ်ကတ်ညး်
ဆင်းသကလ်ာသမူျား။ ၂။ တရိစ္ဆာန်တိ့ု၏ နွယမ်ျို းဆကပွ်ားထစနုိင်ထသာ မျို းထလာင်းဗီဇ။ စဉ်

ထရအလျဉ်၌ စန်ု၍ပါသာွးသည။် “ပွင့်လျာဘန်ုးဟ၊ိ ဆင်ဟတ္ိလျှင်၊ နင်းမိအကံို၊ ရတွရ်တွခ်ျို းက၊ ခုိင်ကျို းဘနိ္န၊ ပမစသ်ိ့ုကျထသာ်၊ 
လကမ်အစုံ၊ မျို းထလတုံ၍” (ထရးှထံုေး) ၂။ ထရထပါ်၌ထပါ်လျက ်စန်ုဆန်ထရွ့လျားသည။် “အတတအ်ကျ၊ ပမစပ်င်လယထ်က၊ ရပီပင်ရုိး
မှာ၊ မျို းနီကကလ့ုိ” (ဝိဇယ)။ “ကမ်ွးသးီပုိးထုိေးရမှီာမျို း၊ ဆယလ့ုိ်ပီးလတ၊် မရးီလတ”် (ထတး)၃၊ သတလိစထ်မ့ထပမာသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

မျို းကွဲ၂ န အမျို းဇာတ ်မတထူသာ လူမျို းစကုွဲ။   different breed

မျို းချ ကကိ သတူစပ်ါးထေကထ်စာ၍ မျို းထစစ့ိုကပ်ျို းသည။်    sow

မျို းချစစ်တိ် န မိမိမျို းနွယ၏် နုိင်ငံထတာ်အတကွ ်အကျို းစးီပွားကို ထိေန်းသမ်ိး ထစာင့်ထရာှကရ်န်  တာ၀န်ယထူသာစတိ၊်   patriotism

မျို းပခား၁ ကကိ လူမျို းကွဲပပားသည။် ၂။ အမျို းအမည ်ကွဲပပားသည။်   different nationality

မျို းပခား၂ န ကွဲပပားထသာလူမျို း၊ ၂။ ကွဲပပားထသာအမျို းအစား။   different nationality

မျို းငဆိွင ကကိ တစစ်ုံတရာစားရန်၊ အစားအစာကို ထဆွမျို းအားလံုးတိုအ့ား ထဝငှထပးလျက။် ၂၊ ထဆွမျို းတိုထံ့ေသို ့သာွးလာလညပ်တလ်ျက။်   issue

မျို းစိ န seed

မျို းစခိျ ကကိ သတူစပ်ါးထေကထ်စာ၍ မျို းထစစ့ိုကပ်ျို းသည။်    sow seed

မျို းစပ် ကကိ cross breed

မျို းဆက၁် ကကိ အမျို းအနွယ ်မပပတရ်ထအာင်ပွားသည။် generation

မျို းဆက၂် န ထဆွမျို းအစဉ်။ တစခု်တညး်ထသာ အမျို းအနွယမှ် ပပန်ပွ့ားထသာအရာ။ generation

မျို းဆီွ န relatives

မျို းတနွူယတ် ူ န အမျို းအစဉ် တညူထီသာအရာ။ အမျို းအနွယနှ်င့် သထဘာတသူဘာ၀မျက ်တညူထီသာသ။ူ   sort

မျို းနွယ ် န ထဆွးမျို း အစဉ်အဆက။်    generation

မျို းနွယဆ်က် န ထဆွးစဉ်မျို းဆက။် ထဆွမျို းအစဉ်အဆက။်   generation

မျို းနွယရုိ်း န အစဉ်ဆကနွ်ယ ်ထသာအမျို း။   descent

ကကိ အမျို းအနွယ ်နှင့် စာရတိ္တ ၊ အသင်ွစသည ်တညူလုိီက၍် တညူလုိီက၍် ပဖစပွ်ားသည။်   none

မျို းပပတ် ကကိ အစတုံးသည။် အဆကအ်နွယမ်ကျန်ပဲယှိသည။်    come to an end

ကကိ အစတုံးသည။် အဆကအ်နွယမ်ကျန်ပဲယှိသည။်    come to an end

မျို းပွား ကကိ အပင်စသညတ်ိုမ့ပပတမ်လင်ထစရန် မျို းထစက့ိုပျို း၍ စိုကပ်ျို း သည။်   reproduce

မျို းဖျက် န

မျို းယတုမ်သား န ယတုထ်သာ အမျို းအနွယမှ် ထပါကဖွ်ားထသာသ။ူ   bad generation son

မျို းရုိး န အစဉ်ဆကနွ်ယ ်ထသာအမျို း။   generation

မျို းရုိးအလုိက် ကကိ အမျို းအနွယ ်နှင့် စာရတိ္တ ၊ အသင်ွစသည ်တညူလုိီက၍် တညူလုိီက၍် ပဖစပွ်ားသည။်   none

မျို းသဉ်ုး မျို းနွယဆ်ကပွ်ားနုိင်စမ်ွးပျကသ်ဉ်ုးသည။် come to an end

ပမ

ပမ၁ န အလွန်ကကညလ်င်သည့် ပမက၊် သစရ်ကွအ်ထရာင်တင်ွးထွေက ်ထကျာကမ်ျကရ်တနာ တစမ်ျို း။ jewel

ပမ၂ နဝိ warm

ပမဂျဝီါ န စမ်ိးပပာအထရာင်ယှိ၍ ထဆးထဖာ်စပ်ရာတင်ွပဖစထ်စ၊ အဂ္ိဂရတတ်ိုးရာတင်ွပဖစထ်စ အသုံးပပုရသည့် ပစည္း်တစမ်ျို း။ none

ပမပမ၁ နဝိ sharp

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

တစဖ်န်စိုကပ်ျို းရန် မျို းထစအ့ပဖစ ်ထရးွချယထ်ေားထသာ စပါးသန့်။ “ထကာင်းဆုိမသ၊ိ မဒိေဌိတို၊ မျို းစထိတာင်မှ၊ မကျန်ရထအာင်” (ဥ
ဒိေန်သာ) စဉ်

စဉ်

မျို းရင်းအပ်ုစတု ူထတာကကကဖ်နှင့် အမ်ိကကကမ်ကို ထပါင်းသင်းထစ၍  မျို းနွယသ်စထွ်ေန်းကားထစသည။် သားစပ်သည။် ၂။မျို းရင်း
အပ်ုစ ုတအူပင်များ တစမ်ျို းကိုင်းဆကပ်ခင်း စသညပ်ဖင့် မျို းသစရ်ထအာင် ပပုလုပ်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထသးွစပ်၍ပဖစထ်စ၊ အမ်ိထထောင်စပ်၍ပဖစထ်စ ထတာ်ထသာသားချင်း။ “မိဘမျို းဆီွ၊ တဂူရအီား၊ အညခုီဝယ၊် ဆုထတာ်ကကးီကို၊ ပီးရမည်
ကား။ (ဥဒိေန်ကာ)    စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မျို းနွယ်
အလုိက် စဉ်

စဉ်

မျို းပပတဆီွ်
ပပတ် စဉ်

စဉ်

မိမိမျို းနွယ၏် ကိုယက်ျင့်တရားနိမ့်ကျထအာင် ပပုလုပ်ကျူးလွန်သ။ူ မိမိ၏ အမျို းအနွယက်ို ထစာင့်ထရာှကပ်ခင်းမယှိပဲ တပခားမျို းကွဲ
နှင့် လကထ်ေပ်သ ူ   

one who tarnishes race 
or nation စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မပူလွန်း မထအးလွန်း ထနွးထနွးယှိထသာ။ “အဖျားကျလ့ုိ ငခီတလိကတ်ပိမနီထရ” (အရပ်)  စဉ်

စဉ်

ဓား၊ လံှစသည၏် အသာွးအလွန် ပပတရ်စှယွထ်ရာင်ပမပမ၊ မှန်ကင်းပပ၍” (ထွေန်းတိ)။ စဉ်
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ပမပမ၂ ကကဝိိ gentle

ပမပမ၃ န wave

ပမဝါ န none

ပမာ၁ န grass

ပမာ၂ န none

ပမာတိုင် န none

ပမာပင် န grass

ပမား န marry

ပမားတကမ် န ပမားတထံပဖာင့်မတစ်ာွ သာွးထအာင်ပမားတ၏ံ အရင်းစန်ွး၌ ပ့ဲသထဘာတပ်ဆင်ထေားသည့် အပပားလမာ။   none

ပမားပပ ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ ထနရာကိုသာွးရန် ပမားဉီးသန် ပံုပပထရးသား၍ ထရးှရှုညမန်းပပထေားသည။် point

ပမားဝါး န အဆစသ်ယွ၍် အသားပါးထသာ ဝါးတစမ်ျို း။ bamboo

ငမီ

ငမီ၁ န earth

ငမီ၂ န တစစ်ုံတစဉီ်းထံေမှ တာဝန်ခံယထူေားသညက်ို ပပန်လညထ်ပးဆပ်ရမည့် ထချးယထူငွ။ debt

ငမီတကတု် န ရန်သကူို ခုခံတိုကခုိ်ကရ်န်ထပမသားပဖင့် ဖုိလု့ပ်ထေားထသာ အတားအဆီးအကာ အကယွ ် protection

ငမီကိုင် ကကိ none

ငမိကပ်ပင် န ထပမတင်ွကပ်လျကထ်ပါကသ်ည့် ဟင်းစားရထသာ အပင်တစမ်ျို း။ vegetable

ငမီကပ်ု န ထပမပဖင့်ပပုလုပ်ထေားထသာ ထေမင်းစားပကန်ကပ်ုကပ်ုကထလးကို ထခါ်ထသာအမည။် plate

ငမီကျဟာ န အရုိး၊ အရကွတ်င်ွ အထမွးစတုစ်တုယ်ှိ၍ အရကွခ်ကျွေန်းထသာ စိုစတွရ်ာတင်ွ ထပါကတ်တသ်ည့် အပင်တစမ်ျို း။   plant

ငမီကျအီာ န အရုိး၊ အရကွတ်င်ွ အထမွးစတုစ်တုယ်ှိ၍ အရကွခ်ကျွေန်းထသာ စိုစတွရ်ာတင်ွ ထပါကတ်တသ်ည့် အပင်တစမ်ျို း။    plant

ငမီကျ၁ီ ကကိ ထချးယထူေားထသာ ထငွ၊ ပစည္း်စသညက်ို ထပးဆပ်ငပီး ပဖစသ်ည။် အထကကးအငမ်းဆပ်ငပီးသည။် pay back

ငမီကျ၂ီ န paddy

ငမိကျက် ကကိ မီးရှို ၊့ မီးသင်းထေားထသာ ထပမ။ none

ငမီကျို င် ကကိ apply

ငမီကျစ် န တင်ွးထနသတ္တ ဝါတစခု်ခု ထပမတင်ွးတးူ၍ ထွေကထ်ပါ်လာထသာ ထပမစာပင်။ innocent victim

ငမီကျတိ် န ခုိင်မာ ကျစလ်ျစမ်ာထကျထသာ ထပမတစမ်ျို း။   none

ငမီကကးီ န ထပမသား။ ၂၊ ပထေဝီ ထပမအပပင်။   ground

ကကဝိိ certainly

ငမီထကကာရှုပ် ကကိ none

နားခံသာထအာင် ညင်သာစာွ။ သာယာညင်ှးထပျာင်းစာွ။ “သနားယခု၊ ခွင့်ထတာ်ပပုပါ၊ ပမတဆ်ရာဟ၊ု ထတာင်းပန်ပပုသည၊်နှုတသ် ံ
ညင်ှးညင်ှးပမပမမတညး်။ (ထွေန်းတိ) စဉ်

ညင်သာစာွ ပဖစထ်ပါ်လာထသာ လှိုင်းလံုးကထလး၊ “ပမမဂဂမင်္ဂါ၊ ရသီတီာက၊ ထတာင်လီပမပမ၊ မှိုင်းပျပျ၊ တပမပမထက၊” ။ (ဓမ္မသာ)  စဉ်

မင်းပါဘရုင်လကထ်ေက ်ထလာကဂီန္ဓါရအီတတ၊် သကထ်ပပာင်းကိုယခွ်ာအတတ၊် ဓာတန်မန္တါအတတမ်ျားကို ကကျွေမ်းကျင်
တတထ်ပမာကထူ်ေးခကျွေန်ထသာ ပုဂုိလ်တစဉီ်း၏အမည။် စဉ်

ထရငန်ကမ်းစပ်တင်ွ ထပါကထ်သာ သကင်ယပ်င်နှင့်တထူသာ ပမကတ်စမ်ျို း။” ထုိေရာှးပပာကို။ ထမျှာကာအံ့ထလာက၊် ပမာပင်ထပါကထ်ေ၊ 
ထုိေခဏ၌။ (ရခုိင်ကာ) စဉ်

အန်ုးပင်ထိေပ်ဖျား၌ အရကွမ်ပပန်မီ လံှခကျွေန်ကဲ့သိ့ု ထုိေးထထောင်ထနထသာအရာ။ (အန်ုးပမာ)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်
အန်ုးပင်ထိေပ်ဖျား၌ အရကွမ်ပပန်မီ လံှခကျွေန်ကဲ့သိ့ု ထုိေးထထောင်ထနထသာအရာ။ (အန်ုးပမာ)။ 
၂။အလယဗ်ဟိုချကမ်တင်ွ ထုိေးထထောင်ထွေကထ်နထသာ အရာ။   

စဉ်

ထရငန်ကမ်းစပ်တင်ွ ထပါကထ်သာ သကင်ယပ်င်နှင့်တထူသာ ပမကတ်စမ်ျို း။” ထုိေရာှးပပာကို။ ထမျှာကာအံ့ထလာက၊် ပမာပင်ထပါကထ်ေ၊ 
ထုိေခဏ၌။ (ရခုိင်ကာ) စဉ်

လကထ်ေပ်သည။် မဂမင်္ဂလာထဆာင်သည။် မဂမင်္ဂလာထဆာင်သတိ့ုသမီးနှင့် သတိုးသားကို ယဉ်ှတွဲစသညပ်ဖင့် ပတသ်ကင်ပီးလျှင်၊ မဂမင်္ဂလာ
ပခညမ်ျှင်ပဖင့် ၃၊၅၊၇၊၉-ပတစ်သညပ်ဖင့် ပတင်ပီးလျှင်၊ မဂမင်္ဂလာပရတိက်ို ရတွဆုိ်တတထ်သာ အပမားဆရာကရတွဆုိ်၍ 
အကကင်လင်မယားအပဖစသ်ိ့ု ထရာကင်ပီး ပဖစထ်ကကာင်း အထိေမ်းအမှတပ်ပုသည။်  ၂၊ ကကို းတပ်၍ထလးညှို က့ိုဆဲွ၍ ပစလ်မတရ်ထသာ 
အရင်းတင်ွ ရဟတက်ဲ့သိ့ု လညတ်တထ်သာ ခကျွေန်ပမထသာ အဖျားယှိသည့် အရကွပ်ါထသာလကန်ကတ်စမ်ျို း စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သတ္တဝါစထသာ မီှခုိအားထေားရာ သစပ်င်ဝါးပင်တိ့ုထပါကဖွ်ားရာ ပဖစထ်စထသာ ပထေဝီ၏မျကနှ်ာပပင်အလမာ။ “ထအာကအ်ကာပိ၊ 
ဝါထယာထိေ၍၊ရထီေကက်ားငမီ၊ ရထီေကလီ်နှင့် ပထေဝီဟ”ု (ဥက္ကာပျံ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်
သည။်
အထဆာကအ်အုံကကးီတစခု် ပပုလုပ်ရာ၌ စ၍မပပုလုပ်မီ ထရးှဉီးစာွထကာင်းသည့်ထန့ တစရ်ကရ်ကတ်င်ွ ထပမအနညး်ငယတ်းူဆွ၍ 
လကရ်ာပပထေားခ့ဲသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရခုိင်စပါးတစမ်ျို း၏ အမည။် (ထကာကက်ကးီစပါးမျို း) စဉ်

စဉ်

ထပမတိုကနံ်ရ၊ံစပါးကျ၊ီ ပုတစ်သညနံ်ရတံိ့ုကို ထပမမှုန့်အရညပ်ျစ ်(ရမ့ံရည်)နှင့် သတုလိ်မ်းသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငမီကကးီ
လကခ်တမ်လမဲ ထပမကကးီကို လကဝ်ါးပဖင့် ပုတခ်တလ်ျှင် မလဲွသကဲ့သိ့ု) မခကျွေတ၊် ဧကန်မလဲွ၊ မုချမထသ။ွ    စဉ်

(ဥပစာ) ခရးီအကာွအထဝးကို တိုထတာင်းထသာ အချန်ိပဖင့် ထရာကထ်စသည။်   စဉ်



.

ငမီကကမ်း န none

ငမီကကွ် န သတမှ်တပုိ်င်းပခားထေားထသာ ထပမ။   plot of land

ငမီထခါင် န စတွစ်ိုပခင်းမယှိထသာ ကန်ုးထပမ။ ၂၊ မာကျစထ်သာ ထပမ။၃၊ ခင်တန်းထပမ။ ridge

ငမီထခါင်ထခါင် န စတွစ်ိုပခင်းမယှိထသာ ကန်ုးပမင့်ထပမ။ ridge

ငမီထခါင်းပျား န ထပမထခါင်းထဲေတင်ွ အုံဖဲွ ၍့ ထနတတထ်သာ ယင်ငယ ်ကဲ့သိုထ့သာ ပျားတစမ်ျို း။  bee

ငမီချ ကကိ bury the dead

ငမီချးီ ကကိ ထငွထချးထသာ အလုပ်ကိုလုပ်သည။် lend

ပမခီွး န fox

ငမီခွန် န ထပမကို အကျို းယှိသုံးခွင့်ရသည့်အတကွ ်အစိုးရအား ထေမ်းထဆာင်ရသည့်ထငွ။  land tax

ငမီငှား န ငှားယထူသာ ထပမ။  ထပမကိုငှားယသူ။ူ  lend 

ငမီစကံား န flower

ငမီစာ န တစစ်ုံတစခု်ထသာ ထနရာမှ တငူဖိုရယှိထသာ ထပမသား။ none

ငမီစာထကကျွေး ကကိ သစပ်င်စသည၏် အထပခရင်း၌ ထပမသားတိုက့ို ထေပ်အုံ၍ အပင်ကို အားထရာကထ်အာင်ပပုသည။်  fertilize

ငမိစား န တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာ သထံူေမှထကကးထချးယသူ။ူ   borrower

ငမီစိုကတ်လား န ထအာကခံ်တိုင် မထပါ်ထစပဲ ထပမသိုနံ့ရနှံင့် အခင်းထိေ၍ ထဆာကလု်ပ်ထေား ထသာ ရဟန်းသဇံာအား သငဂိုသည့်အထဆာကအ်အုံ။ none

ငမီစိုင်ခဲ န ထပခာကထ်သွ ထ့သာထပမသားတုံး။ clod

ငမီစမ်ိး န တစစ်ုံတစရ်ာမှ သးီနံှမစိုကဖူ်း ထသးထသာထပမ။ ၂၊ မီးမသင်းထသာ ထပမသား။ none

ငမိဆီငမီနှစ် န အပင်ကိုအားထပး နုိင်စမ်ွးယှိထသာ ထပမ။  fertility

ငမီဆီွး န နူးညကထ်ကကမွထနထသာ သစရ်ကွထ်ပခာကအ်မှိုကသ်ရုိကစ်သညတ်ို၏့ အဆီအနှစထ်ရာဝင်ထနထသာထပမပွ။ humus

ငမီညက် န ထပမသားကိုထထောင်းထုေ၍ ထပျာ့ထပျာင်း ထအာင်နယထ်ေားထသာထပမထစး။ clay

ငမိထုေ န ထပမသား၏ထုေထေည။် land mass

ငမီထေည် န ထပမထစးပဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ အိုး ပန်ကန်၊ခါကထ်ယာကစ်သည။် ပန်ကန်ခွကထ်ယာက ်စသည။်  earthern ware

ငမီနီရာ န တစစ်ုံတစခု် အထဆာကအ်အုံထဆာကရ်န်နှင့် စိုကပ်ျို းရန်သတမှ်တထ်ေားထသာ ထနရာ။ greenfield

ကကယိာ none

ငမီထပါ် နဝိ ထပမပပင်၏ အထေကလ်မာတင်ွ တညထ်သာ။ above ground

ငမီထပါ်ဆား န ပင်လယက်မ်းစပ်တင်ွ ဆားငန်ရညမီှ်ရာ ထသွ ထ့ပခာကထ်နထသာ ထပမငန်ကို ပခစယ်ထူရထဖျာ်၍ ချကလု်ပ်ထသာဆားငန်မှရထသာဆား။ salt

ငမီပုိင် န ဂရန်ထပမအပဖစ ်တရား၀င်ပုိင်ဆုိင်ခွင့်ရယှိထေားထသာ ထပမ။ landowner

ငမီပုိင်သျှင် န အမ်ိထပမ၊ပခံထပမ၊ လယယ်ာထပမ ဥယျာဉ်ထပမ စသည့်သတမှ်တပုိ်င်းပခားထေားထသာ ထပမကကွတ်ိုက့ို ပုိင်ဆုိင်သ။ူ landowner

ငမီပံု န map

ငမီပံုခရမ်း န မှည့်ထသာအခ နီသာွးထသာ  ခရမ်းတစမ်ျို း။ none

မညမီညတွ ်ကကမ်းတမ်းထသာ ထပမအရပ်။    
လူကိုအထနှာင့်အယကှပ်ပုတတထ်သာ တထစ္ဆ၊ ဖုတ၊် ငပိတ္တာ စသညတ်ိ့ုခုိထအာင်းထနထသာ ထပမ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထလာင်းကို ထပမပမုပ်သပဂုဟသ်ည။်     
ထငွကို အတိုးယ၍ူ ထုေတထ်ချးသည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ထပခတိုလကတ်ို နှုတသ်းီတိုငပီး၊ ဖွားထသာအငမီး၊ ထထောင်ထသာနားရကွယ်ှိကာ ထပမတင်ွးထအာင်း တတ၍် ထတာရုိင်းတရိစ္ဆာန်ငယတ်စ်
မျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရုိးတရံညှ၍် အပွင့်ပဖူပွင့်သည့် ဥယှိထသာ ပန်းပင်တစမ်ျို း။” ရာမရင်ခတ၊် စလတစ်ယွထ်တာ်၊ ငမီဝယစ်ကံား၊ ထဒေါနနှင်းဆီ” (ဓမ္မ
သာ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငမီနင်းခွာ
ထထောင် (ကကျွေနွဲားစသည်) ကကးီထသာငယဟ် ူထကာင်ထရစထုပါင်း အားလံုးအားပဖင့်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အစလုိုကအ်ပံုလုိကဖ့ုိ်ထေားထသာ စထူမာကသ်ည့် ထပမသားစ။ု    
ထပမအထနအထေား တညယ်ှိထနပံုကို အကကွလုိ်က ်ထရးဆဲွထဖာ်ပပထေားသည့်ပံု။ စဉ်

စဉ်



.

ငမီပပုထုိေင် ကကိ ပုဆစနှ်စဘ်ကက်ို ချထခွ၍ထပခနှစဘ်ကက်ို  တင်ပါးဆံုထဘး၌ ထေားလျကထုိ်ေင်သည။် မိန်းမထုိေင်သကဲ့သိုထုိ့ေင်သည။် Cross-legged

ငမီပပင် န ထပမကကးီအထုေ၏ မျကနှ်ာပပင်။ ထပမအခင်း။ ground

ငမီပပန် ့ န နိမ့်ပမင့်မယှိ တထပပးတညး်ညထီသာ ထပမပပင်။လွင်ပပင်။ ground

ငမီမျကနှ်ာပပင် န ထပမအလမာထေပ်၏ မညမီညာ ပမင်သာထသာပံုဟန်၊ ထပမ၏အပပင်လမာ။ above ground

ငမီမှုန် ့ န ထကကညကထ်သာ ထပမကကးီအမှုန်။့   dust

ငမီယာ န စိုကပ်ျို းထွေန်ယကထ်သာ ထပမကကွ။်   plot of land

ငမီရုိင်း န virgin soil

ငမီရုပ်ငမီထရ စညး် none

ငမီရညှသ်းီ န snake gourd

ငမီလပ် န မစိုကပ်ျို းပဲ ချန်ထေားထသာ ထပမ၊ စိုကပ်ျို းပခင်းကိုမပပုပဲ လစလ်ပ်ကကင်းကျန်ယှိထနထသာ စိုကပ်ျို းထပမ။   vacant land

ငမီလွတ် န ပုိင်သျှင်မယှိထသာထပမ၊ အထဆာကအ်အုံနှင့် စိုကပ်ျို းထသာ အပင်များမယှိထသာ ဝန်းကျင်၊၊  vacant land

ကကိ none

ငမီလုငမီချင် စညး် none

ငမီလှန် န အထေကထ်ပမနှင့် ထအာကထ်ပမကို မထရာယကှထ်စရန် ထအာကထ်ပမကို တးူထကာ်တင်သည။်    raze

ငမီလမာ န ထပမသားတစမ်ျို းစ၏ီ အပပင်အပပန်လုိ့ကပ်ဖစထ်နထသာ အထေပ်။   earth stratum

ငမီဝင် န ထပမတင်ွ ပမှပ်စိုကထ်ေားထသာ အရာတိုတ့င်ွ ထပမတင်ွး၌ ပမှပ်ဝင်ထနသည့် အထစာက၏် အတိုင်းအရညှပ်မာဏ။  none

ငမီဝပ်မငှက် န bird

ငမီသား န ထပမထုေ၏အစိုင် land

န ပင်လယက်မ်းစပ်တင်ွ ဆားငန်ရညမီှ်ရာ ထသွ ထ့ပခာကထ်နထသာ ထပမငန်ကို ပခစယ်ထူရထဖျာ်၍ ချကလု်ပ်ထသာဆားငန်မှရထသာဆား။ salt

ငမီသီ န ကမ်းငပို၊ ကမ်းပပတ၊် ကမ်းပ့ဲတင်ွ မပါထသာ ထပမ။  none

ငမီသစ် န ထတာချုံစ သညက်ို ခုတထွ်ေင်၍ ရယှိထသာထပမ။ new land

ငမီသျှင် န ထပမကိုပုိင်ဆုိင်သ။ူ ထပမပုိင်သျှင်။   landowner

ငမီထအာက၁် န ထပမပပင်အလမာ၏ အတင်ွးအရပ်၊ underground

ငမီထအာက၂် ကကိ ထပမထအာကတ်င်ွး၊ လုိဏတ်ိုတ့င်ွ  ခုိထအာင်းထနသည။် underground

ငမီအိုး န ထပမသားရွံထ့စးပဖင့်ပပုလုပ်ထေားထသာ၊ အိုးခွကစ်သည။်   crock

ငမီကသဇဦ န သးီနံှပင်များကို အားပဖစထ်စသည့် နွားထချနှင့် ထပမထဆွး ထရာစပ်ထေားထသာ အဆီအနှစဓ်ာတပ်ါယှိထသာ ထပမသား fertility

ငမီး န grandchildren

ငမီးထချာင်း န ထခွး၊ကျား၊ နွားစထသာ တရိစ္တာန်တို၏့အငမီး။   tail

ငမီးတုံး န tail

ငမီးတုံးပဖူ န အငမီးစန်ွး၌ အပဖူထရာင်ပတလ်ညပ်ါယှိထသာ နွား။ none

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်
ထွေန်းယကပ်ပုပပင်ပခင်း မယှိထသးထသာထပမ။ မစိုကပ်ျို းပဲ သဘာဝအတိုင်း လမတထ်ေားထသာ ထပမ။ ၂၊ ငပိုပျကခ့ဲ်ထလငပီထသာ ငမိုရ့ာွ။ ၃၊
လူသဆိူတသ်ဉ်ုးထသာ ထနရာထဒေသ။ “သတိုးမင်းသားဦ၊ မရညှန်န်းဆက၊် နှစနှ်စထ်ေကတ်င်ွ၊ လွန်တုံကျင်ထသာ်၊ ငမိုတ့င်ွမင်းသဉ်ုး၊ 
ကကာပမင့်ပမုန်းဟ”ု (ငမိုတ့ည်)။ စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပဖစပ်ျကမ်ှုသထဘာသိ့ု ထရာကနုိ်င်ထသာ အထပခအထနကို ပပရန် ကကယိာထနာက၌်စပ်၍ သုံးထသာစကားလံုး။ “ထချာင်
တိုင်အလံကို ငမီရုပ်ငမီထရ” (အရပ်) စဉ်

လင်းထခမပမာ အလံုးပွဝုိင်း၍ အလျား ၃ထပ၊ ၄ထပခန့်ထိေရညှင်ပီး အရင်းအဖျား သယွသ်ာွးထသာ အထတာင့်ကို ချကပ်ပုတစ်ားသုံး
ရထသာ အသးီပင်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငမီလှယိုးမိဇ်း
ပျံ တန်ခုိး ဣဒေ္ိဓပါဒ်ေ အစမ်ွးပဖင့် ထပမထုေ, ထရထုေ၊ ထလထုေကို ပဖတလ်ျှို းသာွးလာသည။် စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပဖစပ်ျကမ်ှုသထဘာသိ့ု ထရာကနုိ်င်ထသာ အထပခအထနကို ပပရန် ကကယိာထနာက၌်စပ်၍ သုံးထသာစကားလံုး။ “ထချာင်
တိုင်အလံကို ငမီရုပ်ငမီထရ” (အရပ်) ထပခထလးဘကမှ်ာ၊ တဖကခွ်ာကို၊ နာဟန်လညး်ပပုမာယာဖန်ဖျာ၊ ကကစံညမ်ှုပဖင့် ငမီလုငမီချင်။ 
(ရာမ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထန့အခါထပမတင်ွဝပ်ထနငပီး ညအခါကျမှ ထွေကက်ာ ပုိးမမားတိ့ုကို ဖမ်းစားတတထ်သာ ရညှခ်ကျွေန်ထသာ အငမီးအထတာင်ယှိသည့် ငှကတ်စ်
မျို း။ ငမီဝယမ်ကျ  (ဥပစာ) သန်ွသင် ဆံုးမသည့်အတိုင်း မတမ်ိးမယမ်ိးတကိျစာွ လုိကန်ာလျက။် “မကျငမီဝယ၊် မပယဉ်နှင့်သား၊ 
ဖစကားကို၊ ရင်ွအားရ၍ (ဆံုမစာ) စဉ်

စဉ်

ငမီသားထပါက်
ဆား စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သားသမီးမှ တစဆ်င့်ထပါကဖွ်ားထသာ သားသမီး၊ “သားစိုင်းငမီးဆက ်စားစဟီ၍ု ကပဲံထေားသည။်” (နထရာဓိပတကိန်ွးစာ)” ငမီး
လှလူပျို ၊ အလုိလုိထက၊ ဇာကိုမိန်းထလ၊ ငငိမ်းငငိမ်းထနဟ”ု (ပန်) စဉ်

စဉ်

တရိစ္တာန်၏ ကိုယခ်န္ဓမှ ထကျာရုိးနှင့်တစဆ်ကတ်ညး် ထနာကဘ်ကသ်ိ့ု ရညှထွ်ေကထ်နထသာ ကိုယအ်ဂမင်္ဂါ အစတိအ်ပုိင်း။ “ထရငါးလိပ်
တိ့ု၊ ထကကာကမ်ကဖွ်ယထ်ကာင်း၊ ငမီးတုံးထထောင်ဗျာ၊ ထတာင်ထပမာကစ်ိုင်ထပပး” (ဝိဇယ)  စဉ်

စဉ်



.

ပမူ

ပမူ န ထသးငယထ်သာ၊ ထသးဖဲွထသာအမှုန်။ ၂၊ ထပမသားအပပင်လမာ အထေက၀်န်းကျင်၌ ဝုိင်းထခွတညထ်နတတထ်သာ အခုိးအထငွ ့ fog

ပမူခုိး န ထသးငယထ်သာ၊ ထသးဖဲွထသာအမှုန်။ ၂၊ ထပမသားအပပင်လမာ အထေက၀်န်းကျင်၌ ဝုိင်းထခွတညထ်နတတထ်သာ အခုိးအထငွ  ့ fog

ပမူထတာ န ground

ပမူပပင် န ညညီာထသာ ထပမပပင်ကျယ။် ဟင်းလင်းပပင်။ အကယွအ်ကာ အတားအဆီးမယှိထသာ အပပင်။ ပပန်က့ျယထ်သာ ထပမအပပင်။ ground

ပမူး ကကိ make merry

ငမဲ

ငမဲ ကကိ ထပပာင်းထရမ ပ့ခင်းမယှိ တညတ်ံ့သည။် ထတာင်းတင်းကကံ့ခုိင်စာွတညသ်ည။် be firm

ငမဲခုိင် ကကိ ခုိင်ခံစာွတညတ်ံ့ငငိကပ်သည။် be firm

ငမဲပမံ ကကိ မထရွ မ့လျား ခုိင်ခုိင်မာမာ စးူဝင်စွဲတညသ်ည။် be stead fast

ပမည်

ပမည် ကကိ sound

ပမညည်ို န ကိုယခ်န္တာ ကကကမ်ထလာကယ်ှိ အထမွးအထရာင် ပမကစ်မ်ိးထရာင်ကဲ့သို ့ငမီးတမ့ဲံ ထရစပ်ချုံထဲေတင်ွ ထနထလ့ယှိထသာ ငှကတ်စမ်ျို း။ bird

ပမညတ်မ်း ကကိ မသာမယာထသာစတိပ်ဖင့် ရညရ်ယွထ်ပပာဆုိသည။် lament/bewail

ပမညဟ်းီ ကကိ အရှိန်အဟန်ုကျယထ်လာင်ပပင်းထေန်ထသာ အသပံဖစထ်ပါ်သည။်     sound loudly

ပမည့် နဝိ ထဟာင်းပမင်းယိုယင်ွးထသာ။ ထဆွးရထိသာ။

ပမညး်၁ ကကိ nibble

ပမညး်၂ န ကန်ုးလမ်းခရးီသာွးရန်နှင့် ၀န်တင်ရန်အတကွ ်အသုံးပပုထလ့ယှိသည့် ပမင်းအမျို းအပါအဝင် တရိစ္ဆာန်မျို း။ donkey

ထပမာဝါး န အဆစသ်ယွ၍် အသားပါးထသာ ဝါးတစမ်ျို း။ bamboo

ထပမာ် ကကိ ဉာဏပ်ညာပဖင့် နှိုင်းဆဆင်ပခင်သည။် ရှုပမင်သည။်   see

ထပမာ်ပမင် ကကိ perceive

ပမက်

ပမက၁် ကကိ be effective

ပမက၂် န grass

ပမက၃် ကကယိာ outstanding

ပမကက်နှူး န grass

ပမကခ်ရင်း န အကကွထ်ဖာ်၍လညး်ထကာင်း မထဖာ်ပဲလညး်ထကာင်း အကကွက်ျကဲျ ဲရကထ်ေား ထသာပခင်းထတာင်း။ basket

ပမကခ်င်းပပင် န ပမကပ်င်များ အနံှမ့ပပားထပါကထ်ရာကထ်သာ ထပမပပန်အ့ပပင်။ grass land

ပမကခ်ျးီ န ထေပ်ထုိေးသည့်အခါ ထေယတ်င်ွကပ်ပါလာထသာ ပမကဖ်တမ်ျား။    grass

စဉ်

စဉ်

သစပ်င်ချုနွံယမ်ျား ထူေထေပ်များပပားစာွ ထပါကထ်ရာကထ်တာ။ ၂၊ စမ့်ိထပမတင်ွ ကျူပင်ကဲ့သိ့ုထသာ ပမကပ်င်များထပါကထ်ရာကထ်သာ
ထတာ။ ယင်းကဲ့သိ့ုထသာ် ထပါကထ်ရာကထ်သာ ထပမအဝှမ်း။ စဉ်

စဉ်

အလွန့်အလွန်ထပျာ်ရင်ွမှုပဖစက်ာ ၀မ်းသာကကညနု်းဖွယရ်ာပဖင့် မငငိမ်မသက ်လှုပ်လှုပ်ရရွပွဖစ ်ကကရသည။် ၂၊ စတိအ်ားတတက်ကကာ 
ထပျာ်ရင်ွနှစသ်မ့်ိ လန်းဆန်းသည။် ၃၊ ကကစံည ်စတိက်းူတိုင်း အသဉိာဏ ်သကွသ်ကွလ်ကလ်က ်သန်ွးထွေကလ်ာသည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အသထံပါ်ထွေကထ်စသည။် အသထံပါ်ထွေကထ်အာင် ပပုလုပ်သည။် “ထကကာင်ထသျှပမညထ်က၊ ပုတထ်ထောင့်က” (ထတး)။ ၃၊ 
တစစ်ုံတစထ်ယာကအ်ား မထကာင်းသညက်ို ရဉ်ရယွထ်ပပာဆုိသည။် “ဇာလဲပပစပ်ပစနှ်င့်ပင်၊ ပမညနီ်ထရ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

be tender/be razor 
sharp စဉ်

ထကာင်းမထကာင်း အရသာကိုစားသုံးကကည့်သည။် ၁၊ တစစ်ုံတစခု်ထသာ စားထသာကဖွ်ယနှ်င့် တွဲဖက၍်စားသုံးသည၊် ၃၊(ဥပမာ) 
တစရ်တံစခ်ါမှ မလုပ်ကိုင်ဖူးထသးထသာ တစစ်ုံတစရ်ာအလုပ်ကို မိမိကိုတိုင် စးူစမ်းသည့်အထနပဖင့် စတင်လုပ်ထဆာင်ကကည့်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထနာင်ပဖစထ်ပါ်လာမည့် အထပခအထန ကာလအတကွပ်ါ ထတးွဆချင့်ချန်ိ၍ ရှုကကည့်ဆင်ပခင်သည။် “ထပမာ်ပမင်ကကးီထထွေ၊ ပညာကျယ်
သား” (ရခုိင်ကာ) စဉ်

၁၊လညထ်ချာင်းတင်ွးသိ့ု အရုိး၊ အဆူးစသညင်ငိကပ်သည။် “လညထ်ပခာင်းမှာ အရုိးအဆူး ပမကထ်တ”။ ၂၊ လညထ်ချာင်းယှိ ထလ၀င်
ထပါက၌် တစစ်ုံတစရ်ာ ဆ့ုိနင်း၍ ထလးကန်တန်ွးထုေတသ်ည။် “ထေမင်းပမကထ်တ၊ ရပီမကထ်တ။ ၃၊ အရုိး၊ဆူးစသည ်ကိုယအ်ဂမင်္ဂါတင်ွး
သိ့ု စးူ၀င်မှုထကကာင့် တချကတ်ချက ်အခံရခကထ်အာင်ထုိေးကျင်မှု ပဖစသ်ည။် “လာထက ငခီဖဝါးကမပမကထ်သျှ၊ မပမကထ်သျှတွိထရ” 
(အရပ်)။၄၊ အရသာခံစားမှု တစစ်ုံတစရ်ာ ထိေထိေမိမိယှိသည။် “ပပညသ်ျှင်မင်းကကးီ၊ တရားမီှးမှ၊ ငမီကကးီရသာ၊ ကသဇာတိုးတက၊် 
ချို ပမကသ်စသ်းီ။ အလံုးကကးီလှ၊ ဆီးဝါးစသည၊် ထတဇထေကပ်မက”် ။ (ရာဇပျို ့)  စဉ်

အဆစ ်အမျကတ်ိ့ုမှ ရကွခ်ကျွေန်ငယမ်ျားထွေက၍်  ထပမတာွးထပါကသ်ည့် (ကကျွေ၊ဲ နွား၊ စားစသည်) အပင်တစမ်ျို း။ စဉ်

အရသာထူေးကစဲာွ။ ငမိန်ယကှဖွ်ယယ်ှိစာွ။ “ထအပုိင် ပနဲသးီကို စားရမှမလားထယ၊ ရာှ လ့ုိပမကနီ်ထရ” (အရပ်)  စဉ်

လယက်င်ွးတင်ွ စပါးပင်များကို ဖျကတ်ကထ်သာ (အတကအ်လကမ်ပါ) ရုိးတရံညှပ်မကတ်စမ်ျို း။ (ပမကက်လံုးဟ၍ူလညး် 
ထခါ်သည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ပမကခ်ျးီတင် ကကိ စပါးမကကမီဲ လယက်င်ွး၌ ပမကဖ်ကမ်ျားကို ထကာက၍် လယက်စားထပါ်တင်ွ တင်သည။်  put

ပမကခ်ျးီနင်း ကကိ jab

ပမကခ်ျးီဖတ် န ထေပ်ထုိေးသည့်အခါ ထေယတ်င်ွကပ်ပါလာထသာ ပမကဖ်တမ်ျား။    grass

ပမကခ်ျးီဖတရ်ွီး ကကိ စပါးကကခဲါနီး ကကခဲင်းမှပမကမ်ျားကို တစမကျန်ထကာကယ်သူည။်  none

ပမကခ်ျပ် န လယက်င်ွးတင်ွထပါကထ်သာ ရုိးတရံညှ ်ပမကတ်စမ်ျို း။  grass

ပမကခွ်ကဒ်ေါး န scythe

ပမကဆံ်ထံုေး န တစအ်ုံတညး်တင်ွ ပွားစညထ်ပါကထ်ရာကထ်သာ ပမကပ်င်အုံ။ အစလုိုကအ်အုံလုိကထ်ပါကထ်နထသာ ပမကတ်စမ်ျို း။ grass

ပမကထုိ်ေး န ပမကက်ိုထုိေးထကာ်ထသာ ထကာ်ပပားတစမ်ျို း။ celluloid film

ပမကပု်တ် န grass

ပမကဖ်တ် န ထေပ်ထုိေးသည့်အခါ ထေယတ်င်ွကပ်ပါလာထသာ ပမကဖ်တမ်ျား။    grass

ပမကဖ်တန်င်း ကကိ jab

ပမကဖ်တရ်ွီး ကကိ စပါးကကခဲါနီး ကကခဲင်းမှပမကမ်ျားကို တစမကျန်ထကာကယ်သူည။်   none

ပမကမု်န်ညင်း န ရကွတ်ခံကျွေန် ထွေက၍် ဥသဖွယ ်အပမစယ်ှိထသာ ထဆးဖကဝ်င်သည့် ပမကတ်စမ်ျို း။ grass

ပမကပ်မက် ကကဝိိ outstanding

ပမကထ်ပမာကဥ် န အာဟာရပဖစထ်စထသာ ကစဓီာတပ်ါ သည့် ရညှသ်ယွအ်ဖျားခကျွေန်ထသာ စားသုံးရသည့် ဥ။ ယင်းဥဥထသာ အပင်ငယ။်   none

ပမကရ်င်းမှို န mushroom

ပမကလံု်းထသျှ န အလံုးငယရ်ညှသ်ယွ၍် စပါးခင်းတင်ွ ထပါကတ်တထ်သာ ပမကတ်စမ်ျို း grass

ပမင်

ပမင် ကကိ see

ကကဝိိ မျကပ်မင်ထေင်ရာှး၊ ပမင်သာထလာကထ်သာ အထပခအထနအားပဖင့်။  asitis

ပမင်ကန်း ကကဝိိ အပမင်အားပဖင့် ကကညလ်င်ကွဲပပားပခင်း မယှိပဲ။ ၂၊ ပမင်သာလျကနှ်င့်၊ အထရးထေား၍ ပမင်ထအာင်မကကည့်မရှုပဲ။ ၃၊ မပမင်ရဘလဲျက။်  blind

ပမင်ခါတကိ ကကဝိိ see

ပမင်ခန်ပ့မင်ရ၁ န see

ပမကခ်န်ပ့မင်ရ၂ ကကဝိိ ပမင်ရလုိထသာအားပဖင့်။ ပမင်ရလုိထသာစတိထ်ဇာပဖင့်။    see

ပမင်တရရဲဲ ကကဝိိ စတိတ်င်ွမထမ့ထပျာကနုိ်င်ထအာင် စွဲစွဲငမဲငမဲ။ be consistent

ကကဝိိ ကကားသမျှသသိမျှ။ ထစင့စုံစာွ။  complete

ပမင်ပါခလုိက် ကကဝိိ see

ပမင်ပျင်းကတ် ကကဝိိ ကကည့်ရှု၍ နှစသ်ကပ်ခင်း မယှိပဖစသ်ည။် အကကည့်ရ အပမင်ရ ရွံရာှစကဆု်ပ်သည။်  hate the sight of

ပမင်ပမင်သမျှ န မျက၀်န်း၌ ထေင်လာသမျှထသာ အရာ။ အလံုးစုံ ရှုကကည့်သမျှထသာအရာ။   see

ပမင်ရကတ် ကကဝိိ ကကည့်ရှု၍ နှစသ်ကပ်ခင်း မယှိပဖစသ်ည။် အကကည့်ရ အပမင်ရ ရွံရာှစကဆု်ပ်သည။်  hate the sight of

စဉ်

စပါးကကခဲါနီးအတိုအစယှိထနထသာ ပမကမ်ျားကို ထပခပဖင့်နင်း၍ ထပမညကထဲ်ေသိ့ု ထုိေးထွေင်းသည။် “မဲတ၊ူ မနှင်း၊ ပမကခ်ျးီနင်း၊ ထကျာ်
မင်းထမာင်ထယ၊ ကမ်းသားဆည၊် ထပျာ်ဖွယလ်ညး်ထကာင်း၊ တထသာင်းထသာင်း”။ (ထတး) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပမကပ်င်များကို ခုတပ်ဖတရသည့် ဒေါးရညှတ်စမ်ျို း။၂၊ ပမကထ်တာ ထူေထသာအရပ်တင်ွမတရ်ပ်လမဲခုတနုိ်င်ထသာ လကက်ိုင်ရုိးရညှပ်ါ
ထသာ ဒေါးတစမ်ျို း။   စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

တစအ်ုံတညး်ထသာ ပင်တရံင်းမှ ကားပဖာထွေက၍် ပွားစညထ်ပါကထ်ရာကထ်သာ ပမကအ်ုံ။ ၂၊ တစထ်နရာတညး်ထဲေတင်ွ ထထွေးယကှ်
ထပါကထ်နထသာ ပမကပ်င်စ။ု   စဉ်

စဉ်

စပါးကကခဲါနီးအတိုအစယှိထနထသာ ပမကမ်ျားကို ထပခပဖင့်နင်း၍ ထပမညကထဲ်ေသိ့ု ထုိေးထွေင်းသည။် “မဲတ၊ူ မနှင်း၊ ပမကခ်ျးီနင်း၊ ထကျာ်
မင်းထမာင်ထယ၊ ကမ်းသားဆည၊် ထပျာ်ဖွယလ်ညး်ထကာင်း၊ တထသာင်းထသာင်း”။ (ထတး) စဉ်

စဉ်

စဉ်

အရသာထလးနကထိ်ေမိစာွ။ ၂၊အရသာ ထူေးကစဲာွ။ ငမိန်ယကှဖွ်ယယ်ှိစာွ၊ “ငါးခူဒုိေင်မှာ၊ ဆားပမကပ်မကနှ်င့်” (ထတး)    စဉ်

စဉ်

ပမကခ်င်းအကကားတင်ွ ထပါကတ်တထ်သာ အရုိးသယွ၍် အပွင့်ငယင်ပီး နုနယသ်ည့် စားထကာင်းထသာ မှိုတစမ်ျို း။ အရုိးတို၍ အပွင့်
ကကးီသည့် မှိုတစမ်ျို း။  စဉ်

စဉ်

အကကညဓ်ာတ ်ပသဒေ၌ ရုပ်အဆင်းစွဲမှတရ်ာကို ခဲွပခားသမှိတသ်ည။် “မျကနှ်ာပပင်ကို  ပမင်ခတကိ မျကစ်ကိခင်၊ ဝမ်းကကကင်က၊ 
စတိတ်င်ွကချစ၊် (ဓမ္မသာ) စဉ်

ပမင်ကရာထေင်
ကရာ စဉ်

စဉ်

ပမင်သညခ်ျကခ်ျင်းပင်။ “သတီာသျှင်ကို၊ ပမင်ခါတကိ  သရိပါထအာင်” (ဓမ္မသာ) စဉ်

အာရံု၌တပ်၍ ပမင်လုိထသာစတိ။်” ချို ထုိ့ေထုိေမှာ၊ သားကိုရကွပ်ျာ၊ ပခံုးထေမ်းလ့ုိ ပမင်ခန့်ပမင်ရ၊ အလယလုိထက၊ လူကိုတိုးပျာ၊ ထုိေး၀င်
ကကလ့ုိ” (ထဒွေး) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပမင်တိုင်းသိ
တိုင်း စဉ်

ပမင်လှည့်ကကပါ။ “ ထမွးသည့်မိခင်၊ အရးီသျှင်တိ့ု၊  ပမင်ပါခလုိက။် (ထကာ်)။  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ပမင်သထလာက် ကကဝိိ see

ပမင်သား န

ပမင့် နဝိ မနိမ့်ထသာ။ ထေကထ်အာင်မမာဏအဖုိ ့ရညှထ်သာ။ ၂၊ကာလရညှထ်သာ။  tall

ပမင့်ကာ ကကိ ပလမားထပပာဆုိသည။် ဝင့်ကကားသည။် broast

ပမင့်ကာသတ် ကကိ သတူစပ်ါး၏ ထပမှာကပ်င့်ထပပာဆုိမှုကို သာယာသည။်   none

ပမင့်ထခါင် နဝိ အလွန်ပမင့်ထသာ။  high

ပမင့်ထစာက် နဝိ ပကတမိျကနှ်ာပပင်ထေကစ်တူတထ်သာ။ ၂၊ ထေကထ်အာင်အရပ်ပမာဏ အထေကအ်ဖုိ ့ရညှထ်သာ။ tall

ပမင့်ပမတ် နဝိ  ဂုဏက်ျကသ်ထရထူေးကသဲာလွန်ထသာ။ noble

ပမင်း၁ န အထပခထလးထချာင်းယှိ လံုးထသာခွာယှိထသာ တရိစိ္ဆာန်။ horse

ပမင်း၂ နဝိ high

ပမင်းကန်း န ၁၊ ထရငန်စပ် တင်ွ ထပါကထ်သာ အပင်တစမ်ျို း။ ၂၊ ယင်းအပင်မှ သးီထသာအသးီ။    none

ပမင်းခင်း န

ပမင်းခင်းပဲွထတာ် န

ပမင်းငခီခွာ န hydrocotyle asiatica

ပမင်းဂါးရီ န ပမင်းတစထ်ကာင်ဆဲွထသာ နှစဘ်းီတပ်  ပမင်းဇားပဲဇိ အထစလံု့းခကျွေန်ထသာ ပင်ပျကမ်ျို း၀င် ပဲတစမ်ျို း   none

ပမင်းထတာင်း န သားစပ်ရန်အတကွ ်သင်းကပ်ွပခင်းမပပုပဲထေားထသာ ပမင်းထီေး။   stallion

ပမင်းပျို န အရယွထ်ရာကထ်သာ၊ သင်းမကပ်ွရထသးသည့် သာမန်ပမင်းထီေး။ colt

ပမင်းပဲွ န ပမင်းနှစထ်ကာင် အငပိုင်ထပပးထစပခင်းအားပဖင့် အထလာင်းအစား ပပုလုပ်ထသာပဲွ။    Horse-race

ပမင်းမတုံး န ပမင်း၏အငမီးကို  အရင်းမှစစုညး်၍ လကက်ိုင်ရုိးတပ်ထေားထသာ ပခင်နှင်တ။ံ drive out

ပမင်းမုိရ် န အမ်ိစထသာ အထဆာကအ်အုံတင်ွ ထအာကက်ကမ်းပပင်မှ အထေကထ်ခါင်မုိး ထရာကထ်အာင်ထိေ ပိတက်ာထေားထသာ အကာ။

ပမင်းမုိရထ်တာင် န

ပမင်းလမ်း န bridle path

ပမင်းသရုိကန်ာ န စအိုဝ စကုကထရာင်ရမ်း၍ ထသးွယိုပခင်းစ သည ်ပဖစတ်တထ်သာ ထရာဂါ။ hemorrhoids

ပမစ်

ပမစ၁် န great grandchild

ပမစ၂် ကကိ deter

န ပမစထ်ချာင်းစ သည ်ထကျာ်ပဖတ ်သာွးလာရထသာ အရပ်။ ထဝးကာွလှမ်းထသာ တပါးထသာအရပ်။   

ပမစက်မ်းပါး န ပမစ၏် ဟိုဘကဒီ်ေဘကယ်ှိထရနှင့်စပ်လျကယ်ှိထနထသာ ကန်ုးထပမ။ river bank

ပမစက်ကားငမီ န ဝဲယာနှင်ဘကတ်င်ွ ပမစတ်င်သယွစ် ီစဆီင်းထနထသာ ပမစက်ကားထပမ။  land

မျက၀်န်း၌ ထေင်လာသမျှထသာ အရာ။ အလံုးစုံ ရှုကကည့်သမျှထသာအရာ။   
“ထကကာင်းကန်ုစင်ထလ၊ ပမင်သထလာကက်ို၊ထပပာပပထရ ထလ” (ထဒွေး) စဉ်

သတသ်ညက်ို ကိုယတ်ိုင်ပမင်ရထသာ သတ္တဝါ၏ အသား။ (ရဟန်းတိ့ု၏ မစားအပ်ထသာအသားကကးီ (၁၀)ပါးတင်ွ ပါဝင်သည်)
animal slaughtered in 
one’s view စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

ပမင့်ထသာ။ “ထဒေအမ်ိထခါင်မုိး ပမင်းနီထရနန်း (အရပ်) စဉ်

စဉ်

ထရးှရခုိင်ဘရုင်မင်းလကထ်ေက ်ပမင်းတပ်သားတိ့ုစမ်ွးရညပ်ပပဲွ။ ပမင်းငပိုင်ပဲွ။ ပမင်းခင်းပဲွထတာ်။ (ဤပမင်းခင်းပဲွထတာ် ကျင်းပရာ
အရပ်မှာ၊ ထပမာကဦ်းငမို ့သကျမာရထ်အာင် အထရှ့ဘကထ်တာင် ထပခရင်းတင်ွ လူများကကည့်ရှုရန် အဆင့်ဆင့်ပပုလုပ်ထေားထသာ 
လကရ်ာများ ယခုထိေ ယှိထနဆဲပင် ပဖစသ်ည။်  

display of prowess in 
horsemanship by members 
of the royal cavairy စဉ်

ထရးှရခုိင်ဘရုင်မင်းလကထ်ေက ်ပမင်းတပ်သားတိ့ုစမ်ွးရညပ်ပပဲွ။ ပမင်းငပိုင်ပဲွ။ ပမင်းခင်းပဲွထတာ်။ (ဤပမင်းခင်းပဲွထတာ် ကျင်းပရာ
အရပ်မှာ၊ ထပမာကဦ်းငမို ့သကျမာရထ်အာင် အထရှ့ဘကထ်တာင် ထပခရင်းတင်ွ လူများကကည့်ရှုရန် အဆင့်ဆင့်ပပုလုပ်ထေားထသာ 
လကရ်ာများ ယခုထိေ ယှိထနဆဲပင် ပဖစသ်ည။်  

display of prowess in 
horsemanship by members 
of the royal cavairy စဉ်

ပမင်းထပခ၏ ခွာပံုနှင့်တထူသာ အရယွင်ယ၍် ထပမတင်ွတာွး၍ထပါကတ်တထ်သာ ဟင်းစား၊ ထဆးဖကဝ်င် သည့် ထပမကပ်တစမ်ျို း။ 
“ဟင်းလျာတခွက၊် ပမင်းငခီခွာကို၊ ဝါကကးီချကလ့ုိ်” (ပဥမ္မ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

something in the shape 
of a crest စဉ်

အာဒိေကပပ္ပကျမ်း၌ ထဖာ်ပပထသာ စကကာစဋာကကျွေမ်းကကးီထလးကကျွေန်း၏ အလယဗ်ဟိုယှိ ယဇူနာထပါင်းရစှထ်သာင်းထလးထထောင် အပမင့်
ထဆာင်ထသာ ထတာင်ကကးီ။  

immense mountain foring 
the centre of the 
cosmic system စဉ်

ထကျးလကထ်တာရာွများတင်ွ စပါးစိုကပ်ျို းပခင်းမယှိပဲ ကကျွေ၊ဲနွားထွေကဝ်င်သာွးလာရန် အလွတထ်ေားထသာလမ်း။ (နွားလမ်းဟ၍ူ 
လညး်ထခါ်ထသးသည။်)   စဉ်

စဉ်

ထတာင်ထပခထတာင်ထပခ၊ အင်းအိုင်၊ စမ်းစထသာအဖျားတိ့ုမှ ထရးှရှုတရူှု ပင်လယသ်မုဒေ္ဒရာများသိ့ု တိုင်ထအာင် အငမဲစးီဆင်းထသာ 
လမ်းထကကာင်းကကးီ။ 
ထပမးမှ ထပါကဖွ်ားထသာ သားသမီး။ စဉ်

တားဆီးသည။် ဟန့်တားသည။်   
လှုပ်ရာှးမိ၍ပဖစထ်စ၊ တစစ်ုံတစခု်နှင့် ထိေခုိကမိ်၍ ပဖစထ်စ၊ အထကကာများ ထနရာမမှန်လဲွထချာ်သည။် စဉ်

ပမစက်းူထချာင်း
ကးူ

place beyond rivers and 
streams စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ပမစထ်ကကာ န river bank

ပမစခံု် န ပမင့်မား ထသာပမစက်မ်း။   river bank

ပမစခ်ျင်းငပီး နဝိ Single-dose remedy

ပမစခဲွ် န မူလပမစထ်ကကာင်းမှ ခဲွပဖာထွေကထ်သာ သမုဒေ္ဒရာပင်လယထဲ်ေ သိုစ့းီဝင်ထသာ ထရထကကာင်း။ 

ပမစဆု်တန်ာ န ထချာင်းဆုိး ထသးွပါထသာ အဆုတထ်ရာဂါ။    cough

ပမစဆိ်ပ် န wharf

ပမစဆံု် န အတက၊် အလက၊် ပမစစ်ို၊့ ပမစခ်မာတိုပ့ဖာထွေကရ်ာ သစပ်င်၏အရင်ပုိင်း။ ပမစင်ယနှ်စခ်မာ ထပါင်းယကှရ်ာအရပ်။ confluence of a river

ပမစည်ာ န ပမစအ်ဖျားပုိင်းအရပ်။ 

ပမစည်ထီနာင် န သယွတ်န်းထနထသာ ပမစနှ်စခ်မာ။  twin river

ပမစထ်ော ကကိ deter

ပမစန်ား န ပမစက်မ်းအနီးအပါးထဒေသ။  around river

ပမစနံ်ထယာင် န ပမစထ်ကကာင်းတထလျာက၌် ဟိုဘကဒီ်ေ ဘက၊် အပခားထနရာများထေက ်ပုိ၍ကျဉ်းထသာထနရာ။   defile of a river

ပမစပ်ပင် န river

ပမစပ်ပင်ပဖူ န ဒီေထရတကထ်သာ ပမစဝ်ကကျွေန်းထပါ်အရပ်တင်ွ ဒီေထရကျချန်ိ၌  နုန်းနှစမ်ျား တင်ကျန်ထနခ့ဲထသာ ကျယပ်ပန်သ့ည့်အပပင်။   none

ပမစပ်ဖတဆီ်း န ထရာဂါ ထဝဒေနာတစခု်ခုကို တစက်ကမ်ိတညး်ပဖင့် လံုးဝထပျာကက်င်းထအာင်ထိေ ကသုထပးနုိင်ထသာထဆး။ Single-dose remedy

ပမစဖွ်ား န ထညာင်မုတဆိ်တစ်ထသာ သစပ်င်အချို တ့င်ွ ပင်စညမှ်ထွေက၍် ထလပပင်ထဲေ၌ တွဲကျထနထသာ အပမစမ်ျား၊။ ထလရှုပမစ။် root

ပမစဗူ်းဝါး န ပမစထ်ကကာကိုသယိှိနုိင်ထအာင် ထရထကကာင်းအလုိက ်ထမျာချရထသာ ဗူးသးီခံွစသညက်ဲ့သို ့ထပါ့ပါးထသာပစည္း်။ thing

ပမစမ် န tap root

န none

ပမစထ်မာ် န ထတာင်မှထရပပင်ထပါ်သို ့စန်ွးထွေကထ်နထသာထပမ၊ ထကျာကစ်သည။်    none

ပမစမွ်န် န none

ပမစရ်ခီျန်ိ န ပမစထ်ရအတိုးအဆုတ ်အတိုင်းအတာ ပမာဏ။    river level

ပမစရုိ်းရာွစဉ် န ပမစက်ကးီ၏ ဝဲယာကမ်း တထလျာကင်မို ရ့ာွထဒေသ။    none

ပမစလ်ကတ်က် န ပမစမ်ကကးီထဲေသို ့စးီဝင်ထသာပမစင်ယ။်    tributary

ပမစဝ် န ပမစထဲ်ေသိုစ့းီဝင်ထသာ ပမစလ်ကတ်က၏်အဝ။    tributary

ပမစဝှ်မ်း န နယက်ျယ ်ထသာပမစ၏် ဝန်းကျင်အရပ်။  river basin

ပမစထ်အာက် န ထပမာကအ်ရပ်ကိုထခါ်အမည။် north

ငမိုင်

ငမိုင်၁ နဝိ စညပ်င်ထသာ။ ထဝဆာသိုကင်မိုကထ်သာ။  deep forest

ငမိုင်၂ န စမ်ိးစိုအပ်ုမှိုင်းထသာ ထတာကကးီ။ deep forest

ပမစပ်ပင်အတင်ွး ထလှသထဘမင်္ဂာသာွးနုိင်ထအာင် နကရ်ှိုင်းထနသည့် ပမစထ်ကကာင်းတထလျာက ်ထရတကထ်ကကာင်း။ 
ပမစလ်မ်းခရးီ၊ ၂၊ ပမစ၏်စးီဆင်းရာလမ်း။  စဉ်

စဉ်

(တပခားထဆးများ ထရာထေည့်ရန် အလုိပဲ) တစမ်ျို း ထေညး်ပဖင့် ထရာဂါထဝဒေနာ အမျို းမျို းကို ကသုနုိင်ထသာ  (ထဆး)။   စဉ်

branches of a river in 
the delta စဉ်

စဉ်

ပမစက်မ်းတစထ်လျာကတ်င်ွ တကသ်က၍် ထရချို  ထရခပ် ထလျှာ်ဖွပ်ရာထနရာ။ ၂၊ ပမစက်မ်းတထလျှာကတ်င်ွ ထလှ၊ သထဘမင်္ဂာစသည်
ဆုိကက်ပ်ရန် သတမှ်တထ်ေား ထသာထနရာ။   စဉ်

စဉ်

upper reaches of a 
river စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ဟန့်တားသည။် ၂၊ သန်ွသင်ဆံုးမသည။် “မထကာင်းပမစထ်ော၊ ထကာင်းရာညန်ွလတ၊် အတတသ်င်ထစ” (ဆုးမစာ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကမ်းနှစဘ်က၏် အကကား ထရပပင်။ ကျယပ်ပန့်ထသာပမစ၏် အပပန့်အပပင်။ “ငါးထတာင်သ၊ူ ပမစပ်ပင်ကိုသန်း၊ ညန်ွခပန်းခပန်း နှ
င့်”(ထဘာင်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အပင်တိ့ုတင်ွ ထပမထအာကန်ကသ်ိ့ု စွဲဝင်ထသာ ထရထသာကပ်မစ။်     
အပင်တိ့ုတင်ွ ထပမထအာကန်ကသ်ိ့ု စွဲဝင်ထသာ ထရထသာကပ်မစ။်     စဉ်

ပမစမ်ရမ်း
ထပါကလီ်

အထနာကထ်တာင်ထထောင့်မှ တိုကခ်တလ်ာထသာထလ။ သထဘမင်္ဂာလညး်လွင့်၊ ပမစမ်ထပါကထ်သာ်၊ လီကတ္တရ၊ံ ထေတုံပပန်၍ ထတာင်က
တမ်ိး၊ ထပမာကခ်လိန်းနှင့်” (ထွေန်းတိ)။  စဉ်

စဉ်

(အရပ်) ၁၊ ပမစ၏်အဖျားပုိင်း။ ပမစအ်ထေကပုိ်င်းအရပ်။ ၂၊ ပမစည်ာ အရပ်ဟ ုထခါ်ထသာအမည ်(ရခုိင်မဟာရာဇဝင်)    စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ငမိုင်ဆုိင် နဝိ ထဝဆာသိုကင်မိုကထ်သာ။ deep forest

ငမိုင်ထတာ န စမ်ိးစိုအပ်ုမှိုင်းထသာ ထတာကကးီ။  deep forest

ငမိုင်ထတာသံ န ထတာဟန်ိး၍ လွင့်ပျလံာထသာ ပ့ဲတင်သ။ံ တစစ်ုံတစရ်ာ အတားအဆီးကို ထိေရုိက၍် ပ့ဲတင်ထေပ်ထသာအသ။ံ  

ငမိုင်ငမိုင် ကကဝိိ တစထ်ယာကထ်ေကပုိ်၍ တညတီညး်ရတွဆုိ်ထသာ အားပဖင့်။  lavishly

ကကဝိိ ဖွယဖွ်ယရ်ာရာ အားလံုးပပည့်စုံစာွ။ ၂။ စညပ်င များပပားစာွ။  lavishly

ငမိင်လုိက် ကကိ တရိစ္ဆာန်များ ရာဂစတိပ်ဖင့် ပမူးကကသည။် တရိစ္ဆာန်မိတ ်လုိကသ်ည။် mate

ငမိင်ထဟဝန် န သစပ်င်ဝန် ထူေထေပ်များပပားစာွ ထပါကထ်ရာထနထသာ အရပ်။   deep forest

ငမိုင်အပ်ု န စမ်ိးစိုအပ်ုမှိုင်းထသာ ထတာကကးီ။  deep forest

ထပမာက်

ထပမာက၁် ကကဝိိ အထေကသ်ိုလွ့င့်တတသ်ည။် အထေကသ်ိုက့ကတကသ်ည။်   be high

ထပမာက၂် နဝိ မာနတကက်ကထသာ။ တစစ်ုံတရာပပုလုပ်ထဆာင်ရကွရ်န် စတိပ်ပင်းပပထေကသ်န်ထသာ။    active

ထပမာက၃် ကမ်ွးရကွပံု်အရကွယ်ှိ၍ စားသုံးရထသာ အပမစဥ်ကကးီများ ဥထလ့ယှိထသာ နွယပ်င်တစမ်ျို း။     creeper

ထပမာက၄် န ထတာင်ဖက၏် ဆန်က့ျင်ဘကပ်ဖစထ်သာ အရပ်မျကနှ်ာ။ လကဝဲ်ဖကအ်ရပ်။   north

ထပမာကက်ကျွေန်း န north island

ထပမာကနီ်ဥ န အထရာင်အနီဥထသာ ထပမာကတ်စမ်ျို း။   none

ထပမာကမ်ျား နဝိ အထရအတကွ ်များထသာ များပပားထသာ။    many

န none

န none

ထပမာကဥ် န ထပမာကဥ်ဟသူမျှကို ပခုံ၍ထခါ်ထသာစကား။   none

ထပမာကဉီ်း န city name

ထပမာင် န ကန်ုးပမင့်နှစခု်ကကားမှ အနံကျဉ်း၍ အလျားရညှသ်ယွက်ာ၊ ထရအငမဲစးီဆင်းထနထသာ ထချာကရ်ညှ။် ravine

ထပမာကထ်ပမာက် ကကဝိိ be evident

ကကဝိိ none

ထပမာင်း

ထပမာင်း၁ န လူတိုတ့းူထဖာကထ်ေားထသာ  အလျားရညှနိ်မ့်ချို င့်။ ၂၊ ထရစးီရာလမ်းထကကာင်း။ ထရစးီဆင်းရာ ရညှသ်ယွထ်သာ နိမ့်ချို င့်။  drain

ထပမာင်း၂ ကကိ အစတိစ်တိပ်ဖစထ်အာင် ဒေါးစသညပ်ဖင့် လီှးသည။် အထပမှာင်းထပမှာင်းရစလီှ်းသည။်    cut

ထပမာင်းထုိေး ကကိ သစသ်ားတင်ွ နိမ့်ချို င့်ရာ လမ်းထကကာင်းထပါ်ထအာင် ထရထွပါ်ထပမာင်းပဖင့် တိုကထုိ်ေးသည။်   clear a clogged drain

ထပမာင်းထပမာင်း ကကဝိိ အနံကျဉ်း၍ အလျားရညှထ်သာ ထပမာင်း။ drain

ပမတ်

ပမတ၁် နဝိ ထူေးကသဲာလွန်ထသာ ဂုဏအ်ရညအ်ချင်းယှိထသာ။    noble

စဉ်

စဉ်

Raver-beration of  
sound in a forest စဉ်

စဉ်

ငမိုင်ငမိုင်ဆုိင်ဆုိ
င် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အာဒိေကပ္ပကျမ်းလာထပမာကက်ကျွေန်း၌ ထနကက ထသာသတူိ့ုသည ်ခုနှစရ်ကမှ်တစက်ကမ်ိ အမ်ိရာထထောင်ပခင်းကို ပပုကကကန်ု၏။ 
ငါးပါးသလီငမဲကကကန်ု၏။ ကကျွေန်းကကးီထလးကကျွေန်းအနကပ်မင့်မုိရထ်တာင်၏ ထပမာကဘ်ကမ်ျကနှ်ာတင်ွ တညယ်ှိ၍ ကကျွေန်းဦး၌ ပထဒေသာ
ပင်ထပါကလ်ျကယ်ှိထနထသာကကျွေန်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထပမာက်
လကည်ှို း

မှိုဟင်းထခါ်ငှကက်ကးီထတာင် ထွေကပ်ပူစ နူးညံ့ထနထသာ အတတုက်ထလးကို ထခါ်ထသာအမည။် “အထွေတတ်င်၊ ထမ့လင်စားဖ့ုိ၊ ထပမာက်
လကည်ှို း” (ထတး)    စဉ်

ထပမာကအ်မ်ိ
တိုင် (မ) (န-ထပမာကအ်မ်ိတိုင်-ရှု)    စဉ်

စဉ်

သက္ကရာဇ် ၇၉၂ခုနှစမှ် ၁၁၄၆ခုနှစထိ်ေ (၅၄)နှစင်မိုသ့ကရှ်ညခ့ဲ်ထသာ မင်းထစာမွန်တညခ့ဲ်သည့် ရခုိင်မင်းတိ့ု၏ ထနာကဆ်ုံး ငမို့ထတာ။် 
(ယင်းငမိုတ့င်ွ အမ်ိထပခငါးသန်ိးထကျာ်ခန့်ယှိခ့ဲသည့်ဆုိ၏။ စဉ်

စဉ်

ထပါ်လွင်စာွ။ ၂၊ ပမင်သာထအာင်။ “လကခ်ထမာင်း ထဖာင်ထဖာင်၊ တင်ထပမာင်ထပမာကနှ်င့်” (ပံုပပင်)  စဉ်

ထပမာင်ထပမာင်
တညး်

ဝတထ်ေားထသာပုဆုိးကို တင်လံုးထပါ်ထအာင်ပင့်၍ အစကိုထပါင်ကကားမှ လျို ယကူာ ခါးထနာကပုိ်င်းတင်ွ တင်ပါးနှစဘ်ကက်ကား (ဖင်
ကကား)တင်ွညပ်ှသည်။ “ကျင်ကိုင်ဖ့ုိထလာ    ထပမာင်ထပမာငတ်ညး်” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ပမတ၂် ကကိ မိမိရင်းနီှး ထငွထေက ်ပုိ၍ရယှိသည။် gain profit

ပမတစ်ာွ န ထကျာင်းထဆာကရ်ာတင်ွ နံရအံပဖစက်ာထသာ အထရာင်ဝါဝင်းထချာထမွ  ့သည့် သစမ်ာတစမ်ျို း။   hardwood

ပမတစ်ာွသျှင်ပင် န ဗုဒေ္ဓဘရုားသျှင် အားဂုဏထ်တာ်ကို ထပမှာကခ်ျ၍ီ ထခါ်ထသာအာလုပ်အမည။်    the Buddha

ပမတစ်န်ွး ကကိ ရင်းနီှးထငွ ထေကပုိ်၍ ရယှိသည။် အပမတရ်သည။်   gain profit

ပမတနုိ်း ကကိ like

ပမတထ်လး ကကိ ထလးပမတစ်ာွ စုံမကခ်ျစခ်င်သည။် အထူေးတန်ဖုိးထေား၍ နှစသ်ကလုိ်လားသည။်   like

ပမတသ်ျှစသ်ျှစ် န none

ငမိတ်

ငမိတ၁် န tress of loose hair

ငမိတ၂် ကကိ cut

ငမိတဆံ် န ထံုေးဖဲွထ့ေားထသာ ဆံထံုေး၊ ဆံစညး်တိုမှ့ အစန်ွးထုေတ ်ထေားထသာ ဆံပင်စ။ု  tress of loose hair

ငမိတထွ်ေက် ကကိ ပူအိုကသ်ည့်အခါ ကိုယခ်န္ဓာအထရပပားထပါ်တင်ွ ယားယထံစထသာ အဖုငယမ်ျားထပါ်ထွေကသ်ည။် မိတထွ်ေကသ်ည။် fringe

ပမတထ်ပါက် ကကိ ပူအိုကသ်ည့်အခါ ကိုယခ်န္ဓာအထရပပားထပါ်တင်ွ ယားယထံစထသာ အဖုငယမ်ျားထပါ်ထွေကသ်ည။် မိတထွ်ေကသ်ည။် fringe

ငမိတင်မိတ၁် ကကဝိိ mostly

ငမိတင်မိတ၂် နဝိ be united

ငမိတင်မိတတ်ာွ ကကိ cut

ငမိတင်မိတထုိ်ေး ကကဝိိ pleasant

ငမိတင်မိတထုိ်ေး နဝိ နားတင်ွနှစသ်က ်စဖွယပ်ဖစထ်သာ။ သာယာနာထပျာ်ဖွယယ်ှိထသာ။    pleasant

ငမိတင်မိတလီှ်း ကကိ cut

ပမုပ်

ပမုပ် ကကိ ထရ၊ထပမစထသာ တစစ်ုံတစခု်အတင်ွးသို ့နစဝ်င်သာွးသည။် ၂၊ မပမင်မသာ၊ အတန်ကကာ ထပျာကက်ယွထ်နသည။်  sink

ပမှုပ်တုံထပါ်တု ကကဝိိ ပမှုပ်ချညး်ထပါ်ချညး် ပဖစလ်ျက။် sink

ပမန်

ပမန် နဝိ လှုပ်ရာှးမှုထပါ့ပါးလျင် သကွလ်ကထ်သာ။ ၂၊ လုိအပ်ထသာအချန်ိထေက ်အလျင်ပပုလုပ်နုိင် ထသာ။  fast

ပမန်စင် ကကိ ပကတပိပုမူလှုပ်ရာှးငမဲအတိုင်းထေက ်ကကညလ်င်ပခင်း ယှိသည။်   clear

ပမန်ပါထရကာ ကကိ လှုပ်ရာှးမှု ထပါ့ပါးလျင်သကွလ်ကသ်ည။် ၂၊ လုိအပ်သည့်အချန်ိထေက ်အလျင်ရကွထ်ဆာင်နုိင်စမ်ွးသည။်   be quick

ပမန်မစင်သိ ကကိ be quick

ပမန်လွန်း ကကိ လှုပ်ရာှးမှု ထပါ့ပါးလျင်သကွလ်ကသ်ည။် ၂၊ လုိအပ်သည့်အချန်ိထေက ်အလျင်ရကွထ်ဆာင်နုိင်စမ်ွးသည။်   be quick

ပမန်း၁ နဝိ active

ပမန်း၂ ကကိ go

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ထလးစာစာွ ချစခ်င်စုံမကသ်ည။် အထူေးတန်ဖုိးထေား၍ နှစသ်ကသ်ည။် “မိမိရင်သွီး၊ချစသ်မီးကို၊ ပမတနုိ်းချစခ်င်ကက၏။ (ကသု
တု)    စဉ်

စဉ်

ဗုဒေ္ဓဘရုားသျှင်အား ဂုဏထ်တာ်ကို ထပမှာကခ်ျ၍ီ ထခါ်ထဝါ်ထသာ အမည။် “သုံးလ့ူသခင်၊ ပမတသ်ျှစသ်ျှစက်ို၊ မပမင်ရကား၊ ဪ
သကိကားတိ့ု” (ထကျာကရုိ်း)(ပမတသ်ျှင်သျှင်လညး်ဟ၏ူ။) စဉ်

အက္ခရာစဉ်
ပူအိုကသ်ည့်အခါ ကိုယခ်န္ဓာအထရပပားထပါ်တင်ွ ထပါ်ထွေကသ်ည့် ယားယထံစထသာ အဖုအပိမ့်ငယမ်ျား။ ၂၊ ထံုေးဖ့ဲွထေားထသာ ဆံထံုေးမှ 
အစန်ွးထုေတထ်ေားထသာ ဆံပင်စ။ု “ ဆံပမတခ်ျ၊ လှပါယင်” (ပန်းဝှက်) အထရာင်ထတာက်ပထသာ ကကယမ်ျားအစု။ “ထကာင်းကင်မှာ 
ကကယတ် ိငမိတနီ်ထရ” (အရပ်)   စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာအရာကို နုပ်နုပ်စညး်သည။် “နံနံရကွက်ိုငမိတက်ျထယာင် တာပစလုိ်က”်။  (အရပ်)  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

များထသာအားပဖင့်။ “ထကာင်းကင်မှာကကယတ် ိငမိတင်မိတ ်ထွေကနီ်ထရ”(အရပ်) စဉ်

မကျမဲစပ်ိ ပဖူထဖွးညညီာထသာ။ (သာွး)။ “သာွးမှပုလဲ၊ ပဖူထဖွးထဖွးထက၊ မကကမဲသပ်ိ၊ စန်ိရတလုိီ၊ ညငီမိတင်မိတနှ်င့်” (ပုဒုေမ္မ)   စဉ်

ဒေါးပဖင့် ပါးလမာစာွလီှးသည။် “ကကကသ်န်ွဥကို ဒေါးနန့် ငမိတင်မိတတ်ာွ” (အရပ်)။ ၂၊ အထသးအဖဲွပဖစထ်အာင် ဒေါးနှင့်နုပ်နုပ်စဉ်း
သည။် “ဆီးပမစတ်ကိို ဒေါးနန့်ငမိတင်မိတတ်ာွ၍” (ကသုတု)။ စဉ်

နားခံသာထအာင် ညင်သာစာွ။ သာယာညင်ှးထပျာင်းစာွ။ ငငိမ့်ထညာင်းသာယာချို ထအးစာွ။ “ဆယ့်နှစပ်င်ရမီထစာင်းကကို း၊ လကသ်န်း၊ 
လကလ်ယ၊် လကသ်ကူကယနှ်င့်၊ ရယွက်ာငမိတင်မိတထုိ်ေး၍၊ အထကကာင်းမျို း ထဖာ်ထုေတခ်ါ။ (ကသုတု)    စဉ်

စဉ်

ဒေါးပဖင့် ပါးလမာစာွလီှးသည။် “ကကကသ်န်ွဥကို ဒေါးနန့် ငမိတင်မိတတ်ာွ” (အရပ်)။ ၂၊ အထသးအဖဲွပဖစထ်အာင် ဒေါးနှင့်နုပ်နုပ်စဉ်း
သည။် “ဆီးပမစတ်ကိို ဒေါးနန့်ငမိတင်မိတတ်ာွ၍” (ကသုတု)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပကတအိတိုင်း အင်အားမထတာင့်တင်းနုိင်ပဲ ယှိထနသည။် လန်းဆန်း ကကညလ်င်မှုမယှိပဖစသ်ည။် “ဖျားရာကထကာင်းထကထလ့၊ 
ပမန်မာစင်သ”ိ (အရပ်)    စဉ်

စဉ်

ပကတပိပုမှုလှုပ်ရာှးငမဲအတိုင်း တကက်ကကကညလ်င်ပခင်းယှိထသာ။ လူမမာ အစားအထသာကထ်ကာင်းလ့ုိ ပမန်းပါလတဗ်ျာ” (အရပ်)  စဉ်

တစခု်ထသာထနရာမှ တစခု်ထသာ ထနရာသိ့ု လှမ်းကကသာွးသည။် ၂၊ စတွစ်ိုရာမှ အနညး်ငယထ်သွ့ထပခာကစ် ပပုသညဦ်။ “အကအင်္ကျမသွိ့
သ၊ိ တစထိသျှရာ ပမန်းသထိရ” (အရပ်) စဉ်



.

ပမန်းကက ကကိ တစခု်ထသာထနရာမှ တစခု်ထသာ ထနရာသို ့လှမ်းကကသာွးသည။်  go

နဝိ quick

ကကိ ပကတပိပုမှုလှုပ်ရာှးငမဲအတိုင်း တကက်ကကကညလ်င်ပခင်း ယှိသည။်    active

ပမမ်း

ပမမ်း န scaffolding

ကကိ put up a scaffolding

ငမိန်

ငမိန် ကကိ identity

ငမိန်လှငမိန်ချင် စညး် achievable

ငမိန် ့ နဝိ ပမထသာ၊ စးူရထှသာ အရသာယှိထသာ။ ၂၊ ချို ဆိမ့်ထသာအရသာယှိထသာ။ ၃၊ ပျားကဲ့သိုအ့ရသာယှိထသာ။  sweet

ငမိန်င့မိန်၁့ နဝိ sweet

ငမိန်င့မိန်၂့ န pleasant

ငမိန်င့မိန်တ့ာွ ကကိ none

ပမုံ

ပမုံ၁ ကကိ be barren

ပမုံ၂ န ၁၊ထသးငယထ်သာအမှုန်၊ ထသးငယထ်သာပဒေပ်အစတိအ်ပုိင်း။ ထပမလမာအထေကဝ်န်းကျင်၌ ရစဆုိ်င်းထနတတထ်သာ အခုိးအထငွ ။့  tiny

ပမုံစစိိ ကကဝိိ remain silent

ပမုံပပည် န none

ပမုံမ န barren

ပမုံ ကကိ swallow

ပမုံး န မထွေန်မယက ်မစိုကမ်ပျို းပဲ၊ ကကျွေနွဲားစားရန် သကသ်ကထ်ေားထသာ စားကျကထ်ပမ။    grassland

ပမုံးခင်း န ပမကပ်င်များပျံ နံှ့ထပါကထ်ရာကထ်သာ ထပမပပန်အ့ပပင်။ ၂၊ ကကျွေ၊ဲနွားစားကျကခ်င်း။ grassland

ပမုန်း

ပမုန်း န silent

ပမုန်းခင်း န ပမကပ်င်များပျံ နံှ့ထပါကထ်ရာကထ်သာ ထပမပပန်အ့ပပင်။ ၂၊ ကကျွေ၊ဲနွားစားကျကခ်င်း။ grassland

ပမုန်းကွဲ ကကိ လယတ်စက်ကွလံု်း ထေယထုိ်ေးငပီး သည။်    plough

ပမုန်းခဲွ ကကိ ထေယထုိ်ေးသည။် plough

ပမုန်းကကွ် န ထွေန်ယကစ်ိုကပ်ျို းပခင်း မပပုထသးထသာ ထပမကကွ၊်  မစိုကပ်ျို းပဲ သဘာဝအတိုင်းလွတထ်ေားထသာ ထပမကကွ။်    vacant land

စဉ်

ပမန်းပမန်းစမ်း
စမ်း၁ ပကတပိပုမူလှုပ်ရာှးက ပမန်းပမန်းစမ်းစမ်း ထကာင်းလားခပါဗျာယ”် (အရပ်)   စဉ်

ပမန်းပမန်းစမ်း
စမ်း၂ စဉ်

ပမင့်မားထသာ အထဆာကအ်အုံများကို လုပ်နုိင်ရန် အတကွ ်ယာယပီပုလုပ်ထေားထသာ စင်ပမင့်။ “အပင်ထစာင့်တတ၊် ရုက္ခနတက်ို၊ ထုိေ
ခါရုိကျို း၊ ပမမ်းကကးီ ထုိေး၍။ (ထွေန်းတိ)။ ၂၊ တစစ်ုံတစခု် ထစာင့်ကကည့်ရန် အပမင့်တင်ွ ထဆာကလု်ပ်ထေားထသာစင်။    စဉ်

ပမမ်းဆင် (မ) (ကကိ-ပမမ်းဆင်-ရှု။) “အပင်ထစာင့်တတ၊် ရုက္ခနတက်ို၊ ထုိေခါရုိကျို း၊ ပမမ်းကကီးထုိေး၍” (ထွေန်းတိ) စဉ်

တစစ်ုံတရာကိုထိေနုိင်စမ်ွးသည။် ကာလ၊ပမာဏစသည ်ထေပ်တကူျသည။် “သစက်ိုင်းတိ့ုလကလှ်မ်းလ့ုိ ငမိန်ထရ။ ထမာင်လှကိုလုိက်
လ့ုိ ငမိန်ထရ” (အရပ်) ၊ အသျှင်မင်းဖျား၊ သမင်သားကို၊ စားချင်အားကကို း၊ ငမိန်အံ့စိုး၍” (ထွေန်းတိ)  စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပဖစပ်ျကမ်ှုသထဘာသိ့ု ထရာကနုိ်င်ထသာ အထပခအထနကို ပပရန် ကကယိာထနာက၌် စပ်၍သုံးထသာ စကား။ “ထပခထလး
ဘကမှ်ာ၊ တဘကခွ်ာကို၊ နာဟန်လညး်ပပု၊ မာယာဖန်ပျာ၊ ကကစံညမ်ှုထကကာင့်၊ ငမိန်လုငမိန်ချင်” (ရာမ) စဉ်

စဉ်

ပမထသာ၊ စးူရထှသာ အရသာယှိထသာ။ ၂၊ ချို ဆိမ့်ထသာအရသာယှိထသာ။ ၃၊ ပျားကဲ့သိ့ုအရသာယှိထသာ။  
“ဖလာဖလ၊ ဟသူမျှလညး်၊ ချို ပမငမိန့်ငမိန့်၊ ပျားနှယအ်မ့်ိသိ့ု” (ထွေန်းတိ)    စဉ်

နားထထောင်၍ထကာင်းပခင်း။ အသသံာယာပခင်း၊၊ “အလှစန်ိအလွမ်းကိုဆုိထက၊ နားမှာငမိန့်ငမိန့်တွိ့ ထရ” (အရပ်) စဉ်

ဒေါးပဖင့် ပါးလမာစာွလီှးသည။် “ကကကသ်န်ွဥကို ဒေါးနန့် ငမိတင်မိတတ်ာွ” (အရပ်)။ ၂၊ အထသးအဖဲွပဖစထ်အာင် ဒေါးနှင့်နုပ်နုပ်စဉ်း
သည။် “ဆီးပမစတ်ကိို ဒေါးနန့်ငမိတင်မိတတ်ာွ၍” (ကသုတု)။ 
ဆီးပမစတ်ကိို ဒေါးနန့်ငမိန့်ငမိန့်တာွ” (အရပ်) စဉ်

လုိလားနှစသ်ကပ်ခင်းမယှိ ပဖစသ်ည။် ကကညပ်ဖူနှစလုိ်ပခင်း မယှိပဖစသ်ည။် “ ထရမမိဖုရား၊ ထတာင်ညာထေားကို၊ မင်းဖျားဘိုးထတာ်၊ 
ဖျကထ်ကကရတွထ်ရာင်း၊ ပမုထံထောင်းထထောင်းနှင့် ပဖစလိ်မ့်မည ်(သိုက်)   ထပပာလုိရာကို ဖွင့်မထပပာမဆုိပဲ စတိထဲ်ေတင်ွ ထိေန်းချုပ်သည။် 
“စဌူာစန္ဒာရား ၏ မိဖုရားစန္ဒါထဒေဝီ၏ ပပစတ်င်းပခင်းကို ဝမ်းထဲေမျို သပ်ိပမုလံျက”် (ထရးှထံုေး) ၂၊ ပဋိသထန္ဓ ထပးနုိင်စွမး် ယူနိုင်စွမ်းမ
ယှိပဖစသ်ည။် အသးီမသးီ၊ အပွင့်မပွင့်ပဲယှိသည။် သားသမီးမထွေန်းကားပဲယှိသည။် ၃၊ အပပင်သိ့ုပ့ူမထွေကဘ်အဲတင်ွး၌ ဖံုးပိတ်
ထအာင်းထနသည။်  စဉ်

စဉ်

ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပပတပ်ပတသ်ားသားမယှိပဲ။ မျို သပ်ိထေားလျက။် ပွင့်လင်းပခင်းမယှိပဲ။ “ဇာလဲထဝးပမုစံစီလုီပ်နီထရ။ ထပပာထကထပပာ
ပါလား” (အရပ်)ကျယပ်ပန့်ထသာ ကန်ုးပမင့်ထဒေသ။ စဉ်

ဓမ္မထဇယျအမတက်ကးီကို စဋူာစန္ဒရား၊ မိဖုရားစန္ဒာထဒေဝီ ပပစတ်င်ပခင်းကို ပမုထံနကကသမူျား တညထ်ထောင်ခ့ဲထသာ ပပည။် ပမုပံပည။် 
(ယခုကတပူိရနယ၊် အနိ္ိဒယပုိင်နကထဲ်ေတင်ွ ယှိသည။် ထစာ်ဘာွးနှင့် အပ်ုချုပ်သည။် ယင်းပပည၌်ထနထသာ ရခုိင်လူမျို း၊ ပမုလူံမျို း(ဥတ္တ
ရာဇ်ပမု၊ံ ဟရံုဲပမု၊ံ ကတပူိရပမုဟံ၍ူ သုံးမျို းယှိသည။်) “ဓမ္မရာဇ်မတ၊် ကိုယလွ်တထ်ယာှင်ခွာ၊ လာလတရ်ာတင်ွ၊ မာန်ပါမျကပွ်ား၊ 
မိဖုရားထကကာင့် ၊ ထပပးသာွးခ့ဲတုံ၊ ပမုဟံရံုဲပပည၊် တညသ်ညယ်ခု၊ မင်းရုိးပပု၍။ (ထမှာကထ်တာ်)၊ “ မာန်ပါမျကပွ်ား၊ မိဖုရားလျှင်၊ 
ရမ်းတားခ့ဲထပမာက၊် ပမစထ်လျာကအ်ညာ၊ ဆန်ခ့ဲကာမူ၊ ပမုဟံရံုဲပပည၊် လှည့်လညတ်ုံပငား” (ထရးှထံုေး) စဉ်

သားသမီးမထွေန်း ကားထသာ မိန်းမ ပဋိသထန္ဓ ယနုိူင်စမ်ွးမယှိထသာ မိန်းမ။” အပမုမံ၌ သားမရ”။ (ယခုအခါ ပမုလူံမျို း တိ့ုသည ်
ထမါဂ်အမညက်ို ခံယသူည။်) စဉ်

ခံတင်ွးပါးစပ်ကို မဖွင့်မဟပဲ၊ ပါးထချာင်တင်ွထေား၍ အသံာွးပဖင့် ပွတထ်ချကာ တပဖညး်ပဖညး်မျို ချသည။် “မုန့်သန်းကို ပမုလ့ုိံစားမှ 
အရသာထပါ်ထရ (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထွေန်းယကပ်ပုပပင်ပခင်း မယှိထသးထသာထပမ။ မစိုကပ်ျို းပဲ သဘာဝအတိုင်း လမတထ်ေားထသာ ထပမ။ ၂၊ ငပိုပျကခ့ဲ်ထလငပီထသာ ငမိုရ့ာွ။ ၃၊
လူသဆိူတသ်ဉ်ုးထသာ ထနရာထဒေသ။ “သတိုးမင်းသားဦ၊ မရညှန်န်းဆက၊် နှစနှ်စထ်ေကတ်င်ွ၊ လွန်တုံကျင်ထသာ်၊ ငမိုတ့င်ွမင်းသဉ်ုး၊ 
ကကာပမင့်ပမုန်းဟ”ု (ငမိုတ့ည်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ပမုန်းထတာ န ထွေကယ်ကပ်ခင်းကို မပပုပဲရညှသ်ယွထ်သာ ပမကမ်ျားထပါကထ်ရာကထ်နသည့် ပုိင်ရင်ှမ့ဲကင်ွးပပင်။ vacant land

ပမုန်းပပင် န မစိုကမ်ပျို းပဲ သဘာဝအတိုင်း လမတထ်ေားထသာထပမ။ vacant land

ငမို

ငမို န race

ငမိုထီေး န governor of town

ငမို ၁့ န town

ငမို ၂့ စညး် none

န city

ငမို က့ကးီသား န citizen

ငမို က့ပ်ွ၁ ကကိ ငမိုတ့စင်မိုတ့ညး်ကိုသာ စရီင်အပ်ုချုပ်သည။်  administer

ငမို က့ပ်ွ၂ န ငမိုတ့င်ွးတင်ွ မူလကပင်ယှိနှင့် မီှတင်းထနထုိေင်နှင့်ထသာသ။ူ   citizen

ငမို ခံ့တပ် န ငမို၏့ လံုပခုံထရးကို တာဝန်ယထူသာ လကန်ကက်ိုင်တပ်။   stockade

ငမို ခံ့လူကကးီ န ငမို ထ့ပါ်တင်ွ ဂုဏအ်ား၊ ပညာအား၊ အသကအ်ားစသည့် ကကးီပမင့်ထေင်ရာှးထပါ်လွင်ထသာ အများအကျို းကို ထဆာင်ရကွသ်။ူ    

ငမို ဆ့န် ကကိ ထပပာဆုိပပုမူပံု သမ်ိထမွယ့ဉ်ထကျးသည။် civil

ငမို ထ့တာ် န နုိင်ငံထတာ်ထဒေသတစခု်တင်ွ နုိင်ငံထတာ် အစိုးရ ရံုးဖဲွ စ့ညး်ကန်သ့တထ်ေားထသာ အပ်ုချုပ်ထရးအပုိင်းအပခား။ capital

န ငမို နှ့င့်ထကျးရာွ အပ်ုစမုျားကို ထပါင်းရံုးသမ်ိးပခုံ ဖဲွ စ့ညး်ကန်သ့တထ်ေားထသာ အပ်ုချုပ်ထရးထဒေသ။  civil

ငမို ပ့ပထကျးရာွ န ငမို နှ့င့်ထကျးရာွ အပ်ုစမုျားကို ထပါင်းရံုးဖဲွ စ့ညး် ကန်သ့တထ်ေားထသာ အပ်ုချုပ်ထရး အပုိင်းအပခား။ civil

ငမို မ့ န ငမိုတ့စင်မိုတ့ညး်နှင့်သာ သကဆုိ်င်ထသာ အပုိင်းအပခား။ ၂၊ ငမို၏့အလယဗ်ဟိုကျရာအပုိင်း။ civil

ငမို မိ့ငမို ဖ့ န ငမို ထ့ပါ်တင်ွ ဂုဏအ်ား၊ ပညာအား၊ အသကအ်ားစသည့် ကကးီပမင့်ထေင်ရာှးထပါ်လွင်ထသာ အများအကျို းကို ထဆာင်ရကွသ်။ူ    city elders

ငမို မ့ျကနှ်ာဖံုး န ငမို ထ့ပါ်တင်ွ ဂုဏအ်ား၊ ပညာအား၊ အသကအ်ားစသည့် ကကးီပမင့်ထေင်ရာှးထပါ်လွင်ထသာ အများအကျို းကို ထဆာင်ရကွသ်။ူ    city elders

ငမို ရ့ာယမ်း ကကိ ငမိုတ့ညရ်န် ထပမထနရာကို ခုတထွ်ေင်ယင်ှးလင်းပပင်ဆင်သည။်   prepare

ငမို ရ့ံ န မင်းထနငမို မှ့တစပ်ါး အနီးအနားပတဝ်န်းကျင်ရှိ အပခားအပခားထသာ  အရငံမို င့ယမ်ျား။ town

ငမို ရုိ့း န ငမိုက့ိုပတပ်တလ်ည ်ကာရထံေားသည့် အတု ်သိုမ့ဟတု ်ထပမထဘာင်ပဖင့် နံရသံိုမ့ဟတု ်ထကျာကတ်တံိုင်း။  moat

ငမို လံု့းနံှ ့ နဝိ တစင်မို လံု့း တင်ွ မီှတင်းထနထုိေင်သတူိုမ့ျားထသာအားပဖင့် ပူးထပါင်းထဆာင်ရကွထ်သာ။   whole

ငမို လံု့းနံှ ့ ကကဝိိ အကကင်းအလပ်မယှိပဲ။ အလစအ်လပ်မယှိပဲ။ ထနရာများစာွ ပျံ နံှ့လ့ျက။်  spread out

ငမိုး၁ န curry

ငမိုး၂ ကကိ put

ငမိုးထေည့် ကကိ ယှိရင်းတစစ်ုံတစရ်ာထဲေသို ့အပခားအရာကို ပဖည့်ထေည့်သည။် put

မွ့

စဉ်

စဉ်

ထယာကျ်ားများ ထသျှာင်ထံုေးပဖင့် နဘကက်င်ွးကျယ၊် လကထ်ကာက၀်တဆ်င်ကာ နံငယဖ်ျင်ပုိင်းကို  ခါးထတာင်းကျို းလျက၊် မိန်းမ
များမှာ နားတင်ွကန်စန်ွးပွင့်ကဲ့သိ့ု နားထဋာင်း၊ နံငယဖ်ျင်ပုိင်းကို ထပါကက် မထစတ့ထစ ့၀တဆ်င်ထလ့ယှိထသာ လူမျို းတစမ်ျို း။ (၄င်း
တိ့ုသည ်ဘးူသးီထတာင်နယနှ်င့် ထမာင်ထတာနယတ်ိ့ုတင်ွ ထနထုိေင်၍ ထတာထတာင်များကိုမီှခုိကာ ထတာင်ယာ များလုပ်ကိုင်ကကသည။် 
ယင်းလူမျို းကို  ငမိုလူ့မျို းဟထုခါ်သည။်) “မီးထချာင်းအဖျား၊ ဆားထချာင်းနား ဝယ၊် ထချာင်းတင်ွးငါးရာှ၊ ငမိုတိ့ုရာွ၌။ (ထရးှထံုေး) 
“ထတာင်ယာပဲဝယ၊် အငမဲထနပင်၊ ငမိုတ့င်ွထေင်ရာှး၊ သင်းကကးီသားလျှင်” (ထမှာကထ်တာ်)   စဉ်

ငမိုထယာကျ်ား၊ ငမိုအ့ကကးီအကကဲို ထခါ်ထသာစကား။ “ရထသမ့ျို းပွား၊ ဆတမ်သားဟ၊ု မာရယလုျှင်၊ ဘပပုငမိုထီေး၊ သင်ကကးီထအာင်
လာ၊ သညး်ချထဒေဝီ၊ သမီပီနှင့်၊ ယဉ်ှမီှတက၊ွ ဓညထရမပပည၊် လာလညအ်ကကို က ်(ထမှာကထ်တာ်) စဉ်

ထစျး-ကနားလမ်း တိုကတ်ာ၊ အပ်ုချုပ်ထရးစသည ်သတမှ်တပ်ပုလုပ်ထေားထသာ ရာွထေကက်ကးီထရး စသည ်သတမှ်တပ်ပုလုပ်ထေား
ထသာ ရာွထေကက်ကးီထသာ လူထနရပ်စ။ု  စဉ်

လာမည့်ကာလ၌ တစစ်ုံတစရ်ာ ပဖစဖွ်ယရ်ာ ယှိထကကာင်း ထွေန်းပပရန် ကကယိာ၌ ပဖည့်စပ်ထသာ အနာဂတ ်ကာလညမန်းစကားလံုး။ 
“အထကကာင်းဘယသ်ိ့ု၊ ဟတိုံငမိုဟ့၊ု ထထောကလှ်မ်းသမှု၊ စုံစမ်းပပု၍ ။(ရခုိင်ကာ)    စဉ်

ငမိုက့ကးီတိုင်း
ကကးီ အပ်ုချုပ်ထရးစပွီားထရး၊ ကးူသန်းသာွးလာ ထရာင်းဝယထ်ရး စသည ်အလယဗ်ဟိုကျ၍ ကကးီကျယမ်ျားပပား လူထနထူေထေပ်ထသာငမို။့    စဉ်

အက္ခရာစဉ်

(ဥပစာ)လူမူထပါင်းသင်း ဆကဆံ်ထရး လူကျင့်ဝတက်ို ထိေန်းသမ်ိးထစာင့်ထယာှကလ်ိုက်နာတတထ်သာ ယဉ်ထကျးထပပပပစသ်။ူ  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

old person who can hark 
back to the long past စဉ်

စဉ်

စဉ်
အစိုးရရံုးစိုက်
ရာ ငမိုက့ကးီ 
ငမိုန့ယ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

များထသာအားပဖင့် အာလူး ခရမ်းသးီစသညတ်ိ့ုကို ငါးထပခာက ်မဆလာတိ့ုနှင့် ထရာ၍ ချကထ်ေားထသာ ချဉ်ဟင်းရည။် သိ့ုမဟတု ်
တစစ်ုံတစခု်ထသာ ငါးဟင်းလျာပဖင့် ထရာ၍ ချကထ်ေားထသာ ဟင်းလျာမျို း။   စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ စားဖွယထ်သာကဖွ်ယတ်င်ွ တစစ်ုံတစရ်ာထရာ စကွထ်ေည့် သည။် “ကကကသ်ားဟင်းမှာ အာလူးငမိုးထေည့်လုိကပ်ါ” 
(အရပ်) စဉ်

စဉ်



.

မွ့၁ န hat

မွ့၂ နဝိ be spongy

မွ့၃ ကကိ crushed

မွ့စာ န လဲပင်၊ လကပံ်ပင်တို၏့ အသးီမှရယှိထသာ နူးညံ့သည့် အမျှင်ထထွေး။   silk cotton

မွ့စာပင် န silk cotton

မွ့တမွိ့တာ ကကိ be crushed

မွ့မွ့ထပျာင်း နဝိ နူးညံ့ထပျာ့ထပျာင်းထသာ။ မာထကျာရာမှ ထပျာ့ညံ့ထပျာအသိာွးထသာ။    soft/gentle

န လဲမှိုသ့တွသ်င်ွးထေားသည့် ထမွ ရ့ာ။ silk cotton

မွ့ရွိတပ်င် န ရုိးတရံညှထီ်ေး ခရုိင်ပံု အခုိင်ပဖင့် အပွင့်ဝါပင်၍ ထမမးထသာအထစယ့ှိသည့် ဟင်းစားရကွပ်င်။  vegetable

မွ့လိမွ့လာ ကကဝိိ မညသ်ို ့လုပ်ကိုင်ထဆာင်ရကွရ်မညက်ို ထဝခဲွမရပဖစလ်ျက။်    baffle

မွသမွီ့သတ် ကကဝိိ ပါးနပ် လိမ္မာ တတသ်ပိခင်းယသှပဖင့် ကျနထသသပ်စာွ မလုပ်မကိုင်တတပ်ဖစလ်ျက။် မညသ်ိုမ့ျှ၊ မထဆာင်ရကွ ်တင်ပဲထတးွငုိင်လျက။် baffle

မွား ကကိ chew

မွားစား ကကိ swallow

မွားဖတ် န ခံတင်ွး၌ ဝါးထချထေား သည့် အဖတ။် none

မိွ

မိွ နဝိ gentle

မိွ့ ကကိ like

မိွ့ထပျာ် ကကိ ထပျာ်ပုိကစ်ာွ အချန်ိကန်ုလွန်ထစသည။် ၂၊ ကာမဂုဏ၌် ခံစားသည။်    enjoy

မိွ့မိွ့ န cute voice

မိွ့ရာ န mattress

မိွ့ရာစပ်ွ န ထမွ ရ့ာကို ဖံုးအပ်ုစပ်ွလျှို ထေား ထသာ အ၀တအ်တိ၊် အဝတက်င်ွး။   sheet

မိွ့ရာဖံုးခင်း န ထမွ ရ့ာအထပါ်မှထေပ်၍ ဖံုးအပ်ုထသာထမွ ရ့ာခင်း။    sheet

မိွ့ရာအတိ် န ထမွ ရ့ာကို ဖံုးအပ်ုစပ်ွလျှို ထေား ထသာ အ၀တအ်တိ၊် အဝတက်င်ွး။  sheet

မီွ န metal

မီွ ကကိ time/period

မမီစင် န အထရာအထနှာမယှိ သန်စ့င်ထသာထငွသတ္တ ူစစ။်    silver

မီွထတာ် န ရဟန္တတို ့ပရနိိဗာန်စရံာတင်ွ ကကင်းကျန်ရစ ်ထသာအသုံးအထဆာင် ဓာတထ်တာ်စသည။်    relic of Buddha

မီွရညှသ်းီ န လင်းထခမပမာ အလံုးပွဝုိင်းအလျားသယွသ်ာွးထသာ အထတာင့်ကို ချကစ်ားရထသာ အသးီပင်တစမ်ျို း။ snake gourd

မီွး ကကိ bear

မီွးကင်းထသျှ န လူ၊ တရိစ္ဆာန်စသည ်ထမွးပခင်းစဦး အရယွ။် ငယဉီ်းစအရယွ။် နုိစ့ိုက့ထလးငယ။်   infant

ထဖာ့ပဖင့်ပပုလုပ်ထေားထသာ  အနားပတလ်ညပ်ပန့် ပါယှိသည့် ဉီးထုေပ်တစမ်ျို း။ 
ဉီးထုေပ်အမျို းမျို းကို ပခု၍ံထခါ်ထသာ အမည။်     စဉ်

ကျကန်ပ်ပခင်း၊ နူးပွပခင်း စသညတ်ိ့ုထကကာင့် ထစးကပ်ပခင်းမယှိပဲ ဖွားရလွျကတ်ညထ်သာ။ “ထပမာကဥ်မွ့လုိ စားထကာင်းထရ” 
(အရပ်)   စဉ်

မုန့်မုန့်ညကည်က ်ပဖစသ်ည။် “အကအင်္ကျတစလံု်းမွ့ကျထယာင် ကကကက်ိုကပ်စလုိ်ကထ်တ၊ အချင်းလညး်၀တဖ့ုိ်မရလုိကဗ်ျာယ”်။ 
(အရပ်) စဉ်

စဉ်

ထခါင်းအုံး၊ ထမ့ွရာစသညတ်ိ့ုတင်ွ အစာသတွသ်င်ွးရသည့် (လဲဝါ) အပင်။   စဉ်

အမှုန့်အမှုန့်ပဖစသ်ည။် သသိထိကကသည။် “သကိကားပပညသ်၊ူ ၀င်၍ကလူညး် မီးပံုတင်ွကျ၊ ပုိးမမားပခသိ့ု၊ မွ့မွ့ကကမီည၊် တဧကန်ထလ၊ 
မှန်ခကျွေတထ်က၊ မလွတထ်ချဟ”ု (ထကာ်)    စဉ်

စဉ်

မွ,မိွရာ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

အစာစသညက်ို သာွးပဖင့်ကကတိထ်ချသည။် “အစာကိုညကထ်ယာင် မွားငပီးမှ မျို ချရထရ (အရပ်)။ ၂၊ ဖိညပ်ှကကတိပ်ဖတသ်ည။်  စဉ်

အစားအစာကို သာွးပဖင့်ကကတိထ်ချ၍ မျို ချသည။် “အဆစတ်ိုထက၊ ကကခံျို မွားထယာင်၊ မွားခလုိကထ်လ” (ဂုတ္တလ)   စဉ်

စဉ်

နူးညံ့ထသာ။ (သမ်ိမိွ့(ထမ့ွ)စသည့်ပဖင့် တွဲစပ်သုံးစွဲထလ့ယှိသည။်)    စဉ်

သထဘာကျ နှစသ်ကခံ်စားထနသည။် (မိွ့ထလျာ် (ထမ့ွထလျာ်)စသညပ်ဖင့် တဲွစပ်သုံးထလ့ယှိသည။်    စဉ်

စဉ်

ချစစ်နုိးပဖင့်ထပပာဆုိထသာ စကား။ “ငယက်ချစလ့ုိ်၊ နှစတ်ရာကို၊ ဘယခ်ါမမိ၊ လှကကင်သထူလပဖမိွ့မိွ့” (ရလီား) စဉ်

အပ်ိစကထ်လျာင်းထနရန်အတကွ ်အဝတ ်အထေည ်စသည ်အပ်ိခံွတင်ွလဲမှ့ို၊ အန်ုးဆံစသည ်တစမ်ျို းမျို း သတွထ်ေည့်ထေားထသာ 
အခင်း၊ “အသန်ွထတာ် မိွ့ရာထဲေဦ စးီပပစသ်ယွသ်ည၊် မျကရ်ညတ်ရမဲရမဲနှင့်” (ဗမာချီ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တင်ွးထွေက ်သတ္တ ပဖူ ရတနာတစမ်ျို း၊ ၂၊ တန်ဖုိးတစက်ျပ် သတမှ်တထ်ေားထသာ ဒေဂမင်္ဂါး သိ့ုမဟတု ်စက္က ။ ၄၊ ထငွကိုထခါ်ထသာ 
အမည။် ၅၊ ထငွထကကးစသည။် “ရတနာများထပမာင်၊ မီွတစထ်ထောင်ကို၊ ယထူဆာင်လားပါလီ (ဓမ္မက) စဉ်

တစစ်ုံတစရ်ာကို ထိေနုိင်စမ်ွးသည။် ကာလ၊ပမာဏစသည ်ထေပ်တကူျထရ” (အရပ်)  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊အမိဝမ်းမှ ဖွားပမင်ထအာင်။ “မျကနှ်ာပမင်ထက၊ လုလင်သားကို၊ ဖွားကာမီွးထရ” (ဂုတ္ိတလ)။ ၂၊ ပပုစလုုပ်ထကကျွေးသည။် ၃၊ မပျကမ်
စးီ ရင်ှသန်ထအာင် လ့ံုလပပုသည။် စဉ်

စဉ်



.

 မီွးထကျးဇူး န အမိအဘထပါ်တင်ွသားသမီးတိုက့အတုံအ့ပပန်ပပုရန်ကျန်ထနထသးထသာတာဝန်။   

မီွးခါစ၁ န ထမွးဉီးစ ပဖစထ်သာ။    newly born

မီွးခါစ၂ နဝိ ထမွးငပီးကာစအရယွ။်    newly born

မီွးချင်း န မိတဘူတညူအီစက်ိုထမာင်နှမများ။မိဘအစုံမှဖွားပမင်သမူျား။    brother and sister

န မိတဘူတညူအီစက်ိုထမာင်နှမများ။မိဘအစုံမှဖွားပမင်သမူျား။    brother and sister

မီွးစထသျှ န လူ၊ တရိစ္ဆာန်စသည ်ထမွးပခင်းစဦး အရယွ။် ငယဉီ်းစအရယွ။် နုိစ့ိုက့ထလးငယ။်   infant

မီွးစင် န သားဖွားရန်အတကွသ်းီပခားထဆာကလု်ပ်ထေားထသာထနရာ၊မီးထနခမ်း။    maternity home

မီွးစပ် န adopt

မီွးညင်ှး န လူ၏ကိုယခ်န္ဓာတင်ွအနံှထ့ပါကထ်သာအထမွးနု။   soft hair on human body

မမီးတင်ွး န အထမွးနုထပါကရ်ာ အထရပပားချို င့်တင်ွး။   follicle

 မီွးနိ့ န ၁၊ တစစ်ုံတစထ်ယာကက်ို ဖွားပမင်ထသာထန။့ ၂၊ ရက ်သတ္တ ပတတ်င်ွ ထမွးဖွားရာထန။့    birthday

မီွးထဖာ်မီွးဖက် န တစဦ်းနှင့်တစဦ်း တစခ်ျန်ိတညး် တစထ်နတ့ညး် ငပိုင်၍ ထမွးဖွားသ။ူ    

မီွးဖွား န အမိဝမ်းမှ ကကျွေတလွ်တသ်ည။်   bear

 မီွးမယထ်တာ် န Mother-in-law

မီွးရာပါ န ထမွးဖွားစဉီးကအတိုင်းဝတစ်ားတန်ဆာ မပါပဲ။ မိထမွးတိုင်း ဖထမွးတိုင်း။ in the nude

မီွးရက် ကကဝိိ တစစ်ုံတစထ်ယာကက်ို ဖွားပမင်ထသာရက် birthday

မီွးရပ်ငပီ န တစစ်ုံတစထ်ယာကအ်ားဖွားပမင်ထသာ အရပ်ထဒေသ။ ဇာတထိပမ။    home town

မီွးလ န တစစ်ုံတစထ်ယာကအ်ားဖွားပမင်ထသာလ။ birthday

မီွးသဖခင် န သားသမီးကို ပပုစထုကကျွေးထမွး ထစာင့်ထရာှကထ်သာ မိခင်။ မိခင်ရင်း။   mother

 မီွးသျှင်ထတာ် န ပမတစ်ာွဘရုား၏ မျကထ်မှာင်ထတာ် နှစခု်အကကားယှိ ထမွးရင်ှထတာ်။ none

မဲွ

မဲွ န ၁၊ပစည္း်ဥစာ္စညး်စမ်ိချမ်းသာမယှိဆင်းရထဲသာ။၂၊ပါးရာှးနညး်ထလျာ့ထသာ။၃၊ အထရာင်အဆင်းထမှးမိှန်ထသာ။   poor

နဝိ အထရာင်အဆင်းလန်းဆန်း ကကညလ်င်ပခင်းမရှိ မှုန်ဝါးလျက။် hazy

မဲွဆီးထဖာ် ကကဝိိ poor

 မဲွထတ န ၁၊ပစည္း်ဥစာ္စညး်စမ်ိချမ်းသာမယှိဆင်းရထဲသာ။၂၊ပါးရာှးနညး်ထလျာ့ထသာ။၃၊ အထရာင်အဆင်းထမှးမိှန်ထသာ။   poor

မဲွပပာ နဝိ ပစည္း်ဥစာ္ကန်ုခန်းဆင်းရခဲပခင်းသိုထ့ရာကသ်ည။်  poor

 မဲွပပာကျ န ဘာမျှမယှိထလာကထ်အာင်မဲွသည။်ခကျွေတပ်ခုံကျသည။်  poor

မဲွပပာထရာင် န အထရာင်မပွင့်လင်းမှုန်ဝါးထသာ။ရထီဝအုံဆုိ့င်းထသာ။ cheerless

မွတ်

gratitude toward 
parents စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မီွးချင်းထပါက်
ထဖါ် စဉ်

စဉ်

စဉ်
သားရင်းသမီးရင်းပမာထကာကယ်ထူကကျွေးထမွးပပုစထုေားသည။်သားရင်းသမီးရင်းပမာ ထကာကယ်ထူကကျွေးထမ့ွပပုစထုေားသည။်သားရင်း
သမီးရင်းအမှတပ်ပုသည။်”သူ့သားသမီး၊လူမမညထ်လ၊သငူယသ်ားကို၊ မီွးစပ်ကကးီယင့်၊ငပီးခယင်း(ပန်း)။“သမီးမှတ၍်၊မီွးစင်
သားရာ၊တစဆ်ယထ်ကျာ်လျှင်၊ရယွထ်တာ်သိ့ုထရာက”်(ပန်း) စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

persons born at the 
same time စဉ်

စဉ်

လင်၏အထမ(ထယာက္ခမအမသူ)အားထခါ်ထသာအမည။်“မီွးမယထ်တာ်၊ မင်းထခကျွေးမ” (ဗမာချီ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မဲွထပခာကထ်ပခာ
က် စဉ်

(ဥပစာ) မိမိသညပ်င်လျှင် မိမိဥစ ္ကန်ုခန်းဆင်းရထဲအာင် ပပုလုပ်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

မွတ၁် န be famished

မွတ၂် န proper

မွတမွ်တ၁် နဝိ respect

 မွတမွ်တ၂် န rape

ကကဝိိ ထကာင်းမွန်ထလျာကပ်တစ်ာွ၊ သင့်တင့်ထလျာကပ်တထ်သာအားပဖင့်။     be proper

ကကဝိိ be proper

မွတသ်ပ်ိ နဝိ ၁၊ အလုိဆန္ဒပပင်းပပစာွ ပဖစထ်ပါ်လာသည။် အစာထရစာ ကို စားလုိထသာစတိပ်ပင်းပပသည။် be hungry

မွန်

မွန်၁ န တလုိင်းလူမျို းကို ထခါ်ထသာအမည။် Mon

မွန်၂ န clever

မွန်၃ န အထလးအပမတပ်ပုထုိေကထ်သာ။ထကာင်းပမတတ်င့်အပ်ထလျာကပ်တထ်သာ။    good

မွန်ပါးဝ နဝိ ထဖာ်ထရလိွမ္မာထသာ၊ထပပလညစ်ာွထပါင်းသင်းဆကဆံ်တတထ်သာ။   affable

မွန်ပမတ် နဝိ ထလးစားပမတနုိ်းထလာကဖွ်ယထူ်ေးပခား ဂုဏတ်င့်ထသာ။ noble

မွန်း၁ နဝိ ထနတ့စထ်န၏့ အလယဗ်ဟိုချကက်ျထသာအချန်ိ။    afternoon

မွန်း၂ န ထလရှူ ထကကာင်းဆုိပိ့တ၍်ပင်ပင်ပန်းပန်းခံစားထစရသည။်    

မွန်းကျပ် န ထလရှူ မဝနုိင်ပဲပပင်းပပထသာထဝဒေနာကိုခံစားရသည။်

မွန်စကနီ် န အလွန်အပူပပင်းပပထသာ မွန်းတည့်ထနထရာင်ရှိန်။   midday

မွန်းထစာင်း န late afternoon

မွန်းတည့် န midday

 မွန်းတမ်ိး န ထနသညမွ်န်းတည့်မတရ်ာမှအထနာကဘ်ကသ်ိုထ့ရမ လ့ျာသည။်    early afternoon

မွန်းဖျင် န crowd

မွန်းမတ် နဝိ midday

မွန်းမွန်း၁ န crowd

မွန်းမွန်း၂ န be mixed up

 မွန်းမွန်း၃ န scatter

 မွန်းယမ်ိး နဝိ ထနသညမွ်န်းတည့်မတရ်ာမှအထနာကဘ်ကသ်ိုထ့ရမ လ့ျာသည။်    late afternoon

 မွန်းရင်ှနီ န အလွန်အပူရှိန်ပပင်းထသာမွန်းတည့်ထနထရာင်ပခည။် sunlight

မွန်းလတ် န early afternoon

မွန်းလဲွ န ထနသညမွ်န်းတည့်မတရ်ာမှအထနာကဘ်ကသ်ိုထ့ရမ လ့ျာသည။်    late afternoon

အစာအဟာရကို ဝမ်းတင်ွးကထတာင့်တသည။် “ထမာပန်းဘပိခင်း၊ ထေမင်းဟင်းမွတ၊် ဝမ်းဆာဆာနှင့်၊ အစာငတလ့ုိ်”။ (ဂုတ္ိတလ)၊ 
၂၊ အစာပပတလ်ပ်သည။် စားထသာကဖွ်ယက်င်းမ့ဲသည။် အစာပပတလ်ပ်၍ အလွန်စားချင်စတိ ်ပဖစထ်ပါ်သည။် “အစာအဟာရ၊ ငါရ့ုိ
ကလညး်၊ ဆာလှတုံလုိက၊် မွတလ့ုိ်နီထက ဤအခုိကနှ်င့်၊ အလုိကသ်င့်စာွ” (ရာမ)။ ၃၊အရညထ်သာကလုိ်သည။် “ရမီန့ုိသျှင်၊ မိခင်န့ုိ
ကို၊မွတလ်တထ်တထလ” (ထတး)၊၄၊ တစစ်ုံတစခု်ကို ပပင်းပပစာွ နှစသ်ကထ်တာင့်တထသာ အလုိဆန ထပါ်ပါကသ်ည။် “အလွန်က
ကကို င် ထမမးလှစာွနှင့်၊ ချင်မွတလှ်စတိအ်ာရံု။ (ကသုတု) “ကကို စာွကကို ကကို ၊ သားဦးငုိ၍၊ ဘကိုဆွတဆွ်တ၊် အလွန်မွတဟ်၊ု ဆုိလတ်
ထသာခါ၊” (ထမတ္တာစာ)၊ ၅ “လုိလားနှစသ်က ်ထတာင့်တထသာ အလုိဆန္ဒ ထပါ်ထပါကသ်ည။် “မပါးမနပ်၊ ထမ့ကိုမွတလ့ုိ်” (ပန်း) 
“ပဒုေန်းထတာင်မှာ၊ ဆံထရာင်လှကို မွတထ်ေထမာင်သျှင်၊ စလကတ်င်ထက” (မုိး)  စဉ်

ရှုချင်စဖွယ ်တင့်တယထ်သာ အဆင်းအသယွယ်ှိထသာ “ဖဲအကအင်္ကျထလ၊ ခါးဆီဖျားမှာ၊ ကားကားကပ်လ့ုိ၊ လှမွတထ်ကာင်းစာွ၊ ထမာင့်
ကကင်ရာကို ကကည့်ခါမညးီ” (ရလီား)  စဉ်

ပမတနုိ်း ယုံကကညစ်ာွပဖင့် ထလးသားပခင်းပပုသည။် ရုိထသ ထလးပမတသ်ည။် “လကက်ယဆ်ယထ်ချာင်း၊ စုံစာွထပါင်း၊ မွတမွ်တလ်ည်
ပျင်၊ ဆယထ်ချာင်းလကက်ို၊ ဉီးထိေပ်တင်ပါရ” (ဓမ္မက)။ စဉ်

လူမှုကျင့်ဝတအ်ရ မထတာ်မတရား ပပုထသာအားပဖင့်။ “မိန်းမထယာကက်ျာ်း တစဉီ်းထံေသိ့ု ၊ လွန်ကာ ကျူးထက၊ မကးူပငားနှင့်၊ 
သးီပခားသတမှ်တ၊် ထေားသညရ်ပ်မှာ၊ မွတမွ်တမ်ထန၊ သင်တဖန်ထလ၊ လွန်ကာကျူးထက၊ ကးူသာွးထရလား” (ထမျာက်)   စဉ်

 မွတမွ်တစ်ား
စား စဉ်

မွတမွ်တ်
စကစ်က်

၁၊ သင့်ထလျာ်ထလျာကပ်တထ်သာ၊ ၂၊ ထကာင်းမွန်ထသာ။ ၃၊လူရှုပ်လူထပွ မဟတုထ်သာ။ ၄၊ စာရတိ္တထကာင်းထသာ။ “ထမာင်ပဖူ
ထသာကစ်ားယစဝ်မယှီ၊ မွတမွ်တစ်ကစ်က ်လုပ်စား ကိုင်စားနန့်ရာ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တတက်ကျွေမ်းသည။် ၂၊ လိမ္မာသည။် “တတက်တတယ်င့်၊ မမွန်” (ပံု) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

have difficulty in 
breathing စဉ်

have difficulty in 
breathing စဉ်

စဉ်

ညထနထစာင်းအချန်ိ။ ဗုထဒေ္ဓဝရ၊ ရုပ်ရူပလညး်၊ သရူယိမဏ္ဍာလာ၊ မွန်းထစာင်းခါ၌၊ ပမတစ်ာွလ့ူဘ၊ ထဂါတမလျှင်” (ရခုိင်ကာ) စဉ်

ထန့ထေက ်ဝကခ်ျန်ိ၊ထန့ ၁၂နာရတီတိအိချန်ိ။ “စားငပီးထေမင်း၊ မွန်းမတည့်မီ၊ ထန့လညခ်ျန်ိမှာ” (ပဋာ) (မွန်းတမ်ိး၊ မွန်းယမ်ိး) စဉ်

စဉ်

၁၊ ထပါများထသာ။ ၂။ (လူ)ပပည့်ကျပ်ထနထသာ။ စဉ်

ထန့ထေက ်ဝကခ်ျန်ိ၊ထန့ ၁၂နာရတီတိအိချန်ိ။ “စားငပီးထေမင်း၊ မွန်းမတည့်မီ၊ ထန့လညခ်ျန်ိမှာ” (ပဋာ) (မွန်းတမ်ိး၊ မွန်းယမ်ိး) စဉ်

ထနရာလပ်မယှိထအာင် သပ်ိသညး်သည။် ပပည့်ကျပ်သည။် ၂။ အထရအတကွမ်ျားပပားသည။် “ရစှပ်ဖာအရပ်၊ ပပည့်န့ံှစပ်လျက၊် မ
လွတမုိ်းထပမ၊ မွန်းမွန်းထထွေမျှ၊ တကွထ်ရများစာွ၊ ထနထသာအခါ၌ (ရခုိင်ကာ)    စဉ်

ဘယလုိ်လုပ်ရမညဆုိ်တာကို စတိထဲ်ေက အကကဉံာဏမ်ထွေကပဲ် ယှိထနသည။် “အငဲါကလညး် ဇာပုိင်လုပ်ရဖ့ုိလညး် ဆုိစာွကို စတိထဲ်ေ
က မွန်းမွန်းရာတွိ့ ထရ” (အရပ်)  စဉ်

ပျပွံားကျန့ံှဲလျက ်ပွားများထသာ။ “ပပည့်န့ံှစပ် လျက၊် မလွတမုိ်းထပမ၊ မွန်းမွန်းထထွေမျှ” (ရခုိင်ကာ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

 နံနက၆်နာရမှီ ၁၂နာရကီကားကာလ။ ထန့လည၁်၂နာရမှီ ညထန၆နာရ ီကကားကာလ။ “နီလညး်မွန်းလတ၊် သုံးပုိခတ၊် အထွေတပ်မင့်
ရညှ၊် ထဘာင်ပန်းသညမှ်ာ၊ ထဇာင်ပင်ကကာခထရ” (ဓမ္မက)  စဉ်

စဉ်



.

န ထန၏့ထလးဖုိဖုိ့၍့သုံးဖုိ ့ထသာအချန်ိကာလ။ ညထန၃နာရအီချန်ိ။ evening

မွမ်း

မွမ်း၁ န many

မွမ်း၂ ကကဝိိ many

မွမ်းဖျင် ကကဝိိ ထယဘအုားပဖင့်။ များထသာအားပဖင့်။    generally

မွမ်းမံ ကကဝိိ ထကာင်းမွန်ပပည့်စုံသညထ်ေကပ်ပည့်စုံထအာင်ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွသ်ည။်     florid

မွမ်းမွမ်းတတီီ န many/crowd

မိွန် ့

မိွန်၁့ ကကဝိိ တပပန်ဝဲဝဲရစလ်ညသ်ည။်တစထ်နရာတညး်တင်ွလှည့်ရစ၍်ထနသည။်ပတခ်ျာလညသ်ည။်    whirl/spin

မိွန်၂့ န mixed up

ခမ့

ခမ့၁ ကကဝိိ သတူစပ်ါးကိုအထနှာင့်အယကှပ်ဖစထ်အာင်ကိုယခ်ျင်းမစာနာပဲထေင်ရာပပုသည။်    do as one please

ခမ့၂ န အလွန်အမင်းထပျာ်ရမင်ဝမ်းသားမှုပဖင့်လှုပ်ရသွည။်     shake

ခမ့၃ န prostitute

ခမာ နဝိ ပိန္နသဲ၊ီ လိထမ္မာ်သးီစသညတ်ိုတ့င်ွ အတင်ွး၌ စထုပါင်းဖဲွ စ့ညး်ထေားထသာ အစတိအ်ထပမှာင်း။

ခမား န ကကျွေ၊ဲနွားစသညမ်ျားကိုတယွက်ပ်၍ ကိုကခဲ်ထသးွစပ်ုတတထ်သာ ပုိးထကာင်ငယတ်စမ်ျို း။ insect

ခမားထကာင် န ကကျွေ၊ဲနွားစသညမ်ျားကိုတယွက်ပ်၍ ကိုကခဲ်ထသးွစပ်ုတတထ်သာ ပုိးထကာင်ငယတ်စမ်ျို း။ insect

ခမိ

ခမီ န ထပခမ့ဲလကမ့ဲ်ကိုယခ်န္ဓာပဖင့်လူးလွန်သ့ာွးလာတတထ်သာအလျားရညှသ်ည့်သတ္တ ဝါတစမ်ျို း။   snake

 ငမီကင်း န ထခမများကင်းများခုိထအာင်းထနတတထ်သာအရပ်။  snake

 ငမီစမ်ိး န အလျားရညှင်ပီးကိုယလံု်းထသး၍အစမ်ိးထရာင်အဆိပ်ပပင်းထသာထခမတစမ်ျို း။    green viper

ခမီစယွက်ျို း န none

ခမီဆုိး န အဆိပ်ပပင်းထသာထခမထပွး၊ ထခမထဟာကစ်သညထ်ခမမျို း။    poisonous snake

ခမီနဲွ န ထခမကအထရအသစလဲ်ရန်ခကျွေတခွ်ာစန်ွပ့စခ့ဲ်ထသာအထပါ်အထရပါးအခံွ။   snake skin

 ခမီပလီွမှုတ် န ထခမထအာ်ပမညသ်ည။်    hiss

ခမီပါ န ထခမကိုနုိင်၍ကိုကပ်ဖတစ်ားထသာကတ်တထ်သာအထမွးဖွားထသာသတ္တ ဝါတစမ်ျို း။    Mon-goose

ခမီပုပ် န အဆိပ်ကင်းမ့ဲသည့်ထခမတစမ်ျို း။   snake

 ခမီပဖုး န ခမီထဟာကတ်ိုသ့ဘာဝလူကိုပမင်လျှင် ပဖူးပဖူးဟ ုအသထံပး၍ ရန်ရာှသည။် fight

န satisfy

ခမီလမ္ပါယ် ကကဝိိ ထခမကိုဖမ်းယထူမွးထေားငပီးထခမနှင့်ကစားပပု၍ အသကထ်မွးသ။ူ   Snake-charmer

မွန်းလဲွသုံးပုိ
ခတ် စဉ်

အမျို းအမညအ်ထရအတကွစ်သညမ်ျားပပားစာွ။“ငါးစင်းငါးငပီး၊ငါးစရမ်းနှင့်၊ငါးသန်းငါးခူ၊ မုတဆိ်တခ်ျင်းလျှင်၊ ယကှလ့ုိ်ပခူထက” 
(ရာသီ) စဉ်

အထရအတကွက်ကယပွ်ားသညဟ်ဆုိုရထလာကထ်အာင်၊များများစားစား။“ထမျာကထ်ပါင်းစုံည၊ီ ပပုတပ်ပုတစ်ထီက၊ တတီမွီမ်းလ့ုိ” 
(ထကာ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ များစာွ။များများအများအစား။ ၂၊ (လူသူ)များပပားပပည့်ကျပ်စာွ။ စဉ်

စဉ်

အကကဉံာဏမ်ထွေကနုိ်င်ပဲစတိထဲ်ေတင်ွများစာွရှုပ်ထပွလျက။်အခကအ်ခဲနှင့်ကကုထံတွ့ရသပဖင့် “သားကိုမိခင်၊ စမ်းလျှင်မတွ့ံ၊ ကဝုဏ်
ထမလ၊ လူငယထဲ်ေမှာ၊ ခဲခဲမိွန်လ့ုိ” (ဝိဇယ) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊အကျင့်ထဖာကပ်ပန်လျှပ်ထပါ်ထသာ။၂၊ထစာင့်စညး်ထိေန်းသမ်ိးမှုမယှိထသာ။“မမ(မိန်းမ)တ ိထကာင်းထကာင်ခမ့နီကတဗ်ျာ” 
(အရပ်) စဉ်

numerical classifier 
for counting segments 
of fruit စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ)မညသ်ပဲူပဖစပ်ဖစတ်ိုကခုိ်ကလ်ာသမျှကိုပငူစပူခင်းမပပုပဲမာန်မာနချထေားသ။ူ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခမီမသဒုီေတမ်
ကျို း (ဥပစာ)နှစဉီ်းနှစဘ်ကထ်ပပလညထ်ကျနပ်ထစလျက။် စဉ်

စဉ်
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 ခမီသထူတာ် န banded krait

ခမက်

ခမက် န တစစ်ုံတစခု်ကို ထုေတထ်ဖာ်ထပပာဆုိသည။် အမိန်ထ့တာ်ယှိသည။်  speak

 ခမကက်ကား န give a speech

ခမကဆုိ် န ထပပာကကားသည။်    give a speech

ခမကထ်ဖာ် န တစစ်ုံတစရ်ာသစိရာမှတစ်ရာကိုထုေတထ်ဖာ်ထပပာသည။်    speak out

ခမကဟ် န ထုေတထ်ဖာ်မိန်ဟ့ထပပာဆုိသည။် speak out

မှ

မှ န from

မှယင်း ဝိ none

မှာ၁ န ထနရာပပဝိဘတ။်“သမ်ိကကးီထစျးအထပါ်ထေပ်မှာရသည။်   at

မှာ၂ ဝိ တစစ်ုံတစဉီ်းအားထရာကလ်ာရန်တစစ်ုံတစရ်ာထပးပုိလ့ာရန်အထကကာင်းကကားလုိကသ်ည။်   at

 မှာထတာ်မူ န တစစ်ုံတစဉီ်းအားတစစ်ုံတစခု်ပပုလုပ်ရန်စာ၊နှုတ၊်လူကကုံစသညပ်ဖင့်ကကို တင်အထကကာင်း ကကားသထိစသည။်    send word

မှာထေားချက် န တစစ်ုံတစဉီ်းအားတစစ်ုံတစခု်ပပုလုပ်ရန်စာ၊နှုတ၊်လူကကုံစသညပ်ဖင့်ကကို တင်အထကကာင်း ကကားသထိစသည။်    send word

မှာဟိ န မှာထေားလျကယ်ှိသည။် send word

မှား၁ န မဟတုမ်မှန်ထသာ။ မမှန်မကန်ထသာ။ မသင့်ထလျာ်ထသာအားပဖင့် ခကျွေတလဲွ်ထသာ။    wrong

မှား၂ နဝိ ဣထပနကိုမထစာင့်ထိေန်းပဲကာမကျူးလွန်သည။်လူမူစညး်ကမ်းအရတားပမစထ်ေားသညတ်ိုက့ိုလွန်ကျူးသည။်   commit

မှား၃ န ပမင်ကင်ွးမကကညလ်င်မှုန်ဆုိင်းထသာ။ အပမင်မှုန်ထသာ။     dim

မှားမှားထသျှ နဝိ dim

 မှားယင်ွး၁ ကကဝိိ မမှန်မကန်လဲွထချာ်ထသာ။     wrong

မှားယင်ွး၂ နဝိ မဟတုမ်မှန်ထသာ။ မမှန်မကန်ထသာ။ မသင့်ထလျာ်ထသာအားပဖင့် ခကျွေတလဲွ်ထသာ။    wrong

မှားယင်ွးချက် န မမှန်မကန်လဲွထချာ်ထသာ။ wrong

မှားယင်ွး န မဟတုမ်မှန်ထသာ။ မမှန်မကန်ထသာ။ မသင့်ထလျာ်ထသာအားပဖင့် ခကျွေတလဲွ်ထသာ။    wrong

မှားယင်ွးချက် န မမှန်မကန်လဲွထချာ်မှု။အထထောကအ်ထေားသကထ်သမခုိင်လံုထသာထကကာင့်ပယဖ်ျကမ်ှု။    wrong

န doubt

မှားသင့်သင့် န doubt

မီှ

မီှ န depend

မီှခုိရာ၁ န အားကိုးပပုသည။်     depend

မီှခုိရာ၂ န အားကိုးအားထေားရာ။ အမီှပပုရာ။      depend

အဝါအရစအ်မဲအရစမ်ျားပဖင့် ထရာထနှာကျားထနသာ ထခမတစမ်ျို း။ ငန်းထတာ်ကျားထခမ။။ဦးထခါင်းထပါးပျဉ်းထထောင်၍လာတတသ်ည့်
အဆိပ်ပပင်းသည့် ထခမတစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစဉီ်းအားသယိှိထအာင်ထုေတထ်ဖာ်ထပပာဆုိသည။်“ခမကက်ကားသခံျို ၊ ဆံုးမဆုိသား။” (ဆံုးမစာ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာထနရာကိုစန့်ွခွာ၍ထရာှင်ရာှးထကကာင်းထပါ်လွင်ထစသည့်အစန့်ွခံရာပုဒ်ေ၏ ထနာကမှ်ဆက၍်  သနိားလညထ်စရန် 
ထုေတထ်ဖာ်ထပပာဆုိထသာသစကား။ အမ်ိမှထကျာင်း သိ့ုသာွးသည၏် အပဖစ။်    စဉ်

ဘဥဲပံုအသးီငယမ်ျားရာသအီလုိကသ်းီသည့်ရကွအ်ပ်ုပင်ထစာကပ်င်ကကးီတစမ်ျို း။ “မှည့်ထသာခါ ထလ၊ နီဝါဝင်းထက၊ မှယင်း-မှင်း
က”ူ (ထကာ်) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မှုန်ဝါးစာွ။မိှန်ထမှးစာွ။သပိမင်သာရံု။“အဝီးကကကညထ်ကလူကိုမှတလုိ်မရ မှားမှားထသျှင်ရာပမင်ထရ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မှားသင့်ကကးီသ
င့်

မလုိကသ်င့်၊မယုံသင့်၊မထမျှာ်သင့်သညတ်ိ့ုကိုလဲွမှားစာွယုံစားမိသည။် မလုိကသ်င့်သည့်နညး်လမ်း၊အပပုအမူကို လကခံ်စွဲပုိက်
မိသည။် (မှားမိငပီးမှ ထနာင်တ ရစကား) “ငါလုပ်ခီစာွ မှားသင့်ကကးီသင့်ထရ မလားထယ” (အရပ်) စဉ်

မလုိကသ်င့်၊မယုံသင့်၊မထမျှာ်သင့်သညတ်ိ့ုကိုလဲွမှားစာွယုံစားမိသည။် မလုိကသ်င့်သည့်နညး်လမ်း၊အပပုအမူကို လကခံ်စွဲပုိက်
မိသည။် (မှားမိငပီးမှ ထနာင်တ ရစကား) “ငါလုပ်ခီစာွ မှားသင့်ကကးီသင့်ထရ မလားထယ” (အရပ်) စဉ်

၁၊တစစ်ုံတစခု်မတရ်ပ်ယှိသည၌်ယကှက်ပ်တညထ်စသည။်၂၊အထထောကအ်ထေားမူလအထပခခံ ပဖစသ်ည။် အားထေားဖွယရ်ာပဖစသ်ည။် 
မီှကပ်  အားကိုးရပ်တညသ်ည။် အားကိုးပပုသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်
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မီှပငမ်းပပု န အကိုးအကားသာဓကပပုသည။်အထထောကအ်ထေားပင်ရင်းအထပခခံပပုသည။်    make reference

မီှတင်း န ၁၊အဟာရပဖစထ်စပခင်းငှာစားသုံးသည။်၂၊ထမထုေန်မှုပပုသည၊်စတိတ်င်ွနှစသ်ကခ်ျမ်းထပမ့စာွ ခံစားသည။် reside

မှု

မှု၁ န matter

မှု၂ န ၁၊ရာဇဝတအ်ပပစပ်ပုမှု ကျူးလွန်ချက။်  crime

မှုထံုေး န ၁၊ ယဉ်ထကျးမှု၊ ထံုေးစ၊ံ ဓထလ့။ ၂၊ စကား။ ဘာသာစကား။ အထပပာအဆုိ။ အထခါ်အထဝါ်။ language

မှူး န ကကးီကကပ်ကပ်ွကအဲပ်ုချုပ်သ။ူထခါင်းထဆာင်အပဖစထိ်ေန်းသမ်ိးထစာင့်ထယာှကသ်။ူ    leader

မှူးကကးီမတရ်ာ န none

မဲှ ့

မဲှ ့ freckle

မဲှစ့န်ွး န afoul

မဲှသ့းီ န freckle

မဲှသ့းီစန်ွး န afoul

မှည့်၁ န ripe

မှည့်၂ နဝိ name

မှည့်ကကကီကီ န die

မှည့်ထရာင်လုိက် န သစသ်းီရမ်ွးပပင်းပဖစလု်နီးယှိသည။် ripe

ထမှာ်

ထမှာ်၁ န စးီဆင်းပခင်းမယှိထသာထရအပဖစ၌်အညှိတက၍်ထပါကထ်သာအပင်မျှင်ပျံမ့ျို း။   weed

ထမှာ်၂ န စန်ုးပထယာဂ၊ အင်းအိုင်စသညတ်ိုက့ို တကထ်သာ၊ ထလာကပီညာရပ်။    magic

ထမှာ်ရူး န ထမှာ်သင်ွးရာတင်ွ မထအာင်ပမင်၍ စတိမ်တညမ်ငငိမ်သ။ူ    mad

ထမှာ်ဝင် န စန်ုး၊ပထယာဂအင်းအိုင်လကဖဲွ် ထုိ့ေးစသညတ်ိုတ့င်ွပတသ်ကထ်သာထလာကအီတတပ်ညာတတသ်ကူို ထခါ်ထသာအမည။်    magician

ထမှာ်သင်ွး န ကိုယခ်န္ဓာ၌တစစ်ုံတစခု်ထသာထလာကပီညာစမ်ွးတညယ်ှိထနထအာင်အစအီရင်ပပုသည။် none

မှက်

မှက် န gnat

မှင်

မှင်၁ န မထကာင်းထသာထအာကလ်မ်းအတတပ်ညာတစမ်ျို း။  black magic

မှင်၂ န paper

မှင်ထကကာင် န အထပါ်မှ ဖိနိှပ်ထရးသားပခင်းပဖင့်ထအာကရ်ှိ စာရကွထ်ပါ်သို ့ထိေကပ်ထေင်ထစထသာ မင်ထစးထေင် စက္က ူပါးတစမ်ျို း။   Ink-pad

မှင်စာ န မထကာင်းဆုိးဝါးတထစ္ဆငယ။်     goblin

စဉ်

စဉ်

၁၊စကား။ဘာသာစကား။အထပပာအဆုိ။အထခါ်အထဝါ်“အထပပာထူေးဆန်း၊မဟတုလွ်န်းထက၊ ထီေနန်းစကား၊ များထုိေထုိေကို၊ ထပပာဆုိ
ပငားလညး်၊ ကလုား၊ ဘာသာ၊ ဟနိ္ဒမှုလျှင်၊ မဟတုပ်ါထလ။” (ပန်း)(ရခုိင်မှု-ရခုိင်စကား)၊ အဂမင်္ဂလိပ်မှု-အဂမင်္ဂလိပ်
စကားစသည။်)၂၊ပပုလုပ်ထဆာကရ်ကွရ်သည့်အပခင်းအရာ။ပပုဖွယက်စိပ္ပုမူလုပ်ကိုင်အမူအရာ။ “လီှခုတဝ်ါးခွတ၊် ထထွေထထွေယှုပ်ယှု
ပ်၊ ဆင်းရမဲှုတက်ို လုပ်ကိုင်ရထအာင်၊ ကကို းအားထဆာင်ရကွ”် (ထွေန်းတိ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဘရုင်မင်းပမတနှ်င့်အတိုင်ပင်ခံအကကးီအမှုးပုဂ္ိုဂ လ်များ။“မှူးကကးီမတရ်ာ ထသနာပတတိိ့ုသညလ်ညး် ထနာကတ်င်ွလုိပ်ပါသာွးကက
သည”်။ (ထရးှထံုေး) စဉ်

(န ကိုယခ်န္ဓာအသားအထရပပားထပါ်တင်ွအလုိအထလျာကစ်ွဲထေင်ထနထသာ(အနီ-အနက်)အစကထ်ပပာကင်ယ။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

၁၊(ဥပစာ)တစစ်ုံတစရ်ာအပပစသ်င့်ထရာကသ်ည။်လူမူထရးအားပဖင့်အသင့်မထလျာ်ရာပဖစသ်ည။်၂၊ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အမှု၌ ငငိစန်ွး
ထနသည။် စဉ်

ကိုယခ်န္ဓာအသားအထရပပားထပါ်တင်ွအလုိအထလျာကစ်ွဲထေင်ထနထသာ(အနီ-အနက်)အစကထ်ပပာကင်ယ။် စဉ်

၁၊(ဥပစာ)တစစ်ုံတစရ်ာအပပစသ်င့်ထရာကသ်ည။်လူမူထရးအားပဖင့်အသင့်မထလျာ်ရာပဖစသ်ည။်၂၊ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အမှု၌ ငငိစန်ွး
ထနသည။် စဉ်

သစသ်းီစသညထ်ပျာ့ညံ့၍လျှာထပါ်၌ထိေထတွ့ခံစားရထသာအရသာပခားနားပုိလွန်ပခင်းသိ့ု ထပပာင်းလဲထသာ။၂၊ပပညတ်ညန်ာ
စသည၌်ပပညထ်ကကထပျာ်ထသာ်။၃၊(ဥပစာ)အသကအ်ရယွအ်လွန်အိုမင်းရင့်ထရာ်ပခင်းသိ့ု ထရာကထ်သာ။ စဉ်

အမညတ်ပ်သည။်ထခါ်တင်ွထစသည။်အမညသ်တမှ်တထ်ပးသည။်“နာမကာဏအမညမှ်ည့်ထသာ ထန့၌ကား” (ပါရာ) စဉ်

(ဥပစာ)အလွန်အိုမင်း ရင့်ထရာ်၍ကယွလွ်န်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပဖူပပထရာင်ယင်ထကာင်ကကးီနှင့်တကူာကကျွေ၊ဲနွားတိ့ုကိုကိုကခဲ်ငပီးထသးွစပ်ုယတူတထ်သာ ပုိးထကာင်တစမ်ျို း။ “မှက၊် ပခင်၊ ယင်၊ထလး
ထခမ၊ ကင်းသန်။ (ဗမာချီ) စဉ်

စဉ်

သလဲပင်၏အထခါကစ်ထသာ သစထ်ခါကထ်လျာ်အထူေပဖင့် ပပုလုပ်ထေား ထသာ အများအားပဖင့် ရမ်ှးပပညမုိ်င်းကိုင်ငမိုထွ့ေက ်ဂံုစက္က ကကမ်း
တစမ်ျို း။  စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

မှင်ဆီ န စာရကွထ်ပါ်တင်ွထေင်ကျန်ထနထအာင်တစစ်ုံတစရ်ာပဖင့်တို၍့ထရးရသည့်အထရာယှိထသာ အရညတ်စမ်ျို း။   ink

မှင်ဆံ န mane

မှင်ထတာက် န none

မှင်ထုိေး န  ကိုယခ်န္ဓာတင်ွ စာလံုးပံုစအံနီ၊ အနကစ်ွဲထေင်ထန ထအာင် စတုတ်ပံဖင့် ထဆးနှင့်စိုကထုိ်ေး သည။် tattoo

န မင်ကိုသိုထလှာင်ထေားနုိင်၍ထရးရာ၌တဆကတ်ညး်စးီဆင်းနုိင်ထအာင် ပပုလုပ်ထေားထသာ ကထလာင်တ။ံ    pen

မှင်ဗူး န မင်ထေည့်သိုထေားရထသာပုလင်း၊ဗူးစသညထ်ေည့်စရာ။ ink bottle

မှင်သရုိကန်ာ န စအိုဝ စကုကထရာင်ရမ်း၍ ထသးွယိုပခင်းစ သည ်ပဖစတ်တထ်သာ ထရာဂါ။ none

မှကသ်တစ်က္က ူ န none

မှင်သိုပရုပ် န အပင်၏အထစးအပမစတ်ိုမှ့ချကလု်ပ်ရယှိထသာအရသာပူ၍အခုိးထအးသည့်ထဆးဖကဝ်င် ပရထဆးတစမ်ျို း။    officinal material

မှင်သျှာသျှား န အသးီငယ၍်ထတာထတာင်တင်ွအလှည့်ကျထပါကထ်သာပင်နိမ့်သျှသျှားသးီပင်ငယတ်စမ်ျို း။  gooseberry

  မှင်အိုး န မင်ထေည့်သိုထေားရထသာပုလင်း၊ဗူးစသညထ်ေည့်စရာ။ ink bottle

မှင်းကူ န none

မှင်းကန်း န အသးီပပားပပားထလး၊ ထရငန်စပ်တင်ွ ထပါကတ်တထ်သာ ပင်နိမ့်တစမ်ျို း။ none

မှင်းကျို း န none

မှိုင်

မှိုကထ်က န shrimp

မှိုင် န ၁၊ငငိမ်းထအးစာွမကကညမ်သာထငးထမာထနသည။်၂၊ရမင်လန်းတကက်ကပခင်းကင်းစာွထတထွဝ စးူစိုကထ်နသည။်    mope

မှိုင်တမိှိုတိုင် န စကိပ်ျကလ်ကပ်ျကပ်ဖစက်ာ ငုိထနသည။်  mope

မှိုတိုင်တိုင် န စတိပ်ျကလ်ကပ်ျကပ်ဖစက်ာမသာမကကည့်ထငးငုိကထ်နသည။်    mope

မှိုလကခ်ျ န ရမင်လမ်းတကတ်ကက်ကပခင်းကင်းမ့ဲစာွထငးငုိင်ဆုတန်စထ်နသည။် mope

မှိုင်း န အထရာင်ပွင့်လင်းပခင်းမယှိမှုန်ဝါးထသာ။ရထီဝအုံဆုိင်းထသာ။ dull

မိှင်း နဝိ မူးယစပ်ခင်းထကကာင့်ထခါင်းထဲေ၌ ရထီစ၍ မထဆာကတ်ညနုိ်င် သတကိင်းလွတသ်ည။်  dull

မှိုင်းခံ န fumes

မှိုင်းခံစက္က ူ န ထကျာကစ်ာမင်စာပွတက်းူပခင်း၊အင်းချပခင်းစသညအ်တကွအ်သုံးပပုသည့် စက္က ူကကမ်းတစမ်ျို း။  Ink-pad

 မှိုင်းစရီ န plant

မှိုင်းပျ န mope

မှိုင်းပပာ န ဆီးနှင်း၊ မုိယး်တမ်ိစသညတ်ိုပိ့တဖံု်းကာ မှုန်မှိုင်းရထီဝသည။်   mope

မှိုင်းမ န တစစ်ုံတစထ်ယာကအ်ားကညူမီစသည။်ကညူထီစာင့်ထယကှသ်ည။် help

မှိုင်းမိ န တစစ်ုံတစထ်ယာက ်အား ဆဲွထဆာင်လှည့်ပဖားချကက်ို ခံရသည။်     be captivated

မှိုင်းမှုန် န ထကာင်းကင်တင်ွ မုိးဇ်းသားများ ဖံုးကယွက်ာ မှုန်မှိုင်းရထီဝသည။် mope

စဉ်

ပခထသမ့င်္ဂ၊ပမင်းစထသာတရိစ္ဆာန်တိ့ုတင်ွလညက်ပ်ုတထလျာက၌်ရညှလ်ျားစာွထထောင်၍ ထပါကထ်သာကပ်ုတစထ်လျာက၌် ရညှလ်ျားစာွ
ထထောင်၍ ထပါကထ်သာ ရညှလ်ျားသည့် အထမွးစ။ု    စဉ်

အသးီကမ်ွးသးီလံုးထေကက်ကးီ၍ချဉ်ထသာအရသာယှိထသာ သးီပင်ပင်ကကးီတစမ်ျို း။ “သျှသျှားပဖူနှင့်၊ မအမှူင်ထတာက”် (ထကာက်) စဉ်

စဉ်

မှင်ထွေက်
ကထလာင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရုတတ်ရကမ်ထသွ့မထပခာကပဲ်သးီစထုနတတထ်သာမင်ရာမင်စကတ်ိ့ုကို မပပန်စမ်ွးထစရန် စမ့်ိဝင်ထစ၍ စပ်ုယနုိူင်စမ်ွးယှိထသာစက္က ပွ
တစမ်ျို း။    စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

လကတ်စဆ်စခဲွ်နီးပါးယှိထသာ အသးီလံုးထချာ မှည့်လျှင်ဝါးဝင်းထသာ အထရာင်ယှိ၍ ချဉ်ထသာ၊ အရသာယှိထသာ သးီနွယပ်င်တစ်
မျို း။” “စားစရာထလ၊ ကသဇာထကာင်းနှင့်၊ မှည့်ထသာခါထလ၊ နီဝါဝင်းထက၊ မှယင်းမှင်းက”ူ။ (ထကာ်) စဉ်

စဉ်

ချဉ်ထသာအနှစအ်သားယှိထသာ၊ အထစမ့ာ အသးီထတာင့်များသးီသည့် ပင်ထစာကက်ကးီတစမ်ျို း။ “မှင်းကျို းရာသုံကကမ်ိ၊ ကျညး်သုံး
ကကမ်ိ ထပခာကက်ကမ်ိပွင့်ယာ”။ (ဇမ်း) စဉ်

စမ်ိးစားငါးပိလုပ်မရထသာ ပုဇွန်ငယတ်စမ်ျို း။ “မျှို င်ထသျှမပါး၊ ငါးပိထထောင်းဖ့ုိ၊ ရထရဝါ” (ထတး) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(မီး)မှိုင်းခုိး၀င်ထအာင်ပပုလပ်ုသည။် စဉ်

စဉ်

ရကွထ်ပါင်း အရကွယ်ှိ၍ အဝါထရာင်အပွင့်များအချန်ိလုိကဖူ်းပွင့်သည့် ပင်ထစာကက်ကးီတစမ်ျို း။ “မိန်းမကကမ်းကကုတ၊် မှိုင်းစရီ
ထယာင်၊ သန္ီတပုပ်ထက၊ မျို းယတုမ်သား” (ထတာ်) စဉ်

အထရာင်မထွေန်းမလင်းပဖစသ်ည။်မှိုင်းထဝအု့ံဆုိင်းသည။်“ရခုိင်ဟသူည၊်ပပညန်ာမညက်ား၊ ဉီးတင်အစ၊ မှိုင်းပျညို ထမှာင်၊ ကကးီထသာ
ထတာင်မှ၊ ရထီပမာင်ဆင်းစးီ၊ ခရဝီီးဆန့်” (ဥတန်ိကာ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ထမှာက်

ထမှာက် န overturn

ထမှာကက်ာ န playing cards

ထမှာကခံု် န အထေကဘ်ကမ်ျကနှ်ာကိုထအာကဘ်ကသ်ိုမ့ျကနှ်ာမူရာတည့်တည့်ထေားလျက။် in prone position

ထမှာကခံု်ဝပ် ကကဝိိ ကိုယခ်န္ဓာတစခု်လံုးကိုအခင်းပပင်နှင့်ထိေလျကစ်န်စ့န်ထ့မှာကသ်ည။် ဝမ်းလျားထမှာကသ်ည။်    in prone position

ထမှာကထ်တာ် န none

န hate the sight of

ထမှာကမှ်ား န commit adultery

ထမှာင်

ထမှာင်၁ န အလင်းထရာင်မယှိထသာ။ကင်းထသာ၊ dark

ထမှာင်၂ နဝိ အလင်းထရာင်မယှိထသာ၊ အမုိကအ်တိုက။် dark

ထမှာင်၃ န wrong

ထမှာင်ကကးီကျ နဝိ ထနထရာင်၊လထရာင် ကကယထ်ရာင်၊ အလင်းထရာင်စသညက်င်းမ့ဲထသာ။    dark

နဝိ အလင်းထရာ်လံုးမယှိထသာဝန်းကျင်။ dark

ထမှာင်ခုိ န ၁၊လူသမူပမင်ရန်ထမှာင်ရပ်ိတင်ွကယွဝှ်ကထ်နသည။်၂။ပိတပ်င်ထေားထသာကန်ုပစည္း်ကို ထရာင်းဝယသ်ည။်    black market trade

ထမှာင်ခုိထစျး န တရားမဝင်ထသာကန်ုပစည္း်များကိုထရာင်းဝယထ်သာထနရာ။    black market trade

ထမှာင်ချ န အလင်းထရာင်းလံုးဝမယှိထသာ။ dark

ထမှာင်မုိက် န ထနထရာင်၊လထရာင် ကကယထ်ရာင်၊ အလင်းထရာင်စသညက်င်းမ့ဲထသာ။    dark

နဝိ ပမင်ကင်ွးမကကညလ်င်မှုန်ဆုိင်းထသာ။ အပမင်မှုန်ထသာ။   hazy

ထမှာင်ရီ နဝိ ညဉီးထမှာင်စပျို းချန်ိ။    dark

ထမှာင်ရပ်ိ န အလင်းထရာင်မထရာကရ်ထအာင်တားဆီးဖံုးအပ်ုထေားပခင်းခံရထသာထနရာ။   dark place

ထမှာင်လံုး န လံုး၀အလင်းထရာင် ကင်းမ့ဲလျက။် dark

ထမှာင့် ကကဝိိ evil influence

ထမှာင့်စား န စန်ုးပထယာဂစသည့်မထကာင်းဆုိးဝါးများ ထနှာင့်ယကှထ်ေားသည။်    evil spell

ထမှာင့်စပ် န evil spell

မှတ်

မှတ် န record

မှတထ်ကျာက် န touchstone

န ထရမကိုမှတထ်ကျာကတ်င်ွပတတ်ိုကက်ကည့်၍မှတတ်င်ွထပါ်ယှိထသာ ထရမထရာင်နှင့်နှိုင်းယဉ်ှစစထ်ဆးသည။်     put to test

မှတခ်ျက် န ၁၊သုံးသပ်ထလ့လာချက။်ထကာကခ်ျက။်၂၊မှတသ်ားရန်ညန်ွပပချက။်    remark

၁၊မျကနှ်ာပပင်ကိုထအာကဘ်ကက်ကမ်းပပင်နှင့်ဟပ်မိထအာင်အလျားစန့်စန့်တညထ်နသည။်၂၊ တစစ်ုံတရာဝတ္တ ၏ မျကနှ်ာပပင်ကို
ထအာကဘ်ကသ်ိ့ု ထရာကထ်စသည။် ထရာကထ်အာင်ပပု သည။် စဉ်

ဖဲကစားနညး်တစမ်ျို း။(တစခ်ျပ်ထမှာက၊်သုံးချပ်ထမှာကစ်သညပ်ဖင့်ယှိသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ လကမ်ထေပ်ရ ထသးထသာ ဘရုင်သမီးထတာ်များကို ထခါ် ထသာထဝါဟာရ။ ၂ တစပ်င်တိုင်နန်း၌ တစထ်ယာက ်ထီေးတညး်စထံပျာ်ထန
ထသာ မင်းသမီးကိုထခါ်ထသာ နန်းသုံး ထဝါဟာရ။ “ရးီထတာ် ထွေတတ်င်၊ ဖခင်နှမ၊ ပင်နန်းရတနာ၊ စပံမန်းထပျာ်ထက၊ ထမာကထ်တာ်လှ
ဟ”ု (ထကာ်) စဉ်

ထမှာကထ်ထောင့်
ဖီလာ

၁၊မကကည့်ချင်မပမင်ချင်ပဖစသ်ည။်အပမင်ကတသ်ည။်၂၊အထနှာင့် အယကှပ်ဖစသ်ည။်“အထဝးထမာင်သာပဖူလူရှိကထမှာင့်ထထောင်ဖီလာ
ထဘးဖယ”်။(အရပ်)“သထဘာမထပဖာင့်၊သဟီာခွင်မှာ၊ ဝင်ကာထနှာကလ့ုိ်၊ ထမှာကထ်ထောင့်ဖီလား” (ရာမ) စဉ်

၁၊ဣထပနကိုမထစာင့်ထိေန်းပဲမကျူးလွန်သင့်သကူကာမဂုဏစ်ပ်ယကှသ်ည။်၂၊ မဟတုမ်မှန် လမဲမှားပခင်းကို ဆင်ပခင်မ့ဲစာွထကျာ်လမား
ထဖာကဖ်ျကသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

သာွးလုိရင်းမဟတုထ်သာအပခားတစထ်နရာသိ့ုထရာကယ်ှိထသာ။ခရးီလဲွထချာ်ထသာ။“တက္ကသလိာ၊ ထရမပပညသ်ာကဦပပန်လာတုံပငား၊
ခရးီထမှာင်ထက၊ထယာင်ကာယမ်းဗျာ၊လမ်းလျှင်မှားလ့ုိ”ထဒွေး) စဉ်

စဉ်

ထမှာကက်ကးီမုိက်
ငဂီး စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထမှာင်မီှထမှာင်
မမား စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ထနှာင့်ယကှသ်ည။်ငငိုပငင်ဆင်းရထဲအာင်ပပသည။်ရန်ပပုသည။်“ကကျွေန်မလ္လာမှာ၊ထလးပဖာရန်ထပငာင့်၊ထမှာင့်၍ကာဆီး”(ထကာ်)၊၂၊ပပုမူ
ထဆာင်ရကွမ်ှုတစခု်ခု၏ငပီးစးီထအာင်ပမင်မှုကို ဟန့်တားသည။် “နဂါးတန်ဆာ၊ ဒွောဒေရာကို၊အရာှကျထက၊ညာကတထထောင့်၊ဘယ်
ကထမှာင့်လ့ုိ၊မထပဖာင့်မသက၊်ထနှာင့်အယကှပ်ဖင့်၊အခကက်ကးီဆံု”(ပန်း) စဉ်

စဉ်

စန်ုးပထယာဂစသည့်မထကာင်းဆုိးဝါးများ ထနှာင့်ယကှထ်ေားသည။်    ထမှာင့်ထထောင့်ဖီလာ-ရှု)။ငါပင်ဝယလ်ျှင်၊သာွးမည်
လမ်းထကကာင်း၊ပဖတဆီ်းစာွထလ၊အခါဖျကထ်က၊ငှကမ်ထကာင်းသိ့ု၊ထမှာင့်ထထောင့်ဖီလာ၊မထကာင်းရာထလ၊ ပဖစပ်ါတကား။ (ထဒွေး) စဉ်

၁၊မထမ့မထပျာကရ်ထအာင်စတိထဲ်ေ၌စွဲထနထစသည။်မထမ့မထပျာကရ်ထအာင်စတိထဲ်ေ၌စွဲထနထစသည။် မထမ့မထပျာကရ်ထအာင်စတိထဲ်ေ၌စွဲ
ထနထစသည။်မထမ့မထပျာကရ်ထအာင်ထရးထေည့်ထေားသည။်၂၊ထတးွထခါ်ထပမာ်ပမင်တတထ်သာဉာဏ၌်စွဲယသူည။်၃၊သထဘာပုိကသ်ည၊် 
သတမူိသည။်၄၊ထေင်ပမင်သည။်သထဘာရသည။်    စဉ်

ထရမအထရာင်အထသးွအမျို းအစားကိုနှိုင်းယဉ်ှထလ့လာရာ၌ထရမကိုပွတတ်ိုကက်ကည့်ရသည့်မျကနှ်ာပပင်ထချညထီသာထကျာကတ်ုံးငယတ်စ်
မျို း။(ထကျာကတ်ုံးငယအ်မညး်ထရာင်၊ ရာှးထစထ့ရာင်စသညယ်ှိသည။်) စဉ်

မှတထ်ကျာက်
တသ် စဉ်

စဉ်
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မှတစ်ာ န ၁၊ မှတသ်ားထေားထသာစာ။ ၂၊အမိန်စ့ာခကျွေန်။    note

မှတစ်ု န တထပါင်းတညး် ထေည့်သင်ွး ထေားထသာစာစ။ု    note

မှတဉ်ာဏ် န မထမ့မထပျာကထ်အာင်သမ်ိးဆညး်နုိင်စမ်ွးထသာအရညအ်ချင်း။    memory

မှတတ်ိုင် န အမှတအ်သားတိုင်။အများပပညသ်တူိုသ့မှိတဖုိ်ရ့ာထရးသားချတိက်ပ်စိုကထူ်ေထေားထသာတိုင်။ boundary pillar

မှတတ်မ်း န တစစ်ုံတစရ်ာသမှိတဖွ်ယရ်ာကိုကကာရညှထ်လးပမင့်စာွမပျကမ်စးီရထအာင် ထရးသားမှတတ်မ်းတင်ထေားသည့်အရာ။    record

မှတတ်မ်းတင် န တစစ်ုံတစရ်ာအများနှင့်မတကူွဲပပားထေင်ရာှးထသာအရာကို ကကာရညှစ်ာွကျန်ရစထ်အာင်မှတသ်ားထေားသည။်    record

မှတထ်ေား န ထတးွထခါ်ထပမာ်ပမင်တတထ်သာဉာဏ၌်ကာလပမင့်လျားခုိင်ခံတညတ်ထံစသည။်    record

မှတထ်ေားလီဖိ န none

မှတမိ် တစစ်ုံတစရ်ာထတွ ဖူ့းထသာ အရာကို တစဖ်န်ပမင်၍ ကွဲပပားစာွသပိမင်နုိင်သည။်    remember

မှတမိ်သကမိ် န ထသချာကွဲပပားစာွ မှတမိ်ထသာအားပဖင့်။ အမှတရ်ထစ နုိင်ထလာကစ်ာွ။    remember

မှတလီ် ကကဝိိ တစသ်ကတ်ာမှတထ်ေားဖုိရ့န် သတထိပးထပပာဆုိထသာ စကားလံုး။    record

မှတလီ်ဖိ န none

note down events

မိှတ် န မျကခ်မ်းကို အထေကထ်အာကထ်စပိ့တသ်ည။်    close

မှတက်ျ န ၁၊ အပပင်သို ့စဉ်ကျသည။် ၂၊ ပပည့်လျှသံညထ်ေက ်ပုိလွန်သည။် well

မိှတရု်ပ်မိှတရု်ပ် န မိှတခ်ျညလ်င်းချညပ်ဖစလ်ျက။် မျကစ်ကိိုဖွင့်ချည ်ပိတခ်ျည ်ပပုလျက။် twinkle

မှုတ်

မှုတ် ကကဝိိ blow

မှုတထ်ခါင်း န ဝါးပမားတထဲေည့်ငပီး၊ခံတင်ွးထလအားပဖင့်မှုတ၍်လုိရာပစခ်တရ်သည့် အဆစထ်တာကထ်လျာကထွ်ေင်းထေားထသာ ဝါးခပန်လကန်က။်    weapon

မှုတခွ်က် န ၁၊အထစာကဟ်ထိသာအတင်ွးယှိအသား၊အထစမ့ပါယှိထသာအခံွခွက။်၂၊လကက်ိုင်ရုိးတ ံစသညပ်ါယှိထသာ ခပ်စရာခွကင်ယ။်    

မှုတစ်းူ န weapon

မှုတထ်ပပာင်း န ဝါးပမားတထဲေည့်ငပီး၊ခံတင်ွးထလအားပဖင့်မှုတ၍်လုိရာပစခ်တရ်သည့် အဆစထ်တာကထ်လျာကထွ်ေင်းထေားထသာ ဝါးခပန်လကန်က။်    weapon

မှုတလ်ာခံွ န ၁၊အန်ုးသးီဆန်ပခစထု်ေတင်ပီးလံုးဝုိင်း၍မာထသာအတင်ွးခံွ။၂၊ ယင်းပဖင့်ပပုလုပ်ထေားထသာခွက။်

မံှ

မံှ န stain

မှန်

မှန်၁ န correct

မှန်၂ နဝိ မိမိလုိအပ်ရာကိုမထသမွတမ်ိးထိေခတမိ်သည။်    certainly

မှန်၃ န mirror

မှန်ကူ န rhompoid

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊တစစ်ုံတရာပဖစလ်ာထသာအခါ၌သသိာထေင်ရာှးသမှိတထ်လာကစ်ရာတစခု်ပဖစရ်ထလထတာ့ငပီးဟ၍ူအအံားသင့်စာွထရရတွထ်သာ
စကား။၂။ထနာင်အစဉ်သတမူိထလဟ၍ူ နှိုးထဆာ်သတထိပးထသာ စကားကို သတပိပု မှတထ်ေားလီဖိ” (အရပ်) စဉ်

(အာ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

၁၊တစစ်ုံတရာပဖစလ်ာထသာအခါ၌သသိာထေင်ရာှးသမှိတထ်လာကစ်ရာတစခု်ပဖစရ်ထလထတာ့ငပီးဟ၍ူအအံားသင့်စာွထရရတွထ်သာ
စကား။၂။ထနာင်အစဉ်သတမူိထလဟ၍ူ နှိုးထဆာ်သတထိပးထသာ စကားကို သတပိပု မှတထ်ေားလီဖိ” (အရပ်) စဉ်

မှတထ်လာက်
သတထ်လာက် (အာ)

အထကကာင်းအချကတ်စစ်ုံတစရ်ာကိုကကာရညှထ်လးပမင့်စာွ ကျန်ရစထ်စ၍ ထနာင်အခါ အသုံးပပုနုိင်ရန် ထရးသင်ွးထေားထသာ မှတသ်ား
ဖွယရ်ာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ခံတင်ွးထလဟန်ုပဖင့်ပပင်းစာွထွေကထ်စသည။်ခံတင်ွးထလဟန်ုပဖင့်လမတထု်ေတသ်ည။်၂၊နဲှ၊ ပထလွစထသာ တရူယိာအထခါင်းခပန်တကံို
ခံတင်ွးထလအားပဖင့်ကန်ထုေတ၍်ပမညထ်အာင်ပပုလုပ်သည။် စဉ်

စဉ်

half shell of a coconut 
used as a cup စဉ်

လကသ်န်းခန့်ထလာကယ်ှိ(အတိုအရညှစ်သည်)ဝါးပမားတ၊ံဝါးထချာင်းတိုထလးကို လံုးထချာထအာင်သပ်၍အဖျားကိုခကျွေန်ထေကထ်အာင်
ပပုကာ၊များထသာအားပဖင့်)ကကကထ်မွးပဖင့်ပွရ္ထအာင်ပခညမ်ျှင်ပဖင့်ကုံးငပီး၊ ဝါးထပပာင်းတင်ွ(မှုတထ်ပပာငး်တင်ွ)ထေည့်၍ခံတါင်းထလဟုန်
ပဖင့်တအား(ပပင်းစာွ)မှုတထု်ေတ၍်ထွေကထ်စသည့် ဝါးထပပာင်း(မှုတထ်ပပာင်း)၏ မှုတစ်းူထခါ်ကျညဆံ်လကန်ကတ်စမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

half shell of a coconut 
used as a cup စဉ်

အန့ံှအပပားစန်ွးထေင်သည။် “ အကအင်္ကျမှာ ကမ်ွးရညတ် ်မံှနီဗှယ”် (အရပ်) စဉ်

၁၊ထဖာ်ပပန်မှားယင်ွးပခင်းမှကင်းထသာ။မမှားမယင်ွးထသာ။ထပဖာင့်မတထ်သာ။၂။ ပဖစရုိ်းပဖစစ်ဉ်အတိုင်းပဖစထ်သာ။ ၃၊ အပုိအလုိမယှိ 
တကိျထသာ။ စဉ်

စဉ်

၁၊အညစအ်ထကကးကင်းစင်၍ကကညလ်င်ထသာဖလ်သားချပ်ပပား။၂၊ထအာကဘ်က၌်ပပဒေါးသတုထ်ေားထသာထကကာင့် ကကည့်သ၏ူပံုရပ်ိကို
ပမင်သာထသာဖလိသားချပ်။    စဉ်

၁၊ထထောင့်ကားနှစထ်ထောင့်၊ထထောင့်ခကျွေန်ကားနှစဖ်က၊်ထလးထထောင့်ခကျွေန်းပံုစ။ံ၂၊(ဘရုားစထသာ) အထွေဋ်အပမတ။် “အထွေဋ်မှန်က၊ူသယမ္
ဘထုေင်ရာှးပမတဘ်ရုားသည”်() စဉ်



.

မှန်ကခူတ် န rhompoid

မှန်ကသူတ် န rhompoid

 မှန်ကင်း န none

 မှန်စာ န mirror glue

မှန်စရီမီဇဝါချ န none

န none

မှန်ပါ န မိမိထေကက်ကးီသတူို၏့စကားကိုကကားဖွယရ်ထသာအခါ၌ဝန်ခံတုံပပန်ထသာအားပဖင့်ယဉ်ထကျးဖွယရ်ာ ထပပာဆုိထသာ စကား။ yes

မှန်ပပ န ၁၊ရင်ှးလင်းလွယက်ထူအာင်အနကထု်ေတထ်ဖာ်ပပထေားထသာကျမ်း၊၂၊သာမညပပထေားထသာအရာမျို း။ tesis

မှန်ပပူတင်း န အပမင်သာယာမှုပမင်ကင်ွးကိုပမင်နုိင်ရန်နှင့်အလင်းထရာင်ရယှိနုိင်ရန်တခံါးရကွ၌်မှန်တပ်ထေားထသာထလထွေကဝ်င်ရာ ပပတင်း။    window

မှန်မှုန် န ထုေတခ်ျင်းထပါကမ်ပမင်ရထစရန်မျကနှ်ာပပင်မှုန်ဝါးထအာင်အထူေးပပုလုပ်ထေားသည့်မှန်ချပ်။   mirror

န fanlight

မှန်အမ်ိ န မှန်ထပပာင်းတပ်ထေား၍ ထရနံဆီမီးစာပဖင့် ထွေန်းယှိရထသာ ထလလံုမီးတိုင်။ lamp

မှန်း န ၁၊ချင့်ချန်ိစဉ်းစားသည။်၂၊ရညထ်ရာ်တမ်းရမ်းသည။်ထမျှာ်ရယွဉီ်းတညသ်ည။်ပစမှ်တအ်ပဖစ ်စတိတ်င်ွသတမှ်တထ်ေားသည။် estimate/guess

မှန်းချက် န ချင့်တကွခ်ျက။် တင်ကးူ၌တကွခ်ျက။် နှိုင်းယဉ်ှချက။်   estimate/guess

မှန်းထပခ န ကကို တင်ခန်မှ့န်းထသာပမာဏ။မှန်းဆတကွထ်ေားထသာအတိုင်းအတာပပည့်မီှသည။်    estimate/guess

မှန်းဆ န ထတးွဆဆင်ပခင်မှုပဖင့်မှတသ်ားထေားသည။် guess

မှန်းတမ်း န မှန်းဆတမ်းရမ်းသည။် ရညရ်ယွသ်ည။်    aim at

မှန်းထေား န တင်က၍ူ ရညရ်ယွသ်ည။်တစစ်ုံတစထ်ယာကအ်တကွအ်ထူေးမှတထ်ေားသည။်    aim at

မှန်းမိ န ချင့်နှိုင်းထလာကသ်ည။် ထထောကထ်ေား ဆင်ပခင်နုိင် ထလာကသ်ည။်    estimate/guess

မှန်းထမျာ် န ချင့်နှိုင်းထလာကသ်ည။်ထထောကထ်ေားဆင်ပခင်ထလာကသ်ည။်     estimate/guess

မှန်းထမျှာ် န မပဖစလ်ာထသးထသာအရာ၊ ပဖစထ်စလုိထသာအရာ စသည့်အထပခအထနကို ရညမှ်တ ်သည။် estimate/guess

မိှန်

မိှန် န ၁၊ အလင်းထရာင်၊ အားနညး်ထသာ၊ ၂၊ ပကတအိထရာင်ထပျာ့ထတာ့ထသာ အထရာကမ်ပွင့်ထသာ။    weak

မိှန်မိှန် နဝိ ပကတ ိအထရာင်အထသးွထလျာ့ပျကလွ်င့်ပါးထသာ။ dim

မိှန်မိှန်ထသျှင် နဝိ ပမင်ကင်ွးမကကညလ်င် မှုန်ဆုိင်းထသာ။ အပမင်မှုန်ထသာ။ dim

မှုန်

မှုန် နဝိ dim

မှုန်တမီှုန်တက် နဝိ ရင်ှးရင်ှးလင်းလင်း ကွဲကွဲပပားပပား မပမင်သာပဲလျက။်    dim

အထချာင်းနှစထ်ချာင်းကိုကန့်လန့်ပဖတက်ကကထ်ပခထလးထထောင့်ပံုစပံပုလုပ်ထေားသည။်မှန်ဂုခတ ်ယင်းသိ့ုအနားညပီပုလုပ်ထေားထသာပံုစံ
ပဲသိ့ုမဟတု ်ယင်းသိ့ုပပုလုပ်ထေားထသာပံုစသံိ့ုမဟတုယ်င်းသိ့ုပပုလုပ်ထေားထသာ ကကကထ်ချအကကွ်(ထတာလမ်းခရးီစညတ်ိ့ုကိုပဖတ်
ထကျာ်သားရာ၌ခထလးသငူယတ်ိ့ု၏နဖူးပပင်၌တထံတးွပဖင့်ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ မှန်ကူ(ကကကထ်ပခ) ခတထ်ေားလျှင် အစမ်ိး၊ သရ၊ဲ 
ငပိတ္တာ၊ တထစ္ဆ၊ မှင်စာ၊ ထပမဘတု၊် ဘလူီးစထသာ မထကာင်းဆုိးဝါးတိ့ု မပူးမယဉ်ှ မကပ်ထရာကနုိ်င်ဟ ုအယယူှိထသာ ရခုိင်တိ့ု၏ 
ယဉ်ထကျးမှု ထံုေးစဓံထလ့တစခု်ပဖစသ်ည။် စဉ်

အထချာင်းနှစထ်ချာင်းကိုကန့်လန့်ပဖတက်ကကထ်ပခထလးထထောင့်ပံုစပံပုလုပ်ထေားသည။်မှန်ဂုခတ ်ယင်းသိ့ုအနားညပီပုလုပ်ထေားထသာပံုစံ
ပဲသိ့ုမဟတု ်ယင်းသိ့ုပပုလုပ်ထေားထသာပံုစသံိ့ုမဟတုယ်င်းသိ့ုပပုလုပ်ထေားထသာ ကကကထ်ချအကကွ်(ထတာလမ်းခရးီစညတ်ိ့ုကိုပဖတ်
ထကျာ်သားရာ၌ခထလးသငူယတ်ိ့ု၏နဖူးပပင်၌တထံတးွပဖင့်ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ မှန်ကူ(ကကကထ်ပခ) ခတထ်ေားလျှင် အစမ်ိး၊ သရ၊ဲ 
ငပိတ္တာ၊ တထစ္ဆ၊ မှင်စာ၊ ထပမဘတု၊် ဘလူီးစထသာ မထကာင်းဆုိးဝါးတိ့ု မပူးမယဉ်ှ မကပ်ထရာကနုိ်င်ဟ ုအယယူှိထသာ ရခုိင်တိ့ု၏ 
ယဉ်ထကျးမှု ထံုေးစဓံထလ့တစခု်ပဖစသ်ည။် စဉ်

၁၊နန်းထဆာင်ပပာသာဒ်ေစသည၏်အထေကဝဲ်၊ယာတိုင်ထိေပ်ဖျားတင်ွတပ်ဆင်မွမ်းမံထေားထသာအဖူး။၂၊ (ဥပမာ) အထွေဋ်အပမတ်
ပုဂ္ိုဂ လ်။ “မှန်ကင်းသရဖူ၊ သယမ္ဘ အစစ၊် ဘရုားအပဖစသ်ိ့ု ထရာကထ်လ ငပီး၍”။ စဉ်

စက္က စန်ွကကို းပဖတပဲွ်တ္ွငစ်န်ွးကကို းကိုပွန်းယပှဖတနုိ်င်ထအာင်၊သတုလိ်မ်းရန်အတကွမှ်န်အမှုန့်ကို ထကာ်ပျစရ်ညထ်ရာစပ်ထေားထသာ မှန်
ထကာ်ရည။်    စဉ်

ထရာင်စုံချပ်မှန်ငယမ်ျားကိုလှပထအာင်အဆင်ပံုစတံစမ်ျို းပဖင့်ထဖာ်ထေားထသာ သရုိးပမုပ်စပီခယ၍် သရုိးအပပင်ကို ထရမပိန်းချထေားထသာ 
အတတပ်ညာ။ ယင်းအတတပ်ညာပဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ လကရ်ာ။ စဉ်

မှန်ထတာင့် 
(မ) (န-မှင်ထတာ့င့်-ရှု။) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

 မှန်လည်
ထပါက် တခံါး၏အထေကတ်င်ွ(တခါးပိတထ်ေားသည့်အခါ)အလင်းရယှိထစရန် လှည့်၍ရသည့် မှန်တပ်ထေား ထလ့ယှိထသာ အထပါက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ထေင်သာပမင်သာထပါ်လွင်မှုထလျာ့ပါးထသာ။၂၊ကကညလ်င်ပခင်းမယှိထသာ။၃၊ အထေင်သားမပမင်သာထအာင်ယှိထသာ။၄၊အပမင်
အားထလျာ့ပါးထသာ။    စဉ်

စဉ်



.

မှုန်တမီှုန်မမား ကကဝိိ ရင်ှးရင်ှးလင်းလင်း ကွဲကွဲပပားပပား မပမင်သာပဲလျက။်    dim

မှုန်တကတ်က် ကကဝိိ ကကညလ်င်ကွဲပပားပခင်းမယှိပဲ။ ပမင်ထတွက့ာမျှပဖင့်။    dim

မှုန်တကတ်က် ကကဝိိ dim

မှုန်မီှမှုန်မမား ကကဝိိ ကကညလ်င်ပပတသ်ားမှုန်မှုန်ထသျှရင်ှးလင်းထေင်ရာှးမပမင်သာပဲ။    dim

မှုန်မှုန်ထသျှ ကကဝိိ ၁၊ အပမင်အားထလျာ့နညး်ထသာ၊ ၂၊ မကကညလ်င်ထသာ။   dim

မှုန်ရရီီ နဝိ အထရာင်မပွင့်လင်း မှုန်ဝါးထသာ။ ရထီစအုံဆုိ့င်းထသာ။    dim

မှုန်သတုသ်တု၁် နဝိ မကကညသ်ာမနှစင်မို ထ့သာ အမူအရာနှင့်။    glumly

မှုန်သတုသ်တု၂် ကကဝိိ glumly

မှုန်၁့ န အလွန်ထကကညကထ်သာ။ ညကည်ကထ်ကကထသာ။ အမှုန်မ့ှုန်ပ့ဖစထ်သာ။  be crushed

မှုန်၂့ နဝိ ညကည်ကထ်ကကထနထသာအမှုန်အမမားအထသးအမမား။   crushed

န ပကတယိှိငမဲ အရယွထ်ေက ်ငယထ်သာ။  young

နဝိ ပကတယိှိငမဲ အရယွထ်ေက ်ငယထ်သာ။  young

မှုန်စ့ထိက နဝိ အရယွအ်စားအလွန်ငယထ်သာ။ tiny

မှုန်စ့ထိကထသျှ နဝိ အထလးမထေားထလာကထ်အာင်ငယထ်သာ။ပကတယိှိငမဲအရယွသ်ို ့မထရာကထ်သးထသာ။ပကတယိှိငမဲအရယွထ်ေကင်ယထ်သာ။  young

နဝိ ၊အမှုန်အ့မှုန်ပ့ဖစထ်သာအားပဖင့်။၂။ထွေားထွေားညကည်ကထ်ကကမွထသာအားပဖင့်။၃၊ မုန်မု့န်ည့ကည်ကပ်ဖစထ်သာအားပဖင့်။ crushed

မှုန်း ကကဝိိ make crushed

မှို

မှို န fungus

မှိုကျိ န mould

 မှိုကျင်း န မှိုပွင့်များတစခု်တညး်ထပါကထ်ရာကထ်လ့ယှိထသာထနရာ။   bed of mushrooms

မှိုကန်ွချာ န mould

မှိုချို းနှစခ်ျို း န scathingly

မှိုခကျွေန်း ကကဝိိ none

မှိုစထီသျှ န မုိးဦးကျလယက်င်ွးတင်ွထပါကတ်တထ်သာအပွင့်ငယ၍်ရုိးတထံသးသည့်ပဖူထဖွးနူးနပ်ထသာမှိုတစမ်ျို း။ mushroom

မှိုတက် န fungus

မှိုထတာက န မှိုစားမိ၍အဆိပ်သင့်သည။်မူးထမာ်သည။်  become moulded

မှိုထပါက် န many

မှိုပွင့် န အရာ၀တ္ုတစစ်ုံတရာကို မီှ၍ပွင့်ထသာမှို။ mushroom

မှိုယို န စမ်ိးစမ်းအရပ်တင်ွ ထပါကတ်က၍် အပွင့်မပွင့်ထသာထကျာကခ်ကပ်င်တစမ်ျို း။ coral

စဉ်

စဉ်

လန်းဆကပ်ခင်းမယှိ။နွမ်းလျသည။်ညှို းထရာ်သည။်“ထရမကကာလှပချပ်ဆင့်ရံုထက၊ ပွင့်တုံကကလ့ုိ၊ညချမ်းလတထ်သာ်။ထနသရူန်ိထလ။
ထရာင်ဟန်ိထုိေးလ့ုိ၊နွမ်းညှို းထယာ်ထက၊ရန်ွကာပိန်ရှုပ်၊ထမမးမထံုေထက၊ မှုန်သတုသ်တုနှ်င့်၊ အလှုတမ်ခံ” (ပဒုေမ္မ)“အမ်ိကိုလာထက၊
မျကနှ်ာမျကခွ်က၊် မှုန်တကတ်ကထ်က၊ လကနှ်င့်ဖဝါး” ။ (ပဒုေမ္မ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လန်းဆကပ်ခင်းမယှိ။နွမ်းလျသည။်ညှို းထရာ်သည။်“ထရမကကာလှပချပ်ဆင့်ရံုထက၊ ပွင့်တုံကကလ့ုိ၊ညချမ်းလတထ်သာ်။ထနသရူန်ိထလ။
ထရာင်ဟန်ိထုိေးလ့ုိ၊နွမ်းညှို းထယာ်ထက၊ရန်ွကာပိန်ရှုပ်၊ထမမးမထံုေထက၊ မှုန်သတုသ်တုနှ်င့်၊ အလှုတမ်ခံ” (ပဒုေမ္မ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

မှုန့်ကထလာင်
ထသျှ စဉ်

မှုန့်စကိထလာင်
ထချ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

မှုန့်မှုန့်ညက်
ညက် စဉ်

၁။(ထထောင်း၍၊ကကတိ၍်)နူးညံ့ထအာင်အမှုန့်ပပုသည။်“ဆံုမှာထေည့်ပျာ၊မှုန်းကျထယာင်ထထောင်းပစလုိ်က”်(အရပ်)။၂။အမှုန့်အမှုန့်
ညကည်ကထ်ကကထအာင်ပပုသည။်“ဆီးပမစတ်ကိ ုဒေါးနန့်မှုန့်ကျထယာင်တာွပစလုိ်က”်(အရပ်) စဉ်

၁၊စားသုံးသည့်မစားသုံးသည့်မှိုဟသူမျှကိုပခု၍ံထပပာဆုိထသာစကား၊၂၊ထဆွးထပမ့ထသာသစရ်ကွ၊် သစတ်ုံး၊ထကာကရုိ်းစသည့်တိ့ုကို
စွဲ၍ဖ့ံွငဖိုးကကးီထွေားလွယင်ပီးထီေးရကွက်ဲ့သိ့ုရုိးတယံှိ၊ရုိးတယံှိ၊ရုိးတမ့ဲံရကွပ်ပန့်ရကွငံု် ပါယှိတတထ်သာစားသုံးရသည့်သကတ်ိုပင်တစ်
မျို း။၃၊စိုထုိေင်း၍အန့ံမထကာင်းထသာအရာတိ့ုတင်ွ တယွက်ပ်၍ပဖစထ်ပါ်လာတတထ်သာအလွန်ထသးငယသ်ည့်ပမူမှုန်ကဲ့သိ့ုထသာအရာ
များ။ စဉ်

သစသ်ား၌ကပ်၍ထပါကတ်တထ်သာကျခိကျွေကဲားပပန့်သည့်သစက်ပ်မှိုတစမ်ျို း။(ကကာဆံဟင်းရည ်သိ့ုမဟတုတ်စစ်ုံတစခု်ထသာ
ဟင်းရညမ်ျို းတင်ွထေည့်၍ချကထ်သာမှိုမျို း) စဉ်

စဉ်

ပုိကက်န်ွ၏အကကွ၊် ဇာထပါကက်ဲ့သိ့ု အထပါက်် ကကွပ်ါထသာ မှို တစမ်ျို း။  ယင်းမှိုကို မှိုနာထပါကရ်ာတင်ွမှိုထဆးအပဖစအ်သုံးပပု
သည။်  စဉ်

(ဥပစာ)အထေင်အပမင်ထသးစာွနိှမ့်ချလျက။်(ထပပာသည။်) နိှမ်ချသမ်ိငယထ်အာင်ပပုလျက။် (ထပပာသည်) စဉ်

ရကွထ်သးစမ်ိခကျွေန်၍ထပမ၌ကပ်၍ထပါကတ်တထ်သာအပွင့်ပဖူထပမတာွးဟင်းပင်တစမ်ျို း။ (စားထနကျမှိုပဖစထ်စ၊မှိုရုိင်းပဖစထ်စချကရ်ာတင်ွ
မှိုခကျွေန်းအနညး်ငယထ်ေည့်၍ထသာ်လညး်ထကာင်း၊သမံှိုထေည့်၍ထသာ်လညး်ထကာင်းထေည့်၍ချကပ်ါကမှိုမထတာကဟ်၍ူ ရခုိင်တိ့ု၏ ထံုေး
ဓထလ့အရ ချကပ်ပုတက်က သည။်) စဉ်

စဉ်

စိုးထုိေင်းထသာအရာ၀တ္ု တိ့ုတင်ွမျကနှ်ာပပင်၌ထသးငယပ်ဖူထဖွးထသာအမှုန်ကထလးများတပပင်တညး် အသစပ်ဖစတ်ညသ်ည။်တပပင်
တညး်ထပါ်ထပါကသ်ည။်   စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ)(မှိုပွင့်များထပါကသ်ကဲ့သိ့ု)အလွန်ထပါများသည။်“သစ်သးီဖလံစားဖ့ုိလူထတာင်မဟိ၊ အပင်အာကက်မှိုထပါကထ်တပုိင် 
ထဖွးထဖွးပဖူနီယင်” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်
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မှိုထရာင်းထရာင်း န abandon

 မှိုရုိင်း န အငမဲတမ်းစားထနကျမဟတုထ်သာမှို။ mushroom

မှိုသွီး န mushroom

မှိုဟင်း န coral

မှို၁့ န ၁။တစစ်ုံတစခု်ထသာအထပါကက်ိုရုိင်းသါင်းအသုံးချရသည့်သစခ်ကျွေန်။၂။မှိုပွင့်ပံုသဏ္ဍာန်ထိေပ်ဖူး ယှိထသာရုိကသ်။ံ nail

 မှို၂့ န လဲဝါသးီ၊ လကပံ်သးီအတင်ွးမှ ရယှိထသာနူးညံ့သည့် အမျှင်ထထွေး။   silk cotton

 မှိုစာ န ၁။တစစ်ုံတစခု်ထသာအထပါကက်ိုရုိင်းသါင်းအသုံးချရသည့်သစခ်ကျွေန်။၂။မှိုပွင့်ပံုသဏ္ဍာန်ထိေပ်ဖူး ယှိထသာရုိကသ်။ံ nail

မမ

မမ၁ န ထဖာ့ပဖင့်ပပုလုပ်ထေားထသာ  အနားပတလ်ညပ်ပန် ့ပါယှိသည့် ဉီးထုေပ်တစမ်ျို း။ hat

မမ၂ န understand

မမ၃ န soft/smooth

မမစါ နဝိ ၁။တစစ်ုံတစခု်ထသာအထပါကက်ိုရုိင်းသင်ွးအသုံးချရသည့်သစခ်ကျွေန်။၂။မှိုပွင့်ပံုသဏ္ဍာန်ထိေပ်ဖူး ယှိထသာရုိကသ်။ံ nail

မမိ

မမိ၁ န blow

မမီ၂ န depend

မမီ၃ န be mixed up

မမီးထနှာက် န search

မမီး၁ န ရနံထ့ကာင်းထွေကထ်သာ။ပန်းစသညမှ်ထွေကထ်သာနှစလုိ်ဖွယရ်နံခံ့စားရယှိထစထသာ။  fragrant

မမီး၂ နဝိ နမ်းသည။် smell

မမီးကကူ န ပန်းရနံသ့င်းပျံထ့သာ။ Sweet-smelling fragrant

မမီးကကူကကူ နဝိ Sweet-smelling fragrant

မမီးကကို င် နဝိ ရနံထ့ကာင်းအပျံအ့နံှသ့ကထ်ရာကထ်သာ။   Sweet-smelling fragrant

မမီးထံုေ နဝိ ရနံထ့ကာင်းပပည့်ဝစာွ တညထ်သာ။  Sweet-smelling fragrant

မမီးနီထသျှ နဝိ ထေမင်းချကသ်ည့်အခါအနံထ့မမးထသာစပါးတစမ်ျို း။ထကာင်းလတမ်ျို း။ paddy

မမီးပျံ ့ န ရနံထ့ကာင်းအနံပ့ျံလွ့င့်ထသာ။ Sweet-smelling fragrant

 မမီးလှိုင် နဝိ ရနံထ့ကာင်းပပည့်ဝစာွသင်းပျံထ့သာ။ Sweet-smelling fragrant

မမတ်

မမတ၁် နဝိ depend

မမတ၂် န အသားအထရစသညထ်ချာထမွ ထွ့ေားမွတထ်သာ။နူးညံ့ညကထ်ညာထသာအသားအထရယှိထသာ။ smooth

မမန်

ဂရုမစိုက၊် ပစပ်ယထ်ေားသည။် အသုံးမပပုပဲထေားသည။် “စသံးီရူပ၊ ထမပဒေမ်ဟ၊ု။ ထတာသမူကို၊ ရသည့်အတကွ၊် တိ့ုကိုမထလးမ
စုံမကပဲ်၊ ရကစ်ကစ်မ်ိးကား၊ ငါတိ့ုလညး် မှိုထရာင်းထရာင်းနှင့်၊ ထပါင်းထပါင်းထေားလ့ုိ” (ပဒုေမ္မ) စဉ်

စဉ်

ထသးွအထရာင်အဆင်းကဲ့သိ့ုထသာမှိုတစမ်ျို း။(စားလျှင်ထသတတသ်ည။်) စဉ်

စမ်ိးစမ်းအရပ်တင်ွ ထပါကတ်က၍် အပွင့်မပွင့်ထသာထကျာကခ်ကပ်င်တစမ်ျို း။“အထမထလးထရာကမ်ထလ၊မှိုဟင်းခူးထစာင်လားကတ်
ထမ၊မှိုဟင်းလညး်ခူး၊ ဆူးလညး်စးူ” (ထတး) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သပိမင်နားလညသ်ည။်ကကျွေမ်းကျင်တတထ်ပမာကသ်ည။်တတက်ကျွေမ်းသည။်“ထဇာ်နုိင်အဂမင်္ဂလိပ်စကားမမနီထယာင်ထပပာဖ့ုိတတထ်တ”။
(အရပ်)“ထပမာကဥ်ပပုတစ်ာွမမလ့ုိစားထကာင်းထရ“။(အရပ်) စဉ်

၁၊အရသာအားပဖင့်လျှာထပါ်တင်ွအမှုန်များကိုထိေစမ်းမိထသာ။“ကင်းစန်ွဥပပုတစ်ာွမမနီထရ”(အရပ်)၂။ နူးညံ့ထသာ။ 
ညကထ်ညာထသာ။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

၁၊အရှိန်ပပင်းစာွထဝ့ဝုိကတ်ိုကခ်တသ်ည။်၂။လကတ်စဘ်ကပ်ဖင့်ထသာ်လညး်ထကာင်း၊နှစဘ်က ်ပဖင့်ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ ပွတလှ်ည့်
သည။် “လကမ်မိန့်စးူကိုလကနှ်စဘ်ကန်န့်မမိ(မမိန့်)ထရ”။ (အရပ်) စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာအရာဝတ္ု ၌မီှကပ်၍တညထ်စသည။်“နံရမှံာမမီလ့ုိထုိေင်နီထရ”(အရပ်) စဉ်

၁၊သမထအာင်ပဖစထ်စ၊ထပျာ့ညံ့ထအာင်ပဖစထ်စတစစ်ုံတစရ်ာပဖင့်အကကမ်ိကကမ်ိထနှာသည။်၂။အန့ံှလှန်ထလှာရာှထဖွသည။် “မီးထေင်းတိုက်
ထလာင်၊ ကန်ုထယာင်ညကည်ကမ်မီး၍” (ဗမာချီ) စဉ်

၁၊ထနရာအန့ံှထွေကဝ်င်ရာှထဖွသည။်“ပျဝဲံကာတကလီ်ပငား၊သကလ်တပ်ါထသာ်၊လတပ်ငားသည၊်လူ၏ဟန်ပမသိ့ု” (ဗမာချီ)။ ၂၊ 
ထရာခပမ်းထအာင်ပပုသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပန်းရန့ံသင်းပျံ့ထသာ။ “ချရားပဖူတိ့ု ကကူကကူမမီးထက၊ ပမတထ်လးထေပ်တရာ” (ပဒုေမ္မ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာအရာဝတ္ု ၌မီှကပ်၍တညထ်စသည။်“နံရမှံာမမီလ့ုိထုိေင်နီထရ”(အရပ်)) “ထဇာ်နုိင်ဟနိ္ဒ စကားမမတက်ျထယာင်တတ်
ထတ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်



.

မမန် နဝိ snore

မမန်း၁ န many

မမန်း၂ န befriend

မမမ်း န အတင့်အတယပ်ဖစထ်အာင်ပပုလုပ်သည။်ဆန်းကကယစ်ာွဖန်တးီသည။်မွမ်းမံသည။် polish up

မမန် ့ န whirl/spin

မမိန်ရ့မ်း န လကက်ို ပဖစထ်စ၊ ဟိုမှသညမှ် လှုပ်ရာှးသည။် shake

မျှ

မျှ န ၁၊မပုိမထလျာ့တညူသီည။်၂၊အတိုင်းအတာပမာဏချင်းတညူသီည။်၃၊ခဲွထဝသည။်  same

မျှတ န same

မျှထလာက် န what

မျှား၁ စညး် အဖျားတင်ွအစာတပ်၍ငါးဖမ်းရထသာသဆူံးချတိ။်   hook

မျှား၂ န hook

မျှားတိုင် န ငါးမျှင်းကကို းချညရ်ထသာ တတုထ်ချာင်း။ သတုတ်။ံ   fishing stick

မျှားကိုင်းတံ န ငါးမျှင်းကကို းချညရ်ထသာ တတုထ်ချာင်း။ သတုတ်။ံ   fishing stick

မျှားကကို း န အစန်ွးတစဘ်ကတ်င်ွ ငါးမျှားချတိ၊် အပခားတစဘ်ကတ်င်ွငါးမျှားတကံို ချညရ်ထသာကကို း။ fishing string

မျှားဆိတက်ကို း န တစထွ်ေားထလာကခ်န်အ့ရညှယ်ှိ မျှား၏အရင်း၌ တပ်ရထသာကကို း။ none

မျှားတန်းချ န none

မျှားတန်းပစ် န ခထလးသငူယတ်ိုအ့ားမထကာင်းဆုိးဝါးတိုပူ့းကပ်ယဉ်ှသည့်အခါအစာထကကျွေးရပစရ်ထသာ ထခါစာပစန်ညး်တစမ်ျို း။   spirit food

မျှားထေင် န ငါးမျှားချတိအ်ရင်းတင်ွကကို းချညသ်ည့်အဖု၊အပပာထလး။  none

မျှားဟက် န ငါးမျှားချတိတ်င်ွပါထသာ အတကထ်လး။ hook

ထမျှာ်

ထမျှာ် န wait

ထမျှာ်ကိုး န တစစ်ုံတစခု်ပဖစလ်ာမညထ်ရာကလ်ာမညအ်ထပခအထနကိုလှမ်းကကည့်သည။် hope

ထမျှာ်ထခါ် န အထပခအထနတစစ်ုံတရာကိုဆင်ပခင်စဉ်းစားသည။် think

ထမျှာ်စင် န အထဝးသိုလှ့မ်းကကည့်ရန်ပပုလုပ်ထေားထသာစင်ပမင့်အထဆာကအ်အုံ။  tower

ထမျှာ်စပ် န တစစ်ုံတစခု်စားရနုိးနုိး၊ ရနုိးနုိး နှင့်ထမျှာ်ကိုးထစာင့်ဆုိင်းထနသည။်   wait

 ထမျှာ်မှန်း န မရလာထသးထသာအရာ၊ရထစလုိထသာအရာစသည၏်အထပခအထနကိုစတိတ်င်ွ သတမှ်တထ်ေားသည။်   hope

ထမျှာ်ရှု န hope

ထမျှာ်လင့် န ထနာင်အနာဂတပ်ဖစပ်ျကမ်ှုတစစ်ုံတစရ်ာကိုစတိဓ်ာတတ်ကက်ကစာွအမှန်တကယ ်မှတယ်ထူမျာ်လင့်င့ံဆုိင်းသည။် hope

ထမျှာ်လင့်ချက် န တစစ်ုံတစခု်လာထရာကရ်ပ်တညထ်စလုိ၍ထမျှာ်လင့်င့ံဆုိင်းထနထသာ စတိဓ်ာတတ်ကက်ကထကျနပ်အားရဖွယအ်ထပခအထန။ hope

၁၊အပ်ိထပျာ်ထနစဉ်ခံတင်ွးမှအသပံမညသ်ည။်“ထမာင်သာပဖူအပ်ိထသာအခါထပခာင်းထပခာင်းနှင့်ပင် မမန်ထရ”၊ ၂၊နှာပိတ၍်အသကရ်ှူ
မထပဖာင့်ပဲယှိသည။် စဉ်
၁၊(အဆိပ်သင့်၍)သတလိစသ်ည။်“ထခမဆိပ်မမန်းမမန်း၊ဒေါသထမာင်မှာ၊ထတာင်ပ့ုိထေကမှ်ာ၊ ထမှာင်လျကသ်ထီရ” (ပဋာ)။ ၂၊ 
(အသံ)ပျံ့လမမ်းသည။် ၃၊ များပပားသည။် လူများပပည့်နှကထ်နသည။် “ထသာထသာရံုပျာ၊ ဗုိလ်ပံုမမန်း၊ အဆိပ်မမန်း၊ ဖံုမှုန့်မမန်းစသည ်
သုံးနှုန်းထလ့ယှိသည။်) စဉ်

မိတထ်ဆွအပဖစထ်ရာကထ်အာင်အားထုေတဆ်ကဆံ်သည။်မိတဖ့ဲွ်သည။်“အယင်ကခါလညး်၊ ကျတခဲ်ထသျှနန့်ဖကရ်ကွထ်သျှအဆီွ
ခင်ပွန်းမမန်းကတထ်တလတ”်။ (ပံုပပင်) စဉ်

စဉ်

ပတခ်ျာလညထ်စသည။်တစထ်နရာတညး်တင်ွရစလှ်ည့်၍ထနသည။်တပပန်ဝဲဝဲရစလ်ညသ်ည။် (ဂျင်မမိန့်ထရ။ ခဲလ့ုိမိွန့်ထရ။ ဒုိေးကိုလည်
ထယာင်မွမိန့်ထရစသညသ်ုံးနှုန်းသည်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊တစခု်ထေကတ်စခု်အပုိအထလျာ့မယှိပဖစသ်ည။်၂၊ညတီညူမီျှရထအာင်ခဲွထဝသည။်၃၊ထုိေကတ်န်စာွ အတိုင်းအတာပမာဏပပည့်ဝ
ထစသည။်   စဉ်

အမျို းအမညမ်သထိသာအထကကာင်းတစစ်ုံတစရ်ာကို ရညည်မန်းထမးပမန်းရာ၌သုံးထသာ အထမးစကား “အခင်ကကးီ ထအချင့်မျှထလာက်
လဲ။(အရင်) စဉ်

စဉ်

၁၊ယင်းငါးမျှားချတိပ်ဖင့်ငါးဖမ်းသည။်ငါးမျှားချတိတ်င်ွအစာတင်၍ပါလာထအာင် ဆဲွထဆာင်ဖမ်းယသူည။်၂၊မိမိဘကသ်ိ့ုပလာထအာင်
ပရယိာယပ်ဖင့်ဆဲွငင်ကကထံဆာင်သည။်၃၊တပဖညး်ပဖညး်နှင့်စတိပ်ါလာ ထအာင်ပပုသည။်  စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

အထတာင်နှစရ်ာသုံးရာခန့်ရညှထ်သာကကို းတင်ွငါးမျှားချတိနှ်စရ်ာသုံးရာခန့်ကိုတပ်၍ ၎င်းငါးမျှားချတိတ်င်ွ အစာတပ်ကာ ပမစတ်င်ွ
သယွတ်န်းချငပီးငါးရာှရထသာငါးဖမ်းနညး်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊အထဝးရပ်သိ့ုမျကနှ်ာမူရာတည့်တည့်ကကည့်သည။်“လာပါနုိင်းနုိင်း၊ထန့ထန့တိုင်းကို၊ ကသိုဏး်ရှုထမျှာ်၊နန်းဘုံသာ
က”(ထကျာကရုိ်း)။၂၊ထရာကလ်ာမညက်ိုတမ်းတရညထ်ရာ်ထစာင့်ဆုိင်းသည။်“မင်းရစဲန္ဒာ၊သုံးလူချာကို၊ ဖူးထပမာ်ချင်လှ၊ လွန်ရူတ
သည၊် နန်ဝထမျှာ်ကကည့် ရာှသတညး်” (၎င်း) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထရာကလ်ာမညက်ိုတမ်းတရညထ်ရာ်င့ံလင်သည။်“ထမျှာ်ရှုထမျှာ်ရှု၊ကသိုဏး်ရှုလျက၊်သုံးလ့ူသခင်၊ ပမတသ်ျှင်ပင်ကို၊မပမင်ရကား”။
(ထကျာကရုိ်း) စဉ်

စဉ်

စဉ်
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မျှက် န jet black

မျှင်

မျှင်၁ နဝိ အစတိအ်စတိအ်ပမမာပမမာပဖစထ်အာင်ခဲွပဖာသည။်  divide

မျှင်၂ န ၁ထသးသယွထ်သာ ကကို းလွန်းငယ။် ၂၊ အမျှင်ထပါင်းစပ်ထေားသညက်ို ထရတကွထ်သာ အမည။် tiny

 မျှင်၃ န ကကျွေ၊ဲ နွား၊ နဖားကကို းတင်ွ သင်ွးချည၍် လုိရာသိုဆဲွ့ငင်ယရူထသာကကို း။    Nose-ring

မျှင်ကိုင် န ၁၊ကကးီမှူးထဆာင်ရကွသ်ည။်၂။ ချယလှ်ယသ်ည။် ၃၊ ကသဇာထပး၍ ထစစားထိေန်းကိုင်သည။်   lead

မျှင်ကိုင် န ၁၊ကကးီမှူးထဆာင်ရကွသ်။ူ၂၊ချယလှ်ယသ်။ူ၃၊ကသဇာထညာင်းသ။ူ  leader

 မျှင်ကကို း န ၁ထသးသယွထ်သာ ကကို းလွန်းငယ။် tiny

မျှင်စဉ် န capillary

မျှို င်

မျှို င်၁ ကကဝိိ ပင်လယက်မ်းစပ်၌ကျကစ်ားတတထ်သာငါးပိပပုလုပ်ရသည့်အလွန်ထသးငယထ်သာ ပုစန်ွဆိတတ်စမ်ျို း။  shrimp

မျှို င်၂ န rich in variety

 မျှို င်၃ န grass

မျှို င်၄ န depend

မျှို င်၅ န sleep

မျှို င်းငါးပိ န မျှင်ထကာင်ကထလးကိုထထောင်း၍ပပုလုပ်ထေားထသာငါးပိ၊မျှင်ငါးပိ။  ngapi

မျှို င်ပါး န many

မျှို င်းပါးပါး န take a back seat

မျှို င်ထသျှ န paddy

မျှို င်း၁ န take a rest

မျှို င်း၂ န take a rest

မျှဉ်း

မျှဉ်း န sleep

မျှဉ်း န ပဖညး်ညင်ှးသကသ်ာစာွပပုလုပ်သည။်  slow

မျှဉ်းပါလားထရ န ၁၊ ခဏမျှထမှးစကသ်ာွးသည။် ၂၊ အခုိကအ်တန်အ့ပ်ိသည။် sleep

မျှဉ်းထဖာ်ကိုက် န ပျဉ်ချပ်အနားကိုခံုးကကထအာင်သိုမ့ဟတုမ်ျဉ်းလံုးထပါ်ထအာင်ထုိေးရ ထသာထရထွပါ်တစမ်ျို း။ none

မျှဉ်းမျှဉ်းထသျှ န ပဖညး်ညင်ှးသာယာစာွ။  slow

ကကဝိိ အလျင်စလုိမယှိပဲ။ အချန်ိယလူျက။် ပဖညး်ပဖညး်ထနှးထနှး။ slow

ကကဝိိ ပျဉ်ချပ်အနားကိုခံုးကကထအာင်သိုမ့ဟတုမ်ျဉ်းလံုးထပါ်ထအာင်ထုိေးရ ထသာထရထွပါ်တစမ်ျို း။ none

န none

၁၊(အလွန့်အလွန်)အထူေးမညး်နကထ်သာ။နကက်ကုတထ်သာ။“အသားအရဘီတုင်ပိတ္တာပုိင်မညး်လ့ုိ မျှကနီ်ထရ”(အရပ်)၂။အဖျား
သယွသ်ယွသ်န်ွးသန်ွးနှင့်ထေကပ်မကထ်သာ။ခကျွေန်ပမထသာ။“ခကျွေန်ထေားထရ သစံးူ အလုိကတ်ိုင်း မျှကနီ်ထရ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဆံမျှင်)ချညမ်ျှင်တစမ်ျှင်စ၊ီ တစမ်ျှင်စအီားပဖင့်။ “ထဂါင်းဆံပင်ကို၊ မျှင်စဉ်ကိုင်၍လွင့်၏” (ဥဒိေန်တု) စဉ်

စဉ်

ဖ့ံွငဖိုး၍ညတွက်ိုင်းထနထသာစပါးသးီနံှများ။ထမာင်ပဖူရ့ုိလယက်င်ွးမှာစပါးနံှတငုိိကလ့ုိ်မျှို င်နီထရ” (အရပ်) စဉ်

စပါးမှည့်ချန်ိလယက်င်ွးတင်ွထပါကတ်တထ်သာ အရကွထ်သး၍ ပင်စညထ်ဖါ့ပဖစထ်သာ တစနှ်စခံ်စမ်ိထပမထပါက ်အပင်။ (ညို ကကးီ၊ ညို င်
ထသျှဟ၍ူ၊ မျို းကွဲများ၊ ရှိထသးသည။် ) စဉ်

၁၊အသာအယာမီှတယွသ်ည။်ကိုယတ်ိုင်အားထုေတမ်ှုမယှိပဲ၊အပခားတစပ်ါးကိုအားပပု၍လုိကသ်ည။် “ထမာင်လှပဖူ ငါ့နန့်မျှို င်လ့ုိ 
လုိကလ်ာထရ” (အရပ်) ၂၊မသာမယာထသာ မျကနှ်ာပဖင့် တစစ်ုံတစခု်ကို မီှ၍ငုိင်ထနသည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

၁၊အပ်ိစကသ်ည။်“တထယာကတ်ညး်သာ၊စကထ်င့ွမိှတမိှ်တ၊်မျှို င်၍အပ်ိက”(ထမတ္တာစာ)၊၂၊ တခုခုထသာအာရံုတင်ွ ထတထွဝစးူစိုက်
ထနသည။်”မတတ်တမူ်းမှိုင်၊ရပ်ထစာကမ်ျှို င်ထရ”(မင်းနန်) စဉ်

စဉ်

၁၊များပပားသည။်၂၊မျှင်ထကာင်ကထလးများပင်လယက်မ်းနားသိ့ုပါးသည။်“နတထ်တာင်ဂျို င်၊ မျှို င်ပါးထရ၊ ထကာကရ်ှီမိငါးကို၊ 
ထကကာင်စားထရ” (ထတး) စဉ်

လူသထူလးပါးအထရးမစိုကပဲ်ထေား၍မသာမယာထသာမျကနှ်ာထေားပဖင့်ထချာင်ကပ်ုထနသည။် “ထမာင်သာပဖူကိုတစထ်ယာကလ်ညး်
အထရးမစိုကပဲ်ထေားလ့ုိထထောင့်ထချာင်မှာမျှို င်ပါးပါးနီယင်”(အရပ်) စဉ်

ဖ့ံွငဖိုး၍ညတွက်ိုင်းထနထသာစပါးသးီနံှများ။ထမာင်ပဖူရ့ုိလယက်င်ွးမှာစပါးနံှတငုိိကလ့ုိ်မျှို င်နီထရ” (အရပ်)“ထချာင်းဖျားထသျှ၊ မျှို င်
ထသျှ ရင်းဒွေန်းထုိေးကတထ်မ” (ထတး) စဉ်

၁၊ထပျာင်းထခွငငိမ်သကစ်ာွမျကစ်ပိိတ၍်အာရံုခံစားထနသည။်၂၊ထရာဂါထဝဒေနာတစစ်ုံတစခု် ထကကာင့်မိန်းထမာထနသည။်မလှုပ်မရာှးနုိင်ပဲ
ယှိသည။်၃၊အပ်ိမထပျာ်ပဲလျကမ်ျကစ်မိှိတ၍်ငငိမ်သကစ်ာွနားထနသည။်”အဲ-ငါလညး်နီးမထကာင်းလ့ုိ မျှို င်းနီထရ”(အရပ်) စဉ်

၁၊အခုိကအ်တန့်အပ်ိသည။်“ငါးလညး်ထညာင်းလ့ုိတစန်ားမျှို င်းပစခ်ထရ”(အရပ်)၊ ၂၊လှုပ်ရာှးပခင်းမပပုပဲ သကသ်ာစာွထနသည။် 
“ပံုသန်ွး ထုေတထ်ဖာ်၊ ထဟာထသာ်အတိုင်း၊ တမျှို င်းအပ်ိလျှက”် (ထရးှထံုေး) စဉ်

၁၊အခုိကအ်တန့်အပ်ိသည။်“ငါးလညး်ထညာင်းလ့ုိတစန်ားမျှို င်းပစခ်ထရ”(အရပ်)၊ ၂၊လှုပ်ရာှးပခင်းမပပုပဲ သကသ်ာစာွထနသည။် 
“ပံုသန်ွး ထုေတထ်ဖာ်၊ ထဟာထသာ်အတိုင်း၊ တမျှို င်းအပ်ိလျှက”် (ထရးှထံုေး) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မျှဉ်းမျှဉ်းထသျှ 
မျှဉ်းမျှဉ်းထသျှ စဉ်

မျှဉ်းလံုးထဖာ်
ကိုက် စဉ်

မျှဉ်းသား (မ) (ကကိ-မျဉ်းသတ်-ရှု။)”အရင်းလဲလတ်၊အဖျားပပတ်လျှင်၊ ဆံုကကီးတင်ထေား၊ မျှဉ်းနှင့်သားငပီး၊ သင်းကန်ကကီးကို” (ထွေန်းတိ) စဉ်



.

ထမျှာင်

ထမျှာင် န surround

ထမျှာင်ကပ် န ချဉ်းကပ်ခုိဝင်သည။်  approach

ထမျှာင်စာ န မီှခုိညာစားသည။် ကပ်ရပ်စားထသာကထ်နထုိေင်သည။် depend

ထမျှာင်း၁ န cut

ထမျှာင်း၂ န be badly swollen

ထမျှာင်းထမျှာင်း န အလျားရညှ၍်၊ ကျဉ်းလျက။် none

မျှတိ်

မျှတိ် ကကဝိိ sharp

မျှို ့ နဝိ bloodsucker

မျှို က့ပ်ု န bloodsucker

မျှို ထ့ကကာင်း န ပျဉ်ချပ်ဒေါးစသညတ်င်ွအလှအပအလုိငှ့ာအလျားလုိကလီှ်းထကာ်ထေားထသာထပမာင်းထကကာ။  none

မျှို းသွီးစမ်း န test

မျှို း န ထရပပင်ထပါ်တင်ွထရွ ပ့ါထစသည။်   float

မျှို းခွက် န နီှးသာကိုသရုိးသစထ်စတ့ိုပ့ဖင့် မွမ်းမံပပု လုပ်ထေားထသာ အဝကျယထ်အာကက်ျဉ်းခွကရ်ညှ။်  cup

မျှို းစာ န သစ ်ဝါးစ သညတ်စထ်နရာမှတစထ်နရာ သိုထ့ရမ ထ့ပပာင်းသယယ်နုိူင်ခွင့် ထပးသည့်စာ။ permit

မျှို းပုိက် န ထရစးီရာတင်ွထရစန်ုတွဲလျားဆဲွချထမျာပါထနထစလျကထ်ထောင်ရထသာငါးဖမ်းပုိကတ်စမ်ျို း။   fishing tool

မျှို းလုိက် န ထရစးီထဖာင်ထမျှာသထဘာထရစန်ု ထမျှာ၍လုိကပ်ါသာွးသည။် float

ပမှား

ပမှား ကကိ arrow

ပမှားဆိပ်ပင် န plant

 ပမှားပပ န တစစ်ုံတစခု်ထသာထနရာကိုညမန်းရန်ပမားဦးသဏ္ဍာန်ပံုကိုထရးသား၍ထရးှရှုပပညမန်ထေားသည။် point

  ပမှားလက် န မထကွ မ့ထထောင့်ပမားတထံပဖာင့်မတစ်ာွသာွးထအာင်ပမားတ၏ံအရင်းစန်ွး၌ ထိေန်းထပးသည့်ပ့ဲသထဘာတပ်ထေား သည့်အပပားချပ်။ none

ထပမှး

ထပမှး န ပင့်ကအူမ်ိကဲ့သိုင့ငိကပ်ဖံုးအပ်ုသည။်အပပန်အလှန်ကးူလူးဆကသ်ယွသ်ည။်   intercourse

ထပမှးယကှ် န ရစဆုိ်င်းကာသန်းသည။် ယကှသ်န်းဖံုးကယွသ်ည။် intercourse

ပမှင့်

ပမှင့် န ၁၊အထေကသ်ိုထ့ရမ ထ့စထရာကထ်စသည။်မူလတညထ်နရာထေကပ်မင့်တကထ်စသည။်၂၊ပညာ၊ဂုဏရ်ညစ်သည ်အဆင့်တိုးတကထ်စသည။်  improve

 ပမှင့်တင် န အထေကသ်ို ့ပမှင့်တကထ်အာင် တိုးပင့်သည။် update

၁၊အနီးအပါး၌တညသ်ည။်ကပ်တညသ်ည။်“အထမာင်အထမာင်၊တိုင်မှာထမျှာင်၊အထမာင်ဇာကထရာင်” (ဇမ်း)၊၂။အတတူကွ
ထဆာင်ယသူည။်တွဲစပ်ပူးဝင်သည။်“တထစ္ဆမှင်စာ၊ဘတုင်ပိတ္တာဥပါသဖံက၊်ဖမ်းဆီးယထူဆာင်၊ ဤထတာထတာင်မှာ၊ထမျှာင်ကာဝှက်
လညး်”(ထမျာက်)၊”အစမ်ိးသထီက၊တထစ္ဆမှင်စာ၊ဖမ်းထမျှာင်ထခါ်၍၊ထဆာင်ကာမထန၊ သမီးထချာကို၊ထေားလီထရလာ။(ပန်း)၊၃၊
အပါး၌သယွယ်ဉ်ှသည။်“ထတာင်ကကးီသာထမျှာင်ကာသာွး၊ရစဲးူထချာင်းလွန်၊ ချတီကပ်ပန်ထသာ်၊ အမှန်တန့်မနားတညး်” (ဗမာချ ီ)၊ 
“အန်ုးကကျွေန်းလကျ်ာ၊ ဖဲွဒေါရာွကို၊ ထမျှာင်ကာချသီာွးကကလညး်။ (၎င်း) ၄၊ ဝန်းရသံည။် မီှခုိသည။် ၅၊ တစစ်ုံတစခု်အလျားလုိက ်
သယွင်ပိုင်သည။်” စဉ်

စဉ်

စဉ်

အမဲသား၊ဆိတသ်ား၊ငါးမန်းသားစသညတ်ိ့ုကိုထသးငယထ်သာအထချာင်းအထချာင်းပဖစထ်အာင်လီှးသည။်“အန်ုးရညန်န့်နှကဖ့ုိ် 
ငါးမန်းသားတစထ်မျှာင်းဖုတ၊် ငရုတန်န့်လက ်သတုသ်တု”်(အရပ်) စဉ်

ကကမ်ိလံုးနှင့်ရုိကသ်ပဖင့်ထကျာကန်ုးတင်ွအသားအထရစသညပ်ကတမိျကနှ်ာပပင်မှ ပမင့်မုိကကထဖာင်းတကသ်ည။်ဖူးဖူးတကသ်ည။်
ကကမ်ိလံုးနှင့်ရုိကသ်ပဖင့်ထကျာကန်ုးတင်ွအလျားလုိကဖူ်းကကထရာင်ရမ်းသည။် “ကကမ်ိဒေဏရ်ာထလ၊ ဝိဇ္ဇာသတထ်က၊ ထမျှာင်းလုိ ထပါ်ထစ
ရ” (ထကာ်) စဉ်

စဉ်

အဖျားသယွသ်ယွသ်န်ွးသန်ွးနှင့်ထေကပ်မကထ်သာ။ခကျွေန်ပမထသာ။“ခကျွေန်ထေားထရသစံးူအလုိကတ်ိုင်း မျှတိနီ်ထရ၊ တိုကထ်ကထပါကဖ့ုိ်”။ 
(အရပ်) စဉ်

၁၊ထရတင်ွထနတတ၍်၊ထပခမ့ဲလကမ့ဲ်ကိုယထ်ေညဆ်န့်ကပ်ုနုိင်ငပီးသတ္တဝါဟသူမျှကိုတယွက်ပ်၍ ထသးွ စပ်ုယတူတသ်ည့်ထကျာရုိးမ့ဲ
သတ္တဝါတစမ်ျို း။၂။(ဥပစာ)အထဆာကအ်အု့တိ့ုတင်ွထေပ်ပုိး၍တယွက်ပ်ထေားထသာတန်းစသညက်ိုငမဲထအာင်ကပ်ုထေားထသာအရာ။ စဉ်

၁၊ထရတင်ွထနတတ၍်၊ထပခမ့ဲလကမ့ဲ်ကိုယထ်ေညဆ်န့်ကပ်ုနုိင်ငပီးသတ္တဝါဟသူမျှကိုတယွက်ပ်၍ ထသးွ စပ်ုယတူတသ်ည့်ထကျာရုိးမ့ဲ
သတ္တဝါတစမ်ျို း။၂။(ဥပစာ)အထဆာကအ်အု့တိ့ုတင်ွထေပ်ပုိး၍တယွက်ပ်ထေားထသာတန်းစသညက်ိုငမဲထအာင်ကပ်ုထေားထသာအရာ။ စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) အထပခအထနကို မဝ့ံမရစဲမ်းသတထ်ဆာင်ရကွသ်ည။် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

များထသာအားပဖင့်ထလးကကို းကိုဆဲွ၍ပစလ်မတရ်ထသာအရင်းတင်ွကကကထ်ပခပံုစဒံေလကပ်ါ၍ ခကျွေန်ထေကထ်သာအဖျားယှိသည့်အထဝးပစ်
လကန်ကတ်စမ်ျို း။ “ပဗန်းခနဲလျှင်၊ လကဝဲ်ဘယည်ာ၊ ပမှားလာရာကို၊ ထမမကာရာှထပမာက”် (ဆန္ဒန်) စဉ်

ထညာင်ရကွနှ်င့်ဆင်ကာရကွဖ်ျားဝုိင်း၍အနညး်ငယခ်ကျွေန်ငပီးအထခါကန်ကပ်ပာထရာင်ယှိ၍ ထဆးထဖာ်စပ်ရာတင်ွလညး်ထကာင်း၊အဆိပ်
အပဖစပ်ဖင့်လညး်ထကာင်း၊အသုံးပပုနုိင်ထသာအထစးထွေကသ်ည့်ပင်ကကးီတစမ်ျို း။  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ထပမှာက်

ထပမှာက် န instigate

န ထပမှာကပ်င့်ထပပာဆုိချက။်ထပမှာကပ်င့်စကား။  cajolery

ထပမှာကခ်ျပီင့်ချီ န ယတုည်ံ့ထသာထစတနာနှင့်ထပမှာကပ်င့်ထပးထသာအားပဖင့်။အပခားသတူစဦ်း အားဆန်က့ျင်ဘကင်ပိုင်ထစရန်ထပမှာကပ်င့်ထပးလျက။် cajolery

ထပမှာကခ်ျပီင့်ချီ ကကဝိိ ယတုည်ံ့ထသာထစတနာနှင့်ထပမှာကပ်င့်ထပးထသာ။ရန်တိုကလုိ်ထသာ စတိပ်ဖင့်ထပမှာကပ်င့်ထပးထသာ။   

ထပမှာကစ်ည် နဝိ royal drum

န none

ထပမှာကဆီ်းတင် န pull oneself together

ထပမှာကဆီ်းပီး န give opportunity

ထပမှာကတ်ုံချခီျ န limbo

ကကဝိိ ချးီပထပပာဆုိသည။်စတိထ်ကျနပ်တကက်ကထအာင်ပပုသည။်ပကတအိမှန်ထေကက်၍ဲ တင်စားချးီကျူးသည။်  praise

ထပမှာကပီ်း န တစစ်ုံတစထ်ယာကအ်ားထသးွကကစတိက်ကးီဝင်ထအာင်ပပုမူထပပာဆုိသည။် ထသးွနားထေင်ထရာက ်ထအာင်ပပုသည။်  instigate

န ထပမှာကပ်င့်ထပပာဆုိချက။်ထပမှာကပ်င့်စကား။  cajolery

ထပမှာင့်

ထပမှာင့် န act of splitting

ထပမှာင်း၁ န act of splitting

 ထပမှာင်း၂ န အစတိအ်စတိပ်ဖစထ်အာင်ဒေါးစသညပ်ဖင့် လီှးသည။် အထပမှာင်းအထပမာင်းပဖစထ်အာင်လီှးသည။် cut

ပမှုံ

ပမှုံ၁ န move

 ပမုံ၂့ န stir

ပမုံ၃ န rally

 ပမုံ၄ န rally

ပမှုံဆန် န attack

ပမှုံဆန် န mix up

ပမှုံ န rally

ပမှုံး၁ န fishing tool

ပမှုံး၂ န fishing tool

ခမ

ခမ န incite

ပမမာ န အစတိအ်စတိခဲွ်ပဖာ၍ထွေကသ်ည။် diverge

၁၊တစစ်ုံတစခု်ထသာဝတ္ု ကိုအထေကသ်ိ့ုပမင့်တကထ်အာင်ပင့်မသည။်အထေကသ်ိ့ုပင့်တင်သည။် ၂၊ပမင့်ပမတထ်သာအရာသိ့ု တင်သည။် 
ထရာကထ်စသည။်   စဉ်

ထပမှာကထ်ကာ်ပ
င့်လံုး စဉ်

စဉ်

instigate or incite 
enmity စဉ်

ဘရုင်မင်းပမတတ်ိ့ုညလီာခံသဘင်သိ့ုကကချထီတာ်မူသည့်အခါတးီခတရ်ထသာစညထ်တာ်။ “တးီပငားထပမှာကစ်ညပ်ဗုန်းပဗုန်းပမည်
လျက”် (ရခုိင်ကာ) စဉ်

ထပမှာကစ်ည်
အစု

ရခုိင်ဘရုင်မင်းပမတလ်ကထ်ေကသ်ဘင်ဆုိင်ရာသဘင်အစအုဖ့ဲွ။ ညလီာခံအထွေကအ်ဝင်၊တိုင်းခန်းလှည့်လညရ်ာ၌အထွေကအ်ဝင်
စသညတ်ိ့ု၌တးီခတရ်သည့်ထပမာကစ်ညအ်စအုဖ့ဲွစသည ်ဖ့ဲွထေားထသာစညအ်စအုဖ့ဲွ။  စဉ်

ပုိမုိရရဲင့်ထအာင်၊တကက်ကမှုယှိထအာင်၊ထသးွထပမာကထ်အာင်၊ကိုယအ်ားစတိအ်ား တိုးတကထ်အာင်တစစ်ုံတစရ်ာထဆာင်ရကွသ်ည။်
အားတင်းသည။်ရထဲဆးတင်သည။်  စဉ်

ထကကာကရ်ွ့ံဆုတန်စပ်ခင်းကင်း၍စမ်ွးထဆာင်နုိင်မှုယှိထအာင်မဆုတမ်တန့်ွတကက်ကဝ့ံစားထသာ သတ္ိတစတိယ်ှိထအာင်ရတဲင်းပဖည့်သည်
သထဘာပဖင့်တစစ်ုံတစခု်ထသာအခွင့်အထရးကိုထပးသည။်   စဉ်

စတိမ်တင်မကျ(ပဖစသ်ည်)။“ဇာလဲထဝးထအအထေပ်ုတစထု်ေပ်ကို ထပမှာကတ်ုံချခီျလုပ်နီထရ၊ စတ်ိမချရလိ့ုလား” (အရပ်) စဉ်

ထပမှာကပီ်
ထပမှာကပ်င့် စဉ်

စဉ်

 ထပမှာကလံု်းပင့်
ထကာ် စဉ်

သစသ်းီစသည၏်ရညှသ်ယွထ်သာအစတိအ်ခမာ။“ထအးဖရသဲးီကိုဒေါးနန့်ငါးထပမာင်း ထပမှာင့်”။ (အရပ်) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

သစသ်းီစသည၏်ရညှသ်ယွထ်သာအစတိအ်ခမာ။“ထအးဖရသဲးီကိုဒေါးနန့်ငါးထပမာင်း ထပမှာင့်”။ (အရပ်) စဉ်

စဉ်

ကကျွေရဲွ့ံညန်ွထရအိုင်တင်ွလဲထလျာင်းပွတတ်ိုကလူ်း၍တိုးဝင်ထပျာ်ပါးသည့်အခါရွ့ံညန်ွထရများ လှုပ်ရာှးထနသည၏်အပဖစ။်“ငါးကဇာဖ့ုိ
ထပါ်ထရရံု၊ကကျွေပဲမှုလ့ုိံထပါ်ပါထရ၊ကကျွေကဲဇာဖ့ုိပမှုလ့ုိံထပါ်ပါထရ၊ကကျွေကဲဇာဖ့ုိ ပမုထံရရံုပဖုတဆိ်တထ်ကကိုကလ့ုိ်ပမုပံါထရ(ထတး)။ စဉ်

ထရများမငငိမ်မသကထ်အာင်လှုပ်ရထွစသည။်မတညင်ငိမ်ထအာင်ပပုသည။်“ထအ-အိုင်ကရကီိုပမုထုံေတင်ပီးမျ ငါးတထိပါ်လာဖ့ုိ။(အရပ်) စဉ်

ရယစ်ရာပဖစထ်အာင်မခံချင်ပဖစထ်အာင်ထပပာဆုိပပုမူသည။်ထနာကထ်ပပာင်သည။်“ အရှုးကိုအသသိားနန့်ပင်ဇာပဖစတ်ိ့ုပမှုနီံကတထ်တ” 
(အရပ်) စဉ်

ထပျာ်လုိထသာသထဘာပဖင့်တဘကသ်ားမခံချင်ထအာင်ထပပာဆုိပပုမူသည။်ကျစီယသ်ည။်“ဇာလဲထဝ-အထသျှတကိိုပမုနီံ
ထရကာ”(အရပ်) စဉ်

၁၊ရန်ပပုသည။်ငငိုပငင်ဆင်းရထဲအာင်ပပုသည။်မငငိမ်မသကထ်အာင်ပပုသည။် “ဇာလဲထဝထအသတူစထ်ယာကအ်မ်ိမှာ မငငိမ်မချမ်းထအာင်
ပမှုဆံန်နီထရ” (အရပ်) စဉ်

အပျံ့အန့ံှထွေကဝ်င်ရာှထဖွသည။်အန့ံှလှန်ထလှာရာှထဖွသည။်ရှုပ်ထထွေးထအာင်ပပုသည။်“ဇာလဲထဝ ထအသတူစထ်ယာကအ်ထဲေဝင်ပပင်ထွေက်
ထုိေကိုလှစ ်ထဒေကိုလှစန်န့် အမ်ိမှာပမုဆံန်နီထရကာ” (အရပ်) စဉ်

ရယစ်ရာပဖစထ်အာင်မခံချင်ပဖစထ်အာင်ထပပာဆုိပပုမူသည။်ထနာကထ်ပပာင်သည။်“ အရှုးကိုအသသိားနန့်ပင်ဇာပဖစတ်ိ့ုပမှုနီံကတထ်တ” 
(အရပ်) စဉ်

ပမှုးံအမျို းမျို းကိုပခု၍ံထခါ်ထသာစကား။(ပမှုးံဝမ်းပူ၊ပမှုပံန်းကျားပမှုပံတမ်စသည။်) စဉ်

ငါးထထောင်ရန်အတကွဝ်ါးတမံျားပဖင့်ပပုလုပ်ထေားထသာဝင်ထပါကသ်ာယှိငပီးပပန်၍မထွေကနုိ်င်ထအာင် လျှာထေည့်ထေားသည့် ငါးဖမ်း
ကရိယိာတစမ်ျို း။ စဉ်

တစစ်ုံတစဦ်းအားထသးွကကစတိက်ကးီဝင်ထအာင်ပပုမူထပပာဆုိသည။်ထသးွထပမာကထ်အာင်ပပုသည။် “အရူးကိုခမလီခမလီ၊ ခမလီ ခမလီ။ 
(အရပ်) စဉ်

စဉ်



.

ပမမား န incite

ပမမားထကာင် န ကကျွေ၊ဲနွားစသညမ်ျားကိုတယွက်ပ်၍ ကိုကခဲ်ထသးွစပ်ုတတထ်သာ ပုိးထကာင်ငယတ်စမ်ျို း။ insect

ယ

ယ န ဗျညး်သုံးဆယ့်သုံးလံုးတင်ွ နှစဆ်ယ့်ထပခာကလံု်းထပမာကဗ်ျညး်။ ယထသျှစ သညပ်ဖင့် လညး်ထခါ်သည။်

 ယ န treat

ယထက န none

ယခါ သမ် then

ယခင် ယခုထပပာဆုိထဖာ်ပပသည့်ကာလမတိုင်မီလွန်ခ့ဲထသာအတတိက်ာလက။ past

ယထခါင် ကကဝိိ အလွန်ထဝးကာွထသာထရးှထရးှကာလ။ထရးှပထဝသဏကီာလ။   long long ago

ယထဇာင် န တစစ်ုံတစရ်ာကိုထေပ်ဆင့်ပပန်လည၍်ညမန်ပပရာ၌သုံးထသာစကားလံုး။   none

ယထဇာင်ထက ဆကလ်က၍်ထပပာရန်ပဖစထ်သာစကား။ context

သမ် context

သမ် တညူခီျကက်ိုနှိုင်းယဉ်ှပပထသာစကား။ယင်းကဲ့သိုတ့။ူ  too

ယတိ စညး် ရတွဖ်တသ်ည့်အခါစကားကိုတန်ရ့ပ်ပဖတရ်ထသာအပုိင်းအပခား။  space

ယတပိဖတ် န assertively

ယတတ်ရာ ကကဝိိ

ယကတာချီ န

ယထောဘတူ န ဟတုတ်ိုင်းမှန်ကန်စာွပဖစပ်ျကပ်ခင်း။ဟတုမှ်န်သည့်အတိုင်းပဖစပ်ခင်း။  actuality

ယထောရဟ၁ န ထူေးပခားထေင်ရာှးပခင်းမယှိသာမန်မျှထသာ။ normal

ယထောရဟ၂ နဝိ ရသင့်ပဖစသ်င့်သည့်အားထလျာ်စာွ။ရထုိေကပ်ဖစထုိ်ေကသ်ည့်အတိုင်း။ rightful

ယန ကကဝိိ ယုံမှားပခင်း။သကမင်္ဂာမကင်းယှိပခင်း။  doubt

ယနကင်း န believe

ယနကပ် န doubt

ယနခတ် န doubt

ယနမကင်း၁ န doubt

ယနမကင်း၂ န ယုံမှားပခင်း။သသံယယှိပခင်း။သကမင်္ဂာမကင်းယှိပခင်း။  doubt

ယနာနာ န Non-intervention

ယနိ ကကဝိိ present

တစစ်ုံတစဦ်းအားထသးွကကစတိက်ကးီဝင်ထအာင်ပပုမူထပပာဆုိသည။်ထသးွထပမာကထ်အာင်ပပုသည။် “အရူးကိုခမလီခမလီ၊ ခမလီ ခမလီ။ 
(အရပ်) စဉ်

စဉ်

26th of burmese 
consonant စဉ်

၁၊ကကင်နာပမတနုိ်းစာွထိေန်းသမ်ိးထစာင့်ထယာှကပ်ပုစသုည။်ယ-သယူိ့ုသ၊ူထမ့ကိုမူထလ၊ ထရပူထရချမ်းထပး၍”။(ဥဒိေန်တု)၂၊ကကင်နာ
ပမတနုိ်းမှုပဖင့်ညင်သာစာွပပုမူသည။်၃၊အဖုိကအမကိုကကင်နာပမတနုိ်းမှုပဖင့်ထချာ့ပမူသည။်ထမတ္တာသကဝ်င်ထအာင်ပပုသည။်ယယု
သည။် “လကပံ်ပင်မှာ၊ဇရကထ်သျှရစီတွ၊်အထတာင်များကိုပဖုန်းပဖုန်းခတလ့ုိ်၊အပွင့်ကိုခခီး၊ သးီတခံျခီျ၊လကပံ်ဇုိင်မှာ၊မ,ကိုယထလ၊
မ,ကိုယ”(ထတး)ယက-(နစ) ယဂ ကာလအားပဖင့်လည်းထကာင်း၊ ထဒေသအားပဖင့်လညး်ထကာင်း၊ကာွလမ်ှးသည့်သကယိှ်
သကမ့ဲ်တိ့ုကိုညမန်ပပထသာစကားလံုး။“အဲ-အမဲင်းရယနီ်ထရယကထယ”(အရပ်) စဉ်

ထရှ့ဝါကျ၏ထနာကတ်င်ွထေပ်မံပပလုိထသာစကားကိုမစမီဆကစ်ပ်ထပးထသာစကားလံုး။ “အယင်ဆံုးဦးရာဇ်ထတာင်ဓာတက်ိုဖူးထရ၊
ယထကထကျာကထ်တာ်မှာထကျာကရုိ်းထတာ်ဓာတက်ိုဖူးထရ၊ယထကအရာ မဟာမုနိဘရုားကိုဖူးထရ”(အရပ်) စဉ်

ထ့ုိေထနာက၊်ထုိေမှထနာက၌်။”အကကျွေန်ထမာင်ပဖူပါတိ့ုလားခိပါထရ၊ယခါနကပ်ဖန်ခါလာလတလ့ုိ် ထပပာလုိကပ်ါထရ” (အရပ်) စဉ်

(ယမ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

(နစ) စဉ်

ယထဇာင်ပုိင်
ထယ

အဆကအ်စပ်ပဖစထ်သာစကား။“ဦးစာွဆ့ုးသျှစထ်သာင်းဘရုား။ယထဇာင်ထကအရာကိုးထသာင်းဘရုား။ယထဇာ်ထကအရာ ထကျာက်
ထတာ်ဘရုားစသည”် (အရပ်)
ထရးှ၌ပပဆုိခ့ဲငပီးသည့်အတိုင်း။ စဉ်

ယထဇာင်ပုိင်
ထသျှာင် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

လံုးလံုးငပီးပပတထ်စလျက။်“အကကျွေန်ရ့ုိက အလုပ်ကိုတကိျကျ ယတပိဖတ ်လုပ်ပါထရ”(အရပ်) စဉ်

ကဇံာတာညှို းထနခုိကမ်လုိလားဖွယထ်သာအရာတိ့ုကိုပ,ထပျာကထ်စ၍ မိမိလုိလားအပ်ထသာအရာပပည့်ဝထစရန်ထဗဒေင်ကန်ိးခန်းအရ
ပပုလုပ်ထသာအထဆာင်အရကွ။်

follow an astrologer’s 
advice on what one must 
be do to avert an 
impending event စဉ်

မိမိသိ့ုကပ်ထရာကလ်ာမည့်မထကာင်းကျို းတိ့ုပပယထ်ပျာကထ်စ၍ထကာင်းကျို းတရား ပပည့်ဝထစရန် ထဗဒေင်ပညာအရ နာခံ၍ စရီင်
ပပုလုပ်သည။်  

follow an astrologer’s 
advice on what one must 
be do to avert an 
impending event စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ယှိထနထသာယုံမှားမှုပထပျာကထ်အာင်ရင်ှးလင်းထပပာဆုိသည။်၂၊ ယုံကကညမ်ှုယှိသည။် “ထအ ယင်းပုိင်ဆုိထက ငါယနကင်းဗျယ”်။ 
(အရပ်) စဉ်

ယုံမှားပခင်းသသံယယှိသည။်သကမင်္ဂာမကင်းယှိသည။်“ထအးလကစ်ပ်ွကိုထမာင်သာပဖူခုိးထရလ့ုိ ယနကပ်နီထရ” (အရပ်) စဉ်

ယုံမှားပခင်းသသံယယှိသည။်သကမင်္ဂာမကင်းယှိသည။်“ထအးလကစ်ပ်ွကိုထမာင်သာပဖူခုိးထရလ့ုိ ယနကပ်နီထရ” (အရပ်) “နာရကီို
ထမာင်လှခုိးထရလ့ုိယနခတနီ်ထရမလားဂု”(အရပ်)၊ စဉ်

သကမင်္ဂာမကင်းယှိသည။်ယုံမှားပခင်းယှိသည။် သသံယပဖစသ်ည။်” မိသာမာထလ၊ ထတာင်ညာရလ့ုိ၊ ယနမကင်း၊ ညှို းကာပိန်ထအာင်၊ 
စိုးရမ်ိပခင်းထကကာင့်” (ဥဒိေန်သာ) စဉ်

စဉ်

မိမိနှင့်မသကဆုိ်င်သကဲ့သိ့ုဖယထ်ရာှင်လျစလ်ျှူပပုလျက။်ဘာမျှမသသိကဲ့သိ့ုပါဝင်စကွဖ်ကပ်ခင်း မယှိပဲ။ “သမူျား ထပပာထရအခါကိုယ်
နန့်မသကဆုိ်င်ထရပုိင် ယနာနာ လုပ်နီထရ” (အရပ်) စဉ်

၁၊မျကထ်မှာကက်ကုထံတွ့ရဆဲကာလ။၂၊ထပပာဆုိထဖာ်ပပဆဲကာလ၌ပဖစထ်သာရက။်“ယနိနံနက၊် ထတာင်သထပပမှာ၊ ထရာင်ပခည ်ထွေန်းထက၊ 
နီဝန်းထွေကက် “ (ဥဒိေန်သာ) စဉ်



.

ယ၊နီထရ န conniver

ယပင့် န none

ယပုိင် န ထပဖဆုိခ့ဲငပီးထသာ အထကကာင်းအရာအတိုင်း။  like

ယပုိင် သမ် likewise

ယပုိင်ဆုိထက ကကဝိိ or

သမ် or

ယပုိင်ရာဆုိထက သမ် indomitable

ယပုိင်ထသျှာင် န since

ယငပီးထက သမ် none

ယငပီးသားထက သမ် none

ယမနိ သမ် yesterday

ယမငပီရမငပီ န inarticulate

ယမန် န past

ယမှာ ကကဝိိ none

ယမှာထယ none

ယယ keep out

ယယ န velvet

ယထရထေကမှ်ာ ကကဝိိ incommode

ကကဝိိ forget

none

ယရညး်၁ ကကဝိိ တငပိုင်တညး်ပ့ဲတင်ထေပ်မျှထကကးထကကာ်ဟစထ်အာ်သည။်  hurl

ယရညး်၂ န hooray

န diligence

ကကဝိိ အပခားသမူျားမသထိစပဲ၊အမှတတ်မ့ဲထရာှင်ဖယသ်ာွးထသာအားပဖင့်။  ယထလာကပ်င်ရာလား keep out

ကကဝိိ ထအာင်ပမင်မှုရထအာင်၊ဇဲွသတ္တ ယိှိယှိပဖင့်။လံုလ့အားမထလျာ့ထစပဲ။  dauntless

ကကဝိိ until

ကကဝိိ treat

ယသတ် န none

ယာ၁ န farmyard

မသဟိန်မပမင်ဟန်ထဆာင်ထနသည။်“ထမာင်သာပဖူသယိင့်ပမင်ယင့်နန့်မသမိပမင်ဟန်ထဆာင်လ့ုိ နှုတပ်င်မဆကယ်၊ နီထရကားထဝ” 
(အရပ်) စဉ်

က၊ခ၊ပ၊ဖ၊ဗ၊မ၊လ၊သ၊စထသာဗျညး်တိ့ုတင်ွယပကလ်ကတ်ွဲယဉ်ှရာ၌အသင်ွထပပာင်းလဲထေားထသာ အထရးအသား။(၂)။ စဉ်

စဉ်

ထုိေနညး်တစူာွ။ထုိေနညး်လညး်ထကာင်း။ထုိေနညး်နှင်နှင်။ “နန်းဥကကင်ကို၊ မပမင်ဘးူပဲ၊ ထကျးဇူးနတ္ိ၊ ယပုိင်လင်ကို၊ ကကင်သညလ့ုိ်
လညး်၊ ယှိပါကျို းမ” (ရာမ) စဉ်

တစဘ်ကက်ထပပာဆုိငပီးစကားကိုမထကျနပ်ထသးသပဖင့်ထေပ်မံထပပာဆုိလုိရာ ၌ကကားပဖတည်ပ်ှွင်းထပပာဆုိထသာစကားလံုး။သိ့ုမဟတု်
လျှင်။“အယင်ကထပပာထရအတိုင်းယပုိင်ဆုိထကသထဘာဇာပုိင်ရထရလဲ”။ (အရပ်) စဉ်

ယပုိငမ
ထဟာကဆုိ်ထက

ပပုလုပ်ပဖစပ်ျကခ့ဲ်ထသာအထကကာင်းတစခု်ခုနှင့် ပတသ်က၍်ဆန့်ကျင်ဘကအ်ပဖစက်ိုတင်ပပထပပာဆုိရာတင်ွထရှ့ဝါကျကိုဆကစ်ပ်ထပး
ထသာစကားလံုး။သိ့ုမဟတုလ်ျှင်။ “အမ်ိကိုကျားကန်ထေားလုိကလ့ုိ်ရာ၊ ယပုိင်မထဟာကဆုိ်ထက အမ်ိငပိုလီဖ့ုိ” (အရပ်) စဉ်
၁၊သတူစပ်ါးနှင့်ယဉ်ှရာ၌မိမိရှံုးနိမ့် ညံ့ဖျင်ပခင်းကို မလုိလားထသာစတိ။် မိမိကသာ သတူစပ်ါးထေက ်သာလွန်ကပဲမင့်လုိထသာစတိ။် ၂၊ 
မိမိနှင့် ပတသ်ကသ်မျှကို ထိေပါးပုတခ်တလ်ာထသာ် မခံမရပ်နုိင်ပဖစလ်ာသည့် နာကျညး်စတိ။် “ယင်းသရ့ုိူ ယင်းပုိင်ရာဆုိထက။ ငါးရ့ုိ
င့ံုခံနီလ့ုိမပဖစ ်သရ့ုိူထေကသ်ာ ထအာင်လုပ်ကတရ့ုိ်” (အရပ်) စဉ်

ထရးှ၌ပပဆုိခ့ဲငပီးသည့်အတိုင်း။ ထုိေကဲ့သိ့ု “အယင်က ငါထပပာခထရ ယပုိင်ထသျှာင်” (အရပ်) စဉ်

ထရှ့ဝါကျ၏ထနာကတ်င်ွထေပ်မံပပလုိထသာစကားကိုမစမီဆကစ်ပ်ထပးထသာစကားလံုး။ “ယငပီးထကသျှစထ်သာင်းဘရုားကို။ယငပီးထက
ကိုးထသာင်းဘရုားကို။ယငပီးထကမဟာမုနိဘရုားကိုအစဉ်အတိုင်းဖူးဗျာယ”် (အရပ်) စဉ်
ထရှ့ဝါကျ၏ထနာကတ်င်ွထေပ်မံပပလုိထသာစကားကိုမစမီဆကစ်ပ်ထပးထသာစကားလံုး။ “ယငပီးထကသျှစထ်သာင်းဘရုားကို။ယငပီးထက
ကိုးထသာင်းဘရုားကို။ယငပီးထကမဟာမုနိဘရုားကိုအစဉ်အတိုင်းဖူးဗျာယ”် (အရပ်) “မင်းရ့ုိအယင်ကကမ်းခင်း၊ယငပီးသာထက
တခံါးတပ်” (အရပ်) စဉ်

ယထန့မထရာကမီ်လွန်ခ့ဲထသာထန့။“တိ့ုသမီးနှင့်၊ ထိေမ်းပမားလ့ုိဟ၊ု ဟိုယမနိ၊ ဆုိလှာဘ ိသည”်။ (ပဋာ) စဉ်

နှုတသ်ပီံပပင်ပခင်းမယှိပဖစသ်ည။်(ယနှင့်ရကို)ကွဲပပား ပီပပင်စာွရတွဆုိ်ပခင်းမပပုနုိင်ယှိသည။် စဉ်

ထပပာဆုိထဖာ်ပပသည့်ကာလမတိုင်မီအတတိက်။လွန်ခ့ဲထသာကာလက။“ထိေမ်းပမားချန်ိမှန်၊ သားလင်တန်လညး်၊ ယမန်ထရးှ က၊ မင်း
ဘရုင်ကို၊ ငါလျှင်ဝလ့ုိ၊ ထပပာပပသညမှ်ာ” (ထဒွေး) စဉ်

ကာလအားပဖင့်လညး်ထကာင်း၊ထဒေသအားပဖင့်လညး်ထကာင်း၊ကာွလှမ်းသည့်သကယ်ှိသကမ့ဲ် တိ့ုကိုညမန်ပပထသာ စကားလံုး။ “ရာမ
ဘန်ုးကို၊ မနှုန်းသာထက၊ ယမှာ တကချက၊် က္က ထနန္ဒထလ၊ မတညပ်ျကလ့ုိ်” (ရာမ) စဉ်

(နစ) ယခင်ကထေားခ့ဲသည့်အထဝးအနီးကိုညမန်ပပထသာစကားလံုး။“ယမှာထယ စစထ်တငွမိုမှ့ာဟလီိထရ” (အရင်) စဉ်

(နဝ)
မိမိနှင့်မထတွ့လုိသည့်သထဘာပဖင့်မသမိသာထရာှင်ဖယသ်ာွးသည။်“ထမာင်သာပဖူသယိင့် ပမင်ယင့်သားနှင့်လူပမင်လတထ်မထကကာက်
လ့ုိ၊ယယထချထယာှင်တတုလ်ားခထရ”(အရပ်) စဉ်

အက္ခရာစဉ်
ပဖညး်ညင်းသကသ်ာစာွ။သာယာညင်းထပျာင်းစာွ။နူးနူးညံ့ညံ့။“ပန်းမိွရာက၊အသာထေ၍၊ ယယသာွးကျင်”(ထကာ်)။“တိ့ုသျှင်
လကစ်ပ်ွ၊ငယက်ပင်ထလ၊ဆင်ကာဝတထ်က၊အမှတလ်ညး်ထရ၊ပမင်တုံထလထသာ်၊ မျကရ်ညလ်ညက်ျ၊ယယမထန၊သငံခိုင့်ထဲေက၊ထပပး
ထွေကထ်လ၍” (ထောနု) စဉ်

(ဥပစာ)ဒုေက္ခတစစ်ုံတရာပဖစပွ်ားရာတင်ွထသးငယထ်သာပပဿနာကထေပ်မံ၍ ဒုေက္ခထပးပပန်သည။် အခကအ်ခဲကကုရံာ၌ထေပ်မံ ၍ 
အခကအ်ခဲပဖစထ်စသည။် “ထမျှာ်ခါတမ်းလ့ုိ၊ လွမ်းသညတ်ချက၊် ယထရထေကမှ်ာ၊ ထကျးငှကတ်ရိစ္ဆာန်၊ပမူးထပျာ်ပပန်ထသာ(ရာမ)။ 
“ထမသကဝီ်မှာ၊ အနီလညး်ခက၊် ချစမ်ပပယထ်က၊ ယထရထေကမှ်ာ၊ တညလ်ျကသ်ထန္ဓ၊ သားသငူယလ်ျှင်၊ဖွားမညလ်ညး်ပပု”(ဥဒိေန်
သာ)“မုိးထနှာင်းတချက၊်ယထရထေကမှ်ာ၊ စတိလ်ကမ်ထကက”။ (ပဋာ) စဉ်

ယထရမလား
ထယ၁

အထကကာင်းတစစ်ုံတစရ်ာကိုမမှတမိ်သိ့ုမဟတုအ်မညမ်မှတမိ်၊မထဖာ်ပပနုိင်ထသာ အရာကိုထဖာ်ပပထသာစကား။ “ယထရမလားထယ၊ အ
စာွ-ထဒေ-စကားထပပာဖ့ုိဆုိ ထက မရလုိကဗ်ျယ”် (အရပ်) စဉ်

ယထရမလား
ထယ၂ (နစ)

မိမိထပပာသည့်အတိုင်းဟတုမှ်န်ထနသပဖင့်ဟတုမှ်န်န်ထကကာင်းကို ပပန်လညအ်ားရဝမ်းသာစာွအနုိင်ယလုိူသည့်သထဘာပဖင့်။“ငါထပပာ
ထရဝါထဒေ၊ယထရမလားထယငါထပပာစာွမမှန်လားထယ”(အရပ်) စဉ်

စဉ်

ယင်းကဲ့သိ့ုထကကးထကကာ်ဟစထ်အာ်ထသာအသ။ံ “ယရညး်ကျူးထကျာ်၊ သဆံင့်ထအာ်လျက”် (ထွေန်းတိ) စဉ်

ယထလာကပ်င်
ရာလား

မုချထသချာပုိင်နုိင်စာွရယှိထအာင်။ထသချာရမိထအာင်၊ လ့ံုလကကးီစာွပဖင့်။“ယထလာကပ်င်ရာလား၊မရနန့်အရထသချာထပါကဗ်ျာ
ယ”်(အရပ်) စဉ်

ယ,လားထရ စဉ်

ယထလာကပ်င်
လား စဉ်

ယထလာကရ်ာ
ငပီးမှ အားလံုးငပီးဆံုးသည့်တိုင်ထအာင်။“ယထလာကရ်ာငပီးမှ၊ကကးီလှထလထညာင်ပင်၊ ဦးထဂါင်းခံွကို၊ မျို းလီဝင်ထရ” (စန္ဒရား) စဉ်

ယ,သယူိ့ုသူ ကကင်နာပမတနုိ်းမှုပဖင့်ညင်သာစာွပပုစလုုပ်ထကကျွေးသည။်“ယ,သယူိ့ုသ၊ူ ထမ့ကိုမူထလ၊ ရပူီရခီျမ်းထပး၍” (ဥဒိေန်တု) စဉ်

စာထရးရာတင်ွယ၏အသအံနညး်ငယထွ်ေကထ်ပါ် ထစရန်၊ ကယ၊် အသရံရန် က,ထနာကမှ် က,ထနာကမှ် ယဗျညး်ထပါ်တင်ွ (င) 
အမှတအ်သားကိုထေည့်သည။် ယဗျညး်ကို သတသ်ည။် (ယ်) စဉ်

၁၊ထတာင်ထစာင်း၊ထတာင်ကန်ုးပမင့်အရပ်တိ့ုကိုခုတတ်င်ွရင်ှးလင်း၍စိုကပ်ျို းထသာထပမကကွ။် “သျှစမ်ျကနှ်ာတင်ွ၊ရစက်ာသကီာဆီး
လ့ုိ၊ရှ့ိုမီးအထရာင်၊တစထ်ပပာင်ထပပာင်နှင့်၊ယာထတာင်ကိုင်းထတာ၊ကယင်ဘာသာ၊ လင့်စင်ထပါ်မှာ၊ စထံပျာ်ပါးလ့ုိ၊ သာထမာစဖွယ”် (ဂု
တ္ိတလ) စဉ်



.

ယာ၂ န ကမ်ွးရကွက်ိုထံုေး၊ကမ်ွးသးီစသည့်အစုံထေည့်၍အနားစသုမ်ိးကာအလံုးခကျွေန်ထုေပ်ထေားသည။် none

ယာ၃ န ယင်းသိုအ့လံုးခကျွေန်ထုေပ်ထေားသညက်ိုထရတကွထ်သာသခမင်္ဂျာစကား။ကမ်ွးတယာစသည။် none

ယာ၄ စညး် ၁၊လကယ်ာဘက။်ယာဘက။်၂၊တထံတာင်ဘကအ်ရပ်။   right

ယာ၅ န keep out

ယာ၆ န none

ယာ၇ ဝိ တစစ်ုံတစခု်ထသာပစည္း်ဝတ္ုကိုတစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာသအူားယာဟထုပး ထသာအာလုပ်စကားလံုး။     none

ယာခင်း farm

ယာခွက် န chop off

ယာဂု န ဆန်နှင့်ထရကိုချန်ိဆ၍ထေည့်ငပီးဆန်လံုးကွဲရံုမျှကျို ထေားထသာထသာကဖွ်ယ။် gruel

ယာစကာ န ထတာင်းရမ်းစားထသာကပ်ခင်းပဖင့်အသကထ်မွးသ။ူ  beggar

ယာစပါး န grain

ယာထတာ န farmyard

ယာထတာင် န ထတာင်ထစာင်း၊ထတာင်ကန်ုးပမင့်အရပ်တိုတ့င်ွထတာခုတယ်င်ှးလင်း၍စပါးသးီနံှစိုကရ်ာ အကကွ။်  farmyard

ယာထွေက် န ယာခင်းတင်ွထွေကထ်သာသးီနံှ။  farm produce

ယာနုိး န

ယာပပင် န farm

ယာပပန် န fib

ယာဖိ ကကဝိိ not any more

ယာဖုန်းဆုိး န none

ယာယာ၁ န none

ယာယာ၂ cagey

ယာယာယယာ ကကဝိိ deride

ယာယူ cagey

ယာထယာ့ cagey

ယာထယာ့ cagey

ယာယ အမ်ိမှအခုိကအ်တန်ထွ့ေကခွ်ာသာွးလာပခင်း။ထပပာင်းထရွ ထ့နထုိေင်မှု။ခရးီထွေကလ်ာမှု။  travel

ယာထဝး န cagey

လျှို ၊ချို င့်များတင်ွအထလ့ကျထပါကတ်တထ်သာ၊ထဆးဖကဝ်င်သည့် ပင်ထစာကတ်စမ်ျို း။ none

ယား န afraid

ယား န itch

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊မိမိအားသတူစပ်ါးထဘးအန္တရာယမ်ထိေပါးရထအာင်ထယာှင်ဖယသ်ာွးသည။်“နှစထ်ကာင်ပခထသမ့င်္ဂ၊ တစထ်ကာင်ယာ၍-သာွး
လတ္ံတ”(ထကျာကရုိ်း)“ထမာင်သာပဖူငါ့ကိုပမင်ယင့်သားနန့်ယာလ့ုိတတုလ်ားခထရ”(အရပ်)၊၂၊ တစစံု်တစထ်ယာကထ်သာသူအား
တစစ်ုံတစခု်ထသာပစည္း်ဝတ္ု ကိုယာဟထုပးသည။်၃၊မထမျှာ်လင့်ထသာအပဖစက်ို ရုတတ်ရကထ်တွ့ရပမင်ရ၊ကကားရထသာအခါမညသ်ိ့ုပပု
ရမညမ်သ၍ိယာဟနုှုတမှ်အသထွံေကသ်ည။် တစစ်ုံတစခု်ကိုအနီးအနားချာထေားသည့်အခါတင်ွလညး်ရာှ၍မထတွ့လျှင်ယာဟလုညး်
နှုတမှ်အသထွံေကသ်ည။် (ယာမဟလုိိကဗ်ျာယ၊်ယာစားလားခဗျယစ်သည့်ယာကိုအရင်းတည၍်အမျို းမျို းသုံးနှုန်းထသးသည။်) စဉ်

ဝါကျအဆံုးသတက်ကယိာကိုပပထသာစကားလံုး။“ဂုနှစခ်ါထလ၊လာထရမုိဇ်း၊ကကို းလီပတစ်၊ီ ထနာင်နှစခ်ါထလ၊လာထရမုိဇ်း၊မကကို းစီ
ယာ”(ဇမ်)“တအးီအးီထက၊ခရးီလမ်းတာ၊“ဓညမညထ်က၊ပပညထ်တာ်ကကးီကို၊ နီးလတယ်ာဟ”ု(ရလီား) စဉ်

စဉ်

(အာလုပ်)
ပဲ၊ထပပာင်း၊နှမ်းစထသာသးီနံှများ၊စိုကပ်ျို းထသာစိုကခ်င်း၊“ထကျးငှကနှ်င့်သည၊်ယာခင်းထတာင်၊ ကိုင်းယှိခ့ဲ၊ စတိသ်တ ိလွမ်းဖွယပ်င်” 
(ဥက္ကာတု) စဉ်

ပဲ၊ထပပာင်း၊နှမ်းစထသာသးီနံှစိုကပ်ျို းရန်ထပမလပ်ကကွရ်ယှိထရးအတကွသ်စပ်င်ဝါးပင်စထသာ အပင်များကိုယင်ှးလင်းခုတထွ်ေင်
သည။်“ယာခွကလ်ယထွ်ေန်၊ သလုူပ်ဟန်ကို၊ ကကည့်ရန်မပဖစ”် (ပဋာ)။ “ဖရသဲခွား၊ တိ့ုစဉ်လာမှာ၊ ယာခွကစ်ားထက”(ဂုတ္ိလ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထတာင်ထစာင်း၊ကန်ုထပမ၊ထပမပပန့်စထသာထနရာတိ့ုတင်ွ(မုိဇ်းမရာွထသာ်လညး်)အထပခာကစ်ိုကထ်သာ စပါး၊ “ထတာင်ယာစပါး၊ ယာသ
ခွါးနန့်”(ထတး) စဉ်

၁၊တစပ်ပင်တညး်စပ်ထနထသာယာခင်း။၂၊ထတာင်စန်ွထတာင်ဖျားထတာစပ်စသညတ်ိ့ုတင်ွ စိုကပ်ျို းလုပ်ကိုင်ထသာ စိုကခ်င်းကကွ။် 
“ထတာထဲေသိ့ုဝင်၊ ကိုင်းယာပပင်မှာ၊ ငဖိုခွင်ထုိေခါ၊ ပဖစလိ်မ့်မည”်။(ထကျာကရုိ်း) စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁။(မိန်းမကို)ထနာကပုိ်းသကူိုထခါ်ထသာအာလုပ်စကား။ သိ့ုမဟတုအ်မည။် ၂၊ထနာကပုိ်းသ။ူ “သမူသ ိကိုယပုိ်း၊ ထမာင်ယာနုိး” 
(ပံု)

an admirer who courts a 
person of the opposite 
sex စဉ်

၁၊တစပ်ပင်တညး်စပ်ထနထသာယာခင်း။၂၊ထတာင်စန်ွထတာင်ဖျားထတာစပ်စသညတ်ိ့ုတင်ွ စိုကပ်ျို းလုပ်ကိုင်ထသာ စိုကခ်င်းကကွ။် 
“ထတာထဲေသိ့ုဝင်၊ ကိုင်းယာပပင်မှာ၊ ငဖိုခွင်ထုိေခါ၊ ပဖစလိ်မ့်မည”်။(ထကျာကရုိ်း) စဉ်

ယခင်ထပပာဆုိချကအ်တိုင်းမဟတုထ်တာ့ပဲ၊မထကျနပ်မှုပဖင့် ထနာကထ်ေပ်တဖန်တစမ်ျို းတမညထ်ပပာင်းလဲ၍ ။ “ယာပပန်တစမ်ျို း လာ
ပပန်ဗျယ”်။ မင်းအယင် ကတပိထဇာင် ဟထိလ။ ကတကိို ဖျကပ်စလ့ုိ် ရဖ့ုိလား” (အရပ်) စဉ်

ထနာကထ်ေပ်မလုိထတာ့ငပီဟရုပ်တန့်ထစရန်ထပပာဆုိထသာအာလုပ်စကား။“ယာဖိမလုိပါဗျာယ ်ထေားပါဖိ”(အရပ်) စဉ်

ထတာင်ယာခုတထွ်ေင်ငပီးမှတဖန် သစပ်င်ချုနွံယမ်ျားပပန်၍ထပါကထ်ရာကလ်မမ်းပခုသံာွးထသာအပ်ု။“လမ့ံုနီထတာင်ရုိး၊ယာဖုန်းဆုိးမှာ၊က္
ကထုပါကတ်စခု်၊ ဟလီိထရလညး်ပါရဖဲ” (ငစည်) စဉ်

၁၊တစစ်ုံတစဦ်းအားတစစ်တုရာယထူစရန်ထပးမညပ်ပုစဉ်၊ ကကို တင်နှိုးထဆာ်သတထိပးထခါ်ထဝါ်သည့်အာလုပ်စကား။“ယာယာငီွတစ်
သန်ိးယလီူ”(အရပ်)၊၂၊လုိရင်းကိုမထပပာမီ ဝါကျထရးှ၌တွဲ၍သုံးထသာကကယိာစကား။ စဉ်

(အာလုပ်)သတူစပ်ါးမကကားမသထိအာင်၊သိုသပ်ိကျစလ်ျစစ်ာွ။“ကာရနိ္ဒာကို၊ယာယာ အသာ၊ထခါ်ငပီးခါမှ”(ထောနု) စဉ်

၁၊ရယစ်ရာပဖစထ်အာင်၊မခံချင်ပဖစထ်အာင်ထပပာဆုိပပုမူသည။် ထနာကထ်ပပာင်သည။်၂၊ပပကရ်ယပ်ပုသည။် “ယာယာယာ-ထဟ-ထဟ-
ထဟ စသည”်။ စဉ်

(အာထမဋိတ်)
သတူစပ်ါးမကကားမသထိအာင်၊သိုသပ်ိကျစလ်ျစစ်ာွ။“ကာရနိ္ဒာကို၊ယာယာ အသာ၊ထခါ်ငပီးခါမှ”(ထောနု)“ယာယလူကစ်ပ်ွတစ်
ကင်ွး” (အရပ်) စဉ်

(အာလုပ်)
သတူစပ်ါးမကကားမသထိအာင်၊သိုသပ်ိကျစလ်ျစစ်ာွ။“ကာရနိ္ဒာကို၊ယာယာ အသာ၊ထခါ်ငပီးခါမှ”(ထောနု)“ယာယလူကစ်ပ်ွတစ်
ကင်ွး”(အရပ်) စဉ်

(အာလုပ်)
သတူစပ်ါးမကကားမသထိအာင်၊သိုသပ်ိကျစလ်ျစစ်ာွ။“ကာရနိ္ဒာကို၊ယာယာ အသာ၊ထခါ်ငပီးခါမှ”(ထောနု)“ယာထယာ့နာရတီစလံု်း” 
(အရပ်) စဉ်

(အာလုပ်) စဉ်

သတူစပ်ါးမကကားမသထိအာင်၊သိုသပ်ိကျစလ်ျစစ်ာွ။“ကာရနိ္ဒာကို၊ယာယာ အသာ၊ထခါ်ငပီးခါမှ”(ထောနု)“ယာထဝးပတ္တပမား
တစလံု်း”(အရပ်) စဉ်

ယာသကျညး်
ပင် (အာလုပ်) စဉ်

၁၊ထကကာကရ်ွ့ံသည။်၂၊ရွံယာှသည။်“ထရာကပ်ငားယှိသ၊ူလူဟဟူထူေက၊်အမှုကကမ်းခက၊်ထခွးအကစ်ထီထွေ၊ လိပ်ထကျာကထ်ရသိ့ု၊ လကင်ခိ
ဖဝါး၊ သူ့ကိုယလ်ျှင်ထလပမင်သယူားလ့ုိ” (ဆဒေ္ဒန်) စဉ်
၁၊ခန္ဓာကိုယ၌်လကသ်ညး်ပဖင့်ကတုခ်ျင်ပဖစခ်ျင်ထအာင်ရကွျရိကွျခံိစားမှုပဖစထ်ပါ်သည။်(တစခ်ါတရ ံမစားဖူးထသာ)ပိန်းရုိင်းကိုစား
ခ့ဲမိ၍ခံတင်ွးဖွင့်မရထအာင်မခံမရပ်သာခံစားမှုကိုခံစားရသည။်“ငပိန်းသန်ွးကိုစားခိမိလ့ုိအာကိုဖွင့်မရထယာင်ယားထရ”(အရပ်)၊ ၃၊
(ဥပစာ)ငငိမ်သကမ်ှုမယှိလှုပ်ရာှးထေရသွည။် “ငါထပပာချင် စာွထရ ပစယားနီထရ” (အရပ်) စဉ်



.

ယားပခုတ် ကကဝိိ တစက်ိုယလံု်းအထရပပားအနံှအ့ပပားယားထစထသာအဖုငယ။်  scare

ယားနာ န ကိုယထ်ရပပားထပါ်တင်ွ ထပါကတ်ကထ်သာ ယားထစတတသ်ည့် အနာတစမ်ျို း။  scare

ယားနုသးီ န စပျစသ်းီနှင့်အထရာင်အဆင်းတထူသာဟင်းချကစ်ားသုံးရထသာအသးီလံုးငယ ်များ အခုိင်အခပတလုိ်ကသ်းီသည့် နွယပ်င်တစမ်ျို း။ ampelopsis

ယားထနှာင်းသးီ န စပျစသ်းီနှင့်အထရာင်အဆင်းတထူသာဟင်းချကစ်ားသုံးရထသာအသးီလံုးငယ ်များ အခုိင်အခပတလုိ်ကသ်းီသည့် နွယပ်င်တစမ်ျို း။ ampelopsis

ယားယာ န none

repetitively

ယားယူ ကကဝိိ none

ယားယံ တစက်ိုယလံု်းအထရပပားထနရာမလပ်ယားထစထသာ။ itches

ယိ

ယိ နဝိ cheap gibe

ယးီ န ယးီဟယုဉ်ထကျးစာွထယာကျ်ား၏လိင်အဂမင်္ဂါကိုထခါ်ထသာစကား။  penis

န unpleasantly

ကကဝိိ double take

ကကဝိိ double take

ကကဝိိ ကိုယက်ိုတည့်တည့်မတမ်တထိ်ေန်းနုိင်ပခင်းမယှိပဲယမ်ိးယိုင်လျက။်   lurch

ယးီတိုက် ကကဝိိ abetment

ယးီယးီ၁ န ထလှသမားတိုတ့ကင်ပိုင်ထလှာ်ခတရ်ာတင်ွအားညှိအချကပ်ပုထသာသငံပိုင်ဟစသ်။ံ    hooray

ယးီယးီ၂ န deride

 ယးီယးီ၃ န jape

န abetment

ယးီထလဟိုထလ န hooray

န hooray

ယု

ယု န ကကင်နာပမတနုိ်းမှုပဖင့် ကကညသ်ာစာွပပုမူသည။်    tenderly

ယဂုန္ဓရ န အာဒိေကပ္ပစထသာကျမ်းများအရပမင်းမုိရထ်တာင်၏အာရံုပဖစထ်သာထတာင်ခုနှစလံု်းအနက ်ထတာင်ရတံစလံု်း၏ အမည ်။   none

ယယု န fondle

ယယုယုယ န treat

ယလုိုယ့လုိ ့ န အပမတတ်နုိးထေားသည။်ယယုအထရးထပးသည။်  tender

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာပစည္း်ဝတ္ု ကိုတစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာသအူားယားယာဟထုပးထသာ အာလုပ်စကားလံုး။“ထမာင်သာပဖူယားယာ
ငီွတစထ်သာင်း”(အရပ်) စဉ်

ယားယာယား
ယာ (အာလုပ်)

အကကမ်ိထပါင်းထပမာကမ်ျားစာွ။အကကမ်ိကကမ်ိအဖန်ဖန်။(ထပးကမ်းစန့်ွကကဲ) ‘ထုိေမှာထဒေနာမျိုးငှဆွီငှယားယာယားယာဆုိထကကုန်လား
ခထရဗျာယ”် (အရပ်) စဉ်
တစစ်ုံတစခု်ထသာပစည္း်ဝတ္ု ကိုတစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာသအူားယားယာဟထုပးထသာ အာလုပ်စကားလံုး။“ထမာင်သာပဖူယားယာ
ငီွတစထ်သာင်း”(အရပ်)‘ထမာင်လှကကို င်ယားယငီွူငါးထသာင်း”(အရပ်)။ “ထထောကမှ်န်ကကးီကို၊ ပါးနီဟပ်ခါ၊ ယားယပူါဟ၊ု လှမ်း
ကားပီးထက” (ရလီား) စဉ်

(အာလုပ်) စဉ်

၁၊သတူစပ်ါးမခံသာထအာင်မထိေတထိေထပပာဆုိသည။်၂၊မခံချင်သည့်သထဘာပဖင့်တမင်ဖီလာကန့်လန့်ပပုမူထပပာဆုိသည။်အထရမ့
တိုကသ်ည။်“စကားထပပာထက လူကိုယလ့ုိိကျညး်စကားထပပာထရ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

ယးီတးီယားတ
ား

၁၊မဖွယမ်ရာ။“ကိုယ့်ကိုကိုယထ်လ၊ဆုိငုိညးီလ့ုိ၊ယးီတးီယားတား၊ ရကှသ်ညး်အားနှင့်၊စဉ်းစားထသာအခါ၊ကျားထဂါင်းမှာထလ၊သန်း
ရာှထသာသင်ွ”(ပဒုေမ္မ)၊၂၊မထလးမခန့်၊ရုိထသမှု၊ကင်းမ့ဲစာွ။ “မုိကလ်တံုှးငပီး၊ချစသ်မီးလျှင်၊ယးီတးီယားတား၊ထသချင်လုိ၍၊ဘယက်ို
သာွးဟ၊ုထမးထလထသာအခါ”(ထမျာက်)၊၃၊ လူမှုထရးအားပဖင့်၊သင့်တင့်ထလျာ်ကန်မှုမယှိသပဖင့်။“ယးီတးီယားတား၊တထန့တင်ွး၌၊ငါ
ပမင်ပငားသည။်(ပဋာ) “မာန်ဟန်ုယစင်ပီး၊ထုိေခါမူ၌၊ စစသ်ကူကးီက၊ ယးီတးီယားတား၊ ငယက်ကျွေမ်းဝင်ထလ၊ ကကင်မယားကို၊ ဆုိ
ထပပာသညမှ်” (ထမျာက်) ၃၊ လူမှုထရးအားပဖင့်၊သင့်တင့်ထလျာ်ကန်မှုမယှိသပဖဖင့်။“ယးီတးီယားတား၊တထန့တင်ွ၌၊ငါပမင်ပငား
သည။် (ပဋာ) ‘မာန်ဟန်ုယစင်ပီး၊ ထုိေခါမှု၌၊ စစသ်ကူကးီက၊ ယးီတးီယားတား၊ ငယက်ကျွေမ်းဝင်ထလ၊ ကကင်မယားကို၊ ဆုိထပပာသည်
မှ” (ထမျာက်) စဉ်

ယးီတးီယးီ
ထတာင်

ထငးထကကာင်လျကအ်မှတမ်ရပဖစသ်ပဖင့်။၂၊အာရံုသပိခင်းကင်းကာွ၍။ “မျကရ်ညစ်းီယို၊ ဆဲကာဆုိထက၊ ငုိလ့ုိမိန်းထက၊ ယးီတးီယးီ
ထတာင်၊ မသထိယာင်သိ့ု၊ ဘထဇာင်မသ”ိ (ထကာ်) စဉ်

ယးီတးီထယာင်
ထတာင်

ထငးထကကာင်လျကအ်မှတမ်ရပဖစသ်ပဖင့်။၂၊အာရံုသပိခင်းကင်းကာွ၍။ “မျကရ်ညစ်းီယို၊ ဆဲကာဆုိထက၊ ငုိလ့ုိမိန်းထက၊ ယးီတးီယးီ
ထတာင်၊ မသထိယာင်သိ့ု၊ ဘထဇာင်မသ”ိ (ထကာ်)၂၊မညသ်ိ့ုပပုရမညကုိ်ပပားထရရာစာွ မသိနုိင်ပလဲျက။်“မျက်ရညတ်းီတးီ၊
ထကျာကတ်န်းတင်က၊ရရီင်ှစးီသိ့ုယးီတးီထယာင်ထတာင်၊မှားထမှာင်မသ၊ိသားနှင့်လင်ကို ထခါင်ငင်ဘသိိ့ုသတမိခုိင်” (ဂုတ္ိတလ) စဉ်

ယးီတးီယိုင်တို
င် စဉ်

(ထလှထလှာ်ရာ၌)လူအများငပိုငတူ်အားထုေတရ်န်အချကထ်ပးအားစမ်းသည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ထလှငပိုင်ရာ၌တစဘ်ကသ်ားအား(ယးီယးီစသညပ်ဖင့်)ပပကရ်ကသ်ထရာ်သည။်ထလှာင်ထပပာင်သည။် စဉ်

တစစ်ုံတစဦ်းကို (လကည်ှို းထုိေးပပကာ) ရကှရ်ွ့ံထအာင် ပပကရ်ယသ်ထရာ်ထသာစကား။ စဉ်

ယးီထလထလယးီ
ယးီ (ထလှငပိုင်ပဲွဝင်သည့်အခါ)ယးီတိုကရ်ာတင်ွတစင်ပိုင်တညး် ညညီာ၍အားထပးထအာ်ဟစသံ်။ စဉ်

ထလှငပိင်၊ထလှထလှာ်စသညထ်လှာ်ခတရ်ာ၌ထလှတကထ်လှာ်ခတသ်ားတိ့ုက သငံပိုင်ဟစထ်ကကး၍ ညညီာအချက ်ကျနစာွ ထလှာ်ခတ်
သည။်  စဉ်

ယးီထလဟို
ထလ-ဟိုထလ
ယးီထလ

ထလှသမားတိ့ုတကင်ပိုင်ထလှာ်ခတရ်ာတင်ွ ထလှတကထ်လှာ်သားတိ့ုက“ယးီထလဟိုထလ-ဟိုထလယးီထလ”စသညပ်ဖင့်အချအီချ
အားစမ်းအားညှိအချကပ်ပုထသာ သငံပိုင်ဟစထ်အာ်သ။ံ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကင်နာပမတနုိ်းမှုပဖင့်သမ်ိထမ့ွနူးညံ့စာွပပုမူသည။်ခယသည။်“များစာွထမာင်းမ၊မိမာတာတိ့ု၊ သာယယုလ့ုိ၊ညတွခ်ဝန်းရ၊ံယှိတုံပပန်
လတ”်။(ဓမ္မတာ) စဉ်

ကကင်နာပမတနုိ်းစာွထိေန်းသမ်ိးထစာင့်ထရာှကပ်ပုစသုည။်“မိလှမာတာ၊ ထမ့ကိုသာလျှင်၊ ထစာင့်ကာကကည့်ရှု၊ သမီးငယထ်လ၊ ထမမျကရ်ှု
မှာ၊ ယယုယုယ၊ ပပုစကုကလ့ုိ” (ဓမ္မတာ) စဉ်

စဉ်



.

ယဝု န boy

ယဝုတီ န lady

ယူ န တစစ်ုံတစခု်ထပးသညက်ိုလကခံ်သည။်လကပ်ဖင့်မိမိသိုသ့မ်ိးသင်ွးသည။်   take

ယခူ န ကိုယတ်ိုင်ထရာကလ်ာရန်၊တစစ်ုံတစခု်ထသာအရာဝတ္ုကိုပုိထ့ဆာင်ရန်အတကွ ်အထကကာင်းကကားမှာထေားသည။် delivery

ယခူလုိက် န notice

ယငူင် န တစစ်ုံတစခု်ထသာအရာဝတ္ုကိုထေားယှိသည့်ထနရာမှလကလှ်မ်းကိုင်ယသူည။်   take

ယငူင်မရ န heartbreak

ယဆူ ကကဝိိ ထတးွထတာ၍ထေင်ပမင်ချကတ်စစ်ုံတစရ်ာပပုထေားသည။်  views

ယဆူချက် န သယိှိနားလညသ်ထလာကမှ်တသ်င်ွးထေားချက။်မိမိစတိတ်င်ွသထဘာပုိကလ်ကခံ်မှတထ်ေားချက။်  supposition

ယထူဆာင် န မိမိနှင့်အတတူကသွယယ်၍ူ၊ သာွးထလရာရာသို ့ပါယှိထစသည။်    carry

ယဇူနာ န

ယထူေားချက် န မိမိစတိ၌်လကခံ်မှတသ်ားချက။်  supposition

ယပူါခလုိက် န notice

ယရူာလီ န grant

ယရုိူ ့ န take

ထယ

ထယ၁ ကကဝိိ adverb

ထယ၂ စညး် here

ထယထက then

ထယခါ သမ် then

ထယဇုနန် ့ သမ် so

သမ် thinking

 ထယနန်ထ့ယ သမ် eat one’s word

ထယပျာထယ၁ ပပဆုိခ့ဲငပီးထသာအထကကာင်းအရာအတိုင်း။ too

ထယပျာထယ၂ သမ် likewise

ထယငပီးထက ကကဝိိ and

သမ် and

ထယဘယုျ သမ် တကိျသညမ်ဟတုထ်သာအထပခအထန။ခန်မှ့န်းထပခ။များထသာအားပဖင့် ပဖစတ်တပ်ျကတ်တထ်သာ သထဘာ။ prediction

ပျို ရယွထ်သာ ထယာကျ်ား။ လူငယ။် (ပါ) စဉ်

ပျို ရယွထ်သာမိန်းမ။ (ပါ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစဦ်းအားတစစ်ုံတစရ်ာပပုမူထဆာင်ရကွရ်န်၊စာ၊နှုတ၊်လူကကုစံသည့်တစန်ညး်နညး်ပဖင့်ကကို တင်ထပပာကကားသိ
ထစသည။်“ထကျးဇူးသျှင်၊မိခင်အားကို၊သနားင့ဲညာှ၊စာပီးမှာဗျာ၊ ယပူါခလုိက”်(နာရဒေ)၊ကိုယ့်ဝမ်းဝင်ထလ၊ကိုယ့်ရင်သွီးကို၊ထမွး
ရထသာသ၊ူကိုယ့်သညး်အကူို၊ယပူါခလုိက၊်ဂျထီဘထဇာ်မှာ၊ထကကးထကကာ်ဟစလ့ုိ်”(ပန်း)“သကဝီ်သညး်အ၊ူသမီးပဖူလျှင်၊ယပူါခလုိက၊်
ထမွးဘခင်ထလ၊ ကကင်မျကရ်စဟ်၊ု ဟစ၍်ထခါ်ထထွေ” (ပန်း)။ စဉ်

စဉ်

ထပဖဆညထ်ဆာကတ်ည၍်မရနုိင်ထအာင်ဝမ်းနညး်ထကကကွဲသပဖင့်။“ထနာင်တတဖန်၊ယငူင်မရ၊ န့ုိသျှင်မကို၊ အားပါးကျထရ” (ရုိးရာ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခရးီအကာွအထဝးအတိုင်းအတာ။ရခုိင်ပပညအ်သုံးအနှုန်းတာပဖင့်၁၂ထတာင်-တစတ်ာ။တာတစရ်ာ-တစတ်င်ွး။ ၁၀-တင်ွး -တစ်
တိုင်၊ ၁၀-တိုင်ခရးီတစထ်သာင်းဟ၍ူ သုံးကကကန်ု၏။ တစန်ညး်။ ၁၂-ထတာင်-တစတ်ာ၊ ၄-တာ-တစ်အာနီ၊၄-အာနီ-တစမ်တ၊်
၄-မတ်-တစ်ကျပ်ဟူ၍လည်းသုံးကကကန်ု၏။တစက်ျပ်မှာ-၆၄အာနီ၊တစ်အာနမှီာ ထလးထတာင်ပဖစထ်သာထကကာင့် ၆၄x၄=၂၅၆တာ
ကိုတစက်ျပ်ဟထုခါ်သည။်တာတစရ်ာအတင်ွးကိုတစတ်င်ွးဟထုခါ်ကကသည။် တာတစထ်တာင်မပပည့်လျှင်ရာတင်ွဟသုုံးနှုန်း
ကကကန်ု၏။ယဇူနာဟထူသာစကားသညအ်နိ္ိဒယအသုံးအနှုန်းပဖစ၏်။၇-ထတာင်တာပဖင့်တိုင်းထသာအနိ္ိဒယတစယ်ဇူနာမှာတာ
ထပါင်း(၆၄၀၀၀)ပဖစ်၍ပမန်မာ၇-ထတာင်တာနှင့်တိုင်းကကည့်လျှင်၆-တိုင်နှင့်တာထလးရာပဖစ၏်။

measure of distance 
equal to 172 miles စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစဦ်းအားတစစ်ုံတစရ်ာပပုမူထဆာင်ရကွရ်န်၊စာ၊နှုတ၊်လူကကုစံသည့်တစန်ညး်နညး်ပဖင့်ကကို တင်ထပပာကကားသိ
ထစသည။်“ထကျးဇူးသျှင်၊မိခင်အားကို၊သနားင့ဲညာှ၊စာပီးမှာဗျာ၊ ယပူါခလုိက”်(နာရဒေ)၊ကိုယ့်ဝမ်းဝင်ထလ၊ကိုယ့်ရင်သွီးကို၊ထမွး
ရထသာသ၊ူကိုယ့်သညး်အကူို၊ယပူါခလုိက၊်ဂျထီဘထဇာ်မှာ၊ထကကးထကကာ်ဟစလ့ုိ်”(ပန်း)“သကဝီ်သညး်အ၊ူသမီးပဖူလျှင်၊ယပူါခလုိက၊်
ထမွးဘခင်ထလ၊ ကကင်မျကရ်စဟ်၊ု ဟစ၍်ထခါ်ထထွေ” (ပန်း)။ စဉ်

(ယသူာယပူါထလဟု) အတားအဆီးမယှိလံုးလ့ုးခွင့်ပပုချက။် စဉ်

ယလူျက။်ယ၍ူ။ယငူပီး။ “ဆရာပီးလတ၊် ဆီးလကစ်ပ်ွကို၊ ယရ့ုိူမနီ၊ ညာလကသ်န်းမှာ၊ ဝတဆ်င်ထေား လီထရ”(ဓမ္မက) စဉ်

၁၊ကကယိာကိုထပပပပစထ်လးနကထ်စရန်ထထောကပ့ံ်ထသာစကားလံုး။၂၊ ဝါကျအဆ့ုးသတက်ကယိာကိုပပထသာစကားလံုး။“ရကီိုနကရ်ာ၊
စမ်းထုိေးကာပဖင့်၊လားပါလီထယ”(ရးီလား)။ “မင်းလညး်မ,ထချရ့ုိနန့်အတပူါလီထယ”။(အရပ်) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

နီးကပ်သည့်အချန်ိကာလနှင့်အနီး၌ယှိသည့်သကယ်ှိသကမ့ဲ်တိ့ုကိုညမန်ပပထသာစကားလံုး။ “မင်းနံပါးကမလားထယ”(အရပ်) စဉ်

(နစ)
လညး်တဒေန်ဆုိခ့ဲငပီးထသာအရာမှအပခားတစပ်ါး။ထ့ုိေအပပင်။ထ့ုိေထနာက။်“ထယထကလညး်တတန်၊ လွန်လီထလပါထပမာက၊်လူများထုိေ
တင်ွ။ပမုပံပညတ်င်ွထရ”(စန္ဒာရားအဖ့ဲွ) စဉ်

ထ့ုိေထနာက၊်ထုိေမှထနာက၌်။”အကကျွေန်ထမာင်ပဖူပါတိ့ုလားခိပါထရ၊ယခါနကပ်ဖန်ခါလာလတလ့ုိ် ထပပာလုိကပ်ါထရ” (အရပ်) “မင်း
အထကကာင်းကိုထပပာငပီးထနာက၊်ထယခါဇာထပပာထရခဲဆုိပါထက”၊(အရပ်) စဉ်

ဝါကျတစခု်နှင့်တစခု်ကို”ဤသိ့ုပဖစသ်ပဖင့်”“ဤသိ့ုထသာအထကကာင်းထကကာင့်”ဟထူသာ အနကပ်ဖင့်အနကအ်ရဆကစ်ပ်ထပးထသာ
စကား။‘မသမာအလုပ်ကိုလုပ်ထတအတကွ ်ထယဇုနန့်ထယ အထနှာင်အဖ့ဲွခံရထရ”။ (အရပ်) စဉ်

 ထယဒေါလညး်
ထသာ

သုံးလံုးပငင်းပယသ်ညက်ားမဟတု၊်(မတင်မကျ)စဉ်းစားရန်ယှိထသးသည့်သထဘာ။“ရသင့်ရထုိေကက်ရမည၊် ထယဒေါလညး်ထသာ ငါ
စဉ်းစား ကကည့်အုံးမည”်။ (အရပ်) စဉ်

တစစ်ုံတစခု်လုပ်မိမှားလ့ုိပပဿနာ ပဖစထ်ပါ်လာသည့်အခါမျို းတင်ွပပစတ်င်ထပပာဆုိထသာစကား။“မလုပ်ထကဆုိ့လ့ုိပင်လုပ်ထတ၊ထယန
န့်ထယယင်းပုိင် ပဖစက်တရ်စာွ”(အရပ်) စဉ်

(စည်) စဉ်

ထုိေနညး်အတ။ူထုိေးနညး်နှင်နှင်။ထုိေနညး်လညး်ထကာင်း။“အခင်းကကးီထပပာ ထရအတိုင်း ထယပျာထယ”။ (အရပ်) စဉ်

ထရှ့ဝါကျ၏ထနာကတ်င်ွထေပ်မံပပလုိထသာစကားကိုမစမီဆကစ်ပ်ထပးထသာစကားလံုး။ “ယငပီးထကသျှစထ်သာင်းဘရုားကို။ယငပီးထက
ကိုးထသာင်းဘရုားကို။ယငပီးထကမဟာမုနိဘရုားကိုအစဉ်အတိုင်းဖူးဗျာယ”် (အရပ်) စဉ်

ထယငပီးသား
ထက

ထရှ့ဝါကျ၏ထနာကတ်င်ွထေပ်မံပပလုိထသာစကားကိုမစမီဆကစ်ပ်ထပးထသာစကားလံုး။ “ယငပီးထကသျှစထ်သာင်းဘရုားကို။ယငပီးထက
ကိုးထသာင်းဘရုားကို။ယငပီးထကမဟာမုနိဘရုားကိုအစဉ်အတိုင်းဖူးဗျာယ”် (အရပ်) “မင်းရ့ုိအယင်ကကမ်းခင်း၊ယငပီးသာထက
တခံါးတပ်” (အရပ်) စဉ်

စဉ်



.

ထယမလားထယ န right

ထယမှရာ သမ် none

this

နဝိ none

သမ် မိထထွေးကိုထခါ်ထသာအာလုပ်စကား။   stepmother

ထယဝါယမ် န that true

ထယး သမ် beat

ထယးချ န none

ထယးထယ န အထမ၏ညမီထတာ်သ ူမိထထွေးကို ထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ aunt

ထယးထသျှ န အထမ၏ညမီထတာ်သ ူမိထထွေးကို ထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ aunt

ယဲ့

ယဲ့ဦ န aspersion

ယဲ့ န မခံချင်သထဘာပဖင့် တမင်ဖီလာကန်လ့န်ပ့ပုမူထပပာဆုိသည။် cross

ထယာ

ထယာ၁ န none

ထယာ၂ တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာသအူားတစစ်ုံတစခု်ထသာပစည္း်ဝတ္ဃ ုကို‘‘ထယာ’’ဟထုပးသည။်   give

ထယာကပါး န closely

ကကဝိိ normal

ထယာဆင် န အသင်ွအပပင်တထူယာင်ယှိသည။် equate

န closely equal

ထယာထယာ၁ ကကဝိိ slope

ထယာထယာ၂ န none

ထယာလှိုင်း သမ် ညင်သာစာွပဖစထ်ပါ်ထသာလှိုင်း။ wave

ထယာ့ န notice

ကကဝိိ loosely

ကကဝိိ loosely

ကကဝိိ loosely

ထယာ် ကကဝိိ

ထယာ်ယမ်း န အထဝးတစထ်နရာယှိပုဂ္ိုဂ လ်တစစ်ုံတစဦ်းကိုထရာ်ရမ်းမှန်းဆသည။်စတိပ်ဖင့် မှန်းဆသည။် remember

ယက်

ယခင်ကမိမိထပပာထေားခ့ဲသည့်အတိုင်းလကထ်တွ့အားပဖင့်မှန်ကန်ထနထကကာင်း၌ အားရဝမ်းသာထထောကပ်ပထပပာဆုိထသာ
စကား။“ထမာင်သာပဖူမင်းကို ငါအယင်ကပင်ထပပာထေားထရ မထဟာကလ်ား ထယမလားထယ၊ ဂုမမှန်လား” (အရပ်) စဉ်

တစစ်ုံတစဦ်းအားထပးရန်ယှိသညက်ိုမထပးပခင်းပဖင့်ထနှာင့်ယကှရ်န်မူမညသ်ညစ်ိုးရာ၌ သုံးထသာစကားလံုး။“သူ့ပစည္း်ကိုသူ့ကိုပီး
လုိကင်ပီးမှသာထယမှရာအထနှာင့်အယကှက် လွတဖ့ုိ်” (အရပ်) စဉ်

ထယ -ထယ၁ (စည်) ညမန်ပပရာအနီးအနား၌ယှိထသာ။ဤ။သည“်ထယထယအခင်ကကးီအနားမှာထယ”။(အရပ်) စဉ်

 ထယ-ထယ၂
သ၏ူထပပာဆုိသညက်ို ထကျနပ်မှုမယှိသပဖင့်အနီးအနားသိ့ု တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာသအူား အသထိပး တိုင်ကကားသည့်သထဘာပဖင့် 
ထပပာထသာစကား။ “ထယ-ထယ အခင်းကကးီသထူပပာစာွ စကားကို ကကားထရမထဟာက ်ပါလား”။ (အရပ်) စဉ်

ထယ-ထယ၃ စဉ်

ယခင်ကမိမိထပပာထေားခ့ဲသည့်အတိုင်းလကထ်တွ့အားပဖင့်မှန်ကန်ထနထကကာင်း၌ အားရဝမ်းသာထထောကပ်ပထပပာဆုိထသာ
စကား။“ထမာင်သာပဖူမင်းကို ငါအယင်ကပင်ထပပာထေားထရ မထဟာကလ်ား ထယမလားထယ၊ ဂုမမှန်လား” (အရပ်) “ထမာင်လှပဖူ
မင်းကိုငါ အယင်ကပင် ထပပာထေားထရမ ထဟာကလ်ား၊ ထယဝါထယအဂုငါထပပာစာွ မမှန်လား” (အရပ်) စဉ်

ရုိကသ်ည။်“ထအထကာင်ထသျှ၊ထကာင်းထကာင်းခမနီထရ၊လကသ်းီတစလံု်းထယးလုိက်(ချလုိက်)” (အရပ်) စဉ်

စာထရးသားရာ၌ ဗျညး်များတင်ွ အာသရယဉ်ှကပ်ရာ၌ ဗျညး်စာလံုး၏ လကယ်ာဘကမှ် ထရးရသည့် သရသထကမင်္ဂတတစမ်ျို း။ 
(ဝုိကခ်ျ-ဝါနှင့် ထမါကခ်ျ-ဝါဟ၍ူနှစမ်ျို းယှိသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

သယွဝုိ်ကထ်သာစကားပဖင့်ထိေခုိကပု်တခ်တသ်ည။်ရပ်ိဝဲှသည။်ထစာင်းချတိ၍်ထပပာသည။် ‘‘ထမာင်သာပဖူစကားထပပာကလူကိုယဲ့လုိး
ကျညး်စကားထပပာထရ။’’(အရပ်) စဉ်

စဉ်

အံ့ကသပခင်း၊ထိေတလ်န့်ပခင်း၊အံ့အားသင့်ပခင်းစသညတ်ိ့ုတင်ွရုတတ်ရကပ်မညဆုိ်ထသာ‘‘သနားစဖွယ ်ထပပာဖ့ုိဆုိပါထက၊ ထယာ၊ ခက်
ထတမလားထယ။’’ (အရပ်) စဉ်

(အာ) စဉ်

ထေပ်တထူေပ်မျှမတညူထီစကာမူအထတာ်နီးစပ်စာွတညူလီျက။် ‘‘လံုးလံုးမတထူကထလ့ ထယာကပါးထလာကထ်တာ့ ကျပါထရ’’။ 
(အရပ်) စဉ်

ထယာကထရာ
ထသာကထရာ သာမန်မျှပဖစသ်။ူမညမ်ညရ်ရမယှိသ။ူ‘‘အထူေးအထထွေ ကမထဟာက၊် သာမည ထယာကထရာ ထသာကထရာတရိာ’’။ (အရပ်) စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထယာဆဲွ(တူ)
ထေပ်တထူေပ်မျှမတညူထီစကာမူအထတာ်နီးစပ်စာွတညူလီျက။် ‘‘လံုးလံုးမတထူကထလ့ ထယာကပါးထလာကထ်တာ့ ကျပါထရ’’။ 
(အရပ်) စဉ်

ပမင့်ရာမှခပ်ထပပထပပနိမ့်ဆင်းသာွးထသာမျကနှ်ာပပင်။‘‘ယင်းထတာင်ကယင်းထလာကထိ်ေကမထစာက၊်ခထယာထယာတကရ် ဆင်းရစာွ
ရာ’’ (အရပ်) စဉ်

သ၏ူထပပာဆုိချကဆ်န့်ကျင်ဘကစ်ကားကိုကကားရ၍မထကျမနပ်မှုပဖင့်ကကားထဖာကဝ်င်ကာ (ထယာထယာဟု) ထပပာဆုိထသာ 
အပခင်းအရာ။ စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစဦ်းအားတစစ်ုံတရာရယထူစရန်ထပးမညပ်ပုစဉ်၊ကကို တင်နှိုးထဆာ်သတထိပးထခါ်ထဝါ်သည့် အာလုပ်စကား။ ‘‘ထယာ့ 
ဆဲွကကို းတစက်ုံး၊ ထယာ့ လကစ်ပ်ွတစက်င်ွး’’။ (အရပ်) စဉ်

ထယာ့တထီယာ့
တင်း တင်းကျပ်ပခင်းမယှိပဲ။ငမဲပမံပခင်းမယှိပဲ။‘‘ထမာင်သာပဖူမှာကကို းချညထ်ရက ငမဲကမငမဲ ထယာ့တထီယာ့တင်းရာ’’ (အရပ်) စဉ်

ထယာ့တထီယာ့
ထုေတ် တင်းကျပ်ပခင်းမယှိပဲ။ငမဲပမံပခင်းမယှိပဲ။‘‘ထမာင်သာပဖူမှာကကို းချညထ်ရက ငမဲကမငမဲ ထယာ့တထီယာ့တင်းရာ’’ (အရပ်) စဉ်

ထယာ့ထယာ့
သသဲဲ

တင်းကျပ်ပခင်းမယှိပဲ။ငမဲပမံပခင်းမယှိပဲ။‘‘ထမာင်သာပဖူမှာကကို းချညထ်ရက ငမဲကမငမဲ ထယာ့တထီယာ့တင်းရာ’’ (အရပ်))‘‘ကကို း
ချို င်ထရထယာ့ထယာ့သဲ့သဲ့ရာ၊ တင်းတင်းကမချို င်’’။ (အရပ်) စဉ်

၁၊နစန်ာဆံုးရှံုးမှုအတကွအ်စားထပးသည။်‘‘စားစရာမဟ၊ိထယာ်စရာ’’။(ပံု) ‘‘ထကျာင်းရသံဇျလီယနှ်င့်၊ဘရုားမဟလိယ၊်
ထကျာင်းပျကသ်ဇျလီယ၊်သဇမင်္ဂာလယထ်တာ်ပဖစသ်ည၊်အထယာ်ဟသိမျှအကန်ု၊သက္ကရာဇ်၁ဝ၇၈ခု၊တပ့ုိတွဲလ္ဆန်း၂ရက၊် ၅ထန့တည်
ထတာ်မူသည။်(ထတဇရာ မထကျာကစ်ာစတတု္ဃချပ်)။၂၊ထလာင်းကစားရာတင်ွ ဒုိေင်ပဖစသ်ကူထလာင်းသအူားရသင့်ထသာထငွထကကးကို
ထပးသည။်

compensation (for lose 
or damage) စဉ်

စဉ်



.

ယက၁် န fizzle

ယက၂် န scraper

ယက၃် န none

ယကက်ာတိုက် ဝိ ထအာကန်ှုတခ်မ်းကိုပါးစပ်သိုသ့င်ွး၍လှျာပဖင့်အပပင်သိုက့န်ထုေတက်ာ ကယကက်ယကပ်မညထ်စသည။် fizzle

န ထရလှိုင်းပမင့်တကသ်ပဖင့်ပဖူထဖွးထသာထိေပ်စန်ွးယှိသည့်လှိုင်း။  wave

ယကဆူ်၁ န boom

ယကဆူ်၂ န boom

ယကတ်က် န boom

ယကပ်ဖူ န waves

ယကလ်ှိုင်း န လှိုင်းထကကာင့်ပဖစထ်စ၊ ဝဲထကကာင့်ပဖစထ်စ၊အဆကမ်ပပတပ်ျံ နှ့့ံစာွပဖစထ်ပါ်ထသာထရ၏လှုပ်ရာှးမှု။   wave

ယကသ်ဲ့ န fishing net

ယကသ်ဲ့တင် န ယကသ်ဲ့နှင့်ငါးယိုးထသာအခါမကျပဲကျန်ရစသ်ည။်  none

ယကသ်ဲ့တင် န fish

ယကသ်ါွး န none

ယကအ်၁ူ န အထဝးပင်လယပ်ပင်မှလှိုင်းထလတို၏့လှုပ်ရာှးထေကကသပံပင်းစာွပမညလ်ာသည။်   echo

ယကအ်၂ူ န ပင်လယထ်ရပပင်၌ ထလဟန်ု ထကကာင့် ရုိကခ်တထ်သာ လှိုင်း၏ဆူညထံသာ အသ။ံ boom

ယင်

ယင်၁ န array

ယင်၂ န instantly

ယင်ဦ ကကဝိိ housefly

ယင်ထကာင် န အပုပ်အသိုးကိုစားထသာကတ်တထ်သာအထပခထပခာကထ်ချာင်းယှိ၍ ပျသံာွးနုိငတတထ်သာ ပုိးထကာင်တစမ်ျို း။ housefly

ယင်ကျား န ယင်ထကာင်ကိုခုန်အပ်ု၍ဖမ်းစာတတထ်သာအထပခထပခာကထ်ချာင်းယှိပုိးထကာင်ငယတ်စမ်ျို း။ none

 ယင်ကကခဲျးီ န Fly-blown

ယင်ကကမဲဦ န ထခါင်းနျင့်ကိုယလံု်းပါအစမ်ိးထရာင်ထပပာင်လက၍်အထတာင်ကကးီငပီး အထတာင်ခတသ်ပုိံ၍ ကျယထ်လာင်ထသာ ယင်တစမ်ျို း။ Blue-bottle

ယင်ကကဥဲ ဦ န ပဖူထဖွး၍ယင်မမဲရုိင်းတင်ွ ဥထသာ အဥ။ none

ယင်ထတာင် ဦ န filmy cloth

ယင်ထပါင် ဦ န none

ယင်ပျား န များထသာအားပဖင့်သစထ်ခါင်းတိုတ့င်ွအုံဖဲွ ၍့ထနတတထ်သာယင်ကဲ့သိုထ့သာအဆိပ်မယှိထသာ ပျားထကာင်ငယတ်စမ်ျို း။  bee

ယင်မနား န ချကခ်ျင်း။ မဆုိင်းအင့ံ။ လကင်င်း။ ထလာထလာဆယ။်  instantly

ပင်လယထ်ရပပင်၌ထလဟန်ုထကကာင့်ရုိကခ်တထ်သာလှိုင်း၏ဆူးညထံသာအသ။ံ‘‘ဒီေလှိုင်းသထံလ၊ ညဂံရကထ်က၊ ယကထ်သာထသာနှ
င့်’’ (ဓမ္မသာ) စဉ်

၁၊ထပခ၊လက၊်ဒုေတတ်စံသညပ်ဖင့်တစစ်ုံတရာကိုထဘးသိ့ုပခစထု်ေတသ်ည။်‘‘အလှထကျာ်ထက၊ မထနာ်ထဂါင်းမှာ၊၎င်းလကစ်ပ်ွ၊တင်ထနရာ
ကို၊ပွတက်ာယကထ်က၊လကမှ်ာစပ်ွလုိ’’(ထဒွေး)။ ၂၊ ဖရုိဖရပဲဖစထ်အာင်အန့ံှပဖစ၍်ပစသ်ည။်‘‘မုန့်ကိုပီးထက၊ငါလညး်နမ်းထထွေ၊ျှ
တဆ်တထ်ချထက၊ငခီးပဖင့်ယကက်က၊ဲနားကာခုိထက၊ထတာညို ထဲေမှာ’’(ထကာ်)။၃၊ လက်ထချာင်းများပဖင့်မိမိဘကသ်ိ့ုဆွဲပခစ်
ငင်သည။်‘‘တင်ွးထဲေကငမီစာကိုအပပင်သိ့ု လကန်န့် ယကထု်ေတထ်တ’’။(အရပ်) စဉ်

ပုိင်ဆုိင်ပခင်းသထဘာအားပဖင့်နာမ်နှစခု်ကိုဆကစ်ပ်ထပးသည့်စကားလံုး။‘‘ကိုယ၌်ထရာဂါ၊ ထသးွထလမထယာှင်၊ ထအးကကညထ်ပဖာင့်လ့ုိ၊ 
မထထောင့်သာထသာ်၊ ထတာ်ပါသယိက၊် အပဖာပဖာကို၊ ထမှာ်ကာထတးွထက၊ စစိတိကွက်’’ (ပဒုေမ္မ)‘‘ထဘးထဘကျို င်းမာပါယက်
လား’’၊‘‘ကျို င်းပါယကတ်ာ’’(အရပ်) စဉ်

စဉ်

ယကထ်ခါက်
ကျို း စဉ်

အထဝးသင်ပင်လယပ်ပင်မှလှိုင်းထလတိ့ု၏လှုပ်ရာှးထေကကသပံပင်းစာွ ပမညဟ်ညး်သည။် ‘‘ဧပမလဟာ၊ ရသီဒီေါဟ၊ု ဂဂမင်္ဂါပမစပ်ါး၊ ဒီေလှိုင်း
ညညံ၊ံ ယကတ်ကသ်နှံင့်၊ ကမ်းယနံားမှာ၊ ရာှထသာအခါ။ (ပန်း) စဉ်

ပင်လယထ်ရပပင်၌ထလဟန်ုထကကာင့်ရုိကခ်တထ်သာလှိုင်း၏ဆူးညထံသာအသ။ံ‘‘ဒီေလှိုင်းသထံလ၊ ညဂံရကထ်က၊ ယကထ်သာထသာနှ
င့်’’ (ဓမ္မသာ) စဉ်

အထဝးသင်ပင်လယပ်ပင်မှလှိုင်းထလတိ့ု၏လှုပ်ရာှးထေကကသပံပင်းစာွ ပမညဟ်ညး်သည။် ‘‘ဧပမလဟာ၊ ရသီဒီေါဟ၊ု ဂဂမင်္ဂါပမစပ်ါး၊ ဒီေလှိုင်း
ညညံ၊ံ ယကတ်ကသ်နှံင့်၊ ကမ်းယနံားမှာ၊ ရာှထသာအခါ။ (ပန်း) စဉ်

ထလဟန်ုထကကာင့်ထရလှိုင်းပမင့်တက်် သပဖင့်ပဖူထဖွးထသာထိေပ်စန်ွးယှိသည့်လှိုင်းလံုးများ။ ‘‘လှိုင်းရထီမာကင်ဖိုး၊ယကတ်ပဖူပဖူ၊
ကကျွေတက်ကျွေတဆူ်ထက၊ရပူီအိုးသိ့ု၊(ဓမ္မသာ)။မဟာကသဇ၊ဥမုဒ်ေကျယ်ထက၊ပင်လယဝ်မှာ၊ ပပင်းထေယကပ်ဖူ၊ လှိုငး်ထရဆူထလ၊ ပမငသူ်
ထကကာကထ်ကာင်း’’ (နာရဒေ) စဉ်

စဉ်

ထရစစ၍်ငါးတင်ကျန်ရစထ်နထစရန်ဝါးနီှးပပားငယမ်ျားပဖင့်ရကလု်ပ်၍အနားထလးဘကက်ိုဝါးပခမ်းပဖင့် ထဘာင်ကကွက်ာ၊ တစဘ်က်
တင်ွ စခုျညင်ပီး တစဘ်ကက်ို ချို င့်ကားထအာင် ပပုလုပ်ထေားထသာ ငါးဖမ်းကရိယိာ။   စဉ်

စဉ်

၁၊ယကသ်ဲ့နှင့်ငါးယိုထသာအခါမကျပဲကျန်ရစထ်သာငါး။၂၊(ဥပစာ) အထကာင်းဆံုး။ လကထ်ရးွစင်။ စဉ်

၁၊အခံွပါးထပပာင်ထချာခံွမာနှစဘ်ကရ်င်ဆုိင်ကပ်ထနထသာ လကတ်စဆ်စခ်န့်အရညှက်ိုယခံွ်ယှိသည့်အငယ်
စား(ထယာက်သာွး)ထရသတ္တဝါတစ်မျို း။(ထံုေးထကျာကက်ဲ့သိ့ု အခံွမာနှစဘ်ကယ်ှိထသာထရသတ္တဝါကားပင်လယပ်မစက်မ်းပါးတင်ွ
ထနထုိေင်တတထ်သာထယာကသ်ာွးအကကးီစားတစမ်ျို း၊၂၊ အမ်ိထခါင်မုိးရာ၌ ဓနီးပျစက်ို ဖိ၍ချညထ်သာ ဝါးပခမ်း အလျားအရညှ။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊စမံီဖန်တးီသည။်ထနရာတကျစစီဉ်ဖန်တးီပပုလုပ်သည။်၂၊စစီဉ်ခင်းကျင်းသည။်၃၊ထေမင်း၊ငါး၊ ဟင်းစသညခ်ျကပ်ပုတရ်န်အသင့်
ပပင်ဆင်ထေားသည။်‘‘မုန့်ထပခာကရ်ကိ္ခာ၊လမ်းအစာကို၊ထမပင်သာထပခ၊ယင်ရထမထလ’’ (ကျးီတက်) စဉ်

ထနှာင့်ထနှးပခင်းမယှိပဲ။တု့ံဆုိင်းပခင်းမယှိပဲ။လျင်ပမန်စာွ။ချကခ်ျင်း။‘‘ရးီမယသ်ျင်ပမ၊ ထဒွေးမယထ်နာ်ကို၊ မကကာယင်ထအာင်၊ အပပင်
လွတထ်က’’ (ထဒွေး) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အပုပ်အသိုးကိုစားထသာကတ်တထ်သာအထပခထပခာကထ်ချာင်းယှိ၍ ပျသံာွးနုိငတတထ်သာ ပုိးထကာင်တစမ်ျို း။‘‘မှတ၊် ပခင်၊ ယင်၊ 
ထလ၊ ထခမကင်းသန်း’’ (ဗမာချီ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ)လူ၏မျကနှ်ာပပင်တင်ွထပါ်ထပါကတ်တထ်သာ ယင်၏ထချးအထပပာကသ်ဏာန် အစကအ်ထပပာက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) ပါးလွာထသာ အဝတထ်ေည။် အရာဝတ္ဃ ။ ‘‘ပါးရာမှ ယင်ထတာင်’’ (ပံု) စဉ်

လညတ်ပံဖူ၊ နှုတသ်းီနက၍် ထရကမ်းစပ်တင်ွ ကျကစ်ားထလ့ရှိထသာ ငှကတ်စမ်ျို း။ (နှမများငှက ်ဟလုညး်ထခါ်သည။်)‘ဥပမာ
ပံုတ၊ူဇာနန့်တ၊ူငပိန်းမတယူင်ထဘာင်၊ ထဖာ်ကွဲထယာင်၊ထမဇာကိုယခ်ျညး်၊လံုးချင်းတညး်’’။(ဓမ္မက)၊‘‘ယင်ထပါင်ယင်ထပါင်၊ဥလူ
ထခါင်၊ယင်ထဘာင်ထဒေဝန်း၊ နုတသ်းီခကျွေန်း’’ (ထတး) စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ကကဝိိ cast somebody aside

ယင်ရံု ဦ န cast somebody aside

ယင်ထရးွ န none

ယင့်၁ ဦ န none

ယင့်၂ ဦ န none

ယင့်ယင့် ဦ none

ယင်း၁ ဦ this

ယင်း၂ ဦ it

ယင်း၃ဦ နဝိ first

ယင်းကဦ န likewise

ယင်းထကျးဇူ သမ် sit

ယင်းခါ ဦ န none

ယင်ချင့် ဦ သမ် ၁၊မလှမ်းမကမ်းယှိ အရာဝတ္ဃ ုတစစ်ုံကို ထဖာ်ပပထသာစကား၊ ၂၊ အမညမ်မှတမိ်၊ မထဖာ်ထပပာ နုိင်ထသာအရာကို ထဖာ်ပပထသာစကား။  this

indcommode

ယင်းစာွ ဦ န it

 ယင်းဇုိ ့ဦ likewise

ယင်းတိုင်သား သမ် they

န he

ယင်းတိုင်ပင်ဦ နဝိ rawness

ယင်းနိဦ ကကဝိိ due date

န perseverance

ကကဝိိ and

ယင်းပုိင်ထယ၁ သမ် none

ယင်းပုိင်ထယ၂ စညး် none

စညး် and

သမ် ပပဆုိခ့ဲငပီးထသာအထကကာင်းအရာအတိုင်း။    likewise

ယင်းမနှစက် သမ် ယခုနှစသ်ိုမ့ထရာကမီ် လွန်ခ့ဲထသာနှစက်။  last year

န separated place

ယင်ထရာင်း
ထရာင်း

(ဥပစာ)အထရးတယပူပုလပ်ုပခင်းမယှိပဲ။ထနာကက်ယွထ်ေားသည။်ဂရုမစိုကပဲ် ပစပ်ယထ်ေားသည။် ‘‘သနူာတစထ်ယာက ်ကို မစိုက်
မစာပဲ ယင်ထရာင်းထရာင်းနန့် ပစထ်ေားလ့ုိ ပဖစဖ့ုိ်လား’’ (အရပ်) စဉ်
(ဥပစာ)အထရးတယပူပုလုပ်ပခင်းမယှိပဲ။ထနာကက်ယွထ်ေားသည။်ဂရုမစိုကပဲ် ပစပ်ယထ်ေားသည။် ‘‘သနူာတစထ်ယာက ်ကို မစိုက်
မစာပဲ ယင်ထရာင်းထရာင်းနန့် ပစထ်ေားလ့ုိ ပဖစဖ့ုိ်လား’’ (အရပ်)၂၊ ပုပ်သိုးထသာ အညှိအထဟာက ်ထပါ်တင်ွ ယင်များတရံုရံု ဝုိင်းအုံ 
ထနကကသည။် စဉ်
အသးီထတာင့်မှမာထကျာထပပာင်ထချာထသာအထစင့ယမ်ျားထွေကသ်ည့်ချုနွံယပ်င်တစမ်ျို း။ ‘‘ငခိုးငပီးပျို င်ထက၊ယင်ထရးွပခုမှံာ၊နား
ထယာင်ထမထလ’’(ထတး)‘‘ယင်ထရးွပခုထံလ၊ ပန်းပခံမ့ုိမ့ုိ၊ ့ုလတန်ထလ၊ အညာထချာင်းမာှ၊ ရညီို ညိ့ုထ့လ’’ (နတပ်ခင်း) စဉ်

ပုိင်ဆုိင်ပခင်းသထဘာပဖင့်နာမ်နှစခု်ကိုဆကစ်ပ်ထပးသည့်စကားလံုး၊‘‘မုိဇ်းမင်းညို ထလ၊ ရာွချင်ပါယင့်၊ထေကအ်ာကာမှာလီသင်ထုေ
န်းကို၊မုန်တိုင်ဖျကလ့ုိ်’’(ဇမ်း)‘‘ငါ့နမှမှာ၊ဘယာထရာဂါ၊မထထောင်ထောထက၊ မာပါယင့်လား၊ မိန်းလုိကပ်ါထက’’(မုိး) စာထရး
ရာ၌ ‘‘၏’’ အစား ‘ယင့်’ ကို ထပပာင်းလဲထရးသားကကသည။် ‘‘၏’’အစား နှုတထ်ပပာစကားတင်ွလညး် ‘ယင့်’ကို သုံးနှုန်း
ကက ထသးသည။် ‘‘ထဇာ်နုိင် ထကျာင်းကို လားခပါယင့်’’ (အရပ်) စဉ်
၁၊အသကံိုရညှစ်ာွဆဲွငင့်၍တရားထဟာပခင်းနှင့်ယသှထ်သာသခီျင်း။၂၊သာယာထသာအသနှံင့်ရင့်ကျူး တန်ွပမညထ်သာအသ။ံ‘‘ငခိုး
မလုိင်ရညှ၊်ယင့်ကာပမညက်၊ရာွပပညသ်ာလှ၊မုိဇ်းကာဟ၊ုတန်ွသပံမူမှတ၊်တန်ွပါလတဟ်’ု(ရခုိင်ကာ)။၃၊စကားထပပာဆုိရာ၌ဆဲွ
ငင်၍ထပပာဆုိထသာစကားလံုး။ ‘‘ဖထလာင်းချတိ၊် ပင်ဝါသမတ ိစကားကိုယင့်လ့ုိ ထပပာထရ’’ (အရပ်) စဉ်

(အာ)
၁၊အသကံိုရညှစ်ာွဆဲွငင့်၍တရားထဟာပခင်းနှင့်ယသှထ်သာသခီျင်း။၂၊သာယာထသာအသနှံင့်ရင့်ကျူး တန်ွပမညထ်သာအသ‘ံ‘ကမ္ျာ
သဆံင့်၊ တယင့်ယင့်ကို၊ ဆုိရ့ုိပင်ဇာ’’ (ဥက္ကာပျံ) စဉ်

(အာ)
၁၊မလှမ်းမကမ်းယှိအရာဝတ္ဃတစစ်ုံတရာကိုထဖာ်ပပထသာစကား၊ ‘‘ယင်းအနားမှာထယ’’(အရပ်)၊၂၊အမညမ်မှတမိ်၊မထဖာ်ပပနုိင်
ထသာအရာကိုထဖာ်ပပထသာစကား။ ‘‘ယင်ချင့်မှာထထော့’’ (အရပ်) စဉ်

(နဝ)
တစစ်ုံတရာကိုထေပ်ဆင့်ပပန်လည၍်ညန်ွပပရာ၌သုံးထသာစကား။ထုိေ၊၎င်း။ ‘‘ထလှသထဘမင်္ဂာတင်ွ၊ ကကျွေန်တိ့ုထနာကတ်င်ွပါ၏၊ ချသီာွးခါ၊ 
ယင်းကထပ၊ သဒီေါပမစက်ို၊ လွင့်ပငားထွေကသ်ာွး ထလသည။် (ဗမာချီ) စဉ်

အချန်ိကာလ၏အဦးအစကျသည။်ထနာကမ်ကျပဲအလျင်အဦးပဖစသ်ည။်‘‘ယင်းလ့ုိကကမှံ၊ အတန်ကျထရ’’ (ပံု) ‘‘အခင်ကကးီ 
အစညး်အထဝးကို ယင်းလ့ုိ လားပါကတထ်မ’’ (အရပ်) စဉ်

ထရးှ၌ပပဆုိခ့ဲသည့်အတိုင်း။‘‘တိုင်းပပညမ်ျားကို၊သမ်ိးပငား၊ယခ့ဲူကျင်လျက၊် ငါ့ထံေတင်ွဆကရ်မည၊် ချထတာ်ပပုသည၊် ယင်းက စခီန့်
ထပသည’်’ (ဗမာချီ) စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာကသုိုလ်၊အကသုိုလ်ကိုပပုမိခ့ဲထသာထကကာင့်ယင်း၏ အထကကာင်းတရားထကကာင့် ထကာင်းကျို း၊ မထကာင်းကျို းများ
ကို ခံစားရသည။် စဉ်

ထုိေအခါ၌၊ထုိေကာလ၌၊ထုိေထရာအခါ၊‘‘ခဲယမ်းဗံုးစကကာကိုစုံထအာင်သာချယထူထွေ၊ မီးငူသတသ်ည၊် ယင်းခါ ပါလျှင်ထလ၏။ (ဗမာ
ချီ) စဉ်

စဉ်

 ယင်းချင့်ထေက်
မှာ ဦ (နစ)

(ဥပစာ)ဒုေက္ခတစစ်ုံတရာပဖစပွ်ားရာတင်ွထသးငယထ်သာပပဿနာကထေပ်မံ၍ ဒုေက္ခထပးပပန်သည။် အခကအ်ခဲကကုရံာ၌ထေပ်မံ ၍ 
အခကအ်ခဲပဖစထ်စသည။် “ထမျှာ်ခါတမ်းလ့ုိ၊ လွမ်းသညတ်ချက၊် ယထရထေကမှ်ာ၊ ထကျးငှကတ်ရိစ္ဆာန်၊ပမူးထပျာ်ပပန်ထသာ(ရာမ)။ 
“ထမသကဝီ်မှာ၊ အနီလညး်ခက၊် ချစမ်ပပယထ်က၊ ယထရထေကမှ်ာ၊ တညလ်ျကသ်ထန္ဓ၊ သားသငူယလ်ျှင်၊ဖွားမညလ်ညး်ပပု”(ဥဒိေန်
သာ)“မုိးထနှာင်းတချက၊်ယထရထေကမှ်ာ၊ စတိလ်ကမ်ထကက”။ (ပဋာ) စဉ်

သကယ်ှိသကမ့ဲ်တိ့ုကို ညန်ွပပထသာစကားလံုး (ဟိုထကာင်းထလး)။ ‘‘ထအာကသ်ားဝယ ်ကျဝီန်ကကးီ၊ ထကာလင်းမင်းသား၊ ယင်းစာွ
လာတုံဘကိ’’ (ဗမာချီ) စဉ်

(နဝ) ၁၊ထရှ့၌ပပဆုိခ့ဲငပီးသည့်အတိုင်း၊၂၊ဤသိ့ုပဖစလ်ျှင်။‘‘ဝါကကးီမထလဦဝါကကးီမ၊ ယင်းဇ့ုိပဖစထ်က၊ ထကာင်းထလငပီစာွ’’(ဓမ္မက) စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာအဖ့ဲွ၊အပ်ုစကုိုရညည်န်ွး၍ထပပာဆုိထသာစကား။ ‘‘ယင်းတိုင်သားတ ိမထရာကက်တသ်လိား’’ (အရပ်) စဉ်

 ယင်းတိုင်သျှင်
ဦ ပုဂ္ိုဂ လ်တစဦ်းကိုရညည်န်ွး၍ထပပာဆုိထသာစကား၊‘‘ယင်းတိုင်သျှင် မထရာကသ်လိား’’ (အရပ်) စဉ်

(မထရွ့မထပပာင်း) ပကတ ိယှိငမဲအတိုင်းပင်လျင်။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်
၁၊အချန်ိးအချကသ်တမှ်တထ်ေားသည့်ထန့။‘‘ထဇာ်နုိင်ရ့ုိသျှင်ပပုထရယင်းနိ့ထရာကပ်ါထရထယ’’ (အရပ်)၂၊ အထကကာင်း
တစစ်ုံတစရ်ာနှင့် ကကုထံတွ့ရသည ်သိ့ုမဟတု ်ပဖစထ်ပါ်လာသည့် တစထ်န့ထန့။ ‘‘နတမ်င်း လညး်သုံးထယာက၊် ယင်းနိ့ရကမှ်ာ၊ ဒ့ုိေ
သျှင်မင်းထံေ၊ ကားကားထရာကထ်တ’’ (စန္ဒရားဖ့ဲွ) ‘‘ရွီးတိုကထ်လးထတာင်၊ ထဲေခန်းထချာမှာ၊ ထမာင်မတွိပါက၊ စတိပူ်ဆာဗျာယာ
တမ်း၊ ယင်းန့ုိကပင်၊ စားမဝင်ထက၊ ထမလှျင်အလွန်သညး်၍’’ (ထမတ္တာတု) စဉ်

ယင်းပုိင်ပင်
လား

မုချထသချာပုိင်နုိင်စာွရယှိထအာင်။ထသချာရမိထအာင်။လ့ံုလကကးီစာွပဖင့်။ ဇဲွသန်သန်နှင့်။ ‘‘ထအနှစဂု်ဏထူ်ေးထပခာကဘ်ာသာပါထအာင် 
ယင်းပုိင်ပင်လားမရနန့် အရ ထအာင်ထယာင် ကကို းစာမည’်’ (အရပ်) စဉ်

 ယင်းပုိင်ထမ
ဟာကထ်က

ပပုလုပ်ပဖစပ်ျကခ့ဲ်ထသာအထကကာင်းတစခု်ခုနှင့်ပတသ်က၍် ဆန့်ကျင်ဘကအ်ပဖစက်ိုတင်ပပထပပာဆုိရာတင်ွထရှ့ဝါကျနှင့်ထနာကဝ်ါကျ
ကိုဆကစ်ပ်ထပးထသာစကားလံုး။“ထီေးပါခလ့ုိရာ ယင်းပုိင်မထဟာကဆုိ်ထက မုိးစတွဖ့ုိ် (အရပ်) စဉ်

ထရှ့နာမ်ကိုဥပမာအပဖစည်မန်ပပထသာစကားလံုး။“မိထကာင်းဘခင် သားသမီးငပီသထအာင် ယင်းပုိင်ထယ နီကတရ်ဖ့ုိ” (အရပ်) စဉ်

ထရှ့နာမ်ကိုဥပမာအပဖစည်မန်ပပထသာစကားလံုး။“မိထကာင်းဘခင် သားသမီးငပီသထအာင်ယင်းပုိင်ထယနီကတရ်ဖ့ုိ”(အရပ်) စဉ်

ယင်းပုိင်ရာ
မထဟာကထ်က

ပုဒ်ေတစခု်နှင့်တစခု်၊ဝါကျတစခု်နှင့်တစခု်ကို “ယင်းပုိင်ရာမထဟာကထ်က” (ယင်းပုိင်ရာမထဟာကဆုိ်ထက)ဟထူသာ အနကပ်ဖင့်
ဆကစ်ပ်ထပးထသာစကားလံုး။ စဉ်

ယင်းပုိင်
ထသျှာင် စဉ်

စဉ်
ယင်းမှာထက 
ယင်းမှာတကာ
လ သးီသန့်ပုိင်းပခားကန့်သတထ်ေားထသာအရာ။ ထနရာ။ အရပ်။“ယင်းမှာထကယင်းမှာတကာလ”ငါ့ရုိနန့်မသကဆုိ်င်”(အရပ်) စဉ်



.

cultures

ယင်းထရခါ ဝိ since

ယင်းရပ် သမ် none

ယင်းလူ this man

rawness

ယင်းထလာက် ကကဝိိ qua

ကကဝိိ reciprocally

စညး် magnitude

ယင်းသို ့ စညး် ထရှ ၌့ပပဆုိခ့ဲငပီးသည့်အတိုင်း။   likewise

ယင်းထသျှာင် သမ် ပပဆုိခ့ဲငပီးထသာအထကကာင်းအရာတိုင်း။   likewise

သမ် and

ယင်းအတိုင်း သမ် rawness

ယစ်

ယစ် ကကဝိိ pickled

ယစဖွ်ယ် န အငမဲတထစအားပဖင့် အရကထ်သစာထသာကစ်ားထနတတသ်။ူ  drunkard

ယစသ်ျှာ န အငမဲတထစအားပဖင့် အရကထ်သစာထသာကစ်ားထနတတသ်။ူ  drunkard

ယိုင်

ယိုင် န lean

ယိုင် နဝိ chaotic

ယိုင်ကကို း ကကဝိိ ယကက်န်းစင်တင်ွတိုင်ပခညက်ိုအထလျာ့အတင်းပပုလုပ်နုိင်ရန် ထံုေးဖဲွထေားထသာကကို း။  none

ယိုင်ကင်ွ န ယကက်န်းရယှသ်ည့်အခါယဉ်သာွးထေကခ်ျညပ်င်ပုိထနသည့်အတကွအ်ပုိချညပ်င်များကို ကင်ွးလုပ်ထေားထသာချညက်င်ွး။   none

ယိုင်စင် န loom

ယိုင်စင်ကကို း န ယကက်န်းစင်တင်ွတိုင်ပခညက်ိုအထလျာ့အတင်းပပုလုပ်နုိင်ရန် ထံုေးဖဲွထေားထသာကကို း။  none

ယိုင်စင်တိုင် န none

ယိုင်စင်ပျဉ် န ယကက်န်းရကရ်ာတင်ွထုိေင်ဖုိရ့န်ဖီလာကန်လ့န်ပ့ပုလုပ်ထေားထသာပျဉ်ချပ်။    timber

န ကိုယက်ိုမထိေန်းနုိင်ပဲယမ်ိးထုိေးလျက။် လှုပ်နဲလ့ျက။်    lurch

ကကဝိိ ကိုယက်ိုမထိေန်းနုိင်ပဲယမ်ိးထုိေးလျက။် လှုပ်နဲလ့ျက။်    lurch

ယိုင်တိုင် န none

န ၁၊ကိုယက်ိုမထိေန်းနုိင်ပဲလှုပ်ယိုင်သည။် ၂၊ လှုပ်ရာှးပခင်းပဖင့် ယမ်ိးယိုင်ထစသည။်  lurch

ယိုင်ပီယိုင်ပါး န ၁၊ကိုယက်ိုမထိေန်းနုိင်ပဲယမ်ိးထုိေးလျက၊်လှုပ်နဲလ့ျက။်၂၊ခံရပ်နုိင်သညထ်ေက ်လွန်ကထဲသာ ထဝဒေနာကို ကကတိမိှ်တခံ်စားလျက။် lurch

ယင်းမှာထက
ယင်းမှာအ
ထလျှာက် (နစ)

 ၁။(တစပ်ပညတ်စရ်ာွ၊တစနုိ်င်ငံ သိ့ုသာွးသညယ်ှိထသာ်) ယင်းပပည၊် ရာွ၊ နုိင်ငံသားတိ့ု၏ထနမှု၊ ထုိေင်မှု၊ စားထသာကမ်ှုဓထလ့ ထံုေးစံ
ယဉ်ထကျးမှုစသညအ်ားထလျာ်စာွ။ ၂၊ထရအလုိက၊်ထပမအလုိက၊်လူထနမှုအလုိကအ်ားထလျာ်စာွ။(အထမရကိန်၊ဂျပန်ကိုလားထက
ထလ့)“ယင်းမှာထကယင်းမှာအထလျာကနီ်လီဖ့ုိဗျာယ”်(အရပ်) စဉ်

ထုိေအခါ၌၊ထုိေကာလ၌၊ထုိေထရာအခါ။“ယင်းထရအခါ”ဆင်ကကးီတစထ်ကာင် အကကျွေန်ရ့ုိရာွနားမှာ အငမဲတမ်းနီပါထရ” (အရပ်) စဉ်

ထရာကရ်ာထဒေသ၊ထရာကရ်ာဌာန။“ယင်းရပ်ငမီထရာကထ်လက၊ရမီန့ုိသျှင်သည၊်မိခင်ထံေရင်းဝ၌၊ ရုိတပ်ုက၊ွ ပူထဖာ်ခါ” (ဗမာချီ) စဉ်

(နစ)
၁၊အမညမ်ထဖာ်ပပပဲတစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာပုဂ္ိုဂ လ်အားရညည်မန်း၍ထပပာထသာစကား။၂။ မယားကလင်အားအမညက်ို
ထုေတထ်ဖာ်၍မထပပာဆုိ၊မထခါ်ထဝါ်ပဲ၊ယင်းလူဟယုဉ်ထကျးစာွထပပာဆုိသုံးနှုန်းထသာစကားလံုး။   စဉ်

 ယင်းလုိက်
တိုင်း (နစ)

မထရမ့မထပပာင်းပဲပကတယိှိငမဲတိုင်းပင်လျှင်။ပကတယိှိငမဲအထနအထေား။ “တစခု်တိ့ုလညး်မထပပာင်း ယင်းလုိကတ်ိုင်းဟပိါထရ” 
(အရပ်) စဉ်

ဤမျှထလာကသ်ာ။သည့်ကထလာက။်(ပမာဏကိုထဖာ်ပပလုိရာ၌သုံးသည်) စဉ်

ယင်းထလာက်
ဆုိထက

တစစ်ုံတစခု်အားနညး်ချကပ်ဖစထ်ပါ်လာသည့်အခါမျို းတင်ွလညး်ထကာင်း၊မခံချင်သည့်သထဘာပဖစထ်ပါ်လာသည့်အခါမျို းတင်ွ
လညး်ထကာင်း၊နှုတမှ်ထွေက၍် ထပပာဆုိထသာစကား။“ယင်းထလာကဆုိ်ထက(ယင်းထလာကရ်ာဆုိထက)ထုိေးလုိကဖိ်(အားနည်းချက်
သထဘာ)၊ယင်းထလာကဆုိ်ထက (ယင်းထလာကရ်ာဆုိထက)ပဖစခ်ျင်ရာပဖစပ်တစ်ီ(မခံချငသ်ထဘာ) စဉ်

ယင်းထလာက်
ထယ

တစစ်ုံတစခု်ထသာအတိုင်းအတာ၊ အထရအတကွ၊် ပမာဏစသညတ်ိ့ုကို ရညည်မန်း ထဖာ်ပပလုိရာတင်ွသုံးထသာစကားလံုး။“ထအ
ထလာကတ်ညး်လား။အဲ-ယင်းထလာကထ်ယ”(အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ယင်းထသျှာင်
မထဟာကထ်က

ပုဒ်ေတစခု်နှင့်တစခု်၊ဝါကျတစခု်နှင့်တစခု်ကို “ယင်းပုိင်ရာမထဟာကထ်က” (ယင်းပုိင်ရာမထဟာကဆုိ်ထက)ဟထူသာ အနကပ်ဖင့်
ဆကစ်ပ်ထပးထသာစကားလံုး။ စဉ်

မထရမ့မထပပာင်းပဲပကတယိှိငမဲတိုင်းပင်လျှင်။ပကတယိှိငမဲအထနအထေား။ “တစခု်တိ့ုလညး်မထပပာင်း ယင်းလုိကတ်ိုင်းဟပိါထရ” 
(အရပ်) စဉ်

၁၊အရကထ်သစာစသညထ်သာကစ်ားမှုထကကာင့်ရထီဝယိုင်န့ဲသည။်မူးထဝသည။်“မင်းထပပာကလ်ညး် ဆင်ချစထ်နှာင်ရင်းကိုကထစာ်ဖတ်
ယစထ်အာင်တိုကင်ပီးထသာ်တခံါးကိုဖွင့်၍လမတ၏်”(ထတာင်)။“ဂဇာသန်ိထလ၊နာဂိန္တကို၊ ယစမှ်ယစ်ထစ၊ အထသကကလုိံက၊် အားအဟိ
န်နှင့်၊ မာန်ရှိန် ထွေကထ်အာင်၊ အရကတ်ိုကလ့ုိ်” (နာရဒေ)၊ ၂၊ ခံစားမှု၊ ခံစားမှုတိ့ုတင်ွ သာယာနှစသ်ကသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထေကထ်အာကမ်ရပ်မတညနုိ်င်ပဲတဘကဘ်ကသ်ိ့ုထစာင်းယမ်ိးထသာ။ဧကတိံသ၊ ထအာကအ်ထေကလ်ျှင်၊ သကွသ်ကွခ်ါထက၊ 
စကကာဝဠာနရန်း ထဆာကစ်ုိ ကပ်ျန်းခုိင်၊ ထကျာကစ်ာတိုင်ထလ၊ ယိုင်ကာယန်ွးလ့ုိ(ရာမ) စဉ်

ကစဉ့်ကရ၊ဲဖရုိဖရငဲပိုကွဲပျကပ်ပားထသာအားပဖင့်။“ထနာင်ရင်းဗုိလ်ကျို င်း၊မခံနုိင်ထက၊ ငပိုယိုင်ထွေကထ်ပပး”(ပန်း)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်
ယကက်န်းရကရ်န်အတကွတ်န်ဆာပလာအစုံတပ်ထေားထသာခံု။ယကက်န်းယန္တရား။ ယိုင်စင်မှာလညး်လကရ်ကရ်ကက်န်းစင်၊
လကဆဲွ်ရကက်န်းစင်၊စကရ်ကရ်ကက်န်းစင်ဟ၍ူ ကွဲပပားပါသည။်) “ရကက်န်းယိုင်စင်၊ ထကာကလ်ျင်သုံးမတ”် (သိုက်) “နံှ
စတိထ်ကထသျှငဗိန်းပင်၊ ပမယိုင်စင်၊ ဦးသျှင်ရကထ်က၊ ရန်ွးပခညင်င်” (ထတး) စဉ်

စဉ်

ယကက်န်းစင်ဆင်ရာတင်ွထရှ့ထနာကဝဲ်ယာအဓိကလုိအပ်ထသာအထပခခံတိုင် ထလးထချာင်း။(ရကက်န်းတိုင်ဟလုညး်ထခါ်သည။်) စဉ်

စဉ်

 ယိုင်တးီယိုင်
တား စဉ်

ယိုင်းတးီယိုင်
တိုင် စဉ်

ယကက်န်းရယှရ်န်တိုင်ချညမ်ျားကိုလုိရာအတကွအ်ဆင်အလုိကသ်ယွတ်န်း၍ ရစပ်တရ်န်စိုကထ်ေားထသာတိုင်ထချာင်းတိုကထလး။  စဉ်

ယိုင်တးီယိုင်
ထုိေး စဉ်

စဉ်



.

ယိုပီပုိင်ပါး ကကဝိိ စားရမ့ဲထသာကရ်မ့ဲအင်အားချည့်နဲစ့ာွပဖင့်။   wackiness

ယိုင်ထပါင် ကကဝိိ ယကက်န်းစင်ဆင်ရာ၌အဓိကလုိရင်းပဖစထ်သာအလျားအလုိကထ်ေားရထသာ အထပခခံဝဲ၊ ယာသစသ်ားထပါင်နှစထ်ချာင်း။  timber

ယိုင်ထပါင်တိုင် န none

ယိုင်ပျဉ် န ယကက်န်းရကရ်ာတင်ွထုိေင်ဖုိရ့န်ဖီလာကန်လ့န်ပ့ပုလုပ်ထေားထသာပျဉ်ချပ်။    timber

ယိုင်သည် န ယကက်န်းရကသ်ားတိုက့ိုထခါ်ထသာအမည။်  none

ယိုင်သညရ်ာွ န village

ယိုင်သညအ်စို ့ န ရခုိင်မင်းလကထ်ေကယ်ကက်န်းခတရ်န်ယကက်န်းသညတ်ိုက့ို စစုညး်ဖဲွထ့ေားထသာမင်းမှုထေမ်း။အစို၊့အစ။ု   group

ယိုင်သာွး န none

ယိုင်သာွးစိ န ယကက်န်းရကရ်ာတင်ွတိုင်ချညမ်ျားတစပ်င်စထီကျာ့သင်ွးရန်အတကွ ်ထဒေါင်အလုိက ်စထီေားထသာ ဝါးတမံျှင်။ none

ယိုင်း၁ န swing

ယိုင်း၂ န stagger

ယိုင်းက န အကသားများစထုပါင်း၍သင့်ထလျာ်ရာကကကွမ်ျားပဖင့်ညညီညီာညာ ယဉ်နဲွက့ပပထသာအကတစမ်ျို း။   dance

ယိုင်းစးီ န တွဲလျားဆုိင်းထေားထသာကကို းတင်ွလမဲ၍စးီသည။်  swinging

ယိုင်းတိုက် န none

ယိုင်းထုိေး န ၁၊ကိုယက်ိုမထိေန်းနုိင်ပဲလှုပ်ယိုင်သည။်၂၊လှုပ်ရာှးပခင်းပဖင့်ယမ်ိးယိုင်ထစသည။်၃၊ တွဲများဆုိင်းထေားထသာ ကကို းတင်ွလမဲ၍စးီသည။်  lurch

 ယိုင်းဘင် န swinging

ယိုင်းယင် န ပုခကက်ိုထခါ်ထသာအမည။် swing

ယိုင်းယိုင်း န မတညမ်ငငိမ် တမ်ိးထစာင်းလှုပ်ရာှး သည။်    waver

ယိုင်းရွဲ န swinging

ယိုင်းသမ န ယမ်ိးအကတင်ွပါဝင်ကပပထသာအမျို းသမီး။   dancer

ယိုင်းသားပခင်း န Cradle-song

ယဉ်

ယဉ် န benign

ယဉ်ထကျး နဝိ ရုိင်းပျပခင်းမယှိထသာ။သမ်ိထမွ နူ့းညံ့ထပပပပစသ်ညအ်မူအရာယှိထသာ။  Well-behaved

ယဉ်ထကျးမှု နဝိ delicacy

ယဉ်ထကကာစ န ယဉ်ယဉ်ကထလးပဖစထ်သာ။   bland

ယဉ်ပါး၁ နဝိ ကားမဆကဆံ်သည။်   shag

ယဉ်ပါး၂ န ၁၊ကကျွေမ်းဝင်ရင်းနီှးထသာ။စွဲငမဲထနထသာအကျင့်ဝါသနာဝသရီထသာ။၂၊ရုိင်းစိုင်းပခင်း ထိေတလ်န်ပ့ခင်းမယှိထသာ။ အနီးအကပ်ခံထသာ။ chummy

 ယဉ်ထပါင် နဝိ ယကက်န်းစင်ဆင်ရာ၌အဓိကလုိရင်းပဖစထ်သာအလျားအလုိကထ်ေားရထသာ အထပခခံဝဲ၊ ယာသစသ်ားထပါင်နှစထ်ချာင်း။  none

ယဉ်ပျက် န ၁၊ရုိင်းသညလ်ညး်မဟတုယ်ဉ်ထကျးသညလ်ညး်မဟတုထ်သာ။၂။ လူနှင့်နီးကပ်စာွအချဉ်းအကပ်မခံထသာ။  none

စဉ်

စဉ်

အထပခခံပဖစထ်သာယဉ်ထပါင်တင်ွလကလိ်ပ်(လိပ်တုံး)အလျားရညှသ်စသ်ားလံုးတပ်ဆင်ရန်တစထ်ပခန့်အပမင့်ယှိစိုကထူ်ေထေားထသာ၊
တိုင်တိုထလး။(တစဘ်ကက်ားလျှာတိုင်၊ တစဘ်ကက်ားခွတိုင် ပဖစသ်ည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ယကက်န်းသညတ်ိ့ုအစအုဖ့ဲွထနထုိေင်ကကထသာရာွ(ထပမာကဦ်းငမိုန့ယတ်င်ွယှိသည။်) စဉ်

စဉ်

ယကက်န်းရကရ်ာတင်ွတိုင်ချညအ်ကကားထကျာ့သင်ွးငပီးထသာထဖာကခ်ျညက်ိုရကသ်ားဖျဉ်စပ်နှင့် ထိေကပ်သပ်ိသညး်ထစရန်ဆဲွဖိထပးရ
သည့်ကရိယိာ။(ဝါးတမံျှင်များထဒေါင်လုိကစ်၍ီထဘာင်ကပ်ွထေားထသာယကက်န်းကရိယိာ။ စဉ်

စဉ်
၁၊လဲွစးီရန်တွဲလျားဆုိင်းထေားထသာကကို းတင်ွလူ၂၊၃ထယာကခ်န့်ထုိေင်သာထအာင်ပျဉ်ချပ်တို တပ်ဆင်ထေားထသာလမဲစးီဒေန်းတစမ်ျို း။၂၊
ကထလးငယမ်ျားကိုလမဲသပ်ိရထသာပရထိဘာဂတစမ်ျို း။“မပွင့်ဇူးထဝ၊ပွင့်ဇူးထဝ၊ ယိုင်းပဖူစင်ထလ၊ ယင်ပုခွကက်ို၊ ရွဲခလုိကထ်လ” 
(ထတး) စဉ်

၁၊ဆဲွငင်ရာဘကသ်ိ့ုယမ်ိး၍ပါသာွးသည။်“ထမသကထ်ဝမှာ၊န့ဲွသညခ်ါးနှင့်၊သနားစရာ၊ အထဆာင်ခွင့်မှာ၊ ထမာင်ငင်တိုင်းကို၊ ယိုင်းလ့ုိ
ပါထရ” (ဓမ္မသာ)။ ၂၊ ထရှ့ထနာကဝဲ်ယာသိ့ု တမ်ိးညမတထ်စာင်းင့ဲ လှုပ်ရာှးသည။် ၃၊ တညမ်တ်ပခင်းမယှိ၊ တမ်ိးထစာင်းသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစရ်ာပပုလုပ်ထဆာင်ရကွရ်န်အတကွအ်ရှိန်ယသူည။် “ကကကနှ်စထ်ကာင်ခွပ်ဖ့ုိ ယိုင်းတိုကနီ် ကတထ်တ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

ကထလးကိုပုခကတ်င်ွသပ်ိ၍လွမဲသည။်“ဇူးထဝထဝ၊ယိုင်းယင်ထုိေးထက၊ ထပပာ့ထထောင့်က” (ထတး) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကထလးသပ်ိရန်ပုခကတ်င်ွကကို းချည၍်ဆဲွငင်လုိက၊်ထလျာ့လုိက၊်ထရှ့တိုးထနာကဆု်တ ်စသညပ်ပုလုပ်သည။် ပုခကလ်မဲသည။် ဒေန်းလမဲ
သည။်   စဉ်

စဉ်
ကထလးအပ်ိထစရန်၊ထချာ့၍ဆုိထသာထတး၊(သားထချာ့ကဗျာ)။”အပ်ိပါအပ်ိပါ၊ ပုလဲွညာှထက၊ သညး်ချာတစဦ်း၊ ပမဧယာဉ်မှာ၊ တင်
ကာကျူးထက၊ အပ်ိပါထမာင်လှ” (ထတး) “ဧယာဉ်ယာဉ်ထက၊ ဧယာဉ်လမဲကကတိ၊် နန်းပမညို မှာ၊ သားကိုသပ်ိထက၊ အပ်ိပါထမာင်လှ” 
(ထတး) စဉ်

အက္ခရာစဉ်
၁၊သမ်ိထမ့ွနူးညံ့ထပျာ့ထပျာင်းထသာ။သာယာညင်ှးထပျာင်းထသာ။“ထကျာင်းတကာတိ့ု၊ကကားနာစထလာက၊်ဖတရ်ှုထပးနုိင်၊သတ္ု စဉ်ကို၊
ယဉ်ထအာင်ကထကာကလ့ုိ်၊ထလျှာကပ်တထ်အာင်သာ” (ပဒုေမ္မာ)၊ ၂၊ အပမင်မရုိင်းထသာ၊ ၃၊ရုိင်းစိုင်းပခင်းထိေတလ်န့်ပခင်းမယှိထသာ၊၄၊
နူးညံ့သမ်ိထမ့ွနှစသ်ကဖွ်ယပ်ဖစထ်သာ။ စဉ်

စဉ်

၁၊ထရးှအစဉ်အလာထိေန်းသမ်ိးလာခ့ဲထသာထံုေးတမ်း။ဓထလ့။၂၊အထပပာအဆုိအပပုအမူ၊ထပပပပစသ်မ်ိထမ့ွမှု၊၃၊လူမှုအဆင့်အတန်းတစမ်ျို း
တဖံုထပပာင်းလဲတိုးတကလ်ာထသာ အထူေးသပိမင်နားလညလိ်မ္မာမှု။   စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

နဝိ Well-behaved

ယဉ်ယဉ်ပပ ကကဝိိ ယဉ်ယဉ်ကထလးပဖစထ်သာ။      bland

နဝိ ယဉ်ယဉ်ကထလးပဖစထ်သာ။   bland

နဝိ ယဉ်ယဉ်ကထလးပဖစထ်သာ။      bland

ယဉ်း နဝိ arrange

ယဉ်းတိုက် န none

ယဉ်းနား န famine

ထယာက်

ထယာက၁် န none

ထယာက၂် န coil

ထယာက၃် န grow

ထယာက၄် န လူကို ထရတကွရ်ာ၌ သုံးထသာစကားလံုး။   number

ထယာကထ်က န ငယရ်ယွထ်သာသကူိုထခါ်ထသာစကားလံုး။  boy

ထယာကျ်ား န men

ထယာကျ်ား၏လိင်အဂမင်္ဂါ penis

န none

န none

န ထယာကျ်ားစတိထ်ပါကထ်နထသာမိန်းမ။ထယာကျ်ား၏ဟန်ပန်အမူအရာပဖင့် ထနတတထ်သာမိန်းမ။    tomboy

န ၁၊တစထ်ယာကင်ပီးတစထ်ယာက။်၂၊ တစထ်ယာကက်ျစအီားပဖင့်။   each

ထယာကဖ် ကကဝိိ Brother-in-law

ထယာကဘ်းီ န ချညသ်င်ွးထသာရစ၏်ဘးီထခွ။   spinning wheel

ထယာကမ် န spoon

န ထယာကယ်ကခ်တမ်ငငိမ်မသက၊်ရညရ်ယွခ်ျကမ်ယှိလှုပ်ရာှးသာွးလာလျက။် turbulent

ထယာကသ်ာွး ကကဝိိ ထံုေးထကျာကက်ဲ့သိုထ့သာအခံွမာနှစဘ်ကရ်င်ဆုိင်ကပ်ထနထသာထရသတ္တ ဝါ။  mussel

ထယာက္ခမ န လင် သိုမ့ဟတု ်မယား၏မိဘ။ parent in law

ထယာင်

ထယာင်၁ န as

ထယာင်၂ စညး် move

ထယာင်၃ န behaviour

ယဉ်ယဉ်ထကျး
ထကျး

သမ်ိထမွးနူးညံ့ညင်သာထသာထပပပပစသ်ည့်အမူအရာနှင့်။ရုိင်းပပပခင်းမယှိထသာအားပဖင့်။“ထိေန်းယဆုိထက၊ပျို ထချာညကတ်ိ့ု၊တဘကတ်
စိုင်၊လကနှ်င့်ကိုင်၍ယဉ်ယဉ်ထကျးထကျး၊ ကကို းထလးပင်ကို၊ ငင်ကာရမဲလ့ုိ”။ (ထကာ်) စဉ်

စဉ်

 ယဉ်ယဉ်ပစ်
ပစ် စဉ်

ယဉ်ယဉ်ပတ်
ပတ် စဉ်

စတိတ်င်ွစစီဉ်ကကည့်သည။်ကကထံအာကထ်မ့ခ့ဲသည။်“ထမာင်ပဖူပါးသိ့ုလားထကထကာင်းဖ့ုိလားလ့ုိ စတိယ်ဉ်ခယင့်” (အရပ်) စဉ်

တစစ်ုံတစရ်ာပပုလုပ်ထဆာင်ရကွရ်န်အတကွအ်ရှိန်ယသူည။် “ကကကနှ်စထ်ကာင်ခွပ်ဖ့ုိ ယိုင်းတိုကနီ် ကတထ်တ” (အရပ်) စဉ်

၁၊ငတမွ်တထ်ခါင်းပါးထသာထဘးထရာဂါ။“မိန်းမထယာကျ်ား၊အကကင်သထူက၊ရင်ှလူများတိ့ု၊ ထခါင်းပါးငတမွ်တ၊်ကပ်ထရာဂါထလ၊ယဉ်း
နားသတ၍်၊သကပ်ပတဇီ်ဝိ”(ဥဒိေန်သာ)၊၂၊အခုိကအ်တန့်အားထလျာ်စာွ၊ အများအပပားပဖစထ်ပါ်တတထ်သာ ကပ်ထရာဂါဆုိး။ စဉ်

အမ်ိ၏ဒုိေင်များတင်ရန်ထခါင်တိုင်အချင်းချင်း၊လကခံ်တိုင်အချင်းချင်း၊ဆကသ်ယွ ်ထေားထသာသစထ်ဘာင်တန်း။“အမုိးကားမှန်၊
ကကမ်းကဖလ်ထက၊ဗိတာန်ထုေတထ်ယာက၊်အဆန်းတကကယ၊်ကကငှန်းသညမှ်ာ၊ ဆင်စယွထ်ပပာကနှ်င့်”(ထကာ်) စဉ်

၁၊ရကထ်ဖာကလံု်းတင်ွချညရ်စပ်တသ်ည။်၂၊အဝတစ်သညက်ိုလညး်ပင်း၊ပခံုးစသည၌် ရစသ်ိုင်းသည။် “ဒေထယာကိုလုိင်မှာထယာက်
ပါလ့ုိ၊ ထဟ-ထဟ-ထဟ” (ရုိးရာ) စဉ်

၁၊အပင်ထပါ်တင်ွထွေကသ်ည။်ထပါကထ်ရာကသ်ည။်“ခကမ်များစာွငါးပဖာမထယာက၊် ထလးပဖာထယာကအ်ံ့”(ထကျာကရုိ်း၊၂၊စညပ်င်ပပန့်
ပွားသည။်“နုပျို သးီ စထဲဖာက၊် ပခံတိုင်းထယာက၊် ထမျာကစ်ားထကပင်၊ မစိုကခ်ျင်”။ (ထတး) စဉ်

စဉ်

စဉ်

အဖုိပဖစထ်သာလူသား။(လူထယာကျ်ား၊နတထ်ယာကျ်ား၊လူမိန်းမ၊ နတမိ်န်းမစသညသ်ုံးနှုန်းသည။်) စဉ်

ထယာကျ်ား
တန်ဆာ (နစ) စဉ်

ထယာကျ်ားဘာ
သား

မိမိကိုယတ်ိုင်ပဖစထ်စ၊အများနှင့်ပဖစထ်စတစစ်ုံတစခု်လုပ်ကိုင်ထဆာင်ရကွရ်ာတင်ွထဘးကထန၍(ထယာကျ်ားဘာသားစသညပ်ဖ
င့်)အားထပးအားထပမှာကထ်ကကးထကကာ်ထသာစကားသ။ံ စဉ်

ထယာကျ်ားဘာ
သား ဘာသား
ထလးထလ

မိမိကိုယတ်ိုင်ပဖစထ်စ၊အများနှင့်ပဖစထ်စတစစ်ုံတစခု်လုပ်ကိုင်ထဆာင်ရကွရ်ာတင်ွထဘးကထန၍(ထယာကျ်ားဘာသားစသညပ်ဖ
င့်)အားထပးအားထပမှာကထ်ကကးထကကာ်ထသာစကားသ။ံ စဉ်

ထယာကျ်ားလ
ယာ စဉ်

ထယာကစ်ီ
ထယာကစ်ဉ် စဉ်

၁၊အစမ်လင်ကိုထခါ်ထသာအာလုပ်စကားလံုး။၂၊ ထမာင်သားနှမသမီးတိ့ုထဆွမျို းထတာ်စပ်ပံု။ “ဆီွရင်းမျို းထတာ်၊ ထယာကဖ်ထတာ်လျှင်၊ 
ထေင်ထပါ်အံ့ချးီ၊ ဒေါးပုိင်ကကးီဟထုခါ်ငပီးထေင်ရာှး၊ သန့ံှိကကားသား”(ရခုိင်ကာ)”အမညမ်နှင့်ထယာကဖ်သာ၊ထံေရင်းထတာ်ပါး၊ထရာက်လီ
ပငားထသာ်၊ ထကကာင်းလျားထလျှာကပ်ခင်းရာကား။” (ဗမာချီ) စဉ်

စဉ်

သစသ်ားကိုအရုိးအရကွပ်ပားပါပပုလုပ်ထေားထသာအိုးထမမစရာအသုံးအထဆာင်။ “ဇွန်းနှင့်ထယာကမ်၊ အိုးခွကစ်၍ (ထောနု)။ မစားတ
ကန်ွ၊ စားအိုးသန်၊ တဇွန်းယခူ၊ တစထ်ယာကမ်”။ (ပံု) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထယာကယ်ား
ခတ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

တညူခီျကက်ိုနှိုင်းယဉ်ှပပထသာစကား။သဖွယ။်လုိ၊နွယ။်ကဲ့သိ့ု။အလား။“ထမာင်မဟလိညး်၊ ထမာင်ဟထိယာင်ပင်၊ စတိက်ို၀မ်းနညး်၊ 
မပပုလီထက”့ (ဓမ္မက) လူနတမ်ထရာှင်၊ သူ့အထကာင်ထလ၊ ဆင်ထယာင်ပင်ကကးီ”။ (ထောနု) “ကကက်တထကာင်ကို၊ထရာှင်မလွတထ်က၊
ညတွနှ်င့်ဖမ်းထယာင်၊(ပဋာ)“ငှကထ်ယာင်ကျးီထယာင်၊အထတာင်မထပါက၊် ပျို င်မထရာကထ်လ” (ထတး ) အထလာင်းမင်းကို၊ 
ဖုတသ်င်ွးရထေား၊ ဆုိကထ်ယာ်ကားဟ”ု (ရခုိင်ကာ) စဉ်

ထရွ့လျားသာွးလာသည။်“ရလီဟာထလ၊သဒီေါပမစန်ား၊မင်းသားထမာင်မှာ၊ထယာင်ကာလားလ့ုိ”။ (ပန်း)။“ငမိုတ့လထယာကလ်မ်း၊
ထအာကစ်ျးီတန်းကို၊လှမ်း၍ထယာင်ဗျာ”(ရာမ)၊“ချခိျပိါးပါး၊ထပမာင်းကန်ထပါင်ကို၊ ထယာင်လ့ုိလားထက” (မုိး) စဉ်

၁။အမူအရာ၂၊အသင်ွအပပင်။တစစ်ုံတစခု်ထသာပံုပန်းအထနအထေား။ဟန်ပန်အမူအရာ။ တနုှိုင်းထသာအသင်ွ။အထယာင်။ “ရှိကဖူးစာ
အထကကာင်းပါလ့ုိ၊ ထပါင်းထဖာ်ရထအာင်၊ မိန်းမထယာင်သိ့ု၊ ကကထံဆာင်ခ့ဲရ၊ ပင်နန်းသထူက၊ လှရှုပထလ” (ဓမ္မသာ) စဉ်



.

ထယာင်၄ န အစစအ်မှန်မဟတုထ်သာ။ အတအုပပဖစထ်သာ။ imitation

ထယာင်၅ နဝိ

ထယာင်၆ န ambiguously

နဝိ ambiguously

ကကဝိိ ambiguously

ကကဝိိ ပါးနပ်လိမ္မာတတသ်ပိခင်းမယှိသပဖင့်ကျနထသချာစာွမလုပ် ကိုင်တတပ်ဖစလ်ျက။် မညသ်ိုမ့ျှမထဆာင်ရကွတ်တပဲ်၊ ထတငုိွင်လျက။်  bluffy

ကကဝိိ အထဲေခန်း၏အပပင်ယှိတထလျာကထ်နရာ။“အထေကထ်ကပခင်ဆင်၊ ထယာင်ထစာင်းပပင် none

န သတထိေင်လင်းပပတသ်ားမှုမယှိပဲ။ကွဲကွဲပပားပပားကျနစာွမလုပ်မကိုင် တတပဲ်။ ထေင်မိထောရာပပုလုပ်လျက။်    arbitrarily

ထယာင်ထတာင် ကကဝိိ ရညှလ်ျား၍လံုးထသာကိုယယ်ှိငပီးအထရာင်ညို မှိုင်းသည့်အထကကးမ့ဲတင်ွးထနငါးတစမ်ျို း။  none

န precursory

စညး် bluffy

ထယာင်ပပင် ကကဝိိ none

န ambiguously

ကကဝိိ incautious

ထယာင်ထယာင်၁ န fumbling

ကကဝိိ fumbling

ထယာင်ထယာင်၃ စညး် imitation

ထယာင်ယမ်း န incautious

န ၁၊ ကွဲပပားထသချာစာွ၊ အတတမ်သပဲိ။ ၂၊ တတသ် ိထယာင်ထဆာင်လျက။် thoughtlessly

ထယာင့်၁ ကကဝိိ precursory

ထယာင့်၂ စညး် enchanting

ထယာင့်၃ နဝိ enjoy

ထယာင်း၄ န လံုးဝုိင်းပခင်းမယှိထသာ။ ဘဥဲပံုပဖစထ်သာ။ oval

ထယာင်း၅ စညး် သယွဝုိ်ကထ်သာစကားပဖင့်ထိေခုိကပု်တခ်တသ်ည။်ရပ်ိဝဲှသည။်ထစာင်းထပမာင်းထပပာဆုိသည။်      aspersion

 ထယာင်း၆ န fell

ထယာင်းစက် န fell asleep

ထယာင်းထတာ်မူ န ထလျာင်း၍ထနဟန်ထုေလုပ်ထေားထလ့ယှိထသာ ဗုဒေ္ဓရုပ်ပွား ထတာ်။  none

န enjoy

နဝိ မျဉ်းထကကာင်းထပါ်တင်အက္ခရာမတည့်မတပဲ်ထစာင်းထစလွျကထ်ရးသားထသာ လကထ်ရးပံုစ။ံ handwriting

ယပ်

စဉ်

၁၊ အပ်ိထပျာ်ထနခုိက ်စတိ၏်မီှတယွရ်ာလှုပ်ရာှးအသထွံေက၍် ပပုမူထပပာဆုိမိသည။် “ကထတာင်ကချား၊ မင်းသားထမာင်ထလ၊ထယာင်
သကံကားက”(ထောနူ)။ ၂၊ သတလိစလ်ပ်စာွထပပာဆုိပပု မူမိသည။် ၃၊ မစဉ်းမစားဆင်ပခင်မ့ဲစာွပပုမူသည။်

talk or act in one’s 
sleep စဉ်

သာွးလုိရင်းမဟတုထ်သာအပခားတစထ်နရာသိ့ုထရာကယ်ှိထသာ။ခရးီလဲွထချာ်ထသာ။ လုိရာသိ့ုခရးီထပဖာင့်စာွဦးမတညထ်သာ။ “ခရးီ
ထမှာင်ထက၊ ထယာင်ကာယမ်းပျာ၊ လမ်းလျှင်မှားလ့ုိ” (ထဒွေး) စဉ်

 ထယာင်ကာ
ထယာင်ကာ

ရညရ်ယွခ်ျကမ်ယှိပဲတစစ်ုံတစခု်ထသာပတ၀်န်းကျင်၌လူးလားလျက။် “ငါကလညး် အလုပ်မဟထိက၊ ပျင်းပျင်းရရိနိန့်၊ ထယာင်ကာ
ထယာင်ကာလားနီထရဗျာ” (အရပ်) စဉ်

ထယာင်ကိ
ထယာင်ကာ

ရညရ်ယွခ်ျကမ်ယှိပဲတစစ်ုံတစခု်ထသာပတ၀်န်းကျင်၌လူးလားလျက။် “ငါကလညး် အလုပ်မဟထိက၊ ပျင်းပျင်းရရိနိန့်၊ ထယာင်ကာ
ထယာင်ကာလားနီထရဗျာ” (အရပ်) စဉ်

ထယာင်ချိ
ထယာင်ချာ စဉ်

ထယာင်ထစာင်း
ပပင် စဉ်

ထယာင်ဒီေး
ထယာင်ထဒေါင် စဉ်

စဉ်

ထယာင်ထတာင်
ထတာင်

၁၊ကစိတ္စစ်ုံတစရ်ာ၊ပဖစဖွ်ယယ်ှိထကကာင်း၊ပဖစဟ်န်လက္ခဏာယှိထကကာင်းထမျှာ်ထကကာင်းကိုပပသသည့်စကားလံုး။၂၊ဟတုထ်လနုိးနုိး
ထမျှာ်ကိုးမှု။“အထကကာင်းမထထောက၊် အကတ်လီ၊စာချုပ်စလ့ုိီ၊အတင်းထပးလွတလ်ပ်ထရးကထယာင်ထတာင် ထတာင်” (နုိင်) စဉ်

ထယာင်ထတာင်
ထတာင် ပါးနပ်ကျင်လညမ်ှုမယှိပဲထံုေထုိေင်းနံုချာလျက။်“အထမာင်မထမာင်၊ ထယာင်ထတာင်ထတာင်၊ အထမာင်ဇာက ထရာင်” (ဇမ်) စဉ်

သမီးပျို တိ့ုအပ်ိသည့်အထဲေခန်း။တိုကခ်န်း။ထမာင်ပဖစအ်င်ကို၊ထမလျှင်ရစင်ခီ၊ ဖမ၀င်ထက၊ထယာင်ပပင်တိုကက်၊မသလီိပါ”(ရလီား) စဉ်

ထယာင်ဖိွထယာင်
ဖွယ်

ရညရ်ယွခ်ျကမ်ယှိပဲတစစ်ုံတစခု်ထသာပတ၀်န်းကျင်၌လူးလားလျက။် “ငါကလညး် အလုပ်မဟထိက၊ ပျင်းပျင်းရရိနိန့်၊ ထယာင်ကာ
ထယာင်ကာလားနီထရဗျာ” (အရပ်) စဉ်

ထယာင်မိ
ထယာင်ယမ်း

သတလွိတက်င်းယင်ွးမှားစာွပပုမူထပပာဆုိမိသည။် “ကကင်မယားကို၊ ပမင်မှားတုံမိပန်းမဉ္ဇ ထယာင်၊နန့်သမိူထကကာင့်၊ ထယာင်မိ
ထယာင်ယမ်း၊ ထတာင်ငမိုင်ယ ံမှာ၊ ငုိကာလွမ်းထရ”။ (ပန်း) စဉ်

၁၊စမ်းတဝါးဝါး။၂၊ကွဲပပားထသချာစာွမတတမ်သပဲိ။ထယာင်ဝါးဝါး။ “ဟိုမှာထယာင်ထယာင်၊ ထဒေဒေထယာင်ထယာင်နှင့်၊ ထတာင်ထပမာက်
ဘယည်ာ၊ ဘာမှမထရာက”်။ (ထွေန်းတိ) စဉ်

 
ထယာင်ထယာင်၂

ဆင်ဆင်ထေပ်တနီူးပါးပဖစထ်ကကာင်းမကွဲမပပားပမင်လုိကရ်ပံု။ “ယန်ုထတာင်ထယာင်ထကကာင်ထယာင်ထယာင်ပမင်လုိကထ်တ
ကာ။”(အရပ်) စဉ်

ပကတအိတိုင်းမဟတုထ်သာအမူအရာ၊အသင်ွအပပင်ထပါ်ထအာင်လုပ်ကကကံကို းစားသည။်တပုပပုမူသည။်“ဘန်ုးကကးီထယာင်ထယာင်၊
ထကျာင်းတစထ်ဆာင်နန့်၊ရာွကိုနှစစ်တိ၊်ခဲွလိမ့်မည”် (ထကျာကရုိ်း) စဉ်

သတလွိတက်င်းယင်ွးမှားစာွပပုမူထပပာဆုိမိသည။် “ကကင်မယားကို၊ ပမင်မှားတုံမိပန်းမဉ္ဇ ထယာင်၊နန့်သမိူထကကာင့်၊ ထယာင်မိ
ထယာင်ယမ်း၊ ထတာင်ငမိုင်ယ ံမှာ၊ ငုိကာလွမ်းထရ”။ (ပန်း)၂၊အပ်ိထပျာ်ထနခုိက်စတိ၏်ကျကစ်ားရာ လှုပ်ရာှးအသထွံေက၍် ပပုမူ
ထပပာဆုိမိသည။် စဉ်

ထယာင်ဝီထယာင်
ဝါး စဉ်

လာမည့်ကာလ၌တစစ်ုံတစရ်ာပဖစဖွ်ယယ်ှိထကကာင်းပဖစထွ်ေန်းရန်ကကယိာ၌ပဖည့်စပ်ထသာ အနာဂတက်ာလညမန်းစကားလံုး။ “ငခိုးငပီး
ပျို င်ထက၊ ယင်းထရးွပခံမှာ၊ နားထယာင့်ထမထလ” (ထတး)။ “ထမာင်ရ့ုိလာထက၊ ရမီဇင်းခါမှာ၊ ထရာင်ထယာင့်ထမထလ” (ထတး) စဉ်

နှစသ်ကဖွ်ယအ်ထပခအထနယှိထသာ။ချမ်းထပမ့ထသာအာရံုပဖစထ်သာ။“မညှို းဂန္ဓမာ၊ပန်းများစာွ၊ သာထယာင့်သာယာ၊ ထဟ၀န်ထတာမှာ၊ 
ဝီဝီပွင့်နီထရ” (ဓမ္မက)” ပဒုေမ်ကကာကား၊ သာထယာင့်သာယာ၊ ရခုိင်မှာသာ၊ ပွင့်ပါစထလ၊ ပွင့်စထလ” (ထကျာကရုိ်း) စဉ်

စတိတ်င်ွနှစသ်ကခ်ျမ်းထပမ့စာွခစားသည။်အာရံုကိုနှစသ်ကသ်ည။်“ထတာင်လီကလာလာ၊ ထပမာကလီ်ကသတွသ်တွ၊် ဝယျာဉ်သာမှာ၊ 
ပန်းပွင့်ဝါဝါ၊ သာထယာင့်ထအး ထလ သာထအးထလ” (ထတး) စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ကိုယက်ိုတစထ်စာင်းလဲှလျကထ်နသည။်“မျကစ်ပိပုးံချို ၊သနူဂုိမှာ၊လူပျို ပဖစထ်စ၊ထမနှင့်မူထလ၊ အတထူယာင်းဗျာ၊ထပါင်းပါရ
က”(ရာမ)၊“ထမတ္တာထေပ်ထလာင်း၊စကရ်ာဘုံမှာ၊တစူုံထယာင်းလုိ၊မထပါင်းလုိကရ်(ဓမ္မသာ)။ “မိပဘာမှာ။နှစပ်ဖာတကူ၊ွအုံးထမွရ့ာ
တင်ွ၊န့ဲွကာထယာင်းထက၊မထပါင်းရပဲ။ (ထောနူ) စဉ်

လဲှအပ်ိသည။်(ပမင့်ပမတထ်သာပုဂ္ိုဂ လ်တိ့ုအတကွသ်ုံးနှုန်းသည။်) စဉ်

စဉ်

 ထယာင်း
ထယာင်း

စတိတ်င်ွနှစသ်ကခ်ျမ်းထပမ့စာွခစားသည။်အာရံုကိုနှစသ်ကသ်ည။်“ထတာင်လီကလာလာ၊ ထပမာကလီ်ကသတွသ်တွ၊် ဝယျာဉ်သာမှာ၊ 
ပန်းပွင့်ဝါဝါ၊ သာထယာင့်ထအး ထလ သာထအးထလ” (ထတး) စဉ်

ထယာင်းလက်
ရွီး စဉ်
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ယပ်၁ န beckon

ယပ်၂ န fan

ယပ်ခတ် န fan

ယပ်ရမား န fan

ယာမ် န period

ယမ်း

ယမ်း၁ န wear

ယမ်း၂ န ၁၊ ဆင်ပခင်မ့ဲပပုသည။် ၂၊ လကစ်သညက်ိုဟိုမှသညမှ်လှုပ်ရာှးသည။် ထမမ သ့ည။် waggle

ယမ်း၃ န ယမ်းစမ်ိး၊ကန်စ့သညတ်ိုပ့ဖင့်ထရာစပ်ထေားထသာထတာကထ်လာင်ထပါကက်ွဲထစနုိင်သည့်ပစည္း်။   saltpeter

န တန်ခုိးသတ္တ ယိှိသမျှ။စမ်ွးအားယှိသမျှ။အစမ်ွးကန်ု။   all out

ယမ်းချီ ကကဝိိ ယမ်းနှင့်ပစခ်တရ်ထသာ ထသနတထ်ပပာင်းစသညတ်င်ွကပ်ငငိကျန်ခ့ဲထသာမီးထလာင်ယမ်း။    burnt gunpowder

ယမ်းစိ့ န ယမ်းထထောင်းထသနတတ်င်ွထေည့်၍ပစထ်သာသမံဏအိထစလံု့းကဲ့သိုထ့သာခဲလံုးငယ။်ကျညထ်စ။့   cartridge

ယမ်းစမ်ိး န gunpowder

ယမ်းဆ၁ န guesstimate

ယမ်းဆ၂ ကကဝိိ မပဖစလ်ာထသးထသာအရာ၊ပဖစထ်စလုိထသာအရာစသညအ်လားအလာကိုရညမှ်တသ်ည။် စတိပ်ဖင့်မှန်းဆသည။်  guesstimate

ယမ်းတိုက် န magazine

ယမ်းထတာင့် န ထသနတစ်သညတ်င်ွထေည့်သင်ွးပစရ်ထသာ၊ယမ်းနှင့်စနကပ်ါသည့်ကျည။်   round

ယမ်းတတု် န အထေင်မျှနှင့်မှန်းဆ၍ပပုမူထပပာဆုိလုပ်ကိုင်ပခင်း၊အထေင်မျှနှင့်တတထ်ယာင် ကားလုပ်ပခင်း။    quackery

န rifle

ယမ်းပံုမီးကျ န lose one’s cool

ကကဝိိ aim

ယမ်းယမ်း loquacious

ယမ်းသန်း န မသမိတတပဲ် မှန်းဆရမ်းတမ်းလျက။်        thoughtlessly

ယမ်းသန်း ကကဝိိ မသပဲိအထေင်အမှန်းနှင့်သ ိထယာင်ပပုမူသည။်        thoughtlessly

ယမ်ိး

ယမ်ိး၁ ကကဝိိ ၁၊ထရှ ထ့နာကဝဲ်၊ယာတစဘ်ကဘ်ကသ်ိုတ့မ်ိးညတွသ်ည။်ထစာင်းင့ဲလူးလွန်သည။်၂၊ မတည့်မမတတ်မ်ိးထစာင်းသည။်    falteringly

ယမ်ိး၂ န အကသားများစထုပါင်း၍သင့်ထလျာ်ရာကကကွမ်ျားပဖင့်ညညီညီာညာ ယဉ်နဲွက့ပပထသာအကတစမ်ျို း။   dance

န ပစည္း်ဝတ္ုတိုင်၊တ၊ဲစသညတ်ည့်မတခုိ်င်ခ့ံပခင်းမရှိ၊လှုပ်နဲလ့ျက။်   lurch

ယမ်ိးထုိေး ကကဝိိ ၁၊ကိုယက်ိုမထိေန်းပဲ လှုပ်ယိုင်သည။် ၂၊ လူးလွန်ထ့ရွ လ့ျား ပခင်းပဖင့် ယမ်ိးယိုင်ထစသည။်     totter

ယမ်ိးယိုင် န တညင်ငိမ်မှုမယှိပဲတမ်ိးထစာင်းလူးလွန်ထ့ရွ လ့ျားသည။်    totter

၁၊လကက်ိုထပမှာကက်ာလကဖ်ျားကိုအထေကသ်ိ့ုထကာ့ထထောင်ချညး်ထအာကသ်ိ့ုထကွ့ချညး်စသည့် လှုပ်ရာှးပခင်းပဖင့်တစစ်ုံတစဦ်းအား
အနီးသိ့ုလာထစရန်အချကပ်ပသည။်၂၊ထလရထစရန်ယပ်ပဖင့်ထသာ်လညး်ထကာညင်း၊တစစ်ုံတစခု်အပပားအချပ်ပဖင့်ထသာ်လညး်ထကာင်း
ဝဲ၊ ယာလှုပ်ရာှး၍ခတသ်ည။်     စဉ်

၁၊ထလ၊ထနကိုကာကယွရ်န်ထပရကွ၊်ထေန်းရကွစ်သညပ်ဖင့်ပပုလုပ်ထေားသည့်ရဟန်းထတာ်များ အသုံးအထဆာင်အပပားချပ်။ ပစည္း်တစ်
မျို း။ ၂၊ ထလကိုခတထ်သာ အပပားအချပ်။    စဉ်

ထလထအးရထစရန်ယပ်ပဖင့်ထသာ်လညး်ထကာင်း၊တစစ်ုံတစခု်အပပားအချပ်ပဖင့်ထသာ်လညး်ထကာင်း၊တစစ်ုံတစခု်အပပားအချပ်ပဖင့်
ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ဝဲ၊ ယာလှုပ်ရာှး၍ ခတသ်ည။် ယပ်ထတာင် စဉ်

ထလကိုယပ်ပဖင့် ခတသ်ည။် “သားငမီးယပ်ပဖင့်၊ ရမားခတင်ပီးထထွေ၊ စမ္ပါယထ်စ၍” (လွမ်းမထပပ) စဉ်

ညဉ့်၊ထန့ကာလ၏အပုိင်းအပခား။ယာမ်။“ညဉ့်ဦးယာမ်၊သိုင်ထခါင်ယာမ်၊သိုင်လဲွယာမ်၊ မုိးထသာကယ်မ်” ဟ၍ူ ထလးပုိင်းရှိသည။် 
“ညဉ့်ထလးယာမ်မှာ၊ ခံဒုေက္ခပဖင့် (ပဋာ) (ပါဠိ-ယာမသဒေ္ဒါမှလာထသာ ယာမ်) စဉ်

(သကမင်္ဂန်း)၀တရံု်သည။် သိုင်း၍တင်သည။် “သကမင်္ဂန်းကို သိုင်းယမ်းငပီးထက” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ယမ်းကန်ုမီးကု
န် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကကသ်ား၊ဝကသ်ား၊အမဲသား၊စသညက်ကာရညှခံ်ထအာင်လညး်ထကာင်း၊ ထဆးဝါးအပဖစလ်ညး်ထကာင်း၊ ယမ်းမှုန့်ပပုလုပ်ရန် 
အတကွလ်ညး်ထကာင်း၊ အပဖူထရာင်သယဇံာတ ခဲတစမ်ျို း။    စဉ်

အချကအ်လကမှ်န်မဟတုပဲ်ရမ်းဆထသာအားပဖင့်။ယတု္ိတမတန်ပဲ။ပဖတသ်န်းလျက။် “ပမင်ပငားအမ်ိမက၊်နိမိတပံု်၊တတိ္တ ကံျမ်းနှင့်၊
ယမ်းဆတကွက်၊စတိစ်ကမ်ထကက။(ဓမ္မသာ)။၂၊ဆင်ပခင်မှုပဖင့် ထကာကယ်မှူတသ်ားသည။် စဉ်

စဉ်

ခဲယမ်းဂူလီ(ကျညဆ်န်)များသိုထလှာင်ထေားထသာအထဆာကအ်အံု။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ယမ်းထတာင်း
ထသနတ်

ထသနတထ်ပပာင်းထခါင်းထဲေတင်ွယမ်းနှင့်ယမ်းစိုထခါ် (ကျညထ်စထ့ခါ်)ခဲလံုးငယမ်ျားထေည့်ကာဒုေတထ်ချာင်းပဖင့်ကျစလ်ျစထ်အာင်
ထထောင်း၍ပစခ်တရ်ထသာထသနတတ်စမ်ျို း။ စဉ်

(ဥပစာ)(ယမ်းပံုသိ့ု)မီးကျထရာကသ်ပဖင့်ထပါကက်ွဲထလာင်ကကျွေမ်းသကဲ့သိ့ု) ဟန်ုးကနဲ ထဒေါသပပင်းထေန်စာွ ပဖစထ်ပါ်လျက။် 
“ယမ်းပံုမီးကျ ၊ ပမာဏသိ့ု၊ ထဒေါသပပင်းထေန် လွန်လွန်ကကဲ။ဲ (ရခုိင်ကာ) စဉ်

ယမ်းမီးယမ်း
ရာ

စတိတ်င်ွကကရံယွဦ်းတညခ်ျကထ်ေားသည။်ရညမှ်န်းသည။်ထမျှာ်မှန်းသည။် “ရပ်ိပခညတ်စ၊ိ စးူစးူရည၍်၊ သာွးမညလ်မ်းကို၊ မှန်းမသိ
ပဲ၊ ယမ်းမိယမ်းရာ၊ ထလာင်းဥဒိေန်မှာ၊ နာဂိန်များနှင့်၊ သာွးထလပါထက ။ (ဥဒိေန်သာ) စဉ်

(န
၁၊ထပပာချင်ဆုိချင်စတိတ်ရရွပွဖစသ်ည။်ထပပာချင်ဆုိချင်စတိက်ိုဖိ၍မရထအာင်ကကရထွေကသ်န်သည။်၂၊ထပပာလုိဆုိလုိ၍လျှာတ
လှမ်းလှမ်းပဖစသ်ည။်“လူကိုထပပာဆုိဖ့ုိ လှယာတယမ်းယမ်းနန့်”။ ဆင်နှာထမာင်း တယမ်းယမ်းနန့် လှမ်းပါလတထ်တ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ယမ်ိးတမ်ိးယိုင်
တိုင် စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ယမ်ိးသမ န ယမ်ိးအကတင်ွပါဝင်ကပပထသာအမျို းသမီး။   dancer

ယတု်

ယတု၁် န ၁၊ ညံ့ဖျင်းထသာ။ နိမ့်ကျထသာ။ မပပည့်ထသာ။ လုိထသာ။ ထလျာ့ထသာ။ humility

ယတု၂် နဝိ nefairous

ယတုက်န်း နဝိ ၁၊ကိုယက်ျင့်တရားညံ့ဖျင်းထသးသမ်ိထသာ။၂၊အသတိရားမယှိဆုိးဝါးထသာ။    humility

ယတုစ်ာွအဆံုး နဝိ နညး်နုိင်သမျှအနိမ့်ဆံုးအားပဖင့်။      low

ယတုည်ံ့၁ ကကဝိိ နညး်နုိင်သမျှအနိမ့်ဆံုးအားပဖင့်။     low

ယတုည်ံ့၂ ကကဝိိ ထအာကတ်န်းကျညံ့ဖျင်းထသာ။ humility

ယတုနိ်မ့် နဝိ အဆင့်အတန်းအားပဖင့်ညံ့ဖျင်းထသာ။  nefairous

ယတုပ်တ် နဝိ ယတုမ်ာစာွအကျင့်ပျကထ်သာ။ညစည်မ်းထသာ။     nefairous

ယတုမ်ာ နဝိ nefairous

ယတုလ်ထယာ့ နဝိ ယှိသင့်ယှိအပ်သည့်အတိုင်းအတာထေကန်ညး်ထသာ။လုိထသာ။    necessary

ယတု္တ ိ နဝိ ယုံကကညမ်ှုယှိထလာကထ်အာင်အထထောကအ်ထေားအထကကာင်းပပချက။်ချင့်ချန်ိနှိုင်းစာရန်အချကအ်လက။်  reason

ယတု္တ တိန် န reason

ယတု္တ ဖိမ်း န ခုိင်ခုိင်မာမာယုံကကညပ်ခင်းငှါထလျာ်ကန်မထလျာ်ကန်အထကကာင်းရင်းကို ချင့်ချန်ိထဝဖန်စစထ်ဆးသည။်    scrutinize

ယတု္တ ယိတု္တ ာ န ယုံကကညမ်ှုယှိထလာကထ်အာင်အထထောကအ်ထေားအထကကာင်းပပချက။်ချင့်ချန်ိနှိုင်းစာရန်အချကအ်လက။်  reason

ယုံ

ယုံ န သတူစပ်ါးတင်ပပထပပာဆုိထသာအထကကာင်းအရာတစစ်ုံတစခု်ကိုဧကန်မှန်မညဟ်မှုတယ်ရူမည။်   believe

န deceit

န အဟတုတ်ကယမ်ဟတုပဲ်ယုံလုိကယုံနုိင်ဖွယရ်ာပဖစထ်သာစကား။မယုံလုိကလညး် ယုံချင်ဖွယမ်ယှိထသာ အထကကာင်းအရာ။   deceit

ယုံကကည် န ၁၊စတိခ်ျသည။်စတိတ်င်ွစွဲမှတထ်ေားသည။်၂၊လုိကန်ာအားထေားဖွယရ်ာအပဖစနှ်လံုးပုိကသ်ည။်   believe

ယုံစားဖွယ် န ထမျှာ်လင့်ချကတ်ကကးီနှင့်ယုံကကညအ်ားကိုးစတိခ်ျထေားသည။်တထပဖာင့်တညး် စတိမှ်ာမှတယ်ထူေားသည။်        bear

ယုံတမ်း န အဟတုတ်ကယမ်ဟတုပဲ်ယုံလုိကယုံနုိင်ဖွယရ်ာပဖစထ်သာစကား။မယုံလုိကလညး် ယုံချင်ဖွယမ်ယှိထသာ အထကကာင်းအရာ။   deceit

ယုံဖွယ် န ထမျှာ်လင့်ချကတ်ကကးီနှင့်ယုံကကညအ်ားကိုးစတိခ်ျထေားသည။်တထပဖာင့်တညး် စတိမှ်ာမှတယ်ထူေားသည။်        bear

ယုံမှား န ၁၊ထဝခဲွမရ၍မဆံုးပဖတနုိ်င်ယှိသည။်သကမင်္ဂာမကင်းယှိသည။်၂၊ယုံမှားသင့်သညက်ိုယုံကကညမိ်သည။် delusion

ယုံ၁့ န balk

ယုံ၂့ န shame

ယုံတ့၁ွ န ကျုံတ့န်ွထ့သာ။ မူလအထနအထေားပျကပ်ပားယင်ွးခကျွေတထ်သာ။ zigzag

ယုံတ့၂ွ န မဝ့ံမရ၊ဲရကှရ်ွံလ့ျက။်တန်ွဆု့တလ်ျက။်      balk

ယုံယ့ုံတ့ုံတ့ုံ ့ ကကဝိိ shy

စဉ်

စဉ်

အကျင့်ယတုမ်ာဆုိးသမ်ွးထသာ။ “ယတုသ်ည့်စရုိက၊် လူသမုိူကက်ို” (ဆံုးမ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အကျင့်ယတုမ်ာဆုိးသမ်ွးထသာ။ “ယတုသ်ည့်စရုိက၊် လူသမုိူကက်ို” (ဆံုးမ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ယုံကကညမ်ှုယှိနုိင်ထလာကထ်အာင်လကခံ်နုိင်ထလာကထ်အာင်အထထောက ်အထေားအထကကာင်းပပချကယ်ှိသည။် “ယတု္ိတတန်ထလာကအ်
ယာင် အထထောကအ်ထေားဟယိင့်လား”(အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ယန်ုထဂါင်းထေ
မန် ယုံကကညနုိ်င်ဖွယမ်ယှိထသာစကား။“စကားထပပာထရသမူျားကကားထက ယုံထကာင်းတမန်း” (အရပ်) စဉ်

 ယုံထကာင်း
ဖွယ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ ကျုံ့သာွးသည။် ငယသ်ာွးသည။် ၂၊ တန့်ွဆုတသ်ည။် တပ်ုဝပ်ပိပပားယှိသည။် “အမုိးယဉ်ထလ၊ ပျဉ်ကိုချို းက။ မုဆုိးယတုထ်ပွ၊ 
ကိုယခ်န္ဓာကို၊ အသာယု့ံပျာ၊ င့ံုလ့ုိထနထသာ်”။ (ဆဒေ္ဒန်) စဉ်

ရကှသ်ည။်ထကကာကရ်ွ့ံသည။် “လူကကးီသမူရှိကလားဖ့ုိယု့ံထရ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ရကှရ်ွ့ံဖွယက်ကုကံကို ကပ်ခင်းထကကာင့်မထနတတမ်ထုိေင်တတပ်ဖစလ်ျက။်ရုတတ်ရက ်ရကှရ်ွ့ံသာွးလျက။် “လူထတာသထူတာမှာ မ
ထကာင်းစကားထပပာဖ့ုိ ယု့ံယု့ံတု့ံတု့ံတွိပါထရ။” (အရပ်) စဉ်



.

ယုံး ကကဝိိ မင်း၏မှုခင်းဆုိင်ရာ၊အစိုးရ၏အမှုကစိလု္ပ်ငန်းအဝဝကိုထဆာင်ရကွရ်ာအထဆာကအ်အုံ။    office

 ယုံးချန်ိ န မှုခင်စစထ်ဆးမည့်ထနရ့က။်မှုခင်းစစထ်ဆးဆံုးပဖတရ်န်၊ထနရ့ကသ်တမှ်တခ်ျက။် none

ယုံးစိုက် န ထနရာထဒေသတစခု်ခုတင်ွရံုးတညထ်ေားဖွင့်လှစ၍်အစိုးရ၏လုပ်ငန်းကစိအ္ဝဝကိုထဆာင်ရကွသ်ည။်   officiate

 ယုံးတဆိံပ် န ရံုး၏တရားဝင်အသအိမှတအ်မှတအ်သားအပဖစအ်သုံးပပုထသာအစိုးရတဆိံပ်ပါ တဆိံပ်တစမ်ျို းမျို း။      stamps

ယုံးတက် န မှုခင်းထရးရာ ကစိတ္စစ်ုံ တစရ်ာကို ရံုးအထိေထရာကထ်အာင် တင်ပပ၍ အဆံုးအပဖတခံ်သည။်    take a matter to court

ယုံးတင် န တစစ်ုံတစရ်ာ ပပစမ်ှုကျူးလွန်သအူပဖစရံု်းထတာ်၌ စစထ်ဆးရန် တင်ပပသည။်

ယုံးထုိေင် န ရံုးတင်ွတရားစစထ်ဆးသည။်     

ယုံးပိတရ်က် န အစိုးရ၏လုပ်ငန်းဆုိင်ရာရံုးစသညက်ိုထဆာင်ရကွပ်ခင်းမှရပ်နားထေားရန် အစိုးရကခွင့်ပပုသတမှ်တထ်ေားထသာ ရက။်     gazetted holiday

ယုံးပပင်ကနား န မှုခင်းစစထ်ဆးဆံုးပဖတရ်ာတရားရံုး။     court

ယုံးလကခံ် န ရံုးလုပ်ငန်းဆုိင်ရာထုေတပ်ပန်ထကကပငာချက။်အမိန်စ့သညတ်ိုက့ိုရံုးမှတတ်မ်း အပဖစသ်မ်ိးဆညး်ထေားရသည့်မိတ္တ ူစာ။ injunction

ယုံးသုံး န အစိုးရရံုးများတင်ွသာသုံးစွဲရန်သတမှ်တထ်ေားထသာ။ office

ယန်ု နဝိ ထထောင်ထသာနားရကွရ်ညှယ်ှိထသာထပခထလးထချာင်းယှိပမကစ်ားတရိစ္ဆာန်ငယတ်စမ်ျို း။ rabbit

န inexactitude

ယို

ယို ကကဝိိ issue from

ယိုစးီ န အထပါကတ်စစ်ုံတစရ်ာမှ ထရ သိုမ့ဟတု ်အရညစ်သညစ်မ့်ိထွေကသ်ည။်     issue from

ယိုထပါက် န ထေည့်သိုထေားရာမှစမ့်ိထွေကထ်သာအထပါက။်   hole

ယိုဖိတ် န ထေည့်သိုထေားရာ တစခု်ခု၏ပပင်ပသိုထွ့ေကက်ျသည။် issue from

ယိုယိုယိုယးီ၁ န တစစ်ုံတစဦ်းကို ရကှရ်ွံထ့အာင်ပပကရ်ယသ်ထရာ်ထသာစကား။ levity

ယိုယိုယိုယးီ၂ န ထလှသမားတိုတ့ကင်ပိုင်ထလှာ်ကခတရ်ာတင်ွအားညှိချကပ်ပုထသာသငံပိုင်ဟစသ်။ံ   hooray

ယိုယင်ွး န ၁၊ချို တ့ဲ့ပျကက်ကွထ်သာ။တမ်ိးထစာင်းပျကထ်ချာ်ထသာ။၂၊ပကတအိထပခအထနမှ ယတုထ်လျာ့ပျကစ်းီသာွးထသာ။    perish

နဝိ ထလှထလှာ်သားတိုထ့ေကင်ပိင်ထလှာ်ခတရ်န် အချကထ်ပးထသာ သငံပိုင်ဟစသ်။ံ hooray

ယို ့ န fondle

ယိုထ့ေား န အပမတတ်နုိးထေားသည။် ယယုအထရးထပးသည။် emphasize

ယိုယ့ န fondle

ယိုလုိ့ ့ န treat

ယိုလုိ့မုိ့လုိ့ ့ န emphasize

ယိုး၁ န အထမ၏ညမီမိထထွေးကိုထခါ်ထသာအာလုပ်စကားလံုး။    aunt

ယိုး၂ န conquer

ယိုး၃ န accuse

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

put up a case before a 
court of law စဉ်

discharge one’s 
official duty စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ယန်ုထေင်
ထကကာင်ထေင် (ဥပစာ)ထသချာတကိျစာွမသပဲိလျက။်မကွဲမပပား။ မပပတမ်သား။ မထသမချာ။ စဉ်

၁ မလံုမလဲပွင့်ဟထပါကက်ျရာမှစးီကျထွေကသ်ည။်“ထကျာကက်ကားယိုထက၊ထုိေရမီျကက်ို၊ လကပ်ဖင့်ယိုးကာ။ ထသာကထ်လပါ၍” (ဂု
တ္ိတလ)၊ ၂၊ မစင်စန့်ွထုေတသ်ည။် ၃၊ မကန်ုသင့်သည့်အရာ၌ ကန်ုဆံုးသာွးသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ယိုလာထမာင်တိ့ု
ဝါ စဉ်

ကကင်နာပမတနုိ်းမှုပဖင့်ညင်သာစာွပပုမူသည။် “ယ၊ သယူိ့ုသ၊ူ ထမ့ကမူိထလ၊ ရပူီရခီျမ်းပီး၍” (ဥဒိေန်တု) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ကကင်နာပမတနုိ်းမှုပဖင့်ညင်သာစာွပပုမူသည။် “ယ၊ သယူိ့ုသ၊ူ ထမ့ကမူိထလ၊ ရပူီရခီျမ်းပီး၍” (ဥဒိေန်တု)“ကိုယ့်သားငယသ်ိ့ု၊ စတိဝ်ယ်
မျှ၍၊ ယိ့ုယထေားထပ” (လွမ်မထပပ) စဉ်

ကကင်နာပမတနုိ်းစာွ ထိေန်းသမ်ိးထစာင့်ထရာှကပ်ပုစသုည။် ခယသည။် ထရးှကတထတ၊ွ ထနာကဝ်ယတ်ချို ၊့ ထတာင်ညာစကံို၊၀န်းရယံိ့ု
လ့ုိ(နာရဒေ) စဉ်

အပမတတ်နုိးထေားသည။် ယယုအထရးထပးသည။် အဲ-ငမီးထသျှတစထ်ယာကတ်ညး်ရတတစ်ာွကို ယိ့ုလ့ုိမ့ုိလ့ုိထေားထရဗျာယ။် စဉ်

စဉ်

၁၊အထပါ်ယမှံအသာကျုးံစယုသူည။်“ထကျာကက်ကားယိုထက၊ထုိေရမီျကက်ို၊လကပ်ဖင့်ယိုးကာ။ ထသာကထ်လပါ၍” (ဂုတ္ိတလ)၊ ၂၊
ယကသ်ပဲဖင့် ငါးဖမ်းသည။် “ထရာကမ်ထရာကမ်၊ ငါးယိုးထစာင်လားကတထ်မထလ”(ထတး) စဉ်

စပ်ွစွဲသည။်“ကျားကိုယိုးလုိ၊ဘကစ်ားထရ”(ပံု)။“အထမာင်လညး်ထရာက။်ငါနွားထပျာက၊် အထမာင်သခုိူး၊ငါးမယိုး”(ပံု)၊“စန်ုးနတ်
ယိုးကာ၊ထမှာ်ဆရာက”(နာရဒေ)“ခုိးသထူေက၊်ယိုးသငူရကဲကးီ”(ပံု) စဉ်



.

ယိုးစပ်ွ န accuse

ယိုးနီးလုိက် န ထေပ်တနီူးပါးတညူသီည။် အဆင့်အထပခများစာွမကာွပခားပဲယှိသည။်    equate

ယိုးပုိက် န ထလှနှစစ်င်းကကား၌တပ်ဆင်ထေားသည့်အဖျားရှူ း၍အဝကျယထ်သာငါးဖမ်းကရိယိာပုိကတ်စမ်ျို း။    fishnet

ယိုးမှန်းမရ န အချန်ိကကာပမင့်စာွ သတလိစမိ်န်းထမာထနသည။်      coma

 ယိုးယို န conquer

န တိုင်ထပးထသာသခံျပ်၏အဆံုး၌တငူပိုင်အဆံုးသတဆုိ်မှု။     none

 ယိုးဝါး န fudge

ယိုးဝါးခတ် ကကဝိိ hurry up

 ယိုးဝီးယိုးဝါး ကကဝိိ fudge

ယိုးထဝ ကကဝိိ ရင်းနီှးထသာအရယွတ်နှူင့်ငယရ်ယွသ်ထူယာကျ်ားထလးများကိုထခါ်ထဝါ်ထသာစကား။ none

ယွ

ယွိ န လုိအပ်ထသာအထရအတကွ ်မပပည့်မီထသာ။ တင်းကျပ်ပခင်းမယှိထသာ။ နညး်ပါးထသာ။ loose

ယတွယီတွင်း နဝိ သပ်ိသညး်ပခင်းမယှိထသာ။တင်းကျပ်ပခင်းမယှိထသာ။    loose

ယတွယီတွာ့ နဝိ သပ်ိသညး်ပခင်းမယှိထသာ။တင်းကျပ်ပခင်းမယှိထသာ။    loose

ယတွယီထုွေတ် နဝိ သပ်ိသညး်ပခင်းမယှိထသာ။တင်းကျပ်ပခင်းမယှိထသာ။    loose

ယယွယီယွွ ကကဝိိ flippantly

ယွဲ

ယွဲ ကကဝိိ raggedly

ယွဲ ထ့စာင်း နဝိ တည့်မတပ်ခင်းမရှိ၊တမ်ိးထစာင်းသည။်  cant

ယွဲ ပီ့ယွဲ ပ့က် န askew

ယွဲယ့ွဲ ့ နဝိ ၁၊ အနညး်ငယတ်မ်ိးထစာင်းထသာ။ ၂၊ ပံုပန်း ပျကယ်င်ွး ထသာ။ askew

ယင်ွး

ယင်ွး နဝိ ၁၊ မမှန်ထသာ။ ခကျွေတလဲွ်ထသာ။ ၂၊ ပကတအိထပခအထနမှ ပျကထ်သာ။  flaw

ယင်ွးခကျွေတ် နဝိ ၁၊ မမှန်ထသာ။ ခကျွေတလဲွ်ထသာ။ ၂၊ ပကတအိထပခအထနမှ ပျကထ်သာ။  flaw

ယတွ် unmount

ယတွက်ျ န unmount

န မတညမ်ငငိမ်တမ်ိးထစာင်းလှုပ်ရာှးလျက။် canted

ယန်ွ ့

ယန်ွ ့ ကကဝိိ အတင်ွးသိုက့ျုံဝ့င်တန်ွထ့ခါကထ်သာ။ curly

ယန်ွးတန်ွတ့န်ွ ့ နဝိ ရကှစ်တိထ်ကကာင့်တန်ွဆု့တထ်လးကန်လျက။်ရကှသ်ပဖင့်ပပုမူဆုိဆဲအမူအရာ ဆုိင်းင့ံတန်ရ့ပ်လျက။် shy

စပ်ွစွဲသည။် “ဘလူီးမျို းနှင့်၊ ယိုးစပ်ွကျင်ထက၊ အထေင်လညး်မှား၊ သဒီေါပျို ကို၊ ထတာလှယိ့ုထေားလ့ုိ” (ရာမ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊အထပါ်ယမှံအသာကျုးံစယုသူည။်“ထကျာကက်ကားယိုထက၊ထုိေရမီျကက်ို၊လကပ်ဖင့်ယိုးကာ။ ထသာကထ်လပါ၍” (ဂုတ္ိတလ)၊ ၂၊
ယကသ်ပဲဖင့် ငါးဖမ်းသည။် “ထရာကမ်ထရာကမ်၊ ငါးယိုးထစာင်လားကတထ်မထလ”(ထတး) စဉ်

ယိုးလားထလ
ထမာင်တိ့ုဝါး စဉ်

၁၊မညသ်ည့်အရာကိုမျှတကိျစွဲငမဲစာွဦးတညပ်ခင်းမယှိပဲ။၂၊ဟိုလုပ်ရနုိးနုိး၊ဒီေလုပ်ရနုိးနုိးနှင့်။ “မုိဇ်းယိုးဝါးစတွ၊် လူယိုးဝါးငတ ်
“(ပံု) စဉ်

၁၊အလျင်စလုိ။စိုးရမ်ိထကကာင့်ကကမှုပဖင့်။သပ်ရပ်ထကျနပ်ပခင်းမယှိပဲ။၂၊ အလျင်စလုိပပုမူလှုပ်ရာှးထသာအားပဖင့်။“မလှစန်ိကလညး်
ဆီးရံုလား၊ဖ့ုိလ့ုိငခီမကျလကမ်ကျယိုးဝါးခတနီ်ထရ”(အရပ်) စဉ်

၁၊မညသ်ည့်အရာကိုမျှတကိျစွဲငမဲစာွဦးတညပ်ခင်းမယှိပဲ။၂၊ဟိုလုပ်ရနုိးနုိး၊ဒီေလုပ်ရနုိးနုိးနှင့်။ “မုိဇ်းယိုးဝါးစတွ၊် လူယိုးဝါးငတ ်
“(ပံု) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊အထလးအနကဂ်ရုမထေားပဲ။၂။ထသချာပခင်းမယှိ။ပျကထ်ချာ်စာွ။ ထပါ့ထပါ့တန်တန်။ “အလုပ်ကို ယယွယီယွ ွလုပ်လ့ုိမရ၊ ထိေထိေ
ထရာကထ်ရာက ်လုပ်ရထရ” (အရပ်) စဉ်

၁၊ပံုပန်းပျကယ်င်ွးထသာ။ “အိုးယွ့ဲကို စထလာင်းယွ့ဲနန့်ဖံုး” (ရုိးရာပံု)၊ ၂၊ တမ်ိထသာ။ အမှန်တရားမှ ပငင်းပယဆ်န့်ကျင်ထသာ။ စဉ်

စဉ်

၁၊ပကတအိထပခအထနမှယင်ွးပျကထ်သာ။ပံုပန်းပျကယ်င်ွးထသာ။၂၊ လံုးဝုိင်းသည့်မဟတု၊် ဘဥဲပံုပဖစထ်သာ။ ၃၊ တထပဖာင့်တညး်
မဟတု၊် တမ်ိးထစာင်းထသာ။     စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

(နဝ) (အထဆာကအ်အုံ)ထအာကသ်ိ့ု နိမ့်ကျသာွးသည။် စဉ်

(အထဆာကအ်အုံ) တပဖညး်ပဖညး်ထအာကသ်ိ့ုနိမ့်ဝင်သာွးသည။် စဉ်

 ယတွရ်ယီတွ်
ရက် စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ကကဝိိ shy

ယန်ွး၁ ကကဝိိ ၁၊တည့်တည့်ထပဖာင့်ထပဖာင့်မဟတုပဲ်။၂၊တစဘ်ကသ်ိုစ့န်ွးထွေကလ်ျက။်    canted

ယန်ွး၂ ကကဝိိ canted

ယန်ွးထခါင် နဝိ sprays

ယန်ွးထဆာင် န အလျားရညှထ်ဆာကလု်ပ်ထေားထသာ အထဆာင်။ hostel

ယန်ွးယန်ွး၁ န တမ်ိးသည။်ထစာင်းသည။်ရွဲ သ့ည။်   cant

ယန်ွးယန်ွး၂ န အနညး် ငယထ်စထွစာင်းလျက။် ထထောင့်စန်ွးဘကသ်ို ့ရညှထွ်ေကထ်နသပဖင့်။ cant

ယမ်ွး ကကဝိိ strum

ယာှ

ယာှယာှ န အရသာကို ခံစားနုိင်ပခင်းစသည ်ထဆာင်စမ်ွးနုိင်ထသာ ခံတင်ွးရှိ လူးလွန်လ့ှုပ်ရာှးနုိင်သည့် အသားစ။ု    tongue

ယာှထစာင်းထုိေး န guy

ယာှး၁ န difficult

ယာှး၂ န undress

ယာှးပခည် န မာထတာင့်ထသာ ချညထ်ချာတစမ်ျို း။ dungaree

ယာှးထေည် န ယင်းချညပ်ဖင့်ရကထ်သာ ပါးကျထဲသာ ချညထ်ချာထေညတ်စမ်ျို း။    cambric

ယာှးပါး န less

ယာှးပပ နဝိ undress

ယာှးယာှး န less

နဝိ နညး်ပါးယတုထ်လျာ့ထသာ။ ရနုိင်ခကခဲ်ထသာ။ ပါးရာှးထသာ။ difficult

ယှိ

ယှိ နဝိ arrive

ယှူ

ယှူ မထအာင်ပမင်။ အသမံထွေကပ်ဖစသ်ည။် ရယရူန်အားထုေတသ်ည။် စာထမးပဲွယှူ သည။် ၂။ အထပမာကဆ်န် ပစထ်ဖာက၍်ယှူ သည။် buck

ယှူ း၁ န

ယှူ း၂ နဝိ down

ယှဲ anticlimactic

ယှဲ၁ န ၁၊ဖယရ်ာှးသည။်လကမ်ခံပဲထေားသည။် ၂။ ထရာှင်ရာှးဖယခွ်ာသည။် ခွာထွေကသ်ည။် ကင်းကာွသည။်    

ယှဲ၂ န ၁၊ ဝုိင်းပယသ်ည။် ၂၊ ထပါင်းဖကပ်ခင်းမပပုပဲထေားသည။် remove

ယှဲဖဲ န cast somebody aside

ယကှ် spade

ယန့်ွယန့်ွတန့်ွ
တန့်ွ

ရကှစ်တိထ်ကကာင့်တန့်ွဆုတထ်လးကန်လျက။်ရကှသ်ပဖင့်ပပုမူဆုိဆဲအမူအရာ ဆုိင်းင့ံတန့်ရပ်လျက။် ၂၊ရကှသ်ပဖင့်ထရှ့မတိုးထသာ 
ထနာကမ်ဆုတသ်ာပဖစလ်ျက။် စဉ်

စဉ်

အနညး်ငယထ်စာင်းထသာ။ “ထတာင်နန့်ထပမာကမှ်ာ၊ ထတာင်ဘကသ်ိ့ုတစထိကထသျှ ယန်ွးထရ” (အရပ်) စဉ်

ပပာသာဒ်ေဘုံပမင့်အဆင့်ဆင့်တိ့ုတင်ွထလးဘကစ်လံုးမှပမင်သာထအာင်ပန်းခက၊် ပန်းတက၊်ပန်းလက၊်ထဒေါင့်ချို းပန်းစသည့်ရှုထကာင်း
ဖွယရ်ာအပဖာပဖာတိ့ုကိုအထပပအပပစတ်င့်တင့်တယတ်ယတ်ပ်ဆင်ထေားမှု။ (ကိုပင်ယန်ွးထခါင်တပ်သည့်ဟဆုိုသည။်)”လျှဝံင်း
အထရာင်၊မှန်ကင်းထထောင်ပျာ၊ယန်ွးထခါင်တပ်လ့ုိ၊ပပသာဒ်ေဘုံပမင့်၊ အဆင့်ဆင့်နှင့်” (ဓမ္မသာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊မတညမ်ငငိမ်တမ်ိးထစာင်းလှုပ်ရာှးသည။်ယမ်ိးယိုင်သည။်“ဧကတသိ၊ထအာကသ်ထေကလ်ျှင်၊ သကွသ်ကွခ်ါထက၊ စကကာ၀ဠာနရမ်း၊ 
ထဆာကစ်ိုကက်ျမ်းခုိင်၊ ထကျာကစ်ာ တိုင်ထလ၊ ယိုင်ကာယမ်ွးလ့ုိ” (ရာမ)။ စည၊် ထစာင်း၊ ထမာင်းစသညတ်ိ့ုကို ရုိကခ်တသ်ည။် 
ပမညဟ်းီ ထသာစညစ်သည ်တရူယိာကိုတးီခတသ်ည။် “ကျူးသရံညှ၊် အမ်ိသျှင်စညတ်ညး်၊ ထပမှာကစ်ညခ်ခံခခံ၊ နာရသီနှံင့်၊ ယမ်ွးသံ
လညး် တတိ၊် လူသဆိံတ၏် (ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ)စကားပဖင့် မခံချင်ထအာင်ပပုသည။် မလုိမလားထပပာသည။် ထစာင်းချတိ၍် ရန်စကားထပပာသည။် စဉ်

၁၊ထတွ့ယှိ၊ရယှိရန် ခကခဲ်ထသာ။ ၂၊ (အထရအတကွပ်မာဏ) နညး်ပါးထသာ။ “မယားထကာင်းလင်၊ ခံရသထူလ၊ လူအများတိ့ု၊ ယာှး
လှကျင်ထရ” (ထမျာက်) စဉ်

ခန္ဓာကိုယမှ်ာအဝတက်ိုဖယရ်ာှးသည။်ပယထု်ေတသ်ည။်“အဝတက်ိုယာှးလ့ုိရခီျို းထရ”(အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ရနုိင်ခကခဲ်ထသာ။၂၊အလွန်နညး်ပါးထသာ။“သစသ်းီများကို၊ဆွတပ်ငားမကျန်၊ဘလူီးကကးီတိ့ု၊ ဖျကဆီ်းဟနထကကာင့်၊ရာှကကမံရ၊
ရထသထ့ကျာ်တိ့ု၊ထမ့ွထလျာ်ထတာမှာ၊ယာှးပါးကကထရ”(ရာမ) စဉ်

အဝတက်ိုလှစပ်ပသည။် ခကျွေတပ်ပသည။် “အားပါးမနာ၊ အဝတက်ိုယာှးပပထရ” (အရပ်) စဉ်

၁၊ရခ့ဲလှစာွထသာ။ခဲယဉ်းလှထသာ။၂၊အလွန်နညး်ပါးထသာ။“ထအ-မျို းပစည္း်ယာှးယာှး”။ (အရပ်) စဉ်

ယာှးယာှးပါး
ပါး စဉ်

၁၊ (စားပဲွခံုမှာစာအပ်ု) တညထ်နသည။် ၂၊ (သထဘမင်္ဂာတစစ်းီ) ပုိင်ဆုိင်မှုအပဖစ်တညသ်ည်။၃။ (တစ်စုံတစ်ခုထသာ ပမာဏ၊ 
အထရအတကွသ်ိ့ု) ဆုိကထ်ရာကသ်ည။် “ထမာင်လှပဖူ သျှင်ပပုစာွ ကိုးရကယ်ှိဗျာယ”် (အရပ်) စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထုေထေညလံု်း၀န်းစသညတ်ဘကဘ်ကသ်ိ့ုအစဉ်အတိုင်းထလျာ့သာွးထသာ။“စာတမှီာပုိင် အရင်းကကးီငပီးထက၊ အဖျားယှူ းလားခထရ” 
(အရပ်) စဉ်

အဖျားရှူ းသည။်“ထပပာထရခါထတာ့ထဟာကတ်ပိတတ်၊ိလကတ်ွိကျထရအခါအဖျာယှူ းလားခဗျာယ”် (အရပ်)“အတညး်ဆုိဖွယ၊်ခမီ
မဝယတ်ုံ၊အငယထ်လးဦး၊ခမီးထဂါင်းယှူ းသား၊စက္ခ မျကစ်၊ိကျဉ်းဇာတနှိင့်၊မထိေအလွတ၊် လညထ်ရးပပတ၏်”။ (ကင်းမထဟာ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ရခုိင်)“ထတာကတ်မ်းဖဲကစားရာတင်ွဖဲပွင့်အမညး်ခကျွေန်း၊ဖူးနကအ်မညး်ညင်ှးဖဲပွင့်များ။ (ယင်းထတာကတ်မ်းဖဲကစားရာတင်ွ 
ယင်းဖဲပွင့်များကို အသုံးမပပုပဲ ဖယထ်ေားထသာထကကာင့် ယှဲဖဲဟထုခါ်ဆုိ ကကသည။်) စဉ်



.

ယကှ် န

ယကှတ်င် န ၁၊အပပန်အလှန်ကးူလူးဆကဆံ်သည။်၂၊ထပါင်း၀င်ထရာထထွေးသည။်၃၊ ထပါင်းသင်းဆကဆံ်သည။် hybridise

ယကှထ်တာင်း န နီှးကို ဗယ၊် ညာယကှ၍်ရကထ်သာ ထတာင်တစမ်ျို း။ interrelationship

ယကှသ်န်း န အပပန်အလှန်ကးူလူးဆကသ်ယွသ်ည။် bucket

ယင်ှး interrelationship

ယင်ှး၁ န

ယင်ှး၂ န darling

ယင်ှး၃ န figure out

ယင်ှးတမ်း နဝိ harmless

ယင်ှးယင်ှး န recital

ကကဝိိ harmless

 ယင်ှးလင်း၁ ကကဝိိ harmless

ယင်ှးလင်း၂ န harmless

 ယင်ှးလင်း၃ နဝိ harmless

ယင်ှးလင်း၄ န harmless

ယင်ှးလင်းချက် နဝိ ကွဲကွဲပပားပပား သသိာထအာင် အထူေးနားလညသ်ထဘာထပါကထ်အာင်ရင်ှးလင်းပပချက။် figure out

ယှိုက် figure out

ယှိုက၁် န

ယှိုက၂် န အတင်ွးသိုအ့နညး်ငယခ်ျို င့်ဝင်ထသာ။ဝမ်းဗုိကအ်နညး်ငယခွ်ကဝ်င်ထသာ။   gasp

ယှိုကပ်က် နဝိ အတင်ွးသိုတ့မ်ိစာွ ခွကဝ်င်ထသာ။ valley

ယှိုင့် နဝိ valley

ယဉ်ှ

ယဉ်ှ နဝိ valley

ယဉ်ှတွဲ န မကွဲမကာွတကတွညယ်ှိသည။်   together

ယဉ်ှနဲွ န ပူးထပါင်းထဆာင်ရကွသ်ည။် ပူးထပါင်းပါ၀င်သည။် cooperate

ယဉ်ှငပိုင် န တစစ်ုံတစထ်ယာကနှ်င့် ယဉ်ှစပ်၍ထုိေသထူေက ်သာလွန်ထအာင် အားထုေတသ်ည။် compete

ယဉ်ှထဖာ် န စမ်ွးရညယ်ဉ်ှငပိုင်ပပုသည။် compete

ယဉ့်ှ န သစပ်င်ကကးီများတင်ွခုန်ထပါကထ်ပပးလမား၍သစသ်းီများကိုစားထလ့ယှိကာအငမီးဖွားယှိသည့် သတ္တ ဝါတစမ်ျို း။      squirrel

ယဉ့်ှစတု် န စတုစ်တုပ်မညတ်တထ်သာဦးထခါင်းထသးသည့်ရဉ့်ှအငယစ်ားတစမ်ျို း။   none

၁၊ထမထုေတပ်ပုသည။်စပ်ယကှသ်ည။်“အမူလှသည့်၊မိန်းမထချာနှင့်၊ထရာထနှာင်ထပါင်းဖက၊် စပ်ယကှပ်မူးထပျာ်”။(ထမျာက်)၂၊တစခု်နှ
င့်တစခု်ထပါင်းစပ်ငငိတင်သည။်”သစပ်င်တအိခကခ်ျင်းယကှနီ်ထရ”(အရပ်)၃၊ အနညး်ငယအ်သားပါထအာင်အထပါ်ယလံျှင်၍လီှး
သည။်“ထမလကဖ်ျားမှာ၊အသားပါထအာင်၊ယကှက်ာစင်စစ၊်ထမလကသ်ညး်ကို၊ လီှး၍ပစပ်ါ”။(ထောနု)၄၊ရည်ှသယွထ်သာအစတိအ်
ခမာပဖစထ်အာင်လီှးသည။်“စယွသ်ညင်ါးမန်း၊ဒေါးထေကစ်ာွနှင့်၊ယကှက်ာလှမ်းထက၊တန်းမှာလညး်ဆဲွ၊ဝမ်းကိုခဲွပျာ”(ငါး)။ ၅၊ အထစ့
ကိုချန်ထေား၍ တစဘ်ကတ်စခ်ျကစ်အီသားကိုလီှးသည။်“ဆွတလ်ျကယ်ငူပီး၊ သရကသ်းီကို၊ယကှလီှ်းငပီးခါ” (ထမျာက်) “အဗ္န္တရ၊ 
နာမတင်ွငပီး၊ သရကသ်းီကို ယကှလီှ်းတုံပငား”၊(ထကာ်)။ “ရသာ ချိုအီး၊ သရကသ်းီကုိ၊ ယကှလီှ်းစား၍၊ မှာထေားတိုင်းသာ” 
(ထောနု) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မိန်းမကမိမိလင်အားထပပာဆုိထသာစကား။“မထနအတ၊ူယင်ှးကိုမူလညး်၊ရာွသကူကးီထံေ၊ အမ်ိထထောင်၀န်ကို၊ မချန်ိထေား၊ ခုတဖန်ထလ၊ 
လျင်ပမန်သာွးလ့ုိ” (ထမျာက်) စဉ်

၁၊ပပဿနာကိုမကကင်းမကျန်ထပပာထစသည။်၂၊ ရှုပ်ထပွထသာအရာများကို ထပပထအာင်ထပဖ သင်ွးသည။် ၃၊ သန့်ပပန့်စင်ကကယထ်စရန်၊ မ
လုိလားအပ်ထသာအရာများကို ဖယရ်ာှးသည။် စဉ်

၁၊လူသကူင်းဆိတထ်သာ။လူသထူလးပါးနညး်ပါးထသာ။၂၊အလွယတ်ကသူသိာလွယထ်သာ။၃၊ အထနှာင့်အယကှအ်ပိတအ်ပင်တားဆီး
ပခင်းတိ့ုမှကင်းစင်ထသာ။  စဉ်

သကဆုိ်င်ရာပုဂ္ိုဂ လ်တိ့ု၊အသကိွဲပပားလွယစ်မ့်ိထသာငှာသသိင့်သထုိိေကထ်သာ အရာတိ့ုကိုအထကကာင်းရင်းပမစတ်ကျထရးသားတင်ပပ
အသထိပးချက။်    စဉ်

ကွဲပပားခဲွပခားသသိာလွယသ်ပဖင့်၊အထရာအထနှာအရှုပ်အထထွေးမယှိထစထသာအားပဖင့်၊ အထရာအထနှာ အရှုပ်အထထွေးမရှိထစထသာအားပဖ
င့်။ ၂၊လံုးလံုးလွတက်င်းစာွ။    စဉ်

ယင်ှးယင်ှး
လင်းလင်း

အထနှာကအ်ယကှအ်တားအဆီးကင်းထဝးစာွ။ “အရှုပ်အထထွေးကိုငါမလုိ။ယင်ှးယင်ှးလင်းလင်းပပတပ်ပတသ်ားသားကိုမှ ငါလုိထရ”။ 
(အရပ်) စဉ်

၁၊လူသကူင်းဆိတထ်သာ။လူသထူလးပါးနညး်ပါးထသာ။၂၊အလွယတ်ကသူသိာလွယထ်သာ။၃၊ အထနှာင့်အယကှအ်ပိတအ်ပင်တားဆီး
ပခင်းတိ့ုမှကင်းစင်ထသာ။  စဉ်

၁၊လူသကူင်းဆိတထ်သာ။လူသထူလးပါးနညး်ပါးထသာ။၂၊အလွယတ်ကသူသိာလွယထ်သာ။၃၊ အထနှာင့်အယကှအ်ပိတအ်ပင်တားဆီး
ပခင်းတိ့ုမှကင်းစင်ထသာ။  စဉ်

၁၊လူသကူင်းဆိတထ်သာ။လူသထူလးပါးနညး်ပါးထသာ။၂၊အလွယတ်ကသူသိာလွယထ်သာ။၃၊ အထနှာင့်အယကှအ်ပိတအ်ပင်တားဆီး
ပခင်းတိ့ုမှကင်းစင်ထသာ။  စဉ်

၁၊ပပဿနာကိုမကကင်းမကျန်ထပပာထစသည။်၂၊ ရှုပ်ထပွထသာအရာများကို ထပပထအာင်ထပဖ သင်ွးသည။် ၃၊ သန့်ပပန့်စင်ကကယထ်စရန်၊ မ
လုိလားအပ်ထသာအရာများကို ဖယရ်ာှးသည။် စဉ်

စဉ်

၁၊၀င်သကပ်ပင်းစာွရှူ သင်ွးသည။်၂၊ခံတင်ွးသိ့ုစပ်ုသင်ွးထသာကသ်ည။် (ထဆးလိပ်)ဖွာသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အနညး်ငယအ်တင်ွးသိ့ု (ဟိုက်) ချို င့်ထသာ။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

၁၊ထဘးချင်းတွဲဆုိင်ငပိုင်တရူပ်တညသ်ည။်“သရကပ်င်စဉ်၊ခကခ်ျင်းယဉ်ှငပိုင်ထညာင်ပင်ထီေး၊ ရှုမငငီးတညး်။” (ရခုိင်ကာ) ၂၊
ငပိုင်ဘကပ်ပုသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ယဉ့်ှမတုံး န ရဉ့်ှသတ္တ ဝါအငမီးနှင့်တထူသာသးီနံှထွေားသည့် စပါး တစမ်ျို း။ none

ထယာှက်

ထယာှက် န paramour

ထယာှကခုိ်း န ၁၊ လင်ငယထ်နသည။် ၂၊ တစပ်ါးထသာထယာကျ်ားနှင့် ထဖာကပ်ပားသည။်      adulteress

ထယာှကခုိ်းမ၁ န ၁၊မိန်းမအားနိှမ့်ချ၍ထခါ်ထဝါ်ထပပာဆုိထသာအာလုပ်စကား။၂၊ သထယာကလ်င်ထေားထသာမိန်းမ။    adulteress

ထယာှကခုိ်းမ၂ န မယားပဖစသ်ကူတရား၀င်လင်ထေင်ရာှးယှိထနလျကနှ်င့် အပခားထယာကျ်ားတစဦ်းတစထ်ယာကနှ်င့် ကျူးလွန်သင့်ထနသည။်   adultery

ထယာှကလ်င် န paramour

ထယာှကသ်ား န none

ထယာှင်၁ န uninviting

ထယာှင်၂ န none

ထယာှင်ကကဉ် စညး် မထပါင်းသင်းမဆကဆံ်ပဲထနသည။်မထတွ မ့ဆံုမိထအာင်ထနသည။်တစစ်ုံတစခု် ပပစမ်ှုကျူးလွန်မှု လွတက်င်းထအာင် ကကို းစားသည။်   conniver

ထယာှင်တခင် န ပဗုန်းကနဲ အမှတမ်ထေင် ပဖစထ်ပါ်ထသာအားပဖင့်။ sudden

ထယာှင်တမ်ိး ကကဝိိ မိမိအားထဘးအန္တရာယမ်ထိေပါးရထအာင်လွတရ်ာသိုဖ့ယထ်ရာှင်ထနသည။်    estrange

  ထယာှင်ဖယ် န မိမိကထတွ လုိ့သတူိုနှ့င့်လွတက်င်းထအာင် ဖယခွ်ာထနသည။် conniver

ထယာှင်ယာှး န မိမိကမလုိလားအပ်သညတ်ိုက့ိုမကျူးလွန်မိထအာင်သတပိဖင့်လွတရ်ာ၌ ထနသည။်     estrange

ထယာှင်ထယာှင် န မိမိကအကျုံး၀င်ပခင်းကိုမပပုပဲ၊အထဝးတစထ်နရာမှခပ်ခွာခွာထနသည။်   estrange

ထယာှင်လဲွ န မိမိကထဆာင်ရကွရ်န်ယှိသညက်ိုမထဆာင်ရကွပဲ်လွတက်င်း ထအာင်ကကို းစားသည။် wastrel

ထယာှင်း န ကဗျာလကမင်္ဂာတို၌့ အများအားပဖင့် ပုဒ်ေပဖည့်အပဖစ ်သုံးထလ့ယှိထသာ စကား လံုး။ none

ယပ်ှ

ယပ်ှ စညး် rough

ယပ်ှတိုက် န ထပမတင်ွတွဲလျားကျပွတဆဲွ်သည။်     shamble

န ၁၊ကင်ွးအတင်ွးထပခဦးကိုထုိေး၍စးီရထသာဖိနပ်တစမ်ျို း။၂၊သညး်ကကို းကို ထပခမနှင့်ထပခညှို းတိုအ့ကကားတါင်ညပ်ှ၍ စးီရထသာ ဖိနပ်။    footwear

ယပ်ှပက် န အထစာကမ်ထေင်ပဲ ချို င့်ဝှမ်းရံုပဖစထ်သာ။   valley

ယစှ်

ယစှပ်စ် နဝိ ခံုညင်းထုိေးပစ၍် ကစားနညး်။       none

ယပ်ှ

ယပ်ှယပ်ှ၁ န suppress

ယပ်ှယပ်ှ၂ ကကဝိိ အရာဝတ္ုနှစခု်တို ့အပပားအပပင်ချင်း ပွတတ်ိုကမိ်၍ ပမညထ်သာအသ။ံ    creak

န creak

ကကဝိိ တတိဆိ်တသ်ည့် ညဉ့်အခါ၌ ကကားရထသာအသမံျို း။ fizzle

စဉ်

အငယအ်ထနှာင်း။လင်ငယ။်“ငါးပိထကာင်းထသာ်၊ထလာကနှ်င့်ထသာ်ထက၊စဉ်လာထံုေးထဟာင်း၊ က္က တ္ိထကာင်းက၊ အထပါင်းအထဖာ်၊ 
ထယာှကနှ်င့်ထပျာ်ဟ၊ု များစာွထပပာပငား” (ထမျာက်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တရား၀င်ယှိလျကနှ်င့်လင်ကဲ့သိ့ုတတိတ်ဆိတဆ်ကဆံ်ထနထသာ အပခားထယာကျ်ား။လင်ထစာင်။လင်ငယ။်“ယခုတုံ၌၊ထတွ့ကကုံ
ပကတ၊ိသူ့မှာလျှင်လညး်၊ထယာှကလ်င်ဟလ့ုိိ၊သာမိကလင်၊ ငါဘရုင်ကို၊ ထစာင်းတင်ွခမီလမတ၊် သကူကစံတိထ်က၊ အသးီသတလ့ုိ်” (ဥ
ဒိေန်သာ)။ စဉ်

၁၊ဘမ့ဲထပျာ်ပါးရာတင်ွရထသာသား။၂။မညသ်ည့်ထယာကျ်ားနှင့် ထပါင်းဖက၍်ရထသာသားဟ ုလကဆု်ပ်လကက်ိုင်မပပနုိင်ပဲ ထပျာ်ပါး
ရာမှ အထချာင်ရထသာသားကို ထခါ်ထဝါ်ထပပာဆုိထသာ စကားလံုး။ ၃၊ ထယာှကသ်ားဟ ုနိှမ့်ချ၍ ဆဲဆုိထသာ စကား။ စဉ်
၁၊လွတက်င်းထအာင် တစပ်ါးသိ့ုခွာထနသည။်၂၊မပါ၀င်ရထအာင်တစပ်ါးသိ့ုတမ်ိးခွာသည။်၃၊ ပယထု်ေတသ်ည။်၄၊ပမစသ်ည။်ဟန့်
သည။်ကာဆီးသည။်“ညဉ့်သိုင်ထခါင်၊ထမှာင်မုိကထဲ်ေ၊လကဖ်ျားဆဲွတဲ့၊အိုထမာင်ထမာင်၊ ဘားဘာသမိည၊်ထယာှင်၊အးီထယာင်သမိည၊်
ထယာှင်ထယာှင်(ဇမ်း) စဉ်

တညူခီျကက်ို နှိုင်းယဉ်ှပပထသာစကားလံုး။ “ငါ့သားပုိင် ထယာှင်၊ ယင်းထယာှင်သထဘာမှတ”် (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၊ခံုညင်းကစားရာ၌ခံုညင်းကိုထပခဖျားနှင့်နင်း၍ထထောင်ထေားထသာ ခံုညင်းကို ထိေမှန်ထအာင်ပစရ်ထသာ ကစားနညး်တစမ်ျို း။ ၂၊ မ
ထချာထမ့ွကကမ်းတမ်းစာွ ထတွ့ထိေသည။် စဉ်

စဉ်

ယကှတ်ိုက်
ဖိနပ် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

၁၊ သတူစပ်ါးမကကားသထိအာင်။ သိုသပ်ိကျစလ်ျစစ်ာွ။ “တိုးတိုးယပ်ှယပ်ှ၊ ပါးချင်ဟပ်၍ (လွမ်း) ၂၊ ကကမ်းကကမ်းရရှ ှထိေထတွ့
လျက။်” “ပစလုိ်ကမ်ညထ်လ၊ ဆီကကညရ်ွဲရွဲ၊ မျို တုံခ့ဲလညး်၊ သနှဲင့်ယပ်ှယပ်ှ။” (သရူယိ) စဉ်

စဉ်

 ယပ်ှယပ်ှ
တကတ်က်

အရာဝတ္ု နှစခု်တိ့ု အပပားအပပင်ချင်း ပွတတ်ိုကမိ်၍ ပမညထ်သာအသ။ံ    (ယပ်ှယပ်ှပခုတပ်ခုတ။် ယပ်ှယပ်ှပပုတပ်ပုတ ်စသည်
သုံးနှုန်းထလ့ယှိသည။်) စဉ်

 ယပ်ှယပ်ှယကှ်
ယကှ် စဉ်



.

ယှိတ်

ယှိတ် န gasp

ယှိတက်နဲ န အလွန်လျှင်ပမန် တိုထတာင်းစာွ။ curtly

ယှုပ်

ယှုပ်၁ ကကဝိိ နှာထခါင်းတင်ွးသို ့တစခ်ျကတ်ညး်ထသာ အဟန်ုပဖင့် ရှိုကသ်င်ွးသည။်    gasp

ယှုပ်၂ န ထထွေးယကှထ်ရာခပမ်းထသာ။ မရင်ှးမလင်းပဖစထ်သာ။     confuse

ယှုပ်ချယီှုပ်ချက် နဝိ unquiet

ယှုပ်ထီွေး၁ န ရင်ှးလင်းပခင်းမယှိ၊ ထထွေးယကှထ်ရာခပမ်းထနထသာ။    confuse

ယှုပ်ထီွေး၂ နဝိ ထရာဝင်ထနှာင့်ယကှသ်ည။် ရှုပ်ထထွေးထအာင် ဖန်တးီသည။်     frustrating

ယှုပ်ဖီွးကလီ န အမျို းမျို းအထထွေထထွေစုံလင်ထရာထနှာထသာ။ပပဿနာအမျို းမျို း ထရာထနှာပတသ်ကထ်သာ။      in confusion

ယှုပ်ယကှခ်တ် နဝိ အစအီစဉ် မကျဖရုိဖရယဲှုပ်ထထွေးထပွထနာကလ်ျက။်     in confusion

န entanglement

ယှုတယ်ကှထီွ်ေး ကကဝိိ in confusion

ယှုပ်ယှုပ် ကကဝိိ ၁၊လညပ်တ ်ထမမထနှာကသ်ာွးလာလုပ်ကိုင်သည။် ၂၊ အကျင့်ဆုိး သမ်ွးသည။်    unruly

 ယှုပ်ယှုပ်ငုိ န snivel

န entanglement

ယှံ

ယှံ၁ ကကဝိိ at first glance

ယှံ၂ န ပွတက်ာသကီာ။ အနညး်ငယမ်ျှကာွပခားလျက။်     hair’s breadth

ယှံ၃ ကကဝိိ ၁၊ပပည့်သည့် ထေကပုိ်လွန်ထသာ။ အထရအတကွထ်ေက ်များစာွ ပုိကထဲသာ။ excess

ယန်ှ နဝိ content

ယန်ှ ့ န တန်ွဆု့တသ်ည။် မိမိပပုမညထ်ပပာမညအ်ရာ၌ င့ံတန်ထ့နသည။် balk

 ယန်ှတ့န်တ့န် ့ န တန်ွဆု့တသ်ည။် မိမိပပုမညထ်ပပာမညအ်ရာ၌ င့ံတန်ထ့နသည။် balk

ယမ်ှး ကကဝိိ ရမ်ှးပမန်မာနုိင်ငံအလယပုိ်င်းတင်ွအထပခစိုကထ်နထုိေင်ထသာတိုင်းရင်းသားလူမျို းတစစ်။ု လူမျို း၏အမည။်     Shan

န တစစ်ုံတစခု်ကို ထပမတင်ွဒေရတွတ်ိုက ်ဆဲွငင်ယသူည။် shamble

ယှံု ့

ယှံု၁့ န အတင်ွးသိုက့ျုံဝ့င်တန်ွထ့ခါကထ်သာ။   rumple

ယှံု၂့ နဝိ အတင်ွးသို ့ကျုံဝ့င်တန်ွထ့ခါက ်ထအာင်ပပုသည။် rumple

ယှံုး န lose

ယှံုးနိမ့် န ငပိုင်မှုတင်ွ ထအာင်ပမင်မှု မရပဲ ယှိသည။် lose

၁၊ထသခါနီးကာလထွေကသ်က၊်ဝင်သကထ်လပပင်းစာွရှုနုိင်သည။်၂၊အခုိးကိုခံတင်ွးသိ့ုစပ်ုယ၍ူ မှုတထု်ေတသ်ည။် “ဆီးလိပ်တဖွင်းယှိ
တပ်စလုိ်ကထ်တ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မငငိမ်မသက၊်ရညရ်ယွခ်ျကမ်ယှိသာွးလာသည။်မတညမ်ငငိမ်ရှိသည။်တစထ်နရာမှ တစထ်နရာသိ့ု ထခါကတ်ု့ံထခါက ်ပပန်သာွးလာ
ထနသည။်     စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ယှုပ်ယကှ်
ပခူပခာ

ပပဿနာထပွလီ၍ကထမာကက်မပဖစထ်အာင်ဝင်ထရာကအ်ားထုေတထ်သာအားပဖင့်။ ပပဿနာကကးီမား ရှုပ်ထပွထအာင် စကွဖ်ကထ်သာအား
ပဖင့်။     စဉ်

အထရာထရာအထနှာထနှာ။အယကှယ်ကှအ်တင်တင်။“ထတာင်ကထပမာကင်ပီး၊ ငမိုလံု့းဆူထက၊လူချင်းအကပ်ျာ၊ယှုပ်ယကှထီွ်ေးလ့ုိ”။
(ထဒွေး) စဉ်

စဉ်

ပပင်သိ့ုအသမံထွေကထ်စပဲ၊မျကရ်ညသ်တုက်ာ၊ဆကက်ာဆကက်ာ(တရှုပ်ရှုပ်) ငုိသည။်“ငမိုင်ခွင်ထတာအပ်ု၊ငါ့မိခင်ကို၊နှင်ကာထုေတ်
လ့ုိ၊ယှုပ်ယှုပ်ငုိတမ်း၊လှမုတ္ို ရမှ်ာ၊သားကိုနမ်းလ့ုိ၊ ထနစဉ်ခါဝယ”်။ (ထကာ်)။ “ထလးထယာကစံု်သည၊် ကူးတုံဖကက်ကပါလျက ်ငုိကက
ရတယှုပ်ယှုပ်”။ (ဗမာချီ) စဉ်

ယှုပ်ယှုပ်ယကှ်
ယကှ်

ပပဿနာထပွလီ၍ကထမာကက်မပဖစထ်အာင်ဝင်ထရာကအ်ားထုေတထ်သာအားပဖင့်။ ပပဿနာကကးီမား ရှုပ်ထပွထအာင် စကွဖ်ကထ်သာအား
ပဖင့်။     စဉ်

အထပါ်ယထံကကာ။ ပပင်ပမျကနှ်ာပပင်ထနရာ။ “ဂူလီသးီ ငါ့အနားက ယှံလားခထရ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

တကယ့်ယုံနုိင်ဖွယမ်ယှိထသာစကား။အထကကာင်းအရာ။“မင်းစကာုးကိုလံုးဝမယုံစရာ အထကကာင်းယန်ှထရထဝး” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ယမ်ှးတန်း
တန်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁ ထအာင်နုိင်မှုမရပဲယှိသည။်အထရးနိမ့်သည။်“ဂုလျင်ထဆာပမင်းယထူချ၊ငပိုင်၍ ယှံုးထသာ်ပမင်းကိုယကူကမညဟ်”ု (ဗမာချီ) စဉ်

စဉ်
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ယှိန်

ယှိန်၁ န အပူထငွ ထိ့ေထတွ ထ့သာ။ အပူခုိးခံစားရထသာ။ ပူထသာ။    hot

ယှိန်၂ နဝိ ၁၊အပူထငွ  ့ပဖာသည။် ၂။ အထရာင်ပဖာထွေကသ်ည။်   bright

ယှိန်၃ န momentum

ယှိန်ထစါ် န တန်ခုိး သတ္တ ။ိ    power

န အဟန်ုပပင်းစာွ ပဖစထ်ပါ်သည။်     occur

န တစဟ်န်ုတညး် တိုးတကထ်ေင်ရာှးလျက။် conspicuous

ယှိန်း၁ န shame

ယှိန်း၂ န ကိုယထ်ဖျာကနုိ်င်ပခင်း၊သမူျားနှင့်မတထူူေးပခားထသာတန်ခုိးသတ္တ နှိင့်ပပည့်စုံပခင်းစထသာထလာက ီအစမ်ွး သတ္တ ။ိ      stealth

ယှိန်းဆာယာ န ကိုယထ်ပျာကနုိ်င် ပခင်းအစမ်ွးသတ္တ ။ိ    stealth

န embarrasses

ယှိန်းငပီး န ကိုယထ်ပျာကနုိ်င်သည့် သတ္တ နှိင့် ပပည့်စုံသည။် ကိုယထ်ပျာက ်နုိင်သည့် သတ္တ ရိယှိသည။် stealth

ယှိမ်း န ပူထသာ။ စပ်ထသာ။     hot

ယှိမ်းငရုပ် နဝိ အစပ်က၍ဲ အသးီထလး မုိးထမျှာ် သးီထသာ ငရုပ်တစမ်ျို း။ chilly

ယှို ့

ယှို ့ န put the torch

 ယှိုမီ့း န fire

ယှိုး န ဟန်ပန်အမူအရာ။ ပံုပန်းသဏ္ာန်။ တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပံုပန်း အထနအထေား။    bearing

ယှိုးထကာင်း န အမူအရာထကာင်းထသာ။ သရုပ်ထဆာင်ရာတင်ွ အမူအရာပီပပင်ထသာ။    unctuously

ယှိုးထုေတ၁် နဝိ ၁၊ မိမိဂုဏက်ို ထဖာ်ထုေတဝ်င့်ဝါသည။် ဝင့်ကကားသည။် ၂၊ ငဖီးလိမ်းဝတစ်ား ဆင်ယင်သည။် ကိုယက်ို လှပထအာင် ပပုပပင်သည။်     uppish

ယှိုးထုေတ၂် န ဝင့်ကကားပလမားမှု။ မိမိဂုဏ ်ကိုပုိမုိကပဲမင့်၍ ဟန်ထဆာင်မှု။ mountebank

ယမီ

ယမီ၁ န အဝါထရာင် ဝင်းလက၍် အထလးချန်ိစးီထသာ အဖုိးတန် ဓာတသ်တ္တ ုတစမ်ျို း။ ထရမ။ ထရမကို ထခါ်ထသာအမည။်     gold

ယမီ၂ န fizzle

ယမီး န အဟန်ုပပင်းစာွ ပဖတသ်န်းထသာ အရာ၀တ္ုနှင့်ထလပွတတ်ိုက၍် ပမညသ်။ံ fizzle

ယမီးကနဲ န sudden

ယမဲ

ယမဲ၁ ကကဝိိ ထရ သိုမ့ဟတု ်အရညမ်ျားစာွ စတွစ်ိုထသာ။ ၂၊ အသားအထရအတိွဲထသာ။ ဆူငဖိုးထသာ။ wet

ယမဲ၂ နဝိ fizzle

ယမတ်

စဉ်

စဉ်

ပူထသာအခုိး။ အဟန်ု။ (မီးယှိန်၊ ထနယှိန်ဟ ုအသုံး ပပုထလ့ယှိသည။်) အရှိန်။ စဉ်

စဉ်

ယှိန်ယှိန် 
ထတာက၁် စဉ်

ယှိန်ယှိန်
ထတာက၂် စဉ်

၁၊ပျံ့န့ံှသည။် ၂၊ ရကှရ်ွ့ံသည။် “ လူကကးီတရိှိက ပဖတလ်ာရလ့ုိ ခန္ဓာတစက်ိုယလံု်း ယှိန်းလားခထရ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ယှိန်းတန်ိး
တန်ိး

၁၊ရကှထ်ကကာကမ်ှုထကကာင့် တစက်ိုယလံု်းသိ့ု ထသးွများပျံ့နံှ၍ ပူရှိန်းမှုခံစားရသည။် ၂၊ ကိုယလ်ကမ်အ ီမသာယှိသည။် ကိုယလ်ကမ်
အမီသာယှိန်းတန်ိးတန်ိး ပဖစနီ်ထရ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁ ထလာင်ငမိုကထ်အာင်ပပုသည။်“ယာထတာင်ထေကက်၊ယှ့ိုမီးအထရာင်၊ တထပပာင်ထပပာင် နှင့်” (ဂုတ္ိတလ) စဉ်

၁ အထကကာင်းမ့ဲတမင်သကသ်ကထ်လာင်ထအာင်ပပုထသာမီး။၂ လယယ်ာစသညတ်ိ့ုတင်ွ ထကာကပ်င်ငုတ၊် ထပါင်းပမတ၊် သစပ်င်ငယ၊် 
စသညတ်ိ့ုကို ယှ့ိုပမစထ်သာ မီး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထလပွတတ်ိုက၍် ပမညထ်သာအသ။ံ (ထလခကျွေန်သ၊ံ ဝီစမီှုတသ်၊ံ ထခမတန်ွသ ံစသညတ်ိ့ုကို ထဖာ်ပပရာတင်ွ သုံးသည။်) စဉ်

စဉ်

တခဏချင်းအားပဖင့်။ မထမျှာ်လင့်ပဲအားပဖင့်။ “ငါ့နံပါးက ကျညဆံ်တစလံု်း ယမီးကနဲ ပျလံားခထရ”။ (အရပ်) (ကျညဆံ်၊ ပမာစးူ
စသညပ်ဖတသ်န်းရာတင်ွ ပမညထ်သာအသ။ံ) စဉ်

စဉ်

စာငှကတ်ိ့ုကို ပျသံာွးထအာင် (ယမဲဟ ုနှုတမှ်ထွေက၍်) ထမာတင်းနှင်ထသာ အသ။ံ “ကျးီရမီဝါကို၊ နှင်ခလုိကထ်လ၊ ယမဲ-ယမဲ(ထတး) စဉ်



.

ယမတ် န ညဉ့်တတိဆိ်တသ်ည့်အခါ ယမတဟ်ပုမညထ်သာအသ။ံ fizzle

ယမတက်နဲ န ယမတဟ်အုသပံမညထ်သာအချန်ိအခုိကအ်တန်အ့တင်ွးလျင်ပမန်စာွ။ quickly

ယမန်း

ယမန်း၁ ကကဝိိ ထွေန်းထတာကထ်သာ။ အထရာင်ထွေန်းလင်းထသာ။ light

ယမန်း၂ နဝိ excess

 ယမန်းကနဲ န ယမတဟ်အုသပံမညထ်သာအချန်ိအခုိကအ်တန်အ့တင်ွးလျင်ပမန်စာွ။ quickly

ယမိတ်

ယမိတက်နဲ ကကဝိိ အလွန်လျင်ပမန်တိုထတာင်းစာွ။  curtly

ယမိတက်နဲ ကကဝိိ အလွန်တို ထတာင်းထသာ အခုိကအ်တန်က့ာလ။ provisional

ရ

ရ ၁ န

ရ ၂ ကတိ လကထဲ်ေသို ့ထရာကရ်ှိသည။် သးီပခားပုိင်ဆုိင်မှုသို ့ထရာကရ်ှိသည။် ၂ ဖမ်းဆီး မိသည။် ၃ ဇနီးထမာင်နံှအပဖစထ်နထုိေင်သည။် derive

ကတိ ရသင့်သည။် ရထုိေကသ်ည။် rightful

စညး် none

ရထကာင်းရခဲ စညး် အလွန်ခဲယဉ်းထကကာင်းကို ထဖာ်ပပထသာအခါတင်ွ သုံးထသာ စကားလံုး။ difficult

ရကန်ိး န number

ရကျို းနပ် စညး် တစစ်ုံတစခု်လုပ်ကိုင် ထဆာင်ရကွမ်ှု၏ အကျို းထကျးဇူးကို လံုထလာက ်စာွ ခံစားရသည။် get one’s money’s worth

ရခဲ ကတိ ခကခဲ်သည။် မလွယ။် ငငိုပငင်ဖွယပ်ဖစသ်ည။် ခဲယဉ်းသည။် difficult

ရခုိင် န Arakan

ရခုိင်ပခင်း န ရခုိင်တို၏့ထပပာဆုိထသာ မိခင်ရင်းစကား။ ပင်မရုိးရာဘာသာစကား။ ၂  အဆုိအတးီ၊ အမှုတ၊် အက စသည။် Arakan language

ရခုိင်ဆီး န ရခုိင်ဆီး  ရခုိင် ကစ္ဆပနဒီေ ကလုားတန်ပမစ၏်ဝဲယာတစထ်လျှာကမှ်ထွေကထ်သာ ထဆးရကွက်ကးီ။ none

န Rakhine ethnic group

ရခုိင်ပပည ် န Arakan country

ရခုိင်ပပညန်ယ် န ပပညန်ယအ်တင်ွး၌ ထနထုိေင်ထသာ လူမျို းအလုိက ်သိုမ့ဟတု ်နယနိ်မိတအ်လုိက ်သတမှ်တပုိ်င်းပခားထေားထသာထဒေသ။ region

ရဂံု န သစပ်င်ချုံနွယ ်ထူေထေပ်များပပားစာွ ထပါကထ်ရာကထ်နထသာထတာ။ အရပ်။ zone

ရစရာပပုစရာ န ရနုိင်စရာအခွင့်အထရး အခွင့်အခါ၊ အထပခအထန။ situation

ရစရာမဟ ိ ကကဝိိ none

ကကိ wigging

ရစား ကကိ none

ရစထိမ စညး် accountable

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပုိလွန်သည။် လွန်ကသဲည။် ထူေးကသဲည။် “ထမာင်လှသမူျားထေကစ် ီယမန်းလာခထရ ဗျာယ”် (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဗျညး်သုံးဆယ့်သုံးလံုးတင်ွ နှစဆ်ယခု်နှစလံု်းထပမာကဗ်ျညး်။ ရ ဟထုခါ်သည။် (ပီပီ သသ လျှာလိပ်သ ံ“ရ”ဟ ုရတွဆုိ်ရသည။်
ရ အက္ခရာ၏အမည။်

27th of burmese 
consonant စဉ်

စဉ်

ရ – ထကာင်းယ
င့် ၁ စဉ်

ရ – ထကာင်းယ
င့် ၂

အခွင့်အထရး တစစ်ုံတရာမှ ရထစထတာ့ဟထူသာ အနကပ်ဖင့် ကကယိာထနာကမှ် ကပ်၍သုံးထသာ စကားလံုး။ (လာရထကာင်းယင့်၊ စား 
ရထကာင်းယင့် စသညပ်ဖင့် သုံးသည။်)     စဉ်

စဉ်

ထပါင်းပခင်း . နှုတပ်ခင်း .  ထပမှာကပ်ခင်းတိ့ုထကကာင့် ရရှိလာထသာကန်ိး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပပညရ်ခုိင်တင်ွထနထုိေင်ထသာ ရခုိင်လူမျို း။ တိုင်းရင်းသား။ 'ရခုိင်အစရကီကို င်က'(ပံု) စဉ်

စဉ်

စဉ်
ရခုိင်
တိုင်းရင်းသား
လူမျို းနွယ် ရခုိင်တိုင်းရင်းသားလူမျို းနွယ ်ရခုိင်၊ သက၊် ဒုိေင်းနက၊် မရာ မာကကးီ၊ ချင်း၊ (ခမီး-ငမို ့)၊ ကမန်း။ စဉ်

(ယခင်က သတမှ်တထ်ေားချက်) အထရှ့-ထမာ်တင်စန်ွး၊ အထနာက်- ဘာဂီရ နဒီေထရရုိးလကက်ကား ထတာင်သဟိိုဠ်၊ ထပမာက်-မဏပူိရ၊ 
အာသန်၊ မရန်ွပပည၊် ပမုပံပည၊် ပထေဝီအထန အထေားအရ သတမှ်တထ်ေားချက။် "ထတာရကီကို င်ကို လုပ်ကိုင်ငမိုတ့ည ်ကာလရညှ ်
ထသာ်၊ တိုင်းပပည ်ရခုိင်၊ ခုတိုင်ထမါ်ကန်ွး၊ သမုိင်းထွေန်း၏"။(ဉတနိ္နလကမင်္ဂာနိဂုံး) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ ထငွထကကးစသည ်ရရန်လယှိ။ ၂ ဂုဏ ်သကိ္ခာ တင်နုိင်ထလာကထ်အာင် အရညအ်ချင်းမယှိ။ မူလပင်ရင်း 
အထကာင်းပကတ ိမကျန်ယှိ။ စဉ်

ရာစရာမ
ဟထိယာင်

ကကမ်းတမ်းယတုမ်ာထသာ စကားတိ့ုပဖင့် ထိေပါး ပုတခ်တထ်ပပာဆုိသည။် ကဲ့ရဲ့သည။် ၂ မကကားထကာင်းမနာသာထကာင်း၊ ညစည်မ်း
ရုိင်းစိုင်းထသာ စကားတိ့ုပဖင့် ဆဲထရးရှုတခ်ျထပပာဆုိသည။် "လူကို ရာစရာမဟထိယာင် ဆဲထရ"(အရပ်) စဉ်

သတလိစဟ်င်းထနခုိကတ်င်ွ တစဘ်ကလူ်၏ ထိေပါးပခင်း၊ တိုကခုိ်ကပ်ခင်း ကို ခံရသည။် "ထကာင်းယင့်ထဝး၊ ရစားလီ တစလ်က်" 
(အရပ်) စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ အရာဝတ္ု ကို ဧကန်မုချရနုိင်မညဟ် ုတာဝန်ယထူသာ စကား။ “ပပန်လတထ်တခါ၊ ရစိ့ ထမရာ၊ နီပါလုိကမ်င်း၊ 
နန်းတင်ွဟထိက။ သမီးရင်းထလ” (စန္ဒရား) စဉ်
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ရစထိမရာ စညး် accountable

ရစထိမရာစာွ န အထကကာင်းယတု္တ မယှိ၊ မမှန်မကန်လုပ်ကကထံပပာဆုိထသာ စကားမျို း။ fabricate

ရစု န assortment

ရစရုရာ န ရသင့်ရထုိေကထ်သာ အဖုိအ့စ။ု claim

ရစိုးပင် န ထေင်းအတကွ၊် အမ်ိတိုင်အတကွသ်ုံးရထသာ ဒီေထရထရာက ်ပမစဝ်ကကျွေန်းထပါ်သစ ်မာတစမ်ျို း။ binder

ရစာွပုိင် ကကပိိ မထုိေကမ်တန်အရာမသင်ွးတန်သညက်ို အရာသင်ွးလျက။် အထုိေကတ်န်ပဲ လျက။် အရာမဟတုပဲ် တင်ွကျယလ်ျက။် elaborateness

ရတနာလ န

ရတနာသုံးပါး န ဘရုား၊ တရား၊ သဇံာဟထူသာ ကကညည်ို ပမတနုိ်းဖွယသ်ုံးပါ။

ရတု န weather

ရတကပွ်ား န ထကကာင့်ကကပူပန်မှု။ စိုးရမ်ိပူထဆွးမှုထကကာင့် ခံစားရမှု။ worry

ရတိုင်းစ၁ု န assortment

ရတိုင်းစ၂ု ကကဝိိ မထသမသပ် ပဖစသ်လုိ။ ဆင်ပခင်ပုိင်းပခားပခင်းမယိုပဲ ရတတသ်မျှ အား ပဖင့်။     improvisation

ရထတာင့်ရခဲ စညး် အလွန်ခဲယဉ်းထကကာင်းကို ထဖာ်ပပထသာအခါတင်ွ သုံးထသာ စကားလံုး။ difficult

ရတတ် နဝိ unexpurgated

ရတတထ်တ ကကိ ထငွ၊ ထကကး၊ပစည္း်ဥစာ္ ပပည့်စုံသည။် comfortably off

ရထေား၁ န train

ရထေား၂ န Arakan coach

ရထေားငင် ကကိ none

ရထေားငင်ပဲွ န none

ရနံ ့ န ပန်းစသညမှ် ထွေကထ်သာနှစသ်ကစ်ုံမကဖွ်ယ ်ထမမးကကို င်ထသာ အနံ။့ aromatic

ရနှိုး ကကိ believe

ရနှိုးနှိုး၁ ကကိ believe

ရနှိုးနှိုး၂ န ရရန်ဟထူသာ ထမျှာ်လင့်ချက။် ရရန်ဟထူသာ ထမျှာ်လင့်စွဲလန်းချက။် hope

ရနှိုးရနှိုး ကကဝိိ hope

ရထပါ်ကကမ်ိ န ထပျာ့ထပျာင်းထသာ ကကမ်ိနွယတ်စမ်ျို း။ bine

ရထပါကလ်မ်းစ န ရနုိင်စရာအခွင့်အထရး အခွင့်အခါ အထပခအထန။ opportunity

ရပုိင်ခွင့် န right

တစစ်ုံတစခု်ထသာ အရာဝတ္ု ကို ဧကန်မုချရနုိင်မညဟ် ုတာဝန်ယထူသာ စကား။ “ပပန်လတထ်တခါ၊ ရစိ့ ထမရာ၊ နီပါလုိကမ်င်း၊ 
နန်းတင်ွဟထိက။ သမီးရင်းထလ” (စန္ဒရား) စဉ်

စဉ်
ရတတသ်မျှထသာအရာ။ အမျို းအမည။် အတန်းအစား။ အသုံးဝင်မဝင် မခဲွပခားပဲ စထုဆာင်းထေားထသာ အရာဝတ္တ  ။ အသင့်လွယ်
ရာရတတသ်မျှထသာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဘရုား၊ တရား၊ သဇံာဟထူသာ ကကညည်ို ဖွယရ်ာ သုံးပါ၊ ၂ စုံမကပ်မတနုိ်း တန်ဖုိးထေားထသာ သားသမီး၊ ဆင်၊ ပမင်းစထသာ သကယ်ှိ
အရာ။ ၃ စုံမကပ်မတနုိ်းတန်ဖုိးထေားထသာ ထရမ၊ ထငွ စထသာ သကမ့ဲ်ပစည္း်ဝတ္ု ။

the three Gems or the 
three object of 
veneration ie Buddha, 
Dharma and Sangha စဉ်

the three Gems or the 
three object of 
veneration ie Buddha, 
Dharma and Sangha စဉ်

ရာသဦတအုထပခအထန။ ၂ ထနွ၊ မုိး၊ ထဆာင်းဟထူသာ ဥတု(သုံးပါး)။ ၃ တစနှ်စတ်ာ အတကွက်ို ထပခာကပုိ်င်းခဲွပခားသတမှ်တထ်ေား
ထသာ “သသိရိတ၊ု နိနန္ဒရတ၊ု ဂိမန္တရတ၊ု ဝသန္တရတ၊ု သာရဒေရတ၊ု ထဟမန္တရတ ုအချန်ိအပုိင်းအပခား”။ ၄  အသသံာယာစာွ ရတွဆုိ်
နုိင်ထအင် “ထလးလံုး နှစပ်ါဒေ၊ ထပခာကလံု်းချ” စပ်ဆုိထေားသည့် လကမင်္ဂာတစမ်ျို း။ “ကကာင်ထဖာ်သကထ်ေား၊ လင်ထမျာက ်သားသည၊် 
နံပါးဟလိာကျင်သိ့ု” (ထမတ္တာတ။ု) စဉ်

စဉ်
ရတတသ်မျှထသာအရာ။ အမျို းအမည။် အတန်းအစား။ အသုံးဝင်မဝင် မခဲွပခားပဲ စထုဆာင်းထေားထသာ အရာဝတ္တ  ။ အသင့်လွယ်
ရာရတတသ်မျှထသာ။

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကကးထငွပစည္း်ဉစာ္ပပည့်စုံထသာ။ "ထနာ်ဇာဦးဘ လူရတတ ်တန်းကားတစရ်ာ ခါးမှာ လိတလ့ုိ် ၊ ရတတထ်တ"(ထတး) 
(လူရတတ၊် ထကကးရတတစ်သညသ်ုံးသည။်) စဉ်

စဉ်

စကအ်ား၊ ဓာတအ်ား၊တရိစ္ဆာန်ဆဲွအား၊ လူဆဲွအားစသညပ်ဖင့်ထရွ့လျားထသာ ယာဉ်။
စဉ်

အလျားထပခာကထ်တာင်၊ အနံထလးထတာင်၊ ထိေပ်ဝတစထ်တာင်ယှိ သစသ်ားစက ်သးီထလးလံုး၊ ယင်းထလးလံုးကို ထပါင်တန်းတပ်ဆင်
လျက ်အလယ၌် ဝါးလံုးအခကတ်ိ့ုကို စညး် ထနှာင်ငပီး ထိေပ်ဖူးတပ်ဆင်ထေားထသာ ရခုိင်တိ့ု၏ (ရထေား) ယဉ်တစမ်ျို း။ စဉ်

ယင်းယာဉ်ရထေားကို လူများလျင်များသထလာက၊် နညး်လျင်နညး် သထလာက၊် တစဘ်ကက်ကကို းနှစပ်င်၊ ထယာကျ်ားတစဘ်က၊် 
မိန်းမတစဘ်က ်သနုိူင်ငါနုိင် အငပိုင် အဆုိင် ထပျာ်ပဲွရင်ွပဲွအပဖစဆဲွ်ငယက်ကသည။် ယင်းပဲွကို တပ့ုိတွဲလမပပည့်မီ သုံးရကက်ပင် 
လပပည့် ထန့ထိေဆဲွငင်ငပီး လပပည့်ထန့တင်ွ အဆံုးသတက်ကသည။် ယင်းရထေားထိေပ်ဖူးကိုလညး် မီးတိုကရ်ှ့ိုရ သည။် ရခုိင်တိ့ု၏ ရာသပဲွီ
အပဖစ ်ထပျာ်ပဲွရမင်ပဲွဆဲွငင်ကကသည။် “များစာွထသာင်းသ၊ဲ တပ့ုိတွဲမှာ ထပျာ်ပဲွ သဘင်၊ ရထေားငင်ထက၊ ထမခင်ထမာင်လှ၊ လရာသမှီာ၊ 
လာနီကျထက” (ရလီား) စဉ်

ရခုိင်တိ့ု၏ ယဉ်ထကျးမှုအရ သတမှ်တထ်ေားထသာ တပ့ုိလတင်ွ ထပျာ်ပဲွရမင်ပဲွရထေားငင်ပဲွ။ (ရထေားဆဲွပဲွဟလုညး် သုံးနှုန်းကကသည။်) စဉ်

စဉ်

ရလိမ့်မညဟ် ုထမျှာ်လင့်ထေားသည။် ရဖ့ုိ(ရအံ့)ဟ ုယုံကကညထ်ေားသည။် စဉ်

ရလိမ့်မညဟ် ုထမျှာ်လင့်ထေားသည။် ရဖ့ုိ(ရအံ့)ဟ ုယုံကကညထ်ေားသည။် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ရရန်ဟထူသာ အလွန်အမင်း ထမျှာ်လင့်ချကတ်ကကးီနှင့်။ ရနုိင်ခ့ဲသညက်ို တမ်းတထမျှာ်လင့်ထစာင့်ထနထသာအားပဖင့် “ရနှိုးရနှိုး၊ ထမျှာ်
ကာကိုးလျက”် (လွမ်းပခင်း) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဥထပဒေအရ သိ့ုမဟတုပ်ဋိညာဉ် ဝန်ခံထေားချကအ်ရ တစစ်ုံတစရ်ာ။
ရပွားစား-ထယာကက် ရယှိခံစားနုိင်ထသာ အကျို းထကျးဇူး။ စဉ်



.

ရပွားစာ န taximan

ရဖုိခဲ့ စညး် အလွန်ခဲယဉ်းထကကာင်းကို ထဖာ်ပပထသာအခါတင်ွ သုံးထသာ စကားလံုး။ difficult

ရငဖီး န comb

ရငဖီးကပ်ု န ဆံပင်တိုက့ို ဖိထိေန်းထေားထသာ လပခမ်းသဏ္ဍာန်မျကနှ်ာပပင်ထကွ ထ့ကာ့ သည့် ဘးီတစမ်ျို း။ comb

ရငဖီးသပ်ိ န ဆံပင်တင်ွတယွက်ပ်ထသာ သန်းဥ သန်းဖျ စသည့်တိုက့ို တိုကခ်ျနုိင် ထအာင် အသာွးနှစဘ်ကယ်ှိ ဘတီစမ်ျို း။ comb

ရငဖိုးရပဖာ ကကဝိိ chaotic

ရမနီ န cedar

ရမာပန်း န orchid

ရမိရရာ န behaviour

ရယူ ကကိ လကဝ်ယထ်ရာကထ်အာင်သမ်ိးစသုည။် ပုိင်ဆုိင်ထိေန်းချုပ်မိထအာင်သမ်ိးပုိကသ်ည။် conquer

ရရဲ ကကိ difficult

ရရစ် န none

ရရုိင်းကကးီ နဝိ indelicate

ရထရာင်းသတ် ကကဝိိ အသကံျယထ်လာင်စာွ မထကျမနပ်ထပပာဆုိဟစထ်ကကးလျက။် flaming

ရရတွစ်စိုက် ကကိ take care

ရလီယက် ကကိ gullible

န gullible

ရလီယင့် ကကိ gullible

န gullible

ရလီထဝး ကကိ gullible

န gullible

ရလဒ်ေ န ထပမှာကပ်ခင်းစားပခင်းထကကာင့် ရယှိထသာအထပဖ။ outcome

ရထဝ န hostel

ရဝိန် န sun

ရသ၁ န လျှာထပါ်တင်ွ ခံစားရထသာ အရသာ။ ၂  နှစသ်ကဖွ်ယရ်ာ သာယာမှုကိုခံစား ရထသာသထဘာ။ taste

ရသ၂ န none

ရသရူသား ကကဝိိ do better over

ရဟိ ကကိ လကဝ်ယသ်မ်ိးပုိက ်ပုိင်ဆုိင်မိသည။် လကဝ်ယထ်ရာကယ်ှိသည။် conquer

ရဟဲ ကကိ ထအာ်ဟစသ်ည။် ဆူညသံည။်ထကကးထကကာ်သည။် hooray

ရခုိင်မင်းလကထ်ေကတ်င်ွ (ရာွစားကဲ့သိ့ု ထကျးရာွနယထ်ပမထဒေသ) ရပွား ထချာင်းနယထ်ပမထဒေသသတမှ်တ၍် အခွန်အတတုထ်ကာကခံ်
ယပုိူင်ခွင့် ထပးအပ်ပခင်းခံရသ။ူ (ယခု ဘဂမင်္ဂလားထဒ့ေရှ်ထတာင်တန်းထဒေသတင်ွ ယှိသည။်) စဉ်

စဉ်
ဆံပင်တင်ွ တယွက်ပ် ထသာ သန်းဥသန်းဖျ စသည့်တိ့ုကို တိုကခ်ျနုိင်ထအာင် အသာွးနှစဘ်ကယ်ှိ ဘးီတစမ်ျို း။
ဆံပင်၊ အထမွးအမျှင်စသညက်ို ရင်ှးငဖီးရသည့် သစသ်ား၊ ကကျွေခဲျို (ဝါ) ဆင်စယွ၊် လိပ်ခံွ၊ အရုိး စသညတ်စမ်ျို းမျို းပဖင့် ပပုလုပ်ထေား
သည့် အသာွးတနှံင့် အကကားပါယှိသည့်ငဖီးစရာ ပစည္း်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဖရုိဖရ။ဲ အစအီစဉ်မကျ ပပန့်ကကလဲျှက။် ၂ အထကကာင်းအရာ အကန့်အသတမ်ယှိ ထရာကမီ်ထရာကရ်ာအားပဖင့်။ ၃  ကစင့်ကရ။ဲ 
အကွဲကွဲအပပားပပား။ ၄  ပပင်ပသိ့ု လွင့်စဉ်ကျသပဖင့်။ စဉ်

သစသ်ားမထပျာ့မမာ ညကထ်ညာ၍ အထခါကပ်ဖူထရာင်သန်း ထသာအပင်တစမ်ျို း၊ “မဂမင်္ဂလာကကကသ်ထရ၊ တိုးတကထ်စဖ့ုိ၊ ရမနီသစ၊် 
အနှစပ်ပည့်လျှ၊ံ ပခထသမ့င်္ဂခံ၍၊ ခုန်ပျရံတနာ၊ မညထ်ဝါ ဟာမူ၊ သဟီာသန ၊ အထူေးဆင်ထက၊ ပလ္လင်လှနှင့် (ဝိဇယ) စဉ်

အဖုိးတန်ထသာ သစခွ်ပန်းတစမ်ျို း။ “မပန်ရပါ။ ပန်းရမာ၊ ထနာင်သာပန် ဖ့ုိ၊ အပင်သန်ထက၊ ခကလ်န်ဖျားမှာ၊ စးူခကရ်ပံခံထုိေးလ့ုိ” 
(ဇမ်း) စဉ်

မဟတုမ်မှန်ပဲ မှန်ရမ်းစပ်ွစွဲထပပာဆုိချက။် “ထိွေတထ်ဝးမထဟာကက်ာ ထဟာက ်ကာ ရမိရရာ ထပပာနီထရ” (အရပ်)
 လူမှုထရးအားပဖင့် သင့်တင့်ထလျာ်ကန်မှု မယှိထသာ အပပုအမှု။ အထပပာအဆုိ။ အပပုအကျင့်။ “သူ့မယားနှင့်၊ သသူားအမ်ိရာ၊ သူ့
ကကင်ရာကို၊ ညာှတာမဟ၊ိ ကျင့်ထဖာကပ်ပန်ပျာ၊ လွန်ဆုိးသမ်ွးထက၊ မှန်းမသပဲိ။ ရမိရရာ၊ ပပုကျင့်ကာပဖင့်” (ရာမ) စဉ်

စဉ်

မလွယ။် ခကသ်ည။် ငငိုပငင်ဖွယပ်ဖစသ်ည။် ခဲယဉ်းသည။် “ယင်းချင့်ကို ရဖ့ုိက ရရ ဲရာပမင်ထရ”။ (အရပ်)     စဉ်

က၊ ခ၊ ဂ၊ င၊ တ၊ ဒေ၊ ပ၊ ဖ၊ ဗ၊ မ စထသာ ဗျညး်များတင်ွ ရထကာကတ်ွဲယဉ်ှရာ၌ အသင်ွထပပာင်းလဲထေားထသာ အမှတအ်သား (ြ)။ စဉ်

ယဉ်ထကျးသမ်ိထမ့ွပခင်း လံုးဝကင်းမ့ဲထသာ။ စကဆု်တဖွ်ယထ်ကာင်း ထအာင် ရုိင်းထသာ။ “လူရှိသရူှိတကိ ရရုိင်းကကးီ ကာ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

တစိုကမ်တမ်တ ်ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွသ်ည။် ၂ တစစ်ုံတစခု် ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွရ်ာတင်ွ မခုိမကပ်ပဲ ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွသ်ည။် အထရး
တယ ူဂရုတစိုကပ်ပုလုပ် သည။် အလျင်ငပီးထအာင်ထဆာင်ရကွသ်ည။် စဉ်

တစစ်ုံတစဦ်းက မရုိးသားထသာ စတိပ်ဖင့် လိမ်လညလှ်ည့်ပတ ်ထပပာဆုိမှု ကို (တစက်ကမ်ိတစခ်ါ) ခံထပးလုိကရ်သည။် စဉ်

ရလီယကတ်စ်
လက်

တစစ်ုံတစဦ်းက မရုိးသားထသာစတိပ်ဖင့် လိမ်လည ်လှည့်ပတထ်ပပာဆုိမှုကို (တစက်ကမ်ိတစခ်ါ) ခံထပးလုိကရ်သညက်ို မထကျနပ်
ထသာသထဘာပဖင့် (ရန်ငငိုး သပံါပါနှင့်) ထပပာထသာအာလုပ်စကားလံုး။ “ထကာင်းယင့်ထဝး ရလီယကတ်စလ်က”် (အရပ်) စဉ်

တစစ်ုံတစဦ်းက မရုိးသားထသာ စတိပ်ဖင့် လိမ်လညလှ်ည့်ပတ ်ထပပာဆုိမ ကို (တစက်ကမ်ိတစခ်ါ) ခံထပးလုိကရ်သည။် စဉ်

ရလီယင့်တစ်
လက်

တစစ်ုံတစဦ်းက မရုိးသားထသာစတိပ်ဖင့် လိမ်လည ်လှည့်ပတထ်ပပာဆုိမှုကို (တစက်ကမ်ိတစခ်ါ) ခံထပးလုိကရ်သညက်ို မထကျနပ်
ထသာသထဘာပဖင့် (ရန်ငငိုး သပံါပါနှင့်) ထပပာထသာအာလုပ်စကားလံုး။ “ထကာင်းယင့်ထဝး ရလီယကတ်စလ်က”် (အရပ်) 
“ထကာင်းယင့်ထဝး ရလီယင့် တစလ်က”် (အရပ်) စဉ်

တစစ်ုံတစဦ်းက မရုိးသားထသာ စတိပ်ဖင့် လိမ်လညလှ်ည့်ပတ ်ထပပာဆုိမ ကို (တစက်ကမ်ိတစခ်ါ) ခံထပးလုိကရ်သည။်“ထကာင်းယင့်
ထဝး ရလီထဝး မင်း” (အရပ်) စဉ်

ရလီထဝးတစ်
လက်

တစစ်ုံတစဦ်းက မရုိးသားထသာစတိပ်ဖင့် လိမ်လည ်လှည့်ပတထ်ပပာဆုိမှုကို (တစက်ကမ်ိတစခ်ါ) ခံထပးလုိကရ်သညက်ို မထကျနပ်
ထသာသထဘာပဖင့် (ရန်ငငိုး သပံါပါနှင့်) ထပပာထသာအာလုပ်စကားလံုး။ “ထကာင်းယင့်ထဝး ရလီယကတ်စလ်က”် (အရပ်) 
“ထကာင်းယင့်ထဝး ရလီ ထဝးတစလ်က”် (အရပ်) စဉ်

စဉ်

မင်း၊ မိဖုရားတိ့ု ထနရာအထဆာင်။ နန်းအမ်ိတိ့ု၏အထဆာင်။ ကျကသ်ထရတိုကခ်န်း ထနရာ။ “ရထဝ ရထဝနန်းမှ၊ ဘန်ုးထတာ်ထရာင်၊ 
ထွေန်းထတာကပ်ါထတာ့ထလ” (သခီျင်း) “နန်း ရထဝ ထလ၊ ဘုံပပာဿ်မှာ၊ စထံပျာ်ထနခုိက”် (ထကာ်) စဉ်

ထနမင်း။ (ရဝိန္ဒ-ပါ) စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ဆံကျစထံု်ေး သိ့ုမဟတု ်ထဒေါကခ်ျာထဆာင်း၍ သစထ်ခါကဆုိ်းဝတရံု် ဝတဆ်င်လျက ်အကျင့်သလီထဆာကတ်ညထ်နသ။ူ “ရသိ့  ဟန်
ကို၊ သဏန်္လမဲထက၊ ရသမိမှာ” (ဝိဇယ) စဉ်

(ဥပစာ) အပခားသမူျားနှင့် အငပိုင်အဆုိင် ကကို းပမ်းလျက။် အကကတိအ်နယ။် မရအရ။ အလုအယက။် ငီွတစထ်ထောင် “ရသရူသား 
လုပလုိကက်တထ်တ” (အရပ်)
လုိချင်တပ်မကပ်ပင်းစာွ။ ထစာင့်စညး်ထိေန်းသမ်ိးပခင်း မယှိပဲ။ “ကကကသ်ားတစအ်ိုး ရသရူသားစားပလုိကက်တထ်တ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ရဟကဲျူး န hooray

ရဟတ် န vane

ရဟတက်ကို း န string of ferris wheel

ရဟတက်ကို းစးီ န none

ရဟတခံု် န none

ရဟတစ်းူ န ထဖာကခ်ျညရ်စသ်င်ွးရန် ရစတ်ငံယ၏် အထပါကတ်င်ွ စပ်ွသင်ွးရန်စးူ။ sting

ရဟန်း န Buddhist monk

ရဟန်းကစိ္ န ရဟန်းတို ့အားထုေတရ်ထသာ မဂ်ဖုိလ်ရထကကာင်းလုပ်ငန်း။ monk duty

ရဟန်းခံ ကကိ ပမတစ်ာွဘရုား၏ သာသနာကို အထမွဆကခံ်ရန် ရဟန်းအပဖစက်ို ရယ ူသည။်     ordination

ရဟန်းထဘာင် န ရဟန်းဘဝ ။ ရဟန်းအပဖစ။် monk

ရဟန်းထလာင်း န ရဟန်းဘဝကို ခံယမူည့်သ။ူ novice

ရဟန်းဝတ် ကကိ ရဟန်းဘဝကိုရယသူည။် ordination

ရဟန်းဝတ် န ရဟန်းဘဝကိုရယသူ။ူ monk

ရဟန်းန္တာ န ကထိလသာကန်ုခန်းငပီးထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်။ monk

ရာ၁ ကကိ appropriate

ရာ၂ စည် none

ရကျဝီင် န benefit

ရာခုိင်နှုန်းပပည့် န တစရ်ာ ရာခုိင်နှုန်း။ hundred percent

ရာခုိင်နှုန်းပပည့် ကကဝိိ  အထရအတကွအ်ားလံုး အပပည့်အဝအားပဖင့်။ အလံုးစုံ အားပဖင့်။     overall

ရာဂ န lech

ရာစု ကကိ ထရတကွရ်လွယက်ထူအာင် တစရ်ာစ ီခဲွပခား၍ စထုေပ်သည။် စပံုုသည။် bank up

ရာဇ န government

ရာဇကစိ္ န မင်းမှုမင်းထရး၊ တိုင်းပပည ်နုိင်ငံအပ်ုချုပ်ထရးနှင့် ပတသ်ကထ်သာ မင်းထရးကစိအ္ဝဝ။ government duty

ရာဇဌာနီ န မင်း၏ထနပပညထ်တာ်။ မင်း၏ နုိင်ငံငမို ထ့တာ်။ မင်းထနငမို ။့   palace

ရာဇဒေဏ် န မင်းကထပးထသာ အပပစဒ်ေဏ။် punishment

ရာဇဓမ္မ န မင်းကျင့်တရားဆယပ်ါး။ မင်းတိုလုိ့ကန်ာကျင့်သုံးထသာ တရား။ none

ရာဇနီတိ န မင်းတိုက့ျင့်သုံးအပ်ထသာ ညမန်ပပချက။် maim

ရာဇပလ္လ င် န မင်းထုိေင်ရာ ပလ္လ င်။ throne

ရာဇမတ် န lattice

ထူေးပခားစာမွန် န lattice

ဆူညစံာွထအာ်ဟစထ်သာအသ။ံ ထကကးထကကာ်သ။ံ ၂ အထုေအထေည ်ကကးီမားထသာ အထေညပ်ဒေပ်တစခု်ခုကို လူအများဆဲွငင်ပခင်း စသည်
တိ့ုတင်ွ တစဦ်းကတိုင်ထပးငပီး အများကဝုိင်း၍ထဖာကထ်သာ အသ။ံ “အရဟခဲ၊ ရဟကဲျူးထကျာ်၊ သဆံင့်ထအာ်၍၊ ထကျာ်ထကျာ် 
ထသာင်းသ၊ဲ ညမံစတဲညး်” (ထွေန်းတိ)။ “အရဟကဲ၊ ရဟကဲျူးထကျာ်၊ သဆံင့်ထခါ်၍ ဆဲွကာချ ထပမာက၊် ထချာင်းကိုထရာကသ်ည်။ 
သင်းကန်းသျှစလံ်၊ ဆယဖွ်ားတညး်” (ထွေန်းတိ) စဉ်

ဗုိင်းထတာင့်မှ ချညမ်ျှင်ထွေကလ်ာထအာင် ဆဲွငင်ရာတင်ွ အသုံးပပုထသာ ကရိယိာ။ “ဗူးဖာမလွတ၊် ရဟတ ်စညထ်ပါင်း၊ ဗုိင်းထဆာင်းက
စ၊ ကကည့်သမျှကို၊ ပမင်းနှင့်ချညး်သာ (ထောနူ) စဉ်

(ရဟတဝ်င်သးီ) ရစဘ်းီကို လှည့်လျှင် ရကထ်ဖာကဝ်င်ရုိးလညထ်စ ရန် ဆကသ်ယွထ်ေားထသာ ကကို း။ စဉ်

(ရဟတက်ကို း)ရစ် ကကို းမာထတာင့်ခုိင်ခ့ံထစရန် သုတလ်မ်ိး ရထသာ အထစးတစမ်ျို း။ စဉ်

(ရဟတ၏်) ရစ၏်အမာခံထအာကထ်ပခ။ စဉ်

စဉ်

ဘရုားပမတစ်ာွ၏ ထေားခ့ဲထသာ ဝိနညး်သကိ္ခာပုဒ်ေထတာ်ကို ထိေန်းသမ်ိးလျက ်ဆံမုတဆိ်တပ်ယက်ာ ဖန်ရညနီ်ပမန်း ဝတသ်ကမင်္ဂန်းကို 
ဝတရံု်ကာ ပမတထ်သာအကျင့်ကို ကျင့်သုံးသည ်သာ့သနာ့ဝန်ထေမ်းပုဂ္ိုဂ လ်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထလျှာ်ကန်ထုိေကသ်င့်သည။် “တစပ်ခားနာမာ။ မရာငါ့သား” (ကင်းမထဟာ်) စဉ်

ပဖစသ်င့်ပဖစထုိ်ေက ်ပဖစနုိ်င်ဖွယယ်ှိထကကာင်းကို ထဖာ်ပပရန် ကကယိာထနာကမှ် ဆကတ်ွဲ ထသာစကားလံုး။ “ထနာင်ခင်ဘရုား၊ မဂမင်္ဂထလ၊ 
ပခင်းကတကိို၊ အသသိားရာ”(မင်းနန်) စဉ်

ပပုဖူးထသာအမှုတိ့ု၏အကျို း။ ၂  မင်းပပစမ်င်းဒေဏစ်ထသာ မထကာင်းကျို း။ “သျှစခ်ျကတ်းီချန်ိ၊ ထုိေနာရမှီာ၊ မာဂန္ီဓတင်ွ၊ ရာဂျဝီင်
သိ့ု” (ဥဒိေန်သာ) “ မာဂန္ီဓတင်ွ၊ ရာဂျသီိ့ု၊ ထရာကလ်ျင်ထရာကက် ချကခ်ျင်းတညး်(ဥဒိေန်တု)” လူကိုမထကာင်း၊ မကကထံကာင်း၊ 
မထကာင်း ကိုယတ်င်ွ၊ ကိုယ့်ရင်တင်ွးမှာ၊ ရာဂျဝီင်(ပံု)     စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကာမဂုဏ၌် အားကကးီစာွ နှစသ်ကခ်င်တယွထ်သာ စတိဆ်န္ဒ (ပါ) စဉ်

စဉ်

မင်း။အစိုးရ။ “ကကို းကကမ်ိနှင့် ချို င်ထနှာင်ရုိကခ်တနုိ်င်ထသာထကကာင့် ရာဇဟသူတညး်။ (ဒိေဌါ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
မင်းပဲွ၊ ဘရုားပဲွ၊ မဂမင်္ဂလာပဲွ စသညတ်ိ့ုတင်ွ ထူေးထူေးပခားပခား အပမတထ်ေားရာ ထနရာကို ကာရထံလ့ယှိသည့် ထထောင့်ခကျွေန်းနှစဖ်ကပ်ါဝင်
ထသာ အနားထလးဖကယ်ှိ ခကျွေန်းကကွပံု်စ ံရကထ်ေားထသာ နီှးဝါးအကာ။ စဉ်

မင်းပဲွ၊ ဘရုားပဲွ၊ မဂမင်္ဂလာပဲွ စသညတ်ိ့ုတင်ွ ထူေးထူေးပခားပခား အပမတထ်ေားရာ ထနရာကို ကာရထံလ့ယှိသည့် ထထောင့်ခကျွေန်းနှစဖ်ကပ်ါဝင်
ထသာ အနားထလးဖကယ်ှိ ခကျွေန်းကကွပံု်စ ံရကထ်ေားထသာ နီှးဝါးအကာ။ “ထူေးပခားစာမွတ၊် ဝန်းရကံာထက၊ ရာဇမတပ်ဖင့်၊ 
ထလျာကပ်တမ်ဂမင်္ဂလာ”။ (ဝိဇယ)။ “အခိုင်အရကွ၊် ရာဇမတ ်ရ၊ံ ကကာချပ်ခံဗျာ၊ ဗိတာန်ကကကလ့ုိ်။ (ထကာ်) စဉ်



.

ရာဇမတထ်ေရ ံ န ရာဇမတအ်ကာ အရတံိုပ့ါဝင်ထသာ ထထောင့်ခကျွေန်နှစဖ်က ်ပါဝင်ထသာ အနားထလးဘကယ်ှိ ခကျွေန်းကကွအ်ကာအရ။ံ lattice

ရာဇဝင် န မင်းစဉ်မင်းဆကတ်ို၏့ ပဖစပ်ျကမ်ှု အထကကာင်းအရာ စာတမ်း chronicle

ရာဇဝင်တင်ွ နဝိ ထနာင်ကာလရညှက်ကာစာွ မှတသ်ားဖွယရ်ာ ထေင်ရာှးထသာ ထပပာစမှတပ်ပုထလာကထ်အာင် တင်ကျန်ရစထ်သာ။ historic

ရာဇဝင်ရုိင်း နဝိ အစဉ်သပဖင့် ပပစတ်င်ကဲ့ရဲ ဖွ့ယ ်အရညအ်ချင်းပျကနိ်မ့်ထသာ။ သမုိင်းတင်ွ တင်မကျန်ထစလုိသည့် သထဘာများ ပဖစပ်ျကရ်ထသာ။ be a disgrace

ရာဇဝင်လူဆုိး န မထကာင်းမှုကို အကကမ်ိကကမ်ိကျူးလွန်ခ့ဲထသာလူဆုိး။၂ အစဉ် သပဖင့် ပပစတ်င်ကဲ့ရဲ ဖွ့ယ ်ဂုဏဖ်ျကနိ်မ့်ခံရထသာ သ။ူ history sheet criminal

ရာဇဝတ် န offense

န ရာဇဝတမ်ှုနှင့်မကင်းထသာသ။ူ ရာဇဝတထ်ကကာင့် အထရးယခံူရသ။ူ thug

န ရာဇဝတမ်ှုခင်းများ စရီင်ဆံုးပဖတရ်ာတင်ွ  ရာဇဝတ ်ထကကာင်းလုိကန်ာကျင့်သုံးထဆာင်ရကွရ်သည့် အထပခခံ ဥပထဒေထံုေးတမ်း။ criminal procedure code

န ကိုယလ်ကထိ်ေပါး ကျူးလွန်မှုစသညက်ို စစထ်ဆးပခင်း ဆုိင်ရာ ဥပထဒေသ။ စနစ။် punishment

ရာဇဝတထ်ဘး န အပပစအ်ားထလျာ်စာွ ကျူးလွန်သကူ ဥပထဒေအရ ခံယရူမှု။ အပပစ ်ဒေဏ။် punishment

ရာဇဝတမ်ှု န အပပစဒ်ေဏထ်လျာ်ကန်သင့်ဖွယယ်ှိသညဟ် ုတရားရံုးတင်ွ ထလျှာကထ်ေား ပခင်း ခံရထသာအမှု။     offense

ရာဇဝတသ်ား န တရားရံုးတင်ွ ကိုယထိ်ေလကထ်ရာက ်ကျူးလွန်မှုအရ အမှုစွဲဆုိပခင်းခံရသ။ူ thug

ရာဇဝတသ်င့် ကကိ kiss the rod

ရာဇဝံသ န aristocrat

ရာဇဝလ္လ ဘ န မင်းနှင့်အကကျွေမ်းဝင်သ။ူ king’s friend

ရာဇသံ န ငခိမ်းထပခာကစ်ာ။ ၂ အကျို းအထကကာင်းနှင့် ပတသ်က၍် မင်း၏အမိန ့စ်ာ။ edict

ရာဇသတ် န culture

ရာဇာ န မင်း။ အစိုးရ။     government

ရာဇိထနန္ဒ န မင်းအစိုးရအထနပဖင့် ထစာင့်စညး်မှု အကျင့်သလီ။ ထစာင့်စညး်အပ်ထသာ အကျင့်သလီ။

ရာတား ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာအတကွ ်ရညမှ်တထ်ေားထသာ အရာ။ aim

ရာတားချက် န ကကို တင် သတမှ်တပုိ်င်းပခားထေားချက။် တစစ်ုံတစခု် ပပုလုပ်မညဟ် ုကကို တင်ရညမှ်န်းထေားချက။် စတိတ်င်ွ မှန်းထေားချက။် aim

ရာတင်ွး န

ရာထူေး န မင်းအစိုးရတိုက့ ထပမှာကစ်ားထပးအပ်ထသာ ဂုဏရ်ညအ်ဆင့်။ rank

ရာထူေးချ ကကိ ခန ့အ်ပ်ထေားသည့် ရာထူေးမှ ထခတ္တ ပပတလ်ပ်ထေားသည။် suspend

ရာပံုစု ကကိ ထရတကွရ်လွယက်ထူအာင် တစရ်ာစ ီခဲွပခား၍ စထုေပ်သည။် စပံုုသည။် bank up

ရာပပတ် ကကိ ပစည္း်၏တန်ဖုိးကို အတအိကျဆံုး ပုိင်းပခားဆံုးပဖတထ်ပးသည။် evaluate

ရာယာချ န လကပုိ်င်ထပမပုိင်သျှင်တိုက့ မိမိ၏ လယထ်ပမပုိင်နက၌် သးီပခားချထေားထသာ ရပ်ရာွအမ်ိထပခ။ village

ရာသီ န menstruate

ရာသကီန်ု န weather

ရာသခွီင် န ရာသစီကဝုိ်င်းကို ၁၂ဖုိပ့ပု၍ ပုိင်းပခားထေားထသာ ဇယား ကကွ။် Zodiacs

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မင်းတိ့ု၏ ကျင့်ဝတ။် မင်းမှုမင်းထရးပပုဖွယက်စိ ္အဝဝ။ ၂ အစိုးရက ဉပထဒေအရ ကျူးလွန်ပခင်းကို မပပုဖ့ုိရန် ပညတထ်ေားထသာ 
အမူအကျင့်။ ၃ မင်းတိ့ုအတကွ ်ပပုလုပ် ဖွယရ်ာတာဝန်။ စဉ်

ရာဇဝတထ်ကာ
င် စဉ်

ရာဇဝတက်ျင့်
ထံုေး စဉ်

ရာဇဝတထ်ကကာ
င်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မင်းအစိုးရတိ့ုက အပပစအ်ထလျှာက ်စရီင်အပပစထ်ပး ခံယရူသည။် တရားဉပထဒေအရ ပပစမ်ှုကျူးလွန်သည့်အတကွ ်အပပစဒ်ေဏခံ်ယရူ
သည။် စဉ်

မင်းစဉ်မင်းဆက။် မင်း၏ မျို းနွယစ်ဉ်ဆက။်အစိုးရလုပ်ငန်းတာဝန်ကို ထဆာင်ရကွထ်သာ မင်းမှုထေမ်း။ “မိမိအမ်ိတင်ွ ထန၍ မိမိ
အစာကို စားလျက ်ဗဟသုပိ္ပတစစ်ုံတစခု်ကို တတထ်အာင်ပပု၍ ရာဇကမ္မအထစအမှုတိ့ုကို ထေမ်းပုိးရကွထ်ဆာင် ထသာသတူိ့ုအား ရာဇ
ဝံသ ဟ ုထခါ်ဆုိကကကန်ု၏” (ဒိေဌာ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရာဇဝတမ်ှုများနှင့် သကဆုိ်င်ထသာ လုိကန်ာထဆာင်ရကွ ်အသုံးပပုရန် ပပဌာန်းထေားသည့် ကျင့်စဉ်။ ရာဇဝတမ်ှုခင်းနှင့်ဆုိင်ရာ 
ဓထလ့ထံုေးစ။ံ အထလ့။ စဉ်

စဉ်

code of conduct to be 
observed by a king စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရခုိင်တစရ်ာ အကာွအထဝး။ တာတစရ်ာအတင်ွး ခရးီအပုိင်းပခား။(၁၂ထတာင်၊ တစတ်ာ၊ တာတစရ်ာ-တစ်တင်ွး၊ ၁၀တွင်း-တစ်
တိုင်၊ ခရးီတစထ်သာင်းဟ၍ူ သုံးနှုန်းကကသည။်)

linear measure 
equivalent to hundred စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

တစနှ်စက်ို (ထနွ၊ မုိး၊ ထဆာင်းဟ၍ူ)သုံးပုိင်းပုိင်းထေားထသာ ကာလ။ ၂ ဥတ။ု ၃ မိန်းမတိ့ုတင်ွအရယွထ်ရာကသ်ညမှ် ထသးွမဆံုးမီ
ကာလအတင်ွး လစဉ်ထပါ်ထနကျ ဓမ္မတာထသးွ။ စဉ်

တစနှ်စတ်င်ွ ဉတသုုံးပါးယှိရာ။ ယင်းဉတ၊ု သုံးပါးကို ပင်လျှင် ထနွရာသ၊ီ မုိးရာသ၊ီ ထဆာင်းရာသဟီ၍ူ သတမှ်တထ်ေားသပဖင့် ၎င်း
ရာသတီစခု်ခု၏ ကန်ုဆံုးပခင်းသထဘာ။ “ရာသကီန်ုဆံုး၊ တန်ထဆာင်မုန်း” (မုိးရာသကီန်ုပခင်းသထဘာသိ့ု သက ်ထရာကသ်ည။်) စဉ်

စဉ်



.

ရာသစီာ န ရာသအီလုိကထ်ပါ် ထွေကလ်ာထသာ အသးီအနံှစသည ်စားဖွယ။် fruits

ရာသစီက် န ဆယ့်နှစလ်ရာသ ီထရွ လ့ျားလညပ်တ ်ကးူထပပာင်းထနထသာ စကဝုိ်င်း။ Zodiacs

ရာသပီင် န ရာသအီလုိက ်သးီပွင့်ထသာ အပင်မျို း။ flower

ရာသပီန်း န တစနှ်စတ်င်ွ ဆယ့်နှစရ်ာသယီှိရာ၊ ယင်းရာသတီစခု်စအီလုိက ်ဖူးပွင့် ထသာပန်းမျို း။ seasonal flowers

ရာသပဲွီ န festival

ရာသရုီပ် န တစဆ်ယ့်နှစရ်ာသတီင်ွ တစခု်စအီလုိက ်အမှတအ်သားပပု ထေားထသာအရုပ်။     signs of the zodiac

ရာသလီီ န windy

ရာသကပ်န် ကကဝိိ အသကထ်သထအာင် ထေကဆံု်း။ တစသ်ကပ်တလံု်း။ undying

ရာဟု န ဗုဒေ္ဓဟးူငဂိုဟ၏်အရပံဖစထ်သာ ငဂိုဟ၊် ငဂိုဟဆုိ်းတစမ်ျို း။ jinx

ရာဟဆုိုက် ကကိ ဒုေက္ခအမျို းမျို းနှင့် ကကုံထတွ ရ့သည။် ငဂိုဟဆုိ်းထမမထနှာက ်ခံရသည။် မထကာင်းထသာ အကျို းသကထ်ရာကသ်ည။် get inttrouble

ရာဟထုထောင့် န အထနာကထ်ပမာကထ်ထောင့်အရပ်။ West-north

ရာဟထုထောင့်လီ န အထနာကထ်ပမာကထ်ထောင့်မှ တိုကခ်တလ်ာထသာ ထလ။ windy

ရာဟဖုမ်း ကကိ be eclipsed

ရိ့

ရိ့ နဝိ overwrought

ရိ့ နာ ကကိ languish

ရိ့ ပွတ် ကကိ get inttrouble

ရိ့ ရိ့ ကကဝိိ မသမိသာ ချတိရ်ပ်ိလျက။် အရပ်ိအခမတမ်ျှသာ သထိစလျက။် hint

ရိ့ ရိ့ ပင်ပင် ကကဝိိ ပင်ပန်းကကးီစာွနှင့်။ languidly

ရိ့ သျှား နဝိ overwrought

ရီ န water

ရကီစပ် ကကိ swimming

ရကီထတာ့ န ထရပပင်၌ အလယတ်င်ွ ချို င့်၍ ဆဲွငယ၍် ရစလ်ညထ်နထသာ ထရဝဲတစမ်ျို း။ whirlpool

ရကီထတာင်း န ထသာကထ်ရထေည့်ထသာ လညပ်င်းရညှအ်ိုးငယတ်စမ်ျို း။ jug

ရကီရား န ထသာကထ်ရထေည့်ထသာ အထစာကရ်ညှသ်ည့် လကက်ိုင်ပါထသာ ဒေန်အိုး တစမ်ျို း။ ၂ နှုတသ်းီနှင့် လကက်ိုင်ပါထသာ အိုးတစမ်ျို း။ jug

ရကီးူ ကကိ ထရထဲေတင်ွ လကထ်ပခတိုက့ို လှုပ်ရာှးယကက်န်လျက ်ကိုယခ်န္ဓာကို ထရွ လ့ျား ထအာင် ပပုသည။် swim

ရကီင်း၁ န guard

ရကီင်း၂ န none

ရကီိုင် ကကိ ထေမင်းဟင်းစားမည့်အခါတင်ွ လညး်ထကာင်း၊ ကျင်ကကးီကျင်ငယသ်ာွး ရာတင်ွလညး်ထကာင်း၊ သန ့စ်င်ထစရန် အသုံးပပုသည။် wash

ရကီန် န ထရတင်ထနထစရန် တးူထဖာ်ထေားသည့် တင်ွးချို င့်။ ချို င့်ကကးီ။ tank

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစနှ်စတ်င်ွ ဆယ့်နှစရ်ာသယီှိရာ။ ယင်းရာသ၏ီ လစဉ် အားပဖင့် ကျင်းပငမဲ ပဖစထ်သာ ပဲွလမ်းသဘင်။ “ထပျာ်ရမင်ထသာင်းသ၊ဲ တပ့ုိိ
တွဲမှာ၊ ရထေားဆဲွငင်” (ရာသဖ့ဲွီ)။ စဉ်

စဉ်

မုိးရာသ၌ီ အထနာကထ်တာင်ထထောင့်မှ လညး်ထကာင်း၊ ထဆာင်းရာသ၌ီ ထပမာကမှ်လညး်ထကာင်း၊ ထနွရာသ၌ီ အထနာကထ်ပမာကထ်ထောင့်
မှ လညး်ထကာင်း၊ ပံုမှန်တိုကခ်တထ်သာထလ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လငပုပ်ဖမ်းသည။် ရာဟသုည ်ထနကို(လကို)လျှာပဖင့် ဖမ်းယပူခင်း ထကကာင့် ထနဝန်းအလံုးစုံထသာ်လညး်ထကာင်း၊ 
တစစ်တိတ်စထ်ဒေသအားပဖင့်ထသာ်လညး်ထကာင်း ကယွ ်ထပျာကသ်ာွးသည။် စဉ်

ညှို းနွမ်းထသာ။ ပင်ပန်းနွမ်းနယထ်သာ။ ပင်ပန်းနွမ်းနယသ်ပဖင့် အားထလျာ့ထသာ။ “ကိုယခ်န္ဓာ ရိ့ ထရမလားနုိင်ဗျာယ”်။ 
(အရပ်)”ထညာင်းညာပန်းလညး်၊ ပန်းမှန်းမသ၊ိ နွမ်းကာ ရိ့ လညး် ရိ့ မှန်းမသ”ိ (ပန်း) စဉ်

သာွးလာလှုပ်ရာှးမှုများထသာထကကာင့် ထပခလကမ်သယခ်ျင် ပဖစသ်ည။် ပင်ပန်း နွမ်းနယသ်ည။် ကိုယလ်ကထ်တာင့်တင်း ထညာင်းညာ
သည။် စဉ်

အတင်ွးဘကသ်ိ့ု နကရ်ှိုင်းထအာင် တပဖညး်ပဖညး်လှိုကစ်ား၍ ပွန်းရသိည။် ၂ ပင်ပန်းဆင်းရသဲည။် ဒုေက္ခထရာကသ်ည။် “ပပညသ် ူရိ့
ပွတ၊် ဆင်းရတဲတ၏်”(ထရးှထံုေး) စဉ်

စဉ်

စဉ်

အားကန်ုခန်းနွမ်းလျထသာ။ ပင်ပန်းကကးီစာွထသာ။ “မုတ္ိုတ ရမိ်ဖုရား၊ နန်းထမွခံထက၊ ပပညတ်န်သားနှင့်၊ ရီ့သျှားပင်ပန်း၊ မရမင်နွမ်း၍ 
စခန်းချကာ”(ထကာ်)”များဖျင်သပုူန်၊ ပပညက်ိုချု၍ံ လုပ်တုံထချာကခ်ျား၊ မျို းထလးပါးလညး်၊ ရိ့ ယာှးပူဆာ” (ရခုိင်ကာ) စဉ်

ပမစဖ်ျား၊ အင်းအိုင်၊ သမုဒေ္ဒရာတင်ွ သဘာဝအတိုင်း တညယ်ှိထသာ အရည။် “ကမံကညူ၊ီ စန်ွချယီထူက၊ ရတီင်ွ နစလ့ုိ်” (ပဋာ) စဉ်

ထရထဲေတင်ွ ထပျာ်ရမင်စာွ ကးူခတထ်ပျာ်ပုိကသ်ည။် ၂ သကကမင်္ဂန်ပဲွတင်ွ အပပန်အလှန် ထရနှင့်ပကပ်ဖန်း ကကသည။် “အသူ့ထသျှခါ၊ ပင်လယ်
နားမှာ၊ ရကီစပ်ဖ့ုိ လားကတထ်တ၊ ငါရ့ုိထသျှခါ၊ ပင်လယန်ားမှာ၊ ရကီစပ်ဖ့ုိ လားကတထ်တ၊ ငါရ့ုိထသျှခါ၊ ပင်လယန်ားမှာ၊ ရကီစပ်ဖ့ုိ 
လားကတထ်တ” (ထတး) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ထချာင်း၏ ပမစဝ်စသည၌် လူဆုိးသဆုိူးတိ့ုကို ဖမ်းဆီးနိှမ်နှင်းရန် ထစာင့်ထနသ။ူ ၂ ရန်သ၏ူ အထပခအထနကို ထထောကလှ်မ်းရန် 
လှည့်လညထ်နသ။ူ ၃  အခွန်အတတု ်ထကာကခံ်ရာ ထရဆိပ်စသည။် စဉ်

အခံွမာ၍ ပမင်းခွာပံု ထကျာကက်န်ုးနှင့်ဆူးကဲ့သိ့ုထသာ အငမီးယှိသည့် ထရသတ္တဝါ တစမ်ျို း။ “ငါးထတာကတ်နှူင့်၊ ထတာင်သမူကကင်း၊ ရီ
ကင်း မကျို င်”။ (ငါး) စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ရကီန်ုရခီန်း ကကဝိိ with all-out effort

ရကီန်ုလုိက် ကကိ  ဒီေထရတကသ်ညမှ် ဒီေထရတကရ်ပ်သည့်အထိေ ထလှပဖင့်လုိကသ်ည။် ထလှကိုထမျှာ၍လုိကသ်ည။်  none

ရကိျ ကကိ down

ရကီျ ကကိ none

ရးီကျကအ်းီ န ထရကို ဆူပွကထ်အာင် ကျို ထေားငပီးထနာက ်အထအးခံထေားထသာ ထရ။ water

ရကီျို င် န cup

ရထီကျာက် န jug

ရကီျန်ိးတတ် န ထရထအာက၌် အတန်ကကာ ငုပ်လျို ထနထုိေင်သ။ူ ထရငုပ် သမား။     diver

ရကီကးီ န flooding

ရထီကကာ န ပမစပ်င်လယပ်ပင် စသည၌် ထရနကရ်ှိုင်းရာအလုိက ်သသိာနုိင်ထသာ ထရစးီထကကာင်း။ ၂ ထပမထအာကထ်ရယှိရာတစထ်လျှာက။် none

ကကိ culture

ရကီကက် န waterfowl

ရကီကို င် န water

န taximan

ရကီကို င်ထတာ န tide of forest

န greener pastures

ရကီကို င်သား န none

ရထီကကာင်း န ထချာင်း၊ ထပမာင်း၊ ပင်လယသ်မုဒေ္ဒရာ စသည့် ထရပပင်၌ ထလာင်းထလှ သထဘမင်္ဂာ သာွးလာရာလမ်းထကကာင်း။ ၂ ထရ လမ်းခရးီ။ riverine route

ရထီကကာင်းပပ န markers of buoys’

ရခီမုိး၁ န ထသာကထ်ရအိုး။ထရချမ်းအိုး။ water pot

ရခီမုိး၂ နဝိ prosperous

ရခူီ န ပင်လယထဲ်ေတင်ွ ကျကစ်ားသည့် အထရာင်အမျို းမျို းယှိ၍ ခကျွေကဲျထိသာ သတ္တ ဝါတစမ်ျို း။ none

ရထီခါင်း န sluice gate

ရထီခါင်းထပါက် န ထရထွေကထ်ရဝင် ရနုိင်ထစရန် အဖွင့်အပိတနှ်င့် ပပုလုပ်ထေားထသာ သစသ်ား ထရတခံါးထပါက။် sluice gate

ရခီပ်ထယာင်၁ ကကဝိိ none

ရခီပ်ထယာင်၂ ကကိ ပကတအိတိုင်း မဟတုထ်သာ အမူအရာ အသင်ွအပပင်ထပါ်ထအာင် လုပ်ကကကံကို းစားသည။် အတအုပပပုသည။် ဟန်ထဆာင်သည။် pretend

ရခံီဒေထယာ န ထရချို းငပီးခါစ ထရစိုခံ၍ လဲလှယရ်သည့် ပုဆုိး၊ လံုချ။ီ sarong

ရခံီမုိးခံ နဝိ ထရတင်ွနှစ၍် ဖွပ်ပခင်းပဖင့် အသားပွထွေကပ်ခင်း၊ ထဆးထရာင်ကကျွေတပ်ခင်း စသည ်ပျကယ်င်ွးမှုမယှိနုိင်ထသာ။ none

ရခံီထပမာင်း န ထကျာကပ်ျဉ်၏ ပတလ်ည ်အနားအတင်ွးယှိထပမာင်း။ none

(ဉပစာ) နညး်လမ်းကန်ု။ အစမ်ွးကန်ု။ စဉ်

စဉ်

ဒီေထရနိမ့်ဆင်းသည။် ထရပပင်ထလျာ့နိမ်သည။် “ခတလ့ုိ်လားထက၊ ထကကာင်းပဖာ ထပပာထဟာ ပဖားကျမည ်ကို၊ အလွန်စိုးထက 
ကကို းစား၍သာ၊ ဝန်ဖုိင်ခပန်ကို၊ ပဖားဆန်းခတလ့ုိ်” (ရလီား) စဉ်

ထရတင်ွ တစက်ကမ်ိထလျှာ်ဖွပ်ပခင်း ခံရငပီးပဖစသ်ည။် “ထအ-ဒေထယာ နှစ ်ရကီျ ငပီးဗျယ”်။ (အရပ်)၂ ထဆးထရာင်ကကျွေတသ်ည။် စဉ်

စဉ်

နီှးသားကို သရုိးသစထ်စတ့ိ့ုပဖင့် မွမ်းမံပပုလုပ်ထေားထသာ အဝကျယ ်ထအာကက်ျဉ်းခွကရ်ညှ။် ယန်ွးခွကပံု်အတိုင်း ဒေန်သတ္တ ပဖင့် 
ပပုလုပ်ထသာအလားတ ူခွကရ်ညှ။် ၂  ထပမ၊ဖလ်သတ္တ  စသညတ်စခု်ခုပဖင့် ထရထေည့်ရန် ပပုလုပ်ထေားထသာ အထစာကရ်ညှထ်ေည့်စရာ။ စဉ်

ထသာကထ်ရထေည့်ထသာ အထစာကရ်ညှသ်ည့် လကက်ိုင်ပါထသာ ဒေန်အိုး တစမ်ျို း။ ၂ နှုတသ်းီနှင့် လကက်ိုင်ပါထသာ အိုးတစမ်ျို း။
ပူတဲ့ရာသ၌ီ ကထလးငယမ်ျားတင်ွ ပဖစပွ်ားတတထ်သာ ထကျာကထ်ရာဂါ တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

ဒီေထရ)ထရထုေပမင့်တက၍် ကျယပ်ပန့်စာွ ဖံုးလမမ်းသည။် “ပဖားကကးီထရခါ၊ ဇမ္ူထချာင်းမှာ၊ မျို းလုိးပါ၊ ပုိကမှ်ာလညး်ကျ၊ လှကကာထဝ၊ 
ငါးပိထထောင်းထက၊ ကိုးထမါင်းရ”။ (ထတး) စဉ်

စဉ်

ရထီကကာငမီထကက
လုိက်

(ဥပစာ) တစစ်ုံတစခု်ထသာ ထဒေသအလုိက ်လူတိ့ုမဖန်တးီပဲ အလုိအထလျာက ်တညူထီသာ သထဘာယှိသည။် ထဒေသအလုိက ်အပဖစ်
အထန စရုိကခ်ျင်းစသည ်တညူသီည။် စဉ်

ကကကက်ဲ့သိ့ု ကိုယထ်ေညယ်ှိငပီး ထရအိုင်ထရစပ်တင်ွ ကျကစ်ားထလ့ရှိယှိသည့် ထရကးူတတထ်သာ ထပခတရံညှ ်ငှကင်ယတ်စမ်ျို း။ “ကကို ့
ကကာလင်းကကွ၊် စက္ကဝတနှ်င့်၊ ရကီကက ်ဟသမင်္ဂာ၊ ငှကစ်င်ထရာ် တိ့ု (ပဒုေမ္မ)။
ထခါင်း၌အမျှင်တဆံယခု်ယှိ၍ ကိုယခ်န္ဓာအတင်ွး အမညရ်ညအ်တိယ်ှိငပီး ရန်သ ူလာလျှင် ထုိေအရညက်ို မှုတထု်ေတခု်ခံတတထ်သာ 
စားသုံးနုိင်သည့် ပင်လယသ်တ္တဝါ ငါးငယတ်စမ်ျို း။ စဉ်

ကကညလ်င်ထအးပမထသာ ထရ။ ထရကကညထ်ရထအး။ “ပပင်နားပခုစံိုင်၊ ရကီကို င်ကကို င် နှင့်၊ ထပမာင်းချဉ်သာယာ၊ ရဂံုချာ၌။ (ထွေန်းတိ) စဉ်

ရကီကို င်ထချာင်း
စား

ရခုိင်မင်းလကထ်ေကတ်င်ွ ထကျးရာွနယထ်ပမထဒေသ သတ ်မှတ၍် အခွန်အတတု ်ထကာကခံ်ယပုိူင်ခွင့် ထပးအပ်ပခင်းခံရသ။ူ (ရကီကို င်
ထချာင်းသည ်ယခု ဘဂမင်္ဂလား ထဒ့ေရှ်နုိင်ငံထတာင်တန်းထဒေသတင်ွ ယှိသည။် ထချာင်းစားဆုိထသာ်လညး် ရာွးစားကဲ့သိ့ုပင်တညး်။) စဉ်

ရကီကို င်ဟထူသာ သစတ်စမ်ျို းထပါကထ်ရာကထ်သာ ထတာ။ “သစထ်တာ မှာ ရကီကို င် ကျးီငခိုင်ငခိုင်၊ ဆီးနှင်းထကဝီဝီ၊ မှိုင်းရရီ။ီ (ဓမ္မက) စဉ်

ရကီကို င်ရာပမက်
နုရာ (ဉပစာ) မီှတင်းထနထုိေင်ရန် သင့်ထလျာ်ထသာ ထနရာ ထဒေသ။     စဉ်

ရကီကို င်ထချာင်းတင်ွ ထနထသာသတူိ့ုကိုထခါ်ထသာ စကားလံုး။ရထီကကာင်း (ထချာင်းထပမာင်းကိုစွဲ၍ ရကီကို င်သား၊ မရုိးသားစသည ်ထခါ်
ကကသည။်) စဉ်

စဉ်

သထဘမင်္ဂာထရယာဉ်စသည ်ထွေကဝ်င်ရာ ထရထကကာင်းလမ်းကို ညမန်ပပ ထပးရထသာအမှုထေမ်း။ ၂ ထရထကကာင်းခရးီ သာွးလာရာလမ်းကို 
ညမန်ပပထေားထသာ အမှတအ်သား။ စဉ်

စဉ်

သာယာဝထပပာထသာ။ ထအးချမ်း သာယာထသာ။ “ထုိေကာလတင်ွလူပဖစရ်ထသာ သတူိ့ုသည ်နတရ်ာွနိဗ္ာန်ကို ရသညနှ်င့်တ၏ူ။ ရခီ
မုိးတိ့ုကို ထသာကခ်ျို းရသညနှ်င့်တ၏ူ” (ထကျာကရုိ်း) စဉ်

စဉ်

ထရထွေကထ်ရဝင် ရနုိင်ထစရန် အဖွင့်အပိတနှ်င့် ပပုလုပ်ထေားထသာ ထရတခံါး ထပါက။် ၂ ထရသန်ွထွေကထ်စရန် ပပုလုပ်ထေားထသာ ထရစီ
လမ်းဝ။ စဉ်

စဉ်

ထရခပ်သည့် ဟန်ထဆာင်လျက။် “ထတာင်တခံါးက၊ ဆင်းသာွးထလ လ့ုိ၊ အမညရ်ာှပငား၊ ရခီပ်ထယာင်ထလထဆာင်တုံပငား
လျက”်(ပဋာ) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ရခီန်းချက် ကကိ ထေမင်း၊ ဟင်းစားဖွယ ်တစုံတရာကို အရညမ်ငဲှပဲ့ခန်းထပခာကက်ျက ်နပ်ထအာင်ချကသ်ည။် cook

ရခီန်းငါး န ထနအပူရှိန် မီးအပူရှိန်ထကကာင့် ထရမှထွေကထ်သာ အခုိးအထငွ ။့ fume

ရခုိီးရမိွီန ့် န ထနအပူရှိန် မီးအပူရှိန်ထကကာင့် ထရမှထွေကထ်သာ အခုိးအထငွ ။့ slight heat

ရခီျ ကကိ disport in water

ရခီျို င်း န Drinking-water

ရခီျို င်းစင် န အများထသာကသ်ုံးနုိင်ရန် ထသာကထ်ရအိုးတင်ထေားထသာစင်။ အထဆာက ်အအုံ။  stand

ရခီျို င်အိုး န အများထသာကသ်ုံးနုိင်ရန် တညထ်ေားထသာ ထသာကထ်ရအိုး။ ၂  ဘရုားထသာကထ်တာ်ထရအိုး။ ဘရုားပန်းထုိေးထသာအိုး။ Drinking-water pot

ရခီျန်ိ န မျကနှ်ာပပင် ညညီာမှု ယှိမယှိကို စုံစမ်းထလ့လာရာတင်ွ အသုံးပပုရထသာ ထရထေည့် ထေားထသာ ဖန်ခပန်ပါကရိယိာ။ level

ရခီျန်ိကိုက် ကကိ be balanced

ရခီျို န ထရငန်နှင့်အပခားထသာ ထရဝင်ပခင်းမယှိထသာ ထဒေသယှိအင်းအိုင်ပမစထ်ချာင်း မှ ပကတထိရ။ freshwater

ရခီျို း ကကိ ကိုယခ်န္ဓာကို ထရနှင့်သန်ွးထလာင်း၍ သန ့စ်င်ထစသည။် bathe

ရခီျို းဆိပ် န ထရချို းရန်ပပုပပင်ထေားထသာထနရာ။ ထချာင်း၊ ထပမာင်း၊ ထရကန်စသညတ်င်ွ လူအများ ထရချို းထလ့ရှိထသာထနရာ။ bathing beach

ရခီျို းမုိးချို း န ထရချို းရာတင်ွ အသုံးပပုရန် သာမည အဝတအ်ထေည။် none

ရပီခားငမီးပခား န ထချာင်း၊ ပမစ၊် သမုဒေ္ဒရာ၊ ထတာထတာင်၊ နယထ်ပမတစစ်ုံတစရ်ာ ပခားထသာ ထဝးရပ်ထပမ။ တိုင်းတစပ်ါး။ oversea

ရခွီက် န ထရထေည့်ထသာကစ်ရာခွက။် ထရထေည့်နုိင်ထသာ ထေည့်စရာ။ ၂ ထရထေည့်ရန် အိုး။ ထရအိုး။ water pot

ရခွီကထ်သျှ န ထရထေည့်စရာ အိုးအငယစ်ားမျို း။ water pot

ရငီတ် ကကိ ထရမွတသ်ပ်ိသည။် be thirsty

ရငီတဝ်မ်းကျ န none

ရငုီပ် ကကိ  ထရထအာကသ်ို ့လျှို းဝင်သည။် ထရထအာက၌်အတန်ကကာထနနုိင်သည။် dive

ရငုီပ်ငပိုင် ကကိ ထရထအာကတ်င်ွမညသ် ူအကကာဆံုးထနနုိင်သညဟ် ုအငပိုင်ပပုကကသည။် none

ရငိွီ့ န အပူဓာတလွ်န်က၍ဲ အခုိးအပဖစထ်ပပာင်းလဲ၍ လွင့်ပျထံနထသာ ထရမှုန်ထုေ။ steam

ရစီား ကကိ pyorrhoea

ရစီးီ န ထရွ လ့ျားထနထသာ ထရအလျဉ်။  water course

ရစီးီကမ်းငပိုနာ န သာွး၏ အပမစထ်ပခရင်း ပပညတ်ည၍် သာွးဖံုးထဆွးထပမ့ထသာအနာ။ suffer from pyorrhoea

ရစီးီထကကာင်း န ထရအဆကမ်ပပတဦ်းတညထ်ရွ လ့ျားရာထရအလျဉ်၏လမ်းထကကာင်း။ ၂  ထရပပည့်လျှသံပဖင့်တင်ကျန်ခ့ဲထသာအရာ။ water course

ရစီးူ န ထလှ၊ သထဘမင်္ဂာသာွးလာရာ ထရထုေ၏ အနကပ်မာဏ။ deep water 

ရစီက် န ဖိတစ်ဉ်လွင့်ကျထသာထရထပါက။် ၂  တစခ်ျန်ိတုံးက အတတူကထွပါင်းသင်း ဆံုးဆညး်ခ့ဲသည့် အတတိက် ထကာင်းမှုအကျို းဆက။် drop

ရစီကက်န်ု ကကိ ဆံုဆညး်ထပါင်းသင်းခ့ဲဘးူသည့် အကျို းဆကပ်ပတစ်သဲည။်

ရစီကခ်ျ ကကိ make a libation

ရစီကခွ်က် န ထရစကသ်န်ွးထသာခွက။် jug

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကျွေ၊ဲ နွား၊ ပမင်းစသည ်တရိစ္ဆာန်များကို ထရစပ်သိ့ု ထဆာင်ယ၍ူ ထရတိုကသ်ည။် ၂ ဆင်များကို ထရကစားထစသည။် ၃ ထရ ပဖင့်စ၍ 
ဖွပ်ထလျာ်သည။် ၄  ထလှသထဘမင်္ဂာစသညက်ို ထဆာကလု်ပ်ငပီးထနာက ်အသုံးပပုရန် ထရထဲေသိ့ု ပထေမဦးစာွချသည။် စဉ်

ထအးပမထသာ သုံးထဆာင်ဖွယထ်ရ။ ထသာကထ်ရ။ ရတနာသုံးပါးအား ရညမှ်တ၍် ကပ်လှူထသာ ထရ။ “ရ ီထယာင်က ချို င်း၊ သထံယာင်
ကျို င်းပါစ”ီ (ဆုထပး) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မျကနှ်ာပပင်တစထ်ပပးညသီည။် အလျားထသာ်လညး်ထကာင်း၊ ထစာကအ်နံထသာ်လညး်ထကာင်း၊ ပံုမှန်ကျသည။် ၂  သတမှ်တထ်ေား
သည့် အတိုင်းပမာဏပပည့်စုံ သည။်     စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထရမွတသ်ပ်ိထသာ ဝမ်းကျထရာဂါ။ “အဖျားသန္နပတ၊် ရငီတဝ်မ်း ကျ ဟသူမျှကို တိုကက်ကပါထလ။ (ဓာပကာနီထဆး) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထလှ၊ သထဘမင်္ဂာစသည ်ဦးထုိေးတိုကရ်ာတင်ွ ထရယကပ်န်း ပပင်းစာွပဖစသ်ည။်
ကမ်းပါး၊ ထကျာကထ်ဆာင်၊ ထပမသားစသညတ်ိ့ုကို ထရဟန်ုရုိကခ်တပ်ခင်းပဖင့် ငပိုပ့ဲတင်ွးချို င့် ကျထစသည။်
တစစ်ုံတစခု်ထသာထနရာတင်ွ တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာသအူား လဲလှယအ်သုံး ပပုသည။် “ထမာင်လှငခီနာလ့ုိ ထဘာလံုးမထကျာကနုိ်င်၊ 
ထမာင်လှ နီရာမှာ ထမာင်နီကို ရစီားသင်ွးထရ” (အရပ်) အစားထုိေးသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

come to a parting of 
the ways စဉ်

ထကာင်းမှုတစစ်ုံတစရ်ာပပုရာ၌ထကာင်းမှု ထေထပမှာကင်ပီးစးီသည့်အခါ ထပမထစာင့်နတအ်ား တိုင်တညထ်သာ သထဘာအမှတပ်ဖင့် 
ခွက၌်ထေည့်ထသာ ထရကို ထပမသိ့ုသန်ွးထလာင်း ချသည။် စဉ်

စဉ်



.

ရစီကဆံု် ကကိ အထကကာင်းအခွင့်အားထလျာ်စာွထနထုိေင်ရန် ထရးှထရးှဘဝကအကျို းဆက ်ပါသည။် meet as predestined

ရစီကသ်န်ွး ကကိ make a libation

ရစီင် န pure water

ရစီင်ပမက် န none

ရစီင်အိုး န

ရစီစ၁် န ထရကို သန ့စ်င်ထအာင်ပပုရထသာ ဝတ္ုပစည္း်။ filter

ရစီစ၂် န tide down

ရစီစပု်ဝါ န ထရတင်ွပါလာထသာ အမှုန်ကို စစထ်သာအဝတ။် filter

ရထီစာင်းထေက် နဝိ none

ရစီန်ု ကကယိာ ထရစးီရာဘကသ်ို ့လုိကပ်ါလျက။် ထရစးီရာအလုိက။် follow

ရစီန်ုးမျို း ကကိ follow

ရစီပ် န ထရနှင့်ထပမ၏ အပုိင်းအပခား။ ထရပပင်နှင့် ကန်ုးထပမထိေထသာ ဝန်းကျင်။ water’s edge

ရစီပ်နား န ကမ်းနှင့်ထရပပင်ဆကစ်ပ်ထနထသာ အရပ်။ water’s edge

ရစီပ်ခံ န abide

ရစီမ်ိခံစက္က ူ န ပံုကးူထေပ်ထသာအခါ အလွယတ်ကပူမင်နုိင်ထအာင် ပပုလုပ်ထေား ထသာ စက္က ူပါးတစမ်ျို း။ paper

ရစီမ့်ိအိုး န အနညအ်မှုန်မပါထသာ ထရကကညက်ိုရယှိထစရန် ထပမပွအိုးမှတဆင့် ထရစမ့်ိ ထွေကထ်စမည့် ထသာကထ်ရအိုးတစမ်ျို း။  water pot

ရစီမ်ိး န မကျို မချကရ်ထသးထသာ ပကတထိရ။ nuboiled water

ရစီိုးသား န cedar

ရစီယွထုိ်ေး န ကမ်းတစဘ်ကသ်ို ့ဦးတိုက၍် အဟန်ုပပင်းစာွ တိုကခ်တလ်ာထသာ ထရစိုင်။ wave

ရစီပ်ွနာ န none

ရဆီီး၁ ကကိ ထရပဖင့် ထဆးထကကာထေားသည။် wash

ရဆီီး၂ န ထရပဖင့်ထဆးထကကာထေားထသာအရာ။ ၂ ထရနှင့်စပ်၍ ပခယမ်ှုန်းရထသာ စာပန်းချ ီထဆး။     wash

ရဆီီငါး န pure man

ရဆီင်း န ထရထလျှာရာ ဆင်ထပခထလျာအပပင်။ drainage

ရဆီင်းတတံား န ပမစဆိ်ပ်၊ထရဆိပ် စသညတ်ိုတ့င်ွ ထရထဲေသို ့တကထ်ရာကရ်န် ဆင်ထပခထလျာ ထဆာကလု်ပ်ထေားထသာ ထလှကား စသညဆ်င်းစရာ။ landing stage

ရဆုိီင်၁ န

ရဆုိီင်၂ ကကိ ပမစဝ်ကကျွေန်းထပါ်အရပ်တင်ွ ပင်လယမှ် တကလ်ာထသာ ဒီေနှစခု်ထတွ ဆံု့ထသာထနရာ။

ရဆုိီင်း န

ရဆီန် ကကဝိိ စးီဆင်းထနထသာ ထရထကကာင်းကို ဆန်တကလ်ျက။် upstream

ရဆီန် န ထရစးီဆင်းထနသညက်ို ဆန်၍ တကရ်ထသာခရးီ။ upstream

စဉ်

ထကာင်းမှုတစစ်ုံတစရ်ာပပုရာ၌ထကာင်းမှု ထေထပမှာကင်ပီးစးီသည့်အခါ ထပမထစာင့်နတအ်ား တိုင်တညထ်သာ သထဘာအမှတပ်ဖင့် 
ခွက၌်ထေည့်ထသာ ထရကို ထပမသိ့ုသန်ွးထလာင်း ချသည။် စဉ်

သန့်ရင်ှးစင် ကကယထ်သာထရ။ ၂  တန်ခုိးသဒိေ္ိဓ ကျကသ်ထရနှင့် ပပည့်စုံ ပမင့်ပမတထ်သာ ထရ။
ထရထလှာင်စည ်(အိုးကကးီ) တင်ထေားထသာ အထဆာကအ်အုံ။ စဉ်

အရုိးထသး၍မာထတာင့်ငပီး စမ်ိးထသာအဆင်းယှိ၍ ထပမ၌တာွး၍လညး် ထကာင်း၊ ထရတမ်ိတင်ွလညး်ထကာင်း ထပါကတ်တထ်သာ ပမက်
တစမ်ျို း။ ထနစာပမက။် (ဤပမကသ်ည ်ထပခာကထ်သွ့ထနထသာ်လညး် ထရစိုဓါတရ်လျှင် ပပန်လညစ်မ်ိးလန်းလာ၏။ ငခိုးသိုကပ်မကဟ်ု
လညး် ထခါ်၏။ သကရ်ညှက်ျန်းမာထစရန် ဘရုားထညာင်ထရအိုးတင်ွလညး် ထေည့်စိုကသ်ည။် ဘသိကိပ်န်း ငါးမျို းတင်ွ တစပ်ါးအပါ
အတင်ပဖစသ်ည။်) စဉ်

ဘရုားထသာကထ်တာ်ထရအိုး။ ဘရုားပန်းထုိေးထသာအိုး။ ၂ လူအများ ထသာကသ်ုံးနုိင်ရန် တညထ်ေားထသာ ထသာကထ်ရအိုး။ “နုပျို းတ
စိုင်၊ ကကတံစိုင်လျှင်၊ ငပိုင်ကာစိုကပ်ျို း သငပီပင်ထက၊ ရစီင်အိုး နှင့် ငဖိုးငဖိုးထဝထဝ” (ဥဒိေန်သာ)

Drinking-water offered 
to the Buddha of pot စဉ်

စဉ်

ဒီေထရအကျဆံုးအချန်ိ။ အနိမ့်ဆံုးအချန်ိ။ “အတန်ကကာထက၊ ပမစမှ်ာရစီစ”် (ရလီား) စဉ်

စဉ်

ထရ၏ တိုကစ်ားမှု အင်အားထေကပ်မကထ်သာ။ “သထံစာင်း ထကျာကထ်စာင်းထေက ်ရထီစာင်းထေက”်(ပံု) စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) တစဘ်ကသ်ားအလုိသိ့ု လုိကသ်ာွးရသည။် သူ့အလုိသိ့ု လုိကပ်ါ သာွးရသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ)အထတွ့အကကုမံျား၍ ခံနုိင်ထရယှိသ။ူ ပင်ပန်းမှုဒေဏခံ်နုိင်သ။ူ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထေင်းအတကွ၊် အမ်ိတိုင်အတကွသ်ုံးရထသာ ဒီေထရထရာက ်ပမစဝ်ကကျွေန်းထပါ်သစ ်မာတစမ်ျို း။  “ကလုားတန်ထေား၊ ရစိုးသား ကးူရ
ထရ” (ထတး) စဉ်

စဉ်

သစသ်းီသစရ်ကွစ်သညတ်ိ့ု ထရစတွမ်ှုလွန်ကသဲပဖင့် နွမ်းထရာထသာအပဖစ။် မုိဇ်းများလွန်းသပဖင့် သစပ်င်ငယအ်ရကွမ်ျား ထပျာ့နွန်း
ညှို းကျတတထ်သာ အပင်နာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) (ထရပဖင့်ထဆးထကကာထေားထသာ ငါးကဲ့သိ့ု) ပဖူထဖွးသန့်စင် သ။ူ ပဖူပဖူဖီွးဖီွး၊ ရဆီီးငါး လုိလှနုိင်ရာှသရူယ။် (သခီျင်း) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပမစထ်ချာင်း နှစခ်မာသုံးခမာစသညမှ် အဟန်ုနှင့်စးီဆင်းလာထသာ ထရထကကာချင်း ထိေစပ်ရာ ထရပပင်။ ဒီေထရနှစထ်ကကာင်း စဆံုုရာ။ မတိုးမ
ဆုတပ်ဖစထ်နပခင်း။

meeting point of 
currents စဉ်

အက္ခရာစဉ်

meeting point of 
currents စဉ်

ထရအိုးစသညက်ို ထေည့်သင်ွးကာထေမ်းထဆာင်ရထသာ (ဝန်သယ်)ကရိိယာ။ ဆုိင်း။     
framework to carry 
water  pot စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ရဆိီပ် န riverside bathing place

ရဆံုီးရဖီျား ကကဝိိ the bitter end

ရဆုိီး န အညစအ်ထကကး ထဆးထကကာသန်ွထုေတထ်သာ ထရ။ polluted water

ရဆုိီး နဝိ အန္တရာယက်ကးီမားထအာင် ထရစးီအဟန်ုပပင်းထေန်ထသာ။ polluted water

ရညီထီနာင် န ပမစထ်ချာင်း စသည၌် ထရထကကာင်းနှစပ်မမာ ကွဲပဖာထွေကရ်ာ ထနရာ။ strait

ရညီှိဉ့် န algae

ရညီဉ့်ှ ကကိ အိုးခွကက်ိုထစာင်း၍ အတင်ွးယှိ ထရကိုသန်ွချသည။် pour

ရညီဉ့်ှတက် နဝိ စိုစတွထ်သာအပပင် တစစ်ုံတစရ်ာ၌ ထရညှိပင်ကပ်များ သိုမ့ဟတု ်ထရ အနညဖ်တမ်ျား ခကျွေကဲျစိာွ တင်ထနထသာ။ algae

ရညီဉ့်ှထရာင် န အဝါ၊ အစမ်ိးနှင့်အနကထ်ရာင် ထရာစပ်ပါဝင်ထနထသာ အထရာင် တစမ်ျို း။     algae

ရတီထရာ န dawn

ရတီကျည့် န a cup of water

ရတီကျည့်ငှက် န မုိဇ်းကို ထတာင့်တထသာ မုိဇ်းထခါ်ငှကတ်စမ်ျို း။ “ရတီစက်ျဉ့် ရတီစက်ျဉ့်” ဟ ုအသကံိုဆဲွ၍ ပမညတ်တထ်သာ ငှကင်ယတ်စမ်ျို း။ none

ရတီတတု် န a cup of water

ရတီက် ကကိ ထရပမာဏတိုးသည။် ထရအပပင် ပမှင့်တကသ်ည။် ဒီေထရတိုးပမှင့်သည။် of tide rise

ရတီင် ကကိ ထပမထေက၌် ထရကျန်ယှိသည။် ထပမမျကနှ်ာပပင်ထပါ်၌ ထရဝပ်ထနသည။် be water-logged

ရတီိုက် ကကိ beddable

ရတီိုင် ကကိ ဒီေထရအကျဆံုးအချန်ိနှင့်အတကဆံု်းအချန်ိတိုတ့င်ွ ပပန်၍မတကမီ်၊ မကျမီ အခုိကအ်တန ့၌် ထရငငိမ်တန ့ထ်နသည။် none

န water guage

ရတီိုင်ဝါး န markers of river

ရတီပ် န ထရပပင်တင်ွ တိုကခုိ်ကရ်န်အတကွ ်ထလှ၊ သထဘမင်္ဂာစသညပ်ဖင့် ဖဲွ စ့ညး်ထေားထသာ တပ်။     navy

ရတီခံါး န sluice gate

ရတီန်းတင် န ထတာင်ကမ်းပါးယမှံ အရှိန်အဟန်ုပဖင့် ဦးထစာကသ်န်ွ၍ ကျဆင်းထသာ ထရလျှ။ံ ဦးထစာကက်ျ ထရစးီဆင်းရာထနရာ။ tap root

ရတီန်းထလျာက် န ထရစးီထလျှာကနုိ်င်ထစရန် သယွထ်ေားထသာ သစ၊် ဝါး၊ သတ္ု စသညပ်ဖင့် ပပုလုပ်ထေားည့် ထပမာင်းရညှ။်     none

ရတီမ်ိ န အထုေအထစာကမ်နကထ်သာ ထရပပင်။ shallow

ရတီမ်ိမှနစ် ကကိ

ရတီိုး ကကိ ထရပမာဏတိုးသည။် ထရအပပင် ပမှင့်တကသ်ည။် ဒီေထရတိုးပမှင့်သည။် of tide rise

ရထီေင်ရာ န ထရပပည့်တကထ်ကကာင်းသထိသာ ထေင်ရာှးထစထသာ အမှတအ်သား။

ရထီေင့် ကကိ stable

ရဒီေဏ် န none

ရဒံုီေ န sarong

ပမစက်မ်း၊ ထချာင်းကမ်း၊ ကန်ထပါင်စသညတ်ိ့ု၌ လူအများထရခပ် ထရချို းထသာ ထနရာ။ ၂ ထလှ၊ သထဘမင်္ဂာစသညတ်ိ့ု ဆုိကက်ပ်ရန် 
သတမှ်တထ်ေားထသာထနရာ။ စဉ်

(ဥပစာ) အဆံုး အပုိင်းအပခားထိေ။ အငပီးတိုင်ထအာင်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထရမှ အနညတ်င်ကျန်ခ့ဲထသာ အကျအိခကျွေမဲျား။အငမဲစိုစတွထ်သာ ထကျာကတ်ုံး။ သစထ်ဆွး ထပမထဆွးစသညတ်င်ွ အထပါ်ယ၌ံ ဖံုးကယွ ်
ထပါကပွ်ားလာတတထ်သာ အစမ်ိးထရာင်ယှိ့  ပင်ကပ်ငယတ်စမ်ျို း။     စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မုိးလင်းခါနီး ငှကပ်ျို းရကွနူ်ပျို းစအချန်ိ။ “မုိးလင်းခါစ၊ ရတီထရာထက၊ ထစာထစာကပင်” (ပဋာ) စဉ်

ထရတစခွ်က ်(ထသာကမ်ျို သည။်) စဉ်

စဉ်

ထရတစခွ်က ်(ထသာကမ်ျို သည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ယကက်န်းရကရ်ာ၌ ယကက်န်းသားကျစထ်အာင် အဝတပ်ဖင့် (ယကက်န်း သားကို) ထရဆွတထ်ပးသည။် စဉ်

စဉ်

ရတီိုင်း 
ချန်ိကကို း

ထလှ၊ သထဘမင်္ဂာ စသညမှ် ထရထဲေသိ့ုပစခ်ျ၍ ထရနကပ်မာဏကို သယိှိထစရန်တိုင်းရသည့် အဖျားတင်ွ ခဲသးီစသည ်တပ်ထေားထသာ ထပ။ 
အထတာင်စသည ်အမှတ ်ပါကကို း။     စဉ်

ပမစထဲ်ေတင်ွ သာွးလာခုတထ်မာင်းထနထသာ ထလှ၊ သထဘမင်္ဂာများ အတကွ ်ထရ၏အတမ်ိအနကက်ိုသရိန် ဝါး၏ထိေပ်ဖျားတင်ွ သပံပားငယ်
ချုပ်၍ ထဆးအပဖူ၊ အနီ၊ အနက ်တစရ်စစ်သီတုလ်ျက ်ထရတင်ွချထေားထသာ ထဗာ်ယာတစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

ရန်သတူိ့ုအား ကာကယွနုိ်င်ရန် ထရဖွင့်နုိင် ပိတနုိ်င်သည့် ထရထလှာင် တမံ။ ထရထလှာင်အကန့်အတား။ (ထပမကဦ်းငမိုတ့င်ွ ရတီခံါး
အမညပ်ဖင့် ယခုလညး်ယှိထနဆဲ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ)မထပပာပမဆုိထလာကထ်သာ ထဘးရန်ထကကာင့် အကကးီအကျယ ်နစန်ာခံစားရသည။် မပျကစ်းီမဆံုးရှံုးဆံုးသင့်ပဲ 
ပျကစ်းီဆံုးရှံုးခ့ဲရသည။်

meet with a tragic turn 
of events a trivial 
cause စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

reach at full marker 
river စဉ်

ဒီေထရအကျဆံုးအချန်ိနှင့်အတကဆံု်းအချန်ိတိ့ုတင်ွ ပပန်၍မတကမီ်၊ မကျမီ အခုိကအ်တန့်၌ ထရငငိမ်တန့်ထနသည။် ၂ ဒီေထရ ထရှ့မတိုး 
ထနာကမ်ဆုတ ်ငငိမ်တန့်ထနသည။် စဉ်

မထထေရက်ကးီပုဂ္ိုဂ လ်တိ့ုက အပပစအ်ားထလျာ်စာွ ရဟန်းသာမထဏတိ့ုအား ထပးသည့်သ၊ဲ ထရသယပ်ခင်းပဖင့် ထေမ်းထဆာင်ရထသာဒေဏ။်မုိ
ဇ်းရာွ ထရကကးီပခင်းထကကာင့် ထထွေထထွေရာရာ ပျကစ်းီဆံုးပါးရထသာ ဒေဏ။် စဉ်

နီှးသားကို သရုိးသစထ်စတ့ိ့ုပဖင့် မွမ်းမံပပုလုပ်ထေားထသာ အဝကျယ ်ထအာကက်ျဉ်းခွကရ်ညှ။် ယန်ွးခွကပံု်အတိုင်း ဒေန်သတ္တ ပဖင့် 
ပပုလုပ်ထသာအလားတ ူခွကရ်ညှ။် ၂  ထပမ၊ဖလ်သတ္တ  စသညတ်စခု်ခုပဖင့် ထရထေည့်ရန် ပပုလုပ်ထေားထသာ အထစာကရ်ညှထ်ေည့်စရာ။ စဉ်



.

ရနီီ န ထရထပါ်ထရထအာက၌် အသကရ်င်ှထနထုိေင်ထသာသတ္တ ဝါ။ aquatic creature

ရနီီသတ္တ ဝါ န ထရထပါ်ထရထအာက၌် အသကရ်င်ှထနထုိေင်ထသာသတ္တ ဝါ။ aquatic creature

ရနီီး န ထရမပူမထအး ထနွးရံုမျှ အထပခအထန။ warm water

ရနီီးသတ၁် ကကိ ထရထနွးပဖင့် ထဆးထကကာသည။် ပွရထအာင် တစစ်ုံတစရ်ာကို ထရထနွးတင်ွ အနညး်ငယနှ်စထ်ေားသည။် wash

ရနီီးသတ၂် ကကဝိိ အနညး်ငယ ်ထနွးရံုမျှပဖင့်။ warm

ရနီညး်ငါး န helpless person

ရနီကထ်ကကာင်း န ပမစပ်ပင်ပင်လယပ်ပင်စသည၌် အထုေအထစာက ်ကကးီမားထသာ ထရစထီကကာ။     water course

ရနီကခ်င်း န အနိမ့်ပုိင်းကျထသာ လယယ်ာထပမကကွ။် ၂ ထရနက ်ကင်ွး လယမ်ျို း၌ စိုကပ်ျို းထသာစိုကခ်င်း။ field

ရနံီချးီ န ဓာတဆီ်၊ထရနံဆီ စသညမ်ျား ထုေတယ်၍ူ ကျန်ယှိထသာ ပျစထ်စးသည့် ထရနံ ကကင်း။     oil dregs

ရနံီစမ်ိး န ဓာတဆီ်၊ ထရနံဆီ စသည ်ထုေတယ်ပူခင်းမပပုရထသးမီှ ထရနံရုိင်း။ crude oil

ရနံီဆီ န kerosene

ရနံီတင်ွး န ထပမထအာကမှ် ထရနံကို တးူထဖာကစ်ပ်ုယ ူသည့်ထနရာ။     oil well

ရနံီထရာင် န အဝါနှင့်အညို  ထရာစပ်ထသာအထရာင်။ greenish brown

ရနီွီး န အပူထငွ မ့စထဲသးထသာ ထရ။ ၂ ထရ မပူမထအး ထနွးရံုမျှ အထပခအထန။ warm water

ရနီွီးဗူး န ထရထနွးကိုအပူရှိန်ထလျာ့မပပယရ်ထအာင် သိုထေားနုိင်သည့် ထေည့်စရာ။ thermose flask

ရနီွီးသတ် ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာကို ထရထနွးတင်ွ ထခတ္တ နှစသ်ည။် blanch

ရနီွီးအိုး န ထရကို ကျို ချကရ်သည့်အိုး။ kettle

ရပီသးီ န ထရထဲေတင်ွထပါကသ်ည့် အခကအ်လကပ်ါသည့် ထရထမှာ်တစမ်ျို း။ algae

ရပူီမုိးပူ န ပူထနွးထသာ ထရ။ hot water

ရပူီရခီျို င်း န responsibility

ရပီီး ကကိ ထရဓာတရ်ထစရန် ဆွတထ်ပးသည။် supply water

ရထီပါ်မုန ့် န boiled

ရပီစ် ကကိ none

ရပီစခွ်က် န ထလှတင်ွထရခပ်ပကထု်ေတထ်သာ ခွကင်ယ။် mug

ရပီတ် န ထရပပင်၌ အလယတ်င်ွ ချို င့်၍ရစလ်ညထ်နထသာ ထရဝဲတစမ်ျို း။ whirlpool

ရပီတတ်ိုက် ကကိ ထရ သိုမ့ဟတု ်ထရထနွးဆွတထ်ေားထသာ အဝတပ်ဖင့် ပွတတ်ိုက ်သန ့စ်င်ထပးသည။်     none

ရပိီတရုိ်က် ကကိ သ၊ံ သပ်ွ၊ သတ္တ ုစသည့် အထပါကက်ို ထရမဝင် ရထအာင် သပံဖင့် နှစဘ်ကည်ပ်ှရုိကသ်ည။် none

ရပီန်း န ထလှသထဘမင်္ဂာစသညသ်ာွးရာ၌ ဦးပုိင်း ဝဲရာထရပပင်တင်ွ ထရထုေကွဲပဖာ၍ ထဝကျထသာ ထရမှုန်ထရမမား။ steam

ရပီန်းစား ကကိ none

ရပီန်းထေ န ထလှသထဘမင်္ဂာ စသညသ်ာွးရာ၌ ထရကို ဦးထုိေးတိုကရ်ာတင်ွ အဟန်ုပပင်းစာွ တိုးထဝှပ့ခင်းထကကာင့် ထရမှုန်ထရမမား ပပင်းစာွထေသည။် none

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ)အားကိုးမီှခုိရာ ကင်းမ့ဲသ။ူ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထရနံမှ ထနာကဆံု်းအဆင့် ထုေတယ်ရူရှိထသာ မီးထတာကထ်လာင်ထစသည့် ကကည ်လင်ထသာ ထလာင်စာရညတ်စမ်ျို း။ “ထဒေါကလှ်န့်
လညး် ဝီဝီ၊ ရနံီလညး် ဆီနှင့်၊ ရမီပပညသ်ျှင်မှာ အပပည့်တင်မည။် 
(စန္ဒရား)     စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာ သအူတကွ ်မပပတထ်အာင် ရကွထ်ပးထလ့ ရှိထသာ အမှုကစိ။္ တာဝန်ဝတ္တရား။     စဉ်

စဉ်

ထကာကည်င်ှးလံုးထဲေတင်ွ ထေန်းလျက ်ကကသံကာစသညထ်ေည့်၍ ထရထနွး ကကျွေတက်ကျွေတဆူ်တင်ွ ကျကန်ပ်ထအာင်ပပုကာ အန်ုးသးီမှုန့်
ပဖူးထေားသည့် စားဖွယ။် စဉ်

ကာွလှမ်းထသာ တစစ်ုံတရာကို ထရပဖင့်ထိေထအာင်ပပုသည။် ၂ ထလှစသည၌် စမ့်ိဝင်ထသာ ထရကိုထကာ်ထုေတသ်ည။် တစစ်ုံတစခု်တညရ်ှိ
ရာ အတင်ွးမှထရကို ထကာ်ခပ်ပစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

ထလှသထဘမင်္ဂာစသည ်ထရကိုဦးတိုကခဲွ်ပဖာ၍ အဟန်ုပပင်းစာွ ထရှ့သိ့ု တိုးထရမ့သည။် ၂  တိုးထဝ့ှပခင်းပဖင့် ထရပပင်ကို ဖွာထွေတထ်စသည။် 
“ထမာင်သာပဖူရ့ုိ ငပိုင်ထလာင်းဦးက ရပီန်းစား ပါထရ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်
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ရပီန်းထွေက် န ပတ၀်န်းကျင်သို ့ပျံ က့ကစဲဉ်ထွေကလ်ာထသာ ထရမှုန်။ ထရအမှုန် အမမား။ steam

ရပီန်းလုိက် ကကိ none

ရပုိီး န

ရပုိီးရမီမား န ထရတင်ွထပါကဖွ်ားထနတတထ်သာ သတ္တ ဝါငယအ်မျို းမျို း။

ရပီပင် န  ထရမျကနှ်ာအပပန ့။် sea level

ရပီပန် ကကိ ဒီေထရကျငပီးထနာက ်ထရအထီနရာမှ ပပန်၍ တကစ်ပပုသည။် of tide rise

ရပီပုတ် န ဆီပါထလကာ၊ ထရများစာွနှင့် ချကပ်ပုတထ်ေားထသာ ဟင်း။

ရပဲွီ န ထရပပင်တင်ွ ကျင်းပထလ့ယှိထသာ ထလှထလှာ်ငပိုင်ပဲွ။ ထရကးူငပိုင်ပဲွစသည့် ထပျာ်ပဲွရမင်ပဲွ။ water festival

ရပွီက် န ထရထအာကမှ်အပပင်သို ့တန်ွးကန်အားထကကာင့် ထဖာင်းပွတကက်ာ ကွဲပဖာကျ ရာမှ ပဖစထ်သာ ထရအလံုးအဝန်း။     water bubble

ရဖီလား န ထရထသာကထ်သာ ထရခွက။် glass

ရပီဖစ် ကကိ be ruined

ရပီဖန်း ကကိ ထရကို အပျံအ့နံှထ့ရာကထ်အာင် ပဖန ့ပ်ကသ်ည။် ၂  ဘသိကိ ်သန်ွးထလာင်း သည။်     

ရပီဖုန်းစင် န အများထသာကဆံု်းနုိင်ရန်  ထသာကထ်ရအိုးတင်ထေားထသာ စင်။ အထဆာကအ်အုံ။ stand

ရဗီလံု န ထရပူထဖာင်း။ water bubble

ရဗူီးမျှို း ကကိ နယစ်ပ် ပမစထ်ရအပုိင်းအပခားကို သရိထအာင် ထရထကကာပမစထ်ကကာအတိုင်း စန်ု၍ ဗူးခံွထမျှာချသည။်     none

ရထီဘး န ထရကကးီပခင်း၊ မုိးဇ်းလွန်ကပဲခင်း၊ သထဘမင်္ဂာထရယာဉ် နစပ်မှုပ်ပခင်းစထသာ ထရထကကာင်းပဖစသ်ည့် အန္တရာယ။်

ရဘီ၁ဲ န အထကာင်ငယ၍် ထရအိုင်စပ်တင်ွ ကျကစ်ားတတသ်ည့် အထမွးအထတာင်ညို ထသာ ဘနှဲင့်တသူည့် ဘရုိဲင်းတစမ်ျို း။  duck

ရဘီ၂ဲ န ထသာကထ်ရထေည့်ထသာ အထစာကရ်ညှသ်ည့် လကက်ိုင်ပါထသာ ဒေန်အိုး တစမ်ျို း။ ၂ နှုတသ်းီနှင့် လကက်ိုင်ပါထသာ အိုးတစမ်ျို း။ jug

ရမီထရာ နဝိ none

ရထီမာ် န ကမ်းထပခမှ ထရထဲေသို ့ထုိေးထွေကထ်နသည့် ထပမစန်ွး။ none

ရမီင်း န

ရမီင်းထွေက် ကကိ flooding

ရမီင်းထပါက် ကကိ flooding

ရမံုီ ကကိ keep in the mouth

ရမံုီနီ ကကိ keep silent

ရမီျက် န stalactite

ရမီျကတ်င်ွး န ထတာင်တင်ွး၌ စထုပါင်းမိ၍ ထပါ်ထွေကထ်နထသာ ထရ။ none

ရမီျကထွ်ေက် န ထပမကကးီမှ ထရအငမဲစမ့်ိ၍ ယိုစးီထွေကရ်ာအရပ်။ spring

ရထီမျာက် န ပါးစပ်ထပါကပ်တလ်ညတ်င်ွ စပ်ုယနုိူင်ထသာ လကတ်ရံစှသ်ယွ ်ပဖာထွေကထ်န သည့် ပင်လယသ်တ္တ ဝါတစမ်ျို း။ octopus

စဉ်

ထလှသထဘမင်္ဂာစသည ်ဦးထုိေးတိုကရ်ာတင်ွ ထရယကပ်န်း၊ ပပင်းစာွထေ သည။် ထလှသထဘမင်္ဂာစသည ်ထရကို ဦးတိုကခဲွ်ပဖာ၍ အဟန်ုပပင်း
စာွ ထရှ့သိ့ုတိုးထဝ့ှပခင်းပဖင့် ထရမှုန် ထရမမား ထရပပင်ကို ဖွာထွေကထ်စသည။် စဉ်

အထတာင်ကို ဖံုးအပ်ုထေားထသာ နကက်ျုတထ်သာ အခံွမာရှိသည့် ထရ၌ထနတတထ်သာ ပုိးတစမ်ျို း (၎င်းပုိးအား အာဟာရအပဖစ ်စား
ကကသည။်)

collective term for 
marine reptiles စဉ်

collective term for 
marine reptiles စဉ်

စဉ်

စဉ်

dish of boiled meat or 
vegetables စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) အကျို းတစစ်ုံတရာ ပဖစထွ်ေန်းပခင်းမယှိပဖစသ်ည။် အကျို းမထေင်ပဲ ယှိသည။် “မင်းရ့ုိကို ပီးထကထလ့ပီးကျို းမထေင် 
အားလံုး ရပီဖစလ်ားခထရ” (အရပ်) စဉ်

make a libation on a 
person for ceremonial 
purpose စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

disaster caused by 
floods စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) (အထရာမစကွမ်ပါ သကသ်ကထ်သာ။ သန့်ရင်ှးစင်ကကယထ်သာ။ “ရမီထရာထသာန့ုိရညပ်ဖင့် ဇနာန့ုိဆွမ်းကို ချကထ်လ
ထသာ” စဉ်

စဉ်

မုိးဇ်းလွန်ကပဲခင်းထကကာင့် ထတာထချာင် ထတာင်ကကားတိ့ုမှ အဟန်ုပပင်းစာွ စးီဆင်း၍ စးီဆင်း၍ အထဆာကအ်အုံတိ့ုကို နစပ်မုပ်
ထအာင် ပပည့်လျှထံစထသာ ထရ။

disaster caused by 
floods စဉ်

မုိဇ်းလွန်ကပဲခင်းထကကာင့် ထတာထချာင်ထတာင်ကကားတိ့ုမှ အဟန်ု ပပင်းစာွ ထရစးီဆင်းလာပခင်းထကကာင့် ထတာထတာင်ထချာကက်မ်းပါး
တိ့ု ငပိုကွဲပ့ဲကျငပီး သစပ်င်ကကးီတိ့ု ကျို းပ့ဲအပမစပ်ါ ကကျွေတထ်အာင်ပပင်းထေန်ထသာ မုိဇ်းထရလျှကံကးီပခင်း ပဖစသ်ည။် မလုိလားဖွယပ်ဖစ ်
ထအာင် ထရလမမ်းမုိးသည။်     စဉ်

မုိဇ်းလွန်ကပဲခင်းထကကာင့် ထတာထချာင်ထတာင်ကကားတိ့ုမှ အဟန်ု ပပင်းစာွ ထရစးီဆင်းလာပခင်းထကကာင့် ထတာထတာင်ထချာကက်မ်းပါး
တိ့ု ငပိုကွဲပ့ဲကျငပီး သစပ်င်ကကးီတိ့ု ကျို းပ့ဲအပမစပ်ါ ကကျွေတထ်အာင်ပပင်းထေန်ထသာ မုိဇ်းထရလျှကံကးီပခင်း ပဖစသ်ည။် မလုိလားဖွယပ်ဖစ ်
ထအာင် ထရလမမ်းမုိးသည။်     စဉ်

ခံတင်ွး (ပါးစပ်)ထဲေတင်ွ ထရကိုထေည့်ထဆာင်ထေားသည။် စဉ်

(ဉပစာ) မညသ်ိ့ုမျှ မထပပာဆုိပပထနသည။် နှုတပိ်တထ်နသည။် စဉ်

ထကျာကသ်ားမှပဖစထ်စ၊ ထပမပပင်မှပဖစထ်စ အလုိအထလျာက ်ထရထွေကထ်သာထနရာ “ထကျာကက်ကားယိုထက၊ ထုိေရမီျကက်၊ လကပ်ဖင့်ယိုး
ကာ၊ ထသာကထ်လပါ၍” (ဂုတ္ိတလ) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ရမီျို န လညထ်စ၏့ အထေကပုိ်င်း။ part of the neck

ရထီပမာင်း န ထရစးီလမ်း။     ထရစးီဆင်းရာ ရညှသ်ယွထ်သာ ချို င့်တန်း။ canal

ရပီမုပ် ကကိ ထရထအာကသ်ို ့နစဝ်င်သာွးသည။် submergence

ရပီမုပ်ပင် န none

န steam

ရမီွီ ခံ့ ကကိ ထရကို ဆူဆူကကးီပဖစထ်အာင် ထဆာကလု်ပ်ငပီး ယင်းထရထငွ၏့ အခုိးကို လူနာအား အဝတထ်လးဘကက်ာရ၍ံ ခံထစသည။် none

ရမိွီန ့် န ကထတာ့သဏ္ာန် အထေကက်ျယ၍် အတင်ွးထအာကသ်ို ့နိမ့်ရှိုင်းရစလ်ညထ်သာ ထရဝဲ တစမ်ျို း။     whirlpool

ရခီမီ န အဆိပ်မ့ဲ ထခမငယတ်စမ်ျို း။ ထရထခမ။ water snake

ရခီမီထပပာကမ် န အမညး်ကကွနှ်င့် အပဖူကကွထ်ပပာကပ်ါထသာ အဆိပ်မ့ဲ ထရထခမ အကကးီမျို း။     water snake

ရမီှုတ် န အန်ုးသးီအဆန်ကို ပခစထု်ေတင်ပီး လံုးဝုိင်း၍ မာထသာအတင်ွးခံွကို လကက်ိုင်ရုိးတပ်ထေားထသာ ထရခွက။်     coconut shell

ရမီှုတခွ်က် န ခွကအ်ပဖစ ်အသုံးပပုထသာ အန်ုးမှုတ။် အန်ုးမှုတခွ်ကက်ို လကက်ိုင်ရုိးတပ်ထေားထသာ ထရခွက။် coconut shell

ရမီှုတခံွ် န အန်ုးသးီအဆန်ကို ပခစထု်ေတင်ပီး လံုးဝုိင်း၍မာထသာ အတင်ွးခံွ။ coconut shell

ရပီမှုတ် န ထရထပမာင်း၏အထပါ်ယ၌ံ ထရလှိုင်းများ ပုတခ်တသ်ပဖင့် ထရပူထဖာင်းငယမ်ျား အပဖစစ်ပုပုံထမျှာပါထနထသာအညစအ်ထကကးစ။ု algae

ရပီမှုတပ်င် န ထရထပမာင်း၏အထပါ်ယ၌ံ ထရလှိုင်းများ ပုတခ်တသ်ပဖင့် ထရပူထဖာင်းငယမ်ျား အပဖစစ်ပုပုံထမျှာပါထနထသာအညစအ်ထကကးစ။ု algae

ရမီမီး န ကိုယခ်န္ဓာ အဝတအ်စားတင်ွ ဆွတဖ်ျန်းရန် အမျို းမျို းထသာ အထမမးအထံုေမျို း နံသ့ာတိုမှ့ စစထု်ေတ၍် ထဖာ်စပ်ထေားထသာ အရည။် perfume

ရမီျှို းလုိက် ကကိ ဆန ့က်ျင်ပခင်း မပပုပဲ သတူစပ်ါးအလုိလုိ ့လုိကပ်ါရသည။် accommodatingly

ရယီားနာ န မသန ့ထ်သာ ထရတိုမ့ပပတထိ်ေစိုရာမှ ထပခထချာင်းလကထ်ချာင်းတိုအ့ကကား အထရပပား၌ ယားယနံာကျင်ထစထသာ ရနိာတစမ်ျို း။ itch

ရယီက် န fin

ရယီကထ်ကကာင်း န ထလှသထဘမင်္ဂာ သာွးလာရာစသညတ်င်ွ ထနာကဘ်ကထ်ရပပင်၌ ထေင်၍ကျန်ခ့ဲထသာထရစးီ။ water course

ရယီကပ်န်း န ထလှသထဘမင်္ဂာစသည ်သာွးလာရာ၌ ဦးပုိင်ဝဲယာထရပပင်တင်ွ ထရထုေပဖာ ကွဲ၍ ထဝကျထသာ ထရမှုန်ထရမမား။ spray

ရယီင်ကျား န ထရကန်စသည၏် ထရပပင်ထပါ်၌ လျင်ပမန်စဦွ ထပပးသာွးကျကစ်ားတတ ်ထသာ ထပခထလးဘကရ်ှိ ပုိးထကာင်ငယ။်     mosquito

ရယီင့် န stable

နဝိ health

ရယီန်ုနာ န herpes

ရရီခွက် န ထရထေည့်ရန်အိုး။ ထရအိုး။ water pot

ရရီာ န ထရပပည့်တကထ်ကကာင်း သသိာထေင်ရာှးထစထသာ အမှတအ်သား။

ရရီာထေင် န ကမ်းပါးယနှံင့် ထလျာဆင်းသာွးထသာ ထရမျကနှ်ာပပင်ထတွ ထိ့ေရာ အနား ထကကာင်း ထေင်ကျန်သည။် none

ရရီထီရာထရာ ကကဝိိ ကကညလ်င်ပပတသ်ား ထေင်ထေင်ရာှးရာှး မပမင်သာပဲ။ hazy

ရရီထီသျှ နဝိ hazy

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အသးီကမ်ွးသးီလံုးခန့်ရှိ အပပာထရာင်သးီသည့် ထဆးဖကဝ်င် အပင်ကကးီ တစမ်ျို း။ (ဤအပင်၏အပမစက်ိုထသးွ၍ ပူထနွးထအာငမီ်း
တင်ွထဆာကင်ပီ: ပါးရမ်းနာတင်ွ ပူပူထနွထနွး ကကကထ်တာင်နှင့် ပွတလိ်မ်းထပးပါ။ ထကာင်းထနကျလကထ်တွ့)၂ သန္နပိတင်န်းဖျားနှင့် 
ထရငတဝ်မ်းကျတင်ွ ထကာင်းထသာထဆး။ “ဆီးမှာ ရပီမုပ်ပမစ၊် တးူလုိက ်မပခား၊ ရသာများလညး်၊ အဖျားသန္နပိတ၊် ရငီတဝ်မ်းကျ၊ 
ဟသူမျှကို၊ တိုကက်ကပါထလ။ ကျမ်းဆုိ ထပ၍” (ဓာပကာနီထဆးကျမ်း)     စဉ်

ရမ့ီွီ (မ) (န-ရင့ံွီ-ရှု) “နှာပိတထ်က ရမ့ီွီ ခံက နှာပွင့်ထရ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သထဘမင်္ဂာစသည၏်ထနာကပုိ်င်းတင်ွ ထရကိုယကက်န်အားပဖင့် တိုးထရွ့ ထစသည့် လညပ်တထ်သာအထရပပားပါ ကရိယိာ။ ၂ ငါးသတ္တဝါ
တိ့ု၏ ကိုယထ်ေည၌် အထတာင်သဖွယ ်ထရ၌ လှုပ်ရာှး၍ ကးူခပ်သာွးလာနုိင်သည့် အစတိအ်ပုိင်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဒီေထရအကျဆံုးအချန်ိနှင့်အတကဆံု်းအချန်ိတိ့ုတင်ွ ပပန်၍မတကမီ်၊ မကျမီ အခုိကအ်တန့်၌ ထရငငိမ်တန့်ထနသည။် ၂ ဒီေထရ ထရှ့မတိုး 
ထနာကမ်ဆုတ ်ငငိမ်တန့်ထနသည။် စဉ်

ရထီယာင်
ထချာင်း

အနာထရာဂါကင်းရင်ှထသာ။ မာချာထသာ။ အသီာထသာ။ “ညဘီန်ုးထခါင်လျှင်၊ သထံယာင်က ကျို င်း ရထီယာင်းချို င်း ထအာင်၊ မှန်းဆ
ငပီးခါ” (ထကာ်) စဉ်

လူတိုင်း၏ ကိုယခ်န္ဓာအထရပပား၊ နှုတခ်မ်းဝန်းကျင်၌ မခချမိခံသာ  နာကျင်ထစလျက ်အထရပပားဖုတန့်ွရာ ကထလးများ နီရစဲာွ ထပါ်
တတထ်သာ အနာတစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

reach at full marker 
river စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

ပမင်ကင်ွး မကကညလ်င်မှုန်ဆုိင်းထသာ။ အပမင်မှုန်ထသာ။ “သစပ်င်ဆုိင်းဆုိင်း၊ နှင်းငဖိုင်းငဖိုင်း၊ ဆီးနှင်းထကဝီဝီ။ မှိုင်းရရီ”ီ (ဓမ္မက) စဉ်



.

ရရီှုး န မုိးသညး်ထေန်စာွ ရာွသပဖင့် အဟန်ုပပင်းစာွ စးီကျလာထသာ ထရ။ flowed water

ရရီကှ် န ထရတင်ွထပါကထ်သာ ထရထိေကရံုး။ water  sensitive-plant

ရရီင်ှ န အလျဉ်မပပတစ်းီဆင်ထနထသာထရ၊ ထရအလျဉ်။ running water

ရလီာထပမာင်းပီး ကကိ

ရလီားခရးီစဉ် န voyage

ရလဲီ န

ရရီီ ကကဝိိ hazy

ရလဲီဒေထယာ န sarong

ရလီကက်ကား န ထရပပင်ကကးီနှစခု်ကို ပဖတ၍်ဆကစ်ပ်လျကရ်ှိထသာ ကျဉ်းထပမာင်း သည့်ထရပပင်။   strait

ရလီကဝ်ါးခတ် န ပမစထ်ချာင်း နှစပ်မမာစသညမှ် အဟန်ုနှင့်စးီဆင်းလာထသာ ထရထကကာချင်းထိေစပ်၍ လှုပ်လှုပ်ရရွကွထလး လှုပ်ရာှးထနထသာ ထရလှိုင်းစ။ု wave

ကကဝိိ equal

ရလုိီကသ်င့် န ဒီေထရတကထ်သာ ထဒေသ၌ ထလှသထဘမင်္ဂာစသည ်စန်ုရန် ထရစးီအလုိက ်သင့်ချန်ိ။     none

ရထီလာင် န သစသ်းီသစရ်ကွစ်သညတ်ို ့စိုစတွမ်ှုများ၍ နွမ်းထရာထသာ။ none

ရလီမ်း န ထရသာွးရန် ထရစးီထကကာင်း။ ထရလမ်းခရးီ။ riverine route

ရလီမဲထပါက် ကကိ ထရထကကာင်းကိုလုိရာထနရာသို ့ထရမ ထ့ပပာင်း၍စးီဆင်းထအာင်လုပ်သည။် sluice gate

ရလီမတထ်ပမာင်း န water course

ရလီမမ်း ကကိ flooding

ရဝီ နဝိ လုိအပ်သထလာက ်ထရသန်ွးထလာင်းထပးပခင်းခံရထသာ။ ထရအပပည့်စမ့်ိဝင် နုိင်သမျှ စမ့်ိဝင်ထသာ။     none

ရဝီခွက ် န water pot

ရထီဝ နဝိ ထရများပပားထသာ။ လုိအပ်သည ်ထေကမ်ျားပပားထသာ။ overflow

န ဆင်ထပခထလျာ ထတာင်ထစာင်းတစဘ်ကစ်မှီ စးီဆင်းသာွး ထသာ ပမစ၊် ထချာင်းများအဖျားခံရာ ထတာင်ရုိးထကကာ။ none

ရဝီပ် န မစးီဆင်းဘ ဲတင်ကျန်ထနထသာထရ။ ထရစးီထကကာင်းမှလွတ၍် စးီရာမပါ ငငိမ်သက ်ထနထသာ ထရ။ stank

ရဝှီန် န ထရတင်းကျန်းပပည့်တကလွ်န်းသပဖင့် ကမ်းကိုလွန်၍ ထပမနိမ့်ကင်ွးသို ့လျှကံျ စးီဆင်းထနထသာ ထရစိုင်။ overflow

ရသီဘင် န

ရသီီ န အနိမ့်ဆံုးကျဆင်းထနထသာ ဒီေထရ။ ၂ စးီဆင်းပခင်းမရှိထသာ ထရ။ ထွေကထ်ပါက ်မရှိထသာ အင်းအိုင်ထရကန် စသညတ်င်ွရှိထသာ ထရ။ tide

ရသီတီံ န pipe

ရသီရီက် န ဒီေထရအနိမ့်ဆံုး ကျဆင်းထနထသာ ရက။် time of ebb

ရသီင့် ကကိ ဒီေထရတကထ်သာ ထဒေသ၌ ထလှသထဘမင်္ဂာစသည ်စန်ုရန် ထရစးီအလုိက ်သင့်ချန်ိ။     none

ရသီင့်လီသင့် န none

ရထီသာကနွ်ယ် န none

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) မိမိထပပာထစလုိရာသိ့ု တစစ်ုံတစဦ်းအား လမ်း ထကကာင်းဖွင့်ထပးသည။်

elicit a favourable 
response by throwing  
broad hint စဉ်

အသကထ်မွးဝမ်းထကျာင်း တစရ်ာွဝင် တစရ်ာွထွေက ်ထဖာကက်ား ထရာင်းဝယသ်ာွးရာ၌ ထရလမ်းခရးီ၏ သာယာပံုအထတွ့အပမင်
စသည ်ထရနှင့်ပတသ်က၍် ဖ့ဲွဆုိထေား ထသာ ကဗျာ။     စဉ်

ထရချို းရာ၌ အစိုခံဝတဆ်င်ထသာ ခါးဝတထ်ရလဲပုိင်း။တိုင်းရင်းထဆးဝါးများ ထသာကသ်ုံးရာတင်ွ ထရာဂါထဝဒေနာအလုိက ်ထဆးဖက်
က၍ူ ထဆးနှင့်အတ ူထသာကသ်ုံးရမည့် အရညအ်ဖတစ်သည့် တစစ်ုံတစရ်ာ။

waist cloth used by men 
for bathinf in စဉ်

မှုန်ဝါးစာွ။ မိှန်ထမှးစာွ။ သပိမင်သာရံု။ “ဆီးနှင်းထကဝီဝီ။ မှိုင်း ရရီ”ီ (ဓမ္မက) စဉ်

ထရချို းရာ၌ အစိုခံဝတဆ်င်ရထသာ ခါးဝတ်(ထေဘီ) ပုဆုိးစသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရလုိီကင်ါး
လုိက် (ဥပစာ) တစစ်ုံတစခု်ထသာ ထဒေသအလုိက ်တညူထီသာ သဘာဝရှိသည။် ထဒေသအလုိက ်စရုိကစ်သည ်တညူသီည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လွန်ကပဲပည့်လျှပံခင်းရှိထစရန် ထရပမာဏ ထလျာ့နုိင်ထအာင် ထဖာကသ်ယွထ်ေားထသာ ထရစးီလမ်းထကကာင်း၊ ထရမတင်ထစလုိရာ၌ စးီ
ထွေကသ်ာွးထစရန် လမ်းထကကာင်း ထပးထေားထသာ ထရစးီဝှမ်းရာ။ စဉ်

များထသာအားပဖင့် ထရမထရာကထ်သာ လယယ်ာထပမ၊ စိုကခ်င်း အထဆာက ်အအုံစသညက်ို တစစ်တိတ်စထ်ဒေသအားပဖင့် နစပ်မုပ်
ထအာင် ထရပဖည့်ဖံုးသည။် လုိလားဖွယမ်ရှိ ထလာကထ်အာင် ထရပပည့်ဖံုးသည။် စဉ်

စဉ်

ထရထေည့်ရန် အိုး။ ထရထေည့်အိုး။ (ရရီခွက၊် ရဝီခွကဟ်လုညး် သုံးနှုန်းကကထသးသည။်) “လကခ်ျတိထ်ေပိန်၊ ငခီဗျားသန်ိ၊ ရအီိုးခွက ်
ကို၊ လှမ်းမမိှန်”။ (ထတး)“လကခ်ျတိထ်ေပိန်၊ ငခီဖျားသန်ိ၊ ရဝီခွကက်ို၊ လှမ်းမမိှန်” (ထတး) စဉ်

စဉ်

ရထီဝကန်ု
ထဘာင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရခုိင်ရုိးရာ ဓထလ့နှစသ်စက်းူအခါ လူအများ ထရပကဖ်ျန်း သန်ွးထလာင်း ထသာ ရာသပဲွီ။ မင်းမိဖုရား၊ မင်းညမီင်းသား၊ မင်းသမီး
များစသညတ်ိ့ု ထရ၌ ထပျာ်ပါးထသာ ပဲွ။

make a libation on a 
person for ceremonial 
purpose စဉ်

စဉ်

အထဖျာ်ယမကာထသာကထ်သာ ထရပုိကလံု်းငယမ်ျို း။ (ထရခွကက်ိုမ၍ မထသာက ်သုံးနုိင်သည့် လူနာများအား ယင်းပုိကလံု်းငယပ်ဖင့် 
တိုကထ်ကကျွေးသည။်) စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ဒီေထရတကထ်သာထဒေသ၌ ထလှသထဘမင်္ဂာစသည ်စန်ုရန်ထရစးီအလုိက ်ထရထရာ-ထလပါ အလုိကသ်င့်ချန်ိ။ စဉ်

ခုတပ်ဖတလုိ်ကလ်ျှင် ထရတသကွသ်ကွစ်းီကျထသာ နွယတ်စမ်ျို း။ (ထတာထတာင်၌ ထရရာှ၍မရလျှင် ၎င်းအနွယအ်ားခုတပ်ဖတ၍် 
ထရထသာကက်ကထလ့ရှိသည။် ယင်း နွယသ်ည ်အငမဲစမ်ိးစိုထန၏။ ထရအိုးတင်ရန် ကရတွထ်ခွအပဖစ ်အသုံးပပုထလ့ရှိကကသည။် စဉ်



.

ရထသာကပ်မစ် န အပင်တိုတ့င်ွ ထပမထအာကသ်ို ့အနကဆံု်းစွဲဝင်ထသာ မူလအထပခ ခံရာ ပမစမ်ကကးီ။ tap root

ရသီတ္တ ဝါ န ထရထဲေ၌ ကျကစ်ားထသာ သတ္တ ဝါ။ aquatic creature

ရသီပ္ပါယ် ကကိ ဆင်းတရုုပ်ပွားထတာ်တိုက့ို ထရနှင့်သန ့ရ်င်ှးစင်ကကယထ်အာင် ပပုသည။်

ရသီံ န သဘာဝဓါတပ်ဖင့် ပဖစထ်ပါ်လာသာ ထရထအာကရ်ှိ သတံစမ်ျို း။ none

ရသီမ်ိ န

ရသီို နဝိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အရာဝတ္ု၌ အငမဲတမ်း ထရစိုစတွထ်သာ။ သုံးနှုန်း၍ မရထသာ။ none

ရသီိုတုံး ကကိ none

ရသီင်ွးထပမာင်း န ပမစ၊် ထချာင်း၊ ကျုံးစသညတ်ိုမှ့ လယယ်ာစသညတ်ိုက့ို ထရများသယွပုိ်ထ့သာ ထရစးီလမ်းထကကာင်း။ water course

ရသီန်ွခံ ကကိ သကကမင်္ဂန်အခါ၌ ထပျာ်ပဲွရမင်ပဲွအပဖစ ်ထရနှင့်ပတသ်ကသ်ည့် သကကမင်္ဂန်ပဲွတင်ွ အပပန်အလှန် ထရနှင့်ပကဖ်ျန်းသည။်

ရသီန်ွး ကကိ

ရသီျှံ ကကိ ကမ်း သိုမ့ဟတု ်အတားအဆီးထဘာင်အတင်ွးသို ့ဖိတက်ျစးီဆင်းသည။် pyorrhoea

ရဟီမန် နဝိ ထရများပပားထသာ။ လုိအပ်သညထ်ေက ်ထရများထသာ။ အပပင်သို ့လျှကံျထသာ။ be filled with water

ရအီီ န အဟန်ုပပင်းထေန်ပခင်းမရှိ ညင်သာထသာ စးီဆင်းထသာထရ။ water course

ရအီင့် ကကိ stable

ရအီိုင်၁ ကကိ ထရများမစးီထွေကပဲ် စတုင်ထနသည။် “ရအီိုင် နီလုိ ့စပါးပင်တပိမုပ်ထတ”။ pool

ရအီိုင်၂ န မစးီဆင်းပဲ တင်ကျန်ထနထသာ ထရ။ ထရစးီထကကာင်းမှလွတ၍် စးီရာမပါ ငငိမ်သက ်ထနထသာ ထရ။ pool

ရထီအာင်၁ နဝိ ထရအခကအ်ခဲမရှိ အလွယတ်က ူထပါများစာွရထသာ။ အငမဲတမ်း ထရပပည့် ထနထသာ။ be filled with water

ရထီအာင်၂ ကကိ လုိအပ်ထသာ ထရပပည့်ဝစာွ ရရှိသည။် be filled with water

ရအီမ်ိ န toilet

ရအီန်ုး န oil palm

ရအီန်ုးခုိင် န nipa palm

ရအီန်ုးထတာ န ဓနိပင်များ ထပါကထ်ရာကထ်သာ ထနရာ။ ဓနိထတာ။ nipa plam

ရအီန်ုးထုိေး ကကိ ဓနိရကွက်ို အပျစပ်ဖစထ်အာင် လုပ်သည။်

ရအီန်ုးပျစ် န nipa palm

ရအီန်ုးထဘာင် န ဓနိကိုင်းကို ခုတင်ပီး၍ ကျန်ထနသည့်ပင်ရင်းမ အငုတ။် ဓနိ လက၏်အရင်းပုိင်း။     none

ရအီိုး န ထရထေည့်ရန် အိုး။ ထရထေည့်အိုး။ water pot

ရအီိုးခွက် န water pot

ရအီိုးစင် န လူများထသာကသ်ုံးနုိင်ရန် ထသာကထ်ရအိုးတင်ထေားထသာ စင်၊ အထဆာက ်အအုံ။     stand

ရဦီးထပါက် ကကိ မုိးရာသအီစ၌ ပမစထ်ချာင်းတိုတ့င်ွ ထရးှဖျားရာွထသာ မုိးထရ စးီဆင်းလာသည။် flow

ရဦီးရဖီျား န none

စဉ်

စဉ်

pour water on image of 
Buddha စဉ်

စဉ်

သဘာဝအထလျာက ်ထရမပပတတ်ညရ်ှိထသာ ပမစထ်ချာင်းအင်းအိုင်ကန်စသညတ်ိ့ု အတင်ွး၌ ရဟန်းထတာ်တိ့ု ကထံဆာင်ပခင်း၊ 
ဥပုသပ်ပုပခင်း စသညပ်ပုလုပ်ရန် ဝိနညး်ထတာ်နှင့်အည ီထဆာကလု်ပ်ထေားထသာ အထဆာကအ်အုံ။

ardination hall erected 
in shallow water စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) (ထဆွးပမည့်ထနထသာ တုံးထဲေသိ့ုထရဝင်ထနသပဖင့် သုံးနှုန်း၍ မရ သကဲ့သိ့ု) အသုံးမကျ အသုံးမဝင်သုံးနှုန်း၍ မရပဖစသ်ည။် 
“လူပမင်တိုင်းမုန်း၊ အထညှ့စိုထက၊ ရသီို တုံးသိ့ု ဖုန်းဆီဖုန်းဆုိး” (ထကာ်) စဉ်

စဉ်

make a libation on a 
person for ceremonial 
purpose စဉ်

မဂမင်္ဂလာပပုလုပ်ပခင်း၊ သဒိေ္ိဓတင်ပခင်းစထသာ ပမင့်ပမတထ်သာ ကစိ၌္ ထရဖျန်း ဆွတထ်လာင်းသည။် (ဘသိကိသ်န်ွး၊ ထရစင်သန်ွး
စသည။်)

make a libation on a 
person for ceremonial 
purpose စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဒီေထရအကျဆံုးအချန်ိနှင့်အတကဆံု်းအချန်ိတိ့ုတင်ွ ပပန်၍မတကမီ်၊ မကျမီ အခုိကအ်တန့်၌ ထရငငိမ်တန့်ထနသည။် ၂ ဒီေထရ ထရှ့မတိုး 
ထနာကမ်ဆုတ ်ငငိမ်တန့်ထနသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လူတိ့ုကျင်ကကးီ ကျင်ငယစ်န့်ွရာ အထဆာကအ်အုံ။ “ဘလူီးနန်းကို၊ စပံမန်းသည ်ထေက ်လွန်ပုပ်ညှိထက။ ရအီမ်ိပျကသ်ိ့ု၊ စကဆု်တလှ်
ပပန်” (ထကာ်) စဉ်

အန်ုးရကွနှ်င့်တထူသာ အရကွရ်ညက်ိုပျစ၍် အမုိးအကာလုပ်ရထအာင် ဒီေထချာင်း အပင်။ “ကလုားအန်ုးပင်၊ ရအီန်ုးပင်၊ ထနာ်ဇာဦးဘ၊ 
လူရတတ၊် တန်းကားတစရ်ာ၊ ခါးမှာပါ” (ထတး) စဉ်

ဓနိပင်၏အသးီခုိင်။ “မူးတးူမှိုင်တိုင်၊ ရအီန်ုးခုိင်ထယာင်၊ ငပိုကာ လညး်လဲ”(ထကာ်) စဉ်

စဉ်

stitch nipa leaves into 
thatch စဉ်

(ဓနိရကွက်ို) ပျစထ်ေားထသာ ဓနိ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထရထေည့်ရန် အိုး။ ထရထေည့်အိုး။ (ရရီခွက၊် ရဝီခွကဟ်လုညး် သုံးနှုန်းကကထသးသည။်) “လကခ်ျတိထ်ေပိန်၊ ငခီဗျားသန်ိ၊ ရအီိုးခွက ်
ကို၊ လှမ်းမမိှန်”။ (ထတး) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

အပမတတ်နုိး(အမွန်အပမတ်) လှူဒေါန်းရန် ရညမှ်န်းထေားထသာထရ။ စဉ်
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ရးီ၁ ကကိ take note

ရးီ၂ စည် none

ရးီ၃ န none

ရကီးူ ကကိ မူလထရးသားချက ်တစစ်ုံတစရ်ာကို မကွဲမပပားတစမ်ျို းတညး်ကျထအာင် လုိက၍် ထရးသည။် take note

ရးီကျဝီတက်ျီ ကကိ ပပုသင့်ပပုအပ်ထသာ ထလာကဝတက်ို အကန်ုအစင်ပပုသည။် ထလာကဝတပ်ပုစငုပီးထပမာကသ်ည။် treat

ရးီကကးီရးီရာ ကကိ အထရးကကးီထသာအမှုကစိမ္ဟတုပဲ်လျက ်ကကးီကျယထ်သာ အမှုကစိ ္ကဲ့သို ့ပပုမူထဆာင်ရကွသ်ည။်     romanticize

ရးီကကွ် န ထရးသားဖဲွ နဲွ့ ရ့ာ အထကကာင်းပပချက။် to write about

ရးီပခား နဝိ အထရးကစိက္ို တတသ်နိားလညထ်သာ။ အရာဌာနအထလျာက ်သတိတထ်သာ။ ပါးနပ်ထသာ။     be shrewd

ရးီပခစ် ကကိ အက္ခရာ၊ရုပ်ပံုစသညတ်စစ်ုံတစရ်ာ ထရးသည။် draw

ရးီဆဲွ ကကိ အက္ခရာ၊ရုပ်ပံု၊ ပံုစ ံတစခု်ခုစသည ်တိုက့ို ထရးသည။် draw

ရးီထံုေး ကကိ စာလံုးထပါင်းသတပံု်ထရးရုိးထရးရာ ထရးသားလာခ့ဲထသာ ထရးပံုစနစ။် orthography

ရးီထံုေးရးီနညး် န ထရးှအစဉ်အလာ ထရးသားလုိကန်ာခ့ဲထသာ ထရးသားပံုစနစ။် orthography

ရးီထုိေး ကကိ ကာလပမင့်စာွ မထမ့မထပျာက ်သတရိထအာင် စာတမ်းကမ္ပညး်စသည ်ထရးသား သည။်     inscribe on stone

ရးီနညး် ကကိ စာစစီာကုံး ထရးဖဲွ ရ့ာ၌ လုိကန်ာရန် အထပခခံလမ်းညမန်ချက။် orthography

ရငီဖီ နဝိ စာနှင့်ထရးသားထပဖဆုိရထသာ။ writing exam

ရးီမှတ် ကကိ အစဉ်အဆက ်သရိှိနုိင်ရန် စာနှင့်ထရး၍ထေားသည။် take note

ရးီရာ န အထကကာင်းကစိ။္ အပဖစအ်ပျက။် matter

ရးီရးီရာရာ ကကဝိိ အထရးထေားစရာအထနပဖင့်။ ဂရုတစိုက ်အထရးပပုလျက။် take care

ရးီလာဝတလ်ာ န တစဦ်းကတစဦ်းအထပါ်တင်ွ ထဖာ်ထရပွျူငှာမှု။ ၂  ထဖာ်ထရ ွပျူငှာဟန် ပပုမူထပပာဆုိမှု။   suavity

ကကိ ပပုသင့်ပပုအပ်ထသာ ထလာကဝတက်ို အကန်ုအစင်ပပုသည။် ထလာကဝတပ်ပုစငုပီးထပမာကသ်ည။် treat

ကကိ လုိအပ်သညထ်ေကပုိ်၍ ထလာကဝတပ်ပုသည။် ထလာကဝတ ်မပပုသင့်သညက်ို ပပုသည။် flatter

ကကိ မျကနှ်ာသာရရှိရန် ထလာကဝတပ်ျူငှာမှုပဖင့် ဆကဆံ်သည။် ပပုထုိေကထ်သာ ဝတထ်ကျထအာင် အထပါ်ယအံားပဖင့် ပပုသည။် Time-serving

န လူအချင်းချင်း ဆကဆံ်ရာတင်ွ ထစာင့်စညး်လုိကန်ာ အပ်ထသာ ပပုကျင့်ထပပာဆုိဖွယ။် ethic

ရးီသား န compose

ရးီသားပပုစု ကကိ စာအပ်ုစာတမ်း စသညက်ို စကီုံးထရးဖဲွသ့ည။် compose

ရု

ရု န fizzle

ရုရု ကကဝိိ လူအများ မငငိမ်မသက ်လှုပ်ရာှးလျက။် turbulent

ရုရုဆာ ကကဝိိ turbulent

ရုရုပမည် ကကဝိိ groan

အက္ခရာ၊ စာ၊ သထကမင်္ဂတ အမှတအ်သား စသညတ်ိ့ုကို တစစ်ုံတစခု် မျကနှ်ာပပင် ထပါ်တင်ွ ဆဲွပခစစ်ရာတစမ်ျို းမျို းပဖင့် ထေင်သာ
ထအာင် ပပုလုပ်သည။် ၂  စကီုံးဖ့ဲွန့ဲွသည။် တစစ်ုံတစခု် ၏ ပဖစပ်ျကပ်ခင်းရာကို စာပဖင့် မှတသ်ားထေားသည။် ၃  ပန်းချစီသညက်ို 
ထဆးထရာင်စုံ ပဖင့် ထပါ်လွင် ထေင်ရာှးထအာင် ပပုလုပ်သည။် စဉ်
အပဖစအ်ပျက၊် အထကကာင်းကစိ ္တစစ်ုံတစခု်ထဆာင်ရကွရ်န် နာမ်ပုဒ်ေတင်ွ ဆကတ်ွဲရ ထသာ စကားလံုး။ “ရာဇာထစာထီေး၊ထရးတကကးီ
ပဖင့်၊ ထကကာင်း ရးီ သာယာ၊ ထရှ့ထတာ်မှာလျှင်၊ ထကကး ထကကာ်ထရးကို၊ ထမးထသာအခါ (ထောနူ) စဉ်

တစက်ကမ်ိအပ်ိထပျာ်သညမှ် နုိးသညအ်ထိေ ကာလအပုိင်းအပခားကို ထရတကွထ်သာ စကား လံုး။ “တ ရးီ အပ်ိထပျာ၊ စကထ်တာ်ထခါ်၊ 
ထမာင်ထတာ်လာနုိး”။ (ဓမ္မသာ)အဖုိးအခသတမှ်တခ်ျက။် သတမှ်တထ်ေားထသာ အဖုိးအခ။ ၂  အထရအတကွ ်အရှိန်အဟန်ု အစ
သညပ်ဖင့် တစထ်ပပးညသီတမှ်တခ်ျက။်“ထရာင်းနှုန်း ရးီ အတိုင်း ပီးရဖ့ုိနှင့်ရာ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရးီလာဝတလ်ာ
ဂျီ စဉ်

ရးီလာဝတလ်ာ
ထချာ် စဉ်

ရးီလာဝတလ်ာ
လုပ် စဉ်

ရးီလားဝတ်
လား စဉ်

အက္ခရာ၊ စာ၊ သထကမင်္ဂတ အမှတအ်သား စသညတ်ိ့ုကို တစစ်ုံတစခု် မျကနှ်ာပပင် ထပါ်တင်ွ ဆဲွပခစစ်ရာတစမ်ျို းမျို းပဖင့် ထေင်သာ
ထအာင် ပပုလုပ်သည။် ၂  စကီုံးဖ့ဲွန့ဲွသည။် တစစ်ုံတစခု် ၏ ပဖစပ်ျကပ်ခင်းရာကို စာပဖင့် မှတသ်ားထေားသည။် စဉ်

စဉ်

ပမညထ်သာအသတံစမ်ျို း။ ဝမ်းဗုိကထဲ်ေမှ ထလလှုပ်ရာှးမှုထကကာင့် လညး်ထကာင်း၊ အစာ ဆာမွတမ်ှုထကကာင့် လညး်ထကာင်း၊ ပမညထ်သာ
အသ ံ“(ဝမ်း ရု ထရအစာ ထတာင်းနီဗျာယ။်) (အရပ်) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

လူအများ မငငိမ်မသကပ်ဖစလ်ျက။် “ပပညလံု်းသားသည၊် ထသာထသာ ရုရုဆာ လျက၊် ဆုိကထ်ရာကလ်ာတုံထပက” (ဗမာချီ)။ ၂  
ထနာကထ်ပွလျက။် ယှုတထ်ထွေးထစလျက။် စဉ်

တတတွတ်တွ ်မပပတမ်စ ဲ(ပမညတ်နွသ်ည။် ထပပာဆုိသည။် ညညး်ညူ သည။်) “အရူးသင်ွသိ့ု၊ ထသချင်ထသထစ၊ ငါမထနဟ၊ု ရုရုပမည်
ကာ၊ ထရာကလ်ာသမျှ၊ ငဆငယာ” (ဘရူဒီေတ်) စဉ်
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ရုရုသဲ့သဲ့ ကကဝိိ turbulent

ကကဝိိ noisy

ရူတ ကကိ miss

ရူပင် နဝိ ဧည့်ဝတပ်ျူငှာထသာ။ လှိုကလဲှ်ခင်မင်မှုထဆာင်ထသာ။ suavity

ရူရူပင်ပင် နဝိ ထဖာ်ထရလိွမ္မာထသာ။ ထပပလညစ်ာွ ထပါင်းသင်းဆကဆံ်တတထ်သာ။ အထရးတယ ူဂရုတစိုကပ်ပုမူထသာ။ matey

ရူး နဝိ mad

ရူးကန်ွထဆာင် ကကိ pretend

ရူးပခင်းပပ ကကိ လူရူးကဲ့သို ့ထပပာဆုိပပုမူ ထနထုိေင်သည။် fool

ရူးဇနားငါး န type of fish

န type of fish

ရူးဇနားပဖူ န type of fish

ရူးဇနားမညး် န ပပားချပ်ငပီး အမညး်ထရာင်သမ်းထသာ ကိုယယ်ှိ၍ အငမီးခွ ထစာကန်ကထ်သာ ပင်လယင်ါးတစမ်ျို း။ type of fish

ရူးဇနားသပူံ န type of fish

ရူးဇာ န none

ရူးဇာတိုင် န none

ရူးဇာပစ် ကကိ none

ရူးထီေရူးထေား ကကဝိိ irrationality

ရူးပိရူးပင် ကကဝိိ စတိမ်ငငိမ်ပဲ ထပါ့ထပါ့ တန်တန်ထပပာဆုိ ပပုမူလျက။် dally with

ရူးပင် န ရုိးတကံကးီ၍ ထခါင်းထလာင်းအပွင့်နှင့်တက ွပုခကျွေန်အပပည့်ယှိသည့် အသးီသးီထသာ ထဆးဖကဝ်င် အပင်ငယတ်စမ်ျို း။ none

ရူးရားဒူေးရား ကကဝိိ ရုတတ်ရကထ်လာထလာ ဆယအ်ားပဖင့်။ မဆုိင်းမထစာင့်ပဲ။ instantly

ရူးရူး ကကဝိိ quickly

ရူးရင်း ကကဝိိ quickly

ရူးသးီရူးသပ်ွ၁ ကကဝိိ အနညး်ငယစ်တိမ်နံှပဲ့။ mad

ရူးသးီရူးသပ်ွ၂ နဝိ ပကတ ိစတိယ်င်ွးထဖာကထ်သာ။ mad

ထရ

ထရ၁ စညး် none

ထရ၂ ဝိ him

ထရရာ ကကိ scrutinise

ကကဝိိ conspicuous

လူအများ မငငိမ်မသက ်ဆူပူလှုပ်ရာှးလျက။် “ညညီာရံုးစ၊ု အားအ ံပပု၍၊ ရုရု သဲ့သဲ့၊ အကဲွဲကွဲလျင်၊ စစပဲွ်ဆင်လုိက၊် ထထွေးယကှ်
တိုကလ်ျက”် (ရခုိင်ကာ) စဉ်

ရုရု
ထသာင်းထသာင်း ဆူဆူညညံ။ံ ကျယက်ျယထ်လာင်ထလာင်။ “ဗုိလ်ပါ များစ၊ု စညး်ထဝးပပု၍၊ ရုရုထသာင်းထသာင်း၊ လူအထပါင်းနှင့်” (ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

တမ်းတလွမ်းဆွတသ်ည။် လုိလားထအာကထ်မ့သည။် တသပမညတ်မ်းသည။် “ဓညမညထ်က၊ ပပညထ်တာ်ထဲေက၊ ထမျှာ်ထတးွ တရူ”(ရီ
လား)။ “မင်းသားဥပရာ၊ ပမင်ထသာခါလျင်၊ ကကင်ရာနှမ၊ ပင်နန်းသကူို၊ လွမ်း ရူတ လ့ုိ” (ဓမ္မသာ)။ “သားငမီးကစ၊ ဟသူမျှကို၊ 
ရူတ ချစက်ကျွေမ်း၊ ဆွတမ်ျှလွမ်း၍” (ရခုိင်ကာ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စတိမ်တညထ်ဖာကပ်ပန်ထသာ။ ပကတသိထဘာ တညင်ငိမ်မှုမရှိ ယင်ွးပျကထ်သာ။အာသာဆန္ဒ ပပင်းပပထသာ။ ုချင်ပမင်ချင်ပခင်း 
အားကကးီထသာ။ “ရန့ံလှံုထက၊ အစုံပွင့်ဖူး၊ ပန်းကိုပမင်ထသာ်၊ လုိချင် ရူး လ့ုိ” (ဆန္ဒန်) “အမ်ိထပါ်ထေကက်၊ လင်သခင်ကို၊ ပမင်ချင် 
ရူးထက၊ လူးကာကျက” (ရာမ)

စဉ်

ပကတအိတိုင်း မဟတုထ်သာ အမူအရာအသင်ွအပပင် ထပါ်ထအာင် လုပ်ကကကံကို းစားသည။် တပုပပုမူသည။် ရူးဟန်ထဆာင်သည။် 
“ညထီတာ်ဇတ၊ ပဏ္ဍတိသည၊် ထနာင်ထတာ်၏ စိုးရမ်ိပခင်းကို ပယလုိ်ထသာထကကာင့် ရူးကန်ွထဆာင်၍ ငါ့ယန်ုထပး ငါ့ယန်ုထပးဟထူသာ 
စကားပဖင့် ဒွောရာဝတငီမိုလံု့း ထချာကခ်ျားထစလျက”်(ထရးှထံုေး) စဉ်

စဉ်

ပပားချပ်ထသာ ကိုယယ်ှိ၍ အငမီးခွထစာကန်ကထ်သာ ပင်လယင်ါး တစမ်ျို း။ “ငါးကန့်ပျို င်ထက၊ မျှို င်ထသျှများက၊ ရူးဇနား ငါးဒူေလာ၊ 
သာလိကာကို၊ စတိက်ာ လှမ်းထပမာက”်(ငါး) စဉ်

ရူးဇနားပါး
မညး်

အညို ရင့် သိ့ုမဟတု ်မညး်ပပာထရာင်သမ်းထသာကိုယ၊် အညို  ထရာင်ဆူးထတာင်၊ အဝါထရာင်အငမီးတင်ွ အညို ထရာင် ကန့်လန့်စင်း သုံး
စင်းရှိထသာ ငါးတစမ်ျို း။ စဉ်

ပပားချပ်ထသာ ကိုယယ်ှိ၍ အငမီးခွထစာကန်ကထ်သာ ပင်လယင်ါး တစမ်ျို း။ “ငါးကန့်ပျို င်ထက၊ မျှို င်ထသျှများက၊ ရူးဇနား ငါးဒူေလာ၊ 
သာလိကာကို၊ စတိက်ာ လှမ်းထပမာက”်(ငါး) စဉ်

စဉ်

အညို ရင့် သိ့ုမဟတု ်မညး်ပပာထရာင်သမ်းထသာကိုယ၊် အညို  ထရာင်ဆူးထတာင်၊ အဝါထရာင်အငမီးတင်ွ အညို ထရာင် ကန့်လန့်စင်း သုံး
စင်းရှိထသာ ငါးတစမ်ျို း။ စဉ်

(ဗုဒေ္ဓဘာသာဝင်တိ့ုမှာ ဝါတင်ွးကာလကို အထလးအနကထ်ေား၍ ဥပုသထ်ဆာက ်တညသ်ကဲ့သိ့ု) မူဆလင်တိ့ုမှာလညး် ယင်းကဲ့သိ့ု 
(ဝါကကျွေတ်)လမျို း။ စဉ်

(ဗုဒေ္ဓဘာသာဝင်တိ့ုတင်ွ ဝါတင်ွးကာလကို အထလးထေား၍ ဥပုသ ်ထဆာကတ်ညသ်ကဲ့သိ့ု) မူဆလင်တိ့ုတင်ွလညး် ယင်းကဲ့သိ့ု
အထလးထေား၍ တတနုိ်င်သထလာက ်(၁ဝ)ရက ်လခဲွ၊ တစလ်စသညပ်ဖင့် ကျင့်ကကအံားထုေတက်ကသည။် ထနအ့ခါ၌ကား ထရကို
ထတာင်မှ မထသာကမ်စားရ၊ ထေမင်းကို ညထနဝတပ်ပုချန်ိနှင့် နံနကဝ်တပ်ပုချန်ိ ထနာကပုိ်င်းကိုသာ နှစက်ကမ်ိ စားထသာကရ်သည့် မူ
ဆလင်တိ့ု၏ ကျင့်ကကအံားထုေတပံု်တစမ်ျို း။ စဉ်
(ဗုဒေ္ဓဘာသာဝင်တိ့ု၏ ဝါကကျွေတသ်ကဲ့သိ့ုပင်) မူဆလင်တိ့ုမှာလညး် ယင်း ကဲ့သိ့ုပင် လအပုိင်းအပခားနှင့် ညထနအထနာကဘ်ကမှ် လ
ကိုပမင်ထသာအခါတင်ွ ရူးဇာငပီး ဆံုးပခင်းသိ့ု ထရာကသ်ာွးထလသည။် စဉ်

ဆင်ပခင်နုိင်ပခင်း ကင်းကာွပခင်းထကကာင့် ပပုမိပပုရာပပုထသာ အားပဖင့်။ 
ဆင်ပခင်ဉာဏ ်ကင်းမ့ဲစာွ။    စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လျင်ထသာအဟန်ုပဖင့်။ “ထမာင်လှ ရူးရူး နှင့်ပင် ဆီးရံုလားခယင့်” (အရပ်) စဉ်

လျင်ထသာအဟန်ုပဖင့်။ လျင်ပမန်စာွ ထရွ့လျားလျက။် “မလဲွသထဘာ၊ ထပပးခ့ဲ ထသာဟ၊ူ မိထမာမှိုင်ထတ၊ွ စတိက်ကးီထဝလျက၊် ပမစထ်ရ
ကမ်းပါး၊ ရူးရင်းသာွးလျက”် (ကင်းမထဟာ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထွေကခွ်ာရာပုဒ်ေကို ထလးနကထ်စရန် သုံးထသာစကားလံုး။ “ခရးီသညတ်ိ့ု၊ ဦကကာ ထရလမ်းမှာ၊ လှသသညး်အထူက၊ ပဖူနှမကို၊ 
လွမ်းတလျကပ်င်”။ (ရလီား) စဉ်

ပပုသကူိုညမန်ပပထသာ စကားလံုး။ ၂  တကိျလျက ်အဆံုးသတက်ကယိာကို ပပထသာစကားလံုး။ “ဖန်ရညစ်န်ွးလျက၊် သကမင်္ဂန်းကိုလျင်၊ 
ဘယအ်တကွထ်ကကာင့်၊ သင်ဝတဆ်င် ထရ” (ဆဒေ္ဒန်)။ ‘ဤပပညသ်ာသိ့ု၊ ထရာကပ်ါရ ထရ” (နရဒေ) (လားထရ။ လာထရ၊ စားထရ
စသည်) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

လုိရာကိုထတွ့ရှိထအာင် လုိကလံ် စစထ်ဆးကကည့်ရှုသည။် ၂  ရထအာင် အားထုေတသ်ည။် ‘ကထလာင်တကံို၊ ရာှကကထံရရာ’ (ထမျာက်) စဉ်

ထရထရလညလ်
ည ် ကကျွေမ်းကျင်ပုိင်နုိင်စာွ။ ရင်ှးလင်းပပတသ်ားစာွ။ “လူက ရညရ်ညလ်ညလ်ည ်တတပံု်က မထပါ်” (အရပ်)     စဉ်



.

ကကိ none

ထရရညှ် ကကဝိိ ကာလကကာပမင့်စာွ။ ကာလတာရညှ ်ထလးပမင့်စာွ။ along

ထရရညှဆဲွ် ကကိ delay

ထရလည် ကကိ expert

ကကဝိိ သသိာပမင်သာရံုမျှ။ အထရးအထကကာင်း။ အမှတအ်သား။ ပံပန်းထပါ်ရံုမျှ။ mark

ထရးထီေထရးထထေး ကကဝိိ အထရးအထရာ ထရာကထ်လာကဖွ်ယရ်ှိလျက။် အခွင့်လမ်း ရနုိင်ထလာကဖွ်ယရ်ှိလျက။် အလားအလာထပါ်လျက။် propensity

ထရးထရးထသျှ ကကဝိိ dim

ထရးအားရာရာ ကကဝိိ အထရးထေားစရာ အထနပဖင့်။ ဂရုတစိုက ်အထရးပပုလျက။် take care

ရဲ

ရဲ နဝိ အလွန်နီထသာ။ ထတာကပ်စာွနီထသာ၊ ၂  ဝ့ံစားထသာ။ ၃  သတ္တ ရိှိထသာ။ မတနွ ့မ်ဆုတ ်ဝ့ံစားစာွ ပပုမူသည။်      red

ရစဲတိ် န ဝ့ံစားထသာ ရရဲင့်စတိ။် Derring-do

ရစဲမ်ွး န venturously

ရစဲမ်ွးသတ္တ ိ န venturously

ရဆီဲးစား ကကိ bold

ရဆီဲးတင် ကကိ bold

ရဆုဲ န အထူေးသတ္တ ရိှိစာွ စမ်ွးထဆာင်နုိင်မှုအတကွ ်သးီသန ့ခ်ျးီပမှင့်ထသာ ဆု။ novel prize

န valour

ရတဲင်းပဖည့် ကကိ bold

ရထဲဘာ် န အမှုကစိက္ို ရဝ့ံဲစာွ ထဆာင်ရကွတ်တသ်။ူ ၂ လုပ်ထဖာ်ကိုင်ဖက။် cobber

ရမဲက် န ရခုိင်မင်းလကထ်ေက ်စစသ်ညတ်ပ် သား။ cobber

ရမဲကဗုိ်လ်ပါ န cobber

ရရဲဲ ကကဝိိ တနွ ့ဆု်တပ်ခင်းမရှိပဲ။ ရဝ့ံဲစာွ။ ၂  ထတာကပ်စာွ နီရလဲျက။် ၃  အထရာင်အလျှ ံထတာကပ်လျက။် valour

န အလွန်နီထသာအထရာင်။ scarlet

ရရဲတဲင်းတင်း နဝိ ထိေတလ်န ့ပ်ခင်းကင်းထသာ။ တနွ ့ဆု်တပ်ခင်းမရှိဝ့ံစားထသာ။ valour

ရရဲထဲတာက် နဝိ အထရာင်အလျှထွံေကထ်သာ။၂ ဝင်းထပပာင်နီရသဲည့် အထရာင်ရှိထသာ။ scarlet

ကကိ ထတာကထ်ပပာင်နီရသဲည။် နီရထဲသာအထရာင် ရှိသည။် scarlet

ရရဲတဲတွတ်တွ် နဝိ ထတာကထ်ပပာင်နီဝင်ထသာ။ နီရထဲသာ။ rubicund

ရရဲင်း နဝိ ရစဲမ်ွးသတ္တ  ိထေကပ်မကထ်သာ။ မတနွ ့မ်ဆုတဝ့ံ်စားထသာ။ bravery

ရထဲရာက် န none

ရရုိဲဝ်း န none

ထရရတွ ်(မ) (ကကိ-ရွီရွတ်-ရှု။) စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) အချန်ိကာလပဖင့် ထသာ်လညး် မငပီးမပပတထ်အာင် ပပုသည။် တမင်အချန်ိကကာထအာင်လုပ်သည။် စဉ်

ထိေန်းနိင်သမ်ိးနုိင် ကကျွေမ်းကျင်သည။် ကွဲကွဲပပားပပား ရင်ှးရင်ှးလင်းလင်း သထဘာထပါကသ်ည။်ထရတကရ်ာမှ ကျရာသိ့ု စတင်
ထပပာင်းလဲသည။် စဉ်

ထရးတထီရး
ထတး စဉ်

စဉ်

မှုန်ဝါးစာွ။ မိှန်ထမှးစာွ။ သပိမင်သာရံု။ ‘အဝီကကကည့်ထက ထရးထရး ထသျှရာ ပမင်ထရ။ (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကကာကရ်ွ့ံဆုတန်စပ်ခင်း မရှိပဲ စမ်ွးထဆာင်နုိင်ထသာ အင်အားအပပည့်အဝ ရှိထသာ ရရဲင့်မှု။ “ရန်သငူပိုပျက၊် ညကည်ကလ်ညး်ထကက၊ 
မှုန်းမှုန်းထချသည။် ရစဲမ်ွးတစခု်၊ ထအာင်ပမင်မှု”။ (အမှာစာ) စဉ်

ထကကာကရ်ွ့ံဆုတန်စပ်ခင်း မရှိပဲ စမ်ွးထဆာင်နုိင်ထသာ အင်အားအပပည့်အဝ ရှိထသာ ရရဲင့်မှု။ “ရန်သငူပိုပျက၊် ညကည်ကလ်ညး်ထကက၊ 
မှုန်းမှုန်းထချသည။် ရစဲမ်ွးတစခု်၊ ထအာင်ပမင်မှု”။ (အမှာစာ) ‘ဟတုဟ်တုပ်ငားပငား၊ ရဆီဲးစားထသာက၊် ရမဲာန် ထလှာက၍်၊ 
ရစဲမ်ွးသတ္ိတ၊ ရမှဲန်းသထိအာင်၊ ရစဲမ်ွးထဆာင်လျက”် (အမှာစာ) စဉ်

ပုိမုိရရဲင့်ထအာင် ကိုယအ်ား စတိအ်ားတိုးတကထ်ကကာင်း တစစ်ုံတစရ်ာ ပပုလုပ်သည။် လုပ်ထဆာင်သည။် စတိအ်ားကိုတကက်က
ထစသည။် ‘ဟတုဟ်တုပ်ငားပငား၊ ရဆီဲစား ထသာက၊် ရမဲာန်ထလှာက၍်” (အမှာစာ)     စဉ်

ပုိမုိရရဲင့်ထအာင် ကိုယအ်ား စတိအ်ားတိုးတကထ်ကကာင်း တစစ်ုံတစရ်ာ ပပုလုပ်သည။် လုပ်ထဆာင်သည။် စတိအ်ားကိုတကက်က
ထစသည။် ‘ဟတုဟ်တုပ်ငားပငား၊ ရဆီဲစား ထသာက၊် ရမဲာန်ထလှာက၍်” (အမှာစာ)     စဉ်

စဉ်

ရဆဲန်းမ
ထဟာက် မိမိဇာတအိားမာန်စသညက်ို အထပခပပု၍ ပဖစထ်ပါ် လာထသာ ရရဲင့်စတိ။် ‘ရထဲဘာ်ချင်းပပန် ရဆဲန်းမထဟာက ်ရထဲရ” (အရပ်) စဉ်

စတိအ်ားကို ထလျှာ့ကျမသာွးထအာင် တကက်ကထစသည။် ‘ယာဉ်ညို  ပမင်းလှ၊ မထလးကလညး်၊ သပံမချို ထအး၊ ကိုယ့်သျှင်မင်းကို၊ 
ရတဲင်းပဖည့်၍” (ထောနူ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဘရုင့်စစသ်ညထ်တာ် တပ်သားများ။ စစသ်ညအ်လံုးအရင်း။ ‘ရမဲက ်ဗုိလ်ပါ အလံုးအရင်းနှင့် ကကချထီတာ်မူထလ၏” (ထရးှထံုေး) 
‘ရမဲကဗုိ်လ်ပါ၊ သန်ိထသာင်းလာ လညး်၊ ငမဲစာွကကံ့ခုိင်၊ ထကျာကစ်ာတိုင်သိ့ု။ (အမှာစာ) စဉ်

စဉ်

ရရဲထဲခါက်
ထခါက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရရဲထဲတာက်
ထတာက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ကိုင်းထံေမှ မျကလံု်းသဏာ္န်အကကွင်ယမ်ျားပါ အသးီသးီထလ့ရှိငပီး အသးီအရကွ ်ကို စားသုံးရထသာ ပင်ပျပ်တစမ်ျို း။ ‘သစသ်းီ
ကနစိုး၊ ရရုိဲဝ်းသမ္ဘာရာ၊ ကသဇာပနဲ။” (ထွေန်းတိ) စဉ်

ကိုင်းထံေမှ မျကလံု်းသဏာ္န်အကကွင်ယမ်ျားပါ အသးီသးီထလ့ရှိငပီး အသးီအရကွ ်ကို စားသုံးရထသာ ပင်ပျပ်တစမ်ျို း။ ‘သစသ်းီ
ကနစိုး၊ ရရုိဲဝ်းသမ္ဘာရာ၊ ကသဇာပနဲ။” (ထွေန်းတိ) စဉ်



.

ရဝ့ံဲ နဝိ bravery

ရအဲာစဆုိ န bravery

ရည်

ရည၁် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ကို ဦးတည၍် ညမန်သည။် ၂  ထမျှာ်လင့်ရညရ်ယွသ်ည။် purpose

ရည၂် န quality

ရညစ်းူ ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာကို တစစ်ုံတစထ်ယာကအ်တကွ ်ရညမှ်တထ်ေားသည။် consecration

ရညည်မန်း ကကိ ထရးှရှုဦးတညသ်ည။် အထထောကအ်ထေားပပုသည။် allusive

ရညတ်ူ ကကဝိိ အဆင့်အတန်း  ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွနုိ်င်ထသာ ကိုယစ်မ်ွးဉာဏစ်မ်ွးစသည ်တညူစီာွ။     equally

ရညမှ်တ် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ကို စတိတ်င်ွ သတမှ်တထ်ေားသည။် aim

ကကဝိိ clarify

ကကဝိိ ရင်ှးလင်းကွဲပပားစာွ။ ကကျွေမ်းကျင်နုိင်နင်းစာွ။ယဉ်ထကျးထပပပပစစ်ာွ။ ယဉ်ထကျးသမ်ိထမွ စ့ာွ။ urbanely

ရညရ်ယွ် ကကိ တစစ်ုံတစဦ်းအား တစစ်ုံတစခု်ကို ရညသ်န်စွဲမှတသ်ည။် ထရးှရှု၍ အာရံု ထေားသည။်  purpose

ရညလ်ည် ကကိ သထဘာထပါက ်နားလညသ်ည။် understand

ရညသ်န် ကကိ aspire

ရညသ်န်စတိ် န မူလ ကကစံညရ်ညရ်ယွခ်ျက။် မှန်းရယွခ်ျက။် purpose

ရညး်စား န မိန်းမနှင့်ထယာကျ်ား အပပန်အလှန် ချစထ်ဖာ်ချစဖ်က။် sweetheart

ရညစ်ားထေား ကကိ woo

ရညး်စားထမျှာ် ကကိ ချစသ်လူာမည့်လမ်းကို ထမျှာ်လင့်ထနသည။် none

န မိန်းမနှင့်ထယာကျ်ား အပပန်အလှန် ချစထ်ဖာ်ချစဖ်က။် true love

ရညး်စားသနား န တစဦ်းနှင့်တစဦ်း အပပန်အလှန် ထမတ္တ ာမျှဖက။် true love

ရယ်

ရယ် ကကိ နှစသ်ကဝ်မ်းသာမှုပဖင့် နှုတခ်မ်းကို ဖွင့်ဟလျက ်အသအံနညး်ငယ ်ထပါ်ထွေက ်ထစသည။် laugh

ကကဝိိ ထပပာရင်းဆုိရင်း။ ထပပာဆုိလျကပ်င်။ ထပပာထပပာဆုိဆုိ။ laugh at

န ရယထ်မာပခင်းကို ပဖစထ်စထသာ အပမင်၊ အကကား စသည။် ရယထ်မာပခင်းကို ပဖစထ်စထသာ အထကကာင်းအရာ အပပုအမူ။ drollery

ရယခ်ျရီယခ်ျို း ကကိ နှစသ်ကက်ကညနူ်းထသာ မျကနှ်ာအမူအရာကို ပပသည။် laugh

ရယစ်ရာ န ရယထ်မာပခင်းကို ပဖစထ်စထသာ အပမင်၊ အကကား စသည။် ရယထ်မာပခင်းကို ပဖစထ်စထသာ အထကကာင်းအရာ အပပုအမူ။ drollery

ကကိ laugh at

ရယင်ပီရယပ်ပုံး ကကိ laugh

ရယဖွ်ယ် န ရယထ်မာပခင်းကို ပဖစထ်စထသာ အပမင်၊ အကကား စသည။် ရယထ်မာပခင်းကို ပဖစထ်စထသာ အထကကာင်းအရာ အပပုအမူ။ drollery

ကကဝိိ humorous

တန့်ွဆုတပ်ခင်းမရှိထသာ။ ရစဲမ်ွးသတ္ိတထေကပ်မကထ်သာ။ ‘လျှပ်စစထ်ရာင်ထမာင်း၊ လကန်ကထ်ကာင်းကို၊ စွဲထဆာင်ငပီးခါ၊ ရဝ့ံဲစာွပဖင့်၊ 
ပပန်လာမဆုတ၊် ရမဲာန်ထုေတလ်ျက”် (အမှာစာ) စဉ်

ရရဲင့်တကက်ကစာွ ဝင့်ဝါထပပာဆုိလျက။် ရစဲမ်ွးသတ္ိတ ရှိရှိပဖင့် ထပပာထသာ ရတဲင်းသ။ံ ‘မကကာချကခ်ျင်း၊ ယခုတင်ွထလ၊ ကကင်ထမစစပဲွ်၊ 
သန်လျကထ်တာ်ကို၊ လကမှ်ာစွဲလ့ုိ၊ ရအဲာ စဆုိ”(ထကာ်) စဉ်

စဉ်

ကိုယစ်မ်ွး၊ ဉာဏစ်မ်ွး၊ အရညအ်ချင်း။ (လုပ်ရညက်ိုင်ရညစ်သည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရညလ်ည်
ထယာင်

ရင်ှးရင်ှးလင်းလင်း သထဘာထပါကန်ားလညထ်အာင် (ထပပာသည။်) ‘စကားထပပထက သထဘာထပါက် ရညလ်ည်ထအာင် ထပပာရထရ” 
(အရပ်) စဉ်

ရညရ်ညလ်ည်
လည် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စတိတ်င်ွသကဝ်င် အာရံုပပုသည။် ဆန္ဒပပုသည။် ဆန္ဒပပင်းပပစာွ ထရးှရှု အာရံုးစးူစိုကသ်ည။် ‘ကကျွေနု်ပ်ဧကန်၊ စတိရ်ညသ်န်၍၊ 
လှူဒေါန်းပါရ၊ ပမတပု်ညထကကာင့်” စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရညး်စားအပဖစ ်စပ်မိထအာင်လုပ်သည။် ‘ရညး်စား ရညး်စား၊ ချစ ်လ့ုိထေား၊ အထေားမတတ၊် သကသ်တီတ”်(ရုိးရာ) စဉ်

စဉ်

ရညး်စီ
ရညး်စား စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရယက်ာသမ်ွး
ကာ စဉ်

ရယထ်ကာင်း
ရယဖွ်ယ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရယတ်စခွ်န်း
ထပပာတစခွ်န်း

ရယရ်မင်ထသာအသ၊ံ အမူအရာထနှာလျက ်ထပပာဆုိသည။်ရယဖွ်ယပ်ဖစထ်အာင် တမင်ဖန်တးီ ထပပာဆုိသည။် စကားပဖင့် ရယခ်ျင်
ထယာင်ပပုသည။် စဉ်

နှစသ်ကက်ကညနူ်းထသာ မျကနှ်ာအမူအရာကို ပပသည။်‘လျှပ်လိပ်လကထ်ဇ၊ ငပိုးငပိုး ပပကထ်ပပာင်၊ ရယင်ပီရယပ်ပုးံ၊ ထနာကဆံ်ထံုေးမှာ၊ 
ရမီကုံးရမီပန်းဆင်၍” (ဗျာရတု) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ရယရ်ယပ်ပုးံ
ပပုးံ

ကကညနူ်းဝမ်းထပမာကစ်ာွ။ ရယရ်မင်ထသာ မျကနှ်ာထေားနှင့်။ ‘ရယရ်ယပ်ပုးံပပုးံ၊ နူပျို သာယာ၊ ချို မျကနှ်ာနှင့်၊ ထနထပျာ်တုံးကို” (ဓမ္မ
သာ) စဉ်
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ရယရ်မင်၁ ကကိ နှိုကင်ခိုကစ်ာွ ရယသ်ည။် giggle

ရယရ်မင်၂ နဝိ စတိထ်ေကသ်န်တကက်ကလှုပ်ရာှးထသာ။ နှစသ်ကဝ်မ်းသာမှုပဖင့် ကကရ ွလှုပ်ရာှးထသာ။ active

ကကဝိိ ရယထ်မာဖွယရ်ာအထနပဖင့်။ ရယထ်မာထစမှုပဖင့် ထရာထနှာဖံုးလမမ်းလျက။် laugh at

န ရယထ်မာဖွယစ်ကား။ ရယထ်မာဖွယအ်ထကကာင်းအရာ။ drollery

ထရာ

ထရာ ကကိ တစခု်နှင့်တစခု် ထနှာသည။် ထပါင်းစပ်သည။် ၂ အတတူကတွညသ်ည။် ထရာထထွေး ယကှစ်ပ်သည။်     mix

ထရာဂါကျ န ထရာဂါတစစ်ုံတစရ် ခံစားထနရသ။ူ patient

ထရာဂါဆုိး န ကးူစက ်ပဖစပွ်ားတတထ်သာထရာဂါ။ ထသထကျပျကဆံု်းထစနုိင်ထသာ ထရာဂါ။ epidemic

ထရာဂါဘယ န သတ္တ ဝါတိုတ့င်ွ ကပ်ထရာကတ်တထ်သာ ကိုယခ်န္ဓာ၏ တင်ွး၊ ပပင် အနာ။ ထဝဒေနာ။ disease

ထရာဂါမီွးစပ် ကကိ အနာထရာဂါ ရညှက်ကာစာွ ပဖစပွ်ားထနသညက်ို မကစုားပဲထန သည။် ထရာဂါသကတ်မ်း ရညှထ်စသည။်

ထရာဂါသည် န ထရာဂါတစစ်ုံတစရ် ခံစားထနရသ။ူ patient

ထရာဂန္တရကပ် န epidemic

ထရာစိ့ ထရာစပ် န အမျို းမျို းအထထွေထထွေ ထရာစပ်လျကရ်ှိထသာအရာ။ကိုယခ်န္ဓာ ထညာင်းညာကိုကခဲ် ထတာင့်တင်းပခင်း ပဖစသ်ည။် grip firmly with teeth

ထရာစပ် ကကိ အမျို းအစားတရူာကို လညး်ထကာင်း၊ အမျို းအစားကွဲရာကိုလညး်ထကာင်း ပျံ နံှ့ထ့အာင်ထရာထနှာသည။် mix

ထရာစတွ် ကကိ မူလရှိရင်း တစခု်ခုထဲေသို ့အပခားအရာကို ထလာင်းထေည့်သည။် mix

ထရာထီွေး နဝိ mix

ထရာထနှာ ကကိ မူလရှိရင်း တစစ်ုံတစရ်ာနှင့် အပခင်းအရာကို ထရာသင်ွးထေည့်စပ်သည။် mix

ထရာခပမ်း နဝိ အမျို းအစား တစပ်ခားစပီဖစထ်သာအရာများ တစထ်ပါင်းတညး် အတတူည ်ရှိထသာ။ mix

ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာ ရညရ်ကွခ်ျကမ်ရှိပဲ တပခားသမူျား နညး်တ ူလုိက၍် ထပပာဆုိပပုမူသည။် none

ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာ ရညရ်ကွခ်ျကမ်ရှိပဲ တပခားသမူျား နညး်တ ူလုိက၍် ထပပာဆုိပပုမူသည။် none

ထရာယကှ် ကကိ အပခားအရာများနှင့် တထပါင်းတညး်တညရ်ှိသည။် တပခားသမူျားနှင့် အတတူွဲစပ်ဆကဆံ်သည။် mix

ထရာရု၁ ကကဝိိ miscellaneous

ထရာရူ၂ န အမျို းမျို းအထထွေထထွေ ထရာစပ်လျကရ်ှိထသာ အရာ။ mixer

ထရာရူ၃ နဝိ အမျို းမျို းထရာစပ် ပါဝင်လျက။် mix

ထရာရူဝ၁ ကကဝိိ mix

ထရာရူဝ၂ ကကိ မူလတညရ်ှိရင်း တစစ်ုံတစရ်ာနှင့် အပခားအရာကို ထပါင်းစပ်ထပးသည။် mix

ထရာရဲ နဝိ သပ်ိသညး်ပခင်းမရှိထသာ။ တင်း ကျပ်ပခင်းမရှိထသာ။ loose

ကကဝိိ အမျို းမျို းထထွေထထွေ ထရာစပ်ပါဝင်လျက။် mix

န အမျို းမျို းအထထွေထထွေ ထရာစပ်လျကရ်ှိထသာ အရာ။ mixer

ထရာသလုိံက် ကကိ သတူစပ်ါး ထပပာဆုိမူတညသ်ညက်ို အတယုငူပီး လုိက၍်ထပပာဆုိ ပပုမူသည။်     none

စဉ်

စဉ်

ရယသ်န်ွးဖတ်
သန်ွး၁ စဉ်

ရယသ်န်ွးဖတ်
သန်ွး၂ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

be stricken with 
disease စဉ်

စဉ်

လူအများအပပား ထရာဂါကးူစကပ်ပန့်ပွား၍ ထသထကျပျကစ်းီ တတထ်သာ အချန်ိအခါ။ ကာလ။ လူအများထရာဂါဆုိကထ်ရာကပ်ဖစ်
ပျကမ်ှု အထနအထေား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အမျို းအစားမတထူသာအရာများ အစဉ်တကျမဟတုပဲ် ပူးတွဲပါဝင်လျက ်ရှိထသာ။ထထွေးယကှစ်ပ်ထသာ၊ ရှုပ်ထပွထသာ။ ‘တဖကက်
အးီ၊ တစဖ်ကက်နီွးလ့ုိ၊ ထရာထီွေး ချုကံာ၊ စကမ့ီွ်ရာမှာ၊ ထဒွေးထဖာ်ပပုလ့ုိ၊ နှစဦ်းထပျာ်ထက၊ မ့ီွထလျာ်တုံလုိက”် (ဓမ္မသာ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထရာထယာင်
လုိက် စဉ်

ထရာထယာင်
သတ် စဉ်

စဉ်

အမျို းမျို းအဖံုဖံု။ အနညး်နညး်အဖံုဖံု။ ‘ပညာဆန်းထက၊ မျကလှ်ည့်သည ်နှင့် သယွသ်ယွထ်ရာရု၊ အစစုကုို၊ အမ်ိသအူကကျွေန့်၊ ပမင်ပပန်
တုံထက”(ရာသီ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

အမျို းမျို းအထထွေထထွေ ထရာစပ်ပါဝင်လျက။် ‘တစမ်ျို းတညး်က မထဟာက ်အားလံုး ထရာရူဝ တရိာ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထရာလံုး
ယကှတ်င်၁ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထရာလံုး
ယကှတ်င်၂ စဉ်

စဉ်



.

ထရာ့ရဲ နဝိ သပ်ိသညး်ပခင်းမရှိထသာ။  တင်းကျပ်ပခင်းမရှိထသာ။ loose

ထရာ် ကကိ target

ထရာ်ပပ ကကိ target

ရက်

ရက၁် န နံနကထ်ပခာကန်ာရမှီ ထနာကနံ်နက ်ထပခာကန်ာရအီချန်ိထိေ။ စက ်၂၄ နာရကီာလ။ a day

ရက၂် ကကိ ချည၊် ထလျာ်၊ ဝါးပခမ်းစထသာ အတိုင်နှင့်အထဖာကအ်ပင်တိုက့ို အပပားပဖစထ်အာင် အထေကထ်အာကဖဲွ်ယ့ကှသ်ည။် weave  

ရက၃် စညး် none

ရကက်န်း န loom

ရကက်န်းကကို း န ယကက်န်းစင်တင်ွ တိုင်ချညက်ို အထလျာ့အတင်း ပပုလုပ်နုိင်ရန် ထံုေးဖဲွ ထ့ေားထသာ ကကို း။

ရကက်န်းခင်း ကကိ ယကက်န်းရကရ်န် ယကက်န်းစင်၌ အဆင့်သင့်ပပုလုပ် ထေားသည။် none

ရကက်န်းခတ် ကကိ ယကက်န်းစင်၌ လကခ်တက်ိုဆဲွ၍ အထေညရ်ကသ်ည။် weave on a loom

ရကက်န်းခံု န ယကက်န်းစင်တင်ွ တိုင်ချညတ်ိုက့ို ခံထေားထသာထုေတတ်န်း နှစထ်ချာင်း နှင့် လကထိ်ေပ်အနားရှိသစသ်ားတန်း။ none

ရကက်န်းခွင် န ယကက်န်းစင်၏ အနီးတဝုိကရ်ှိ ပတဝ်န်းကျင်။ none

ရကက်န်းစင် န loom

ရကက်န်းဆက် ကကိ none

ရကက်န်းဆင် န ယကက်န်းရကရ်န်အတကွ ်လုိအပ်ထသာ တန်ဆာပလာအစုံ တပ်ဆင်ထေားသည။် none

ရကက်န်းတိုင် န ယကက်န်းစင်တင်ွ ချညလိ်ပ်တုံးကိုထိေန်းရန် စိုကထ်ေားထသာ စင်ဦး ရှိ တိုင်တိုတစမ်ျို း။ none

န none

ရကက်န်းထုိေး ကကိ none

ရကက်န်းပျဉ် န ယကက်န်းရကသ်ည့်အခါ ထုိေင်ဖုိရ့န် ကန ့လ်န ့ပ်ပုလုပ်ထေားထသာ ပျဉ်ချပ်။

ရကက်န်းရယှ် ကကိ trade

ရကက်ျ န တစထ်နအ့လုပ် လုပ်သည့်အတကွ ်လုပ်ခကို ထနခ့ျင်းရင်ှးထပးရထသာ စနစ။် ဤသိုထ့သာ အလုပ်မျို း။ ၂  ယင်းကဲ့သို ့အလုပ်လုပ်သ။ူ temporary work

ရကက်ျငှား ကကိ သကရ်ှိသကမ့ဲ် အလုပ်လုပ်ရန် တစထ်နတ့ာအတကွ ်ငှားရမ်းသည။် temporary work

ရကက်ျလုိက် ကကိ ထနစ့ားအလုပ်ကို လုပ်သည။် temporary work

ရကခံု် န ယကက်န်းစင်တင်ွ တိုင်ချညတ်ိုက့ို ခံထေားထသာထုေတတ်န်း နှစထ်ချာင်း နှင့် လကထိ်ေပ်အနားရှိသစသ်ားတန်း။ none

ရကခံု်တိုင် န none

ရကခံု်တန်း န ယကက်န်းစင်တင်ွ တိုင်ချညတ်ိုက့ို ခံထေားထသာထုေတတ်န်း နှစထ်ချာင်း နှင့် လကထိ်ေပ်အနားရှိသစသ်ားတန်း။ none

ကကဝိိ အထဆာတလျင်။ ချကခ်ျင်း။ ခဏချင်းပင်။ instantly

ရကခ်ျင်းထပါက် ကကိ

စဉ်

တစစ်ုံတစရ်ာကို ပစလ်မတထုိ်ေးခုတရ်န် ဦးတည၍် မှန်းချန်ိသည။် ‘ဆိပ်လူး ပမှားကို၊ ယပူငားငပီးလျှင်၊ ဆဲွကာတင်၍၊ ထဒေါင်လျင်
လညး်တိုက၊် ထလးစန္ဒာနှင့်၊ ထရာ်ကာ ပစထ်က” (ရာမ)။၂ တစစံု်တခုပပုမည့် ဟန်ပပုသည်။ “ထဘထဇာဂ်ျလှီ၊ ဆးီထတာင်မိွန့်ကို၊ 
တိ့ု၍ ထရာ်ပျာ၊ ချကီာပပက” (ပန်း)တစစ်ုံတစထ်ယာကအ်ား လကန်ကတ်စခု်ခုပဖင့် ထုိေးရန်-ခုတရ်န် ချန်ိရယွသ်ည။်  စဉ်

တစစ်ုံတစထ်ယာကအ်ား လကန်ကတ်စခု်ခုပဖင့် ထုိေးရန်-ခုတရ်န် ချန်ိရယွပ်ပ သည။် “ငါ့ကို ဒုေတန်န့်သတဖ့ုိ် ထရာ်ပပထရ
ထထော”(အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထထောကထ်ေားင့ဲညာ တယွတ်ာမှုမရှိပခင်းသထဘာတိ့ုကို ညမန်ပပရာ၌ ကကယိာထနာက ်တင်ွ ထေည့်သင်ွးထသာစကားလံုး။ (စတိရ်ကထ်တ၊ 
စန့်ွရကထ်တ၊ ထပပာရကထ်တ၊ စမ်ိးရကထ်တ၊ စသည။်) စဉ်

ဝါချညစ်ထသာ အမျှင်မျို းကို အတိုင်နှင့်အထဖာက ်ထကျာ်နင်းလျှို သင်ွး၍ ရကလု်ပ်ထသာ လုပ်ငန်း။ ရကလု်ပ်သည့် အတတပ်ညာ။ 
‘ဘရုား ပဲွကို၊ သာွးငမဲမခကျွေတ၊် ခါးကကို း တပင်၊ ရကက်န်းခွင့်က၊ အယင်ပပတလ့ုိ်၊ ဝတရ်ထတာ့မည”် (ဂုတ္ိတလ) စဉ်

knot at the warp end 
regulating the tension 
of warp threads in a 
hand-loom စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ယကက်န်းရကရ်န်အတကွ ်တန်ဆာပလာအစုံ တပ်ထေားထသာခံု။ (လကယ်ကက်န်းစင်၊ စကယ်ကက်န်းစင်ဟ၍ူ ရှိသည။်) 
“လကမင်္ဂာယဉ်ဆန်း၊ အခန်းခန်းမှာ၊ အလွမ်းချင်းယကှ၊် ရကက်န်းစင်မှာ၊ ပခညပ်င်ဆကလ့ုိ်” (ထကာ်) စဉ်

ယကက်န်းရကရ်န် ချညထ်ထွေးမှ သယွယ်လူာထသာ တိုင်ချည ်ပင်များကို အသားလိပ်တုံးတင်ွလကစ်ချန်ထေားထသာ ငမိတဆ်ာချည်
အစများနှင့် တစပ်င်ချင်းဆက ်သည။် “အလွမ်းချင်းယကှ၊် ရကက်န်းစင်မှာ၊ ချညပ်င် ဆကသ်ိ့ု” (ထကာ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရကက်န်းတစ်
သပ်

ယကက်န်းရကသ်ည့်အခါ မိမိ၏လကခ်တနှ်င့် လကလှ်မ်း တမီ (တစထ်ထောင့်တစထွ်ောခန့် ပမာဏ) ရကလု်ပ်ထေားထသာ အထေည်
သား။ စဉ်

ယကက်န်းတိုင်ချညက်ို ယဉ်သာွးထပါကသ်ိ့ု ထကာ်စတိပံဖင့် သင်ွး သည။် (ယကက်န်းတိုင်ချညက်ို နှတထ်ပါကတ်င်ွးသိ့ု ထကာ်စတိံ
ပဖင့် သင်ွးသည။်) စဉ်

timber စဉ်

ယကက်န်းရကရ်န် တိုင်ချညမ်ျားကို လုိရာအကကွ ်အဆင် အလုိက ်ရစပ်တသ်ယွတ်န်းသည။် (ဥပမာ) သာွးချညပ်ပန်ချည ်တု့ံ
လှယက်းူသန်းသည။် “ပိတုံး၊ လိပ်ပပာ၊ လူးလာမပပတ၊် ရကက်န်းရယှထ်ယာင်၊ ပန်းရညခ်တလ့ုိ်၊ ထူေးပမတက်ကညလ်င်” (ဂုတ္ိတလ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ယကက်န်းစင်တင်ွ တိုင်ချညက်ို ခံထေားထသာ ထုေတတ်န်းတင်ရန် အတကွ ်စိုကထူ်ေထေားထသာတိုင်။ ထရှ့၊ ထနာက ်ဝဲ၊ ယာ စိုကထူ်ေ
ထေားသည့် တိုင်ထလးတိုင်။ စဉ်

စဉ်

ရကခ်ျင်းည
ချင်း စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တစထ်န့တညး်တင်ွ (ခရးီ)ထရာကထ်ပါကသ်ည်။ 
arrive the trip take a 
day စဉ်



.

ရကခ်ျင်းငပီး ကကဝိိ finished job take a day

ရကခ်ျင်းပပန် ကကဝိိ short trip

ရကခ်ျို င် ကကဝိိ တစထ်နလ့ပ်လျက။် တစထ်နပ့ခား။ none

ရကခ်ျို င်ဖျား န တစရ်ကပ်ခား ဖျားနာထသာ ငှကဖ်ျားစသည။် ague

ရကစ်ိုလစို န ထမွးဖွားရန် အချန်ိထစထ့ရာကထ်နထသာ အထနအထေား။ none

ရင်

ရင်၁ န chest

ရင်၂ ကကိ bring about

ရင်ကပ်ထိေန် န woman’s skirt

ရင်ကန် နဝိ steep

ရင်ကန ့် ကကိ ထေဘကီို ရင်ပတအ်ထေက ်သားပမတက်ို ဖံုးလမမ်း၍ ဝတသ်ည။် none

ရင်ကျပ် ကကိ အသကရ်ှုထချာထပမ့ပခင်းမရှိထသာ ထဝဒေနာကိုခံစားရသည။် အသကရ်ှုရ ပင်ပန်းနွမ်းနယသ်ည။် be tired

ရင်ကာ့ွ ကကိ boast

ရင်ကွဲ ကကိ be heart-broken

ရင်ကွဲထေပိန် န သားထသ၊ လင်ဆံုး၊ အပူလံုးဆုိင့ပီး ပပင်းပပစာွပူထဆွး၍ ထသလု ထမျာပါး မခံမရပ်နုိင်ထအာင် ခံစားရသညပ်ဖစ၍်။

ရင်ကွဲထမျာပါး ကကိ ထမျှာ်လင့်ချကပ်ျကပ်ပား၍ ထဆာကတ်ညရ်ာမရ ဝမ်းနညး် ထကျကွဲသည။် in utter desolation

ရင်ကွဲအကအင်္ကျ န Open-fronted jacket

ရင်ခုိက် န လွန်ကစဲာွပဖစထ်ပါ်ထသာ လုိချင်ထတာင့်တမှု။ ဝိသမထလာဘ။ avarice

ရင်ထခါက် န နုိထ့အာကတ်န်းလျက ်အရစထ်ကကာင်းထပါ်ထနထသာ အရာ။ none

ရင်ထခါင်း န ရင်၏ အတင်ွးပုိင်းအထခါင်း။ hollow voive

ရင်ထခါင်းခဲ ကကိ ဗုိကထ်အာင့်၍ ရင်ထခါင်းထဲေ၌ ရစလှ်ည့်ငပီး မခံမရပ်နုိင်ထလာက ်ထအာင် ထုိေးကျင်ထသာ ထဝဒေနာကို ခံစားရသည။် chestache

ရင်ထခါင်းခဲနာ န ယင်းကဲ့သိုပ့ဖစထ်သာ ထရာဂါထဝဒေနာ။ chestache

ရင်ခံ ကကိ အစာမထကကသပဖင့် ရင်ထဲေတင်ွ ပပည့်တင်းထနသည။် be full in the stomach

ရင်ခံအကအင်္ကျ န underwear

ရင်ခုန် ကကိ ထကကာင့်ကကဖွယရ်ာ တစစ်ုံတစခု်ထကကာင့် နှလံုးထသးွပဖုတခ်ျညး် ပပင်းထေန်စာွ လျင်ပမန်ပခင်းပဖင့် ရင်တင်ွး၌ ပုိမုိလှုပ်ရာှးသည။် be excited

ရင်ချင်းထေပ် ကကိ

ရင်ချို င့် န ရင်ဘတ၏် အလယက်ကား၌ ရှိုကခွ်ကထ်နထသာအရာ။ none

ရင်ထချာင် ကကိ အစာခပန်၊ အသကရ်ှူ ခပန် ဆီးဆုိပ့ခင်းမရှိ ပဖစသ်ည။်

ရင်ခွင် န bosom

ရင်ခွင်ပုိက၁် န king who is a minor

တစထ်န့တညး်တင်ွ (ကစိ္)ငပီးပပတလ်ျက။် စဉ်

တစထ်န့တညး်တင်ွ (ခရးီ)သာွး၍ ပပန်လာလျက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သတ္တဝါတိ့ု၏ ကိုယထ်ရှ့ဘက ်အထေကပုိ်င်း။ ၂  မိန်းမတိ့ု၏ သားပမတဝ်န်းကျင် အပပင်။သားငယက်ို န့ုိမတိုကထ်ကကျွေးရ၍ ရင်သား
ပမတမှ် န့ုိရညမ်ျား ပပည့်တင်းလာ၍ နာကျင် ထသာ ထဝဒေနာ(ကို ခံစားရသည။်) “န့ုိကလညး် ရင်၊ အးီကာကကင်ထက၊ မိခင် ဒုေက္ခ။” 
(နာရဒေ) စဉ်
မရှိမပဖစထ်သး သညက်ို ရှိထအာင် ပဖစထ်အာင် ထဆာင်ရကွပ်ပုလုပ်သည။် စမံီ ဖန်တးီ သည။် “မဂမင်္ဂလာဘသိကိထ်တာ်ကကးီကို စရီင်
ထတာ်မူလ့ုိ ငပီးပါငပီ”။ စဉ်

ရင်ဝတထ်ေဗိန်  ဘန်ိ  (ကင်ွးချုပ်ထေားပခင်း မဟတုထ်တာ့ပဲ) ၆ထတာင်ခန့်ရှိ ဟကွဲ ထေဘီ(ဗလာထေဘီ)တင်ွ ရင်ဖံုးကို ဖျင်အမညး်
တပ်ငပီး၊ ဖျင်ကကမ်းအပဖူကို အတင်ွးခံ၍ ချုပ်ထေား ထသာ ထရးှထဟာင်းရခုိင်သကက်ကးီ၊ အဖွားကကးီတိ့ု ဝတဆ်င်ထသာ ထေဘတီစမ်ျို း၊ 
၎င်းတဘကီို ခါးတင်ွနှစပ်တရ်စက်ာ ခါးကကို းပဖင့် ဝတဆ်င်ရထသာ ထေဘမီျို း။ ‘ရင်ကပ်ထေပိန်၊ အနားကကးီထက၊ ခါးဆီထအာကသ်ိ့ု၊ 
ကျလိမ့်မည”်။ (ထကျာကရုိ်း) စဉ်

ထေက်-ထအာကတ်ထပဖာင့်တညး် နီးပါး ထဒေါင်လုိကတ်ညထ်သာ။ မတထ်စာက ်တညရ်ှိထနထသာ။ (ထတာင်၊ သစပ်င်စသညတ်ိ့ုကို တက်
ရထသာအခါမျို း) “ထတာင်နီထတာင်ကို ရပ်ထစာကရ်င်ကန် တကရ်စာွရာ မလားထယ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ)  ရရဲင့်ဝင့်ကကားထသာ အမူအရာကို ပပသည။် စဉ်

မခံမရပ်နုိင်ထအာင် နာကျဉ်းမှုထကကာင့် ရင်ထဲေဆူထလာင်မှု ခံစားရသည။်(ဥပစာ) အကကးီအကျယ ်ဆံုးရှံုးမှုထကကာင့် ထပဖဆညမ်ရနုိင်
ထအာင် ခံစားရသည။် စဉ်

pine away with a broken 
heart စဉ်

စဉ်

ထရှ့ဘကတ်င်ွ အထေက်-ထအာက ်ထတာကထ်လျှာက ်နှစပ်ခမ်းခဲွ၍ ချုပ်ထေားထသာ အကအင်္ကျ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အသားနှင့်ကပ်၍ ဝတရ်ထသာ မိန်းမအဝတအ်တင်ွးခံအကအင်္ကျ။ ‘ရင်ခံ မပါ၊ ပျို ကညာ၊ ဗရချာလညး် ပဖစလိ်မ့်မည”် (ထကျာကရုိ်း) စဉ်

စဉ်

လူပရတိသ်တမ်ျားပပာ စညက်ားသည။် “လမ်းစျးီအရပ်၊ လူများလျှင်လညး် ရင်ချင်းထေပ်မျှ” (ဥဒိေန်သာ)
be alive with teeming 
crowd စဉ်

စဉ်

feel comfortable in the 
chest စဉ်

ရင်ဘတ၀်န်းကျင်ထနရာ။“ချစမ်ထပပထက၊ သကထ်ဝသားလှ၊ မီရင်ခွင်ကို၊ ဝင်ပါလတထ်လ” (နာရဒေ) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အရယွမ်ထရာကထ်သးပဲ နန်းထမွကိုဆကခံ်ရထသာ ဘရုင်၏ အခွင့် အာဏာကို လမဲယအူပ်ုချုပ်ရသ။ူ (၉ နှစသ်ားအရယွ ်ဘရုင်ငယ်
မင်းထီေးကို ဦးရးီထတာ် အနန္တဘယက ရင်ခွင်တင်ွတင်၍ တရားစရီင်ရသည။်) ၂  အရယွမ်ထရာကထ်သးထသာ ဘရုင်ငယ။် စဉ်



.

ရင်ခွင်ပုိက၂် ကကိ regent

ရင်ခွင်ပုိကထ်သျှ န ထမွးဖွားခါစ ကထလးငယ။် baby

ရင်စညတ်းီ ကကဝိိ ပူပန်ပခင်း ကကးီစာွပဖင့် ရင်ဘတက်ို ပပင်းစာွထုေခတလ်ျက။်

ရင်စညး်၁ ကကိ ရင်သားပမတအ်စုံကို အဝတစ်ပုဝါရညှစ်သညပ်ဖင့် ပတခ်ျညသ်ည။်

ရင်စညး်၂ န ရင်သားပမတအ်စုံကို စညး်ချညရ်န် အသုံးပပုထသာ အဝတစ်အရညှ။် ပုဝါရညှစ်သည။်     

ရင်စတိအ်ကအင်္ကျ နဝ

ရင်ဆာ ကကိ have pity

ရင်ဆုိင်၁ ကကိ ပကပ်င်းထတွသ့ည။် ကကုံထတွသ့ည။် “ရင်ဆုိင်တိုကပဲွ်ဝင်ခ့ဲကကသည။်” face

ရင်ဆုိင်၂ ကကဝိိ မျကနှ်ာချင်းဆုိင်လျက။် မျကနှ်ာချင်းမူလျက။် confront

ရင်ဆုိ ့ ကကိ အားအင်ကန်ုခန်းမှုထကကာင့်ပဖစထ်စ၊ စတိနှ်လံုး စိုးရမ်ိပင်ပန်းမှုထကကာင့် ပဖစထ်စ ရင်တင်ွး၌ တိုကဆုိ်င်ခံစားရသည။် be debilitated

ရင်ညမန ့် န chest

ရင်တမမ ကကိ in a state of suspense

ရင်တား န enemy

ရင်တားတပ် န ငမို၏့အပပင်ဘက၌် ရန်သတူိုအ့ား တိုကခုိ်ကရ်န် ကင်းထစာင့် သဖွယ ်ထေားထသာတပ်။ ၂  ထရးှဦးစာွ ကာဆီးထသာ ခံတပ်။ fort

ရင်တင် ကကိ

ရင်တိုက် ကကိ အသကရ်ှုဆုိပိ့တ၍် မသကမ်သာ ခံစားရသည။်

ရင်ထုေမနာ ကကဝိိ စတိထဲ်ေတင်ွ အလွန်အမင်း နှထပမာတသမှုပဖင့် ခံစားရလျက။်

ရင်ထုေသတ် ကကဝိိ

ရင်ထထောင်း ကကိ စတိလ်ှုပ်ရာှးဖွယ ်တစစ်ုံတစရ်ာထကကာင့် နှလံုးထသးွရုတတ်ရက ်ပပင်းထေန်လျင်ပမန်လာပခင်း ရင်တင်ွး၌ ပုိမုိလှုပ်ရာှးသည။် excited

ရင်နာ ကကိ feel pain in the chest

ရင်နှစ် န မိမိရင်၌ပဖစထ်သာ သား၊ သမီး။ သားရင်းသမီးရင်း။ off spring

ရင်ပူ ကကိ have heartburn’

ရင်ပူနာလုိက် ကကိ ပဖစင်ပီး ပဖစဆဲ်လတ္တ အံမှုတိုအ့တကွ ်စိုးရမ်ိပခင်း၊ သသံယပဖစ ်ပခင်းတိုနှ့င့် ယဉ်ှ၍ စတိမ်တညမ်ငငိမ် ခံစားရသည။် feeling worry

ရင်ထပါင်တန်း ကကဝိိ abreast

ရင်ပပည့် ကကိ အစာမထကကပခင်းထကကာင့် ရင်ထဲေ၌ တစပ်ပည့်ထနသည။် be surfeited with food

ရင်ပပင် န

ရင်ဖတ် န breast

ရင်ဖတန်ာ န ရင်တင်ွး၌ ထုိေးကျင့်ကိုကခဲ်နာကျင်ထသာ ထဝဒေနာ။ chestache

ရင်ဖတတ်းီ ကကဝိိ

ရင်ဖတသ်တ် ကကဝိိ amazed

ရင်ခွင်ထေကတ်င်ွ ထပ့ွသမ်ိးထေားသည။် ၂  (ဥပစာ) အပမတတ်နုိး ယယုစာွ ထစာင့်စညး်သည။် ထိေန်းသမ်ိးသည။် စဉ်

စဉ်

beat one’s breast in 
sorrow စဉ်

strapless bodies worn 
under a chemise စဉ်

strapless bodies worn 
under a chemise စဉ်

ထရှ့ဘကတ်င်ွ အထေက်-ထအာက ်ထတာကထ်လျှာက ်နှစပ်ခမ်းခဲွ၍ ချုပ်ထေားထသာ အကအင်္ကျ။
jacket buttoned down 
the front စဉ်

စတိထဲ်ေ၌ အလွန်အမင်း ထိေခုိကခံ်စားရသည။် ၂  ဒုေက္ခထရာကထ်နသ ူတစဦ်း တစထ်ယာကအ်ထပါ်တင်ွ စာနာစတိပ်ဖင့် ရှုပမင်ခံစားရ
သည။် ကရုဏာသကသ်ည။် သနားချစခ်င် သည။် “ထဂါင်းဆယခွ်ထက၊ ဒေသရာဇာ၊ ရင်ဆာဆာနှင့်၊ ကကင်နာဆပွား၊ ငါမင်းဖျားမှာ” 
(ရာမ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထရှ့ဘကတ်င်ွ ညပ်ှရုိးနှစဘ်ကက်ကား ရင်ရုိးထအာကဘ်ကထ်နရာ။ “မပမင်ဝ့ံဝ့ံ၊ ပမင်ဝ့ံဝ့ံထက၊ ရင်ညမန့် လှိုကဆူ်၊ ဝမ်းထဲေပူထက” 
(ရာမ)။ စဉ်

စိုးရမ်ိ ထကကာင့်ကကမှုတကကးီနှင့် ထစာင့်ငန်းထမျှာ်လင့်သည။် တန်ုလှုပ် ထချာကခ်ျားသည။် “ရင်တမမ နန့်ထမာင်ကကးီသျှင်လာ ဖ့ုိလမ်း
ကို ထမျှာ်နီကတထ်တ” (အရပ်) စဉ်

အမ်ိ၏ အပပင်တခံါး၌ လညး်ထကာင်း၊ ငမိုရုိ့းအပပင်တခံါး၌ လညး်ထကာင်း၊ တိုင်နှစထ်ချာင်းတင်ွ တန်း၃ဆင့်လညး်ထကာင်း၊ ၄ဆင့်
လညး်ထကာင်း လျှို ကန့်ထေားထသာအရာ။ ရန်သ။ူ သခုိူးစသညတ်ိ့ု မဝင်နုိင်ထအာင် ထရှ့ဦးကာရတံားထေားထသာ အကာအရတံစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာအလုပ်ကို လုပ်ရာ၌ တစဦ်းတစထ်ယာကတ်ညး် မနုိင်မနင်း ရှိထနသည။် “အလုပ်လုပ်ဖ့ုိစာွက တစဦ်း
တစထ်ယာကတ်ညး် ရင်တင် ကျနီထရဂု” (အရပ်)

cannot carry by only 
one စဉ်

have difficult in 
breathing စဉ်

beat one’s breast 
inconsolably စဉ်

ပူပန်ပခင်း ကကးီစာွပဖင့် ရင်ဘတက်ို ပပင်းစာွထုေခတလ်ျက။်“ရင်တင်ွထုေသတ၊် ထုိေထနရာကို ပမင်ပပန်လတက်၊ ကျလတမ်ျကရ်ည၊် စးီ
ကာသယွထ်က” (နာရဒေ)

beat one’s breast in 
sorrow စဉ်

စဉ်

ဆင်းရမဲှုကို ခံစားရသည။် စတိနှ်လံုး ထိေခုိကသ်ည။် “ယင်းသရ့ုိူ အပပုအမူကို ပမင်လ့ုိ မခံမရပ်နုိင်ထယာင် ရင်နာ မိထရ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

အစာထကကညကမ်ှုမရှိပခင်းထကကာင့် ရင်ထဲေ၌ ပူထလာင်မှုကို ခံစားရသည။် ၂  (ဥပစာ)ရင်ထဲေ၌ ပူပင်စိုးရမ်ိမှု ခံစားရသည။် စဉ်

စဉ်

နံထစာင်းချင်းညစီာွ ငပိုင်လျက။် ၂ (ဥပစာ) အတန်းည ီငပိုင်လျက။် မနိမ့်မပမင့် တန်းတမီူလျက။် စဉ်

စဉ်

ရင်ဘတဝ်န်းကျင် အပပန့်အပပင်။ ထစတဘီရုား၊ ထကျာင်း၊ နန်းထတာ် စသညရ်ှိ ညညီာပပန့်ကျယထ်သာ မျကနှ်ာပပင်။ platform ground around 
a pagoda စဉ်

သတ္တဝါ တိ့ု၏ လညပ်င်း၌ ဝမ်းဗုိကအ်ကကားရှိအပပင် “စနီတင်ွထက၊ ထရမရင် ဖတမှ်ာ၊ သားပမတထ်ကျးစုံ” (ရာမ) စဉ်

စဉ်

ပူပန်ပခင်း ကကးီစာွပဖင့် ရင်ဘတက်ို ပပင်းစာွထုေခတလ်ျက။်“ရင်တင်ွထုေသတ၊် ထုိေထနရာကို ပမင်ပပန်လတက်၊ ကျလတမ်ျကရ်ည၊် စးီ
ကာသယွထ်က” (နာရဒေ)“ထကကာကအ်င်ပပင်းစာွ၊ မခံသာလျှင်၊ ကကရံာမငပီး၊ ရင်ဖတတ်းီ လျက”် (ရခုိင်ကာ)

be alive with teeming 
crowd စဉ်

(ရင်ကို လကပ်ဖင့် ပင့်သပ်ရထလာကထ်အာင်) အံ့ကသထငးထမာ လျက၊် အလွန်အမင်းအံ့ကသဖွယ ်ရှိလျက။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်



.

ရင်ဖံုး န ရင်ဘတထ်ပါ်တင်ွ ဖံုးလမမ်းထသာ အဆင်တန်ဆာတစမ်ျို း။ front flap of a jacket

ရင်ဖံုးအကအင်္ကျ န ရင်တစပ်ခမ်းထပါ်သို ့ထေပ်ဖံုးထသာ အလမာပါသည့် အကအင်္ကျတစမ်ျို း။

ရင်ဖွင့် ကကိ unburden one’s feelings

ရင်မ ကကိ worry

ရင်မီွ ့ န ရင်မှထွေကထ်သာ အပူထငွ ။့ none

ရင်မီွး န chest hair

ရင်မီွးဖွားဖွား နဝိ soft body hair

ရင်မီွးဟာွးဟာွး န soft body hair

ရင်မွန်းနာ၁ န အသကရ်ှုထချာထပမ့ လွတလ်ပ်ပခင်းမရှိထသာ အနာထရာဂါ။ ထဝဒေနာ။ အသကရ်ှုပင်ပန်းထသာ ထဝဒေနာ။

ရင်မွန်းနာ၂ ကကိ ယင်းကဲ့သိုထ့သာ ထရာဂါထဝဒေနာမျို းကို ခံစားရသည။်

ရင်မှာခံ ကကိ မစာမထကကသပဖင့် ရင်တင်ွးတင်ွ ပပည့်တစထ်နသည။် be full in the stomach

ရင်ယာှး န undress

ရင်ရူး န မိမိအကျို းငှာ လွန်ကထဲသာ လုိချင်ထတာင့်တမှု။ အစွဲကကထီသာ ထလာဘစတိ။် greed

န timber

ရင်လီး ကကိ worry

ရင်လကသ်ပ် န amaze

ရင်လမမ်း န bodice

ရင်ဝ န ရင်ဘတ၏် အပပန ့အ်ပပား။ ၂ ချို င့်ထနထသာ ရင်၏အတင်ွးဘကထ်နရာ။ “ရင်ဝ တစထ်တာင်၊ နွယက်န်ထယာင်”။ chest

ရင်ဝအဲ ကကိ ရင်ထဲေ၌ ကကညလ်င်ချမ်းထပမ့မှုကို ခံစားရသည။် ပူပင်ထကကာင့်ကကမှုမှကင်း သည။် pleasant

ရင်သား န off spring

ရင်သျှား နဝ undress

ရင်သွီး န off spring

ရင်သွီးရင်သား န off spring

ရင်ဟာဟာ ကကိ hungry

ရင်ဟင်းလင်း၁ ကကိ hungry

ရင်ဟင်းဟင်း၂ ကကိ hungry

ရင်ဟပ် န ရင်ဘတထ်ပါ်တင်ွ ဖံုးလမမ်းထသာ တန်ဆာတစမ်ျို း။ front flap of a jacket

ရင်ဟပ်ထသျှ နဝ baby

ရင်အးီ ကကိ ရင်ထဲေ၌ ကကညလ်င်ချမ်းထပမ့မှုကို ခံစားရသည။် ပူပင်ထကကာင့်ကကမှုမှကင်း သည။် serene

ရင်ထအာင့် ကကိ ရင်ထဲေ၌ ထုိေးကျင်ခံစားမှုကို ခံစားရသည။် feel hurt

စဉ်

jacket with an 
overlapping flap in 
front စဉ်

(ဥပစာ)မျို သပ်ိထိေမ်ချန်မထေားပဲ အထကကာင်းအရာအားလံုးကို ဖွင့်လှစ ်ထပပာဆုိ သည။် စဉ်

စတိပူ်သည။် ထကကာင့်ကကသည။် ပူပင်သည။် စိုးရမ်ိသည။် “ထမာင်သာပဖူ ထအအမှုမှာ မပါပါစ ီထကလ့ုိ့ ရင်မနီပါထရ” (အပပင်းပပင်း
မပါ) (အရပ်) စဉ်

စဉ်

ထယာကျ်ားတိ့ု၏ န့ုိနှင့်ညပ်ှရုိးအကကား (ရင်)တင်ွ ထပါကထ်သာအထမွး။ စဉ်

ရင်တင်ွ အထမွးအမျှင်စသည ်ပွထရာင်၍ ကားပပန့်ထနထသာ (အထမွးအမျှင်) “ရင်မီွးဖွားဖွား၊ လကသ်ာဆုိထက၊ ထုိေကလုားမှာ” 
(ထောနူ) စဉ်

ရင်တင်ွ အထမွးအမျှင်စသည ်ပွထရာင်၍ ကားပပန့်ထနထသာ (အထမွးအမျှင်) “ရင်မီွးဖွားဖွား၊ လကသ်ာဆုိထက၊ ထုိေကလုားမှာ” 
(ထောနူ) စဉ်

have difficult in 
breathing စဉ်

have difficult in 
breathing စဉ်

စဉ်

အဝတမ်ပါ ဗလာတုံးလံုး။ (မိန်းမတိ့ုအဝတမ်ပါ ဗလာတုံးလံုး ထရချို းသည ်ကို အဝတယ်ာှးလ့ုိ ရခီျို းထရ။ ရင်ယာှးလ့ုိ ရခီျို းထရဟ ု
ထရးှထဟာင်း အသကက်ကးီထသာ အဖွားတိ့ု သုံးနှုန်းထသာ ထပါရဏစကား။) စဉ်

စဉ်

ရင်လထယာက်
တန်း

ငမိုရုိ့းထပါ်တင်ွ ထဆာကလု်ပ်ထေားထသာ အထဆာက ်အအုံ၏အစန်ွအနား အပပင်ဘကတ်င်ွ တခံါးတစဘ်ကမှ် တစဘ်ကသ်ိ့ု ကးူသန်း
သာွးနုိင်ထအာင် ကကမ်းခင်းထေားထသာ ပျဉ်ပပားများ။ စဉ်

(ဥပစာ)စိုးရမ်ိထကကာင့်ကကမှုများပပားသည။် “အ ဲ  မင်းတစထ်ယာက ်စားရးီထသာကရ်းီကို ပမင်ရ့ုိငါ ရင်လီးနီဗျယထ်ဝး”။ … (အရပ်) စဉ်

(ရင်ကို လကပ်ဖင့် ပင့်သပ်ရထလာကထ်အာင်) အံ့ကသထငးထမာ လျက၊် အလွန်အမင်းအံ့ကသဖွယ ်ရှိလျက။် စဉ်

ရင်ဘတသ်ားပမတက်ို ဖံုးအပ်ုဆင်ပမန်းရထသာ တန်ဆာတစမ်ျို း။ “ရင်လမမ်း ဒွေါဒေရာ၊ ပမတန်ဆာကို၊ ကိုယမှ်ာလညး်ဝတ”် (လွမ်း
မထပပ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရင်၌ပဖစထ်သာ သား၊ သမီး။ သားရင်းသမီးရင်း။ “၌ဤမင်းသညက်ား၊ ထကကာသား ရင်သား ခဲွပခားသထလာ မခဲွပခားသထလာ” 
(ထတာင်) စဉ်

အဝတမ်ပါ ဗလာတုံးလံုး။ (မိန်းမတိ့ုအဝတမ်ပါ ဗလာတုံးလံုး ထရချို းသည ်ကို အဝတယ်ာှးလ့ုိ ရခီျို းထရ။ ရင်ယာှးလ့ုိ ရခီျို းထရဟ ု
ထရးှထဟာင်း အသကက်ကးီထသာ အဖွားတိ့ု သုံးနှုန်းထသာ ထပါရဏစကား။) စဉ်
ရင်၌ပဖစထ်သာ သား၊ သမီး။ သားရင်းသမီးရင်း။ “၌ဤမင်းသညက်ား၊ ထကကာသား ရင်သား ခဲွပခားသထလာ မခဲွပခားသထလာ” 
(ထတာင်)
“မဟာနွယထ်လ၊ စဉ်တရစမှ်ာ၊ ချစလ့ုိ်မညးီ၊ သထဘာတင်ွထလ၊ သား ရင်သွီးသိ့ု” (ဓမ္မသာ)

စဉ်

ရင်၌ပဖစထ်သာ သား၊ သမီး။ သားရင်းသမီးရင်း။ “၌ဤမင်းသညက်ား၊ ထကကာသား ရင်သား ခဲွပခားသထလာ မခဲွပခားသထလာ” 
(ထတာင်) စဉ်

(ဗုိကထဲ်ေတင်ွ)အစာမရှိသပဖင့် ဆာထလာင်မွတသ်ပ်ိပခင်း ပဖစသ်ည။် ၂  တစစ်ုံတစခု် လုိအပ်ထနသညက်ို ခံစားရသည။် စဉ်

(ဗုိကထဲ်ေတင်ွ)အစာမရှိသပဖင့် ဆာထလာင်မွတသ်ပ်ိပခင်း ပဖစသ်ည။် ၂  တစစ်ုံတစခု် လုိအပ်ထနသညက်ို ခံစားရသည။် စဉ်

(ဗုိကထဲ်ေတင်ွ) အစာမရှိခ့ဲလျှင် ခံစားရသည့်မျို းပဖစသ်ည။် “ထအာကရ်ာွဌာထန၊ နဂါးပပညက်ို၊ ပါထလရပခင်း၊ ထမွးသညမိ်ခင်၊ ချမီရမင်
ထက၊ ရင်ဟင်းဟင်းနှင့်”။ (ထကာ်) စဉ်

စဉ်

ရင်ဘတနှ်င့်ဖံုးအပ်ုထေားရထသာ) ထမွးကင်းစကထလးငယ။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်
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ရင်အပ်ုထသျှ န ထမွးကင်းစကထလးငယ ်၂ မကကးီပပင်းထသးထသာ သားသမီးများ။ baby

ရင်အုံ န breast

ရင့် နဝိ rough

ရင့်ကျူး ကကိ sound

ရင့်ကျက် နဝိ အထလ့အထံုေ ဝါသနာအားထလျာ်စာွ တညတ်ံ့ထသာ။ ကကံ့ကကံ့တညထ်နနုိင် ထသာ။ သညး်ခံနုိင်ထသာ အစမ်ွးသတ္တ ရိှိထသာ။ experienced

ရင့်ခထရာ် နဝိ ကကမ်းတမ်းမာထကျာထသာ။ rough

ရင့်ထညာင်း ကကိ ကာလရညှက်ကာသည။် ကာလကကာပမင့်သည။် along

ရင့်မာ နဝိ ကိုယဝ်န်ပဋိသထန္ဓထမွးဖွားခါနီး ပဖစထ်သာ။ ဆယလ်ပပည့်ခါနီး ပဖစထ်သာ။ mature

ရင်မာတစက်ျပ်ိ န ထတမိ၊ ဇနက၊ သဝုဏသာမ၊ ထနမိမင်း၊ မထဟာသဓာ၊ ဘရူဒိေတ၊် စန္ဒကမုာရ၊ နာရဒေ၊ ဝိဓူရ၊ ထဝဿန္တရာ။ story

ရင့်ရူ ကကိ sound

ရင့်ထရာ် နဝိ အသကအ်ရယွက်ကးီ၍ အိုမင်းပခင်းသိုထ့ရာကထ်သာ။ ထကကလုနီးနွမ်းရထိသာ။ နွမ်းရထိပခာကထ်သွ ထ့သာ။ old

ရင့်ရင့်ဖတဖ်တ် နဝိ သစသ်းီ စသညတ်ို ့မှည့်လုနီးပဖစထ်သာ။ mature

ရင့်ရမ်ွး ကကိ သစသ်းီရမ်ွးပပင်း ပဖစလု်နီးရှိသည။် mature

ရင့်သန် နဝိ အထလ့အထံုေဝသနာအရ အရညအ်ချင်းတိုးတကထ်သာ။ စညပ်င်ပပန ့ပွ်ား ခုိင်မာထသာ။ firm

ရင်း၁ န basic

ရင်း၂ ကကိ fester

ရင်း၃ နဝိ ထဆွမျို းထတာ်စပ်မှုတင်ွ ထသးွအနီးစပ်ဆံုးပဖစထ်သာ။ အဆကအ်သယွပ်ပုမှုတင်ွ တိုး၍ နီးစပ်ကကျွေမ်းဝင်ထသာ။ close

ရင်းချာ နဝိ ပုိ၍ ထသးွနီးစပ်ထသာ။ အဆယအ်သယွပ်ပုမှုတင်ွ တိုး၍ ကကျွေမ်းဝင်ထသာ။ close

ရင်းငီွရ ကကိ ထပျာကဆံု်းထလျာ့ပါးထသာ အရာနှင့် ထေပ်တအူရာကို ပပန်၍ ရရှိသည။် ထလျာ့ပါးသညက်ို ပပန်လညပ်ဖည့်နုိင်ခွင့် ရရှိသည။် none

ရင်းစား န တစစ်ုံတစခု်ကို လုပ်ကိုင်စားထသာကရ်န် ရင်းနီှးထငွ။ investment

ရင်းတိုက် န အနှစမ်ာထသာ သစပ်င်ကကးီတစမ်ျို း။ cedar

ရင်းတန်ွး န fishnet

ရင်းနီ န ထကာကလ်တစ်ပါးတစမ်ျို း၏အမည။် none

ရင်းနီးပါးစပ် န အသင့်အတင့် ထဆွမျို းထတာ်စပ်သ။ူမနီးလွန်းမထဝးလွန်းထသာ အကာွအထဝး။ relative

ရင်းနီှး ကကိ အလွန်ခင်မင်အကကျွေမ်းဝင်သည။်မူလအရင်းခံအားပဖင့် ထငွရင်း ထေည့်သင်ွးပမှုပ်နံှသည။် familiar

ရင်းပူ န အမျှင်နညး်၍ အသားများ ဟင်းချကစ်ားရသည့် ရခုိင်ငှကထ်ပျာတစခု်၏ အမည။်     banana

ရင်းပုိး န ငှကထ်ပျာပင် ပင်ရင်းထအာကထ်ပခတင်ွ ကျထသာပုိးတစမ်ျို း။ none

ရင်းပမစ် န မူလအထပခခံ၊ ဇာစပ်မစ။် ပင်မ။ “ပင်မ ရင်းပမစပ်ါမကျန် အားလံုး တးူငဖို ဖျကဆီ်းပစထ်လ၏” main

ရင်းရာရင်းရာ န relative

ရင်းရှိ့ ဖျားရှိ့ ကကိ equal

စဉ်

ရင်ဘတအ်ပပင်။ “သျှင်မသိ့ုနှယ၊် ငါမထနထက၊ ထသထပထတာ့ဟ၊ု သူ့ ရင်အုံကို၊ လကစ်ုံ ထုေလ့ုိ” (ထကာ်) စဉ်

(သစသ်းီ၊ သစရ်ကွ၊် သစပ်င်၊ အသက၊် အရယွစ်သညတ်ိ့ု) ကကးီပွားပခင်း၊ အိုမင်း ပခင်း၊ မာထကျာခကထ်ေန်ပခင်း စသညသ်ိ့ုထရာက်
ထသာ။ ၂ ကကမ်းတမ်း ရုိင်းပျထသာ။ ၃ အထတွ့အကကု ံလုပ်သကမ်ျားထသာ။ စဉ်

သာယာထသာအသပံဖင့် ပမညသ်ည။် “ငှကထ်ကထမာင်နံှ၊ရင့်ကျူးသကံို၊ ကကားပပန်လတထ်က”(ချစမ်ထပပ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
သာယာထသာအသပံဖင့် ပမညသ်ည။် “ငှကထ်ကထမာင်နံှ၊ရင့်ကျူးသကံို၊ ကကားပပန်လတထ်က”(ချစမ်ထပပ))“ထကျးသား ရင့်ရူ၊ ထဖာ်
ကွဲသတူိ့ု” (ချစမ်ထပပ)

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အနာစသည၌် ပတလ်ညမ်ညး်ညို ထရာင် ကကလာထသာ အထပခအထန။ မူလ။ အထပခခံ။၂  တစစ်ုံတစခု်၏ အနီးဆံုးကျထသာ ထနရာ၊ 
(ငခီရင်း၊ ထဂါင်းရင်း သစပ်င်ရင်းစသည။်) စဉ်

အနာစသည ်ထသးွဆိပ်တက၍် ထရာင်ကကပပည့်တကလ်ာသည။် မသင့်ထသာ တကစ်ာကို စားမိ၍ အနာစကူကထရာင်ရမ်းသည။် 
“အစာမှားလ့ုိ မလားထယ၊ အနာရင်းစာွ” “ထညာ်ှသင့်ထကလညး် အနာရင်းထရ” (အရပ်)
လုပ်ငန်းတစခု်ခုတင်ွ မတညထ်ငွပပုသည။် အထပခခံစိုကထု်ေတ ်သုံးစွဲပမှုပ်နံှသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပုိကက်န်ွ်ကိုယကသ်ဲ့ကဲ့သိ့ု  သုံးထထောင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ ငါးရာှကရိယိာတစမ်ျို း။ ၂ ပုိကက်န်ွကို ယကသ်ဲ့ကဲ့သိ့ု သုံးထထောင့်ပပု၍ 
ရင်နှင့်တိုကက်ာ ထရှ့သိ့ုတန်ွးထုိေးရထသာ ငါးဖမ်းကရိယိာတစမ်ျို း။ “သမီးစားမည၊် သားစားမည၊် ထချာင်ဖျားထသျှ၊ မျှို င်ထသျှ ရင်း
တန်ွးတိုးကတမ်ည။်” (ထတး) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထသးွအနီးစပ်ဆံုးထသာ ထဆွမျို း။ ၂ အလွန်အကကျွေမ်းဝင် ရင်းနီှး ထသာသ။ူ “ရင်းရာရင်းရာ ကလန့်မှ အဆီပခာ”။ (ပံု) စဉ်

အရင်းအဖျား(မကကးီမငယ်) တညူမီှုရှိသည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်
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ကကိ နှစလ်ကကာရညှစ်ာွ ဖျားနာထနသပဖင့် နာလန်မထူေနုိင် ပဖစသ်ည။်     chronic illness

န နှစလ်ကကာရညှစ်ာွ စွဲကပ်ထနထသာ ထရာဂါ။ chronic illness

ရစ်

ရစ၁် ကကိ twist

ရစ၂် န ပတပ်တလ်ညထ်ေင်ထသာ အထရးအထကကာင်း။ အရစ။်ကိုယတ်င်ွ အစကအ်ထပပာကပ်ါထသာ ကကကနှ်င့်တထူသာ ငှကတ်စမ်ျို း။ pheasant

ရစက်ာရစက်ာ ကကဝိိ circle

ကကဝိိ အရပ်ိအပခညမ်ျှကိုပပ၍ သယွဝုိ်ကထ်သာနညး်ပဖင့်။ indirectly

ရစထ်စာင်းသတ် ကကိ သယွဝုိ်ကထ်သာစကားပဖင့် ထိေခုိကပု်တခ်တသ်ည။် calumny

ရစပ်တ် ကကိ ချညမ်ျှင်၊ အဝတစ်ထသာ တစစ်ုံတစခု်တိုပ့ဖင့် တစစ်ုံတရာကို လှည့်ဝုိက ်စညး်ထနှာင်သည။် twist

ရစပ်ျာရစပ်ျာ ကကဝိိ circle

ရစဝဲ် ကကိ circle

ရစသ်ရီစဝဲ် ကကဝိိ အထဝးကို မခွာထွေကပဲ် အနီးအပါးတင်ွ လှည့်ပတသ်ာွးလာလျက။် တဝဲလညလ်ည ်လှည့်ပတလ်ျက။် circle

ရစသ်ိုင်း ကကိ circle

ရုိက်

ရုိက် ကကိ strum

ရုိကက်းူ ကကိ တစခု်ခုထသာ ပံုစသံည ်စွဲကျန်ထအာင် ဖန်တးီပပုလုပ်သည။် filming

ရုိကက်ကွ် န ဓါတပံု်၊ ရုပ်ရင်ှစသည ်ရုိကက်းူရန် သင့်ထလျာ်ထလျာကပ်တထ်သာ ရှုပမင်ကင်ွး။     shooting

ရုိကခ်ျက် န ရုိကထ်သာ အားအရှိန်။ shot into

ရုိကစ်ား ကကိ တစစ်ုံတစဦ်းအား မရုိးသားထသာစတိပ်ဖင့် လှည့်ပတ၍် ထပပာဆုိပပုမူသည။် လိမ်လညသ်ည။် မဟတုမ်မှန် ထပပာဆုိပပုလုပ်သည။် hoodwink

ကကဝိိ သယွဝုိ်ကထ်သာစကားပဖင့် ထိေခုိကပု်တခ်တသ်ည။် calumny

ရုိကနှ်က် ကကိ  နာကျင်ထအာင် ထုေခတသ်ည။် strike

ရုိကနိှ်ပ် ကကိ တဆိံပ်ခတသ်ည။် ၂  တစစ်ုံတစရ်ာ ရုပ်ပံုစသည ်စွဲထေင်ထအာင်ပပုသည။် printed

ရုိကရ်ာ န inherited

ရုိကသ်တ် ကကိ တစခု်ခုပဖင့် နာကျင်ထအာင် တးီခတသ်ည။် fight

ရုိကဟ်းီ ကကိ အရာဝတ္ုတစခု်ခုကို တစစ်ုံတစခု်ပဖင့် ရုိကခ်တ၍် ပပင်းစာွအသပံမညသ်ည။် heehaw

ရုိင်

ရုိင်၁ န mat

ရုိင်၂ နဝိ pleasant

ရင်းသးီရင်း
ဖတ် စဉ်

ရင်းသးီရင်း
သတ် စဉ်

ထခွပတသ်ည။် ပတလ်ညစ်ညး်ထနှာင်သည။် ၂ ဝဲ၊ ယာပတလ်ည ်လှည့်ပတသ်ည။် ဝန်းထခွသည။် ၃  တစစ်တုစခု်ထသာ ဆန္ဒအတကွ ်
အဖန်ဖန်အထေပ်ထေပ်၊ တဝဲလညလ်ညပ်ပုသည။် “တဝမ်းနီထက၊ ညမီယားကို၊ ထနှာင်ဖွားကရစ၊် ထမ့ကိုပင်ထလ၊ ပမင်လျှင်ကကို က်
လ့ုိ”(ပန်း)။ ၄ တစဦ်း ကိုတစ်ဦးအထလးအနက ်ချစခ်င်မှုချင်း၊ တညီူတိုကဆ်ိုင်သည။် ချစက်ကိုကသ်ည။် “လင်မင်းထကျာ ်နှင့်၊ 
ထမတ္တာလညး်ရစ၊် တနှူစက်ိုယမှ်ာ၊ မျို လ့ုိပစလ့ုိ်၊ ချစစ်ခင်စ”(ထောနူ)။ ၅  အထဝးသိ့ုမထွေကခွ်ာပဲ တစ်ထနရာရာကုိ ပတလ်ည၍် 
ထရွ့လျားလှုပ်ရာှးသည။် တစစ်ုံတစရ်ာကို တစိုကမ်တမ်တ၊် တယွတ်ာ ခံုမင်သည။် “ပပင်သာမှာတဌာန၊ ပတက်ာဝန်းကာ၊ ရစက်က
ပါသည။် ထုိေမှာ လိပ်ငန်းမက” (ဗမာချီ)။ ၆  ထစာင်းချတိ၍် ထပပာဆုိသည။် “သမီးကကာညို ၊ ရစ ်ကာဆုိထက၊ နာလုိမညလ်ား။ 
ထပခမထချ”။ (ဇမ်း)”။ ၇ ပတပ်တလ်ည ်အထရးအထကကာင်းထေင်ထအာင် ပပုသည။် ၈  ပတလ်ညစ်ညး်ထနှာင်းသည။် ၉  ရကထ်ဖာက်
လံုးတင်ွ ချညထ်ယာကသ်င်ွးသည။် စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစရ်ာ၏ အနီးအပါးတင်ွ ထဝ့ဝုိကလှ်ည့်ပတ ်သာွး လာလျက။် “ရစက်ာရစက်ာချးီပတမှ်ာ ငါးဝကရ်စထ်တပုိင်”(ပံု) စဉ်

ရစထ်စာင်းရပ်ိ
ထစာင်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစရ်ာ၏ အနီးအပါးတင်ွ ထဝ့ဝုိကလှ်ည့်ပတ ်သာွး လာလျက။် “ရစက်ာရစက်ာချးီပတမှ်ာ ငါးဝကရ်စထ်တပုိင်”(ပံု) စဉ်

ထစာင်းင့ဲ၍ လှည့်လညပ်ျသံန်းသည။် “ခရုသင်းစကကာ၊ စးီငပီးခါမှ၊ စန္ဒာရမီထလး၊ လကမှ်ာစွဲ၍၊ ရစဝဲ် အာကာ၊ ထတာငမိုင်ယမှံာ၊ ပျံ
ကာသန်းထက၊ လှမ်းလ့ုိလာထရ” (ထကာ်)။ စဉ်

စဉ်

အထပါ်ကလမမ်းအပ်ုသည။် ဝန်းကျင်ကပတရ်စသ်ည။် အထပါ်နှင့် ဝန်းကျင် က လမမ်းအပ်ုပတရ်စသ်ည။် “သျှင်မချစနီ်ဆာလှံု၊ ကာ
သန်ိငမိုတ့ိုင်း၊ ပုဆုိးပုိင်းကို၊ ရစသ်ိုင်းကိုယ ်ထပါ်ပခုလံျက”် (ဥဒိေန်တု) စဉ်

(စိ့ု၊ ငုတ၊် တိုင်စသညက်ို) အထဲေသိ့ု ဝင်ထအာင်တစစ်ုံတစခု်ပဖင့် ဖိနှကသ်င်ွး သည။် ၂  ဖိနိှပ်ပခင်းပဖင့် ပံုစတံစစ်ုံတစရ်ာထပါ်ထေင်
ထအာင်ပပုသည။် ၃ တစစ်ုံတစရ်ာကို တးီခတ ်သည။် ၄ တစစ်ုံတစခု်ထသာအရာကို လကပ်ဖင့်ပဖစထ်စ၊ ဒုေတပ်ဖင့်ပဖစထ်စ အား
အဟန်ုပပင်းစာွ တးီခတ ်သည။် ပုတခ်တသ်ည။် ၅  (ဓါတပံု်၊ ရုပ်ရင်ှစသည်)ရုပ်ပံဒေထပါ်ထေင်ထအာင် ပပုသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရုိကထ်စာင်း
သတ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထီေးထမွ၊နန်းထမွ၊ မင်းစညး်စမ်ိ အထမွအနှစ။် ရာထူေးဌာနန္တရ။ ထရးှအစဉ်အလာ ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွလ်ာခ့ဲထသာ လကရ်ာအထမွ။ 
“ခမညး်ထတာ် ရုိကရ်ာကို စိုးထတာ်မူ၏”(ဓည) စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလျားရညှ၍် အနံတိုနီှးပဖင့် ရကလု်ပ်ထေားထသာ ဖျာရညှ်(၎င်းကို ထခွပတ၍် ထကာကပဲ် သးီနံှစသည ်ထေည့်ထလ့ရှိသည။်)‘ပုတ၊် 
ရုိင်၊ ကျပီဖည့်၊ ထေည့်၍သင်ွးထေား” (ထရးှထံုေး) “ထရထကကာင်း ထွေကဝ်င်၊ သယ်တင်မနုိင်၊ ပုတ ်ရုိင် ကျီပဖည့်၊ သွင်းထေည့်ထေားရာ၊ 
မဟာဝိဟကိ၊ နာမသတင်း၊ ထကာင်းန့ံသင်း၍” (ရခုိင်ကာ) စဉ်

သာယာတင့်တယ ်ထမ့ွထလျာ်ဖွယထ်ကာင်းထသာ။ သာထမာစဖွယထ်ကာင်ထသာ။ “အင် ကကင်းထတာငမိုင်၊ ခက ်ရုိင်ပပန့်ထပပာ၊ ပိနဲထတာ
နှင့် (ဆဒေ္ဒန်)။ “ချက ်ရုိင်ပပည့်စံု၊ ထတာရဂံုဝယ်” (၎င်း)သမ်ိထမ့ွနူးညံ့ညင်သာ ထပပပပစသ်ည့် အမူအရာရှိထသာ။ ရုိင်းပျပခင်းမရိှ
ထသာ။
   စဉ်



.

ရုိင်၃ ကကိ dizzy

ရုိင်၄ ကကိ compartmentalize

ရုိင်ပတ် န mat

ရုိင်ရုိင်၁ နဝိ delicacy

ရုိင်ရုိင်၂ ကကဝိိ standoffish

ရုိင်ဝုိင်း န mat

ရုိင့် န forest

ရုိင့်ထထောင် နဝ none

ရုိင့်ရုိင့် ကကဝိိ သစပ်င်၊ သစရ်ကွ ်စသည ်တစခု်နှင့်တစခု် ထူေထေပ်စာွ အပ်ုမုိးလျက။် dense forest

ရုိင့်ရုိင့်ပခုံ န none

ရုိင်း နဝိ indelicate

ရုိင်းစိုင်း ကကိ ယဉ်ထကျးသမ်ိထမွ မ့ှု၊ သာယာချို သာမှု လံုးဝကင်းမ့ဲထသာ။ indelicate

ရုိင်းပင့် ကကိ တစစ်ုံတစထ်ယာကအ်ား ကညူထီထောကပ့ံ်သည။် ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွထ်ပး သည။် support

ရုိင်းပပ နဝိ ယဉ်ထကျးမှု အထလ့အကျင့် ပျကယ်င်ွးမုိကမဲ်ထသာ။ ရွံရာှစကဆု်ပ်ဖွယ ်ထကာင်း ထသာ။ indelicate

ရုိင်းရူး နဝိ nefairous

ရုိင်းရုိင်း ကကိ high

ရဉ်

ရဉ် ကကိ compartmentalize

ရဉ့် န forest

ရဉ့်ရဉ့် ကကဝိိ သစပ်င်၊ သစရ်ကွ ်စသည ်တစခု်နှင့်တစခု် ထူေထေပ်စာွ အပ်ုမုိးလျက။် dense forest

ထရာက်

ထရာက် ကကိ cast into

ကကဝိိ ထရာကရ်ှိငပီး၊ မကကာမတင် လကင်င်းကာလတင်ွ။ ထရာကသ်ညနှ်င့် တငပိုင်နက။် ထရာကလ်ာသညနှ်င့် တချန်ိတညး်။ immediately

န ထပခဦးတည့်ရာ။ ရညမှ်န်းချကမ်ရှိ ဆုိက ်ထရာကသ်မျှကကုံရာထနရာ။ none

ကကဝိိ ထရာကရ်ှိငပီး၊ မကကာမတင် လကင်င်းကာလတင်ွ။ ထရာကသ်ညနှ်င့် တငပိုင်နက။် ထရာကလ်ာသညနှ်င့် တချန်ိတညး်။ immediately

န incoherently

ထရာကပ်ျာ ကကိ arrive

ထရာကမ် န sister in law

အက္ခရာစဉ်
ဦးထခါင်းထဲေ၌ ရဝဲီမှုန်မှိုင်း၍ ကိုယက်ို မထဆာကတ်ညနုိ်င်ထအာင်ပဖစသ်ည။် “ထဂါင်း ရုိင်လ့ုိ ထဂါင်းကို ထူေးလ့ုိမရ” (အရပ်)
ပုိင်းပဖတသ်ည။် “မဆီမဆုိင် ကပုိင်သားကို ဒေါးနန့် ရဉ်” (ပံု)သစသ်ား အသားထသထစရန် သစပ်င်၏ ထအာကထ်ပခအရင်းမှ ပင်လံုး
ကို ပတပ်တလ်ည ်လညရ်စ၍် အနညး်ငယ ်ထေစထ်ေားသည။်     

စဉ်
ပုိင်းပဖတသ်ည။် “မဆီမဆုိင် ကပုိင်သားကို ဒေါးနန့် ရဉ်” (ပံု)သစသ်ား အသားထသထစရန် သစပ်င်၏ ထအာကထ်ပခအရင်းမှ ပင်လံုး
ကို ပတပ်တလ်ည ်လညရ်စ၍် အနညး်ငယ ်ထေစထ်ေားသည။်   

စဉ်

အလျားရညှ၍် အနံတိုနီှးပဖင့် ရကလု်ပ်ထေားထသာ ဖျာရညှ်(၎င်းကို ထခွပတ၍် ထကာကပဲ် သးီနံှစသည ်ထေည့်ထလ့ရှိသည။်)‘ပုတ၊် 
ရုိင်၊ ကျပီဖည့်၊ ထေည့်၍သင်ွးထေား” (ထရးှထံုေး) “ထရထကကာင်း ထွေကဝ်င်၊ သယ်တင်မနုိင်၊ ပုတ ်ရုိင် ကျီပဖည့်၊ သွင်းထေည့်ထေားရာ၊ 
မဟာဝိဟကိ၊ နာမသတင်း၊ ထကာင်းန့ံသင်း၍” (ရခုိင်ကာ) စဉ်

သာယာတင့်တယ ်ထမ့ွထလျာ်ဖွယထ်ကာင်းထသာ။ သာထမာစဖွယထ်ကာင်ထသာ။ “အင် ကကင်းထတာငမိုင်၊ ခက ်ရုိင်ပပန့်ထပပာ၊ ပိနဲထတာ
နှင့် (ဆဒေ္ဒန်)။ “ချက ်ရုိင်ပပည့်စံု၊ ထတာရဂံုဝယ်” (၎င်း)သမ်ိထမ့ွနူးညံ့ညင်သာ ထပပပပစသ်ည့် အမူအရာရှိထသာ။ ရုိင်းပျပခင်းမရိှ
ထသာ။
   ၂ ကကည့်၍ထကာင်းထသာ။ အသထရရှိထသာ။ “မက္ကလာရုိင်ရုိင်၊ ကကမ်ိသားဒုေတက်ို၊ ထနာင်းထနာင်းကိုင်၊ ကယိုင်ကပါး၊ နှင်းငမိုင်ငမိုင်၊ 
ထတာင်ဂျို င်ကကားမှာ၊ ကကျွေ ဲထကျာင်းလားထရ” (ထတး) စဉ်

မသမိသာ။ ခပ်ခွာခွာ။ (ထနာကသ်ိ့ု ဆုတသ်ည။်) ‘ပုန်းထရာှင်ကာ နီလီပငား၊ တမုငပိုင်ပဲ၊ ရုိင်ရုိင် ထနာကဆု်တလ်ား၍” (ဗမာချီ)    
 စဉ်
အလျားရညှ၍် အနံတိုနီှးပဖင့် ရကလု်ပ်ထေားထသာ ဖျာရညှ်(၎င်းကို ထခွပတ၍် ထကာကပဲ် သးီနံှစသည ်ထေည့်ထလ့ရှိသည။်)‘ပုတ၊် 
ရုိင်၊ ကျပီဖည့်၊ ထေည့်၍သင်ွးထေား” (ထရးှထံုေး) “ထရထကကာင်း ထွေကဝ်င်၊ သယတ်င်မနုိင်၊ ပုတ ်ရုိင် ကျပီဖည့်၊ သင်ွးထေည့်ထေားရာ၊ 
မဟာဝိဟကိ၊ နာမသတင်း၊ ထကာင်းန့ံသင်း၍” (ရခုိင်ကာ) စဉ်

အခကအ်လကထူ်ေထေပ်စာွ အပ်ုဆုိင်း၍ အထဝးမှပမင်ရထသာ သစထ်တာ။ သစပ်င်စ၊ု သစပ်င်စ သည။် “ထမာင်လှဦးဘ သစထ်တာ အ
ဝီးကကကည့်ထက ရုိင့်လ့ုိ တညတီညး် ပမင်ရထရ” (အရပ်)ငါးထထောင် ငါးဖမ်းထသာ ကရိယိာ။     စဉ်

ဆညထ်ပါက ်ထဖာကထ်ေားထသာ ထရကျရာကို (ရုိင့်)လမူး(ယင်း)ပဖင့် ငါး အဝင်သာရ၍ အထွေကမ်ရထအာင် ထလှာင်ချို င့်ကဲ့သိ့ု ဝုိင်း
ပတ၍်ပပုလုပ်ထေားထသာ ငါးဖမ်းနညး် တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

အလျား ၄ထတာင်၊ အနံ ၂ထတာင်ထွောရှိ၊ ပခုထံေညက်ို ဦးထခါင်းမှလညက်ို ရစသ်ိုင်းပခု၍ံ မျကလံု်းနှစလံု်းလမ်းကို ပမင်နုိင်ထလာကရံု်
သာ ဖွင့်ထေားသည့် ထရးှရုိးရာ ရခုိင်သမူ တိ့ု၏ ယဉ်ထကျးမှုပခုနံညး်တစမ်ျို း။ စဉ်

ယဉ်ထကျး သမ်ိထမ့ွမှုကင်းထသာ။ “သားယတုဗီွ်ကကမ်း၊ အကျို းကန်းထယာင်၊ ဆုိးသမ်ွး ရုိင်းမုိက”် (ထကာ်)။ ၂  စမ်ိးထသာ။ 
ကိုယတ်ိုင်သပိမင်ခံစား လုပ်ကိုင်ပခင်း ဗဟသုတု မရှိထသးထသာ။ ၃  ဆုိးရာွးစာွ မလုိလားဖွယပ်ဖစထ်သာ။ ၄  အသုံးကျထအာင် ပပုပပင်
ရပခင်း မရှိထသး ထသာ။ ၅  အကကားအပမင် အာရံုတစခု်ခုတင်ွ ထပပပပစပ်ခင်း၊ သာယာပခင်းကင်းထသာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အသဉိာဏထ်ခါင်းပါးပခင်းထကကာင့် ယတုမ်ာကကမ်းကကုတထ်သာ။ “ရုိင်းရူး မိစ္ဆာ၊ ဗဂမင်္ဂါကလုား၊ ပမုသံကသ်ားနှင့် သုံးပါးလံုးပပည၊် ပုန်
လတသ်ညထ်ကကာင့်” (ထမှာကထ်တာ်) စဉ်

အလွန်ပမင့်ထသာ မုိးထိေထယာင်ပမင့်ထသာ။ “သျှစထ်သာင်းပါးပျဉ်း၊ ငပိုင်းရုိင်း ရုိင်းနှင့်၊ ဆုိင်းဆုိင်းပမပမ၊ ငပိုင်ထညာင်လှ၏” (ဆဒေ္ဒန်) စဉ်

ပုိင်းပဖတသ်ည။် “မဆီမဆုိင် ကပုိင်သားကို ဒေါးနန့် ရဉ်” (ပံု)သစသ်ား အသားထသထစရန် သစပ်င်၏ ထအာကထ်ပခအရင်းမှ ပင်လံုး
ကို ပတပ်တလ်ည ်လညရ်စ၍် အနညး်ငယ ်ထေစထ်ေားသည။်   

စဉ်

အခကအ်လကထူ်ေထေပ်စာွ အပ်ုဆုိင်း၍ အထဝးမှပမင်ရထသာ သစထ်တာ။ သစပ်င်စ၊ု သစပ်င်စ သည။် “ထမာင်လှဦးဘ သစထ်တာ အ
ဝီးကကကည့်ထက ရုိင့်လ့ုိ တညတီညး် ပမင်ရထရ” (အရပ်)ငါးထထောင် ငါးဖမ်းထသာ ကရိယိာ။     စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာသ ူမိမိသာွးလုိရာသိ့ု ဆုိကသ်ည။် “ထမာင်လှအမ်ိကို ထရာကနီ်ဗျာယ”် (အရပ်)။ ၂  ကာလရာသ ီ
ကကမ်ိကကို ကသ်ည။် “တထပါင်းလွန်ထပမာက၊် တန်ခူး ထရာကထ်သာ်”။ (ရာသဖ့ဲွီ) ၃  (ထဘးအန္တရာယစ်သည်) သင့်သည။် ၄  
(သစပ်င်၊ ဝါးပင်စသည်) ထပါကသ်ည။် ၅  အပါယက်ျသည။် “အပါယင်ရ၌ဲ ကျထရာကရ်ထလ၏”။ စဉ်

ထရာကထ်က
ထရာကခ်ျင်း စဉ်

ထရာကခ်ျင်စာွ
ကိုထရာက် စဉ်

ထရာကထ်တရာ
သိ စဉ်

ထရာကတ်တက်
ရာ

အစအီစဉ်မရှိ ထပပာမိထပပာရာ ထပပာထသာစကား။ ၂  ထပါကက်ရ ထတးွထတာကကစံညခ်ျက။် ၃  ရညရ်ယွခ်ျကမ်ရှိပဲ လုပ်မိလုပ်ရာ 
လုပ်ကိုင်ထသာအလုပ်။ စဉ်

တစစ်ုံတစခု်သိ့ု သာွးထလမှ ပပန်လညဆုိ်ကသ်ည။် “ငှကရ်မီဝါ တတတွ ်တတွ၊် ထရာကပ်ျာထရာကပ်ျာ၊ တရင်းထဆာ်သည။် ကျူးကာ
နိမိတဖ်တ၍်” (ထမတ္တတု) စဉ်
မိမိ၏ အစက်ို သိ့ုမဟတု ်ထမာင်၏မယား။ မိမိလင်၏အစမ် သိ့ုမဟတု ်နှမ။ ယင်းသိ့ု ထတာ်စပ်ပံု။ (နနန္ဒာ-လင်၏နှမ ထယာင်းမ
ဟလုိူ (ပညတန်ကက်ျမ်း)။ ၂  မိန်းမ အချင်းချင်း ရင်းနီှးချစခ်င်သပဖင့် ထခါ်ထဝါ်ထသာ အလုပ်စကား။ “အထမထလ ထရာကမ် ထလ၊ 
မှိုင်း ခူးထစာင်၊ လားကတထ်မ။ (ထတး)။ “လူက္ကတ္ိယ၊ ထရာကမ် အထမ၊ ညအီငယထ်လ၊ မိတထ်ဆွ လှတိ့ု” (ပဋာ) စဉ်



.

န ကကုံရာ။ ရညရ်ယွခ်ျကမ်ရှိပဲ သာွးရာအရပ်ထဒေသ။

ကကိ stand by

န ထပခဦးတည့်ရာ။ ရညမှ်န်းချကမ်ရှိ ဆုိက ်ထရာကသ်မျှကကုံရာထနရာ။

ထရာကရ်ဲ ကကိ satisfy

ထရာကရ်က၁် ကကိ shake

ထရာကရ်က၂် ကကဝိိ weep loudly

ကကိ shake

ကကဝိိ လူအများမငငိမ်မသက ်ပဖစလ်ျက။် ထနာကထ်ပွလျက။် ရှုပ်ထထွေးထစလျက။် in confusion

ကကဝိိ in confusion

ကကိ stand by

စညး် none

ထရာကလု်ပ်လုပ် စညး် none

ထရာင်

ထရာင်၁ စညး် what

ထရာင်၂ န bright

ထရာင်၃ နဝိ swell up

ထရာင်ပခည် န အရပ်ပတဝ်န်းကျင်နံှ၍့ ပဖာထွေကထ်သာ အလင်းထရာင် ထပခာကပ်ါး။ rainbow

ထရာင်စုံ န အထရာင်အမျို းမျို း။ colors

ထရာင်ဆီ န none

ထရာင်ထတာ်ဖွင့် ကကိ ပမတစ်ာွဘရုား၏ ရုပ်ပွားထတာ်ကို ဂျးီခကျွေတထ်ဆးပဖင့် သန ့စ်င် ထအာင် ပပုလုပ်သည။် none

ထရာင်နီ န နံနကထ်စာထစာအခါ ထွေကထ်ပါ်လာထသာ ထန၏ထရာင်ပခည။် sunshine

ထရာင်နီထပါ် ကကိ အရံုတကင်ပီးထနာက ်ထနဝန်း၏ မရင့်ထသးထသာ ထရာင်ပခညနီ်ထလး ထွေကပ်ပူစပပုသည။်  sunlight

ထရာင်နီလာ ကကိ အရံုတကင်ပီးထနာက ်ထနဝန်း၏ မရင့်ထသးထသာ ထရာင်ပခညနီ်ထလး ထွေကပ်ပူစပပုသည။်  sunlight

ထရာင်ငပီး န colors

ထရာင်ပပန် န အရာဝတ္ုတစခု်ခုကို အလင်းထရာင်ဟပ်ရာမှ ပပန်၍ ပပန ့က်ား ပဖာထွေကလ်ာထသာ အလင်း။ light

ထရာင်ပပန်ဟပ် န အရာဝတ္ုတစခု်ခုကို အလင်းထရာင်ဟပ်ရာမှ ပပန်၍ ပပန ့က်ား ပဖာထွေကလ်ာထသာ အလင်း။ light

ထရာင်ပဖူ န နံနကထ်စာထစာအခါ ထရာင်နီမထုိေးမီ ပမင်ရထသာ အလင်းထရာင်။ light

ထရာင်ပဖူထေက် ကကိ twilight

ထရာင်ပဖူလာ ကကိ twilight

ထရာကမိ်ထရာက်
ရာ 

wherever one’s 
footsteps lead to. စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထရာကထ်ယာင့်
ထမ လုိရာ အရပ်သိ့ုလာ၍ ရပ်တညသ်ည။် “ထမာင်ရ့ုိလာထက၊ ရွီဇင်းခါမှာ ထရာကထ်ယာင့်ထမ ထလ” (ထတး) စဉ်

ထရာကရ်ာထပါ
ကရ်ာ

wherever one’s 
footsteps lead to. စဉ်

ပဖစရ်ှိ၊ ရရှိထသာ အထပခအထန အခွင့်အလမ်းနှင့် နှစသ်မ့်ိထကျနပ် နုိင်စမ်ွး သည။် ထကျနပ်သည။် အလုိပပည့်ဝသည။် “က္ကတ္ိယလျှင်၊ 
စတိက် ထရာကရ်၊ဲ တသကတ်င်ွထလ၊ လင်တစထ်ယာကနှ်င့်၊ ထဖာကလ်မဲထဖာကပ်ပား” (ထမျာက်)။ စဉ်

မငငိမ်မသက ်လှုပ်ရာှးသည။် “ဝဲဂယကမှ်ာ၊ထလးဖကယ်ကှစ်ပ်၊ လှိုင်း ထရာကရ်ကထ်က၊ ထပဗာကပ်ဗကခ်တထ်ယာင်”။ (ပန်း) စဉ်

အသကံျယထ်လာင်စာွ မထကျမနပ် ငုိယိုဟစထ်ကကးလျက။် “တပ်မတပ်တိုင်သ၊ူ မာန်ထအာင်လူတိ့ု၊ ပူပူ ထရာကရ်က၊် ငခိုင့်ထလှာင်ငှက်
သိ့ု” (ရခုိင်ကာ) စဉ်

ထရာကရ်က်
ခတ်

အသမံျားစာွပမညသ်ည။် ဆူညသံည။် “ပစဆယထ်ပါက၊် ပပူထပါကထ်ဖာကသ်ိ့ု၊ ထရာကရ်ကခ်တ ်ကာ၊ ငုိငပီးခါမှ” (ရာမ)။ ၂  မငငိမ်မ
သက ်လှုပ်ရာှးသည။် “နတမ်ျို းနွယထ်လ၊ ထမတထယာကလ်ျင်၊ ထရာကရ်ကခ်တက်ာ၊ ထသအချာထလ၊ ရွီစာရမီးလ့ုိ။ (ထမျာက်)။ ၃  မ
ငငိမ်မသက၊် လှုပ်ရာှးသာွးလာထနသည။် “နိမိတထ်ေင်ထက၊ ပမင်အမ်ိထကကာင့်၊ ထရာက ်ရကခ်တက်ာ၊ ထတာင်ထပမာကင်ပီးထက၊ ကကျွေးီလ့ုိ
ထခါ်ထရ”(ပန်း)။ ၄  မငငိမ်မသက် လှုပ်ရာှးသည်။ “ထကကာကမ်ရကှထ်က၊ ထရာကရ်ကခ်တ်ပငား၊ မိဖထသထသာ်၊ မယပ်ဋာမှာ၊ ရယ်
ကာထပပာလ့ုိ” (ပဋာ) စဉ်

ထရာကရ်က်
ထရာကရ်က် စဉ်

ထရာကထ်ရာက်
ခတ်

မငငိမ်မသကလ်ှုပ်ရာှးလျက။် စတိတ်င်ွဘဝင်မကျပဲ မညသ်ိ့ု လုပ်ကိုင်ထဆာင်ရကွရ်မညက်ို ပုိင်ပုိင်မဆံုးပဖတနုိ်င်ပဲ သာွးလာလှုပ်ရာှး
လျက။် စဉ်

ထရာကလီ်
ထယာကထ်မ လုိရာ အရပ်သိ့ုလာ၍ ရပ်တညသ်ည။် “ထမာင်ရ့ုိလာထက၊ ရွီဇင်းခါမှာ ထရာကထ်ယာင့်ထမ ထလ” (ထတး) စဉ်

ထရာကလု်
ထရာကခ်ျင်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပဖစပ်ျကမ်ှုသထဘာသိ့ု ထရာကနုိ်င်ထသာ အထပခအထနကိုပပရန် ကကယိာထနာက၌် စပ်၍ သုံးထသာ စကားလံုး။ “ထဒေါင်
လျှင် တိုကလ့ုိ်၊ ပစမ်ညက်ကထံပမာက၊် ညှို က့ိုငင်ပျာ၊ တင်မထရာကလ်ညး်၊ ထရာကလု် ထရာကခ်ျင်” (ရာမ) စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပဖစပ်ျကမ်ှုသထဘာသိ့ု ထရာကနုိ်င်ထသာ အထပခအထနကိုပပရန် ကကယိာထနာက၌် စပ်၍ သုံးထသာ စကားလံုး။ “ထဒေါင်
လျှင် တိုကလ့ုိ်၊ ပစမ်ညက်ကထံပမာက၊် ညှို က့ိုငင်ပျာ၊ တင်မထရာကလ်ညး်၊ ထရာကလု် ထရာကခ်ျင်” (ရာမ) စဉ်

ဘာ၊ ဘယ၊် လဲ၊ သလဲ၊ မညမ်ျှ၊ မညသ်စူသညစ်ကားလံုးတိ့ု ထရးှကပါထသာ ကကယိာနှင့် တွဲစပ်သုံးရထသာ အထမးပပုစကားလံုး။ 
“အထမာင်-အထမာင်တိုင်းမှာ ထမျှာင်၊ အထမာင် ဇာက ထရာင်”။ (ဇမ်း)။ ကလံျှင်နိှပ်စက။် ဇာဝိပါတထ်ရာင်” (ပန်း) စဉ်

ပုိကဆ်န်ဆီ၊ ငါးကကးီဆီစထသာ အထစအဆီနှင့် ထဖျာ်ထေားထသာ အထရာင် အမျို းမျို းရှိ သတုထ်ဆးရည။် ၂  အစမ်ိးအနီစသညပ်ဖင့် 
မှတအ်ပ်ထသာ အဆင်း။ ၃  ထတာကထ်ပပာင် လကထ်သာ အလင်း။ “အလင်း ထကာင်းထက၊ နားထဋာင်းဝယခ်၊ စျးီတန်းက”(ထတး) စဉ်

ကိုယခ်န္ဓာရှိ အသားအထရစသည ်ပမင့်မ့ုိထဖာင်းကကထသာ။ ဖူးဖူးတကထ်သာ။ “ဖဝါးငခီမှာ၊ အရလီညး်ကကျွေတ၊် ကကကထ်သျှထကာင်
ထယာင်၊ ထရာင် ပပန်လတထ်က” (ထကာ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်
ကတ္တရာထစးနှင့် ထရနံဆီထရာ၍ အရညထ်ဖျာ်ထေားငပီး ထလှသမ္ာန် ထရယာဉ် စသညမ်ျား၏ အတင်ွးသိ့ုထရစမ့်ိစို၍ မဝင်ထစရန်နှင့် ဒီေပုိး
မတယွမ်ကပ်ထစရန် သတုလိ်မ်းရသည့် ထဆးရညတ်စမ်ျို း။ “ကန်းကျင် ထရာင်ဆီ၊ အညထီဖျာ်လျက၊် လကဝ်ါးမှာလူး၊ ယဉ်ှပူးဟပ်
ကာ၊ ထကကာနံမှာလျှင်” (ငမိုတ့ည်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(အထရာင်) အမျို းမျို းထပပာင်းလဲ၍ ရှုပမင်ရထသာ အထရာင်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

နံနကလ်င်းခါနီးအချန်ိ၌ အရုဏတ်ကခ်ါစ ငှကထ်ပျာရကွနု် ထရာင်ကဲ့သိ့ု အလင်းထရာင်ထပါ်သည။် “တညအပ်ိထသာ်၊ ညည့်သုံးပွါမှာ၊ 
ထကျာ်ထလတုံငပီး၊ ထရာင်ပဖူ လာလ့ုိ၊ လင်းခါနီးထက၊ ကကယက်ကးီထွေကပ်ပန်” (ရလီား) စဉ်
နံနကလ်င်းခါနီးအချန်ိ၌ အရုဏတ်ကခ်ါစ ငှကထ်ပျာရကွနု် ထရာင်ကဲ့သိ့ု အလင်းထရာင်ထပါ်သည။် “တညအပ်ိထသာ်၊ ညည့်သုံးပွါမှာ၊ 
ထကျာ်ထလတုံငပီး၊ ထရာင်ပဖူ လာလ့ုိ၊ လင်းခါနီးထက၊ ကကယက်ကးီထွေကပ်ပန်” (ရလီား) စဉ်
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ထရာင်ရင်ငှက် န Chinese madpie

န twilight

ထရာင်ဝီ န twilight

ထရာင်ဝီထရာင်ဝါ န နံနကထ်စာထစာထန၏ထရှ ထ့ပပး အလင်းထရာင်စတင် ထွေကထ်ပါ် လာချန်ိ။ twilight

န twilight

ထရာင်ဟန်ိ န ထန၏ထရှ ထ့ပပး၊ အလင်းထရာင် စတင်ထွေကထ်ပါ်ထသာအချန်ိ။ twilight

ထရာင်ဟန်ိးထုိေး ကကိ sunshine

ထရာင့်တက် ကကိ ထထောင်လမားတကက်ကသည။် ထမာကမ်ာ လွန်ဆန်သည။် အရုိအထသ ကင်းမ့ဲသည။်  proud

ထရာင့်ရဲ ကကိ be contented

ထရာင်း၁ ကကိ maker over

ထရာင်း၂ နဝိ dry

ထရာင်း၃ န along

ထရာင်းချ ကကိ maker over

ထရာင်းစား ကကိ ရထသာအဖုိးအခကို မိမိသုံးစွဲရန် သကရ်ှိသကမ့ဲ်အရာတိုက့ို ထရာင်း သည။် sell

ကကိ ကန်ုသယွမ်ှုလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ထဆာင်ရကွ ်သည။်     trade

ထရာင်းစျးီ န ထရာင်းချထသာ ထစျး၏တန်ဖုိး။ price

န ဆူဆူညညံ ံကကားရထသာအသ။ံ ၂၊ ထရထဲေသို ့တစစ်ုံတစခု် ကျသာွးထသာ အသ။ံ noise

ထရာင်းတမ်း န အသင့်အတင့် ထကာင်းမွန်ရံုမျှ ထုေတလု်ပ်ထသာ ပစည္း်။ goods

ထရာင်းထပါင် န pawn

ထရာင်းပန်းလှ နဝိ ဝယယ်သူတူို ့နှစသ်ကစ်ုံမကဖွ်ယ ်အသင်ွထဆာင်ထသာ။ ထရာင်းချရန် အပမင်ထကာင်းထသာ။ none

န ကန်ုကးူသန်းထရာင်းဝယမ်ှုလုပ်ငန်း။ trading

ထရာင်းရင်း န အသကနူ်စဉ်ကစ၍ ထပါင်းသင်းလာခ့ဲထသာ ငယထ်ပါင်း မိတထ်ဆွ။ childhood friend

ထရာင်းရင်းခတ် ကကဝိိ အသကံျယထ်လာင်စာွ မထကျမနပ်ထပပာဆုိဟစထ်ကကးလျက။် weep loudly

ကကဝိိ အသကံျယထ်လာင်စာွ မထကျမနပ်ထပပာဆုိဟစထ်ကကးလျက။် weep loudly

ကကဝိိ ဆူဆူညညံ။ံ ကျယက်ျယထ်လာင်ထလာင်။ noisy

ကကဝိိ အသ ံလူသစူသညတ်ို ့ဆူညစံာွ။ noisy

ကကဝိိ လူအများမငငိမ်မသက ်ပဖစ ်လျက။်၂  ရှုပ်ထပွထစလျက။် ထနာကထ်ပွလျက။် in confusion

န ကးူသန်းထရာင်းဝယပ်ခင်းပဖင့် အသကထ်မွးသ။ူ trader

ကကိ ကန်ုပစည္း်များတိုက့ို ထငွထကကးတန်ဖုိးထေား၍ တစဉီ်းနှင့် တစဉီ်း ဖလှယသ်ည။် trade

ကကိ ကိုယစ်တိပ်င်ပန်းနွမ်းနယသ်ည။် ၂  ထပခ မသယခ်ျင် လကမ်သယခ်ျင် ပဖစသ်ည။် tired

အသကံျယ၍် ပမညတ်တထ်သာ (ငှကက်ျားမျို းဝင်) ရညှထ်သာ နှုတသ်းီဝါ၊ ရညှထ်သာလညတ်ပံဖူ၊ ရညှထ်သာထပခတနီံ၊ 
နကထ်ကျာထသာ အထတာ်ပံရှိ၍ ထရစပ်နားတင် ကျကစ်ားထသာ ငှကက်ကးီတစမ်ျို း၊ “ထကကာကအ်ားကကးီလှ၍ ငှကက်ကးီထရာင်ရင် ဝမ်း
တင်ွ ဝင်ရန် ကကလံတထ်သာ်” (ထကျာကရုိ်း) စဉ်

ထရာင်လီထရာင်
လင်း

နံနကထ်ရာင်နီ ပျို းချန်ိ။ “မုိး ထရာင်ဝီ ထလ၊ သသီလီညး်လင်း” (ထတး)“ထရာင်ဝီထရာင်ဝင်း၊ ဝတစ်ားဆင်ပျာ၊ ထအာကက်ိုဆင်းလ့ုိ၊ 
ဘန်ုးကကးီသျှင်ကို၊ ဆွမ်းလျှင်ကပ်လ့ုိ(သာစာ့ွထလ) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

နံနကထ်ရာင်နီ ပျို းချန်ိ။ “မုိး ထရာင်ဝီ ထလ၊ သသီလီညး်လင်း” (ထတး) စဉ်

စဉ်

ထရာင်ဝီထရာင်
ဝင်း

နံနကထ်ရာင်နီ ပျို းချန်ိ။ “မုိး ထရာင်ဝီ ထလ၊ သသီလီညး်လင်း” (ထတး)“ထရာင်ဝီထရာင်ဝင်း၊ ဝတစ်ားဆင်ပျာ၊ ထအာကက်ိုဆင်းလ့ုိ၊ 
ဘန်ုးကကးီသျှင်ကို၊ ဆွမ်းလျှင်ကပ်လ့ုိ(သာစာ့ွထလ) စဉ်

စဉ်

ထန၏ထရှ့ထပပးအလင်းထရာင် အပူချန်ိစတင်ထွေကထ်ပါ်သည။် “အရံုလာထပမာက၊် ထဒေါင်းဖန်ချန်ိ၊ ထရာင်ဟန်ိထုိေး ထက၊ မုိးလင်းထသာက်
က” (ထောနူ)တစ်စုံတစ်ခုထပါ်သ့ုိ ထန၏အလင်းထရာင် အပခူျန်ိ ကျထရာက ်သည။် စဉ်

စဉ်

ပဖစရ်ှိ၊ ရရှိထသာ အထပခအထန အခွင့်အလမ်းနှင့် နှစသ်မ့်ိထကျနပ် နုိင်စမ်ွး သည။် ထကျနပ်သည။် အလုိပပည့်ဝသည။် “က္ကတ္ိယလျှင်၊ 
စတိက် ထရာကရ်၊ဲ တသကတ်င်ွထလ၊ လင်တစထ်ယာကနှ်င့်၊ ထဖာကလ်မဲထဖာကပ်ပား” (ထမျာက်)။ စဉ်

အရာဝတ္ု  တစစ်ုံတစခု်ကို တန်ဖုိးပုိင်းပဖတ၍် ယင်းတန်ဖုိးထပးသအူား လမဲထပပာင်းထပးသည။်အပပစဟ်သူမျှကို တစဦ်းတစထ်ယာက်
အထပါ် ကျထရာကထ်စသည။် “လုိသူ့ အပပစမ်ဆုိ အပပစဟ်သူမျှ ငါ့ပါးမှာ ထရာင်းနီထရကာ” (အရပ်) စဉ်

အနညး်ငယထ်သွ့ထပခာကထ်သာ။ “မဲမဲထမာင်းထမာင်း၊ ကကန်းထေင်းထရာင်း ထယာင်”။(ပန်း)။ “ရှာပငားဖွီဖီွ၊ ထေင်းထရာင်းခခီထက”(ရီ
လား) “သစထ်ရာင်း ဝါးထရာင်း မတက ်ထကာင်း” (ပံု) စဉ်

မထကာင်းကကစံညသ်အူား ကကစံညပ်ပုသကူို ပပန်၍ထိေခုိကထ်စရန် တန်ပပန် ထပပာဆုိထသာအာလုပ်စကား။ “မထကာင်းတထရာင်း နင့်ပါး
မှာထရာင်း” (အရပ်) “မထကာင်း တထရာင်းကလုားပါးမှာထရာင်း” (အရပ်)။ “လူကိုမထကာင်း၊ မကကထံကာင်း၊ ကိုယ့်ပါးမှာ 
ထရာင်း (ရုိးရာ)။ ၂  နွမ်းထသာ မသစထ်သာအရာ။ “မဝတထ်က မှို ထရာင်း နီဗျာ” (အရပ်)။ ၃  ကာလ ကကာပမင့်ခ့ဲငပီးထသာအရာ။ 
“ထကာက ်ထရာင်း ဆန်ရာ၊ ထကာကသ်စဆ်န်က မထဟာက”် (အရပ်) စဉ်

အရာဝတ္ု  တစစ်ုံတစခု်ကို တန်ဖုိးပုိင်းပဖတ၍် ယင်းတန်ဖုိးထပးသအူား လမဲထပပာင်းထပးသည။်အပပစဟ်သူမျှကို တစဦ်းတစထ်ယာက်
အထပါ် ကျထရာကထ်စသည။် “လုိသူ့ အပပစမ်ဆုိ အပပစဟ်သူမျှ ငါ့ပါးမှာ ထရာင်းနီထရကာ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

ထရာင်းစား
ထဖာကဝ်ယ် စဉ်

စဉ်

ထရာင်းထတာင်း
ထဂျာင်း စဉ်

စဉ်

ပစည္း်တစစ်ုံတရာကို ထန့ရကစ်သည့် အပုိင်းအပခားကာလအတင်ွး မထရးွနုိင်လျှင် ထရာင်းချငပီးထသာ အထနသိ့ု ထရာကထ်စရန် 
အာမခံချကထ်ေား၍ ထပါင်နံှပခင်း။ စဉ်

စဉ်

ထရာင်းထရးဝယ်
ထရး စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထရာင်းရင်း
သတ် စဉ်

ထရာင်းထရာင်း
ခတ် စဉ်

ထရာင်းထရာင်း
တးီ စဉ်

ထရာင်းထရာင်း
ထရာင်းထရာင်း စဉ်

ထရာင်းဝယ်
ထရး၁ စဉ်

ထရာင်းဝယ်
ထရး၂ စဉ်

ထရာင်းသးီ
ထရာင်းဖတ် စဉ်
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ရပ်

ရပ်၁ ကကိ halt

ရပ်၂ န place

န လူမှုထရးထွေန်းကားထသာ ငမို ရ့ာွကကးီတိုတ့င်ွ ထမွးဖွား ကကးီပပင်းလာသ။ူ none

န none

ရပ်ကကွ် န ရပ်ရာွ၏အစတိအ်ပုိင်း ထနရာအရပ်။ လူတိုတ့စစ်တုစရံု်းတညး် ထနထုိေင်ရာ ပတလ်ညအ်ပုိင်းအပခား။ quarter

ရပ်ထခါင် နဝိ အလွန်ကာွလှမ်းထသာ။ အလွန်ထဝးထသာ။ နီးစပ်မှုမရှိထသာ။ distant

နဝိ အလွန်ကာွလှမ်းထသာ။ အလွန်ထဝးထသာ။ နီးစပ်မှုမရှိထသာ။ distant

ရပ်ခံ ကကိ resist

ရပ်ခံသား န ရပ်ရာွတင်ွ အထပခချထနထုိေင်သ။ူ settle

ရပ်ပခား န oversea

ရပ်စရိပ်ထစာက် ကကဝိိ ကိုယစ်န ့စ်န ့ရ်ပ်လျက။် ၂  အခုိကအ်တန် ့ moment

ရပ်ထစာက ် ကကဝိိ straightforward

န ထပခတရံညှထ်သာ ကလုားထုိေင်။ chair

န ဟင်းလျာအပဖစ ်သုံးရထသာ ခကျွေထဲသာအထစးရှိထသာသးီထတာင့်သးီသည့် အပင်တစမ်ျို း။ ရံုးပတသီးီ။ okra

ရပ်ထစာကစ်င်း န အဝတအ်ထေညတ်ိုတ့င်ွ ရကက်န်းအနံလုိက ်ပပုလုပ်ထေားသည့် အစင်းထကကာင်း။ stripe

ကကဝိိ ကိုယက်ို စန ့စ်န ့ရ်ပ်လျက။် lying

ရပ်ထစာကဆီွ်း န nefairous

ရပ်ထစာကဂ်ျးီ န အမုိးမ့ဲ အကာမ့ဲ နံနကည်ထန ထခတ္တ မျှထရာင်းချထသာ ထစျး။     none

ကကဝိိ တည့်တည့်ထထောင်လျက။် မတထ်စာက ်အထနအထေားအားပဖင့်။ straightforward

ရပ်ထစာကန်ာ န အပ်ိရာတင်ွ လဲလျကမ်ထနပဲ၊ သာွးလာလှုပ်ရာှးလျကနှ်င့် စွဲကပ် ထသာ ထရာဂါထဝဒေနာ။ none

ရပ်ထစာကင်ပီး ကကိ ကထလးငယမ်ျား မတတ်ပ်ရပ်၍ ထပပးသာွးနုိင်ထသာ တစနှ်စမှ် သုံးနှစအ်ရယွ။် baby

ရပ်ထစာကမ်ျှို င် ကကိ gaze

န ကထလးငယမ်ျားအား မတတ်ပ်ရပ်၍ သာွးနုိင်စအရယွ။် baby

ရပ်စန်ွပပညန်ား န နုိင်ငံနယနိ်မိတ ်အစန်ွအဖျားထဒေသ။ နုိင်ငံ၏ အစန်ွအဖျား၌ တညရ်ှိထသာ ထကျးရာွ။ small village

ရပ်ဆုိင်း ကကိ halt

ရပ်ဆီွရာွမျို း န fellow villager

ရပ်ထတာ်မူ န ရပ်လျကထ်နထတာ်မူပံုအတိုင်း ထုေလုပ်ထေားသည့် ဗုဒေ္ဓရုပ်ပွားထတာ်။

ရပ်တည် ကကိ focus

ရပ်တတ် န baby

တန့်ထအာင်ပပုသည။် တန့်ထစသည။် ၂  ကိုယခ်န္ဓာကို ဆန့်လျက ်ထပမကကးီထပါ် တင်ွတညထ်စသည။် ၃  လှုပ်ရာှးမှု အရှိန်အဟန်ု
တန့်သည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တစစ်ုံတစခု် ပဖစတ်ညရ်ာ စွဲစွဲငမဲငမဲ ထနထုိေင်ရာ ထဒေသအပုိင်းအပခား။ ၂  ဝန်းကျင်လူတိ့ု တည့်တည့်မျကနှ်ာမူရာ။ ၂  လူတစထ်ယာက်
တည့်တည့်ရပ်သည့်အတိုင်း အရညှ။် စဉ်

ရပ်ကကးီရာွကကးီ
သား စဉ်

ရပ်ကကးီရာွကကးီ
သူ

လူမှုထရးထွေန်းကားထသာ ငမိုရ့ာွကကးီတိ့ုတင်ွ ထမွးဖွားကကးီ ပပင်းလာသ။ူလူမှုထရးထွေန်းကားထသာ ငမိုက့ကးီတိ့ုတင်ွ ထမွးဖွားကကးီ ပပင်းသ ူ
အမျို းသားအမျို းသမီး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရပ်ထခါင်ရာွ
ထခါင် စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ ထဘးအန္တရာယက်ို (ထနာကမ်ဆုတပဲ်) ရပ်တညခု်ခံသည။် စဉ်

စဉ်

မိမိ၏ထနထုိေင်ရာ ရပ်ရာွကိုထေား၍ တစပ်ါးထသာ ထဒေသရပ်ရာွ၊ ပမစ၊်ထချာင်း ပင်လယစ်သညက်ို ကးူပဖတ၍် သာွးလာရထသာ တစပ်ါး
ထသာ ရပ်ရာွ။ စဉ်

စဉ်

ကိုယခ်န္ဓာကို အထေကထ်အာကတ်ထပဖာင့်တညး် တညထ်စလျက။် ၂  တည့်တည့်ထထောင်လျက ်အထနအထေားပဖင့်။ “ရပ်ထစာကထ်မာင်
ထယ၊ အမ်ိသလင်းမှာ၊ ကကာခထရ” (ထတး စဉ်

ရပ်ထစာက်
ကလုားထုိေင် စဉ်

ရပ်ထစာကခ်ဝဲ
သးီ စဉ်

စဉ်

ရပ်ထစာက်
ထဆာက် စဉ်

ယတုမ်ာထသာ အပပုအမူအထပပာအဆုိ။ ၂ ယတုမ်ာထသာသ။ူ ၃  ဆုိးညစယ်တုမ်ာထသာ သကူိုတင်စား၍ ထပပာဆုိထသာစကားလံုး။မ
ခုတမ်ထေစပဲ် အလုိလုိ ထသွ့ထပခာက၍် ထဆွးထပမ့သာွးထသာ သစပ်င်။     စဉ်

စဉ်

ရပ်ထစာက်
ထထောင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဆိတင်ငိမ်စာွ မသာမကကည ်ထငးငုိင်သည။် ရမင်လမ်း တကက်က ပခင်းကင်းစာွ ထငးငုိင်ဆုတန်စထ်နသည။် “သပိတထ်တာ်ထလ၊ ဖိတက်ာ
ကျထက၊ လကက်လွတ ်ထယာင်၊ ရပ်ထစာကမ်ျှို င် ထရ” (မင်းနန်း) စဉ်

ရပ်ထစာကလ်ား စဉ်

စဉ်

တန့်ထနထစသည။် အခုိကအ်တန့်အားပဖင့် ပုိင်းပခား၍ ပပတထ်တာက ်ထစသည။် ၂  ထရှ့ကိုတိုး၍ လုပ်ထဆာင်ပခင်း၊ တတိဆိ်တင်ငိမ်
သကလ်ှုပ်ရာှးပခင်းတိ့ု အခုိကအ်တန့် အပုိင်းအပခားအားပဖင့် ပပတထ်တာကသ်ည။် စဉ်

တစရ်ပ်တညး်အတ ူထနထုိေင်ဖကပ်ဖစသ်။ူ အထသးွအသားချင်း မထတာ်စပ်ထသာ်လညး် တစရ်ပ်တညး် တစရ်ာွတညး်၌ အတူ
ထနထုိေင်၍ ခင်မင်ချစက်ကျွေမ်းဝင်သ။ူ စဉ်

status of a standing 
Buddha စဉ်

မိမိစတိက်ို မယမ်ိးမယိုင် မလှုပ်ရာှးရထအာင် ထစာင့်ထိေန်းသည။် စတိက်ို တစထ်နရာတင်ွ စးူစိုကထ်ေားသည။် ၂  တညင်ငိမ်ခုိင်ခ့ံစာွ 
ရပ်နုိင်စမ်ွးသည။် စဉ်

(မသာွးတတထ်သး) ရပ်တတရံု်မျှပဖစထ်သာအရယွ။် “မလှမ်းနုိင်ထက၊ တန်းကိုင်တတနှ်င့်၊ ရပ်တတက်ပင်၊ ဖဝါးသင်ထက”။ 
(ထကာ်) စဉ်



.

ရပ်တတထ်သျှ န baby

ရပ်တန ့် ကကိ တစစ်ုံတစခု် ထဆာင်ရကွဆဲ်၌ ပပတသ်ည။် ထခတ္တ ရပ်သည။် ၂  တစစ်ုံ တစခု် လှုပ်ရာှးမှုမှ ငပီးပပတထ်စသည။် halt

ရပ်နား ကကိ stop awhile

ရပ်နိ၁ ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာသို ့မသာွးမလာပဲ ထနငမဲတိုင်းထနရာတင်ွပင် ရပ်တညထ်နသည။် stop

ရပ်နိ၂ န တစရ်ပ်တညး်တင်ွ အတထူနထုိေင်ထဖာ် ပဖစသ်။ူ neighbor

ရပ်မိရပ်ဖ န ရပ်ရာွ၌ ကကညည်ို ထလးစားထုိေကထ်သာ အသကအ်ားပဖင့် ကကးီရင့်ထသာ အကကးီအကပုဲဂ္ိုဂ လ်။  elders of the community

ရပ်ငမီ န မိမိထနထုိေင်ထသာ မီှခုိရာ အရပ်။ place

ရပ်မှုရာွမှု န ရပ်ရာွတင်ွ ထနထုိေင်သမူျားနှင့် ပတသ်ကထ်သာ အကျို းထကျးဇူး တစစ်ုံ တစရ်ာထပါ်ထွေကရ်န် ထဆာင်ရကွမ်ှု။ community affairs

ရပ်ရာွ န လူထနအရပ်ပတလ်ည ်အပုိင်းအပခား။ လူအများအပပား တထပါင်းတညး် အိုးအမ်ိ ဖဲွ စ့ညး်ချ ရပ်အားကိုးရပ်တညရ်ာထဒေသ။  quarter

ရပ်ရာွနီငမီ န မိမိထနထုိေင်ထသာ မီှခုိရာ အရပ်။ place

ရပ်ဝီး န မိမိထနထုိေင်ရာအရပ်နှင့် ကာွလှမ်း၍ တစပ်ါးထသာထနရာ။ oversea

ရပ်ဝီးငမီတာ န oversea

ရပ်သပိပညသ်ိ ကကဝိိ ရပ်ရာွထနလူအများနှင့် နုိင်ငံအဝှမ်းသထိစလျက။် အများ သထိစခံလျက။်  publicly

ရပ်သရူာွသား န ငမို ရ့ာွရပ်ကကွတ်စခု်လံုးတင်ွ ထနထုိေင်ကကသမူျား။ members of a community

ရကိ်

န provision

ရကိ္ခာယူ ကကိ endow

ရတိ်

ရတိ် ကကိ ပမကပ်င်၊ ထကာကပ်င်၊ အထမွးအမှင် သးီနံှပင်စသညတ်ိုက့ို ပဖတသ်မ်ိးသည။် reap

ရတိက်နဲ ကကဝိိ အလွန်အလျင်ပမန် တိုးထတာင်းစာွ။ sudden

ရတိန်ာ န အများအပပား ကးူစကပ်ပန ့ပွ်ား၍ ရဖံန်ရခံါ ပဖစတ်တထ်သာ ထရာဂါဆုိး။ ၂  ဝမ်းနာကျ။ ကာလဝမ်းထရာဂါ။ cholera

ရတိရ်တိထ်သျှ ကကဝိိ အလွန်အလျင်ပမန် တိုးထတာင်းစာွ။ sudden

ရတိသ်မ်ိး ကကိ မှညး်ရင့်ငပီးထသာ ထကာကပဲ်သးီနံှစသညတ်ိုက့ို ရတိပ်ဖတ၍် ထရမ ထ့ပပာင်း ယထူဆာင်သည။်      reap

ရပ်ိ

ရပ်ိ၁ န shadow

ရပ်ိ၂ ကကိ အားထလျာ့နညး်ထသာ အထရာင်ကျထရာကသ်ည။် ၂  ရုိကသ်ိုင်းထကွ ပ့တ၍် ထပပာဆုိသည။်   shadow

ရပ်ိကနဲ ကကဝိိ အလွန်အလျင်ပမန် တိုးထတာင်းစာွ။ sudden

ရပ်ိပခည် န a fraction

ရပ်ိပခညမိ် ကကိ understand

ရပ်ိပခညသ်န်း ကကိ အထကကာင်းအရာတစခု်ခုကို တစစ်န်ွးတစစ်ထဖာ်ပပသည။် သယွဝုိ်ကရ်ညည်မန်း၍ ထပပာဆုိသည။် indirect speech

(မသာွးတတထ်သး) ရပ်တတရံု်မျှပဖစထ်သာအရယွ။် “မလှမ်းနုိင်ထက၊ တန်းကိုင်တတနှ်င့်၊ ရပ်တတက်ပင်၊ ဖဝါးသင်ထက”။ 
(ထကာ်) စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တစစ်ုံတစရ်ာ လှုပ်ရာှးမှုမှ ရပ်၍ ထခတ္တအားပဖင့် တညင်ငိမ်စာွထနသည။် ၂  ခရးီသာွးလာထနခုိက ်တစထ်နရာရာတင်ွ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်
မှုကို ထပပထပျာကထ်စသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မိမိထနထုိေင်ရာအရပ်နှင့် ကာွလှမ်း၍ တစပ်ါးထသာထနရာ။ “ရပ်ဝီး ငမီတာ၊ ယခုအခါ၌၊ မပါသားလှ” (ထကာ်) “ထတ:ွထတာတစိ့ ၊ 
စိုးမရှိပခင်း၊ ရပ်ဝီးငမီတာ၊ ယခုအခါ၌” (ထောနူ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရကိ်-ရကိ္ခာ
အမှုထေမ်းတိ့ုအား ကညူထီထောကပ့ံ်ထသာ လစာ။ ၂  ထနာင်တချန်ိတင်ွ စားသုံးရန် စထုဆာင်းသိုမီှးထေားထသာ စားစရာထသာကစ်ရာ
ပစည္း်။ အစားအစာ။“စားထသာကဖွ်ယရ်ာ၊ ရကိ္ခာ စာကို။ ကိုယစ် ီကိုယငှ်၊ အဝဝလျှင်၊ ယထူဆာင်ကကပါထလထလာ့” (ဗမာချီ) စဉ်

ထနာင်တမလွန်ဘဝ၌ စားသုံးရန် (မထသမီကာလ) ယခုဘဝ၌ ဒေါန ကသုိုလ်ပပုလပ်ုသည်။ ထကကျွေထမွးလှူ ဒေါန်းသည်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထန၊ လ၊ မီး၊ အလင်းထရာင် စသညတ်ိ့ု အကာအကယွ ်တစစ်ုံတစရ်ာထကကာင့် အနညး်အကျဉ်း အလင်းထလျာ့ပါးစာွ ကျထရာကသ်ည့်
အထနအထေား။ ၂  ထေင်ရာှးသသိာပခင်း မရှိပဲ ပဗုန်းကနဲ ထတွ့ပမင်လုိကရ်ထသာ ပံုပန်းသဏာ္န်။ ၃  ကကညလ်င်ထသာ ထရပပင်၊ မှန်၊ 
ထကကးမံုစသည ်တိ့ု၌ ထပါ်ထေင်သည့် အရာဝတ္ု တစစ်ုံတစရ်ာ၏ ပံုတအူသင်ွသဏာ္န်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

သသိာရံုမျှပဖစထ်သာ သထဘာ။ ၂ တစန်ွးတစ။ အနညး်အကျဉ်း။ “ရပ်ိ ပခညတ်စ၊ိ မှန်းမသပဲ” (ပန်း) စဉ်

သယွဝုိ်ကသ်ည့် ဆုိလုိချကက်ို ထကာင်းစာွသထဘာထပါက ်နားလည ်သည။် ထုေတထ်ဖာ်၍မထပပာဆုိထသာ်လညး် အတင်ွးသထဘာကို 
ထဝဖန်ထသာအားပဖင့် ထေင်ပမင်သသိာ နုိင်ထပသည။် စဉ်

စဉ်
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ရပ်ိဖမ်းစမ်းဖမ်း န သထဘာထပါကန်ားလညထ်စနုိင်ထသာ အရပ်ိအက ဲစသည့် အနညး်အကျဉ်းမျှသသိာရန် တင်ပပချက။် short to the point

ရပ်ိဖမ်းမိ ကကိ ဆုိလုိချက ်သထဘာအဓိပ္ပါယက်ို ထတးွထတာပခင်းပဖင့် သရိှိ နားလည ်သည။်     understand

န သသိာရံုမျှ ထဝဖန်ဆင်ပခင်သသိာထစထသာ သထဘာအားပဖင့်။ short to the point

ရပ်ိမကျ ကကိ misunderstand

ရပ်ိရပ်ိ ကကဝိိ with momentum

ရပ်ိရပ်ိရပ်ိရပ်ိ ကကဝိိ လျင်ပမန်စာွ ကယွထ်ပျာကသ်ာွးထသာ မသမဲကွဲ အပမင် မျို းအားပဖင့်။ လျင်ပမန်စာွ ပဖစထ်ပါ်ချုပ်ထပျာကထ်သာအားပဖင့်။ indistinct

ရပ်ိရပ်ိထသျှ ကကဝိိ with momentum

ရပ်ိသဖံမ်း န သထဘာထပါက ်နားလညထ်စနုိင်ထသာ အရပ်ိအသစံသည ်အနညး် အကျဉ်းမျှ တင်ပပချက။် short to the point

ရပ်ိအးီငမီ န ထအးချမ်းသာယာထသာ အရပ်ထဒေသ။ ငငိမ်းထအးစာွ ခုိလှံုရာထနရာ။ အထဆာကအ်အုံ။ building

ရုတ်

ရုတ် ကကိ growl

ရုတက်နဲ ကကဝိိ တခဏချင်းအားပဖင့်။ မထမျှာ်လင့်ထသာအားပဖင့်။ sudden

ရုတပ်ခည် ကကဝိိ တခဏချင်း။ ချကခ်ျင်း။ instantly

ရုတတ်ရက် ကကဝိိ sudden

ကကဝိိ လူအများမငငိမ်မသက ်လှုပ်ရာှးလျက။် ၂  ရှုပ်ထထွေးထစလျက။် ထနာကထ်ပွလျက။် in confusion

ကကဝိိ လူအများမငငိမ်မသက ်လှုပ်ရာှးလျက။် ၂  ရှုပ်ထထွေးထစလျက။် ထနာကထ်ပွလျက။် in confusion

ကကဝိိ လူအများ မငငိမ်မသက ်ဆူပူလှုပ်ရာှးလျက။် in confusion

ရုပ်၁ န condition

ရုပ်၂ ကကိ collect

ရုပ်ကလာပ် န ကိုယခ်န္ဓာရုပ်စ။ု ၂  လူထသအထလာင်း။ ကိုယထ်ကာင်။ corpse

ရုပ်ထကာင် န အသကရ်ှိ အသကမ်ရှိ သတ္တ ဝါ။ corpse

ရုပ်ကျ ကကိ နဂုိရုပ်အဆင်း ထလျာ့နညး်သာွးသည။် none

ရုပ်ကက န မျကနှ်ာပပင်ထပါ်၌ ခံုးထမာကထ်အာင် ထွေင်းထုေလုပ်ထေားထသာ ရုပ်ပံု။ figure in re-life

ရုပ်ကကင်း န ထသလွန်ထလငပီးထသာ သတ္တ ဝါတိုမှ့ ကျန်ရစထ်နခ့ဲထသာ ကိုယခ်န္ဓာ။ corpse

ရုပ်ထချာ နဝိ ရုပ်ရညရူ်ပကာယ အဆင်းလှပထသာ။ ထချာထမွ ထ့ပပပပစထ်သာ။ pretty

ရုပ်စု န ရုပ်အထပါင်း။ none

ရုပ်စုံ န အရုပ်အမျို းမျို း ပံုထဖာ်၍ ပပုလုပ်ထေားထသာအရာ။ none

ရုပ်စပ်ွ ကကဝိိ exactly

န ပံုဟန်အသင်ွ။ ရုပ်သင်ွဟန်ပန်။ appearance

ရုပ်တု ကကိ figure in re-life

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ရပ်ိဖမ်းယမ်း
ဖမ်း စဉ်

တစစ်န်ွးတစမျှ ရပ်ိစားမှုမရှိ ပဖစသ်ည။် တစစ်ုံတစရ်ာ အရပ်ိအကကဲိုမျှ နားလညပ်ခင်းမရှိ ပဖစသ်ည။် “ထယာကျ်ားကားညဉ့်၊ ထမသု
ဝဏနှ်င့်၊ စထံပျာ်ထမ့ွထက၊ ထန့ကိုမိန်းမ၊ ထမာင်နှင့်ထမထလ၊ သညနိ်မိတက်ို၊ ရပ်ိမကျ ပဲ” (ဓမ္မသာ) စဉ်

လျင်ထသာအဟန်ုပဖင့်။ ၂  လျင်ပမန်စာွ ထပျာကက်ယွသ်ာွးထသာ မသမဲကွဲ အပမင်မျို းအားပဖင့်။ “ဘယသ်စပ်င်နှင့်၊ ဘယတ်င်ွဘယ်
ရပ်၊ ပမင်တတတ်တပ်ဖင့်၊ အမှတ ်မထေင်၊ ထကကာကအ်င်စတိထ်ကကာင့် ရပ်ိရတိ ်ပမင်လ့ုိ” (ထကာ်) စဉ်

စဉ်

လျင်ထသာအဟန်ုပဖင့်။ ၂  လျင်ပမန်စာွ ထပျာကက်ယွသ်ာွးထသာ မသမဲကွဲ အပမင်မျို းအားပဖင့်။ “ဘယသ်စပ်င်နှင့်၊ ဘယတ်င်ွဘယ်
ရပ်၊ ပမင်တတတ်တပ်ဖင့်၊ အမှတ ်မထေင်၊ ထကကာကအ်င်စတိထ်ကကာင့် ရပ်ိရတိ ်ပမင်လ့ုိ” (ထကာ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ထကကာင်၊ ထခွး စသညတ်ိ့ု) မိမိစားထနထသာ အစားအစာကို သတူစပ်ါးက လုယက ်စားထသာက ်မညထ်ေင်၍ ရန်ထစာင်သည။် “စား
ရာမှာ ခီွးပုိင် ရုတ ်လ့ုိ နီထရကာ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပဗုန်းကနဲ အားပဖင့်။ ခဏချကခ်ျင်း။ အမှတမ်ထေင် ပဖစထ်ပါ်ထသာ အားပဖင့်။ ခဏချကခ်ျင်း။ အမှတမ်ထေင် ပဖစထ်ပါ်ထသာအားပဖင့်။  
“ခုပင် ရုတ္တရက၊် ရထေားထေကသ်ိ့ု၊ တက၍် သကိကာ၊ နှင့်ထလသာွး၏။ (ကင်းမထဟာ်၍) “နှမထချာညက၊် ရုတတ်ရက ်ပဖင့်၊ 
နှုတဆ်က ်မညတ်င်ွ၊ ယခုပမင်လျက”် (ပန်း) စဉ်

ရုတတ်တုရု်တ်
တတု် စဉ်

ရုတရ်ကရု်တ်
ရက် စဉ်

ရုတရု်တ်
သတုသ်တု် စဉ်

ပံုဏာ္န်။ အထယာင်ထဆာင်ချက။် ၂  အသင်ွအပပင်။ အထပခအထန။ “ထမာင်သာပဖူ ထကျာင်းကိုလားရုပ် က မပမင်”။ “ဝကသ်ား
ဟင်းစား ရုပ် စားထရကမထဟာက”် (အရပ်)။ ၃  လှပထသာ အဆင်းအဝါ။ စဉ်

ပပန်လညသ်မ်ိးစသုည။် “မုိဇ်း ပါလတထ်တ၊ လီပါလတထ်က၊ စပါးကို ရုပ်၊ ဆန်ကို ရုပ်” (ထတး)။ ၂  သမ်ိးဖယသ်ည။် “မလ္လာ
ကကျွေန်းသ၊ူ ငခီလက ်ရုပ် ၍ ၊ လှုပ်ထတာ်မူထက” (ထကာ်)။ (ဒေထယာ ရုပ်၊ လကင်ခီရုပ်၊ အဝတ ်ရုပ် စသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တထေပ်တညး်။ တသထဝမတမ်ိး။ တထထေရာတညး်။ “ဖုတ ်ရုပ်စပ်ွ ပခင်းတင်ွ” (ဗမာချီ)  စဉ်

ရုပ်ဆင်း
သဏာ္န် စဉ်

တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာ ပုဂ္ိုဂ လ်နှင့်တထူအာင် ထုေလုပ်ထေားထသာ ပန်းပု ရုပ်လံုး။ ထဖာ်ပပလုိထသာ သထဘာထပါ်တင်ွထအာင် ထုေလုပ်
ထေားထသာ လူရုပ်လံုး။ စဉ်
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ရုပ်တူ ကကိ တသထဝမတမ်ိး တစပံု်စတံညး် ကျသည။် alike

ရုပ်တင် ကကိ အသကက်ကးီရင့်ထသာ်လညး် အဆင်းရုပ်ရည ်ထလျာ့ပါးနညး်သာွးပခင်း မရှိပဖစသ်ည။် 

ရုပ်ပုိင်ပပင် န character

ရုပ်ပုိင်း န ရုပ်နှင့်သကဆုိ်င်ထသာ အခန်းကဏ္ဍ။ ရုပ်နှင့်ပတသ်ကထ်သာ အထကကာင်းကို ပပဆုိထသာအခန်း။ physical

ရုပ်ပံု န သကမ့ဲ်ဝတ္ုပစည္း်၊ သကရ်ှိ သတ္တ ဝါစသညတ်ို၏့ ပံုပန်းသဏ္ာန်အပဖစ ်ထရးပခယရုိ်ကနိှ်ပ်ထေားထသာပံု။ figure

ရုပ်ပံုပပင် န character

ရုပ်ပျက် ကကိ angry

ကကဝိိ မူလနဂုိရုပ်သင်ွ ပျကယ်င်ွးစာွ။ လုိချင်နှစသ်က ်စရာမရှိထအာင် မူလပံုပန်းပျကယ်င်ွးစာွ။ angry

ရုပ်ပပ၁ ကကဝိိ ထူေထထွေပခင်းမရှိ အပမင်အားပဖင့် လုိကဖ်ကဆီ်ထလျာ်ရံုမျှ ရညရ်ယွလ်ျက။် figure

ရုပ်ပပ၂ န အမှန်တကယမ်ဟတုပဲ် သာမန်အားပဖင့် အမညခံ်ယထူေားထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်။ display to impress

ရုပ်ငပီရုပ်ပပက် န reap

ရုပ်ထပပာင်း ကကဝိိ တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာသ၏ူ ရုပ်သဏ္ာန်ထပါ်ထအာင် ပပုပပင်ဖန်တးီ ဝတဆ်င်သည။်  ၂  အပခား တစပ်ါးအသင်ွထဆာင်သည။် Disguise

န Disguise

ရုပ်ပွားထတာ် န ဗုဒေ္ဓကိုယထ်တာ်ပွားအပဖစ ်ကိုးကယွထ်သာဆင်းတထုတာ်။ image of Buddha

ရုပ်ဖမ်း ကကိ unrecognized

ရုပ်ပံုပပာ ကကဝိိ change to bad face

ရုပ်ဖျက် ကကိ နဂုိမူလရုပ်သင်ွကို မှတ၍် မရနုိင်ထလာကထ်အာင် ပံုစတံစမ်ျို း ပပုပပင်ထပပာင်းလဲထေားသည။် Disguise

ရုပ်ထဖျာက် ကကိ Disguise

န character

ရုပ်ရည် န character

ရုပ်ရညမ်ရ နဝိ lost weight

ရုပ်ရညဟ်ိ နဝိ အဆင်းအဂမင်္ဂါနှင့် ပပည့်စုံထသာ။ pretty

ရုပ်ရည် စညး် none

ရုပ်ရုပ်သဲ့သဲ့ ကကဝိိ လူအများ မငငိမ်မသက ်ဆူပူလှုပ်ရာှးလျက။် in confusion

ရုပ်ရင်ှထတာ် န image of Buddha

ရုပ်လံုး နဝိ ထဖာင်း၊ ချို င့်၊ ကကထစသည့် လုိရာပံုထပါ်ထအာင် ထွေင်းထုေထေားထသာ ပန်းပု။ figure in re-life

ရုပ်လံုးထပါ် ကကိ အထကာင်အထေညအ်ားပဖင့် ပံုစပံဖစထ်ပါ်လာသည။် shape

ရုပ်လံုးထဖာ် ကကိ ထေင်ရာှးသပိမင်ထအာင် ပပလုိရင်း အထကာင်အထေညထ်ပါ်လွင်ထအာင် ရုပ်လံုးထွေင်းထုေထေားသည။် figure in re-life

ရုပ်သီ န figure

ရုပ်သကီကို းပပတ် ကကိ in a state of collapse

စဉ်

look young for one’s 
age စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ရုပ်ဆင်းသင်ွပပင်။  အဆင်းနှင့်ပတသ်ကထ်သာ အရညအ်ချင်း။ “ဆီး တားကာကယွ၊် ရုပ်ပုိင်ပပင် ကို၊ မပမင်ရထအာင်၊ သင်ပပထလ
ထက” (ဉဒိေန်သာ) “အားရပါးရ၊ ရုပ် ပုိင်ပပင်ကို၊ မပမင်ရထက၊ စတိက် မကကည ်(၎င်း) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရုပ်ဆင်းသင်ွပပင်။  အဆင်းနှင့်ပတသ်ကထ်သာ အရညအ်ချင်း။ “ဆီး တားကာကယွ၊် ရုပ်ပုိင်ပပင် ကို၊ မပမင်ရထအာင်၊ သင်ပပထလ
ထက” (ဉဒိေန်သာ) “အားရပါးရ၊ ရုပ် ပုိင်ပပင်ကို၊ မပမင်ရထက၊ စတိက် မကကည ်(၎င်း)“ဝီး ရပ်ရာွက၊ တစခ်ါတရ ံထူေး၊ ရုပ်ပံုပပင်
ကို မပမင်ဖူး ပဲ။ (ဉဒိေန်သာ)။ “ရယက်ာပပုးံချို ၊ ရုပ်ပံုပပင ်မှာ၊ နတသ်င်ွရလ့ုိ” (ရလီား) စဉ်

(ဥပစာ)ပပင်ပန်းအပမင်အားပဖင့် တင့်တယပ်ခင်းမရှိ ပဖစသ်ည။် စဉ်

ရုပ်ပျကဆ်င်းပျ
က် စဉ်

စဉ်

စဉ်

(လမ်းကျခိကျွေထဲအာင်) ပပတထ်တာင်းပပတထ်တာင်းရာွထသာ မုိဇ်း။ လမ်းဖျကမုိ်း။ “ဉပမာပံု ဇာနန့်တ၊ူ ရုပ်ငပီရုပ်ပပက ်လမ်းကိုဖျက၊် 
သာယာမုိး ရုပ်ပပင်” (“ဓမ္မက) စဉ်

စဉ်

ရုပ်ထပပာင်းရုပ်
လမဲ

တစမ်ျို းမှ တစမ်ျို းမျို းသိ့ု ရုပ်သင်ွထပပာင်းလဲွပခင်း အတတ။် ရုပ်သင်ွထပပာင်းလဲနုိင်ထသာ စမ်ွးရည။် “ထယာကျ်ားကားညဉ့်၊ ထမသဝု
ဏနှ်င့်၊ စထံပျာ် ထမ့ွထက၊ ထန့ကိုမိန်းမ” ။ (ဓမ္မသာ)။ “ညဉ့်ကိုကားထမာင်၊ ထန့ကိုထကကာင်”(၎င်း)။ ‘လကစ်ပ်ွ၏ အစမ်ွးသတ္ိတမှာ 
လကျ်ာဘကက် ဝတလ်ျှင် ထယာကျ်ား၊ လကဝဲ်ဘကက် ဝတလ်ျှင် မိန်းမကို ပဖစထ်စ တတသ်ည”်။ (ဓမ္မက) စဉ်

စဉ်

(ကကာရညှစ်ာွ ကွဲကာွထနသပဖင့် မမှတမိ်၍ မိဘ၊ ထဆွမျို းတိ့ု၏ ရုပ်ရညက်ို မှန်း၍) ရုပ်သင်ွကိုပမင်ရာ၌ မညသ်မူညဝ်ါပဖစထ်ကကာင်း 
ခဲွပခား၍ ကကဆံထတးွယသူည။် စဉ်

မျကနှ်ာ အမူအရာ အဆုိးဘကသ်ိ့ု ရုတတ်ရက ်ထပပာင်းလဲလျက။် မလှထသာ မျကနှ်ာထေားနှင့်။ “မထနလျင်လျား၊ ရုပ်ဖံုပပာနှင့်၊ ဝင်
လာပငားက၊ ဖမ်းထလာယခု” (နာရဒေ) စဉ်

စဉ်

မူလနဂုိရုပ်သင်ွမထေင်၊ မမှတမိ်ထစရန် အပခားတစမ်ျို း ထပပာင်းလဲ ပပုပပင်သည။် ၂  မထတွ့ရမပမင်ရထအာင် တစထ်နရာရာသိ့ု တမ်ိးဖယ်
ထနသည။် စဉ်

ရုပ်မျို းသုံး
ဆယ်

လူမှုထရးအားပဖင့် သင့်တင့်ထလျာ်ကန်မှု မရှိထသာ အပပုအမူ။ အထပပာအဆုိ။ “ထေင်အရာှးလှင်၊ မယာလုပ်လ့ုိ ရုပ်မျို းသုံးဆယ၊် ယခု 
ဝယမူ်” (ဝိဇယ) စဉ်

အဆင်းသင်ွပပင်။ ရုပ်သင်ွ။ အဆင်းနှင့်ပတသ်ကထ်သာ အရညအ်ထသးွ။ “ရုပ်ရည ်ရူပ၊ လှပစာွနှင့်၊ သနားစဖွယ”် (ချစမ်ထပပ) စဉ်

အဆင်းမလှထသာ။ ၂  ကိုယခ်န္ဓာ ပိန်ချုးံ ထလျာ့ပါးသာွးထသာ။ ၃ လုိလားနှစသ်ကဖွ်ယမ်ရှိထအာင် အထပခပျကယ်င်ွးထသာ။ “အ ဲ- 
မလှပဖူက အယင်ကနန့်မတ ူရုပ်ရညမ်ရ ပဖစလ်ားခဗျာယ”် (အရပ်)     စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပဖစပ်ျကမ်ှုသထဘာသိ့ု ထရာကနုိ်င်ထသာ အထပခအထနကို ပပရန် ကကယိာထနာက၌် စပ်၍သုံးထသာ စကားလံုး။ (သီ
ရုပ်ရုပ် ထရာကရု်ပ်ရုပ်၊ ကိုကရု်ပ်ရုပ် စသညပ်ဖင့် သုံးသည။်)     စဉ်

စဉ်

“သန်ွးစက ်ရုပ်တထုတာ် ပမတမု်နိသည ်အသကဝိ်ညဉ်ဝင်သကဲ့သိ့ု ထနာင်ထတာ်ပမတဘ်ရုားအား ခရးီဦးကကို ပပုအံ့ထသာ အပခင်းအရာ
ကို ပမင်ထလထသာ်” (မုနိကာ)။ မဟာမုန ိရပ်ုရှင်ထတာ် ပမတ၏်ဒေါယကာ စန္ဒသူရယိမင်းသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
လှုပ်ရာှးပခင်း လှုပ်ရာှးမှုကို မပပနုိင် မပပုနုိင်ထသာရုပ်ပံု။ “ထပမဝန်းရုပ်သ ီရှုမငငိမ်း ထအာင်” (ဦးရာဇ်မုိင်း)။ “ရုပ်သ ီတခန်း ၊ ထပမ
ဝန်းတပခား” (ထကာ်)။ “ဝိဉာဏဝ်င်ထလ၊ အရင်ှထပပာ ထယာင်၊ သစသ်ားကိုခုတ၊် ပန်းပုဆရာ၊ လူပမာသို၌၊ တစူာွလုပ်လ့ုိ၊ အရုပ်ထုေ
ငပီး၊ ကကို းနှင့် သ၍ီ၊ ချကီာချထက၊ “က” ရုပ်သ ီသိ့ု (ဥဒိေန်သာ) စဉ်

(ဥပစာ) နာလန်မထူေနုိင်ထအာင် ပဖစရ်မည။် တစဖ်န်လုပ် ထဆာင်ပခင်းငှာ မစမ်ွးနုိင်၍ ကကရံာမ့ဲ အထပခအထနသိ့ု ဆုိကထ်ရာကသ်ည။် စဉ်



.

ရုပ်သမ်ိး ကကိ အဆံုးသတသ်ည။် ထရှ သ့ိုတ့ိုး၍ ထဆာင်ရကွပ်ခင်းမှ ရပ်တန ့သ်ည။် finalize

ရုပ်ဟိ နဝိ အဆင်းအဂမင်္ဂါနှင့် ပပည့်စုံထသာ။ Apperance and perfect.

ရံ

ရံ ကကိ surround

ရခံါ န တစခ်ါတရ။ံ အငမဲအစွဲ မဟတုထ်တာ့ဘ ဲအမှတမ်ထေင်ထသာ ကာလတစခု်ခု။ occasionally

ရစံံ န ထကျာကမ်ျကစ်ရီထံေားထသာ လကစ်ပ်ွ၊ လကထ်ကာက၊် နားထဋာင်း စသည။် gem

ရစံ ီလကစ်ပ်ွ န ထကျာကမ်ျကရ်တနာ စရီထံေားထသာ လကစ်ပ်ွ။ ring

ရတံန်း န အမ်ိကာရန် အလျားလုိကရုိ်ကထ်ေားထသာ ထအာကခံ်တန်း၊ ကကကထ်လျှာက ်တန်း။     none

ရဖံန် န အငမဲမဟတု။် အခန်သင့် သည့်အခါ၊ တစခ်ါတစရ်။ံ occasionally

ရဖံန်ရခံါ ကကဝိိ မကကာမကကာ။ ခဏ ခဏ။ occasionally

ရထံရွ န

ရန်

ရန်၁ န attack

ရန်၂ ကကိ အလုိရှိသည့်အခါ သုံးဖုိရ့န် အပုိအမုိထဆာင်ထေားသည။် ၂  ရညရ်ယွမှ်န်း ထေားသည။်     reserve

ရန်ကကူး ကကိ ရန်လုိသည။် aggressive

ရန်ခဲ န အဓိကရုဏး်ပဖစပ်ခင်း။ ရန်ပဖစပ်ခင်း။ quarrel

ရန်ခဲပုစ္ဆာ န quarrel

ရန်ငငိုး န တစစ်ုံတစဦ်းအား ပပန်လှန်အန္တရာယပ်ပုရန် စတိထဲ်ေတင်ွ သိုမှတထ်ေားသည။် grudge

ရန်ငငိုးကကူး နဝိ harbor a grudge

ရန်ငငိုးထေား ကကိ တစစ်ုံတစဦ်း အထပါ်တင်ွ ပပန်လှန်အန္တရာယပ်ပုရန် လွတလ်ပ်မှုကို ထစာင့်ထနသည။် harbor a grudge

ရန်စ ကကိ မသင့်မတင့် အဓိကရုဏး် ပဖစပွ်ားထစထသာ ထိေပါးထပပာဆုိမှု။ provocation

ရန်စငင် ကကိ မသင့်မတင့် ပဖစထ်အာင် ရန်ပျို းသည။် ၂  အထကကာင်းတစစ်ုံတရာ မရှိပဲ ဖန်တးီကာ အထနှာကအ်ယကှပ်ပုသည။် provocation

ရန်ထစာင် ကကိ ရန်ပပုရန်အတကွ ်လွတလ်ပ်မှုကို ထမျှာ်ထစာင့်သည။် be hostile

ရန်စယွ် န ခုိကရ်န်ပဖစထ်စ နုိင်ထသာ တယွစ်ပ်ပုတခ်တမ်ှု။ ၂  ရန်စစ ်တိုကခုိ်ကခ်ျက။် source of danger

ရန်စယွရ်န်ငုတ် န danger

ရန်တု ကကိ တစစ်ုံတစဦ်း တငုပိုင်၍ ရန်ပပုကကသည။် challenge

ရန်တိုက် ကကိ incite enmity

ရန်တင်း န source of danger

ရန်တင်းရာှ ကကိ fight

ရန်တုံ ့ ကကိ retaliate

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ပတလ်ညဝ်န်းကျင် တညရ်ှိသည။် ထဘးပတပ်တလ်ည ်ဝုိင်းပတသ်ည။် ၂  ပတလ်ညက်ာဆီးသည။် ၃  အနီးအနားတင်ွ 
ခစားသည။် “တရာ့ထီေးထဆာင်း၊ မင်းထပါင်းပခံ ရ၊ံ ညလီာခံလျက”် (ရခုိင်ကာ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မင်း၊ မိဖုရား၊ မင်းည၊ီ မင်းသား၊ မင်းသမီး စသည့်တိ့ု၏အထံေ၌ အခစား အမှုထေမ်းရကွသ်။ူ “ရထံရထွတာ်၊ ဖျားဖျင်တသင်းရယ၊် မ
ပျင်းဖွယ၊် ဝန်းရခ့ကကတယ။် (အမျို းသမီး) “ရထံရ ွထတာ်ထဖာ် သင်းထပါင်းများစာွတိ့ုနှင့် “(အမျို းသား)”

person attending on 
royalty စဉ်

တစစ်ုံတစဦ်းအား စတိမ်ချမ်းသားပဖစထ်စမည့် အထနှာကအ်ယကှ။် ဆန့်ကျင်ပုတခ်တ ်တိုကခုိ်ကမ်ှု။ မိတဘ်ကမ်ဟတုထ်သာ  အရာ။ 
“ဦးညို  ထခ-မာ၊ သု-တ၊ ထဝ-ရ၊ီ ရန် တတီ”ီ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အမျကထွ်ေကရ်န် ပဖစပ်ခင်း၊ “ရန်ခဲပုစ္ဆာ၊ ပပဿနာကို၊ ငပီးထအာင် ငဖီခပါ၏” (ဗမာချီ) စဉ်

စဉ်

ရန်ပဖစခ်ျင်စတိ ်ကကးီမားထသာ။ ရန်ပဖစမ်ှုကို လုိလားထသာ။ စာွ ထသာ။ “စတိ၌် ရညစ်းူ၊ သတရ်လုိဟ၊ု ရန်ငငိုးကကူး လ့ုိ” (ဆဒေ္ဒန်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရန်ပပုထိေပါးလာမည့် ထဘးအန္တရာယ။် အဟန့်အတား အပိတ ်အပင်း အထနှာင့်အယကှပ်ဖစထ်စသည့် အန္တရာယ။် “အယင်ကပင် 
ရန်ပဖစလ့ုိ် ဟကိတထ်တ ရန်စယွ ်ရန်ငုတ ်တ ိမလားထယ။” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

တစဦ်းနှင့်တစဦ်း တစဘ်ကနှ်င့်တစဘ်က ်ခုိကရ်န်ပဖစပွ်ားထအာင် နှစဘ်က ်ကကား လှုပ်ရာှးတကက်ကထစရန် ဖန်တးီထပးသည။် “ခီွး
သား ရန်တိုက၊် လ့ူပပညက်ကျွေန်းမှာ၊ လူမပဖစ”် (ပံု) စဉ်

ရန်ပဖစထ်စထသာ တစစ်ုံတစခု်၏အထကကာင်းပခင်းရာ။ “ပခထသမ့င်္ဂမင်းကို၊ ရန် တင်းပပုမှား၊ ယန်ုငယလ်ားလ့ုိ” (ရခုိင်ကာ) စဉ်

တစစ်ုံတစဦ်းအား ထနှာင့်ယကှထိ်ေပါး တိုကခုိ်ကသ်ည။် “တနုှိုင်းမရ၊ ရန်တင်းရာှ၊ ခရာစိုးမည။် အိုမိန်းမ” (ငစယွ်) စဉ်

တစဦ်းနှင့်တစဦ်း တစဘ်ကနှ်င့်တစဘ်က ်အပပန်အလှန်အားပဖင့် ရန်ပပုကက သည။် “ရန်သကူို ရန်တု့ံ မပပုရ” (ပံု)။ စဉ်



.

ရန်တ ကကိ ရန်ပဖစခ်ျင်သည့်စတိပ်ဖင့် တစဘ်ကသ်ားအား မထကာင်းထပပာဆုိသည။် provoke

ရန်ထထောင် ကကိ provision

ရန်ပံုငီွ န တစစ်ုံတစခု်ထသာ ကစိအ္တကွ ်သုံးစွဲရန် အသင်းအဖဲွ စ့သည၌် သတမှ်တ ်စထုဆာင်းထေားထသာထငွ။      fund

ရန်ပပု ကကိ attack

ရန်ထပပ ကကိ ထဘးအန္တရာယ ်ပထပျာကသ်ည။် ရန်ထဘးစ ဲငငိမ်းသည။် end the war

ရန်ပပ ကကိ ရန်စစ ်ငငိမ်းထအးသာွးငပီး ပဖစသ်ည။် end the war

ရန်ပ န ခုိကရ်န်ပဖစပွ်ားမှု။ ခုိကရ်န်ပဖစပွ်ားကကသည့် လူအပ်ုစ၏ု လှုပ်ရာှးမှု ပံုပန်းအသင်ွ။ fight

ရန်ဖက န မိမိနှင့်ခုိကရ်န်ပဖစဖူ်းသ။ူ မိမိအား ရန်ပဖစလုိ်လားသ။ူ opponent

ရန်ပဖစ် ကကိ တစဦ်းနှင့်တစဦ်း မသင့်မတင့် ထပပာဆုိပပုမူသည။် quarrel

ရန်ပဖစခဲ်ပဖစ် န တစဦ်းနှင့်တစဦ်း ခုိကရ်န်ပဖစပွ်ားထစနုိင်သည့် အထပခအထန။ quarrel

ရန်မ ကကိ တစစ်ုံတစဦ်းအား ထနှာကယ်ကှထိ်ေပါး တိုကခုိ်ကသ်ည။် attack

ရန်မာန န အထနှာင့်အယကှထ်ပးတတသ်ည့်ပ ထဘးရန်။ ၂  ထထောင်လမားထမာကမ်ာတက ်ကက၍ ရန်ပပုလုိထသာ ကကမ်းတမ်းမှု။ danger

ရန်ရာှ ကက ရန်ပပုသည။် ၂  အထကကာင်းမ့ဲသကသ်က ်အထကကာင်းမ့ဲသကသ်က ်အထကကာင်း ဖန်တးီ၍ ထဘးရန်အထနှာင့်အယကှပ်ပုသည။် quarrel

ရန်လုပ် ကက ရန်ပပုသည။် ရန်ပဖစရ်န်အထကကာင်းကို တမင်သကသ်က ်ဖန်တးီသည။် quarrel

ရန်လုိ နဝ aggressive

ရန်လုိမ န be aggressive woman

ရန်သူ န မိမိအား ထဘးရန်ထနှာကယ်ကှ ်ဖျကဆီ်းသ။ူ enemy

ရမ္မက် န စွဲလမ်းမကထ်မာပခင်း။ လုိချင်စတိ ်ပပင်းပပပခင်း။ desire

ရမ်း

ရမ်း နဝ ထဝဒေနာတစခု်ခုထကကာင့် ကိုယခ်န္ဓာ အသားထအရ ထဖာင်းကကစမုိူထ့သာ။ “မှုတလီ် ထရာင်လီ၊ မန်းလီ ရမ်း လီ” ။ swollen

ရမ်းကား ကကိ သတူစပ်ါးကို အထနှာင့်အယကှပ်ဖစထ်အာင် စာနာထထောင်ထေား မပပုပငားပဲ စတိက်းူထပါကရ်ာ ပပုသည။် ထေင်ရာပပုသည။် be most unruly

ရမ်းတား ကကိ ကာဆီးသည။် ဆီးသည။် ပမစသ်ည။် ဟန ့သ်ည။် ဆုိပိ့တသ်ည။် ပိတပ်င် သည။်     protect

ရမ်းနာ န ထရာင်ရမ်းထသာ အနာတစမ်ျို း။ swollen

န wing

ရမ်းပပ ကက military parade

ရမ်းရမ်း ကကိ difficult

ရမ်းရမ်းပမင ကကိ dimly

ရန်ိ ့

ရနိ ့် နဝိ proper

ရနိ ့ရ်န်ိ ့ ကကဝိိ သစပ်င်၊ သစရ်ကွ၊် သစခ်က ်စသညတ်စခု်နှင့်တစခု် ထူေထေပ်စာွ အပ်ုမုိးကျ လျက။် shady

စဉ်

တစဦ်းနှင့်တစဦ်း တစဘ်ကနှ်င့်တစဘ်က ်အပပန်အလှန်အားပဖင့် ရန်ပပုကက သည။် “ရန်သကူို ရန်တု့ံ မပပုရ” (ပံု)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစဦ်းအား ထနှာင့်ယကှထိ်ေပါး တိုကခုိ်ကသ်ည။် “တနုှိုင်းမရ၊ ရန်တင်းရာှ၊ ခရာစိုးမည။် အိုမိန်းမ” (ငစယွ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရန်ပဖစခ်ျင်စတိ ်ကကးီမားထသာ။ ရန်ပဖစမ်ှုကို လုိလားထသာ။ စာွ ထသာ။ “စတိ၌် ရညစ်းူ၊ သတရ်လုိဟ၊ု ရန်ငငိုးကကူး လ့ုိ” (ဆဒေ္ဒန်) စဉ်

ရန်ပပုလုိထသာ မိန်းမ။ ရန်ပဖစလုိ် စတိက်ကးီထသာမိန်းမ။ စာွထသာ မိန်းမ။ “စဠူသဘုဒ်ေ၊ ထဒေါသပုိထက၊ ရန်လုိမ၏၊ ဘဝဇာတက်ို၊ 
တညး်ပဖတင်ပီးလျှင်၊ တန်ဆာဆင်၍၊ စရီင် ထတာ့မည”်။ (ဆဒေ္ဒန်)  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရမ်း
ထပါက်(လီ)

အထနာကစ်းူစးူမှ တိုကခ်တလ်ာထသာ ထလ။ “ညနီချမ်း တင်ွ၊ ရမ်းထပါက ်ထေကျင်၊ ရကွက်ိုတင်၍ ငှကဆ်င်တုံးထပါက၊် ထုိေက
ထလျာကလ်ျက”် (ရလီား) “ညနီညို ထက၊ သုံးပုိထလှာကမှ်ာ၊ ရမ်းထပါက ်လာထက” (ရလီား) စဉ်

စစသ်ားများ စထုဝး၍ စစပ်ညာအမျို းမျို းကို လုပ်ပပသည။် “သသဲညဲညံ၊ံ တိုက ်ထမာင်းသနှံင့် ထအာင်လံရဝံန်း၊ ဗုိလ်ငခကျွေန်းသည၊် စစ်
ရမ်းပပကာ၊ ထရာကက်ကာလာမူ” (ရခုိင်ကာ) စဉ်

ခကခဲ်သည ်မလွယက်။ူ ငငိုပငင်ဖွယပ်ဖစသ်ည။် ခဲယဉ်းသည။် “ထဂါင်းကို ကိုင်လညး်၊ ရမ်းရမ်း တကားပါရဖဲ။ မတုံးကိုကိုင်လညး်၊ 
ရမ်းရမ်း တကား၊ ပါရဖဲ” (ငစယွ်) စဉ်

(အထဝးမှ ပမင်ရသကဲ့သိ့ု လှုပ်လှုပ်ကထလး) မသမဲကွဲ ပမင်ရသည။် စဉ်

(သစပ်င်) အခကအ်လကတ်ိ့ုပဖင့် အပ်ုဆုိင်းလျကရ်ှိထသာ။ ထကာင်းထသာ။ အသထရ ရှိထသာ။ တင့်တယထ်သာ။ စဉ်

စဉ်



.

ရံု

ရံု၁ စညး် none

ရံု၂ ကကိ wear on

ရံု၃ န just

ရံု၄ န zucchini

ရံု၅ စညး် just

ရံုတင် ကကိ ဇာတပဲွ်၊ ရုပ်ရင်ှကား စသညက်ို ရံုတင်ွး၌ စထုဝးထရာကရ်ှိထနထသာ လူစ ုလူထဝးကို ပပသည။် stage a film show

ရံုပိတ် ကကိ ရံုတင်ွး၌ လူစမုျား ပပည့်နှက၍် ထနာကထ်ေပ်ဝင်ထရာကလုိ်သကူို ဝင်ခွင့်မပပုပဲ ထေားသည။် not pass any more

ရံုပ န

ရံုဝင် ကကိ ဇာတ၊် အငငိမ့်စသညရံု်အတင်ွး၌ စတင်ကပပသည။် stage a premiere show

ရံုဝင်ခ န ရံုအတင်ွး၌ ပပသထသာ တစစ်ုံတရာပဲွသဘင်ကို ဝင်ထရာကက်ကည့်ရှုရန် ထပးရ ထသာအခ။ admission fee

ရံုငပို ကကိ none

ရံုး ကကိ သမ်ိးဆညး်စထုဆာင်းသည။် ၂  စ ုထပါင်းဖဲွ စ့ညး်သည။် organize

ရံုး န မင်းမှုထရးရာ အစိုးရ လုပ်ငန်း တာဝန်ထဆာင်ရကွရ်ာ အထဆာကအ်အုံ။ office

ရံုးချန်ိ န မှုခင်းစစထ်ဆးရန် ထနရ့ကသ်တ ်မှတခ်ျက။် appointment at court

ရံုးစာ န  တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထကကာင်းကစိနှ္င့်ပတသ်က၍် ရံုးမှထပးထသာ စာ။ paperwork

ရံုးစိုက် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ ထနရာထဒေသတင်ွ ရံုးတညထ်ေား စတင်ဖွင့်လှစ၍် အစိုးရလုပ်ငန်းအဝဝကို ထဆာင်ရကွသ်ည။် establish headquarters

ရံုးတဆိံပ် န ရံုး၏တရာဝင် အမှတအ်သားတဆိံပ်ပံုစအံမျို းမျို း။ court seal

ရံုးတက် ကကိ မှုခင်းထရးရာ တစစ်ုံတစရ်ာကို ရံုးထပါကထ်အာင်ထိေ တင်ပပ အဆံုး အပဖတခံ်သည။် litigate

ရံုးတင် ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာပပစမ်ှု ဥပထဒေကို ထဖာကဖ်ျကသ်ည့်အတကွ ်ထဖာကဖ်ျကသ် ူအပဖစ ်ရံုး၌ စစထ်ဆးရန် တင်ပပသည။် 

ရံုးထုိေင် ကကိ ရံုးတင်ွ တရားစစထ်ဆးသည။်

ရံုးပိတရ်က န gazetted holiday

ရံုးပပင်ကနား န မှုခင်း စစထ်ဆးရာ တရားရံုး။ court

ရံုးလကခံ် န ရံုးလုပ်ငန်းဆုိင်ရာ ထုေတပ်ပန်အထကကာင်းကကားချကအ်မိန် ့စသည ်တိုက့ို ရံုးမှတတ်မ်းအပဖစ ်သမ်ိးဆညး်ထေားထသာ မိတ္တ ူ။ office copy

ရံုးသုံး နဝ official

ရုန်

ရုန် န roar

ရုန ့၁် နဝ အတင်ွးသို ့ကျုံဝ့င်တနွ ့ထ်ခါကထ်သာ။ contracted

ရုန့်၂ ကကိ  အတင်ွးသို ့ကျုံဝ့င်တနွ ့ထ်ခါကထ်အာင် ပပုသည။် contract

ရုန ့၃် နဝိ ထချာထမွ ပ့ခင်းမရှိထသာ။ ၂  ထပပပပစသ်ာယာပခင်းကင်းထသာ။ ရုိင်းပျခကထ်ေန်ထသာ။ contract

“ရတနာစန်ိလံုး၊ ပမပန်းကုံး ဇာလူကုံးလီ ရံု” (ဓမ္မက) “သ၀ုဏ ဘယပံု်၊ ရမီထတာင်နန်းမာှ၊ ဘဇာပဖစလီ် ရံု” (၎င်း) စဉ်

အက္ခရာစဉ်
အထပါ်မှ လမမ်း၍ပခုသံည။် ဝတဆ်င်သည။် “သဇမင်္ဂာထတာ်တိ့ု၊ ကိုယမှ်ာ ရံုပမန်း၊ ဝတသ်ကမင်္ဂန်းနှင့်” (ဆဒေ္ဒန်)။ ၂  ကျယထ်လာင်
ပပင်းထေန်ထသာ အသပံဖစထ်ပါ်သည။် “ကကးီလှထက သဟံန်ု၊ မုိးပဇ္ဇ န်ထက၊ ရံုကာ ထေပ်ရုိကက်ကို း၍” (ထမတ္တာတု)။ ၃  လကဆ်ယ်
ထချာင်းစအုုံသည။် “ရုပ်ပွားထတာ်ထလ၊ မဟာထီေးကို၊ ဦးချမုိီးတုံ၊ ဆယထ်ချာင်း ရံု ထက၊ ဖူးတုံဆံထလျှာ်” (ရလီား) “ဆယထ်ချာင်း
လကစ်ုံ၊ ဦပဒုေမ်ကို၊ ရံုကာ အပ်ုမုိးလျကရ်ှိခုိးပါ၏” (ကန်ထတာ့) စဉ်

(ယင်များစအုုံ၍) ပမညထ်သာ အသ။ံ “အဆန်းတကကယ၊် ယင်များ ရံု ပျာ၊  ဖံုထသာ ထသာနှင့်၊ ရယထ်မာစဖွယ”် (ဂုတ္ိတလ)။ ၂  
(ဥပစာ) အထရးမစိုကပဲ်ထေားမှု။ စဉ်

 ဗူး၊ ဖရံု၊ သခွားစထသာ အပင်အပ်ုစ။ု “သခွားတ ရံု၊ ဗူးတ ရံုထက၊ နှစ ်ရံု စိုကထ်ေား” (ထတး) စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ အတိုင်းအတာ အကန့်အသတက်ို ထဖာ်ပပထသာစကားလံုး။ “ကကံကးီတား၍၊ ခါးပါမကျို း၊ အရုိးအပခင်၊ နာကကင် 
ရံုမျှ” (ဂုတ္ိတလ) (စားရံု ထသာကရံု် နီထုိေင်ရံု စသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

အမုိးအကာရှိထသာ်လညး်ထကာင်း၊ မရှိထသာ်လညး်ထကာင်း ပတလ်ညက်ာထေားထသာ ရံုထဲေတင်ွ လူတိ့ုထံေမှ ဝင်ထကကးယ၍ူ ပပထသာပဲွ
သဘင်။

theatrical show 
requiring payment for 
admission စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဇာတပဲွ် စသညတ်စက်ကမ်ိကပပ ငပီးဆံုးသည။် ၂  (ဥပစာ) လကစ်သတသ်ည။် စခန်းသတသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

put up a case before a 
court of law စဉ်

sit as a judge in a 
court of law စဉ်

အစိုးရ လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ စကရံု်အလုပ်ရံု ရံုးစသညထ်ဆာင်ရကွမ်ှု ကစိအ္ဝဝကို ရပ်နားထေားရန် အစိုးရက ခွင့်ပပုသတမှ်တထ်ေား
ထသာရက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရံုး၌တရားဝင် လကခံ်သုံးစွဲထသာ (စာထရးကရိယိာ ပရထိဘာကစသည။်) စဉ်

ကျား  ထခွးတရိစ္ဆာန်စသည ်တစစ်ုံတစခု်ကို တိုကခုိ်ကရ်န် ခံတင်ွးမှပပညထ်သာ အသ။ံ “နန္တရာပုတက်၊ ကျား ရုန် ထရ၊ ထွေကလ်တ်
ထမာင်ကကးီ၊ အယင်ငပီး” (ထတး) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ရုန ့ရ်င်း နဝိ rough

ရုန်း ကကိ get away from

ရုန်းကန် ကကိ get away from

ရုန်းရင်းခတ် ကကဝိ noisy

ကကဝိ rowdily

ကကဝိ ရုန်းရင်းပဗုန်းပဗင်း  ဆူညရံှုပ်ထထွေးစာွ လှုပ်ရာှးလျက။် rowdily

ရုန်းရုန်းည န drumming

ရုန်းရုန်းတးီ ကကဝိ rowdily

ရုိ

ရုိကျို း ကကိ respect

ရုိညမတ် ကကိ ရုိထသထလးစားသည။် ဦးထခါင်းနိှမ်ကာ ထလးစားပခင်းကိုပပုသည။် respect

ရုိရုိ န ကကျွေ၊ဲ နွား စသညက်ို ထခါ်ထသာအသ။ံ none

ရုိသီ ကကိ have respect for

ကကိ have respect for

ရုိသထီလးပမတ် ကကိ ယုံကကညပ်မတနုိ်းပခင်းပဖင့် ထလးစားပခင်းကို ပပုသည။် have respect for

ရုိ ့ ၁ စညး် none

ရုိ၂့ သမ none

ရုိ ့ ၃ စညး် because

ရုိး  ၁ နဝ steady

ရုိး၂ န tradition

ရုိးကပ်သကပ် နဝ အသားအထရ ပိန်ချုံထသာ။ skinny

ရုိးကပ်သကပ် န အရုိးထသးငယမ်ာထကျာထသာ ထပမတာွးပမကပ်င်တစမ်ျို း။ none

ရုိးစရုိိးထစာက် ကကဝိိ မထနသာ မထုိေင်သာ အမျို းအမညခဲွ်ပခားရန် ခကခဲ်ထသာ ကိုယတ်င်ွ ခံစားရမှုပဖစထ်ပါ်လျက။် ထချာထမွ ထ့ပပပပစပ်ခင်း မရှိပဲ။

ရုိးထစာကက်ကးီ ကကဝိိ ထထွေလည ်ဆန်းပပားထကွ ပ့တထ်သာသထဘာ အပပုအမှု မပါပဲ။ directly

ရုိးထစာကခ်ျ ကကိ မင်းအထမစသညပ်ဖင့် ဆဲဆုိပခင်းပဖင့် လညး်ထကာင်း၊ အဂမင်္ဂါဇာတစ်သညပ်ဖင့်လညး်ထကာင်း ခုိင်းနှိုင်းဆဲဆုိသည။် none

ရုိးဆက် န tradition

ရုိးတရူယွတ်၁ူ နဝ အမျို းအနွယအ်သကအ်ရယွတ်ညူထီသာ။

ရုိးတရူယွတ်၂ူ န ယင်းသို ့တညူသီ။ူ 

ရုိးတ န trunk

ရုိးတလှံ န none

ကကမ်းတမ်းရုိင်းပျထသာ။ ၂  တန်ုလှုပ်ထချာကခ်ျားဖွယထ်ကာင်းထသာ။ “လဝယင်ဂိုဟခွ်င်၊ ကကယင်ပိုပခင်းနှင့်၊ ရုန့်ရင်း သတ္တဝါ၊ 
ထိေတလ်န့်စာွနှင့်” (ထကျာကရ့ုိ်) စဉ်

ထဘးအန္တရာယတ်စခု်ခုထကကာင့် အထနှာင်အဖ့ဲွစသညတ်ိ့ုမှ လွတထ်အာင် တမ်ိးထရာှင် သည။် ၂  ကကျွေ၊ဲ နွားစသညတ်ိ့ု ဝန်ပစည္း်တစခု်ခု
ကို တစထ်နရာမှ တစထ်နရာသိ့ု ထရွ့လျားထအာင် ပခံုးပဖင့် ဆဲွငင်သည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တစစ်ုံတစရ်ာကို ဖိတန်ွးပင့်ကန်အားပပု၍ လွတထွ်ေကသ်ာွးထအာင် အားထုေတသ်ည။် ၂  (ဥပစာ) အခကအ်ခဲအကျပ်အတညး်ကို 
ထကျာ်လွန်နုိင်ထအာင် တန်ွးကန်ထွေက ်သည။် စဉ်

အသလူံသစူသညတ်ိ့ု ဆူညစံာွ။ “ပဲွရှုသထူလ၊ လူအများတိ့ု၊ အံ့ကသမဆံုး၊ ပျားပိတန်ုးသိ့ု၊ ရုန်းရင်းခတ ်မျှ၊ ကသဘာသထံလ၊ ညမံစဲ
ထအာင်၊ ထပးတုံ ကကက” (ထမျာက်)။ ၂  ဆူဆူညညံ။ံ ကျယက်ျယထ်လာင်ထလာင်။ “အချင်းချင်းလျှင်၊ ရုန်းရင်းခတ ်က၊ ထထောင်
ကပ်ွအာဏာ၊ ဘရဝါတိ့ု ဖမ်းကာထနှာင်ခတ”် (ဥဒိေန်သာ) စဉ်

ရုန်းရင်းဆန်ခ
တ်

အန္တရာယ ်တစခု်ခုထကကာင့် လူအများထိေတလ်န့် ထချာကခ်ျားစာွပဖင့် လှုပ်ရာှးလျက။် အသလူံသစူသညက်ို ဆူညစံာွ။ “ထယာှင်ကာ
သာွးထက၊ နီပငား ဝှကပု်န်း၊ တိုင်းဌာနီထလ၊ ပပညဘ်အုံးမှာ၊ ရုန်းရင်းဆန်ခတ”် (ထကာ်) စဉ်

ရုန်းရင်းပဗုန်းပဗ
င်း စဉ်

အထပါ်မှထအာကသ်ိ့ု ပပင်းစာွကျလာသည့် ပမညထ်သာအသ။ံ “ရုန်း ရုန်းညထံယာင်၊ ကျသကံကားထက(၎င်း) စဉ်

ဆူညရံှုပ်ထထွေးစာွ ဆူဆူညညံ။ံ (ရုိ) စဉ်

အရုိအထသပပုသည။် အထလးအပမတပ်ပုသည။် ကကညည်ို ပမတနုိ်းသည။် “တပ်ုက ွရုိကျို း၊ လကစ်ုံမုိးကာ၊ ရှိခုိးပါ၏” (ကန်ထတာ့) စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထလးအပမတပ်ပုသည။် ကကညည်ို ထလးစားသည။် “ပုဆစမှာတပ်ုထကရှိ့ တင်ွ တည၊် လကထ်ကမှာဆယထ်ချာင်း၊ စုံစာွထပါင်း၊ ငါး
ပါး ရုိသ ီသျှင်မင်းကကးီကို ကကျွေန်ရ့ုိလကအ်ပ်ုချ”ီ။ စဉ်

ရုိသီ
ပမတနုိ်း(ဓမ္မ
က) ကကညည်ို ထလးစားသည။် ကကညည်ို ထလးပမတစ်ာွဆက ်ဆံသည။် “ရုိသ ီပမတနုိ်း၊ လကစ်ုံမုိးကာ၊ ရှိခုိးပါ၏” (ကန်ထတာ့) စဉ်

စဉ်

ဗဟဝုုစပ်စည္း် (ငါရ့ုိမှ “ငါ”ထပျာက၍် “ရ့ုိ”တိ့ု အစားသုံးထသာ အာလုပ် စကား။ “တစခ်ျို  ့ ရ့ုိ ကား၊ ရန်ခုိကရ်ာှ၍၊ တချို သ့ာ ပပစ်
တင်ကန်ု (ဿဥက္ကာတု) စဉ်

စကားထပပာရာတင်ွ ထရှ့ကရိယိာကို အထကကာင်းခံပပု၍ ထနာကက်ကယိာနှင့် ဆကစ်ပ်ထပး ထသာ စကားလံုး။ ၍၊ လ့ုိ။ “နင်ဇာမနီ၊ ထုိေ
ထယာကျ်ားကို၊ လား ရ့ုိ ဂုထခါ်ချ”ီ။ (ဓမ္မက) စဉ်

အထပပာဝါကျ၌ ကကယိာ၏အနကက်ို ကကယိာနာမ်မထပပာင်းပဲ၊ ကတ္တားပုဒ်ေပဖစထ်စလုိ ရာ၌ ပဖည့်စပ်၍သုံးထသာ ကတ္တားပပစကားလံုး။ 
လ့ုိ။ “မလ္လာ ယထုခါ်၊ ထုိေကကျွေန်းထပါ်မှာ၊ ထကျာကဂူ် ထဆာက ်ရ့ုိ၊ ငါရ့ုိထေားကတထ်မ။ (ဓမ္မက) စဉ်

ထကာကက်ျစလိ်မ်လညပ်ခင်းကင်းထသာ။ တညက်ကညထ်ပဖာင့်မတထ်သာ။ ၂  ရုိးရုိးတန်းတန်း သာမန်အတိုင်းပဖစထ်သာ။ ၃  တညင်ငိမ်း
ထအးထဆးစာွ ထနထုိေင်တတထ်သာ။ ၄  ထတွ့ပမင်ကကားသထိနကျပဖစထ်သာ။ “ငါရ့ုိ ထအပုိင်အတွိ့ အကကုတံကိ ရုိး လားခဗျာယ”် 
(အရပ်) စဉ်

အစဉ်အလာ ပပငမဲပဖစင်မဲ ပဖစထ်သာ အထလ့အထေ။ ထံုေးစ။ံ
သစပ်င်ချုနွံယမ်ျားထပါက၍် ထတာထတာင်ကကားမှ စးီဆင်းလာထသာ ထပမာင်းမက ထချာင်းမထရာကထ်သာ ထရစးီထကကာင်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

behave in a restless 
manner စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဘိုးထဘးမှစ၍ ဆင်းသကလ်ာထသာ အမျို းအနွယအ်စဉ်။
သတ္တဝါတိ့ု၏ ကိုယခ်န္ဓာအစတိအ်ပုိင်း၌ အရုိးချင်းဆကစ်ကထ်နထသာ အရာ။ စဉ်

person of the same age 
and status စဉ်

person of the same age 
and status စဉ်

သစပ်င်စသည၏် အကိုင်း၊ ပင်စည။် ၂  ထီေးစသည၏် ရညှသ်ယွထ်သာ (လကက်ိုင်) ပင်မအရုိး။ စဉ်

လိထမ္မာ်ရင့်ထရာင်ညာှ တန်ခပန်ထိေပ်တင်ွ ပွင့်ဖတပ်ဖူခုနှစခု်ရှိထသာ ပန်းပွင့်သည့်အပင်။ “ရုိးလှသန္တာ၊ အညာှနန့်၊ ကိုင်ဝ့ံမညသ်၊ူ 
ပညာနန့်” (ပန်းဝှက်) “အဆင်းပဖူဝါ၊ အညာှကားပမ၊ ရုိးတလှံ နှင့ မမီးပျ ံကကို င်ကကို င် ထတာလံုးလှိုင်၏” (ထွေန်းတိ) စဉ်



.

ရုိးတိုးရနွ ့တ်န ့ ် ကကဝိ မဝ့ံမရ။ံ ရကှရ်ွံလ့ျက။် တနွ ့ဆု်တလ်ျက။် timidly

ရုိးတင်ွးပခင်ဆ န အရုိး၏အတင်ွးထခါင်းရှိ ထပျာ့ဖတ။် bone marrow

ရုိးနီကကကဆ်၁ န အရုိးနီထသာ လကပ်ခားရကွက်ကးီရှိသည့် အပင်။ none

ရုိးနီကကကဆ်၂ ကကဝိိ none

ရုိးထပဖာင့် နဝ လိမ်လညထ်ကာကက်ျစပ်ခင်းမရှိထသာ။ “စတိထ်ေားစင်ပဖူ၊ ရုိးထပဖာင့် သ၊ူ နတ၊် လူနှစသ်ကသ်ည”်။   honest

ရုိးမ န ပမင့်မားထသာ ထတာင်ရညှထ်တာင်တန်းကကးီ။ mountain range

ရုိးငမီက ကကဝိိ အသကထ်ေကဆံု်း။ ထသသည့်တိုင်ထအာင်။ forever

ရုိးရာ န အဘိုးအဘာွးအစဉ်အဆကလုိ်ကန်ာကျင့်သုံးလာခ့ဲထသာ အထလ့အထေ။ tradition

ရုိးရာလုိက် ကကိ အထေကက်မျို းနွယဆ်ကတ်င်ွလညး် မထပျာကမ်ကယွရ်ထအာင် ဆကလ်ကပ်ဖစထ်ပါ်သည။် traditional

ရုိးရာအမည် န traditional name

ရုိးရရုိီးရွ ကကဝိိ ကိုယစ်တိမ်ငငိမ်မသက ်လှုပ်ရာှးလျက။် တစစ်ုံတစရ်ာပပုမှုထပပာဆုိရန် စတိအ်ားထေကသ်န်လျက။် agitated

ရုိးရရုိဲးရဲ ကကဝိိ အထရာင်အဝါ ငပိုးငပိုးပပကပ်ပက ်ထတာကပ်လျက။် bright

ရုိးရုပ်ရုိးထရ န ရုိးသားမညဟ်ထုေင်ပမင်ရထသာ အရပ်ိအသင်ွ။ ရုိးသားဟန်။ honest

ရုိးရုိး နဝ အလွန်ရုိးထသာ။ထပဖာင့်မတတ်ညက်ကညထ်သာ။ လိမ်လညထ်ကာကက်ျစပ်ခင်းကင်း ထသာ။ honest

ရုိးရုိးကားကား ကကဝိိ ထလာ်လညပ်လမားပခင်းမရှိ ထအးထအးထဆးထဆး တညင်ငိမ်စာွ။ steadily

ရုိးရုိးစားစား ကကဝိိ ထထွေလညဆ်န်းပပားထကွ ပ့တထ်သာ သထဘာအပပု အမှုမပါပဲ။ honestly

ကကဝိိ ထထွေလညဆ်န်းပပားထကွ ပ့တထ်သာ သထဘာ အပပုအမူမပါပဲ။ honestly

ရုိးရုိးသားသား နဝ ရုိးထပဖာင့်ထသာ သထဘာရှိထသာ။ စတိထ်နစတိထ်ေား ပဖူစင် သန ့ရ်င်ှးထသာ။ honest

ရုိးရန်ွး  ၁ သးီ none

ရုိးရန်ွး၂ န ကိုယလံု်းကိုယထ်ေညထ်သးသယွ ်ပိန်ညကှသ်။ူ skinny

ရုိးလှသန္တာ န none

ရုိးအကကးီ နဝိ forthright

ရွ့

ရွ့ ၁ နဝိ ထဖာင်းကကပွကားထသာ။ ၂  ကျို းပ့ဲလွယထ်အာင် ကကပ်ထသာ။ နူးမွထသာ။ crisp

ရွ့ ၂ ကကိ be too eager

ရွ့ ကရိွ့ က် ကကဝိ မလျင်မပမန်ထနှးထကးွစာွ။ ပဖညး်ပဖညး်အားပဖင့်။ slowly

ရကွိုယတ်တ် ကကိ ထဝဒေနာတစခု်ခုထကကာင့် ကိုယခ်န္ဓာအသားအထရ ထဖာင်းကကစမုိူ ့သည။် swell

ရွ့ နာ န ထဝဒေနာတစခု်ခုထကကာင့် ကိုယခ်န္ဓာ အသားအထရ ထဖာင်းကကစမုိူထ့သာ အနာ။ injury

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ယင်းအပင်၏ အထစမှ့ရထသာ ဆီကို ဝမ်းနုတဆီ်းအပဖစပ်ဖင့် လညး်ထကာင်း၊ ဟင်း၊ ငါးချကစ်ားရာတင်ွလညး်ထကာင်း အသုံးပပု
သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လူမျို းအလုိက ်မှည့်ထခါ်ထေားထသာ အမည။်
(ထကာင်းလှပဖူ၊ ထွေန်းလှပဖူ၊ ထကာင်းထကျာ်ဇံ၊ ထကျာ်ဇံထဝ၊ လှထွေန်းစန်ိ၊ ထယာကျ်ားအမည်) (ထခါ်ညင်းပဖူ၊ နှင်းစန်ိပဖူ၊ စဝံါပဖူ၊ 
သဒံေါပဖူ၊ သန္တာဦး စသည၊် မိန်းမအမည။်) ၂  မျို းနွယအ်လုိက ်အမညတ်စလံု်းလံုးကို ကိုယ့်သားစဉ်ထပမးဆကထ်ေည့်သင်ွးမှည့်ထခါ်
ထသာ အမည။် (မာရယ၊ု မာရထဇတ၊ု မာရအုံး မာရရယွ၊် မာရတင်၊ မာရဇိန်၊ မာရကင် စသည။်)

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရုိးရုိးတန်းတန်
း စဉ်

စဉ်

ကိုင်းထံေမှ မျကလံု်းသဏာ္န်အကကွင်ယမ်ျားပါ အသးီသးီထလ့ရှိငပီး အသးီအရကွ ်ကို စားသုံးရထသာ ပင်ပျပ်တစမ်ျို း။ ‘သစသ်းီ
ကနစိုး၊ ရရုိဲဝ်းသမ္ဘာရာ၊ ကသဇာပနဲ။” (ထွေန်းတိ) စဉ်

စဉ်

လိထမ္မာ်ရင့်ထရာင်ညာှ တန်ခပန်ထိေပ်တင်ွ ပွင့်ဖတပ်ဖူခုနှစခု်ရှိထသာ ပန်းပွင့်သည့်အပင်။ “ရုိးလှသန္တာ၊ အညာှနန့်၊ ကိုင်ဝ့ံမညသ်၊ူ 
ပညာနန့်” (ပန်းဝှက်) စဉ်

သယွသ်ယွလ်ကလ်က ်ချကခ်ျာပခင်းမရှိထသာ။ ရုိးသားလွန်ကသဲပဖင့် ထံုေထုိေင်းထနှးထကးွထသာ။(ရွ့ ) စဉ်

စဉ်

ရာဂပုိးထုိေးကျင်သည။် ကပမင်းထကကာထေသည။် ကထိလသာလှုပ်ရာှးသည။် “ကကပါဆရာ၊ ဤဖျာထပါ်မှာ၊ ထုိေင်ပါခဏ၊ ကထိလသာ
ထလ၊ တဏာှ ရလ့ုိွ၊ မျကစ်ပစပ်ပန်” (နာရဒေ) ၂  အသာအယာထိေကိုင်ပပုမူသည။် “ထမာင့်ကိုယထ်ေကဝ်ယ၊် ထမလက ်ရကွာတင်၍ 
(ကသုတု)။ ၃  ထပါ့ပါးသကွလ်ကစ်ာွ လှုပ်ရာှးသည။် အသာအယာ ထိေနင်းကက၍ လှုပ်ရာှးပပုမူသည။် “အထသထသျှ အသာထသျှ ကက
လ့ုိ ရ ွလ့ုိလားထရ” (အရပ်) ၄  တစုံတခုသိ့ု သာွးရန် ဆန္ဒထစာထနသည။် “ဘရုားဖူး ထစာင်းလားဖ့ုိ ရ ွနီထရ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ရွ့ ပုိး န အလွန်ထသးငယထ်သာ ပုိးထကာင်ငယတ်စမ်ျို း။ မှိုပွင့်များတင်ွ ကျကစ်ား ထသာ ပုိးငယတ်စမ်ျို း။ mite

ရွ့ ပုိးတက် ကကဝိိ get randy

ရပုိွးတက် ကကိ မငငိမ်မသကပ်ဖစသ်ည။် ၂  တစစ်ုံတရာ ထဆာင်ရကွလု်ပ်ကိုင်ရန် တကက်ကထသာဆန္ဒကို ထိေန်းချုပ်၍ မနုိင်ပဖစသ်ည။် get randy

ရွ့ ရွ့ ကကဝိိ none

ကကိ အသာအယာထိေတင်သည။် “ထကာ်ထကာ်နူထေ၊ နတထ်စာင်းလှကို ရွ့ ရွ့  ရင်ခွင်တင်၍” light

ရွ့ ရွ့ ရွ့ ရွ့ ကကဝိိ lightly

ရာွ

ရာွ၁ န village

ရာွ၂ ကကိ မုိးသးီမုိးထပါကမ်ျား သဘာဝရာသဦတအုထလျာက ်ထေကဝ်ဠာ အာကာသမှ ကျလာသည။် fall

ရာွကတပီါ န ထကျးရာွတင်ွ ရပ်မှု ရာွမှုတို၌့ နှိုးထဆာ်သ။ူ ရပ်ရာွထဒေသတခွင်သုံး သရိှိလျက။် ရပ်ရာွ၌ ထေင်ရာှးလျက။် village crier

ကကဝိ ရပ်ရာွထဒေသတခွင်လံုး သရိှိလျက။် ရပ်ရာွ၌ ထေင်ရာှးလျက။်     be widely known

ကကဝိ ရပ်ရာွထဒေသတခွင်လံုး သရိှိလျက။် ရပ်ရာွ၌ ထေင်ရာှးလျက။်     be widely known

န ရပ်ရာွတင်ွ အပ်ုချုပ်ထသာ အကကးီအက။ဲ ရာွလူကကးီ။ headman

ရာွခံ န

ရာွချ ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ ထနရာထဒေသတင်ွ ရပ်ရာွတညသ်ည။် colonise

ရာွစား န

ရာွစဉ် န မနီးမထဝး စတီန်းလျကရ်ှိထနထသာ ရပ်ရာွများ။

ရာွစဉ်တရုိး န ရာွစဉ်တစထ်လျှာက။် ၂  ရာွလမ်းမတစထ်လျှာက။် ရာွတင်ွးအနံှ အပပား။ 

ရာွစတုပီ်စတု် န လူထနအမ်ိထပခမများထသာ ထကျးလကရ်ာွငယ။် hamlet

ရာွဆုိးရာွပျက် န လူသမူထန စနွ ့ပ်စင်ပီးထသာ ရာွထဟာင်းရာွပျကထ်နရာ။ deserted village

ရာွထတာ်၁ န village

ရာွထတာ် န ငမို ပ့ပတမျှ စညက်ားလှထသာ ရပ်ကကးီရာွကကးီ။ village

ရာွနီးချင်းစပ် န ရာွအနီးပတလ်ညရ်ှိ ထကျးရာွများ။ neighboring villages

ရာွပျက် န လူသမူထန စနွ ့ပ်စင်ပီးထသာ ရာွထဟာင်းရာွပျကထ်နရာ။ deserted village

ရာွပပတ် ကကဝိ all villager

ရာွမ န ငမို ရ့ာွ၌ မူလစ၍ တညရ်င်းရပ်ကကွပုိ်င်း။ main part of a village

ရာွရုိး န ရာွလမ်းမတစထ်လျှာက။် ရာွရုိးဆယတ်န် extent of a village

ရာွရုိးဆယတ်န န ထရာကရ်ာထပါက ်ရာ ထနရာထဒေသအနံှအပပား။

ရာွလည် ကကိ ရပ်ရာွတင်ွလညပ်တသ်ာွးလာသည။် ထနရာများစာွထစနံှ့ထ့အာင် သာွးလာ သည။် 

ရာွလညက်ကူး န တစထ်နကန်ုထအာင် ထလျှာကလ်ညထ်နတတသ်။ူ make a round of visits

စဉ်

ဣထနန္ဒပျကထ်သာ မျကနှ်ာအမူအရာနှင့်။ အပုိးမသတထ်သာ မျကနှ်ာ ထေားနှင့်။ “ဖလာထစာထငါ့၊ အမ်ိကိုသာွးထသာ်၊ မျကနှ်ာ ရွ့ ပုိး
တက ်နှင့်” (ကသုတု) စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အသကရ်င်ှဆဲ (ကဲ့သိ့ု) “မဟာပမတမု်နိရပ်ုရင်ှထတာ်သည် အရှင် ရွ့ ရွ့  သာွးဘသိကဲ့သ့ုိ ကကထတာ်မူထလ၏။ (ဓည သစပဲ်ခူး) ၂  
အသာအယာပဖညး်ညင်ှးစာွ “ရွ့ ရွ့  သာွးကျင်၊ ငမီးအပပင်ဝယ”်။ စဉ်

(မုိး) စဉ်

မျကနှ်ာပပင်တစခု်တညး်ရှိ ထနရာများစာွ ကကွင်ယ၌် တကခ်ျညနိ်မ့်ချည ်မညမီညာ လှုပ်ရာှးလျက။် မငငိမ်မသကလ်ှုပ်ရာှးလျက။်
(ရာွ) စဉ်

လူအများ အိုးအမ်ိတညထ်ဆာက၍် ငမိုထ့ေကင်ယထ်သာ ရပ်ကကွစ်။ု (ဥပစာ) ၂  ထနထုိေင်ရာ ထဒေသအပုိင်းအပခား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရပ်ထကျာ်ရာွ
ထကျာ် စဉ်

ရာွထကျာ်ရပ်
ကကား စဉ်

ရာွထခါင်းရပ်
ထခါင်း စဉ်

ရာွတင်ွအငမဲထနထုိေင်သ။ူ (ရာွခံသား ဟ၍ူလညး် သုံးနှုန်းသည။်)
permanent resident of a 
village စဉ်

စဉ်

ရခုိင်မင်းလကထ်ေကတ်င်ွ ထကျးလကန်ယထ်ပမကို သတမှ်တ၍် အခွန်ထကာကခံ် ယပုိူင်ခွင့် ထပးအပ်ပခင်းခံရသ။ူ (ထကျးစား၊ ငမိုစ့ား
ဟ၍ူလညး် ရှိသည။်)

person entitled to a 
portion of revenue 
collected from a 
village စဉ်

long stretch of 
dwellings from a 
village စဉ်

long stretch of 
dwellings from a 
village စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရခုိင်မင်းလကထ်ေကက် ဗုိလ်မင်း၊ တပ်မင်းတိ့ုကို တပ်ချထေားခ့ဲထသာ ထနရာ။ (ယခု ဘဂမင်္ဂလားထဒ့ေရှ် ထတာင်တန်းထဒေသ ဗုိလ်မင်း
ထထောင်နယ ်ရာွထတာ်ဟထုခါ်ထသာထနရာ။) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစရ်ာွလံုးလံုး။ ရာွတင်ွရှိသမျှ (ရာွသား) အားလံုး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

stretch of adjoining 
villages စဉ်

stretch of adjoining 
villages စဉ်

စဉ်
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ရာွလညလ်ား ကကိ ရပ်ရာွတင်ွလညပ်တသ်ာွးလာသည။် ထနရာများစာွထစနံှ့ထ့အာင် သာွးလာ သည။် 

ရာွဝင်ခ န toll fee

ရာွသျှင် န village headman

ရာွသျှင်မ န ရပ်ရာွကို ထစာင့်ထရာှကထ်သာ နတမ်။ village spirit

န deserted village

ရာွဦးကိုင န village headman

 ရာွ ၁ ကကိ blow

ရာွ၂ န fan

ရွိ့

ရွိ့  ၁ ကကိ displace

ရွိ့ ၂ ကကဝိ ပဖညး်ပဖညး်သာသာ။ ပဖညး်ညင်ှးစာွ။ slowly

ရွိ့ ကျ ကကိ decrease

ရွိ့ လား ကကိ move

 ရွီ  ၁ ကကိ အထရအတကွ ်ထစမ့ထစ ့စစထ်ဆးသည။် inspect

ရွီ ၂ ကကိ သစ၊် ထကျာကစ်သညတ်ို၏့ မျကနှ်ာပပင်ကို လုိရာရထအာင် ပါးလမာစာွဖ့ဲထုေတသ်ည။် detach

ရွီ ၃ န things

ရွီပပတ၁် န plenty

ရွီပပတ၂် ကကဝိိ အများအပပား။ အမျို းအမည ်အထရအတကွစ်သည ်များပပားစာွ။ many

ရွီမရ ကကဝိိ plenty

ရွီး၁ ကကိ collect

ရွီး၂ ကကိ ထပါင်နံှထေားရာမှ အတိုးအရင်းကျသင့်သညက်ိုထပး၍ ပပန်လညထု်ေတယ်သူည။် redeem

ရွီးထကာက၁် ကကိ လူအများအနကမှ် မိမိတို ့လုိလားရာ ပုဂ္ိုဂ လ်တစဦ်းကို ထရးွထုေတ ်သည။် elect

ရွီးထကာက၂် န ထကာင်းရာရာကို ထရးွထုေတင်ပီးထနာက ်ကကင်းကျန်ခ့ဲထသာအရာ။ remnant

ရွီးချယ် ကကိ choose

ရွီးထုေတ် ကကိ အများအနကမှ် လုိလားရှိသညက်ို ထုေတယ်သူည။် pick out

ရွီးနုတ် ကကိ အများအနကမှ် လုိလားရှိသညက်ို ထုေတယ်သူည။် pick out

ထရးွ

ထရးွ န

ထရးွထသျှ န

stretch of adjoining 
villages စဉ်

(သမကတ်ကသ်ညဟ်ဆုိုအပ်ထသာ) သတိုးသမီးရှိရာ ရပ်ရာွသိ့ု သတိုးသား အား ပ့ုိစဉ် ယင်းရာွသိ့ုဝင်ရန် ထပးထဆာင်ရထသာထငွ။ 
အခ။ “အသင်ွးရမီထလ၊ နှင်းမညတ်ိ့ုကို၊ တိ့ုမလုိ ထလ၊ လူပျို ကစိ၊္ ရာွဝင်ခ ကို ၊ တိ့ုကခံမည”် (ဓမ္မသာ) စဉ်

ရပ်ရာွကိုထစာင့်ထရာှကထ်သာ နတအ်ား နယန်ုလဆန်းစတင်ွ မုန့်ခဲဖွယ ်စသညတ်ိ့ုပဖင့် ပူထဇာ်ပသမှု။ ၂  ရပ်ရာွတင်ွ အပ်ုချုပ်ထသာ 
အကကးီအက။ဲ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ရာွထဟာင်း
ထတာ

လူသမူထန စန့်ွပစင်ပီးထသာ ရာွထဟာင်းရာွပျကထ်နရာ။ ၂  ထရးှယခင်ကပင် ရပ်ရာွ တညခ်ျ၍ ထနလာကကထသာ ရပ်ထဟာင်းရာွ
ထဟာင်း။ (ယခု ထပမာကဦ်းငမိုန့ယတ်င်ွ ယှိသည။်) စဉ်

ထရးှထရးှထသာအခါက ရပ်ရာွကို အပ်ုချုပ်ထသာ သကူိုထခါ်ထသာအမည။်(ရာွ) စဉ်

ထလကိုခတသ်ည။် တစစ်ုံတစခု်ထသာ အပပားအချပ်စသညပ်ဖင့် တစစ်ုံတစရ်ာ ကို ဝဲယာလှုပ်ရာှးသည။် “ပူထရယပ်ရာွး” (အရပ်) စဉ်

ထလတိုကခ်တရ်ထသာ အပပားအချပ်ပစည္း်။(ရွိ့ ) စဉ်

မူတညထ်နရာမှ အပခားတစထ်နရာသိ့ု ထရာကသ်ည။် “ရှိ့ ကကကမ္မာ၊ ထတာင်းဆုပါ၊ ကကမိ္မာဇာတ ိရှိ့ ကကမ္မာကို၊ ထမဇာရမိ့ မ ရမိ့ ” (ဓမ္မ
က) “ထမသဘုဒေ္ဒါတွိ့ လှာကကလျှင်၊ ခဏမရမိ့ ၊ ပုိးရကွထ်ကာင်ကို ထတာင်နှင့်ဖိသိ့ု” (ဆဒေ္ဒန်) စဉ်

စဉ်

မူလအရာမှ ယတုထ်လျာသည။် ၂  အချန်ိကာလလွန်သည။် ၃  မူလတညရ်ာမှ နိမ့်ရာသိ့ုထရာကသ်ည။် ထရွ့လျားသည။် 
တပဖညး်ပဖညး်ထအာကသ်ိ့ု ရွိ့ ကျပါလတ ်ထတ” (အရပ်) စဉ်

တစထ်နရာရာကို ဦးတည ်လှုပ်ရာှးသည။် ထရွ့လျားသည ်“တစပ်ဖညး် ပဖညး် ရှိ့ ကို ရွိ့  လားဗျာယ”်။ (အရပ်)(ရွီ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဖ့ဲွုလျကရ်ှိထသာ သကရ်ှိ၊ သကမ့ဲ်။ “ထအာကခ်ျင်း ရွီ များ၊ ထကျာ်ထကျာ်သလံညး်၊ ပမညလိ်မ့်မည။်” (ထကျာကရုိ်း) “ဆင် ရွီ ထတာ်
ထလ၊ ထဖာ်တရံုးတိ့ု” (ဆဒေ္ဒန်) “မိကိုပစဖ်ကိုခွာ၊ ထဖာ်ကာွ ရွီ ကွဲ၊ လံုးချင်းတညး်သည။်” (ကသုတု) စဉ်

များပပားစာွ တစခု်တစရံု်းတညး်ရှိထတထသာ သကရ်ှိသကမ့ဲ်။ ၂  အပ်ုအင် ထုေ။ “လူရွီ၊ ပပတ၊် နွားရွီပပတ၊် ငှကရ်ွီပပတစ်သည ်သုံးနှုန်း
ထလ့ရှိသည။်) စဉ်

စဉ်

ထရတကွ၍် မရနုိင်ထလာကထ်အာင်။ “ထချာကထ်ပမာင်ထချာကက်ကား၊ သထီပျာက ်များသည၊် ရွီ ပငား မရ ပါတညး်” (ဗမာချီ) စဉ်

အမျို းအစားကွဲထသာ အရာတိ့ုကို ခဲွထုေတယ်သူည။် ၂  အများအနကမှ် မိမိကကို ကနှ်စသ်ကရ်ာကို စစိစထု်ေတယ်သူည။် “အသားညို
သားပဖူ၊ န့ုိထကာင်းသကူို၊ ရွီး ယဘူုံ ထပမာက”် (ထကာ်)။ “ဆုိးထကာင်းလညး် ရီွး၊ အသကက်ကးီအား၊ ထပးထလပငားဟ”ု (အရိန်) 
မိမိစတိ ်အလုိအကျဆံုးကို ရထအာင်စစိစယ်သူည။် “ဆင်နှင့်ကပ်၍၊ ရပ်ငပီးခါမှ၊ ရွီးကာဆွတယ်၊ူ သုံးထတာ် မူထက” (ဥဒိေန်သာ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကို ကရ်ာကို ထဖွရာှထရးွယသူည။် “တကပ်ပန်ကိုင်းညမတ၊် သးီမှည့်ဝါကို၊ ရွီး ကာဆွတလ့ုိ်” (ထမျာက်) “ရပ်ငပီးခါမှ၊ ရွီးကာဆွတ်
ယ၊ူ သုံးထတာ်မူထက” (ဥဒိေန်သာ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထရမထငွစသည ်ချန်ိတယွရ်ာတင်ွ တစပဲ်၏ ၄ပံုတစပံု် အထလးအပဖစ ်အသုံးပပုရထသာ ထချာထပပာင်သည့် အနီထရာင်ရှိ အထစမ့ျား
ရရှိထသာ ရကွဆုိ်င်ထွေက၍် အထစအ့မ်ိနှင့် အထတာင့်သးီသည့်ပင် ထစာကတ်စမ်ျို း။ ယင်းအပင်၏အထစ။့ “၄ ထရးွ ကကးီ တစ်
ပဲကကးီ)”။

plants,the seeds from 
which are used as 
jeweller’s weights စဉ်

ထရထွငွစသည့်ချန်ိတယွရ်ာတင်ွ တစပဲ်၏ ၆ပံုတစပံု်အထလးအပဖစ ်အသုံးပပုရထသာ အနီထေကဝ်ကအ်နကထ်ေကဝ်ကအ်ထရာင်ရှိသည့် 
အထစမ့ျားရရှိထသာ ရကွဆုိ်င်ထွေက ်၍ ထစအ့မ်ိနှင့် အထတာင့်သးီသည့် နွယပ်င်တစမ်ျို း။ ယင်းအပင်၏အထစ။့

plants,the seeds from 
which are used as 
jeweller’s weights စဉ်
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ရွဲ

ရွဲ၁ နဝ drippling wet

ရွဲ၂ န အထရာင်ထတာကပ်ထသာ ထကျာကမ်ျကရ်တနာ။ ၂  ထတာကပ်ထပပာင်လက၍် အထရာင်တလှုပ်လှုပ်နှင့် ယစိးီကျထတာ့မည့် အသင်ွ။ bright gem

ရွဲ၃ နဝိ fat

န သားငါးချကရ်ာ၌ ယင်းတို၏့ အသားမှထွေကထ်သာ စိုရွဲသည့် အဆီဓာတ ်များ။     fat

ရွဲ ့ ကကိ တမ်ိးသည။် ထစာင်းသည။် ၂  ပကတအိထနအထေား ပျကယ်င်ွးသည။် skew

ရွဲ ထ့စာင်း နဝိ မတည့်မတထ်သာ။ ထပဖာင့်တန်းပခင်းမရှိထသာ။ ၂  ယမ်ိးယိုင်ထသာ။ တမ်ိးထစာင်းထသာ။ out of shape

ရယွ်

ရယွ ်၁ ကကိ control

ရယွ ်၂ န aim

ရယွ၃် ကကိ စတိတ်င်ွ သတမှ်တထ်ေားသည။် intend

ရယွက်ိုး ကကိ အားကိုးသတမှ်တရ်ညရ်ယွမှ်န်းထေားသည။် intend fully

ရယွစ်းူ ကကိ အထူေးမှတရ်ယွ၍် ထလးနကစ်ာွ သတမှ်တမှ်န်းသားသည။် intend definitely

ရယွတ်ူ နဝိ အရယွခ်ျင်း ညမီျှထသာ။ တစရ်ယွတ်ညး် ပဖစထ်သာ။ 

ကကဝိိ အသကအ်ရယွအ်ားပဖင့် လညး်ထကာင်း၊ အဆင့်အတန်း အားပဖင့် လညး်ထကာင်း စသညတ်ညူစီာွ။

ရယွနူ်၁ န  နုပျို  ငယရ်ယွထ်သာသ။ူ younger

ရယွနူ်၂ နဝိ နုပျို ငယရ်ယွထ်သာ။ young

ရယွရ်ယွ် နဝိ မကကးီမငယအ်လယအ်လတပ်ဖစထ်သာ။ middle

ရယွလ်က် နဝိ မကကးီမငယအ်လယအ်လတပ်ဖစထ်သာ။ middle

ရကွ်

ရကွ၁် ကကိ carry on one’s head

ရကွ၂် န leaf

န အရကွအ်နားတနွ ့ရ်ှိငပီး ယင်းအရကွမှ် အပမစထွ်ေကက်ာ အပင်ထပါကပွ်ားတတထ်သာ ပန်းပင်ငယတ်စမ်ျို း။

ရကွက်ျင် ကကိ သစပ်င်မှ ရင့်ထရာ်ထသာ ရကွထ်ဟာင်းများ ထကကကျပျကပ်ပုန်းကန်ုပပတ ်သည။် old and withered leaf

ရကွက်ျင် န ရင့်ထရာ်၍ ထကကလုနီးနွမ်းထသွ ထ့သာ သစရ်ကွမ်ျား။ old and withered leaf

ရကွက်ျင်ပပန် န bug

ရကွစ်ပ်ပန်း န none

ရကွထ်စာင် န ထလှသထဘမင်္ဂာစသညက်ို ထလအားပဖင့် ထရွ လ့ျားနုိင်ထအာင် စိုကထ်ထောင် ပဖန ့က်ကကထ်ေားထသာဖျင်စ။ sail

အရညမ်ျားစာွ စတွထ်သာ။ စိုရွဲထသာ။ ၂  အရညစ်းီယိုကျထတာ့မည့်ကဲ့သိ့ု ထွေန်းထတာကထ်သာ။ ၃  အရညစ်းီယိုကျထတာ့မည ်အသင်ွ
ရှိထသာ။ “နှုတသ်နူံနူ၊ ငုိလညး်ငုိထက၊ မျကရ်ည ်ရွဲ နှင့်၊ အားပါးနညး်၍” (ဆဒေ္ဒန်) စဉ်

စဉ်

သားငါးချကရ်ာ၌ ယင်းတိ့ု၏ အသားမှထွေကထ်သာစိုရွဲသည့် များထသာအဆီဓါတ ်ရှိထသာ။ “ပစထ်လမညလ်ညး်၊ ဆီကကည ်ရွဲရွဲ၊ 
အသားပံုဟဟု ုစားတုံခဲလညး်၊ သနှဲင့် ယပ်ှယပ်ှ” စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ရွဲရွဲ (ပဒုေမ္မ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

လွယအ်တိ ်ပလုိင်းစသညတ်ိ့ုကို ဆဲွချတိသ်ည။် “ဆီးအတိ ်ရယွ ်လား၊ ဆီးသမား၊ ရုပ် ရညလှ်ပ၊ နတထ်ေကလှ်” (ဓမ္မက)။ ၂  
(ဥပစာ) ဝန်ထုေပ်ဝန်ပုိးကို သယထ်ဆာင်သည။် ကိုယနှ်င့်မကာွ ထိေန်းသမ်ိးထစာင့်စညး်သည။် စဉ်

စတိပ်ဖင့် မှတသ်ားထေားချက။် “ပန်းကုံးသျှင်ကို၊ ကကင်ပါရမည့်၊ စတိမှ်တရ်ယွ ်ဗျာ” (ဓမ္မသာ)” “ထုိေထနာကထ်နာင်ကို၊ ထရာှင်ပါ
ထတာ့မည၊် စတိမှ်တ ်ရယွ ်ဗျာ” (ရာမ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

person of the same age 
and status စဉ်

ရယွတ်တူန်းတ ူ
person of the same age 
and status စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပင့်ထပမှာကသ်မ်ိးပုိက ်ထဆာင်ယသူည။် ချးီပုိးသည။် “ပမင်းဖွား ကာလ၊ ငါတိ့ုရ၍၊ နှမရကွ ်တုံ၊ ထမာင်ရကွတ်ုံနှင့်” (ထမတ္တာ) “ချစ်
ထကာင်းသဖွယ၊် အကကးီထတာ်ထလ၊ ငါတချကထ်သျှ၊ ရကွ ်စမ်းမညဟ်”ု (ပန်း) “ရက်ွ ပုိးချသီည်၊ သာွးထလတုံငပီးမှလျှင်” (ကသု
တု) “ဖကန်မ်းကာ သားကိုရကွ”် (ဗမာချီ) ၂  ဝန်စညက်ို ခါးထစာင်း သိ့ုမဟတု ်ဦးထခါင်းထပါ်၌ တင် သည။် ဦးထခါင်းပဖင့်ဝန်ကို
ပင့်ထဆာင်သည။် “ကိုယစ်ကီိုယစ်၊ီ ရကွ ်ပုိးချသီည”် (ကသုတု) “ရကွ ်တုံထနာကခ်ျ၊ိ တရွိ့ ရွိ့ နှင့်” (မုိး) ၃  ဦးထခါင်းထပါ်
တင်၍ သယထ်ဆာင်သည။် “ထခါင်းထေက ်ရကွ ်တင်၊ ထမလျှင်ရခီတက်ကလ့ုိ” (ဗျာ)။ ၄  (ဥပစာ) အမိန့်ထတာ်အတိုင်းလုိကန်ာ
သည။် ထလးထလး စားစားနားထထောင်သည။် “အမိန့်ထတာ်ကို နာခံရကွလ်ျကရ်ှိထနစဉ်တင်ွပင်လျှင်” (ဗမာချီ) စဉ်

သစပ်င်တိ့ု၏ အခကအ်လကတ်ိ့ုမှ ထွေကထ်နထသာ အစမ်ိးထရာင်ရှိသည့် အစတိ ်အပုိင်း။ ၂  ထလှသထဘမင်္ဂာစသည့်တိ့ုကို ထလအားပဖင့် 
ထရွ့လျားသာွးနုိင်ထအာင် စိုကထ်ထောင်ပဖန့်ကကက ်ထေားထသာဖျင်စ။ ၃ ပါးလမာထသာ အပပားအချပ်။ (တွဲဘက၍် သုံးထသာစာရကွ၊် ထပ
ရကွ၊် ထေန်းရကွ၊် ထရမရကွ၊် နားရကွ၊် တခံါးရကွစ်သည။်) ၄  ပါးလမာထသာအချပ်အပပားကို ထရတွကွထ်သာ သခမင်္ဂျာ စကား။ ရကွ်
ကတင်-န ရကွက်ဒေင်  ကိုယက်ိုထနာကသ်ိ့ုလှန်၍ ထုိေင်နုိင်ထသာ ထုိေင်စရာတစမ်ျို း။ စဉ်

ရကွက်ျပင်ထပါ
က

flowering herbs of the 
Crassula, having 
succulent leaves which 
are capable of 
propagating the plant စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရကွက်ျင်ပပန် ထွေကခ်ါစအရကွအ်ဖူး။ “တချို သ့စပ်င်၊ ညမန်ဖူးဆင်ထက၊ ရကွက်ျင် ပပန်စ၊ နီွရာသထီလ၊ ဂိမ္မာန်ထပပာင်းထက၊ 
တထပါင်းလမှာ” (ထကာ်) “ရက်ွကျင်ပပနစ်၊ တထပါင်းလ” (ပံု) စဉ်

အရကွနှ်င့်တထူသာ ပွင့်ဖတမ်ျား စဆုိုင်းလျက ်ပင်လံုးကကျွေတပွ်င့် တတထ်သာ ပင်နိမ့်ပန်းပင်တစမ်ျို း။ (အပဖူ၊ အနီနှစမ်ျို းရှိသည။်) စဉ်

စဉ်



.

ရကွတ်င်ကကို း န ထလှရကွတ်င်နုိင်ချနုိင်ထသာ စမံီထေားထသာ ကကို း။ none

ရကွတ်ိုက် ကကိ sail

ရကွတ်ိုင် န ထလှသထဘမင်္ဂာစသညတ်င်ွ ရကွလ်မင့်ထူေရန် စိုကထူ်ေထေားထသာတိုင်။ mast

ရကွနူ်ကျင် န ရကွထ်ဟာင်းထကက၍ ထွေကခ်ါစ ရကွသ်စနူ်။ ထွေကခ်ါစအရကွအ်ဖူး။ bug

ရကွနူ်ပပန် န bug

ရကွထ်ပါင်း ကကိ သစပ်င်သစရ်ကွ ်စသညနီ်းကပ်ထူေထေပ်စာွ အပ်ုဆုိင်းထနသည။် pinnate leaf

ရကွပုိ်း ကကိ အရကွက်ို စားထသာကဖ်ျကဆီ်းတတထ်သာ ပုိး။ none

ရကွဖံု်းသးီ န အကိုင်းအခကအ်ရကွမ်ျားဖံုးကယွထ်နသပဖင့် လူသမူပမင်နုိင်သာထသာ အားပဖင့် အဟန ့အ်တားကင်းစာွ ကကးီရင့်လာရထသာ အသးီ။ fruit hidden by leaves

ရကွဖွ်င့် ကကိ လုိရာအရပ်သို ့သာွးရန် ရကွထ်လှ၊ ရကွသ်ထဘမင်္ဂာစသည၏် ရကွက်ို လွင့်တင် သည။် set sail

ရကွဗူ်းထတာင်း န စပါးပင်စသည၏် အရကွအ်နားများကို ကိုကပ်ဖတ၍် အသိုက ်အအမ်ိပပုကာ ခုိထနတတထ်သာ သးီနံှဖျကပုိ်းတစမ်ျို း။ pest insect

ရကွရ်မင့် ကကိ ရကွသ်ထဘမင်္ဂာစသညက်ို ရကွအ်ားပဖင့် စမ်ွးအားရှိသမျှ ထရွ လ့ျားထစသည။် set sail

ရကွလ်က် န ရကွ၏် အထပါ်ပုိင်းအနားကို ကကို းချညတ်ယွထ်ေားရထသာ တန်း။ Yard-arm

ရကွလိ်ပ်ပုိး န စပါးရကွက်ိုလိပ်ကာ အမ်ိဖဲွ ၍့ စားထသာကဖ်ျကဆီ်းတတထ်သာ ပင်ဖျကပုိ်းတစမ်ျို း။ pest insect

ရကွလှ်ပစ် န garden croton

ရကွလှ်ပန်း န အထရာင်အထသးွလှပသပဖင့် အရကွနှ်င့်အခကက်ို ထုိေးစိုကအ်သုံးပပုရ ထသာ ပင်နိမ့်ပန်းတစမ်ျို း။ garden croton

ရကွလှ်ငပိန်း န အလှစိုကထ်ေားထသာ ထရာင်စုံပိန်းတစမ်ျို း။ garden croton

ရကွလီှ် န sailing boat

ရကွသ်င်ွသင်ွ၁ န fly leave

ရကွသ်င်ွသင်ွ၂ ကကိ fly leave

ရကွဟ်န်ုခင်း ကကိ nod

ရကွအ်တိက်ကို း န ရကွပ်တလ်ညတ်င်ွ အတိသ်င်ွးတပ်ဆင်ထသာကကို း။ none

ရကွအ်ုံသးီ န အကိုင်းအခကအ်ရကွမ်ျားဖံုးကယွထ်နသပဖင့် လူသမူပမင်နုိင်သာထသာ အားပဖင့် အဟန ့အ်တားကင်းစာွ ကကးီရင့်လာရထသာ အသးီ။ fruit hidden by leaves

ရင်ွ

ရင်ွပပင် န ညညီာထသာ ထပမပပန ့က်ျယ။် plane

ရင့်ွ၁ ကကိ drive out

ရင့်ွ၂ ကကိ drive out

 ရင့်ွ၃ န ယင်းကဲ့သို ့ထပပာဆုိထသာစကား။ get out

ရင့်ွကျာ န vagrant

ရင့်ွစင် ကကိ blown away

စဉ်

ထလှ သထဘမင်္ဂာစသညတ်ိ့ုကို လုိရာခရးီသိ့ု ထရးှရှုဦးတညက်ာ ရကွက်ို တင်၍ ထလအားပဖင့် ထရွ့လျားပါထစသည။် “ထစာင်ကို 
ရကွတ်ိုက၊် လီသင့်ခံလ့ုိ စရွ့ဲတိုကထ်လ၊ စရွ့ဲတိုက”် (ငစည်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရကွက်ျင်ပပန် ထွေကခ်ါစအရကွအ်ဖူး။ “တချို သ့စပ်င်၊ ညမန်ဖူးဆင်ထက၊ ရကွက်ျင် ပပန်စ၊ နီွရာသထီလ၊ ဂိမ္မာန်ထပပာင်းထက၊ 
တထပါင်းလမှာ” (ထကာ်) “ရက်ွကျင်ပပနစ်၊ တထပါင်းလ” (ပံု) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထရာင်စုံအရကွလှ်သည့် ပန်းတစမ်ျို း။ အစမ်ိးတင်ွအနက၊် အစမ်ိးတင်ွ အပပာ၊ အစမ်ိးတင်ွ အဝါထရာင်ထနှာထသာ ပန်းတစမ်ျို း။ 
(ရခုိင်မဂမင်္ဂလာထဆာင်ရာတင်ွ အသုံးပပု သည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရကွအ်ားပဖင့်သာ ထရွ့လျားထစရသည့် ထလှမျို း။ “ပင်းတန်ွးမတင်၊ တကမ်ငင် ပဲ၊ ရကီျင်ခရးီ၊ ရကွလီှ် စးီလျက”် (ကကျွေန်းစိုင်ပတ်) စဉ်

ထလခတသ်ပဖင့် လှုပ်လှုပ်ရရွလွှုပ်ရာှးထနထသာ သစပ်င်၏ အခက ်အရကွမ်ျား။ “ရကွသ်င်ွသင်ွ ထလ၊ ထညာင်ပင်ထအာကမှ်ာ၊ အရပ်ိ
ထကလှစာွ” (ကကျွေထဲကျာင်း) စဉ်

သစပ်င်အခကအ်ရကွစ်သညတ်ိ့ု ထလခတသ်ပဖင့် ထပါ့ပါးစာွ လှုပ်ရာှးထနသည။် “ရကွသ်င်ွသင်ွထလ၊ ထညာင်ပင်ထအာကမှ်ာ၊ 
ထညာင်းညာထပဖလ့ုိ” (ပန်း) စဉ်

သန်စမ်ွးလွန်း၍ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ ထလာင်းရပ်ိကျ၍ ထသာ် လညး်ထကာင်း (စပါးပင်)အရကွမ်ျား ထအာကသ်ိ့ု ငုိကက်ျသည။် 
(ရကွဟ်န်ုလုိက၊် ရကွဟ်န်ုသန်၊ ရကွဟ်ို စသည ်သုံးကကသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁  မူလတညရ်ှိရာမှ အပခားတစပ်ါးသိ့ု ထရာကသ်ည။် တစခု်ခုထသာ ထနရာ အတင်ွးမှ (မထနဖ့ုိရန်)နှင်ထုေတသ်ည။် ၂  အလံတခွံန်
စသညတ်ိ့ု ထလအဟန်ုတင်ွ ထပါ့ပါးစာွ လှုပ်ရာှး သည။် အလံလီနန့် ရင့်ွ ထရ။ (အရပ်) ၃  အထရာင်အဆင်း တပဖညး်ပဖညး်
ပပယသ်ည။် ၄  အပခား တစပ်ါးသိ့ု အဟန်ုပပင်းစာွထရာကသ်ည။် “ဝါထယာထမထလ၊ ထလလျှင်လွင့်ထက၊ ရင့်ွ ကကသညထ်လ”။ (ပဋာ)။ 
“လီလုိကရ်ာမှာ ဖျာဆုိး ရင့်ွ” (ပံု)။ “ဘလူီးဆုိထက၊ ထုိေးသဖံကက်ို၊ ထိေပ်ထေကဦ်းထနှာက၊် အစယွရ်င့်ွထယာင်၊ ငခီနှင့်ထကျာကထ်က” 
(ထကာ်) စဉ်

အမ်ိစသညမှ် ထွေကခွ်ာသာွးထစသည။် “ထမာင်လှမင်း ငါရ့ုိအမ်ိမှာ မနီထက ့ရင့်ွ” (ရင့်ွလီ) (အရပ်) စဉ်

စဉ်
စတိ ်မတညမ်ငငိမ်လွင့်ပါးထနသ။ူ ၂  အလုပ်လကမ့ဲ် ဟိုသာွးဒီေသာွးထလျှာက ်သာွးထနတတသ်။ူ ၃  ထေင်ရာပမင်ရာ ထလျှာကသ်ာွးထန
တတသ်။ူ ၄  တိုင်းတစပ်ါးမှ ဝင်ထရာကမီှ်ခုိ ထနထုိေင်လာသစူသညမ်ျားကို ထပပာထသာ စကားလံုး။ (ထမာင်လှ-အမ်ိမှာလညး် တစ်
နားမနီလာထဝး “ရင့်ွဂျာ”ကာ။ ထမာင်သာပဖူရ့ုိမှာ အမ်ိမဟရိာမဟ ိအပခားတစပ်ါးက ရင့်ွပါလတထ်တ “ရင့်ွဂျာ” တရိာ (အရပ်) စဉ်

မူလ တညရ်ှိရာမှ အပခားတစဖ်ကသ်ိ့ု လွင့်ပါးသာွးသည။် “ရင့်ွစင်” ငမီမှုန့် ထဆာင်းထဆာင်းတညး်။” (ရခုိင်ကာ) စဉ်



.

ရင့်ွစဉ် ကကိ blown away

ရင့်ွထွေက် ကကိ blown away

ရင့်ွပါ ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပစည္း်သည ်မူလတညရ်ှိရာမှ အပခားတစပ်ါးသို ့လွင့်ပါသာွး သည။် blown away

ရင့်ွပပာ ကကိ blown away

ရင့်ွပပချက် ကကိ blown away

ရင့်ွပပင် န ဟင်းလင်းအပပင်။ အကာအကယွ ်အတားအဆီး မရှိထသာအပပင်။ plane

ရင့်ွလာ ကကိ blown away

ရင့်ွလား ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပစည္း်သည ်ထလအဟန်ုပဖင့် အပခားတစပ်ါးသို ့လွင့်ပါး သည။် blown away

ရင့်ွလီ ကကိ drive out

ရတွ်

ရတွ် ကကိ recite

ရတွထ်ကကာင်း ကကိ opportunity for escape

ရတွဆုိ် ကကိ ထတး၊ ကဗျာ၊ လကမင်္ဂာ၊ ဂါထော၊ အက္ခရာ၊ အသစံသညတ်ိုက့ို နှုတမှ် အသထွံေက၍် ပမညထ်စသည။် recite

ကကိ askew

ကကဝိိ မတညမ်ငငိမ် တမ်ိးထစာင်းလှုပ်ရာှးသည။် ယမ်ိး ယိုင်သည။် ၂  လှုပ်ရာှးပခင်းပဖင့် ယမ်ိးယိုင်ထစသည။် stagger

ရတွထုိ်ေး ကကဝိိ မဆင်မပခင်ပဲ။ အဆုတအ်ဆုိင်းမရှိပဲ။ madcap

ရတွန်ာ န with a limp

ရတွဖ်က် ကကိ ထရးသားထေားထသာစာကို ကကည့်၍ပဖစထ်စ၊ နှုတက်ျကရ်ထေားသညက်ို ပဖစထ်စ တဆကတ်ညး်ပမညဆုိ်သည။် recite

ရတွရ်တွ် easily

ကကဝိိ respect

ရတွလွ်တရ်းီ န တိုင်းတစပ်ါးအပ်ုစိုးမှုမှ ကင်းစင်ထရး။ အချုပ်အချယအ်ာဏာမှ ကင်းရန်အထရး။ independence

ရတွအ်ံ ကကိ နှုတလွ်တရ်ထေားငပီးထသာ စာကိုအသထွံေက၍်ဆုိသည။် နှုတလွ်တရ်ထအာင် ဖတသ်ည။် “သင့်ထထွေ အရံတွ၊် တပည့်ဝတ”် recite

ရပ်ွ

 ရပ်ွကကပ် နဝိ မွရထွသာ။ ကကပ်ဆပ်ထသာ။ ၂ ထကကပျကလွ်ယထ်သာ။ crisp

ရပ်ွရပ်ွ ကကဝိိ မရွံမထကကာကတ်ိုးဝင်စနွ ့စ်ားလျက။် ၂  မထထောကမ်ထေားဝ့ံစားစာွ။ adventurously

ရွိတ်

ရွိတ် ကကဝိိ လျင်ပမန်စာွ ကယွထ်ပျာကသ်ာွးထသာ မသမဲကွဲအပမင်မျို းအား ပဖင့်။ လျင်ပမန်စာွ ပဖစထ်ပါ်ချုပ်ထပျာကထ်သာအားပဖင့်။ dimly

ရတွရ်တွ် ကကဝိိ လျင်ထသာအဟန်ုပဖင့်။ ၂  မှုန်ဝါးထသာ အသင်ွအားပဖင့်။ ထရးထရး။ dimly

ရွံ

ရွံ ကကဝိိ စကဆု်ပ်ဖွယထ်ကာင်းသည။် လုိလားပခင်းမရှိပဖစသ်ည။် ၂  ထိေ ကိုင်စားသုံးရန် ပင် မဝ့ံနုိင်ပဖစသ်ည။်     shrink from

မူလ တညရ်ှိရာမှ အပခားတစဖ်ကသ်ိ့ု လွင့်ပါးသာွးသည။် “ရင့်ွစင်” ငမီမှုန့် ထဆာင်းထဆာင်းတညး်။” (ရခုိင်ကာ) စဉ်

မူလ တညရ်ှိရာမှ အပခားတစဖ်ကသ်ိ့ု လွင့်ပါးသာွးသည။် “ရင့်ွစင်” ငမီမှုန့် ထဆာင်းထဆာင်းတညး်။” (ရခုိင်ကာ)“ကလုားကာ
ထလ၊ ပမင့်ကာလညး်တက၊် ရင့်ွ ကာ ထွေက ်ထအာင် ပယဖ်ျကက်ာလ” (ဥဒိေန်သာ) စဉ်

စဉ်

စတိ ်မတညမ်ငငိမ်လွင့်ပါးသည။် ၂  စတိထ်နာကက်ိုယပ်ါရပ်တညရ်ာမရှိ လှည့်လညက်ျကစ်ားသည။် ၃  တစထ်နရာမှ တစထ်နရာသိ့ု 
လှည့်လညသ်ာွးလာထနသည။် စဉ်

စတိ ်မတညမ်ငငိမ်လွင့်ပါးသည။် ၂  စတိထ်နာကက်ိုယပ်ါရပ်တညရ်ာမရှိ လှည့်လညက်ျကစ်ားသည။် ၃  တစထ်နရာမှ တစထ်နရာသိ့ု 
လှည့်လညသ်ာွးလာထနသည။်(ရင့်ွပပာတိုင် ရင့်ွပပာသတ၊် ရင့်ွငပိရင့်ွပပာ စသညလ်ညး် သုံးနှုန်းကကသည။်)     စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပစည္း်သည ်ထလဟန်ုပဖင့် လွင့်၍ပါလာသည။် ၂ တစ ်တိုင်းတစပ်ပညက် ကျူးထကျာ်ဝင်ထရာကထ်နထုိေင်လာ
သည။် စဉ်

စဉ်

(အမ်ိ ထကျာင်းစသညတ်စစ်ုံတစခု်မှ) ထွေကခွ်ာသာွးထစသည။် ထမာင်းထုေတ ်သည။် “နှင်ထုေတသ်ည။် “ပုရထိသာစင်စစ၊် 
ထယာကျ်ားပဖစက်၊ ရင့်ွလီရင့်ွလီ၊ ရမီဘုံနန်းက၊ ထမာင်ဇာ ဂု ရင့်ွလီ” (ဓမ္မက) စဉ်

စာကိုကကည့်၍လညး်ထကာင်း၊ နှုတလွ်တရ်သညက်ို လညး်ထကာင်း၊ အစအီစဉ် အတိုင်း ခမတဆုိ်သည။် “နှုတတ်င်ွတတွတ်တွ၊် 
ကျကမှ်တအ် ံရတွ”် (ဆံုးမ) စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ ထဘးအန္တရာယမှ် လွတထ်ပမာက ်လုိထကကာင်းနညး်လမ်း။ “ထအထလာမှာစာရ၊ီ အိုမတက်ကးီ၊ သကထ်တာ်မှာ ရတွ်
ထကကာင်း အကကထံကာင်း ကို ကကျွေန့်ကိုထပပာလျှင်ပါ” (ဓမ္မက) စဉ်

စဉ်

ရတွတ်ရီတွ်
တိုက်

မထကာင်းမှန်းသလိျကနှ်င့် ဇွတထ်ပ၍ အရွ့ဲတိုကပ်ပုမှု သည။် သတူစပ်ါး မနှစလုိ်သညက်ို တမင်ပပုသည။် မိမိဆန္ဒအတိုင်း ထေင်ရာ
လုပ်သည။် စဉ်

ရတွတ်ရီတွ်
တတွ် စဉ်

စဉ်

(မီးယပ်ကျို းကဲ့သိ့ု) ထပခလကမ် သယယ်နုိူင်ပဖစပ်ခင်း၊ အသာွးအလာမမှန် ထထော့န့ဲပခင်း။ စဉ်

စဉ်

အထနှာင့်အယကှအ်ခကအ်ခဲမရှိ လွယက်စူာွ။ “ထရမတုံးပပင်၌၊ ထနကျင်ငမဲ ကျပ်၊ ငခကျွေန်တပ်ကို၊ ရတွရ်တွ ်ချို းဖျက၊် ထပပာင်းလကန်က်
ပဖင့်” (ရခုိင်ကာ)၊ “ပွင့်လျာဘုန်းဟ၊ိ ဆင်ဟတ္ိလျှင်၊ နင်းမိအံကို၊ ရတ်ွရတွခ်ျို းက၊ စိုင်ကျို းဘနိ္န၊ ပမစသ်ိ့ုကျထသာ်” (ထရးှထံုေး) စဉ်

ရတွရ်တွ်
စိုကစ်ိုက် ဂရုစိုက။် အထလးထေားလျက။် ၂  မဆုိင်မတ။ွ “ရတွရ်တွစ်ိုကစ်ိုက ်အယင်းလားလီ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ရွံထကာင်းခမန်း န ရွံဖွယထ်ကာင်းထသာ အရာ။ မသတစီရာ။

ကကိ ရွံထကာင်းထေမန်း shrink

ရွံထကာင်းဖနန်း ကကိ shrink

ရွံခထရ၁ ကကိ စကဆု်ပ်ထသာအားပဖင့် ထကကာကသ်ည။် fear with loathing

ရွံခထရ၂ န shrink from

ရွံစရာ န ရွံဖွယထ်ကာင်းထသာ အရာ။ မသတစီရာ။

ရွံ၁့ ကကိ afraid

ရွံ ့၂ ကကိ afraid

ရွံက့ရိွံက့ာ ကကဝိိ ဝင့်ကကားပလမားလုိထသာ စတိပ်ဖင့်။ boast

ရွံက့ရီွံက့ား ကကဝိိ မိမိကိုယက်ို ဂုဏတ်င်ပလမားလုိထသာ စတိပ်ဖင့်။ boast

ရွံတ့ရီွံတ့နွ ့် ကကဝိိ ပဖညး်ပဖညး်သကသ်ာ ထရွ ရံု့မျှ။ move

ရွံပီ့ရွံပ့ါး ကကဝိိ ကိုယခ်န္ဓာကို အတန်ငယ ်လူးလွန်လျက။် stir

ရွံရ့ွံ  ့ ကကဝိိ မဝ့ံမရ။ဲ တနွ ့ဆု်တဆုိ်င်းတလွျက။် timidly

ရွံရ့ွံတ့နွ ့တ်နွ ့ ် ကကဝိိ မဝ့ံမရ။ဲ ရကှရ်ွံလ့ျက။် တနွ ့ဆု်တလ်ျက။် timidly

ရန်ွ

ရန်ွ၁ ကကိ rope

ရန်ွ ၂ ကကိ excess

ရန်ွ ၃ န လကက်ိုင်ထကာက ်ထိေပ်ဖူးပဖင့်ဖုိ၍ အသာွးရစလ်ည၍် ဝင်ထအာင်လှည့်ထဖာကရ်ထသာ ကရိယိာ။     gimlet

ရန်ွကျူး ကကိ မိမိပပုလုပ်ပုိင်ခွင့်ထေက ်ထကျာ်လွန်၍ပပုလုပ်သည။် ၂  သတူစပ်ါး သားမယားကို ထမှာကမှ်ားသည။် commit adultery

ရန်ွကကို း န တစဘ်ကနှ်င့် တစဘ်ကအ်ားငပိုင်၍ ဆဲွထသာကကို း။ ၂  တပ်ုချညဆဲွ် ဆုိင်းထေားရန် လိမ်ကျစထ်ေားထသာကကို း။ none

ရန်ွကကျွေံ ကကိ ပပုလုပ်ပပုသင့်သညထ်ေက ်ပုိကစဲာွပပုလုပ်သည။် အတိုင်းအဆရှိသင့်သည ်ထေက ်လွန်ကသဲည။် excessive

ရန်ွဆန်၁ ကကိ တစဦ်းတစထ်ယာက၏် အဆံုးအမ။ မိန ့ဆုိ် ထပပာကကားချကစ်သညက်ို ပယလှ်န်ဆန ့က်ျင်သည။် go against

ရန်ွဆန်၂ ကကိ none

ရန်ွထပမာက် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အဟန ့အ်တား အခကအ်ခဲကို ပဖတသ်န်းထပါက ်ထရာကသ်ည။် “နှစရ်က ်ရန်ွထပမာက ်သုံးရကထ်ရာကက်” pass

ရန်ွးရန်ွး ကကိ overdo

ရန်ွသာွး န ရစလှ်ည့်ထုိေးထဖာကထ်သာ ကရိယိာ၏ အသာွး။ bit

ရနွ ့် ကကိ stir

ရနွ ့တ်က် ကကိ ထပပာဆုိရာတင်ွထစာဒေကတကသ်ည။် ထေပ်၍ဆင်ထပခထပးသည။် argue

ရန်ွး၁ န stand for making ropes

ရန်ွး ၂ န ကကို းလံုးပဖစထ်အာင် ကျစဖဲွ် ရ့န် ကကို တင်ရစလိ်မ်ထေားသည့် အမျှင်စ။ု shuttle of a loom

thing which is 
loathsome စဉ်

ရွံထကာင်းထေ
မန်း စဉ်

မသတနုိီင်ပဖစသ်ည။် ထိေကိုင်စားသုံးရန် မနှစင်မိုနုိ့င် ပဖစသ်ည။် ၂  တပ်မကမ်ှုကင်းသည။် စကဆု်ပ်သည။် ဖယက်ကညစ်န့်ွခွာလုိစတိ်
ပဖစထ်ပါ်သည။် စဉ်

စဉ်

စကဆု်ပ်ထသာစတိနှ်င့် ယဉ်ှသည့် ဖယခွ်ာလုိမှု။ “အလယရ်ာွ၊ အမ်ိထမျှာင်ဥ၊ တစဥ်စားထရ၊ ရွံခထရ၊ နှစဥ်စားထရ ရွံခထရ” (ထတး) စဉ်

thing which is 
loathsome စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ကိုယခ်န္ဓာကို အတန်ငယတ်န့်ွခါ လှုပ်ရာှးသည။် “သား ရွ့ံ လာထက၊ ထတာင်ညာရမှာ၊ ဝမ်းကပခင့်လ့ုိ” (နာရဒေ)။ ၂  (ဥပစာ) 
လှုပ်ရာှးပမူးကကသည။် မငငိမ်မသကရ်ှိသည။် စဉ်

ထကကာကလ်န့်သည။် ရွ့ံထိေတသ်ည။် “ထနာကလ်ာရန်ကို၊ ရွ့ံ မတန့်ွပဲ၊ ထနဝ့ံထရ ထလ”(ရာမ)။ ၂  တန်ုလှုပ်ထချာကခ်ျားသည။် 
“ထကကာက ်ရွ့ံ အားကကးီ၊ ဘးီလူးရုပ်သင်ွ၊ ပဖုတခ်ျညး် ပမင်ထသာ၊ ရုပ်ရင်ှကကျွေးီလ့ုိ” (ရာမ)  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တပ်ုချည ်ဆဲွဆုိင်းထေားရန် လိမ်ကျစထ်ေားထသာကကို း။ ၂  တစဘ်ကနှ်င့် တစဘ်က ်အားငပိုင်၍ ဆဲွထသာကကို း။ “ရထေားသကူကးီ၊ ရန်ွမ
ပီး ရန်ွ ပီးလ့ုိပင် မငင်ချင်” (ထတး) စဉ်

ရှိသင့်၊ ပပုသင့်၊ ထပပာသင့်သညထ်ေကပုိ်ကသဲည။် “မင်းစကားထပပာစာွ ရန်ွ (လွန်) ထရ” (အရပ်)။ ၂  ဖီဆန်သည။် ပယသ်ည။် 
မိဘကို ရန်ွ ဆန်မထပပာရ (အရပ်)။ ၃  ပဖတသ်န်း ကးူထပမာကသ်ည။် “တတံားကို ရန်ွ (လွန်)ငပီးမ”ှ (အရပ်)။ ၄  အချန်ိကာလ
ကန်ုထရွ့သည။် “နှစရ်က ်ရန်ွ ထပမာက၊် သုံးရကထ်ရာကက်”။ “ပန်းပွင့် ရန်ွ ထက၊ ပန်သရူာှး၊ အရယွ ်“ရန်ွ ထက ယသူရူာှး၊ ရန်ွ 
ထရပန်းကို ဘရုားတင်လ့ုိမရ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစဘ်ကနှ်င့်တစဘ်ကစ်ထုပါင်းအင်အားငပိုင်ရန် ကကို းအဖျားတစဘ်ကစ်မှီ အငပိုင်ဆဲွသည။် (ရခုိင်တိ့ု၏ ယဉ်ထကျးမှုရာသပဲွီ
အလုိက ်တပုိးလတင်ွ ရထေားဆဲွငင်ကကသည။်) “ရထေားသကူကးီ၊ ရန်ွမပီး ရန်ွ ပီးလ့ုိပင်၊ မဆဲွချင်။ (ထတး)     ရန်ွပူ-န  ရန်ွဗူ  (န-
ရန်ွ-ရှု။) စဉ်

စဉ်

အထူေးပုိကသဲည။် “မင်းစကား ရန်ွရန်ွးထရ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

 လူးလွန့်သည။် ကိုယခ်န္ဓာကိုအတန်ငယတ်န့်ွခါ လှုပ်ရာှးသည။် ၂  မငငိမ်မသကရ်ှိသည။် “နွားမသီ-သ၊ိ လက၊် ငခီ ရန့်ွ နီသထိရ။” 
(အရပ်) စဉ်

စဉ်

ယကက်န်းရကရ်ာတင်ွ ထဖာကခ်ျညရ်စပ်တထ်ေားထသာ ရကထ်ဖာကထ်ေည့် ရာအမ်ိပါသည့် အထချာင်းအတ။ံ “နံှစတိထ်ကငဗိန်းပင်၊ ပမ
ယိုင်စင်၊ ဦးသျှင် ရကထ်က၊ ရန်ွး ပခညင်င်” (ထတး) စဉ်

စဉ်



.

ရန်ွး၃ ကကိ promise

ရန်ွးထကျာ် ကကိ

ရန်ွးကျင် န none

ရန်ွးကျင်ခွင် န ထလှ၊ သထဘမင်္ဂာတိုက့ို လွန်းတင်ရာအရပ်၊ လွန်းဆိပ်၊ သထဘမင်္ဂာကျင်း။

ရန်ွးကျင်း န ထလှ၊ သထဘမင်္ဂာစသညတ်ိုက့ို ပပုပပင်လုပ်ထဆာင်ရန် ကမ်းစပ်ရှိထနရာ။

ရန်ွးချတိ ် န

ရန်ွးဆင် န loom pattern

ရန်ွးတရာ န

ရန်ွးတင် ကကိ ထလှ သထဘမင်္ဂာစသညက်ို ပပုပပင်ရန် ကန်ုးစပ် သိုမ့ဟတု ်သထဘမင်္ဂာကျင်းသို ့တင်သည။် ကျင်းထုိေးသည။် careen

ရန်ွးတိုက် ကကိ none

ရန်ွးတုံး န လွန်းတင်ရာတင်ွ ထလှ၊ သထဘမင်္ဂာ၏ ထအာကက်ခံသည့် တုံး။ keel back

ရန်ွးထေည် န loom

ရန်ွးထုိေး ကကိ shuttle

ရန်ွးထုိေးတက ် ကကိ ထရးှသိုတ့န်ွးချညထ်နာကသ်ို ့ဆဲွချညပ်ပုလျက။်

ရန်ွးထုိေးလမ်း န switchback

ရန်ွးဒေထယာ န

ရန်ွးထပါင်းတင် ကကိ

ရန်ွးသးီ န none

 ရန်ွးသးီကျင် န none

ရန်ွးသးီခွက် န ရကထ်ဖာကလံု်းများ ထေည့်ထေားအသုံးပပုသည့် ရကထ်ဖာက ်ထတာင်း။ none

ရန်ွးသးီတံ န none

ကကိ ရကထ်ဖာကလံု်းတင်ွ ချညရ်စသ်င်ွးသည။် none

န ချညရ်စသ်င်ွးပခင်းမပပုရသည့် ရကထ်ဖာကလံု်း။ bobbin

ရန်ွးအမ်ိ န shuttle casing

ရန်ွးအမ်ိထပါက ် န shuttle causing hole

ရမမ်း

ရမမ်း၁ နဝိ succulent

ရမမ်း၂ ကကိ promise

ထပပာဆုိဝန်ခံကတထိပးထေားသည။် (တထစ္ဆမှင်စာ ထနှာကယ်ကှခံ်ရသအူား အထနှာင့်အယကှမ်ပပုရန် (နတက်ထတာ်သိ့ုမဟတု ်
တစစ်ုံတစထ်ယာကက်) အလုိရှိရာကို ထကကျွေးမည၊် ထပးမည ်စသညပ်ဖင့် ကကို တင်ကတထိပးငပီး ဤထန့ ဤရကမှ်စ၍ ထကာင်းပါထစ၊ 
သာပါထစ၊ ချမ်းသာ ပါထစ စသညပ်ဖင့် ထပပာဆုိကတထိပးထေားပခင်းပဖစသ်ည။်) တထစ္ဆ မှင်စာ၊ ဤထတာဝမှာ၊ သားကကပါဟ ုရန်ွး 
ကာမထန၊ မိန်းမဓမ္မတာ၊ မဆုိင်ရာကို၊ စဉ်လာလုိကထ်က၊ ပစလုိ်က ်ထတထလ” (ထကာ်) စဉ်

အထေည၌်တိုင်ချညအ်ထပါ် အငုပ်မှန်ကန်ပခင်း မရှိထသာထကကာင့် ထဖာကခ်ျညထ်ကျာ်လမားကာ မထစမ့စပ်ကျထဲနသည။် ချည်
ထကျာ်သည။်

irregularity of weft 
due fault in wrap စဉ်

ရကက်န်းရကသ်ည့်အခါ ရန်ွး(လွန်း)အမ်ိတင်ွ ရန်ွးသးီ(ရကထ်ဖာက်) လညထ်စရန် ရန်ွးသးီထခါင်း (ရစတ်အံထပါကအ်ထခါင်း)၌ 
ကန့်လန့်လျှို သင်ွးထေားရထသာ ဒုေတတ် ံငယ။် စဉ်

dock for ship or boat 
pairs စဉ်

dock for ship or boat 
pairs စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ရန်ွး(လွန်း)များစာွပဖင့်ရကလု်ပ်ထေားထသာ ထရာင်စုံအချတိဆ်င်ပုိးထေည။်

intricate wavy design 
or pattern in Myanmar 
silk fabric စဉ်

ရန်ွး(လွန်း)များစာွပဖင့် ရကလု်ပ်ထေားထသာ ထရာင်စုံအချတိပုိ်း ပုိးထေည ်ဆင်တစမ်ျို း။ စဉ်

ရန်ွးထပါင်း (လွန်းထပါင်း)တရာ သိ့ုမဟတု ်တရာပတဝ်န်းကျင်မျှ အသုံးပပု၍ အဆင်ထဖာရ်ကလု်ပ်ထသာ ရန်ွးချိတထ်ေည။် 
(လွန်းချတိထ်ေည။်)

especially woven with a 
hundred shuttles 
contining multi-colored 
silk threads စဉ်

စဉ်

(ထုေပ်ဆီးထုိေးကစားရာတင်ွ အထစာင့်ထုေပ်ကို ထကျာ်ပဖတရ်န်) အထစာင့်များ မမိနုိင်ထအာင် ဘယတ်မ်ိးညာယမ်ိး စသညပ်ဖင့် 
ထရာှင်တမ်ိးလှုပ်ရာှးပခင်းကိုပပုသည။် ၂  တစစ်ုံတရာထပးသညက်ို ယမူညပ်ပုမညဟ် ုရယွင်ပီးမှ မထပးဘ ဲပပန်လညယ်သူာွးသပဖင့် ယူ
ခွင့်ပပု ခွင့် မသာပဲ ပဖစသ်ည။် ၃  တစစ်ုံတစရ်ာ ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွရ်န်အတကွ ်အရှိန်ယသူည။် “တစခု်ခု လုပ်ဖ့ုိဆုိထက ရန်ွးတိုက ်
နီထရ ပင်က” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

ရန်ွး(လွန်း)များစာွပဖင့် အဆင်ဖ့ဲွ၍ ရကထ်ေားထသာအထေည။် စဉ်

(ထုေပ်ဆီးထုိေးကစားရာတင်ွ အထစာင့်ထုေပ်ကို ထကျာ်ပဖတရ်န်) အထစာင့်များ မမိနုိင်ထအာင် ဘယတ်မ်ိးညာယမ်ိး စသညပ်ဖင့် 
ထရာှင်တမ်ိးလှုပ်ရာှးပခင်းကိုပပုသည။် ၂ ယကက်န်းလွန်းကဲ့သိ့ု ထရှ့ထနာကသ်ာွးချည ်ပပန်ချညပ်ပုလုပ်သည။် စဉ်

of trains up a 
switchback စဉ်

(ထရှ့တိုးထနာကဆု်တ ်စသည်) ရန်ွးထုိေး (လွန်းထုိေး)၍ တကရ်န် ပပုလပ်ုထေားထသာ ထတာင်တကလ်မ်း။ စဉ်

ရန်ွး(လွန်း)များစာွပဖင့် အဆင်ဖ့ဲွ၍ ရကထ်ေားထသာ ပုဆုိး။ 
sarong with loom 
pattern စဉ်

ရန်ွး (လွန်း) တင်ငပီးထသာကကို းများကို စထုပါင်း၍ လိမ်ကျစသ်ည။်
twist cords together to 
make ropes စဉ်

ယကက်န်းရကရ်ာတင်ွရန်ွး(လွန်း)အမ်ိ၌ တပ်ဆင်ရထသာ ထဖာကခ်ျည်ရစ် သင်ွးထေားသည့် ရစတ်ငံယ။်     စဉ်

ရကက်န်းရကသ်ည့်အခါ ရန်ွး(လွန်း)အမ်ိတင်ွ ရန်ွးသးီ(ရကထ်ဖာက်) လညထ်စရန် ရန်ွးသးီထခါင်း (ရစတ်အံထပါကအ်ထခါင်း)၌ 
ကန့်လန့်လျှို သင်ွးထေားရထသာ ဒုေတတ် ံငယ။် စဉ်

စဉ်

(လကရ်ကယ်ကက်န်းတင်ွ အသုံးပပုသည့်) လွန်းအမ်ိ၌ တပ်ဆင်ရထသာ ထဖာကခ်ျညရ်စမ်သင်ွးရထသးသည့် ရစတ်ငံယ။် 
ရကထ်ဖာကလံု်း။ စဉ်

ရန်ွးသးီ
ထယာက် စဉ်

ရန်ွးသးီထလာင်း စဉ်

ရန်ွး (လွန်း)တင်ွ ရကထ်ဖာက်ထေည့်ရာထနရာ။ စဉ်

ရန်ွး(လွန်း) အမ်ိတင်ွ ရကထ်ဖာကခ်ျညမ်ျှင်ထွေကရ်န်ထဘးမှ ထဖာကထ်ေားထသာအထပါက။် စဉ်

မှည့်လုနီးပဖစထ်သာ။ “ထရာှကခ်ျို  လိထမ္မာ်၊ သမ္ဘရာထလ၊ မှည့်ကာ ရမ်ွး ထက၊ သဖန်းခါးနှင့် (ထကာ်) “ထမမးချို စွာထလ၊ မှည့်ဝါ ရမ်ွး
ထက၊ ပန်းသစသ်းီနှင့်။” (ထမျာက်) စဉ်

ထပပာဆုိဝန်ခံကတထိပးထေားသည။် (တထစ္ဆမှင်စာ ထနှာကယ်ကှခံ်ရသအူား အထနှာင့်အယကှမ်ပပုရန် (နတက်ထတာ်သိ့ုမဟတု ်
တစစ်ုံတစထ်ယာကက်) အလုိရှိရာကို ထကကျွေးမည၊် ထပးမည ်စသညပ်ဖင့် ကကို တင်ကတထိပးငပီး ဤထန့ ဤရကမှ်စ၍ ထကာင်းပါထစ၊ 
သာပါထစ၊ ချမ်းသာ ပါထစ စသညပ်ဖင့် ထပပာဆုိကတထိပးထေားပခင်းပဖစသ်ည။်) တထစ္ဆ မှင်စာ၊ ဤထတာဝမှာ၊ သားကကပါဟ ုရန်ွး 
ကာမထန၊ မိန်းမဓမ္မတာ၊ မဆုိင်ရာကို၊ စဉ်လာလုိကထ်က၊ ပစလုိ်က ်ထတထလ” (ထကာ်) ပမညဟ်းီထသာစည ်စသညတ်ရူယိာကို 
တးီခတသ်ည။် (တးီခတသ်ညက်ို ယမ်ွး ဟလုညး် သုံးသည။်) စဉ်



.

ရမ်ွးစည် န vat

ရမ်ွးထတာင် န none

ရမ်ွးပပင်း နဝိ ကကို းလံုးပဖစထ်အာင် ကျစဖဲွ် ရ့န် ကကို တင်ရစလိ်မ်ထေားသည့် အမျှင်စ။ု rope

ရမ်ွးထရာင် နဝိ succulent

ရာှ

ရာှ ကကိ strive

ရာှစား ကကိ ကိုယတ်ိုင်ကိုယက်ျ လုပ်ကိုင်ပခင်းပဖင့် အသကထ်မွးသည။် make a living

ရာှခိထမ ကကိ do

ရာှထစာင် ဝိ find

ရာှပံုထတာ် န none

ရာှဖီွ ကကိ look

ရာှမရ ကကိ lost

ရာှမီှး ကကိ လုိရာရရှိထအာင် စထုဆာင်းသည။် ဆညး်ပူးအားထုေတသ်ည။် acquire

ရာှရာှဖီွဖီွ ကကဝိိ ပဖစထ်တာင့်ပဖစခဲ်ကကုံထတာင့်ကကုံခ့ဲရထသာအားပဖင့်။ သာမည ရုိးရုိးပဖစ ်စဉ်ထေက ်ထူေးကစဲာွ လုိလားထတးွထတာ့ ကကစံညပ်ပုလုပ်လျက။် rarely

ရာှး၁ နဝိ taste

ရာှး၂ န taste

ရာှး ၃ နဝိ proper

ရာှး၄ န boast

ရာှးထကာင် န ထတာဆိတန်က ်သိုမ့ဟတု ်ထတာင်ဆိတက်ို ထခါ်ထသာအမည။် name of goat

ရာှးပခည ် န အနီထရာင်ဆုိးထေားထသာ ဝါချညမ်ျှင်။ cotton

ရာှးစးီ န ထဆးဝါးအပဖစ ်သုံးစားရပခင်းစသည ်အမျို းမျို းအဖံုဖံု အသုံးဝင်ထသာ ရာှးပင် မှ ထုေတယ်ရူသည့်အထစး။     cutch

ရာှးစးီထရာင် န ရာှးထစး၏ အထရာင်ပဖစထ်သာ နီညို ထရာင်။ maroon

ရာှးထေည် န အနီထရာင် ရာှးပန်းထေည။် အနီထရာင်ဆုိးထေားထသာ ရာှးချညပ်ဖင့် ရက ်လုပ်ထသာအထေည။်      shawl

ရာှးနီထစာင် န ရာှးနီထစာင် ရာှးချညပ်ဖင့် ရကလု်ပ်ထသာ ပခုံစရာအထေည။် shawl

ရာှးပင် န အပူပုိင်းထဒေသတင်ွ ထပါကထ်လ့ရှိထသာ နီညို ထရာင်ရှိ၍ ဖန်ထသာအရသာရှိ ထသာ အထစးထုေတယ်ရူသည့် အနှစမ်ာပင်စညတ်စမ်ျို း။ none

ရာှးမီး န ရုိးရုိးထေင်းမီးထေကအ်ပူရှိန်ပပင်းစာွ ရရဲနီဲထနထသာ မီး။ fire

ရာှးမီးကျည့် န အပူရှိန်ပပင်းစာွ ရရဲနီဲထနထသာ ရာှးထေင်းမီးထလာင်ခဲ။ fire

ရာှးထရာင် န ရာှးထစး၏ အထရာင်ပဖစထ်သာ နီညို ထရာင်။ maroon

ရာှးရာှး ၁ နဝိ proper

ထရးှရခုိင်ဘရုင်များ လကထ်ေကတ်င်ွ အချန်ိနာရ ီအချကထ်ပးတးီခတ ်သည့် စညက်ကးီ၊ (ယမ်ွးစည၊် ဗဟိုရစ်ည၊် (ဗဟိုစည်)ဟု
လညး် သုံးနှုန်းကကထသးသည။် “ထနဝန်းဝင် ချန်ိ၊ ညမှိုင်းရဝီယ၊် ထဘရစီညက်ကးီ၊ တပုိရတ်င်ွထလ၊ ခတက်ာတးီလ့ုိ” (ဥဒိေန်သာ)။ ၂  
ထရးှရခုိင် ဘရုင်များလကထ်ေကက် ထန့ထလးပုိရ ်ညထလးပုိရ ်ပုိင်းပခားထေားထသာ အချန်ိပုိင်းတစခု်။ (ထန့ထလး ယာမ်၊ ညဉ့်ထလးယာမ်
လညး်ဟ၏ူ) “ညဉ့်ထလးပုိရမှ်ာ၊ တပုိရမ်အပ်ိ၊ ရမီန့ုိသျှင်ထလ၊ မိခင် သပ်ိထက၊ အပ်ိပါငါ့သား” (ဂုတ္ိတလ)။ ညဉ့်ထလးယာမ်မှာ၊ ခံ
ဒုေက္ခပဖင့်” (ပဋာ) (ပါဠိ) “ပဟာရမှ ပဟိုရ ်(ဗဟိုရ်) ပုိရ-်ပုိ” စသည ်ဆင့်ကဲထရွ့ထလျာလာသည။် (သျှစပ်ဟိုရ ်သိ့ုမဟတု ်သျှစ်
ယာမ်လျှင် တစရ်ကပ်ဖစ ်သည”်။) စဉ်

ရခုိင်ထပမာကဦ်းနန်းထတာ်၏ အထရှ့ထတာင်ထထောင့်၌ ရမ်ွးစည ်သိ့ုမဟတု ်ယမ်ွးစည ်(ဗဟိုရစ်ည်) ထေားရာထတာင်ညို ထတာင်ကို ထခါ်
ထသာအမည။် စဉ်

စဉ်

 ရမ်ွးပပင်းသိ့ု ထရာကခ်ါနီးပဖစထ်သာ (သစ်သးီ) စဉ်

မိမိလုိရာကို ထတွ့ရှိထအာင် လုိကလံ်ကကည့်ရှုသည။် “ရန်သထူကာင်ကို၊ ရာှ ထစာင်မလုိက၊် ကိုယ့်ရင်ခွင် မှာ၊ တင်ကာပစလ့ုိ်” (ဆဒ္ေ
ဒေန်) ၂  ရရှိနုိင်ထအာင် အားထုေတသ်ည။် ၃  အမျို းမျို းအထထွေထစခုိင်းသည။် “အထကကာင်းဆုိကရ်ာကို ဉာဏ ်ရာှ ၍ ဒေါဂါးစား
ကကသံညအ်မှုသာပဖစပ်ါသည။်” (ထတာင်) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

မိမိလုိရာကို ရရှိထစနုိင်မည့် နညး်လမ်းကို ထမျှာ်ထခါ်စဉ်းစားသည ်၂  လုိရာကို ရရှိထစနုိင်မည့် နညး်လမ်းပဖင့် ကကို းစားလုပ်ကိုင်
ထဆာင်ရကွသ်ည။် “ငမိုဓ့ညမှာ၊ ဥစာ္ပမတ ်ကို၊ ရာှခိထမ ဟ”ု (ရလီား) စဉ်

မိမိလုိရာကို ထတွ့ရှိထအာင် လုိကလံ်ကကည့်ရှုသည။် “ရန်သထူကာင်ကို၊ ရာှ ထစာင်မလုိက၊် ကိုယ့်ရင်ခွင် မှာ၊ တင်ကာပစလ့ုိ်” (ဆဒ္ေ
ဒေန်) ၂  ရရှိနုိင်ထအာင် အားထုေတသ်ည“်ရန်သထူကာင်ကို၊ ရာှထစာင် လားကတထ်မ” (ဓမ္မက) စဉ်

ပင်ပင်ပန်းပန်းလုိကလံ် စးူစမ်းရာှထဖွရထသာ ကစိ။္ ၂  မင်းသား သိ့ုမဟတု ်မင်းသမီးက ထပျာကထ်နထသာ လင် သိ့ုမဟတု ်မယား
အား ရာှထဖွရာ၌ ခရးီအန့ံှအပပား ထပါကထ်ရာကပံု်ကို ဆုိထေားထသာ အလွမ်းကဗျာရညှ။်” စဉ်

မိမိလုိရာကို ထတွ့ရှိထအာင် လုိကလံ်ကကည့်ရှုသည။် “ရန်သထူကာင်ကို၊ ရာှ ထစာင်မလုိက၊် ကိုယ့်ရင်ခွင် မှာ၊ တင်ကာပစလ့ုိ်” (ဆဒ္ေ
ဒေန်) ၂  ရရှိနုိင်ထအာင် အားထုေတသ်ည် စဉ်

ရာှထဖွမထတွ့ရပဲရှိသည။် ထပျာကဆံု်းသည။် “ထတာင်သဒူေါးမ၊ ရဝီယက်ျ၊ ရာှ လ့ုိ မရ၊ မှိုကိုးလ” (ထဘာင်)။ ၂  ခဲယဉ်းသည။် ခက်ခဲ
သည။် မလွယင်ငိုပငင်ဖွယပ်ဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စးူရထှေကပ်မကထ်သာ အရသာရှိထသာ (SHAR- ယာှး၊ သျှား၊ ချား ဟ ုအသမံထွေကရ်) စဉ်

စးူရှ, ထေကပ်မတထ်သာ အရသာ။ “လျှာမှာတင်ထက အရသာ ရာှးနီရ ဖ့ုိ” (အရပ်)     ရာှး - (ရဟား) – နရာှး  စးူရှ
ထေကပ်မကထ်သာ အရသာကို ခံစားရသည။် စဉ်

ကကကကရရွ ွလှပတင့်တယထ်သာ။ ယဉ်ထကျးဖွယရ်ာထသာ။ “ရင်ှပပုပဲွမှာ ပုိးဒံုေး ဒေထယာနန့် ထုိေင်မသမ်ိးအကအင်္ကျဝတလ့ုိ် ထမာင်သာပဖူကို 
ရာှး လ့ုိ ပမင်ခီစာွရာမလား” (အရပ်) စဉ်

ဝင့်ကကားပလမားမှု။ မိမိဂုဏက်ို ပုိမုိကပဲမှင့်၍ ဟန်ထဆာင်မှု။ “ထမာင်လှပဖူ ဒေထယာ သစ၊် အကအင်္ကျသစန်န့် ရာှး ပါလတစ်ာွရာမလား” 
(အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကကကရရွ ွလှပတင့်တယထ်သာ။ ယဉ်ထကျးဖွယရ်ာထသာ။ “ရင်ှပပုပဲွမှာ ပုိးဒံုေး ဒေထယာနန့် ထုိေင်မသမ်ိးအကအင်္ကျဝတလ့ုိ် ထမာင်သာပဖူကို 
ရာှး လ့ုိ ပမင်ခီစာွရာမလား” (အရပ်))“ထသာကလ့ုိ် ထကာင်းယင့် ရာှးရာှး ရာ” (အရပ်) စဉ်



.

ရာှးရာှး၂ နဝိ ထေညဝ်ါခန်းညားထသာ။ ၂  သပ်ရပ်တင့်တယထ်သာ။ အချို းအစားကျထသာ။ magnificent

ရာှးရာှး၃ ကကဝိိ magnificent

ကကဝိိ magnificently

ရှိ့

ရှိ့ ၁ န frontage

ရှိ့ ၂ နဝိ future

ရှိ့ က၁ ကကဝိိ front

ရှိ့ က၂ နဝိ past

ရှိ့ ကထပါက် န none

ကကဝိိ feel embarrassed

ရှိ့ ခင်ကဇုိ ့ ကကဝိိ traditionally

ရှိခုိး ကကိ ရုိထသထလးပမတထ်သာ ကိုယအ်မူအရာပဖင့်လကအ်ပ်ုချ၍ီ ကန်ထတာ့သည။် homage

ရှိခုိးဦးတင် ကကဝိိ apologize

ရှိ့ ဆက် န စကားလံုးတို၏့ထရှ မှ့ ပပညစ်ုံထအာင်ပဖည့်စကွသ်ုံးနှုန်းထလ့ရှိထသာစကားလံုး။ none

ကကဝိိ continuous

ရှိ့ ဆုိင် ကကဝိိ မျကနှ်ာချင်းဆုိင်လျက။် တည့်တည့်။ တရူူ။ frontage

ကကဝိိ as personally witnessed

ရှိ့ ထဆာင် ကကိ တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာ အမှုကစိတ္င်ွ ဦးစးီလမ်းညမန်ပပုသည။် lead

န ထခါင်းထဆာင်အပဖစပ်ဖင့် လမ်းညမန်ပပုသ။ူ leader

ရှို တ့ည် ကကိ frontage

ရှို တ့ည့်တည့် ကကဝိိ front

ရှို ထ့တာ်ငပီး န forerunner

ရှို ထ့တာ်ထမှာက် န မျကစ်ိ့ ထအာက။် မျကပ်မင်လင်းရှိထသာ အပုိင်းအပခား။ နီးကပ်စာွပမင်သာထသာ ဝန်းကျင်။ one’s presence

ရှို တ့င် ကကိ တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာသ၏ူ ထရှ ၌့ တညထ်စသာွးထစသည။် lead

ရှို တ့န်း န ထရှ ပုိ့င်းတင်ွ စတီန်းလျကရ်ှိထနထသာ ထုိေင်ခံု လူစသည။် front row

ကကဝိိ ထရှ သ့ိုတ့ိုးချည ်ထနာကသ်ိုပ့ပန်ချည ်ပပုလျက။် ၂  အတကအ်ဆုတက်ို ပုိင်းပခားမရပဲလျက။် undecidedly

န ပ့ံပုိးထဆာင်ရကွထ်ပးသ ူရထံရအွသင်းအပင်း အသိုင်း အဝုိင်း။

ရှို ထုိ့ေး န none

ကကဝိိ ထရှ သ့ိုတ့န်ွးချည ်ထနာကသ်ိုဆဲွ့ချညပ်ပုလျက။် 

ရှို ထုိ့ေးဖိနပ် န ဦးပုိင်း၌ ထိေပ်လံုးအအပ်ုပါ၍ ထပခထချာင်းများစ၍ု သင်ွးကာစးီရထသာ ဖိနပ်တစမ်ျို း။ footwear

စဉ်

ခန့်ညားထေညဝ်ါစာွ။ ဝင့်ထေညစ်ာွ။ “ထမာင်လှပဖူ ဒေထယာ၊ အကအင်္ကျ အသစန်န့် ရာှးရာှး၊ ရာမလားထယ” (အရပ်) တစထ်ေညဝ်တထ်က 
ရာှးရာှး တစထ်ေပ်စားထက၊ ကားကား” (ပံု) စဉ်

ရာှးရာှးကား
ကား ထေညထ်ေည ်ဝါဝါ။ ခန့်ခန့်ညားညား။ “ထမာင်သာပဖူ ခံုမှာ ရာှးရာှး ကားကား ထုိေင်နီစာွရာမလားထယ” (အရပ်) စဉ်

တစစ်ုံတစရ်ာ၏ဦးပုိင်း။ ၂ တစစ်တုစခု်ထသာ အထဆာကအ်အုံစသည၏် မျကနှ်ာ ဘကအ်ရပ်။ “အကကျွေန့်ရ့ုိ အမ်ိ ရှိ့  မှာ ချရားပင်
ဟပိါထရ” (အရပ်)။ ၃  အပမင်ခံဝန်းကျင်။ “လူကကးီ သမူနားက ကပ်လ့ုိမထုိေင်ရ” (အရပ်)။ ၄၆ အလျင်အဦးကာလ။ “သ ူရှိ့ က 
ထပပာထဟာငပီးထက အကကျွေန်ထနာကမှ် ထပပာထဟာပါမည။်” (အရပ်) စဉ်

အနာဂတက်ာလပဖစထ်သာ။ “အကကျွေနု်ပ်ရ့ုိမှာ ရှိ့  လထလာကမှ် အမ်ိထဆာကပ်ဖစပ်ါဖ့ုိ။” (အရပ်) စဉ်

မျကနှ်ာချင်းဆုိင်လျက။် ထရှ့တည့်တည့် “ဇာလဲ က ူရှိ့ က ရပ်နီထရ” (အရပ်)။ ၂  သမူျားထေက၊် ထရှ့ဦးအလျင်။ “မထမထ့လျာ့ပဲ၊ ရှိ့
က သန်းလ့ုိ” (ပဋာ) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အတတိက်ာလကပဖစထ်သာ။ “ရှိ့ က ကကမ္မာ၊ ထတာင်းဆုပါ၊ကကမ္မာဇာတ၊ိ ရှိ့ ကကမ္မာကို၊ ထမဇာရမိ့  မရမိ့ ” (ဓမ္မက)   စဉ်

(သဒေ္ဒါ) အာသရ။ ၌သရစထသာ။ ပကတအိသမံျားကို ထလးနက ်ထအာင်ရတွဆုိ်ထစရန် အထရးအသား၌ ထေည့်သင်ွးထရးသားရထသာ 
ထေကထ်အာက ်အစကထ်ပါကင်ယ ်နှစလံု်း (ဝစထ္ပါက်)။ စဉ်

ရှိ့ ကမျကနှ်ာ
ထနာကက်ထေား

ရကှရ်ွ့ံတန့်ွဆုတလ်ျကပ်င် အား တင်းအရစဲန့်ွလျက။် မျကနှ်ာပူစာွပဖင့်။ “မျကနှ်ာမပပဝ့ံထကထလ့ ရှိ့ က မျကနှ်ာ ကို ထနာကက်ထေား 
ငပီးထကလား ခီရထရဗျာယ”်(အရပ်) စဉ်

ထရးှက နညး်တ။ူ ထရးှနညး်အတ။ူ “ထီေးနန်းပပညရ်ာွ၊ လူတကာ၊ ရှိ့ ခင်ကဇ့ုိ ငါ့တိုင်းပပညမှ်ာ သာယာဟထိရလား” (ဓမ္မက) စဉ်

စဉ်

အထူေးအားပဖင့် ထတာင်းပန်ခယလျက။် “ရှိခုိးဦးတင်၊ ကကည ်လင်ပမတထ်လး၊ သမ်ိးပမန်းထမွး၍” (ထလာပျို ့) စဉ်

စဉ်

ရှိ့ ဆင့်ထနာက်
ဆင့်

ထရှ့နှင့်ထနာကအ်ချန်ိများစာွ မကာွပခားပဲ။ တစဆ်ကတ်ညး် သဖွယအ်ားပဖင့်။ “ထမာင်နီနန့် ထမာင်မညး် ရှိ့ ဆင့်ထနာကဆ်င့် ထကျာင်း
ကိုလား ခကတထ်တ” (အရပ်)   စဉ်

စဉ်

ရှိ့ ဆုိင်
ကကကတ်က် မျကစ်ထိအာကတ်င်ွ အထေင်အရာှးအားပဖင့်။ မျကပ်မင်ဒိေဌအားပဖင့်။ “ရှိ့ ဆုိင်ကကကတ်က ်လွယအ်တိထဲ်ေက နှိုကထ်တ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

ရှိ့ ထဆာင်ရှိ့
ရကွ် စဉ်

အနီး၌ ထရာကရ်ှိသည။် ထရာကရ်ှိရပ်ထနသည။် ၂  ထရးှရှုသည။် မျကနှ်ာ မူသည။် ဦးတညသ်ည။် “ထကသာရာတင်ွ ငပီး၊ 
ဖွားဖကထ်တာ်ထလ၊ ကန်ုးထပါ်ထေကမှ်ာ၊ တကက်ာ စးီလ့ုိ၊ ခရးီ ရှ့ိုတည၊် လာတုံထလထက” (ထကာ်) စဉ်

တရူူမျကနှ်ာမူရာ။ တည့်တည့်မျကနှ်ာချင်းဆုိင်လျက။် “လူ ရှ့ိုတည့်တည့် က ကယွလ့ုိ်ထုိေင်နီထရ” (အရပ်)၂  လကင်င်းရင်ဆုိင်။ 
မျကပ်မင်တင်အပ်။ စဉ်

  ဘရုင်မင်းပမတ ်ထွေကထ်တာ်မူမည့်အခါ အလျင်ကကို တင်၍ထွေကက်ာ လုိအပ်ချကမ်ျားကို တိုကတ်န်ွးပပင်ဆင်ရထသာ အမှုထေမ်း။ ၂  
(ဥပစာ) ထရးှဦးကကို တင် ပပုလုပ်သ။ူ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရှ့ိုတိုး
ထနာကဆု်တ် စဉ်

ရှ့ိုထထောက်
ထနာကခံ်

person attending on 
royalty စဉ်

“ထအာ” သရကို “ထအာ်”သရအပဖစ ်ထပပာင်းလဲရာတင်ွ ထရးချ၏အထေကမှ် ပဖည့်သင်ွးရထသာ လက္ခဏာ။ “သထဝထုိေးကကကးီထယး
ချရှ့ို ကို ထုိေး ထကာ်”။ စဉ်

ရှ့ိုထုိေးထနာကင်င်
spasmodically(jerking 
back and forth) စဉ်

စဉ်
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ရှိ့ နီ န lawyer

ရှိ့ နီကိုင် ကကိ rent lawyer

ရှိ့ နီရှို ဖ့ျား န lawyer

ရှိ့ နီလုိက် ကကိ lawyer

န ရှိ့ ကထပါက ်“သထဝထုိေး ကကကးီထယးချ ငသတထ်ကာင် ရှိ့ ထပါကနှ်စလံု်း ထကာင်း” none

ရှိ့ ငပီး န forerunner

ရှိ့ ဖျား န ထရှ ဆံု့းကျထသာ အပုိင်း။ source

ရှိ့ ပဖစ ် န အတတိက်ာလတင်ွ ပဖစပ်ျကခ့ဲ်ငပီးထသာ အထကကာင်းအရာ။ past

ရှိ့ ထမှာက ် န one’s presence

ရှိ့ ရးီ န ထနာင်တစခ်ျန်ိ ပဖစထ်ပါ်မည့်အထကကာင်းကစိ။္ အနာဂတအ်ထရး။ future

ရှိ့ ရးီထနာကရ်းီ န ပဖစင်ပီးသညနှ်င့် ပဖစလ်တ္တ ထံသာ အထကကာင်းအရာ။ past and present

ရှိ့ ရ ကကိ ရညရ်ယွခ်ျက၊် ရညမှ်န်းချကထ်ေား၍ အာရံုစိုကသ်ည။် focus

ရှိ့ လက် န hand

ရှိသနှစ ် န future

ရှိ့ သာွး န ကိုကပ်ဖတရ်ထသာ ထရှ အ့လယသ်ာွး။ teeth

ကကိ အတွဲအဖက ်အဆင်ထပပသည။် လုိကဖ်ကသ်ည။် compatible

န long long ago

ရှိ့ အနှုန်း ကကဝိိ same

န လမ်းပပဦးထဆာင်ထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်။ leader

ရှိ့ ဦးတင် ကကိ ရုိထသထလးပမတထ်သာ ကိုယအ်မူအရာပဖင့်လကအ်ပ်ုချ၍ီ ကန်ထတာ့သည။် homage

ရှိ့ ဦးရှိ့ ဖျား န ပထေမဦးဆံုး ထသာအရာ။ ထရးှဦးပထေမ။ first

ရှီ ရဟနီ proper

ရှီး၁ န past

ရှီး၂ နဝိ အတတိက်ာလက ပဖစခ့ဲ်ထသာ။ ယခင်ကာလက ပဖစခ့ဲ်ထသာ။ past

ရှီးကရစီက ် န merit

ရှီးကျ ကကိ လွန်ခ့ဲထသာ ကာလကကျထရာကသ်ည့် မျကထ်မှာကက်ာလတိုထ့ေကပ်ဖစပ်ျကမ်ှု ထစာသည။် once upon a time

ရှီးစကား န ထရးှလူကကးီသမူတို ့ဆံုးမခ့ဲထသာ စကား။ punish

တရားဥပထဒေနှင့်အည ီမှန်ကန်တကိျစာွ စရီင်နုိင်ထရးအတကွ ်ရကွထ်ဆာင်ကညူ ီထသာ အာဏာပုိင်တိ့ုက ချမှတထ်ေားသည့်ကျင့်စဉ်
ကကျွေမ်းကျင်သ။ူ “ဇိမ်သတက်ိုထပ၊ ရှိ့ နီ ပပုလုပ်ငပီး လျင်၊ ထခါ်ယငူပီးလာ၍သာ” (ဗမာချီ) စဉ်

အမှုအခင်းစသညတ်င်ွ တရားဥပထဒေကျနထရးအတကွ ်ပါဝင် ထလျာကလဲ်ထဆာင်ရကွရ်န် ငှားရန်းထေားသည။် ၂  (ဥပစာ) 
တစစ်ုံတစဦ်းဘကမှ် လုိက၍် အထကကာင်းရာှကာ ထထောကခံ်ထပပာဆုိရန် ငှားရန်းထေားသည။် စဉ်

တရားဥပထဒေနှင့်အည ီမှန်ကန်တကိျစာွ စရီင်နုိင်ထရးအတကွ ်ရကွထ်ဆာင်ကညူ ီထသာ အာဏာပုိင်တိ့ုက ချမှတထ်ေားသည့်ကျင့်စဉ်
ကကျွေမ်းကျင်သ။ူ “ဇိမ်သတက်ိုထပ၊ ရှိ့ နီ ပပုလုပ်ငပီး လျင်၊ ထခါ်ယငူပီးလာ၍သာ” (ဗမာချီ) စဉ်

အမှုအခင်းစသညတ်င်ွ တရားဥပထဒေ ကျနထသချာထရးအတကွ ်ပါဝင်ထဆာင်ရကွသ်ည။် ၂ (ဥပစာ) တစဦ်းတစထ်ယာကဘ်ကမှ် 
လုိက၍်အထကကာင်းရာှကာ ထထောကခံ်ထပပာဆုိသည။် စဉ်

ရှိ့ ထပါကနှ်စ်
လံုး စဉ်

  ဘရုင်မင်းပမတ ်ထွေကထ်တာ်မူမည့်အခါ အလျင်ကကို တင်၍ထွေကက်ာ လုိအပ်ချကမ်ျားကို တိုကတ်န်ွးပပင်ဆင်ရထသာ အမှုထေမ်း။ ၂  
(ဥပစာ) ထရးှဦးကကို တင် ပပုလုပ်သ။ူ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

မျကစ်ိ့ ထအာက။် မျကပ်မင်လင်းရှိထသာ အပုိင်းအပခား။ နီးကပ်စာွပမင်သာထသာ ဝန်းကျင်။ “ကကို းတန်းကကို းထလျှာက၊် လူ ရှိ့
ထမှာက ်မှာ၊ အံ့ထလာကစ်ဖွယ”် (ရာသဖ့ဲွီ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထပခထလးထချာင်းသတ္တဝါ၏ ထရှ့ဘက ်(လက်)နှစထ်ချာင်း။ စဉ်

လာမည့်(၁၃၇ဝခု)နှစက်ာလအခါ။ လာလတ္ံတထသာ ထနာင်နှစအ်ခါ။ စဉ်

စဉ်

ရှိ့ သာွး
ထနာကလုိ်က် စဉ်

ရှိ့ အထေက်
ထကျာ်ကာရကိ ထရးှယခင်ကာလ။ “ရှိ့  အထေက ်ထကျာ်ကာရကီပင် ဖုိးဖွားပုိင်လယင်မီပါရာ” (အရပ်) စဉ်

ထေပ်တထူေပ်မျှ။ တစန်ညး်တစဖံု်တညး်။ “ပစက်ာလမတထ်က၊ ပပတ ်ကာလညး်ကျ ရှိ့ အနှုန်း ထက၊ နှစလံု်းရက” (ရာမ) စဉ်

ရှိ့ ဦးထဂါင်း
ထဆာင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

H REE ဟ၍ူသာ အသထွံေကသ်ည။် ယှီ၊ သျှ၊ီ ချဟီအုသမံထွေကရ်ပါ) အသထရ။ ကျကသ်ထရ။ မွန်ပမတပ်ခင်း။ တင့်တယပ်ခင်း
စသည။် “ရှီ” သည ်သရီမှိ သျှရ၊ီ သျှရမှီ - သျှထပျာက၍် ဟထုိေး “ရ”သိ့ု ကပ်ငပီး “ရှီ” ဟ ု(သရီမှိ) ဆင့်ကထဲပပာင်း၍ လာထသာ 
“ရှီ” ပဖစသ်ည။် အမညထ်ပးရာ၌ စ၊ လယ၊် အဆံုးသုံးပါးလံုးတင်ွ အစ၌ “ရှီ” ပဖစသ်ည့် အမညက်ိုကား မထတွ့ရထသး  ပါ။ 
အလယ၌်ကား - ဟာရှီပဖူ။ ထွေန်းရှီပဖူ။ သရံှီထမာင်။ အဖျား၌ကား ထဒေးဝန်းထအာင်ထကျာ်ရှိ။ ထွေန်းလှရှီ။ ထကျာ်ဇံရှီ စသညတ်ညး်။
မိန်းမအမည ်- ဟာရှီမ။ လှရှီထမ။ ဒေါရှီထမ။ အဖျား၌ ကား-မလှရှီ။ ပဖူမရှီ။ အခုိင်ရှီ။ အဖျား၌ကား-မလှရှီ။ ပဖူမရှီ။ အခုိင်ရှီ။ ထီွေး
မရှီ စသညတ်ညး်။“ဦး” နှင့် “ရှီ” ပါသည့် အမညက်ို ကကးီ၊ လတ၊် ငယတ်င်ွတပ်၍ ထပးနုိင်ထသာ်လညး် “ဦး” ပါသည့် အမညက်ို
ကား သားဦးနှင့်သမီးဦးကိုမှ ဦး တပ်၍ထပးနုိင်သည။်သား -ဦးသာစန်ိ၊ ထမာင်ဦးစန်ိ၊ ခင်ထမာင်ဦး။ သမီး - ဦးစန်ိပွင့်။ မဦးသာ၊ 
သာမဦးစသည။် အနိ္ိဒယ လူမျို းတိ့ုမှာ - သရီမှိ - “သ”ီ ကို သျှပပု၍ “သျှရ ီထနဟရှုး”သဟ၍ူလညး်ထကာင်း၊ ဘဂမင်္ဂလားနယ ်
ထတာင်ပုိင်းသားတိ့ုမှာ “သျှရမီဟာထမာက”် ဟ၍ူလညး်ထကာင်း ထခါ်ထဝါ်ထပပာဆုိထလ့ရှိကကသည။် (မှတခ်ျက ်။ ဂုဏသ်ထရရှိသည့် 
ပုဂ္ိုဂ လ်ကိုမှ “သျှရ”ီ တပ်၍ထခါ်ထဝါ်ထပပာဆုိထလ့ရှိကကသည။်)ရခုိင်တိ့ုမှာကား-သားငယ၊် သမီးငယတ်ိ့ုကို ချစစ်နုိးပဖင့် ပုရှီ၊ ထမာင်ရှီ
စသညပ်ဖင့်လညး်ထကာင်း၊ အလှရှီ၊ အမရှီ၊ အညို ရှီ၊ အနူရှီစသညပ်ဖင့် လညး်ထကာင်း၊ ယယုစာွ ထခါ်ထဝါ်ထပပာဆုိသုံးနှုန်းထလ့ ရှိကက
သည။် စဉ်

 “ရှီး” ဟသုာ ရခုိင်အသထွံေကသ်ည။် ယှီး၊ သျှးီ၊ ချးီ ဟ ုအသမံထွေကရ်ပါ။) ရညှပ်မင့်စာွထသာ ကာလကန်ုလွန်ခ့ဲထလငပီးထသာ
အချန်ိ။ ကာွထဝး (ထဝးကာွ)ထသာ ကာလ။ ယခင်ကာလ။ စဉ်

စဉ်

လွန်ခ့ဲထသာအတတိဘ်ဝက ပပုခ့ဲဖူးထသာ ထကာင်းမှု။ ယင်းထကာင်းမှု ၏ အကျို းဆက။် ယခုဘဝတင်ွထတွ့ကကုဆံုံဆညး်ရထသာ ထရးှ
ထကာင်းမှု၏ အထကကာင်းရင်း။ “ရှီးကရစီက၊် အထကကာင်းပါ၊ ငပီးရ့ုိမလွတပ်ါ” (ရုိးရာ) စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ရှီးဆရာ န ထရးှကာလက ကျမ်းပပုဆရာတို၏့ ဆုိလုိချက၊် ယဆူချကပ်ပုခ့ဲရသည့် ပညာရှိပုဂ္ိုဂ လ်။     adage

ရှီးဆန် ကကိ ထရးှထခတက်ာလ၏ ပံုပန်းသဏ္န်ထပါကသ်ည။် reign

ရှီးထံုေး န ထရးှကပပုလုပ်ရုိး ပပုလုပ်စဉ်အထလ့အထေ။ ထရးှရုိးစဉ်ဆကမ်ပျက ်လုိကန်ာ ကျင့်သုံးလာခ့ဲထသာစနစ။် ဥပထဒေသ။ tradition

ရှီးထံုေးရှီးနညး် န ထရးှကပပုငမဲပဖစင်မဲ ထံုေးတမ်းအလာ လုိကန်ာမှတသ်ားခ့ဲသည့် နညး်လမ်း။  tradition

ရှီးနညး် န ထရးှကာလက နာခံခ့ဲထသာ ဥပထဒေသ။ tradition

ရှီးပထဝဏ ီ န အလွန်ကာွထဝးထသာ ထရးှထရးှထသာကာလ။ long long ago

ရှီးပဖစထ်ဟာင်း န ယခင်ကပဖစပ်ျကခ့ဲ်ငပီးထသာ တစစ်ုံတစခု်၏ ပဖစပ်ျကမ်ှုပခင်း ရာ။ အပဖစအ်ပျက။်     did

ရှီးဘဝ န ယခုပစက္္ခဘဝ မတိုင်မီကဘဝများ။ previous existences

ရှီးဘန်ုးရှီးကံ န ယခုမျကထ်မှာကဘ်ဝတင်ွ အကျို းထပါ်ထွေန်းလာထစနုိင်ထသာ ထရးှဘဝကပပုခ့ဲဖူးထသာ ထကာင်းမှု။ ကသုိုလ်။ merit

ရှီးမီထနာကမီ် န ယခင်ကာလနှင့် ယခုကာလတိုတ့င်ွ ပဖစပ်ျကခ့ဲ်သညတ်ိုက့ို ပမင်သမီိထသာသ။ူ

ရှီးရုိး န ထရးှအစဉ်အဆကမှ်တသ်ားလုိကန်ာလာခ့ဲထသာ ထလျာ်ကန်သည့် အမှု။ tradition

ရှီးရုိးစဉ်လာ န ထရးှအစဉ်အဆကပ်ပုလုပ်လာခ့ဲသည့် အထလ့အထေ။ အထလ့ အကျင့်။ tradition

ရှီးရှု ၁ ကကိ မျကနှ်ာမူရာအရပ်။ frontage

ရှီးရှု ၂ န မျကနှ်ာမူရာအရပ်။ frontage

ရှီးလူကကးီ န

ရှီးသထရာအခါ န ထရးှသထရာအခါ long long ago

ရှီးသထူဟာင်း န လွန်ထလငပီးထသာ ထခတက်ာလကရှိနှင့်ခ့ဲထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်တစစ်ုံ တစဦ်း။ “ရှီးသထူဟာင်း များ၊ မိန ့မှ်ာကကား၊ မှတသ်ား၊ နားစိုကပ်ါ”။

ရှီးထဟာင်း နဝိ ကန်ုလွန်ခ့ဲထလငပီးထသာ ထခတက်ာလအခါက ပဖစထ်ပါ်ခ့ဲထသာ။ နှစက်ာလကကာ ပမင့်စာွရညှလ်ျားခ့ဲငပီးပဖစထ်သာ။ history

န ထရးှကပဖစပ်ျကခ့ဲ်ငပီးထသာ အထကကာင်းအရာ။ အပဖစအ်ပျက။် history

န paleontology

ရှီးဦး နဝိ အစပထေမပဖစထ်သာ။ အလျင်ဆံုးကျထသာ။ လကဦ်းအစပဖစထ်သာ။ first

ရှီးဦးရှီးဖျား နဝိ အဦးအလျင်ပဖစထ်သာ။ first

ရှီးဦးသင် နဝိ course of study

ရှု

ရှု none

ကကိ concentrate intensely

ရှုကကွ ် န ကကည့်စရာအရပ်ထဒေသ။ view

ရှုခင်း န ကကည့်စရာထနရာ အဝန်းအခွင့်။ ပမင်ကင်ွး။ view

ရှုစား ကကိ ကကည့်သည။် ၂  တပ်မကသ်ာယာထသာ ဆင်းရမဲှု ချမ်းသာမှုပဖင့် ကကည့်သည။် look

ရှုစမ့်ိ ကကိ လုိလားသည။် နာလုိသည။် ၂  အထရးမထေားပဲထနနုိင်သည။် desire

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

old person who can hark 
back to the long past စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကန်ုလွန်ထလငပီးထသာကာလ (ထခတထ်ဟာင်း)ကို မီလိုကထ်သာပုဂ္ိုဂ လ်။ “ရီှးလူကကးီ များ၊ ထပပာစကားမှတသ်ားလုိကန်ာပါ။”
old person who can hark 
back to the long past စဉ်

စဉ်

old person who can hark 
back to the long past စဉ်

စဉ်

ရှီးထဟာင်း
ထနှာင်းပဖစ် စဉ်

ရှီးထဟာင်း
သထုတသန

ထရးှထဟာင်းထခတက်ာလများစာွက ရှိနှင့်ခ့ဲ ထသာ သကရ်ှိသကမ့ဲ် ရုပ်ကကင်းများနှင့် ပတသ်က၍် ပပန်လညစ်းူစမ်းထလ့လာ ထဖာ်
ထဆာင်၍ တင်ပပ သည့်ထဆာင်ရကွမ်ှုတရပ်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ထကျာင်းသထူကျာင်းသားများအား) အထပခခံသရိှိထအာင်သင်ကကား ရာထသာ အစကနဦး သင်ကကားရန်ပပဌာန်းထေားထသာ။ စဉ်

 ယ၊ှ သျှ၊ ချဟ ုအသမံထွေကရ်ပါ။) စဉ်

ရှု (ရဟု) 

(HRU  hru ဟ ုရခုိင်အသထွံေကသ်ည။် Shu ယှု၊ သျှု၊ ချုဟအုသ ံမထွေကပ်ါ) ကကည့်သည။် “လာပါနုိင်းနုိင်း၊ ထန့ထန့တိုင်းကို၊ 
ကသိုဏး် ရှု ထမျှာ်၊ နန်းဘုံသာက” (ထကျာကရုိ်း)။ “ထမျှာ် ရှုထမျှာ်ရှု၊ ကသိုဏး်ရှုလျက၊် သုံးလ့ူဘခင်၊ ပမတ်သျှစ်သျှင်ကို မပမငရ်ာ
ကား၊ ဪသကကားတိ့ု”။ (၎င်း) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ရှုထထောင့် န သုံးသပ်မှုပဖင့် ပမင်ထသာအပမင်။ ၂  ပမင်ကင်ွး။ view

ရှုဖွယ ် န ဆင်ပခင်ထဝဖန်စရာ။ ထဝဖန်ထလ့လာသင့်ထသာ အထကကာင်းအရာ။ view

ရှုမခန်း နဝိ unsatisfied

ရှုထပမာ် ကကိ တင်ကးူ၍ ဆင်ပခင်သုံးသပ်သည။် ဉာဏပ်ဖင့် ချင့်ချန်ိစဉ်းစားသည။် concentrate intensely

ရှုပမင် ကကိ ကကည့်ရှုဆင်ပခင်သည။် ၂  စဉ်းစားဆင်ပခင်၍ သထဘာထပါကသ်ည။် concentrate intensely

ရှုမှတ ် ကကိ ပဖစပ်ခင်းပျကပ်ခင်း တရားသထဘာကို စးူစိုက၍် အာရံုပပုသည။် concentrate intensely

ရှုမှုန်မှုန် ကကဝိိ မကကညမ်လင်သန်ုမှုန်ထသာ မျကနှ်ာထေားပဖင့်။ sullen

ရှုထမျှာ် ကကိ အထဝးအရပ်သို ့လှမ်းကကည့်သည။် look away

ရှုထမျှာ်ခင်း န ကကည့်ရှု၍ ထလျာကပ်တနှ်စသ်ကဖွ်ယထ်သာ ပမင်ကင်ွး။ view

နဝိ bright

ထရှ

ထရှ န front

ထရးှ န during

ရညှ်

ရညှ် နဝိ long

ရညှလ်ယား နဝိ long

ရညှဝီ်း နဝိ difficult

ရညှသ်ယွ ် နဝိ အလျားရညှထ်သာ။ long

ရယှ် ကကိ interlock

အရပ် န mimosa

ရကှ်

ရကှ် ကကဝိိ လူထတာ သထူတာထရှ မှ့ပဖတသ်န်းသာွးလာရန် စိုးရွံစ့တိထ်ကကာင့် တနွ ့ဆု်တသ်ည။် မဝ့ံမရပဲဖစသ်ည။် shy

ကကဝိိ ရကှရ်ွံဖွ့ယ ်ကကုံကကို ကပ်ခင်းထကကာင့် မထနတတ ်မထုိေင် တတပ်ဖစလ်ျက။် ရုတတ်ရပ် ရကှရ်ွံသ့ာွးလျက။် shy

ကကိ ရကှဖွ်ယထ်ကာင်းထလာကထ်အာင်။ likely to shy

ကကဝိိ ရကှဖွ်ယထ်ကာင်းထလာကထ်အာင်။ likely to shy

ကကဝိိ ရကှဖွ်ယထ်ကာင်းထလာကထ်အာင်။ likely to shy

ရကှက်ကကီျ ကကိ ရကှစ်တိသ်ညး်သပဖင့် စတိထိ်ေခုိကမ်ှု ထဝဒေနာခံစားရသည။် shame

ရကှထ်ကကာက် ကကိ ရကှပ်ခင်းထကကာကပ်ခင်း တစခ်ျကတ်ညး် ပဖစထ်ပါ်သည။် ရကှ ်သည့်စတိပ်ဖင့် တနွ ့ဆု်တထိ်ေတလ်န ့သ်ည။် shy

ရကှခ်ျို သွီး န ရကှထ်သာထကကာင့် မျကနှ်ာမထေားတတသ်ပဖင့် ပပုံးထယာင်ပပုံးပခင်း။ smile bashfully

စဉ်

စဉ်

ကကည့်ရှု၍ နှစသ်မ့်ိထကျနပ်မှု မရှိနုိင်ထသာ။ “မဟာပမတမု်နိမျကနှ်ာထတာ် ကို ဖူးပမင်ရထက ကကည့်မခန်းရှုမခန်း မျကစ်ိ့ မှာ ထေင်ဟပ်
နီထရ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ရှူ း (ရဟးူ) 
(HRU  hru ရခုိင်အသထွံေကသ်ည။် Shu ယှူ း၊ သျှူး၊ ချူးဟ ုအသမံထွေကပ်ါ။) ထတာကပ်ထသာ၊ ထပပာင်လကထ်သာ။ 
“မုိးထသာကထ်ေကကယ ်ရှူ း နီထရ”ထအအသးီ ရှူ း လ့ုိအကကးီသ ံ(အရပ်)၊ (မီးရှူ း တန်းရှူ းဝါးစသည ်သုံးနှုန်းထလ့ရှိကကသည။်) စဉ်

HRE  hre ဟသုာအသ ံပီးသစာွထွေကသ်ည။်) She ထယှ့၊ ထသျှ၊့ ထချဟ့ ုအသမံထွေကရ်ပါ။  တစစ်ုံတစရ်ာ၏ဦးပုိင်း။ ၂ တစစ်တုစ်
ခုထသာ အထဆာကအ်အုံစသည၏် မျကနှ်ာ ဘကအ်ရပ်။ “အကကျွေန့်ရ့ုိ အမ်ိ ရှိ့  မှာ ချရားပင်ဟပိါထရ” (အရပ်)။ ၃  အပမင်ခံ
ဝန်းကျင်။ “လူကကးီ သမူနားက ကပ်လ့ုိမထုိေင်ရ” (အရပ်)။ ၄၆ အလျင်အဦးကာလ။ “သ ူရှိ့ က ထပပာထဟာငပီးထက အကကျွေန်
ထနာကမှ် ထပပာထဟာပါမည။်” (အရပ်) စဉ်

(HREE  shee ဟသုာရခုိင်အသထွံေက ်ပီပီဖတရ်ပါမည။် Shee  ထယးှ၊ ထသျှး၊ ထချး ဟအုသမံထွေကရ်ပါ။)  “ရှီး” ဟသုာ ရခုိင်
အသထွံေကသ်ည။် ယှီး၊ သျှးီ၊ ချးီ ဟ ုအသမံထွေကရ်ပါ။) ရညှပ်မင့်စာွထသာ ကာလကန်ုလွန်ခ့ဲထလငပီးထသာအချန်ိ။ ကာွထဝး 
(ထဝးကာွ)ထသာ ကာလ။ ယခင်ကာလ။ စဉ်

(HRAIY  hrniy ဟသုာ ရခုိင်အသထွံေကပီ်ပီ ရတွဖ်တရ်ပါ မည။် Shaiy ယညှ၊် သျှည၊် ချည ်ဟ ုအသမံထွေကရ်ပါ။) အလျား 
အနံ၊ အရပ်၊ ပမာဏအားပဖင့် အကာွအထဝးပုိကလဲာထသာ။ စဉ်

ကာလပမာဏစသည်) အလွန်ကာွလှမ်းထသာ။ ထဝးထသာ။ အလျားစန့်ကာွထသာ။ စဉ်

ရညှသ်င့်ထေက ်ပုိက၍ဲ ရညှထ်သာ။ မူလအထပခခံအချက ်(လုိရင်း)သိ့ု ထရာက် နုိင်ရန်ခ့ဲယဉ်းထသာ ။ မလူအထပခခံအချက ်(လုိရင်း) 
သိ့ု ထရာကနုိ်င်ရန် ခဲယဉ်းထသာ။ စဉ်

စဉ်

(HRAIY  hrniy ဟသုာ ရခုိင်အသထွံေကပီ်ပီ ရတွဖ်တရ်ပါ မည။်) Shaiy ယယှ၊် သျှယ၊် ချယဟ် ုအသထွံေကမ်ဖတရ်တွရ်ပါ။) 
၁  ယကက်န်းတိုကခ်ျညအ်ပဖစ ်သိ့ုထရာကထ်အာင် တညင်လံုး (ထရာကလံု်း) ထဲေမှ ချညမ်ျားကို ထုိေဘကဒီ်ေဘကအ်စန်ွးသိ့ု တု့ံချည်
ပပန် ချညသ်ယွတ်န်းသည။် ၂  အဖန်ဖန်အထေပ်ထေပ် သာွးချညလ်ာချည ်အပပန်အလှန်ပဖစထ်စသည။် “ဇာလဲထဝးလား လုိကလ်ာ
လုိက ်ထခါကတ်ု့ံထခါကပ်ပန် ရကက်န်း ရယှ ်ရယှလ့ုိ်” စဉ်

(HRAK  hrak ဟသုာ ရခုိင် အသထွံေကပီ်ပီ ရကွဆုိ်ရပါမည။် Shark ယကှ၊် သျှက၊် ချကဟ် ုအသမံထွေကရ်ပါ။) ထိေလျှင် စရံုုး
သာွးထသာ ရကွထ်ပါင်းရကွယ်ှိသည့် ချုနွံယပ်င်။ (ရရီကှ၊် ထရထိေကရံုး၊ ကန်ုးရကှ၊် ကန်ုးထိေကရံုးဟ ုအမျို းပပားသည။်) စဉ်

စဉ်

ရကှက်ရိကှ်
ကန်ွ စဉ်

ရကှထ်ကာင်း
ခမန်း စဉ်

ရကှထ်ကာင်းထေ
မန်း စဉ်

ရကှထ်ကာင်းဖ
နန်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ရကှဆီ်းငဖီ ကကိ ရကှသ်ပဖင့် မိမိအရကှထ်ပပလုိထပပပငား တစဘ်ကသ်ားကို နှုတထွ်ေက ်တည့်ရာ ထချပထပပာဆုိသည။် behave wildly talk

ရကှစ်ဖွယ ် န ရကှသ်င့်ထသာ အပပုအမှုကို ပပုမိခ့ဲသပဖင့် သထရာ်သည့်အထနပဖင့် ဟစထ်အာ်ရှုတခ်ျထသာစကား။ shame

ရကှဆီ်းပဖန်း ကကိ ရုတတ်ရကအ်ရကှရ်သပဖင့် မျကနှ်ာတင်ွ ထသးွထရာင်ပဖန ့၍် အနီထရာင်သန်းသည။်     shy

 ရကှန်ာလုိက ် ကကိ ရကှစ်တိသ်ညး်သပဖင့် စတိထိ်ေခုိကမ်ှု ထဝဒေနာခံစားရသည။် shame

ရကှပ်င် န လူထတာ သထူတာထရှ မှ့ပဖတသ်န်းသာွးလာရန် စိုးရွံစ့တိထ်ကကာင့် တနွ ့ဆု်တသ်ည။် မဝ့ံမရပဲဖစသ်ည။် shy

ရကှပ်င်မရကှ ် န no shame

ရကှအ်ားကျ ကကိ အရကှက်ို၊ ခံစားရသည။် ရကှအ်ားရသည။် shame

ကကဝိိ အရကှရ်သည့်အပဖစက်ို ပျကပ်ပယထ်စထသာသထဘာပဖင့်။ delightedly big shame

ကကိ အရကှရ်သပဖင့် ဆင်ပခင်မှုကင်းမ့ဲလျက ်ထေင်မိထေင်ရာ ယမ်းကားပပုမှုသည။် delightedly big shame

ရကှအ်ားရ ကကဝိိ အရကှရ်လျက။် အရကှတ်ကွဲပဖစထ်သာ အားပဖင့်။ “မင်းထကျာ် ထထွေးလညး်၊ အအဲဆုိဲမှ၊ ရကှအ်ားရ ၍” ignominy

ရကှအ်ားသန် ကကိ အရကှလွ်န်ကသဲည။် ရကှအ်ားကကးီသည။် shame

ရကှအ်င့်အင့် ကကိ ရကှစ်တိထ်ကကာင့် တနွ ့ဆု်တထ်လးကန်လျက။် ရကှသ်ပဖင့် ပပုမူ ဆုိဆဲအမူအရာ ဆုိင်းင့ံတန ့ရ်ပ်လျက။် shy

ရကှအ်ိုးငပို ကကဝိိ အကျို းယတုအ်ရကှရ်လျက။် “အယိုးရုိးမှာ၊ မပမင်လှာသည၊် ငါသာ ရကှအ်ိုးငပို မှ” ignominy

ရင်ှ

ရင်ှ ကကိ alive

ရင်ှထကျာ်မုနိ န none

ရင်ှရရဲဲ ကကဝိိ အသကရ်င်ှဆဲ။ အသကယ်ှိထနဆဲပင်။ “ရထီမမျကရ်င်ှ၊ တပူန်းပင်ကို၊ ရင်ှရရဲ ဲပင်၊ ခဲမထကျထယာင်” alive

ရင်ှရင်ှ ကကဝိိ အသကံန်ုအားစိုက၍် ကျယထ်လာင်စာွ ဟစထ်အာ်လျက။် bawl

ရင်ှရင်ှကျးီ ကကဝိိ snivel

ရင်ှရင်ှကကျွေးီ ကကိ snivel

ရင်ှသန် ကကိ  ရင်ှသန်  ပျကစ်းီမှုမယှိပဲ ဆကလ်က ်စညပ်င်ကကးီထွေားဆဲပဖစသ်ည။် growing

ထရာှက်

ထရာှက၁် န lime

ထရာှက ်၂ ကကိ look

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အရကှမ်ယှိသည၏်အပဖစ။် ရကှတ်တထ်သာ စတိန်ညး်ပါး ပခင်း။ “သားသျှင်မာတာ။ ထမ့ကိုသာထက၊ လာလာငပီးလျှင်၊ ထခါ်လှာ
ကျင်သည၊် ရကှပ်င်မရကှ”် စဉ်

စဉ်

ရကှအ်ားချနီန့် 
ထယာကဖ်ထခါ် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ရကှအ်ားနန့်
ယမ်းတတု ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အသကမ်ထသမထပျာကယ်ှိသည။် အသကတ်ညဆဲ်ပဖစသ်ည။် အသကနှ်င့်တကတွညသ်ည။် ၂  ပဖစထွ်ေန်းစညပ်င်သည။် ၃  (ပမင်
ပခင်းကကားပခင်း၌)လျင်လျားသည။် (မျကစ်ရှိင် နားရှငစ်သည့် သုံးနှုန်းထလ့ယှိသည်။) စဉ်

Hrin ထကျာ်  မုနိဖတပ်ါ။ Shin ထကျာ် ယင်ှ၊ သျှင်၊ ချင်ထကျာ်ဟ ုမဖတရ်ပါ။) သကထ်တာ်ထေင်ရာှးဘသုျှင်ယှိထတာ်မူကပင် မဟာ
စန္ဒသရူယိမင်းသန်ွးလုပ်ခ့ဲထသာ သန်ွးစကထ်တာ်မဟာပမတမု်နိနှင့် တစထ်ေညရ်ာတညး်တထူကကာင့် အလွန်သပ္ပာယထ်တာ်မူ၍ သက်
ထတာ်ထေင်ရာှး ယှိထနဘသိကဲ့သိ့ု ထေင်ပမင်ရသည။် ရုပ်ပွားထတာ်။ (ယခုရခုိင်ပပညသ်ရထီချာင်းနံ ထတာင်းတင်ွ တညယ်ှိသည။် မူလက
တညရ်ှိခ့ဲထသာ ရင်ှထကျာ်မုနိ ဘရုားမှာ ယခုမန္တထလးတင်ွ ယှိထနထသာ မဟာပမတမု်နိကို ဆုိလုိပါသည။် ရင်ှထကျာ်မုနိ ဘရုားဟ ု
ထခါ်တင်ွရပခင်းမှာ အသကထ်ေင် ရာှးယှိသကဲ့သိ့ု ထေင်ပမင်ရထသာထကကာင့် ရင်ှထကျာ်မုနိ ဘရုားဟထုခါ်တင်ွသညဆုိ်၏။ မဟာပမတမု်နိ 
အစစသ်ညက်ား ဘရုားဗျာဒိေတထ်တာ်အရ ရခုိင်ပပည ်ဓညဝတအီတင်ွး တစထ်နရာတင်ွ ယှိထနလိမ့် မည။် လူတိ့ုမသမာသည့်အတကွ်
ထကကာင့် နတတ်ိ့ုက ကယွဝှ်ကထ်ေားထကကာင်း ထကျာကရုိ်းရာဇဝင် အရ သရိပါသည။်
“မဟာမုနိထခါ်၊ သန်ွးသကထ်တာ်ကို ထုိေအခါချကခ်ျင်း၊ ပင့်လိမ့်မည။် ဘန်ုးထခါင်းဇိထနာ်။ ကိုယစ်ားထတာ်ကို၊ ထုိေခါမပမင်၊ ယှိ
လိမ့်မည။် “မပမင်ကာလ၊ ကိုစားလှကို၊ ရထလဟန်မှု၊ အကကပံပု၍၊ တစခု်မကျန်၊ ထမှာကလှ်န်ပစထ်သာ်၊ ရင်ှထကျာ်ဘရုား၊ ကိုယထ်တာ်
စားကို၊ မင်းသားညထီနာင်၊ တင်လိမ့်မည။် ရင်ှထကျာ်ဘရုား၊ ပမတက်ိုယစ်ားဟ ုမင်းသားတကာ လူဗုိလ်ပါနှင့်၊ ဝမ်းသာကကညရ်မင် 
ရထေားတင်၍၊ ယငူင်ထသာခါ၊ ဂန္ဓာထတာထဲေ၊ ရုိးမလဲွလျှင် ။ (ထကျာကရုိ်း)
“တိုင်းကားစိုးချာ၊ စန္ဒာသရူယိ၊ ထုိေမင်းလှအား၊ ရညမှ်တသ်ား၍၊ တိုင်းကားသာစည၊် ထရမပပညထ်နဂရ၊ ငမိုဓ့ညတင်ွ၊ ကပ္ပတညထ်စ၊ 
မိန့်ထခကျွေဗျာဒိေ၊ ထေားတုံဘသိည။် မှတသ်ထိနာင်လာ ထနာက ်သားတညး်။”
 “ဤအလကမင်္ဂာကို “ထရးှကမှတထံု်ေး၊ စာတစက်ုံး၏၊ သုံးနှုန်းအလာ၊ ကျမ်းထရမစာတညး်။” ဟ ုနရပတမိင်းကကးီအား သိုကတ်တ ်င
လတရံု်းက ထလျှာကတ်င်သညက်ို ထကျာကရုိ်းရာဇဝင်တင်ွ ထတွ့ယှိရပါသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

တင်သကရ်ညှက်ကာစာွ ပပင်းစာွ ရှိုကလ်ျက ်(ငုိသည။်) “ရင်ှရင်ှကျးီ” လ့ုိ (ဝီဇယ) စဉ်

တင်သကရ်ညှက်ကာစာွ ပပင်းစာွ ရှိုကလ်ျက ်(ငုိသည။်) “ရင်ှရင်ှကျးီ” လ့ုိ (ဝီဇယ)“ထကကာကရ်ွ့ံအားကကးီ၊ ဘလူီး ရုပ်သင်ွ၊ ပဖုတ်
ချညး်ပမင်ထသာ်၊ ရင်ှရင်ှကကျွေးီ လ့ုိ” (ရာမ။ “ရမီန့ုိချင်မှာ၊ ရင်ှ ရင်ှ လညး် ကကျွေးီ၊ သားသကဝီ်ထလ၊ ငယအ်ကကးီထကကာင့်၊ ခတတ်းီရင်စဉ်” 
(ရာမ)။ “ထိေန်းထတာ်ပမင်ထသာ်၊ ရင်ှရင်ှကကျွေးီ ဟစထ်ကကး၍” (ဥဒိေန်တု)    စဉ်

စဉ်

(HRAUK  Hrauk ဟသုာ ရခုိင်အသ ံထွေကသ်ည။် SHAUK ထယာှက၊် ထသျှာက၊် ထချာကဟ် ုအသမံထွေကပ်ါ။) အခမာများပါယှိငပီး 
အရည ်အတိင်ယပ်ဖင့် ဖ့ဲွထေားထသာ ခါးသမ်ိရကွနှ်င့် ဆူးယှိသည့်အပင်မှ သးီထသာအသးီတစမ်ျို း။ (ထရာှကခ်ျဉ၊် ထရာှကခ်ျို ၊ ထရာှက်
ခံုထတာက၊် ထရာှကသ်မ္ဘရာ၊ ထရာှအနီူ၊ ထရာှကလိ်ထမ္မာ်များစာွ ယှိသည။်) “ဒူေလိသမ္ဘရာအပဖာပဖာထက၊ လိထမ္မာ်ခံုထတာက၊် ထရာှကမ်ျို း
များစာွ၊ ထတာသစသ်းီတိ့ု၊ တွိ့ ထသာအခါ၌” (ပန်း) စဉ်

 ဦးထခါင်းကို မတရ်ာမှ ထရှ့သိ့ုငုိကက်ျထစသည။် ၂  တစစ်ုံတရာကို င့ံု၍ ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ ထချာင်း၍ထသာ်လညး်ထကာင်း
ကကည့်သည။် “အရပ်ရပ်ကို၊ န့ံှစပ်စာထပးထလ ကာ၊ ထချာင်း ထရာှက ်နီှရာှကကလျှင်” (ထဒေဝန်း) “တင်ွးထအာကက်ို ထရာှက ်ကကည့်
ထကပမင်လိမ့်မည။်” (အရပ်) “ထစာကထုိ်ေးကျဖွယ၊် ထရာှကက်ကည့်ထချထသာ်၊ ထအာကထ်ပမပထေဗျာနှင့်၊ ထေကအ်ာကာ၊ ထဝးကာွလှ” 
(ဥဒိေန်တု)ထပခရာကို အစဉ်တစိုကက်ကည့်၍ ထပခရာသျှင်ယှိရာအရပ်သိ့ု လုိကသ်ည။် “ငခီရာကိုစုိက၊် ပန်းထရမငမိုင်သိ့ု၊ စဉ်ကာ ထရာှက်
ထက၊ ထနာကက်လုိကလ်ျက”် (ပန်း) စဉ်



.

ထရာှကက်ကည့် ကကိ look

န lime

ထရာှကခ်ျဉ် န မကကးီမငယခ်ျဉ်ထသာ ထရာှကသ်းီတစမ်ျို း။ lime

ထရာှကထ်ချာင်း န bide time

ထရာှကခ်ျို  န အရသာချို ၍ အရညရ်မမ်းထသာ မကကးီမငယ ်ထရာှကသ်းီတစမ်ျို း။ lime

ထရာှကပ်ခမ်း န bamboo

ထရာှကခွ်န်း န bamboo

ထရာှကထ်စာင်း ကကိ stare

ထရာှကပ်လီ န နှုတခ်မ်းပတလ်ည၌် အထမွးနီယှိငပီး ဖျတလ်တရ်ရဲင့်၍ ရာွနီးပတ ်ဝန်းကျင်ထန ငှကင်ယတ်စမ်ျို း။ bird

ထရာှကရ်ာ န herd

မုိဇ်း န hail

ထရာှကအ်နီူ န lemon

ထရာှကအ်ပူဖူ န pomelo

ရှံု ့

ရှံု ့ ကကိ curl up

ရှံု ့၂ ကကိ အတင်ွးသို ့ကျုံဝ့င်သာွးသည။် ၂  အနံကျဉ်းသာွးသည။် ပိန်ကကုံသာွး သည။် flinch

ရှံုက့ာကားကာ ကကဝိိ တခဏချင်းတင်ွ သထဘာအမျို းမျို းထပပာင်းလဲ ပပုမှု ထပပာဆုိလျက။် fiddle

ရှံုတ့ွ့  နဝိ curly

ရှုန်း

ရှုန်း ကကိ gobble

ရှုန်းရှုန်း န fizzle

ရမ့

ရမ့ န saw

ရမ့ စာမှုန် န လမတိုကရ်ာတင်ွထွေကလ်ာထသာ အမှုန ့အ်စငယ။် sawdust

ရမစက ် န သစမ်ျားကို ခဲွပဖတစ်တိပုိ်င်းထသာ စကက်ရိယိာ။ သစခဲွ်စကရံု်။ sawmill

ရမ့ စင် န ထပမကျင်းတးူ၍ပဖစထ်စ၊ စင်ထဆာက၍်ပဖစထ်စ၊ သစမ်ျားကို လကဆဲွ်လမပဖင့် ခဲွပဖတရ်ာထနရာ။ sawmill

ရမ့ ဆရာ န လမဆဲွထသာသ။ူ ၂  လမဆဲွရာတင်ွ အထေကဆဲွ်သကူို ထခါ်ထသာအမည။် sawyer

ရမ့ ဆုိင်း န လမဆဲွထဖာ်နှစထ်ယာကတ်စတ်ွဲ။ sawyer

ရမ့ ဆဲွ ကကိ လမပဖင့် တိုကပ်ဖတသ်ည။်    cut off

 ရမတိုက် ကကိ လမပဖင့် တိုကပ်ဖတသ်ည။်    cut off

သတူစပ်ါးမပမင်ထအာင် တတိတ်တိခုိ်းကကည့်သည။် “သူ့ရုပ်ပံုကို၊ အာရံုစတိတ်င်ွ၊ ထမရှုချင်လ့ုိ ပမင်ထအာင်ထချာင်း၍၊ ထကျာင်းဗိမာန်
တင်ွ၊ ထေရထံပါကက်၊ ထရာှကက်ာ ကကည့်လ့ုိ” (ထမျာက်)။ ၂  ထအာကသ်ိ့ုင့ံု၍ ကကည့်သည။် “ပမင့်လတဝီ်းကာွ၊ ထေကထ်ကာင်း ကင်
က၊ ငမီပပင်ထအာကသ်ိ့ု၊ ထရာှကက်ကည့် ပါထသာ်” (ထကာ်) စဉ်

ထရာှကခံု်
ထတာက ်

မီးဖုိခံုထလာကနှ်င့်တထူသာ ချဉ်ပပင်းထသာ အကကးီစား ထရာှကသ်းီတစမ်ျို း။ (ငါး၊ ဟင်းချကရ်ာတင်ွ ချဉ်အပဖစ ်အသုံးပပုသည။်) “ဒူေ
လီသမ္ဘရာ၊ အပဖာပဖာ ထက၊ လိထမ္မာ် ခံုထတာက ်ထရာှကမ်ျို းများစာွ” (ပန်း) စဉ်

စဉ်

ချကထ်ကာင်းကို တတိတ်ဆိတထ်စာင့်ထမျှာ်ထနသည။် “ဇာလဲထဝးသခုိူးပုိင် ထရာှကလ့ုိ် ထချာင်းလ့ုိ၊ ကကည့်နီစာွ။ ဇာပမင်ထရလ့ဲ” 
(အရပ်) စဉ်

စဉ်

အလျားလုိက ်ခဲွစတိထ်ေားသည့် ဝါးစတိ။် “ပန်းအထကကာင်းနန့်၊ ထရာှကပ်ခမ်း ကို ထဂါင်းမှာတင်”။ (ပံု) စဉ်

အလျားလုိက ်ခဲွစတိထ်ေားသည့် ဝါးစတိ။် “ပန်းအထကကာင်းနန့်၊ ထရာှကပ်ခမ်း ကို ထဂါင်းမှာတင်”။ (ပံု) ၂  မီးထမမးစရာ ဝါးပခမ်း
အတိုအစ။ “ခီွခနင်းမှာ ထရာှကခွ်န်း ထုိေးထုိေးလ့ုိ” (ပံု) စဉ်

တစဘ်ကသ်ိ့ု ထစာင်း၍ထစကွကည့်သည။် “ထရာှကထ်စာင်း ကကည့်ပပန်၊ မထတွ့ဟန်ထကကာင့်၊ ကကရံာမတတ”်။ (ထဒွေး) စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

(ကကျွေ၊ဲ နွား)သား အမ်ိတင်ွး ယှိသားထလာင်း၏ ချကက်ကို းနှင့် ဆက ်လျကယ်ှိထသာ အထပမးအမ်ိ၊ ကကျွေမဲ၊ နွားမအချင်း။ စဉ်

ပဖူထဖွး၍ ဖန်ဂူလီသးီခန့်ယှိထကာင်းကင်မှ ရာွသန်ွးချထသာ မုိဇ်း။ မုိဇ်း သးီမုိဇ်း။) စဉ်

ထရာှကသ်မ္ဘရာမျို းအဝင် အသးီခံွထူေပွငပီး အတင်ွးသားအထရာင်နီ ထသာ သစသ်းီမျို း။ “နပျို းမာကလီူ၊ ထရာှကအ်နီူ က” (ထကာ်) စဉ်

ထရာှကသ်မ္ဘရာမျို းအဝင် အသးီခံွထူေပွငပီး အတင်ွးသားအထရာင် ပဖူ (အပူဖူ)ထသာ သစ်သးီမျိုး။ ကကျွေထဲကာသးီ။ စဉ်

မနှစသ်ကထ်သာ ခံစားချကထ်ကကာင့် မျကနှ်ာကို တန့်ွထခါကထ်အာင် ပပုသည။် “နန်းတင်ွးဝင်ကာ၊ထလျှာကတ်ုံလာထက၊ မျကနှ်ာ
မျကခွ်က၊် ရှ့ံုပက ်သာွးထလ” (ထကာ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထပျာ့တွဲထခါကတ်န့်ွထသာ။ “လီဆင်ပုပ်ထက၊ ငါရှုပ်တွ့ က၊ စစမ်ျှမခံ” (ထကာ်) စဉ်

(HRONE ဟသုာရခုိင်အသထွံေကသ်ည။် Shone ယှုန်း၊ သျှုန်း၊ ချုန်းဟ ုမသမံထွေကပ်ါ။)(Hrauit ဟသုာရခုိင်အသထွံေက်
သည။် Shuit ယှုတ၊် သျှုတ၊် ချုတဟ် ုအသမံထွေကပ်ါ။) ပါးစပ်သိ့ုမဟတု ်နှာထခါင်းတင်ွးသိ့ု တစခ်ျကတ်ညး်အဟန်ုပဖင့်ရှိုက်
သင်ွး သည။် စဉ်

အရညထ်သာကရ်ာတင်ွ ခံတင်ွးမှပမနညထ်သာ အသ။ံ ၂  ရှိုကပ်င့်ငုိ ထကကးသ။ံ “ဇာပဖစလဲ်” နှပ်တ ရှုတရ်ှုတ ်နန့်ငုိနီထရ” (အရပ်) 
“မုန့်တတီစခွ်က ်ရှုန်းရှုန်း ထသာကပ်စလုိ်က ်ထတ” “ကကာဆန်ဟင်းရညတ်စခွ်က ်ရှုန်းရှုန်း ထသာကပ်စလုိ်ကထ်တ” (အရပ်) စဉ်

(HRWA ဟသုာ ရခုိင်အသထွံေကသ်ည။် Shwa ယမ သိ့ုမဟတု ်လမ၊ သျွှ၊ ချွှအသမံထွေကပ်ါ။) သစသ်ားသတ္တ စသည ်မာထသာအရာဝ
တ္တ ကို ပပတထ်အာင်ပွတတ်ိုကပ်ဖတရ်န် ပပုလုပ်ထေားသည့် အစတိထ်ဖာ် အသာွးပါ လကသ်မားကရိယိာ။ (ရမ့  အမျို းမျို းယှိသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ရမ့ ထထောင် န အရင်းအနီှးစိုကထု်ေတ၍် ကရိယိာစုံစာွနှင့် လမစင်ကို တညထ်ထောင် ပုိင်ဆုိင်သ။ူ owner

ရမ့ ဖယ ်၁ ကကိ လမသာွးများ ဘယည်ာအနညး်ငယရ်မဲ ထ့စာင်းသာွးထအာင် ပပုပပင်သည။် carving

ရမ့ ဖယ၂် န လမသာွးယိုင်ထအာင်ပပုလုပ်ထသာ လကသ်မားကရိယိာ။ carving knife

ရမ့ ဝုိင်း န သစစ်ကမ်ျားတင်ွလညပ်တပ်ခင်းပဖင့် ပဖတနုိ်င်ထသာ အဝန်းပံုလမ။ buzz saw

ရမ့ ဝမ်းပူ န သစတ်ုံး၊ သစထ်ချာင်းစသညက်ို ကန ့လ်န ့ပ်ဖတ ်ခဲွပဖတထ်သာ လမငါးမန်း စယွလ်မ။ buzz saw

ရမ့ သမ န sawyer

ရမ့ သာွးထဖာ် ကကိ none

ရမာ

ရမာ ကကိ slice

ရမာချင်း န အလမာထေပ်မရှိ၊ တစလ်မာတညး်သာပဖစထ်သာ အထေည။် ၂  ပါးလမာထသာ အချပ်။ တစလ်မာတညး်သာပဖစထ်သာ။ shawl

ရမာချင်းထစာင် န တစလ်မာတညး် အသုံးပပုရထသာထစာင်။ shawl

ရမာချင်းဖိနပ် န ဖိနပ်ထအာကခံ်ကို သားထရတစလ်မာတညး်ပဖင့် ချုပ်လုပ်ထေား ထသာဖိနပ်။ footwear

ရမား၁ န strike

ရမား ၂ ကကိ strike

ရာှး ကကိ jump

ရှိုတ်

ရှိတ် ကကဝိိ none

ရှိတက်နဲ ကကဝိိ none

ရှိတရ်ှိတ ် ကကဝိိ fast

ကကဝိိ ရှိတရ်ှိတရ်ှိတရ်ှိတ ် လျင်ပမန်စာွ ထရွ လ့ျားလျက။် move on

ရှုတ်

ရှုတ် ကကိ gasp

ရှုတက်နဲ ကကဝိိ လျင်ပမန်ထသာအဟန်ုပဖင့်။ “စာထချတစထ်ကာင် ရှုတက်နဲ ပျလံာခထရ” fast

ရှုတရ်ှုတ် န snivel

ကကဝိိ လူအများမငငိမ်မသက ်ပဖစလ်ျက။် ၂  လူအများ ဝင် ထွေက ်သာွးလာလှုပ်ရာှးလျက။် turbulent

ရှုပ်

ရှုပ်၁ ကကိ rumple

ရှုပ် ၂ နဝိ curly

ရှုပ်တရီှုပ်တတု ် နဝိ အသားအထရထလျာ့ပါး ကျုံယုံထ့သာ။ ၂  ထလျာ့တနွ ့ ်ချို င့်ဝင်ထသာ။ curly

ရှုပ်တရီှုပ်တတွ ် ကကိ ill

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လမတိုကပ်ခင်း၊ သစခဲွ်စတိပ်ခင်းပဖင့် လုပ်ကိုင်အသကထ်မွးသ။ူ “အထေကက်ို ထုိေးတင်၊ ထအာကသ်ိ့ုငင်၊ ဖခင်ယယု၊ ထတာငမိုင်ထချာင်မှာ၊ 
ရမ့ သမ ထလ၊ ရမ့ သမ” (ထတး) စဉ်

တိုသာွးထသာလမ အသာွးစပ်ိများကို ထပါ်ထအာင်ပပုသည။် “(လမထကကာင့် မကျပ်ထစရန် လမသာွးများကို တစခု်စတီစခု်စ ီဘယည်ာ
ယိုင်ထအာင် အတန်ငယ ်ဖယရ်သည။်) စဉ်

ရမာ  (Hrwar ဟသုာရခုိင်အသထွံေကသ်ည။် Shwar ဟမာ၊ သျွှာ၊ ချွှာဟ ုအသမံထွေကပ်ါ။) အလွန်ပါးထသာ အချပ်များပဖစထ်အာင်
ပပုသည။် ပါးလျားထအာင်ပပုသည။် (တစရ်မာ၊ နှစရ်မာ-တစလ်မာ နှစ်လမာစသည။်) စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်
(Hrwar ဟသုာရခုိင်အသထွံေကသ်ည။် Shwar ဟမား၊ သျွှား၊ ချွှားဟ ုအသမံထွေကပ်ါ။) စက္က ၊ ပျဉ်ပပား၊ သပ်ွပပား၊ ထေရစံထွေက်
ပါ။) စက္က ၊ ပျဉ်ပပား၊ သပ်ွပပား၊ ထေရစံထသာ ပပားပပန့်သည့်အရာ။ (ပျဉ်တစရ်မား၊ ထေရတဲစရ်မား၊ သပံဖူတစရ်မား စသည။်) စဉ်

ထလကိုခတသ်ည။် လက၊် ယပ်ထတာင် စသညအ်ပပားအချပ်တစစ်ုံတစရ်ာကို ထေကထ်အာက ်သိ့ုမဟတု ်ဝဲ ယာ လှုပ်ရာှးသည။် 
“စက္က ယပ်နှင့်၊ ရမီယပ်ထပပာင်တ၊ူ ရမား ထတာ်မူ၍” (ထစာမွန်ဖ့ဲွ)။ “နဂ္ဃထုိေကလ်တ၊် ထပမလျှထံပပာင်ပျာ၊ စန်ိထရာင်ထတာကထ်က၊ 
သားငမီးယပ်ပဖင့်၊ ရမား ခတင်ပီးထထွေ၊ စပံါယထ်စ၍” (လွမ်းမထပပ) စဉ်

ခုန်ထကျာ်သည။် “နာကကင်လန့်ထကကာက၊် ငခီစန်ုထပါက၍်၊ ရမား ထပမာကင်ပီးခုန်” (ထကျာကရုိ်း) ၂  ထနပူကျ၍အထပါ်တင်ွ အဝတ်
တစခု်ခု မုိးကာထေားသည။် အဝတအ်စိုကို တန်းထပါ် မှာ ရမား ထေားပါ။ (အရပ်) စဉ်

(Hrait ဟသုာ ရခုိင်အသထွံေကသ်ည။်) Shait ယှိတ၊် သျှတိ၊် ချတိဟ် ုအသမံထွေကပ်ါ။) လျင်ပမန်စာွကယွထ်ပျာကထ်သာ 
မထသးမကွဲ အပမင်မျို းအားပဖင့်။ လျင်ပမန်စာွ ပဖစထ်ပါ်ချုပ်ထပျာကသ်ာွးထသာအားပဖင့်။ စဉ်

(Hrait ဟသုာ ရခုိင်အသထွံေကသ်ည။်) Shait ယှိတ၊် သျှတိ၊် ချတိဟ် ုအသမံထွေကပ်ါ။) လျင်ပမန်စာွကယွထ်ပျာကထ်သာ 
မထသးမကွဲ အပမင်မျို းအားပဖင့်။ လျင်ပမန်စာွ ပဖစထ်ပါ်ချုပ်ထပျာကသ်ာွးထသာအားပဖင့်။၂  အလျင် ပမန်တိုထတာင်းစာွ။ စဉ်

လျင်ထသာအဟန်ုပဖင့်။ “ပဖား(ဒီေထရ) ရှိတရ်ှိတ ်တတထ်တ” (အရပ်) ၂  မှုန်ဝါးထသာ အသင်ွအားပဖင့်။ စဉ်

ရှိတရ်ှိတရ်ှိတရ်ှိ
တ် စဉ်

(Hrauit ဟသုာရခုိင်အသထွံေကသ်ည။် Shuit ယှုတ၊် သျှုတ၊် ချုတဟ် ုအသမံထွေကပ်ါ။) ပါးစပ်သိ့ုမဟတု ်နှာထခါင်းတင်ွးသိ့ု 
တစခ်ျကတ်ညး်အဟန်ုပဖင့်ရှိုကသ်င်ွး သည။် စဉ်

စဉ်

အရညထ်သာကရ်ာတင်ွ ခံတင်ွးမှပမနညထ်သာ အသ။ံ ၂  ရှိုကပ်င့်ငုိ ထကကးသ။ံ “ဇာပဖစလဲ်” နှပ်တ ရှုတရ်ှုတ ်နန့်ငုိနီထရ” (အရပ်) စဉ်

ရှုတရ်ှုတ်
ရှုတရ်ှုတ ် စဉ်

(Hrun ဟသုာ ရခုိင်အသထွံေကသ်ည။် Shun ယှုပ်၊ သျှုပ်၊ ချုပ်ဟ ုအသမံထွေကပ်ါ။) ၁  အတင်ွးသိ့ု ကျုံ့ဝင်ထအာင်ပပုသည။် 
ကျဉ်းကျုံ့ထစသည။် “ငှကဂ်ဠုန်၊ အထတာင် ရှုပ်၊ နဂါးထမာကက်ကးီ၊ ထထောင်လိမ့်မည။်” (ထကျာကရုိ်း)။ “နွမ်းညှို းထလျှာ်ထက၊ ရန်ွ
ကာ ပိန်ရှုပ်၊ ထမမးမထံုေထက၊ မှုန်သတုသ်တုနှ်င့် (ပဒုေမ္မ)။ ၂  ယတုထ်လျာ့ထစသည။် “ငါ့ပုတက်ိုငါ၊ ရှုပ် ရှုပ်၊ ကားကား” (ပံု) ၃  တန့်ွ
ထခါကထ်စသည။် “မျကရ် ီတ ီရှုပ် လ့ုိ အိုကကးီမင်းကကးီ ပဖစနီ်ဗျာ” (အရပ်) မျကရ်ရီှုပ်၊ ထီေးကိုရှုပ်၊ အိုးအနားရှုပ်၊ နံရရီှုပ်စသည ်
သုံးနှုန်းထလ့ယှိသည။်) စဉ်

အသားအထရ ထလျာ့ပါးကျုံ့ယု့ံထသာ။ “မျကစ်သိသီတု၊် ဖင်ပိန်ပိန်ထက၊ နံရ ီရှုပ် နှင့်” (ရာမ) ၂  တန့်ွထခါကထ်သာ။ “မျကရ်တီ ိရှုပ် 
နီဗျာယ”် (အရပ်) စဉ်

စဉ်

မကကာခဏ နာဖျားမကျန်း ယှိတတသ်ည။် ညံ့ဖျင်း သည။် နာမကျန်း ပဖစသ်ည။် “မလှစန်ိ တစထ်ယာက ်နာလန်မထူေနုိင် ရှုပ်တရီှုပ်
တတွ ်ပဖစနီ် ထရဂု” (အရပ်) စဉ်



.

ရှုပ်တွ့  နဝိ rumple

ရှုပ်ပီရှုပ်ပက ် နဝိ curly

ရှုပ်ရှုပ် ကကဝိိ အတင်ွးသို ့ကျုံဝ့င်တနွ ့ထ်ခါကလ်ျက။် curly

ရမံ ့

ရမံ၁့ နဝိ rumple

ရမီ

ရမီ န အထရာင်ဝါဝင်းထသာ ပွင့်ဖတယ်ှိငပီး အပွင့်ရုိးတတံင်ွ အကကားအကကားပွင့် ထသာ သစခွ်ပန်းတစမ်ျို း။ orchid

ရမီတကမင်္ဂာ န coil

ရမီတိုက ် န golden building

ရမီထတာင်စက္က ူ န none

ရမီတွဲလဲွငီွတွဲလဲွ ကကဝိိ none

ရမီထီေး န gold umbrella

ရမီနား န deafest

န none

ရမီးနားဗီ န earring

ရမီနွယ ် န parasite plant

ရမီပီ န စာထရးရန် အချပ်အလမာ ပပုလုပ်ထေားထသာ ထရမချပ်။ gold leaf

ရမီပီလမာ န ထနာင် အနာဂတက်ာလတင်ွ ပဖစပ်ျကမ်ည့် အပဖစဆုိ်းမည ်ထကာင်းမညက်ို ကကို တင်ထဖာ်ထုေတ ်ထရးသားခ့ဲထသာထပစာမျို း။ Chain-letter

ရမီထပါ်ပမတင် ကကဝိိ emphasize

ရမီးပန်းထသျှ န ထရမကို လကဝ်တရ်တနာမှအစ အထေညပံု်စ ံအမျို းမျို း သန်ွးလုပ်ပခင်း၊ မွမ်းမံပခင်း စသညပ်ပုလုပ်ထသာ အတတပ်ညာ။ goldsmith

ရမီပိန်း ကကဝိိ တစပ်ပင်လံုး ထရမပျံ နံှ့ထစလျက။် scattered

ရမီပိန်းပီး န ထိေပ်ဖျားနှစဘ်ကနှ်င့်ထဘးထတာင်အားလံုးကို တပပင်တညး် ထရမအပပည့်ချ ထေားထသာ ထပစာထုေပ် အမျို းအစား။

ရမီပပားခတ ် ကကိ ထရမအတိုးအခကို ပါးလမာထသာ အပပားပဖစထ်အာင် ပံုစတံကျထုေရုိက ်ပပုပပင်သည။် none

ရမီဖရံု န မှည့်လျင်အသားအဝါထရာှင်ယှိငပီး အထပမှာင့်ယှိ၍ အလံုးပိပပားထသာ ဟင်းချက ်စားသုံးရသည့် အသးီတစမ်ျို း။ pumpkin

ရမီပဖူ န အထရာင်ပဖူ၍ မာထတာင့်ငပီးထလးထသာ ဓါတသ်တ္တ ုတစမ်ျို း။ platinum

ရမီမင် န gold ink

ရမီမျဉ်းဓမ္မသတ ် န မင်းထီေးလကထ်ေက ်မနူဓမ္မသတက်ို ရမီမျဉ်း ဓမ္မသတဟ် ုပပုပပင်ထပပာင်းလဲ၍ ထရးသားထသာအမည။် none

ရမီရငီွီရ ီ န none

န အထူေးထပမှာကစ်ားထေားထသာ မိဖုရား။ အထူေး ထပမှာကစ်ားပခင်းကို ခံရထသာမိဖုရား။ queen

ရမီရင်သွီး န မိမိရင်ထသးွကို ချစပ်မတနုိ်းစာွ ထခါ်ထသာအမည။် baby

ထပျာ့တွဲထခါကတ်န့်ွထသာ။ “လီဆင်ပုပ်ထက၊ ငါရှုပ်တွ့ က၊ စစမ်ျှမခံ” (ထကာ်) စဉ်

အတင်ွးသိ့ု ကျုံ့ဝင်တန့်ွထခါကထ်သာ “ဆဲွငခိုင့် က ရှုပ်ပီရှုပ်ပက ်ရာ အထကာင်းက မထဟာက”် (အရပ်) စဉ်

စဉ်

(Hrunt ဟသုာ ရခုိင်အသထွံေကသ်ည။် Shunt ယှ့ံု၊ သျှုံ့၊ ချုဟံ ုအသမံထွေကပ်ါ။) ၁  အတင်ွးသိ့ု ကျုံ့ဝင်တန့်ွထခါကထ်သာ။ ၂  
အနံကျဉ်းသာွးထသာ။ ပိန်ကကုသံာွး ထသာ။ စဉ်

စဉ်

(န-တကမင်္ဂာ-ရှု။) စန္ဒသရူယိမင်း သန်ွးလုပ်ခ့ဲထသာ ထရမဒေဂမင်္ဂါး တင်ွ သက္ကရာဇ် ၁ဝ၁ခုဟ ုပါယှိသည။်) စဉ်

ရခုိင်ဘရုင်မင်းလကထ်ေက ်ထရမထငွဘဏ္ဍာနှင့် နန်းစဉ်သုံးထရမဒေဂမင်္ဂါး၊ ထငွဒေဂမင်္ဂါး၊ နန်းစဉ် မှတတ်မ်းမှတရ်ာ၊ စစတ်မ်း၊ ထမာ်ကန်ွးစသည့် 
ထိေန်းသမ်ိးထေားယှိရာ အထဆာကအ်အုံ။ စဉ်

ထရမကိုထုေ ခတရ်ာတင်ွ ထအာကက်ခံထသာ စက္က တစမ်ျို း။ ၂  (ဥပစာ) ပါးလမာသညက်ိုတင်စား၍ သုံးထသာအမည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထရမထငွ လကဝ်တလ်ကစ်ား အတန်အသင့် ဝတဆ်င်နုိင် ထလာကထ်အာင် စးီပွားထရးအထပခအထန ထကာင်းမွန်လျက ်ယှိထနထသာ 
အားပဖင့်။ စဉ်

မင်းခမ်းမင်းနား၊ သာသနာထရးပဲွသဘင်၊ သျှင်ထလာင်းလှည့်မယထ်တာ်ပျ ံစသညတ်ိ့ုတင်ွ အသုံးပပုထလ့ယှိထသာ ထရမချထေားသည့် 
ထီေးရကွ၊် ထီေးရုိး၊ ထီေးချကတ်ပ်ဆင်ထေားသည့် အထဆာင်အထယာင် ထီေးကကးီတစမ်ျို း။ စဉ်

(ဥပစာ) နားမကကား၊ နားထုိေင်းသကူို တင်စား၍ထခါ်ထဝါ်ထသာအမည။် စဉ်

ရမီနားထတာ်
သင်ွး

ငယရ်ယွထ်သာ ဘရုင်သားထတာ် သမီးထတာ်များကို ဇာတ ိမာန်တကက်ကထစရန် မိမိ၏မျို းရုိးစဉ်ဆကထွ်ေန်းထပပာင်ခ့ဲပံု၊ ဘန်ုးထတာက်
ခ့ဲပံုများကို ထဖာ်ဆုိသးီကျူး ဖ့ဲွဆုိထသာ ပုခကလ်မဲဧချင်း၊ ကဗျာတစမ်ျို း။ စဉ်

ထရမပဖင့်ပပုလုပ်ထေားထသာ နားထပါကတ်င်ွ ပန်ဆင်ရထသာ နားတန်ဆာ တစမ်ျို း။ “ရမီနားဗီကို၊ နားဗီထုိေးလ့ုိ လာ  လာ” … (ထတး) စဉ်

ချုပံင်သစပ်င်များကို မီှတယွ၍်ထပါကတ်ကင်ပီး၊ အဝါထရာင် အနွယတ်ရံညှမ်ျား ယကှပ်ဖာရှိ အရတွမ်ယှိပဲသပ်ု၍စားနိင်ထသာ ကပ်ပါး
ပင်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) အပမတတ်နုိး ထပမှာကစ်ား တန်ဖုိးထေား အထရးထပး လျက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

gold pack of chain-
letters စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထရးပခယရ်န် ထစးကပ်ထသာအထစးအဆီ အမျို းမျို းနှင့် ထရာစပ်ထေားထသာ ထရမထရာင်ထတာကသ်ည့် ထရာစပ်ထေားထသာ ထရမထရာင်
ထတာကသ်ည့် အမှုန့်ပါထသာ မင်ထဆးရညတ်စ ်မျို း။ စဉ်

စဉ်

ထစတပုီထုိေး သာသနာအထဆာကအ်အုံ အတုပ်မစခ်ျရာ အဓိကရသစပ်င်ကကးီ စိုကပ်ျို းရာ၊ မဂမင်္ဂလာယရူာစသညတ်ိ့ု၌ ထကာင်းထသာ
နိမိတတ်ိ့ုကိုယ၍ူ ထလာင်းရသည့် ထရမထငွရတနာ စမ်ိထေားထသာထရထကာင်းထရသန့်။ စဉ်

ရမီထရးထဆာင်
မိဖုရား စဉ်

စဉ်



.

ရမီထလှာ်ဦး န မီးပဖင့်အထေပ်ထေပ်ကျို ၍ အညစအ်ထကကးကို အကကမ်ိကကမ်ိ သန ့စ်င် ထုေတင်ပီးထသာ ထရမထကာင်း။ gold

ရမီသား န ထရမအထေညက်ို ပံုစတံစစ်ုံတရာ ပပုလုပ်ပခင်းမယှိထသးထသာ ပကတထိရမအတုံး အခဲ။ gold

ရမိ့ ကကိ transport

ရမိ့ ဆုိင်း ကကိ သတမှ်တထ်ေားထသာအချန်ိကာလထေက ်ထနာကက်ျထသာ အချန်ိကာလ သို ့ထပပာင်းထရမ သ့တမှ်တသ်ည။် term

ရမိမရှိ့  ကကိ wish

ရမီ န gold

ရမီကိုယထ်တာ် န မင်းညမီင်းသားတိုက့ို ဂုဏတ်င်၍ထခါ်ထသာ စကားလံုး။ prince

ရမီကျင် ကကိ gold filter

ရမီကျင်ခတ ် န ထရမနန်းကကို းမျှင်များပဖင့် ထေည့်သင်ွးရကလု်ပ်ထေားထသာအထေည။် 

ရမီခနွယ ် န parasite

ရမီခတ ် ကကိ ထရမတုံကို ပါးလမာထသာထရမပပား ပဖစထ်အာင် ပံုစတံကျထုေရုိကသ်ည။် none

ရမီချ ကကိ ထစတထီတာ် ရုပ်ပွားထတာ်စသညက်ို သစထ်စမ့ျားသတု၍် ထရမပါသည့်အချပ်များနှင့် ကပ်သည။် gild

ရမီပခညထုိ်ေး ကကိ ထရမနန်းကကို း၊ ထငွနန်းကကို း စသညနှ်င့် အဝတအ်ထေညထ်ပါ်တင်ွ ပံုစ ံအမျို းမျို း ပခယလှ်ယထုိ်ေးချုပ်သည။် embroider

ရမီစငီွစ န လကဝ်တလ်ကစ်ားစထသာ ထရမထေည ်ထငွထေည ်အထသးအဖဲွ မ့ျား။ jewel

ရမီစကကာပဖန ့ ် ကကိ ဘရုင်၊ မင်းသား၊ မင်းသမီးသတူို ့ခရးီထွေကသ်ည။် tour

ရမီစင် န အညစအ်ထကကး သန ့စ်င်ထုေတင်ပီးထသာ ထရမထကာင်း။ gold

ရမီစင်ရုပ်တ ု န gold trophy

ရမီဇဝါ န နီှးထေည၊် သထံေညစ်သည၌် အပခားအထရာင်မပါပဲ ထရမထရာင်ပဖင့်သာ ပန်းခက ်ပန်းတကစ်သညပ်ဖင့် ပခယထ်ရးပခစထ်ရး။ sprays

ရမီဇဝါချ န gold plated

ရမီညာလွမ်း ကကိ exaggerate

ရမီး နဝိ limpid white

ရမီးကနဲ ကကဝိိ အရှိန်အဟန်ုပမန်ထေကထ်သာ လှုပ်ရာှးမှုထကကာင့် ရမီး ဟထုသာအသထံပါ် ထွေကလ်ျက။် appear

ထရွ ့

ထရမ ့ ကကိ တစထ်နရာမှ တစထ်နရာသို ့တစခ်ျန်ိမှ တစခ်ျန်ိသို ့ကးူထပပာင်းသည။် move

ရမဲ

ရမဲ၁ ကကိ moving

ရမဲ ၂ နဝိ adipose

ရမဲချ ကကိ bounden

ရမဲစာ န မိမိကိုယစ်ား အပခားသတူစထ်ယာကက်ို ထဆာင်ရကွထ်စရန် လမဲအပ်ထကကာင်း ထဖာ်ပပ သည့်စာ။ refer letter

ရမဲထပပာင်း ကကိ မူလတစထ်နရာမှ အပခားတစထ်နရာသို ့ထရမ သ့ည။် တစဦ်းလကမှ် တစဦ်းလကသ်ို ့ကးူပုိထ့ပးအပ်သည။် transport

စဉ်

စဉ်

တစထ်နရာမှ တစထ်နရာ၊ အချန်ိမှန်မှတစခ်ျန်ိသိ့ု ကးူထပပာင်းသည။် ကးူ ထပပာင်းထစသည။် “သျှင်မမှာမူ၊ ထနရာပကတ၊ိ ချစဟ်န်လုိ
နှင့်၊ ကိုယမ် ရမိ့ ပဲ၊ ထနဘတိုံလျှင်” (ဆဒေ္ဒန်) စဉ်

စဉ်

ထရးှက ထတာင်းဆုပါသည့်အတိုင်းပင် မထသမွလဲွပဖစသ်ည။် “ရှိ့ ကကကမ္မာ ထတာင်းဆုပါ၊ ကကမ္မာဇာတ ိရှိ့ ကကမ္မာကို ထမဇာ ရမိ့ မရွိ့  
(ဓမ္မက) စဉ်

အဝါထရာင် ဝင်းလက၍် အထလးချန်ိစးီထသာ အဖုိးတန် ဓာတသ်တ္တ တစမ်ျို း။ “ရယင်ပီးရယပ်ပုးံ၊ ထနာကဆံ်ထံုေးမှာ၊ ရမီ ကုံးရမီ ပန်း
ဆင်၍” (ဗျာရတု) ၂  ပမတနုိ်းတန်ဖုိးထေားရာ ပစည္း်၊ ပုဂ္ိုဂ လ်၊ ထဒေသစသညက်ိုဂုဏတ်င် ထခါ်တင်ွထလ့ရှိသည့်ပုဒ်ေ။ “အလှယင့်ယ၊ု 
မိမှာထေားထက၊ ထခါ်ညင်းပဖူ၊ ရမီ သးီတခပတ၊် ငီွသးီတခပတ၊် အပုထမဆင်၊ ဆင်ကာပုလဲ” (ထတး) စဉ်

စဉ်

ထရမမှုန့် ထရမစများပါထသာထပမကို ထရနှင့်ထဖျာ်၍ အလယ၌် ဇလားကျင်ခွက ်ပဖင့် လှုပ်ကာထဝ့ကာ ထရမမှုန့်များချညး်စကုျန်ထအာင်
ပပုသည။် စဉ်

a silver lame evening 
gown စဉ်

ချုပံင်သစပ်င်များကို မီှတယွ၍်ထပါကတ်ကင်ပီး၊ အဝါထရာင် အနွယတ်ရံညှမ်ျား ယကှပ်ဖာရှိ အရတွမ်ယှိပဲသပ်ု၍စားနိင်ထသာ ကပ်ပါး
ပင်တစမ်ျို း။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရခုိင်ပပညဒွ်ောရဝတ ီသတံွဲငမိုတ့င်ွ ထရးှယခင် အထေကထ်ကျာ်ကာရ ီကပင် ထရမပဖင့် ထုေလုပ်ထေားထသာ အထတာင်သျှစတ်ယ ်
(၈ဝ)ပမင့်ထသာ အရထိမထတ္တယျထရမစင် ရုပ်တထုတာ်။ (၎င်းထရမစင်ရုပ်တထုတာ်ကို ပုဂံပပညသ်ားတိ့ု ဖျကဆီ်းယသူာွးကက၍ နူဝဲ၍ 
ထသထကကပျက ်စးီကကသညဆုိ်၏။) (ရာထဇာ်ဝါဒေ) စဉ်

စဉ်

တစပ်ပင်တညး်ထရမပျံ့န့ံှစာွ (ထရမပိန်း) ချထေားထသာ အရာ။ စဉ်

တစစ်န်ွးတစစ်သသိညက်ို အတကိျသထိလဟန်ထပပာ ဆုိသည။် ၂  ထပါ့လွင်ထသာ စကား(မမှန်ကန်ထသာ စကား)တိ့ုကို ရမန်းထဝ
ထအာင်ထပပာသည။် “လူစကားနန့် ရမီညာလွမ်း ထရ” (ရုိးရာ) စဉ်

ကကညလ်င်ထတာကပ်၍ နီထသာအထရာင်ယှိထသာ။) ၂  ကကညလ်င်ထတာကပ်၍ ပဖူထသာအထရာင် ယှိထသာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထရှ့ထနာက ်သိ့ုမဟတု ်ဘယည်ာလူးလာ လှုပ်ရာှးထစသည။် “ယိုင်းပဖူစင် ထလ၊ ယင်ပုခွကက်ို ရမဲ ခလုိကထ်လ” (ထတး) “အထခါက်
ငင်ပျာ၊ ဝါးပင်မှာတညး်၊ ရမဲ သည ်ပုခွက”် (ဂုတ္ိတလ)။ “တဖကတ်စိုင်၊ လကနှ်င့်ကိုင်၍ ယဉ်ယဉ်ထကျးထကျး၊ ကကို းထလးပင်ကို၊ ငင်
ကာ ရမဲ လ့ုိ”။ (ထကာ်) ၂  လမ်းထကကာင်းထပပာင်းလမဲထအာင် ပပုသည။် စဉ်

သားငါးမှ ထွေကထ်သာ အဆီဓာတမ်ျား သိ့ုမဟတု ်အရညမ်ျားစာွစတွထ်သာ။ အဆီ များ အတိွဲထနထသာ။ “ငါးကကင်းသားမှာ အဆီတ ိ
ရမဲ နီထရ” (အရပ်) စဉ်

မိမိအပပစ၊် တာဝန်စသညက်ို သတူစပ်ါးအထပါ်သိ့ု ကျထရာကထ်စသည။် “မင်းအပပစက်ို မင်းရာသ၊ိ သမူျားကို ရမဲချ မနီထက”့ 
(အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ရမဲအပ် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာပစည္း်ဝတ္ုတာဝန်စသညက်ို အပခားတစပ်ါးသအူား လမဲထပပာင်းထပးသည။် Hand-over

ရမင်

ရမင် နဝိ ကိုယစ်တိက်ကညသ်ာတကက်ကထသာ။ ပမူးတးူထသာ။ feisty

ရမင်ပပ နဝိ ကိုယစ်တိက်ကညလ်င် လန်းဆန်းထသာ။ ကိုယထ်နဟန်ပန် သကွလ်ကတ်က ်ကကထသာ။ feisty

ရမင်ပမူး နဝိ စတိအ်ားထေကသ်န်တကက်ကလှုပ်ရာှးထသာ။ နှစသ်ကအ်ားရမှုပဖင့် ပမူးကကလှုပ်ယာှးထသာ။ feisty

ရမင်ရမင်ကကျွေးီ ကကဝိိ snivel

ရမင်ရမင်ပပုံးပပုံး ကကဝိိ ကကညနူ်း နှစလုိ်အားရစာွ။ gratifying

ရမင်လန်း နဝိ nice and

ရမင့် ကကိ hoist

ရမင့်စဉ် ကကိ အပခားတစပ်ါးသိုအ့ဟန်ုပပင်းစာွ ထရာကသ်ည။် arrive

ရမင့်တင် ကကိ တခွံန်အလံ စသညက်ိုအပမင့်တင်ွ လှုပ်ရာှးထအာင်ပပုသည။် hoist

ရမင့်ထူေ ကကိ တခွံန်အလံစသညက်ို တိုင်တင်ွချည၍် စိုကထူ်ေသည။် endowment

ရမင့်ပစ ် ကကိ အပခားတစပ်ါးသို ့ထရာကထ်အာင်ပစသ်ည။် shot

ရမင့်ပပင် န ညညီာထသာ ထပမပပန ့က်ျယ။် plane

ရမတ်

ရမတ် ကကိ go

ရမတပီ်း ကကိ သထဘာတ ူထကျနပ်စာွ အခွင့်အထရးထပးသည။် ၂  အချုပ်အချယ ်အထနှာင့်အယကှ ်အတားအဆီးမပပုပဲ လွတလ်ပ်စာွထနထစသည။် emancipate

ရမတမိ်န ့ ် န immunity

ရမပ် နဝိ အလွန်ပါးထသာ။ အလွန်ပါးလှပ်ထသာ။ filmy

ရမပ်ကနဲ ကကဝိိ ရမပ် ဟအုသပံမညထ်သာအချန်ိ အခုိကအ်တန ့အ်တင်ွး လျင်ပမန်စာွ။ quickly

ရမပ်ရမပ် ကကဝိိ filmy

ရမန်

ရမန် ကကိ hurry

ရမန်း နဝိ ထွေန်းလင်းထတာကပ်ထသာ။ အထရာင်ထပပာင်လကထ်သာ။ bright

ရမန်းရမန်းထဝထဝ နဝိ လန်းဆန်းကကညလ်င် လှပထသ။ ၂  လန်းဆန်း သစလွ်င် သည့် အထရာင်ယှိထသာ။ perky

ရမမ်း

ရမမ်း နဝိ juicy

ရမမ်းရမမ်း ကကဝိိ cry

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တင်သကရ်ညှက်ကာစာွ ပပင်းစာွ ရှိုကလ်ျက ်(ငုိသည။်) “ရင်ှရင်ှကျးီ” လ့ုိ (ဝီဇယ) စဉ်

စဉ်

လုိလားထတာင့်တသည့်အတိုင်း ပပည့်စုံသပဖင့် မျကနှ်ာသင်ွပပင် ကကညလ်င်ချမ်းထပမ့ထသာ။ စတိပ်ဖင့် အထနှာင့်အယကှထ်ဘးရန် ကင်း
စင်ထသာ။ “စတိထ်ပျာ် ရမင်လန်း၊ သဒေ္ဓပန်းပဖင့် လှူဒေါန်းပါ၏” စဉ်

  ရကွက်ို ထလတိုးပင့်ထစ ပခင်းပဖင့်ထရယာဉ်ကို ထရွ့လျားထစ သည။် “ရကွက်ကးီတင်၍၊ ကကာပမင့်မနီ၊ ရမင့် ကကလီထသာ်။” (ထွေန်းတိ)။ 
“ပင်လင်ပမစက်ကးီ၊ သထဘမင်္ဂာစးီ ၍ ရမင့် ငပီးယသူာွးပါက” (ထဒေးဝန်း) “တဆတ်ဆတရ်မင့် လတ်ခါ၊ မာန်ထအာင် ငမို့တင်ွ လျင်ထဆာ 
ဆုိကထ်ရာကပ်ါက (ဗမာချီ) ထလပပင်၌ လင့်ွလူထအာင်ပပုလုပ်သည်။ “ထဂါင်းဆပံင်ကို၊ မျှင်စိုငကုိ်င်၍ လမင်၏၊ တိ့ုဆရံမင့် ရမင်ပါလီ” 
(ဥဒိေန်တု) စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစဦ်းအား တစထ်နရာသိ့ု တစစ်ုံတရာကစိထ္ဆာင်ရကွ ်ရန်။ သာွးထစသည။် ထွေကခွ်ာသာွးထစသည။် “အသျှင်က ရမတ၊် 
ကကျွေန်မလွတ၊် သျှင်မင်းချပငား၊ ရမီးအာဏာကို၊ ကကျွေန့်မှာကိုင်ရမည။်” (ဓမ္မက) “ဒေထအာငထ်ကျာ်၊ ထနာင်ထတာ ်ရမတ ်ထက၊ ငါလမတယ်
င့် ထလ”(ထတး)။ ၂  အထနှာင်အဖ့ဲွမှလတွက်င်းထစသည။် အချုပ်အချယမ်ယှိထနထစသည။် ၃ လတ်ွငငိမ်း ချမ်းသာထစသည။် “ထအး
ထလာသျှင်ပမတ၊် ထလာကနတ၊် သဝုဏကိုရမတ၊် ကကျွေန့်ကိုသတထ်က၊ မှန်စာွ ထကာင်းပါမည”်။ (ဓမ္မက)။ ၄  တစ်စုံတစ်ရာကို ထေမှိန်
ထအာင် ချန်ိရယွ၍် ခဲ၊ ပမား၊ ကျည ်စသညတ်စစ်ုံတစရ်ာကို အချန်ိနှင့်လမတသ်ည။် ထကကပျကထ်ပျာကလွ်င့်ထအာင် လကန်ကတ်စစ်ုံ 
တစရ်ာပဖင့် ထိေမှန်ထစသည။် “တစထ်ချာင်းစန်ိသာွး၊ တစစ်င်းပမားကို၊ ခွင်းထေားစတိယ်ုံ၊ ရမတ ်ထလတုံ ထသာ်” (ထကာ်)။ “သည်းအူ
သုံးထယာက၊် လကန်ကစ်ကကာ၊ ရမတ ်ထသာအခါတင်ွး၊ ခန္ဓာပျကမ်ည၊် မထကကာကတ်ကတညး်”။ (ထကာ်) စဉ်

စဉ်

အကျဉ်းထထောင်မှ လွတထ်ပမာကခွ်င့်ပပုသည့် အမိန့်အာဏာပုိင်အဖ့ဲွအစညး် က ဖမ်းယထူေားသအူား အပပစယ်ှိထကကာင်း ဥပထဒေအရ မ
တင်ပပနုိင်သည့်အတကွ ်တရားရံုးက လမတရ်န် ဆံုးပဖတခ်ျကအ်ရ ထုေတဆ်င့်သည့် အမိန့်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလွန်ပါးလျစာွ။ ချပ်ရပ်စာွ။ ၂  တသမ့်ိသမ့်ိလှုပ်ယာှးလျက။် “လီတိုကရ့ုိ် အလံ ရမပ်ရမပ် လှုပ်နီထရ” (အရပ်)။ ၃  “ပါးထရမပါးထရ
ကို အလုိကတ်ိုင်းနန့် ကကကသ်န်ွ ခံွထသျှပုိင် ရမပ်ရမပ် ပျင်နီထရ” (အရပ်) စဉ်

အလျင်စလုိပပုသည။် “အချန်ိဟသိယိင့် ဂုကပင် ရမန် နီထရကာ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

အရညမ်ျားပပားထသာ။ အရညရ်မ်ွးထသာ။ “သစသ်းီရည ်ရမမ်း၊ ချို ခမန်း”။ (ထကာ်) ၂  အရညစ်ိုရွဲယိုကျထသာ။ “ကိုယ့်သညအ်ကူို၊ 
ကကူကကူ နမ်း၍၊ ချို  ရမမ်း န့ုိရည၊် ရင်ခွင်ပုိကလ့ုိ်၊ တိုကတ်ုံထပထက”။ (ပဒုေမ္မ) စဉ်

ငုိလျကတ်န်းလန်းနှင့်။ မျကရ်ညပ်ပည့်ယှိထသာ မျကလံု်းများနှင့်။ “ညဦးသိုင်ထခါင်၊ လထရာင်ကိုထွေန်း၊ ထမာင်ကိုလွမ်းသည။် ရမမ်း
ရမမ်း မျကရ်ည၊် ယိုသတညး်” (ထတာထကျာင်း) စဉ်



.

ရမမ်းရမမ်းထဝ နဝိ lush

လ

လ န moon

လကာ န kind of cane

လကာခတ ် ကကိ ခန ့ည်ားထေညဝ်ါသည။် be grand

ကကိ proud,arrogant,haughty

လကျ န အသဉိာဏထံု်ေထုိေင်း၍ သကွလ်ကခ်ျကခ်ျာပခင်း မယှိသ။ူ lethargy

လကျယ ် န quarrelsome

န တစစ်ုံတစဦ်းအား ကကးီကျယထ်လဟန် သထရာ်ထပပာင်ထလှာင် ၍ ထပပာဆုိထသာစကား။ mock;ridicule

လကကတ ် ကကိ

လကာွကျ ကကဝိိ အငမဲတထစ။ အစဉ်မပပတ။် အစဉ်အငမဲ။ always

လကယွ ် န

လခ န monthly salary or pay

လခစား န လခယ၍ူ လုပ်ကိုင်သ။ူ salaried worker

လခထုေတ ် ကကိ လပုိင်းထစသ့ပဖင့်တစလ်အတကွ ်လစာထုေတယ်သူည။် take salary for monthly

လချာ န အသဉိာဏ ်ထံုေထုိေင်း၍ သကွလ်ကခ်ျကခ်ျာပခင်းမယှိသ။ူ lethargy

လချာကရာ ကကိ မယဉ်မထကျးထငါကဆ်တဆ်တထ်ပပာဆုိသည။် impoliteness

လချာနာ ကကိ ညံ့ဖျင်းသည။် ထသးနုပ်သည။် သမ်ိငယသ်ည။် inferior

လချုပ် န တစလ်လံုးလံုးအတကွ ်ပပုစထုေားထသာစာရင်း။ End-of-the-month

လပခမ်း န လမပပည့်မီ ထတွ ပ့မင်ရထသာ ပပည့်ဝန်းပခင်းမယှိထသာ လထကးွပံုစ။ံ half moon,crescent

လခဲွ န

လခခ န ထမာကမ်ာသည။် မာနခကထ်ေန်ထထောင်လမားသည။် ၂  ထငါကဆ်တဆ်တထ်ပပာ သည။် half a month

လငယ ် န

လငန်းတက ် န faint

လစာ န monthly salary or pay

လစာနှုန်း န လခစားတစဦ်း၏အတကွ ်မူရင်းလစာနှစတ်ိုးနှင့် ထနာကဆံု်းလစာ သတမှ်တခ်ျက။် salary scale,pay scale

လစိ့  န အဖုိလိင်အဂမင်္ဂါ အရင်းဝဲယာတင်ွ တွဲလျကပ်ါယှိထသာ အမျို းပဖစထွ်ေန်းရာ အထစ။့ testicle or testis

လစိ့ နိစိ့ န ထမွးဖွားရန် အချန်ိထစထ့ရာကထ်နထသာ အထပခအထန။ parturient

လစိ့ သာရ ၁ ကကိ မထပးရကမ်ကမ်းရက ်ပစည္း်ဥစာ္ကို အထူေးတယွတ်ာမကထ်မာ သည။်  

လစိ့ သာရ ၂ န နှထပမာတတသ်။ူ grudge

သစပ်င်သစရ်ကွ ်စသည ်အရညပ်ပည့်ရမမ်းစမ်ိးလန်းထဝဆာထသာ။ “ထတာထတာင်ငမိုင်ဝှမ်း၊ ရမမ်းရမမ်းထဝ ဆာ၊ စမ်ိးလန်းကာပဖင့်၊ သ
ယာစဖွယ၊် ထကာင်းလှထပ၏”။ (ထတာဖ့ဲွ) စဉ်

ကမ္ဘာထပမကကးီကို မိမိသာွးလမ်းအတိုင်း (လမ်းပဖင့်) လှည့်ပတက်ာထနမှ အလင်းကို ကမ္ဘာသိ့ု ထရာင်ပပန်ဟပ်ထပးထနထသာ ငဂိုဟ်ကကးီ
တစလံု်း။ တလလမင်္ဂာငဂိုဟ။် စန်း။ ၂  သာမာန်အားပဖင့် လူတိ့ုရက ်၃ဝခန့် ပုိင်းပခားထရတကွထ်သာကာလ။ စဉ်

အရကွလ်ကနှ်စလံု်း သုံးလံုးထလာကခ်န့်အရညှ ်တစထ်တာင်ထလာကယ်ှိ၊ အရကွတ်င်ွ ဆူးထပါက၍် ဓနိပျစက်ဲ့သိ့ု ပျစ၍် အမ်ိမုိးနုိင်
ထသာ ကကမ်ိအမျို းဝင် အပင်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

လထကာင်းလ
ကန်း 

ထမာကမ်ာစာွ ထပပာဆုိပပုမှုသည။် ကိုယနှ်င့်မထတာ် မတန်ထပပာဆုိပပုမှုသည။် “အထဝး …. စကားတစခွ်န်းထပပာဖ့ုိစာွကို လထကာင်း
လကန်း လုပ်နီစာွ က” ။ “ပုတတ်စလံု်းရကထ်ေားထရ လထကာင်းလကန်း ဟတုတ်ပိတတ်ဗိျာယ”် (အရပ်) စဉ်

စဉ်

အနုိင်လုိချင်ထသာ စတိပ်ဖင့် ရန်လုိထလ့ယှိသ။ူ ၂  မိမိမှန်သညထ်ေင်ရာကို အားမနာထနရာမထရးွ၊ ထနာကမ်တန့်ွပဲ ဝ့ံဝ့ံရရဲ ဲထပပာဆုိပပုမှု
တတသ်။ူ စဉ်

လကကးီလကျယ ် စဉ်

ထန နှင့် လသည ်ကမ္ဘာထပမကကးီ၏ တစဖ်ကစ်၌ီ ကျထရာကထ်နထသာ အခါမျို းတင်ွ လထပါ်၌ ကမ္ဘာ၏ အရပ်ိထုိေးသပဖင့် လမျကမှ်ာ
ပပင်၌ အခုိကအ်တန့်မျှထမှာင်ရပ်ိပဖတ ်သန်းပိတဆီ်းသည။် လငပုပ်ဖမ်းသည။်

(of the moon)be 
eclipsed,have a lunar 
eclipse စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

လကို မထတွ့မပမင်ရထသာရက။် (ရကမ်စုံသည့်လတင်ွ လဆုတ၁်၄ရက ်နှင့် ရကစ်ုံသည့်လတင်ွ လဆုတ ်၁၅ရကပ်ဖစသ်ည။်)

the last day of waning 
on which the moon is 
not visible,moonless စဉ်

ကိုယအ်ားဉာဏအ်ားပဖင့် လုပ်ကိုင်ထသာ အလုပ်တစစ်ုံတစရ်ာအတကွ ်ရကလ်နှင့် ပုိင်းပခား၍ လုပ်အားခတန်ဖုိးသတမှ်တထ်ပးထသာ 
ထငွ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရကသ်ုံးဆယ၏် (လ၏) ထေကဝ်ကပ်ဖစထ်သာ ၁၅ရကက်ာလ။ လဝက။် စဉ်

စဉ်

လအက္ခရာ။ (ဠကကးီနှင့် ကွဲလဲွ ထစလုိရာ၌ ထခါ်ဆုိ သည။်)
Twenty-eight letter of 
the Myanmar alphabet စဉ်

ထဝ့ှထစက့ို အပပင်းအထေန် ထိေခုိကမိ်ရာမှ အထနအထေားခကျွေတယ်င်ွး ပခင်း။ အထကကာကို ထိေခုိကမိ်ပခင်း စသညစ်သညတ်ိ့ုထကကာင့် လွန်ကဲ
စာွ နာကျင်သတလိစပ်ခင်း။ စဉ်

ကိုယအ်ားဉာဏအ်ားပဖင့် လုပ်ကိုင်ထသာ အလုပ်တစစ်ုံတစရ်ာအတကွ ်ရကလ်နှင့် ပုိင်းပခား၍ လုပ်အားခတန်ဖုိးသတမှ်တထ်ပးထသာ 
ထငွ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

stingy person,miserly 
person စဉ်

စဉ်



.

လစဉ်ထကကး န အသင်းအဖဲွ စ့သညတ်င်ွ အသင်းဝင်ပဖစသ်ကူ တာဝန်အရလတိုင်း ထေည့်ဝင်ရသည့်ထငွ။

လစန ့ထ်ကကာင် ကကိ အသကက်န်ုဆံုးပခင်းသိုထ့ရာကသ်ည။် ကယွလွ်န်သည။် die

လဆနာ ၁ ကကိ အသုံးမကျပဖစသ်ည။် အသုံးမဝင်ပဖစသ်ည။် baseness

လဆနာ ၂ န အသအိလိမ္မာကင်းမ့ဲထသာသ။ူ ပါးနပ်ပခင်းမယှိသ။ူ lethargy

လဆုိင်း န

လဆုတ ် န လပပည့်ထကျာ်တစရ်ကထ်နမှ့ လကယွသ်ည့်ထနထိ့ေ ရကပုိ်င်း။

လဆန်း န လဆန်းသည့်တစရ်ကထ်နမှ့ လပပည့်သည့်ထနထိေ ရကပုိ်င်း။

လတာပတာ ၁ န ထကာင်းမွန်ပခင်းမယှိထသာအပဖစ၊် အရာ။ inferior

လတာပတာ၂ နဝိ ထကာင်းသညမ်ဟတုထ်သာ။ ထကာင်းမွန်ခုိင်ခံသည့် မဟတုထ်သာ။ inferior

လတာရ ီ ကကိ lethargy

လတားသတ ် ကကိ အကျို းမ့ဲကန်ုဆံုးထစသည။် unrewarding

လတိုင်း န လူထသတိုက့ို စန်ွပ့စရ်ာထနရာ။ တစပပင်။ သသုာန်။ cemetery/grave yard

လတိုင်းကန်ုး န လူထသတိုက့ို စန်ွပ့စရ်ာထနရာ။ တစပပင်။ သသုာန်။ cemetery/grave yard

လတံ့ ဝိ present tense

လထီေးထဆာင်း ကကိ လစန်း၏ အထေကပ်တလ်ညတ်င်ွ အဝါနှင့်ပန်းနုထရာင် ထေင်ထသာ ထရာင်ပခညဝ်န်း တစစ်တိတ်စထ်ဒေသမုိးအပ်ုပဖစထ်ပါ်ထနသည။်

လထေပ် ကကိ တစနှ်စတ်င်ွ တယဆ်ယ့်နှစလ်ယှိသည့်အနက ်တစဆ်ယ့်သုံးလအပဖစ ်တစထ်ေလပ်တိုးသည။်

လထွေက ် န အထရှ မ့ျကနှ်ာတင်ွ ထပမပပင်နှင့် မုိးသားအစပ်ကကားမှ လဝန်းစတင်ထွေက ်ထပါ်စအချန်ိ။  moonrise

လပ ကကိ moonlight

န လသာချန်ိ ကကာပမင့်စာွ မီထသာ ရကပုိ်င်း။  moonlight night

လပရက ် န လသာချန်ိကကာပမင့်စာွမီထသာ ရကပုိ်င်း။ moonlight night

လထပါ န ကကမ်ိအမျို းအစားတင်ွ ပါဝင်ထသာ ကကမ်ိတစမ်ျို း။  kind of cane

လထပါ်ကျို က ် ကကိ

 လထပါ်သရ ီ န ပဋိသထန္ဓမျို း ထစက့ို မထပးနုိင်ထသာသကူို တင်စား၍ထခါ်ထသာစကားလံုး။ ၂  အသုံးမကျသ။ူ 

 လပုိင်း န လအတင်ွးမျှသာယှိထသးထသာ ကာလ။    a few month

လပျန ့ယ်ှူ း ကကိ မှန်းထေားချကမှ် လဲွထချာ်သည။်    go wrong

လပပင် ကကိ လသာသည။် လထရာင်ထွေန်းပသည။်  moonlight

လပီွ ကကိ လညပ်တထ်မမထနှာကသ်ာွးလာလုပ်ကိုင်သည။် ၂  အကျင့်ဆုိးသမ်ွးထနသည။်    be unruly

 လပွင့် ကကိ တမ်ိဖံုးထနရာမှ လွတ၍် လထရာင်ထွေန်းလင်းသည။်  moonlight

လထဖာသထရာ ကကိ သပ်ရပ်ထသချာပခင်းမယှိ။ ၂  အစအီစဉ်မကျ ပပန ့က်ျလဲျက။်  strewn

monthly 
subscription;monthly 
fees စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ထကကးထချးထရာင်းရာဌားရာတင်ွ) လပုိင်းနှင့် ဆုိင်းငပီးထနာကပ်ပန်လည ်ထပးဆပ်ထသာ စနစ။်

system of deferring 
settlement of loan or 
credit by the month(s) 
specified စဉ်

(of the 
moon)wane,waning of the 
moon စဉ်

(of the moon)wax,(of a 
month)begin,waxing of 
the moon စဉ်

စဉ်

စဉ်

ညံ့ဖျင်းသည။် နံုချာသည။် အသအိလိမ္မာကင်းမ့ဲသည။် “လူက လတာရ ီရာ။ တစခု်မှာလညး် သုံးဖ့ုိပင်ကမရ” (အရပ်) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထနာင်အနာဂတက်ာလကိုထဖာ်ပပလုိရာ၌ ကကယိာအဆံုးတင်ွ ဆကတ်ွဲသုံးထလ့ ယှိထသာ စကားလံုး။ "ဘးုရားငခီရင်း၊ စစတ်လင်း
လညး် ပဖစလ်တံ့" (ထကျာင်းရုိးဝင်) စဉ်

(of the moon)have a 
partial halo စဉ်

intercalate a month in 
the lunar year to 
coincide with the solar 
year စဉ်

စဉ်

လထရာင် ထွေန်းထေင်းသည။် “ထပပာင်းဝင်း ပမပမ၊ လှတထမမှာ၊ လ နှယ ်ပ သိ့ု” (ရာမ) စဉ်

လ ပတပပင်
ချင်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခါး၀တပု်ဆုိး၏အစကိုထပါင်ကကားမှထနာကသ်ိ့ုလျှို သင်ွးယ၍ူ ငမဲပမံစာွညပ်ှထေားသည။်“ခါးထတာင်းကျတိ။် ထအာကထ်ပါ်ကျတိ။် ထလာ
ကျတိ ်စသည”်။

gird oneself for 
something စဉ်

gird oneself for 
something စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

လဖံုသရံု ကကိ အရသာထလျာ့နညး်စာွ။ ထပါ့ပျကပ်ျက။် tasteless

 လငဖိုးလပဖာ ကကိ strewn

လမူး န ဝါးစတိင်ယမ်ျားကို ကကို းပဖင့်စခီတ၍် ပပုလုပ်ထေား ထသာ ငါးဖမ်းကရိယိာ။ ယင်း   roll of bamboo chick

လမူးပိတ ် ကကိ

လမူးပပား န ဝါးစတိင်ယမ်ျားကို ကကို းပဖင့်သိုမ့ဟတု ်ကကမ်ိနှင့်ခတ ်၍ အပပားအပပင် ပပုလုပ်ထေားထသာပစည္း်။  roll of bamboo chick

လမူးလိပ် န ထခွလိပ်၍ တင်နုိင်ထသာ မုိဇ်းကာထနကာယင်း။   roll of bamboo chick

လမုိက် န  အလင်းထရာင်လံုးဝမရှိထသာ ဝန်းကျင်။ moonless

လမုိကရ်က ် န လသာချန်ိအနညး်ငယသ်ာ မီလုိကထ်သာရက။်   moonless night

လမုိင်း န လယလု်ပ်၍ အသကထ်မွးထသာသ။ူ လယလု်ပ်သား ၂  လယထ်စာင့်နတ။်  ထတာထတာင်၌ သစပ်င်ကကးီတိုက့ို စိုးထသာထတာစိုးနတ။်   

 လမုိင်းတင် ကကိ လယထ်တာကိုထစာင့်ထသာ လယန်တက်ို ပူထဇာ်ပသသည။်   offer up in oblation

လမုိင်းနတ် န

လမုိင်းသား န လယလု်ပ် သား။     farmer

လမန်းပမက် န mangrove

လမုန ့ ် န none

လပမင်ကတ ် ကကိ မကကည့်ချင် မပမင် ချင်ပဖစ ်သည။် ၂  မုန်းသည။်    hate

လပမင်ဝ ကကိ ကကည့်ရှု၍ နှစလုိ်ပခင်းမယှိပဖစသ်ည။် အပမင်ရ ရွံရာှစကဆု်တသ်ည။်  detest

န ဝတလ်ျှင် ကျယသ်ာွး ထသာ ထယာကျ်ားဝတအ်တင်ွးခ့အကအင်္ကျတစမ်ျို း။ vest

လထယာ့ပါး နဝိ အထရအတကွ ်ပမာဏ ဆုတယ်တုထ်သာ။ တပဖညး်ပဖညး်နညး်၍ သာွးထသာ။ decrease

လရတတ် န လူရတတ ် none

လရာကရာ ၁ န အငယစ်ားငါးတစမ်ျို း။ fish

လရာကရာ၂ နဝိ normal

လရာဖရာ နဝိ ထသသပ်ပခင်း မယှိထသာ။ သပ်ိသညး်ကျစလ်ျစပ်ခင်းမရှိ ထသာ။  loosely;slackly

လရာဟဖုမ်း ကကိ

လထရဖထရ ကကဝိိ အထူေးပပုပပင် ဖန်တးီရန် အားထုေတက်ကို းစားမှုမပပုပဲ အထလျာကဘ်ာသာ ပဖစလ်ာသည့်အတိုင်း။ ပဖစက်ာမျှ။ ကပျကက်ထချာ်။    bungle

လသညသ်ား န

လဝရာ န ထယာကျ်ားအဂမင်္ဂါဇာတ။် genitatlia

 လဝက် န half a month

လသရ ီ န ထပမှာကပ်င့်မှု၌ သာယာတတင်ပီး သာမန်လူတို ့ဣထနန္ဒထစာင့် စညး်၍မဝံမရသဲည့်အမှုကို ပပုမှုတတသ်။ူ    

လသာမှန်အမ်ိ န ထရနံဆီထေည့်၍ မီးစာပဖင့် ထွေန်းညှိကာ မှန်ထပပာင်းရညှထ်ေပ်၍ ချတိဆဲွ်ရသည့် မီးအမ်ိတစမ်ျို း။  lamp

လသားထသျှ န တစနှ်စမ်ပပည့်မီ အရယွက်ထလးငယ။် တရစိ္ဆာန်၊ အပင်စသည။် 

စဉ်

အစအီစဉ်မကျ ပပန့်ကျ ဲလျက။် ဖရုိဖရအဲားပဖင့် ကစဉ့်ကရ။ဲ “လုိင်ကပ်ုထပါ်မှာ၊ ဒေါးလားမုိးသိ့ု၊ လငဖိုးလပဖာ၊ ကကျွေနု်ပ်မှာလျင်၊ ကကရံာ
မတတ”် (ဆဒေ္ဒန်)  စဉ်

စဉ်

ထချာင်းငယထ်ပမာင်းငယတ်ိ့ုတင်ွ ငါးမထွေကသ်ာွးရထအာင် ယင်းပဖင့်ပိတဆ့ုိ် ကာဆီးထေားသည။် “ထမာင်ထယ-ထမာင်ထယ လမူးပိတ်
ရာ၊ ပခံချရာကို၊ မလားလီ ထက”့ (ထတး)       

Finely-split bamboo 
fish trap စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

cultivators working on 
such paddy land စဉ်

စဉ်

ထကာက ်နယတ်လင်းတင်ွ စပါးကျထီဆာက၍် စပါးများပဖည့်တင်းကာ လယထ်စာင့်နတအ်ား လယခ်ထပးသည ်ဆုိကာ ပပုလုပ်ရ
ထသာ ထံုေးဓထလ့။ လယထ်စာင့်နတ။်   

paddy land belonging to 
the royalty စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ဒီေထရတကရ်ာ ထရငန်ပုိင်း လတာပပင်တင်ွ ထပါကထ်ရာက ်ထသာ ပမကတ်စမ်ျို း။ “ငါလညး်တချက၊် လမန်းထတာက၊ ထပပာလုိက်
လျက။်” (ငစည်) စဉ်

ထရငန်ထရာကရ်ာပမစတ်စထ်လျှာကတ်င်ွ ထပါကထ်ရာကထ်လ့ယှိထသာ အသးီ အလယတ်င်ွ စထူမာကင်ပီးပပားထသာအသးီသးီထသာ ပင်
လတတ်စမ်ျို း။ “လမုန်း သးီတရာ၊ သးီတာ နားက၊ မုိဇ်းကိုထခါ်” (ထတး)   စဉ်

စဉ်

စဉ်

လထယာ့
တင်း(အကအင်္ကျ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရာထူေးဌာနန္တရအားပဖင့် မကကးီသာမန်မျှပဖစထ်သာ။ “အထူေးမထဟာက ်လရာကရာ တရိာ” (အရပ်)     စဉ်

စဉ်

ထန နှင့် လသည ်ကမ္ဘာထပမကကးီ၏ တစဖ်ကစ်၌ီ ကျထရာကထ်နထသာ အခါမျို းတင်ွ လထပါ်၌ ကမ္ဘာ၏ အရပ်ိထုိေးသပဖင့် လမျကမှ်ာ
ပပင်၌ အခုိကအ်တန့်မျှထမှာင်ရပ်ိပဖတ ်သန်းပိတဆီ်းသည။် လငပုပ်ဖမ်းသည။်

(of the moon)be 
eclipsed,have a lunar 
eclipse စဉ်

စဉ်

(ကထလးထမွးဖွား၍) တစလ်ပပည့် ထပမာကထ်သာကာလ။    
child of less than a 
year in age စဉ်

စဉ်

ရကသ်ုံးဆယ၏် (လ၏) ထေကဝ်ကပ်ဖစထ်သာ ၁၅ရကက်ာလ။ လဝက။် စဉ်

be immoral;be 
depraved;behave badly စဉ်

စဉ်

child,animal or plant 
of less than a year in 
age စဉ်



.

 လသီ န လဝန်းကို မထတွ မ့ပမင်ရထသာရက။် moonless

န moonless

လထသာက် ကကိ အန်ုးသးီတင်ွအလုိ အထလျာကအ်ရည၊် အဆန်ကင်းမ့ဲထနသည။်    liquid

လထသျှ န

လဟာ န ဟင်းလင်းပပင်။  open space,glade

 လဟာကျယ် န open space,glade

လဟာပင် န ထတာထတာင်တင်ွ ထပါကသ်ည့် ဟင်းချကစ်ားရထသာ အပင်ငယတ်စမ်ျို း။  plant

လဟာပပင် န ဟင်းလင်းပပင်။ ၂  အကယွအ်ကာ အတားအဆီးမယှိထသာ ကျယပ်ပန ့သ်ည့် ထပမကကွလ်ပ်။    open space,glade

န ပရသိတက်ကည့်ရှုရန်ထနရာ၌ အမုိးအကာမရှိပဲ အခမ့ဲကင်ွး ပပင်ဇာတ။်   open air theatre

လဟာပပင်စျးီ န ကျယပ်ပန ့ထ်သာကင်ွးပပင်၌ ထရာင်းချထလ့ယှိ သည့်ထစျးထတာ်။  open air market

 လဟု န တစမ်ကတာမျှ ရတွဆုိ်ရထသာ တိုထသာ အသယံှိထသာ အက္ခရာ။ ရဿ။      

လဟသုံ န

လအမ်ိဖဲွ ့ ကကိ လဝန်း၏ ပတပ်တလ်ညတ်င်ွ အရစရ်စထ်ေင်ရာှးထသာ ထရာင်စုံ ထရာင်ပခညဝ်န်း ထပါ်ထေင်သည။်    

လာ ကကိ come

လာကတ် န မိမိတိုထ့နရာဌာနသို ့လူများအား လာရန်ဖိတထ်ခါ်ထသာစကားလံုး။ welcome to

လာကတပ်တစ်ီ ကကိ မိမိတိုထ့နရာဌာနသို ့အတားအဆီး အပိတအ်ပင်မယှိ ခွင့်ပပု ထေားသည။်  unrestricted

လာစိ့ ထမ ကကိ surely/certainly

 လာထတာင်း ကကိ အထကကးအငမ်းထပးဆပ်သည။်    repay something owned

လာနီကျ ကကဝိိ always

လာနညး်နညး် ကကိ long for

လာပါနုိင်းနုိင်း ကကိ long for

လာပါလတ ် ကကိ welcome to

လာဘ န ထဗဒေင်အရ မိမိထမွးဖွားချန်ိတစဆ်ယ့် နှစရ်ာသလီဂ်ငဂိုလ်ခွင်မှ လကဝဲ်ရစ ်၁၁ကကွထ်ပမာကင်ဂိုဟခွ်င်။  none

လာဘသက္က ာရ န ပူထဇာ်ချးီထပမှာကထ်သာအားပဖင့် ထပးကမ်းထသာပစည္း်ဥစာ္။    bribe

ကကိ welcome to

လာရူဆုပ် န ထပါကထ်ပါကပွ်င့်ကို ထေန်းလျကရ်ည၊် သကာရညစ်သညပ်ဖင့် နယ၍် အလံုးအဆုပ် ပပုလုပ်ထေားထသာစားဖွယ။်

လာရုပ်ရုပ် ကကိ ဆုိကထ်ရာကလ်ာထစလုိ၍ ထစာင့်စားထနထသာ အားတကနှ်စသ်မ့်ိဖွယ ်အလား အလာ။ welcome to

လာလာ ကကိ မိမိနှင့်တပါတညး်ထခါ်ထဆာင်ယလူာသည။် come together

လာလာပက စညး် come from four side

လာလာသမျ စညး် none

စဉ်

လသလီကယွ ်
(မ) (န-လသ-ရှု။) “လသလီ ကယွ ်စစ္ီဆလည်” (ရိုးရာ)    စဉ်

စဉ်

လအက္ခရာ။ (ဠကကးီနှင့် ကွဲလဲွ ထစလုိရာ၌ ထခါ်ဆုိ သည။်)
Twenty-eight letter of 
the Myanmar alphabet စဉ်

စဉ်

ကျယပ်ပန့်၍ အကယွအ်ကာ အတားအဆီးမယှိထသာထရပပင်၊ ထပမပပင်၊ သပဲပင်စသည ်“သာွးမည့်ခရးီ၊ လဟာ ကျယထ်က၊ သတီာ
တန်းဗျာ၊ ကန့်လန့်ဆီးလ့ုိ” (ဂုတ္ိတလ)။ “ပမစမ်ပင်လယ၊် လဟာကျယ ်ထက၊ သတီာရစဝ်န်း” (ဓမ္မသာ)  စဉ်

စဉ်

စဉ်

လဟာပပင်
ဇာတ် စဉ်

စဉ်

sound having a duration 
of one,light  stressed 
sound စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထပါ့ထသာအသ။ံ (သာဓက၊ အ၊ အ၊ိ အစုည။်)  
lenis,lightly stressed 
sound စဉ်

(of the moon)have a 
halo စဉ်

တစပ်ါးထသာအရပ်မှ ဤထနရာသိ့ု ဦးတညထ်ရွ့လျားသည။် “ရာဇငဂိုလ်ပပညမှ် ဓညဝတ ီပပညဌ်ာနီသိ့ု ကကထတာ်မူလာ၏” 
(ထကျာကရုိ်း) ၂  ကျမ်းဂန်ထဒေသနာစသညတ်ိ့ုတင်ွ ထဖာ်ပပပါယှိသည။် “အာဒိေကပ္ပ၊ ကျမ်း၌ လာ၏” (နက္ခတ်)   စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဧကန်မုချ လာထစနုိင်သည။် (ဟအုာမခံချက်) စဉ်

စဉ်

အငမဲ တထစ။ အငမဲမပပတ ်(သာွးလာထနသည။်) “လရာသမှီာ လာနကီျ ထက” (ရလီား) စဉ်

လာရန်င့ံဆုိင်းကကို ဆုိသည။် ထစာင့်ထမျှာ်ထနသည။် “အသညး်ငပိုလုကာ လာနညး်နညး်၊ မျကစ်ိ့ ထဲေတင်ွ ထမျှာ်လျက၊် တမ်းရာှကက
လိမ့်မည။်”။ (ဗမာချီ) စဉ်

လာရန်င့ံဆုိင်းကကို ဆုိသည။် ထစာင့်ထမျှာ်ထနသည။် “အသညး်ငပိုလုကာ လာနညး်နညး်၊ မျကစ်ိ့ ထဲေတင်ွ ထမျှာ်လျက၊် တမ်းရာှကက
လိမ့်မည။်”။ (ဗမာချီ) “မင်းလှစနွ္ဒာ၊ နန်းဘံုသာက၊ လာပါနုိင်းနုိင်း၊ ထန့ထနတ့ိုင်းကို၊ ကသိုဏ်းရှုထမျှာ်၊ ထနသထရာ်လျှင်” 
(ထကျာကရုိ်း)။ (လာပါနုိးနုိး လညး်ဟူ၏)       စဉ်

မိမိထံေပါးသိ့ု လာရန်ဖိတထ်ခါ်သည။် လာထရာကရ်န်တိုကတ်န်ွးသည။် “အမိကိုထခါ်၊ အဖကိုထခါ်၊ လာပါလတက်တ”် (ထဒွေး) စဉ်

စဉ်

စဉ်

လာရာလာ
လတ်

မိမိထံေပါးသိ့ု လာရန်ဖိတထ်ခါ်သည။် လာထရာကရ်န်တိုကတ်န်ွးသည။် “အမိကိုထခါ်၊ အဖကိုထခါ်၊ လာပါလတက်တ”် 
(ထဒွေး)“တဖကထ်က လိမ္မာ၊ တတပ်ညာ၊ လာရာ လာလတ၊် ထိေပ်ပပကထ်သျှမှာ ရမီးပပားချလ့ုိ၊ ရမတလုိ်ကထ်မ” (ထတး)     စဉ်

fistful of food,ball of 
food စဉ်

စဉ်

စဉ်

အရပ်ထလးမျကမှ်ာမှ (လူသူ) ထရာကလ်ာသမျှ။ စဉ်

ထရှ့ကကယိာ အနကနှ်င့် အညပီပုထကကာင်း။ ပဖစထ်ကကာင်း။ ယှိထကကာင်းအနက ်ထွေန်းပပထသာစကားလံုး။ “လာလာသမျှ လူတကိို 
ထကကျွေးထမွးပါထရ” (အရပ်) စဉ်



.

လာလတ် ကကိ လာထအာင်ထပပာဆုိပပုလုပ်သည။် လာထရာကရ်န် တိုကတ်န်ွးသည။် welcome to

ကကိ separate

လာလ်လာလ် ကကိ encourage

လား၁ န ပမညး်နှင့် ပမင်းတိုစ့ပ်၍ထပါကပွ်ားထသာ ဝန်တင်တရိစ္ဆာန်အပဖစအ်သုံးပပုထသာ သတ္တ ဝါတစမ်ျို း။      mule

လား၂ ကကိ ဦးတညထ်ပါကထ်ရာကသ်ည။် ဆကသ်ယွသ်ည။် သာွး သည။် ၂  တစစ်ုံတစခု်ထသာထနရာ၊ ဘုံစသညသ်ို ့ကးူထရာကသ်ည။်     reach

လား၃ စညး် use when ask a question

ကကိ သာွးချညလ်ာချညပ်ပုသည။် to and from

ကကိ တစစ်ုံတစခု်သို ့သာွးရန် ကိုယနှ်င့်တပါတညး် ထခါ်ယထူဆာင်ကကဉ်းသည။်          come together

လားတတထ်သျှ ကကိ ကထလးငယမ်ျား မတတ်တရ်ပ်၍ သာွးနုိင်စအရယွ။်        baby

လားမိလားရာ န ထပခဦးတည့်ရာ။ ရညမှ်န်းချကမ်ယှိ ဆုိကထ်ရာကသ်မျှ ကကုံရာထနရာ။      without intention

လားမညနှ်င့်ပင် ကကိ change date

လားရာဂတိ န လူသတ္တ ဝါတို ့ထသလွန်ငပီးထနာက ်တစဖ်န်ဘဝသစ၌် ပဖစရ်ာဘုံဌာန။           the next existence

လားရာလား ကကိ stimulate

ကကိ သာွးလာငပီးထနာက ်မထူေးထတာ့ဘးူ။ ထရှ က့ိုပဲ ဆကလ်ကသ်ာွးကကမည။်  go ahead

လားထရလာထရ ကကိ ကးူသန်းသည။် ဆကသ်ယွဝ်င်ထွေကသ်ည။် ၂  ကာမဆကဆံ်သည။် ၃  သာွးချညလ်ာချညပ်ပုသည။် to and from

ဝိ ထပါင်းသင်းဆကဆံ်မှုမယှိ ပဖစသ်ည။် အဆက ်အသယွမ်ယှိပဖစသ်ည။် ၂  ဖဲကကညထ်ေားသည။်    shun/avoid

ကကဝိိ carelessly

လားလာ၁ ကကိ stimulate

လားလာ၂ ကကဝိိ completely

လားလီ ကကိ get out

န မိမိနှင့်ရင်းနီှးခင်မင်သည့် ကယွလွ်န်ခ့ဲငပီးသ။ူ die

ကကဝိိ တစထ်နရာတညး်တင်ွ အတညအ်ငမဲမထနပဲ အပခားထနရာတစခု်နှင့် ကးူလူးလှည့်လညလ်ျက။် to and from

န သာွးလာထပါကထ်ရာကနုိ်င်ထသာ ခရးီထကကာင်း          tour

လိ့

လိ့လိ့ စညး် completely

လီ ၁ န ~time

လီ ၂ စညး် word use to encourage

လီကထတာ့ န ကထတာ့ကဲ့သို ့ချာချာလည၍် အဟန်ုပပင်းစာွတိုကထ်သာထလ။ tornado

န အခုိးအနံက့င်းစင်၍ လူသစူသညတ်ို ့ရှုရှိုကရ်န်သင့်ထလျာ် ထသာထလ။ fresh air

လီကန်ု ကကိ စကားထပပဆုိရပခင်းထကကာင့် ပင်ပန်းသည။် ထပပဆုိရကျို း မနပ် ပဖစသ်ည။်           

စဉ်

လာသား
ထကာင်း

သးီသန့်ထူေးပခားစာွပဖစထ်ပါ်သည။် “ထမာင်ပဖူမှာ သားတစထ်ယာက ်လာသားထကာင်း လာထရမလားထယ”(အရပ်)       လာလ်-
ကက ိ လာလ်  တပါတညး်ထခါ်ယထူဆာင်ကကဉ်းသည။် “လာလ် လားကတမ်ည”် (အရပ်)       စဉ်

တစစ်ုံတစခု်သိ့ုသာွးရန် တိုကတ်န်ွးသည။် တစစ်ုံတစခု်သိ့ု သာွးရန် တိုကတ်န်ွးသည။် တစစ်ုံတစခု်သိ့ု သာွးထရာကထ်စလုိထကကာင်း 
သယိှိထအာင်ပပုသည။် ဖိတက်ကားသည။် “ထကျာင်းကို ဆွမ်းပ့ုိဖ့ုိ လားကတထ်မ လာလ်လာလ်” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထမးသထဘာထေင်ရာှးထစရန် ကကယိာ၏အဆံုးတင်ွ ဆက၍်သုံးထသာ ပစည္း်စကား။ နကပ်ဖန်ခါ စစထ်တသွိ့ု လားဖ့ုိလား။ 
“ထေမင်းစားငပီး ဗျာယလ်ား” စသည။် စဉ်

လားကတထ်တ
လာကတထ်တ စဉ်

လားကတထ်မ
လလ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရကက်ို ထနာကသ်ိ့ုထရမ့ထပပာင်းသတမှ်တသ်ည။် ၂  ကစိတ္စခု်ခု ထဆာင်ရကွရ်န်သာွးမညပ်ပုရာတင်ွ အချန်ိထနှာင်းသာွးသည။် 
ထနာကက်ျသာွးသည။် “လားမညနှ်င့်ပင်၊ ဒ့ုိေသျှင်မင်းလညး်၊ သင်းတွဲငမိုက့ို၊ ရှိဦးတင်ထရ” (စနန္ဒားဖ့ဲွ)            စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

နှိုးထဆာ်ခုိင်းထစသည။် ထစထ့ဆာ်သည။် လှ့ံုထဆာ်သည။် “ထကကာကစ်ရာမဟ ိလားရာလား” (အရပ်) “ငါတိ့ုရထအာင်၊ ရာှရမညဟ်၊ု 
မပဖစပ်ါထက၊ ဟာလူပပဒေါး “လားရာလား”ဟ ု(ထကာ်) စဉ်

လားထရတက်
စားလား စဉ်

စဉ်

လားထရသာွး
ထရမပပု စဉ်

လားထရသာွး
ထရမဟိ

အာရံုမစိုကပဲ်။ အထလးဂရုမပပုပဲ။ သတမိမူပဲ။ ဘာသဘိာသာ။ “အ ဲ  ငါရ့ုိကလညး် ထမာင်လှရ့ုိအမ်ိသိ့ု လားထရသာွးထရမဟ”ိ …
(အရပ်)        စဉ်

နှိုးထဆာ်ခုိင်းထစသည။် ထစထ့ဆာ်သည။် လှ့ံုထဆာ်သည။် “တစစ်ုံတစခ် သိ့ုသာွးရန်အတကွ ်“လားလား” ဟ ုတိုကတ်န်ွးထပပာဆုိ
သည။် စဉ်

အလျင်း။ လံုးဝ။ (တားပမစပ်ငင်းပယထ်သာ ပဋိထသဓကကယိာနှင့် တွဲစပ်သုံးထလ့ယှိသည။်) “ထအစာွထသျှ လူထပပာထရစကားကို 
“လားလား မကိုင်ထဒေ”။ (အရပ်) စဉ်

(ထနရာမှ) ထွေကခွ်ာသာွးထစသည။် ထမာင်းထုေတသ်ည။် “လားလီ ထဝးမင်း မနီထက”့ (အရပ်)       စဉ်

လားလီသူ စဉ်

လားလုိကလ်ာ
လုိက် စဉ်

လားလမ်းလာ
လမ်း စဉ်

အပပည့်အဝယှိ ထကကာင်းကို ထဖာ်ပပရာ၌ ကကယိာ၏ ထနာကမှ်ဆက၍် သုံးထသာစကားလံုး။ (“ထကကာကဖွ်ယ ်လိ့လိ့၊ ရကှဖွ်ယ ်
လိ့လိ့၊ ရွံဖွယ ်လိ့လိ့ စသညပ်ဖင့် သုံးထလယှိသည။်) စဉ်

အကကမ်ိ။ အဖန်။ ထေပ်ကကမ်ိ။ “တစလီ်၊ နှစ ်လီ၊ သုံး လီ ကျဗျာယ”် (အရပ်) စဉ်

တိုကတ်န်ွးထကကာင်းညမန်ပပရာ၌ ကကယိာထနာကတ်င်ွ ဆက၍်သုံးထသာ စကားလံုး။ “ဆရာဟရိာ၊ ဂနုိင်သာကို၊ လယင်စာွလားပါ
လီ” (ဓမ္မက) ၂  တကယ၊် အမှန်၊ ဧကန် ဟထူသာ အနကထ်ပါ်ထစရန် ဝါစက၊ က၊ံ ကတ္တားတစခု်ခုတိ့ု၏ အဆံုး၌ဆက၍် သုံးထသာ
စကား လံုး။ “ဦးပဏ္ဍတိ ထကျာင်းမှာ ထမာင်သာပဖူ၊ ရဟန်းဝင် လီထရ” (အရပ်)။ ၃  ကကယိာ၏အဆံုးတင်ွ ဝိဘတနှ်င့်အတ ူသံုး
ထလ့ယှိထသာ စကားလံုး။ “ဆင်ထပပာင်ကကးီလည ်ထတာထဲေသိ့ု ဝင်ငပီး လီယင့်” (ပံုပပင်)       စဉ်

စဉ်

လီထကာင်းလီ
သန့် စဉ်

waste one’s words or 
breadth စဉ်
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လီကကးီ နဝိ အထပပာကကးီထသာ။ ချဲ က့ားကကားဝါတတထ်သာ။ exaggerate

နဝိ boast;brag

လီထကကာ န ထလလမ်းထကကာင်း။ ထလတိုကရ်ာလမ်းထကကာင်း။ ၂  ကိုယခ်န္ဓာတင်ွ ထသးွလှည့်ပတလ်ျကယ်ှိထသာ။ ထလထလျာက ်အထကကာ။ air route,air passage

လီထကကာရညှ် ကကိ စကားထကကာရညှသ်ည။် လုိအပ်သညထ်ေကပုိ်၍ ရညှလ်ျားစာွ ထပပာဆုိသည။်      

လီကကင့်ထုိေး ကကိ ကိုယခ်န္ဓာအတင်ွးမှ ထလတန်ွးကန်လှုပ်ရာှးထသာ ထကကာင့် ထအာင့်စးူနာကျင်ပခင်း ခံစားရသည။်   stomachache

လီထကကာင်း န ေယာဉ်စသညတ်ို ့ပျသံန်းရာလမ်း။ ထလယာဉ်ခရးီလမ်း။ ၂  ထလဦးတည့်ရာ။ ထလတိုကရ်ာလမ်းထကကာ။  air route,air passage

လီထကကာင်းကျ ကကိ ထလပဖတသ်န်းရာ လမ်းတင်ွယှိ သည။် ထလထွေကရ်ာအတင်ွးတင်ွ တညယ်ှိထနသည။်    stay on air route

လီကကုတတ်က် ကကိ ကိုယခ်န္ဓာအတင်ွးမှ ပါးစပ်ဝသို ့ထုိေးထွေကသ်ည။်   

လီကယွ် န ထလတိုကပ်ခင်းမှ လွတ ်ကင်းရာ အရပ်။    Lee-side;leeward side

လီကက ကကိ အစာအမ်ိအတင်ွး၌ ထလများထူေးပပားသပဖင့် မစားချင် မထသာကခ်ျင်ပဖစသ်ည။်       suffer from flatulence

လီကကား န တကယ့်မယှိသည ်မပုိင်သည ်စသညက်ို ယှိထလဟန် ပုိင်ထလဟန်ထပပာဆုိဝင့်ဝါသ။ူ     boaster;braggart

လီခတ် ကကိ fan

လီခံ ကကိ

လီခုိ၁ ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထခါင်းစသည့်အတင်ွး၌ ထလကန်ိး ထအာင်းထနသည။်     

လီခုိ၂ န ထလပပင်းလွတရ်ာအရပ်၌ ထလှသထဘမင်္ဂာ စသညတ်ို ့အကာ အကယွယ်၍ူ ဆုိကန်ားထနသည။် 

လီချူ ကကိ အတင်ွးမှထလကို အပပင်သို ့ထွေကထ်စ ရန် ထုေတယ်သူည။်       

လီချဉ် န အစာအမ်ိအတင်ွး၌ အချဉ်ထပါကထ်သာ အစာအနံပ့ါ ယှိထသာထလ။     

လီချဉ်တက ် ကကိ အစာအမ်ိအတင်ွးမှ ထလချဉ်လညထ်ချာင်း အထေကသ်ို ့တကသ်ည။်  belch

လီချဉ်ထပါက ် ကကိ အစာအမ်ိအတင်ွးမှ ထလချဉ်ထပါက ်ထသာ ထလလညထ်ချာင်း အထေကသ်ို ့တကသ်ည။်  belch

လီချုပ် ကကိ ကိုယခ်န္ဓာအတင်ွးမှ ထအာကသ်ို ့ထလမသတပဲ် ယှိထနသည။်        

လီချို  န ညင်ညင်သာသာ တိုကခ်တထ်သာ ထလ။ “ထနညို ညို ထလ၊ လီချို  ထသးွထက၊ ဧလတထ်တထလ” breeze

လီခကျွေန် ကကိ နှုတခ်မ်းကို စခူကျွေန်ကာ စးူရထှသာအသကံို ထလပဖင့်ပမညထ်စသည။်          whistle

လီငန်း ကကိ ကိုယအ်ဂမင်္ဂါအစတိအ်ပုိင်းတစခု်ခု မလှုပရာှးနုိင်ယှိပခင်းစသည့် ပဖစပွ်ားထသာ ထရာဂါတစမ်ျို း။

လီငငိမ် ကကိ ထလတိုကခ်တ ်လှုပ်ရာှးပခင်းမယှိပဲ ထနသည။်        (of wind)be calm

လီစာ န ထလဓာတက်ို အားထပးထသာ အစားအစာ။      

လီစးီထကကာင်း န ထလထရွလ့ျားရာ လမ်းထကကာင်း။  air route,air passage

လီစးူထုိေး ကကိ ကိုယခ်န္ဓာအတင်ွးမှ ထလတန်ွးကန်လှုပ်ရာှးထသာ ထကကာင့် ထအာင့်စးူနာကျင်ပခင်း ခံစားရသည။်   stomachache

လီစန်ု ၁ ကကိ break wind

လီစန်ု ၂ န

လီဆီး န ထလနာထရာဂါကို ထပျာကက်င်းထစနုိင်ထသာ ထဆး။      carminative

စဉ်

လီကကးီမုိဇ်း
ကကးီ 

ထလဟန်ုပပင်းထေန်ထသာ။ ထလတိုကအ်ားထကာင်းထသာ။ ၂  အာထဘာ်ထေကပ်မတထ်သာ။ အထပပာအဆုိ အထရးအသား အားမာန်ပပည့်
ဝထသာ။ ၃  ထလးလံုး ထွေားထသာ။         စဉ်

စဉ်

be long-winded,be 
verbose စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(of gas in the 
abdomen)rise စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထလရယှိရန် ယပ်ပဖင့် ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ နီှးရကပ်ပားချပ်ပဖင့် ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ မျကနှ်ာကျကတ်င်ွတွဲလျားချ၍ တပ်ဆင်ထေား
ငပီး ကကို းနှင့်ဆဲွ၍ လမဲရထသာ အဝတထူ်ေကကးီ။ စဉ်

အစာအမ်ိအတင်ွး၌ ထလများထူေးပပားသပဖင့် မစားချင် မထသာကခ်ျင်ပဖစသ်ည။်        ၂  တစစ်ုံတရာအတင်ွး ထလက ထထောကခံ်
အားပပုသည။် ၃  ထလညင်းတိုကရ်ာအရပ်၌ထနသည။် ထလညင်းခံသည။်   

suffer from 
flatulence,go for an 
airing စဉ်

sprain,(of air) be 
trapped စဉ်

(of ship)lie to;take 
refuge from storm စဉ်

(of air in 
pumps)bleed;prime စဉ်

gas eructated when 
belching စဉ်

စဉ်

စဉ်

suffer from retention 
of gases in the stomach စဉ်

စဉ်

စဉ်

suffer form paralytic 
stroke စဉ်

စဉ်

food which induces 
acidity စဉ်

စဉ်

စဉ်

စအိုလမ်းထကကာင်းမှ ဝမ်းတင်ွး ထလပုပ်သန်ွထုေတသ်ည။် အးီထပါကသ်ည။် “လီ မ စန်ု ငီွကန်ု၊ ချးီမထပါကထ်ဘးထရာက”် (ရုိးရာ)  စဉ်

ထလထကကာနှင့် အလုိကသ်င့်ကျရာဘက။် “တကမ်ခတပဲ် လီစန်ု မျို လ့ုိ့လားထရ” (အရပ်)        
air current;stream of 
air စဉ်

စဉ်
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လီဆန်၁ န ထလထကကာနှင့် ဆန ့က်ျင်ထနထသာဘက။် against the air route

လီဆန်၂ ကကိ ကိုယခ်န္ဓာအတင်ွးမှ အထေကသ်ို ့ထလပင့်တကသ်ည။်      

လီဆန်၃ ကကဝိိ ထလထကကာနှင့် ဆန ့က်ျင်ဘကပ်ဖစထ်သာအားပဖင့်။ against the air route

လီဆိပ် န ထလယာဉ်ဆုိကရ်ာ။ ထွေကရ်ာစခန်း။       airport

လီဇာထပါက် န ထလဝင်ထွေကနုိ်င်ထသာ အထပါက။်

လီညာ န ထလတိုကခ်တရ်ာ လမ်းထကကာင်း၏ အထေကပုိ်င်းအရပ်။ windward

လီညင်ှး န ပဖညး်ညင်းစာွတိုကခ်တထ်သာ ထလ။ breeze

လီထတာ န ထလပပင်းတိုကခ်တရ်ာ ထလလမ်းကျထသာ အရပ်။ on the air route

လီတက် ကကိ ကိုယခ်န္ဓာအတင်ွးမှ ထလအထေကသ်ို ့ပင့်တကသ်ည။် 

လီတင် ကကိ ထလပပင်းစတင်တိုကခ်တသ်ည။် ၂  ထလပပင်းမုန် တိုင်းတိုကခ်တရ်န် အစပျို းသည။်   the start of storm

လီတင်းခွန် န ထလတိုကခ်တလ်ျင် အထဝးမှလှုပ်လှုပ်ရရွ ွပမင်ရထအာင် စိုကထူ်ေထေားထသာ တခွံန်လံုး၊ တခွံန်ပပားစသည။်

လီတိုက ် ကကိ ထလဟန်ုပပင်းစာွရုိကခ်တသ်ည။် တစထ်နရာမှ တစထ်နရာသို ့ထရမ လ့ျားထစသည။်    flatulence

လီထတာင် န wing

လီတတိ ် ကကိ ထလတိုကခ်တလ်ှုပ်ရာှးပခင်းမှ ရပ်တန ့သ်ည။် (of wind)be calm

လီတစံို ့ န ဝမ်းထခါင်း၊ ရင်ထခါင်းတို၌့ ထုိေးကျင့်နာကျင်ထစထသာ ထလထရာဂါတစမ်ျို း။

လီတန ့် ကကိ ထလတိုကခ်တလ်ှုပ်ရာှးပခင်း မယှိပဲထနသည။် (of wind)be calm

လီထေ ကကိ ထလဟန်ု မငငိမ်မသကလ်ှုပ်ရာှးသည။်     (of wind)be calm

လီထုေ န ကမ္ဘာထပမအပပင် အနီးတစဝုိ်က၌် တညထ်နထသာ ထလ၏ပမာဏ။ atmosphere

လီထဲေယိုင်းစးီ ကကိ indulge in fantasy

လီထေန် နဝိ ထလပပင်းတိုကခ်တလ်ှုပ်ရာှးထပပာဆုိသည။်  windy,gusty

လီထုိေး ကကိ

လီထုိေးတ ံ န ထလထုိေးရထသာ ခပတတ်။ံ        

လီနာ န ဝမ်းရင်အတင်ွး၌ ထလထုိေးကျင့်မှုထကကာင့်ပဖစထ်သာ ထရာဂါ။    flatulence

လီနိပ် ကကိ ဝမ်းရင်အတင်ွးယှိထလထကျ ပျကသ်ည။်   (of flatulence)subside

လီပီးလီယူ န တစဦ်းနှင့် တစဦ်း စကားထပပာထပပထလသည။် ရင်းနီှးသင့်ပမတသ်ည။်    

လီပူ ကကိ အပူထငွ ပ့ါထသာထလ။  suffer form heartburn

လီပူထေ ကကိ ဝမ်း၊ ရင်အတင်ွး၌ ပူထလာင်ထသာ ထလထုိေးကန်လှုပ်ရာှးမှုကို ခံစားရသည။် suffer form heartburn

လီထပါက ် န ထလဝင်ထွေကနုိ်င်ထသာ အထပါက။် စကားသုံးနှုန်းသုံးဟန်။ vent

လီထပါက ် ကကိ ထလတိုကန်ှုန်းအနညး်ငယတ်ိုးလာသည။် increasing air pressure

လီပန်း နဝိ အထပပာကကးီထသာ။ ချဲ က့ားကကားဝါတတထ်သာ။ boast;braggart

စဉ်

(of gas in the 
abdomen)rise စဉ်

စဉ်

စဉ်

vent,manner of saying 
things စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(of gas in the 
abdomen)rise စဉ်

စဉ်

flag use to know 
whenever the wind blow စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ငှကသ်တ္တဝါ များထလထဲေတင်ွ ပျသံန်းနုိင်ထသာ အထတာင်။ “စာထသျှတစထ်ကာင်ကို လီထတာင် ကိုနုတပ်စလ်စလ့ုိ် မပျနုိံင်ဗျာယ”် 
(အရပ်) စဉ်

စဉ်

sharp pain caused by 
flatulence စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပမာ) မပဖစနုိ်င်သညက်ို စတိက်းူယဉ်သည။် ကကစံညသ်ည။် ၂  တစခွ်န်းတစစ်သသိညက်ို မှန်ကန်သထိလ ဟန် ထပပာဆုိသည။်    
 စဉ်

စဉ်

ကိုယခ်န္ဓာ အစတိအ်ပုိင်းတစခု်အတင်ွး၌ ထလကကရတွိုးထဝ့ှနာကျင် ထစသည။် ၂  ထဘာလံုးစသည့်အတင်ွးသိ့ု ခပတတ်နှံင့် ထလသင်ွး
သည။်

suffer from 
flatulence,inflate(type
,balloon,et စဉ်

inflater(bicycle or 
motor car type pump) စဉ်

စဉ်

စဉ်

be close,be familiar,be 
intimate,invest စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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လီငပီ န အရှိန်အဟန်ုပပင်းပပပခင်းမယှိ ထပျာ့ထပျာင်းညင်သာထသာ ထလ။ breeze

လီပပင် န အကယွအ်ကာမယှိထသာ ထနရာ။ ထဒေသ။       open space,glade

လီပပင်းထေ ကကဝိိ ထလပပင်းထေကကလှုပ်ရာှးထသာ အားပဖင့်။ windy,gusty

လီပွ ကကိ ဝမ်းအတင်ွး၌ ထလလှုပ်ရာှးထေကကသည။်        suffer from flatulence

လီပီွ န အဟန်ုးပပင်း စာွပဖင့် ကထတာ့ထုိေးရစလ်ည၍် တိုကခ်တသ်ည။်    tornado

လီပီွသတ၁် န winds

လီပီွသတ ်၂ နဝိ

လီထဖာ ၁ နဝိ စကားလွန်စာွ ထပပာတတ ်ထသာ။       (colloq)talk a lot

လီထဖာ ၂ န အတင်ွးထလထကကာင့် ခန္ဓာကိုယအ်စတိအ်ပုိင်းတစခု်ခု ထရာင်ရမ်း ထသာ ထရာဂါ။        paralysis(of limbs)

လီဖျဉ်း န ဝမ်းဗုိကအ်တင်ွး၌ ထလများအစအုခဲခုိထနပခင်းထကကာင့် ဝမ်းဗုိကထ်ဖာထရာင်သည့် ထရာဂါတစမ်ျို း။       tympanites

လီပဖတ် ကကိ အထကကာထသသည။် သကွခ်ျာပါဒေပဖစသ်ည။်         

လီဖွား နဝိ အထပပာကကးီထသာ။ ချဲ က့ားကကားဝါတတ ်ထသာ။       talk big;be boastful

လီမငင် ကကိ

လီမုန်းတိုင်း န ပင်လယသ်မုဒေ္ဒရာကို ပဖတ၍် အဟန်ုပပင်းစာွ တိုကခ်တတ်တထ်သာထလ။       storm or cyclone

လီယလီူသမ်ိး န စကားထပပာဆုိဟန်။ နှုတထ်ေားအာထေားနှင့် ထပပာဟန်ဆုိဟန်။          

လီယိုင်သင့် ကကိ good at conversation

လီယပ် န fan

လီယှူ ပမစ ် န drop roots

လီယှူ မှုတ ် ကကိ ထလမှုတတ်ရူယိာတစခု်ခုကို မှုတထ်နစဉ် အသမံပပတထ်စပဲ နှာထခါင်းပဖင့် ထလကို ရှုကာ အဆကမ်ပပတမ်ှုတသ်ည။် blow continuously

လီရူး န winds

လီရညှ ် ကကိ

လီရင်ှထေ န အမှတတ်မ့ဲ ရုတတ်ရက ်အဟန်ုပပင်း စာွ တိုကခ်တလ်ာထသာထလ။        windy,gusty

လီလား ကကိ ထလသကသ်ည။် ကိုယခ်န္ဓာအတင်ွး၌ ထအာကဘ်ကသ်ို ့ထလစန်ုသည။်    

လီလုိက ် န အဟန်ုပပင်းစာွ တိုကခ်တထ်သာ ထလ။ ထလပပင်း။  windy,gusty

လီလံုး န ထလအခုိးဓာတထ်ငွ စ့သညတ်ို ့အတင်ွး၌ ကန်ိးထအာင်တနွ ့က်န်သပဖင့် စကူားလာသည့် အလံုးအဝုိင်း။        gale

လီလံုးပစ ် နဝိ လွန်စာွကကားဝင့်ထပပာဆုိတတ ်ထသာ။ ၂  ပုိချဲ က့ားထပပာဆုိတတထ်သာ။        boast;brag

လီဝင် ကကိ

လီဝင်ထပါက ် န ထလဝင်ထွေကနုိ်င်ထသာ အထပါက။် vent

လီသရမ်း န အရပ်မျကမှ်ာအမျို းမျို းမှ တစလှ်ည့်စ ီထပပာင်းလဲတိုကခ်တထ်သာထလ။        winds

လီသလ ကကိ ဝန်းကျင်ထလနှင့် ထိေထတွသ့ည။်      

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အရပ်မျကနှ်ာ တစဘ်ကတ်ညး်မှ တသမတတ်ညး် မတိုကခ်တပဲ်၊ အရပ်မျကနှ်ာ အရပ်မျကနှ်ာအမျို းမျို းမှ တစလှ်ည့်စထီပပာင်းလဲ 
တိုကခ်တထ်သာထလ။   စဉ်

အစရာှမရထအာင် ထပွလီရှုပ်ထထွေးထသာ။ ပပဿနာ အမျို းမျို း ထရာထနှာပတသ်ကထ်သာ။ “စတိဆ်ာဝီသည ်လီဗီွ မုန်တိုင်း သတ ်သိ့ု” 
(ဗမာချီ)။          

jumbled;confused;disord
erly;complicated စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

suffer form paralytic 
stroke စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

အချန်ိကကာပမင့်စာွ သတလိစမိ်န်းထမာထနသည။် “ မိထမာထနထက၊ ငမီးဝယလဲ်ဘ၊ိ မှန်းမသပဲိ၊ ဟလိတသ်ညတ်င်ွ လီမငင် ထက၊ သက်
လျင်မသျှူ” (ထကာ်)      

slip one’s 
mind;faint;lose 
consciousness စဉ်

စဉ်

enunciation and 
intonation စဉ်

ထလထကကာ တည့်သည။် ၂  စကားအထပပာအထဟာ အဆင်ထပပသည။် “သစပု်တပ်င်ပဖူ၊ မအပူင်ဖျား၊ တန်းခွန်နီ ကို၊ လီယိုင်သင့် 
ထအာင်၊ ရမင့်လ့ုိထေားထရ” (ထောနူ) စဉ်

ထလရယှိရန် ယပ်ပဖင့် ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ နီှးရကပ်ပားချပ်ပဖင့် ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ မျကနှ်ာကျကတ်င်ွတွဲလျားချ၍ တပ်ဆင်ထေား
ငပီး ကကို းနှင့်ဆဲွ၍ လမဲရထသာ အဝတထူ်ေကကးီ။ စဉ်

သစပ်င်တိ့ုတင်ွထပမထေက ်ပင်စညဆ်စမှ် ပဖာထွေက၍် ထပမထဲေသိ့ု စိုကမ်ဝင်ပဲ ထလပပင်၌ လွင့်လျကယ်ှိထသာ အပမစတ်စမ်ျို း။ (ရခုိင်၌ 
ထညာင်မုတဆိ်တထ်ခါ်သည။်) စဉ်

စဉ်

အရပ်မျကနှ်ာ တစဘ်ကတ်ညး်မှ တသမတတ်ညး် မတိုကခ်တပဲ်၊ အရပ်မျကနှ်ာ အရပ်မျကနှ်ာအမျို းမျို းမှ တစလှ်ည့်စထီပပာင်းလဲ 
တိုကခ်တထ်သာထလ။   လီရှုးလီပီွ၊ မတိုကသ်ထိက” (ထတး)        စဉ်

စကားထကကာရညှသ်ည။် လုိအပ်သညထ်ေကပုိ်၍ စကားထပပာသည။် “မင်းထပပာနီထရ စကားက မဆံုးဗျာယလီ်ရညှ ်နီထရ ညးီဖုိး
ထကာင်းထရ” (အရပ်)         

be long-winded,be 
verbose စဉ်

စဉ်

(of gas in the 
abdomen)rise စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကိုယလ်ကအ်ဂမင်္ဂါ အစတိအ်ပုိင်း တစခု်ခု၌ (အရုိး၊ အဆစက်ကား၌) ထလခုိ၍ နာကျင်မှု ပဖစပွ်ားသည။်        
sprain,(of air) be 
trapped စဉ်

စဉ်

စဉ်

air out,give something 
an airing စဉ်



.

လီသာခန်းမ န ထလထကာင်းထလသန ့အ်ပမှ ထကာင်းစာွဝင် ထွေကနုိ်င်ထစရန် အကာအရမ့ဲံ ထဆာကလု်ပ်ထေားထသာ အခန်းကျယ။်     Open-air balcony

လီသာထဆာင် န Open-air balcony

လီသာပပူတင်း န  လီသာပပဒေင်း  ထလ ထကာင်းထလသန ့ ်ထကာင်းစာွထွေကဝ်င်နုိင်ထသာ အမ်ိနံရယံှိတခံါးထပါက။် window

လီသက ် ကကိ ထလလညသ်ည။်    break wind,fart

လီသင်ဓုန် န windy,gusty

လီသင့် န be in a draughty spot

လီသိုက ် န သစပ်င်ကကးီတို၌့ ကပ်ထရာကထ်ပါကတ်တထ်သာ အပမစမ်ျှင်များစထုထွေး ထနသည့် အနွယက်ျးီထပါင်းပင်တစမ်ျို း။   lichen growing on trees

လီထသာက် န window

န window

လီသတ ် ကကိ blow

လီသ ံ န

လီသကံွဲ န အသပံပတသ်ားပီးသထသာ။ သကဲွဲထသာ။    

လီသပံစ ်၁ ကကိ တကယမ်ယှိ၊ မပုိင်ထသာ ဥစာ္၊ ဂုဏ၊် အစမ်ွးစသညတ်ို ့ယှိထလပုိင် ထလဟန် ထပပာဆုိဝင့်ဝါသည။်     boast;brag

လီသပံစ ်၂ ကကဝိိ မဟတုမ်ဟတ ်ပလမားဝင့်ဝါ လျက။် စကားချဲ က့ား ဝင့်ကာွးလျက။်   boast;brag

လီသပံပင်း ၁ နဝိ boast;brag

လီသပံပင်း ၂ ကကဝိိ ထမာကမ်ာစာွ။ ထမာကမ်ာထသာ ထလသပံဖင့်။ haughty

လီသမံကွဲ နဝိ စကားပပတသ်ား ပီသပခင်းမယှိထသာ။ နားလညလွ်ယထ်စပခင်း မယှိထသာ။ not easy to understand

လီသန်ကကးီ နဝိ boast;brag

လီသာွး ကကိ ထလသကသ်ည။် ကိုယခ်န္ဓာအတင်ွး၌ ထအာကဘ်ကသ်ို ့ထလစန်ုသည။်    fart;break wind

လီသယွ် ကကိ ထလပပင်း စတင်တိုကခ်တရ်န် အစပျို းသည။်            blustery

လီအးီ န အပူထငွက့င်းမ့ဲထသာထလျာ့နညး်ထသာ ထလ။ ၂  ထဒေါသ၊မာန်မာန ကင်းမ့ဲ၍ သာယာနာထပျာ်ဖွယပ်ဖစ ထသာ စကားသ။ံ    

လီထအာက် န ထလတိုကခ်တရ်ာ လမ်းထကကာင်း၏ ထအာကပုိ်င်း။  downwind

လီး၁ န အဂမင်္ဂါဇာတ။်၂ ထဒေါသမာန်ပါနှင့် စတိတ်ိုလာထသာအခါ ပါးစပ်မှထွေကထ်သာ စကားလံုး။        fuck off

လီး၂ နဝိ penis

လီးစိ့ တက် ကကိ hurt;faint

လီးတံ န ထယာကျ်ားကိုယ။်ထယာကျ်ားအဂမင်္ဂါဇာတမှ် ဆီးသာွးရာအတ။ံ  penis

ကကဝိိ အရသာထူေးကစဲာွ။ ၂  အသထွံေကမီ်သ ထအာင် အားစိုကထု်ေတလ်ျက။်         tasty

လလီးကျထကျာက ် ထလးလံ ထသာ ဝန်စညပ်စည္း်။     heavy load

လီးလီးပစပ်စ် ကကဝိိ အရသာထူေးကစဲာွ။ ၂  အသထွံေကမီ်သ ထအာင် အားစိုကထု်ေတလ်ျက။်   tasty

စဉ်

နန်းထတာ်၏ပတလ်ညတ်င်ွ အကာအရမံယှိ၊ လကရ်န်းမျှသာ တပ်ဆင်ထေားသည့် ထလညင်းခံရာအထဆာင်။ “မိဖုရားနှင့် ထမာင်းမ
မိဿတိ့ုသည ်လီညင်ှးခံရာ လီသာထဆာင်တင်ွ စထုဝးထနခုိကတ်င်ွ” (ရခုိင်မုိင်း)     စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလွန်ပပင်း ထေန်စာွ တိုကခ်တထ်သာ ထလတစမ်ျို း။ “ငှကင်ယသ်ည ်ထကာင်းကင်၌ လီသင်ဓုန်းတိုကခ်တ၍် အပုိင်းပုိင်းပပတ်
ထလ၏”  (နက္ခတပံု်) ၂  ကိုယခ်န္ဓာအစတိအ်ပုိင်း တစစ်ုံတရာကို ပျကစ်းီပခင်းကို ပဖစထ်စတတထ်သာ အတင်ွးထလ။    စဉ်

ထလထကကာင်းတည့်သည။် ထလထအာကက်ျသပဖင့် အသ၊ံ အန့ံစသည ်တထပဖာင့်တညး် ခံယနုိူင်သည။် ၂  စကားထပပအဆင်ထပပ 
ထနသည။်      လီသင်း- န  လီသင်း  ထလထအးနှင့် ပါလာထသာ ပန်းရန့ံသင်းထံုေထသာထလ။ စဉ်

စဉ်

(နန်းထတာ်ထဆာင်စသည ်၌) ထလထွေကဝ်င်ရာ ပပတင်း။        စဉ်

လီထသာက်
တခံါး (နန်းထတာ်ထဆာင်စသည ်၌) ထလထွေကဝ်င်ရာ ပပတင်း။        စဉ်

ထလဟန်ုရုိကခ်တသ်ည။် “လီသတ ်လ့ုိ ထေရပွံင့်ပါလားခဗျာယ”် (အရပ်)           စဉ်

စကားပဖစရံု်ထပပဆုိချက။် ၂  ကျယထ်လာင်ပခင်းမယှိပဲ တးီတိုးသ။ံ ၃  ထပပာဆုိဟန်။ ထလယထူလသမ်ိး။ ၄  ထလပပင်းတိုကခ်တ၍် ပမည်
ထသာအသ။ံ

enunciation and 
intonation စဉ်

အက္ခရာစဉ်

clear;distinct;distingu
ishable;discernible စဉ်

စဉ်

စဉ်

လွန်စာွ ကကားဝင့် ထပပာဆုိတတထ်သာ။ ၂  ပုိကခဲျဲ့ကားထပပာဆုိတတထ်သာ။ ၃  အာထဘာ်ထေကပ်မကထ်သာ။ ထလပပင်း တိုကခ်တ၍် 
ကျယထ်လာင်စာွပမညထ်သာ အသကံဲ့သိ့ုထသာ။     စဉ်

စဉ်

စဉ်

လွန်စာွကကားဝင့်ထပပာဆုိတတထ်သာ။ ၂  ပုိကခဲျဲ့ကား ထပပာဆုိတတထ်သာ။ ၃  ပုိကခဲျဲ့ကားထပပာဆုိတတထ်သာ။ ၃  ထလဟန်ုပပင်းထေန်
ထသာ။ ၄  အာထဘာ် ထေကပ်မတထ်သာ။      စဉ်

စဉ်

စဉ်

cool or cold air;gentle 
tone စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထနှးထကးွထသာ။၂ ထံုေထုိေင်းထသာ။၃  မထပါ့ပါးထသာ။ဝန်ချန်ိပုိက ထသာ။၄  တာဝန်တစခု်စသည်) ပုိမုိကကးီမားထသာ။ “ ထမာင်လှ
အတကွ ်တာဝန်တစခု်ပုိ လီးနီထရဂု” (အရပ်) ၅  ခန္ဓာကိုယလ်က ်ထုိေင်းမှိုင်းထသာ။ “(စတိလီ်း၊ရင်လီး၊ဇကလီ်းစသညသ်ုံးနှုန်း
သည။်) ၆  အရသာပုိကထဲသာ။ “ငါးသတစသ်ား ဆားတန်-ပျားတန်အရသာ လီး လ့ုိစား ထကာင်းပါထရ”      (အရပ်)          
လီးစိ့ -န  လဇိ့  အဖုိလိင်အဂမင်္ဂါအရင်း ဝဲယာတင်ွ တွဲကျပါယှိထသာ မျို းပဖစထွ်ေန်း ရာ အထစ။့           စဉ်

ထဝ့ှထစက့ို အပပင်းအထေန် ထိေခုိကမိ်ရာမှ အထနအထေားခကျွေတယ်င်ွး ပခင်း။ အထကကာကို ထိေခုိကမိ်ပခင်း စသညစ်သညတ်ိ့ုထကကာင့် လွန်ကဲ
စာွ နာကျင်သတလိစပ်ခင်း။ စဉ်

စဉ်
လီးလီး
ထကျာက်
ထကျာက၁် စဉ်
လီးလီး
ထကျာက်
ထကျာက၂် စဉ်

စဉ်



.

လီးလီဖင်ဖင် နဝိ heavy load

လီးသင်းခတ် ကကိ သတ္တ ဝါ အထီေးတို၏့ ထဝှးထစအ့စုံကို ထကကညကထ်အာင် ထုေပခင်းပဖင့် ပမုံထစသည။်

လီးသင်းထုေ ကကိ သတ္တ ဝါ အထီေးတို၏့ ထဝှးထစအ့စုံကို ထကကညကထ်အာင် ထုေပခင်းပဖင့် ပမုံထစသည။်

လီသင်းထုေတ် ကကိ မျို းမထပါကထ်စရန် အဖုိလိင်အဂမင်္ဂါမှ ထဝှးထစက့ို ဖယရ်ာှးသည။်

လီသင်းသတ ် ကကိ

လီးဥ န အမ်ိနှင့်တက ွထဝှးထစအ့စုံ။

လု

လု ကကိ

လုစား ကကိ သတူစပ်ါးထံေမှ ဥစာ္ပစည္း်တစစ်ုံတရာ ကို ပုိင်ဆုိင်ခွင့်ရယှိထအာင် နုိင်ထေကက်လူပပုကာ ရယသူည။်  

လုစားခုိကစ်ား န blade of knife

ကကိ သတူစပ်ါး၏ လုပ်စာကို မတရားပဖတစ်ားလျပ်စား လုပ်သည။် အညမန်ခူးသည။်   unlawful act

န

လုလင် န young man;youth;lad

လူထကာင် န လူထသအထလာင်း။ ၂  လူ၏ခန္ဓာအထေညက်ိုယ။် corpse

လူထကာင်း န စာရတိ္တ ထကာင်းမွန်သ။ူ စတိထ်နသထဘာထေား ပဖူစင်သ။ူ good moral behaviour

လူကန်း န blind person

လူကျယ ် န ထနရာတရာတင်ွ ကသဇာအာဏာလမမ်းမုိးနုိင်သ။ူ   

လူကျင်လည် နဝိ အလွန်နံှစပ်ကျင်လညထ်သာ။ ကကျွေမ်းကျင်ထပါက ်ထရာကထ်သာ။              good at

လူကျို င် န ထပါင်းရံုးရညည်မန်းထသာ လူအများ။ the mass;the people

ကကဝိိ လူအများ ကကားသထိစလျက။် မလျှို မ့ဝှကပဲ်။ openly;publicly

န လူ ပံုအလယ။် လူအ့သိုင်းအဝုိင်းအထဲေ။ human society

ကကဝိိ လူအများ ကကားသထိစလျက။် မလျှို မ့ဝှကပဲ်။ openly;publicly

လူကကးီ န အသကအ်ရယွက်ကးီရင့်ထသာသ ူလူအို။ ၂  ရပ်ရာွတင်ွ အကကးီအက ဲကကညည်ို  ထလးစားထုိေကသ်။ူ   

လူကကးီစာ န လူအိုတို ့စားထသာက ်အစာထကကညကလွ်ယထ်သာ အစားအစာ။ 

လူကကးီစတိ် န mature mind

လူကကးီစုံရာ န အစုံအညထီရာကယ်ှိလာထသာ လူကကးီများ။

လူကကးီမိဖ န မိဖကဲ့သို ့ရုိထသထုိေကထ်သာ သကက်ကးီဝါကကးီပုဂ္ိုဂ လ်များ။

န “ခမာဇာဂရယိ” စထသာ နာယကဂုဏထ်ပခာကး်ပါးနှင့် ပပည့်စုံ ရုိထသထလးစားထုိေကထ်သာ ပုဂ္ိုဂ လ်။        

ဝန်ချန်ိများထသာ။ အားနှင့်မတန်ထအာင် အထလးချန်ိယှိထသာ။ ၂  ထုိေင်းမှိုင်းငုိကမ်ျဉ်းထသာ။ လှုပ်ယာှးမှုထနှးထကးွထသာ။ “ငါ 
ခန္ဓာကိုယ ်လကတ် ိလီးလီးဖင်ဖင် တွိ့ ထရ” (အရပ်)       စဉ်

exude a pleasing 
aroma;sear;scorch;toast စဉ်

exude a pleasing 
aroma;sear;scorch;toast စဉ်

exude a pleasing 
aroma;sear;scorch;toast စဉ်

ကကျွေ၊ဲ နွား၊ ပမင်း စထသာ ဝန်ဆဲွတရိစ္ဆာန်များအား အထရလုိွက ်ပခင်းမပပုထအာင် ထဝှးထစက့ို ထဖာကပ်ခင်း၊ ညပ်ှပခင်း၊ ထုေပခင်းစသညက်ို 
ပပုလုပ်သည။် 

exude a pleasing 
aroma;sear;scorch;toast စဉ်

testes;testicles;the 
hog plum စဉ်

သတူစပ်ါးထံေမှ ပုိင်ဆုိင်ခွင့်တစစ်ုံတရာ ပစည္း်ကို နှိုင်ထေကက် လူပပုကာရယ ူသည။် ၂  တစထ်ယာကနှ်င့် တစထ်ယာက်
အကကတိအ်နယယ်ဉ်ှငပိုင်၍ မိမိအသာ ရယှိပုိင်ခွင့်ယှိထအာင် ကကို းစားထဆာင်ရကွသ်ည။် ၃  မိမိအကျို းရယှိမှုအတကွ ်တစစ်ုံတရာ
ယဉ်ှငပိုင်ပငင်းခံုပခင်း၊ တရားဆုိင်ငပိုင်ပခင်းပပုသည။် ၄  မိမိပုိင်ခွင့်ယှိထအာင် မဆံုးယှံုးလကမ်လွတထ်အာင် အခကအ်ခဲကကးီ စာွပဖင့် 
ထဆာင်ရကွသ်ည။်        

jostle to gain an 
advantage;take by 
force,rob,usurp,snatch စဉ်

jostle to gain an 
advantage;take by 
force,rob,usurp,snatch စဉ်

လကန်ကပ်ဖင့် အကကမ်းဖက ်သတပ်ဖတင်ခိမ်းထပခာကက်ာ ပစည္း်များကို လုယသူ။ူ “ဖမ်းကာငင်ပျာ၊ အရင်ှပုိင်းလ့ုိ၊ ချကတ်ိုင်းလညး်
ပပု၊ လုစားခုိကစ်ား၊ တရားကင်းထပျာက၊် တိုင်းကိုထမမ၍၊ ပပညက်ိုထမှာကလ်ျက”်  (ဝိဇယ) စဉ်

လုစားပဖတစ်ား စဉ်

လုစားယက်
စား 

သတူစပ်ါး၏ ဥစာ္ ပစည္း်တစစ်ုံတရာကို အနုိင်အထေက ်ကိုယထိ်ေလကထ်ရာက ်ယငူင်ကျူးလွန်မှု။ “သထရထခတ္တရာပပည ်သည ်
စထနာင့်စနင်းယှိသညပ်ဖစ၍် လုစားယကစ်ား ခုိးသား၊ ဒေါးပမထူေထေပ်ထသာအားပဖင့် ကပ်ွညပ်ှ မနုိင်ယှိခ့ဲ၏” 

take by 
force,rob,usurp,snatch စဉ်

အက္ခရာစဉ်
ငယရ်ယွထ်သာ ထယာကျ်ား။ ၂  နုနယပ်ျို  ပမစသ်။ူ          လူ-န  လူ  ၁  ပရသိတ။် ၂  သခုိူး။ ၃  ထယာကျ်ား။ ၄  ရင်းနီှးထသာ 
ထယာကျ်ား အထပါင်း။ ၅  ဖကထ်တာ်သား။ ၆  အသဉိာဏယ်ှိ၍ ထတးွထခါ်ထပမာ်ပမင်တတထ်သာ စကားထပပာတတ ်ထသာ အထပခနှစ်
ထချာင်းယှိသတ္တဝါ။      လူကခဲတ ်- ကက ိ လူကခဲတ ် လူတစစ်ုံတစထ်ယာက၏် စတိထ်ေားစတိထ်နသထဘာထေားအပပုအမျုကို 
ထလ့လာသုံးသပ်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

မျကစ်ကိန်းထသာသ။ူ (ဥပမာ) အထပမာ်ပမင်နညး်ထသာသ။ူ စဉ်

less of 
foresight;vision စဉ်

စဉ်

စဉ်

လူကကားသူ
ကကား ၁ စဉ်

လူကကားသူ
ကကား ၂ စဉ်

လူကကားသျှင်
ကကား စဉ်

gentleman;person of 
dignity and character စဉ်

easily digestible 
food;food for the 
elderly စဉ်

လူကကးီတိ့ုတင်ွ ယှိတတထ်သာ သညး်ခံတတ ်ပခင်း၊ တတသ်လိိမ္မာပခင်း၊ စဉ်းစားထဝဖန်တတပ်ခင်း၊ စဉ်းစားတတပ်ခင်းစသညနှ်င့် 
ပပည့်စုံပခင်းယှိ ထသာ စတိ။်               စဉ်

(of engagement or 
marriage 
ceremonies)full 
complement for parents 
and elders စဉ်

elders revered as one’s 
parents စဉ်

လူကကးီလူထကာ
င်း 

gentleman;person of 
dignity and character စဉ်



.

လူကကးီလူကျယ် န တစစ်ုံတစဦ်းအား ကကးီကျယထ်လဟန် သထရာ်ထပပာင်ထလှာင် ၍ ထပပာဆုိထသာစကား။ bumptious person

လူကကးီလုပ် ကကိ အကကးီအကအဲပဖစ၊် တာဝန်ယထူဆာင်ရကွသ်ည။်

လူကကးီသကူကးီ န ကကညည်ို ထလးစားထုိေကထ်သာ သကက်ကးီဝါကကးီပုဂ္ိုဂ လ်။

လူကကးီသမူ န

လူကကစဲးဲ နဝိ frivolously

လူကကစဲးဲပျက ် ကကိ မလုပ်သင့်ရာကို မရကှမ်ရွံအ့ားမနာပဲ ထကကာင်ထတာင် ပပုမှုသည။်           shameless

လူထကကာင် န လူထတာသထူတာ မဝင်ရပဲဲ မဝ့ံမရတဲနွ ့ဆု်တလ်ျက ်ထနတတသ်။ူ 

လူကကမ်း န အထပပာအဆုိအပပုအမှု ကကမ်းတန်းခတထ်ေန်သ။ူ 

လူကကုံ န မိမိလုိရာသို ့တစဆ်င့်မှာ ကကားနုိင်ထသာ အဆင့်သင့်ထတွ ရ့သည့် ခရးီသာွး မည့်သ။ူ            chance messenger

လူခါချ ီ န ထဝှးထစ ့မပါသ။ူ              none

လူခံ န

လူချစလူ်ခင် န အများတကာ၏ ချစခ်င်ထလးစားပခင်း။

လူချမ်းသာ န ထကကးထငွဥစာ္ပပည့်စုံ၍ ကကယဝ်ထသာသ။ူ

လူထပခာကထ်သျှ န ကိုယလ်ကအ်ဂမင်္ဂါပပည့်စုံစာွပဖင့် မိခင်ဝမ်းမှ အထသထမွးဖွား သည့် ထပခာကထ်သွ ထ့နထသာသားငယ။်      

လူခဲွ န မိမိတာဝန်ကို ကညူထီေမ်း ထဆာင်သ။ူ           

လူငှား န အမ်ိထပါ်၌ အလုပ်လုပ်ကိုင်ထစရန် ငှားရမ်းထစခုိင်းထေား သ။ူ ၂  အမ်ိကို အဖုိးအခထပး၍ ငှားရမ်းထနထုိေင်သ။ူ       hired hand;tenant

ကကိ exaggerate

လူစား န

လူစားထုိေး ကကိ တစဦ်းတစထ်ယာကထ်နရာတင်ွ အပခားတစစ်ုံတစထ်ယာကက်ို ထေပ်မံပဖည့်ထေည့်သည။် 

ကကဝိိ လူတိုင်း အထစအ့ငအားပဖင့်။ everybody

လူစလူုထဝး ကကဝိိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထကကာင်းထကကာင့် စထုဝးထရာကယ်ှိလာသည့် လူအပ်ု။     

လူစိုင်းပပတ ် နဝိ

လူစိုင်းပပုတ ် နဝိ

လူစဉ်မမီ ကကိ

လူစဉ်မီ ကကိ လူတစလံု်းသတူလံုး၏ အဆင့်အတန်း၊ အထပခအထနပပည့်စုံသည။်           

လူစတိ ် န လူထကာင်းလူမွန်တစ ်ထယာကတ်င်ွ ယှိအပ်ထသာ စတိထ်နသထဘာထေား စသည။်        humane feelings

လူစမ်ိး န stranger

လူစုံတကစ်ုံ န ဌာန သကဆုိ်င်ရာ လူအစုံအည။ီ         full complement

စဉ်

lead;act the man;play 
the man စဉ်

elders deserving 
respect and reverence စဉ်

လွန်ထလငပီးထသာထခတက်ာလကို မီလုိကထ်သာ သကက်ကးီဝါကကးီ ပုဂ္ိုဂ လ်။ “လွန်ထလသးီသးီ၊ ကျို းထကကာင်းရးီနှင့် လူကကးီသမူ၊ ထပပာ
ကကစကား” (ပဋာ)

elders deserving 
respect and reverence စဉ်

(ဥပမာ) မထကာင်းမှုကို ပပုရာ၌ မရကှမ်ထကကာကရ်ရဲင့်ထသာ။ ၂ မတညမ်ကကည၊် ပျကရ်ယထ်သာ အမူအသင်ွယှိထသာ။ စပ်
ပဖညး်ပဖညး်။ စဉ်

စဉ်

perculiar 
person;idiosyncratic 
person စဉ်

Ill-mannered and 
uncouth person;strong 
and tough person စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတခုထသာ ထနရာဌာနတင်ွ ယှိနှင့်ငပီးပဖစထ်သာ မိမိအား ကိုးနုိင်မည့်သ။ူ  ၂  တစစ်ုံတစခု်ထသာ ထနရာထဒေသတစခု်တင်ွ ဦးစာွ
ထနထုိေင်နှင့်ငပီးသ။ူ

resident of a certain 
locality on whom one 
can depend;sponsor စဉ်

be popular with;be 
well-like by စဉ်

wealthy person;rich 
person စဉ်

foetus 
papyraceus;desiccated 
foetus စဉ်

အက္ခရာစဉ်
person to act in one’s 
stead;person who 
deputizes for 
another;understudy စဉ်

စဉ်

လူစကားနန်
ထယမညာလွန်း
ထရ

ထပါ့လွင်ထသာစကား၊ မမှန် ကန်ထသာ စကားတိ့ုကို ချဲ့ထွေင်ကာ ရမန်းထဝထအာင် ထပပာသည။် “မထဟာကက်ာထဟာကက်ာ လူစကား
နန့် ထယမညာလွန်းထရ” (အရပ်)        စဉ်

လူအမျို းအစား။  “ယင်းသ ူဇာပုိင် လူစားမျို းလဲ လူထကာင်းသျှင် ထကာင်းလား” (အရပ်)
type of 
person;stitute;stand in စဉ်

place a substitute in 
someone’s stead စဉ်

လူစိ့ လကစ်ိ့   စဉ်

throng or 
assembly;crowd စဉ်

လူသအူသာွး အလာတတိဆိ်တက်င်းမ့ဲထသာ။ ၂  အဆကမ်ပပတ ်ဝင်ထရာကလ်ာသ ူဧည့်သညပ်ရသိတ ်တန့်ရပ်သာွးထသာ။ လာ
ထရာကသ် ူကင်းရင်ှး ထသာ။          

(of road or place)be 
deserted;be desolate;
(of attendance)come to 
a stop;cease စဉ်

လူသအူသာွး အလာတတိဆိ်တက်င်းမ့ဲထသာ။ ၂  အဆကမ်ပပတ ်ဝင်ထရာကလ်ာသ ူဧည့်သညပ်ရသိတ ်တန့်ရပ်သာွးထသာ။ လာ
ထရာကသ် ူကင်းရင်ှး ထသာ။          

(of road or place)be 
deserted;be desolate;
(of attendance)come to 
a stop;cease စဉ်

(လူတစထ်ယာက၏် ယှိသင့်ယှိထုိေကထ်သာ  ကိုယအ်ဂမင်္ဂါအစတိအ်ပုိင်း စသည ်ပပည့်စုံပခင်းမယှိပဖစသ်ည။်    

be stunted in physique 
or deficient in 
faculties;be below norm စဉ်

(of social 
attributes)be of 
standard စဉ်

စဉ်

တစက်ကမ်ိ တစခ်ါမျှ သကိကျွေမ်းထတွ့ပမင်ဖူးပခင်းမယှိသ။ူ ၂  တစစ်ုံတစခု်ထသာ ဌာနဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းခွင်စသည ်တင်ွ အကကျွေမ်းဝင်ပခင်း၊ 
ကကျွေမ်းကျင်မယှိသ။ူ       စဉ်

စဉ်
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လူစာွ န

လူစမ်ွးထကာင်း န သာမာန်လူတို ့ထေက ်နှလံုးရည၊် လကရံု်းရည ်ထူေးက ဲသာလွန်စာွ ထဆာင်ရကွနုိ်င်စမ်ွးယှိသ။ူ hero

လူစမ်ွးပပ ကကိ show ability or power

လူဆင်းရ ဲ န ပစည္း်ဥစာ္ရာှးပါးသ။ူ ပင်ပန်းကကးီစာွ ဝမ်းစာရာှထဖွစားထသာကရ်သ။ူ

လူဆက် န ဖျတလ်တတ်ကက်ကစာွပပုမူထပပာဆုိတတသ်။ူ active

လူဆုိး န အကျင့်ဆုိးသမ်ွးသ။ူ ၂  တိုကခုိ်ကသ်တပု်တ ်လုယကည်ဉ်းပန်းတတသ်။ူ bad man

လူဇွတထုိ်ေး န စတိထ်ေင်ရာကို တဇွတထုိ်ေးပပုလုပ်တတသ်။ူ သတူစပ်ါးမနှစသ်က ်သညက်ို ပုိ၍ အထရွ တ့ိုကပ်ပုလုပ်တကသ်။ူ    stubbornly

လူညနွ ့က်ျို း ကကိ

လူညမန ့ခူ်း ကကိ သတူစပ်ါး၏ ခကခဲ်ပင်ပန်းမှုပဖင့် မိမိအကျို း ထကျးဇူးကို ကကို းစားထဆာင်ရကွသ်ည။် 

လူညန်ွတ့ုံး ကကိ လူဘ့ဝတစသ်ကတ်ာတင်ွ ကကးီပွားတိုးတက ်ပဖစထွ်ေန်းလာမည့် အထပခအထန လံုးဝဆံုးရှံုးပျကပ်ပားသည။် hopeless

လူညှီမနံ ကကိ

န near by

န စတိထ်ေင်ရာကို တဇွတထုိ်ေးပပုလုပ် တတသ်။ူ သတူစပ်ါးမနှစသ်ကသ်ညက်ို ပုိ၍ အထရွ တ့ိုကပ်ပုလုပ်တတသ်။ူ stubbornly

လူတ ိ န the mass;the people

လူထတာ န လူပံုအလယ။် လူအ့သိုင်းအဝုိင်း။   

န လူ ပံုအလယ။် လူအ့သိုင်းအဝုိင်းအထဲေ။ society;public;crowd

လူထတာ် န ထတာ်ထသာသ။ူ တတထ်သာသ။ူ clever man

န အကျင့်စာရတိ္တ နှင့် ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွနုိ်င်ထသာ ကိုယ ်စမ်ွးဉာဏစ်မ်ွးပပည့်စုံသ။ူ    clever man

လူတင်း  န

ကကဝိိ worth person

န မိမိကိုယက်ို ဝမ်းထကျာင်းထူေထထောင်နုိင်ထသာ အထပခအထန။ stand by

လူတတခံ် ကကိ တကယမ်တတက်ကျွေမ်းပဲ တတသ်နိားလညဟ်န်အထနပဖင့် ထဆာင်ရကွ ်သည။်    charlatan

လူတန်ဖျင်း န ဆင်းရနိဲမ့်ကျထသာ သာမန်လူ။ လူညံ့လူဖျင်း။ ဆင်းရသဲား။ the poor;the needy

လူတန်းစား န အသကထ်မွးထနထုိေင်မှု ဘဝတညူကီကသမူျားကို ပခုံ၍ထခါ်ထသာ လူအ့ဖဲွ  ့အစညး်တစရ်ပ်။  society

လူတန်းစိ့  ကကိ လူတိုမ့ျားထသာအားပဖင့် စားဝတထ်နထရး အဆင့်အတန်းမီထအာင် ထနထုိေင်နုိင်သည။် alive

လူတမ်ိ ကကိ အသတိရားနကနဲ်ပခင်းမယှိ ပဖစသ်ည။်     

လူတင်ွကျယ ် န ထနရာတကာတင်ွ ပါဝင်အစမ်ွးပပ စကွဖ်ကသ်။ူ

လူထီေး န leader

လူထုေ န လူအများ။ ပရသိတ။်     audience

တစပ်ါးထသာ သ၏ူ ပစည္း်ဥစာ္။ “ ငါ့စာွ မထဟာက ်လူစာွ တရိာ” (အရပ်)              
material or property of 
other person စဉ်

စဉ်

ယဉ်ှငပိုင်အားစမ်းရန် ဖိတထ်ခါ်သည။် ၂  အရညအ်ချင်း၊ အစမ်ွး သတ္ိတယှိပံုချင်း ယဉ်ှဖကပ်ပသပပုလုပ်သည။် “ခရ့ုိခရမ်း၊ ပဲွလယ်
ထကာင်မှာ၊ ထတာင်ထပမာကသ်န်းလ့ုိ၊ လူစမ်ွးပပ ထထွေ၊ အသပံပာနှင့် လွန်စာွထဟာထက၊ ထပပာလတထ်တထလ” (ရာမ) စဉ်

the poor and the 
indigent စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု် ထသာ အထကကာင်းထကကာင့် ဂုဏသ်ကိ္ခာထိေခုိကန်စန်ာပခင်း ပဖစရ်သည။် ၂  ထယာကျ်ားတင်ွ မယား၊ မိန်းမတင်ွလင်၊ ထသ
ထသာသတူိ့ုကို “လူညန့်ွကျို း”ဟထုခါ်သည။် မဂမင်္ဂလာအခမ်းအနားတိ့ုတင်ွ မပါဝင်ရပါ။   

be or feel inferior in 
status စဉ်

try to success by 
other’s effort စဉ်

စဉ်

(ဥပမာ) လူ၏ အဆင့်အတန်း မမီယှိသည။် လူရာမဝင်ယှိသည။် 

not attain social 
acceptance;not attain 
social standing စဉ်

လူတထခါ်
ထလာက ်

လူထခါ်သကံကားထလာကထ်သာ အရပ်ဌာန။ "မုိးပမင့်အာ ကာ၊ ထကာင်းကင်ထပါ်သိ့ု၊ ပျကံာသာွးမူ၊ ထဒွေးမယပ်ဖူမှာ၊ လူတထခါ်ထလာက၊် 
မုိးတမ်ိစန်ွသိ့ု၊ ပျတံက ်ထရာကက်" စဉ်

လူတထစာက်
ကန်း စဉ်

လူထုေအစအုထဝး။ လူအများ။ "ယခုဝယက်ား၊ ဇာလဲမသ၊ိ သားဘန်ုးထဝမှာ၊ ဘယဌ်ာနက၊ လုလာဘလ့ုိိ၊ လူတဝိန်းပါ၊ ဆုိထသာခါ
ဝယ်" (ထဒွေး) စဉ်

sound having a duration 
of one,light  stressed 
sound စဉ်

လူထတာသူ
ထတာ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

လူထတာ်
လူထကာင်း စဉ်

အရညအ်ချင်း၊ အစမ်ွးသတ္ိတ၊ ပစည္း်ဥစာ္တိ့ုနှင့် ပပည့်ဝထသာ အပဖစ။် "ရပ်ရာွမှာ မာပွာရ့ုိတစ်မိသား လူတင်းတဗိျာယမ်လားထယ၊ 
သရ့ုိူကို အသငူပိုင်နုိင်ဖ့ုိလဲ"။ "တန်ဆာ ဆင်ထက၊ ခုပင်ချကခ်ျင်း၊ အဝတသ်ာထက၊ ငါလူတင်းဟ၊ု တန်းချင်းမတ၊ူ လူချင်းခဲွပခား၊ 
မင်းထံုေးစ ံထလ၊ ထခခရထံေားလ့ုိ၊ ထံေပါးအငမဲ" (ဝိဇယ)

wealthy person;rich 
person စဉ်

လူတစထ်ယာက်
သတူစထ်ယာက ်

ထုိေကတ်န်ထသာ လူတစ ်ထယာကအ်ထနပဖင့်။ "အဲ ငါကလညး် လူတစထ်ယာကသ်တူစထ်ယာက ်အထနနန့် ငမိုထဲ့ေမှာ နီချင် ဗျာယ်… " 
(အရပ်)  စဉ်

လူထတာင်
ထပါက ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

lack of consideration 
or realization စဉ်

officious 
person;busybody puffed 
up with self-importance စဉ်

ကကးီကကပ်ကပ်ွကအဲပ်ုချုပ်သ။ူ ထခါင်းထဆာင်အပဖစ ်ထိေန်းသမ်ိးထစာင့်ထရာှကသ်။ူ "ထွေန်းထအာင်ထကျာ်ကို၊ သထဘမင်္ဂာသကူကးီ၊ ထုိေလူထီေး
လျှင် တပ်တပ်ပမင်ထသာ" (ထွေန်းတိ) စဉ်

စဉ်
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လူထူေး န သာမန်လူတိုထ့ေက ်လွန်ကထူဲေး ပခားထသာ သ။ူ  

လူထံုေ ကကိ သကွလ်ကမ်ှုကင်းသည။် ထနှးထကးွထလးကန်သည။် bullhead

လူထွေက ် န

လူနာ န တစစ်ုံတစခု်ထသာ ထရာဂါထဝဒေနာ ဒေဏရ်ာစသညတ်ိုထ့ကကာင့် ထဆးရံု၊ ထဆးခန်း စသညတ်ိုတ့င်ွ ကသုခံထနရသ။ူ patient,the sick

လူနာထဆာင် န လူနာများကို ကသုထပးရန် သးီပခားထဆာကလု်ပ်ထေားထသာ အထဆာကအ်အုံ။ ward

န လူနာ၏ ထရာဂါပဖစပ်ျကမ်ှုအထပခအထန၊ ကသုချကစ်သညက်ို ထရးမှတထ်ေားထသာ မှတတ်မ်း။  temperature chart

လူနား န လူ၏အနီးပဖစထ်သာ ထနရာအရပ်။ near people

လူနီမှု န လူတို၏့ ထနထုိေင်စားထသာက ်အသကထ်မွးမှု။ standard of living

လူနီမှုစနစ ် န social system

လူနီအမ်ိငခီ န လူတိုလ့ယယ်ာမုိးထပမစသည့် အထပခစိုကထ်နထုိေင်ရာအိုးအမ်ိ

လူနညး်စ ု န တစဖ်ကထ်ေကအ်ထရအတကွ ်နညး်ထလာ့ထသာ လူစ။ု the minority

လူနက် နဝိ အသားအထရ အထူေးမညး်နကထ်သာ။ ၂ အသတိရား နကနဲ်ပခင်းမယှိထသာ။

လူနပ် န သပိမင်လွယသ်။ူ ၂ မိမိအကျို းအတကွ ်အခွင့်အလမ်းကိုသသိ။ူ be shrewd

လူပါး န သပိမင်လွယသ်။ူ ၂ မိမိအကျို းအတကွ ်အခွင့်အလမ်းကိုသသိ။ူ be shrewd

လူပါးဝ နဝိ သတူစပ်ါးအား တင်စးီ၍ ထပပာဆုိပပုမူတတထ်သာ။ 

လူထပါ န သမူျားက ထပမှာကပ်င့်မှုကို သာယာတတင်ပီး သာမ ညလူတို ့မဝ့ံမရသဲည့်အမှုကို ပပုမူတတထ်သာသ။ူ

လူထပါ်စးီ န သတူစပ်ါးအထပါ်တင်ွ အသာရထအာင် အခွင့်အထရးယတူတသ်။ူ playboy;man about town

လူပင်ကာ န ပါးနပ်ကကျွေမ်းကျင်စာွ လှည့်ပတတ်တသ်။ူ ၂ နံှစ့ပ်လညဝ်ယသ်။ူ shrewdly

လူပုိင်ကာ န လူ၏သင်ွပပင်သဏ္ာန်။ appearance

လူပုိင်သပုိူင် ကကဝိိ ထုိေကတ်န် ထသာလူတစထ်ယာကအ်ထနပဖင့်။    worth person

လူပုိင်သျှင်ပုိင် ကကဝိိ ထုိေကတ်န် ထသာလူတစထ်ယာကအ်ထနပဖင့်။    worth person

လူထပါကပ်န်း န အဆင်းသာယှိ၍ အရညအ်ချင်းမယှိသ။ူ blockhead

လူထပါင်းခ န

လူပန်းမလှ ကကိ lose one’s dignity

လူပိန် နဝိ အသားအထရကကုံလီှ၍ အသားနှင့်အရုိး ထိေစပ်လုထသာ။     thin

လူပိန်ညကှ ် န ကိုယလံု်းကိုယထ်ေည ်ထသးသယွပိ်န်ညကှသ်။ူ thin

လူပံု န appearance

လူပံုလူပန်း န လူ၏သင်ွပပင်သဏ္ာန်။ appearance

လူပုိ န

လူပျကထ်ချာ် န စတိထ်ေင်ရာကို တဇွတထုိ်ေး ပပုလုပ်တတသ်။ူ သတူစပ်ါးမနှစသ်က ်သညက်ို ပုိ၍အရွဲတ့ိုကပ်ပုလုပ်တတသ်။ူ     stubbornly

person who is out of 
the ordinary;singular 
person စဉ်

စဉ်

ရဟန်း ရင်ှသာမထဏ သလီရင်ှစထသာအပဖစမှ် ထပပာင်းလဲခ့ဲသ။ူ (ရဟန်းလူ ထွေက၊် ရင်ှလူထွေက၊် သထူတာ်မ (သလီရင်ှ) လူထေက်ွ၊ 
ဖုိးသထူတာ်လူထွေက၊် စစသ်ားလူထွေက၊် ရသဲား လူထွေကစ်သည ်သုံးသည။်)

leave a religious order 
and become a lay person စဉ်

စဉ်

စဉ်

လူနာမှတတ်မ်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

လူတိ့ု၏ စားဝတထ်နထရးဟထူသာ ကျန်းမာထရး၊ စးီပွားထရး၊ နုိင်ငံထရး၊ ပညာထရး၊ ဘာသာထရး၊ ယဉ်ထကျးမှုထရးစထသာ အထထွေထထွေ
လူမှုထရးဆုိင်ရာကို ထပါင်းရံုးထေားထသာ စနစ။်     စဉ်

number of dwellings in 
a 
settlement,region,area,
etc စဉ်

စဉ်

lack of consideration 
or realization စဉ်

စဉ်

စဉ်

be insolent;be cheek;be 
impudent;have the 
effrontery စဉ်

simpleton;person who is 
susceptible to flattery စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လူများတကာနှင့် ထပါင်းသင်းဆကဆံ်ရာတင်ွ ထပပလညထ်သာ။ အထပါင်းအထဖာ် အသင်းအပင်းတိ့ုနှင့် သင့်တင့်ထပပထလထအာင် 
အကျုးံဝင်နုိင်စမ်ွးယှိထသာ။ "အဲ  ဇာကိုပင်လား လား၊ လူနန့် လူထပါင်းခ ဖ့ုိ အထရးကကးီပါထရ… … " (အရပ်)

get on well with 
people;mix well;be 
sociable စဉ်

မျကနှ်ာအမူအရာ အဆုိးဘကသ်ိ့ု ရုတတ်ရကထ်ပပာင်းလဲသည။် စတိထ်ချာကခ်ျားထသာ အသင်ွထပါ်သည။် ၂ (ဥပမာ) ခင်မင်ရင်းနီှး
မှု ပျကပ်ပားသည။် ၃ အရကှရ် သည။် ဂုဏသ်ကိ္ခာထိေခုိကသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

(လူ၏) သင်ွပပင်လက္ခဏာ။   စဉ်

စဉ်

ကန့်သတထ်ေားထသာ အထရအတကွမှ်အပ ပဖစထ်သာသ။ူ ၂  မိသားစထဲုေ၌ လုပ် ကိုင်ရန် တာဝန်ထေမ်းထဆာင်ပခင်း တစစ်ုံတရာ
သးီပခားမယှိသ။ူ ၃  ကန့်သတထ်ေားထသာ အဖ့ဲွအစညး် ၌ မပါ အလွတလူ်။ ၄  မိသားစထဲုေမှ အပပင်ပဖစထ်သာ အတထူနတစပ်ါးသ။ူ

(of 
person)supernumerary စဉ်

စဉ်



.

လူပျို  န အရယွထ်ရာကင်ပီးထသာ ထယာကျ်ား။ လကမ်ထေပ် ရထသးထသာ ထယာကျ်ား။    

လူပျို ကကးီ န များထသာအား ပဖင့် အရယွလွ်န်ထသာ်လညး် အမ်ိထထောင်ပပုပခင်းမယှိထသးထသာ ထယာကျ်ား။

လူပျို ထဂါင်း န ကာလသားထခါင်း၊ လူပျို လူရယွမ်ျားကို စရံုုးထရးှထဆာင်ထသာ သ။ူ လူပျို ထခါင်းထဆာင်။        

လူပျို စကား န မိန်းမအားထယာကျ်ားက ချစက်ကို က ်ထကကာင်းထပပာထသာစကား။           woo

လူပျို ထီေး န အမ်ိရာမထထောင်တစက်ိုယတ်ညး်ထန ထသာ ထယာကျ်ား။    single boy

လူပျို ထပါက် န အရယွထ်ရာကခ်ါစ ထယာကျ်ားငယ။် 

လူပျို ထပပာင် န middle aged person

လူပျို ရ ံ န groomsman

လူပျို လှည့် ကကိ ထယာကျ်ားက မိန်းမအား အပပန်အလှန် ချစက်ကို ကမ်ှုရယှိထအာင် အားထုေတလံု်လ့ ပပုသည။်        

လူပျို ထသျှ န အရယွထ်ရာကဦ်းစ ထယာကျ်ား ငယ။်             

လူပျို ဟိုင်း န အရယွလွ်န်ထသာ်လညး် အမ်ိထထောင်မပပုထသးပဲ ယှိသ။ူ            elderly bachelor

လူပပဆွမ်းတင် န

လူထပပာသထူပပာ န accuse

လူထပပာင် န ဥစာ္စညး်စမ်ိ အလယအ်လတ ်အသင့်အတင့်ယှိသ။ူ          bourgeois

လူငပိန်း န အထတွအ့ကကုံ၊ အထပမာ်အပမင်၊ နညး်ပါးသ။ူ               layman

လူပီွ န ထရာဝင်ထနှာင့်ယကှသ်ည။် ရှုပ်ထထွေးထအာင်ဖန်တးီသည။် be intimate;be familiar

လူထဖာ်ဝင် နဝိ လူထဖာ်ဝင် teenager

လူဖကသ်ား န trusted person

လူဖမ်းသား န ပပညသ်ူရ့တဲပ်ဖဲွ ဝ့င်သာ မန်တပ်သား။ people’s police

နဝိ လူဘ့ဝတင်ွ ရယှိခံသားထုိေကထ်သာ အကျို းအခွင့်၊ အထပခအထနကို ခံစားနုိင်ခွင့်မယှိပဖစထ်သာ။

လူဖွားသထရာ န သပ်ိသညး်ပခင်း မယှိထအာင် ဝတစ်ားသ။ူ ၂  အချို းအဆစ ်ထပပပပစထ်အာင် ဝငဖိုးသ။ူ     stout;portly;bountiful

လူဗထဖာ် န သတူစပ်ါးအထပါ်တင်ွ အသာရထအာင် ပါးနပ်စာွ ကိုယက်ျို းအခွင့်အထရးယတူတသ်။ူ be shrewd

လူမကျ န without teeming crowd

လူမမာ န ထရာဂါထဝဒေနာခံစားထနရသ။ူ

လူမမည ် န ကထလးသငူယ။် လူထရးလူရာ မထရာကထ်သးသ။ူ minor;child

လူမရယဆ်န်း ကကဝိိ

ကကဝိိ ရုိထသထလး စားပခင်း မယှိပဲ။ အရုိအထသမ့ဲပပုလျက။်    without respectability

လူမသသိမူသ ိ ကကဝိိ noone know

န

လူမုိက ် န အသဉိာဏဆ်င်ပခင်မှုကင်းမ့ဲသ။ူ မုိကမဲ်သ။ူ silly;stupid person

boy who has reached the 
age of 
puberty;bachelorism စဉ်

bachelor past 
marriageable 
age,confirmed bachelor စဉ်

leader of a group of 
bachelors in a  village 
or ward စဉ်

စဉ်

စဉ်

male 
adolescent,stripling စဉ်

လူရယွလူ်လတပုိ်င်း။ “လူလားလညး်ထပမာက၊် ကကးီရယွထ်ရာက ်ထသာ်၊ မိဘတဖန်၊ ဤသိ့ုကက၏ံ၊ ငါ့သားထွေန်းထအာင်၊ လူပျို ထပပာင် 
ကို” (ထွေန်းတိ) စဉ်

မဂမင်္ဂလာထဆာင်ရာတင်ွ သတိုးသားထဘးမှ (ထန့သင့်နံသင့်) အထဖာ်အဖကအ်ပဖစ ်ထနထုိေင်ရသည့် လူငယ။်         စဉ်

play court to,go a 
courting စဉ်

male 
adolescent,stripling စဉ်

စဉ်

မိမိ၏ အရညအ်ချင်း အစမ်ွးသတ္ိတ စသညက်ို ထုေတထ်ဖာ်ပပသပခင်း။ ဂုဏက်ို ပပစားပခင်း၊ ယင်းကဲ့သိ့ု ပပုလုပ်သည့် အခမ်းအနား၊ 
အထဆာင် အထယာင်။        

show ability or 
compentence or 
qualification စဉ်

လူအများတိ့ုက ကဲ့ရဲ့စပ်ွစွဲချက။် ၂  ထသချာပခင်းခုိင်ခံုပခင်းမယှိပဲ အများသငူါ အဆင့်ဆင့်ထပပာကကားချက။် “အ ဲ  လူထပပာသထူပပာ …
များကတထ်တ ဟတု ်  မဟတုမ်သ”ိ။                   … စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တစစ်ုံတစဦ်း၊ တစဖ်ကက်ို သစာ္ယှိစာွ ကျို းနံွနာခံတတထ်သာ စတိခ်ျယုံကကညရ်သ။ူ တစဖ်ကဖ်ကသ်ိ့ု အယအူဆ တမ်ိးငုိကလုိ်ကပ်ါ
လာသ။ူ စဉ်

စဉ်

လူပဖစက်ျို းမ
နပ် 

be unable to enjoy the 
normal privileges of 
life စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ထဘာလံုး)ပဲွထတာ်တင်ွ လူပရတိသ်တမ်ျား စညက်ားသိုကင်မိုကစ်ာွ သာွးထရာကပ်ခင်းမယှိသည၏်အပဖစ ်“ထအနှစထ်ဘာလံုးပဲွမှာ 
လူမကျ နညး်ထရ” (အရပ်) စဉ်

person in poor 
health;invalid စဉ်

စဉ်

မချမ်းသာထကထလ့ လူမရယဆ်န်း မငတမွ်တထ်က ကျဗီျာယ”် (အရပ်)         
the poor and the 
indigent စဉ်

လူမရုိသသီျှင်မ
ရုိသ ီ စဉ်

လူသ ူတစစ်ုံတစထ်ယာကမ်ျှမသပဲိလျက။် (လူမသသိျှင်မသဟိ၍ူ သုံးနှုန်းကကသည။်) စဉ်

လူမထဟာက်
သမူထဟာက ်

ဆင်ပခင်းဉာဏက်င်းမ့ဲသ၊ူ အသဉိာဏ ်ကင်းမ့ဲသကူို ထပပာဆုိထသာ စကား။ (လူမထဟာက ်သျှင်မထဟာကဟ်လုညး် သုံးနှုန်းကကထသး
သည။်)

lack of consideration 
or realization စဉ်

စဉ်



.

လူများစ ု န တစဖ်ကနှ်င့်တစဖ်ကယ်ဉ်ှတွဲလျှင် အထရအတကွမ်ျားထသာ အဖကပ်ါလူ စ။ု            the majority

လူမျို း န ရုိးရာဓထလ့၊ ဘာသာစကား၊ ယဉ်ထကျးမှု၊ အဆကအ်နွယစ်သည ်တညူသီကဆ်င်းလာထသာ လူစ။ု

လူမျို းကွဲ နဝိ လူမျို းချင်းမတ ူအယပူခားနားထသာ။ 

လူမျို းပခား န နုိင်ငံချင်းမတ ူမိမိနှင့်ကွဲပပားသ။ူ တိုင်းတစပ်ါးသား။ 

လူမျို းစ ု န ethnic group

န

လူမျို းထရး န လူမျို းအားလံုးနှင့် သကဆုိ်င်ထသာ ကစိ။္               racial

လူပမင်ကတ ် ကကိ ကကည့်ရှုရန် နှစသ်ကပ်ခင်းမယှိ ပဖစသ်ည။်  အပမင်ရရွံရာှစကဆု်ပ်သည။်          

လူမီွးစပ် ကကိ မိမိ၏ လကည်ှို းထုိေး ပပရာကို နားထထောင်မညသ် ူပါယှိထအာင် ပရယိာယပ်ဖင့် ကကထံဆာင်သည။် သမ်ိးသင်ွးသည။် mislead;deceive

လူမှု န လူတို၏့အထကကာင်းကစိ။္ 

လူမှုထရး န လူတို၏့အထကကာင်းကစိ။္ 

လူမှန်းမရ န မညသ်မူညဝ်ါဟ၍ူ မသနုိိင်ပဖစသ်ည။် သတထိမ့သည။်

လူမှန်းမသ ိ ကကိ အမှတမ်ရပဖစသ်ည။် မှတဉ်ာဏထ်လျာ့ပါးသည။် ၂  အာရံုသပိခင်း မှ ကင်ွးကာွသည။်     

ကကိ အမှတမ်ရပဖစသ်ည။် မှတဉ်ာဏထ်လျာ့ပါးသည။် ၂  အာရံုသပိခင်း မှ ကင်ွးကာွသည။်     

လူယာနုိး န မိန်းမက မိမိအား ပုိးပန်းထနမှန်းကို မသပဲိ။ ပုိးပန်းထနထသာ ထယာကျ်ား အား ထခါ်ထသာ စကားလံုး။ “သမူသကိိုယပုိ်း၊ လူယာနုိး”။ courtship

လူထယာကမ် န urge

ကကိ

လူယတုတ်မာ န လူသားတို ့မပပုသင့်မပပုအပ်သညက်ို ပပုလုပ်သ။ူ ၂  ထကာကက်ျစစ်ဉ်းလဲစာွ သတူစပ်ါးပျကစ်းီနစန်ာထအာင် ပပုလုပ်သ။ူ

လူယုံထတာ် န အထူေးစတိခ်ျယုံကကညရ်ထသာသ။ူ

လူယုံသတ ် ကကိ မိမိယုံကကညထ်ေားထသာ သကူ မိမိအား အကျို းမ့ဲပပုသည။်

လူရတတ ် န လူရတတ ် none

လူရာ န human

လူရာဝင် ကကိ လူမှုဆကဆံ်ထရး အသိုင်းအဝုိင်းတင်ွ အထရးပါဝင်ထသာအပဖစသ်ို ့ထရာကသ်ည။်  

လူရာသင်ွး ကကိ လူမှုဆကဆံ်ထရးထလာကတင်ွ အထရး တယပူပုသည။်   

လူထရးကစိ္ န  လူနှင့်သကဆုိ်င်ထသာ အထကကာင်းကစိ။္

လူထရးပပ ကကိ မိမိ၏ စမ်ွးရညသ်တ္တ ကိို အခါအားထလျာ်စာွ သတူစပ်ါးသပိမင်ထအာင် ပပုသည။်              show off oneself

လူထရးလူရာ န  လူနှင့်သကဆုိ်င်ထသာ အထကကာင်းကစိ။္

လူရညထ်ေက် နဝိ အပခားသတူစစ်ုံတစထ်ယာကထ်ေက ်အရညအ်ချင်း အထရးသာထသာ။             Well-to-do person

လူရညဝ် ကကိ လူတိုနှ့င့် ဆကဆံ်ထနကျပဖစ၍် တတသ်နိား လညသ်ည။်  အထတွအ့ကကုံများသည။်    

စဉ်

race;nationality;nation
;type(of 
people);character စဉ်

person of a different 
race;person of a 
different nationality;a 
foreigner;alien စဉ်

person of a different 
nationality;a 
foreigner;alien စဉ်

စကားအားပဖင့် ကွဲပပားထသာ်လညး် အစအဦး အထပခစိုကရ်ာပဖစထ်သာ ထဒေသမျို းဆကနှ်င့် ဓထလ့ထံုေးစတံညူထီသာ လူမျို း
ပတဝ်န်းကျင်။ စဉ်

လူမျို းတစရ်ာ့
တစပ်ါး 

ပမန်မာတင်ွ ထရးှယခင်က ထရတကွထ်လ့ ယှိထသာ လူမျို းထပါင်း အထရအတကွမှ်ာ “သျှာမ်းမျို း ၃ဝ၊ ပမန်မာ ၇ မျို း၊ မွန် ၃မျို း၊ ကလုား 
၆၁” စသညပ်ဖင့် ထရတကွက်ကသည။်  ရခုိင်တင်ွ သျှာမ်းမျို း ၃ဝ၊ ပမန်မာ ၇မျို း၊ မွန် ၄မျို း၊ ကလုား ၆ဝ စသညပ်ဖင့် ထရတကွက်က
သည။်          

use when count number 
of race စဉ်

စဉ်

hate the sight of 
(someone),cannot bear 
or stand the sight of စဉ်

စဉ်

social duties and 
obligations စဉ်

social duties and 
obligations စဉ်

forget;faint;lose 
consciousness စဉ်

forget;faint;lose 
consciousness စဉ်

လူမှန်းသျှင်မှန်း
မသ ိ

forget;faint;lose 
consciousness စဉ်

စဉ်

လူအများတကက်ကစာွ ပါဝင်ထအာင်လှုပ်ရာှးသ။ူ လှုပ်ရာှးတကက်က ထအာင်ထစထ့ဆာ်သ။ူ မတညမ်ငငိမ်ထအာင် ဆူပူမှုပဖစထ်အာင် ပပုလုပ်
သ။ူ စဉ်

လူထယာင်မ
ထပါက်

လူရာမဝင်ပဲ အထရးအရာတင်ွ မပါဝင်သည့် အပဖစ ်အထနသိ့ု ထရာကထ်နသည။် “ငါတိ့ုညထီနာင်၊ ဇမ္ူထဘာင်မှာ၊ လူထယာင်မထပါက”် 
(ရာမ)

not attain social 
acceptance;not attain 
social standing စဉ်

knave;rake;wicked and 
evil person စဉ်

အက္ခရာစဉ်

trusted 
person;confidant စဉ်

be betrayed by one’s 
trusted person or 
confidant စဉ်

စဉ်

လူမျို းဇာတနွ်ယမှ် ထပါကဖွ်ားထသာသတ္တဝါ။ “ငါသညပ်င်ထလ၊ အသင်တိ့ုတ၊ူ လူရာတစထ်ယာက၊် ငါ့ကိုပင်ထလ၊ သင်မထကကာက်
နှင့်” (ဂုတ္ိတလ) စဉ်

attain social 
acceptance;attain 
social standing စဉ်

extend social 
recognition to sb စဉ်

matters concerning 
social dealing စဉ်

စဉ်

matters concerning 
social dealing စဉ်

စဉ်

worldly 
wise;sophisticated စဉ်



.

လူရင်း န ရုိးထပဖာင့်၍ စတိထ်ေား ထကာင်းပမတသ်။ူ မိတရ်င်း၊ ထဆွရင်း၊ ခင်မင်ရင်းနီှးသ။ူ

လူထရာင်ပပ ကကိ တစစ်ုံတစဦ်းပမင်သာထအာင် လူအထနအထေား အရပ်ိအပခည ်ပပသည။်         

လူရုပ်မထပါက ် ကကဝိိ skinny

လူရုိးကကးီ န စတိထ်ေားထကာင်းပမတ၍် ရုိးထပဖာင့်ထသာသ။ူ 

လူရုိးလူအ န naive or artless person

လူရယွ် န လူငယနှ်င့် လူလတအ်ကကား အရယွယ်ှိသ။ူ young man

ကကိ come of age

လူလားလူလာ န ထနရာတစခု်ခုတင်ွ ကးူသန်းသာွးလာထသာ လူအများ။

လူလည ် န ပါးနပ်ကကျွေမ်းကျင်စာွလညဝ်ယသ်။ူ slicker;astute person

လူလညလု်ပ် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထကကာင်းအရာစသညက်ိုမီှ၍ မိမိအကျို း အတကွ ်အပမတထု်ေတသ်ည။် ကကို းပမ်းသည။်

န ထူေးပခားသည့် ဘဝ အထနအစမ်ွးသတ္တ တိမျို းမျို းမယှိသ။ူ အများနညး်တ ူအထပခအထနမျို းမယှိသ။ူ not equally

န ထူေးပခားသည့် ဘဝ အထနအစမ်ွးသတ္တ တိမျို းမျို းမယှိသ။ူ အများနညး်တ ူအထပခအထနမျို းမယှိသ။ူ not equally

လူလင်လုပ် ကကိ active

လူလတပုိ်င်း န လူငယနှ်င့် လူကကးီကကား အရယွရ်ှိသ။ူ middle aged person

လူလုပ် ကကိ

လူလိမ် န လှည့်စားညာဝါးတတသ်။ူ မရုိးမသားပပုမူဆကဆံ်တကသ်။ူ

န လှည့်စားညာဝါးတတသ်။ူ မရုိးမသားပပုမူဆကဆံ်တကသ်။ူ

လူလိမ္မာ န လူမှုကျင့်ဝတက်ို နားလညသ်။ူ ၂  အပပစ ်ကင်းစင်ထအာင်ထနတတသ်။ူ     

န ကိုယခ်န္ဓာ ၏ အချို းအစားအထပခအထန။      body structure;physique

လူလုိသလုိူ ကကိ ထုိေကတ်န်ထသာ လူတစ ်ထယာကအ်ထနပဖင့်။            worth person

လူလွတ ် န တစစ်ုံတရာအလုပ်တာဝန်သးီပခားမယှိ။ ၂  အမ်ိထထောင်မ့ဲတစက်ိုယတ်ညး်သမား။ ၃  အထရအတကွတ်င်ွ မပါဝင်ထသာ အပခားသ။ူ

လူလွန် နဝိ အိုမင်းရင့်ထရာ်၍ လုပ်ကိုင်နုိင်စမ်ွးမယှိထသာ။

လူထလှာင် န  jester;comic;clown

လူဝါကျယ ် န မဟတုမ်မှန်ထပပာဆုိထသာစကား။ လိမ်လည ်ဟန်ထဆာင်ပခင်း။   tell a lie;cheat

လူဝါသန် န တတထ်ယာင်ကား ဝါကကားထပပာဆုိတတ ်သ။ူ ၂  လိမ်လညထ်ပပာဆုိတတသ်။ူ     

လူဝင်စား န person reincarnate

လူဝင်ဆ့ံ န ထပါင်းသင်းဆကဆံ်တတထ်သာ အရညအ်ချင်းယှိသ။ူ be a good mixer

လူဝင်လူထွေက ် န တစနုိ်င်ငံမှ တစနုိ်င်ငံသို ့အပပန်အလှန်ဝင်ထွေက ်သာွးလာနုိင် ပခင်း။ ဝင်ထွေကသ်ာွးလာသ။ူ          

sb one can trust and 
rely on စဉ်

show sign;show 
indication;show 
demeanour စဉ်

ရုပ်ဆင်းသင်ွပပင်ညှို းထပခာကပိ်န်ချုးံ လျက။် စိုထပပလန်းဆန်းပခင်းမယှိပဲ။ ၂  ဆင်းရခဲျူချာလျက။် “ခန္ဓာနွမ်းကာ၊ ပင်ပန်းလှလ့ုိ၊ 
ခါးက သားငယ၊် ရင်ဝယဖ်ကအ်ပ်ု၊ အသာသာထလ၊ ခန္ဓာလှုပ်တိ့ု၊ လူရုပ်မထပါက”် (ဂုတ္ိတလ) စဉ်

honest and upright 
person;simple person စဉ်

သတူစပ်ါးအရပ်ိအကစဲသညက်ို မရပ်ိစားမိပဲ။ မိမိဘာသာထအး ထဆးစာွ ပပုလုပ်ထနထုိေင်တတသ်။ူ ၂  အကကားအပမင်နညး်ပါးလျက ်
ရုိးသားစာွလုပ်ကိုင် စားထသာကသ်။ူ               စဉ်

စဉ်

လူလားထပမာက ်
အရယွထ်ရာကသ်ည။် မိမိဘဝကို မိမိရပ်တညနုိ်င်စမ်ွးယှိ ထသာ အထပခသိ့ု ထရာကယ်ှိသည။် “ကကးီပမင့်ရယွထ်ရာက၊် လူလား ထပမာက်
ထသာ်” (ထွေန်းတိ) စဉ်

traffic in 
general;pedestrian 
traffic စဉ်

စဉ်

act clever;practice 
one-upmanship စဉ်

လူလညး်မ
ထဟာကသ်ူ
လညး်မ
ထဟာက ် စဉ်
လူလညး်မ
ထဟာကသ်ျှင်
လညး်မ
ထဟာက် စဉ်

(ဥပမာ) ကိုယစ်တိ ်မငငိမ်မသကလ်ှုပ်ရာှးလျက။် တစစ်ုံတရာပပုမှုထပပာဆုိရန် စတိအ်ားထေကသ်န်လျက။် စဉ်

စဉ်

မိမိဘဝကို မိမိအထပခတကျ ရပ်တညအ်သကထ်မွးသည။် ၂  လူဝတ ်ထကကာင်ဘဝနှင့် အသကထ်မွးထနထုိေင်သည။် “လူဝတထ်ကကာင်
ဘဝနန့် လူလုပ်ဖ့ုိပျင်ထရရာသ”ိ (အရပ်)

lead a life decent 
enough to be accepted 
by society;uphold one’s 
dignity and integrity စဉ်

crook;swindler;cheat;co
nfidence trickster စဉ်

လူလိမ်လူထကာ
က ်

crook;swindler;cheat;co
nfidence trickster စဉ်

person of good 
character စဉ်

လူလံုးကိုယ်
ထပါက ် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

unmarried person;person 
at large စဉ်

old person;the 
aged;married man စဉ်

ရမတထ်နာကက်ျစီယတ်တသ်။ူ “ရုပ်ဝါနတထ်ယာင်၊ ငယက်ကင်စစထ်က၊ ထမချစထ်မာင်ထေက၊် လူထလှာင်ထယာကျ်ား၊ ငါ့အသားကို၊ ထိေ
ပငားဧကန်၊ ဓိဌာန်ပပန်ထက၊ ထကကပပန်ဦး ထခါင်” (ထကာ်)           စဉ်

စဉ်

crook;swindler;cheat;co
nfidence trickster စဉ်

တစဦ်းတစထ်ယာကထ်သဆံုး ငပီးထနာက ်တစဖ်န်လ့ူဘဝသိ့ု ပပန်ပဖစ၍် ထမွးဖွားသညဟ် ုယဆူရသ။ူ (အတတိ ်ဘဝထဟာင်းကို 
အနညး်အပါး ပပန်လညထ်ပပာပပနုိင်စမ်ွးယှိသ။ူ) စဉ်

စဉ်

immigration and 
emigration;comings and 
goings စဉ်



.

လူဝတ ် န ရထသ၊့ ရဟန်း၊ သာမထဏ၊ ဘိုးသ ူထတာ်၊ သလီရင်ှစသည့်သာသနာဝန်ထေမ်း မဟတုထ်သာ လူအပဖစ။်

လူဝတစ်ား န ရထသ၊့ ရဟန်းစသညက်ဲ့သို ့ဖန်ရညဆုိ်းသကမင်္ဂန်း၊ ထယာဂီဝတ ်စသည ်မဟတုပဲ်၊ ရုိးရုိးအထေညဝ်တဆ်င်ထသာ သာမန်သ။ူ motley garb of layman

လူဝံ န ကိုယခ်န္ဓာလူနှင့် တညူနီီးစပ်၍ အထမွးရညှင်ပီး ထမျာကနှ်င့်တထူသာ ရပ်၍သာွး နုိင်သည့် သတ္တ ဝါတစမ်ျို း။       ape

ကကဝိိ လူအများကကား သထိစ လျက။် မလျှို မ့ဝှကပဲ်။     openly;publicly

သသူသိျှင်သ ိ ကကဝိိ လူအများကကား သထိစ လျက။် မလျှို မ့ဝှကပဲ်။     openly;publicly

လူသ ီ ကကိ အသကက်န်ုဆံုးပခင်းသို ့ထရာကသ်ည။် ကယွလွ်န်သည။် die

လူသ ူ န

န ပဖူစင်ထသာ အဝတက်ိုဝတ၍် သထူတာ်ထကာင်းတရား ကို ကျင့်ကကအံားထုေတသ်။ူ အကျင့်သလီယှိထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်။  

လူသမွူန် န သထူတာ်ထကာင်းအကျင့်နှင့် ပပည့်စုံ၍ ပမင့်ပမတထ်သာပုဂ္ိုဂ လ်။

လူသထူလးပါး န လူ၊ နတ၊် ရဟန်း၊ ပဗဟ္မာ။ ၂  လူအများ။

လူသတံတိ ်၁ ကကိ ညအခါ ရပ်ရာွလမ်းပန်းတိုတ့င်ွ ကးူသန်းသာွးလာသ ူကင်းမ့ဲ တတိဆိ်တသ်ည။်        silent

လူသတံတိ ်၂ န ယင်းကဲ့သိုတ့တိဆိ်တထ်သာ ညဉ့်အချန်ိ။ အများအပ်ိစကထ်နချန်ိ။        silent

လူသမ္မာ န man of wisdom

လူသိုး န အသဉိာဏထံု်ေထုိေင်း၍ သကွလ်ကခ်ျကခ်ျာပခင်းမယှိသ။ူ blockhead

လူသိုးကကးီ န အသဉိာဏထံု်ေထုိေင်း၍ သကွလ်ကခ်ျကခ်ျာပခင်းမယှိသ။ူ blockhead

လူသပ်ွထချာင် ကကိ အမှားမှားအယင်ွးယင်ွးပဖစသ်ည။် အခကအ်ခဲ အကျပ်အတညး် ပဖစသ်ည။်

လူသနွ ့ ် နဝိ အကျင့်ဆုိးပျကထ်သာ။  ထကာင်းမွန်ထသာ အထပခအထနမှ ယင်ွးပျကထ်ဖာက ်ပပန်ထသာ။           degenerate

လူသန်ွးပူ ကကိ ကျစီယထ်သာအားပဖင့် ပပုမှုထပပာဆုိသည။် အရမန်းပပုသည။်              tease affectionately

လူထသျှ န မျကန်ကဝ်န်း၏ဗဟိုတင်ွယှိထသာ ရုပ်ပံုထေင်ရာ အဝန်း။            iris

လူထသျှအမ်ိ န မျကန်ကဝ်န်း၏ဗဟိုတင်ွယှိထသာ ရုပ်ပံုထေင်ရာ အဝန်း။            iris

လူသျှင် န လူအများ။ public

လူအစား န အစားထုိေးခံရသူ

လူအစမ်ွးအစ န တစစ်ုံတရာ စမ်ွးထဆာင်နုိင်ထသာ အရညအ်ချင်း။         ability;prowess

လူအလူန န အသဉိာဏထံု်ေထုိေင်း၍ သကွလ်ကခ်ျကခ်ျာပခင်းမယှိသ။ူ blockhead;dullard

လူအား န တစစ်ုံတစခု်မှလညး် အလုပ်တာဝန်မယှိသ။ူ be vacant;be free

လူအးီ န ဆူပူပခင်းကို မပပုမလုပ်ပဲ ငငိမ်းသကတ်ညက်ကညစ်ာွ ထနထလ့ယှိသ။ူ quiet;unassuming person

လူထအာ်ကျယ ် ကကိ တစစ်ုံတစဦ်းအား မရုိးသားထသာစတိပ်ဖင့် လှည့်ပတထ်ပပာ ဆုိပပုမှုသည။်            bossy person;bully

လူထအာ်ကျယ် န လိမ်လည ်ဟန်ထဆာင်ပခင်း။

လူအံ့ကျ ကကိ praise

လူအံ့ဖွယ် ကကဝိိ အံ့ကသဖွယ ်ထကာင်းထလာကထ်အာင်။            amazing

layman garb;civilian 
clothes;layman စဉ်

စဉ်

စဉ်

လူသသိျှင်ကကား စဉ်

စဉ်

စဉ်

လူတစစ်ုံတစထ်ယာက၏် အရပ်ိ အထယာင်။ “ယင်းအနီးအနားက လူသပူင်ထလ့တစထ်ယာက ်အဟလီိလား” (အရပ်)

people in 
general;humanlity the 
people စဉ်

လူသထူတာ်
ထကာင်း 

White-robed religious 
devotee စဉ်

White-robed religious 
devotee စဉ်

four classes of 
society;people from all 
walks of life;people in 
general စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထကာင်းအဆုိးကို ထဝဖန်ခဲွပခားနုိင်၍ အကကားအပမင်ဗဟသုတုနှင့် ပပညစ်ုံသ။ူ “ထကျာ်ဝှန်ထပါ်ထပါက၊် မီှခုိထလာကသ်ား။ 
ထွေန်းထတာကပ်ညာ၊ လူသမ္မာဟ ုဇာနီထခါ်ထလာက၊် လူစတ်စထ်ယာကနှ်င့်” (ထကျာကရုိ်း) စဉ်

စဉ်

စဉ်

difficult 
situation;difficulty;cr
isis စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

place a substitute in 
someone’s stead စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

lie;tell a 
lie;cheat;swindle စဉ်

) ချးီမွန်းသည။် “အထချကိုလှထရ၊ ပထရ၊ ဝထရလ့ုိ လူအံ့ကျထက၊ ပိန်ထရ၊ နာမကျန်းပဖစထ်တ” (အရပ်)    စဉ်

စဉ်



.

လူအို န အသကအ်ရယွက်ကးီရင့်သ။ူ

လူဦးထရ န လူအထရအတကွ။် ၂  ရပ်ရာွထဒေသအလုိက ်ထကာကယ်သူည့် လူအထရအတကွ။်      

လူက့ျင့်ဝတ် န လူအချင်းချင်း ဆကဆံ်ရာတင်ွ လုိကန်ာထလ့ယှိထသာ အထပပာအဆုိ၊ သထဘာထေားစသည။်        

လူ ့ပပည ် န လူတိုထ့နထုိေင်ရာဘုံ။ လူသားတို ့ပဖစတ်ညရ်ာ ဘုံဌာန။ 

လူထ့ဘာင် န လူအချင်းချင်းထပါင်းဖဲွ ထ့နထုိေင်ရာ အစအုထဝး။ အစအုဖဲွ ။့ လူဘ့ဝ။ human society

လူထ့လာက န လူအချင်းချင်းထပါင်းဖဲွ ထ့နထုိေင်ရာ အစအုထဝး။ အစအုဖဲွ ။့ လူဘ့ဝ။ human society

လူဝ့တ္တ ရား န လူအချင်းချင်းဆကဆံ်ရာတင်ွ ထစာင့်စညး်လုိကန်ာအပ်ထသာ ပပုကျင့်ထပပာဆုိဖွယ။်     

လူး ကကိ besmear

လူးကျ ကကိ fall

လူးထစာင်း န ပမင့်ရာမှ ခပ်ထပပထပပနိမ့်ဆင်းသာွး ထသာ မျကနှ်ာပပင်။        coverned passage

လူးဆီး န ကိုယခ်န္ဓာအထရပပားထပါ်တင်ွ လိမ်းကျထံသာ ထဆး။            

လူးဆင်း ကကိ အပမင်မှအနိမ့်သို ့လိမ့်ကျသည။် fall

လူးရနွ ့ ် ကကိ ကိုယခ်န္ဓာကိုအနညး်ငယတ်နွ ့ခ်ါလှုပ်ရာှးသည။် wrinkle;shrink

လူးလာ ကကိ ထုိေမှ ဤမှသာွးချည ်လာချညပ်ပုသည။် to and fro

လူးလာခတ ် ကကိ အကကမ်ိကကမ်ိ အလီလီ သာွးချညလ်ာချည ်ပပုသည။် shuttle;oscillate

ကကဝိိ အသာွးအပပန်၊ အကကမ်ိကကမ်ိအလီလီအားပဖင့်။

လူးလဲ ကကိ roll

လူးလိမ့် ကကိ တစထ်နရာမှ တစထ်န ရာသို ့မတညမ်ငငိမ် တမ်ိထစာင်းလှုပ်ရာှးသည။်        writhe;toss and turn

လူးလိှမ့် ကကိ ကိုယခ်န္ဓာကို လယည်ာထစာင်းလှည့်၍ ထပပာင်းပပန်ပပုသည။် writhe;toss and turn

ထလ

ထလ စည် none

ထလတာရ ီ န မထကာင်းဆုိးရာွးထသာ အရာဝတ္ုစသည။် evil spirits thing.

ကကိ အချန်ိကာလ ကကန ့က်ကာထနှာင့်ထနှးထစသည။် အချန်ိဆဲွသည။်          prolong

ကကဝိိ ဆင်ထပခဆင်လကထူ်ေစာွ။ so excuse

ထလမနီ န sugar juise

ကကဝိိ polio

ထလသတ ် န သစပ်င်ကကးီများထပါ်၌ကပ်၍ ထပါကတ်တထ်သာ အနွယနှ်င့်အပမစ ်မျှင်များ စထုထွေးထနသည့် ကျးီထပါင်းပင်တစမ်ျို း။ bulbous growth

ထလး န သုံးခုနှင့်ငါးခုအကကားယှိအထရအတကွ။် အထရအတကွ ်သုံးခုထေက ်တစခု်လွန် ထသာ အထရအတကွ။် four

ထလးကိုင်း ၁ န ကိုးတစထ်ချာင်းတပ်၍ ထလးကကို းကို ရုန်းကန်အားပပုထသာဝါးတ။ံ bow stave

old person;the 
aged;married man စဉ်

population;number of 
people(in a 
household,at 
meetings,etc) စဉ်

ethics;morals;rules of 
conduct စဉ်

mundane world;earthly 
world(as distinguished 
from the celestial 
world) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ethics;morals;rules of 
conduct စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ ဝတ္ု ကိုအမှုန့်ပပု၍ထသာ် လညး်ထကာင်း၊ အပျံ့အန့ံှသတုလိ်မ်းသည။် ၂  ထပကျသံည။် ၃  ကိုယခ်န္ဓာကို ကကမ်းပပင်
ထပါ်တင်ွ ထပပာင်းကာပပန်ကာ လိှမ့်ကာလှုပ်ရာှးသည။်        စဉ်

အထပါ်မှ ထအာကသ်ိ့ု လိမ့်ကျသည။် “လူပျို သျှင်ပျို ၊ အပင်ထေကက် လူးကျ လ့ုိ ငုိ-ငုိ” (ထတး)။ “သား လူးကျမှ၊ ကကမ်းထပါက်
ဖာ”။ (ပံု)        စဉ်

စဉ်

medicaments such as 
salve,liniment,embrocat
ion,etc စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လူးလာတု့ံ
ထခါက်

to and fro;back and 
forth စဉ်

ကကမ်းပပင်တစစ်ုံတရာ၌ ကိုယက်ို အပပန်ပပန်လိှမ့်သည။် “ဖခင်ကို ဂုပီးလတဟ်၊ု လူးလဲကာ ငုိ၍ထပ” (ဗမာချီ)    စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကယိာ၏ အဆံုးအတင်ွ ဝိဘတနှ်င့်အတ ူသုံးထလ့ယှိထသာ စကားလံုး။ “ထစာင်းသစံုံမှာ၊ ကကို းစုံအကထ်က၊ ထကာင်းထေကထ်ကာင်း
ထတာ်၊ မူလတထ်တ ထလ” (ဂုတ္တလ) “သတီာပဖူမှာ လူမကထအာင်၊ လှထတာ့သည ်ထလ” (ရာမ)။ ၂  အမှန်တကယ်ဟထူသာ 
အနကထ်ပါ် ထစရန် ဝါစကတစခု်ခု၏ အဆံုး၌ ဆက၍်သုံးထသာ စကားလံုး။ “ကိုယ့်သညး်ချာ ထလ၊ မဟာမျို းတိ့ု၊ ထကကာင်းကျို းစပ်
ကာ” (ဥဒိေန်သာ) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ထလတထီလတာ စဉ်

ထလတထီလတာ စဉ်

သကကားနှင့် သမ္ဘရာရညထ်ရာစပ်ထေားထသာ အထဖျာ်ရညတ်စမ်ျို း။ “ထလမနီ ထသာ်ဒေါ၊ ဒုေတက်မာထက၊ ဇိန်ထဇသနပတ”် (ပဒုေမ္မ) စဉ်

ထလသထီလ
သတ ်

ထပခထထောကစ်ထသာ အရာများ သန်မာခုိင်ငမဲပခင်း မယှိပဲ။ “ဇာပုိင်လဲထဝ၊ လားဖ့ုိမတတထ်တပုိင် ထလသထီလသတ ်လားနီထရကာ” 
(အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ထလးကိုင်း ၂ နဝိ သကွလ်ကမ်ှုကင်းထသာ။ ထနှးထကးွစာွ လုပ်ကိုင်တတထ်သာ။ inertia

ထလးကကို း န ထလးကိုင်း၏ အစန်ွးတစဘ်ကတ်စခ်ျကစ်တီင်ွ တင်းကကပ်စာွ ချညထ်နှာင်ထိေန်းထေားထသာ ကကို း။       bow string

န none

ထလးခင်း န ထလးအစမ်ွးကို ပပထသာ အခန်းအနား။

ထလးခင်းပပ ကကိ ထလးညှို က့ိုတင်ဟန်၊ ချဟန်၊ ပစဟ်န်စသညမ်ျားကို ထပပာင်ထပမာကစ်ာွ ပပသည။်     

ထလးခင်းပပင် န glebe

ထလးခွ န ဆဲွ၍ ဆန ့နုိ်င်ရုန်းနုိင်စမ်ွးယှိထသာ သားထရကကို းတပ်၍ ထလာကစ်ာလံုးနှင့် ပစရ်ထသာ သစသ်ားခွထလး။        

ထလးစား ကကိ ကကညည်ို ပမတနုိ်းစာွဆကဆံ် သည။် အထလးထေားသည။် ရုိထသပမတနုိ်းထလာကထ်သာ ပုဂ္ိုဂ လ်အပဖစ ်ထေင်ပမင်ယဆူသည။် respect

ထလးစပ်ထွေန်း ကကိ လယက်ကွတ်စက်ကွက်ို အလျားတစစ်ပ် အနံတစစ်ပ်ပဖင့်။ ထထောင့်နှစစ်ပ်အားပဖင့် ထလးစပ်ပပည့်ထွေန်သည။် none

ကကိ အထရာင်ထလးမျို းကိုစပ်၍ ချုပ်လုပ်ထေားထသာ အဝတဆ်င်ကို ဝတဆ်င်သည။်        joker

ထလးညင်ှး န ထဆးဖကတ်င်ွ သုံးသည့် အပူပုိင်းထဒေသတင်ွ ထပါကထ်ရာကထ်သာ သစပ်င်ကကးီတစမ်ျို း။         clove

ထလးညင်ှးပွင့် န ထဆးဖကဝ်င်ထသာ ထလညင်ှး ပင်၏ အပွင့်။             clove

ထလးညှို ့ န ထလးကိုင်း၏ အစန်ွးတစဘ်ကတ်စခ်ျကစ်တီင်ွ တင်းကကပ်စာွ ချညထ်နှာင်ထိေန်းထေားထသာ ကကို း။       bow string

ထလးတင် ကကိ ထလးကကို းကိုဆဲွ၍ ထလးကိုပစရ်န် အဆင်သင့်ပဖစထ်အာင်ပပုသည။်

ထလးတင်ပဲွ န ထလးအတတစ်မ်ွးရည ်ပပသသည့်ပဲွ။

ထလးတိုင်စင် န

ထလးထထောင့် န အထထောင့်ထလးခုပါယှိထသာပံု။ square

န square

ထလးနက ် နဝိ အထရးထေားထလာကဖွ်ယ ်အထပခယှိထသာ။ ခုိင်မာထသာ အထဘာယှိ ထသာ။            

ထလးပင် နဝိ ထလးလံဖင်နမဲထသာ။ slow

န တိုင်ထလးတိုင် အခန်းသုံးခန်းယှိ အမ်ိ။             

ထလးထပါင်ပ့ဲ န scold

ကကိ ညဉ့်ကာလ၏ အပုိင်းအပခား။ night

ထလးပုိ န night

ထလးပုိရှုပ် န day

ထလးပပတသ်မံှို န nail

ထလးပွာတက ် ကကိ boast

န အထဆာကအ်အုံတင်ွ အမုိးကို ထလးဘကထ်လးတန်စလံုး သို ့ကျထစထသာအမ်ိ။       

ကကိ အလျားထမှာကလ်ျက ်ထပခနှစဘ်ကလ်ကနှ်စက်ို ထထောက၍်သာွးသည။်  

ကကိ on hands and knees

စဉ်

စဉ်

ထလးကကျွေန်းတစ်
ပမင်းမုိရ ်

ပပုပ္ပဝိထဒေဟကကျွေန်း။ ၂  ဇမ္ူဒိေပကကျွေန်း။ ၃  အထနာကထ်ဂါယာကကျွေန်း။ ၄  ဥတ္တ ရုုကကျွေန်း။ ဤ စကကာဝဠာကကျွေန်းကကးီ ထလးကကျွေန်းနှင့် င
ယင်း၏ အလယဗ်ဟိုယှိ ယဇူနာသျှစထ်သာင်းထလးထထောင် အပမင့်ထဆာင်ထသာ ပမင်းမုိရထ်တာင်ကို ရည၍် ထပပာဆုိထသာစကား။ စဉ်

exhibition of archery 
skills စဉ်

perform an archery 
dance စဉ်

  ထလးအတကက်ို အစမ်ွးပပရန် ပပုလုပ်ထေားထသာ ကင်ွးပပင်။ ထရးှရခုိင်ဘရုင် မင်းတိ့ုလကထ်ေကက် ထလးခင်းပပရန် ထပမာကဦ်းငမို ့
သကျမာန် ထအာင်ထစတ ီအထရှ့ဘကထ်တာင်နားတင်ွ ထလးခင်းပပသညက်ို ပဲွကကည့်ပရတိသ်တတ်ိ့ု ကကည့်ရှုရန် ထကျာကပ်ပားများပဖင့် 
အဆင့်ဆင့်ပပုလုပ်ထေားထသာ ကင်ွးပပင်ကကးီ။ (ယင်းထလးခင်ပပင်တင်ွ ထလးအတတ ်စမ်ွးရညအ်မျို းမျို းကို ပပသသည။်) စဉ်

catapult for shooting 
with clay pellets စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထလးစပ်ထလး
ဟပ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

draw the string of a 
bow စဉ်

exhibition of skill in 
archery စဉ်

တိုင်ထလးထချာင်းကို အထပခခံစိုကထူ်ေ၍ ထဆာကလု်ပ်ထေားထသာ စင်ပမင့်။ “ထလးတိုင်စင် ယင်ပုခွကမှ်ာ မိခင်လဲွမည။်” (ထတး)
high platform on four 
posts စဉ်

စဉ်

ထလးထထောင့်စပ်
စပ် အနားထလးဖတည် ီထထောင့်မှန်ပါယှိထသာ စတရုန်း ပံုစ။ံ “ထလးထထောင့်စပ်စပ် နင့်မျကနှ်ာမှာ၊ ငါ့ဟာဟပ်” (ပန်းဝှက်) စဉ်

worthy of serious 
consideration စဉ်

စဉ်

ထလးပင်တိုင်
အမ်ိ 

house with four posts 
on the facade စဉ်

သားသမီးများ မုိကမဲ်သည့်အခါ မိဖများက ကရုဏာထဒေါသပဖင့် ကမ်းတမ်းစာွ ဆဲရပဲခင်း။ (အရပ်) စဉ်

အက္ခရာစဉ်
ထလးထပါင်ထလး
ဖက ်ဖင်
ကားရား စဉ်

ညဉ့်ကာလ၏ အပုိင်းအပခား။ (“ညဉ့်ဦး၊ သန်းထခါင်း၊ သန်းလဲွ၊ မုိးထသာက”် ဟ၍ူ ထလးပုိယှိသည။်) “ညဉ့်ထလးပုိမှာ တစပုိ်မ
အပ်ိ၊ ရမီန့ုိသျှင်၊ မိခင်သပ်ိထက၊ အပ်ိပါငါးသား” (ဂုတ္ိတလ)     စဉ်

ထန့ကာလ၏ အပုိင်းပခား။ (တစထ်န့တင်ွ ထနထွေကမှ်ထနဝင်ထိေထလးပုိယှိ ရာ ထနာကဆံု်းပုိင်းပဖစထ်သာ ပုိကိုထခါ်သည။်) “တဖန်
အဟတု၊် ထလးပုိရုပ်၍၊ မုိးချုပ်ညထရာကပ်ပန် က” (ကသုတု) (ထလးပုိချုပ်၊ ထလးပုိရှုပ်ဟ၍ူလညး် သုံးနှုန်းကထသးသည။်) စဉ်

သစံမ်ိးနှင့် အကကမ်းစားပပုလုပ်ထေားထသာ အဖူးမှ အဖျားခကျွေန် အထေထိေ ထတာကထ်လျှာကသ်ယွရ်ှူ းသာွးထသာ ရုိကသ်တံစမ်ျို း။ 
“ထလးပပားသမံှို” ဟလုညး် ထခါ်ထသးသည။်         စဉ်

(ဥပစာ) ကကားဝင့်ပလမားထပပာဆုိသည။် စဉ်

ထလးဘကခ်ျ
အမ်ိ 

way of hauling a house 
on all fours စဉ်

ထလးဘကတ်ာွး 
stage when it crawls on 
all fours စဉ်

ထလးဘက်
ထထောက ် (ဥပစာ) ကကးီကျယစ်ာွ ဆံုးရှံုးမှုထကကာင့် ယကူျုးံမရထအာင် ခံစားရသည။်                စဉ်



.

ထလးဘကန်ာ န ကကျွေ၊ဲ နွားများ ထပခလကန်ာကျင်ထသာ ထရာဂါတစမ်ျို း။ ၂  လူတင်ွပဖစပွ်ားတတထ်သာ ထပခဆစလ်ကဆ်စ ်နာကျင် ထသာ ထရာဂါ။       

ထလးဘကရ်ွီ ကကိ သစလံု်းမှအတင်ွးသားထလးထပမှင့်တုံး ရယှိထစရန်အကာမျကနှ်ာစာထလးဘကက်ို ခဲွချသည။် none

ကကိ ထလးဘကလ်ား  ထပခနှစဘ်က ်လကနှ်စဘ်ကထ်ထောက၍်သာွးသည။်

န အရပ်ထလးမျကနှ်ာ။

ထလးပမတ ် ကကိ ကကညည်ို ထလးစားသည။် respect

ကကိ သတမူိလျက။် ရုိထသထသာအားပဖင့်။ အထူေးဂရုစိုက ်လျက။်             respectfully

ထလးပင် နဝိ ဝင်ချန်ိများထသာ။ အားနှင့်မတန်ထအာင် အထလးချန်ိ ယှိထသာ။               heavy

န အထရှ ၊့ အထနာက၊် ထတာင်၊ ထပမာကထ်လးမျကနှ်ာတင်ွ မုခ်တစခု်စယီှိထသာဘရုား။      four face of pagoda

ကကိ cow lick

လဲ

လဲ ၁ ကကိ change

လဲ ၂ စညး် none

လဲလှယ ် ကကိ exchange

လ့ဲ နဝိ ကကညလ်င်ထတာကပ်သည့် အထရာင်အထသးွပါယှိထသာ။ limpid

လ့ဲလ့ဲခတ် ကကိ အထရာင်ကကညလ်င် အရညရ်မန်းသစစ်ာွ။            limpid

လ့ဲလကခ်တ ် နဝိ တစဖိ်တဖိ်တ ်အထရာင်ထတာက ်ထပပာင်ထသာ။ glory

လည်

လည၁် ကကိ rotate

လည၂် နဝိ  လိမ္မာပါးနပ်ထသာ။ be shrewd

လညထ်ပါ် န အမုိးအလယထ်ခါင်ကိုပမှင့်၍ သးီပခားခဲွပဖာ မုိးထေားထသာအရာ။ none

လညထ်ပါ်ထခါင် န လညထ်ပါ်အမုိးပါရှိထသာအထဆာင်။ none

လညပ်တ ် ကကိ ၄  ချာချာပတ၍် ထရွ လ့ျားသည။် rotate

လညး် စညး် too

လညး်ထကာင်း စညး် as well

လယ်

လယ ် န စပါးစိုကပ်ျို းထသာ ထပမကကွ။်          paddy field

လယက်ထူခါ် ကကိ မိမိလယတ်င်ွထကာကစ်ိုကက်ာ လုပ်ငန်းငပီးပပတထ်စရန် တစရ်ကတ်ာ အကအူညထီတာင်းခံသည။်

န ထကာကပဲ်သးီနံှ စိုကပ်ျို းပခင်းလုပ်ငန်း။  ယင်းလုပ်ငန်း ခွင်။         paddy field

လယက်န်ုး န ကန်ုးပမင့်ပုိင်းတင်ွတည ်ယှိထသာလယ။် နှစက်ာလကကာရညှစ်ာွ ထရမတင်ထသာလယ။် Farm hill

arthritis of all four 
limbs စဉ်

စဉ်

ထလးဘကလ်ား 
stage when it crawls on 
all fours စဉ်

ထလးဘကထ်လး
ရပ် 

the four cardinal 
points of the compass စဉ်

စဉ်

ထလးထလးစားစ
ား စဉ်

စဉ်

ထလးမျကနှ်ာ
ဘရုား စဉ်

ထလးဟပ်ထလး
စတိ ်

ဦးထခါင်း၌ ဆံပင်ကို (စင်ထအာင်မရတိပဲ်) ထရှ့၊ ထနာက၊် ထဘးတစဘ်ကတ်စ ်ချကစ်ရီတိသ်ည။် (ထရးှကဘရုင်မင်းပမတတ်ိ့ုသည ်
မင်းပပစမ်င်းဒေဏသ်င့်ထသာသတူိ့ုကို ဦးထခါင်းကို ထလးဟပ်ရတိင်ပီးလျင် ထနာကက်ဟစထ်အာ်၍ ငမိုက့ိုလှည့်လညထ်စပခင်းပဖင့် 
လညး်ထကာင်း၊ ဥယျာဉ်တင်ွ ပန်း၊ သစပ်င်တိ့ုကို ထရထလာင်းထစပခင်းပဖင့်လညး်ထကာင်း ဒေဏထ်ပးကကသည။်) “တင်းတင်းကကပ်ကကပ် 
ပငင်းမလွတထ်ယာင် ထလးဟပ်ထလးစတိ ်ထဂါင်းဆံပင်ကို စင်ထအာင်ရတိလ့ုိ်” (ထကာ်) (ထလးဟပ်ရတိစ်သညပ်ဖင့်လညး်သုံးနှုန်းကက
ထသးသည။်) စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာအရာကို တစစ်ုံတခုထသာအရာနှင့် ဖလှယသ်ည။် “ရခီျို းလ့ုိငပီး ထက အဝတလဲ် ထရ” (အရပ်)။ ၂  တစစ်ုံတစခု်
ထသာ အရာတင်ွ အပခားတစခု်ခု အစားသင်ွးသည။် စဉ်

အထမးစကားတိ့ုတင်ွ ကကယိာအဆံုး၌ စပ်၍သုံးထသာ ပစည္း်စကား။ (ဇာလဲ၊ ဇာကိုလားဖ့ုိလဲ၊ ဇာချင့်လဲစသညပ်ဖင့် သုံးနှုန်း
သည။်) စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာအရာကို တစစ်ုံတခုထသာအရာနှင့် ဖလှယသ်ည။် “ရခီျို းလ့ုိငပီး ထက အဝတလဲ် ထရ” (အရပ်)။ ၂  တစစ်ုံတစခု်
ထသာ အရာတင်ွ အပခားတစခု်ခု အစားသင်ွးသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လှည့်ပတသ်ာွးလာသည။် ထနရာများစာွထစန့ံှ့ထအာင် သာွးလာသည။် “သစသ်းီညို ထလ၊ ဆိမ့်ချို စားလ့ုိ၊ ထတာငမိုင်ထပခကို လညက်တ်
ထမထလ” (ပန်း) ၂  အဆံုးမှအစ အဖျားမှအရင်းသိ့ု ထခါကတ်ု့ံထခါကပ်ပန်ယှိသည။် ၃  မူလထနရာသိ့ု တစဖ်န်ပပန်၍ ဆုိကသ်ည။် ၄  
ချာချာပတ၍် ထရွ့လျားသည။်          စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

နာမ်ကကယိာစသညပု်ဒ်ေတစခု်ခုကို သုံးစွဲလုိရာ၌ ရညည်မန်းချကဆုိ်လုိရင်း နှင့် သာမငပီးပဲ၊ ယင်းအထကကာင်းပခင်းရာကို ထပါင်းစညး်၍ 
ဆဲွငင်သည့်သထဘာပဖင့် သုံးထသာစကား လံုး။ “ယင်းသလူာထကလညး်ရပါယင့်” “ငုိလညး်ငုိထရ၊ ထပပာလညး် ထပပာထရ” စဉ်

တစထ်ေပ်တညး်ဟထူသာ အနကက်ို ထဖာ်ပပထသာ စကားလံုး။ “အသင်နှင့် ငါ၊ ထရးှတလူညထ်ကာင်း၊ ဆုထတာင်းခ့ဲဖူး” (ကနိ္နရီ) စဉ်

စဉ်

get help from the 
community for one day 
to complete a phase of 
paddy cultivation စဉ်

လယက်ိုင်းယာ
ကိုင်း စဉ်

စဉ်
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လယက်င်ွး န လယထ်ပမများတညယ်ှိရာ ထပမအပပင်။ paddy field

လယခ်န ့စ်ာနာ န လယယ်ာထပမတင်ွ စိုကပ်ျို းလုပ်ကိုင်သည့်အတကွ ်အစိုးရအား ထပးထဆာင်ရသည့်အခွန်ထတာ်။         tax on paddy land

န ထကာကပဲ်သးီနံှ စိုကပ်ျို းပခင်းလုပ်ငန်း။  ယင်းလုပ်ငန်း ခွင်။         paddy field

လယစ်ကွ ် န ကန်သင်းပဖင့် ပုိင်းပခားထေားထသာ စိုကက်ကွလ်ယခ်င်း။   paddy field

လယငှ်ားခ န လယအ်လုပ်လုပ်သကူ လယရ်င်ှအား ထပးရထသာ သးီစားခ။       Farm-rent

လယငှ်ားခံ န သတူစပ်ါး၏ လယတ်င်ွ အခယ ူ၍ လုပ်ကိုင်ထပးသ။ူ  စာရင်းငှား။         paid patty field worker

လယငှ်ားပီး ကကိ လယသ်မားတစဦ်း ဦးအား သတမှ်တထ်ေားထသာ လယက်ကွတ်င်ွ စိုကပ်ျို းလုပ်ကိုင်ခွင့်ထပးအပ်သည။်

လယတ် ဲ န လယလု်ပ်သတူိုလ့ယလု်ပ်စဉ်ကာလအတင်ွးထနရန် လယက်င်ွးပပင်တင်ွ ထဆာကလု်ပ်ထေားထသာတ။ဲ           

လယထ်တာ န လယစ်ိုကပ်ျို းရာ ကင်ွးပပင်။ လယလု်ပ်ခွင်။          stretch of paddy fields

လယတ်ိုးပီး န ထကာကပဲ်သးီနံှထပါ်ချန်ိတင်ွ အတိုးနှင့်တက ွပပန်၍ဆပ်ရန်ထငွကကို တင်ထချးသည့် စနစ။် none

လယထွ်ေင် ကကိ ထကာကစ်ပါးစိုကခ်င်းပပုလုပ်ရန် ထပမရုိင်းကို ခုတထွ်ေင်ပပုပပင်ညှိဖုိ ့သည။်          plough

လယထွ်ေန် ကကိ လယထ်ပမများထကကညကထ်စ၍ အသင့်ပဖစထ်အာင် ထွေန်ယကသ်ည။်       plough

လယထွ်ေန်ကျင့် ကကိ နွားထပါကက်ထလးကို လယထွ်ေန်ရန် သင်သည။်         teach

န ထရးှက ဘရုင်တိုက့ိုယတ်ိုင် လယက်ကွ ်သိုဆ့င်း၍ လယထွ်ေန်းပခင်းကို ပပုလုပ်သည့် အခမ်းအနား။

လယပ်လပ် န ကင်းလွတခွ်င့်ရသည့်ထပမ။ dismiss land

လယပ်လပ်ငမီ န မစိုကမ်ပျို းပဲ အလွတထ်ေားသည့်ထပမ။ dismiss land

လယပ်ျက် န abandoned paddy field

လယပ်ပင် န အကကားမယှိတစဆ်ကတ်ညး် ညညီာကျယဝ်န်းထသာလယက်င်ွးအပပင်။ paddy field

ကကိ none

လယဗ်ျာလုိက် ကကိ တစစ်ုံတစဦ်း၏ လယက်င်ွးတင်ွ တစရ်ကတ်ာအတကွ ်သာွး ထရာကက်ညူလုီပ်ထဆာင်ထပးသည။်

လယင်မီ န စပါးစိုကပ်ျို းထသာထပမကကွ။် paddy field

လယယ်ာ န အသးီအနံှစိုကပ်ျို းလုပ်ကိုင်ထသာထပမ။ paddy field

န ထကာကပဲ်သးီနံှ စိုကပ်ျို းပခင်းလုပ်ငန်း။  ယင်းလုပ်ငန်း ခွင်။         paddy field

န ထကာကပဲ်သးီနံှ စိုကပ်ျို းပခင်းလုပ်ငန်း။  ယင်းလုပ်ငန်း ခွင်။         paddy field

လယယ်ာမုိးငမီ န အသးီအနံှစိုကပ်ျို းလုပ်ကိုင်ထသာထပမ။ paddy field

လယရုိ်င်း န ထွေန်ယကစ်ိုကပ်ျို းပခင်းကို မပပုပဲ အလွတပ်စထ်ေားထသာလယက်ကွ။် dismiss land

လယထ်ရာင်ပပ န ထရသာခုိ၍ အခွင့်အထရးနှင့် ကိုယက်ျို းကိုသာ ရာှတတထ်သာ အထယာင်ပပလယသ်မား။ shirk

လယလ်မုိင်း န လယယ်ာလုပ်ကိုင်အသကထ်မွးသ။ူ လယလု်ပ်သား။ farmer

လယလု်ပ် န ထွေန်ယကစ်ပါးစိုကပ်ျို းလုပ်ကိုင်သ ူလယသ်မား။ farmer

န စပါးစိုကပ်ျို းလုပ်ကိုင်သည။် လယလု်ပ်ငန်း လုပ်ထဆာင်သည။် grow paddy

စဉ်

စဉ်

လယထ်ချာင်း
တာရ ီ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

farm out one’s paddy 
fields စဉ်

field hut for temporary 
habitation during 
cultivation time စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လယထွ်ေန်မဂမင်္ဂ
လာ

royal ploughing 
ceremony စဉ်

စဉ်

စဉ်

မစိုကပ်ျို းပဲ စန့်ွပစထ်ေားထသာလယက်ကွ။် ၂ စိုကပ်ျို း၍ထေားနှင့်ငပီးမှ သဘာဝထဘးအန္တရာယတ်စခု်ခုထကကာင့် ထအာင်ပမင်ပခင်းမ
ယှိထသာလယက်ကွ။် စဉ်

စဉ်

လယဗ်ျာထခါ် 
(မ) (ကကိ-လူကထူခါ်-ရှု။) စဉ်

contribute one day’s 
labour to another 
farmer စဉ်

စဉ်

စဉ်

လယယ်ာကိုင်
ကကျွေန်း စဉ်

အက္ခရာစဉ်

လယယ်ာထချာ
င်းထပမာင်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လယလု်ပ်
ထချာင်းလုပ် စဉ်
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ကကိ စပါးစိုကပ်ျို းလုပ်ကိုင် သ ူလယသ်မား။ farmer

လယလု်ပ်သမ န လယလု်တသ်မ လယလု်ပ်သ။ူ farmer

န ထချာင်းသမား စပါးစိုကပ်ျို း လုပ်ကိုင်သ။ူ farmer

လကဟ်န်ပပ န ထရသာခုိ၍ အခွင့်အထရးနှင့် ကိုယက်ျို းကိုသာ ရာှတတထ်သာ အထယာင်ပပလယသ်မား။ shirk

ထလာ

ထလာ၁ ကကိ die

ထလာ၂ စညး် အထမးဝါကျတင်ွ ကကယိာ၏ထနာက၌် ဆကထ်ပပာ ထသာပစည္း်စကား။ and

ထလာက န လူသားတိုထ့နထုိေင်ရာ ထတာထတာင်ထရထပမ ပဖစပ်ျကမ်ှု စသညအ်ားလံုး။ the world

န လူသားတိုနှ့င့်ပတသ်ကထ်သာ အထရး အရာ။ the secular world

ထလာကငရဲ န မျကစ်ထိအာကတ်င်ွ ခံစားရထသာ ဆင်းရဒုဲေက္ခ။ hell on earth

ထလာကတထွံော န လူတို၏့ ဓမ္မနိယာမနှင့်အညပီဖစပ်ခင်း။ ငမဲထသာအစဉ်အလာ။ ပဖစင်မဲထံုေးစသံထဘာ။ ထံုေးတမ်းစဉ်လာ။ tradition

န ထလာက တစခွ်င်လံုးတင်ွ အပမတဆံု်း ထသာပုဂ္ိုဂ လ်။ ပမတစ်ာွဘရုား။ “ထလာကထွေဋ်တင် ဘရုား ရင်ှသည”်။ the Buddha

န ထလာက တစခွ်င်လံုးတင်ွ အပမတဆံု်း ထသာပုဂ္ိုဂ လ်။ ပမတစ်ာွဘရုား။ the Buddha

ထလာကဓံလ န ထလာကတင်ွ ပဖစထ်လ့ပဖစထ်ေရှိထသာ သထဘာသဘာဝတရား။ praise and blame

ထလာကဓမ္မတာ န လူထ့လာကတင်ွ ပဖစပ်ျကထ်လ့ရှိ ထသာသထဘာသဘာဝ။

ထလာကနိတိ န

ထလာကနိဗ္ာန် န လူထ့ဘာင်ထလာက၌ သာယာဝထပပာနှစသ်ကဖွ်ယ ်အထပခအထန paradise on earth

န အရကှအ်ထကကာက။် မထကာင်းမှုကို ရကှရ်ွံတ့တပ်ခင်း

ထလာကရးီ န လူတို၏့အထရးအရာကစိ။္ social matters

ထလာကရးီရာ န လူမှုကစိနှ္င့်ဆုိင်ထသာ ထဆာင်ရကွဖွ်ယ။် social matters

န ထလာကမီှုဆုိင်ရာ လူသားတိုသ့ဘာဝနှင့် ပတသ်ကထ်သာ အထရးအရာ။ social matters

န လူသားတို ့အထခါ်အထဝါ်ထပပာဆုိထသာ စကား။

ထလာကဝတ် န social graces

ထလာကဝတက်ျီ ကကိ ပပုသင့်ပပုအပ်ထသာ ထလာကဝတက်ို ငပီးစးီထအာင်ပပုသည။် social graces

န လူမှုထရးနှင့် တရားသထဘာဆုိင်ရာ။ social matters

န ထလာကတင်ွ ပဖစထ်လ့ပဖစထ်ေပျကထ်လ့ပျကထ်ေယှိထသာ သထဘာတရား။ social matters

ထလာကသမုတ္တ ိ န king by popular accliam

န တန်ခုိးကကးီထသာ နတတ်ိုထ့နထုိေင်ရာ ထတာစိုးသစ ်ပင်ကကးီ။ ဘုံဗိမာန်။ abode

ထလာကသား န ယခုမျကထ်မှာကက်ာလတင်ွ လူမှုတာဝန်ကို ထေမ်းထဆာင်ထနကကထသာလူသား။ human

န လူသားတို ့ဘဝအသစ ်ပဖစပ်ခင်းပဖင့် အစဉ်မပပတပဲ် အဖန်တလဲလဲ ကျင်လညရ်ာဘဝအဆက။် ဘဝအစဉ်။ cycle of rebirth

လယလု်ပ်
ထချာင်းလုပ် စဉ်

စဉ်

လယသ်မားထချ
ာင်းသမား စဉ်

စဉ်

ကယွလွ်န်သည။် အနိစထ္ရာကသ်ည။် “ထမာင်လှ အသညး်ကင်ဆာနန့်ဆီးရံုမှာ ထလာထရလတ”်(အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထလာကထကကာင်
း စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထလာကထွေဋ်
တင် စဉ်

ထလာကထွေဋ်
ထေား စဉ်

စဉ်

sth which is to be 
expected in life စဉ်

လူသားတိ့ုတိုးတက ်ကကးီပွားမှု အတကွ ်လုိကန်ာကျင့်ထဆာင်ရန် ဆံုးမပ့ဲပပင်သည့် လမ်းညမန်ကျမ်း။ (ပါ)
Buddhistic instructions 
in ethics စဉ်

စဉ်

ထလာကပါလ
တရား

deterrent principles of 
shame and fear which 
guard the world from 
falling into chaos စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထလာကရးီဓမ္
မရးီ စဉ်

ထလာက
ထဝါဟာရ

term established 
through popular usage စဉ်

လူသားအချင်းချင်း ဆကဆံ်ရာတင်ွ လုိကန်ာအပ် ထသာ ပပုကျင့်ထပပာဆုိဖွယ။် “ထမာင်သကထ်ဝထလ၊ တပပညသ်ားကို၊ စကား 
ထလာကဝတစ်တိနူ်းညမတ ်ထအာင်၊ ပပုအပ်သညသ်ာ” (ထကာ်) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ထလာကဝတ်
ဓမ္မဝတ် စဉ်

ထလာကသဘာ
ဝ စဉ်

ထရှ့ကမ္ဘာ့လဆန်း ၁ ရကထ်န့ကပင် လူတိ့ုအသအိမှတပ်ပု ထေားခ့ဲထသာ ထတာထတာင်ထရထပမ တရိစ္ဆာန်ထံုေးဓထလ့ ယဉ်ထကျးမှုစသည့် 
ထလာကထရးရာ အထခါ် အထဝါ်ပညတ။် ၂ ယင်းထလာကထရးရာကို ပပဆုိထေားခ့ဲထသာ (ထလာကသမုတ္ိတ)ကျမ်း။ စဉ်

ထလာကသာရ
သစပ်င် စဉ်

စဉ်

ထလာက
သသံရာ စဉ်
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ထလာကအရးီ နဝိ ထလာကမီှု။ လူသားတိုသ့ဘာဝနှင့် ပတသ်ကထ်သာအထရးအရာ။ social matters

န ဘရုား။ “ထလာကဦးထသျှာင် ပမတဘ်န်ုးထခါင်ထသာ်မှ လညး်”။ ၂ အထွေဋ်အပမတ။် အကကးီအမှူး။ the Buddha

ထလာကီ န မျကထ်မှာကအ်ပဖစ ်အထနအထကကာင်းကစိ။္     the secular world

ထလာကပီညာ န ထလာက၏အကျို းအတကွ ်သင်ကကားခ့ဲဖူးထသာအတတ။်

ထလာကမီှု န ထလာကလူီသားတိုနှ့င့်သာ သကဆုိ်င်ထသာကစိ။္ worldly matters

ထလာကရီးီ န ယခုမျကပ်မင် ထလာကအကျို းအတကွ ်ပပုလုပ်ဖွယ။်

န ထလာကမှီတဖွ်ယက်ျမ်း မှတသ်ားဖွယရ်ာထလာကအထရးအရာကို ပပဆုိ ထသာကျမ်း။    

ထလာကတု္တ ရာ န ထလာကမှ ထွေကထ်ပမာကထ်ကကာင်းပဖစထ်သာ မဂ်ဖုိလ်နိဗ္ာန် တရား။   

ထလာကကးီ နဝိ တစစ်ုံတစခု်ငပီးထပမာကထ်စရန် ဆန္ဒထေကသ်န် လွန်းထသာ။ be hasty

ကကဝိိ be hasty

ထလာကျို က ် ကကိ ဝတထ်ေားထသာပုဆုိးကိုထပါင်ကကားမှလျို ၍ထနာကတ်င်ွညကှထ်ေားသည။် gird one’s loins.

ထလာကတွ ် န တစဦ်းကတစဦ်းအား ထဖာ်ထရပွျူငှာပပုမူ ထပပာဆုိမှု။ act polite

ကကိ ထလာကဝတပ်ပုရာတင်ွ လုိအပ်သညထ်ေကပုိ်၍ပပုသည။် act polite

ထလာကတွလု်ပ် ကကိ မျကနှ်ာသာရရှိထစရန် အထပါ်ယအံားပဖင့် ပပုသည။်     act polite

ထလာစင် ကကိ die

ထလာတညး် ကကိ ဝတထ်ေားထသာပုဆုိးကိုထပါင်ကကားမှလျို ၍ထနာကတ်င်ွညကှထ်ေားသည။် gird one’s loins.

ကကိ အပူတပပင်းထတာင်းခံသည။် အလျင်စလုိ တိုကတ်န်ွးပူ ဆာသည။်    pester

ကကဝိိ တစဦ်းနှင့်တစဦ်း အငပိုင်အဆုိင် အသာယကူကလျက။်  vie

ထလာပင့် ကကိ none

ထလာဘ န လုိချင်ပခင်း။ တပ်မကမ်ှု။     greed

ထလာဘကကးီ န greedy

ကကိ

ထလာဘနဂ္ိဃ န inordinate greed

ထလာဘနုိင်ငံ န inordinate greed

ထလာဘသား န လုိချင်ရချင်မှု။ လုိချင်တပ်မကမ်ှု မကင်းသ။ူ  

ထလာဘသန် န

ကကဝိိ အခုချကခ်ျင်း အခုိက ်အတန်အ့ားပဖင့်။   immediately

ထလာ့ ၁ စညး် none

ထလာ့၂ ကကိ တဏာှရာဂ လှံုထ့ဆာ်မှုထကကာင့် စတိမ်တညမ်ကကည ်ဣထနန္ဒမရပဖစ ်သည။်     lustful

ထလာ့ပုိးတက် ကကိ မငငိမ်မသကပ်ဖစသ်ည။် ၂  တစစ်ုံတရာ ထဆာင်ရကွလု်ပ်ကိုင်ရန် တကက်ကထသာဆန္ဒကို ထိေန်းချုပ်၍ မနုိင်ပဖစသ်ည။် inquietude

စဉ်

ထလာက
ဦးထသျှာင် စဉ်

စဉ်

the humanities and 
sciences စဉ်

စဉ်

worldly affairs and 
obligations စဉ်

ထလာကမှီတ်
ဖွယက်ျမ်း

treatise on worldly 
affairs စဉ်

the way to escape from 
worldly desires and 
attachments စဉ်

စဉ်

ထလာကကးီထဇာ
ကကးီ 

စတိအ်ားထေကသ်န်စာွ။ ထဇာစတိပ်ပင်းပပင်းထေန်ထေန် ပဖစထ်ပါ်ထနသပဖင့်။"ထလာကကးီထဇာကကီး၊ ဆတ်ိသမသခီင်၊ အရးီနီှးသ့ုိ" (ထော
နူ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထလာကတွ်
ထကျာ် စဉ်

စဉ်

ကယွလွ်န်သည။် အနိစထ္ရာကသ်ည။် “ထမာင်လှ အသညး်ကင်ဆာနန့်ဆီးရံုမှာ ထလာထရလတ”်(အရပ်) စဉ်

စဉ်

ထလာတိုက်
ထဆာ် စဉ်

ထလာထေက်
ထလာကကးီ စဉ်

ခါးတင်ွဝတထ်ေားသည့် အ၀တက်ို အထပါ်သိ့ု အနညး်ငယပ်င့်တင်ထေားသည။် "ရကီို မပမင်ခင် ထလာပင့်ထရ" (ပံု)။ စဉ်

စဉ်

အစွဲကကးီထသာ ထလာဘစတိ ် လွန်ကထဲသာ လုိချင်ထတာင့်တမှု။ "ထလာဘကကးီ ထလာကန္တာရသင့်"။ (ပံု) စဉ်

ထလာဘ
တိုကတ်န်ွး ထလာဘစတိပ်ဖစထ်ပါ်သည။် "ထလာဘတိုကတ်န်ွး အပမင်ကန်း" (ပံု)  

be driven or motivated 
by inordinate greed စဉ်

မိမိအကျို းငှာလွန်ကထဲသာ လုိချင် ထတာင့်တမှု။ အစွဲကကးီထသာ ထလာဘစတိ။် "ထလာဘနုိင်ငံသိ့ု လုိကထ်သာသ၊ူ ဤသတူိ့ုသညက်ား 
ယတုလှ်စာွထသာသရူတဲညး်။" (စက္ကဗျူဟာ)  "ထလာဘနဂ္ိဃ၊ ငါ့စာွတ ိဟ၊ု ပဖစဘ်ထိစလုိ (မဟာ)   စဉ်

အက္ခရာစဉ်

မိမိအကျို းငှာလွန်ကထဲသာ လုိချင် ထတာင့်တမှု။ အစွဲကကးီထသာ ထလာဘစတိ။် "ထလာဘနုိင်ငံသိ့ု လုိကထ်သာသ၊ူ ဤသတူိ့ုသညက်ား 
ယတုလှ်စာွထသာသရူတဲညး်။" (စက္ကဗျူဟာ)  စဉ်

man with his innate 
greed စဉ်

အလုိထလာဘကကးီသ။ူ လွန်ကထဲသာ ထလာဘစတိပ်ဖစထ်ပါ်မှု။ "လကထ်ေပ်ရန်ကို၊ စမံီနှင့်ပျာ၊ အသင့်ထေားဟ ုထလာဘလညး်သန် 
အတင်းခံ ပျာ၊ သာွးအကံိုကိုက်" (ရာမ)   

man with his innate 
greed စဉ်

ထလာထလာချယ ် စဉ်

ထစခုိင်းပခင်း၊ တိုကတ်န်ွးပခင်းကို ထဖာ်ပပလုိရာ၌ ကကယိာ၏အဆံုးတင်ွ စပ်၍သုံးထသာစကားလံုး။ "ဤဥစာ္ကိုယ၍ူ 
အထမာင်၏အထမထံေသိ့ုသာွးထလ ထလာ့"။     စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ထလာ့ပပန်မ န prostitute

ထလာ့မ နဝိ အကျင့် ထဖာကပ်ပန်လျပ်ထပါ်ထသာ။ ၂ ထစာင့်စညး်ထိေန်းသမ်ိးမှုမရှိထသာ။ be wanton

ထလာ် န none

ထလာ်တာ န pot

ထလာ်မာ နဝိ prostitute

ထလာ်ရာ န အကျင့် ထဖာကပ်ပန်လျပ်ထပါ်ထသာ။ ၂ ထစာင့်စညး်ထိေန်းသမ်ိးမှုမရှိထသာ။ be wanton

ထလာ်လီ နဝိ be wanton

လက်

ကကိ လူကိုရယ ်ထမာထအာင် ခါး၊ ချို င်းကကားစသညက်ို ထုိေးဆွထပးသည။်     tickle

လကက်တးီ န ချို င်းကကား။ လကထ်မာင်းရင်းထအာကဘ်ကယ်ှိ ချို င့်ခွက။် Arm-pit

န ချို င်းကကား။ လကထ်မာင်းရင်းထအာကဘ်ကယ်ှိ ချို င့်ခွက။် Arm-pit

ကကိ မစ္ဆရယိဝန်တိုမှုပဖင့် တစစ်ုံတစထ်ယာကတ်င်ွ ပစည္း်ဥစာ္ ပျကစ်းီဆံုးရှံုးမှုကိုပမင်၍ အားရနှစသ်ကပ်ခင်းကိုပပုသည။်     none

န လူကိုရယ ်ထမာထအာင် ခါး၊ ချို င်းကကားစသညက်ို ထုိေးဆွထပးသည။်     tickle

လကက်တးီမီွး န ချို င်းကကား၌ထပါကထ်သာ အထမွး။ armpit hair

ကကိ

ကကိ လကက်ထတာ့တင်၍ သကမင်္ဂန်းကို ရံုပခင်းပပုသည။်     

လကက်ာ ကကိ မလုိလား အလုိမယှိသညက်ိုပပသည။် တားသည။် ပမစသ်ည။် ဟန်သ့ည။်     deter

လကက်ာနာ န လကည်ှို းနှင့်လကမ် နှစခု်ကကားလကခွ် တင်ွ ပဖစတ်တထ်သာအနာ။     scbies

လကက် ူ န assistance

လကက်းူ ကကိ transfer

န တစဆ်င့်မှတစဆ်င့် ကးူထပပာင်းဆဲ အခုိကက်ာလ။ ကးူထပပာင်းဆဲအထပခအထန။   interim

လကက်ိုင် န handle

န ၀တ္ုပစည္း်တစစ်ုံတရာကို ကိုင်တယွရ်ထလထအာင် တပ်ထေား ထသာ ကိုင်စရာကင်ွး။   handle

လကက်ိုင်စို ကကိ income

န walking stick

လကထ်ကာက ် န ထယဘယုျအားပဖင့် အမျို းသမီးတို ့အကင်ွးပပု၍ လကဝ်ါးလက ်ဆစအ်ထေက၌် ဝတဆ်င်ထသာ အဆင်တန်ဆာ။ bracelet

န လကထ်ကာကအ်ကင်ွးကဲ့သို ့ဂျုံပဖင့်ပပုလုပ်ထေားထသာ မုန်တ့စမ်ျို း။ glutin rice doughnuts

န လကဝ်ါး၏ လကဆ်စအ်ထေကအ်ပုိင်း။ wrist

နဝိ လာဘထ်ကာင်းထသာ။ ပစည္း်ဥစာ္ တစစ်ုံတရာရယှိနုိင်ရန် ကအံခွင့်ဆုိင်ထသာ။ lucky

စာရတိ္တ ကိုယက်ျင့်ပျကပ်ပားထသာမိန်းမ။ အရကှအ်ထကကာကက်င်းမ့ဲစာွ ထနထုိေင်အသကထ်မွးထသာမိန်းမ။ "အလွန်မုိကလှ်၊ ကပမင်း
သန်ထက၊ လင်းပပန်မ မှာ" (ပဋာ) စဉ်

စဉ်

(ဘန်းစကား)ထယာက်ျားကုိ ထလာ် မန်ိးမကိုစာွ။  (ဟသုုံးသည။်) စဉ်

ထရချမ်းအိုးတညထ်သာ ပမူတာအိုးငယက်ဲ့သိ့ု ထကကးပဖင့်ပပုလုပ်ထေားထသာ အဝငယထ်သာ အိုးငယတ်စမ်ျို း။ (ရထသနှ့င့် ဟနိ္ဒ ဆာဒူေ
ကကးီတိ့ု အငမဲအသုံးပပုထလ့ရှိသည။် ) စဉ်

အကျင့် ထဖာကပ်ပန်လျပ်ထပါ်ထသာ။ ၂ ထစာင့်စညး်ထိေန်းသမ်ိးမှုမရှိထသာ။"ကကျွေနု်ပ်မက၊ ထဒေဝပူရန်ိ၊ တာဝတိံမာဇ၊ အဓိဌာန်နှင့် 
ဆုပန်ရ၍ မိန်းမထလာ်မာ မဟတုပ်ါနှင့်" (ထကာ်)     စဉ်

စဉ်

အကျင့် ထဖာကပ်ပန်လျပ်ထပါ်ထသာ။ ၂ ထစာင့်စညး်ထိေန်းသမ်ိးမှုမရှိထသာ။"မထတာ်အမှု၊ ကထိလသာပဖင့် ထလာ်လီပပုလ့ုိ" (ပဒေ)     
လက ်- န လက ်ပုခံုးနှစဖ်ကဝဲ်ယာမှ ပဖာထွေကထ်သာ ကိုယအ်ဂမင်္ဂါအစတိအ်ပုိင်း။ စဉ်

လကက်စတိိုက ် စဉ်

စဉ်

လကက်တးီကက
ား စဉ်

လကက်တးီ
ခတ ် စဉ်

လကက်တးီထုိေး စဉ်

စဉ်

လကက်ထတာ့
တင် 

ပခုထံေညတ်စခု်ခုကို လကယ်ာဘကခ်ျို င်းထအာကမှ် လျှို  ့ကာ၊ လကဝဲ်ဘကပု်ခံုးထပါ်၌ ထရှ့အစကို ထနာကသ်ိ့ုလညး်ထကာင်း၊ ထနာက်
အစကို ထရှ့သိ့ုလညး် ထကာင်း တ

wear the robe wrapped 
around the body with 
one end draped over the 
left shoulder စဉ်

လကက်ထတာ့
ထုိေး 

wear the robe wrapped 
around the body with 
one end draped over the 
left shoulder စဉ်

စဉ်

စဉ်

အကအူညအီထဖာ်အဖက ်ထကာင်းပဖစ ်ထသာသ။ူ လကစ်ွဲတပည့်။ ၂ အထကကာင်းရှိမှသုံးရန် ကကို တင်သမ်ိးဆညး်၍ အသင့်ထေားရှိ
ထသာ ပစည္း်။    စဉ်

တစဦ်းလကမှ်တစဦ်းလကသ်ိ့ု ပုိင်ဆုိင်ခွင့်ထရမ့ထပပာင်းထပး သည။် ပစည္း်တစစ်ုံတစခု်ကို တစဦ်းလကမှ်တစဦ်းလကသ်ိ့ု အဆင့်ဆင့်
လမဲထပပာင်းထပးသည။် စဉ်

လကက်းူလက်
ဆင့် စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပစည္း်ဝတ္ု ကို အလွယတ်ကကူိုင်နုိင်ရန် တပ်ဆင်ထေားထသာ ကင်ွး၊ ကိုင်းစသည။် ၂ (ဥပစာ)အရင်းအနီှး။ 
ထငွထကကး။ အခုတထလာသုံးဖ့ုိ လကက်ိုင် မဟပိဖစနီ် ထရဂု" (အရပ်)။ ၃ (ဥပစာ) အားကိုးအားထေား ရာ။ အမီှသဟ။ဲ 
"အားကိုးအားထေားရာ သားသမီးလကက်ိုင် မဟပိဖစနီ်ထရဂု။" (အရပ်) စဉ်

လကက်ိုင်ကင်ွး စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထငွအရများသည။် ဝင်ထငွများသည။် ထလှကားလကရ်န်း၊ တတံား လကရ်န်းစသညက်ို ကိုင်သာွးရန် လကက်ိုင်ပပုရာတန်းကို 
ထထောက ်ထေားသည့်တိုင်။    စဉ်

လကက်ိုင်သုံး
ဒုေတ ်(မ) (န-လက၂်ကိုင်ဒုေတ်-ရှု။) စဉ်

စဉ်

လကထ်ကာကမု်
န့် စဉ်

လကထ်ကာကဝ်
တ ် စဉ်

လကထ်ကာင်း၁ စဉ်



.

လကက်န် ့ န ဆုိးဝါးထသာ ကကျွေ၊ဲ နွား၊ ဆိတစ်သညတ်ို၏့ လညပ်င်း၌ ၂၊ ၃၊ ၄ ထတာင် ခန်ယ့ှိ ကန်လ့န်ခ့ျတိဆဲွ်ထေားထသာ တတုထ်ချာင်းကထလး။ none

လကက်န်ု ကကဝိိ မိမိစမ်ွးထဆာင်နုိင်သမျှ အစမ်ွးကန်ု။ အစမ်ွးယှိသမျှ။ utmost

ကကဝိိ လကတ်င်ွယှိသမျှ ကန်ုစင်ထအာင်။ ၂ အစမ်ွးယှိ သမျှ။     utmost

လကက်န်ုဆုပ် ကကိ အကကင်းအကျန်မယှိထအာင် သမ်ိးရံုးယသူည။် ဉာဏစ်မ်ွးရှိသမျှ ထတးွထတာကကဆံသည။်   think

ကကဝိိ အစမ်ွးကန်ု။ အစမ်ွးယှိသမျှ။     utmost

လကက်ိုပွတ ် ကကိ give in

လကက်ျ၁ န used articles

လကက်ျ၂ နဝိ ကကျွေမ်းကျင်ထသာ။ အထလ့ အကျင့်ရထသာ။ လုပ်ငန်းလကရ်ာတထပပးညထီသာ။     practice

လကက်ျည ီ ကကိ ထဆာင်ရကွ ်လုပ်ကိုင်ပံုချင်း၊ အရညအ်ချင်း၊ အစမ်ွးအစချင်းတညူသီည။် ညညီတွသ်ည။် validly

ကကိ လကက်ထတာ့တင်၍ သကမင်္ဂန်းကို ရံုပခင်းပပုသည။်     

လကက်ျို င်း န none

လကက်ျပ် န လကထ်မာင်းအရင်း၌ တင့်တယစ်ာွ ဝတဆ်င်ထသာ တန်ဆာတစမ်ျို း။ bracelet

လကက်ျတိ၁် န တထံတာင်ဆစမှ် လကထ်ကာကဝ်တအ်ထိေ အစတိအ်ပုိင်း။ hand

လကက်ျတိ၂် န size

လကက်ျန် န သုံးစွဲရာမှ ကကင်းကျန်ယိုထနထသာ ထငွထကကးပစည္း်၀တ္ုစသည။် leftover

လကက်ကား၁ န လမ်းမကကးီမှ ခဲွပဖာထွေကထ်သာလမ်း။ alley

လကက်ကား၂ ကကိ ထငွကိုထဖာထဖာသသီ ီသုံးစွဲထလ့ရှိသည။် အသုံးအစွဲကကးီသည။် အသုံးအပဖုန်းလွန်ကသဲည။် be extravagant

န အမျို းအစား၊ အရညအ်ချင်းသည ်သာလွန်ထကာင်းမွန်ချက ်အရ ထရးွချယထ်ေားထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်၊ အရာဝတ္ု။ best thing

န လင်းစဦးချန်ိ။ ထမှာင်စဦးချန်ိ။ dusk

န ထထောပတထ်ေမင်းချကရ်ာ၌ လကနှ်င့်ဆုပ်ကိုင်လျှင် လကတ်င်ွ မစမဲကပ်ထစပဲ လကက်ကားမှ ယိုထွေကရံု်ထလာကခ်ျကန်ညး်။ none

ကကဝိိ waste

န လမ်းမကကးီနှစခု်ကို ဆကသ်ယွက်းူ ထေားထသာ လမ်းကကားထလး။ alley

လကက်ကးီ၁ ကကိ ထငွကိုထဖာထဖာသသီ ီသုံးစွဲထလ့ရှိသည။် အသုံးအစွဲကကးီသည။် အသုံးအပဖုန်းလွန်ကသဲည။် be extravagant

လကက်ကးီ၂ ကကိ ထငွကို ထဖာထဖာသသီ ီသုံးစွဲထလ့ယှိသည။် be extravagant

လကထ်ကကာသီ ကကိ

လကက်င်ွးရစ ် ကကိ ချညမ်ျှင်ကကို းစသည့် အရာဝတ္ုတစခု်ခုကို အကင်ွးပဖစ ်ထအာင် လကတ်င်ွရစသ်ည။်     spin(yarn) by hand

လကက်ကယ ် န လကသ်န်းနှင့် လကခ်လယအ်ကကားယှိ လကထ်ချာင်း။ the ring finger

လကခ် န တစစ်ုံတစခု် လုပ်အားထဆာင်ရကွထ်ပးသည့်အတကွ ်ထပးရထသာထငွ။ ပစည္း် စသည ်တန်ဖုိး။     

လကခ်ချညး် ကကဝိိ ပစည္း်ဥစာ္မပါပဲ လကမ့ဲ်အားပဖင့်။

စဉ်

စဉ်

လကက်န်ုစမ်ွး
ကန်ု စဉ်

စဉ်

လကက်န်ုဇက်
ကန်ု စဉ်

သည။် "ထရာှကထ်စာင်းကကည့်ပပန်၊ မထတွ့ဟန်ထကကာင့်၊ ကကရံာမတတ၊် များဗုိလ်လူတိ့ု၊ လကက်ိုပွတလ့ုိ်၊ ဆင်းလတတ်ုံကျင်"(ထဒွေး)  
 စဉ်

တစစ်ုံတစဦ်းသုံးစွဲငပီး၍ စန့်ွပယထ်သာ အရာ။ "မဖွယမ်ရာ၊ ယခုမှာကား၊ ငါစမ်းမိစာ့ွ၊ ဖွင့်မဆုိထက၊ ထုိေတစည်က ကကာလှထလပခင်း၊ 
လကက်ျဖန်ထလ၊ အလွန်များလ့ုိ၊ ထွေားထွေားညကထ်က" (ထကာ်) ၂ တစစ်ုံတစရ်ာ ထဆာင်ရကွလု်ပ် ကိုင်ပံု။ တးီခတရ်ာတင်ွ လက်
အချန်ိအဆ။     စဉ်

စဉ်

စဉ်

လကထ်ကျာ့ထုိေး 

wear the robe wrapped 
around the body with 
one end draped over the 
left shoulder စဉ်

တစစ်ုံတစဦ်းသုံးစွဲငပီး၍ စန့်ွပယထ်သာ အရာ။ "မဖွယမ်ရာ၊ ယခုမှာကား၊ ငါစမ်းမိစာ့ွ၊ ဖွင့်မဆုိထက၊ ထုိေတစည်က ကကာလှထလပခင်း၊ 
လကက်ျဖန်ထလ၊ အလွန်များလ့ုိ၊ ထွေားထွေားညကထ်က" (ထကာ်) ၂ တစစ်ုံတစရ်ာ ထဆာင်ရကွလု်ပ် ကိုင်ပံု။ တးီခတရ်ာတင်ွ လက်
အချန်ိအဆ။     စဉ်

စဉ်

စဉ်

အတိုင်းအရညှ။် အရယွအ်စား။ "ခမီထဟာကတ်စထ်ကာင် လကက်ျတိ ်ထလာကက်ကးီထရ" (အရပ်) "လကက်ျတိ ်ဓါးထဆာက၊် 
ထကျာင်းသားသငူယ၊် လူမမညထ်က"(ရာမ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လကက်ကားတင် စဉ်

လကက်ကားမ
ပမင်တပမင် စဉ်

လကက်ကားယို၁ စဉ်

လကက်ကားယို၂  (ဥပစာ)အချညး်နီှး အလဟဿကန်ုဆံုးလျက။် သထဲဲေထရ ကျသလိုပဖစလ်ျက်။   စဉ်

လကက်ကားလမ်
း စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

လကထ်ချာင်းများကို အသုံးပပုလှုပ်ရာှးဖန်များသပဖင့် ဆကလ်ကလ်ှုပ်ရာှးနုိင်စမ်ွးမယှိထအာင် ပဖစသ်ည။် ၂ ကဌုနူနာထကကာင့် လကမ်
နှင့် လကည်ှို းခွကကား ယှိ ကကကသ်ားထသသပဖင့် လကမ်ကပ်ုသာွးသည။်

(of hands) be numb with 
fatigue စဉ်

စဉ်

စဉ်

fee or charge for 
services rendered စဉ်

fee or charge for 
services rendered စဉ်



.

လကခ်စ ဲ ကကိ waste

လကခ်နှုန်း န လကခ်စားတစဦ်းအတကွ ်မူရင်းလစာနှစတ်ိုးနှင့် ထနာကဆံု်းလစာ ပပ ဌာန်းသတမှ်တခ်ျက။်

လကခ်မီွးတင် ကကဝိိ လကနှ်စဘ်ကနှ်င့် ရင်ဘတအ်ကကား၌ ညပ်ှပုိကလ်ျက။် cuddle

ကကိ

ကကိ

လကခ်ါ ကကိ give up

လကခ်ါး န အပဖူထရာင်သဘာဝ ဓါတဆ်ားခဲတစမ်ျို း။ mineral salt

လကခ်ါးနွယ ် န herbal plant

န ပွရထွအာင် မီးဖုတ ်သိုမ့ဟတု ်ထလှာ်၍ထေားထသာ လက ်ချား။ borax

လကခု် န ပူထသာအိုးခွကစ်သညက်ို ကိုင်တယွရ်ာတင်ွ မပူထစရန် ကကားခံကိုင်ထလ့ယှိ ထသာ အဝတစ်။    potholder

လကခဲ် န ထပမစိုင်ထပမတုံး။ ထကျာကစ်ိုင်ထကျာကတ်ုံး။ stone

လကခဲ်ခက ် နဝိ ထချးငှားထေားသညက်ို အလွယတ်ကပူပန်မထပးလုိထသာ။

လကခဲ်တပစ ် ကကိ ခဲကိုလကနှ်င့် ပစ၍်ထရာကသ်ည့်အကာွအထဝး။ throw distance

လကခဲ်ပစ ် ကကိ ခဲကိုကိုင်၍ တစစ်ုံတစခု်ကို ထိေမှန်ထအာင် လကနှ်င့်ပစသ်ည။် throw

ကကိ အတင်ွး၌ လျှာကိုထခါက၍် ထကးွထေားထသာ လကည်ှို း ကင်ွးကိုသင်ွး၍ ရမီးကနဲပမညထ်အာင် မှုတသ်ည။်

လကထ်ခါကရုိ်း န လကထ်ချာင်းကို ထကးွထေားစဉ် ခကျွေန်ထွေကထ်နထသာ လကထ်ချာင်း အလယဆ်စတ်န်း။ finger joint

န လကထ်ချာင်းကို ထကးွထေားစဉ် ခကျွေန်ထွေကထ်နထသာ လကထ်ချာင်း အလယဆ်စတ်န်း။ finger joint

လကခ်တ၁် န

လကခ်တ၂် န ဆုိးဝါးထသာ ကကျွေ၊ဲ နွား၊ ဆိတစ်သညတ်ို၏့ လညပ်င်း၌ ၂၊ ၃၊ ၄ ထတာင် ခန်ယ့ှိ ကန်လ့န်ခ့ျတိဆဲွ်ထေားထသာ တတုထ်ချာင်းကထလး။ none

လကခ်တက်ကို း န လကခ်တက်ို ဆဲွချညထ်ေားထသာ ကကို း။ string

လကခ်တမ်ကျ ကကိ best sell

လကခု်ပ်၁ န ပူထသာအိုးခွကစ်သညက်ို ကိုင်တယွရ်ာတင်ွ မပူထစရန် ကကားခံကိုင်ထလ့ယှိ ထသာ အဝတစ်။    potholder

လကခု်ပ်၂ န လကဝ်ါးနှစဖ်ကက်ို ရုိကခ်တရ်ာမှ ပမညထ်သာအသ။ံ ၂ လကဝ်ါးနှစ ်ဖကက်ို ပူးလျက ်ကျုံခွ့ကထ်အာင်ပပုထေားထသာအရာ။ clap

လကခု်ပ်ခတ ် ကကိ လကဝ်ါးနှစဖ်ကက်ို အသပံမညထ်အာင် ရုိကခ်တသ်ည။် ၂  ထပပာင်ထလှာင်သည့်သထဘာပဖင့် လကခု်တတ်းီ၍ ဟစထ်အာ်ကကသည။် clap

လကခု်ပ်တးီ ကကိ clap

ကကိ ချးီကျူးစကားထပပာဆုိသည။် ၂ လကခု်ပ်လကဝ်ါး တးီပခင်း ထအာ်ဟစပ်ခင်း စသညပ်ပုလုပ်၍ ထကာင်းချးီထပးသည။် clap

လကခု်ပ်သးီ၁ န lock

အကျို းမယှိပဲ။ အကျို းမ့ဲသကသ်က။် အလဟဿ။ ၂ ပစည္း်ဥစာ္ မပါပဲ လကမ့ဲ်အားပဖင့်။ "နှမထတာ်လျှင်၊ ဘယရ်ာွတိုင်းပပည၊် 
ဘယဌ်ာနသိ့ု သာွးထလသနညး်၊ ထမ့ ထမာင်ထတာ်မှာ ကကမ္မာညကှထ်က၊ လကခ်စးဲထလ" (လွမ်း) "အမ်ိတင်ွမယား လကခ်စးဲ သာ၊ 
သား မပါထသာ်၊ ထတာမှာကျားထေက ်ဆုိးပငားထတာ့သည်" (ပဒုေမ္မ) စဉ်

fee or charge for 
services rendered စဉ်

စဉ်

လကခ်ထမာက်
ခတ ်

စတိမ်ာန်တကက်ကသည့်အခါမျို း၊ ဝင့်ကကားလုိထသာ အခါမျို းတိ့ု၌ တထံတာင်နှစဘ်ကက်ို လကယ်ကှထ်ကးွပုိကင်ပီး ထကးွထေားထသာ 
တထံတာင်ချို င့်ကို ယာ ဖကသ်ည ်ဝဲ၊ ဝဲဖကသ်ညယ်ာ၊ လကဝ်ါးပဖင့် တထပဖာင်းထပဖာင်းပမညထ်အာင် ရုိကခ်တသ်ည။် လက ်ပမ်းထပါက်
ခတသ်ည။် "တချို လ့ျှင်ထလ၊ လွန်ရမင်လန်းထက၊ ဝမ်းပန်းထပမာကလ့ုိ် လကခ်ထမာက ်သာ ခတ ်တးီကာပဖင့်" (ထကာ်)

whack with an open palm 
over the crook of the 
elbow of the other arm 
folded across one’s 
chest စဉ်

လကခ်
ထမာင်းတးီ 

စတိမ်ာန်တကက်ကသည့်အခါမျို း၊ ဝင့်ကကားလုိထသာ အခါမျို းတိ့ု၌ တထံတာင်ကိုထကးွ၍ လကပ်မ်းထပါကတ်းီခတသ်ည။် "တတိုင်း
လံုးကို၊ ထံုေးကဲ့သိ့ုငခီ၊ ရကီဲ့သိ့ုထနှာက၊် တိုကဖ်ျကရ်န်ကို၊ ဆန်တကျို းမျှ၊ စိုးမထကကာကဟ် ုလကခ်ထမာင်းတးီ အသးီသးီလျှင် ခတသ်းီ
ထအာင်စည ်(ဥဒိေန်သာ) ၂ အခွင့်အလန်းတစစ်ုံတစရ်ာထကကာင့် ဝမ်းသာအားရတကက်ကထကျ နပ်ပခင်း ပဖစသ်ည။် "လကခ်ထမာင်း 
ထဖာင်းထဖာင်းတင် ထပပာင်ထပပာင်နှင့် ထဇာကကးီထလာကကးီ" (ပံုပပင် ဒေါန်း)

whack with an open palm 
over the crook of the 
elbow of the other arm 
folded across one’s 
chest စဉ်

ဆကလ်ကအ်ားထုေတထ်ဆာင်ရကွပ်ခင်းကို ရပ်စ၍ဲ ထမျှာ်လင့် ချကက်ို စန့်ွလမတသ်ည။် ၂ ထကကာကရ်ွ့ံ၍ ယဉ်ှငပိုင်မှုကို လကထ်လျှာ့ရ
သည။် စဉ်

စဉ်

အထပွးပဖူထချာထသာ ထဆးဖကဝ်င်နွယပ်င်တစမ်ျို း။ (ဆားထပါက၊် ဆူးမထပါကနှ်စမ်ျို းရှိသည။်) စဉ်

လမ်းခါးမီး
ထဖာက ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

be tardy in repaying 
loans, ect. စဉ်

စဉ်

စဉ်

လကထ်ခါကမ်ှု
တ ်

produce a whistling 
sound by putting the 
crook of a finger in 
the mouth and blowing စဉ်

စဉ်

လကထ်ခါက်
ဆစ ် စဉ်

ယကက်န်းစင်၌ ယဉ်သာွးကို ညပ်ှသင်ွးထေားငပီး ထဖာကခ်ျညပ်င်ကို ပူးကပ်ထစရန် ဆဲွခတရ်ထသာကရိယိာ။ ၂ ထကကးစညပ်တ္တလား စ
သည့် တရူယိာမျို းကို တးီခတရ်န်ပပု လုပ်ထေားထသာ ကရိယိာ။ ၃ အိုးလုပ်ရာ၌ ထပမသားများ မာကျစသ်ပ်ိသညး်ထအာင် ဖိနိှပ်ရုိက်
ရထသာ လကရုိ်က။်    

small striker or hammer 
used in playing some 
musical instruments စဉ်

စဉ်

စဉ်

တင်ွကျယသ်ည၊် အထရာင်းထကာင်းသည။် အထရာင်းသကွ ်သည။် "ရခုိင်မုန့်တ ီလကခ်တမ်ကျ" (အရပ်)   စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လကဝ်ါးနှစဖ်ကက်ို အသပံမညထ်အာင် ရုိကခ်တသ်ည။် ၂  ထပပာင်ထလှာင်သည့်သထဘာပဖင့် လကခု်တတ်းီ၍ ဟစထ်အာ်ကက
သည။်"ထုိေအခါမှာ ဟားဟားလညး်ရယ၊် လကခု်ပ်တးီ ဗျာ၊ ဆုိလတထ်တက" (ဓမ္မသာ) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

လကခု်ပ်လက်
ဝါး စဉ်

ကန့်လန့်ကျင်း ထမျာကလ်ကစ်သညတ်ိ့ုကို ချတိဆဲွ်၍ ထသာ့တ ံပဖင့် ဖွင့်နုိင်၊ ပိတနုိ်င်ထအာင် ပပုလုပ်ထေားထသာ ကရိယိာတစမ်ျို း။ 
"လကခု်ပ်သးီ နှင့် ထိေပ်ကိုနှက ်မျကရ်ညစ်ကစ်ကထွ်ေက်" (ထတး) စဉ်



.

လကခု်ပ်သးီ၂ န ကကို းလံုးကို အလွယတ်က ူထလျှာ့ချနုိင်ရန် ပပုလုပ်ထေားထသာ စကသ်းီ။ pulley

န လကခု်ပ်တးီပခင်းပဖင့် အားထပးထကာင်းချးီပပုမှု။ clap

လကခံု် န လကဖ်ဝါး၏ ထကျာဘက။် back of the hand

ကကဝိိ လကဝ်ါးနှင့် လကခံု်တစလှ်ည့်စအီားပဖင့်။ back of the hand

လကခ်ျ၁ ကကိ အရှံုးထပးသည။် မတတနုိ်င်ထကကာင်း ဝန်ခံသည။် admit

လကခ်ျ၂ ကကိ အားကိုးယုံကကညသ်ည။် သသံယမယှိ၍ စတိထ်အးသည။် depend

လကခ်ျက ် န တစစ်ုံတစထ်ယာကသ်၏ူ မနာလုိမှုပဖင့် ပပုလုပ်ချက။်

လကခ်ျကည် ီ ကကိ ထဆာင်ရကွအ်ားထုေတပံု်ချင်းတသူည။် ညညီတွသ်ည။် be united

လကခ်ျင်း န bracelet

လကခ်ျင်းကပ် ကကဝိိ immediately

ကကိ အတင်ွး၌ လျှာကိုထခါက၍် ထကးွထေားထသာ လကည်ှို း ကင်ွးကိုသင်ွး၍ ရမီးကနဲပမညထ်အာင် မှုတသ်ည။်

လကခ်ျတိ ် န handmade

န handmade

လကခ်ျို း ကကိ crack one’s knuckles

လကခ်ျို းရွီ ကကိ လကထ်ချာင်းများကို တစထ်ချာင်းစထီကးွထခါက၍် ထရတကွသ်ည။်

လကပ်ခား န လကထ်ချာင်းဖျားတစထ်ချာင်းနှင့် တစထ်ချာင်းမထစပဲ့ အကကားယှိထသာ အရာ။ none

လကပ်ခင်း ကကိ တစစ်ုံတရာ သိုမ့ဟတု ်တစစ်ုံတစဦ်း၏ အထကကာင်းကို နားလည ်သထဘာထပါကသ်ည။် understand

လကပ်ခင်းသ ိ ကကိ understand

လကပ်ခုပ် န လကပ်ဖင့်ချုပ်လုပ်ထေားထသာ အဝတအ်ထေည။် Hand-sewn garment

လကခွ် န လကနှ်စထ်ချာင်း၏ အကကားထနရာ။ none

လကခွ်ကကးီ န none

လကခွ်ါ န sea fish

လကခီွ်း န cuddle

လကခီွ်းတင် ကကိ cuddle

လကင်င်း၁ ကကဝိိ ချကခ်ျင်း။ at once

လကင်င်း၂ န at once

လကငု်တ ် န family trade

န အစပထေမ တစစ်ုံတစထ်ယာက ်ငပီးပပတထ်အာင် မလုပ်ခ့ဲ ထသးထသာ လုပ်ငန်းကကင်း။

လကငံ် ကကိ inadvertantly

လကင်န်း န none

စဉ်

လကခု်ပ်ကသ
ဘာ စဉ်

စဉ်

လကခံု်
လကဝ်ါး စဉ်

စဉ်

စဉ်

someone’s hand in 
certain misdeed စဉ်

စဉ်

ထယဘယုျအားပဖင့် အမျို းသမီးတိ့ု အကင်ွးပပု၍ လကဝ်ါးလက ်ဆစအ်ထေက၌် ဝတဆ်င်ထသာ အဆင်တန်ဆာ။ "ပထစက္မထထေရ၊် 
သပိတထ်ပခကို၊ ဆင်စယွ ်လကခ်ျင်း စတိက်ကညပ်ဖူနှင့် လှူတုံပခင်းထကကာင့်" (ဥဒိေန်သာ) စဉ်

"ချကခ်ျင်း၊ မဆုိင်းမင့ံ။ လကင်င်း။ ထလာထလာဆယ။် စဉ်

လကထ်ချာင်း
မှုတ ်

produce a whistling 
sound by putting the 
crook of a finger in 
the mouth and blowing စဉ်

လုိရာအဆင့်ပံုထပါ်ထအာင် အကကွထ်ဖာ်၍ လကပ်ဖင့်ရကလု်ပထသာ အထေည။် "ထိေပိန်ဝယ ်လကခ်ျတိထ်ပပာက၊် ခပ်သမ်ိးတန်ဆာ၊ လှ
ရာရာကို၊ ယကူာဝတဆ်င်ကက၍" (ကသုတု) စဉ်

လကခ်ျတိထ်ေ
ပိန် 

လုိရာအဆင့်ပံုထပါ်ထအာင် အကကွထ်ဖာ်၍ လကပ်ဖင့်ရကလု်ပထသာ အထေည။် "ထိေပိန်ဝယ ်လကခ်ျတိထ်ပပာက၊် ခပ်သမ်ိးတန်ဆာ၊ လှ
ရာရာကို၊ ယကူာဝတဆ်င်ကက၍" (ကသုတု) "လကခ်ျတိထ်ေပိန် ငခီဖျားသန်ိ"(ထတး) စဉ်

လကထ်ချာင်းတင်ွ ထကးွထကာက၍်ရထသာ အဆစတ်ိ့ုကို (တထဖာက ်ထဖာက်) ပမညထ်အာင် (ချိုး) လုပ်သည။် စဉ်

count by crooking one’s 
fingers စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတရာ သိ့ုမဟတု ်တစစ်ုံတစဦ်း၏ အထကကာင်းကို နားလည ်သထဘာထပါကသ်ည။်"နတမ်ယရ်င်ှမှာ၊ စမ်ွးအင်ကန်ုဘ၊ိ မထပဖ 
နုိင်ထလ၊ မှိုင်နီချကက်ို၊ လကပ်ခင်းသလ့ုိိ" (နာရဒေ)"ထရာကမ်လကပ်ခင်း၊ မှိုဟင်းခူးခါကပင် သ ိယင့်" (ပံု)     စဉ်

စဉ်

စဉ်

လကဆု်ပ်ကားနုိင်သမျှ ကိုင်တယွပ်ပုလုပ်ထသာ ပမာဏ။ "စပါးကို လကခွ်ကကးီနှင့် ကိုင်ရတိယ်င်း" (အရပ်) စဉ်

ငါးစညထ်ဖာင်း ထကာ်ထွေကထ်သာ ပင်လယင်ါးကကးီတစမ်ျို း။ (ထေားဝယ်) ငါး ကွဲယင် (ငမတိ်) ကကျွေယဲင်။ စဉ်

လကတ်စဖ်ကပ်ဖင့်ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ နှစဖ်ကပ်ဖင့်ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ ရင်ဘတအ်ကကားနှင့်ညပ်ှလျက ်လကပ်ဖင့်ထပ့ွပုိကထ်ေား
ထသာ အရာ။ စဉ်

ယင်းသိ့ုအရာ၀တ္ု တစခု်ခုကို ရင်ခွင်မှာပုိက ်(ထကာ်) "ယယုငပီး လျှင် လကခီွ်းတင် ထက၊ ပါးပပင်ဖကယ်မ်း" (ပဒုေမ္မ)။ "ထပဖထဖျာ်
မရ၊ လကခီွ်းတင် ဗျာ၊ ငါလျှင်ဖက ်ထက၊ ရကွက်ာလ၌" (ပန်း)  စဉ်

စဉ်

ပစည္း်ဝယယ်သူည့်အခါ တန်ဖုိးထငွကို ခုချကခ်ျင်းမဆုိင်းမင့ံ ထပးထချရ သည့်စနစ။် "ဒေါထဒေါင်မထရာင်း လကင်င်း ထရာင်းပါထရ" 
(အရပ်) စဉ်

တစစ်ုံတစထ်ယာကက် လုပ်ကိုင်ထဆာင်ရကွခ့ဲ်သည့်အရာကို ထနာကလူ် တစစ်ုံတစထ်ယာကက် ဆကလ်ကလု်ပ်ကိုင်နုိင်ရန် 
ကကင်းကျန်ထနခ့ဲသည့်လုပ်ငန်း။ စဉ်

လကငု်တလ်က်
စ 

work left to be carried 
on by a successor စဉ်

အက္ခရာစဉ်

လကအ်ငငိမ်မထနဘ ဲမပပုသင့်ရာပပုသည။် မစဉ်းမစားပဲ ပျကစ်းီဖွယ ်တစခု်ခုကို အမှတမ်ထေင်ပပုမူသည။် ၂ (ဥပမာ)ခုိးဝှကသ်ည။် စဉ်

ပိတင်ပီးထသာ တခံါးရကွက်ို မဟမကာွထအာင် အတင်ွးမှ တခံါးရကွ ်နှင့် တခံါးထဘာင်ယှိ ကင်ွး သိ့ုမဟတု ်တင်ွးချို င့်ကို ဆကသ်ယွ်
လျှို ထသာ ထမာင်းတ။ံ ၂ ကန့်လန့် ကျင်။     စဉ်
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လကပ်ငင်း ကကဝိိ မဆုိင်းမင့ံ။ ချကခ်ျင်း။ immediately

လကစ် န မငပီးစးီခ့ဲထသးထသာ လုပ်ငန်းကို ဆကလ်ကထ်ဆာင်ရကွရ်န် လုပ်ငန်းတာဝန်။

လကစ်ကကင်း န မငပီးမပပတထ်သးထသာအရာ။

လကစ်ထချာ နဝိ be neat

လကစ်တုံး ကကိ ထဆာင်ရကွခ်ျကမ်ျားအားလံုး ငပီးပပတသ်ည။် ၂ အထသသတ ်သည။်     dispose of finally

လကစ်ထပျာက် ကကိ အစအန လံုး၀ရာှမထတွ ပ့ဖစသ်ည။် dispose of finally

လကစ်ထဖျာက ် ကကိ အစအန လံုးဝရာှမထတွ မ့ပမင်ထအာင် ပပုလုပ်သည။် ဘာတစ ်ခုမျှမကျန်ထသာ အပဖစသ်ိုထ့ရာကထ်အာင် ဖျကဆီ်းသည။် dispose of finally

လကစ်လကန် န ထဆာင်ရကွခ့ဲ်ဖူးထသာ အစမ်ွးအစလုပ်ငန်းစသည။် one’s ability or skill

လကစ်သတ ် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ လုပ်ငန်းစသညက်ို ငပီးစးီထအာင် လုပ်သည။် finish or complete sth

လကစ်သမ်ိး ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ လုပ်ငန်းစသညက်ို ငပီးစးီထအာင် လုပ်သည။် conclude

လကစ်ာ န something

လကစ်ာကကးီ ကကိ ထငွကို ထဖာထဖာသသီ ီသုံးစွဲထလ့ယှိသည။် be extravagant

လကစ်ာများ ကကိ ထငွကို အလဲွသုံးစား။ သုံးစွဲသည။် အကျို းမ့ဲ ကန်ုဆံုးထစသည။် waste

လကစ်ား၁ န တစဦ်းနှင့်တစဦ်း လုပ်ငန်းတာဝန်ချင်း အတုံအ့လှည့် အပပန်အလှန် အားပဖင့်။     mutually

နဝိ လုပ်ငန်းတစစ်ုံတစရ်ာကို ထဆာင်ရကွရ်ာ၌ ပိရခိျပ်ရပ် ထသာ။ ကျစလ်ျစသ်ပ်ိသညး်ထသာ။ ထသသပ်ထသာ။ be neat

လကစ်ားချ ီ ကကိ မိမိအား တစစ်ုံတစခု် နစန်ာထအာင်ပပုသကူို တုံ ့ပပန်၍ နစန်ာထအာင် ပပုသည။် take revenge

လကစ်ားဆပ် ကကိ take revenge

လကစ်ားလုိက ် ကကိ take revenge

လကစ်ားသတ ် ကကိ လုပ်ငန်းတစစ်ုံတစရ်ာကို ငပီးစးီအာင်လုပ်သည။် finish or complete sth

လကစ်ခံီ ကကိ အမှုထသးဖဲွလုပ်ကိုင်ထပးရန် အနီး၌ထနသ။ူ အထစခံ။ servant

န အလုိယှိထသာအခါ ရနုိင်ထအာင် အသင့်ထဆာင်ထေား ထသာအရာ။     

လကစ်တု် ကကိ

လကစ်ုံမုိး ကကိ

ကကဝိိ လကင်င်းအခုိကအ်တန်အ့ားပဖင့် moment

လကစ်ယွ ် န လကသ်ညး် ထဘးထစာင်းအရင်း၌ အစယွသ်ဖွယ ်လကသ်ညး်စကထလး။

လကစ်ယွငု်တ် ကကိ ယင်းသိုလ့ကစ်ယွထွ်ေကလ်ျှင် ကိုကခဲ်နာကျင်၍ အနာပဖစ ်တတသ်ည။် grow inward

လကစ်ပ်ွ န ring

န ring

လကစ်မ်ွးပပ န skill

စဉ်

work left to be carried 
on by a successor စဉ်

work left to be carried 
on by a successor စဉ်

ထသသပ်ထသာ။ အစမ်ွးအစမထွေက ်သပ်ိသညး်ကျစလ်ျစထ်သာ။ "ရကထ်တထမထပျာ လကစ်ထချာ" (ထတး) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပစည္း်ဥစာ္စသည။် "အသုံးအထသး လကစ်ာ မများစ ီထက့" (အရပ်)    စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လကစ်ား
ထကာင်း စဉ်

စဉ်

မိမိလုပ်ငန်းတင်ွ သတူစပ်ါးက လုပ်အားထပးသည့်အတကွ ်သတူစပ်ါးလုပ်ငန်းတင်ွလညး် အတု့ံအပပန်အားပဖင့် မိမိက ပါဝင်
လုပ်အားထပးသည။် စဉ်

မိမိလုပ်ငန်းတင်ွ သတူစပ်ါးက လုပ်အားထပးသည့်အတကွ ်သတူစပ်ါးလုပ်ငန်းတင်ွလညး် အတု့ံအပပန်အားပဖင့် မိမိက ပါဝင်
လုပ်အားထပးသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

လကထ်စာင့်ငခီ
ထစာင့်

sundry items kept in 
reserve for emergencies စဉ်

လကအ်ငငိမ်မထနဘ ဲမပပုသင့်ရာပပုသည။် မစဉ်းမစားပဲ ပျကစ်းီဖွယ ်တစခု်ခုကို အမှတမ်ထေင်ပပုမူသည။် ၂ (ဥပမာ)ခုိးဝှကသ်ည။်
have kleptomaniacal 
tendency စဉ်

လကဆ်ယထ်ချာင်းကို ပူးယကှ၍် ကကာငံုအသင်ွနဖူးပပင်၌ တင်ချ ီသည။် "အရုိအထသ၊ အထလးအပမတ၊် လကစ်ုံမုိး၍ ရှိခုိးပူထဇာ် 
ဖူးထပမာ်မာန်ထလျာ့၊ ကန်ထတာ့ပါ၏"

make a reverential 
gesture with the two 
palms touching each 
other and raised above 
the forehead စဉ်

လကစ်ွဲလက်
ပငင်း စဉ်

corner edge of a finger 
nail စဉ်

စဉ်

လကထ်ချာင်းတင်ွ ဝတဆ်င်ရန် ထကျာကမ်ျကရ်တနာစပီခယက်ာ ထရမထငွ စသညပ်ဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာအကင်ွး။ "လကစ်ပ်ွ တပခည၊် 
ထပျာကခ်ထရ၊ အသားညို  ဒုိေးထအာင်လက ်မှာ ဘယဖ်ကက်" (ထတး)  စဉ်

လကစ်ပ်ွတ
ပခည ်

လကထ်ချာင်းတင်ွ ဝတဆ်င်ရန် စန်ိထကျာကရ်ကံာ ထရမထငွ စသညတ်ိ့ုပဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ (လကစ်ပ်ွတစက်င်ွး) လကစ်ပ်ွအကင်ွး
တစခု်။ "လကစ်ပ်ွတစပ်ခည ်ထပျာကခ်ထရ"    စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ပုဂ္ိုဂ လ်တစစ်ုံတစဦ်းနှင့် ထဆာင်ရကွနုိ်င်မှု အရညအ်ချင်း။ ၂  ထပပာင်ထပမာကစ်ာွ ထဆာင်ရကွနုိ်င်ချက။် ၃ အရညအ်ချင်း တန်ခုိး
သတ္ိတ။ ၄။ အချက ်အပပုတ၌် အရသာရှိထအာင် ပပုနုိင်စမ်ွး။ စဉ်
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လကစ်မ်ွးရည် န ခုခံကာကယွနုိ်င်စမ်ွး၊ တိုကခုိ်ကထ်အာင်ပမင်နုိင်စမ်ွးစထသာ ကာယစမ်ွးရည။် skill

နဝိ လကစ်မ်ွးလကစ် အရညအ်ချင်းတညူထီသာ။ skill

န လကစ်မ်ွးလကစ်ချင်း တညူသီ။ူ skill

လကဆ်ာ န none

လကဆ်ာဆက ် န ယကက်န်းတင်ွ ချညပ်င်ချင်းဆကသ်ည့် အလွယဆ်ကန်ညး်။ none

လကဆ်ာပခည ် န none

လကဆီ်းခံ န လကက်ိုသန်စ့င်ထအာင် ထဆးထကကာရန် ထရထေည့်ထေားထသာ ခွကတ်စ ်မျို းမျို း။ finger bowl

လကဆီ်းဒံုေ န လကက်ို ထဆးထကကာရန် ထရထေည့်ထေားထသာ ခွကတ်စမ်ျို းမျို း။ ဇလံု။ finger bowl

လကဆီ်းရ ီ န ငါးဟင်းစသညက်ို ကိုင်တယွ၍် လကထ်ဆးထသာ အညစအ်ထကကး အထရ။     water in a fingerbowl

လကဆီ်းအိုး န လကက်ို ထဆးထကကာရန် ထရထေည့်ထေားထသာ ခွကတ်စမ်ျို းမျို း။ ဇလံု။ wash basin

လကဆ်က် ကကိ marry

န none

လကထ်ဆာင် န ထမတ္တ ာပဖင့် လညထ်ကာင်း၊ ထကျးဇူးတန်ုပ့ပန်သည့်အထနပဖင့်လညး် ထကာင်း ထပးကမ်းထသာပစည္း်။ present

ကကိ none

ကကိ တုံ ့ပပန်၍ လကထ်ဆာင်ထပးသည။် give present

န လကထ်ဆာင်ထပးသအူား တုံ ့ပပန်၍ထပးသည့်ပစည္း်။ give present

ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အကျို းကိုထမျှာ်ကိုး၍ လာဘထုိ်ေးသည။် bribe

လကဆု်ပ် န လကင်ါးထချာင်းကို အတင်ွးသို ့ထကးွထခါကထ်ေား၍ ထိေထနထသာ လကဝ်ါးထခါက။် ၂ လကပ်ဖင့် ဆုပ်ကိုင်၍ရထသာ ပမာဏ။ clenched hand

လကဆု်ပ်ကကးီ န Red-handed

ကကဝိိ Red-handed

လကဆွ် ကကိ

န breast

လကဆဲွ်ခရင်း န ဝါး၊ ကကမ်ိ၊ နွယစ်သညပ်ဖင့် ရကလု်ပ်ထေားသည့် လကက်ိုင်ပါယှိ ထသာ ထေည့်စရာ။ basket

လကည်ှို း န လူ၏လကမ်နှင့် လကလ်ယအ်ကကားယှိ လကထ်ချာင်း။ forefinger

ကကိ

လကည်ှို းထုိေး ကကိ

လကည်ှို းမုန် ့ န ဂျုံမုန်တ့င်ွ နုိ၊့ သကကားထရာဖက၍် အထချာင်းငယမ်ျား ပပုလုပ်ငပီး ထပါင်းဖုိတင်ွဖုတထ်ေားထသာ စားဖွယ။် snack

လကတ်ကမ်း န within one’s reach

လကတ်ည့် ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာအားပစရ်န် လကပ်ဖင့်ချန်ိရယွသ်ည့်အတိုင်း မှန်းချက ်ထိေထစနုိင်စမ်ွးယှိသည။် be a marksman

စဉ်

လကစ်မ်ွး
ရညတ်၁ူ စဉ်

လကစ်မ်ွး
ရညတ်၂ူ စဉ်

တဘက၊် ထစာင်၊ အထေည ်စသည၏် အစန်ွးတင်ွမရကပဲ် ချန်ထေား ထသာ ချညမ်ျှင်စ။ု ယင်းတဘကစ်သည၏် အနားစန်ွးတင်ွ 
အလှအပအပဖစ ်တန်ဆာဆင်ထေားထသာ ပန်းဖွားစသည။် ၂ တဘကထ်စာင် စသညတ်ိ့ု၏ အနား၌ မရကပဲ် ချန်ထေားထသာ ချညစ်။ စဉ်

စဉ်

အဝတအ်ထေညစ်သညတ်ိ့ုတင်ွ မရကပဲ်ချန်ထေားထသာ ချညမ်ျှင်။ အစန်ွးအငမိတ။် "ရကရ်ာပုဆုိး လကဆ်ာ တိ့ုနှင့် ဆ့ုိပိတထ်ေား
လုိကပ်ါ၏" (ဥဒိေန်တု) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မိန်းမနှင့် ထယာကျ်ားကို ထိေမ်းပမားထပးသည။် "လကဆ်က ်ပခင်း ဆုိသညမှ်ာ မိန်းမနှင့်ထယာကျ်ားကို ထိေမ်းပမားထပးပခင်းကို 
ဆုိသည။်" (ပါရာ) စဉ်

လကဆ်က်
ပခည ်

အဝတအ်ထေညစ်သညတ်ိ့ုတင်ွ မရကပဲ်ချန်ထေားထသာ ချညမ်ျှင်။ အစန်ွးအငမိတ။် "ရကရ်ာပုဆုိး လကဆ်ာ တိ့ုနှင့် ဆ့ုိပိတထ်ေား
လုိကပ်ါ၏" (ဥဒိေန်တု) စဉ်

စဉ်

လကထ်ဆာင်
စား 

ထိေမ်းပမားသည။် လကထ်ေပ်သည။် မိန်းမနှင့် ထယာကျ်ား ချစက်ကို က၍် သထဘာတရူပငားထသာ်လညး် လကထ်ဆာင်မစား ထိေမ်းပမား
လကထ်ေပ်ပခင်းကို မပပုပါက လင်မယားမမညပ်ါ။ ရသည့် သားသမီးကိုလညး် (ဖမ့ဲ) တလင်းသားထခါ်၍ ထရးွချယပ်ခင်းကို ပပုကက 
ပါသည။် "မိဖနှစပ်ါး၊ မထိေမ်းပမားက၊ မယားမမည၊် သားမမညထ်က၊ ရသညသ်ားလညး် တလင်း သားလညး်၊ ပဖစပ်ငားတစထ်ထွေ"။ 
"မာတာပီတ၊ မိဖလကထ်ေပ်၊ နန်းထရမဘုံမှာ လကထ်ဆာင်စားဗျာ၊ ထိေမ်းပမားအပ်မှ၊ ထလျာကပ်တတ်င့်တယ၊် ဣထနန္ဒထလ၊ လွန်သမ်ိထမ့ွ
ထက၊ ပပည့်ထတာ့သညထ်လ" (ဓမ္မသာ) စဉ်

လကထ်ဆာင်
တု့ံ၁ စဉ်

လကထ်ဆာင်
တု့ံ၂ စဉ်

လကထ်ဆာင်ထုိေ
း စဉ်

စဉ်

လကဆု်တက်ားနုိင်သမျှ ကိုင်တယွပ်ပုလုပ်ထသာ ပမာဏ။ "စပါးကို လကဆု်ပ်ကကးီ ကိုင်လ့ုိရတိထ်တ" (ထတး) စဉ်

လကဆု်ပ်လက်
ကိုင် 

အထထောကအ်ထေား ခုိင်လံုထေင်ရာှးစာွ။ မျက ်ပမင်လကထ်တွ့အားပဖင့်။ ၂ မူလအရင်းခံထငွထကကး စသည့်အားပဖင့်။ "အ ဲ အလုပ်လုပ်…
ဖ့ုိဆုိစာွ မိမိတိ့ု မှာ လကဆု်ပ်လကက်ိုင် တစခု်လညး်မဟပဲိ ဇာကိုကိုင်တယွလ့ုိ် အလုပ်လုပ်ဖ့ုိလဲ" (အရပ်) "အလုပ် လုပ်ဖ့ုိအတကွ ်
ထမာင်မဲတစထ်ယာကက်ိုလညး် လကဆု်ပ်လကက်ိုင်မရ"(အရပ်) စဉ်

လကအ်ငငိမ်မထနဘ ဲမပပုသင့်ရာပပုသည။် မစဉ်းမစားပဲ ပျကစ်းီဖွယ ်တစခု်ခုကို အမှတမ်ထေင်ပပုမူသည။် ၂ (ဥပမာ)ခုိးဝှကသ်ည။်
have kleptomaniacal 
tendency စဉ်

လကဆဲွ်ကန်ု
ပုတ် (ဘန်း)မိန်းမတိ့ု၏ ရင်သားပမတ။် န့ုိ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

လကည်ှို းထထော
င် လကည်ှို းတစထ်ချာင်းကို ထထောင်ပပပခင်းပဖင့် မိမိအား ထထောကခံ်ထကကာင်း သရိသည။် (သထဘာတသူ ူလကည်ှို းထထောင်ကတပ်ါ။)

give a sign of assent 
by raising one’s 
forefinger စဉ်

လကည်ှို းတစထ်ချာင်းကို ထုိေးပပထသာအားပဖင့် တစစ်ုံတစ ်ထယာကက်ို ညမန်းပပသည။် ၂ စပ်ွစွဲသည။် ၃ ထဒေါသမာန်မာနပဖင့် ထပပာဆုိ
သည။် ၄ (ဥပမာ)ကဲ့ရဲ့ရှုတ ်ချသည။်    

point one’s finger at a 
person or thing စဉ်

စဉ်

လက်-လကခ်ျင်းထိေမိထအာင်ထသာ အပုိင်းအပခား။ ၂ လက ်ထမာင်း တဆန့်အကာွအထဝး။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်



.

ကကိ မိမိလုပ်ကိုင်ထဆာင်ရကွမ်ှု ထိေထရာကထ်အာင်ပမငမ်မှု ယှိ မယှိ သလုိိသည့် သထဘာပဖင့် လကထ်တွ ထ့ဆာင်ရကွက်ကည့်သည။် try out

လကထ်တာ်ရိ့ န paddy

ကကဝိိ artfully

ကကဝိိ artfully

လကတ်က် န extra finger

လကတ်င်၁ န ထရာမလူမျို းတို ့သုံးစွဲခ့ဲထသာ ဘာသာစကား။ latin

လကတ်င်၂ န အထရှ ဘ့ကသ်ို ့ထရှ ့ပပု၍ ထဆာကထ်သာအမ်ိ၏ အထရှ ဘ့ကထ်ေရ။ံ

လကတ်င်၃ ကကိ ခင်မင်ရင်းနီှးသည။် အကကျွေမ်းဝင်သည။် ၂ ကာမဆကဆံ်သည။် fondness

လကတ်င်၄ ကကိ slander

ကကဝိိ ခင်မင်ရင်းနီှးစာွ။ ရင်းရင်းနီှးနီှး။ ၂ ကာမဆကဆံ် ထသာအားပဖင့်။ be close

လကထ်တာက ် န ဝါဖတရ်ာ၌ ထလးညှို က့ိုဆဲွခတရ်ထသာ ဒုေတတ်ိုထလး။ bow

လကတ်တ် န လကမ်ှုပညာ ကကျွေမ်းကျင်တတထ်ပမာကသ်။ူ professional

လကတ်ံ န ပင်စညမှ်ထဘးသို ့ပဖာထွေကထ်သာ အကိုင်းအခက။် ၂ တးူထပမာင်းကကးီမှ ထဘးသိုပ့ဖာ၍ သယွထ်ဖာကထ်ေားထသာ ထပမာင်းငယ။် branch

လကတ်တံို န hole

လကတ်ရံညှ ် န orchid

ကကဝိိ handrail

န ကကို တင်စကီုံးထရးသား ဖဲွ နဲွ့ ထ့ေားပခင်းမယှိပဲ။ အခွင့် အခါကကုံငပီးမှ ရုတတ်ရကထ်ပပာဆုိရထသာ စကား။ handrail

လကတ်ုံ ့ န အပပန်အလှန် ထပးကမ်းသည့်သထဘာ။ ၂ သတူစပ်ါး၏ ပပုမူချကက်ို တုံ ့ပပန်၍ ပပုမူချက။် give back in kind

ကကဝိိ give back in kind

လကတ်ိုနာ န အရကွအ်ညန်ွ ့စသညတ်ိုက့ို လကပ်ဖင့် ထုိေးဆိတပ်ခင်းထကကာင့် ညှို း ထသနုိင်စမ်ွး။

န ကဌုနူနာစထသာ အနာဆုိးအနာပျကပ်ဖစင်ပီး အနာစား၍ တပဖညး်ပဖညး်တို၍သာွးထသာ အနာတစမ်ျို း။ leprosy

လကတ်ို၁့ ကကိ give notice

လကတ်ို၂့ ကကိ give notice

လကတ်ာွး န ချညခ်င်မှ ချညမ်ျှင်ကို ရစသ်င်ွးရာ ဘးီလံုး။ spinning wheel

လကတ်ွီ  ့ န practical experience

လကတ်ွီ စ့မ်း ကကိ မိမိထဆာင်ရကွလု်ပ်ကိုင်မှု ထိေမိထအာင်ပမင်ပခင်း ယှိမယှိစမ်း သပ်သည့်သထဘာနှင့် ထဆာင်ရကွသ်ည။် practical experience

လကတ်ွဲ ကကိ တစဦ်းနှင့်တစဦ်း လကခ်ျင်းချတိဆ်ကသ်ည။် join hands with

လကတ်င်ွး န ပုိင်နကန်ယထ်ပမ။ အာဏာပုိင်စိုး အပ်ုချုပ်မှုအပုိင်းအပခား။ territory

လကတ်န်ွပ့စ် န fishing

လကတ်ည့်စမ်း စဉ်

ရခုိင်စပါးအမျို းအမညတ်စခု်။ (ရခုိင်မင်းများလကထ်ေက ်နတ်ပ သပူထဇာ်ရာတင်ွ "လကထ်တာရိ့်"ဆန်ကို မုန့်ပဲပပုလုပ်၍ 
အသုံးပပုသည။်) စဉ်

လကတ်စဆ်စ်
ပခား (ဥပမာ)၁ ကပ်ကာသကီာ။ များစာွမကာွလှမ်းပဲ။ ၂  မလိမ့်တပတ။် ၃ သတထိေား ထေင်ရာှးပမင်သာ မပဖစထ်စပဲ။ စဉ်

လကတ်စလံု်းပခ
ား (ဥပမာ)၁ ကပ်ကာသကီာ။ များစာွမကာွလှမ်းပဲ။ ၂  မလိမ့်တပတ။် ၃ သတထိေား ထေင်ရာှးပမင်သာ မပဖစထ်စပဲ။ စဉ်

ပမစမ်ကကးီ၊ ထချာင်းမကကးီထဲေသိ့ု စးီဝင်ထသာ ပမစင်ယ၊် ထချာင်းငယ။် ၂ လကထ်ချာင်းငါးထချာင်းထေက ်အပပင် အပုိထပါကထ်သာ 
လကပွ်ားငယ။် (လကထ်ချာင်းငယ။်) စဉ်

စဉ်

infront wall of bamboo 
metting of other 
meterial စဉ်

စဉ်

ပုတခ်တထ်ပပာဆုိသည။် ၂ ကိုယထိ်ေလကထ်ရာက ်ထိေပါးသည။် "ဂတဆုိိးညစ၊် သထူတာ်စင်ကို လကတ်င် လုိကက်၊ ထသာင်းတိုကစ်
က္ကဝါ၊ လူတကာတိ့ု၊ ထကာင်းစာွ ရှုတခ်ျ၊ ကဲ့ရဲ့ရာကိုး၊ ခံပါရမည်"(ထဒွေး) စဉ်

လကတ်င်ငခီ
တင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

နဲှ၊ ပုထလွစသညတ်ိ့ုတင်ွ နဲှတ၏ံ ဝမ်းဘက်(ထနာကဘ်က်)၌ လကမ်ပဖင့်ပိတရ်ထသာ အထပါက။် စဉ်

သစခွ်ပန်းတစမ်ျို း၏အမည။် "လကတ်န်ရညှ၊် လကတ်တံို၊ ထရမ တူ၊ ထငွတ၊ူ ထကကာင်ငမီးတူသည။် ကကကတူ်ထရးွဟဆုို သား၊ များ 
ထုိေထုိေသစခွ်ပန်း" (ကသုတု) စဉ်

လကတ်န်း(
ထပပာ)၁ နှုတတ်ကအ်ားပဖင့် (ထပပာသည။်) စဉ်

လကတ်န်း 
(ထပပာ)၂ စဉ်

စဉ်

လကတ်ု့ံ
လကပ်ပန် 

တစဦ်းနှင့်တစဦ်း အပပန်အလှန် လကထ်ဆာင်တု့ံ ပပန်ထပးထသာ အားပဖင့်။ ၂ သတူစပ်ါး၏ ပပုမူထိေပါးချကက်ို ပပန်၍တု့ံပပန်ထသာ
အားပဖင့်။ စဉ်

(of plants) wither as a 
result of being snipped 
by a person who is 
believed to posses a 
poisonous touch. စဉ်

လကတ်ိုနာ
လုိက ် စဉ်

(ဥပမာ) တစစ်ုံတစဦ်းအား အချကထ်ပးလုိရာ၌လညး်ထကာင်း တးီတိုး ထပပာဆုိလုိရာ၌လညး်ထကာင်း လကဖ်ျားပဖင့်တိ့ုကတု၍် 
သထိစသည။် သိုသပ်ိစာွ အသထိပးသည။် စဉ်

(ဥပမာ)အပခားလူတိ့ု မသမိပမင်ရထအာင် သိုသပ်ိစာွ အသထိပးသည။် စဉ်

စဉ်

ကိုယတ်ိုင်စမ်းသပ် ထတွ့ပမင်ထဆာင်ရကွဖူ်းထသာ အထတွ့အကကု။ံ ကိုယတ်ိုင် ထတွ့ကကုခံံစား သပိမင်ဖူးရထသာ ပဖစပ်ျက်
အထကကာင်းအရာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကိုင်းတမ့ဲံကကို းထခွတင်ွ ငါးမျှားချတိမ်ျားတပ်ကာ မျှားချတိတ်င်ွ အစာတပ်ငပီး ထရနကထဲ်ေသိ့ု ပစထ်ပမှာက၍် မျှားရထသာ ငါးရာှနညး်
တစမ်ျို း။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်



.

ကကဝိိ molest

လကထ်ေက ် န

ကကဝိိ ယခုချကခ်ျင်း။ လကင်င်း။ မဆုိင်းမင့ံ။ immediately

လကထ်ေကပွ်ား န လင်မယားအပဖစထ်ပါင်းသင်းထနထုိေင်ငပီးမှ ပဖစထွ်ေန်းလာထသာ ပစည္း်ဥစာ္။

လကထ်ထောက် န အကအူညအီပဖစ ်လုပ်ထဆာင်ရန် တာဝန်ထေမ်းထဆာင်သ။ူ assistant

ကကိ

ကကိ အမ်ိထထောင်ပပုသည။် မဂမင်္ဂလာထဆာင်သည။် လင်မယား အပဖစနှ်င့်ထနသည။် marry

လကထ်ေပ်သင် ကကိ အနီးကပ် သင်ထပးသည။် စာထရးသင်စ ကထလး၏လက ်ကို ငံုထ့ေပ်ကိုင်၍ လကထ်ေပ်ထရးသင်သည။် teach

လကထိ်ေတ် န quick

လကထု်ေတ် န ဝမ်းကိုကဝ်မ်းထရာဂါတင်ွ အထခါကက်ိုထဆးထဖာ်စပ်၍ အသုံးပပုထသာ ထဆးဖကဝ်င်အပင်တစမ်ျို း။ herbal plant

လကထုိ်ေးပန်း န အထေညထ်ပါ်တင်ွ အပ်ချညအ်ပဖူအနီ စသညပ်ဖင့် ပံုစအံမျို းမျို း ချုပ်လုပ်ထသာ ပန်းထုိေးမျို း။ embroidery

န none

လကန်ား န none

န ထရပပည့်လျှထံနသည့်အခါ ပုိလျှထံနထသာထရများကို လမဲ၍ ထုေတပ်စရ်န် ထရလမဲထပါက။် ထရထုေတထ်ပါက။် drain

လကန်က ် န လကပ်ဖင့် ထုိေး၊ ခုတ၊် ရုိက၊် ပစ ်ပပုလုပ်နုိင်ထသာ ကရိယိာပစည္း်။ weapon

လကန်န်ဖ့ဝါး ကကဝိိ free

လကနီှ်း ကကိ အထတွအ့ကကုံ၊ အကိုင်အတယွ၊် အသုံးအနှုန်းများသည။် have experience

လကပ်ါငခီပါ၁ ကကဝိိ utmost

လကပ်ါငခီပါ၂ ကကဝိိ none

လကပ်ါးထစ န အမှုထသးငယ ်လုပ်ကိုင်ထပးရန် အနီးအပါး၌ထနသ။ူ အထစခံ။ servant

လကပူ်တိုက ် ကကိ လကဝ်ါးချင်း ပပင်းပပင်းပွတ၍် ပဖစထ်ပါ်ထသာ အပူထငွ ပ့ဖင့် ထိေ ခုိကထ်ရာင်ရမ်းရာကို ဖိအုံထပးသည။် ကျပ်ပူတိုကသ်ည။် none

လကပူ်း န လကထ်ချာင်းငါးထချာင်းထေက ်အပုိထပါကထ်သာ လကထ်ချာင်းငယ။် none

ကကဝိိ ကျပ် လကင်င်းရင်ဆုိင်။ မျကပ်မင်တပ်အပ်။ in the very act

လကထ်ပါက် န hole

လကထ်ပါကရ်ာှ ကကဝိိ

န ရင်းနီှးရန် ထငွထကကးအပုိအလျှမံယှိပဲ ကိုယ့်အားပဖင့် ကိုယ ်လုပ်ကိုင်ရသမျှကို မီှခုိသုံးစွဲစားထသာကထ်နရသ။ူ dependant

လကပ်စက်းူ ကကိ မျကနှ်ာကိုတစပ်ပန်စထီစာင်းလျက ်လကတ်စဘ်ကက်ို ထရှ သ့ိုဆ့န် ့တန်းထုေတ၍် ယကက်ာယကက်ာ ထရကးူသည။် swim

လကပ်စင်ခီပစ် ကကိ ထညာင်းညာနွမ်းနယထ်သာထကကာင့် လကမ်ျားဆကလ်က ်လှုပ် ရာှးနုိင်စမ်ွးမယှိပဖစသ်ည။် အင်အားဆုတယ်တုထ်လျာ့ပါးသည။် tired

ကကိ ထညာင်းညာနွမ်းနယထ်သာထကကာင့် လကမ်ျားဆကလ်က ်လှုပ် ရာှးနုိင်စမ်ွးမယှိပဖစသ်ည။် အင်အားဆုတယ်တုထ်လျာ့ပါးသည။် tired

လကပုိ်က ် ကကိ လကနှ်စဘ်ကတ်ထံတာင်ဆစက်ို ထကးွယကှက်ာ ရင်ဘတထ်ပါ်တင်ွ တင်ထေားသည။် fold one’s arms

လကထိ်ေလက်
ထရာက ်

ကိုယစ်ားထေား၍ ပပုလုပ်ပခင်းမဟတုပဲ် လကထ်တွ့ကာယကထံပမာက။် ၂ မိမိကိုယတ်ိုင် လကနှ်င့် ကိုင်တယွလ်ျက ်အပခားပုဂ္ိုဂ လ်၏ 
လကသ်ိ့ု ထရာကသ်ညအ်ထိေ။ စဉ်

ထခတက်ာလ အပုိင်းအပခား။ ထေင်ရာှးထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်မင်းတစပ်ါးပါး၏ စိုးမုိးအပ်ုချုပ်ထသာ ထခတက်ာလ စသည ်တစခု်ခုကို 
အမှတအ်သားပပု၍ ပုိင်းပခားရညည်မန်းသည့် ကာလ၊၊ "ဘရုင်မင်းပါကကးီ လကထ်ေက ်ရန်ထအာင်ထဇယျပုထုိေးထတာ်ကကးီကို 
ထဆာကလု်ပ်လှူဒေါန်းခ့ဲ သည။်

span of time associated 
with a personality စဉ်

လကထ်ေကက်ပ် စဉ်

property acquired 
during the married life 
of a couple စဉ်

စဉ်

လကထ်ထောက်
ချာ့ 

တစဦ်းတစထ်ယာက၏် အထကကာင်းအရာကို အတင်ွးကျ ကျသသိ။ူ တစဦ်းက အပခားတစဦ်းအား အသထိပးသည။် လျှို ဝှ့ကအ်တင်ွး 
သတင်းထပးသည။်

one who is privy to 
personal and 
confidenial  metter စဉ်

လကထ်ေပ်မဂမင်္ဂ
လာ စဉ်

စဉ်

အပပစယ်ှိသတူိ့ုအား ဖမ်းဆီးချုပ်ထနှာင်ရန်အတကွ ်လကတ်စဖ်ကက်ို ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ နှစဖ်ကက်ိုထသာ်လညး်ထကာင်း ကင်ွးစပ်ွ
လျှို ပိတရ်န် ပပုလုပ်ထေားထသာ တန်ဆာပလ စဉ်

စဉ်

စဉ်

လကထွ်ေက်
ပခည် (လူ) မိမိကိုယတ်င်ွ ဗုိင်းထတာင့်မှ ရစပ်ဖင့်ကျစယ်ရူထသာ ချည။် စဉ်

ပမစက်မ်းဆင်ထပခထလျှာတင်ွ ငါးဖမ်းရန် ပပုလုပ်ထေားထသာ (ဗဝန်း၊ ပမစ် ကင်ွး) ပခံလမု ငါးဖမ်းကရိယိာ၏ အနားနှစဖ်ကက်ို ထခါ်
ထသာစကား။ စဉ်

လကန်ားထပါက ် စဉ်

စဉ်

ပစည္း်ဥစာ္မပါပဲ လကမ့ဲ်အားပဖင့်။ အကျို းတစစ်ုံတစရ်ာ ပဖစထွ်ေန်းပခင်းမယှိပဲ။ အချညး်နီှး။ အလကား။ "သစသ်းီတစခုိ်င်၊ ပန်း
တစခုိ်င်မှ၊ လကက်ိုင်မပါ၊ အမ်ိကိုလာကာ၊ မျကနှ်ာမျကခွ်က၊် မှုန်တကတ်ကထ်က လကန်န့်ဖဝါး န့ုိတိုင်းဝယထ်က၊ ထဖာကသ်ည ်များ
တိ့ု၊ ထရာကပ်ငားထေပ်ထေပ်" (ပဒုေမ္မ) စဉ်

စဉ်

(ဥပမာ)အစမ်ွးယှိသထလာက။် အစမ်ွးကန်ု။ စဉ်

စတိအ်လုိယှိသည့်အတိုင်း ပပည့်ဝထအာင် စတိယ်ှိလကယ်ှိ။ "ထမာင်သာပဖူစကားထပပာထကလညး် အားရပါးရ လကပ်ါငခီပါ ထပပာ
တတထ်က" (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လကပူ်းလက်
ကပ် စဉ်

နဲှ၊ ပုထလွ စသညတ်ိ့ု၏ တပွံတ ်(ထပပာင်းတံ) တင်ွ လုိရာအသထွံေက ်ရန် ဖွင့်ပိတ၍်ရနုိင်ထအာင် ထဖာကထ်ေားသည့်အထပါက။် (နဲှ
ထပါက၊် ပုထလွထပါက၊် ထစာင်းထပါက ်စသညပ်ဖင့် သုံးသည။်) စဉ်

ကကုရံာ (လုပ်ကိုင်စားထသာကသ်ည။်) "အကကျွေန့်ရ့ုိမှာ အမှု ထေမ်းအရာထေမ်းမဟ၊ိ ဝယပ်ခမ်းလ့ုိလညး် မထရာင်းစားနုိင်၊ ယင်းပုိင် 
လကထ်ပါကရ်ာှ ငပီးထက စား ထသာကက်တပ်ါထရဗျာယ်" (အရပ်)

take up any job that 
comes by စဉ်

လကထ်ပါက်
လုပ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

လကပ်စင်ခီပစ်
ကျ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်



.

ကကိ

လကပ်တပ်ဖူ န နုိင်ငံထရး ပပညသ်ူရ့ထဲဘာ်တစခု်၏ အဖဲွအ့သင်းကို ထခါ်ထသာ အမည။် public police

လကပံ် န လဲမှိုစ့ာထွေကထ်သာ အသးီသးီသည့် ပင်လတတ်စမ်ျို း။ red silk cotton tree

လကပံ်ဇုိင် န none

လကပ်န်ပွတ ် န အဝတဖွ်ပ်ထလျှာ်ပခင်းပဖင့် အသကထ်မွးသ။ူ ခဝါသည။် launderer

န ထယာကျ်ားတစဦ်းနှင့်တစဦ်း အားအစမ်ွးငပိုင်၍ အနုိင်လံုး ထထွေးသတပု်တသ်ည့်အတတ။် ယင်းသို ့သတပု်တသ်ည့်ပဲွ။ wrestler

န none

လကပု်န်းသးီ န secret

န လကထ်ချာင်းနှစခု်တို၏့ ခွကကား၌ ပဖစတ်တထ်သာအနာ။ scapies

လကပ်ျင်းလုိက် န

လကပ်ျဉ်း န လကထ်မာင်းရင်း၌ ထအာကသ်ို ့ပျဉ်းတွဲကျထနထသာ အထရပပား။ triceps

လကပ်ပငခီပပ ကကဝိိ gesture

လကထ်ပပာင့် နဝိ လကတ်ည့်ထသာ။ be a marksman

န ပုိင်ဆုိင်သ ူသိုမ့ဟတု ်ကိုင်တယွသ်အူဆင့်ဆင့် ထပပာင်းလဲမှု။

လကပ်ပန် ကကဝိိ

လကပ်ပန်သည ် န wholesale

လကပီွ်းတးီ န လကမ်နှင့် လကခ်လယ ်ထိေပ်ချင်းဖိပွတပ်ခင်းပဖင့် လကခ်လယဖ်ျား က အားအချန်ိလွန်ကာ လကဖ်ထနာင့်သို ့ရုိကခ်တမိ်သည့်အသ။ံ snap one’s finger

လကပီွ်းသတ် န martial art

လကပွ်တသ်းီ န လကဝ်ါးပပင်နှစခု်ပဖင့် ဖိပွတတ်ိုက၍် စားရထသာ သစသ်းီတစမ်ျို း။ none

လကခ်ပမ်းကျ ကကိ အထတွအ့ကကုံ၊ အကိုင်အတယွ၊် အသုံးအပပုများသည။် serve

လကဖ်ထနာင့် န ထဖာင်းမုိထ့နထသာ လကဝ်ါးပပင်၏ အရင်းပုိင်း။ heel of the hand

လကဖ်ဝါး န လကင်ါးထချာင်းအရင်းနှင့် လကဖ်ထနာင့်အတင်ွးဘက ်မျကနှ်ာပပင်။ palm

န လကဝ်ါးပပင်အလယတ်ည့်တည့် အနညး်ငယခ်ျို င့်၍ ခွက ်ထနထသာအရာ။  none

လကဖ်ား န excess

လကဖံ်ရုိး န တထံတာင်ဆစမှ် လကထ်ကာကဝ်တအ်ထိေ အစတိအ်ပုိင်း။ forearm

လကဖ်ျား န none

လကဖ်ျားခါ၁ ကကိ လကဖ်ျားလှုပ်ခါထလာကထ်အာင်ထိေ အံ့ကသသည။် အထူေးပုိမုိ အံ့ ကသသည။်

လကဖ်ျားခါ၂ ကကိ

လကဖ်ျားဆဲွ ကကိ none

ကကဝိိ လွယလ်င့်တက။ူ အခကအ်ခဲမယှိပဲ။ easily

လကပုိ်ကက်က
ည့်

(ဥပမာ) တစစ်ုံတစခု်မှ ထပပာဆုိပပုလုပ်ပခင်းမယှိပဲ ထရာှင် ဖယထ်နသည။် "လူလုပ်စာွကို ထအလုိကတ်ိုင်း လကပုိ်ကက်ကည့် နီကတ်
ထတ" (အရပ်)

look on with 
indifference စဉ်

စဉ်

စဉ်

အညန့်ွဖျားပဖစထ်သာ အခကက်ိုင်း။ "အပွင့်ကိုခခီ၊ သးီတခံျခီျ၊ လကပံ် ဇုိင်မှာ မကိုယ-ထလ၊ မကိုယ" (ထတး) စဉ်

စဉ်

လကပ်မ်းသည ် စဉ်

လကပု်န်းကျား လကခွ်အကကား (လကက်တးီအကကား)၌ အပဖူကကွပ်ါထသာ ကကျွေ၊ဲ နာွး။ စဉ်

(ဥပစာ) သတူစပ်ါးကို ထိေပါးရန် လျှို ဝှ့ကက်ကစံညခ်ျက။် စဉ်

လကပ်ျက်
လုိက် စဉ်

လကထ်ချာင်းများ (လျှပ်စစက်ာရန်းလုိကသ်ကဲ့သိ့ု) မခံသာ ထအာင် ထတာင့်တင်းတက်ကကမှု ထဝဒေနာကုိ ခံစားရမိပခင်း။
(of hand muscles) be 
seized with cramps. စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစရ်ာကို လျှို ဝှ့ကရ်ပ်ိထပခ သယိှိထအာင် လကထ်ပခတိ့ုကို လှုပ်ရာှးပပလျက။် ၂ ဟန်အမူအရာပဖင့် လကထ်ပခတိ့ုကို သရုပ်ထပါ်
လွင်ထအာင် လှုပ်ရာှးပပထသာအား ပဖင့်။     စဉ်

စဉ်

လကထ်ပပာင်း
လကပ်ပန်

change of hands or 
transfer of ownership. စဉ်

လကက်ို ထနာကထ်ကျာဘကသ်ိ့ုထေားလျက။် ၂ လကအ်လုိကသ်င့် မဟတုဘ် ဲထစာင်းထရမ့လျက။် လကလှ်ည့်မသင့်ပဲ ပဖစထ်သာအားပဖ
င့်။

with a backhanded 
movement စဉ်

ကန်ုစညလ်က ်ကားထရာင်း ချသ။ူ (ငါးဗျာရ၊ီ ဟင်းဗျာရ၊ီ ကင်ွးဗျာရစီသညပ်ဖင့်သာ အသုံးယှိသည၂် ကန်ုပစည္း်ကို တစဆ်င့်ယ၍ူ 
ထရာင်းသ။ူ စဉ်

စဉ်

တစဦ်းနှင့်တစဦ်း လကသ်းီစမ်ွးငပိုင်၍ အနုိင်ထုိေးသတထ်သာ အတတ။် ယင်းသိ့ုထုိေးသတထ်သာ ပဲွ။ "လီှကစားသည၊် ပမစ၏်ပပည့်
မွမ်းဖျင်မျှ၊ လကပီွ်းလျင်သတ ်ကကရာ ပတဆုိ်င်းတးီ၍ ထေလျကက်ကကပါ၏" (ဗမာချီ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လကဖ်ဝါး
သညး် စဉ်

ထရာင်းဝယရ်ာတင်ွ အပုိရထသာ အနညး်ငယမ်ျှသာ အရာ။ရှု။)၂ ပစည္း်ဝယယ်ရူာတင်ွ သးီသန့် အပုိထပးထသာ အရာ၀တ္ု ။     စဉ်

စဉ်

ဗံု၊ ပတ္တလားစသည့် တးီခတရ်ာတင်ွ လကယ်ာဘကအ်စန်ွးဆံုးပဖစထ်သာ အရာ။ (မညသ်ည့်အရာမျို းမဆုိ လကယ်ာဘကအ်စန်ွး
ဆံုးသညပ်င်လျှင် လကဖ်ျားပဖစထ်ကကာင်း။ "လကရ်င်းလကဖ်ျား" နှိုင်းယဉ်ှကကည့်ပါ။) စဉ်

express amazement by 
flicking one’s hand 
vogorously စဉ်

ပပုမူထဆာင်ရကွလုိ်သည့် ကစိရ္ပ်များယှိထသာ်လညး် ထကကာကရ်ွ့ံထသာထကကာင့် ဆကလ်ကမ်ထဆာင်ရကွပဲ် လကထ်လျှာ့လုိကသ်ည။် ၂ 
ယဉ်ှငပိုင်မှုတစခု်ခု တင်ွ လကထ်လျာ့၍ ယဉ်ှငပိုင်ဘကအ်ား အနုိင်ရထစသည။် အရှံုးထပးသည။် လကထ်ပမှာကသ်ည။်

express amazement by 
flicking one’s hand 
vogorously စဉ်

မိန်းမအား ချစက်ကို က၍်ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ တစစ်ုံတစထ်ယာက ်ထသာသအူား အကျို းအထကကာင်းအားထလျာ်စာွ ထပပာ
လုိ၍ထသာ်လညး်ထကာင်း ဆဲွကိုင်သည။် စဉ်

လကဖ်ျား
ဆွတ၁် စဉ်

အက္ခရာစဉ်



.

ကကဝိိ သတူစပ်ါး ကကို းပမ်းမှုကို အခွင့်ထကာင်းယလူျက။် to take occasion

လကပ်ဖစ ် နဝိ hand made

လကပ်ဖန် ့ ကကိ ask for

လကဖီွ်း န boxing

လကဖီွ်းသတ် ကကိ တစဦ်းနှင့်တစဦ်း လကသ်းီအစမ်ွးငပိုင်၍ အနုိင်အထေ ထုိေးကကတိသ်တပု်တက်ကသည။်   boxing

လကဖီွ်းတးီ န လကမ်နှင့် လကခ်လယ ်ထိေပ်ချင်းဖိပွတပ်ခင်းပဖင့် လကခ်လယဖ်ျား က အားအချန်ိလွန်ကာ လကဖ်ထနာင့်သို ့ရုိကခ်တမိ်သည့်အသ။ံ snap one’s finger

လကဖီွ်းတိုက ် န လကမ်နှင့် လကခ်လယ ်ထိေပ်ချင်းဖိပွတပ်ခင်းပဖင့် လကခ်လယဖ်ျား က အားအချန်ိလွန်ကာ လကဖ်ထနာင့်သို ့ရုိကခ်တမိ်သည့်အသ။ံ snap one’s finger

လကဖဲွ် န chamber

လကဖဲွ်  ့ ကကိ

လကဗီွ် န finger print

လကမ် န none

နဝိ busy

ကကဝိိ hurriedly

လကမ်ကျသ ိ နဝိ တစစ်ုံတစထ်ယာကမ်ျှလညး် အသုံးမပပုထသးထသာ။ brand new

လကမ်ဂူတာ န type of crab

ကကိ leprosy

လကမ်ငငခီမင် ကကိ not enough

နဝိ ခုိးဝှကတ်တထ်သာ။ လကထ်ဆာ့ထသာ။ thief

န ပုစန်ွလကမ်တင်ွ ထရညှိကပ်လျကယ်ှိထနထသာ ပုစန်ွတပ်ု အမျို းဝင် ပုစန်ွတစမ်ျို း။ type of prawn

လကမ်တင် န ထယာကျ်ားနှင့် ဆကဆံ်နီှးထနှာပခင်း မယှိဖူးထသးထသာ မိန်းမ။ အပျို ။ ၂ အသုံးမပပုရထသးထသာ အရာဝတ္ု။ maiden

လကမ်တင်သိ န maiden

လကမ်ထထောက် ကကဝိိ indomitable

န wart

လကမ်ထထောင် ကကိ take pride

လကမ်ဖ့ဲ ကကိ သတ္တ ဝါ အထီေးတို၏့ ထဝှးထစအ့စုံကို ထကကညကထ်အာင် ထုေပခင်းပဖင့် ပမုံထစသည။် castrate

လကမ်ယဉ်သိ ကကဝိိ not useto

လကမ်လည် နဝိ busy

နဝိ busy

ကကဝိိ busy

လကထ်မာင်း န လက၏် ပခံုးရင်းမှ တထံတာင်ဆစအ်ထိေ။ arm

န လူတန်းထစထ့သာ ထယာကျ်ားတစထ်ယာက ်မတ ်တပ်ရပ်၍ လကတ်စဖ်ျားထပမှာကတ်င်ထေားထသာ အပမင့်ပမာဏ။ တသ။ူ manhigh

လကဖ်ျား
ဆွတ၂် စဉ်

(စကပ်ဖင့်မပပုလုပ်ထတာ့ပဲ) မိမိလကပ်ဖင့်ပပုလုပ်ထသာ။ ကိုယတ်ိုင် ကိုယက်ျပပုလုပ်ထသာ။ ၂ လကမ်ှုပညာစမ်ွးအင် 
ထေကပ်မကထ်သာ။ စဉ်

(တစစ်ုံတစရ်ာ) ထပးရန်ထပပာသည။် ထတာင်းခံသည။် စဉ်

ထယာကျ်ားတစဦ်းနှင့်တစဦ်း အားအစမ်ွးငပိုင်၍ အနုိင်လံုး ထထွေးသတပု်တသ်ည့်အတတ။် ယင်းသိ့ု သတပု်တသ်ည့်ပဲွ။"လကဖီွ်း 
လကပ်မ်း၊ များဝှမ်းလူသျှင် သဘင်ပဲွမ၊ ဆယ့်နှစလ်ကို" (ထရးှထံုေး) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထဘးရန်ကာဆီးရန်နှင့် အကျို းအာနိသင် တစစ်ုံတစရ်ာ ရယှိထစရန် လက၊် လညပ်င်း၊ ခါးစသညတ်ိ့ု၌ ဆဲွဆင်ရန် ထရမပပား၊ ထငွပပား
စသည၌် အင်းကကွခ်ျကာလိပ်၍ ချညပ်ဖင့် ရစဖ့ဲွ်ထေားထသာ အထဆာင်ပစည္း်။ "ချင်းမ လကဖဲွ် ထုိေးလတထ်တ၊ ငမိုမ လကဖဲွ် ထုိေး
လတထ်တ" (ထတး) စဉ်

တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာသ၏ူ ထမွးထန့မဂမင်္ဂလာ။ ထိေမ်းပမားမဂမင်္ဂလာစသည၌် ချမ်းသာလျှင် ချမ်းသာသလုိ ထရမ၊ ထငွ၊ လယယ်ာ
ဝတ္ု ပစည္း် တစခု်ခုပဖင့် ချးီပမှင့်သည။်

give a present on such 
occasions as 
birthdays,weddings စဉ်

လကထ်ချာင်းများ၏ ထိေပ်ဖျား၌ အသားပပင် အထရပပားထပါ်တင်ွ ပမင်သာထသာ အထရးအထကကာင်း။ ယင်းလကဖ်ျားကို မင်
သတုလိ်မ်း၍ စာရကွစ်သညအ်ထပါ်၌ ဖိနိှပ်ပခင်းပဖင့် အမှတအ်သားထပါ်ထေင်ရစထ်သာ ပံုစ။ံ စဉ်

ဂျပ်ခုတယ်ကလု်ပ်ရာတင်ွ လကခ်တက်ဲ့သိ့ု ချညမ်ျှင်သပ်ိသညး်ထစရန် ခတ ်သင်ွးရသည့် (နှစလ်ကမ်ခဲွ၊ သုံးလကမ်ခန့်ယှိ) 
သစသ်ားပပား။ စဉ်

လကမ်ကျငခီမ
ကျ၁ (ဥပစာ) အလွန်အလုပ်များထသာ။ အလုပ်ရှုပ်ထသာ။ စဉ်

လကမ်ကျငခီမ
ကျ၂ အလျင်စလုိ။ အထဆာတလျင်။ "အဦးသျှင်တစ ်ထယာကနီ်မထကာင်းလ့ုိ လကမ်ကျငခီမကျ ငပီးလတရ်ထရထဒေ။ စဉ်

စဉ်

လကမ်ထချာင်းနှစတ်င်ွ တစထ်ချာင်းထသးငယ၍် တစထ်ချာင်းကကးီ ထသာ သထဲသာင်ပပင်တင်ွ ထပပးလမားထနကကသည့် ဂဏန်းနီထကာင်
ထလး။ စဉ်

လကမ်ဂူတာ
လုိက်

ကဌုနူနာထကကာင့် သိ့ုမဟတု ်တစစ်ုံတစခု်ထသာအနာ ထကကာင့် လကမ်နှင့် လကည်ှို းခွကကားယှိ ကကကသ်ားထသသပဖင့် လကမ်ကပ်ု
သာွးသည။် စဉ်

လံုထလာကပ်ခင်းမယှိ ပဖစသ်ည။် "လုပ်လူသုံးထယာကမှ်ာ တစ ်ထယာကလ်င်ယလူားခထက အရာနှစထ်ယာက ်လကမ်ငငခီမင ထယာင်
အလုပ်လုပ်ရထရ" (အရပ်) စဉ်

လကမ်ငငိမ်ငခီမ
ငငိမ် စဉ်

လကမ်ဆီးပုစန်ွ စဉ်

စဉ်

ထယာကျ်ားနှင့် ဆကဆံ်နီှးထနှာပခင်း မယှိဖူးထသးထသာ မိန်းမ။ အပျို ။ ၂ အသုံးမပပုရထသးထသာ အရာဝတ္ု ။ "အဂမင်္ဂလန်က တင်ပ့ုိ
လုိကလ့ုိ် အဂုထရာက ်ထတရာသထိဒေ၊ လကမ်တင်သိ" (အရပ်) စဉ်

(သမူျားထအာကတ်င်ွ) အရှံုးမခံ၊ အနုိင်ထပးထသာအားပဖင့်။ "ငါ့အထနနန့် ထမာင်သာစန်ိပါးမှာ လကမ်ထထောက ်လကမ်ထပမှာက၊် ဒူေး
မထထောက်" စသည။် (အရပ်) စဉ်

လကမ်ထထောက်
သးီ

လူတိ့ု၏ ကိုယ၌် ကကျွေန့ုိဲသးီကဲ့သိ့ု တွဲလျား၍ထပါကတ်တထ်သာ အသားမာ တစမ်ျို း။ (ဒေန်းနွယ်-ရန်ကုန။် သပွတ်မညး်-
ကရင်ပပညန်ယ။် မွန်ပပညန်ယ၊် လှကယို-စစထ်တာင်း၊ ကျို ကထုိ်ေစသည့် အသးီသးီထခါ်ကကသည။် စဉ်

(ဥပစာ) ပလမားထပပာဆုိသည။် မာန်ဝင့်သည။် စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာအလုပ်ကို လုပ်ထလ့လုပ်ထေ အကျင့်မယှိ ထသးသပဖင့်။ "လုပ်ကျင့်မဟသိလိိ့ု လကမ်ယဉ် သိ" (အရပ်) စဉ်

အလွန်အလုပ်များထသာ။ အလုပ်ရှုပ်ထသာ။ "လူအနညး်နန့် အလုပ်လုပ်ရစာွ လကမ်လည ်နုိင်ပဖစနီ်ထရဂု" (အရပ်) စဉ်

လကမ်ထလာက ် အလွန်အလုပ်များထသာ။ အလုပ်ရှုပ်ထသာ။ "လူအနညး်နန့် အလုပ်လုပ်ရစာွ လကမ်လည ်နုိင်ပဖစနီ်ထရဂု" (အရပ်) စဉ်

လကမ်လံုငခီမ
လံု 

အလွန်အလုပ်များထသာ။ အလုပ်ရှုပ်ထသာ။ "လူအနညး်နန့် အလုပ်လုပ်ရစာွ လကမ်လည ်နုိင်ပဖစနီ်ထရဂု" (အရပ်)၂ 
အစစအရာရာ လံုပခုမံှုမယှိပဲ။ စဉ်

စဉ်

လကထ်တာင်း
တစဆ်န့် စဉ်
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လကထ်မာင်းပွ န လကထ်မာင်း၏အရင်းပုိင်း။ ၂ အကအင်္ကျလကထ်မာင်း၏အရင်း ပုိင်း။ arm

လကမ်ျကစ်ိ့ န လကထ်ကာကဝ်တ၏် အပပင်စန်ွယှိ အရုိးဆစအ်ဖု။

လကထ်မျာက ် ကကိ

ကကဝိိ quickly

လကမွ်န်၁ ကကဝိိ ပထေမထရးှဦးစာွ။ first

လကမွ်န်၂ နဝိ first

လကမ်ှု န လကပ်ဖင့်လုပ်ကိုင်ထဆာင်ရကွထ်သာ လုပ်ငန်း။ လကပ်ဖင့်ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွ ်ပခင်း။     handiwork

လကမ်ှုပညာ န လကပ်ဖင့် ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွထ်သာ အတတအ်မျို းမျို း။ art

လကမ်ှိုင်ကျ ကကိ ထမျှာ်လင့်ချကမ်ယှိငပီဟ ုစတိအ်ားထလျာ့သည။် အကကအံစညသ်တ္တ  ိကန်ုငပီဟ ုထေင်ပမင်ယဆူသည။် give up in despair

လကမှ်တ ် န sign

လကထ်ပမှာက ် ကကိ give up in despair

လကမ်မိန်းစးူ န လကဝ်ါးနှစဘ်ကနှ်င့် အရုိးကိုပွတလှ်ည့်ပခင်းပဖင့် ထဖာကထွ်ေင်းရ ထသာစးူငယ။် gimlet

လကယ်ာ န right

လကယ်ာရ ံ န ပမတစ်ာွဘရုားသခင်၏ လကယ်ာဘကမှ်ခစား၊ သတီင်းသုံးထတာ် မူထသာ အသျှင်သာရပုိတ္တ ရာစထသာ သာဝကကကးီများ။

လကယ်ာရစ ် န လကယ်ာဘကက်ို အတင်ွးမှထေား၍ ရစလှ်ည့်၍ ဝုိင်းပတရ်ထသာ လမ်း။ clockwise

လကယ်ား နဝိ

န ပမစ။် ထချာင်းသထဲသာင်ပပင်၌ လကပ်ဖင့်ယက၍် တးူထဖာ် ထေားထသာ ထရကကညသ်တဲင်ွး။ hands cooped waterhole

ကကဝိိ များများစားစား ကကယပွ်ားသညဟ် ုဆုိရထလာကထ်အာင်။ rich

လကယ်င် နဝိ quick

ကကဝိိ လျင်ပမန်သကွလ်ကစ်ာွ။ quickly

ကကိ အတးီအမှုတစ်သညတ်င်ွ လကစ်မ်ွးထပါကထ်ရာကသ်ည။် ၂ စာထရးရာ၌ များများပမန်ပမန် ထရးနုိင်သည။်

လကယ်ိုင်း၁ န စပါးကကတိဆံု် လကတ်လံညထ်အာင် လကနှ်င့်ကိုင်၍ ထမမ ရ့မ်းထပးရ ထသာ ကကို းနှင့်ဆဲွတပ်ုထေားသည့် လကက်ိုင်တ။ံ handle

လကယ်ိုင်း၂ န none

လကယ်ဉ် နဝိ professional

ကကိ ထတွ က့ကုံပပုလုပ်ထလ့ယှိထနသည။် အထလ့ရသည။် လိမ္မာ ကကျွေမ်းကျင်ထနသည။် tactfullly

လကယ်ဉ်သင့် န be a practiced hand

လကထ်ယာင် ကကိ accidentally

လကယ်ပ်ထခါ် ကကိ beckon

လကယ်န်း၁ န အပပင်သို ့မကျူးထရာကထ်စရန် လကက်ိုင်ရန် အကာပပုလုပ်ထေား ထသာတန်း။ railing

လကယ်န်း၂ ကကိ သတူစပ်ါးကို အထနှာင့်အယကှပ်ဖစထ်အာင် ကိုယခ်ျင်းမစာနာပဲ ထေင် ရာပပုသည။် အဆင်ပခင်မ့ဲပပုသည။် ရမ်းသည။် rash and wayward person

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

the protruding carpal 
bone စဉ်

လကအ်ငငိမ်မထနပဲ မပပုသင့်ရာပပုသည။် မစဉ်းမစားပဲ ပျက ်စးီဖွယတ်စခု်ခုကို အမှတမ်ထေင်ပပုမူသည။် ၂ (ဥပစာ) ခုိးဝှကသ်ည။်
have kleptomaniacal 
tendency စဉ်

လကထ်မျာကင်ခီ
ထမျာက် လျင်ပမန်သကွလ်ကစ်ာွ။ (မထကာင်းသည့် အရာ၌ အသုံးများသည။်) "အဲ လကထ်မျာက ်ငခီထမျာက ်လုပ်ပစခီ်ဗျာယ်… " (အရပ်) စဉ်

စဉ်

အစဦးပထေမပဖစထ်သာ။ "လကမွ်န် အစ ပထေမလညး်ပဖစထ်သာ"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တာဝန်ရှိသတူိ့ုက တစစ်ုံတစဦ်း၏ ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွနုိ်င်မှု ကိုယစ်မ်ွး ဉာဏစ်မ်ွး စသညက်ို အသအိမှတပ်ပု၍ ထုေတထ်ပးထေားထသာ 
စာရကွ၊် ကတပ်ပား၊ အမှတအ်သား စသည။် စဉ်

(ဥပစာ) အရှံုးထပးသည။် လကန်ကခ်ျသည။် ယဉ်ှငပိုင်မှုတစခု်ခု တင်ွ လကထ်လျာ့၍ ယဉ်ှငပိုင်ဘကအ်ား အနုိင်ရထစသည။် စဉ်

စဉ်

များထသာအားပဖင့် ထေမင်းစားရာ၊ အထရးအသားပပုရာ၌ အသုံးပပုထလ့ယှိ ထသာ လကတ်ညယ်ှိရာဘက။် မှတသ်ားရန် နညး်နာအား
ပဖင့် အထရှ့သိ့ုမျကနှ်ာမူထေား၍ မိမိကိုယ၏် ထတာင်ဘကက်ျထသာဘက။် (ယင်းသညတ်ိ့ုကိုပင် လကျ်ာဘက၊် လကယ်ာဘက၊် ယာ
ဘက၊် ညာ ဘက ်စသညထ်ခါ်တင်ွသည။်) စဉ်

Buddha’s disciple-arhat 
who sits on the right 
flank of the Buddha စဉ်

စဉ်

 (ဥပစာ)တစ်စုံတရာကို ပပုလပ်ုထဆာင်ရကွလုိ်ချင်သည့်စိတ ်ပပင်းပပ သည။် "ထမာင်သာပဖူ အားမကျိုးအားမနာ ထပပာလားခထရ
အတကွ ်သတခ်ျင်လုိကထ်တထရ လက ်ယား နီလုိကထ်တ" (အရပ်)

have an itching 
for(doing something) စဉ်

လကယ်ကတ်င်ွ
း စဉ်

လကယ်ကရ်ည ် စဉ်

လက၏် လှုပ်ရာှးထဆာင်ရကွမ်ှု လျင်ပမန်ထသာ။ ၂ (ဥပစာ) လုပ်ကိုင် ထဆာင်ရကွမ်ှု ထပါ့ပါးလျင်ပမန်ထသာ။ ၃ သတူစပ်ါးကို 
အလွယတ်က ူပုတခ်တထိ်ေပါးတတထ်သာ။ စဉ်

လကယ်င်ငခီ
ယင် စဉ်

လကယ်င်လုိက ်
professional in 
instrumental music စဉ်

စဉ်

လကပ်ဖင့် တစစ်ုံတစခု် ပပုလုပ်မည့်ဆဲဆဲကာလ။ "ထမာင်သာပဖူကို သတဖ့ုိ်လ့ုိ လကယ်ိုင်း ခီဗျာယ်" (အရပ်) စဉ်

ကကျွေမ်းကျင်ထသာ။ အထလ့အကျင့်ရထသာ။ "အလုပ်တစခု်ကို အငမဲတမ်း လုပ်နီ ထကယင်းအလုပ်ထရ လကယ်ဉ် ရနီဗျာယမ်လား
ထယ" (အရပ်) စဉ်

လကယ်ဉ်လုိက ် စဉ်

အကကမ်ိကကမ်ိစွဲစိုက ်ပပုလုပ်ပခင်းထကကာင့် ရယှိလာထသာအကျင့်။ "ဗံုကိုလညး် တးီဖန်များလာထက အမှားမဟ ိလကယ်ဉ်သင့် နီဗျာ
ယမ်လားထယ" (အရပ်) စဉ်

သတလိစဟ်င်းမှုထကကာင့် ယင်ွးခကျွေတစ်ာွ ပပုလုပ်မိသည။် သာမန် အားပဖင့် ပပုမိဖွယမ်ယှိသည့်အရာကို မထတာ်တဆ ပပုမူမိသည။် 
"ငါကလညး် သတမိထေားမိလ့ုိ လကထ်ယာင် ငပီးထက ထတာင်ဆုိထက ထပမာကမှ်ာလားခထရမလားထယ" (အရပ်) စဉ်

တစစ်ုံတစထ်ယာကအ်ား အနီးသိ့ုလာထစရန် လကက်ိုထပမှာက ်ကာ လကဖ်ျားကို ထအာကသ်ိ့ု ချချညထ်ထောင်ချညလ်ှုပ်ရာှးပပုကာ 
အချကပ်ပသည။် "ကကျွေမ်းဝင်အမတ၊် ကိုယနှ်င့်တမူ၊ ပွင့်ချင်းတထူက၊ လူအသတွက်ို လကယ်ပ်ထခါ်ကျင်၊ နန်းရင်ခွင်မှာ တိုင်ပင်
ပခင်းရာ၊ ငါနှင့်မူထလ၊ အတမှူတထ်က၊ မတဖ်လာထလ" (ပန်း) စဉ်

စဉ်

စဉ်
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လကယ်ကှ ် ကကိ

လကယ်ကှခံ် ကကိ crowded

လကယ်ကှတ်ိုး ကကိ crowded

လကထ်ယာှင် ကကိ accidentally

လကယ်ှုတ် ကကိ

လကရ်ဖမ်း ကကိ လကထဲ်ေအရမိထအာင် ဖမ်းဆီးသည။် catch

လကရ်ာ န finger print

လကရ်ာငခီရာ န တစဦ်းတစထ်ယာက ်ပုိင်ဆုိင်ထကကာင်း အမှတအ်သား။ clue

နဝိ လကရ်ာထကာင်းမွန်ထသာ။ exquisiteness

လကရ်းီ န လကပ်ဖင့်ထရးသားထသာ စာလံုးအက္ခရာအထနအထေား ပံုစ။ံ handwriting

လကရ်းီမူ န ပံုနိှပ်ပခင်းကို မပပုရထသးထသာ လကပ်ဖင့် ထရးရင်းစာမူ။ handwriting

န လကပ်ဖင့်ထရးသားထသာ စာလံုးအက္ခရာအထနအထေား ပံုစ။ံ handwriting

လကထ်ရာ ကကိ တစစ်ုံတစခု်ပပုလုပ်ရန် လကပ်ဖင့် ချန်ိရယွသ်ည။် aim

လကရ် ဲ နဝိ သတူစပ်ါးကို အလွယတ်က ူပုတခ်တထိ်ေပါးတတထ်သာ။ ၂ အထတွ  ့အကကုံများသပဖင့် ရဝ့ံဲစာွလုပ်ကိုင်ထသာ။ အတင့်ရထဲသာ။ brashly and audaciously

လကရ်က၁် ကကိ တစစ်ုံတစခု် မထကာင်းမှုပပုရန်ကို စတိဆ်န္ဒတန်ွတ့ိုပခင်းပဖစသ်ည။် be stingy

လကရ်က၂် န လကရ်ကယ်ကက်န်းပဖင့် ရကလု်ပ်ထေားထသာ အထေည။် hand woven cloth

န လကရ်ကယ်ကက်န်းပဖင့် ရကလု်ပ်ထေားထသာ အထေည။် hand woven cloth

လကရ်င်း နဝိ တစစ်ုံတစခု်၏ ရုိးတ ံစသည့်အရင်းပုိင်းကျထသာ။ base of hand

လကရ်င်းသား န ကကျွေ၊ဲ နွား စသည၏် လကရ်င်းပုိင်းအသား။ meat

လကရ်င်းသးီ န ပထေမအဦးအလျင် သးီထသာအသးီ။ none

လကရုိ်က ် န mallet

လကရုိ်င် ကကိ chop

လကရုိ်င်း နဝိ အထတွအ့ကကုံ မယှိထသးထသာ။ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အလုပ်ကို လုပ်ထလ့ လုပ်ထေမယှိထသးထသာ။     no experience

လကထ်ရာက ် ကကဝိိ တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာ သ၏ူ လကထဲ်ေသို ့ထရာကယ်ှိသည့်အထိေ။   by hand

လကရ်ပ်ိပပ ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာကို သထိစလုိမှုပဖင့် လက၊် ထပခစသည့် အမူအရာပဖင့်ပပသည။်  

ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာကို သထိစလုိမှုပဖင့် လက၊် ထပခစသည့် အမူအရာပဖင့်ပပသည။်  

လကရံု်း န ထရမထွေကမ်ဝင်ရထအာင် ပိတဆီ်းဖုိလု့ပ်ထေား ထသာ ထပမတန်း။ embankment

လကရံု်း၃ န ရခုိင်စပါး အမျို းအမညတ်စခု်။ Type of rakhine’s paddy

လကရံု်းတန်း၁ န ယကက်န်းစင်တင်ွ တိုင်ချညတ်ိုက့ို ခံထေားထသာ ထုေတတ်န်းနှစ ်ထချာင်းနှင့် လကထိ်ေပ် အနားယှိသစသ်ားတန်း။ none

လကရံု်းတန်း၂ ကကိ proclaim

အက္ခရာစဉ်

ဘယဘ်ကလ်က ်များ ယှိ အကကားသိ့ု ယာဘကလ်က ်မှလက ်ထချာင်းများ လျှို သင်ွးပူးကပ်သည။် တစဘ်ကလ်ကဝ်ါးအထပါ် တစ်
ဘကလ်ကပူ်းကပ်ထေပ်ထေား သည။်  

put two palms together 
with fingers intelaced စဉ်

လူသအူလွန်များပပားစညက်ားသည။် "စျးီသညမ် တိ့ု၊ သာွးသတူမူ၊ လာသတူတန်၊ လကယ်ကှခံ်လ့ုိ"။   စဉ်

လူသအူလွန်များပပားစညက်ားသည။် "စျးီသညမ် တိ့ု၊ သာွးသတူမူ၊ လာသတူတန်၊ လကယ်ကှခံ်လ့ုိ"။   စဉ်

မိမိထဆာင်ရကွရ်မည့် တာဝန်ကို မပပုလုပ်ပဲ လမဲဖယထ်နသည။် ၂ မိမိမယား၏အစမ်နှင့် မိမိနှင့် မတနှ်င့် မရးီလကပ်ဖင့် တစစ်ုံတစခု် 
ထပးပခင်း၊ ယပူခင်းကို မပပုလုပ် ရ ထရာှင်ကကဉ်ရာသည။်  စဉ်

လကအ်ငငိမ်မထနပဲ မပပုသင့်ရာပပုသည။် မစဉ်းမစားပဲ ပျက ်စးီဖွယတ်စခု်ခုကို အမှတမ်ထေင်ပပုမူသည။် ၂ (ဥပစာ) ခုိးဝှကသ်ည။်
have kleptomaniacal 
tendency စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ကို လကပ်ဖင့် ထိေကိုင်သပဖင့် ကျန်ရစခ့ဲ်ထသာ အမှတအ်သား အထရးအထကကာင်း။ ၂ (ဥပမာ) တစစ်ုံတစထ်ယာက၏် 
ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွခ်ျက။် တစစ်ုံတစထ်ယာက ်၏ လကမ်ှုပညာဆုိင်ရာ လုပ်ထဆာင်ချက။် စဉ်

စဉ်

လကရ်ာ
ထပမာက ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

လကရ်းီ
လကသ်ား စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လကရ်ကထ်ေည ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထဆာက၊် စးူ၊ စိ့ုစသညက်ို ရုိကရ်န်သစသ်ားပဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ လကက်ိုင်ရုိကတ်ပံါတစမ်ျို း။ "ထေမ်းပုိး လကရုိ်က ်မီးတိုက်
မီးခတ၊် မချန်လွတပဲ်" (ဆဒေ္ဒန်) စဉ်

သစသ်ားကျုံ့ယု့ံမှု ထလျာ့ပါး၍ အသားထသထစရန် အလွယတ်က ူခုတလဲှ် နုိင်ရန် သစပ်င်၏ ထအာကထ်ပခပုိင်းမှ ပင်လံုးကိုရစ၍် အခံွ
အကာများကို ခုတထ်ေစခွ်ါပစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

give a covert signal 
with the hand စဉ်

လကရ်ပ်ိလက်
ငခီပပ 

give a covert signal 
with the hand စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) မိမိ၏စမ်ွးအားကို ယုံကကညစ်ာွ အားမာန်ကကားဝင့် ကာ ကကုးံဝါးသည။် "လာမှလာပါထစ နှကမ်ညဟ် ုလကရံု်းတန်းထတာ်
မူသည။်" (ထရးှထံုေး) စဉ်



.

လကရံု်းရည် န ခုခံကာကယွတ်ိုကခုိ်က ်ထအာင်ပမင်နုိင်စမ်ွးယှိပခင်း စထသာ ကာယစမ်ွးရည။် physical strength

လကရုိ်း န ဘိုးဘာွးစဉ်ဆက ်လုိကန်ာကျင့်သုံးလာခ့ဲထသာ အထလ့အထေ။ ၂ ထရးှ အစဉ်အဆက ်ကိုးကယွပ်သလာခ့ဲထသာ နတ။်

လကရ်ွီး၁ နဝိ သးီသန်ထ့ရးွချယထ်ေားထသာ။ အမျို းအစားထကာင်းမှန်ထသာ။ selected

လကရ်ွီး၂ ကကိ forsake

လကရ်ွီး၃ နဝိ လကပ်ဖင့်ထရးသားထသာ စာလံုးအက္ခရာအထနအထေား ပံုစ။ံ handwriting

လကရ်ွီးစင် န အမျို းအစား၊ အရညအ်ချင်းစသည့်အထဲေမှ ထရးွချယထ်ေားထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်၊ အရာဝတ္ု။   selection

လကရ်ွီးမူ န ပံုနိှပ်ပခင်းကို မပပုရထသးထသာ လကပ်ဖင့် ထရးရင်းစာမူ။ handwriting

လကရ်ွဲးပစ ် နဝိ ခဲကိုကိုင်၍ တစစ်ုံတစခု်ကို ထိေမှန်ထအာင် လကနှ်င့်ပစသ်ည။် throw

လကရ်န်ွ နဝိ go beyond the limit

လကရ်န်ွငခီရန်ွ ကကိ commit adultery

လကရ်ညှ ် ကကိ steal

လကရ်ကှ ် ကကိ လကရ်ဟက ်တစစ်ုံတစရ်ာ ယမူညပ်ပုမညဟ် ုရယွင်ပီးမှ နှစပွ်င့်ဆုိင်ဆံု ကျ၍ ယခွူင့်မသာပဲပဖစသ်ည။်

လကရ်မတ် ကကိ terminate

လကလီ်း၁ နဝိ ဆုိင်းတထွလးလံထသာ။ သကွလ်ကပ်ခင်းမယှိထသာ။ တန်ွဆု့တထ်သာ။ stop short and draw

လကလီ်း၂ န အထလးချန်ိကို လကပ်ဖင့် ရမ်းဆချက။် retail

လကလီ်းချန်ိ န လကပ်ဖင့်ကိုင်တယွ၍် မှန်းဆထသာ အထလးချန်ိ။ ၂ လကအ်ချန်ိ အဆ။ do things in detail

လကထ်လ့ကျ နဝိ ကကျွေမ်းကျင်ထသာ။ အထလ့အကျင့်ရထသာ။ လုပ်ငန်းလကရ်ာ တထပပးညထီသာ။ none

လကထ်လး န

လကလ်ယ ် န လကင်ါးထချာင်းတင်ွ အလယက်ျထသာ အရညှဆံု်းလကထ်ချာင်း။ middle finger

လကလ်က၁် ကကိ be ablaze

လကလ်က၂် ကကဝိိ glint

လကလု်ပ် နဝိ သဘာ၀အတိုင်းမပဖစပဲ် လူတိုက့ မယှိမပဖစထ်သးသညက်ို ယှိထအာင် ပဖစထ်အာင် ပပုပပင်ဖန်တးီထေားထသာ။ bring about

လကလု်ပ်ပခည ် န မိမိကိုယတ်ိုင် ဗုိင်းထတာင့်မှ ရစနှ်င့်ကျစထု်ေတထ်သာ ချည။် thread

လကလိ်ပ် န loom

လကလိ်ပ်တင် ကကိ ရကင်ပီးထသာ ယကက်န်းသားအထေညက်ို လကလိ်ပ်တင်ွ ထေည့်လိပ်သည။် spin by hand

လကလိ်ပ်တိုင် ကကိ none

လကလိ်ပ်ထုိေး ကကိ သကမင်္ဂန်းကို ထရဆွတင်ပီး သိုမ့ဟတု ်ဆုိးရညဆွ်တင်ပီး လိပ်ကာ အင်းပျဉ်ထပါ်တင်ွ လကပ်ဖင့်အကကမ်ိကကမ်ိလိှမ့်၍ ဖွပ်ထလျှာ်သည။် weave(on a loom)

လကလံ်၁ န none

လကလံ်၂ န ထလးထတာင် တစလံ်ပဖင့်လံထသာ အတိုင်းအတာ။ fathom

လကလံ်တာွး န tendril

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

traditionally through 
past generation စဉ်

စဉ်

အဆကအ်ဆံမပပုပဲ ပစပ်ယထ်ေားသည။် "ယင်းသရ့ုိူစဏ္ဍလ အမျို းနန့် မထပါင်း လကရ်ွီး ထရ" (အရပ်)  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထဆာင်ရကွပ်ပုလုပ်သင့်သညထ်ေက ်ပုိမုိပပုလုပ်မိထသာ။ "အဲ ငါထပပာစာွ လကရ်န်ွ လားခထရ မလားထယ… " (အရပ်) (ထသထကက
ပျကစ်းီကကရသညအ်ထိေ ကျူးလွန်မိပခင်းမျို း၌ သုံးသည။်) "ထရမပပညဘ်ရုင်၊ ဧကရာဇ်ထက၊ ပဖစတ်ုံကျင်ထရ၊ လုလင်သင်အား၊ ငါတ
ဖန်ထလ၊ လကရ်န်ွ မှားလ့ုိ၊ ပျကပ်ပားခန္ဓာ၊ သင့်မှာထသာ်ကား၊ ထသရပါမည်"။ (ရာမ) စဉ်

သတူစပ်ါး၏ သားမယားနှင့် ထမှာကမှ်ားသည။် "အ ဲ ငါ ကလညး် မထငွပဖူနန့် လကရ်န်ွငခီရန်ွ ကျလားခဗျာယ ်အရာဇာထပပာဖ့ုိ…
သလဲိ" (အရပ်) ၂ ထပပာသင့် သညထ်ေက ်လွန်ကစဲာွ ထပပာမိသည။် "အကကျွေန်ထပပာစာွ လကရ်န်ွငခီရန်ွ ကျလားခပါဗျာယ ်အမှားခံပါ 
ယင့်" (အရပ်)     စဉ်

လကအ်ငငိမ်မထနပဲ မပပုသင့်ရာပပုသည။် မစဉ်းမစားပဲ ပျက ်စးီဖွယတ်စခု်ခုကို အမှတမ်ထေင်ပပုမူသည။် ၂ (ဥပစာ) ခုိးဝှကသ်ည။် စဉ်

draw back one’s hand in 
embarrassment စဉ်

ပုိင်ဆုိင်ခွင့် စန့်ွလမတသ်ည။် တာဝန်ယပူခင်း ရပ်စသဲည။် ၂ ကကို းစား ထဆာင်ရကွနုိ်င်စရာ မယှိထတာ့ဟ ုထမျှာ်လင့်ချကစ်န့်ွကာ 
လုပ်ထဆာင်မှု ရပ်စသဲည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထလာကစ်ာလံုးနှင့်ထေည့်၍ ပစရ်သည့် အထဝးပစလ်ကန်က ်တစမ်ျို း။ "ခန္ဓာထပျာကမ်ည၊် မထကကာကသ်တညး်၊ သားရင်သွီးတိ့ု၊ 
လကထ်လး စကကာ၊ ထလာကစ်ာသးီကို၊ လံုး ငပီးခါမှ၊ သားထတာ်စင်စစ၊် လကတ်စလံု်းပစထ်က" (ထကာ်)

catapult for shooting 
with clay pellets စဉ်

စဉ်

ထွေန်းလင်းထတာကထ်ပပာင်သည။် "တထတာဝင်လ့ုိ၊ တပပင်ထွေကလ်ျှင်၊ လကလ်ကအ်ထရာင်၊ ထမာင်နန်းထဆာင်က၊ ထွေန်းထပပာင်
ပဝင်း" (ဥဒိေန်သာ) စဉ်

မိှန်ချည ်လင်းချညပ်ဖစလ်ျက။် "ထုိေ-ထတာင်နားမှာ မီး လကလ်က ်ပမင်ထရကာ" (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ယကက်န်းစင်၌ ရကင်ပီးအထေညက်ို ရစပ်တ၍်ထေားရထသာ အလျား ရညှသ်စသ်ားလံုး။ ၂ သကမင်္ဂန်းစသည ်ထလျာ်ဖွပ်ငပီးထနာက ်ထသွ့
ချန်ိတင်ွ ပပန်သန့်စင်ထအာင် ပတ၍် ထေားရထသာ သစသ်ားလံုးငယ။် စဉ်

စဉ်

ယကက်န်းစင်တင်ွ ချညလိ်ပ်လံုးကို ထုိေးရန်စိုကထ်ေား ထသာစင်ဦး ယှိတိုင်တိုတစမ်ျို း။ ၂ ချညရ်စထ်သာ ခံုထပါ်၌ ရစဘ်းီတပ်ဆင်ရန် 
စိုကထ်ေားထသာ တိုင် ငယ။် စဉ်

စဉ်

ယကက်န်းရညှရ်ာ၌ ထယာကလံု်းမှ ချညမ်ျှင်ကို တိုင်တင်ွရစပ်တရ်န် ဆဲွ ယရူသည့် ထိေပ်ဖျား၌ အထပါက ်(အခံွ) ပါထသာ တတုတ်ံ
ငယ။် စဉ်

စဉ်

နွယပ်င်မျို း၌ ရညှလ်ျားသန်စမ်ွးစာွ ထုိေးထွေကထ်သာ ပင်တ ံရညှ။် နွယပ်င်၏ အဆစအ်မျကမှ် ပဖာထွေကထ်သာ ကပ်ုတယွရ်န် နွယ်
လကတ်။ံ နှာထမာင်း။ "ဗူးပင် မှာ အလုိကတ်ိုင်း အညမန့်တ ိလကလံ်တာွး နီကတထ်တ" (အရပ်) စဉ်



.

လကလွ်တ ် ကကိ တစစ်ုံတစခု် ရပုိင်ခွင့်၊ ပုိင်ဆုိင်ခွင့် ကင်းကာွသည။် ၂ တာဝန်မှ ကင်းကာွ လွတက်င်းသည။် lose

ကကဝိိ irresponsibly

လကလွ်န် နဝိ go beyond the limit

ကကိ go beyond the limit

လကလှ်ထယာ့ ကကိ give up

န ဝုိင်းဝန်းကညူ ီမစသ။ူ ယိုင်းပင်းသ။ူ အခါမထရးွ ကစိမ္ထရးွ ကညူသီ။ူ   helper

ကကိ တစဦ်းထံေမှ တစဦ်းထချးယသူည။် lend

ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာ သထိစလုိမှုကို လကအ်မူအရာ ထပခအမူ အရာပဖင့် ပပသည။်     gesture

လကလ်ှုပ်ပပ ကကဝိိ တစစ်ုံတစရ်ာ သထိစလုိမှုကို လကအ်မူအရာ ထပခအမူ အရာပဖင့် ပပသည။်     gesture

လကလှ်မ်း န လကတ်စက်မ်းမျှထသာ အကာွအထဝးပမာဏ။ reach for sth

လကလှ်မ်းမီ ကကိ be within reach

လကလ်မဲပစ် န hand over

လကလ်မဲခကျွေတ် ကကိ လကလ်မဲခကျွေတ ်ကန်ုပစည္း်ထရာင်းရာတင်ွ လုပ်ထဆာင်သင့်သညက်ို မလုပ်ပဲ ဝယသ်အူား တိုကရုိ်ကအ်ငပီး ထရာင်းချသည။်     sell off

လကလ်မတ ် ကကိ

လကဝ်ါး န လကထ်ကာကဝ်တမှ် လကထ်ချာင်းဖျားအထိေ အတင်ွးဖက ်မျကနှ်ာပပင်။ palm

လကဝ်ါးကာ ကကိ မလာဖုိ၊့ မလုပ်ဖုိ ့စသညပ်ဖင့် တားဆီးပိတပ်င်သည။် တားပမစ ်သည။် trigger guard

ကကိ monopolize

လကဝ်ါးခတ၁် န truth

လကဝ်ါးခတ၂် ကကိ agree

ကကဝိိ none

လကဝီ်ခံ၁ ကကိ

လကဝီ်ခံ၂ န သတူစပ်ါးက ဖန်တးီခန်ခဲွ့သည၏် အလုိဆန္ဒကို လုိကထ်လျာရယသူ။ူ

ကကိ ask for

လကဝ် န left

လကဝဲ်ရစ ် န လကဝဲ်ဖကက်ို အတင်ွး၌ထေား၍ လှည့်ပတ၍်သာွးလာရထသာ အဝန်း ပတလ်မ်း။ left

လကဝဲ်ရ ံ န ပမတစ်ာွဘရုားသျှင်၏ လကဝဲ်ဖကမှ် သတီင်းသုံးထလ့ရှိထသာ အသျှင် ထမာဂ္ဂလာန်စထသာ သာဝကကကးီများ။

န jewellery

န ထရမ၊ ထငွ၊ ထကျာကသ်ပံတ္တ ပမားစသညတ်ိုပ့ဖင့် ပပုလုပ် ထေားသည့် လကထ်ကာက၊် လကစ်ပ်ွစထသာ အဆင်တန်ဆာ ပစည္း်များ။ jewellery

လကသ်မား န သစသ်ားစသညတ်ိုနှ့င့် ပရထိဘာဂ၊ အထဆာကအ်အုံတိုက့ို ပပုလုပ် တတသ်။ူ    carpenter

အက္ခရာစဉ်

စဉ်
လကလွ်တစ်ပ
ယ ်

အပူအပင်မယှိပဲ။ အစိုးအရမ်ိမယှိပဲ။ ၂ ကကို းစား အားထုေတမ်ှုမယှိပဲ။ လျစလ်ျူ။ "ထမာင်ထချဖ အမ်ိမှာ လုပ်စရာကိုင်စရာ အများ
ကကးီဟပိါထရ၊ ထအပုိင် လကလွ်တစ်ပယ ်နီလ့ုိရဖ့ုိလား" (အရပ်)       - စဉ်

ထဆာင်ရကွပ်ပုလုပ်သင့်သညထ်ေက ်ပုိမုိပပုလုပ်မိထသာ။ "အဲ ငါထပပာစာွ လကရ်န်ွ လားခထရ မလားထယ… " (အရပ်) (ထသထကက
ပျကစ်းီကကရသညအ်ထိေ ကျူးလွန်မိပခင်းမျို း၌ သုံးသည။်) "ထရမပပညဘ်ရုင်၊ ဧကရာဇ်ထက၊ ပဖစတ်ုံကျင်ထရ၊ လုလင်သင်အား၊ ငါတ
ဖန်ထလ၊ လကရ်န်ွ မှားလ့ုိ၊ ပျကပ်ပားခန္ဓာ၊ သင့်မှာထသာ်ကား၊ ထသရပါမည်"။ (ရာမ) စဉ်

လကလွ်န်ငခီ
လွန် 

သတူစပ်ါး၏ သားမယားနှင့် ထမှာကမှ်ားသည။် "အ ဲ ငါ ကလညး် မထငွပဖူနန့် လကရ်န်ွငခီရန်ွ ကျလားခဗျာယ ်အရာဇာထပပာဖ့ုိ…
သလဲိ" (အရပ်) ၂ ထပပာသင့် သညထ်ေက ်လွန်ကစဲာွ ထပပာမိသည။် "အကကျွေန်ထပပာစာွ လကရ်န်ွငခီရန်ွ ကျလားခပါဗျာယ ်အမှားခံပါ 
ယင့်" (အရပ်)     စဉ်

(ဥပမာ) ဆကလ်ကအ်ားထုေတ ်ထဆာင်ရကွပ်ခင်းကို ရပ်စ၍ဲ ထမျှာ်လင့်ချကစ်န့်ွသည။် အရှံုးထပးသည။် မတတနုိ်င်ထကကာင့် ဝန်ခံ
သည။် စဉ်

လကလှ်ည့်ဖက ် စဉ်

လကလှ်ည့်
လကပ်တ ် စဉ်

လကလ်ှုပ်ငခီး
လှုပ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပမာ) တစစ်ုံတစခု်ထသာ အလုပ်အကိုင်ကို ပပုလုပ်နုိင်ရန် တတသ်နိားလညနုိ်င်ထသာ အထပခအထနတင်ွယှိသည။် စဉ်

ခဲလံုးကကးီများကို ရုန်းကန်အားတစမ်ျို းမျို းပဖင့် အထဝးသိ့ုပစနုိ်င် ထသာ ထရးှထခတလ်ကန်ကတ်စမ်ျို း။ ၂ ဒုေတတ်၏ံကကို းအဖျားတင်ွ 
ထလာကစ်ာလံုးတပ်လျက ်အား နှင့် လမဲပစပ်ခင်းပဖင့် ထလာကစ်ာလွတထွ်ေက၍် လုိရာကို ထိေမှန်ထစနုိင်ထသာ ဒုေတတ်တံစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

ပုိင်ဆုိင်ခွင့် စန့်ွလမတသ်ည။် တာဝန်ယပူခင်း ရပ်စသဲည။် ၂ ကကို းစား ထဆာင်ရကွနုိ်င်စရာ မယှိထတာ့ဟ ုထမျှာ်လင့်ချကစ်န့်ွကာ 
လုပ်ထဆာင်မှု ရပ်စသဲည။်

let go sth which is in 
one’s possession စဉ်

စဉ်

စဉ်

လကဝ်ါးကကးီအု
ပ် (ဥပစာ) တစဦ်းတညး်တစဖ့ဲွ်တညး်က စိုးအပ်ုပခယ ်လှယပ်ခင်းပပုသည။် စဉ်

အမှန်တရား။ ၂ တိုင်တည၍်ဆုိထသာ အမှန်အကန်စကား။ တိုင်တည၍် ဂတပိပုထသာစကား။ ၃ (ကတစိကား ပျကက်ကွလ်ျှင် 
မညသ်ည့်ထဘးဒေဏသ်င့်ပါထစ စသညပ်ဖင့် ကမ္ဘာထပမကကးီကို သကထ်သထေား၍ လကဝ်ါးရုိကက်ာ သစာ္ဆုိထသာစကား။ "မအလုိနှင့်၊ 
ထုိေပဲွကကးီမှာ၊ ရကှက်ကးီရလ့ုိ၊ ထနာင်တ တခါ၊ မမှားပါဟ၊ု ထဂါင်းခါဆတဆ်တ၊် ပပုမိထချထသာ်၊ ထသ ထစသားဟ ုလကဝ်ါးခတထ်တ" 
(ဂုတ္ိတလ)။ စဉ်

(ဥပမာ)အချင်းချင်း ကကို တင်ထစစ့ပ် သထဘာတသူည။် သထဘာတညူခီျက ်တစစ်ုံတစရ်ာကို ကကို တင်ညှိနှိုင်းပပုလုပ်သည။် ၂ ကတိ
စကားပျကက်ကွလ်ျှင် မညသ်ည့်ထဘးဒေဏသ်င့်ပါထစ စသညပ်ဖင့် ကမ္ဘာထပမကကးီကို သကထ်သတည၍် လကဝ်ါးရုိကက်ာ သစာ္ဆုိ
သည။် သစာ္ပပုသည။် "ဘရုားသတပ်ါစထီဒေ၊ အကကျွေန်မထဟာကပ်ါ။ ကမ္ဘာငမီကကးီကို လကဝ်ါး ခတပ်ါယင့်" ဤသညလ်ညး် ထရးှက 
ရခုိင်လူမျို းတိ့ု၏ ထံုေးဓထလ့တစမ်ျို း။) စဉ်

လကဝ်ါး
လကပ်ပန်

လကဝ်ါးနှင့်တစက်ကမ်ိ လကခံု်နှင့်တစက်ကမ်ိ တစလှ်ည့်စအီားပဖင့်။ ၂ တစလှ်ည့်စတီစပ်ပန်စ။ီ ၃ လကအ်လုိကသ်င့်မဟတုပဲ် လိမ်ဖယ်
လျက။် စဉ်

သတူစပ်ါးက ထပးကမ်းမှ (တစခု်ခုကို တိုကရုိ်ကပ်ဖင့်ထသာ် လညး်ထကာင်း သိ့ုမဟတု ်တစဆ်င့်အားပဖင့်ထသာ်လညး်ထကာင်း 
ခံယသူည။် ကသဇာခံသည။်

accept someone’s 
patronage စဉ်

accept someone’s 
patronage စဉ်

လကဝီ်ထတာင်း အချို းကျရယှိသည။် (မိမိ) အဖ့ုိအစကုို ထတာင်းသည။် ထဝစ ုထတာင်းသည။်  စဉ်

ယာဖက၏်ဆန့်ကျင်ဖကပ်ဖစထ်သာ (ဝဲ)ဖက။် စဉ်

စဉ်

Buddha’s disciple-arhat 
who sits on the left 
flank of the Buddha စဉ်

လကဝ်တ်
ရတနာ

ထရမ၊ ထငွ၊ စန်ိ၊ ထကျာက၊် ပတ္တပမားစသညတ်ိ့ုပဖင့် ပပုလုပ် ထေားထသာ ပုတးီ၊ နားထဋာင်း၊ လကထ်ကာက၊် လကစ်ပ်ွစထသာ 
အဆင်တန်ဆာ ပစည္း်များ။ စဉ်

လကဝ်တလ်က်
စား စဉ်

စဉ်



.

လကသ်ရမ်း ကကိ vandalize

လကသ်ာ၁ န hairdo

လကသ်ာ ၂ နဝိ အကိုင်အတယွ ်သာယာပဖညး်ညင်ှးစာွ ပပုပပင်တတထ်သာ။ ကကျွေမ်းကျင် ထသာ။ အထလ့အကျင့်ရထသာ။ လကသ်ားကျထသာ။ become settled or firm

လကသ်ား န pupil

နဝိ လိမ္မာကကျွေမ်းကျင်ထသာ။ အထလ့အကျင့်ရထသာ။ become settled or firm

လကသ်ားကျ၂ ကကိ ထတွ က့ကုံပပုလုပ်ထလ့ယှိထနသည။် အထလ့ရသည။် လိမ္မာကကျွေမ်း ကျင်ထနသည။် become settled or firm

လကသ် ီ၁ နဝိ လုပ်ကိုင်ထနသညပ်ဖစ၍် အထူေးဂရုမစိုကထ်တာ့ပဲ လုပ်ထနကျပံုစ ံတစခ်ျက ်တညး် ပပုလုပ်နုိင်စမ်ွးယှိထသာ။ become settled or firm

လကသ် ီ၂ ကကိ set or practiced

လကသ်ကီိုပစ ် ကကိ လကသ်ကီိုယဗ်စ ်ပင်ပန်းနွမ်းနယသ်ပဖင့် လက၊် ထပခများကို မသယခ်ျင်ပဖစ ်သည။် conk

လကသ်းီ န လကဝ်ါးနှင့်တက ွလကင်ါးထချာင်းကို တင်းတင်းဆုပ်ထေားထသာ လက ်ဆုပ်။     fist

လကသ်းီဆုပ် န လကဝ်ါးနှင့်တက ွလကင်ါးထချာင်းကို တင်းတင်းဆုပ်ထေားထသာ လက ်ဆုပ်။     fist

ကကိ လကသ်းီကို တင်းတင်းဆုပ်ကာ လှုပ်ယမ်းလျက ်ထဒေါနှင့်မာန်နှင့် မိမိ၏ဂုဏက်ို ပမှင့်ထပမှာကက်ာ ထကကးထကကာ်သည။်

လကသ်ညမ် န midwife

လကသ်ညး် န လကထ်ချာင်းထိေပ်ဖျား အပပင်ဘကတ်င်ွ ဖံုးအပ်ုထနထသာ အခံွမာ။ finger nails

န လကသ်ညး်ကို အလွယတ်က ူပဖတထ်တာကနုိ်င်ထသာ အသာွးဝုိက၍် ဖိထမာင်းတပံါသည့် ညပ်ှငယတ်စမ်ျို း။ nail clipper

န none

န စာထရးရာ၊ ပံုနိှပ်ရာ စသညတ်ိုတ့င်ွ သုံးသည့် လကသ်ညး် ဝုိကပံု်စနှံင့်တထူသာ အဖွင့်အပိတတ်စမ်ျို း။   parenthesis

န လကထ်ချာင်းထိေပ်ဖျား အပပင်ဘကတ်င်ွ ဖံုးအပ်ုထနထသာ အခံွမာ။ finger nails

လကသ်ညး်ခံွ န လကထ်ချာင်းများအပပင်တင်ွ ကပ်ထနထသာ လကသ်ညး်ပပား။ finger nails

လကသ်ညး်ဆီး ကကိ သန်းသန်းဥတိုက့ို လကမ်နှစထ်ချာင်း၏ လကသ်ညး်ပဖင့် ဖိနိှပ်ထပခမွသည။်   

န ယကက်န်းတင်ွ ချညပ်င် ချင်းဆကသ်ည့် အလွယဆ်ကန်ညး်။ none

ကကိ လကသ်ညး်ခံွထပါ်တင်ွ အလုိအထလျာက ်အပဖူထပပာကင်ယ ်ပဖစထ်ပါ်လာသည။်  appear

လကသ်ညး်လီှး ကကိ လကသ်ညး်ကို ပဖတသ်ည။် cut

လကသ်င် န အထတွအ့ကကုံနညး်ထသးထသာ သင်ကကားစပညာသင်။ ထလ့ကျင့်သင် ကကားစ ပညာသင်။ beginner

လကသ်င့် နဝိ convenient

လကသ်င့်ခံ ကကိ သမူျားနှင့် မဆန်က့ျင်ရထအာင် သင့်ထလျာ်သလုိထနသည။် ၂  အညံ့ခံသည။်  accept

လကသ်င့်ထုိေင် ကကိ မိမိနှင့် ထုိေကတ်န်ထသာ ထနရာတင်ွထုိေင်သည။် accept

လကသ်စ ် န လကထ်ချာင်းတစထ်ချာင်း၏ အပပားပမာဏ။ Finger-breadth

လကထ်သာင် နဝိ tiny

လကအ်ငငိမ်မထနပဲ မပပုသင့်ရာပပုသည။် မစဉ်းမစားပဲ ပျက ်စးီဖွယတ်စခု်ခုကို အမှတမ်ထေင်ပပုမူသည။် ၂ (ဥပစာ) ခုိးဝှကသ်ည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်
ဆံ၊ မုတဆိ်တ၊် ထပခသညး်၊ လကသ်ညး်တိ့ုကို ရတိလီှ်း၍ အသကထ်မွးသ။ူ "လကသ်ာ ဆုိထက၊ ထုိေကလုားကို၊ သာွး၍မထန၊ ခုထခါ်
ထချဟု" (ထောနု)။ "လကသ်ာ ပမင်ထက၊ လက ်သညး်ရညှထ်ရ" (ပံု) "ဆံ၊ မုတဆိ်တ၊် လကသ်ညး်၊ ထပခသညး်စသညတ်ိ့ုကို 
အသာအယာ ထပဖးညင်ှး စာွရတိလီှ်းပပုပပင်တတထ်သာထကကာင့် လကသ်ာ ထခါ်သည်"။ (ထမာ်ကန်ွးစာ) စဉ်

စဉ်

တပည့်တပန့်။ အထပါင်းအထဖာ်၊ အထခခအရ။ံ ငယသ်ငူယသ်ား။ "ထဖာ် ထပါင်းအများ၊ လကသ်ားအည၊ီ ငါးရာစလီျှင်"။ (ထွေန်းတိ) 
ပုိကဆ်ရာထလ၊ နာယာကကးီလျှင်၊ ထီေးထီေး မားမား၊ ထရှ့ကသာွးထက၊ လကသ်ားများစာွ ထနာကက်ပါထက" (ပဒုေမ္မ) စဉ်

လကသ်ားကျ 
၁ စဉ်

စဉ်

စဉ်

လကထ်ကကာများ (ထကကာထသး ထကကာမများ) ဆုပ်ကိုင်တယွ၍်မရပဖစသ်ည။် ထပခလကမ်လှုပ်ရာှးနုိင်ပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လကသ်းီလက်
ထမာင်းတန်း

raise one’s fist in 
anger or in a show of 
defiance စဉ်

ကထလးထမွးဖွားထပးသ။ူ ဝမ်းဆဲွဆရာမ။ "ဖွားဖ့ုိချန်ိကျ၊ နားပါး လညထ်က လကသ်ည ်မတိ့ု၊ ယှိစာွအသင့်"။ (နာရဒေ) "ဖွားခုိက်
ကကုထံသာ်၊ မိန့်ကာညှို းလ့ုိ၊ မစိုးရမ်ိရ၊ လကသ်ညထ်ခါ်ထက၊ ဆရာမနှင့် မိလှမာတာ၊ ထမ့ကိုသာလျှင်၊ ထစာင့်ကာကကည့်ရှု" (ဓမ္မသာ) စဉ်

စဉ်

လကသ်ညး်
ကိုက် စဉ်

လကသ်ညး်
ထကကာင်းတမ်း

ခထရထစ၊့ မကျညး်ထစစ့သည့် အထစမ့ျား ကို ထပမှာကခ်ျကာ နီးစပ်ရာနှစထ်စက့ို မထိေရထအာင် လကသ်ညး်နှင့် ထကကာင်းကာ တစထ်စနှ့
င့်တစထ်စ ့ထိေမှန်ထအာင်ပစရ်ထသာ ကစားနညး်တစမ်ျို း။ စဉ်

လကသ်ညး်ကွ
င်း စဉ်

လကသ်ညး်ငခီ
သညး် စဉ်

စဉ်

crush louse or its nits 
between thumb nails စဉ်

လကသ်ညး်
တင်ဆက ် စဉ်

လကသ်ညး်ပွင့် စဉ်

စဉ်

စဉ်

မိမိနှင့် ချစက်ကညရ်င်းနီှးထသာ။ "တဆိတစ်ာလျှင်၊ င့ံပါလျက၍်၊ ကိုယ ်လကသ်င့်ရာ၊ ရယထ်မာကာပဖင့်" (လွမ်း။ ကိုင်တယွ်
ထဆာင်ရကွရ်န် လွယက်ထူသာ။) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သမ်ိငယသ်ာွးထသာ။ ထသးငယထ်သာ။ နုပ်ထသာ။ "လကတ်စ ်ဘက ်အနာပဖစလ့ုိ် သွီးလီမထလျာက ်လကထ်သာင် လားခထရ" 
(အရပ်) စဉ်



.

လကသ်ပ် ကကိ

လကသ်ပ်ထုိေး ကကဝိိ secret

လကသ်ပ်ု ကကိ bully

လကသ်ပ်ု န salad

လကသ်န္တာ န finger

လကသ်ုံး န အငမဲတမ်းမီှပငမ်းပပု၍ စွဲထဆာင်ရထသာ အရာ။

န အငမဲတမ်းလုိလုိပင် သုံးစွဲထပပာဆုိထနကျ စကား။ pat expression

လကသ် ကကိ မိမိအစမ်ွးအစကို သိုဝှကထ်ေားသည။် hoard

လကသ်ကွ ် နဝိ လက၏်လှုပ်ရာှးပပုလုပ်မှု လျင်ပမန်ထသာ။ quick

လကသ်င်ွ နဝိ tiny

လကသ်င်ွး ကကိ မိမိအလုိသိုပ့ါထအာင် ဧရယိာပဖင့် ကကထံဆာင်သည။် plan

လကဟ် ိ၁ နဝိ မိမိလကတ်င်ွး၌ ပုိင်ဆုိင်ထေားထသာ။ ယှိရင်းစွဲပဖစထ်သာ။ have in hand

လကဟ်၂ိ န လကဝ်ယပုိ်င်ဆုိင်ရယထူေားသ။ူ have in hand

လကထ်ဟာင်း န ထရးှမူလထပါ်ထပါကထ်သာပစည္း်။ အမျို းအစားမှန်ကန်ထသာ ပစည္း်။ genuine article

န စကားထပပာဆုိရာ၌ အပပုအမူမှန်ကန်ထစရန် လကထ်ပခတို ့ကို လှုပ်ရာှးမှုအမူအရာ။ gesture

လကထ်အာက ် န subordinate

လကထ်အာကခံ် န subordinate

န တစဦ်းတစထ်ယာက၏်ထံေတင်ွ လကထ်အာက ်အမှုထဆာင်ရကွသ်။ူ subordinate

လကအ်တိ ် န လကထ်ချာင်းနှင့် လကဝ်ါးအပါအဝင် လကထ်ကာကဝ်တထိ်ေ လံုထအာင် စပ်ွ၍ ဝတဆ်င်ရထသာအတိ။် glove

လကအ်ပ်ု န လကဝ်ါးနှစဖ်ကက်ို ပူးကပ်၍ထေားထသာ လကအ်စုံ။

လကအ်ပ်ုချ ီ ကကိ အထူေးနှစသ်က ်ထလးပမတပ်ခင်းကိုပပရန် လကအ်ပ်ုကို ထိေပ်ဝယပ်င့် ထပမှာကပ်ခင်းကို ပပုသည။်  

လကအ်ပ်ုမုိး ကကိ

လကဦ်း န ထရးှဦးထရးှဖျား။ မူလအစ အချန်ိအခါ။ the beginning

လကဦ်း ကကိ တစဦ်းက အပခားတစဦ်းဦးထေက ်အလျင်ထစာစာွ ပပုလုပ်နုိင်စမ်ွးသည။်

လကဦ်းဆရာ န ဘဝတစသ်ကတ်ာတင်ွ အစဦးစာွ သန်ွသင်ပပသဆံုးမသ။ူ first teacher

လကဦ်းတင် ကကဝိိ ထရးှဦးအကျဆံုး အလျင်ဦးစာွ။ the beginning

ကကဝိိ ထရးှဦးအလျင်ထဆာစာွ။ the beginning

အထကကာင်းတစစ်ုံတရာအတကွ ်လျှို ဝှ့ကထ်ပပာထေားသည။် "ရန်ကန်ု မှာ အလုပ်လုပ်ဖ့ုိလားဖ့ုိအတကွ ်ထမာင်လှကို လကသ်ပ် ထေား
ထရ" (အရပ်)

groom or train someone 
to become one’s 
confidant or trusted 
servant စဉ်

(ဥပစာ-အခွင့်အထရး အကျို းအပမတက်ိုထပးရန် အပခားသ ူများမသထိစပဲ၊ လျှို ဝှ့ကစ်ာွ။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အထတွ့အကကုမံျားသည။် ၂ အနုိင်ကျင့်သည။် အနုိင်အထေကပ်ပု သည။် "ထမာင်လှရ့ုိက ငါရ့ုိပါးမှာ လကသ်ပ်ု တရိာ" (အရပ်) စဉ်

အသးီအရကွ ်စသညက်ို ကကကသ်န်ွးဆီချက၊် ပုစန်ွထပခာကစ်သညနှ်င့် ထရာနယထ်ေားထသာ စားဖွယ်" စဉ်

(မိန်းမ၏) သယွထ်ပျာင်းနူးညံ့ထသာ လကထ်ချာင်း၊ "ရမီလကသ်န္တာ၊ နူးညံ့စာွပဖင့်၊ အသာကိုင်တွယ်" (ဓမ္မသာ) စဉ်

sth or sb one favours 
and relies on 
constantly စဉ်

လကသ်ုံးစကား စဉ်

စဉ်

စဉ်

သမ်ိငယသ်ာွးထသာ။ ထသးငယထ်သာ။ နုပ်ထသာ။ "လကတ်စ ်ဘက ်အနာပဖစလ့ုိ် သွီးလီမထလျာက ်လကထ်သာင် လားခထရ" 
(အရပ်) "မီွးခါကတညး်ကပင် လကတ်စဖ်က ်မသန် စမ်ွးအသင်ွရာ" (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လကဟ်န်ငခီ
ဟန် စဉ်

တစဦ်းတစထ်ယာက၏် ထအာကထ်ေကအ်ဆင့်အတန်းနိမ့်ထသာ စညး်စမ်ိဥစာ္ ဂုဏသ်န်ိလုပ်ငန်းစထသာ အထပခအထန။ သတူစပ်ါး၏ 
စိုးအပ်ုထစစားပခင်းခံရထသာ အထပခအထန။  စဉ်

တစဦ်းတစထ်ယာက၏် ထအာကထ်ေကအ်ဆင့်အတန်းနိမ့်ထသာ စညး်စမ်ိဥစာ္ ဂုဏသ်န်ိလုပ်ငန်းစထသာ အထပခအထန။ သတူစပ်ါး၏ 
စိုးအပ်ုထစစားပခင်းခံရထသာ အထပခအထန။  စဉ်

လကထ်အာကင်
ယသ်ား စဉ်

စဉ်

make a gesture of 
respect by putting the 
palms together and 
raising them to the 
forehead စဉ်

make a gesture of 
respect by putting the 
palms together and 
raising them to the 
forehead စဉ်

လကဆ်ယထ်ချာင်းကို ပူးယကှ၍် ကကာငံုအသင်ွနဖူးပပင်၌ တင်ချ ီသည။် "အရုိအထသ၊ အထလးအပမတ၊် လကစ်ုံမုိး၍ ရှိခုိးပူထဇာ် 
ဖူးထပမာ်မာန်ထလျာ့၊ ကန်ထတာ့ပါ၏"

make a gesture of 
reverence by putting 
the palms together and 
raising them above the 
head စဉ်

စဉ်

take one jump ahead of 
others စဉ်

စဉ်

စဉ်

လကဦ်း
လကမွ်န် စဉ်



.

လက္ခဏာ န mark

ကကိ လကဝ်ါးပပင်အထပါ်ယှိ အထရးအထကကာင်းကို စစထ်ဆး၍ ပဖစင်ပီး၊ ပဖစဆဲ်၊ ပဖစလ်တ္တ ံထ့သာ အပဖစအ်ပျကတ်ိုက့ို ထဟာထပပာသည။်

န ဘရုားသျှင်တိုတ့င်ွသာ ကုံလံုပပည့်စုံပခင်းယှိထသာ ကိုယ ်၏အစတိအ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ကွဲပပားထူေးပခားသည့် လက္ခဏာ ၃၂ ပါး။

န ဘရုားရင်ှ၏ ကိုယထ်တာ်၌ ထပါ်လွင်ထေင်ရာှးယှိထသာ အနုစတိလ်က္ခဏာ ၈၀။

လက္ခဏာဖက ် ကကိ

လင် န တစစ်ုံတစထ်ယာက၏် အမ်ိထထောင်ဖကထ်သာ ထယာကျ်ား။ ခင်ပွန်း။ husband

န သားသမီးမယှိထသာ လင်တစက်ိုယ ်မယားတစက်ိုယ ်နှစထ်ယာကတ်ညး်အပဖစ။်   man and wife only

လင်ကကးီ န တရားဝင်ဦးစာွ ယထူေားထသာ လင်။ husband

လင်ကာွမ န Woman once divorced

န လင်နှင့် မယားအပဖစ ်တရားဝင်ထပါင်းသင်းထနထုိေင်ရာမှ ပပတစ်ရဲန် ကာွရင်ှးမှုကစိ။္ divorce case

လင်ထဂါင်းစား ကကိ မနာလုိပငူစထူသာအားပဖင့် လင်ထသမတစဦ်းဦးအား ရုိင်းစိုင်း စာွ ဆဲထရးသည။် vituperate

လင်ငယ် န လင်ကကးီယှိငပီးလျကနှ်င့် ထနာကထ်ေပ်ယထူသာလင်။

လင်ငယထ်ေား ကကိ မယားပဖစသ်ကူ ပထေမတရားဝင်လင်ယှိလျကနှ်င့် အပခားတစ ်ဦးတစထ်ယာကထ်သာ ထယာကျ်ားနှင့် ကျူးလွန်သင့်ထနသည။် commit adultery

န မိန်းမတိုအ့ချင်းချင်း လင်ယမူှုနှင့် ပတသ်က၍် ထပပာဆုိထသာစကား။ (among women)talk

ကကိ လင်ထယာကျ်ားနှင့် ထနထုိေင်လုိထသာ အထတးွ ဆန္ဒစတိ ်ပဖစထ်ပါ်သည။် 

လင်စုံမယားစုံ န လင်နှင့်မယားအစုံ။ husband and wife

န မိန်းမအချင်းချင်း သိုမ့ဟတု ်ထယာကျ်ားနှင့်မိန်းမ ဆဲရတဲိုင်းထွောထသာ စကား။  vituperate

လင်တရ ီ နဝိ အလွန်ပါးထသာ။ thin

လင်တရီ န အလွန်ပါးထသာအဝတအ်ထေည။် အရာဝတ္ု။ thin

လင်တရူး န

လင်တးီထခါင် န အများအားပဖင့် အမ်ိထနာကဖ်ကတ်င်ွ အမ်ိမကကးီအမုိးကို ထိေစပ်၍ သးီပခားတယွဆ်ကထ်ေားသည့် အထဆာင်။ အဖီ။ barren plain

လင်တင် ကကိ မိမိချစက်ကို ကထ်နထသာ ထယာကျ်ားအား အမ်ိထထောင်ဖကပ်ပုရန် မိဖမသစိဉ် အမ်ိထပါ်သို ့တင်ထေားသည။် living together

န သားသမီးမယှိထသာ လင်နှင့်မယား နှစ ်ထယာကတ်ညး်အပဖစ။် husband and wife 

လင်နီစပ် ကကိ လင်နီသားမီွး nubile

လင်နီသားမီွး န မိန်းမအမ်ိထထောင်ပပုသည။် marry

ကကိ မိန်းကထလးက မိဖအပ်ုထိေန်းသမူသထိစပဲ မိမိချစသ်နှူင့် ထပါင်းသင်းထနထုိေင်ဖုိရ့န် လုိကပ်ါသာွးသည။်     elope with a man

လင်ထနှာင်း န ထနာကမှ်ယထူသာ လင်။

လင်ပါသား န step child

န မိမိလင်သားကဲ့သို ့ပုိင်စိုးပုိင်နင်း ထပပာဆုိပခင်း။ none

ကိုယအ်ဂမင်္ဂါအစတိအ်ပုိင်း အရညအ်ချင်းကို သသိာထစနုိင်ထသာ ထူေး ပခားထကာင်းပမတထ်သာ သင်ွပပင်အမှတအ်သား။ ၂ ပုရသိဣတ္ိ၊ 
ဆင်၊ ပမင်း၊ ကကျွေ၊ဲ နွား၊ ထပမစသည ်ထကာင်းမထကာင်း ညမီည ီထူေးပခားထသာ ကိုယအ်စတိအ်ပုိင်းကို သတိတထ်သာ အတတ။် စဉ်

လက္ခဏာကက
ည့် 

read the palm and 
interpret his character စဉ်

လက္ခဏာထတာ်
ကကးီ 

the thirty two 
distinctive features or 
signs on the persons of 
the Buddhas and 
Charkravartins စဉ်

လက္ခဏာထတာ်
ငယ ်

the eighty detailed 
characteristic signs on 
the persons of Buddhas စဉ်

လူ၏ခန္ဓာကိုယတ်င်ွယှိထသာ ကွဲပပားထူေးပခားသည့် ပံုပန်း သဏ္ဍာန်အထရးအထကကာင်းတိ့ုကို ကကည့်၍ ထကာင်းဆုိးကျို းပပစက်ို 
ထဟာသည။် "အာဒိေမီှ သလီဝါ ပုတ္တဉ္လဗ္ဘန္ိတ၊ ထသဌံ ဣတ္ိ လက္ခဏ ံပဏ္ဍထိတာ" (ပါရာ) "စထန၊ အဂမင်္ဂါထန့ဖွား၍ လကည်ှို းဖျား၊ 
လျှာ ဖျား၊ သာွးဖံုးနီထသာ မိမ္မကား ကကန်အင်လက္ခဏာနှင့် ပပည့်၏ ထကာင်းထသာ မိမ္မလျှင်တည့်" (ပါရာ) 

read the palm and 
interpret his character စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

လင်ကိုယမ်ယာ
း စဉ်

စဉ်

တစလ်င်ကာွမိန်းမ။ "တစလ်င်ကာွ၊ ဖံုပပာမကို၊ စတိမ်ဟထိလ" (ဇမ်း) စဉ်

လင်ကာွမယား
ကာွ စဉ်

စဉ်

lover of a married 
woman စဉ်

စဉ်

လင်စကားသာ
းစကား စဉ်

လင်စတိသ်ားစိ
တထ်ပါ် 

desire for connubial 
bliss စဉ်

စဉ်

လင်ဆဲမယား
ဆဲ စဉ်

စဉ်

စဉ်

လင်ရလုိပခင်း သိ့ုမဟတု ်ကွဲကာွထနထသာ လင်နှင့်ပပန်ထပါင်းလုိပခင်းတိ့ု အတကွ ်စတိထ်ဝဒေနာပဖစထ်နသ။ူ (ဥပမာ) ၂ လင်ရလုိထသာ 
စတိပ်ပင်းပပထသာ မိန်းမ။ "သားလင်လုိမှု လင်တရူး ထက၊ ထူေးထထွေထသာသင်ွ၊ ပဖစပ်ခင်းအင်ကို" (လွမ်း)

woman yearning for a 
married life စဉ်

စဉ်

စဉ်
လင်တစက်ိုယ်
မယားတစ်
ကိုယ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

လင်ထနာကလုိ်
က် စဉ်

lover of a married 
woman စဉ်

ယခင်မယားနှင့်ရထသာ (အများအားပဖင့် ဖခင် ထနာကအ်မ်ိထထောင်ပပု ရာ အတလုိူက၍် ထနထုိေင်ထသာ) သားသမီး။ စဉ်

လင်ပုိင်သားပုိင်
ထပပာ စဉ်
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လင်ထမျှာင် န တရားဝင်လင်ယှိလျကနှ်င့် လင်ကဲ့သို ့တတိတ်ဆိတ ်ဆကဆံ်ထနထသာ အပခားထယာကျ်ား။ လင်ငယ။်    

လင်ယူ ကကိ လင်နီသားမီွး nubile

လင်ရ ကကိ marry

လင်ရင်း န husband

လင်လယာ န မိမိလင်အပဖစ ်ရညမှ်တထ်ေားထသာ ထယာကျ်ား။ husband

လင်လယာရွီး န bridegroom

လင်လုတ ် န bird

လင်လုတ ် ကကိ disturb

လင်လုတခ်ျးီ န လင်းနုိထ့ကာင်များ စန်ွသ့ည့် အညစအ်ထကကး။ bat guano

န none

လင်လုိချင် ကကိ

န မယားပဖစသ်ကူ လင်သားအထပါ် လူမှုထရးကျင့်ဝတ ်အရ မလဲွမထသ ွထဆာင်ရကွအ်ပ်သည့်အမှု။

လင်သခင် န တစစ်ုံတစထ်ယာက၏် အမ်ိထထောင်ဖကထ်ယာကျ်ား။ husband

လင်သရမ်းထေ ကကိ လင်ရရန် လျှပ်ထပါ်ထလာ်လညစ်ာွ ပပုလုပ်သည။်

လင်သား န တစစ်ုံတစထ်ယာက၏် အမ်ိထထောင်ဖကထ်ယာကျ်ား။ husband

လင်သားကစိ ္ န မယားပဖစသ်ကူ လင်သားအထပါ် လူမှုထရးကျင့်ဝတ ်အရ မလဲွမထသ ွထဆာင်ရကွအ်ပ်သည့်အမှု။

လင်သျှာ န မိမိလင်အပဖစ ်ရညမှ်တထ်ေားထသာ ထယာကျ်ား။ bridegroom

လင်သျှာဖမ်း ကကိ ထယာကျ်ားတစစ်ုံတစဦ်းအား လှည့်ပတပ်ဖားထယာင်းပခင်းအား ပဖင့် မိမိလင်ပဖစထ်အာင် အားထုေတသ်ည။်    flirt

လင်သျှာရမီး န bridegroom

လင်ဟမိယား န တရားဝင်လင် ယှိထနဆဲမိန်းမ။ husband

လင့် ကကိ await

လင့်စင် န Watch-tower

လင့်ထမျှာ် ကကိ အထူေးတလည ်ထမျှာ်လင့်ထစာင့်စားသည။် await

လင်း နဝိ bright

လင်းက ဲ၁ န none

လင်းက ဲ၂ ကကဝိိ အဝတမ်ပါ ဗလာသကသ်က။် အချညး်စညး်။ in the nude

လင်းကတဲုံးတုံး န အဝတမ်ယှိထသာ ကိုယခ်န္ဓာ။ in the nude

လင်းကက ဲ ကကဝိိ အဝတမ်ပါ ဗလာသကသ်က။် အချညး်စညး်။ in the nude

န အဝတမ်ယှိထသာ ကိုယခ်န္ဓာ။ in the nude

lover of a married 
woman စဉ်

စဉ်

(မိန်းမတစဦ်းတစထ်ယာက်) အမ်ိထထောင်သညအ်ပဖစသ်ိ့ု ထရာကယ်ှိသည။် စဉ်

ပထေမတရားဝင်ယထူေားသည့် လကဦ်းလင်။ "ထရးှက လင်ရင်း ခထမာင်း မင်း"     စဉ်

စဉ်

မိမိ ကကို ကနှ်စသ်ကထ်သာ သကူို အမ်ိထထောင်ဖကအ်ပဖစ ်ထရးွချယ ်ထေားထသာ သတိ့ုသားထလာင်း။ "ထမထီွေး လင်လယာ ကန်ထတာ်
ကကးီထက၊ အမ်ိကကးီမှာ" (ထတး) "လှ ထခါင်စသံးီ၊ မိပဖာကို လင်လယာရွီး လ့ုိ" (ထောနု) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထမှာင်မညး်ထသာ သစထ်ခါင်း၊ တိုကအ်ိုတိုကပ်ျက၊် လုိကဂူ်စသညတ်ိ့ုတင်ွ တယွက်ပ်ထနထသာ ညဖကတ်င်ွ ပျသံန်းအစာရာှစားတတ်
ထသာ အထရပါးအထတာင်ယှိသည့် ငှက ်ငယတ်စမ်ျို း။ စဉ်

(တစဦ်းနှင့်တစဦ်း မသင့်မတင့်ထအာင်) ထရာဝင်ထနှာင့်ယကှသ်ည။် ရှုပ် ထထွေးထအာင် ဖန်တးီသည။် စဉ်

စဉ်

လင်လုတ်
ထတာင် 

မဏ္ဍပ်၊ တန်ထဆာင်းစသည ်မုခ်ဝများတင်ွ အထေကန်ဖူး စညး်နှင့် တိုင်ဖံုးဆကစ်ပ်ရာထထောင့်၌ မွမ်းမံတပ်ဆင်ထသာ ထထောင့်
ပန်းပပား။ စဉ်

လင်ထယာကျ်ားနှင့် ထနထုိေင်လုိထသာ အထတးွဆန္ဒစတိထ်ပါ်သည။် လင်စတိသ်ားစတိက်းူသည။် "မသဇင်၊ လင်လုိချင် ရက်ကန်းစင်
က ထတာင်ကကည့်ထပမာကက်ကည့်" (ရုိးရာ)

woman yearning for a 
married life စဉ်

လင်ဝတသ်ား
ဝတ ်

the five rules of 
conduct towards one’s 
wife စဉ်

စဉ်

woman yearning for a 
married life စဉ်

စဉ်

the five rules of 
conduct towards one’s 
wife စဉ်

စဉ်

စဉ်

မိမိ ကကို ကနှ်စသ်ကထ်သာ သကူို အမ်ိထထောင်ဖကအ်ပဖစ ်ထရးွချယ ်ထေားထသာ သတိ့ုသားထလာင်း။ "ထမထီွေး လင်လယာ ကန်ထတာ်
ကကးီထက၊ အမ်ိကကးီမှာ" (ထတး) "လှ ထခါင်စသံးီ၊ မိပဖာကို လင်လယာရွီး လ့ုိ" (ထောနု) စဉ်

စဉ်

ရပ်တန့်နားထနသည။် ဆုိင်းင့ံထမျှာ်ရှုသည။် "သားမိန်းမကို ကာလပမင့်စာွ မလင့် ရာတညး်" (ဂုတ္ိတလ) "ချိန်ခါထရာကထ်ထွေ၊ င့ံလင့်
ထပက၊ မျို းထဆွမိဖ၊ အရကှရ်လိမ့်" (၄င်း) စဉ်

ထတာထဲေထတာင်ထဲေတင်ွ ကကျွေထဲကျာင်းသားတိ့ု၊ ယာထဲေတင်ွ စပါးထစာင့်သားတိ့ု၊ မုဆုိး ကင်းထစာင့်စသညတ်ိ့ု ထစာင့်ကကည့်ရန် အပမင့်
တင်ွ ထဆာကလု်ပ်ထေားထသာစင်။ "ယာထတာင်၌ တင်ွ ပဋာရင်ှလျင် စာနှင့်မဲသည၊် တလဲင့်စင်က၊ ဝင်ကာနားထထောင်၊ ဒေသကကျွေန်ကို၊ 
ပမင်ပပန်ပငားက၊ သနားထရာကလ့ုိ်" (ပဋာ)။ "ဖရသဲခွါး၊ တိ့ုစဉ်လာမှာ၊ ယာခွတစ်ားထက၊ ယာထတာသကူကးီ၊ လင့်စင် ထပါ်မှာ ဖွား
ကာကကးီထက၊ သမီးလညး်ပဖစ်" (ဂုတ္ိတလ) စဉ်

စဉ်

လံုးဝအထမှာင်ကင်းစင်ထသာ။ "မုိးလင်း ကကကတ်င်၊ နီဝင်စပါးလှန်း" (ပံု) ထွေန်းပထသာအလင်းထရာင်ယှိထသာ။ ၂ ပိတပ်င်ဟန့်
တားပခင်း မယှိထသာ။ အဟန့်အတား အဆီး အတား အထနှာင့်အယကှက်င်းထသာ"။ စဉ်

ခန္ဓာကိုယတ်င်ွ ထနာကပုိ်င်းကို ချန်ထေား၍ ထရှ့ဘကက်ို ဣထနန္ဒပုန်းရံုမျှဝတ ်ထသာ လူမျို းတစမ်ျို း၊ "သက ်လင်းက ဲခမွီး၊ ငမိုစထသာ 
လူမျို းတိ့ုသည ်ထရးှကကဲ့သိ့ု အခွန်ထေမ်း ထဆာင်ရမည်" (ထတာင်)     စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လင်းကကတဲုံး
တုံး စဉ်



.

န

လင်းကကင်း ကကိ explain

လင်းကကွ ် န အထမွးအပပာထရာင်၊ ကကကနီ်းပါးယှိသည့် ချုံကကို ချုံကကားတင်ွ ထနထလ့ရှိ ထသာ ငှကတ်စမ်ျို း။ bird

လင်းကင်ွး န ထကကးပပားဝုိင်းနှစခ်ျပ်၏ အလယခွ်ကတ်င်ွ ကကို းတပ်၍ အချင်းချင်း တပ်ရုိကတ်းီရထသာ တရူယိာတစမ်ျို း။ cymbals

လင်းချူ န dolphin

လင်းချက် န bird

လင်းစးီငှက ် န bird

လင်းညှီ herbal plant

လင်းတ န vulture

လင်းတစာ န none

လင်းပပာ န အပူပုိင်းထဒေသတင်ွ အပ်ုဖဲွ ထ့နထလ့ယှိ၍ လညက်ပ်ုတင်ွ အနကပ်ကယ်ှိကာ ကိုယထ်အာကပုိ်င်း မဲွပပာထသာ ချို းငှကမ်ျို း။ bird

လင်းပပန် န lawless person

လင်းပပန်မ န prostitute

လင်းပပန်လုပ် န prostitute

လင်းဖန် န dolphin

လင်းဖွင့် ကကိ explain

လင်းမီးဆဲွ န fruit bat

လင်းခမီ န common rat snake

ယင်းယဉ် န ထလှသထဘမင်္ဂာ စသညက်ို ထလတိုကအ်ားပဖင့် ထရွ လ့ျားထလထအာင် စိုက ်ထထောင်လမင့်ထူေထေားထသာ ဖျင်စ။ Sail cloth

လင်းယဉ်တိုင် န mast

လင်းယပ် ကကဝိိ poor

လင်းလုကကးီ န မုိးလင်းလုနီးအချန်ိ။ dawn

လင်းလက ် န ညဉ့်အခါ လထရာင်ထကကာင့် ထရပပင်ဟထုေင်မှတရ်သည့် သထဲသာင်ပပင်၊ ထပမပပင်စသည။် bright

န အလင်းထရာင် လံုထလာကထ်သာ ထနရာ။ bright

ကကဝိိ obviously

လင်းလီှ န herbal plant

လစ်

လစ် နဝိ ပွင့်ဟထသာ။ ၂ လပ်ထသာ။ open

လစလ်ပ် နဝိ ပပည့်စုံသညမ်ယှိထသာ။ မပပည့်စုံ မထစစ့ပ် လုိထနထသာ။ ၂ အဖံုး အပိတလ်ပ်ထသာ။ be vacant

လစဟ်င်း နဝိ neglect

လင်းကကကထ်ဆ
ာ် 

နံနကအ်ရံုကျင်း၍ အလင်းထရာင်လာချန်ိတင်ွ တန်ွထသာ ကကက။် "အရံုကျူးထသာ် လင်းကကကထ်ဆာ် ထက၊ ထမလညး် ဆွမ်းချက၊် 
ဝတမ်ပျကဘ်ဲ" (ထတး)

cook which crows at day 
break စဉ်

ဖွင့်ဟထပပာဆုိသည။် ရင်ှးလင်းထဖာ်ပပသည။် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းထပပာ ဆုိသည။်     လင်းကကင်း - န လင်းကကင်း မုိးလင်းလုနီးအချန်ိ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

နှုတသ်းီခကျွေန်းဝုိင်း၍ ထရယကနှ်င့် အငမီးနှစခွ်ကပ်ါယှိငပီး ထရထပါ်တင်ွ အသကရ်ှူ တတထ်သာ ပင်လယက်မ်းစပ်တင်ွ ကျကစ်ားသည့် 
ထရသတ္တဝါတစမ်ျို း။ "လင်းချူလညး် ထရာက၊် မီးထကျာင်းလညး်ထပျာက်" (ပံု) စဉ်

ညဉ့်အချန်ိတင်ွ လွင်တးီပပင်၌ ကျကစ်ား၍ သစထ်ခါင်းများတင်ွ ထနထလ့ ယှိထသာ ဗျို င်းအမျို းအစားဝင် နှုတသ်းီရညှခ်ကျွေန်းထသာ ငှက်
တစမ်ျို း။ စဉ်

ညတင်ွ ကျကစ်ားထလ့ယှိထသာ အသစံးူရစှာွ ဟစထ်အာ်တတသ်ည့် ဦးထခါင်းကကးီကာ လညပ်င်းတိုငပီး ပဖူထဖွးထရာင်ယှိထသာ ငှက်
တစမ်ျို း။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထရစိုစတွရ်ာထပမ၌ ရင်ှသန်ထပါကဖွ်ားထလ့ယှိထသာ အန့ံပပင်းဥပမစယ်ှိသည့် ရကွဖ်တအ်တူိုင်ယှိ ထဆးဖကဝ်င်အပင်ငယတ်စမ်ျို း။ 
"အထဘာင်သျှင်ရုိ၊ လင်းညှီ လက်" (ထတး) စဉ်

လဒေ ဦးထခါင်းထပပာင်၍ နှုတသ်းီထေကက်ာ လညပ်င်းရညှင်ပီး ထကာင်းကင် အပမင့်တင်ွ ပျဝဲံလျက ်ထပမကကးီထပါ်ယှိ အထသထကာင်
အပုပ်ထကာင်များကို ရာှထဖွစားထသာကထ်လ့ရှိ သည့် ငှကက်ကးီတစမ်ျို း။ စဉ်

ရကွနု်ထမွးပါယှိ၍ အပဖူထရာင်၊ အပပာနုထရာင် အပွင့်ငယပွ်င့်ထသာ နှစက်ကာခံ ချုရုိံင်း ထပါင်းပင်ထယာင်တစမ်ျို း။ (ဇာမနီ၊ ဇာမရ၊ီ 
ဂျာမနီ၊ ဂျာမရ၊ီ ဂံုတလုိင်း ထဝလပင် ဟ၍ူလညး် ထခါ်ကကထသးသည။်) စဉ်

စဉ်

အကျင့်သကိ္ခာ ယိုယင်ွး ဆုိးယတုသ်။ူ လူသမ်ွး။ ၂ မုိကမဲ်သ။ူ အသ ိဉာဏဆ်င်ပခင်မှုကင်းမ့ဲသ။ူ ထယာကျ်ားလင်းပပန်၊ မိန်းမလင်း
ပပန် နှစမ်ျို းယှိသည။် "ထယာကျ်ားလင်း ပပန် ထဆာကစ်ိုကထူ်ေထက၊ ထီေးပဖူရပ်ိမှာ၊ တရိစ္ဆာန်ထလ" (ပန်း) "လူမုိက ်လင်းပပန် မျိုးမ
မှန်သည်"။ (ဗမာချီ) စဉ်

စာရတိ္တ ကိုယက်ျင့်ပျကပ်ပားထသာမိန်းမ။ အရကှအ်ထကကာကက်င်းမ့ဲစာွ ထနထုိေင်အသကထ်မွးထသာမိန်းမ။ "အလွန်မုိကလှ်၊ ကပမင်း
သန်ထက၊ လင်းပပန်မ မှာ" (ပဋာ) စဉ်

အဖုိးအခယလူျက ်ကာမလုိအင်ပဖည့်စမ်ွးထသာသ။ူ "ထလာ်လည ်ပပင်းထေန် ကပမင်းသန်ထက၊ လင်းပပန် လညး်လုပ်" (ထမျာက်) စဉ်

နှုတသ်းီခကျွေန်းဝုိင်း၍ ထရယကနှ်င့် အငမီးနှစခွ်ကပ်ါယှိငပီး ထရထပါ်တင်ွ အသကရ်ှူ တတထ်သာ ပင်လယက်မ်းစပ်တင်ွ ကျကစ်ားသည့် 
ထရသတ္တဝါတစမ်ျို း။ "လင်းချူလညး် ထရာက၊် မီးထကျာင်းလညး်ထပျာက်" (ပံု) စဉ်

ရင်ှးလင်းကွဲပပားထအာင် ထဖာ်ပပသည။် ရင်ှးလင်းထပပာဆုိသည။်"လင်း ဖွင့် သခံျို  စကီုံးဆုိ၏" (မုနိကာ) စဉ်

လင်းငမီးဆဲွ ထစာကထုိ်ေးဆဲွ၍ နားထနတတင်ပီး ညအခါပျသံန်းအစာရာှ တတထ်သာ အထရပါးထတာင်ပံယှိထသာ ငှကတ်စမ်ျို း။ 
"ထမှာကခံု်တွဲရွဲ လင်းမီးဆဲွ သိ့ု" (ပါရာ) စဉ်

အလျားရညှ၍် ထချာထပပာင်ထသာ ထခမတစမ်ျို း။ "ပုိမုိသာထမာက၊် အလမ္ပာယ ်ကို လင်းခမီထပခာက ်ထယာင်၊ သညထ်လာကဆုိ်းညစ၊် 
ဘလူီးမုိကမှ်ာ" (ထကာ်) စဉ်

စဉ်

ထလှသထဘမင်္ဂာစသညက်ို ထလတိုကအ်ားပဖင့် ထရွ့လျားထအာင် ပဖန့် ကျကထ်ေားထသာ ဖျင်စကိုချည၍် စိုကထူ်ေထေားထသာ တိုင်။ 
ရကွတ်ိုင်။ စဉ်

ရုပ်ဆင်းသင်ွပပင် ညှို းထပခာကပိ်န်ချုးံလျက။် စိုထပပလန်းဆန်းပခင်း မယှိပဲ။ ၂ ဆင်းရခဲျူချာလျက။် "အစားသုံးထေပ်၊ အဝတ ်လင်း
ယပ်" (ပံု) စဉ်

စဉ်

စဉ်

လင်းလင်းကက
င်းကကင်း စဉ်

လင်းလင်း
လကလ်က် (ဥပမာ) ထေင်ရာှးပမင်သာ သသိာထစလျက။် စဉ်

ထရစိုစတွရ်ာထပမ၌ ရင်ှသန်ထပါကဖွ်ားထလ့ယှိထသာ အန့ံပပင်းဥပမစယ်ှိသည့် ရကွဖ်တအ်တူိုင်ယှိ ထဆးဖကဝ်င်အပင်ငယတ်စမ်ျို း။ 
"အထဘာင်သျှင်ရုိ၊ လင်းညှီ လက်" (ထတး) စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု် လုပ်ထဆာင်ရန် တာဝန်ပျကက်ကွထ်သာ။ ကကျွေမ်းကျင် နားလညသ်ည ်မယှိထသာ။ ၂ အကျို းမယှိ အချညး်နီှးကန်ုဆံုး
ထသာ။ စဉ်



.

လစ္ဆဝီ န flower

လုိက်

လုိက ် ကကိ follow

လုိက ် စညး် natural show

လုိကက်ာ န အခန်းကို ပခားဆီးရန်ပဖစထ်စ၊ မပမင်ရထအာင် အကာအရ ံပဖစထ်စ ထရမ ထ့ပပာင်း အသုံးပပုနုိင်ထသာ အကာ။

လုိကစ်ား ကကိ

န ပါဝင်ထသာ ကထလးတစစ်ကု ထပပး၍ ကထလးတစ ်ထယာကက် လုိကက်ာ ထိေမိထအာင် ဖမ်းရထသာ ကစားနညး်။ run and catch game

လုိကထု်ေတ ် ကကိ ထနရာမှ ထွေကခွ်ာသာွးထစသည။် ထမာင်းထုေတသ်ည။် chase

လုိကန်ာ ကကိ ထပပာဆုိဆံုးမချက ်စညး်ကမ်းဥပထဒေစသညတ်င်ွ ပါသည့်အတိုင်း နာခံ ထဆာင်ရကွသ်ည။် follow

လုိကပ်ါ ကကိ accompany

လုိကပုိ် ့ ကကိ send off

လုိကဖ်က ် နဝိ တစခု်နှင့်တစခု် ဆကစ်ပ်ထနထသာ။ အမီှအတယွ ်အဆင်ထပပထသာ။ တစခု်နှင့်တစခု် ယဉ်ှဖကထ်ပပညထီသာ။ go well with

လုိကယ် ူ ကကဝိိ follow

လုိကလ်ထယာ ကကိ တစစ်ုံတစဦ်း၏ အလုိဟသိည့်အတိုင်း ပဖစထ်စသည။် တစပ်ါး သ၏ူလုိချင်ပဖစခ်ျင်သည့် သထဘာသိုပ့ါသည။် comply with

လုိင်

လုိင် န neck

လုိင်ကပ်ု န nape;scruff

လုိင်ကကယသ်းီ န အကအင်္ကျလညပ်င်းစကို ထစထ့ေပ်ရာ၌ တပ်ထလ့ယှိထသာ ကကယသ်းီ။ button of the neck

လုိင်ကင်ွး န အကအင်္ကျစသည၌် လညပ်င်းလျှို ရာအဝုိကအ်ချို င့်။ ယင့်အချို င့်ပုိင်း ပတ ်လညအ်နားဝန်း။ collar of a shirt

လုိင်နာ န အကအင်္ကျ၏ လညပ်င်းပတလ်ညအ်ထေပ်။ collar of a shirt

လုိင်ချင်းယကှ ် ကကဝိိ ရင်းနီှးထရာဝင်စာွ။ ယယုပမတနုိ်းစာွ။ tenderly and fondly

လုိင်ချို င့် န လညပ်င်းလညတ်ပံဖင့် ထအာကဖ်ကအ်ချို င့်။

လုိင်ထပခာင်း န throat

န လညထ်ချာင်း၏ အတင်ွးပုိင်း။ ထရမျို ။

လုိင်ထပခာင်းသံ န လညထ်ချာင်းအတင်ွးမှ ထပါ်ထွေကလ်ာထသာအသ။ံ guttural voice

လုိင်ခံွ န အကအင်္ကျ၏လညပ်င်းတင်ွ အပုိထထောင်၍ပဖစထ်စ၊ လဲှ၍ပဖစထ်စ တပ်ဆင်ထသာ အပတ။် ထကာ်လာ။     collar of a shirt

လုိင်စ ိ န လညပ်င်းအထရှ ဘ့ကယ်ှိ အရုိးထငါအဖု။ Adam’s apple

လုိင်စပိျစ် ကကိ

အပင်ချုနွံယလုိ် အပွင့်ကန်စန်ွးပွင့်နှင့်တ၏ူ အပွင့်အရင်းပုိင်း ထေကဝ်ကတ်င်ွ ပဖူ၍ အဖျားပုိင်းတင်ွကား ညို ပပာထရာင်ယှိသည့် 
အပင်၏အဆစတ်ိ့ုမှသာ ပွင့်ထသာ ပန်းတစမ်ျို း။ (ဤလစ္ဆဝီပန်းကို ခူးရန်အတကွ ်ထေမင်းဟင်းအဆင်သင့်ထေည့်ယူ" ငပီးအဖ့ဲွ
အလုိက ်တထပျာ်တပါး ထတာထဲေထတာင်ထဲေသိ့ု သာွးကာ တမင်သကသ်က ်ခူးကကရသည။် ခူး၍ငပီးလျှင် သင့်တင့်ရာထနရာ တစခု်တင်ွ 
အသင့်ပါလာထသာ ထေမင်းကိုစားထသာကင်ပီး ညထနအချန်ိတင်ွ ပပန်လာခ့ဲကကသည။် နံနက ်မုိးလင်းအရံုကျင်းထသာအခါ ပန်းများကို 
သန့်စာွထဆးထကကာငပီး စင်ထဆာကက်ာ ကကးီဟင်းရာ (လင်ဗန်း) တင်ွ ထေည့်လျက၊် ငါးထထောင်တစထ်သာင်း စသညပ်ဖင့် ဆီမီး
ထထောင် ပန်းထထောင်ပပု၍ ရခုိင်တိ့ု၏ ဓထလ့ထံုေးစဉ် ယဉ်ထကျးမှုရုိးရာအလုိက ်ဝါကကျွေတလ်ပပည့်ထန့တင်ွ အထွေဋ်အပမတ ်လစ္ဆဝီ ပန်းကို 
ဘရုားပူထဇာ်ပဲွကျင်းပပပုလုပ်ကကပါသည။်) စဉ်

လုိထနသညတ်င်ွ ထေပ်မံပဖည့်စကွသ်ည။်၂ တစဦ်းတစထ်ယာက ်သာွးရာထနာက ်သိ့ု အပခားတစဦ်းက သာွးသည။် ၃ တစစ်ုံတစခု်ကို 
မီထအာင် ထနာကမှ် အထပပးအလမားသာွးသည။် ၄  အသကထ်မွးမှုတစခု်ခုတင်ွ ပါဝင်လုပ်ကိုင်ထဆာင်ရကွသ်ည။် ၅ (နွယစ်ဉ်အတိုင်း) 
တညူစီာွပဖစ ်သည။် "နပျို းပင်စိုက ်ပံုပမာ မိလုိကဖ်ပါ၊ ယဉ်တဲ့ရပ်သား" (သခံျပ်) စဉ်

တစစ်ုံတစခု် အရာဝတ္ု ၏ အယှိကို အယှိတရားအတိုင်း ထဖာ်ပပရာတင်ွ သုံး ထသာစကား။ (ရာလုိက၊် ထထောင်လုိက၊် အပံုလုိက၊် 
အလံုးလုိက၊် အပ်ုလုိက၊် အစလုိုက ်စသည့် အသုံး ယှိသည။်)   စဉ်

movable or folding 
screen စဉ်

တညူမီျှတမှုမယှိပဲ တဖကဖ်ကသ်ိ့ု ပင်းသည။် တစဦ်းတစထ်ယာက ်ဖကသ်ိ့ုပါသည။် ၂ ပဖစခ်ျင်ရချင်ပခင်းသထဘာကို စွဲ၍ ပပုလုပ်
ထလ့ယှိသည။် "သူ့အကျင့်နန့်သ၊ူ အထပျာ်အပါးကို လုိကစ်ား တတထ်တ" (အရပ်)

study things 
assiduously စဉ်

အက္ခရာစဉ်

လုိကတ်မ်းငပီး
တမ်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစဦ်းအား အထဖာ်ပပု၍ အတသူာွးလာသည။် "လီယာဉ်ပျနံန့် စစ ်ထတသွိ့ု လုိကပ်ါလားခထရ" (အရပ်) စဉ်

တစစ်ုံတစဦ်း ဖဲခွာထွေကသ်ာွးရာအထိေ အတသူာွးသည။် "မိသားတစစ် ုလီ ဆိပ်အထိေ လုိကပ့ုိ် ခီထရ" (အရပ်) စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစဦ်း ထနာကသ်ိ့ု ထေပ်ကကပ်လုိကလ်ျက။် "ထမာင်ပန်းဦးကို မီ ထအာင် လုိကယ်ကူတ်"(အရပ်) စဉ်

စဉ်

သတ္တဝါတိ့ု၏ ထခါင်းနှင့်ကိုယဆ်ကရ်ာ အပုိင်း။ "ပူထဆွးဗျာလှိုင်၊ မထနနုိင်၍၊ လုိင် ကိုလညး်ဖက၊် သားဘယကထ်က၊ အသက်
ပမာ"။ (ရာမ) စဉ်

လညပ်င်း၏ထနာကဘ်ကပုိ်င်း။ "အမ်ိမှာဝါကကးီ၊ လုိင်ကပ်ုကိုညတွ၊် သုံးချန်ိ သတထ်က၊ လွတယ်ိုစးီလ့ုိ" (ဓမ္မသာ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

depression at the upper 
tip of the sternum စဉ်

လညပ်င်း၏ အထရှ့ဘကပုိ်င်း။၂ အသကရ်ှူ ရာ အစာမျို ရာ ခပန် အပါအဝင် လညပ်င်း၏အတင်ွးအထခါင်း။ "သရကပ်ဖူထလ၊ မဉ္ဇ
သးီမှာ၊ အစမိျို ထသာ်၊ ချို ကချို  လျက ်လုိင်ထပခာင်းမှာထလ၊ ဖီလာတန်းထက၊ ကန့်လန့်ပမကလ့ုိ်" (ထကာ်) စဉ်

လုိင်ထပခာင်
တင်ွး

part of the neck above 
the Adam’s apple စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လညထ်ချာင်းထဲေတင်ွ ထလမရှူ မရှိုကမ်ထပပာနုိင်ပဲ တစဆ့ုိ်ထနသည။် "အဘာထလ လုိင်စပိျစလ့ုိ် မထပပာမထဟာနုိင်။ မစားမထသာကနုိ်င် 
ပဖစနီ်ထရဂု" (အရပ်)

have difficulty in 
breathing;be at one’s 
wit’s end;be in a fix စဉ်
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လုိင်စဖိျစ ် ကကိ squeeze

လုိင်စင်းခံ ကကိ submit docilely,meekly

လုိင်စညး် န လညပ်င်းတင်ွ ပတစ်ညး်ရထသာ အဝတစ်အရညှ။်

လုိင်စညး်ကကို း န လညပ်င်းတင်ွ ပတစ်ညး်ရထသာ အဝတစ်အရညှ။် string tie

လုိင်စိုင်း န flower pot;vase

လုိင်ဆစ ် န ပုခံုးနှင့် ဦးထခါင်းပုိင်း အကကားအဆကပုိ်င်း။၂ ပင်စညအ်ထီေးတညး်ယှိ ထသာ အပင်မျို း၌ ရကွလ်ကအ်ုံနှင့် ပင်စညဆ်ကရ်ာ အပုိင်း။

လုိင်ဆုိင် န သတ္တ ဝါ၏ဦးထခါင်းနှင့် ကိုယဆ်ကစ်ပ်ရာအပုိင်း။ လည၏်အထရှ ပုိ့င်း။ neck

လုိင်ဆံ န

လုိင်ဆဲွ န necklace

လုိင်ဇက ် န လည၏်ထနာကဖ်ကယ်ှိ ကပ်ုဆကထ်နရာ။ nape;scruff

လုိင်ညပ်ှတိုင် န ထမာင်းဦးထခါင်းပုိင်း မယမ်းခါထစရန် ထမာင်းတုံးတစဘ်ကတ်စ ်ချကတ်င်ွ စိုကထ်ေားထသာ အထိေန်းတိုင်။ column

ကကဝိိ တစစ်ုံတစရ်ာကို စတိအ်ားထေကသ်န်စာွ ထစာင်းထမျှာ် လျက။်     wait eagerly

လုိင်တိုင် န သတ္တ ဝါ၏ဦးထခါင်းနှင့် ကိုယဆ်ကစ်ပ်ရာအပုိင်း။ လည၏်အထရှ ပုိ့င်း။ neck

လုိင်တ ံ န neck

လုိင်ထေပ် န ကိုယဝ်တအ်ထေည ်လညပ်င်းပတလ်ည၌် အထေပ်ထေပ်မွမ်းမံဆင်ယင်သည့် အစတိအ်ပုိင်း။ collar of a shirt

လုိင်ပင်း န သတ္တ ဝါ၏ ဦးထခါင်းနှင့်ကိုယ ်ဆကစ်ပ်ရာ အနညး်ငယသ်ယွထ်သာအပုိင်း။ လည၏် ထရှ ဖ့ကပုိ်င်း။ neck

လုိင်ပင်းခုိက် ကကိ

လုိင်ပင်းဆုိက် ကကိ

လုိင်ထပါက ် န အကအင်္ကျစသည၌် ထခါင်းလျှို စပ်ွရန်အထပါက။်

လုိင်ပတ ် န လုိင်ပင်းကို စညး်ပတထ်သာ အလျားရညှအ်ဝတအ်ထေည။် muffler

လုိင်ပုိ ့ န နွား၊ ကလုားအပ်ုစသည၏် လညက်ပ်ုထပါ်၌ မုိထ့မာကထ်သာ အရုိးဆစခံု်း။ hump

လုိင်ပျစ် န အဝကျယဖ်င်ကား၍ လညသ်မ်ိထသာ အိုးတစမ်ျို း။ pot

လုိင်ပျစ် ကကိ be choked

လုိင်ပပန်ကကည့် ကကိ ကိုယက်ိုမလှည့်ပဲ လညပ်င်းကိုသာ ထနာကဘ်ကသ်ို ့တုံလှ့ည့် ၍ကကည့်သည။်

လုိင်ပပန်လှည့် ကကိ ကိုယက်ိုမလှည့်ပဲ လညပ်င်းကိုသာ ထနာကဘ်ကသ်ိုလှ့ည့်သည။်

လုိင်မျို န လညထ်စ၏့ အထေကပုိ်င်း။

လုိင်ထယာက် ကကိ လံုချကီင်ွးကို လညတ်င်ွ သိုမ့ဟတု ်ကိုယတ်င်ွ စလွယသ်ိုင်း သည။် wear across shoulder

န လညပ်င်းတင်ွ ပတစ်ညး်ထသာ အဝတစ်ရညှ။် muffler

လုိင်ရွဲ န necklace

လုိင်လီှး ကကိ

(လညပ်င်းကို) တင်းကျပ်ထအာင် ဖျစည်စှသ်ည။် စဉ်

(ဥပစာ) မခုမခံ မကာမကယွပဲ် သတူိ့ုတထတပွပုသမျှ ထပပာသမျှကို ခံယသူည။်    စဉ်

decorative band 
around;neck-
tie;scarf;cravat စဉ်

စဉ်

အထေကထ်အာကက်ကးီ၍ အလယ ်(အလယ်)ငယထ်သာ ပန်းအုိးတစ်မျို း။ စဉ်

neck;cervical 
joints;juncture of the 
steam and crow of a 
palm tree စဉ်

စဉ်

တရိစ္ဆာန်တိ့ု၏ လညပ်င်းတင်ွ ထထောင်၍ထပါကထ်သာ အထမွးအမှင်။ (ကကက ်လညဆံ်၊ ပခထသမ့င်္ဂလညဆံ် စသည။်)
mane;neck 
feathers;hackle စဉ်

အက္ခရာစဉ်

လညပ်င်း၌ဆဲွဆင်ရထသာ အဆင်တန်ဆာ။ ၂ အငမဲမှတသ်ားလုိကန်ာရမည့် ဆံုးမစကား။ "လုိင်ဆဲွတန်ဆာ ကဲ့ပမာ၊ ဆရာမှာ
စကား" (ဆံုးမစာ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

လုိင်တထမျှာ်
ထမျှာ် စဉ်

စဉ်

ရညှထ်မျာထသာ လညပ်င်းပုိင်း။ "ထကသာဆံလျှင်၊ လုိင်တရံင်းဖျား၊ ဖားရား ရားထက" (ထကာ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ)ထကကးငမီးစသည်တိ့ု များပပားလွန်းသည။်
be up to the neck(in 
work or debt) စဉ်

(ဥပစာ)ထကကးငမီးစသည်တိ့ု များပပားလွန်းသည။်
be up to the neck(in 
work or debt) စဉ်

neck of an upper 
garment စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ ထရာဂါထကကာင့် လညထ်ချာင်း၌ တစဆ့ုိ်ထနသည။်၂  အာသးီထရာင်ရမ်းထသာထကကာင့်လညး် လညထ်ချာင်း၌ တစဆ့ုိ်
ထနတတသ်ည။် စဉ်

look back over one’s 
shoulder စဉ်

look back over one’s 
shoulder စဉ်

part of the neck above 
the Adam’s apple စဉ်

စဉ်

လုိင်ထယာက်
ပုဆုိးပုိင်း စဉ်

လညပ်င်း၌ ဆဲွဆင်ရထသာ အဆင်တန်ဆာ။၂ (ဥပစာ)လညရ်ွဲ (လညဆဲွ်) ပမာပမတနုိ်း ယယုအပ်ထသာသ။ူ (သားသမးီချစသ် ူ
ခင်သစူသည။်) စဉ်

ကကျွေ၊ဲ နွား၊ ကကက၊် ဝကစ်သည၏် လညပ်င်းကို ခုတပ်ဖတပ်ခင်းပဖင့် သတ ်ပဖတသ်ည။်၂ တစဘ်ကသ်ားကို နိှမ်နင်း၍ မိမိကိုယက်ျို း ရ
ယှိထအာင်ပပုသည။်

gash the throat of an 
animal စဉ်



.

လုိင်ထလှာက ် န size

လုိင်သးီ န လညထ်ပါ်ထဆာင်၏ ပတလ်ညပ်ခင်ပိတ။် Adam’s apple

လုိင်း န various

လုိင်းကကးီ ကကဝိိ

ကကဝိိ none

လုိဏ်

လုိဏ် န ထပမသား၊ ထကျာကသ်ား၊ နံရစံသညတ်ို၌့ သဘာဝအတိုင်းပဖစထ်စ၊ လူတိုထွ့ေင်း ထဖာက၍်ပဖစထ်စ၊ တညထ်နထသာ တင်ွးထခါင်း။  cave

လုိဏထ်ခါင်း န ထပမသား၊ ထကျာကသ်ား၊ နံရစံသညတ်ို၌့ သဘာဝအတိုင်းပဖစထ်စ၊ လူတိုထွ့ေင်း ထဖာက၍်ပဖစထ်စ၊ တညထ်နထသာ တင်ွးထခါင်း။  tunnel

လုိဏဂူ် န cave

လုိဏသ် ံ န လုိဏဂူ်ထဲေ၌ ထပပာသဆုိံသကံဲ့သိုထ့သာ ပမညထ်သာအသ။ံ hallow sound

ထလာက်

ထလာက ်၁ န ယင်မ မဲရုိင်းဥမှ ထပါကပွ်ားသည့် ပုိးထကာင်ငယ။် insect

ထလာက ်၂ နဝိ လုိအပ်ထသာ အတိုင်းအရညှ ်ငပီးစးီထအာင်ပမင်ထသာ။ reach at fair situation

ထလာက၃် စညး် estimate

ထလာကက်ိုက ် ကကိ to and fro

ထလာကက်ျ ကကိ ထလာကထ်ကာင်အများအပပား ထပါကဖွ်ားပဖစထ်ပါ်သည။် be full of maggots

ထလာကင် နဝိ

ထလာကစ်ာ န ထလာကထ်လးနှင့် ပစရ်သည့် ထပမကျကခဲ်အလံုး။

ထလာကစ်ာခံ န ထလာကစ်ာလံုးထေည့်၍ ပစရ်န် ထလာကထ်လးကကို းနှစပ်င်၏ အစန်ွ တစဘ်ကတ်စခ်ျကက်ို တွဲချညထ်ေားထသာ သားထရထပျာ့ချပ်ငယ။်

ထလာကစ်ာသးီ န ထလာကထ်လးနှင့် ပစရ်သည့် ထပမကျကခဲ်အလံုး။

ထလာကစ်ာသးီ ကကိ ရမံထ့စထ့ပျာ့ညံ့ကို ထလာကစ်ာလံုးပဖစထ်အာင် အလံုးပပုရသည။် make pellet with clay

စညး် size as small as pellet

ထလာကရ်မဲ န

ထလာကရ်မဲလံုး န

ကကဝိိ မငငိမ်မသက ်လှုပ်ရာှးလျက။်

န ထလာကစ်ာလံုးပဖင့် ထလာကထ်လးပစရ်န် ကကို းနှစပ်င် တပ်၊ ချညထ်ေားသည့် မာကျန်းထသာ ဝါးတ။ံ bow stave

ထလာကထ်လးခွ န

ထလာကယ်က ် ကကိ မငငိမ်မသက ်လှုပ်ရာှးသာွးလာထနသည။်

ကကိ

ထလာကလ်မ်း န ပခင်ဥမှ ထပါကဖွ်ားထသာ ပခင်ထလာင်းငယတ်စမ်ျို း။ traitor

အတိုင်းအရညှ။် အရယွအ်စား။ "အတုနံ်ရတံတံိုင်း လုိင်ထလှာက ်ပမင့်ထရ" (အရပ်) စဉ်

စဉ်

အမျို းအမညအ်ထရအတကွ ်စသညမ်ျားပပားစာွ၊ အများအပပား။ "ထမာင်လှပဖူ ရ့ုိမှာ တစလ်ှိုင်းကကးီပမင်လုိကယ်င့်၊ ဇာဇာပါလီ ထရလဲ
မသိ" (အရပ်) စဉ်

မဆုိင်းမင့ံ။ လကင်င်း။ ထလာထလာဆယ။် ချကခ်ျင်း "လုိင်းချင်း လားဖ့ုိဗျာလ်လား အထကကာင်းဟလ့ုိိ တစခ်ျကထ်သျှ ဟပ်ခစာွရာ" 
(အရပ်)

suddenly;presently;curr
ently;for the time 
being;for the moment စဉ်

လုိင်းချင်းပင် 
(မ) (ကကဝိိ-လုိင်းချင်း-ရှု။) "ခရးီထရာက်မဆိုက ်လုိင်းချင်းပင် လားဖ့ုိဗျာလ်လား" (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

လူတိ့ုပပုပပင်ထဆာကလု်ပ်ထေားထသာ အလျားရညှသ်ည့် တင်ွးထခါင်း၊ လုိဏ ်ထခါင်း စထသာ အထဆာကအ်အုံ။ "လုိဏဂူ်ထွေဋ်ထေား၊ 
ပမတဘ်ရုားကို၊ ဝပ်တာွးဦးချပါ၏" (ဗမာချီ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု် မှန်းဆခန့်တကွ ်ထပပာဆုိရာတင်ွ သုံးထသာစကားလံုး။ "ထအ ဒုိေင်အိုးမှာ ဆန်တစထ်တာင်း ထလာက ်ချကနုိ်င်ဖ့ုိရာ… " 
(အရပ်) စဉ်

မငငိမ်မသက ်မတညမ်ငငိမ်ယှိသည။် တစထ်နရာမှတစထ်နရာသိ့ု ထခါကတ်ု့ံထခါကပ်ပန်သာွးလာထနသည။် "ထလာကက်ိုက ်ကိုကလ့ုိ်မ
ငငိမ်မသကက်ာ" (အရပ်) စဉ်

စဉ်

လုိပခင်း၊ လစဟ်ာပခင်းမယှိ ပပည့်စုံထသာ။ "ထလာကင် ကုံလံုပပည့်စုံနုိင် ကကပါထစသတညး်"။     

be adequate;be 
sufficient for fair 
distribution စဉ်

pellet for pellet bow 
or a catapult စဉ်

pellet holder on a 
pellet bow or catapult စဉ်

pellet for pellet bow 
or a catapult စဉ်

စဉ်

ထလာကစ်ာသးီ
ထလာက ် အရယွအ်စားပမာဏကို မှန်းဆထပပာဆုိ ရာတင်ွ သုံးထသာစကားလံုး။ "နရွဲသးီဆုိရာ ထလာကစ်ာသးီထလာက ်ကကးီမည်" (အရပ်) စဉ်

လံုးပတတ်စထွ်ောခဲွ နှစထွ်ောခန့်ထလာကပ်ဖစထ်အာင် ထကျာကတ်ုံးများကို ထုေဆစ၍် ယင်းထကျာကစ်ိုင်ခဲလံုးကကးီများကို တန်ွးကန်အား
တစမ်ျို းမျို းပဖင့် အထဝးသိ့ုပစလ်မတနုိ်င် ထသာ ထရးှထခတလ်ကန်ကတ်စမ်ျို း။ (ဤသိ့ု ထကျာကစ်ိုင်ခဲလံုးကကးီ လကန်က ်များကို 
ထပမာကဦ်းငမို ့တင်ွ ရာလုိက ်ထထောင်လုိကစ်ပံုု၍ ပမင်လုိကရ်ထသးသည။်)

catapult(engine of 
war);sling to throw 
pellets စဉ်

လံုးပတတ်စထွ်ောခဲွ နှစထွ်ောခန့်ထလာကထ်အာင်ပဖစထ်အာင် ထကျာကတ်ုံးကကးီတိ့ုကို ထုေခဲွ၍ ထလာကစ်ာလံုးကကးီပဖစထ်အာင် ပပုလုပ်ထေား
ထသာ ထကျာကခဲ်လံုးကကးီ။

pellet for pellet bow 
or a catapult စဉ်

ထလာကလီ်
ထလာကယ်က ်

in a state of turmoil 
or bustle စဉ်

ထလာကထ်လး
ကိုင်း စဉ်

အခွထိေပ်နှစဖ်ကတ်င်ွ ကပ်ချညထ်ေားထသာ သားထရကကို း၏ တန်ွးကန်အားပဖင့် ထလာကစ်ာလံုးတပ်၍ ပစလ်မတရ်ထသာ ထလးတစ်
မျို း။

catapult to throw 
pellets;slingshot စဉ်

in a state of turmoil 
or bustle စဉ်

ထလာကယ်က်
ခတ ်

မငငိမ်မသကရ်ညရ်ယွခ်ျကမ်ယှိ လှုပ်ရာှးသာွးလာ သည။် မတညမ်ငငိမ်ယှိသည။် တစထ်နရာမှ တစထ်နရာသိ့ု ထခါကတ်ု့ံထခါကပ်ပန်
သာွးလာထနသည။်

hurriedly;hastily;urgen
tly စဉ်

စဉ်
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ထလာင်

ထလာင် ကကိ

ထလာင်ကကျွေမ်း ကကိ မီးထသးွအပဖစ ်ပပာအပဖစသ်ို ့ထရာကသ်ည။် မီးနှင့်တိုကသ်ပဖင့် မူလသင်ွပပင် မတညပ်ျကစ်းီသာွးသည။် be scorched

ထလာင်စာ န အလွယတ်က ူမီးထလာင်ထစနုိင်ထသာ အရာဝတ္ု။

ထလာင်တိုက် န

ထလာင်ပူ န

ထလာင်ထပါ် န ကစံမ်းမဲနှိုကရ်ာတင်ွ ထအာင်ဆုတစစ်ုံတစရ်ာကို ထဖာ်ညမန်းထေားသည့် အမှတအ်သား။ ထီေတစမ်ျို း။ lottery

ကကိ

ကကိ get into trouble

နဝိ brilliant

ထလာင်ပွန်း န

ထလာင်ပွန်းဆီး န Left-overs;remnant

ကကိ

ထလာင်ပွန်းလု ကကိ

ထလာင်ခပန်း န

ထလာင်မီး န

ထလာင်မီးကျ ကကိ

ထလာင်လင် ကကိ request persistently

ကကိ

ထလာင်း၁ န boat

ထလာင်း၂ ကကိ

ထလာင်းကစပ် ကကိ gambling

ထလာင်းထကကး န အထလာင်းအစားပပုထသာ ထငွထကကးတန်ဖုိး။ wager;stake;bet

န pickaxe

ထလာင်းခွပ်မ န သစခံွ်၊ သစထ်ခါကက်ို နှုတသ်းီပဖင့် တးီထခါကထ်ပါကဆိ်တ၍် ပုိး ထကာင်ကို ဖမ်းယဝူါးမျို ထသာ ငှက။် name of bird

ကကိ နုိင်သအူားအထလျာ်တန်ဖုိးထပး၍ ရှံုးသကူ အထလျာ်တန်ဖုိး ကျခံရမည့် သထဘာတညူခီျက။် bet;wager

ထလာင်းဆရာ န ထလှလုပ်၍ အသကထ်မွးသသ။ူ လကသ်မား။ carpenter

ထလာင်းတမ်း ကကိ နုိင်သအူားအထလျာ်တန်ဖုိးထပး၍ ရှံုးသကူ အထလျာ်တန်ဖုိး ကျခံရမည့် သထဘာတညူခီျက။် bet;wager

မီးထတာကနှ်င့်ရှ့ို၍ ထလာင်ထစသည။်၂ အပူပပင်းအားကကးီထိေထတွ့သပဖင့် မူလအထပခပျကပ်ပားသည။်၃ (ဥပစာ)စိုးရမ်ိထသာက ပူပန်
ပခင်းပဖစသ်ည။်

burn;be 
burnt;scorch;berate စဉ်

စဉ်

inflammable 
material;fuel(of make 
fire) စဉ်

ဘန်ုးကကးီပျ၊ံ မယထ်တာ်ပျ၊ံ မင်း၊ မိဖုရားနတရ်ာွစရံာ၌ မီးသငဂသင်္ခ ဟ ်ရန် အထလာင်းတင်သည့် စင်ပါထသာ ပပသာဒ်ေတစမ်ျို း။ "တလား
ထပမစိုက၊် ထရာင်ငမိုကင်မိုကနှ်င့်၊ ထလာင်တိုကထ်ပါ်တင်ွ၊ ထတာင်နန်းစထံလ၊ ကျန်ရုပ်ထဟာင်းနှင့်၊ ထခါင်းရမီးစင်ကို၊ ထပပာင်းတင်တုံ 
ပငား"။ (ထကာ်)

structure housing a 
funeral pyre for a dead 
monk စဉ်

လကက်ိုကထ်ကာက ်ထိေပ်ဖူးပဖင့်ဖိ၍ အရစလိ်မ် အသာွးရစလ်ည၍် ဝင် ထအာင်လှည့်ထဖာကရ်ထသာ ကရိယိာ။ "စးူထဆာကတ်ရပါ၊ 
တန်းထဇာင် ထလာင်ပူ၊ သမံှိုကစ၊ မကျန်ရ ထအာင်"။ (ထွေန်းတိ)

gimlet;auger;drill;brac
e စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထလာင်
ထပါ်ထပါက ်

ထွေကထ်ပါ်လာထသာ ကစံမ်းမဲနှင့် ဝယယ်ထူေားထသာ လကမှ်တနံ်ပါတ ်တိုကဆုိ်င်သည။်၂ (ဥပမာ) မထမျှာ်လင့်ပဲ အကျို းခံစားရ
သည။် "ထမာင်ပဖူ ထလာင်ထပါ် သန်ိးငါးရာ ထပါကထ်တလတ်" (အရပ်)။ ၃ (ဥပမာ)ရပ်ရွာတွင် ရပ်ုအဆင်းလှထသာ မိန်းမငယ။် 
သိ့ုမဟတု ်မိမိထေက ်အများကကးီချမ်းသာထသာ လူချမ်းသာသမီးကို ရယရူာ၌လညး် တစ ်ဖကသ်ား ထပပာင်ထလှာင်၍ ထပပာလုိထသာ
သထဘာပဖင့် "ထမာင်လှပဖူ ထလာင်ထပါ်ထပါက ်ထတမလား ထယ" စသညပ်ဖင့် ထပပာကကသည။် "ပမူးထူေးရမင်ထပျာ်၊ ငါင့မီးထတာလ်ျှင်၊ 
ထလာင်ထပါ်ထပါကင်ပီ၊ လှထဒေဝီ က၊ စုံစစီကား၊ အလံုးစုံကို၊ မှာလုိကပ်ငားလ့ုိ" (ပန်း)

win a prize in a 
lottery စဉ်

ထလာင်ထပါ်
တက၁်

ကစိ ္တာဝန်ထပါ်ထပါကသ်ည။် အထရးကစိ ္ကကးီကျယလ်ာ သည။် ပပဿနာထပါင်းစုံနှင့် ထတွ့ကကုရံသည။် "ငါ့သားပုထဝ၊ လားရာ
တိုင်းမှာ၊ ထလာင်ထပါ်တက ်ထတ" (ရုိးရာ) စဉ်

ထလာင်ထပါ်
တက၂်

ပုိလွန် ထကာင်းပမတထ်သာ။ သာလွန်ထသာ။ ထူေးခကျွေန်ထသာ။ ထမာင်ပဖူ မင်းသား ထဇာ်နုိင် ထလာင်ထပါ်တက ်ထတ၊ ဂုဏထူ်ေးထပခာက်
ဘာသာပါထရလတ်" (အရပ်) (ဤ "ထလာင်ထပါ်တက်" ဟထူသာ စကားသည ်အထကာငး်အဆုိး နှစ်မျို းစလုံးတင်ွ သံုးနှုန်း
သည။်) စဉ်

ထပမ၊ ထကက၊ ဖန်၊ ထရမ၊ ထငွ၊ ထကကး၊ ပလတစ်တစစ်သည့် ပစည္း်အမျို း မျို းပဖင့် ပပုလုပ်ထသာ ထေည့်စရာ (ထေမင်းစားစရာ) 
အသုံးအထဆာင်။ "ကလုားပုစန်ွ၊ ဆားငနင်န်၊ ကကာဇံမစား၊ အမျက်တင်၊ ရမီထလာင်ပွန်းမှာ၊ ကကင်းလိ့ုထေား" (ထတး)

pottery;household 
utensils စဉ်

အသားအနညး်ငယက်ပ်ကျန်ရစထ်သာ အရုိး။၂ (ဥပစာ) ထကာင်းထသာ သိ့ုမဟတု ်အများစပုဖစထ်သာ အကျို းအပမတမ်ျားကို 
သတူစပ်ါးက ရယငူပီးထနာက ်ကျန်သည့် ညံ့ဖျင်းထသာ သိ့ုမဟတု ်နညး်ပါးထသာ အကကင်းအကျန်။ စဉ်

ထလာင်ပွန်းဆီး
ကျ 

(အားလံုးအလီး ပချင်းသးီဆုိသကဲ့သိ့ု) သတူစပ်ါးပပု လုပ်ခ့ဲသမျှထသာ မထကာင်းဆုိးကျို းဟသူမျှကို အဆံုးတင်ွ မိမိထပါ်၌ ကျ
ထရာကခံ်ခ့ဲရပခင်းပဖစသ်ည။်

put the blame on of 
one’s စဉ်

(ဥပစာ) သတူစပ်ါး၏ အခွင့်အထရး အလုပ်အကိုင် ရာထူေးစ သညက်ို မရရထအာင် အကကတိအ်နယ ်ကကို းစားသည။်
try keenly;with all-out 
effort စဉ်

ထပမ၊ ထကက၊ ဖန်၊ ထရမ၊ ထငွ၊ ထကကး၊ ပလတစ်တစစ်သည့် ပစည္း်အမျို း မျို းပဖင့် ပပုလုပ်ထသာ ထေည့်စရာ (ထေမင်းစားစရာ) 
အသုံးအထဆာင်။ "ကလုားပုစန်ွ၊ ဆားငနင်န်၊ ကကာဇံမစား၊ အမျက်တင်၊ ရမီထလာင်ပွန်းမှာ၊ ကကင်းလိ့ုထေား" (ထတး)

pottery;household 
utensils စဉ်

အာကာသတင်ွ သဘာဝအတိုင်းပဖစထ်ပါ်သည့် ဆန့်ကျင်ဘက ်လျှပ်စစ ်ဓာတအ်ချင်းချင်း ပွတတ်ိုကထိ်ေခုိကရ်ာမှ ပပင်းထေန်စာွ 
ပမညဟ်န်ိးထပါကက်ွဲ ထလာင်ကကျွေမ်းသည၏် အပဖစ။်

same as 
thunder;fire;flames စဉ်

အာကာသတင်ွ လျှပ်စစဓ်ာတ ်ထပါကက်ွဲရာမှ မီးစွဲထလာင်ကကျွေမ်း သည။် "ထလာင်မီးကျလျက ်နတတ်ိ့ုစက်" (စကက်ကးီ)

be burnt as a result of 
lightning strike;be set 
a flame စဉ်

ထေပ်ပပန်တလဲလဲ တိုကတ်န်ွးထတာင်းဆုိသည။် မရမထန ထတာင်း ဆုိသည။်၂ စတိမ်ချမ်းမသာ ကသကိထအာကပ်ဖစသ်ည။် "ထဇာ်အို
ထမွးဖ၊ သမီးပဖူထလ၊ လှရူပ ထကကာင့်၊ စတိက်ထလာင်လင်၊ တသကသ်ကနှ်င့်၊ တကွပ်ခင်းအင်က" (ပန်း) စဉ်

ထလာင်လင်ခတ ်
သတုသ်တုပ်ျာပျာပပုသည။် အလျင်စလုိပပုမူလှုပ်ရာှး သည။်၂ မငငိမ်မသက ်လှုပ်ရာှးသည။် ၃ ထေပ်ပပန်တလဲလဲ တိုကတ်န်ွးထတာင်း
ဆုိသည။်

hurriedly;hastily;urgen
tly စဉ်

ထရပပင်ထပါ်တင်ွ တကအ်ား၊ ရကွအ်ား၊ စကအ်ားပဖင့် လုိရာသိ့ု ထရွ့လျားနုိင် သည့် သစသ်ားပျဉ်ချပ်၊ သစတ်ုံးပဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ 
ယာဉ်။ စဉ်

ပဖည့်စကွသ်ည။် ထေပ်မံထရာထေည့်သည။် ၂ အရည။် ထရစသည ်သန်ွးချ သည။်၃ ကစားမှုတစခု်ခုတင်ွ အထလျာ်အစားအလ့ုိငှာ ထငွ
အရင်းထေည့်သင်ွးကစားသည။်

pour;water;put into the 
alms bowl စဉ်

ထငွထကကး အထလျာ်အစားကို အရင်းထေား၍ ကစားထသာ ကစားမှုမျို း။     ထလာင်းထကကး - န ထလာင်းထဂျး အထလာင်းအစားပပုထသာ 
ထငွထကကးတန်ဖုိး။ စဉ်

စဉ်

ထလာင်းခွပ်
ထပါကဆိ်န်

အလျားရညှ ်ထလးထထောင့်ပံု အထနှာင့်ထူေ၍ ကားထသာ အသာွးပါ သတံုံးတင်ွ အရုိးလျှို တပ်ထေားထသာ လကသ်မားသုံး ကရိယိာတစ်
မျို း။ စဉ်

စဉ်

ထလာင်းစား
တမ်း စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ထလာင်းတုံး နဝိ boat

ထလာင်းတုံး န သစလံု်းကိုထွေင်း၍ ပပုလုပ်သည့် အနံကျဉ်း၍ အလျားရညှထ်သာ ထလှာ်ထလှ၊ ငပိုင်ထလှ။ boat

န king

န boat race

ကကိ ယင်းသို ့တွဲယဉ်ှ၍ အစမ်ွးကန်ုအရှံုးအနုိင် ပပသည။် boat race

ထလာင်းပဲွ န အစားအစာ ထကကျွေးထမွးရာတင်ွ ထေပ်ပဖည့်ရန်အတကွ ်အရသံင့်ထဆာင် ထေားထသာ စားဖွယ။်

လတ်

လတ၁် နဝိ

လတ၂် စညး် order

လတ၃် ကကိ shrink;contract

လတတ်ထလာ ကကဝိိ ခုချကခ်ျင်းအားပဖင့်။ ၂ ယခုမျကထ်မှာကက်ာလတင်ွမှ အပဖစအ်ပျကအ်ားပဖင့်။   

လတတ်ထလာ နဝိ  ပဗုန်းကနဲ အမှတမ်ထေင် ပဖစထ်ပါ်ထသာ။

န ready wit;quick mind

လတပ်ပု ကကိ

လတမ်ပပုမိ ကကိ ထစစ့ပ်စာွ သတမိပပုနုိင်သပဖင့် မပမင်မထတွ မိ့ယှိသည။် သတမိမူခ့ဲမိ ယှိသည။် တစစ်ုံတစခု်၌ အာရံုစွဲစိုကပ်ခင်းမယှိ ပဖစသ်ည။် careless

လတမ်သီ ကကိ broke

ကကဝိိ ရညရ်ယွခ်ျက ်တစစ်ုံတစရ်ာမယှိပဲ သာွးလာလှည့် ပတက်ာ အချန်ိပဖုန်းထသာအားပဖင့်။

လတလ်တ ် ကကဝိိ

နဝိ မပုပ်မသိုး မညှို းမနွမ်းထသာ။ သစလွ်င်ထကာင်း မွန်ယှိထသာ။ ၂ အခုိးအနံ ့စသည ်ကင်းစင်ထသာ။ fresh

လတ္တ ံ  ့ န will

လပ်

လပ် ၁ နဝိ လွတ၍်ကျန်ရစထ်သာ။ ပပည့်စုံပခင်းမယှိ၍ လုိအပ်ထနထသာ။ ကကွ၍် ကျန်ယှိ ထနထသာ။ ၂ ဆကစ်ပ်မှုကင်းပပတထ်သာ။ vacant;miss

လပ် ၂ န bribe

လပ်မလံု ကကိ broke

လပ်မသ ီ ကကိ broke

လပ်ယား နဝိ flippantlu

လပ်သီ ကကဝိိ ထပါကက်ွဲယိုစးီထွေကက်ျမှု မယှိပဲ။ အစစအရာရာ ကျစလ်ျစသ်ပ်ိသညး် ထသာ အားပဖင့်။ compact

သစလံု်းတစလံု်းတညး်ကို ထွေင်းခုတပ်ပုလုပ်ထေားထသာ (ထလှ)။ စဉ်

စဉ်

ထလာင်းပပည်
သျှင်

တိုင်းနုိင်ငံကို ရုိးရာအထမွဆကခံ်၍ပဖစထ်စ၊ သးီပခား တင်ထပမှာကခံ်ရ၍ပဖစထ်စ စိုးမုိးအပ်ုချုပ်သ ူထယာကျ်ား။၂ နုိင်ငံအပ်ုချုပ်သည့် 
မင်း။ ရာဇဘသိသိကခံ် ထသာမင်း။ "ထပမာကထ်ေလညး် ငဖိုးစာွ မုိးကကးီရာွ၍ ထဒေရာလညး်တဖီး ထလာင်းပပညသ်ျှင် မှာ ဖီးကကးီ တွိ့
ထရ" (စန္ဒရားဖ့ဲွ) စဉ်

ထလာင်းငပိုင်ပဲွ 
၁

(ထလှနှစစ်င်း တစစ်င်းနှင့်တစစ်င်း) အစမ်ွးဂုဏရ်ညစ်သည ်သာလွန်မှုကို ထဖာ်ထုေတရ်န် တွဲယဉ်အစမ်ွးပပသည။် (အရှံုးအနုိင်ပပသ
ည့်) အခမ်းအနား။ စဉ်

ထလာင်းငပိုင်ပဲွ 
၂ စဉ်

extra dish for second 
helpings စဉ်

အက္ခရာစဉ်

မကကးီလွန်းမငယလွ်န်းထသာ။"လူလတပုိ်င်းပဖစနီ်ဗျာယ်"(အရပ်) မနညး်လွန်း မများလွန်းထသာ။ "ကျမှီာစပါး အလတရ်ာ 
ထရာကသ်ထိရ"။(အရပ်) ၂ မမညး်လွန်း မပဖူလွန်းထသာ။ "မမညး်မပဖူ၊ လှမုိးသူမှာ သားလတသ်တူည်း" (ပန်း)

(of size,age or 
class)medium စဉ်

ကကယိာ၏အနကသ်ထဘာကို ထလးနကထ်စရန် သုံးထသာစကားလံုး။ "စစထ်တ ွမှ ဘာဘာလညး် လာလတထ်တ" (အရပ်)။ "သဒီေါ
ပျို ထလ၊ ညို နှမကို၊ ချို ပမသာကကည၊် ဆုိလတထ်တ က" (ရာမ)၂ ကကယိာ၏အနကသ်ထဘာကို ထလးနကထ်စရန် အဆံုးသတထ်သာ 
စကားလံုး။ "အယင် ကခါ ကျုတခဲ်ထချနန့် ဖကရ်ကွထ်ချ အဆီွခင်ပွန်း မမန်းကတထ်တလတ်" (ပံုပပင်) "တဖကထ်ကလိမ္မာ၊ ခီွး
ပညာ၊ လာရာလာ လတ်" (ထတး)။ ၃ ကကယိာကကို တင်ပပုမူ ပဖစ်ပျက်သညက်ို ပပထသာစကားလံုး။ (လားလတ်လာလတတ်င်ွ ပါ
ထသာ "လတ်" နှင့် အနကတ်သူည။်) "ထကျာင်းအဝင်တခံါးစရပ်တင်ွ နားလတ၏်" (ပံုပပင်) ၄ အမိန့်ထပးစကား၊ ထစခုိင်းစကား 
စသည၌် ကကယိာအဆံုးတင်ွ ပဖည့်ထသာ စကားလံုး။ "မကကာမီထက ့အယင်လာ လတ်" (အရပ်) "ဓမ္မရာဇအ်မတ၊် ကိုယလွ်တ်
ထရာှင်ခွာ၊ လာ လတရ်ာတင်ွ" (ထမှာက်) စဉ်

အတင်ွးသိ့ု ကျုံ့ဝင်တန့်ွထခါကသ်ည။် "ပျဉ်ချပ်က အသားမသလ့ုိိ လတထ်တ" (အရပ်) စဉ်

suddenly;presently;curr
ently;for the time 
being;for the moment စဉ်

suddenly;presently;curr
ently;for the time 
being;for the moment စဉ်

လတတ်ထလာဉ
ာဏ်

ကကို တင်ထတးွဆထေားပခင်းမယှိပဲ အထကကာင်းထပါ်မှ ရုတတ်ရကက်ကဆံ ထုေတထ်ဖာ်အသုံးပပုသည့် ဉာဏ။် ပဗုန်းကနဲ ပဖစထ်ပါ်လာထသာ 
ဉာဏ။် စဉ်

အထရးတယလုူပ်သည။်၂ သတမူိသည။် "ယင်းသဇူာတိ့ု လားမလားကို လတပ်ပုလ့ုိ ကကည့်နီစာွရာ" (အရပ်)
take heed;take notice 
of စဉ်

စဉ်

ပစလံု်းစသည ်တစစ်ုံတစခု်ထသာ အရာဝတ္ု ၌ အထပါကအ်ကွဲယှိထန၍ (ထရ-ထလ စသည်) မလံုမလဲပဖစသ်ည။် "ပစလံု်းက 
အထပါကရ်ာ လတမ်သဆီီယိုထရ" (အရပ်) စဉ်

လတယ်ား
လတယ်ား

pass the time 
idly;aimlessly စဉ်

မဆုိင်းမတ ွချကခ်ျင်းအားပဖင့်။ လကင်င်း။ "ထေကခွ်င်သကိကား၊ ငမီး တစပ်ါးဟ၊ု ပီးပငားသညစ်၊ု ဓိဌာန်ပပုထက၊ ယခုလတလ်တ၊် ငါ့
ဦးထခါင်းလျှင်၊ ထထောင်းထထောင်းပပတ ်မည်"။ (ထကာ်)

at once;immediately;at 
the present time စဉ်

လတလ်တထ်လ
ာထလာ စဉ်

ထရးှပညာယှိကကးီတိ့ုက ထနာင်တင်ွပဖစအ်ံ့ထသာ အထကကာင်းအရာတိ့ုကို ကကို တင် ထဟာထေားခ့ဲထသာ စာ၊ စကား "ထုိေငမိုက့ိုကား၊ 
ထပမာကဦ်းငမိုဟ့၊ု တင်ွလတ့္ံတ"။ (ဗျာဒိေတသ်ိုက်) စဉ်

စဉ်

မိမိ၏အကျို းကို ထဆာင်ရကွထ်ပးမှုထကကာင့် ထကျးဇူးအတကွထ်ပးထသာ လက ်ထဆာင်။ ယင်းသိ့ု ထပးလာသညက်ို သလိျကခံ်ယထူသာ 
ထငွ၊ ထကကးပစည္း်။ ၂ ထုိေကတ်န်၍ ထရာကယ်ှိ ရယှိထသာ ပစည္း်ဥစာ္။ တစစ်ုံတစခု် ဉာဏပ်ညာအတကွ ်ပူထဇာ်ထသာ ဥစာ္။ စဉ်

ပစလံု်းစသည ်တစစ်ုံတစခု်ထသာ အရာဝတ္ု ၌ အထပါကအ်ကွဲမှ ယို ထွေကစ်းီမှုထကကာင့် လံုလဲပခင်းမယှိပဖစသ်ည။် "တိုင်ကကီ ရယီို
ထရ လပ်မလံု" (အရပ်) စဉ်

ပစလံု်းစသည ်တစစ်ုံတစခု်ထသာ အရာဝတ္ု ၌ အထပါကအ်ကွဲယှိထန၍ (ထရ-ထလ စသည်) မလံုမလဲပဖစသ်ည။် "ပစလံု်းက 
အထပါကရ်ာ လတမ်သဆီီယိုထရ" (အရပ်) စဉ်

ထပါ့ပျကထ်သာ။ တာဝန်ပျကယ်င်ွးလစဟ်င်းထသာ။ "လူထရာကသ်ျှင် ထရာကမ်ျားလာထက အလုပ်လပ်ယား ပဖစလိ်မ့်မည်" (အရပ်) စဉ်

စဉ်



.

လာဘ်

လာဘ် န

လာဘထ်ကာင် န luck

လာဘထ်ကာင်း နဝိ တိုးတကပ်ဖစထွ်ေန်းလာမည့် အထပခအထန ထဆာင်ထသာ။၂  တစစ်ုံတစရ်ာထသာ ပစည္း်ဥစာ္ရနုိင်စရာ ကအံခွင့်ကကုံထသာ။

လာဘထ်ခါ် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပစည္း်ရရန်အထကကာင်း အစအီမံတစခု်ခု ပပုလုပ် ထေားသည။်

လာဘစ်ား ကကိ မမှန်မကန်ဖကလုိ်က၍် ထဆာင်ရကွထ်ပးသပဖင့် တစစ်ုံတစဦ်းထံေမှ ထငွ ထကကးပစည္း်စသည ်ရယလူကခံ်သည။် take bribe

လာဘတ်တိ် နဝိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပစည္း်ဥစာ္ ရနုိင်ဖွယက်င်းထသာ။

လာဘထုိ်ေး ကကိ မမှန်မကန် ဖကလုိ်က၍် ထဆာင်ရကွထ်ပးသပဖင့် တစစ်ုံတစဦ်းအား ထငွ ထကကးပစည္း်စသည ်ထပးသည။် bribe

န မိမိအလုိသို ့ပါထစလုိ၍ လကထ်ဆာင်ထပးပခင်း၊ လကခံ် ပခင်း စထသာ မှန်ကန်ထသာ ဥပထဒေကို ထဖာကဖ်ျကမ်ှု။ take and give bribe

လာဘပိ်တ ် ကကိ သတူစပ်ါး တစစ်ုံတစခု်ရမည့် အရာကို မရထအာင် ပိတပ်င်ဟန်တ့ား သည။်     

လာဘပု်ပ် နဝိ ခံစားရမည့်အထကကာင်းအခွင့် စးီပွားဥစာ္ ထငွထကကးစသည့် ရရန် အခွင့် အလမ်းယှိထသာ်လညး် ဖင့်နမဲဆုိင်းတ ွပျကပ်ပယထ်သာ။

လာဘပွ်င့် နဝိ လာဘလ်ာဘ အဝင်များထသာ။

လာဘပ်မင် နဝိ

လာဘရ် နဝိ ထကာင်းထသာအခွင့်အလမ်းနှင့် ကကုံကကို ကထ်သာ။

လာဘရ်င်ှ နဝိ စးီပွားလာဘလ်ာဘ တိုးတကထ်သာ။

လာဘရ်မင် နဝိ စးီပွားလာဘလ်ာဘ တိုးတကထ်သာ။

န offering bribe

လာဘဟ်င်း နဝိ ဥစာ္စးီပွား ထငွထကကးစသည ်တစစ်ုံတစခု်ရယှိရန် အခွင့်အလမ်း ပပတလ်တက်င်းမ့ဲထသာ။ lack of opportunity

လာလ် စညး် use to say ‘come on’

လာလ်လာလ် စညး် use to show amaze

လိပ်

လိပ် ၁ ကကိ အထခွပဖစထ်အာင် ပတရ်စထ်ေားသည။်၂ အပပားအချပ်အလုိက ်ရစပ်တသ်ည။်

လိပ် ၂ န tortoise

လိပ်ကမ္ဘာမ န turtle

လိပ်ထကျာက ် န ray;skate

န လိပ်ထကျာက၏် အငမီးတအံရင်း၌ ထပါကထ်သာဆူးတက။် sting of a ray

န ကိုယထ်ေည၌် အထတာင်ကဲ့သို ့ကျယက်ားထသာ ဆူးထတာင် နှစဖ်ကယ်ှိ အလွန်ရညှထ်သာ အငမီးတယံှိသည့် ထရသတ္တ ဝါတစမ်ျို း။ turtle

လိပ်ကန်ုး န လံုးပခမ်းပံု။ ခံုးထသာပံု။ လံုးပခမ်းပံုအမုိး။ Dome-like structure

မိမိ၏အကျို းကို ထဆာင်ရကွထ်ပးမှုထကကာင့် ထကျးဇူးအတကွထ်ပးထသာ လက ်ထဆာင်။ ယင်းသိ့ု ထပးလာသညက်ို သလိျကခံ်ယထူသာ 
ထငွ၊ ထကကးပစည္း်။ ၂ ထုိေကတ်န်၍ ထရာကယ်ှိ ရယှိထသာ ပစည္း်ဥစာ္။ တစစ်ုံတစခု် ဉာဏပ်ညာအတကွ ်ပူထဇာ်ထသာ ဥစာ္။

sth 
received;honorarium,fee
(given to an 
astrologer,fortune 
teller;bribe;graft;kick
back စဉ်

လူထသာ်လညး်ထကာင်း၊ ငှကထ်သာ်လညး်ထကာင်း ထရာကယ်ှိနား လာသပဖင့် စးီပွားဥစာ္ တိုးတကမ်ှုကို အထကကာင်းပပု၍ ထခါ်ထဝါ်
ထပပာဆုိထသာအမည။် စဉ်

have a lucky break;be 
auspicious စဉ်

do sth to induce good 
luck;bring ill luck စဉ်

စဉ်

cease to enjoy good 
luck;bring ill luck စဉ်

စဉ်

လာဘပီ်း
လာဘယ်ူ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

cease to enjoy good 
luck;bring ill luck စဉ်

bring or venture;bring 
ill luck စဉ်

have a lucky break;be 
auspicious စဉ်

ထရးှထရးထရးှရာ မညသ်ိ့ုပဖစလ်တ့္ံတမညက်ို ကကို တင်ထပမာ်ပမင်တတထ်သာ။ အကျို းအခွင့်တစခု်ခုကို ရယှိနုိင်သည့် အထပခအထနကို 
သပိမင်တတထ်သာ။

be  farsighted;have 
acumen စဉ်

enjoy an inflow of 
gifts in money or kind စဉ်

enjoy an inflow of 
gifts in money or kind စဉ်

enjoy an inflow of 
gifts in money or kind စဉ်

လာဘသ်ပ်ပက
ာ

တစစ်ုံတစဦ်းထံေမှ ပူထဇာ်ချးီထပမှာကထ်သာ ပစည္း်ဥစာ္။ "ထရမ ထငွစ၍၊ များစာွ လာဘသ်ပ်၊ အဒေါအိုကို၊ နှစလုိ်ချကထ်ကကာင့်၊ လကမှ်ာ
အပ်လ့ုိ" (နာရဒေ) စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်သိ့ုသာွးရန် ဖိတထ်ခါ်ထသာ အာလုပ်စကားလံုး။ "ထကျာင်းမှာ သန့်ရင်ှးထရးလုပ်ဖ့ုိလားကတထ်မ လာလ်" (အရပ်) စဉ်

ထကကာကရ်ွ့ံပခင်း၊ အံ့ကသပခင်းစသည့် တစစ်ုံတစရ်ာကျထရာက ်သည့်အခါမျို းတင်ွ ကကည့်ရှုဖ့ုိသာွးရန်အတကွ ်လူအများအား ထခါ်
ထဆာင် (ဖိတထ်ခါ်) သာွးထသာ အာထမဋိတ ်(အာလုပ်) စကား။ "တစ်ပပင်နှစပ်ပင်၊ ထအာကဆိ်ပ်ပပင်က၊ ဆင်တိုကထ်တ၊ ပမင်းတိုက် 
ထတ၊ ကကည့်ခီကတထ်မ လာလ်လာလ် (ထတး)"။ "လှမုိးသ ူလင်ထထောင်းထရလည်း-ဂျမ်ိးဂျမ်ိး၊ ကကည့်ခီ ကတထ်မ လာလ်လာလ်" 
(၎င်း) စဉ်

roll sth up;be rolled 
up စဉ်

ထခါင်းနှင့်ထပခလကတ်ိ့ုကို ကိုယခံွ်မာအတင်ွးထဲေသိ့ု ကျုံ့ဝင်ထွေကနုိ်င်ထသာ ထရထန ကန်ုးထနသတ္တဝါတစမ်ျို း။ (လိပ်အမျို းအစားတိ့ု
တင်ွ ထနရထန ကန်ုးထနဟ၍ူ နှစမ်ျို းယှိ၏။ လိပ် ကမ္ဘာမ ထတာင်လိပ်၊ လိပ်ငန်းမ၊ ပပင်သာလိပ်၊ သထပါကစ်ာလိပ်၊ လိပ်ကကညး်၊ 
ဟင်းညံ့လိပ်၊ လိပ် ထပပာကစ်သညပ်ဖင့် အမျို းအမည ်ကွဲပပားသည။်) စဉ်

ထရထနပင်လယလိ်ပ်ကကးီတစမ်ျို း။ "အဝကလညး်၊ ပုိကက်ကးီထထောင်၊ အဖျားကလညး်၊ ပုိကက်ကးီဆီး၊ အမင်လိပ်ကမ္ဘာထအာကက် 
သျှို လ့ားလီ" (ပံုပပင်) စဉ်

ဝုိင်းပပားထသာ ကိုယထ်ေညယ်ှိ၍ ငမီးတရံညှတ်င်ွ ဆူးယှိငပီး အထကကးမ့ဲ ထကျာကန်ုး၌၊ မာထကျာထသာ ထကျာကတ်ုံးငယမ်ျားယှိထသာ 
သတ္တဝါတစမ်ျို း။ စဉ်

လိပ်ထကျာကစ်းူ စဉ်

လိပ်ထကျာကစ်ွ
န် စဉ်

စဉ်



.

န ကျာပွတတ်ကံဲ့သို ့ရုိကရ်န် အသုံးပပုရသည့် လိပ် ထကျာက၏် အငမီးတရံညှ။် tail of a sting ray

လိပ်ကကျွေန်း န လိပ်များကျင်းယက၍် ဥချထလ့ယှိထသာ ပင်လယစ်ပ်သထဲသာင်ပပင်။ sand bank

လိပ်ခွပ် နဝိ မျကနှ်ာပပင်ပပန်ပ့ပူးပခင်းမယှိပဲ ထစာင်းထရမထသာ။ ပကတအိတိုင်းမတည ်ပဲ ထခွလညထ်နထသာ။  twist

လိပ်ခွပ်ကကးီ နဝိ မျကနှ်ာပပင်ပပန်ပ့ပူးပခင်းမယှိပဲ ထစာင်းထရမထသာ။ ပကတအိတိုင်းမတည ်ပဲ ထခွလညထ်နထသာ။  twist

လိပ်ခံွရငဖီး န လိပ်ခံွပဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ ဘးီ။ tortoise shell comb

လိပ်ထဂါင်း န in and out

လိပ်ထဂါင်း ကကိ in and out

န in and out

လိပ်ငန်း န turtle

လိပ်စးူရွီပင် န အပင်ရင်းအဆစမ်ျားမှ ခကျွေန်ထသာ ဆူးငယမ်ျားယှိထသာ ထဆးဖက ်ဝင်ချုံပင်တစမ်ျို း။ name of plant

န ဟင်းစားထသာ ချုံနွယပ်င်နိမ့်တစမ်ျို း။ name of plant

လိပ်ပပာ န butterfly

လိပ်ပပာချုပ် န

လိပ်ပပာစဉ် ကကိ ထိေတလ်န်တ့န်ုလှုပ်မှု လွန်အားကကးီ၍ အသကထွ်ေကလု်ခမန်းပဖစ ်သည။် အလွန်အမင်း တန်ုလှုပ်ထပခာကပ်ခားသည။်

လိပ်ပပာထတာင် န အလွန်ပါးလမာထသာ အရာဝတ္ု။ အထေညစ်သည။် -shaped roof

လိပ်ပပာယိုး ကကိ

န everything in sight

လိပ်ပပာလံု နဝိ မိမိ၏ သန်စ့င်မှုကို စတိခ်ျယုံကကညရ်ထသာ။ have a clear conscience

ကကိ eat whatever

လိပ်ရင်ဖတ ် န လိပ်ရင်ဖတက်ို ဖံုးအပ်ုထေားထသာ မာထတာင့်ထသာအခံွ။ shell

လိပ်လက် နဝိ shine,bright

လိပ်လကခ်တ် နဝိ အလင်းထရာင် လွန်စာွထွေကထ်သာ။ ထတာကထ်ပပာင်ထသာ။ shine,bright

လိပ်ထသျှ န none

န

လုတ်

လုတ် န mouthful(of food)

လိပ်ထကျာကမ်
တုံး စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
(ဥပစာ) (လိပ်တိ့ုမညသ်ညမှ်ာ ဦးထခါင်းကို ထွေကလုိ်ကဝ်င်လုိကပ်ပု တတက်ကသပဖင့်) လူတိ့ုသညလ်ညး် အလုပ်တစခု်ခုကို စွဲစွဲငမဲ
ငမဲ လုပ်မကိုင်ပဲ သိ့ုမဟတု ်ရင်ှရဟန်း ပဖင့် အငမဲတထစမထနထတာ့ပဲ ဝင်လုိကထွ်ေကလုိ်က ်ပပုလုပ်ထနသညက်ို တင်စား၍ သုံးနှုန်း
ထပပာဆုိ ထသာ စကားလံုး။ စဉ်

ယင်းသိ့ု (ထွေကလုိ်ကဝ်င်လုိက်) ပပုလပ်ုထနသညကုိ် တင်စား၍ ထပပာ ဆိုသံုးနှုန်းကကသည။် စဉ်

လိပ်ထဂါင်း
ထရာဂါ 

(ဥပစာ) (လိပ်တိ့ုမညသ်ညမှ်ာ ဦးထခါင်းကို ထွေကလုိ်ကဝ်င်လုိကပ်ပု တတက်ကသပဖင့်) လူတိ့ုသညလ်ညး် အလုပ်တစခု်ခုကို စွဲစွဲငမဲ
ငမဲ လုပ်မကိုင်ပဲ သိ့ုမဟတု ်ရင်ှရဟန်း ပဖင့် အငမဲတထစမထနထတာ့ပဲ ဝင်လုိကထွ်ေကလုိ်က ်ပပုလုပ်ထနသညက်ို တင်စား၍ သုံးနှုန်း
ထပပာဆုိ ထသာ စကားလံုး။ စဉ်

ထရထနပင်လယလိ်ပ်ကကးီတစမ်ျို း။ "ပမင်သာမှာတဌာန၊ ပတက်ာဝန်းကာ ရစက်ကပါသည၊် ထုိေမှာ လိပ်ငန်း မကို၊ ထဆာင်လမားကာ ပျံ
ရုပ်ဟန်" (ဗမာချီ) စဉ်

စဉ်

လိပ်တကဖွ်တ်
တက ် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ကိုယထ်ေညထ်ေက ်အထတာင်များစာွကကးီ၍ အထတာင်တင်ွ ပန်းထပပာက ်သဖွယ ်အထရာင်တမျို းမျို းယှိသည့် ပန်းဝတရ်ညစ်ပ်ု 
ပုိးထကာင်ငယတ်စမ်ျို း။ စဉ်

ကထလးငယမ်ျား အလုိလုိလန့်ဖျပ်ပခင်း၊ မပဖစထ်စရန်နှင့် ထဘး အန္တရာယက်င်းရင်ှးထစရန် ထလာကပီညာအစအီရင်ပဖင့် အထဆာင်
လကဖ့ဲွ်၊ ချညမ်ျှင်ကင်ွးစသညပ်ဖင့် ကာကယွထ်ေားမှု။

amulet for children to 
protect them form harm 
and to prevent them 
from being startled out 
of their wits စဉ်

be startled out of 
one’s wits စဉ်

စဉ်

ကထလးငယမ်ျား အလုိလုိထကကာက၍် လန့်ဖျပ်ပခင်း မပဖစထ်စရန် နှင့် ထဘးအန္တရာယက်င်းရင်ှးထစရန် ထလာကအီတတပ်ညာ အစအီ
ရင်ပဖင့် မန်းမှုတထ်ေားထသာ အထဆာင်လကဖ့ဲွ်ချညမ်ျှင်ကင်ွး စသညတ်ိ့ုကိုလညး် လကထ်ကာကဝ်တတ်ိ့ုတင်ွ ဆဲွဆင်ထေားသည။်

amulet for children to 
protect them form harm 
and to prevent them 
from being startled out 
of their wits စဉ်

လိပ်ပပင်သာ 
(မ) (န-ပမင်သာလိတ်-ရှု။)မျက၀်န်း၌ ထေင်လာသမျှထသာ အရာ။ အလံုးစုံ ရှုကကည့်သမျှထသာအရာ။ စဉ်

စဉ်

လိပ်ရဖွတရ်
စား ထတွ့မထယာှင် ရရာကိုစားသည။် (အစားကို ထရးွချယ ်ပခင်းမယှိ။) စဉ်

စဉ်

ထပပာင်လကထ်သာ။ ထိေန်လင်းထသာ။ "ပမနားထဋာင်းသယွသ်ယွ၊် စန်ိနားထဋာင်း လိပ်လက်" (ထတး)။ ၂ အထရာင်ချင်းလင်းထသာ။ 
"ထကာတုံတိုင်းထွေက၊် သားထမွး ထတာ်ထစာင်၊ ဖုိးရာထထောင်ထလ၊ ထရာင်လိပ်လကန်န့်" (ဓမ္မသာ)။ ၃ တလျှပ်လျှပ်လှုပ်ရာှးထသာ။ 
ထလ ခတ၍် တလူလူ လှုပ်လျကယ်ှိထသာ။ "မုထလးပွားထက၊ ကကု္ကားထီေးနန်း၊ ကကကယ်ာှဒေကစ်န်ွး တခွံန် လိပ်လက်" (ထတး) စဉ်

စဉ်

သကမင်္ဂန်းထအာကထ်ပခစန်ွးဖျား၌  ထလတိုကလ်ျှင် လွင့်မပါရထအာင် ကမ္ပတ ်သးီနှင့် ကမ္ပတက်င်ွးတပ်ရန် တစဘ်ကတ်စခု်စခီျုပ်ထေား
ထသာ ထလးထထောင့်ပံုစ ံ(လိပ်ရုပ်)။ ယင်းနှင့် ဆုိရိုးစကားတစခု်ကို တင်ပပပါမည်။ မျကစိ်အနာပဖစလ်ျှင်။ "မျကစ်အိနာ၊ ထကျာင်း
မှာပ့ုိ၊ ဘန်ုးလိပ် နန့်တိ့ု" ဆုိရုိးစကားမှာ၊ ဤလိပ် (လိပ်ရုပ်)ကို ရညရွ်ယ၍် ထပပာဆုိပခင်းသာ ပဖစ်ပါသည်။ ဤသည် ကို ဘန်ုးကကီး 
"လီး" နန့်တိ့ု" ဟ၍ူ ဆုိကကပါသည။် ဤသညက်ား "လိပ်" မှ "လီး" သိ့ု ထပပာင်းထရမ့ သာွးခ့ဲပခင်းသာ ပဖစ်သည။် စဉ်

လိပ်ဥဝှကတ်မ်း 

လူငယတ်စခု်က ထကျာကခဲ်အတုခဲ်စသည့် တစခု်ခုတိ့ုကို ဝှကထ်ေားပခင်းကိုပပု၍ လူငယတ်စထ်ယာကက် ထုိေဝှကထ်ေားထသာ အရာ
ဝတ္ု ကို ရာှထဖွစဉ် ဝှကထ်ေား ထသာ လူငယတ်စခု်က ရာှထဖွ၍ မရပဲယှိထနသညက်ို မခံချင်ပဖစထ်အာင် "လိပ်ဥထပျာကလ့ုိ်၊ လိပ်မရာှ၊ 
ရင်ဆာဆာနန့်၊ ဥထရလိပ်မ" စသညပ်ဖင့် သခံျပ်ထုိေး၍ ထပပာင်ထလှာင်ပခင်းကို ပပုထလ့ယှိထသာ ကစား နညး်တစမ်ျို း။

children’s game of 
hiding small stone 
representing an egg for 
the child playing the 
role of mother tortoise 
to seek စဉ်

ပါးထစာင်းအတင်ွးပုိင်း ဝန်းကျင်။၂ အဖတ ်သိ့ုမဟတု ်အရညအ်ပပည့်ငံုထေား၍ ပူထဖာင်းထသာ ပါးထစာင်း။ ၃ ပါးစပ်အတင်ွးသိ့ု တစ်
ကကမ်ိ သင်ွးခ့ံွစာပဖစထ်သာ ထေမင်းပမာဏ။ စဉ်
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လုတဆီ်း ကကိ gargle

လုတဆီ်းရီ န စားထသာကင်ပီးတိုင်း ပါးစပ်သန်ရ့င်ှးထစရန် ပလုတက်ျင်း၍ ထဆး ထကကာထသာထရ။  water for gargling

လုတတ်ိုင်း န လူထသပမှုပ်ရာအရပ်။ သခသင်္ချုင်း။ cemetery

လုတတ်ာွး န ချညခ်င်မှ ချညမ်ျှင်ကို ရစသ်င်ွးရာဘးီလံုး။ spinning wheel

လုတမံု် န ပါးစပ်တင်ွ အပပည့်ငံုထေားထသာထရ။ water in mouthful

လုတမံု် ကကိ ပါးထစာင်းတင်ွ ထရအပပည့်ထေည့်၍ ငံုထေားသည။် keep in the mouth

ကကိ ခံတင်ွးထဲေတင်ွထရငံုထေားသည့်အပဖစက်ို ပပထသာစကားလံုး။ keep in the mouth

လုတရ် ီ န ပါးစပ်တင်ွ အပပည့်ငံုထေားထသာထရ။ water in mouthful

လုတရ်မံုီ န ပါးစပ်တင်ွ အပပည့်ငံုထေားထသာထရ။ water in mouthful

လုတလ်ကဆီ်း ကကိ သန်ရ့င်ှးစင်ကကယထ်စရန် ထရပဖင့် ကိုယလ်ကသ်တုသ်င်သည။် relieve nature

ကကိ လုတလ်ကလု်တလ်က ်ပါးထစာင်းနှစဖ်ကအ်ပပည့်အားပဖင့်။ mouthful(of food)

လုပ်

လုပ် ကကိ Make;create;do;work

လုပ်ကိုင် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ လုပ်ငန်းတင်ွ တာဝန်တစခု်အထနပဖင့် ရကွထ်ဆာင် သည။်

ကကဝိိ stagger

လုပ်ကက ံ ကကိ

လုပ်ကကမံှု န လိမ်လညဉ်ာဏဆ်င်၍ ဖန်တးီပပုမှု။ ထပပာဆုိမှု။ ၂ တစစ်ုံတစဦ်းအား တင်ကးူ၍ စစီဉ်သတပ်ဖတမ်ှု။

လုပ်ကကွ် န တစစ်ုံတစရ်ာစိုကပ်ျို း လုပ်ကိုင်ရန် ထပမကကွ။် ၂ လိမ်လညဉ်ာဏ ်ဆင်၍ ပပုမူထပပာဆုိမှု။

လုပ်ထကကျွေး ကကိ အပခားတစစ်ုံတစဦ်းထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်ကို မိမိကတာဝန်ယ၍ူ ပပုစထုစာင့် ထရာှကသ်ည။်

လုပ်ခ န တစစ်ုံတစခု်ထသာ အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ထပးသည့်အတကွ ်လုပ်အား၏တန်ဖုိး။

လုပ်ခင်း န စိုကပ်ျို းလုပ်ကိုင်ထနထသာ လယထ်ပမ။ စိုကခ်င်း။ plantation

န ကကရံယွသ်တမှ်တ၍် လုပ်ကိုင်ထနထသာ အလုပ်အကိုင်။

လုပ်ငန်းခွင် န လုပ်ကိုင်ထနသည့် လုပ်ငန်းနယပ်ယ။်

လုပ်ငန်းစဉ် န အငမဲထဆာင်ရကွသ်ာွးရန် သတမှ်တထ်ေားသည့် အစအီမံ။

လုပ်စကား န မဟတုမ်မှန် လိမ်လည ်ထပပာဆုိချက။် fabrication

လုပ်စရပီန်း န name of flower

လုပ်စား ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အလုပ်ကို အသကထ်မွးဝမ်းထကျာင်းအပဖစ ်လုပ်ကိုင် သည။် do sth for a living

န မပပတမ်လတ ်အလုပ်လုပ်ကိုင်၍ အသကထ်မွးရသ။ူ

လုပ်စာွ န ကိုယတ်ိုင်အားထုေတ ်ထဆာင်ရကွပ်ခင်းထကကာင့် ခံစားရထသာ အကျို းထကျးဇူး။ earnings

ပါးထစာင်း၌ အရညငံု်၍ လှုပ်ခတထ်ဆးထကကာသည။် "စင်ကကဉ်ထစရးီ ထလာင်း မင်းထကျာ်မှာ လုတထ်တာ်ဆီးလ့ုိ" (ထောနူ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လုတမံု်-မံု စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လုတလ်က်
လုတလ်က ် စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ လုပ်ငန်းကို ထဆာင်ရကွသ်ည။် ၂ ဟတုသ်ညက်ိုမဟတု။် မဟတုသ်ညက်ို အဟတုဟ် ုဖန်တးီသည။်၃ 
တစစ်ုံတစခု်ကို ပဖစထ်ပါ်လာထအာင် ကကဆံအားထုေတ ်သည။် ၄ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အသင်ွကို ထဆာင်တတသ်ည။် စဉ်

do sth for a 
living;undertake to do 
sth စဉ်

လုပ်ကျလုိပ်
ကျင် ကိုယက်ို မထိေန်းနုိင်ပဲ ယမ်ိးထုိေးလျက။် လှုပ်န့ဲလျက။် (လုပ်ကျလုိပ်ကျာဟ၍ူလညး် သုံးနှုန်းထေားသည။်) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တစမ်ျို းတမည ်လိမ်လညဉ်ာဏဆ်င်၍ ပပုမူထပပာဆုိသည။် ၂ တစစ်ုံ တစဦ်းအား တင်ကးူစစီဉ်၍ သတပ်ဖတသ်ည။် ၃ 
အထူေးတလည ်ကကစံညထ်တးွထတာ၍ ထဆာင်ရကွ ်သည။်

endeavour;make an 
effort to 
seize;assassinate;plot 
against စဉ်

lie;fabrication;assassi
nation;plot စဉ်

plot of land under 
cultivation;opportunity 
for enterprise;work 
site စဉ်

take the responsibility 
of looking after a 
dependent;care for;look 
after စဉ်

wages;charges;fees;emol
uments စဉ်

စဉ်

လုပ်ငန်းကိုင်
တာ 

occupation;work;busines
s;enterprise စဉ်

workplace;work 
environment စဉ်

workprogramme;works 
schedule စဉ်

စဉ်

အပင်ချုနွံယလုိ် အပွင့်ကန်စန်ွးပွင့်နှင့်တ၏ူ အပွင့်အရင်းပုိင်း ထေကဝ်ကတ်င်ွ ပဖူ၍ အဖျားပုိင်းတင်ွကား ညို ပပာထရာင်ယှိသည့် 
အပင်၏အဆစတ်ိ့ုမှသာ ပွင့်ထသာ ပန်းတစမ်ျို း။  "ပန်းပွင့်ပွင့်ချန်ိ၊ ပန်းခူးချန်ိ၊ လုပ်စရပီန်း ဘရုားပန်း၊ အနွယအ်ခကပ်ဖာ၊ ပွင့်
တစရ်ာ" (ထတး) စဉ်

စဉ်

လုပ်စားကိုင်စာ
း 

person living from hand 
to mouth စဉ်

စဉ်
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လုပ်ထဆာင် ကကိ တစစ်ုံတစခု် ထအာင်ပမင်မှုရယှိထအာင် လံုးပမ်းအားထုေတသ်ည။်

န တစစ်ုံတစထ်ယာက၏် ကကို းစားလုပ်ကိုင် ထဆာင် ရကွမ်ှု။ task carried out

လုတဇ်ာတ ် န တစဦ်းဦးက စကီုံးဖန်တးီ ထပပာဆုိထရးသားထသာ အပဖစအ်ပျက။် Trumped-up story

ကကဝိိ ထပျာင်းနဲွ သ့မ်ိထမွ စ့ာွ လှုပ်ရံုမျှ လှုပ်လျက။် ကနဲွ  ့ကလျ။     daintily;gracefully

လုပ်တိုင်း န လူထသပမှုပ်ရာအရပ်။ သခသင်္ချုင်း။ cemetery

န လမ်းညမန်အပဖစ ်စညး်ကမ်းနညး်မီှရသည့် လုပ်ကိုင် ပံု။ အဆကဆ်ကလု်ပ်ကိုင် ထဆာင်ရကွခ့ဲ်သည့် လမ်းညမန်။ method;technique

လုပ်ပံုကိုင်ပံု န လုပ်ကိုင်ထဆာင်ရကွနုိ်င်ထသာ အစမ်ွးအစ။ responsibility

န အလုပ်တစစ်ုံတစရ်ာကို အတတူက ွလုပ်ကိုင်သ။ူ colleague;co-worker

န လုပ်ကိုင်ထဆာင်ရကွဖွ်ယရ်ာ အမှု။

လုပ်ရည ် န လုပ်ကိုင်ထဆာင်ရကွနုိ်င်ထသာ အစမ်ွးအစ။

န ထတးွထတာ စတိက်းူနုိင်စမ်ွးနင့် လုပ်ငန်းထဆာင်ရကွနုိ်င် စမ်ွး။

လုပ်ရညဝ် နဝိ လုပ်ကိုင်ထဆာင်ရကွဖ်န်များ၍ အထတွအ့ကကုံဗဟသုတုပပည့်စုံထသာ။ experienced

ကကဝိိ ထပျာင်းနဲွ သ့မ်ိထမွ စ့ာွ လှုပ်ရံုမျှ လှုပ်လျက။် ကနဲွ  ့ကလျ။     daintily;gracefully

ကကဝိိ slowly

ကကဝိိ stagger

လုပ်လုပ်ရရီ ီ ကကဝိိ ထပျာင်းနဲွ သ့မ်ိထမွ စ့ာွ လှုပ်ရံုမျှလှုပ်လျက။် slowly

လုပ်လုပ်လ့ဲလ့ဲ ကကဝိိ မတညမ်ငငိမ် တမ်ိးထစာင်းလှုပ်ရာှးလျက။် slowly

လန်

လန် ကကိ

လန်ထတာင်း န တစဆ်ယ့်ထပခာကပ်ပညဝ်င်ထသာ ထတာင်း။ ၂ တစတ်င်းဝင်ထသာ ထတာင်း။ basket

လန်တန်တန် ကကိ အပပင်သို ့ထကာ့ပပန်သည။် အတင်ွးပုိင်း အတင်ွးဘကသ်ည ်အပပင်သို ့ပွင့်လပ်သည။် အထပါ်သို ့ကာွဟသည။် curl up

လန် ့ ကကိ ပဗုန်းကနဲ ထကကာကရ်ွံတ့န်ုလှုပ်သာွးသည။်

ကကဝိိ ထကကာကရ်ွံသ့လုိ။ ထရှ တ့ိုးထနာကဆု်တပ်ပုလျက။် scarely

ကကဝိိ ဆန်က့ျင်ဘကပ်ပုလျက။် ဖီလာကန်လ့န်ပ့ဖစထ်သာ အားပဖင့်။ ၂ ဖီဆန်လျက။် ဆန်က့ျင်လျက။် act in defiancely

လန်ဆ့န် ကကိ ဖီလာပဖစသ်ည။် ကန်လ့န်ပ့ဖစသ်ည။် အတိုကအ်ခံပပုသည။် act in defiance

လန်ဆ့န် န ဖီလာပဖစပ်ခင်း။ ကန်လ့န်ပ့ဖစပ်ခင်း။ defiancing

လန်ထိ့ေတ ် ကကိ ထကကာကရ်ွံသ့ည။် ထိေတလ်န်သ့ည။်

လန်င့ပီး ကကိ ထကကာကလ်န်သ့ပဖင့် ထရာှင်ခွာထွေကထ်ပပးသည။် run away with scare

လန်ပ့ဖန် ့ ကကိ ပဗုန်းကနဲ စတိတ်န်ုလှုပ်ထချာကပ်ခားပခင်း ခံစားရသည။် be startled

carry out;perform(a 
task) စဉ်

လုပ်ထဆာင်လုပ်
ရကွ် စဉ်

စဉ်

လုပ်တလုီပ်
တတု် စဉ်

စဉ်

လုပ်နညး်လုပ်
ဟန် စဉ်

စဉ်

လုပ်ထဖာ်ကိုင်ဖ
က ် စဉ်

လုပ်ရးီထဆာင်
တာ 

work;task;responsibilit
ies စဉ်

competence;calibre;effi
ciency;ability စဉ်

လုပ်ရညက်ကံ
ခင်း 

capability;resourcefuln
ess စဉ်

စဉ်

လုပ်လီလုပ်
လုပ် စဉ်

လုပ်လုပ်ကကင်
ကကင် ပဖညး်ပဖညး်သကသ်ာ ထရွ့ရံုမျှ။ "ရထေားရုပ်သင်ွ၊ လုပ်လုပ်ကကင်ကကင်၊ ဆဲွငင်စတိဟ်၊ိ ထမရ့ုိမှာထလ၊ ထပျာ်ရမင်ဘထိလ" (သာစွ) စဉ်

လုပ်လုပ်ယင်
ယင် ကိုယက်ို မထိေန်းနုိင်ပဲ ယမ်ိးထုိေးလျက။် လှုပ်န့ဲလျက။် (လုပ်ကျလုိပ်ကျာဟ၍ူလညး် သုံးနှုန်းထေားသည။်) စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

 (ဒေါးသာွး) ၁ လိမ်ထကာ့ထနသည။် "မထိေဒေါးလှံ၊ အသာွးလန်ထက၊ သစခ်ကျွေန်သစငု်တ ်အယှုပ်ယှုပနှ်င့် ခလတ်ုစးူထပငာင့်" (ပန်း)။ ၂ 
အပပင် သိ့ုမဟတု ်ထနာကသ်ိ့ု ထကာ့ပပန်သည။် "ထဇာက ်ထုိေးထပပာင်းပပန်၊ ချးီသးီအန်ထယာင်၊ လန်စထီမထလ" (ထကာ်)။ ၃ ငပိုင်ဆုိင်
ကကရာ သတူစပ်ါးထံေတင်ွ ရှံုးနိမ့်သည။် "မဆင်ပခင်ထက၊ အလျင်တင်ကျူး၊ သတူစထူ်ေးထံေ၊ ဝါကာဝင့်လ့ုိ၊ အတင်းခံထက၊ လန် တတ်
ထတထလ" (တိုက်)။ ၄ မျက်လုံးအမ်ိအတင်ွး သငူယ်အမ်ိအထပါ်ဘကသ့ုိ်ကပ်၍ အပဖူသားချညး် လိုပင်ထပါ်သည်။ ၅ 
(ဥပစာ)ထိေတလ်န့်ထချာကခ်ျားသည။် စိုးရမ်ိထကကာကမ်က်ဖွယ ်အခကအ်ခဲ အကျပ်အတညး် ကကုထံတွ့ရသည။် "မျကစ်မိျကဆ်န်၊ 
ပျကပ်ျကလ်န်ပျာ၊ ကကရံာမရ" (ဂုတ္ိတလ)။

be turned up;be 
repulsed;give up in 
disgust စဉ်

စဉ်

စဉ်

be startled;be afraid 
of;scare စဉ်

လန့်ကလိန့်
ကန်ွ စဉ်

လန့်ဆိလန့်ဆန် စဉ်

စဉ်

စဉ်

be startled;be afraid 
of;scare စဉ်

စဉ်

စဉ်
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လန်း နဝိ

လန်ဆန်း နဝိ

နဝိ

လံ

လံ ၁ န ထလးထတာင်ပဖင့်ညမီျှထသာ အတိုင်းအတာ။

လံ ၂ ကကိ တရိစ္ဆာန်ကို ကကို းပဖင့်ချညက်ာ စားကျကတ်င်ွ စားထစသည။် haunt

လံကကို း န အလံအတိုင်းအထွောအားပဖင့် တိုင်းတာသည့် တိုင်းကကို း။ measuring chain

လံထတာင် န အလံပဖင့် တိုင်းထွောထသာ ပမာဏ။

လမ်း

လမ်း န

လမ်းကးူ န အပခားတစပ်ါးထသာ လမ်းတစခု်နှင့် ဆကစ်ပ်ထသာ ထနရာ။ road crossing;crosswalk

ကကဝိိ တန်ခုိးသတ္တ ရိှိသမျှ။ စမ်ွးအားယှိသမျှ။ utmost

လမ်းကျ နဝိ

လမ်းကကား န တိုကအ်မ်ိ အထဆာကအ်အုံ ထတာထတာင်၊ သစပ်င်၊ ချုံနွယစ်သညတ်ို ့အတင်ွးယှိ လမ်းကျဉ်းထလး။ alley

လမ်းထကကာင်း န အလျားရညှသ်ယွ၍် ပမင်သာထသာ သာွးလာရာခရးီထကကာင်း။ route;track;path

ကကိ လုိရာခရးီသို ့သာွးထရာကနုိ်င်ထစရန် ကညူသီည့်အထနပဖင့် လမ်းညမန်ပပထပးသည။် guide;prompt

လမ်းကကုံ ကကိ သာွးလာမည့် ခရးီတင်ွ အထကကာင်းတိုကဆုိ်င်သည။် အခွင့်သင့်သည။်

လမ်းခရးီ န သာွးလာရန် ရညမှ်တထ်ေားသည့် လမ်းထကကာင်း။ route;track;path

လမ်းခါးဝ ၁ ကကိ become main road

လမ်းခါးဝ ၂ န သာွးလာဝင်ထွေကနုိ်င်ထသာ လမ်းဝ။ gate

လမ်းခင်း ကကိ

လမ်းခွ န လမ်းနှစသ်ယွ ်သိုမ့ဟတု ်လမ်းအများဆံုရာ ထနရာ။ fork in road

ကကိ လမ်းထကကာင်း၏ထိေပ်က တစထ်နရာသို ့ဦးတညသ်ည။် direction

လမ်းစ န

လမ်းစခန်း န ခရးီအကကားယှိ ရပ်နားရန်စခန်း။ camp

လမ်းစဉ် န အစဉ်လုိကန်ာရန် ညမန်ကကားချက။်

လမ်းစပ်ကကား န En-route midway

လမ်းစမ်း န route;track;path

လမ်းဆံု န လမ်းနှစသ်ယွ ်သိုမ့ဟတု ်လမ်းအများဆံုရာ ထနရာ။

လမ်းညမန် ကကိ ထနရာတစခု်ခုသို ့သာွးရန် ခရးီသာွးလမ်းကို ထဖာ်ပပသည။် guide

(အပင်စသည်) ညှို းနွမ်းရှ့ံုတပွခင်းမယှိ ရင်ှသန်တကက်က ကကညလ်င်ပခင်းယှိ 
(of plant) 
fresh;invigorate စဉ်

(အပင်စသည်) ညှို းနွမ်းရှ့ံုတပွခင်းမယှိ ရင်ှသန်တကက်က ကကညလ်င်ပခင်းယှိ 
(of plant) 
fresh;invigorate စဉ်

လန်း
လန်းဆန်းဆန်း (အပင်စသည်) ညှို းနွမ်းရှ့ံုတပွခင်းမယှိ ရင်ှသန်တကက်က ကကညလ်င်ပခင်းယှိ 

(of plant) 
fresh;invigorate စဉ်

unit of length 
equivalent to two yards စဉ်

စဉ်

စဉ်

size as measured with 
measuring chain စဉ်

တစစ်ုံတစခု်သိ့ု ဦးတညထ်ဖာကထ်ေားထသာ အများသာွးလာရာ ထပမပပင်ခရးီ ထကကာင်း။ ၂ ထရှ့ရှုသာွးလာရာ ခရးီထကကာင်း။ ၃ လူများ
တစထ်နရာမှ တစထ်နရာသိ့ု ကးူသန်းသာွးလာ ရာ ခရးီထကကာင်း။     

road;street;pathway;rou
te;orbit;track;way;path
; စဉ်

စဉ်

လမ်းကန်ုစမ်ွး
ကန်ု စဉ်

လမ်းနှင့် မလွတထ်သာ။ လမ်းထပါ်တင်ွ ကျထရာကထ်သာ။ ၂ တစစ်ုံတစခု် ထသာ ထနရာသိ့ု ပဖတသ်န်းသာွးလာရာထနရာ၌ ကျထရာက်
ထသာ။

(of a place be on the 
way;be accessible;be in 
the path of စဉ်

စဉ်

စဉ်

လမ်းထကကာင်း
ပီး စဉ်

happen to be on the way 
one is going စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

တစထ်နရာသိ့ု ကးူသန်းဆကသ်ယွ ်သာွးထရာကရ်န် ခရးီပွင့်သည။်၂  အသာွးအလာ အဆကအ်ဆံပဖစထ်ပါ်သည။် သာွးလာထနကျ
ပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

လမ်းပဖစထ်အာင် ဆညဖ့ုိ်ညှိပပုလုပ်သည။် ၂ (ဥပစာ)တစ်စုံတစ်ခု ထပပာဆုိရန် အကျိုးတစခု်ခုကို ရယှိနုိင်ထအာင် ကူညအီစထဖာ်
ထပးသည။်

build a road;pave the 
way စဉ်

စဉ်

လမ်းထဂါင်း
တိုက ် စဉ်

တစဦ်းတစထ်ယာက ်ဖဲခွါသာွးရာထနရာကို သမှိတထ်ကကာင်း အချကအ်လက။် ၂ လမ်း၏အစ ဦးတညရ်ာထနရာ။ ၃ တစစ်ုံတစခု်ကို 
လုပ်ကိုင်ထဆာင်ရကွနုိင်ရန် မူလအရင်းခံနညး် နာ။     

starting 
point;opening;clue;hint စဉ်

စဉ်

the 
way;directive;course စဉ်

သာွးလာမည့်ခရးီ လမ်းဆံုမထရာကမီ် တစထ်နရာရာ။ ခရးီလမ်း ၏အကကားထနရာ။ "ကပ်ုကာရှုပ်ကာ ပုန်း၍လာသည။် ညဉ့်အခါ 
သခုိူးလားသိ့ု လမ်းစပ်ကကားခရးီမှာ ခုိလျကသ်တမ်ည ်အထရာကလ်ာတုံထပက" (ဗမာချီ) စဉ်

သာွးလာနုိင်ထသာ လမ်းထကကာင်း "မုိကထ်မှာင်လွန်း၍လမ်းစမ်းရာှထက" (ပဋာ)     စဉ်

junction;intersection;c
rossroads စဉ်

စဉ်



.

လမ်းတဆံုး ကကိ

လမ်းတဝက ် န သာွးလာဆဲခရးီ တစထ်နရာရာ။ လမ်းခွကလ််။ လုိရာတစထ်နရာ သိုမ့ဆုိကထ်ရာကထ်သးမီ သာွးဆဲ အခုိကအ်တန်။့ En-route midway

လမ်းတင်ွ နဝိ အကကမ်ိကကမ်ိ သာွးဖန်များသပဖင့် လမ်းထကကာင်းရာ ထေင်ရာှးထသာ။ become main road

လမ်းထထောင့် နဝိ ခရးီလမ်းထပဖာင့်တန်းပခင်းမယှိသပဖင့် အသာွးအလာခကခဲ်ထသာ။ သာွးထရးလာထရး ခရးီလမ်း လွယက်ထူချာထမာပခင်းမယှိထသာ။

လမ်းထွေင် ကကိ

လမ်းပီး ကကိ make way for others

လမ်းပုိက ် န none

လမ်းထပါက် ကကိ

လမ်းထပါက် န သာွးလာဝင်ထွေကနုိ်င်ထသာ လမ်းဝ။ gate

လမ်းပိတ ်၁ ကကိ

လမ်းပိတ ်၂ န none

လမ်းပန်း န road

လမ်းပပ ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ ထနရာသို ့သာွးမည့်ခရးီကို ညမန်သည။်

လမ်းထပပာင့် နဝိ လမ်းထကွလ့မ်း ထကာကပ်ခင်းမယှိ သယွတ်န်းထနထသာ။

လမ်းပပတ် ကကိ

လမ်းပွင့် ကကိ သာွးနုိင်လာနုိင်ပခင်းယှိထသာ ခရးီလမ်းထပါ်ထပါကသ်ည။် ၂ ထဖာက ်လုပ်ထေားထသာ လမ်းပန်းစသည ်ငပီးစးီထအာင်ပမင်သည။်

လမ်းဖယ ် ကကိ တစထ်နရာရာသို ့သာွးသာ လာသာနုိင်ထအာင် လမ်းထပးသည။်

လမ်းပဖာ န လမ်းသယွမှ် ခဲွပဖာထွေကထ်သာ လမ်းထသး။ branch road

လမ်းပဖတ ်၁ ကကိ out of contact

လမ်းပဖတ ်၂ န Short-cut

လမ်းထဘး န ကျယပ်ပန်ထ့သာ လမ်းမကကးီ၏ နံပါးတစဖ်ကတ်စခ်ျက။်

လမ်းမ န ကျယပ်ပန်ထ့သာ အရင်းခံလမ်းမကကးီ။ main road

လမ်းမကကးီ န ကျယပ်ပန်ထ့ပဖာင့်ပဖူးထသာ ပဓာနကျထသာ လမ်းကကးီ။ main road

လမ်းများ နဝိ

လမ်းမိွန် ့၁ နဝိ take the wrong road

ထရးှကို ဆကလ်က၍် လမ်းမယှိပဖစသ်ည။်၂ (ဥပစာ)တစဖ်န် ထတွ့ယှိရယှိရန် အလားအလာ အထနကန်ုပပတသ်ည။် ထရှ့သိ့ု 
ဆကလ်ကထ်ဆာင်ရကွရ်န် မယှိပဖစ ်သည။် ထရှ့ကို ထမျှာ်လင့်ချကအ်လားအလာ အထပခအထန အကန်ုပပတသ်ည။်

(of road,journey) come 
to an end;reach the 
limit စဉ်

စဉ်

စဉ်

of a place be out of 
the way စဉ်

လမ်းအသစထ်ဖာကလု်ပ်သည။် ၂ (ဥပစာ) လမ်းသစန်ညး်သစ ်လုိကလံ်စစထ်ဆး ကကည့်ရှု ထုေတထ်ဖာ်သည။် ၃ အကျို းတစခု်ခုကို ရ
ယှိနုိင်ထအာင် ပပုလုပ်သည။်

hack out a 
path;pioneer;open up a 
way or show new methods 
to others စဉ်

မိမိထေကအ်သကအ်ရယွ ်ကကးီရင့်ထသာသအူား သိ့ုမဟတု ်ဂုဏအ်သထရ ယှိထသာသအူား ထတွ့ဆံုရာ၌ ရုိထသထသာအားပဖင့် လမ်း
လွတထ်အာင် ထရာှင်ဖယထ်ပးသည။် စဉ်

ထရငန်ထရာကရ်ာ ပမစက်မ်းတစထ်လျှာကတ်င်ွ ထပါကထ်ရာက ်ထလ့ယှိထသာ ထိေပ်ဝုိင်းရကွလ်ျားယှိ၍ အလယတ်င်ွ စထုမာကင်ပီး ပပား
ထသာ အသးီသးီသည့် ပင်လတ ်တစမ်ျို း။     စဉ်

တစထ်နရာသိ့ု ကးူသန်းဆကသ်ယွ ်သာွးထရာကရ်န် ခရးီပွင့်သည။်၂  အသာွးအလာ အဆကအ်ဆံပဖစထ်ပါ်သည။် သာွးလာထနကျ
ပဖစသ်ည။်

(of places)be 
accessible by 
road;frequent(a certain 
place) စဉ်

စဉ်

အသာွးအလာ လမ်းထပါကမ်ယှိပဖစသ်ည။် ၂ လမ်းထပါ်၌ ပဖတသ်န်း သာွးလာခွင့်မပပုရန် တားပမစထ်ေားသည။် ၃ (ဥပစာ) လူသ ူ
အသာွးအလာ ကင်းမ့ဲသည။် အကျို း တစခု်ခုကို ရယှိနုိင်သည့် အထပခအထနကန်ုဆံုးသည။်

close a road;cordon of 
an area;put up a 
roadblock or a 
barricade;have one’s 
way blocked;have one’s 
way blocked စဉ်

ထရငန်ထရာကရ်ာ ပမစက်မ်းတစထ်လျှာကတ်င်ွ ထပါကထ်ရာက ်ထလ့ယှိထသာ ထိေပ်ဝုိင်းရကွလ်ျားယှိ၍ အလယတ်င်ွ စထုမာကင်ပီး ပပား
ထသာ အသးီသးီသည့် ပင်လတ ်တစမ်ျို း။     စဉ်

သာွးလာနုိင်ထသာ လမ်းထကကာင်း "မုိကထ်မှာင်လွန်း၍လမ်းစမ်းရာှထက" (ပဋာ)     စဉ်

give directions to a 
certain 
place;guide;give 
guidance စဉ်

(of a road)be straight;
(of a place)be easy to 
reach;be accessible စဉ်

ထရှ့သိ့ုဆကလ်က၍် သာွးနုိင်ပခင်းမယှိပဖစသ်ည။် ၂ (ဥပစာ) အဆကအ်သယွ ်မယှိကင်းကာွသည။် ၃ သာွးထရာကနုိ်င်သည့် လမ်း
တစဆ်ကတ်ညး်မယှိပခားသည။်

(of communication)be 
cut off;(of people) 
become estranged စဉ်

(of road an 
communications)be 
cleared of 
obstructions;(of newly 
constructed roads be 
open;come into 
use);find one’s way 
open for a certain 
pursuit စဉ်

give way for others to 
pass;make way;remove 
obstacles စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) တစဦ်းနှင့်တစဦ်း ဆကသ်ယွမ်ှုမပပုပဲထနသည။် စဉ်

သာမန် သာွးလမ်းပဖင့် ထရာကနုိ်င်ထသာထနရာသိ့ု ထ့ုိေထေကခ်ရးီကို အပမန်သာွးနုိင်ထသာ လမ်း၊ ၂ (ဥပစာ)အပမန်အလယ်ွ ငပီးစးီနုိင်
ထသာနညး်။ စဉ်

roadside 
pavement;sidewalk စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ)အငမဲမပပတ ်သာွးလာတတထ်သာ။ ထုိေထုိေဤဤ ပပုလုပ်ရန် အထကကာင်းစသည ်ထထွေပပားစွာယှိထသာ။

have or find one reason 
or another to go to one 
place after another စဉ်

ခရးီလမဲထချာ်ထသာ။ သာွးလုိရင်းမဟတုထ်သာ အပခားတစထ်နရာသိ့ု ထရာကယ်ှိသာ။ ၂ (ဥပစာ)နညး်လမ်းကျနမှန်ကန်စာွ 
ထဆာင်ရကွပ်ခင်းမပပုထသာ။ စဉ်
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လမ်းမိွန် ့၂ ကကိ disturb

လမ်းမိွန်လ့ာ ကကိ မရညရ်ယွ၊် မစစီဉ်ပဲ အမှတမ်ထေင်ထသာ ခရးီသို ့ဆုိကထ်ရာက ်သည။်      

လမ်းမှန် ၁ နဝိ နညး်လမ်းမျှတစာွ ထဆာင်ရကွထ်သာ။ take the right path

လမ်းမှန် ၂ န လုိရာသို ့ထပဖာင့်တန်စ့ာွ ထရာကထ်သာ ခရးီလမ်း။ the right way

ကကဝိိ သဘာဝနညး်လမ်းအတိုင်း။ the right way

လမ်းထမျှာင် န subway

လမ်းရုိး န old method

လမ်းထလးခွ န junction

လမ်းလဲွ ကကိ အငမဲတမ်းသာွးလုိရင်းခရးီနှင့် ရညရ်ယွရ်င်းခရးီမှ အပခားတစပ်ါးသို ့ထရာကသ်ည။် take the wrong road

ကကိ ကိုယလ်ကက်ျန်းမာထရးအတကွ ်တစထ်နရာမှတစထ်နရာ သို ့ထပခလှမ်းငမဲအတိုင်း လှမ်းလျကသ်ာွးသည။် take a walk

လမ်းလမဲ ကကိ အပခားတစပ်ါးထသာ လမ်းပဖင့် သာွးလာထစသည။်၂ ယခင်သာွးငမဲတမ်း လမ်းမှ အပခားတစပ်ါးသို ့ထပပာင်းသာွးသည။် go astray

လမ်းဝ န gate

လမ်းဝ ကကိ gate

လမ်းဝင်ဝ န gate

လမ်းသရဲ န စာရတိ္တ ပျက၍် ရမ်းကားကာ လမ်းများထပါ်တင်ွ သာွးလာထနထသာ လူ ငယစ်။ု ဆုိးသမ်ွးထသာလူငယ။် hooligan

လမ်းသာ နဝိ

လမ်းသယွ် န လမ်းမကကးီနှစခု်ကို ဆကသ်ယွက်းူ ထေားထသာ လမ်းကကားထလး။ branch road

လိန်

လိန်ကရာ န mango

န မထအာင်ပမင်ထသာ သစသ်းီဝလံ။ useless fruits

နဝိ အသားအထရကကုံလီှ၍ အင်အားနညး်ပါးလျက ်တက ်ကကလှုပ်ရာှးပခင်းမပပုနုိင်ထသာ။ skinny

လိန်ကျာ န ထပခထထောကတ်စဖ်က ်မသန်စမ်ွးသ။ူ cripple

နဝိ အသားအထရ ကကုံလီှ၍ အသားနှင့်အရုိး ထိေပ်စပ်လုထသာ။ skinny

ကကဝိိ ထပခထထောကတ်စဘ်က ်မသန်စမ်ွးသ ူလမ်းထလျှာကသ်ကဲ့ သို။့     cripple

န ထပခထထောကတ်စဖ်က ်မသန်စမ်ွးသ။ူ cripple

လိမ်

လိမ် နဝိ twist

လိမ် ကကိ မဟတုမ်မှန် မရုိးမသားထသာ စတိပ်ဖင့် ထပပာဆုိပပုမူသည။်

လိမ်ကျ ကကိ မရုိးမသား လိမ်လညလှ်ည့်ပတ ်ထပပာဆုိပပုမူပခင်းကို ခံရသည။် cheat;swindler

လိမ်ကျာ နဝိ ထပခထထောကတ်စဖ်က ်မသန်စမ်ွးသ။ူ lame

အရပ်မျကနှ်ာနှင့် လာလမ်းပပန်လမ်းစသည ်မသပဲိ တဝဲလညလ်ညယ်ှိ သည ်မျကစ်မူိးမုိကသ်ည။် အပမင်အာရံု အထနှာင့်အယကှ်
ပဖစသ်ည။် ၃ (ဥပစာ)အပမင်မရင်ှးပဲ လဲွမှား စာွပမင်သည။် "မဟာဂနုိင်၊ နဝရတဟ် ုပမတရီ်အိုင်ကို၊ ကိုယတုိ်ငထ်ရာကသွ်ား၊ မျက်စိ
လညထ်က လမ်းဝယမိွ်န့်လ့ုိ" (ထကာ်) စဉ်

reach somewhere 
unexpectedly စဉ်

စဉ်

စဉ်

လမ်းမှန်စမ်း
မှန် စဉ်

လမ်းမကကးီ၏ထဘး တစဘ်က၌်ပဖစထ်စ၊ နှစဘ်က၌်ပဖစထ်စ၊ သယွ ်ငပိုင်ထနထသာ လမ်းငယ။် ၂ လမ်းမနှင့် လမ်းငယတ်ိ့ုငပိုင်လျက ်
သးီပခားသယွတ်န်းထနထသာ လမ်း။ စဉ်

(ဥပစာ)အငမဲအစွဲ လုိကန်ာထလယိှ့ထသာ နညး်လမ်းထဟာင်း။ စဉ်

လမ်းထကကာင်းထလးသယွ ်ဆံုထသာထနရာ။၂ (ဥပစာ)လူအများ စထုဝးဆံုရာထနရာ။ စဉ်

စဉ်

လမ်းလှ
ထယာက ် စဉ်

စဉ်

သာွးလာဝင်ထွေကနုိ်င်ထသာ လမ်းဝ။ "နထဘလိပ်လက၊် နပန်းဆံမှာ၊ ဆီစကစ်ကန်န့်၊ ချစဖ့ုိ်မျက ်နှာ ထမာင်မဟထိက လမ်းဝမှာ" 
(ထတး) စဉ်

တစထ်နရာမှ တစထ်နရာသိ့ု သာွးလမ်းထရာကယ်ှိသည။်၂ တစထ်နရာသိ့ု ကးူ သန်းဆကသ်ယွသ်ာွးထရာကရ်န် ခရးီပွင့်သည။် ၃ 
အသာွးအလာအဆကအ်ဆံ ပဖစထ်ပါ်သည။် သာွး လာထနကျပဖစသ်ည။်  စဉ်

သာွးလာဝင်ထွေကနုိ်င်ထသာ လမ်းဝ။ "နထဘလိပ်လက၊် နပန်းဆံမှာ၊ ဆီစကစ်ကန်န့်၊ ချစဖ့ုိ်မျက ်နှာ ထမာင်မဟထိက လမ်းဝမှာ" 
(ထတး) စဉ်

စဉ်

သာွးလာရန် ခရးီထပပပပစ ်ထချာထမာထပဖာင့်ပဖူးထသာ။ အဟန့်အတား အပိတအ်ပင်၊ ကင်းမ့ဲထသာ။     လမ်းသင့် - နဝိ လန်းသင့် 
သာွးလာထွေကဝ်င်ရန် အဆင်ထပပထသာ။

(of journey)be free of 
hazard;be 
fair;pleasant;smooth စဉ်

စဉ်

အလံုးသယွ၍် အန့ံထမမးကကို င်ငပီး ချို ထအးထလးနကထ်သာ အရသာယှိထသာ သရကသ်းီတစမ်ျို း။ "သငပီထထောကရ်ာှ၊ ဝယိုင်သာမှာ၊ ပ
ဒေကာ သထဘမင်္ဂာသးီ သရကလိ်န်ကရာ၊ သးီကသဇာထက၊ ထနာ်နာများနှင့်" (ပန်း) စဉ်

လိန်ကရာပိန်
ကရာ စဉ်

လိန်ကရာပိန်
ကရာ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

လိန်ကျာပိန်
ကျာ စဉ်

လိန်ကျလိိန်
ကျာ စဉ်

လိန်ကျလိီန်
ကျစ် စဉ်

ပပန့်ထသာအဝုိင်းအပပင် (မျကနှ်ာပပင်) မထပဖာင့်မပဖူးပဲ ချို ထ့ကွ့ထနထသာ။ ရစပ်တ ်ထခွအတိုင်း ထခွပတထ်သာ။     စဉ်

lie;tell a 
lie;cheat;swindle စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ကကဝိိ ထပခထထောကတ်စဘ်က ်မသန်စမ်ွးသ ူလမ်းထလျှာကသ်ကဲ့ သို။့     on one leg

န on one leg

လိမ်ခံ ၁ န

လိမ်ခံ ၂ ကကိ တစစ်ုံတစဦ်းအား မရုိးသားထသာစတိပ်ဖင့် လှည့်ပတပ်ပုမူ ထပပာဆုိသည။် cheat;swindler

လိမ်ခံပိန်ခံ ကကိ ခဲယဉ်းစာွထသာ ထဘးဒေဏအ်န္တရာယစ်သညက်ို စတိအ်င်အားကို မထလျာ့ထစမူ၍ ကကံ့ကကံ့ခံသည။် forbear

လိမ်တန်ွ ့ နဝိ twist

လိမ်တန်ွခံ့ ကကိ ခဲယဉ်းစာွထသာ ထဘးဒေဏအ်န္တရာယစ်သညက်ို စတိအ်င်အားကို မထလျာ့ထစမူ၍ ကကံ့ကကံ့ခံသည။် forbear

လိမ်ရစ ် နဝိ အလျားရညှ၍် ထပျာ့ထပျာင်းထသာ အရာဝတ္ုများ တစခု်နှင့်တစခု် လိမ်ယကှ ်ပတရ်စထ်နထသာ။ twist

လိမ်လိမ် နဝိ လိမ်ထကာကထ်ကွ ပ့တထ်နထသာ။ twist

နဝိ twist

နဝိ မျကနှ်ာပပင် ပပန်ပ့ပူးပခင်းမယှိပဲ ထစာင်းထရမ ထ့သာ။ ပကတအိတိုင်းမတညပဲ် ထခွလညထ်နထသာ။ twist

လိမ်လုိတ့န်ွလုိ့ ့ နဝိ မထပဖာင့်မတထ်သာ။ မထပဖာင့်တန်းထသာ။ ထကွ ထ့ကာကထ်န ထသာ။ twist

ကကိ အခကအ်ခဲ ထဘးဒေဏအ်န္တရာယစ်သညက်ို အားတင်း၍ ကကံ့ကကံ့ခံသည။် forbear

လိမ္မာ နဝိ ယဉ်ယဉ်ထကျးထကျး ဆကဆံ်တတထ်သာ။ အစစအရာရာ သတိတပ်ါးနပ် ထသာ။

လိမ္မာထရးပခား နဝိ ဉာဏနှ်င့်ဆင်ပခင်၍ ဆီထလျာ်ထအာင် လုပ်ကိုင်ထဆာင်ရကွ ်တတထ်သာ။ ကွဲပပားသထဘာထပါကန်ားလညထ်သာ။

လိထမ္မာ် န မှည့်လျင်အခဲွ နီဝါထရာင်ယှိငပီး အရညရ်မမ်းထသာ အတင်ွးသားအပမမာများယှိ ငပီး အသးီသးီထသာ ပင်ထစာကတ်စမ်ျို း။ orange

လိမ့် ကကိ လံုးထချာ၍ လံုးပတယ်ှိထသာ အရာဝတ္တ ုတို ့ညညီာထသာ မျကနှ်ာပပင်ထပါ်တင်ွ တစ ်ထနရာရာသို ့လူးလညထ်ရွ လ့ျားသည။် roll

လိမ့် စညး် use to tell the future

လိမ့်ကျ ကကိ အထပါ်မှထအာကသ်ို ့ကထပပာင်းကပပန်ကျသည။် fall

လိမ့်မည် စညး် use to tell the future

လိမ်း ကကိ အထစးအဆီ၊ အရစပ်ျစ၊် အမှုန်စ့သညက်ို အနံှအ့ပပားပွတလူ်းသည။် apply;smear;paint

လိမ်းကျို င် ကကိ အထစးအဆီ၊ အရစပ်ျစ၊် အမှုန်စ့သညက်ို အနံှအ့ပပားပွတလူ်းသည။် apply

လိမ်းဆီး န ကိုယခ်န္ဓာအထရပပားထပါ်တင်ွ လိမ်းကျထံသာ ထဆး။            

လံု

လံု ၁ နဝိ

လံု ၂ န ထရမ၊ ထငွ၊ သတ္တ ုစသည့် အရညက်ျို ရန် ထပမထစးပဖင့် ပပုလုပ်သည့်ခွက။် crock

လံုပခုံ နဝိ လုန်ချုန် ထဘးအန္တရာယ ်မလာမထရာကနုိ်င်ထအာင် အကာအကယွပ်ပုလုပ် ထေားထသာ။ be secure;be safe

လံုပိတ၁် နဝိ be sufficient;be enough

လံုပိတ၂် ကကိ

လံုထလာက ် နဝိ be sufficient;be enough

လိမ်ကျလိိမ်
ကျာ စဉ်

လိမ်ကျလိီမ်
ကျစ် ထပခထထောကတ်စဖ်က ်မသန်စမ်ွးသ။ူ "လိမ်ကျလိီမ်ကျစ ်ပရကွက်ိုက ်ထက၊ ကကကက်ိုကန်ညး်ပမာသိ့ု" (ကသုတု) စဉ်

မဟတုမ်မှန် လိမ်လညထ်ပပာဆုိထသာစကား။ "လူသတထ်ကထလ့ လိမ်လ့ုိရာ ခံထရ အမှန်မထပပာ" (အရပ်)
lie;tell a 
lie;cheat;swindle စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကာကထ်ကွ့၍ထနထသာ "လိမ်တန့်ွထမာ်ပဖစ၊် ပတရ်စဆ်ကသ်ယွ်"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
လိမ်
လိမ်ထကာက်
ထကာက်

မထပဖာင့်တန်းပဲ ထကွ့ထကာက၍်ထနထသာ။ တန့်ွလိပ်ထခွပတ၍် ထနထသာ။ ၂ (ဥပစာ)သထဘာမထပဖာင့်မတ၊် ထကာကက်ျစစ်ဉ်းလဲ
ထသာ။ စဉ်

လိမ်လိမ်တန့်ွ
တန့်ွ စဉ်

စဉ်

လိမ်လ့ုိတန့်ွလ့ုိ
ခံ စဉ်

polite;well-
bred;clever;skifful;wel
l-traned စဉ်

be intelligent;be well-
behaved စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထနာင်တစခ်ျန်ိ တစစ်ုံတစရ်ာပဖစဖွ်ယရ်ှိထကကာင်း အနကအ်ဓိပ္ပါယက်ို ရင်ှးလင်း ထဖာ်ပပရန် ကကယိာ၌ ထေည့်သင်ွးထသာ (ထနာင်) လာ
လတ့္ံတကာလ ညမန်းစကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

ထနာင်တစခ်ျန်ိ တစစ်ုံတစရ်ာပဖစဖွ်ယရ်ှိထကကာင်း အနကအ်ဓိပ္ပါယက်ို ရင်ှးလင်း ထဖာ်ပပရန် ကကယိာ၌ ထေည့်သင်ွးထသာ (ထနာင်) လာ
လတ့္ံတကာလ ညမန်းစကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်
medicaments such as 
salve,liniment,embrocat
ion,etc စဉ်

တစစ်ုံတစရ်ာ အပမင့်မှအတင်ွးသိ့ု ထိေပါးတိုးဝင်ပခင်း မပပုနုိင်ထအာင် ဆီးဆ့ုိကာ ကယွထ်ေားထသာ။၂ မိမိတင်ွ အပပစအ်နာ
အစန်ွးအထေင်း တစစ်ုံတစရ်ာမယှိထကကာင်း စတိခ်ျရထသာ။၃  အလစအ်လပ်မယှိထအာင် ပပည့်ဝစာွ ဖံုးကာထေားထသာ။

be fully covered or 
enveloped;keep sth tigh စဉ်

စဉ်

စဉ်

ယှိသင့်ယှိအပ်ထသာ အတိုင်းအတာပမာဏ ပပည့်ဝထသာ။ "လုိသညအ်လုိက ်စားစရစက်ို၊ လံုပိတရ်ထအာင်၊ လ့ံုလထဆာင်၍ ထလာက်
ထအာင်ယပူငား၊ ထုိေကလုား တိ့ု" (ထွေန်းတိ)   စဉ်

မုိဇ်း၊ ထလစသညမ်ဝင်နုိင်အာင် ပတဝ်န်းကျင်တင်ွ အဆီးအတားပပုလုပ် သည။် ပတဝ်န်းကျင်တင်ွ ဆီးတားသည။် "တကဲထလး
တတီ၊ီ အပခင်စထီက၊ စစီရီမုိံး၊ လံုပိတထုိ်ေးလ့ုိ" (ထတး)     

be fully covered or 
enveloped;keep sth tigh စဉ်

ယှိသင့်ယှိအပ်ထသာ အတိုင်းအတာပမာဏ ပပည့်ဝထသာ။ "လုိသညအ်လုိက ်စားစရစက်ို၊ လံုပိတရ်ထအာင်၊ လ့ံုလထဆာင်၍ ထလာက်
ထအာင်ယပူငား၊ ထုိေကလုား တိ့ု" (ထွေန်းတိ)   စဉ်



.

ကကဝိိ ယှိသင့်ယှိအပ်ထသာ အတိုင်းအတာပမာဏ ပပည့် စုံစာွ။     sufficiently

လံုလ့ န diligence;industry

လံုလ့စိုက ် ကကိ တကတ်ကက်ကကက အားထုေတနုိ်င်ရန် အစဉ်မပပတ ်သတထိေားသည။်

လံုလထုေတ ် ကကိ မပဖစနှ်င့်အပဖစ ်အထူေးပုိ၍ ကကို းပမ်းသည။်

လံုလ့ပထယာဂ န တစဦ်းတစထ်ယာကက် တိုကတ်န်ွးမှုမယှိပဲ မိမိဖာသာ အား ထုေတထ်ဆာင်ရကွမ်ှု။ effort

လံုလ့ဝီရယိ န စတိအ်ားထေကသ်န် နုိးကကားမှု။ မထမ့မထလျာ့ အားထုေတထ်ဆာင် ရကွမ်ှု။

လံုး နဝိ round;globular

လံုး ကကိ

လံုးထကာက ် ကကဝိိ စကားလံုးကို တစလံု်းချင်းစ ီသးီပခားဦးတညလ်ျက။်၂ သစ ်သးီဝလံ စသည ်သးီသန်တ့စလံု်းစ ီထရးွချယထ်သာအားပဖင့်။ count on each

လံုးထကာက ် နဝိ တစလံု်းချင်းစ ီသးီပခားဦးတညထ်သာ။ for each

လံုးကကးီတင် န

နဝိ ဖံွင့ဖိုးရညှပ်မင့် နုနယင်ယရ်ယွထ်သာ။ buxom;curvaceous

လံုးကကျွေတ ် စညး်

လံုးချာလည ် ကကိ အဆံုးမှအစသို ့တပပန်ပပန်တလညလ်ည ်ထရာထထွေး ထေပ်ပပန်သည။်     go round in circles

လံုးချလံုီးချင်း ကကဝိိ တစထ်ယာကတ်ညး်အားပဖင့်။ individually

လံုးထချာ န အဖုအထေစမ်ယှိ လံုးဝုိင်းထအာင် တိုကစ်ားထေားထသာ ထကျာကမ်ျကအ်တုံး အခဲ။ cabochon

လံုးချညး် ကကဝိိ alone

လံုးချင်း ကကဝိိ

လံုးချင်းတညး် ကကဝိိ

န သးီပခားတစမ်ျို းတညး် ရုိကနိှ်ပ်ထုေတထ်ဝထသာ ဝတ္ုသာ ချင်း စသည။် novel

လံုးပခုပ် ကကိ အဝတအ်ထေည ်နှစစ်ကို အနားတစဘ်ကစ် ီထခါကသ်င်ွးကပ်ငငိလျက ်တစစ်နှင့်တစစ် စပ်၍ချုပ်သည။် hemstitch

လံုးပခုံ ကကိ hand over

လံုစပိတစ် ိ ကကဝိိ စကားလံုးတစလံု်း တစလံု်းစတီိုင်း ထစင့စာွ။ အထသးစတိထ်စစ့ပ် စာွ။ ကန်ုစင်ထအာင်။ completely

လံုးတ ိ ကကဝိိ fit snugly

လံုးတးီ န

လံုးတးီစပါး န grain paddy

လံုးတးီဆန် န rice

လံုးတင်၁ န

လံုလံုလာက်
ထလာက ် စဉ်

ဆုတန်စအ်ားထလျာ့ပခင်းမထေားပဲ အားထုေတမ်ှု ဝီရယိ။ စတိအ်ား တကက်ကထေက ်သန်မှု "အားထုေတလ့ံု်လ၊ ဝီရယိ၊ များစာွ
အဖုိးတန်"။ စဉ်

apply oneself to the 
task စဉ်

apply oneself to the 
task စဉ်

စဉ်

diligence;persistent 
effort စဉ်

ထလးဘကစ်လံုး မ့ုိထမာကပ်ပည့်ဝန်းထသာ။ ၂ ပုပျပ်ဝငဖိုးထသာ ကိုယလံု်းယှိ ထသာ။ ၃ မကွဲမပပား အသထံရာထထွေးထနထသာ။ ၄ 
တစစ်ညး်တစရံု်းတညး် အကကားမယှိ ကျစလ်ျစ ်ထသာ။ "ဗုိလ်ပါသင်းပင်း၊ ထုိေချကခ်ျင်းလျှင်၊ ဆင်ပမင်း ရထေား၊ နိဂံုရာွမှာ၊ လံုးကာ
ပပုထက၊ စရံုုးပငား က" (ပန်း) စဉ်

ထလးဘကအ်ည ီငဖိုးထမာကပ်ပည့်ဝထအာင် ပပုလုပ်သည။် စရံုုးကျစလ်ျစထ်အာင် ပပုသည။် ၂ တစစ်ညး်တစရံု်းတညး်ပပုသည။်၃ 
ထပါင်းစပ်ထမမထနှာကသ်ည။် သမသည။် ၄ အတင်ွးယှိ မျို းထလာင်းအထစတ့ညသ်ည။် "ဖူး (ဖံုး) တုံးလံုးတုံး တန်ထဆာင်မုန်း" 
(ရုိးရာ)။ ၅ လူနှစထယာက ်ထထွေးယကှသ်တပု်တသ်ည။်

coalesce;be well-
balanced;mix(ingredient
s thoroughly) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စာပီထရးသားရာတင်ွ ဣသရအသထွံေကရ်န် ဗျညး်ထေကတ်င်ွ အတ ူတွဲစပ်ထရးထသာ သထကမင်္ဂတ။ (ဓ)။

(orth)diacritic mark 
representing the vowel 
sound;superscripted 
circle စဉ်

လံုးကကးီထပါက်
လှ စဉ်

အားလံုး အကန်ုအစင် သထဘာထဆာင်ထစရန် ကကယိာဝိထသသနပပု ထသာ စကား။ (ငမိုလ့ုံးကကျွေတ၊် အမ်ိလံုးကကျွေတ၊် သင်းလံုးကကျွေတ၊် 
ပပညလံု်းကကျွေတ ်စသညပ်ဖင့် သုံးကက သည။်)

part particle suffixed 
to some nouns to 
indicate  
‘all’,’entirely’,’the 
whole’ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထီေးတညး်အားပဖင့်။ "ကမ်းကုိမပမင်၊ ပင်လယထဲ်ေမှာ၊ လံုးချညး် ထမျာလ့ုိ" (ထောနု) စဉ်

အထဖာ်တစပ်ါးမယှိ တစက်ိုယတ်ကာယအားပဖင့်။ တစထ်ယာကတ်ညး် အားပဖင့်။ "ပန်းဖူးထမ့ွရာ၊ သလွန်သာမှာ၊ ထေကာထမမထနှာက်
စမ်း၍ တစထ်ယာကတ်ညး်လံုးချင်းသာ" (ထမတ္တာစာ) "အစားကကူးထက၊ ဘလူီးပပညက်ို လုံးချင်းငဖိုလညး်၊ ငပို မည်မချို း" 
(ထကာ်)

verbartin;separate;comp
lete in itself စဉ်

တစထ်ယာကထီ်ေးတညး် အားပဖင့်။ "မစငုိဲယို၊ ငါမင်းပျို မှာ၊ တစက်ိုယလံု်းချင်းတညး်လျှင်" (ကသုတု)
verbartin;separate;comp
lete in itself စဉ်

လံုးချင်းသာ
ပခင်း စဉ်

စဉ်

ပုိင်ဆုိင်မှုအားလံုး အကန်ုလမဲအပ်သည။် "ဝနာထမာ်ရံု၊ ငမိုင်ရဂံုကို၊ လံုးပခု ံအပ်မည်" (ရာမ) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

(သစသ်ား) အစန်ွးအစအပပင်သိ့ု မထွေကယ်ှိပဲ။ မပုိမလုိ။ စဉ်

အထပါ်ခံွ ဖဲွကကမ်းကိုမခကျွေတ ်"စပါးလံုးတးီ ငကကန်ိသးီ၊ ထမထီွေးထထောင်းလ့ုိ၊ မညကသ်ိ" (ထတး)
grain which is only 
husked but not polished စဉ်

ဖဲွနှင့်အထမှး မခကျွေတရ်ထသးထသာ စပါး။ "စပါးလံုးတးီ၊ ငကကန်ိသးီ ထမထီွေးထထောင်းလ့ုိ၊ မညကသ်ိ" (ထတး) စဉ်

အထဖာ်ခံွဖဲွကကမ်းကို ခကျွေတခွ်ာရံုမျှပဖစထ်သာ ဆန်။ "လံုးတးီဆန် ကို၊ နကပ်ဖန်အခါ၊ နိရကပ်ပတမှ်ာ၊ တစန်ပ်စာလျှင်၊ တစပွ်ာယထူလ" 
(ပဋာ) စဉ်

စာပီထရးသားရာတင်ွ ဣသရအသထွံေကရ်န် ဗျညး်ထေကတ်င်ွ အတ ူတွဲစပ်ထရးထသာ သထကမင်္ဂတ။ (ဓ)။

(orth)diacritic mark 
representing the vowel 
sound;superscripted 
circle စဉ်



.

လံုးတင် ၂ ကကိ အဝတစ်သညအ်စန်ွအစ ထအာကသ်ို ့တွဲလျားကျထနသညက်ို မကျရ ထအာင် အထပါ်သို ့ကျစလ်ျစသ်ပ်ိသညး်စာွ ပင့်တင်ထေားသည။် pull up

လံုးတိုက ် ကကဝိိ တစလံု်းစ ီသးီပခားအားပဖင့်။ separately

လံုးတိုင်း ကကဝိိ once

နဝိ good quality

လံုးထေည့် ကကိ lure;entice

လံုးထီွေး ကကဝိိ ထသးကွဲထရရာပခင်းမယှိ ထရာထထွေးလျက။်     

ကကဝိိ အထရာထရာအထနှာထနှာ။ အယကှယ်ကှအ်တင် တင်။၂ ထထွေးလံုးရစပ်တ။် mixed up;entangled

လံုးပု န ရခုိင်စပါးတစမ်ျို း၏အမည။် rice

လံုးထပါက ် စညး်

လံုးပတ ် န အရယွအ်စား အထုေအထေညယ်ှိ၍ အလံုးဝန်းထသာ ဝတ္ုတစခု်၏ ပတပ်တ ်လညအ်တိုင်းအတာ။ circumference;girth

လံုးပမ်း ကကိ ထအာင်ပမင်စာွ အကျို းယှိပဖစထ်ပါ်လာထအာင် ခွန်အားစိုကထု်ေတလ်ျက ်ထဆာင်ရကွသ်ည။် ကကို းစားလံုလ့စိုကထူ်ေသည။်

လံုးပုိ န စကားထပပာရာ စာထရးရာတင်ွ မလုိအပ်ပဲ အပုိဖဲွ နဲွ့  ့ညပ်ှသင်ွးသုံးနှုန်းသည့် စကားလံုး။

လံုးငပီ န ပပုပပင်ရန်မလုိထတာ့ပဲ အသင့်ထေည့်နုိင်ထသာ သစလံု်း။ smooth wood

လံုးထပပာင် နဝိ medium

လံုးပဖူကကးီ န ရခုိင်စပါးတစမ်ျို း၏အမည။် name of paddy

လံုးပဖူထချ န ရခုိင်စပါးတစမ်ျို း၏ အမည။် name of paddy

လံုးရပ် န ပုဂ္ိုဂ လ်တစဦ်းတစထ်ယာကအ်ား အရပ်အထမာင်း ပပည့်ဝသညက်ို ထတွ ပ့မင်ရ ထသာ ပံုပန်း။ build;physique

လံုးလံုး ကကဝိိ completely

လံုးလံုးခဲခဲ ကကဝိိ အတတူက ွတထပါင်းတညး်။ ထအာင်ပမင်စာွ အကျို းသကထ်ရာက ်ထအာင်။ ထိေထိေမိမိ ထုေတထ်ဖာ်ထပပာဆုိသာထအာင်။  

လံုးဝ ကကဝိိ အတတူက ွတထပါင်းတညး်။ ထအာင်ပမင်စာွ အကျို းသကထ်ရာက ်ထအာင်။ ထိေထိေမိမိ ထုေတထ်ဖာ်ထပပာဆုိသာထအာင်။  absolutely;at all

လံုးဝဥဿံု ကကဝိိ ကန်ုစင်ထအာင်။ အကန်ုအစင်။ completely

လုိ

လုိ ကကိ

လုိကျို းမရ ကကိ အလုိယှိတိုင်း မပပည့်စုံပဖစသ်ည။် ၂ အားကိုးအားထေားမရပဖစ ်သည။်

လုိခလုိ ့ စညး် none

လုိချလုိီချင် ကကဝိိ နှစသ်ကလုိ်လားစာွ။ လှိုကလဲှ်စာွ။

လုိချင်ချင် ကကိ နှစသ်ကသ်ည။် သထဘာကျသည။် willingly

လုိချင်မင်ချင် ကကိ သတူစပ်ါး၏ ပစည္း်ကို ရလုိထသာ စတိယ်ှိသည။် want;desire

လုိချင်ထလာဘ ကကိ သတူစပ်ါး၏ ပစည္း်ကို ရလုိထသာ စတိယ်ှိသည။် want;desire

လုိစိုးမပပည့် န မိမိအလုိဆန္ဒအတိုင်း မပပည့်ဝမှု။

စဉ်

စဉ်

တစက်ကမ်ိတညး်။ တစထ်နရာတညး်။ လကင်င်းချကခ်ျင်း။ ဒုေတန်န့် တစခ်ျန်ိး သတပ်စလုိ်ကစ်ာွနန့် လံုးတိုင်း သလီားခထရ" 
(အရပ်) စဉ်

လံုးတန်ထဖာက်
တန် အဝတအ်ထေည ်အရညအ်ထသးွထကာင်းထသာ။ သပ်ရပ်လှပထသာ။ "လံုးတန်ထဖာကတ်န်၊ ပထောပုိင်းမှာ ဆကလွဲန်" (ထတး) စဉ်

ကျုံ့ခွကထ်အာင် ပပုထေားထသာ လကဝ်ါးနှစဘ်ကပ်ဖင့် ကန်ုစင်ထအာင် ကျုးံယ၍ူထေည့်သည။် "တစခ်ျကထုိ်ေး၍ လကည်ှို းညမန်ထသာ် 
အယင်လားလျက ်လကနှ်စဘ်ကနှ်င့် လံုးလျကလ်ညး်ထေည့်" (ရာမ) စဉ်

be mixed up;be 
entangled စဉ်

လံုးထီွေး
ထရာယကှ် စဉ်

စဉ်

အချန်ိပပည့်ကာလကို ထဖာ်ပပရာ၌ ဝိထသသနအားပဖင့် ပပုလုပ်ထပး ထသာ စကားလံုး (ညလံုးထပါက၊် နှစလံု်းထပါက၊် သုံးလံုးထပါက ်
စသည။်)

the whole night;the 
whole year round စဉ်

စဉ်

apply oneself to the 
task စဉ်

word used to more 
perfect the paragraph စဉ်

စဉ်

မကကးီမငယအ်လယ ်အလတပ်ဖစထ်သာ။ (သစသ်းီဝလံ၊ သစပ်င၊် ဝါး ပင် အရာဝတ္ု စသည။်)     စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လုိပခင်း၊ ကကင်းပခင်း၊ ကျန်ပခင်းမယှိပဲသင့်သမျှ ပပည့်ဝစာွ။ လံုးဝကန်ု စင်။ ၂ အရပ်အနားမယှိပဲ ထတာကထ်လျာက။် အချန်ိကာလ 
တထလျာက။် စဉ်

in a 
bulk;substantially;subs
tansively စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရချင်သည။် ဆန္ဒယှိသည။် ၂ သထဘာချင်း တိုကဆုိ်င် ညညီတွသ်ည။် ၃ သထဘာ ကျသည။် စုံမကသ်ည။် ၄ ကျန်ယှိသညက်ို ပဖည့်
ရန်ယှိသည။်

want;need;lack;wish 
for;desire စဉ်

wishes are not 
fulfilled;useless စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပဖစပ်ျကမ်ှုသထဘာသိ့ု ထရာကနုိ်င်ထသာ အထပခအထနကို ပပရန် ကကယိာထနာက၌် စပ်သုံးထသာ စကားလံုး။ "ဆယ်
တန်းမှာ တစမှ်တထ်ချလုိခလ့ုိ (လုိခထရ) မထဟာကထ်က ထပခာကဘ်ာသာ ဂုဏထူ်ေးပါနုိင်ထရ" (အရပ်) စဉ်

heartily;whole-
heartedly;warmly စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

wishes are not 
fulfilled စဉ်



.

လုိစိုးပုိစိုး ကကဝိိ အလုိယှိထသာ အခါတင်ွ ရယှိထစရန် အလုိငှ့ာ။

လုိစိုးရ ကကိ အလုိယှိ၍ ထတာင့်တထသာအခါ၌ အလွယအ်သင့် ရယှိသည။် အရအံသင့် ပဖစသ်ည။် ရသည။် ၂ အားကိုးအားထေားရသည။် rely on;depend on

လုိစာွ စညး်

စညး် ဘာပဲပဖစပ်ဖစ။် whatever

လုိစကွပုိ်ဖျက ် ကကဝိိ လုိပခင်း၊ ပုိပခင်းမယှိရထအာင် ချန်ိညှိပခင်းအားပဖင့်။

လုိတာမင်းတာ ကကဝိိ အလုိယှိထသာ အခါတင်ွ ရယှိထစရန် အလုိငှ့ာ။

လုိတိုင်းရ န အလုိယှိထသာ အခါတင်ွ ရယှိထစရန် အလုိငှ့ာ။

လုိလီထသးမဟိ ကကဝိိ လံုးဝပပည့်စုံလျက။် အဘကဘ်ကမှ် စုံလင်ပပည့်ဝလျက။် perfect

လုိလုိ စညး်

လုိလွန် ့ န မိမိအကျို းငှာ လွန်ကထဲသာ လုိချင်ထတာင့်တမှု။ အစွဲကကးီထသာ ထလာဘစတိ။်

လုိသရွိ့  ကကဝိိ every requirement

လုိအင် န desire;wish

လုိအပ်စာွ န ယှိသင့်ယှိထုိေကထ်သာအရာ။ ပဖည့်စကွရ်န်ယှိထသာ အရာ။ need

လုိ ့ သမ် none

လျ

လျ နဝိ တပဖညး်ပဖညး် ထလျာ့ပါးသာွးထသာ။ ထသးငယသ်ာွးထသာ။ decrease

လျာ န appropriate

လျာထေားချက် န တစစ်ုံတစခု်ထသာ အလုပ်ကို မညက်ဲ့သို ့စမံီရမညဟ် ုတင်ကးူ၍ ကကစံညမှ်န်းထေားချက။် တင်ကးူ၍ သတမှ်တက်ကစံညထ်ေားချက။်

လျား နဝိ လုိရင်းသိုထ့ရာကနုိ်င်ခ့ဲထသာ။ ရညှထ်ဝးထသာ။ ရညှသ်င့်သညထ်ေက ်ပုိ၍ရညှ ်ထသာ။ long

လျားလျား နဝိ မငငိမ်မသတ။် ရပ်တညမူ်မရှိပဲ။ တထကာကထ်ကာက ်သာွးလာလှည့်ပတလ်ျက။် ၂ အစနျင့်အဆံုး လွန်စာွထဝးလံထသာ။ lengthwise

ကကဝိိ ရညရ်ယွခ်ျကတ်စစ်ုံတစရ်ာ မယှိပဲ သာွးလာလှည့် ပတက်ာ အချန်ိပဖုန်းထသာအားပဖင့်။ without intention

ထလျာကပါး ကကဝိိ ထေပ်တထူေပ်မျှ မတညူထီစကာမူ အထတာ်နီးစပ်စာွ တညူလီျက။် similar

ကကဝိိ ထယာထီေထယာထုေတ ်ယွ့ တယီွ့ ထုေတ ်ထနှးထကးွဆုိင်းတထွသာ။ သကွလ်ကပ်ခင်းမယှိထသာ။ sluggish

ကကဝိိ ထယာထီေထယာထုေတ ်ယွ့ တယီွ့ ထုေတ ်ထနှးထကးွဆုိင်းတထွသာ။ သကွလ်ကပ်ခင်းမယှိထသာ။ sluggish

နဝိ သပ်ိသညး်ပခင်းမယှိထသာ။ တင်းကျပ်ပခင်း မယှိထသာ။ loosely;slackly

နဝိ သပ်ိသညး်ပခင်းမယှိထသာ။ တင်းကျပ်ပခင်း မယှိထသာ။ loosely;slackly

ကကဝိိ ထယာထီေထယာထုေတ ်ယွ့ တယီွ့ ထုေတ ်ထနှးထကးွဆုိင်းတထွသာ။ သကွလ်ကပ်ခင်းမယှိထသာ။ sluggish

ထလျာ်

ထလျာ် ၁ နဝိ ထုိေကတ်န်ထလျာကပ်တထ်သာ။

ထလျာ် ၂ ကကိ of betting pay out

in a state of readiness 
or preparedness စဉ်

စဉ်

မိမိအလုိယှိထသာ အရာဝတ္ု စသည။် မိမိအလုိယှိသထလာက။် "ထပမထခါင်းတးူ ကာ။ ကိုယဝ်င်သာထအာင်၊ လုိစာွသထလာက၊် ဆင်ထန
ကျင်ထက၊ ထညာင်ပင်ထအာကထိ်ေ၊ ထရာက ်ထအာင်လညး်တးူ" (ဆန္ဒန်)     

get whatever one wishes 
for စဉ်

လုိစာွပင်
ပဖစပ်ဖစ် စဉ်

adjust things to meet 
the requirements စဉ်

readiness or 
preparedness စဉ်

get whatever one wishes 
for စဉ်

စဉ်

ဆင်တသူဖွယ ်မသမဲကွဲမထေင်မရာှး မထသမချာဟထူသာ အနကရ်သည့် စကားလံုး။ ("ယန်ုလုိလုိ ထကကာင်လုိလုိ။ ရဉ့်ှလုိလုိ ကကက်
လုိလုိစသည်")

particle suffixed to a 
noun to denote 
similarity စဉ်

be inordinately 
attached to sth or 
someone စဉ်

အလုိယှိသမျှ။ လုိအပ်သမျှ။ "အခမဲနာ၊ အသပပာတစ်ပပား တစခ်ျပ် မျှ၊ မစားမယူပါ၊ လုိသရွ့ီကို၊ ထေမ်းပုိးရကွထ်ဆာင်ရာ၌" (ဗမာ
ချီ)။ စဉ်

ထတာင့်တချက။် "ဆန္ဒလုိအင် ဆန္ဒအဝဝကို ရကကပါ၏တညး်" (ဗမာချီ) စဉ်

စဉ်

စကားထပပာရာတင်ွ ထပပာဆုိထကကာင်း ကကယိာမျို းနှင့် အထပပာခံထကကာင်း ထပပာရာတင်ွ စပ်၍သုံးထသာ စကားလံုး။ "မပဖူ-ထေမင်းစား
လ့ုိထသာကလ့ုိ် ငပီးကတဗ်ျာလား" (အရပ်) စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု် ပပုပပင်ရန် စတိတ်င်ွ ရညမှ်တထ်ေားထသာ အရာ။ (ဘရုားလယာ) လျာ၊ ဟင်း (လယာ) လျာ၊ မယားလယာ (လျာ)၊ 
လင်လယာ (လျာ)၊ သကမင်္ဂန်းလယာ (လျာ)၊ စသညတ်ွဲ၍ သုံးနှုန်းသည။် စဉ်

sth earmarked for some 
purpose,task စဉ်

စဉ်

စဉ်

လျားလျား
လျားလျား စဉ်

စဉ်

ထလျာထိေထလျာ
ထုေတ် စဉ်

ထလျာပီထလျာ
ပက ် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထလျာထလျာယဲ
ယဲ စဉ်

ထလျာ့ထလျာ့
ပကပ်က ် စဉ်

ထလျာ့ထလျာ့
သဲ့သဲ့ စဉ်

be suitable;be 
deserving စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ နစန်ာဆံုးရှံုးမှုအတကွ ်ထပးထလျာ်သည။် ထလာင်းတမ်းကစားရာတင်ွ ဒုိေင်ပဖစသ်ကူ ထလာင်းသအူား ရထုိေကထ်သာ
ထငွထကကးကို ထပးသည။် "မုဒိေန်းမှုသည၊် ပပုမိထချထသာ်၊ ထလျာ်ယာွ ဖွယပ်မင်ဟု" (ရာမ) စဉ်



.

ထလျာ်ယင့် နဝိ commensurately

ကကဝိိ အလွန်ပါးလျထသာ။ very thin

လျက်

လျက ်၁ ကကိ အရညပ်ျစပ်ျစမ်ဟတု ်အမှုန်စ့သညက်ို လျှာထပါ်၌တင်၍ ပွတက်ာလူးကာ စားသည။် lick;lap up

လျက ်၂ စညး်

လျကဆ်ား န medicinal powder

ထလျာက်

ထလျာက ် န bar;stick

ထလျာကပ်တ ် နဝိ ထယာကပ်တ ်သင့်ထတာ်ထသာ။ သင့်ထလျာ်ထသာ။

ထလျာကက်ရာ န at random

ကကိ to and fro

ကကိ to and fro

ကကိ ကကည့်ရှု၍ နှစလုိ်ပခင်းမရှိပဖစသ်ည။် အပမင်ရရွံရာှစကဆု်ပ်သည။် loathe;hate

ထလျာင်း

ထလျာင်း ကကိ ခန္ဓာကိုယက်ို နံပါးတစဖ်ကပ်ဖင့် လဲလျကထ်နသည။်

ထလျာင်းစက ် ကကိ ကကမ်းခင်းပပင်တင်ွ ကိုယက်ို အလျားလုိကထိ်ေထစ ၍ အပ်ိသည။်

ထလျာင်းထတာ်မူ န ကိုယက်ို ထလျာင်း၍ထနဟန် ထုေလုပ်ထေား ထသာ ဗုဒေ္ဓဆင်းတထုတာ်။

နဝိ လံုးဝုိင်းသည ်မဟတုထ်သာ။ ဘဥဲပံုကဲ့သိုထ့သာ။ oval

နဝိ သယွဝုိ်ကထ်သာစကားပဖင့် ထိေခုိကပု်တခ်တသ်ည။် ရပ်ိဝဲှသည။် ထစာင်းထပမာင်း ထပပာဆုိသည။်     indirectly

လျပ်

လျပ် နဝိ ထနထရာင်နှင့် ထိေထတွ ထ့သာအခါ ပမင်ရသကဲ့သိုထ့သာ။ ၂ အလွန်ပါးလျထသာ။ very thin

လျပ်လျပ် ၁ ကကဝိိ very thin

လျပ်လျပ် ၂ န very thin

လွ

လွ နဝိ အကျင့်ထဖာကပ်ပန်လျှပ်ထပါ်ထသာ။ ၂ ထစာင့်စညး်ထိေန်းသမ်ိးမှုမယှိထသာ။

လွပုိးတက် ကကိ လင်ရရန် လျှပ်ထပါ်ထလာ်လညစ်ာွ ပပုလုပ်သည။် be wanton;be indecorous

လွပပန်မ န အကျင့်ထဖာကပ်ပန် လျှပ်ထပါ်ထသာမိန်းမ။ prostitute

လွမ န အကျင့်ထဖာကပ်ပန် လျှပ်ထပါ်ထသာမိန်းမ။၂ လင်ရရန် လျှပ်ထပါ်ထလာ်လညစ်ာွ ပပုလုပ်ထသာမိန်းမ။

လွလွ နဝိ milk white

လွလွတက ် ကကိ ဣထနန္ဒမ့ဲထလာ်လညသ်ည။် ၂ အဆင်အပခင်မ့ဲပပုသည။် undignified

ထုိေကတ်န်ညညီတွစ်ာွ။ သင့်ထတာ်ထလျာကပ်တထ်သာ အားပဖင့်။ "ထမာင်နီနန့် မနီ သရ့ုိူနှစထ်ယာကထ်လျာ်ယင့်" (အရပ်) စဉ်

ထလျာ်ထလျာ်ပါး
ပါး စဉ်

စဉ်

ကကယိာ၏ အားထုေတပ်ပုလုပ်မှုနှင့် ဆကလ်ကပ်ဖစတ်ညထ်နပခင်းကို ထပါ် လွင်ထစရန် သုံးသည့်စကားလံုး။ "များစာွထသာ 
လကထ်ဆာင်ထတာ်ပဖင့် ဆကသ်လုိကသ်ညက်ို ဆင်ကကဲကးီအထနာ်ရထော ယထူဆာင်လျက ်ငမိုထ့တာ်သိ့ု ပပန်လာထပ၏" (ထတာင်)

while;in spite 
of;despite;although;tho
ugh;but စဉ်

အစာထကကထလသကထ်စပခင်းအကျို းငှာ စားသုံးရထသာ နွယခ်ျို ၊ ဇဝကသ်ာ၊ သထိန္ဓာ၊ ပရုတစ်ထသာ ထဆးဖကမ်ျားပါဝင်သည့် ထဆးမှု
န့်၊ ထဆးပပား။ စဉ်

အမ်ိ၏ဒုိေင်များတင်ရန် ထခါင်တိုင်အချင်းချင်း၊ လကခံ်တိုင်အချင်းချင်း၊ ဆကသ်ယွ ်ထေားထသာသစထ်ဘာင်တန်း။ “အမုိးကားမှန်၊ 
ကကမ်းကဖလ်ထက၊ ဗိတာန်ထုေတထ်ယာက၊် အဆန်း တကကယ၊် ကကငှန်းသညမှ်ာ၊ ဆင်စယွထ်ပပာကနှ်င့်” (ထကာ်) စဉ်

be suitable;be 
deserving စဉ်

ထေင်ရာပမင်ရာအမျို းမျို း။ အမျို းမျို းအထထွေ ထထွေ။ ထကာကက်ရာ။ ထပါကက်ရာ။ "ဇာလဲထဝးကရုိဏး် မစပ်နရုိင်းမစပ် ထလျာကက်
ရာ (ထသျှာက ်ကရာ) ထပပာနီထရကာ" (အရပ်) စဉ်

ထလျာက်
ထလျာကခ်တ ်

မငငိမ်မသက၊် ရညရ်ယွ ်ချကမ်ရှိ လှုပ်ရာှးသာွးလာသည။် မတညမ်ငငိမ်ယှိသည။် တစထ်နရာမှ တစထ်နရာသိ့ု ထခါကတ်ု့ံထခါက ်
ပပန်သာွးထနသည။် စဉ်

ထလျာကလ်ျီ
ထလျာကလ်ျက ်

တစထ်နရာမှ တစထ်နရာသိ့ု ထခါကတ်ု့ံထခါကပ်ပန်သာွးထနသည။် မတညမ်ငငိမ်ရှိသည။် "ဇာထလးထဝး ထတာင် လားထပမာကလ်ား ထလျာ
ကလ်ျထီလျာကလ်ျက ်(ထယာကယ်ထီယာကယ်က်)" (အရပ်) စဉ်

ထလျာကလ်ျက်
ထလျာကလ်ျက ် စဉ်

lie resting on one 
side;recline စဉ်

(of nobility 
sleep;repose စဉ်

reclining image of the 
Buddha စဉ်

ထလျာင်းပီ
ထလျာင်းပက် စဉ်

ထလျာင်း
ထလျာင်း စဉ်

စဉ်

အလွန်ပါးလျစာွ။ ချပ်ရပ်စာွ။ ၂ တစစ်ုံတစခု် အဝတအ်စတွဲ ၍ဒေရတွဆဲွ်တိုကလ်ျက။် "ဇာလဲထဝး ပုဆုိးပုိင်းတစခု် လျပ်လျပ် တွဲကျ
နီထရကာ" (အရပ်)။ ၃ ပဖူ ဆွတစ်ာွ။ စဉ်

ထလခတသ်ည့်အခါ တလှုပ်လှုပ်တရရွ ွအထဝးမှပမင်ရထသာတခွံန်။ တခွံန်လျပ်လျပ်၊ လီသတွသ်တွန်န့်၊ စရပ်ထကသာယာ၊ ကျးီပဖူ
ရာွ၊ ဇာမှာလဲထမာင်" (ကျးီပဖူထုေ) စဉ်

အက္ခရာစဉ်
be licentious;be 
unrestrained;be self-
indulgent စဉ်

စဉ်

စဉ်

prostitute;be wanton;be 
indecorous စဉ်

အလွန်ပဖူထသာ။ ပဖူထဖွးထသာ "ကကာပဖူတလီ၊ ကကာနီတပံု၊ ကကာပဒံုေထလ၊ ပပည့်စုံအည၊ီ ပဖူနီလွလွ၊ ကမုုပဒေဟ၊ု နာမထူေးပခား၊ သးီ
သန်ပခားလုိ" (ဆဒေ္ဒန်)။ ၂ ကကရထွသာ။ နှုတ် ထတာလွ်လွ အာလုပ်ဟ၍ (ဗုဒေ္ဓဝင်)။ ၃ သန့်ရင်ှးစင်ကကယ်ထသာ။ "သန့်စင်လလွွ၊ ပဒံုေ
မာထလ၊ ထရမကကာ ပွင့်သိ့ု" (၎င်း)     လွလွခပ် - ကက ိလလွခတ ်လင်ရရန် လျှပ်ထပါ်ထလာ်လညစ်ာွ ပပုလုပ်သည။် စဉ်

စဉ်



.

လွလွလီလီ နဝိ undignified

လွလွလွလီ နဝိ milk white

လလီွလွလွ နဝိ undignified

လွယ်

လွယ၁် နဝိ အခကအ်ခဲမယှိထသာ။ easy;not difficult

လွယ၂် ကကိ

န get sth easily

ကကဝိိ

လွယလွ်ယထ်ချ ကကိ လွယက်သူည။် ခကခဲ်ပခင်းမယှိပဖစသ်ည။် easy;not difficult

လဲွ

လဲွ ကကိ

လဲွထချာ် ကကိ

လဲွစဖီယစ် ီ န

လွင်

လွင် နဝိ

လွင်ပပင် န ဟင်းလင်းအပပင်။ အကာအကယွ ်အတားအဆီး မရှိထသာအပပင်။ plain

လွင့်စဉ် ကကိ

လွင့်ပပင် န ဟင်းလင်းအပပင်။ အကာအကယွ ်အတားအဆီး မရှိထသာအပပင်။ plain

လွတ်

လွတ ် ကကိ အလံုးစုံထသာ မထကာင်းမှုဟသူမျှ အရာခပ်သမ်ိးစသညတ်ိုမှ့ ကင်းစင်သည။် be free from

လွတက်နဲ ကကဝိိ သတမိထေားပဲ နှုတမှ် ရုတတ်ရကထွ်ေကထ်သာအားပဖင့်။ careless speech

လွတက်င်း နဝိ တစစ်ုံတစရ်ာ ချုပ်ချယမ်ှု၊ ငငိတယွမ်ှု၊ ထနှာင့်ယကှမ်ှု၊ ထနှာင်ဖဲွ မ့ှုမယှိ ထသာ။ အထိေအထတွ ၊့ အဆကအ်စပ်၊ သကဆုိ်င်ပခင်းမယှိထသာ။

လွတက်ကျွေတ ် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာအရာမျို း၌ လုိလားဖွယမ်ယှိထသာ အထပခအထန အပဖစမှ် လံုးလံုးကင်းစင်သည။် be completely free

လွတင်ငိမ်း ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပပစဒ်ေဏ၊် တာဝန်စသညမှ် ကင်းသည။် ထဘးဒုေက္ခ စသညမှ် ကင်းသည။် be free from

လွတထ်ပါက် န

လွတထ်ပမာက ် ကကိ အထနှာင်အဖဲွ ၊့ ထဘးအန္တရာယ၊် အချုပ်အချယစ်သည ်တစခု်ခုမှ ကင်းရင်ှးလာသည။်

န

လွတလ်ပ် နဝိ

ဣထနန္ဒထစာင့်စညး်ပခင်းမယှိထသာ။ အကျင့်ထဖာကပ်ပန် လျှပ်ထပါ် ထသာ။ "နင်တိ့ုမိန်းမ၊ ဣတိ္ယမှာ၊ လွလွလီလီ၊ ထကာကည်င်းကို
ပပန်၊ စခွန်းဆန်လျှင်၊ ထပပာင်းပပန်စ ဲလ့ုိ" (ထမျာက်) ဣတ္ိယမှာ၊ လွလွလီလီ၊ ထကာကည်င်ှးကိုပပန်၊ စခွန်းဆန်က ထပပာင်းပပန်စဲ
ထယာင်၊ ကလဲကလား၊ ဣထနန္ဒကို၊ တညက်ကညထ်ပဖာင့်ထအာင် မထစာင့်ပငားပဲ။ (ထမျာက်)။ ၂ ဣထနန္ဒထစာင့်စည်း ထိေန်းသိမ်းမှုမယှိ
ထသာ။ "ချုပ်သညန်ာမ်ရုပ်၊ ဖုတင်မိုကနံှ်သည။် သဿုာန်စမှာ၊ လွလွလီလိ၊ ပန်းထရမ ငမိုင်လျင်၊ ဖွားပမင်ထပမာ်ထက၊ သားရင်သွီးကို၊ ငုိ
ကကးီစာစာ၊ ထေင်အရာှထက၊ ပမင်ထသာအခါ၌" (ပန်း) စဉ်
အလွန်ပဖူထသာ။ ပဖူထဖွးထသာ "ကကာပဖူတလီ၊ ကကာနီတပံု၊ ကကာပဒံုေထလ၊ ပပည့်စုံအည၊ီ ပဖူနီလွလွ၊ ကမုုပဒေဟ၊ု နာမထူေးပခား၊ သးီ
သန်ပခားလုိ" (ဆဒေ္ဒန်)။ ၂ ကကရထွသာ။ နှုတ ်ထတာ်လွလွ အာလုပ်ဟ၍ (ဗုဒေ္ဓဝင်)။ စဉ်

ဣထနန္ဒထစာင့်စညး်ပခင်းမယှိထသာ။ အကျင့်ထဖာကပ်ပန် လျှပ်ထပါ် ထသာ။ "နင်တိ့ုမိန်းမ၊ ဣတိ္ယမှာ၊ လွလွလီလီ၊ ထကာကည်င်းကို
ပပန်၊ စခွန်းဆန်လျှင်၊ ထပပာင်းပပန်စ ဲလ့ုိ" (ထမျာက်) ဣတ္ိယမှာ၊ လွလွလီလီ၊ ထကာကည်င်ှးကိုပပန်၊ စခွန်းဆန်က ထပပာင်းပပန်စဲ
ထယာင်၊ ကလဲကလား၊ ဣထနန္ဒကို၊ တညက်ကညထ်ပဖာင့်ထအာင် မထစာင့်ပငားပဲ။ (ထမျာက်)။ ၂ ဣထနန္ဒထစာင့်စည်း ထိေန်းသိမ်းမှုမယှိ
ထသာ။ "ချုပ်သညန်ာမ်ရုပ်၊ ဖုတင်မိုကနံှ်သည။် သဿုာန်စမှာ၊ လွလွလီလိ၊ ပန်းထရမ ငမိုင်လျင်၊ ဖွားပမင်ထပမာ်ထက၊ သားရင်သွီးကို၊ ငုိ
ကကးီစာစာ၊ ထေင်အရာှထက၊ ပမင်ထသာအခါ၌" (ပန်း) စဉ်

စဉ်

 (ဥပစာ)ကိုယဝ်န်သားကို မိခင်ဝမ်း၌ ထဆာင်သည်။ ၂ လွယအ်တိ၊် ဝန်ထုေပ် စသညတ်ိ့ုကုိ ပခံုး၌ချတိဆဲွ်သည။်     လယ်ွက ူ- နဝိ 
လွယက် ူအခကအ်ခဲမယှိထသာ။

carry things slung over 
the shoulder;(of 
women)bear စဉ်

လွယခ်ျက်
လွယက်ူ

အလွယတ်က ူတိုကဆုိ်င်၍ကျလာသည့် အခါမျို းတင်ွ ရလာသည့် ပစည္း်ဥစာ္၊ အရာဝတ္ု ။ "ထမာင်ပဖူလားခထရသ၊ိ လွယခ်ျက်
လွယက် ူရလာလတထ်တ" (အရပ်)     စဉ်

လွယလ်င့်တက ူ ခကခ်ကခဲ်ခဲမယှိပဲ?
easily;without 
difficulty စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာအရာကို မှန်းထေားချကမှ် တမ်ိးထချာ်သည။် ၂ ထတဆုိ့င်သည ်မဟတုပဲ် တစဘ်ကသ်ိ့ု တမ်ိးထနသည။် ယင်ွးယင်ွး
မှားမှားပဖစသ်ည။် တပခားစပီဖစသ်ည။်

miss;miss the mark;go 
wrong;be wrong စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာအရာကို မှန်းထေားချကမှ် တမ်ိးထချာ်သည။် ၂ ထတဆုိ့င်သည ်မဟတုပဲ် တစဘ်ကသ်ိ့ု တမ်ိးထနသည။် ယင်ွးယင်ွး
မှားမှားပဖစသ်ည။် တပခားစပီဖစသ်ည။်

miss;miss the mark;go 
wrong;be wrong စဉ်

မထကာင်းထသာနိမိတ၊် မထကာင်းထသာ မဂမင်္ဂလာမရှိသည့် စကားမျို းကို ထပပာမိဆုိမိသည့်အခါ ယင်းစကားထကကာင့် အမဂမင်္ဂလာမ
ဆုိကထ်ရာကက်ကထစရန် အရင်းခံစကားအထန ပဖင့် ထပပာထလ့ယှိထသာစကား။ ဥုဖွံ "လဲွစဖီယစ်ီ" (အရပ်)

int god forbid;touch 
wood စဉ်

သာယာစာွပျံ့ထွေကထ်သာ။ "ဧးသလွံင်နှင့်၊ ဖွားရင်ှထတာ်ရင်း" (ရခုိင်ဧး)

be vivid;be lacking in 
seriousness;be 
flippant;(of voice) be 
clear;be distinct စဉ်

စဉ်

မူလ တညရ်ှိရာမှ အပခားတစဖ်ကသ်ိ့ု လွင့်ပါးသာွးသည။် “ရင့်ွစင်” ငမီမှုန့် ထဆာင်းထဆာင်းတညး်။” (ရခုိင်ကာ)
be blown away;be thrown 
off;be flung off စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

be free from;be 
divorced of စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

အကျို းတစခု်ခုကို ရယှိနုိင်သည့် အထပခအထန။ အခွင့်အလမ်း။ ၂  တစစ်ုံတစရ်ာ ကန့်သတခ်ျကတ်င်ွ အကျုးံမပါဝင်ပဲ ကျန်ထနခ့ဲ
ထသာ အထကကာင်းအရာ။

opportunity for 
escape;loophole စဉ်

escape;be 
emancipated;be 
liberated;be freed စဉ်

လွတရ်ာကင်း
ရာ

တစစ်ုံတစရ်ာ အချုပ်အချယ၊် အထနှာင်အဖ့ဲွ၊ သထံယာဇဉ် ငငိတယွရ်ာစသည ်ကင်းရင်ှးထသာထနရာ။ ကင်းရင်ှးထသာ အပဖစအ်ထန။ ၂ 
မပမင်ကယွရ်ာ အပခားတစ ်ပါးထနရာ။

place free from any 
kind of restrictions or 
disturbances;retreat စဉ်

တစတ်ိုင်းတစပ်ပည ်အပ်ုစိုးမှု၊ ဖိနိှပ်မှုတိ့ုမှကင်းစင်ထသာ။ ၂ အချုပ် အချယ ်အထနှာင်အဖ့ဲွကင်းရင်ှးထသာ။ အမ်ိထထောင်ရာသားမ
ယှိထသာ။

be independent;be free 
from;be free စဉ်



.

ကကဝိိ be completely free

လွန်

လွန် ၁ ကကိ

လွန် ၂ န တပ်ုချညရ်န် လိမ်ကျစထ်ေားထသာ ကကို း။ ၂ တစဘ်ကနှ်င့်တစဘ်က ်အားချင်း ငပိုင်၍ဆဲွထသာကကို း။ rope

လွန်က ဲ ကကိ

န naive or artless person

လွန်ကျူး ကကိ သတူစပ်ါး၏ သားမယားနှင့် မှားယင်ွးပခင်းကို ပပုသည။် ၂ လူက့ျင့် ဝတဥ်ပထဒေစညး်ထဘာင်ကို ထဖာကဖ်ျကသ်ည။် none

လွန်ကကို း န တစဘ်ကနှ်င့် တစဘ်ကအ်ားငပိုင်၍ ဆဲွထသာကကို း။ ၂  တပ်ုချညဆဲွ် ဆုိင်းထေားရန် လိမ်ကျစထ်ေားထသာကကို း။ rope

လွန်ကကျွေ ံ ကကိ ယှိသင့်သည့် အတိုင်းအဆ ပမာဏထေက ်ပုိကသဲည။် ၂ ပပုသင့်ပပု ထုိေက ်လုပ်သင့်လုပ်ထုိေကသ်ညထ်ေက ်ပုိကစဲာွပပုသည။် excessively;in excess

လွန်စးူ န ရစလှ်ည့်တးူထဖာကထ်သာ ကရိယိာ၏အသာွး။

လွန်ဆန် န တစစ်ုံတစထ်ယာက၏် ဆံုးမပခင်းကို လုိကန်ာမှုမယှိပဲ ပယလှ်န်ဆန်က့ျင် သည။်     

လွန်ဆဲွ ကကိ pull;drag;hang

န

လွန်မိလွန်ရာ ကကိ

လွန်မင်း ကကိ

လွန်ထပမာက ် ကကိ တစစ်ုံတစခု်သတမှ်တထ်ေားထသာ အပုိင်းအပခား အဆီးအတား  အဟန်အ့တားကို ကးူထကျာ်ထပါကထ်ရာကသ်ည။်

လွန်လွန်း ကကိ be too much

လွန်း စညး် word used to emphasis

လွန်းကကင် န တစထ်ကာင်နှင့်တစထ်ကာင် အလွန်အကကူး ထူေးကစဲာွ ချစခ်င်ကကင်နာ တတသ်ညဟ် ုဆုိအပ်ထသာ ငှကတ်စမ်ျို း။

လွန်းကကင်လီှ န boat said to represent

လွန်းမသား န အထူေးမဟတု၊် သာမန် ဆင်းရပဲခင်းတစမ်ျို း။

လွန်းသား န အထူေးမဟတု၊် သာမန် ဆင်းရပဲခင်းတစမ်ျို း။

လွမ်း

လွမ်း ကကဝိိ

လွမ်းကကင် ကကိ တစဦ်းနှင့်တစဦ်း အလွန်ချစခ်င်ကကင်နာတတသ်ည။် be loved

လွမ်းပခင်း န နှစသ်ကက်ကညနူ်း လွမ်းဆွတဖွ်ယရ်ာများကို ထေင်ရာှးထပါ်လွင်ထအာင် ဖဲွ  ့ဆုိထသာ ကဗျာအဖဲွအ့နဲွတ့စမ်ျို း။

လွမ်းစရာဥ န ပဲစမ်ိးစားပင်၏ အပမစဖု်။ ပဲစမ်ိးစားဥ။ chinese potato

လွတလွ်တ်
ခကျွေတခ်ကျွေတ ်

အတားအဆီး အထနှာင့်အယကှ၊် အဟန့်အတား၊ ချုပ်ချယမ်ှုတိ့ုမှ လံုးလံုးကင်းရင်ှးစာွ။ ၂ အတယွအ်တာ အငငိအကပ် လံုးလံုးကင်း
ရင်ှးစာွ။ စဉ်

ထပပာသင့်၊ ဆုိသင့်၊ ယှိသင့်၊ ပပုသင့်သညထ်ေကပုိ်သည။် ၂ မနာခံ၊ ပငင်းပယဆ်န့် ကျင်သည။် ၂ အချန်ိကာလ ကန်ုထရွ့သည။် ၃ 
ထသဆံုးသည။်

(of 
limit,restrictions,etc 
go beyond;exceed;be 
intemperate;overshoot;b
e well 
past;die;transgress;go 
against စဉ်

စဉ်

ထပပာသင့်၊ ဆုိသင့်၊ ယှိသင့်၊ ပပုသင့်သညထ်ေကပုိ်သည။် ၂ မနာခံ၊ ပငင်းပယဆ်န့် ကျင်သည။် ၂ အချန်ိကာလ ကန်ုထရွ့သည။် ၃ 
ထသဆံုးသည။်

(of 
limit,restrictions,etc 
go beyond;exceed;be 
intemperate;overshoot စဉ်

လွန်ထကာက ်
(မ) (န-ထကာကလွ်န်-ရှု။) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

gimlet;auger;drill;brac
e စဉ်

go against;refuse to 
toe the line စဉ်

တစဘ်ကနှ်င့်တစဘ်ကစ်ထုပါင်းအင်အားငပိုင်ရန် ကကို းအဖျားတစဘ်ကစ်မှီ အငပိုင်ဆဲွသည။် (ရခုိင်တိ့ု၏ ယဉ်ထကျးမှုရာသပဲွီ
အလုိက ်တပုိးလတင်ွ ရထေားဆဲွငင်ကကသည။်) “ရထေားသကူကးီ၊ ရန်ွမပီး ရန်ွ ပီးလ့ုိပင်၊ မဆဲွချင်။ (ထတး) စဉ်

လွန်ပူ (မ) (န-လွန်ထကာက်-ရှု။)
gimlet;auger;drill;brac
e စဉ်

စတိလ်ကမ်ပါပဲ အထကကာင်းမ့ဲသကသ်က ်ပဖစခ့ဲ်ရသည။် ၂ လျှို ဝှ့ကထ်မတ္တာမျှ၍ ထပါင်းဖကက်ကသည။် "ပုထုေဇန၊ သူ့အကကကံို၊ မှန်မ
သလ့ုိိ၊ လွန်မိလွန်ရာ၊ ယခု အခါမှ၊ ဟတုရ်ာတိုင်းသိ" (ထကာ်)   

(of married 
people)commit adultery;
(of unmarried)couple 
have premarital 
relationship စဉ်

ထပပာသင့်၊ ဆုိသင့်၊ ယှိသင့်၊ ပပုသင့်သညထ်ေကပုိ်သည။် ၂ မနာခံ၊ ပငင်းပယဆ်န့် ကျင်သည။် ၂ အချန်ိကာလ ကန်ုထရွ့သည။် ၃ 
ထသဆံုးသည။်

(of 
limit,restrictions,etc 
go beyond;exceed;be 
intemperate;overshoot စဉ်

(of 
limit,restrictions,etc)
go beyond စဉ်

ထူေးကစဲာွပုိလွန်သည။် "မင်းစကား လွန်လွန်းသည်"။ စဉ်

ပုိမုိလွန်ကပဲခင်းကို ထဖာ်ပပရန် နာမဝိထသသနနှင့် ကကယိာတိ့ုတင်ွ ပူးတွဲဆက ်စပ်ထသာ စကားလံုး။ (လှလွန်း၊ ထကာင်းလွန်း၊ ထပပာ
လွန်း၊ သာလွန်းစသညပ်ဖင့် သုံးသည။်) စဉ်

mythical bird noted for 
intense devotion to its 
mate စဉ်

လွန်းကကင်ငှကပံု်သာ္န်ကိုယ၍ူ ပပုလုပ်ထသာထလှတစမ်ျို း။ "ထုိေ ဝယတ်စရ်ပ်၊ အစဉ်မှတလ်ျက၊် မှူးမတသ်မီး၊ ပျို ရယွည်းီတိ့ု စးီကက
တုံကျင် လီှလွန်းကကင် ထက"။ (ဝိဇယ) စဉ်

the poor;the 
destitute;the have-nots စဉ်

the poor;the 
destitute;the have-nots စဉ်

ကွဲကာွထနသ ူတစဦ်းဦးအား တမ်းတထအာကထ်မ့သည။် တစသ်းီတစပ်ခားစ ီကွဲ ကာွထနသ ူတစဦ်းတစထ်ယာကက်ို အသညး်နှလံုး 
ကွဲမတတထ်အာင် ဝမ်းနညး်ပူထဆွးသည။်

long for;yearn for;pine 
for;miss စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

sentimental poem or 
song of longing စဉ်

စဉ်



.

လွမ်းစာတ ီ န ကယွလွ်န်သ ူသိုမ့ဟတု ်ထဆမျို းမိဖတိုက့ို သတရိထအာကထ်မ့၍ အမှတ ်တရတညထ်ေားထသာ ထစတ။ီ

ကကိ ပပင်းပပစာွ လွမ်းပခင်းထကကာင့် ကိုယစ်တိည်ှို းချုံးကာ ထဝဒေနာစွဲကပ်သည။်

လွမ်းထဆွး ကကိ တမ်းတထကကကွဲဝမ်းနညး်ပခင်းထကကာင့် ပင်ပန်းနွမ်းလျသည။် pine away

လွမ်းနာကျ ကကိ ပပင်းပပစာွ လွမ်းပခင်းထကကာင့် ကိုယစ်တိည်ှို းချုံးကာ ထဝဒေနာစွဲကပ်သည။်

လွမ်းမသား န အထူေးမဟတု၊် သာမန် ဆင်းရပဲခင်းတစမ်ျို း။

လွမ်းသား န အထူေးမဟတု၊် သာမန် ဆင်းရပဲခင်းတစမ်ျို း။

လွမ်းအင် ကကိ give tearfully

န

လှ

လှ ၁ နဝိ

လှ ၂ စညး် word used to emphasis

လှပ နဝိ သသိာပမင်သာစာွ ထလျာကပ်တတ်င့်တယထ်သာ။ beautiful

လှပုိင်ပပင် န beauty;good looks

လှယာ န ခံတင်ွးယှိ အရသာကို ခံစားတတထ်သာ လှုပ်ရာှးနုိင်သည့် အသားစိုင်။ tonsil

လှယာကျို း နဝိ stereotyped expression

လှယာခင် န ခံတင်ွးပါးစပ် အာထခါင်ထဲေယှိ လျှာ၏အရင်းပုိင်းစန်ွး။ tonsil

န

လှယာပါး ကကိ စကားကို အမျို းမျို းအဖံုဖံု ထပပာဆုိနုိင်စမ်ွးယှိသည။်

လှယာရည် န လျှာပတဝ်န်းကျင်မှ စမ့်ိယိုထွေကထ်သာ အရည။် saliva

လှယာရညက်ျ ကကိ

လှယာရညခံ် န bib

လှယာရညယ်ို ကကိ

လှထယာ့ပီး ကကိ တစဘ်ကသ်ား၏အလုိသို ့လုိကထ်လျာသည။် ထလျာ့ထအာင်ပပုသည။်

လှထရာင်ထုေတ် ကကိ satisfied by somepower

လှလှ နဝိ

လှလှကကးီ ကကဝိိ

လှလှပပ ကကဝိိ be neat;be tidy

လှာ စညး်

လှား ၁ ကကိ rummage

pagoda erected in 
memory of a dear 
departed person စဉ်

လွမ်းစတိ်
ထရာက ်

physical illness 
brought on by pining 
for sb intensively စဉ်

စဉ်

pine;languish with 
longing စဉ်

the poor;the 
destitute;the have-nots စဉ်

the poor;the 
destitute;the have-nots စဉ်

ကွဲကာွထနသ ူတစဦ်းဦးအား တမ်းတထအာကထ်မ့သည။် တစသ်းီတစပ်ခားစ ီကွဲ ကာွထနသ ူတစဦ်းတစထ်ယာကက်ို အသညး်နှလံုး 
ကွဲမတတထ်အာင် ဝမ်းနညး်ပူထဆွးသည။် စဉ်

လွမ်းအင်
ထမာက်

လွမ်းစတိထ်ကကာင့် ပဖစထ်ပါ်ထသာ ကိုယစ်တိထ်ဝဒေနာ။ "မထေင်မရာှး၊ လမ်းငမိုင်ခွင်မှာ၊ လွမ်းအင်ထမာကထ်ယာင်၊ ထပျာကက်ာသာွးလ့ုိ" 
(ပန်း)

languish from longing 
for someone;pine away စဉ်

ရှ့ုချင်စဖွယ ်ထလျာကပ်တတ်င့်တယထ်သာ အဆင်းအသင်ွယှိထသာ။ "ထလာင်းလျာ မင်းလှ၊ ငှကဂ်ဠုန်ကို၊ ပမင်ပါရလ့ုိ" (ထောနု)။ ၂ 
အသထရယှိထသာ။ "မင်းလှဘရုင်၊ ထရမနန်းရင်ှမှာ၊ ထပျာ်ရမင်ခံစား" (ထကာ်)

pretty;good-
looking;comely;presenta
ble;favourable စဉ်

ကကယိာ၏သထဘာကို ခုိင်မာ (ထလးနက်) ထအာက ်အလွန်လွန်ဟထူသာ အနကပ်ဖင့် ပဖည့်တင်းထသာစကားလံုး။ "ထူေထေပ်လှစာွ
ထသာစစသ်ညထ်တာ်များ ဝန်းရလံျကယ်ှိထန၏။"(ထတာင်) စဉ်

စဉ်

ရုပ်ဆင်းသင်ွပပင်။ အဆင်းနှင့်ပတသ်ကထ်သာ အရညအ်ချင်း။ "မယနှ်မ ၏၊ လှပုိင်ပပင်ကို၊ မပမင်ရပငား၊ ထပပာဆုိဟန်သိ့ု၊ အသံ
ကကားနှင့် သနားချစခ်င်"။ (ထမျာက်) စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ)တစစ်ုံတစခု်ထသာ ထပပာဆုိမှုကို ပံုမှန်ထပပာဆုိထနကျ ပဖစထ်သာ။ ထပပာကျင့်ပဖစထ်နထသာ။ စဉ်

စဉ်

လှယာစက်
အာစက ်

သတူစပ်ါးအား ထလးစားနုိင်ထလာက ်ထအာင် ထပပာနုိင်ဆုိနုိင်စမ်ွး၊ ပပဌာန်းသတမှ်တထ်ေားထသာ ဥပထဒေအမိန့် အာဏာတညထ်စနုိင်
စမ်ွး။

power to command 
obedience;charisma စဉ်

be clever in 
conversation စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစရ်ာထသာ အစားအစာကို ပမင်ထတွ့ရထသာ အခါ အလွန့်အလွန် စားလုိစတိပ်ဖင့် ခံတင်ွး၌ လျှာရညစ်မ့်ိထွေကယ်ိုကျသည။် ၂ 
ကထလးများ၏ ပါးစပ်ခံတင်ွးမှ အရညမ်ျား ပါးစပ်အပပင်သိ့ု ယိုထွေကစ်းီဆင်းသည။်

salivate;water at the 
mouth;(of a child) 
drool;(fig)crave for စဉ်

ကထလးငယမ်ျားတင်ွ ပါးစပ်မှယိုစးီကျထသာ သာွး ရညမ်ျားကို မစတွစ်ိုရထအာင် လညပ်င်းတင်ွ ကကို းတပ်၍ ရင်ဘတထ်ပါ်တင်ွ တင်
ထေား၍ ဆဲွခံထေား ထသာ အဝတစ်ထလး။ စဉ်

တစစ်ုံတစရ်ာထသာ အစားအစာကို ပမင်ထတွ့ရထသာ အခါ အလွန့်အလွန် စားလုိစတိပ်ဖင့် ခံတင်ွး၌ လျှာရညစ်မ့်ိထွေကယ်ိုကျသည။် ၂ 
ကထလးများ၏ ပါးစပ်ခံတင်ွးမှ အရညမ်ျား ပါးစပ်အပပင်သိ့ု ယိုထွေကစ်းီဆင်းသည။်

salivate;water at the 
mouth;(of a child) 
drool;(fig)crave for စဉ်

accede to someone’s 
request;wish,etc;comply 
with;go along with စဉ်

စမ်ွးရညသ်တ္ိတတစခု်ခုထကကာင့် ဝမ်းသာအားရပဖစသ်ည။် "တထပပာင်ထပပာင်ထလ၊ လှထရာင်ထုေတလ့ုိ်၊ အဟတုအ်ဟတ၊် လင်ပဖစတ်ုံ
ထက၊ ပုဏားကကးီကို၊ စတိ ်လွတဝ်မ်းသာ ထပပာပခင်းရာကား" (ဥဒိေန်) စဉ်

ထသသပ်ထသာ၊ အစမ်ွးအစ သပ်ိမထွေက ်သပ်ိသညး်ကျစလ်ျစထ်သာ။ ချပ်ရပ် ထသာ ထလာင်းလျာမင်းလှ၊ ငှကဂ်ဠုန်ကို၊ ပမင်ပါရလ့ုိ၊ 
လှလှထုိေင်ကာ။ (ထောနူ)

thoroughly;completely;f
ully စဉ်

လုိပခင်း၊ ကကင်းကျန်ပခင်းမယှိပဲ ယှိသင့်သမျှပပည့်ဝစာွ။ ပပည့်ပပည့် စုံစုံအားပဖင့်"။ ၂ ထကျနပ်မှုမယှိ၍ ရန်ငငိုးဖ့ဲွထေားထသာအားပဖင့်၊ 
"ထဒေတစထ်ခါကခ်ါထတာ့ မင်းနန့်ငါ နန့် လှလှကကးီ တွ့ီကတရ်ဖ့ုိဗျာယ။်" (အရပ်)

thoroughly;completely;f
ully စဉ်

ထကာင်းထကာင်းမွန်မွန်၊ ထသထသသပ်သပ်၊ သပ်သပ်ရပ်ရပ်၊ "အမ်ိကို ထရာကထ်တခါရာ လလှှပပ ငါးခူသားနန့် တဝဆွဲခီဖ့ုိဗျာယ်"။ 
(အရပ်) စဉ်

အဓိပ္ပာယအ်ထူေးအထထွေ မယှိပဲစကား။ ယခင်က  ထချာထမာထစရန်သာ ကကယိာ နှင့် ပူးတွဲဆကစ်ပ်သုံးထသာ စကားလံုး။ "ချစသ်ူ
ထမာင်ထတာ်၊ ထမ့ကကင်ရာထလ၊ ထရာကလှ်ပငားက" (ဓမ္မသာ)" "တနှူစထ်ထေါထလ၊ ချရစီကထ်ကကာင့်၊ ပစက္ခု်ခါ၊ ဆင်ပဖစလှ်ာ၍၊ နှစ်
ပဖာမယား၊ ထမတ္တာ သယွဗ်ျာ၊ ဘယည်ာထေားလ့ုိ" (ဆဒေ္ဒန်)

word suffixed to a verb 
to convey the notion of 
beginning sth စဉ်

အက္ခရာစဉ်
အဝတက်ို အထေကက်ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ ထအာကက်ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ ပဖန့် ၍တင်ထေားသည။် ထအာကက်ပဖန့်၍ 
(ခင်း)ထေားသည။် "ကိုင်" မှာ ဖကလှ်ားငပီးထက "ဆား" ကို ထေည့်။ "လီနန့်သွိ့ ထအာင် အဝတက်ို အထေကက် လှားထေား" 
(အရပ်) စဉ်



.

လှား ၂ နဝိ

လှားလှား ကကဝိိ ထသထသသပ်သပ် ပိပိပပားပပား။ ချပ်ချပ်ရပ်ရပ်။ neatly;tidy;natty

လီှ

လီှ န boat

လီှကား န အဆင်းအတကလွ်ယက်ထူစရန် အထေစအ်ဆင့်ဆင့် ပပုလုပ်ထေားထသာအရာ။ stair;ladder

လီှကားခံု န ထလှကား၏ ထအာကထ်ပခထဘာင်နှစခု် ထထောကထ်ေားရာအဆင့်။ base of a staircase

လီှကားဆင့် န ထလှကားထဘာင်နှစဘ်ကအ်ကကားတင်ွ တပ်ဆင်ထေားထသာ နင်းရန် အထေစ။်     tread;rung

လီှကားတက် န ထလှကားထိေပ်စန်ွးချတိ ်ဆကထ်ေားရာအဆင့်။ ဖိနပ်ခကျွေတခ်န်း။ landing(of stairs)

လီှကားထေစ် န ထလှကားတင်ွ အဆင့်ဆင့်နင်းတက ်ဆင်းရာအပပင်။ tread;rung

လီှကားထဘာင် န ထလှကား၏ ထဘးနှစဘ်ကထ်ဘာင်တန်း။ string

လီှကားရင်ှ န ခကျွေတပ်ဖုတ၍်တပ်၍ရထသာ ထလှကား။ ladder

လီှထတာ်သ ံ န boat song

လီှတက် န ထလှစထသာ ထရယာဉ်ကကးီငယက်ို ထလှာ်ခတထ်သာ တက။် oar;paddle

လီှနာယာ န

လီှနံဓားထေစ် ကကဝိိ in a bigoted manner

ကကိ ထုိေဘက ်ဤဘကနှ်စဘ်ကစ်လံုးနှင့် ဆကဆံ်၍ အခွင့်အထရးယသူည။်

လီှထပါကစ်းီ ကကိ be in trouble

လီှငပိုင်ပဲွ န ထလှထလှာ်ငပိုင်ပဲွ။ boat race

လီှပဲွ န ထလှထလှာ်ငပိုင်ပဲွ။ boat race

လီှထလှာ်သား န ထလှထလှာ်သ။ူ ထလှတါင် အလုပ်လုပ်ရထသာ အလုပ်သမား၊ ထလှ သား။     boat’s crew

လီှဝမ်းထခါင်း န ထလှကိုယထ်ေည ်ဝမ်းထခါင်း၊ ထလှခွက။် hull

လီှသား န ထလှထလှာ်သ။ူ ထလှတါင် အလုပ်လုပ်ရထသာ အလုပ်သမား၊ ထလှ သား။     boat’s crew

လီှး ကကိ တစစ်ုံတစခု်အထပါ်တင်ွတင်၍ ဓားသာွးပဖင့်ဖိကာ ထရှ တ့ိုးထနာကဆဲွ်ပပု၍ ပဖတ ်သည။်     cut

လီှးစဉ်း ကကိ အပုိင်းအပပတထွ်ေကထ်အာင် လီှးသည။် cut

လီှးပဖတ ် ကကိ အတုံးကကးီ အတုံးကကးီတစခု် တစခု်စ ီလီှးသည။် cut

လှူ

လှူလှူ ကကိ gently;softly

လှူ ကကိ ထပးကမ်းစန်ွက့ကသဲည။် ဒေါနပပုသည။်

လှူတန်း ကကိ ထပးကမ်းစန်ွက့ကသဲည။် ဒေါနပပုသည။် give in charity

လှူဒေါန်း ကကိ ထပးကမ်းစန်ွက့ကသဲည။် ဒေါနပပုသည။် give in charity

ထလျာ့ပါးထသာ။ ချပ်ရပ်ထသာ။ "ငါအယင်က ဝမ်းထဖာင်းနီထရ၊ အဂုဝမ်းလှား လားခဗျာယ်" (အရပ်)     
become 
less;decrease;diminish စဉ်

စဉ်

ထရပပင်ထပါ်၌ တကအ်ား၊ ရကွအ်ား၊ စကအ်ားပဖင့် လုိရာခရးီသိ့ု ထရွ့လျားထစသည့် သစ ်သားပျဉ်ချပ်ပဖင့် သိ့ုမဟတု ်သစတ်ုံးကို 
ထွေင်းလုပ်ထေားထသာ ယာဉ်။ "ရက္ခမှန်ဖူး၊ ထပမာကဦ်းရမီ ပပည ်သာ၌၊ များစာွသည ်ရမီ လီှထပါင်း" (ဥက္ကာပျတုံ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရခုိင်ဘရုင်များလကထ်ေကက် ထလှထတာ်ပဖင့် စးီ၍ တိုင်းခန်းလှည့် လညသ်ာွးသည့်အခါ ထဖျာ်ထပဖသဆုိီထလ့ယှိထသာ ထတးသမံျို း။ 
"က-ကိုတမူ၊ ကကုိဟကူား၊ ကဉ္နာပ ဗ္တာ၊ ထငွထတာင်သာက၊ ဟသမင်္ဂာဝမ်းဘ၊ဲ ပျကံျဝဲသည၊် မစရဲကံာရကံာထသာ်လညး် ဟန်စီ
ထလ ဟန် စာ့ွထလ"။     စဉ်

စဉ်

ထလှတင်ွကကးီကကပ်စမံီကပ်ွကရဲသ။ူ ထလှထခါင်းထဆာင်။ ထလှပုိင်ရင်ှ။ "လီှ နာယာထလ၊ ထုိေသကူကးီလျှင်၊ ထီေးထီေးမားမား ရှိကသာွး
လျက်" (ပဒုေမ္မ)

owner of boat;leader at 
boat စဉ်

(ထရထဲေသိ့ု ပစည္း် ဓား (ပစည္း်) ကျရာထနရာကို ထလှနံတင်ွ ဓားနှင့်ထေစ၍် မှတထ်ေားငပီးလျှင်၊ ထနာကတ်စထ်နရာသိ့ု ထရာကသ်ာွး
ငပီးအခါမှ ငုပ်၍ရာှထသာ်၊ တစံဉ် တစလ်ကရ်၍ ချမ်း၍ ထကာကလိ်မ်သာွးသညဟ်သူကဲ့သိ့ု အကျို းအထကကာင်းကို မဆင်ပခင်ပဲ ပံုထသ 
မှတယ်စူွဲထေားသည့်အတိုင်း။ စဉ်

လီှနံနှစဘ်က်
နင်း

run with the hare and 
hunt with the hounds စဉ်

(ဥပစာ) ထဘးဒုေက္ခ တစစ်ုံတစရ်ာ ထတွ့ကကုရံမည့် အထပခသိ့ုထရာက ်သည။်    စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပဖညး်ပဖညး်သာသာ။ ညံ့ထပျာင်း သမ်ိထမ့ွစာွ။ "ဆန်ပငင်းပပု၍၊ လှူလှူ ထွေကသ်ာွး၊ အမ်ိထကကာင်ဖားကို၊ ကကကသ်ာနုိင်ခါ၊ ထကာင်းထပ
ရာ၏" (ပါရာ) စဉ်

give away things in 
charity;donate;sacrific
e စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်
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န လှူရန်အတကွ ်အဆင်သင့်ပပင်ဆင်ထေားထသာ ပစည္း်လှူ စရာ။

လှူး ကကိ အခင်းပပင်တစစ်ုံတစရ်ာ၌ ကိုယက်ို အပပန်ပပန်လိှမ့်သည။် writhe;toss and turn

လှူးလိှမ့် ကကိ ကိုယခ်န္ဓာကို ဘယည်ာထစာင်း၍ ကထပပာင်းကပပန်ပပုသည။် writhe;toss and turn

လှူးသတ် ကကိ attack with force

လဲှ

လဲှ ကကိ

လဲှဆန် န အခကစ်သညတ်ိုက့ို စညး်ထနှာင်၍ အမှိုကသ်ရုိက ်လှညး်ထရသာ တပံမကစ်ညး်တစမ်ျို း။ broom

လဲှဆန်လှညး် ကကိ လဲှဆန်ပဖင့် အမှိုကတ်ိုက့ို သတုသ်င်သည။် sweep

လှည့်

လှည့် ကကိ

လှည့်ကင်း န ထနရာတစခု်တညး်တင်ွ ရပ်တည၍်မထနပဲ ထုိေမှဤမှသာွးရင်းလာရင်း ထစာင့်ကကပ်ထနသည့် ကင်းအဖဲွ ။့ patrol

လှည့်ကကွ ် န မိမိအလုိသိုပ့ါလာထစရန် မရုိးမသားစတိပ်ဖင့် လုပ်ကကဖံန်တးီ ပပုမူထပပာ ဆုိသည။်

လှည့်စား ကကိ တစပ်ါးသအူား မမှန်မကန်သညက်ို မှန်ကန်သညဟ် ုထေင်မှတထ်အာင် ထသးွထဆာင်လှည့်ပတထ်ပပာဆုိမှုပပုသည။် deceive;play one false

လှည့်ပတ ် ကကိ rotate;orbit;deceive

လှည့်ဖျား ကကိ တစပ်ါးသအူား မမှန်မကန်သညက်ို မှန်ကန်သညဟ် ုထေင်မှတထ်အာင် ထသးွထဆာင်လှည့်ပတထ်ပပာဆုိမှုပပုသည။် entice;lure;beguile

လှည့်လည ် ကကိ ရစလ်ည၍် သာွးလာထရွ လ့ျားသည။်၂ တစထ်နရာမှတစထ်နရာသို ့ကးူ ထပပာင်းသာွးလာသည။်

လှညး် ကကိ sweep

လှညး်တလင်း န အမှိုကသ်ရုိကစ်သညက်ို စင်ကကယသ်န်ရ့င်ှးထအာင် ပပုသည။် sweep

လှယ်

လှယ ် ကကိ

လှယသ်ယွ် ကကိ အပပန်အလှန် ကးူလူးဆကသ်ယွသ်ည။် ၂ တစခု်မှတစခု်သို ့ထပပာင်းလဲသည။် ဖလှယသ်ည။်

ထလှာ်

ထလှာ် ကကိ

ထလှာ်စာ န

ထလှာ်စာရည် န ထလှာ်စာမှထွေကထ်သာ မူးယစထ်စတတထ်သာ အရည။် intoxicating drinks

ထလှာ်တက ် န ထလှကို ထလှာ်ခတရ်ထသာ ရုိးတရံညှ ်သစသ်ားပပား။ oar;paddle

ထလှာ်တင်ွးနစ ် ကကိ

ထလှာ်ပါး ၁ နဝိ အလွန်ပါးထသာ။ ပါးလမာထသာ။ very thin

ထလှာ်ပါး ၂ န များစာွအသုံးဝင်သည့် အထစးထွေကထ်သာသစပ်င်။ ထရာ်ဘာပင်၊ထကာ်ဖတ ်ပင်။ rubber

လှူဒေါန်း
ဖွယရ်ာ

thing offered to buddha 
and sanga စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကိုယခ်န္ဓာ ကထပပာင်းကပပန် လူးလွန့်ထနထအာင် ရုိကနှ်ကသ်ည။် "နန်းလယတ်ိုင်မှာ၊ ချို င်ကာ လှူးသတ၊် ထပခပဖင့်လှန်ပျာ၊ ထကျာက်
ပပန်လတလ့ုိ်" (နာရဒေ) စဉ်

ကကမ်းခင်းထပါ်သိ့ု ကိုယက်ို အလျားလုိကထိ်ေထစ၍ ထလျာင်းစကသ်ည။် ၂ မတ ်ထစာကထ်ထောင်ထနထသာ တိုင်သစပ်င် စထသာ အရာကို 
ထပမပပင်ထပါ်သိ့ုလဲကျထအာင် ပပုသည။်

of trees fell;lie 
down;recline စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ အရာကို လညပ်တထ်အာင်ပပုသည။်၂ ထနရာတစခု်မှ တစခု် သိ့ု ထရမ့ထပပာင်းသာွးလာသည။် ၃ ပတရ်စလ်ည၍် 
သာွးလာလှုပ်ရာှးသည။် ၄ ထထောင့်ထကွ့သည။် ၅  တစဘ်ကမှ်တစဘ်ကသ်ိ့ုထပပာင်း၍ မျကနှ်ာမူသည။် ၆ မိမိအလုိသိ့ုပါထအာင် 
ထသးွထဆာင်သည။် 

go or move round 
sth;turn;spin စဉ်

စဉ်

deception;twist or 
turn(in the development 
of a story စဉ်

စဉ်
တစစ်ုံတစခု်ထသာ အရာကို လညပ်တထ်အာင်ပပုသည။်၂ ထနရာတစခု်မှ တစခု် သိ့ု ထရမ့ထပပာင်းသာွးလာသည။် ၃ ပတရ်စလ်ည၍် 
သာွးလာလှုပ်ရာှးသည။် ၄ ထထောင့်ထကွ့သည။် ၅  တစဘ်ကမှ်တစဘ်ကသ်ိ့ုထပပာင်း၍ မျကနှ်ာမူသည။် ၆ မိမိအလုိသိ့ုပါထအာင် 
ထသးွထဆာင်သည။် စဉ်

စဉ်

circle;travel 
around;wander;roam;enci
rcle စဉ်

သစရ်ကွ ်ပမကထ်ပခာကစ်န့်ွပစထ်သာ အမှိုကသ်ရုိကတ်ိ့ုကို သန့်စင်ထအာင် တ ံပမကစ်ညး် စသညပ်ဖင့် ကကမ်းပပင်ကို ဖိပွတစ်စုညး်သည။် စဉ်

စဉ်

အပခားတစစ်ုံတစရ်ာကို အပခားတစခု်ခုနှင့် ထပပာင်းလဲသည။်၂ တစစ်ုံတစခု် ထသာပစည္း်ကို ထေည့်စရာတစစ်ုံတစခု်မှ တစခု်သိ့ု 
ထပပာင်းသည။်

(of 
things;ideas;experience
s,etc) exchange စဉ်

change;alter;exchange;s
huttle စဉ်

ထရပပင်တင်ွ ထလှကိုစးီ၍ တကပ်ဖင့်ခတက်ာ ထရွ့လျားထအာင်ပပုသည။် ၂ ဒေယ ်ပပားအထဲေသိ့ု နှမ်း၊ ထပမပဲစသညက်ို ထေည့်၍ ထယာကမ်
ပဖင့် ထမမသည။်

of boats 
row;paddle;roast; စဉ်

ထကာကည်င်ှးကို မကျကတ်ကျကထ်ပါင်း၍ အထအးခံထေားငပီး တထဆးပဖင့် အချဉ်ထပါကထ်အာင် ပပုလုပ်ထေားထသာ မူးယစထ်စတတ်
သည့် စားဖွယ။်

intoxicating 
preparation of 
fermented glutinous 
rice စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) ကကို းစားသမျှ ထဆာင်ရကွမ်ှုနှင့်ပင် တပဖညး်ပဖညး် ပျကစ်းီဆံုးရှံုးသာွးသည။် လုပ်ယင်းလုပ်ယင်းနှင့်ပင် ထလျာ့ပါး
ကန်ုခန်းသာွးသည။်

suffer progressive 
failure inspite of 
one’s unremitting 
endeavour to achieve 
results စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ထလှာ်ပါးစးီ န glue

ကကိ

လှစ်

လှစ ် ကကိ

လှစက်ာ န အလင်းကို ကာကယွရ်န်ပဖစထ်စ၊ အခန်းကို ပခားရန်ပဖစထ်စ အသုံးပပုသည။် ထရမ ထ့ပပာင်းနုိင်ထသာ အကာ။

လှစပ်ပ ကကိ ပမှုပ်ကယွပ်ခင်းမယှိ၊ သပိမင်ထေင်ရာှးထအာင် ပပုသည။်၂ အဝတက်ို ဖွင့်ပပ သည။်

လှိုင်

လှိုင် နဝိ

လှိုင်း ကကဝိိ

လှိုင်းကကးီ ကကိ ထလပပင်းတိုကခ်တမ်ှုထကကာင့် လှိုင်းပပင်းထေန်စာွ တကက်ကလှုပ်ရာှးသည။်

လှိုင်းကကကခွ်ပ် န ထရထွေကထ်ရဝင်ဆံုရာတင်ွ ပဖစထ်ပါ်ထသာ အတန်အသင့်ကကးီထသာ လှိုင်း။ wave

န art school

လှိုင်းစရာတပ် န military

လှိုင်းစးီ ကကိ ထရလှိုင်းအဟန်ုတင်ွ အထလးချန်ိထလျာ့ပါးထစပခင်းပဖင့် ထဖာ့၍လုိကသ်ည။်

လှိုင်းထေ ကကိ

လှိုင်းထွေန် ့ န လှိုင်းကဲ့သို ့နိမ့်ချညပ်မင့်ချည ်ပဖစထ်ပါ်ထနထသာအရာ။ wavy pattern

လှိုင်းပျ န ညင်သာစာွ ပဖစထ်ပါ်ထနထသာ လှိုင်းအကိထလး။ medium wave

န ထရလှိုင်းပမင့်တကသ်ပဖင့် ပဖူထဖွးထသာ ထိေပ်စန်ွးယှိသည့် လှိုင်း။ white crested waves

န ထရလှိုင်းပမင့်တကသ်ပဖင့် ပဖူထဖွးထသာ ထိေပ်စန်ွး ထခါကက်ျို း၍ ကမ်းကိုရုိကခ်တထ်သာ လှိုင်း။ white crested waves

လှိုင်းယင့် န medium wave

လှိုင်းယင်း န medium wave

ထလှာက်

ထလှာက ်၁ ကကိ make trouble

ထလှာက၂် န period

ထလှာင်

ထလှာင် ၁ ကကိ store up for future use

ကကကထ်ပါင်ပင်မှ ထွေကထ်သာအထစး။ ထရာ်ဘာထစး။ ထကာ်ထစး. စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထလှာ်ယင့်နန့်
နစ ်

(ဥပစာ)လုပ်ယင်းကိုင်ယင်းနှင့် ပျကစ်းီထလျာ့ပါးကန်ု ခန်းသည။် ကကို းစားအားထေတ်ု ထဆာင်ရကွယ်င်းနှင့်ပင် ပျကစ်းီဆံုးရှံုး
သည။်

suffer progressive 
failure inspite of 
one’s unremitting 
endeavour to achieve 
results စဉ်

ပွင့်လပ်ထစသည။် ဖွင့်သည။် "ပပတင်းထပါကက်ို လှစ၍် လီညင်းခံထရ" (အရပ်)
open;expose;define;expo
und စဉ်

movable or folding 
screen စဉ်

open;expose;define;expo
und စဉ်

ထပါများထသာ။ များပပားစာွထပါ်ထွေကထ်သာ။ "ထရးှခါပုိင်ပုိင်၊ ပပန့်န့ံှလှိုင်၍၊ ရခုိင်ပီ စာ၊ မျို းဘာသာပဖင့်" (ဆဒေ္ဒန်) "ပန်းမျို းလှိုင်
ထက၊ ထရအိုင်စမှာ၊ ရှုထေမဆံုး" (၎င်း)

be abundant;be 
plentiful စဉ်

အမျို းအမညအ်ထရအတကွ ်စသညမ်ျားပပားစာွ၊ အများအပပား။ "ထမာင်လှပဖူ ရ့ုိမှာ တစလ်ှိုင်းကကးီပမင်လုိကယ်င့်၊ ဇာဇာပါလီ ထရလဲ
မသိ" (အရပ်)

be plentiful;be in 
profusion စဉ်

(of seas be 
tempestuous) စဉ်

စဉ်

လှိုင်းစရာ
ထကျာင်း

ဆင်အတတ၊် ပမင်းအတတ၊် ထလး၊ ပမှားအတတ၊် က- ခုန်-သီ-ဆုိ-တးီ-မှုတစ်ထသာ ယဉ်ထကျးမှုအမျို းမျို း၊ ထလာကဘီကဆုိ်င်ရာ 
အတတအ်မျို းမျို းတိ့ုကို အတတသ်င်ထပးထသာ ထကျာင်း။ (ပဲွထကျာင်းဟ၍ူလညး် ထခါ်ဆုိကကသည။်) ထပမာကဦ်းငမိုအ့ထရှ့ ဘကတ်င်ွ 
ယခုထိေ လှိုင်းစရာထကျာင်း၊ လှိုင်းစရာကန်ဟ၍ူ ထခါ်ဆုိလျကရ်ှိကကထသးသည။် ဤ ထကျာင်းကို ဘန်ုးထတာ်ကကးီက ဦးစးီ၍ သင်ပပ
သည။် စဉ်

တပ်မကကးီအပဖစ ်ဖ့ဲွထေားထသာတပ်။ (ဤတပ်ကို အထရးကကုကံ လုိလျင်အသုံးပပုရန် ဖ့ဲွထေားထသာတပ်ပဖစသ်ည။် လုိလျှင် ပဖည့်စကွ်
ထေည့်ရန်အတကွ ်ဖ့ဲွထေားထသာ တပ်ပဖစသ်ည့်အတကွထ်ကကာင့် "ထလှာကစ်ရာတပ်" ဟ၍ူလညး် ထခါ်ဆုိကကသည။် ပဲွထကျာင်းမှ သင် 
ကကားတတထ်ပမာကထ်ေားထသာ သတူိ့ုကို ဖ့ဲွစညး်ထေားထသာ တပ်ပဖစသ်ည။် အထပျာ်တမ်းတပ်တစမ်ျို း ဟပုင် ဆုိကကထသးသည။် စဉ်

surf;go surfing;surf 
ride စဉ်

လှိုင်းများအထပါ်သိ့ု ပမင့်ကကသည။် "ရညီို  လှိုင်းထေ ငါးမရ" (ဇမ်း)

(of seas)swell;(of the 
mind)be agitated;(of 
surfaces)be uneven စဉ်

စဉ်

စဉ်

လှိုင်းယက်
ထခါက ် စဉ်

လှိုင်းယက်
ထခါကက်ျို း စဉ်

ညင်သာစာွ ပဖစထ်ပါ်ထသာလှိုင်း၊ (လှိုင်းတင်ွ သုံးလံုးဆင့်၊ ငါးလံုးဆင့်၊ ခုနှစလံု်းဆင့်၊ ကိုးလံုးဆင့်ယှိသညတ်င်ွ အညင်သာဆံုး ကိုး
လံုးဆင့်ယှိ လှိုင်းမျို း။) စဉ်

ညင်သာစာွ ပဖစထ်ပါ်ထသာလှိုင်း၊ (လှိုင်းတင်ွ သုံးလံုးဆင့်၊ ငါးလံုးဆင့်၊ ခုနှစလံု်းဆင့်၊ ကိုးလံုးဆင့်ယှိသညတ်င်ွ အညင်သာဆံုး ကိုး
လံုးဆင့်ယှိ လှိုင်းမျို း။) စဉ်

ပပည့်စုံထအာင် ထေပ်ထဆာင်းထေည့်သင်ွးသည။် ပဖည့်စကွသ်ည။် "ခဲဝါတစ ်ထကာင်၊ မစားထလာက၊် ကျားတစထ်ကာင် ထလှာက်" 
(ပံုပပင်)၂ ထေပ်မံထရာထပါင်းသည။် ထပါင်းထေည့် သည။် "ဆီမီးခက်ွငယ၊် ကကူာထလှာကထ်က၊ ထတာကတံု်ထပသိ့ု" (ပန်း)။ ၃ ထေပ်မံ
ထရာထပါင်းသည။် ထေပ်ပဖည့်သည။် "ဤထရကန်မှာ၊ ငါ့ကကျွေန်အများ၊ တစထ်ယာကစ်ထီလ၊ လူရွီထလှာကပ်ျာ မထရာကထ်လာ ဟ၊ု ထမး
ထသာကာလ" (ဝိဇယ)။ ၄ (ဥပစာ) ဒုေက္ခတစစ်ုံတစရ်ာ ပဖစပွ်ားရာတင်ွ ထသးငယထ်သာ ပပဿနာက ထေပ်မံ၍ ဒုေက္ခထပးကက
ပပန်သည။် အခကအ်ခဲကကုရံာ၌ ထေပ်မံ၍ အခကအ်ခဲကို ပဖစထ်စ သည။် "ပင်နန်းစထံလ၊ သဝုဏကို များလှဗုိလ်ပါ၊ ထဆာင်ယလူာ
ထသာ်၊ ပူဗျာကထဲမာက၊် မီးမသခီင်၊ ဆီလျှင် ထလှာကသ်ိ့ု"။ (ဓမ္မသာ) စဉ်

နှစ၊် လ၊ ထန့၊ ရက ်နာရစီသညပ်ဖင့် သတမှ်တပုိ်င်းပခားထေားထသာ ကာလ။ အချန်ိကာလ "တပည့်ထတာ်မ၊ သမီးလှမှာ၊ ညကခါတင်ွ၊ 
စာရွီးကျင်သည၊် ထနဝင်ချန်ိထလှာက၊် ကထလာင်တထံလ၊ အမှန်ထပျာကလ့ုိ်" (ထမျာက်) စဉ်

ထနာင်တစခ်ျန်ိကာလတင်ွ အသုံးပပုရန် ပစည္း်တစစ်ုံတစရ်ာ စထုဆာင်း သမ်ိးဆညး်ထေားသည။် ၂ ထွေကမ်ထပပးနုိင်ထအာင် လံုပခုံ
ထသာထနရာ၌ ချုပ်ထနှာင်ထေားသည။် သိ့ု မဟတု ်တစစ်ုံတစရ်ာ အထပါကအ်ထခါင်းအတင်ွးသိ့ု ထေည့်သင်ွးထေားသည။် စဉ်



.

ထလှာင်၂ နဝိ အခုိး၊ အနံ၊့ အသက၊် အပူထငွ စ့သညတ်ို ့အပပင်သိုမ့ထွေကပဲ် တစထ်နရာတညး် တင်ွ စထုဝးတညယ်ှိထနထသာ။

ထလှာင်၃ န

ထလှာင်ငခိုင့် န ကကက၊် ငှက ်စသညက်ို ပျမံထွေကနုိ်င်ထအာင် ထမွးပမူထေားထသာ အမ်ိ ငယ။်     cage;coop

ထလှာင်ထပပာင် ကကိ သတူစပ်ါးမခံချထိစရန် သထရာ်ကျစီယသ်ည။် mock;ridicule

ထလှာင်အမ်ိ န တရိစ္ဆာန်တိုက့ို မလွတမ်ထွေကထ်ပပးနုိင်ထအာင် အရအမိဖမ်းယ၍ူ ထမွး ပမူထေားထသာအမ်ိငယ။် cage

ထလှာင်း နဝိ မထကာင်းထသာအနံအ့သက ်ပပင်းပပစးူရထှသာ။

လှပ်

လှပ် ၁ ကကိ shrink;contract

လှပ် ၂ န fresh

လှပ်လှပ် ၁ ကကဝိိ အလွန်ပါးလျှပ်စာွ။ ၂ ပဖူဆွတဆွ်တ။် pure white

လှပ်လှပ် ၂ နဝိ white

လှပ်လှပ် ၃ န thinly;flimsily

လှုပ်

လှုပ် ကကဝိိ မတညမ်ငငိမ်၊ မငငိမ်မသက၊် ယမ်ိးယိုင်တန်ုခါပခင်း စသညပ်ဖစသ်ည။် move;shake;quake;budge

ကကဝိိ ပစည္း်၊ ဝတ္ု၊ တိုင်၊ တစဲသည့် တည့်မတခုိ်င်ခန် ့ပခင်းမယှိ၊ လှုပ်နဲလ့ျက။် move;shake;quake;budge

လှုပ်ယာှး ကကိ

လှုပ်လှုပ် ကကဝိိ ထသလုထမျာပါး အထပခအထနယှိလျက။် ၂ ပဖညး်ပဖညး်သကသ်ာ ထရွ  ့ရံုမျှ။ ၃ ပပုတလု်တညး်ကာ။

ကကဝိိ move;shake;quake;budge

ကကဝိိ

လံှ

လံှ န အပပားခကျွေန်ထေကထ်သာ သတ္ုကို အရုိးရညှတ်ပ်ထေားထသာ လကန်ကတ်စမ်ျို း။ spear;lance;javelin

လံှကျ ီ န ရုိင်ဖယထ်သနတ ်ထပပာင်းတဖံျားတင်ွ အရင်ှတပ်ဆင်၍ အသုံးပပုထသာ လံှသာွး အတို။ spear;lance;javelin

လံှတ ံ န javelin

လှန်

လှန် ကကိ

လှန်ပပ ကကိ ကိုယဝ်တက်ို ဖွင့်လှစ၍်ပပသည။် show

လှန် ့ ကကိ ထကကာကလ်န ့တ်န်ုလှုပ်ထအာင်ပပုသည။်

shut up in an 
closure;close or 
strufffy(of atmosphere 
or room) စဉ်

ရမတထ်နာကက်ျစီယတ်တသ်။ူ "ထမချစထ်မာင်ထေက၊် လူထလှာင်ထယာကျ်ား၊ ငါ့အသားကို ထိေပငားဧကန်၊ ဓိဌာန်ပပန်ထက၊ ထကကပပန်
ဦးထခါင်း" (ထကာ်)

make fun of 
sb;gibe;jeer;mock စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

be imbued with;be 
infused with;
(diffuse;pervade;spread
);be in 
profusion;abound စဉ်

အနံ (ကျုံ့) ကျဉ်းသာွးသည။် ငယသ်ာွးသည။် ပိန်ကကုသံာွးသည။် ၂ အတင်ွး သိ့ု ကျုံ့ဝင်တန့်ွထခါကသ်ည။် "ပျဉ်ချပ်အသားမသီ
လ့ုိ လှပ်ထတ" (အရပ်) ၃ ချန်ထေားခ့ဲသည။် ၄ ကကွလ်ပ်ထေားခ့ဲသည။် စဉ်

လန်းဆန်း၍ ဖားလျားအစမ်ိးထရာင်ယှိထနသည့် ဟင်းရကွသ်စရ်ကွစ်သည။် "မုိး ထသာကတ်ိုင်ထက အပင်မှာ မုန်လာရကွတ် ိလှပ်နီ
ထရ" (အရပ်) စဉ်

စဉ်
ထတာကထ်ပပာင်းပါးလျပ်ထသာ။ "ပါးထရမပါးထရကို အလုိကတ်ိုင်း ထရမဆင်းပုိင် လှပ်လှပ်ပျင်နီထရ" (အရပ်) "ထေားကညာမှာ၊ ငါး
ကလျာည၊ီ ရမီထေပိန်နှင့် အကအင်္ကျလှပ်လှပ်၊ ပထဒေသာက၊ ခခီကာဆွတထ်က၊ လျှပ်ထနထရာင်ထမာင်း" (ထကာ်)၂ အထရာင်ထဖွးစင်ထသာ။ 
"ပဖူဆွတ ်လှပ်လှပ်၊ ပဒုေမ္မာထလ၊ ကကာဝတပ်န်းသိ့ု" (ဆဒေ္ဒန်) စဉ်

ထလတိုကခ်တသ်ည့်အခါ အထဝးမှ လှုပ်လှုပ်ရရွပွမင်ရထသာ တခွံန်ပပား၊ အလံစသည။် "တခွံန်လှပ်လှပ်၊ လီသတွသ်တွန်န့်၊ စရပ်ထက 
သာယာ၊ ကျးီပဖူရာွ၊ ဇာမှာလဲထမာင်" (ကျးီပဖူထုေ) စဉ်

စဉ်

လှုပ်တလီှုပ်
တတု ် စဉ်

မငငိမ်မသကပ်ဖစသ်ည။် ကိုယခ်န္ဓာကို တန့်ွခါ၍ ထရွ့လျားသည။် ၂  တစထ်နရာမှတစထ်နရာသိ့ု ကးူထပပာင်းလာသည။် လှည့်လည်
သာွးသည။် ၃ ရုတရု်တသ်သဲပဲဖစသ်ည။် ဆူပူထေကကသည။်

stir;move;move about;be 
active;be in a tumult စဉ်

in slow 
motion;languidly;barely စဉ်

လှုပ်လှုပ်ယင်
ယင်

တိုင်၊ တ၊ဲ တတံားစသည ်တည့်မတခုိ်င်ခ့ံပခင်းမယှိ၊ လှုပ်န့ဲလျက။် "ကလုားမတတံား၊ ရစိုးသား ကးူရထရ၊ လှုပ်လှုပ်ယင်ယင်၊ ထမာ
င်သျှင်တစပ်ါး၊ ကးူ-ကးူ" (ထတး) စဉ်

လှုပ်လှုပ်
လှုပ်လှုပ်နန့်

အားနညး်နွမ်းထဖျာ့လျက။် ထသလုထမျာပါး အထပခအထနယှိလျက။်၂ အနညး်ငယခ်န္ဓာကိုယက်ို တန့်ွခါထရွ့လျားလျက။်၃ အသကယ်ှိ
သည့်ဆုိရံုမျှ။

in slow 
motion;languidly;barely စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပပားခကျွေန်ထသာ သတ္ု သာွးကို အရုိးရညှတ်ပ်ဆင်၍ တရိစ္ဆာန်၊ ရန်သ ူစသညတ်ိ့ု ကို အထဝးကထန၍ လကလ်မတထုိ်ေးရထသာ လကန်က်
မျို း။ စဉ်

ထနာကဘ်ကသ်ိ့ု အတန်ငယက်ျထစသည။် "ဆံထကသမှီာ၊ ဆီမလိမ်းပဲ၊ စမ်ိးပမ ညို ကာ၊ ထနာကက်ိုလှန်ပျာ၊ ဟန်နျင့်ချထက၊ ထကွ့တစ်
ထွောနှင့်" (ဓမ္မသာ) ၂ ထကျာကက်န်သည။် "ထပခ ပဖင့်လှန်ပျာ၊ ထကျာကပ်ပန်လတ်လိ့ု" (နာရဒေ)။ ၃ ထပပာဆုိဆံုးမချက၊် 
ညမန်ကကားချက၊် စညး်ကမ်း၊ ဥပ ထဒေစသညတ်င်ွ ညမန်သည့်အတိုင်း နာခံထဆာင်ရကွသ်ည။် ၄ ဆန့်ကျင်သည။် ပငင်းပယသ်ည။် 
"မထသမွလှန်၊ လုိကန်ာခံ၍၊ ကျင့်ကကအံားထုေတပ်ါမည ်အသျှင်ဘရုား" (ကန်ထတာ့) ၅ ထေကထ်အာက၊် အတင်ွးအပပင်အားပဖင့် 
ထပပာင်းလဲပဖစတ်ညထ်အာင် လုပ်သည။် "ငခီကို လှန်ကာ၊ ပပန်ကာထပပာင်းထက၊ ထဂါင်းဦးထစာကနှ်င့်" (ထကာ်)။ ၆ အတင်ွးယှိအရာ
ကိုလညး်ထကာင်း၊ ထအာကဘ်ကရ်ှိအရာကိုလညး် ထကာင်း ပမင်သာထအာင် အထပါ်လမာအဖံုးအပ်ုကို လှစထ်လှာ (ကကည့်) သည။် 
"စာမျကနှ်ာ-၁၂ ကို လှန် ကကည့်ပါ။ (အရပ်)  

change or reverse 
position of things;turn 
inside out;turn up စဉ်

စဉ်

frighten;scare;cause an 
alarm စဉ်



.

လှန ့ထ်ပခာက် န ထကကာကရ်ွံတ့န်ုလှုပ် ဖျပ်လန ့ထ်အာင် ဖန်တးီထပပာဆုိချက။် frighten

လှန်း ကကိ

လှမ်း

လှမ်း၁ ကကိ

လှမ်း၂ နဝိ အချန်ိကာလအနညး်ငယက်ာွထသာ။ time different

လှမ်းလှမ်းကကးီ နဝိ အလွန်ထဝးထသာ။ နီးစပ်မှုမယှိထသာ။ အလွန်ထဝးကာွထသာ။ တစခု်နှင့်တစခု်၊ အကကာခရးီတာ ကျယထ်ပပာထသာ။

လှမ်းလှမ်းထသျှ န မနီးလွန်းမထဝးလွန်းထသာ အကာွအထဝး။ အလှမ်းမကမ်း။ short distance

လိှမ့်

လိှမ့် ကကိ

လိှမ့်ပတ် ကကိ deceive

လိှမ့်လည် န လိမ်လညလှ်ည့်ပတ ်ထပပာဆုိချက။် deceive

လိှမ်း ကကိ အရည ်အမှုန ့စ်သညက်ို ပျံ နံှ့ထ့အာင်ပွတလူ်းသည။် လိမ်းကျသံည။် ကပ်ငငိထပကျထံအာင်ပပုသည။်သနပ်ခါးနိမ်းထရ၊ ထပါင်ဒေါနိမ်းထရ။

လိှမ်းဆီး န ကိုယခ်န္ဓာအထရပပားထပါ်တင်ွ လိမ်းကျထံသာ ထဆး။            

လှံု

လှံု ကကိ

လှံု ့ ကကိ တိုကတ်န်ွးထစခုိင်းသည။် မငငိမ်မသက ်တကက်ကထအာင် ထစထ့ဆာ်သည။် exhort;stir

လှံုထ့ဆာ် ကကိ တိုကတ်န်ွးထစခုိင်းသည။် မငငိမ်မသက ်တကက်ကထအာင် ထစထ့ဆာ်သည။် stimulate;exhort

လျှာ

လျှာ န ခံတင်ွးယှိ အရသာကို ခံစားတတထ်သာ လှုပ်ရာှးနုိင်သည့် အသားစိုင်။ tongue

လျှာကျို း နဝိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ ထပပာဆုိမှုကို ပံုမှန်ထပပာဆုိထနကျ ပဖစထ်သာ။ ထပပာကျင့်ပဖစထ်နထသာ။ manner of speaking

လျှာခင် န ခံတင်ွးပါးစပ် အာထခါင်ထဲေယှိ လျှာ၏အရင်းပုိင်းစန်ွး။

န

လျှာနာ န လျှာထပါ်တင်ွ ပဖစထ်ပါ်တတထ်သာအနာ။ လျှာကွဲနာ။ none

လျှာပါး ကကိ စကားကို အမျို းမျို းအဖံုဖံု ထပပာဆုိနုိင်စမ်ွးယှိသည။် quick retort

လျှာယား ကကိ

လျှာရည် န လျှာပတဝ်န်းကျင်မှ စမ့်ိယိုထွေကထ်သာ အရည။် saliva

သျှာရညက်ျ ကကိ

လျှာရညခံ် န bib

စဉ်

ထပခာကထ်သွ့ထစရန် ထနပူတင်ွထေားသည။် “ငါးဒေလာနှင့်၊ ငါးမှားငါးနံသာ၊ တန်း မှာတင်ဗျာ၊ နီပူ လှန်း ထက၊ ထပခာကပ်ပန်လတက်” 
(ငါးပခင်း)

dry(things in the 
sum;put out to dry) စဉ်

ထပခတစဘ်ကခ်ျင်းစ ီချခီျကက၍ ထရွ့လျားသည။် ၂  ထိေနုိင်စမ်ွးထလာကထ်သာ အကာွယှိ တစစ်ုံတရာပစည္း်ကိုယ၍ူထပးထစသည။် 
“ကဝါငယသ်ည၊် တန်ွပမညထ်တာကက်ာ၊ လှမ်း ကာယထူက၊ လကထ်တာ်ထရာကလ်ျှင်” (နတသ်ိုက်)

step;pace;reach 
out;hand sth to sb;be 
far စဉ်

စဉ်

be distant;be difficult 
to attain စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

မျကနှ်ာပပင်တစခု်ခုထပါ်၌ လူးလညထ်ရွ့လျားထအာင်ပပုသည။် လံု:ဝန်းထသာ အရာ ကို လိမ့်ထစသည။်

roll sth or oneself on 
a surface;
(fig)bluff;trick စဉ်

ဥပစာ)လိမ်သည ်လှည့်ပတသ်ည။် မရုိးမသားစတိပ်ဖင့် လှည့်ပတထ်ပပာဆုိ ပပုမူသည။် စဉ်

စဉ်

apply;smear;paint;(of 
speech become slurred) စဉ်

medicaments such as 
salve,liniment,embrocat
ion,etc စဉ်

အပူဓာတထ်င့ွ ကိုယခ်န္ဓာ၌ ထတွ့ထိေခံစားရထအာင်ပပုသည။် “ရင်ငိွ့ လှံု၊ လံုပါယင့်” (ရုိးရာ)။ အပူဓာတရ်ယသူည။်

warm oneself by the 
heat of fire or 
sun;bask;take 
shelter;refuge စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

uvula;reed(of some wind 
instruments) စဉ်

လျှာစကအ်ာစ
က်

သတူစပ်ါးအား ထလးစားနုိင်ထလာက ်ထအာင် ထပပာနုိင်ဆုိနုိင်စမ်ွး၊ ပပဌာန်းသတမှ်တထ်ေားထသာ ဥပထဒေအမိန့် အာဏာတညထ်စနုိင်
စမ်ွး။

power to command 
obedience;charisma စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) အလွန်ထပပာချင်ဆုိချင်စတိယ်ှိသည။် “ထမာင်သာပဖူထပပာထရ စကားထေကမှ်ာ ဝင်လ့ုိထပပာလုိကခ်ျင်ထရ အလုိကတ်ိုင်း သျှာ
ယား နီလုိကထ်တ” (အရပ်)

have an irrepressible 
desire to butt in;feel 
uncomfortable in having 
to use unfamiliar 
expressions စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစရ်ာထသာ အစားအစာကို ပမင်ထတွ့ရထသာ အခါ အလွန့်အလွန် စားလုိစတိပ်ဖင့် ခံတင်ွး၌ လျှာရညစ်မ့်ိထွေကယ်ိုကျသည။် ၂  
ကထလးများ၏ ပါးစပ်ခံတင်ွးမှ အရညမ်ျား ပါးစပ်အပပင်သိ့ု ယိုထွေကစ်းီဆင်းသည။်

salivate;water at the 
mouth;(of a child) 
drool;(fig)crave for စဉ်

ကထလးငယမ်ျားတင်ွ ပါးစပ်မှယိုစးီကျထသာ သာွး ရညမ်ျားကို မစတွစ်ိုရထအာင် လညပ်င်းတင်ွ ကကို းတပ်၍ ရင်ဘတထ်ပါ်တင်ွ တင်
ထေား၍ ဆဲွခံထေား ထသာ အဝတစ်ထလး။ စဉ်



.

လျှာရညယ်ို ကကိ

လျှာရည် နဝိ be long-winded

လျှာလီး နဝိ အထပပာအဆုိ ထနှးထကးွထသာ။ ထလးလံဖင့်နမဲထသာ။ be slow of speech

လျှာလီးအာလီး န အထပပာအဆုိ ထနှးထကးွမှု။ slowness of speech

လျှာလိပ် ကကိ လျှာကို အထပါ်သို ့လိပ်၍ အထေကသ်ာွးရင်းနှင့် လျှာဖျားကို ထိေထေားသည် roll,trill or burr

နဝိ စကားကို ထပါ့ပါးလျင်ပမန်စာွ ထပပာဆုိတတထ်သာ။ readiness of tongue

ထလျှာ

ထလျှာ၁ ကကိ

ထလျှာ၂ နဝိ ညညီာထသာပပင်မှ ထအာကသ်ို ့နိမ့်ဆင်းသာွးထသာ။

ထလျှာ့ ကကိ

ထလျှာ့ချ ကကိ သတမှ်တထ်ေားထသာ အထရအတကွစ်သညတ်ိုမှ့ ထလျှာ့နညး်ထအာင်ပပု သည။်

ထလျှာ့စျးီ န ယခင်က သတမှ်တထ်ေားထသာ ထရာင်းထစျးထအာကထ်လျှချ၍ သတမှ်တထ်သာ ကန်ုဖုိးနှုန်း။     sale;reduced price

ထလျှာပီး ကကိ တစဘ်ကသ်ား၏အလုိသို ့လုိကထ်လျာသည။် ထလျာ့ထအာင်ပပုသည။်

ထလျှာ့ပါး ကကိ လုပ်ထဆာင်ရန် အမှုကစိန္ညး်ပါးထအာင်ပပုသည။် အမှုကစိန္ညး်ပါး ထအာင် သကည်ာှပခင်းပပုသည။်

ထလျှာ်၁ ကကိ

ထလျှာ်၂ န

န

လျှင်

လျှင် သမ် if

လျှင်း ကကိ firstly

ထလျှာက်

ထလျှာက် ကကိ

ထလျှာကက်ာရ ကကဝိိ without intention

ထလျှာကထ်ေား ကကိ

ထလျှာကထံု်ေး န

ထလျှာကလ်မာ န အစိုးရလုပ်ငန်းနှင့်ဆုိင်ရာဌာနတစခု်ခုသို ့လုပ်ငန်း တစစ်ုံတစရ်ာအတကွ ်အချကအ်လကထ်ဖာ်ပပ၍ တင်ပပသထိစထသာစာ။ application;petition

လျှပ်

တစစ်ုံတစရ်ာထသာ အစားအစာကို ပမင်ထတွ့ရထသာ အခါ အလွန့်အလွန် စားလုိစတိပ်ဖင့် ခံတင်ွး၌ လျှာရညစ်မ့်ိထွေကယ်ိုကျသည။် ၂ 
ကထလးများ၏ ပါးစပ်ခံတင်ွးမှ အရညမ်ျား ပါးစပ်အပပင်သိ့ု ယိုထွေကစ်းီဆင်းသည။်

salivate;water at the 
mouth;(of a child) 
drool;(fig)crave for စဉ်

(ဥပစာ) စကားထကကာရညှလ်ျားစာွထပပာဆုိထသာ။ ထပပာဆုိထသာ စကား အစဉ်အတန်း ရညှလ်ျားထသာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လျှာသကွအ်ာ
သကွ် စဉ်

မူလတညထ်နရာမှ နိမ့်ရာသိ့ု ထရွ့သာွးသည။် ၂ အဆီးအတားမယှိပဲ အလုိကသ်င့်စာွ ထရွ့လျားသည။် ၃ အပမင့်မှအနိမ့်သိ့ု ပွတတ်ိုက်
ဆင်းသည။်

slide down;be 
loosened;miscarry;lose;
be reduced စဉ်

အက္ခရာစဉ်
slide down;be 
loosened;miscarry;lose;
be reduced စဉ်

ယခင်က သတမှ်တထ်ေားထသာ အထရအတကွမှ် ထုေတပ်ယသ်ည။် နညး်ထစ သည။် ၂ စမ်ွးထဆာင်နုိင်ပခင်း မယှိထတာ့သပဖင့် အရှံုးထပး
သည။် မတတနုိ်င်ထကကာင်းဝန်ခံသည။်

reduce;lessen;decrease;
(of at 
tempts,hopes,etc)give 
up စဉ်

cut back;reduce;cut 
down စဉ်

စဉ်

yield;give 
in;slacken;pay out စဉ်

cut back;reduce;cut 
down စဉ်

ဆံပင် သိ့ုမဟတု ်အဝတအ်ထေညက်ို အညစအ်ထကကး စင်ကကယသ်န့် ရင်ှးထအာင်ပပုသည။် ၂ မထပးဆပ်နုိင်၍ ပယဖ်ျကလုိ်ကသ်ည။် 
ဒုိေင်ဖဲသမားအထလျှာ်မထပးနုိင်၍ အား လံုးထချဖျကလုိ်ကသ်ည။် (ထလျှာ်(ထသျှာ်)ပစလုိ်ကသ်ည။်)

(of clothes or hair 
wash) စဉ်

ကကို းကျစပ်ခင်း၊ ဂံုနီအတိရ်ကလု်ပ်ပခင်း၊ အထေညရ်ကပ်ခင်း စသညပ်ပု လုပ်ရထသာအပင်၏ အခံွအထခါကမှ် ထုေတယ်၍ူရထသာ 
အပင်၏ အခံွအထခါကမှ် ထုေတယ်၍ူရထသာ အမျှင်။

plant fibre;twine or 
rope of plant fibre စဉ်

ထလျှာ်ထတသကမင်္ဂ
န်း

သစပ်င်၏အထခါကမှ်ရထသာ ထလျှာ်မျှင်ပဖင့်ရက ်ထသာ အထေညက်ို ရခုိင်တိ့ုက သစန်ကပ်င်ဟထုခါ်ထသာ အထခါက၏်ဆုိးရညပ်ဖင့် 
ဆုိးထေားထသာ အထရာင်နကက်ကုတစ်သည့် သကမင်္ဂန်းတစမ်ျို း။ (အချို ရ့ခုိင်တိ့ုက ယင်း “သစန်က”်ပင်ကို “ထလျှာ် ထတ”ပင်ဟထုခါ်
ကက၏။ ယင်းအပင်မှ ထလျှာ်ပဖင့်ရက၍်ရထသာ သကမင်္ဂန်းပင်ပဖစသ်ညဟ်ဆုိုလုိပါသည ်သစန်ကထ်ခါက ်(ထလျှာ်ထတအထခါက်)ဆုိးရည်
သည ်အထစးကပ်၍ မာထတာင့်၏ အထရာင်နကက်ကုတ ်၏ ထရတင်ွ တာရညှခံ်သညဟ် ုငါးရာှပုိကဆုိ်းရာတင်ွ အသုံးပပုကက၏)

robe for a monk made 
from plant fibres စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပပုလုပ်ပခင်းကို စတိတ်င်ွမှတ၍် ထပပာဆုိရာတင်ွ သုံးထသာ စကားလံုး။ မူ။ က။ မှ။ ထသာ်။ ပဲလွန်းဆိပ်သိ့ုထရာက်
ထလ လျှင် တစည်စခန်းချထတာ်မူ၍”(ထတာင်) စဉ်

အချန်ိကာလ၏ အဦးအစကျသည။် ထနာကမ်ကျပဲ အလျင်းအဦးပဖစ ်သည။် “အကကျွေန်ရ့ုိ အဖုိးသျှင်ရ့ုိထေက ်လျှင်း(ယင်း)လ့ုိ 
ထရာကနီ်ပါဗျာယ”်(အရပ်) စဉ်

ဂုဏသ်ထရယှိ ပမင့်ပမတထ်သာသတူိ့ုအား ရုိထသစာွ ထပပာကကားသည။် “ကလုားအမတဒ်ေါကစု ီသတိိုင်း ပမင်တိုင်း အရပ်ရပ်စကားကို 
ထလျှာ်ထလထသာ်” (ထတာင်) ၂ ရံုး လုပ်ငန်းဆုိင်ရာတိ့ုတင်ွ မိမိ၏ တစစ်ုံတရာအတကွ ်ပန်ကကားသည်။

address formally(a 
ordinate to a superior) စဉ်

ရညမှ်တခ်ျကမ်ယှိပဲ ထပခဦးတည့်ရာသာွး လာလျက။် ၂ ထနရာတိုင်းတင်ွ ထနရာများစာွ ပျံ့န့ံှလျက၊် လညနီ်ထရ။ ထလျှာကက်ာရ ထပပာ
နီထရ၊ ထသျှာကက်ာရထပပာနီထရ။) “ထသျှာကက်ာရလည၊် ထသျှာကက်ာရထပပာ၊ ထသျှာကက်ာရလုပ်” စသည ်ဟ၍ူ သုံးနှုန်းထလ့ယှိ
ကကထသးသည။်) စဉ်

ဂုဏသ်ထရယှိ ပမင့်ပမတထ်သာသတူိ့ုအား ရုိထသစာွ ထပပာကကားသည။် “ကလုားအမတဒ်ေါကစု ီသတိိုင်း ပမင်တိုင်း အရပ်ရပ်စကားကို 
ထလျှာ်ထလထသာ်” (ထတာင်) ၂ ရံုး လုပ်ငန်းဆုိင်ရာတိ့ုတင်ွ မိမိ၏ တစစ်ုံတရာအတကွ ်ပန်ကကားသည်။“ဘုရင်းမင်းရာဇကကးီ 
လညး် ထပပးလာထသာသတူိ့ု ထလျှာကထ်ေား ထလလျှင် အလံုးအရင်းနှင့် ကိုယတ်ိုင်ချလီာ၍” (ထတာင်)

address formally(a 
ordinate to a superior) စဉ်

ထရးှက ရခုိင်ဘရုင်မင်းများတိ့ုအား ပညာယှိ အမှူးအမတမ်ျားတိ့ုက အထကကာင်းအားထလျာ်စာွ အမှုအခင်းအထကကာင်းအရာနှင့်
ပတသ်က၍် မှတ ်သားဖွယရ်ာအပဖာပဖာတိ့ုကို ကျို းထကကာင်းပပသ၍ ထလျှာကတ်င်ပပချက။် ယင်းတင်ပပချကမ်ျားကို စထုပါင်းရုိကနိှ်ပ်
ထေားထသာကျမ်း။ (မဟာပညာထကျာ် ထလျှာကထံု်ေကျမ်းဟ၏ူ”)

compilation of learned 
discourses or memorable 
sayings presented to 
the king by scholars or 
ministers စဉ်

စဉ်



.

လျှပ် န ထကာင်းကင်ပပင်တင်ွ ဓာတသ်ဘာဝအချင်းချင်း ထိေခုိက၍် ရုတတ်ရက ်ငပိုးငပိုးပျက ်ထွေကထ်ပါ်လာထသာ အလင်းထရာင်။ flash

လျှပ်စား ကကိ သမူျားလုပ်၍ ရခ့ဲထသာ ပစည္း်ဥစာ္ကို မတရားသပဖင့် ထခါင်း ပံုပဖတစ်ားသည။်

လျှပ်တစပ်ပက၁် န လျှပ်စးီပဖစထ်ပါ်သည့် အခုိကအ်တန ့အ်ချန်ိကာလ flash;split second

လျှပ်တစပ်ပက၂် ကကဝိိ ရုတခ်နဲ၊ ပဖတခ်နဲ ပဖစထ်ပါ်ထသာအားပဖင့်။ flash;split second

လျှပ်ထပါ် နဝိ အကျင့်ထဖာကပ်ပန် ထစာင့်စညး်ထိေန်းသမ်ိးမှုမယှိထသာ။ မတညမ်ကကည ်အရကှတ်ရားနညး်ပါးစာွပဖင့် ပပုမူတတထ်သာ။

လျှပ်ပပက် ကကိ ထကာင်းကင်ပပင်၌ ဓာတသ်ဘာဝအချင်းချင်း ထိေခုိကရ်ာမှ ဝင်းကနဲ လင်းကနဲ ထပါ်ထွေကသ်ည။် of lightning flash

လျှပ်လျှပ် ကကိ bright

လျှံ

လျှံ နဝိ exceed

လျှမ်း နဝိ exceed

နဝိ popular

ကကဝိိ အထူေးထေင်ရာှးထပါ် လွင် ထေကပ်မကထ်တာကထ်ပပာင်စာွ။ popular

လျှို

လျှို ၁ ကကိ withhold;conceal

လျှို ၂ န ထတာင်ကကို  ထတာင်ကကားတင်ွ တညယ်ှိထသာ ထချာကရ်ညှက်ကးီ။ clough

လျှို ့ ကကိ dip

လမ

လမလမ၁ နဝိ very thin

လမလမ၂ ကကဝိိ အသာအယာ လှုပ်ရာှးလျက။် ၂ နှုတသ်ကွစ်ာွ။ ထပါ့ပါးသကွလ်ကစ်ာွ။ “နှုတ ်မှာ လမလမ အာလုပ်ဟလျက”်။ actively

လမာ ကကိ အလွန်ပါးထသာ အချပ်အလမာပဖစထ်အာင်ပပုသည။် ပါးလျှပ်ထအာင်ပပုသည။်

လမာထေည် န အလမာထေပ်မယှိ၊ တစလ်မာတညး်ပဖစထ်သာ အထေည။် of a single layer

လမာထေညထ်စာင် န တစလ်မာတညး် အသုံးပပုရထသာထစာင်။ Single-ply blanket

လမာပါး နဝိ အလွန်ပါးထသာ။ very thin

လမား၁ ကကိ hurdle over;over come

လမား၂ န shield

လမားလမား နဝိ heaped;elevated

လမားလမားထသျှ ကကဝိိ အခကအ်ခဲမယှိပဲ။ လွယလ်င့်တက။ူ

လဲွ

လဲွ ကကိ swing

စဉ်

unlawful act;unlawful 
cut;graft စဉ်

စဉ်

စဉ်

be licentious;be 
unrestrained;be self-
indulgent စဉ်

စဉ်

အလင်းထရာင်ဟပ်သည။် အထရာင်ထတာကသ်ည။် ထွေန်းထတာကသ်ည။် “ထွေန်းပထရာင်ဝါ၊ ထတာကပ်စာွပဖင့်၊ ကိုယမှ်ာ လျှပ်လျှပ်၊ 
တထပပာင်ထပပာင်ထလ၊ တမ်ိထတာင်ခတသ်ိ့ု၊ ထလျှာကပ်တတ်င့်တယ”် (ထဒွေး) စဉ်

လုိသည့်အပုိင်း အပခားထေက ်ပုိလွန်ထသာ။ လုိအပ်သည့်အထရအတကွထ်ေက ်များပပားလွန်ကထဲသာ။ ၂ (အထရာင်)ထတာက်ပထသာ။ 
“ဘန်ုးထတာ် လျှ ံထရာင်၊ ထပပာင်ထပပာင်ထတာက ်ပ၊ ထနနှင့်လသိ့ု”(ဘန်ုးဖ့ဲွ) စဉ်

ပပည့်လျှသံညထ်ေက ်ပုိထမာကက်ထဲသာ။ “ပမစစ်ထသာင်ကမ်း၊ ပပည့် တင်း လျှမ်း သည”် (ရခုိင်ကာ) ၂  (အထရာင်) အလွန်
ထတာကပ်ထသာ။ “ထလာင်ကခမန်း၊ ထိေန်ထိေန် လျှမ်းမျှ” (၎င်း) စဉ်

လျှမ်းလျှမ်းထတ
ာက်

အထူေးထေင်ရာှးထပါ်လွင် ထေကပ်မကထ်သာ။ ထွေန်းလင်းထတာကထ်ပပာင်ထသာ။ “လျှမ်းလျှမ်းထတာကထ်ပပာင်၊ ထလာင်ခမန်း၊ လွန် တင့်
ဆန်း၏” (ဦးရာဇ်ကာ) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

လျှမ်းလျှမ်းထတ
ာက် စဉ်

ကကို းကင်ွး၊ အထပါက ်စသည၏် တစဘ်ကဘ်ကသ်ိ့ုထရာကထ်အာင်ထေည့် သင်ွးသည။် ၂ အထကကာင်းအရာတစစ်ုံတစခု်ကို မထဖာ်ထုေတ်
ပဲထေားသည။် မသမိပမင်ရထအာင် သိုသပ်ိ ထေားသည။် “သလိတထ်မလ့ုိမထပပာပဲ သျှို ထေားထရ” (အရပ်) ၃ ပုန်းကယွဝှ်ကထ်နသည။် စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထအာကသ်ိ့ု င့ံု၍ဝင်သည။် တန်းထအာက၊် အမ်ိထအာကသ်ိ့ုင့ံု၍ ဝင်သည။် “လမ်းမဟလ့ုိိ အထပါကက် လျှို ဝ့င်လ့ုိ လာ
လတထ်တ” (အရပ်) စဉ်

အလွန်ပါးထသာ။ “ပါးထရမပါးထရကို အလုိကတ်ိုင်း ကကကသ်န်ွခံွထသျှပုိင် လမလမ ပျင်နီထရ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

cut into thin layers or 
slices စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစဘ်ကမှ်တစဘ်ကသ်ိ့ုထရာကထ်အာင် ခုန်ထကျာ်သည။် “နာကကင်လန့်ထကကာက၊် ငခီစန်ုထပါက၍်၊ လမား ထပမာကင်ပီးခုန်” 
(ထကျာကရုိ်း) ၂  အစတွ၊် အစိုကို ထသွ့ထအာင်အထပါ်မှ ပဖန့် ကကကထ်ေားသည။် “ဒေထယာအစတွက်ို လမားထေားလုိက”် (အရပ်) ၃  
အထပါ်မှထအာကသ်ိ့ု (လမင့်) ချ လုိကသ်ည။် “အထပါ်ထေကက်၊ ရအံကာကို၊ လမားကာချက၊ ကျထလတုံကျင်” (ထမျာက်) ၄ အထပါ်
သိ့ု ထဆာင်ယသူည။် “ထုိေမှာ လိပ်ငန်းမကို၊ ထဆာင်လမားကာ၊ ပျရုံပ်ဟန်” (ဗမာချီ)။ ၅ လမင့်ထူေသည။် “တခွံန် လမားထေ၊ူ တလူလူ
ကို” (၎င်း) စဉ်

ရန်သ၏ူ ဓား၊ လံှစထသာ လကန်ကမ်ျား ထိေခုိကပ်ခင်းမယှိထစရန် ကိုယက်ိုကာကယွ ်ထသာ အပပား။ “ထနာကထ်တာ်ပါ မှူးမတမ်ျား၊ 
သရူဗုိဲလ်ကျို င်၊ စွဲကိုင်ဓား လမားလမားပျကံာ” (ထဒွေး) စဉ်

အလွန်ပမင့်ထသာ။ (ထေကထ်အာက်)အရပ်ပမာဏ၊ အထေကအ်ဖ့ုိရညှထ်သာ။ “ထမတ္တာယျရုပ်တ၊ု ထရမဆင်းတထုပပာင်ထပပာင်၊ အထတာင်
ရစှဆ်ယ၊် ကကးီကျယနှ်င့်နှင့်၊ လမားလမား ပမင့် ကို၊ ဖုိကျင်ထုိေး၍ ရထသင့မိုအ့လံုး၊ ယကူကသုံးသပဖင့် ဆံုးဖူးသညတ်ဝ” (ရာထဇာဝါဒေ) စဉ်

easily;without 
difficulty စဉ်

ထရှ့ထနာက ်သိ့ုမဟတု ်ဘယည်ာလူးလာ လှုပ်ရာှးထစသည။် “ယိုင်းပဖူစင် ထလ၊ ယင်ပုခွကက်ို ရမဲ ခလုိကထ်လ” (ထတး) “အထခါက်
ငင်ပျာ၊ ဝါးပင်မှာတညး်၊ ရမဲ သည ်ပုခွက”် (ဂုတ္ိတလ)။ “တဖကတ်စိုင်၊ လကနှ်င့်ကိုင်၍ ယဉ်ယဉ်ထကျးထကျး၊ ကကို းထလးပင်ကို၊ ငင်
ကာ ရမဲ လ့ုိ”။ (ထကာ်) ၂  လမ်းထကကာင်းထပပာင်းလမဲထအာင် ပပုသည။် စဉ်



.

လမဲချ ကကိ put the blame on

လဲွစာ န မိမိကိုယစ်ား အပခားသတူစထ်ယာကက်ို ထဆာင်ရကွထ်စရန် လမဲအပ်ထကကာင်း ထဖာ်ပပ သည့်စာ။

လမဲဖည် ကကိ တစမ်ျို းတစဖံု်ထပပာင်းလဲသည။် လုပ်ကကလိံမ်လညသ်ည။် put the blame on

လမဲဖည် ကကဝိိ တစမ်ျို းတစဖံု်အားပဖင့်။ other way

လမဲသတ် ကကိ beat;hammer

လမဲအပ် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာပစည္း်ဝတ္ုတာဝန်စသညက်ို အပခားတစပ်ါးသအူား လမဲထပပာင်းထပးသည။် hand over

လမင့်

လမင့် ကကိ

လမင့်တင် ကကိ တခွံန်အလံ စသညက်ိုအပမင့်တင်ွ လှုပ်ရာှးထအာင်ပပုသည။် (of a flag) hoist

လမင့်ထူေ ကကိ တခွံန်အလံစသညက်ို တိုင်တင်ွချည၍် စိုကထူ်ေသည။် (of sail or flag)hoist

လမင့်ပစလုိ်က် ကကိ အပခားတစပ်ါးသို ့ထရာကထ်အာင်ပစသ်ည။် throw away;fling

လမတ်

လမတ် ကကိ

လမတထ်တာ် န

လမတပီ်း ကကိ သထဘာတ ူထကျနပ်စာွ အခွင့်အထရးထပးသည။် ၂  အချုပ်အချယ ်အထနှာင့်အယကှ ်အတားအဆီးမပပုပဲ လွတလ်ပ်စာွထနထစသည။်

လမတမိ်န ့် န အကျဉ်းထထောင်မှ လမတထ်ပမာကခွ်င့်ပပုလုိကသ်ည့်အမိန ့။်

လမန်

လမန် နဝိ

လမန်ကျ နဝိ ပပည့်သညထ်ေက ်ပုိထမာကထ်သာ။ exceed

လမန်တက် နဝိ ထစာင့်စညး်မှုနှင့် အရကှတ်ရားနညး်ပါးစာွ ပပုလုပ်တတထ်သာ။ မတည ်ကကညထ်သာ။ ဣထနန္ဒကင်းမ့ဲထသာ။ immodest

လမမ်း

လမမ်း ကကိ

လမမ်းပခုံ ကကိ

လမမ်းမုိး ကကိ

တာဝန်စသညက်ို သတူစပ်ါးအထပါ်သိ့ု ကျထရာကထ်စသည။် “မင်းအပပစက်ို မင်းရာသ၊ိ သမူျားကို ရမဲချ မနီထက”့ (အရပ်) စဉ်

letter of 
authority;agency စဉ်

စဉ်

စဉ်

(တစစ်ုံတစခု်ကို ထပမပပင်ထပါ်၌) အရှိန်အဟန်ုပပင်းစာွ ထိေခုိကထ်စသည။် နှကသ်ည။် ရုိကခ်တသ်ည။် ရုိကပု်တသ်ည။် “အထကကာင်း
ဆုိးစာ့ွ၊ တရရွနှွင့်၊ ရကမ်ျှမလည၊် ငါ့သား ငယက်ို၊ ငမီမှ လမဲသတ၊် သွီးဖျင်ဖျင်နှင့်၊ ရုိးပခင်ပွတလ့ုိ်” (နာရဒေ) စဉ်

စဉ်

ထလတိုးပင့်ထစ ပခင်းပဖင့်ထရယာဉ်ကို ထရွ့လျားထစ သည။် “ရကွက်ကးီတင်၍၊ ကကာပမင့်မနီ၊ ရမင့် ကကလီထသာ်။” (ထွေန်းတိ)။ “ပင်လင်
ပမစက်ကးီ၊ သထဘမင်္ဂာစးီ ၍ ရမင့် ငပီးယသူာွးပါက” (ထဒေးဝန်း) “တဆတဆ်တရ်မင့် လတခ်ါ၊ မာန်ထအာင် ငမိုတ့င်ွ လျင်ထဆာ 
ဆုိကထ်ရာကပ်ါက (ဗမာချီ) ထလပပင်၌ လင့်ွလူထအာင်ပပုလုပ်သည်။ “ထဂါင်းဆပံင်ကို၊ မျှင်စိုငကုိ်င်၍ လမင်၏၊ တိ့ုဆရံမင့် ရမင်ပါလီ” 
(ဥဒိေန်တု)

spread;disseminate;prop
agate;fling out;fly;(of 
sails hoist) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

(Chwat ဟသုာ ရခုိင်အသပီံပီထွေကသ်ည။် Chwat ယမတ၊် သျွှတ၊် ချွှတဟ် ုအသမံထွေကပ်ါ။) ၁ တစစ်ုံတစဦ်းအား တစထ်နရာသိ့ု 
တစစ်ုံတရာကစိထ္ဆာင်ရကွ ်ရန်။ သာွးထစသည။် ထွေကခွ်ာသာွးထစသည။် “အသျှင်က ရမတ၊် ကကျွေန်မလွတ၊် သျှင်မင်းချပငား၊ ရမီး
အာဏာကို၊ ကကျွေန့်မှာကိုင်ရမည။်” (ဓမ္မက) “ဒေထအာင်ထကျာ်၊ ထနာင်ထတာ် ရမတ ်ထက၊ ငါလမတယ်င့် ထလ”(ထတး)။ ၂  အထနှာင်အဖ့ဲွ
မှလွတက်င်းထစသည။် အချုပ်အချယမ်ယှိထနထစသည။် ၃ လွတင်ငိမ်း ချမ်းသာထစသည။် “ထအးထလာသျှင်ပမတ၊် ထလာကနတ၊် သု
ဝဏကိုရမတ၊် ကကျွေန့်ကိုသတထ်က၊ မှန်စာွ ထကာင်းပါမည”်။ (ဓမ္မက)။ ၄ တစစ်ုံတစရ်ာကို ထိေမှန်ထအာင် ချန်ိရယွ၍် ခဲ၊ ပမား၊ ကျည ်
စသညတ်စစ်ုံတစရ်ာကို အချန်ိနှင့်လမတသ်ည။် ထကကပျကထ်ပျာကလွ်င့်ထအာင် လကန်ကတ်စစ်ုံ တစရ်ာပဖင့် ထိေမှန်ထစသည။် “တစ်
ထချာင်းစန်ိသာွး၊ တစစ်င်းပမားကို၊ ခွင်းထေားစတိယ်ုံ၊ ရမတ ်ထလတုံ ထသာ်” (ထကာ်)။ “သည်းအသံုူးထယာက်၊ လကန်က်စကကာ၊ ရမတ ်
ထသာအခါတင်ွး၊ ခန္ဓာပျကမ်ည၊် မထကကာကတ်ကတညး်”။ (ထကာ်)

set free;release;set at 
liberty;let out စဉ်

ရခုိင်ဘရုင်မင်းပမတတ်ိ့ု လကထ်ေက ်ဘရုင်းမင်းပမတမှ် တစပ်ါးလဲွ၍ အထူေးအာဏာပုိင် အပမင့်ဆံုးထသာ အမှူးအမတမ်ျား ပါဝင်
စထုပါင်း တိုင်ပင်စမံီခန့်ခဲွ ထဆာင်ရကွ ်သည့် အဖ့ဲွအစညး်။ (ယင်းလမတထ်တာ်သဘင်ခံရာ အထဆာကအ်အုံကို ထဝသာလီငမို ့တးူထဖာ်
ရာတင်ွ ထတွ့ပမင်လုိကရ်သည။်)   

council of ministers in 
the time of Myanmar 
kings;supreme 
legislative body စဉ်

set free;leve sb to his 
own devices စဉ်

order of release from 
custody စဉ်

ပပည့်သညထ်ေက ်ပုိလွန်ထသာ။ အထရအတကွထ်ေကမ်ျားစာွကပုိဲထသာ။ ၂ (ဥပစာ) (ထပပာဆုိသမျှ)အတင်ွးသိ့ု သကဝ်င်ပခင်းမယှိ
ထသာ။ “မင်းထပပာထရစကားအားလံုး လမန် ထရကျညး် ဗျာယ”်(အရပ်) ၃ လျှပ်ထပါ်ထပါ့သမ်ွးထသာ။     

(of 
limit,restrictions,etc 
go 
beyond;exceed;intempera
te;overshoot;be well 
past စဉ်

စဉ်

စဉ်

အရပ်ထလးမျကနှ်ာမှ ဖံုးအပ်ုသည။် ၂ ကိုယလံု်းအပျံ့အန့ံှသကထ်ရာကသ်ည။် “ဝတရံု်ထသာ အထပါ် လမမ်းပုိဆုိးကို လှူထတာ်မူငပီး
လျှင်”

spread over;spread 
widely စဉ်

အထပါ်မှဖံုးအပ်ုသည။် ဝတရ့ု်သည။် ၂ တစက်ိုယလံု်းသိ့ု အပျံ့အနံှသက ်ထရာကသ်ည။် “သက္ကလပ်ဝတမံု်၊ လမမ်းပခုရံစပ်တ၊် ထေည်
ချင်းထေပ်လ့ုိ” (ထောနူ)

wrap;take all things 
together;encompass စဉ်

ကသဇာအာဏာသကထ်ရာကထ်စသည။် ၂ ကကို းကိုင်ထစစားပခင်းခံရသည။် ၃ တစပ်ါးထသာအရာကို သာလွန်သည။် ၄ အပခားအရာတိ့ု
ထေက ်အထရးပါအရာထရာကသ်ည။် ထခတစ်ားသည။်

influence;overwhelm;ove
r 
shade;overshadow;super 
cede;surpass စဉ်



.

ဝ

ဝ၁ န ဗျညး်သုံးဆယ့်သုံးလံုးတင်ွ နှစဆ်ယ့်ကိုးလံုးထပမာကဗ်ျညး်။ “ဝ”ဟထုခါ်သည။်

ဝ၂ နဝိ fat

ဝ၃ ကကိ be satisifed

ဝ၄ န hate

ဝထကကန် န

ဝကင်းကပ် န ဆန်မုန်ည့ကရ်ညက်ို အိုးကင်းတင်ွထေည့်၍ ကျကန်ပ် ထစထသာ မုန်တ့စမ်ျို း။    snack

ဝကန်

ဝကို န eldest

ဝကျိ နဝိ အရအိရွဲ အပျစအ်ခကျွေပဲဖစထ်သာ။ sticky

ဝကျရိည် န ထစးကပ်ထချာကျထိသာအရည။် ကျခိကျွေထဲသာအရည။် ၂ ထခါင်းထလျာ်ရည ်တစမ်ျို း။ sticky

ကကဝိိ ထကကျွေးထမွးခ့ဲဖူးထသာ ထကျးဇူးကိုမျှ မထထောကပဲ် ကလန် ကဆန် ပပုမူထပပာဆုိလျက။် rebelliously

ဝကကွ် ကကိ exclude

ဝကကွဖ်ယ် ကကိ exclude

ဝကင်ွး ကကိ ကာယသဒိေ္ိဓအကာအကယွအ်တကွ ်ခန္ဓာကိုယတ်င်ွ ထုိေးနံှထေားထသာ “ဝ” လံုး ကထလး။ amulet of tattoo

ဝငခိုး န မီးထပါ်တင်ွ အထေားကကာ၍ အကျကလွ်န်ကာ အိုးတင်ွ ကပ်ထနထသာ အစားအစာ စသည။် crust

ဝခွက် န water pot

ဝစကီံ န sth committed verbally

ဝစထီဘဒေ န sth committed verbally

ဝစထီဘဒေကံ န မိမိနှုတပ်ဖင့်ထပပာဆုိ လွန်ကျူးမိထသာ ကသုိုလ်အကသုိုလ်က၏ံ အကျို းအပပစစ်သည။် sth committed verbally

ဝထစာက် ကကဝိိ head over heel

ဝထစာကက်ျ ကကိ ဦးထခါင်းထစာကထုိ်ေးကျသည။် head over heel

ကကဝိိ ဦးထခါင်းထစာကထုိ်ေး၊ ထေကထ်အာကထ်ပပာင်းပပန်ပဖစလ်ျက် head over heel

ဝစန်ွး န fontanelle in an infant

ဝစန်ွးပုတ် န ဦးထခါင်းထိေပ်လယ၌် အနညး်ငယက်ကွ၍် ချန်ထေားထသာ ဆံပင်စ။ု fontanelle in an infant

ဝဆဲွ န none

ဝဇူ နဝိ မထကွ မ့ထကာကတ်ည့်မတထ်သာ။ ထပဖာင့်တန်းထသာ။ ၂ တသမတတ်ညး်တရူူသို ့ဦး တညထ်သာ။ ထပဖာင်ပဖူးထသာ။ straight

ဝဇူထပါက် ကကိ run

ဝတင်း န nest

ဝတတု် နဝိ ကိုယခ်န္ဓာဝငဖိုးသညထ်ေက ်ပုိမုိပပည့်ဝန်းထသာ။ fat

29th of Burmese 
consonant စဉ်

ကိုယခ်န္ဓာဖ့ံွငဖိုးထသာ။ ၂ လုိအပ်သမျှ၊ ယှိသင့်ယှိအပ်သမျှထသာ အလံုစုံပမာဏ ပပည့် စုံထသာ။ (စားလ့ုိ “ဝ” သည။် သုံးနှုန်းထလ့
ယှိကကသည။်) စဉ်

အားရတင်းတမ်ိသည။် ထကျနပ်မှုရယှိသည။် “မင်းစကားထပပာလ့ုိ ဝဗျာလား”။ ၂ ထဘးဖယထ်ေားသည။် ဂရုမပပုပဲထေားသည။် 
ဥထပက္ခာပပုထေားသည။် “ထေားလုိကထ်ဝး ထမာင်လှ စကားကို မကကားချင် “ဝ” ဖ့ုိထကာင်းထရ” (အရပ်) စဉ်

မကကည့်ချင်မပမင်ချင်ပဖစသ်ည။် ၂ မုန်းသည။် အပမင်ကတသ်ည။် “ထိေမ်းပမားချန်ိမှန်၊ သားလင်တန်လညး်၊ ယမန်ထရးှက၊ မင်း
ဘရုင်ကို၊ ငါလျှင် “ဝ”လ့ုိ ထပပာပပသညမှ်ာ” (ထဒွေး) စဉ်

စားထသာကင်ပီးလျှင် သမ်ိးဆညး်ပခင်းကိုမပပုထတာ့ပဲ ထရာှင်ဖယ၍် သာွး ရာ၌ သုံးထသာစကားလံုး (မိမိတိ့ုအချင်းချင်း စားထသာက်
ရာ၌ ထပပာပခင်းသာ။ တစပ်ခားနှင့်မသက ်ဆုိင်ပါ။ ‘အဝကန်’ဟ၍ူလညး် သုံးနှုန်းသည။်

after eating but not 
clean စဉ်

စဉ်

စားထသာကင်ပီးလျှင် သမ်ိးဆညး်ပခင်းကိုမပပုထတာ့ပဲ ထရာှင်ဖယ၍် သာွး ရာ၌ သုံးထသာစကားလံုး (မိမိတိ့ုအချင်းချင်း စားထသာက်
ရာ၌ ထပပာပခင်းသာ။ တစပ်ခားနှင့်မသက ်ဆုိင်ပါ။ ‘အဝကန်’ဟ၍ူလညး် သုံးနှုန်းသည။်

after eating but not 
clean စဉ်

ညအီစက်ို ထမာင်နှမတင်ွ အကကးီဆံုးပဖစထ်သာ ထယာ ျား။ ၂ အစက်ိုအရယွယ်ှိ ထယာ ျားကိုထခါ်ထသာ စကား။ “ညနီန့် ဝကို၊ တရားင င
ဆုိ ဝကို မျကရ်ညယ်ို”။ အစက်ို။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဝထကျာကင်ခီ
ကန် စဉ်

ကျန်လပ်ထစသည။် ချန်လှပ်ထေားခ့ဲသည။် “ထမာင်လှအတကွ ်“ဝ”ကကွ ်ထေားခ”(အရပ်) စဉ်

(ဥပစာ)ဖယထု်ေတခ်ျန်ိလှပ်ထေားသည။် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ထရထေည့်ရန်အိုး။ ထရအိုး။ “ဝခွက ်လံုးစ၊ီ ထဘးကိုကိုင်၊ ကယိုင်ကပါး၊ ရပီဖူကန် မှာ ရခီပ်လားထရ” (ဗျာတု) စဉ်

နှုတပ်ဖင့် ထပပာဆုိထသာအမှု။ ထပပာဆုိပခင်း။ ထပပာဆုိချက။် (ပါ) စဉ်

နှုတခ်မကထ်ပပာဆုိပခင်း။ (ပါ) “ဝစထီဘဒေ ထပပာတိုင်းရ”ှ။ စဉ်

စဉ်

ဦးထခါင်းထအာကသ်ိ့ုစိုကလ်ျက။် ထေကထ်အာကထ်ပပာင်းပပန်။ ထစာကထုိ်ေး။ “လကရံု်းတးီထက၊ စညက်ကးီသထံယာင်၊ လန်ကာမုိးထပမှာက၊် 
ငခီကိုလှန်ကာ၊ ပပန်ကာထပပာင်းထက၊ ထဂါင်း ဝထစာက ်နှင့်” (ထကာ်) စဉ်

စဉ်

ဝထစာက်
ထဆာက် စဉ်

ဦးထခါင်းထိေပ်လယ၌် ယှိထသာ အထမွးအမှင်စ။ု ၂ (ဥပစာ)အထွေတအ်ပမတ။် “မဏ ိဝစန်ွး ကိုးကယွထ်ေားထရ ဆရာထတာ်ကကးီပါ” 
(အရပ်) စဉ်

စဉ်

အက္ခရာတစခု်ခု၏ ထအာက၌် ကပ်၍ ထရးသားထေားထသာ ဝ အက္ခရာ။ (ဗျညး်အက္ခ ရာသုံးဆယသ်ုံးလံုးတင်ွ ဇ၊ စျ၊ ဋ၊ ဌ၊ ဍ၊ ဎ၊ 
ဏ၊ ဓ၊ ဝ၊ ဠ တိ့ုကို ဖယထ်ေား၍ အပခားဗျညး်များ၏ ထအာကတ်င်ွ ဆဲွထလ့ယှိသည။်) စဉ်

စဉ်

အလျင်အပမန်မရပ်မနားထပပးသည။် ၂ အထပပးအလမား အလျင်အပမန် သာွးသည။် “ခီွးကိုကဖ့ုိ်လုိကလ့ုိ်လွတရ်ာသိ့ု ဝဇူထပါက ်ငပီး
ထရ” (အရပ်) စဉ်

ကကကမ်ဥ၍ ဝပ်ရာပခင်းထတာင်း။ “ကကက ်ဝတင်း မတည၊် ရကီကညသ်ား” (ရုိးရာ)     စဉ်

စဉ်



.

ဝတတုက်ကးီ နဝိ ကိုယက်ာယမာတင်းပပည့်ငဖိုးထသာ။ fat

ဝတန်း န trouble

ဝတန်းကာ ကကိ get into trouble

ဝထေနပျက် န လိင်အဂမင်္ဂါထတာင့်တင်း နုိးကကပခင်းသတ္တ ဆံုိးပါးပျကစ်းီထသာ ထရာဂါ။ ပန်းထသထရာဂါ။ အားထလျာ့နာထရာဂါ။ impotency

ဝထုေပ် န သက္က လတ၊် အဝတ၊် ထဖာ့စသညတ်ိုပ့ဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ ဦးထခါင်းထဆာင်းစရာ hat

ဝထဒေါင်း န peacock

ဝထဒေါင်းမျကစ်ိ့ န ဥထဒေါင်းမျကစ်ကိဲ့သို ့ပံုထဖာ်၍ ရကလု်ပ်ထေားထသာ ရခုိင်လံုချ ီ၏ အမညတ်စမ်ျို း။ rakhine longyi

ဝဒေန်း ကကိ act in defiance

ဝပုပ် န eight morals

ဝပုသက်ျို း ကကိ ထဆာကတ်ညထ်ေားထသာ ဥပုသသ်လီတင်ွ တစပ်ါးပါးကို ချို းထဖာကမိ် သပဖင့် ဥပုသပ်ျကပ်ပားထစသည။်

ကကိ

ဝပုသထွ်ေက် ကကိ ဥပုသထ်စာင့်ထိေန်းပခင်းငပီးဆံုး၍ ဥပုသထ်စာင့်ထိေန်းပခင်းကိုပစပ်ယ ်သည။်

ဝပုသနိ့် န Sabbath day

ဝပုသပ်ပု ကကိ

ဝပုသသ်ည် န ဥပုသထ်ဆာကတ်ညထ်နသ။ူ

ဝပုသသ်ုံး ကကိ

ဝထပပာ နဝိ စားနကရ်ကိ္ခာထပါများကကယဝ်ထသာ။ ပပည့်စုံထသာ။ plentiful

ဝဖီး၁ နဝိ ကိုယက်ာယပပည့်ငဖိုးမာတင်းထသာ။ stout

ဝဖီး၂ န comb

ဝငဖီးချပ် ကကိ comb

ဝငဖီးသပ်ိ န ဆံပင်တင်ွ တယွက်ပ်ထသာ သန်းဦးသန်းဖျစသညတ်ိုက့ို တိုကခ်ျနုိင် ထအာင် အသာွးစပ်ိထသာ အသာွးနှစဘ်ကယ်ှိ ဘးီတစမ်ျို း။ comb

နဝိ ပပည့်ဝစုံလင်ထသာ။ ၂ စညပ်င်တိုးပွားထသာ။ ဖံွင့ဖိုးထသာ။ plentiful

ဝဘတုငှ်က် န စတွစ်ိုချုံထူေထသာ ထဒေသ၌ အထနများထသာ ကိုယထ်ေညမ်ညး်နက၍် အထတာင်အန်ုးခံွထရာင် နီကကင့်ကကင့်ယှိထသာ ငှကတ်စမ်ျို း။ none

ဝထပမာကဥ် န အာဟာရပဖစထ်စထသာ ကစဓီာတပ်ါသည့် ရညှသ်ယွအ်ဖျားခကျွေန်ထသာ စားသုံးရသည့် ဥ။ ယင်းဥ ဥထသာအပင်ငယ။် elephant foot yam tuber

ဝယျာဉ် န garden

ဝယျာဉ်ထတာ် န garden

ဝယျာဉ်သာ န garden

ဝထယာင်ထိေန် ကကိ အားရပါးရစားထသာကသ်ည။် eat

ဝရီ န ဆံပင်ထပါကရ်ာ ဦးထခါင်း အထရပပား။ scalp

စဉ်

ထပဖရင်ှးရန်အထကကာင်းဆုိကထ်ရာကထ်သာ အပခင်းအရာ။ ပပဿနာ။ “လူရှိသရူှိ က ဝတန်း ပပပပလ့ုိကာ၊ ရကှထ်ကာင်းထေမန်းကာ” 
(အရပ်) စဉ်

ကစိတ္ာဝန်ထပါ်ထပါကသ်ည။် အထရးကစိက္ကးီကျယလ်ာသည။် ပပဿနာ တကသ်ည။် “ထဟ-ဝတန်းကာ ထယ၊ နင်ရာထုိေးကန်း
ထချ” (ယမ်ိး) စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထီေး၏ငမီးအပ်ုထတာင်များတင်ွ မျကလံု်းပံုများပါ၍ ဦးစန်ွးယှိထသာ ငှကက်ကးီ တစမ်ျို း။ “ဝထဒေါင်း ကို မင်းတင်၊ စာွကို ပဖန့်ပပထရ” 
(ပံု) စဉ်

စဉ်

ဖီလာပဖစသ်ည။် ကန့်လန့်ပဖစသ်ည။် အတိုကအ်ခံပပုသည။် ဆန့်ကျင်ဘကပ်ဖစ ်သည။် ပဋိပက္ခပဖစသ်ည။် “ထမာင်နီနန့်ထမာင်မဲ ဝ
ဒေန်း ပဖစတ်တလ့ုိ် ဆဲွမနုိင်ငင်မရ” (အရပ်) စဉ်

အထူေးတည ်ထစာင့်ထိေန်းရထသာ ရစှပ်ါးသလီ။ (ပါ) စဉ်

break any of the 
percepts in observing 
the Sabbath စဉ်

ဝပုသထ်ဆာင်
ဝင်

ရခုိင်မင်းပမတတ်ိ့ု ဥပုသရ်ကရ်ညှထ်စာင့်သည။် (ထပမာကဦ်း ငမို ့သျှစထ်သာင်းဘရုားတင်ွ ရခုိင်ဘရုင်တိ့ု ထစာင့်သုံးခ့ဲထသာ ဥပုသ်
ထဆာင်ဟ၍ူ ယခုထိေ သးီပခားယှိ ထနထသးသည။်)

observe the eight 
Buddhist precepts စဉ်

terminate the 
observance of the eight 
or more Buddhist 
precepts စဉ်

ထူေးထူေးပခားပခား သတီင်းသလီထဆာကတ်ညရ်န် သတမှ်တထ်ေားထသာ လဆန်း (၈)ရက၊် လပပည့်လဆုတ ်(၈)ရက်၊ လကယ်ွထန။့ စဉ်

လပပည့်လကယွထ်န့များတင်ွ သမ်ိအတင်ွး၌ သမ်ိမယှိကကလျှင် အင်းအိုင်၊ ထချာင်း ထပမာင်း စသညတ်ိ့ုတင်ွ ရဟန်းထတာ်များစထုဝး၍ 
ဝိနညး်သကိ္ခာပုဒ်ေကို ရတွဆုိ်နားကကားသည်

recite vinayas in a 
sima,onn fullmoon and 
newmoon day စဉ်

one who is observing 
Sabbath စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ရခုိင်မင်းပမတတ်ိ့ု ဥပုသရ်ကရ်ညှထ်စာင့်သည။် (ထပမာကဦ်း ငမို ့သျှစထ်သာင်းဘရုားတင်ွ ရခုိင်ဘရုင်တိ့ု ထစာင့်သုံးခ့ဲထသာ ဥပုသ်
ထဆာင်ဟ၍ူ ယခုထိေ သးီပခားယှိ ထနထသးသည။်)

observe the eight 
Buddhist precepts စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဆံပင်အထမွးမျှင်စသညက်ို ရင်ှးငဖီးရသည့် သစသ်ား၊ ဝါး၊ လိပ်ခံွ၊ ဆင်စယွ၊် အရုိး စသည ်တစမ်ျို းမျို းပဖင့် ပပုလုပ်ထေားသည့် 
အသာွးတနှံင့် အကကားပါယှိထသာ ငဖီးစရာပစည္း်။ “ဆင် စယွ ်ဝဖီး ငါးကျပ်လီး” (ထတး) စဉ်

ဦးထခါင်းနှင့် ဆံထံုေးအကကားတင်ွ ဘးီကိုကကားညပ်ှသည်. စဉ်

စဉ်

ဝ,ငဖိုး စဉ်

စဉ်

စဉ်

သစသ်းီဝလံ၊ ပန်းမာလ်သစပ်င် စသည ်စိုကပ်ျို းထေားရာထနရာ၊ ပခံထပမ။ ၂ လူ အများ ကကည့်ရှုဖွယရ်ာပဖစထ်အာင် သစပ်င်ပန်းမာလ်
စသည ်စိုကပ်ျို း၍ ထကာင်းမွန်ပပည့်စုံစာွ ပပုပပင် ထေားထသာ ထနရာ။     စဉ်

သစသ်းီဝလံ၊ ပန်းမာလ်သစပ်င် စသည ်စိုကပ်ျို းထေားရာထနရာ၊ ပခံထပမ။ ၂ လူ အများ ကကည့်ရှုဖွယရ်ာပဖစထ်အာင် သစပ်င်ပန်းမာလ်
စသည ်စိုကပ်ျို း၍ ထကာင်းမွန်ပပည့်စုံစာွ ပပုပပင် ထေားထသာ ထနရာ။     စဉ်

ရခုိင်ဘရုင်မင်းပမတတ်ိ့ု လကထ်ေကက် အမှူး၊ အမတ၊် ထသနာပတ၊ိ ထမာင်းမမိဿံထခခရသံင်းပင်းများနှင့် တစနှ်စတ်စက်ကမ်ိ ထပျာ်ပဲွ
ရမင်ပဲွအတကွ ်လှည့်လညသ်ာွးလာရန်၊ ပန်းမာလ်သစပ်င်စသည ်စိုကပ်ျို း၍ မွမ်းမံပပုလုပ်ထေားထသာ ထနရာ။ (ထပမာကဦ်းငမို့
နန်းထတာ် ထတာင်ဘကတ်င်ွ ယခုထိေ "ဝယျာဉ်သာ" ဟထူသာ အမညပ်ဖင့် ထေင်ရာှးယှိထနထသးသည။်) "ထတာင် လီသတွသ်တွ၊် 
ထပမာကလီ်သတွသ်တွ၊် ဝယျာဉ်သာမှာ၊ သာထယာင့်ယင့်ထလ" (ထတး) စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ဝရပီပား န ဆံပင်ထပါကရ်ာ ဦးထခါင်း အထရပပား။ scalp

ဝရးီ န uncle

ဝရူး န lamp

ဝရူးတိုင် န lamp

ဝရူးသန်ုးကား ကကဝိိ ရုန်ရ့င်းခကထ်ေန်စာွ။ ကကမ်းတမ်းစာွ။ အကကမ်းပတမ်း။ raucously

ဝထရာဝထရာ၁ နဝိ စကားပပတသ်ားပီသပခင်းမယှိထသာ။ နားလညလွ်ယထ်စပခင်းမယှိ ထသာ။     indistinct

ဝထရာဝထရာ၂ ကကိ indistinct

ဝရစ် န quinec

ဝရစဓ်ာတ် န ပမတစ်ာွဘရုား၏ဦးထတာ်မှပဖစထ်သာ ဓာတ။် ယင်းဓာတထ်တာ်ကို ဌာပ နာတညထ်ေားထသာထစတ။ီ ဝရစထ်တာ်ဓာတထ်စတ။ီ    none

ဝရစထ်ပါင်း န ဦးထခါင်းကို ရစပ်တဆ်င်ယင်ရထသာ အဝတ၊် ထခါင်းထပါင်းစသည။်   turban

ဝရစလံု်း န dress hair

ဝထရာင်း န ထပခာကထ်သွ ထ့နထသာ ဝါးလံုး။   bamboo

ဝထရာင်းချဉ် န ချဉ်ဖန် အရသာယှိငပီး အရကွက်ိုဟင်းချကစ်ားရထသာ နွယပ်ခုံပင်တစမ်ျို း။     vegetable

ဝထရာင်းငှက် န bird

ဝရံုး န ထပပာင်းကကးီထစက့ို သကသ်ကထ်လှာ်ထေားထသာ စားဖွယတ်စမ်ျို း။   pop corn

ကကဝိိ fight

ကကိ ထကျနပ်နှစသ်က ်သည။် ထရာင့်ရတဲင်းတမ်ိသည။်     satisfied

ဝထလာက် န none

ကကိ baffle

ဝထလာကခံွ် န ထိေခုိကပ်ခင်းမယှိရထအာင် ကာကယွထ်ေား ထသာ ဦးထခါင်းခံွ။  skull

ဝထလာကဆီ် န none

ဝလံတတွ ် န none

န

ဝလံုးချးီသတု် နဝိ be mixed up

ဝ ဝ နဝိ fat

ကကဝိိ ကိုယခ်န္ဓာပပည့်ငဖိုးကျစလ်ျစ ်စိုပပညစ်ာွ။ fat and rotund

ကကဝိိ ကိုယခ်န္ဓာ ပပည့်ငဖိုးထတာင့်တင်းစာွ။ fat and rotund

ဝဝဖားဖား နဝိ fat and rotund

ဝသီ န မူလပင် ကိုယ ်ဝါသနာ။ ၂ အထလ့အကျင့်။ habit

ဝသပီါ ကကိ အကကမ်ိကကမ်ိ ကကို းစားအားထုေတမ်ှု အထလ့အကျင့်ပဖစထ်နသည။် have a habit

စဉ်

အထမ၏အစက်ို။ အထမ၏ ထမာင်ကကးီ။ "အမိမှာ ထမာင်ကကးီ၊ အခင်ကကးီ၊ ဝရးီလာထရ၊ အထုေပ်ထသျှမှာ၊ မုန့်ပါထရ" (ထတး) "ထမွး
မိထမာင်ကကးီ၊ ထမ့ဝရးီမှာ၊ ရင်သွီးပတ္တပမား၊ ချစက်ကို းထဆာင်ထက၊ ထမာင်ထမျာကသ်ားကို၊ ထထောကထ်ေားမညာှ" (ထကာ်)    စဉ်

အလင်းထရာင်ရရန်အတကွ ်မီးထွေန်းညှိရန် ထပခာက ်ထသွ့ထနထသာ ဝါးလံုးများကို စညး်ထနှာင်၍ မီးစွဲကာ မီးထတာကထွ်ေန်းညှိထေား
ထသာ အရာ။ စဉ်

အလင်းထရာင်ရရန်အတကွ ်မီးထွေန်းညှိရန် ထလာင်စာနှင့်ဆီကို ဝါးကျည ်ထတာကထိ်ေပ်ဖျားတင်ွ ထေည့်သင်ွးတပ်ဆင်၍ မီးညှိထွေန်း
ထေားထသာ ဝါးမီးတတုတ်ိုင်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကွဲပပားထေင်ရာှးစာွ နားမလညပဲ်ယှိသည။် စကားထပပာ ထရက "ဝထရာဝထရာ" နန့် ထီေးလံုးဗလံုးစကားလံုးကို နားကမလည။် 
(အရပ်)     စဉ်

အထစးယှိထသာ ခံွမာသးီ သးီပပင်း၊ အန့ံပပင်းထသာ အရကွနှ်င့် ဆူးယှိထသာ ပင် ထပါကတ်စမ်ျို း၊ ယင်းအပင်မှသးီထသာ အသးီ။ (ဝ
ရစသ်းီ-ဥသျှစသ်းီ) (အရစသ်းီလည်းဟ၏ူ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

မိန်းကထလး များ ဆံပင်ကို အရညှထ်ေားငပီး၊ စစုညး်သမ်ိးရံုး၍ ဥသျှစသ်းီလံုးကဲ့သိ့ုထပါ်ထအာင် ဆံထံုေးထံုေးထေား ထသာ ရခုိင်သမူတိ့ု၏ 
ထံုေးနညး်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထပနှစထ်ထောင် သုံးထထောင်ခန့် အပမင့်တင်ွယှိထသာ သစထ်တာများ တင်ွ အပ်ုစဖ့ဲွုထနတတထ်သာ အဝါ၊ အစမ်ိး၊ အညို ထရာင်၊ ထရာစပ်
ထေားထသာ အထရာင်ယှိငပီး ပထလွ မှုတသ်ကံဲ့သိ့ု ထအာ်ပမညတ်တထ်သာ ငှကတ်စမ်ျို း။  စဉ်

စဉ်

ဝရုန်းသန်ုးကာ
း 

တစ ်ဘကနှ်င့်တစဘ်က ်ပရမ်းပတာလံုးထထွေးသတပု်တလ်ျက။် ၂ အန္တရာယတ်စခု်ခုထကကာင့် လူအများ ထိေတလ်န့် ထချာကခ်ျားစာွပဖ
င့် ရှုပ်ထထွေးလှုပ်ရာှးလျက။်  စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ဝ, လင့် စဉ်

ထကျာရုိးယှိ သတ္တဝါတိ့ု၏ ဦးထခါင်း ခံွအတင်ွးယှိ (ပဖူထဖွးထသာ) အာရံုထကကာများ စထုဝးရာ အစတိအ်ပုိင်း။     စဉ်

ဝထလာက်
ထပခာက ်

(ဥပစာ) ထတွ့ကကုရံထသာ၊ ထပဖရင်ှးရန်အထကကာင်းဆုိက ်ထသာ အပခင်းအရာ အခကအ်ခဲကိုရင်ှးလင်းရန် ထတးွထတာကကဆံ
ထသာ်လညး် ထဝခဲွမရ၊ ဆံုးပဖတ၍် မရနုိင်ပဖစထ်နသည။်     စဉ်

စဉ်

ဦးထခါင်းခံွအတင်ွးယှိ ပဖူထဖွးစထုဝးထနထသာ အဆီခဲ။ (အထလာကဆီ်ဟ၍ူလညး် ထခါ်ထဝါ်သုံးနှုန်းကကထသးသည။်)     စဉ်

ပစည္း်ဥစာ္ ထပျာကဆံု်း၍ ဆရာအားထမးရာတင်ွ ဆရာက မိမိအလံပဖင့် ဝါးကို တစလံ်တတိပုိိင်း၍ မန်းမှုတင်ပီးလျှင် ထရှ့ထတာ်ထပပး
လမတ၍် ဝလံဆဲွထဆာင်ရာထနာကသ်ိ့ု လူ ထတလုိွကသ်ာွးကကရ၏။ ဝလံရပ်တန့်သည့်ထနရာတင်ွ ပစည္း်ဥစာ္ယှိသညဟ်ထူသာ တကွ်
နညး်တစ ်မျို း။     စဉ်

ဝ,လံုး ဝုိင်းဝုိင်းစကစ်က ်ထရးရထသာ 'ဝ' လံုးအက္ခရာ။
just like zero of 
burmese consonant စဉ်

(ဥပစာ) အမျို းမျို းအထထွေထထွေ စုံလင်ထရာထနှာထသာ။ ပပဿနာ အမျို းမျို း ထရာထနှာပတသ်ကထ်သာ။   စဉ်

အသားအထရ ဝငဖိုးထသာ။ ပပည့်ဝထသာ။ "ထမာင်သာပဖူဆုိစာွ ခန္ဓာကိုယ ်ဝ ဝ နန့်လူထယ" (အရပ်)     စဉ်

ဝ ဝတတုတ်တု ် စဉ်

ဝဝထတာင့်ထတာ
င့် စဉ်

ပပည့်ငဖိုးသညထ်ေက ်ကိုယခ်န္ဓာ ပုိမုိပပည့်ဝထသာ။ "ဝဝဖားဖား" အထစ ခံထက၊ ကကျွေန်ဒေါသဟ၊ု ငါ့အသားအား၊ စားထကာင်းမတတ်" 
(ပဋာ)   စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ဝသနုတမ်ျို း န none

ဝသတ် ကကိ none

ဝသန် န rainy season

ဝသန်ု န ground

ဝသနု္ဓထရ န ground

ဝသျှန်ိ ့ န none

ဝဥ၁ ကကိ nothing

ဝဥ၂ န dullard

ဝါ၁ ကကိ lie

ဝါ၂ န lie

ဝါ၃ စညး် none

ဝါ၄ နဝိ yellow

ဝါကပ် ကကိ go into monsoon retreat

ဝါကျို း ကကိ ဝါဆုိဝါကပ်ငပီးထနာက ်အထကကာင်းမ့ဲ အရပ်တစပ်ါးသို ့ညဉ့်အပ်ိထနသပဖင့် ဝါ ပျကသ်ည။်    

ဝါကကးီ၁  န  ဝါငဂီး ဝါအားပဖင့် ကကးီထသာရဟန်း။ အသကအ်ားပဖင့် ကကးီရင့်ထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်။     be senior

ဝါကကးီ ၂ နဝိ be senior

ဝါကကးီ ၃ န be senior

ဝါကကးီမ နဝိ weak

ဝါကကတိ ် ကကိ gin cotton

ဝါကကန်ကကန် နဝိ အဝါထရာင် ထဖျာ့ထဖျာ့သမ်းထသာ။      yellowish

ဝါကကျွေတ် ကကိ

ဝါကကျွေတလ် န

ဝါကကား ကကိ ပုိလွန်ပလမားထပပာဆုိသည။် အလွန်ကကားလျကထ်ပပာသည။် ostentatious

ဝါထခါင်လ န

ဝါချးီကျ ကကိ လိမ်လညလှ်ည့်ပတ ်ထပပာဆုိပပုမူသည။် lie

ဝါပခည် န cotton yarn

ဝါဂွမ်းဆွ ကကိ cotton

ဝါဂွမ်းပဖူ  န  ဝါဂွန်းပဖူ ဝါဖတထ်လးပဖင့် ဖတထ်ေားငပီးထသာ ဝါဖတ။် cotton

ဝါငယ ် န ဝါအားပဖင့်ငယထ်သာရဟန်း။ ရဟန်းအသကအ်ားပဖင့် ငယထ်သာပုဂ္ိုဂ လ်။ junior

သဒိေ္ဓနတ။်၂ ဘတူနတ။် ၃ ဂန္ဓဗ္ နတ။် ၄ ဂုယကှနတ။် ၅ ယက္ခနတ။် ၆ ရက္ိုခ သန်တ။် ၇ ကမု္ဘဏန်တ။် ၈ ပိသာနတ။် (ရစှမ်ျို း) စဉ်

အပခားတစပ်ါး အက္ခရာနှင့် ယဉ်ှတွဲပူးကပ်၍ အထေကက် အသတတ်ခွံန် တင်ထေားထသာ ဝ အက္ခရာ။ (သာဓုထခါ်ထစထသာ ဝ်
စသည။်) စဉ်

မုိးရာွသန်ွးထသာ (မုိဇ်း)ကာလ။ (ဝါဆိုလပပည့်ထကျာ်တစ်ရကထ်န့မှ တန်ထဆာင်မုန်း လပပည့်ထနအ့ထိေ။) "ဝသန်ရာသ၊ီ  မုိဇ်းကို
မီှထက၊ ထတာင်လီဖျူးကာကာနှင့်" (ထမတ္တာတ။ု)   စဉ်

ထပမ။ ထပမအပပင်။ ဝသနု္ဓတလဉ္ - ထပမအပပင်သညလ်ညး်။ (ပါပျက်) စဉ်

ထပမ။ ၂ ထပမ ထစာင့်နတ ်"ဝသနု္ဓထရ ဣထမပံသ၊ု သလိာထုေထလ၊ သကထ်သအမှု၊ တညထ်စထသာဝ်" (ထရစကခ်ျ) စဉ်

အထစတ့င်ွ အမျှင်များ ပဖာထွေက၍် အသးီအနညး်ငယ ်ရညှထ်မျှာစာွ လံုးဝန်းထသာ ချဉ်ဖန်သည့် အသးီခုိင်များ သးီသည့် ပင်ထစာက်
တစမ်ျို း။  စဉ်

(ဘာမှ)မယှိ။ မပဖစ။် အသုံးမကျပဖစသ်ည။်   စဉ်

အသအိတတပ်ညာလံုးဝ မယှိသ။ူ အသပိညာနညး်ပါးသ။ူ လ့ူအန္ဓ "လူက ဝဥရာတစခု်က မသတိတ်" (အရပ်) စဉ်

တစစ်ုံတစဦ်းအား မရုိးသား ထသာစတိပ်ဖင့် လှည့်ပတထ်ပပာဆုိပပုမူသည။် လိမ်လည၍် မုသားစကား ထပပာဆုိသည။် "မထလျှာ်ထလ 
ပငား၊ ခဲအိုထတာ်မှာ၊ ဝါကာထပပာထက၊ စကားထနရာ၊ မထသချာပဲ၊ ရမှီာလညး်နီ၊ နဂါးထဟာကထ်က၊ ကျားထပါကသ်ဟီ၊ု ဖ့ုိဖီး
လကထ်ေက၊် အဆကဆ်ကက်၊ ဆကလ်ကင်ပီးထထွေ၊ သင်မင်းဖျားမှာ၊ ကကားဖူး ထရလား" (ပန်း) စဉ်

မဟတုမ်မျန် လိမ်လညထ်ပပာဆုိထသာစကား။ "နနွင်းဝါကို၊ ပွတ ်ကာထရာ၍၊ စကားဝါသ၊ံ အတင်းခံထက၊ အလမံထလျာ့" (ဓမ္မ
သာ)။ "သကမင်္ဂန်းဝါကို၊ ခဝါဖွပ်သိ့ု၊ ဝါ လတထ်တလား" (ငှကဆ်င်ချီ)     စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထကကာင့် စတိဓ်ါတထ်လျာ့ပါးအားငယထ်နထသာအခါ၊ အားကိုးအားထေားပပုရန် အားထပးထပပာဆုိရာ၌ ကကယိာ အဆံုး၌ 
တွဲ၍သုံးထသာ စကားလံုး။ "လှထဒေဝီမှာ စိုးရမိထ်နှာင်းထက၊ မထကကာင့်ကကနှင့် များလှထခခရ၊ံ ငါအဒေါထလ၊ ဆရာမထက၊ ဟပိါထရ ဝါ" 
(ပဒုေမ္မဝတီ)။ "ဖွားဖကထ်တာ်သည ်ယခုထိေလျှင်၊ ဟလီိထရ ဝါ၊ ထပပာထလငပီးခါ" (ထမျာက်)    စဉ်

ထရမ၊ နနွင်း၊ သကမင်္ဂန်းကဲ့သိ့ုအထရာင်ယှိထသာ။ "နနွင်းဝါကို၊ ပွတက်ာထရာ၍၊ စကားဝါသံ"။ (ဓမ္မသာ) "သကမင်္ဂန်းဝါကို၊ ခဝါဖွပ်သိ့ု၊ 
ဝါလတထ်တလား" (ငှကဆ်င်ချီ)     စဉ်

ဝိနညး်သကိ္ခာပုဒ်ေထတာ်အရ ခွင့်ပပုထတာ်မူအပ်ထသာ ထကျာင်း၊ ဘရုား၊ တန် ထဆာင်းစသညတ်ိ့ု၌ ဝါတင်ွးသုံးလပတလံု်း ရဟန်းထတာ်
တိ့ု သတီင်းသုံးထတာ်မူသည။် စဉ်

break the Lenten vows 
by departing from the 
designated monastery 
without leave or for 
staying away for more 
than seven days စဉ်

စဉ်

အသကအ်ရယွအ်ိုမင်းထသာ။ "ဘရုင်ထစာထီေး၊ ရာဇညဆုိ၊ သက ်ကကးီအိုထလ၊ ထုိေ ဝါကကးီမှာ၊ ချးီသးီယိုထထွေ။" (ရာမ) ၂ အသက်
အားပဖင့် ပုိလွန်ထသာ။      စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အသကအ်ရယွက်ကးီသ။ူ "ထုိေအမ်ိသျှင်ထလ၊ လင်ဝါကကးီနှင့်၊ ရာှငပီးတုံမှ" (ထောနု) စဉ်

အသကအ်ရယွက်ကးီသပဖင့် ခွန်အားနညး်ထသာ မစမ်ွးထဆာင်နုိင်ထသာ။ "ကန်ုးချကိန်ုးထချာင်း၊ ပါးပျစထ်ပျာင်နှင့် ပထဇာင်ဝါကကးီမလဲ" 
(ကသုတု) စဉ်

ဝါထစမှ့ ဝါမျှင်ကိုဖယထု်ေတယ်ရူန် သစသ်ားလံုးနှစလံု်းကကားတင်ွ ကကတိ ်သည။် "ဝါကကတိသ်ကံို၊ ငုိသထံယာင်ကကား၊ သညး်များထပျာ်
လု" (ထဒွေး)     စဉ်

စဉ်

(ဝါဆုိလပပည့်ထကျာ် တစရ်ကထ်န့မှ သတီင်းကကျွေတလ်ပပည့်ထန့ထိေ) ဝါတင်ွးသုံးလ ကာလမှ ကင်းလွတသ်ည။်  
of moonsoon retreat or 
buddhist lent စဉ်

ပမန်မာတစဆ်ယ့်နှစလ် တင်ွ ခုနှစလ်ထပမာကလ်၏အမည။် "သကကဇ် ၄၇၇ ဝါကကျွေတလ်" နန်းကျဘရုားကကးီ သမ်ိအဘယမုပဒေ 
ဘရုားထနာကထ်ကျာ ထရးထုိေး။ "သကကဇ် ၉၅၄ ဝါကကျွေတလ်" ထရတခံါးဘရုား စမ္မခဏ၌် ထရးထုိေး (ထပမာကဦ်းငမို့)  

7th month of Myanmar 
Year စဉ်

စဉ်

ပမန်မာတစဆ်ယ့်နှစလ်တင်ွ ငါးခုထပမာကထ်သာ လအမည။် "သကကဇ် ၁၀၉၉ ခု၊ ဝါထခါင်လပပည့်ထကျာ် ၂ ရက၊် ၂န့ုိ" (သလံမတ်
အမတက်ကးီ ထွေန်းထပါ်ထကာင်းမှုထကျာကစ်ာ) 

5th month of Myanmar 
Year စဉ်

စဉ်

ဝါကို ကျစသ်ည့်အမျှင်။ "ကညာပျို ထလ၊ ညို ပပာထချာမှာ၊ ထပပာလတထ်တထလ၊ ဝါပခညရ်ကက်န်း၊ ထဆး ထေန်းထရမဝါ၊ နနွင်းဝါသိ့ု" 
(ငှကဆ်င်ချီ)     ဝါဂွမ်း - န ဝါဂွန်း အထစထု့ေတင်ပီးထသာ ဝါမျှင်ထထွေး။ စဉ်

ထလးကကို းအား လကထ်တာကနှ်င့် အကကမ်ိကကမ်ိဆဲွချည ်လမတခ်ျညပ်ဖင့် ဝါပပခင်းထဲေမှ ဝါကကမ်းများကို ပွရထွအာင်ပပုသည။် "အလှပုိး
ဝါ၊ ထတာင်တန်းပျင်းမှာ၊ ဝါဂွမ်းဆွထရ" (ပုိးဝါဖ့ဲွ)      စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ဝါစထိပပာက ် န အပဖူကကွနှ်င့် အမညး်ကကွပ်ါထသာ ကျား။ ၂ လူ၏ကိုယအ်ထရပပား တင်ွ အပဖူကကွင်ယထ်ပါကထ်သာ ညင်းကကွတ်စမ်ျို း။   white tiger

ဝါစဉ် န ဝါကကးီဝါငယအ်စဉ်။ ထထေရက်ကးီထထေရင်ယအ်ပဖစ။်  order of seniority

ဝါဆုိ ကကိ

ဝါဆုိဝ်လ လ

ဝါဆုိစဉ် န ပမတစ်ာွဘရုားသျှင်သည ်ဝါဆုိထတာ်မူရာအရပ်။ ဝါဆုိသည့် အစဉ်အတိုင်း မှားသားထေားချက။်     none

ဝါဆုိပန်း န flower

န

ဝါဆုိသကမင်္ဂန်း န ဝါဆုိသည့် သဇံာထတာ်များအား ဝါတင်ွးကာလတင်ွ သးီသန် ့ကပ်လှူသည့် သကမင်္ဂန်း။  

ဝါတင်ွး န ရဟန်းသဇံာထတာ်တို ့ဝါဆုိ၊ ဝါကပ်ဆဲကာလ။

ဝါဒေ န အယအူဆ။ ခံယခူျက။်     belief

ဝါဒေပဖန် ့ ကကိ အယအူဆတစစ်ုံတစရ်ာကို ပပန်ပွ့ားထအာင် ထဆာင်ရကွသ်ည။်    propagate

ဝါဒီေ န belief

ဝါပ န ဝါတင်ွးကာလမှ အပခား တစပ်ါးထသာကာလ။  

ဝါပကား ကကိ ပုိလွန်ပလမားထပပာဆုိသည။် အလွန်ကကားလျက ်ထပပာသည။်   ostentatious

ဝါပူ န ဝါဂွမ်းကို ပွရလွာထစရန် ပပုလုပ်ရာ၌ အသုံးပပုသည့် ထိေပ်ဝကျယ၍် ထအာကဖ်င်ရှူ းထသာ ပခင်းထတာင်းတစမ်ျို း။ basket

ဝါပူထတာင်း န ဝါဂွမ်းကို ပွရလွာထစရန် ပပုလုပ်ရာ၌ အသုံးပပုသည့် ထိေပ်ဝကျယ၍် ထအာကဖ်င်ရှူ းထသာ ပခင်းထတာင်းတစမ်ျို း။ basket

ဝါပန် ကကိ

ဝါပုိ န ဝါဖတ၍် ပွရထွနထသာ။ ဝါများကိုထေည့်ထေားရာ၌ အသုံးပပုသည့် ပခင်းထတာင်းထစာကတ်စမ်ျို း။  basket

ဝါဖထလးငှက် န ကိုယထ်ေည၌် အန်ုးသးီခံွနီထရာင်နှင့် အပဖူကကွင်ယပ်ါထသာ ခူထကာင်များကို စားသုံးထလ့ယှိတတထ်သာ ငှကတ်စ ်မျို း။      bird

ဝါဖန် ကကိ gin cotton

ဝါဖန်ထလး န none

ဝါဗုိင်း န ချညင်င်ရန်အတကွ ်ဖတ ်ငပီးသားဝါကို အရညှတ်စည်ို ခန် ့အထတာင့်ပပုလုပ်ထေားထသာ ဝါလိပ်။ ဗုိင်းထတာင့်။ cotton

ဝါဗုိင်းခရင်း န ဝါဂွမ်းကို ပွရလွာထစရန် ပပုလုပ်ရာ၌ အသုံးပပုသည့် ထိေပ်ဝကျယ၍် ထအာကဖ်င်ရှူ းထသာ ပခင်းထတာင်းတစမ်ျို း။ basket

ဝါမရှိ န ခရမ်းထရာင်နှင့် ထရမဝါ ထရာင်သမ်းလျက ်စညထ်ဖာင်းပါထသာ ငါးတစမ်ျို း။   fish

ဝါထယာ န pretend

ဝါထရ ကကိ lie

ဝါရင့် နဝိ season

စဉ်

စဉ်

သဇံာထတာ်တိ့ုသည ်အထူေးတလည ်ကျင့် ထဆာင်သည့်အထနပဖင့် ဝါဆုိလပပည့်ထကျာ်တစရ်ကထ်န့မှ သတီင်းကကျွေတလ်ပပည့်ထန့ထိေ 
ဝါတင်ွးသုံးလ ပတလံု်း ထကျာင်းအရတံစခု်အတင်ွး၌သာ သတီင်းသုံးထနကကရသည။် "ဝါဆုိငခီထအာက၊် အရပ်ိ ထပျာက်" (ပံု)     

break the Lenten vows 
by departing from the 
designated monastery 
without leave or for 
staying away for more 
than seven days စဉ်

တစဆ်ယ့်နှစလ်တင်ွ ထလးလထပမာက၏် အမည။် "နရာဓိပတထိရမနန်းသျှင် မိန့်ထတာ်မူထသာ ဝါဆုိဝ်လတွင် အလုိထတာ်ပပည့်မည်
ဟ၍ူ" (နရာဓိပတ ိထကျာကစ်ာ)

4th month of Myanmar 
Year စဉ်

စဉ်

ရုိးတအံဆစတ်ိုင်းတင်ွ အရင်းမှ အပဖူထရာင်အဖျားတင်ွ အပပာထရာင်ကန်စန်ွးပွင့်ကဲ့သိ့ု ဝါဆုိလတင်ွ ပွင့်ထလ့ယှိထသာ ပခုပံန်းပင်
တစ ်မျို း။ ၂ (ယင်းပန်းသည ်ဝါဆုိလတင်ွ ပွင့်၍) ဝါဆုိလပပည့်ထန့၌ ဘရုားအားရညမှ်တ၍် ကပ်လှူထေား ထသာပန်း။ (လစ္ဆဝီပန်း
ဟထုခါ်သည။်) "လစ္ဆဝီပန်းဘရုား" (ထတး)။ (လစ္ဆဝီပန်းနှင့် နှိုင်းယဉ်ှကကည့် ပါ။)     စဉ်

ဝါဆုိဖထယာင်း
တိုင် ဝါဆုိပဲွကာလတင်ွ ဘရုားအား ပူထဇာ်ရန်နှင့် သဇံာထတာ်တိ့ုအား ကပ်လှူရန် အထူေးပပုလုပ်ထေားသည့် ဖထယာင်းတိုင်ကကးီတစမ်ျို း။  

large candle usually 
offered in the period 
of  Wazo စဉ်

monk’s robe specially 
offered at the 
beginning of the 
Buddhist lent စဉ်

break the Lenten vows 
by departing from the 
designated monastery 
without leave or for 
staying away for more 
than seven days စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ အယအူဆကို ငမဲပမံစာွ ခံယထူေားသ။ူ (ဗုဒေ္ဓ ဝါဒီေ၊ အဓမ္မဝါဒီေ၊ ကမ္မဝါဒီေစသည့် သုံးနှုန်းကကသည။်) စဉ်

rest of the year 
excluding the Buddhist 
lent စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရဟန်းထတာ်တိ့ုသည ်ဝါတင်ွးကာလ၌ အထကကာင်းအားထလျာ်စာွ ညဉ့်အပ်ိထန့ထန သာွးလုိထသာအခါ ဝါကပ်ရာအရပ်ဌာနမှ မိမိလုိရာ
အရပ်ဌာနသိ့ုသာွးရန် ရဟန်းတစပ်ါးပါးအား အခွင့်ထလျှာကထ်ေားသည။် 

ask for special leave 
to journey during the 
Buddhist lent စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဝါဖတ်)ရာတင်ွ ထလးကကို းအား လကထ်ထောကနှ်င့် အကကမ်ိကကမ်ိဆဲွ ချည ်လမတခ်ျညပ်ဖင့် ဝါပပခင်းထဲေမှ ဝါကကမ်းများကို ပွရထွအာင်
ပပုသည။် (ဝါဂွမ်းဆွနှင့် နှိုင်းယဉ်ှကကည့် သည။်)     စဉ်

ဝါဖန် (ဝါဖတ်) ရာတင်ွ အသုံးပပုသည့်ချညက်ို ထလးကကို း အပဖစ ်တပ်ထေားထသာ ထလးအငယစ်ားတစမ်ျို း။  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထလးနကထ်သာ အသပိညာမရှိပဲ အထပါ်ယမံျှ တတထ်ပမာကသ်။ူ တကယအ်ရညအ်ချင်းမရှိပဲ ဟန်ထဆာင်ဝင့်ဝါသ။ူ အထပပာ၊ အပပ
အားပဖင့် အထေင်ကကးီထအာင် လုပ်တတသ်။ူ စဉ်

တစစ်ုံတစဦ်းအား မရုိးသား ထသာစတိပ်ဖင့် လှည့်ပတထ်ပပာဆုိပပုမူသည။် လိမ်လည၍် မုသားစကား ထပပာဆုိသည။် "မထလျှာ်ထလ 
ပငား၊ ခဲအိုထတာ်မှာ၊ ဝါကာထပပာထက၊ စကားထနရာ၊ မထသချာပဲ၊ ရမှီာလညး်နီ၊ နဂါးထဟာကထ်က၊ ကျားထပါကသ်ဟီ၊ု ဖ့ုိဖီး
လကထ်ေက၊် အဆကဆ်ကက်၊ ဆကလ်ကင်ပီးထထွေ၊ သင်မင်းဖျားမှာ၊ ကကားဖူး ထရလား" (ပန်း) စဉ်

(ဥပစာ) (တစခု်ခုထသာ အတတပ်ညာ၌) အထတွ့အကကုမံျားထသာ။ စဉ်



.

ဝါရင့်ရင့် နဝိ အညို ညစထ်သာ အထရာင်သို ့ထပပာင်းလဲထနသည့် အဝါထရာင်သမ်း ထသာ။    yellowish

ဝါလလိ ၁ ကကိ lack

ဝါလလိ ၂ န zero

ကကိ ဝါထကာကင်ပီးထနာက ်ကျန်ခ့ဲသည့်ဝါများကို လုိကလံ် ထကာကယ်သူည။် ဝါထကာကသ်င်းထကာကသ်ည။်  pick cotton

ဝါလံုး နဝိ အထပပာကကးီထသာ။ ချဲ  ့ကားကကားဝါတတသ်ည။် boast

ဝါဝါ နဝိ ပမင်ကင်ွးမကကညလ်င် မှုန်ဆုိင်းထသာ။ အပမင်မှုန် ထသာ။     hazy

ဝါဝါထသျှ ကကဝိိ indistinct

ဝါဝါသမ်း ၁ ကကိ yawn

ဝါဝါသမ်း၂ နဝိ အဝါထရာင်ဘကသ်ို ့သမ်းထသာ။      yellowish

ဝါဝင် ကကိ ဝါဆုိဖုိ ့အချန်ိအခါသိုထ့ရာကသ်ည။်   

ဝါသနာ န အထံုေ။ အထလ့။ အကကမ်ိကကမ်ိအထေပ်ထေပ် အားထုေတထ်လ့ကျင့်ရာမှ ပဖစထ်ပါ်လာသည့် တညတ်ံ့ခုိင်ငမဲသည့် လုိကစ်ားမှု။ habit

ဝါသနာပါ ကကိ habit

ဝါသနာဘာဂီ န habit

ဝါသနာသျှင် န habit

ဝါဦး န

ဝါး န bamboo

ဝါးကနဲ ကကဝိိ ပဗုန်းကနဲ အားပါးတရ အတတူက ွရယသ်ပံဖစထ်စလျက။် laugh uproariously

ဝါးကင်းစန်ွး န pretend

ဝါးကင်းထူေ န အသားထူေ ထသာ ဝါးတစမ်ျို း။    bamboo

ဝါးကင်းပိတ ် န အသားထူေကျစ၍် အထခါင်းပိတထ်နသည့် ဝါး။     bamboo

ဝါးကပ် န အခင်း၊ အကာအပဖစ ်သုံးရသည့် ဝါးပဖင့်ရကထ်ေားသည့် ကပ်။

ကကဝိိ အနညး်နညး်အဖံုဖံု။ အမျို းမျို း။ တစသ်းီတစပ်ခားစ။ီ ၂ ထပါင်းစပ် ၍ မရနုိင်ထလာကထ်အာင်။    many kinds

ဝါးထခါင်းပိတ် န အသားထူေကျစ၍် အထခါင်းပိတထ်နသည့် ဝါး။     bamboo

ဝါးပခမ်း န အလျားလုိကခဲွ်စတိထ်ေားသည့် ဝါးစတိ။်      bamboo slat

ဝါးပခမ်းစတိ ် န အလျားလုိကခဲွ်စတိထ်ေားသည့် ဝါးစတိ။်      bamboo slat

ဝါးခကျွေန် န ထုိေးရန်၊ ထပမတင်ွစိုကရ်န် အဖျားခကျွေန်ထေကထ်အာင် ပပုလုပ်ထေားထသာ ဝါး။   

ဝါးစပဖာ န လံှကဲ့သို ့အဖျားခကျွေန်ထေက ်ထအာင် ပပုလုပ်ထေားထသာ ဝါး။     

ဝါးညင်ှး န အလျားလုိက ်အစတိစ်တိအ်ပဖာပဖာ ခဲွ စတိထ်ေားသည့် ဝါးပခမ်းစတိ။်  bamboo slat

ဝါးတာသတ ် ကကိ အမှည့်လါန်၍ ထထောင်ထနထသာ စပါးများကို ရတိပ်ဖတ၍် ထကာင်းထအာင် ဝါးပဖင့် ဖိလဲှထပးထေားသည။်     none

ဝါးတစပ်ပန် န length of a bamboo pole

စဉ်

(ဘာမျှမရှိ) သဉ်ုး သည။် ကင်းမ့ဲသည။် ဆိတသ်ဉ်ုးသည။်  စဉ်

သညုဂဏန်း။ ဆိတသ်ဉ်ုးပခင်း။ "ရာဇာနတ္ိ၊ ဝါလလိ ကတသိုံးနှစဟ်လိိမ့်မည်" (ထကျာကရုိ်း)    စဉ်

ဝါလုိက်
ထကာက ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စကားသမှံန်ကန်ပီသပခင်းမယှိပဲ။ ၂ ကျနထသချာ ကွဲပပားပခင်းမယှိပဲ။ "အဝီးကပဖစလ့ုိ် စကားကို ဝါဝါထသျှရာ ကကားရထရ" 
(အရပ်)     စဉ်

ပင်ပန်းနွမ်းနယပ်ခင်း၊ အပ်ိချင် ပခင်းတိ့ုထကကာင့် အလုိအထလျာက ်ပါးစပ်ဟကာ အသပံမည၍် ပပင်းစာွထလရှိုကသ်ည။် "အလွန်လညး် 
ကကာ၊ ထမာင်မလာဟ၊ု ထမျှာကာတမ်းတမ်း၊ တဝါဝါထလ၊ ခါခါသမ်းလ့ုိ" (ထောနူ) စဉ်

စဉ်

beginning of the 
Buddhist lent or 
moonsoon retreat စဉ်

စဉ်

စွဲငမဲသကဝ်င် တတသ်နိားလညထ်အာင် ရာှထဖွဆူးပူးလုိစတိယ်ှိသည။် "ဇာလူမဆုိ စရုိကအ်ထလျာက ်ဝါသနာပါကတထ်တဗျာယ်" 
(အရပ်) စဉ်

ဝါသနာအဆကမ်ပပတပဲ် ခံယသူ။ူ "ဝါသနာဘာဂီဆကတ်ိုင်းမီ ဆုိထရအတိုင်း"။ စဉ်

(ဥပစာ) ဝါသနာ အပပည့်အစုံယှိသ။ူ ဝါသနာကကဂီသ။ူ စဉ်

ဝါစ၍ဝင်စ။ "ဝါဦးကာလ၊ သမဏတိ့ု၊ ထနကကထကျာင်းမှာ၊ ဘယဌ်ာမသာွး"

beginning of the 
Buddhist lent or 
moonsoon retreat စဉ်

အပမစမ်ျား စထုပါင်းဆံုဆညး်ရာ တစခု်တညး်မှ အပင်များစာွ ထပါကပွ်ားနုိင်ထသာ အရကွခ်ကျွေန်နှင့် အပမင့်တကသ်ည့် ပမကမ်ျို းဝင် 
အပင်တစမ်ျို း။ "ဝါးထတာမှာ ဝါးလှရွီး" (အရပ်) စဉ်

စဉ်

ထလးနကထ်သာ အသပိညာမရှိပဲ အထပါ်ယမံျှ တတထ်ပမာကသ်။ူ တကယအ်ရညအ်ချင်းမရှိပဲ ဟန်ထဆာင်ဝင့်ဝါသ။ူ အထပပာ၊ အပပ
အားပဖင့် အထေင်ကကးီထအာင် လုပ်တတသ်။ူ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

bamboo matting for use 
as building material စဉ်

ဝါးကွဲ - ကွဲ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

bamboo with a pointed 
end စဉ်

bamboo with a pointed 
end စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဝါးလံုး၏ ၇-ထတာင်၊ ၁၀-ထတာင်၊ ၁၂-ထတာင်စသည့် အလျားပမာဏ ခန့်ယှိထသာ အတိုင်းအတာ။    စဉ်



.

ဝါးတစထ်ထောက် န length of a bamboo pole

ဝါးတစဖ်ျား န length of a bamboo pole

ဝါးထတာင်မိွန် ့ န bamboo staff

ဝါးတတု ် န one year

ဝါးတစံတု ် န အသးီ၊ အရကွ၊် အပွင့်တိုက့ို ဆွတခ်ျူရန် ဝါးလံုးအဖျားကို ခွသဖွယ ်ပပုလုပ်ထေားထသာ ဝါးတခံျူ။ bamboo stick 

ကကိ အမှည့်လါန်၍ ထထောင်ထနထသာ စပါးများကို ရတိပ်ဖတ၍် ထကာင်းထအာင် ဝါးပဖင့် ဖိလဲှထပးထေားသည။်     none

ဝါးထုိေး ကကိ တာကကို း၊ တာဝါးတိုပ့ဖင့် တိုင်းတာသည။်     measure

ဝါးဒုေတ ် န bamboo staff

ဝါးနက ် န အသားထူေ၊ အဆစတ်ို ၍ မာထကျာသည့် ဝါးတစမ်ျို း။    bamboo

ဝါးနကပ်ခုံ န bamboo

ဝါးနွယ် န အ သားထပျာ့ထပျာင်းသည့် ဝါးတစမ်ျို း။ နီှးဝါး။   bamboo

ဝါးပု န bamboo

ဝါးထပါင်း န လကမ်ထလာကခ်န်ယ့ှိ ပင်နိမ့်ချုံ သထဘာ မျို းထပါကထ်ရာကထ်နထသာ ဝါးပင်တစမ်ျို း။ ယင်းအပင်မှ အပမစထွ်ေကထ်သာ အစို။့ bamboo

ဝါးထပါင်းတတု ် နဝိ none

ဝါးပပ် န ဝါးပင်၏အဆစတ်င်ွ ဝါးလံုးကို ဖံုး အပ်ုထနထသာ အခံွ။   Bamboo-shell

ဝါးပိတ် န အသားထူေကျစ၍် အထခါင်းပိတထ်နသည့် ဝါး။     bamboo

ဝါးထပပာင်း န none

ဝါးပီွး န ဝါးလံုး အဆစက်ို ဖံုးအပ်ုထေားထသာ ဝါးပင်တင်ွ အထမွးနူကဲ့သို ့ထပါကထ်ရာကထ်နထသာအရာ။ Bamboo-shell

ဝါးထဖာင် န ထရတင်ွထမျာ၍ သယယ်ရူလွယက်ထူစရန် ကကို းကကမ်ိ၊ နွယစ်သည ်စသည ်တိုပ့ဖင့် ချညထ်နှာင်ဖဲွထ့ေားသည့် ဝါးလံုးအစ။ု  bamboo raft

ဝါးငဖီး န ပပည့်ဝစုံလင်ထသာ။ ၂ စညပ်င်တိုးပွားထသာ။ ဖံွင့ဖိုးထသာ။ full of

ဝါးမီးရှူ း န none

ဝါးမျက် န ဝါးပင်အဆစတ်င်ွယှိထသာ ပျဉ်း မာသည့်အသား။ bamboo culm

ဝါးထပမာကဥ် န အာဟာရပဖစထ်စထသာ ကစဓီာတပ်ါသည့် ရညှသ်ယွအ်ဖျားခကျွေန်ထသာ စားသုံးရသည့် ဥ။ ယင်းဥ ဥထသာအပင်ငယ။် none

ဝါးယက ် န အခံွပါးထသာ ဝါးတစမ်ျို း။     bamboo

ဝါးရင်းဒုေတ် န

ဝါးရင်းပုိင်း န ထူေပိတထ်သာ ဝါးပင်၏အရင်းပုိင်း။ bamboo

ဝါးရင်းပိတ ် နဝိ bamboo

ဝါးထရာင်း နဝိ rotting bamboo clumps

ဝါးထရာင်းချဉ် နဝိ ချဉ်ဖန် အရသာယှိငပီး အရကွက်ိုဟင်းချကစ်ားရထသာ နွယပ်ခုံပင်တစမ်ျို း။     vegetable

ဝါးလံုး၏ ၇-ထတာင်၊ ၁၀-ထတာင်၊ ၁၂-ထတာင်စသည့် အလျားပမာဏ ခန့်ယှိထသာ အတိုင်းအတာ။    စဉ်

ဝါးလံုး၏ ၇-ထတာင်၊ ၁၀-ထတာင်၊ ၁၂-ထတာင်စသည့် အလျားပမာဏ ခန့်ယှိထသာ အတိုင်းအတာ။     ၂ ဝါး၏အရင်းမှ အဖျား
တိုင်ထအာင် အလျားပမာဏ။  စဉ်

သကက်ကးီရယွအ်ိုများ လမ်းထလျှာကရ်ာတင်ွ လညး်ထကာင်း၊ အပမင့်ကိုတကရ်ာတင်ွလညး်ထကာင်း အသုံးပပုရထသာ ဝါးထတာင်ထဝှး။ 
"ပုဏားအို ဝါကကးီသိ့ု၊ "ဝါးထတာင်မိွန့်" ကိုင်စွဲထေား" (ကသုတု)     စဉ်

တန်းခူး (တာကးူ) လ,ကစ၍ ထရတက်ွထသာ် (တထပါင်းလ) တစ်ဆယ့်နှစထ်လထစသ့ညအ်ထိေပဖစ်ထသာ ကာလအပိုင်းအပခား။ " 
ထလးနှစက်ိုထိေမ်းပမားထသာ် မုဆုိးမပဖစအ်ံ့" (ပါရာ)။ စဉ်

စဉ်

ဝါးတန်းသတ်
ရတိ ် စဉ်

စဉ်

သကက်ကးီရယွအ်ိုများ လမ်းထလျှာကရ်ာတင်ွ လညး်ထကာင်း၊ အပမင့်ကိုတကရ်ာတင်ွလညး်ထကာင်း အသုံးပပုရထသာ ဝါးထတာင်ထဝှး။ 
"ပုဏားအို ဝါကကးီသိ့ု၊ "ဝါးထတာင်မိွန့်" ကိုင်စွဲထေား" (ကသုတု)     (ပါ - ဒေဏ္ဍသဒေ္ဒါမှ ဒုေတ်) ဝါးဒုေတ။် စဉ်

စဉ်

ဝါးနကပ်င်များယှိထသာထတာ။ "ဝါး နကပ်ခု၊ံ ဆူးပခုထံတာက၊ ထတာငခိုးမကကူ၊ အမ်ိငခိုးကကူထယာင်" (ဇမ်း)    စဉ်

စဉ်

ဝါးအဆစပု် (အဆစတ်ို) များယှိ၍ မာထကျာထသာ ဝါးတစမ်ျို း။   စဉ်

စဉ်

ဝါးထပါင်းပင် အပမစထ်ပခမှ ထွေကစ်အစိ့ု။ (ဝါးပုန်းပင်၊ ဝါးပုန်း တတုဟ်၍ူလညး် ထခါ်ကကထသးသည။်)  စဉ်

စဉ်

စဉ်

အဆန်မပါပဲ ပစထ်ဖာကထ်သာ ထပပာင်း၊ သိ့ုမဟတု ်အထပမာက၊် သိ့ုမဟတု ်ဝါးထပပာင်း။ (တစဘ်ကပွ်င့်ကကထသာင်း (ဝါးပုိး) ဝါး၊ ၄၊ 
၅ ထတာင်တစခု်ကို အထပါက ်ထဖာက၍် ထရနံဆီအနညး်ငယထ်ေည့်ငပီး မီးအနညး်ငယအ်ပူတိုက၍် အထပါကထ်ဖာကထ်ေားထသာ 
အထခါင်းထဲေသိ့ု ထလမှုတထ်ပးကာ ထရနံဆီဆွတထ်သာ အဝတပ်ဖင့် ဝါးလံုး၌ထဖာကထ်ေားသည့် အထပါက ်ကို မီးပပပခင်းပဖင့် ထဖာကထ်လ့
ယှိသည။် သကကမင်္ဂန်း ဝါကကျွေတပဲွ်ထတာ်တိ့ုတင်ွလညး် ထဖာကထ်လ့ယှိကက သည။်) (သကကမင်္ဂန်ထပပာင်း၊ သကကမင်္ဂန်အထပမာကဟ်၍ူ ထခါ်ဆုိကက
သည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အလင်းထရာင်ရရန်အတကွ ်မီးထွေန်းညှိရန် ထပခာက ်ထသွ့ထနထသာ ဝါးလံုးများကို စညး်ထနှာင်၍ မီးစွဲကာ မီးထတာကထွ်ေန်းညှိထေား
ထသာ အရာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထခါင်း ပိတထူ်ေထသာ ဝါးပင်၏ အရင်းပုိင်းကို ပပုလုပ်ထေားထသာ တတု။် (ပါ-ဒေဏ္ဍသဒေ္ဒါမှ လာထသာ (ပါ ပျက်) ဒုေတ။်)   
staff made of hard and 
solid kind of bamboo စဉ်

စဉ်

အထခါင်းအထပါကမ်ယှိထသာ။ (ဝါး)     စဉ်

ထသွ့ထပခာကထ်ဆွးပမည့်ထနထသာ။ (ဝါး)     စဉ်

စဉ်
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ဝါးထရာင်းငှက် နဝိ

ဝါးထရာင်းမှို န ထဆွးပမည့်ထသာ ဝါးအုံများတင်ွ ထပါကတ်တထ်သာ မှိုတစမ်ျို း။

ဝါးရံု န အပင်ချင်းယကှနွ်ယ ်ဖံုးလမမ်းထနထသာ ဝါးပင်စ။ု      bamboo bush

ဝါးရံုပုတ် န အပင်ရင်း ထအာကထ်ပခရင်ှးလျက ်အဖျားချင်းယကှနွ်ယထ်နထသာ ဝါးပင် စ။ု     bamboo bush

ဝါးရံုလဲ န တစအ်မ်ိသားလံုးကို ထသထစတတထ်သာ မထကာင်းထသာ အတတ ်ဆုိး အတတပ်ျက။်     none

ဝါးရှူ းမီး န touch

ဝါးလံတကွ် န ပစည္း်ဥစာ္ ထပျာကရ်ာတင်ွ ဝါးကို မိမိအလံနှင့် တစလံ်ပုိင်း၍ တကွ ်နညး်တစမ်ျို း။     none

ဝါးလံပစ ် န ပစည္း်ဥစာ္ ထပျာကရ်ာတင်ွ ဝါးကို မိမိအလံနှင့် တစလံ်ပုိင်း၍ တကွ ်နညး်တစမ်ျို း။     none

ဝါးလကခု်ပ် န Bamboo-clapper

ဝါးလံုး န ခုတပ်ဖတထ်ေားငပီး မခဲွမစတိရ်ထသးထသာ ဝါး။     bamboo

ကကဝိိ ထသသပ်ပခင်းမယှိပဲ။ စညး်ကမ်းမယှိပဲ။ ပရမ်းပတာ။ without discipline

ဝါးလံုးလဲှ ကကိ အမှည့်လါန်၍ ထထောင်ထနထသာ စပါးများကို ရတိပ်ဖတ၍် ထကာင်းထအာင် ဝါးပဖင့် ဖိလဲှထပးထေားသည။်     none

ဝါးဝါးထသျှ ကကဝိိ hazy

ဝါးသဉ်ုး ကကိ die out

ဝိ

ဝိ န boast

ဝိကနဲ ကကဝိိ တခဏချင်းအား ပဖင့်။ မထမျှာ်လင့်ပဲအားပဖင့်။ unexpectively

ဝိဇယကတထီေး န none

ဝိတက ် န advice

ဝိနာဘာဝ န ထသကွဲကွဲရပခင်း။

ဝိနညး် န ရဟန်းတို၏့ ကျင့်ဝတ။်

ဝိနညး်ဓုိရ ် န ဝိနညး်ကို ထဆာင်ထသာရဟန်း။     

ဝိနညး်ထယာှင် ကကဝိိ circumvent the rules

ဝိပဿနာ န ရုပ်နာမ်နှစ ်ပါးကို အနိစစ္ထသာ လက္ခဏာအားပဖင့် အထူေးထူေးအပပားပပား ရှုဆင်ပခင်ပခင်း။ insight

ဝိပါကဝဋ် န ပပုခ့ဲထသာက၏ံ အကျို းဆုိကထ်ရာကပ်ခင်း။     

ဝိပ္ပတ္တ တိရား န ထဖာကပ်ပန်ပျကစ်းီထသာ သထဘာ။ law of destruction

ဝိထရာဓိ န law of contradiction

ဝိလုပ် န boast

ဝိဝါဟမဂမင်္ဂလာ န သမီးထပး၍ ထိေမ်းပမားလက ်ထေပ်ပခင်း မဂမင်္ဂလာ။   marry

ဝိဝိ ၁ န none

သစပ်င်ပမင့်ထသာ သစထ်တာများထဲေတင်ွ အပ်ုစဖ့ဲွုကာ ထနတတင်ပီး ထလမှုတသ်ကံဲ့သိ့ု ထအာ်ပမညတ်တ ်ထသာ ငှကတ်စမ်ျို း။ "ဥကသ
ဖုိးထခါင်၊ ကကု္ကထလာင်သည ်ဝါးထရာင်း ကျးီကလုားနှင့်" (ကသုတု)

Black-gorgeted 
laughing-thrush စဉ်

species of edible 
mushroom which grows on 
rotting bamboo clumps စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ရဟးူ) မီး အလင်းထရာင်ရရန်အတကွ ်မီးထွေန်းညှိရန် ထပခာက ်ထသွ့ထနထသာ ဝါးလံုးများကို စညး်ထနှာင်၍ မီးစွဲကာ မီးထတာက်
ထွေန်းညှိထေားထသာ အရာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အရင်းဆစနှ်င့်အဖျားဆစက်ိုထေား၍ အရင်းဆစ၌် လကက်ိုင်သာ ထအာင်ဖ့ဲထုေတ၍် ထိေပ်လယမှ် ပခမ်းငပီး ရုိကခ်တတ်းီရထသာ စညး်
လုိကတ်ရူယိာတစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

ဝါးလံုးချးီသတု ် စဉ်

စဉ်

မထသးမကွဲ၊ မထေင်မရာှးအားပဖင့်။ "ဝါးဝါးထသျှ ရာကကားရ၊ ပမင်ရထရ" (အရပ်) စဉ်

ဝါးပင်များအလုိအထလျာက ်ပျကစ်းီသည။် ဝါးပွင့်သးီငပီးထသသည။် "ဝါး ပင်သဉ်ုးက ဝါးပပုန်းတးီရသကဲ့သိ့ု ပဖစရ်
ရာှ၏"(ပထယာဂ) စဉ်

ဝင့်ကကားထသာ အမူအရာ။ "ဇာလဲထဝး မာနထေားထေားထသျှနန့် ဝိလုပ်နီထရ" (အရပ်)  စဉ်

စဉ်

ထီေးပဖူထလးစင်တင်ွ ထလးခု ထပမာကထ်သာ ထီေး၏အမည။် ဤထီေးမျို းကား ထီေးရကွအ်မှတမ်ယှိ၊ ထီေးရုိးထလးထတာင်ယှိ သာွးလုိ ရာ၌ 
ထဆာင်းထသာထီေးတညး်" (ရာဇဘထိသကကျမ်း)  စဉ်

အကကအံစည။် ထတးွ ဆကကစံညပ်ခင်း။ "တိုတိုတတုတ်တု ်နန့်ငပီးဖ့ုိစာွမှာ ဝိတကစ်မီျား လားခထရဗျာယ်"။ (အရပ်) စဉ်

parting or separation 
by death စဉ်

discipline or code of 
conduct စဉ်

အက္ခရာစဉ်

one who knows the 
entire Vinayas by heart စဉ်

ဝိနညး်ထတာ်လာသည့်အတိုင်း ထဆာင်ရကွပ်ခင်းကို ပပုသည။်၂ ကျင့်သုံးအပ်ထသာ ကျင့်ဝတ္တရားကို မထိေပါးထစရန် ပရယိာယအ်ားပဖ
င့် ထဆာင်ရကွသ်ည။်  စဉ်

စဉ်

consequence of one’s 
past deeds စဉ်

စဉ်
ထရနှင့်အဆိပ်၊ အပူနှင့်အထအး၊ အဖုိနှင့်အမစသည့် ဆန့်ကျင်ဘက။် အစုံအစုံအားပဖင့် အပပန်အလှန် ဆန့်ကျင်ထနထသာ 
သထဘာတရား (ဝါရထိဒေါ -ထရကိုထပးတတထ်သာ၊ ထမထဇာ - မုိဇ်းသည၊် ဇနံ-လူ အထပါင်းကို၊ သခုယတ ိ- ချမ်းသာထစ၏။ "ဝါ
ရထီဒေါ - အဆိပ်ကိုထပးတတထ်သာ၊ ထမထဇာ - မုိဇ်း သည။် ဇနံ - လူအထပါင်းကို၊ သခုယတိ-ချမ်းသာထစ၏"။ (အဘဓိာန်) စဉ်

ဝင့်ကကားထသာ အမူအရာ။ "ဇာလဲထဝး မာနထေားထေားထသျှနန့် ဝိလုပ်နီထရ" (အရပ်)  စဉ်

စဉ်

အားစိုက၍် ဟစထ်အာ်ထသာ အသ။ံ "ဇာပဖစထ်တလဲ မလှပဖူ၊ ဝိဝိ ကကျွေးီနီထရကာ" (အရပ်) ၂ ဝကက်ို ထပခလကက်ို တပ်ုချညသ်ည့်
အခါပဖစထ်စ၊ နာကျင်ထအာင် ရုိက ်သည့်အခါပဖစထ်စ၊ သတသ်ည့်အခါပဖစထ်စ ကျယထ်လာင်ပပင်းထေန်စာွ ပမညဟ်ညး်ထသာ အသ။ံ "ဝိ
ဝိ နှင့်ပင် ဝကက်ကျွေးီ ကကျွေးီနီထရကာ" (အရပ်) ၃ တစခု်နှင့်တစခု်ထိေ၍ လညပ်တရ်ာ၌ ပမညထ်သာအသ။ံ စဉ်
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ဝိဝိ ၂ ကကိ dizzy

ဝီ ၁ ကကိ distribute

ဝီ ၂ နဝိ luxuriant

ဝီပခမ်း ကကိ အဖုိအ့စကုို ပုိင်းပခားထပးသည။်     distribute

ဝီခဲွ ကကိ အဖုိအ့စကုို ပုိင်းပခားထပးသည။်     distribute

ဝီဌ ကကိ အဖုိအ့စကုို အပျံအ့နံှထ့ဝထပးသည။် distribute

ဝီစား ကကိ အဖုိအ့စကုို ခဲွ၍သုံးထဆာင် သည။်      distribute

ဝီစားမှကစ်ား န sharing of spoils

ဝီစားယကစ်ား န ရသမျှကို ခဲွထဝယပူခင်း။ sharing of spoils

ဝီစငိရ ဲ န ငရကဲကးီရစှထ်ေပ်တင်ွ ထအာကဆံု်းပဖစထ်သာ ငရ၏ဲအမည။်

ဝီစ ု န share

ဝီဆာ နဝိ luxuriant

ဝီပံု န share

ဝီပံုကျ ကကဝိိ ရသင့်ရထုိေကထ်သာ အဖုိအ့စအုားပဖင့်။ share

ဝီလီဝီလင်း န နံနကငှ်ကထ်ပျာရကွနု်ပျို းချန်ိ morning twilight

ဝီဝီ ၁ ကကဝိိ none

ဝီဝီ ၂ နဝိ none

ဝီဝီထသျှ နဝိ inarticulate

 ဝီး နဝိ far

ဝီးကာွ နဝိ တစထ်နရာနှင့်တစထ်နရာ တို၏့အကကားခရးီထပမတာ အလွန်ကျယထ်သာ။ far

ဝီးစာ့ွတရား န လွန်စာွကာွလှမ်းထသာ အထပခအထန။ ပဖစနုိ်င်ရန် မလွယက်ထူသာ အထပခအထန။  far

ဝီးပစ် ကကိ အပခားတစပ်ါးသို ့ထရာကထ်အာင်ပစသ်ည။်  throw away

ဝီးပစလုိ်က် ကကိ ထဝးရာအရပ်တစပ်ါးသို ့ထရာကထ်အာင်လမင့်ပစသ်ည။် throw away

ဝီးလားဝီး ကကိ အခွင့်အလမ်းအလွန် ကာွလှမ်းသည။် ပဖစခ့ဲ်ရခ့ဲသည။် extreme

ဝီးလံ နဝိ အလွန်ထဝးကာွလှထသာ။ နီးစပ်မှုမယှိထသာ။ အလွန်ထဝးကာွထသာ။ far

ဝူး

ဝူး၁ န none

ဝူး၂ ကကိ ထခွး၊ ထပမထခွး စသညတ်ို ့ဆဲွဆဲွငင်ငင် ထအာ်ပမညသ်ည။်     make a noise

ဝူးတးူဝါးတား ကကဝိိ မပီမသ၊ လံုးထထွေးထသာအသနှံင့်။ indistinct

ချာချာပတ၍် ထရွ့လျားသည။် ချာချာလညပ်တထ်နသည။် "လီပင်ကာ ဝိဝိ လညနီ် ထရထထော" (အရပ်)     ဝိသမထလာဘ - န ဝိ
သမထလာဖ သတူစပ်ါး၏ အကျို းစးီပွားများကို ဆံုးရှံုး ထစသည့်အထိေ အလွန်အကထဲဖာကပ်ပန်ထသာ ထလာဘ။  စဉ်

အဖ့ုိအစကုို ခဲွထပးသည။် "နပျို းသလှီည၊ီ တစလံု်းစလီျှင်၊ ဝီကာပီးပငား"။ (ရာမ) ၂ တစစ်ုံတစခု်သည ်ထလတင်ွအရှိန်ပဖင့် 
အဆကမ်ပပတ ်လှုပ်ရာှးရစလ်ည ်ပဖတသ်န်းရာမှ "ဝီ" ဟထူသာ အသမံျို းထွေကထ်ပါ်လာသည။် စဉ်

ငမိုင်ဆုိင်ထသာ။ ထဝဆာထသာ။ "ပန်းတကာထလ၊ ထနာ်ဇာကျကရံု်း၊ ဂမုန်းသရဖီ၊ ပင်တိုင်းဝီထက နှင်းဆီထသာ်က၊ ပန်းမျို းလှိုင်ထက၊ 
ထရအိုင်စမှာ ရှုထေမဆံုး" (ဆဒေ္ဒန်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) အကျို းအပမတ ်အခွင့်အထရးကို အတတူက ွခဲွထဝခံစားသ။ူ စဉ်

စဉ်

eight and nethermost 
level of the eight 
levels of principal 
purgatories စဉ်

အချို းကျရယှိသည့် အဖ့ုိအစ။ု အချို းကျထေည့်ဝင်ရသည့် အဖ့ုိအစ။ု "ငါ့မတထ်ရာကခ်ါ၊ စားစရာဟ၊ု ဝီကာတစထုေား၏" (ကသု
တု)   စဉ်

ငမိုင်ဆုိင်ထသာ။ ထဝဆာထသာ။ "ပန်းတကာထလ၊ ထနာ်ဇာကျကရံု်း၊ ဂမုန်းသရဖီ၊ ပင်တိုင်းဝီထက နှင်းဆီထသာ်က၊ ပန်းမျို းလှိုင်ထက၊ 
ထရအိုင်စမှာ ရှုထေမဆံုး" (ဆဒေ္ဒန်) စဉ်

အချို းကျရယှိသည့် အဖ့ုိအစ။ု အချို းကျထေည့်ဝင်ရသည့် အဖ့ုိအစ။ု "ငါ့မတထ်ရာကခ်ါ၊ စားစရာဟ၊ု ဝီကာတစထုေား၏" (ကသု
တု)   စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု် သည ်ထလတင်ွ အရှိန်ပပင်းစာွ အဆကမ်ပပတ ်တိုကခ်တလ်ှုပ်ရာှး ရစလ်ညပ်ဖတသ်န်းရာမှ "ဝီဝီ" ဟ ူထသာ အသမံျို း 
ထွေကထ်ပါ်လာထသာအားပဖင့်။    စဉ်

ထတာထတာင်တိ့ု၌ ပင်တိုင်းလုိလုိ ပင်လံုးကကျွေတမ်ျှ ဖူးပွင့်ငံုအာ ထဝဆာငမိုင်ဆုိင်လျကယ်ှိထနထသာ။ "မညို းဂန္ဓာမ၊ ပန်းများစာွ၊ သာ 
ထယာင့်သာယာ၊ ထဟဝန်ထတာမှာ၊ ဝီဝီ၊ ပွင့်နီထရ" (ဓမ္မက)။ "ကကာထတာ ဝီဝီ ဖူးပွင့်နီထရ၊ ပန်းဆီ ထသာကင်မဲ၊ ပျဝဲံရုန်းရုန်း၊ ပန်း
လိပ်ပပာနှင့်၊ ဝတလ်မာစားထက၊ ပျားပိတန်ုးတိ့ု" (ဆဒေ္ဒန်) စဉ်

မထေင်မရာှးထသာ။ မသမဲကွဲထသာ။ မပီမသထသာ။ မှုန်မှိုင်းထသာ။ "အဝီးက ပဖစလ့ုိ် ဝီဝီထသျှရာ ပမင်ရကကားရထရ" (အရပ်)  စဉ်

ကာွလှမ်းထသာ။ "တိုင်း" နှင့် ထကျာ်ပျာ၊ ရာွနှင့်ပပတထ်က၊ ရပ်နှင့်ဝီးလိ့ု" (ရာမ) ၂ ကင်းကာွထသာ။ "ပမစထ်ချာင်းကျယန်က၊် ဆိပ် 
ကမ်းမီှထက၊ ဤမှာဘကက်၊ လီှဆကဝီ်းသ၊ူ များဗုိလ်လူနှင့်" (အရန်ိ)။ ၃ ရညှက်ကာထသာ။ "ကာလ ကကာကကးီ၊ ထကျာကပ်ဖစရ်န်မှာ၊ 
အလွန်ဝီးလ့ုိ" (၎င်း)    စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထတာတင်ွးအချို  ့အချို ထ့နရာ၌ အလုိလုိ (ဝူးကနဲ) ပမညဟ်န်ိးထသာအသ။ံ စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ဝူးရားဝူးရား ကကဝိိ ထဒေါသအဟန်ုကကးီမားသပဖင့် ဆင်ပခင်သတကိင်းမ့ဲစာွ။ cholerically

ဝူးဝူးဝုတဝု်တ် ကကိ ကိုကရ်န်ပပုရန် ထဒေါသမာန်ပဖင့် မာန်မူ၍ ထခွးထဟာင်သည။် bark

ထဝ

ထဝ န none

ထဝစိ့ န cotton

ထဝစိ့ ထပပာက် န speckle on skin

ထဝနီ န cotton

ထဝနီအကအင်္ကျ န ထဝနီကိုချညင်င်၍ ရကထ်သာအထေည ်ပဖင့် ချုပ်လုပ်ထသာ အကအင်္ကျ။ Cotton cloth

ထဝပူငှက် န bird

ထဝပတ် န ဝါဂွမ်းကို ပွရလွာထစရန် ပပုလုပ်ရာ၌ အသုံးပပုသည့် ထိေပ်ဝကျယ၍် ထအာကဖ်င်ရှူ းထသာ ပခင်းထတာင်းတစမ်ျို း။ basket

ထဝဖန် ကကိ အထကာင်းအ ဆုိးကို သုံးသပ်ဆင်ပခင်သည။် အထကာင်းအဆုိးကို သးီသန်ပုိ့င်းပခား ညမန်ပပထပပာဆုိသည။် criticise

ထဝဖန်ကတပိပု န ခဲွထဝ၍ထပးသည။် ၂ ထဝဖန်ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွသ်ည။် ၃ စမံီ ခန်ခဲွ့သည။် manage

ထဝပဖူ န  ထဝပဖူ ဝါချညပ်ဖူနှင့် ရကလု်ပ်ထေားထသာ ဖျင်။ cloth

ထဝလာပင် န grass

ထဝဝီထဝဝါး ကကဝိိ အာရံုတင်ွ ထေင်ရာှးထရရာပခင်းမယှိပဲ။ မှုန်မမားမမား။ မပပတမ်သား။ မထသမချာ။ မကွဲမပပား။   indistinct

ထဝဝုစ ် န ဆုိလုိရင်းကို သယွဝုိ်က၍်ထပပာဆုိထသာ စကား။ အဓိပ္ပာယတ် ူစကားလှယ။်   indirect speech

ထဝဝုစဉ်ာဏ ် န none

ထဝဟင် န sky

ထဝ့ ၁ ကကိ whirl around

ထဝ့ ၂ နဝိ ထပပာရင်းစကားသ ံမပီ သပဲ၊ အပခားအသ ံတစခု်ခုဘကသ်ို ့လှည့်၍သာွးသည။်   whirl around

ကကဝိိ ထဝ့ထဝ့ဝုိကဝုိ်က။် ထရာှင်ထရာှင်တမ်ိးတမ်ိး။  circuitously

ထဝ့လညလ်ည် ကကဝိိ ထပပာဆုိလုိရင်းသိုမ့ထရာကပဲ်။   circuitously

ထဝး ကကိ throw away

ထဝးတိုက် နစ throw away

ထဝးပစ် ကကိ throw away

ထဝးပစလုိ်က် ကကိ throw away

ဝဲ

ဝဲ ၁ န ထပခကကား၊ လကက်ကားစသညတ်ိုတ့င်ွ အထရပပားထပါ်၌ပဖစတ်တထ်သာ ယားနာတစမ်ျို း။ scabies

ဝဲ ၂ ကကိ fly

ဝဲကျကိျ ိ န ဝဲနာ သညး်ထေန်စာွ စွဲကပ်ခံရသ။ူ scabies

စဉ်

စဉ်

နဂုိအန်ုးခံွထရာင်ယှိထသာ ဝါ။ ယင်းဝါမှထုေတလု်ပ်သည့် ချညနှ်င့်ရကလု်ပ်ထသာ အထေည။် ယင်းအထရာင်ဆုိး၍ ရကလု်ပ်ထေားထသာ
အထေည။်  စဉ်

နဂုိအန်ုးနီခံွ ထရာင်ယှိထသာ ဝါပင်ပွင့်မှယှိထသာ အထစ။့ ၂ အနာဆုိးအနာပျကတ်င်ွ ပဖူပဖူထဖွးထဖွး ဝကဆီ်ခဲကဲ့သိ့ု အနာဝတင်ွ 
ဆ့ုိပိတထ်နထသာ အသားဆုိးခဲ။  စဉ်

အန်ုးခံွထရာင် အကကွနှ်င့် အမညး်ကကွထ်ရာထသာ ကျား။ (များထသာအားပဖင့် ကျားတိ့ုကိုသာလျှင် "ဝါစိ့ ထပပာက၊် ထဝစိ့ ထပပာက၊် 
ဆတက်ျာသတစ်သညအ်ားပဖင့် အထရာင်ကိုကကည့်၍ အမညအ်မျို းမျို းထပးကကသည။်) စဉ်

နဂုိအန်ုးခံွထရာင်ယှိထသာ ဝါ။ ယင်းဝါမှထုေတလု်ပ်သည့် ချညနှ်င့်ရကလု်ပ်ထသာ အထေည။် ယင်းအထရာင်ဆုိး၍ ရကလု်ပ်ထေားထသာ
အထေည။်  စဉ်

စဉ်

အစာကိုသိုမီှရန်၊ စလုတအ်တိက်ကးီယှိထသာ ထရတင်ွကးူ၍ ငါးရာှစားထလ့ယှိသည့် ငှကက်ကးီ။ "ငှကသ်ဘင်ကို ယင်းတင်ွပမင်ရပါ၏။ 
ထဝပူမှာ စဉ် ကာထမျှာ" (ဗမာချီ)   စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရကွနု်ထမွးပါယှိ၍ အပဖူထရာင်၊ အပပာနုထရာင် အပွင့်ငယပွ်င့်ထသာ နှစက်ကာခံ ချုရုိံင်း ထပါင်းပင်ထယာင်တစမ်ျို း။(ဇာမနီပင်၊ ဂျာမနီ
ပင်၊ ဇာမရပီင်၊ လင်းတစာ ပင်၊ ဂုန်တလုိင်းပင် စသည ်အရပ်ထဒေသအလုိက ်ထခါ်ထလ့ယှိကကသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဟန်ထဆာင်လှည့်စားတတထ်သာ ဉာဏ။် "ဖားပပုတထ်ကမှာ၊ ပရယိာယ ်ထဝဝုစဉ်ာဏ ်လိမ်ထုေတင်ပီး၊ ငခီလကထ်ပပာင်းပပန်၊ ဟန်ပန် 
ထဆာင်လျက်" (ထကျာကရုိ်း)   စဉ်

ထကာင်းကင်။ "အာကာထကာင်းကင်၊ ထဝဟင်ပပင်မှ၊ ဆင်းသကလ်ာပငား၊ နတသ်ကိကားသိ့ု" (ပဒုေမ္မ) စဉ်

ထပဖာင့်ထပဖာင့် မသာွးပဲ၊ တစဘ်ကသ်ိ့ု ရစလ်ညသ်ာွးသည။် "တည့်တည့်မလားပဲ တစဘ်ကသ်ိ့ု ထဝ့လားခထရ" (အရပ်)။ ၂ သွား
ရင်းမှ တစဘ်ကသ်ိ့ု လှည့်၍ သာွးသည။်  စဉ်

စဉ်

ထဝ့လညထ်ကကာ
င်ပတ် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အပခားတစပ်ါး သိ့ုလမင့်ပစသ်ည။် "မထကာင်းထကထဝးလုိက်" (အရပ်)   စဉ်

အပခားတစပ်ါး သိ့ုလမင့်ပစသ်ည။် "မထကာင်းထကထဝးလုိက်" (အရပ်)   စဉ်

အပခားတစပ်ါးသိ့ု ထရာကထ်အာင်ပစသ်ည။် "မထကာင်းထကဇာဖ့ုိ ထေားသထိရ ထဝးပစ ်လုိကပ်လင့်" (အရပ်)  စဉ်

အပခားတစပ်ါးသိ့ု ထရာကထ်အာင်ပစသ်ည။် "မထကာင်းထကဇာဖ့ုိ ထေားသထိရ ထဝးပစ ်လုိကပ်လင့်" (အရပ်)  စဉ်

စဉ်

ထလထဲေ၌ ထရွ့လျားသာွးလာသည။် "ပျဝဲံပိတန်ုး၊ တရုန်းရုန်း နှင့်" (နာရဒေ)   စဉ်

စဉ်



.

ဝဲထကကာပပန် ကကိ အထေကသ်ို ့ထလပဖင့် မှုတထု်ေတသ်ကဲ့သို ့အရှိန်အဟန်ုပပင်းစာွ ထရ မျကနှ်ာပပင်ထေကသ်ို ့ဝဲအတင်ွးမှ တန်ွးထုေတသ်ည။်  

ဝဲချးီ န ကာလရညှစ်ာွ ဝဲနာထပါက ်ထနသ။ူ ဝဲနာသညး်ထေန်စာွ စွဲကပ်ခံရသ။ူ   scabies

ဝဲပခုတ ် န scabies

ဝဲပခုတပ်ခုတ် န scabies

ဝဲစလုပ် ကကိ ထလပဖင့်စပ်ုယသူကဲ့သို ့ဝဲအတင်ွးမှ အထေကသ်ို ့ဆဲွငင်သည။် 

ဝဲစု န တစထ်နရာတင်ွ ရစလ်ညထ်နထသာ ထရစ။ု   eddy

ဝဲနာ န ထပခကကား၊ လကက်ကားစသညတ်ိုတ့င်ွ အထရပပားထပါ်၌ပဖစတ်တထ်သာ ယားနာတစမ်ျို း။ scabies

ဝဲမကးူ ကကိ မသကဆုိ်င်သညက်ို ဝင်ထရာကစ်ကွဖ်ကထ်ပပာ ဆုိရန် လံုးဝမယှိပဖစသ်ည။်   stay apart

ဝဲမကးူ ကကဝိိ stay apart

ဝဲလင်းထဆာင် န

ဝဲသးီ န ကိုယခ်န္ဓာအထရပပားထပါ်တင်ွ ယားယထံစတတထ်သာ အဖုအပိမ့်များ။  scabies

ဝ့ဲလကဝ့ဲ်လက် ကကိ

ဝယ်

ဝယ် ကကိ buy

န buy

န စားသုံးသနှူင့် မပပတ ်မလပ်သုံးစွဲသတူိုက့ ဝယယ်ရူန် လုိအပ်သတမှ်တထ်ေားသည့် အတိုင်းအဆပမာဏ။ demand

ဝယပ်ခမ်း ကကိ buy

ဝယယ်ူ ကကိ တစပ်ါးသထံူေမှ မိမိပုိင်ဆုိင်မှုသို ့ထရာကထ်အာင်သတမှ်တထ်ေား ထသာတန်ဖုိးထပး၍ ရယသူည။်   buy

ဝယလုိ်အား န ဝယယ်နုိူင်ထလာကသ်ည့် ထငွ အင်အား။ ၂ ဝယယ်မူည့်သ ူအထရအတကွ။်  demand

ထဝါ

ထဝါ န palanquin

ထဝါကနဲ ကကဝိိ ရုတတ်ရက ်တစင်ပိုင်နက ်ရယထ်မာကကလျက။် တဟန်ုတညး် ကျယထ်လာင်ပပင်းထေန်ထသာ အသပံဖစထ်ပါ်လျက။်     with a roar

ထဝါဟာရ န word/vocabulary

ဝက်

ဝက ်၁ ကကိ ထေကဝ်ကခဲွ် သည။် အဆတခဲွူသည။် ၂ သာမန်အားပဖင့် ခဲွစတိသ်ည။် half

ဝက ်၂ န pig

ဝကက်ပုိင် န herbal plant

ဝကက်ား န ထိေပ်ဖျားပုိင်းတင်ွ စစုညး်ချညက်ာ ထပခပုိင်းကိုကားလျက ်ထထောင်ထေားရ ထသာ သုံးထချာင်းထထောက။် tripod

ဝကက်ားတင် ကကိ none

န တစစ်ုံတစခု်ပိလဲ ငပိုမကျရထအာင် ထထောကက်န်ထေားရ ထသာ သုံးထချာင်းထထောက။် tripod

be thrown up by a 
whirlpool စဉ်

စဉ်

ကိုယခ်န္ဓာအထရပပားထပါ်တင်ွ ထပါ်ထွေကသ်ည့် ယားယထံစတတထ်သာ အဖုအပိမ့်ငယမ်ျား။ "ထဇာင်မထဟာကထ်က၊ ဝဲပခုတရ်ားလား" 
(ထောနူ)     စဉ်

ကိုယခ်န္ဓာတစခု်လံုး အထရပပားထပါ်တင်ွ ဖားပပုတထ်ရသ ဖွယ ်ထပါ်ထွေကသ်ည့် ယားယထံစတတထ်သာ အဖုအပိမ့်။ "အသား
မညး်ပုပ်၊ ဝဲပခုတပ်ခုတသ်ည၊် ဖား ပပုတထ်ရအသင်ွသိ့ု" (ကသုတု)    စဉ်

be sucked in by a 
whirlpool စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လံုးလံုးမသကဆုိ်င်ပါပဲလျက။် သးီပခားစ ီပဖစလ်ျက။် "အကကျွေန်ရ့ုိနန့် ထမာင်လှရ့ုိနန့် တစထ်ယာကတ်စပ်ခားစပီါရာ ဝဲမကးူကတပ်ါ" 
(အရပ်) စဉ်

ယခင်က အမ်ိကကးီများတိ့ုတင်ွ အမ်ိထရှ့မျကနှ်ာစာ၌ (သားသမီး၊ ထပမး၊ ပမစစ်သည ်ကထလးသငူယ ်ကစားထပျာ်ရမင်ဖ့ုိအတကွ်) အမုိး
ချလျက ်အကာမ့ဲ ထဆာကလု်ပ် ထေားထသာ အထဆာင်။ သိ့ုမဟတု ်ထလညင်ှးခံရန် အထဆာင်။ "နဂါးရစထ်က ထဆာင်ထယာင်၊ ဝဲလင်း 
ထဆာင်မှာ ထမာင်သျှင်ထပျာ်ပါး" (နတသ်ိုက်)   

roofed,open extension 
in front of old period 
houses စဉ်

စဉ်

ချညမ်ျှင်ချရထသာ ချားရဟတ၊် ချားခံုထေကတ်င်ွ ချာချာလညထ်နသည။် "ခံုပုတထ်သျှမှာ၊ မ-ညို -က ထရ ဝ့ဲလကဝ့ဲ်လက်" (ပန်း
ဝှက်)   

rotate the swift by 
hand စဉ်

ပစည္း်ဝတ္ု တစခု်ခုကို ပုိင်ဆုိင်သထံူေမှ အဖုိးထပးကာ ရယသူည။် "ထရာင်းသ ူဝယသ်၊ူ ကကျွေတက်ကျွေတဆူ်လျက်" (ပဒေ)     စဉ်

ဝယထ်ကာင်း
ဘနန်း ဝယလုိ်ချင်ထသာစတိ။် "စျးီမှာ တင်ဗျာ၊ ယငူင်ထရာင်း ထက၊ ဝယထ်ကာင်းဘနန်း" (ပဒေ)   စဉ်

ဝယခ်ျင်သအူား စဉ်

ပစည္း်ဥစာ္ တစစ်ုံတစခု် လကဝ်ယရ်ယှိထရးအတကွ ်ထငွကို အကျို းယှိ ယှိအသုံးချသည။် "ထရာကထ်က ထရာကတ်ဲ့နီရာမှာ ငီွကို ကက
ည့်လ့ုိ ဝယပ်ခမ်းစားကတဖ့ုိ်နှင့်ရာ" (အရပ်)      စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဘရုင်မိဖုရား၊ အမ်ိထရှ့မင်းသားနှင့် ဘရုင်က အသနားထတာ်ပမတထ်ပးထေားခံရသည့် (မဟာပညာထကျာ်တိ့ုလုိ) ပုဂ္ိဂလ်တိ့ုသာ စးီနင်း
ရ ထသာ လူထေမ်းရသည့် ယာဉ်တစမ်ျို း။ (ရမ်းငဗဲကတံိုင်းနယတ်င်ွ မိဖုရားမစိုးမဲကျထီဝါယာဉ် ယခုထိေ ယှိထသးထကကာင်း။) စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

သမုတထ်ေားထသာအမညန်ာမ။ အထခါ်အထဝါ်။ အနကအ်ဓိပ္ပာယတ်စစ်ုံ တစရ်ာကို ရည၍် လူတိ့ုသုံးထနကျ ထပပာဆုိထသာစကားလံုး။  စဉ်

စဉ်

ကိုယခ်န္ဓာဆူငဖိုးငပီး၊ ထူေထသာ အထရအထခါကယ်ှိရာ နှုတသ်းီများတင်ွ ပပန့်ထသာ နှုတခ်မ်းနှင့် နှာထခါင်းထပါကယ်ှိသည့် ထပခတို
လကတ်ိ့ုအငမီးတိ့ုနှင့် ထပခတင်ွခွာပါယှိသည့် သတ္တဝါ တစမ်ျို း။ စဉ်

အပမစထ်ဆးဖကဝ်င်ထသာ ချုပံင်တစမ်ျို း။ “ထ့ုိေထနာကဝ်ကက်ပုိင်၊ အစဉ်သင့်ပငား အဖျားသန္နပါတ၊်ထရငတဝ်မ်းကျ၊တိုကက်ကထလ၊
ကျမ်းဆုိထပ၏ (ဓာပကာနီ) စဉ်

စဉ်

(ထပခနှစဘ်ကလ်ကနှ်စဘ်ကက်ိုကားလျက်)ရာဇဝတသ်ားကို ထသဒေဏ်ထပးရန် ကားစင်၌ (ထေားသကဲ့သိ့ု) တင်ထေားသည။် “ဝါး
ထပပာင်းကျညသ်ိ့ု၊ စယွက်ိုခကျွေတလ့ုိ်၊ ထအာကထ်ေပ်မှာဆဲွ ဝကက်ားတင် ပျာ၊ ရင်ကိုခဲွဟ၊ု ဆဲဆုိကကကန်ု”(ထကာ်) စဉ်

ဝကက်ား
ထထောက် စဉ်



.

န solid tusk of a hog

န ထတာင်ထပါ်နှင့် ထတာင်ထပခတင်ွ ကျကစ်ား ထလ့ယှိထသာ ရညှ၍်ခကျွေန်ထသာ အထတာင်ယှိသည့် ဥကသမျို းဝင် ငှကင်ယတ်စမ်ျို း။ bird

ဝကထ်ခါက် န ဆူငဖိုးထသာ ကိုယခ်န္ဓာယှိထသာ ဝက၏်ထူေထသာ အထရအထခါက။် pig skin

ဝကခ်ျးီပနဲ န herbal plant

ဝကခ်ျို င်ချို င် ထပခနှစဘ်က ်လကနှ်စဘ်ကက်ိုပူး၍ ပဖစထ်စ၊ထပခလကထ်လးထချာင်း လံုးကို ပူး၍ပဖစထ်စ ကကို းပဖင့် ပူးတွဲချညထ်နှာင်သည။် tie

ဝကပ်ခင် န pimple

ဝကပ်ခုတ် န မျကနှ်ာအထရပပားထပါ်၌ ထပါကတ်တသ်ည့် လံုးဝန်းထသးငယထ်သာ အနာဖု။      pimple

ဝကထ်ဂါင်းထုိေး ကကဝိိ ထရးှတရူှုကို တည့်တည့် ဦးတညလ်ျက။်တဟန်ုထုိေး။ onrush

ဝကဂွ် န တိုင်ထူေရာ ထထောကရ်ာတင်ွအသုံးပပုထသာ ထိေပ်တင်ွ ကကို းချညထ်ေားသည့်ဝါး သိုမ့ဟတု ်သစသ်ားနှစထ်ချာင်း။

ဝကစ်ားဖျဉ်း န ဝကစ်ာထေည့်ထသာ သစသ်ားခွကရ်ညှ။်

ဝကဆီ် န ခရမ်းထရာင်အဆင်းယှိထသာ ထကာကည်င်ှးမျို း။ထကာကည်င်ှးမညး်မနှင့် နှိုင်း ယဉ်ှ ကကည့်ပါ။ black glutin rice

န creeper

ဝကတ်ယွ် ကကိ ထပခနှစဘ်က ်လကနှ်စဘ်ကက်ို ပူး၍ ချညသ်ည။် tie up

ဝကတ်ယွတ်ယွ် ကကိ ထပခနှစဘ်က ်လကနှ်စဘ်ကက်ို ပူးတွဲချညထ်နှာင်ငပီး ဒုေတပ်ဖင့် လျှို ၍ ထေမ်းကကသည။် carry

န none

ကကဝိိ မဆင်မပခင်ပဲ။ အဆုတအ်ဆုိင်းမယှိပဲ။၂ ဆင်ပခင် ဉာဏက်င်းမ့ဲပခင်းပဖင့် ရမ်းကားစာွ။ reasonless

န solid tusk of a hog

ဝကပ်င်းပစ် ကကိ none

န solid tusk of a hog

ဝကမ်ချဉ်ထပါင် န roselle

န ဝက၏်အရပ်နှင့် မလွတနုိ်င်ထအာင်ပင် ပင်စညပု်ပျပ်ထသာ ငှကထ်ပျာအန်ုး စထသာအပင်မျို း။ banana

ဝကမှ်င်ဥ န

ဝကမီွ်းဝငဖီး န ဝကထ်မွးပဖင့် ပပုလုပ်ထသာ ငဖီးစရာကရိယိာ။၂ ဝကထ်မွးကဲ့သို ့သန်စမ်ွးသည့် အမျှင်တစမ်ျို းပဖင့် ပပုလုပ်ထသာ ငဖီးစရာ ကရိယိာ။ bristle brush

ဝကထ်ပမာကဥ် န

ဝကယ်ှုပ်နာ န epileptic

ဝကရ်ဥံ န none

ဝကဝဲ်ဥ န none

ဝကဝ်ကက်ျို း ကကိ easily

ဝကသ်စိုထ့တာင် န none

ဝကက်င်း
ပိတစ်ယွ် အထခါင်းမယှိထသာ ထတာဝကစ်ယွ။် ဝကစ်ယွက်င်းပိတ။် (ကာယသဒိေ္ိဓငပီးသညဟ် ုအယယူှိကကသည။်) စဉ်

ဝကက်ကက်
ထပခာကထ်ကာင် စဉ်

စဉ်

ထခွးသာွးစပ်ိရကွန်ားပါ ယှိထသာ နှလံုးပံုအရယွယ်ှိသည့် တန်ထဆာင်မုန်းလ နတထ်တာ်လထလာကတ်င်ွ ပွင့်တတထ်သာ ပွင့်ဖတင်ါးခု
ယှိငပီး အဝါထရာင် အပွင့် ယှိသည့် ထဆးဖကဝ်င် ပင်နိှမ့်ငယ ်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

အသားထဲေတင်ွ ပမုလံျက ်အသားအုံထရာင်ကကထစတတထ်သာဝကပ်ခံနာ။(ဤ ကဲ့သိ့ု အနာမျို းထပါက၍် ထညာ်ှမိလျင် ထရာင်ရမ်းကာ 
အနာအုံထပါကထွ်ေကင်ပီး ထသထစတတသ်ည။် သိ့ုမဟတု ်ထပါကသ်ည့်ထနရာတင်ွ အမာရာပဖစတ်တသ်ည။်များထသာအားပဖင့် မျကနှ်ာ
နှင့်နားထဲေ တင်ွး ထမး တိ့ု၌သာ ထပါကတ်တသ်ည။်) “မိထေက ် ဝကပ်ခင်၊ သူ့ လင်မယား၊ မင်းထေား ဥစာ္၊ မကိုင်ရာ” ဟ ုစဉ်လာ
ထပပာကကား(ထမျာက်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

bipod made by lashing 
poles together near the 
top,used as a prop စဉ်

feeding through for 
pigs စဉ်

စဉ်

ဝကထ်တာင်း
နွယခ်ျိ

ထတာထတာင်တိ့ုတင်ွ အလှည့်ကျထပါကထ်သာ  အသးီ လကမ်ထလာကခ်န့်ကကးီ၍ လကနှ်စသ်စခ်န့်ရညှသ်းီထသာ ချုတံာွးနွယပ်င်တစ်
မျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဝကတ်ယွ်
ရမဲ(လမဲ)တမ်း

လူတစထ်ယာကက် လကနှ်စဘ်က၊်တစထ်ယာက ်က ထပခနှစဘ်ကက်ို ကိုင်၍ပကလ်ကခ်ျမီ၍ ဘယည်ာတစခ်ျကနှ်စခ်ျကလ်မဲငပီး၊
ပကလ်ကခ်ျထေားခ့ဲ ထသာ ကစားနညး်တစမ်ျို း။ စဉ်

ဝကထီ်ေး
အားကိုး စဉ်

ဝကန်ားပင်း
စယွ် အထခါင်းမယှိထသာ ထတာဝကစ်ယွ။် ဝကစ်ယွက်င်းပိတ။် (ကာယသဒိေ္ိဓငပီးသညဟ် ုအယယူှိကကသည။်) စဉ်

စားထသာကရ်ာတင်ွ ဝကဆီ်အတုံးအခဲအထပျာ်မသာွးထစရန် ပထယာ ဂအတတပ်ဖင့် (အပင်းကို) ခန္ဓာကိုယအ်တင်ွးသိ့ု ထရာကယ်ှိ
ထစသည။် စဉ်

ဝကပ်င်းပိတ်
စယွ် အထခါင်းမယှိထသာ ထတာဝကစ်ယွ။် ဝကစ်ယွက်င်းပိတ။် (ကာယသဒိေ္ိဓငပီးသညဟ် ုအယယူှိကကသည။်) စဉ်

အရကွလ်ကက်ကားယှိငပီး ရညှသ်ယွထ်သာချဉ်ထပါင်တစမ်ျို း။  “ဝကမ်ချဉ်ထပါင် ခုနှစထ်တာင်၊ ကျို းလျှင်ကျို း၊မကျို းထက၊မုိးကိုထုိေး”။
(ရုိးရာ) စဉ်

ဝကမ်လွတန်
ပျို း စဉ်

မုိးဦးကျ ကဆုန်၊ နယန်ုလထလာကတ်င်ွ လယယ်ာထဲေ၌ ထပါကထ်လ့ယှိ ထသာ ပမကပ်င်တစမ်ျို းမှ ရယှိသည့် သာွးရညစ်ာအပဖစ ်
ပပုတ၍်စားရထသာ အထပါ်ခံွ၌ အထမမးအမှင်များ ပါယှိသည့် ဥတစမ်ျို း။(ဝကမ်ှံုဥဟလုညး် ထခါကကထသးသည။်)

kind of sedge whose 
tubers are boiled and 
eaten စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

မုိးဦးကျ ကဆုန်၊ နယန်ုလထလာကတ်င်ွ လယယ်ာထဲေ၌ ထပါကထ်လ့ယှိ ထသာ ပမကပ်င်တစမ်ျို းမှ ရယှိသည့် သာွးရညစ်ာအပဖစ ်
ပပုတ၍်စားရထသာ အထပါ်ခံွ၌ အထမမးအမှင်များ ပါယှိသည့် ဥတစမ်ျို း။(ဝကမ်ှံုဥဟလုညး် ထခါကကထသးသည။်)

kind of sedge whose 
tubers are boiled and 
eaten စဉ်

တစခ်ါခါတင်ွ ဝကက်ဲ့သိ့ု (ရှုပ်ရှုပ်)ပမညက်ာ ပါးစပ်မှ အပမှပ်ထွေက ်လျက ်တတ်တတထ်သာ ထရာဂါ။ စဉ်

ထတာထတာင်မှ ထပါကထ်သာ နွယပ်င်တစမ်ျို းမှ ဥထသာလံုးပတနှ်စထွ်ောခန့် အရညှ ်၈လကမ်ခန့်ယှိအထပါ်ခံွ၌ အထမွးမျှင်များ ပါယှိ
သည့် ဟင်းချကစ်ားရထသာ ဥတစမ်ျို း။ စဉ်

ထတာထတာင်မှ ထပါကထ်သာ နွယပ်င်တစမ်ျို းမှ ဥထသာလံုးပတနှ်စထွ်ောခန့် အရညှ ်၈လကမ်ခန့်ယှိအထပါ်ခံွ၌ အထမွးမျှင်များ ပါယှိ
သည့် ဟင်းချကစ်ားရထသာ ဥတစမ်ျို း။“ဝကဝဲ် သထဘမင်္ဂာ၊ နီထသာချဉ်ထပါင်၊ထသးွတတထ်ဆာင်သား”(ဓာပကာနီ) စဉ်

အခကအ်ခဲမယှိပဲ။လွယက်စူာွ။ “ဖားငပိုတပ်ကို ဝကဝ်ကက်ျို း - နံွ၊ တိုကအ်ံ့ကကထံသာ်”(ရခုိင်ကာ) စဉ်

မဟာပမတမု်နိသျှင်ပင် တညထ်ေားကန်ိးဝပ်ထတာ်ရာ ထတာင် ထတာ်ပမတ၏် အမည။်(ယင်းထတာင်ထတာ်ပမတက်ို သရီဂုိတ ်ထတာင်၊ အ
ဂ္ဂညုတထတာင်၊ကတကိမု္ဘ ထတာင်၊သဟီရာဇထတာင်၊ ဝကသ်စိ့ုထတာင်” ဟ၍ူ အမညထ်ပခာကမ်ျို း မှည့်ဆုိကကသည။်) စဉ်



.

န ထတာင်ထပါ်နှင့် ထတာင်ထပခတင်ွ ကျကစ်ား ထလ့ယှိထသာ ရညှ၍်ခကျွေန်ထသာ အထတာင်ယှိသည့် ဥကသမျို းဝင် ငှကင်ယတ်စမ်ျို း။ bird

ဝကသ်က် န measles

ဝကအ်ူ န screw

ဝကအ်ရူစ် န ဝကအ်ကူိုယထ်ေညက်ို ထိေပ်ထခါင်းမှ အဖျားတိုင်ထအာင်လကယ်ာလှည့်၍  ထပမာင်းထုိေးထေားသည့် အထရးအထကကာင်း။ screw

ဝကအ်ဝူကအ်ူ န ဝကအ်ဝူကအ်ဟူ ုခုိပမညး်သ။ံ none

ဝဂ် န

ဝဂ္ဂန န none

ဝင်

ဝင် ကကိ come in

ဝင်ထကျး န တစစ်ုံတစခု်ထသာ အဖဲွထဲ့ေသို ့ဝင်ခွင့် ရယှိရန် ထပးရထသာ ကျသင့်ထငွ။ admission fee

ဝင်ခထရ ကကိ တစစ်ုံတစခု်ကို စတိစ်းူစိုကသ်ည။် ၂  တစစ်ုံတစခု်ထသာ အာရံု၌ တစိုကမ်တမ်တ ်အထေပ်ထေပ်ပဖစထ်အာင် အားထုေတသ်ည။် interest

ဝင်စတွ် ကကိ  ဝင်ဆန ့ ် တစစ်ုံတစခု်သိုဆ့ကသ်ယွရ်ာ၌ စတွဖ်ကသ်ည။် interfere

ဝင်ဆ့ံ ကကိ တစစ်ုံတစခု်သို၌ ဆကသ်ယွရ်ာ၌ ဆကဆံ်မှု ထပပပပစသ်ည။်

ဝင်နီ န dependant

ဝင်ထပါက် န တစစ်ုံတစခု်အတင်ွးသို ့ဝင်ရန်အထပါက။် entrance

ဝင်ရုိး န ဘးီများ၏ အလယဗ်ဟို ထပါကက်ို လျှို ထေားထသာ အတ။ံ axis

ဝင်ရုိးစန်ွ န ဝင်ရုိး၏ အစန်ွးဆံုးထသာ ထနရာ။ pole

ဝင်လမ်း န အတင်ွးဘကသ်ို ့သာွးရာလမ်း entrance

ဝင်သ န အမျို းအနွယ၊် အစဉ်အဆက။် descendant

ဝင်သးီ န လညပ်င်းထရှ ဘ့ကယ်ှိ အရုိးထငါ အဖု။ Adam’s apple

ဝင်သက ် န အတင်ွးသို ့ရှိုကသ်င်ွးထသာထလ။ inhalation

ဝကမင်္ဂပါ န maze

ဝကမင်္ဂန္တ န lier

ဝင့် ကကိ be hostile

ဝင့်ဖ ကကိ whirl around

ဝင်း ၁ န ပုိင်းပခားကန ့သ်တ ်ကာရထံေားထသာထနရာ။ compound

ဝင်း ၂ နဝိ အထရာင်ထွေန်းလင်းထသာ။ ၂  နနွင်းကဲ့သိုထ့သာ အထရာင်ယှိ ထသာ။ bright

ဝင်းပခံ န ပုိင်းပခားထေားထသာ ထနရာကို ကန ့ဆီ်းထေားထသာ အကာအရ။ံ compound

ဝင်းထေရ ံ န ဆီးကာထေားထသာ ပခံ၏နံရ။ံ fence

ဝကသ်ား
ထပခာကထ်ကာင် စဉ်

ကိုယပူ်၊ထချာင်းဆုိး၊ထအာ့အန်ပခင်းစသညတ်ိ့ုပဖစင်ပီး အဖုငယမ်ျားထွေက ်ထပါ် လျကမ်ျားထသာအားပဖင့် ကထလးငယမ်ျားတင်ွ ပဖစ်
တတထ်သာထရာဂါတစမ်ျို း။ စဉ်

လှည့်သင်ွးရန် ထပမာင်း၊အချို င့်ပါထသာ ထခါင်းနှင့်အဖျားသိ့ု ရစ၍်ခကျွေန်သာွးထသာ အတူအံရစပ်ါထသာ အတူပံါယှိသည့် သစသ်ားသတ္တ
ထခါင်းထဲေသိ့ု လှည့်ရစသ်င်ွးရထသာ သတ္တ ထချာင်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငါးလံုး ငါးလံုးစအီစလုိုကတ်ညထ်သာ ဗျညး်စ။ု(ကခဂဇင ကို ကဝဂ်၊ စဆဇစျညကို စဝဂ်၊ဋဌဎကို ဋဝဂ်၊တထေဒေဓနကို တဝဂ်၊ ပဖ
ဗဘမ ကို ပဝဂမင်္ဂဟ၍ူ ထခါ်သည။်) (ပါ)

consonants of the 
alphabet grouped 
according to their 
point of articulation စဉ်

ကဝဂ် ၊ စဝဂ်၊ စဝဂ်၊ ဋဝဂ်၊ တဝဂ်၊ တဝဂ်၊ ပဝဂ် ဟထူသာ ဝဂ်ငါးပါ၏ အဆံုးအက္ခရာပဖစထ်သာ င၊ည၊ဏ၊န၊မ။ (ပါ) စဉ်

အပပင်ဘကမှ် အတင်ွးထဲေသိ့ုထရာကထ်အာင်သာွးသည။် “ချင်းပဖစဟ်န်ကို၊ သပိပန် ရလုိ၊ ဝင် ခထရထလ” (ဂုတ္ိတလ)။ ၂  တစစ်ုံတစခု်
ထသာ အသင်းအဖ့ဲွစသည၌်အဖ့ဲွသားအပဖစ ်ခံယသူည။်၃ တစစ်ုံ တစခု် အထဲေ၌ ဆ့ံသည။် “ထဂါင်း ဝင် ကိုယ ်ဆ့ံ” (ပံု)။ ၄ 
ထရတကွရ်ာတင်ွပါ သည။်     ဝင်ကန်ု- န  ဝင်ဂုန်  တစပ်ါးထသာနုိင်ငံမှ ပ့ုိထဆာင် ထရာကယ်ှိလာထသာ ကန်ု။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

mix well or get on well 
with စဉ်

အပခားတစထ်နရာ၊ တစနုိ်င်ငံမှ ထခတ္တခဏမျှလာထရာက ်မီှခုိ ထနထုိေင်သ။ူ ၂ ထရှ့မျကနှ်ာမှ ထွေက၍် အထနာကမ်ျကနှ်ာသို၌ ဝင်ရန်သာွး
ထသာထန။ (ထွေကထ်န၊ ဝင်ထန) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလုိယှိသည့်ထနရာသိ့ုအလွယတ်ကမူထရာကနုိ်င်ထအာင် အထကွ့အထကာက ်များစာွထသာ လမ်းတိ့ုပဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာအကကွ။် 
“အထကာကတ်စထ်ထောင် ဝကမင်္ဂပါထတာင်” (ရုိးရာ) စဉ်

အထကာကလိ်မ်ဉာဏမ်ျားသ။ူ ၂ ထကာကက်ျစထ်သာ ဉာဏယ်ှိသ။ူ “ထုိေအခါတင်ွဝယ ်ဝကမင်္ဂန္တ ကကးီ၊ ထအာကထ်ပါ်စန်ွကို၊ ဖင်လှန်ကျစ်
ပျာ၊ ဟန်ုတိုကင်ပီးလ့ုိ” (ဥဒိေန်သာ) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ကကျွေနှဲစထ်ကာင်ထဝ့ှရန် တစထ်ကာင်နှင့် တစထ်ကာင်ရန်ထစာင်ထနကကသည။် “ကကျွေနှဲစ ်ထကာင်ခတဖ့ုိ် ဝင့် နီကတထ်တ” (အရပ်) စဉ်

အထဝးသိ့ု ပျမံသာွးပဲ ပတဝ်န်းကျင်တင်ွ ဝုိကထ်ဝ့ပျသံန်းထနသည။် “လီယာဉ်ပျ ံအဝီးသိ့ု မပျပဲံ အနီးအနားမှာ ဝင့် လ့ုိပျနီံထရ” 
(အရပ်)။ ၂ သာွးရင်းမှ တစဘ်ကဘ်ကသ်ိ့ု လှည့်၍ သာွးသည။် “ထမာင်သာပဖူအမ်ိသိ့ု တစိုကခ်ျင်းမလာဘ ဲတစဘ်ကသ်ိ့ု ဝင့်လ့ုိ
လားခသထိရ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ဝင်းတပ် န gate

ဝင်းဝါ နဝိ အထူေးဝင်းထပပာင်ထသာအထရာင်ယှိထသာ။ bright

နဝိ bright

ဝုိက်

ဝုိက် ကကိ ရစပ်တထ်ခွသည။်ပတလ်ညဝုိ်င်းရသံည။် ၂ အတင်ွးသို ့ထကးွဟိုကထ်အာင်ပပု သည။်   detour

ဝုိကခ်ျ န ပမန်မာအက္ခရာ အထရးအသားတင်ွ အာသရသထကမင်္ဂတ ကပ်ရာ၌ အသုံးပပုရသည့် ထရးချတစမ်ျို း။ 

ဝုိင်

ဝုိင် ၁ န none

ဝုိင် ၂ ကကိ none

ဝုိင်း၁ ကကိ support

ဝုိင်း၃ န လပပည့်ဝန်းတင်ွ ယှိထသာ။ round

ဝုိင်စက ် နဝိ ဝုိင်းသညထ်ေကပုိ်၍ ဝုိင်းထသာ။ round

ဝုိင်းဆန်ခါ န ထရာထနှာထနသည့် ဆန်နှင့်စပါး တိုက့ို တစသ်းီတစပ်ခားစခဲွီပခားထုေတ ်ရာ၌ အသုံးပပုရထသာ စကာ။ sieve

ဝုိင်းထတာ်သား န team member

ဝုိင်းပယ် ကကိ ထပါင်သင်းဆကဆံ်ပခင်းမပပုပဲ ထေားသည။် ostracize

ဝုိင်းပတ် ကကိ ပတလ်ညတ်င်ွ စထုဝးတညယ်ှိသည။် encircle

ဝုိင်းဖဲွ  ့ ကကိ လူကိုယတ်ိုင်တိုကရုိ်ကထ်တွ ဆံု့စထုဝးတညယ်ှိသည။် form a group

ဝုိင်းယာ၁ ကကိ include

ဝုိင်းယာ ၂ ကကဝိိ look

ဝုိင်းရံ ကကိ ပတလ်ညတ်င်ွ စထုဝးတညယ်ှိသည။် surround

ဝုိင်းလကရ်ွီး န ထစပခင်း၊ ထစာင်းပခင်းမယှိပဲ ဝုိင်းစကစ်ကက်ထလး ထရးထေားထသာ လကထ်ရးလှ။ calligraphy/penmanship

ကကိ စထုပါင်းလုပ်ထဆာင်၍ ရယှိသည့်အပမတက်ို ခဲွထဝသုံးစားကကသည။် share

ဝုိင်းလုိယ့ာ လ ကကိ help

ဝုိင်းအုံ ကကိ ပတလ်ညတ်င်ွ စထုဝးတညယ်ှိသည။်“စထုပါင်း ဝုိင်းအုံ၊ ပျားနှယရံု်လျက”်။  surroundcy

ဝဋ်

ဝဋ် န

ဝဋ်ထကာင် န မထကာင်းမှု၏အကျို းခံစားရသ။ူ 

ဝဋ်ကကးီ ကကိ ကကးီစာွထသာ ဆင်းရကဲို ခံစားရသည။်   

ဝဋ်ကကျွေတ ် ကကိ

ဝင်ပခံ၌ တပ်ဆင်ထေားထသာ တခံါး။ “ဝင်းတပ် သာကိုင၊ ထရာကပ်ါလီပငား၊ စမပမင်ထက၊ ပပင်တခံါးကို၊ ဖွင့်၍သာွးထလ” (မုိးပန်း) စဉ်

စဉ်

ဝင်းဝင်းထပပာင်
ထပပာင်

အလွန်အထရာင်ထတာကထွ်ေန်းထသာ။ ၂ နူးညံ့ထချာထပပာင်ထသာ အသားအထရယှိထသာ။ “ထတာင် ညာထွေကထ်ေား၊ ထရမမိဖုရား၊ ဝင်းဝင်း 
ထပပာင်ထပပာင်၊ လထွေကထ်ရာင်သိ့ု” (ထကျာကရုိ်း) စဉ်

စဉ်

post scripted short 
loop used with most 
consonants to produce 
the /a/ sound စဉ်

ထခါ်ထသာအခါ ပပန်လညထ်ပဖကကားသည။် “ မမကကးီ” ဟ ုထခါ်လျှင် “ဝုိင်” ဟထူုေး သည။် (အရပ်) စဉ်

ထကကာကရ်ွ့ံပခင်း၊ အံ့ဩပခင်း စထသာ စတိလ်ှုပ်ရာှးမှုတစခု်ခုနင့် ကကုသံည့်အခါ ရုတတ်ရတ ်နှုတမှ် ရကွဆုိ်လုိကမိ်ထသာစကား။ 
“ဝုိင်း” ထမာင်သာပဖူ ဇာပုိင်ပဖစလ်ား ခထရလဲချင့်။ (အရပ်) စဉ်

ကညူထီဆာင်ရကွထ်ပးသည။် ထထောကပ့ံ်သည။် မစသည။် “ထမာင်သာပဖူရ့ုိ တစအ်မ်ိသာ တစရ်ကလံု်း ဝုိင်း ကခူတထ်တ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) လုပ်ငန်းတစခု်ခုတင်ွ အတပူါဝင်ထသာ အသင်းသား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စထုပါင်းပါဝင်သည။် “နာဂရာဇာ၊ နာဂိန္ဒနှင့်၊ ရုက္ခဘမု္မာ၊ ထမခလတိ့ု၊ ဝုိင်းယာ ထစာင်မ”(ပန်း) စဉ်

 အနီးပတဝ်န်းကျင်လည၍် (ကကည့်ရှုသည။်) “ကျင်ပဲွမှာ ထမာင်ပဖူကို  ဖ့ုိလားလ့ုိ ဝုိင်းယာ လိ့ု ကကည့်ခယင့်”(အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဝုိင်းလုပ်ဝုိင်းစာ
း စဉ်

စထုပါင်းပါဝင်သည။်၂ ဝုိင်းဝန်းကညူသီည။် “အယင်ကနန့်မတ ူဝုိင်းလ့ုိယာလ့ုိ လုပ်ကိုင်ငပီးမှ စားကတရ်ဖ့ုိ” (အရပ်)  စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

မိမိပပုခ့ဲဖူးထသာ မထကာင်းမှု၏ အကျို းကို မိမိခံစားရပခင်း။၂  တစစ်ုံတစခု် ထသာအပဖစအ်ထနတစရ်ပ်ရပ်တင်ွ ကကမ်ိဖန်များစာွပဖစ ်
ပခင်း။ ၃ သသံရာမှ မထွေကထ်ပမာကနုိ်င်ပခင်း။ “တရားလကလွ်တ၊် ငှကထ်တာင်ကကျွေတ၊် ဝဋ် နှင့် မကင်းငပီ”။   

cyclic process impelled 
by the interaction of 
lust,deeds and 
consequences စဉ်

person suffering or 
atoning for past evil 
deeds စဉ်

bear the consequences 
of past sins စဉ်

ဝဋ်ဟ ူသမျှ (မထကာင်းမှုဟသူမျှ) ကင်းရင်ှးသည။်” ၂ (ဥပစာ) အလွန်သညး်ခံနုိင်ခ့ဲထသာ ဆင်းရမဲ ှလွတသ်ည။် 
gain release from 
suffering စဉ်



.

ဝဋ်ကကးီ န

ဝဋ်ခံ ကကိ မထကာင်းထသာ ချမ်းသာကိုသာ ခံစားရသည။်    

ဝဋ်ဆင်းရ ဲ န သသံရာ၌တထပပာင်း ပပန်ပပန် လညထ်နပခင်းထကကာင့် ဒုေက္ခထရာကသ်ည။်  suffering

ဝဋ်နာကနံာ ကကိ နညး်မျို းစုံ တိုပ့ဖင့် ကသုထသာ်လညး် မထပျာကက်င်းနုိင်သပဖင့် မိမိပပုခ့ဲဖူးထသာ ဝဋ်ထကကာင့်ပဖစသ်ညဟ် ုသထဘာထေားသည။်    incurable ailment

ဝဋ်ပါ ကကိ

ဝဋ်လည် ကကိ

ဝဋ်လုိက် ကကိ

ဝတ်

ဝတ် ကကိ wear

န ပဲွလမ်းသဘင်အခါတင်ွ တင့်တယထ်လျာ်ကန်ထသာ အဝတအ်စားဆင်ယင်မှု။       smart dress

ကကဝိိ စတိထ်စတနာ ထေကသ်န်ပခင်းမယှိပဲ။ တာဝန်ငပီးကန်ုရံု မျှအားပဖင့်။ ဝတထ်ကျဝတက်န်ု။ perfunctorily

ဝတထ်ကျာင်း န ဘရုားဝတပ်ပုရာ အထဆာကအ်အုံ။ temple

န အသကအ်ရယွက်ကးီရင့်သတူိုအ့တကွ ်အားထုေတ ်ထဆာင်ရ filial duties

ဝတထ်ကကာင် န သာမန်လူတိုဝ့တဆ်င်ထေားထသာ အဝတအ်စား။    cloth

န cloth

ဝတစ်ုံ န လူတစထ်ယာက၏်ဝတစ်ားဆင်ယင်ရန်အတကွ ်လုိအပ်ချက ်အဝတတ်န်ဆာ အပပည့်အစုံ။     suit

ဝတဆံ် န ပန်းပွင့်၏အလယဗ်ဟိုတင်ွ တညယ်ှိထသာ မျို းထစအ့ုံတညရ်ာ အစတိ ်အပုိင်း။     stigma

ဝတဆ်င် ကကိ မိမိ၏ကိုယက်ို တင့်တယထ်သာ အဝတအ်စားဆင်ယင် သည။်     wear

ဝတည်ို ကကိ အဝတစ်သည ်စိုထုိေင်းရာမှ အညို ထရာင်အစကထ်ပပာင်များ စန်ွးထေင်းထပါ်ထွေက ်လာသည။်  none

ဝတတ်က် ကကိ အချန်ိမှန်မှန် ပူထဇာ်ငမဲအတိုင်း ကျင့်ဝတ္တ ရားအရ ရတနာသုံးပါးအား ပူထဇာ်သည။်  

ဝတပ်န်းရည် န ပန်းပွင့်ဝတဆံ်တိုင် အတင်ွးယှိ အရည။်      nectar

ဝတပ်ပု ကကိ ရတနာသုံးပါအား ဆညး်ကပ် ပူထဇာ်ပခင်းကိုပပုသည။်      do obeisance

ဝတပ်ဖူ န ဥပုသထ်နတ့ိုတ့င်ွ သလီထစာင့်ကက သတူို ့ဝတဆ်င်ထလ့ယှိသည့် အပဖူထရာင်အဝတအ်ထေည။်    white garb

ဝတပ်ဖည့် ကကိ ဘန်ုးကကးီ ရဟန်းသဇံာထတာ်တိုအ့ား ထပခဆုပ်လကန်ယပ်ပုသည။်    

ဝတမ်ှုန် န ပန်းပွင့်၏ ဝတဆံ်မျှင်ထိေပ်ဖျားတင်ွ ယှိထသာ အဖုလံုးငယမ်ျား။     pollen

ဝတယ်က ် န ပန်းပွင့်ဝတဆံ်တိုင် အတင်ွးယှိ အရည။်      nectar

ဝတယ်ကရ်ည ် န ပန်းပွင့်ဝတဆံ်တိုင် အတင်ွးယှိ အရည။်      nectar

ဝတရံု် ကကိ အဝတအ်စား၊ သကမင်္ဂန်းစသညက်ို ဝတသ်ည။်     cloak

ဝတရုိ်စ့ားရုိ ့ ကကဝိိ dress

ဝတလုိ်စ့ားလုိ ့ ကကဝိိ ပဲွလမ်းသဘင် အခွင့်အခါနှင့် တင့်တယ ်လုိကထ်လျာထသာ အဝတအ်စားပပည့်စုံစာွ ဆင်ယင်လျက။် wear

(ဥပစာ) ကိုယစ်တိနှ်စပ်ါး မချမ်းသာမှုကို ခံစားရန်ယ ှိထသာ မထကာင်းကျို း။ 

cyclic process impelled 
by the interaction of 
lust,deeds and 
consequences စဉ်

bear the consequences 
of past sins စဉ်

စဉ်

စဉ်

မထကာင်းမ၍အကသုိုလ် အကျို းဆကက်ာ ထေပ်ကကပ်မကာွ ထနာကမှ်လုိကသ်ည။် ၂  တစပ်ါသအူား မထကာင်းကကစံညမိ်လျှင် 
ကကစံညသ်ကူ တန်ပပန်ခံစားရ သည။် “သတူစပ်ါးအဂမင်္ဂါ မစုံစာွကို မကဲ့ရဲ့ထက ့ဝဋ်လညတ်တထ်တ” (အရပ်) 

reap the consequences 
of past misdeeds စဉ်

မထကာင်းမ၍အကသုိုလ် အကျို းဆကက်ာ ထေပ်ကကပ်မကာွ ထနာကမှ်လုိကသ်ည။် ၂  တစပ်ါသအူား မထကာင်းကကစံညမိ်လျှင် 
ကကစံညသ်ကူ တန်ပပန်ခံစားရ သည။် “သတူစပ်ါးအဂမင်္ဂါ မစုံစာွကို မကဲ့ရဲ့ထက ့ဝဋ်လညတ်တထ်တ” (အရပ်) 

reap the consequences 
of past misdeeds စဉ်

မထကာင်းမ၍အကသုိုလ် အကျို းဆကက်ာ ထေပ်ကကပ်မကာွ ထနာကမှ်လုိကသ်ည။် ၂  တစပ်ါသအူား မထကာင်းကကစံညမိ်လျှင် 
ကကစံညသ်ကူ တန်ပပန်ခံစားရ သည။် “သတူစပ်ါးအဂမင်္ဂါ မစုံစာွကို မကဲ့ရဲ့ထက ့ဝဋ်လညတ်တထ်တ” (အရပ်) 

reap the consequences 
of past misdeeds စဉ်

ခန္ဓာကိုယ၌် တန်ဆာဆင်ပမန်းသည။် ကိုယက်ိုဆင်ယင်ပခင်းပပုသည။် “ငါ့မှာ ရာဟပိငား၊ ဆီးလကစ်ပ်ွကို၊ ယရ့ုိူ ဝတပ်ါလီ” (ဓမ္မ
က)     စဉ်

ဝတ်
ထကာင်းစား
ထကာင်း စဉ်

ဝတက်ျတီန်း
ကျီ စဉ်

စဉ်

ဝတက်ကးီဝတင်
ယ် စဉ်

စဉ်

ဝတစ်ားတန်ဆ
ာ

ကိုယတ်င်ွဝတဆ်င်ရထသာ အဝတအ်ထေညနှ်င့် လကဝ်တ ်လကစ်ားအဆင်အယင်။ “ဝတစ်ားတန်ဆာ၊ ဒွေါဒေရာကို၊ ကိုယမှ်ာဝတရံု်ပါ
လျက”် (ဥဒိေန်တု) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

recite prayers in a 
group စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

message the hands and 
feet of monk စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

ထရမ၊ထငွ၊ ထကျာကမ်ျကရ်တနာတိ့ုပဖင့် ပပုလုပ်ထေားသည့် နားထဋာင်း၊ ပုတးီ၊ လကထ်ကာက၊် လကစ်ပ်ွစထသာ အဝတအ်စားကိုယတ်င်ွ 
အပပည့် ဆင်ယင်လျက။်  စဉ်

စဉ်
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ဝတရ်တွ ် ကကိ အခါတိုင်းပပုငမဲ အတိုင်းပရတိစ်သညက်ို ရတွဖ်တ ်သည။်       

န ကိုယတ်င်ွ အဝတအ်စားကင်းမ့ဲထသာ အထပခအထန။     in the nude

ဝတလံု်ထတာ်ရ န Barrister-at-law

ဝတလ်မာ န nectar

ဝတအ်ပ်ိ န none

ဝတ္တ ကငမီ န သာသနာထတာ် အတကွ ်အလှူထေားထသာ ထပမ။ 

ဝတ္တ ရား န လူမှုထရးကျင့်ဝတ ်အရထဆာင်ရကွ ်ရသည့်အမှု။    duty

ဝတ္တ ရားကျီ ကကိ ထဆာင်ရကွရ်န်အမှုငပီးစးီပခင်းသို ့ထရာကသ်ည။်     

ဝတ္တ ု န novel

ဝတ္ုကငံမီ န သာသနာထတာ် အတကွ ်အလှူထေားထသာ ထပမ။ 

ဝတ္ုထကကာင်း န matter

ဝတ္ုပစည္း် န အထေညဝ်တ္ု တစခု်ခု။  

ဝတ္ုသာပခင်း န none

ဝတ္ုသကသ် ီ န supporting evidence

ဝတ္ုသာွး န ဝတ္ုထရးပံု ထရးနညး်ကိုလုိက၍် ထရးထသာ အထရးအသား။ ၂ ဇာတလ်မ်း။    story

ဝပ်

ဝပ် ကကိ pay obeisance

ဝပ်စင်း ကကိ pay homage

ဝပ်တာွး ကကိ ၃ ထကကာကရ်ွံ၍့ ပိရကိျစလ်ျစစ်ာွထနသည။် pay homage

ဝပ်မငှက် န bird

ဝတ် ကကိ wind

ဝိတ်

ဝိတ် န none

ဝိတခ်ျ န ပမန်မာအက္ခရာ အထရးအသားတင်ွ အာသရသထကမင်္ဂတ ကပ်ရာ၌ အသုံးပပုရသည့် ထရးချတစမ်ျို း။ 

ဝိတလု်ပ် ကကိ connive

ဝုတ်

ဝုတ် ကကိ တစစ်ုံတရာ၊ တစဦ်းတစထ်ယာကပ်မင်၍ ထခွးသတ္တ ဝါကရန်လုိသနှံင့် ထအာ်သည။် bark

ကကဝိိ bark

recite religious verses 
together စဉ်

ဝတလ်စစ်ားလ
စ် စဉ်

ငဗိတသိျှထခတတ်င်ွ အဂမင်္ဂလန်နုိင်ငံမှ ဥပထဒေဆုိင်ရာ ဘွ့ဲရယှိ၍ ဘွ့ဲဝတလံု်အကအင်္ကျရညှက်ို ဝတခွ်င့်ရထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်။ (ပဗတသိျှထခတတ်င်ွ 
ဝတလံု်ထတာ်ရ ဦးချန်ထွေန်း။)  စဉ်

ပန်းပွင့်ဝတဆံ်တိုင် အတင်ွးယှိ အရည။်       “ပန်း လိပ်ပပာနှင့်၊ ဝတလ်မာ စားထက၊ ပျားပိတန်ုးတိ့ု” (ဆဒေ္ဒန်)    စဉ်

သဇံာဒိေသသိ ်အာပတသ်င့်ထရာကထ်နထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်များအာပတထ်ပပစမ့်ိထသာဌာ ထဆာကတ်ည ်ရထသာကျင့်ဝတ ်(ပရဝိတထ်ဆာက ်
တညသ်ည။်)    စဉ်

land donated for 
religious purposes စဉ်

စဉ်
discharge one’s 
responsibilities or 
duties စဉ်

တစစ်ုံတရာကို ဦးတည၍် စတိက်းူပဖင့်ဆန်းကကယစ်ာွ ဖ့ဲွန့ဲွထရးသားထပပာဆုိ ထသာပံုပပင်။(ဝတ္တ )။ “အယင်အခါဖားပပုတထ်ကတစ်
ထကာင် အန်ုထဘာင်စးီလ့ုိ၊ ထချာင်းထဲေကို ဝင်ပါလတထ်တလတ”်(ဖားပပုထကပံုပပင်)။ “စကားလညး်ပံုပပု၊ မင်း ဝတ္ု ကို ဆုိမှုထပပာ
ထထွေ” (စန္ဒရားဖ့ဲွ)    စဉ်

land donated for 
religious purposes စဉ်

ပဖစပ်ျကပံု် ဇာတလ်မ်း။ အပဖစအ်ပျက ်တစစ်ုံတစခု်၏ အထကကာင်းအရာ။ “လ့ူခွင်ထကျာ်ဟိုး၊ စာတကာတင်ွ၊ ထခါင်ကမုိးလ့ုိ၊ ထဖာင် 
ထမျှာနာရဒေ၊ ဝတ္ု လှကို ၊ အမှန်ပပလျက”် (နာရထဒေ)     စဉ်

money offered for the 
use of monks စဉ်

ဇာတထ်ကာင်တစဦ်းကို သိ့ုမဟတု ်အများကိုအထပခခံထေား၍ ပဖစပ်ျကပ်ခင်းရာကို စတိဝ်င်စားဖွယရ်ာ အထထောကအ်ခံ အပ်ုကာရန်တိ့ု
ပဖင့် အပခားကဗျာများထေက ်သာလွန်ဖ့ဲွဆုိထရးသားထေားသည့် ကဗျာ ၊ လကမင်္ဂာ၊ ရတစုသည့်တစမ်ျို း။ “ကာရန်သင့်စာွ၊ သာပခင်းဖ့ဲွ
ဟ၊ုန့ဲွကဗျာလျှင်၊ ပဉ္ဝီသ၊ ကကျွေနု်ပ်စသီည။် ဤမျှကျငပီး၊ ထရးှကပဖစဖူ်း။ ထံုေးတန္တ ဟ၊ုဝတ္ု  တိုရညှ၊် ကျဉ်းအကျယထ်လ၊နှစဆ်ယနှ်င့်
ငါး၊ ကဗျာ သကံို၊ ကာရန်ထချာပဖင့် ၊ တစပ်ခားလ့တစမ်ျို း။ “ကာရန်သင့်စာွ၊ သာပခင်းဖ့ဲွဟ၊ု န့ဲွကဗျာလျှင်၊ ပဉ္ဝီသ၊ ကကျွေနု်စသီည။် 
ဤမျှကျငပီး ၊ ထရးှကပဖစဖူ်း။ ထံုေးတန္တ ဟ၊ု ဝတ္ု  တိုရညှ၊် ကျဉ်းအကျယထ်လ၊ နှစဆ်ယနှ်င့်ငါး ၊ ကဗျာ သကံို၊ ကာရန်ထချာပဖင့် ၊ 
တစပ်ခားထုိေထုိေ၊ စသီညမ်ျားကို မထပပာဆုိပါ” (သာပခင်းမှတတ်မ်း)  စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ အမှုအခင်းတင်ွ အထထောကအ်ထေားပပနုိင်ထသာ ပစည္း်။ သကထ်သခံ ပစည္း်။ ၂  ထံုေး၊ ပံု၊ ဝတ္ု တစခု်ခု 
အထထောကအ်ထေား။    စဉ်

စဉ်

ကိုယက်ိုတစဘ်ကသ်ိ့ု ထဘးထစာင်းလျက ်လကနှ်င့်ထပခကို ထကးွထခါကက်ာ ကိုယထ်အာကတ်င်ွထေားလျက ်ဝမ်းဗုိကက်ို ထပမသိ့ု ထိေ
ထအာင်ပပုသည။် ၂ မိခင် ၊ကကက၊် ငှကစ်သည ်ဥမှ အထကာင်ထပါကနုိ်င်ထအာင် အထနွးဓာတရ်ထစရန် ဥကိုရင်ဝမ်းထအာက ်ကပ်ထေား
သည။် ၃ ထကကာကရ်ွ့ံ၍ ပိရကိျစလ်ျစစ်ာွထနသည။် ၄ ထဆးသတုထ်ေားရာ၌ ပျစဆဲွ်ကပ်တယွမ်ှု မယှိပဖစသ်ည။် ဝပ်ကျို း စဉ်

ရုိထသစာွမီှခုိခစားသည။် ညတွခ်ရုိထသသည။် “ဝပ်စင်း” ရုိထသ၊ သျှင်မင်းကကးီကို ၊ ကကျွေန်ရ့ုိလကဦ်းတည”် (ဓမ္မက) ၂  ပူထဇာ်
သည။်ဆညး်ကပ်ခစားသည။် “ဝပ်စင်း ထကာ်ထရာ်၊ ပူထဇာ်ပါ ၏” (ကန်ထတာ့)   စဉ်

စဉ်

ထန့အခါထပမ၌ ဝပ်ထနငပီး ညအခါမှထွေက၍် ပုိးမမားများကို ဖမ်းစားတတထ်သာ အငမီးအထတာင်ခကျွေန်းရညှ့်သည့် ထပမကကးီထရာင် ငှကတ်စ်
မျို း။   စဉ်

ရစထ်ခွပတသ်ည။် “ကကို ခီွ ပတစ်ာွကို နှစပ်တ၊် သုံးပတစ်ာွကို ဝိတလ့ုိ်ရစ”် (အရပ်)။ ၂ ထကးွထအာင်ဟိုကထ်အာင်ပပုသည။် “ဝ” 
လံုးပုိင် ဝိတ ်ရ့ုိလီှး” (အရပ်)  စဉ်

အမှုအရာ။ “ထမာင်သာပဖူဒုေတထ်ကာကထ်သျှတစထ်ချာင်းကိုင် လ့ုိ “ဝိတ”် လုပ်နီထရ ကာ” (အရပ်) စဉ်

suffixed to consonants 
to produce the /a/ 
sound စဉ်

စတိက်ကးီဝင်မှုပဖင့်မသကိျို း ကကျွေန်ပပုသည။် အမှုအရာပုိ၍ ထဆာင်သည။် “တရားသကူကးီ ရှိနီ(ထရှ့ထန) ကကးီတကိလညး် လကမှ်တ ်
တစထ်ခါကထုိ်ေးဖ့ုိစာွကို ဘထလာကထ်က ဝိတလု်ပ် နီကတထ်တလညး် မသ”ိ (အရပ်)  စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

`ဝုတ ်ဝုတ ်
ဝုတ ်ဝုတ ် တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာသကူို ထခွးက ကိုကရ်န်ပပုထသာအခါ (ဝုတဝု်တဝု်တဝု်တ်) စသည့်ထဟာင်၍ လုိကထ်သာအသပံဖင့်။  စဉ်



.

ဝုန်း

ကကိ none

ဝုိင်းဒုိေင်းထုိေး ကကိ make a uproar

ကကဝိိ ဝုန်းဒုိေင်း ဝုန်းဒုိေင်း အသဆူံညလံျက။် ၂  ရုတတ်ရက။် uproariously

ဝန်

ဝန် န duty

ဝန်ကျယ ် နဝိ be burdensome

ဝန်ကကးီ န နုိင်ငံထတာ်၏ အကျို းထပါ်ထွေကရ်န် ဌာနကကးီတစခု်ကို လုပ်ထဆာင်ရန် ကျထရာကထ်သာ အစိုးရအဖဲွ ဝ့င်ပုဂ္ိုဂ လ်။   minister of the Hluttaw

ဝန်ခံ ကကိ admit

ဝန်ချ ကကိ တစစ်ုံတခုထသာ အလုပ်တာဝန်ကို လကခံ်ထဆာင်ရကွသ်ည။်       apologize

ဝန်ဆန် န property

ကကိ repayment

ဝန်တာ န လုပ်ထဆာင်ရန်ကျထရာကထ်သာ အမှုကစိ။္ ၂ ဝန်ခံချက။်     duty

ဝန်တင် နဝိ Push-cart

ဝန်ထတာင်း န ဝန်ပစည္း် သိုမ့ဟတု ်သးီနံှ စသညထ်ေည့်၍ဦးထခါင်းထပါ်၌ ရကွသ်ယရ်ထသာ ထတာင်းထစာကတ်စမ်ျို း။ basket

ဝန်တို နဝိ be stingy

ဝန်ထုေပ်ဝန်ပုိး န burden

ဝန်ထေမ်း န အစိုးရထံေ၌ အမှုထေမ်းထဆာင်ရသ။ူ    အစိုးရအမှုထေမ်း။ ၂  လုပ်ငန်း တာဝန်တစခု်ခုကို ထေမ်းထဆာင်သ။ူ 

နဝိ none

ဝန်နုပ်ထက န တယွခ်ျတိ၊် ဆံညပ်ှစထသာ အထသးအဖဲွပဖစသ်ည့် ကန်ုပစည္း်။ ကန်ုထသး။  goods

ဝန်နုပ်ထကထသျှ န ကန်ုအထသးအဖဲွ ပ့ဖစသ်ည့် ကန်ုပစည္း်။ ကန်ုထသး။ goods

ဝန်ပုိင်သျှင် န ပစည္း်တစစ်ုံတရာကို ပုိင်ဆုိင်ထသာ သ။ူ  owner

ဝန်ပွ့ ၁ န light load

ဝန်ပွ့ ၂ ကကိ တာဝန်တင်ယှိပခင်းမှ လွတသ်ည။်   

ဝန်ယင်ှး ကကိ ပစည္း်များကို စနစတ်ကျထုေပ်ပုိးသမ်ိးဆညး်ထေားသည။်   pack up

ဝန်လီး နဝိ ထေမ်းထဆာင်ရသည့် တာဝန်ကကးီမား၍ မလွယက်ထူသာ။ burden

ဝန်လက ် န eagle

ဝန်လုိ န eagle

ဝုန်း (မ) (ကကဝိိ - ဝုန်း - ရှု။) စဉ်

ဝုန်းဒုိေင်းပမညထ်အာင် ကကမ်းတမ်းစာွထုိေးပစသ်တပု်တန်ဆူပူလှုပ်ရာှးသည။် ၂  (ဥပစာ) အထိေန်းအကပ်ွမယယ်ှိ ထေင်ရာပပုမှု သည။်  
   စဉ်

ဝုန်းဒုိေင်းဝုန်း
ဒုိေင်း စဉ်

သယပုိ်း၊ထေမ်းထဆာင်ရန်အထလးချန်ိယှိထသာ  တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပစည္း်။၂ တစစ်ုံ တစဦ်းထံေထတာ် ၌ ကျထရာကသ်ည့် ပပုလုပ်ရန်
တာဝန်။           စဉ်

ထေားသိုရန်ထနရာ အလွန်ကျယစ်ာွ လုိအပ်ထသာ။ ၂  အလုပ်ကစိမ္ျားထသာ။     ဗာဟရိကစိန္ညး်ထသာ။ ၃ အလုပ်ကစိ ္
နညး်ပါးထသာ။ စဉ်

စဉ်

မိမိထပါ်တင်ွ တစစ်ုံတရာ အပပစတ်င်ထပပာဆုိချကက်ိုမှန်သညဟ် ုထပပာဆုိသည။် ၂ တစစ်ုံတစရ်ာတင်ပပချကက်ို သထဘာတသူည။် ၃ 
တစစ်ုံတစခု်ထသာ စညး်ကမ်းသတမှ်တခ်ျကက်ို လုိကန်ာမညဟ် ုကတပိပုသည။်    စဉ်

စဉ်

အသုံးအထဆာင် အရာဝတ္ု ၊ ဥစာ္ရတနာ။ “အတန်တန်ထလ၊ ဝန်ဆန်ခပင်း၊ ကကင်းမကျန် ထအာင်”(ပဋာ) စဉ်

ဝန်တကာလက်
ငင်

ငှားယထူေားထသာ ဝန်ပစည္း်ကို ချကခ်ျင်းကိုယထိ်ေလကထ်ရာက ်ထပးအပ်ခ့ဲသည။် “ငှားယလူားခထရ လကထ်ကာက ်တစရ်ကံို ဝန်
တကာလကင်င်း ပီးအပ်ခယင့်ကား” (အရပ်)  စဉ်

စဉ်

ထရာင်းဝယရ်န်ပစည္း်စသညက်ို သယယ်ရူာတင်ွ အသုံးပပုထသာ (တန်ွးလှသညး် စသည။်)      စဉ်

စဉ်

သတူစပ်ါးအားထပးကမ်းရန် တန်ွတိုထသာ။ ၂ ချမ်းသာထစမှု တစခု်ခုကို သတူစပ်ါး မရထစလုိထသာ။      ဝန်တိုမိစ္ဆာ - နှထပမာတန့်ွတို
ထသာ စတိယ်ှိပခင်း။ သတူစပ်ါးအား မရထစလုိပခင်း။ “ဝန်တိုမိစ္ဆာ၊ သယူတုမ်ာ၊ ထဝးကာွကကပါထစ”။     စဉ်

သယထ်ဆာင်ထသာပစည္း်စ။ု ၂ (ဥပစာ) သမူျားက ထေမ်းထဆာင်ရမည့် တာဝန်ကို မိမိကတာဝန်ယ ူထေမ်းထဆာင်ထနရပခင်း။ “ထမာင်
လှပဖူ တစသ်ားသမီးကို ထကကျွေးရထမွးရ ငါရာမလားဂု ဝန်ထုေပ်ဝန်ပုိး ပဖစနီ်ရစာွ ရာ မလားဂု” (အရပ်)    စဉ်

public service 
personnel စဉ်

ဝန်နညး် (မ) (နဝိ- ဝန်ကျဉ်း - ၁၊ ၂၊ ၃၊ ရှု။) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထလးချန်ိနညး်ပါးထသာ ဝန်ပစည္း်။ ၂ (ဥပစာ) သမူျားအတကွ ်တာဝန်ယရူသညမှ်ာ နညး်ပါပခင်း။   စဉ်

be free from 
responsibility စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်
ဦးထခါင်းတစခု်လံုးနှင့်ကိုယ ်ထေညတ်စခု်လံုးတင်ွ အပဖူထရာင်၊ ထကျာဘက၌် မဲွညို ထရာင်၊ ထတာင်ပံဖျားနှင့် အငမီး၌အမညး်ထရာင် ယှိ
ငပီး ပျသံန်းထသာအခါ ထတာင်ပံနှစဘ်ကသ်ည်  ကိုယအ်ထေကတ်င်ွ သစက်ိုခွပံုသဏာ္န်ပဖစထ်ပါ်ကာ သစပ်င်ပမင့်ဖျားထပါ်တင်ွ 
အသိုကဖ့ဲွ်ထနတတ၍် ငါး၊ ထရထခမစသညက်ို စားထသာလင်းယန်ုငှက ်တစမ်ျို း။ “ဖုိမထခါ် ဆုိ၊ ထရမကျးီညို နှင့် ဝန်လုိ ဝန်လက၊် 
သစထ်တာက ်ငှကက်” (ဥဒိေန်သာ)   စဉ်

ဦးထခါင်းတစခု်လံုးနှင့်ကိုယ ်ထေညတ်စခု်လံုးတင်ွ အပဖူထရာင်၊ ထကျာဘက၌် မဲွညို ထရာင်၊ ထတာင်ပံဖျားနှင့် အငမီး၌အမညး်ထရာင် ယှိ
ငပီး ပျသံန်းထသာအခါ ထတာင်ပံနှစဘ်ကသ်ည်  ကိုယအ်ထေကတ်င်ွ သစက်ိုခွပံုသဏာ္န်ပဖစထ်ပါ်ကာ သစပ်င်ပမင့်ဖျားထပါ်တင်ွ 
အသိုကဖ့ဲွ်ထနတတ၍် ငါး၊ ထရထခမစသညက်ို စားထသာလင်းယန်ုငှက ်တစမ်ျို း။ “ဖုိမထခါ် ဆုိ၊ ထရမကျးီညို နှင့် ဝန်လုိ ဝန်လက၊် 
သစထ်တာက ်ငှကက်” (ဥဒိေန်သာ)   စဉ်



.

ဝန်သျှင် န ပစည္း်တစစ်ုံတရာကို ပုိင်ဆုိင်ထသာ သ။ူ  owner

ဝန်း ကကိ ရစထ်ခွပတသ်ည။် ဝုိင်းရသံည။်     surround

ဝန်းကျင် န အရပ်ဆယမ်ျကနှ်ာ ထအာက၊် ထေက ်ပတလ်ညအ်ပုိင်းအပခား။ surroundings

ဝန်းယာ၁ န အနီးတဝုိကထ်ဒေသနယပ်ယ။်မကာွမထဝး မလှမ်းမကမ်းပဖစထ်သာ ထနရာ။ အရပ်။      surroundings

ဝန်ယာ ၂ ကကိ perform

ဝန်းယာ ၃ ကကိ consider

ဝန်းရစည် ီ န round

ဝန်းရုိ ့ ကကိ include

ဝန်းရုိယ့ာရုိ ့ ကကိ surround

ဝန်းလကရ်ွီး၁ နဝိ perfectly circular

ဝန်းလကရ်ွီး၂ န calligraphy/penmanship

ဝန်လုိ ့ ကကိ surround

ဝန်းလုိယ့ာလုိ ့ ကကိ surround

ဝန်းဝန်း၁ နဝိ အလွန်ဝုိင်းစကထ်သာ။ ၂  ထထောင့်ပခင်း၊ ထကးွပခင်း၊ ဟိုကပ်ခင်း၊ မယှိထသာ။  round

ဝန်းဝန်း၂ န ထထောင့်ပခင်း၊ ထကးွပခင်း၊ ဟိုကပ်ခင်းမယှိသည၏် အပဖစ။်   round

ဝမ်း

ဝမ်း န stomach

ဝမ်းကိုက ် ကကိ ဝမ်းသာွးရာတင်ွ အကျ ိအခကျွေ ဲအပမှုပ်နှင့် ထသးွအနညး်ငယ ်သာွးငပီး ဝမ်းထဲေ၌ ရစထုိ်ေးနာကျင်သည။် suffer from dysentery

ဝမ်းကျ န အခါခါအထေပ်ထေပ်ဝမ်းမပပတမ်လတသ်ာွး သည။်    diarrhoea

ဝမ်းကကးီ ကကိ ကိုယဝ်န်ထဆာင်သည။် ဗုိကက်ကးီသည။် သထန္ဓလွယသ်ည။်     pregnancy

နဝိ ရင့်မာထသာ သထန္ဓယှိထသာ။ pregnant

ဝမ်းကကးီမ န ကိုယဝ်န် ထဆာင်ထသာ မိန်းမကိုထခါ်ထသာ စကားလံုး။    pregnant woman

ဝမ်းထကကာထေင် ကကိ အမျို းသမီး တို၏့ ဝမ်းဗုိကတ်င်ွ ကိုယဝ်န်ထဆာင်ပခင်ထကကာင့် အရစအ်စင်းထေင်သည။်            none

ဝမ်းကကင့် ကကိ ရင်ကယ၍် ဝမ်းဗုိကစ်ကူကသည။် be compacted

ဝမ်းကကို း န ဝမ်းဗုိကထဲ်ေ၌ ထလထေကက၍ ပမညထ်သာအသ။ံ  none

ဝမ်းကွဲ၁ ကကိ တစမိ်တစဖ်တညး် မဟတုဘ်ပဲခားနား သည။် အမိတ၍ူ အဖပခားသည။် အဖတ၍ူ အမိပခားသည။်  cousin

ဝမ်းကွဲ၂ န အဖညအီစက်ို၊ အမိညအီစမ်တိုမှ့ ဖွားပမင်ထသာ သားသမီးတို၏့ အချင်းချင်းထတာ်စပ် ပံု။     cousin

ဝမ်းခသာ ၁ န ဝမ်းထပမာကဝ်မ်းသာပဖစပ်ခင်း တစမ်ျို း။     happy

ဝမ်းခသာ ၂ ကကိ be satisfied

ဝမ်းခဲ ကကိ bellyache/stomachache

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စထုပါင်းထဆာင်ရကွသ်ည။် “တိုင်းပပညထ်ဘာင်ကို၊ ထဆာင်ယထူပမာကလ့ုိ်၊ ထရာကထ်သာအခါ ဝန်းယာ ကန်ုးတိုက၊် နန်းထတာ်၌လျှင် ၊ 
အပပစရ်ာှလတ၊်လင့်မကကာပဲ၊ နှင့်ကာရမတထ်က၊ ထသမတတရ်ကှ”်။ စဉ်

အပဖစအ်ပျက ်အမျို းမျို းတိ့ုကို ထတးွထတာ့သည။် “တစထ်ယာကထ်ေညး် လျှင် ၊ ဝန်းနညး်ပတလ်က၊် အပဖာပဖာကို၊ ဝမ်းယာတကွ်
ထက၊ စတိလ်ကမ်ကကည”် (ပဋာ) စဉ်

လံုးဝန်းထသာ ပံုသဏန်္။အသိုင်းအဝုိင်း၊ ပတလ်ညအ်တိုင်းအတာပမာဏ။ “ညဘီန်ုးထဝကို၊ စတိရ်ညစ်းူလ့ုိ၊ တးူတုံပါထက၊ ထူေးစာွ
လှပခင်း၊ ဝန်းရစည်ထီအာင်၊ စမံီလုပ်ထက၊ အဌ်ုရတီင်ွးကို” (ထကာ်)       စဉ်

စထုပါင်းပါဝင်သည။် “လူပျို ထသျှတ ိဝန်းရ့ုိ ကညူကီတထ်တ” (အရပ်)။ ၂ ပတလ်ညတ်င်ွစထုဝးတညယ်ှိသည။် “ရမဲကဗုိ်လ်ပါ၊ 
စပံမန်းထပျာ်ထက၊ နန်းမှာ ဝန်းရ့ုိ၊ ဖမ်းကကပါထက” (ပန်း) စဉ်

ပတလ်ညတ်င်ွ စထုဝးတညယ်ှိသည။် အရပ်ရပ်မှ ချဉ်လာထရာကက်ကသည။် “ဆရာထတာ် ဘရုားအား အရပ်ရပ်အရာွရာွမှ ဝန်းရ့ုိယာ
ရ့ုိ ပပုစထုစာင့်ထရာှကက်တထ်တ” (အရပ်)   စဉ်

(တထစာင်းထုိေး လကထ်ရးမျို း ထရးပခင်းမဟတုပဲ်) အလွန်ဝုိင်းစကထ်သာ။(လကထ်ရးမျို း။)  စဉ်

ထစထွစာင်းလျက ်ထရးထေားထသာ ပံုစမံျို းမဟတုပဲ်) အလွန်ဝုိင်းစက၍် စနစတ်ကျလှပစာွ ထရးထေားထသ လကထ်ရး ကထလး၊ 
လကထ်ရးလှ။   စဉ်

မျကနှ်ာချင်းဆုိင် စထုဝးတညရ်ှိသည။် ၂ ပတလ်ညတ်င်ွ စထုဝးတညရ်ှိသည။် “စပံမန်းထပျာ်ထက၊နန်း မှာဝန်းလ့ုိ၊ ဖမ်းငပီးခါမှ” 
(ပန်း) ၃  အနီးတဝုိကပ်တဝ်န်းကျင်ကို ရှုကကည့်သည။်       စဉ်

မျကနှ်ာချင်းဆုိင် စထုဝးတညရ်ှိသည။် ၂ ပတလ်ညတ်င်ွ စထုဝးတညရ်ှိသည။် “စပံမန်းထပျာ်ထက၊နန်း မှာဝန်းလ့ုိ၊ ဖမ်းငပီးခါမှ” 
(ပန်း) ၃  အနီးတဝုိကပ်တဝ်န်းကျင်ကို ရှုကကည့်သည။်       စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကိုယခ်န္ဓာ၏ဗုိက။် ၂  သထန္ဓကိုယဝ်န်။ ၃  ကိုယခ်န္ဓာ၏ အစားထေည့်သင်ွးရာ အစာအမ်ိ အသူမ်ိ - အမူစသည ်တညထ်နရာအတင်ွး
ပုိင်း။ ၄ (ဥပစာ) ထပစာချပ်၏အတင်ွးဘက။် သစရ်ကွ၏် မျကနှ်ာပပင်ဘက။် စာမျကနှ်ာ၏အတင်ွးဘက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဝမ်းကကးီထပါင်း
ထပါင်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

နှစလုိ်အားရပခင်းပဖစသ်ည။် စတိထဲ်ေတင်ွ ထကျနပ်နှစသ်ကအ်ားရပခင်း ပဖစသ်ည။် “နှလံုး ဝမ်းခသာနှင့်၊ ဆုမဲနာချလုိကပ်ငား” (ကု
သတု)    စဉ်

အခံရခကထ်သာထဝဒေနာ တစမ်ျို းကို ခံစားရသည။် ဗုိကထ်အာင့်ဗုိကန်ာပဖစသ်ည။် “ ကိုယမှ်ာ ဝမ်းမဲ၊ အလွန်သညး်သည၊် လူးလဲ
ထပပာင်းပပန်” (ရာမ)   စဉ်



.

ဝမ်းခဲကန်ွ ကကိ pretend

ဝမ်းခင် န ဝမ်းဗုိကအ်တင်ွးပုိင်း။     stomach

ဝမ်းခုိင်၁ နဝိ ဝမ်းသကလွ်ယက်ပူခင်းမယှိထသာ။ သာမညအားပဖင့် ဝမ်းသက ်ထစရန် မလွယက်ထူသာ။      

ဝမ်းခုိင် ၂ ကကိ အစားထဟာင်း မာကျစသ်ည။် ဝမ်းချုပ်သည။်                          be constipated

ဝမ်းထခါက် န ထပျာ့တွဲထသာ ဝမ်းအထရ ပပားတနွ ့။်     belly

ဝမ်းထခါင်း န ဝမ်းဗုိကအ်တင်ွးပုိင်း။     stomach

ဝမ်းထခါင်းဆာ ကကိ ဝမ်းတင်ွး ၌ အစားသစပ်ပတ ်လပ်၍ ဟင်းလင်းယှိသည။် ဆာမွတသ်ည။်     hungry

ဝမ်းထခါင်းဆုိး န none

ဝမ်းချ ကကိ ဝမ်းထလျာထစသည။် ဝမ်းသက ်ထအာင်ပပုသည။်     purge

ဝမ်းချုပ် ကကိ ဝမ်းသာွးသင့်သညပ်ဖစလ်ျကလ်ညး် ဝမ်းမသာွးပဲထနသည။်       be constipated

ဝမ်းစာ န food

ဝမ်းစာစပါး န စားထသာက ်ဖုိရ့န် သိုထလှာင်ထေားယှိသည့် စပါး။      stored up grain

ဝမ်းစာထေား ကကိ stored up 

ဝမ်းဆာ ကကိ အစာ အာဟာရကို ဝမ်းတင်ွးကထတာင့်တသည။် hungry

ဝမ်းဆဲွ နဝိ ဝမ်းပျဉ်းစတူွဲထသာ။ paunchy

ဝမ်းတကန် ကကဝိိ ဗုိကထဲ်ေ၌ ဆ့ံနုိင်သမျှ။ “ဘယမ်ျှထလာကဝ်န်၊ ဝမ်းတကန်မူ၊ ထလျှာ်ရစံိုကစ်ိုက၊် ဂျင်ထရးွထုိေကယ်င့်ှ”။ 

ဝမ်းတင်း ကကိ full stomach

ဝမ်းတိုက် န ဝမ်းဗုိကအ်တင်ွးပုိင်း။     stomach

ဝမ်းထတာင်း ကကိ အစာ အာဟာရကို ဝမ်းတင်ွးကထတာင့်တသည။် hungry

ဝမ်းတင်ွး န ဝမ်းဗုိကအ်တင်ွးပုိင်း။ stomach

ဝမ်းတင်ွးကန်း န ထမွးလာကတညး်က မျကစ်လံုိးဝမပမင်သ။ူ blind

န ထမွးဖွားကတညး်က စတိမ်မှန်မကန် ပဖစလ်ာခ့ဲသ။ူ congenital idiot

ဝမ်းတင်ွးနာ နဝိ ထမွးရာပါပဖစထ်သာ။ ထမွးကတညး်က ပါယှိလာထသာ။ congenital 

ဝမ်းတင်ွးပါ နဝိ ထမွးရာပါပဖစထ်သာ။ ထမွးကတညး်က ပါယှိလာထသာ။ congenital 

ဝမ်းတင်ွးရူး န ထမွးဖွားကတညး်က စတိမ်မှန်မကန် ပဖစလ်ာခ့ဲသ။ူ congenital idiot

ဝမ်းတင်ွသား န relative

ဝမ်းထဲေထရာဂါ န ထမွးရာပါပဖစထ်သာထရာဂါ။ ထမွး ကတညး်ကပါယှိလာထသာထရာဂါ။ congenital 

ဝမ်းနာ ကကိ stomachache

ဝမ်းနူး ကကိ အစာထဟာင်းအမ်ိအမူကကးီ၌ အစာထဟာင်းများ ထပျာ့ထပျာင်း သည။် ဝမ်းသာွးလွယသ်ည။် have stomach upset

ဝမ်းနူ ကကိ happy

ဗုိကထ်အာင့် ဗုိကန်ာ ဟန်ထဆာင် သည။် “လူးလဲပငား ဝမ်းခဲကန်ွ၊ ခုချကခ်ျင်းသည ်ကာလနာလုိကသ်ည ်ဟန်သိ့ု၊ ပပုလုပ်ပပန် 
ဥပါယသ်ာ” (ဗမာချီ)      စဉ်

စဉ်

be not prone to loose 
bowels စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥမစာ) သားသမီး ဆုိးညစပ်ခင်းထကကာင့် အမိက မိမိ၏ ဝမ်းထခါင်းကို ပပစတ်င်၍ ထပပာဆုိထသာ စကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စားထသာကရ်န်အစာ။ ၂  ကာလရညက်ကာစာွ စားထသာကရ်န် သပ်ိသိုထေား ထသာ အစားအစာ၊ ထကာကပဲ်သးီနံှစသည။် ၃  
တစစ်ုံတစခု်ထသာ ဝမ်းထခါင်း အတင်ွးသိ့ု ပဖည့်သင်ွးသပ်ိထေည့် ရထသာ အရာ။   စဉ်

စဉ်

စားထသာကဖ့ုိ်ရန် အစားအစာ၊ ထကာကပဲ်သးီနံှစသညသ်ိုထလှာင်ထေားသည။် ဝမ်းစာလံုထလာကထ်အာင် မိမိလုပ်ငန်းမှ ထကာကပဲ်သးီ 
နံှစသညက်ို ကကို တင်စထုဆာင်းသိုထေားသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

belly that does not 
show signs of 
overeating စဉ်

အစာတစစ်ုံတရာ စားထသာက၍် ဝမ်းပပည့်တင်းသည။် အစာဝသည။် ၂ ရုတတ်ရကအ်စာမထကကထသးမီ ဝမ်းပပည့်ကယသ်ည။် 
“အလွန်ပျင်းထက၊ ဝမ်းတင်း ထယာင်စား၊ ဗုိကဖ်ားဖားနှင့်” (ပဋာ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဝမ်းတင်ွး
ထကကာင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မိဘနှင့်သားသမီးများ၏ အစအုထပါင်း။ အမ်ိထထောင်ဦးစးီ တစဦ်းအား မီှခုိ၍ တစအ်မ်ိထထောင်တညး် စထုပါင်းထနထုိေင်ထသာ 
အမ်ိသားအထပါင်း။ ထဆွမျို းသား ချင်းတစစ်။ု ၂ (ဥပစာ)လုပ်ငန်းတစခု် ရညရ်ယွခ်ျကတ်စခု်ကို စထုပါင်း၍ လုပ်ကိုင်ထသာအစ။ု စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အစားအစာ တစစ်ုံတစရ်ာ စားထသာက ်၍ ဝမ်းပပည့်တင်းသည။် ဝမ်းထဲေ၌ရစ၍် ထုိေးကျင့်သည။် ၂ ဝမ်းသာွးသည။် မပပတမ်လပ် 
ဝမ်းသာွး သည။် စဉ်

စဉ်

စတိက်ကညနူ်းထပျာ်ရမင်ပခင်းပဖစသ်ည။် “ဝမ်းနူးဝမ်းပါး၊ ပမင်ရသထူလ၊ လူအများမှာ၊ ထပျာ်ရမင်ပငားလ့ုိ” (ဥဒိေန်သာ) စဉ်



.

ဝန်းနူစာ န ဝမ်းတင်ွး အစာထဟာင်းအမ်ိ၌ အစာထဟာင်းထပျာ့ထပျာင်းထစတတသ်ည့် သစသ်းီမှည့်၊ အချဉ်စသည့် အစား အစာ။

ဝမ်းနညး် ကကိ စတိထဲ်ေတင်ွ မရမင်ပျနုိင်ပဲ ထိေခုိကခံ်စားရသည။် စတိနှ်လံုးဆင်းရ ဲပင်ပန်းပခင်းပဖစသ်ည။် sad

ကကဝိိ in great sorrow

ကကဝိိ in great sorrow

ဝမ်းနုတ် ကကိ မာကျစထ်သာ အစာထဟာင်းများ စင်ကကယထ်စရန် ဝမ်းသက ်ထဆးထသာကသ်ည။်

ဝမ်းနုတဆီ်း န ဝမ်းသကထ်စတတထ်သာ ထပွးကိုင်း၊ ကနခုိ စသည့်ထဆးဖကမ်ျားပါဝင်ထသာ ထဆး။ laxative

ဝမ်းပူ၁ ကကိ ကိုယဝ်န်ယှိသည။် be pregnant

ဝမ်းပူ၂ နဝိ ဝမ်းပျဉ်းစတူွဲထသာ။ pot-belly

ဝမ်းပူကျစ် နဝိ pot-belly

ဝမ်းပူကကက် နဝိ pot-belly

ဝမ်းပူတင်း ကကိ ရင်ကယ၍် ဝမ်းဗုိကစ်ကူကသည။် pot-belly

ဝမ်းပူနာ န ဝမ်းဗုိကစ်ကူက၍ ထရပပည့်တင်းထနထသာထရာ၌ဂါတစ ်မျို း။ stomachache

ဝမ်းထပါက် ကကိ တားဆီး၍ မနုိင်ထလာကထ်အာင်ထိေ ဓာတမ်ပပတမ်လပ်သာွး သည။် the shits

ဝမ်းပတ် န တရိစ္ဆာန်တို၏့ ဝမ်းဗုိက။် belly

ဝမ်းပိတ် ကကိ ဝမ်းသာွးပခင်း မှ ရပ်တန ့သ်ည။် be constipated

ဝမ်းပန်း န ဝမ်းသာ၊ ဝမ်းနညး်မှု။ joyously

ဝမ်းပန်းကျ ကကိ suspend from duty

ဝမ်းပန်တသာ ကကဝိိ ဝမ်းထပမာကဖွ်ယရ်ာ။ ဝမ်းသာအားရစာွပဖင့်။ joyously

ဝမ်းပန်းထပမာက် ကကိ be satisfied

ဝမ်းပန်းယပ်ှ ကကိ be badly shaken

ဝမ်းပန်းလား ကကိ ဝမ်းသာွးသည။် defecate

ဝမ်းပန်းသျှပ် ကကိ be badly shaken

ဝမ်းပျဉ်း န ထပျာ့တွဲထသာ ဝမ်းအထရပပားတနွ ့။် ဆူငဖိုးအတိွဲထနထသာဗုိက၏် အထရပပား။

ဝမ်းပျဉ်းသား န အမဲသား၊ ငါးစသည၏် ဆူငဖိုးအတိွဲထနထသာဝမ်းဗုိကသ်ား။

န

ဝမ်းဖား၁ နဝိ ခန္ဓာဆူငဖိုး၍ ဗုိကရ်မဲထနထသာ။ paunchy

ဝမ်းဖား၂ န ယင်းသို ့ဗုိကရ်မဲထနထသာသကူို ထခါ်ထသာ စကားလံုး။ paunchy

ဝမ်းဖားဖား န paunchy

ဝမ်းဖုတက်ကက် နဝိ paunchy

န ကိုယခ်န္ဓာ ဝမ်းထခါင်းအတင်ွး၌ လုိအပ်သညထ်ေက ်ပုိ၍ ထလစခုိုထနပခင်းထကကာင့် ဝမ်းဗုိကထ်ဖာထရာင်သညထ်ရာဂါတစမ်ျို း။

food which causes loose 
bowels စဉ်

စဉ်

ဝမ်းနညး်ပက်
လက်

စတိည်ို းနွမ်း၍ မချမ်းမသာ ပဖစထ်သာအားပဖင့်။ စတိနှ်လံုး မရမင်မပျနုိင်ပဲ။ စတိအ်ားငယသ်ပဖင့်။ “တစထ်ယာကတ်ညး်လျှင်၊ 
ဝမ်းနညး်ပကလ်က၊် အပဖာပဖာကို၊ ဝမ်းယာတကွထ်က၊ စတိလ်ကမ်ကကည”်(ပဋာ) စဉ်

ဝမ်းနညး်ဝမ်း
ပါး

စတိည်ှို းနွမ်းထိေခုိကလ်ျက။် စတိထိ်ေခုိကအ်ားငယ ်လျက။် “ကကျွေကက်ကျွေကဆူ်၍၊ အအူသူသဲ၊ဲ ငပိုပျကက်ွဲလျက၊် ဝမ်းနညး်ဝမ်းပါးပဖစ်
တုံပငား၍” (ရခုိင်ကာ) စဉ်

take purgative or 
laxative စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထခါင်း-ဖင်ရှူ း၍ အလယဝ်မ်းဗုိကက်ကးီထသာ။ စဉ်

ထခါင်း-ဖင်ရှူ း၍ အလယဝ်မ်းဗုိကက်ကးီထသာ။ “ဘန်ိးဘင်လညး်ရှူ ၊ တချို သ့တူိ့ု၊ ဝမ်းပူကကက ်နှင့်၊ ရကွဖ်ျကရ်ကွဆုိ်း၊ အမျိုးမျို း
ထက” (ဥဒေန်သာ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခန့်ထေားထသာရာထူေးမှ အချခံရသည။် ရာထူေးချခံရသည။် “ဘန်ုးက ံအမျှ၊ နန်းထတာင်ကညာမှာ၊ စထံပျာ်ပမန်းလ့ုိ ဝမ်းပန်းကျမည”် 
(ထမျာက်) စဉ်

စဉ်

နှစလုိ်အားရပခင်းပဖစသ်ည။် စတိတ်င်ွ ထကျနပ်အားရပခင်း ပဖစသ်ည။် “တချို လ့ျှင်ထလ၊ လွန်ရမင်လန်းထက၊ ဝမ်းပန်းထပမာကလ့ုိ်” 
(ထကာ်) စဉ်

(ဥပစာ) ထကကာကလ်န့်ပခင်း၊ စိုးရမ်ိပခင်း၊ ထကကာင့်ကကပခင်း စသည့် ခံစားမှုတစခု်ခုထကကာင့် စတိတ်န်ုလှုပ်ထချာကခ်ျားသည။် “လွန်
တရာ လျင်ပမန်လတနှ်လံုးရင်အုံ၊ ထမ သျှင်တန်ုသည၊် ပမင်သဝူမ်းပန်းယပ်ှမျှ” (ဥဒိေန်တု) (ဝမ်းပန်းသျှပ်လညး်ဟူ) စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) ထကကာကလ်န့်ပခင်း၊ စိုးရမ်ိပခင်း၊ ထကကာင့်ကကပခင်း စသည့် ခံစားမှုတစခု်ခုထကကာင့် စတိတ်န်ုလှုပ်ထချာကခ်ျားသည။် “လွန်
တရာ လျင်ပမန်လတနှ်လံုးရင်အုံ၊ ထမ သျှင်တန်ုသည၊် ပမင်သဝူမ်းပန်းယပ်ှမျှ” (ဥဒိေန်တု) (ဝမ်းပန်းသျှပ်လညး်ဟူ)“ရထေားထဘာင်
တင်ွ၊ ထယာင်ယမ်းစမ်းထက၊ ဝမ်းပန်းသျှပ်မျှ၊ မတတက်ကရံာ” (ရာမ) စဉ်

roll of flesh on the 
belly စဉ်

flesh from the belly of 
fish စဉ်

ဝမ်းပပည့်လီ
ထရာင်

အစာမထကက၍ ဝမ်းထခါင်းပပည့်တင်းသည့်ထရာဂါ။ ၂  ကိုယခ်န္ဓာ ဝမ်းထခါင်းအတင်ွး၌ လုိအပ်သညထ်ေကပုိ်၍ ထလစခုိုထနပခင်းထကကာင့် 
ဝမ်းဗုိကထ်ဖာထရာင် သည့်ထရာဂါတစမ်ျို း။

distended stomach and 
upset bowels စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စကူကထပျာ့တွဲထနထသာဝမ်းဗုိက။် “မုိကရုိ်င်းစာွကား၊ ဝမ်းဖားဖားနှင့်၊ အစားအိုးတိ့ု” (ထကာ်) စဉ်

ထခါင်း-ဖင်ရှူ း၍ အလယဝ်မ်းဗုိကက်ကးီထသာ။ စဉ်

ဝမ်းဖွ့
ဝမ်းထရာင်

distended stomach and 
upset bowels စဉ်



.

ဝမ်းမကန် ကကဝိိ excessively

ဝမ်းမီး ကကိ အစာကို ထပခချကနုိ်င်ထသာဝမ်းတင်ွး အပူဓာတထ်ငွ ။့ digestive faculty

ဝမ်းထပမာက် ကကိ be satisfied

ဝမ်းယာတကွ် ကကိ bethink

ဝမ်းယားယား ကကိ none

ဝမ်းယွ့ ယွ့ ကကိ hungry

ဝမ်းရထူီေ ကကိ drawl

ဝမ်းရးီ န အသကတ်စထ်ချာင်းမထသထကာင်း စားထသာကထ်နရသည၏် အပဖစ။် စားထသာကဖုိ်ရ့န် လုိအပ်ထနထသာ အစာအာဟာရများ။ food

ဝမ်းရ ကကိ ဝမ်းဗုိကထဲ်ေ၌ ထလကက၍ပမညသ်ည။် ဝမ်းဗုိကထဲ်ေ၌ အစာမယှိသပဖင့် အစာဆာ မွတအ်ားကကးီ၍ ပမညသ်ည။် hungry

ဝမ်းရညစ်းီ ကကိ မပပတမ်လပ်ဝမ်းသာွးသည။် ၂ ထရာ ဂါတစခု်ခုပဖစပွ်ားငပီးလျှင် ဝမ်းသာွးပခင်းပါတွဲဖက ်ပဖစထ်ပါ်သည။် defecate

ဝမ်းထရာင် ကကိ ဝမ်းဗုိကထ်ရာင်ရမ်းသည။် be flatulent

ကကိ lie prone

ကကိ lie prone

ကကိ ဝမ်းဗုိကအ်လျားရညှသ်ည။် lie prone

ဝမ်းလား ကကိ ဝမ်းသာွးသည။် မကကာခဏ အစာထဟာင်းများကို လွန်ကစဲာွ စနွ ့ထု်ေတ ်သည။် defecate

ဝမ်းလန်လန် ကကဝိိ ဗုိကက်ထလးထဖာင်း၊ အထပါ်ပုိင်းအဝတမ့ဲ်ငပီး ဝမ်းဗုိက ်ထပါ်လျက။် none

ဝမ်းလှထယာ ကကိ သာမာန်ဓာတထ်လျာ့သည ်ထေင်အကကမ်ိပုိ၍ ဝမ်း သာွးသည။် မပပတမ်လပ် ဝမ်းသာွးသည။် defecate

ဝမ်းဝ ကကိ မိမိစားထသာကမ်ှုတစဝ်မ်းအတကွ ်တစန်ပ်စာမျှတပပည့်စုံသည။်

ဝမ်းသာ ကကိ be satisfied

ဝမ်းသာလံုးဆုိ ့ ကကိ be satisfied

ကကဝိိ ဝမ်းသာအားရမှုပဖင့် ဧည့်ဝတပ်ျူငှာ ရင်းနီှးစာွ။ warmly

ဝမ်းသာအညီ ကကိ agree

ဝမ်းသဝိမ်းသာ ကကိ glad

ဝမ်းသက် ကကိ ဝမ်းပျက၍်ဝမ်းသာွးသည။် ဓာတထ်လျှာ့သည။် have loose bowels

ဝမ်းသန်ွ ကကိ defecate

ဝမ်းဟာ ကကိ ဝမ်းထဲေ၌ အစာမယှိ၍ ဟင်းလင်းယှိသည။် အစာအာဟာရကို ဝမ်းတင်ွးက ထတာင့်တသည။် hungry

ဝမ်းဟင်းဟင်း ကကိ hungry

ကကိ အစာအာဟာရကို ဝမ်းတင်ွးက ထတာင့်တသည။် ဆာမွတသ်ည။် hungry

ဝမ်းအးီ ကကိ ဝမ်းတင်ွး၌ ပူထလာင်ပခင်း ကင်းထပျာကသ်ည။်

ဝမ်းအနူာ ကကိ laugh hartily

အလွန့်အလွန်။ ဝမ်း၌မဆ့ံထအာင်။ (စားသည်)။ “များစာွထကကျွေးက၊ သထူဌးကကီးသည၊် ငတ်မွတထ်န၍၊ ခဲဖွယ်ရပငား၊ ဝမ်းမကန်
ထယာင်၊ လွန်စာွစားက”(ဥဒိေန်သာ) စဉ်

စဉ်

နှစလုိ်အားရပခင်းပဖစသ်ည။် စတိတ်င်ွ ထကျနပ်အားရပခင်း ပဖစသ်ည။် “တချို လ့ျှင်ထလ၊ လွန်ရမင်လန်းထက၊ ဝမ်းပန်းထပမာကလ့ုိ်” 
(ထကာ်) စဉ်

ထရးှက ပဖစပ်ျကခ့ဲ်သမျှ အထကကာင်းအမျို းမျို းတိ့ုကို ထတးွထတာ သည။် “တစထ်ယာကတ်ညး်လျှင်၊ ဝမ်းနညး်ပကလ်က၊် အပဖာပဖာ
ကို၊ ဝမ်းယာတကွထ်က၊ စတိလ်က ်မကကည”် (ပဋာ) စဉ်

ကထလးထမွးဖွား၍ ဝမ်းဗုိကခ်ျပ်ရပ်သာွး သည။် “ရှိကမူနှင့်မတကူကပဲ၊ ပွ့ပွ့ပါးပါး၊ ဝမ်းယားယားနှင့်၊ သားပဋိသန်၊ မယဟှန်ကို၊ 
သပိပန် ကာလ၊ ယမ်ိးကာယိုင်ပျာ၊ လကမ်ှိုင်ချလ့ုိ”(ဓမ္မသာ) စဉ်

ဝမ်းတင်ွး၌ အစာသစပ်ပတလ်ပ်၍ ဟင်းလင်းယှိသည။် “ဝမ်းယွ့  ယွ့ ၊ ငါကတမူ၊ ကကျွေန်းမလ္လာမှာ၊ ဘယဇ့ုိ်ပဖစလီ်ရံု” (ဓမ္မက) စဉ်

(ဥပစာ) အသတိရားထလးကန်သည။် အသတိရားသကွလ်ကပ်ခင်းမယှိ ပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဝမ်းလယား
တာွး (ကထလးငယမ်ျား) ထမှာကလ်ျကက်ိုယက်ို ကျုံ့ချည ်ဆန့် ချညပ်ပုပခင်းပဖင့် ထရှ့သိ့ု တိုးသာွးသည။် စဉ်

ဝမ်းလယား
ထမှာက် `ကိုယ ်ခန္ဓာတစခု်လံုးကို ကကမ်းပပင်နှင့်ထိေလျက ်စန့်စန့်(အလျား)ထမှာကသ်ည။် စဉ်

ဝမ်းလယားလ
ယား စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

have enough to satisfy 
one’s hunger စဉ်

နှစလုိ်အားရပခင်းပဖစသ်ည။် စတိတ်င်ွ ထကျနပ်အားရပခင်း ပဖစသ်ည။် “တချို လ့ျှင်ထလ၊ လွန်ရမင်လန်းထက၊ ဝမ်းပန်းထပမာကလ့ုိ်” 
(ထကာ်) “ဝမ်းထပမာက ်‘ဝမ်း သာ’ ခုမှ ပမင်ရထရ”။ စဉ်

(ဥပစာ) အလွန်အလွန် ဝမ်း သာသည။် “ငမီး၊ ပမစ၊် တ ီစသညတ်ိ့ု လညဖ့ုိ်ထရာကလ့ုိ် အဖုိးကကးီ ဝမ်းသာလံုးကကးီဆ့ုိနီဗျာ”(အရပ်) စဉ်

ဝမ်းသာယင့်
ထလ စဉ်

အားလံုးသတူစည် ီတညမတတ်ညး်သထဘာတကူကသည။် “အား လံုးသ ူထကာင်းတဆုိူးဖက၊် ဝမ်းသာအည ီခံကတဖ့ုိ်ဗျာ”(အရပ်) စဉ်
(ဥပစာ) အလွန်အလွန် ဝမ်း သာသည။် “ငမီး၊ ပမစ၊် တ ီစသညတ်ိ့ု လညဖ့ုိ်ထရာကလ့ုိ် အဖုိးကကးီ ဝမ်းသာလံုးကကးီဆ့ုိနီ
ဗျာ”(အရပ်)“နဖူးစာမှာ၊ ကကာပွင့်ဘသိိ့ု၊ ဝမ်းသ ိဝမ်းသာ” (နာရဒေ)။ “ဇရာယိုထက၊ ဒေါအိုကကးီမှာ၊ ဝမ်းသဝိမ်းသာ၊ ထပပာပခင်းရာ
ကား” (နာရဒေ) စဉ်

စဉ်

တားဆီးမနုိင်ထအာင်ဓာတ ်ဒေလထဟာသာွးသည။် ထရာဂါထကကာင့် ဓာတ ်ထလျှာသည။် “ချးီဝမ်းသန်ွထက၊ ဉာဏမ်လင်းပဲ။ (ထကာ်) စဉ်

စဉ်

ဝမ်းတင်ွ အစားအစာ တစစ်ုံတစခု်မှ မယှိ၍ ဝမ်းဟာထန သည။် “ကိုယ့်ကိုယက်ိုထလ၊ ဝမ်းကိုပွတပ်ျာ၊ စမ်းသပ်ကကည့်လ့ုိ မတွ့ံတုံ
လျှင်၊ ဝမ်းဟင်းဟင်းနှင့်၊ လင်မင်းမထရာက၊် မဖွားခင်ထလ၊ ဝမ်းတင်ွထေားထက၊ သားလညး်ထပျာကလ့ုိ်”(ဓမ္မသာ) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ဝမ်းထဟာင်း
ထဟာင်း စဉ်

feel settled in the 
stomach စဉ်

(ဥပစာ)(ဝမ်းတင်ွးယှိအမူျား ကကတကမ်လာထအာင် ဝမ်းဗုိကက်ို နိှပ်ထေား ရမတတ်) အလွန်ရယထ်မာရသည။် “ထမာင်သာပဖူ 
တစထ်ယာကရ်ယစ်ရာထပပာထရမထပပာထရကို အလုိကတ်ိုင်း ဝမ်းအနူာပါထရ” (အရပ်) စဉ်



.

ကကဝိိ laugh hartily

ဝှ

ဝှ၁ န admit

ဝှ၂ ကကိ none

ဝှရာ န admit

ဝှရား န ထဗဒေင်တတသ်။ူ နက္ခတက်ကည့်တတသ်။ူ ၂ ထဗဒေင်အတတ။် astrology

ဝှရားကတ် န ထဗဒေင်တတသ်။ူ နက္ခတက်ကည့်တတသ်။ူ ၂ ထဗဒေင်အတတ။်၂ နက္ခတ၊် ထဗဒေင်တတသ်ကူိုထခါ်ထသာအမည။် astrologer

ဝှား ကကိ အသကံျယထ်လာင်စာွထအာ်သည။် shout

ဝီှး

ဝီှး၁ န အဟန်ုပပင်းစာွ ပဖတသ်န်းထသာဝီှး အရာဝတ္ုနှင့် ထလပွတတ်ိုက၍် ပမညထ်သာအသ။ံ none

ဝီှး၂ ကကဝိိ အရှိန်အဟန်ုပမန်ဆန်ထသာ လှုပ်ရာှးမှုထကကာင့် ဝီှးဟထူသာ အသထွံေကထ်ပါ်လျက။် none

ဝီှးကနဲ ကကဝိိ အရှိန်အဟန်ုပမန်ဆန်ထသာ လှုပ်ရာှးမှုထကကာင့် ဝီှးဟထူသာ အသထွံေကထ်ပါ်လျက။် none

ဝီှးဝီှး ကကိ လျင်ပမန်စာွ သာွးလာသည။် ထပပးသကဲ့သို ့ထလျှာကသ်ည။် walk quick

ဝီှးဝှန်း ကကိ frighten

ဝီှးဝှန်းဝှန်း ကကဝိိ frighten

ထဝှ ့

ထဝှ၁့ ကကိ be full of

ထဝှ၂့ နဝိ အသားအထရ ဝငဖိုးထသာ။ ဆူငဖိုးထသာ။ be plump

ဝဲှ

ဝဲှ ကကိ အလွန်အံ့ကသချးီမွမ်းသည။် “ဆူလှစဝဲှ်ချးီ၊ လကထ်ပဖာကတ်းီ၍၊ အံ့ကကးီအံ့ဖွယပ်ါ တကား”။ compliment

ဝှက်

ဝှက၁် ကကိ တပခားလူ မထတွ မ့ပမင်ရထအာင် ဖံုးကယွထ်ေားသည။် hide

ဝှက၂် န honour

ဝှကက်ာ ကကိ help

ဝှကက်ာထယ ကကိ support

ဝှကထ်တရာ နဝိ be correct

ဝှကတ်မ်း န children’s game

န children’s game

ဝှကရ်ာ န TRUE

ဝှန်

ဝမ်းအနူာ
ထယာင်

အလွန်အကကျွေ ံ(ရယထ်မာသည်)။ အလွန်အမင်း (ရယ်ထမာ သည်)။ “ရယစ်ရာထပပာလိ့ု ဝမ်းအူနာထယာင် ရယ်ကတရ်ထရ” 
(အရပ်) စဉ်

ထမးသည့်အချကက်ို ဝန်ခံပခင်း။ သထဘာတညူထီကကာင်း၊ ဟတုမှ်န်ထကကာင်း စသညတ်ိ့ု အတကွ ်အတိုအကျဉ်းတု့ံပပန်ထသာ 
စကားလံုး။ စဉ်

မပဖစတ်န်ထကာင်းပဲပဖစသ်ညဟ် ုစတိတ်င်ွပဖစထ်ပါ်သည။် ‘ဝှ’ ထဇာ်နုိင်-ထပခာကဘ်ာ သာထိေထယာင် ဂုဏထူ်ေးပါထရလတ”် (အရပ်) စဉ်

ထမးသည့်အချကက်ို ဝန်ခံပခင်း။ သထဘာတညူထီကကာင်း၊ ဟတုမှ်န်ထကကာင်း စသညတ်ိ့ု အတကွ ်အတိုအကျဉ်းတု့ံပပန်ထသာ 
စကားလံုး။ (“ဝှ” ကကယိာတင်ွ ကကယိာဆံုး ပစည္း်ပဖစထ်သာ(ရာ)ကိုတွဲစပ်ထေား သည။် (ဝှ၊ ဝှရာ၊ ဝှက၊် ဝှကရ်ာစသည်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အသကထ်သလုမတတ။် အသကထွ်ေကလု်မတတ်(ထကကာကသ်ည်) “အသညး်ငပိုလုကာနညး်နညး်၊ မျကစ်ထဲိေတင်ွ ထမျှာ်လျက၊် 
တမ်းတရာှကကလိိမ့်မည၊် သညက်ိုတကွ ်၍ သညး်ဖျား ဝီှးဝှန်းဝှန်း”နှင့်” (ဗမာချီ) စဉ်

အသကထ်သလုမတတ။် အသကထွ်ေကလု်မတတ်(ထကကာကသ်ည်) “အသညး်ငပိုလုကာနညး်နညး်၊ မျကစ်ထဲိေတင်ွ ထမျှာ်လျက၊် 
တမ်းတရာှကကလိိမ့်မည၊် သညက်ိုတကွ ်၍ သညး်ဖျား ဝီှးဝှန်းဝှန်း”နှင့်” (ဗမာချီ) စဉ်

ပပည့်ဝစိုပပညသ်ည။် ဆူငဖိုးသည။် “ခန္ဓာတ ိထဝ့ှလ့ုိ ဇာစားလ့ုိ သန်ထရလဲ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထတာ်တဲ့သ၊ူ အံ့ကသချးီမွမ်းထုိေကတ်ဲ့သတူိ့ုကို ထပပာဆုိရာ၌သုံးထသာစကားလံုး။ ထပခာကဘ်ာသာဂုဏထူ်ေးပါထရ “ဝှက”် ထတာ်ထရ ငါ့
ငမီး။ (အရပ်) စဉ်

အားထပးကညူသီည။် အဆုိတင်သင်ွးချကက်ို ပဖည့်စကွထ်ပပာဆုိသထဘာ တညူခီျကထ်ပးသည။် ၂ မှန်ကန်ထကကာင်း ထထောကခံ်ထပပာဆုိ
သည။် “ဝှကက်ာ ထဇာ်နုိင်ထပပာစာွ မထဟာကလ်ား”(အရပ်) စဉ်

အားထပးကညူသီည။် အဆုိတင်သင်ွးချကက်ို ပဖည့်စကွထ်ပပာဆုိသထဘာ တညူခီျကထ်ပးသည။် ၂ မှန်ကန်ထကကာင်း ထထောကခံ်ထပပာဆုိ
သည။် “ဝှကက်ာ ထဇာ်နုိင်ထပပာစာွ မထဟာကလ်ား”(အရပ်)။ “ဝှကက်ာထယ၊  ထမာင်သာပဖူထပပာထရ အတိုင်း မှန်ပါထရ” (အရပ်) 
“ဝှကက်ာထရ”ဟလုညး် သုံးသည။် စဉ်

မှန်ကန်ထသာ။ အမှန်တကယပ်ဖစထ်သာ။ မမှားယင်ွးထသာ။ “ထမာင် သာပဖူထပပာထရစကားလညး်မမှား ဝှကထ်တရာ” (အရပ်) စဉ်

တတူဟူ၍ူ ထအာ်ငပီးထနာက ်ပုန်းတမ်းရာှတမ်းကစားသည။် “ကကာနီကကာ ပဖူ၊ ကကာပဒုေမ်တင်ွ၊ ပွင့်မံုလမာကကား၊ နတမိ်ထမတိ့ု၊ ထရကကာ
ရကွမှ်ာ၊ ဝှကတ်မ်းကစားလ့ုိ”(ထဒွေး) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ဝှကဝ်မ်းပုန်း
တမ်း

တတူဟူ၍ူ ထအာ်ငပီးထနာက ်ပုန်းတမ်းရာှတမ်းကစားသည။် “ကကာနီကကာ ပဖူ၊ ကကာပဒုေမ်တင်ွ၊ ပွင့်မံုလမာကကား၊ နတမိ်ထမတိ့ု၊ ထရကကာ
ရကွမှ်ာ၊ ဝှကတ်မ်းကစားလ့ုိ”(ထဒွေး) စဉ်

ဟတုမှ်န်သည့်အထကကာင်းအရာ။ ဟတုတ်ိုင်းမှန်စာွ။ “ထမာင်စန်ိပဖူ၊ ထအာင်ထွေန်းပဖူတိ့ု ထပပာထရအတိုင်းမှန်ယင့်လား” “ဝှကရ်ာ 
မှန်ပါထရဘရုား” (အရပ်) စဉ်
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ဝှန်၁ နဝိ carelessly

ဝှန်၂ ကကဝိိ frighten

ဝှန်တက် ကကိ widespread good news

ဝှန ့် ကကိ popular

ဝှန ့ဝှ်ာ ကကိ popular

ဝှန်း နဝိ wide

ဝှမ်း နဝိ wide

ဝိှန်း

ဝိှန်းဝိှန်း ကကဝိိ with a whiz

ဝိှန်းဝိှန်းဝိှန်း ကကဝိိ with a whiz

သ

သ၁ န ဗျညး်သုံးဆယ့်သုံးလံုးတင်ွ အလံုးသုံးဆယထ်ပမာကဗ်ျညး်။ သဟထုခါ်သည။်

သ၂ ကကိ prepare

သကလ န ပမင့်မုိရထ်တာင်နှင့် ကကျွေန်ကကးီ ထလးကကျွေန်းအပါအဝင် စကကာဝဠါ။ universe

န money

သကာကျ ကကိ change

သကါစါး၁ နဝိ ညဖံျင်းထသာ။ သမ်ိငယထ်သာ။ ထသးနုပ်ထသာ။ နံုအထသာ။ not up to the standard

သကါစါး၂ န humbly

သကာဆီး န none

ကကိ hard

န သာမန်ပုဂ္ိုဂ လ်။ ဂုဏပ်ဒေပ်ထသးသမ်ိသ။ူ normal

သကျသာက န ပမတစ်ာွထဂါတမ ဆင်းသကလ်ာရာ မင်းမျို း။

သကျဉ်း န ထပခထထောကတ်င်ွ ဒူေးဆစထ်အာက ်ထပခမျကစ် ိအထေကပ်ဖစထ်သာအပုိင်း။ shin

န သစပ်င်ကကးီများထပါ်၌ ကပ်၍ ထပါကတ်တထ်သာ အနွယနှ်င့် အပမစမ်ျှင်များ စထုထွေးထနသည့် ကျးီထပါင်းပင်တစမ်ျို း။ bulbous growth

န none

န candy stick

သကကားလံုး န သကကားကို အထမမးရည ်စသညတ်ိုနှ့င့်တက ွထရာထနှာကျို ချကက်ာ ခဲ ထစငပီး ပံုသဏ္ာန်အမျို းမျို းပဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ စားဖွယ။် sweets

သကကးီ န none

ပပညသ်ညထ်ေကပုိ်လွန်ထသာ။ “စညး်ပံုးက ရတီ ိဝှန် ကျနီဗျာ” (အရပ်) “ထလးမုခ် ခပန်မှာ၊ ဝှန် ကာစးီဆင်း”။ (ဓမ္မသာ) ၂ 
အထရအတကွထ်ေကမ်ျားစာွ ပုိကထဲသာ။ ၃ အမှုမ့ဲအမှတမ့ဲ် ပဖစထ်သာ “လူကို လူမပမင် ထုိေမှာအက၊် ထဒေမှာအကဝှ်န်နီဗျာယ”် 
(အရပ်)။ ၄ ထစာင့်စညး်မှုနှင့် အရကှတ်ရား နညး်ပါးစာွ ပပုမူတတထ်သာ။ “ထအထကာင်မလညး် လွပုိးတကဗ်ျာ ဝှန်မ”(အရပ်) စဉ်

ထကကာကအ်ားကကးီ၍ အသကထွ်ေကလု်မတတ။် ထသလုခမန်း “ကျားကိုပမင်လ့ုိ ထကကာကအ်ားကကးီငပီးထက အသကဝှ်န်လားခထရ” 
(အရပ်) “ငုိလညး်ငုိထပမာက၊် ကကကသ်န်ိး “ဝှန်” ပျာ၊ အလွန်ထကကာကလ့ုိ်” (ဓမ္မသာ) “ရးီပမတမိ်မွန်၊ အသကဝှ်န် ပျာ၊ မျကပ်ဖူ
ပပူးပငား” (ထဒွေး) “ထကသရာပခထသမင်္ဂ၊့ ထဒေါသဝှန်ထက၊ မျကမ်ာန်က၍ဲ” (ထကာ်) စဉ်

အထေကသ်ိ့ု ပျံ့န့ံှသည။် ဂုဏသ်တင်းပျံ့န့ံှထေင်ရာှးသည။် “ချးီထကကးည ံည၊ံ ထကာင်းကကးီသပံဖင့်၊ မုိးယဘံဝဂ်၊ ဝှန်တကထ်ကကာပငာ၊ ဇမ္ူ
ချာထေက”် (ရခုိင်ကာ)။ “မုိးယဘံဝဂ်၊ ထကျာ်ဝှန်တကသ်ည်၊ အတုက်ျကန်တလူ်၊ ထသာင်းထသာင်းတညး်” (၎င်း) ၂ လွန်ကဲ
ထေကသ်န်စာွ လုိလားကကညပ်ဖူသည။် “ရုိကရုိ်ကသ်ပိံမ့်။ အသူမ့်ိတက ်“ဝှန်”ပီတမိမန်မျှ၊ ထတာင်းပန်ထသာခါ” (ထမှာကထ်တာ်)။ ၃ 
ထကကာကဖွ်ယခ်မန်း ကျယထ်လာင်ပပင်းထေန်ထသာ အသပံဖစထ်ပါ်သည။် “ဖွားဖက ်ထတာ်မှန်၊ ပခထသမ့င်္ဂပျလံညး်၊ အမှန်ဂါဝုတ၊် ပ့ဲတင်ဝှန်
ထယာင်၊ အသထုံေတထ်က၊ သတုသ်တုခု်န်ထထွေ” (ထကာ်) စဉ်

ထေကထ်အာကပ်ျံ့န့ံှထကျာ်ကကားသည။် “အများခပဲ၊ ထဆးကိုစွဲ၍၊ ထကျာ် သဲ့ထိေမ့်ဆူ၊ မထဟာ်ဟလူျက၊် ကမ္ဘာဝှန့်ထဗွ၊ တင်ွပါထစဟ”ု 
(ကင်းမထဟာ်) စဉ်

ထေကထ်အာကပ်ျံ့န့ံှထကျာ်ကကားသည။် “အများခပဲ၊ ထဆးကိုစွဲ၍၊ ထကျာ် သဲ့ထိေမ့်ဆူ၊ မထဟာ်ဟလူျက၊် ကမ္ဘာဝှန့်ထဗွ၊ တင်ွပါထစဟ”ု 
(ကင်းမထဟာ်)“စးီပွားလုိချင်၊ အလျင်လုိမူ၊ သုံးယထူဆာင်ပါ၊ ဤအခါကား၊ ဝှန့်ဝှာ ထကျာ်သ၊ဲ ငရနဲပင်၊ သုံးစွဲကျင်၏” (ထကျာ်
ထသျှာကခ်ါ) စဉ်

မျကနှ်ာပပင်ညညီတွက်ျယဝ်န်းထသာ။ ကျယပ်ပန့်ထသာ။ “ရဟန်းခံ-သျှင်ပပုပဲွကို အဝှနး် တကျယလု်ပ်စာွကိုမှ နှစသ်ကထ်တ” 
(အရပ်) စဉ်

ထစာကန်ကစ်ာွ ရှိုင်းထသာ။ ချို င့်ထသာ။ ၂ ကျယပ်ပန့်ထသာ။ “အဝှမ်းကျယထ်က၊ ပင်လယန်ဒီေ။ ယကဝီ်ဝီနှင့်” (ဓမ္မသာ) စဉ်

လျင်ထသာ အဟတုပ်ဖင့်။ ၂ မှုန်ဝါးထသာ အသင်ွပဖင့်။ “ဝိှန်းဝိှန်းနှင့် ပင် အယင်လားစာွ အပင်တကိို ရပ်ိရပ်ိထသျှစရီာပမင်ထရ” 
(အရပ်) စဉ်

လျင်ပမန်စာွ ထရွ့လျားလျက။် ၂ အထပပးအလမား အလျင် အပမန်သာွးထသာအားပဖင့်။ ၃ အလျင်အပမန်မရပ်မနား ထလျာကသ်ာွး၍။ 
“အယင်ထရာကထ်အာင်ဆုိ ငပီးထက ဝိှန်းဝိှန်းဝိှန်း ထေည့်ပါလားခစာွထရ၊ အထမှာင်ပျို းစမှာ အမ်ိမှာထရာကခီ်ထရ” (အရပ်) စဉ်

30th of Burmese 
consonants စဉ်

ပပုပပင်သည။် ဆင်ယင်သည။် မွမ်းမံသည။် “ဆံပင်ရညှထ်ရတိုထအာင်နညး်နညး် သ လုိကပ်ါ။” (အရပ်)။ ၂။ ဓါး၊ လံှ စသည ်ပ့ဲယွ့ဲ
ထနသညက်ို အထကာင်းပဖစထ်အာင်ပပုသည။် “ဓါး အသာွးပ့ဲလား ခဗျာပန်းပဲဖုိမှာလားရ့ုိ သ ပစခီ်”။ (အရပ်) စဉ်

စဉ်

သ-ကာ
ထကကးထငွ။ ထရာင်းမှုဝယမ်ှုတင်ွ သုံးရထသာ အသပပာ။ “သကာ” ထကကးထငွ၊ တစ ်ပပားတစခ်ျပ်၊ ရတုံလတက်၊ စသည။် “သကာ၊ သု
ကာ၊ သိုးကာ” ဟ ုအမျို းမျို းထခါ်ထဝါ်သုံးစွဲကက သည။် တစနှ်င့်တွဲလျှင် “တစသ်ကာ” တန်ဖုိးမှာ ၂၅ိ ပဖစသ်ည ်စသညပ်ဖင့်။ စဉ်

ကကရံညက်ို ကျို ချကလုိ်ကထ်သာအခါ အရညဘ်ဝမှ အခဲဘဝသိ့ု  ထပပာင်း လာသည။် ကျထဲသာအပဖစမှ် ခဲထသာအပဖစသ်ိ့ု ထပပာင်းလာ
သည။် စဉ်

စဉ်

နိှမ့်ချ၍ ထပပာဆုိထသာစကား။ (သကားစါး၊ စကာပခစစ်သည်)။ စဉ်

ကကရံညက်ို ကျို ချက၍် သကာပဖစလ်ာထသာအခါ အခဲများကို ဆယယ်၍ူ အိုး တင်ွ ကျန်ရစထ်သာ အနညရ်ည ်(ယင်းအရညသ်ည ်
မညး်တးူပျစခ်ကျွေ၍ဲခါးထသာ အရသာရှိသည။် စဉ်

သ,ကိ,သ,
ကာ၁

ခကခဲ်သည။် မလွယက် ူငငိုပငင်ဖွယပ်ဖစသ်ည။် ပင်ပန်းဖွယပ်ဖစ ်သည။် “ထဇာ်နုိင် သ,ကိ,သ,ကာ လူမထဟာက်အရာရာကို 
စမ်ွးထဆာင်နုိင်ထရ။” (အရပ်) စဉ်

သ,ကိ,သ,
ကာ၂ စဉ်

the dynastic Cakya clan 
to which Gautama Buddha 
belonged စဉ်

စဉ်

သကကားကကက်
ညင်ှး၁ စဉ်

သကကားလက်
ညင်ှး၂

ချုပံင်သစပ်င်များကို မီှတယွ၍် ထပါကတ်တင်ပီး၊ ဖကဖူ်းထရာင်၊ အဝါထရာင်၊ နုနယထ်သာ အနွယတ်ရံညှမ်ျား ယကှပ်ဖာ၍ အရကွမ်ပါ
ပဲ အပွင့်ပွင့်တတ ်ထသာသပ်ု၍ စားထသာကနုိ်င်ထသာ ကပ်ပါးပင်တစမ်ျို း။ ၂။ ပန်းစပ်လုပ်ငန်းတင်ွ အမွမ်းတန်ဆာ ကအဖစ ်ရစထ်ခွ
ထေည့်သင်ွးထသာ အထရးအထကကာင်း။ စဉ်

သကကား
လကည်ှို း

သကကားကို ထညာင်ထစးကျထအာင် ကျို ၍ ဂျုအံထရာင်ထွေက ်ထဆးစသညပ်ဖင့် ထရာနယက်ာ အထချာင်းသဏာ္န်ပပုလုပ်ထေားထသာ 
စားဖွယ။် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

နှစလံု်းထပါင်းထေားထသာ သ(ဿ) စဉ်



.

သခင် န king

သခင်မ န တိုင်းနုိင်ငံကို စိုးပုိင်ထသာဘရုင်းမင်းကထတာ်။ မင်း၏မိဖုရား။ queen

သခွါး န cucumber

သခွါးပခစ် န tool

သခွါးငထကကာင် န cucumber

သခွါးပပုပ်သျှပ် န အခံွတင်ွ အဖုအပိမ့်ထေထနထသာ အချဉ်အရသာ အနညး်ငယယ်ှိ ထသာ အသားကကပ်ထသာ သခွါးသးီသးီသည့် နွယပ်င်တစမ်ျို း။ cucumber

သဇင် န species of orchid

သဇင်တံ န woman’s breasts

သဇင်ပဖူ န species of orchid

သညာ န သမှိတတ်တထ်သာသထဘာ။ ၂။ အမညတ်စစ်ုံတစခု်ကို ခဲွပခား၍ သထိစထသာ အမှတအ်သား။ preception

သညာပီး ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာ မထကာင်းမှုကို မပပုလုပ်ရန်နှင့် ထကာင်းထသာ အမှုက့ို ပပုလုပ်ရန်ကိုသာ နှုတထ်ပးသန်ွသင်သည။် advise

သဌီး န rich man

န

သတိ န ထအာကထ်မ့ပခင်း၊ သတရိပခင်း။ remember

သတခိျပ် ကကိ be mindful

သတထိေား ကကိ be careful

သတပီိး ကကိ ထဘးအန္တရာယမ်ကျမထရာကပ်ါထစရန် တစစ်ုံတစထ်ယာကအ်ား ကကို တင် အသထိပးသည။် warn

သတပိပု ကကိ တစစ်ုံတရာ၌ အာရံုစွဲစိုကသ်ည။် take heed

သတမိရ ကကိ forget

သတမိလံု ကကိ forget

သတမူိ ကကိ တစစ်ုံတရာ၌ အာရံုစွဲစိုကသ်ည။် take heed

သတမိိန ့် ကကိ forget

သတရိ ကကိ အမှတရ်သည။် ထရးှလွန်ထလငပီးသညက်ို ပပန်လညထ်အာကထ်မ့မိသည။် remember

သတဝီိရယိ န မထမ့မထလျာ့ နုိးကကားထသာစတိ။် effort

သတသိထံဝဂ န တရားသထဘာကို ထအာကထ်မ့နှလံုးသင်ွးရာမှ ထကကာကရ်ွံထိ့ေတလ်န် မှု။ repentance

သတင်း န အပျံအ့နံှ ့ကကားသအိပ်ထသာ အထကကာင်းအရာ။ news

သတင်းကကား န မိမိကိုယတ်ိုင်မကကားရပဲ တစဆ်င့်စကားကကားသရိထသာ အထကကာင်း အရာ။ hearsay

သတင်းကကးီ နဝိ အပျံအ့နံှထ့ေင်ရာှးထကျာ်ထဇာထသာ။ be rumoured

သတင်းကကို င် ကကိ ထကာင်းထသာသတင်း ပျံ နံှ့ထ့ကျာ်ကကားသည။် famous

သတင်းစဉ် န သတင်းထဆာင်းပါးစသညက်ို ရကသ်တ္တ ပတတ်စက်ကမ်ိ နှစက်ကမ်ိကျစ ီထရးသားထုေတထ်ဝထလ့ယှိထသာ စာထစာင်။ new bulletin

တိုင်းနုိင်ငံကို စိုးပုိင်ထသာမင်း။ “ဆင်ပဖူသခင်၊ ဆင်နီသခင် ပဖစထ်တာ်မူထသာ မင်းတရားကကးီ” (ထတာင်) ၂။ ထူေးကပဲမင့်ပမတသ်၊ူ 
ဘရုားသခင် ကိုယထ်တာ်ပမတက်ကးီသည။် စဉ်

စဉ်

အခံွပါး၍ အသားထူေငပီးလံုးရညှ၊် လံုးပုစထသာ အစမ်ိးစားသုံးနုိင်ထသာ အသးီ သးီသည့်နွယပ်င်တစမ်ျို း။ ၂။ သခွါးဟသူမျှကို 
ထခါ်ထဝါ်ထသာစကား။ (သခွါးမျို းကွဲယှိသည်)။ စဉ်

သခွါးသးီအသားကို ပခစယ်ရူန် တစထွ်ောခန့်သာသာ ဝါးပခမ်းပပား၏ထိေပ် တင်ွ သပံပား၊ သပ်ွပပားကထလးများကို စိုကထ်ခွ၍ ထခွးသာွး
စတိသ်ဖွယပ်ပုလုပ်ကာ တပ်ထေားထသာ ကရိယိာ။ စားဖွယအ်သးီကို အမျှင်ရညပ်ဖစထ်အာင် ပခစယ်ထူသာကရိယိာ။ စဉ်

အခံွတင်ွ အပဖူအစမ်ိးထရာင်အထကကာင်း အထကကာင်းပါ၍ သခွါး သးီ သးီသည့်နွယပ်င်တစမ်ျို း။ “သခွါးငထကကာင်၊ တညာှတညး် ကိုး
လံုးထပပာင်၊ တစထ်တာင်တဆစ၊် တစက်ရုိက”် (ထတး) စဉ်

စဉ်

သစပ်င်ကကးီများ၌ သဘာဝအတိုင်း တယွက်ပ်၍ပဖစထ်စ၊ အန်ုးခံွစသညတ်ိ့ုပဖင့် စိုကပ်ျို း၍ ပဖစထ်စ ရင်ှသန်ထလ့ရှိငပီး ဥမှ ပွင့်တထွံေက်
ကာ တစနှ်စမှ်ာ တစခ်ါထဆာင်းရာသနီတထ်တာ် လတင်ွ ပွင့်ထလ့ယှိထသာ သစခွ်မျို းဝင် ပန်းတစမ်ျို း။ (သဇင်ပဖူ၊ သဇင်ဝါ၊ (ထရမ
သဇင်)၊ သဇင်နီ၊ သဇင်နက၊် ထတာ်သဇင်၊ စသည့်အမျို းမျို းကွဲပပားသည။် စဉ်

(ဥပစါ) (မိန်းမ၏) ရင်သားန့ုိ၊ သားပမတ။် “သဇင်တ ံထလညာှတပံါးကို ကိုင်ဆဲွမိထရ။” (ဒေမ္မသာ)။ စဉ်

သဇင်ပန်းနှင့်အရကွတ် ူသထယာင်ရှိထသာ်လညး် ပဖူသထယာင်ယှိကာ ပဖူ ပဖူထဖွးထဖွး ပဒုေမ္မာကကာ ပန်းသဖွယ ်အထရာင်အပွင့်ယှိ
ထသာ ပန်းတစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပစည္း်ဥပစါ္စသည ်ချမ်းသာကကယဝ်ထပါများသ။ူ “သဌီးသမီး၊ ဦးသန္တါ၊ ပဲွကို ပတတ်ိ့ုလာ--လား”။ (ထတး) စဉ်

သတဘသိျှနက္ခ
တ်

နက္ခနှစဆ်ယ့် ခုနစလံု်းအနက ်ကကယထ်ပခာကလံု်းပါဝင် ထသာ ထီေးဝန်း၊ ပန်းကကသဲကပံု်သဏာ္န်ယှိထသာ နက္ခတ။် (အချို ထ့လးလံုး
လညး်ထကာင်း၊ ငါးလံုး လညး်ထကာင်းပပသည။်) the 24th lunar mansion စဉ်

စဉ်

မထမ့မထလျာ့စွဲစွဲငမဲငမဲမှတသ်ည။်  “အငမဲမပပတ၊် သတခိျပ်၍၊ ကကည့်လတ ်ပါထက”။ (ငှကဆ်င်ချီ) စဉ်

အထူေးထလ့လာသည။် ဂရုပပုသည။် “ဇာကို ပင်လား--လား၊ မထကာင်း ထသာ အန္တရာယတ်ိ့ုကို သတထိေားလ့ုိလားရထရ”။ (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

အချန်ိကကာပမင့်စာွ သတလိစ ်မိန်းထမာထနသည။် “သားမင်းပျို ကို၊ ငုိကာ လွမ်းလ့ုိ၊ အမှန်းမသ၊ိ သတမိရ၊ သန်ိးခရာဇာ၊ ဆီးရမီးဝါ
နှင့် နှာထတာ်သလညး်၊ မထေလံုးလံုး”။ (ထကာ်) ၂၊ အမှတမ်ရပဖစသ်ည။် အာရံုသပိခငး်မှ ကင်းကာွသည။် စဉ်

အမှတမ်ရပဖစသ်ည။်  မှတဉ်ာဏထ်လျာ့ပါသည။် ၂၊ အာရံုသပိခင်းမှ ကင်းကာွသည။် “ရးီလှကိုယတ်ိုင်ဖကက်ာကိုင်၍၊ နန်းစဉ်နှာ
ခတ၊် သတလံုိပျာ၊ ရတုံလတက်”။ (ထကာ်) စဉ်

စဉ်

အချန်ိကကာပမင့်စာွ သတလိစ ်မိန်းထမာထနသည။် “သားမင်းပျို ကို၊ ငုိကာ လွမ်းလ့ုိ၊ အမှန်းမသ၊ိ သတမိရ၊ သန်ိးခရာဇာ၊ ဆီးရမီးဝါ
နှင့် နှာထတာ်သလညး်၊ မထေလံုးလံုး”။ (ထကာ်) ၂၊ အမှတမ်ရပဖစသ်ည။် အာရံုသပိခငး်မှ ကင်းကာွသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်



.

သတင်းစုံ န အထထွေထထွေအမျို းမျို းထသာ အထကကာင်းအရာ စသညတ်ိုထ့စင့ထအာင် ပါဝင် ထသာ သတင်းစကား။ all kinds of news

သတင်းထူေး န ရုိးရုိးပဖစရုိ်းမျို းမဟတုထ်သာ အထကကာင်းအရာ အပဖစအ်ပျကစ်သညတ်ို ့နှင့် ပတသ်ကထ်သာ သတင်းစကား။ news

ကကိ ပုဂ္ိုဂ လ်၊ အထပခအထန၊ အပဖစအ်ပျကစ်သညတ်ို၏့ အထကကာင်းကို သယိှိရန် စုံစမ်းသည။် enquire

သတင်းပလင်း န အပျံအ့နံှ ့ကကားသအိပ်ထသာ အထကကာင်းအရာ။ news

သတင်းပီး ကကိ အထပခအထန၊ အပဖစအ်ပျက ်စသည့်တစခု်ခုကို သထိအာင်ထမးပမန်း ထထောကလှ်မ်းသည။် give information

သတင်းထပါ် ကကိ မခုိင်လံုထသးထသာ သတင်းထပါ်ထွေကသ်ည။် initial news

သတင်းပုိ ့ ကကိ တစစ်ုံတရာထသာ သတင်းကို သကဆုိ်င်ရာသို ့အသထိပးသည။် give information

သတင်းမိန်း ကကိ အကျို းအထကကာင်းသထိအာင် စုံစမ်းထမးပမန်းသည။် enquiry

သတင်းမမီး ကကိ ထကာင်းထသာသတင်း ပျံ နံှ့ထ့ကျာ်ကကားသည။် famous

န rainbow

သတင်းရမင့် ကကိ သတင်းကို အရပ်ဝန်းကျင်သို ့ပျံ နံှ့ထ့အာင်ပပုသည။်

သတတ် ဝိ forwarding news

သတိုးဝကရ်ံ န ထပမာကဥ်အမျို းအစားဝင် စားသုံးရသည့် ဥ ဥထသာ နွယပ်င်တစမ်ျို း none

သတိုးသမီး န မဂမင်္ဂလာထဆာင်ရန် စသည ်တစစ်ုံတစခု်အတကွ ်လျာထေားထသာ မိန်းမ သား။ bride

သတိုသ့ား န မဂမင်္ဂလာထဆာင်ရန် ရထှေားထသာထယာ ျား။င bridegroom

သတွီ န none

သတကွ် န fig tree

သထော၁ ကကိ believe

သထော၂ န faith

သထောဒိေယျ န ထပးကမ်းစနွ ့က်ကဒဲေါနပပုလုိထသာ ထစတနာ။ faith

န none

သဒုိေးရကွဖ်က် န none

န သလိပ်ဆုိပိ့တ၍် အသကရ်ှူ ကျပ်ထသာထရာဂါ။

သနပကရ်ည် န juice

သနာရုပ် န consumption

သနား ကကိ help

စညး် adore

သနားသနာ န adore

သနင်း န chief

သနစ် န circumstances

စဉ်

စဉ်

သတင်းနှာ
ထထောက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သတင်းရီ
ထသာက်

ထနထရာင်ထုိေးရာနှင့် ဆန့်ကျင်ဘကအ်ရပ်ထကာင်းကင်တင်ွ ပဖစထ်ပါ်တတထ်သာ ခရမ်း၊ မဲနယ၊် အပပာ၊ အစမ်ိး၊ အဝါ၊ လိထမ္မာ်၊ အနီဟ ု
ထရာင်စဉ်ခုနှစမ်ျို းယှိ ထသာ စကဝုိ်င်းပခမ်းအခံုး။ “တိုကသ်ာပခင်းက၊ သတင်းရထီသာက၊် ထုိေသညထ်နာက၌်” (သာပခင်း 
ထခါင်းစဉ်။) စဉ်

spread or propagate 
news or rumours စဉ်

တစဆ်င့်ပပန်လညရ်င်ှးလင်းထပပာပပထသာ စကား၏အဆံုးတင်ွ သုံးထလ့ယှိ ထသာ စကားလံုး။ “ထပမာကဦ်းမှ ထကျာကထ်တာ်သိ့ု သာွး
ကကသတတ”်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အသးီလကမ်ထခါင်းထလာကယ်ှိ၊ အခံွနီပပာထရာင်၊ ချဉ်ထသာအရာသာယှိထသာ အသးီ တစမ်ျို း။ (လကပွ်တသ်းီဟလုညး်
ထခါ်သည။်) စဉ်

သဖန်းရုိင်းပင်။ ထတာသဖန်းပင်။ (အသးီကို ယိုထုိေးကကသည။်) “သတွီ တသတွ၊် သပွတက်နစိုး၊ အရသာမှာ၊ ပဖာလ့ုိထုိေးထက၊ 
အမျို းချင်းကွဲ”။ (ထကာ်) စဉ်

ထေကသ်န်စာွ လုိလားယုံကကညသ်ည။် “ညမပပထပးလှါ၊ ကျန်ိးလာအတိုင်း၊ နညး် ခုိင်းစာနာ၊ သထော၊ ကကညပ်ဖူ အလှူမကွဲ၊ ထမတ္တာ
ထဝလျက”် (ထရးှထံုေး) စဉ်

ထေကသ်န်စာွ လုိလါးကကညပ်ဖူပခင်း။ ၂၊ သနားထမတ္တာသကမ်ှု “မယခ်ျစ ်ထမာင်ကို၊ နတလူ်သထော၏ထလ” (ဗမါချီ) စဉ်

စဉ်

သထူေး (မ) (န-တတိထူ်ေးပင်-ရှု။) စဉ်

ဖကရ်ကွက်ို ပစည္း်ထုေပ်ရာတင်ွ သုံးရထသာ အပစတ်စမ်ျို း (အာဒေါလွတပ်င်နှင့်ဆင်သည။်) စဉ်

သနပ်ပတ်
ထရာဂါ

have difficulty in 
breathing စဉ်

သကကား၊ သမ္ဘရာရည၊် အထမမးထရာစပ်၍ ထဖျာ်ထေားထသာ အထဖျာ် ရညတ်စမ်ျို း။ “ရင်ှထမတ္တာထကကာင့်၊ ထသာကက်ာမဝ၊ သနပတရ်ည်
ပင်၊ ထေင်မှတရ်လ့ုိ၊ ဧပမချမ်းထပမ့” (ပဋါ)။ စဉ်

ထချာင်းဆုိးထသာအခါ ထသးွပါလာတတထ်သာ အဆုတန်ာ။ “သနာရုပ်ထရာဂါ၊ အကကျွေန်မမှာ ထပခာင်းဆုိးပါထရ” (ကျးီတက်) စဉ်

ကရုဏာသကသ်ည။် ဒုေက္ခထရာကထ်နသ ူတစဦ်းတစထ်ယာကအ်ထပါ်တင်ွ ထထောကထ်ေားသမှု ပပုထသာစတိပ်ဖင့် ရှုပမင်ခံစားသည။် ၂။ 
ကညူမီ,စသည။် “နန်းစဘံရုင်၊ ပပညက်ကးီ သျှင်က၊ သင်မိဖုရား၊ သားရတနာကို၊ ငါမင်းဖျားလညး်၊ သနားလျကတ်ာ”။ (ထကာ်) စဉ်

သနားထကာင်း
ခမန်း

ကကင်နာနှစသ်ကပ်မတနုိ်းဖွယ။် “ထမာင်ပဖူမှာ သား ထချတစထ်ယာကပ်ဖူလ့ုိဆွလ့ုိ သနားထကာင်းခမန်း” (အရပ်)။ (သနားထကာင်း
ခမန်း၊ သနားထကာင်း ထေမန်း။ သနားထကာင်း ဖနန်း စသညလ်ညး် သုံးနှုန်းကကထသးသည။်) စဉ်

ကကင်နာနှစသ်ကပ်မတနုိ်းဖွယ။် “ထမာင်ပဖူမှာ သား ထချတစထ်ယာကပ်ဖူလ့ုိဆွလ့ုိ သနားထကာင်းခမန်း” (အရပ်)။ (သနားထကာင်း
ခမန်း၊ သနားထကာင်း ထေမန်း။ သနားထကာင်း ဖနန်း စသညလ်ညး် သုံးနှုန်းကကထသးသည။်) စဉ်

ထူေးကပဲမင့်ပမတထ်သာဘရုား၊ မင်းတိ့ုကိုထခါ်ထဝါ်ထသာ အမည။် “နရသနင်း၊ ပပည့်သျှင်မင်းလညး်” (မုနိကာ) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ပဖစပ်ျကပံု်အထကကာင်း။ အထကကာင်းပခင်းရာ။ “သနစမ်ျို းစုံ၊ ပဖစပ်ျကပံု်ကို၊ အကန်ု ထပပာပငါး”  (ထဒွေး) စဉ်



.

သနပ် န

သနပ်ဖက် န ထဆးလိပ်လိပ်ရထသာ သနပ်ပက၏်အရကွ။်

သနံ န မိန်းမနှင့်တွဲ၍ သုံးရထသာစကား။ “မိန်းမ သနံ စသည။်” none

သနံပပင် န နွားသားထရဖုတထ်ေားသညက်ို ထပပာထသာစကားလံုး။ none

သနှာရုပ် န consumption

သထပါကလ် န ခင်း၍အပ်ိရသည့်ဖျာဟသူမျှကိုပခုံ၍ ထခါ်ထသာစကားလံုး။ mat

သထပါက် န helot

သထပါကစ်ါပျား န bee

သထပါကစ်ါဖျာ န သထပါကစ်ါအရကွက်ို ရကလု်ပ်ထေားထသာဖျာ။ mat

န ထကျာဆူးထတာင်မှ ထဘးဘကသ်ို ့အနကရ်စင်ါးရစယ်ှိထသာ ငါးတစမ်ျို း။ fish

န အပွင့်ကကးီကကးီပဖင့် ရပ်လုပ်ထေား ထသာ ရခုိင်လံုချ ီအမညတ်စမ်ျို း။ rakhine longyi

သထပါကဖ်ျာ န သထပါကစ်ာရကွ၏် ဆူးကို သင်၍ ရကလု်ပ်ထေားထသာထဖျာ။ mat

သပိတ် န ရဟန်းထတာ်များ ဆွမ်းခံယရူာ ဆွမ်း ဘဉ်ုးထပးရာတင်ွ အသုံးပပုရထသာ မညး်နကထ်ရာင်ခွကလံု်းတစမ်ျို း။ monk’s bowl

ကကဝိိ ကကင်းကျန်ပခင်းမယှိပဲ။ အားလံုးအကန်ု။ အကကင်းမ့ဲ။ give away all

သပိတပ်ဖည့် ကကိ

သပိတထ်မှာက၁် ကကိ go on strike

သပိတထ်မှာက၂် ကကဝိိ all 

သပိတထ်ရာင် န ထပပာင်လကမ်ညး်နကထ်သာအထရာင်။ shinning black

န ဧကန်မုချ ရယှိပုိင်ဆုိင်မည့်အရာ။ sth gained entirely

သပုန် န ထဆးထကကာထလျှာ်ဖွပ်ရန်အဆီနှင့် ထဆာ်ဒေါစသညတ်ိုက့ို ထဖါ်စပ်ထေားထသာပစည္း်။ soap

သပုန်ကကမ်း န အိုးတိုကခွ်ကတ်ိုကတ်င်ွ အသုံးပပုထသာ ဆပ်ပပာတစမ်ျို း။ soap

သပုန်မှုန ့် န အမှုန ့ပ်ပုလုပ်ထေားထသာဆပ်ပပာ။ detergent

သပုန်ယကှ် န အချပ်ပပုလုပ်ထေားထသာ ဆပ်ပပာကကမ်းအထကာင်းစား။ soap

သပျကသ်းီ န အသးီလံုးလံုး အသးီတင်ွ အထမွးလုိအဆူးလုိ ထေထနသည့် ဟင်းချကစ်ားရထသာ နွယပ်င်အသးီတစမ်ျို း။ none

သပပာ၁ န money

သပပ၂ န the Eugenia tree

သငပီးပန်း န spring of Eugenia

သငပီထရာင် န သထပပရကွနု်ထရာင်နှင့် မီးခုိးထရာင်တို ့ထရာစပ်ထနထသာ အညို နုထရာင်။ light brown

န ခရမ်းရင့်ထရာင်။ နီညို ထရာင်။ rich red-brown

ဟင်းသးီဟင်းရကွ ်(သိ့ုမဟတု်) ပဲလံုးသးီတိ့ုကို ပပုတ ်၍ ဆီ၊ နှမ်း၊ ကကကသ်န်ွထကကာ်စသညတ်ိ့ုနှင့် ထရာကာစမံီထေားထသာ စားဖွယ်
တစမ်ျို း။ ၂။ သရကသ်းီ၊ ဒေညင်းသးီ စသည့်အသးီများကို ဆီ၊ နှမ်း၊ ပဲမှုန့်တိ့ုနှင့်ထရာကာ ပပုလုပ်ထေားထသာ စားဖွယတ်စမ်ျို း။

fruit or vegetable 
pickle preserved in oil 
and species စဉ်

leaf of the sebesten 
tree စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထချာင်းဆုိးထသာအခါ ထသးွပါလာတတထ်သာ အဆုတန်ာ။ “သနာရုပ်ထရာဂါ၊ အကကျွေန်မမှာ ထပခာင်းဆုိးပါထရ” (ကျးီတက်) စဉ်

စဉ်

အထကကာင်းတစစ်ုံတစခု်ထကကာင့် သတူထူေးထံေတင်ွ အစိုးတရထစခုိင်းပခင်းကို ခံထနရသ။ူ ကကျွေန်။ ကကျွေန်နှင့်သထပါကက်ို စကားဖုိ 
စကားမအားပဖင့် တွဲစပ်၍ သုံးနှုန်းထေားထသာ စကားလံုး။ “ကကျွေန်-သထပါက”် စသည။် စဉ်

နကျယထ်ကာင်နှင့်တထူသာ အဝါထရာင်ယှိထသာပျားတစမ်ျို း (မက္ကလါပျားဟ၍ူလညး်ထခါ်သည။်) စဉ်

စဉ်

သထပါကပ်ပက်
ငါး စဉ်

သထပါကပ်ပက်
ဒေထယာ စဉ်

စဉ်

စဉ်

သပိတခ်ါအတိ်
ခါ စဉ်

ထသဆံုးသအူား ရညစ်းူ၍ သာဓုထခါ်နုိင်ထစရန် သဇံာထတာ်တိ့ုအား သပိတထဲ်ေတင်ွ ဆွမ်းအပပည့်ထေည့်၍ ကပ်ငပီးတရားနာ 
ထရစကခ်ျအမျှထဝသည။်

put an offering of food 
into a monk’s bowl or 
offer a meal to one or 
more monks within a 
week of a person’s 
death စဉ်

မိမိတိ့ု လုိလားချကမ်ျားကို သကဆုိ်င်ရာတိ့ုက လုိကထ်လျာ ထစရန် လုပ်သားတိ့ုက အလုပ်တာဝန်များကို မလုပ်အကိုင်ပဲထနသည။် 
၂။ အဆကအ်ဆံမပပုပဲ ဖယ ်ကျဉ်ထေားသည။် စဉ်

(ဥပစါ) အကန်ုအစင်။ အကကင်းမ့ဲ။ စဉ်

စဉ်

သပိတဝ်င်အတိ်
ဝင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထရးှထဟာင်းသုံးထငွဒေဂမင်္ဂါး။ ထငွစ။ ၂။ ထငွထကကး၊ “အခမ်းအနား၊ သပပာ ထငွထကကး တစပ်ပားတစခ်ျပ်မျှ၊ မစားမယပူါ”။ (ဗမါချီ)။ 
“တစခ်ျို က့လညး် ရသည့်ဥစါ္၊ ထငွသပပာနှင့်၊ ဝယ ်ကာလညး်ငဖိုး” (ငါး) စဉ်

အရင်းဝုိင်း၍ အဖျားချွှန်ငပီး အလယတ်င်ွ အထကကာမါ ထပါ်သည့် ခရမ်းရင့်ထရာင် အသးီသးီထသာ ပင်ထစါကတ်စမ်ျို း။ (အရကွက်ို 
ထအာင်ပန်းအပဖစအ်သုံး ပပုကကသည။် (သငပီကကးီ) သငပီးထသျှ၊ သငပီပဖူ၊ ထအာင်သငပီ၊ နီသငပီ၊ မုိဇ်းသငပ၊ီ မည်းရန်ွးသငပီ၊ ဇမ္ူသ့ငပီ 
စသညပ်ဖင့် အမျို းကွဲများ ယှိကကသည။်) စဉ်

သထပပပင်၏ အညန့်ွအခက။် (ယင်းကို ရခုိင်တိ့ုကတတိ၊် နိမိတထ်ဆာင်၍ ထအာင်ပန်းဟယုဆူကကသည။်) ထအာင်သငပီ၊ ထညာင်ရီ
ထလါင်းလ့ုိ၊ ဆုထတာင်ပါယင်ထလ”(အဖ့ဲွ) စဉ်

စဉ်

သငပီသးီမှည့်
ထရာင် စဉ်
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န none

သစတွ် န sponge gourd

န ထပခဖထနာင့်တင်ွ အထရပပားမျှင် များ ခမာထွေကထ်သာအနာတစမ်ျို း။ none

သပွတအ်ူ န

သပွတအ်လုိူက် ကကိ ရှုပ်ရှုပ်ထထွေးထထွေး ပဖစထ်ပါ်သည။် confuse

သဖန်း န fig

သဖွယ် စညး် ထရှ န့ာမ်ကိုနှိုင်းယဉ်ှ၍ ညမန်ပပထသာစကားလံုး။

သဘာဂပဖစ် နဝိ တစဦ်းနှင့်တစဦ်း၊ တစစ်နှုင့်တစစ်၊ု တစမ်ျို းနှင့်တစမ်ျို း သထဘာတ ူထလျာ်ကန်သင့်ပမတထ်သာ။ suitable

သဘာပတိ န ပဲွပပင်ကနား အစညး်အထဝးပဲွ စသည ်အခမ်းအနားတိုက့ို အပ်ုချုပ်သ ူအကကးီအက။ဲ chairman

သဘာဝ န တစဦ်းတစထ်ယာကမ်ျှ စမံီ ဖန်တးီပပုပပင်မှုမယှိပဲ အလုိအထလျာက ်ပဖစထ်ပါ်သည့်အရာ။ ၂၊ ပင်ကိုသထဘာ။ nature

သဘာဝကျ နဝိ ပဖစရုိ်းပဖစစ်ဉ် ပဖစထ်နကျအမှုတိုနှ့င့် ညညီတွထ်သာ။ be natural

သဘာဝတရား န တစစ်ုံတစထ်ယာကမ်ျှ ပပုပပင်ပခင်းငှါ မစမ်ွးနုိင်ထသာအလုိလုိ ပဖစ ်ထပါ်လာသည့် သထဘာပဖစစ်ဉ်။     natural law

သဘာဝဓမ္မ န တစစ်ုံတစထ်ယာကမ်ျှ ပပုပပင်ပခင်းငှါ မစမ်ွးနုိင်ထသာအလုိလုိ ပဖစ ်ထပါ်လာသည့် သထဘာပဖစစ်ဉ်။     natural law

သဘာဝယတု္တ ိ န အကျို းအထကကာင်း ယဉ်ှတွဲထေင်မှတထ်တးွဆနုိင်ထသာအချက ်အချက။် sth innately logical

သထဘာ န စတိနှ်လံုး။ ၂၊ ပဖစပ်ျကပ်ခင်း။ ၃၊ သဘာဝ။ ၄၊ စရုိက။် characteristic

နဝိ စတိမူ် စတိက်ျင့်ထကာင်းထသာ။ စတိထ်နသထဘာထေားထကာင်း ထသာ။ be good natured

သထဘာကျ ကကိ လုိလားနှစသ်ကသ်ည။် စတိတ်ိုင်းကျပဖစ၍် နှစသ်ကအ်ားရ သည။် like

သထဘာကကးီ နဝိ ၁၊ စတိထ်ေားထူေးကဲ့သာလွန်ထသာ။ ၂၊ သတူစပ်ါးအထပါ် မလုိ လားမှု ကင်းရင်ှးထသာ။ be generous

သထဘာကွဲ ကကိ စတိသ်ထဘာချင်း၊ အယအူဆချင်း တိုက ်ဆုိင်မှုမယှိပဖစသ်ည။် disagree

သထဘာဆီွး နဝိ စတိထ်နသထဘာထေားနိမ့်ကျသမ်ိဖျင်းထသာ။ be bad natured

သထဘာတရား န ပင်ကိုအတိုင်းပဖစတ်တ ်ပျကတ်တထ်သာသထဘာ။ principle

သထဘာတဟိ ကကဝိိ အလုိယှိသည့်အတိုင်း။ အားရပါးရ။ အလုိဆန္ဒအတိုင်း။ agree

သထဘာတူ ကကိ သထဘာချင်းယဉ်ှတွဲညညီတွသ်ည။် agree

သထဘာတွိ့ ကကိ လုိလားနှစသ်ကသ်ည၊် ထကျနပ်သည။် like

သထဘာထေား န နှလံုးသင်ွး။ စတိအ်မူအကျင့်။ စတိထ်နသထဘာထေား။ temperament

နဝိ ၁၊ စတိထ်ေားထူေးကဲ့သာလွန်ထသာ။ ၂၊ သတူစပ်ါးအထပါ် မလုိ လားမှု ကင်းရင်ှးထသာ။ be good natured

နဝိ be bad natured

သထဘာပါ ကကိ စတိဝ်င်စားသည။် စတိပ်ါသည။် interest

သထဘာထပါက် ကကိ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းသယိှိနားလညသ်ည။် understand

သထဘာပပည့် နဝိ ၁၊ စတိထ်ေားထူေးကဲ့သာလွန်ထသာ။ ၂၊ သတူစပ်ါးအထပါ် မလုိ လားမှု ကင်းရင်ှးထသာ။ be good natured

အက္ခရာစဉ်

သပပု (မ) (န-ဒေပပု၊ ဒေပပုတ်-ရှု)။     စဉ်

အဝါထရာင်အရင့်ယှိထသာ၊ အလျားရညှထ်သာ၊ အသးီသးီထသာ နွယပ်င်တစမ်ျို း။ (သပွတပ်ဖူ၊ သပွတခ်ါး၊ ဆင်စယွသ်ပွတ၊် သပွတ်
ချို  စသညအ်မျို းကွဲပပားသည။် “သတွီ-သတတွ ်သပွတ်-ကနစုိ၊ အရသာမှာ၊ ပဖာလိ့ုထုိေးထက၊ အမျို းချင်းကဲွ။ (ထကာ်) စဉ်

သပွတမ်ျှင်
လုိက် စဉ်

သပွတသ်းီအရင့်၊ အမှည့်၏ အတင်ွးသားအမျှင်ထထွေး။ ၂၊ (ဥပစာ) ရှုပ်ရှုပ်ထထွေးထထွေးလုပ်သ။ူ

stringy mass of fibres 
from the dried fruit of 
the sponge ground စဉ်

စဉ်

အပင်ကကးီ၍ ပင်စညလံု်းမှ အသးီသးီသည့် အပင်တစမ်ျို း။ (သဖန်းအမျို းမျို း ယှိသညတ်င်ွ စားနုိင်ထသာ သဖန်း၊ မစားနုိင်ထသာ
သဖန်း စသည့်အမျို းကွဲယှိသည။်) စဉ်

particle suffixed to a 
noun to denote 
similitude စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သထဘာထကာင်
း စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သထဘာထေား
ကကးီ စဉ်

သထဘာထေား
ထသး

စတိထ်နစတိထ်ေားထသးသမ်ိထသာ။ သတူစပ်ါးအထပါ် မလုိ လားမရှုစတိထ်သာ။ (အသင့်မယပဲူ) အပပန်ယလုိူထသာ စတိထ်ေားယှိ
ထသာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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သထဘာပဖူ နဝိ စတိထ်ေားတညက်ကည ်ရုိးသားထကာင်းမွန်ထသာ။ honest

သထဘာမျှ ကကိ သထဘာချင်းယဉ်ှတွဲညညီတွသ်ည။် agree

ကကဝိိ as desired

သထဘာရ ကကိ arrive at an opinion

သထဘာရုိး နဝိ စတိထ်ေားစတိထ်န ထကာကက်ျစစ်ဉ်းလဲပခင်းကင်းထသာ။ honest

န စတိ၏်အမူအကျင့်။ စတိထ်ေားစတိထ်န။ temperament

သထဘာသကန် န အရင်းခံသထဘာ။ ပဖစပ်ျကမ်ှုအထကကာင်းအရာ။ temperament

န ပဖစင်မဲပပုငမဲ အကကအံစည၊် အပပုအမူ အထနအထုိေင်အထလ့အထေ စသည။် ၂။ ပင်ကိုယသ်ထဘာ။ natural

သထဘာထသး နဝိ သတူစပ်ါးအား အပပစယ်လုိူထသာ စတိထ်ေားယှိထသာ။ be bad natured

သထဘာသာွး န စကား စသည၏် ထရးှရှုတညရ်ာ ခရးီလမ်းထကကာင်းရညမှ်တ ်ဆုိလုိချက။် wish

သဘက် န demon

သဘင် န ceremony

ကကဝိိ မိမိသထဘာအထလျာကအ်ားပဖင့်။ as desired

သဘင်သည် န သဆုိီကခုန်၍ အသကထ်မွးဝမ်းထကျာင်းထသာပညာရင်ှ။ performer

သမ၁ နဝိ မျို းချင်းမတသူညက်ို ပျံ နံှ့ထ့အာင် ထရာထနှာထသာ။ be well-balanced

သမ၂ စညး်

သမတတိာရညှ် ကကဝိိ long

သမနိကကာရညှ် နဝိ ကာလပမင့်လျားထသာ။ အချန်ိကာလရညှလ်ျား ထသာ။ long

သမစတိ္တ န ညမီျှထသာ စတိဓ်ါတ။် တမူျှပခင်းရှိထသာ စတိဓ်ါတ။် Fair-mindedness

သမထေ န အာရံုတစပ်ါးစတိမ်ထနှာပဲ သမာဓိရထအာင် ငငိမ်သကစ်ာွ ကျင့်ကကပံခင်း။

သမနိရညှက်ကာ ကကိ ၁၊ကကာရညှသ်ည။် ၂၊ လုပ်သကရ်ညှက်ကာသည။် take a long time

သမယ န အချန်ိအခါ၊ အခါကာလ။ time

သမရ ကကဝိိ opposite

သမရုိးကျ၁ နဝိ ထရးှအစဉ်အလာအတိုင်းပဖစထ်သာ။ normal

သမရုိးကျ၂ န ဆန်းပပားမှုကင်းထသာ။ ပရယိာယက်င်းထသာသထဘာ။ ပင်ကိုသထဘာ။ normal

သမါဓိ န တစခု်ခုထသာ အာရံု၌ စတိတ်ိုမ့ပျံမ့လွင့်ထစပဲ ခုိင်ငမဲစာွတညထ်နပခင်း။

သမါဓိခံု န ဂုဏသ်ထရယှိထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်များ ပါဝင်ထစလျက ်ရပ်ရာွတင်ွ ရပ်မှုရာွမှု ထပပလညထ်အာင် တရားစရီင်ဆံုးပဖတရ်န် ဖဲွထ့ေားထသာအဖဲွ ။့

သမါပတ် န အစဉ်အတိုင်း အဖန်တလဲလဲ ဝင်စားအပ်ထသာ စျာန်စတိ၊် ဖုိလ်စတိတ်ို၏့ ချုပ်ငငိမ်းပခင်း။

န none

သမါး န

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

သထဘာယှိ
ကထရာဟိ သထဘာအတိုင်း(ပပုလုပ်နုိင်သည။်) ၂၊ ကကို က ်သလုိသထဘာကျသလုိ။ စတိတ်ိုင်းကျ (ပပုလုပ်နုိင်ထသာ)။ စဉ်

(ထကာင်းမညဟ်ု) စတိတ်င်ွ ထေင်ပမင်သထဘာထေားသည။် စဉ်

စဉ်

သထဘာသကာ
ယ စဉ်

စဉ်

သထဘာသဘာ
ဝ စဉ်

စဉ်

စဉ်

လူတိ့ုကို ထပခာကလှ်န့်ဖမ်းစားတတသ်ညဟ် ုဆုိအပ်ထသာ ငပိတ္တာတစမ်ျို း။ ၂။ (ဥပစာ)ကကမ်းကကုတရ်န့်ုရင်း ခက်ထေန်ထသာသ။ူ 
“ထုိေသညပံု်ပျက၊် ရုပ်မတထူက လူသဖံကက်ို လကတ်ိ့ုထခါ်ထထွေ” (ဆဒေ္ဒန်)
ယထန့မှစ၍ ထရတကွထ်သာ် တတယိထပမာကထ်သာထန့။ စဉ်

ပရသိတအ်များပါဝင်ထသာ အစအီစဉ်တကျ ပပုလုပ်ကျင်းပသည့်ပဲွလမ်း။ ၂၊ တစစ်တုစရံု်းတညး် တညယ်ှိသည့် အစအုထဝး။ 
“ပဲွလမ်းသဘင် ဆင်ယင်ကျင်းပ၊ ငပီးသညက်ာလ၊ ထုိေခဏ၌”။ (ထရးှထံုေး) စဉ်

သထဘာ
အတိုင်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ အလုပ်အကိုင်တင်ွ ပါဝင်ထဆာင်ရကွထ်သာ အမျို းသမီး၊ အမျို း သားတိ့ုကိုထပပာထသာ စကားလံုး။ (ယမ်ိးသမ၊ 
အငငိမ့်သမ၊ ဇာတသ်မ၊ အလုပ်သမ၊ ရမ(လမ)သမ၊ စသည်)။

word indicating a 
female practitioner of 
some art or trade စဉ်

ကာလကကာပမင့်စာွ။ ၂၊ အချန်ိကာလရညှ ်လျားစာွ။ “ထကာင်းရာသဒိေ္ိဓ၊ ငပီးစးီဘလိျက၊် သမတတိာရညှ၊် ထအာင်ပမင်မညထ်ရးတင်ွးစာ
ထပး” (ဗိသကုာ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

meditation to attain 
traquility စဉ်

စဉ်

စဉ်

သတူစပ်ါး၏အလုိနှင့် ဆန့်ကျင်လျက။် “မလုိကလီ်ထကဆုိ့လ့ုိပင်၊ လူဟန့်လ့ုိ မနုိင်၊ သမရအတင်းလုိကလ်ားခထရ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

concentration of the 
mind စဉ်

member of tribunal or a 
special court စဉ်

attainment stage of 
meditation စဉ်

သမါ
ပတ်(၉)ပါး ရူပါဝစရစျာန် စတိ ်၄ ပါးကို ပဉ္က နညး်ပဖင့် (၅)ယ၍ူ အရူပါဝ ဝရစျာန်စတိ်(၄)ပါး။ (ထပါင်း ၉ ပါး)။ စဉ်

(ထဆးဝါးစသည်) တတထ်ပမာကက်ကျွေမ်းကျင်သ။ူ ဆရာ။ ၂။ ထဆးဆရာ၊ ထဆး သမါး။ 
practitioner of 
indigenous medicine စဉ်
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သမါးထတာ် န ထရးှထခတဘ်ရုင် နန်းတင်ွးသုံး ထဆးဆရာ။ royal physician

သမါးထပါက် န none

န quack

သမီး န မိဖ နှစပ်ါးမှ ထမွးဖွားထသာမိန်းမ။ daughter

သမီးခမက် န လင်မယားနှစထ်ယာက၏် အမိအဖများ အချင်းချင်းထတာ်စပ်ပံုကို ပပထသာစကား။

သမီးခင်ပွန်း န လင်နှင့်မယား။ husband and wife

သမီးထစါင့် န လကထ်ေကမ်ဂမင်္ဂလာ အခမ်းအနားတင်ွ သတိုသ့မီး၏အထဖါ်အပဖစ ်လုိကပ်ါထသာ အမျို းသမီး။  bridemaid

န ဘရုင်မင်းပမတ၏် သားသမီးများကို ဂုဏတ်င်၍ ထခါ်ထသာအမည။် price and princess

သမီးပျို သားပျို န အမ်ိထထောင်ခရာဝါသ မပပုရထသးထသာ အရယွထ်ရာကင်ပီး ထသာ သားသမီး။ come of age

န

သမီးထယာကဖ် န relatives

သမီးထယာက္ခမ န Parent-in-law

သမီးရညး်စား န ထယာကျ်ားထလးနှင့် မိန်းကထလးတို ့ရညး်စားအပဖစ ်အပပန် အလှန် ချစက်ကို ကဆ်ကသ်ယွက်ကပံု။ couple

သမီးသျှင် န လကထ်ေပ်မဂမင်္ဂလာပပုလုပ်ဆဲ သတိုသ့မီး။ bride

သမုတထီီေး န none

သမက် န Son-in-law

သမကစ်တု် န ထရငန်စပ်ချုံနွယတ်ို၌့ ထနထလ့ယှိထသာ ခရုတစမ်ျို း။ snail

သမကတ်က် န ပဲွပပင်အခမ်းအနားပဖင့် သတိုသ့ားက သတိုသ့မီးအမ်ိသို ့အပခံ အရနှံင့် လကထ်ေပ်မဂမင်္ဂလာထဆာင်ရန် သာွးရပခင်းမျို း။ none

န မဂမင်္ဂလာထဆာင်ရန်သာွးစဉ် တးီရထသာ စညး်ပန်းကျား။ none

သမကလ်ယာ န သမကအ်ပဖစ ်ထရးွချယထ်ေားထသာ သတိုသ့ားထလာင်း။ Son-in-law

သမကသ်စ် န ထိေမ်းပမှားမဂမင်္ဂလာထဆာင်၍ ငပီးခါစ သတိုသ့ားကိုထခါ်ထသာစကား။ Son-in-law

သမကသ်ျှင် န သမီးနှင့်လကထ်ေပ်ထိေမ်းပမှားရန် လျာထေားထသာ သတိုသ့ား။ Son-in-law

သမင် န ဥချို တင်ွ အခကအ်တကမ်ျားပါယှိငပီး ထပခပမန်တတထ်သာ သတ္တ ဝါ တစမ်ျို း။ deer

သမင်ကကွ် န အသားအထရပပားထပါ်တင်ွ သမင်ရကထ်ရာထဂါထကကာင့် ပဖစထ်ပါ်လာထသာ နူနာကကွတ်စမ်ျို း။ 

ကကိ in vain

သမုိင်း န နုိင်ငံတစနုိ်င်ငံနှင့် လူမျို းတစမ်ျို း အထဆာကအ်အုံစသညတ်ို၏့ ထရးှကာလ ပဖစစ်ဉ်။ history

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ထလှဝမ်းဗုိက၏်အလယသ်ိ့ု ထရစထုဝးရန် ထလှနံပျဉ်ရုိကရ်ာ မတတ်တ ်သစသ်ားထကာက ်(တကံူ)များ၏ အလယ်ကျရာ 
(ထကျာဘက်)တင်ွ တစလ်ကမ်ခန့် ထဖါကထ်ေား ထသာအထပါက။် စဉ်

သမါး
ထယာင်ထယာင်

ထဆးဆရာအထယာင် ထဆာင်သ။ူ ၂၊ ဥပစာ. တတထ်ယာင်ကား လုပ်ကိုင်ထပပာဆုိတတသ်။ူ “သမါးထယာင်ထယာင်၊ လွယအ်တိ်
ထဆာင်၊ ဟန်ထဆာင်ထပါသည ်ထခတ”် (ထကျာကရုိ်း) စဉ်

စဉ်

kin term describing the 
relationship between 
parents of a husband 
and parents of a wife စဉ်

စဉ်

စဉ်

သမီးထတာ်သား
ထတာ် စဉ်

စဉ်

သမီးထမျာကသ်
ား

`ထမာင်နှမတိ့ုတင်ွ ထမာင်ကကးီ၊ ထမာင်ငယတ်ိ့ုမှ ဖွား ထသာ သားသမီးနှင့် နှမကကးီနှမငယတ်ိ့ုမှ ထမွးဖွားထသာ သားသမီးတိ့ု
အချင်းချင်း ထတာ်စပ်ပံု “မိချစ ်သကထ်ဝ၊ ရးီထမရင်သ္ီမး၊ ထမာင်နှင့်ထမမှာ သွီးရညနီ်းလ့ုိ၊ သမီးထမျာကသ်ား၊ မယားတပုိင်း၊ ကကား မ
ရုိင်းထအာင်၊ ခုိင်းနှိုင်းပံုတင်”(ထကာ်)။ “အရးီသျှင်နှင့်၊ အခင်ကကးီအား၊ သတီာထမာင်ထလ၊ ဘန်ုးထရာင်လင်းထက၊ ”မိချစသ်ကထ်ဝ၊ 
ရးီထမရင်သ္ီမး၊ ထမာင်နှင့်ထမမှာ သွီးရညနီ်းလ့ုိ၊ သမီး ထမျာကသ်ား၊ မယားတပုိင်း၊ ကကားမရုိင်းထအာင်၊ ခုိင်းနှိုင်းပံုတင်”(ထကာ်)။ 
“အရးီသျှင်နှင့်၊ အခင် ကကးီအား၊ သတီာထမာင်ထလ၊ ဘန်ုးထရာင်လင်းထက၊ ေ”မိချစသ်ကထ်ဝ၊ ရးီထမရင်သ္ီမး၊ ထမာင်နှင့် ထမမှာ သွီး
ရညနီ်းလ့ုိ၊ သမီးထမျာကသ်ား၊ မယားတပုိင်း၊ ကကားမရုိင်းထအာင်၊ ခုိင်းနှိုင်း ပံုတင်”(ထကာ်)။ “အရးီသျှင်နှင့်၊ အခင်ကကီးအား၊ 
သတီာထမာင်ထလ၊ ဘန်ုးထရာင်လင်းထက၊ ေ” မိချစသ်ကထ်ဝ၊ ရးီထမရင်သ္ီမး၊ ထမာင်နှင့်ထမမှာ သွီးရညနီ်းလ့ုိ၊ သမီးထမျာကသ်ား၊ 
မယားတပုိင်း၊ ကကားမရုိင်းထအာင်၊ ခုိင်းနှိုင်းပံုတင်”(ထကာ်)။ “အရးီသျှင်နှင့်၊ အခင်ကကးီအား၊ သတီာထမာင်ထလ၊ ဘန်ုးထရာင်လင်း
ထက၊ ေ”မိချစသ်ကထ်ဝ၊ ရးီထမရင်သ္ီမး၊ ထမာင်နှင့်ထမမှာ သွီးရညနီ်းလ့ုိ၊ သမီးထမျာကသ်ား၊ မယား တပုိင်း၊ ကကားမရုိင်းထအာင်၊ 
ခုိင်းနှိုင်းပံုတင်”(ထကာ်)။ “အရးီသျှင်နှင့်၊ အခင်ကကီးအား၊ သတီာထမာင်ထလ၊ ဘန်ုးထရာင်လင်းထက၊ မင်းထယာကျ်ားဟ၊ု ထမျာက်
သားထရမတုံး၊ ထကာ်ကာနူကမု္မာ၊ ခန္ဓါဆံုးထက၊ ယကူျုးံ မရ” (၎င်း)

cousin, relationship 
between daughter of 
brothers and sons of 
sisters စဉ်

ထမာင်နှမတိ့ုတင်ွ ထမာင်ကကးီ၊ ထမာင်ငယတ်ိ့ုမှ ဖွားထသာ သားနှင့်နှမကကးီ၊ နှမငယတ်ိ့ုမှ ဖွားထသာ သားတိ့ုအချင်းချင်း အပပန်အလှန်
ထဆွမျို း ထတာ်စပ်ကကပံု။ စဉ်

လင်က မယား၏ မိဖကို၊ မယားက လင်၏မိဖကို (သမီးထယာက္ခမ)အပပန်အလန်ှထတာ်စပ်ကကပုံ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထီေးပဖူငါးစင်းတင်ွ ငါးခုထပမာကထ်သာ ထီေး။ “သမုတထီီေးကား အရုိးအထွေတ၌် ထရမပဖင့်စပီခယ၍် ဆင်ယာဉ်၊ ပမင်းယာဉ်တိ့ု၌ ထဆာင်း
ထသာထီေးမျို း”(ဓညပံု)။ စဉ်

သတိ့ုသားက သတိ့ုသမီးအမ်ိသိ့ု အငပီးအပုိင်သာွး၍ ထနထုိေင်ရသည့် ရခုိင်တိ့ု ၏ ထံုေးဓထလ့တစမ်ျို း။ “လုပ်ထဆာင်ထေမ်းရကွ၊် 
သမကစ်ခံီ၊ စထီစါ်နံမှ၊ ရသည့်မယား”။ (ကင်းမထဟာ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

သမကတ်က်
ပန်းကျား စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

achromic patches on 
skin caused by 
leukoderma စဉ်

သမင်မီွးယင့်
ကျားစါးယင့်

တစဘ်ကအ်လုပ်ကိုင်၍ရသညနှ်င့် အမျှ၊ တစဘ်ကက်အထကကာင်းထကကာင့် ကန်ုခမ်းပျကစ်၍ီ အဖတ ်မတင်အချညး်နီှး ပဖစရ်ထချ
သည။် စဉ်

စဉ်



.

သမုိင်းထကကာင်း န သမုိင်းတစထ်လျာကတ်င်ွ ပဖစလ်ာခ့ဲထသာ အပဖစ ်တို၏့ပဖစစ်ဉ်လမ်းထကကာင်း။ source of history

သမုိင်းတင် ကကိ ထနာင်လာသားထပမးအစဉ်အဆက ်သယိှိအမှတတ်ရကကထစရန် ထမါ်ကန်ွးတင်သည။်

သမုိင်းပံုပပင် န သမုိင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အရာဝတ္ုတစခု်ခုအပဖစအ်ပျကစ်သညတ်ို ့ကို ပံုပပုကာ ထပပာနုိင်ရန် ထရးသားထေားထသာစာ။ historical tale

သမုိင်းဝင် နဝိ သမုိင်းတင်ွ ပါဝင်၍ မှတတ်မ်းတင်ခံရထသာ။ historic

သမုိင်းဦး န ထရးှဦးသမုိင်းပဖစထ်ပါ်စကာလ။ early history

သမတ် န ထပဖာင့်မတသ်ညဟ် ုယုံကကညက်ကကာ အများတကာက တင်ထပမှာကထ်သာခံုလူ ကကးီ။ ထပဖာင့်မတတ်ညက်ကညသ်။ူ fairness

သမုတ် ကကိ call

သမံတလင်း န အတု၊် ထကျာက၊် သ၊ဲ အဂမင်္ဂထတတိုပ့ဖင့် အပပန ့အ်ဝန်းညညီာစာွ ပပုလုပ် ထေားထသာအခင်း။ cement flooring

နဝိ none

သမန်းကျား န

သမန်းပပင် န alluvial soil

သမန်းပမက် န kusu frass

သယိုင်း န cradle

သယိုင်းကျ န ရညှလွ်ယထ်သာ ကကို းကို ဒီေဘကအ်နား၊ ဟိုဘကအ်နားချညရ်ာတင်ွ အလယမှ် တွဲ၍ နိမ့်ကျထသာအရာ။ ကကို း။ rope

သရ၁ ကကဝိ gossip

သရ၂ န vowel

သရဏဂံု န ဘရုား၊ တရား၊ သဇံာဟဆုိုအပ်ထသာ ရတနာသုံးပါးတိုက့ို ယုံကကညက်ိုး ကယွဆ်ညး်ကပ်ပခင်း။

သရဏဂံုတည် ကကိ ဘရုား၊ တရား၊ သဇံာဆုိတဲ့ ရတနာသုံးပါးတိုက့ို ယုံကကည ်ကိုးကယွဆ်ညး်ကပ်မှု၌ စွဲငမဲသည။်     

သရဏဂံုတင် န

န

သရနုတ် န pulmonary tuberculosis

နဝိ အမျို းမျို း အထထွေ ထထွေစုံလင်ထရာထနှာပါဝင်ထသာ။ ပပဿနာအမျို းမျို း ထရာထနှာပါဝင်ထသာ။ mixed up

သရပတ် န ရထသမ့ျားထဆာင်းထသာ ဦးထုေပ်တစမ်ျို း။ hat

သရပတဝ်ထုေပ် န ရထသမ့ျားထဆာင်းထသာ ဦးထုေပ်တစမ်ျို း။။ “သရပတဝ်ထုေပ်၊ သစန်ကရ်ကီို၊ ဝတရံု်အပ်ု လုိ၊့ ရသလုိပ်ကာ၊ ထနသထရာ်လျှင်” hat

သရဖီ၁ န အပင်ကိုင်းတမှံ အစအုလံုးပွင့်ထသာ ပင်ထစာကတ်စမ်ျို း။

သရဖီ၂ နဝိ same as

သရဖူ န ဘရုင်မင်းမတစ်သညတ်ို ့ဦးထခါင်းတင်ွ ထဆာင်းသည့်တန်ဆာတစမ်ျို း။ crown

သရဖူထဆာင်း ကကိ reach the acme

သရဖုတ် န kitchen

စဉ်

record an event of 
historical significance စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သထဘာတနှူစသ်ကလ်ကခံ်၍ ထခါ်ထဝါ်သည။် “ဥတ္တမမဟတုသ်ညက်ို ဟတုသ်ကဲ့သိ့ု စပ်ွစွဲထပပာဆုိသည။် “လူသမုတထ်က၊ 
သစငု်တက်လညး်၊ ကျားပဖစထ်တ”(ပံု)။ စဉ်

စဉ်

သမန်းကာလ
ယကံာ ထူေးပခားထေင်ရာှးထသာ ဂုဏပ်ဒေပ်ယှိထသာ။ “ဆရာထတာ် ဦးဥတ္တမကို သမန်ကာလယကံာ မမှတက်တထ်က”့ (အရပ်) စဉ်

ထအာကလ်မ်းနညး်ပညာ၊ ပထယာဂအတတပ်ဖင့် လူအပဖစမှ် ကျားအပဖစသ်ိ့ု ရုပ်ထပပာင်းထစကာ ပဖစထ်ပါ်သညဟ် ုဆုိအပ်ထသာ ကျား
သတ္တဝါ။

man turned into a tiger 
by black magic စဉ်

ဒီေထရတကထ်သာ ပမစဝ်ကကျွေန်းထပါ်အရပ်တင်ွ ဒီေထရကျချန်ိ၌ နုန်းနစမ်ျား တင်ကျန်ထနခ့ဲထသာ ကျယပ်ပန့်သည့်အပပင်။ “ဗျို င်းထဟာက်
ထကလုိင်ထစါင်း၊ သမန်းပပင်မှာ၊ ငါးကို ထချာင်းထက၊ ရထကကာင်းမပမင်၊ ဗျို င်းနှုတသ်းီမှာ၊ ရညီဉ့်တင်ထရ” (ဇမ်း) စဉ်

ရုိးတရံညှသ်ယွ၍် နူးညံ့ထသာ ပမကတ်စမ်ျို း။ “ရထသထ့ကျာ်၏၊ ထကျာင်းထတာ်နားဝယ၊် သမန်းပမကမှ်ာ၊ အသကတ်ည၍်”။      
(ရာမ) သမျှ - စညး် သမျှာ့  ထရးှကကယိာ၏ အဓိပ္ပာယနှ်င့်အည ီအညတွပ်ပုထကကာင်း၊ ပဖစထ်ကကာင်း၊ ယှိထကကာင်းအဓိပ္ပါယက်ို ရင်ှး
လင်းထဖါ်ပပထသာ စကားလံုး။ “ထပပာလီသမျှ၊ ဆုိလီသမျှ၊ လွန်လီသမျှ ခွင့်ပပုသညး်ခံထတာ်မူပါ ဘရုား”။ (အရပ်) စဉ်

ထရှ့ထနာကထ်ေမ်းပ့ုိရထသာ ထေမ်းပုိးနှစခု် အလယတ်င်ွ ချတိဆဲွ်ထေားထသာ ထုိေင် စရာ၊ လဲထလျာင်းစရာအခင်းနှင့် ကာရထံေားသည့် 
တင်းတမ်ိပါယှိထသာ ပုခကတ်စမ်ျို း။ “မင်း ထဆာင်ထေကက်၊ ဆင်းလတတ်ုံကျင်၊ သယိုင်း တင်၍၊ ပပုကျင့်စငမဲ၊ မခကျွေတလဲွ်ဟု(နာရ
ဒေ)။ “စးီဆင်း စးီပမင်း၊ သယိုင်း လကထ်ဆာင်၊ ကန်ုထအာင်ထီွေပပား၊ လျင်လျားမနီ၊ ငါတညး်မင်းကို၊ ဆကခ်လုိက ်ထလ”(ထောမ
ရာ) စဉ်

စဉ်

အတင်း။ နုိင်ထေကစ်းီနင်း။ “မကိုင်ထကဆုိ့လ့ုိပင် လကဖ်ျားကို သရ ဆဲွထေားထရ” (အရပ်)။ မလွတရ်ထအာင် လူကို(အတင်း) 
သရ ဖကထ်ေားထရ” (အရပ်) စဉ်

လညထ်ချာင်းတင်ွးမှ ထွေကလ်ာထသာ ထလပဖင့် အသကံကို းကို တန်ုခါထစလျက ်တသန်ွ တညး်(အဆီးအတားမယှိ) ထွေကလ်ာထသာ 
အနညး်နညး် အဖံုဖံုကွဲပပားစာွ ပမညနုိ်င်ထသာအသ။ံ ယင်း၏ အသတံိ့ုကို အစားပပုထေားထသာ သထကမင်္ဂတအက္ခရာများမှာ (သာဓက။ 
။  စသညတ်ညး်)။ စဉ်

act of taking refuge in 
the Three Venerables စဉ်

have firm belief in the 
Three Gems or Refuges စဉ်

(န-(ဥပစါ) ဘရုား၊ တရား၊ သဇံာဆုိတဲ့ ရတနာသုံးပါး အားတင်စား၍ ထပပာဆုိထသာ စကားလံုး။

take refuge in the 
Three Gems to share the 
merit with the deceased စဉ်

သရဏပန်းသုံး
ပွင့် (ဥပစါ) ဘရုား၊ တရား၊ သဇံာဆုိတဲ့ ရတနာသုံးပါး အားတင်စား၍ ထပပာဆုိထသာ စကားလံုး။

act of taking refuge in 
the Three Venerables စဉ်

ထချာင်းဆုိးထသာအခါ ထသးွပါလာတတထ်သာ အဆုတန်ာ။ “သနာရုပ်ထရာဂါ၊ အကကျွေန်မမှာ ထပခာင်းဆုိးပါထရ” (ကျးီတက်) စဉ်

သရထပါင်း
လုိက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

kind of tree bearing 
white fragrant flowers စဉ်

ဆုိးသမ်ွးထသာ။ ယတုမ်ာထသာင်းကျန်းထသာ။ “ထမာင်သာပဖူဆုိစာွ လူသရဖီ၊ ထစာကဆုိ်းသုံးဖ့ုိ မရစါွရာ” (အရပ်)။ စဉ်

စဉ်

တစပ်ါးသတူိ့ုထေက ်အကကးီအကအဲပဖစသ်ိ့ုထရာက ်သည။် ထနာကဆံု်းငပီးဆံုးပခင်း အဆံုးစန်ွတိုင်သည။် တစစ်ုံတစခု် ယဉ်ှငပိုင်ရာတင်ွ 
ဗုိလ်စွဲသည။် စဉ်

ဘန်ုးကကးီထကျာင်းများတင်ွ ဆွမ်းစားရန် နှင့် အိုးခွက ်ပန်းကန်ထေားရန် ထဆာင်မကကးီနှင့် ဆက၍် ထဆာကထ်ေားထသာ အထဆာင်
ငယ။် မီးဖုိထဆာင်။ “ဘန်ုးကကးီသရဖုတ၊် ထမာင်သျှင်ထကျာင်းထခါင်တက”်(ပံု) စဉ်



.

သရမရ ကကဝိိ quickly

သရလီှ န boat

သရဝဏ န none

သရိ့ စညး် none

သရယီာဉ် န none

သရရီဓါတ် န ဗုဒေ္ဓပမတစ်ာွ၏ ကိုယထ်တာ်မှပဖစထ်သာ ဓါတထ်တာ်။  ပါ 

သရူး ကကဝိိ မထမျှာ်လင့်ထသာအချန်ိတင်ွ ရုတတ်ရကအ်ားပဖင့်။ suddenly

သရူးပရူး ကကဝိိ immediately

သရူးပတခ်တ် ကကဝိိ immediately

သရူးဗရူး ကကဝိိ immediately

သရူးမရူး ကကဝိိ suddenly

သထရ၁ န grace

သထရ၂ ကကိ stop short and draw

သထရ၃ နဝိ အရညအ်ချင်းတပူဖစထ်သာ။ အရှံုးအနုိင်မယှိပခင်း ပဖစထ်သာ” draw

သထရသရာ န လူမှုထရးအားပဖင့် သင့်ထတာ်ထလျာ်ကန်မှု မယှိထသာ အပပုအမူ။ အထပပာအဆုိ။     not suitable behaviour

သရ၁ဲ နဝိ အရာရာတိုင်းတင်ွ အလွန်အကကူး ပပုမူတတထ်သာ။ fiercely

သရ၂ဲ န မထကာင်းဆုိးဝါးထသာမိစ္ဆာတစမ်ျို း။ ghost

သထရာ စညး် အတတိက်ာလကို ပပထသာစကားလံုး။ “ထရးှသထရာအခါ ဗာရာဏသပီပည ်၌ ပဗဟ္မဒေတမ်င်းသည ်မင်းပပုထတာ်မူထလ၏” past

သထရာသရီ ကကဝိိ မညမ်ညရ်ရ မဟတုထ်သာ ထဝဒေနာခံစားရလျက။် ill at ease

သထရာသရီ နဝိ အမျို းအမည၊် အနကအ်ဓိပ္ပာယထ်ဖါ်ရန် ခကခဲ်ထသာ။ ill at ease

သထရာသလုိက် ကကဝိိ accommodatingly

သထရာ်၁ ကကိ rude

သထရာ်၂ န none

ကကိ သထရာသည၊် ထပပာင်ထလှာင်ရှုတခ်ျသည။် denounce

ကကဝိိ မထလးမစား ကျစီယပ်ျကရ်ယပ်ပုသည့်သထဘာနှင့်။ denounce

သရက် န ဝတ္ုပစည္း်တစခု်၏ ဝန်ချန်ိပမာဏ။ burden

သရကက်င်း န young mango

သရကခဲွ် န 5 weight 

သရကစ်တိ် န 5 weight 

ထနှာင့်ထနှးပခင်းမယှိထစပဲ။ လျင်ပမန်စာွ။ ချကခ်ျင်း။ “ထမာင်သာပဖူဆီးရံု တကနီ်လ့ုိ ခရးီထရာကမ်ဆုိက ်အဖသည ်သရမရ (ဆီးရံုသိ့ု 
အပပင်း) လုိကလ်ားခထရ” (အရပ်) စဉ်

ထရးှထခတထ်လှတစမ်ျို း။ “ထတာင်သသူင်းမှူး၊ နှစဦ်းထပါင်းထပမာက၊် ဆယ့် ထပခာကထ်ယာကတ်ိ့ု၊ စးီထပမာကတ်ုံထီွေ၊ သရလီှ ကို၊ 
အတညတ်ကျ၊ ရမင်ထပျာ်ထပျာ်ထက၊ လီှထထော်ထေက ်မှာ၊ တကဟ်န်ပပထရ” (ဝိဇယ) စဉ်

နက္ခတ်(၂၇)လံုးတင်ွ နှစဆ်ယ့်နှစ်လုံးထပမာကပ်ဖစ၍် ကကယ်(၃)လံုး ပါဝင်ထသာ ပမှားသဏ္ဍာန်ယှိထသာ နက္ခတ။် (အချို ့-တစလံု်း
တညး်ပပသည။်) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထရှ့ကကယိာ၏အနကနှ်င့် အညအီမျှပပုထကကာင်း၊ ပဖစထ်ကကာင်း၊ ယှိထကကာင်း အနကထွ်ေန်းပပထသာ စကားလံုး။ “မင်းရ့ုိထပပာသရိ(သ
ရွိ့ )ဆုိ သရိ့ (သရွိ့ )ကို ငါထကာင်းထကာင်း နားလညပ်ါထရထဝး” (အရပ်) (လါးသရိ့ -လားသရွိ၊ လါသရိ-လါသရွိ၊ နီသရီ-နီ
သရွိ၊ ထုိေင်သရွိ- ထုိေင်သရွိ စသည်) “တစထ်ပပာင်ထပပာင်ထလ၊ အထဆာင်ခန်းနှင့်၊ ထတာင်နန်းအပ်မည၊် စကားသယွပ်ျာ၊ ထပပာလီသရိ
ကို၊ စတိဟ်စိတိထ်ေင်၊ စားလုိချင်၍။ (ငါး) “ငါ့ကိုပဖစလ်ျှင်၊ ဇာပင်ပျင်လညး်၊ ချင်သရ ိကို၊ မသလုိိကပ်ါ” (ထောနု) စဉ်

ထရးှထခတထ်လထဲေတင်ွ ပျသံန်းနုိင်ထသာ ယာဉ်တစမ်ျို း။ ရခုိင်ရာမဇာတ ်တင်ွ ပါသည့် ဒေဿဂီရဘိလူီးမင်းသည ်မယသ်တီာကို 
တင်ထဆာင်ပျသံန်းသာွးထသာ ထလယာဉ်ကဲ့ သိ့ုထသာယာဉ်တစမ်ျို း။ ၂။ နတတ်ိ့ု၏တန်ခုိးပဖင့် ထပမလျှို း မုိးပျ ံပျသံာွးနုိင်ထသာ ယာဉ်
တစမ်ျို း။ “ထဒေဝဂုမ္ဘာန်၊ ထဆာကစ်ိုကထူ်ေဗျာ၊ ထီေးပဖူမုိးလ့ုိ၊ အပ်ုစိုးစထံသာ်၊ ရှိကထံထောကမ်၊ သရယီာဉ်ကို၊ အပုိင် ရလ့ုိ၊ မုိးဝ
ထကာင်းကင်၊ ငမီပပင်တထလျာက၊် လားလုိရာကို၊ ထုိေခါထရာကလ့ုိ် (ရာမ) စဉ်

relic of the Buddha or 
arhat စဉ်

စဉ်

 အလျင်အပမန်။ ရုတတ်ရက။် ချကခ်ျင်း။ မဆုိင်းမတ။ွ “ခရးီက ထရာက ်ထက ချကခ်ျင်း သရူးပရူး အပပင်သိ့ုထွေကလ်ားခယင့်” 
(အရပ်) စဉ်

ထလာထလာဆယအ်ားပဖင့်။ မဆုိင်းမထစာင့်ပဲ။ “ထမာင်သာပဖူ မှာ ခရးီလားဖ့ုိအပပင်းလုိလ့ုိ သရူးပကခ်တ ်အမ်ိက ဆင်းလားခယင့်” 
(အရပ်) စဉ်

 အလျင်အပမန်။ ရုတတ်ရက။် ချကခ်ျင်း။ မဆုိင်းမတ။ွ “ခရးီက ထရာက ်ထက ချကခ်ျင်း သရူးပရူး အပပင်သိ့ုထွေကလ်ားခယင့်” 
(အရပ်) စဉ်

ရုတတ်ရကလ်တတ်ထလာအားပဖင့်။ “သခုိူး-သခုိူးလ့ုိ ထဟာပစလုိ်က ်ထတခါ သရူးမရူး အမ်ိကဆင်းငပီးလားခထရ” (အရပ်) စဉ်

ထကာင်းပမတထူ်ေးပခားထသာ ဂုဏတ်ိ့ုနှင့် ပပည့်စုံပခင်း၊ တင့်တယပ်ခင်း။ မဂမင်္ဂလာယှိ ပခင်း။ “သထရတင့်တယ၊် ဘန်ုးငဖိုးကကယသ်ား” 
(ဘန်ုးထတာ်ဖ့ဲွ) စဉ်

ရကှစ်တိပ်ဖင့် တန့်ွဆုတထိ်ေတလ်န့်သည။် ရကှပ်ခင်း၊ ထကကာကပ်ခင်း တစင်ပိုင် တညး်ပဖစထ်ပါ်သည။် “လူကကးီတကိို သထရလ့ုိမလား
ခ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလုိကသ်င့်စာွ။ (ရလီါ ထပမာင်ပီးစနစအ်လုိကသ်င့်စာွ) စဉ်

ရုန့်ရင်းခကထ်ေန်သည့်စကားကို ထပပာဆုိပပုမူသည။် “ကျင့်ငမဲမထလျာ်၊ သဘင် ထသာ်လညး်၊ သထရာ်ကကမ်းတမ်း၊ အဆန်းအထူေး၊ အ
ကျူးအလွန်၊ ထဖါကပ်ပန်ကျင့်မှား” (သိုက်) စဉ်

အကိုင်းအခကအ်ပ်ုဆုိင်း ထဝစည၍်၊ အထလ့ကျထပါကတ်တထ်သာ၊ အသးီလံုး ငယမ်ျားကို ထဗါင်ထဗါင်(ပထလါင်-ရခုိင်)ထဖါက်
ရာတင်ွ အသုံးပပုရသည့် အပင်ထစါကတ်စမ်ျို း။ စဉ်

သထရာကက်
ထရာ် စဉ်

သထရာ်
ထတာ်ထတာ် စဉ်

စဉ်
သးီခါစသရကသ်းီ။ ၂၊ ချင်းတကတ်ဲ့သိ့ု ထပမတင်ွဉထသာ အန့ံယှိ သည့် ဥပင်တစမ်ျို း။ ၃၊ ထတာထတာင်တင်ွ ထပါကထ်ရာကထ်သာ 
ဂံုမင်းကဲ့သိ့ု အပင်နုကို ဟင်းချကစ်ား ရထသာ အပင်တစမ်ျို း။ “တထန့တဖန်၊ စါးတုံပပန်လညး်၊ သရကက်င်းနှင့်၊ ထကျာကက်လန့်
ကို၊ အရင်းကချို း၊ ကျို င်နှင့်ထုိေး၍” (ထွေန်းတိ)  စဉ်

၅ကျပ်သားအထလးချန်ိ ပမာဏ။ (ဆီ စသည့်ချင့်ရာ၌သာ သုံးထသာ စကား) စဉ်

၅ကျပ်သားအထလးချန်ိ ပမာဏ။ (ဆီ စသည့်ချင့်ရာ၌သာ သုံးထသာ စကား) စဉ်



.

သရကတ်ကုံး န none

သထရာင်းငမီ န ထပခာကထ်သွ ထ့ဆွးပမည့်သည့်ထပမ။ dry

သရဇ္ျယ် န ရကွဆုိ်သည။်   read

သရုပ် န တရားကိုယ။် အကျို းအထကကာင်း။ circumstances

သရုပ်ကွဲ ကကိ ရင်ှးရင်ှးလင်းကွဲကွဲပပားပပား သထဘာထပါကသ်ည။် understand

သရုပ်ထဆာင် ကကိ imitate

သရုပ်ထပါ် ကကိ ထဖါ်ပပလုိထသာ သထဘာ၊ ထပါ်လွင်ထေင်ရာှးသပိမင်ထစသည။် understand

သရုပ်ပျက် ကကိ လူမျို းတစမ်ျို းက အစဉ်ကျင့်သုံးလာထသာ ယဉ်ထကျးမှုထံုေးဓထလ့ များနှင့် ညညီတွက်ိုကည်မီှုမယှိ ဖီလာပဖစထ်သာ။ none

သရုပ်ပပ ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အပဖစအ်ပျက ်အထကကာင်းအရာတိုက့ို ထပါ်လွင်ထေင်ရာှး ထအာင်ထဖါ်ပပသည။် demonstrate

သရုပ်ထဖါ် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာအပဖစအ်ပျက ်စသညတ်ို၏့ လက္ခဏာများကို ထပါ် လွင်ထအာင်ပပုသည။် demonstrate

သရမ်း ကကိ be disorderly

သရမ်းထေ ကကိ be inruly

သရုိး န none

သရုိးသနီ ကကဝိိ ill at ease

သရွိ့ စညး် none

သရွဲ န metal

သရတွ် န Cement

သလ၁ ကကိ be in touch

သလ၂ န cataracts

သလား စညး် promenade

သလါးခတ် ကကိ ထခါကတ်ုံထ့ခါကပ်ပန်သာွးချည ်လါချညပ်ပုသည။် to and fro

သလူ န none

သထလး န kind of fragrant rice

သလဲ န ထကျာကထ်တာင်ထကျာကထ်ဆာင်များကို ထရတိုကစ်ားရာမှ လွင့်စင်၍ ပါလာထသာ ထကျာကမ်ှုန်ထကျာကမ်မါး။ sand

သထလါ စညး် none

သထလါ်ပါ ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အမှုအခင်းတင်ွ အကကဉံာဏထ်ပးရာတင်ွ ပါဝင်သည။် advice

သထလါ်ဖီးရာ ကကဝိိ တစထ်ယာကနှ်င့် တစထ်ယာက၊် တစဘ်ကနှ်င့်တစဘ်ကအ်တုံ ့အလှည့်၊ အပပန်အလှန်အားပဖင့်။ reciprocally

သထလါ်လုိက် ကကိ မသကဆုိ်င်သညက်ို ဝင်ထရာကထ်ပပာဆုိသည။် interfere

သစပ်င်အပမစအ်ထခါက ်စသညတ်ိ့ုကို မီးဖုတ၍် ရယှိသည့်ပပာကို ချကရ်ာမှရထသာ ဆားချကသ်ည့် အပင်။ (ရုက္ခမူ ဆားချကထ်သာ
အပင်။) စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစထ်ယာက၏်သထဘာ၊ သဏ္ဍာန်ကိုတထူအာင်တပု၊ ပပုလုပ်သည။် ၂၊ တစစ်ုံတစခု်၏ အပဖစအ်ပျက၊် အမူအရာ စသည်
တိ့ု၏ အသင်ွကို ထပါ်လွင်ထအာင် ပဖစထ်စသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သတူစပ်ါးကို အထနှာင့်အယကှပ်ဖစထ်အာင် ကိုယခ်ျင်းမစာနာပဲ အဆင်ပခင်မ့ဲ ပပုမူသည။် ရမ်းကားသည။် “အလုိလုိထလ၊ ကိုယ ်
သရမ်းပျာ၊ ငန်းငန်းတကလ့ုိ်”(ပဒေ) စဉ်

ယတုမ်ာထသာင်းကျန်းသည။် “သရမ်းထေသ၊ူ အပူမစ၊ဲ တသသဲ”ဲ(ပံု) စဉ်

ထကျာကအ်တုတ်ိ့ုကို စထီေားရာ၌ ငမဲပမံထစရန်လညး်ထကာင်း၊ ထပမပပင်နံရစံသည ်တိ့ုကို သပ်ယပ်ထပမညထီစရန်လညး်ထကာင်း၊ လိမ်းကျံ
သုံးစွဲသည့် ပျစပ်ျစထ်ဖျာ်ထေားထသာအရာ။ (အဂမင်္ဂ ထတသရုိး၊ ထပမနီသရုိး၊ ရမံထစးသရုိးစသည ်စသည ်အမျို းမျို းယှိသည။်) ၂၊ 
မှန်စထီရမချလုပ်ငန်း၌ အမွမ်းအထပပာကစ်သည ်ထဖါ်ရာတင်ွ အသုံးပပုထလ့ယှိထသာ သစထ်စနှ့င့် လမစာမှုန့်နု၊ ပပာစသည ်ထရာစပ်ပပုလုပ်
ထေားထသာအရာ။ စဉ်

မညမ်ညရ်ရမဟတုထ်သာ ထဝဒေနာခံစားရလျက။် ၂၊ မထနသာမထုိေင် အမျို းအမညခဲွ်ပခားရန် ခကခဲ်ထသာ ကိုယတ်င်ွးခံစားရမှု ပဖစ်
ထပါ်လျက။် ထချာထမ့ွထပပပပစပ်ခင်းမယှိပဲ။ စဉ်

ထရှ့ကကယိာ၏အနကနှ်င့် အညအီမျှပပုထကကာင်း၊ ပဖစထ်ကကာင်း၊ ယှိထကကာင်း အနကထွ်ေန်းပပထသာ စကားလံုး။ “မင်းရ့ုိထပပာသရိ(သ
ရွိ့ )ဆုိ သရိ့ (သရွိ့ )ကို ငါထကာင်းထကာင်း နားလညပ်ါထရထဝး” (အရပ်) (လါးသရိ့ -လားသရွိ၊ လါသရိ-လါသရွိ၊ နီသရီ-နီ
သရွိ၊ ထုိေင်သရွိ- ထုိေင်သရွိ စသည်) “တစထ်ပပာင်ထပပာင်ထလ၊ အထဆာင်ခန်းနှင့်၊ ထတာင်နန်းအပ်မည၊် စကားသယွပ်ျာ၊ ထပပာလီသရိ
ကို၊ စတိဟ်စိတိထ်ေင်၊ စားလုိချင်၍။ (ငါး) “ငါ့ကိုပဖစလ်ျှင်၊ ဇာပင်ပျင်လညး်၊ ချင်သရ ိကို၊ မသလုိိကပ်ါ” (ထောနု) “ဆင်ပမင်းက 
လူသမှူာ၊ မှန် သရွိ့ ကို၊ ထံုေးပံု၏ ဟန်ပမါ၊ ကက ီမွကာ သဆံုီးထပျာက”် ဗ((ဗမါချီ)    စဉ်

ခဲသတ္တ ။ (သရွဲပဖူ၊ သရမဲညး်ဟ၍ူ ယှိသည။်) စဉ်

ထကျာကအ်တုတ်ိ့ုကို စထီေားရာ၌ ငမဲပမံထစရန်လညး်ထကာင်း၊ ထပမပပင်နံရစံသည ်တိ့ုကို သပ်ယပ်ထပမညထီစရန်လညး်ထကာင်း၊ လိမ်းကျံ
သုံးစွဲသည့် ပျစပ်ျစထ်ဖျာ်ထေားထသာအရာ။ (အဂမင်္ဂ ထတသရုိး၊ ထပမနီသရုိး၊ ရမံထစးသရုိးစသည ်စသည ်အမျို းမျို းယှိသည။်) ၂၊ 
မှန်စထီရမချလုပ်ငန်း၌ အမွမ်းအထပပာကစ်သည ်ထဖါ်ရာတင်ွ အသုံးပပုထလ့ယှိထသာ သစထ်စနှ့င့် လမစာမှုန့်နု၊ ပပာစသည ်ထရာစပ်ပပုလုပ်
ထေားထသာအရာ။ စဉ်

ဝန်းကျင်ထလနှင့်ထိေထတွ့သည။် (လီသလထရ) စဉ်

မျကစ်အိကကညဓ်ါတက်ို ထနှာင့်ယကှလ်ျက ်တညယ်ှိထသာ အရာ။ (မျကစ်တိမ်ိ သလာ) စဉ်

ကကယိာ၏ပပုမူပခင်းကို အထူေးသလုိိ၍ ထမးပမန်းရာ၌ ကကယိာနှင့် တွဲစပ်သုံး ရထသာ အထမးစကားလံုး။ “မင်းရ့ုိနန့်အတ ူထမာင်ပဖူ
လညး်ပါ သလား” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

ထေန်းပင်၊ အန်ုးပင်မျို းအဝင် ယပ်ထတာင်ပံုအရကွယ်ှိ၍ ရုိးတတံင်ွ ဆူးထပါကထ်သာ အပင်တစမ်ျို း။ “ဝကမ်ထယ ထလါင်လင်၊ နာ
ကကင်လိမ့်မည၊် ဘလူထဲေမှာ၊ မုိးသးီကျထယာင်။ စဉ်

ကမ္ဘာဦးသတူိ့ု အာဟာရအပဖစ ်စားသုံးထသာ အစါးအစါ။ (သထလးဆန် စဉ်

စဉ်

ကကယိာ၏ပပုမူပခင်းကို အထူေးသလုိိ၍ ထမးပမန်းရာ၌ ကကယိာနှင့် တွဲစပ်သုံး ရထသာ အထမးစကားလံုး။ “မင်းရ့ုိနန့်အတ ူထမာင်ပဖူ
လညး်ပါ သလား” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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သလင်ထချာ န မျဉ်းမပါပဲပဖူ၍ ထချာထမွ ထ့သာစက္က ူ၊ ထပပာင်ထချာစက္က ူ။ paper

သလင်ပဖူ န မျဉ်းမပါထသာ စက္က ူပဖူ။ paper

သလင်း န crystal

သလင်းပဖူ န crystal

သလိပ် န ခန္ဓာကိုယအ်တင်ွးမှ ကျခိကျွေ၍ဲထွေကထ်သာ ပျစခ်ကျွေထဲစးထေန်းသည့်အရညအ်ဖတ။် phlegm

သလိပ်ထုေတ် ကကိ လညထ်ချာင်းတင်ွးယှိ သလိပ်များကို ထလပဖင့်အာခံတင်ွးမှ အပပင်ထွေကထ်အာင်ပပုသည။် ခတထု်ေတသ်ည။် expectorate/hawk up

သလိပ်ဟက် ကကိ သလိပ်ကို အာခံတင်ွးမှ ထလခတ၍် ထထွေးထုေတသ်ည။် expectorate/hawk up

သလံုး န ထပခထထောကတ်င်ွ ဒူေးဆစထ်အာကနှ်င့်ထပခမျကထ်စ ့အထေကပ်ဖစထ်သာ အပုိင်း။ calf

သလွန် န royal couch

သလှထရ စညး် uncommon

သဝါ န တရားဥပထဒေအရ မှန်ကန်တကိျစာွ တရားစရီင်နုိင်ထရးအတကွ ်ရကွထ်ဆာင်ကညူ ီထပးထသာဥပထဒေကကျွေမ်းကျင်သ။ူ lawyer

သဝါလုိက် ကကိ hear of try a case

သထဝ န none

သထဝထုိေး၁ န wander

သထဝထုိေး၂ ကကိ  ဥပစါ  သာွးစရာလာစရာကစိတ္င်ွ တန်းတန်းမတမ်တမ်သာွးပဲ တစ ်ဘကသ်ို ့လှည့်၍ ထရာှင်ဖယသ်ာွးသည။် wander

သထဝမတမ်ိး ကကဝိိ ဧကန်အမှန်။ မလမဲမထသ။ွ certainly

သထဝမလဲွ ကကိ ဧကန်အမှန်။ မလမဲမထသ။ွ certainly

သဝင် န none

သဝင်ထပါကပ်ဖူ န မဂမင်္ဂလာပန်း ငါးမျို းတင်ွ တစပ်ါးအပါအဝင်ပဖစထ်သာ ပန်း တစမ်ျို း။ flower

သဝဏ် န တစဦ်းမှတစဦ်းသိုတ့စထ်နရာမှ တစထ်နရာသို ့သတင်းထပးအထကကာင်းကကားလုိ ထသာထကကာင့် ထရးသားထပးပုိခ့ျက။် formal message

သဝဏစ်ာ န ကစိတ္စစ်ုံတစခု်ထဆာင်ရကွရ်န်အတကွ ်အထကကာင်းကကားစာ။ အမှာအထေား ပပုထသာစာ။  formal message

သဝဏလ်မါ န အထကကာင်းကကားစာ။ အမှာစာ။ formal message

သဝန်ဆုိး ကကိ သတူစပ်ါး၏အခွင့်သာမှုကို မလုိလားပဲယှိသည။် be jealous

သဝန်တို ကကိ တစပ်ါးသအူား မနာလုိမရှုဆိတပ်ဖစသ်ည။် be jealous

သဝှက် န သတူစပ်ါးဥစါ္ကိုခုိးတတသ်။ူ thief

သ လံုးပတထုိ်ေး န none

သသာွး န comb

သသာွးပင် န plant

န

သဟသိဟာ န မိတထ်ဆွအထပါင်းအသင်း။ acquaintance

စဉ်

စဉ်

အတင်ွးသိ့ုထဖါကထွ်ေင်း၍ ပမင်နုိင်ထအာင် ကကညလ်င်ထသာ အသားယှိသည့် တင်ွးတကွထ်ကျာကတ်စမ်ျို း။ ကကညလ်င်ထသာ အသားယှိ
သည့် တင်ွးထွေကထ်ကျာကတ်စမ်ျို း။ စဉ်

ပဖူဆွတ၍် အထရာင်ထတာကပ်ထသာ မှန်ထကျာကတ်စမ်ျို း။ “သလင်း ပဖူထလ၊ ထကျာကဂူ်နန်းမှာ၊ စပံမန်းထပျာ်ထရ” (ဓမ္မသာ)။ 
“နှစယ်ဇူနာထဝးထသာ အရပ်တင်ွ ထပမထခွး တစခု်သည ်သလင်း ထကျာကဂူ်၌ထန၏” (ပါရာ)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မင်း၊ မိဖုရားတိ့ု အပ်ိစကရ်ာ အထပခထလးထချာင်းထသာ်လညး်ထကာင်း၊ ထပခာက ်ထချာင်းထသာ်လညး်ထကာင်း၊ တပ်ဆင်ထေားထသာ 
ခုတင်။ ထညာင်ထစါင်း။ “အထခါင်ထွေတထ်ေား၊ မိဖုရားနှင့်၊ ထပျာ်ပါးထမာင်နံှ၊ မထနာစ၍ံ၊ သလွန်ထညာင်ထစါင်း၊ ထမ့ွရာထကာင်းတင်ွ၊ 
လဲထလျာင်း စကထ်တာ်၊ ထနာင်သထရာ်လျှင်” (ထကျာကရုိ်း)။ စဉ်

မညသ်ည့်အထကကာင်းအရာမျို းမှန်းလဲမသ၊ိ လကဆု်ပ်လကက်ိုင်တစစ်ုံ တစခု် မထပပာပပနုိင်သည၏်အပဖစ။် “ဇာထလါကထ်က သ
လှထရလဲထထော”။ စဉ်

စဉ်

အမှုအခင်းစသညတ်င်ွ တရားဥပထဒေကျနထရးအတကွ ်ပါဝင် ထလျှာကလဲ်ထဆာင်ရကွသ်ည။် ၂၊  ဥပစါ  တစစ်ုံတစဦ်းဘကမှ်လုိက၍် 
အထကကာင်းရာှကာ ထထောကခံ်ထပပာဆုိသည။် စဉ်

(သထဝဆုိတာ)တည့်တည့်မတမ်တမ်ဟတုပဲ် တစဘ်ကသ်ိ့ု ထကွ့ထနထသာအရာ။ “ကန်ုးထေက၌်ထဗွ၊ သထဝအလါး” (ထကာ်) စဉ်

(တစစ်ုံတစထ်ယာကအ်တကွ ်အမှုကကးီငယက်ို ထဆာင်ရကွသ်ကဲ့သိ့ု) “ထအ” ဟထူသာ သရသကံို ကိုယစ်ါးပပုထသာ သထကမင်္ဂတ။ 
သထဝ။ ေ-။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထပွးထချာ၍ အပဖူကကွမ်ျားထပါ်ထနထသာပင်စည၊် စမ်ိးစိုထပပာင်ထချာ၍ အပဖူ ထရာင် ပန်းပွင့်လျက ်အကိုင်းအခက ်ထဝဆာလျကရ်ှိ
သည့် ပင်ထစာကတ်စမ်ျို း။ (ဤအပင်၏ အထခါကသ်ည ်ညှီထတာက၍် ခါးသကသ်ကသ်ကအ်ရာသာယှိ၏ ဗုိကထ်အာင့်ရာတင်ွ 
ထသာကထ်သာ ထဆးဖကဝ်င်အပင်တစမ်ျို းပဖစသ်ည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

နှစလံု်းထပါင်းထေားထသာ သ။ (ဿ) စဉ်

(ယကက်န်း)ချညခ်င်ရင်ှးရန် ငဖီးရထသာ (ဆပ်သာွးဘီးကဲ့သိ့ု)ဘးီ။ စဉ်
ဆတသ်ာွးဖူးပင်နှင့် ပင်စညဆ်င်၍ ထိေပ်ဖျားတင်ွ ခကျွေန်တကရ်ညှထ်မျာ ထသာ ရကွအ်ပ်ုညှိသည့် ထရစပ်ပင်ကကးီ။ “ဆိတထူ်ေးလကပံ်၊ 
ကကန့်နှင့်စကံား၊ သသာွး မအ၊ူ သစ ်ထပခာကဆူ်ကို၊ စတိတ်ဖူကလုိ်က၊် နံသင့်စိုကသ်ည၊် မကိုက်(မလုိက်)ပပညထ်တာ်၊ တဆိံပ်
တညး်” (တဆိံပ်ခတ်)     စဉ်

သ,ထသျှ (နှစလံု်းထပါင်းထေားထသာ) ရုိးရုိး သ။
30th of burmese 
consonant စဉ်

စဉ်



.

သထဟာဗထရာ ကကဝိိ ထဒေါသနှင့်ဟစထ်အာ် ကကမ်ိးထမာင်းလျက။် objurgate

သထဟာသကာ ကကိ အတတူကပွဖစသ်ည။် ၂၊ သင့်တင့်ညညီတွသ်ည။် လုိကဖ်က ်သည။် together

သာ၁ နဝိ exceed

သာ၂ ကကိ prosper

သာကယီ န

သာကဝီ၀င် န

သာကကူ န အန်ုး၊ ထေန်းမျို းအဝင်အပင်တစမ်ျို း၏ ပင်စညမှ် ပပုလုပ်ထသာ ထကာ်ထစး အလံုးကထလးများ။ sago

သာပခင်း န type of poem

သာပခင်းတတ် န learn

သာပခင်းသာွး န song

သာခီွယိုင် ကကဝိိ မတမ်တရ်ပ်တညနုိ်င်ပခင်းမယှိပဲ ထခွထလျာ့လျက။် အင်အားဆုတ ်ယတုနွ်မ်းလျလျက”်။ tired

သာတသူာမျှ ကကဝိိ တစဦ်းနှင့်တစဦ်းထလျာ့ပခင်း သာပခင်း မယှိပဲ။ ညမီျှစာွ။ same

နဝိ နှစသ်ကဖွ်ယ ်အထပခအထနယှိထသာ။ ချမ်းထပမ့ထသာ အာရံု ပဖစထ်စထသာ။ prosper

ကကိ စတိတ်င်ွနှစသ်ကခ်ျမ်းထပမ့စာွ ခံစားသည။် အာရံုကိုနှစ ်သကသ်ည။် prosper

ကကဝိိ gentle

သာတတိခုိ်း ကကဝိိ quietly

သာဓက န example

သာဓကယတု္တ ိ န ယုံကကညနုိ်င်ထလာကဖွ်ယထ်သာ အချကအ်လကပ်ပည့်စုံပခင်း။ example

သာဓု န well done

သာဓုထခါ် ကကိ praise a good deed

သာပါလီစိ စညး် give blessing

န Fair-weather friend

သာပျထနာင်၁ နဝိ အသအိလိမ္မာဉာဏပ်ညာနညး်ပါးထသာ။ dullard

သာပျထနာင်၂ န အသအိလိမ္မာဉာဏပ်ညာနညး်ပါးသ။ူ dullard

သာထမါစဖွယ် နဝိ prosper

သာထပပာင် န ရမတထ်နာကက်ျစီယတ်တသ်။ူ tease affectionately

သာမည နဝိ သမူျားနညး်တပူဖစထ်သာ။ ထူေးပခားသညမ်ဟတုထ်သာ။ ordinary

နဝိ ထူေးပခားထပါ်လွင်ပခင်းမယှိသာမညမ်ျှသာပဖစထ်သာ။ ordinary

န ထေင်ရာှးထပါ်လွင်ပခင်းမယှိထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်။ အရညအ်ချင်း။ အစမ်ွးသတ္တ ထိပးသမ်ိထသာသ။ူ    ordinary person

စဉ်

စဉ်

အရညအ်ချင်း၊ ဂုဏ၊် အစမ်ွးစသည့် အဖကဖ်ကတ်င်ွ ပုိလွန်ထသာ “မုက္ခဇိဝှါ၊ လျှာ ပါးပါးနှင့်၊ စကားသာထက၊ ကကားကာမဝ”(ဓမ္မ
သာ) စဉ်

စညပ်င်ငငိမ်းချမ်းသည။် နှစလုိ်ဖွယအ်ထပခအထနယှိသည။် “မင်းတညက်ကညမှ် ပပည ်သာ သည။်” (ဓည) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထဂါတမဗုဒေ္ဓဆင်းသကလ်ာရာ မင်မျို း။ “သကျသဟီ၊ သမ္ုဒေ္ဓဟ၊ု သာကယီ ထွေကတ်င်၊ ပမတသ်ျှင်ပင်ကို”  … (ဇိ . ဇိ . ဦးတင်)   
member of the Cahya 
dynastic clan စဉ်

ထဂါတမဗုဒေ္ဓဆင်းသကလ်ာရာ မင်မျို း။ “သကျသဟီ၊ သမ္ုဒေ္ဓဟ၊ု သာကယီ ထွေကတ်င်၊ ပမတသ်ျှင်ပင်ကို”  … (ဇိ . ဇိ . ဦးတင်)   
member of the Cahya 
dynastic clan စဉ်

စဉ်

အထကကာင်းပခင်းရာ တစစ်ုံတရာကိုလညး်ထကာင်း၊ ဇာတလ်မ်းတစုံတရာကို လညး်ထကာင်း အခံအအပ်ုကာရန်တိ့ုပဖင့် ဖ့ဲွန့ဲွ၍ အပခား
ကဗျာများထေက ်သာလွန်ပုိကထဲကကာင်း ထဖါ် ပပဖ့ဲွဆုိသည့်ကဗျာတစမ်ျို း။ “ဂီတရတနာ၊ သာပခင်းစါကို၊ စပီါထတာ့မည”် (ဆန္ဒန်) 
“အထထောက ်တဝ၊ ဆထတာကမ်တိ့ု၊ အလှအာမခံ၊ စမကျန်ထအာင်၊ ကာရသံင်စာွ၊ သာပခင်းဖ့ဲွဟ၊ု န့ဲွကဗျာလျှင်၊ ပဉ္ါဝီသ၊ သညမ်ျှကျ
ငပီ” (သာဖ့ဲွစည်)။ စဉ်

သာပခင်းကို သဆုိီနုိင်စမ်ွးယှိထအာင် သင်ယသူည၏်အပဖစ။် “သာ ပခင်းကိုသင်၊ ဆရာသျှင်မှာ၊ စုံလင်ပပည့်ဝ၊ သင်ပပထလပပန်၊ စ မ
ကျန်ကို၊ အတန်ရက၊ ဓနထကကးထငွ၊ ရချင်ထပ၍၊ ပပညက်ိုလှည့်ပတ၊် ညှို းမသန်ုထက၊ ဂုဏသ်တင်းနှင့်၊ သာပခင်း တတဟ်”ု (တိုက်
ပခင်း) စဉ်

သာချင်း(သခီျင်း)၏ အသအံထနအသံထေား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

သာထတာင့်နာ
ဖွယ် စဉ်

သာထတာင့်နာ
ဖွယ် စဉ်

သာထတာင့်
သာယာ နားခံသာထအာင် ညင်သာစာွ။ “ယင်းကကားပွင့်ကား၊ သာထတာင့်သာယာ၊ ရခုိင်မှာသာ၊ ပွင့်ပါစလီ ပွင့်ပါလီ” (သိုက်) စဉ်

သတူစပ်ါးမကကားမသထိအာင်။ သိုသပ်ိကျစလ်ျစစ်ါွ။ တိုးတိုး တတိတ်တိ။် “ပန်းရမီစါကို၊ ငဖီကာကကည့်ပျာ၊ စစိစိပ်စပ်၊ မှာပခင်းရာကို 
သာတတိခုိ်းထက၊ တိုးတိုးဖတ ်ထတး (“ဓမ္မသာ)။ စဉ်

ထပပာဆုိထရးသားသည့် အထကကာင်းအရာတစခု်ကို ခုိင်လံုထေင်ရာှးထစသည့် သကထ်သခံ။ အထထောကအ်ထေား။ ထပပာဆုိတင်ပပချကက်ို 
ထထောကခံ်သည့်အထကကာင်းပပချက။် စဉ်

စဉ်

ဝမ်းသာအားရ ချးီကျူးထထောကခံ်ထပပာဆုိထသာစကား၊ “သာဓုမှာ သာဓု-ထဇယန္တ ၊ အသကရ်ညှစ်၊ီ ဖီးကင်းစ”ီ (ဓမ္မ
က)ထကာင်း၏ ထကာင်း၏ ဟ ုချးီကျူးထပပာဆုိထသာစကား။ စဉ်

သတူစပ်ါးကသုိုလ်ထကာင်းမှုပပု၍ အမျှထဝသညက်ို နှစသ်ကဝ်မ်းထပမာက ်ထကကာင်း နှုတမှ်ခမတဆုိ်ထဖါ်ပပသည။် “ထကာင်းချးီနုထမာ်၊ 
သာဓုထခါ်သည”် စဉ်

လူမမါထရာဂါဆုိးဝါးထနသည့်အထပခအထနမျို းတင်ွ အနညး်ငယ ်သကသ်ာလာသညနှ်င့် (ထရာဂါမတိုးဖ့ုိရန်) ဤမျှပဖင့် ကျန်းမာပါ
ထစ၊ ချမ်းသာပါထစဟ ုဆုထတာင်း ခမကဆုိ်ထသာစကား။ “ထအထလာကန်န့် ကျန်းမာပါလီစ၊ီ ချမ်းသာပါလီဖီး” စသည။် (အရပ်) စဉ်

သာထပါင်းညာစ
ား

အကျို းသကထ်ရာကမ်ည့် အခွင့်သာခုိကတ်င်ွ အထပါင်း အသင်းပပု၍၊ အခွင့်မသာသည့်အခါမျို းတင်ွ ခွါထရာှင်သာွးတတထ်သာ 
မိတထ်ဆွတ။ု စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကညနူ်းနှစသ်ကစ်ရာထကာင်းထသာ။ ထပျာ်ရမင်နှစသ်မ့်ိဖွယရ်ာ ထကာင်းထသာ။ “ကယင်ဘာသာ၊ လင့်စင်ထပါ်မှာ၊ စထံပျာ်ပါးလ့ုိ သာ
ထမါစဖွယ”် (ဂုတ္ိတလ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

သာမထညာင်ည
၁ စဉ်

သာမထညာင်ည
၂ စဉ်



.

သာမန် နဝိ သမူျားနညး်တပူဖစထ်သာ။ ထူေးပခားသညမ်ဟတုထ်သာ။ normal

သာမှုနာမှု န လူထရးလူရာကစိ။္ ဝမ်းထပမာကဖွ်ယရ်ာ။ ဝမ်းနညဖွ်ယရ်ာပဖစပ်ျကပံု် အထကကာင်းအရာ လူက့စိအ္ဝဝ။ “ဒုေမဂမင်္ဂလ၊ သမုဂမင်္ဂလ”

သာယာ ကကိ စတိထဲ်ေတင်ွ နှစသ်ကထ်သာ အာရံုကို ခံစားသည။် like

ကကဝိိ နားခံသာထအာင် သာယာစာွ။ pleasant

သာယာဝထပပာ နဝိ စါးထသာကဖွ်ယရ်ာ အစါးအစါထပါများ၍ ဆင်းရဒုဲေက္ခမှ ကင်းမ့ဲ ထသာ။ plentiful

နဝိ ထမွ ထ့လျာ်ထပျာ်ပုိကဖွ်ယထ်ကာင်းထသာ။ သာယာနှစသ်က ်ဖွယထ်ကာင်းထသာ။ pleasant

သာရာကျတိ် နဝိ Fair-weather friend

သာရာစးီ န အခွင့်အထရးသာလွန်သည့်ဘကမှ် လုိကထ်လ့ယှိသ။ူ အခွင့်အထရးသမါး။ Fair-weather friend

သာရာပါး န အခွင့်အထရးသာလွန်သည့်ဘကမှ် လုိကထ်လ့ယှိသ။ူ အခွင့်အထရးသမါး။ Fair-weather friend

သာရာပင် န bush

သာရာပင်း န အကျို းအခွင့်သာခုိကတ်င်ွ အထပါင်းအထဖါ်ပပု၍၊ အခွင့်မသာသည့်အခါ ထရာှင်ခွါသာွးတတထ်သာမိတထ်ဆွတ။ု Fair-weather friend

သာရာဖျာ န mat

သာရးီနာရးီ န လူထရးလူရာကစိ။္ ဝမ်းထပမာကဖွ်ယရ်ာ။ ဝမ်းနညဖွ်ယရ်ာပဖစပ်ျကပံု် အထကကာင်းအရာ လူက့စိအ္ဝဝ။ “ဒုေမဂမင်္ဂလ၊ သမုဂမင်္ဂလ”

သာလိကာ န နှုတသ်းီဝါ၍တစက်ိုယလံု်းမညး်နကင်ပီး နားတင်ွအပဖူကကွအ်ထပပာကယ်ှိ တက၍် လူကဲ့သိုစ့ကားထပပာတတထ်သာငှကတ်စမ်ျို း။ grackle

သာလီဖိ စညး် (of rain) cease

သာလွန်၁ ကကဝိိ ယဉ်ှဖကတ်ိုထ့ေကပုိ်ကလဲျက။် exceed

သာလွန်၂ နဝိ အထရအတကွ၊် အရညအ်ချင်း စသည ်ပုိကထဲသာ။ exceed

သာသနာ န Buddhist era 

သာသနာတင်ွး န သာသနာ ငါးထထောင်ပတလံု်းတညတ်ံ့ထသာ ထခတက်ာလ အတင်ွး။

သာသနာနှစ် န

သာသနပ န ဘရုားသာသနာထတာ် ငါးထထောင်ထခတထ်နာကပုိ်င်း။

သာသနာပုိင် န

သာသနာပပု ကကိ ကိုးကယွဘ်ာသာမှုဆုိင်ရာ တစစ်ုံတရာစညပ်င်ပပန ့ပွ်ားထအာင် ကကို း စားထဆာင်ရကွသ်ည။် propagate a religion

သာသနာဝင် န ဗုဒေ္ဓသာသနထတာ်ထဒေသအလုိက ်အစဉ်ဆကထွ်ေန်းကားလာပံုကို မှတ ်သားထဖါ်ပပထသာ သာသနာထတာ်သမုိင်း။ genealogy of a religion

သာသနာ့ငမီ န သာသနာထတာ်နှင့်ပတသ်က၍် အသုံးပပုရန် လှူဒေါန်းထေားထသာထပမ။

န

သာသနာ့အထမွ န

သာသာ၁ စညး် religion

သာသာ၂ ကကဝိိ slowly/gently

သာသာထသျှ၁ ကကဝိိ leisurely

စဉ်

social occasion of joy 
or grief စဉ်

စဉ်

သာယာ
ညံ့ထပျာင်း စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

သာထယာင့်
သာယာ စဉ်

အခွင့်သာသည့်ဘကမှ် လုိကထ်သာ။ “နှစဖ်ကက်၊ မင်းစပ်ကကား၊ သာရာကျတိထ်က၊ ထုိေဝယပ်ပန်၍ထပပာ၏” (ဗမါချီ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အပမင့်သုံးထပမှ ထပခာကထ်ပအထိေယှိငပီး၊ ထအာကပုိ်င်းတင်ွ အခက ်အခကမ်ထပါကထ်သာ အစမ်ိးထရာင်ထပပာင်ထချာသည့် ပင်စည၏် 
အထကကာခံွကို ဖျာရကရ်ာတင်ွ အသုံး ပပုရထသာ ချုပံင်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

သာရာပင်(သစပ်င်)၏အထကကာနှင့် ထပျာ့အထိနထအာင်ရကလု်ပ်ထေားထသာ ဖျာ။     စဉ်

social occasion of joy 
or grief စဉ်

စဉ်

မုိဇ်းရာွဖန်များ၍ ခဏတစပ်ဖုတစ်သဲည့်အခါ (ထရှ့ကိုဆကမ်ရာွဖ့ုိရန်) ဒီေထလာကနှ်င့်ရပ်တန့်လုိကပ်ါထတာ့ဆုိသည့်သထဘာမျို း။ 
“အထလာကဆုိ်ပါထက၊ မုိဇ်းသာလိဖီ” (အရပ်)     စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပမတစ်ာွဘရုား၏ အဆံုးအမ။” သာသနာ-ပမတစ်ာွဘရုား၏အဆံုးမ ထတာ်တညး်”။ စဉ်

the first five thousand 
years of buddhist era စဉ်

ပမတစ်ာွဘရုား ပရနိိဗ္ါန်စလွံန်ထတာ်မူထသာ မဟာသက္ကရာဇ် (ဗသျှူ စတ ုရူပ) ၁၄၈ ကို ငဖိုငပီးထနာက ်အသစတ်စဖ်န် ထရတကွ်
လာထသာနှစ၏် အထရအတကွ။်

year based on the 
buddhist era စဉ်

period beyond the 
buddhist era စဉ်

ဗုဒေ္ဓသာသနာထတာ်ကို စညပ်င်ပပန့်ပွားလုိ၍ ဦးစးီထဆာင်ရကွရ်န်၊ သဇံာထတာ်များကပဖစထ်စ၊ ဘရုင်မင်းကပဖစထ်စ တင်ထပမှာက်
သထသာ သဇံာမထထေရက်ကးီ။

head of a religious 
order စဉ်

စဉ်

စဉ်

land donated or alloted 
for religious purposes စဉ်

သာသနာ့ဝန်ထေ
မ်း

ဗုဒေ္ဓသာသနာထတာ် စညပ်င်ထွေန်းထတာကထ်ရးကိုသာ အထူေးကကို းကတုအ်ားထုေတထ်ဆာင်ရကွရ်သည့် ရဟန်း၊ သာမထဏ၊ သလီရင်ှ
စထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်တိ့ု။

member of a religious 
order စဉ်

သာသနာထတာ် အစဉ်အဆက ်တညတ်ံ့ရာတညတ်ံ့ထကကာင်း အပဖစပ်ဖင့် မိမိသားရင်းသမီးရင်း သိ့ုမဟတု ်ထမွးစါးသားသမီးစသည်
တိ့ုကို သာသနာထဘာင်သို သာထဏ၊ ရဟန်း၊ ဘကိ္ခ နီအပဖစ ်သတွသ်င်ွးချးီထပမှာကပ်ခင်း။

buddhist her itage 
acquired by parents who 
initiate their sons 
into the order စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပဖစပ်ျကမ်ှုသထဘာသိ့ု ထရာကနုိ်င်ထသာ အထပခအထနကို ပပရန် ကကယိာထနာက၌် စပ်၍သုံးထသာ စကားလံုး။ “လူး
ကျဖ့ုိဘာသာလုိထရ။ ကမ်းကိုထရာကဖ့ုိ် သာသာလုိ ထရ” စသည ်(အရပ်) စဉ်

ညံ့ထပျာင်းသမ်ိထမ့ွစာွ။ “ငါသားဧကန်၊ ပဖစတ်ုံပပန်ထသာ်၊ ငခီသသံာသာ၊ သင့်မှာထသာ်က၊ ပါဒေချလှမ်း၊ နင့်ထပခသထံလ၊ အလွန်
ကကမ်း၍” (ရာမ)။ ၂၊ တိုးတိုးတတိတ်တိ။် “လူကကားမည ်သာသာ လား၊ သာသာ ထပပာ” စသည ်(အရပ်) ၃၊ အလျင်စလုိမ
ယှိထသာ ထလးဖင့် လျက။် စဉ်

အလျင်စလုိမယှိ၊ အချန်ိယလူျက။် “ထအးထအးထဆးထဆး၊ သာသာ ထသျှ လားကတထ်မ” (အရပ်) စဉ်
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သာသာထသျှ၂ ကကိ slowly 

သား၁ န substance

သား၂ စညး် pray for wish

သား၃ ကကိ draw a line

သားကင် န  မီးအရှိန်ပဖင့် ကျကန်ပ်ထအာင် ပပုလုပ်ထေားထသာအသား။ barbecue

သားထကာင် န အသား၊ အထရစသည ်စားထသာကဖုိ်ရ့န် လူတိုထ့ဆာင်ယ၊ူ ဖမ်းယထူလ့ရှိ ထသာ အထပခထလးထချာင်းရှိသတ္တ ဝါ။ prey

န မိဖနှစပ်ါးတိုအ့ား ထပခဆုပ်လကန်ယစ်သည့် လုပ် ထကကျွေးထမွးပမူထသာသ။ူ ၂၊ အားကိုးအားထေား ပပုထလာကသ်။ူ good son

သားကျ ကကိ သထန္ဓမရင့်မီပျကက်ျသည။် miscarry

န ထရ၌ကျကစ်ါးထနထသာ အလွန်ကကးီထသာငါး၏အသားနှင့် ထတာသတ္တ ဝါ၏ အထပခထလးထချာင်းရှိထသာ အသား။ raw meat or fish

န legally married wife

န သားရင်း သမီးရင်းတိုအ့နက ်အကကးီဆံုးထသာသား။ eldest son

န မိမိ၏အမ်ိထထောင်သညပ်ဖစထ်သာ မယား နှင့်သားသမီးတိုက့ို ထကကျွေးထမွးထထောကပ့ံ်ရမည့် တာဝန်အတကွ ်လုပ်ကိုင်ရထသာအလုပ်။

သားချင်း န မိတဖူတမှူ ထပါကဖွ်ားထသာ သားသမီးအချင်းချင်းထတာ်စပ်ကကပံု။ ထမွးချင်းထပါကထ်ဖါ်။ ညအီစက်ိုထမာင်နှမ။ sibling

န မိဖတစစ်ုံတညး်မှ ဖွားပမင်သမူျား။ မိတဖူတညူအီစ ်ကိုထမာင်နှမများ။ sibling

သားငါး န စားထကာင်းဖွယရ်ာထသာ ကန်ုးထန ထရထန သတ္တ ဝါများ။ amphibian

န lesser wife

န မိန်းမအားထယာကျ်ားကချစက်ကို က ်ထကကာင်း ထပပာဆုိထသာစကား။ woo

န

န တစပ်ခားထသာတရိစ္ဆါန်တို၏့အသားကို စားထသာက၍် အသကထ်မွးထသာ ပခထသမ့င်္ဂ၊ သစ၊် ကျား စသည့်တရိစ္ဆါန်မျို း။ carnivorous animals

ကကဝိိ သားထပမးအစဉ်အဆကအ်ဆကအ်ားပဖင့်။ ထနာင်ဆက ်လက၍် ထပါကပွ်ားလာလတ္တ ံထ့သာမျို းဆက ်တစထ်လျာက။် descendant

သားစပ် ကကိ မျို းနွယပ်ပန ့ပွ်ားထစရန်အလုိငှ့ါ တရိစ္ဆါန်အဖုိနှင့်အမတိုက့ို ထမထုေတမီှ်ဝဲထစ သည။် breed

န ချကပ်ပုတပ်ခင်း၊ အထပခာကလှ်န်းပခင်း၊ ဆားနယပ်ခင်း၊ ကျပ် တင်ပခင်းစသညတ်ို ့မပပုရထသးထသာ အသားငါး။ raw meat or fish

န မိမိမယားမဟတုသ်ကူို သားမယားကဲ့သို ့ပုိင်စိုးပုိင် နင်း စးီပုိးအသားယ၍ူပဖစထ်စ၊ ထိေပါးထစာ်ကား၍ပဖစထ်စ ထပပာဆုိပခင်း။

သားညင်ှး န အလျားအထပမှာင်းလုိကလီှ်း၍ အထပခာကလှ်န်းထေားထသာ အသား။ အမဲ ညင်ှး။ grilled meat

သားတစ် န piece of flesh

အထလးချန်ိထပါ့ပါးထအာင် ညင်သာကကရာွစာွပပုသည။် ထရှ့သိ့ု တစလှ်မ်းချင်းရ၍ွ၊ ဖွ၍၊ တိုးသာွးကကထလသည။် “တပဖညး်ပဖညး်ရှိ့
သိ့ု တစလှ်မ်းချင်းလှမ်းငပီးထက သာသာထသျှ တိုးလုိလားကတထ်မ” (အရပ်) စဉ်

မိဘနှစပ်ါးမှ ဖွားပမင်သ။ူ ၂၊ မိဖနှစပ်ါးမှ ဖွားပမင်ထသာထယာ ျား။ “ကကျွေကဲိုကား သား၊ အစ၌အဆက ်သင်တိုင်ကိုစပ်၏” င (ကရံညှ ်
ဘရုား၊ ထကျာကစ်ာတိုင်)။ ၃၊ တစစ်ုံတစခု် ထသာလ, နှစအ်ရယွယ်ှိသထူယာကျ်ား။ (တစရ်ကသ်ား၊ တစလ်သား၊ ၉ နှစသ်ား 
စသညသ်ုံးနှုန်းကက သည။်) ကထလးငယရ်ှိထသာ ထယာကျ်ား၊ မိန်းမ နှစဦ်းစလံုးအတကွ ်သုံးနှုန်းထလ့ယှိကကသည။် ၄၊ တရိစ္ဆါန်အမ
မှ ထပါကဖွ်ားထသာ တရိစ္ဆါန်ငယ။် ၅၊ တစစ်ုံတစခု်ထသာ ထန့၊ ခုနှစတ်ိ့ု၌ ဖွားပမင်ထသာ ထယာကျ်ား။ (တနဂမင်္ဂထနွသား၊ ဗုဒေ္ဓဟးူသား၊ 
၁၃၂၄-ခုနှစ ်သား စသည ်အသုံးအနှုန်းယှိသည။်) ၆၊ လူ သိ့ုမဟတု ်တရိစ္ဆါန်တိ့ု ရင်ထသးွထပါကဖွ်ားသည့် အကကမ်ိ။ “မလှပဖူတစ်
နှစမှ်ာ တစသ်ားစမီွီးထရ” (အရပ်) “တစသ်ားမီွး တစသ်ွီးလှ” (ပံု)။ ၇၊ တစစ်ုံတစခု်ထသာ ထနရာဌာနတိ့ု၌ လုပ်ငန်းစသညက်ို 
မီှကပ်၍ ထနထုိေင်လုပ်ကိုင်သ။ူ (ငမိုသ့ား၊ ကကျွေန်းသား၊ နုိင်ငံသား၊ ထတာသား၊ သထဘမင်္ဂာသားစသည ်သုံးနှုန်းထလ့ယှိသည။်) ၈၊ အရာ
ဝတ္ု တစခု်ခုတင်ွ မူလအရင်းခံအားပဖင့် ဖ့ဲွစညး်၍တညထ်နထသာ ပဒေပ်အထေည ်အစိုင်အထုေ။ (ထကျာကသ်ား၊ ထပမသား၊ သစသ်ား၊ 
ထငွသား၊ ဆန်သား၊ ခဲသား၊ ပိတသ်ား စသညပ်ဖင့် အသုံးအနှုန်းယှိသည။်) ၉၊ အချန်ိအတယွပ်မါဏ အထလးချန်ိယှိထသာ အထုေ 
အထေည။် (နှစက်ျပ်သား၊ ငါးမူးသားစသညပ်ဖင့် သုံးထလ့ယှိသည။်) ၁၀၊ ကိုယခ်န္ဓါတင်ွ မူလ အထပခခံ ဖ့ဲွစညး်ပါဝင်ထနထသာ ပဒေပ်။ 
(အမဲသား၊ ဝကသ်ား၊ ကကကသ်ား၊ ထသးွသား စသည့် သုံးထလ့ယှိသည။်) စဉ်

အက္ခရာစဉ်
ဆုထတာင်းပခင်း၊ တစဘ်ကသ်ားထဘးထိေထအာင် ထတာင့်တထပပာဆုိပခင်း စသည ်ဆန္ဒထဖါ်ပပရာ၌ ကကယိာအဆံုး၊ ဝါကျအဆံုးတင်ွ 
သုံးနှုန်းထသာ စကားလံုး။ “ အတတူက ွနီရပါစသီား”၊ “ယနိ့ရကတ်င်ွ … ---ပမင်ရပါစသီား”၊ “ထကာင်းပါစသီာပါစသီား” 
(အရပ်)။ ၂။ တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပမါဏကို ပုိင်းပခားသတမှ်တထ်ဖါ်ပပရာ၌ သုံးထသာစကားလံုး။ “သုံးထယာကသ်ား ဖ၊ တကူမွကာွ 
သာွးလါရာဝယ”် (၂။ လွန်ခ့ဲငပီးထသာ ကာလက ထေင်ထပါ်ထကျာ်ကကားစာွ ပပုလုပ်ခ့ဲ ပခင်းကို ထေင်ရာှးစာွ ထေပ်မံထဖါ်ပပလုိရာ၌ သုံး
ထသာစကားလံုး။ “ငါ ထပပာခငပီးသား၊ လုပ်ခငပီးသား၊ စားခငပီးသား၊ စသညပ်ဖင့် သုံးနှုန်းကကသည။်) စဉ်

တစစ်ုံတစခု်အထပါ်၌ အစင်းအထကကာင်း ထရးဆဲွသည။် မျဉ်းသားသည။် “ရကီို သားလ့ုိထကကာင်းရာ မထေင်” (စကားရုိး) ၂၊ တကွဲ
တသန့်စပီဖစထ်အာင် ပုိင်းပခားခဲွကန့်သည။် “လူ မဝင်ရထယာင်စညသ်ားထေားထရ” (အရပ်) ၃၊ ကျန်ိဆဲပခင်း၊ ဆုထတာင်းပခင်း 
စသည၏်အလုိကို ထဖါ် ပပရာ၌ ကကယိာအဆံုး၊ ဝါကျအဆံုးတင်ွသုံးထသာ စကားလံုး။ “ဤသိ့ုပဖစပ်ါထစသား” စသည ်(အရပ်)  စဉ်

စဉ်

စဉ်

သားထကာင်း
ရတနာ စဉ်

စဉ်

သားကကးီငါးကကီ
း စဉ်

သားကကးီမယား
ကကးီ ပထေမထရးှဦးစာွ တရားဝင်လကထ်ေပ်ထသာ မယားနှင့် (ယင်းမယားနှင့်) ထပါကဖွ်ားထသာသားဦးရတနာ။ စဉ်

သားကကးီကသ
ရသ စဉ်

သားထကကျွေးမှု 
မယားထကကျွေးမှု

expense of maintaining 
a family စဉ်

စဉ်

သားချင်း
ထပါကဖွ်ား စဉ်

စဉ်

သားငယမ်ယာ
းငယ်

တရားဝင်ယထူေားထသာ မယားရှိလျကနှ်င့် ထနာက ်ထေပ်ခုိးထကကာင်ဝှကထ်ကကာင်ယထူေားထသာ မယား။ ယင်းမှထပါကဖွ်ားထသာ 
သားသမီး။ စဉ်

သားစကား 
မယားစကား စဉ်

သားစါမယား
စါ

မိမိအား မီှခုိ၍ထနထသာ သားမယားစသညတ်ိ့ု၏ မိသားစ ုအတကွရ်ာှကကလုံပ်ကိုင်၍ အကန်ုအကျခံရန် ဥစာ္ထကကးထငွစသည။် “မ
ယားစါ သားစါ၊ ထချာင်းဖျား ထချမှာ၊ မျှို င်ထသျှရင်းထွေန်းထုိေးကတမ်ည”်(ထတး)

expense of maintaining 
a family စဉ်

သားစါးတရိစ္ဆါ
န် စဉ်

သားစဉ်
ငမီးဆက် စဉ်

စဉ်

သားစမ်ိးငါးစမ်ိ
း စဉ်

အသားဆဲ
မယားဆဲ

speak to a woman in an 
over-familiar manner စဉ်

စဉ်

အတုံးလုိကအ်တစလုိ်က ်ခုတပုိ်င်းထေားထသာအသား။ ၂၊ ကိုယခ်န္ဓါရှိ အသားစိုင်။ ၃၊ သထန္ဓသား၏ ပထေမအဆင့်၏တစဆ်င့်။ 
“ပဲပပုတရ်ညပ်၊ အပမှုပ်ကျ၍ သားတစ ်တစဖ်န်းပဖစလ်ာပပန်က” စဉ်



.

န လုပ်ထကကျွေးပပုစမုည့်သ။ူ အထမွဆကခံ်မည့်သ ူစသညထ်ဆာင်ရကွမ်ည့် သားသမီးထပမး အစဉ်အဆက။်

သားနား နဝိ ကကးီကျယထ်ေညဝ်ါထသာ။ ၂၊ သပ်ရပ်ခမ်းနားထသာ။ ခန် ့ည်ားထသာ။ impressive

ကကိ မုိဇ်းရာသကီန်ုဆံုးချန်ိ၌ ထေစက်ကို း ပမညဟ်န်ိးသည။် roar

သားနန ့ပ်ထီွေး န relative

သားပစ် ကကိ wean

န slave

န  ရုိင်း  မိန်းမများက ထယာကျ်ားများကို ပုတ ်ခတ၍် ညစည်မ်းစာွဆဲရထဲသာစကား။ vituperate

သားပျို သမီးပျို န အမ်ိထထောင်ရာထထောင်မပပုထသးသည့် ထယာကျ်ားကထလး၊ မိန်း ကထလး။ မိဖအပ်ုထိေန်းသ ူမကင်းသ။ူ

သားပျက် ကကိ ထမွးဖွားလမထစမီ့သထန္ဓပျကက်ျသည။် miscarry

န မိမိမယားမဟတုသ်ကူို သားမယားကဲ့သိုတ့င်စးီ၍ ပဖစထ်စ၊ အနုိင်ယ၍ူပဖစထ်စ၊ ထိေပါးထစာ်ကား၍ပဖစထ်စ ထပပာဆုိပခင်း။

သာခပမ်းထေမင်း န rice with meat

န family

သားဖသျှင်ထပါ် န တတိတ်တိပု်န်း ကိုယဝ်န်ရှိထသာအမျို းသမီးအတကွ ်လင် အပဖစတ်ရားဝင်ညမန်ပပနုိင်သထူေင်ရာှးရှိလာသည။် father name

သားထဖါက် ကကိ တရိစ္ဆါန်များကို မျို းပွားထစရန်အလုိငှ့ာအဖုိနှင့်အမ သားစပ်ပခင်းကို ပပုလုပ်သည။်     breed

သားဖွား ကကိ ပဋိသထန္ဓလွယသ်ကူ သားသမီးကို ထမွးထုေတသ်ည။် give birth

သားမယား န ထယာကျ်ားတစစ်ုံတစထ်ယာက၏် အမ်ိထထောင်ဖကမိ်န်းမ၊ ဇနီး။ wife

န family

န family

န သယွထ်သာအတငံယမ်ျားပဖင့်ငပီးထသာ အရကွရ်ှိသည့်၊ ဆူး ရှိထသာ၊ ထဆးဖကဝ်င် ချုံနွယပ်င်တစမ်ျို း။ herbal plant

သားများပင် န herbal plant

သားငမီးယပ် န yak tail fly-whisk

သားပမတ် န breast

သားမီွး၁ ကကိ သားသမီးထမွးဖွါးသည။် မီးဖွားသည။် give birth

သားမီွး၂ န တရိစ္ဆါန်ကိုယမှ်ပဖတယ်ရူရှိထသာ အထမမး။ fur

သားမီွးစင် နဝ maternity home

သားရီ န ထသငပီးထသာ တရိစ္ဆါန်ကိုယမှ်ခွါယရူရှိထသာ အထရပပား။ leather

သားရကီကို း န တရိစ္ဆါန်အထရပပားကို အထပမှာင်းလီှး၍ထေားထသာကကို း။ leather band

သားရကီင်ွး န ပတ၍်ချညထ်နှာင်ရန် ထရာ်ဘာထစးပဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ အမျှင်းကင်ွး ငယ။်     rubber band

သားရစီမ်ိး န တစစ်ုံတစရ်ာပပုပပင်မှု မရှိထသးထသာ တရိစ္ဆါန်အထရပပား။ raw hide

သားရနွီယ် န ရထသရ့ဟန်းတိုထုိ့ေင်ရန်၊ အပ်ိရန်၊ လဲထလျာင်ရန်အခင်းအပဖစ ်ထဆာင်ယ ူသာွးရန် ပပုလုပ်ထေားထသာ သာထရးပပား။ tan leather

သားထထောက်
ထနာကခံ်

sons and daughters who 
would look after 
parents စဉ်

စဉ်

သားနားပင်းငမီး
နားပင်ထခါ် စဉ်

အစက်ိုသားနှင့် အစက်ိုညီ(အထဖညီ)ထဆွမျို းထတာ်စပ်ပံု။ စဉ်

ကကကမှ်ာ မိခင်ကသားငယမ်ျား ကိုယတ်ိုင်အစာရာှစားနုိင်သပဖင့် မိမိ ရင်အပ်ုထဲေတင်ွ မထေားပဲထနသည။် ၂၊ န့ုိတိုကတ်ရိစ္ဆါန်မိခင်က 
သားငယမ်ျားကိုယတ်ိုင် အစာရာှစား နုိင်ကသဖင့် န့ုိမတိုကထ်တာ့ပဲထေားသည။် မိခင်န့ုိရညက်ို အားထေားပခင်းမှ ရပ်စလုိဲကသ်ည။် စဉ်

သားထပါကမ်
သား

အမ်ိတင်ွ ကကျွေန်ခံရာမှ ထပါကဖွ်ားထသာသား။ ၂၊ ကကျွေန် အမျို းအနွယမှ် ထပါကဖွ်ားထသာသား။ ၃၊ ကကျွေန်အမျို းအနွယမှ် ထပါကဖွ်ားထသာ
သဟူ၍ူ ဆဲရထဲသာ စကား။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

သားထပါကရ်ည်
ထသာက် စဉ်

unmarried sons and 
daughters စဉ်

စဉ်

သာထပပာမယား
ထပပာ

speak to a woman in an 
over-familiar manner စဉ်

အသားတစမ်ျို းမျို းပဖင့်ထရာစပ်၍ ချကပ်ပုတထ်ေားထသာ ထေမင်း။ “မံထသာဒေနံ-သားခပမ်းထေမင်းကို”(ပါ) စဉ်

သားဖတစ်
ထတာ

မိဘနှင့်သားသမီးများ၏ အစအုထပါင်း။ ၂၊ အမ်ိထထောင်ဦးစးီ တစဦ်းအားမီှခုိ၍ တစအ်မ်ိထထောင်တညး် စထုပါင်းထနထုိေင်ထသာ
အမ်ိသားအထပါင်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သားမိတစ်
ထတာ

မိဘနှင့်သားသမီးများ၏ အစအုထပါင်း။ ၂၊ အမ်ိထထောင်ဦးစးီ တစဦ်းအားမီှခုိ၍ တစအ်မ်ိထထောင်တညး် စထုပါင်းထနထုိေင်ထသာ
အမ်ိသားအထပါင်း။ စဉ်

သားမိသားဖ
တစထ်တာ

မိဘနှင့်သားသမီးများ၏ အစအုထပါင်း။ ၂၊ အမ်ိထထောင်ဦးစးီ တစဦ်းအားမီှခုိ၍ တစအ်မ်ိထထောင်တညး် စထုပါင်းထနထုိေင်ထသာ
အမ်ိသားအထပါင်း။ စဉ်

သားများညမန့်
ပင် စဉ်

သယွထ်သာအတငံယမ်ျားပဖင့်ငပီးထသာ အရကွရ်ှိသည့်၊ ဆူး ရှိထသာ၊ ထဆးဖကဝ်င် ချုနွံယပ်င်တစမ်ျို း။။ (ဥများပင်ဟ၍ူလညး်ထခါ်
ထသးသည။်) စဉ်

မင်းထပမှာကတ်န်ဆာငါးပါးတင်ွ တစပ်ါးအပါအဝင်ပဖစထ်သာ ထအာင်း သတ္တဝါ၏ အငမီးနှင့်ပပုလုပ်ထေားထသာ လကက်ိုင်းရုိးတပ် 
ယပ်။ စဉ်

(မိန်းမ၏)ရင်သား။ န့ုိ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

သားဖွားရန်အတကွ ်သးီပခားထဆာကလု်ပ်ထေားထသာ (ပပုလုပ်ထေား ထသာ)အထဆာကအ်အုံငယ်(အခန်း) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

သားရယီာဉ် န none

သားရအီတိ် န leather bag

သားရးီသမီးရးီ န မိဖတိုက့ သားသမီးတိုဇ့ရာဝါသ အမ်ိထထောင်ချထရးကစိနှ္င့် ပတသ်က၍် တိုင်ပင်ထဆွးထနွးမှု။

သားရတဲစိ္ဆါန် န လူတိုက့ို ရန်မူပခင်းကိုပပုတတထ်သာ ပခထသမ့င်္ဂ၊ ကျားစသည့် ထတာတရိစ္ဆါန်အရုိင်း။ beast

သားရကဲင်ွး န သားရတဲရိစ္ဆါန်များ ခုိထအာင်းရာဂူ၊ လှိုဏထ်ခါင်း၊ တင်ွး၊ ကျင်း စသည။် den

သားရညနံ် ့ န အနာ၊ မီးထလာင်ဖု စသညမှ် စမ့်ိယိုထွေကသ်ည့်အရညက်ကည။် abscess

သားထလါင်း န အမိဝမ်းတင်ွးရှိ လကထ်ပခစထသာ ခကမ်ငါးပဖာ ကိုယအ်ဂမင်္ဂါမစုံထသးမီ ရကနု်ထသာ သားသထန္ဓ။ embryo

သားလမ်း န အမသတ္တ ဝါတင်ွ သားဖွားပမင်ရာ အဂမင်္ဂါဇာတအ်တင်ွးပုိင်း။ uterus

သားလှထကျးဇူး န အပွင့်တတံင်ွအသးီငယစ်တီန်း၍ သးီထသာ အပင်။ ကကျွေနှဲာထခါင်းချတိအ်ပင်။ plant

သားလှထယာ ကကိ သထန္ဓမရင့်ထသးမီ ပျကက်ျသည။် miscarry

သားလီှးဒေါး န သားစသညက်ို လီှးပဖတရ်န် အသုံးပပုထလ့ရှိထသာ ပါးလျား၍ ဦး အတန်ငယအ်ဖျားခကျွေန်၍ ထကာ့ထသာဓါး။ knife

န

သားသမီး န မိဖနှစစ်ုံမှ ဖွားပမင်ထသာ ရင်ထသးွ။ မိဖနှင့်သားသမီးရင်ထသးွတိုထ့တာ်စပ် ပံု။     children

သားသမီးဝတ် န

နဝိ သပ်ရပ်ခမ်းနားထသာ။ ထေညဝ်ါခန ့ည်ားထသာ။ ၂၊ ထသသပ် ထသာ။ အစမ်ွးအစမထွေကသ်ပ်ိသညး်ကျစလ်ျစထ်သာ။ gorgeously

သားသညအ်မ န နုိတ့ိုကဆဲ်သားငယသ်မီးငယရ်ှိထသာ မိန်းမ။

န ကကျွေ၊ဲ နွား၊ ဆိတ၊် ဝက၊် ကကက၊် ငှက ်စသညတ်ိုက့ို သတ ်ထသာသ။ူ butcher

သားအဖ န ဖခင်နှင့်သားသမီးတို ့ထတာ်စပ်ပံု၊ ၂၊ ဖခင်၏အစက်ို၊ ဖခင်၏ညတီိုနှ့င့် ထတာ်စပ်ပံု။ father and child

သားအမိ န မိခင်နှင့်သားသမီးတို ့ထတာ်စပ်ပံု။ ၂၊ မိခင်၏အစမ်၊ မိခင်၏ညမီတိုနှ့င့် ထတာ်စပ်ပံု။ mother and child

သားအဖတစစ်ု န family

သားအမိတစစ်ု န family

သားဦး န ပထေမဦးစာွဖွားပမင်ထသာ သား၊ သမီး။ ၂၊ အကကးီဆံုးသား။ “သားဦးဖခင်၊ ရှုလှည့်ပါထလ” eldest son

န ပထေမဦးစာွဖွားပမင်ထသာထယာ ျား။င eldest son

သိ

သ၁ိ ကကိ know

သ၂ိ စညး် know

သကိကားနွယ် န creeper

န creeper

ထပမလျှို းမုိးပံုနုိင်သည့် တန်ခုိးအစမ်ွးပဖင့်ဖန်ဆင်း၍ စးီထသာယာဉ်တစ ်မျို း၏အမည။် “ထဒေဝဂုမ္ဘဏ၊် ထဆာကစ်ိုကထူ်ေပျာ၊ ထီေးပဖူမုိး
လ့ုိ အပ်ုစိုးစထံသာ်၊ ရှိ့ ကထံထောကမ်၊ သရယီာဉ်ကို၊ အပုိင်ရလ့ုိ၊ မုိးဝထကာင်းကင်၊ ငမီပပင်တထလျာက၊် လါးလုိရာကို၊ ထုိေခါထရာက်
လ့ုိ” (ရာမ) စဉ်

သားထရး၊ သားထရတ ုစသညပ်ဖင့် ကကးီ,လတ်,ငယအ်လုိက ်အရယွအ်စါး စါးချုပ်လုပ်ထေားထသာအတိမ်ျို း။ စဉ်

matrimonial affairs of 
sons and daughters စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သားဝတ်
မယားဝတ်

သားသမီးတိ့ုက မိဖအထပါ်ပပုကျင့်အပ်ထသာ ဝတင်ါးပါး။ (ထကကျွေးထမွးမပျကထ်ဆာင်ရကွစ်မံီ၊ ထမွခံထုိေကထ်စ၊ လှူမျှထဝ၍၊ ထစါင့်ထလ
မျို းနွယ၊် ဝတ ်ငါးသယွ၊် ကျင့်ဖွယသ်ားတိ့ုတာ။) ၂၊ မယားက လင်အထပါ်ပပုမှုကျင့်ထဆာင်အပ်ထသာ တာဝန်။ (အမ်ိတင်ွးမှုလုပ်၊ 
သမ်ိးထုေပ်ထသချာ၊ မိစ္ဆါကကဉ်ထရာှင်၊ ထလျာ်ထအာင်ပဖန့်ချ၊ီ ပျင်းရထီမမူ၊ ဝတင်ါးဆူ၊ အမ်ိသကူျင့်အပ်စာွ။ ဟ၍ူ သဂိမင်္ဂါထလါဝါဒေလကမင်္ဂာ၌ 
ထဖါ်ပပသည။်)
သားမယားတိ့ုအား လုပ်ထကကျွေးရမည့်တာဝန်။ ယင်း တာဝန်အတကွ ်လုပ်ကိုင်ရထသာအလုပ်။

expense of maintaining 
a family စဉ်

စဉ်

သားသမီးတိ့ုက မိဖအထပါ်ပပုကျင့်အပ်ထသာ ဝတင်ါးပါး။ (ထကကျွေးထမွးမပျကထ်ဆာင်ရကွစ်မံီ၊ ထမွခံထုိေကထ်စ၊ လှူမျှထဝ၍၊ ထစါင့်ထလ
မျို းနွယ၊် ဝတ ်ငါးသယွ၊် ကျင့်ဖွယသ်ားတိ့ုတာ။) ၂၊ မယားက လင်အထပါ်ပပုမှုကျင့်ထဆာင်အပ်ထသာ တာဝန်။ (အမ်ိတင်ွးမှုလုပ်၊ 
သမ်ိးထုေပ်ထသချာ၊ မိစ္ဆါကကဉ်ထရာှင်၊ ထလျာ်ထအာင်ပဖန့်ချ၊ီ ပျင်းရထီမမူ၊ ဝတင်ါးဆူ၊ အမ်ိသကူျင့်အပ်စာွ။ ဟ၍ူ သဂိမင်္ဂါထလါဝါဒေလကမင်္ဂာ၌ 
ထဖါ်ပပသည။်)
သားမယားတိ့ုအား လုပ်ထကကျွေးရမည့်တာဝန်။ ယင်း တာဝန်အတကွ ်လုပ်ကိုင်ရထသာအလုပ်။

duties of children 
towards parents စဉ်

သားသားနား
နား စဉ်

mother with a suckling 
child စဉ်

သားသတ်
ထကာင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

မိဘနှင့်သားသမီးများ၏ အစအုထပါင်း။ ၂၊ အမ်ိထထောင်ဦးစးီ တစဦ်းအားမီှခုိ၍ တစအ်မ်ိထထောင်တညး် စထုပါင်းထနထုိေင်ထသာ
အမ်ိသားအထပါင်း။ စဉ်

မိဘနှင့်သားသမီးများ၏ အစအုထပါင်း။ ၂၊ အမ်ိထထောင်ဦးစးီ တစဦ်းအားမီှခုိ၍ တစအ်မ်ိထထောင်တညး် စထုပါင်းထနထုိေင်ထသာ
အမ်ိသားအထပါင်း။ စဉ်

စဉ်

သားဦး
ထယာကျ်ား စဉ်

စတိထဲ်ေတင်ွတစစ်ုံတစခု်ထေင်သာ ပမင်သာစာွ ထပါ်လာသည။် ၂၊ မထေင်မှတထ်သာ ရကပုိ်င်းတင်ွ ကကုကံကို ကထ်ပါင်းသင်းခ့ဲဖူးသည။် 
“ထမာင်ပဖူကို ငါသထိရ”(အရပ်) ၃၊ မိမိ၏ အကျို း စးီပွားကို စုံမကသ်ည။် “ငါ့အထကကာင်းကို ငါရာ သ ိထရ” စသည်(အရပ်)။ ၄၊ 
လူနှင့်ထပါင်းသင်း ဆကဆံ်ထရးတာဝန်ကို သထဘာထပါကန်ားလညသ်ည။် “ထအသထူသျှ အထသျှ၊ နန့်မတန်ထအာင် သ ိတတထ်တ
ထထော”(အရပ်) စဉ်

ထပပာဆုိချန်ိကာလတိုင်ထအာင်မထရာက၊် ကျန်ရှိထနသညက်ို ပပထသာစကားလံုး။ “ထမာင်သာပဖူရ့ုိဂုထိေထအာင် မထရာကက်တသ်”ိ။ ၂၊ 
ယခုတိုင်ပဖစပ်ျကဆဲ်ကာလရှိသညက်ို ပပထသာ စကားလံုး။ “အဂုချို င်း(ချမ်း)သထိရ၊ နီထွေကလ်ာခါ လားကတထ်မ” (အရပ်) (ငါ
သယိင့်၊ ဟသိယိင့်၊ စါးနီသယိင့်တရားထဟာနီသယိင့်” စသညတ်ညး်)။ စဉ်

ချုပံင်သစပ်င်များကို မီှတယွ၍်ထပါကတ်ကင်ပီး၊ အဝါထရာင် အနွယတ်ရံညှမ်ျား ယကှပ်ဖာရှိ အရတွမ်ယှိပဲသပ်ု၍စားနိင်ထသာ ကပ်ပါး
ပင်တစမ်ျို း။ စဉ်

သကိကားပန်း
ဆုိင်

တွဲလျားကျထသာ ညာှတတံင်ွ ပွင့်သးီထသာ ပင်လတတ်စမ်ျို း။ (ဆီးရကထ်ဖါက၊် ပန်းဆုိင်း၊ သကကားပင်စသညလ်ညး် ထခါ်ထသး
သည။်) စဉ်



.

သကိကားမင်း န တာဝတိံသာနတဘ်ုံ၌ ရှိကကကန်ုထသာ နတတ်ိုက့ို အစိုးရသ။ူ sakka

န အရုိးပါ၍ ထသးသယွရ်ှိငပီး ထတာ်ရံုပဖင့် မထသနုိင်ထသာ ထပမ တာွးပမကပ်င်တစမ်ျို း။     

န creeper

န creeper

န creeper

သကိကျွေမ်း ကကိ ခင်မင်ချစသ်နားသည။် ရင်းနီှးသည။် know

သတိတ် ကကိ လူမှုဆကဆံ်ထရးတာဝန်များကိုနားလညသ်ည။် ၂၊ မိမိအကျို းစးီပွါးကို စုံ မကသ်ည။်  be perceptive

သဗိျာ ကကိ သသိည။် သရိသည။် know

သပိမင် ကကိ ဉာဏပ်ဖင့်ချင့်ချန်ိ၍ သထဘာထပါကန်ားလညသ်ည။် ၂၊ တစစ်ုံတစခု်ကို ကွဲကွဲ ပပားပပား၊ ထေင်ထေင်ရာှးရာှးထကာင်းစါွသသိည။် understand

သယိာ ကကိ know/understand

သသိသိာသာ ကကဝိိ obviously

သဟိိ ကကိ သသိည။် သရိသည။် know

သီ ကကိ weak

သကီရီ ကကိ be full of worries

သထီကထလ့ သမ် none

သကီထံကာင်း၁ နဝိ die a good death

သကီထံကာင်း၂ ကကိ die a good death

သကီရံင်ှကံ န ထသချန်ိနှင့် ရင်ှချန်ိတင်ွ ကအံသးီသးီထကာင်းဆုိး ကွဲပပားပခင်း။ none

သကီျို းနပ် ကကိ be satisfied

သကီကပီျကစ်းီ ကကိ die

သထီကကာင်းကကံ ကကိ မိမိကိုယက်ိုထသာ်လညး်ထကာင်း၊ သတူစပ်ါးကိုထသာ်လညး် ထကာင်း၊ ထသထစရန်နညး်တစမ်ျို းမျို းပဖင့် ကကထံဆာင်အားထုေတသ်ည။်

န

သကီွဲရင်ှကွဲ န

သခီျင်စိုနံ နဝိ ဥပါစာ  ထသရန်အထကကာင်းဆုိကထ်ရာကထ်သာ။ be dead tired

သပီခင်း န တရူယိာပဖင့်ပဖစထ်စ၊ တရူယိာမပါပဲပဖစထ်စ သဆုိီရန် အမျို းမျို းထသာအသပံဖင့် ဖဲွ နဲွ့ ၍့ထေားထသာ အဖဲွအ့နဲွ ။့ song

သပီခင်းထူေး န တစစ်ုံတစခု်ထသာ ထဝဒေနာမျို းကိုမှ မခံစားရပဲ၊ အပ်ိထသာ ထယာ ျား နုိးသာွးလားသို ့ထသပခင်းမျို း။င die a good death

သပီခင်းသာွး န သခီျင်း၏အသထံနအသထံေား။ ထတးသာွး။ အလုိက။် melody

သပီခင်းထကာင်း ကကိ ဥပါစာ ထသခါမှ ထကာင်းသတင်း ထကျာ်ကကားပခင်း၊ အသဘု စညက်ားပခင်း စသညတ်ိုပ့ဖစသ်ည။် die a good death

သပီခင်းဆုိး န violent death

စဉ်

သကိကားရစီင်
ပမက်

tree of the jujube 
tribe စဉ်

သကိကားလက်
ညင်ှး

ချုပံင်သစပ်င်များကို မီှတယွ၍်ထပါကတ်ကင်ပီး၊ အဝါထရာင် အနွယတ်ရံညှမ်ျား ယကှပ်ဖာရှိ အရတွမ်ယှိပဲသပ်ု၍စားနိင်ထသာ ကပ်ပါး
ပင်တစမ်ျို း။ စဉ်

သကိကားထလါင်
စာမီး

ချုပံင်သစပ်င်များကို မီှတယွ၍်ထပါကတ်ကင်ပီး၊ အဝါထရာင် အနွယတ်ရံညှမ်ျား ယကှပ်ဖာရှိ အရတွမ်ယှိပဲသပ်ု၍စားနိင်ထသာ ကပ်ပါး
ပင်တစမ်ျို း။။ ဤထဆးကို ထကျာကပ်ျဉ် တင်ွကကတိင်ပီးလျှင် ထခမကိုကသ်အူား တိုကထ်လ၊ ထကာင်းထနကျထဆး။ (ထဆးငမီးတို) စဉ်

သကိကားထလါင်
မီး

ချုပံင်သစပ်င်များကို မီှတယွ၍်ထပါကတ်ကင်ပီး၊ အဝါထရာင် အနွယတ်ရံညှမ်ျား ယကှပ်ဖာရှိ အရတွမ်ယှိပဲသပ်ု၍စားနိင်ထသာ ကပ်ပါး
ပင်တစမ်ျို း။ “သကိကားထလါင်မီးဆုိသညက်ား အပမစမ်ရှိ၊ အရကွမ်ရှိ၊ ထုိေထဆးပင်ကို “ရမီနွယ”်ဟထုခါ်၏။ “ထလသစ”်လညး်
ဟ၏ူ။ “သကိကား ထလာင်စာမီး”လညး်ဟ၏ူ။ “ထဆးပဉ္သ”ီလညး်ဟ၏ူ။ “မါန်ထအာင်နွယ”်ဟ၍ူလညး်ထခါ်ကက ၏။ ဤသိ့ု 
စသညပ်ပား၏။ (သရုပ်ပပထဆးကျမ်း) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

သသိည။် သရိသည။် “ထအထလါကဆုိ်ထက အားလံုးကို သလီိဖိ” (အရပ်) စဉ်

ထပါ်လွင်ထေင်ရာှးစာွ။ သသိာထေင်ရာှးကွဲပပားပခားနားစါွ။ “သျှစ ်ပါးပဏ္ဍတိ၊် ထဗဒေင်ထကျာ်ထလ၊ ဆရာများထက၊ ပုထရာဟတိတ်ိ့ု၊ 
သသိသိာသာ၊ သားပန်းခက၏်၊ လက္ခဏာကို၊ တကွက်ာလညး်ထထောက”် (ထကာ်) “လ့ူထေလ့ူံရာွ၊ ပပည်ဗါရာမှာ၊ မာတာပိတ၊ ငါမိ့
ငါ့ဖ၊ ဧဝကန်ထလ၊ အမှန်ဟနိည၊် သသိသိာသာ၊ ပပညဗ်ါရာမှာ၊ ထဖွရာှရလျှင်၊ မိဖခင်ကို၊ တွိပပန်ရမည”် (ပန်း) စဉ်

စဉ်

အသကဇီ်ဝိန်ချုပ်ငငိမ်းသည။် “သကဇီ်ဝီထလ၊ သသီညမှ်တ၍်၊ မတတက်ကရံာ” (ရာမ) ၃၂၊ လူးလွန့်ထရွ့လျားမှု လှုပ်ရာှးမှုမရှိ
ပဖစသ်ည။် ၃၊ တိုးမှုဆုတမ်ှု ထပပာင်းလဲမှုငပီးပပတထ်စ သည။် (အသားသသီည၊် အကင်သသီည၊် စသညပ်ဖင့် သုံးနှုန်းထလ့ရှိသည။်)
အင်အားထပျာ့န့ဲွကျသည။် ချည့်န့ဲသည။် “စါကကည့်ဖန်များလာထကမျကစ် ိသလီာထရ” စဉ်

ပင်ပန်းဆင်းရဗဲျာများသည။် ၂၊ ဟိုမနုိင်သညမ်နုိင်ရှိသည။် “နဂါးပတ ်လွန်းထကျာ်၊ ကမ္လါနှင့် သားထတာ်ကိုဖက၊် မထဟထဒေဝီ၊ သီ
ကရထီက၊ ချကီာရတွလ့ုိ်၊ ထွေကလ့ုိ်လာ ထသာ်”(ထကာ်) စဉ်

ထရှ့ကရယိာကို ပပစပ်ယဆ်န့်ကျင်ထသာ၊ ထနာကက်ရယိာကို ထဖါ်ပပလုိ ရာ၌ ဆကစ်ပ်သည့်စကားလံုး။ “ထေင်ရာှးထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်တိ့ု၏ 
လကရ်ာသည ်သကီာထလ့ အရုိးတန်ွ ထရ” (အရပ်) စဉ်

သကထ်တာင့်သကသ်ာ မငငိုမပငင်မပင်မပန်းပဲ ထသရထသာ။ ၂၊ ထသသည့်အခါတင်ွ ထကာင်းမွန်စညး်ကားသိုကင်မိုကစ်ာွ သငဂသင်္ခ ဟခံ်
ရထသာ။ စဉ်

ဥပစါ ထသသည့်အခါမှ သတင်းထကာင်းထကျာ်ကကားပခင်း၊ ရုိ ထသထလးစားပခင်း၊ တသခံရပခင်း၊ မသာအခမ်းအနားစညး်ကမ်းပခင်း 
စသညတ်ိ့ုပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

များစါွထသာကသုိုလ်ထကာင်းမှုတိ့ုကို မိမိစတိတ်ိုင်းကျပပုလုပ်ခ့ဲရ၍ နှစသ်ကအ်ားရသည။် စတိတ်ိုင်းကျပဖစ၍် နှစသ်ကအ်ားရ
ထကျနပ်ခ့ဲသည။် “ထမာင်ပဖူကသုိုလ် ထကာင်းမှုတိ့ုကို အများကကးီပပုလုပ်လားခဗျာဝါ၊ သကီထလ့ သကီျို းနပ် ပျာဝါ” (အရပ်) စဉ်

လူအများအပပားအသကဆံု်းပါးသည။် “ရမ်းငဗဲနံထယာင်၊ ကကျွေပဲခံ ထလှာင်မှာ၊ လူထပါင်းများစါွ၊ သကီကပီျကစ်းီကက၏” (ထရးှထံုေး) စဉ်

plan or attempt suicide 
or homicide စဉ်

သကီွဲ-ကွဲ မိဖထဆွမျို း၊ လင်မယား၊ သားသမီး၊ မိတထ်ဆွစသညတ်ိ့ု)ထသဆံုးပခင်းပဖင့် ကွဲကာွပခင်းမျို း။
parting or separation 
by death စဉ်

မိဖထဆွမျို း၊ လင်မယား၊ သားသမီးမိတစ်သညတ်ိ့ု)ထသဆံုးပခင်း ပဖင့် ကွဲကာွပခင်းနှင့်၊ တစရ်ပ်တစရ်ာွ၊ တစတ်ိုင်းတစပ်ပညသ်ိ့ု 
ထပပာင်းသာွးပခင်းပဖင့် ကွဲကာွပခင်းမျို း။

parting or separation 
by death or abroad စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မထကာင်းဆုိးဝါးထူေးပခားထသာ ထရာဂါဆုိးပဖင့်ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ ထဘးအန္တရာယအ်ထပါင်းတစခု်ခုထကကာင့်ထသာ် လညး်ထကာင်း၊ 
ရုတတ်ရကထ်သပခင်းမျို း။ စဉ်



.

သငီယသ်ီ ကကိ be in a coma

သစီါရင်ှစါ န နာမကျန်းပဖစထ်သာအခါ၊ အိုမင်းမစမ်ွးရှိထသာအခါတို၌့ သုံးစွဲရန် ထကကး ထငွ ဥစါ္ပစည္း်၊ အိုစါ နာစါ။ 

သစီါထသျှ နဝိ few

သဆံုီး ကကိ ထသသည။် အနိစထ္ရာကသ်ည။် အသကက်န်ုဆံုးပခင်းသိုထ့ရာကသ်ည။် dead

သတီာ န ပမစ၊် ပင်လယ။် သမုဒေ္ဒရာ။ sea

သတီရူင်ှဖက် န ဆင်းရအဲတ ူချမ်းသာအမျှ ထသသည့်တိုင်ထအာင်စတိတ်ကူိုယတ် ူထဆာင်ရကွထ်ဖါ်။ life companion

သတီသူဖီက် ကကိ life companion

သတီင်း န week

န week

သတီင်းနုိ ့ န ဥပုသထ်န။့

သတီင်းဝါလ န ရဟန်းများဝါဆုိသည့် ဝါဆုိလပပည့်ထကျာ် ၁ရကမှ် သတီင်းကကျွေတ ်လပပည့်ထနထိ့ေကာလ။ monsoon retreat

သတီင်းသလီ န ဥပုသထ်စာင့်ပခင်း၊ သကိ္ခာပုဒ်ေထဆာကတ်ညပ်ခင်း။ the eight precepts

သတီင်းသည် န သလီထဆာကတ်ညထ်သာသ။ူ

သတီင်းထသျှ န လဆန်း ၈ရက၊် လဆုတ ်၈ရက၊် ဥပုသထ်န။့

သတီင်းသုံး န သလီထဆာကတ်ညသ်။ူ ရထသရ့ဟန်းစသည။်

န အတထူနရဟန်းသာမထဏ။ ၂၊ သလီ ထစာင့်ထဖါ်။ companions in residence

န

နဝိ none

သတီံ န pipe

သတီမ်းစာ န last will and testament

သတီွဲချ ကကိ ကကို းကင်ွးကို လညပ်င်းစပ်ွ၍ မိမိအသကက်ို ထသထအာင်လုပ်သည။်

သတီွဲဆဲွ ကကိ

သတီင်ွး န ဥပစာ  ထသထစနုိင်သည့်ထဘးဥပဒ်ေ။ ထသထဘးသင့်နုိင်ထသာအပပုအမူ၊ ခရးီ လမ်းစသည။် jaws of death

သတီင်ွးစိ့ ကကိ ထသရမည့်အချန်ိအခါ ဆုိကထ်ရာကသ်ည။် be time to die

သတီင်ွးဆုိက် န အနာထရာဂါပဖင့် ထသမည့်သဟူ ုဆဲထရးထသာစကား။ Dead-trap by disease

သဒီေဏ် န ကကးီထလးထသာပပစမ်ှုတစခု်ကို ကျူလွန်မိပခင်းထကကာင့်တရားခံ၏ အသကက်ို ထသထအာင်သတရ်န်ချမှတထ်သာ ပပစဒ်ေဏ။် death sentence

သနီာ န ထသထစနုိင်ထသာ အနာထရာဂါ။ disease

သနီာထရာက် ကကိ ထသထစနုိင်ထသာအနာထရာဂါကပ်ထရာကသ်ည။် Dead-trap  

သနိီ့စိ့ ကကိ ထသရမည့်အချန်ိအခါ ဆုိကထ်ရာကသ်ည။် be time to die

သထီပါကဝ်င် ကကိ ဥပစာ ထသထကကနုိင်ထလာကသ်ည့် ထဘးဒုေက္ခနှင့်ထတွသ့ည။် meet with trouble

ထသမညဟ်န်ကဲ့သိ့ုပဖစသ်ည။် ထမ့ထပမာထနသည။် “ပန်းနှယအ်သင်ွ၊ ဦးထိေပ်တင်လျက၊် ကကညလ်င်ပပုထထွေ၊ ထသငယထ်သသည၊် သုံး
မညလ့ူ်ထွေဋ်၊ သုံးလ့ူနတက်၊ မင်းပမတ ်တကာ၊ စန္ဒါသရူယိ” (မုနိကာ) စဉ်

Nest-egg for old and 
decrepit person or 
thing စဉ်

အထလးအထေားထလာကထ်သာ။ နညး်ထသာ။ (အရာဝတ္ု စသည်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သတူစပ်ါးကို ထသထအာင်သတသ်ည့်အတကွ၊် သူ့ကိုလညး် ထသ ထအာင်သတသ်ည။် “ထမျာကသ်ားထတာ်ကို၊ ခန္ဓါပဖတလ့ုိ်၊ သတ်
ထသာသတူိ့ု၊ သတီသူဖီက၊် သျှင်းဖ့ုိ တကလ်ညး်၊ ပျကတ်ုံပျကပ်ခင်း၊ ရုပ်နှင့်နာမ်ထလ၊ ကျန်မကကင်းထအာင်၊ ပမင်ရစထီလ”(ထကာ်) စဉ်

ဥပုသထ်စာင့်ထလ့ရှိထသာ လ္ဆန်း(၈)ရက်၊ လပပည့်၊ လ္ဆ တ်(၈)ရကလ်ကယွ။် ၂၊ ရကသ်တ္တပတ။် စဉ်

သတီင်းတစ်
ပတ်

လဆန်း ၁ရကမှ် လဆန်း ၈ ရက၊် လဆန်း ၉ရကမှ် လပပည့်၊ လပပည့်ထကျာ် ၁ရကမှ် လဆုတ ်၈ရက၊် လဆုတ ်၉ရကမှ် လကယွထ်န့
ကျထရာကထ်အာင်ထိေထသာ ရကပ်ျက။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

day on which the eight 
precepts are kept စဉ်

စဉ်

စဉ်

person who is keeping 
the eight precepts စဉ်

day on which the eight 
precepts are kept စဉ်

reside or stay a 
certain place စဉ်

သတီင်းသုံးထဖ
ာ်သုံးဖက် စဉ်

သတီင်ရကမီွ်း
တစရ်က်

ထသပခင်း ထမွးပခင်းသည ်တစဘ်ဝတင်ွ နှစခ်ါပဖစ ်ငမဲမရှိပခင်း။(ထကကာကရ်ွ့ံထိေတန်လန့်ဖွယမ်ရှိထကကာင်း၊ ရရဲင့်သတ္ိတရှိထကကာင်းကို ထဖါ်
ပပလုိရာ၌သုံးထသာ စကားလံုး) 

Only 2 day in 
life(birth and dead) စဉ်

သတီစထ်သျှ 
(မ) နဝိ-သစီာထသျှ-ရှု စဉ်

အထဖျာ်ရညပု်လင်း၊ ဗူးစသညက်ို ထသာကသ်ုံးရာ၌သုံးထသာ) ပုိကခ်ပန်ထချာင်း ငယ။် (ထသခါနီးထရခွကက်ိုမ၍ မထသာကနုိ်င်သတူိ့ု 
ထသာကသ်ုံးထသာ ခပန်ထချာင်းငယ်)။ စဉ်

ထသဆံုးငပီးထနာကက်ျန်ရစသ်တူိ့ု ထဆာင်ရကွရ်န် မထသမီက ထရးထေားခ့ဲ ထသာစါ။ “သတီမ်းစါ ကို၊ လကမှ်ာကိုင်ငပီး၊ မထကာင်းကကံ
ထက၊ ပုဏါးကကးီမှာ၊ ဝမ်းသဝိမ်းသာ” (နာရဒေ) စဉ်

commit suicide by 
hanging စဉ်

ကကို းကင်ွးကို လညပ်င်းစပ်ွ၍ မိမိအသကက်ို ထသထအာင်လုပ်သည။် အဖုိးထယငမဲွ၊ သတီွဲဆဲွ”(ပန်းဝှက်)
commit suicide by 
hanging စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

သပီတစ်ီ နဝိ brave

သထီပျာကဆွ်မ်း န တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သထသာထန၌့ ထုိေသအူားအကျို းရထစရန် ရညမှ်န်း၍ လှူထသာဆွမ်း။

သငီပီးရင်ှငပီး ကကဝိိ အသကက်ို လုရခမန်း။  ဥပစာ အလျင်စလုိ။ run for one’s life

သပီပတ် နဝိ ထသသည့်အချန်ိအခါထိေ အဆကအ်ဆံပပတစ်ထဲသာ။ cut off all relations

သပီပတရ်င်ှပပတ် နဝိ ထသသည့်အချန်ိအခါထိေ အဆကအ်ဆံပပတစ်ထဲသာ။ cut off all relations

သဖီီး န ၁၊ ထသပခင်းသထဘာတရား။ ၂၊ ထသထစနုိင်ထသာထဘး။ danger of death

သဖီီးကျ န အနာထရာဂါပဖင့် ထသမည့်သဟူ ုဆဲထရးထသာစကား။ danger of death

သဖီီးထရာက် ကကိ ထသထစနုိင်ထသာအနာထရာဂါကပ်ထရာကသ်ည။် danger of death

သထီဖါ်ညဉ့်ှ ကကိ

သဖုိီထ့ကာင်းစီ စညး် ထဘးအန္တရာယက်ျထရာကမ်ညက်ိုပမင်၍ မသာွးဖုိရ့န် တားပမစ ်လုိရာ၌သုံးထသာ စကားလံုး။ forbid

သဖုိီပုိ့င် ကကဝိိ ထသလုမတတ။် ထသမည့်ဟန်။ almost to death

သဖုိီပ့ျာ ကကဝိိ ထသကမန်း။ ထသလုနီးပါး။ almost to death

သဖုိီပ့ဖစ် ကကိ ထသထလာကထ်အာင်ထရာဂါထဝဒေနာ ကပ်ထရာကသ်ည။် almost to death

သဖုိီပ့ျင် ကကဝိိ ထသလုနီးခံစားရလျက။် ထသထလာကထ်အာင်ထဝဒေနာပပင်းပပစာွ ခံစားရ လျက။် almost to death

သမီကန်ထယာင် ကကဝိိ exceed

သမီင်း န ဥပစာ  ယမမင်း။ Death

သမီင်းငင် ကကိ ထသမည့်အထပခအထန နှင့် နီးစပ်ထနသည။် be dying

သထီယာင် စညး် analogically

ကကဝိိ forever

သရီာကထေ ကကိ

သရီးီရင်ှရးီ န ထသမှုရင်ှမှုနှင့် သကဆုိ်င်ထသာ ကစိ။္

သထီရပုိင် ကကဝိိ ထသကမန်း။ ထသလုမတတ။် ထသမည့်ဟန်။ almost to death

သရုီပ် နဝိ ထသမည့်အသင်ွကဲ့သိုထ့သာ။ almost to death

သရုီပ်မတတ် ကကဝိိ almost to death

သရီိ ကကဝိိ ထူေးပခားထကာင်းပမတထ်သာဂုဏ။် ကျကသ်ထရ။ grace/glory

သရုီပ်သခီျာ ကကဝိိ almost to death

သရုီပ်သထီရ ကကဝိိ almost to death

သရီာွပပန် န  ဥပစာ  ထသထဘးမှ လွတထ်ပမာကလ်ာသ။ူ

သလီ န ထစါင့်ထိေန်းထဆာကတ်ညအ်ပ်ထသာ ငါးပါးရစှပ်ါး၊ ဆယပ်ါးစထသာကျင့်ဝတ။် percepts

သလီထကကာင် န ကိုယ့်ကျင့်သကိ္ခာမရှိပါပဲလျက ်ရှိဟန်ထဆာင်သ။ူ pretend

စတိဓ်ါတထ်လျာ့ပါးထသာ။ စတိပ်ျကပ်ခင်းမယှိထသာ။ ထကကာကရ်ွ့ံပခင်းမယှိ ထသာ။ “ညခီျစသ်လီညး် သလီီပကစ်၊ီ အညး်ကိုတထလ၊ 
ထဟဝန်ထတာ်မှာ၊ ငါဇာဟသိထိရ” (ဓမ္မက) စဉ်

offering of food to 
monks for the benefit 
of the deceased on the 
day of his death စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဥပစာ တစပ်ါးသအူား မိမိကဲ့သိ့ု မထကာင်းမှုပပုရန် ထသးွထဆာင် သည။် “သခုိူးကို သထီဖါ်ညဉ့်ှ” (ပံု)
persuade someone to 
become a accomplice စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထူေးပုိမုိလွန်ကစဲာွ။ “တစရ်ကလံု်း သမီကန်ထယာင် အလုပ်လုပ်ရထရ”(အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

တညူခီျကက်ို နှိုင်းယဉ်ှပပထသာစကား။ သဖွယ၊် လုိ၊ နှယ။် “လကယ်ာ လါလညး်၊ လကယ်ာလမ်းကို၊ နင်ဇာပပန်လားလီ၊ မပပန်နီ 
ထက၊ ညခီျစသ်ထီယာင်၊ နင်ဇာသရီမည”် (ဓမ္မက) စဉ်

သထီယာက်
ထေကထိ်ေ အသကဆံု်းသည့်တိုင်ထအာင်။ တစသ်ကလံု်း။ “ထမာင်ပဖူတိ့ုဇနီးထမာင်နံှ သထီယာင်ထေကထိ်ေ အလှူရစီကလ်ကန်န့်မကာွ” (အရပ်) စဉ်

ထသထတာ့မညပ်ဖစင်ပီးမှပပန်လညက်ျန်းမာလာသည။် ၂၊ ကကံကမ္မာ ဆုိးနှင့် ထတွ့ကကုသံညဟ် ုအမှန်သတင်းပဖစထ်သာထကကာင့် ယင်း
ကကမ္မာဆုိးမျို းနှင့် မထတွ့ကကုထံတာ့ပဲ ရှိသည။် 

back alive from dead-
trap စဉ်

matter of life and 
death စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထသကမန်း၊ ၂၊ ထသလုထမျာပါးခံစားရလျက။် ထသထလာက ်ထအာင် ထဝဒေနာပပင်းပပစာွ ခံစါးရလျက။် “ရပ်ရာွဟပိငါး၊ သမီးပျို နှင့် 
သားပျို များမှာ၊ ထွေားထွေား လညး်ကက၊ီ သရုီပ်မတတ၊် သတူိ့ုလျှင်ကား၊ ပခထသမ့င်္ဂဇာတထ်ကကာင့်၊ ကကးီလတအ်ားခွန်”(ဝိဇယ) စဉ်

စဉ်

(လူနာ) ထသလုထမျာပါးပဖစထ်နထသာ အထပခအထနပဖစလ်ျက။် စဉ်

(လူနာ) ထသလုထမျာပါးပဖစထ်နထသာ အထပခအထနပဖစလ်ျက။် စဉ်

one who has escaped 
death စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

သလီခံ ကကိ ငါးပါးသလီ၊ ရစှပ်ါးသလီ၊ ဆယပ်ါးသလီ စသညတ်ိုက့ို ထစာင့်ထိေန်းပါမည ်ဟ ုအာမဝန်တာခံသည။်

သလီထစါင့် ကကိ ငါးပါးသလီ၊ ရစှပ်ါးသလီ၊ ဆယပ်ါးသလီ စသညတ်ိုက့ို ထဆာကတ်ည ်သည။် keep the percepts

သလီထတာင်း ကကိ ငါးပါးသလီ၊ ရစှပ်ါးသလီ၊ ဆယပ်ါးသလီ စသညတ်ိုက့ို ထဆာကတ်ညရ်ာလုိထကကာင်းပဖင့် ရဟန်းတစပ်ါးပါးအား ထတာင်းပန်သည။်

သလီပီး ကကိ သလီထဆာကတ်ညမ်ညသ်ကူ ရဟန်းထတာ်တစပ်ါးပါးက သလီထပးသည ်ကို ရတွဆုိ်ခံယသူည။်

သလီသျှင် န nun

န ထရငန်ပုိင်းတင်ွ ထပါကထ်ရာကထ်လ့ရှိထသာသစထ်ပါ့ အပင် ထပါကသ်စထ်ချာင်းငယ။် none

သထီဝရီ နဝိ weak

သသီကီကကီကီ ကကဝိိ not give-up untile dead

သသီရီင်ှရင်ှ ကကဝိိ daringly

သသီထီသျှ နဝိ unclear

သသီပ် နဝိ be neat

သသီတု၁် ကကဝိိ pretend

သသီတု၂် နဝိ scragy

သဟီရာဇာ န ထမွးနုယှိထသာ။ အရကွမ်ျား ပင်တလံုံး၌ဆင့်၍ ထွေကထ်သာစားသုံး ရသည့်ပင်ငယတ်စမ်ျို း။ none

သဟီိုဠ်ထပမာက် န အာဟာရပဖစထ်စထသာ ကစဓီာတပ်ါသည့် ရညှသ်ယွအ်ဖျားခကျွေန်ထသာ စားသုံးရသည့် ဥ။ ယင်းဥ ဥထသာအပင်ငယ။် none

သဟီိုဠ်သရက် န အသးီ၏အပပင်၌ ထငါထွေကထ်နထသာအထစထွ့ေကသ်ည့်အပင်တစ ်မျို း။     type of mango

သးီ၁ န ကိုယခ်န္ဓါမှ စနွ ့ထု်ေတထ်သာအဝါထဖျာ့ထရာင်အရည။် ကျင်ငယ။် အထပါ့။ urine

သးီ၂ ကကိ choke while drinking

သးီကင်း န  အပင်မှထွေကပ်ပူစအသးီငယ။် young fruit

သးီကင်းထသျှ န  အပင်မှထွေကပ်ပူစအသးီငယ။် young fruit

သးီပခား နဝိ ပုိင်းပခား၍ ကန ့သ်တထ်ေားထသာ။ ပခားနားထသာ။ different

သးီငှါး န လယရ်င်ှထံေမှ လယက်ိုအခထပး၍ ငှါးရမ်းလုပ်ကိုင်သ။ူ tenant farmer

သးီငှါးခ န လယငှ်ါး၍လုပ်ကိုင်သပဖင့် လယရ်င်ှအား ထပးရထသာထငွ၊ သးီနံှစသည။်

သးီငှားလုပ် ကကိ လယမ်ရှိထသာသကူ လယရ်င်ှထံေမှ လယက်ိုငှါးရမ်းလုပ်ကိုင်သည။်

သးီစါး န လယရ်င်ှထံေမှ လယက်ိုအခထပး၍ ငှါးရမ်းလုပ်ကိုင်သ။ူ tenant farmer

သးီစါးပင် န အန်ုး၊ သရက၊် ငှကထ်ပျာ၊ ကမ်ွးသးီ၊ သထဘမင်္ဂာသးီစသညစ်ားရထသာ အသးီသးီထသာအပင်မျို း။ fruit tree

သးီညပ်ှ န တစပ်ခားသးီနံှပင်စိုကခ်င်းတင်ွ တစခ်ျကတ်ညး်ထရာသင်ွး၍ စိုကပ်ျို းထသာ ထပပာင်း၊ နနွင်း၊ ကကကသ်န်ွ၊ သထဘမင်္ဂာသးီ စသည့်သးီနံှ။ multiple crop

သးီထေပ် န ရာသအီလုိကသ်းီနံှရတိသ်မ်ိးငပီးထနာက ်အားလပ်ထနထသာ ထပမကကွတ်င်ွ စိုကပ်ျို းထသာ တစပ်ခားသးီနံှစသည။် extra crop

သးီတံ န stalk of fruit

သးီထတာင့် န pod

vow to keep the 
percepts စဉ်

စဉ်

request a monk to lead 
the required recitation 
to take the percepts စဉ်

of monk lead the 
recitation of the 
precepts to be taken by 
lay person စဉ်

ဦးဆံပင်ကိုပယ၍် နီညို ထရာင်(သိ့ု) နီရင့်ထရာင်အဝတက်ိုဝတရံု်လျက ်သလိီက ထစာင့်ထိေန်းထသာအမျို းသမီး။ စဉ်

သလီါ
သား(သစ်) စဉ်

(မျကစ်ိ)အပမင်အားနညး်ထသာ။ စဉ်

အားမထလျာ့ပဲ ဇဲွလ့ံုလကကးီမားစာွပဖင့်။ ကာယခန္ဓါကိုယက်ကးီ ပျကစ်းီရန် အသကဆံု်းသည့်တိုင်ထအာင်။ “ပန်းထကာကလ့ုိ်၊ သသီကီကီ
ကက၊ီ နင်ပန်ရထကကျ”ီ(ထတး) စဉ်

ရင်ှချန်ိနှင့် ထသချန်ိကနှံစမ်ျို းတိ့ုတင်ွ ကအံားထလျာ်စာွ။ (ထသဖ့ုိ ပါလျှင်လညး် ထသ၊ရင်ှဖ့ုိကပံါလျှင်လညး် ရင်ှရမညသ်ာ 
ပဖစသ်ည။်) “သသီရီင်ှရင်ှ၊ တချို လ့ျှင် လညး်၊ လကင်င်းငပီးသာွး”(ထကာ်) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ပမင်ကင်ွးမကကညလ်င် မှုန်ဆုိင်းထသာ။ အပမင်မှုန်ထသာ။ ၂၊ အာရံုမ ကကညလ်င်ထသာ။ “အဝီးကကကည့်ထက မဂမင်္ဂလာကကးီထတာင်ကို သီ
သထီသျှ ရာပမင်ရထရ” (အရပ်) စဉ်

ထသသပ်ထသာ။ အစမ်ွးအစမထွေကသ်ပ်ိသညး်ကျစလ်ျစထ်သာ။ “ခါကကို းဒွေါဒေ ရာ၊ မျကင်ါးပဖာထလ၊ ထကာင်းစာွသသီပ်၊ မပုိးဝါမှာ၊ 
ထနာကစ်ချပ်လ့ုိ” (ပုိးဝါဖ့ဲွ) စဉ်

ထသမည့်ဟန်ပံုထဆာင်လျက။် “မျကဆံ် သသီတု၊် လျှာကိုထုေတ၍်၊ လိပ် ရုပ်အသင်ွ။” (ထောနူ) “မျကဆံ်သသီတ်ု၊ ဖါးပပုတ်ထကမှာ၊ 
လျှာကိုထုေတ၍်၊ …. မာယာပရယိာယ၊် ဉာဏဆ်န်းကကယ၍်၊ ပပလီထသာခါ” (ထကျာကရုိ်း) စဉ်

အသားအထရကကုလီှံ၍ အသားနှင့်အရုိးထိေစပ်လုထသာ။ “မျကစ်သိသီတု၊် ဖင်ပိန်ပိန်ထက၊ နံရရီှုပ်နှင့်”(ရာမ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လညထ်ချာင်းအတင်ွးရှိ ထလဝင်ထပါက၌် တစစ်ုံတရာအထွေက ်အဝင်ခကထ်အာင် ကပ် ပိတ၍်ထလကထွေန်းထုေတသ်ည။် “ရထီသာက်
ထက ရကီနီးသးီထရ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

rent for cultivating a 
piece of land စဉ်

rent a plot for 
cultivation စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အသးီထွေကထ်သာအညာှတ။ံ “အပွင့်ကိုခခိ၊ သးီတခံျခီျ၊ လကပံ်ဇုိင်မှာ၊ မ,ကိုယ” စဉ်

ပဲလံုးသးီ၊ မန်ကျညး်သးီ၊ ဒုိေးသးီ(ခံုညင်းသးီ)စသညတ်ိ့ုကဲ့သိ့ု အစမိျား သယွတ်န်းထနထသာ အသးီထတာင့်ရညှ။် စဉ်
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သးီနူ န မရင့်ထသးထသာအသးီ young fruit

သးီနံှ န crop

သးီပါ ကကိ ဆီး သန်ွထွေကသ်ည။် urinate

သးီထပါက် ကကိ ဆီးသာွးသည။် urinate

သးီထပါကရ်ီ န urine

သးီခပတ် န ထပသးီကဲ့သို ့တစခုိ်င်တညး်တင်ွ စပံုုထွေက၍်သးီထသာ အသးီမျို း။ none

သပီဖန်း ကကိ ကျင်ငယရ်ညက်ို ပန်းထုေတသ်ည။် urinate

သးီရင့် န အခံွ၊ အသား၊ အထစမ့ာစပပုထသာ အသးီမျို း။ maturing fruit

သးီလူးချးီလူ န မဆင်ပခင်တတထ်သးထသာအရယွ။်

န မဆင်ပခင်တတထ်သးထသာအရယွ။်

သးီသးီ ကကဝိိ meaninglessly

ကကဝိိ separately

သးီသန် ့ ကကဝိိ separately

သု

သခု န happiness/pleasure

သခုမိန် န man of wisdom

သဂုတိ န ထကာင်းထသာအမှုကို ပပုသတူိုသ့ာွးထရာကရ်ာဘုံ။

သစုရုိက် န ထကာင်းထသာအထလ့အကျင့်။ ထကာင်းထသာအပပုအမူ။ good habit

သညု န zero

သညုကာရ နဝိ prestige

သညုကာရ န ဂုဏပ်ဒေပ်ကကးီ၍ ထေင်ရာှးထသာသ။ူ ၂၊ အရညအ်ချင်း၊ အစမ်ွးသတ္တ  ိပစည္း်ဥစါ္တိုနှ့င့်ပပည့်ဝထသာအပဖစ။် prestige

သညုကမ္ဘာ န ဘရုားပွင့်ထတာ်မမူထသာ ကမ္ဘာ။

သတု န အကကားအပမင်များထသာသ၏ူအပဖစ။် knowledge

သတုကဝိ န အကကားအပမင်များထသာပညာရှိ။ man of wisdom

သတုဂထဝသိ န အကကားအပမင် ဗဟသုတုကို ရာှမီှထလ့ရှိထသာသ။ူ man of wisdom

သထုတသန န ပညာရပ်တစခု်ခုကို အထပခခံကျကျ၊ အရင်းခံကျကျ၊ ခုိင်ခုိင်လံုလံု စုံစမ်းထလ့လာပခင်း။ research

သထုတသီ န သထုတသနပပုသ။ူ researcher

သဓုမ္မါဂုိဏး် န ပမန်မာနုိင်ငံတင်ွ ဂုိဏး်၉ဂုိဏး်ရှိသည့် အနကဂုိ်ဏး်တစဂုိ်ဏး်၏ အမည။် none

သဓုမ္မာဇရပ် န တာဝတိံသာနတပ်ပညရ်ှိ နတတ်ို ့စထုဝးရာဇရပ်

န သာထရးနာထရးကစိအ္ဝဝစသည။်

စဉ်

 ၁၊ အနံှထွေက၍်သးီထသာ (စပါး၊ ဆပ်၊ ထပပာင်း)အသးီမျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဆီးသာွးရည။် အထပါ့ရည။် ထသးထပါကရ်ည။် “သဋီး သမီး၊ ဦးသန္တါ၊ ပဲွကိုပတလ့ုိ်လာ၊ လကခု်တ ်သးီနန်း၊ ထိေတက်ိုနှက၊် သးီ
ထပါကရ်၊ီ စကစ်ကထွ်ေက”် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

odious tasks involved 
in nursing a bed-ridden 
person စဉ်

အက္ခရာစဉ်

သးီလူးလူးချးီ
လူးလူး

odious tasks involved 
in nursing a bed-ridden 
person စဉ်

အထကကာင်းတစစ်ုံတရာမရှိပဲ။ သကသ်ကမ့ဲ်။ “အလုိသးီသးီ၊ ကျးီကိုအမ်ိတင်ွ မဝင်ရ။”(သိုက်) စဉ်

သးီသးီထဆာင်
ထဆာင်

သာမန်ထေကပုိ်လွန်စာွ။ ထူေးထူေးပခားပခား။ သးီသန့်။ ၂၊ အထူေးတန်ဖုိးထေားလုိလားစာွ။ “ထကျာင်းမှာဆွမ်းပ့ုိဖ့ုိလ့ုိ၊ သးီသးီထဆာင်
ထဆာင် ဝယ ်ယလူာစာွကား” (အရပ်) စဉ်

အဆကအ်စပ်မရှိပဲလျက။် ပုိင်းကန့်ပခားနား။ အထူေးပဖစလ်ျက။် “ဆွမ်းပ့ုိ ဖ့ုိ ငါးတန် ဝမ်းပျဉ်းသား သးီသန့် ထေား” (အရပ်) စဉ်

“သခုချမ်းသာ၊ ငမိုကရ်သာကို၊ ထဖွရာှပတထ်နှာက၊် သိ့ုကကထံထောက ်လညး်၊ ခဲယဉ်းသညပ်င်” (သာလိကမု္မာ) စဉ်

ပညာရှိ။ နှိုင်းချန်ိတတသ်။ူ “အရာရာကို၊ ပညာနှင့်ချန်ိ၊ သခုမိန်”။ (ထကျာကရုိ်း)     စဉ်

the three pleasant 
planes of existence စဉ်

စဉ်

ဆိတသ်ဉ်ုးပခင်း။ အထရအတကွတ်င်ွထေည့်၍ ထရတကွစ်ရာဟ၍ူမရှိပခင်း။ ၂၊  သခမင်္ဂျာ အထရအတကွတ်င်ွ အမညမ်ထဖါ်ပပနုိင်သည့် 
ဝလံုးဂဏန်းသဏ္ဍာန်အမှတ။် စဉ်

ထူေးပခားထေင်ရာှး၍ ဂုဏသ်ထရရှိထသာ။ ဂုဏပ်ဒေပ်စမ်ွးရညသ်တ္ိတနှင့် ပပည့်စုံထသာ။ “သာမညလူ်၊ မကယ၍ူ၊ သသူငူါငါ၊ လူတကာသိ့ု၊ 
သညုကာရ၊ ပုရသိလျှင်၊ ဟကိက ထတာ့မည၊် ဧကဝုစထ်က၊ မဟတုထ်ချဟ ု(ဥဒိေန်သာ) “သညုကာရ၊ သာမညထက၊ မိန်းမမဟတု”် 
(ပဋာ) စဉ်

စဉ်

world in which no 
Buddha appears စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

wayside public 
resthouse စဉ်

သမုဂမင်္ဂလာဒုေ
မဂမင်္ဂလာ

social occasion of joy 
or grief စဉ်



.

သဝုဏထဒေဝီ န none

သဿုန် န graveyard

သူ န ထပပာထနဆဲကာလ၌ ထပပာသမှူတစပ်ါး အပခားထသာပုဂ္ိုဂ လ်။ person

သထူကာင် န လူထသထကာင်။ အထလါင်း။ corpse

သထူကာင်တင် န ထခါင်းထဲေသို ့လူထသထကာင်မသင်ွးမီ လူထသထကာင်ကို ယာယတီင် ထေားထသာ စင်။ cross to crucify

န none

န none

သထူကာင်း န man of good character

သကူကယ် န ပစည္း်ဥစာ္ထပါများပပည့်စုံသ။ူ ကကယဝ်ချမ်းသာထသာသ။ူ wealthy person

သခုိူး န သတူစပ်ါးပစည္း်ဥစါ္ကို တတိတ်ဆိတခုိ်းယသူ။ူ thief

န none

န သခုိူးကဲ့သို ့တတိတ်ဆိတပ်ပုမူပခင်း။ act stealthily

သခုိူးလကခံ် န သခုိူးကခုိးယလူာသည့် ပစည္း်ကို တာဝန်ယထိူေန်းသမ်ိးထပးသ။ူ

ကကိ

သငူယ် န သားငယသ်မီးငယ။် ကထလး။ child

သငူယခ်ျးီစား န friend

သငူယထ်တာ် န royal page

သငူယတ်န်း န သငူယတ်ိုထ့ကျာင်း၌ စတင်၍ သင်ကကားရထသာအဆင့်။ kindergarden

သငူယန်ာ န သငူယတ်ို ့နာမကျန်းပဖစပ်ခင်း၊ အထကကာတကပ်ခင်း၊ ချည့်နဲ ့ပခင်း၊ ခကျွေ ဲသလိပ်ပခင်း စသညတ်ိုပ့ဖစထ်လ့ရှိထသာအနာ။

သငူယပ်ပန် ကကိ အသကအ်ရယွင်ယစ်ဉ်ကကဲ့သိုအ့ပပုအမူမျို းပပန်လည ်ပပုသည။် be in dotage

သငူယမ်ထသျှ န မိန်းမငယ။် မိန်းကထလးငယ။် girl

သငူယအ်ပ်ိချန်ိ န baby sleep time

သငူယအ်မ်ိ န ပိန်ညကှထ်သာ လူပုကထလး။ လူကျစက်ထလး။ ၂ လူမျို းတစမ်ျို း၏ အမည။်            type of dwarve

သစူမ်ိး န stranger

သစူမ်ိးတစပ်ါး န stranger

သဆူင်းရဲ န ကကယဝ်ပခင်းမရှိသ။ူ မချမ်းသာသ။ူ ၂၊ ပုဏါးမျို း၊ မင်းမျို း၊ သကူကယ ်မျို း မဟတုသ်။ူ poor

သတူကာ န တစဦ်းတစထ်ယာကက်ိုမရညမှ်တထ်သာ အပခားပုဂ္ိုဂ လ်များ။ all other persons

သဂမင်္ဂစနန္ဒား မင်းသား၏ ထမျာကသ်ားထတာ်။ “သန်ိကန်မိန်တင်ွချ”ီ သျှို းလုိကရ်တကုို စကီုံးထရးသားခ့ဲထသာ ရခုိင်အမျို းသမီး စာဆုိ
ရင်ှတစဦ်း၏အမည။် စဉ်

လူထသထကာင်ကို သငဂသင်္ခဟရ်ာအရပ်။ သခသင်္ချုင်း။ (သသုာန-ပါ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သထူကာင်တင်
သစ်

ခုတပ်ဖတထ်သာအခါ သူ့အငုတတ်င်ွ တန်းလန်းတင်ထန ထသာသစ။် “ခုတပ်ဖတထ်သာခါ၊ အပခားမဆံုး၊ သူ့အငုတတ်င်ွ၊ တန်းလန်း
တင်၏” (ထွေန်းတိ) (ဤသိ့ုထသာသစမ်ျို းကို အမ်ိထဆာကရ်ာတင်ွ အသုံးမပပုရထသာသစပ်င်တစ်မျို း) စဉ်

သထူကာင်ရခီျို း
အိုး

အသဘုအမ်ိတင်ွ အထလာင်းရှိခုိကယ်ာယတီည၍် အသဘု ချထသာအခါ ထဖါကခဲွ်ပစရ်ထသာထရအိုး။ လူထသအထလါင်းကို ချို းထသာ
ထရအိုး။ စဉ်

အကျင့်သကိ္ခာထကာင်းမွန်ထသာသ။ူ ၂၊ ဘရုင်ကလုိလား၍အရည ်အထသးွလုိက ်ချးီထပမှာကထ်သာအမညတ်စမ်ျို း။ “ထမာင်ညို ထသာ်
ဒေလီ”ဟထူသာ အမညပ်ဖင့် အထနာက ်တစရုိ်းကို ဘရုင်မင်းပမတက် သထူကာင်းပပု၏” စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

သခုိူးကကးီတိ့ု
လုိကန်ာ ထိေန်း
ထစါင့်သည့်
အဂမင်္ဂါ(၇)ပါး

မိမိ၏ ရန်သမူဟတုသ်ည့် အသကအ်ရယွက်ကးီသူ, ကထလးသငူယ်, အကျင့်သလီဂုဏရ်ှိသ ူတိ့ုကို ရုိကနှ်ကပု်တခ်တမ်ှုမပပုပခင်း။ 
၂၊ ပစည္း်ဥစါ္ကို အကန်ုမယပူခင်း။ ၃၊ မိန်းမကိုမသတပ်ခင်း။ ၄၊ အမျို းသမီးတိ့ုကို မဖျကဆီ်းပခင်း ၅၊ ရင်ှရဟန်းတိ့ုကို မလုရက်
ပခင်း ၆၊ မင်းဘဏ္ဍာတိုကက်ို မလု ရကပ်ခင်း။ ၇၊ ရာွနိဂံုးမင်းထနပပညအ်နီး၌ မလုရကမ်တိုကခုိ်ကပ်ခင်း။ (အဂမုင်္ဂတတ်အပ်ု) စဉ်

သခုိူးကကသံခုိူး
ဉာဏ် စဉ်

receiver of stolen 
property စဉ်

သခုိူးသထီဖါ်ညှ
ဉ့်  ဥပစာ  တစပ်ခားထသာသအူားလညး် မိမိကဲ့သိ့ု မထကာင်း မှု ပပုရန်ပါထအာင် ထသးွထဆာင်သည။် “သခုိူးသထီဖါ်ညဉ့်ှ”(ပံု)

persuade someone to 
become a accomplice စဉ်

စဉ်

ငယရ်ယွစ်ဉ်ကပင် ချစခ်င်ရင်းနီှးစာွ ထပါင်းထဖါ်လာခ့ဲသ။ူ ရင်းရင်းနီှး နီှ:ကကျွေမ်းဝင်ထသာမိတထ်ဆွ။ စဉ်

မိမိ၏အကကးီအကကဲို ထစါင့်ထရာှကထ်သာ သကထ်တာ်ထစါင့်။ “သငူယ ်ထတာ် ထခါ် အထစါင့်နှစဦ်းကို ရှုပခင်းပဖင့် ဘစီီ(၆၀၀)ရာစ ုဓ
ညဝတထီခတမှ် ဘရုင်မင်းကကးီ အနီးကပ် ဆံုးထေားရှိခ့ဲထသာ သကထ်တာ်ထစါင့် ရဘဲကမ်ျားပဖစက်ကပါသည။် (မုပဒော)။ “သငူယထ်တာ် 
သကူကးီကို လညး် လကယ်ာပမန်အရာကို ထပးထတာ်မူသည”် (ထတာင်)။ ၂၊ နန်းတင်ွး၌ မင်းသားငယတ်ိ့ုအား သန်ွသင်ဆံုးမရန်
ထေားထသာ မင်းမှုထေမ်းငယ။် “မင်းသားငယတ်ိ့ုသည ်တစစ်ုံတရာပပစမှ်ားကျူး လွန်ခ့ဲလျှင် မင်းသားငယ၏်ကိုယစ်ား သငူယထ်တာ် 
တိ့ုအား ပပင်းစာွထသာ ဒေဏထ်ပးပခင်းကို ခံကကရ ၏။ (ပါရာ) စဉ်

စဉ်

infantile ailments 
resulting in nervous 
disorders and muscular 
dysfunction စဉ်

စဉ်

စဉ်

သငူယတ်ိ့ု အပ်ိထလ့ရှိထသာအချန်ိ။ (ည ၇ နာရီ-၈နာရခီန့်)။ စဉ်

စဉ်

တစက်ကမ်ိတစခ်ါမျှထတွ့ပမင် သကိကျွေမ်းပခင်းမရှိထသးသ။ူ ရင်းနီှးပခင်းမရှိသ။ူ “ပုတက်ကားထက၊ နွားချးီဝင်၊ မျို းကကားထက၊ သစူမ်ိး
ဝင်”(ပံု) စဉ်

တစက်ကမ်ိတစခ်ါမျှထတွ့ပမင် သကိကျွေမ်းပခင်းမရှိထသးသ။ူ ရင်းနီှးပခင်းမရှိသ။ူ “ပုတက်ကားထက၊ နွားချးီဝင်၊ မျို းကကားထက၊ သစူမ်ိး
ဝင်”(ပံု) စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

သထူတာ် န အကျင့်သလီ၊ အကျင့်သကိ္ခာရှိထသာပုဂ္ိုဂ လ်။ White-robed acolyte

န စတိထ်သဘာထေား ပမင့်ပမတထ်သာပုဂ္ိုဂ လ်။ upright person

သထူတာ်စင် န အကျင့်သလီ အကျင့်သကိ္ခာစင်ကကယထ်သာ ပုဂ္ိုဂ လ်။ saintly person

သထူတာ်မ န nun

သထူတာ်ပမတ် န saintly person

သတူကင်ါဆင်း ကကိ  ဥပစာ  တစဦ်းနှင်းတစဦ်း ဆန ့က်ျင်ဘကပ်ဖစသ်ည။် ဖီလာကန ့လ်န ့ပ်ဖစသ်ည။် အတိုကအ်ခံပဖစသ်ည။် oppose

သတူင်းငါတင်း ကကိ by turn

ကကဝိိ discordantly

န တစထ်ယာကတ်စထ်ပါကအ်သးီသးီ ပငင်းခံုရန်ပဖစ ်ပခင်း။ မသင့်မသင့်ဓါတသ်ထဘာ မညမီညတွပ်ခင်း။ disharmoniously

သတူစထူ်ေး န အပခားထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်တစဦ်းတစထ်ယာက။် “သတူစထူ်ေး ထကျးဇူးကို မသ ိတတထ်သာသသူည”် person

သတူစပ်ါး န person

ကကဝိိ တစထ်ယာကတ်စလှ်ည့်အငပိုင်အဆုိင် အားပဖင့်။ in competition with

ကကဝိိ alternately

သထူတာင်းစါး န ထတာင်းရမ်းသပဖင့်သာ အသကထ်မွးသ။ူ beggar

သနူာ န ထရာဂါထဝဒေနာကို ခံစားထနရသ။ူ လူနာ၊ ထဆးကသုခံယထူနရသ။ူ sick person

သနုိူင်ငါနုိင် ကကဝိိ စမ်ွးရညသ်တ္တ ၊ိ ဂုဏစ်သညယ်ဉ်ှငပိင်လျက။် compete

ကကဝိိ အခွင့်အထရးသာသကူ တစလှ်ည့် တစပ်ပန်စ ီနိှပ်စကလ်ျက။်

သနုူတ် န unscrupulous person

သပုူန် န နုိင်ငံထတာ်အစိုးရကို လကန်ကက်ိုင်၍ တိုကခုိ်ကသ်။ူ ဆန ့က်ျင်၍ တိုကခုိ်က ်လှုပ် ရာှးသ။ူ rebel

သပုူန်ထူေ ကကိ ဆန ့က်ျင်သအူပဖစထ်ေကက ထသာင်းကျန်းသည။် မင်း၊ အစိုးရ စသညက်ို လကန်ကပ်ဖင့် အတံတုိုကခုိ်ကသ်ည။် ပုန်ကန်သည။် rebel

သပုူန်သကူန် န မင်း၊ အစိုးရစသညက်ို လကန်ကပ်ဖင့် အံ့တတုိုကခုိ်ကသ်။ူ rebel

န gossip

သမူနာကိုယန်ာ ကကဝိိ ယဉ်ှဘကခ်ျင်း ရညတ်ပူဖစလ်ျက။် မညသ်မူျှ အထလျာ့ မသာထသာအားပဖင့်။

ကကဝိိ ယဉ်ှဘကခ်ျင်း ရညတ်ပူဖစလ်ျက။် မညသ်မူျှ အထလျာ့ မသာထသာအားပဖင့်။

သမုိူက် န ဆင်ပခင်ဉာဏက်င်းမ့ဲထသာသ။ူ အသတိရားမရှိထသာသ။ူ foolish person

သမူျား န အပခားတစပ်ါးသကူို ရညည်မန်းထသာစကား။ they

သမူျားတကာ ကကဝိိ လူအများထပပာဆုိ ပဖစပ်ျကသ်ညနှ်င့်တညူစီာွ။ လူအများကဲ့သို။့

သထူယာင်၁ ကကိ ရညရ်ယွခ်ျကမ်ရှိပဲ သမူျားထနာကက်လုိက၍် ပပုမူထပပာဆုိသည။် none

သထူယာင်၂ န

သထူယာင်ထတာ န အသးီများ လူမိန်းမနှင့်တထူသာ အသးီများသးီသည့်အပင်များ ထပါကထ်ရာကရ်ာအရပ်။ none

စဉ်

သထူတာ်ထကာင်
း စဉ်

စဉ်

ဆံပင်ကိုပယ၍် နီဝါကကင့်ကကင့်အဝတက်ို ဝတရံု်လျက၊် သလီထစါင့်ထိေန်း ထသာ အမျို းသမီး။ သလီရင်ှ၊ “ကျင့်စါဂီနှင့်၊ ဝသကီပ်လ့ုိ၊ 
ပမတရ်ာထခါ်ထက၊ သထူတာ်မမှာ” (ရလီါး) စဉ်

သထူတာ်ထကာင်းအကျင့်နှင့် ပပည့်စုံ၍ စတိထ်နစတိထ်ေားပမင့်ပမတ ်ထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်။ “ထတာင်းတတမှ်ကတ်တ ်သထူတာ်ပမတ၊် မပီးပါလ့ုိ 
သဝူန်တို”။ (ပံု) စဉ်

စဉ်

သတူစပ်ါးထေက ်သာလွန်ထအာင် ပပုမူထပပာဆုိသည။် “အချင်းချင်းတိ့ု၊ သတူင်းငါတင်း၊ ရမဲကက်ျင်း၍၊ ရန်တင်းပပုထပ၊ တိုကသ်တ်
ထချသည၊် များထတ ွအသ၊ံ ထကကးထကကာ်တညး်” (ရခုိင်ကာ) “သတူင်းငါတင်း၊ ဉာဏ်စမ်ွးထေ၊ူ ထအာင်လံပဖူ၊ ယတူဲ့ရပ် သား” ( စဉ်

သတူစခွ်န်းငါ
တစခွ်န်း၁ တစထ်ယာကတ်စထ်ပါက ်အသးီသးီပါဝင် (ထပပာဆုိ)လျက။် စဉ်

သတူစခွ်န်းငါ
တစခွ်န်း၂ စဉ်

စဉ်

အပခားထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်တစဦ်းတစထ်ယာက။် “သတူစထူ်ေး ထကျးဇူးကို မသ ိတတထ်သာသသူည”် “သတူစပ်ါးကို၊ မနာလုိ ဝန်တိုမရှိ
ရာ”။ (ထဆာင်ပုဒ်ေ) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

သတူစပ်ပန်
ကိုယတ်စပ်ပန် စဉ်

သတူစလုိ်ငါ
တစမ်ျို း သတူစမ်ျို းငါတစမ်ျို း၊ အမျို းမျို းအဖံုဖံု။ ၂၊ တစ ်ထယာကတ်စမ်ျို းစ ီအသးီသးီပါဝင် (ထပပာဆုိကက)လျက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သနုိူင်သညူင်ှး 
ငါနုိင်ငါညင်ှး

mistreat each other 
whenever opportunity 
occurs စဉ်

အကျင့်ယတုည်ံ့ထသာသ။ူ “အရှိ့ ထတာင်နှင့်၊ အထနာကထ်ပမာကထ်ထောင့်၊ ထထောင့် နှစထ်ထောင့်က၊ သနုူတအ်များထပါ်လိမ့်မည”် 
(ဗျာဒိေတသ်ိုက်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သထူပပာကိုယ်
ထပပာ အများတကာ (လူအများ)ထပပာဆုိချက။် “သထူပပာကိုယ ်ထပပာနန့်၊ အများတကာ ထပပာဆုိချကခံ်နီရထရဂု”(အရပ်) စဉ်

without advantage on 
either side စဉ်

သာမသာ ငါမ
နာ

without advantage on 
either side စဉ်

စဉ်

စဉ်

in the same way as 
others စဉ်

စဉ်

ကျမ်းဂန်စာထပအဖ့ဲွအန့ဲွလကမင်္ဂာစသညမ်ျား၌ ထဖါ်ပပထသာ သစပ်င်များ အားထူေထေပ်ထသာ ဟမိန္တါတင်ွ ရထသ ့ထဇာ်ဂျ ီတာပသသီိ့ု 
ထပျာ်ပါးရာတင်ွ ထပါကထ်ရာကသ်ညဆုိ်ထသာ အပင်တစမ်ျို း။ (ယင်းအပင်မှသးီထသာ အသးီသညက်ား လူမိန်းမနှင့်တသူည်
ဆုိ၏)။ “ဇာလဲဟာ လူ၊ သထူယာင်ပဖူကို၊ ယမူညထ်ယာကျ်ား၊ ပပဒေါးဆရာ”(ထကာ်)

fabulous creeper in the 
Himalayas said to bear 
flora in the form of 
nymphs စဉ်

စဉ်



.

သထူယာင်မယ် န သထူယာင်ပင်၌ သးီထသာ လူမိန်းမနှင့်အသင်ွတသူညဆုိ်ထသာ အသးီ။     

သယူတုမ်ါ န unscrupulous person

သရူဿတီ န none

သရူသတ္တ ိ န courage

သရူဲ န soldier

သရူကဲာ န merlon

သရူထဲကာင်း န အမှုကစိအ္ဝဝကို မတနွ ့မ်ဆုတထ်ေကပ်မကထ်သာ သတ္တ ပိဖင့် ထဆာင်ရကွ ်တတသ်။ူ hero

သရူကဲကးီ န ရရဲင့်ပခင်း။ စမ်ွးရညသ်တ္တ ရိှိပခင်းအရာ၌ ထပါ်လွင်ထေင်ရာှးထသာစစသ်ညသ်ရူ ဲအစို။့

သရူထဲကကာင် နဝိ ရစဲမ်ွးတထပဖာင့်တညး်မရှိပဲ အခွင့်အခါအထလျာက ်ထကကာကလ်န ့တ်တ ်ထသာ။ Faint-hearted

သရူခုိဲ န merlon

သရူစဲမ်ွး န ရရဲင့်ထသာအပဖစ။် ၂၊ မထကကာကမ်ရွံ ့ရစဲမ်ွးသတ္တ ရိှိထသာစစသ်ညထ်တာ်။ hero

သရူတဲန်း န military barracks

သရူပဲါချာ နဝိ သတ္တ နိညး်ပါးထသာ။ Faint-hearted

သရူငဲပီး none

သထူရာငါထရာ ကကဝိိ everyone

သရူင်းငှါး န သတူစပ်ါး၏လယတ်င်ွ အခယ၍ူ လုပ်ကိုင်ထပးသ။ူ စာရင်းငှါး။ labourer

သရုိူ ့ န ငါတို ့သတူို ့အစားသုံးထသာနာမ်စား။ they

သဝှူက် န burglar

သသူငူါငါ ကကဝိိ လူတိုင်းလူတိုင်း။ လူတိုင်းလုိလုိ။ “သသူငူါငါ၊ လှရဲ လုိ့၊့ ချးီမွမ်းလုိ ့ပပု ပါ” everyone

သသူီ န အသကက်န်ုထပျာကင်ပီးထသာသ။ူ dead person

သသူဆွီမ်း န တစစ်ုံတစထ်ယာက ်ထသထသာထန၌့ ထသသအူကျို းရထစရန် ရညမှ်န်း၍ လှူထသာဆွမ်း။

သသူတ် န ထရးှရခုိင် ဘရုင်မင်းများ လကထ်ေပ်တင်ွ ကပ်ွမျကရ်န် စရီင်ပခင်းခံရထသာသ ူများကို သတရ်ထသာ အမှုထေမ်း။ လကမ်ရွံသ့ား။ executioner

သသူျှို န spy

န ထနာကသ်ား ထနာင်လူ ပုဂ္ိုဂ လ်ပဖူတို ့ဆုိဆံုးမချကက်ို လုိက ်နာအပ်ထသာ ထရးှလူထဟာင်းတို၏့ အစဉ်အလါ ထပပာထနကျစကား။ adage

သအူို န အိုမင်းလာပခင်းထကကာင့် အသကအ်ရယွက်ကးီရင့်ထသာပုဂ္ိုဂ လ်။ old person

သူ ့ န တစပ်ါးသအူား ရညည်မန်းထသာစကား။ he

သူခ့မါ စညး် သနားစရာထကာင်းသအူပဖစ ်တစဦ်းတစထ်ယာကက်ိုဦးတညထ်သာစကား။ poor fellow

သူထ့ေကသ်၁ူ ကကဝိိ နှိုင်းဖကတ်ိုထ့ေက ်ပုိကလဲျက။် better than

fabulous creeper in the 
Himalayas said to bear 
flora in the form of 
nymphs စဉ်

အကျင့်ယတုည်ံ့ထသာသ။ူ “အရှိ့ ထတာင်နှင့်၊ အထနာကထ်ပမာကထ်ထောင့်၊ ထထောင့် နှစထ်ထောင့်က၊ သနုူတအ်များထပါ်လိမ့်မည”် 
(ဗျာဒိေတသ်ိုက်) စဉ်

ဟနိ္ဒ လူမျို းတိ့ုက မူလအစစါွက ကိုးကယွက်ကထသာ နတသ်မီးသည ်ကား၊ ဟသမင်္ဂာငှကရု်ပ် အပဖူယာဉ်ကို စးီလျကသ်ာွးလား လာ
ထန၏။ လကနှ်စဖ်ကတ်င်ွ ပဒုေမ္မာကကာ ဖူးတစဖ်က ်တစဖူ်းစကီို စွဲကိုင်ထေားသည့် နတသ်မီးပံုပဖစထ်ကကာင်း။ “ရခုိင်တိ့ုကမူ 
သရူဿတနီတ ်သမီးသည ်လူတိ့ု သင်ကကားထသာ ပညာကို ကကးီပွားထအာင်၊ စကားသာယာထပပပပစက်ျစလ်ျစစ်ာွ ထပပာတတဆုိ်တတ်
ထအာင်၊ ယဉ်ထကျးလိမ္မာ၍ သမ်ိထမ့ွစာွထနတတ်, ထုိေင်တတထ်အာင်၊ လူအထပါင်းတိ့ု ကကညည်ို ထလးစားထအာင် ထစာင်မတတထ်သာ 
နတသ်မီးပဖစထ်ကကာင်းပဖင့် အချို က့ ယဆူကာ ပူထဇာ် ထလ့ယှိထကကာင်း” (အာဒိေ) စဉ်

ရရဲင့်ထသာ အစမ်ွးသတ္ိတ။ ဝ့ံစါးထသာစမ်ွးရည။် “မှန်ကန်ထသာ တရား ပဖင့် ငဖိုခဲွဖျကဆီ်းနုိင်၍ သရူသတ္ိတနှင့် ပပည့်စုံထသာ ထယာ ျားင
အာဇာနညပု်ဂ္ိုဂ လ်တိ့ုသညက်ား” (ဗျူဟာစက္ကျီ) စဉ်

စစတ်င်ွ ပါဝင်တိုကခုိ်ကထ်သာသ။ူ စစသ်ည။် “သရူတဲိ့ုကိုထခါ်၍ ရဆုဲထပးငပီးလျှင်၊ နန်းထတာ်အတင်ွးက၊ စရံုုးလျကထ်န၏” 
(ထတာင်) စဉ်

အထပမာကလ်ကန်ကတ်ိ့ုမကျ မထရာကရ်ထအာင် အကာအကယွအ်ပဖစ ်ပပုလုပ် ထေားထသာ ငမိုရုိ့းထေကရ်ှိတတံိုင်းငယ။် “အလုိ
သမ်ိးဆညး်၊ စရံုုးစညး်လျက၊် ထပပာင်းထသးထပပာင်း ထပါက၊် ကာဆဲွထပါကနှ်င့်၊ ရထံပမာကတ်ုံပါ၊ သရူကဲာဟ”ု (ရခုိင်ကာ) စဉ်

စဉ်

during monarchic days 
elite troop famed for 
gallantry စဉ်

စဉ်

သရူတဲိ့ု အကာအကယွပ်ပု၍ အားကိုးခုိလှံုရာ ငမိုရုိ့းထေကရ်ှိ အတုထ်ေရငံယ။် “စညး်ထဝးလူဗုိလ်၊ သရူခုိဲတညး်” (ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

အရညှအ်လျား ထဆာကလု်ပ်ထေားထသာ စစသ်ညထ်တာ်များထနရန် အထဆာကအ်အုံ။ “ကာသရဟီ၊ု ယုံးထတာ်ထဆာကလု်ပ်ပငါးလျက၊် 
လှိုင်အမ်ိဖျားသတုသ်လာ၊ သရူ ဲတန်း နှင့် ထကကာင်းလမ်းငမိုဇ့င်းခါဝယ”် (ဗမာချီ) စဉ်

စဉ်

ကျုးံ၊ ထပမာင်းတိ့ုကို ကာရထံေားထသာ သရူထဲတာ်ရမဲကတ်ိ့ုသာွးလာရာ ငမိုရုိ့း အထပါ်ထေကအ်တင်ွးဘကရ်ှိလမ်း၊ “ငမိုထ့ပမာကမ်ျားစာွ၊ 
ကျုးံများစာွတိ့ု၊ ရကံာပတရ်းီ၊ သရူငဲပီး တညး်” (ရခုိင်ကာ) စဉ်

လူတိုင်းလုိလုိ၊ “သထူရာငါထရာ အားလံုးသထူရာလ့ုိပါကတစ်ာွ ရာမလား”(အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစဆ်င့်ခုိးဝှကတ်တသ်။ူ “သခုိူးလကက် သဝှူကလု်” (ပံု) စဉ်

စဉ်

စဉ်

offering of food to 
monks for the benefit 
of the deceased on the 
day of his death စဉ်

စဉ်

အပခားတစပ်ါးထသာသ၏ူ သတင်းကို မသမိပမင်ရထအာင် သိုသပ်ိစာွရယရူန် ထစလွတထ်ေားသ။ူ ၂၊ တစခု်ခုထသာ နုိင်ငံပခားတစခု်ခု
ထသာ နုိင်ငံ၏ပပညတ်င်ွးထရးကို လျှို ဝှ့ကထ်မး ပမန်းစုံစမ်းရန် ထစလမတထ်ေားသ။ူ စဉ်

သထူဟာင်းစက
ား စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

သူထ့ေကသ်၂ူ န try better than

သူပုိ့င်ငါ့ပုိင် ကကဝိိ သာမန်။ အများနညး်တ။ူ ordinary

ထသ

ထသခိယ န none

ထသချာ နဝိ ဧကန်အမှန်ပဖစထ်သာ။ မလဲွမထသပွဖစထ်သာ။ sure/certain

ထသချာထပါက် ကကဝိိ အမှန်စင်စစအ်ားပဖင့်။ တကယတ်မ်းအားပဖင့်။ surely/certainly

ထသနဂမင်္ဂဗျူဟာ န စစဆ်င်ပံု ဆင်နညး်။ strategy

ထသနတ် န တန်ွးကန်အားတစခု်ခုပဖင့် ကျညဆ်န်ထွေကထ်စသည့် လကန်ကတ်စမ်ျို း။ gun

ထသနတတ်မီ န ထသနတက်ျညဆ်န် ထိေထရာကနုိ်င်ထသာအကာွအထဝး။ gunshot range

န ယစမူ်းထစတတထ်သာအရည။် alcohol

ထသဝပ် နဝိ docile

ထသသပ် နဝိ အစမ်ွးအစမထွေက ်ကျစလ်ျစထ်သာ။ သပ်ရပ်ထသာ။ be neat

ထသးထကးွ နဝိ ပင်ကိုယရ်ှိငမဲအရကွထ်ေကင်ယထ်သာ။ အလွန်ထသးငယထ်သာ။ tiny

ထသးတင် န အက္ခရာတစလံု်းလံုးအထပါ်တင်ွ က၊ံ ကိံ၊ ကုံဟထူသာ အသကံာရန် အလုိငှ့ါ ထရးရထသာ ဗိန္ဓ ထပပာက။် နိဂ္ဂဟတိ။် none

န မူလရှိငမဲအရယွသ်ို ့မထရာကထ်သးထသာ အထလးဂရုမထေား ထလာကထ်အာင်ငယထ်သာ။ tiny

ထသးထသးတင် န none

ထသးသမ်ိ နဝိ အရယွပ်မါဏငယထ်သာ။ ၂၊ ရင့်ကျကပ်ခင်းမရှိထသာ။ ၃၊ ထေင်ထပါ်ပခင်း မရှိထသာ။ ဂုဏင်ယထ်သာ။ တန်ဖုိးနညး်ထသာ။ small

ထသးသယွ် နဝိ လံုးပတပ်မာဏအားပဖင့် ငယ၍် အလျားရညှထ်သာ။ slim

သဲ

သဲ န ထကျာကတ်ုံးထကျာကခဲ်များကို ထရစသည ်တိုကစ်ားရာမှ ထကကညက၍် ပဖစထ်ပါ်လာသည့် ထကျာကမ်ှုန် ထကျာကမ်မား။ sand

သကဲန္တာရ န သမဲျားသာရှိသပဖင့် သဘာဝအပင်များမထပါကမ်ထရာကနုိ်င်ထသာ အရပ် ထဒေသ။ desert

သထဲကျာက် န သမဲှုန်များမာကျစပ်ခင်းမရှိပဲ ပဖစထ်ပါ်လာထသာ သပွဲထကျာကတ်စမ်ျို း။ sand

သကဲွဲ နဝိ အထေင်အရာှးသသိာ ပမင်သာထသာ။ clear

သခံုဲ န ကျယပ်ပန ့ထ်မာကမုိ်ထ့သာထသာင်။ sand bank

သစဲာတီ န တစစ်ုံတစခု်ထသာအရာကို ထခွပပု၍ အဆင့်ဆင့်ခံငပီး သနှဲင့်တညထ်ေားထသာ ထစတ။ီ

သစဲား န ထရတို ့သတဲိုမ့ပပတထိ်ေသပဖင့် ထပခထချာင်းကကားနှင့် လကထ်ချာင်းကကားဖဝါးတိုက့ို ပွန်းရထိစထသာအနာ။

သထဲတာ န ပပန ့က်ျယထ်သာသရဲှိထသာထပမပပင်။ sand bank

သထဲတာရကီျ ကကဝိိ  ဥပစာ  အချညနီှ်း အလဟဿ ပဖစလ်ျက။် in vain

သတဲန်း န ကျယပ်ပန ့ထ်မာကမုိ်ထ့သာထသာင်။ sand bank

သထဲဲေရကီျ ကကဝိိ  ဥပစာ  အချညနီှ်း အလဟဿ ပဖစလ်ျက။် turn out to no purpose

သတူစပ်ါးအထပါ်တင်ွ အသာရလျှင် ပါးနပ်စာွကကို းစား ထဆာင်ရကွ ်ထလ့ယှိသ။ူ သတူစပ်ါးထေက ်ကကျွေမ်းကျင်စာွ ကိုယက်ျို း
အခွင့်အထရး ယတူတသ်။ူ စဉ်

စဉ်

ရဟန်းသာမထဏတိ့ု စားထသာကထ်နထုိေင်မှုနှင့် ပတသ်က၍် ကျင့်ကကရံထသာ ကျင့်ဝတ်(၇၅)ပါး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထသရညထ်သရ
က် စဉ်

ပငင်းပယပ်ခင်း, ဆန့်ကျင်ပခင်း, မနခံပခင်းမရှိထသာ။ ပျပ်ဝပ်ကိုင်းညတွ ်ထသာ။ ပိပပားထသာ။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

ထသးနုပ်ထက
ထသျှ စဉ်

အက္ခရာတစလံု်းလံုးအထပါ်တင်ွ က၊ံ ကိံ၊ ကုံဟထူသာ အသကံာရန် အလ့ုိငှါ ထရးရထသာ ဗိန္ဓ ထပပာက။် နိဂ္ဂဟတိ။်။ “ကကကးီ
ထသးထသးတင်က”ံ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

stupa of sand formed 
round a wicker-
framework စဉ်

be inficted with 
scabies စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

သဒဲေဏ် န

သနံှဲဖတ် န သနှဲင့်ထပမထရာထနှာထနထသာထပမ။ sand land

သပဲလုပ်ထကာင် န ပင်လယက်မ်းစပ်သထဲပမထအာကတ်င်ွ ထတွ ရ့တတထ်သာ တထီကာင်ကဲ့သို ့ကိုယထ်ေညရ်ညှသ်ည့် သတ္တ ဝါတစမ်ျို း။ sea slug

သပံုဲထစတီ န တစစ်ုံတစခု်ထသာအရာကို ထခွပပု၍ အဆင့်ဆင့်ခံငပီး သနှဲင့်တညထ်ေားထသာ ထစတ။ီ sand bank

သပဲပင် န ထရစပ်ထရလယစ်သညအ်ရပ်တင်ွ ထတွ ရ့ထသာ သအဲပပင်။ sand bank

သပဲဖူနု နဝိ နူးညံ့၍ပဖူထဖွးထသာ။ သန ့စ်င်စာွ ပဖူထသာ။ gentle

သမှဲန်ထရာင် န အထရာင်ထဖွးပဖူထသာ သ။ဲ sand

သမဲှုန ့ထ်သျှ နဝိ tiny

သရဲကီျ န turn out to no purpose

သရပွီက် န သမဲှုန်များထရာထနှာပါဝင်ထနထသာ ထရပွက။်

သရဲင်ှ န မာကျစမ်ှုမရှိသပဖင့် ပဖတသ်န်းသာွးမိထသာလူများ၊ လူများ တရိစ္ဆါန်များကို ကကျွေနံစပ်မုပ်သာွးထစတတထ်သာ သဗွဲက။်

သလွဲန်စ န  ဥပစာ  ပပဿနာတစရ်ပ်ရပ်ထပဖရင်ှးရာတင်ွ လမ်းစထဖါ်ထပးသည့် ပစည္း် ဝတ္ုအထကကာင်းအရာအပဖစအ်ပျကစ်သည။် clue

သသဲဲ ကကဝိိ

သဲ့ ကကိ skim

သဲ့သဲ့ ကကဝိိ လူအများအပပား။ many

သဲ့သဲ့ခတ် ကကဝိိ crowded

သဲ့သဲ့ဆူ ကကဝိိ noisy

သဲ့သဲ့ညညံံ ကကဝိိ noisy

သဲ့သဲ့ရုရု ကကဝိိ in an uproar

သဲ့သဲ့ရုိက် ကကဝိိ မငငိမ်မသကသ်ာွးလာ လှုပ်ရာှးလျက။် in an uproar

သဲ့သဲ့အအူူ ကကဝိိ in an uproar

သယ် ကကိ တစထ်နရာမှ တစထ်နရာသို ့ထပပာင်းထရမ ယ့ထူဆာင်သည။် ၂၊ ထဆာင်ယသူည။် carry

သယထ်ဆာင် ကကိ တစထ်နရာမှ တစထ်နရာသို ့ထပပာင်းထရွ ယ့ထူဆာင်သည။် carry

သယပုိ်း ကကိ တစထ်နရာမှတစထ်နရာသို ့ထေမ်းကာ ထရွ ထ့ပပာင်းယထူဆာင်သည။် carry

သယယ်ူ ကကိ တစထ်နရာမှ တစထ်နရာသို ့ထပပာင်းထရမ ယ့ထူဆာင်သည။် ၂၊ ထဆာင်ယသူည။် carry

သဉ္ဇာလီ န none

သည်

သည၁် ဝိ ဝါကျအဆံုးသတက်ကယိာကို ပပထသာ စကားလံုး။

သည၂် န အနီးအနားရှိ တစစ်ုံတစခု်ကို ညမန်း၍ပပထသာ စကားလံုး။ “သညထ်ရမ သညထ်ငွ သညစ်ပါးတိုနှ့င့် ထနရစထ်လါ” this

ရင်ှမထဏဒေဏဆ်ယပ်ါးတင်ွ တစပ်ါးပါးကို ကျူးလွန်မိသည့်အခါ သမဲျားကို သယယ်လူျက ်ဘရုားထကျာင်းကန်လမ်း စသညက်ို 
ပပုပပင်ရထသာအပပစဒ်ေဏ။်

penance meted out to 
erring novices 
requiring them to carry 
sand to pave paths in 
the precincts of a 
pagoda or monastery စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထလးအထေားထလါကထ်အာင်ငယထ်သာ။ ပကတရိှိငမဲအရယွသ်ိ့ုမထရာက ်ထသးထသာ။ “အဝီးကကကည့်ထက ဆင်ထပါကက်ကးီကိုလညး် 
သမဲှုန့်ထသျှ ထလာကရ်ာ ပမင်ရထရထထော” (အရပ်) စဉ်

 ဥပစာ  အချညနီှ်း အလဟဿ ပဖစလ်ျက။်။ “လုပ်လီသမျှ သရကီျ”(ပံု) စဉ်

upwelling of water 
laden with sand စဉ်

upwelling of water 
laden with sand စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ဆူဆူညညံ။ံ လှုပ်လှုပ်ရာှးရာှး။ “ထရာင်းသဝူယသ်၊ူ သသဲဆူဲထအာင်၊ ရင်ှလူ အများ၊ တထသာထသာထက” (ငါး)
with concentrated 
effort စဉ်

သထဲရထအာကမှ် အသာကျုးံယသူည။် “ယကသ်ဲ့နန့် ငါးသဲ့ထရ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

လူအများအပပား သာွးလာလှုပ်ရာှးလျက။် “မဟာမုနိဘရုားပဲွမှာ လူတ ိသဲ့သဲ့ခတ ်လ့ုိထရာကက်တထ်တ” (အရပ်) စဉ်

အသမံျားစာွဆူည၍ံ။ “ထရာင်းသဝူယသ်၊ူ သဲ့သဲ့ဆူထအာင်၊ ရင်ှလူအများ၊ တထသာထသာထက” (ငါး) စဉ်

ဆူညထံသာအသပံဖင့်။ “သဲ့သဲ့ညညံ၊ံ တိုကထ်မာင်သနှံင့်၊ ပပညလံု်းနံှမျှ၊ ထကကးထကကာ်ကကလျက”် (ရခုိင်ကာ) စဉ်

လူထုေအစအုထဝး။ စစသ်ညအ်င်အား ဗုိလ်ထုေပဖင့်။ “သဲ့သဲ့ရုရု၊ ဗုိလ်ထပခစ ုနှင့်၊ ယခုလာတုံပါအံ့” (ကသုတု) စဉ်

စဉ်

လူအများအပပား။ “စတိသ်ကသ်ာရမင်၊ တင်ငပီးခါမှ၊ များဖျင်ဗုိလ်လူ၊ သဲ့သဲ့အ၍ူ (ရခုိင်ကာ) “သညထ်နာကတ်တွဲ၊ ငမို့ရမ်းငဗဲဝယ၊် 
သဲ့သဲ့အအူ၊ူ များဗုိလ်လူတိ့ု၊ စစက်ထုိူေခါ၊ ထရာကပ်ပန်လာမူ” (၎င်း) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဘရုင်မင်းပမတတ်ိ့ုထလျာင်း, ထုိေင်,စကရ်န်အတကွ ်လှပစာွ မွမ်းချယ ်တန်ဆာဆင်ထေားထသာ အထပခထလးထချာင်းတပ် ထလျာင်း
ထုိေင်စရာတစမ်ျို း။ “သဉ္ဇာလီ ထဆာင်ခန်း ထလ၊ ထမာင်တထရးစကရ်ာဝယ”် စဉ်

word indicating the 
verb ending a sentence စဉ်

စဉ်



.

သည၃် စညး်

သညတ်ိုင် န center pole

သညလ်ယ် န mark

သညလ်ယတ်ိုင် န center pole

သညး်၁ ကကဝိိ severely

သညး်၂ နဝိ severely

သညး်၃ န liver

သညး်ခံ ကကိ tolerate

သညး်ချာ န

သညး်ငခီ န gall

နဝိ သတ္တ စိမ်ွးရညထ်ေကထ်သာ။ ဝ့ံစားထသာ။ မထကကာကမ်ရွံရ့င်ဆုိင် ရထသာ။ brave

နဝိ  ထကကာကရ်ွံလွ့ယထ်သာ။ အလွယတ်ကထိူေတလ်န ့ ်တတထ်သာ။ scare

သညး်ငခီခုိက် ကကိ

သညး်ငခီပျက် ကကိ  ဥပစာ စတိပ်ျံလွ့င့်ထဖာကပ်ပန်ထသာ။ စတိမ်နံှထ့သာ။

သညး်ငခီမဟိ ကကိ  ဥပစာ ထိေတလ်န်ပသည။် ထကကာကလ်န ့သ်ည။် ၂၊ သတ္တ  ိထကကာင်သည။်

သညး်ငခီရည် န အမ်ိနှင့်တကထွသာ အစမ်ိးထရာင်အခါးရည။် bile

သညး်ငခီအတိ် န သညး်ထပခအရညတ်ညရ်ှိထသာအတိ။် gall bladder

သညး်စုံအစူုံ န viscera

သညး်သညး်ခံ ကကိ tolerate

သညး်ထေန် နဝိ be violent

သညး်နာလုိက် စညး် မငငိမ်အသက ်ဟိုကိုင်းဒီေဆဲွ စသညပ်ဖင့် အလွန်ထဆာ့လွန်း ထသာသအူား တင်စား၍ ထပပာဆုိထသာ အာလုပ်စကားလံုး။ none

သညး်ပါလွန်း ကကဝိိ ရှိသင့်၊ ပဖစသ်င့်၊ ထပပာသင့်သည့်အတိုင်းအဆထေကမ်ျားစာွ ထကျာ်လွန်၍။ exceed

ကကဝိိ exceed

သညး်ပပင်းခတ် စညး် none

သညး်ခပတ် န ဝမ်းထဲေရှိအသညး် အဂမင်္ဂါစ။ု ၂၊  ဥပစာ  ချစပ်မတနုိ်းအပ်ထသာ သား၊ သမီး။     loved one

သညး်ဖျား န ဝမ်းထဲေရှိအသညး် အဂမင်္ဂါစ။ု ၂၊  ဥပစာ  ချစပ်မတနုိ်းအပ်ထသာ သား၊ သမီး။     loved one

သညး်လွန်း ကကဝိိ အထပပာအဆုိ စသညတ်ိုတ့င်ွ အတိုင်းအတာထေက ်ပုိမုိလွန်ကစဲာွ။ exceed

မူလတညထ်နရာမှ အပခားတစပ်ါးသိ့ု ထွေကခွ်ါရာပုဒ်ေကို ခုိင်မာထစရန်သုံးထသာ စကားလံုး။ “သဇံာထတာ်များ တစအ်မ်ိမှ သည ်တစ်
အမ်ိသိုပ လှည့်လည၍် ဆွမ်းခံကက၏။”

one from the set of 
innermost houseposts စဉ်

အထဆာကအ်အုံ၌ အလယဗ်ဟိုချကတ်င်ွ ထုေတတ်န်းထပါ်၌ မ,တည့်စိုက ်ထသာတိုင်။ စဉ်

အမှတအ်သား။ တစစ်ုံတစရ်ာပပုလုပ်ရာတင်ွ အတိုင်းအတာအရ ထဖာက ်ရာ၊ ခဲွစတိရ်ာတင်ွ -၂ ၁ ပဖစထ်သာ ဗဟိုအဘယ၏် 
အမှတအ်သား။ စဉ်

အမ်ိထဆာက၊် ထကျာင်းထဆာကလု်ပ်ရာစသညတ်ိ့ုတင်ွ ၅ပင် စိုင်၊ ၇ပင်စိုင် စသညအ်ားပဖင့် ရှိကကထပသည။် ယင်းတိ့ုတင်ွ အလယဗ်စို
ကျရာအစိုင်ကို ထခါ်ထသာ စကားလံုး။ ၂၊ ထစတထိီေပ်ဖျားတင်ွ ငှကထ်ပျာဖူး၌ လျှို စိုကသ်င်ွးထေားထသာ ထီေးထတာ်တင်ရန် အတူိုင် တိုင်
လံုး။ ၃၊ အထဆာကအ်အုံ၌ အလယဗ်ဟိုချကတ်င်ွ ထုေတတ်န်းထပါ်၌ မ၁၊ အမ်ိထဆာက၊် ထကျာင်းထဆာကလု်ပ်ရာစသညတ်ိ့ုတင်ွ ၅ပင် 
စိုင်၊ ၇ပင်စိုင် စသညအ်ားပဖင့် ရှိကကထပသည။် ယင်း တိ့ုတင်ွ အလယဗ်စိုကျရာအစိုင်ကို ထခါ်ထသာ စကားလံုး။ ၂၊ ထစတထိီေပ်ဖျား
တင်ွ ငှကထ်ပျာဖူး၌ လျှို စိုကသ်င်ွးထေားထသာ ထီေးထတာ်တင်ရန် အတူိုင် တိုင်လံုး။ ၃၊ အထဆာကအ်အုံ၌ အလယဗ်ဟို ချကတ်င်ွ 
ထုေတတ်န်းထပါ်၌ မ,တညစ်ိုကထ်သာတိုင်။ ထစတတီညရ်ာ၌ အလယတ်ည့် တည့်စိုကထူ်ေ ထသာအတူိုင်။ စဉ်

လွန်ကပဲပင်းထေန်စာွ။ “စတိပူ်ဆာဗျာယတမ်း၊ ယင်းနိန့်ကပင် စတိမ်ဝင်ထက၊ ထမလျှင် အလွန်သညး်၍၊ စတိဆ်င်းရရဲမီပန်းဆင်” 
(ထမတ္တာတု)။ ခီွးမနံထကကာင်၊ စာထပါင်ထပါင်နှင့်၊ အထဟာင်သညး်သိ့ု” (ပန်း) စဉ်

ထဆာ့သည။် လှုပ်ရာှးသည။် မတညမ်ငငိမ်ပဖစသ်ည။် “ထအသထူသျှ၊ အငငိမ် မနီှ ထကာင်းထကာင်းသညး်ထရထဒေ”(အရပ်) ၂၊ မငငိမ်မ
သကလ်ှုပ်ရာှးသာွးလာထနသည။် “ကကျွေမဲ ကကျွေ ဲထီေး၊ သညး်ထရထကာင်ကို၊ ကကးီထအာင်ဆဲလ့ုိ”(ကကျွေထဲကျာင်း) စဉ်

သတ္တဝါတိ့ု၏ ရင်အပ်ုထပါ်အတင်ွး လကယ်ာဘကတ်င်ွနှလံုးနှင့် ဆကစ်ပ်လျက ်တညရ်ှိထသာ ကိုယတ်င်ွးအဂမင်္ဂါအစတိအ်ပုိင်း။ 
အသညး်။ “ထရမရင်ထုေပငါး၊ သညး်နှင့်အကူို၊ ယကူာ သာွးလ့ုိ”  (ထကာ်) စဉ်

မိမိအား ထိေပါးထစာ်ကားမှုကို ပပုထသာ်လညး် ရန်တု့ံမမူ ပပန်လှန်ပခင်းမပပုပဲ ထနသည။် ထဒေါသမထွေကရ်န် စတိက်ို ချုပ်တညး်
ထေားသည။် “ငါလျှင်တဖန်၊ သညး်သညး်ခံမည၊် ပပန်ကာလညး်အပ်၊ ထဒေတခါကို၊ ငါမသတဟ် ုမိန့်မှတသ်ခံျို ၊ ဆုိလုိကထ်တထလ” 
(ထကာ်) “လင်သားဧကန်၊ ကျူးလန်ွခ့ဲလညး်၊ သညး်သညး်ခံ ပျာ၊ ပပန်ပါလိုထကကာင်း၊ မယ်ထတာ်ဝန် တ့ုိ၊ ပန်ထလျှာကထ်တာင်း
လညး်” (ရာမ) ၂၊ ဆင်းရမဲှုမှန်သမျှကို ကကံ့ကကံ့ခံသည။် စဉ်

အသညး်နှင့်နှိုင်း၍ ချစရ်ထသာ သား၊ သမီး ခင်ပွန်းစသည၊် “သညး်ချာ ရင်သွီး၊ ချစမ်ငငီး၍” (ထကာ်)
beloved son,daughter or 
wife စဉ်

အသညး်ကို မီှကပ်တယွလ်ျကရ်ှိသည့် အတိနှ်င့်ပါတကထွသာ စမ်ိးထသာ အထရာင်ရှိထသာ ခါးထသာ အရည။် “အသူညး်ငခီ တန်ုလှုပ်
ယမ်ိး” (ထမတ္တာတု) စဉ်

သညး်ငခီ
ထကာင်း စဉ်

သညး်ငခီ
ထကကာင် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

 ဥပစာ ထကကာကရ်ွ့ံတန်ုလှုပ်သည။် ၂၊ ပပင်းထေန်စာွထိေထတွ့ ခံစားရသည။်     သညး်ငခီငယ်-ကက ိသညး်ချငီယ ် ဥပစာ သတ္ိတနည်း
ထသာ။ တန့်ွဆုတထ်သာ။

become mentally 
unhinged စဉ်

become mentally 
unhinged စဉ်

become mentally 
unhinged စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထယာကျ်ား မိန်းမတိ့ု၏ လျှို ဝှ့ကအ်ပ်ထသာအဂမင်္ဂါ။ “အဝတမ်လံု၊ အဖံုဖံု၊ သညး်စုံအစူုံ၊ ထပါ်လိမ့်မည”် (ထကျာကရုိ်း) စဉ်

မိမိအား ထိေပါးထစာ်ကားမှုကို ပပုထသာ်လညး် ရန်တု့ံမမူ ပပန်လှန်ပခင်းမပပုပဲ ထနသည။် ထဒေါသမထွေကရ်န် စတိက်ို ချုပ်တညး်
ထေားသည။် “ငါလျှင်တဖန်၊ သညး်သညး်ခံမည၊် ပပန်ကာလညး်အပ်၊ ထဒေတခါကို၊ ငါမသတဟ် ုမိန့်မှတသ်ခံျို ၊ ဆုိလုိကထ်တထလ” 
(ထကာ်) “လင်သားဧကန်၊ ကျူးလန်ွခ့ဲလညး်၊ သညး်သညး်ခံ ပျာ၊ ပပန်ပါလိုထကကာင်း၊ မယ်ထတာ်ဝန် တ့ုိ၊ ပန်ထလျှာကထ်တာင်း
လညး်” (ရာမ) ၂၊ ဆင်းရမဲှုမှန်သမျှကို ကကံ့ကကံ့ခံသည။် စဉ်

ပပင်းထေန်ထသာ အရှိန်အဟန်ုပပင်းထသာ။ “သညး်ထေန်သာ ထဂါင်းခဲ ထရာဂါထဝဒေနာစွဲကပ်ပခင်းထကကာင့် မခံမရပ်နုိင်ပဖစက်ကရ၏” (စန ္
ပဒေား)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

သညး်ပင်
သညး်လွန်း
ထရကာ အထူေးပုိမုိလွန်ကစဲာွ။ အလွန် အမင်း။ “လူကိုမထထောကမ်ညာှ။ စကားထပပာထရ သညး်ပင်သညး်လွန်ထရကာ”(အရပ်) စဉ်

မငငိမ်အသက ်ဟိုကိုင်းဒီေဆဲွ စသညပ်ဖင့် အလွန်ထဆာ့လွန်း ထသာသအူား တင်စား၍ ထပပာဆုိထသာ အာလုပ်စကားလံုး။။ “သညး်
ပပင်းခတတ်၊ိ တနား ပင်ထလ အငငိမ်မနိန်ကတက်ားဂု” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

သညး်အူ န loved one

ထသာ

ထသာ ကကိ be inclusive

ထသာက န စိုးရမ်ိထကကာင့်ကကမှု။  ပါ anxiety

ကကဝိိ အကကးီအငယအ်ားလံုး ထရာထနှာပါဝင်လျက။် အထရာထရာအထနှာထနှာ။ in a jumble

ထသာကကာ န friday

န the evening star

ထသာတာပန် န ယုံမှားပခင်းနှင့် အယမှူားပခင်း လံုးလံုးကကးီ ကင်းကာွကသဖင့် အပါယ ်ထလးပါးသို ့တစဖ်န်ကျထရာကပ်ခင်း မရှိထတာ့ထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်။  ပါ 

န အမျို းအမညမ်ျားစာွ စထုပါင်းထရာခပမ်းထနထသာအရာ။ none

ထသာထသာ ကကဝိိ noisy

ကကဝိိ noisy

ထသာထသာခတ် နဝိ be abundant

ကကဝိိ noisy

ထသာထသာရုရု ကကဝိိ noisy

ထသာထသာရံု နဝိ noisy

ထသာထသာအအူူ ကကဝိိ noisy

ထသာဠသ န none

ထသာ့ န key

ထသာ့ကိုင် န ထိေထရာကစ်ာွစမ်ွးထဆာင်နုိင်ထသာသ။ူ ပဓါနအချကက်ျသ။ူ

ထသာ့ကကို း န belt

ထသာ့ကင်ွး န key chain

ထသာ့ခတ် ကကဝိိ lock

ထသာ့ချက် န အဓိကကျထသာ အချကအ်ချာ အစတိအ်ပုိင်း။ key point

ထသာ့ထချာင်း န key

ထသာ့ခခီ န key

ထသာ့ပီး ကကိ နာရစီသညတ်င်ွရှိထသာ သပံတက်ို တင်းထအာင်ရစလှ်ည့်သည။် wind a spring fully

ထသာ့ထပါက် န keyhole

ထသာ့သမ်ွး နဝိ ဆုိးသမ်ွးယတုမ်ာထသာ။ ထသာင်းကျန်းထသာ။ unruly

ထသာ် စညး် လျှင်၊ မူ ဟထူသာ အနကတ်ိုနှ့င့် ကကယိာထနာကမှ်ဆတထ်သာစကားလံုး။ အထကကာင်းတစစ်ုံတရာ ပဖစလ်တသ်ညရ်ှိထသာ” if

ဝမ်းထဲေရှိအသညး် အဂမင်္ဂါစ။ု ၂၊  ဥပစာ  ချစပ်မတနုိ်းအပ်ထသာ သား၊ သမီး။     (ဝမ်းထဲေရှိအသညး်ကဲ့သိ့ု အထရး ယအူပ်ထသာသား၊ 
သမီးဟ ုဆုိလုိသည။်) “ချစလှ်စာွထသာ သား၊ သမီးတိ့ုကို အသညး်နှင့် နှိုင်းခုိင်း ကာ “သညး်ဖျား၊ သညး်အ၊ူ သညး်ခပတ”် 
စသညပ်ဖင့် ထရးှက ထခါ်ထဝါ်ကကထလသည။် စဉ်

အစအုဖ့ဲွ၊ အထပါင်းအစပ် တစခု်ခု၌ အကျုးံဝင်သည။် အထရအတကွဝ်င်သည။် “မင်းလညး်ထသာ ငါလညး်ထသာ (ပါဝင်ထရ)” 
(အရပ်) စဉ်

စဉ်

ထသာထကာထရာ
ထကာ စဉ်

ထန့ခုနှစထ်န့တင်ွ တထနွမှ ၆-ခုထပမာကထ်န့။ သထကမင်္ဂတ-၆-ထန့-ထကျာက ်စါ) စဉ်

ထသာကကာကက
ယ်

အလင်းထရာင်စမ်ွးရညအ်ား ထကာင်းထသာကကယက်ကးီတစ ်လံုး။ “ထသာကကာကကယက်ကးီ၊ လနှင့်နီးထသာ်၊ ပပညက်ကးီတဖံု၊ ပျကက်န်ိး
ကကု၏ံ” (နက္ခတ်) စဉ်

ariya of the first 
stage စဉ်

ထသာတစ်
ထသာင်းထပခာက်
ထထောင် စဉ်

ဆူဆူညညံ။ံ ၂၊ အများအပပား။ “ရဂံုသာထက၊ ဥယျာဉ်ထတာ၌ ထသာထသာရမင်စာွ၊ ဟသမင်္ဂာဝမ်းဘ၊ဲ ပျကံကဝဲသိ့ု” (ဘရူိ) “ထရာင်းသူ
ဝယသ်၊ူ သသဲဆူဲထအာင်၊ ရင်ှလူ အများ၊ တထသာထသာထက၊ ရယရ်မင်ကကလ့ုိ”(ငါး) စဉ်

ထသာထသာ
ထကကာ်

ဆူညစံာွ ထကကးထကကာ်ဟစထ်အာ်လျက။် “ခရာမှုတင်ပီး၊ တိုကစ်ညတ်းီ၍၊ ထမာင်းကကးီခတထ်ဆာ်၊ ထသာထသာထကကာ်လျက၊် ငပိုင်ထဖါ်မ့ဲ
ပငါး၊ ချထီလထသာ ထသာ်” (ရခုိင်ကာ) စဉ်

အလွန်အမင်း များပပားထသာ။ “ဇာလဲထဝ၊ ထတာင်သမံကကား၊ ထပမာကသ်မံကကား ထသာထသာထခတ ်နီကတထ်တ” (အရပ်) စဉ်

ထသာထသာဆာ
ဆာ

အများအပပား။ ၂၊ ဆူဆူညညံ။ံ “ထဟာရာသမား၊ ဆရာများနှင့်၊ ထသာထသာဆာဆာ၊ နန်းထတာ်ထေကက်၊ ဝမ်းသာကိုင်ကက” (ဓမ္မ
က) စဉ်

ဆူဆူညညံ ံလှုပ်ရာှးလျက။် “ပပညလံု်းသားသည၊် ထသာထသာ ရုရု ဆာ၍၊ ဆုိကထ်ရာကလ်ာတုံထပက” (ဗမာချီ) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အလွန်အမင်း ဆူညထံသာ။ “ထသာထသာရံုဗျာ၊ ဗုိလ်ပံုမွမ်းလ့ုိ၊ ဝန်းလတထ်တထလ” (ထဒွေး) စဉ်

များပပားဆူညစံာွ။ “ထသာထသာအအူ၊ူ လှိုင်းယကဆူ်သိ့ု၊ အပူအဆါ ပဖစတ်ုံပါသည”် (ရခုိင်ကာ) စဉ်

ဆစဆ်ယ့်ထပခာက။် “ထသာဠသနဂုိရ ်တစဆ်ယ့်ထပခာကပ်ပညထ်ထောင်ထသာ မင်းတိ့ုသညလ်ညး် ထရာကလ်ာကကကန်ု၏။ (ထရးှထံုေး) စဉ်

ဖွင့်ဖိတနုိ်င်ထအာင် ပပုပပင်ထေားထသာကရိယိာ။ (ထသာ့ထချာင်း၊ လကခု်ပ်သးီ အစတိ ်အပုိင်းနှစခု်စလံုးကို ထခါ်သည။် “ထဆာင်ပံု
ထေကက်၊ ပျာကယာထလ၊ အသာထေလ့ုိ၊ သာ့ွပဖင့်လှည့်ငင်၊ တခံါး ပျဉ်တို၊ အသာငင်က” (ဓမ္မသာ) စဉ်

important person in a 
household စဉ်

မိန်းမတိ့ု၏ ခါးတင်ွထေမိန်အထပါ်က စညး်ထနှာင်ရထသာကကို းပပား။ ယင်း ကကို းပပားတင်ွ စန်ိ, ထရမ, ထငွ စသညပ်ဖင့် အလှအပ 
တန်ဆာဆင်ထေားထသာ ခါးကကို းတန်ဆာတစမ်ျို း။ (သာ့ွကကို း)ဟထုခါ်သည။်) “သာ့ွကကို းဒွေါ ဒေရာ၊ မျကင်ါးပဖာကို ထကာင်းစာွသီ
သပ်၊ မပုိးဝါမှာ၊ ဝတ ်လတထ်တထလ” (ပုိးဝါဖ့ဲွ)။ “ခါးကကို းထပပာကထ်ချ-နီနီ၊ အစွန်ဖျားမှာ-သကွကို းစလ့ုိီ” (ထတး) စဉ်

ထသာ့တံ(ထသာ့ထချာင်း)များကို တွဲချတိထ်ေားနုိင်ထလာကထ်အာင် ပပုလုပ်ထေား ထသာ ဝုိင်းစကထ်သာအထခွ။ စဉ်

လကခု်ပ်သးီ(ထသာ့ခထလါက်)တင်ွးသိ့ု ထသာ့ထချာင်း(ထသာ့တံ)သင်ွးကာ လှည့်၍ ပိတသ်ည။်   စဉ်

စဉ်

လကခု်ပ်သးီ (ထသာ့ခထလာက်)ကို ပိတနုိ်င်ထသာဖွင့်နုိင်ထအာင်ပပုလုပ် ထေားထသာ အထချာင်းအတ။ံ စဉ်

ထသာ့ကင်ွးတင်ွ ချတိတ်ယွထ်ေားထသာ ထသာ့ထချာင်း(ထသာတံ)အစ။ု စဉ်

စဉ်

လကခု်ပ်သးီ (ထသာ့ခထလာက်)၌ ထသာ့ထချာင်း (ထသာ့တံ)လျှို သင်ွးရန် ထဖာကထ်ေားထသာ အထပါက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ထသာ်က န flower

ထသာ်တလီ န rich

ထသာ်တာ န လမင်း။ “ထသာ်တာလမင်း၊ ဝင်းဝင်းထပပာင်ထပပာင်၊ ထရမအထရာင်သို”့ moon

သက်

သက၁် န ရခုိင်ပပညတ်င်ွ ထနထုိေင်ထသာတိုင်းရင်းသား လူမျို းတစမ်ျို း။ as a nation of arakan

သက၂် နဝိ bitter

သက၃် ကကိ အပမင့်မှ အနိမ့်သိုဆ့င်းသည။် ထလျာကျသည။် decrease

သကက်ထရ န တ၊ဲ အမ်ိစသည့် မုိးရထသာ ပမကရ်ညှတ်စမ်ျို း။

သကက်ထရခင်း န သကင်ယပ်င်များ ထပါကထ်ရာကရ်ာ ထနရာကင်ွး။ none

သကက်ထရပျစ် န သကင်ယမ်ျှင်များကို တတုတ်တံင်ွ ထခါကခ်ျို း၍ ရစပ်တဖဲွ်  ့စညး်ထေားထသာအချပ်ပပား။ none

သကက်ထရပပင် န သကင်ယပ်င်များ ထပါကထ်ရာကရ်ာ ထနရာကင်ွး။ none

သကက်န် န witness

သကက်ကးီ နဝိ အသကအ်ရယွအ်ိုမင်းထသာ။ old person

သကက်ကးီငင် ကကဝိိ none

န none

န အသကအ်ားပဖင့်၊ ဉာဏပ်ညာအားပဖင့်၊ အကျင့်သလီအား ပဖင့် ကကးီမားထသာ သ။ူ elders of a community

သကက်ကးီသမူ န အသကအ်ားပဖင့်၊ ဉာဏပ်ညာအားပဖင့်၊ အကျင့်သလီအား ပဖင့် ကကးီမားထသာ သ။ူ elders of a community

သကက်ကးီသအူို န အသကအ်ားပဖင့်၊ ဉာဏပ်ညာအားပဖင့်၊ အကျင့်သလီအား ပဖင့် ကကးီမားထသာ သ။ူ elders of a community

သကက်ကယ် န တ၊ဲ အမ်ိစသည့် မုိးရထသာ ပမကရ်ညှတ်စမ်ျို း။

သကက်ကယခ်င်း န သကင်ယပ်င်များ ထပါကထ်ရာကရ်ာ ထနရာကင်ွး။ none

သကက်ကယပ်ပင် န သကင်ယပ်င်များ ထပါကထ်ရာကရ်ာ ထနရာကင်ွး။ none

သကထ်ကကာင်း န သစပ်င်စသညတ်ို၏့ အလယအ်ထူကကာင်း၊ သိုမ့ဟတု ်အတင်ွးပုိင်း ရှိ လမ်းထကကာင်း။  core

သကစ်ိ့ န မိမိ၏အသကနှ်င့် ညမီျှထသာ အထရအတကွ။်

သကစ်ု န loved one

သကထ်စါင့်ဆီး န အသကရ်ညှထ်ကကာင်းပဖစထ်သာ ထဆး။

ကကဝိိ အသကထ်သမညက်ို ပဓါနမထေားပဲ မရွံမ့ထကကာက ်ရရဲင့်စာွ တိုးဝင်စနွ ့စ်ါးလျက။်

သကဆုိ်င် ကကိ မိမိနှင့်ပတသ်ကသ်ည။် ဆကစ်ပ်ထနသည။် be concerned with

သကဆုိ်င်ရာ န အထရးအခင်း၊ အမှုကစိတ္စခု်ခုစသညတ်ိုနှ့င့် ပတသ်ကထ်နသ။ူ relevant person

သကည်ာှပီး ကကိ သတူစပ်ါးအား သကသ်ာထစရန် မိမိ၏အလုိနှင့် နှိုင်းယဉ်ှစာနာစတိ ်ပဖင့် င့ဲကကွထ်ထောကထ်ေားသည။် have compassion for

သကတ်ရူယွတ်ူ န အသကအ်ားပဖင့် မကကးီမငယပ်ဖစသ်။ူ

အဝါထရာင်ပွင့်ဖတတ်စဖ်တသ်ာရှိထသာ တစရ်ာသခံီပန်းတစမ်ျို း။ (ရခုိင် ထသာ်က နှင့် ပမန်မာထသာ်ကထဝါဟာရချင်းတ၍ူ အဓိပ္ပာယ်
ကွဲပပားသည။် ရခုိင်ပန်းချင်းကကးီ၊ ပန်းချင်းငယ။် ပမန်မာ-ထသာ်ကကကးီ၊ ထသာ်ကငယ ်စသညက်ွဲပပားသည။်) “ဒေဝယထ်သာ်က၊ ပန်း
ရာ မ” (ဓမ္မက)။ “ဒီေဝယထ်သာ်က၊ ပန်းထဒေါန” (ပဒုေမ္ဓ) စဉ်

ထငွထကကးဥစါ္ပစည္း်ပပည့်စုံကကယဝ်သ။ူ (ထသာ်ဒေရလီညး်ဟ၏ူ) “ထခါ် တင်ွကာ လသူူများ၊ ထသာ်တလီဆွီ၊ ထအာင်ထကျာ်ရမီသည်၊ 
သကဝီ်ထမထိေပ်ထေားကို၊ ထပမာ်ပမင်ပငါး လူ တကာ” (ဗမာချီ)။ “ထသာ်တလီ၊ အယင်းငပီးလီ၊ လူထပါငး်စုံကို၊ ရန်ကန်ုငမိုက့ ထခါ်ပါခီ” 
(ထတး) စဉ်

စဉ်

စဉ်

အနညး်ငယခ်ါးထသာ အရသာရှိထသာ။ “အရသာက တစစ်ထိသျှ ခါးသက ်လက ်ပဖစထ်တ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

kind of grass used in 
thatching စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာအပဖစ်, အပျက်, အထရးအခင်းတိ့ုကို မျကပ်မင်အား ပဖင့် ထတွ့ကကုရံသ။ူ ၂၊ ယင်းတိ့ု၏ အထကကာင်းစုံပမင်ရပံုကို 
တရားရံုးတင်ွ ထဖါ်ထုေတထွ်ေကဆုိ်သ။ူ စဉ်

စဉ်

အသကထ်သလု ခမန်းပင်ပန်းကကးီစာွပဖင့် ရှိုကက်ကးီတငင်ပဖစ ်လျက။် “သကက်ကးီငင်ပျာ၊ ပင်ပန်းဟညး်လ့ုိ၊ ထနခ့ဲတု့ံပပန်” (ထဒွေး) စဉ်

သကက်ကးီ
စကား

အသကက်ကးီ ရင့်သတူိ့ုက ငယရ်ယွသ်တူိ့ု မှတသ်ားနာယဖုိူရန် ထပပာထသာဆုိလုိချကအ်မိန့်။ “သကက်ကးီစကား၊ သကင်ယက်ကား” 
(ပံု) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

သကက်ကးီဝါကကီ
း စဉ်

စဉ်

စဉ်

kind of grass used in 
thatching စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

number equal to one’s 
age စဉ်

 ဥပစာ အသကက်ဲ့သိ့ု ချစခ်င်ပမတနုိ်းအပ်ထသာ သား၊ သမီး။ “သားလှ သကစ်၊ု မိမျကရ်ှု” (လွမ်းမထပပ) စဉ်

medicine for general 
health စဉ်

သကစ်န့်ွကကို းပ
မ်း

at the risk of one’s 
life စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

persons of about the 
same age စဉ်
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သကထ်တာ်ရ န none

သကထ်တာ်ရညှ် န none

ကကဝိိ ပင်ပန်းပခင်းမရှိပဲ။ comfortable

သကတ်န်း န ပပညတ်ည၍် လှိုကစ်ားထသာ အနာတစမ်ျို း။ abscess

န ခန္ဓာကိုယတ်င်ွးသို ့ထဖာကထွ်ေင်း၍ လှိုကစ်ားတတထ်သာ အနာတစမ်ျို း။ carbuncle

သကတ်မ်း န သတ္တ ဝါတို၏့ အသကရ်င်ှထနထုိေင်သညက်ို ထပါင်းပခုံ၍ အချို းတအူား ပဖင့် တကွခ်ျကထ်ေားသည့်ကာလအပုိင်းအပခား။ life

သကနု် နဝိ အသက၊် နှစ၊် လ၊ ထန၊့ ရက ်ကာလစသညတ်ို ့မကကးီရင့်၊ မရညှက်ကာထသးထသာ young

သကပု်န်း န ထတာထတာင်စသညတ်ို၌့ ထပါကထ်ရာကထ်သာ ထပျာ့ညံ့ထသာတစပွ်တစမ်ျို း။ none

န တစစ်ုံတစထ်ယာက ်ထသထသာထန၌့ ထသသအူကျို းရထစရန် ရညမှ်န်း၍ လှူထသာဆွမ်း။

သကပ်ပင်းချ ကကိ ကိုယခ်န္ဓါအတင်ွးမှ ထလကို နှာထခါင်းတို ့ပါးစပ်တိုမှ့ တအားကကးီ အသပံမညထ်အာင်မှုတထု်ေတလုိ်ကသ်ည။်

ကကဝိိ worried

န a living

သကရ်င့် နဝိ အသကအ်ရယွက်ကးီထသာ။ အချန်ိကာလ ကကာရညှထ်သာ။ old 

သကရ်င်းကကးီ န အနားတင်ွ ထခွးသာွးစပ်ိများပါ၍ ရကွဖ်ါးကကးီများထွေကသ်ည့် ထဆးဖကဝ်င်သည့်အပင်တစမ်ျို း။ herbal plant

သကလ်တ် နဝိ အသကအ်ားပဖင့် မရင်းလွန်းမနုလွန်းထသာ။ မကကးီလွန်းမငယလွ်န်း ထသာ။ Middle-aged

သကလံု် န ထကကာင့်ကကမှု၊ စိုးရမ်ိမှု၊ ပင်ပန်းမှု၊ အသကအ်န္တရာယက်င်းထဝးမှုစသည။် stamina

သကလွ်တ် န တစစ်ုံတစခု်ထသာ အယဝူါဒေကို ယုံကကညလ်ကခံ်သည။် believe

သကသ်ာ ကကိ be relieved

သကသ်ာထချာင် ကကိ ပင်ပန်းခံ၍ မလုပ်ကိုင်ပဲ သကသ်ာထအာင်ထနသည။် ၂၊ တန်ဖုိးထေကအ်နညး်ငယ ်ထလျာ့နညး်သည။် be relieved

သကသ်ာခွင့် န respite

သကသ်ီ န witness

သကသ်ခံီ ကကိ သကထ်သအပဖစ ်တရားရံုးတင်ွ အပဖစအ်ပျကထ်တွ က့ကုံပံုကို ထုေတထ်ဖါ် ထပပာဆုိသည။် bear witness in court

သကထ်သတည် ကကိ be present as witness

သကသ်လုိီက် ကကိ bear witness in court

န ခုိင်လံုထသာ အထထောကအ်ထေားပဖင့် အဆုိတင်ပပချကက်ို အားထပးကညူသီည့်အထကကာင်းမီှပငမ်း တင်ပပချက။် supporting evidence

န witness

သကသ်က် ကကဝိိ အထကကာင်းတစစ်ုံတရာမရှိပါပဲလျက။် ၂၊ အထကကာင်းမ့ဲ။ separately

သကသ်က် န တစဦ်းတစထ်ယာကတ်ညး်ကသာလျှင် ပုိင်ဆုိင်ထသာပစည္း်။ just/only

ကကဝိိ ပင်ပန်းပခင်းမရှိပဲ။ comfortable

န

ဘရုင်မင်းပမတတ်ိ့ု၏ အလုိထတာ်ကျ မိမိ၏အသကရ်ညှပ်ါထစရန် အလ့ုိငှာ မိမိတညထ်ေားထသာဘရုား၊ ထစတပုီထုိေးစသညက်ို (သက်
ထတာ်ရ၊ သကထ်တာ်ရညှစ်သည ်ပဖင့်) အမည ်ထပးထေားပခင်းမျို း။   စဉ်

ဘရုင်မင်းပမတတ်ိ့ု၏ အလုိထတာ်ကျ မိမိ၏အသကရ်ညှပ်ါထစရန် အလ့ုိငှာ မိမိတညထ်ေားထသာဘရုား၊ ထစတပုီထုိေးစသညက်ို (သက်
ထတာ်ရ၊ သကထ်တာ်ရညှစ်သည ်ပဖင့်) အမည ်ထပးထေားပခင်းမျို း။   စဉ်

သကထ်တာင့်
သကသ်ာ စဉ်

စဉ်

သကတ်န်းင
စယွ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သကထ်ပျာကဆွ်
မ်း

offering of food to 
monks for the benefit 
of the deceased on the 
day of his death စဉ်

breathe a sigh of 
relief စဉ်

သကမ်ကျပက်
မကျ အလွန်စတိပူ်ပင်စာွ။ “ထမာင်လှတစထ်ယာက ်နီမ ထကာင်းလ့ုိ သကမ်ကျပကမ်ကျ ငပီးလာလတရ်ထရ” (အရပ်) စဉ်

သကမီွ်းဝမ်း
ထကကာင်း စာထရး,ထသာက်ထရး,ထနထေိုင်ထရးအတကွ ်ပဓာန လိုရင်းထေား၍ လပ်ုကိုင်ရထသာအလပ်ု။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

တန်ဖုိးထေကအ်နညး်ငယထ်လျာ့နညး်သည။် “သကထ်မွးလုိသ၊ူ လွယ ်တကလူျှင်၊ ဝယယ်ငူပီးမှာ၊ ဖုိးသကသ်ာနှင့်၊ သင်ပါရထအာင်” 
(ရာမ)။ ၂၊ ပင်ပန်းပခင်းမရှိပဖစသ်ည။် ၃၊ ကိုယစ်တိဆ်င်းရဆုိဲးရာွးထသာ ထဝဒေနာတိ့ုထလျာ့ပါးလာသည။် စဉ်

စဉ်

ကိုယ့်စတိပ်င်ပန်းမှု မပဖစထ်စသည့်အခွင့်အလမ်း၊ အထပခအထန။
သကသ်ာရာသကသ်ာထကကာင်း ကိုယစ်တိပူ်ပင်မှုမပဖစထ်စနုိင်သည့် အခွင့်အလမ်း။ စဉ်

၁၊ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထရးအခင်း၊ အမှုကစိအ္ပဖစအ်ပျကက်ို မျကပ်မင်ကိုယ ်ထတွ့ကကုရံသ။ူ ၂၊ ယင်း၏ကကုရံပံုကို တရားရံုးတင်ွ 
ထဖါ်ထုေတထွ်ေကဆုိ်သ။ူ “မသနု္ဓရနှီင့်လျှင် သကသ်။ီ” (ဘရုားနီထကျာကစ်ာ) စဉ်

စဉ်

မိမိပပုခ့ဲငပီးထသာ ကသုိုလ်ထကာင်းမှုကို မှန်ကန်ထကကာင်းတစဦ်း တစထ်ယာကအ်ား သကထ်သအပဖစထ်ေားသည။် “ဝသနု္ဓထရ၊ ဤထပမပံ
သ၊ု သလီာထုေလညး်၊ သကသ် ီအမှု၊ တညထ်စထသာ်” (ထရစကခ်ျ) စဉ်

တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာသသူည ်တရားခံကထသာ်လညး် ထကာင်း၊ တရားလုိကထသာ်လညး်ထကာင်း ထုေတထ်ဖါ်၍ ထပပာဆုိသည့်
အတိုင်းဟတုမှ်န်ပါထကကာင်း (တရားရံုးတင်ွ)လုိကပ်ါထထောကခံ်သည။် စဉ်

သကသ်ီ
သာဓက စဉ်

သကသ်သီက်
ကန်

၁၊ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထရးအခင်း၊ အမှုကစိအ္ပဖစအ်ပျကက်ို မျကပ်မင်ကိုယ ်ထတွ့ကကုရံသ။ူ ၂၊ ယင်း၏ကကုရံပံုကို တရားရံုးတင်ွ 
ထဖါ်ထုေတထွ်ေကဆုိ်သ။ူ “မသနု္ဓရနှီင့်လျှင် သကသ်။ီ” (ဘရုားနီထကျာကစ်ာ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

သကသ်ကသ်ာ
သာသာ စဉ်

သကသ်ကလွ်
တ် (သား၊ ငါး စသည့်) အသကသ်တမ်ပါထသာ အစားအစာ။

dish with on in 
gradient requiring 
killing of life စဉ်
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သကဟ်ိ န အသကရ်ှိထသာ သတ္တ ဝါ၊ သစပ်င်စသည။် life

သကဦ်းဆံပုိင် န autocratic despotic

သကဦ်းဆံဖျား ကကဝိိ အသကအ်န္တရာယ ်အလွန်နီးကပ်သညအ်ထိေ စနွ ့စ်နွ ့ ်စားစာ၊ ၂၊ အလွန်ထကကာကဒူ်ေးတန်ုလှုပ်လျက။်

သင်

သင်၁ န You

သင်၂ ကကိ cut

သင်ကကား ကကိ learn

သင်ခါစ န သင်ကကားထလ့ကျင့်စ ပညာသင်အထတွအ့ကကုံ နုနယထ်သးထသာ သင်ကကားစ ပညာသင်။ student

သင်ခန်းစာ န ထကျာင်းသားများ ထလ့ကျင့်မှတသ်ားဖုိရ့န် စစုညး်ထရးသားထေားထသာ စာ။ lesson

သင်စာ န lesson

သင်တိုင်း န ဦးထခါင်းမှစပ်ွ၍ဝတရ်ထသာ လကတ်ိုပွ အကအင်္ကျတစမ်ျို း။ Smock-like garment

သင်တိုင်းစပ်ွ ကကိ လူထသထကာင်ကို ဦးထခါင်းမှ ထပခဖျားထိေထအာင် ရစလ်မမ်းဖံုးအပ်ု သည။် cover

သင်တန်း န training course

သင်ထုေန်းဒေါး န razor

န သင်ခန်းစာတစခု်ခုကို မညက်ဲ့သို ့သင်ပပရမညက်ို ဆရာက ကကို တင်ထရးသားထေားထသာ စာစ။ု မှတသ်ားချကမ်ျား။ note

သင်ထပါင်း န none

န ဆွမ်းထတာ်စနွ ့ရ်ာအတုခံ်။ none

သင်ပုဉ်းဆွမ်း န ဘရုားအား ကပ်လှူထသာဆွမ်း။ food offered to Buddha

သင်ပန်းပင် န none

သင်ပုန်း န blackboard

သင်ပုန်းကကးီ န myanmar primer

သင်ပုန်းချီ န  ဥပစာ ယခင် က တင်ထနခ့ဲထသာ အထကကး၊ အငမ်း၊ အပဖစက် စသညတ်ို ့ကို ထလျာ်ပစသ်ည။် remit all debt

သင်ပပ ကကိ အတတပ်ညာစသညတ်စရ်ပ်ရပ်ကို သတူစပ်ါးနားလညထ်အာင်ထပပာပပ၊ ကိုင်ပပ၊ လုပ်ပပသည။် learn

သင်ယူ ကကိ တစဦ်းတစထ်ယာကထံ်ေမှ အတတပ်ညာတစရ်ပ်ရပ်ကို ရယသူည။် study

သင်ရုိး န ထလာကထီလာကတု္တ ရာစာထပတင်ွ အထပခခံသင်ယရူသည့် ကျမ်းစာအဆင့်ဆင့် သိုမ့ဟတု ်နညး်အဆင့်ဆင့်။ course of study

သင်ရုိးကန်ု ကကိ သင်ရုိးငပီးစးီထအာင် သင်ကကားငပီးပဖစသ်ည။် finish

သင်သရာ န ဘဝသစပ်ဖစပ်ခင်းပဖင့် အဖန်တလဲလဲ ကျင်လညရ်ာ ဘဝအစဉ်။ cycle of rebirth

သင်သရာရညှ် ကကိ ဘဝထပါင်းများစာွ အဆကမ်ပပတပ်ဖစသ်ည။်

သင်သရာလည် ကကိ သသံရာမှ တထပပာင်းပပန် ပပန်မထွေကထ်ပမာကနုိ်င်ပဖစသ်ည။်

ကကဝိိ as desire

စဉ်

(မိမိကိုတစဦ်းတညး်ထသာပုိင်ဆုိင်ထသာ) အမ်ိထထောင်ဖက ်ထယာ ျား။ လင်။ ခင်ပွန်း။ ၂၊ နုိင်ငံထတာ်အပ်ုချုပ်မှုဆုိင်ရာ အာဏာ၊ တင
ရာစရီင်မှုဆုိင်ရာအာဏာ စသညတ်ိ့ုကို အာဏာပုိင်တစဦ်းတညး်ကသာချုပ်ကိုင်ကျင့်သုံးသ။ူ စဉ်

at the risk of one’s 
life စဉ်

စဉ်

မိမိက ထရးှရှုရညည်မန်းထပပာဆုိထသာ အပခားတစပ်ါးသကူို ထခါ်ထဝါ်သည့်စကားလံုး။ “ထုိေအထကကာင်းကို သင်သာလျှင် သာွး၍ ထပပာ
ထချထလာ့” စဉ်

ခုတ ်ထေစ ်ပဖတပုိ်င်းသည။် (ငါးတင်ွအထကကး၊ ဆူးထတာင်၊ အငမီးစသညက်ို) ခုတဖ်ျင်သည။် “ငါးထီေး, ငါးစတု၊် ဖျကက်ာလညး်
သင်၊ မချကခ်င် ထလ၊ အရင်ှပုပ်ထက၊ ငါးမုန်တစ ်မျို း” (ငါး) ငါးသင်စရာဒေါးမှ မရှိသမ်ိးယသူာွး၏” (ထတာင်) စဉ်

ခုတ ်ထေစ ်ပဖတပုိ်င်းသည။် (ငါးတင်ွအထကကး၊ ဆူးထတာင်၊ အငမီးစသညက်ို) ခုတဖ်ျင်သည။် “ငါးထီေး, ငါးစတု၊် ဖျကက်ာလညး်
သင်၊ မချကခ်င် ထလ၊ အရင်ှပုပ်ထက၊ ငါးမုန်တစ ်မျို း” (ငါး) ငါးသင်စရာဒေါးမှ မရှိသမ်ိးယသူာွး၏” (ထတာင်)“သင်ကကားပညာ၊ 
ပစည္း်ရာှ၊ ပမါပျားသဏ္ဍာန်”။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကျာင်းတင်ွ ထကျာင်းသားသငူယတ်ိ့ု ထရးရန်, ဖတရ်န်မှတသ်ားရန်ညမန်း၍ ထရးသားသည့်စာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပညာရပ် (ဘာသာရပ်)ကို ပ့ုိချရာ အစုအစည်း။ စဉ်

အထမွးအမှင်ရတိရ်သည့် အသာွးထေကထ်သာ ဒေါးငယတ်စမ်ျို း၊ (ရဟန်းပရကိ္ခရာရစှပ်ါးတင်ွ တစပ်ါးပါဝင်သည။်) စဉ်

သင်နညး်ပပ
နညး် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စန်ွပလွန်ရကွနှ်င့်တထူသာ အရကွတ်င်ွခကျွေန်ပမထသာ ဆူးကထလးများရှိ သည့် ထေန်းအမျို းဝင် ပခုပံင်တစမ်ျို း။ (ယင်းအပင်၏ ပင်စည်
ရင်းအနုကို စားသည။်) စဉ်

သင်ပုဉ်းစန့်ွ
ပလ္လင် စဉ်

စဉ်

ပမစထ်ချာင်းနံထဘးတင်ွ ထပါကထ်ပါကတ်တင်ပီး အထခါကက်ို ထလျှာ်အ ပဖစအ်သုံးပပုကာ၊ ထခါင်ထလျှာ်ရညအ်ပဖစ ်အသုံးပပုရထသာ 
အပင်တစမ်ျို း။ စဉ်

(ထရးှအခါက) စာထရးနုိင်ထအာင် ပျဉ်ပပားကို မီးထသးွမှုန့်နှင့် ထေမင်းရည ်ထရာထနှာကာ သတုလိ်မ်းငပီး ထပခာကထ်သွ့လျှင် ကန့်ကတူ ံ
ပဖင့်ထရးရထသာ ပျဉ်သင်ပုန်းချပ်တစမ်ျို း။ စဉ်

သရနှင့် ဗျညး်တွဲစပ်ပံုတိ့ုကို ရတွဖ်တထ်ရးသားနုိင်ရန် သးီသန့်ခဲွ ပခား၍ စစီဉ်ထရးသားထေားထသာ စာသင်စသတူိ့ုအတကွ ်လုိကန်ာ
ထဆာင်ရကွရ်န် ညမန်ပပချက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

take a long time to go 
through the cycle of 
rebirths စဉ်

be unable to escape 
from the samsara စဉ်

သင်သင်
ဖျကဖ်ျက် အလုိဆန္ဒအတိုင်း။ သထဘာအတိုင်း။ “ခန္ဓါရုပ်ကို၊ ဖျကဖ်ျကက်င်ကင်၊ ငါ့ကိုပင်ထလ၊ သင်သင်ဖျကဖ်ျက”် (ပန်း) စဉ်



.

သကမင်္ဂာ န doubt

သကမင်္ဂာကင်း ကကိ ယုံမှားမှုပါထနသညက်ို ပထပျာကထ်အာင် ရင်ှးလင်းထပပာဆုိသည။် ၂၊ ယုံကကညမ်ှုရှိသည။် clear doubt

သကမင်္ဂာကျီ ကကိ လုပ်ထဆာင်ရန် ကျထရာကထ်သာ အမှုကစိင္ပီးဆံုးထအာင်ပမင်သည။် success

သကမင်္ဂာမကျီ ကကိ လုပ်ထဆာင်ရန်ချထပးလုိကထ်သာ အမှုကစိမ္ထအာင်ပမင်သည့်အတကွ ်ထကကာင့် တာဝန်မထကျပဖစသ်ည။် unsuccess

သကမင်္ဂာယင်ှး ကကိ ယုံမှားမှုပါထနသညက်ို ပထပျာကထ်အာင် ရင်ှးလင်းထပပာဆုိသည။် ၂၊ ယုံကကညမ်ှုရှိသည။် clear doubt

သကမင်္ဂာဟိ ကကိ သသံယရှိသည။် ၂၊ မယုံသင့်ပဲယုံကကညမိ်သည။် doubt

သထကမင်္ဂတ န mark

သကမင်္ဂန်း န ဘရုားပမတစ်ာွနှင့် ရဟန်းသာမထဏတိုဝ့တရ်ထသာ ဖန်ရညဆုိ်း ဝတရံု်ရထသာ အဝတ။်

သကမင်္ဂန်းကင်ွး န ကမ္ပတက်ကွတ်င်ွ တပ်ထေားထသာ ကကို းကင်ွးငယ။် none

သကမင်္ဂန်းနက် န ထတာထတာင်တင်ွ ထပါကထ်ရာကထ်သာသစမ်ာတစမ်ျို း။

သကမင်္ဂန်းရံု ကကိ ရဟန်းသာမထဏတိုက့ မိမိတိုက့ိုယခ်န္ဓါတင်ွ သကမင်္ဂန်းကို ကျစလ်ျစစ်ာွ လကလိ်ပ်ထုိေး၍ သပ်ရပ်စာွရံုသည။်

သကမင်္ဂန်းလိပ် န သကမင်္ဂန်းထထောင့်စန်ွးရှိ ထလးထထောင့်ကကွင်ယ။် none

သကမင်္ဂန်းလျာ န သကမင်္ဂန်းအပဖစ ်ရညရ်ယွထ်ေားထသာ အဝတစ်။

သကမင်္ဂန်းဝတ် ကကိ သာမထဏထဘာင်၊ ရဟန်းထဘာင်သို ့ဝင်သည။်

သကမင်္ဂန်းသးီ န ကမ္ပတက်င်ွးတင်ွ တပ်ရထသာအသးီ။ အနားပတသ်းီ။ none

သခမင်္ဂါရ န ပပုပပင်စရီင်တတထ်သာသထဘာ။ volition

သထခမင်္ဂပ န ကျဉ်းထအာင်တိုထအာင်ပပုလုပ်ထေားထသာ စာ၊ စကားစသည။် none

သခမင်္ဂမ်း န သထူတာ်ထကာင်းတိုက့ျင့်ကကအံားထုေတထ်နထုိေင်ရာ အထဆာကအ်အုံ။ hermitage

သခမင်္ဂျာ န အထရအတကွဂ်ဏန်း။ ၂၊ ထရတကွပ်ခင်း။ mathematics

သခအင်္ကျတည် န ဘရုားပုထုိေးထစတစီသညတ်ို၌့ အမှုကကးီငယစ်သညတ်ိုက့ိုပပုလုပ်ရန်  ထေားထသာ အထစာင့်အထရာှက။် none

သခအင်္ကျလှူ န သဇိံကအပဖစလှ်ူထသာ ဥယာဉ်၊ လယထ်ပမ၊ စသည။် offered up

သခမင်္ဂျ နဝိ infinity

သဂမင်္ဂဇာ န none

သဂမင်္ဂဇာဆရာ န ယင်းသို ့အတတပ်ညာပဖင့် အသကထ်မွးထသာသ။ူ none

သဂမင်္ဂဟ န ကညူပီခင်း၊ ချးီထပမှာကထ်ထောကပ့ံ်ပခင်း။ ၂၊ အထပါင်းအထဖာ်မိတထ်ဆွ။ friend

န

သဂမင်္ဂါယနာတင် ကကိ ပမတစ်ာွဘရုား တရားထဒေသနာထတာ်သည ်အခကျွေတအ်ထချာ်မရှိ ထစရန် သဇံဦထတာ်များက ညှိနှိုင်းစစီစ၍် စထုပါင်းရကွဆုိ်သည။်

သဇမင်္ဂာ န ထလးပါးထေကမ်နညး်ထသာ ရဟန်းအထပါင်း။

သဇမင်္ဂာစင် န

ယုံမှားမှု။  ပါ  “အမ်ိထရှ့ရာပပု၊ ဥပသာပရ၊ စကံကထသာခါ၊ သကမင်္ဂာ မထကက၊ အထနအကျ၊ စတိက်မယုံ၊ ပဖစတ်ုံသငမို”့။ (ငမိုတ့ည်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစရ်ာကို အသအံားပဖင့်လညး်ထကာင်း၊ အထရာင်အားပဖင့်လညး် ထကာင်း၊ ပံုပန်းသဏ္ဍာန်အားပဖင့်လညး်ထကာင်း ကိုယစ်ား
ပပု၍ ထဖါ်ပပထရးသားထေားထသာ အမှတ ်အသား။ “လဆန်း ၃ ရက ်၆ ကကာနိန့်” စဉ်

robe worn by Buddhist 
monk စဉ်

စဉ်

rock dammar tree 
yielding black wood စဉ်

wear the Buddhist 
monk’s robe in a proper 
manner စဉ်

စဉ်
cloth meant to be used 
for the robe of 
Buddhist monk စဉ်

join the Buddhist Order 
of monks စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(အ,သထခမင်္ဂျယျ) မထရမတကွနုိ်င်ထသာ။ စဉ်

ဘန်ုးကကးီပျစံသညတ်ိ့ုတင်ွ မီးသငဂသင်္ခ ဟရ်န် တလါး။ ထလာင်တိုက၊် ပပဿဒ်ေ စသညတ်ိ့ုကို ပပုလုပ်ဆင်ယင်တတထ်သာ အတတပ်ညာ
သညက်ို ထခါ်ထသာစကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

သဂမင်္ဂဟတရား
ထလးပါး

“ထပးကမ်းစန့်ွကကပဲခင်း။ ချစဖွ်ယထ်သာစကား ကို ထပပာဆုိပခင်း။ အကျို းစးီပွားကို ပပုကျင့်ပခင်း။ ကိုယနှ်င့်ထေပ်တပူပုပခင်း”ဟထူသာ 
အကျင့်ထလးပါး

the four rules of good 
social relations စဉ်

convene a Buddhist 
synod စဉ်

member of Buddhist 
Order စဉ်

ထကျာင်း၌ထခါင်းရင်းဘကတ်င်ွ ကကမ်းခင်းထေကတ်စထွ်ော၊ တစမုိ်ကစ် သည ်အပမင့်ထေား၍ သဇမင်္ဂာများ သတီင်းသုံးရန် သးီသန့်
ပပုလုပ်ထေားထသာ ထနရာ၊ သိ့ုမဟတု ်စင်။ အလှူမဏ္ဍပ်စသညတ်ိ့ုတင်ွလညး် ယင်းသိ့ု သးီသန့်ပပုလုပ်ထေားထသာစင်။

dais on which monks are 
seated while 
officiating at a 
charitable function စဉ်



.

သဇသင်္ခက နဝိ none

သဇမင်္ဂာထနာ န ရင်ှသာမထဏထေက ်အကျင့်သကိ္ခာငယထ်သာသကူို ထခါ်ထသာ စကားလံုး none

သင့် ကကိ husband and wife

သင့်ငီွ န ကျထရာကထ်သာတန်ဖုိး။ total cost

သင့်ထတာ် ကကိ ထုိေကတ်န်ထလျာကပ်တသ်ည။် suitable

သင့်နီ ကကိ ထပါင်းသင်းဆကဆံ်သည။် စပ်ယကှသ်ည။် have sexual relations

သင့်ဖုိမ့ထဟာက် ကကိ not agree

သင့်ပမတ် ကကိ ဆကဆံ်မှုထပပလညသ်ည။် ၂၊ သင့်ထတာ်ထလျာကပ်တသ်ည။် be proper

ကကဝိိ တစဦ်းနှင့်တစဦ်းဆကဆံ်မှုထပပလညရ်ာ ထပပလည ်ထကကာင်း။ be proper

သင့်ရာသင့်ရာ န မိမိနှင့်သထဘာချင်းတညူသီ ူအချင်းချင်း။ ၂၊ ထဆွမျို းထတာ် စပ်သ ူအချင်းချင်း။ ၃၊ ခင်မင်ရင်းနီှးအကကျွေမ်းဝင်သ ူအချင်းချင်း။ be proper

သင့်ရာသင့်ရာ ကကဝိိ be proper

ကကဝိိ fairly

သင့်ရသိင့်ရံု ကကဝိိ သင့်တင့်ထလျာကပ်တရံု်။ be proper

သင့်ထရာင် န away

သင့်ရံုထလာက် ကကဝိိ be proper

သင့်လထယာ် ကကိ ထုိေကတ်န်ဆီထလျာ်သည။် be proper

သင်း ကကိ မီးပဖင့် အပူထငွ ထ့ပးသည။် roast

သင်း နဝိ smell

သင်းကနက် န မာထသာ သစပ်င်ကကးီတစမ်ျို း။ hard tree

သင်းကနကမ်ှို န none

သင်းကန်း န hard tree

သင်းကျစ် န

သင်းကွဲ နဝိ အစအုထဝးမှတကွဲတကကားစ ီပဖစသ်ာွးထသာ။ rogue

သင်းခတ် ကကိ သတ္တ ဝါအထီေးတို၏့ ထဝှးထစအ့စုံကိုထုေတပ်ခင်း သိုမ့ဟတု ်ထကကညက ်ထအာင်ထုေပခင်းပဖင့် ပမုံထစသည။် exude a pleasing aroma

သင်းထချာ န အထပပာကအ်ဖု၊ အကကွအ်ဆင်မပါထသာ အငပိန်းထေညပ်စည္း်။ smooth thing

သင်းထချာ ကကိ မျကနှ်ာပပင်ရင်ှးလင်း ညညီာထပပပပစသ်ည။် smooth thing

သင်းချို င်း န လူထသကို စနွ ့ပ်စရ်ာထနရာ၊ သဿုန်။ graveyard

သင်းချို င်းပပင် န သထူသထကာင်ပမုပ်ရာအရပ်။ graveyard

သဇမင်္ဂာဟသူမျှနှင့် သကဆုိ်င်ထသာ။ “သဇသင်္ခကတင်ွ ‘က’ထကျ၍ ဇိ တင်ွ ယပင့်ကပ်၍ သဇအင်္ကျ၊ ထုိေမှ တထရွ့ထရွ့ သခအင်္ကျဟထူသာ 
ထဝါဟာရသိ့ု ထပပာင်းထရွ့လာပခင်ပဖစသ်ည။် ထကျာကစ်ာတိ့ု၌ သဇအင်္ကျ၊ ဟ၍ူသာ ထရးထုိေးသညက်ို ထတွ့ရသည။်
သဇအင်္ကျ-သခအင်္ကျ တညသ်ညဆုိ်ရာ၌ ဘရုင်မင်းပမတက် သခအင်္ကျတညရ်ာတင်ွ မူမျို းမထရးွ ဘာသာမထရးွ သခအင်္ကျတညသ်ည။် ဥပမါ မဟာမုနိ
ဘရုားတင်ွ လူထပါင်း ၁၀၀-သခအင်္ကျတညသ်ညဆုိ်ပါထတာ့။ ယင်းသိ့ု တညရ်ာတင်ွ သတူိ့ုစားသုံးရန်အတကွ ်လယယ်ာ၊ ကကျွေ၊ဲ နွား
စသည ်စားထလာကထ်အာင် သခအင်္ကျတညရ်ာ တင်ွပါဝင်သည။် သခအင်္ကျတညခံ်ရသတူိ့ု၏ တာဝန်မှာ ဆီးမီးပူထဇာ်၊ ဆွမ်းတင်-ဆွမ်းစန့်ွ၊ 
ပန်းတင်-  ပန်းမှိုကသ်န်ွ၊ ထရချမ်းကပ်၊ စာထပခာကစ်ာနှင်၊ တပံမကခ်တ၊် ထသာကသ်ုံးရန်ထရ၊ ထပခထဆရန်၊ ထရ ပဖည့်ရန်၊ ပမကထွ်ေင်၊ 
ဘရုားဖူးသာွးလာရာလမ်းလုပ်၊  ဘရုားပရဝုဏအ်တင်ွး၊ အပပင် စသည့်အပဖာ ပဖာတာဝန်အရ အားလံုးသန့်ရင်ှးထအာင်ပပုလုပ်ရ
သည။် စဉ်

စဉ်

လင်မယားအပဖစဆ်ကဆံ်သည။် “ထုိေမိန်းမနှင့် သင့်၍ ထနထသာ်ထကာင်းအံ့ ထလာ၊ မထကာင်းအံ့ထလာ” (အထမးထတာ်) ၂၊ ကျ
ထရာကသ်ည။် သထဘာဆုိကထ်ရာကသ်ည။် “မင်းက အကျင့်မမှန်ထသာထကကာင့် ကပ်ကကးီသုံးပါးတစင်ပိုင်နက ်သင့် ထရာကခ့ဲ်သည”် 
(ပါရာ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစဦ်းနှင့်တစဦ်း သထဘာချင်းမကိုကည်ပီဖစသ်ည။် “ပုစ္ဆာ ပဖစ၍်ထပ၊ သနှူင့်တက၊ွ ဤထလာကမှာ၊ သင့်ဖ့ုိမထဟာကထ်ချတညး်”။ 
(ကသုတု) စဉ်

စဉ်

သင့်ရာသင့်
ထကကာင်း စဉ်

စဉ်

သင့်ထလျာ်ထလျာကပ်တသ်ည့် အားထလျာ်စာွ။ “သင့်ရာသင့် ရာ နီရာယကူတပ်ါ” ‘သင့်ရာသင့်ရာ ထုိေင်ကတပ်ါ’ (အရပ်) စဉ်

သင့်ရသိင့်
ထရာင် မနညး်မများ။ မပုိမလုိ။ အထတာ်အသင့်။ “ထကာင်း ထကာင်းလညး်မလုိ၊ သင့်ရသိင့်ထရာင် ဆုိထကထတာ်ဗျာယ”် (အရပ်) စဉ်

စဉ်

အကာွအထဝးပမါဏစသည။် “ဖ့ဲွထထောင်းထတာင်ကို၊ ထမ့ထမာင်ဖျင်ပါး၊ သင့်ထရာင်ခွါထက၊ လကျ်ာထေားလ့ုိ။ ‘(ရလီါး) စဉ်

မနညး်မများ။ မပုိမလုိ။ အထတာ်အသင့်။ “ထကာင်း ထကာင်းလညး်မလုိ၊ သင့်ရသိင့်ထရာင် ဆုိထကထတာ်ဗျာယ”် (အရပ်) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

ထမမးထသာရန့ံထွေကထ်သာ။ “မီးမှာ ကင်လုိကင်ပီးမှ သင်းလ့ုိအန့ံထွေကလ်ာထရ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

သင်းကနကအ်ပင်မှ ကပ်၍ပဖစပွ်ားထသာမှို။ (မှိုနာတင်ွ ထဆးတစ ်မျို းအပဖစသ်ုံးကကသည်)။ စဉ်

မာ၍ကကးီထသာ သစပ်င်ကကးီတစမ်ျို း။ “အရဟထေ၊ အခွင့်ရငပီး၊ သင်းဂန်းကကးီကို၊ အရင်းလဲှလတ၊် အဖျားပပတသ်ည”် (ထွေန်းတိ) စဉ်

ပမတစ်ာွဘရုားရင်ှ၏ နဖူးထတာ်။ ၂၊ ပမတစ်ာွဘရုားရင်ှရုပ်တထုတာ်၏ လကဝဲ်မှ လကယ်ာနားပန်းထတာ်အထိေ နဖူးထတာ်အပပည့်
ဖံုးလမမ်းဆင်ယင်ရထသာတန်ဆာ။

the forehead of the 
Buddha စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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သင်းချပ်ထတာ် န

သင်းခဲွ ကကိ အဖဲွသ့ားချင်း၊ ဂုိဏး်သားချင်းမသင့်မတင့်ထအာင် အားထုေတသ်ည။် ၂၊ မူလအဖဲွအ့စညး်၊ ဂုိဏး်စသညမှ် ခဲွထွေကသ်ည။် break away from a group

သင်းစု န number

သင်းစင် န castrate (an animal)

သင်းထုေ ကကိ သတ္တ ဝါအထီေးတို၏့ ထဝှးထစအ့စုံကို ထုေပခင်းပဖင့် ပမုံထစသည။် exude a pleasing aroma

သင်းထုေတ် ကကိ none

သင်းပင်း န အထပါင်းအထဖါ်များ။ မိတထ်ဆွများ။ အထခခအရမံျား။ “သင်းပင်းမိတထ်ဆွ အထခခအရမံျားနှင့် ထတာသိုသ့ာွးကထုလထသာ်” friend

သင်းထပါင်းထုိေး န မိတထ်ဆွအပဖစ ်ဆကဆံ်ထပါင်းသင်းသ။ူ အထပါင်းအထဖါ်။ friend

သင်းပါင်းပင် န none

သင်းပုိင် န ရဟန်းသာမထဏ၏ ခါးဝတသ်ကမင်္ဂန်း။

သင်းပန်းပင် န none

သင်းပန်းဖူးပင် န ထချာင်းထဘးထရစပ်တင်ွ ထပါကထ်သာဆူးထပါကသ်ည့် အန်ုး ထေန်းပင်တစမ်ျို း။ Type of coconut tree

သင်းပျက် န သင်းထသာ်လညး် မစင်ထသာကကျွေ၊ဲ နွား၊ ဝက ်စသညတ်ရိစ္ဆါန်။ none

သင်းငပီး ကကိ တရိစ္ဆါန်များ မိတလုိ်ကသ်ည။် ၂၊ ကာမလုိကစ်ားသည။် mate

သင်းပပည့် န သင်းမကကွရ်ထသးထသာ ကကျွေထီဲေး၊ နွားထီေး စသည။် none

သင်းပပန်တက် န none

သင်းထဖါကပ်င် န ထပမာကဥ်မျို းအဝင် ဟင်းချကစ်ားရထသာ ခကျွေထဲသာဥရှိသည့် ဆူး နွယပ်င်တစမ်ျို း။ ၂၊ ယင်းအပင်မှရထသာ အဥ။ none

သင်းထဖါထုိေး န မိတထ်ဆွအပဖစ ်ဆကဆံ်ထပါင်းသင်းသ။ူ အထပါင်းအထဖါ်။ friend

သင်းမှူး န အသင်းအပင်း၊ အသင်းအဖဲွ၏့ ထခါင်းထဆာင်အကကးီအက။ဲ leader

သင်းလုိက် ကကိ တရိစ္ဆါန်များသဘာဝအတိုင်း အဖုိနှင့်အမ ဆကဆံ်သည။် mate

သင်းလွန် န သင်းဖုိအ့ချန်ိတန်ထသာ်လညး် မသင်းပဲထေားထသာ ကကျွေထီဲေး၊ နွားထီေးစသည် none

သင်းလွန်တက် န none

သင်းလီှးပဖတ် ကကိ none

သင်းဝင် ကကိ တရိစ္ဆါန်များသဘာဝအတိုင်း အဖုိနှင့်အမ ဆကဆံ်သည။် mate

သင်းဝင်ပင် န အထပွးထချာ၍ အပဖူထရာင်ပန်းပွင့် ထဝထဝဆာဆာထသာ အကိုင်း အခက၊် မာထကျာထသာအသားရှိသည့် ပင်ထစါကတ်စမ်ျို း။ none

သင်းသီ ကကိ သတ္တ ဝါအထီေးတို၏့ ထဝှးထစအ့စုံကို တဖန်မထေကကရထအာင် ထကကညက ်ထအာင်ပမုံထစသည။် none

သကကမင်္ဂန် န

သကကမင်္ဂန်ကျ ကကိ သကကမင်္ဂန်ကာလဆုိကထ်ရာကသ်ည။် reach water festival

ကကိ နှစသ်စက်းူရန် ရကက်ကို ကာလသို ့ဆုိကထ်ရာက ်သည။် New year’s day

ပမတစ်ာွဘရုားရင်ှ၏ နဖူးထတာ်။ ၂၊ ပမတစ်ာွဘရုားရင်ှရုပ်တထုတာ်၏ လကဝဲ်မှ လကယ်ာနားပန်းထတာ်အထိေ နဖူးထတာ်အပပည့်
ဖံုးလမမ်းဆင်ယင်ရထသာတန်ဆာ။

the forehead of the 
Buddha စဉ်

စဉ်

သခမင်္ဂျာအထရအတကွ။် “များလှဗုိလ်မှု၊ တကွထ်ရပပုက၊ ဂဏန်းချထသာ်၊ နွားလှ သင်းစ၊ု ဆယ့်ကိုးခုလျှင်၊ ထမွးစအုမျှ၊ ထရထသာ်ရ
လိမ့်” (ထရးှထံုေး)။ စဉ်

သင်းကပ်ွငပီး နွား။ “အထဖါ်မဝင် နွားသင်းစင်၊ လားလီ-လားလီ၊ စထံဖါ်ရှိ” (ရုိးရာ) စဉ်

စဉ်

ဇာတဘ်ာသာလူမျို းနွယစ်အုလုိက ်အသးီသးီခဲွပခား၍ သတမှ်တခ်ျက ်ပပုလုိကသ်ည။် “ဆင်သည၊် ပမင်းသည၊် ကလုား၊ ပမန်မာ၊ တ
လုိင်း၊ ဟနိ္တ တ၊် ချင်း၊ လင်း၊ သက၊် ပမု၊ံ ဒုေန်း၊ ဟာရ၊ီ သခအင်္ကျ၊ စဏ္ဍလ၊ လမုိင်း၊ အစဟထိသာ လူအထပါင်းတိ့ုသည ်ထရာထနှာယကှတ်င် 
လျက၊် သားပမင်ထမွးဖွား၍ ယှိထလသညက်ို စစထ်ကကာထမးပမန်းထတာ်မူ၍ သင်းထုေတ ်ငပီးလျှင် ဇာတ ်ဘာသာမျို းနွယအ်လုိက ်ငမိုရ့ာွ
တညထ်ထောင်၍ ထပးထတာ်မူသည။် (ဇာတဝံိသစါ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပမစထ်ချာင်းနံထဘးတင်ွ ထပါကတ်တင်ပီး အထခါကက်ို ထလျှာ်အပဖစ ်လညး်ထကာင်း၊ ထခါင်းထလျှာ်ရညအ်ပဖစလ်ညး်ထကာင်း၊ အသုံးပပု
ရထသာ အပင်တစမ်ျို း။ စဉ်

buddhist monk’s lower 
garment စဉ်

ပမစထ်ချာင်းနံထဘးတင်ွ ထပါကတ်တင်ပီး အထခါကက်ို ထလျှာ်အပဖစ ်လညး်ထကာင်း၊ ထခါင်းထလျှာ်ရညအ်ပဖစလ်ညး်ထကာင်း၊ အသုံးပပု
ရထသာ အပင်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထဝှးသင်းထေားထသာ်လညး် ထဝှးသင်းမှုအကန်ုမစင်မထအာင် ပမင်ထသးသည့် တရိစ္ဆါန်။ ၂၊  ဥပစာ  ကာမရာဂစတိက်ို ချို းနိှမ်ရမည်
ပဖစထ်သာ်လညး် မချို းမနိှမ်ပဲ ထေားရှိသ။ူ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထဝှးသင်းထေားထသာ်လညး် ထဝှးသင်းမှုအကန်ုမစင်မထအာင် ပမင်ထသးသည့် တရိစ္ဆါန်။ ၂၊  ဥပစာ  ကာမရာဂစတိက်ို ချို းနိှမ်ရမည်
ပဖစထ်သာ်လညး် မချို းမနိှမ်ပဲ ထေားရှိသ။ူ စဉ်

သစသ်ားကျုံ့ယု့ံမှုထလျာ့ပါး၍ အသားထသထစရန် အလွယတ်က ူခုတလဲှ်နုိင်ရန် သစပ်င်၏ထအာကထ်ပခပုိင်းမှ ပင်လံုးကိုခုတ၍် အခံွ
အကာများကို ခုတထ်ေစခွ်ါပစ ်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁၂-လတင်ွ နှစထ်ဟာင်းမှ နှစသ်စသ်ိ့ုကးူထပပာင်းသည့်အချန်ိအခါ (တန်ခူး- ကဆန်ုလ) ဘရုားရခီျို းပဲွ( ဘရုားထရသပ္ပါယပဲွ်)နှင့် 
နှစသ်စက်းူထရပကပ်ဖန်းပဲွ။

period of transition 
from the old to the new 
year စဉ်

စဉ်

သကကမင်္ဂန်ထခါင်း
ဆုိက် စဉ်



.

သကကမင်္ဂန်စာ န

သကကမင်္ဂန်စား ကကိ

သကကမင်္ဂန်ပဲွမုိဇ်း န သကကမင်္ဂန်ငပီးဆံုးသည့်အခါ ရာွသန်ွးထလ့ရှိထသာမုိဇ်း။ သကကမင်္ဂန် တကင်ပီးစတင်ွ ရာွသန်ွးထလ့ရှိထသာ မုိဇ်း။

သကကမင်္ဂန်မုန ့် န none

န ဗုဒေ္ဓဘာသာတို၏ နှစသ်စက်းူသကကမင်္ဂန်ပဲွတင်ွ ပကဖ်ျန်း ထသာထရ။

သကကမင်္ဂန်သင့် န နှစထ်ဟာင်းမှ နှစသ်စသ်ို ့ကးူထပပာင်းသည့်အခါတင်ွ ပဖစတ်တထ်သာ ထရာဂါ။     none

သခသင်္ချုင်း န လူထသထကာင်ကို စနွ ့ပ်စထ်သာထနရာ။ သဿုန်။ graveyard

သခသင်္ချုင်းပပင် န လူထသထကာင်ကို စနွ ့ပ်စထ်သာထနရာ။ သဿုန်။ graveyard

သခသင်္ချုင်းပပန် ကကိ

သငဂသင်္ခ ဟ၁် ကကိ အသဘုကို သခသင်္ချုင်းသိုပုိ့ထ့ဆာင်၍ ထပမပမှုပ်ပခင်း၊ မီးရှို ့ပခင်းကိုပပုသည။် burying

သငဂသင်္ခ ဟ၂် န take care

သထဘမင်္ဂာ န ရကွအ်ားပဖင့် သိုမ့ဟတု ်စကအ်ားပဖင့် လျင်ပမန်စာွသာွးလာနုိင်ထသာ ထရယာဉ်ကကးီတစမ်ျို း။ ship

န none

သထဘမင်္ဂာထုိေး န မိတထ်ဆွအပဖစ ်ဆကဆံ်ထပါင်းသင်းသ။ူ အထပါင်းအထဖါ်။ friend

သထဘမင်္ဂာပင် န papaya

န ship

သထဘမင်္ဂာဥ န ထပမာကဥ်မျို းအဝင် ဟင်းချကစ်ားရထသာ ခကျွေထဲသာဥရှိသည့်ဆူးနွယပ်င် တစမ်ျို းမှဥထသာ အဥ။ none

သစ်

သစ၁် နဝိ ထဟာင်းသညမ်ဟတုထ်သာ။ မပဖစမ်ထပါ်ဖူးထသးထသာ မကကုံဖူးထသးထသာ။ new

သစ၂် န wood

သစက်တိုး န မာထသာပင်ကကးီထတာင်သစတ်စမ်ျို း။ cedar

သစက်ဒေါ န အဆူးကိုမျကနှ်ာထချလိမ်းရာ၌ အသုံးပပုထသာ သစပ်င်တစမ်ျို း။ none

န ကကးီထွေားပမင့်မားထသာ သစပ်င်၊ ဝါးပင်။ highest tree

သင်ကကပုိံး န cinnamon

သစခ်ကတ်ဲ န none

န none

ထဗဒေင်နက္ခတပ်ညာရှိတိ့ုက နှစက်းူမည့်ထနရကနှ်င့်တက ွအချန်ိနာရ ီငဂိုဟ ်နက္ခတတ်ိ့ုကို တကွခ်ျက၍် နှစသ်စ၌် ပဖစထ်ပါ်လာမည့် 
မုိးထလဝသအထပခအထနနှင့်၊ ထကာကပဲ် သးီနံှတိုးမှု ဆုတမ်ှုစသညတ်ိ့ုကို ထုေတထ်ဖါ်ထဟာထေားထသာစာတမ်း။

bulletin predicting the 
time of transition into 
the new year and 
climatic and crop 
conditions to be 
expected in that year စဉ်

သကကမင်္ဂန်အခါငပီးဆံုးသည။် အတာတကသ်ည။် “ဗုဒေ္ဓဟးူသား အတာ တကပ်ဖစလ်ျှင် ယင်းထန့တင်ွ မုန့်များချကလု်ပ်၍ 
အန္တရာယက်င်း ထဘးရင်ှးထစရန် ဆုမွန်ထကာင်း ထတာင်းငပီး ဘရုားထကျာင်းကန်စသညနှ်င့် အမ်ိရင်ှနတက်ို မုန့်ပဖင့် ပူထဇာ်ပပသကက
သည။်

be the time for water 
festival to end စဉ်

rain shower which comes 
usually at the end of 
Thingyan period စဉ်

ပပုတထ်ေားထသာ ထကာကည်င်ှးမုန့်ညကလံု်းငယမ်ျားကို ထေန်းလျက ်ရည ်သိ့ုမဟတု ်သကကားရညက်ျနှဲင့် ကျို ထေားထသာ စားဖွယ ်
(နတတ်င်မုန့်၊ မုန့်လံုးထချ)ဟထုခါ်ထသး သည။် စဉ်

သကကမင်္ဂန်ရီ
ထလာင်း

water thrown at people 
at water festival စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထသထတာ့မညပ်ဖစင်ပီးမှ ပပန်လညက်ျန်းမာလာသည။် ၂၊ က ံကကမ္မာဆုိးနှင့် ထတွ့ကကုသံညဟ် ုမမှန်သတင်းပဖစထ်သာထကကာင့် ယင်း
ကကံကမ္မာဆုိးမျို းနှင့် မထတွ့ကကု ံထတာ့ပဲရှိသည။်

back alive from dead-
trap စဉ်

စဉ်

ဝုိင်းဝန်းကညူထီထောကပံ်မ,စပခင်း။ ထစာင့်ထရာှကပ်ခင်း။ စဉ်

စဉ်

သထဘမင်္ဂာတစ်
စင်းတင် အထရအတကွ ်ကကယပွ်ားသညဟ်ဆုိုရထလာကထ်အာင် “တစရ်ွီတစဖ်ျင်၊ သထဘမင်္ဂာတစစ်င်းတင်”(ပံု) စဉ်

စဉ်

အလကရုိ်းတရံညှင်ပီးအရကွမ်ျား၊ လကပ်ခားပပန့်ကားအပ်ုဆုိင်းကာ ပင်စညထ်အာကပ်တလ်ညအ်သးီများ တယွက်ပ်လျကသ်းီသည့် 
စားဖွယသ်းီပင်တစမ်ျို း။ (လူသမိျား ကကသညက်ား ရခုိင်က ‘ပဒေကာ’ သးီထခါ်၍၊ ဗမါက ‘သထဘမင်္ဂာသးီ’ ထခါ်ထကကာင်းသရိှိကက
နှင့်ထပ သည။် ယခုမျကထ်မှာကက်ာလ ‘ပဒေကာသးီ’ သည၊် ပပညရ်ခုိင်တင်ွရှိထန၍ ‘သထဘမင်္ဂာသးီ’ ကား ဗမာပပညတ်င်ွရှိထနထသာ 
အသးီများပင် ပဖစက်ကပါသည။် ယင်းအသးီနှစမ်ျို းသည ်သဏ္ဍာန်အားပဖင့် တကူကထသာ်လညး် ကသဇာရသာ ကားပခားပါသည။် ‘ပ
ဒေကာသးီ’ မှာ မှည့်လျှင် အပပင်ခံွ ဝါဝင်းထသာ အထရာင်ရှိငပီး၊ အတင်ွးသားလညး် ဝါဝင်းနူးညံ့ကာ ကသဇာရသာများ ထလးနက်
ပါသည။် သထဘမင်္ဂာသးီ မှာလညး် အပပင်ခံွ ဝါဝင်းငပီး အတင်ွးသား နီရကဲာ မာဆတဆ်တ ်ထပါ့ပျကထ်သာ အရသာရှိသည။် ဤသိ့ု
စသညပ်ဖင့် ‘ပဒေကာသးီ’ နှင့် ‘သထဘမင်္ဂာသးီ’ တိ့ုမှာ အသးီချင်းအရသာချင်း နီးစပ်ထသာ် လညး် ကွဲပပားကကသည။် “သထဘမင်္ဂာဆုိ
ရာ၊ ပဒေကာဟ၊ု ယဉ်ှကာရုပ်တ၊ူ သးီမူကွဲပပား၊ ကသဇာပခား၏” (ရခုိင်သရုပ်ပပုလက္ခဏာဒီေပက ထဆးကျမ်းကကးီထပစာတင်ွ ဤသိ့ုပပ
ဆုိထေား၏) စဉ်

သထဘမင်္ဂာသုံး
ပင်တိုင်

ရတွတ်ိုင်းသုံးခု စိုကထူ်ေလမင့်နုိင်ထသာ (ရကွ်)သထဘမင်္ဂာ “သထဘမင်္ဂာလညး်၊ သုံးပင်တိုင်၊ ပင်းတန်ွးမဆင်၊ တကမ်ငင်ပဲ၊ ရကွလ်ျှင်ပဖန့်
ကာ ချညး်နှင့်” (ထဒေးဝန်းကကးီ) စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

အမ်ိ၊ ထကျာင်း၊ ပရထိဘာဂစသညတ်ိ့ုအတကွ ်အသုံးပပုရန်ကိုင်းခက၊် ပင်စည၊် အရင်းအဖျားကို ပဖတလီှ်းထေားထသာ အပင်လံုး။ ၂၊ 
ယင်းအပင်လံုးကို၊ အစတိစ်တိခဲွ်ထေားထသာ အပပား၊ အချပ်၊ အထချာင်း စသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

သစက်ကးီဝါးကကီ
း စဉ်

ထဆးဖကတ်င်ွလညး်ထကာင်း၊ ထထောပတထ်ေမင်းချကရ်ာ၌လညး် ထကာင်း၊ ဟင်းချကရ်ာ၌လညး်ထကာင်း အထမမးအပဖစ ်အသုံးပပု
ထသာအပင်တစမ်ျို း။ စဉ်

ခတ္တအားပဖင့် ထနထုိေင်ရန် သစပ်င်၏ အကိုင်းအခက်, အရကွတ်ိ့ုပဖင့် မုိးကာ၍ ထဆာကလု်ပ်ထေားထသာတ။ဲ စဉ်

သကခ်ကတ်ဲ
နန်း

ဘရုင်မင်းတိ့ု ဥယျာဉ်ထွေကထ်တာ်မူသည့်အခါ ယာယစီပံမန်း ရန် ထဆာကလု်ပ်ထေားထသာ သစပ်င်၏ အကိုင်းအခကအ်ရကွတ်ိ့ုပဖင့် 
မုိးကာ၍ ထဆာကထ်ေားထသာ တ။ဲ စဉ်



.

သစထ်ခါကဆုိ်း န dye

သစထ်ခါင်း န သစထု်ေတလု်ပ်ထရာင်းချသ။ူ logging

သစခ်ျဉ် န none

သစထ်ချာင်းကးူ န none

သစခွ် န orchid

သစခဲွ်၁ န နုိဆီ့ဗူးနှစဗူ်း ပမာဏရှိချင့်ခွက။် none

သစခဲွ်၂ ကကိ သစတ်ုံး၊ သစသ်ားကို ပျဉ်ပပား ပျဉ်ထချာင်းပဖစထ်အာင် ခဲွပဖတသ်ည။် cut

သစခွ်က် န cup

သစစ်းီ န ထညာင်ပင်၊ ပိန္နပဲင်စသညတ်ိုမှ့ ထွေကထ်သာအထစး။ lacquer

သစစ်းီကိုင် ကကိ နီှးပဖင့်ရကလု်ပ်ထသာ ခွကစ်သညတ်ိုက့ို သစထ်စးနှင့်လမစာမှုန ့နု်စ သည ်ထရာစပ်ပပုလုပ်၍ သတုလိ်မ်းသည။် none

သစစ်းီခံ ကကိ အထစးထွေကထ်သာအပင်၏ အထခါကက်ိုထွေင်း၍ အထစးကိုခံယသူည။် none

သစဆီွ်းငမီ န သစပ်င်သစရ်ကွအ်ကိုင်းအခက ်စသညတ်ို ့ပုပ်ထဆွးပမည့်ရာမှ ပဖစထ်ပါ် သည့် ထပမကသဇာ။ humus

န ရညှထ်သာအငမီှးနှစခွ်ရှိသည့် ငှကတ်စမ်ျို း။ woodpecker

သစတ်ကင်န်း န green viper

သစတ်ပ် န တစဖ်ကရ်န်သကူို ခုခံရန် သစလံု်းကကးီတိုပ့ဖင့် အခုိင်အလံုလုပ်ထေားထသာ စစစ်ခန်း။ သစတ်ုံးကကးီများပဖင့် ကာရထံေားထသာအထေပ်။ stockade

သစတ်ုံးလီှ န သစတ်စလံု်းတညး်ကို ထွေင့်ခုတပ်ပုလုပ်ထေားထသာ ထလှ။ boat

သစန်ဂါး န none

သစန်ပံုး န none

သစန်က် န အသးီတညသ်းီထလာကရ်ှိငပီး အထခါကက်ို ဆုိးရညအ်ပဖစပုိ်ကက်န်ွစသည ်ဆုိးရထသာပင်ထစါကတ်စမ်ျို း။

သစပု်ပ်ပင် န

သစပ်ျံ န none

သစဘ်လူီး န none

သစမ်င်း န

သစထ်မျာက် န none

သစရ်င်းကကးီ န herbal plant

သစထ်ရာင်း န ထဆွးပမည့်ထသာသစ။် deteriorate wood

န deteriorate wood

သစလ်က် န မျကနှ်ာပပင်ကို ညအီထအာင်ပပုထသာ ပျဉ်ချပ်ကို လကက်ိုင်တပ်ထေားသည့် ပန်းရလံကသ်မားသုံး တန်ဆာပလာ။ smoother

သစလ်င်းညှီ န တစပ်ဖူးတညး် ပမင့်မားရညသ်ယွ၍် ပဖူပပာထရာကအ်ထခါက၊် အဝါ ထရာင်ကျစလ်စသ်ည့်အသားရှိထသာ သစမ်ာတစမ်ျို း။ none

သစထ်ခါကတ်စမ်ျို းမျို းကိုပပုတ၍် ရထသာအဖန်ရညတ်င်ွ သကမင်္ဂန်း၊ အဝတစ်သညက်ိုစမ်ိ၍ အထရာင်စွဲငငိထအာင် ပပုလုပ်သည့် 
သကမင်္ဂန်း၊ အဝတအ်ထေညစ်သည။် စဉ်

စဉ်

အပင်ထပဖာင့်ပဖူးရညှသ်ယွ၍် (အသား)ချဉ်ထသာအရသာရှိထသာ အပင် တစမ်ျို း။ စဉ်

ခုတလဲှ်ထသာအခါ ထချာင်းထပမာင်းကိုပဖတ၍် တန်းလန်းလဲထသာ သစ။် “ထ့ုိေပပင်အထူေး၊ သစထ်ချာင်းကးူကား၊ ထချာင်းနားထပမာင်းထဲေ၊ 
တန်းလန်းလဲ၏” (ဗိသကုာ) စဉ်

သစပ်င်အကိုင်းနှစခု်ပဖာထွေကထ်သာထနရာ။ ၂၊ အထရာင်အမျို းမျို းဆန်းပပားစာွ ပွင့်ထလ့ရှိထသာ၊ သစပ်င်စသညတ်င်ွ တယွက်ပ်ထပါက်
ထလ့ရှိထသာ ပန်းတစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

သစသ်ားကို (ငါးဟင်းထေည့်စားရန်)ခွကက်ဲ့သိ့ု ပပုကလပ်ထေားထသာအရာ။ ခွက။်      စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သစထ်တာ(ငှ
က်) စဉ်

စမ်ိးထသာကိုယ၊် နီရထဲသာမျကစ်၊ိ လကမ်ထလာကခ်န့်လံုးပတ၊် တစထ်တာင်တစထွ်ောထလာကခ်န့် ရညှသ်ယွ၍် ပပင်းထသာ အဆိပ်
ရှိထသာ ထခမငန်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

သစပ်င်ကို ထခမရစသ်ကဲ့သိ့ု တယွရ်စပ်တထ်ေားထသာသစ။် “တစန်ညး်ထူေး ပငါး၊ သစန်ဂါးမူ၊ နွယမ်ျားပတရ်စ၊် အထနသစတ်ညး်” 
(ဗိသကုာ) စဉ်

အဖျားသယွ၊် အရင်းငယ၊် အလယပူ်ထသာသစ။် “သစန်ပံုးကား၊ အဖျား လညး်သယွ၊် အရင်းငယ၏်၊ အလယပူ်လျှင်၊ ဤသစပ်င်
တညး်” (ဗိသကုာ) စဉ်

black leopard. 
“panthera pardus” စဉ်

ပမစပ်ါးပျဉ်းရှိ၍ ပဖူပပာထရာင် အထပွးအထခါကထ်ပဖာင့်ပဖူး ပမင့်မားထသာ ပင်စညရ်ှိငပီး သစည်ံ့သစထ်ပါ့တစမ်ျို း။ “ပဖူပဖာပဖာထက၊ 
ပခူပခာယှုပ်လ့ုိ၊ သစပု်ပ်ပင်ကကးီ၊ တစခု်ဟ ိ၏” (ရာမ)

large tree having 
molodorous wood. 
“dalbergia kurzii” စဉ်

ထပမထပါ်မှ ထပါကထ်ရာကသ်ညမ်ဟတုပဲ် တခါတရ ံမထပါကဖူ်း၊ သစပ်င်ကကးီထပါ် ဘရုားစသညတ်ိ့ု အထပါ်၌ ထပါကထ်ရာကထ်သာ
သစပ်င်။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အဖျားကကးီ၍ အရင်းငယထ်သာ သစ၊် “သစဘ်လူီးကား၊ အဖျားကကးီ လျက၊် အရင်းကငယ၊် ဤသစထ်ပတညး်” (ပိသကုာ)။ စဉ်

အသားထေပ်ထေပ် မှန်ကကွမ်ျားပါရှိငပီး မညသ်ည့်သစအ်တင်ွးထဲေသိ့ုမဆုိ ရုိက ်နှကလ်ျှင် ထဖါကဝ်င်နုိင်ထသာ မညး်ပပာထရာင် အသားရှိ
သည့် အပင်တစမ်ျို း။

the damar pine. “podo 
carpus wallichianus” စဉ်

ခုတလဲှ်ထသာအခါ ထတာင်ယမ်ိး ထပမာကယ်မ်ိးနှင့် အနီးအနား သစပ်င်တင်ွ ကိုင်းလျကတ်င်လဲထသာသစ။် ၂၊ သစတ်စပ်င်နှင့်တစပ်င် 
ပူးကပ်၍ထလတိုကထ်သာ အခါ ကကတိ၍်ပမညထ်သာ သစပ်င်။ “တစခ်ျကဆုိ်ထနာက၊် သစထ်မျာကမှ်ာကား၊ ထတာင်ပါးထပမာက ်ယမ်ိး၊ 
ကတမ်ိးကပါး၊ အနားသစပ်င်၊ ကိုင်းရုိင်းတင်၏။ ကကတိလ်ျှင်စင်စစ၊် သစထ်မျာကပ်ဖစ’်၏” (ပိသကုာ) (ဤသစတ်ိ့ုကို အမ်ိ၊ 
ထကျာင်းစသည ်ထဆာကလု်ပ်ရာ၌ အသုံးမပပုထကာင်း) စဉ်

အရကွဖ်ါးလျားပခုပံင်မျို းအဝင် ထဆးဖကဝ်င်ထသာ အပင်တစမ်ျို း။ “လကထ်ပခစသည ်ရမ်းထရာင်ထသာ် သစရ်င်းကကးီရကွပ်ဖင့် 
မီးကင်ပါ” (နရသခု) စဉ်

စဉ်

သစထ်ရာင်းဝါး
ထရာင်း ထဆွးပမည့်ထနထသာ သစ်,ဝါး စသည။် “သစထ်ရာင်း ဝါးထရာင်း မတကထ်ကာင်း” (ရုိးရာ) စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

သစလံု်းထချာ န ခုတလဲှ်၍ အကိုင်းအခကတ်ိုက့ို ပဖတ၍်ထေားသည ်ခဲွစတိပ်ပုပပင် ပခင်းမရှိထသးထသာ ပင်စည။် natural log

သစလွ်င် နဝိ ထူေးပခားဆန်းပပားထသာ။ ထရးှယခင်က တစက်ကမ်ိတစခ်ါမှ မပဖစမ်ထပါ်ဖူး ထသးထသာ။ new

သစသ်ား န သစလံု်းကို ခဲွစတိထ်ေားထသာ အပပား၊ အထချာင်းစသည။် wood

သစသ်းီ န အများအားပဖင့် အပပင်ဘကတ်င်ွအကာ၊ အတင်ွးဘကတ်င်ွအသား၊ အတင်ွး ဘကတ်င်ွ မျို းထစပ့ါထသာ အသးီ။   fruit

သစသ်းီဖလံ န အပင်မှသးီထသာ အသးီ။ fruit

သစသ်းီဝလံ န fruit

န fruit

သစထ်သစွဲ န none

သစဥ်သစဖု် န corm

သစဥ်သစပ်မတ် န corm

သစါ္ န sacrement

သစါ္ခံ ကကိ နုိင်ငံထတာ်အတကွ ်အသကထ်ပး၍ ထေမ်းထဆာင်ပါမညဟ် ုကတပိပု ပါသည။် faithful

သစါ္စာတီ န သကထ်သအပဖစ ်တိုင်တညထ်သာထစတ။ီ sacrement pagoda

သစါ္ထစာင့် ကကိ မိမိထစါင့်စညး်အပ်ထသာ ကျင့်ဝတဝ်တ္တ ရားများကို ထဖါကပ်ပန်ပခင်းမရှိ ထစရန် ထိေန်းချုပ်သည။် control

သစါ္ဆုိ ကကိ အပဖစမှ်န်ကိုထုေတထ်ဖါ်တိုင်တည၍် ကတပိပုသည။် make promise

သစါ္ထတာ်ခံ ကကိ နုိင်ငံထတာ်အတကွ ်အသကထ်ပး၍ ထေမ်းထဆာင်ပါမညဟ် ုကတပိပု ပါသည။် faithful

သစါ္တည် ကကိ မိမိဝန်ခံယခူျကက်ို မထဖါကမ်ပပန်ထစပဲ ထစာင့်ထိေန်းသည။် faithful

သစါ္ထေား ကကိ တိုင်တည၍် ကတပိပုသည။် ကျန်ိသည။် make promise

သစါ္ပပု ကကိ သစါ္ဆုိ၍ကတပိပုသည။် make promise

သစါ္ထဖါက် ကကိ နှစသ်ကလ်ကခံ်ထေားထသာ ဥပထဒေကတ ိအကျင့်စသညက်ို ချို း ထဖာကသ်ည။် ရန်သကူိုအားထပးသည။် betray

သစါ္ထဖါက် န နှစသ်ကလ်ကခံ်ထေားထသာ ဥပထဒေကတအိကျင့်စသညက်ို ချို းထဖာက ်သည။် ရန်သကူိုအားထပးသည။် betray

သစါ္ရီ န ခံယထူသာသစါ္ကို ထဖါကဖ်ျကခ့ဲ်လျှင် တစစ်ုံတစခု်ထသာ အန္တရာယသ်ည ်ပဖစပ်ါ ထစသတညး်ဟ၍ူ သစါ္ဆုိငပီး ထသာကသ်ည့်ထရ။ sacrement water

သစါ္ဟိ ကကိ ထိေန်းသမ်ိးထစာင့်ထရာှကအ်ပ်ထသာ ကျင့်ဝတတ်ရားကို မထဖာကပ်ပန်ထစရန် ထိေန်းသည။် to keep faith with one

သစါ္ထလးပါး န absolutely true

သိုက်

သိုက၁် န new

သိုက၂် န scales

သိုက၃် ကကဝိိ all 

သိုကက်လိန် န creeper

သိုကထ်ကျ ကကိ dig for buried treasure

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အပင်နှင့်အနွယတ်ိ့ုမှ သးီထသာအသးီဟသူမျှစသည။် လှည့်ပတ ်၍” (ကသုရတု) စဉ်

သစသ်းီ
သစထ်ခါက်

အပင်မှ သးီထသာမျို းထစပ့ါအသးီနှင့် သစပ်င်၏အပပင် လကအ်ကာ။ “ကာလကကာထသာ်၊ အသရုာသမီး၊ သူ့ဇနီးလညး်၊ သစသ်းီ
သစထ်ခါက၊် ရွီးကာထကာက ်၍” (ရာမ) စဉ်

ခုတလဲှ်ထသာအခါ (ပခုထူံေထေပ်ထသာထတာအရပ်၌)ထအာကသ်ိ့ုမကျပဲ တစပ်ါးထသာ သစပ်င်၌ တွဲရရွဲ ဆဲွလျကထ်နထသာသစ။် “သစ်
ထသစွဲမူ၊ သစက်ိုမူကား၊ ပခုထူံေထတာရပ်၊ ခုတ၍်ပပတလ်ျှင်၊ တွဲလျကပ်င်တညး်” (ဗိသကုာ) ဤသစတ်ိ့ုကို အမ်ိ၊ ထကျာင်း၊ 
အထဆာကအ်အုံတိ့ု ၌မသုံးထဆာင်ထကာင်း။ စဉ်

အပင်၏ အရင်းထပမထအာကပုိ်င်းတင်ွ မျို းထစဗီ့ဇအပဖစ ်ကကးီပွား ပဖစထွ်ေန်းထသာ ကပ္ပလီ (ပီထလာပီနံ၊ ပဲပမစ၊် သထဘမင်္ဂာဥ၊ (ကဒေတ်) 
စထသာ အပမစအ်ဥနှင့် အာလူး၊ ငပိန်းဥ၊ ထပမာကဥ်၊ ကန်စန်ွးဥ စထသာ အဥအပါအဝင် ဥအမျို းမျို းစသည။် စဉ်

အပင်၏ အရင်းထပမထအာကပုိ်င်းတင်ွ မျို းထစဗီ့ဇအပဖစ ်ကကးီပွား ပဖစထွ်ေန်းထသာ ကပ္ပလီ (ပီထလာပီနံ၊ ပဲပမစ၊် သထဘမင်္ဂာဥ၊ (ကဒေတ်) 
စထသာ အပမစအ်ဥနှင့် အာလူး၊ ငပိန်းဥ၊ ထပမာကဥ်၊ ကန်စန်ွးဥ စထသာ အဥအပါအဝင် ဥအမျို းမျို းစသည။် စဉ်

မှန်ကန်ထသာတရား “ဤသိ့ုမှန်ကန်ထသာ သစါ္စကားထကကာင့် ---။ ၂၊ တစစ်ုံ တစခု်ထသာအရာတင်ွ ထစာင့်သမိှု။ ၃၊ သကထ်သ
အပဖစ ်တိုင်တည၍် ကတပိပုထသာစကား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ထဖါကပ်ပန်ပခင်းမရှိ မှန်ကန်ထသာတရားထလးပါ။ (ဒုေက္ခသစါ္၊ သမု ဒေယသစါ္၊ နိထရာဓသစါ္ မဂ္ဂသစါ္ဟထူသာ တရားထလးပါး) စဉ်

ထဟာင်းသညမ်ဟတုထ်သာ။ မပဖစမ်ထပါ်ဖူးထသးထသာ မကကုဖူံးထသးထသာ။ “ရာသအီသမင်္ဂာ၊ လိတ္တလါနှင့်၊ ပခင်ရာသိုကက်၊ 
ထတာင်း,တင်း စသည၊် ကျကီျများစာွ၊ ပဖစပ်ခင်းရာကို” (ဂဏန်းကျမ်း)   စဉ်

ချန်ိခွင်ကကးီ။ လကပ်ဖင့်ဆဲွ၍ ချတိတ်ယွရ်ထသာချန်ိခွင်တစမ်ျို း။ (ထေည့်စရာခွင်တစ်ခုသာပါ၍ ၄င်းခွင်တင်ွ သစ်သားရုိးတပ် ကာ
လကတ်ရုိံးရှိ ဆဲွကကို းအထလးစးီကို ဆဲွကိုင်ငပီးတစသ်ိုက၊် သိုကခဲွ် (တစပိ်ဿာ ၊ တစပိ်ဿာခဲွစသည ်ပဖင့်ချန်ိ တယွရ်သည။် စဉ်

အကန်ုအစင်။ အကကင်းမ့ဲအားလံုး၊ “စျးီပဲွမှာ လူမဲွသိုက”်(ပံု) စဉ်

အသးီအတင်ွး အထစဆံ့ကို အထေပ်ထေပ်ပတ၍်ရှိထသာ ထချာင်းကမ်း နံထဘးတင်ွထပါကထ်ရာကထ်လ့ရှိထသာ နွယပ်င်တစမ်ျို း။ ၂၊ ယင်း
နွယပ််မှ သးီထသာအသးီ။ စဉ်

သိုကည်မန်ချကအ်ရ ရတနာများကို တးူထဖါ်၍ ယသူာွးသည။် “ငါ့မှာငီွ တစသ်န်ိးလွယအ်တိမှ်ာ ထေည့်ထေားစာွကို လူသိုကက်ျ လား
ခပျာ” (အရပ်) စဉ်



.

သိုကစ်ာ န written prophecy

သိုကတ်တ် န none

န none

သိုကယ်ူ ကကဝိိ implicit

သိုကဝုိ်င်း ကကဝိိ ပရတိသ်တအ်များနှင့် ဝန်းရလံျက။် with audience

သိုကဘ်ဏ္ဍာ န စန်ိ၊ ထကျာက၊် ပတ္တ ပမား စထသာ အဖုိးတန် ရတနာထရမ ထငွဥစါ္ပစည္း် တိုက့ို သမ်ိးဆညး်ထေားသိုရာ အထဆာကအ်အုံ။ Treasure

သိုကသ်ိုက် နဝိ တင့်တယထ်သာ။ ထလျာကပ်တထ်သာ။ proper

သိုကသ်ိုကက်န်ု ကကဝိိ no remaining

ကကိ အကျို းမ့ဲကန်ုဆံုးသည။် unprofitably

ကကိ totally

သိုင်ထခါင် န midnight

သိုင်ထခါင်ထကျာ် န သန်းထခါင်လွန်ငပီးစ အချန်ိ။ midnight

သိုင်ထခါင်ကကက် န

န ညဉ့်နကပုိ်င်းအချန်ိ။ midnight

သိုင်ထခါင်တိုင် န ညဉ့်နကပုိ်င်းအချန်ိ။ midnight

သိုင်ထခါင်ယံ န midnight

သိုင်ထခါင်ရန်ွ န သန်းထခါင်လွန်ငပီးစ အချန်ိ။ midnight

န none

န midnight

သိုင်လဲွ န သန်းထခါင်လွန်ငပီးစ အချန်ိ။ midnight

သိုင်း

သိုင်း၁ ကကိ tie

သိုင်း၂ န

သိုင်းကတတု် န သာွးငယအ်ထေပ်ထေပ်ရှိ၍ လျှာတင်ွ ဆူးငယ၊် ဆူးငယအ်များထပါက ်ထသာ ကိုယထ်ေညရ်ညှသ်ည့်ငါးတစမ်ျို း။ fish

သိုင်းကကမ်ိ န cane

သိုင်းကကို း န ရပံတ၍်ချညရ်ထသာကကို း။ rope

သိုင်းကကွ် န martial arts

သိုင်းပခုံ၁ ကကဝိိ အားလံုးသမ်ိးကျုံးပခုံငံုလျက။် totally

သိုင်းပခုံ၂ န သိုင်းကကမ်ိများထပါကထ်ရာကထ်သာ ထနရာ။ ၂၊ အထပါ်မှအဝတက်ို ထေပ်အပ်ု သည၏် အပဖစ။် cloak

ထရးှပညာရှိကကးီများက ထနာင်တင်ွ ဤပံုပဖစလိ်မ့်မညဟ် ုကကို တင်ထဟာကကား ထပပာဆုိထေားခ့ဲထသာစကား။ ကျမ်းတစအ်ပ်ုပဖစထ်အာင် 
ထရးထေားထသာစာ။ “သိုကစ်ာဆုိသညမှ်ာ သိုကက်ျမ်းစာ” (ထကျာကရုိ်း) ၂၊ သိုဝှကပ်မှုပ်နံှထေားသည့် ထရမထငွဥစါ္ ရတနာစသညတ်ိ့ု
ကို ရာှထတွ့ နုိင်ရန်လမ်းညမန်ပပထေားထသာစာ။ စဉ်

တတိ၊် နိမိတ၊် တထဘာင်၊ နံထကာက၊် နိဒေါန်း၊ ပါရာ၊ ပမညသ်ံ, တန်ွသ ံစနညး်၊ စသည့်အတတပ်ညာများကို တတထ်သာသ။ူ သိုက်
ကျမ်းကိုတတထ်သာသ။ူ စဉ်

သိုကတ်တင်
လကရံု်း

တတိ၊် နိမိတ၊် တထဘာင်၊ နံထကာက၊် နိဒေါန်း၊ ပါရာ၊ ပမညသ်ံ, တန်ွသ ံစနညး်၊ စသည့်အတတပ်ညာများကို တတထ်သာသ။ူ သိုက်
ကျမ်းကိုတတထ်သာသ။ူ ၂၊ သိုကက်ျမ်း၊ သိုကစ်ာများ ကို ကကျွေမ်းကျင်တတထ်ပမာကသ်။ူ စဉ်

ကန်ုစင်သည့်တိုင်ထအာင်။ အကကင်းမ့ဲ။ “တလင်းမှာစပါးတကိို တစိ့  လညး် မကျန်စထီကါ အားလံုး သိုကယ်”ူ(အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အကကင်းမ့ဲ။ ကကင်းကျန်ပခင်းမရှိသည့်တိုင်ထအာင်။ “နတ ်စကကမင်္ဂာ့ပဖင့်၊ ထဖွရာှသတလုိ်က၊် ဘလူီးစစက်ို၊ သိုကသ်ိုကက်န်ုထအာင်၊ ခွင်
ငပီးထနာင်မှ”။ (ထရးှထံုေး)။ (သိုကသုိ်ကခ်ါ။ သိုကသုိ်ကစ်င်။ သိုကသုိ်ကထ်ပပာင်၊ သိုက်သိုကပ်ပုန်း စသညအ်ားပဖင့်လညး် သုံးနှုန်း 
ကကထသးသည။်    စဉ်

သိုကသ်ိုက်
ပဖုန်း စဉ်

သိုကသ်ိုကမ်
ကျန်

အကျန်မရှိထအာင်။ အကကင်းမ့ဲ။ အကန်ုအစင်အားပဖင့်။ “မိသကထ်ဝထက၊ ရမီစင်တုံးသိ့ု၊ ယခုစင်စစ၊် ထဗါဓိငံုဟ၊ု ဘုံ၊ သုံးပါးမှာ၊ 
ဘရုားပဖစလ့ုိ်၊ သိုကသ်ိုက ်မကျန်၊ ဤထရကန်က၊ မပပန်ထရမနန်း၊ မုိဇ်းတမ်ိယကံို၊ စျာန်ပဖင့် လှမ်းထက၊ ပျသံန်းကကထလ” (ပဒုေမ္မာ) စဉ်

ညဉ့်လယ။် ညဉ့်စက ်၁၂-နာရ။ီ “ညဉ့်နကသ်ိုကထ်ခါင်တိုင်မှာထမျှာင်၊ အထမာင်ဇာက ထရာင်” (ဇမ်း) “သိုင်ထခါင်ချန်ိမှာ၊ မီးအမ်ိ
များကို၊ သတထ်ေားပခင်းထကကာင့်” (နာရဒေ) “သိုင်ထခါင်ချန်ိမှာ၊ မန်ိးမထဆာင်ဝယ၊် ဆယထ်တာင်လံုးကို၊ ဝင်းလ့ုိထပပာင်ထက” (နတ်
သိုက်) စဉ်

စဉ်

သန်းထခါင် ပတဝ်န်းကျင်အချန်ိ၌ တန်ွသည့်ကကက။် “ကကက ်ထကျာ်တန်ွသည၊် သိုင်ထခါင်ချန်ိမှာ၊ မိန်းမထဆာင်ဝယ”် (နတသ်ိုက်)
crow of a cock at about 
midnight စဉ်

သိုင်ထခါင်
ညဉ့်နက် စဉ်

စဉ်

ညဉ့်လယ။် ညဉ့်စက ်၁၂-နာရ။ီ “ညဉ့်နကသ်ိုကထ်ခါင်တိုင်မှာထမျှာင်၊ အထမာင်ဇာက ထရာင်” (ဇမ်း) “သိုင်ထခါင်ချန်ိမှာ၊ မီးအမ်ိ
များကို၊ သတထ်ေားပခင်းထကကာင့်” (နာရဒေ) “သိုင်ထခါင်ချန်ိမှာ၊ မန်ိးမထဆာင်ဝယ၊် ဆယထ်တာင်လံုးကို၊ ဝင်းလ့ုိထပပာင်ထက” (နတ်
သိုက်) “ကကကထ်ကျာ်တန်ွသည၊် သိုင်ထခါင်ယမှံာ တးီ ပပန်ဆယ့်နှစ”် (ရခုိင်ကာ)     စဉ်

စဉ်

သိုင်ထခါင်လဲွ 
(မ) (န-သိုင်ထခါင်လဲွ-ရှု) စဉ်

သိုင်ထခါင်လွန် 
(မ)

(သိုင်ထခါင်လဲွ-ရှု)။ အစဉအ်တိုင်းလာလတ်ထသာအခါ လဆုတ်ဖိ့ု ပဖစ်ထသာထကကာင့် ညဉ့် သိုင်ထခါင်လွန် လျက ်လထွေက၍် 
(ထရးှထံုေး) စဉ်

စဉ်

လကဖ့ဲွ်၊ ကကို းကင်ွးစသညက်ို စလွယက်ဲ့သိ့ု ထစာင်းထရမထရမထဒေါင်လုိကစ်ပ်ွသည။် ၂၊ ကကို းစသည ်တစစ်ုံတရာကို 
ရစပ်တ၍်ချညသ်ည။် ရစပ်တသ်ည။် “ပမနန်းသနှူင့်၊ အတထူလျာင်း လ့ုိ၊ ထစါင်း၍စကတ်ုံ၊ ကမ္လာကို၊ လမမ်းကာသိုင်းလ့ုိ၊ တပုိင်းချုံ
ဗျာ” (ဓမ္မသာ) စဉ်

ကပပသ ူအများစထုပါင်း၍ သင့်ရာကကကွမ်ျားပဖင့် တညတီညာယမ်ိးကသကဲ့ သိ့ု လှုပ်နမ့ဲကပပထသာ ရခုိင်(သိုင်း)အက တစမ်ျို း။ ၂၊ 
ဒုေတ၊် ဒေါး၊ လံှ စသည့် လကန်ကပ်ဖင့်ထသာ် လညး်ထကာင်း၊ လကန်ကမ့ဲ်ထသာ်လညး်ထကာင်း သခံုတိုကခုိ်ကထ်သာ ကိုယခံ်ပညာ။

art of self-defence 
with or without arms စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ထပဖာင့်ပဖူး၍ ပင်စညရ်ညှထ်သာ ကကမ်ိအကကးီစါးတစမ်ျို း။ (သစထ်ဖါင်၊ ဝါး ထဖာင်တိ့ုကို တွဲရာ၌ အသုံးပပုသည။်)   စဉ်

စဉ်

ဟန်ချ ီဟန်ချအကကွဆ်င်၍ ရန်သကူို ခုခံတိုကခုိ်ကထ်သာ ကိုယခံ် ပညာတစမ်ျို း။ ၂၊ သိုင်းသမားတိ့ု ဘယ၊် ညာ စသညပ်ဖင့် ထပခကို 
စနစတ်ကျနင်းထသာ ထပခနင်းကကွ ်တစမ်ျို း။     စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

သိုင်းပခမ်း န သိုင်းကကမ်ိကို ထေကဝ်ကခဲွ် စတိ၍်ထေားထသာ ကကမ်ိပခင်း။ none

န ထပဖာင့်ပဖူး၍တတုထ်သာ ကကမ်ိတစမ်ျို း။ cane

သိုင်းဖူး န none

သိုင်းဝုိင်း ကကိ help

သိုင်းဝန်း၁ ကကိ help

သိုင်းဝန်း၂ န surrounding

သိုင်းသမ န သိုင်းအတတက်ို ပပထသာသ။ူ သိုင်းအတတက်ိုပပထသာအဖဲွ ။့ ၂၊ သိုင်း ယမ်ိးအဖဲွသ့ ူအဖဲွသ့ား။ martial arts group

ထသာက်

ထသာက၁် ကကိ drink

ထသာက၂် န ထနထွေကခ်ါနီး ထကာင်းကင်၌ထပါ်ထသာအထရာင်။ dawn

န ထနမထွေကမီ် အထရှ ထ့ကာင်းကင်၌ ထပပာင်လကစ်ာွ ပမင်ရ တတထ်သာ ထသာကရ်ှူ းကကယ။် the evening star

ထသာကပ်ခည် န dawn

ထသာကစ်ား ကကိ ဘန်ိး၊ ဘင်း၊ ကထစါ် ထသရည ်အရက၊် ထဆးထပခာကစ်သည ်မူးယစ ်ထံုေထုိေင်းထစသည့် အရညအ်ထငွ မ့ျားကို ထသာကရ်ှူ သည။် drink

ကကိ အရကထ်သစာစသည ်ထသာကစ်ားမှုထကကာင့်ရထီဝယိုင်နဲ ့သည။် drink

န အငမဲတထစအားပဖင့် အရကထ်သစါထသာကစ်ားထနတတ ်သ။ူ “ထသာကစ်ါးယစဝ်၊ လူဗာလက” drunker

ထသာကဆီ်း န ခံတင်ွးထဲေသိုသ့င်ွး၍ စားသုံးရထသာထဆး။ medicine

ထသာကထ်တာ်ရီ န ဘရုား၊ သဇံာစသည့် ပမင့်ပမတထ်သာ ပုဂ္ိုဂ လ်တိုအ့ား ဆကက်ပ်ထသာ ထသာကထ်ရ။

ထသာကရ်ီ န ထသာကရ်န်အသးီအသန ့ထ်ေားထသာ ထရ။ Drinking-water

ထသာကသ်ုံးရီ န ဘရုား၊ သဇံာစသည့် ပမင့်ပမတထ်သာ ပုဂ္ိုဂ လ်တိုအ့ား ဆကက်ပ်ထသာ ထသာကထ်ရ။

ထသာင်

ထသာင်၁ န broad sandbank

ထသာင်၂ နဝိ tiny

ကကဝိိ be mixed up

ထသာင်ကကမ်ိ န ထပဖာင့်ပဖူး၍တတုထ်သာ ကကမ်ိတစမ်ျို း။ cane

ထသာင်ခံု န မျကနှ်ာပပင်ပပန ့က်ျယ ်ထမာကမုိ်ထ့သာ ထသာင်။ broad sandbank

ထသာင်တးူ န ထသာင်ပျကထ်စရန် တးူဆွသည။် dig

ထသာင်တင် န run aground

ထသာင်တန်း န ပမစ၊် ပင်လယ ်စသညတ်ိုတ့င်ွ ဒီေထရကျထသာ သည့်အခါ သယွတ်န်း၍ ထပါ်ထွေကထ်နထသာ ထသာင်ခံု။ broad sandbank

ထသာင်ထွေန်း ကကိ နုန်း၊ သ ဲစသည့်တစစ်တစစ် ပုိလ့ာ၍ ထသာင်ပဖစထ်ပါ်သည။် run aground

ထသာင်ပပင် န မျကနှ်ာပပင် ပပန ့က်ျယထ်သာထသာင်။ broad sandbank

စဉ်

သိုင်းန
ပက်(ကကမ်ိ) စဉ်

သိုင်းကကမ်ိ၏ အညမန့်ဖျား။  ၎င်းအညန့်ွများကို မီးတင်ွအုံး၍ ငါးပိထထောင်းပဖင့် တိ့ုစားသည။် သိ့ုမဟတု ်အခါးရညထွ်ေကထ်အာင်
ပပုတ၍် ဟင်းချကစ်ားသည။်  “နပကဖူ်းနှင့်၊ သိုင်းဖူး ဖန်ဖန်၊ ဆားမတန်ကို၊ စားထသာ်မထကာင်း” (ထွေန်းတိ) စဉ်

တိုကရုိ်ကအ်ထပဖာင့်မဟတုပဲ် သယွဝုိ်ကထ်ကွ့ပတခ်ျဲ့၍ ထပပာဆုိသည။် “သမူျားသိုင်းဝုိင်း၊ စကားလှိုင်း၊ ထပပာတိုင်းမယုံနှင့်” ၂၊ 
ပတလ်ညမှ် စအုုံ၍ရသံည။် ဝုိင်းအုံသည။် ၃၊ ဝုိင်းဝန်းကညူသီည။် စဉ်

တိုကရုိ်ကအ်ထပဖာင့်မဟတုပဲ် သယွဝုိ်ကထ်ကွ့ပတခ်ျဲ့၍ ထပပာဆုိသည။် “သမူျားသိုင်းဝုိင်း၊ စကားစအုုံ၍ရသံည။် ဝုိင်းအုံသည။် ၃၊ 
ဝုိင်းဝန်းကညူသီည။် စဉ်

အနီးတဝုိကပ်တဝ်န်းကျင်ပဖစထ်သာအရပ်။ “ကိုယ့်နံပါးမှာ ဇာသူ-ဇာသဟူ ိထရလဲလ့ုိ၊ သိုင်းဝန်းလ့ုိ ကကည့်လုိကထ်တ အခါ” 
(အရပ်) စဉ်

စဉ်

ထရ(န့ုိ) အရညစ်သညက်ိုမျို သည။် ၂၊ အခုိး (ထဆးလိပ်၊ ထဆးတံ)စသည ်ကုိ ခံတင်ွးထဲေသိ့ု စပ်ုသင်ွး(ရှိုက်သင်ွး)သည။်
အလင်းထရာင်ထပါ်ထွေကသ်ည။် “စးူကိုလညး်ထွေင်၊ အမ်ိကိုလညး်ထရာက၊် မုိးလင်းထသာက”်(ထတး)  စဉ်

စဉ်

ထသာကက်ကာ
ကကယ် စဉ်

ထနထွေကခ်ါနီး ထကာင်းကင်၌ ထပါ်ထသာအထရာင်။ “ထမာင်းလညး် ပပန်ထခါက၊် ထသာကပ်ခညထ်ရာကက်၊ ထွေန်းထတာကထ်ပပာင်သ၊ူ ထန
နှင့်တ၊ူ ထွေကပ်ပူသညထ်လါ၊ ထတးွ ထေင်ထမာစာွ” (ထမှာကထ်တာ်) စဉ်

စဉ်

ထသာကစ်ား
ယစဝ်၁ စဉ်

ထသာကစ်ား
ယစဝ်၂ စဉ်

စဉ်

Drinking-water offered 
to the Buddha စဉ်

စဉ်

Drinking-water offered 
to the Buddha စဉ်

ပမစ၊် ပင်လယစ်သညတ်ိ့ုတင်ွ ဒီေထရကျသည့်အခါ ထရမျကနှ်ာပပင်မှထပါ်ထွေန်းလာ ထသာ သပဲပင်။
ရုိးတရံညှ ်ထီေးခရုိင်ပံုအခုိင်ပဖင့် အပွင့်ဝါပွင့်၍ ထမမးထသာ အထစရ့ှိသည့် ဟင်းစား ရကွပ်င်။ (ငါးပိထထောင်းနှင့်တိ့ု၍စားသည။် 
“ထကျာက ်မထွေကနုိ်င်ထသာ် - ထသာင်ရကွက်ကို ၍စား ထစ” (နရသခီု) စဉ်

မထွေားကျို င်းထသာ။ မဖ့ံွငဖိုးထသာ။ “ဗူးပင်အားမဟလ့ုိိ အသးီထိေ ထသာင် လာထရမလားဂု” (အရပ်)။ ၃၊ ထသးငယထ်သာ။ 
နုပ်ထသာ။ စဉ်

ထသာင်ကာ
ထရာင်ကာ အနညး်အကျဉ်းထရာထနှာလျက။် အထရာအထရာ အထနှာထနှာ။ “ထသာင်ကာထရာင်ကာ အနညး်ထချပါဝင်စာွရာ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

ထရယာဉ်၊ သထဘမင်္ဂာ၊ ထလှ၊ ထဖာင်စသညတ်ိ့ု ထသာင်ထေကတ်င်လျက ်မထရွ့မလျားပဖစသ်ည။် “ပမစလ်ယက်ကျွေန်းမှာ ထသာင်တင်နီလ့ုိ၊ 
ပဖားတကထ်ယာင်းထစာင့်နီရထရဂု” (အရပ်)၊ ၂၊  ဥပစာ  လမ်းခရးီတင်ွ အထကကာင်းအမျို းမျို းထကကာင့် ထရှ့သိ့ုဆကလ်က၍် ခရးီမ
သာွးနုိင် ပဲ ရပ်တန့်ထနရသည။် “ကားပျကလ်ားခလ့ုိရှိလ့ုိ မဆကနုိ်င်ပဲ ထသာင်တင်နီရထရ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ထသာင်ဖျင်း နဝိ ညံ့ဖျင်းထသာ။ ၂၊ ထသးငယထ်သာ။ ၃၊ မထွေားကျို င်းထသာ။ not up to the standard

ကကဝိိ ဥပစာ  ဟိုမထရာကသ်ညမ်ထရာက ်တပုိင်းတစ၊ တဝကတ်ပျက။် half

ထသာင်း၁ န ထထောင်ထပါင်းဆယလီ်ထသာ အထရအတကွ။် ten thousand

ထသာင်း၂ န vegetable

ထသာင်းကပ် န ဘရုားပွင့်ထသာ ကပ်ကမ္ဘာ။ “ကဿပဘရုားရင်ှသည ်ထသာင်းကပ် တင်ွ ပွင့်ထတာ်မူ၏” numerous

ထသာင်းကျန်း ကကိ ပုန်ကန်သည။် ထတာ်လှန်သည။် ၂၊ ဆုိးသန်ွးသည။် ထနှာင့် ယကှသ်ည။် rebel

န many

ကကဝိိ အစအီစဉ် စနစမ်ရှိ အလျဉ်းသင့်သလုိ ထရာထနှာလျက။် be mixed up

နဝိ အစအီစဉ် စနစမ်ရှိထသာ။ အမျို းမျို းအထထွေထထွေ ထရာထနှာ ထသာ။ be mixed up

ထသာင်းသဲ ကကိ အသမံျားစာွပမညသ်ည။် noise

ထသာင်းထသာင်း ကကဝိိ clamourously

ကကဝိိ အသလူံသစူသညတ်ို ့ဆူညစံာွ။ “ထကကးထကကာ်အသ၊ံ ထသာင်းထသာင်းညမံျှ၊ ကကကပ်ျမံကျ၊ စညပ်င်လှသား” noisy

ကကဝိိ တကတ်ကက်ကကက အများတငပိင်တညး်အားပဖင့်။ လှိုကလ်ှိုကလဲှ်လဲှ။ အတုအ်တုက်ျကက်ျက။် riotously

ကကဝိိ noisy

ကကဝိိ noisy

ကကဝိိ uproariously

သတ်

သတ် ကကိ kill

သတက်တထ်က ကကိ တစဦ်းနှင့်တစဦ်း လံုးထထွေးရုိကနှ်ကပ်ခင်း၊ ကတုဖ့ဲ်ပခင်း၊ ကိုကခဲ်ပခင်း စသညက်ို ပပုသည။် fight

သကည်မန်း န

သတပံု် န အသတတ်ိုက့ို အထနအထေား မှန်ကန်စာွ သုံးစွဲရန် သတမှ်တထ်ေားထသာ အစဉ် အလာ၊ သတပံု်သတန်ညး်။ orthography

စညး် warranty

သတပ်ဖတ် ကကိ kill

ကကဝိိ ရုိကပု်တမ်ညတ်ကကဲ ဲဟန်ပပင်လျက။် ရုိကနှ်ကမ်ည့် အလား ကကမ်ိးထမာင်းလျက။် scold

သတမှ်တ် ကကိ ထန၊့ ရက၊် အချန်ိနာရ၊ီ ထနရာစသညက်ို ပုိင်းပခားကန ့သ်တသ်ည။် specify

သတသ်တ် ကကဝိိ separately

သတ္တ ဌါန န ပမတစ်ာွဘရုားသခင်သည ်ဘရုားအပဖစသ်ို ့ထရာကထ်တာ်မူငပီးခါစတင်ွ ခုနှစရ်ကစ် ီသတီင်းသုံးခ့ဲထနရာ ခုနှစခု်။ none

သတ္တ မ န ခုနှစခု်ထပမာကထ်သာ အထရအတကွ။် seven

စဉ်

ထသာင်မတင်ရီ
မကျ စဉ်

စဉ်

ပမစ၊် ပင်လယစ်သညတ်ိ့ုတင်ွ ဒီေထရကျသည့်အခါ ထရမျကနှ်ာပပင်မှထပါ်ထွေန်းလာ ထသာ သပဲပင်။
ရုိးတရံညှ ်ထီေးခရုိင်ပံုအခုိင်ပဖင့် အပွင့်ဝါပွင့်၍ ထမမးထသာ အထစရ့ှိသည့် ဟင်းစား ရကွပ်င်။ (ငါးပိထထောင်းနှင့်တိ့ု၍စားသည။် 
“ထကျာက ်မထွေကနုိ်င်ထသာ် --- ထသာင်ရကွက်ကို ၍စား ထစ” (နရသခီု) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထသာင်းထပခာက်
ထထောင်

များပပားထသာ အထရအတကွ။် “ဗုိလ် ထပခများ ထပမာင်၊ ထသာင်းထပခာကထ်ထောင်တိ့ု၊ ဝုိင်းထသျှာင်ရပံတ၊် တိုကတ်ုံလကထ်သာ်” 
(ထရးှထံုေး) စဉ်

ထသာင်းထပပာင်း
၁ စဉ်

ထသာင်းထပပာင်း
၂ စဉ်

စဉ်

အထရအတကွမ်ျားပပားစာွ။ “ရက္ခပူရ၊ ထရမပပညမ်သိ့ု၊ ခဏမကကာ ထရာကက်ကပါသည၊် များစာွ ဗုိလ်ပံု ထသာင်းထသာင်းတညး်”။ 
(ရခုိင်ကာ) “ဇကန်းလညး်အာအာ၊ ခဲဝါလည ်ထသာင်းထသာင်း၊ ဖထလါင်းတညထ်က၊ ကာသတ်ငမိုမှ့ာ၊ နီဖ့ုိထကာင်း” (ထတး) စဉ်

ထသာင်းထသာင်း
ညံ စဉ်

ထသာင်းထသာင်း
ဖျဖျ စဉ်

ထသာင်းထသာင်း
ညညံံ

ဆူဆူညညံ။ံ အတုအ်တုက်ျကက်ျက။် ၂၊ အသလူံ သ ူစသညတ်ိ့ု ဆူညစံာွ။ “ပပညသ်ထူပါင်းတိ့ု၊ ထသာင်းထသာင်းညညံ၊ံ တကကကံကံ
နှင့်” (ထောနု) စဉ်

ထသာင်းထသာင်း
အအူူ

အများအပပား။ ၂၊ အသလူံသစူသညတ်ိ့ု ဆူညစံာွ။ “ထ့ုိေထနာကတ်ကွဲ၊ ငမိုရ့မ်းငဗဲတင်ွ၊ များဖျင်ဗုိလ်လူ၊ ထသာင်းထသာင်းအအူ ူစစက် ူ
(ထုိေခါ၊ ထရာကပ်ပန် လှာမူ” (ရခုိင်ကာ) စဉ်

ထသာင်းထသာင်း
သဲ့သဲ့

ဆူဆူညညံ။ံ အတုအ်တုက်ျကက်ျက။် ၂၊ အသ ံလူသ ူစသညတ်ိ့ု ဆူညစံာွ။ “နတသ်မီးထပါင်း၊ တချို ထုိ့ေင်ပျာ၊ စျးီဆုိင်တန်းမှာ၊ 
ကမ်ွးပန်းထရာင်းလ့ုိ၊ ထသာင်းထသာင်းသဲ့သဲ့၊ ပဲွကကးီလညး်ခံ ထရာင်းချသတံိ့ု၊ ညမံစပဲဲ”(ထကာ်) စဉ်

သတ္တဝါတစစ်ုံတစခု်၏အသကက်ို ပပတက်င်းထအာင် ပပုသည။် “နတစ်ကကာပဖင့်၊ ထဖွရာှသတလုိ်က၊် ဘလူီးစစက်ို” (ထရးှထံုေး)။ 
“ကကင်ရာကိုလွတ၊် သတခ်ျင်လ့ုိထက၊ ငါ့ကိုသတဟ်၊ု ဆုိလတင်ပီးခါ” (ထမျာက်)။ ၂၊ အရှိန်အဟန်ုရပ်စထဲအာင်ပပုသည။် ၃၊ ငပီးဆံုး
ပခင်းသိ့ုထရာကထ်စသည။် ၄၊ ငငိမ်းထစသည။် “သိုင်ထခါင်ချန်ိမှာ၊ မီးအမ်ိများကို၊ သတ ်ထေားပခင်းထကကာင့်” (နာရဒေ)။ “ဤပပည ်ကကးီ
မှာ၊ မီးခွက ်သတလ့ုိ်၊ တရပ်တပံု၊ တပံုတစမ်ျို း၊ ငမိုမှ့ာယထူက၊ လူတစမ်ျို းတညး်”။ (နာရဒေ) ၅၊ လူကိုလညး်ထကာင်း၊ 
တစစ်ုံတစခု်ထသာအရာကိုလညး်ထကာင်း၊ လကနှ်င့်ပဖစထ်စ၊ အရာဝတ္ု တစခု်ခု နှင့်ပဖစထ်စ အားအဟတုပ်ဖင့် ထိေခတသ်ည။် “ငါ့နှမ
မှာ၊ ငယက်နဂုိအကျင့်ဆုိးထက၊ တိုးလ့ုိငုိလညး်၊ မဆုိမသတ၊် နှမပျို ကို၊ အလုိလုိကပ်ျာ၊ ချစလ့ုိ်လညး်ကကးီ” (ထကာ်)။ 
“တတွတ်တွနီ်ထက၊ ကကကီာ ကကျွေတထ်ယာင်၊ ကကမ်ိသတင်ပီးလျှင်၊ ထုေတထ်လကျစထ်က” (ဥဒိေန်သာ) စဉ်

စဉ်

မညသ်ည့်ထဝါဟာရကို မညသ်ည့်အက္ခရာပဖင့် သတ၍်ထရးရမညဟ် ုအသတတ်ိ့ုကို ညမန်ပပထသာကျမ်း။ (သာဓက။  ။ “တန်ွကျူး
ကရဝိတ၊် မိန့်ဗျာဒိေတ၊် နမိတက်ိုလညး် တ သတမ်ည”်။

book of orthographic 
rules concerning words 
spelled with 
devowelizers စဉ်

စဉ်

သတဖ့ုိ်ထကာင်း
စီ

ကျို းလွယ၊် ပျကလွ်ယသ်ည့်အရာများကို မကိုင်မတယွ ်မပပုလုပ်ဖ့ုိရန်အတကွ ်ဟန့်တားလုိရာ၌ ထပပာဆုိထသာ စကားလံုး။ “ထမာင်
ထချ၊ ပန်းဆဲွ ပန်းတကတ် ိကို ထဆာကတ်နိန့် မထွေင်းခိထက၊့ ဘာဘာလါထက၊ သတဖ့ုိ်ထကာင်းစ”ီ (အရပ်) စဉ်

ထသထအာင်ပပုသည်. စဉ်

အက္ခရာစဉ်

သတမ်ညပု်တ်
မည် စဉ်

စဉ်

အထရာအထနှာမရှိပဲ၊ ၂၊ သးီသးီပခားပခား။ “ထကာကမ်ျို းစပါးကို သတသ်တ ်အပခားထေား” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

သတ္တ ထလာက န သကရ်ှိသတ္တ ဝါအထပါင်း။

သတ္တ ဝါ န အသကရ်ှိသ။ူ “သတ္တ ဝါ အနန္တ တိုသ့ည”် creature

သတ္တ ိ န လုပ်ကိုင်စမ်ွးထဆာင်နုိင်ထသာ အရညအ်ချင်း။ အရညအ်ထသးွ။ စမ်ွးအား။ courage

သတ္တ ထိကာင်း န brave

သတ္တ ခဲိ န သတ္တ ထိေကသ်။ူ ရရဲင့်သ။ူ သတ္တ ရိှိသ။ူ brave and daring person

သတ္တ ညိံ့ နဝိ ရရဲင့်ပခင်း ထလျာ့ပါးထသာ။ wanting in courage

သတ္တ ပိပ ကကိ မိမိ၏အရညအ်ချင်းကို ထုေတထ်ဖါ်သည။် ၂၊ သတ္တ ထိေကပ်မတမ်ှုကို သပိမင်ထအာင်ပပုသည။်

သတ္တ ထိပပာင် နဝိ အများနှင့်မတ ူအရညအ်ထသးွ ရရဲင့်ထေကပ်မကထ်သာ။ brave

သတ္တ ထိဘာ နဝိ ထကကာကရ်ွံတ့တထ်သာ။ ရစဲမ်ွးသတ္တ နိညး်ပါးထသာ။ lacking in courage

သတ္တ ထိပမာက် နဝိ ထူေးပခားစာွ ထေကပ်မကရ်ရဲင့်ထသာ။ brave

သတ္တ ု န metal

သတ္တ ုချ ကကိ

သတ္တ ုတင်ွး န ထရမ၊ ထငွ၊ ထကကး၊ သ၊ံ ခဲ စသညတ်ို ့တးူထဖာ်ရာတင်ွး။ mine

သတ္တ ုရည် န ထဆးဖကဝ်င်ထသာထသာ်လညး်ထကာင်း၊ ထထောင်းထုေကကမ်ိထပခညစှ၍်ရ ထသာ ပကတအိရည။် banana leave juice

သတ္တ ုရုိင်း န သတ္တ ုထပမ၊ ထကျာက ်စသညနှ်င့် ထရာထနှာပါရှိထသာ ပကတသိယဇံာတ ပစည္း်။ mineral

ထသတ္တ ာ န box

သပ်

သပ်၁ န none

သပ်၂ ကကိ whittle or smooth down

သပ်ကျပ် ကကိ ထချာင်ထနထသာအရာကို ငမဲပမံထစရန် တစဘ်ကရ်ှူ းသစသ်ား၊ ဝါး၊ သ ံစသညပ်ဖင့် ရုိကသ်င်ွးသည။်

သပ်ထကကာင်း န သပ်ကို လွယက်စူာွ ရုိကသ်င်ွးနုိင်ရန် အမှတထ်ပးထေားသည့် ကွဲဟ ထနထသာအရာ။

သပ်ပင်းရုိက် န သပ်လျှို သည။် တင်းကျပ်သပ်ိသညး်ထစရန် သပ်ကရုိူကသ်င်ွး သည။်

သပ်ယပ် နဝိ အစထထော်ထလာ်မထွေက ်သပ်ိသညး်ကျစလ်ျစထ်သာ။ ထသသပ်ထသာ။ neat

သပ်သားငပီး န လိမ်ထကာက၊် တနွ ့၊် ကျုံ ၊့ ပိန်ရှံုးမသာွးရထအာင် ပပုလုပ်ထေားထသာ သစသ်ား၊ ပျဉ်ချပ်၊ သားထရစသည။် none

ကကဝိိ neat

နဝိ တင့်တယထ်လျာကပ်တထ်သာ ထလျာ်ကန်ထသာ။ ၂၊ ကကည့်၍ထကာင်းထသာ။ အသထရရှိထသာ။ be proper

သပ္ပါယ ကကိ ကျန်းမာသည။် ခန်းကျန်းသည။် “၍ဥတသုပ္ပါယ မျှတပါယင့်လား” စသည။် health

သပ္ပ ရသိ န စတိသ်ထဘာထေားပမင့်ပမတထ်သာ ပုဂ္ိုဂ လ်။ သထူတာ်ထကာင်း။ upright person

န အကျင့်သလီ စင်ကကယထ်သာပုဂ္ိုဂ လ်။ သထူတာ်စင်များ။ upright person

သပ္ပါယ၁် ကကိ look sublime

the world of living 
beings စဉ်

စဉ်

စဉ်

သတ္ိတထေကထ်သာ။ ဝ့ံစါးထသာ။ ရရဲင့်ထသာ။
ရရဲင့်သ။ူ သတ္ိတထေကထ်သာသ။ူ ဝ့ံစါးသ။ူ စဉ်

စဉ်

စဉ်

demonstrate one’s 
capabilities စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထရမ၊ ထငွ၊ ထကကးနီ၊ သ၊ံ ခဲ၊ သပံဖူတိ့ုကဲ့သိ့ုထသာ ဓါတထုဗဒေ သထဘာအားပဖင့် ထေပ်မံ၍ မခဲွစတိနုိ်င်ထတာ့ထသာ အထေညက်ိုယမ်ျို း။ ယင်း
အမျို းချင်း ထရာစပ်ထေားသည့်အရာမျို း။ စဉ်

အရညအ်မှုန့်တိ့ုကို ပိတစ်သညတ်င်ွ ထေည့်ထလာင်း၍ သန့်စင်သည။် ၂။ သတ္တ ရုိင်းမှ သတ္တ များကို သန့်စင်ထုေတယ်သူည။် ၃။ 
(ဥပမာ)ခဲွပခမ်းစတိပ်ဖာ၍ မှန်မမှန်ကို စစိစ ်သည။်

extract minerals from 
ore စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သစသ်ား၊ ဝါး၊ သတ္တ စသညပ်ဖင့်ပပုလုပ်ရန် အဖံုးပါရှိငပီး အလျားရညှ ်အနံတိုသည့်ပစည္း်ထေည့်သိုစရာ ပရထိဘာဂတစမ်ျို း ၂။ 
လူထသထကာင်အထလာင်းထေည့်ထသာ ထခါင်း။ ၃။ အမ်ိထထောင်တစခု်လံုး သိ့ုမဟတု ်အဖ့ဲွအစ ုတစခု်ခု၏ပစည္း်များကို မိမိသထဘာ
ပဖင့် စမံီခန့်ခဲွ နုိင်သ။ူ စဉ်

တင်းကျပ်ငမဲပမံထစရန်လညး်ထကာင်း၊ ကွဲအပ်ထစရန်လညး်ထကာင်း ရုိကသ်င်ွးရ ထသာ တစဘ်ကရ်ှူ းသစ၊် ဝါးစသည။် ၂၊ ရကက်န်း
ယကလု်ပ်ရာတင်ွ လကလှ်မ်းတစမီှ် ရကလု်ပ် ထေားထသာ ပုဆုိးသား (ကိုထခါ်ထသာအရာ။) (ရက်ကန်းတစ်သပ်၊ နှစသ်ပ်၊ 
သုံးသပ်၊ ထလးသပ်ဆုိ လျှင် ထယာ ျားဒေထယာ င (လံုချီ)တစ်ထေညစ်ာ (ထလးထတာင်တစထွ်ောခန့်)ပဖစသ်ည။် ၃၊ ထချာင်ထန ထသာ 
သစသ်ား၊ ဝါးစသည။် စဉ်
ဝါး၊ ကကမ်ိ စသညတ်ိ့ု၏ လံုးပတက်ိုထသာ်လညး်ထကာင်း၊ အစတိအ်ပခမ်းကိုထသာ် လညး်ထကာင်း ထချာမွတထ်စရန် ထေကပ်မကထ်သာ 
အသာွးပဖင့် ပပင်ပမျကနှ်ာပပင်ကို ဖိနိှပ်ဆဲွပခစသ်ည။် (ရင်သပ်၊ ထကကာသပ် စသညပ်ဖင့် သုံးသည။်) စဉ်

drive a spike into the 
stem of a fruit to aid 
the ripening process စဉ်

slit or crack to drive 
in a wedge စဉ်

drive a spike into the 
stem of a fruit to aid 
the ripening process စဉ်

စဉ်

စဉ်

သပ်သပ်ယပ်
ယပ်၁

အထူေးတန်ဖုိးထေား ငါးသတစသ်ားကို အပမတတ်နုိး။ “ကင်ငပီးသား ငါးသတစသ်ားကို ဆွမ်းပ့ုိဖ့ုိ သပ်သပ်ယပ်ယပ် ပျင်ထေား။ 
(အရပ်) ၂၊ ထသထသသပ် သပ်၊ ပိပိပပားပပား။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

သပ်သပ်ယပ်
ယပ်၂ စဉ်

စဉ်

စဉ်

သပ္ပ ရသိနွယ်
ဝင် စဉ်

ထရပဖင့် ဘရုားရုပ်ထုေ ဆင်းထုေထတာ်ကို သန်ွးထလာင်းသည။်
ထနထုိေင်သည။် “ဘရုား၏ အသထရထတာ်ပဖင့် သပ္ပါယစ်ထံနထတာ်မူ၏”။ စဉ်



.

သပ္ပါယ၂် နဝိ ဘရုား၊ ရဟန်း စသညတ်ိုက့ိုသာ သုံးထလ့ရှိထသာ။ တင့်တယထ်သာ။ proper

သဗ္

သဗ္ကကတ် ကကိ ‘လ’ကို ရာဟဖုမ်းရာ၌ ‘လ’တစခု်လံုးကို ဖမ်းသည။် be eclipsed

သဗ္ရဏံ ကကိ dutifully

သဒေ္ဒ

သဒေ္ဒနိကာယ် န အသ၏ံထူေးပခားသည့် သင်ွပပင်အမှတအ်သား။ none

သဒေ္ဒါ န meaningful speech sound

သဒေ္ဒါနက် န အထခါ်အထဝါ်၏ ပင်ကိုရှိရင်းအနက။် ထပါင်းစပ်ပါဝင်ထသာ ပင်ကိုပုဒ်ေ တစခု်စကီ ထဖာ်ပပထသာ အနက။်

သဒေ္ဒါနညး် န သဒေ္ဒါကိုလုိကန်ာထစာင့်ထိေန်းရမည့် ကျင့်ဝတ။် rules of grammar

သဒေ္ဒါရံု န နားပဖင့်ကကားရထသာအသ။ံ သာယာနှစသ်ကဖွ်ယရ်ှိထသာအသ။ံ pleasant sound

သဒေ္ဓါထကကး န ထစတနာအထလျာကထ်သာ ပါဝင်ထေည့်သင်ွးထငွ။

သဒေ္ဓါဆွမ်း န သဒေ္ဓါတရားအထလျာက ်ဆကက်ပ်လှူဒေါန်းထသာဆွမ်း။

သဒေ္ဓါတရား န ရကရ်ကထ်ရာထရာ လှူဒေါန်းပခင်း။ လှူဒေါန်းထပးကမ်းလုိကထ်သာ စတိအ်ားကကးီပခင်း။ ထစတနာထကာင်းပခင်း။ faith

သဒေ္ဒါထဒေယျ န ထပးကမ်းစနွ ့က်ကဒဲေါနပပုလုိထသာ ထစတနာ။ faith

သဒေ္ဓါထပါက် ကကိ ထပးကမ်းစနွ ့က်ကလှဲူဒေါန်းလုိထသာ သဒေ္ဓါတရားပဖစထ်ပါ်လာသည။်

သဒေ္ဓါပဗ္ဇ္ိဇတ န သာသနာထတာ်ကို သကဝ်င်ယုံကကည၍် ရဟန်းပပုသည။် ordained as a monk

သဒိေ္ိဓ

သဒိေ္ိဓ န ငပီးစးီပခင်း။ အားလံုးစုံထအာင်ပမင်ပခင်း။ ကျကသ်ထရ။ တန်ခုိးမဂုဏ။် completion

သဒေ္ိဓတင် ကကိ make sth more potent

သဒိေ္ိဓထပါက် ကကိ have power

သပ်ိ

သပ်ိ၁ နဝိ concise

သပ်ိ၂ န salted meat/fish

သပ်ိ၃ ကကိ hungry

သပ်ိပိတ် နဝိ concise

သပ်ိသပ်ိ နဝိ concise

ကကဝိိ concise

သပ်ိမျို ကကိ keep suppressed

စဉ်

စဉ်
ထရာကရ်ှိလာကကကန်ုထသာ ဧည့်ပရသိတတ်ိ့ုအား ထလာကဝတ ်ထကျပွန်စာွ။ ၂၊ အမ်ိမှုကစိအ္ဝဝကို ထကျပွန်စာွ လုပ်ထဆာင်နုိင်ထသာ
အားပဖင့်။ ‘ငါရုိးပခုတမ် မလှစန်ိက အမ်ိမှု လူမှုကစိ ္အတိုအစအားလံုး သဗ္ရဏပံမင်တတ်-သတိတ၊် လုပ်တတ၊် ကိုင်တတ ်ထတ” 
(အရပ်) စဉ်

စဉ်

စာစဖ့ဲွီစညး်ပံုတိ့ုကို ထသချာထိေမိ မှန်ကန်ထအာင် လမ်းညမန်သည့် လုိကန်ာဖွယ ်နညး်ဥပထဒေ။ ၂၊ လူတိ့ုက သမုတထ်ေားထသာ အမည။် 
စကီုံးဖ့ဲွန့ဲွထေားသည့်စါစကုို ထရတကွထ်သာ စကားလံုး၊ တစစ်ုံတရာကိုရည၍် လူတိ့ုသုံးနှုန်းထပပာဆုိထသာ စကားလံုး။
ဘရုား၊ တရား၊ သဇံာ ဆုိတဲ့ ရတနာသုံးပါး၊ က၊ံ က၏ံအကျို းကို ယုံကကည ်မှု ၂။ ထေကသ်န်စာွလုိလားနှစသ်က ်ကကညပ်ဖူပခင်း။ စဉ်

literal meaning of a 
word စဉ်

စဉ်

စဉ်

donation according to 
one’s wish စဉ်

food offered to the 
monks စဉ်

စဉ်

စဉ်

feel generous or 
charitable စဉ်

စဉ်

စဉ်
လကဖ့ဲွ်၊ အင်း၊ အိုင် စသညတ်ိ့ုကို ဂုဏ၊် တန်ခုိး၊ အာနိသင် ပပည့်စုံ ထအာင် ဂါထော၊ မန္တါန်စသညတ်ိ့ုပဖင့် မန်းမှုတသ်ည။် ၂။ ချးီမွမ်း
သည။် အမွမ်းတင်သည။် “မင်းသား အကျင့်စာရတိ္တထကာင်းထရ-ထကာင်းထရတိ့ု လူတအိကတသ်ဒိေ္ိဓတင်လ့ုိ ထပပာနီကတထ်ကကာ” 
(အရပ်) စဉ်

အလံုးစုံထသာ ကစိဟ္သူမျှ ငပီးစးီထအာင်ပမင်နုိင်ထသာ အထပခအထန သိ့ုထရာကသ်ည။် “သဒိေ္ိဓထပါက၍် ငပီးထပမာကထ်အာင်ပမင်ပခင်းသိ့ု 
ထရာကက်ကပါထစကန်ုသတညး်။” စဉ်

ကျစလ်ျစထ်သာ။ သပ်ိသညး်ထသာ အကကားအလပ်အလွန်စပ်ိထသာ။ မှင်းကျို း ရကွ ်တသိပ်ိ နီထရ (အရပ်) “သာွးမှာပုလဲွ၊ ပဖူထဖွး
ထဖွးထက၊ မကကမဲသပ်ိ၊ စန်ိရတလုိီ၊ ညငီမိတင်မိတနှ်င့်” (ပဒုေမ္မ) စဉ်

ကကာရညှခံ်ထအာင်ဆားပဖင့် နယထ်ေားထသာ သား၊ ငါး၊ “မသိုးမပုပ်ရထအာင်ငါးကို ဆားသပ်ိထေား”။ (အရပ်) စဉ်

အိုး၊ ထတာင်း စသညထဲ်ေသိ့ု တစစ်ုံတစခု်ထေည့်သင်ွး ဖိနိှပ်ရသည။် “ငါးပိကို စဉ့်အိုးထဲေသိ့ု ဖိလ့ုိနိှပ်လ့ုိ သပ်ိထေည့်” (အရပ်)
ထစသ့ည။် မကျသဲည။် မီးထကျာင်း ရထီေရကံို သပ်ိလ့ုိရက”် (အရပ်)
တစည်တာ ကာလလွန်ထအာင်သိုမီှထေားသည။် “ညသပ်ိရ”ီ (အရပ်) ၂။ ကထလးငယအ်ား အပ်ိထပျာ်ထအာင် ထချာ့ထမာ့သည။် “ဧး
ယင်ယင်ထက၊ ဧးယင်လမဲကကတိ၊် နန်းပမညို  မှာ၊ သားကို သပ်ိ ထက၊ အပ်ိပါထမာင်လှ” (သားထချာ)
အစာအဟာရကို ဝမ်းတင်ွးက ထတာင်းတသည။် ဆာသည။် မွတသ်ပ်ိဆာထလာင်  ထသာထဝဒေနာကို ခံစားရသည။် ငတသ်ည။် “ဒုေဗ္ိဘ
ကန္တရ ကပ်ဆုိကထ်ရာက၍် လူများ ဆာထလာင်မွတ ်သပ်ိကက၍ ထသထကကပျကစ်းီကကသည။် (ကပ္ပ) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထသသပ်ထသာ။ ပိရထိသာ။ အစမ်ွးမထွေကသ်ပ်ိသညး်ကျစလ်ျစထ်သာ။ ၂။ ထခကျွေတာထစစ့ပ်ထသာ “ထမာင်ပဖူသမကက် အသုံးအသညး် 
သပ်ိပိတထ်တ” (အရပ်) စဉ်

ကျစလ်ျစထ်သာ အကကားအလပ် အလွန်စပ်ိထသာ။ “ရကွထ်လှသပိိသပ်ိ၊ မှင်း ကျို ပ့င်မှာ + ငခိုးညို အပ်ိလ့ုိ” (ထတး)။ စဉ်

သပ်ိသပ်ိပိတ်
ပိတ်

ထသထသသပ်သပ်။ ပိပိပပားပပား။ ချပ်ချပ်ရပ်ရပ်။ ၂။ မသုံး မပဖုန်း ထခကျွေတာထစစ့ပ်ထသာအားပဖင့်။ “ထမာင်ထဇာ်နုိင်မထသာကမ်စား 
သပ်ိသပ်ိပိတပိ်တ ်မိဖရ့ုိကို လုပ်ထကကျွေးနီထရထထော” (အရပ်) စဉ်

ဆန္ဒအားသာနှင့် ခံစားမှုတစစ်ုံတရာကို မဖွင့်ထဖာ်ပဲ၊ ချုပ်တညး်သညး်ခံ သည။် ထအာင့်အညး်သည။် “ပုထုေဇဉ်ထလ၊ အယဉ်ထကကး
ထက၊ မကင်းလှလ့ုိ၊ စတိက်နုပျို ၊ လွမ်းမှုပုိ က၊ သပ်ိမျို ငပီးမှ” (ထမျာက်) စဉ်



.

သပ်ိသပ်ိထသျှ ကကဝိိ စကားမထပပာပဲ။ အသမံပပုပဲ။ ၂။ အသမိထပးပဲ လျှို လ့ျှို ဝှ့က ်ဝှက။် ပုန်းလျှို းကယွလ်ျှို း။ silent

သပ်ိသို ကကိ keep suppressed

သပ်ိသပ်ထသျှ ကကဝိိ စကားမထပပာပဲ။ အသမံပပုပဲ။ ၂။ အသမိထပးပဲ။ လျှို လ့ျှို ဝှ့က ်ဝှက။် ပုန်းလျှို က့ယွလ်ျို ။့ silent

သပ်ိသင်ွး ကကိ အထဟာင်း သိုမ့ဟတု ်အထပါကအ်ပ့ဲ စသညက်ို ထကာင်းမွန်ပပည့်စုံသည ်ထေကပုိ်၍ ကပဲမင့်ထအာင်ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွသ်ည။် include

သတု်

သတု် ကကိ wipe

သတုက်နဲ ကကဝိိ တစဟ်န်ုတညး်။ ရုတက်နဲ။ သကွလ်ကလ်ျင်ပမန်စာွ။ suddenly

န none

သတုခ်ျညး် ကကဝိိ quickly

သတုဆီ်း န သစသ်ား၊ သတ္တ ုစသညက်ို အပဖူ၊ အနီ၊ အညို စသည့် အထရာင်ပခယရ် သည့် အရညပ်ျစထ်ဆးတစမ်ျို း။ paint for brushing on

ကကဝိိ walk away quickly

န none

န none

သတုသ်င် ကကိ wipe out

သတုသ်တု၁် ကကဝိိ briskly

သတုသ်တု၂် ကကိ blow

သတုသ်တု၃် န ပဖညး်ညင်းစာွတိုကထ်သာထလ။    wind

သံ

သ၁ံ န diplomat/envoy

သ၂ံ န metal

သထံကာင် န သတ္တ ဝါတို၏့ အတူင်ွး၌ထနထသာ ကိုင်သယွ၍် ပဖူထဖွးထသာပုိးထကာင် တစမ်ျို း။     worm

သသံက္က စးူ န ပစတ်ိုင်းထထောင် သုံးခွသဆူံး။ none

သကံျစ် န ထလှငပိုင်ပဲွ၊ ရထေားဆဲွပဲွစသည့်တိုတ့င်ွ အတိုင်အထဖာကသ်ဆုိီထလ့ရှိထသာ သခီျင်းတစမ်ျို း။ 

သကံျစတ်ိုင် ကကိ သကံျစက်ို အစအဦးဆုိသည။် lead

သကံျစထုိ်ေး ကကိ recite

သကံျပ် န ထလှငပိုင်ပဲွ၊ ရထေားဆဲွပဲွစသည့်တိုတ့င်ွ အတိုင်အထဖာကသ်ဆုိီထလ့ရှိထသာ သခီျင်းတစမ်ျို း။ 

သကံျပ်တိုင် ကကိ သကံျစက်ို အစအဦးဆုိသည။် lead

စဉ်

အပပင်သိ့ု အရပ်ိအပခည ်အစအန မထွေကထ်အာင် ပိရကိျစလ်စစ်ာွ ထနထုိေင် သည။် ပပုမှုကျင့်ကကသံည။်
စနစတ်ကျထေားသည။် ထိေန်းသမ်ိးသည။် ၂။ ထစာင့်စညး်သည။် ချုပ်တညး်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

လိမ်းကျသံည။် “ထံုေးပဖူပဖူကို၊ ယကူာသတုထ်က၊ လိပ်ရုပ်ရွီးလ့ုိ (ထောနု) “ လကျ်ာထမာင်းမှာ၊ သတုပ်ါလီဖ့ုိ၊ ဘန်ုးထတာ်ထကကာင့် 
ထကလီှတင်ွဟ၍ ၂။ ထလပဖညး်ညင်းစာွ တိုက ်ခတသ်ည။် လီသတုခ်တထ်က” (အရပ်) ၃။ အညစအ်ထကကး စသည့်ထပျာကထ်စရန် 
အဝတ ်စသည ်နှင့် ပွတတ်ိုကစ်င်ထစသည။် ၄။ အလျင်အပမန်ရယီလူာသည။် “သားကိုစန်ွချ၊ီ ယကူာသတု ်လ့ုိ”(ပဋါ)
ပမတစ်ာွဘရုားသည ်ပုဂ္ိုဂ လ်အားထလျာ်စာွ ထဟာကကားထတာ်မူသည့် ထဒေသနာထတာ် တိ့ုကိုစထုပါင်းထေားသည့် ပိဋကတ။် စဉ်

စဉ်

သတုက်ာသတု်
ကာ

နညး်နညး်ချညး်စ ီမကကာခဏ ပဖစတ်တထ်သာ အဖျား ထရာဂါ။
 နညး်နညး်ထသျှစ ီသတုက် ိသတုက်ာ ဖျားစာွရာ” (အရပ်) စဉ်

သကွလ်ကလ်ျင်ပမန်စာွ။ ခဏချင်းအားပဖင့်။ မထမျှာ်လင့်ပဲအားပဖင့်။ “မုိးစတွမုိ်ဇ်းကို၊ မနီလုိထက၊ ပုဂ္ိုဂ လ်သတုခ်ျညး်ထေ၍ တိုင်း
တစပ်ါးကကသာွးမည”် (ထမတ္တာတု) စဉ်

စဉ်

သတုင်ပိသတု်
ပပာ

ဆုတဆုိ်င်းပခင်းမရှိပဲ။ အလျင်စလုိ။ လျင်ပမန်ထစလုိထသာ အားပဖင့်။ “အစာမဟ၊ိ ထတာငမိုင်ငခီမှာ။ ရမီတွိ့ လ့ုိ၊ သတုင်ပိသတုပ်ပာ၊ ရီ
လုိကရ်ာှထက” (ဂုတ္ိတလ) စဉ်

သတုသ်နာ
ထခါင် (မ) န-မဒေရပ်ထခါင်-ရှု။ စဉ်

သတုသ်နာအမ်ိ 
(မ)

န-သတုသ်နာထခါင်-ရှု။) “ကာသရဟုိ၊ ယုံးထတာ်ထဆာက ်လုပ်ပငားလျက၊် လှိုင်အမ်ိများ၊ သတုသ်လာ၊ သရဲူတန်းနှင့်၊ 
ထကကာင်းလမ်းငမို ့ဇင်းခါဝယ”် (ဗမါချီ) “သတုသ်နာ အမ်ိကကးီ၊ သမီးလှမပဖူ၊ အထပါကက် နှိုကက်ာယ၊ူ ခုိးယသူာပဲ” (သပီခင်း) စဉ်

ပပုစထုစာင့်ထရာှကသ်ည။် “သတုသ်င်ထကကျွေးထမွး၊ ပပုစထုပးလညး်၊ ထကျးဇူးတရစ”် (ပန်း) ၂။ (ထရ စသညပ်ဖင့်) ထဆးထကကာင်
သည။် ၃။ ရင်ှးလင်းဖယရ်ာှးသည။် ၄။ သတပ်ဖတသ်ည။် ၅။ တညး်ပဖတသ်ည။် “မဂ္ဂဇင်းထကာ်မီတကီ စာမူများကို နုိင်ငံထရးကင်း
စင် ထအာင် သတုသ်င် သည”်။ စဉ်

အသာွးစသည ်လျင်ပမန်ထစလုိထသာအားပဖင့်။ “ဆီးဆရာလျှင်၊ ငါလျှင် လုပ်လ့ုိ၊ သတုသ်တုမ်ထန၊ မဝယယ်ပူျာ၊ ပဖူနှမထံေ ပပန်ပါ
မညဟ်”ု (ဓမ္မသာ) “ယခုမူထလ၊ လူမရှုပ် ခင်၊ သတုသ်တုသ်ာွးရန်၊ ပပထေားပါထလ” (ထဒွေး)။ “ပခထသမ့င်္ဂပျလံည်း၊ အသံထေတ်ုထက၊ 
သတုသ်တုခု်န် ထထွေ” (ထကာ်) စဉ်

ထလပဖညး်ညင်ှးစာွ၊ တိုကခ်တသ်ည။် “လီ သတုသ်တုထ်ေထရ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

ထရးှထခတက်ာလက ဘရုင့်တစပ်ါးထံေမှ အပခားဘရုင်တစပ်ါးထံေသိ့ု ချစက်ကည ်ထရး၊ စးီပွားထရး၊ နုိင်ငံအထရးအခင်းအတကွ ်ဆက်
သယွထ်ဆာင်ရကွရ်န် ထစလမတပ်ခင်းခံရထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်။ စဉ်

ဓါး၊ လကန်က ်စကက်ရိယိာစသညတ်ိ့ုတင်ွ အသုံးပပုထသာ အလွန်မာသည့် ထပမကကးီထဲေ မှ တးူထဖာ်၍ရထသာ တင်ွးထွေကသ်တ္တ
ပစည္း်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

antiphonal chant sung 
to the accompaniment of 
drums on festive 
occasions စဉ်

စဉ်

၁။ အထကကာင်းအရာ တစစ်ုံတရာကို သကံျစ်(သခံျပ်)စပ်၍ သဆုိီ သည။် “လွန်ထလငပီးထသာအခါဝယ၊် မိတ္ီလာပပည၊် ထရမပပညမ်
တင်ွ၊ ဝိထဒေဟရာဇ်၊ နာမတင်ွ ထုိေမင်းကကးီတင်ွး မတထ်လးထယာက။် ပညာလကရံု်း၊ လွန်ကကးီကျယ။်” (ထလှချပ်) ၂။ သကံျစ ်
(သခံျပ်)နှင့် ထုေတထ်ဖာ်၍ ပပကရ်ယပ်ပုသည။် “အလျားထပခာကထ်တာင်၊ အနံနှစက်ိုကရ်ထေားကို၊ အား ထုေတလ့ုိ်ပင် မငင်ကက၊ ထုိေမှ
ဖကက်၊ ကကည့်လုိကပ်ပန်၊ ဆံပင်ပခူပခူ၊ ထပါင်တတုတ်န်ုနန့်၊ ဘးီလူးမရုပ်၊ အစိုနံ။ (ရထေားချပ်) စဉ်

အက္ခရာစဉ်
antiphonal chant sung 
to the accompaniment of 
drums on festive 
occasions စဉ်

စဉ်



.

သကံျပ်ထုိေး ကကိ recite

သကံကို းခက် ကကိ သကံကို းပဖင့် အခမာခမာ ရစပ်တဖဲွ်ယ့ကှ ်ချညထ်နှာင်သည။် chain

သကံကို းခတ၁် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ စားကင်ွးပတလ်ညက်ို၊ ကကို းပဖင့် တန်းထေား သည။် chain

သကံကို းခတ၂် န တစစ်ုံတစခု်ထသာ ကစားကင်ွးပတလ်ညတ်င်ွ တားထေားထသာ သ ံကကို းတန်း။ chain

သကံန်ွချာ န net

သကံန်ွရက် န သနံန်းကကို းပဖင့် ပုိကက်န်ွကဲ့သို ့အကကွအ်ကကွထ်ဖာ်၍ရကထ်ေားထသာ အရာမျို း။ net

သကံကပ် န ဆတထ်သာသတံစမ်ျို း။ cast iron

သခံထမာက် န steel helmet

န steel helmet

သခဲံ န iron

သခံျနွယ် န none

သခံျးီ န ထရစတွစ်ိုသပဖင့် သပံါထသာ သတ္တ ုစသညတ်ို၏့ မျကနှ်ာပပင်တင်ွ ဝါညို ထရာင် ပဖစထ်ပါ်လာထသာအလမာ။ rust

သခံျးီတက် ကကိ rust

သထံချာင်း န သပံဖင့် သန်ွးလုပ်ထေားထသာ အထချာင်းအတ။ံ piece of iron

ကကိ အချန်ိနာရ ီထစရ့န်ပဖစထ်စ၊ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အချန်ိး အချကက်ိုသထိစရန်ပဖစထ်စ၊ သထံချာင်းကို ပမညထ်အာင်တးီခတသ်ည။်

သခံျို ၁ နဝိ သာယာနာထပျာ်ဖွယပ်ဖစထ်သာ။ “နှုတခ်မကသ်ခံျို  ဆံုးမဆုိသား။” pleasant 

သခံျို ၂ န အသသံာယာထအာင် စာပုိဒ်ေများကို အသထံေပ်၍ ဖဲွ ဆုိ့ထသာ၊ အချို းအဆစထ်လးခု ပါထသာ ကဗျာတစမ်ျို း။ poem

သငံခီချင်း န အကျဉ်းသားများထွေကမ်ထပပးရထအာင် ထပခထထောက၌်ခတရ်ထသာ သကံကို း ကင်ွးနှစက်င်ွး။ foot chain

သငံခိုင့် န cage

သခီွံပတ် န iron ring

သခံခီ န pangolin

သခံခီမုန ့် န snack

သဂံါယနာတင် ကကိ ဘရုားထဟာ ပိဋကတထ်တာ်များကို သဇံာအများစထုပါင်း၍ ဘရုားထဟာအတိုင်း တိုကဆုိ်င်ညှိနှိုင်းသည။် buddhist synod

သဇံသမဂ္ီဂ န ညညီတွထ်သာ သဇံာ့အစညး်အရံုး။

သဇံာ န ဗုဒေ္ဓဘရုား၏ တပည့်ပဖစထ်သာ ရဟန်း။ Buddhist monk

သဇံာထတာ် န ဗုဒေ္ဓဘရုား၏ တပည့်ပဖစထ်သာ ရဟန်း။ Buddhist monk

သဇံာ့ရာဇာ န

သဇိံက နဝိ ဘရုားပုထုိေးထစတစီသညတ်ို၌့ အမှုကကးီငယစ်သညတ်ိုက့ိုပပုလုပ်ရန်  ထေားထသာ အထစာင့်အထရာှက။် relating to all monk

သစံးူ န ထကျာကသ်ား၊ သတ္တ ုစသညတ်ိုက့ို ပဖတရ်ာထွေင်းရာတင်ွ သုံးသည့်သနှံင့်ပပုလုပ် ထေားထသာ အဖျားထေကက်ယိာတစမ်ျို း။ caltrop

၁။ အထကကာင်းအရာ တစစ်ုံတရာကို သကံျစ်(သခံျပ်)စပ်၍ သဆုိီ သည။် “လွန်ထလငပီးထသာအခါဝယ၊် မိတ္ီလာပပည၊် ထရမပပညမ်
တင်ွ၊ ဝိထဒေဟရာဇ်၊ နာမတင်ွ ထုိေမင်းကကးီတင်ွး မတထ်လးထယာက။် ပညာလကရံု်း၊ လွန်ကကးီကျယ။်” (ထလှချပ်) ၂။ သကံျစ ်
(သခံျပ်)နှင့် ထုေတထ်ဖာ်၍ ပပကရ်ယပ်ပုသည။် “အလျားထပခာကထ်တာင်၊ အနံနှစက်ိုကရ်ထေားကို၊ အား ထုေတလ့ုိ်ပင် မငင်ကက၊ ထုိေမှ
ဖကက်၊ ကကည့်လုိကပ်ပန်၊ ဆံပင်ပခူပခူ၊ ထပါင်တတုတ်န်ုနန့်၊ ဘးီလူးမရုပ်၊ အစိုနံ။ (ရထေားချပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သနံန်းကကို းများပဖင့် ပတလ်ညဖ့ဲွ်ထနှာင် ထပါင်းစပ်ပပုလုပ်ထေားထသာ အဖံုးတစမ်ျို း။ “သကံန်ွချာပဖင့် ချုပ်ထေားထသာ ယန်ုကထလး
သည။်” စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဗံုးဆန်၊ ကျညဆ်န် စသည့်တိ့ုမှ ကာကယွရ်န် ဦးထခါင်းမှ တင်ပါး အထိေ ခုိင်မာထသာသတ္တ ပဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ ထဆာင်းစရာတစ်
မျို း (စစသ်ုံး) စဉ်

သခံထမာက်
ထဆာင်း

ကာလကကာပမင့်စာွ လူတိ့ုကို ထပခာကလှ်န့် ဖမ်းစားထနသပဖင့် မကကျွေတမ်လွတပဲ် ရှိထနထသာ သရ၊ဲ သဘက၊် ငပိတ္တာစသညတ်ိ့ုကို 
(တင်စား၍) ထခါ်ထဝါ်ထပပာဆုိထသာ စကားလံုး။ စဉ်

အလွန်မာထကျာထသာ (လကန်ကမ်ျား ပပုလုပ်ရာတင်ွ အသုံးပပုသည်) သတ္တ  တစမ်ျို း။ စဉ်

အထပွးပဖူထချာထသာ ထဆးဖကဝ်င်နွယပ်င်တစမ်ျို း။ (အရကွက်မ်ွးရကွနှ်င့် တသူည။် ဥရှိသည။် ဆူးထပါကထ်သာ အမျို းနှင့်ဆူး မ
ထပါကထ်သာ အမျို းဟ ုနှစမ်ျို းရှိသည။် ကကျွေ ဲထပါကစ်၊ နွားထပါကစ်ကထလးများ “သ”ံ ကိုကလ်ျှင်၊ သခံျနွယ ်အရုိးကိုထုေထချ၍ ထရစမ်ိ
ငပီး သခံျ ထဆးအပဖစတ်ိုကသ်ည။်) စဉ်

စဉ်

သစံသညတ်ိ့ု၏ မျကနှ်ာပပင်တင်ွ သထံချးအလမာပဖစထ်ပါ်လာသည။် “သုံကိုသဖံျက၊် သခံျးီတက”်(ပံု) စဉ်

စဉ်

သထံချာင်းထခါ
က်

strike a piece of iron 
to sound the hour or 
alarm စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သနှံင့်ပပုလုပ်ထေားထသာ ထလှာင်အမ်ိ။ “ခုနှစထ်ေပ်မှာ၊ ထပခာကထ်ေပ်လညး်ကကျွေ၊ံ သငံခိုင့်ကကးီမှာ၊ တစထ်ေပ်ကျန်ထရ” (စနန္ိဒမင်းဖ့ဲွ) စဉ်

သစသ်ားပျဉ်ချပ်များပဖင့် စပ်ထေားထသာထသတ္တာစသညတ်ိ့ုတင်ွ ပျဉ်ချပ် များမကာွကျရထအာင် စညး်ပတထ်ေားထသာသပံပား။ သံ
အပပား။ စဉ်

ဝမ်းဗုိကက်ိုချန်ထေား၍)တစက်ိုယလံု်း ဖံုးအပ်ုထေားထသာ  အထကကးခံများရှိထသာ န့ုိတိုကသ်တ္တဝါတစမ်ျို း (ရန်သူထတွလ့ျှင် လံုး
ထခွ၍ထနတတသ်ည်) “သခံခီပုိင်ခခီလ့ုိကျညး် နီကတ ်ထတကာ” (ရိုးရာ)။ စဉ်

ဂျုနှံစက်ို ပျစပ်ျစထ်ဖျာ်၍ ခွကထ်ပါကတ်င်ွထေည့်ကာ အကင်ွးပဖစထ်အာင် ဂျု ံနှစက်ို လုိသလုိ ပပုလုပ်လျက ်ဆီအိုးတင်ွထကကာ်ငပီး 
ကကသံကာရညတ်င်ွ စမ်ိထောထသာ စားဖွယ ်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

member of buddhist 
order society စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဗုဒေ္ဓသာသနာထတာ် စညပ်င်ပပန့်ပွားမှုကို ဦးစးီညမန်ကကား ထဆာင် ရကွရ်န် သဇံာချင်းကပဖစထ်စ၊ မင်းကပဖစထ်စ တင်ထပမှာကထ်သာ
သဇံာကကးီ။ ရဟန်း မင်းကကးီ။

head master of buddhist 
monk စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်



.

သစံးူကကို း န သဆူံးများ တပ်ဆင်ထေားထသာ သနံန်းကကို း။ barbed wire

သဆံန်ခါ န အထပါကင်ယမ်ျားထပါကထ်အာင် ပပုလုပ်ထေားထသာ သပံပားချပ်။ iron sieve

သစံည် န triangular brass gong

သထံယာင် န ကိုယက်ာယ အလွန်သန်မာငပီး ခံနုိင်ရညရ်ှိသ။ူ strong man

သထံယာင်လုိက် ကကိ

သယံဂ်ု န conjunct consonant

သရုိင်း န မပပုပပင်မသန ့စ်င်ရထသးထသာ ထပမမှတးူထဖာ်ရရှိသည့်အတိုင်း ပဖစထ်သာသ။ံ raw iron

သရံုံး န နုိင်ငံတစနုိ်င်ငံက အပခားနုိင်ငံတစခု်သို ့ထစလမတထ်ေားထသာ သအံမှုထေမ်းများ အလုပ်လုပ်ရာဌာန။ embassy

သရံင်ှ န paddy

သရံင်ှကျ န ပမင့်မားထသာ ထတာင်ကမ်းပါးမှ အရှိန်အဟန်ုပဖင့် ဦးထစာကသ်န်ွ၍ ကျဆင်းထသာထရ။ none

သရံင်ှကျူး န song

သရံင်ှထစာင်း န ပမင့်မားထသာ ထတာင်ကမ်းပါးပပတ။် high hill

သရံင်ှစန်ွး န ထတာင်ကမ်းပါးပပတမှ် တစဘ်ကသ်ိုစ့န်ွးထွေကထ်နထသာအငူ။ cape

သရံမင်ကျူး ကကိ shout

သလီံး န none

သလံက် န mason’s trowel

သလုိံက် န သ၊ံ သတ္တ ုစသညတ်ိုက့ို ဆဲွငင်ယနုိူင်ထသာ သတ္တ ရိှိသည့်အသတံစမ်ျို း။ magnet

သလံတ် န none

သသံပိတ် န

သဖံကနုိ် ့ န

သဖံကလ်ကဝ်ါး န none

သပံဖူ န ပပာလ့ဲထရာင်ပဖူ၍ အရညက်ျို နုိင်ငပီး သတ္တ ုထရာစပ်ရာ၌ပဖစထ်စ၊ အချပ်အပပားပပု လုပ်၍ ပဖစထ်စ အသုံးပပုထသာ သတ္တ ုတစမ်ျို း။ metal

သပံဖူချပ် န tin

သပံဖူစည် န များထသာအားပဖင့် သပ်ွ၊ သပံဖူစသညတ်ိုပ့ဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာပံုး။ tin

သပံဖတရ်မ န သတ္တ ုများကိုပဖတနုိ်င်ထသာ လမာ။ hacksaw

သဘံက် န diplomat/envoy

သဘံကခ်န ့် န

သဒံေရထီစာင့် န ယင်းသိုထ့စာင့်ကကည့်သ။ူ none

စဉ်

စဉ်

သာသနာထရးဆုိင်ရာတင်ွ အသုံးပပုရထသာ သပံဖင့်ပပုလုပ်သည့် သုံးထထောင့် သဏ္ဍာန်(တရူယိာ)။ (ထကကးမထပါ် စဉ်

စဉ်

ရညရ်ယွခ်ျကနှ်င့် ယုံကကညခ်ျကမ်ရှိပဲ အပခားသနူညး်တ ူလုိက၍် ပပုမူထပပာဆုိသည။် သတူစပ်ါးထပပာဆုိသညက်ို အတယုငူပီး 
လုိက၍်ထပပာဆုိသည။်

echo other people’s 
opinion စဉ်

ဗျညး်နှစလံု်းစပ်၍ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ သိ့ုမဟတုဆ်င့်၍ထသာ်လညး်ထကာင်း ထရးသားရာတင်ွ သရမ့ဲထသာ ထရှ့အက္ခရာသည ်
အသတအ်ပဖစတ်ညသ်ပဖင့် သးီပခားအသထွံေက၍် မရတွဖ်တရ်ထသာ အက္ခရာ။ (သာဓက။   ။ တဿသဗ္) (ပါ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကကးနီထရာင်ရှိထသာ (ထကာကည်င်ှး) စပါးတစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

လညထ်ချာင်း၌ပဖစထ်သာ အပမင့်ဆံုးထသာအသ။ံ ၂။ ဆုိင်းသစံဉ် ခုနှစပ်ါးတင်ွ အပမင့်ဆံုးအသကံိုတည၍် သဆုိီတးီမှုတရ်ထသာ ထတး
သာွး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အားပါးတရထအာ်သည။် အသပံဖင့် အင်အားရှိသမျှထအာ်သည။် “သားပဖူလာလှည့်၊ အိုမိခင်ဟ၊ု သရံမင်ကျူးပျာ၊ သားဦးထခါ်ထတာ်မူ
ပါလှည့်ထလ” (ထောနူ)။ စဉ်

ထလးပင်စာွရတွရ်ထသာအသ။ံ (ကား၊ ကးီ၊ ကးူ စသည့်အသ။ံ) စဉ်

ထပျာ့ထပျာင်းထအာင် နယထ်ေားထသာ အဂမင်္ဂထတကို ထကာကယ်၍ူအတုခ်င်းထပါ် န့ံှပပားရန် ပပုလုပ်ထေားထသာ ပန်းရသံုံး ကရိယိာတစ်
မျို း။ စဉ်

စဉ်

အလယအ်လတရ်တွရ်ထသာအသ။ံ (ကတ၊် ကတိ၊် ကတု ်စသည့်အသံ) စဉ်

မညမ်ျှပင်စားထသာကထ်စကာမူ အဝင်ဆ့ံ၍ စကူားမ့ုိထမာကပ်ခင်းမရှိ တတထ်သာဝမ်းဗုိက။် သာမန်အရယွအ်စားရှိလျက ်အပခားသတူိ့ု
ထေကပုိ်၍ အစာလကခံ်နုိင်ထသာ ဝမ်းဗုိက။် ထက” (ပန်း)။ “ခါနကပ်ဖန်နှင့်၊ သဖံကလဲွ်ထက၊ ဖီးန့ုိရက်မှာ” (ထကာ်)

belly that does not 
show signs of 
overeating စဉ်

လူတိ့ုကို ထပခာကလှ်န့်ဖမ်းစားတတသ်ညဟ် ုဆုိအပ်ထသာ ငပိတ္တာတစမ်ျို း။ ၂။ (ဥပစာ)ကကမ်းကကုတရ်န့်ုရင်း ခက်ထေန်ထသာသ။ူ 
“ထုိေသညပံု်ပျက၊် ရုပ်မတထူက လူသဖံကက်ို လကတ်ိ့ုထခါ်ထထွေ” (ဆဒေ္ဒန်)
ယထန့မှစ၍ ထရတကွထ်သာ် တတယိထပမာကထ်သာထန့။ “နကပ်ဖန်တရက၊် သဖံက ်တပခား၊ ဖီးန့ုိထကျာ်မီကပင် ရခုိင်တိ့ုက သပံဖင့် 
ပပုလုပ်၍ သုံးနှုန်းငပီးပဖစသ်ည။် ယင်းနင့်ထကကး မထပါ်မီကပင် သပံဖင့်ပပုလုပ်ထေား ထသာထကကာင့် “သစံည”်ဟ၍ူ သုံးနှုန်းသည။်)

departed human or 
celestial being 
reincarnated as a 
ghost, ghoul, gobln, 
etc in one of the four 
states of suffering စဉ်

သစပ်င်ကကးီ များတင်ွ တယွက်ပ်ထပါကထ်နတတထ်သာ ဥပင်ကကးီတစမ်ျို း။ (အရကွက်ကးီများမှာ လူလကဝ်ါးပဖန့် ထေားသညနှ်င့်
တသူည။် ဘလူီးလကဝ်ါး၊ ထတာကတ် ဲလကဝ်ါးဟလုညး်ထခါ်သည။် ဆီးမသာွးနုိင် လျှင်၊ သိ့ုမဟတု ်ဆီးနညး်လျှင် ယင်းဥကကးီကို
ထုေထပခ၍ ဆန်ထဆးရညတ်င်ွစမ်ိငပီး သကကားအနညး် ငယ ်ထေည့်၍ထသာကပ်ါ။ (ယင်းဥကကးီကို ‘စန်ွထဂါင်း’ ဟထုခါ်သည။်) စဉ်

စဉ်

အပပန့်လုိကပ်ဖစထ်စ၊ အချပ်လုိကပ်ဖစထ်စ အတန့်ွအထခါကထ်ဖာ်၍ ပဖစထ်စ ပပုလုပ်ထေားထသာ သပ်ွရညဆ်န်း (ထလာင်း)ထေားသည့်
သပံပား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထရးှထခတက်ာလက ဘရုင့်တစပ်ါးထံေမှ အပခားဘရုင်တစပ်ါးထံေသိ့ု ချစက်ကည ်ထရး၊ စးီပွားထရး၊ နုိင်ငံအထရးအခင်းအတကွ ်ဆက်
သယွထ်ဆာင်ရကွရ်န် ထစလမတပ်ခင်းခံရထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်။ စဉ်

လူတိ့ုကို ထပခာကလှ်န့်ဖမ်းစားတတသ်ညဟ် ုဆုိအပ်ထသာ ငပိတ္တာတစမ်ျို း။ ၂။ (ဥပစာ)ကကမ်းကကုတရ်န့်ုရင်း ခက်ထေန်ထသာသ။ူ 
“ထုိေသညပံု်ပျက၊် ရုပ်မတထူက လူသဖံကက်ို လကတ်ိ့ုထခါ်ထထွေ” (ဆဒေ္ဒန်)
ယထန့မှစ၍ ထရတကွထ်သာ် တတယိထပမာကထ်သာထန့။ “ငါ့ကို မင်းရာဇာကကးီလညး် အမတက်ကးီ ဥက္ကာပျကံို “ရာဇသကကမင်္ဂန်”အမည်
ပဖင့် သတံမန်အပဖစ ်သက္ကရာဇ် ၉၇၁-ခုနှစ ်နတထ်တာ်လဆန်း ငါးရက ်အဂမင်္ဂါ ထန့ သဘံကခ်န့်၍ ထေည့်ထတာ်မူလုိကသ်ည။်” 
(ထတာင်)

departed human or 
celestial being 
reincarnated as a 
ghost, ghoul, gobln, 
etc in one of the four 
states of suffering စဉ်

စဉ်



.

သနီံသထံေား န အသ၏ံသတံို သရံညှ ်သထံလး သထံပါ့ စသညစ်နစတ်ကျသဆုိီပံု။ ယင်းသို ့သဆုိီထသာအသ။ံ stress and intonation

သနူံတ် န စွဲထေားထသာသတံိုက့ို နူတယ်နုိူင်ရန် သထံချာင်းတစဘ်ကထိ်ေပ်တင်ွအခွပပုလုပ် ထေားထသာ ကရိယိာ။  hammer

သပူံ န မီးဖုတထ်ေားထသာ သထံချာင်း၊ သပံပား စသည။် iron

သပူံကပ် ကကိ brand cattle

သပူံခတ် ကကိ brand cattle

သပူံနှစ် ကကိ brand cattle

သပူံရည် န brand cattle

သပံတ် န coil spring

သပံတက်န်ု န lose all strength

သပံတပီ်း န သပံတက်ို တစခု်ခုထသာ အထချာင်းအတ ံစသညပ်ဖင့်ရစပ်တ၍် တင်းထအာင်ပပုသည။် wind a spring fully

သငံပိုင် န တစခ်ျန်ိတညး်တင်ွ တွဲဖကလ်ျကင်ပိုင်တရူတွဆုိ်သည။် chorus

သပံပက် န none

သဖံရာ န အကိုင်းအခကတ်ိုတ့င်ွ ဆူးတကက်ထလးများတကက်ာ အချဉ်အရသာရှိ၍ အရညရ်မမ်းထသာ အသးီလံုးသးီသည့်အပင်တစမ်ျို း။ none

သဖံရံု န သဖံရာအမျို းအစားဝင် အလံုး အနညး်ငယ ်သယွလ်ျား၍ အခံွထူေထသာ အသးီ သးီသည့် အပင်တစမ်ျို း။ lemon

သဖံက် န

သဖံကခ်ါ န the day after tomorrow

သစံမ်ိး န သအံမျို းအစားတိုတ့င်ွ ထပျာ့ညံ့ထသာ သအံညံ့စားတစမ်ျို း။ iron

သထံညာင်း န နား၌သာယာငငိမ့်ထညာင်းထသာအသ။ံ pleasant sound

သညံင်ှးပပလီွ န အဆစတ်စဘ်ကပိ်တအ်တင်ွးလျှာနှင့် လကနိှ်ပ်ထပါကပ်ါရှိသည့် ထဘးထစာင်းမှုတရ်ထသာ အထခါင်းခပန်တရူယိာတစမ်ျို း။ flute

သညံပ်ှ န trap

သတံမန် န diplomat/envoy

သတံူ န hammer

သတံရူင်ွး န မါထသာထကျာကသ်ားထပမသား စသညတ်ိုက့ို တးူဆွရန် သထံချာင်း၏ တဘကထိ်ေပ်ကို အသာွးပပားပပုလုပ်ထေားထသာ ကရိယိာ။ jemmy

သထံတာ်ဦးတင် ကကိ address royalty

သတံိုင် န window bars

သထံတာင် န အလျား ၂၀ လကမ်ရှိထသာ အတိုင်းအတာပမာဏ။ measurement

သထံတာင်နွယ် န ထပျာ့ထပျာင်း၍ ကကျွေ၊ဲ နွားချညရ်န် ကကို းကျစနုိ်င်ထသာ နွယတ်စမ်ျို း creeper

သထံတာင်း န Small basket

သတံဆိံပ်တုံး န သတံုံးတင်ွ မိမိဘွဲ အ့မညက်ိုပဖစထ်စ၊ တစစ်ုံတစခု်အမှတ ်အသားတိုက့ိုပဖစထ်စ၊ ထုေထွေင်းထေားထသာ ခတနိှ်ပ်စရာပစည္း်။ seal

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အစိုးရကကျွေ၊ဲ နွား တရိစ္ဆာန်စသညတ်ိ့ုကို ပပညသ်ူ့ကကျွေနွဲားတိ့ုနှင့် မထရာ မယကှရ်ထအာင် သပူံတဆိံပ်နှင့်ကပ်ကာ အမှတအ်သားပပု
ထေားသည။် စဉ်

အရညတ်စမ်ျို းမျို းတင်ွ သပူံကိုနှစ၍် အာနိသင်တစစ်ုံတရာရှိထစသည။် “ဝမ်းခဲ၊ ဝမ်းနာထသာ် အစားမှားဆီးပမစက်ို ထေမ်းထေမ်းသွီး
ငပီး သပူံခတ၍်တိုကထ်လ” (ပဉ္ဘတု်) စဉ်

အရညတ်စမ်ျို းမျို းတင်ွ သပူံကိုနှစ၍် အာနိသင်တစစ်ုံတရာရှိထစသည။် “ဝမ်းခဲ၊ ဝမ်းနာထသာ် အစားမှားဆီးပမစက်ို ထေမ်းထေမ်းသွီး
ငပီး သပူံခတ၍်တိုကထ်လ” (ပဉ္ဘတု်) စဉ်

အာနိသင်တစစ်ုံတရာရှိထစရန် ထဆးဖကဝ်င်ထသာအရညတ်စမ်ျို းမျို းတင်ွ သပူံနှင့် နှစထ်ေားထသာအရညတ်စမ်ျို းမျို းကို သပူံထပါ်တင်ွ 
ထလာင်းချထသာအရည။် စဉ်

အလွန်မာထသာ သပံပားကို တင်းကျပ်ထအာင် ရစပ်တထ်ေားပခင်းပဖင့် တန်ွးကန် အား ပဖစထ်ပါ်ထအာင် ပပုလုပ်ထေားထသာ 
မာထကျာထသာ သပံပား အထခွ။ စဉ်

တင်းထေားထသ သပံတအ်ထခွအားလံုး ထလျှာ့ပပယသ်ာွးသည။်၂။ (ဥပစာ)စမ်ွးအင်အား ပျကပ်ပယသ်ည။် ၃။ သပံတ ်ဆံုးထအာင်းထိေ 
ထပးငပီးပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစဆ်ကတ်ညး်မဟတုပဲ် ပပတထ်တာကပ်ပတထ်တာက ်ရတွဆုိ်ထသာအသ။ံ အသတံစသ်နှံင့်တစသ်ထံရာထထွေး ဆကစ်ပ်ပခင်းမရှိပဲ 
ပီသထသာအသ။ံ စဉ်

စဉ်

စဉ်

လူတိ့ုကို ထပခာကလှ်န့်ဖမ်းစားတတသ်ညဟ် ုဆုိအပ်ထသာ ငပိတ္တာတစမ်ျို း။ ၂။ (ဥပစာ)ကကမ်းကကုတရ်န့်ုရင်း ခက်ထေန်ထသာသ။ူ 
“ထုိေသညပံု်ပျက၊် ရုပ်မတထူက လူသဖံကက်ို လကတ်ိ့ုထခါ်ထထွေ” (ဆဒေ္ဒန်)
ယထန့မှစ၍ ထရတကွထ်သာ် တတယိထပမာကထ်သာထန့။

departed human or 
celestial being 
reincarnated as a 
ghost, ghoul, gobln, 
etc in one of the four 
states of suffering စဉ်

လူတိ့ုကို ထပခာကလှ်န့်ဖမ်းစားတတသ်ညဟ် ုဆုိအပ်ထသာ ငပိတ္တာတစမ်ျို း။ ၂။ (ဥပစာ)ကကမ်းကကုတရ်န့်ုရင်း ခက်ထေန်ထသာသ။ူ 
“ထုိေသညပံု်ပျက၊် ရုပ်မတထူက လူသဖံကက်ို လကတ်ိ့ုထခါ်ထထွေ” (ဆဒေ္ဒန်)
ယထန့မှစ၍ ထရတကွထ်သာ် တတယိထပမာကထ်သာထန့။ “နကပ်ဖန်တရက၊် သဖံက ်တပခား၊ ဖီးန့ုိထကျာ်မီကပင် ရခုိင်တိ့ုက သပံဖင့် 
ပပုလုပ်၍ သုံးနှုန်းငပီးပဖစသ်ည။် ယင်းနင့်ထကကး မထပါ်မီကပင် သပံဖင့်ပပုလုပ်ထေား ထသာထကကာင့် “သစံည”်ဟ၍ူ သုံးနှုန်းသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတရာကို ကိုင်တယွရ်န် သပံဖင့်ပပုလုပ်ထေားထသာ လကက်ိုင်နှစခု်ကို ပူးတွဲထေားသည့် ကရိယိာ။ ၂၊ ကကကစ်သညက်ို ထထောင်
ဖမ်းထသာ ကရိယိာ။ စဉ်

ထရးှထခတက်ာလက ဘရုင့်တစပ်ါးထံေမှ အပခားဘရုင်တစပ်ါးထံေသိ့ု ချစက်ကည ်ထရး၊ စးီပွားထရး၊ နုိင်ငံအထရးအခင်းအတကွ ်ဆက်
သယွထ်ဆာင်ရကွရ်န် ထစလမတပ်ခင်းခံရထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်။ စဉ်

သရုိံကရ်န်နှင့် တစစ်ုံတစခု်ကို ထုေထပခရုိကခဲွ်ရန် သတံုံး၏မျကနှ်ာပပင်ကို အပပားပပု ထေားငပီး အလယထ်ပါကထ်ဖာကက်ာ လကက်ိုင်ရုိး
တပ်ထေားထသာ ကရိယိာ။ စဉ်

စဉ်

မင်း၊ မင်းတကကား မိဖုရားစသညတ်ိ့ုအား) ထလျှာကထ်ေား သည။် စဉ်

သပံဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ သထံချာင်းတိုင်။ “ကမံခုိင် သတံိုင်နန့်အမ်ိထဆာက ်ထသာ်လညး်ကျို း” (ရုိးရာ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

၆-ပပညဆ့ံ်ထသာ (၁၂သစဆ့ံ်ထသာ)ထတာင်းငယ။် (အချို ရ့ပ်ရာွ၌ ခုနှစ ်ပပညဆ့ံ်ထသာ ထတာင်းငယ ်(ကိုထခါ်သည။်) စဉ်

စဉ်



.

သတံတံင်း န iron box

သတံွဲပုိက် န fishing net

သထီံေ ကကိ like

သဒံေရီ န ကင်းထစာင့်ထသာသ။ူ sentry

သဒံေရထီစာင့် ကကိ ရန်သတူို၏့ အသာွးအလာကို ထစာင့်ကကည့်သည။် dosentry duty

သသံပိတ် နဝိ overeat

သသံယ န doubt

သသံရာ န ဘဝသစ၌် အစဉ်မပပတအ်ဖန်တလဲလဲ ကျင်လညရ်ာ ဘဝဆက၊် ဘဝ၏ အစဉ်။ cycle of rebirths

သသံရာကကးီ န

သသံရာရညှ် ကကိ ဘဝထပါင်းများစာွ အဆကမ်ပပတပ်ဖစခ့ဲ်သည။်

သသံရာလည် ကကိ ဘဝသသံရာမှာ မထွေကမ်ထပမာကနုိ်င်ပဲရှိသည။်

သသံတနွ်ယ် န none

သသံတပ်င် န အထခါကက်ို သခံျထဆးအပဖစ ်အသုံးပပုကာ သစပ်င်ကကးီတစမ်ျို း။ none

သဟံန်ိ န အသ၏ံ အရှိန်အဟန်ု။ boast

သဟံန်ိး ကကိ ကျယထ်လာင်ထသာ ပမညသ်ရုံတတ်ရကမ်စပဲဲ အဟန်ုပဖင့် ပျံလွ့င့်သည။် boast

သံ့သံ့ ကကဝိိ indistinctly

သံ့သံ့ဝါဝါ ကကဝိိ အရပ်ိအခမကအ်ားပဖင့် ထစာင်းပါးရပ်ိပခည။် indirectly

သံ့သံ့ထသျှ ကကဝိိ indistinctly

သန်

သန် နဝိ strong

သန်ချနွယ် န none

သန်စမ်ွး နဝိ အပင်စသညထ်ကာင်းစာွကကးီထွေားထသာ။ strong

သန်နက် န midnight

သန်ဘက် န the day after tomorrow

သန်ဘကခ်ါ the day after tomorrow

သန်မာ နဝိ paddy

သန်လယက် န မင်းထပမှာကတ်န်ဆာ ငါးပါးတင်ွ တစပ်ါးပါဝင်ထသာ အသာွးနှစဘ်က ်ရှိငပီး အစဉ်သပဖင့် ဦးဖျားသယွထ်သာ ဓါးလကန်ကတ်စမ်ျို း။

သန်လယ် န midnight

သန်သန်၁ ကကဝိိ indistinctly

သပံဖင်းပပုလုပ်ထေားထသာ (ထသတ္တာကဲ့သိ့ုထသာ)အဝတအ်စားထေည့်စရာ တစမ်ျို း။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အကကွလ်ကသ်ုံးသစ၊် ထလးသစခ်န့်ကျယထ်သာ ငါးသထလာကနှ်င့် ငါး လကခွ်ါစသည့် ငါးအကကးီအစားမျို းကိုရာှထသာ ပုိကတ်စ်
မျို း (များထသာအားပဖင့် ငါးသထလာကသ်ာ ရသည။်) စဉ်

လုိလားနှစသ်ကသ်ည။် “ဝကသ်ားဟင်ကို စားသာစာထရ စတိမှ်ာမသထီံေ (အရပ်) (များထသာအားပဖင့် မနှင့် တွဲစပ်သုံး
တတသ်ည။် “မလှစန်ိလာစာွကို ငါမသထီံေစသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

အစာကို လွန်ကစဲာွ စားထသာကနုိ်င်ထလ့ရှိထသာ။ (သူ) စဉ်

ယုံမှားပခင်း။ သကမင်္ဂာမကင်းရှိပခင်း။ (ပါ) စဉ်

စဉ်

အတတိဘ်ဝကတစစ်ုံတရာထသာ အကသုိုလ်မှုကို ပပုလုပ်ခ့ဲ သပဖင့် လကရ်ှိဘဝတင်ွ ယင်းအကသုိုလ်အတကွ ်ထပးဆပ်ရထသာ 
အကျို းဆက။်

debt of sins committed 
in the previous 
existences စဉ်

take a long time to go 
through the cycle of 
rebirths စဉ်

be unable to escape 
from the samsara စဉ်

အထပွးပဖူထချာထသာ ထဆးဖကဝ်င်နွယပ်င်တစမ်ျို း။ (အရကွက်မ်ွးရကွနှ်င့် တသူည။် ဥရှိသည။် ဆူးထပါကထ်သာ အမျို းနှင့်ဆူး မ
ထပါကထ်သာ အမျို းဟ ုနှစမ်ျို းရှိသည။် ကကျွေ ဲထပါကစ်၊ နွားထပါကစ်ကထလးများ “သ”ံ ကိုကလ်ျှင်၊ သခံျနွယ ်အရုိးကိုထုေထချ၍ ထရစမ်ိ
ငပီး သခံျ ထဆးအပဖစတ်ိုကသ်ည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာအသကံို)တကိျပခင်း၊ ထသချာပခင်းမရှိပဲ။ သသိာရံုမျှ အရပ်ိ အခမကအ်ားပဖင့်။ စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာအသကံို)တကိျပခင်း၊ ထသချာပခင်းမရှိပဲ။ သသိာရံုမျှ အရပ်ိ အခမကအ်ားပဖင့်။“မင်းထပပာရစကားကို လံုးစပိတစ်ိ
ကမကကားရ။ သံ့ သံ့ထသျှရာ ကကားရထရ” (အရပ်) စဉ်

ခွန်အားဗလာ အလွန်ကကးီထသာ။ ၂။ အဟန်ုပပင်းထသာ။ “ရဟီန်ုသန်ထရ” (အရပ်) ၃။ အပင်စသည ်များစာွကကးီထွေားထသာ။ ၄။ 
လုိလားထတာင့်တချကပ်ပင်းပပထသာ။ စဉ်

အထပွးပဖူထချာထသာ ထဆးဖကဝ်င်နွယပ်င်တစမ်ျို း။ (အရကွက်မ်ွးရကွနှ်င့် တသူည။် ဥရှိသည။် ဆူးထပါကထ်သာ အမျို းနှင့်ဆူး မ
ထပါကထ်သာ အမျို းဟ ုနှစမ်ျို းရှိသည။် ကကျွေ ဲထပါကစ်၊ နွားထပါကစ်ကထလးများ “သ”ံ ကိုကလ်ျှင်၊ သခံျနွယ ်အရုိးကိုထုေထချ၍ ထရစမ်ိ
ငပီး သခံျ ထဆးအပဖစတ်ိုကသ်ည။်) စဉ်

စဉ်

ညဉ့်လယ၊် ညဉ့် ၁၂-နာရအီချန်ိ။ “အင်အားကကးီထဖာ်၊ ငမျို းထဖျာ်သည၊် ထမှာင်ထကျာ်ပိတယ်ကှ၊် ညဉ့်သန်နကတ်င်ွ၊ အပ်ိစက်
ထသာအခါ” (ရခုိင်ကာ)။ စဉ်

လူတိ့ုကို ထပခာကလှ်န့်ဖမ်းစားတတသ်ညဟ် ုဆုိအပ်ထသာ ငပိတ္တာတစမ်ျို း။ ၂။ (ဥပစာ)ကကမ်းကကုတရ်န့်ုရင်း ခက်ထေန်ထသာသ။ူ 
“ထုိေသညပံု်ပျက၊် ရုပ်မတထူက လူသဖံကက်ို လကတ်ိ့ုထခါ်ထထွေ” (ဆဒေ္ဒန်)
ယထန့မှစ၍ ထရတကွထ်သာ် တတယိထပမာကထ်သာထန့။ စဉ်

လူတိ့ုကို ထပခာကလှ်န့်ဖမ်းစားတတသ်ညဟ် ုဆုိအပ်ထသာ ငပိတ္တာတစမ်ျို း။ ၂။ (ဥပစာ)ကကမ်းကကုတရ်န့်ုရင်း ခက်ထေန်ထသာသ။ူ 
“ထုိေသညပံု်ပျက၊် ရုပ်မတထူက လူသဖံကက်ို လကတ်ိ့ုထခါ်ထထွေ” (ဆဒေ္ဒန်)
ယထန့မှစ၍ ထရတကွထ်သာ် တတယိထပမာကထ်သာထန့။ “နကပ်ဖန်တရက၊် သဖံက ်တပခား၊ ဖီးန့ုိထကျာ်မီကပင် ရခုိင်တိ့ုက သပံဖင့် 
ပပုလုပ်၍ သုံးနှုန်းငပီးပဖစသ်ည။် ယင်းနင့်ထကကး မထပါ်မီကပင် သပံဖင့်ပပုလုပ်ထေား ထသာထကကာင့် “သစံည”်ဟ၍ူ သုံးနှုန်းသည။်) စဉ်

စပါး)ထကကးနီထရာင်ရှိထသာ (ထကာက်ညင်ှး) စပါးတစမ်ျိုး။ စဉ်

Four-edged dagger which 
forms part of the 
Myanmar regalia စဉ်

ညဉ့်လယ။် ညဉ့်စက ်၁၂-နာရ။ီ “ညဉ့်နကသ်ိုကထ်ခါင်တိုင်မှာထမျှာင်၊ အထမာင်ဇာက ထရာင်” (ဇမ်း) “သိုင်ထခါင်ချန်ိမှာ၊ မီးအမ်ိ
များကို၊ သတထ်ေားပခင်းထကကာင့်” (နာရဒေ) “သိုင်ထခါင်ချန်ိမှာ၊ မန်ိးမထဆာင်ဝယ၊် ဆယထ်တာင်လံုးကို၊ ဝင်းလ့ုိထပပာင်ထက” (နတ်
သိုက်) စဉ်

သတင်း၊ အသစံသညတ်ိ့ု) ၁။ တကိျထသချာပခင်း မသထိသာအားပဖင့်။ ၂။ အရပ်ိအခမက ်အရပ်ိအပခည။် “ဘလူီးမင်းက၊ 
သတင်းစကား ပဲွကကးီလညး်ခံ၊ ထလးတင်ရန်ကို၊ သန်သန်ကကားက” (ရာမ)။ စဉ်



.

သန်သန်၂ ကကိ none

သန္တာ န coral

သန္တာစိ့ န coral

သန္တာထရာင် န coral

သန္ိတသခု န the bliss of serenity

သန္တာန် န ဒေရစပ်ပဖစထ်ပါ်၍ထနထသာစတိ ်သိုမ့ဟတု ်ရုပ်အစဉ်။ continuous mind

သနီ္ န intention

သနီ္ထကာက် ကကိ be jealous

သနီ္ဆုိး ကကိ သဓိဆုိး စတိသ်ထဘာထေားမထကာင်းပဖစသ်ည။် be jealous

သနီ္ပုပ် ကကိ be jealous

သထန္ဓ န တစဖ်န်ဘဝသစ၌် ဆကစ်ပ်စွဲထနမှု။ embryo

သထန္ဓကာလ န ကိုယဝ်န်ထဆာင်ထသာ ကာလအပုိင်းအပခား။ pregnant period

သထန္ဓငငိ ကကိ သထန္ဓငငိ pregnant

သထန္ဓစွဲ ကကိ မိခင်ဝမ်း၌ သထန္ဓအပဖစ ်စွဲကပ်သည။် pregnant

သထန္ဓသား န အမိဝမ်းတင်ွးရှိ ခကမ်ငါးပဖာမစုံမီ ရကနု်ထသးထသာ သထန္ဓ။ embryo

သထန္ဓဟိ ကကိ ကိုယဝ်န်ထဆာင်သည။် be pregnant

သန္နဋိာန် န make a resolution

သန္နဋိာန်ချ ကကိ make a resolution

သန ့် နဝိ စင်ကကယထ်သာ။ အညစအ်ထကကးစင်ထသာ။ pure

သန ့စ်င် ကကိ pure

သန ့ပ်ပန ့် နဝိ ကျစလ်ျစထ်သသပ်ထသာ။ စင်ကကယသ်ပ်ရပ်ထသာ။ clean

သန ့သ်ကရ်ီ န ကျင်ကကးီကျင်ငယစ်နွ ့ရ်ာ၌ ထဆးထကကာထသာထရ။ none

သန ့သ်န ့် ကကိ interrogate

သန ့သ်န ့ရ်ရီီ ကကဝိိ ကကညလ်င်ကွဲပပားပခင်းမရှိပဲ။ ပမင်ထတွ ရ့ရံုအားပဖင့်။ ကကညလ်င်ပပတ ်သား ထေင်ရာှးမပမင်သာပဲ။ unclear

သန်း၁ ကကိ move

သန်း၂ န louse

သန်းကကမဲ န အသားအထရထပါ်တင်ွ ထချးအညစအ်ထကကးစသညက်ို မီှ၍ ပဖစပွ်ား တတထ်သာ သန်းတစမ်ျို း။ body louse

သန်းဆီး ကကိ သန်း၊ သန်းဥတိုက့ို လကမ်နှစထ်ချာင်း၏ လကသ်ညး်ပဖင့် ဖိနိှပ်ထပခမမ သည။်

ကကိ ကကို တင်၍ အတိုင်းအဆ ကာလပမာဏစသညက်ို ခန ့တ်ကွသ်တမှ်တသ်ည။် estimate

ကကဝိိ bungle

ပဖစလုိ်စတိ ်ထရှ့ထပပးထနသည။် ထလးသစာ္ဖူးခုိင်ကို၊ ခူးနုိင်ထအာင်ခူးမညဟ် ုရညစ်းူချကဓိ်ဋာန်ပဖင့်၊ စတိသ်န်သန်၊ စထံနထတာ်မူ
လျက။် စဉ်

ထရထအာကထ်ကျာကတ်န်း၊ ထကျာကခ်ကမ်ျားကို ပဖစထ်ပါ်ထစထသာ ပင်လယ ်သတ္တဝါတစမ်ျို း။ (သန္တါအနီ၊ အနက ်စသညပ်ဖင့်
ကွဲသည။်) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

သန္တာထကာင်မှ ပဖစထ်ပါ်ရရှိထသာ ထကျာကတ်စမ်ျို း။ (ယင်းသန္တာထစက့ို သ ီကုံး၍ လညဝ်တတ်န်ဆာအပဖစ ်ဝတဆ်င်ကကသည။်) စဉ်

အနီနှင့်အဝါထရာင်ပါထသာ (ဟသမင်္ဂာပပဒေါး) အထရာင်။ စဉ်

အစဉ်သပဖင့် ငငိမ်းထအးချမ်းသာမှု။ နိဗ္ာန်ချမ်းသာ။ “သန္ိတသခုနိဗ္ာန်ချမ်း သာကို ရရပါလုိ၏”….. စဉ်

စဉ်

သဒီေ သဓိ စတိ။် သထဘာထေား။ “ထမာင်သာပဖူအတင်ွး သနီ္မထကာင်းစတိ ်ထကာကဟ်ထိရ” (အရပ်) စဉ်

သဒီေ သဓိထကာက ်သတူစပ်ါး၏အခွင့်သာမူကို မလုိလားပဲရှိ သည။် “ဝကမင်္ဂန္ီတနှင့်၊ သနီ္ထကာကထ်က၊ သုံးထယာကထ်မျာကမ်၊ သတူိ့ုက
လျှင်” (ထကာ်) စဉ်

စဉ်

သဒီေပုတ ်သဓီပုတ ်မနာလုိမရှုဆိတပ်ဖစသ်ည။် သဝန်တိုတတသ်ည။် “ခကလှ်ငါ့ငမီး၊ ငါ့အမ်ိထဲေမှာ၊ မတညး်စခီျင်၊ မှိုင်းစရထီယာင်၊ 
သနီ္ပုပ်ထက၊ မဟတုက်ျင်ထလ။” (ဓမ္မသာ)။ “မိန်းမကကမ်းကကုတ၊် မှိုင်းစရထီယာင်၊ သနီ္ပုပ်ထက၊ မျို းယုတမ်သား”(ထကာ်)။ “မာ
ဂန္ီဓ ဟ၊ု သနီ္ပုပ်ထက၊ မိန်းမယတုမ်ာ” (ဥဒိေန်သာ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စတိဆံု်းပဖတပ်ခင်း။ “သန္နဋိာနံ-ဆံုးပဖတပ်ခင်းရှိ၏” စဉ်

စတိဆံု်းပဖတသ်ည။် “ထမာင်နီပါးကငီွကို မရဗျာလ့ုိ သန္နဋိာန်ချ ပစလုိ်ကဗ်ျာ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

အညစအ်ထကကးမှ ကင်းထစသည။် သန့်ထစသည။် ၂။ သတီင်းသုံးသည။် ကျန်ိးထအာင်းသည။် ထနထုိေင်သည။် “ဆရာထတာ်ဘရုား
ကား ညဉ့်သန့်စင်ရာတင်ွ ညဉ့်သာ၊ ထန့ သန့်စင် ထနရာတင်ွ ထန့သာ၊ ထလျာင်းထနထုိေင်တတ၏်။” ဖွားပမင်သည။် “မီးရှူ းသန့်စင်
ဖွားပမင် ထတာ်မူ၏။”     စဉ်

စဉ်

စဉ်

အများအနကမှ် မိမိဆန္ဒရှိရာကို စစိစထု်ေတယ်သူည။် မိမိစတအ်လုိကျဆံုးကို ရထအာင်စစိစယ်သူည။် “အများထသာင်းထသာင်း၊ 
သရူထဲပါင်းတင်ွ၊ လူထကာင်းသန့်သန့်၊ ထရးွချယ ်ခန့်ရန်။ (ရခုိင်ကာ) စဉ်

စဉ်

အနီးသိ့ုကပ်၍ ဦးတညလ်ှုပ်ရာှးသည။် ထရွ့လျားသည။် “ငမိုင်ခွင်ထဟမာသည ်ထတာတန်းကို၊ သန်းလ့ုိထကျာ်ထသာ်။ (ရာမ) “သံ
စိုကဆုိ်ထလ၊ ထုိေသညပ်မစက်ို၊ အားထုေတခ်ါခါ၊ ဖီလာ ဆန်ကာ၊ သန်းလ့ုိကးူဟ”ု (ရလီား) စဉ်

ဥမှထပါကဖွ်ားငပီး လူ၏ဦးထခါင်းဆံပင်တိ့ုတင်ွထသာ်လညး်ထကာင်း၊ တရိစ္ဆာန်တိ့ု ကိုယတ်င်ွထသာ်လညး်ထကာင်း တယွက်ပ်၍ ထသးွ
စတုသ်ည့်ပုိးထကာင်းငယတ်စမ်ျို း။
သန်ိးထပါင်းဆယလီ် အထရအတကွ။် စဉ်

စဉ်

crush louse or its nit 
between thumb nails စဉ်

သန်းတန်ယမ်း
တန် စဉ်

သန်းတန်ယမ်း
တန်

အထူေးပပုပပင် ဖန်တးီရန် အားထုေတက်ကို းစားမှုမပပု ပဲ အထလျာကဘ်ာသာ ပဖစလ်ာသည့်အတိုင်း။ ပဖစက်ာမျှ၊ ကပျကက်ထချာ်။ 
“အလုပ်လုပ်ထက သန်းတန်ယမ်းတန် မလုပ်ရ၊ ထကာင်းထကာင်းမွန်မွန် လုပ်ရထရ” (အရပ်) စဉ်



.

သန်းနက် န သန်းထခါင်လွန်ငပီးစအချန်ိ။ ညဉ့်နကပုိ်င်းအချန်ိ။ midnight

သန်းပမ န သန်းကထလး “သန်းဥသန်းပမရရွလွညး်တက”်။ small louse

သန်းထမှာင် ကကဝိိ unclear

သန္နသိန္နါ၁ ကကိ အကကို ကခ်ျင်းတညူကီာ စတိဝ်င်စားစာွ စကားထပပာသည။် same hobby

သန္နသိန္နါ၂ န အချင်းချင်းစပ်မိ စပ်ရာ ထပပာဆုိထသာ စကား။ conversion

သမ်း

သမ်း ကကိ yawn

သမ်းဝါ ကကိ yawn

န gold

သန်ိ

သန်ိ ကကိ none

သန်ိ နဝိ small

သန်ိပခုပ် န အစနှစစ်ထေပ်လျကအ်ပ်ကို လျှို ချညထ်ဖာ်ချညပ်ပု၍ ချုပ်ရုိးတည့်ချုပ်ထသာ နညး်။ none

သန်ိတံ န အသးီ၊ အပွင့်၊ အရကွ၊် သား၊ ငါးစသညတ်ိုက့ို ထုိေးထဖာကတ်ယွထ်စ၍ ပပုလုပ် ထေားထသာ အဖျားခကျွေန် အထချာင်းစသည။် stick

သရိ် န သမ်ိ အသထရ။ ကျကသ်ထရ။ glory

သန်ိသန်ိ နဝိ slim

သန်ိသန်ိထသျှ နဝိ အထလးမထေားထလာကထ်အာင်ငယထ်သာ။ ပကတရိှိငမဲအရယွသ်ို ့မထရာကထ်သးထသာ။ tiny

သဟိ် န lion

သနိ္ဓဝပမင်း န အလွန်လျင်ပမန်ထသာ ပမင်းတစမ်ျို း။ သနိ္ဓဝတိုင်းမှ ထပါကဖွ်ားသည့်ဆုိ ထသာ ပမင်းမျို း။ horse

သန်ိး န hawk

သန်ိးထခါင်ပပည် န သရီလိကမင်္ဂာနုိင်ငံကို ထခါ်ထသာအမည။် name of sri lanka

သန်ိးထခါင်မ န တစပ်င်တိုင် မင်းသမီး၏ နန်းတင်ွးအမှုလုပ်အကကးီအကကဲို ထခါ်ထသာအမည။်     none

န name of sri lanka

န သရီလိကမင်္ဂာနုိင်ငံကို ထခါ်ထသာအမည။် “သန်ိးခုိဝ်ထရာက ်ဘရုင် မင်းထစာ” ဟ ုပပင်ယားထကျာကစ်ာတင်ွ ထရးထုိေးပါရှိသည။်” none

န none

သထိန္ဓါဆား န သယဇံာတဆားထကျာကထ်တာင်မှ ရရှိထသာ ထဆးဖကဝ်င်ဆား တစမ်ျို း။ salt

သမ်ိ

သမ်ိ၁ နဝိ tiny

သမ်ိ၂ န သဇံာထတာ်များ သဇံာကထံဆာင်ရန် ပုိင်းပခားထေားထသာ အထဆာကအ်အုံ။

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ကကညလ်င်ပပတသ်ားထေင်ရာှးမပမင်သာပဲ။ “ပထေမထက၊ မူလကပင် ဇကန်းထကာင်ထယာင်၊ သန်းထမှာင်လိပ်လ့ုိ၊ မုိးရပ်ိပမင်ထသာ်။” 
(ထောနူ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကိုယစ်တိနွ်မ်းနယပ်ခင်း၊ ပင်ပန်းပခင်း၊ အပ်ိချင်ပခင်းတိ့ုထကကာင့် အလုိအထလျာက ်ပါးစပ်ဟကာ ပပင်းစာွထလရှိုကထု်ေတသ်ည။် “အပ်ိ
ချင်လှထပ၊ အခါအခါ၊ တဝါဝါနှင့် သမ်းကာပပ ထသာ်” (ဓမ္မသာ)
အထရာင်ထတာကပ် ထပပာင်လကပ်ခင်း မရှိပဖစသ်ည။် အထရာင်ညှို းမိှန်သည။် စဉ်

ကိုယစ်တိနွ်မ်းနယပ်ခင်း၊ ပင်ပန်းပခင်း၊ အပ်ိချင်ပခင်းတိ့ုထကကာင့် အလုိအထလျာက ်ပါးစပ်ဟကာ ပပင်းစာွထလရှိုကထု်ေတသ်ည။် “အပ်ိ
ချင်လှထပ၊ အခါအခါ၊ တဝါဝါနှင့် သမ်းကာပပ ထသာ်” (ဓမ္မသာ)
အထရာင်ထတာကပ် ထပပာင်လကပ်ခင်း မရှိပဖစသ်ည။် အထရာင်ညှို းမိှန်သည။်“ဝါဝါသမ်းလုိက၊် တဆစလွ်လွ၊ တကကကကလျှင်”(ဘူ
ရိ) စဉ်

သဂိအင်္ကနိက်-
(ထရမ)

ထရမထကာင်းတစမ်ျို း။ သဂိအင်္ကထခါ် ငါးတစမ်ျို း၏အဆင်းနှင့်တ ူထသာထရမ။ သိ့ုမဟတု ်သဂိအင်္က ငါးသဏ္ဍာန်ပံုရှိထသာ ထကျာကတ်ုံးတိ့ုမှ ပဖစ်
ထသာထရမ။ (မဏသိျှတ္တရ)။ စဉ်

(အရပ်)။ ၂။ အရာဝတ္ု များကို တစခု်ငပီးတစခု် တဆကတ်ညး် ထဖာကလ်ျှို းစသီည။် “ရတနာထကျလံုး၊ ပမပန်းကုံးကို၊ ငယက်
သန်ိထယာင်၊ ငါထဘာင် မမှာ၊ သာယာသန်ိလုိကထ်တ” (ဓမ္မက)အရုပ်ထုေငပီး၊ ကကို းနှင့် သန်ိ၍ ချကီာချထက၊ ကရုပ်သးီသိ့ု” (ဥဒိေန်
သာ) စဉ်

လံုးပတ်) ထသးထသာ။ ငယထ်သာ။ “ထအ-ကထလွထမ အပျို ထပါကထ်သျှကပင်၊ ခါး သန်ိလ့ုိ တင်ကျယ်-ရင်ကျယရ်ာမလားထဒေ။” 
(အရပ်) “လူမှာ နံပိန်၊ ကကျွေမှဲာငဂိသန်ိ။” (ပံု) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၂။ ထပခ၊ လက၊် ခါးစသည ်ထသးသယွထ်သာ။ “အငခီ သန်ိသန်ိ၊ တလိန်တကွငှ်က၊် သရကသ်းီမှည့်ခါ၊ စားထစာင်လာ၊ မစားလီရ၊ 
ငှကထ်မာင်ညို ၊ တရရဲ”ဲ (ထတး) “အထသးွခန်းထပခာက၊် ဝမ်းနှစထ်ခါက၊် ဒူေးထကာကင်ခီသန်ိသန်ိ”(သထံပါက်) စဉ်

စဉ်

ရရဲင့်ပခင်း၊ ဟန်ိးထဟာကတ်တပ်ခင်း၊ လညဆံ်ထမွးရှိပခင်း၊ အငမီးဖျားတင်ွ အထမွးပန်း ဖွားရှိပခင်း၊ အရင်ှသားကိုသာ စားထလ့ရှိထသာ 
တရိစ္ဆာန်ကကးီ။ ထကသရာပခထသမ့င်္ဂ။ စဉ်

စဉ်
အငမီးရညှင်ပီး လျင်စာွပျသံန်းကာ၊ စာကထလး၊ ကကကင်ယ၊် ကကကစ်ထသာ အထူေး သပဖင့် ထတာထတာင်တိ့ုတင်ွ ထမျာကင်ယ၏်တစ်
မျို းကို ရုတတ်ရကထုိ်ေးသတုတ်တသ်ည့် မျကစ်ရိင်ှ ထသာ ငှကတ်စမ်ျို း။
ထသာင်းထပါင်းဆယလီ် အထရအတကွ။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

သန်ိးထခါင်
ထပမာက ်(မ) န-သဟိိုဠ်ထပမာက်-ရှု။ စဉ်

သန်ိးခုိဝ်(ဇုိ
ဝ်)ပပည် စဉ်

သန်ိးခုိထပမာက ်
(မ) န-သဟိိုဠ်ထပမာက်-ရှု။ စဉ်

စဉ်

၂။ ထပခ၊ လက၊် ခါးစသည ်ထသးသယွထ်သာ။ “အငခီ သန်ိသန်ိ၊ တလိန်တကွငှ်က၊် သရကသ်းီမှည့်ခါ၊ စားထစာင်လာ၊ မစားလီရ၊ 
ငှကထ်မာင်ညို ၊ တရရဲ”ဲ (ထတး) “အထသးွခန်းထပခာက၊် ဝမ်းနှစထ်ခါက၊် ဒူေးထကာကင်ခီသန်ိသန်ိ”(သထံပါက်)၂။ ထသးငယထ်သာ။ နူ
ပ်ထသာ။ ၃။ ညံ့ဖျင်းထသာ။ စဉ်

Buddhist ordination 
hall စဉ်
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သမ်ိ၃ ကကိ none

သမ်ိမိွ့ နဝိ mild

သမ်ိမျှင် န ထကာင်းကင်တင်ွ လွင့်၍ ပုိးမျှင်ကဲ့သို ့ပမင်ရထသာ အမျှင်မျို း။ cloud

သမ်ိမျှင်ထသျှ နဝိ အထလးအထေားထလာကထ်အာင် ထသးွဖယ၍် ငယထ်သာ။ ပကတရိှိငမဲ အရယွသ်ို ့မထရာကထ်သးထသာ။ tiny

သမ်ိဝင် ကကိ သမ်ိအတင်ွးသိုဝ့င်၍ ရဟန်းခံသည။် be ordained

သမ်ိသမုတ် ကကိ ရဟန်းထတာ်တိုက့ ဥတက်မ္မဝါစာ ရတွဖ်တ၍်သမ်ိအပဖစ ်အသ ိအမှတပ်ပုသည။် 

သမ့်ိ ကကိ တန်ုလှုပ်သည။် တဆတဆ်တလ်ှုပ်သည။် quate

သမ့်ိသမ့်ိ ကကဝိိ ပပတလ်ပ်ပခင်းမရှိ ဆကက်ာဆကက်ာ တန်ုလှုပ်လျက။် quate

သမ့်ိသမ့်ိသသဲဲ ကကဝိိ တဆတဆ်တလ်ှုပ်လျက။် တန်ုခါလျက။် ထချာကထ်ချာကခ်ျား ချား။ quate

သမ်ိး၁ ကကိ remobe

သမ်ိး၂ န hawk

သမ်ိးဆညး် ကကိ ထစာင့်စညး်သည။် ချုပ်တညး်သည။် ၂။ ဆညး်ပူးစထုဆာင်း သည။် ၃။ ထိေန်းသမ်ိးသည။် စနစတ်ကျထေားသည။် put away

သမ်ိးထုေပ် ကကိ ထစာင့်စညး်သည။် ထိေန်းသမ်ိးသည။် put away

သမ်ိးပုိက် ကကိ ဆကလ်ကခံ်ယသူည။် ၂။ သတူစပ်ါးပုိင်ဆုိင်မှုကို အာဏာပဖင့် မိမိ ပုိင်ဆုိင်ထအာင်ပပုသည။် confiscate

သမ်ိးယူ ကကိ သတူစပ်ါးပုိင်ဆုိင်မှုကို နုိင်ထေကစ်းီနင်း အတင်းရယသူည။် confiscate

သမ်ိးရံုး ကကိ စစုညး်ရံုးစသုည။် စငုင်ထပါင်းရံုးသည။် confiscate

သမ်ိးသင်ွး ကကိ အကန်ုစာွ ထပါင်းရံုးထရတကွသ်ည။် ၂။ မိမိအလုိသိုပ့ါထအာင် ပရ ိယာယပ်ဖင့် ကကထံဆာင်သည။်   include

သဉ်ု

သဉ်ု နဝိ  အသးီအနံှစသည ်မထအာင်ပမင်ပဖစထ်သာ။

သဉ်ုဖျင်း နဝိ  အသးီအနံှစသည ်မထအာင်ပမင်ပဖစထ်သာ။

သဉ်ုး ကကိ cease to exit

သဉ်ုး န zero

သုံပ့န်း န prisoner of war

သုံး

သုံး၁ ကကိ အချန်ိ၊ထငွစသညပ်ဖင့် ကန်ုဆံုးထစသည။် ၂။ စားထသာကသ်ည။် eat

သုံး၂ န နှစနှ်င့် ထလးအကကားရှိ အထရအတကွ။် three

သုံးကကးီသကဲကးီ ကကိ ထငွကိုထဖာထဖာသသီ ီသုံးစွဲထလ့ရှိသည။် expend

သုံးချပ်ဖဲ န ဖဲချပ်သုံးမျို း သုံးချပ်ပဖင့် လှည့်စားကစားနညး်။

သုံးပခည် န none

သုံးခွစးူ န ပစတ်ိုင်းထထောင် သုံးခွသဆူံး။ fork

အစဉ်အတိုင်း လျှို းချညထ်ပါ်ချညပ်ပု၍ ထဖာကလ်ျှို သည။် “(အဝတ်)တစစ်နန့် တစစ် ပပုတမ်ထွေကရ်ထယာင် သန်ိထေားရထရ” 
(အရပ်)။ ၂။ အရာဝတ္ု များကို တစခု်ငပီးတစခု် တဆကတ်ညး် ထဖာကလ်ျှို းစသီည။် “ရတနာထကျလံုး၊ ပမပန်းကုံးကို၊ ငယက်
သန်ိထယာင်၊ ငါထဘာင် မမှာ၊ သာယာသန်ိလုိကထ်တ” (ဓမ္မက)အရုပ်ထေငုပီး၊ ကကို းနှင့် သန်ိ၍ ချီကာချထက၊ ကရုပ်သးီသိ့ု” (ဥဒိေန်
သာ)။ တစပွ်င့်ပန်း၊ တစသ်မ်ိလံုးလံုး၊ တစက်ုံးကကျွေန်နှင့် မရထလာ့” (သိုက်) စဉ်

သန်ိထမ့ွ ထပျာ့ထပျာင်း ထချာမွတထ်သာ။ (အထပပာအဆုိ အပပုအမူစသည်) ညင် သာထသာ။ ယဉ်ထကျးထသာ။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

consecrate ground for 
an ordination hall စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရာထူေးမှ ထွေကထ်စသည။် နှုတပ်ယသ်ည။် ၂။ အပုိင်အဆုိင်မှုပပုသည။် ၃။ မလုိ အပ်ထသာ ကာလတင်ွ ပစည္း်များကို လံုပခုစံာွ 
စထုဆာင်းသမ်ိးဆညး်ထေားသည။် ၄။ အငပီးသတ ်သည။် အဆံုးသတသ်ည။် ၅။ စဝုင်သမ်ိးပခုသံည။် စဉ်

အငမီးရညှင်ပီး လျင်စာွပျသံန်းကာ၊ စာကထလး၊ ကကကင်ယ၊် ကကကစ်ထသာ အထူေး သပဖင့် ထတာထတာင်တိ့ုတင်ွ ထမျာကင်ယ၏်တစ်
မျို းကို ရုတတ်ရကထုိ်ေးသတုတ်တသ်ည့် မျကစ်ရိင်ှ ထသာ ငှကတ်စမ်ျို း။
ထသာင်းထပါင်းဆယလီ် အထရအတကွ။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

deteriorate and cease 
to be စဉ်

deteriorate and cease 
to be စဉ်

ပကတအိထပခအထနမှယင်ွးယိုပျကစ်းီသည။် ထမှးမိှန်ကယွပ်သည။် ထပျာကပ်ျက ်သည။် ထုိေမင်းကား ပရန်ိငမိုသ့ည ်သဉ်ုးလတင်ပီးဟ ု
ဆုိငပီးမှ ခွာ၍ ငခိတထ်တာင်ဖျား၌ ငခိတင်မိုက့ို တညထ်လ၏(ထတာင်) စဉ်

အထရအတကွ ်မရှိထကကာင်းပပသည့် ဝလံုးသဏ္ဍာန်(သညုဂဏန်း)အမှတ။် စဉ်

စစပ်ဖစပွ်ားရာ စစတ်လင်း၌ စစရ်ှံုး၍ပဖစထ်စ၊လကန်ကခ်ျ၍ပဖစထ်စ၊ဖမ်းဆီးရ ရှိထသာ (မိမိအား အသကအ်န္တရာယပ်ပုထသာ)ရန်သူ 
ဘကသ်ား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

three kind of ace 
playing card စဉ်

လကထ်ကာကက်ဲ့သိ့ု အထခွအဝုိက ်အကင်ွးသုံးခု ပါထသာအရာ။(လံှပျံ) ၎င်းလံှပျ၌ံ မုိးကကို းလကထ်ကာကသ်ုံးပခည ်ဝတ၍်ပါ၏ 
(ထတာင်) စဉ်

စဉ်



.

သုံးစွဲ ကကိ အငမဲတမ်း သုံးသည။် expend

သုံးထဆာင် ကကိ ခံစားသည။် ၂။ ဘဉ်ုးထပးသည။် စားထသာကသ်ည။် ၃။ အသုံးပပုသည။် eat

န 31 communal

န 31 communal of pagoda

သုံးထထောင့်စန်ွး none

သုံးနှုန်း ကကိ အကန်ုကျခံသည။် ၂။ ထရးှက သုံးထနကျ ထပပာထနကျအတိုင်း ထရးသားသည။် expend

သုံးနှုန်းမရ ကကိ သန်ုးနှုန်းမရ အသုံးမဝင်အသုံးမကျပဖစသ်ည။် useless

သုံးပင်တိုင် န sail boat

သုံးပင်ဖျူး န sail boat

သုံးပံု န သတု၊် ဝိနညး်၊ အဘဓိမ္မာ။ နာရစီသည ်အပုိင်းအပခားတစမ်ျို း။ a third

သုံးပုိရက်ျ န none

သုံးပုိရထ်ကျာ် န none

န none

န none

သုံးပုိရရု်ပ် န none

သုံးပွါ န နုိဆီ့သုံးဗူးကို ထခါ်ထသာအမည။် ၂။ တစပိ်ဿာ၏ ထလးပံုသုံးပံုရှိအထလးချန်ိ။ three

သုံးပွာထကျာ် န none

သုံးဖန်လှ န none

သုံးဖုိမ့ရ ကကိ အသုံးမကျပဖစသ်ည။် useless

သုံးပဖုန်း ကကိ အကျို းမ့ဲအလဟဿ ကန်ုဆံုးထစသည။် frivol

သုံးရီ န ဖွပ်ထလျာ်ထဆးထကကာချကပ်ပုတရ်ာတင်ွ သုံးထသာထရာ။ water

သုံးရန်ွးတင် န လွန်သုံးထချာင်းကို လိမ်ကျစထ်ေားထသာကကို း။ Three-ply

သုံးလီသုံးဖန် ကကဝိိ သုံးကကမ်ိတိုင်ထအာင်။ သုံးကကမ်ိတိုင်တိုင်။ three times

သုံးသားမရ ကကိ အသုံးမကျသုံးနှုန်း၍ မရပဖစသ်ည။် useless

သုံးသပ် ကကိ conclude

သမ်ုးပဝါ န none

သို

သို၁ ကကိ keep

စဉ်

စဉ်

သုံးဆယ့်တစ်
ဘုံ သတ္တဝါတိ့ု ပဖစရ်ာတညရ်ာ သုံးဆယ့်တစပ်ါးထသာဘုံ။(ကာမ ၁၁ဘုံ၊ရူပ ၁၆ဘုံ၊အရှုပ၄ဘုံ။) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

သုံးဆယတ်စ်
ဘုံရုပ်စုံစာတီ

သုံးဆယ့်တစဘ်ုံကို အထကကာင်းပပု၍ ဘုံဆင့် အဆင့်(၃၁) ဘုံထစထ့အာင် တညထ်ေားထသာထစတ။ီ(၎င်းသုံးဆယ့်တစဘ်ုံထစတတီင်ွ 
လူနတပ်ဗဟ္မာ စသည့်ရုပ်လံုး ရုပ်ကကအမျို းမျို း ပါဝင်သည။် ရခုိင်ပပညန်ယ ်ရထသထ့တာင်ငမိုန့ယ၊်စဂုိံး ထထောင့်ရာွမှ ဦးလှထွေန်းဦး 
ထပမပုိင်ရင်ှဆုိသကူ ၎င်းစဂုိံးထထောင်ရာွတင်ွ တညထ်ေားခ့ဲထသာ ထရးှ ထဟာင်းသမုိင်းဝင် ထစတတီစဆူ်ပဖစသ်ည။် ထပမတစဧ်ကထလာက်
ခန့်တင်ွ အထဆာကအ်အုံအပပည့် တညထ်ဆာကထ်ေားပါသည။် တစခ်ါ တစထ်ခါက ်လာထရာကဖူ်းထပမှာ်ကကပါရန် ထဖာ်ထုေတလ်မ်း ညမန် 
ပပလုိကပ်ါသည။် စဉ်

ကကကလ်ျှာသဏ္ဍာန်(သုံးထထောင့်)ထရထဲေသိ့ု ခကျွေန်ထွေကထ်န ထသာ ထပမငူ ၂။ ကကကလ်ျှာသဏ္ဍာန်(သုံးထထောင့်)ပဖစထ်ပါ်ထနထသာ 
လယထ်ပမပခံထပမ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရကွ်(လင်းယဉ်) သုံးဖု တပ်ဆင်ထေားထသာ  ထလှသထဘမင်္ဂာ။ “သုံးပင် တိုင်ထလ၊ယာဉ်သထဘမင်္ဂာမှာ၊ထရာကပ်ငားလတထ်သာ်” (ထော
နူ)။ “သထဘမင်္ဂာလညး် သုံပင်တိုင်၊ ပင်တန်ွး မဆင်၊တကမ်ငင်ပဲ။ ရကွလ်ျှင် ပဖန့်ကာချညး်နှင့်”(ဗမာချီ)။ “သုံးပင်တိုင် ကို၊ ယဉ်စုံ 
ဖွင့်လ့ုိ” (နာရဒေ) စဉ်

ရကွ်(လင်းယဉ်) သုံးဖု တပ်ဆင်ထေားထသာ  ထလှသထဘမင်္ဂာ။ “သုံးပင် တိုင်ထလ၊ယာဉ်သထဘမင်္ဂာမှာ၊ထရာကပ်ငားလတထ်သာ်” (ထော
နူ)။ “သထဘမင်္ဂာလညး် သုံပင်တိုင်၊ ပင်တန်ွး မဆင်၊တကမ်ငင်ပဲ။ ရကွလ်ျှင် ပဖန့်ကာချညး်နှင့်”(ဗမာချီ)။ “သုံးပင်တိုင် ကို၊ ယဉ်စုံ 
ဖွင့်လ့ုိ” (နာရဒေ) “သုံးပငဖ်ျူး ပမင့်၊ ရက်ွအကန်ုကို၊ ဖံုတိုင်းဖွင့်လိ့ု” (ထောနု)ဖျူးဟထူဟာ ထဝါဟာရမှာ (လင်းယဉ်တိုင်၊ 
ရကွတ်ိုင်)ပမင့်မားသညဟ်ထူသာ အဓိပ္ပါယက်ို ရပါသည။်)     စဉ်

စဉ်

ထန့) ထနဝင်းထနထွေကအ်ချန်ိကို ၄ပုိင်း ပုိင်း၍ သုံးပုိင်းထသာ အချန်ိကာလ။ “ထုိေခါကာလ၊ ထနညို ညို နှင့်၊ သုံးပုိရက်ျက၊ တာပ၊ 
ဆရာ နုိးထလးပါထက” (ထမျာက်) စဉ်

ညဉ့်) ထနဝင်၊ ထနထွေက၊်အချန်ိကို ၄ ပုိင်းပုိင်း၍ သုံးပုိင်းလွန်ငပီးစ အချန်ိ။ “သုံးပုိရထ်ကျာ်၍  လင်းခါလညး်နီး၊ ညဉ့်အချန်ိမှာ၊ 
နာရတီးီလ့ုိ၊ စညက်ကးီလညး်ထဆာ်” (ထောနူ) စဉ်

သုံးပုိရခ်တ ်
(မ) န-သုံးပုိရထ်ခတ်-ရှု) “ထနညို ညိုနှင့်၊ သုံးပုိရခ်န်းမှာလွမ်းဆတွစ်ရာ” (ထကာ်) စဉ်

သုံးပုိရခ်ျန်ိ 
(မ) န-သုံးပုိရခ်န်း-ရှု) “ထပျာ်ပါးဖွယထ်လ၊ ညထနမိှန်မိှန်၊ သုံးပိုရခ်ျန်ိနှင့် (ရာမ)     စဉ်

ညဉ့်) ထနဝင်၊ ထနထွေက၊်အချန်ိကို ၄ ပုိင်းပုိင်း၍ သုံးပုိင်းလွန်ငပီးစ အချန်ိ။ “သုံးပုိရထ်ကျာ်၍  လင်းခါလညး်နီး၊ ညဉ့်အချန်ိမှာ၊ 
နာရတီးီလ့ုိ၊ စညက်ကးီလညး်ထဆာ်” (ထောနူ) စဉ်

စဉ်

ညဉ့်) ထနဝင်၊ ထနထွေက၊်အချန်ိကို ၄ ပုိင်းပုိင်း၍ သုံးပုိင်းလွန်ငပီးစ အချန်ိ။ “သုံးပုိရထ်ကျာ်၍  လင်းခါလညး်နီး၊ ညဉ့်အချန်ိမှာ၊ 
နာရတီးီလ့ုိ၊ စညက်ကးီလညး်ထဆာ်” (ထောနူ) “တစ်ညအပ်ိထသာ်၊ ညဉ့်သုံးပွာမှာ၊ ထကျာ် ထလတုံငပီး၊ ထရာင်ပဖူလာလ့ုိ၊ လင်းခါနီး
ထက၊ ကကယက်ကးီထွေကပ်ပန်။” (ရလီား) စဉ်

တစထ်န့တင်ွ အပဖူ၊ ပန်းထရာင်၊ အနီစသညပ်ဖင့် အထရာင်ထပပာင်း၍ ပွင့် တတသ်ည့် ပန်းပင်ငယတ်စမ်ျို း၊ ၂။ (ဥပစာ) တစထ်န့တာ
အတင်ွး အဝတအ်စားအမျို းမျို း ထပပာင်းလဲဿ ဝတဆ်င်တတသ်။ူ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လကပ်ဖင့်အကကမ်ိကကမ်ိအခါခါ ထိေထတွ့ပွတသ်ပ်သည။် ၂။ ဆင်ပခင် သည။် ထဝဖန်သည။် ၃။ ကိုယလ်ကမ်ျကနှ်ာ စသညက်ို ထရပဖင့် 
သန့်စင်ထစသည။် စဉ်

သုံ:ဗွာ ထပမတစသ်ျှဉ်းတင်ွ ၆ဧက ဒေသမ ၄၀ ရှိရာ ယင်းထပမတစသ်ျှဉ်း၏ ၄ ပံု ၃ ပံုရှိထသာထပမ။ “ထကျာင်းရာသမ်ိရာ သမ်ုပဝါ သျှဉ်
လယထ်ပါင်း” “သမ်ုလုအထွေက ်ပမတဘ်ရုား ကို ထစာင့်သညန်တလ်ညး် (ကထတ္တာ်သမ်ိထကျာကစ်ာ) စဉ်

အပပင်သိ့ုမထွေကရ်ထအာင် စနစတ်ကျ သမ်ိးဆညး်ထေားသည။် ၂။ အတင်ွးစတိ ်ဓါတသ်ထဘာကို သသိာထေင်ပမင်ထစရန် အမူအရာ 
မထပါ်ထအာင်ထနသည။် စဉ်



.

သို၂ န male genital organ

သို၃ နဝိ အသုံးမကျထသာ။ အရာမဝင်ထသာ။ သုံးနှုန်း၍မရထသာ။ useless

သိုမီှး ကကိ ထနာင်တစခ်ျန်ိတင်ွ အလွယတ်ကရူထစရန် တစစ်ုံတစရ်ာ ပစည္း်နှင့်အတတပ်ညာ စသညက်ို စထုဆာင်သမ်ိးဆညး်သည။် keep

သိုထလှာင် ကကိ မလုိအပ်ထသး၍ အပခားတစပ်ါးသို ့ပစည္း်တစစ်ုံတရာကို မပုိထ့တာ့ပဲ လံုပခုံစာွ စထုဆာင်သမ်ိးဆညး်ထေားသည။် store

သိုသပ်ိ ကကိ အပပင်သို ့အရပ်ိအကတဲစစ်ုံတရာ အစအန မထွေကရ်ထအာင် ထသသပ်ကျစစ်ာွ ကျင့်ကကထံနထုိေင်သည။် supress

သို ့ ဝိ to

သိုထ့ကကာင့်ပင် သမ် ဝါကျတစခု်နှင့်တစခု်ကို “ဤသိုပ့ဖစသ်ပဖင့်” ဟထူသာအနက ်ပဖင့် အနကအ်ရ ဆကစ်ပ်ထပးထသာစကား။ therefore

သိုထ့စကာမူ သမ် ဝါကျတစခု်နှင့်တစခု်ကို ဆန ့က်ျင်ဘကအ်နကနှ်င့် အနကအ်ရ ဆက ်စပ်ထပးထသာစကားလံုး။ but

ကကဝိိ none

သိုထ့စာင် ကကဝိိ as

သိုနှ့င့်ပင် သမ် ဝါကျတစခု်နှင့်တစခု်ကို “ဤသိုပ့ဖစသ်ပဖင့်”ဟထူသာ အနကပ်ဖင့် အနက ်အရ ဆကစ်ပ်ထပးထသာစကား။ therefore

သိုပ့င်ထသျှာင် သမ် ဝါကျတစခု်နှင့်တစခု် ကိုင် “ဤသိုပ့ဖစပ်ါလျက”်ဟထူသာ အနကပ်ဖင့် ဆကစ်ပ်ထပးထသာစကားလံုး။ therefore

သမ် as

သိုစ့ို ့ န as

သိုး၁ နဝိ ချကပ်ပုတထ်ေားထသာ အစါးအစာများကို ကကာရညှထ်အာင် သိုသပ်ိထေားသပဖင့် အနံ ့ဆုိးများထွေကထ်သာ။ rotten and smelly

သိုး၂ န တစက်ိုယလံု်းတင်ွ အထမွးအမှင်များ ထူေထေပ်စာွထပါကထ်သာ၊ ဆိတနှ်င့်အနွယတ်သူည့် သတ္တ ဝါတစမ်ျို း။ sheep

သိုးဇုိး စညး် တညူခီျကက်ို နှိုင်းယညှပ်ပထသာစကား။ သဖွယ။် လုိ၊ နှယ။် like

သိုးသံ့ထသျှ ကကဝိိ unclear

သိုးသိုးစိုစ့ို ့ နဝိ ချဉ်သိုးထသာအနံရ့ှိထသာ။ မထကာင်းထသာအနံထွ့ေကထ်သာ။ tart

သွ

သ၁ွ ကကဝိိ ထပါ့ပါးသကွလ်ကစ်ာွ။ quickly

သ၂ွ နဝိ swell

သွ့ သွ့ နဝိ swell

သွ့ သွ့ ဝါဝါ ကကဝိိ swell

သာွတနိက္ခတ် န “၂၇” လံုးတင်ွ ၁၅ လံုးထပမာက ်နက္ခတ။် none

န none

သာွး၁ ကကိ gold

သာွး၂ န အစာကို ကိုကဖ့ဲ်ထပခဝါးနုိင်ရန် သတ္တ ဝါတို၏့ ခံတင်ွး၌ စကီာစဉ်ကာ ပဖစတ်ညထ်န ထသာ မာထကျာသည့် အရုိးငုတတ်ိုအတန်း။ tooth

သာွးကကား န သာွးနှစထ်ချာင်း၏ အလယ၌် အကကားရှိထသာသာွး။ none

သာွးကကားညပ်ှ န သာမန်သာွးနှစထ်ချာင်းအကကားတင်ွ ထသးငယစ်ာွ ဝင်ထပါကထ်န ထသာ သာွးငယ။်

ထယာ ျား၏အဖုိလိင်တန်ဆာ။င
အသုံးမကျသ။ူ အရာမဝင်သ။ူ သုံးနှုန်း၍မရထသာအရာ။ “လူပမင်တိုင်းမုန်း၊ အထညှ့စို ထက၊ ရ ီသို တုံးသိ့ု၊ ဖုန်းဆီဖုန်းဆီး” 
(ထကာ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

တစထ်နရာရာဆုိကထ်ရာကပ်ခင်း။ မျကနှ်ာမူရာ ဦးတညအ်ပ်ထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်၊ ဝတ္ု ၊ စသည ်တိ့ုကို ပပထသာစကားလံုး။ “ထအ-
လှူဖွယဝ်တ္ု ကို ဆရာထတာ်ဘရုားထကျာင်း သိ့ု ပုိခါခီစာထချရ့ုိ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

သိ့ုစင်က
ထလာက် ဤမျှထလာက ်“တစမ်ဂ်၊ တစဖုိ်လ်ရဖ့ုိ အကျင့်ကို သိ့ုစင် ကထလာက ်လွယထ်ရလ့ုိ မထေင်မှတက်တထ်က”့ (အရပ်) စဉ်

ဤနညး်အတိုင်း။ ဤနညး်တ။ူ “ထအးလကထ်ကာကက်ို (ထအအတိုင်း) သိ့ု ထစာင်လုပ်ပါ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

သိ့ုပင်ထသျှာင်
လညး်

ဝါကျတစခု်နှင့်တစခု်ကို ဆန့်ကျင်ဘကအ်နကနှ်င့် အနကအ်ရ ဆက ်စပ်ထပးထသာစကားလံုး။ နှိုင်းယဉ်ှပပထသာ စကား သဖွယ။် 
လုိ။ နှယ။် စဉ်

ဥပမာပဖစထ်ကကာင်း သသိာထစထသာ စကားလံုး။ အနှိုင်းပစည္း် (ကဲ့သိ့ု၊ သဖွယ၊် လုိ၊ အလား အလားတ၊ူ တရှိ၊ တမျှစသညတ်ိ့ု
ပဖစသ်ည်) “ထေမင်းသိ့ုဇ့ုိ၊ ထကျာင်းထနထကျာင်းစား၊ လူ ငနွားကို သငူါမလ့ုိ၊ ပငင်းကန်ဆုိ၍” (ထွေန်းတိ)
ပုိမုိထပါ်လွင်ထစရန် နှိုင်းယဉ်ှပပပခင်း၊ ခုိင်းနှိုင်းပခင်း။ တညူထီသာဂုဏအ်ရည ်အထသးွ။ ၂။ နှိုင်းယဉ်ှပပထသာအရာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အသ၊ံ သတင်းစသညတ်ိ့ု) မပီမသ၊ မကွဲမပပား မထေင်မရာှး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်
သးီနံှစသည ်မထအာင်ပမင်ထသာ။ “စပါးစမှိာ အဆံကို မဟသိလ့ုိွရာ”။ “ပဲထတာင့် မှာလညး် အဆံမဟ ိအားလံုးသလ့ုိွရာ စားမ့ုိကမ
ရ” (အရပ်)
ထဖာင်းကကကားကျယထ်သာ။ မကျစမ်လျစထ်သာ။ ကျစလ်ျစပ်ခင်းမရှိထသာ။ ၂။ သပ်ိသညး်ပခင်းမရှိ၊ ထဖာင်းကကထသာ။ ဖွကားထသာ။ စဉ်

ထဖာင်းကကကားကျယထ်သာ။ မကျစမ်လျစထ်သာ။ ၂။ သးီနံှစသည ်မထအာင်ပမင်ထသာ။ “အတင်ွးကအသားတ ိသွ့ သွ့ ရာ” 
(အရပ်)။ စဉ်

သပ်ိသညး်ကျစလ်ျစပ်ခင်းမရှိပဲ။ “အတင်ွးက အသားတမိကျတိ။် (ကျစလ်ျစပ်ခင်းမရှိ) သွ့ သွ့ ရွ့ ရွ့ ရာ၊ စါးလ့ုိရပါထရ” 
(အရပ်) စဉ်

စဉ်

သာွရတယိ
ကျမ်း

သာွထရာဒေယကျမ်း မင်းမင်းတကာတိ့ုအား စစတ်ိုကစ်စဆ်င်ရာ၌ တစဘ်က ်ထသာ ရန်သကူို ထအာင်နုိင်ထသာ ဂါထောမန္တာန်စသည့် 
အတတမ်ျို းစုံပဖင့် စရီင်ထေားထသာကျမ်း။ စဉ်

ကယွလွ်န်သည။် ကန်ုခန်းသည။် ပျကစ်းီသည။် “ရှီးက ပညာရင်ှတိ့ုလညး် တပဖညး်ပဖညး် ကန်ုလွန်လားခကတပ်ျာ။ (အရပ်)။ 
ပျကစ်းီသည။် “စပါးပင်တရိကီကးီလ့ုိ ပမုတလ်ား ခပျာ” (အရပ်) ၂။ တစစ်ုံတစခု်ထသာ ထနရာသိ့ု ထရှ့ရှုလျကထ်ပခကို တစလှ်မ်းချင်း
စလှီမ်းကာ ထရွ့လျားသည။် ၃။ ထနရာတစခု်ခုသိ့ု တနညး်နညး်အားပဖင့် လုိရာအရပ်သိ့ုထရာကထ်အာင် အားထုေတ ်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

small tooth between two 
others စဉ်



.

န သာွးအကကားမှ ယိုကျလာထသာ လျှာရည။် saliva

သာွးကကဲ ကကိ none

သာွးကကတိ် ကကိ အပ်ိထပျာ်ထနစဉ်အခါ အံ့သာွးချင်း အသပံမညထ်အာင်ပပင်းစာွ ဖိပွတ ်သည။် gnash teeth

သာွးကကန်ိး ကကိ gnash teeth

သာွးကကီ က့ကီ ့ နဝိ all teeth be even

သာွးထခါ နဝိ protrude

သာွးချးီ၁ ကကိ မထပးရကမ်ကမ်းရက ်ပစည္း်ဥစာ္ကို အထူေးတယွတ်ာမကထ်မာ သည။် have a passion

သာွးချးီ၂ န stingy

သာွးငခဲ ကကိ open mouth

သာွးပဂင်း န သာွးရင်းနှင့် သာွးဖံုးအကကားတင်ွ အစားအစာပါ ထံုေးဓါတအ်နညထုိ်ေင်၍ မာထကျာထနသည့် အလမာအထေပ်။ tartar

န သာွးရင်းနှင့် သာွးဖံုးအကကားတင်ွ အစားအစာပါ ထံုေးဓါတအ်နညထုိ်ေင်၍ မာထကျာထနသည့် အလမာအထေပ်။ tartar

သာွးတု န သာွးအစစနှ်င့်တထူအာင်ပပုလုပ် တပ်ဆင်ထေားထသာသာွး။ denture

သာွးတက် န ထရှ သ့ာွးဝဲယာနှစထ်ချာင်းအစယွတ်င်ွထေပ်၍ အပုိထပါကထ်နထသာသာွးစယွ။် redundant tooth

သာွးထေပ် န ငယက်သာွးမကကျွေတပဲ် အထပါ်မှထေပ်၍ ထပါကထ်သာသာွး။ တစထ်နရာ တညး်တင်ွ နှစထ်ေပ်ပဖစထ်နထသာသာွး။ overlapping teeth

သာွးပုပ်လီရင့်ွ ကကဝိိ သဗုတလီ်လွင့် အထကကာင်းယတု္တ မိရှိ မမှန်မကန် လုပ်ကကထံပပာ ဆုိလျက။် မဟတုမ်မှန်ပဲ စပ်ွစွဲထပပာဆုိလျက။် slanderously

သာွးဖံုး န သာွးထပါကရ်ာအရင်းအထပခပဖစထ်သာ အသားအုံ။ gum

သာွးပဗုတတ်ံ န သာွးကိုစင်ကကယထ်အာင် ပွတတ်ိုကရ်န် အမျှင်တစမ်ျို းမျို းနှင့် ပပု လုပ်ထေားထသာ လကက်ိုင်ရုိးတပံါ အသုံးအထဆာင်။ tooth brush

သာွးရည် န saliva

သာွးရညက်ျ ကကိ salivate

သာွးရညယ်ို ကကိ salivate

သာွးရုိးသာွးပင် န သာွး၏ အပမစထ်ပခရင်း ပပညတ်ည၍် သာွးဖံုးထဆွးထပမ့ထသာ gingivitis

သာွးလာ ကကိ go and fro

န thoroughfare

သာွးသာွးပင် န plant

သာွးသာွးငဖီး န ချညခ်င်ရင်ှးရန်ငဖီးရထသာ ဆပ်သာွးသးီထပခာက။် none

သွိ့

သွိ့ ၁ နဝိ dry

သွိ့ ၂ ကကိ ၁။ စတွစ်ိုပခင်းကင်းသည။် စတွစ်ိုပခင်းကန်ုထပျာကသ်ည။် ၂။ စိုပပညသ်ာယာပခင်း ကင်းသည။် dry

ကကိ dry

ကကဝိိ lack

သာွးကကားရည်
ယို စဉ်

သာွးတစထ်ချာင်းနှင့်တစထ်ချာင်းအကကားကျယသ်ည။် ကာွလှမ်းသည။် “မချ ိသာွးကကရဲယထ်ယာင်ထေင်” (ပံု) စဉ်

စဉ်

ချဉ်သးီစသညက်ို ဝါး၍ပဖစထ်စ၊ မာထကျာထသာအရာအချင်းချင်း ပွတ ်တိုကစ်းူရထှသာအသကံို ကကား၍ပဖစထ်စ သာွးတင်ွနာကျင်မှု 
ထဝဒေနာတစမ်ျို းခံစားရသည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

မကျမဲစပ်ိ ညညီာစတီန်းထနထသာ။ “ရယပ်ခင်းလှဘ၊ိ ထရမဒေါလီကိုစ ီကာ ထေားထယာင် သာွးကကီ့ကကီ့နှင့်။” (ထကာ်)။ စဉ်

ထရှ့သာွးအပပင်ဘကသ်ိ့ု ထငါထွေကထ်နထသာ။ “အစယွထ်ခါများ၊ သာွးကကးီငခဲ လ့ုိ (ဝိဇယ) စဉ်

စဉ်

နှထပမာတတသ်။ူ ကပ်ထစးနဲှတတသ်။ူ
သာွးတင်ွ ကပ်ငငိထနထသာ ပုပ်ရထိနသည့် အစါဖတ။် သာွးအညစအ်ထကကး။ စဉ်

ခံတင်ွးပွင့်လပ်ကျယက်ားထစသည။် ခံတင်ွးကို ငဖဲလျကသ်ာွးကို ပမင်ထစ သည။် “ပစကျယထ်က၊ အစယွထ်ခါပျာ၊ သာွးကကးီငခဲလ့ုိ”(ဝိ
ဇယ) စဉ်

စဉ်

သာွးပဂင်း
ထကျာက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အစားအစာစားသည့်အခါ စိုစတွထ်စရန်) ခံတင်ွးမှယိုစမ့်ိထွေကထ်သာ အရည။် စဉ်

တစစ်ုံတရာထသာ အစားအစာကို ပမင်သည့်အခါ စားလုိထသာ အာသာကို မထိေန်းနုိင်သပဖင့် ခံတင်ွး၌ သာွးရညစ်မ့်ိထွေကယ်ို
ကျသည။် ၂။ ကထလးငယမ်ျားခံတင်ွးမှ အရညမ်ျားပါးစပ်အပပင်သိ့ု ယိုထွေကစ်းီဆင်းသည။် ၃။ (ဥပစာ)တစစ်ုံတရာကို ပမင်ထတွ့ရ
သည့်အခါ လုိလားတပ်မကထ်သာ ဆန္ဒပဖစထ်ပါ်သည။် စဉ်

တစစ်ုံတရာထသာ အစားအစာကို ပမင်သည့်အခါ စားလုိထသာ အာသာကို မထိေန်းနုိင်သပဖင့် ခံတင်ွး၌ သာွးရညစ်မ့်ိထွေကယ်ို
ကျသည။် ၂။ ကထလးငယမ်ျားခံတင်ွးမှ အရညမ်ျားပါးစပ်အပပင်သိ့ု ယိုထွေကစ်းီဆင်းသည် စဉ်

စဉ်

ဆကသ်ယွဝ်င်ထွေကသ်ည။် “ထမာင်ပဖူရ့ုိနန့် အကကျွေန်ရ့ုိနန့် သာွးလာ ဝင် ထွေက ်ဟကိတပ်ါထရဝါ” (အရပ်) ၂။ ကာမဆကဆံ်သည။် စဉ်

သာွးလမ်းလာ
လမ်း သာွးလါ၍ ထပါကထ်ရာကနုိ်င်ထသာ ခရးီထကကာင်း။ “နင်ရ့ုိပါးတိ့ုလားဖ့ုိ သာွးလမ်းလာလမ်းက မထပါက”် (အရပ်) စဉ်

သစပ်င်ကကးီတစမ်ျို း။ (ကန်းကျင်ရကွသ်မ်ိ၊ ကန်းကျင်ရကွက်ကးီ၊ ကန်းကျင်စပ်ရာှ၊ ဝကက်ိုကက်န့်ကျင်၊ ကန့်ကျင်ပဖူ၊ ကန်းကျင်နီ 
စသညပ်ဖင့် အမျို းပပားသည။် "ထေန်းပင်ပီပင်၊ ကန်းကျင်ပင်ကို၊ နုတင်င်ချို းဖျက်" (ထကာ်)။ စဉ်

စဉ်

စတွစ်ိုပခင်းမရှိထသာ ၂။ စိုပပညသ်ာယာပခင်းကင်းထသာ ၃။ ထပခာကခ်ါစပဖစထ်သာ ၄။ ကန်ုခန်းသည။် “အိုးခွကမှ်ာ ရတီစထ်ပါက်
လညး် မဟသိွိ့  နီယင့်” (အရပ်) စဉ်

စဉ်
သွိ့ သွိ့
ထပခာက်

စတွစ်ိုပခင်းကင်းသည။် စတွစ်ိုပခင်းကန်ုထပျာကသ်ည။် ၂။ စိုပပညသ်ာယာပခင်းကင်းသည။် ပျင်းရငီငီးထင့ွဖွယထ်ကာင်းသည။် ကကျွေန်းရာွ
မှာနီဖ့ုိလ့ုိက အစား အထသာကအ်နီအထုိေင် သွိ့ သွိ့ ထပခာကလ့ုိ်ရာ” (အရပ်) စဉ်

သွိ့ သွိ့
ထပခာက်
ထပခာက၁်

ချကပ်ပုတစ်ားထသာကဖ့ုိ်ရန် ဆန်၊ ဆီ ဆား၊ ငပိ စသည်) ကင်းမ့ဲလျက။် ကန်ုထနသည့်အခုိကနှ်င့် ကကုလံျက။် “ဆန်, ရီ, ငပိ၊ သွိ့
သွိ့ ထပခာကထ်ပခာက ်စဖုိခွင်မှာ၊ ဇာကိုချကထ်က၊ ဇာကိုစားဖ့ုိ” (ဘန်ိး) “ထဒေန့ီချကပ်ပုတစ်ားစရာတစခု်လညး် မဟန့်ိ သွိ့  သွိ့
ထပခာကထ်ပခာကပ်ဖစနီ်ထရ” (အရပ်) စဉ်



.

ကကိ lack

နဝိ စတွစ်ိုပခင်းမရှိထသာ။ ၂။ စိုပပညသ်ာယာပခင်း ကင်းထသာ။ ပျင်းရငိငီးထငွ ဖွ့ယထ်ကာင်းထသာ။ dry

နဝိ dry

သွိ့ သွိ့ ဖံုဖံု နဝိ dry

သွီး၁ န blood

သွီး၂ ကကိ sharpen

န အထသးွအသားနှင့် ပဖစတ်ညထ်နထသာ သကရ်ှိသတ္တ ဝါ။ ထသးွ သားတို၏့ ဓမ္မတာအတိုင်းပဖစပ်ျကသ်။ူ none

သွီးကကးီ နဝိ feel conceited

ကကဝိိ ဘဝင်ပမင့်လျက။် feel conceited

သွီးထကကာ န ကိုယခ်န္ဓာနှလံုးအမ်ိမှ အပျံအ့နံှ ့ရစလ်ည၍် ထရွ လ့ျားသာွးရာ အကကးီအငယ ်အစားအစားရှိထသာ ခပန်လမ်းထကကာင်း။ blood vessel

သွီးထကကာင် နဝိ ထကကာကရ်ွံတ့န်ုလှုပ်လွယထ်သာ။ လွယသ်င့်တကထိူေတလ်န ့တ်တထ်သာ frighten

သွီးကွဲ၁ နဝိ အမျို းအနွယ ်ဆကစ်ပ်ပခင်းမရှိထသာ။ different race

သွီးကွဲ၂ ကကဝိိ ထပါင်းစညး်ပခင်းမရှိ အကွဲကွဲ အပပားပပားပဖစသ်ည။် မညမီညတွပ်ဖစသ်ည။် different race

သွီးကက ကကိ ပကတ ိထသးွတိုးနှုန်းထေက ်ပုိ၍လျင်စာွ ထသးွလှုပ်ရာှးသည။် none

န ပင်ကိုရှိရင်း အနွယတ်လူူမျို းမှ ဆင်းသင်လာသ။ူ people of the same race

သွီးပခညတ်န်း န be extravasated

သွီးပခညဥ် န တစစ်ုံတရာထိေခုိကပ်ခင်း ဒေဏရ်ာထကကာင့် အထရလမာထအာကရ်ှိ ထသးွ ထကကာမျှင်ငယမ်ျား ချို ယ့င်ွးကာ ထသးွစခ့ဲုသည။် be extravasated

သွီးခဲ န ထသွ ထ့ပခာကစ်ပပုသပဖင့် ပျစခဲ်ထစး ထေန်းထနထသာထသးွ။ blood

သွီးခဲွ န  အချင်းချင်းတစဦ်းနှင့်တစဦ်း စတိဝ်မ်းကွဲပပားထအာင်လုပ်သည။် caused dissension

သွီးစနုာ န ထပခသလံုး၊ တင်ပါး၊ ထပါင်စသည ်အသားထူေနူးညံ့ရာ အသားပပင်၌ထသးွများ စ၍ု ပပညတ်ညထ်သာ အကျတိန်ာ။ boil

သွီးစကစ်က် ကကိ bleeding

သွီးစစ် ကကိ ကိုယခ်န္ဓာအတင်ွးတင်ွထသးွ၌ ထရာဂါပုိး တစုံတရာ ရှိမရှိနှင့် ထသးွအမျို း အစားစသညက်ို သရိှိရန် ထဖာကယ်စူစထ်ဆးသည။် have a blood test

သွီးစညး် ကကိ တညတီညတွတ်ညး် အထပါင်းအသင်းပပု၍ ဆကဆံ်သည။် be united

သွီးစပ်ု ကကိ တစပ်ခားသ၏ူ လုပ်ကိုင်ပင်ပန်းမှု အကျို းမှ အများဆံုးထသာ အကျို း အပမတက်ို နုိင်ထေကစ်းီနင်း ခဲွယခံူစားသည။် exploit

သွီးစမ်း ကကိ feel the pulse

သွီးစမ်ွး ကကဝိိ ထသးွထွေကသ်ယံိုစနွ ့စ်ားရလျက။် adventure

သွီးဆီး န အထသးွအသားထကာင်းထစရန်၊ စင်ကကယထ်စရန်နှင့် မူးထဝပခင်းထပပထစရန် ထသာကသ်ုံးထလ့ရှိထသာ နံသ့ာနီ၊ ပဖူစသည့် ထဆးမှုန ့။် blood purifier

သွီးဆူ နဝိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ ထဒေါသမာနထကကာင့် စတိလ်ှုပ်ရာှးတကက်က၍ ရန်ပဖစခ်ျင် စတိက်ကးီမားထသာ။ ရန်ပပုလုိထသာ။ Hot-blooded

သွိ့ သွိ့
ထပခာက်
ထပခာက၂်

ထရခန်း၍ထသွ့သည။် စတွစ်ိုပခင်းကန်ုထပျာကသ်ည။် စတွစ်ိုပခင်းကင်းသည။် “နီပူရ့ုိလယစ်ကွမှ်ာ ရတီစထ်ပါကလ်ညး် မဟသိွိ့ သွိ့
ထပခာကထ်ပခာကပ်ဖစ ်နီယင့်” (အရပ်) ၂။ စိုပပညသ်ာယာပခင်းကင်းသည။် ပျင်းရငိငီးထင့ွဖွယထ်ကာင်းသည။်” ထတာရာွတ ိမှာလညး် 
ကကည့်စရာ ရှုစရာမဟ၊ိ စတိပ်ျကစ်ရာကကးီ၊ သွိ့ သွိ့ ထပခာကထ်ပခာက ်ပဖစနီ်ထရ” (အရပ်) စဉ်

သွိ့ သွိ့
ထပခာက်
ထပခာက၃် စဉ်

သွိ့ သွိ့ ဖတ်
ဖတ်

စတွစ်ိုပခင်းမရှိထသာ။ စိုပပညပ်ခင်းကင်းထသာ။ ထေမင်းစါး ထရ အရညမ်ပါ သွိ့ သွိ့ ဖတဖ်တရ်ာ စားရထရ” (အရပ်) ၂။ စတွစ်ိုပခင်း
ကန်ုထပျာကထ်သာ။ စဉ်

စတွစ်ိုပခင်းမရှိထသာ။ စိုပပညပ်ခင်းကင်းထသာ။ ထေမင်းစါး ထရ အရညမ်ပါ သွိ့ သွိ့ ဖတဖ်တရ်ာ စားရထရ” (အရပ်) ၂။ စတွစ်ိုပခင်း
ကန်ုထပျာကထ်သာ။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်
ကိုယခ်န္ဓာနှလံုးအမ်ိမှ တစက်ိုယလံု်းသိ့ု ပျံ့န့ံှ၍ ထကကာထသးထကကာမလမ်းထကကာင်း များပဖင့်က ထပပာင်ကပပန်သာွးလာ လှည့်ပတထ်န
ထသာ နီရထဲသာအရည။် ၂။ သားသမီး၊ ရင်သွီး။ “မိဖရင်သွီး၊ ချစမ်ညးီ၊ သားကကးီပုတ္တ၊ ကသရသ။” ၃။ ဆကနွ်ယထ်နထသာ မျို းရုိး
အစဉ်။ “လူက မထပပာထကထလ့သွီးက ထပပာထရ” (အရပ်) စဉ်

၁။ ဓါး၊ လံှ၊ စးူ စသညတ်ိ့ု၏ အသာွးကို ထေကထ်စရန် ထကျာကစ်သည၌်ပွတတ်ိုက ်သည။် ၂။ ထဆးပမစန့ံ်သာ၊ သနပ်ခါးတုံး စသည်
ကို အနှစအ်နညမ်ျား ထွေကထ်စရန် ထကျာကပ်ျဉ် စသည၌် ထရနှင့်ပွတတ်ိုကသ်ည။် စဉ်

သွီးကိုယသ်ွီး
သား စဉ်

ထကကာကရ်ွ့ံတန်ုလှုပ်ထိေတလ်န့်မှု လွယလွ်ယနှ်င့် မပဖစထ်သာ။ သတ္ိတ ထကာင်းထသာ။ ၂။ ဘဝင်ပမင့်ထသာ။ မိမိကိုယက်ို သမူျားထေက်
သာသညဟ် ုထေင်မှတ၍် သာမာန်လူ ကို ထခါ်ထဝါ်ထပပာဆုိဆကဆံ်မပပုလုိထသာ။ စဉ်

သွီးကကးီသန်း
ကကးီ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သွီးချင်း
သားချင်း စဉ်

ပူပပင်းထသာထနထရာင် ထိေခုိကပ်ခင်းဒေဏက်ို ခံရသပဖင့်လညး် ထကာင်း၊ ထရငုပ်များသပဖင့်လညး်ထကာင်း၊ ယင်းအခုိးအထင့ွထကကာင့် 
မျကစ်နီိရလဲာပခင်း၊ ၂။ ကိုယ ်ခန္ဓာ၌ တစစ်ုံတရာ ထိေခုိကသ်ပဖင့်လညး်ထကာင်း၊ ကကမ်ိဒေဏရုိ်ကခံ်ရသပဖင့်လညး်ထကာင်း၊ ထသးွယို စးီ
မကျပဲ အထရလမာထအာကရ်ှိ ထသးွထကကာမျှင်ငယမ်ျား ဒေဏရ်ာချကအ်တိုင်း ထသးွစ၍ု ခဲထနသည၏် အပဖစ။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထကကာင်းထကကာင့် ခန္ဓာကိုယမှ် ထသးွအလျဉ် မပပတသ်န်ွထွေကသ်ည။် “ဒေဏရ်ာလကန်က၊် ငမီကမ္ဘာမှာ၊ ယိုကာ
ကျထက၊ သွီးစကစ်ကနှ်င့်” (ရာမ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကိုယခ်န္ဓာ၌ ထသးွခုန်နှုန်းကို စစထ်ဆးထလ့လာသည။် ၂။ (ဥပစာ)အထပခ အထနတစစ်ုံတရာ သရိှိထအာင် အကခဲတထ်လ့လာသည့် 
အထနပဖင့် ပပုလုပ်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

သွီးဆုတ် ကကိ ထရာဂါထဝဒေနာပပင်းပပသညး်ထေန်၍ ထသလုနီးအထပခဆုိကသ်ည။် drop and become faint

သွီးဆံုး ကကိ အမျို းသမီးများ အသကက်ကးီလာလျှင် ဥတထုသးွထပါ်ပခင်း လံုးဝရပ်စသဲည။် reach menopause

သွီးဆံုးတိုင် ကကဝိိ အမျို းသမီးများ ဓမ္မတာ ထသးွလံုးဝရပ်စသဲည့်တိုင်ထအာင်။

သွီးဆုိး န မထကာင်းထသာထသးွပုပ်ပဖစမ်ည့်ထသးွ။

သွီးဆုိးသားဆုိး နဝိ ထသးွမသန ့ထ်သာ။ ထသးွမစင်ကကယထ်သာ။

သွီးဆုိးသားဆုိး န မထကာင်းထသာ အထသးွအသား။

ထသးွညှိ ကကိ အထသးွအသားညမီျှမှန်ကန်ထအာင် ပပုပပင်ထပးသည။်

န ထသးွထလမညညီတွထ်သာထကကာင့် ဝမ်းထခါင်၊ ရင်ထခါင်းတို၌့ ထုိေးကျင်နာကျင်ထစထသာ ထလထရာဂါတစမ်ျို း။ disease

သွီးတသူားတူ နဝိ တစမ်ျို းတစနွ်ယတ်ညး်မှ ဆင်းသကလ်ာထသာ။ မျို းရင်း၊ ထဆွးရင်းချာပဖစထ်သာ။ relative

သွီးတက် ကကိ have toxaemia

သွီးတိုး ကကိ ထသးွလှုပ်ရာှးမှုနှုန်း ပမန်သည။် have toxaemia

သွီးထိေမ် ကကိ ဓမ္မတာထသးွလစဉ်ထပါ်လာငမဲအတိုင်း မထပါ်လာပဲ အခုိကအ်တန ့က်ာလ အားပဖင့် ရပ်ဆုိင်းထနသည။် suffer from amenorrhoea

သွီးထုိေး ကကိ incite

သွီးထွေကသ်ယံို န တစစ်ုံတစခု်တင်ွ ထိေခုိကရ်နှမှုထကကာင့် အသားအထရကွဲပပတ၍် ထသးွထွေကအ်ထိေ နာကျင်ခံစားမူ။ Blood-shed

နဝိ မိမိကိုယက်ို အလွန်အကကူးအထေင်ကကးီထသာ။ စတိက်ကးီဝင်ထသာ။ be conceited

သွီးနီး နဝိ အမျို းအနွယခ်ျင်း ရင်းနီှးထသာ။ ထဆွနီးမျို းထတာ်စပ်ထသာ။ be closely related

သွီးနီးသားနီး ကကိ အမျို းအနွယခ်ျင်း ရင်းနီှးထသာ။ ထဆွနီးမျို းထတာ်စပ်ထသာ။ ၂။ ထဆွးမျို းသားချင်း နီးစပ်ထသာ။ relative

သွီးနူသားနူ န သားဖွယင်ပီးစ ရကပုိ်င်းမျှကာလ အထပခအထန။

သွီးနူသနူံ န သားဖွယင်ပီးစ ရကပုိ်င်းမျှကာလ အထပခအထန။

သွီးပူ ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ ထဒေါသထကကာင့် အခုိကတ်ံ့ စတိလ်ှုပ်ရာှးထေကကသည။် be roused up

သွီးထပါ် ကကိ မိန်းကထလးတင်ွ အပျို ထဖာ်ဝင်၍ အရယွထ်ရာကသ်ပဖင့် ဥတထုသးွစတင် ဆင်းသည။် menstruate

သွီးပုိင်း န ထသးွကိုအထကကာင်းပပု၍ ထရာဂါဥပဒ်ေပဖစတ်တထ်သာ အရယွ။် none

န none

သွီးပုပ် န အညစအ်ထကကး ခုိထအာင်းသည့်ထသးွ။ none

သွီးပုပ်ဆုိင် ကကိ ကိုယတ်င်ွထိေခုိကဒ်ေဏရ်ာရမှုပဖင့် အထသးွအသားမညး်ညို ထရာင် ပဖစ ်ထပါကလ်ာသည။်  none

သွီးပုိ ကကိ ထသးွလှုပ်ရာှးမှုနှုန်း ပမန်သည။် suffer from amenorrhoea

သွီးပုိနာ န ပကတထိသးွတိုးနှုန်းထေကပုိ်၍ လှုပ်ရာှးပခင်းထကကာင့် ပဖစထ်ပါ်ထသာမကကည ်မလင် မသာယာမှုထဝဒေနာ။ suffer from amenorrhoea

သွီးပျက် ကကိ

သွီးပျကလုိ်က် န

သွီးထပပာ ကကိ be closely related

စဉ်

စဉ်

suffer from disease 
attendant to menopause စဉ်

impure or diseased 
blood စဉ်

impure or diseased 
blood စဉ်

impure or diseased 
blood စဉ်

အက္ခရာစဉ်

restore a person’s 
health စဉ်

သွီးတကလီူတ
ကူ စဉ်

စဉ်

ထသးွလှုပ်ရာှးမှုပပင်းထေန်ထသာထကကာင့် ရုတတ်ရကထ်ဖာကပ်ပန်၍ သတ ိလစသ်ည။် ၂။ (ဥပစာ) မာနစတိပ်ဖစထ်ပါ်သည။် 
ဘဝင်ပမင့်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

လုိလားဖွယမ်ရှိထသာ) တစစ်ုံတရာကို ဖျကဆီ်းပစရ်န်အားထပး တိုကတ်န်ွးသည။် ၂။ စတိအ်ားထေကသ်န်လှုပ်ရာှးလာထအာင် 
ထပမှာကပ်င့်ထပးသည။် စဉ်

စဉ်

သွီးနားထေင်
ထရာက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

delicate state of 
health of a woman after 
childbirth စဉ်

delicate state of 
health of a woman after 
childbirth စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သွီးပုိင်းကန်ုလီ
ပုိင်းဆုိက

အသက်(၅၄)နှစမှ် (၇၂)နှစအ်တင်ွး ကိုယ ်ခန္ဓာ၌ ထလပပုပပင်မှုအားထကာင်းထသာ အရွယ။် ထလကို အထကကာင်းပပု၍ ထရာဂါဥပဒ်ေ
ပဖစတ်တထ်သာ အရယွ။်     စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ)စမ်ိမငငိမ်မသကမ်ှုထကကာင့် တန်ုလှုပထ်ချာကခ်ျားသည။် ထိေတလ်န့် သည။်
be deranged due to 
shock စဉ်

မထကာင်းထသာ ထသးွဆုိးထသးွပုပ်ထကကာင့် ပဖစတ်တထ်သာထရာဂါ။ (များထသာအားပဖင့် ဒူေးဆစ၌်ပဖစတ်တသ်ည။် ယင်သွီးပျကလုိ်က်
လျှင် မထကာင်းထသာ ထသးွများပဖစ ်သည့်ထနရာမှ ထသးွများကိုစတုပ်ဖင့် ထပါက၍်ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ စပ်ု၍ထသာ်လညး်ထကာင်း
ထုေတပ်စ ်ရသည။်

be deranged due to 
shock စဉ်

ထဆွမျို းထတာ်စပ်မစပ်သည့်အထကကာင်းကို မသထိသာ်လညး် အလုိ အထလျာက ်ခင်မင်ရင်းနီှးမှု စတိပ်ဖစထ်ပါ်လာသည။် “လူမထပပာက 
သွီးက ထပပာထရ။”(အရပ်) စဉ်
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သွီးထပပာင်း နဝိ

သွီးဖျင်ဖျင် ကကိ Blood-shed

သွီးဖျဉ်း န ဝမ်းဗုိကထဲ်ေတင်ွထသးွခုိထအာင်း၍ ဝမ်းဗုိကမ်ာထတာင့်ငပီး ပူထဖာင်းထသာ ထရာပါ။ oedema/dropsy

သွီးငဖိုင်ငဖိုင် ကကိ သမူျားထပမှာကပ်င့်ထပပာဆုိပခင်းကို သာယာ၍ ဘဝင်ပမင့်ထသာ။ feel conceited

သွီးရူးလီရူး ကကဝိိ ရုတတ်ရက ်ထသးွထလထချာကခ်ျားကသဖင့် စတိက်းူဉာဏမ်ဝင် ပဲ ထေင်ရာပမင်ရာအားပဖင့်။ in a frenzy

သွီးရူးသားရူး ကကဝိိ ရုတတ်ရက ်ထသးွထလထချာကခ်ျားကသဖင့် စတိက်းူဉာဏမ်ဝင် ပဲ ထေင်ရာပမင်ရာအားပဖင့်။ in a frenzy

သွီးရသဲရံဲ နဝိ သတ္တ စိမ်ွးထေကထ်သာ၊ ဝ့ံစါးထသာ။ သတရ်ပဲဖတရ်ရဲှိထသာ။ brave

သွီးရရဲသဲရံရဲဲ ကကဝိိ ကိုယခ်န္ဓာမှ ထသးွများအဆကမ်ပပတယ်ိုစးီကျလျက။် bloody

န gory

သွီးရင်ှစးီ န ကိုယခ်န္ဓာမှ ထသးွမျို းအဆကမ်ပပတ ်စးီဆင်းသည့်အပဖစ။် bleeding

သွီးရင်ှရင်ှစးီ ကကဝိိ ကိုယခ်န္ဓာမှထသးွများ အဆကမ်ပပတ ်ဒေလထဟာသန်ွထွေကလ်ျက် Blood-shed

သွီးသရံရဲဲ ကကဝိိ ခန္ဓာကိုယမှ်ထသးွများ ယိုစးီကျလျက။် Blood-shed

ကကိ be nervous

သွီးလွန် ကကိ ထသးွလွန်ကစဲာွထွေကသ်ပဖင့် ထသးွအား ဆုတယ်တုသ်ည။် ၂။ မိန်းမများ ဥတထုသးွလွန်ကစဲာွ ဆင်းသည။် hemorrhage

သွီးလမတထ်ကကာ န နှလံုးအမ်ိမှ ကိုယအ်ဂမင်္ဂါအစတိအ်ပုိင်းအသးီသးီသို ့ပုိထ့ဆာင်ထပး ရာ ထသးွစးီလမ်းထကာင်း။ artery

သွီးဝီး နဝိ ထဆွဆကမ်ျို းဆကပ်ခားပပတထ်သာ။ မျို းဆကထ်တာ်စပ်မှုကာွလှမ်းထသာ။ be distantly related

သွီးဝမ်း န အစာထဟာင်းအမ်ိမှထသးွလွန်ထရာဂါတစမ်ျို း။ dysentery

သွီးသား နဝိ ထဆွမျို းမျို းရင်းထတာ်စပ်မှု။ relative

န blood

သွီးသရံရဲဲ န Blood-shed

ကကဝိိ ပဖစထ်စချင်သည့်အတိုင်း ပဖစမ်လာသည့်အတကွ ်အားမလုိအားမရ မထရာင့်မရပဲဖစလ်ျက။် feel frustrated

သွီးထသာကမ်ရဲ ကကဝိိ ပဖစထ်စချင်သည့်အတိုင်း ပဖစမ်လာသည့်အတကွ ်အားမလုိအားမရ မထရာင့်မရပဲဖစလ်ျက။် feel frustrated

သွီးသန်ွ ကကိ ထသးွဝမ်းကျနာပဖစပွ်ားသည။် ၂။ ထမွးဖွားငပီးထနာက ်ထသးွပုိကစဲာွဆင်း သည။် suffer from menorrhagia

သွီးအား န ကိုယခ်န္ဓာခွန်အားကို ဖန်တးီနုိင်ထသာထသးွ၏အစမ်ွး။ blood power

သွီးအးီ နဝိ

သွီးအးီအးီ ကကဝိိ စတိလ်ှုပ်ရာှးမှုမရှိ ငငိပ်ဝပ်လျက။် ပူပင်ထကကာင့်ကကမှုမရှိပဲ။ ငငိမ်းချမ်း စာွ။ ထအးထအးလူလူ။ in cold blood

သွီးအန် ကကိ ပါးစပ်မှ ထသးွများအန်ထွေကသ်ည။် vomiting blood

ထသွ

ထသ၁ွ နဝိ မိမိသာွးလုိရာမှ အပခားတစဘ်ကသ်ို ့တမ်ိးထချာ်ထသာ။ deviate

ထသ၂ွ ကကိ မထတွ ထ့အာင်ထရာှင်ဖယထ်နသည။် deviate

(ဥပစာ)(စတိပ်ျို ကိုယနု်ဆုိတဲ့သထဘာမျို း) စတိထ်နသထဘာထေား ထပပာင်းလဲထသာ ၂။ ထသးွသစလဲ်၍တိုး၍ပင် နုပျို းလန်းဆန်း 
ကကညလ်င်ထသာ။

assume different 
attitude စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထကကာင်းထကကာင့် ခန္ဓာကိုယမှ် ထသးွအလျဉ် မပပတသ်န်ွထွေကသ်ည။် “ဒေဏရ်ာလကန်က၊် ငမီကမ္ဘာမှာ၊ ယိုကာ
ကျထက၊ သွီးစကစ်ကနှ်င့်” (ရာမ)“ထပခသညး်ရာက၊ ကွဲကာစးီလ့ုိ၊ သွီးဖျင်ဖျင်နှင့်၊ ကကင်နာကပုိဲ၊ ထကကးထကကာ်ငုိထသာ်” (ပန်း) 
“လမ်းမှာထရှ့ခွင်၊ သွီးဖျင်ဖျင်နှင့်” (ပါရာ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

သွီးရင်ှထချာင်း
စးီ (ဥပစာ)(သတပ်ဖတပ်ခင်းထကကာင့်) သားသတရံု်မှ ထသးွများ ထချာင်းထဲေမှ ထရစးီဆင်းသကဲ့သိ့ု တင်စား၍ သုံးထသာစကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သွီးလီး
ထချာကခ်ျား ဥပစာ) င့ဲညာှထထောကထ်ေားစရာ တစခု်ခုအတကွ ်စိုးရမ်ိထကကာင့်ကကမှုပဖစ ်သည။် ပူပင်ထသာကထရာကသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သွီးသ ံ(မ) (န-ထသးွ-၁၊ ရှု။) စဉ်

ရုိကနှ်ကသ်တပ်ဖတသ်ပဖင့် ကွဲပပတထိ်ေရထှသာ ကိုယခ်န္ဓာမှ ယိုစးီကျထသာ နီရထဲသာအရည။် “ပမင်မထကာင်းရှုမထကာင်း သွီးသရံရဲ ဲ
နန့်” (အရပ်) စဉ်

သွီးထသာက်
မတတ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) အပူအပင်မရှိထသာ။ “တလင်းသမ်ိး စပါးဆန်ရဝီင်ထက သွီးအးီထရ ဗျာနှင့်ရာ” (အရပ်)
lack urgency or 
enthusiasm စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ထသထွစာင်း နဝိ မှန်ကန်လျကနှ်င့် အပခားတစထ်နရာသို ့ဖယသ်ာွးထသာ။ veer

ထသးွထဆာင် ကကိ မိမိအလုိသိုပ့ါထအာင် လှည့်ပတဆဲွ်ထဆာင်သည။် ပဖားထယာင်းသည် entice

သယွ်

သယွ၁် ကကိ connect

သယွ၂် န bad case

သယွ၃် နဝိ slim

သယွတ်န်း ကကိ extend

သယွထ်ပျာင်း နဝိ ရညှထ်မျာထသာ။ အလံုးအထေညထ်သး၍ အလျားရညှထ်သာ။ slender and supple

သယွပ်ပတ် န ရညှသ်ယွထ်သာ အလံုးအတွဲစသည။် long

သယွဝုိ်က် ကကိ တိုကရုိ်ကမ်ထပပာမဆုိပဲ ထကွ ပ့တ၍် ပပုလုပ်ထပပာဆုိသည။် indirectly

သယွသ်ယွ် နဝိ long

ကကဝိိ repeatedly

သကွ်

သကွါ နဝိ active

သကွခ်ျာပါတ န motor paralysis

ကကိ wrong

ကကိ ထသးွထကကာပိတဆုိ်ပ့ခင်းထကကာင့် ကိုယအ်ဂမင်္ဂါအစတိအ်ပုိင်း ကို ထကာင်းစာွမထိေန်းသမ်ိးနုိင်ပဖစသ်ည။် motor paralysis

သကွခ်ျာလည၁် နဝိ busy

သကွခ်ျာလည၂် ကကဝိိ without delay

သကွခ်ျာလည၃် ကကိ

သကွလ်က် နဝိ ထပါ့ပါးလျင်ပမန်ထသာ။ ၂၊ လိမ္မာပါးနပ်ထသာ။ နားလညလွ်ယထ်သာ be quick

သကွသ်ကွခ်ါ ကကိ

သကွသ်ကွတ်န်ု ကကိ

နဝိ မထံုေမထုိေင်း၊ သကွလ်ကတ်ကက်ကထသာ။ ဖျကလ်တ ်ထသာ။ quickly

သင်ွ

သင်ွ နဝိ shrivelled

သင်ွသို ့ စညး် တညူခီျကက်ို နှိုင်းယဉ်ှပပထသာ စကား။ သဖွယ။် လုိနှယ။် as/like

သင်ွသင်ွ၁ ကကဝိိ continuously

သင်ွသင်ွ၂ န ထစတပုီထုိေးတိုတ့င်ွ ချတိဆဲွ်တပ်ထေားထသာဆညး်လညး်ပမညသ်။ံ none

သင်ွး ကကိ put into

စဉ်

စဉ်

အပပန်အလှန် အဆကအ်ဆံထဆာင်ရကွသ်ည။် “တထပပာင်ထပပာင်ထလ၊ အထဆာင် ခန်းနှင့်၊ ထတာင်နန်းအပ်မည၊် စကားသယွပ်ျာ” 
(ဓမ္မသာ) ၂။ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထကကာင်းအရာကို နားထထောင်သအူတကွ ်ရင်ှးလင်းပပဆုိသည။် ထပပာထဟာသည။် “လူပျို  ထသျှ
တစစ်၊ု စရပ်ထေကမှ်ား တိုင်ပင်ပပု၊ စကားလညး်သယွ၊် ထဖာကမ်ထပပ” (ထတး)။၊ စဉ်

မထကာင်းကျို းတစခု်ခုကို ပဖစထ်ပါ်ထစထသာ အထကကာင်းကစိ။္ “မိထထွေး” ထကထက စနစသ်ယွ၍်၊ ပျကက်ျထစဖ့ုိ” (ထကာ်) စဉ်

လံုးပတက်ကးီရာမှ မသမိသာငယသ်ာွးထသာ။ “သုံးနှစက်ျားဝယ၊် လကထ်ချာင်း ငယသ်ိ့ု၊ သယွက်ာဖ့ံွလ့ုိ” (ထဒွေး) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထရှ့ထနာကစ်ဉ်ပဖစထ်စ အရညှအ်လျား တညရ်ှိသည။် ၂။ တစထ်နရာနှင့် တစထ်နရာဆကစ်ပ်မိထအာင် တစစ်ုံတရာပဖင့် ပူးတွဲထပးသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လံုးပတထ်သး၍ အလျားရညှထ်သာ။ “ အကကျွေန်ရ့ုိမှာ၊ နွားထသျှတစထ်ကာင် မတုံး သယွသ်ယွ၊် မီွးစပ်ထတ” (ဇမ်း) စဉ်

သယွသ်ယွ်
ထခါကထ်ခါက်

အကကမ်ိကကမ်ိအဖန်ဖန်။ထေပ်တလဲလဲ “ ထဒေဝီလှမှာ၊ပိန်ကာညှို းထက၊ မစိုးထပနှင့်၊ သယွသ်ယွထ်ခါကထ်ခါက၊် အမတထ်တာ်ဝန်၊နတ်
တမန်တိ့ု၊ ထေပ်ပပန်ထလျှာကထ်က၊ထလးထယာကစ်ုံထေ”(ထကာ်) စဉ်

လျင်ပမန်ဖျတလ်တစ်ာွ လုပ်ကိုင်တတထ်သာ။၂။ အရညစ်သညပ်ျစပ်ခင်း၊ ထစးထေန်ပခင်းမရှိကျထဲသာ။ ၃။ တစဆ်ကတ်ညး် 
အလျဉ်မပပတပ်ဖစထ်သာ။(အရညသ်ကွ၊်နှုတသ်ကွ၊် စကားသကွ၊်လျှာသကွ၊်အာသကွစ်သည ်သုံးသည်) စဉ်

ထသးွထကကာထလ ထကကာပပတထ်တာကပ်ခင်းထကကာင့် ကိုယအ်ဂမင်္ဂါ အစတိအ်ပုိင်းတစခု်ခု မလှုပ်ရာှးနုိင်ပခင်း စသညပ်ဖစပွ်ားထသာ ထရာဂါ
တစမ်ျို း။ စဉ်

သကွခ်ျာပါဒေ
ပဖစ် အမှားမှား အယင်ွးယင်ွးပဖစသ်ည။်. စဉ်

သကွခ်ျာပါဒေ
လုိက် စဉ်

(ဥပစာ)အလွန်အလုပ်များထသာ။ အလုပ်ရှုပ်ထသာ။ “အလုပ် လုပ်ရစမှွာ သကွခ်ျာလည ်နီထရဂု” (အရပ်) စဉ်

မထေစမ်ထငါ့ ထကကညကထ်အာင်။ “အဘဓိမ္မာခုနှစက်ျမ်းကို သကွခ်ျာလည ်ထအာင်ရထေားငပီးသားပါ” (အရပ်) စဉ်

ပတ၍်လှည့်၍သာွးသည။် မရပ်မနားလညသ်ည။် ၂။ (ဥပစာ) အထပခအထနပျကပ်ပားသည။်
shake or quake 
violently စဉ်

စဉ်
အပပန့်ကျယစ်ာွ အကန်ုလံုးလှုပ်သည။် လျင်ပမန်စာွတန်ုခါသည။် “လှုပ်ထချာကစ်ကကာဝဠါ၊ သကွသ်ကွခ်ါ ထအာင်ရာ ဇာဘရုာင်၊ 
ထလးထရမင်ဇင်ကို၊ တင်ကာပပမည”် (ရာမ)။ “ယမုန်ဒိေဒေါ၊ ဝဲဂယကမှ်ာ၊ သကွသ်ကွခ်ါသိ့ု” (ပန်း)

shake or quake 
violently စဉ်

အပပန့်ကျယစ်ာွ အကန်ုလံုးလှုပ်သည။် လျင်ပမန်စာွတန်ုခါသည။် “လှုပ်ထချာကစ်ကကာဝဠါ၊ သကွသ်ကွခ်ါ ထအာင်ရာ ဇာဘရုာင်၊ 
ထလးထရမင်ဇင်ကို၊ တင်ကာပပမည”် (ရာမ)။ “ယမုန်ဒိေဒေါ၊ ဝဲဂယကမှ်ာ၊ သကွသ်ကွခ်ါသိ့ု” (ပန်း)“အိုးထိေန်စကသ်ိ့ု၊ သကွသ်ကွ ်
ဤထပမ၊ တန်ုထတာ့သညထ်လ” (ထကာ်)

shake or quake 
violently စဉ်

သကွသ်ကွ်
လကလ်က် စဉ်

မထွေားကျို းထသာ။ မဖ့ံွငဖိုးထသာ။ မသးီမပွင့်ထသာ။ မထအာင်ပမင်ထသာ။ “ပဲထတာင့် (ထပမပဲ)မှာ အဆံပင်ကာ  မဟအိသင်ွတရိာ” 
(အရပ်) “အထဂါင်းကသင်ွ၊ တင်သားကကကးီ၊ ဝမ်းပူပူ နှင့် လူတိုင်းပငင်းထက၊ နင့်သမီးကို” (ထဒွေး) (ငခီသင်ွ၊ လကသ်င်ွ၊ စသည်
သုံးသည။်) စဉ်

စဉ်

အရှိန်အဟန်ုအလျဉ်မပပတ။် “ထတာင်ငခီထတာ်ရင်း၊ တသင်ွသင်ွထလ၊ တန်း တင်ထေကက်၊ သကက်ျဆင်းလ့ုိ” (ဓမ္မသာ) စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်အထဲေသိ့ု ထရာကထ်စသည။် တစစ်ုံတစခု်ထသာအရာကို တစစ်ုံတစခု် အတင်ွးသိ့ု ထရာကထ်စသည။် ၂။ အယဝူါဒေကို 
လကခံ်လာထအာင် အတင်ွးသိ့ု ပါဝင်ထအာင်ပပုသည။် (ဂုိး၊ သင်ွး၊ သမ်ိးသင်ွး၊ ဇာတသ်င်ွး၊ ပဲွသင်ွး၊ နားသင်ွး၊ ထရသင်ွး စသည ်
သုံးနှုန်းသည။်) စဉ်



.

သတွ် ကကိ put into

သတွသ်တွ် ကကိ blow

သပ်ွ

သပ်ွ၁ ကကိ ငါးမျှားချတိရ်ှိ အစာကိုတပ်ွသည။် nibble

သပ်ွ၂ နဝိ crazy

သပ်ွ၃ န အပဖူထရာင် အရညက်ျို နုိင်ငပီး သတ္တ ုစပ်အပပားအချပ်၊ အထခါကအ်တနွ ့စ်သညတ်ို ့တင်ွ ထရာစပ်၍ အသုံးပပုထသာသတ္တ ုတစမ်ျို း။ zinc

နဝိ ရူးထကကာကထ်ကကာင်ပဖစထ်သာ။ စတိထ်နမမှန်ထသာ။ crazy

သကွခွ်က် န သတ္တ ုပဖူတစမ်ျို းပဖင့် ပပုလုပ်ထသာ ငါးဟင်းထေည့်စားသည့်ခွကအ်မျို းမျို း tin

သပ်ွပပား န အပဖူထရာင် အရညက်ျို နုိင်ငပီး သတ္တ ုစပ်အပပားအချပ်၊ အထခါကအ်တနွ ့စ်သညတ်ို ့တင်ွ ထရာစပ်၍ အသုံးပပုထသာသတ္တ ုတစမ်ျို း။ galvanized iron sheet

သပ်ွဖလား န သတ္တ ုပဖူတစမ်ျို းပဖင့် ပပုလုပ်ထသာထရထသာကခွ်ကအ်မျို းမျို း။ bowl

သပ်ွသပ်ွရူး နဝိ

သပ်ွအိုး န အိုးခွကလု်ပ်ရထသာ သတ္တ ုပဖူတစမ်ျို းပဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာအိုးဒေန်အိုး။ zinc

သျှူ

သျှူ ကကိ မထအာင်ပမင်။ စာထမးပဲွချူသည။် အသမံထွေကပ်ဖစသ်ည။် fail

န none

သျှူး နဝိ ထုေထေညလံု်းဝန်းစသညတ်စဘ်ကဘ်ကသ်ို ့အစဉ်အတိုင်းထလျာ့သာွးထသာ။ fizzle out

ကကဝိိ fizzle out

ထသျှ

ထသျှ၁ နဝိ အရယွပ်မာဏမကကးီထသာ။ ၂။ အသကနူ်ထသာ။ small

ထသျှ၂ န အထသးအငယ။် အထသးအဖဲွ ။့ ၂။ သားငယ ်သမီးငယ။် small

ထသျှထသျှ န မိခက၏်ညမီ မီးထထွေးအငယဆံု်းကိုထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ aunt

သျှင်

သျှင် န သကမင်္ဂန်းဝတဆ်င်လျက ်ဆယပ်ါးသလီကို ထစာင့်ထိေန်းထနသ။ူ သာမထဏ။ novice

သျှင်ကကးီ၁ န အသကအ်ရယွက်ကးီရင့်ထသာ ထယာ ျား။င old man

သျှင်ကကးီ၂ အာ grandafather

သျှင်ငယ် န monk

သျှင်ထစာ န ပမတစ်ာွဘရုားအား ပမတနုိ်းကကညည်ို စာွထခါ်မှတထ်သာ အမည။်

သျှင်နီထသျှ န ရခုိင်စပါး အမျို းအမညတ်စခု်။ type of arakan paddy

သျှင်ပင် န

သျှင်ပင်ပုရာှး န

အလျင်အပမန်ချယီသူည။် “သား၊ ငါးအတ၊ူ ထပပးပုန်းမလွတ၊် ဟန်ုးဟန်ုးခတ၍်၊ ထုိေးသတွထ်ဆာင်ကာယလူျက။်” (ဥဒိေန်တု)။ စဉ်

ထလပဖညည်င်းစာွ တိုကခ်တသ်ည။် “ထတာင်လီက လာလာ၊ ထပမာကလီ် က သတွသ်တွ၊် အဖုိးသျှင်မှာ၊ ခါးထယာကပ်ပတလ့ုိ်” 
(ထတး ပင်လယပ်င်စတွ၊် ရခုိင်ရာွမှာ၊ လီ သတွ ်သတွန်န့်” (ထတး)   စဉ်

စဉ်

ပကတစိတိယ်င်ွးပျကထ်ဖာကပ်ပန်ထသာ။ “ဆန်နူသပ်ွ၊ တပ်တပ်မသ၊ိ အတလိျှာ တို” (ကထတ္တာ်) စဉ်

စဉ်

သပ်ွ
ထကကာင်ထကကာင် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပကတစိတိယ်င်ွးပျကထ်ဖာကပ်ပန်ထသာ။ “ယက္ခဘလူီးသပ်ွသပ်ွရူး၍” (ထကာ်)
shake or quake 
violently စဉ်

စဉ်

စဉ်

သျှူနားမတ ်
(မ) (န-သျှထနာမတီ-ရှု) စဉ်

စဉ်

သျှူးသျှား
ဘတုဘ်က်

(တစစ်ုံတစခု်ထသာအရာကို) သလူျင် ငါရ အလုအယက ်(အငပိုင်အဆုိင် လုပ်ကိုင်စားထသာကထ်သာအားပဖင့်) ကကကတ်စထ်ကာင် 
ချကစ်ါွကို လူခုနှစထ်ယာက ်ပူပူထလာင်ထလာင် သျှူးသျှားဘတုဘ်က ်အတုပ်စလ်စက်တစ်ာွ ထရ ထလာကထ်တာင်မထလာကလုိ်က ်
(အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အသကအ်ရယွက်ကးီရင့်ထသာ မိခင်၏အကကးီဆံုး အဘိုး ကိုထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ (အသျှင်ကကးီတင်ွ ‘အ’ ကိုထဖျာက၍် သျှင်
ကကးီ ဟထုခါ်ထသာ အာလုပ် စကား) စဉ်

အကျင့်သလီစင်ကကယထ်သာ ပုဂ္ိုဂ လ်။ ကိုယရ်င်ထေက ်အကျင့်သကိ္ခာငယထ်သာ ငါးပါး၊ ရစှပ်ါးသလီ လူပုဂ္ိုဂ လ်ကို ထရးှကထခါ်ထဝါ်
ထသာအမည။် (သဇမင်္ဂာ ထနာဟလုညး်ထခါ်သည။်) နန်းကျကကးီဘရုင်မင်းလကထ်ေက ်သျှင်ငယဆ်ရာ ဦးပမဝါဆုိသညက်ို ရာဇ ဝင်၌ 
ထေင်ရာှးထသာ လူပုဂ္ိုဂ လ်တစဦ်းပဖစသ်ည။်) စဉ်

calling name of 
buddhist စဉ်

စဉ်

ပမတစ်ာွဘရုားအား ပမတနုိ်းကကညည်ို စာွထခါ်မှတထ်သာ အမည ်“ဇိဇိဦးတင်၊ ပမတသ်ျှင်ပင်ကို၊ ကကျွေန့်လျှင်ဝန္ီဒ၊ နာမာမီထလ၊ နာမာမိ 
(ဇိဇိဦးတင်ကဗျာ)

calling name of 
buddhist စဉ်

ပမတစ်ာွဘရုားအား ပမတနုိ်းကကညည်ို စာွထခါ်မှတထ်သာ အမည ်“ဇိဇိဦးတင်၊ ပမတသ်ျှင်ပင်ကို၊ ကကျွေန့်လျှင်ဝန္ီဒ၊ နာမာမီထလ၊ နာမာမိ 
(ဇိဇိဦးတင်ကဗျာ)(“သျှင်ပင်ဖုရား၊ သျှင် ပင်ကဘား”ဟလုညး် ထကျာကစ်ားများတင်ွ ထတွ့ရသည။်)

calling name of 
buddhist စဉ်



.

သျှင်ပျက် န အကျင့်သကိ္ခာကျို းထပါကထ်သာ ရထသ၊့ ရဟန်း၊ ရဟန်း ထယာင် အလဇ္ိဇရဟန်း။ bad monk

သျှင်ပပု ကကိ အသကအ်ရယွထ်ရာကထ်သာ ထယာ ျားသငူယအ်ား သာမထဏ ဝတထ်စသည။်င novice

သျှင်ဘရုင် န king

သျှင်မ န queen

သျှင်ထယာင် န ရဟန်းတို၏့ အသင်ွအပပင်အမူအရာကိုတ၍ု ရဟန်းအထယာင်ထဆာင်သ။ူ fake monk

သျှင်ထလာင်း န ရင်ှသာမထဏအပဖစသ်ို ့တကထ်ရာကမ်ည့် ဆဲဆဲသငူယ။် Would-be-novice

ကကိ ရင်ှထလာင်းနှင့် အတ ူလှူဖွယဝ်တ္ုစသညတ်ိုက့ို ရပ်ကကွ၊် ထကျာင်းစသညတ်ို၌့ ဝမ်းထပမာကစ်ဖွယ ်လှည့်လညသ်ည်

သျှင်သာမထဏ န ဆံပင်ကို ကတုံးရတိ၍် သကမင်္ဂန်းဝတရံု် လျက ်သရဏဂံုထဆာကတ်ညင်ပီး ဆယပ်ါးသလီထစာင့်ထိေန်းသ။ူ novice

သျှင်ထသျှ န novice

သျှင်သျှစ် န ပမတစ်ာွဘရုားအား ပမတနုိ်းကကညည်ို ဖွယထ်ခါ်မှတထ်သာ အမည။်

ကကဝိိ rough

ကကဝိိ rough

သျှတိ်

သျှတိ၁် န farm

သျှတိပုိ်င် န farm

သျှတိ၂် ကကိ breathe

သျှတိက်နဲ ကကဝိိ ရှိတက်နဲ လျပ်မန်ထသာအားပဖင့်။ quickly

သျှတိတ်က် ကကဝိိ

ကကိ ခန္ဓာကိုယတ်စခု်လံုး ဆတ ်ဆတခ်ါထအာင် လှုပ်သည။် tremble

သျှတိသ်ျှင် န farm

သျှန်ိ

သျှန်ိဒုိေင်အက န dance

န none

န none

သျှနိ ့ထုိ်ေးထုိေးလုိ ့ ကကဝိိ restless

သျှနိ ့င်ပီးငပီးလုိ ့ ကကဝိိ restless

သျှန်ိး န ကိုယထ်ဖျာကနုိ်င်ပခင်း၊ ထူေးပခားထသာ တန်ခုိးသဒိေ္ိဓငပီးထပမာကပ်ခင်း စထသာထလာကအီစမ်ွးသတ္တ ။ိ   stealth power

သျှန်ိး ကကိ scatter

စဉ်

စဉ်

တိုင်းပပညအ်ပ်ုချုပ်မင်းကိုထခါ်ထသာ အမည။် (ဘရုင်၊ သျှင်ဘရုင်၊ မင်းဘရုင် စသညပ်ဖင့် ထခါ်ထဝါ်သုံးနှုန်းကကသည။်) စဉ်

ဘရုင်၏မယား မိဖုရားကို ထလးစားစာွ ထခါ်ထဝါ်ထသာအာလုပ် စကား။ သျှင်မ ဧကန်၊ မဟတုတ်န်ရာ” (ရာမ) ၂။ မိမိဇနီးကို ထခါ်
ထသာအာလုပ်စကား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

သျှင်ထလာင်း
လှည့်

make a ceremonial round 
of visits with the 
novice-to-be 
prominently ensconced 
in the procession စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

အသကင်ယရ်ယွထ်သာ သာမဏကိုထခါ်ထသာအာလုပ်စကား။ (ထမာင်သျှင်ထသျှထခါ်အစား ‘အ’ကိုထဖျာက၍် ‘သျှင်ထသျှ’ ဟအု
တိုသုံးထခါ်သည။်) စဉ်

name of calling 
buddhist စဉ်

သျှပ်သျှပ်
တကတ်က် ကကမ်း ကကမ်းရရှ ှထိေထတွ့လျက။် မင်းထနာကက်န်ုး သျှပ်သျှပ်တကတ်ကက်ာ။ (အရပ်) စဉ်

သျှပ်သျှပ်
တိုးတိုး

ကကမ်း ကကမ်းရရှ ှထိေထတွ့လျက။် မင်းထနာကက်န်ုး သျှပ်သျှပ်တကတ်ကက်ာ။ (အရပ်)) (“သျှပ်သျှပ်တိုးတိုး၊ အမျို းမျို း ကို၊ 
ထပပာဆုိပပုကကလျှင်တညး်” (ဗမာချီ)။ “တိုးတိုးသျှပ်သျှပ်၊ အချင်းချင်းထက၊ နားရင်းဟပ်လ့ုိ” (ထောနူ) စဉ်

ပပုစပုျို းထထောင်ထသာလယထ်ပမ။ (ခတ္ိတယ-ချတ္ိတယ-ချတ္တရိ-ချတိ်-သျှတိ။်) စဉ်

လယထ်ပမပုိင်သျှင်။ ပပုစထုကာင်း။ (ဖထလာင်းချတိ၊် ကာဒီေချတိ ်စသညပ်ဖင့် လယထ်ပမပုိင်ဆုိင်သကူို တွဲစပ်၍ မှည့်ထခါ်ထေားသည။်)
("ချတိသ်ျှင်" ကို ကလုားက 'ထချာ်ဒေရီ' 'ဇ(ဂျ)မီဒေါရ'ီ စသညပ်ဖင့်ထခါ်သည။်) စဉ်

ဝင်သကပ်ပင်းစာွ ရှူ သင်ွးသည။် ၂။ ခံတင်ွးသိ့ု စပ်ုသင်ွးထသာက ်သည။် ဖွာသည။် “ဆီးလိပ်တစတ်၏ု သျှတိပ်စလုိ်ကထ်တ” 
(အရပ်) စဉ်

စဉ်

ဝင်သကရ်ညှက်ကာစာွ ပပင်းစာွရှိုကလ်ျက ်(ငုိ သည။်) အသျှတိတ်ကလ့ုိ်ပင် ငုိနီထရကာ” (အရပ်)
breathe in or inhale 
deeply စဉ်

သျှတိသ်ျှတိ်
တန်ု စဉ်

လယထ်ပမပုိင်သျှင်။ ပပုစထုကာင်း။ (ဖထလာင်းချတိ၊် ကာဒီေချတိ ်စသညပ်ဖင့် လယထ်ပမပုိင်ဆုိင်သကူို တွဲစပ်၍ မှည့်ထခါ်ထေားသည။်)
("ချတိသ်ျှင်" ကို ကလုားက 'ထချာ်ဒေရီ' 'ဇ(ဂျ)မီဒေါရ'ီ စသညပ်ဖင့်ထခါ်သည။်) (ဖထလာင်းချတိ၊် မင်းကတားချတိ၊် ကာဒီေချတိ ်
(စသညပ်ဖင့် လယထ်ပမပုိင်ဆုိင်သနှူင့် တွဲစပ်၍ မှည့်ထခါ်ထေားထသာအမည။်) စဉ်

ခုန်ထပါကတ်တထ်သာအရယွက်ထလး ငယက်ို မိခင်က လကထ်တထွပခထတကွို ညတွက်ိုင်းထစငပီး၊ မိမိပါးစပ်မှ သဆုိီထသာ အက၊ အဆုိ၊ 
အတးီ အမှုတစ်သည့်ကို သင်ပပထသာ အကတစမ်ျို း။ (သျှန်ိဒုိေင်-သျှန်ိဒုိေင် ချို းလ့ုိကလုိက၊် အသကူ ထက၊ လှပါထရ။ အဘထုသျှက 
ထက၊ သျှန်ိဒုိေင်လှပါထရ၊ ယင်းပုိင်ဆုိထက၊ ချို းလ့ုိကလုိက”်။ ရခုိင် ရခုိင် ရ့ုိရခုိင်၊ ရခုိင်အက၊ သျှန်ိဒုိေင်က၊ လကခု်ပ်စလ့ုိ၊ တးီရပါထရ” 
စသညပ်ဖင့် မိခင်က လကခု်ပ်တးီဖ့ုိစ၍ သင်ထပးရာတင်ွ ပါးစပ်ကစစဟ်ဆုိုငပီး အသပံမညထ်စရန် ကထလး၏ လကဝ်ါးနှစဖ်ကက်ို 
ကိုင်ကာ ရုိတခ်တထ်စသည။် ဤသိ့ုစသညပ်ဖင့် ရခုိင်တိ့ုသည ်ကမ္ဘာဦးကပင် အဆုိ၊ အတးီ၊ အမှုတ၊် အက စသညတ်ိ့ုကို သစံုံထနှာ
ကာ မိခင်က စထွေင်သင်ထပးလုိကထ်သာ ရခုိင်ယဉ်ထကျးမှုတစရ်ပ်ပင်ပဖစသ်ည် စဉ်

သျှို န့် (မ) (န-သျှဉ့်-ရှု။) စဉ်

သျှန့်ိမတုံး (မ) (သဉ့်ှမတုံး-ရှု။) စဉ်

(ဥပစာ) (ရဉ့်ှသတ္တဝါသည ်ဟိုထပပးဒီေထပပး ထပပးလမာထနသကဲ့သိ့ု) မငငိမ်မသက ်ထယာကယ်တခ်တခ်ျက။် စဉ်

(ဥပစာ) (ရဉ့်ှသတ္တဝါသည ်ဟိုထပပးဒီေထပပး ထပပးလမာထနသကဲ့သိ့ု) မငငိမ်မသက ်ထယာကယ်တခ်တခ်ျက။် စဉ်

စဉ်

(ခန္ဓာတစက်ိုယလံု်း) ပျံ့န့ံှသည။် စဉ်



.

သျှန်ိးဆာယာ န ရှိန်း၏အစမ်ွးသတ္တ ။ိ ကိုယထ်ရာင် ထပျာကထ်အာင်ကယွပ်ထေားနုိင်ထသာ အစမ်ွးသတ္တ ။ိ stealth power

သျှန်ိးငပီး ကကိ ရှိန်းသတ္တ နှိင့်ပပည့်စုံသည။် တတုင်ပီး၊ ဓါးငပီးစထသာ ကိုယခံ်ကာလယသနိ္ိဓကို ရရှိသည။် none

သျှန်ိးငဖိန်း ကကိ ရကှရ်ွံထ့ကကာကရ်ွံမ့ှုထကကာင့် ခန္ဓာကိုယလံု်းသို ့ထသးွ များပျံ နံှ့၍့ ပူရှိန်းမှုခံစားရသည။် shy

သျှို

သျှို န male genital organ

သျှို ကကိ keep

သျှို တံ န male genital organ

သျှို လုိယ့ိုလုိ ့ ကကဝိိ မဝ့ံမရ၊ဲ ရကှရ်ွံလ့ျက။် တနွ ့ဆု်တလ်ျက။် stop short and draw

သျှို သျှို တိုတို ကကဝိိ shy

သျှို ့ ကကိ အပခားသတူစပ်ါးမသ ိမပမင်ရထအာင် သိုသပ်ိစာွ ပပုမူကျင့်ထဆာင်သည။် hoard

သျှို ဝှ့က် ကကဝိိ အပခားသတူစပ်ါးမသ ိမပမင်ရထအာင် သိုသပ်ိစာွ ပပုမူကျင့်ထဆာင်သည။် hoard

သျှို း န ဂုဏက်ိုပမင်ထစထသာအထကကာင်း။ ဝင့်ကကားဟန်ထဆာင်မှု။ pretend

သျှို းထုေတ် ကကိ မိမိဂုဏက်ို ထဖာ်ထုေတဝ်င့်ဝပါသည။် ဝင့်ကကားသည။် boast

သျှို းပပ ကကိ မိမိအသင်ွ၊ အဆင်း၊ အဂမင်္ဂါထေင်ရာှးထအာင်ပပသည။် show

သျှို းပပ န အပပင်ပန်းအားပဖင့် ပံုထဆာင်ရံုမျှ ပဖစထ်သာအရာ။ ပပသရံုအတကွ ်သာ ဖန်တးီပပုပပင်ထေားထသာအရာ။ none

သျှို းလုိကရ်တု န

သျှးီ

သျှးီလုပ် ကကိ pretend

ဟ

ဟ၁ န ဗျညး်သုံးဆယသ်ုံးလံုးတင်ွ သုံးဆယတ်စလံု်းထပမာက ်‘ဟ’ အက္ခရာ။

ဟ၂ နဝိ open

ဟ၃ ကကိ speak out

ဟ၄ အာ အံ့အားသင့်သည့်အခါမျို းတင်ွ ထပပာဆုိပမညတ်မ်းထသာ စကားလံုး “ဟ” ကကည့်စမ်း ကကည့်စမ်း။ none

ဟကျာ နဝိ not up to the standard

ဟခု၁ န ထပပာဆုိထဖာ်ပပဆဲကာလ၊ လကင်င်းကာလ။ yet

ဟခု၂ နဝိ လကင်င်းကာလနှင့်ဆုိင်ထသာ။ လကင်င်းကာလအဖုိပ့ဖစထ်သာ။ now

ဟချီ ကကိ speak

ဟစးူ ကကဝိိ မစဉ်းမစား၊ မထိေန်းမသမ်ိး မဆင်မပခင်။ unthinkingly

ဟစးူထုိေး ကကဝိိ မဆင်မပခင်ပဲ။ အဆုတအ်ဆုိင်းမရှိပဲ။ unthinkingly

ဟတ နဝိ ပွင့်လပ်ထနထသာ။ မထစထ့သာ။ open

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အဖုိလိင်၏ သျှို တန်ဆာ။ (တရိစ္ဆာန်များနှင့် တွဲစပ်၍ဖျသံျှို ပမင်းသျှို  ဖျသံိ့ု စသညအ်သုံးများသည။်) စဉ်

အပပင်သိ့ုမထွေကထ်စဘ ဲသမ်ိးဆညး်သည။် ၂။ အတင်ွးစတိက်ိုသသိာထစနုိင် ထသာ အမူအရာမထပါ်ထအာင်ထနသည။် “ကိုယ့်မှာ 
ဟထိကထလ့ မကကားရ၊ မသထိအာင် သျှို ထေားရထရ” (အရပ်) စဉ်

အဖုိလိင်၏ သျှို တန်ဆာ။ (တရိစ္ဆာန်များနှင့် တွဲစပ်၍ဖျသံျှို ပမင်းသျှို  ဖျသံိ့ု စသညအ်သုံးများသည။်) စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ရကှရ်ွ့ံသဖွယ ်ကကုကံကို ကပ်ခင်းထကကာင့်မထန တတမ်ထုိေင်တတပ်ဖစလ်ျက။် ရုတတ်ရက ်ရကှရ်ွ့ံသာွးလျက။် “လူ တစပံု်ကကးီရှိက ပဖတ်
လားဖ့ုိ သျှို သျှို တိုတိုတွိ့ ထရ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

“ထုိေအခါ တစင်ပိုင်နကတ်စထ်ယာက ်မကျန်၊ ထဟာကကပပန်သည ်အသအံတုက်ျကက်ျကမ်ျှ” (ကသုတု)။ (အက္ခရာ ၆ လံုးတစ်
ပဖတ၊် ၄ လံုး တစပ်ဖတ၊် ၆ လံုးတစပ်ဖတပ်ဖစထ်စ၊ ငါးလံုးတစပ်ဖတ၊် ၄ လံုး ၃ လံုးတစပ်ဖတ၊် ၆လံု:တစပ်ဖတပ်ဖစထ်စ စပ်ဆုိ
အသုံးအနှုန်းအမျို းမျို း)

verse recited during 
procession in the 
novitiation ceremony စဉ်

စတိဆ်န္ဒရှိရင်းကို မထပါ်ထအာင်ဟန်ထဆာင်သည။် ၂။ စတိက်ကးီဝင်မှုပဖင့် မသကိျို းကကျွေန် မကကားကျို းကကျွေန်ပပုသည။် အမူအရာ
ပုိ၍ထဆာင်သည။် စဉ်

31th of burmese 
consonant စဉ်

မထစထ့သာ၊ ပွင့်လပ်ထနထသာ။ “တခံါး ဟ နီထရ” (အရပ်)။ စဉ်

ဟထနထသာအရာကိုဖွင့်သည။် ၂။ ဖွင့်ထုေတထ်ပပာဆုိသည။် “ချို ချို သပံမ၊ ဟလ့ုိမရယ၊် ထမာင့်မျကနှ်ာကို၊ ကကည့်ကာင့ံုလ့ုိ၊ ပပုံ့တတ်
ထတထလ” (ထကာ်) “တစခ်ါရထံေးူ၊ ယင်းစကားကို၊ မဟ ဖူး” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

လိမ္မာပါးနပ်မှုမရှိထသာ။ နံုချာထသာ။ ညံ့ဖျင်းထသာ၊ “လူကဟကျာရာ၊ လိမ္မာမှုကမဟ”ိ (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထပပာဆုိသည။် “မိန့်ခမကဟ်ချ၊ီ ထပပာလီစကား” (      ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ဟတတ နဝိ ပွင့်လပ်ထနထသာ။ မထစထ့သာ။ open

ဟဆဲွ န

ဟတဟီတ န အသဉိာဏထံု်ေထုိေင်၍ သကွလ်ကခ်ျကခ်ျာပခင်းမရှိသ။ူ lethargic man

ဟတိုင်းချခီျ၁ န တစဦ်းနှင့်တစဦ်း စတိလုိ်ကမ်ာန်ပါနှင့် အပပန်အလှန်ထပပာဆုိထသာ ထဒေါသကင်းသည့်စကားစ။ု none

ဟတိုင်းချခီျ၂ ကကဝိိ

ဟထုိေး န

ဟပံုးပပည့် ကကဝိိ plenty

ဟပံုးပပည့် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အပုိင်းအပခားနှင့် မဆ့ံထအာင် များပပားသည။် plenty

ဟာဘန်ုးလန် ကကိ nothing to refute

န rice

ဟယား န dustman

ဟယားဘယား ကကဝိိ drag

ဟယားဟယား ကကဝိိ follow

ဟယပ် န penthouse

ဟရား န

ဟရီ န dustman

ဟရူပရူ ကကဝိိ bungle

ဟရူမရူ ကကဝိိ bungle

ဟရုိ ့ စညး် အနီးဝန်းကျင်ရှိ လူအများကို ရညမှ်န်း၍ထပပာထသာ အာလုပ်စကား။ everybody

သထသျှ စညး် ကထလးသငူယက်ို ထခါ်ထသာ အလုပ်စကား။ baby

ဟထသျှရုိ ့ စညး် အနီးဝန်းကျင်ရှိ လူအများကို ရညမှ်န်း၍ထပပာထသာ အာလုပ်စကား။ everybody

န ပွင့်တထံပါ်တင်ွ ဆူးသးီငယမ်ျား တန်း၍သးီထသာ အပင်။ none

ဟဟ န laugh

ဟဟကွဲ ကကိ အလွန်အမင်းကွဲဟလာသည။် ၂။ ပန်းပွင့်တို၏့ ပွင့်ချပ်ပွင့်ဖတတ်ိုသ့ည ်ငံုရာမှ ကွဲဟလာသည။် split

ဟဟမ်းပ့ဲ ကကိ တစစ်တိတ်ထဒေသအားပဖင့် လညး်ထကာင်း၊ ထေကပ်ခမ်းထသာ်လညး် ထကာင်း ကာွစဉ်ပ့ဲထွေကသ်ည။် crack

ဟာ နဝိ lapse

ဟာ၁ ဝိ none

ဟာ၂ စညး် scold

ဟာ၃ န none

ဟာ၄ ကကိ bad smell

စဉ်

ဝဂ်အက္ခရာ အဆံုး င၊ ည၊ ဏ၊ န၊ မနှင့် အဝဂ်အက္ခရာ ယ၊ ရ၊ လ၊ ဝတိ့ုတင်ွ နှာတပုိံ၍ ထပါ်လွင်ထစရန် တွဲစပ်၍ထရးထသာ ဟ 
အက္ခရာ။ (အရင်းခံဟအသင်ွမှ j သဏာ္န်သိ့ု ထပပာင်း၍ အထပခခံဗျညး်ထအာကမှ်ဆဲွသည။်

the letter subscripted 
to some Consonants စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထပပာတိုင်းထပပာတိုင်း (အထကာင်း သိ့ုမဟတု ်အဆုိးစသည ်ထပပာ ဆုိသည။်) “မင်း ဟတိုင်းချခီျ ‘လ’ နန့်ကျဉ်းစကားထပပာထရ” 
(အရပ်)

talk about bad or good 
news စဉ်

ဝဂ်အက္ခရာ အဆံုး င၊ ည၊ ဏ၊ န၊ မနှင့် အဝဂ်အက္ခရာ ယ၊ ရ၊ လ၊ ဝတိ့ုတင်ွ နှာတပုိံ၍ ထပါ်လွင်ထစရန် တွဲစပ်၍ထရးထသာ ဟ 
အက္ခရာ။ (အရင်းခံဟအသင်ွမှ j သဏာ္န်သိ့ု ထပပာင်း၍ အထပခခံဗျညး်ထအာကမှ်ဆဲွသည။်

symbol for subscripted 
to indicated aspiration စဉ်

အမျို းအမညအ်ထရအတကွ ်စသည၊် များပပားစာွ။ ဘရုားပဲွမှာ လူတဟီပံုးပပည့် နီယင့်” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

အရှံုးအနုိင်တစခု် ပုိင်ဆုိင်ရာတင်ွ တစဘ်ကဘ်ကက် ထချပနုိင် စမ်ွးမရှိပဖစသ်ည။် “လူကိုဇာထေင်ထရမသ၊ိ ထအထခါက ်ဟဘန်ုးလန် 
ကတထ်တ ဝါထယ” (အရပ်) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ဟမင်း (မ) (န-ထေမင်း-ရှု။) စဉ်

အညစအ်ထကကားမစင်ကျုးံထသာသ။ူ ၂။ အမ်ိသာတင်ွး တးူသ။ူ “ထရထပမ သခင် အသျှင်မင်းပမတတ်ိ့ုမှာ ထရမနန်းထရမအမ်ိ ထဆာကလု်ပ်
သည့်ကာလ၊ ပပညသ်တူိ့ုထေက ်ထနာကက်ျ ၍၊ ကျန်ရစထ်သာထကကာင့် မင်းက ချးီတင်ွးတးူထစ၍ ချးီတင်ွးတးူရထသာထကကာင့် ဟယား 
ဟထုခါ်ရ ထလသည။် (ဇာတဝံိသ) စဉ်

ထပမတင်ွ တွဲလျားကျပွတတ်ိုကလ်ျက။် “ဟယားဘယား၊ အလားလားသည၊် အငှားထမာလာခံ၍” (ကသုတု)။ စဉ်

(ထနာကမှ်) အစဉ်တစိုက ်(လုိကလ်ျက်) လူထနာကက် ဟယားဟယား လုိကနီ်ထရ။” (အရပ်) စဉ်

ထကျာင်း စသည့်အထဆာကအ်အုံတိ့ု၏ ထဘးဘကတ်င်ွ ကပ်ထပမှာင်မီှ တယွ၍် ထဆာကလု်ပ်ထေားထသာ အထဆာင်ငယ။် ‘ဟယပ်သာ၊ 
ထမာင်းကာဝမှာ” (ဇမ်း) စဉ်

(ရခုိင်မင်းလကထ်ေက်) အခုိကအ်တန့် အပပစဒ်ေဏခံ်ရသ။ူ
person charged with a 
criminal offence စဉ်

ငမိုတ့င်ွးငမိုပ့ပင် မသန့်မစင်သည့် အရာများကိုယ၍ူ ပစရ်သ။ူ ၂။ ဘင်ကျုးံ သမား။ ငမိုတ့င်ွးငမိုပ့ပင် မသန့်မစင်သည့် ဟသူမျှတိ့ုကို
ယ၍ူ ပစရ်သည့် ဟရ ီကလုားတစထ်ထောင်” (ထတာင်) စဉ်

အထူေးပပုပပင်ဖန်တးီရန် အားထုေတက်ကို းစားမှုမပပုပဲ အထလျာကဘ်ာသာ ပဖစလ်ာသည့်အတိုင်း။ ပဖစက်ာမျှ။ ကပျကက်ထချာ်။ “ဟရူ 
ပရူ၊ ထကျာ်ပဖူမန္တရား”။ (ရုိးရာ) စဉ်

အထူေးပပုပပင်ဖန်တးီရန် အားထုေတက်ကို းစားမှုမပပုပဲ အထလျာကဘ်ာသာ ပဖစလ်ာသည့်အတိုင်း။ ပဖစက်ာမျှ။ ကပျကက်ထချာ်။ “ဟရူ 
ပရူ၊ ထကျာ်ပဖူမန္တရား”။ (ရုိးရာ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဟလတားစိုင်း
သီ စဉ်

ထပျာ်ရမင်မှုပဖင့်လညး်ထကာင်း၊ ပျယရ်ယမ်ှုပဖင့်လညး်ထကာင်း ဟဟ-ဟာဟာ စသညပ်ဖင့် ရယသ်ည၏်အပဖစ။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

လစဟ်င်းထသာ။ မထစမ့စပ်ထသာ။ (အပိတအ်ကာမရှိ) ဟင်းလင်းပဖစထ်သာ။ စဉ်

စကားထပပာရာတင်ွ ကတ္တားပုဒ်ေကို ညမန်းထသာစကားလံုး။ ထအအထုေပ်ငါ့ဟာ။ ထအ-ဆဲွ ခရင်းထမာင်ပဖူဟာ” (အရပ်) စဉ်

ရင်းနီှးသ၊ူ မိမိထအာကနိ်မ့်ကျ ငယရ်ယွသ်အူား ထပပာဆုိရာတင်ွ ပပစတ်င်ရာ၌ သုံး ထသာစကားလံုး။ မင်းကလညး်ဟာ၊ မလုပ်ထကဆုိ့
လ့ုိပင်” (အရပ်) စဉ်

တစစ်ုံတစဦ်း ကထလးသငူယ ်ထယာကျ်ား၊ မိန်းမ စသညတ်ိ့ုအား ထခါ်ထဝါ်လုိ၍ အမညက်ိုမသရိာတင်ွ ဟာကို ထရှ့ကတပ်ငပီး 
ရညည်မန်း၍ သုံးထသာစကားလံုး။ “ဟာ ထသျှ၊ ဟာက ထလွ၊ ဟာထယာကထ်က၊ ဟာမိန်းမ စသညသ်ုံးထလ့ရှိသည။် (အရပ်) စဉ်

မထကာင်းထသာ အန့ံဆုိးထွေကသ်ည။် အဘာထလး၊ သးီထပါကရ်ညစ်ိုဟာထရ”(အရပ်) စဉ်
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ဟာ၅ အာ none

ဟာ၆ ကကဝိိ useless

ဟာကထလွ န someone

ဟာကျ ကကိ useless

ဟာကျန် ကကိ useless

ဟာကွဲ ကကိ အလွန်အမင်းကွဲဟလာသည။် ပန်းပွင့်တို၏့ ပွင့်ချပ်ပွင့်ဖတတ်ိုသ့ည ်ငံုရာမှ ကွဲဟလာသည။် split

ဟစရရီပ် ကကိ none

ဟာတာ န deficient

ဟာတာတာ န စွဲမကထ်လာကသ်ည့် အရာဝတ္ုတစခု်ခုကို မရလုိကသ်ည့်အတကွ ်ထကကာင့် ရင်ထဲေတင်ွ ခံစားရသည့် ထဝဒေနာတတမ်ျို း။ feel empty

ဟာကကွ် န ထဆာင်ရကွရ်န်အချက။် လုိအပ်ထနထသာ အချက။် gap

ဟာငင် ကကိ encourage

ဟာနှမ န none

ဟာပတကူကျွေဲ န အထနာကပ်ပည ်ဘဂမင်္ဂလာထဒ့ေရှ်ကကျွေကဲို ထခါ်ထသာစကား။

ဟာပတကူကျွေန်း န ရခုိင်မင်းလကထ်ေက ်အထနာကအ်ဂမင်္ဂါနယ ်အပါအဝင် ကကျွေန်းများ အနက ်တစက်ကျွေန်းအပါအဝင်။ island

ဟာမိန်းမ န none

န none

ဟာရီ န dustman

ဟာထရ ကကိ none

ဟာလာ န state of being empty

ဟာလာလာ န အတားအဆီးမရှိထသာဝန်းကျင်၊ အကာသထကာင်းကင်ပပင်။ space

န space

ဟာလူ နစ name of brother-in-law

ဟာလူရုိ ့ စညး် somebody

ဟာဝါ စညး် that

ဟာဝါး ကကိ ဝင့်ဝါပလမားသည။် ကကားဝါးသည။် boast

ဟာထဝ စညး် this

ဟာထဝရုိ န somebody

ဟာသ န ရယထ်မာပခင်းကို ပဖစထ်သာအပမင် အကကားစသည။် စတိရ်မင်လန်းပမူးကကဖွယရ်ာ။ joke

ဟာထသျှ နစ အမညန်ာမကို ထုေတထ်ဖာ်၍ မထပပာဆုိပဲ၊ အနီးဝန်းကျင်ရှိ တစဦ်းဦးကို ရညည်မန်း၍ ထပပာဆုိထသာ အာလုပ်စကားလံုး။ somebody

အံ့အားသင့်သည့်အခါ၊ ချးီမွမ်းအားရဝမ်းထပမာကသ်ည့်အခါ စသညတ်ိ့ုတင်ွ ပမညတ်မ်းထသာစကားလံုး။ “ဟာ ငါ့လူ-ဗုိလ်မှူး ဇာခါ
ပဖစလ်ားခထရလဲချင့်။ ဟာ ငါ့တထူပခာကဘ်ာ သာထအာင်ထရ လတစ်သည။်” (အရပ်) စဉ်

အကျို းမရှိပဲ အကျို းမ့ဲသကသ်က။် အလဟသ။ အလကားသကသ်က။် “အားလံုး ကန်ုငပီးမှ လားခီလ့ုိ ဇာကိုရဖ့ုိလဲ ဟာ ထရနှင့်
ရာ” (အရပ်) စဉ်

ဝန်းကျင်ရှိ အမညမ်သထိသာသ ူတစဦ်းဦးအား ရညည်မန်း၍ သုံးထသာ စကားလံုး။ “ထဟ-ဟာကထလွ ဒ့ုိေတစထ်ခါကလ်ာလတ”် 
(အရပ်) စဉ်

ဘာမှအကျို းမရှိပဖစသ်ည။် အချညး်နီှးပဖစသ်ည။် “ မဟငိပီးမှ လာခီးလ့ုိ ဇာကို ရဖ့ုိလဲ ဟာကျ ထရနှင့်ရာ” (အရပ်) စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပစည္း်ကိုမှ မရရှိလုိကပ်ဖစသ်ည။် အချညး်အနီှးအလ ဟဿ ပဖစသ်ည။် “ငါရလုိကဖ့ုိ်စာွ မရလုိက ်ဟာကျန် 
လုိကထ်တ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

ထပခချုပ်မိထသာ သတူိ့ုကဲ့သိ့ု သတမှ်တထ်ေားသည့်အတိုင်း တစထ်န့တင်ွ တစက်ကမ်ိထသာ်လညး်ထကာင်း သိ့ုမဟတု ်တစပ်တတ်င်ွ တစ်
ကကမ်ိလခဲွတင်ွ တစက်ကမ်ိထသာ်လညး် ထကာင်း စသည့် ဌာနဆုိင်ရာသိ့ု သာွး၍ အသအိမှတပ်ပု၍ ပပရသည။် “ဇာလဲထဝး ထအချင့်မှာ 
ဟာစ ရရီပ် ရပ်နီထရကာ” (အရပ် စဉ်

ဘာမှမရှိ၊ မရ၊ ဗလာကျင်း။ “ရဖ့ုိလားလ့ုိလုိကခီ်ယင့်၊ မရလုိကဟ်ာတာ ကျထရ”(အရပ်) စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စတိဓ်ါတထ်ေကသ်န်တကက်ကထအာင် အားထပးပပုမူထပပာဆုိသည။် “ဟာငင် ကန်ုဆဲွသာဆဲွ၊ လကလှ်အည၊ီ ကိုယစ်ရီန်ွကိုဆဲွလ့ုိ၊ တစ်
ချို လ့ညး်ရထေားထပါင်” (ဥက္ကာပျံ) စဉ်

ချစစ်နုိးပဖင့်ထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ “ထမ့ွရာတင်ွးမှာ၊ ပါးချင်းဟပ်ကာ၊ ထပပာထသာခါလျှင်၊ ဟာနှမချစ၊် ဘးီလူးစစက်ိုတိုက်
လှထလငပီ” (ထကာ်) စဉ်

name of begali’s 
buffalo စဉ်

စဉ်

“ဟာ-ထဟ-ထရ-အထရ” စသညပ်ဖင့် အာလပ်ုကုိ ထရှ့ကထေားငပးီသံုးထသာ အာလုပ်စကားလံုး။ စဉ်

ဟာထယာက်
ထက “ဟာ-ထဟ-ထရ-အထရ” စသညပ်ဖင့် အာလပ်ုကုိ ထရှ့ကထေားငပးီသံုးထသာ အာလုပ်စကားလံုး။ထယာကျ်ားမိန်းမသာကဲွသည။်) စဉ်

ငမိုတ့င်ွးငမိုပ့ပင် မသန့်မစင်သည့် အရာများကိုယ၍ူ ပစရ်သ။ူ ၂။ ဘင်ကျုးံ သမား။ ငမိုတ့င်ွးငမိုပ့ပင် မသန့်မစင်သည့် ဟသူမျှတိ့ုကို
ယ၍ူ ပစရ်သည့် ဟရ ီကလုားတစထ်ထောင်” (ထတာင်)။ ရွံရှာစကဆု်တဖွ်ယထ်သာ စကားတိ့ုကို မဆင်မပခင်သကူကီး အသျှင်တိ့ု 
ထပပာဆုိထသာစကားကို မနာခံပဲ ခုိကရ်န်ပဖစထ်သာထကကာင့် မင်းက အလွန်ယတုထ်သာသဟူ ူ၍ ဒုေဇထနာ-ရွံရာှအပ်ထသာသကူို ဟာရ ီ
ဟမုင်းက မစင်ပစထ်ေားထလသည။် (ဇာတကိန်ွး) စဉ်

ဘာတစခု်မှ ရရှိလာသည့်အတကွထ်ကကာင့် ထနာကထ်ပပာင်သည့်သထဘာပဖင့် ထပပာဆုိပပုမူသည။် ထဟ-ထဟတစခု်လညး် ခရမ ဟာ
ထရ” (အရပ်) စဉ်

အတားအဆီးအကာအကယွ ်ဝတ္ု ပစည္း် လံုးဝကင်းမ့ဲထသာဝန်းကျင်။ “တမ်းရူတ၊ မကကသံာ၊ ဟာလာအသက၊် ပပင်ထွေကဟ်န်
ပမာသိ့ု” (ဗမာချီ) စဉ်

စဉ်

ဟာလာဟင်း
လင်း

အတားအဆီးအကာအကယွ ်ဝတ္ု ပစည္း် လံုးဝကင်းမ့ဲထသာဝန်းကျင်။ “တမ်းရူတ၊ မကကသံာ၊ ဟာလာအသက၊် ပပင်ထွေကဟ်န်
ပမာသိ့ု” (ဗမာချီ) စဉ်

မိမိတိ့ု၏အမသိ့ုမဟတု ်နှမ၏လင်။ မိမိမယား၏အစက်ို၊ သိ့ုမဟတု ်ထမာင် ယင်းသိ့ုထတာ်စပ်ထသာသကူို ထခါ်ထသာအာလုပ်စကား။ 
“ထယာကဖ်လိမ္မာ၊ သဆံရာဟ၊ု ဇာလဲဟာလူ သထူယာင်ပဖူကို၊ ယမူညထ်ယာ ျား၊ ပပဒေါးဆရာ၊ ဆုိစမ်းပါဟ”ု င (ထကာ်) ၂။ ထယာ ျားင
အချင်းချင်း ရင်းနီှးချစခ်င်သပဖင့် ထခါ်ထဝါ်ထသာ အာလုပ်စကား” လူထမျာကခုိ်းသား၊ ဇာကိုလားလိမ့်၊ တန့်ထလာ ဟာလူ မယထူလ
လင့်။” (ကင်းမထဟာ) စဉ်

မညသ်မူညဝ်ါဟ ုအမညထု်ေတထ်ဖာ် မထပပာဆုိပဲ၊ အနီးဝန်းကျင်ရှိ လူများ ကို ရညည်မန်း၍ ထပပာဆုိထသာအာလုပ်စကားလံုး။ 
“ထကျာင်းတကာသျှင် နင့်မိလင်၊ ပမင်ချင်ယင့် လား၊ ဟာလူရုိ” (ထတး) စဉ်

မလှမ်းမကမ်းရှိ အရာဝတ္ု တစစ်ုံတစရ်ာကို ထဖာ်ပပထသာစကား။ (နှုတထ်ပပာ တင်ွ သာသုံးထလ့ရှိသည်) ၂။ အမညမ်မှတမိ်၊ မ
ထဖာ်ပပနုိင်ထသာအရာကို ထဖာ်ပပထသာစကား။ စဉ်

စဉ်

မလှမ်းမကမ်းရှိ အရာဝတ္ု တစစ်ုံတစရ်ာကို ထဖာ်ပပထသာစကား။ (နှုတထ်ပပာ တင်ွ သာသုံးထလ့ရှိသည်) ၂။ အမညမ်မှတမိ်၊ မ
ထဖာ်ပပနုိင်ထသာအရာကို ထဖာ်ပပထသာစကား။ ၂။ အမညက်ိုမထဖာ်ထုေတပဲ် အနီးဝန်းကျင်ရှိ တစဦ်း ဦးကိုထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ စဉ်

မညသ်မူညဝ်ါဟ ုအမညထု်ေတထ်ဖာ် မထပပာဆုိပဲ၊ အနီးဝန်းကျင်ရှိ လူများ ကို ရညည်မန်း၍ ထပပာဆုိထသာအာလုပ်စကားလံုး။ 
“ထကျာင်းတကာသျှင် နင့်မိလင်၊ ပမင်ချင်ယင့် လား၊ ဟာလူရုိ” (ထတး) စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ဟာထသျှရုိ ့ စညး် somebody

ဟာဟာ၁ ကကိ gibe

ဟာဟာ၂ န laughter

ဟာဟာ၃ နဝိ bad smell

ဟာဟာဟဟီီ န ရယရ်မင်ပမူးကကထသာ အသမံျား။ laughter

ဟား၁ ကကိ ရယထ်မာသည။် ၂။ သထရာ်ထပပာင်ထလှာင်သည့်အထနပဖင့် ပပကရ်ယပ်ပုသည။် laugh

ဟား၂ န ရယထ်မာထသာအသ။ံ laughter

ဟားထကာင် န ghost

ဟားဇားကကးီ န none

ဟားတိုက် ကကိ blow

ဟားတိုကရ်ယ် ကကိ အသကံျယထ်လာင်စာွပဖင့် ရယသ်ည။် အားရပါးရ စတိပ်ါ လကပ်ါ ရယထ်မာသည။် laugh heartily

ဟားပါးကျ ကကဝိိ useless

ဟားထရ ကကိ upstream

ကကဝိိ

ဟိ

ဟိ ကကိ own

ဟစိာွ၁ န entirely

ဟစိာွ၂ ကကဝိိ လံုးဝ။ အလံုးစုံ။ all

ဟစိာွကစာွ၁ ကကဝိိ အနညး်အပါး ပုိင်ဆုိင်သမျှထသာ ပစည္း်။ own

ဟစိာွကစာွ၂ နဝိ အနညး်အပါး ရှိသမျှထသာ။ some

ဟနီိထမ ကကိ anticipate

ဟပိါထရဝါ ကကိ depend

ဟယိက် န symbol

ဟယိင့် န symbol

ဟထိယာင်ပုိင် န none

ဟလီီထရဝါ ကကဝိိ until

ဟသိရိ ကကဝိိ entirely

ဟဟိိ န “ဟဟိ”ိ ဟ ုရယထ်သာအသ။ံ laughter

ဟီ ကကိ neigh

ဟလီာခတ် န ဆူညစံာွ ထအာ်ဟစထ်သာအသ။ံ ချတီကပဲွ်၊ ဆန္ဒပပပဲွစသညတ်ိုတ့င်ွ တစဦ်းကတိုင်ထပးငပီး အများကဝုိင်း၍ ထဖာကထ်သာအသ။ံ slogan

မညသ်မူညဝ်ါဟ ုအမညထု်ေတထ်ဖာ် မထပပာဆုိပဲ၊ အနီးဝန်းကျင်ရှိ လူများ ကို ရညည်မန်း၍ ထပပာဆုိထသာအာလုပ်စကားလံုး။ 
“ထကျာင်းတကာသျှင် နင့်မိလင်၊ ပမင်ချင်ယင့် လား၊ ဟာလူရုိ” (ထတး)၂။ လူအများကို ရညမှ်န်း၍ စကားအဆံုးတွင် ထပပာထသာ
အာလုပ်စကား။ “ဘရုားရခီျို းဖ့ုိလား ကတထ်မလာ ဟာထသျှရ့ုိ”(အရပ်) စဉ်

သထရာ်သည။် ထပပာင်ထလှာင်ရှုတခ်ျသည။် “ဟာဟာယင်းသထူလာကလူ်ကို မဆုိထေားထက”့ …. (အရပ်) စဉ်

ရယထ်မာထသာအသ။ံ “မိန်းမရုပ်သင်ွ၊ သားပမတရ်င်ကို ပမင်ထလထသာခါ၊ ထုိေ အဒေါမှာ၊ ဟာဟာ လညရ်ယ”် (ဓမ္မသာ) စဉ်

ရပိျကနံ်ထစာ်ထသာ ပုပ်သိုး၍ အန့ံဆုိးထွေကထ်သာ။ “ဟာဟာပုပ်လျက၊် စမ်ိး ကျကမ်ထရးွ၊ တရိစ္ဆာန်သည ်လွန်စာွကကူးထက၊ ဘးီလူး
ပျကထ်လ” (ထကာ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရုပ်ထေင်ရာှးမပမင်သာပဲ လူတိ့ုအား ထပခာကလှ်န့်ထနှာင့်ယကှတ်တ ်သညဆုိ်ထသာ မထကာင်းဆုိးဝါး သရတဲထစ္ဆစထသာ ဝိညာဉ်သတ္တဝါ
စ။ု စဉ်

လကျ်ာအမတရ်စှတ်ိုင်တင်ွ တစပ်ါးအပါအဝင်။ ၂။ မင်းတိုင်ပင် အမတက်ကးီထလးပါးတိ့ုတင်ွလညး် တစပ်ါးအပါအဝင်(ပဖစသ်ည်) 
“တိုင်းပပည၏် အခမ်းအနား အတ္ု ပ္ပတ္ိတအထကကာင်းရပ်များတိ့ုကို မင်းမှစ၍ တိုင်ပင်နီှးထနှာရသည့်အတကွထ်ကကာင့် ဟားဇားကကးီ 
ဟ၍ူ ထရထပမရင်ှမင်းပမတက် ဘွ့ဲထတာ်တဆိံပ် ထပးထတာ်မူသည။် (ဇာတကိန်ွး) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ အရာဝတ္ု ကို ပါးစပ်ကိုဟ၍ ခံတင်ွးမှ အာထင့ွထလ ကို ဟား-ဟားဟ ုဟားတိုကမ်ှုတထု်ေတက်သဖင့် ထပျာ့ထပျာင်း
ထစသည။် စဉ်

စဉ်

ဘာမှမရမရှိမပဖစ။် အချညး်နီှးအလဟဿ။ “နုိင်ငံပခားမှာ အလုပ် လုပ်ဖ့ုိလားခီထရ၊ အဆင်မထပပရ့ုိ တစခု်လညး်မရခ၊ လကန်န်း
ဖဝါးပပန်လာလတရ်ထရ “ဟားပါးကျ” ထရနှင့်ရာ (အရပ်) စဉ်

ထရဆန်ထလဆန်ပဖစသ်ပဖင့် ထရှ့သိ့ုထလှာ်ခတ၍် မထရာကနုိ်င်ပဖစသ်ည။် “ပဖားရကီလညး် ဟားထရ၊ လီကလညး် ဟားထရ၊ အဆန်
ထလှာ်ခတလ့ုိ်ကမရ” (အရပ်) စဉ်

ဟားယားဟား
ယား အားလပ်ထနဘ ိသကဲ့သိ့ု။ “အလုပ်မဟထိက ဟားယားဟားယား လားနီစာွဗျာယ”် (အရပ်)

as if one has all the 
time at one’s disposal စဉ်

တညထ်နသည။် “စာအပ်ုစားပဲွခံုထေကမှ်ာ ဟပိါထရ” (အရပ်) ၂။ ပုိင်ဆုိင်မှုအပဖစ ်တညသ်ည။် “အကကျွေန့်မှာ ဘတုတ်စစ်းီ ဟပိါ
ထရ” (အရပ်)။ “သရိကိဿပသည ်လုပ်အံ့ထသာဥစာ္ ဟလိျက ်မလုပ်ရတတရ်ာကား” (မဟာထဗာဓိစာ) စဉ်

အကန်ုအစင်။ ကကင်းကျန်ပခင်းမရှိထသာအပဖစ။် “လုိပါးဟစိာွ၊ ဤအရာကို၊ ပီး ပါထတာ့မည။်” (ဆန္ဒန်)။ ၂။ ဆံုးခန်းတိုင်ထရာက်
ထသာအပဖစ။် ကန်ုဆံုးပခင်း။ “တရမံထပျာ် ငလှထဖာ် တိ့ု၊ ဟစိာွ ထပပာင်ထပပာင်ထတာကမီ်းထလာင်သိ့ု” (ရခုိင်ကာ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံရာ။ တစဦ်းတစထ်ယာက၏် ထပါ်ထပါကလ်ာထရာကပ်ခင်းကို ထမျှာ်ရှု င့ံဆုိင်းသည။် “ထမရ့ုိနီထက၊ အမ်ိထတာင်ဘကမှ်ာ၊ ထမာင်ဟိ
နီထမ၊ မှတပ်ါလီထလ” (ဇမ်း) စဉ်

တစစ်ုံတစထ်ယာက ်သိ့ုမဟတု ်တစစ်ုံတရာအား မီှခုိကိုးစားသည။် အားထေားသည။် “လှထဒေဝီမှာ၊ စိုးရမ်ိထနှာင်းထက၊ မထကကာင့်ကက
နှင့်၊ များလှထခခရ၊ံ ငါ အထဒေါ်ထလ၊ ဆရာမထက၊ ဟပိါထရဝါ”။ (ပဒုေမ္မ) စဉ်

သသိာထေင်ရာှးထစရန် ပပုလုပ်ထေားထသာ သထကမင်္ဂတ၊ လက္ခဏာ၊ တဆိံပ် စသည။် “ဒေထကာကထ်ခါ်ဆုိ၊ သရကခ်ျို လျှင်၊ တစပ်င်ဟိ
ယက”် (မုိး) စဉ်

သသိာထေင်ရာှးထစရန် ပပုလုပ်ထေားထသာ သထကမင်္ဂတ၊ လက္ခဏာ၊ တဆိံပ် စသည။် “ဒေထကာကထ်ခါ်ဆုိ၊ သရကခ်ျို လျှင်၊ တစပ်င်ဟိ
ယက”် (မုိး) စဉ်

တစစ်ုံတစထ်ယာကအ်တကွ ်အမှုကကးီငယထ်ဆာင်ရကွသ်။ူ ကိုယ ်စား၊ လကဝဲ်လကယ်ာ၊ မတနှ်စထ်ဖာ်၊ ငါမဟလိညး် ငါဟထိယာင်
ပုိင်၊ ငါဇာတသယွ၊် ငါမဟလိညး် ငါဟထိယာင်ပုိင်၊ ငါဇာတသယွ၊် သားရင်သွီးကို၊ စာသင်အပ်ချထိမ” (ဓမ္မက) စဉ်

(ယခုထိေ)တိုင်ထအာင် (ရှိထနခ့ဲသည။်) “ဖွားဖကထ်တာ်သည၊် ယခုထိေ လျှင် ဟလီိထရဝါ၊ ထပပာထလငပီးခါ” (ထမျာက်) စဉ်

ရှိရှိသမျှ။ အကကင်းအကျန်မရှိထအာင်။ “ထကာင်းရာရာကို၊ ရွီးကာနှကလ့ုိ်၊ မသကမ်သာ၊ မဝပါထက၊ အိုးမှာကျို င်သ၊ိ ဟသိရကိို၊ 
စတိဟ်စိတိထ်ေင်၊ စားလ့ုိချင်ထသာ်” (ငါး) စဉ်

စဉ်

ပမင်းကျယထ်လာကထ်သာအသကံိုပပုသည။် “ပမင်းဟသီကံကားထရ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်



.

ဟလီာတိုက် ကကဝိိ အများတစင်ပိုင်တညး် တကက်ကစာွ။ လှိုကလဲှ်စာွ။ အတုအ်တု ်ကျကက်ျက။်

ဟလီာတိုက် န ထသာင်းထသာင်းပဖပဖ ဟစထ်အာင်ထကကးထကကာ်ထသာအသ။ံ

ဟဟီဟီာဟာ၁ န laughter

ဟဟီဟီာဟာ၂ ကကိ ဟကဟ်ကပ်ကပ်ကရ်ယထ်မာသည။် အသကံျယစ်ာွ ရယသ်ည် laugh heartily

ဟးီ နဝိ great

ဟးီတိုက် ကကိ high note

ကကိ ထပမတင်ွ တွဲလျားကျ ဒေရတွဆဲွ်တိုကပွ်တဆဲွ်သည။် drag

ကကဝိိ ထပမတင်ွတွဲလျားကျ ပွတတ်ိုကလ်ျက။် drag

ကကဝိိ ထပါ့တန်စာွ။ အသကံျယထ်လာင်စာွ ထပပာဆုိထအာ်ဟစ ်ရံုမျှပဖင့်။    flippantly

ကကဝိိ ထပါ့တန်စာွ။ အသကံျယထ်လာင်စာွ ထပပာဆုိထအာ်ဟစ ်ရံုမျှပဖင့်။    flippantly

ဟု

ဟ၁ု ကကိ reply

ဟ၂ု ဝိ ထခါ်ထသာအခါ ပပန်လညထူ်ေးထသာစကား။ ၂။ ထတာထတာင်သာွးရာတိုတ့င်ွ တစ ်ထယာကနှ်င့်တစထ်ယာက ်အသထံပးချက။် reply

ဟူ ကကိ sight

ဟထူပ ကကိ like

ဟရူာရာ န matters

ဟထူရထရဟးူ စညး် hooray

ဟထူရဟာထရ ကကဝိိ bungle

ယလုိူလုိ စညး် ဆင်တအူရပ်ိအထရာင်ရှိသည့် သဖွယ၊် မထသမချာထသာအနကရ်သည့် စကားလံုး။ like

ဟသူမျှ စညး် အလုိထတာ်ရှိသည့်အတိုင်း။ လုိအပ်သမျှ။ every

ဟသူရိ စညး် အလုိထတာ်ရှိသည့်အတိုင်း။ လုိအပ်သမျှ။ every

ဟဟူသူမျှ ကကဝိိ full

ဟ၏ူ ကကိ imply

ဟးူ၁ စညး် gasp

ဟးူ၂ ကကိ ယင်းသို ့ထလမှုတထု်ေတလုိ်ကသ်ည။် ၂။ ပူအိုကထ်သာအခါ၌လညး် ကိုယခ်န္ဓာကို “ဟးူ”ဟ ုပါးစပ်ထလပဖင့် မှုတသ်ည။် blow

ဟးူ၃ အာ reply

ဟးူတိုက် ကကဝိိ downhearted

ဟးူရား န astrologist

ဟးူရားစးူရား ကကဝိိ အသလူံသ ူစသညတ်ိုဆူ့ညစံာွ။ ၂။ လူအများအနံှအ့ပပား ကကားသလိျက။် ဟိုးထလးတထကျာ်။ be widely known

ဟးူရားတတ် န နက္ခတက်ကည့်တတသ်။ူ ထဗဒေင်တတသ်။ူ astrologist

laugh uproariously and 
unbecomingly စဉ်

laugh uproariously and 
unbecomingly စဉ်

(အသထွံေက၍်) ရယထ်မာ်ထသာအသ။ံ စဉ်

စဉ်

ပမင့်မားကကးီကျယထ်သာ။ “မယထူတာင်ကို အဝီးကပင် ဟးီလ့ုိပမင်ရထရ” (အရပ်) စဉ်

(ထလှထလှာ်ရာ၌) လူအများငပိုင်တအူားထုေတရ်န် အချကထ်ပးအားညှိသည် စဉ်

ဟးီယားဘ
ယား စဉ်

ဟးီယားဘ
ယား စဉ်

ဟးီလားဟား
လား စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ဟးီလားထဟး
လား စဉ်

ထခါ်ထသာအခါ ‘ဟ’ု ပပန်လညထူ်ေးသည။် ထမာင်သာပဖူ (ဟထုခါ်လျှင်) ‘ဟ’ု ဟ ုထေးူသည။် စဉ်

စဉ်

ကိုယခ်န္ဓာအတင်ွးမှ ထလကိုနှာထခါင်း ပါးစပ်တိ့ုမှ အသပံမညထ်အာင် ပပင်းစာွမှုတ ်ထုေတသ်ည။် သင်ပပင်းချသည။် ၂။ စတိထ်လးလံရာ
မှ ထပါ့ပါးသာွးသည။် စဉ်

ဟလုိူသည။် “ဟလုိူသည”် ဟထူသာ စကား၏ထဝါဟာရအတိုသုံးထဝါဟာရ)။ စဉ်

အထကကာင်းအရာအမျို းမျို း။ “ဣတ္ိယထက၊ မိန်းမဓမ္မတာ၊ ဟရူာရာမှာ၊ ကကင်ရာလင်သား၊ ချစက်ကို းထနှာလ့ုိ၊ တညထ်ထောင်ပငား
လညး်” (ထမျာက်) စဉ်

ထတာထတာင်တိ့ု၌ ကကျွေထဲကျာင်း၊ နွားထကျာင်း စသညတ်စဦ်းနှင့် တစဦ်း အဆကအ်သယွမ်ပပတရ်ထအာင် ထတာသထံပးထသာ
အပခင်းအရာ။ စဉ်

အထူေးပပုပပင်ဖန်တးီရန် အားထုေတက်ကို းစားမှု မပပုပဲ အထလျာကဘ်ာသာ ပဖစလ်ာသည့်အတိုင်း။ ပဖစက်ာမျှ။ ကပျကက်ထချာ်။ “မ
ချမ်းသာထကထလ့ ထေမင်း” တစဆု်ပ်ကိုထတာ့ ဟထူရ ဟာထရ စားကတရ်ထရဗျာယ”် (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လံု:ဝပပည့်စုံလျက။် အဘကဘ်ကမှ် စုံလင်ပပည့်ဝလျက။် “ဟဟူ ူသမျှလုိ လီသမီဟန့်ိ အားလံုးပပည့်စုံပါထရ” (အရပ်) စဉ်

ဆုိလုိသည။် (“ဟ၏ူ” ဟထူသာစကား၏ အတိုသုံးထဝါဟာရ) “ဝိပ ဿနာတရားကို မျကထ်မှာကပ်ပု၍ နိဗ္ာန်သိ့ုထရာကထ်သာ 
ပုဂ္ိုဂ လ်ပဖစ၏်ဟ၏ူ။” စဉ်
အလုပ်ပင်ပန်း၍ အားကန်ုခန့်ထသာအခါမျို း၌ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ တစစ်ုံတစခု် ထသာအထကကာင်းထကကာင့် တသမှု
မျို း၌ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ အားထလျာ့မှု အားကျမှုမျို း၌ထသာ်လညး် ထကာင်း “အံ့အားသင့်ထသာ အခါမျို း၌ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ 
ခံတင်ွးမှ သကပ်ပင်းချကာ ထလမှုတ ်ထုေတလုိ်ကထ်သာအသ။ံ စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစဦ်းထခါ်သကံို တု့ံပပန်ထူေးသ။ံ (အများအားပဖင့် ရယွတ်သူိ့ုမဟတု ်ငယရ်ယွသ်တူိ့ု ထခါ်သကံိုသာ ထူေးထလ့ရှိသည။် (ထမာင်
သာပဖူဟထုခါ်လျှင် ‘ဟးူ’ဟထူုေးသည။် (အရပ်) ၂။ အံ့အားသင့်သည့်အခါခမကဆုိ်သ။ံ စဉ်

ထမျှာ်လင့်ချကအ်လားအလာ ကင်းမ့ဲငပီးဟ ုစတိအ်ားထလျာ့ထသာ အားပဖင့်။ ၂။ အကကအံစည ်အစမ်ွးအစကန်ုငပီဟ ုစတိဓ်ါတက်ျ
လျက။် “အမ်ိမီးထလာင်လားခလ့ုိ လုပ်စားကိုင်စား တစလု်လညး်မဟဗိျာ ဟးူတိုက ်ထတနှင့်ရာ” စဉ်

ထဗဒေင်အတတ။် “ငါ့နှမကို၊ ခဏမထန၊ ထဆာင်ကကထချဟ၊ု ထစ ထလထသာအခါ၊ ဟးူရား သမား၊ ဆရာများနှင့်၊” (ထကာ်) ၂။ ထဗဒေင်
တတသ်။ူ နက္ခတက်ကည့်တတသ်။ူ “နှစပ်ါးဉာဏထ်ထောက၊် ထရှ့ထနာကထ်ပမာ်ပမင်၊ ထဗဒေင်ကျမ်းဝါး၊ ဟးူရားညို ဟ၊ူ ဟးူရားပဖူတိ့ု” 
(ထမှာကထ်တာ်) (ထဗဒေင်အထကျာ်အထမာ်ဟးူရားညို ၊ ဟးူရာပဖူ”ဟ ုအဆင့်အတန်းအလုိက ်(နှစမ်ျိုး ရှိသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ဟးူထရထရဟးူ အာ none

ဟးူထရးဟာထရး ကကဝိိ bungle

ဟးူဟား န be so tired as to gasp

ကကဝိိ မဆင်မပခင်ပဲ။ အဆုတအ်ဆုိင်းမရှိပဲ။ ဆကလ်ကလ်ျင်ပမန် စာွ။ မစဉ်းမစားပဲ။ rashly

ကကိ ဟးူဟားဒုေန်ဒေါး ပမညထ်အာင် ကကမ်းတမ်းစာွ ထုိေးပစသ်တ ်ပုတဆူ်ပူလှုပ်ရာှးသည။် turbulent

ကကဝိိ ဟးူဟားဒုေန်းဒုိေင်း အသဆူံညလံျက။် ၂။ ရုတတ်ရက။် rashly

ဟးူဟးူ၁ ကကဝိိ ထဆာင်ရကွမ်ှု တစစ်ုံတစရ်ာ လျင်စာွငပီးထပမာကထ်စရန် ထလာထဆာ်လျက။် အထရးတကကးီ။ အလျင်အပမန်။ hurry up

ဟးူဟးူ၂ န none

ဟးူဟးူဒုိေင်းဒုိေင်း ကကဝိိ talk turkey

ကကဝိိ ထဒေါသအရှိန်အဟန်ုးကကးီမားသပဖင့် ဆင်ပခင်သတကိင်းမ့ဲစာွ လှုပ်ရာှးလျက။် rashly

ဟးူဟးူဟဟဲဲ ကကဝိိ ထဒေါသအရှိန်အဟန်ုးကကးီမားသပဖင့် ဆင်ပခင်သတကိင်းမ့ဲစာွ လှုပ်ရာှးလျက။် rashly

ဟးူဟဲ န အလွန်ထမာပန်းသပဖင့် ဝင်သကထွ်ေကသ်ကပ်ပင်းစာွရှူ ရှိုကသ်။ံ be so tired as to gasp

ဟးူဟညး် န hiss

ထဟ

ထဟ အာ reply

ထဟရမကခ်တ် ကကိ ထဟးရမကခ်တစ်ထုဝးလျက ်ဣထနန္ဒပျကထ်လာကထ်အာင် လွန်စာွရယထ်မာ သည။် laugh heartily

ကကိ ထဟးရမကခ်တစ်ထုဝးလျက ်ဣထနန္ဒပျကထ်လာကထ်အာင် လွန်စာွရယထ်မာ သည။် laugh heartily

ထဟရာမ နဝိ ကကးီမားထသာ။ ကကးီကျယထ်သာ။ great

ထဟရာမဒုေက္ခ န ကကးီစာွထသာ ဝဋ်ဆင်းရ။ဲ suffering

ထဟဝန် န forest

ထဟထဟ၁ အာ none

ထဟထဟ၂ ကကိ ရယစ်ရာပဖစထ်အာင် မခံချင်ပဖစထ်အာင် ထပပာဆုိပပုမူသည။် “ထဟထဟထဟ ဟးီ” စသညပ်ဖင့် ထပပာင်ထလှာင်သထရာ် ကျစီယသ်ည။် guy

ထဟထဟ၃ န မထလးမခန ့ပ်ပကရ်ယပ်ပုသည့်သထဘာပဖင့် ရယပ်ခင်းမျို း။ mock

ထဟ၁့ န အနီးအပါးတင်ွရှိထသာ တစစ်ုံတစဦ်းကို တိုင်ရန်ထခါ်ရာတင်ွသုံးထသာစကား။ hey

ထဟ၂့ အာ hey

ထဟး၁ အာ hey

ထဟး၂ ကကိ hey

ကကဝိိ ထပါ့တန်စာွ။ အသကံျယထ်လာင်စာွထပပာဆုိထအာ်ဟစရံု် မျှပဖင့်။ flippantly

ထဟးရမကခ်တ် ကကိ ထဟးရမကခ်တစ်ထုဝးလျက ်ဣထနန္ဒပျကထ်လာကထ်အာင် လွန်စာွရယထ်မာ သည။် laugh heartily

ကကဝိိ furore

ထတာထတာင်တိ့ုတင်ွ ကကျွေထဲကျာင်း၊ နွားထကျာင်း၊ ဝါးခုတ၊် ထေင်း ခုတ ်စသညတ်ိ့ု၌ တစထ်ယာကနှ်င့်တစထ်ယာက ်အဆကအ်သယွ်
မပပတရ်ထအာင် ထအာ်ကကဟစက်က ထခါ်ကကထသာ အာလုပ်သ။ံ   စဉ်

အထူေးပပုပပင်ဖန်တးီရန် အားထုေတက်ကို းစားမှု မပပုပဲ အထလျာကဘ်ာသာ ပဖစလ်ာသည့်အတိုင်း။ ပဖစက်ာမျှ။ ကပျကက်ထချာ်။ “မ
ချမ်းသာထကထလ့ ထေမင်း” တစဆု်ပ်ကိုထတာ့ ဟထူရ ဟာထရ စားကတရ်ထရဗျာယ”် (အရပ်) စဉ်

ကိုယစ်တိနှ်စပ်ါး လှုပ်ရာှးအားထုေတမ်ှုထကကာင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယသ်ပဖင့် ခံတင်ွးမှ အဆကမ်ပပတ ်“ဟးူဟား”ဟးူတားဟ ုပမည်
သထွံေကလ်ျက။် စဉ်

ဟးူဟားဒူေး
ဒေါး၁ စဉ်

ဟးူဟားဒုေန်း
ဒေါး၂ စဉ်

ဟးူဟားဒုေန်း
ဒုိေင်း စဉ်

စဉ်

ထလပပင်းမုန်တိုင်း-တိုကခ်တသ်ပဖင့် ပမညထ်သာအသ။ံ ငရုတသ်းီစားမိ၍ စပ်သ ပဖင့် ပါးစပ်မှ ဟးူဟးူပမညထ်သာအသ။ံ စဉ်

မထထောကမ်ညာှ အားမနာတမ်း ပွင့်လင်းစာွ (ထပပာဆုိ သည။်)     စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ဟးူဟးူဟား
ဟား စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထခမများလူကိုရန်ရာှထသာအသ။ံ “ဟးူဟညး်”ပဖူထပမာက၊် ထုိေထစာင်းထပါက ်က၊ လုိင်ထခါင်ထွေကင်ပီးခါမှ” (ဥဒိေန်တု) စဉ်

တစစ်ုံတစဦ်းထခါ်သကံို တု့ံပပန်ထူေးသ။ံ (အများအားပဖင့် ရယွတ်သူိ့ုမဟတု ်ငယရ်ယွသ်တူိ့ု ထခါ်သကံိုသာ ထူေးထလ့ရှိသည။် (ထမာင်
သာပဖူဟထုခါ်လျှင် ‘ဟးူ’ဟထူုေးသည။် (အရပ်) ၂။ အံ့အားသင့်သည့်အခါခမကဆုိ်သ။ံ(“ထမာင်စန်ိပဖူ-‘ထဟ’-ထူေးသ။ံ) စဉ်

စဉ်

ထဟရမက်
တိုက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထတာ။ “ငမိုင်ဝနာထလ ထဟဝန်ထတာမှာ၊ စုံစာွပန်းမျို း” (ပန်း) စဉ်

စတိဆုိ်း၍ ထဒေါသထွေကက်ာ အာလုပ်သပံါပါနှင့်ထပပာထသာ အာထမဋိတ ်စကားလံုး။ “ထဟထဟ” မိန်းမ၊ ငါ့ကိုသာထလ၊ မုိကရ်ာချ
လ့ုိ” (ရာမ)၊ “ထဟထဟ မုိဆုိး၊ သင် တကယထ်လ၊ သထီအာင်ငငိုးလညး်၊ မစိုးလှထပ။” (ပဒုေမ္မ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထဟ့-ငါလူ ဇာကလာထရလဲ” (အရပ်) ၂။ အပခားထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်များကို တိုင်တညထ်ပပာဆုိသည့် စကား အဆံုးတင်ွ သုံးထသာ
စကားလံုးမျို း။ “အယင်ကစာွနန့်လညး် မတဗူျာကာထဟ”့။ (အရပ်) စဉ်

အထဝးတစထ်နရာတင်ွ ရှိသမူျားကို ဟစထ်အာ်၍ ထခါ်ရာတင်ွ စကားအစနှင့် အဆံုးတင်ွ သုံးထသာစကားလံုး။ “ထဟး-ငါလူရ့ုိ။ 
“ထေမင်းစားဖ့ုိ လာလတက်တဖိ် ထဟး” (အရပ်)။ ၂။ ဝမ်းထပမာကထ်သာအခါ၊ အံ့အားသင့်ထသာအခါတိ့ု၌ ရုတတ်ရက ်နှုတမှ်ထေက်ွ
ထသာအသ။ံ “ထဟး- ထမာင်လှထချ အနညး်လှစာွက မထဟာကထ်ဝး” (အရပ်) စဉ်

ပကာသနလုပ်၍ မိမိဂုဏက်ို ထုေတထ်ဖာ်ဝင့်ကကားသည။် “ထဟး-ထယာ ျား ဘသား”ဟ ုထအာ်ဟစလုိ်ကသ်ည။်င စဉ်

ထဟးလီထဟး
လား စဉ်

စဉ်

ထဟးရမက်
သတ်

အများတငပိုင်တညး် တကက်ကစာွ။ လှိုကလဲ်စာွ။ အတု ်အတုက်ျကက်ျက။် “ဆူဆူညညံ၊ံ ထသာင်းသသဲပံဖင့်၊ ထဟးရမတသ်တ၊် 
ထကကးထကကာ်လတထ်သာ်သ (ရခုိင်ကာ) စဉ်



.

ကကဝိိ ထပါ့တန်စာွ။ အသကံျယထ်လာင်စာွ ထပပာဆုိထအာ် ဟစရံု်မျှပဖင့်။   flippantly

ဟဲ

ဟဲ နဝိ အသတံစလံု်းတစစ်ညး်တညး်မရှိထသာ။ အကထ်သာအသရံှိထသာ။ cracked sound

ဟရံုဲပပည် န none

ဟဲ့ အာ hey

ဟညး်

ဟညး် ကကိ groan

ဟညး်တိုက် န ကိုယစ်တိလ်ှုပ်ရာှးအားထုေတမ်ှုထကကာင့် ခံတင်ွးမှ ထလရှု။ ထလရှိုကမ်ှု ထကကာင့်ပမညထ်သာအသ။ံ plaintive song

ကကဝိိ gasp

ကကဝိိ gasp

ဟယ်

ဟယ၁် အာ

ဟယ၂် စညး်

ဟယဟ်ယ် mock

ထဟာ

ထဟာ၁ ကကိ shriek

ထဟာ၂ အာ none

ထဟာကနဲ ကကဝိိ quickly

တစစ်ုံတရာ ပဖစနုိ်င်ထကကာင့် တင်ကးူ၍ ထဟာဆုိထေားချက။် prediction

ထဟာကကား ကကိ shriek

ထဟာစါ န none

ထဟာထပပာ ကကိ deliver a speech

ထဟာထပပာပဲွ န ကကားနာသ ူပရသိတတ်ို၏့အလုိငှ့ာ တစဦ်းတစထ်ယာက၊် အဖဲွတ့စဖဲွ်  ့က စစီဉ်ထုေတထ်ဖာ်၍ ထပပာပပထသာ အခမ်းအနား။ public lecture

ထဟာရား န astrologist

ထဟာရားသမား astrologist

ကကဝိိ နှုတမ်ထစာင့်စညး်ပဲ ကျယထ်လာင်စာွ။ loudly

ထဟာထဟာ၁ ကကဝိိ fizzle

ထဟာထဟာ၂ နဝိ bristle

ထဟာထဟာ၃ အာ stop

ထဟးလားဟား
လား စဉ်

စဉ်

ထရးှကပမုတံိ့ု၊ အရုိင်းတိ့ု ထနထုိေင်ခ့ဲထသာထနရာ။ ယခုစစတ်ထကာင်းတိုင်း “ဆီရးီ ဟ(ဇ်)” ဟတုင်ွသည်။ သျှလီကခ်ရုိင်ထေတဲင်ွရှိ
သည။် “ထရးှများမင်းစစ၊် ဓမ္မရာဇ်မတ၊် ကိုယလွ်တထ်ရာှင်ခွာ၊ လာလတရ်ာတကွ၊် မာန်ပါမျကပွ်ား၊ မိဖုရားထကကာင့်၊ ထပပးသာွးခ့ဲတုံ၊ 
ပမုဟံရံုဲ ပပည၊် တညသ်ညယ်ခု၊ မင်းရုိးပပု၍၊” (ထမှာကထ်တာ်)။ “မတမ်ျားဓမ္မရာဇာ၊ ပပန်လှစထုိ်ေခါ၊ မျကပ်ါ မာန်အား၊ မိဖုရား
လျှင်၊ ရမ်းတားခ့ဲထပမာက၊် ပမစထ်လျှာကအ်ညာ ဆန်ခ့ဲကာမူ၊ ပမုဟံရံုဲပပည၊် လှည့် လညရ်န်ငငိုး”။ (ထရးှထံုေး) “ပန်းတင် ဟရဲုံ၊ ပမုံ
ကားတ ံပမက၊် ဆွမ်းချကလု်ပ်ထကကျွေး” (ထမှာကထ်တာ်) စဉ်

တစစ်ုံတစထ်ယာကအ်ား ထငါကင်မ်းကာထခါ်ထသာ အာလုပ်စကားလံုး။ “ဟဲ့-ထမာင်လှ ပဖူမလာလား” (အရပ်) စဉ်

ကိုယစ်တိလ်ှုပ်ရာှးအားထုေတမ်ှုထကကာင့် နွမ်းနယပ်ခင်းပဖစသ်ည။် ပင်ပန်းမှု ထကကာင့် ထွေကသ်ကဝ်င်သကအ်သပံမညသ်ည။် 
“အသကက်ကးီငင်ပျာ၊ ပင်ပန်းဟညး်လ့ုိ၊ ထနခ့ဲတုံပပန်။  (ထဒွေး) “ကကျွေဟဲညး် အံ့ပပညရ်ာွဝထပပာ စညပ်င်ရာ၏” (ပါရာ) စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ဟညး်ဟညး်
ပင်ပင်

ဝင်သကရ်ညှက်ကာစာွ ပပင်းစာွထလရှူ ရှိုကလ်ျက။် (လာခ့ဲသည်) “အထဘာင်သျှင် ဟညး်ဟညး်ပင်ပင် ဇာဖ့ုိ လမ်းထလျာကလ့ုိ်လာ
ထရလဲ” (အရပ်) စဉ်

ဟညး်ဟညး်
ပန်းပန်း

ဝင်သကရ်ညှက်ကာစာွ ပပင်းစာွထလရှူ ရှိုကလ်ျက။် (လာခ့ဲသည်) “အထဘာင်သျှင် ဟညး်ဟညး်ပင်ပင် ဇာဖ့ုိ လမ်းထလျာကလ့ုိ်လာ
ထရလဲ” (အရပ်) စဉ်

မိမိဂုဏက်ို ထုေတထ်ဖာ်ဝင့်ကကားထသာအခါ၊ ဝမ်းထပမာကဝ်မ်းသာနှင့် အံ့အားသင့် ထသာအခါတိ့ုတင်ွ စကားအစ၊ အဆံုးတိ့ုတင်ွ သုံး
ထသာစကားလံုး။ “ဟယ်-အာဂလူအကူသား၊ ထယာငကမင်္ဂျားဘသားဟယ်………

word used with a 
defiant statement စဉ်

ရင်းနီှး ခင်မင်သအူချင်းချင်း သိ့ုမဟတု ်မိမိထအာကင်ယရ်ယွထ်သာသနှူင့် ထပပာ ဆုိရာတင်ွ ကကယိာအဆံုး၌ဆက၍် သုံးနှုန်းထသာ 
စကားလံုး။ “ထအးဟယ၊် မင်းကိုထတာ့ သနားပါ ယင့်” (အရပ်)

word used with a 
defiant statement စဉ်

မထလးမခန့်ပပကရ်ယပ်ပုသည့်သထဘာပဖင့် ရယပ်ခင်းမျို း။ “ထဟာကက်ာဟန်ိးလ့ုိ၊ ငခိမ်းထပခာကထ်ပလညး်၊ ဟယဟ်ယ ်မုဆုိး၊ သင်
တကယထ်လ၊ သထိအာင်ငငိုးလညး်၊ မနှိုးထပက” (ပဒုေမ္မ) စဉ်

အသကံျယထ်လာင်စာွထအာ်သည။် “အထရးတကကးီ၊ လကခု်ပ်တးီ၍၊ ထပခာကင်ခိမ်း ထဟာတုံပါ၏” (ဥဒိေန်တု) စဉ်

အံ့အားသင့်၍ အမှတမ်ထေင် ရုတတ်ရဆုိ်ပမညထ်သာအသ။ံ “ထဟာ-လာပပန်ဗျာ” (အရပ်) စဉ်

သကွလ်ကလ်ျင်ပမန်စာွ။ တဟန်ုတညး်။ ရုတက်နဲ။ ထဟာ-ကနဲ” (ထမးလျှင်) မဆုတမ်ဆုိင်း “သတုက်နဲ” (ထပဖသည။်) စဉ်

`ထဟာကန်ိးထုေ
တ် စဉ်

အသကံျယထ်လာင်စာွထအာ်သည။် “အထရးတကကးီ၊ လကခု်ပ်တးီ၍၊ ထပခာကင်ခိမ်း ထဟာတုံပါ၏” (ဥဒိေန်တု)“ထဟာကကားခမကထ်ဖာ် 
သာဓုထခါ်လျက”်….. စဉ်

ပမတစ်ာွဘရုား ထဟာကကားထတာ်မူထသာ တရားထဒေသနာထတာ်ကို အထပခခံထေား ထသာ နာချင်စဖွယပ်ဖစထ်အာင် လကမင်္ဂာသာွးပဖင့် ဖ့ဲွန့ဲွ
စကီုံးထေားထသာ ဝတ္ု ဇာတလ်မ်း။ စဉ်

ကကားနာသပူရသိတတ်ိ့ုအား သမှိတရ်န်အလ့ုိငှာ အထကကာင်းတစစ်ုံ တရားကို ထပပာပပသည။် “သျှင်ထတာ်ပမတဘ်ရုားသည ်
တပည့်ထတာ်တိ့ုအား သန်ွသင်ဆံုးမ ထဟာ ထပပာပပသထတာ်မူပါဘရုား” ။…… စဉ်

စဉ်

နက္ခတက်ကည့်တတသ်။ူ ထဗဒေင်တတသ်။ူ“ထဟာရားသမား၊ ဆရာများနှင့်၊ ထသာထသာဆာ ဆာ၊ နန်းထတာ်ထေကက်၊ ထတာငမိုင်နက်
သိ့ု၊ ထွေကင်ပီးမှ လျှင်” (ထကာ်) စဉ်

ထဗဒေင်တတသ်။ူ နက္ခတက်ကည့်တတသ် ူ(၂) ထဗဒေင်အတတ် စဉ်

ထဟာထရာထဟာ
ထရာ စဉ်

ထလ အခုိးစသညအ်ရှိန်ပပင်းစာွ ပမညသ်။ံ “ကစ္ဆပနဒီေ၊ ပမစည်ာဆီသိ့ု၊ ရကွစ်ပီဖန့်ထပပာ၊ လီထဟာထဟာနှင့်၊ သထဘမင်္ဂာတိ့ုစိ့ု၊ ထပမာကဦ်းငမို့
ကို” (ရခုိင်ကာ) စဉ်

များထသာ အထမွးအမှင်ရှိထသာ။ “ရင်မီွးထဟာထဟာ။ လကသ်ာဆုိထက ထုိေကလုားမှာ” (ထောနူ) စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထကကာင်းထကကာင့် ရပ်တန့်ထစလုိ၍ ရုတတ်ရက ်နှုတမှ်ထွေကထ်သာ အာလုပ်စကားလံုး “ထဟာထဟာ ကကျွေန်ထတာ် 
ဒီေမှတတ်ိုင်က ဆင်းပါစိ့ု။ (အရပ်) စဉ်



.

ထဟာ့ရမ်း နဝိ ဆုိးသမ်ွးထသာ။ ယတုမ်ာထသာင်းကျမ်းထသာ။ ၂။ ဆင်ပခင်တုံတရား မရှိဝ့ံစား ကျူးလွန်တတထ်သာ။ ရုိင်းပျစာွ ပပုမူတတထ်သာ။ nefairous

ကကဝိိ ဆင်ပခင်တိုင်းထွောမှု မရှိဝ့ံစားစာွ။ ထလာ်လည ်စာွ။ ရုိင်းပျစာွ။ insult

န ထလှသမားတို ့တကင်ပိုင်ထလှာ်ခတရ်ာတင်ွ အားညှိချက ်ပပုထသာ သငံပိုင်ဟစသ်။ံ hooray

န လိထမ္မာ်ထရာင်ရှိထသာ သကမင်္ဂန်း။

ဟက်

ဟက၁် ကကိ hem

ဟက၂် စညး် none

ဟက၃် yeah

ဟကက်ရာ အာ scold word

ဟကက်ရီ အာ scold word

ဟကက်ာရကီျ အာ scold word

ဟကက်ွဲ ကကိ ထိေပ်ဝမျကနှ်ာ နှစဘ်ကပွ်င့်ဟထအာင် ငပဲကာွသည။် split

ဟကတ်က် ကကိ ထိေပ်ဝမျကနှ်ာ နှစဘ်ကပွ်င့်ဟထအာင် ငပဲကာွသည။် split

ဟကတ်ကက်ွဲ ကကိ ထိေပ်ဝမျကနှ်ာ နှစဘ်ကပွ်င့်ဟထအာင် ငပဲကာွသည။် split open

ဟကပ်ယ် န pitch fork

ဟကပ်ကက်ွဲ ကကဝိိ အထေကမ်ျကနှ်ာ နှစဘ်ကဟ်လျက။် split open

ဟကဖ်ယ် န pitch fork

ကကဝိိ heartily

ဟက္က ရာ အာ scold word

ဟက္က ရာကျ အာ scold word

ဟက္က ရာဟက္က ရီ နဝိ useless

ဟက္က ရီ စညး် vituperate

ဟင်

ဟင်၁ ကကိ ထခါ်ထသာအခါ ပပန်လညထ်ပဖကကားရသည။် အမိထခါ်လျှင် “ဟင်” ထူေးသည။် disapproval

ဟင်၂

ဟင်အင့် အာ nope

ဟင်အင့်ကာ အာ nope

ဟင်း curry

ဟင်း နဝိ less

စဉ်

ထဟာ့ရမ်း
ထသာ့သမ်ွး စဉ်

ထဟာ်ထလယးီ
ထလ စဉ်

ထဟာ်လန်
သကမင်္ဂန်း

robe worn by Buddhist 
monk စဉ်

သလိပ်ကို ခံတင်ွးထလပဖင့် မှုတထု်ေတသ်ည။် လညထ်ချာင်းတင်ွ တစဆ့ုိ်ထန၍ ဟက ်ထုေတလုိ်ကသ်ည။် ၂။ သစဝ်ါးစသညက်ို 
အလျားလုိက ်ထိေပ်ဝကို အတန်ငယပ်ဖတခဲွ်သည။် “တိုင်ကို ဟကင်ပီး ထလျာကတ်န်းကိုတင်ပါ” (အရပ်) စဉ်
တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထကကာင်းအရာကို ထနာကထ်ေပ်မထပပာဖ့ုိ ရန်ကန်ု ဟန့်တားလုိရာတင်ွ သုံးထသာ ဝါကျအဆံုးသတစ်ကားလံုး။ 
“ထတာ်ထပစာွ ဟက၊် စားကကွလ်ာပျာ” (လွမ်း) “ယင်းထလာကထိ်ေ မထပပာထကဖိ့၊ ထတာ်ထပစ ွဟက”် (အရပ်) ၂။ ထယာကျ်ား
အချင်းချင်း မိမိထေကင်ယသ်၊ူ သိ့ုမဟတု ်ရယွတ်အူား စကားထပပာရာတင်ွသုံးထသာ ဝါကျအဆံုးသတ ်စကားလံုး။ (ဗမာတင်ွစား
ထတာက၊ွ သာွးထတာကက ွသုံးသလုိ)။ စဉ်

ထမးသည့်အချကက်ို ဝန်ခံပခင်း သထဘာတထူကကာင်း ဟတုမှ်န်ထကကာင်း ထပပာကကား ပခင်း စသညတ်ိ့ုအတကွ ်အတိုအကျဉ်းတု့ံပပန်
ထသာစကား (ထဟာကပ်ါယင့်ဆုိမည့်အစား “ဟက”် ဟသုုံးသည်) စဉ်

အဘိုးအဘာွးတိ့ုက ထပမးများကို ဆံုးမသည့်အထနအားပဖင့် ဆဲဆုိ ထသာ အာလုပ်စကား။ “ထဟ-ဟကက်ရာ=အဆီွး၊ နီပူခံလ့ုိ လား
မနီထက၊့ ဖျားဖ့ုိပျာ” (အရပ်) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အဘိုးအဘာွးတိ့ုက ထပမးများကို ဆံုးမသည့်အထနအားပဖင့် ဆဲဆုိ ထသာ အာလုပ်စကား။ “ထဟ-ဟကက်ရာ=အဆီွး၊ နီပူခံလ့ုိ လား
မနီထက၊့ ဖျားဖ့ုိပျာ” (အရပ်) စဉ်

အဘိုးအဘာွးတိ့ုက ထပမးများကို ဆံုးမသည့်အထနအားပဖင့် ဆဲဆုိ ထသာ အာလုပ်စကား။ “ထဟ-ဟကက်ရာ=အဆီွး၊ နီပူခံလ့ုိ လား
မနီထက၊့ ဖျားဖ့ုိပျာ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အရုိးရညှတ်ပ်ထေားထသာ အဖျားလံုးခကျွေန် သိ့ုမဟတု ်အခွရှိသည့် သတံ ံအသာွး လကန်က။် “ထမာင်ကကးီမခတ၊် ထပပာင်းသနပ်က၊ ပစ်
လမတထ်လးပမှား၊ ဟကပ်ယမ်ျားပဖင့်” (ရခုိင်ကာ စဉ်

စဉ်

အရုိးရညှတ်ပ်ထေားထသာ အဖျားလံုးခကျွေန် သိ့ုမဟတု ်အခွရှိသည့် သတံ ံအသာွး လကန်က။် “ထမာင်ကကးီမခတ၊် ထပပာင်းသနပ်က၊ ပစ်
လမတထ်လးပမှား၊ ဟကပ်ယမ်ျားပဖင့်” (ရခုိင်ကာ စဉ်

ဟကဟ်ကပ်က်
ပက်

အားပါးတရ။ စတိပ်ါလကပ်ါ။ “ထသထပျာက ်ထကကပျက၊် တိ့ုရန်ဘကဟ်၊ု ဟကပ်ကရ်ယက်ာ၊ စတိရ်မင်စာွနှင့်ဝမ်းသာအားရ” (ရခုိင်
ကာ) စဉ်

အဘိုးအဘာွးတိ့ုက ထပမးများကို ဆံုးမသည့်အထနအားပဖင့် ဆဲဆုိ ထသာ အာလုပ်စကား။ “ထဟ-ဟကက်ရာ=အဆီွး၊ နီပူခံလ့ုိ လား
မနီထက၊့ ဖျားဖ့ုိပျာ” (အရပ်) စဉ်

အဘိုးအဘာွးတိ့ုက ထပမးများကို ဆံုးမသည့်အထနအားပဖင့် ဆဲဆုိ ထသာ အာလုပ်စကား။ “ထဟ-ဟကက်ရာ=အဆီွး၊ နီပူခံလ့ုိ လား
မနီထက၊့ ဖျားဖ့ုိပျာ” (အရပ်) စဉ်

အသုံးမကျထသာ။ နံုချာထသာ။ ညံ့ဖျင်းထသာ။ ထသးနုပ် ထသာ။ သမ်ိငယထ်သာ။ “ဘန်ိးထသာကဘ်န်ိးချးီ၊ ဘန်ိးထဟာကက်ကးီထက၊ အ
ဆီွးအဆာ၊ ဟက္ကရာ ဟက္ကရ၊ီ အသကိန်ုခန်း၊ အစမ်ွးကန်ုယစ ်ကမ်းကန်ုမုိကသ်ည၊် အာလဇ္ီဇဟ”ု (ဘန်ိး) “ဟက္ကရာ ဟက္ကရ၊ီ င
ဒုေဿီထဟာက”် (ထကာ်) စဉ်

ပပစတ်င်ကဲ့ရဲ့ဆဲဆုိထသာ စကားလံုး။ ထယာင ဟက္ကရ၊ီ ငဒုေသထီက ပပာ ရကီကျွေတမှ်ာ၊ မနပ်မလိမ္မာ။ (ပဒုေမ္မ) စဉ်

စဉ်

ထမးသည့်အချကက်ို ဝန်ခံပခင်း၊ သထဘာတညူထီကကာင်း၊ ဟတုမှ်န်ထကကာင်း၊ ထပဖကကား ပခင်းစသညတ်ိ့ုအတကွ ်အတိုအကျဉ်းတု့ံပပန်
ထသာ စကား” ထမး-ထအစကား မှန်ယင့်လား၊ ထပဖ- ‘ဟင်’ ဟ ုဝန်ခံချကပ်ပုသည။်

exclamation registering 
disappointment စဉ်

ပငင်းဆန်ထသာ သထဘာကို ထဖာ်ပပထသာ ပမညတ်မ်းသ ံ“ဟင်အင့်-အကကျွေန် မလားပါ။ (အရပ်) စဉ်

မသ၊ိ မပမင်၊ မကကားစည့် ထပဖကကားရန်တိ့ုအတကွ ်အတိုအကျဉ်းတု့ံ ပပန်ထသာစကား။ “ထမာင်စန်ိပဖူကို ပမင်လုိကလ်ာ” ဟင်အင့်
ကာ” (အရပ်) စဉ်

စမံီချကပ်ပုတထ်ေားထသာ ထေမင်းနှင့် တွဲဖကစ်ားထသာကရ်သည့် အရညအ်ဖတ ်စည့်စားဖွယ။် “ဟင်းဦးများ နပ်စာမပပည့်” (ပံု) စဉ်

ပပည့်စုံစာွမရှိ ထလျာ့ပါးထသာ။ “ထမာင်စန်ိပဖူ မထရာကလ့ုိ် လူတစထ်ယာက ်အတကွ ်လုပ်ဟင်းထရ” (အရပ်) “လုပ်ခတစရ်က်
အတကွ ်ဟင်းထရ” (အရပ်) စဉ်



.

ဟင်း ကကိ sight

ဟင်းခနွယ် န none

န none

ဟင်းခထရာ် န none

န အလံုးပုပုထလး အခံွစမ်ိးစမ်ိးမှည့်လျှင် အဝါထရာင် အတင်ွးထဲေတင်ွ အထစမ့ျားထသာ အသးီသးီသည့် အနွယပ်င်တစမ်ျို း။ bine

ဟင်းခါးပန်းတူ န အလံုးပုပုထလး အခံွစမ်ိးစမ်ိးမှည့်လျှင် အဝါထရာင် အတင်ွးထဲေတင်ွ အထစမ့ျားထသာ အသးီသးီသည့် အနွယပ်င်တစမ်ျို း။ bine

ဟင်းခတ် န “ငါးပိ၊ ငါးထပခာကစ်သည့် ဟင်းထဲေတင်ွ ထရာစကွထ်ေည့်သည။် add condiment

ဟင်းထချာ န ကကို း၊ အတိ၊် ဖျင်ကကမ်းလုပ်ရထသာ ထလျှာ်ထွေကသ်ည့်အပင်တစမ်ျို း။ jute

ဟင်းထချထသျှာ် န ဂုန်နီပင်ကပဖစထ်သာထလျှာ်။ jute

ဟင်းထချာအတိ် န gunny bag

ဟင်းချို း န ကကို း၊ အတိ၊် ဖျင်ကကမ်းလုပ်ရထသာ ထလျှာ်ထွေကသ်ည့်အပင်တစမ်ျို း။ jute

ဟင်းချို းအတိ် န gunny bag

ဟင်းပခင်း န ဟင်းသးီဟင်းရကွ ်စိုကပ်ျို းထေားထသာ စိုကပ်ျို းပခံထပမကကွ။် kitchen garden

ဟင်းခွက် န ဟင်းနှင့်တကထွသာ ပန်းကန်။ ၂။ ဟင်းထေည့်ထလ့ရှိထသာ ပန်းကန်။ ၃။ ဟင်းထေည့်ထသာ ပန်းကန်လံုး။ dish

ဟင်းဂလာ န ခါးထသာအရသာရှိသည့် ထပမဝပ်ပင်ငယတ်စမ်ျို း။ none

ဟင်းစား န ဟင်းထေည့်ထသာ ပန်းကန်လံုး။ ၂။ ဟင်းချကစ်ားထသာကရ်ထသာ အသားငါးစသည။် dish

ဟင်းစားကွဲ န none

ဟင်းထဆာင် ကကိ ဟင်း၊ ငါးစသညက်ို ပူထနွးထအာင်လုပ်သည။် ထနွးထစသည။် warm up

ဟင်းဇား န ဟင်းထေည့်ထသာ ပန်းကန်လံုး။ dish

ဟင်းဇားကွဲ န ဟင်းထေည့်စားထသာ ပန်းကန်လံုးအကွဲ၏ အစအန။ dish

ဟင်းတာ န none

ဟင်းနံ ့ န spice

ဟင်းပင်ထလ အာ gasp

ဟင်းထပါင်း န curry

ဟင်းဖတ် န ဟင်းထဲေတင်ွ မညကမ်ထကကပဲရှိသည့် အသားအရကွစ်သည။်

ဟင်းဖိတ် န အရကွခ်ကျွေန်ခကျွေန်အရကွက်ို ဟင်းချကစ်ားရထသာ ချုံပင်တစမ်ျို း။ none

ဟင်းမျို းစုံ န curry

ဟင်းငမိုး န none

ဟင်းငမိုးမစား ကကဝိိ သကရ်ှိသတ္တ ဝါများ၏ အသားကို မစားထသာကပဲ်။ none

ဟင်းငမိုးမစား န အသကသ်တမ်ပါထသာ အစားအစာ။ vegetarian

စတိထ်လျှာ့ထသာအခါ၊ စတိပ်ျကထ်သာအခါ၊ လကမ်ှိုင်ချထသာအခါတိ့ုတင်ွ “ဟင်း” ဟ ုညညး်ညူပမညတ်မ်းပခင်းကိုပပုသည။် ၂။ 
စတိထဲ်ေတင်ွ ကျတိခဲ်ထအာင့်အညး်ထေားခ့ဲသမျှ သကပ်ပင်းချကာ ထလမှုတထု်ေတသ်ည။် စဉ်

အရုိးအရကွနူ်းညံ့ငပီး စားရထသာ တစနှ်စခံ် အပင်တစမ်ျို း။ (ဆူးပါ- မပါ၊ အပဖူ၊ အနီဟ၍ူ ကွဲသည။်) စဉ်

ဟင်းခနွယဆူ်း
ထပါက်

အရုိးအရကွနူ်းညံ့ငပီး စားရထသာ တစနှ်စခံ် အပင်တစမ်ျို း။ (ဆူးပါ- မပါ၊ အပဖူ၊ အနီဟ၍ူ ကွဲသည။်)၂။ ဆူးပါရှိသည့် ထဆးဖက ်
ဝင်သည့် ဟင်းနုနယတ်စမ်ျို း။ စဉ်

ထရချို ၊ ထရငန်၊ ဒီေထချာင်းတင်ွ ထပါကထ်ရာကသ်ည့် ဟင်းစားရထသာ ပင်နိမ့်တစမ်ျို း။ “ထတာင်ရင်တပင်ထလာင်မညစ်နှီင့် ဟင်းခ
ထရာ်”။ (ထတဇ) စဉ်

ဟင်းခါးထပါက်
သးီ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဂုန်နီပင်ကပဖစထ်သာထလျှာ်။) ဂုန်နီထလျှာ်ပဖင့် ရကလု်ပ်ထသာအတိက်ကးီ။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ဂုန်နီပင်ကပဖစထ်သာထလျှာ်။) ဂုန်နီထလျှာ်ပဖင့် ရကလု်ပ်ထသာအတိက်ကးီ။ဂုန်နီအတိ။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကိုယထ်မမးနက၍် အထတာင်တင်ွ အနညး်ငယအ်ပဖူပါငပီး ရင်ထမွး ထဖွးပဖူထသာ ငှကင်ယတ်စမ်ျို း။ ၂။ အပဖူ၊  ပန်းထရာင်အပဖူနှင့် 
ပန်းထရာင်ထရာ၍ အငမဲတမ်းပွင့် ထသာ ပင်နိမ့်ပန်းပင်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဂံုညင်းထုိေးက စားရာတင်ွ အမှတအ်သားထေားထသာ စညး်ထကကာင်း။ (ယင်း စညး်ထကကာင်းကို ဂံုညင်းမလွန်လျှင် “ဟင်း”သညဟ်ု
ဆုိသည။်) စဉ်

ဟင်းအန့ံ အရသာထူေးကထဲအာင် ပဖည့်စကွထ်ေည့်ထေားသညအ်ရာ။ (ငါးထပခာက ်ငါးပိ၊ အသား၊ ငံပပာရည၊် မဆလာ၊ ပင်စမ်ိး (နှံုး) 
နံနံပင် စသည့်များစာွ ….။) ဟင်းန့ံ-တထိရာထေည့် မှ စားလုိထကာင်းထရ” (အရပ်) စဉ်

ခရးီအထဝးတစထ်နရာမှ ပင်ပန်းစာွ လာသည့်အခါ မျို းတင်ွထုိေင် မည့်ပပုထသာအခါ “ဟင်းပင်ထလ” ဟ ုနှုတမှ် ရုတတ်ရက ်ထွေက်
ထသာစကားလံုး။ စဉ်

ဟင်းအမျို းမျို းကို ထရာကျို ထေားထသာ ဟင်း။ ယင်းဟင်းနှင့် အလား တဝူကသ်ား၊ ချညထ်ပါင်၊ အာလူး၊ ပဲပပုတ ်စသညတ်ိ့ုကို 
ထရာခပမ်းချကထ်သာ ဟင်းတစမ်ျို း။ စဉ်

cooked pieces of meat, 
fish or vegetable in a 
curry or soup စဉ်

စဉ်

ဟင်းသးီ၊ ဟင်းရကွမ်ျားနှင့်သား၊ ငါးစသညတ်ိ့ုကိုထရာ၍ ကျို ချက ်ထေားထသာ စားဖွယ။် ၂။ ဟင်းတစမ်ျို းစ ီစသညအ်မညထ်ပါင်း 
ထပမာကမ်ျားစာွ ချကထ်ေားထသာ စားဖွယဟ်င်းမျို းထပါင်း။ စဉ်

ငါးပိမှအစသား၊ ငါးစသည့်ဟသူမျှကို ထခါ်ထဝါ်ထသာအမည။် “အာကာထသ - ထကာင်းကင်၌မူကား၊ အက္ိခ-ငှကရု်ပ်ပပု၍ထန၏။ မံ
သဉ္-ဟင်းငမိုးပူထဇာ်အပ်၏”။ (ပါရာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ဟင်းရာ န none

ဟင်းရာဝ န ထရးှရခုိင်ဘရုင်မင်းတို ့ပုိင်စိုးအပ်ုချုပ်ခ့ဲထသာ စစတ်ထကာင်ငမို အ့ဝင်၊ က ံသာထချာင်းကိုထခါ်ထသာ ထရးှကအမည။် name of arakan river

ဟင်းရညခ်ျို န အသား၊ ငါးပိစသည့် ထေည့်ငပီး အသးီအရကွတ်စစ်ုံတရာကိုခတ၍် ချကထ်ေားထသာ ဟင်းရည။် bouillon

န အသား၊ ငါး၊ ငါးပိစသညထ်ေည့်ငပီး အသးီအရကွစ်သည ်ပဖင့် ကျို ချက၍် အရညထ်သာကသ်ုံးရထသာ ဟင်းချို တစမ်ျို း။ bouillon

န ဟင်းရညက်ိုခတ၍် ထသာကရ်သည့်အတကွ ်အခွကထ်စာကဇွ်န်းတစမ်ျို း။ dessertspoon

န အရညထ်သာကဟ်င်းထေည့်ထလ့ရှိထသာ ပန်းကန်းထစာက။် dish

န ဟင်းရညထဲ်ေတင်ွ ပါရှိထသာ ညကထ်ကကပခင်းမရှိသည့် အသား၊ အရကွစ်သည။်

စညး် none

ဟင်းထရာစပ် န ဟင်းတစမ်ျို းနှင့် တစမ်ျို း အတွဲအဖက။် side dish

နဝိ weakness

နဝိ weakness

ဟင်းလယာ န ဟင်အပဖစ ်ချကပ်ပုတစ်ားထသာကရ်န် အသား ငါး စထသာအရာ။ meat

ဟင်းလင်း ကကဝိိ အတားအဆီးမရှိထသာဝန်းကျင်၊ အကာသထကာင်းကင်ပပင်။ space

ဟင်းလင်းကန် န ထတာင်သစမ်ာတစမ်ျို း၊ ၂။ ဟင်းချကစ်ားရထသာ ပင်နိမ့် တစမ်ျို း။     cedar

ဟင်းလင်းပပင် န အတားအဆီးမရှိထသာဝန်းကျင်၊ အကာသထကာင်းကင်ပပင်။ space

န အတားအဆီးမရှိထသာဝန်းကျင်၊ အကာသထကာင်းကင်ပပင်။ space

န void

ဟင်းထလှာ် န vegetables soup

ဟင်းသာငှက် န ထရအိုင်နားတင်ွ ထလျာကစ်ားထနတတထ်သာ ဝမ်းဘငှဲကအ်မျို းဝင်ပဖစ ်သည့် ပျသံန်းနုိင်တတထ်သာ ငှကတ်စမ်ျို း။ shelduck

ဟင်းသာပပဒေါး န ထပမထွေကသ်ယဇံာတတစမ်ျို းမှ ထုေတလု်ပ်ရထသာနီထသာ အမှုန ့ ်တစမ်ျို း။ vermilion

န

န နညး်အမျို းမျို းပဖင့် စမံီပပုလုပ်စားထသာကနုိ်င်ထကာင်း ထသာ အသးီအရကွ၊် အညနွ ့၊် အပွင့်၊ အပမစ၊် အဖု စသည။် vegetables

ဟင်းသျှို း န ဂုန်နီပင်။ jute

နဝိ Worn-out

ဟင်းဟင်း၁ ကကိ hungry

ဟင်းဟင်း၂ န void

ဟင်းဦး န curry

ဟစ်

ဟစက်ကးီငင် ကကိ အားစိုက၍် ကျယထ်လာင်စာွထအာ်သည။် yell something(out)

ဟစထ်ကကာ် ကကိ အသကံျယထ်လာင်စာွထအာ်သည။် ထကကးထကကာ်သည။် proclaim

အနားပတပ်ါထသာ အများအားပဖင့် ဝုိင်းထသာသတ္တ ပပား။ (ကကးီဟင်းရာ၊ ထရမ ဟင်းရာ၊ ထငွဟင်းရာ၊ ကကဟီင်းရာ၊ စသညရ်ှိသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဟင်းရည်
ထသာက် စဉ်

ဟင်းရည်
ထသာကဇွ်န်း စဉ်
ဟင်းရည်
ထသာကဟ်င်း
ဇား စဉ်

ဟင်းရညဟ်င်း
ဖတ်

cooked pieces of meat, 
fish or vegetable in a 
curry or soup စဉ်

ဟင်းရညဟ်င်း
ဖတ် (ဥပစာ) အားကန်ုခန်း၍ အလွန်ပင်ပန်းနွမ်းနွယ ်ငပီး မလှုပ်မရာှးနုိင်ထသာသကူို တင်စား၍ ထပပာထသာပစည္း်စကား။ စဉ်

စဉ်

ဟင်းရုပ်
ဟင်းရည်

(ဥပစာ) ကန်ဇွန်းရကွ၊် ချဉ်ထပါင်ရကွစ်သညတ်ိ့ု သည ်ထနပူဒေဏပ်ဖင့် ညှို းနွမ်းသာွးသကဲ့သိ့ု အသားအထရကကုလီှံ၍ အားအင်
နညး်ပါးလျက ်တကက်က လှုပ်ရာှးပခင်း မပပုနုိင်ထသာ။ “ဖထယာင်းနီပူ၊ ကကာပဖူနီထုိေးပမာထဆွသိ့ု၊ သတိုးနွယမှ်ာ ညှို းနွမ်းညံ့ သက ်
ထမွးမိခင်ထလ၊ ရင်ခွင်ထေက၌်၊ ဟင်းရကွဟ်င်းရည၊် သားသငူယက်ို ပမင်ထလထသာခါ” (ထကာ်) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ဟင်းရကွ်
ဟင်းရည်

(ဥပစာ) ကန်ဇွန်းရကွ၊် ချဉ်ထပါင်ရကွစ်သညတ်ိ့ု သည ်ထနပူဒေဏပ်ဖင့် ညှို းနွမ်းသာွးသကဲ့သိ့ု အသားအထရကကုလီှံ၍ အားအင်
နညး်ပါးလျက ်တကက်က လှုပ်ရာှးပခင်း မပပုနုိင်ထသာ။ “ဖထယာင်းနီပူ၊ ကကာပဖူနီထုိေးပမာထဆွသိ့ု၊ သတိုးနွယမှ်ာ ညှို းနွမ်းညံ့ သက ်
ထမွးမိခင်ထလ၊ ရင်ခွင်ထေက၌်၊ ဟင်းရကွဟ်င်းရည၊် သားသငူယက်ို ပမင်ထလထသာခါ” (ထကာ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဟင်းလင်း
လင်း စဉ်

ဟင်းလင်း
ဟာလာ

အတားအဆီးအကာအကယွ ်ဝတ္ု ပစည္း် လံုးဝကင်းမ့ဲထသာဝန်းကျင်။ “တမ်းရူတ၊ မကကသံာ၊ ဟာလာအသက၊် ပပင်ထွေကဟ်န်
ပမာသိ့ု” (ဗမာချီ) ၂။ အာကာသအပပင်။ စဉ်

ဟင်းစားရထသာ တစစ်ုံတစခု်ထသာအရကွက်ို ဆား၊ ငရုတ၊် ငါးပိ စသည့် အစုံထေည့်ငပီး အရညက်ို ဟင်းကျကထ်လာကရံု်ထေည့်ကာ 
ယင်းအရညခ်န်းထပခာကထ်အာင် ချကထ်ေားထသာ စားဖွယဟ်င်းတစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်
ဟင်းသးီစုံ
ချဉ်ရည်
ထသာက်

သခွားသးီ၊ ထဂါ်ရခါးသးီ၊ ပဲထတာင့် ရညှ၊် ရံုးပတသီးီ၊ သခွားမသးီ၊ ဖရံုသးီ စသညတ်ိ့ုကိုထရာ၍ ချဉ်ဟင်းအပဖစ ်အရညထ်သာက်
ချက ်ထေားထသာ စားထသာကဖွ်ယရ်ာ ဟင်းတစမ်ျို း။

sour soup prepared with 
various vegetables စဉ်

ဟင်းသးီဟင်း
ရကွ် စဉ်

စဉ်

ဟင်းသျှို း
ဟင်းလျာ

(ဥပစာ) ကန်ဇွန်းရကွ၊် ချဉ်ထပါင်ရကွစ်သညတ်ိ့ု သည ်ထနပူဒေဏပ်ဖင့် ညှို းနွမ်းသာွးသကဲ့သိ့ု အသားအထရကကုလီှံ၍ အားအင်
နညး်ပါးလျက ်တကက်က လှုပ်ရာှးပခင်း မပပုနုိင်ထသာ။ “ဖထယာင်းနီပူ၊ ကကာပဖူနီထုိေးပမာထဆွသိ့ု၊ သတိုးနွယမှ်ာ ညှို းနွမ်းညံ့ သက ်
ထမွးမိခင်ထလ၊ ရင်ခွင်ထေက၌်၊ ဟင်းရကွဟ်င်းရည၊် သားသငူယက်ို ပမင်ထလထသာခါ” (ထကာ်) စဉ်

ဝမ်းတင်ွး၌အစာသစ ်ပပတလ်တ၍် ဟင်းလင်းရှိသည။် ဆာမွတ ်သည။် ၂။ ဗုိကထဲ်ေတင်ွ သထန္ဓသားမရှိ၍ ဗုိကဟ်ာသည။် လစလ်ပ်
ထလျာ့ပါးသာွးသည။် “ဝမ်းကို ပွတပ်ျာ၊ စမ်းသပ်ကကည့်လညး်၊ မထတွ့တုံလျှင်၊ ဝမ်းဟင်းဟင်းနှင့်” (ဓမ္မသာ) စဉ်

အတားအဆီးအကာအကယွ ်ဝတ္ု ပစည္း် လံုးဝကင်းမ့ဲထသာဝန်းကျင်။ “တမ်းရူတ၊ မကကသံာ၊ ဟာလာအသက၊် ပပင်ထွေကဟ်န်
ပမာသိ့ု” (ဗမာချီ) ၂။ အာကာသအပပင်။ စဉ်

ဟိုနညး်နညး် ဒီေနညး်နညး်ဟင်းအမျို းအမညမ်ျားသည၏် အပဖစ။် “ဟင်းဦး များ၊ နပ်စာမပပည့်” (ပံု) စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ဟစရံု်ပပည် န none

ဟစသ်ျှို း န ထချဆတရ်ာတင်ွ ပမညသ်။ံ none

ဟစထ်အာ် ကကိ အသကံျယထ်လာင်စာွထအာ်သည။် ထကကးထကကာ်သည။် proclaim

ဟိုက်

ဟိုက် န

ဟိုက် ကကိ ရင်တင်ွး၌ ပင်ပန်းစာွ ပူပန်လှုပ်ရာှးသည။် ၂။ အသကလ်ှိုကဖုိ်လျက ်ပင်ပန်း သည။် ထမာပန်းသည။် be very tired

ဟိုက် အာ

ဟိုကက်ကူး ကကဝိိ crow

ဟိုကတ်ီ န none

ဟိုကသ်ျှို း န ထချဆတရ်ာတင်ွ ပမညသ်။ံ none

ဟိုကဟ်ိုက၁် အာထမ none

ဟိုကဟ်ိုက၂် ကကိ none

ဟိုင်

ဟိုင် နဝိ မထကာင်းထသာအနံမ့ျားစာွ ပျံထွ့ေကထ်သာ။ “မထကာင်းထသာအနံတ့ိုပ့ဖင့် ဟိုင်ထသာ ကိုယခ်န္ဓာဟ ုရှုမှတက်ကထလ” bad smell

ဟိုင်း၁ အာ Hi

ဟိုင်း၂ နဝိ

ဟိုင်း၃ န ကိုယထ်ေညနှ်င့် နှာထမာင်းထွေားကျို င်းငပီး အစယွမ်ထွေကဆ်င်ထီေးမျို း။ tuskless elephant

ဟိုင်းဆင် န ကိုယထ်ေညနှ်င့် နှာထမာင်းထွေားကျို င်းငပီး အစယွမ်ထွေကဆ်င်ထီေးမျို း။ tuskless elephant

ဟိုင်းတိုက် န tuskless elephant

ဟိုင်းမ နဝိ

ထဟာက်

ထဟာက၁် ကကိ scold

ထဟာက၂် ကကဆုိိ scold

ထဟာကက်ာ ကကဝိိ useless

ထဟာကက်ာ နဝိ inferior

ထဟာကက်ကကီျ န none

ထဟာကခ်ျးီ စညး် useless

ထရးှကပမုတံိ့ု၊ အရုိင်းတိ့ု ထနထုိေင်ခ့ဲထသာထနရာ။ ယခုစစတ်ထကာင်းတိုင်း “ဆီရးီ ဟ(ဇ်)” ဟတုင်ွသည်။ သျှလီကခ်ရုိင်ထေတဲင်ွရှိ
သည။် “ထရးှများမင်းစစ၊် ဓမ္မရာဇ်မတ၊် ကိုယလွ်တထ်ရာှင်ခွာ၊ လာလတရ်ာတကွ၊် မာန်ပါမျကပွ်ား၊ မိဖုရားထကကာင့်၊ ထပပးသာွးခ့ဲတုံ၊ 
ပမုဟံရံုဲ ပပည၊် တညသ်ညယ်ခု၊ မင်းရုိးပပု၍၊” (ထမှာကထ်တာ်)။ “မတမ်ျားဓမ္မရာဇာ၊ ပပန်လှစထုိ်ေခါ၊ မျကပ်ါ မာန်အား၊ မိဖုရား
လျှင်၊ ရမ်းတားခ့ဲထပမာက၊် ပမစထ်လျှာကအ်ညာ ဆန်ခ့ဲကာမူ၊ ပမုဟံရံုဲပပည၊် လှည့် လညရ်န်ငငိုး”။ (ထရးှထံုေး) “ပန်းတင် ဟရဲုံ၊ ပမုံ
ကားတ ံပမက၊် ဆွမ်းချကလု်ပ်ထကကျွေး” (ထမှာကထ်တာ်) “ထကာလီယမင်းတိုင်ခွင်ကား အထနာကသ်ရူတန် မင်းထနပပညအ်ားလံုးကို 
ပုိင်ထတာ်မူ၏။ ထပမာကမှ်ာလညး် ပမုပံပည၊် ဟစရံု်ပပည ်ကို ပုိင်ထတာ်မူ၏။” (ထရးှထံုေး)။ “ထုိေဓမ္မထဇယျအမတက်ကီးလညး် …. ပပည်
ကကးီသည ်ထလသညက်ို ကလုားဘာသာပဖင့် သပုူန်တိ့ုထနရာ အရပ်ပဖစသ်ညဟ် ုထုိေပပညက်ို ဟစရံု်ပပည ်ဟထုခါ်ကကကန်ု၏”။ (ရာ
ဝင်ထဟာင်း) စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပစည္း်ထကာကယ်ရူရှိသည့်အခါမျို းတင်ွ ထပျာ်ရမင်ထသာအားပဖင့် ရုတတ်ရက ်“ဟိုက”် ဟ ုနှုတမှ်ထွေကထ်သာ
အသ။ံ

int word registering 
surprise စဉ်

စဉ်

အံ့အားသင့်ထသာအခါ၊ ထကကာကရ်ွ့ံထိေတလ်န့်ထသာအခါမျို းတိ့ုတင်ွ ပမညတ်မ်း ထသာအသကံ ဆင်ထအာ်သကံားရ့ုိ “ဟိုက”် ဆုိငပီး
ထက၊ ဖင်ကိုလကပိ်တပ်နာ ငပီးလာလတက်တထ်က (အရပ်)

int word registering 
surprise စဉ်

နွားနှစထ်ကာင် ထဝ့ှမညပ်ပုထသာအခါ (တာယက်)ခွာရပ်ှငပီး တစ ်ထကာင်နှင့်တစထ်ကာင် “ဟိုကက်ကူး-ဟိုကက်ကူး”ဟ ုတန်ွ
ပမညသ်ည။် စဉ်

နှစသ်င်းခဲွ၍ ကိုယ့်တာနှင့်ကိုယထ်နငပီးလျှင် စ၍ထုိေးသ၏ူနှုတက် "တီ"ဟ ုအဆကမ်ပပတဆုိ်ကာ တစဖ်ကသ်ားလူကို လုိကပု်တ်
ရထသာ(တထုိီေး)ကစားနညး်တစ်မျို း။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်
ထပျာ်ရမင်မှု၊ အားထပးမှု၊ စတိအ်ားတကက်ကလာမှုပဖစသ်ည့်အခါမျို း တိ့ုတင်ွ လကသ်းီကိုဆုတက်ာ လကထ်မာင်းကို ဆန့်ချညထ်ကခွျည်
ပပုလျက ်“ဟိုကဟ်ိုက”်ဟ ုထအာ်ပမညအ်သ။ံ သိ့ုမဟတု ်ချို င်းကကားနှစဘ်ကက်ို အထတာင်ခတသ်ကဲ့သိ့ု။ (လကက်တးီ) ခတက်ာ 
လကခု်ပ်လကဝ်ါး တးီငပီး “ဟိုကဟ်ိုက”်ဟ ုထအာ်ပမညထ်သာအသ။ံ စဉ်

“ဟိုကဟ်ိုက”် ဟ ုထကျးငှကတ်ရိစ္ဆာန်စသညတ်ိ့ုကိုနှင်သည။် “စပါးလှန်းထေား၊ စာ စါးထမ၊ နှင်ရာ နှင်လုိက၊် ဟိုကဟ်ိုက”် 
(ထတး) စဉ်

စဉ်

အနီးအပါးရှိ တစစ်ုံတစဦ်းကို ထခါ်ရာတင်ွလညး်ထကာင်း၊ မိမိနှင့်ရယွတ်ကူို ထပပာ ဆုိရာတင်ွလညး်ထကာင်း၊ မိမိထအာကင်ယထ်သာ 
သတူိ့ုကို ထပပာဆုိရာတင်ွလညး်ထကာင်း၊ သုံးထသာ အာလုပ်စကား။ “ဟိုင်း မလှစန်ိဇာကလာထရလဲ” (အရပ်) စဉ်

အမ်ိထထောင်ပပုချန်ိတန်၍ မပပုပဲ အရယွလွ်န်ထသာ။ (မိန်းမ ထယာ ျားစသည။်င )
be past the 
marriageable age စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကိုယထ်ေညနှ်င့် နှာထမာင်းထွေားကျို င်းငပီး အစယွမ်ထွေကဆ်င်ထီေးမျို း။ လုိကလ့ုိ်မနုိင်ချးီမပျို င်၊ ဇာပုိင်လညး် ချင့်ဟိုင်း။ (ထတး) စဉ်

အမ်ိထထောင်ပပုချန်ိတန်၍ မပပုပဲ အရယွလွ်န်ထသာ။ (မိန်းမ ထယာ ျားစသည။်င )“ထမာင်ဘန်ုးလူပျို ၊ အမ်ိထပါ်ထေကက်၊ တကလ်တ်
ဆုိတာ၊ အပျို  ဟိုင်းမ၊ တချို က့လညး်၊ လှသညက်ိုပမင်၊ သားလင်ပျင်ပျာကကာချင်အားကကးီ” (ဓမ္မသာ) (သား၊ သမီး မရထသာ ပမုံ
ထသာ လူ၊ ကကျွေ၊ဲ နွား၊ ဆင်၊ ပမင်း စသညတ်ိ့ုကိုလညး် “ဟိုင်းမ” ဟထုခါ်ထဝါ် ကကသည။်)

be past the 
marriageable age စဉ်

ထငါကင်မ်းသည။် ငခိမ်းထပခာကသ်ည။် “မာန်ဆန်ပါထက၊ နာပပန်ထတာ့မည၊် ထယာ ျားမှာထလ ထဟာကက်ာဟန်ိးလ့ုိ” င (ပဒုေမ္မ) “ဇာ
ကိုလားထလ၊ မားမားထမာကထ်မာက၊် ထမးကာ ထဟာကက်” (ကင်းမထဟာ်)။ “လင်ပုဏားသမ်ွး၊ မလားလုိထက၊ ဆုိကာထဟာက၍်၊ 
ထငါကက်ာငမ်း လျက”် (ပဒုေမ္မ) စဉ်
ပခထသမ့င်္ဂ၊ ထချ၊ သမင် စထသာ သတ္တဝါတိ့ု ထအာ်ပမညသ်ည။် “သမင် ထဟာကသ်၊ံ မုိးထသာကယ်ဝံယ၊် နာခံခဏ၊ သကိကထသာခါ၊ အရံု
လာက” (ဘရူဒိေတ်)။ ၂။ “ထဒေါသ မာန်ပဖင့် ငခိမ်းထမာင်းဝှန်ထက၊ မျကမ်ာန်က၍ဲ၊ ထဟာကဟ်မဲညထ်လာ” (ထကာ်) “ငခိမ်းထပခာက်
ကာခုန်၊ ထဟာကက်ာဟန်ုထက” (ပဋါ) စဉ်

ဘာမျှမပါရှိပဲ ၂။ အကျို းမရှိပဲ။ အကျို းမ့ဲသကသ်က။် အလ ဟဿ။ “အလုပ်လုပ်ဖ့ုိ လားခီစာွမှာ၊ အဆင်မထပပလ့ုိ မလုပ်ခရ။ 
“ထဟာကက်ာ” ကျထရ (အရပ်) စဉ်

မနပ်မလိမ္မာထသာ။ ညံ့ဖျင်းထသာ။ နံုချာထသာ။ “မနပ် မလိမ္မာ၊ ဤ ငပပာမှာ၊ ထဟာကက်ာ အသတွ”် (ပဒုေမ္မ) စဉ်

လူကကးီမိဘ ဆရာသမားတိ့ု၊ ကရုဏာထဒေါသပဖင့် “ထဟာကက်ကကီျ” ဟဆဲုဆုိပခင်း။ (ဤဆဲဆုိပခင်း၌ ဝိထသသအထူေးမရှိပါ) စဉ်

ဘာမျှမရ၊ မရှိမပဖစ ်အကျို းမရှိ၊ အကျို းမ့ဲ၊ အချညး်နီှး၊ အလဟသ စသညအ်ရာတိ့ု၌ သုံးနှုန်းထသာစကား။ “အလုပ်လုပ်ခီထရ၊ 
တစခု်လညး်မရခ၊ ထဟာကခ်ျးီ”။ ပပန်လာလတရ်ထရ (အရပ်)    စဉ်



.

ထဟာကခ်ျးီကျ စညး် useless

န doubt

ကကိ be proud

ကကဝိိ useless

န blind

ကကဝိိ sunken

ထဟာကပ်ါ န yes

ထယာကပ်ါယင့် န yes

န ဟတုပ်ါစ၊ ဟတုပ်ါသလားဟ၍ူ ထမးလုိရာ၌ သုံးထသာစကား။ really?

ထဟာပါထရဝါ န yes

ထဟာကလ်ာ န ဟတုမ်ဟတုက်ိုထမး စစီစလုိ်ရာ၌ ထမးထသာအထမးစကား။ really?

ကကိ ဟတုလိ်မ့်မညဟ် ုထေင်မှတသ်ည။် ယဆူသည။် ထေင်ပမင် ယမှူတသ်ည။် views

န ဟတုပ်ါစ၊ ဟတုပ်ါသလားဟ၍ူ ထမးလုိရာ၌ သုံးထသာစကား။ really?

ထဟာကဟ်ဲ ကကိ scold

ထဟာကဟ်န်ိး ကကိ scold

ထဟာကဟ်ုံ ကကိ scold

ထဟာင်

ထဟာင်၁ ကကိ balk

ထဟာင်၂ နဝိ balk

ထဟာင်ထကာင် ကကဝိိ အကာအကယွမ်ရှိ ဟင်းလင်းအပပင်ပဖစလ်ျက။် void

ထဟာင်ထဟာင် နဝိ သိုးအထူသာ။ အနံဆုိ့းထွေကထ်သာ။ bad smell

ထဟာင်း နဝိ old

ထဟာင်ချးီ စညး် useless

နဝိ old

ထဟာင်းနွမ်း နဝိ အထရာင်အထသးွအားပဖင့် သစလွ်င်ပခင်းမရှိ ညှို းထရာင်ထဖျာ့ထတာ့ ထသာ။     old

ထဟာင်းပမင်း နဝိ အထေညက်ိုယအ်ားပဖင့် မသစလွ်င်ထဖျာ့ထတာ့ထသာ။ old

ကကဝိိ

ကကဝိိ transparent

ဘာမျှမရ၊ မရှိမပဖစ ်အကျို းမရှိ၊ အကျို းမ့ဲ၊ အချညး်နီှး၊ အလဟသ စသညအ်ရာတိ့ု၌ သုံးနှုန်းထသာစကား။ “အလုပ်လုပ်ခီထရ၊ 
တစခု်လညး်မရခ၊ ထဟာကခ်ျးီ”။ ပပန်လာလတရ်ထရ (အရပ်)    စဉ်

ထဟာကစ်ာွ
မထဟာကစ်ာွ

ဟတုသ်ညပ်ဖစထ်စ၊ မဟတုသ်ညပ်ဖစထ်စ၊ သသံယ၊ ယုံမှားပခင်း၊ သကမင်္ဂာမကင်းရှိပခင်း။ (“ထဟာကစ်ာွ၊ မထဟာကစ်ာွ”) အပထေားဟ ု
ယုံမှား သသံယရှိပခင်း၌ သုံးထသာ ထဝါဟာရပဖစသ်ည။်) ၂။ အကျို းမရှိ၊ အကျို းမ့ဲ၊ သဉ်ုဖျင်းထသာစကား။ “ထဟာကစ်ာွ၊ မထဟာ်
စာွ” တကိို ထပပာမနီထက ့ထဝး” (အရပ်) စဉ်

ထဟာကထ်တ
ဝှက်

ဂုဏထူ်ေး၊ စမ်ွးရညက်ို ထုေတထ်ဖာ်ထပပာဆုိသည။် ဖ့ဲွနညး် ထပပာဆုိသည။် ထဇာ်နုိင်ထပခာကဘ်ာသာဂုဏထူ်ေးပါထရလတ၊် ‘ထဟာကထ်တ
ဝှက’် ငါ့တူ-ထတာ်ထရ” (အရပ်) စဉ်

ထဟာကထ်တာ
က်

ဘာမျှမပါရှိပဲ ၂။ အကျို းမရှိပဲ။ အကျို းမ့ဲသကသ်က။် အလ ဟဿ။ “အလုပ်လုပ်ဖ့ုိ လားခီစာွမှာ၊ အဆင်မထပပလ့ုိ မလုပ်ခရ။ 
“ထဟာကက်ာ” ကျထရ (အရပ်) အလုပ်အဆင်မထပပလ့ုိ ထဟာကထ်တာက ်ပပန်လာလတရ်ထရ” (အရပ်) စဉ်

ထဟာကထ်တာ
ကက်န်း

မျကလံု်းလံု:ဝထပါကထွ်ေက၍် မျကတ်င်ွးသာကျန် ရှိသပဖင့် အပမင်ကယွထ်ပျာကပ်ခင်း။ (မျကစ်လံုိ:ဝကန်းထသာသကူိုလညး် 
ထဟာကထ်တာကက်န်း ဟ ုထပပာကကသည။်) စဉ်

ထဟာကတ်င်ွး
ကျ တင်ွးခွကအ်တိုင်းကျန်လျက။် လူက ပသဒေရုပ်က မဟ ိပျာ၊ ‘ထဟာကတ်င်ွးကျ’ လားခဗျာယ”် (အရပ်) စဉ်

 ထမးရမသည့်အချကက်ို ဝန်ခံပခင်း၊ သထဘာတညူထီကကာင်း၊ ဟတုမှ်န် ထကကာင်း ထပဖကကားပခင်း စသညတ်ိ့ုအတကွ ်အတိုအကျဉ်း 
တု့ံပပန်ထသာစကား။ (“ထဟာက”် ကကယိာ တင်ွ အဆံုးပစည္း်ပဖစထ်သာ” (ပါ) (ပါယင့်) (ပါထရ) (ပါထရဝါ) (ပါဝါ)”ကို တွဲ
စပ်ထေားသည။် စဉ်

 ထမးရမသည့်အချကက်ို ဝန်ခံပခင်း၊ သထဘာတညူထီကကာင်း၊ ဟတုမှ်န် ထကကာင်း ထပဖကကားပခင်း စသညတ်ိ့ုအတကွ ်အတိုအကျဉ်း 
တု့ံပပန်ထသာစကား။ (“ထဟာက”် ကကယိာ တင်ွ အဆံုးပစည္း်ပဖစထ်သာ” (ပါ) (ပါယင့်) (ပါထရ) (ပါထရဝါ) (ပါဝါ)”ကို တွဲ
စပ်ထေားသည။် (ထဟာကပ်ါ၊ ထဟာကပ်ါယင်း၊ ထဟာကပ်ါထရ၊ ထဟာကပ်ါထရဝါ ထဟာကပ်ါဝါ စသည။်) စဉ်

ထဟာကပ်ါယင့်
လား စဉ်

 ထမးရမသည့်အချကက်ို ဝန်ခံပခင်း၊ သထဘာတညူထီကကာင်း၊ ဟတုမှ်န် ထကကာင်း ထပဖကကားပခင်း စသညတ်ိ့ုအတကွ ်အတိုအကျဉ်း 
တု့ံပပန်ထသာစကား။ (“ထဟာက”် ကကယိာ တင်ွ အဆံုးပစည္း်ပဖစထ်သာ” (ပါ) (ပါယင့်) (ပါထရ) (ပါထရဝါ) (ပါဝါ)”ကို တွဲ
စပ်ထေားသည။် စဉ်

စဉ်

ထဟာကလီ်
နုိးနုိး စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထဟာကလီ်ယင့်
လား စဉ်

အသပံဖင့် ထကကာကထ်စသည။် ရွ့ံထစသည။် လန့်ထစသည။် လှန့်သည။် “ထကသရာပခထသမ့င်္ဂ၊ ထဒေါသဝှန်ထက၊ မျကမှ်န်က၍ဲ၊ ထဟာကဟ်ဲ
မညထ်လာ၊ ထမွးမှင်ထထောင်၍၊ လမား ထပမာကထ်ေခုန်” (ထကာ်)  စဉ်

အသပံဖင့် ထကကာကထ်စသည။် ရွ့ံထစသည။် လန့်ထစသည။် လှန့်သည။် “ထကသရာပခထသမ့င်္ဂ၊ ထဒေါသဝှန်ထက၊ မျကမှ်န်က၍ဲ၊ ထဟာကဟ်ဲ
မညထ်လာ၊ ထမွးမှင်ထထောင်၍၊ လမား ထပမာကထ်ေခုန်” (ထကာ်)  “ငခိမ်းထပခာကက်ာခုန်၊ ထဟာကက်ာဟုံထက” (ပဋါ) ၂။ တစစ်ုံတရာ
ကို ပမင်သပဖင့် ရန်ရာှသနှံင့် ပမညဟ်ညး်သည။် စဉ်
အသပံဖင့် ထကကာကထ်စသည။် ရွ့ံထစသည။် လန့်ထစသည။် လှန့်သည။် “ထကသရာပခထသမ့င်္ဂ၊ ထဒေါသဝှန်ထက၊ မျကမှ်န်က၍ဲ၊ ထဟာကဟ်ဲ
မညထ်လာ၊ ထမွးမှင်ထထောင်၍၊ လမား ထပမာကထ်ေခုန်” (ထကာ်)  “ငခိမ်းထပခာကက်ာခုန်၊ ထဟာကက်ာဟုံထက” (ပဋါ) ၂။ တစစံု်တရာ
ကို ပမင်သပဖင့် ရန်ရာှသနှံင့် ပမညဟ်ညး်သည။် စဉ်

တစစ်ုံတရာ၊ တစဦ်းတစထ်ယာကက်ို ပမင်သပဖင့် ထခွးသတ္တဝါ ရန်ရာှသနှံင့် ထအာ်သည။် “ခီွးတစထ်ကာင်လျှင်၊ ထဟာင် ကာဝပ်ဟ”ု 
(ပန်း) စဉ်

မထကာင်းထသာ အန့ံဆုိးထသာ။ “သားငါးပုပ်ထဟာင်၊ အထကာင်လီှးဖျက၊် သွီး စကစ်ကနှ်င့်” (ထမျာက်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကာလကကာပမင့်၍ အလွန်ထမှးမိှန်ညှို းထရာ်ထသာ။ သစလွ်င်ပခင်းမရှိထသာ။ ရင့်ကကာထညာင်းထသာ။ ရညှပ်မင့်ကကာထသာ။ ၂။ အထပါက်
အထခါင်းရှိထသာ။ ထုေတခ်ျင်းထပါကထ်သာ။ “ထုိေဘက ်ထဒေဘကထု်ေတခ်ျင်းထပါက ်ထဟာင်း နီထရ” (အရပ်) စဉ်

ဘာမျှမရ၊ မရှိမပဖစ ်အကျို းမရှိ၊ အကျို းမ့ဲ၊ အချညး်နီှး၊ အလဟသ စသညအ်ရာတိ့ု၌ သုံးနှုန်းထသာစကား။ “အလုပ်လုပ်ခီထရ၊ 
တစခု်လညး်မရခ၊ ထဟာကခ်ျးီ”။ ပပန်လာလတရ်ထရ (အရပ်)    “လားခီစာွ အလကားထဟာင်းချးီ” တစခု် လညး် မရခ” 
(အရပ်) စဉ်

ထဟာင်းချးီ
ပတ္တာလုိက် အထေညပ်ဒေပ်အားပဖင့် မသစလွ်င်ထတာ့ ထသာ။ ၂။ ထဟာင်းပမင်းယိုယင်ွးထဆွးပမည့်ထသာ။ (အဝတအ်ထေည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်
ထဟာင်းလီ
ထဟာင်းထလာင်
း (အဝတ်) မလံုမလဲအားပဖင့်။

with a guilty 
conscience စဉ်

ထဟာင်းထလာင်
း၁

အတားအဆီးမရှိပဲ။ ထုေတခ်ျင်းခပ်ပမင်သာလျက။် “ထကျာင်းထခါင်ထဟာင်းထလာင်း၊ မုိးသးီထပါင်းသည ်ထပဖာင်းထပဖာင်းအတိုင်း
ဝင်၍” (ထမတ္တာတု) စဉ်



.

နဝိ အပိတအ်ကာမရှိထသာ။ void

ကကဝိိ အပိတအ်ကာမရှိထသာ။ void

န အတားအဆီမရှိထသာဝန်းကျင်။ အာကာသ အပပင်။ space

န none

ကကဝိိ open

ဟတ်

ဟတ် ဝိ none

ဟတသ်ျှို း န ထချဆတရ်ာတင်ွ ပမညသ်။ံ none

ဟတဟ်တက်ကျွေးီ ကကိ စးူရထှသာအသပံဖင့် အားစိုက၍် ကျယထ်လာင်စာွထအာ်သည။် yell something(out)

ဟပ်

ဟပ်၁ ကကိ near

ဟပ်၂ ကကဝိိ apply

ဟပ်ကတိ န မကာွမထဝး မလှမ်းမကမ်း ပဖစထ်သာထနရာ၊ အရပ်။ neighborhood

ဟပ်ကတထိသျှ န မကာွမထဝး မလှမ်းမကမ်း ပဖစထ်သာထနရာ၊ အရပ်။ neighborhood

ကကဝိိ nearly

ဟပ်ခ ကကိ invite

ဟပ်ထချာင်း န ထချဆတရ်ာတင်ွ ပမညသ်။ံ none

ဟပ်ပတိ န မကာွမထဝး မလှမ်းမကမ်း ပဖစထ်သာထနရာ၊ အရပ်။ neighborhood

ဟပ်ပတထိသျှ န မကာွမထဝး မလှမ်းမကမ်း ပဖစထ်သာထနရာ၊ အရပ်။ neighborhood

ဟပ်ပါခ ကကိ invite

ဟပ်ဖူး န စတိထ်ဖာကပ်ပန်သ။ူ စတိမ်နံှသ့၊ူ အရူး။ fool

ဟတိ်

ဟတိ၁် န omen

ဟတိ၂် အာ တစစ်ုံတစခု်၊ တစစ်ုံတစဦ်းအား ကကားသထိစရန် ရုတတ်ရက ်ဟတိဟ်ဆုိုထသာ အသ။ံ motive

ကကဝိိ ကကားဝင့်စာွ။ ဂုဏဝ်င့်လျက။် boastfully

ဟတိထု်ေတ် ကကဝိိ ဝင့်ကကားသည။် ပကာသနလုပ်လုိသပဖင့် မိမိဂုဏက်ို ထဖာ်ထုေတသ်ည။် put on airs

န ဝင့်ကကားပလမားမှု။ မိမိဂုဏက်ို ပုိမုိကလွဲန်၍ ဟန်ထဆာင်မှု။ pomposity

ဟတိပ်ပ ကကိ ဝင့်ကကားသည။် ပကာသနလုပ်လုိသပဖင့် မိမိဂုဏက်ို ထဖာ်ထုေတသ်ည။် boast

ဟတိလု်ပ် ကကိ မတမူတန်နိမ့်ကျထသာ သထဘာထေားသည။် မိမိကိုယက်ို သတူစပ်ါး အထေင်ကကးီထအာင် ဟန်ထဆာင်သည။် show off

ဟတိဟ်န်ကကးီ ကကဝိိ ကကားဝင့်စာွ။ ဂုဏဝ်င့်လျက။် boastfully

ထဟာင်းထလာင်
း၂ စဉ်

ထဟာင်းထလာင်
းထလာင်း၁ စဉ်

ထဟာင်းထလာင်
းထလာင်း၂ စဉ်

ထဟာင်း
ထဟာင်း၁

ဘာတစခု်မှ ထေည့်ထေား၍ မရှိထသာ ထတာင်းပခင်းထတာင်း၊ အိုး၊ ခွက၊် ပန်းကန် စသည ်အိုးခွကမှ်ာရတီစထ်ပါကလ်ညး် မဟထိဟာင်း
ထဟာင်းကာ” (အရပ်) စဉ်

ထဟာင်း
ထဟာင်း၂

(ပါးစပ်) ဟင်းလင်းပွင့်လျက။် ဟလျက။် “အဖုိးအိုတင်ွ၊ ဒေါထဘာင်သျှင်ထလ၊ လင်မယားတိ့ု၊ ပါးလညး်ပျို ကထ်ချာင်း၊ သာွး
ထဟာင်းထဟာင်းနှင့်” (ပန်း) စဉ်

တစဆ်င့်ပပန်လညတ်င်ပပထပပာဆုိထသာ စကား၏အဆံုးတင်ွ သုံးထလ့ရှိထသာ စကား  လံုး။ “ဘရုားသျှင်သည ်အထနာကမ်ဇ္ျမိာ
ထဒေသမှ ရခုိင်ပပညသ်ိ့ု ကကလာထတာ်မူပါထရ ဟတ”်….။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အနီးအပါးပဖစသ်ည။် နီးသည ်“ချစသ်ားထသာမဒေတ၊် နားဟပ်ထပပာကာ၊ အပ်ိ ထသာအခါလျှင်”။ (ဘရူဒိေတ်) “မညထ်သာထခါ်
ထသျှာင်း၊ ထုိေဂါမမှာ အသာကပ်ထက၊ ဟပ်ကာထရာင်း လ့ုိ” (ရလီား)   စဉ်

လိမ်းကျသံည။် “လကျ်ာနားမှ ထွေကထ်သာ ထသးွကိုခံ၍ ဘရုားရင်ှထပါင်ထတာ်၌ ဟပ် ထလ၏ (ရခုိင်ကာ) “လကက်ိုဆဲွကျင်ရင်မှာ
လညး် ဟပ်မှာကျင်တုံပငား” (ဟန်စာွ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ဟကက်ာဟက်
ကာ

အနီးကပ်လျက။် အနီးသိ့ု ချဉ်းကပ်၍ “ဆရာ ထခါင်းကို၊ နီထရာင်မထုိေး၊ ဟပ်ကာဟပ်ကာ၊ ထီေးဆတ္တာကို၊ လံုစာွမုိးထက၊ ကကာရုိး
သဏာ္န်။” (မုိး) စဉ်

လာထရာကထ်စလုိထကကာင်း သရိှိထအာင်ပပုသည။် ဖိတမ်န္တကပပုသည။် “အထမထလ၊ ထရာကမ်ထလ၊ ပပန်ခါလာခါ၊ ဟပ်ပါခ” (ထတး)။ 
“ပဗုချဉ်နှမ၊ စကံားထတာင်ကို၊ ဟပ်ပါ ခ” (၎င်း)။     “လှသကထ်ဝမှာ၊ မညတွည်တွနှ်င့်၊ ဟပ်ကာမိန့်ထသာ်”။ (ထောနူ)   စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လာထရာကထ်စလုိထကကာင်း သရိှိထအာင်ပပုသည။် ဖိတမ်န္တကပပုသည။် “အထမထလ၊ ထရာကမ်ထလ၊ ပပန်ခါလာခါ၊ ဟပ်ပါခ” (ထတး)။ 
“ပဗုချဉ်နှမ၊ စကံားထတာင်ကို၊ ဟပ်ပါ ခ” (၎င်း)။     စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတရာ ပဖစမ်ညပ်ျကမ်ညက်ို ကကို တင်ထေင်ပမင်လာထသာ အထကကာင်း အတတိ၊် နိမိတ။် ၂။ မူလအရင်းခံအထကကာင်းတရား၊ 
ထလးတန်နိမိတ၊် နတတ်ကာတိ့ု၊ ပပလာ ဟတိ ်ထကကာင့်။ ထကကာကထိ်ေတလ်န့်ကျင်။ (နာရဒေ) စဉ်

စဉ်

ဟတိက်ကးီဟန်
ကကးီ စဉ်

စဉ်

ဟတိန်န့်ဟန်
နန့် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ဟတု်

ဟတု၁် ကကိ blow

ဟတု၂် နဝိ အမှန်တကယပ်ဖစထ်သာ။ မှန်ကန်ထသာ။ real

ဟတုက်နဲ ကကဝိိ quickly

ဟတုက်ာ န smoking pip

ကကဝိိ အထူေးပပုပပင်ဖန်တးီရန် အားထုေတက်ကို းစားမှု မပပုပဲ၊ အထလျာကဘ်ာသာ ပဖစလ်ာသည့်အတိုင်း။ ပဖစက်ာမျှ။ ကပျကက်ထချာ်။ bungle

ဟတုက်ကူး ကကိ crow

ဟတုခ်ျင်း ကကဝိိ တမုဟတုခ်ျင်း။ ခဏချကခ်ျင်း။ instantly

ဟတုခ်ျင်းပါ၁ ကကဝိိ တမုဟတုခ်ျင်း။ ခဏချကခ်ျင်း။ instantly

ဟတုခ်ျင်းပါ၂ န bedamn

ဟတုတ်ပိတ္တ ိ ကကဝိိ ဟတုသ်ညဟ်ထုပပာရထလာကထ်အာင်။ substantially

ဟတုထ်တ န ထမးသညအ်ချကက်ို ဝန်ခံပခင်း၊ သထဘာတညူထီကကာင်း၊ ဟတုမှ်န်ထကကာင်း ထပဖကကားပခင်း စသညတ်ိုအ့တကွ ်တုံ ့ပပန်ထသာ စကား။ yes

ကကဝိိ ဟတုသ်ညဟ် ုချးီမွမ်းထပပာဆုိရထလာကထ်အာင်။ admirable

ဟတုထ်တဝှက် ကကိ honor

ဟတုပ်ါ နဝိ မှန်ကန်ထသာ။ အမှန်တကယပ်ဖစထ်သာ။ မမှားယင်ွးထသာ။ truth

ဟတုပ်ါထရဝါ န ဟတုမှ်န်သည့် အထကကာင်းအရာ။ truth

ဟတုမ်ဟတု် န ယုံမှားပခင်း၊ သကမင်္ဂာမကင်းရှိပခင်း။ doubt

ဟတုရူ်ပရူ ကကဝိိ အထူေးပပုပပင်ဖန်တးီရန် အားထုေတက်ကို းစားမှုမပပုပဲ အထလျာက ်ဘာသာပဖစလ်ာသည့်အတိုင်း။ ပဖစက်ာမျှ။ ကပျကက်ထချာ်။ bungle

ကကဝိိ bungle

ဟတုရ်ှုမရူ န earnestly

ကကဝိိ ထုေတထ်ဖာ်ထပပာဆုိသာထအာင်ထိေမိ ပုိင်နုိင်ထေင်ရာှး စာွ။ ပပည့်စုံသညဟ် ုဆုိရထလာကထ်အာင်။ မညမ်ညရ်ရ။ anything defi-ite

ကကဝိိ အတညတ်ကျ ဟတုသ်ညဟ်ထုပပာရထလာက ်ထအာင်။ substantially

ဟပ်ု

ဟပ်ု၁ ကကိ gust

ဟပ်ု၂ န

ဟပ်ုကနဲ ကကဝိိ in a whiff

ဟန်

ဟန်၁ အာ I think so

ဟန်၂ န ရုပ်လက္ခဏာအသင်ွအပပင်။ ၂။ အမူအရာ။ ၃။ လုပ်ကိုင်ထဆာင်ရကွပံု် behaviour

ထလခတသ်ည။် “မကကာလျင်မှုတ၊် ထလပပင်းဟတုသ်ည၊် ယမ်ိးယိုင်လဲငပိုကက၏ ထလ….” စဉ်

စဉ်

ပဗုန်းကနဲထလမှုတခ်ျကနှ်င့်အည ီလျင်ပမန်စာွ။ “ဟတုက်ာနဲ အပုပ်န့ံ တဟတု ်နှာထခါင်းမှာ ဝင်လားခထရ” (အရပ်) စဉ်

ထဆးရကွ ်ကကးီကိုနူပ်နူပ်စဉ်းငပီး၊ သကာဆီးထခါ် ထဆးရညနှ်င့်သမထအာင်နယလ်ျက ်ကလုားတိ့ုထသာကရ်ှူ ထသာထဆးတတံစမ်ျို း။ 
၂။ ကလုားတိ့ုထသာကသ်ုံးထလ့ရှိထသာ တမာက ူ(ထဆးတတံစမ်ျို း) စဉ်

ဟတုက်ျာ
မဟတုက်ျာ စဉ်

နွားနှစထ်ကာင် ထဝ့ှမညပ်ပုထသာအခါ (တာယက်)ခွာရပ်ှငပီး တစ ်ထကာင်နှင့်တစထ်ကာင် “ဟိုကက်ကူး-ဟိုကက်ကူး”ဟ ုတန်ွ
ပမညသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ခဏချကခ်ျင်းထသပါထစဟု) မထကာင်းသပဖင့် ဆဲရထဲသာ စကား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဟတုထ်တဝါ
ထယ စဉ်

ဂုဏထူ်ေး၊ စမ်ွးရညက်ို ထုေတထ်ဖာ်ထပပာဆုိသည။် ဖ့ဲွနညး် ထပပာဆုိသည။် ထဇာ်နုိင်ထပခာကဘ်ာသာဂုဏထူ်ေးပါထရလတ၊် ‘ထဟာကထ်တ
ဝှက’် ငါ့တူ-ထတာ်ထရ” (အရပ်) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဟတုရူ်ဘက်
ကာ

အထူေးတလည ်ဆန်းပပားပပုပပင်ဖန်တးီအားထုေတ ်ကကို း စားမှုမပပုပဲ အထလျာကဘ်ာသာပဖစလ်ာသည့်အတိုင်း။ ပဖစက်ာမျှ။ ကပျက်
ကထချာ်။ စဉ်

ပဖစသ်ညဟ် ုဆုိနုိင်ရံုမျှသာ ရှိထသာအရာ။ အပဖစအ်ထနပီသပပည့်စုံ ငပီး ထပမာကပ်ခင်း မရှိထသးထသာအရာ။ “ဟတုရူ်မရူ၊ ထမာင်ပဖူ
မန္တရား” (ပံု) “တရားမဝင၊် စာပင်မချ၊ ဟတ်ုရူမရ၊ူ ဖတခ်ျင်သတူိ့ု၊ ဖတ်ယရူထအာင် ထုေတက်ကသညသ်ာ။” (ဝိဇယ) စဉ်

ဟတုဟ်တုပ်ငား
ပငား စဉ်
ဟတု်
ဟတုဟ်တ်
ဟတ် စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ ကိုယခ်န္ဓာသိ့ု မီးအပူဟပ်သာွးသည။် “မျကနှ်ာမှာ မီးပူ ဟပ်ု လားခထရ” (အရပ်) စဉ်

ထခွး၊ ဝကစ်သည့် အစာစားထနဆဲတင်ွ ထနာကထ်ခွး ဝက ်ဝင်မစားရထအာင် ရန်ရာှ ထသာ အသ။ံ “ဇာလဲထဝး၊ အဝီးကပင် ဝက်
ဟပ်ုဟပ်ုနီထရကာ” (အရပ်)

growl,hiss or behave 
belligerently in 
defiance စဉ်

ခဏချင်းအားပဖင့်။ မထမျှာ်လင့်ပဲအားပဖင့်။ “နှာထခါင်းထဲေသိ့ု အန့ံတစ ်မျို း ဟပ်ုကနဲ ဝင်လာထရ”။ (အရပ်) စဉ်

တစဦ်းတစထ်ယာကက် ထမးပမန်းသည့်အခါ အတကိျမဟတုပဲ် ယုံမှားသသံယ ပဖင့် ထပဖဆုိထသာ စကားလံုး “ထမာင်ပဖူ ဘရုားဖူးဖ့ုိ 
လားခထရ ဟန်။”  (အရပ်) ၂။ တစစ်ုံတရာ မကွဲ ပပားနားမလည၍် ထေပ်ဆင့်ထမးထသာစကား။ (ရင်းနီှးသ၊ူ မိမထေကင်ယသ်မူျား
နှင့် ထပပာဆုိရာတင်ွ သာသုံးသည။်) “ဟန်” ဇာထပပာထရ”(အရပ်) ၃။ မိမိထမျှာ်လင့်ချကနှ်င့် ဆန့်ကျင်ထတွ့ပမင်ရသည့် အခါ၊ 
အံ့အားသင့်သည့်အခါမျို းတင်ွ ပမညတ်မ်းထသာအသ။ံ “ဟန်-ယင်းပုိင်ဆုိထက မပဖစနုိ်င်ထဝး” (အရပ်) စဉ်

စဉ်



.

ဟန်၃ စညး် like

ဟန်၄ ကကိ arrogant

ဟန်က န ကပပသအူများစထုပါင်း၍ သင့်ရာကကကွမ်ျားပဖင့် တညတီညာလှုပ်နဲွက့ပပ ထသာအကတစမ်ျို း။ dance

ဟန်ကျ ကကိ မိမိရညရ်ယွသ်ည့်အထပခအထနသို ့ဆုိကထ်ရာကသ်ည။် succeed

ဟန်ကျပန်ကျ ကကဝိိ နှစဘ်ကခ်ျန်ိသားပမာဏ ညမီျှစာွ။ အချို းတစူာွ။ ၂။ အထပခ အထနထကာင်းမွန်စာွ။ တင့်တယထ်ေညဝ်ါစာွ။

ဟန်ကကးီသျှင် နဝိ မိမိကိုယက်ို အထေင်ကကးီထသာ။ မာနကကးီထသာ။ arrogant

ဟန်ချို း နဝိ အမူအရာထကာင်းထသာ။ သရုပ်ထဆာင်ရာတင်ွ အမူအရာပီပပင်ထသာ။ Clear-cut

ဟန်ပခင်း န ဟန်ကရာတင်ွ သဆုိီထသာသခီျင်း။

ဟန်စာ့ွထလ န boat song

ဟန်ဆင် န none

ဟန်ထဆာင် ကကိ ပကတအိတိုင်းမဟတုပဲ် တပုပပုမူသည။် fake

ကကဝိိ ထမာကမ်ာဝင့်ကာွးထသာ အမူအရာထဆာင်လျက။် ကကးီကျယထ်အာင် အသင်ွထဆာင်လျက။် arrogant

ဟန်နန ့ပ်န်နန ့် ကကဝိိ အထပခအထနထကာင်းမွန်စာွ တင့်တယထ်ေညဝ်ါစာွ။ magnificently

ဟန်ပါ နဝိ ဟန်အမူအရာထကာင်းထသာ။

ဟန်ပန် န style

ဟန်ပန်တကျ ကကဝိိ အထပခအထနတကျ။ တင့်တယထ်ေညဝ်ါစာွ။

ဟန်ပျင် ကကိ prepare for action

ဟန်ပပ၁ ကကိ မိမိအဆင်းသဏ္ာန်ထေင်ရာှးထအာင်ပပသည displayed to impress

ဟန်ပပ၂ န အပပင်ပန်းအားပဖင့် ဥပမာတင်၍ အထကကာင်းချင်းပပရာပဖစထ်သာအရာ။ displayed to impress

ဟန်ပပပန်ပပ န ဟတိဟ်န်ပပသရံုမျှသာ ရညရ်ယွ၍် ပပုလုပ်ချက။် အထပါ်ယ ံဟန်ထဆာင်ဝင့်ဝါချက။် လှည့်စားချက။် deceive

ဟန်ရပန်ရ ကကဝိိ အထပခတကျထကာင်းမွန်တင့်တယစ်ာွ။ ထအာင်ပမင် ထချာထမာစာွ။ စတိထ်ကျနပ်နှစသ်ကဖွ်ယရ်ှိထသာအားပဖင့်။ properly

ဟန်ထရးပပ ကကိ မိမိ ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွနုိ်င်ထသာ အရညအ်ချင်း၊ တန်ခုိးသတ္တ ထိပါ်လွင် ထအာင် ပပသည။် show off one’s prowess

ဟန်ထရာင် န ဟန်ပန်၏ အမူအရာ။ style

ဟန်လီဟန်လွ နဝိ အမူအရာထကာင်းထသာ။ အထပခတကျထကာင်းမွန်တင့်တယ ်ထသာ။ စတိထ်ကျနပ်နှစသ်ကဖွ်ယရ်ှိထသာ။ enchanting

ဟန်လုိဟန်ရ၁ နဝိ enchanting

ဟန်လုိဟန်ရ၂ ကကဝိိ အထပခတကျထကာင်းမွန်တင့်တယစ်ာွ။ ထအာင်ပမင် ထချာထမာစာွ။ စတိထ်ကျနပ်နှစသ်ကဖွ်ယရ်ှိထသာအားပဖင့်။ pass

ဟန်သာ၁ ကကိ မိမိဂုဏက်ို ထဖာ်ထုေတဝ်င့်ဝါသည။် ဝင့်ကကားသည။် boast

တညူခီျကက်ို နှိုင်းယဉ်ှပပထသာစကား။ သဖွယ ်လုိ။ နှယ။် “ထရးှကဟန်သိ့ု၊ ပန်း မာလ်ကုံးထက၊ ခုမပဖစဟ်”ု (ဓမ္မသာ) စဉ်

ဝင့်ဝါဂုဏထု်ေတသ်ည။် “ပမထဒေါင် ထဂါင်းထဗာင်း၊ ဖုိးသန်ိးတန်၊ ဟန်နန့်မထပါင်း၊ ဘမ်းနန်းထပါင်းထရ။ (ထတး) စဉ်

စဉ်

စဉ်

in comfortable 
circumstance စဉ်

စဉ်

စဉ်

classic choral song 
accompanying 
action,solo  or group 
dances စဉ်

ရခုိင်မင်းလကထ်ေကတ်ိုင်းခန်း လှည့်လညသ်ည့်အခါ ပမစ၊် ထချာင်း ပင်လယခ်ရးီ ထွေကခ်ျရီာတင်ွ ထလှထတာ်သားတိ့ုက သဆုိီရထသာ 
ထလှထတာ်သ ံဂီတတစမ်ျို း။ (ဟန် စာွထလပဖင့် အဆံုးသတ၍် သဆုိီရပခင်းထကကာင့် ဤကဗျာကို “ဟန်စာ့ွထလ” ဟလုညး် ထခါ်ဆုိကက 
သည။်) “ကကို တမူ၊ ကကိုဟကူား၊ ကဉ္နပဗ္တာ၊ ငီွထတာင်သာက၊ ဟသမင်္ဂာဝမ်းဘ၊ဲ ပျကံျဝဲသည။် မစရဲကံာ ရကံာထသာ်လညး် 
ဟန်စထိလ၊ ဟန်စာ့ွထလ။” (ထလှထတာ်သံ) (ဟန့်စာွထလ အမျို းမျို းရှိ သည။် ထဖာင်စးီရင်းဆုိထသာ “အဏစ်ာ့ွထလ” (အန်စာွ့
ထလ)။ ပမတစ်ာွဘရုား၏ ပဖစထ်တာ်စဉ်ကို စကီုံးဆုိထေားထသာ ဗုဒေ္ဓဝင် “အစံာ့ွထလ။” “သာကမီျို းထက၊ သတိုးသကျ၊ တိုင်းဌါနီထလ၊ 
ကပ္ိပလမှာ၊ မီးဖသထုဒေ္ဓါ်၊ မိမိယာတိ့ု၊ စထံပျာ်ကာလ၊ အထလာင်းပရထမ (ကျန်းထအာင်တညထ်က ‘သထန္ဓခထလ၊ အံ့စာွထလ။” 
“ထတာင်ယာသခွား မျို းစပါး၊ စိုကပ်ျို းထရထလး ‘ဟန်စာွထလ”။ “ထမရ့ုိမှာထလ၊ ထတာင် ယာစန်ွး၌၊ စန်ိးလန်းပမထရာင်၊ 
ငှကခ်ါးထတာင်သိ့ု၊ ယာထတာင် စပါး၊ မျို းသခွါးနှင့် စညက်ားလှထရ၊ ထမ့ပမင့်ထထွေမှာ၊ စတိထ်ခွဝမ်းသာ၊ ထနာင်နှစခ်ါထလ၊ ထကာင်းရာ
မျို းစိ့ ၊ အထီွေထီွေကို၊ ထမကသထိမ၊ ဟန်စာ့ွထလ” စသည။် စဉ်

ဂဇသျှတ္တရ ကျမ်းလာကကဆံင်လက္ခဏာနှင့် ပပည့်စုံထသာ မင်းစးီဆင်တစ ်မျို း၏အမည။် “မင်းဖထလာင်းသည ်…. အလှူထတာ်
ထပးငပီးထနာက ် ဆင်ဖမ်းသဘင်ကို ကကည့်ရှု ထတာ်မူပခင်း … ….. ဆင်ကကဲကးီသည ်ထပါကမ်၊ ဟိုင်း၊ ဟန်စထသာ….ဆင်တိ့ုကို 
လကထ်ဆာကဆ်ကသ် လုိကထ်လ၏” (ရခုိင်ဝင်)။ စဉ်

စဉ်

ဟန်ထုေတပ်န်
ထုေတ် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

do something in a grand 
or elegant manner စဉ်

ဟန်အမူအရာ။ “ဟန်ပန်ထကာင်းစာွ၊ ပါရဖဲ” (ငစည်) စဉ်

in comfortable 
circumstance စဉ်

တစစ်ုံတရာသိ့ု သာွးရန်အတကွ ်ငဖီးလိမ်းဝတစ်ားဆင်ယင်သည။် တစစ်ုံ တရာပပုလုပ်ရန်အတကွ ်အဆင်သင့်ပဖဟထ်အာင်
ပပုလုပ်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ချစခ်င်စဖွယ ်အမူအရာကိုပပထသာ။ တစဦ်းနှင့်တစဦ်း ထမတ္တာ သကဝ်င်သည့် အမူအရာကိုထဆာင်ထသာ။ “ဖုိမထခါ်ထက၊ လင်းပပာ
ငခိုးညို ၊ သခံျို ချို နှင့်၊ ဟန်လုိဟန် ရ၊ ကရဝိတထ်မာင်နံှ၊ တရိစ္ဆာန်တိ့ု၊ ငမီးတန်ထကာကနှ်င့် ပျကံကတုံလျက”်။ (ဥဒိေန်သာ) စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ဟန်သာ၂ န ဝင့်ကကားပလမာမှု။ မိမိဂုဏက်ို ပုိမုိကပဲမင့်၍ ဟန်ထဆာင်မှု။ fake

ဟန ့် ကကိ

ဟမ်

ဟမ် အာ sigh

ဟမ်းပပတ် စညး် succinctly

ဟမ်းဟမ်း ကကိ int ahem

ဟန်ိ

ဟန်ိ၁ နဝိ reflect

ဟန်ိ၂ န erysipelas

ဟန်ိထစာ် န power

န grain

ဟန်ိန နာ ague

ဟန်ိဟန်ိ န jail fever

ကကိ အဟန်ုပပင်းစာွ ပဖစထ်ပါ်သည။် furious

ကကဝိိ တဟန်ုတညး် တိုးတကထ်ေင်ရာှးလျက။် furious

ဟနိ ့် န none

ဟနိ ့ဟ်နိ ့် ကကိ groan

ဟန်ိး၁ နဝိ great

ဟန်ိး၂ ကကိ roar

ဟန်ိးကကးီချ ကကိ squall

ဟန်ိးခုိ န none

ဟန်ိးချ ကကိ groan

ဟန်ိးစိုကစ်ိုက် နဝိ “ဟန်ိးစိုကစ်ိုက”် အဆံုးသတ၍် ချထသာ ထတးကဗျာတစမ်ျို း။ type of poem

ဟန်ိးစပ် နဝိ ပူထသာ။ စပ်ထသာ။ hot

ဟန်ိးသပံစ် ကကိ grandi loquent

ဟန်ိးဟဲ ကကိ bawl out

ဟန်ိးဟခဲျ န squall

ဟန်ိးထဟာက် ကကိ High-pitched

စဉ်

တစစ်ုံတစဦ်းက တစစ်ုံတစထ်ယာက၏် လုပ်ကိုင်ထဆာင်ရကွမ်ည့်အလုပ်ကို မလုပ်ရထအာင် တားဆီးထဆာင်ရကွသ်ည။် “ထုိေအခါ
ထလ၊ ရးီထတာ်ကကးီမှာ၊ ဟန့်ဆီးခ့ဲလ့ုိ”  (ထဒွေး) ၂။ အခွင့်အပပုပဲထေားသည။် ပိတပ်င်ကာဆီးသည။် ရပ်တန့်ထစသည။် “ထနာင်အခါ
ကို၊ ငါ့ဟန့်က လျှင်၊ နုိင်ရဖ့ုိထလ”(၎င်း) “ကလုားပပညမှ်ာ၊ ထုိေခါမထေား၊ ဟန့်လိမ့်မည”် (သိုက်) “ဟန့်တားတံုပါ၊ ကိုယသ်ား
ထတာ်ကို၊ ကိုယသ်ာထိေန်းပါ” (ဝိဇယ)။ ၃။ တစစ်ုံတစဦ်းအား သထိစရန် (ထချာင်းဟန့်သံ ကို) တမင်ပပုသည။် “ဖအထမွရလိုပငား၊ 
မိခင်ဟန့်ထထွေ၊ မနုိင်ထပသည၊် သကထ်ဝကကျွေနု်ပ်သားကို” (ဥဒိေန်တု)

prevent or stop someone 
from doing or saying 
something စဉ်

အအံားသင့်သည့်အခါ၊ စိုးရမ်ိထကကာင့်ကကမှုပဖစသ်ည့်အခါ၊ ညညး်ညူးပခင်းကိုပပ ထသာအခါ မျို းတိုးတင်ွ သကပ်ပင်းချကာ ဟမ်” ဟ ု
ဆုိခမကသ်။ံ စဉ်

အလမာလုိက်-အလမာလုိက၊် သိ့ုမဟတု ်တစစ်တိတ်စထ်ဒေသအားပဖင့် တစစ်ုံတစရ်ာကို ကိုကဖ့ဲ်စားရာတင်ွလညး်ထကာင်း ကိုယခ်န္ဓာ
တင်ွ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထကကာင်း ထကကာင့် ပပတရ်ရှာတင်ွလညး်ထကာင်း ဟမ်းပပတ ်(သိ့ုမဟတု ်ဟမ်းပပတတ်စဟ်မ်း)ကိုကဖ့ဲ်
သည။် ပပတရ်သှည ်စသညပ်ဖင့် သုံးထသာစကားလံုး။ စဉ်

တစစ်ုံတစဦ်းအားသထိစရန် ထချာင်းဟန့်သကံို (ဟမ်းဟမ်းဟု) တမင် ပပုသည။် စဉ်

အပူထင့ွထိေထတွ့ထသာ။ အပူခုိးခံစားရကာပူထသာ။ “အာရံုလာထပမာက၊် ထဒေါင်းဖန်ရှိန် ထလ၊ ထရာင်ဟန်ိထုိေးထက၊ မုိးလင်းထသာကက်” 
(ထောနူ) စဉ်

ခုတထ်ေစ၊် ရုိကနှ်က၊် ပစခ်တ၊် ထိေခုိက၊် ကိုကဟ်ပ်၍ ပဖစထ်ပါ်ထသာ အနာဒေဏရ်ာ၏ အရှိန်။ “ပမှားဒေဏဟ်န်ိနှင့်၊ နာရနိ္ဒမှာ၊ မိန့်ဟ
လတရ်ာ။” (ဆဒေ္ဒန်)။ စဉ်

တန်ခုိးသတ္ိတ။ “တန်ခုိးဟန်ိထစာ်အာနုထဘာ်ထကကာင့်”….. စဉ်

ဟန်ိစာ့ွ(စပါး) စပါးတစမ်ျို း၏အမည။် “ကျးီကတတုပ်င်ရင်း၊ ဟန်ိစာ့ွခင်း၊ ချဉ်းထလထမာင်မင်း၊ တစထ်ယာကခ်ျင်း” (ငစည်) စဉ်

ခုိကခုိ်ကတ်န်ု၍ အဖျားတကထ်သာ မီးယကဖ်ျား၊ ငှကဖ်ျားစသည။် “တစဖ်န် အများ၊ တန်ု၍ဖျားမူ၊ ပူပန်ပပင်းပပ၊ ဟန်ိနာထေ၍၊ 
ထကကာမထကကာထသး လှစတ်ကထ်ပး၍” (ပဉ္ဘတု်) စဉ်

အပူလွန်က၍ဲ ပပင်းထ်ေထသာ ငန်းဖျားထရာဂါတစမ်ျို း။ “မနုိင်လစထ်လ၊ သညး်ထပခစွဲသား၊ ဟန်ိဟန်ိမရ၊ဟပိပန်ကလညး်၊ တိုကရ်မှန်
စာွ၊ ဆီးကသဇာကို” (ပဉ္ဘတု်)။ “အဖျား လည်းသန်၊ တစဖ်န်ပပင်းလှ၊ ဟန်ိဟန်ိထေ၍၊ ထပခာငး်ကလညး်ဆုိး” (၎င်း) စဉ်

ဟန်ိဟန်ိ
ထတာက၁် စဉ်

ဟန်ိဟန်ိ
ထတာက၂် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တစစ်ုံတစခု် အမှတတ်မ့ဲ သတမိရခ့ဲပဲ ထမ့ထလျာ့ကျန်ရစခ့ဲ်သညက်ို ထနာကမှ် သတရိ လာသည့်အခါ ဟန့်ိ ဟ ုရုတတ်ရကန်ှုတမှ် 
ထွေကထ်သာအသ။ံ စဉ်

ထဝဒေနာခံစားရမှုထကကာင့် အသတံိုးတိုးနှင့် ရညှရ်ညှဆဲွ်၍ ထအာ်ပမညသ်ည။် ညညး်တာွးရသည။် “မလှစန်ိ အနာကိုကလ့ုိ် တဟန့်ိဟိ
န့်ကကို င်းနီထရ” (အရပ်) စဉ်

ပမင့်မားကကးီကျယထ်သာ ထကျာင်းကို အဝီးကပင်ဟန်ိးလ့ုိ ပမင်ရင်ထရ” (အရပ်) ၂။ ကကးီကျယခ်မ်းနားထသာ။ အမ်ိတစထ်ဆာင်ဟန်ိး
ပါထယာင် ထဆာကလုိ်ကမ်ည။် (အရပ်) စဉ်

ကျယထ်လာင်ထသာပမညသ် ံရုတတ်ရကမ်စအဲဟန်ုပဖင့် ပျံ့လွင့်သည။် “စရပ်တိုင် နှင့်၊ တိုင်ကိုထထောင်ပျာ၊ ထမာင်းလုိဟန်ိးထက သံ
ဟန်ုငခိမ်းလ့ုိ၊ ဟန်ိးတုံလှာထက”(ထောနူ) စဉ်

ပပင်းထေန်စာွ ငုိထကကးသည။် ပဖစရ်ပံုကို ထတွ့တုံငပီးထက၊ ဟန်ိးကကးီချ ကာ ငုိလတထ်တထလ၊” (ဆဒေ္ဒန်း) စဉ်

အပင်အထစးမှ ချကလု်ပ်ရရှိထသာ ထဆးဖကဝ်င်သည့် အန့ံပပင်းထသာ အထစးခဲ တစမ်ျို း။ ယင်း၏အပင်။ (ပါ-ဟဂိမုင်္ဂန) “ပငုပ်
ထကာင်း ဟန်ိးခုိ၊ ဇာတဖုိိနှင့် လုိသညတ်သးီ” (ဓမ္မသာ) စဉ်

စတိပ်ျကထ်သာအခါ၊ စတိထ်လျှာ့ လကမ်ှိုင်ချထသာအခါတိ့ုတင်ွ ထွေကသ်က ်နှင့်အတ ူ‘ဟန်ိး’ဟထူသာ အသပံမညထ်အာင် ညညး်ညူး
ပမညတ်မ်းသည။် ၂။ စတိထဲ်ေတင်ွ ကကတိခဲ် ထအာင့်အညး်ထေားရသမျှ ငပီးပပတလွ်တက်င်း၍ လွတလ်ပ်စာွ သကပ်ပင်းမှုတထု်ေတသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကို တင်၍ ကကးီကျယစ်ာွထပပာဆုိသည။် “ထမာင်သာပဖူက တစသ်န်ိး အကန်ုခံလှူဖ့ုိလ့ုိ ဟန်ိးသပံစ ်ထေားပါထရ” (အရပ်) စဉ်

ထဒေါသမာန်နှင့် ရန်လုိ၍ ထအာ်သည။် “လူပမာသိ့ု၊ ခုန်ကာဟန်ိးထဟာက၊် သားထကသရာ၊ မထနသာထက၊ ငုိကာထကကးလ့ုိ” (ထကာ်) စဉ်

ပပင်းထေန်စာွ ငုိထကကးသည။် ပဖစရ်ပံုကို ထတွ့တုံငပီးထက၊ ဟန်ိးကကးီချ ကာ ငုိလတထ်တထလ၊” (ဆဒေ္ဒန်း) စဉ်

စတိတ်ကက်က ထပျာ်ရမင်ဖွယပ်ဖစသ်ည။် ၂။ အလွန်အမင်၊ ထပျာ် ရမင်ဝမ်းသာမှုပဖင့် ကျယထ်လာင်ထသာအသပံပုသည။် “ထတာငမိုင်ခွင်
မှာ၊ ထပျာ်ရမင်စားထသာက၊် ရန် တကာကို ထမျှာ်မထကကာကထ်က၊ ဟန်ိးထဟာက ်ပမူးခုန်။” (ထကာ်) စဉ်



.

ဟန်ိးဟန်ိး၁ နဝိ popularity

ဟန်ိးဟန်ိး၂ န intensity of heat

ဟုံ

ဟုံ၁ န sound loudly

ဟုံ၂ ကကိ declaim

ဟုံတိုးတက် ကကိ တစရ်ှိန်ထုိေးတိုးတကက်ကးီပွားထအာင်ပမင်သည။် prosper

ဟုံ ့ အာ reply

ဟုံး ကကိ သကပ်ပင်းချကာ နှာထခါင်းမှ ထလတအားဟ “ဟုံး”ကနဲ မှုတထု်ေတလုိ်ကသ်ည။် gasp

ဟုံးဟုံးခတ် န none

ဟန်ု

ဟန်ု၁ န power

ဟန်ု၂ ကကိ sound loudly

ဟန်ု၃ ကကဝိိ entirely

ဟန်ုချင်း ကကဝိိ တမုတဟ်တုခ်ျင်း။ ခဏချင်း။ instantly

ဟန်ုတိုက် ကကဝိိ quickly

ဟန်ုတိုင်း ကကဝိိ quickly

ဟန်ုထုိေး ကကိ တရှိန်ထုိေး လျင်ပမန်စာွကကးီပွားထအာင်ပမင်သည။် dash

ဟနု ့် အာ yes

ဟနု ့ဟ်နု ့် စညး် none

ဟန်ုး ကကိ ထဒေါသပဖင့် မာန်မဲထပပာဆုိသည။် ၃။ ပပင်းထေန်စာွ ပမညသ်ည။် wrath

ဟန်ုးကနဲ ကကိ quicken

ဟန်ုးဟန်ုး ကကဝိိ furiously

ကကဝိိ အရှိန်အဟန်ုပပင်းစာွ လွန်ကထဲသာအားပဖင့် furiously

ကကိ quicken

ဟို

ဟို၁ နဝိ မလှမ်းမကမ်း၌ရှိထနထသာ အရာဝတ္ုကိုညမန်ပပသည။်အနီးအနားရှိ သကရ်ှိသကမ့ဲ်တိုက့ို ညမန်ပပထသာစကားလံုး။ ထထော   ထုိေမှာ။ that

ဟို၂ ကကိ yes

ဟိုထကာင်ထသျှ န ထယာကျ်ားငယ ်တစုံတစထ်ယာကက်ို ရညည်မန်းထပပာဆုိသည့် အာလုပ်စကား။ man  

အပျံ့အန့ံှထေင်ရာှး ထကျာ်ကကားထသာ။ “ရာဇာဆရာ၊ ထကကာ်ပငာဟန်ိး ဟန်ိး၊ သန်ိးနှင့်ပကသု၊် သမုတက်ာမိန်၊ ထဒေဝိန်ထခါ်တင်ွ၊ ထလး
အင်အမတ၊် ထလာကဝတပ်ဖင့်၊ တတ ်ပမတလိ်မ္မာ” (ကင်းမထဟာ်) စဉ်

အပူ၏ပပင်းအား။ “လ၊ ရက၊် တကွက်ာ၊ ထရာင်ဝါဟန်ိးဟန်ိး၊ နီမတမ်ိးခင်၊ ထဆာင်တုံကျင်ထလာ” (ပါရာ) စဉ်

ကျယထ်လာင်ထသာပမညသ်။ံ ရုတတ်ရကမ်စပဲဲ၊ အဟန်ုပဖင့် ပျံ့လွင့်ထနသ။ံ ၂။ အသ ံဟုံ၊ စကသ်ဟံုံစသည။် “အသူ့ဒုိေးသးီ၊ ဟုံလ့ုိငပီး၊ 
ထမာင်ရ့ုိဒုိေးသးီ၊ ဟုံလ့ုိငပီး”။ စဉ်

ခကထ်ေန်စတိပ်ဖင့် ကကမ်ိးဝါးပမညတ်န်ွသည။် “ဇာလဲထဝး လူတိုင်းတကိိုလုိကလ့ုိ် ဟုံနီ ထရကာ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစဦ်းထခါ်သကံို တု့ံပပန်ထူေးသ။ံ (အများအားပဖင့် ရယွတ်သူိ့ုမဟတု ်ငယရ်ယွသ်တူိ့ု ထခါ်သကံိုသာ ထူေးထလ့ရှိသည။် (ထမာင်
သာပဖူဟထုခါ်လျှင် ‘ဟးူ’ဟထူုေးသည။် (အရပ်) ၂။ အံ့အားသင့်သည့်အခါခမကဆုိ်သ။ံ“ထမာင်ကကးီပဖူ”ဟ ုထခါ်လျှင် ဟု့ံ (ဟု
န့်)ဟ ု(ထူေးသည။်) စဉ်

စဉ်

စန်ွ၊ လင်းယန်ု၊ ဝန်လုိငှကစ်သည့် အစာကို တအားထုိေး သတုခ်ျ၍ီ ပျသံာွးထသာအခါမျို းတင်ွ အထတာင်ကိုခတ၍် ပမညထ်သာအသ။ံ 
“အမဲ၊ သား၊ ငါးအတ၊ူ ငပီးပုန်း မလွတ၊် ဟုံးဟုံးခတ၍်၊ ထုိေးသတွထ်ဆာင်ကာ ယလူျက”် (ဥဒိေန်တု) စဉ်

ပပင်းထေန်ထသာ ထရွ့လျားလှုပ်ရာှးမှုအရှိန်။ စမ်ွးအားသတ္ိတ။ အရှိန်အဝါ။ အဟန်ု။ (ထရဟန်ု၊ မီးဟန်ု၊ ထလဟန်ု သဒေ္ဓါဟန်ု စသညပ်ဖင့်
သုံးနှုန်းသည်) “တစဦ်းနတသ်ား၊ ကသုိုလ် ဟန်ု ထလ၊ ကန်ုထလပငား၍၊ သကထ်လျှာ့မထန” (ထမျာက်)။ သဒေ္ဓါအဟန်ုပပုပါကန်ု
ထလာ့” (ဝိဇယ) ၂။ ပပင်းပပထသာ အရှိန်အဝါ “တစထ်ချာင်းစန်ိသာွး၊ တစစ်င်းပမှားကို၊ ခင်းထေားစတိယ်ုံ၊ လမတထ်လတုံ ထသာ်၊ 
အဟန်ုပပင်းပပ” (ကထကာ်) “ထမရုဆယတ်န် နှုန်းမတန်ထအာင်ကလွဲန်များဟန်ု၊ ထကျးဇူးဂုဏ ်ကို” (ထမျာက်) စဉ်

ကျား၊ ကျားသစစ်သညတ်ိ့ု ကျယထ်လာင်စာွပမညသ်ည။် “သဟံန်ုပခမ်းလ့ုိ၊ ဟန်ိးတုံ လှာထက” (ထောနူ)။ “ကျားကကီးဟန်ုသည၊် 
ပပညလံု်းကကျွေတက်ကျွေန် ဆူလတ္ံတ” (သိုက်) ၂။ ထေစခ်ျုန်း သည။် ပမညဟ်ညး်သည။် “ကကးီလှတဲ့သဟံန်ု၊ မုိးဇ်း၊ ပဇ္ဇ န်သည၊် ရံုကာ
ထေစရုိ်ကက်ကို း၍” (ထမတ္တာတု) စဉ်

(တစရ်ာွလံုး) အကန်ုအစင်။ (ရာွလံုးကကျွေတ်)။ “ရပ်ဟန်ုရာွဟန်ုထကျာင်း တက ်လမ်းကို ဆညဖ့ုိ်ကတထ်တ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

အရပ်အနား အဆုတအ်ဆုိင်းမရှိပဲ။ ဆကလ်ကလ်ျင်ပမန်စာွ။ “လကပံ် ပင်ဖျား၊ ထုိေဂဠုန်မှာ၊ ဟန်ုတိုကန်ားလ့ုိ”(ထဒွေး)။ စဉ်

အရပ်အနား အဆုတအ်ဆုိင်းမရှိပဲ။ ဆကလ်ကလ်ျင်ပမန်စာွ။ “လကပံ် ပင်ဖျား၊ ထုိေဂဠုန်မှာ၊ ဟန်ုတိုကန်ားလ့ုိ”(ထဒွေး)။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တစစ်ုံတစဦ်းထခါ်သကံို တု့ံပပန်ထူေးသ။ံ (အများအားပဖင့် ရယွတ်သူိ့ုမဟတု ်ငယရ်ယွသ်တူိ့ု ထခါ်သကံိုသာ ထူေးထလ့ရှိသည။် (ထမာင်
သာပဖူဟထုခါ်လျှင် ‘ဟးူ’ဟထူုေးသည။် (အရပ်) ၂။ အံ့အားသင့်သည့်အခါခမကဆုိ်သ။ံ“ထမာင်ကကးီပဖူ”ဟ ုထခါ်လျှင် ဟု့ံ (ဟု
န့်)ဟ ု(ထူေးသည။်) အို  “အးီထယ” ထခါ်လျှင်  “ဟန့်ု” ဟ ုထူေးသည။်… … စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ကို မပပုလုပ်ဖ့ုိရန် တားပမစလုိ်ရာ၌ နှုတမှ်ထွေက၍် မထပပာဆုိ ပဲ “ဟန့်ုဟန့်ု”ဟ ုနှာထခါင်းသပံဖင့် သတထိပးထသာ 
ပစည္း်စကား။ “ဟန့်ုဟန့်ု” မလုပ်ထက ့မလုပ် ထက”့ စသည။် (အရပ်) စဉ်

စဉ်

တမုဟတုခ်ျင်း။ တဟန်ုထုိေးအားပဖင့်။ အမှတမ်ထေင်ထသာအားပဖင့်။ “ယမ်းပံုမီးကျ ဟန်ုးကနဲ ထဒေါသထေလ့ုိ အစာွပဖစဖ့ုိ်ရံု” (အရပ်) စဉ်

အရှိန်အဟန်ုပပင်းစာွ။ “လီ ဟန်ုးဟန်ုး တိုကထ်တ” (အရပ်) စဉ်

ဟန်ုးဟန်ုးထတ
ာက၁် စဉ်

ဟန်ုးဟန်ုးထတ
ာက၂် ပပင်းထေန်စာွထသာ အရှိန်အဟန်ုကကးီမား ပပင်းထေန်လာ သည။် (မီးဟန်ုးဟန်ုးထတာက၊် ထဒေါသမီး ဟန်ုးဟန်ုးအထတာကစ်သည။်) စဉ်

စဉ်

ထခါ်ထသာအခါ ‘ဟ’ု ပပန်လညထူ်ေးသည။် ထမာင်သာပဖူ (ဟထုခါ်လျှင်) ‘ဟ’ု ဟ ုထေးူသည။် စဉ်

စဉ်



.

ဟိုချင့် နစ that

ဟိုချင့်ထအချင့် ကကဝိိ မညသ်ည့်အရာကိုမျှ တကိျစွဲငမဲစာွ ဦးတညပ်ခင်းမရှိပဲ အလဲ အလှယအ်ားပဖင့်။   undecided

ဟိုစာွ နစ that

ကကဝိိ မညသ်ည့်အရာကိုမျှ တကိျစွဲငမဲစာွ ဦးတညပ်ခင်းမရှိပဲ အလဲ အလှယအ်ားပဖင့်။   undecided

ဟိုယမနိ့ န

ဟိုဟမို င်း ကကိ gasp

ဟို ့ အာ none

ဟိုဟ့ိုဟ့ို ့ န stop

ကကဝိိ in an uncovered state

ဟိုးဟိုးထကျာ် နဝိ be widely known

ကကဝိိ လူသရိင်ှကကားပဖစလ်ျက။် ထေင်ရာှးစာွ။ publicly

ဟမ

ဟမရာ န yes sir

ဟမား ကကိ အထမွးအမှင်များ ပွထဆာင်းထေသည။် bristle

ဟမားဟမား နဝိ bristle

ဟမက်

ဟမက် ကကိ laud

ဟမတက်ာ စညး် pledge

ဟမကက်ာထရ၁ စညး် pledge

ဟမတက်ာထရ၂ ကကိ agree

ဟမတထ်ကပါ န decorum

ဟမကရ်ာ န decorum

ဟမင်

ဟမင် န violin

ဟမင်ထုိေး ကကိ strum

ဟမို င့်

ဟမို င့်၁ အာ reply

ဟမို င့်၂ ကကိ ပင်ပန်းနွမ်းနယပ်ခင်း အပ်ိချင်ပခင်းတိုထ့ကကာင့် အလုိအထလျာက ်ပါးစပ်ဟကာ “ဟမို င့်”ဟ ုအသထွံေကက်ာ ပပင်းစာွထလရှိုကသ်ည။် gasp

ဟမန်

မလှမ်းမကမ်းရှိ အရာဝတ္ု  တစစ်ုံတရာကို ထဖာ်ပပထသာ စကား။ ၂။ အမည ်မမှတမိ်၊ မထဖာ်ပပနုိင်ထသာအရာကို ထဖာ်ညမန်းပပထသာ 
အာလုပ်စကား။ စဉ်

စဉ်

မလှမ်းမကမ်းရှိ အရာဝတ္ု  တစစ်ုံတရာကို ထဖာ်ပပထသာ စကား။ ၂။ အမည ်မမှတမိ်၊ မထဖာ်ပပနုိင်ထသာအရာကို ထဖာ်ညမန်းပပထသာ 
အာလုပ်စကား။ စဉ်

ဟိုပုိင်-ထအပုိင် စဉ်

ယထန့သိ့ု မထရာကမီ် လွန်ခ့ဲထသာ နှစရ်ကထ်န့။ “ဟိုယမနိ့၊ ဟိုသညနိ့် က၊ အပ်ထသာသ၊ူ ဤထမာင်ပဖူသည။်” (ထွေန်းတိ)
the day before 
yesterday စဉ်

ပင်ပန်းနွမ်းနယပ်ခင်း၊ အပ်ိချင်ပခင်းတိ့ုထကကာင့် အလုိအထလျာကပ်ါးစပ်ဟ ကာ ဝါဟလုညး်ထကာင်း၊ ဟိုဟမို င်းဟလုညး်ထကာင်း = 
အသထွံေကက်ာ ပပင်းစာွ၊ ထလရှိုကသ်ည။် စဉ်

အံ့အားသင့်၍ ရုတတ်ရကဆုိ်ပမညထ်သာအသ။ံ “ဟိ့ု-ထဇာ်နုိင်-ပပန်ထရာကပ်ျာလာ” (အရပ် စဉ်

ယာဉ်ရထေားစသည့် တစစ်ုံတစရ်ာကို ရပ်တန့်ထစလုိရာ၌ သုံးထသာစကား။ “ဟိ့ုဟိ့ုဟိ့ု-အကကျွေန်ထအမှတတ်ိုင်က ဆင်းပါဖ့ုိ” 
(အရပ်) စဉ်

ဟိုးလီ
ထဟာင်းထလာင်
း (အဝတ်) မလံုမလဲအားပဖင့်။“ဟိုးလီထဟာင်းထလာင်းပမင်မထကာင်း” (ရုိးရာ) စဉ်

အရပ်ဝန်းကျင် ပျံ့န့ံှထေင်ရာှးထသာ။ “အာကငမီးထတာ်၊ ဘန်ုး ထရာင်ငဖိုးလ့ုိ၊ ဟိုးဟိုးထကျာ်ထက” (ရာမ) စဉ်

ဟိုးဟိုးထကျာ်
ထကျာ် စဉ်

မိမိထေက ်အသကဂု်ဏက်ကးီသတူိ့ု၏ စကားကို ကကားနာရာ၌ ဝန်ခံနာယထူသာအား ပဖင့် ယဉ်ထကျးဖွယရ်ာ တု့ံပပန်ထထောကပ်ဖည့်ထပပာ
ထသာစကား။ “လမရာ”ဟ ုဝန်ခံထပပာဆုိထသာ  စကား” (အရပ်)      စဉ်

စဉ်

အထမွးအမှင်များ စသည့် ပွထရာင်း၍ ကားပပန့်ထနထသာ။ “ရင်မီွး ဟမား ဟမား၊ လကသ်ာဆုိထက၊ ထုိေကလုားမှာ” (ထောနူ) စဉ်

ဂုဏထူ်ေး၊ စမ်ွးရညက်ို ချးီမွမ်းထုေတထ်ဖာ်ထပပာဆုိသည။် ဖ့ဲွန့ဲွထပပာဆုိသည။် “ထဇာ်နုိင် ထပခာကဘ်ာသာဂုဏထူ်ေးပါထရလတ။် “ဟမက်-
ထတာ်ထရ ငါ့တ”ူ (အရပ်) စဉ်

မိမိအထပါ်တင်ွ တစစ်ုံတရာ မှားယင်ွးထနထကကာင်း စပ်ွစွဲချကက်ို ဟတု ်မှတသ်ညဟ် ုဝန်ခံချကက်ို ပပုရာတင်ွ သုံးထသာစကား။ 
“အခင်-၈ ဂဏန်းမှာ-ဂငယပ်ဖစနီ်ထရကာ၊ ကကည့်မည်-ဟမကက်ာ” (အရပ်) စဉ်

မိမိအထပါ်တင်ွ တစစ်ုံတရာ မှားယင်ွးထနထကကာင်း စပ်ွစွဲချကက်ို ဟတု ်မှတသ်ညဟ် ုဝန်ခံချကက်ို ပပုရာတင်ွ သုံးထသာစကား။ 
“အခင်-၈ ဂဏန်းမှာ-ဂငယပ်ဖစနီ်ထရကာ၊ ကကည့်မည်-ဟမကက်ာ” (အရပ်)“ဘကကးီ-တဝမ်းပူမှာ တဆံထံုေးပဖစ်နပီါ ထရကာ၊ ဇာ
မှာလဲ-ဟမတက်ာထရ”(အရပ်) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အဆုိတင်သင်ွးချကက်ို ပဖည့်စကွထ်ပပာဆုိသထဘာတညူခီျကထ်ပး သည။် “ဟမကက်ာထရ ထမာင်ပဖူထပပာစာွ မထဟာကလ်ား” 
(ထထောကခံ်သည့်သထဘာပါ) (အရပ်) စဉ်

မိမိထေကအ်သကဂု်ဏက်ကးီသတူိ့ု၏ စကားကို ကကားနာရာ၌ ဝန်ခံနာ ယထူသာအားပဖင့် ယဉ်ထကျးဖွယရ်ာ တု့ံပပန်ထထောကပ်ဖည့် ထပပာ
ထသာစကား။ “ထဇာ်နုိင်-စျးီကို လားလီနှန်း၊ ဟမတထ်ကပါ” (အရပ်) စဉ်

မိမိအထေကအ်ရာရှိ၊ အကကးီအကစဲသတူိ့ု ညမန်ကကားထပပာဆုိသမျှကို ထဝဖန် သုံးသပ်ထစာဒေကတတပ်ခင်းမပပပဲ အငမဲထခါင်းင့ံု ထထောကခံ်
နာယထူသာ အထလ့အထေ။ “ဟမကရ်ာခါ တိုင်း လုပ်နီကျပါထရ” (အရပ်) စဉ်

သစသ်ားအိုးပပား အစားသတ္တ ဟမင်(ဟန်ွး) တပ်ဆင်ထေားထသာ အသံဟန်ိးထစသည့် တထယာတစမ်ျိုး။ စဉ်

ထံုေတပံဖင့် ဟမင်(ဟန်ွး)ကို ပမညထ်စသည။် တးီသည။် ထုိေးသည။် စဉ်

တစစ်ုံတစဦ် ထခါ်သကံို တု့ံပပန်ထူေးသ။ံ (အများအားပဖင့် ရယွတ် ူသိ့ုမဟတု ်ငယရ်ယွ ်သ၊ူ သိ့ုမဟတု ်မိန်းမအချင်းချင်းတိ့ု ထခါ်သံ
ကိုသာ ထူေးထလ့ရှိသည။်) “ထယးထချ”ဟထုခါ်လျှင် “ဟမို င်”ဟ ုထူေးသည။် (အရပ်) ၂။ အံ့အားသင့်သည့်အခါ ခမကဆုိ်သ။ံ “ဟမို
င့်” မင်းထီေထပါကထ်တဆုိ ထဟာကလ်ာ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်
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ဟမန် နဝိ excessive

ဟမန် ကကိ slip  one’s mind

ဟမန်တက် နဝိ ရညမှ်န်းသတမှ်တထ်ေားသညထ်ေက ်များပပားထသာ။ ပုိလျှထံသာ။ superfluous

ဠ

ဠ န ဗျညး်သုံးဆယ့်သုံးလံုးတိုတ့င်ွ သုံးဆယ့်နှစလံု်းထပမာက ်အက္ခရာ။ ဠကကးီဟ ုအမညတ်င်ွ သည။်

ဠကကးီ န ဠ အက္ခရာ၏အမည။် 

ဠင်းတ န vultures

အ

အ၁ န

အ၂ ကကိ turn off

အ၃ ကကိ hate

အက န သဆုိီတးီမှုတမ်ှုနှင့် စပ်၍ လကထ်ပခဦးထခါင်းတိုက့ို ထကးွညတွ၍် လှုပ်ရာှးပပပခင်း။ ယင်းကဲ့သိုထ့သာ ဟန်ပန်အမူအရာ။     character

အကစပ် န ထခတထ်ကျာကသ်းီ၊ ဒုိေး၊ ကျင် စသညတ်ိုပ့ဖင့် ပမူးတးူထပျာ်ပါးပခင်း။ ကျစီယပ်ခင်း။     mickey

အကဇာတသ်န် န ကစားရာတင်ွလွန်ကသဲည။် post play

အကတးူ န resource

အဂထယာင့် ကကဝိိ အဟတု။် အမှန်။ တကယ။် စင်စစ။် မုချ။ ဧကန်။ truth

အကလား ကကဝိိ အဖုိးအခ၊ တစစ်ုံတစရ်ာ ထပးရပခင်းမဟပဲိ။ fees

အကလိ ကကဝိိ အ ထကကာင်းမ့ဲ။ တမင်သကသ်က။် deliberately

အကာ န shell

အကာတည် ကကိ သရကသ်းီသညအ်တင်ွးဟ ိအဆန်ကိုဖံုးအပ်ုထေားထသာ အခံွပျဉ်းတွဲ မာထကျာလာသည။် stiff

အကာလ န လူတိုတ့စစ်ုံတစရ်ာ လုပ်ကိုင်မူ မဟထိသာ အချန်ိအခါ။ ညဉ့်ကကးီသန်းထခါင် midnight

အကာလမုိဇ်း န ရာွချန်ိထသာအခါမဟတုပဲ်ရာွထသာမုိး။ downpour

အကာအရံ န တစစ်ုံတစခု်ထဘးအန္တရာယအ်ထနှာင့်အယကှတ်ိုမှ့ကင်းထဝးထစရန် ကန်ဆီ့းထေားထသာ အရာ။ safeguard

အကားအရား ကကဝိိ ထပခလကတ်ို ့ပဖန်က့ားလျက။် မညမီညတွ ်မထပပ မပပစ။် irregular

အဂု န ထပပာဆုိထဖာ်ပပဆဲကာလ။ လကင်င်းကာလ။ present

နဝိ မထရမတကွနုိ်င်ထလာကထ်အာင် များပပားစာွထသာ။ innumerable/infinity

အကသုိုလ် န evil/demerit

အကူ န တစစ်ုံတစခု် ကညူထီထောကပ့ံ်ရန် ယလူာထသာ ပစည္း်၊ ထကကးထငွစ သည။် ကညူထီစာင်မမှု။ help

အကဝူင် ကကိ တစဘ်ကသ်ားအားအားထပးကညူသီည။် help

န ထထောကပ့ံ်ကညူ။ီ ထထောကပ့ံ်ကညူ ီရန်ပဖစထ်သာ ပစည္း်ဥစာ္ ထကကးထငွစသည။် aid

ပပည့်သညထ်ေက ်ပုိလွန်ထသာ။ အထရအတကွထ်ေကမ်ျားစာွ ပုိကထဲသာ။ “ဝကသ်ား တစပံု်၊ ငါးတစပံု်ပဖင့်၊ ပပည့်စုံသခု၊ မကန် ဟမန်
ထယာင်၊ စစံားကကထက” (ဦးရာဇ်မုိင်း)။ စဉ်

အသကထွ်ေကလု်တမျှ ထိေတလ်န့်စိုးရမ်ိကကးီစာွပဖင့် သတလိစသ်ကဲ့သိ့ု ပဖစသ်ာွး သည။် “ထမာင်သာပဖူ အသညး်အသန်ကကားလ့ုိ ငါ
ကလညး် “ဟမန်” ငပီးထက တစခု်လညး် မကိုင် တတပ်ဖစလ်ား ခထရ” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

32th of burmese 
consonant စဉ်

32th of burmese 
consonant စဉ်

ဦးထခါင်ထပပာင်၍ လညပ်င်းရညှ ်နှုတသ်းီအဖျားထကာကင်ပီး ထကာကက်င်အပမင့် တင်ွ ပျဝဲံကာ အထသအပုပ်ထကာင်များကို စား
ထသာကထ်လ့ရှိသည့် ငှကက်ကးီတစမ်ျို း။ စဉ်

ဗျညး်သုံးဆယ့်သုံးလံုးတိ့ုတင်ွ အဆံုးပဖစထ်သာဗျညး်။ 
သင်ရုိး သရ နှစဆ်ယ့်နှစလံု်းတိ့ုတင်ွ အစပဖစထ်သာ သရ။

33th of burmese 
consonant စဉ်

အဆီအဆိမ့်များလွန်းသပဖင့် ထနာကထ်ေပ် မစားချင်ထလာကထ်အာင်ပဖစသ်ည။် 
အာရံုတစခု်ခုကို ထေပ်ခါထေပ်ခါ ခံစားရထသာ ထကကာင့် ငငီးထင့ွသည။် စဉ်

အသပီံသပခင်း မရှိပဖစသ်ည။် စကားထပပာနုိင်စမ်ွး မရှိပဖစသ်ည။် ဆင်ပခင်နုိင်စမ်ွးမရှိပဖစသ်ည။်ရွံမုန်းသည။် အပမင်ကတသ်ည။် မ
ပမင်ချင်ပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

နိမ့်ချလုိ၍ ထပပာဆုိထသာ အတတိက် ပဖစပ်ျကခ့ဲ်သည့် အထကကာင်းအရာ။ ထပမထဲေသိ့ု ငုပ်ဝင်ထန ထသာ သစပ်င်၏ ထအာကထ်ပခအပမစ်
ရင်းပုိင်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သရကသ်းီစသညတ်ိ့ု၏ အတင်ွးဟအိထစက့ို ထပမှးယကှဖံု်းလမမ်းထေားထသာ အလမာ။ သစပ်င်တိ့ု၏ အတင်ွးသားနှင့် အထခါကတ်ိ့ု၏ 
အကကားယှိအသား။ အရအံတား။ ပခားကန့်တားဆီး ကာကယွထ်ေားထသာအရာ။ ကိုယခ်န္ဓာ၌ ထဘးအန္တရာယတ်စစ်ုံရာတစခု် မ
ကျထရာကနုိ်င်ထအာင် ကာကယွထ်သာ အင်းအိုင် ဂါထော မန္တာန်လကဖ့ဲွ်စသည။် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အကထုဋအကု
ဋါ စဉ်

လုိချင်ပခင်း၊ အမျကထွ်ေကပ်ခင်း၊ ထတထွဝပခင်း၊ အထကကာင်းတစုံတရာ သုံးပါး တိ့ုတင်ွ တပါးပါးထကကာင့်ပဖစထ်သာ မထကာင်းမှု။ အပပစ်
နှင့်တက ွမထကာင်းကျို းကို ထပးတတထ်သာ အမှု။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အကူ
အထထောက် စဉ်



.

အကးူ န ထနွ၊ မုိး၊ ထဆာင်းသည့်ရာသဦတ ုတစဘ်ကဘ်ကသ်ို ့ထပပာင်းထရမ ဆဲ့ကာလ။ the change of season

န ပဖစပ်ျကမ်ှုသင်ွပပင် အထနအထေား အချန်ိကာလစသည ်ထပပာင်းထရမ ပ့ခင်း။     transition

အကးူအလာ န ထနရာတစခု်မှတစခု်သိုအ့ပပန်အလှန်သာွးလာပခင်း။ တစထ်ယာကနှ်င့်တစထ်ယာက ်အဆကအ်ဆံဟပိခင်း။ in touch

အကဲ န ထပပာဆုိပပုမူ လုပ်ကိုင်ငမဲပဖစထ်သာ အထလ့အကျင့်။ ကိုယထ်နကိုယဟ်န် လှုပ်ရာှးမှု။ ဟန်။ အမူအရာ။ gesture

အကခဲက် ကကိ အမှန်ကိုစုံစမ်းရန်သနုိိင်ဖုိရ့န်ခဲယဉ်းသည။် test

အကခုိဲင် ကကိ ဟန်ကကးီပန်ကကးီလုပ်သည။် affectation

အကခဲတ် ကကိ တစဦ်းတစထ်ယာက၏်စတိထ်နစတိထ်ေား၊ ပင်ရင်းသထဘာထေား စသညက်ို သဖုိိရ့န် ထလ့လာသည။် estimate

အကပုိဲင် ကကိ တစ ်ဘကသ်ား၏ အထပပာအဆုိ အမူအကျင့်ကို ပမင်၍ ပုိင်နုိင်စာွ သကိကျွေမ်းသထဘာထပါကသ်ည။် challenge

အကထဲပါက် ကကိ အထရးပါအရာထရာကသ်ည။် သထဘာထပါကန်ားလညသ်ည။် understand

အကပဲဖတ် ကကိ assess

အကရဲ ကကိ တစစ်ုံ တစထ်ယာက၏် ကိုယအ်မူအရာ၊ ရုပ်ရညလ်က္ခဏာကိုပမင်၍ သသိည။် evaluate

အကလုဲပ် ကကိ တစဘ်ကသ်ား၏ စမ်ွးထဆာင်မှု အထပခအထန သထဘာထေား စသညက်ို သနုိိင်ရန် တစစ်ုံတစခု်ပပု၍ စမ်းကကည့်သည။် estimate

အကလွဲန် ကကိ အရညအ်ချင်းလွန်ကသဲည။် ဂရုစိုကမ်ှုက ပုိလွန်သည။် over

အကယ် ကကဝိိ အမှန်။ စင်စစ။် ဧကန်။ TRUE

တကယတ်န္ိတ သမ် မပဖစထ်သးသညက်ို ပဖစမ်ညက်ဲ့သို ့ထပပာရာတင်ွ သုံးထသာစကားလံုး။ will

အကယတ်န္တ ကကဝိိ ဧကန်မုချ။ အမှန်စင်စစ။် indeed

ကကဝိိ အမှန်စင်စစ။် ဧကန်မုချ။ surely

န ထပမပမင့်ပုိင်းနှင့် ထပမနိမ့်ပုိင်း။ ပမင့်ရာနိမ့်ရာ။ ထမာကပ်ခင်းဟိုကပ်ခင်း။ fluctuation

အထကာ်ရ ကကိ ရသင့်သညထ်ေက ်ပုိ၍ များစာွအကျို းခံစားရသည။် many more benefits

အထကာ်အထရာ် ကကိ ကိုးကယွသ်ည။် အရုိ အထသပပုသည။် ပူထဇာ်သည။် worship

အကင်အပပု န မီးအပူရှိန်ပဖင့် ကျကန်ပ်ထစထသာ စားဖွယ။် cook

အကင်း ကကိ ကင်းထဝးထစသည။် ကင်းရင်ှးထစသည။် all clear

အကင်းထေ ကကိ အနာထရာဂါပဖစထ်စတတသ်ည့် ဝမ်းတင်ွးမှ အခုိးအထငွ မ့ျား ထေကကသည။် fester

အကင်းထူေ ကကိ အသတိရားထခါင်းပါးသည။် ဉာဏန်ညး်သည။် ဉာဏတ်ုံးသည။် stupid(adj)

အကင်းရည် န ခန္ဓာကိုယမှ်ပဖစထ်သာ အနာမှ ယိုစးီကျထသာ အရည။် pus

အကင်းသိ ကကိ နားလညလွ်ယသ်ည။် အရပ်ိအပခညက်ို လျင်ပမန်စာွ အကခဲတနုိ်င်သည။် easy to understand

အကင်းသီ ကကိ အနာထရာဂါထေကကမှုမှ အရှိန်ကန်ုသည။် none

အကင်းသတ် ကကိ အနာ၏အခုိးအထငွ  ့ကို ပထပျာကထ်စသည။် disappear

အကင်းသပ်ိ န အပင်မှထွေကပ်ပူစအသးီငယ။် small fruit

အကင်းထချ ကကိ အပွင့်အသးီများထွေကပ်ပူစပပုသည။် peep out

စဉ်

အကးူအထပပာင်
း စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစထ်ယာက ်တစစ်ုံတစရ်ာ၏ စမ်ွးရညသ်တ္ိတစသညက်ို ထကာင်း သည၊် ညံ့သညစ်သညပ်ဖင့် ပုိင်းပခားသတမှ်တ်
ဆံုးပဖတသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အကယ့်
အကယ် စဉ်

အထကာအ
ကန်ုး စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အကိုကည်ီ ကကဝိိ အဝံင်ခွင်ကျ။ ထနရာတကျ။ fits into

အကိုကအ်ဆာ န ကိုယလ်ကထ်ညာင်းညာကိုကခဲ်ထနသည့် အခံရခကသ်ည့် ထရာဂါ ထဝဒေနာတစမ်ျို း။     ache

အကိုင်အပပု န လကပ်ဖင့်ကိုင်တယွသ်ုံးသပ်မှု။ handling

အကိုင်း န သစပ်င် ပင်မကကးီ၏ ပင်စညမှ် ခဲွထွေကထ်သာ ခကမ်ကကးီ။ offshoot from the stem

အကိုင်း အခက် န အခကသ်စပ်င်ပင်မကကးီ၏ပင်စညမှ်ခဲွပဖာ၍ထွေကထ်သာ အကိုင်းကကးီ၊ အကိုင်းငယ။်  

န အခကသ်စပ်င်ပင်မကကးီ၏ပင်စညမှ်ခဲွပဖာ၍ထွေကထ်သာ အကိုင်းကကးီ၊ အကိုင်းငယ။်  

အကိုင်းအလှိုင်း ကကိ ကိုင်းညတွသ်ည။် အရုိအထသထပးသည။် pay homage

အထကာက် န မထပဖာင့်တန်းထကွ လိ့မ်ထသာအရာ။ curve

ကက ိ tax

ကကိ ထနာကထ်တာ်ပါးက ထေပ်ကကပ်မကာွလုိကသ်ည။် Tag along

အထကာကက်ကံ ကကိ မဟတုမ်မှန်သညက်ို ကကစံညအ်ားထုေတသ်ည။် သတူစပ်ါး ပျကစ်းီထစရန် ကကစံညအ်ားထုေတသ်ည။် plot against

အထကာကခ်ျ ကကိ ထလာင်းကစားဝုိင်းထတာ် သားများကို ကစားဝုိင်းခံသည။် bookie fee

န မမှန်မကန်ကကစံညတ်တထ်သာဉာဏ။် cunning

ကကိ သ ူတစပ်ါးပျကစ်းီထစရန် ထကာကက်ျစထ်သာဉာဏပ်ဖင့် ကကစံညအ်ားထုေတသ်ည။် plan

န မထပဖာင့်မတန်း ထကာကထ်ကွ ထ့သာအရာ။  curve

န ကန်ုပစည္း်စသညတ်ိုအ့ထပါ်တင်ွ အစိုးရက စညး်ကကပ်ထေား ထသာအခွန်ထကကးထငွ။     commercial tax

အထကာင် န ကိုယခ်န္ဓာ။ လူထသ။ အထလာင်းထကာင်။ သကမ့ဲ်ကိုယ။် Dead body

အထကာင်ထသျှ၁ န guy

အထကာင်ထသျှ၂ န အထကာင်ထချသငူယ၊်လူကထလး။ထယာကျ်ားထလး။     boy

န ပုိးရစွထသာသတ္တ ဝါ။ microbe worm

န ရုပ်လံုးသဏ္ဍာန်။ ကိုယက်ာယ။ ကိုယခ်န္ဓာ။ body

အထကာင့် ကကဝိိ စင်စစတ်ကယ။် TRUE

ကကဝိိ အမှန်မုချ။ စင်စစ။် ဧကန်။      right

ကကဝိိ အမှန်တကယ။် ဧကန်မုချ။ စင်စစ။် accurate

အထကာင့်လား စညး် exactly true

အထကာင်း န မပျကမ်စးီပကတတိညဟ်ထိသာအရာ။ဆုိးသမ်ွးပခင်းမဟသိည၏်အပဖစ။် အပပစအ်နာကင်းထသာ အရာဝတ္ု။     

အထကာင်းစာွ န ထကာင်းထသာဝမ်းထပမာကဖွ်ယရ်ာအပဖစ။် တိုးတိုးတတိတ်တိ ်နှစထ်ယာကခ်ျင်း သာ ကကားသအိပ်ထသာအထကကာင်းအရာ။ joy

န သတူစပ်ါးမသ ိမပမင်ရထအာင် သိုသပ်ိစာွပပုမူလုိပခင်းသထဘာ။ spy

န မပျကမ်စးီပင်ကိုအတိုင်း တညဟ်ထိသာ အထပခအထန။     original

အထကာင်းသား န ထကာင်းသည၏်အပဖစ။် ထကာင်းထသာ အထပခအထန။ goodness

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

Offshoot from the 
branches စဉ်

အကိုင်း
အလက်

Offshoot from the 
branches စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထကာက်
ထကာက်

(ဖဲ)ထလာင်းကစားဝုိင်းများတင်ွ ကစားဝုိင်းခံရသကူ ထကကးထငွကို ထကာကယ် ူသည။် ကန်ုပစည္း်စသညတ်ိ့ုအထပါ်တင်ွ အစိုးရက 
စညး်ကကပ်ထေားထသာ အခွန်ထကကးထငွကိုထကာကယ်သူည။် စဉ်

အထကာက်
ထကာကလုိ်က် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထကာက်
ဉာဏ် စဉ်

အထကာက်
ထုေတ် စဉ်

အထကာကအ်
ကွိ စဉ်

အထကာက်
အခွန် စဉ်

စဉ်

ထယာကျ်ားတစစ်ုံတစထ်ယာကအ်ား နိှမ့်ချလုိထသာ သထဘာ ပဖင့် ထခါ်ထဝါ်သုံးစွဲထသာ အာလုပ်စကား။ သငူယ၊်လူကထလး။
ထယာကျ်ားထလး။     စဉ်

စဉ်

အထကာင်
အကာ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အထကာင်အထေ
ည် စဉ်

စဉ်

အထကာင့်ထကာ
င့် စဉ်

အထကာင့်ထကာ
င့်လညး်ထသာ စဉ်

"တကယဟ်တုမှ်န်၏ထလာ"ဟ ုထမးထသာစကား။ စဉ်

fine fettle/sound 
condition/perfect 
working order စဉ်

စဉ်

အထကာင်းစာွ
သျှ စဉ်

အထကာင်း
တိုင်း စဉ်

စဉ်
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ကကဝိိ အဖုိးမတန်။ အရာမဝင်အသုံးမကျ။ useless

အကတ် စညး် နာမ်၊ ကကယိာများကို အထထောကအ်ကထူပးတတထ်သာ စကားလံုး။ none

ကကဝိိ ဆံုးမသန်ွသင်မှုကို မနာခံပဲ တင်းမာဖီဆန်လျက။် disobediently

အကပ်၁ န အနညး်ငယမ်ျှထသာအရာ။ slightly

အကပ်၂ န မိမိအကျို းအတကွ ်တစစ်ုံတစထ်ယာကအ်ား ချဉ်းကပ် ဆကဆံ် ပခင်း။ advances

အကပ်ကပ် ကကိ အနံှအ့ပပား စန်ွးထေင်းသည။် ထပကျသံည။် smirch

အကပ်ခံ ကကိ တစစ်ုံတစခု် ဆကက်ပ်သညက်ို ဘရုားနှင့် သဇံာထတာ် တိုက့ ခံယသူည receive

အကပ်သစ် ကကိ အိုးတင်ွအနညး်ငယမ်ျှ ကျန်ယှိထနထသးထသာ ဟင်းငါး စသညက်ိုယသူည။် take

အကပ်အယပ်၁ န a few thing

အကပ်အယပ်၂ dependent

အကပ်အသပ် န အနညး်ငယမ်ျှထလာကထ်သာ ကကင်းကျန်ထနထသးသည့်အရာ။ Left-overs/remnant

အကတုက်တု် ကကဝိိ မထလျာ့ထသာလံုလ့ပဖင့် မဆုတမ်ဆုိင်း။ diligently

ကကဝိိ မထလျာ့ထသာလံုလ့ပဖင့် မဆုတမ်ဆုိင်း။ diligently

အကန် ကကိ support

အကန်အကပ် န တစဘ်ကသ်ားကို အခကထ်တွ ထ့အာင် အထကကာင်းအမျို းမျို းပပ၍ ကတဖ့ဲ်ထပပာဆုိထသာစကား။ reason

ကကဝိိ တစဘ်ကနှ်င့် တစဘ်က ်အတုံအ့လှည့်အားပဖင့်။ Vice-versa

အကန် ့ န ဆီးကန် ့ပုိင်းပခားထေားသည့်ထနရာ။ ပုိင်းပခားသတမှ်တထ်ေားထသာ ကာလအတိုင်းအတာ စသည။်     limit

အကန်း န မျကစ်မိပမင်။ မျကစ်အိလင်းမရသ။ူ blind

အကန်းသား န duffer

အကန်းအကျးီ န cripple

အကန်းအအ န deficiency

အကမ်းအစမ်း န တစထ်ယာကနှ်င့် တစထ်ယာက ်အဆကအ်သယွပ်ပုလုပ်ရန် စတင်ထပပာဆုိပခင်း။ hello/hi

အကန်ု န ကကင်းကျန်ပခင်းမရှိသည့်အပဖစ။်ပျကဆံု်းတိုင်ထအာင် ထရာကထ်သာအပဖစ။် no left

အကန်ုခံ ကကိ ကန်ုကျသည့် စရတိစ်ကကိုတာဝန်ယသူည။် take charge

အကန်ုစာွ န အကကင်းအကျန်မယှိထသာအပဖစ။်     no residue

အကန်ုဖွင့် ကကိ အပဖစအ်ပျက ်အထကကာင်း အရာဟသူမျှကို အကန်ုအစင် ထပပာပပသည။်     completely describe

အကန်ုလံုး န ကကင်းကျန်ပခင်းမရှိသည့်အပဖစ။်ပျကဆံု်းတိုင်ထအာင် ထရာကထ်သာအပဖစ။် no residue

အကန်ုသူ ကကဝိိ တစထ်ယာကမ်ကျန်အားလံုး။ ကကင်းကျန်ပခင်း မယှိထအာင်၊ all 

အကန်ုအကျ န အကျခံ သုံးစွဲရထသာ ထငွထကကးစသည။်     expense

အကန်ုအစင် န အကကင်းအကျန်မယှိထသာအပဖစ။်     empty

အထကာင်းအ
ကန်း စဉ်

စဉ်

အကတ်
အသတ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အနညး်ငယမ်ျှထသာအရာ။  "အိုးမှာကျန်ဟထိရ ငါးအကပ်အယပ်နန့် တစထ်ေပ် ဆဲွပစခ်ထရဗျာယ်"။ (အရပ်)     စဉ်

အကတအ်ယတမီှ်ခုိအားကိုးရပ်တညရ်ာ။ အမီှပပုရာ။ "အလုပ်အကကလုံပ်ဖ့ုိ စာွမှာလညး် အကပ်အယပ် မဟထိကလညး် မပဖစနုိ်င်"။ 
(အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

အကတုက်တု်
အခုတခု်တ် စဉ်

(ငပိုလဲမကျရထအာင်) တစစ်ုံတစရ်ာပဖင့် ထထောကထ်ေားသည။်     စဉ်

စဉ်

အကန်အ
ထကျာက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဉာဏတ်ုံး၊ ဉာဏမ့ဲ်၊ အသုံးမကျသဟူု) ဆဲရ ဲ ထသာ  စကား။  စဉ်

(လူတစထ်ယာက၌်ရှိအပ်ထသာ) ကိုယ ်အဂမင်္ဂါအလံုးအရပ် စသည့်မပပည့်စုံသည့်သမူျားကို ရည၍်ထပပာထသာစကား။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ကိုယလ်ကအ်ဂမင်္ဂါချို တ့ဲ့ထသာသ။ူ စကားထပပာဆုိနုိင်စမ်ွးမယှိသ။ူ လူညံ့လူဖျင်း၊ အသုံးချ၍ မရထသာသမူျားကို ပခု၍ံထပပာထသာ 
စကား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အကုံး န ပန်းစသညက်ို ပခညမ်ျှင်စသညပ်ဖင့် အထခွ ပဖစထ်အာင်ဖဲွသ့ပီခင်း။     Gar-land

အကန်ုး န အထေကသ်ို ့မုိထ့မာကထ်ကွ ဝုိ့ကထ်နထသာပံုစ။ံ ယင်းသိုပ့ဖစ ်ထပါ်ထနထသာ အရာ။ convexity

အကို န ညအီစက်ိုထမာင်နှမတင်ွ အကကးီဆံုးပဖစထ်သာ ထယာ ကျ်ား။ ၂။ အစက်ို အရယွရ်ှိ ထယာကျ်ားထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ eldest brother

အကိုအကကးီ န ညအီစက်ိုထမာင်နှမတင်ွ အကကးီဆံုးပဖစထ်သာ ထယာ ကျ်ား။ ၂။ အစက်ို အရယွရ်ှိ ထယာကျ်ားထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ eldest brother

အကိုရုိ ့ န အနီးအ နားယှိ အစက်ိုအရယွယ်ှိထယာကျ်ားများကိုပခုံ၍ ထခါ်ထသာစကား။ brothers

အကိုလတ် န အစက်ိုအကကးီနှင့် အငယတ်ို၏့ အကကားပဖစထ်သာ အစက်ိုကိုထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ oldest brother

အကိုထသျှ န အစက်ိုအကကးီနှင့် အလတတ်ို၏့ ထအာကပ်ဖစထ်သာ အစက်ိုကိုထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။     younger brother

န ခုိင်လံုထသာ အထထောကအ်ထေား။ sufficient evidence

အကိုထုိေး န မိမိအလုိသိုပ့ါထစလုိ၍ ထပးထသာလကထ်ဆာင်။ desired present

အကိုးအကား န ခုိင်လံုထသာ အထထောကအ်ထေား။ sufficient evidence

အကျ န loss

အကျခံ ကကိ သတူစပ်ါး ထကာင်းစားထရးအတကွ ်မိမိထံေမှ ထငွထကကးအကန်ုခံသည။် cost

အကျနာ ကကိ နစန်ာထလာကထ်အာင် ပျကစ်းီဆံုး ရှံုးသည။်     loss

အကျနိ န နှစသ်စက်းူသကကမင်္ဂန်ကျထသာထန။့ new year day

အကျအတင် ကကဝိိ တစဉီ်းနှင့်တစဉီ်း သိုမ့ဟတု ်တစဘ်ကနှ်င့် တစဘ်က ်တစလှ်ည့်စ ီအပပန်အလှန်။ Vice-versa

အကျအန၁ န ထကာင်းမွန်သန်ပ့ပန်ထ့သာအရာများ။ Good things

အကျအန၂ န ပံုပန်းသဏ္ာန်။ ကိုယထ်နကိုယထ်ေား။ character

အကျအန၃ ကကဝိိ ပါးနပ်ကျင်လညမ်ှုမယှိပဲ ထံုေထုိေင်းနံုချာလျက။် တတသ်လိိမ္မာမှုကင်း ထဝးစာွ။ lumpish

အကျအပပု န ထရးသားထေားထကကာင်းစာတင်ွ ကကင်းကျန်ရစသ်ည့် စာလံုးစာထကကာင်း စာပုိဒ်ေ စသည။် remainder

အကျအရ ကကဝိိ ပါးနပ်ကျင်လညမ်ှုမယှိပဲ ထံုေထုိေင်းနံုချာလျက။် တတသ်လိိမ္မာမှုကင်း ထဝးစာွ။ lumpish

အကျား န နှစမ်ျို းထသာအထရာင်ထေက ်ထရာထထွေးယကှတ်င် ပဖစထ်န ထသာ အဆင်။     striped

အကျိ န ပျစခ်ကျွေထဲစးကပ်ထသာ အရာ။ dense

အကျကိျိ ကကဝိိ များပပားစာွ။ plentifully

အကျအိထချာ နဝိ ထစးကပ်ထချာကျထိသာ။ sticky

အကျအိခကျွေဲ န ပျစခ်ကျွေထဲစးကပ်ထသာ အရာ။ slithery(adj)

အကျ၁ီ ကကိ chop

အကျ၂ီ ကကဝိိ ငပီးပပတထ်ကျကန်ုထအာင်။ thoroughly

အကျးီယင်ှး၁ ကကဝိိ သကဆုိ်င်သအူချင်းချင်း ထကျနပ်လကခံ်သညအ်ထိေ ထပပလညစ်ာွ။ ကကင်းကျန်ပခင်းမယှိထစပဲ။ satisfying(adj)

အကျးီယင်ှး၂ ကကိ ထသဆံုးသည။် ထသထအာင်ပပုသည။် သတပ်ဖတသ်ည။် kill

အကျအီငပီ ကကဝိိ ထသဆံုးသည။် ထသထအာင်ပပုသည။် သတပ်ဖတသ်ည။် kill

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အကိုးထထောက်
ကူ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထရးသားထေားထသာစာတင်ွ ကကင်းကျန်ရစသ်ည့် စာလံုးစာပုိဒ်ေ စာထကကာင်းစသည။် တစပ်ါးသ ူလိမ်လညမ်ှုထကကာင့် ဆံုးရှံုးမှုကို ခံရ
ပခင်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဓားနှင့်) ခုတသ်တသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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 အကျးီ၁ ကကိ ကိုယလ်ကအ်ဂမင်္ဂါမသန်စမ်ွးပဖစသ်ည ် cripple

အကျးီ၂ ကကိ စကားထပပာနုိင်စမ်ွးမရှိသည။် စကားသဆိံတသ်ည။် speechless

အကျုးအကကျွေံ ကကဝိိ အထူေးပုိမုိလွန်ကစဲာွ။ စကားကို အကျူးအကကျွေလံညး် မထပပာရ။ highly

 အကျယ် န area

အကျယခ်ျဲ ့ ကကိ လုိသညထ်ေကပုိ်၍ ပပုမူထပပာဆုိသည။် expand

အကျယခ်ျုပ် န house arrest

အကျယတ်ဝန်း ကကဝိိ ကျယက်ျယပ်ပန်ပ့ပန်။့ပပည့်ပပည့်စုံစုံ။ comprehensively

အကျယတ်ဝှန်း ကကဝိိ ကျယက်ျယပ်ပန်ပ့ပန်။့ပပည့်ပပည့်စုံစုံ။ comprehensively

အကျယအ်ဝှန်း န ထဒေသအပုိင်း အပခားတစခု်၏ အဝန်းပမာဏ။ ဧရယိာ။ ပပည့်ပပည့်စုံစုံချဲ ထွ့ေင် ထဖာ်ပပထေားချက။် area

အထကျာခံ ကကဝိိ overbearingly

အထကျာပီး ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာ ယဉ်ှငပိုင်မှုတင်ွ တစဘ်ကသ်ားအား အငပိုင်မီ ကပင်အသာထပးလုိကသ်ည။် handicap(n)

အထကျာအထမာ့ နဝိ လှပတင့်တယ ်ရှုချင်စဖွယထ်သာ အသင်ွယှိထသာ။ ထကာင်းမွန်ထချာထမာထသာ။ handsome

အထကျာ်၁ ကကိ ဆီပူတင်ွထေည့်၍ ကျကန်ပ်ထအာင် ပပုလုပ်ထေားထသာ စားဖွယ။် fry

အထကျာ်၂ န none

အထကျာ်တထစာ န ထကျာ်ကကားထေင်ရာှးသ။ူ ဂုဏသ်တင်းပျံ နံှ့သ့။ူ limelight

အထကျာ်အထမာ် န ဂုဏရ်ညအ်ချင်း ထူေးခကျွေန်သ။ူ brilliant

ကကိ fry

အကျက် န ကျကန်ကထ်အာင် ချကထ်ေားငပီးထသာစားဖွယ။်     meal

ကကဝိိ တစဘ်ကနှ်င့်တစဘ်က ်ရုန်းရင်းဆန်ခတ ်သတပု်တက်ကလျက။် fight

အကျကစ်ား ကကဝိိ ပူပင်ထကကာင့်ကကမှု မယှိပဲငငိမ်းချမ်းစာွ။ peaceful

အကျင် န သားမထပါကထ်သာ ကကကဥ်၊ ငှကဥ်စသည။် egg

အကျင့် န moral

အကျင့်ထကာင်း ကကိ လှုပ်ရာှးမှု၊ ထပပာဆုိမှု၊ ထအာ်ပမညမ်ှု စသညတ်ိုမ့ယှိ။ ထရးှနှင့်မတ ူအထူေးငငိမ်သက ်အထူေးငငိမ်သကသ်ည။်  သထဘာထကာင်းသည။် good habit

အကျင့်စာရတိ္တ န အကျင့်တရား။ moral behavior

အကျင့်ဆီွး ကကိ အကျင့်ဆုိးသည၊် ယတုမ်ာသည။် bad habit

အကျင့်ပါ ကကိ အထပပာအဆုိစသည ်ပပုရဖန်များ သပဖင့် အထလ့အငမဲစွဲစိုကထ်နသည။် behavior

အကျင့်ပုပ် ကကိ စတိထ်နစတိထ်ေားယတုည်ံ့သည။် မနာလုိမရှုစတိထ်သာ စတိယ်ှိသည။်     jealous

အကျင့်ရ ကကိ ထပပာဆုိပပုလုပ်ဖန်များသပဖင့် အထလ့အကျင့်ပဖစထ်နသည။် ထလ့လာပွန်းတးီသည။် ကကျွေမ်းကျင်သည။် behavior

အကျင့်လုပ် ကကိ တစစ်ုံတစခု် ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွရ်ာတင်ွ တတသ်လိိမ္မာထစရန် ထလ့ကျင့်သည။် train

အကျင့်သန် ကကိ တရားအား ထုေတမ်ှု၌ မပဖစမ်ထနပုိ၍ အားသန်ွ ကကို းပမ်းသည။် work hard

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကျဉ်းထပမာင်းသညမ်ဟတုထ်သာ အတိုင်းအတာ။ တစဘ်ကနှ်င့် တစဘ်က ်ထဝးကာွလှမ်းထသာ အတိုင်းအတာ။ အလျားအနံ
ကကးီထသာ အတိုင်းအတာ။နယန်မိတ ်တစခု်ခု၏ အပုိင်းအပခား အဝန်းပမာဏ။ စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစထ်ယာကအ်ား အပခားတစထ်နရာသိ့ု မသာွး ထစရမူ၍ တစထ်နရာတညး်တင်ွသာ ထနရမညဟ် ုသတမှ်တထ်ေားထသာ 
စညး်ကမ်းချကနှ်င့်အည ီထနထုိေင်ခွင့်ပပုထသာ ထိေန်းချုပ်ပခင်းတစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တင်စးီ၍ (ထပပာဆုိပပုမှုပပုသည်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

န့ံသာမျို းငါးပါးတင်ွ တစပ်ါးအပါအဝင် ပဖစထ်သာ အန့ံသင်းပျံ့ထသာ အပင်တစမ်ျို း။အနိမ့်နှင့်အပမင့် တကလ်မ်းနှစခု်၏အကကား။     စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထကျာ်အ
ထလှာ်

အိုးကင်းပူတင်ွထေည့်၍ မီးပူရှိန်ပဖင့် ကျကန်ပ်ထအာင် ပပုလုပ်ထေားထသာစားဖွယ။် ဆီပူတင်ွထေည့်၍ ကျကန်ပ်ထအာင် ပပုလုပ်ထေား
ထသာစားဖွယ။် စဉ်

စဉ်

အကျကက်ျက်
ရုိက် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ကိုယက်ျင့် တရား။ အကကမ်ိများစာွပပုလုပ် ထဆာင်ရကွမ်ှုထကကာင့် ခုိင်ငမဲတညတ်ံ့ထနထသာအထလ့။အထလ့ရထအာင် အကကမ်ိများစာွ 
ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွမ်ှု။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အကျင့်သကိ္ခာ န ကိုယ၊် နှုတ၊် စတိ ်တိုက့ို ထစာင့်စညး်မှု။ adherence

အကျစ် န တင်ွးထအာင်းထနသတ္တ ဝါများတင်ွးတးူရာမှ ထွေကထ်ပါ်လာထသာ ထပမတုံးငယ။် small blocks of land

အကျစက်ျစ် ကကဝိိ များနုိင်သမျှများထသာ အထရအတကွ၊် ပမာဏအားပဖင့်။ အများအပပား။ abundantly

ကကဝိိ အလွန်အမင်းစပုပုံလျက။် assembly(n)

အကျစအ်ခဲ ကကဝိိ အလွန်အမင်းစပုပုံလျက။် crowd(n)

အကျစအ်လစ် ကကဝိိ အလွန်အမင်း စခုပမ်းလျက။်     bunch(n)

အကျို င်၁ န ကကင်းထသာအရာ။ အကကင်း။ remainder

အကျို င်၂ န များပပားစာွ တစတုရံုးတညး်ယှိထနထသာ သကရ်ှိသကမ့ဲ်။ world

အကျို င်ကျို င် ကကဝိိ ကကျွေ၊ဲ နွား၊ ငှက၊် တရိစ္ဆာန်စသည ်တစအ်ပ်ုငပီး တစအ်ပ်ုများ ပပားစာွ။ group

အကျို င်ပပတ် န အပ်ုလုိက၊် အသင်းလုိက၊် အစလုိုက၊် အပပုံလုိကစ်သည။်     team

အကျို င်အရွီ နဝိ များထသာ အထရအတကွပ်မာဏယှိထသာ။ many 

အကျဉ်း န ခကခဲ်ကျပ်တညး်ထသာအထပခအထန။တိုထအာင်ကျဉ်းထအာင် ထရးသားထပပာဆုိထေားချကစ်သည။်ကျယဝ်န်းသည ် brief

အကျဉ်းကျ ကကိ တရားဉပထဒေကျူးလွန်မိ၍ အပပစထ်ပးခံရသပဖင့် ထထောင်ကျသည။် Be imprisoned

အကျဉ်းချ ကကိ တရားဥပထဒေကျူးလွန်ပါသပဖင့် အပပစယ်ှိ၍ ထထောင်ချသည။် sent to prison

အကျဉ်းချုပ် ကကိ အကျို းအထကကာင်းစသညက်ို လုိရင်းသထဘာ မထပျာကထ်စပဲ တိုထအာင်လုပ်သည။်     

အကျဉ်းချုံ ့ ကကိ တစစ်ုံတစခု် ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွခ်ျကက်ို အကျယမ်ချဲ ထ့တာ့ပဲ အလွယတ်က ူပပုလုပ်သည။်     collapse

အကျဉ်းထထောင် န တရားဥပထဒေကို ကျူးလွန်၍ အပပစထ်ပးခံရသမူျားအား သင်ွးထနှာင်ထေားရာ အထဆာကအ်အုံ။ prison

အကျဉ်းရံုး ကကိ တစစ်ုံတစခု် ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွခ်ျကက်ို အကျယမ်ချဲ ထ့တာ့ပဲ အလွယတ်က ူပပုလုပ်သည။်     

အကျဉ်းသား န အပပစ ်တစစ်ုံတစရ်ာထကကာင့် အကျဉ်းထထောင်အထဲေ၌ ချထေားပခင်းခံရ သ။ူ prisoner

အကျဉ်းအကျပ် န လွယက်သူညမ်ဟတုထ်သာ ခဲယဉ်းထသာ အထပခအထန။ 

 အကျဉ်းအခုိင် ကကဝိိ ထတာင့်တင်းကကံ့ခုိင်စာွ၊ တင်းမာစာွ၊ ယမ်ိးယိုင်မှု မယှိပဲ။ strongly

ကကိ လညက်ိုအထေကသ်ိုထ့မာ့၍ပါးစပ်ကိုဟငပီး ခံတင်ွးထဲေ သို ့တစစ်ုံတစခု်ထသာ အစားအစာထေည့်၍ မျို ချသည။် swallow

ကကဝိိ Vice-versa

ကကဝိိ refute

အကျပ်နိန် ့ န သကကမင်္ဂန်အကျထနနှ့င့် အတကထ်န ့အကကားပဖစထ်သာရက။်

အကျပ်ကိုင် ကကိ တစဦ်းတစထ်ယာကအ်ား မပငင်းမဆန်သာထအာင် မိမိဘကသ်ို ့အတင်းလုိက ်ပါထစသည။် coerce

အကျပ်တွိ ကကိ အခကအ်ခဲနှင့် ပကပ်င်းကကုံထတွ  ့ထနရသည။် face difficulty

အကျပ်ရုိက် ကကိ အခကအ်ခဲနှင့် ကကုံထတွ ရ့သည။် မထတးွ တတမ်ကက ံတတထ်လာကထ်အာင်ပဖစသ်ည။် dilemma

န မထကျမလညမ်ရင်ှးမလင်း သညမ်ျားကို ထပဖရင်ှးနုိင်ရန်မလွယက်ထူသာ အပဖစသ်ထဘာ။ငငိုပငင်မှု။ crisis

အကျပ်အရပ် န ခဲယဉ်းပခင်။ မလွယက်ပူခင်း။ difficulty
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အကျတိ် န ခန္ဓာကိုယ၌် အထကကာအမျှင် များ ထပါင်းစညး်မာထတာင့်၍ ဖုထနထသာ ဖုလံုး။ tumor

အကျတိက်ျ ကကိ အိုး၊ထတာင်း စသညထဲ်ေသို ့ထေည့်သင်ွးဖိနိပ်သည။် put in

ကကဝိိ တစထ်နရာတညး်တင်ွ စပုပုံပပည့်ကျပ်လျက။် all in a pile

အကျတိခွ်ာ ကကိ လညပ်င်း၊ ချို င်း၊ ထပါင်ပခံတိုတ့င်ွ အကျတိပ်ဖစထ်ပါ်သည။် အကျတိတ်ညသ်ည။် tumor

အကျတိတ်က် ကကိ ဣထပနကင်းမ့ဲစာွ ထပပာဆုိပပုမူထနထုိေင်သည။် treat

အကျတိလိ်တ် နဝိ ကျစလ်ျစသ်ပ်ိသညး် ထသာ။ compact

အကျတိအ်ခဲ ကကဝိိ အမျို းအမညအ်ထရအတကွအ်ားပဖင့် များပပားစာွ။ frequently

အကျုတက်ျုတ် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အစားအစာကို နှိုက၍်စားသည။် eat

အကျန် န တစ ်ဘကသ်ားယုံထအာင် သစာ္ဆုိသည။် တိုင်တညထ်ပပာဆုိသည။်တစဘ်ကသ်ား ထဘးထိေထအာင် ထတာင့်တ ထပပာဆုိသည ် curse

အကျန်ိ ကကိ တစ ်ဘကသ်ားယုံထအာင် သစာ္ဆုိသည။် တိုင်တညထ်ပပာဆုိသည။်တစဘ်ကသ်ား ထဘးထိေထအာင် ထတာင့်တ ထပပာဆုိသည ် swear

အကျန်ိတိုင် ကကိ ကျန်ိစာရကွသ်ည။် ထဘးအန္တရာယပ်ဖစထ်အာင် ထတာင့်တ ထပပာဆုိသည။် သစာ္ပပုသည။် အဓိဌာန်ပပုသည။် take on oath

အကျန်ိကိုင် ကကိ တစဘ်က ်သားယုံထအာင် တိုင်တညထ်ပပာဆုိသည။် သစာ္မူသည။်     asseverate the truth

အကျန်ိစာ န မညသ်ိုပ့ပုလျှင် မညသ်ို ့ပဖစပ်ါထစဟ ုကျန်ိထေားသည့်စကား။ ကျန်ိထေားသည့်စာ။ သစာ္ပပုထသာကျမ်း။ oath

ကကိ ကျန်ိစာကိုရတွ၍်ပဖစထ်စကိုင်၍ ပဖစထ်စသစာ္ပပုထစသည။်

အကျန်ိတိုက် ကကိ ကျန်ိစာရကွသ်ည။်ထဘးအန္တရာယပ်ဖစထ်အာင်ထတာင့်တထပပာဆုိသည။် take  an oath

အကျန်ိထတာင်း ကကိ curse

အကျန်ိထေမ်း ကကိ ကျန်ိစာရတွသ်ည။် ကျမ်းကိုင်သည။် cuss

အကျန်ိပီး ကကိ ကျန်ိစာတိုကသ်ည။် ကျမ်းစာကိုင်၍ သစာ္ပပုထစသည။် cuss

အကျန်ိဝ ကကိ ကျန်ိစာဆုိ ရဖန်များသည။် swear

အကျန်ိသင့် ကကဝိိ ကျန်ိစာတင်ွပါသည့် ထဘးဒေဏမ်ျားထိေသည။် be under curse

အကျုံအ့ယုံ ့ ကကိ စတိထ်စ တနာစသည့်ဆုတန်စသ်ည။် degenerate

အကျုံးဝင် ကကိ ဆကစ်ပ်ပါဝင်သည။် ထရတကွရ်ာတင်ွပါဝင် သည။် ruin

အကျုံးအရံုး ကကိ ဆကစ်ပ်ပါဝင်သည။် ထရတကွရ်ာတင်ွပါဝင် သည။် include

အကျို း၁ န အထချာင်းအတစံသည ်ပကတအိတိုင်း မဟတုပဲ်အပုိင်းပုိင်းပဖစသ်ာွးပခင်း။ piece

အကျို း၂ န merit

အကျို းထကျးဇူး န တစစ်ုံတစရ်ာပပုလုပ်မှုထကကာင့် ခံစားရရှိသည့် အပမတအ်စန်ွးစ သည။် profit

အကျို းကကးီ ကကိ အကျို း ထကျးဇူးကို များစာွ ရယှိသည။် gain

အကျို းစးီပွား န တစစ်ုံတစခု်ထသာ အမှုကို လုပ်ထဆာင်မှုထကကာင့် ခံစားရယှိသည့် ထကာင်းကျို းချမ်းသာ။     benefit/good/welfare

အကျို းဆက် န ကသုိုလ်အကသုိုလ် ကတံိုထ့ကကာင့် ပဖစထ်ပါ်လာထသာ တိုးပွားအကျို း။ consequence

အကျို းထဆာင် ကကိ တစပ်ါးသအူား အကျို းရယှိထစရန်ထဆာင်ရကွထ်ပးသည။် do service to others
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အကျို းထူေး ကကိ သာမညထေကမ်ျား ထသာထကျးဇူးကိုခံစားရသည။် be of benefit

အကျို းနညး် ကကိ ဆင်းရဒုဲေက္ခထရာကသ်ည။်အခါတိုင်းထေက ်အကျို းစးီပွားဆုတယ်တု ်သည။် be ruined

အကျို းနပ် ကကိ ကကို းစားအားထုေတ၍် လုပ်သထလာက ်အကျို းခံစားရ သည။် be worth white

ကကဝိိ လုပ်အားစိုကသ်ထလာက ်အကျို း ထကျးဇူးရယှိထစရန်။ အကျို းပဖစထွ်ေန်းထစရန်။ fruitfully

အကျို းပီး န ထရးှကပပုခ့ဲဖူးထသာ ကသုိုလ် အကသုိုလ်တိုထ့ကကာင့် ခံစားရယှိထသာအကျို း။ effect

အကျို းပပု ကကိ အကျို း ထကျးဇူးပဖစထွ်ေန်းထစသည။်ကညူ ီထထောကပ့ံ်သည။် support

ကကိ အကျို းတရာထပါ်ထပါကလ်ာသည။်     result

အကျို းမနပ် ကကိ အားစိုကခွ်န်စိုကလု်ပ် သထလာက ်အကျို းထကျးဇူးမခံစားရပဖစသ်ည။် အကျို းပဖစထွ်ေန်းမှု မယှိပဖစသ်ည။် lose

 အကျို းများ ကကိ အကျို းစးီပွားပဖစထွ်ေန်းသည။် earn

အကျို းသင့် ကကဝိိ အထကကာင်းအားထလျာ်စာွ။ consequently

အကျို းသန် ကကိ များစာွထသာ အကျို းထကျးဇူးကို ရယှိသည။် gain

အကျို းဟိ ကကိ အကျို းစးီပွားပဖစထွ်ေန်းထစသည။် result

အကျို းအကန်း န လူစဉ်မမီ။ လူရာမထရာက။် အသုံးမကျ စသည။် useless

အကျို းအကျးီ န လူစဉ်မမီ။ လူရာမထရာက။် အသုံးမကျ စသည။် useless

န တစစ်ုံတစရ်ာ ပဖစပ်ျကမ်ှု၏ အပခင်းအရာ။ အပဖစ ်အပျက။် event

အကျို းအပ့ဲ န သုံးနှုန်း၍မရထသာအရာဝတ္ုစသည။် debris

န သုံးနှုန်း၍မရထသာအရာဝတ္ုများ။ garbage

အကျို းအပပစ် န တစစ်ုံတစရ်ာလုပ်ထဆာင်ခ့ဲသပဖင့် ရယှိခံစားရထသာ ထကာင်းမှု မထကာင်းမှု၏အကျို း။ rubbish

အကျို းအပမတ် န တစစ်ုံတစရ်ာပပုလုပ် ထဆာင်ရကွ ်သပဖင့် ရယှိခံစားရထသာချမ်းသာ။ profit

န အကျို းတရား သထဘာ ဆုိကထ်ရာကမ်ှု။ effect

အကကာ့ အကကာ ကကဝိိ ကာလကကာပမင့်စာွ။ long term

အကကာအတင် နဝိ အချန်ိကာလရညှပ်မင့်ထသာ။ ထနှာင့်ထနှးထသာ။ slow

အကကား န middle

အကကားခက် ကကိ နား၌ ရွံမုန်းဖွယပ်ဖစသ်ည။် နှစသ်ကဖွ်ယ ်မယှိပဖစသ်ည။် နားခံကကားပပင်းကတသ်ည။် none

အကကားသား ကကဝိိ ထသထသချာချာ ထေင်ထေင်ရာှးရာှး။ glaringly

ကကဝိိ ရဖံန်ရခံါ။ ကကွက်ျားကကွက်ျား။ ကကို ကကားကကို ကကား။ occasionally/sometimes

ကကဝိိ ပပတထ်တာက ်ပပတထ်တာက။် ကကို ကကား ကကို ကကား။ occasionally/sometimes

နဝိ Out-of-the way

အကကားအပမင် န သာမညအားပဖင့် မကကားနုိင်၊ မပမင်နုိင်သညတ်ိုက့ို အာရံုပဖင့် သပိမင်နုိင်ထသာ တန်ခုိးသတ္တ ။ိ clairvoyance

န သပိမင်တတထ်သာတရား၊ ဉာဏပ်ညာ။ intelligent

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အကျို းနပ်
ထယာင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အကျို းပဖစထွ်ေန်
း စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အကျို းအထကကာ
င်း စဉ်

စဉ်

အကျို း
အထပါက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အကျို း
အာနိသင် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

အရာဝတ္ု စသညနှ်စခု်တိ့ု၏ အလယ၊် အပုိင်းအပခား (လူနှစထ်ယာက ်အကကား)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အကကား
အကကား၁ စဉ်

အကကား
အကကား၂ စဉ်

အကကား
အထချာင်

လူအများကျကစ်ားသာွးလာရာမှ ထဝးကာွထသာ။ ထခါင်ထသာ။ "မင်းရ့ုိရပ်နန့်ဝီး ရာွနန့် ဝီး၊ အကကားအထချာင်မှာ နီစာွကို ငါရ့ုိဘထဇာ
င်သဖ့ုိိလဲ"။ စဉ်

စဉ်

အကကားအ
ထပမာင် စဉ်
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အကကီ ကကိ မုန်မု့န်ည့ကည်ကပ်ဖစသ်ည။် ထကကမွသာွးသည။် crush

အကကစီပ် န ကျစီယပ်ခင်း။ fun

အကကးီမရ န ခုတ ်ထေစရုိ်ကနှ်က၊် ပစခ်တ၊် ထိေခုိက၊် ကိုကဟ်ပ်၍ ပဖစထ်ပါ်ထသာ အနာအရာ။ sore

အကကအီညက် ကကိ အမှုန်မ့ှုန်ပ့ဖစသ်ည။် သသိထိကကသည။်ပုိင်နုိင်စာွ တတထ်ပမာကသ်ည။် qualify

အကကအီမုန် ့ ကကိ မုန်မု့န်ည့ကည်ကပ်ဖစသ်ည။် crush

အကကအီမွ ကကဝိိ ထကကထကကမွမွ။ ထွေားထွေားညကည်က။် crush

အကက၁ီ န ငါးစသည၏် ကိုယထ်ပါ်တင်ွ တစခု်နှင်တစခု်ထေပ်လျကရ်ှိ ထသာအခံွအပပားငယ။် scale

အကက၂ီ န အထမ့၏အမ၊ မိကကးီကိုထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ aunt

အကကးီခွါ ကကိ ငါး၏ အထကကးခံွကို ကာွထအာင်ပပုလုပ်သည။် skin

အကကးီခံွ န ငါးစသည၏် ကိုယထ်ပါ်တင်ွ တစခု်နှင်တစခု်ထေပ်လျကရ်ှိ ထသာအခံွအပပားငယ။် scale

အကကးီစာွ န မိသားအထဲေတင်ွ အကကးီဆံုးပဖစထ်သာသ။ူ eldest brother

အကကးီမ န အထမ့၏အမ၊ မိကကးီကိုထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ eldest sister

အကကးီမသန် နဝိ ကကးီမားထသာ အရာဝတ္ုပဖစထ်သာ။ gargantuan

အကကးီသန် ကကိ အလွန်ကကးီသည။် expend

အကကးီအကဲ န ကကးီကကပ်အပ်ုချုပ် ထသာသ။ူ အသကအ်ရယွပ်ညာ၊ ဂုဏစ်သည ်ကကးီပမင့်သ။ူ chancellor

အကကးီအကျယ် န သာမညထေက ်ပုိလွန်ပခင်း။ ခမ်းနားပခင်း။ grandeur

န ကကးီကကပ်အပ်ုချုပ် ထသာသ။ူ warden

အကကးီအပမင့် န ပပည့်ငဖိုးထွေားကျို င်းပျို မျစထ်သာသ။ူ strong man

အကကးီအမှူး န ကကးီကကပ်အပ်ုချုပ် ထသာသ။ူ warden

 အကကဲ န အရာ တစခု်နှင့်တစခု်ကာွလှမ်းထသာအပဖစ။် အရညမ်ပျစပ်ခင်း၊ မပျစထ်သာအရည။် juice

အကကညထ်တာ် န တစနုိ်င်ငံနှင့်တစနုိ်င်ငံဘရုင်၊ မင်းညမီင်းသားစသည့် အချင်းချင်း ချစက်ကညရ်င်းနီှးစာွထခါ်ထဝါ်ထပပာဆုိထသာအာလုပ်စကား။ good will

အကကညပ်ဖစ် ကကိ စတိ ်တင်ွနှစသ်ကသ်ထဘာကျသပဖင့် ဝမ်းထပမာကရ်မင်လန်းသညက်ို သထဘာထတွသ့ည။် enjoy

အကကညအ်ညို န ရုိထသ ပမတနုိ်းမှု။ ယုံကကညထ်လးစားမှု။ belief

ကကိ ရုိထသပမတနုိ်းပခင်း၊ ယုံကကညထ်လးစားပခင်းကို ခံယသူည။် respect

ကကိ ရုိထသပမတနုိ်းမှု၊ ယုံကကညထ်လးစားမှု ပျကပ်ပယသ်ည။် lose respect

န ထနာကက်ျူးပခင်းမယှိထသာအရာ။ ကကညလ်င်ထသာအရာ။ clearness

အကကည ်အသာ ကကဝိိ ညင်းထပျာင်းသာယာစာွ။ပဖညး်ညင်းသကသ်ာစာွ။ softly

အကကည့်တန် ကကိ ကကည့်ရှု၍သဘာဝကျသည။် ကကည့်ရှု၍ထကာင်းသည။် have a good look

အကကည့်အရှု န ကညူမီစပခင်း။ ထထောကပ့ံ်ပခင်း။ ထစာင်မပခင်း။ help

အထကကာ န temperament

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အကကးီ
အထဆာင်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အကကညအ်ညို
ခံ စဉ်

အကကညအ်ညို
ပျက် စဉ်

အကကည ်အ
လင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(တစဦ်း နှင့်တစဦ်း) စတိထ်နသထဘာထေား။ စဉ်
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အထကကာကိုင် ကကိ ထပခ၊ လက၊် အဂမင်္ဂါစသည ်ထစာင်းရွဲ ပ့ခင်း အအထကကာထရာဂါပဖစသ်ည။်

အထကကာတည့် ကကိ တစဦ်းနှင့်တစဦ်း သထဘာချင်းတိုကဆုိ်င်သည။် coincide

အထကကာကျဉ် ကကိ အထကကာများအာရံု ခံစားနုိင်စမ်ွး မယှိပဖစသ်ည။် lose sensitivity

အထကကာစု န ရစထ်ထွေးဖဲွယ့ကှထ်နထသာ အထကကာအစ ုအထဝး။ none

အထကကာဆီး န ထသးွထကကာအတင်ွးသို ့ထုိေးသင်ွးရထသာထဆး။ intravenous injection

အထကကာဆဲွ ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ ထရာဂါထကကာင့် လက ်ထပခစသညတ်ို ့ဆတက်နဲ ဆတက်နဲ ရုန်းကန်လှုပ်ရာှးသည။် lose suppleness

အထကကာတည့် ကကိ none

 အထကကာတက် ကကိ အထကကာများထတာင့်တင်း၍ မခံရပ်နုိင်ထသာ ထဝဒေနာကိုခံစားရသည။်

အထကကာတင် ကကိ မထတာ်တဆထပခလကမ်ျား ထိေခုိကမ်ှုထကကာင့် အထကကာများတစခု် ထပါ်တစခု် ယကှတ်င်ထနသည။်     none

အထကကာတင်း ကကိ အထကကာများထတာင့် တင်းနာကျင်သည။်

အထကကာထတာင့် ကကိ အထကကာများထတာင့် တင်းနာကျင်သည။်

အထကကာတပ်ု၁ ကကိ အထကကာများ ကျုံယ့ုံ ့ပခင်းထကကာင့် ထပခလကမ်ျား မလှုပ်ရာှး နုိင်ပဖစသ်ည။်

အထကကာတပ်ု၂ ကကိ ထဝဒေနာကို ပပင်းစာွခံစားရပခင်းထကကာင့် ကိုယအ်ဂမင်္ဂါများ၊ အထကကာများ ဆတက်နဲ ဆတက်နဲ ရုန်းကန်လှုပ်ရာှးသည။်

အထကကာထေ ကကိ

အထကကာထံုေ ကကိ အထကကာများအာရံု ခံစားနုိင်စမ်ွး မယှိပဖစသ်ည။်

အထကကာထံုေး ကကိ အထကကာများ ဖဲွ ယ့ကှ၍် အဖုအလံုးအပဖစ ်တညထ်နသည။် swell

အထကကာပမက် ကကိ ကိုယလ်ကလ်ှုပ်ရာှးမိ၍လညး်ထကာင်း၊ တစခု်ခု တင်ွထိေခုိကမိ်၍ လညး်ထကာင်း အထကကာနာကျင်သည။် sprain

အထကကာမျှင် န ထစာင်းကကို းနှင့်တထူသာ အထကကာငယ။် nerve

အထကကာလုိက် ကကိ coincide

အထကကာလဲွ ကကိ အရုိးအဆစ ်ဆကစ်ပ်ထနထသာ အထကကာများ ထနရာတင်ွ တညယ်ှိမထနပဲ လဲွထချာ်ထနသည။် miss

အထကကာသိ ကကိ understand

အထကကာသီ ကကိ ခန္ဓာကိုယယ်ှိ အထကကာများလှုပ်ရာှးမှု မစမ်ွးနုိင်ပဖစသ်ည။် ကိုယလ်ကအ်ဂမင်္ဂါများ မလှုပ်ရာှးနုိင်ပဖစသ်ည။် suffer a stroke

အထကကာသင့် ကကိ Well-matched

အထကကာ အပခင် နစ လူ၊ တရိစ္ဆာန်တို၏့ ခန္ဓာကိုယက်ို ဖဲွ ဆုိ့င်းလျက ်ယှိထသာချညက်ကို းမျှင်နှင့် တထူသာ အရာ။ nerve

အကကင် နစ တတိကိျကျသတမှ်တခ်ျက ်မထပးနုိင်ထသာလူ။ indefinable(adj)

နစ အတ ိအကျသတမှ်တ၍် မရထသးထသာ အချန်ိကာလစသညက်ို ညမန်ပပရာ၌ သုံးထလ့ယှိထသာ စကား။ approximately

န အတ ိအကျသတမှ်တ၍် မရထသးထသာ အချန်ိကာလစသညက်ို ညမန်ပပရာ၌ သုံးထလ့ယှိထသာ စကား။ roundabout

အကကင်သသူ နစ မညသ်မူညဝ်ါစသညပ်ဖင့် တကိျစာွထဖာ်မပပနုိင်ထသးထသာလူ စသညက်ို ညမန်ပပရာ၌ သုံးထသာ စကား။ someone

အကကင်အနာ န သနားပခင်း။ ကရုဏာ။ pity

ကကဝိိ clearness

massage to relax a taut 
muscle စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(တစဦ်းနှင့် တစ ်ဦး) သထဘာချင်းကိုကည်သီည။် ထစစ့ပ်မှုယှိသည။် တမူျှထသာစတိယ်ှိသည။် စဉ်

suffer stiffness in the 
neck or back စဉ်

စဉ်

suffer a stiffness in 
the muscles စဉ်

suffer a stiffness in 
the muscles စဉ်

of muscles lose 
suppleness စဉ်

suffer from an 
uncontrollable 
contraction of a muscle စဉ်

ငါးသတစစ်ထသာ ငါးမျို း (ကကတစ်) တင်ွ ကန်ုးရုိးယှိ ဆူးထတာင်အထပါ်သိ့ု မတမ်တတ်ညထ်နသည။်
of muscles be stiffand 
sore စဉ်

of muscles lose 
sensitivity စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(တစဦ်းနှင့် တစ ်ဦး) သထဘာချင်းကိုကည်သီည။် ထစစ့ပ်မှုယှိသည။် တမူျှထသာစတိယ်ှိသည။် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တစစ်ုံတစရ်ာ (သိ့ု) တစစ်ုံတစထ်ယာက၏် အထကကာင်းကိုနားလည ်သထဘာထပါကသ်ည။် ကိုယခ်န္ဓာယှိ အထကကာများ၏ 
အထနအထေားကို သယိှိနားလည ်သည။် စဉ်

စဉ်

(တစဦ်းနှင့် တစဦ်း) လုိကထ်လျာညထီထွေယှိသည။် စတိထ်နစတိထ်ေား သထဘာထေားချင်းတမူျှကကသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အကကင်မျှ
ထလာက် စဉ်

အကကင်ထရွ့
ထလာက ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အကကင်း
အလင်း (မျကစ်ပိသဒေတင်ွ) ထေင်ထေင်ရာှးရာှး (ပမင်ရသည်)။ ကကညလ်င် ပပတသ်ားစွာ (ပမင်ရသည်)။ စဉ်
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အကကို က် န သထဘာကျနှစသ်ကထ်သာအရာ။ မိမိစတိအ်လုိနှင့် ကကုံကကို ကသ်ည့်အရာ။ enjoy

အကကို ကတ်ူ ကကိ နှစသ်ကသ်ထဘာကျမှုချင်း တညူသီည။် equal

အကကို ကတ်ွိ ကကိ သထဘာကျနှစသ်ကသ်ည။် စုံမကပ်မတနုိ်း သည။် like

န နှစသ်ကသ်ထဘာကျသည့်အရာ။ စတိအ်လုိနှင့် ကကုံကကို ကမ်ှု။ enjoyment

အကကို င် နဝိ clean

အကကို င်ရီ နဝိ clean

အကကို င်အလှိုင် နဝိ အလွန်ထမမးထသာ။     smell sweet

အထကကာက် န တစစ်ုံတစခု်ထသာ ထဘးအန္တရာယထ်ကကာင့် တန်ုလှုပ်ထချာကခ်ျားပခင်း။ ထိေတလ်န်ရ့ွံထ့ကကာကပ်ခင်း။ horrifying

ကကိ ထိေတလ်န် ့ရွံ  ့ထကကာကမ်ှု လွန်ကသဲည။် horrify

အထကကာကသ်န် န အလွန်ထကကာကရ်ွံထိ့ေတလ်န် ့တတသ်။ူ frighten

န ထကကာကပ်ခင်းလန်ပ့ခင်း။ တန်ွဆု့တပ်ခင်း။ ဆုတန်စပ်ခင်း။ fright

အထကကာင် န ထရာယကှ ်ရှုပ်ထထွေးထနထသာ အထရာင်အထသးွ အဆင် စ သည။် none

ကကဝိိ none

နဝိ ထရာယကှရ်ှုပ်ထထွေး ထနထသာ အထရာင်အထသးွ အဆင်းယှိထသာ။ motley design

န ထရာယကှ ်ရှုပ်ထထွေးထနထသာ အထရာင်အထသးွ အဆင် စ သည။် motley design

ကကဝိိ စိုးရမ်ိပူပန် ထသာကထရာကလ်ျက။် anxiously

န စိုးရမ်ိပခင်း။ ပူပန်ပခင်း။ ထသာက။ anxiety

အထကကာင်း န တစစ်ုံတစခု် ပဖစပ်ျကမ်ှု အပခင်းအရာ။  အကျို းကိုပဖစထ်စ တတထ်သာ အထပခခံတရား။ reason

အထကကာင်း န မျဉ်းကကို းကဲ့သို ့ရညှသ်ယွထ်သာ အရာဝတ္ုစသည။် stripe

ကကိ ကထံကာင်းသည။် luck

အထကကာင်းကန်ု ကကိ ထပါင်းသင်းဆကဆံ်ရန် အထကကာင်းတရား ကန်ုဆံုးသည။် end

ကကိ report

န အထကကာင်းပခင်းရာ အမျို းမျို း။ factor

အထကကာင်းခံ န အကျို းကို ပဖစထ်စတတသ်ည့်  မူလအထပခခံအထကကာင်း။ root cause

န ပဖစပ်ျကမ်ှုအပခင်းအရာ။ matter

န ပဖစပ်ျကမ်ှုအပခင်းအရာ။ circumstance

န တစစ်ုံတစခု်ပဖစပ်ျကမ်ှုနှင့်စပ်ထသာ စကား။ word

အထကကာင်းစပ် ကကိ ပဖစပ်ျကမ်ှုတစစ်ုံတစရ်ာနှင့် ပတသ်ကသ်ည။် involve

အထကကာင်းစုံ ကကဝိိ အကျို းအထကကာင်း စုံလင်စာွ။ အပပည့်အစုံ။ မကကင်းမယှိ ပဲ။ all

ကကိ အကကင်လင်မယားအပဖစ ်အမ်ိထထောင်ဖကသ်ည။် marry

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အကကို ကအ်
နှိုက် စဉ်

အညစအ်ထကကးကင်းစင်သန့်ရင်ှးထသာ(ထရ)။ စဉ်

ထနာကက်ျူးပခင်း ကင်းထသာ။ သန့်ရင်ှးစင်ကကယထ်သာ (ထရ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထကကာကက်ကးီ
ထကကာက် စဉ်

စဉ်

အထကကာကအ်
လန့် စဉ်

စဉ်

အထကကာင်ကကးီ
ထကကာင် (ထကကာကရ်ွ့ံပခင်းအံ့ကသပခင်း စသညတ်ိ့ုထကကာင့်) မျကလံု်းပပူးထကကာင်ထကကာင်နှင့် ထငးစိုကလ်ျက။် စဉ်

အ
ထကကာင်ထကကာင် စဉ်

အထကကာင်အကျ
ား စဉ်

အထကကာင့်ကက
ကက စဉ်

အထကကာင့်တ
ကကးီ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထကကာင်းထက
ာင်း စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

အထကကာင်းကကာ
း (တစစ်ုံတစရ်ာအတကွ်) တိုင်ကကားသည။်  ပဖစပ်ျကပ်ခင်းရာကို သထိစရန်အတကွ ်ထပပာကကားသည။် စဉ်

အထကကာင်းထကက
ာင်း စဉ်

စဉ်

အထကကာင်းပခင်း
တ စဉ်

အထကကာင်းပခင်း
ရာ စဉ်

အထကကာင်းစက
ား စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထကကာင်းဆ
က် စဉ်
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အထကကာင်းဆုိင် ကကိ အခွင့်အခါကကုံကကို ကသ်ည။် coincide

အထကကာင်းဆံု ကကိ အကကင်လင်မယားအပဖစ ်အမ်ိထထောင်ဖကသ်ည။် marry

န အကျို း ကို ပဖစထ်စတတထ်သာ အထပခခံတရား။ cause

အထကကာင်းထူေး န သာမည မဟတုပဲ် ထူေးပခားထသာ အထကကာင်းကစိ။္ special reasons

အထကကာင်းပါ ကကိ အကကင်လင်မယား အပဖစ ်အမ်ိထထောင်ဖကသ်ည။် marry

အထကကာင်းထပါ် န တစစ်ုံတစခု် အကျို းအပပစ။် effect

အထကကာင်းပတ္တ ိ န ပဖစမ်ှုပျကမ်ှုအပခင်းအရာ။ အပဖစအ်ပျက။် event

အထကကာင်းပပ ကကိ မိမိထပပာဆုိတင်ပပချက ်အထကကာင်းတစစ်ုံတစရ်ာကို အကိုး သာဓကပဖင့်တင်ပပသည။် show cause

အထကကာင်းပပု ကကိ ပဖစပ်ျကမ်ှု တစစ်ုံတစခု်ကို အထပခခံ မူတည ်သည။် base on

အထကကာင်းပပန် ကကိ ပဖစပ်ျကခ့ဲ်သမျှထသာ အထကကာင်းများကို အတုံ ့အားပဖင့် ထပပာပပသည။် reply

အထကကာင်းမညီ ကကိ တစစ်ုံတစခု် ထဆာင်ရကွမ်ှု၌ အထကကာင်းညညီတွမ်ှု မယှိပဖစသ်ည။် none

အထကကာင်းမမျှ ကကိ အကကင် လင် မယား အပဖစ ်ထပါင်းဖကရ်န် အထကကာင်းဆကမ်ယှိပဖစသ်ည။် none

အထကကာင်းမလှ ကကိ မူလအရင်းခံအထကကာင်းမထကာင်း။ ကဆုိံးသည။် be out of luck

ကကဝိိ အထကကာင်းအရာ စုံလင်စာွ။ none

အထကကာင်းရင်း န အကျို း ကိုပဖစထ်စတတသ်ည့် မူလအထပခခံအထကကာင်း။ factor

အထကကာင်းရာှ ကကိ အပပစ ်ရာှသည။် တစစ်ုံတစခု်ပဖစပ်ျကမ်ှု၏ မူလအရင်းခံကို ပပုရမည ်ပဖစသ်ည။် find fault

အထကကာင်းသိ ကကိ တစဦ်းတစထ်ယာက၏် အထကကာင်းကို သယိှိ နား လညင်ပီးပဖစသ်ည။် know

အထကကာင်းသင့် ကကိ ထလျာ်ကန် သည။်  ဆကဆံ်ထပါင်းသင်းသည။် ခင်မင်ရင်းနီှးသည။် ထလျာ်ကန်သင့်ပမတသ်ည။် be favorable

ကကိ အထပါင်းသင့်  ဆကဆံ်မှု ထပပလညသ်ည။် အထကကာင်းနှင့် ထလျာ်ကန်သည။် Be proper

ကကဝိိ ထပဖာင့်တန်း သယွလ်ျားထသာ အထရးအထကကာင်း straight

ကကိ တစစ်ုံ တစခု်၏ အပဖစအ်ပျက၊် အပခင်းအရာ။ state of affairs

န အကျို းကို ပဖစထ်စတတသ်ည့်  မူလအထပခခံအထကကာင်း။ fundamental cause

အကကတိအ်ရတိ် ကကဝိိ အထူေးအားထုေတလ်ျက။် အထလျာ့မထပး။ အပပင်းအထေန်ကကို းစားလျက။် try hard

အကကုတ် န ထိေခုိကပွ်န်းပ့ဲထသာ ဒေဏရ်ာ။ wound

န ထိေခုိကပွ်န်းပ့ဲထသာ ဒေဏရ်ာ ဒေဏခ်ျကမ်ျား။ injury

အကကံ န စတိတ်င်ွး၌ ဆင်ပခင်ထတးွ ထတာမှု။ idea

အကကထံကာင်း န ထကာင်းထသာကကစံညမ်ှု။ ထကာင်းထသာဆင်ပခင် နှလံုးသင်ွးမှု။ good idea

အကကကံန်ု ကကဝိိ utmost(adj)

အကကထံခါင် ကကိ စတိက်းူထတးွထတာ ရာတင်ွ အခကအ်ခဲထတွသ့ည။် မကကတံတမ်ဖန်တတပ်ဖစသ်ည။် complicate

အကကစံိ ကကိ မိမိတို ့ကကစံညမ်ှုထအာင်ပမင်သည။် မိမိတိုက့ကစံညမ်ှု ငပီးပပည့်စုံသည။် success

စဉ်

စဉ်

အထကကာင်းတရ
ား စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထကကာင်းမျို း
စုံ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထကကာင်းသင့်
အထပါင်းသင့် စဉ်

အထကကာင်း
အထကကာင်း စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အထကကာင်းအရ
ာ စဉ်

အထကကာင်း
အရင်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

အ
ကကုတက်ကုတ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အစမ်ွးကန်ု။ စမ်ွးအားယှိသမျှ။ ကကစံည ်စတိက်းူ၍ မရနုိင်ထလာကထ်အာင် . အကကဉံာဏက်န်ုခန်းလျက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အကကဆံန်း ကကိ မရုိးသား ထသာအပပုအမူမျို းကို ပပုလုပ်သည။် ထူေးပခားထသာအမှုမျို းကိုပပုလုပ်သည။် think better idea

အကကဉံာဏ် န ဆင်ပခင် ထတးွထတာတတထ်သာသထဘာ။ consider

ကကိ စတိက်းူချင်း သထဘာ ချင်းတညူသီည။် same idea

အကကတံတ် န ထတးွထတာစတိက်းူတတသ်။ူ ဆင်ပခင် ထအာကထ်မ့ တတသ်။ူ စဉ်းစားထဝဖန်တတသ်။ူ schemer

ကကဝိိ ကကစံည ်စတိက်းူဉာဏမ်ယှိပဲ။ stupidly

အကကပီံး ကကိ မညသ်ိုမ့ညဝ်ါ ထပပာဆုိ ပပု လုပ်သင့်ထကကာင်း တစပ်ါးသအူား ညမန်ပပသည။် advise

အကကထံပါ် ကကိ မညသ်ို ့မညည်ာ ထပပာဆုိပပုလုပ်ရမညဟ် ုစတိက်းူထဲေတင်ွ ထပါကလ်ာသည။် get an idea

အကကထံပါက် ကကိ ပဗုန်းကနဲ စတိက်းူဉာဏ ်ထပါကလ်ာသည။် get an idea

အကကပုိံင် ကကိ မိမိစတိတ်င်ွ ကကစံညထ်ေား ထသာ စစီဉ်မှုသည ်အကျို းသကထ်ရာကသ်ည။် ထိေမိသည။်

အကကပံပု ကကိ မညသ်ိုမ့ညဝ်ါ ထပပာဆုိ ပပု လုပ်သင့်ထကကာင်း တစပ်ါးသအူား ညမန်ပပသည။် suggest

အကကထံပမာက် ကကိ ကကစံည ်စတိက်းူသည့် အတိုင်း ပဖစ ်ထပမာကထ်အာင်ပမင်သည။် realize one’s aims

အကကယံူ ကကိ မညသ်ိုမ့ညဝ်ါ ထပပာဆုိ ပပု လုပ်သင့်ထကကာင်း တစပ်ါးသအူား ညမန်ပပသည။် think out

အကကရံ ကကိ စတိက်းူဉာဏထ်ပါ်ထပါကလ်ာသည။် get an idea

အကကသံမ န တတိတ်တိပု်န်း မ ထကာင်းပခင်းကို ကကစံညသ်။ူ planer

အကကအံစည် န စတိတ်င်ွး၌ ဆင်ပခင်ထတးွထတာမှု။ intention

အကကအံဖန် န မိမိအလုိပပည့်စုံထစရန် တနညး်တဖံု စစီဉ်လုပ်ထဆာင်မှု။ ၂။ ထတးွထတာကကစံညပ်ပုလုပ်မှု။ scheme

အကကထံအာက် ကကိ မကက ံတတပ်ဖစသ်ည။် ထတးွထတာကကစံညရ်ာတင်ွ အခကအ်ခဲထတွသ့ည။် hard

အကကထံအာင် ကကိ ပပုလုပ်ကကစံညသ်မျှ ထအာင်ပမင်သည။် ရညရ်ယွခ်ျကင်ပီး ပပည့်စုံသည။် realize one’s aims

အကကန်က့ကန် ့ ကကိ ထချာညကသ်မ်ိထမွ နူ့းညံ့ပခင်းကင်းသည။် not gentle

အကကမ်း၁ န သမ်ိထမွ နူ့းညံ့ပခင်း မယှိသည့်အရာ။ တတိကိျကျမဟတုထ်သးထသာ အထပခအထန။ inexactitude

အကကမ်း၂ န သရ၊ဲ တထစ္ဆစသည့် မထကာင်းဆုိးဝါး။ အထနှာင့်အယကှ။် disturbance

အကကမ်းကိုင်၁ ကကိ သရ၊ဲ တထစ္ဆစသည့် မထကာင်းဆုိးဝါးတို ့ပူးကပ်နိှပ်စက ်သည။် နုိင်ထေကစ်းီနင်းပပုမူသည။် ill-treat

အကကမ်းကိုင်၂ န ထချာထမွ ထ့ကာင်းမွန်ထစ ရန်။ အထချာကိုင်သည့် မဟတုထ်သးထသာ အထပခအထန။ unfinished

အကကမ်းခံ ကကိ ရာသဦတ ုဆုိးရာွးကကမ်းတမ်းစာွ ကိုင် တယွသ်ုံးစွဲပခင်း စထသာဒေဏက်ို ခံနုိင်ရညယ်ှိသည။်

အကကမ်းစား န သမ်ိထမွ နူ့းညံ့ပခင်း မယှိသည့်အရာ။ တတိကိျကျမဟတုထ်သးထသာ အထပခအထန။ primitive(adj)

အကကမ်းတိုက် ကကိ သရ၊ဲ တထစ္ဆစသည ်မထကာင်းဆုိးဝါးတိုက့ို ပူးကပ် နိှပ်စကထ်စ သည။် none

အကကမ်းထေည် န unfinished

အကကမ်းထွေက် န ရုန်ရ့င်းကကမ်းတမ်းထသာစကား။ rough word

အကကမ်းပတမ်း ကကိ ရုန်းရင်းကကမ်းတမ်းစာွ ပပုမူသည။် ဇွတအ်တင်းပပုမူသည။် rough

အကကမ်းထမှာင် ကကိ စန်ုး၊ တထစ္ဆ၊ ပထယာဂ စသညတ်ို ့ထနှာကယ်ကှသ်ည။် disturb
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အကကမ်းထမျှာင် ကကိ ထတာထတာင်တိုမှ့ မထကာင်းဆုိးဝါး တ ထစ္ဆ မှင်စာ စသညတ်ို ့လူဟန်အထယာင်ပပု၍ ထဆာင်ယသူာွး သည။် none

အကကမ်းရ ကကိ အ စမ်ိးသရ ဲဖမ်းစားပခင်းကို ခံရသည။် none

အကကမ်းသတ၁် ကကိ သရ၊ဲ တထစ္ဆ စသည့်မထကာင်းဆုိးဝါးကို ပူးကပ်နိှပ်စကသ်ည။် none

အကကမ်းသတ၂် ကကိ အကကမ်းပဖင့် ပပုလုပ် ထေားသည။် approximate

အကကမ်ိ န ထတွ ဆံု့သည့်အခါအခွင့်။ အလှည့်။ frequency

အကကမ်ိကကမ်ိ ကကဝိိ အထေပ်ထေပ် အခခါ။ again and again

န ငခိမ်းထပခာကပ်ခင်း။  ကကမ်ိးဝါးပမညတ်န်ွပခင်း။ threat

အကကုံ၁ နဝိ အသားအထရပိန်ကပ်ကကုံလီှး၍ အသားနှင့် အရုိးထိေစပ်လုထသာ။     scraggy

အကကုံ၂ န ထတွ ဆံု့ကကုံကကို ကပ်ခင်း။ တိုကဆုိ်င်ပခင်း။ coincidence

အကကုံး ကကိ မိမိအတကွ ်အကျို းမထေင်ထစပဲ ကန်ုဆံုးထစသည။်  အချညး်နီှး အလဟသ ပဖစသ်ည။် in vain

အကကုံးအတုံး ကကဝိိ အထကကာင်းမ့ဲသကသ်က။် အထကကာင်းတစစ်ုံတစရ်ာ မယှိပဲ။ without any reason

အကကို န assign

အကကို နိ န သကကမင်္ဂန်မကျမီတစရ်က။်

အကကို ရက် န သကကမင်္ဂန်မကျမီတစရ်က။်

အကကို အကကား န ကျဉ်းထပမာင်းထချာင်ကျထသာ ထနရာအရပ်။ nook and cranny

အကကို အဆုိ ကကိ သကကမင်္ဂန်မကျမီတစရ်က။် reach of water festival

အကွ ကကဝိိ မကွဲမကာွ တထပါင်းတညး်။ အတတူက။ွ ငါနန်အ့က။ွ together

 အကာွ န တစစ်ုံတစရ်ာထသာ အတိုင်းအတာ ကာွလှမ်းသည့် ထနရာ။ distance

အကာွအဝီး န တစထ်နရာနှင့် တစထ်နရာခရးီအတိုင်း အတာပမာဏ စ သည့် ကာွလှမ်းမှု။ distance

အကွိ န ထပဖာင့်တန်းပခင်းမယှိထဝ့ဝုိက ်ထထောင့်ကျထသာထနရာ၊ အ ရပ်။ place

အကွိကွိ န ထကွ ဝုိ့ကထ်သာအရာ။ ထကွ ဝုိ့ကထ်သာထနရာ။ curve

န ထပဖာင့်တန်းပခင်းမယှိ ထကွ ထ့ကာကထ်သာအရာ။ curve

အကွဲ န တထပါင်းတညး်မယှိပဲ တပခားစ ီပဖစထ်နပခင်း။ separate

အကွဲကွဲ ကကဝိိ အမျို းမျို းအဖံုဖံု။ တသးီတပခားစ။ီ variance

ကကဝိိ အမျို းမျို းအဖံုဖံု။ တသးီတပခားစ။ီ variance

အကွဲအစတိ် န စတိသ်ထဘာချင်းညညီတွမ်ှု မယှိပခင်း။ တထပါင်းတစညး် မယှိပဲ တပခားစ ီပဖစထ်နပခင်း။ split

အကွဲအပဖ န ထိေခုိက ်ကွဲပျကထ်သာ ပန်းကန်ခွက ်ထယာကစ်သည၏် အကက်ွဲရာ။ none

အကွဲအလား ကကဝိိ အသကထ်သ မညက်ိုပင် မထကကာကမ်ရွံပဲ့ ရပ်ွရပ်ွခကျွေခံကျွေပံပုမူလျက။် brave

အကွဲအအက် န ကွဲဟရာထေင်ထနထသာ အထရးအထကကာင်း။ ကွဲဟထနထသာအရာ။ difference

အကယွ် န ပဖစရ်ပ်မှန်ကို ဖံုးကယွ၍် ထပပာဆုိပခင်း။ တစစ်ုံတစရ်ာ ကာဆီးထနပခင်းထကကာင့် ပမင်နုိင်ပခင်းမယှိ ထသာထနရာ။ cover
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အကယွအ်ကာ န တစစ်ုံတစခု်ထသာ အရာဝတ္ုကို ကာထေား ထသာအရာ။ cover

အကကွ် န ပုိင်းကန်ထ့ေားထသာထနရာ၊ အရပ်၊ တစစ်ုံတစရ်ာ ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွမ်ည့် လမ်းစအထပခအထန။ တစစ်ုံတစရ်ာ ထပထေင်းထသာအရာ။ piece

န တစစ်ုံတစခု် ပပုလုပ်ထဆာင် ရကွရ်န် သင့်ပမတထ်သာ လမ်းစ။ opportune moment

အကကွက်ျ ကကိ တစစ်ုံတစခု် ပပုလုပ်ရန် ထနရာတကျ ပဖစသ်ည။် ထိေမိသည။် be effective

အကကွခ်ျ ကကိ တစစ်ုံတစခု် ပပုလုပ် ထဆာင်ရကွရ်န် တင်ကးူ၍ စစီဉ်သည။် plan

အကကွစ်ိ ကကိ ဟာကကွမ်ရှိ။ထစစ့ပ်သည။် be through

အကကွဆ်င် ကကိ မိမိလုိလားချကအ်တိုင်း ရနုိင်ရန် တမျို းတမည ်ဖန်တးီသည။် plot

အကကွဆုိ်က် ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာ ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွနုိ်င်ရန် အ ထကကာင်းအခွင့်သင့်သည။် be opportune

အကကွဆ်န်း န သမူျားလုပ်ထဆာင် ချကနှ်င့်မ တ ူတမူထူေးပခားချက။် difference

အကကွထ်ပါ် ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာ ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွနုိ်င်ရန် အ ထကကာင်းအခွင့်သင့်သည။် be opportune

အကကွထ်ဖာ် ကကိ အဝတအ် ထေည ်စသညတ်ိုတ့င်ွ လုိရာပံုစထံပါ်ထအာင် ပပုလုပ်သည။် make

အကကွရ် န အကျို း အပမတ ်စသညက်ို ပဖစထ်စနုိင်သည့် အခွင့်အထရး။ အချကအ်လက။် opportunity

အကကွရုိ်က် ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာ ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွမ်ည့် လမ်းစ အထပခအထန။ apportion

အကကွရ်ာှ ကကိ တစစ်ုံတစခု်ပပုလုပ်နုိင်ရန် အခွင့်ထကာင်းကိုရထအာင် အားထုေတသ်ည။် try hard

အကကွဝ်င် ကကိ မိမိကကို တင် ကကစံညထ်ဆာင်ရကွထ်ေားသည့်အတိုင်း ပဖစသ်ည။် fit in with one’s plans

အကင်ွးအကင်ွး န ထပမထနရာထနကကွအ်ထပခအထန။ situation

ကကို ထပမထန ရာ စသည ်တညထ်နပံု စနစအ်ကျပဖစသ်ည။် သူထ့နရာနှင့်သ ူသင့်ထလျာ်သည။် suitable

အကင်ွး န ထကးွဝုိကထ်သာ အရာ။ ring

အကင်ွးကင်ွး ကကဝိိ တစက်င်ွးစ ီတစက်င်ွးစ ီအားပဖင့်။ hoop

အကင်ွးထေင် ကကဝိိ ထေင်ရာှးပမင်သာစာွ။ apparently

အကင်ွးပပတ် န ထဝ့ဝုိကဝုိ်င်း ဝန်း၍ အကင်ွးပပုလုပ်ထေားထသာအရာ။ ring

အကင်ွးလုိက၁် န ထရမထငွ စသညတ်ိုပ့ဖင့် ပပုလုပ် ထေားထသာ လကထ်ကာက၊် လကစ်ပ်ွ။ ring

 အကင်ွးလုိက၂် ကကဝိိ လကထ်ကာက၊် လကစ်ပ်ွစသည့် တစက်င်ွးစ ီတစက်င်ွစအီား ပဖင့်။ ring

အကကွ် န ထကာင်း၊ ဖျာ၊ ကကမ်းခင်း၊ အဝတအ်ထေည ်စသညတ်ို၏့ အနားစန်ွးကို မပျကရ်ထအာင် ထိေန်းချုပ်ထေားထသာ အရာ။ square/pattern

အကပ်ွအကဲ န ထိေန်းသမ်ိး ထစာင့်ထရာှကသ်။ူ စမံီအပ်ုချုပ်သ။ူ manager

အကပ်ွအညပ်ှ န ပပင်းပပင်း ထေန်ထေန် ပပစဒ်ေဏထ်ေား၍ အပ်ုချုပ်ပခင်း။ အတင်းအကကပ်ထိေန်းချုပ်ပခင်း။ control

အကပ်ွအပပု၁ န ဆံုးမသန်ွသင်မှု။ အတင်းအကကပ်ထိေန်းချုပ်ပခင်း။ control

အကပ်ွအပပု၂ န ဆံုးမ သန်ွသင်မှု။ အကကးီအမှူး ပပုလုပ်အပ်ုချုပ်မှု။ management

အကန်ွ န အမူအရာ။ အသင်ွအပပင်။ တစစ်ုံတစခု်ထသာပံုပန်းအထနအထေား။ character

အကန်ွထဆာင် ကကို ပကတအိတိုင်းမဟတုထ်သာ အမူအရာ။ အသင်ွအပပင်ထပါ် ထအာင် လုပ်ကကကံကို းစား သည။် တပုပုမူ သည။် pretend

စဉ်

စဉ်

အကကွထ်ကာင်
း စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အကကွအ်ကင်ွ
းကျ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အကန်ွပပု ကကို တစစ်ုံတစ ်ရာနှင့် အသင်ွအပပင် ပံုပန်းသဏာန်တထူအာင် တပုပပုသည။် pretend

အထကကျွေးအထမွး န အလှူမဂမင်္ဂလာ ပဲွလမ်းသဘင် စသည၌် လူအများအား အစားအထသာကပ်ဖင့် ဧည့်ခံပခင်း။ treat

အကကျွေတတ်ရား န သသံရာမှ ထွေကထ်ပမာကထ်ကကာင်းတရား။ none

အကကျွေတရ်၁ ကကိ သသံရာမှ ထွေက ်ထပမာကထ်ကကာင်းတရား။ none

အကကျွေတရ်၂ ကကိ ထနာင်တရသည။် ဆုိးသမ်ွးမှုမှ ကင်းလွတ၍် လိမ္မာသညအ်ပဖစ ်သို ့ထရာကသ်ည။် repent

ကကို ဝဋ် သသံရာအထနှာင်အဖဲွ မှ့ တခ တညး်ထွေကထ်ပမာကသ်ည။် escape

အကကျွေန်၁ နစ မိမိကိုယက်ို နိှမ့်ချထသာ သထဘာပဖင့် ညမန်ပပရာ၌သုံးထသာစကား။ I

အကကျွေန်၂ န ကကျွေန်မ၊ကကျွေနု်ပ်မ၊ကကျွေန်ပ်။ I

အကကျွေန်ရုိ့ ့ နစ We

အကကျွေန် ့ နစ ကကျွေန်မ၊ကကျွေနု်ပ်မ၊ကကျွေန်ပ်။ I

အကကျွေန်ရုိ့ ့ နစ We

အကကျွေန်အကကျွေံ ကကဝိိ ရှိသင့် ပဖစသ်င့်သည့် အတိုင်းအဆထေက ်များစာွ ထကျာ်လွန်၍။ excessively

အကကျွေမ်းတဝင် ကကဝိိ ရင်းရင်း နီှးနီှး။ ခင်မင်ရင်းနီှး စာွ။ friendly

အကကျွေမ်းဝင် ကကိ ခင်မင်ရင်းနီှးသည။် familiar

အကကားသမ န ပလမား ဝင့်ဝါထပပာဆုိပခင်း။ ယင်းသို ့ထပပာဆုိထသာသ။ူ boaster

အကကကိကိ ကကဝီိ အများအပပား။ အထရအတကွမ်ျား သညဟ် ုဆုိရ ထလာကထ်အာင်။ much

ကကဝိိ အမျာအပပား။ အထရ အတကွမ်ျားသညဟ် ုဆုိရထလာကထ်အာင်။ much

ကကဝိိ much

အကက၁ီ န ပျကစ်းီသာွးထသာအရာ။ damage

အကက၂ီ န ငါးပပားထစ။့ ဆယပ်ပားထစထ့သာအနုပ်။ coin

အကကဖီျက် ကကိ တစက်ျပ်တန်။ ငါးကျပ်တန်၊ တစဆ်ယတ်န်သည့် ထငွများကို ငါးပပား ထစ၊့ တစဆ်ယ ်ထစစ့သည့် အနုပ်ပဖစထ်အာင်လဲှလှယသ်ည။် change 

 အကကထီသျှ န ငါး ပပားထစ၊့ ဆယပ်ပားထစ၊့ မတထ်စ၊့ တစက်ျပ်တန် ငါးကျပ်တန်စထသာထငွနုပ်များစသည။် coin

အကကအီရွီ ကကဝိိ အများအပပား။အထရအတကွမ်ျားပပားသညဟ် ုဆုိရထလာကထ်အာင်။ much

အကကအီမ်း ကကိ ထစျးဝယ ်သအူား စန်ွးပုိထသာ ထငွကို ပပန်ထပးသည။် give

အကကးီ န credit

အကကးီကျ ကကိ debt

အကကးီချ ကကိ ထငွထချးထသာ အလုပ်ကိုလုပ်သည။် lend

အကကးီဆုိက် ကကိ ပပန်လည ်ထပးဆပ်ရမည့် အထကကးများအများ အပပားယှိသည။် debt

အကကးီဆပ် ကကိ ထချးယထူေားထသာ ထငွစသညက်ို ပပန်လညထ်ပးသည။် repay

အကကးီတင် ကကိ be in debt

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အကကျွေတ်
အလွတ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကျွေနု်ပ်တိ့ု။ ကကျွေန်ထတာ် တိ့ုစသည။် အများကိုရည၍် (ဗဟဝုုစ်)  ထပပာဆုိရာ၌ သုံးထသာစကား။ စဉ်

စဉ်

ကကျွေနု်ပ်တိ့ု။ ကကျွေန်ထတာ် တိ့ုစသည။် အများကိုရည၍် (ဗဟဝုုစ်)  ထပပာဆုိရာ၌ သုံးထသာစကား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အကကကိကအိရွိ
ရွိ၁ စဉ်

အကကကိကအိရွိ
ရွိ၂

အများအပပား။ အထရအတကွမ်ျား သညဟ် ုဆုိရ ထလာကထ်အာင်။"ယင်းပုိင် အကကကိကအိရွိရွိ အငယစ်တိက်ထသျှတကိို ရွီနိလ့ုိဇာချီ
ငပီးဖ့ုိလဲ။ (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဝယယ်ထူသာပစည္း် တစစ်ုံတစရ်ာအတကွ ်မထပးထချရထသးထသာ တန်ဖုိးထငွ။ တစစ်ုံတစရ်ာလုပ်ထဆာင်မှု၌ အငပီးသတ ်မ
ထဆာင်ရကွရ်ထသးဘ ဲကျန်ယှိထနသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်။ ထနာင်တစခ်ါ ပပန်ဆပ်ဖ့ုိရန် ကတပိဖင့် ထခတ္တထချးယသူာွးထသာ ထငွထကကး
စသည။် စဉ်

မိမိထချးယထူေား ထသာထငွ (သိ့ု) ပစည်္းတစစ်ုံတစရ်ာဝယယ်လူာသည့် ထငွစသည်ကို ပပန်လညထ်ပးဆပ်ရမည့် တာဝန်ယှိထနသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မိမိထချးယထူေားထသာ ထငွစသညက်ို ပပန်လည ်ထပးဆပ်ရန် ဝတ္တရားယှိသည။် တစစ်ုံတစရ်ာ ထဆာကရ်ကွရ်မည့် တာဝန်ကိုမ
ထဆာင်ရကွနုိ်င်ပဲ ကျန် ယှိထနသည။် စဉ်
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 အကကးီထေား ကကိ ဝန်ပစည္း်စသညက်ို အထကကးထရာင်းဝယသ်ည။် credit

အကကးီထူေ ကကိ ပပန်လည ်ထပးဆပ်ရမည့် အထကကးများအများ အပပားယှိသည။် be heavily in debt

အကကးီပူ ကကိ ထပးဆပ်ဖုိရ့န်ယှိထသာ အထကကးများကို မကကာမကကာထတာင်းပခင်းခံရသည။် 

အကကယ် နဝိ ထပါများပပည့်စုံထသာ။ plenty

အကကင်း န ကျန်ယှိထနထသး ထသာအရာ။ remainder

အကကင်းမဟိ ကကဝိိ ကကင်းကျန်ပခင်းမယှိပဲ။ အလံုးစုံ။ အားလံုး။ all

အကကင်းအကျန် န ကျန်ယှိထနထသး ထသာအရာ။ remainder

အကကပ်ကကပ် နဝိ ကျို းလွယပ်ျကလွ်ယထ်သာ။ ကကပ်ဆတထ်သာ။ crisp

အကကပ်အရပ်ွ နဝိ ကျို းလွယပ်ျကလွ်ယထ်သာ။ ကကပ်ဆတထ်သာ။ crisp

အခ န တစစ်ုံတစခု်ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွမ်ှုအတကွ ်ထပးရထသာထငွထကကးစသည။် tax

အခကျ ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာပစည္း်ဝယမ်ှုအတကွ ်ထငွထကကးထပးရသည။် စရတိက်န်ုကျသည cost

အခထကကးငီွ န တစစ်ုံတစခု် လုပ်ထဆာင်မှုအတကွ ်ထပးရထသာ ရယှိထသာထငွ။ tax

အခခံ ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာ ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွမ်ှုအတကွ ်မိမိထံေမှ ကန်ုကျစရတိထ်ငွ ကိုခံသည။် cost

အခစား၁ ကကိ တစစ်ုံတစခု် လုပ်ထဆာင်မှု အ တကွ ်အခထကကးထငွယသူည။် cost

အခစား၂ န ထငွထကကးအခယ၍ူ အလုပ်လုပ်ထပး သ။ူ worker

အခစားခံ ကကိ မင်း၊ မိဖုရားတိုထံ့ေတင်ွ ခစားရန်သာွးရန်ခ့ဲသည။် go

အခစားဝင် ကကိ မင်း၊ မိဖုရားတိုထံ့ေတင်ွ ခစားရန်သာွးရန်ခ့ဲသည။် attend 

အခမိ နဝိ ထငွထကကးတန်ဖုိးစသညမ်ထပးရထသာ။ free

အခမဲနာ န တစစ်ုံတစရ်ာပပုလုပ် ထဆာင်ရကွမ်ှုအတကွထ်ပးရထသာထငွထကကး၊ ပစည္း် စ သည။် ဘဏ္ဍာထငွ။ finance

 အခမှုန် ့ န ဆန်နှင့်နနွင်းကို အမှုန်ပ့ပု၍ မျကနှ်ာကို ထချာညကတ်င့် တယထ်အာင် လိမ်းသပ်ရထသာ မျကနှ်ာထချ တစမ်ျို း။ powder

အခရာ န ထပပာဆုိပပုမူလုပ် ကိုင်ငမဲ ပဖစထ်သာ အထလ့အကျင့်။ habit

အခရာဆီွး ကကိ အကျင့်ဆုိးသည။် ယတုမ်ာသည။် slander

အခရာပုပ် ကကိ စတိဆုိ်း စတိယ်တုယ်ှိသည။် be deficient

အခရာပျက၁် ကကိ ကိုယက်ျင့်တရားပျကသ်။ူ miscreant

အခရာပျက၂် န ကိုယက်ျင့်တရားပျကထ်သာသ။ူ degenerate

အခအယ န အနီးအပါးတင်ွ ထစစားခံရန်ထနပခင်း။ ရုိထသ ပျပ်ဝပ်စာွ ဆညး်ကပ်ပခင်း။ reverent

အခါ န time/duration

အခါကာလ န ပဖစင်ပီးပဖစဆဲ် ပဖစလ်တ္တ ံထ့သာ ကာလ။ အချန်ိ။ period

အခါထကာင်း ကကိ တစစ်ုံတစခု် ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွရ်န် အချန်ိသင့်ထလျာ်သည။် ထကာင်းမွန်သည။် well

 အခါကကား ကကိ မင်းခမ်းမင်းနား ပဲွလမ်းသဘင် ကျင်းပ ရာတင်ွ ဘရုင်မင်းပမတအ်ားထဆာင်ရကွရ်န် အချန်ိကျထရာကထ်ကကာင်းကိုသထိစသည။် hear

စဉ်

စဉ်

Be harassed by 
creditors စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အခါသကကမင်္ဂန်အတာကးူ ဝါတင်ွးရကစ်သည့် ရကထူ်ေး ရကပ်မတက်ာလ။ ၂။ တစစ်ုံတစခု်ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွသ်င့်ထသာ ကာလ။ 
အချန်ိ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အခါကကးီနုိက့ကးီ ကကိ ဘာသာထရးဆုိင်ရာ ထူေးက ဲထသာ ထနရ့ကက်ာလ။  

အခါကကည့် ကကိ လကထ်ေပ်မဂမင်္ဂလာပပုလုပ်ရန် ဇာတာ စန်းယဉ်ှထနရ့ကလ် စသညက်ို ထဗဒေင်အလုိကျ ထရးွချယစ်စီစ ်သည။် fortune

အခါခါ ကကဝိိ အထခါကထ်ခါကက်ကမ်ိဖန် များစာွ။ အကကမ်ိထပါင်းများစာွ။ repeatedly

ကကဝိိ အထခါကထ်ခါကက်ကမ်ိဖန် များစာွ။ အကကမ်ိထပါင်းများစာွ။ repeatedly

အခါခပ်သမ်ိး ကကဝိိ အငမဲမပပတ။် အချန်ိယှိသမျှ ကာလပတလံု်း။ consistently

အခါစာ န ထိေမ်းပမားမဂမင်္ဂလာ လကထ်ေပ်ရန်အတကွ ်ဇာတာစန်း လဂ် ထရးွချယထ်ပးထသာစာ။ none

အခါတပါး န ထနရ့ကက်ို တတိကိျကျ မထပပာပပနုိင်ထသာ လွန်ခ့ဲသည ်တခါက။                once upon a time

အခါတိုင်း န ပဖစထ်လ့ပဖစစ်ဉ် လုပ်ထေ လုပ်စဉ်။ ၂။ ပဖစထ်ေပဖစစ်ဉ် လုပ်ထေ လုပ်စဉ် ကာလ။      whenever

အခါတင်ွး န သကကမင်္ဂန်အခါနှင့် ဝါတင်ွးကာလ။

အခါနိ န သကကမင်္ဂန်ကျထသာထန။့ Thingyan 

အခါပီး ကကိ regard

အခါမချင့် ကကဝိိ ထနှာင့်ထနှး ကကန်က့ကာမှု မယှိထစပဲ။ အချန်ိကို မထနှာင်းထစပဲ။ ၂။ မညသ်ည့်အချန်ိ အခါမဆုိ။ အငမဲ။ forever

အခါမလပ် ကကဝိိ မညသ်ည့်အချန်ိ အခါမဆုိ။ အငမဲ။ every

အခါမသင့် ကကိ Out-of-season

အခါမထဟာက် ကကဝိိ ပပုထနကျပဖစထ်န ကျအခါကာလ မဟတုပဲ်။ periodic

အခါမီ ကကဝိိ ပဲွကကးီလမ်းကကးီ အခါမီထအာင်။ ပဲွကကးီလမ်းကကးီအချန်ိ အခါ။ in time

အခါရ ကကိ occasion

အခါလည် ကကိ ထနတ့စပ်တ ်ထစသ့ည။် တစလ်ထစထ့ပမာကသ်ည။် တစနှ်စထ်စသ့ည။် တစနှ်စထ်စ ့ထပမာကသ်ည။် complete a time cycle

အခါလွန် ကကိ သကကမင်္ဂန်ရက၊် ဝါတင်ွးကာလဟသူည ်ထူေးပမတသ်ည့်ရက ်ကန်ုဆံုးသည။် 

အခါအထခါက် န သာွးလာသည့် အကကမ်ိအခါ။ frequency

အခါအခွင့် န တစစ်ုံတစခု် အကျို းခံစားမှု ပပုမူထဆာင်ရကွရ်န် ထလျာ်ကန်သင့်ပမတထ်သာ အခွင့်အလမ်း။ opportunity

အခါးရည် န ထနရ့က ်အခါလွန်သာွးထသာထေန်းရည၊် ဓနိရညစ်သည။် toddy palm sap

အခိခိ ကကဝိိ ရုတတ်ရက ်တိုးတိုး တတိတ်တိရ်ယထ်သာအသကံို ပပုလျက။် snigger

အခု၁ န ထပပာဆုိထဖာ်ပပဆဲကာလ။ လကင်င်း ကာလ။ now

အခု၂ နဝိ လကင်င်းကာလနှင့်ဆုိင်ထသာ။ လကင်င်းကာလအဖုိပ့ဖစထ်သာ။ present

အခု၃ ကကဝိိ ထပပာဆုိ ထဖာ်ပပဆဲကာလ၌။ လကင်င်းကာလ၌။ present

အခု၄ န တစစ်ုံ တစရ်ာထအာကမှ် ပင့်မထထောကခံ်ထေားထသာအရာ။ angle

အခုထဒေ ကကဝိိ မကကာထသးမီ ကာလ။ lately

အခုနှင် န ယခုကဲ့သိုထ့သာ အချန်ိကာလ။ now

အခုပင် ကကဝိိ မကကာထသးမီ ကာလ။ lately

day of religious 
significance စဉ်

စဉ်

စဉ်

အခါခါ
အထခါကထ်ခါက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

period of the Buddhist 
lent စဉ်

စဉ်

ထိေမ်းပမားမဂမင်္ဂလာ လကထ်ေပ်ရန် အတကွ ်ထဗဒေင်တကွခ်ျကအ်ရ ဇာတာ စန်းလဂ်ထရးွချယ၍် သင့်ထလျာ်ထသာ အခါကာလရကလ် 
စသညက်ို ညမန်ပပသည၊် သတမှ်တထ်ပး သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပပုဖွယက်စိအ္ဝဝ၊ အကကအံစည ်တစစ်ုံတစရ်ာ ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွရ်န် (သိ့ုမဟတု်) လကထ်ေပ ်မဂမင်္ဂလာ ထဆာင်ရွကရ်န်အခါကာလ 
စသည ်မသင့် ထလျာ်ပဖစ ်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထိေမ်းပမားမဂမင်္ဂလာ လကထ်ေပ်ရန်အတကွ ်ထဗဒေင်တကွခ်ျက ်အရ ဇာတာ စန်းလဂ် ထရးွချယ၍် လ၊ ထန့ အခါကာလနှင့် သင့်ထလျာ် 
ထလျာက ်ပတထ်ကကာင်း။ စဉ်

စဉ်

be past the period of 
Thingyan စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အခုပင်လား ကကဝိိ လကင်င်းအခုိကအ်တန်အ့ားပဖင့်။ ထလာ ထလာဆယအ်ားပဖင့်။ for the time being

အခုပုိင် န လကယ်ှိပံုသဏ္ဍာန်၊ အထပခအထနစသည။် situation

အခုအခံ န တစဦ်းနှင့်တစဦ်းစတိတ်င်ွမထကျနပ်မှု။ တစစ်ုံတစခု် ပပုမူ ထဆာင်ရကွ ်မှု၌ ဟန်တ့ားထေားထသာအရာ။ deterrent

အခဲ န တစခု်တစထ်ပါင်းတညး် ယှိထသာ အရာ။ အစိုင်အခဲ။ အဖုအကျတိ။် solid

အခဲခဲ ကကဝိိ အလွန်အမင်း စုံပပုံလျက။် all in a pile

အခဲထေ န တစခု်တစထ်ပါင်းတညး် ယှိထသာ အရာ။ အစိုင်အခဲ။ အဖုအကျတိ။် excrescence

အခဲပပတ် န အစိုင်အခဲ။ မကွဲမပပား စထုပါင်း တည ်ယှိထသာအရာ။ solid

အခဲမကျီ ကကိ ရန်ငငိုးထေားမှု။ စတိမ်ထကျနပ်မှု မထပပထပျာကနုိ်င် ပဖစသ်ည။် grudge

အခကအ်ခဲ န ခဲယဉ်းပခင်း။ မလွယက်ပူခင်း။ difficult

အခဲအလဲ နဝိ ပပင်းထေန် ထသာ ဇဲွလံုလ့။ perseverance

အထခါ်အဆုိ န တစဦ်းနှင့်တစဦ်း ထပပာဆုိဆကဆံ်ပခင်း။ communication

အထခါ်အထဝါ် န ထလာက ထဝါဟာရပဖင့် သမုတထ်ေားထသာနာမည။် ယင်းနာမညတ်ိုအ့တကွ ်မှည့်ထခါ်သုံးစွဲထသာ စကားလံုး။   term

အခက၁် န ခဲယဉ်းပခင်း။ မလွယက်ပူခင်း။ difficult

အခက၂် န သစပ်င်၏ ခကမ်ကကးီမှ ပဖာထွေကထ်သာ အကိုင်းငယ။် branch

အခကအ်ခဲ န ခဲယဉ်းပခင်း။ မလွယက်ပူခင်း။ difficult

အခကအ်မက် ကကဝိိ ထစျးကကးီကကးီ ထပး၍။ ခကခ်ကခဲ်ခဲရာှ၍။ ရာှးရာှးပါးပါး။ rarely

အခကအ်လက် န သစပ်င်၏ ခကမ်ကကးီမှ ပဖာထွေကထ်သာ အကိုင်းငယ။် branch

အခင်၁ န ချညမ်ျှင်များ ရှုပ်မ ထထွေးထအာင် ပခားကန်၍့ အကင်ွးပပုလုပ်ထေားထသာ ချညမ်ျှင်စ။ု cotton fibre

အခင်၂ န အမိ၏ ထမာင်ကို ထခါ် ထသာ အာလုပ်စကား။ uncle

အခင်ကကးီ န အမိ ၏ထမာင်အကကးီဆံုးကို ထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ uncle

အခင်ထီွေး န အမိ၏ထမာင် အထထွေးဆံုးကို ထခါ်ထသာအာလုပ်စကား။ uncle

အခင်လတ် န အမိ၏ ထမာင်အလတက်ို ထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ uncle

အခင်ထသျှ န အမိ၏ထမာင်အငယ ်သကူို ထခါ်ထသာအာလုပ်စကား။ uncle

အခင်အတယွ် န ခင်မင်ရင်းနီှးမှု၊ နှစသ်က ်ပမတနုိ်းမှု။ ထမတ္တ ာသကဝ်င်မှုစသည။် like

အခင်အမင် ကကိ ရင်းနီှးသည။် အလွန် ခင်မင်ချစက်ကျွေမ်းဝင်သည။် love

အခင်း၁ န map

အခင်း၂ န ပပုမူ ပဖစပ်ျကပံု်။ event

အခင်းထပပာ ကကိ တစုံတထယာက ်အား ကယွရ်ာတင်ွမထကာင်း ထကကာင်းထပပာဆုိသည။် tattle

အခင်းပွား ကကိ ကစိ ္တာ ဝန်ထပါ်ထပါကသ်ည။် အထရးကစိ ္ကကးီကျယလ်ာသည။် emerge

အခင်းပဖစ် ကကိ တရား အမှုခင်းပဖစသ်ည။်ခုိကရ်န်ပဖစ ်သည။် ဆန်က့ျင်ဘက ်အပငင်းအခံုပဖစသ်ည။် have a quarrel
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အက္ခရာစဉ်

စဉ်
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စဉ်

စဉ်

လဲထလျာင်းထုိေင်ရန်ပဖန့်ခင်းရထသာ ထကာ်ထဇာ၊ ဖျာစသည။် အမ်ိစထသာအထဆာကအ်အုံတင်ွ ခင်းထေားထသာ သစ၊် ဝါး အပပင်
စသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အခင်းမလှ ကကိ ကျို းထကကာင်း ကစိထ္ပပလညမ်ှု မရှိ ပဖစသ်ည။်           none

အခင်းများ ကကိ ကစိ ္တာ ဝန်ထပါ်ထပါကသ်ည။် အထရးကစိ ္ကကးီကျယလ်ာသည။် emerge

အခင်းအကျင်း န စနစတ်ကျ စစီဉ်မွမ်းမံပပုပပင် ထေားမှု။ layout

အခုိက၁် န အထကကာင်းကစိ ္တစစ်ုံတစရ်ာ အပဖစအ်ပျကက်ာလ။ အချန်ိအခါ။ duration

အခုိက၂် ကကိ ထတွ က့ကုံသည။် အခန်သ့င့်သည။် ကကုံကကို ကသ်ည။် ဆံုသည။် meet

အခုိကခုိ်ကတ်န်ု ကကိ အားနညး်၍ တန်ုတန်ုယင်ယင်ပဖစသ်ည။် shiver

အခုိကသ်င့် ကကိ တစုံတခု ပပုမူထဆာင်ရကွရ်န် အဆင်သင့်ပဖစသ်ည။် အထကကာင်းညညီ ီညတွည်တွပ်ဖစသ်ည။် ထမျှာ်လင့်သည့်အတိုင်း ပဖစသ်ည။် be suitable

အခုိကအ်ခါ ကကိ အထကကာင်းနှင့်ထလျာ်ညစီာွ။အခါအားထလျာ်စာွ။ periodically

အခုိကအ်တန် ့ နဝိ အတည ်အငမဲမဟတုပဲ် သတမှ်တထ်သာကာလ၌သာ တညရ်ှိ ထသာ။ ထခတ္တ ခဏမျှသာ ပဖစထ်သာ။ moment

အခုိင် န ညာတတံစခု်တင်ွ သယွတ်န်းစအုုံ၍ အသးီအပွင့် အတတူကတွညယ်ှိထနထသာ အသးီအပွင့်စသည။် branch

 အခုိင်ခုိင် ကကဝိိ အခုိင်များထရာခပမ်း စပံုုလျက။် firmly

ကကဝိိ အခုိင်များထရာခပမ်း စပံုုလျက။် firmly

ကကဝိိ ပပည့်ငဖိုးစညပ်င်စာွ။ ပွားများပပည့်စုံစာွ။ strongly

အခုိင်အခ့ံ ကကဝိိ လှုပ်ရာှး ၍ယမ်ိးယိုင်ပခင်းမရှိပဲ။မလှုပ်မထရွ ခုိ့င်မာတညတ်ံ့စာွ။ firmly

အခုိင်အမာ ကကဝိိ အထထောကအ်ထေား အကိုးအကားပပည့်စုံစာွ။ ထတာင့်တင်းခုိင်မာစာွ။ ယမ်ိးယိုင် တမ်ိးထစာင်းမှုမယှိပဲ။ steadfastly

အခုိင်အလံု ကကိ အထထောကအ်ထေား အကိုးအကားပပည့်စုံစာွ။ securely

အခုိင်းကန်ု ကကိ ဆံုးခန်းတိုင် အပဖစသ်ိုထ့ရာကသ်ည။် ဆံုးခန်းတိုင်သည။် ထရးှသို ့ဆကလ်ကရ်န် မယှိထတာ့ငပီပဖစသ်ည။် end

အခုိင်းခံ န အခထကကးထငွယ၍ူ အမ်ိမှုကစိအ္ဝဝကိုထဆာင်ရကွ ်ထပးရသ။ူ အထစခံ။ servant

အခုိင်းအစီ န သတူစပ်ါး၏ ထစခုိင်းပခင်းကို ခံရသ။ူ သတူစပ်ါး၏ကစိက္ကးီငယ ်အသယွသ်ယွက်ို လုပ်ကိုင်ထဆာင်ရကွထ်ပးရသ။ူ    servant

အထခါက၁် န သစပ်င်၏ အပပင် ဘက ်အကာကို ဖံုးအပ်ုထေားထသာသစခံွ်။ bark

အထခါက၂် န အသာွးအလာအကးူအသန်း စသည့်၏ အကကမ်ိအခါ။ frequency

အထခါကထ်ခါက် ကကဝိိ သာွးတုံပပန်တုံ။ ထခါကတ်ုံ ့ထခါကပ်ပန်။ အပပန်အလှ။ back and forth

ကကဝိိ အကကမ်ိ ထပါင်းထပမာကမ်ျားစာွ။ ထခါက ်ထခါကခ်ါခါ။ repeatedly

အထခါကအ်ခါ ကကယိာ အငမဲမဟတု၊် တစခ်ါတစရ်၊ံ အခန်သ့င့်သည့် အခါ၊ sometime

အထခါကအ်ပပန် ကကဝိိ သာွးတုံပပန်တုံ၊ထခါကတ်ုံထခါကပ်ပန်။  repeatedly

အထခါင် န peak

အထခါင်တိုင်၁ ကကိ ပမတစ်ာွဘရုား၏ သာသနာထတာ်ကို အနှစင်ါးထထောင်ထေားခ့ဲရာ ယခုသာသနာထတာ်နှစထ်ထောင့်ငါးရာထရာကသ်ည။် take

အထခါင်တိုင်၂ န ဘရုား သာသနာ နှစင်ါးထထောင်ထေားခ့ဲရာတင်ွ နှစထ်ထောင့်ငါးရာသို ့ထရာကသ်ည၏်အပဖစ။်  event

အထခါင် ထိေပ် ကကဝိိ လွန်လွန် မင်းမင်း။ ထူေးကစဲာွ။ fabulously

အထခါင်ဖျား န ထိေပ်ဖျားအပမင့် ဆံုးထနရာ။ ထိေပ်ဆံုးထနရာ။ အပမင့်ပမတဆံု်းထနရာ။ top

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အခုိင်ခုိင်အဖီး
ဖီး စဉ်

အခုိင်ခုိင်အငဖီး
ငဖီး စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

အထခါကထ်ခါက်
အခါခါ စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အထခါင်း န အပိတအ်ဆီးမယှိ၊ ဟင်းလင်းထပါကပ်ဖစထ်သာထနရာ။ hollow

အထခါင်းတံ န အတင်ွး သားကျစလ်ျစပ်ခင်း မယှိထသာအရာ။ အတင်ွး၌ အထခါင်းယှိထသာ အထခါင်းအတစံသည။်        hollow

အထခါင်းပိတ၁် ကကိ အထခါင်းထပါက ်ယှိသင့်လျက ်မယှိပဖစသ်ည။်       hollow

အထခါင်းပိတ၂် န ယင်းသိုပ့ဖစထ်သာအရာ။ ambivalence

နဝိ ထဖာင်း ကကကား ကျယထ်သာ။ မကျစ ်မလစထ်သာ။ swell

န အတင်ွး၌ အဆံမရှိ၊ အထခါင်းသာရှိထသာအရာ hollow

အခပ်ခပ်၁ ကကဝိိ မထလျာ့ထသာ လံုလ့ပဖင့် မဆုတမ် ဆုိင်း။ မနားမထန။ မရပ်မနားသာွးလာလှည့်ပတလ်ျက။် busily

အခပ်ခပ်၂ ကကဝိိ busily

အခံ န base

အခံဆီး န တစစ်ုံတစခု်၏ ထအာကမှ် ခုခံထေားထသာအရာ။ base

အခံရခက် ကကိ စတိတ်င်ွသညး်ခံနုိင်ရန် လွယက်သူညမ်ဟတုထ်သာ အပဖစသ်ိုထ့ရာက ်သည။်  စတိနှ်လံုးမသကမ်သာပဖစသ်ည။် be difficult to bear

အခန် ့ န ခန်မှ့န်းချက။် ခန်တ့ကွမှ်န်းဆ ပခင်း။ estimate

 အခန်မ့သင့် ကကိ be not suitable

အခန်လ့ထယာ် ကကိ တစစ်ုံတစခု် ပပုမူထဆာင်ရကွရ်န် ထလျာ်ကန်သည။် အဆင်သင့်သည။် be opportune

အခန်သ့ား န ထေညဝ်ါခန်ည့ားထသာသ၊ူ ပစည္း်ပစယ္စသည ်ထေညဝ်ါခန်ည့ားစာွထနသ။ူ handsome

အခန်သ့င့် ကကိ အဆင်ထပပ သည။်အဆင်သင့်သည။် လုိကထ်လျာညထီထွေယှိသည။် သင့်ထတာ်သည။် convenient

အခန်း န အမ်ိ၊ထကျာင်းစသညတ်ိုတ့င်ွ သးီ ပခားခဲွထေားထသာ ထနရာ။ room

အခန်းခန်း၁ ကကိ separate

အခန်းခန်း၂ ကကဝိိ ကွဲပပားပခားနားထသာ အမျို းများစာွ။ အနညး်နညး် အဖံုဖံု။ various

အခန်းဝင်ခ န money

အခန်းသတ် ကကိ အမ်ိ၊ ထကျာင်းစသညတ်ိုအ့တင်ွး၌ သးီပခားထနရာများပခားကန်ထ့ေားသည။် သးီပခား အခန်းပပုလုပ်ထေားသည။် separate

အခန်းအပ်ပဲွ ကကိ confer

အခမ်းအနား န လူထုေ ပရတိသ်တအ်များပါဝင် ထသာ ထဆာင်ရကွရ်န် အစအီမံတကျ ပပုလုပ်ကျင်းပသည့် ပဲွလမ်းသဘင်။ ceremony

အခုိး န ထတာ၊ ထတာင်၊ ထရ၊ ထပမ၊ မီးစသညတ်ိုမှ့ထွေကထ်သာ အပူထငွ ။့  vapor

အခုိးခတ် ကကိ အပူထငွဟ့ပ်ပခင်း ခံရ သည။်

အခုိးငိွ န ထတာ၊ ထတာင်၊ ထရ၊ ထပမ၊ မီးစသညတ်ိုမှ့ထွေကထ်သာ အပူထငွ ။့  fume

အခုိးစား ကကိ အဂတလုိိက၍် ထဆာင်ရကွထ်ပး ရန် တစစ်ုံတစဦ်းထံေမှ ထငွထကကးစသည ်တစစ်ုံတစရ်ာရယ ူလကခံ်သည။် accept

အခုိးစားပီး ကကိ အဂတလုိိက၍် ထဆာင်ရကွထ်ပးရန်တစဦ်းတစထ်ယာကက် ထငွထကကး စသည ်တစစ်ုံတစရ်ာထပးသည။် pay

အခုိးထွေက် ကကိ ခန္ဓာကိုယအ်တင်ွးယှိ ထအာင်းထနထသာ အပူထငွ မ့ျား ပပင်ပသို ့ထွေကသ်ည။် take out 

အခုိးပွင့် ကကိ ခန္ဓာကိုယအ်တင်ွးယှိ ထအာင်းထနထသာ အပူထငွ မ့ျား ပပင်ပသို ့ထွေကသ်ည။် take out 
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အခုိးမှုတ် ကကိ ခန္ဓာကိုယတ်င်ွးမှ မထကာင်းထသာ အခုိးအထငွ မ့ျား ကိုယတ်င်ွးတစထ်နရာရာမှ တစခု်တညး်ကန် ထွေကသ်ည။် take out 

အခုိးသင့် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ ဆန်က့ျင်ဘက ်ပဖစထ်သာ အခုိး အထငွ  ့ကထရာကသ်ည။် arrive

န နှုပ်နှုပ်လီှးထေား ထသာ ထဆးရကွက်ကးီ ထေည့်၍ထသာကရ်ှုရန် ခပန်တနှံင့်တကထွသာ ထဆးအိုး။ bowl of tobacco

အခုိးသတ၁် ကကိ အပူထငွ  ့ဟပ်ပခင်းခံရသည။်   scorch

အခုိးသတ၂် ကကိ ထဆးဖကဝ်င်သစရ်ကွ ်သစ ်ပမစ၊် သစသ်းီစသညတ်ိုယ့ှိ အခုိးသတ္တ  ိပထပျာကထ်အာင်လုပ်သည။် dispel

အခုိးဟပ်ု ကကိ scorch

အခုိးအငိွ န ထတာ၊ ထတာင်၊ ထရ၊ ထပမ၊ မီးစသညတ်ိုမှ့ထွေကထ်သာ အပူထငွ ။့  vapor

အခုိးအလယံ န ထကျာကမ်ျကရ်တနာ ကဲ့သို ့ထတာကထ်ပပာင်အထရာင်အဝါ။ အပူရှိန်ပပင်းအားယှိထသာ အလင်းထရာင်။ မီး ထတာကမီ်း လျှ။ံ flame

အချ န none

အချအချီ ကကဝိိ တစဦ်းနှင့်တစဦ်း အပပန်အလှန် တစလှ်ည့်စအီားပဖင့်။ reciprocally

အချာ န central point

အချာကိုင်၁ န none

အချာကိုင်၂ န ဂုဏအ်မျို းမျို းတိုပ့ဖင့် ထူေးကတဲင့်တယ ်ပမင့်ပမတထ်သာသ။ူ noble

အချာကိုင်၃ န အလယဗ်ဟိုတည့်တည့် ပဖစထ်သာတိုင်။ definitely

အချအိထချာင်၁ ကကဝိိ  ထဝ့ထဝ့ဝုိကဝုိ်က။်ထရာှင်ထရာှင်တမ်ိးတမ်ိး။ ထကွ ပ့တထ်ရာှင် တမ်ိးလျက။် avoid

အချအိထချာင်၂ ကကဝိိ အကကင်းအလပ်မယှိပဲ။ အလစအ်လပ်မယှိပဲ။ ထနရာ များစာွ ပျံ နံှ့လ့ျက။် diffusely

အချီ န အထေကသ်ို ့ပင့်ထပမှာကပ်ခင်း။ rise

အချထီတာ် န ထရးှရခုိင်ဘရုင်မင်း များ၏ သားထတာ် သမီးထတာ်များကို ယယုထချာ့ထမာ့ရသ။ူ အထိေန်းထတာ်။    

အချအီချ ကကဝိိ တစဦ်းနှင့်တစဦ်း အပပန်အလှန် တစလှ်ည့်စအီားပဖင့်။ alternately

 အချအီတင် ကကဝိိ တစထ်ယာကနှ်င့် တစထ်ယာက ်အပပန်အလှန်အားပဖင့်။ alternately

အချးီ န ထရးှဦးကကို တင်ထပပာဆုိ ထရးသားချက။် ပဏာမ။ obeisance

အချးီဆပ် ကကိ ထချးယသူုံးစွဲ ထေားထသာထငွထကကးဝန်ဆန်စသညက်ို ပပန်လည ်ထပးဆပ် သည။် repay a lone

အချးီထပါက် ကကဝိိ ထေပ်ခါတလဲလဲ။ အကကမ်ိကကမ်ိအခါခါ။ repeatedly

အချးီမစင်၁ န တတသ်လိိမ္မာမှု မပပည့်ဝထသးထသာအရယွ။် young

အချးီမစင်၂ နဝိ စင်ကကယသ်န်ရ့င်ှးပခင်း မယှိထသာ။      dirt

အချးီအငှား ကကိ သတူစပ်ါး ပစည္း်ကို ထခတ္တ အားပဖင့် ယငူင်သုံးစွဲသည။် use

အချူ၁ နဝိ ညံ့ဖျင်းထသာ။ ထသးသမ်ိထသာ။ အဆင့်အတန်းနိမ့်ကျထသာ။ bad

အချူ၂ န ထကကာကရ်ွံဆုတန်စပ်ခင်း။ စမ်ွးထဆာင်နုိင်မှုမယှိပခင်း စသည။် no ability

အချယအ်လည် နဝိ အမျို းမျို း အထထွေထထွေထရာ ထနှာရှုပ်ထထွေး ထသာ။ ပပဿနာအမျို းမျို းနှင့် ထရာထနှာပတသ်ကထ်သာ။ involve

အချဲ တ့တ် န extend(v)

စဉ်

စဉ်

အခုိးထသာက်
ကျညအ်ိုး စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ အခုိးအထင့ွ (သိ့ု) အပူထင့ွ တစခု်ခု ကိုယခ်န္ဓာတင်ွ ဟပ်ပခင်းခံရသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပမန်မာစာထရးသားရာ၌ အက္ခရာများတင်ွ အာသရယဉ်ှကပ် လုိထသာ အက္ခရာ၏ယာဘက၌် ကပ်လျကထ်ရးရသည့် သရသထကမင်္ဂတ
မျို း။  (ယင်းအာသရ ကပ်ရာ တင်ွ ထမါကခ်ျ(-ါ) နှင့် ဝုိကခ်ျ (-ာ) ဟ၍ူ နှစမ်ျို းယှိသည။်) က - ကရရီ က ရထရ။ ကာ အချ
ကာရထရ။ (သင်ရုိး) စဉ်

စဉ်

အလယဗ်ဟို . ပဓါနလုိရင်း အကျဆံုး ပဖစထ်သာလူ၊ ပစည္း်စသည၊် စဉ်
(ရဟန်း) ထူေးကထဲသာ အရညအ်ချင်းအစမ်ွး သတ္ိတနှင့် ပပည့်စုံ ထကကာင်း အသအိမှတ ်ပပုထေားထသာပုဂ္ိုဂ လ်။ ဗုဒေ္ဓသာသနာထတာ် 
စညပ်င်ပပန့်ပွားမှုများကို ဦးစးီ ညမန်ကကား ထဆာင်ရကွရ်န်၊ သဇံာကထသာ်လညး်ထကာင်း၊ မင်းကထသာ်လညး်ထကာင်း၊ တင်ထပမှာက်
ထေားထသာ သဇံာထထေရ။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

one who looks after 
princess and princesses စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အပဖူကို အမဲ-အမဲကို အပဖူစကားကို တန်ဆာဆင်၍ နားဝင်ချို လာထအာင် ချဲ့ထွေင်ထပပာ ဆုိတတသ်။ူ စဉ်
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အချဲ န့န် ့ ကကိ မခံချင်ထသာ သထဘာပဖင့်တမင်ဖီလာကန်လ့န် ့ပပုမူထပပာဆုိသည။် အရွဲ  ့တိုကထ်ပပာဆုိပပုမူသည။် behave

အထချာ န ထပပပပစည်ကထ်ညာပခင်း။ ထကာင်းမွန်ထအာင် ပပုပပင်ငပီးပဖစ၍် မိမိလုိအပ်ချကအ်ဆင့် သို ့ထရာကင်ပီးပဖစထ်သာအရာ။ smooth

အထချာကိုင် ကကိ အကကမ်းထေညပ်ပုလုပ်ထေားငပီး ပဖစထ်သာအရာကိုပုိ၍ ထကာင်းမွန်ထစရန်ပပုလုပ် ထဆာင်ရကွ ်သည။် smoothen

အထချာထေည် န ထပပပပစည်ကထ်ညာပခင်း။ချညထ်ချာပဖင့် ရကလု်ပ်ထေားထသာ အဝတအ်ထေည။် smooth

အထချာသတ် ကကိ မထပပမပပစ ်ထေစထ်ငါ့ မှုရှိထနထသာ တစဘ်က ်သားကို မိမိအလုိသို ့ပါလာထအာင် သမ်ိထမွ နူ့းညံ့စာွ ထပပာဆုိသည။် speak

အထချာသပ် ကကိ အကကမ်းထေညပ်ပုလုပ်ထေားငပီး ပဖစထ်သာအရာကိုပုိ၍ ထကာင်းမွန်ထစရန်ပပုလုပ် ထဆာင်ရကွ ်သည။် do

အထချာအကျိ နဝိ ကျခိကျွေထဲစးကပ်ထသာ။ sticky

အထချာအလှ နဝိ ထေင်ရာှးထပါ်လွင်စာွ တင့်တယထ်သာ။ popular

အထချာ့ထကာင်း ကကိ မိမိအလုိသို ့ညတွပ်ါလာထအာင် လူတစဘ်ကသ်ားတို ့လုိကထ်လျာစာွ ပဖားထယာင်း ထပပာဆုိပပုမူသည။် tell

အထချာ်ကထရာ် ကကဝိိ မထလးမစား ကျစီယပ်ျကရ်ယပ်ပုသည့် သထဘာထေားနှင့်။ intention

အထချာအခကျွေတ် န ခကျွေတထ်ချာ်တမ်ိးလဲွမှု။ အမှားအယင်ွး။ 

အချက၁် န အထကကာင်းအရာ။ event

အချက၂် န ထနရာ ဝတ္ုတစခု်ခု စသညတ်ို၏့ အလယ၊် ဗဟို။ center

အချက၃် န  ထေမင်းဟင်းစသညက်ိုမီးပဖင့် ကျကန်ပ်ထစငပီးထသာစားဖွယ။် food

အချက၄် န အကျို းတစစ်ုံ တစခု်ကို ရယှိနုိင်သည့် အထပခအထန။ situation

အချကထ်ကာင်း န မိမိ လုိရာ ကစိင္ပီးထပမာက ်ထအာင်ပမင်နုိင်မည့် အခွင့်နညး်လမ်း။  opportunity

အချကက်ျ၁ ကကိ ထနရာတကျ ပဖစသ်ည။် စနစတ်ကျပဖစသ်ည။် ထိေမိသည။် effect

အချကက်ျ၂ ကကိ ကစိတ္စခု်ခုကို ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွနုိ်င်သည့် အထပခအထနထကာင်း ကိုရယှိသည။် get

အချကခ်ျက် ကကဝိိ တစမ်ျို းစ ီတစမ်ျို းစ ီအသးီသးီအားပဖင့်။ respectively

အချကပ်လက် န အကျို း အပမတက်ိုပဖစထ်စနုိင်သည့် အခွင့်အထရး။ opportunity

အချကပီ်း ကကိ သထိစလုိသည့် ရညရ်ယွခ်ျက ်တစခု်ခု ပဖင့် အမှတသ်ထကမင်္ဂတတစခု်ခုကို ပပုသည။် mark

အချကထ်ပါ် ကကိ အခွင့်အထရးတစခု် ခုနှင့် ကကမ်ိကကို ကသ်ည။် be opportune

အချကပုိ်င် ကကိ မိမိလုိရာကစိ ္ထအာင်ပမင်နုိင်မည့် အခွင့် အထရးတစခု်ခုကိုရမိသည။် get opportunity

အချကပ်ပ ကကိ တစဦ်းနှင့်တစဦ်း သထိစလုိမှုပဖင့် ရညရ်ယွခ်ျက ်တစခု်ခုပဖင့် အမှတသ်ထကမင်္ဂတ တစခု်ခုကိုပပု သည။် give a sign

ကကိ မိမိလုိလားချကနှ်င့် ထိေထိေမိမိ ထပါကထ်ရာကထ်အာင်ပမင်မှု မယှိပဖစသ်ည။်  လုိရင်းသို ့မထရာကပ်ဖစသ်ည။် be long-winded

အချကရ်ာှ ကကိ တစစ်ုံတစခု် ပပုလုပ်နုိင်ရန် အချကထ်ကာင်း ကိုရထအာင် ကကို းစားသည။် try

အချကအ်ချာ န အလယ။် ဗဟိုပဖစထ်သာထနရာ။ လုိရင်းပဖစထ်သာအရာ။  အထရးကကးီထသာ အထပခခံ။ important thing

အချကအ်ပပုတ် န စားထသာကဖွ်ယရ်ာအပဖာ ပဖာ တိုက့ိုမီးပဖင့် ကျကန်ပ်ထအာင် ပပပခင်း။ cooking

အချကအ်လက် န အပဖစ ်အပျကတ်စခု်ခုကစိနှ္င့် ပတသ်ကသ်ည့် အပခင်းအရာ။ feature

အချင့် န စဉ်းစားဆင်ပခင် ပခင်း။ ချင့်ချန်ိပခင်း။ တကွ ်ချကပ်ခင်း။  calculation

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အချကမ်ကျပ
လကမ်ကျ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အချင့်အချန်ိ န ခန်မှ့န်း တိုင်းတာ တကွခ်ျကထ်သာပမာဏ။ amount

အချင်း၁ ကကိ totally

အချင်း၂ န မိန်း မတို၏့ သားအမ်ိတင်ွးယှိ သားထလာင်း၏ ချကက်ကို း နှင့် တဆကတ်ညး် ဆကလ်ျကဟ်ထိသာ အထပမှးအမ်ိ။ uterus

အချင်း၃ န same class

အချင်းခပ်သမ်ိး န အထကကာင်းပခင်း ရာ အလံုးစုံ။ every

အချင်းချင်း န each other

အချစ် န သထဘာကျနှစ ်သကပ်မတနုိ်းမှု။ စုံမကပ်မတနုိ်းပခင်းကို ခံရသ။ူ ချစခ်င်ပမတနုိ်းပခင်းကို ခံရသ။ူ love

အချစက်ကးီ န အလွန်အမင်း ချစခ်င်ပမတနုိ်းပခင်းကိုခံရသ။ူ like

အချစခ်ျင်း န တစထ်ယာကနှ်င့်တစထ်ယာက ်အပပန်အလှန် ချစပ်ခင်းထမတ္တ ာ သကဝ်င်မှု။ love

အချစစ် န ဘဝတစသ်ကတ်ာ လင်မယားအပဖစ ်ရညရ်ယွခ်ျကပ်ဖင့် ပထေမဦးစာွ ချစရ်ထသာသ။ူ     first love

န အပဖူထရာင်ရှိ၍ အထေပ်အလမာများစာွရှိထသာ ပန်းတစမ်ျို း။ none

အချစထ်တာ် န ထူေးပခားပုိလွန်စဦွချစခ်င် ပမတနုိ်းပခင်းကို ခံရသ။ူ favorite

အချစမွ်တ် ကကဝိိ ချစ၍် အားမရနုိင်။ အလွန်အမင်း လုိချင်တပ်မကစ်ာွ။ infatuately

အချစမ်မမ်း န မိန်းမနှင့်ထယာကျားတို ့တစဦ်းအထပါ်တစဦ်း ထရမထမတ္တ ာသကဝ်င်သည့်စကား။      love

အချစသ်ကထ်ဝ နဝိ အသကတ်မျှ ချစခ်င် လှစာွထသာ။ love

အချစသ်န် န အလွန်အမင်း ချစခ်င်ပမတနုိ်းပခင်းကိုခံရသ။ူ lover

အချို င့်၁ န ရင်ညန်ွ ့တဝုိက ်ထနရာ။ chest

အချို င့်၂ န အတင်ွးသို ့ခွကဝ်င်ထနထသာအရာ။ နိမ့်ဝှမ်း နကရ်ှိုင်းထသာအရပ်။ depression

န အထစတ့င်ွ အမျှင်မာများ ပဖာထွေက၍် အသးီအနညး်ငယ ်လံုး ဝုိင်းထသာ ချဉ်ဖန်သည့် ပင်ထစာကတ်စမ်ျို း။ none

အချို င်း၁ န တစန်ပ် အချန်ိအခါ လွန်ထသာ ထေမင်း၊ ငါး၊ ဟင်း၊ ပဲပပုတ ်စသည။် food

အချို င်း၂ န အပူဓါတမ်ယှိ၊ ချမ်းထအးမှု။ cool

အချို င်းတက် ကကိ ထသးွသား ထဖာကပ်ပန်၍ အလွန်ထအးထသာ အထတွ  ့ကို ခံစားရသည။် feel

အချို င်းထပါ် ကကိ ချမ်းထအးစပပုလာသည။် cold

အချို င်းထပါက် ကကိ ချမ်းထအးလာသည။် အချမ်းပုိလာသည။် very cold

အချို င်းဖျား န ခန္ဓာကိုယလံု်း ချမ်းငပီးတန်ု၍ ဖျားတတထ်သာထရာဂါ။ rigor

အချဉ် န lemon

အချဉ်တည် ကကိ ဟင်းသးီ ဟင်းရကွ ်စသညတ်ိုက့ို ထေမင်းပဖင့် အိုးတင်ွ ဖိနိှပ် ထေည့်ကာချဉ်ထသာ အရသာထပါ်ထအာင် ထေည့်သည။် taste

အချဉ်ထေည့် ကကိ ငါးဟင်းလကသ်တု ်စသည ်တိုတ့င်ွ ချဉ်ထသာ အရသာထပါ်ထအာင်ထေည့်သည။် taste

အချဉ်ဓါတ် န ချဉ်ထသာအရ သာ။ sour

စဉ်

လံုးဝကန်ုစင်. ကာလ ထတာက ်ထလျာကပ်တလံု်း။  "အထသျှက အမိနိကို အချင်းလည်း မစ့ုိလုိ၊ အမိမှာ အစဲွပထယာဂ ဟလိာက 
မသိ"။ ၃။ အလျှင်း (ပဋိထသ ဓကကယိာ နှင့် တွဲစပ်ထသာအခါ ဘာမျှ မယှိ၊ မပဖစ၊် မသ ိစသညပ်ဖင့် အပပည့်အဝပငင်းကယွထ်သာ 
အနကသ်ာ ထေင်သည။် "အချင်း မစား၊ အချင်းမလား၊ အချင်းမလုပ်၊ အချင်းမသ၊ိ အချင်းမထပပာ၊ အချင်းမထကာင်း၊ အချင်းမဟ၊ိ 
အချင်းမယ ူစသည ်သုံးထလ့ယှိသည။် စဉ်

စဉ်

 မိမိနှင့် ဂုဏအ်ဆင့်အတန်းတသူ။ူ (သိ့ုမဟတု်) ငယသ်တူိ့ုအား ထခါ်ထဝါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ စဉ်

စဉ်

တစထ်ယာကနှ်င့် တစထ်ယာက၊် တစဘ်ကနှ်င့် တစဘ်က ်အဆင့်အတန်း၊ ဂုဏရ်ညတ်သူ။ူ တစဦ်းနှင့်တစဦ်း ခင်မင်ရင်းနီှးပခင်းယှိ
သ။ူ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အချစတ်ရာ 
(ပန်း) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အချို င့်(သးီ) စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထရာှက၊် သမ္ဘရာသးီတိ့ု၏ (အချဉ်)အရာသာမျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

အချဉ်ထပါက် ကကိ ချဉ်ထသာအရသာဓါတပ်ဖစသ်ည။် sour

န taste

အထချာင်၁ န ထိေထိေထရာကထ်ရာကမ်လုပ်ထတာ့ပဲ လုပ်ဟန်ထဆာင်ထန သ။ူ ဓါ faker

အထချာင်၂ န း၊တစံဉ်၊ ထဆာက၊် လံှ စသညတ်ို၏့ အရုိးထဲေသို ့ဝင်သာွးထသာ ဓါး၏ အစတိအ်ပုိင်း။ scabbard

အထချာင်၃ န လူနှင့် ထဝးကာွ၍ အတင်ွးကျကျပဖစထ်သာထနရာ။ dense forest

အထချာင်၄ ကကဝိိ စပ်ဟပ်ပတသ်ကပ်ခင်းမယှိပဲ။ ကိုယစ်တိပ်င်ပန်းနွမ်းရပိခင်းမယှိပဲ သကသ်ာလွယက်စူာွ။ easily

အထချာင်ကကား န ကျဉ်းထပမာင်းထချာင်ကျထသာ ထန ရာ။ ကကို းကကို းကကားကကား။ narrow place

အထချာင်ခုိ ကကိ သမူျားနညး်တ ူအပင်ပန်းမခံပဲ သကသ်ာထအာင်ထနသည။် shirk

အထချာင်စား ကကိ အပင် ပန်းခံ၍ မလုပ်မကိုင်ထတာ့ပဲ သမူျားလုပ်အားကို အလွယတ်ကစူားသည။် shirk

အထချာင်ထုေတ် ကကိ ထပပာဆုိရင်းစကား၊ အထကကာင်းတိုက့ို လကခံ်လာထအာင်ထေပ်ဆင့်၍ အထကကာင်း ပပထပပာဆုိသည။် talk

အထချာင်နှိုက် ကကိ မိမိနှင့်ဆကစ်ပ်ပတသ်ကပ်ခင်းမယှိပဲ အတပူါဝင် ထဆာင်ရကွ၍် တစစ်ုံတစခု် အကျို းခံစားရထအာင် လုပ်သည။်

အထချာင်လုိက် ကကိ မပင်မပန်း အခထကကး ထငွ မကန်ုပဲ အလွယတ်ကအူကျို းသကထ်ရာကရ်န် ပပုလုပ်သည။် 

အထချာင်လုပ် ကကိ သကသ်ာမှုရာှသည။် အများနညး်တ ူပင်ပန်းမခံပဲ သကသ်ာထအာင်ထနသည။် shirk

အထချာင်ရာှ ကကိ သင့်ထတာ်ထသာ အဖုိးအခကို မထပးရပဲရထအာင်ကကို းစားသည။် try for free of charge

အထချာင်သမ န အပင်ပန်းခံ၍ မလုပ် မကိုင်ပဲ သကသ်ာထအာင်ထနသ။ူ shirker

အထချာင်း န သစ၊်ဝါး၊သထံချာင်းစထသာ ရညှ ်သယွသ်ည့် အရာ။ အတ။ံ rod

အထချာင်း န သတူပါး မပမင်လုိက ်မသလုိိက ်သည့် အခုိကအ်တန်အ့ခါကို တတိတ်ဆိတ ်ထစာင့်ထမျှာ်ထနသည။် peek

အချပ် န စက္က ူ၊ ပျဉ် ပပား၊ သပ်ွပပားစထသာ ပပန်ပ့ပားသည့် အရာ။ slice

အချပ်ချပ် ကကဝိိ တစလ်မာထပါ် တစလ်မာထေပ်လျက။် အလမာများစာွ။ sheets

အချတိ၁် န အတန်ွအ့လိတ ်ထကာကထ်ကွ လိ့မ် ယကှထ်သာ အဆင်။ wrinkle

အချတိ၂် န ထစာင်းချတိရ်ပ်ိဝဲှ၍ ထပပာဆုိပခင်း။ innuendo

အချတိတ်က် ကကိ ငုိချင်ထသာထကကာင့် တန်ုရထီသာအသ ံပဖစထ်ပါ်လာသည။် none

အချုပ်၁ န တစစ်ုံတစခု် ပပစမှ်ား ကျူးလွန်သတူိုအ့ား ထခတ္တ ခဏသင်ွးထသာထနရာ။ prison cell

 အချုပ်၂ န လုိရင်းကျ။ အကျဉ်းရံုး။   prison

 အချုပ်၃ န အထပခခံကျထသာအချက။်  base

 အချုပ်၄ န ကကးီစိုး အပ်ုထိေန်းသ။ူ      controller

အချုပ်ကျ ကကိ ပပစမ်ှုတစစ်ုံတရာထကကာင့်ချုပ်ထနှာင်ပခင်းခံရသည။်          be imprisoned

အချုပ်ထခါင် န အလွန်ကကးီပမင့် သာလွန်ထသာသ။ူ greatest person

အချုပ်ခန်း န တစစ်ုံတစခု် ပပစမှ်ား ကျူးလွန်သတူိုအ့ား ထခတ္တ ခဏသင်ွးထသာထနရာ။ prison cell

အချုပ်ထထောင် န တစစ်ုံတစခု် ပပစမှ်ား ကျူးလွန်သတူိုအ့ား ထခတ္တ ခဏသင်ွးထသာထနရာ။ jail

စဉ်

အချဉ်အက်
အက် (သားငါးဟင်းစသညတ်င်ွ) ချဉ်ထသာအရာ အနညး်ငယထ်ပါ်ထအာင် ယှိထသာ အရသာမျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

exploit a situation for 
easy advantage စဉ်

take the line of least 
resistance စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အချုပ်သား န ပပစဒ်ေဏက်ျခံပခင်း မယှိခင် ထခတ္တ ခဏ ချုပ်ထနှာင်ပခင်းခံရသ။ူ prisoner

အချုပ်အချာ န ထူေးကသဲာလွန်ဆံုး။ကကးီကအဲပမင့်အပမတဆံု်း။ with full power

အချုပ်အထနှာင် န ချုပ်ထနှာင်မှု။ ချုပ်ထနှာင်ထသာထနရာ။ imprison

အချန်ိ၁ န ထန၊့ ရက၊် လ၊ နှစ၊် နာရ ီစသညတ်ိုပ့ဖင့် သတမှ်တပုိ်င်းပခားထေားထသာ အခါကာလ။ duration

အချန်ိ၂ န ပစည္း် တစခု်ခု၏ ဝန်ချန်ိများမှု ပမာဏ။ term

အချန်ိကာလ န ထန၊့ ရက၊် လ၊ နှစ၊် နာရ ီစသညတ်ိုပ့ဖင့် သတမှ်တပုိ်င်းပခားထေားထသာ အခါကာလ။ term

အချန်ိကိုက် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အခါကာလနှင့် တိုကဆုိ်င် သည။် synchronize

အချန်ိကန်ု ကကိ အကျို းတစစ်ုံတစရ်ာ ပဖစထွ်ေန်းပခင်းမယှိပဲ အချန်ိအလကား ပဖစသ်ည။် waste time

အချန်ိကျ ကကိ တစစ်ုံတစခု် ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွရ်န် အချန်ိထစထ့ရာကသ်ည။် in time

အချန်ိကကုံး ကကိ အချန်ိကို မကန်ုသင့်ပဲ အထကကာင်းမ့ဲ ကန်ုလွန်ထစသည။် waste time

အချန်ိငင် ကကိ ထနှာင့်ထနှးထစသည။် ငပီးစးီသင့်သည့်အချန်ိတင်ွ ငပီးထအာင်မလုပ်ပဲ ကကာထညာင်းထအာင်ပပုသည။် delay

အချန်ိဆဲွ ကကိ ထနှာင့်ထနှးထစသည။် ငပီးစးီသင့်သည့်အချန်ိတင်ွ ငပီးထအာင်မလုပ်ပဲ ကကာထညာင်းထအာင်ပပုသည။် prolong

အချန်ိထစာင်း ကကိ weight

အချန်ိတန် ကကိ တစစ်ုံတစခု် ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွရ်န် အချန်ိထစထ့ရာကသ်ည။် moment arrive

ကကိ မိမိဘဝကို မိမိကိုယတ်ိုင် ရပ်တညထူ်ေထထောင်နုိင်စမ်ွးယှိထသာ အထပခအထနသို ့ထရာကယ်ှိသည။် mature

အချန်ိထနှာင်း ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထကကာင်းကစိ ္ထဆာင်ရကွရ်န် အချန်ိ ထနာကက်ျသည။် late

အချန်ိပုိင်း န အချန်ိပပည့် မဟတုပဲ် အနညး်အကျဉ်းပဖစထ်သာ အချန်ိနာရ။ီ part time

အချန်ိပုိ န သတမှ်တထ်ေားထသာ အလုပ်လုပ်ရန် အချန်ိမှတပါးထသာ အနားထပးချန်ိ၊ ကိုယပုိ်င် အချန်ိ။ overtime

အချန်ိပဖုန်း ကကိ အချန်ိကို မကန်ုသင့် ထစပဲ အလဟသ ကန်ုလွန်ထစသည။်      waste time

အချန်ိမထတာ် န လူတိုသ့မူျားနညး်တ ူလုပ်ရုိးလုပ်ထေမယှိထသာ အချန်ိအခါ။ situation

န လူတိုသ့မူျားနညး်တ ူလုပ်ရုိးလုပ်ထေမယှိထသာ အချန်ိအခါ။ situation

အချန်ိမရွီး ကကဝိိ မညသ်ည့်အချန်ိမဆုိ။ အချန်ိအခါကို တကိျစာွ သတမှ်တထ်ေားပခင်းမယှိပဲ။ အချန်ိအခါ တိုင်း။ everytime

အချန်ိမလှ ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာမှုကစိ ္ထဆာင်ရကွရ်န်အခါကာလ မသင့်ထလျာ်ပဖစသ်ည။် improper

န လူတိုသ့မူျားနညး်တ ူလုပ်ရုိးလုပ်ထေမယှိထသာ အချန်ိအခါ။ moment

န လူတိုသ့မူျားနညး်တ ူလုပ်ရုိးလုပ်ထေမယှိထသာ အချန်ိအခါ။ time

အချန်ိမီ န ပုိင်းပခားကန်သ့တထ်ေားထသာ အချန်ိအတင်ွးလုပ်ထဆာင် ၍ငပီးသည။် in time

အချန်ိမှတ် ကကိ စညး်ဝါး ကိုကည်စီာွ ဘယထ်ပခ ယာထပခတို ့တစလှ်ည့်စ ီချပီခင်း ချပခင်း ပပုသည။် mark

အချန်ိမှန် န ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွမ်ှု၌ အချန်ိ ပျကက်ကွပ်ခင်းမယှိပဲ တကိျသည။် regular

အချန်ိရ ကကိ တစစ်ုံတစခု်အမှုကစိ ္ထဆာင် ရကွရ်န် အချန်ိ လံုထလာကသ်ည။် enough

အချန်ိလွန် ကကိ တစစ်ုံ တစခု် အမှုကစိ ္ထဆာင်ရကွ ်ပပုလုပ်ရန် သတမှ်တထ်ေားထသာ အချန်ိနာရထီေကထ်ကျာ်သာွးသည။် ထနာကက်ျသာွး သည။် late

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထလးချန်ိ (တစ ်ဘကသ်ိ့ု) ရှိသည။် ထလးသည။် စဉ်

စဉ်

အချန်ိတန်
အရယွထ်ရာက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အချန်ိမထတာ်
အခါမသင့် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

အချန်ိမဟိ
ကာလမဟိ စဉ်

အချန်ိမ
ထဟာကအ်ခါ 
မထဟာက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

အချန်ိသတ် ကကိ ကစိတ္စခု်ခုကို ထဆာင်ရကွရ်န် အချန်ိကာလကို သတမှ်တ ်သည။် limit

အချန်ိဟိ ကကိ တစစ်ုံတစခု် ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွရ်န် အချန်ိလုိထနသည။် need

အချန်ိအခါ န ထန၊့ ရက၊် လ၊ နှစ၊် နာရ ီစသညတ်ိုပ့ဖင့် သတမှ်တပုိ်င်းပခားထေားထသာ အခါကာလ။ moment

အချန်ိအရယွ် န အသက၏်ကာလ အပုိင်းအပခား။ အသကအ်ရယွ။် age

ကကိ မိမိဘဝကို မိမိကိုယတ်ိုင် ရပ်တညထူ်ေထထောင်နုိင်စမ်ွးယှိထသာ အထပခအထနသို ့ထရာကယ်ှိသည။် mature

အချန်ိး န ပုိကက်န်ွ၏ အနားစန်ွး ပတလ်ညတ်င်ွ ငါးထွေက၍် မထရာကထ်အာင် အပ်ိကဲ့သို ့ပပုလုပ်ထေားထသာအရာ။      bag

အချန်ိးအချက် န တစစ်ုံတစခု်အမှု ကစိထ္ဆာင်ရကွ ်ရန် အချန်ိ၌ ထနရာကို သတမှ်တ ်ထေားပခင်း။ fix

အချို န ကကသံကာ၊သကကား ထေန်းလျက ်စသညတ်ို၏့ အရသာကဲ့သိုထ့သာ အရသာမျို း။ sweety

အချို ချက် န မုိဇ်းဦးကာလ၌ အမ်ိသျှင်၊ ရာွသျှင်နတတ်ိုက့ို ပူထဇာ်ပသရန်အတကွ ်မုန်ပဲ့သာွးထရစာ စသညတ်ိုက့ို ပပုပပင်စရီင်ပခင်း။ plan

အချို ဆက် ကကိ မုိဇ်းဦးကာလ၌ အမ်ိသျှင်၊ ရာွသျှင်နတ ်တိုက့ို မုန်ပဲ့သာွးထရစာတိုပ့ဖင့် ပူထဇာ်ပသသည။် worship

အချို တက် ကကိ မုိဇ်းဦးကာလ၌ အမ်ိသျှင်၊ ရာွသျှင်နတ ်တိုက့ို မုန်ပဲ့သာွးထရစာတိုပ့ဖင့် ပူထဇာ်ပသသည။် worship

အချို ပဲွ၁ န အမ်ိသျှင်၊ ရာွသျှင် နတတ်ိုက့ို မုန်ပဲ့သာွးထရစာပဖင့် တစနှ်စတ်စခ်ါ ပူထဇာ်ပသပခင်း ရခုိင်တို၏့ ဓထလ့ထံုေးစတံစမ်ျို း။ traditional

အချို ပဲွ၂ န ချို ထသာအရသာယှိထသာ မုန်ခဲ့ဖွယ၊် သစသ်းီစသညတ်ိုပ့ဖင့် တညခ်င်းထေားထသာ စားထသာကဖွ်ယရ်ာအပဖာပဖာ။ dessert

အချို ပမညး် ကကိ ချို ထသာ အရသာယှိသည့် စားထသာကဖွ်ယရ်ာအပဖာပဖာတိုက့ို အနညး်ငယစ်းီ စားသည။် sample

အချို ရသာ န ချို ထသာ အရသာယှိထသာ စားထသာကဖွ်ယရ်ာ။ dessert

အချို ရည် န သကကား၊ ထကာ်ဖီမှုန်စ့သညတ်ိုပ့ဖင့် ထဖျာ်ထေားထသာ လကဖ်ကရ်ညအ်ချို ။ ချို ထသာ အရာသာယှိထသာ ထေန်းရည၊် ဓနိရညစ်သည။် juice

အချို အချဉ် န ခံတင်ွးထတွ ထ့စရန် သာွးရညစ်ာ အပဖစစ်ားထသာ မုန်ခဲ့ဖွယ၊် သစသ်းီ ထေန်းလျကစ်သည။် sweet

အချို အသာ ကကဝိိ နားခံသာထအာင် ညင်ှသာစာွ။ lightly

အချို ့ န အနညး်အကျဉ်း။ ချို တ့စဝ်က။် half

အချို ခ့ျို ့ ကကဝိိ ကွဲပပားပခားနားထသာ အမျို းများစာွ။ အနညး်နညး် အဖံုဖံု။ some

ကကဝိိ a meeting of not minds

အချို တ့ဝက် န some

အချို း န အထပပာအဆုိ အထနအထုိေင်မူဟန်။ ထပပာဆုိထနထုိေင်မှု အထလ့အကျင့်။ habit

အချို းကျ ကကိ အထပပာအဆုိ အထနအထုိေင် စနစက်ျသည။် ဟန်ပန် ကျနသည။် ထလျှာကပ်တထ်ပပပပစသ်ည။် systematic

အချို းကျကျ ကကဝိိ တိုင်းဆထရတကွ ်ထေားထသာ ပမာဏမျှတစာွ။ ratio

အချို းမကျ ကကိ အထပပာအဆုိ ထပပပပစပ်ခင်း မယှိပဖစသ်ည။် မမှန်မကန်ပဖစသ်ည။်ပါဝင်ထသာ အတိုင်းအဆ ပမာဏ မျှတမှု မယှိပဖစသ်ည။် asymmetrically

ကကဝိိ အထပပာအဆုိ ထပပပပစပ်ခင်း မယှိပဖစသ်ည။် မမှန်မကန်ပဖစသ်ည။်ပါဝင်ထသာ အတိုင်းအဆ ပမာဏ မျှတမှု မယှိပဖစသ်ည။် untruthfully

အချို းအဆစ် န ကိုယထ်နဟန်ထေား ပံုပန်းသ ဏ္ဍာန်။ behavior

အချို းအစား န ကိုယထ်နဟန်ထေား။ အသင်ွသဏ္ဍာန်။ character

အထပခ ကကိ နူးညံ့သမ်ိထမွ ပ့ခင်း ကင်းသည။် ကကမ်းသည။် rude
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အပခာ ကကိ အကကားလပ်ယှိသည။် အကကားလပ်သည။် gap

အပခား နဝိ အ ပုိင်းအကန်ပ့ဖစထ်သာ ပခားနားထသာ။ separate

အပခားပခား နဝိ သးီပခားစပီဖစထ်သာ။ တသးီတပခားပဖစထ်သာ။       independent

အပခားတပါး နဝိ တစပ်ါးထသာ။တသးီတပခား ပဖစ ်ထသာ။          independent

အပခားမဟိ ကကဝိိ အကကား မလပ်မယှိပဲ။ တစဆ်ကတ်ညး်ပဖစလ်ျက။် continuously

အငခီ န ပင်ရင်း။ဇစပ်မစ။်အရင်းခံ။မူလ။     မီှခုိ အားထေားရာ။      ပဓါနအဓိက ကျ ထသာထနရာ။ source

အငခီကပ်ု၁ ကကဝိိ base camp

အငခီကပ်ု၂ ကကဝိိ ငမဲပမံခုိင်ခန်စ့ာွ။ အစွဲအငမဲ။ firmly

အငခီကျ ကကိ အတည ်တကျပဖစသ်ည။် definite

အငခီကျကျ ကကိ စနစတ်ကျပဖစသ်ည။် ထနထေားတကျ ပဖစသ်ည။် တစထ်နရာရာတင်ွ အတညတ်ကျ ထနထုိေင်သည။် live

အငခီခံ န မူလပင် ရင်း။ အရင်းခံ။ source

အငခီချ ကကိ ထနရာတစခု်ခုတင်ွ အစွဲအငမဲအတညတ်ကျ ထနထုိေင် သည။် live

အငခီစိုက် ကကိ အထပခခံ ပပုသည။် လုပ်ငန်းထဆာင်တာ တစခု်ခုကို အတညတ်ကျ လုပ်ကိုင်သည။် work

အငခီတန်ိးတင် ကကဝိိ ပကလ်က ်အထန အထေားပဖင့် ထပခထထောကက်ိုကပ်ုလျက။် တစဘ်ကထ်ပခထထောကတ်င်ွ တစဘ်ကထ်ပခထထောက ်ယကှတ်င် လျက။် none

အငခီထေား ကကိ မူလပင်ရင်းအပဖစထ်ေားသည။် အထပခပပုသည။် base

အငခီမလှ ကကိ တစစ်ုံတစခု် ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွမ်ှု၌ ထနရာမကျပဖစသ်ည။် base unstable

အငခီအငံ၁ န လျှာထပါ်၌ ထိေထတွ ခံ့စားရထသာအာရံု။ နှစသ်ကဖွ်ယ၊် သာယာ ဖွယပ်ဖစထ်သာ ထိေထတွ ခံ့စားမှု။ taste

အငခီးအငံ၂ ကကိ ယဉ်ထကျးသမ်ိထမွ  ့သာယာ နူးညံ့သည။် smooth

အငခီအပမစ် န ခုိင်လံုထသာ အထထောကအ်ထေားကိုးကားချက။် အားကိုးထလာကထ်သာ အထကကာင်းအရာ။ evidence

အပခူအပခာ ကကိ attack

အပခူအယကှ် န ဆံချညထ်ထွေး၊ ကကို းထထွေးဆုိရာတင်ွ ပါထသာအထထွေး။ ငငိယကှ ်ရှုပ်ထပွထနထသာအရာ။ complex

အပခူအရူ ကကဝိိ စမ်ိးလန်းစိုထပပ ကကညနူ်းစရာထကာင်းထသာ သစပ်င်ပန်းပင် အထပါင်း တိုသ့ည ်အစအီရ ီဖူးပွင့်ကကလျက။် verdantly

အငခဲ န ထနရာတစခု်နှင့်တစခု် ကာွလှမ်းထသာအပဖစ။် distance

အထပခပျက် ကကိ ပစည္း်ဥစာ္ထနထရး ထုိေင်ထရး စသည့် ဆုတယ်တုထ်လျာ့ပါးကျဆင်းသည။် မူလအထပခအထန ပျကပ်ပားသည။် damage

အထပခပပု ကကိ မူလ ပင်ရင်းထေားသည။် main

အထပခအထန န မူလ၊ ပင်ရင်း။ အ ရင်းခံ။စညး်စမ်ိဥစာ္ ဂုဏအ်မျို းမျို းစသည။် situation

အပခည် န လကထ်ကာက၊် လကစ်ပ်ွစသည ်လကဝ်တရ်တနာ။ jewellery

အပခကပ်ခက် ကကိ argue

အပခင် န အမုိးထအာကခံ်တန်း။ none

အပခင်စီ ကကိ none

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပဓါနအဓိက ကျ ထသာထနရာ။ "စစအ်ငခီကပ်ုစခန်းတစနီ်ရာသိ့ု ထရာကထ်သာအခါ"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရန်ပပုသည။် ငငိုပငင်ဆင်းရထဲအာင် ပပုသည။် ဝင်ထရာကစ်ကွဖ်ကသ်ည။် (စတိနှ်လံုး) ဆင်းရငဲငိုပငင်သည။် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစဦ်းနှင့်တစဦ်းမသင့်မတင့်ပဖစက်က၍ မကကာခဏစကားများကကသည။် "ကကျွေန်မယတုနှ်င့်၊ တပဖုတပ်ခကပ်ခက၊် တကကကက်ကကထ်က၊ 
တရကမ်ပပတ်" (ပဋါ)။ စဉ်

စဉ်

ဝါးအဆင်များ မထရွ့လျား ရထအာင် အထေကပ်ခင်ချို းဝါးနှင့် ထအာကဆီ်ဖူး (ဆီဗူးဆဲွ) ဝါးတိ့ုကို ကပ်တယွ၍် ကန့်လန့် ချညတ်ပ်ု
ထေားသည။်  "ထုေတထ်ယာကထ်က ပုန်းငဖီ၊ အပခင်စထီက၊ စစီရီမုိံး၊ လံုပိတ ်ထေိုးလ့ုိ"။ (ကကျွေထဲကျာင်း) စဉ်
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အပခင်ဆင် ကကိ none

အပခင်ဆီ န သတ္တ ဝါတို၏့ အရုိးအတင်ွးယှိထသာ အဆီထတာင့် marrow

အပခင်း၁ န mat

အပခင်း၂ န sample

အပခင်း၃ န တစစ်ုံတစထ်ယာကအ်ား ကယွရ်ာတင်ွ မထကာင်းထကကာင်းထပပာဆုိမှု။ gossip

အပခင်း၄ န မထကာင်းထသာ သထဘာလက္ခဏာ။တစစ်ုံတစခု် ပဖစပ်ျကမ်ှုပခင်းရာ။နှုတမ်ှုပညာ။ oratory technique

အပခင်း၅ န oratory technique

အပခင်းကကးီ ကကိ စတိဆ်န္ဒထူေးထထွေးများပပားသည။် ထကျ နပ်နုိင်ခ့ဲသည။် ထချးများသည။် satisfy

အပခင်းစုံ ကကဝိိ အထကကာင်းအရာများ စုံလင်စာွ။ နညး်မျို း စုံစာွပဖင့်။ အနညး်နညး် အဖံုဖံု။ various

အပခင်းထူေ ကကိ အဆာကျယသ်ည။် အလုပ်ကို ထရာှင်ချဉ်၍ ဆင်ထပခများသည။် excuse

အပခင်းပျက် ကကိ အကျင့်စာရတိ္တ  ပျကပ်ပား သည။် ထရးှကနှင့်မတ ူထဖာကလဲွ်ထဖာကပ်ပန်မှု သထဘာတရားပဖစလ်ာသည။် be shattered

အပခင်းထပပာ ကကိ တစစ်ုံတစဦ်း ပပုမူထဆာင်ရကွမ်ှုစသညတ်ိုအ့ထပါ် ထကျနပ်မှုမယ ှထိကကာင်းထပပာသည။် ကဲ့ရဲ ရ့ှုတခ်ျသည။် censure

အပခင်းပွား ကကိ ခုိကရ်န်ပဖစသ်ည။်ပငင်းခံုသည။် ပဋိပက္ခပဖစသ်ည။်   fight

အပခင်း ပဖစ် ကကိ ခုိကရ်န်ပဖစသ်ည။်ပငင်းခံုသည။် ပဋိပက္ခပဖစသ်ည။်   fight

အပခင်းမထတာ် န မလုပ်သင့် မလုပ်ထုိေကထ်သာအရာ။ မသင့်ထလျာ်ထသာ အပပုအမူ။ ကျို းထကကာင်းဆီထလျာ်မှု မယှိထသာ ပပုမူချက။် behavior

အပခင်းများ ကကိ ခုိကရ်န်ပဖစသ်ည။်ပငင်းခံုသည။် ပဋိပက္ခပဖစသ်ည။်   fight

အပခင်းမျို းစုံ ကကဝိိ အထကကာင်းအရာများ စုံလင်စာွ။ နညး်မျို း စုံစာွပဖင့်။ အနညး်နညး် အဖံုဖံု။ various

အပခင်းအရာ န ဟန်ပန်အမူအရာ။ ပံုပန်း။ ပဖစပ်ျကမ်ှုသင်ွပပင်အထနအထေား။ ပဖစပ်ျကမ်ှုပခင်းရာ။ pretend

အပခစအ်ပခာ န ကကင်းကျန် ပခင်းမယှိထသာအပဖစ။် no remainder

အငခိုင်အရုိင် ကကဝိိ စမ်ိးလန်းစိုထပပ ကကညနူ်းစရာထကာင်းထသာ သစပ်င်ပန်းပင် အထပါင်း တိုသ့ည ်အစအီရ ီဖူးပွင့်ကကလျက။် verdantly

အထပခာက၁် န အစိုအစတွ ်ကင်းမ့ဲထသာအရာ။ dry

 အထပခာက၂် န ထယာကျ်ားဇာတပိဖစလ်ျက ်မိန်းမစတိထ်ေား အမူအရာ၊ အထလ့အကျင့် စွဲဝင်ထနသ။ူ gay

အထပခာကက်ပ် နဝိ အသားအထရ ထလျာ့ပါးကျုံယ့ုံထ့သာ။ ပိန်ချုံထ့သာ။ thin

အထပခာကခံ် ကကိ ထနလှန်းပခင်းကိုမပပုပဲ ထပခာကထ်သွ ထ့အာင် ပပုလုပ် သည။် အလုိလုိထပခာကထ်သွ ထ့စသည။် dry

အထပခာကခ်ပ် နဝိ စတိပ်ျကစ်ရာ ပျင်းရငိငီးထငွ  ့ဖွယထ်ကာင်းထသာ။ အစားအထသာက ်ထခါင်းပါးချို တ့ဲ့ထသာ။ bore

အထပခာကင်တ် ကကိ အစားအထသာကခ်ျို တ့ဲ့သည။် ထခါင်းပါးသည။် ရာှးပါးသည။် be poor

န ငါး ပုစန်ွစသညတ်ိုက့ို ထသွ ထ့ပခာကထ်အာင် ပပုလုပ်ထေား သည့် စားထသာကဖွ်ယရ်ာ။ food

အပခုတ် န ပွန်းပ့ဲထိေယထှသာ အမာရာ။ scar

အပခုတပ်ခုတ် ကကဝိိ diligently

အပခုတအ်စပ် ကကိ အပ်ပဖင့်ချုပ်သည။် အရာနှစခု်ကို ပူးယဉ်ှဖဲွ ထ့နှာင်သည။် sew

ဝါးအဆင်များ မထရွ့လျား ရထအာင် အထေကပ်ခင်ချို းဝါးနှင့် ထအာကဆီ်ဖူး (ဆီဗူးဆဲွ) ဝါးတိ့ုကို ကပ်တယွ၍် ကန့်လန့် ချညတ်ပ်ု
ထေားသည။် စဉ်

စဉ်

လဲထလျာင်းရန်ထသာ် လညး်ထကာင်း၊ ထုိေင်ရန်ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ ပဖန့်ခင်းရထသာထကာ်ထဇာ၊ ဖျာစသည။်  ဘာသာစကား။ သဆုိီမှု။ 
(အရွ့ဲဆုိ၊ အပခင်းဆုိ၊ သာပခင်းဆုိစသည်)။ တစစ်ုံတစထ်ယာကအ်ား ကယွရ်ာတင်ွ မထကာင်းထကကာင်းထပပာဆုိမှု။ စဉ်

ဘာသာစကား။ သဆုိီမှု။ (အရွ့ဲဆုိ၊ အပခင်းဆုိ၊ သာပခင်းဆုိစသည်)။ "ပင်ထပါ် ထေကက်၊ ငှကထ်မာင်နှံသည၊် ဘာသာလူလုိ အပခင်း
ဆုိ၍"။ (သရီကိာ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

နှုတမ်ှုပညာ။ လကမ်ှုပညာ။  "သူ့ဇလိ၊ သူ့ဘာသာ၊ သနပ်ပခင်းကို၊ မကကင်း မကျန်ပါထအာင်၊ ပပသကာ သင်၍ထပ"။ (ဗမာချီ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထပခာကအ်
ထရာက် စဉ်

စဉ်

မထလျာ့ထသာလ့ံုလပဖင့် မဆုတမ်ဆုိင်း။ "အဖုိးတစ ်ထယာကတ်ညး် မပျင်းမရ ိအပခုတပ်ခုတလု်ပ်နီထရထထော"။ (အရပ်) စဉ်

စဉ်
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အပခုပ်အလုပ် န အပ်၊ ချည ်မျှင်စသညတ်ိုပ့ဖင့် အဝတအ်ထေညမ်ျားပဖစထ်အာင် ချုပ်ပခင်း၊ ပန်းထုိေးပခင်းစသည့် အတတ။် sew

အပခံအရံ န သားသမီး၊ မှူးမတထ်ခခရ ံသင်းပင်းစသည။် followers

အပခမ်း န piece

အပခမ်းပခမ်း ကကဝိိ အနညး်နညး်အဖံုဖံု။ အမျို း မျို း။ တစသ်းီတစပ်ခားစ။ီ various

ကကိ လူတစဘ်ကသ်ား ထကကာကလ်န်ထ့အာင် ထအာ်ဟစထ်ပပာဆုိသည။် ငခိမ်းထပခာကသ်ည။် threat

အပခုံအရံု ကကဝိိ ပတဝ်န်းကျင်သစပ်င်များ အပ်ုဆုိင်းလျက။် သစရ်ကွသ်စပ်င် စသည ်နီးကပ်ထူေထေပ်စာွ။        confidentially

အငခိုး န မီးထပါ်တင်ွ အထေားကကာ၍ အကျကလွ်န်ကာ အိုးတင်ွ ကပ်ထနထသာ အစားအစာစသည။် ထေမင်းအငခိုး။ crust of cooked rice

အငခိုးကပ် ကကိ crust of cooked rice

အခွ န အ မတို၏့ လိင်။ အဂမင်္ဂါဇာတ။်ပင်စညပ်င်မမှ ပဖာထွေကလ်ာထသာ အကိုင်းအ ခကနှ်စခု် သုံးခုစသည။် vagina

အခီွ န ဝန်းဝုိင်းထကးွရစထ်ေားထသာ ကကို းမျှင်စသည့်အရာ။ ထကးွဝုိက ်စာွတည ်ယှိထသာအရာ။ none

အခီွပပတ၁် စညး် coil

အခီွပပတ၂် န coil

အခီွး န ဓါး၊ တစံဉ်၊ လံှစသညတ်ို ့လကက်ိုင်ရုိးတင်ွ တင်စပ်ွ စသည ်သတ္တ ုအထခွ။ none

အခဲွ န portion

အခဲွအခွာ န တစခု်နှင့်တစခု်၊ တစထ်နရာနှင့် တစထ်နရာ စသညက်ာွလှမ်းထသာ အတိုင်းအတာ ပမာဏ။ distance

အခွက် န နိမ့်ခွကထ်သာထနရာ။ ချို င့်ဝှမ်းထသာအရာ။ concavity

အခွင်၁ န အပ်ုချုပ်မှုဆုိင်ရာ အရပ်အပုိင်းအပခား။နယပ်ယ။် ပုိင်းပခားသတမှ်တထ်ေားထသာ ထနရာ။ division

အခွင်၂ နဝိ အပပင်ဘက ်သို ့ထပခထထောကအ်နညး်ငယ ်ထကးွထွေကထ်နထသာ။ none

အခွင့် န တစစ်ုံတစရ်ာကို လွတလ်ပ်စာွ ထပပာဆုိပပုမူနုိင်ထသာ အထပခအထန။ freedom

အခွင့်ထကာင်း၁ န တစစ်ုံတစခု်ထသာကစိက္ို ထပပာဆုိပပုမူရန် သင့်ထလျာ်ထသာ အခါ ကာလ။ opportunity

အခွင့်ထကာင်း၂ ကကိ အထကကာင်းကစိတ္စခု်ခုကို လွတလ်ပ်စာွ ထဆာင်ရကွနုိ်င်ရန်ပန် ကကားသည။် request

အခွင့်ကကုံ ကကိ အထကကာင်းကစိတ္စခု်ခု တိုကဆုိ်င်သည။် coincide

အခွင့်ထူေး န သမူျားထေက ်ပုိလွန်ထသာ ရယှိပုိင်ခွင့်။ opportunity

အခွင့်ပီး ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာမှုကစိက္ို လွတလ်ပ်စာွ ထဆာင်ရကွနုိ်င်ရန် ကကားထလျှာက ်သညက်ို အလုိဆန္ဒအတိုင်း ပပုထစပဖစထ်စသည။် take

အခွင့်ပန် ကကိ အခွင့် ထတာင်းသည။် request

အခွင့်ယူ ကကိ demand

အခွင့်ရမတ် ကကိ အပပစမ်ပပုပဲ ချမ်းသာထပးသည။် forgive

အခွင့်သာ ကကိ တစစ်ုံတစဦ်းထေက ်အကျို းခံစားခွင့်ရယှိသည။် be opportune

အခွင့်သင့် ကကိ အထကကာင်းကစိတ္စခု်ခု တိုကဆုိ်င်သည။် coincide

အခွင့်အခါ န တစစ်ုံတစခု် အကျို းကို ရရှိနုိင်သည့် အထကကာင်း အထပခအထန။ situation

စဉ်

စဉ်

(သစ၊် ဝါး စသည်) ခဲွပခမ်းထေားထသာအရာ။ထေကဝ်က ်ခဲွစတိထ်ေားသည့်အရာ။ စဉ်

စဉ်

အငခိမ်း
အထပခာက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

မီးထပါ် တင်ွ အထေားကကာသာွးသပဖင့်ချကထ်သာ အစားအစာသည ်အကျကလွ်န်ကာ အိုးတင်ွကပ်တယွ ်သည။် ပမူမှုန်၊ ဖုန်မှုန် 
စသည ်ကကမ်ိဖန်များစာွ အရညနှ်င့် ထတွ့ထိေ၍ ကပ်သပ်ိကျစလ်ျစထ်နသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထခွ၍ထေားထသာ (အရာ) အထခွတစခု်လံုးလံုး။ ဗဟဝုုစ်ကန်ိးပပစကားလံုး။ (တစ်ခုထေကပုိ်ကထဲသာ အထရအတကွပ်ပရန် နာမ်နှင့်
တွဲ၍သုံးသည်)။ စဉ်

(ကကို း) တစထ်ခွလံုး၊ ထခွ၍ထေားထသာအရာတစခု်လံုး။ စဉ်

စဉ်

အဝက်(သိ့ု) အနညး်အကျဉ်းပဖစထ်သာအရာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလုပ်ခွင်တာဝန်ပျကက်ကွမ်ှုအတကွ ်ဥပထဒေအရ ထတာင်းဆုိသည။် ကိုယထ်ရးကိုယတ်ာကစိအ္ဝဝအတကွ ်တရားဝင်ထတာင်း
ဆုိသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

အခွင့်အရးီ န တစစ်ုံတစခု်အကျို းကို ရယှိနုိင်သည့် အထကကာင်းအထပခခံ။ basis

အခွင့်အလမ်း န တစစ်ုံတစခု်အကျို းကို ရယှိနုိင်သည့် အထကကာင်းအထပခခံ။ foundation

အခွတခံ် ကကိ တစဦ်း တစထ်ယာကထံ်ေတင်ွ ဓါးပဖင့် အခုတခံ်ရသည။် chopped  by someone 

အခံွ န အတင်ွးထဲေယှိ အသား၊ အထစ၊့ အနှစစ်သညက်ို အပပင်မှ ဖံုးအပ်ုထေားထသာ အရာ။ seed

အခံွကျန် ကကဝိိ nothing remain

အခံွအပ်ု န အခံွထဲေတင်ွ အဆန်လှုပ်ထနထသာ သစသ်းီ။ none

အခွန် န tax

အခွန်ထကာက် ကကိ အစိုးရအား ထပးထဆာင်ရမည့် ထငွထကကးကို ဝတ္တ ရားအရ ထတာင်း ခံသည။် ask for

အခွန်ထတာ် န tax

အခွန်ထတာ်တင် ကကိ သကဆုိ်င်သ ူအကကးီအကတဲိုအ့ား အခွန်ထငွကို ထပးထဆာင်သည။်         tax

အခွန်ထတာ်ပီး ကကိ ကျသင့်ထသာ အခွန်ကိုထပးသည။် tax

အခွန်ထေမ်း န တစစ်ုံတစခု် အတကွ ်အခွန်ထပးထဆာင်ရသ။ူ tax payer

အခွန်ဘဏ္ဍာ န အထကာကအ်ခွန်အပဖစ ်အခွန် အတတုရ်ယှိ ထသာ ထငွထကကးစသည။် revenue

အခွန်အတတု် န လယယ်ာထပမ၊ ဉယျာဉ် ကင်းခွန်၊ ဆိပ်ခွန်စသညတ်ိုမှ့ ထကာကခံ်ထသာ ထငွထကကးစသည။် tax

အခကျွေ ကကိ တစဘ်က ်သား စတိထ်ပပထအာင် အလုိဆန္ဒအတိုင်း ပပုသည။် ပဖစထ်စသည။်      go along with

အခကျွေအမွ ကကိ မိမိအလုိသိုပ့ါထအာင် တစဘ်ကသ်ားကို လှည့်ပတဆဲွ်ထဆာင်သည။် attract

အခကျွေအိနိွ န လှည့်ပဖားရန် ရညရ်ယွခ်ျကပ်ဖင့် ဆန်းပပားထူေးထထွေစာွ ပပုမူချက။် တစမ်ျို းတစမ်ည ်အထယာင် ထဆာင်ပခင်း။ ဟန်ထဆာင်ပခင်း။ pretend

အခကျွေးီ န ကိုယမှ် ထွေကထ်သာထခကျွေး။ အညစအ် ထကကး၊ ထကကးထညာ်ှ။ခံတင်ွးမှထွေကထ်သာ ထခကျွေးသလိပ်။ ထစးကပ် ထချာကျထိသာ အရညပ်ျစ။် none

အခကျွေးီကျ ကကိ ကိုယထ်ပါ်မှ ထခကျွေးများယိုကျသည။် အကကအံိုကသ်ည့်အခါပဖစထ်စ အလုပ်ကကမ်းသည့်အခါပဖစထ်စ ကိုယထ်ပါ်မှ ထခကျွေးယိုထွေကသ်ည။် sweat

အခကျွေးီထေ ကကဝိိ ကိုယခံ်တင်ွးမှ ခကျွေသဲလိပ်များ များပပားစာွ ပဖစထ်ပါ်ထနထသာအားပဖင့်။ mucus

ကကဝိိ ခကျွေတဲငပိုက ်ငပိုကယ်ိုထွေကလ်ျက။် congestion

အခကျွေးီရန်ွ ကကိ ခကျွေသဲည ်လုိအပ်သည ်ထေကပုိ်မုိထွေကသ်ည။်

အခကျွေးီအးီ န အားအင်နညး်ခုိကထ်ရာဂါထကကာင့် ထွေက ်ထသာထခကျွေး။ none

အခကျွေဲ န ဟန်ပန် အမူအယာ။ character

အခကျွေထဲကာင်း န အမူအရာထကာင်းသည။် ထချာ့ထမာ့ထကာင်းသည။် soothe

အခကျွေအဲနဲွ ့ ကကဝိိ ယယုအခွင့်ထပးခံရထအာင် ပလီနဲွည့ုပပုလျက။် အပုိမွမ်းမံ သယွလှ်ယက်ာ အကကို ကပ်ပု လျက။် (prattle)endearingly

အခကျွေတအ်ထချာ် ကကဝိိ To slip off

အခကျွေတအ်ယင်ွး နဝိ ပကတ ိအထပခအထနမှပျကထ်သာ။ ခကျွေတလဲွ်ထသာ။ မှားထသာ။ 

အခကျွေတအ်လဲွ နဝိ ခကျွေတလဲွ်ထသာ။ မှားထသာ။ ခကျွေတယ်င်ွးထသာ။ wrong

အခကျွေန် န အဖျားသယွ၍် ခကျွေန်ထနထသာ အစန်ွးပုိင်း။ peak

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ထသတ္တာ ထဲေ၊ ဘရုိီထဲေတင်ွ တစစ်ုံတစခု်အထကကာင်းထကကာင့်) ဘာတစခု်မှ မကျန်ယှိပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

လူတိ့ု၏ အသုံးအထဆာင် လယယ်ာထပမ စသညအ်ထပါ်မှ အစိုးရက စညး်ကကပ် သတမှ်တထ်ေားသည့်အတိုင်း ထကာကခံ်ယရူထသာ 
ထငွထကကးစသည။် စဉ်

စဉ်

လူတိ့ု၏ အသုံးအထဆာင် လယယ်ာထပမ စသညအ်ထပါ်မှ အစိုးရက စညး်ကကပ် သတမှ်တထ်ေားသည့်အတိုင်း ထကာကခံ်ယရူထသာ 
ထငွထကကးစသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အခကျွေးီ
ငပိုကင်ပိုက် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

suffer congestion in 
the  lungs စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မှားယင်ွးစာွ . ခကျွေတထ်ချာ်ပျကက်ကွ ်သညပ်ဖစ၍်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အခကျွေန်အတက် န ထိေပ်ဖျားက ခကျွေန်းသယွင်ပီး တစဘ်ကသ်ို ့ထုိေးထွေကထ်နထသာအရာ။ any pointed protrusion

အခကျွေန်း န တစဘ်ကသ်ို ့ခပ်ယန်ွးယန်ွးရညှထွ်ေက၍် ခကျွေန်ထနထသာ အစန်ွးပုိင်း။   periphery

အခကျွေန်းထုေတ် ကကိ ထပပာဆုိရင်းစကား၊ အထကကာင်းတိုက့ို လကခံ်လာထအာင် ထေပ်ဆင့်၍ အထကကာင်းပပ ထပပာဆုိသည။် ဆင်ထပခတကသ်ည။် talk

အခကျွေန်းထွေက် ကကိ တစဘ်ကသ်ို ့ရညှသ်ယွ ်ယန်ွးထွေကထ်နသည။် sharpen

အခကျွေန်းလုပ် ကကိ သမူျားထေကထူ်ေးကစဲာွ ပပုမူသည။် ပပုလုပ်သည။် make

အခခ၁ နဝိ တင်းမာ မာထတာင့်ထသာ။ မထချာထမွ  ့ထကကာ့ကကမ်း ထသာ။ rude

အခခ၂ န ဝန်းဝုိင်းထကးွရစထ်ေားထသာ ကကို းမျှင်စသည့်အရာ။ ထကးွဝုိက ်စာွတည ်ယှိထသာအရာ။ coil

အခခအရွ နဝိ ထဖာင်းကက၊ ကားကျယထ်သာ။ မကျစ ်မလျစထ်သာ။ swell up(v)

အခခာအငပ် နဝိ သမ်ိထမွ နူ့းညံ့ပခင်း မယှိထသာ။ ကကမ်းတမ်းခကမ်ာထသာ။ rude

အငခီအရံ န fun

အငခီအရွီ န fun

အခခင်း ကကိ လုိထန သည။် လစလ်ပ်သည။် ပါမသာွး။ ကန်ုသာွး။ ကကင်းကျန်သည။် remain

အခခင်းအကျို င် န အကကင်းကျန်ယှိထနထသာအရာ။ အကကင်းအကျန်။ remainder

အခခတခ်ခတ် ကကဝိိ သစရ်ကွထ်ပခာက ်စက္က ူစသညတ်ို ့ထိေခုိကမိ်သပဖင့် ပမညထ်သာ အသမံျို း အဆကမ်ပပတပ်ဖစ ်လျက။် continuously

အဂတိ န တစဘ်ကဘ်ကသ်ို ့အထလးထပး လုိကပ်ါမှု။ ၂။ မမှန်မကန် မတရားသပဖင့် ဆံုးပဖတထ်ပးမှု။    partiality

ကကိ တစဘ်ကဘ်ကသ်ို ့အထလးထပးရာ မတရားသပဖင့် ဆံုးပဖတသ်ည။်        

အဂတးူ၁ န နိှမ့်ချလုိ၍ ထပပာဆုိထသာ အတတိက်ပဖစပ်ျကခ့ဲ်သည့် အထကကာင်းအရာ။ event

  အဂတးူ၂ ကကဝိိ ပျကစ်းီ ထလာကထ်အာင် ထနာင်တကကမ်ိ မထွေကထ်ပါ်မပဖစရ်ထအာင်၊ ဆံုးခန်းတိုင်ထအာင်။ finally

အဂထယာင့် ကကဝိိ အမှန်စင်စစ။် ဧကန်မုချ။  တကယ့်တကယ။် actually

အဂလိ ကကဝိိ အထကကာင်းမ့ဲ။ တမင်သကသ်က။်            without any reason

အဂထလ့ ကကဝိိ အထကကာင်းမ့ဲ။ တမင်သကသ်က။်            for no rhyme

အဂု၁ န ထပပာဆုိ ထဖာ်ပပဆဲကာလ။ လက ်ငင်းကာလ။ present time

အဂု၂ နဝိ လကင်င်းကာလနှင့် ဆုိင်ထသာ။ present

အဂု၃ ကကဝိိ ထပပာဆုိထဖာ်ပပဆဲကာလ၌။ လကင်င်းကာလ၌။ presently

အထဂါင့် န ထဖာကပ်ပန်လဲွမှားပခင်း မယှိ ထသာအပဖစ၊် သထဘာ။ that is right

အထဂါင့်ထဂါင့် ကကဝိိ အမှန်စင်စစ။် ဧကန်မုချ။  actually

န ထဖာကပ်ပန်လဲွများပခင်းကင်းထသာ၊ ထတာ်ထပဖာင့်ထသာအပဖစ၊် သထဘာ။ that is right

 အထဂါင်း န သကယ်ှိသကမ့ဲ် သတ္တ ဝါတိုတ့င်ွလည၏်အထေက ်ကိုယအ်ဂမင်္ဂါအစတိအ်ပုိင်း။ အကကးီ အက။ဲ ဦးထဆာင်သ။ူ leader

ကကိ ထတွ က့ကုံရထသာ ပပဿနာ၊ အခကအ်ခဲကို ရင်ှးလင်းရန် ထတးွထတာကကဆံထသာ်လညး် ထဝခဲွမရ၊ ဆံုးပဖတမ်ရပဖစထ်န သည။် face with problem

ကကဝိိ အလွန်များပပားစာွ။ အများအပပား။ much

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အနီးအနားတင်ွ အထစအပါးခံ၍ လုပ်ထကကျွေးပပုစသု။ူ အနီးအပါးတင်ွ ဝုိင်းဝန်း၍ ထနာကထ်တာ်မှ လုိကပ်ါလာထသာ ထနာကလုိ်က်
ပရတိသ်တ။် စဉ်

အနီးအနားတင်ွ ဝုိင်းဝန်းခစားထနသအူစ။ု ထခခရသံင်းပင်း။ "ဆရာထတာ် ဦးဥတ္တမ ကကလာထက ထနာကထ်တာ်ပါးက ကအခအခခအီရွီလူတ ိ
မကန်မကန်ပါလာထရ"။ "ထပျာကလှ်စာွ ထသာ သရူတဲမူကား ကအခအခခအီရွီမ့ဲ ထုိေးခွကနှ်င့်၏"။ (ဗျူဟာစက်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အဂတလုိိကစ်ာ
း

show partiality in the 
dispensation of justice စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထဂါင့်ထဂါင့်
လညး်ထသာ စဉ်

စဉ်

အထဂါင်း
ထပခာက် စဉ်

အထဂါင်းချင်း
ထေပ် စဉ်
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အထဂါင်းဆတ် ကကိ ဦးထခါင်းကို ပဖတက်နဲ ပဖတက်နဲ အထေကထ်အာက ်လှုပ်သည။် shake

ကကဝိိ  တစသ်းီတစပ်ခား စပီဖစလ်ျက။် ဖရုိဖရ။ဲ အစအီစဉ်မကျ ပပန်က့ျလဲျက။်   separately

ကကဝိိ  တစသ်းီတစပ်ခား စပီဖစလ်ျက။် ဖရုိဖရ။ဲ အစအီစဉ်မကျ ပပန်က့ျလဲျက။်   separately

န none

ကကဝိိ incoherence

အထဂါင်းမလီး၁ ကကိ လုပ် ထဆာင်ရန် ယှိသညက်ို မဆုိင်းမတ ွပပုလုပ်သည။် do

အထဂါင်းမလီး၂ ကကဝိိ strongly

ကကဝိိ စလယ၊်အဆံုး သမ်ိးကျုံး မရနုိင် ထလာကထ်အာင်။ ထထွေးလံုးထရာယကှ။် complexly

အထဂါင်းယား ကကဝိိ အထကကာင်းတစစ်ုံတရာ မယှိပဲ။ သကသ်ကမ့ဲ်။ meaninglessly

အထဂါင်းထရာင်း ကကိ မသကဆုိ်င်သည့် အရာများ ကိုလုပ်ခ့ဲမိသပဖင့် သမူျားထံေ တင်ွအထပပာအဆုိ အဆဲအရခံဲရသည။် vituperate

အထဂါင်းလီး၁ ကကဝိိ အထကကာင်းတစစ်ုံတစရ်ာ မယှိပါပဲလျက။် without any reason

အထဂါင်းလီး၂ ကကဝိိ မညသ်ိုမျှ ဆကစ်ပ်အကျုံးဝင်ပခင်းမယှိပဲ။ လုိကဖ်ကစ်ပ်ဟပ်ပခင်းမဟပဲိ။ incoherence

အထဂါင်းဝင် ကကိ မညသ်ည့် ထနရာမျို း ဝင်မဆုိ ဆကဆံ်ထရး အဆင်ထပပသည။် be convenient

အထဂါင်းသက် ကကိ grow

အထဂါင်းသင်ွး ကကိ စတိထ်အးသည။် စတိထ်သာက ကင်းသည။် စတိခ်ျလကခ်ျ ပဖစသ်ည။် have piece of mind

အငဂို န ကကျွေ၊ဲ နွားစ ထသာတရိစ္ဆာန်မျို းတို၏့ ဦးထခါင်း၌ ထပါကသ်ည့် မာထသာ အခကျွေန် အတက။် ဦးချို ။ horn

အငိအငယ် န ယဉ်ှဘကတ်စစ်ုံ တရာထေက ်အရယွပ်မာဏ မကကးီထသာ အရာ။ နုထသာ၊ နိမ့်ထသာ၊ အရယွ၊် အသက၊် ဝါ၊ ဂုဏစ်သည။် younger than 

အငူထငါ် န ထရပပင်ထပါ် မှာ စန်ွးထွေကထ်နထသာထပမ။ ထတာင်မှ စန်ွးထွေကထ်နထသာ ထပမ၊ ထကျာကစ်သည။် Head-land

အငယစ်တိထ်က န ငယထ်သာ နုထသာအရာ။ young people

နဝိကာ ယဉ်ှဘက ်တစစ်ုံတစရ်ာထေက ်အရယွပ်မာဏထသးထသာ၊ မကကးီ ထသာအရာ။ ငယထ်နှာင်းထသာ အရယွ။် young

န ထသးငယထ်သာ အရာဝတ္တ ု။ ယဉ်ှဘကတ်စစ်ုံတစရ်ာထေက ်အရယွပ်မာဏ မကကးီထသာအရာ။ tiny thing

အငယအ်ရယွ် နဝိ အသကနု်ထသာ ငယထ်သာ ပမာဏယှိထသာ။ young

အငယ့်ထသျှ နဝိ ငယသ်ည ်ထအာကအ်ထူေး သပဖင့် ငယထ်သာ။ tiny

အထငါ ကကိ တစဘ်က ်သို ့အစန်ွးရညှထွ်ေကထ်နသည။်      Head-land

အထငါချ န တစဦ်းတစထ်ယာကအ်ား မခံသာထအာင် အလွန်အမင်းထိေခုိကထ်ပပာဆုိပခင်း။         talking

အထငါ်တးူ ကကိ ချကပ်ပုတ ်ထကကာ်ထလှာ်ရာတင်ွ အကျကလွ်န်သည။် cook

အငင် ကကိ အချန်ိကာလကိုဆဲွသည။် ဆုိင်းသည။် await

အငင်တက် န အထကကာ အပခင် အရုိး စသညတ်ို ့လဲွထချာ်ထနသညက်ို ဆဲွငင်နုိပ်နင်းပခင်းပဖင့် အသကထ်မွးသ။ူ professional in massage

အငင်း န ကန်ု ဝယသ်ည့်အခါ တန်ဖုိးထငွ ကို ချကခ်ျင်းထပးထချသည့် စနစ။် cash payment

အငင်းထရာင်း ကကိ ကန်ုပစည္း်စသညက်ို အထကကးမထရာင်းထတာပဲ လကင်င်းထရာင်းချသည။် sell

စဉ်
အထဂါင်းတစ်
ပခားအငခီတစ်
ပခား စဉ်
အထဂါင်းတစ်
ပခားအလက်
တစပ်ခား စဉ်

အထဂါင်းပုတ်
တမ်း

မျကထ်စက့ို မိှတထ်ေားစဉ် တစဦ်းတစထ်ယာကက် ဦး ထခါင်းကို ပုတ ်ကာ ဦးထခါင်းပုတသ်ကူို အကခဲတက်ာ အမညက်ို ထဖာ်ထုေတ်
ရထသာ သငူယရ့ုိ် ကစား နညး်တစမ်ျို း။ စဉ်

အထဂါင်းမရ အ
ငခီမရ

ထရှ့ထနာက ်အစဉ်အ တိုင်း မကျသညပ်ဖစ၍် တစဆ်ကတ်ညး် ထတာကထ်လျာကက်ျသညမ်ဟတုသ်ပဖင့်။ အကကား အကကားအားပဖင့်။
ထရးှစကား ထနာကစ်ကား မညထီသာအားပဖင့်။ စဉ်

စဉ်

(တာဝန်ကို ထေမ်ထဆာင်ရာ၌) ထနာကမ် တန့်ွပဲ ရပ်ွရပ်ွခကျွေခံကျွေ။ံ စဉ်

အထဂါင်းမဟ ိ
အငခီမဟိ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သစပ်င်ပျို းစသညတ်ိ့ုကို တစထ်နရာမှ တစထ်နရာသိ့ု ထရွ့ထပပာင်း စိုကထ်သာ အခါ အပင်အပမစရ်င်းမှ အပမစသ်စမ်ျားထွေကက်ာ 
ရင်ှသန်လာသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အငယစ်တိထ်က
ထသျှ စဉ်

အငယစ်တိ်
ထသျှ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အငုိက် န bad people

ကကဝိိ တစစ်ုံတစခု် အကျို းခံစားရမှုအတကွ ်ထစာင့်ထမျှာ်လျက။် long for(v)

ကကဝိိ slumber

အငုိကဖ်မ်း ကကိ တစဘ်ကသ်ား သတထိမ့ထလျာ့ထနမည့်အချန်ိကို ထစာင့်၍ ကကဆံ ပပုလုပ်သည။် catch sb off his guard

အငုိကမိ် ကကိ သတထိမ့ ထလျာ့ထနစဉ်တင်ွ လူတစဘ်ကသ်ား၏ ထိေပါးပခင်းကိုခံရသည။် be caught anawares

အထငါင်း န အမ်ိထထောင်ပပုသင့်သည့် အရယွလွ်န်သည့် တိုင်ထအာင် အမ်ိထထောင်မပပုထသးထသာ မိန်းမ။ spinster

အထငါင်းကကးီ န အမ်ိထထောင် မပပုပဲ အရယွလွ်န်ထသာ မိန်းမတိုက့ို ချို းနိှမ်၍ ထခါ်ထသာစကား။ spinster

အထငါင်းမ န အမ်ိထထောင် မပပုပဲ အရယွလွ်န်ထသာ မိန်းမတိုက့ို ချို းနိှမ်၍ ထခါ်ထသာစကား။ spinster

အငတ် န စားထသာကစ်ရာ ပပတလ်တ၍် ဆာထလာင် မွတသ်ပ်ိမှု။ စားထသာကစ်ရာ ပပတလ်တ၍် ဆာထလာင်မွတသ်တိ ်ထနသ။ူ the hungry

အငတခံ် ကကိ ဆာထလာင်မွတသ်တိပ်ါလျက ်အစားမစားပဲထနသည။် မွတသ်တိဆ်ာထလာင်ပခင်းကို ခံနုိင်ရညယ်ှိသည။် starve oneself

ကကဝိိ စားရမ့ဲ ထသာကရ်မ့ဲ ဆင်းရငဲငိုပငင်စာွပဖင့်။ famine(n)

အငတခ်ျာ န မစားသာ မထသာကသ်ာပဖစ၍် ဒုေက္ခထရာကမ်ည့်အထကကာင်း။ starving person

အငပ် ငပ်၁ ကကိ animadvert

အငပ်ငပ်၂ ကကဝိိ active

အငုတ် န ထပမကကးီထပါ်တင်ွ ထထောင်လျက၊် ထငါလျကယ်ှိထနထသာ သစဝ်ါးအတိုအပုိင်းစသည။် stump

အငုတက်ျ န ခါတိုင်းစားထနကျပဖစထ်သာ အစားအစာ။ ဟင်းသးီဟင်းရကွ၊် သစသ်းီဝလံစသည။် food

အငုတတ်ိုင် န ထပမစသညတ်င်ွ စိုကထ်ေားထသာ တိုင်တို။ pillar

အငံ ကကိ လှုပ်ရာှးသည။် မတညမ်ငငိမ် ပဖစသ်ည။် ဣထပနမရထအာင်ကစားသည။် ထဆာ့သည။်       play

အငံပမက် ကကိ ဣထပနမရ ပဖစသ်ည။် မငငိမ်မသကယ်ှိသည။် inquietude(n)

အင့ံဆုိင်း ကကိ ထစာင့်လင့်သည။်ရပ်တန်န့ားထန သည။် wait

အငန်ရီ န ဆား၏ အရသာ ကဲ့သိုထ့သာ အရသာမျို း။ ယင်းသို ့အရသာယှိထသာ အရည။် sour

ကကဝိိ လုိချင်တပ်မကပ်ပင်းပပစာွ။ ထစာင့်စညး်ထိေန်းသမ်ိးနုိင်ပခင်း မယှိပဲ။ with ardor

ကကိ ထိေန်းနုိင်သမ်ိးနုိင်မှု မယှိထလာကထ်အာင် အာသာဆန္ဒ ပပင်းထေန်သည။်      willingly

ကကဝိိ reply(v)

အငမ်းလုိက် ကကဝိိ လုိချင် တပ်မကပ်ခင်းပပင်းပပစာွ။ ထစာင့်စညး်ထိေန်းသမ်ိးနုိင်ပခင်း ကင်းထဝးစာွ။ willingly

အငံုမ့ခံ ကကဝိိ သတူပါးဖိနိှပ် ရှုတခ်ျယ ်မှုထအာကတ်င်ွ မခံလုိထသာစတိပ်ဖင့်။ nationalism(n)

အငုိထကာင်း ကကိ အငုိသန်သည။် cry

အငုိကတ် န မသာကစိတ္င်ွ အငှားလုိက ်၍ ငုိသ။ူ          none

အငုိသည် န မသာကစိတ္င်ွ အငှားလုိက ်၍ ငုိသ။ူ          none

အငငိအစန်ွး န အရှုတအ်ထထွေးပပဿနာ။ ကပ်တယွစ်န်ွးထေင်း လျကရ်ှိထသာ ထကကးထညာ်ှ အညံှိစသည။် problem

ထအာကသ်ိ့ုညတွက်ိုင်း ထနထသာအရာ။ ညံ့ဖျင်းသ။ူ နံုချာသ။ူ အသအိလိမ္မာ ကင်းမ့ဲသ။ူသတလိစဟ်င်းမှု။ သတလိစ ်ဟင်းသည့် 
ကာလ။ စဉ်

အငုိကငုိ်ကအ်
ယစယ်စ် စဉ်

အငုိကငုိ်ကအ်
ယိုင်းယိုင်း ဦးထခါင်း ထအာကသ်ိ့ု ညတွက်ိုင်းလျက ်. အပ်ိချင်အားကကးီ၍ ကိုယလ်က ်ယမ်ိးယိုင်ထသာအားပဖင့်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အငတင်တအ်
မွတမွ်တ် စဉ်

စဉ်

ထဒေါသပဖင့် ကျယထ်လာင်စာွ ပပစတ်င်ထပပာဆုိသည။် ကျယထ်လာင်စးူရ ှထသာအသပံဖင့် ပပစတ်င်ထပပာဆုိသည။် ပပန်လှန်တု့ံပပန်၍ 
ထပပာဆုိပပုမူသည။် စဉ်

မထံုေမထုိေင်း(နှုတ်) သကွလ်က ်ဖျတလ်တထ်သာအားပဖင့်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အငမ်းငမ်း
တက၁် စဉ်

အငမ်းငမ်း
တက၂် စဉ်

အငမ်းငမ်း
လုိက် (စကားအထပပာအဆုိတင်ွ) တု့ံပပန်စာွ ထပပာဆုိထသာအားပဖင့်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

အငငိအတယွ် န တပ်မကမ်ှု၊ စွဲကပ်မှု။ be infatuate(v)

အငငိအယကှ် န အမျကထွ်ေကရ်န်ပဖစပ်ခင်း။ ခုိကရ်န် ထဒေါသ။ fight

အပငု န တစစ်ုံတစဦ်းအား တုံ ့ပပန်အန္တရာယပ်ပုရန် စတိတ်င်ွ မှတသ်ိုထေားပခင်း။ grudge

အပငူအစူ ကကိ မနာလုိဝန်တိုပခင်းပဖစသ်ည။် ဣဿာ မစ္ဆရယိပဖစသ်ည။် သတူစ ်ပါး၏ဂုဏ ်ကို မနှစသ်ကပ်ဖစသ်ည။် be jealous

အပငင်း န တစထ်ယာကနှ်င့်တစထ်ယာက ်တစ ်ဘကနှ်င့်တစဘ်က ်ကျို းထကကာင်းပပသ၍ အတိုကအ်ခံ ထပပာဆုိကကပခင်း။ fight

အပငင်းပူ ကကိ ပပင်းပပင်းထေန်ထေန် ပငင်းသည။် ပပင်းထေန်စာွ ပငင်းခံုထလ့ယှိသည။် argue

အပငင်းပွား ကကိ argue

အပငင်းပဖစ် ကကိ argue

အပငင်းအခံု န တစထ်ယာကနှ်င့်တစထ်ယာက ်တစ ်ဘကနှ်င့်တစဘ်က ်ကျို းထကကာင်းပပသ၍ အတိုကအ်ခံ ထပပာဆုိကကပခင်း။ argue

အထပငာင့် န တစစ်ုံတစဦ်းအားတုံ ့ပပန် အန္တရာယပ်ပု ရန် စတိတ်င်ွ မှတသ်ိုထေားပခင်း။ grudge

အထပငာင့်နာ ကကဝိိ စတိတ်င်ွ သညး်ခံရခကဖွ်ယ ်ပဖစလ်ျက။် none

အငငိမ် ကကိ အလှုပ်အရာှးမယှိ၊ တညက်ကညင်ငိမ်သကသ်ည။် quiet

အငငိမ်နီ ကကိ လှုပ်ရာှးမှု၊ ထပပာဆုိမှု၊ ထအာ်ပမညမ်ှု စသညတ်ို ့မယှိ။ ထရးှနှင့်မတ ူအထူေး ငငိမ်သက ်သည။် quiet

အငငိမ်မရ န မတညမ်ငငိမ်ပဖစမ်ှု။ ဆူပူထသာင်းကျန်းမှု။လူအများ တကက်ကစာွ ပါဝင်ထဆာင်ရကွမ်ှု။ စညး်ရံုးလှံုထ့ဆာ်မှု။ participation

အငငိမ့် န Myanmar dance

အငငိမ့်ပဲွ န မင်းသားမပါဝင်ပဲ မင်းသမီးနှင့် လူပျကတ်ိုသ့ာ ပါဝင်ကပပရထသာ သဘင်ကပဲွ။   artiste

အငငိမ်း န စိုးရမ်ိထကကာင့်ကကမှု၊ ထနှာင့်ယကှမ်ှုကင်း၍ ထအးချမ်းစာွ ငငိမ်သက ်တညက်ကညပ်ခင်း။ peace

အငငိမ်းစား န government pensioner

အငငိမ်းအချို င်း နဝိ ဆူပူထသာင်းကျန်းပခင်း၊ မငငိမ်မသကပ်ဖစပ်ခင်း၊  ငငိုပငင် ဆင်းရပဲခင်း စသညတ်ို ့ကင်းထသာ။ rich

အငငို ကကိ တစစ်ုံတစဦ်း အား တုံ ့ပပန်အန္တရာယ ်ပပုရန် စတိတ်င်ွ မှတသ်ိုထေားသည။် bear a grudge

အငငိုး န ပဖစပွ်ားခ့ဲငပီး၍ မပပတမ်ငငိမ်းပဲ ယှိထန ထသးထသာ မသင့်မတင့်မှု။ grudge

အငငိုးထေား ကကိ bear a grudge

အငငိုးမဟိ ကကိ ရန်သသူမျှ အထနှာင့်အယကှမှ် ကင်းရင်ှးသည။် be unblemished

 အငငိုးထဖာ် ကကိ မထကျ ထအးနုိင်ထသာ အမျကထ်ဒေါသကို ကလ့ဲစားထချသည။်    avenge

အငငိုးဖဲွ ့ ကကိ ကလ့ဲစားထချလုိ ထသာ ဆန္ဒယှိသည။် အာဇာတထေားသည။် avenge

အငငိုးရန်ဖက် န ရန်သ။ူ ငငိုးသ ူရန်ဖက။် enemy

အငငိုးရာှ ကကိ အထကကာင်းမ့ဲသက ်သက ်အထကကာင်းဖန်တးီ၍ အန္တရာယအ်ထနှာင့်အယကှပ်ပုသည။်ရန်ပပုသည။် attract

အငငိုးသို ကကိ မထကျထအးနုိင်ထသာ အမျကထ်ဒေါသထကကာင့် အန္တရာယပ်ပုရန် စတိတ်င်ွ အငငိုးထေား သည။် bear a grudge

အငိွ န vapor

ကကိ ထေမင်းအိုး ဟင်းအိုး ထကာင်းချင်းထပါင်းအိုး စသညတ်ိုတ့င်ွ အထငွအ့ထပါ်သို ့ထွေက ်လာသည။်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစဦ်းနှင့်တစဦ်း (သိ့ု) တစဘ်ကနှ်င့်တစဘ်က ်အပပန်အလှန် ပငင်းခံုသည။် စဉ်

တစဦ်းနှင့်တစဦ်း (သိ့ု) တစဘ်ကနှ်င့်တစဘ်က ်အပပန်အလှန် ပငင်းခံုသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သာယာချို ထအးထသာအသ၊ံ ညင်သာသဆုိီတးီမှုတသ်နှံင့် သထဘာကျ ပမတနုိ်း ဖွယရ်ာ ညင်ှသာစာွ လှုပ်ရာှးကပပသည့် အကတစ်
မျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အစိုးရဝန်ထေမ်းအပဖစမှ်ရပ်နား၍ အစိုးရ၏ ကညူမီစပခင်းကို ရယှိထနသ။ူ တစစ်ုံတစခု် အလုပ်ကိုမျှ မလုပ်မကိုင်ရပဲ ငငိမ်းချမ်းစာွ 
ထနထုိေင်စားထသာကရ်သ။ူ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

သတူစပ်ါးက မိမိကို မထကာင်းပပု သည့်အတိုင်း မိမိကလညး် ပပန်၍ပပုလုိထသာ ဆန္ဒယှိသည။် တစစ်ုံတစဦ်း အထပါ် မထကျနပ်ထသာ 
ထကကာင့် အန္တရာယပ်ပုရန် စတိတ်င်ွထတးမှတထ်ေားသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပူပခင်း၊ ထအးပခင်း၊ ထနွးပခင်းစသညတ်ိ့ု၏ အရှိန် . အပူလွန်ကရဲာမှ ပျံ့၍ ထွေကထ်သာအထင့ွ။ အပပင်သိ့ုပျံ့၍ ထွေကထ်သာရန့ံ။ စဉ်

အငိွတထဆာင်း
ထဆာင်း

become hot enough to 
give off steam စဉ်



.

ကကိ ထေမင်းအိုး ဟင်းအိုး ထကာင်းချင်းထပါင်းအိုး စသညတ်ိုတ့င်ွ အထငွအ့ထပါ်သို ့ထွေက ်လာသည။်

အငိွနံ ့ န တစစ်ုံတစခု်မှ ပျံ၍့ထွေကလ်ာထသာအနံ။့ smell

အငိွအသက် န တစစ်ုံတစခု်မှ ပျံ၍့ထွေကလ်ာထသာအနံ။့ smell

အငှား၁ န ယာယမီျှပဖစထ်သာ ကာလအပုိင်း အပခား။ ပစည္း်။ temporary

အငှား၂ န အခထကကးထငွထပး၍ ခုိင်းထစပခင်းခံရထသာသ။ူ servant

အငှားခံ န အခထကကး ထငွယ၍ူ သတူစပ်ါးထံေတင်ွ အထစအခုိင်းခံရသ။ူ servant

အငှားပီး ကကိ ကိုယပုိ်င်ပဖစထ်သာ လယ၊် ထပမစသညက်ို တစပ်ါးသအူား လုပ်ကိုင် ခွင့်ထပး၍ အခထကကးထငွပဖင့် ငှားရမ်းသည။် rent

အငှားလုိက် ကကိ hire out one’s labor

အငှားသမ န အခထကကးထငွယ၍ူ အမ်ိမှုကစိအ္ဝဝကို ထဆာင်ရကွထ်ပးရသ။ူ servant

အငှားသား န worker

အငှားအတား န အခထကကးထငွထပး၍ ခုိင်းထစပခင်းခံရထသာသ။ူ servant

အစ န growth on skin

အစက၁ နဝိ အစပထေမပဖစထ်သာ။ အလျင်ဆံုးကျထသာ။ ကနဦးပဖစထ်သာ။ first

အစက၂ န အလွန်ကာွလှမ်းထသာထနရာ၊ အရပ်။ distance place

အစကပင် န ထရးှဦး၊ ကနဦး။ လကဦ်း။ အစ။ first

အစချီ ကကိ  သတူစပ်ါးထေက ်ထစာစာွပပုမူ ထပပာဆုိသည။် introduce

အစပခူ ကကိ ပထေမစ၍ လုပ်ခါစကပင် အထနှာင့်အယာှက ်အဟန်အ့တား အဖျကအ်ဆီး ခံခ့ဲရသည။် bad luck

အစစ န အစခပ်သမ်ိး။ ပဖစပ်ျကမ်ှုပခင်းရာ အားလံုး။ every

အစစ အရာရာ န အစခပ်သမ်ိး။ ပဖစပ်ျကမ်ှုပခင်းရာ အားလံုး။ every

အစစာွ ကကဝိိ ပထေမဦးစာွ။ ထရးှဦးစာွ။ firstly

အစတင် န တရိစ္ဆာန်တိုဝ့မ်း၌ စွဲကပ်တညထ်သာ ကိုယဝ်န်။ pregnant

အစတုံး ကကိ ထသဆံုးသည။် သတပ်ဖတသ်ည။် လံုးလံုး ပျကစ်းီထစသည။် လံုးလံုး ကယွထ်ပျာကသ်ည။် die

အစထွေင် ကကိ try out

အစထပျာက် ကကိ လံုးဝမထတွ မ့ပမင်ရပဲ ထပျာကက်ကွသ်ာွးသည။် disappear

အစပျို း ကကိ တစခု်ခုထသာကစိက္ို ပပုမူထဆာင်ရကွရ်န် သတူစပ်ါးထေကထ်စာ၍ လုပ်သည။် do

အစပပု ကကိ အစဦးစာွ ထဆာင်ရကွသ်ည။် အစပထေမထေားသည။် begin

အစပပတ် ကကိ အားထုေတထ်ဆာင်ရကွလ်ျကယ်ှိထသာ ကစိတ္စစ်ုံတစရ်ာ ငပီးဆံုးသည။် လုပ်ငန်းတစစ်ုံတစရ်ာ ငပီးစးီသည။် end

အစထဖါ် ကကိ လျှို းငုပ် ထပျာကက်ယွထ်နထသာ အထကကာင်းအရာကို တစတိတ်ထဒေသ ထပါ်ထေင်ထအာင် ပပုလုပ်သည။် 

အစထဖျာက် ကကိ တစုံတရာ အထကကာင်းအရာမျှမထပါ်ထအာင် သတသ်ည။် die

အစမထေင် နဝိ ထရးှဦးအစ ဘဝသသံရာအဆကဆ်ကက် ပမင်သာသသိာသည ်မဟတုထ်သာ။ none

အငိွ
တထထောင်းထထေ
ာင်း

become hot enough to 
give off steam စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အခထကကးထငွ ယကူာ လှညး်ယာဉ်တစမ်ျို းမျို းပဖင့် သာွးလုိရာအရပ်သိ့ု ထရာကထ်အာင် ပ့ုိထဆာင်ထပးသည။် သ ူတစပ်ါး၏ အလုပ်ယှိ
ရာသိ့ု သာွးထရာက၍် ထငွထကကးပဖင့် လုပ်ကိုင်ထဆာင်ရကွသ်ည။် စဉ်

စဉ်

အလုပ်တစစ်ုံတစခု် (သိ့ုမဟတု်) လုပ်ရပ်ခွင် တစခု်ခုတင်ွ ဝင်ထရာကထ်ဆာင်ရကွထ်နသ။ူ အလုပ်သမား။ မိမိ ကာယဉာဏအားပဖင့် 
အသကထ်မွးဝမ်း ထကျာင်းမှု ပပုလုပ်သ။ူ စဉ်

စဉ်

ထရးှဦး။ လကဦ်း . ပင်မကိုယထ်ေည ်မှ အစန်ွးပုိထွေကထ်နထသာ အရာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

မပပုထသး၊ မပဖစထ်သး၊ မယှိထသးထသာအရာကို ယှိထအာင်,ပဖစထ်အာင် ကကို းစားထဆာင်ရကွသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

give a cue or hint to 
jog the memory စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

အစမသတ် ကကိ ငပီးဆံုးပခင်းမယှိ၊ ရပ်စပဲခင်းမယှိ။ no discontinuance

အစရာှ ကကိ fight

အစသီ ကကိ မိမိသယှိထေားသည့် သတင်းစကား စသညက်ို ထုေတထ်ဖါ်မထပပာပဲ သိုသပ်ိထေားသည။် suppress

အစသတ် ကကိ လုပ်ငန်းတစစ်ုံတစခု်ကို ငပီးစးီထအာင်လုပ်သည။် ပပုလုပ်ထနဆဲ အလုပ် တစခု်ခုကို အငပီးသို ့ထရာကထ်စသည။် end

အစသမ်ိး ကကိ လုပ်ငန်းတစစ်ုံတစခု်ကို ငပီးစးီထအာင်လုပ်သည။် ပပုလုပ်ထနဆဲ အလုပ် တစခု်ခုကို အငပီးသို ့ထရာကထ်စသည။် finish

အစအန န အနညး်မျှ ကကင်းကျန်ထသာအရာ။ အနညး်အကျဉ်း။ အချို ။့ ထေင်ထေင်ရာှးရာှး မယှိထသာသ ဏ္ဍာန်။ အရပ်ိအထရာင်။ trace

အစအနထသျှ န ပမာဏမပပုထလာကထ်သာ အပဖစက်ို ပပသည့်စကားလံုး။ အနညး်မျှပဖစထ်သာအရာ။ tiny

အစအဦး န ထရးှဦး။ ကနဦး။ အဦး အလျင်။ ပထေမ။ first

အစာ န food

အစာကကီ ကကိ စားထသာကထ်သာ အစာအာဟာရတို ့ထကကညကသ်ည။် have a good digestion

အစာကကဆီီး န စားထသာကသ်မျှထသာ အစာအာဟာရတိုက့ို  ထကကညကထ်စနုိင်ထသာ ထဆး။ digestant

အစာကကမ်း၁ န ကကမ်းတမ်းထသာ အစားအစာ။ အာဟာရ။ food

အစာကကမ်း၂ န ထကာ်ရညပ်ဖင့်မနှစရ်ထသးထသာ ချညခ်င်။ ချညစ်ာ ထကကျွေးရထသးထသာ ချညခ်င်။ clew

အစာခင် န ကကျွေ၊ဲ နွား၊ တရိစ္ဆာန်စသညတ်ို ့အစာသို ထလှာင်ထေားရာ ဝမ်းဗုိက။် abdomen

အစာခံ၁ ကကိ ကကာရညှသ်ုံးစားနုိင်သည့် အစာအစား။ Long-term food

အစာခံ၂ ကကိ အလကားသကသ်က ်တစစ်ုံတစခု် အပပစသ်င့်ထရာကခံ်ရသည။် hostage

အစာချီ ကကိ မာထတာင့်ထန ထသာအဝတအ်ထေညက်ို ထကာ်ရညက်န်ုထအာင် ထလျှာ်ဖွပ်သည။် wash

အစာချဉ်တက် ကကိ စားထသာကထ်သာ အစားအစာသည ်မထကကကျကထ်သာ ထကကာင့် ချဉ်ထသာထလသည ်ဝမ်းတင်ွးမှ အထေကသ်ို ့ဆန်တကလ်ာသည။် belch

အစာငခီ ကကိ စားရန် အစာတစခု်ခုကို တစစ်ုံတစခု်ပဖင့် ထုေရုိက၍်  ထကကညကထ်အာင်လုပ် သည။် none

အစာငတခံ် ကကိ မိမိလုိလားချက ်တစခု်ခုကိုရရန် အစာမစားပဲထန သည။်      starve oneself

အစာစား ကကိ သကကမင်္ဂန် အတကထ်နနှ့င့် ထမွးထန ့ကကုံကကို ကသ်ည။် none

အစာညကှ် န ကျစလ်ျစသ်ပ်ိသညး်မာထတာင့်ထစရန်  ထကာ်ရညပ်ဖင့် အဖန်ဖန်နယထ်ေား ထသာ ချညခ်င်၊ အထေညစ်သည။် clew

အစာညင် ကကိ ဝမ်းတင်ွး၌ အစာသစ ်ပပတလ်ပ်၍ ဟင်းလင်းယှိသည။် ဆာမွတသ်ည။် be famished

အစာညံ့ န ထကာ်ရည ်မတင်ရထသးထသာချညခ်င်။ အထေညစ်သည။် cotton cloth

အစာတက် ကကိ နှစထ်ဟာင်းကန်ုဆံုးလွန်ထပမာကသ်ည။် သကကမင်္ဂန်အခါ ငပီးဆံုးသည။် end

အစာတကနုိ် ့ န သကကမင်္ဂန်အကကကထ်နနှ့င့် နှစဆ်န်းတစရ်ကထ်န၏့ အကကားပဖစထ်သာ ရက၊် သကကမင်္ဂန်ထနာကဆံု်းရက။်   

အစာတင် ကကိ အဝတအ်ထေညခ်ျညခ်င်စသညက်ို မာထတာင့်ထအာင် ထကာ်တင်ပပုလုပ်သည။် size

အစာထေင့် ကကိ ပထေမစားလုိကထ်သာ အစားအစာသည ်ထနာကစ်ားထသာ အစားအစာနှင့် တိုကဆုိ်င်သည။် coincide

အစာထုေပ် န ကကက၊်ငှကစ်သညတ်ို၏့ လညထ်ချာင်းအဆံုးနားတင်ွရှိထသာ အစာအတိ။် maw

အစာထိေန်း ကကိ control

စဉ်

တစစ်ုံတရာ အပပစပ်ပုလုိ၍ အပပစက်ို တစမ်ျို းတစဖံု် လုပ်ကိုင်ကကစံည ်ထုေတထ်ဖာ်သည။်တစစ်ုံတစရ်ာ အထကကာင်းမယှိပဲ အထကကာင်း
ဖန်တးီလျက ်အန္တရာယပ်ဖစထ်အာင် အထနှာင့်အယကှပ်ပုသည။် ရန်ပပုသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပစည္း်အတင်ွးထဲေသိ့ု သတွသ်င်ွးထသာ ဝမ်းစာ။ စားစရာ အာဟာရအပဖစ ်စားသုံးရထသာ အရာ။တစစ်ုံတစဦ်း၏ 
ဖိနိှပ် ထကျပျကထ်စပခင်း ခံရမညပ်ဖစထ်သာ အရာ။ယကက်န်း ယကရ်ာစသညတ်ိ့ုတင်ွ မာ ထတာင့်ထစရန် နှစရ်ထသာထကာ်ရည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

the last day of 
thingyan စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မုန့်တ၊ီ မုန့်ဟင်းခါး စထသာ အစားအစာ စားထသာကထ်ေားမှုထကကာင့် ထနာကထ်ေပ်ထေမင်းစားစရာမလုိထတာ့ပဲ တစထ်ေပ်အတကွ ်
သကသ်ာသည။် စဉ်



.

အစာနကခံ် ကကိ အနညး်ငယမ်ျှ စားရံုပဖင့် ဝလွယထ်စသည။်စားရာ၌ တာ သာွးသည။် none

အစာပင်းလုိက် န တစဦ်းတစထ်ယာကအ်ား ထဘးရန်အဖျက ်အဆီးတစခု်ခုပဖစထ်အာင် စန်ုးပထယာဂအတတပ်ဖင့် စရီင်ထကကျွေးထမွးထသာ အစားအစာ။ food

အစားပုိးတက် ကကိ အလွန်အကကျွေစံား၍ ထသလုထမျာပါးပဖစသ်ည။် suffer from overeating

အစာပုိးနင်း ကကိ အလွန်အကကျွေစံား၍ ထသလုထမျာပါးပဖစသ်ည။် suffer from overeating

အစာပပည့်၁ န ဝမ်းဗုိကထဲ်ေ အပပည့်စားထေားထသာ အစားအစာ။    food

အစာပပည့်၂ နဝိ အစာစားငပီးခါစပဖစထ်သာ။  postprandial

အစာပပန် ကကိ ကကျွေ၊ဲ နွား၊ သိုး၊ ဆိတ ်စသညတ်ို ့မျို ငပီးထသာအစာကို အစာအမ်ိမှ ပပန်ထုေတ၍်ဝါးသည။်    none

 အစာဖျကဆီ်း န မသင့်ထသာအစာကိုစားမိ၍ ထုိေအစာကိုဖျက၍် ထကျထစနုိင်ထသာထဆး။ digestant

အစာမချသိ န brand new

အစာမချသီိ န brand new

အစာမျို န လညပ်င်း ထရှ ဘ့ကယ်ှိ အရုိးထငါအဖု။ လညထ်စ။့ adam’s apple

အစာပမက် ကကိ အစာစားထသာအခါ ဝမ်း ထဲေသိုမ့ထရာကပဲ် လညထ်ချာင်းတင်ွ ဆုိပိ့တထ်နသည။် clog

အစာမွတ် ကကိ ဆာထလာင် မွတသ်ပ်ိသည။် hungry

အစာယာ၁ န တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပစည္း် ပစယ္စသညက်ို မိမိအတကွပဲ်ဟ ုပုိင်ပုိင်နုိင်နုိင် အတကိျသထိေားရာ၌ သုံးထသာစကားလံုး။ this is mine

အစာယာ၂ န  ငါ့ဟာငါ့ဥစာ္ပဲဟ ုထပပာဆုိထသာ စကားလံုး။ mine

အစာယစ် ကကိ

အစာရစီာ န စားစရာထသာကစ်ရာများ။ foods

အစာရာှ ကကိ စားထသာကဖွ်ယရ်ာတို၌ကို ရထအာင်ကကို းစားထဆာင်ရကွသ်ည။် try out

အစာရာှး နဝိ အထူေးချို ငမိန် စးူရထှသာ အရသာယှိထသာ။ tasty

အစာသပ်ိ ကကိ အစားအစာစားထသာကင်ပီးထနာက ်ငငိမ်သကထ်အးချမ်းစာွခဏမျှ လဲထလျာင်းအနားယ ူသည။် အခုိကအ်တန်အ့ပ်ိသည။် sleep

အစာသပ်ွ ကကိ ပုိမုိအရသာယှိထအာင် မူလပဖစထ်သာ စားစရာတစခု် အတင်ွးသို ့စားစရာ တစစ်ုံတစရ်ာ ပဖည့်သင်ွးသည။် fill 

အစာထဟာင်း န ဝမ်းတင်ွးထဲေသို ့အ စာ ထဟာင်းအမ်ိ၌ ယှိထသာမစင်။ ကျင်ကကးီ။စားစရာ။ colon

အစာအာဟာရ န အာဟာရ အပဖစ ်သုံးထဆာင်မီှဝဲရထသာအရာ။ food

အစာအာဟာရ န အစာအဟာရအာဟာရ အပဖစ ်သုံးထဆာင်မီှဝဲရထသာအရာ။ စားစရာ။ food

အစာအမ်ိ န ခန္ဓာအမ်ိအတင်ွး၌ အစာသစ ်များထကကညက ်သိုထလှာင်ထေားရာပဖစထ်သာ ကိုယအ်ဂမင်္ဂါတစစ်တိတ်စထ်ဒေသ။ stomach

အစား၁ န တစစ်ုံတစခု် စားထသာက ်ရထသာအရာ။ စားထသာကပ်ခင်း။ eating

အစား၂ န representative

အစားကျန် န စားထသာက၍် ကကင်းကျန်ရစ ်ထသာ အစားအစာ။ left overs

အစားကကးီ၁ ကကဝိိ စားသင့်သည့်အတိုင်း အဆထေကမ်ျားစာွ ထကျာ်လွန်၍။ voracious(adj)

အစားကကးီ၂ ကကိ ထတွက့ရာအစာကို အလွန်အမင်းစားသည။် အကျို းမ့ဲကန်ုဆံုးထစသည။် ပဖုန်းတးီသည။်     waste

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပမာ) လံုးဝအသုံးမပပ ရထသးထသာအရာ။ စဉ်

(ဥပမာ) လံုးဝအသုံးမပပ ရထသးထသာအရာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အစားထကာင်းအထသာက ်ထကာင်းများကို စားရပခင်းထကကာင့် လှုပ်ရာှးမှု ထနှးထကးွထုိေင်းမှိုင်းသည။် စညး်စမ်ိချမ်းသာစသည ်ကို 
ခံစားမှု၌ သာယာသည။်

wallow in the lap of 
luxury စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစ ်ခုထသာထနရာတင်ွ လဲလှယအ်ကျို းယှိ အသုံးချထသာ အရာ(သိ့ု) တစဉီ်းဉီး၏ ထနရာတွင်ပါဝင် ေဆာင်ရကွသ်။ူ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

အစာကကူး ကကိ အစားအစာကို လွန်လွန်ကဲ့ကစဲားထလ့ယှိသည။် overeat

အစားထခါင် ကကိ အစားအထသာက ်ရာှးပါသည။် နညး်သည။် dearth(n)

အစားထချာင် ကကိ ပင်ပန်းပခင်းမယှိပဲ စားထသာကရ်သည။် အပင်အပန်းလုပ်ကိုင်ရ ပခင်းကိုမယှိပဲ စားထသာကရ် သည။် eat

အစားငခီ ကကိ ခံတင်ွးထတွသ့ည။် စား ထသာက၍်နှစသ်က ်ထကျနပ်သည။် ငမိန်ယကှသ်ည။် satisfied

အစားငုတက်ျ န အငမဲတမ်းစားသုံးထနကျပဖစထ်သာ အစားအစာ။ favorite food

အစားစား န အမျို းဇာတ၊ိ အရယွ၊် ပံုသဏ္ဍာန်၊ စတိနှ်လံုး၊ အထလ့အကျင့်၊ အထံုေ ဝါသနာစသညမ်တ၊ူ အမျို းမျို းကွဲပပားထသာ သကယ်ှိသကမ့ဲ်။ type

အစားစိ့ ကကိ same nature

အစားစတုစ်ပ် ကကိ ထတွက့ရာအစာ ကို အလွန်အမင်းစားသည။် heavily eat

အစားဆီ ကကိ ခံတင်ွးထတွသ့ည။် စား ထသာက၍်နှစသ်က ်ထကျနပ်သည။် ငမိန်ယကှသ်ည။် relish

အစားဆက် ကကိ မထသရံုမှအစာအာဟာရများကို မပပတမ်လပ်ရထအာင်ထပး ထေားသည။် feed

အစားတန် နဝိ မကကးီမငယမ်နုမရင့် အလယအ်လတပ်ဖစထ်သာ။ middle

အစားထုိေး ကကိ တစခု်ခုထသာ သကယ်ှိသကမ့ဲ်ထနရာတင်ွ အပခားတစခု်ခု သကယ်ှိသကမ့ဲ် လဲလှယအ်သုံးချသည။် replace

ကကိ အစား အထသာကပ်ါးရာှး သည။် ဆင်းရသဲည။် အစားအထသာက ်သလင့်ထအာင်မစားရပဲ မထသရံုမျှသာစားထသာကရ်သည။် famish

အစားနာ ကကိ အစားအထသာက၌် ထလာဘကကးီသည။် be greedy

အစားနု န အမဲ၊ ဆိတစ်ညတ်ိုတ့င်ွ အစာအမ်ိနှင့်ဆက ်သယွထ်ေားသည့် ထသးငယထ်သာအ။ူ intestine

အစားပီး ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာနစန်ာဆံုးရှံုးမှုအတကွ ်အထလျာ်ထပးရသည။် compensate

အစားပူ ကကိ အစားအစာကို လွန်လွန်ကဲ့ကစဲားထလ့ယှိသည။် eat (like) a horse

အစားပုပ် ကကိ အစားအထသာက၌် ဝန်တိုတတသ်ည။် နှထပမာတတသ်ည။် be stingy

အစားပုိးတက် ကကိ အလွန်အကကျွေစံား၍ ထသလုထမျာပါးပဖစသ်ည။် suffer from overeating

အစားဖွား ကကိ စားထသာက ်ရာတို၌့ စညး်မ့ဲကမ်းမ့ဲပဖစသ်ည။် Eat without discipline

အစားမငခီ ကကိ စားထသာက၍် ခံတင်ွးထကျနကမ်၍ မယှိပဖစသ်ည။် anorexia(n)

အစားမစိ ကကိ တစ ်ဉီးနှင့်တစဉီ်း သထဘာချင်းကွဲလဲွကကသည။် တစက်ွဲတစပ်ပားစပီဖစက်ကသည။် disagree

အစားမက် ကကိ အစား အထသာက၌်စွဲလမ်းတပ်နှစသ်ကသ်ည။် ထလာဘကကးီသည။် အလွန်အကကျွေစံားသည။် overeat

အစားမာန်ဟပ်ု ကကိ

အစားငမိန် ့ နဝိ ချို  ငမိန်ထသာအရသာယှိထသာ။ စားထသာက၍် နှစသ်ကထ်ကျနပ်ထသာ။ enjoyable

အစားပမုံပပန် ကကိ feel

အစားမှား ကကိ မိမိနှင့် မတည့်သည့်အစာကို စားမိသပဖင့် အန္တရာယပ်ဖစ ်သည။်

အစားမှားဆီး န မတည့်သည့်အစာကိုစားမိထသာ်လညး်ထကာင်း၊ ဖျားနာထသာ်လညး်ထကာင်း၊ စသည့်အခါတို၌့ထသာကသ်ုံးရထသာထဆး။ medicine

အစားထမျှာင် ကကိ သတူစပ်ါးထံေတင်ွ ကပ်ထပမာင်မီှခုိစားထသာက ်ထန ထုိေင်သည။် live

ကကဝိိ extremely

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စတိသ်ထဘာချင်းတိုကဆုိ်င်ညညီတွသ်ည။် ၂။ တစစ်ုံတစဦ်း၏ ထပပာထရး၊ ဆုိထရး၊ လုပ်ထရး၊ ကိုင်ထရး အကကအံစညစ်သညတ်ိ့ုကို 
နှစသ်ကလ်ကခံ်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အစားဒေဏ်
ထထောင်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

(ထခွး၊ထကကာင်စသညတ်ိ့ု) မိမိစားထနထသာ အစားအစာကို တစပ်ါးသကူ လု,ကစ်ားထသာက ်မညအ်ထေင်နှင့် ရန်ပဖစရ်န်အတကွ ်အ
ခွင့်ကိုထမျာ် ထစာင့်သည။်

(of cats, dogs, etc) 
snarl off others from 
one’s food စဉ်

စဉ်

ယခင်က သတူစပ်ါးထံေမှ မတရားလုယကလ်ာခ့ဲထသာ စညး်စမ်ိဥစာ္ ယခု တပဖညး် ပဖညး်ပျကစ်းီဆုတယ်တုလ်ာသည။် ၂။ 
(ဥပစာ) (ဆင်းရနွဲမ်းပါးမှုကို) ထေပ်ပပန်တလဲလဲခံစားလာရ သည။် စဉ်

happen to eat food 
harmful to one’s health စဉ်

စဉ်

စဉ်

အစားယက်
သန် လွန်လွန်ကကဲ။ဲ အလွန်အမင်း။ အလွန်အကကျွေ ံ(စားသည်) စဉ်
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အစားရုတ၁် ကကိ အစားအစာကို လွန်လွန်ကဲ့ကစဲားထလ့ယှိသည။် overeat

အစားရုတ၂် ကကဝိိ

အစားလု ကကိ သတူစပ်ါး၏အခွင့်အထရး၊ အလုပ်အကိုင်၊ ရာထူေးဌာနန္တရ စသညတ်ိုမ့ရနှင့် အရထူေးအားထုေတ ်ကကို းစားသည။် none

အစားသန် ကကဝိိ extremely

အစားအစာ န သုံးထဆာင် စားထသာကရ်ထသာ အစာ။ စားစရာ။ food

န စားစရာအစာများကို သုံးထဆာင်ပခင်း။ အစာစားပခင်း။၂။    သုံးထဆာင်စားထသာကရ်ထသာ အစားအ စာ။ food

ကကိ အစားအစာများကို မီှဝဲသုံးထဆာင်သည။် eat

အစားအိုး၁ ကကိ အစားအစာကို လွန်လွန်ကဲ့ကစဲားထလ့ယှိသည။် Eat extremely

အစားအိုး၂ န အသုံးမကျသ။ူ အသအိလိမ္မာကင်းမ့ဲသ။ူ ဖျင်းအသ။ူ Good-for-nothing

အစ၁ိ န သစသ်းီအတင်ွးယှိမျို းကိုပဖစထ်စနုိင်ထသာအစဉ်အခဲ။ seed

အစိ ကကဝိိ လုိအပ်သမျှ အထရအ တကွ ်ကုံလံုပပည့်စုံစာွ။ perfectly

အစခံွိ န အထစ၏့အပပင်တင်ွ လမမ်းပခုံထနသည့် မာထတာင့် ထသာအခံွ။ peel

အစစိပ် ကကိ နှစဦ်းနှစဘ်က ်သထဘာချင်းကိုကည်သီည။် နှစဉီ်းနှစ ်ဘက ်ထပပထပပလညလ်ညယ်ှိသည။် coincide

အစအိထညာှင့် န sprout

အစတိည် ကကိ သစသ်းီ အ တင်ွး၌အထစပ့ဖစထ်ပါ်စပပုသည။် granulation(n)

အစပိပင်ထွေက် ကကိ မိမိ၏လျှို ဝှ့က ်မ ထကာင်းမှုလုပ်ထဆာင်ချကထ်ပါ်လွင်သည။် သတူစပ်ါးတိုထ့ေင်ရာှးသသိာပမင်သာသည။် be evident

အစထိဖါကပုိ်း န အထစက့ိုထဖာက၍် စားတတထ်သာ ပုိးတစမ်ျို း။ microbe worm

ကကိ အထကကာင်းအကျို းကိုထဖာ်ပပ၍ အထပခအတင် အပငင်းအခံု ထပပာ ဆုိ ထဆွးထနွး သည။် ဆင်ထပခတကသ်ည။် ဆင်ထပခဝင်သည။် discuss

အစမိျှင် န သစထ်စအ့ပပင်တင်ွ လမမ်းပခုံထန ထသာ ညကထ်ညာပါးလမာသည့် အခံွ။ skin

အစအိငှ ကကိ ပပည့်စုံသည။် လံုထလာကသ်ည။် နံှစ့ပ်သည။် be sufficient

အစအိစပ် ကကဝိိ နှစဦ်းနှစဘ်က ်သထဘာချင်းတိုကဆုိ်င် ထပပလညစ်ာွ။ တကိျ ထသချာကျနစာွ။ nicety

အစအိစုံ ကကဝိိ အကကင်းအကျန် မယှိပဲ ပပည့်ဝထစင့စာွ။ perfectly

အစအိဆန် န သစထ်စ၏့ အတင်ွး၌ ယှိထသာ မျို းထလာင်း။ seed

အစအိမ်ိ န သစထ်စ၏့ အတင်ွး၌ယှိထသာ မျို းထလာင်း။မျို းထစ၏့ တညယ်ှိရာ ထနရာ။ ovary

အစီ ပစည္း် အစဉ်အလုိက ်တစ ်ခုထေကပုိ်ထသာ အရာကို ထရတကွရ်ာ၌ သုံးထသာစကားလံုး။ many

အစခံီ န အခထကကးထငွ ယ၍ူ အမ်ိမှုကစိအ္ဝဝကို ထဆာင်ရကွထ်ပဂရသ။ူ servant

အစစီပ် န ထနာကလုိ်ကထ်နာကပ်ါ အထခခအရ ံပရတိသ်တ။်တစစ်ုံတစခု်ထဆာင်ရကွရ်န် ခုိင်းထစပခင်း။ ထကျးကကျွေန်။ servant

အစစီပ်အပါစပ် န ထနာကလုိ်ကထ်နာကပ်ါ အထခခအရ ံပရတိသ်တ။် fan

အစလုိီက် ကကဝိိ တစခု်စတီစခု်စ ီအ စဉ်အလုိကအ်ားပဖင့်။ orderly

အစလုိီကတ်ိုင်း ကကဝိိ တစခု်ငပီးတစခု်၊ တစထ်ယာက ်ငပီးတစထ်ယာက ်စသညအ်ားပဖင့်။ထရှ ထ့နာက ်အစဉ်အတိုင်းအားပဖင့်။ consecutively

စဉ်

(ထခွး၊ထကကာင်စသညတ်ိ့ု) မိမိစားထနထသာ အစားအစာကို တစပ်ါးသကူ လု,ကစ်ားထသာက ်မညအ်ထေင်နှင့် ရန်ပဖစရ်န်အတကွ ်အ
ခွင့်ကိုထမျာ် ထစာင့်သည။်

(of cats, dogs, etc) 
snarl off others from 
one’s food စဉ်

စဉ်

လွန်လွန်ကကဲ။ဲ အလွန်အမင်း။ အလွန်အကကျွေ ံ(စားသည်) စဉ်

စဉ်

အစားအထသာ
က၁် စဉ်

အစားအထသာ
က၂် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သစထ်စမှ့ ထွေကပ်ပူလာစ ပဖစထ်သာ အပင်ထလာင်း(သိ့ုမဟတု်)အပမစထ်လာင်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အစမှိာအဆန်
ထွေက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အစလုိီကသ်င့် ကကဝိိ အထနအထေားမှန်ကန်စာွ။ ထနသားတကျ။ ထနထေားတကျ။ in proper place

အစသီင့်၁ ကကဝိိ အထနအထေားမှန်ကန်စာွ။ ထနသားတကျ။ ထနထေားတကျ။ in proper place

အစသီင့်၂ ကကဝိိ already

အစအီကုံး န ပဖစပ်ျကပ်ခင်းရာ အထကကာင်းတစခု်ခုကို စကားထပပပဖင့်ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ လကမင်္ဂာပဖင့်ထသာ်လညး်ထကာင်း ဖဲွ နဲွ့ ထ့ရးသားမှု။

အစအီခုိင်း န ကကးီငယက်စိ ္မှုဝဝကို လုပ်ထဆာင်ထစခုိင်းရန်ထေားထသာ ထကျးကကျွေန်။ servant

အစအီစင် ကကဝိိ မပပတမ်လပ်။ အငမဲတမ်း မနားမထန။ အစဉ်တစိုက။် always

အစအီစင်း ကကဝိိ ကာလတစထ်လျှာကပ်တလံု်း။ throughout

အစအီစဉ် န တစစ်ုံတစခု် အမှုကစိက္ို ထဝဖန် ပပု လုပ်ထဆာင်ရကွရ်န် ခန်ခဲွ့မှု။ arrangement

အစအီစပ်၁ န အခထကကးထငွယ၍ူ အမ်ိမှုကစိ ္အဝဝ ကို ထဆာင်ရကွထ်ပးရသ။ူ servant

အစအီစပ်၂ ကကဝိိ အစဉ်တစိုက၊် အငမဲတထစ။ တစဆ်က ်တစစ်ပ်တညး်။ ever

အစအီဆင် န တန်ဆာဆင်မှု။ မွမ်းမံပခယလှ်ယမ်ှု။ decoration

အစအီတိုင်း ကကဝိိ ထရှ ထ့နာက ်အစဉ်အတိုင်းအားပဖင့်။ orderly

အစအီမံ န တစစ်ုံတစခု် ဝ တ္ုပစည္း်ပဖစထ်ပမာကထ်အာင် အားထုေတထ်ဆာင်ရကွမ်ှု။ hard work

အစအီရီ ကကဝိိ ငပိုင်းရရုိင်း။ စကီာတန်းကာ၊ serried(adj)

အစအီရင် န တရားဆံုးပဖတရ်ထသာ အမှုထေမ်းတစမ်ျို း။ judge

အစးီ၁ န သစပ်င်၊ သစသ်းီ၊ သစရ်ကွစ်သညတ်ိုမှ့ ထွေက ်ထသာ ပျစခ်ကျွေထဲစးကပ်ထသာ အရည။် cellulose

အစးီ၂ န interest

အစးီကပ်၁ နဝိ ထကာ်ရညက်ဲ့သို ့ခကျွေပဲျစ၍် ကပ်တယွသ်ည့် အစမ်ွးယှိထသာ။ ထစးကပ်ထသာ။ gooey/adhesive

အစးီကပ်၂ ကကဝိိ အလွန်ချစခ်င်ရင်းနီှး သည။် friendly

အစးီကကးီ ကကိ ထငွထချးရာတင်ွ အတိုးထငွများသည။် have a heavy loan rate

အစးီကကးီစား ကကိ ထငွထချးရာတင်ွ အ တိုးများများယသူည။် take a heavy loan rate

အစးီချ ကကိ သတူစပ်ါးအား ထငွကို အတိုးနှင့်ထချးသည။် borrow with  loan

အစးီစား ကကိ သတူစပ်ါးအား ထငွထချး၍ အတိုးယသူည။် take a loan rate

အစးီထတာ်မ န အထစခံ။ servant

အစးီပွား ကကိ အတိုးထငွပွားများပပားလာသည။် be abundant

အစးီမကပ် ကကိ တစဦ်းနှင့်တစဦ်း မသင့်မတင့် ပဖစသ်ည။် စတိဝ်မ်းချင်း ကွဲပပားသည။် become disunited

အစးီမံှ ကကိ အဝတ ်အထေညစ်သညတ်င်ွ ထစး ကပ်ထသာ အထစးထပကျသံည။် stain

အစးီမှန် ကကိ ထချးထေားထသာထငွ အတိုးထငွများ မှန် မှန်ရယှိသည။် get regular loan rate

အစးီရင်းပွား န အတိုးထငွကို အရင်းနှင့်ထပါင်း၍ အရင်းအပဖစ ်ထချးငှားပခင်း။ none

အစးီအနင်း န ဆင်၊ ပမင်း၊ ရထေားစထသာ စးီစရာယာဉ်၊ ၂။ ဆင်၊ ပမင်း၊ ရထေားစသညတ်ိုအ့ထပါ်၌ စးီနင်းလုိကပ်ါလာပခင်း။ cart

စဉ်

စဉ်

အသင့်ယှိလျက။် တစစ်ုံ တစခု် ပပုမူထဆာင်ရကွရ်န် ပပင်ဆင်ငပီးပဖစလ်ျက။် "ဆရာထတာ်ဘရုား ကကလားဖ့ုိစာွကို အစသီင့်လုပ် ထေား
ပါဗျာယ်"။ (အရပ်) စဉ်

art of literacy 
composition စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မူလ ယှိရင်းစွဲအထပါ်တင်ွ ထေပ်မံပွားများလာထသာ ပမာဏ။ ပွားများလာပခင်း။ ၂။ မူလထချးရင်း ထငွ အထပါ်တင်ွ ထေပ်ပွားထသာထငွ၊ 
ပစည္း်စသည။် "အရင်းငီွသုံးထထောင်ကို ထေားရ့ုိ၊ အစးီ တင်ငီွကို လစဉ်စပီီပါမည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အစးီအပွား န တိုးတကစ်ညပ်င်ထွေန်းကားထသာ ထကာင်းကျို းစသည။် benefit

အစးီအဖိ န တစဘ်က ်သားအား ဖိနိှပ်နင်းဖိနိှပ် ထပပာဆုိပပုမူပခင်း။ oppress(v)

အစု န team

အစစုု န ဟိုတစခု်၊ သညတ်စခု် တစ ်သးီတစပ်ခားစ ီစစုညး်ထေားထသာ အရာ။ collection

ကကဝိိ တစသ်းီတစပ်ခားစ ီစပံုုထေားလျက။် တစစ်တုစထ်ဝးတညး် စပုပုံ၍။     all together

အစအုခဲ၁ ကကိ စပံုုခပတသ်ပ်ိလျက။် aggregate

အစအုခဲ၂ န တစစ်တုစခဲ်တညး် ထပါင်းရံုးပဖစထ်ပါ်ထနထသာ အရာ။ conglomeration

အစအုစညး် န တစခု်တစဖဲွ်တ့ညး် စစုညး်ထပါင်းရံုး တညယ်ှိထသာ အရာ။ network

အစအုစပ်၁ ကကဝိိ နှစဦ်းထေကပုိ်ထသာ သတူိုက့ ကန်သ့တထ်ေားသည့်အ တိုင်း အဆပမာဏအလုိက ်ထငွစသည ်ထပါင်းစလုျက။် partnership

အစအုစပ်၂ ကကိ အတပူူးတွဲ ထေည့်သင်ွးပါဝင်လုပ်ကိုင် ထဆာင်ရကွသ်ည။် cooperate

အစအုထဆာင်း န ပစည္း် ဥစာ္ ရတနာစသည ်ရာှထဖွစထုဆာင်း သမ်ိးဆညး်ပခင်း။ saving

အစအုထပါင်း န တစခု်တစဖဲွ်တ့ညး် စစုညး်ထပါင်းရံုး တညယ်ှိထသာ အရာ။ aggregation

အစအုပံု န တစထ်နရာတညး်တင်ွ များပပားစာွ ထပါင်းရံုးလျကယ်ှိထသာ အရာ။ mass/pile

အစအုရံုး၁ န တစထ်နရာတညး်တင်ွ များပပားစာွ ထပါင်းရံုးလျကယ်ှိ ထသာ အရာ။ mass/pile

အစအုထဝး န တစခု်တစဖဲွ်တ့ညး် စစုညး်ထပါင်းရံုး တညယ်ှိထသာ အရာ။ aggregation

အစးူ၁ န အပင်ကထပါကထ်သာ စးူတတသ်ည့် အခကျွေန်အတက။် ဆူး။ thorn

အစးူ၂ န အပင်ကထပါကထ်သာ စးူတတသ်ည့် အခကျွေန်အတက။် ဆူး။ thorn

အစးူစးူ ကကိ ခကျွေန်ထေကထ်သာအရာ ထပခတင်ွထုိေးထဖာကဝ်င်သည။် spike

အစးူဖျင် ကကိ အပင်ရုိးတ၊ံ ငါးခူ၊ ငါး စင်ရုိင်းစသညတ်ိုတ့င်ွ ခကျွေန်ထေကထ်သာ ဆူးထတာင်တိုက့ို ဖယရ်ာှးပစသ်ည။် remove

အစးူပမက် ကကိ spike

အစးူဝင် ကကိ ခကျွေန်ထေကထ်သာအရာ ထပခတင်ွထုိေးထဖာကဝ်င်သည။် spike

အစးူအစမ်း န လုိကလံ် စစထ်ဆး စုံစမ်းပခင်း။ ထမးပမန်းပခင်း။ enquiry

အစညး် န စစုညး်ထပါင်းရံုး၍ ချညထ်နှာင်ထေားထသာအရာ။ 

အစညး်ငပီ ကကိ အချင်းချင်း သင့်တင့်မှု၊ ညညီတွမ်ှု ပျကပ်ပယသ်ည။် စတိဝ်မ်း ကွဲပပားသည။် ဖရုိဖရ ဲတကွဲတပပားစ ီပဖစသ်ည။် become disunited

အစညး်အထေား န ပုိင်းပခားသတမှ်တထ်ေားထသာ အကာအရ၊ံ စညး်ရုိး။ border

အစညး်အရံုး န လုပ်ငန်းရင်ှတို ့ထပါင်းရံုး၍ သထဘာထေားချင်းစသည ်တသူတူို ့ထပါင်းစညး်ဖဲွထ့ေားထသာ အဖဲွ ။့ association

အစညး်အထဝး န ကစိအ္ရပ်ရပ် ထဆာင်ရကွနုိ်င်ရန် တထပါင်းတညး် ဆံုစညး်၍ ညှိနှိုင်းနီှးထနှာ ထဆွးထနွးပခင်း။ conference

အထစာကကးီ ကကဝိိ ကန်သ့တပုိ်င်းပခားထေားထသာ အချန်ိထေက ်အလွန်ထစာစာွ။ early

အထစာစာွ၁ ကကဝိိ ကန်သ့တပုိ်င်းပခားထေားထသာ အချန်ိထေက ်အလွန်ထစာစာွ။ early

အထစာစာွ၂ န အရံုမတကမီ်ကာလ။ dawn

စဉ်

စဉ်

မကွဲမပပားရထအာင် ထပါင်း စညး်ထေားထသာအရာ။ လုပ်ငန်းတာဝန်အလုိက ်တသးီတသန့် ပုိင်းကန့်သတမှ်တထ်ေားထသာ မင်းမှုထေမ်း
အစ။ု (ဆင်အစ၊ု ပမင်းအစစုသည်) စဉ်

စဉ်

အစလုိုကအ်ပံု
လုိက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လည ်ထချာင်းထဲေသိ့ု (သား၊ ငါး) အရုိး၊ ဆူးစသညဝ်င်သာွးသည။် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

bundle of article such 
as sticks or stalks စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အထစာအစီ ကကဝိိ ထနာကမ်ကျပဲ အလျင် ဦးစာွ။ early

အထစါ် န မထကာင်းထသာ အနံအ့သက။် bad smell

အထစာ်နံ ကကိ မထကာင်းထသာ အနံအ့သက ်နံထစာ်သည။် have a foul smell

အစက် န မျကရ်ည၊် ထခကျွေး၊ မုိဇ်း ထရ၊ ထသးွ၊ နှင်းစသညတ်ို၏့ ထသးငယထ်သာ အရညအ်ထပါက၊် ထသးငယထ်သာ အဝုိင်း ကကွ။် drop

အစကခံ် ကကဝိိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အခွင့်အထရးကို ထမျှာ်ကိုးလျက ်တစစ်ုံ တစဦ်း၏ လုိလားနှစသ်ကမ်ှုကို ပဖည့်စကွထ်သာအားပဖင့်။ partnership

အစကခ်ျ၁ ကကိ ထရ၊ ထဆးရည ်စသညက်ို တစစ်ကခ်ျင်းစ ီစသည။် dot

အစကခ်ျ၂ နဝိ drop feed

အစကစ်က် ကကဝိိ မလံုမလဲ ပွင့်ထပါကရ်ာက တစစ်ကင်ပီးတစစ်က ်မပပတယ်ိုစးီကျလျက။် driblet

ကကဝိိ ထနရာအနံှ ့ရွံရာှဖွယထ်ကာင်းထလာကထ်အာင် ညစည်မ်းထပကျလံျက။် filthily

ကကိ ကပ်ထစးနဲှသည။် ဝန်တိုနှထပမာတတသ်ည။် ပစည္း်ဥစာ္ကို အထူေးတယွတ်ာ မကထ်မာတတသ်ည။် stingy

နဝိ a little

အစင်၁ ကကိ အညစအ်ထကကးမှ ကင်းသည။် သန်ရ့င်ှးသည။် စင်ကကယ ်သည။် အကကင်းအကျန်မယှိ။ ကန်ုစင်သည။် clean

အစင်၂ ကကိ clean

အစင်ဆီး၁ နဝိ တစပ်ါးထသာ အမျို းတိုနှ့င့် ထရာထနှာသည ်မဟတုထ်သာ။ မျို းနွယသ်န်စ့င်ထသာ။ descent(n)

အစင်ဆီး၂ ကကိ disappear completely

အစင်း န အထကွအ့ထကာကမ်ယှိ ထပဖာင့်တန်းရညှသ်ယွထ်သာ အထရး အထကကာင်း။ stripe

အစင်းခံ ကကိ မခုမခံမကာကယွပဲ် တစဘ်ကသ်ားပပုသမျှကို ခံယသူည။် accept

အစင်းငင် ကကဝိိ မလှုပ်မယကှ ်အလျားလုိက ်ထပဖာင့်တန်းလျက။် straightly

အစင်းစင်း န line/inscription

အစင်းပပတ် ကကဝိိ လံုးလံုး ထလျာင်း ထလျာင်း ထပဖာင့်တန်းရညှသ်ယွလ်ျက။် straightly

အစင်းဝပ်၁ ကကိ pay homage

အစင်းဝပ်၂ ကကိ ရုိထသစာွ ဆညး်ကပ်ခစားသည။် ဝပ်စင်း သည။် take refuge

အစစ် န ထရာထနှာမှု မယှိပဲ ပင်ကိုပကတ ိပဖစ ်ထသာအရာ။ မှန်ကန်ထသာ အမျို းအစား ပဖစထ်သာအရာ။ TRUE

အစစခံ် ကကိ မညက်ဲ့သို ့စ သညပ်ဖင့် ပဖစပ်ျကပံု်အထကကာင်းကို ထွေကဆုိ်သည။် give a deposition

အစစအ်ပမစ် န အစစအ်မှန်။ အမျို းအစား မှန်ကန်ထသာ အရာ။ TRUE

အစစအ်ထဆး ကကိ သလုိိရာကို စးူစမ်းထမးပမန်း သည။် enquiry

အစိုကစ်ိုက် န body language for baby

အစိုကအ်စာ န ထိေန်းသမ်ိးကပ်ွကမဲှု ယှိသည၏် အပဖစ။် management

အစိုင်စိုင်၁ ကကိ အမျို းအနွယ ်မပပတထ်အာင်ပွားသည။် အမျို းအနွယ ်ထိေန်းသမ်ိးသည။် look after

အစိုင်စိုင်၂ ကကဝိိ ထရှ ထ့နာက ်အကကအီငယစ်သည ်အစအီစဉ်အတိုင်း။ အဆကမ်ပပတ။် သယွတ်န်း လျက။် continuously

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မ ထသရံုမျှတထလာက ်ရံုပဖစထ်သာ (အစားအစာ။ အာဟာရ) စဉ်

စဉ်

အစကစ်ကအ်
ပကပ်က် စဉ်

အစကပ်င်မ
ကျ၁ စဉ်

အစကပ်င်မ
ကျ၂ အနညး်ငယမ်ျှထသာ။ စိုးစဉ်း ငယမ်ျှပဖစထ်သာ(အစားအစာ)။ စဉ်

စဉ်

အ စင်အကကင်းအကျန်မယှိ။ ကန်ုစင်သည။် "အိုးမှာ ထေမင်းတစစ် ိလညး် မကျန် ထဒေ၊ အားလံုး အစင် ပီးလုိကစ်ာွဗျာယထ်ဒေ၊ ကကည့်
ကား"။ (အရပ်) စဉ်

စဉ်

မထကာင်းထသာ အနိဌဖလ၊ အကျို းသကထ်ရာကမ်ှုတိ့ုကို အကန်ုထပပထပျာကထ်စသည။် အညစအ်ထကကးမှ သန့်ရင်ှး စင်ကကယ်
ထစသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အပဖူ၊ အနီ(သိ့ု) အဝါ၊ အမညး်စသည့် အတန်းလုိကထ်ပါ်ထသာ အထရးအထကကာင်း။ စဉ်

စဉ်

ထပခလကက်ို ထကးွ ထခါကက်ာ ကိုယ၏်ထအာကတ်င်ွထေားလျက ်ထပမ(သိ့ု)အခင်းပပင်နှင့် ဝမ်းဗုိကကုိ်ထေထိအာင် (သိ့ု) ထိေလုနီးပါး
ပပုသည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မိ ဖတိ့ု၏ စကားကို နားလညစ်ပဖစထ်သာ သားငယ ်သမီး ငယတ်ိ့ုအား လကခု်ပ်လကဝ်ါးတးီရန် သင်ပပထသာ အပခင်းအရာတစ်
မျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အစိုင်စိုင်၃ န အမျို းအနွယတ်စခု်မှ ပပန်ပွ့ား ထသာအရာ။ ထဆွမျို းအစဉ်။ ၂။ အစဉ်ဆက၍် ကျို းပပုထသာအရာ။ relative

အစိုင်လုိကသ်င့် ကကဝိိ အထနအထေားမှန်ကန်စာွ။ ထနသားတကျ။ ထနထေားတကျ။ acclimate(n)

အစိုင်သင့် ကကဝိိ အသင့်ယှိလျက။် တစစ်ုံ တစခု် ပပုမူထဆာင်ရကွရ်န် ပပင်ဆင်ငပီးပဖစလ်ျက။် readiness

အစိုင်အခဲ န တစစ်တုစခဲ်တစသ်ားတညး်ယှိထသာ အရာ။ solid

ကကိ ထရးှထံုေးအစဉ်အလာအတိုင်း လုိကန်ာပပုမူသည။် behave

ကကဝိိ ထရှ ထ့နာက ်အကကးီအငယစ်သည ်အစဉ်အတိုင်းအားပဖင့်။ orderly

အစဉ်၁ န ပပုငမဲ ပဖစင်မဲ ပဖစထ်သာ အစဉ်အလာ ဓထလ့ထံုေးစ။ံ ထဆွမျို းအစဉ်။ tradition

အစဉ်၂ ကကဝိိ အငမဲ။ မပပတ။် always

အစဉ်ကရုိက၁် ကကဝိိ ထေကက်ကပ်မကာွ။ closely

အစဉ်ကရုိက၂် ကကဝိိ တစထ်ယာကင်ပီးတစထ်ယာက၊် တစခု်ငပီးတစခု် စသညအ်ားပဖင့်။ ထရှ ထ့နာကက်ကးီ ငယ ်နိမ့်ပမင့်အစဉ်အားပဖင့်။ orderly

အစဉ်ကကးီ န ပမင့်ပမတထ်သာ မျို းနွယစ်။ု gentility

န ထဆွမျို းအပ်ုအင် အသိုင်းအဝုိင်းများ၍ ဂုဏသ်ထရယှိသည၏် အပဖစ။် dignified event

အစဉ်စဉ် ကကဝိိ တစထ်နရာမှ တစထ်နရာသို ့တစရ်ပ်မှတစရ်ပ်သို ့ဆက၍် အစဉ်အတိုင်းအားပဖင့်။ orderly

အစဉ်တစိုက် ကကဝိိ တစထ်ယာကင်ပီးတစထ်ယာက၊် တစခု်ငပီးတစခု် စသညအ်ားပဖင့်။ orderly

အစဉ်တုံး ကကိ အဆကအ်နွယ ်မကျန်ပဲ ယှိသည။် အစတုံးသည။် ထဆွ မျို းအစဉ် အဆကပ်ပတသ်ည။် end

အစဉ်ထွေန်း ကကိ တစထ်ဆွတစမ်ျို းလံုး လူ ရညခ်ကျွေန်ပညာတတ ်ဂုဏသ် ထရယှိသမူျား ထပါ်ထွေကထွ်ေန်းကားလာသည။် emerge

အစဉ်နာ န ထဆွမျို းအစဉ်ကို လုိက၍် ပဖစတ်တထ်သာ အနာ။ order

အစဉ်မလတ် ကကဝိိ အဆက ်မပပတဆ်ကတ်ိုက။် အငမဲတထစ။ အစဉ်မပပတ။် continuously

အစဉ်လုိက၁် ကကိ ထရးှက ပပုငမဲ ပဖစင်မဲပဖစသ်ည့်အတိုင်း လုိကန်ာပပုမူသည။် follow

အစဉ်လုိက၂် ကကဝိိ အသင့်ယှိလျက။် တစစ်ုံ တစခု် ပပုမူထဆာင်ရကွရ်န် ပပင်ဆင်ငပီးပဖစလ်ျက။် readiness

အစဉ်သပဖင့် ကကဝိိ အငမဲတမ်း။ အစဉ်ထောဝရ။ always

အစဉ်သင့်၁ ကကဝိိ တစစ်ုံတစခု်ပပုမူထဆာင်ရကွရ်န် ပပင်ဆင်ငပီးပဖစလ်ျက။် အဆင်သင့်ယှိလျက။်  readiness

အစဉ်သင့်၂ ကကဝိိ အထနအထေားမှန်ကန်စာွ။ ထနသားတကျ။ ထနထေားတကျ။ systematically

အစဉ်အဆက် န တစဦ်းငပီးတစဦ်း၊ တစခု်ငပီးတစခု် စသညပ်ဖင့် စဉ်ဆကမ်ပပတ ်တစဆ်ကတ်ညး် ပဖစ ်ထသာအရာ။ progression

အစဉ်အတိုင်း ကကဝိိ တစဦ်းငပီးတစဦ်း တစခု်ငပီးတစခု် စသညအ်ားပဖင့်။ ကကးီငယနိ်မ့် ပမင့်စသည ်ထရှ ထ့နာကအ်စဉ်လုိကအ်ားပဖင့်။ linear

အစဉ်အလာ န ပဖစရုိ်း ပဖစစ်ဉ် ပဖစထ်သာသထဘာ။ ဓထလ့ထံုေး စ။ံ tradition

အစဉ်းစား ကကိ စတိက်းူသည။် ဆင်ပခင်သည။် ထတးွထတာသည။် think

အစဉ်းစားဝင် ကကိ ထလးနကစ်ာွ ထတးွထတာသည။် ထလးထလး နကန်က ်စတိက်းူသည။် think deeply

အစဉ်းနုပ်ထသျှ န အမဲသားကို နုပ်နုပ်ဖဲွဖဲွပဖစထ်အာင် စဉ်း၍ ချကထ်ေားထသာစားဖွယ။် food

အထစာက် န နကရ်ှိုင်း မတထ်စာကထ်သာ ပမာဏ။ steepness

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အစိုင် 
အလုိက၁် စဉ်

အစိုင်အလုိက ်
၂ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အစဉ်ကကးီမျို း
ကကးီ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အထစာကန်က် နဝိ မျကနှ်ာပပင်မှ ထအာကသ်ို ့နိမ့် ဆင်းထသာ။ depth

အထစာကထုိ်ေး ကကဝိိ ဦးပုိင်းထအာကသ်ို ့စိုကလ်ျက။် the steep

အထစာင် န paramour

အထစာင်ထစာင် ကကဝိိ none

အထစာင်ထေား၁ ကကိ လင်ထပမှာင်ထေားသည။် Paramour

အထစာင်ထေား၂ န guard

အထစာင်အမ န ကညူထီထောကပ့ံ်ပခင်း။ ကကည့်ရှုထထောကပ့ံ်ထစာင့်ထရာှကသ်။ူ support

န ထနမထကာင်း၊ ထုိေင်မသာပဖစလ်ျှင် ပပုစလုုပ်ထကကျွေးရန်အတကွ ်အထစာင့်အထရာှက ်ထေားသ။ူ watchman

န အထစအပါး။ အခုိင်းအထစ။ ကကျွေန်။ servant

အထစာင့် န dryad

န guard

န ကကည့်ရှုထစာင့်ထရာှကသ်။ူ ကပ်ွကသဲ။ူ warden

အထစာင့်အပပု န guard

န guard

ထစာင်း ကကိ မထပဖာင့်မတန်း။ တမ်ိးသည။် ယွဲသ့ည။် လဲွသည။် ယမ်ိးသည။် miss

န ထစာင်းသည။် ယွဲသ့ည။် ယမ်ိးသည။် တမ်ိးသည။် လဲွသည ်စသညအ်ထပါ်တင်၍ တင်စား၍ သုံးထသာ အာထမဋိတစ်ကား။ sway

အထစာင်းအင့ဲ ကကိ ထဘးသို ့အနညး် ငယ ်လှည့်သည။် rotate

ကကိ သယွဝုိ်ကထ်သာစကားပဖင့် ထိေ ခုိကပု်တခ်တသ်ည။် ရပ်ိဝဲှသည။် slander

န တည့်တည့်မ ဟတုပဲ်၊ တဲ့တိုး မဟတုပဲ် ချတိရ်ပ်ိထပပာပခင်း။ perverse(adj)

ကကိ မထပဖာင့်မတန်း။ တမ်ိးသည။် ယွဲသ့ည။် လဲွသည။် ယမ်ိးသည။် slander

အစပ် န လွန်ကစဲာွပူထသာ အရသာမျို း။ ငရုတသ်းီ၏ အရ သာမျို း။လုိကန်ာရမည့် စနစအ်ရ ကဗျာ လကမင်္ဂာဖဲွ ပံု့ဖဲွ န့ညး်။ peppery taste or food

အစပ်ထကာင်း ကကိ ဟင်း၊ ငါးစသညတ်ိုက့ို ချကပ်ပုစမံီရာတင်ွ သင့်ထလျာ်ညညီတွသ်ည။် ထပပပပစသ်ည။် လုိက ်ဖကသ်ည။်

အစပ်စပ် ကကဝိိ အကကမ်ိကကမ်ိအခါအခါ၊ အထေပ်ထေပ်အခါခါ။ frequently

ကကဝိိ အကကမ်ိကကမ်ိ အခါခါ။ ထေပ်ခါတလဲလဲ။ repeatedly

ကကိ အစတုအ်ငပဲတိုက့ို အပခားတစခု်ခုနှင့် ထေပ်ဆင့် ပူးတွဲသခီျုပ်သည။် darn

အစပ်အဆာ နဝိ ပူရှိန်းထသာ အရသာယှိထသာ။ spicy

အစပ်အဖာ န ထပါကင်ပဲ၊ စတုပ်ပတ၊် ကွဲပပတလ်ျကယ်ှိထသာ အရာတိုက့ို အပခားတစခု်ခုနှင့် ထေပ်ပုိးသတီွဲ၍ ပပုပပင်ပခင်း။ patch of clothing

အစပ်အဟပ် န လွန်ကစဲာွပူထသာ အရသာမျို း။ ငရုတသ်းီ၏ အရ သာမျို း။ လုိကန်ာရမည့် စနစအ်ရ ကဗျာ လကမင်္ဂာဖဲွ ပံု့ဖဲွ န့ညး်။ scansion

အစတိ၁် န ကွဲအကထ်နထသာ အရာ။ ကွဲပပတထ်နထသာအရာ။  ခဲွပခမ်းထေားထသာ အရာ။ ခမာထေားထသာ အရာ။အနညး်အကျဉ်း။ division

အစတိ၂် န ပဆစပ်စရ်ာတင်ွ ထကကထစ ့ထပခာကထ်စက့ို ပစရ်ာ တစလံု်းထမှာက၍် ထကကပွင့် ငါးလံုးလန်ရာကို ထခါ်ထသာစကား။ none

စဉ်

စဉ်

တရားဝင်လင်ယှိလျက ်လင်ကဲ့သိ့ု တတိတ်တိပု်န်း ဆက ်ဆံထနထသာ အပခားထယာကျ်ား။ လုိအပ်ပါက အသုံးပပုနုိင်ထအာင် ထေား
ယှိထသာအရာ။ စဉ်

ကျမ်းဂန်ထပစာစသည့် ကျမ်းထပါင်းများစာွတင်ွ (ပပဆုိထေား သည။်) စဉ်

စဉ်

လူ(သိ့ု)သတ္တဝါစသညတ်ိ့ုကို တစစ်ုံတစရ်ာထဘးအန္တရာယမ်ပဖစထ်စရန် အကအူညအီထစာင့်အထရာှကထ်ေားသ။ူ စဉ်

စဉ်

အထစာင်အ
ထယာင်၁ စဉ်

အထစာင်အ
ထယာင်၂ စဉ်

လူ၊ အရာဝတ္ု  တစစ်ုံတစရ်ာစသညတ်ိ့ု ထဘးရန်ခပ်သမ်ိးမှ ကင်းငငိမ်းထစရန် ထစာင့်ထရာှကက်ာကယွက်။ူ ကိုယထ်စာင့်နတ ်သစပ်င်
ထစာင့်နတစ်သည။် စဉ်

အထစာင့်
အကကပ်

လူ၊ အရာဝတ္ု  တစစ်ုံတစရ်ာစသညတ်ိ့ု ထဘးရန်ခပ်သမ်ိးမှ ကင်းငငိမ်းထစရန် ထစာင့်ထရာှကက်ာကယွက်။ူ ကိုယထ်စာင့်နတ ်သစပ်င်
ထစာင့်နတစ်သည။် စဉ်

အထစာင့်
အထိေန်း စဉ်

လူ၊ အရာဝတ္ု  တစစ်ုံတစရ်ာစသညတ်ိ့ု ထဘးရန်ခပ်သမ်ိးမှ ကင်းငငိမ်းထစရန် ထစာင့်ထရာှကက်ာကယွက်။ူ ကိုယထ်စာင့်နတ ်သစပ်င်
ထစာင့်နတစ်သည။် စဉ်

အထစာင့်အ
ထယာှက်

လူ၊ အရာဝတ္ု  တစစ်ုံတစရ်ာစသညတ်ိ့ု ထဘးရန်ခပ်သမ်ိးမှ ကင်းငငိမ်းထစရန် ထစာင့်ထရာှကက်ာကယွက်။ူ ကိုယထ်စာင့်နတ ်သစပ်င်
ထစာင့်နတစ်သည။် စဉ်

စဉ်

အထစာင်း
ထစာင်း စဉ်

စဉ်

အထစာင်းအ
ထပမာင်း စဉ်

အထစာင်း
အထယာင်း၁ စဉ်

အထစာင်း
အထယာင်း၂ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်
have the right 
proportion of 
ingredients စဉ်

စဉ်

အစပ်စပ်
အဖန်ဖန် စဉ်

အစပ်စပ်အ
ဟပ်ဟပ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အစတိထ်က န သားငယ ်သမီးငယက်ို ထခါ်ထသာစကား။ ကထလး။ baby

အစတိထ်ကထသျှ န ငယရ်ယွထ်သာသကူို ထခါ်ထသာစကား။ ကထလး သငူယ။် baby

ကကဝိိ တစစ်စ ီတစဖ့ဲ်စ၊ီ တစစ်တိစ် ီစသညပ်ဖစလ်ျက။် in splinters

ကကိ slice

ကကဝိိ တစဖ့ဲ် စ၊ီ တစစ်စ၊ီ တစခ်မာစစီသညပ်ဖစလ်ျက။် in splinters

ကကဝိိ တစက်ွဲတစပ်ပားစ ီပဖစထ်သာအားပဖင့်။ fragment(n)

အစတိအ်ပုိင်း န ကွဲအကထ်နထသာ အရာ။ ကွဲပပတထ်နထသာအရာ။  ခဲွပခမ်းထေားထသာ အရာ။ ခမာထေားထသာ အရာ။အနညး်အကျဉ်း။အနညး်အကျဉ်း။ portion

အစတု၁် န သမ်ိ ဖျင်း ထဟာင်းနွမ်းထသာ အရာ။ စတုခ်ျာညံ့ဖျင်းထသာ အရာ။စတုပ်ပတထ်သာ အဝတ။် dud

အစတု၂် နဝိ သမ်ိးဖျင်းထသာ။ နံုချာထသာ။ ရုိင်းစိုင်းထသာ။ ညစပ်တထ်သာ။ ထပ ထရထသာ။ dirty

အစတုစ်တု် ကကိ brush

ကကဝိိ စတုင်ပဲကွဲပပတလ်ျက။် raggedly

အစတုအ်နုတ် န သမ်ိ ဖျင်း ထဟာင်းနွမ်းထသာ အရာ။ စတုခ်ျာညံ့ဖျင်းထသာ အရာ။စတုပ်ပတထ်သာ အဝတ။် tear

အစတုအ်နုပ် နဝိ inferior

အစတုအ်ပ့ဲ န စတုပ်ပတ ်ညစ ်ထပထနထသာ အဝတ၊် စက္က ူစသည။် အညံ့စားပဖစ ်ထသာ အရာ။ ထဟာင်းနွမ်းထသာ အရာ။

အစတုအ်ငပဲ ကကဝိိ စတုင်ပဲကွဲပပတလ်ျက။် tear

အစတုအ်ပပတ် န သမ်ိ ဖျင်း ထဟာင်းနွမ်းထသာ အရာ။ စတုခ်ျာညံ့ဖျင်းထသာ အရာ။စတုပ်ပတထ်သာ အဝတ။် battered cloth

အစတုအ်ဖ့ဲ ကကဝိိ တစဖ့ဲ်စ ီတစစ်စ ီတစစ်တိစ် ီစသည ်ပဖစလ်ျက။် in tatters

အစတုအ်ဟက် န none

အစအံပ နဝိ တင့်တယထ်လျာကပ်တထ်သာ။ သင့်ပမတထ်လျာ်ထသာ။ အသထရ ယှိထသာ။ ကကည့်၍ ထကာင်းထသာ။ noble

အစန်စန် ကကဝိိ အရယွ ်ပံုသဏ္ဍာန်စသည ်မတကူွဲပပားထသာ အရာဝတ္ု။ distinctly

အစန် ့ ကကိ စန်ထ့စသည။် ဆန်သ့ည။် get on well with

အစန်င့င် ကကိ ရညှလ်ျားထအာင် ဆန်တ့န်းသည။် stretch out

အစန်ဆ့န် ့ ကကိ ထကွ ထ့ကာကတ်န်ွလိ့မ်ထနရာမှ ထပဖာင့်စင်းထအာင်ပပုလုပ်သည။် straighten

အစန်ရ့ညှ် ကကဝိိ အရညှလုိ်က၊် အလျားလုိက ်ထပဖာင့်စင်းစာွ ဆန်တ့န်းလျက။် straightly

အစန်သ့ီ န none

အစမ်း န အရညအ်ချင်း၊ အရညအ်ထသးွ စသညက်ိုသရိန် စမ်းသပ်ပခင်း။ တင်ကးူ၍ ပပုမူထပပာဆုိ ကကည့်ပခင်း။ test

အစမ်းအသပ် ကကိ test

အစမ့်ိဝင် ကကိ အရညသ်ည ်တစခု်ခု အထဲေသိုပ့ဖတ ်၍ တပဖညး် ပဖညး်ဝင်သည။် permeate

အစမ်ိး၁ န green fruit

အစမ်ိး၂ န တထစ္ဆ သရ ဲစသည့် မထကာင်းဆုိးဝါးထသာ မိစ္ဆာ ထကာင်။ ၂။ ပုပ်သိုးပခင်း မယှိထသးထသာ လူ၊ တရိစ္ဆာန် အထသထကာင်။ violent death

စဉ်

စဉ်

အစတိစ်တိ်
အကွဲကွဲ စဉ်

အစတိ ်စတိအ်
ညင်ှးညင်ှး

တစခု်ခုထသာ အရာဝတ္ု စသညတ်ိ့ုကို ထသး ငယထ်သာ အထချာင်းအထချာင်းပဖစထ်အာင် လီှးသည။် ခဲွသည။် မုန့်မုန့်ညကည်ကပ်ဖစ်
ထစသည။် စဉ်

အစတိစ်တိအ်
ခမာခမာ စဉ်

အစတိစ်တိအ်
ပဖာပဖာ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(စက္က အဝတအ်ထေညစ်သည်) စတု ်ပ့ဲ ကွဲပျကထ်နသည။် စဉ်

အစတုစ်တုအ်
ငပဲငပဲ စဉ်

စဉ်

(အရညအ်ထသးွ) ယတုည်ံ့ထသာ။ ထသးသမ်ိထသာ။ (အဆင့်အတန်း) ယတုထ်လျာ့ထသာ။ နိမ့် ကျထသာ။ နံုချာထသာ။ ညံ့ဖျင်း 
ထသာ။ စဉ်

worn out or battered 
article စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အဝတအ်ထေည ်စ သညက်ို အလျားလုိက ်ဆုတပ်ဖတလုိ်ကရ်ာ၊ အလျားအတိုင်း ဆံုးထအာင်မသာွးပဲ ထေကဝ်ကထ်လာက ်တင်ွ အနံ
ဘကသ်ိ့ု စတုပ်ပတ၍် သာွးပခင်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပစည္း် ဥစာ္ဆံုးရှံုးပျတစ်းီထသာအခါ ဝမ်းနညး်ထသာအခါ ထရာ်ရမ်းတမ်းတထသာအခါ အဓွန့်ရညှထ်သာခရးီ ကိုသာွးရထသာအခါ 
ထညာင်းညာပင်ပန်း ထသာအခါ အခကအ်ခဲ နှင့် ကကုကံကို ကထ်သာ အခါ စသညတ်ိ့ု၌ နှုတမှ် ထွေကဆုိ်ထသာ စကား။ "လားရလာရစာွ
က အနညး်ကမထဟာက၊် မုိင်ထပါင်းထပမာကမ်ျားစာွ ပင်ပန်း ထရက မချ၊ိ အစန့်သ ီထရနှင့်ရာထဝး"။ (အရပ်) စဉ်

စဉ်

အထပခအထန ကိုသလုိိ၍ နှုတအ်ားပဖင့်လညး်ထကာင်း၊ ပညာအားပဖင့် လညး်ထကာင်း စးူစမ်းဆင်ပခင် သုံးသပ်ကကညသ်ည။် 
အထပခအထနကို သနုိိင်ရန် တစစ်ုံတစရ်ာ ကို လကထ်တွ့ထဆာင်ရကွက်ကည့်သည။် စဉ်

စဉ်

ထပခာကထ်သွ့ပခင်း မယှိထသးထသာ သစ ်ဝါးစသည။် ပမက၊် သစရ်ကွစ်သညတ်ိ့ု ၏ အထရာင်ကဲ့သိ့ုထသာ အထရာင်မျို း။မမှည့်မရမ်ွး 
ထသးထသာ သစသ်းီ။ စဉ်

စဉ်
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န မှည့်ရမင်ပခင်းမယှိထသးထသာ သစသ်းီ။ unripe fruit

အစမ်ိးစားငပိန်း န မချကမ် ပပုတပဲ် အစမ်ိးသကသ်က ်စားနုိင်ထသာ ပိန်းတစမ်ျို း။ taro

န အရညရ်မမ်း၍ ပဖူထသာဥကို စားသုံးရသည့် ပဲမျို းဝင်အပင်တစမ်ျို း။

အစမ်ိးစားဥ န အရညရ်မမ်း၍ ပဖူထသာဥကို စားသုံးရသည့် ပဲမျို းဝင်အပင်တစမ်ျို း။

အစမ်ိးတိုက် ကကိ တထစ္ဆ၊ သရစဲထသာ မထကာင်းဆုိးဝါး မိစ္ဆာထကာင်တိုက့ို ပူးကပ်ညဉ်ှးဆဲ ဒုေက္ခထရာကထ်စသည။်

အစမ်ိးထနှာက် ကကိ သရ၊ဲ တထစ္ဆစသည့် မထကာင်းဆုိးဝါးတို၏့ ထနှာင့်ယကှပ်ခင်းကို ခံရ သည။် spook

န မှည့်ရမင်ပခင်းမယှိထသးထသာ သစသ်းီ။ unripe fruit

အစမ်ိးပစ် ကကိ ထခါခွကတ်စခု်တင်ွ အစာထေည့်၍ သရ၊ဲ တထစ္ဆ၊ စန်ုး၊ ဘတုစ်သည့် မထကာင်းဆုိးဝါးတို ့အား ထကကျွေးသည။် ထခါစာပစသ်ည။် offer spirit food

န none

အစမ်ိးထမှာင့် ကကိ သရ၊ဲ တထစ္ဆစသည့် မထကာင်းဆုိးဝါးတို၏့ ထနှာင့်ယကှပ်ခင်းကို ခံရ သည။် spook

အစမ်ိးထမျှာင် ကကိ အစမ်ိး သရ ဲတထစ္ဆ စထသာ မထကာင်းဆုိးဝါး တိုသ့ည ်လှည့်ပတ၍် ထတာထတာင်ဆိတင်ငိမ်သို ့ထခါ်ထဆာင်ယသူာွးသည။် take

အစမ်ိးထရာင် န green

အစမ်ိးသရဲ န သရ၊ဲ တထစ္ဆစသည့် မထကာင်းဆုိးဝါး။ spook

အစမ်ိးသီ န violent death

န ဓါး၊ လံှ၊ ထသနတစ်ထသာ လကန်ကတ်ို ့ထိေခုိက၍် ရုတတ်ရက ်ထသထသာသတူိုအ့ား ပမှုပ်နံှထသာ သခသင်္ချုင်း။ cemetery

အစမ်ိးအစို နဝိ စမ်ိးလန်းစိုထပပထသာ။ lush

အစုံ၁ န နှစခု်၊ နှစထ်ယာက ်စသညတ်ွဲလျကယ်ှိထသာ အရာတို၏့ အထရအတကွ။် ယဉ်ှတွဲဖကပ်ဖစထ်သာ အရာ။ pair

အစုံ၂ ကကဝိိ အကကင်းအကျန်မယှိ စုံလင်ပပည့်ဝစာွ။ အထထွေထထွေ အလာလာ။ perfectly

အစုံစုံ န နှစခု်၊ နှစထ်ယာက၊် နှစ ်ထကာင်စထသာ ယဉ်ှဖကအ်တွဲအလုိက ်အထရအတကွက်ို ပပထသာစကား။ couple

အစုံအစိ ကကဝိိ အကကင်းအကျန် မယှိပဲ ပပည့်ဝထစင့စာွ။ perfectly

အစုံအစုံ ကကဝိိ နှစခု်စ၊ီ နှစထ်ယာကစ် ီစသညပ်ဖင့် ယဉ်ှတွဲ လျက။် couple

အစုံအညီ ကကဝိိ အားလံုးအတတူက ွညညီတွစ်ုံလင်စာွ။ together

အစုံအလင် ကကဝိိ အ ကကင်းအကျန်မယှိ၊ ပပည့်ဝစုံလင်စာွ။ perfectly

အစုံအမက် ကကိ နှစသ်ကသ်ည။် သထဘာကျသည။် ပမတနုိ်းသည။် ချစသ်ည။် like

အစန်ု န အထေက ်ထအာက ်ထရထကကာင်းခရးီလမ်း စးီဆင်းသာွးလာရာအတိုင်း လုိကပ်ခင်း။ follow

အစန်ုအဆန် ကကဝိိ အထေကမှ်ထအာကသ်ိုလ့ညး်ထကာင်း၊ ထအာကမှ် အထေကသ်ိုလ့ညး်ထကာင်း သာွးပခင်း လာပခင်းကို ပပုလျက။် Downstream-upstream

အစို၁ န မထကာင်းထသာ အနံအ့သက။် bad smell

အစို၂ န wet

အစိုထေန် ကကိ အထအးဓါတထ်ကကာင့် ဆား၊ သကကား၊ ထေန်းလျကစ်သညတ်ို ့စိုထုိေင်း လာသည။် wet

အစိုနံ ကကိ ပုပ်သိုး ညှီထဟာက ်မထကာင်းထသာ အနံထွ့ေကသ်ည။် မထကာင်း ထသာ အနံက့ို ခံစားရသည။် have a foul smell

အစမ်ိးထခါက်
ထခါက် စဉ်

စဉ်

အစမ်ိးစား
ထပမာက်

Paychythizus erosus. 
Jicama root စဉ်

Paychythizus erosus. 
Jicama root စဉ်

stitch without 
starching စဉ်

စဉ်

အစမ်ိးပျက်
ပက် စဉ်

စဉ်

အစမ်ိးဖကဖ်က ်
(မ) (န-အစမ်ိးပကပ်က်-ရှု) စဉ်

စဉ်

စဉ်

မဖျားမနာပဲ ကိုယခ်န္ဓာ၊ အသားအထရ ထဖာင်းကကထရာင်အမ်းထသာ ထရာဂါတစမ်ျို း . ပမက၊် သစရ်ကွတ်ိ့ု၏ အထရာင်ကဲ့သိ့ုထသာ
အထရာင်။ ယင်းအထရာင်ယှိထသာအရာ။ စဉ်

စဉ်

ဓါး၊ လံှ၊ ထသနတစ်ထသာ လကန်ကထိ်ေခုိက၍် ရုတ ်တရကထ်သရထသာ ထသပခင်းမျို း။ထဘးအန္တရာယ ်တစစ်ုံတစခု်ထကကာင့် ချကပ်ခင်း
ထသရထသာ ထသပခင်းမျို း။ စဉ်

အစမ်ိးသလုီတ်
တိုင်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထပခာကထ်သွ့ပခင်းမယှိထသာအရာ။ လတဆ်တထ်သာ သစသ်းီသစရ်ကွစ်သည။် တစစ်ုံတစခု်မှ မပပုပပင်ထသးထသာ သားစမ်ိး ငါးစမ်ိး။ 
၃။ ထရ သိ့ုမဟတု ်အရည ်တစခု်ခုပဖင့် စတွထ်သာအရာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

အစိုနံသးီ န ကိုင်းတမှံ မျကလံု်းသဏ္ဍာန် အကကွင်ယ ်များပါ အသးီသးီထလ့ယှိ၍ အသးီ အရကွက်ို စားသုံးရထသာ ပင်ပျပ်တစမ်ျို း။ none

အစိုအစာ န meal

အစို၁့ န လုပ်ငန်းအလုိက ်တစသ်းီတစသ်န်စ့ ီပုိင်းကန်စ့စုညး် ထေားထသာ ထရးှရခုိင်မင်းထခတ ်မင်းမထေမ်းအစို။့ 

အစို၂့ န အထစမှ့ ထွေကခ်ါစပဖစထ်သာ အပင်ထလာင်း၊ အပမစထ်လာင်း။ sprout

အစို၃့ န bad smell

အစိုးတရ ကကဝိိ ပုိင်နုိင်စာွ ကကးီစိုးလျက။်

အစိုးမရ ကကဝိိ မပုိင်မနုိင်။ မိမိ အလုိသိုမ့လုိက။် မိမိသထဘာအတိုင်း မပဖစနုိ်င်ထသာအားပဖင့်။ be unpredictable

အစိုးရ ကကိ ယုံကကညစ်တိခ်ျရသည။် trust

အစာွ၁ န which one

အစာွ၂ ပစည္း် အမျို းအမည ်မကွဲပပားထသာနမ်တစခု်ခုကိုကိုယစ်ားပပု၍ သုံးထသာစကားလံုး။ it

အစာွပုိင် နစ none

အစာွယာ န မိမိ၏ အကျို း ကိုသာ ကကည့်၍ သတူစပ်ါး၏ အကျို းကို လျစလ်ျူပပုထသာ အကျင့်။ habit

န ပပုမူထဆာင်ရကွထ်ပပာဆုိမှုတစခု်ခု၏ ငပီးစးီထအာင်ပမင်မှုကို ဟန်တ့ားထသာအရာ။ ထဘးရန် အဆီးအတား။ အဖျကအ်ဆီး။ act of destroying

အစာွထသျှာင် နစ none

အစွဲ၁ န ခုိင်မာထသာ ယဆူချက။် ယုံကကညခ်ျက။် စတိထဲ်ေတင်ွ စွဲလမ်း ကပ်ငငိပခင်း။ belief

အစွဲ၂ ကကိ disturb

အစွဲကပ် ကကိ စန်ုး ဘတု၊် ကထဝစထသာ ပထယာဂ အဖျကအ်ဆီး ပူးဝင်ကပ်သည။် bewitch

အစွဲကကးီ ကကိ အလွန်အ့လွန် စွဲလန်းသည။် attach

အစွဲခကျွေတ် ကကိ စန်ုး၊ ပထယာဂထဘးရန် ကင်း လွတထ်အာင် လုပ်သည။် exorcise

အစွဲပူး ကကိ စန်ုး ဘတု၊် ကထဝစထသာ ပထယာဂ အဖျကအ်ဆီး ပူးဝင်ကပ်သည။် bewitch

အစွဲပပု ကကိ depend

အစွဲဝင် ကကိ အလွန်အမင်းစွဲလမ်းသည။် be obsessed by

အစွဲသန် ကကိ အလွန်အမင်းစွဲလမ်းသည။်

အစွဲအငမဲ ကကဝိိ မလှုပ်မထရွ  ့ခုိင်မာစာွ။ firmly

အစွဲအလမ်း န obsession

အစယွ် န ထတာဝက ်ဆင်စထသာ သတ္တ ဝါတို၏့ အာတင်ွးမှ အပပင်သို ့ထခါ ထွေကထ်နထသာ ခကျွေန်ထေကသ်ည့်အရာ။ tusk

အစယွက်ကျွေတ် ကကိ မာန်မာန နိမ့် ကျသည။် decline

အစယွစ်ုံ န အစယွနှ်စထ်ချာင်းယှိထသာဆင်။ အဘက ်ဘကတ်င်ွ ကကျွေမ်းကျင်သ။ူထလာကဓမ္မာထကကာင်းနှစပ်ဖာ၌ ကကျွေမ်းကျင်ပပည့်စုံသ။ူ perfect one

အစယွအ်ပွား န သား သမီး ထပမး ပမစ ်တ ီကကျွေတ ်စသည။် မူလပင်ရင်းမှ အခကအ်လကက်ဲ့သို ့ပွားစညလ်ာ ထသာ အရာ။ increase

အစကွထ်ကာင်း နဝိ ထပါ့ ပါးလျင်ပမန်ထသာ။ အကင်းပါး ချကခ်ျာထသာ။မ ထံုေမထုိေင်း သကွလ်ကတ်ကက်ကထသာ။ fast

စဉ်

ထပခာကထ်သွ့ပခင်းမယှိထသာအရာ။ လတဆ်တထ်သာ သစသ်းီသစရ်ကွစ်သည။် တစစ်ုံတစခု်မှ မပပုပပင်ထသးထသာ သားစမ်ိး ငါးစမ်ိး။ 
၃။ ထရ သိ့ုမဟတု ်အရည ်တစခု်ခုပဖင့် စတွထ်သာအရာ။ စဉ်

group of workmen of the 
same trade or 
occupation in the 
service of the king စဉ်

စဉ်

မထကာင်းထသာ အန့ံအသကတ်စမ်ျို း။ (နှာထခါင်းကို ရှ့ံု၍ နှာထခါင်းမှ ထလတအားမှုတ ်ကာ) ဟန်ုး-အစိ့ု စိုနံ ထရ။ စဉ်

with full authority and 
command/authoritatively စဉ်

စဉ်

စဉ်

အဘယအ်ရာ(ပဖစထ်သာ) ၊ ဘယဟ်ာ (ပဖစထ်သာ) စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပပုလုပ်ပံု၊ ထပပာဆုိထခါ်ထဝါ်ပံုတိ့ုကို ရညည်မန်းထမးပမန်းရာ၌ သုံးထသာ နာမ်စားပုဒ်ေ။ "ဪလညး် ထဘာငမ် 
ပန်းသညမ်၊ မိန်းမကို ပင် ထဘာင်သျှင်မမှာ၊ အစာွပုိင် ထယာကျ်ားပမင်"။ (ဓမ္မက) စဉ်

စဉ်

အစာွလညး်
တစခု် စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပပုလုပ်ပံု၊ ထပပာဆုိထခါ်ထဝါ်ပံုတိ့ုကို ရညည်မန်းထမးပမန်းရာ၌ သုံးထသာ နာမ်စားပုဒ်ေ။ "ဪလညး် ထဘာငမ် 
ပန်းသညမ်၊ မိန်းမကို ပင် ထဘာင်သျှင်မမှာ၊ အစာွပုိင် ထယာကျ်ားပမင်"။ (ဓမ္မက) စဉ်

စဉ်

စန်ုး၊ ဘတု၊် ကထဝစထသာ ပထယာဂအတတပ်ဖင့် သတူစပ်ါး ထိေခုိက ်နစန်ာထအာင် ပပုမူ။ သတူစပ်ါးငငိုပငင် ဆင်းရထဲအာင်ထနှာင့်ယကှ်
မှု။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပဖစပ်ျကမ်ှုပခင်းရာ (သိ့ု) တစစ်ုံတစဦ်းကို အထပခခံသည။် မူတညသ်ည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

be inordinately 
attached  to something 
or someone စဉ်

စဉ်

စန်ုး၊ ဘတု၊် ကထဝစထသာ ပထယာဂအတတပ်ဖင့် သတူစပ်ါး ထိေခုိက ်နစန်ာထအာင် ပပုမူ။ သတူစပ်ါးငငိုပငင် ဆင်းရထဲအာင်ထနှာင့်ယကှ်
မှု။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

အစကွဝ်င် ကကိ interfere

အစတွ် န ထရ၊ အရည ်စသညပ်ဖင့် စို ထသာအရာ။ liquid

အစတွရ်ညဖ်တ် နဝိ wet

အစတွအ်စို ကကိ ထရ၊ အရညစ်သညနှ်င့် ထတွ ထိ့ေသပဖင့် ထရ၊ အရည၏် သတ္တ စိွဲဝင်ထနသည။် soak

အစတွအ်ဖတ် နဝိ wet

အစပ်ွ န တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထပါကသ်ို ့သတွသ်င်ွး ရန် ပပုလုပ်ထေားထသာအရာ။ cover

အစပ်ွအစွဲ န စပ်ွစွဲပခင်း။ ယိုးစပ်ွပခင်း။ accusation

အစန်ွ န အဖျားဆံုးပဖစထ်သာ ထနရာ။ ကာွလှမ်းထသာ ထနရာအရပ်။ ပုိထွေကထ်န ထသာထနရာ၊ အစတိအ်ပုိင်း။ edge

အစန်ွအစ န အလွန်ထဝးကာွလှမ်းထသာ ထနရာ၊ အရပ်။ periphery

အစန်ွအဖျား န အလွန်ထဝးကာွလှမ်းထသာ ထနရာ၊ အရပ်။ extremity

အစန်ွး၁ န ကာွလှမ်းထသာထနရာ အရပ်။ ပုိထွေကထ်နထသာ ထန ရာ၊ အစတိအ်ပုိင်း။ ပုိ လွန်ထကျာ်လွန်ထသာ အရာ။ extreme place

အစန်ွး၂ န ကမ်ွးရည၊် ဆီ၊ မင် စသည ်စွဲကပ်ထပကျထံနပခင်း။ blemish

အစန်ွး၃ ကကိ အပမတထ်ပါ်ထွေကသ်ည။် ကန်ုကျသည ်ထေက ်ပုိ၍ ရယှိသည။် get profit

အစန်ွးထထောင် ကကဝိိ တစဘ်ကက် သာလွန်၍ တစ ်ဘကက် နာလွန်းလျက။် တစဘ်ကစ်းီနင်းပပုလျက။် onesidedly

အစန်ွးထွေက် ကကိ ယှိရင်းစွဲထေက ်ပုိလွန်သည။် အထပပာအဆုိ အထရးအသားတင်ွ သတူစပ်ါးအား ထိေခုိကထ်စသည။်သမူျား တကာထေက ်ထူေးခကျွေန်သည။် protrude

အစန်ွးငမိတ် န အဝတအ်ထေည ်စသညတ်ိုတ့င်ွ အနား၌ မရကပဲ် ချထေားထသာ ချညစ်။ fringe

အစန်ွးထရာက် ကကိ အလွန်အကကျွေ ံတစ ်ဘကစ်းီနင်း ထပပာဆုိပပုမူသည။် be radical

အစန်ွးလွတ် ကကိ လကဝဲ်လကယ်ာ မဟတုပဲ် အလယအ်လတ ်ထပပာဆုိပပုမူသည။် talk

အစန်ွးအစ န အနညး်အကျဉ်း။ တပုိင်းတစပဖစထ်သာ အရာ။ မထပပာပထလာကထ်သာအရာ။ trace

န ကာွလှမ်းထသာထနရာ အရပ်။ extreme place

အစမ်ွး န ထဆာင်ရကွလု်ပ်ထဆာင်နုိင်ထသာ အရညအ်ချင်း။ထေက ်ပမကထ်သာစမ်ွးရညသ်တ္တ ။ိ ability

အစမ်ွးကန်ု ကကဝိိ ထေကပ်မကထ်သာ စမ်ွးရညယ်ှိ သမျှ။ စမ်ွးအင်ယှိသမျှ။ All-out

အစမ်ွးထဆာင် ကကိ ငပီးစးီထအာင်ပမင်မှုယှိထအာင် လုပ် ထဆာင်သည။် perform completely

အစမ်ွးတမံ ကကိ အလွန်အကကူး အားထုေတလ်ျက။် အစမ်ွးကန်ု ကကို းစားလျက။် utmost

အစမ်ွးပမက် ကကိ အရညအ်ချင်း၊ တန်ခုိးအာနိသင် ထေကပ်မက ်ထူေးပခားသည။် be different

အစမ်ွးရည် န လုပ်ကိုင် ထဆာင်ရကွနုိ်င်ထသာ အရညအ်ချင်း။ အရညအ်ထသးွ။ ability

အဆ န တစစ်ုံတစခု်ထသာ ဝတ္ုနှင့် တညူထီသာ အတိုင်းအတာ ပမာဏ။ ပမာဏကို မှန်းဆချက။် proportion

အဆကဲ ကကဝိိ အဆထပါင်းများစာွ ပုိမုိ ထကျာ် လွန်လျက။် none

အဆထကာင်း နဝိ အလွန်ထူေးက ဲမွန်ပမတထ်သာ အရသာယှိထသာ။ delicious

အဆမတန် ကကဝိိ ထုိေက ်သင့်သည့် ပမာဏစသညထ်ေက ်လွန်ကစဲာွ။ သင့်သည့် ပမာဏထေက ်ထကျာ်လွန်လျက။် abnormally

သတူစပ်ါးက မလုိလားပဲနှင့် သတူစပ်ါး၏ ကစိတ္င်ွ) ဝင်ထရာက ်ထပပာဆုိ လုပ်ထဆာင်သည။် ဝင်ရှုပ်သည။် စဉ်

စဉ်

ထရ (သိ့ု) အရညမ်ျားစာွ စွတထ်သာ။ စဉ်

စဉ်

ထရ (သိ့ု) အရညမ်ျားစာွ စွတထ်သာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အစန်ွး
အထပပာက် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အဆအထထောင် ကကဝိိ အဆ ထပါင်းများ စာွ။ အထူေးပုိမုိ လွန်းကစဲာွ။ infinitely

အဆတရာ ကကဝိိ အဆ ထပါင်းများ စာွ။ အထူေးပုိမုိ လွန်းကစဲာွ။ infinitely

အဆအရာ ကကဝိိ အဆ ထပါင်းများ စာွ။ အထူေးပုိမုိ လွန်းကစဲာွ။ infinitely

အဆာ၁ န အကျင့်။ အမူ ။ အထလ့။ ကိုယက်ျင့်တရား။မွတသ်ပ်ိပခင်း။ အစာကို စားလုိ၍ ဝမ်း တင်ွးက ထတာင့်တပခင်း။ hunger

အဆာ၂ န အစန်ွးအငမိတ။် တဘက၊် ထစာင်တစထ်ေည ်စသည ်တိုတ့င်ွ မရကပဲ် ချန်ထေားထသာ ချညမ်ျှင်။ fringe

အဆာကျယ် ကကိ အလုိဆန္ဒထူေး ထထွေ များပပားသည။် ထချးများသည။် 

အဆာခံ ကကိ ဆာထလာင်မွတသ်တိပ်ါလျက ်အစားမစားပဲထနသည။် မွတသ်တိဆ်ာထလာင်ပခင်းကို ခံနုိင်ရညယ်ှိသည။် go hungry voluntarily

အဆာဆာ၁ ပစည္း် အထခါကအ်ခါအကကမ်ိကို ထရတကွရ်ာ၌ သုံးထသာစကား။ လူအစကုို ထရတကွထ်သာ စကားလံုး။ count

အဆာဆာ၂ ကကဝိိ ကွဲပပားပခားနားထသာ အမျို းများ စာွ။ အနညး်နညး် အဖံုဖံု။ အမျို းမျို း။ variously

အဆာနံ ့ န ပပင်းပပ စးူရထှသာ မထကာင်းထသာ အနံအ့သကတ်စမ်ျို း။ bad smell

အဆာထပျာက် ကကိ မွတသ်ပ်ိဆာထလာင်ပခင်းမှ ထပပထပျာကသ်ည။် disappear completely

အဆာထပပ ကကဝိိ

အဆာများ၁ ကကဝိိ စားထသာကစ်ရာ ချို ချဉ်ရသာ များပပားစုံလင်စာွ။ variously

အဆာများ၂ ကကိ ဇီဇာကျယသ်ည။် ထချးများသည။် စတိဆ်န္ဒထူေးထထွေများပပားသည။် be fussy

အဆာပွား ကကဝိိ ထကျနပ်နုိင်ခ့ဲသည။် စတိဆ်န္ဒထူေးထထွေများပပားသည။် be satisfied

အဆာဝီ ကကိ ထကျနပ်နုိင်ခ့ဲသည။် စတိဆ်န္ဒထူေးထထွေများပပားသည။် be satisfied

အဆာသတွ် ကကိ ပုိမုိထကာင်းမွန်ထစရန် မူလစရီင်ထေား ထသာ စားစရာအတင်ွးသို ့တစစ်ုံတစရ်ာ စားစရာကို ပဖည့်သင်ွးသည။် put filling

အဆီခံ၁ န ထဆးလိပ်၏ အရင်းပုိင်းတင်ွ ဖကတ်ိုဖကစ် စသညက်ို လိပ်၍သင်ွးထေားထသာ အရာ။ Filter-tip

အဆီခံ၂ န ကကာရညှစ်ာွ စညး်စမ်ိခံသည။် ဇိမ်ခံသည။်

အဆီခံ၃ ကကိ ခံစားမှုအရသာ၌ သာယာထနသည။် be pleasant

အဆီငင် ကကိ အချန်ိကကာထအာင် လုပ်သည။်အချန်ိကာလကို ကကန် ့ကကာထစသည။် suspend

အဆီကင် ကကိ ကိုယခ်န္ဓာအတင်ွး၌ အဆီများ တိုးပွားများပပားလာ သည။် be abundant

အဆီတင် ကကိ တရိစ္ဆာန်တို၏့ ဝမ်း၌ ကိုယဝ်န်တညလ်ာသည။် ပဋိသထန္ဓ ယှိသည။် be pregnant

အဆီထွေက် ကကိ ထပခ၊ လက၊် မျကနှ်ာစသညတ်ိုတ့င်ွ ထမွးညင်းထပါကတ်ိုမှ့ ဆီကကညမ်ျား ယိုထွေကသ်ည။် flow

အဆီပါ ကကိ အဆုိ၊ အက၊ အတးီအမှုတစ်သည ်တိုက့ိုပမင်၍ သာယာနှစသ်ကသ်ည။် နားထထောင်၍ မဝနုိင် ထလာကထ်အာင်ပဖစသ်ည။် like

အဆီပပန် ့ န ကိုယခ်န္ဓာအတင်ွး၌ ကျစလ်ျစသ်ပ်ိသညး်စာွ ပပန်လ့ျကတ်ည ်ထသာ အဆီစ။ု fat

အဆီဖူး န ကကက၊် ငှက၊် ဘတဲို၏့ စအိုအထေက ်အငမီးထပါကထ်သာ ထနရာ။ rump of a bird

အဆီယွဲ ့ နဝိ အသားအထရအတိွဲထသာ။ အဆီများ စိုရမဲထနထသာ။    fatty

အဆီအက် န ချို ဆိမ့်၍ အဆီဓါတ ်များထသာ အစားအစာ။ အရသာ ထူေးကထဲကာင်းမွန်ထသာ အစားအစာ။ food

နဝိ အရသာ ထူေးကထဲကာင်းမွန်ထသာ။ ချို  ဆိမ့်ရသာ ကသဇာဓါတမ်ျားထသာ။ tasty

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

be fastidious/be hard 
to please စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(မဝလင့်ထသာ်လညး်) မွတသ်ပ်ိဆာထလာင်ပခင်းမှ ထပပထပျာကထ်စရန်။ 
just enough to appease 
hunger စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

enjoy the good things 
in life စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အဆီအက်
အက် စဉ်
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အဆီအပျား န fat

အဆီအမ့်ိအမ့်ိ န ပဲ၊ ထထောပတ၊် နုိတ့ို၏့ အရသာ မျို း။ အရသာလွန်ကထူဲေးပမတထ်သာ အစားအစာ။ food

အဆီး၁ န သတူစ ်ပါး နာခံလုိကန်ာထစနုိင်ထသာ အစမ်ွးသတ္တ ။ိ အမိန်စ့ကား။ အမိန်အ့ာဏာ။ order

အဆီး၂ န မသာွးမလာရထအာင် ဆီးကာ ထေားထသာ အရအံကာ။ border

အဆီးကျ၁ ကကိ မာန်မာနကျဆင်းသည။်သတူစပ်ါးတိုအ့ထပါ် ကသဇာအာဏာမလမမ်းမုိးနုိင်ပဖစသ်ည။် have low haughtiness

အဆီးကျ၂ န ပန်းဖဲဖုိတင်ွ ပပင်ရဖန်များ၍ မထကာင်းထတာ့ထသာ ဓါးမ။ knife with broad blade

အဆီးတင် ကကိ ဓါး၊ လံှစသညတ်ို ့အသာွးမတုံးထအာင် အသာွးထေက ်ထအာင် အမာတင်သည။် none

အဆီးမဟိ ကကိ သတူစပ်ါးနာခံလုိကန်ာထစ နုိင်ထသာ အစမ်ွးသတ္တ မိယှိပဖစသ်ည။် အမိန်စ့ကား အမိန်အ့ာဏာမတညပ်ဖစသ်ည။် no power

ကကဝိိ ဝင်လုိဝင် ထွေကလုိ်ထွေက ်အတားအဆီးမယှိပဲ။ freely

အဆီးအတား န ထနှာင့်ယကှဖ်ျကဆီ်းမှု ကာရပိံတဆုိ်ထ့ေားထသာအရာ။ obstacle

အဆူဆူ ပစည္း် ပမင့်ပမတထ်သာ ပုဂ္ိုဂ လ်တို၏့ အများအပပားကို ရညည်မန်း၍ ထပပာထသာ စကားလံုး။ noble

အဆူးတပ် န ခကျွေန်ထေကထ်သာ ဆူးများပဖင့် လုပ်ထေားထသာ ခံတပ်။ fort

အဆဲအဆုိ ကကိ ကကမ်းတမ်းယတုမ်ာစာွထသာ စကားတိုပ့ဖင့် ထိေပါးပုတခ်တထ်ပပာဆုိသည။် slander

အဆညအ်တား ကကိ ချုပ်ထိေန်းသည။် ဣထပနသကိ္ခာစသညက်ို တညင်ငိမ်ထစသည။် control

ကကဝိိ ထလးဖင့် ထစာင့်င့ံပခင်းမယှိပဲ။ သကွလ်ကလ်ျင်ပမန် စာွ။ ချကပ်ခင်း immediately

အထဆာ်၁ န နန်းထတာ် စသညတ်ိုတ့င်ွ အချန်ိ နာရထီစလ့ျင် တးီခတသ်။ူ crier

အထဆာ်၂ န  နှိုးထဆာ်တိုက ်တန်ွးသ။ူ လှံုထ့ဆာ်သ။ူ village crier

အထဆာ်အထအာ် ကကိ နှိုးထဆာ်သည။် လှံုထ့ဆာ် တိုကတ်န်ွးသည။် exhort

အဆက် န တစခု်နှင့်တစခု် ပူးကပ်ထိေစပ်ထနထသာ အရာ။  အဆကအ်သယွ။် အမျို း အနွယ။် relative

န အရာနှစခု်ကို ဆကစ်ပ်ထေားထသာ အ ထကကာင်းအတန်း။ စပ်တယွ ်ပူးယဉ်ှရာ ထနရာ။ channel

အဆကဆ်က် န တစဦ်းငပီးတစဦ်း၊ တစခု်ငပီးတစခု် စသညပ်ဖင့် စဉ်ဆကမ်ပပတ ်တစဆ်ကတ်ညး် ပဖစ ်ထသာအရာ။ continuous

အဆကပ်ါ ကကိ အကျို းတစစ်ုံတစရ်ာ ပဖစထ်စနုိင်သည့် ထရးှ ဘဝက အထပခခံအထကကာင်းဆကပ်ါသည။် တစဦ်းနှင့်တစဦ်း အထကကာင်းပါသည။် be predestined to meet

အဆကပ်ပတ် ကကိ အဆကအ်စပ်မယှိပဖစသ်ည။် အ ဆကအ်သယွ ်ကင်းကာွသည။် lose contact

အဆကပ်ပုတ် ကကိ တစခု်နှင့်တစခု် အတွဲ အဆက ်ကာွလွတသ်ည။် အဆကအ်သယွက်င်းမ့ဲသည။် be disconnected

အဆကပ်ဖတ် ကကိ ဆကစ်ပ်မှု၊ ဆကသ်ယွမ်ှု ပပတလ်ပ်သည။် ထဝးလံထအာင်ပပုသည။် disconnect

အဆကမ်ထတာ် ကကဝိိ မညသ်ိုမ့ျှ ဆကစ်ပ်ပခင်းမယှိပဲ။ ထဆွစဉ်မျို းဆက ်မဟတုထ်တာ့ပဲ။ no relation

အဆကမ်ပါ ကကိ

အဆကမ်ပပတ် ကကဝိိ အငမဲမပပုတ။် ဆကက်ာဆကက်ာ၊ ပပတလ်ပ် ပခင်းမယှိပဲ၊ continuously

အဆကမ်ပပုတ် ကကဝိိ continuously

အဆကသ်ား န တစဦ်းနှင့်တစဦ်း အထကကာင်းအကျို းဆကသ်ယွထ်ပးသ။ူ ဆကသ်ယွထ်ပးထသာ အရာ။ matchmaker

အပင်၊ ဓါတသ်တ္တ တိ့ုမှ ထုေတယ်ရူထသာဆီ။ လူ၊ တရိစ္ဆာန်တိ့ု၏ ကိုယခ်န္ဓာတင်ွ အသားနှင့် ယဉ်ှတွဲလျက ်ယှိထသာ ခကျွေပဲျစက်ပ်တယွ်
ထသာ အရာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အဆီးမဟအိ
တားမဟိ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အဆညအ်တား
မရ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အဆက်
ထကကာင်း စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အကျို းတစစ်ုံတရာ ပဖစထ်စနုိင်သည့် ထရးှဘဝက အထပခခံအ ထကကာင်းဆက ်မပါယှိပဖစသ်ည။် အကကင်လင်မယားအပဖစ ်ထပါင်းဖက်
ရန် အထကကာင်းဆကမ်ပါ ယှိ ပဖစသ်ည။်

meet someone whom one 
is destined to marry စဉ်

စဉ်

ထရှ့ထနာက ်စဉ်၍ပဖစထ်စ၊ ထဘးချင်းကပ်၍ ပဖစထ်စ၊ အရညှအ်လျား သယွတ်န်းလျက။် တစခု်ငပီးတစခု် စတီန်းလျက။် ဆကက်ာ
ဆကက်ာ။ စဉ်

စဉ်
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အဆကအ်စပ် န တစဦ်းနှင့်တစဦ်း အကျို းအ ထကကာင်းဆကစ်ပ်မှု။ connection

အဆကအ်ဆံ ကကိ အထပါင်းအသင်းပပုသည။်စပ် ယကှသ်ည။် 

အဆကအ်နွယ် န နွယစ်ဉ် ပပန်ပွ့ားလာထသာ ထဆွမျို းအစဉ်။ relative

န connection

အဆင် န အဝတအ်ထေည ်စသညတ်င်ွ ပံုပန်းသဏ္ဍာန်ထဖာ်ထေား ထသာ အကကွစ်သည။် သင်ွပပင်လက္ခဏာ။ design

အဆင်ကတ် ကကိ ဆင်သမျှ အဆင်နှင့် လုိကဖ်ကသ်ည။် be compatible

အဆင်တန်ဆာ န လှပတင့်တယထ်စရန် ဝတဆ်င်ရထသာ အဝတအ်စားစသည။် 

အဆင်ပလင် န တန်ဆာဆင်မှု။ မွမ်းမံပခယလှ်ယမ်ှု။ decoration

အဆင်သင့် ကကဝိိ တစစ်ုံတစခု် ပပု လုပ်ထဆာင်ရကွရ်န် အသင့်ယှိငပီးပဖစလ်ျက။် readily

အဆင်ထပပ ကကိ အခကအ်ခဲမယှိ လွယက် ူထချာထမာသည။် be convenient

အဆင်အပခင် ကကိ အရာ တိုင်းမှာ နှလံုးသင်ွး သတပိပုရာသည။် စဉ်းစားရာသည။် take heed

အဆင်အပပု န တန်ဆာဆင်မှု။ မွမ်းမံပခယလှ်ယမ်ှု။ decoration

အဆင်အယင် ကကိ စစီဉ်ခင်းကျင်းသည။် တင့် တယ ်လှပထအာင် စစီဉ်ပပုပပင်သည။် plan

အဆင့် န တစခု်အထပါ်တစခု်ဆင့်၍ တညထ်နထသာအရာ။ ပညာအရညအ်ချင်း၊ ဂုဏရ်ညစ်သည့် အနိမ့်အပမင့် အထနအထေား။ level

အဆင့်ဆင့် ကကဝိိ level

အဆင့်တိုး ကကိ ရာထူေးဌာနန္တရ တိုးပမှင့်သည။် ပညာဂုဏရ်ည ်ပမင့်မားသည။် promote

အဆင့်အတန်း န ပညာဂုဏရ်ညစ်သည ်အနိမ့် အပမင့် အထနအထေား။ level

အဆင်း၁ န အပဖူ၊ အနီ၊ အထကကာင်စထသာ အထရာင်။ သင်ွပပင်လက္ခဏာ။ character

အဆင်း၂ န အပမင့်မှ အနိမ့်သို ့သကထ်လျှကျပခင်း။ decline

ကကိ ဒုေက္ခထရာက ်ထနသ ူအား ပုိ၍ ဒုေက္ခထရာကထ်စရန် ပပုမူသည။် behave badly

ကကိ ဘာမှမယှိထလာကထ်အာင်မဲွသည။် be poor

အဆင်းအဝါ န အပဖူ၊ အနီ၊ အထကကာင်စထသာ အထရာင်။ သင်ွပပင်လက္ခဏာ။ character

အဆင်းအသွီး န အ ဝတအ်ထေညစ်သညတ်င်ွ ထဖာ်ထေားထသာ ပံုပန်းသဏ္ဍာန်နှင့် အထရာင်အဆင်း။ color

အဆင်းအဂမင်္ဂါ န အသင်ွအပပင် ပံုပန်းသဏ္ဍာန်။ ရုပ်လက္ခဏာ။ character

အဆစ၁် န အကကွ ်အကင်ွး။ အချကအ်ချာ။ အချကအ်လက။် factor

အဆစ၂် န joint

အဆစပုိ်း န စပါးပင်စညက်ို ထဖာကဝ်င်၍ စားထသာ ထပါကဖ်တထ်ကာင်။ caterpillar

အဆစအ်ဆစ် ကကဝိိ အကကွက်ျ ကျသူထ့နရာ နှင့်သ ူထနရာယလူျက။် get position(v)

အဆစအ်ပုိင်း န အထရးပါ အရာထရာက ်ပပုသင့်ပပု အပ်ထသာ အချက။် main point

အဆစအ်မျက် န လူ၊ တရိစ္ဆာန်တို၏့ ကိုယခ်န္ဓာယှိ အရုိး များ တစခု်နှင့်တစခု် ဆကစ်ပ်ရာ ထနရာ။ joint

စဉ်

in consort with 
somebody စဉ်

စဉ်

အဆကအ်သွ
ယ်

တစဦ်းနှင့်တစဦ်း တစထ်နရာနှင့် တစထ်နရာ စသည ်ဆကစ်ပ်မှု။ တစဦ်းနှင့်တစဦ်း ထပါင်းသင်းဆကဆံ်မှု။ အပပန်အလှန်ဆကသ်ယွ်
မှု။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

jewellery or ornament 
used for personal 
adornment စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစခု်ထပါ်တစခု် ထေပ်ဆင့်တင်လျက။် တစထ်ယာကင်ပီး တစထ်ယာက ်တစခု်ငပီးတစခု် စသညပ်ဖင့် မပပတမ်လတတ်စဆ်ကတ်ညး်
အားပဖင့်။ ပညာ၊ ဂုဏရ်ည ်စမ်ွးအားသတ္ိတ စသည ်အဆင့်အတန်း အားပဖင့်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အဆင်းကဲ
ထရာက် စဉ်

အဆင်းရဲ
တင်ွးနက် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကပံင်၊ ဝါးပင်၊ စပါး ပင်စသညတ်ိ့ုတင်ွ ယှိထသာ အရကွထွ်ေက ်ရာထနရာ။ လူ၊ တရိစ္ဆာန်တိ့ု၏ ကိုယခ်န္ဓာယှိ အရုိးများ တစခု်နှင့်
တစခု် ဆကစ်ပ်ရာထနရာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

အဆစအ်ပမစ် န လူ၊ တရိစ္ဆာန်တို၏့ ကိုယခ်န္ဓာယှိ အရုိး များ တစခု်နှင့်တစခု် ဆကစ်ပ်ရာ ထနရာ။ joint

အဆုိက် ကကိ လုိရာအရပ်သို ့လာ၍ရပ်တညသ်ည။် သကထ်ရာကသ်ည။် imply

အဆုိင် န တစခ်ျန်ိတညး်မှာပင် အတထူပါ်ထပါက ်သည။် ဆုိင်ငပိုင်သည။် compete

အဆုိင်ဆုိင် ပစည္း် festoon

အဆုိင်း၁ နဝိ အရယွခ်ျင်းညထီသာ။ တစရ်ယွတ်ညး်ပဖစထ်သာ။ ရယွတ်ထူသာ same 

အဆုိင်း၂ န လုပ်ငန်းတာဝန် အချန်ိပုိင်း သးီပခားဖဲွထ့ေားထသာ လူစ။ု group member

အဆုိင်းဆုိင်း ပစည္း် festoon

အဆုိင်းမရ ကကဝိိ ရပ်တန်န့ားထနမှု မယှိ။ အဆုိင်းအင့ံမယှိ။ immediately

အဆုိင်းမဟိ ကကဝိိ ရပ်တန်န့ားထနမှု မယှိ။ အဆုိင်းအင့ံမယှိ။ immediately

အဆုိင်းမတွ ကကိ ရပ်နားထစာင့်ထနသည။် await

အထဆာက် န ဓါး၊ လံှစသညတ်ို၏့ လကက်ိုင်ရုိး။ handle of knife

အထဆာကမ်ရ ကကဝိိ စတိနှ်လံုး ငငိမ်သကတ်ညက်ကညမ်ှု မရှိထသာအားပဖင့်။ nervous

အထဆာင် န amulet

အထဆာင်ငီွ န တစစ်ုံတစခု် အစိုးရကစိထ္ဆာင်ရကွရ်ာတင်ွ သုံးစွဲရန်အတကွ ်ကကို တင်ထုေတထ်ပး ထသာ ထငွ။  advance money

အထဆာင်ထတာ် န မင်း၊ မိဖုရားတို ့အမ်ိရာကကကသ်ထရ တိုကခ်န်း။ apartment

ကကိ ဘရုင်မင်းပမတသ်ည ်မိဖုရားအထဆာင်သို ့သာွးသည။် go

အထဆာင်ပါ ကကိ take

အထဆာင်ရံ န အမ်ိ၊ ထကျာင်း၊ နန်း ထတာ် စသညတ်ို၏့အတင်ွး၌ ပတပ်တလ်ညထ်ဆာကထ်ေားထသာ အထဆာကအ်အုံ။ building

အထဆာင်လုိက် န သထူဌးသကူကယ၊် လူချမ်းသာစသညတ်ို၏့ ထနာကထ်တာ်ပါးက လကန်က ်ကိုင်၍ လုိကရ်သ။ူ follower

န accoutrement

န မင်းနှင့် မင်းည ီမင်းသားစ ထသာ သတူို၏့ အသုံးအထဆာင်ပစည္း်။ thing

အထဆာင့် ကကိ ထမာကမ်ာထသာ အမူအရာ ကို  ပပုသည။် collide

အထဆာင်ကကား န ထမာကမ်ာထသာ အမူအရာ။ haughty character

ကကိ ထကျနပ်မှုမယှိပခင်း။ ပပန်လှန်ခုခံလုိပခင်း။ စတိတ်ိုပခင်း စသညတ်ိုက့ို ပပုသည။် be short-tempered

အထဆာင်း၁ န ထနပူ၊ မုိဇ်းရာွဒေဏက်ို ကာကယွရ်န် ဦးထခါင်းထေကတ်င်ွ ဖံုးအပ်ုရထသာ အရာ။ umbrella/hat

အထဆာင်း၂ နဝိ အပုိသကသ်ကမ်ျှသာ ပဖစထ်သာ။ spare part

ကကိ မုိဇ်းဥတလွုန်ထပမာကသ်ည။် မုိဇ်းရာသ ီကန်ုဆံုးသည။် end

အထဆာင်းငီွ န အပုိသကသ်က ်ထပးရထသာထငွ။ extra cost

အဆတဆ်တ၁် ကကဝိိ အလျင်စလုိမယှိ၊ အချန်ိယလူျက။် prolong(v)

အဆတဆ်တ၂် ကကဝိိ ဆကက်ာ ဆကက်ာ။ပဖညး်ပဖညး် ထဆးထဆး။ slowly

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(အများကိုရည၍်) အမုိး၊ အကာ၊ မျကနှ်ာကကက ်စသညတ်ိ့ုတင်ွ လှပတင့်တယထ်စရန် အလ့ုိငှာ ဆဲွချထေားထသာ ပန်းခုိင်ပန်းကုံးစ 
သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

(အများကိုရည၍်) အမုိး၊ အကာ၊ မျကနှ်ာကကက ်စသညတ်ိ့ုတင်ွ လှပတင့်တယထ်စရန် အလ့ုိငှာ ဆဲွချထေားထသာ ပန်းခုိင်ပန်းကုံးစ 
သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အမ်ိ၊ ထကျာင်း နန်းထတာ်စသညတ်ိ့ုတင်ွ တွဲလျက ်အမုိး သးီပခားယှိထသာ အထဆာကအ်အုံ။ထဘးအန္တရာယက်င်းရင်ှး၍ အ လုိဆန္ဒပပ
ည့်ဝထစရန် ကိုယနှ်င့်မကာွ အတထူဆာင်ယထူသာအင်း၊ အင်ိ လကဖ့ဲွ်စသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထဆာင်ထတာ်
ကးူ စဉ်

မိမိနှင့်အတ ူမကွဲမကာွ ယဉ်ှတွဲ၍ပါသည။်ထဘးအန္တရာယက်င်းရင်ှး၍ အလုိဆန္ဒပပည့်ဝထစရန် အင်းအိုင် မန္တာန် လကဖ့ဲွ်စသညက်ို 
ကိုယနှ်င့်မကာွ အတထူဆာင်ယလူာသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထဆာင်
အထယာင်

မင်းနှင့် မင်းည ီမင်းသားစ ထသာ သတူိ့ု၏ အသုံးအထဆာင်ပစည္း်။ ငမိုစ့ား၊ နယစ်ားစထသာ ဂုဏအ်ဆင့်အတန်းအလုိက ်မင်းတိ့ု
က ချးီထပမှာကထ်သာ အသုံးအထဆာင်ပစည္း်။ စဉ်

အထဆာင်အရွ
က် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

အထဆာင့်
အထအာင့် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထဆာင်း
ကကျွေတ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

အဆိတခုိ်း ကကဝိိ တတိတ်ခုိး လျှို လ့ျှို ဝှ့ကဝှ်ကနှ်င့် ပုန်း လျှို း ကယွလ်ျှို း။ furtive(adj)

အဆိတဆိ်တ် ကကဝိိ စကားမထပပာပဲ။ အသမံပပုပဲ။ အသမံပီးပဲ။ quietly

အဆိပ် န စားမိလျှင် အန္တရာယပ်ဖစထ်စတတထ်သာ အရာ။ poison

အဆိပ်ကျ ကကိ အဆိပ်ထပပ ထပျာကသ်ည။် get lost

အဆိပ်ခတ် ကကိ စားမိလျှင် အန္တရာယပ်ဖစထ်စတတ။် ထသထစ တတထ်သာအရာကို တစစ်ုံတစရ်ာ။ စားထသာကဖွ်ယတ်င်ွထေည့်သည။် poison

အဆိပ်ခုိး န ထဘးအန္တရာယက်ို ပဖစထ်စနုိင်ထသာ ထသထစနုိင်ထသာ အခုိးအထငွ ။့ အဆိပ်သင့်ထစနုိင်ထသာ အခုိးအထငွ ။့ poisonous vapor

အဆိပ်တက် ကကိ ကိုယခ်န္ဓာအတင်ွးသို ့အဆိပ်များ ဝင်ထရာကသ်ာွးသ ပဖင့် သတထိမ့ထပမာ့ပခင်းစထသာ ထဝဒေနာများ ပဖစထ်ပါ်သည။် (of poison) take effect

ကကိ အဆိပ်သင့်သည။် မသင့်ထသာ အစာကို စားမိသပဖင့် အဆိပ်ပဖစက်ာ သထီဝမူးမ့ဲ ထအာ့အန်ပခင်း ပဖစသ်ည။် be poisoned

အဆိပ်သင့် ကကိ အဆိပ်ထကကာင်း သင့်ထရာကထ်သာ ဒေဏ ်ကို ခံစားရသည။် feel

အဆိပ်မွန်း န be in a coma

ကကဝိိ ရပ် တန်န့ားထနပခင်းမယှိပဲ။ စကရ်ဟတက်ဲ့သို ့ချာချာလညပ်တလ်ျက။် nonstop (adj)

အဆုပ် န တစလံု်းတစခဲ်တညး်ပဖစထ်အာင် လကပ်ဖင့်ဆုပ်၍ ပပုလုပ်ထေားထသာ ထကာကည်င်ှး၊ ထေမင်းစသည။် Rice-ball

အဆုပ်ဆုပ် န အစလုိုက၊် အပံုလုိက၊် စပံုု၍ ပွင့်ထနထသာပန်းစသည။် flower

အဆုပ်ပပတ် န ပန်းစသည ်အစလုိုကအ်ပပုံလုိက ်ထပါင်းစပွုင့်လျက ်ယှိထနသည၏် အပဖစ။် none

အဆံ န တစစ်ုံ တစခု်ထသာ အလံုးအတင်ွး၌ တညထ်သာအရာ။ ပန်းပွင့်၏ အလယခ်ျကတ်င်ွပါယှိထသာ မျို းထစတ့ည ်ရာ အစတိအ်ပုိင်း။

အဆန်၁ န seed

အဆန်၂ န ထရစန်ုစးီဆင်းရာ၊ ထလစန်ုတိုကခ်တရ်ာဘကသ်ို ့ဖီလာဆန်က့ျင်၍သာွးပခင်း။

အဆန်၃ န ဖီလာ ကန် ့လန်ပ့ဖစထ်သာ အရာ။ ယင်းသိုပ့ဖစထ်သာသ။ူ ပဋိပက္ခ။ fight

အဆန်ထချာက် န အခံွထဲေတင်ွ အဆန်လှုပ်ထနထသာ အသးီ။ fruit

အဆန် ့ ကကိ ရညှလ်ျားထအာင် ပပုသည။် ဆန်ထ့စသည။် stretch out

အဆန်း န တစခ်ါရထူံေး မပဖစစ်ဖူး၊ မပမင်စဖူး အများနှင့် မတထူသာအရာ။ အသစတ်စခု်ခုပဖစထ်ပါ်လာ ထသာအရာ။ strange

အဆန်းဆန်း ကကဝိိ ရုိးရုိးမဟတုထူ်ေးပခားထသာအားပဖင့်။ mystically

ကကဝိိ ထူေးပခားဆန်းပပားစာွ။ အများနှင့် မတပဲူ ကွဲပပားထူေးပခားစာွ။ mystically

အဆန်းတတ၁် ကကိ create

အဆန်းတတ၂် ကကိ အများနှင့်မတ ူထူေးပခားထအာင် ပပုလုပ်သည။် make

ကကဝိိ အံ့ကသဖွယထ်ကာင်းထလာကထ်အာင်။ surprisingly

အဆန်းအပပား ကကိ ရုိးရုိးမဟတု ်ထူေးပခားသည။် be different

အဆန်းအပပန်း ကကိ မထမျှာ်လင့်ထသာအပဖစက်ို ရုတတ်ရက ်ထတွ ရ့ပမင်ရကကားရထသာအခါ မညသ်ိုပ့ပုလုပ်ရမညမ်သ ိပဖစသ်ည။် astoundingly

အဆိန်းအတား ကကဝိိ ထနှာင့်ယကှဖ်ျကဆီ်းပခင်း။ မထွေကမ်ဝင်နုိင်ထအာင် ပုိင်း ကန်က့ာသန်းထေားထသာ အရာ။ တားဆီးကာကယွထ်ေားထသာ အရာ။ disturb

အဆိမ့်အအမ့်ိ နဝိ ပဲ၊ ထထောပတ၊် နုိတ့ို၏့ အရသာမျို း ယှိထသာ။ rich food

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အဆိပ်အထတာ
က် စဉ်

စဉ်

ထခမကိုက၍်ထသာ်လညး်ထကာင်း၊ အဆိပ်ကိုပဖစ ်ထစတတထ်သာ ထဆးဝါးအစားအစာကို စားမိ၍ထသာ်လညး်ထကာင်း မူးထဝ၍ လူမှန်း
သမှူန်း မသ ိထအာင် ထမ့ထပမာထနပခင်းစသည။် စဉ်

အဆုတ်
အဆုိင်းမဟိ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

something resembling 
fibre စဉ်

သရကထ်စ ့ပိန္နထဲစစ့သညတ်ိ့ု၏ အထစအ့တင်ွး၌ ယှိထသာ မျို းထလာင်း။ ထရစန်ုစးီဆင်းရာ၊ ထလစန်ုတိုကခ်တရ်ာဘကသ်ိ့ု ဖီလာဆန့်
ကျင်၍သာွးပခင်း။ စဉ်

going against the wind 
or tide စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

အဆန်းတကက
ယ် စဉ်

သမူျားထေက ်ထူေးပခားထအာင် တစမ်ျို းတစဖံု် စစီဉ်လုပ်သည။် ကကစံညဖ်န်တးီပပုလုပ် သည။် "ထကာင်းထကာင်းအဆန်းတတထ်တ
ကာ မင်း။ ဇာက ဇာက ရခီထရလဲချင့်"။ (အရပ်) စဉ်

စဉ်

အဆန်းဆန်းအ
ပပန်းပပန်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

အဆံုး၁ န ငပီးဆံုး၍ လတစ်သတပ်ခင်း။ ထဆာင်ရကွမ်ှုစသည ်ငပီးစးီပခင်း။ end

အဆံုး၂ န ပျကစ်းီပခင်း။ ထပျာကက်ယွပ်ခင်း။ ဆံုးရှံုးပခင်း။ lose

အဆံုးကျ၁ ကကိ  ပျကစ်းီသည။် ထပျာကက်ယွ ်ပခင်း။ ဆံုးရှံုးပခင်း။ lose

အဆံုးကျ၂ ကကိ  ပျကစ်းီသည။် ထပျာကက်ယွသ်ည။် ၂။ ထသ သည။် die

အဆံုးခံ ကကိ မိမိ၏ကိုယပုိ်င်ပစည္း်ကို သုံးထဆာင်ပခင်းမပပုပဲ စန်ွလ့မတ ်လုိကသ်ည။် suffer a lose

အဆံုးချ ကကိ မိမိပစည္း်ကို တဖန်မရထတာ့ငပီးဟ ုစတိထဲ်ေမှ တစခ်ါတညး်ပုိင်းပဖတလုိ်ကသ်ည။် decide

အဆံုးစရီင် ကကိ ထသဒေဏထ်ပးသည။် ထသထအာင်သတသ်ည။် kill

အဆံုးစန်ွ န end

အဆံုးတိုင်၁ ကကဝိိ အငပီးသိုတ့ိုင်ထအာင်။ ပပည့်စုံသည့်တိုင်ထအာင်။

အဆံုးတိုင်၂ ကကိ ပျကစ်းီသည။် ထပျာကက်ယွသ်ည။် ကယွလွ်န်သည။် အသကထ်သသည။် die

ကကဝိိ အသကရ်င်ှထနသမျှ ကာလပတလံု်း။ အသကရ်င်ှထနထသာ ကာလအပုိင်းအပခားအတင်ွး။ living time

အဆံုးဘဝ၁ ကကိ ထသသည။် ထနာကထ်ေပ်တစဖ်န် ပပန်လာပခင်းမယှိ ပဖစသ်ည။် die

အဆံုးဘဝ၂ ကကဝိိ တုံ ့ပပန်အကျို းမထမျှာ်လင့်ပဲလျက။် ပဖစလုိ်ရာပဖစထ်စ သထဘာထေား လျက။်

အဆံုးဘဝ၃ န

အဆံုးသတ် ကကိ လကစ်သတသ်ည။် အငပီးသိုထ့ရာကထ်စသည။်ငပီးဆံုးထစ သည။် terminate

အဆံုးအတုံးခံ ကကိ မိမိ၏ကိုယပုိ်င်ပစည္း်ကို သုံးထဆာင်ပခင်းမပပုပဲ စန်ွလ့မတ ်လုိကသ်ည။် suffer a lose

အဆံုးအပဖတ် န decision

အဆံုးအမ န လိမ္မာယဉ်ထကျးမှု ယှိထစရန် သန်ွသင်ပပသထပပာဆုိပခင်း။ scold

အဆုိ န point of view

အဆုိထကာင်း န ပရတိ ်သတတ်ိုအ့ား ထဖျာ်ထပဖသည့်အထနပဖင့် သခီျင်းသဆုိီပခင်း။ sing

အဆုိထကျာ် န ပရတိသ်တ ်တိုအ့ား ထပဖထဖျာ်သည့်သထဘာပဖင့် သခီျင်းသဆုိီသ။ူ သခီျင်းဆုိသည့် အတတပ်ဖင့် အသကထ်မွးသ။ူ singer

အဆုိသျှင် န မညသ်ိုမ့ညပံု် ထပပာဆုိ ပပုမူသင့်ထကကာင်း ညမန်ကကားတိုကတ်န်ွးချကမ်ျားကို တင်ပပသ။ူ exponent

အဆုိအလုိ န ဆုိလုိချက။် ယဆူချက။် assumption

အဆုိ ့ န မယိုမ ထွေကရ်ထအာင် ပိတဆီ်းထေားထသာအရာ။ plug

အဆုိသ့ီ ကကိ မယိုမစးီ၊ မကျ မထပါက ်ပဲ ပိတဆုိ်ထ့နသည။် block

အဆုိးကျ ကကိ မထကာင်း သကထ်ရာကသ်ည။် အပပစသ်ကထ်ရာကသ်ည။် be blamed

အဆုိးခံ ကကိ ထလးစားခင်မင်မှုကို အထကကာင်းပပု၍ အနံွအ တာခံသည။် tolerate

အဆုိးချ ကကိ အပပစဟ်သူမျှကို တစဦ်းတစထ်ယာကအ်ထပါ် ကျထရာကထ်စ သည။် blame

အဆုိးထသျှ နစ ဆုိးညစထ်တထပထနထသာသအူား ကရုဏာထဒေါသပဖင့် ထပပာ ထသာစကားမျို း။ none

အဆုိးအရာွး နဝိ မထကာင်းထသာ။ ထဟာင်းပမင်းထသာ။ အထေညပ်ဒေပ်အားပဖင့် မသစ ်လွင်ထသာ။ bad

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထနာကဆံု်း။ ငပီးဆံုးပခင်း။ "အဆံုးစန်ွထသာ ဘဝ၌ လူ၊ နတ၊် ချမ်းသာ၊ မဟာသမ္ပတ္ိတ---နိဗ္ာန်ချမ်းသာကို ရရပါလုိ၏"။ 
(ဆုထတာင်း) စဉ်

to the 
end/totally/completely စဉ်

စဉ်

အဆံုး
တစသ်က် စဉ်

စဉ်

whatever life. Desire 
life စဉ်

တစစ်ုံတစခု် ပစည္း်ဥစာ္စသည ်ပပန်၍ ရယရူန် ထမျှာ် လင့်ချကန်ညး်ပါးသပဖင့် အဆံုးစန့်ွလမတထ်ေားရသည့် အရာ။ တု့ံပပန်အကျို း 
မထမျှာ်လင့်ထသာ လုပ် ရပ်။

whatever life. Desire 
life စဉ်

စဉ်

စဉ်

မှုခင်း တစစ်ုံတစရ်ာကို မှားသည၊် မှန်သည ်စသညပ်ဖင့် ပုိင်းပခားစရီင်ချက။် တစစ်ုံတစခု်ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွရ်န် စတိတ်င်ွ
အတအိကျပုိင်းပခားသတမှ်တထ်ေားချက။် စဉ်

စဉ်

မညသ်ိ့ုမညပံု် ထပပာဆုိပပုမူသင့်ထကကာင်း တင်ပပချက။် ကဗျာသခီျင်းစသညရ်တွပ်ခင်း။သပီခင်း။နားလညသ်ထဘာထပါက ်မှတသ်င်ွး
ချက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

အဆွစာွ ကကဝိိ ထရးှဦးစာွ။ အစစာွ။ firstly

အဆွအယင် ကကဝိိ အထဆာတလျင်။ လျင်ပမန် စာွ။ ချကခ်ျင်း။ ထနှာင့်ထနှးပခင်းမယှိပဲ။ ဆုတဆုိ်င်းပခင်းမယှိ ပဲ။ immediately

အဆီွ၁ န friend

အဆီွ၂ န တစဦ်းနှင့်တစဦ်း အ ကျို းလုိ လားစာွ ခင်မင်းရင်းနီှးဆကဆံ်ထသာ အထပါင်းအသင်း။ friend

အဆီွခင်ပွန်း န colleague

ကကိ မိတဖဲွ်သ့ည။် မိတထ်ဆွအပဖစ ်ထရာကထ်အာင် အားထုေတဆ်ကဆံ်သည။် befriend

အဆီွထတာ် န တစနုိ်င်ငံနှင့်တစနုိ်င်ငံဘရုင်၊ မင်းညမီင်းသားစသည့် အချင်းချင်း ချစက်ကညရ်င်းနီှးစာွထခါ်ထဝါ်ထပပာဆုိထသာအာလုပ်စကား။ 

အဆီွအမျို း န အထသးွအသား ချင်းစပ်၍ ပဖစထ်စ၊ လင်မယားအထပါင်းအသင်း ဆကဆံ်၍ပဖစထ်စ၊ ထတာ်ထသာ ထမွးချင်းထပါကထ်ဖါ်။  relative

န အနညး်ငယ ်ထဆွမျို းထတာ်စပ်သ။ူ အဖျားအနားပဖစထ်သာ သားချင်း။ relative

အဆီွအဝါး န အထသးွအသား ချင်းစပ်၍ ပဖစထ်စ၊ လင်မယားအထပါင်းအသင်း ဆကဆံ်၍ပဖစထ်စ၊ ထတာ်ထသာ ထမွးချင်းထပါကထ်ဖါ်။  relative

အဆီွး နဝိ ထဟာင်းပမင်းယိုယင်ွးထသာ။ ထဆွးပမည့်ထသာ။  moldy

အဆီွးဆံုး န ယတုထ်သာအပပုအမူအထပပာအဆုိ။ယတုမ်ာထသာသ။ူ အယတုတ်မာ။ indecency

အဆီွးသား န မိန်းမများက ထယာကျ်ားများကို နိှမ့်ချ၍ ဆဲဆုိ ထသာ အာလုပ်စကားလံုး။ none

အဆီွးအဆာ နဝိ မထကာင်းထသာ။ ထဟာင်းပမင်းထသာ။ အထေညပ်ဒေပ်အားပဖင့် မသစ ်လွင်ထသာ။ bad

အဆီွးအပ့ဲ န ဆုိးညစထ်တသ။ူ blackguard

အထဆွး န ကွဲကာွသ ူတစစ်ုံတစဦ်းကို တမ်းတ၍ ထကကကွဲဝမ်းနညး် ဖွယရ်ာ သဆုိီသည့်အပခင်းအရာ။ sorrow

အဆဲွ၁ န none

အဆဲွ၂ န မိမိဘကသ်ိုပ့ါထအာင် ပပုလုပ် ပခင်း။ attract

အဆဲွအငင် ကကိ attract

အဆဲွ အထဆာင် ကကဝိိ attractively

ကကိ ထသးွ ထဆာင်ပဖားထယာင်း တိုကတ်န်ွးနားချရာ၌ ကကျွေမ်းကျင်လိမ္မာသည။် be glib

အဆွယတ်တ် န enticement

အဆိွ န ကိုယလ်က ်အဂမင်္ဂါစသည ်မသန်စမ်ွးသ။ူ cripple

အဆံွ၁ န ကိုယလ်ကအ်ဂမင်္ဂါစသည ်မသန်စမ်ွးသ။ူ cripple

အဆံွ၂့ န mongol

အဆံွအ့အ န လူစဉ်မမီပခင်းနှင့် စကားထပပာနုိင်စမ်ွး ဆုိနုိင်စမ်ွးမယှိထသာသ။ူ စကားထေစသ်။ူ dumb person

အဆိွအ န လူစဉ်မမီပခင်းနှင့် စကားထပပာနုိင်စမ်ွး ဆုိနုိင်စမ်ွး မယှိထသာသမူျားကို ရည၍် ထပပာဆုိထသာ စကားလံုး။ mute

အဇဋါကာသ န ထကာင်းကင်။ sky

အဇာ၁ န အဘယအ်ရာ what

အဇာ၂ စညး် အမျို းအမည ်မကွဲ မပပားထသာ နာမ်တစခု်ခုကို ကိုယစ်ားပပု၍ သုံးထသာအထမး စကားလံုး။ what

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစ ်ထယာကထ်သာသအူား ခင်မင်ရင်းနီှးသည့် သထဘာပဖင့်ထခါ်ထဝါ်ထပပာဆုိထသာ အာလုပ်စကား။ မိတထ်ဆွ။ ခင်မင်ရင်းနီှး
ထသာသ။ူ ခင်မင် သကိကျွေမ်းသ။ူ စဉ်

စဉ်
တစစ်ုံတစ ်ထယာကထ်သာသအူား ခင်မင်ရင်းနီှးသည့် သထဘာပဖင့်ထခါ်ထဝါ်ထပပာဆုိထသာ အာလုပ်စကား။ မိတထ်ဆွ။ ခင်မင်ရင်းနီှး
ထသာသ။ူ ခင်မင် သကိကျွေမ်းသ။ူတစဦ်းနှင့်တစဦ်း အ ကျို းလုိ လားစာွ ခင်မင်းရင်းနီှးဆကဆံ်ထသာ အထပါင်းအသင်း။တစဦ်းနှင့်တစ်
ဦး အ ကျို းလုိ လားစာွ ခင်မင်းရင်းနီှးဆကဆံ်ထသာ အထပါင်းအသင်း။ စဉ်

အဆီွခင်ပွန်း
မမန်း စဉ်

from of address used 
between heads of states စဉ်

စဉ်

အဆီွအမျို းမ
ကင်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစ ်စုံတစခု်ထသာ အက္ခရာထအာကတ်င်ွ "ဝ" အက္ခရာကို တွဲစပ်ထရးပခင်း။ စဉ်

စဉ်

တစဦ်းနှင့်တစဦ်း (သိ့ု) တစဘ်ကနှ်င့်တစဘ်က ်သူ့ဘကက်ိုယ့်ဘကသ်ိ့ုပါထအာင် ဆဲွထဆာင်လုပ်ကကသည။် ထကာင်စလုီ ကတစ်ာွမှာ 
တစဘ်ကန်န့်တစဘ်က ်အဆဲွအငင် ဟတိက်တပ်န်ထရနှင့်ရာ"။ စဉ်

တစဦ်းနှင့်တစဦ်း (သိ့ု) တစဘ်ကနှ်င့်တစဘ်က ်သူ့ဘကက်ိုယ့်ဘကသ်ိ့ုပါထအာင် ဆဲွထဆာင်လုပ်ကကသည။် ထအသတူစဘ်ကသ်ား
ကို ကိုယ့်ပါးသိ့ုပါ ထအာင် အဆဲွအထဆာင်ထကာင်းထရထဒေ"။ (အရပ်) စဉ်

အဆွယ်
ထကာင်း စဉ်

အက္ခရာစဉ်

မိမိအလုိဆန္ဒသိ့ု ပါထအာင် ဆဲွထဆာင်တတသ်။ူ "ထမာင်လှစန်ိ လူတကိို ထကာင်းထကာင်း အဆွယတ်တထ်တ၊ စညး်ရံုးထရးမှာ ထေားရ
ဖ့ုိဟန်"။ (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

(လူတစထ်ယာက၌် ယှိအပ်ထသာ) ကိုယအ်ဂမင်္ဂါအလံုးအရပ်စသည ်မပပည့်စုံပဲ ဟသိ။ူ လူစဉ်မမီသ။ူ ကိုယလ်ကအ်ဂမင်္ဂါ မသန်စမ်ွးသ။ူ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

အဇာ၃ န မိမိအ ထေက ်ထဆွခုနစဆ်ကတ်င်ွ ငါးဆကထ်ပမာကပ်ဖစထ်သာ ထဆွမျို းဆက။် generation

အဇာကျယ် ကကိ စတိဆ်န္ဒ ထူေးထထွေများပပားသည။် ထကျနပ်နုိင်ခ့ဲသည။် ထချးများသည။် picky

အဇာချင့် စညး် အမျို းအမည ်မကွဲ မပပားထသာ နာမ်တစခု်ခုကို ကိုယစ်ားပပု၍ သုံးထသာအထမး စကားလံုး။ what

အဇာထလာက် န အကာွအထဝး၊ အထရအတကွ၊် အတိုင်းအတာ ပမာဏကို သလုိိရာ၌ ထမးထသာစကား။ မညထ်ရွ မ့ညမ်ျှ။ how

အဇာသျှင် န homage

အဇာသျှင်မ န homage

အဇိဇိ အရုိအထသဂါရဝပပုသည။် ကန်ထတာ့သည။် homage

အဇိတင် ရှိခုိးသည။် ကန်ထတာ့သည။် homage

အဇူ န အထဘး၏ဘခင်။ မိမိအထေက ်ထဆွခုနစဆ်က ်တင်ွ ထလးဆကထ်ပမာကပ်ဖစထ်သာ ထဆွမျို းဆက။် ancestor

အဇူသျှင် န အထဘးမ ၏ မိခင်။ မိမိအထေကထ်ဆွခုနစဆ်ကတ်င်ွ ထလးဆကထ်ပမာကပ်ဖစထ်သာ ထဆွမျို းဆက၊် အဘမီ။ ancestor

အဇူသျှင်မ န အထဘးမ ၏ မိခင်။ မိမိအထေကထ်ဆွခုနစဆ်ကတ်င်ွ ထလးဆကထ်ပမာကပ်ဖစထ်သာ ထဆွမျို းဆက၊် အဘမီ။ ancestor

အဇူအဇာ န ထဆွစဉ်မျို းဆက။် ထဆွမျို း ဆက။် အဖမှ စ၍ အထေကခု်နှစဆ်ကပ်ဖစထ်သာ ထဆွစဉ်မျို းဆက။် ancestor

အဇစအ်ပမစ် န အထကကာင်းရင်း။အရင်းမူလ။မူလ အထပခခံပဖစထ်သာ အထကကာင်းအ ရာ။ ပဓါနပဖစထ်သာ အထကကာင်းအရာ။ content

အထဇာင်၁ န အဘယအ်ရာ what

အထဇာင်၂ စညး် အမျို းအမည ်မကွဲ မပပားထသာ နာမ်တစခု်ခုကို ကိုယစ်ားပပု၍ သုံးထသာအထမး စကားလံုး။ what

အထဇာင်၃ န သလုိိထသာအထကကာင်းကိုစာ၊ နှုတအ်မူအရာ တနညး်နညး်ပဖင့် စုံစမ်းချက။် အထပဖရရန် ထတာင်းဆုိချက။် solution

အထဇာင်ထက၁ န ဆကလ်က၍် ထပပာဆုိရန် ထတာင်းဆုိထသာ စကား။ အဆကအ်စပ်မငပီးထသး၍ ထတာင်းဆုိထသာ စကား။ request

အထဇာင်ထက၂ သမ် ထရးှဝါကျ၏ ထနာကတ်င်ွ ထေပ်မံပပလုိထသာစကားကို မစမီ ဆကစ်ပ်ထသာစကားလံုး။ none

အဇိန်ဇိတထ်က န ရခုိင်နညး် ရခုိင်ဟန် ကနညး် က ဟန်တစမ်ျို း။ dance

အထဇာင်ချင့် စညး် အမျို းအမည ်မကွဲ မပပားထသာ နာမ်တစခု်ခုကို ကိုယစ်ားပပု၍ သုံးထသာအထမး စကားလံုး။ none

အဇိန်ဇိတထ်က န ရခုိင်နညး် ရခုိင်ဟန် ကနညး် က ဟန်တစမ်ျို း။ dance

အဇိန်ဇိန် န game

ကကဝိိ a little

သမ် and

အညာ၁ န အထေကအ်ရပ်။ upcountry

အညာ၂ န မဟတုမ်မှတ ်ထပပာဆုိထသာစကား။ imitation

အညာ၃ န မဟတုမ်မှန် လိမ်လညမ်ှုပပုပခင်း။ imitation

အညာထကာင် န မဟတုမ်မှန် လိမ်လညဟ်န်ထဆာင်တတသ်။ူ cheat

အညာထကာင်း န မဟတုမ်မှန် လိမ်လညလှ်ည့်ပတ၍် ထပပာဆုိတတသ်။ူ cheat

အညာရီ န မုိဇ်းကကးီရာွသန်ွး၍ ထရလျှငံပီး ထတာထတာင်တိုမှ့ စးီဆင်းလာထသာထရ။ none

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(မိခင် ဖခင် တိ့ု၏ အထမဘကဆုိ်င် ရာ) မိမိအထေကထ်ဆွခုနှစဆ်ကတ်င်ွ ငါးဆကထ်ပမာကပ်ဖစထ်သာ ထဆွမျို းဆက။် စဉ်

(မိခင် ဖခင် တိ့ု၏ အထမဘကဆုိ်င် ရာ) မိမိအထေကထ်ဆွခုနှစဆ်ကတ်င်ွ ငါးဆကထ်ပမာကပ်ဖစထ်သာ ထဆွမျို းဆက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်
ကစားနညး်တစမ်ျို း။ (လူ-၃၊ ၄ ထယာကခ်န့် တစထ်ယာက၏် လကဖ်မုိး အထရ ပပားကို တစထ်ယာက ်အဆင့်ဆင့် ဆဲွကိုင်ငပီး လက်
ကို လှုပ်ကာ လှုပ်ကာ "အဇိန်ဇိန် ဇိန်ထလာင်ဗွန်း ကကကခ်ျးီထလာင်ဗွန် တစထ်လာင်ဗွန်း ပဗန်း" (ဆုိကာ အဆင့်ဆင့် ကိုင်ထေားထသာ 
လကမ်ျားကို လမင့်ပစလုိ်ကရ်ထသာ ကစားနညး် တစမ်ျို း) စဉ်

အထဇာင်မ
ထဟာက် နညး်နညး်ပါးပါး။ ထတာ်သင့်ရံု (မဟတု်)။ စဉ်

အထဇာင်မ
ထဟာကထ်က

ပပုလုပ်ပဖစပ်ျကခ့ဲ်ထသာ အထကကာင်းတစခု်နှင့် ပတသ်က၍် ဆန့်ကျင်ဘက ်အပဖစက်ို တင်ပပထပပာဆုိရာတင်ွ ထရှ့ဝါကျနှင့် ထနာက်
ဝါကျကို ဆကစ်ပ်ထပးထသာ စကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

အညာသန် န မဟတုမ်မှန် လိမ်ညာထပမှာကပ်င့် ထပပာဆုိပခင်း။ lie

အညီ ကကဝိိ အထရအတကွ ်မပုိမ လုိ။ တမူျှစာွ။ equal

အညအီညတွ် ကကဝိိ ထလျာ်ညစီာွ။အတတူက။ွ together

အညအီမျှ ကကဝိိ အထရအတကွ ်မပုိမ လုိ။ တမူျှစာွ။ equal

ကကိ အဆိပ်သင့်သည။် be poisoned

န ဆုိးဝါးထသာ အနံအ့သက။် ပပင်းပပထသာ အနံရ့ှိထသာ အနံတ့စမ်ျို း။ foul  smell

နဝိ အလွန်ထွေန်းလင်းထတာကပ်ထသာ။ bright

အထည န small

အထညစား န ငယ ်ထသာ အရာမျို း။ small

အထညထသျှ၁ န ငယထ်သာ အရာဝတ္ု။ small thing

အထညထ့သျှ၂ နဝိ ငယသ်ည ်ထအာကအ်ထူေး သပဖင့် ငယထ်သာ။ extra small

အထညာပခင်ပခင် ကကိ ပင်ပန်းနွမ်းရသိည။် ကိုယလ်ကက်ိုကခဲ်ထတာင့်တင်းသည။် tired

အထညာအညင် ကကိ tired

အညက် ကကိ နူးညံ့ထသာ အမှုန်ပ့ဖစသ်ည။် သသိထိကကသည။် crushed

အညကက်ကီ ကကိ အမှုန်မ့ှုန်ပ့ဖစသ်ည။် ညကည်က ်ထကကသည။် crushed

ကကိ crushed

အညင် ကကိ tired

အညင်ဖတဖ်တ် ကကဝိိ tired

အညင်သာ နဝိ အထနအထုိေင် အထပပာအဆုိစသည ်သမ်ိထမွ နူ့းညံ့ထသာ။ docile

အညင်အဖတ် ကကိ ခွန်အားကန်ုခန်းငပီး ထပခထသလကထ်သသကဲ့သို ့မလှုပ်နုိင် မရာှးနုိင်ပဖစ ်သည။် tired

အညင်း န အနံ ့ပပင်းထသာ အထစက့ို တိုစ့ားရ ထသာ အသးီသးီသည့် သစပ်င်။ ဒေညင်း။ Jengkol bean

အညစ် ကကိ မသန်မ့စင်ပဖစသ်ည။် ထဟာင်းနွမ်းသည။် mold

အညစပု်ပ်ပုပ် ကကဝိိ မသန်မ့စင် ပဖစလ်ျက။် ထပကျညံှို းနွမ်းလျက။် moldy

အညစအ်ကကးီ န သန်စ့င်ပခင်းမယှိ ထသာအရာ။ ညစနွ်မ်းထသာအရာ။ကပ်တယွလ်ျကယ်ှိထသာ အကျအိခကျွေသဲည။် mold

အညစအ်နွမ်း ကကိ မစင်မကကညပ်ဖစသ်ည။် မကကညမ်လင်ပဖစ ်သည။် dirty

အထညာင်းကျ ကကိ အလုပ်အကိုင် အလှုပ်အရာှးများသပဖင့် အားအင် ချည့်နဲ ့ငပီး ထပခလကမ်လှုပ်နုိင် မသယနုိ်င်ပဖစသ်ည။် tired

အထညာင်းခံ ကကိ အပင် တပန်းအနံွအတာခံသည။် forbear

အထညာင်းဆန် ့ ကကိ အထညာင်းထပပ ထပျာကထ်စရန် ကိုယလ်ကအ်ဂမင်္ဂါကို လှုပ်ရာှးပခင်း၊ ဆန်တ့န်းပခင်း၊ သာွးလာပခင်းကို ပပုသည။်

အထညာင်းထိေ ကကိ အလှုပ်အရာှးနညး်ပါးမှုထကကာင့် ကိုယလ်ကထ်တာင့်တင်းကိုကခဲ်မှု ပဖစထ်ပါ်လာသည။်

အထညာင်းထုိေင် ကကိ ကိုယလ်ကအ်ဂမင်္ဂါ လှုပ် ရာှးမှုမယှိသပဖင့် ထတာင့်တင်းကိုကခဲ်ထသာ ထဝဒေနာကပ်ထရာကသ်ည။်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
အညးီ
ထတာကထ်တာ
က၁် စဉ်
အညးီ
ထတာကထ်တာ
က၂် စဉ်

အညးီထပပာင်
ထပပာင် စဉ်

ယဉ်ှဘကတ်စစ်ုံတရာထေက ်အရယွပ်မာဏထသးထသာ မကကးီထသာအရာ။ နုထသာ နိမ့် ထသာ အရယွ၊် အသက၊် ဝါ၊ ဂုဏစ်သည်
ငယထ်သာအရာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခွန်အားကန်ုခမ်း ပင်ပန်းနွမ်း နယ ်လျကထ်ပခလကတ်ိ့ုကို မသယခ်ျင် မ,မချင်ပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အညကအ်
ထညာ ထွေားထွေားထကကသည။် ထထောင်းထထောင်း ထကကသည။် (အသားအထရစသည်) ထချာမွတထွ်ေားမွတသ်ည။် စဉ်

အားအင် ချန့ဲိလျက ်ထပခလကတ်ိ့ုကို မသယနုိ်င် မ,မနုိင်ပဖစသ်ည။် စဉ်

အားအင်ကန်ုခမ်း ပင်ပန်းနွမ်းနယင်ပီး ထပခလကတ်ိ့ု မသယနုိ်င် မ,မနုိင် မလှုပ်နုိင်ပဖစလ်ျက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

stretch to relieve body 
stiffness စဉ်

get muscular stiffness 
due to inactivity စဉ်

suffer muscular 
stiffness from 
sedentary work or 
living စဉ်



.

ကကဝိိ အထညာင်းအညာ ထပပထပျာကထ်စရန်။

အထညာင်းငဖီ ကကိ လှုပ်ရာှးပခင်းမပပုပဲ သကသ်ာစာွထနသည။် 

န ကိုယ ်လကလ်ှုပ်ရာှးမှု၊ သာွးလာမှုစသည။် stiffness

ကကဝိိ ထညာင်း ညာမှု ထပပထပျာကထ်အာင်။ 

အညတိည်တိ် ကကဝိိ ဦးထခါင်းလညစ်သညက်ို ထရှ ထ့နာကသ်ို ့လှုပ်၍ လှုပ်၍။ nod

အညံ့ခံ ကကိ လကထ်ပမှာကအ်ရှံုးထပးသည။် သတူစပ်ါး၏ ကသဇာအာဏာကိုခံသည။် လကန်ကခ်ျသည။် surrender

အညံ့စား န အနိမ့်ကျသမ်ိဖျင်းထသာအရာ။ အဆင့်အတန်းနိမ့်ကျထသာအရာ။အရညအ် ထသးွ ညံ့ ဖျင်းထသးသမ်ိထသာအရာ။ inferior quality

အညံ့အသက် နဝိ နုနယသ်မ်ိထမွ  ့ထသာ။ ပဖညး်ညင်းသာယာထသာ။ slow

အညို န ပမက၊် သစရ်ကွတ်ိုထ့ေက ်အနညး်ငယက်ထဲသာ အထရာင်။ brown

အညို စမ်ိး နဝိ အညို နှင့် အစမ်ိးထရာင်ထရာထေားထသာ အထရာင်မျို းယှိထသာ။ brown

အညို ပုပ် န အညို တင်ွ အနညး်ငယအ်မညး်သမ်းထသာ အထရာင်။ dark brown

အညို မညး် န တစစ်ုံတစခု် ထိေခုိကမ်ှုစသည ်ဒေဏရ်ာထကကာင့် အသားအထရထပါ်တင်ွ ပဖစထ်ပါ်ထသာ မညး်ပပာထရာင်အကကွ။် black and blue bruises

နဝိ free

အညန်ွ၁့ န အရပ်ထဲေတင်ွ ရုပ်အဆင်းလှထသာ မိန်းမငယ။် virgin

အညန်ွ၂့ န သစပ်င်အခကအ်လက၏် နုထသာ အဖျားပုိင်း။ topmost part

အညန်ွက့ျို း န widow

အညန်ွခူ့း ကကိ unlawful act

အညန်ွခ့ျို း ကကိ သတူစပ်ါးတိုးတကက်ကးီပွားမှုကို ဟန်တ့ား ဖျကဆီ်းသည။် disturb

အညန်ွတ့ဝီဝီ ကကဝိိ develop

အညန်ွတ့ုံး၁ န none

အညန်ွတ့ုံး၂ န တိုးတကက်ကးီပွားမည့် အထနအထေား အရညအ်ချင်း စသည ်ယင်ွးထရွ  ့ဆံုးရှံုးမှု။ lose

အညန်ွထ့ထောင် ကကိ တိုးတကက်ကးီပွားစပပု သည။် developed

အညန်ွထ့ပါင်း န ထကာင်းနုိးရာရာတိုက့ို စထုေားပခင်း။အရာဝတ္ုအမျို းမျို း၊ အဖဲွအ့စညး်အမျို းမျို း ကို စစုညး်ထေားပခင်း။ good collection

အညန်ွဝီ့ ကကိ grow

န ထနာင်တစခ်ျန်ိတင်ွ ကကးီပွားတိုးတကမ်ည့် အထပခအထနယှိသ။ူ အထကာင်းဆံုးပဖစ ်ထသာ အပမင့်အပမတဆံု်းပဖစထ်သာအရာ။ rises

အညန်ွအ့တက် န မူလပင်မ၏ ပင်စညအ်ကိုင်းအခက။် branch

အညန်ွအ့ပ်ု န none

န none

အညာှ န သစသ်းီ၊ သစပွ်င့်၊ သစရ်ကွ၊် အကိုင်းအခက ်ပင်စညတ်ို ့နှင့် တစဆ်ကတ်ညး် ပူးတွဲထနထသာ အရာ။ stalk

အညာှလွတ် နဝိ တစစ်ုံတစရ်ာ အငငိအတယွ ်အချုပ်အထနှာင်အဖဲွ  ့အထနှာင့် အယကှ ်မယှိထသာ။ free

အထညာင်းငပီ
အညာငပီ

in order to ease 
stiffness စဉ်

stretch to relieve body 
stiffness စဉ်

အထညာင်းအည
ာ၁ စဉ်

အထညာင်းအည
ာ၂

in order to ease 
stiffness စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အညတွ်
အလွတ်

တစစ်ုံတစရ်ာ အငငိအတကွ ်အချုပ်အချယ၊် အထနှာင်အဖ့ဲွ၊ အထနှာင့်အယကှမ် ယှိထသာ။ ထိေထတွ့ဆကစ်ပ် သကဆုိ်င်ပခင်း မယှိ 
ထသာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်
လင် (သိ့ုမဟတု်) မယား ထသဆံုးထသာသကူို သုံးနှုန်းထသာစကားလံုး။ "မလှစန်ိက အညန့်ွကျို းရာ၊ သမကတ်ကမှ်ာ အညန့်ွအပ်ု
ကို မထေမ်းရ။" "ထမာင်သာပဖူက အညန့်ွကျို းရာ သမကတ်ကမှ်ာ မဂမင်္ဂလာထတာင်းမထေမ်းရ" စသည။် (လင်ထသ မယားထသ
တိ့ုသည ်ထိေမ်းပမားမဂမင်္ဂလာထဆာင်ရာ၌ မဂမင်္ဂလာအခမ်းအနားတင်ွ မပါဝင်ရပါ။) စဉ်

သတူစ ်ပါးအားထုေတမ်ှုထကကာင့်ရထသာ ဥစာ္ပစည္း်ကို မတရားထသာနညး်ပဖင့် ပဖတစ်ားလျပ်စားလုပ်သည။်ထကာင်းနုိးရာရာကို 
ခဲွထုေတယ် ူသည် စဉ်

စဉ်

(အပင်များ) အခကအ်လက ်စညပ်င်၍ အထေကသ်ိ့ု တကက်ာ။ တိုးတက ်မည့် အထနအထေားအရညအ်ချင်း စညပ်င်ဖ့ံွငဖိုးလျက။် စဉ်

သား သမီး မယှိ သ၊ူ သား မယား မယှိသကူို နိှမ့်ချလုိထသာ စတိ ်ပဖင့်ထခါ်ထသာ စကားလံုး။ အသတိရားထခါင်းပါးသ၊ူ ဉာဏန်ညး်
သကူို ထခါင်ထသာ စကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

ပင်စညအ်ညန့်ွများ တဖန်ရင်ှသန်၍ အထပါ်သိ့ု ထုိေးတကလ်ာသည။် တိုးတကက်ကးီပွားမည့် အထနအထေား ပပန်လညစ်ညပ်င် ကကးီ
ထွေားလာသည။် စဉ်

အညန့်ွ
အထညာှက် စဉ်

စဉ်

သမကတ်က ်(မဂမင်္ဂလာထဆာင်) ရာတင်ွ သတိ့ုသမီးအား ပန်ဆင်ရန် ပန်းအမျို းမျို း ထေည့်၍ ယသူာွးရထသာအပ်ု။ စဉ်

အညန့်ွအပ်ု
ထေမ်း

၎င်းအညန့်ွအပ်ုကို ထေမ်းယ၍ူ ထရှ့ဆံုးသာွးနှင့်သ။ူ ၎င်း အညန့်ွအပ်ုကိုထေမ်းထသာ အမျို းသမီးသည ်အမ်ိထထောင်အပျကအ်စးီမယှိသ
ည့် အမျို းသမီးပဖစရ် မည။် (အမ်ိထထောင်ပျကစ်းီထသာ အမျို းသမီး မထေမ်းထဆာင်ရ။) စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အညာှအတာ ကကိ သတူစပ်ါးအတကွအ်နစန်ာခံ သည။် င့ဲကကွသ်ည။် make a sacrifice

အညှိ န ခကျွေတဲထိပကျထံနထသာ ပမူမှုန်အစန်ွးအထေင်း။ တစစ်ုံတစခု် မျကနှ်ာပပင်၌ ကပ် ငငိထနထသာ အညစအ်ထကကးစသည။် dirt

အညှိတိုး ကကိ ပမူမှုန် အညစ ်အထကကးကို လကပ်ဖင့်တန်ွးဖယသ်ည။် ထချးတန်ွးသည။် scrub  dirt

အညှီ န သားစမ်ိး၊ ငါးစမ်ိး၊ ထသးွနံက့ဲ့သို ့ရွံစရာထကာင်းထသာ အနံ။့ smell of raw meat

အညှီစို ့ န စမ်ိးထရမထသာ နံ။့ ညှီစိုစ့ို။့ smell of raw meat

အညှီလူး ကကိ မိမိ၏ မတရားမှု ပပုကျင့်ရာတင်ွ တစပ်ါးသအူား ပါဝင် ထေည့်သင်ွးသည။် sharing bad

န ရွံရာှစကဆု်တဖွ်ယပ်ဖစထ်သာ အရာ။ ယတုည်ံ့ထသာအရာ။အညှီနံယ့ှိထသာ သားငါးပုစန်ွ စသည့် စားဖွယ။်

အညှီထအာက် နဝိ ပပင်း ပပ စးူရ ှသိုးပုပ် ထစာ်နံထသာ အနံယ့ှိထသာ။ smell of raw meat

အထညှ့ န dirt

အထညှ့စို နဝိ inferior

အထညှ့တိုး ကကိ ပမူမှုန် အညစ ်အထကကးကို လကပ်ဖင့်တန်ွးဖယသ်ည။် ထချးတန်ွးသည။် scrub  dirt

အထညှ့ပုပ် န မ သန်မ့စင်ထသာ အပဖစ။်ညစည်မ်းထပ ထတထသာ အပဖစ။် dirt

အထညာ်ှ န

အထညာ်ှခံ ကကိ ထညာ်ထသာ အထညာ်ှနံက့ို ခံယမိူသည။် တစစ်ုံတစခု်ကို မကထ်မာထသာအား ပဖင့် အနီး အပါးတင်ွထနသည။် 

အထညာ်ှတိုက် ကကိ အထညာ်ှနံထ့ပးသည။် သတူစပ်ါးအား အထညာ်ှမိထစရန် တမင်သကသ်က ်ပပုမူသည။်

အထညာ်ှမိ ကကိ အထညာ်ှနံက့ို ရှိုကယ်မိူ၍ ထရာဂါရသည။် အ ထညာ်ှနံက့ို ရှိုကမိ်သည။်

အထညာ်ှတိုး ကကိ ပမူမှုန်အညစအ်ထကကးကို လကပ်ဖင့်တန်ွး ဖယသ်ည။် ထချးတန်ွးသည။် scrub  dirt

အညှီ န သားစမ်ိး၊ ငါးစမ်ိး၊ ထသးွနံက့ဲ့သို ့ရွံစရာ ထကာင်းထသာ အနံ။့ smell of raw meat

အညှီစို ့ န စမ်ိးထရမထသာအနံ။့ ညှီစိုစ့ို။့ smell of raw meat

အညှီလူး ကကိ မိမိ၏ မတရားပပုကျင့်ရာတင်ွ တစပ်ါးသအူား ပါဝင်ထေည့်သင်ွးသည။် sharing bad

န ရွံရာှ စကဆု်ပ်ဖွယပ်ဖစထ်သာ အရာ။ ယတုည်ံ့ထသာ အရာ။ အညှီနံယ့ှိထသာ သားငါးပုစန်ွစသည့် စားဖွယ။်

အညှီထအာက် နဝိ ပပင်းပပစးူရ ှသိုးပုပ်ထစာ်နံထသာ အနံယ့ှိထသာ။ foul  smell

အထညှ့ န dirt

အထညှ့စို နဝိ inferior

အထညှ့တိုး ကကိ ပမူမှုန် အညစ ်အထကကးကို လကပ်ဖင့်တန်ွးဖယသ်ည။် ထချးတန်ွးသည။် scrub  dirt

အထညာ်ှ န

အထညာ်ှခံ ကကိ ထညာ်ထသာ အထညာ်ှနံက့ို ခံယမိူသည။် တစစ်ုံတစခု်ကို မကထ်မာထသာအားပဖင့် အနီး အပါးတင်ွထနသည။် 

အထညာ်ှတိုက် ကကိ အထညာ်ှနံထ့ပးသည။် တစပ်ါးသအူား အထညာ်ှမိထစရန် တမင်သကသ်က ်ပပုမူ သည။်

အထညာ်ှမိ ကကိ အထညာ်ှနံက့ို ရှိုကယ်မိူ၍ ထရာဂါရသည။် အထညာ်ှနံက့ို ရှိုကမိ်သည။်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အညှီအထဟာ
က်

meat, fish and poultry 
which smell of raw 
flesh စဉ်

စဉ်

ခကျွေကဲျ ိညစထ်ပထသာ ပမူမှုန် အ ညစအ်ထကကး။ သန့်စင်ပခင်းမယှိထသာ အရာ။ တစစ်ုံတစခု်ထသာ မျကနှ်ာပပင်၌ စွဲထေင်ထနထသာ 
ထကကးထညာ်ှ။ စဉ်

(အရညအ်ထသးွ) ယတုည်ံ့ထသာ၊ ထသးသမ်ိထသာ ညံ့ဖျင်းထသာ။ (အဆင့်အတန်း) ယတုထ်လျာ့ထသာ၊ နိမ့်ကျထသာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ အရာဝတ္ု ကို မီးငမိုကပ်ခင်း၊ မီးထလာင်ပခင်း၊ သား၊ ငါးစသညတ်ိ့ုကို မီးဖုတပ်ခင်း ထကကာ်ထလှာ်ပခင်း၊ စသညတ်ိ့ု
ထကကာင့် ထွေကလ်ာထသာ မထကာင်းထသာ အန့ံ အသက။်

smell of burning or 
frying စဉ်

be ill from being 
exposed to smells of 
frying စဉ်

be ill from being 
exposed to smells of 
frying စဉ်

be ill from being 
exposed to smells of 
frying စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အညှီအထဟာ
က်

meat, fish and poultry 
which smell of raw 
flesh စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ခကျွေကဲျညိစထ်ပထသာ ပမူမှုန် အညစအ် ထကကး။ သန့်စင်ပခင်းမယှိထသာ အရာ။ တစစ်ုံတစခု်ထသာ မျကနှ်ာပပင်၌ စွဲထေင်ထနထသာ ထကကး 
ထညာ်ှ။ စဉ်

(အရညအ်ထသးွ) ယတုည်ံ့ထသာ၊ ထသးသမ်ိထသာ ညံ့ဖျင်းထသာ။ အဆင့်အတန်း) ယတုထ်လျာ့ ထသာ၊ နိမ့်ကျထသာ။ စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ အရာ ဝတ္ု ကို မီးငမိုကပ်ခင်း၊ မီးထလာင်ပခင်း၊ သား၊ ငါး စသညတ်ိ့ုကို မီးဖုတပ်ခင်း ထကကာ်ထလှာ်ပခင်း စသညတ်ိ့ု
ထကကာင့် ထွေကလ်ာထသာ မထကာင်းထသာ အန့ံ အသက။်

smell of burning or 
frying စဉ်

be ill from being 
exposed to smells of 
frying စဉ်

deliberately do much 
frying to offend others စဉ်

be ill from being 
exposed to smells of 
frying စဉ်



.

အထညာ်ှဝ ကကိ အထညာ်ှနံက့ို များစာွ ရှုရှိုကမိ်သည။် 

အထညာ်ှဝင် ကကိ နာမကျန်းသည့်အခါပဖစထ်စ၊ အနာထပါကသ်ည့်အခါပဖစထ်စ၊ အထညာ်ှနံ ့ကို ရှုမိသပဖင့် အနာထရာဂါ တိုးလာသည။်

အထညာ်ှသင့် ကကိ အထညာ်ှနံက့ို ရှိုကယ်မိူ၍ ထရာဂါရသည။် အထညာ်ှနံက့ို ရှိုကမိ်သည။်

အညကှ၁် န အသုံးမဝင်၍ စန်ွပ့စထ်ေားထသာ အထလအလွင့်အစအန အညစအ်ထကကး။ အမှိုက ်သရုိက ်စသည။် garbage

အညကှ၂် နဝိ ဆုိးညစထ်ပထတထသာ။ ဆုိဆံုးမနုိင်ခ့ဲထသာ။ seamy

အညကှခ်တ် ကကိ တပံမကစ်ညး်ပဖင့် အမှိုကတ်ိုက့ို သတုသ်င်သည။် sweep

အညကှစ်ညး် န အထမွးအထတာင် အကိုင်းအခက၊် အထချာင်းအတ ံစသညတ်ိုက့ို စစုညး်ထေားသည့် အမှိုကလှ်ညး်ရ ထသာ ကရိယိာ။ grass broom

အညကှဆုိ်း န အသုံးမ ဝင်၍ စန်ွပ့စထ်ေားထသာ အမှိုကသ်ရုိက ်စသည။် အမှိုကပံု်။ garbage can

အညကှဆီွ်း န ထဆွးပမည့် ထဟာင်းပမင်းထနထသာ အမှိုကသ်ရုိက ်စသည။် garbage

အညကှပံု် န အသုံးမဝင်၍ စန်ွပ့စထ်ေားထသာ အမှိုကသ်ရုိက။် အမှိုက ်ပံု။ garbage can

အညကှပံု်း န အသုံးမဝင်၍ စန်ွပ့စထ်ေားထသာ အမှိုကသ်ရုိက ်အထလအလွင့် စသညတ်ိုက့ို ထေည့်ရန် ပပုလုပ်ထေားထသာပံုး၊ အမှိုကပံု်း။ waste basket

အညကှခ်ပမ်း ကကဝိိ အ မှိုကသ်ရုိကမ်ျား ဖရုိဖရ ဲကကပဲပန်လ့ျက။် chaotic

အညကှလှ်ညး် ကကိ sweep

အညကှသ်ား န ခထလး တိုအ့ား ယဉ်ထကျးဖွယရ်ာ ထရရတွဆုိ်ဆံုးမထသာစကားလံုး။ admonish

အညင်ှသာသာ ကကဝိိ ပဖညး် ညင်းသကသ်ာစာွ။ သာယာညင်းထပျာင်းစာွ။ ချို သာနူးညံ့စာွ။ slowly

အညင်အသာ နဝိ အကကမ်းအတမ်း အလျင်အပမန် မဟတု ်ထသာ။ အသာပဖညး်ပဖညး်ပဖစထ်သာ။ slowly

အညင်ှး န သား၊ ငါးစသည ်တိုက့ို ထသးငယ ်ထသာ အထချာင်းအထချာင်းပဖစထ်အာင် ပပုလုပ်ထေားထသာ အရာ။ slide of meal or fish

အညင်ှးခံ ကကိ under the unlawful act

အညင်ှးညင်ှး ကကိ သား၊ ငါး၊ စသညက်ို အစတိစ်တိပ်ဖစထ်အာင် ဓါးစသညပ်ဖင့် လီှးသည။် အထပမှာင်းအထပမှာင်း  အထချာင်းပဖစထ်အာင် လီှးသည။် carve

အထညာှက် န အထစမှ့ ထွေကပ်ပူခါစပဖစထ်သာ အပင်ထလာင်း။ sprout

အညှို ဓ့ါတ် န သတူစပ်ါး၏ စတိ ်စးူစိုကဝ်င်စားမှုစသညက်ို ရယှိထအာင် ကိုယထ်နဟန်ထေား လှုပ်ရာှးမှုပဖင့် ဆဲွထဆာင်ပခင်း။ attraction

 အညမန် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ကို လုိကန်ာထဆာင်ရကွရ်န် ထုေတထ်ဖာ်ပပသည။် direct

အညမန်း၁ ကကိ ကိုးကားထဖာ်ပပသည။် quote

အညမန်း၂ န တစစ်ုံတစခု်ကို လုိကန်ာထဆာင်ရကွ ်သယိှိနားလညထ်စရန် ထဖာ်ပပထရးသားချက။် label

အဌရသ န none

အတတ ကကိ look absent mindedly

အတမင် ကကဝိိ အထကကာင်းမ့ဲ။ တမင်သကသ်က။် purposely

အတမန် ကကဝိိ ဇွတအ်တင်း။ အဓမ္မ။ အ တားအဆီးမရပဲ။ forcibly

အတရားမရ ကကဝိိ ချကခ်ျင်း။ မဆုိင်းမတ။ွ ရပ်ဆုိင်းပခင်း၊ ရပ်နားပခင်း မယှိပဲ။ မဆုတ ်မဆုိင်း။တဟန်ုထုိေး။ immediately

အတရားမဟ၁ိ ကကဝိိ အဆီး အတား။ အကန်အ့ကကွ ်အထနှာကအ်ယကှမ်ယှိထသာ အားပဖင့်။ မရပ်မနား မဆုတမ် ဆုိင်း။ တဟန်ုထုိေး။ obstacle

be ill from being 
exposed to smells of 
frying စဉ်

be ill from being 
exposed to smells of 
frying စဉ်

be ill from being 
exposed to smells of 
frying စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(အညကှစ်ညး်ပဖင့်) တ ံပမကစ်ညး်ပဖင့် အမှိုကတ်ိ့ုကို သတုသ်င်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သတူစပ်ါးကကို းပမ်းမှုထကကာင့် ပဖစထ်ပါ်လာထသာ အကျို းကို မတရားထသာနညး်ပဖင့် ပဖတ ်စားလျှပ်စား ခံထပးရသည။် ထခါင်းပံုပဖတခံ်
ရသည။်သတူစပ်ါး၏ လမမ်းမုိးမှု ထအာကတ်င်ွထနရ သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

နှုတမ်ှုပညာ၊ လကမ်ှုပညာ အတတမ်ျို း တစဆ်ယ့်ရစှပ်ါး။ (ပါ) စဉ်

ဆင်ပခင်နုိင်စမ်ွး နညး်ပါး သည။် ဖျင်းသည။် စမ်ွးအင်သတ္ိတ ပျကပ်ပယသ်ည။် 'အ' သည။် နံုသည။် တစခု်ခုထသာ အာရံုတင်ွ 
ထတထွဝ စးူစိုကထ်နသည။် ထငးထမာထနသည။် လုိလား ထမျှာ်ထခါ် ထအာကထ်မ့သည။် ခမကဟ် ထခါ်ထဝါ် ထတာင်းဆုိသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အတရားမဟ၂ိ ကကဝိိ no objection

အတလိ၁ ကကိ မခံချင်ထသာ သထဘာ ပဖင့် ဖီလာကန်လ့န် ့ပပုမူထပပာဆုိသည။် talk

အတလိ၂ ကကဝိိ မခံချင်ထသာ သထဘာပဖင့် ဖီလာကန်လ့န် ့ပပုမူ ထပပာဆုိသည။် talk

အတလိ၃ ကကဝိိ ဇွတတ်ရတွ။် တားမရ။ ဆီးမရ။ အတင်းအဓမ္မ။ forcibly

အတလိတမင် ကကဝိိ မစဉ်းမစား မ ဆင်ပခင်ပဲ။ အတင်းအဓမ္မ။ အထကကာင်း တစုံတရာမယှိပဲ။ သကသ်ကမ့ဲ်။ တမင်သကသ်က။် forcibly

အတာ၁ န အတိုင်းအထွော၊ အတိုအရညှ၊် အကာွအထဝး၊ ပမာဏ။ distance

အတာ၂ န နှစထ်ဟာင်းမှ နှစသ်စသ်ို ့ကးူထပပာင်းသည့် အခါကာလ။

အတာကးူ ကကိ နှစထ်ဟာင်းမှ နှစသ်စသ်ို ့ကးူထပပာင်းသည။် transform

အတာစား ကကိ none

အတာတက် ကကိ နှစထ်ဟာင်းကန်ုဆံုးလွန်ထပမာကသ်ည။် finish

အတာထုိေး ကကိ တာဝါးတိုပ့ဖင့် တိုင်းတာသည။် measure

အတာရီ န ဗုဒေ္ဓဘာသာတို၏ နှစသ်စက်းူသကကမင်္ဂန်ပဲွတင်ွ ပကဖ်ျန်း ထသာထရ။

အတာသာွး ကကိ ခရးီထရာကသ်ည။် 

အတာအိုး န သကကမင်္ဂန်အခါ ထမွးထနနှ့င့် တိုကဆုိ်င်ထသာသတူို၏့ နံသင့်ပန်းစိုကထုိ်ေးရထသာ ပန်းအိုး။

အတားမရ ကကဝိိ irresistibly

အတားမဟိ ကကဝိိ အဆီးအတား အပိတအ်ပင် မယှိ။ no prohibition

အတားအဆီး န ပိတပ်င်ပခင်း။ ပိတဆုိ်ပ့ခင်း။ တားဆီးပခင်း။ ဟန်တ့ားပခင်း။ barrier

အတားအမီှ န မိမိ၏ ထထောကတ်ညရ်ာ မီှခုိရာ တစခု်ခု။ dependence

အတ၁ိ ကကဝိိ သကသ်က။် အထရာအစကွ ်မယှိပဲ။ separately

အတ၂ိ ကကဝိိ ထရမအတပိဖင့် ငပီး ထသာ ဝတ္ု။ ထငွအတပိဖင့်ငပီးထသာ ဝတ္ုစသည။် အပုိအလုိ မယှိထတာ့ပဲ တတိကိျကျ။ separately

အတကိျ ကကဝိိ တတိကိျကျ။ ထသချာကျနစာွ။ separately

အတစိစ် န အပဖစအ်ပျက ်အထကကာင်းအရာ အထပခအထန။ situation

န ပဖစပ်ျကပံု်အထကကာင်း။ အထကကာင်းပခင်းရာ။ event

အတတိိ ကကဝိိ အပုိမလုိ။ ညညီညီတွည်တွ။် definitely

အတအိကျ ကကဝိိ အပုိ မလုိ။ တတိကိျ ကျ။ထသချာကျနစာွ။ definitely

အတအိရှိ ကကဝိိ အထရအတကွ ်ပမာဏစ သည ်ပုိပခင်းလုိပခင်း မယှိ၊ တမူျှစာွ။ တန်းတ။ူ equally

အတအိလင်း ကကဝိိ ရင်ှးလင်းပပတ ်သားစာွ။မကယွမ်ဝှက ်ပွင့်လင်းစာွ။  frankly

အတတီာတာ ကကဝိိ endearing

အတတီတွငှ်က် န none

အတအီတ ကကဝိိ မလညမ်ဝယ။် အိုးတိုးအတ။ naively

အမိန့်ထပးရာတင်ွလညး် ထကာင်း၊ အခွင့်ပပုရာတင်ွ လညး်ထကာင်း၊ တစစ်ုံတစရ်ာကို ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွနုိ်င်ရန် အာဏာပဖင့် ထစခုိင်း
ရာ၌ လညး်ထကာင်း၊ တစစ်ုံတစထ်ယာကမ်ျှ ကန့်ကကွထ်နှာင့်ယကှပ်ခင်း မယှိသပဖင့်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

the period of Myanmar 
New Year စဉ်

စဉ်

(ထဗဒေင်) သကကမင်္ဂန်အတကထ်န့နှင့် ထမွးထန့ ကကုကံကကိသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

water poured on people 
during စဉ်

cut a long story 
short(idm) စဉ်

pot of flowers put out 
during Thingyan to 
welcome the new year စဉ်

ပိတပ်င် တားဆီးဟန့်တား (လ့ုိထတာင်မှ) မရထတာ့ပဲ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အတစိစအ်နာ
စစ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ချစစ်ဖွယ။် တတီတီာတာ။ (ထပပာဆုိလျက်) စဉ်

'တလိန်တတွ်'ဟ၍ူ ပမညတ်န်ွတတ်ထသာ လွင်တးီထခါင်ငှကတ်စမ်ျို း။ တစတ်းီတးူငှက။် စဉ်

စဉ်
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အတးီ ကကိ စည ်ထစာင်း ပငင်း စသညက်ို အသပံမညထ်အာင် ရုိကခ်တသ်ည။် beat

အတးီအထခါက် ကကဝိိ တစစ်ုံတစခု်ထသာအရာကို အသပံမညထ်အာင် ရုိကနှ်က ်ပုတခ်တသ်ည။် သယွဝုိ်က၍် စုံစမ်းထမးပမန်းသည။် enquiry indirectly

အတု န မူလအစစအ်မှန်နှင့် တထူအာင် ပပုလုပ်ထေားထသာအရာ။ အစစအ်မှန်မဟတုထ်သာအရာ။ copy

အတဖုက် ကကိ copy

အတမုဟိ ကကိ ငပိုင်ဘကမ်ယှိ ပဖစသ်ည။် incomparable(adj)

အတလွုတ် ကကဝိိ clever

အတအုငပိုင် န တစဦ်းနှင့်တစဦ်း ငပိုင်ဆုိင်မှု။ competition

အတအုထယာင် န မူလအစစ ်အမှန်နှင့်တထူအာင် ပပုလုပ်ထေားထသာအရာ။ clone

အတူ ကကဝိိ တထပါင်းတညး်။ တ ပတညး်။ ပခားနားပခင်းမယှိပဲ။ together

အတတူူ ကကဝိိ တထပါင်းတညး်။ တ ပတညး်။ ပခားနားပခင်းမယှိပဲ။ together

န တသးီတပခားစ ီမဟတုထ်တာ့ ပဲ တထပါင်းတညး်ထနထုိေင်သ။ူ inhabitant

အထတခံ့ ကကိ လကခံ်ထတွ ဆံု့သည။် meet

အထတဆုိ့င် ကကိ မျကနှ်ာချင်းဆုိင်သည။် ထတွ ဆံု့သည။် meet

အထတးခံ ကကိ အဆုိကိုလုိက၍် တးီရန် အစပျို းသည။် make a beginning

အတည် ကကဝိိ စွဲငမဲစာွ။ ထောဝရ။ တကိျထသချာစာွ။ forever

အတညက်ျ ကကဝိိ အထနအထေား မှန်ကန်စာွ။ ထနသားတကျ။ acclimatisation(n)

အတညခ်ျ ကကိ ထနသားတကျ ထနထုိေင်သည။် live

အတညတ်ကျ ကကဝိိ အထနအထေား မှန်ကန်စာွ။ ထနသားတကျ။ acclimate(v)

အတညတ်ည် ကကဝိိ အများအပပား။ အထရအတကွ ်များပပားစာွ။ အထပမာကအ်ပမား။ abundantly

အတညထ်ထောင် ကကိ ဇနီး၊ ထမာင်နံှအပဖစ ်ထပါင်းဖကသ်ည။် ထိေမ်းပမားလကထ်ေပ်သည။် marry

ကကိ marry

န အမ်ိထထောင်ဖကနှ်င့် ထကကွင်ွးငပီးသ။ူ divorce

ကကိ အမ်ိထထောင်ဖကနှ်င့် ထကကွင်ွးသည။် divorce

ကကိ marry

န consort

ကကိ အမ်ိထထောင်ပပုသည။် လကထ်ေပ်ထိေန်းပမားသည။် marry

အတညပ်ပု ကကိ တင်ပပချကစ်သည့် တစစ်ုံတစရ်ာကို သထဘာတလူကခံ်သည။် agree

အတညမ်ရ ကကိ စတိမ်နံှရူ့းသပ်ွသည ်သတလွိတ ်ကင်းသည။် စတိခ်ျယုံကကညမ်ှု မယှိပဖစသ်ည။် no trust

အတညမ်ဟိ ကကိ slip

အတညအ်တံ့ ကကိ မယမ်ိးမယိုင်၊ မပျကမ်စးီ ယှိသည။် ခုိင်ခ့ံ သည။် ငငိမ်သကသ်ည။် ဣထပနယှိသည။် quiet

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(တစဦ်းတစထ်ယာက ်နှင့်) ယိုးစပ်ွသည။် စဉ်

စဉ်

သမူျားနှင့်မတထူအာင် (တတသ်လိိမ္မာသည်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အတနီူအတူ
အပ်ိ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အတည်
ထထောင်ကျ လင် (သိ့ုမဟတု်) မယားရသည။် ဇနီးထမာင်နံှအပဖစ ်ထနထေိုင်သည။်ထယာက်ျားထပးစားသည။် မိန်းမထပးစားသည။် စဉ်

အတည ်ထထောင်
ပျက၁် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အတညထ်ထောင်
ပျက၂် စဉ်

အတညထ်ထောင်
ပပု လင် (သိ့ု) မယားယသူည။် စဉ်

အတညထ်ထောင်
ဖက၁် လင် (သိ့ုမဟတု်) မယား။ စဉ်

အတညထ်ထောင်
ဖက၂် စဉ်

စဉ်

စဉ်

(စကား) ခကျွေတထ်ချာ်သည။် နှုတ ်ဂတမိငမဲပဖစသ်ည။်သတယိင်ွးခကျွေတသ်ည။် စဉ်

စဉ်
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ကကိ ဇနီး၊ ထမာင်နံှအပဖစ ်ထပါင်းဖကသ်ည။် ထိေမ်းပမားလကထ်ေပ်သည။် marry

အတညအ်ငမဲ၁ ကကိ ကကာရညှစ်ာွ မပျကမ်စးီ ယှိ သည။် inviolability(n)

အတညအ်ငမဲ၂ ကကဝိိ စွဲငမဲစာွ။ ထောဝရ။ တညက်ကညစ်ာွ။တကိျထသချာစာွ။ forever

အတညး်၁ န အားကိုးရပ်တညရ်ာ၊ အမီှပပုရာ။ dependence

အတညး်၂ န ချညထ်နှာင်သည။် ထိေန်းချုပ် သည။် control

အတညး်ခံ ကကိ ညဉ့်အပ်ိ ထနထ့န ရန်အတကွ ်ခွင့်ပပုသည။် allow

အတညး်ရ ကကိ မီှခုိအား ထေားရာရသည။် တညး်ခုိရန် ခွင့် ပပုချကရ်သည။် get permission

အတညး်အမီှ န ညဉ့်အပ်ိ ထနထ့နရပ်နားထနထုိေင်ရန် ပပုလုပ် ထေားထသာ အထဆာကအ်အုံ။ building

အထတာ် ကကဝိိ အချန်ိကာလစသည ်သင့်တင် ထလျာကပ်တစ်ာွ။ decently

အထတာ်ကျ ကကိ အခန်သ့င့်သည။် သင့်တင့်ထလျာက ်ပတသ်ည။် အဆင်ထပပသည။် proper

အထတာ်ဗျာ ကကိ အခန်သ့င့်သည။် သင့်တင့်ထလျာက ်ပတသ်ည။် အဆင်ထပပသည။် proper

အထတာ်သား န good

အထတာ်သင့် ကကဝိိ အခန်သ့င့်။ အဆင်သင့်။ properly

အထတာ်အတန် ကကဝိိ properly

အတက၁် န မူလပင်ကိုယပ်ဒေပ်မှ ထွေကပွ်ားလာထသာ အရာ။ ကကက၊် ငှကစ်သညတ်ို၏့ ထပခထထောကတ်င်ွ ထွေကထ်နထသာ ခကျွေန်ထေကသ်ည့် အဆူး။ rise

အတက၂် န ထရှ သ့ိုထ့ရွ သ့ာွးပခင်း။ ပဖား အတကအ်ကျ။ အနိမ့်မှ အပမင့်သို ့ထရွ လ့ျားပခင်း။ rising

အတကစ်ာ န အနာ၏ ဆန်က့ျင်ဘကပ်ဖစထ်သာ အစားအစာ။ food

ကကိ discuss

အတကအ်ရက် နဝိ မညာှမတာထသာ သထဘာယှိထသာ။ သနားကကင်နာပခင်းကင်းမ့ဲထသာ။ kindless

န မူလပင်စညမှ် ပဖာ၍ထွေကထ်သာ အကိုင်းအခက။် သားသမီးထပမးပမစစ်သည။် descendant

အတင် န ပစည္း်ချင်းမတသူည့် အရာဝတ္ုချင်း ဖ လှယရ်ာ၌ တန်ဖုိးနညး်သထံူေမှ ပဖည့်စကွထ်ပးရထသာ ထငွ၊ ပစည္း်စသည။် extra cost

အတင်အကျ ကကိ discussion

အတင်အယကှ် ကကိ argue

အတင့်အတယ် ကကဝိိ ထကာင်းမွန်တင့်တယစ်ာွ။ အထပပအပပစ။်တင့် ထတာင့်တင့်တယ။် ထလျာကပ်တစ်ာွ။ properly

အတင့်ရဲ ကကဝိိ ထဘး ရန်အပပစစ်သညတ်ိုက့ို အမှုမထေားပဲ လကရ် ဲဇကရ်။ဲ brashly

အတင့်အရင့် နဝိ ထလျာကပ်တထ်သာ ထလျာ်ကန်ထသာ။ ကကည့်၍ ထကာင်းထသာ အသထရယှိထသာ။ graceful

အတင်း ကကဝိိ ကကုတက်ကုတရ်ကစ်ကစ်ာွ ဖိနိှပ်ညဉ်ှးပန်းလျက။် နုိင်လုိမင်းထေက။် အင်အား အရှိန်ဟန်ုကို များစာွ အသုံးပပုလျက။် high handedly

အတင်းခံ ကကိ ဝါကကားထပပာဆုိသည။် ဝင့်ဝါဂုဏထု်ေတသ်ည။် boast

အတင်းထပပာ ကကိ သတူစပ်ါးအထပါ်တင်ွ အနုိင်ယ ူသည။် အသာယသူည။် တင်စးီ၍ ထပပာသည။် conquer

အတင်းအဓမ္မ ကကဝိိ ကကုတက်ကုတရ်ကစ်ကစ်ာွ ဖိနိှပ်ညဉ်ှးပန်းလျက။် နုိင်လုိမင်းထေက။် အင်အား အရှိန်ဟန်ုကို များစာွ အသုံးပပုလျက။် high handedly

အတည်
အထထောင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံ တစခု်ထသာ ပညာ၌ ထတာ်သည ်၏အပဖစ၌် လညး်ထကာင်း ကကျွေမ်းကျင်လိမ္မာသည၏် အပဖစ၌်လညး်ထကာင်း ဂုဏတ်င်ချးီ 
မွမ်း၍ ထပပာထသာ စကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

(ရုပ်ရညဟ်န်ပန်စသည်) သင့် တင်ထလျာကပ်တစ်ာွ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အတကမှ်ာ 
အလကထွ်ေက်

အထကကာင်းအကျို းကို ထဖာ်ပပ၍ အထပခအတင် အပငင်းအခံု ထပပာဆုိထဆွးထနွးသည။် မိမိထပပာဆုိချကက်ို ခုိင်ငမဲထအာင် ထေပ်မံထပပာဆုိ 
သည။် စဉ်

စဉ်

အတက်
အလက် စဉ်

စဉ်

တစဦ်းနှင့်တစဦ်း (သိ့ုမဟတု်) တစဘ်ကနှ်င့်တစဘ်က ်အထချအတင် ထပပာဆုိကကသည။် အချင်း ချင်းအပပန်အလန်ှ ထပပာဆိုကက
သည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ကစိတ္စခု်ခုကို သမှူန် သည၊် ငါမှန်သည ်စသညပ်ဖင့် တစဦ်းနှင့် တစဦ်း(သိ့ုမဟတု်) တစဘ်ကနှ်င့်တစဘ်က ်အထချအတင် 
ထပပာသည။် ပငင်းခံုသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

အတင်းအကျပ် ကကဝိိ အင် အား အရှိန်အဟန်ု ကို များစာွအသုံးပပုလျက။် နုိင်လုိမင်းထေက။် high handedly

အတင်းအဓမ္မ ကကဝိိ ကကုတက်ကုတရ်ကစ်ကစ်ာွ ဖိနိှပ်ညဉ်ှးပန်းလျက။် နုိင်လုိမင်းထေက။် အင်အား အရှိန်ဟန်ုကို များစာွ အသုံးပပုလျက။် high handedly

အတင်းအမာ ကကဝိိ ပပင်းပပင်း ထေန် ထေန်။ထမာကမ်ာစာွ။ မာထရ ထကျာ်ထရ။ strongly

အတင်းအရင်း ကကဝိိ ပပင်းပပင်း ထေန် ထေန်။ထမာကမ်ာစာွ။ မာထရ ထကျာ်ထရ။ strongly

အတစ် န piece

အတစထ်သျှ န piece

အတိုကခံ် ကကိ သတူစပ်ါးထံေမှ ဆန်က့ျင်ဘကအ်ပပု အမူ ခံရသည။်လကန်ကပ်ဖင့် အနုိင်အထေကလု်ယကပ်ခင်းခံရသည။် take by force

အတိုကမ်ခံ ကကိ အထိေအထတွ ၊့ အတိုအ့ဆိတမ်ခံ ပဖစသ်ည။် sensitive

အတိုကအ်ခုိက် န တိုင်းပပညအ်ချင်းချင်း လကန်ကအ်ားကိုးပဖင့် တိုကခုိ်ကပ်ခင်း။ လကန်ကပ်ဖင့် အနုိင်အထေက ်လုယကပ်ခင်း။ attack

န

အတိုင်၁ ကကိ ဒီေထရအကျဆံုး အ ချန်ိနှင့် အတကဆံု်းအချန်ိတိုတ့င်ွ ထရမညသ်ည့်ဘကသ်ိုမှ့မစးီပဲ အခုိကအ်တန်၌့ ထရငငိမ်တန်ထ့န သည။် stable(adj)

အတိုင်၂ ကကိ ယကက်န်းစင်တင်ွ အလျားလုိက ်ဆဲွဆင်ထေားရထသာ ချညပ်င် များအစ။ု clew

အတိုင်တိုင် ကကဝိိ လူအပ်ုတစသ်တုင်ပီးတစသ်တု။် group(n)

အတိုင်အတည် ကကိ သကထ်သအပဖစ ်တိုင်တန်းသည။် ပဓာနအားပဖင့် ထေားသည။် make a vow

အတိုင်အတန်း န သတူစပ်ါး၏ ပဖစမ်ှုစသညက်ို ထပပာဆုိတိုင်တန်းပခင်း။ report

အတိုင်း၁ စညး် အသင်ွသဏ္ဍာန်စသည ်တသထဘာတညး် မကွဲမပပားတသူညက်ို နှိုင်းယဉ်ှပပထသာ စကားလံုး။ as

အတိုင်း၂ ဝိ ပကတ ိပင်ကို သထဘာကိုပပရာ၌ သုံးထသာစကားလံုး။ origin

အတိုင်းတိုင်း နဝိ တိုင်းနုိင်ငံအများနှင့် သကဆုိ်င် ထသာ။ national

ကကဝိိ extremely

ကကဝိိ မညထ်ရွ မ့ညမ်ျှဟ ုပုိင်းပခားသတမှ်တနုိ်င်စမ်ွး မယှိနုိင်ထလာကထ်အာင်။ exceedingly

အတိုင်းမသိ ကကဝိိ မညထ်ရွ မ့ညမ်ျှဟ ုပမတစ်ာွဘရုား၏ ဂုဏထ်တာ်ကို နှိုင်းယဉ်ှနုိင်စမ်ွးမယှိ ထလာကထ်အာင်။ immeasurably

အတိုင်းမဟိ ကကဝိိ မညထ်ရွ  ့မညမ်ျှဟ ုမပုိင်းပခားနုိင်ထလာကထ်အာင်။ incomparably

အတိုင်းပင် ကကဝိိ ပင်ကိုယမူ်လယှိသည့်အတိုင်း ထေင်ရာှး သကဲွဲစာွ။ conspicuously

အတိုင်းအဆ န ခန်မှ့န်းမှတ ်သားထေားထသာ ပမာဏ။ amount

ကကိ သညး်ညညး်ခံစတိမ်ယှိ။ ထဒေါသပဖစလွ်ယသ်ည။် angry(adj)

အထတာကပ်ပတ် န လံုး၍ မာတင်းငပီး ခပ်လျားလျား ပဖစထ်သာအရာ။ hard stick

အထတာင်စုံ ကကိ မိမိ ဘဝကို မိမိကိုယတ်ိုင် ရပ်တညထူ်ေထထောင်နုိင်စမ်ွးယှိထသာ အထပခသိုထ့ရာကသ်ည။် လူလားထပမာက၍် အရယွထ်ရာကသ်ည။် come of age

န ထရးှထခတ ်ရခုိင်ရုိးရဦအဖွားကကးီတို ့ခါးတင်ွနှစပ်တရ်စ၍် ဝတထ်သာ ငါးထတာင်ခန်ရ့ညှထ်သာ ရင်ကွဲထေဘတီစမ်ျို း။ women’s skirt

န လံုး၍ မာတင်းငပီး ခပ်လျားလျား အထတာင့်ထတာင့် ပဖတထ်တာက ်ထေား ထသာအရာ။ hard stick

ကကိ ထပးရန် ထပပာသည။် ထတာင်းခံသည။် request

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(တစစ်ုံတစခု်၏) အဖ့ဲအစ၊ အတိုအစ။ စဉ်

(တစစ်ုံတစခု်၏) အဖ့ဲအစ၊ အတိုအစကထလး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အတိုင်(နွား) (နွား) လယထွ်ေန်၊ လှညး်ထမာင်းရာတင်ွ ထေမ်းပုိး၏ လကဝဲ်ဘကက် တပ်ရထသာ (ဒုေန်းထပပးထသာ) နွား။

the left part of the 
yoke on a plough or a 
cart စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အတိုင်းထေက်
အလွန်၁

သာမန်ထေက ်အထူေး လွန်က ဲစာွ။ ၂။ ရှိသင့်ပဖစသ်င့်သညထ်ေက ်ကကဲကူးစာွ။ "တိုင်းထေကဆ်ယပ်ပန်၊ တိ့ုပပညလွ်န်သည၊် တဖန် 
ကကျွေန်းလံုး၊ မူးတညထ်လ"။ (ထမှာက်) စဉ်

အတိုင်းထေက်
အလွန်၂ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

အထတာကက်
ဆတ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထတာင်ဖန်ထေ
ပိန် စဉ်

အထတာင့်ထတာ
င့် စဉ်

အထတာင်း
အမှတ် စဉ်



.

အတတခံ် ကကိ တကယမ်တတက်ကျွေမ်းပဲ တတက်ကျွေမ်းနားလည ်သည့်အထနပဖင့် ထဆာင်ရကွသ်ည။် pretend

အတတဆ်န်း၁ ကကိ ကျင့်ဝတ္တ ရားနှင့် မထလျာ် ထသာ အကျင့်မျို းတိုက့ိုပပုမူသည။် bad behaved

အတတဆ်န်း၂ ကကိ ရုိးရုိးအတိုင်း မဟတုပဲ် ထူေးပခားစာွ ပပုမူသည။် behave strangely

န မထကာင်းထသာ အတတပ်ညာ။ bad sill

အတပ်ကျ ကကဝိိ တပ်အပ်ထသချာစာွ။ တကိျပပတသ်ားစာွ။ explicit

အတပ်သိ ကကဝိိ တတိကိျ ကျ။ အတအိကျ။ တပ်အပ်ထသချာစာွ။ explicitly

အတတိ၁် န ထရးှလွန်ထလငပီးထသာ ကာလ ။လွန်ခ့ဲငပီးထသာ အပဖစအ်ပျက။် last event

အတတိ၂် န ထနာင်တစခ်ျန်ိတင်ွ မညသ်ိုပ့ဖစ ်လာမည့်အထကကာင်းကို တင်ကးူ၍ သထိသာနိမိတ။် omen

ကကိ

ကကိ လုိရင်းအချကက်ို သတမှ်တထ်ပပာဆုိသည။် talk to the main point

အတတိခုိ်း ကကဝိိ တတိတ်ခုိး လျှို လ့ျှို ဝှ့ကဝှ်ကနှ်င့် ပုန်း လျှို း ကယွလ်ျှို း။ တတိတ်တိပု်န်း။ closet(adj)

အတတိထ်ဆာင် ကကိ လွန်ခ့ဲငပီးထသာကာလက ပဖစပ်ျကခ့ဲ်သမျှအထကကာင်းကို တဖန် ထုေတယ်ထူဖာ်ပပသည။်

အတတိနိ်မိတ် န ထနာင်တစခ်ျန်ိတင်ွ မညသ်ိုပ့ဖစ ်လာမည့်အထကကာင်းကို တင်ကးူ၍ သထိသာနိမိတ။် omen

အတတိပ်ပ ကကိ ထနာင်အခါ ထအာင်ပမင် မည့်အထကကာင်းကို တင်ကးူနိမိတပ်ပခံရသည။် auspiciousness

အတတိရ်ာဇဝင် န လွန်ခ့ဲ ငပီးထသာ အတတိက်ာလ၌ ထဖာကပ်ပန်ထပပာင်းလဲခ့ဲထသာ အထကကာင်းအရာ။ last event

ကကဝိိ ငငိမ်သကတ်တိ ်ဆိတစ်ာွ။ quietly

အတတု် န မူလ ကိုယထ်ေညမှ် ပွားထွေကလ်ာထသာ အကိုင်းအခက။် အတက။် branch

န မူလ ကိုယထ်ေညမှ် ဖံွထွ့ေားကကးီခုိင်ပွားထွေကလ်ာထသာ အကိုင်းအခက။် အတက။် branch

နဝိ ဖံွင့ဖိုးသည့် ကိုယခ်န္ဓာထေက ်ပုိမုိပပည့်ဝန်းထသာ။ fat

အတတုအ်ဝ နဝိ ကိုယ ်ထေညမ်ာတညး် ပပည့်ငဖိုးထသာ။ fat

အတပ်ုအထနှာင် ကကိ ကကို းစသညပ်ဖင့် ငမဲပမံစာွချညသ်ည။် tie

အတန် ကကဝိိ သင့်ထတာ်ရံုမျှ။ သင့်တင့် ထလျာကပ်တရံု်။ အနညး်ငယမ်ျှ။ properly

အတန်ကျ ကကိ ထုိေကတ်န်ထလျာကပ်တသ်ည။် သင့်ထတာ်သည။် Be proper

အတန်တန်၁ ကကဝိိ အကကမ်ိကကမ်ိ အဖန်ဖန်။ ထေပ်ကာထေပ်ကာ။ repeatedly

အတန်တန်၂ ကကဝိိ danger(n)

အတန်တန်၃ ကကဝိိ အဖန်ဖန်။ အဖန်တလဲလဲ။ ထေပ်ကာထေပ်ကာ။ repeatedly

အတန်တန်၄ ကကိ ထုိေကတ်န်ထလျာကပ်တသ်ည။် သင့်ထတာ်သည။် ထလျာ်ကန်သင့်ပမတ ်သည။် Be proper

အတန်ထသျှ ကကဝိိ အချန်ိ ကာလ၊ အထရအတကွပ်မာဏစသည ်အနညး်ငယမ်ျှ။ စိုးစဉ်ငယမ်ျှ။ a little

ကကိ အချန်ိ ကာလအထတာ်ကကာပမင့်သည။် long time

အတန်အထတာ် ကကဝိိ သင့်တင့်ရံု။ ထတာ်တန်ရံုမျှ။ properly

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အတတဆီွ်း
အတတပ်ျက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အတတိထ်ကာ
က၁်

တစစ်ုံတစရ်ာ ပဖစပ်ျကမ်ှု စသညတ်ိ့ုကို တတသ်နိားလညထ်အာင် ရာှထဖွစးူစမ်းမှတသ်ား ၍၊ ထနာင်အခါတင်ွ မညသ်ိ့ုပဖစမ်ညဟ် ု
လုိရင်းအဓိပ္ပါယက်ိုထဖာ်သည။် လုိရင်းအချကက်ို ထပပာသည။် 

interpret the sign or 
omen to predict the 
future စဉ်

အတတိထ်ကာ
က၂် စဉ်

စဉ်

recall the past or 
refer to the past စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အတတိအ်
ဆိတ် စဉ်

စဉ်

အတတု်
အတက၁် စဉ်

အတတု်
အတက၂် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

ထဘးအန္တရာယအ်သယွသ်ယွ။် (ထတာထတာင်) ထူေထေပ်ထပါများစာွ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အတန်ထသျှ
ကကာ စဉ်

စဉ်



.

အတန် ့ န ထပဖာင့်တန်း ရညှလ်ျားထသာ အထရး အထကကာင်း။ line

အတန်တ့န် ့ ကကဝိိ ထပဖာင့်တန်းရညှလ်ျားထသာ အထရးအထကကာင်းများ စာွ။ ပုိင်းကန်ထ့ေားထသာ အကန်အ့ကန်မ့ျားစာွ။ fragment(n)

အတန်း န ထရှ ထ့နာက ်အ စဉ်အတိုင်းတညထ်နပခင်း။ စာသင်ထကျာင်းများတင်ွ ပညာအရညအ်ချင်းအလုိက ်ခဲွပခားထေား ထသာ အဆင့်။ level

အတန်းစိ ကကိ အတန်းအလုိက ်အားလံုးထစင့သည။် assemble

အတန်းပပတ် ကကဝိိ တစတ်န်း လံုးလံုး။ ထရှ ထ့နာကသ်ယွတ်န်းထနထသာ တန်းအလံုး။ all class

အတတ် ကကဝိိ တတိကိျကျ။ ထသချာကျနစာွ။ definite

အတပ်ကျ ကကဝိိ ထသထသ ချာချာ။ ထေင်ရာှးစာွ။ definitely

အတပ်ကျကျ ကကဝိိ တတိကိျကျ။ အတအိကျ။ တပ် အပ်ထသချာ။ definitely

အတမ်ိ နဝိ ထစာကမ်နကထ်သာ။ အရညအ်ချင်း အစမ်ွးသတ္တ မိယှိ ထသာ။ shallow

အတမ်ိအနက် န တစစ်ုံတစခု်၏ အထရးထေားထလာကဖွ်ယအ်တိုင်း အတာ ပမာဏ။ depth

အတမ်ိအပမုပ် ကကိ ထပါ်လာပခင်းမယှိ ထပျာကက်ယွသ်ာွး သည။် လျှို းငုပ်ကယွဝှ်ကသ်ာွးသည။်ထေင်ရာှးထပါ်လာပခင်း ကင်းသည။် disappear

အတမ်ိး ကကိ ထစာင်းသည။် ယမ်ိးသည။် ယိုင်သည။်ထပဖာင့်မတပ်ခင်းမယှိပဲ အမှန်တိုမှ့ ထသဖွညသ်ည။် incline

အတမ်ိးအယမ်ိး န တစဘ်ကဘ်ကသ်ို ့ယမ်ိးယိုင်ပခင်း။ လဲွမှားခကျွေတထ်ချာ်ပခင်း။ tendency

ကကိ တစစ်ုံတစခု် လွတ ်ကင်းရာသို ့ဖဲခွာသာွးသည။် avoid

အတုံအ့ပ၁ န စမ်ွးရညသ်တ္တ ၊ိ ဂုဏစ်သည ်ယဉ်ှ ငပိုင်ပခင်း၊ ယဉ်ှငပိုင်ဘက။် competitor

အတုံအ့ပ၂ ကကဝိိ အတယူဉ်ှဖက၍် သာလွန်စမ်ွး ထဆာင် နုိင်ထကကာင်း ပပသည။် contend(n)

အတုံအ့ပပန် ကကဝိိ ပပန်လှန်၍ အပပန်အလှန်။ တစထ်ယာကနှ်င့်တစထ်ယာက ်အတုံအ့လှည့်အားပဖင့်။ alternatively

အတုံအငပိုင် ကကဝိိ စမ်ွးရညသ်တ္တ ၊ိ ဂုဏစ်သည ်ယဉ်ှငပိုင် လျက။် competitively

အတုံအ့ယုံ ့ ကကဝိိ shy(n)

အတုံအ့လှည့် ကကဝိိ alternatively

အတုံး န ပုိင်းပဖတထ်ေား ထသာအရာ။ အသဉိာဏက်င်းမ့ဲသ။ူ ignoramus

အတုံးတုံး ကကဝိိ ထသးနုတထ်အာင် ပပု လုပ်ပခင်းမယှိပဲ မူလအတုံးအခဲ အတိုင်း။ပပုပပင်မွမ်း မံပခင်းမယှိ နဂုိမူလအတိုင်း။ original

အတုံးပပတ် ကကဝိိ ထသးနုတထ်အာင် ပပု လုပ်ပခင်းမယှိပဲ မူလအတုံးအခဲ အတိုင်း။ original

အတုံးအခဲ န အစိုင်အခဲ။ မကွဲမပပား စထုပါင်းတညယ်ှိထသာ အရာ။ solid

အတုံးအတစ် ကကဝိိ အတုံးလုိကအ်တစလုိ်ကအ်ားပဖင့်။ In chunk

အတုံးအရံုး ကကဝိိ အနံှအ့ပပားတုံးလံုးပကလ်ကပ်ဖစလ်ျက။် in shambles

အတို နဝိ ယှိ သင့်ထသာ အပမင့်ထအာကနိ်မ့်ပျပ် ထသာ။ short

အတိုထကာက် န abbreviation

အတိုနညး်၁ ကကိ စာစကားစသညက်ို လုိရင်းသထဘာမထပျာကထ်စပဲ ကျဉ်းထအာင်တို ထအာင် ပပုလုပ်သည။် abstract

အတိုနညး်၂ န ယင်းသို ့ကျဉ်းထအာင် တိုထအာင် ပပုလုပ် ထေားထသာ စာစကားစသည။် abstraction
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စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အတမ်ိးအ
ထယာှင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရကှရ်ွ့ံဖွယ ်ကကကံကို ကပ်ခင်းထကကာင့် မထနတတ ်မထုိေင်တတ ်ပဖစလ်ျက။် ရုတတ်ရက ်ရကှရ်ွ့ံသာွးလျက။် ရကှက်ိုးရကှက်န်းပဖစ်
လျက။် စဉ်

တစဘ်ကနှ်င့် တစဘ်က ်(သိ့ုမဟတု်) တစဦ်း နှင့်တစဦ်း အပပန်အလှန်အားပဖင့်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အကျဉ်းချုံ့၍ ထေားထသာ စကားလံုး (သိ့ုမဟတု်) စာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အတိုသုံး ကကိ စာစကားစသညက်ို လုိရင်းသထဘာမထပျာကထ်စပဲ ကျဉ်းထအာင်တို ထအာင် ပပုလုပ်သည။် abbreviate

အတိုအစ န မထပပာပထလာကထ်သာအရာ။ ပင်မကိုယထ်ေညမှ် ကကင်းကျန်ရစထ်သာအစတိအ်ပုိင်း။တိုလီမုိလီ စသည။် piece

အတိုထသျှ နဝိ မရညှထ်သာ။ short

အတိုမ့ခံ ကကဝိိ sensitive

အတိုထ့သျှ နဝိ short

အတိုအ့ဆိတ် ကကဝိိ ထိေရံုတိုရံု့မျှ။ အနညး်အကျဉ်း။ အသင့်အတင့်။ sensitive

အတိုး၁ န ပွားများလာပခင်း။ မူလယှိနှင့်ငပီးအရာတင်ွ ထေပ်မံပွားများလာထသာ အတိုင်းအရညှ။် development

အတိုး၂ ကကဝိိ whisper

အတိုးကကးီ ကကိ အတိုးများများယ၍ူ ထငွထချးသည။် rent with high interest

အတိုးချးီ ကကိ သတူစပ်ါးတိုအ့ား ထငွကိုအတိုးနှင့် ထချးသည။် rent with interest

အတိုးအပွား ကကိ တိုးတကပွ်ားများသည။် အတိုးထငွကို အရင်းထငွနှင့် ထပါင်းထေားသည။် have a great amount

အတိုးအဆုတ် န ပွားများလာ ပခင်းထလျာ့နညး်သာွးပခင်း ပမာဏ။ amount

အထတွ ့ ကကိ ထပျာ်ရမင်လုိထသာ သထဘာပဖင့် ကစားသည။် play

အတွိ န ကိုယနှ်င့် တစစ်ုံတစခု် ထိေထတွ  ့မှုထကကာင့် ခံစားရမှုသထဘာ။ feeling

အတွိခံ ကကိ တစစ်ုံတစဦ်းအား လကခံ်ထတွ ဆံု့ သည။် meet

အတွိအပမင် န ကိုယတ်ိုင်ကိုယက်ျ လုပ်ကိုင်ခံစားရဖူးပခင်းအား ရယှိ ထသာ အကကားအပမင်။ experience

အထတအွထဝ ကကိ မိန်ထ့မာသည။် သတလိစသ်ကဲ့သို ့ပဖစ ်သည။် absent-minded(adj)

အထတးွ န ထတးွထတာကကစံညမ်ှု။ စဉ်းစားကကဆံမှု။ think

အထတးွများ ကကိ ထတးွထတာကကစံညမ်ှု လွန်ကသဲ ပဖင့် ထေင်ပမင်ချက ်မှန်ကန်မှု မယှိပဖစသ်ည။် fallacy(n)

အထတးွအဆ န စဉ်းစား ဆင်ပခင်မှု။ ကကစံည ်စဉ်းစားမှု။ thought

အတကွက်ပ် ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာထကကာင့် စဉ်းစားရ ခကထ်နသည။် funny(adj)

အတကွခံ် ကကိ think

အတကွစ်၁ိ ကကိ သတူစပ်ါး မလုပ်လျှင် ငါလညး် မလုပ်ဟ၍ူ ထရာှင်ကင်ွးပငင်းပယသ်ည။် အတကွက်တသ်ည။် deny

အတကွစ်၂ိ ကကိ ပဖစင်ပီးခ့ဲထသာ အထကကာင်းများကို ပပန်လညစ်ဉ်းစား သတရိမိသည။် remember

အတကွတ်ာ န မိမိ၏ အထကကာင်းထကကာင့်သာလျှင် ပခင်းထသာ အပခင်းအရာ။ content

အတကွထ်ပါ် ကကိ ဆင်ပခင်စဉ်းစားသည။် နှလံုးသင်ွးသည။် think

အတကွထ်ဖါ် ကကိ ထမ့ထနထသာ အထကကာင်းအရာကို သတရိထစပခင်းငှာ ထေင်ရာှးသပိမင် ထအာင် ပပုသည။် ထဖာ်ပပသည။် express

အတကွမ်ကပ် ကကိ အလုပ်လုပ်ရာ၌ ကိုယ၏် သကသ်ာမှုကိုမရာှပဲ သမူျားနညး်တ ူအပင်ပန်းခံ၍ လုပ်ထဆာင်သည။် perform

အတကွမ်ရ၁ ကကိ ထတးွထတာ ကကဆံ၍ မရပဖစသ်ည။် စတိက်းူဉာဏသ်တမိရပဖစသ်ည။် ထမ့ထလျာ့ သတထိပါ့သည။် funny(adj)

အတကွမ်ရ၂ ကကိ အထကကာင်းကစိမ္ယှိ ပဖစသ်ည။် အထရးမကကးီပဖစသ်ည။် အမှုမထေားထလာကထ်အာင် ပဖစသ်ည။် unimportant(adj)

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တိ့ုရံုထိေရံု(မခံသပဖင့်) စဉ်

(အရပ်အထမာင်း)ပုပျပ်ထသာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

သတူစပ်ါးမကကားရထလထအာင် ထလသပံဖင့် (ထပပာသည်)။ တတိတ်ဆိတ ်(ထပပာရသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ပဖစပ်ျကင်ပီးခ့ဲသညမ်ျားကိုဉာဏပ်ဖင့်) စဉ်းစားသည။် ထတးွထတာသည။် ဆင်ပခင်သည။် စတိက်းူ သည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

အတကွမ်လံု ကကိ အာရံုသပိခင်းမှ ကင်းကာွသည။် အမှတမ်ရပဖစသ်ည။်မှတဉ်ာဏထ်လျာ့ပါး သည။် forget

အတကွရ် ကကိ ကကစံည ်စဉ်းစား၍ အမှတရ်သည။် မှတမိ်သည။် သတရိ သည။် remember

အတကွလံု် ကကဝိိ ဂရုတစိုက။် အထလးထေားလျက။် စတိတ်င်ွ မထမ့မထပျာက ်သတရိထအာင်။ စတိတ်င်ွ မထမ့မထပျာကသ်တရိလျက။် carefully

အတင်ွးခံ န အသားနှင့်ကပ်၍ ဝတရ်ထသာ အကအင်္ကျ၊ ထဘာင်းဘ၊ီ ထေဘစီသည။် underwear

အတကွအ်ဆ ကကိ လတတ်ထလာ ထတးွထတာဉာဏအ်ထပမာ်အပမင်ထကာင်းသည။် have a good vision

ကကိ အတင်ွးစတိသ်န္တာန်ထကာကက်ျစသ်ည။် မရုိးမသားစဉ်းလဲသည။်စတိသ်ထဘာ မထပဖာင့်ပဖစသ်ည။် foxy(adj)

အတင်ွးကစိ္ န လျှို ဝှ့ကအ်ပ်ထသာ အထကကာင်းကစိ။္သသိင့်သ ိထုိေက ်သအိပ်သအူချင်းချင်းသာ သအိပ်ထသာ အထကကာင်းကစိ။္ kernel

အတင်ွးကျကျ ကကဝိိ အထပခခံကျကျ။ ခုိင်ခုိင်လံုလံု။ အရင်းခံကျကျ။ အနီးကပ်လျက။် thoroughly

အတင်ွးကကတိ် ကကဝိိ အပပင်သို ့အရပ်ိအပခည ်အစအန မထွေကရ်ထအာင် လျှို ဝှ့ကပိ်ရ ိကျစလ်ျစစ်ာွ။ compact

အတင်ွးစကား န လျှို ဝှ့ကထ်ေားသင့်ထသာ စကား။ secret words

အတင်ွးထဆာင် န

အတင်ွးဆီွး န အထပါ်ယ ံအပပုအမူ ဟန်ပန် ထကာင်းမွန်ငပီး စတိထ်နသထဘာထေား မထကာင်းပခင်း။ innate bad nature

အတင်ွးပစည္း် န တစစ်ုံတစဦ်း၏ပုိင်ဆုိင်ထသာ ထရမ၊ထငွ၊ လကဝ်တလ်ကစ်ားစသည။်

အတင်ွးမီး န အမ်ိ၏ အတင်ွး၌ မိသားစအုချင်းချင်း မသင့်မတင့်ပဖစ ်ပွားထနထသာ ခုိကရ်န်ထဒေါသစသည။်

အတင်ွးရန် န ချစခ်င်ရင်းနီှးသတူိုက့ ပပုလာထသာရန်။ betrayal

အတင်ွးလူ န လူပုဂ္ိုဂ လ်တစဦ်းတစထ်ယာကအ်ား ယုံကကညစ်တိခ်ျရသဟူ ုအသအိမှတပ်ပုထေားပခင်းခံရသ။ူ trusted person

အတင်ွးဝင် ကကဝိိ အကျုံးဝင်သည။် သကဆုိ်င်ပါဝင်သည။် relevant

န အလွန်ခင်မင်ရင်းနီှး ချစက်ကျွေမ်းဝင်သ။ူ lover

အတင်ွးသား န မျို းနွယမ်ပပား ဆင်းသကလ်ာထသာ ညအီစက်ို ထမာင်နှမ ထဆွမျို းသားချင်း။ courtier

အတင်ွးသိ န

န

အတတွတ်တွ် ကကဝိိ နားထထောင်ချင်စဖွယ ်ခရာတာတာ အဆကမ် ပပတ ်ထပပာဆုိလျက။် repeatedly

အတန်ွ ့ န အနိမ့်အပမင့် အထကွအ့ထကာက ်အထေပ်အဆင့် စသညပ်ဖစထ်ပါ်ထနထသာ အရာ။

အတန်ွတ့က် ကကိ ဣထပနမ့ဲထလာ်လညသ်ည။် be argumentative

အတန်ွတ့န်ွ ့ ကကဝိိ ထေပ်၍ ထေပ်၍ထခါကခ်ျို းထေားထသာ အရာပဖစထ်ပါ်လျက။် crinkly(adj)

အတန်ွအ့ညန်ွ ့ ကကိ မိမိထပပာဆုိချကက်ို ခုိင်ငမဲထအာင် ထေပ်မံထပပာဆုိသည။် talk repeatedly

အတန်ွအ့ရွံ ့ ကကဝိိ စကဆု်တထ်သာအားပဖင့် ရွံထကကာကလ်ျက။် fear with loathing(v)

အထေထပမာက် ကကိ တစစ်ုံတစခု် ပပုလုပ်ကကစံညမ်ှု ငပီးစးီထအာင်ပမင်သည။် complete

ကကိ stop

အထေထလ့ပပု ကကိ အထရးတယလုူပ်သည။် သတမူိသည။် အထလးထေားသည။် respect

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အတင်ွး
ထကာက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လူတိ့ု၏ အမ်ိအတင်ွးဘကယ်ှိ တိုကခ်န်းအထဆာင်။ နန်းထတာ်၏ အတင်ွး ဘကယ်ှိ မင်းမိဖုရားတိ့ု၏ ထနထတာ်မူရာ အခန်းထဆာင်။ 

the palace inner 
chamber(queen’s 
residence) စဉ်

စဉ်

gold and jewelery owned 
by a person စဉ်

internal dissensions 
within a community စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အတင်ွးဝင်ပပင်
ထွေက် စဉ်

စဉ်

သမူျားတကာ မသနုိိင်ထသာ အထကကာင်းကစိ ္အဝဝကို (မိမိက) ထသချာ ကျနစာွ သထိေားပခင်း။

one who is privy to 
personal and 
confidential matters စဉ်

အတင်ွးသိ
အထကကာင်းသိ သမူျားတကာ မသနုိိင်ထသာ အထကကာင်းကစိ ္အဝဝကို (မိမိက) ထသချာ ကျနစာွ သထိေားပခင်း။

one who knows the ins 
and outs of somebody’s 
affairs စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

kink/wave/pleat/crease/
wrinkle စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အ,ထေလီ-
အ,ထေလစ်

(စကားထပပာဆုိပခင်း အမှုတစစ်ုံတရာ ထဆာင်ရကွပ်ခင်းစသညတ်ိ့ု တင်ွ) မထပပမထချာရပ်ဆုိင်းပခင်းပဖစသ်ည။် စကားထပပာနုိင်စမ်ွး မ
ယှိ ပဖစသ်ည။်စတိလ်ှုပ်ရာှးမှု တစခု်ခုထကကာင့် အခုိကအ်တန့် စကားမထပပာနုိင်ပဖစသ်ည။် အသပံပည့်မီ ပီသပခင်း မယှိပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်
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အထော န စတိထ်နသထဘာထေား။ အ ကျင့်စာရတိ္တ  စသည။် moral

အထောသိ ကကိ စတိထ်နသထဘာထေား အကျင့်စာရတိ္တ  ပင် ကိုယစ်တိဓ်ါတက်ို သသိည။် know

အထိေကရ နဝိ အလွန်ကကးီမားထသာ။ ထေင်ရာှး ထသာ။ obviously(adj)

အထိေကရိ နဝိ သာလွန်ကထဲသာ။ extraordinary

အထိေနာ ကကိ ထိေခုိက ်နစန်ာမှု လွန်ကသဲည။် ပျကစ်းီဆံုးရှံုးသည။် die pass away

အထိေနန် ့ ကကိ သယွ ်ဝုိကထ်သာ စကားပဖင့် ထိေခုိကပု်တခ်တသ်ည။် ရပ်ိဝဲှသည။် slander

အထိေအထထောင်း ကကဝိိ အရာအထထောင်၊ အထသာင်းအသန်ိးမက ထပမာကမ်ျားစဦွ။ numerously

အထိေအရိ ကကဝိိ အရပ်ိအပခညမ်ျှကို ပပ၍ သယွဝုိ်ကထ်သာနညး်ပဖင့်။ indirectly

အထီေး ကကဝိိ တစဦ်း တစထ်ယာကတ်ညး်။ တစခု်တညး်။ lonely

အထီေးကျို င်၁ ကကိ ခုိကိုးရာမ့ဲပဖစသ်ည။် ကိုးကယွ ်အားထေားရာမ့ဲပဖစသ်ည။် ဆင်းရမဲွဲထတသည။် helpless(adj)

အထီေးကျို င်၂ ကကိ တစဦ်းတစ ်ထယာကတ်ညး်ပဖစသ်ည။် အပခံအရမ့ဲံပဖစသ်ည။် live alone

အထီေးသာ ကကဝိိ တစထ်ယာက ်တညး်။ တစက်ိုယတ်ညး်။ တစခု်တညး်။ lonely

အထုေ န ခန္ဓာကိုယ ်တစခု်ခုတင်ွ စထွူေကမုိ် ့ထဖာင်းထနထသာအရာ။ papule

အထုေထုေ ကကဝိိ ခန္ဓာ တစက်ိုယလံု်းတင်ွ အဖုအထေစထ်တ ွထပမာကမ်ျားစာွ။ papulies

အထုေအဖု န ခန္ဓာကိုယ ်တစခု်ခုတင်ွ စထွူေကမုိ် ့ထဖာင်းထနထသာအရာ။ papule

အထူေအထေညး်၁ ကကဝိိ အထပမာကအ်ပမား။ အထရအတကွ ်များပပားစာွ။ many

အထူေအထေညး်၂ နဝိ အကကားအလပ်မယှိထအာင် များပပားထသာ။ abundant

အထူေအထေပ် နဝိ များပပားထသာ။ တခဲနကပ်ဖစထ်သာ။ massive

အထူေအအ နဝိ နံုဖျင်း ထသာ။ ထံုေထုိေင်းထသာ။ ထုိေင်းမှိုင်းထသာ။ bad

အထူေးကာရ န မသင့်မထတာ် မမှန်ကန် ထသာ အထကကာင်းအရာ။ မသင့်ထတာ်ထသာ အပပုအမူ။ unseemly factor

အထူေးတပဖာ ကကဝိိ သာမန်ထေကပုိ်လွန်စာွ။ ထူေးထူေး ပခားပခား။ strangely

အထူေးတိုင်း ကကဝိိ အမျို းမျို း အဖံုဖံု။အနညး်နညး်အားပဖင့် ထူေးပခားစာွ။ differently

အထူေးမရ ကကဝိိ အထကကာင်း ယတု္တ မိယှိ မမှန်မကန် လုပ်ကကထံသာ အပပုအ မူ။ character

အထူေးသဖွယ် ကကဝိိ အများနှင့်မတ ူကွဲပပားပခားနားစာွ။ သာမန်ထေက ်ပုိလွန်စာွ။ differently

အထူေးအထထွေ ကကဝိိ အမျို းမျို းအဖံုဖံု။ ကွဲပပားပခားနားစာွ။ differently

အထဲေကကီ ကကဝိိ အထပါ်ယ ံပပင်ပတင်ွ ဒေဏရ်ာမထပါ်ပဲ အတင်ွး၌သာ ထိေခုိကဒ်ေဏရ်ာရလျက။် interior injury

အထဲေကကတိ် ကကဝိိ ပွင့်လင်းပမင်သာ သသိာပခင်းမယှိပဲ။ လျှို ဝှ့က ်သိုသပ်ိစာွ။ darkly

အထဲေခံ န bra

အထဲေခုိး ကကဝိိ လျှို လ့ျှို ဝှ့ကဝှ်က။် ပုန်းလျှို း ကယွလ်ျှို း။ တတိတ်တိပု်န်း။ cagily

အထဲေပခူ န အမ်ိတင်ွး၌ မိသားစ ုအချင်းချင်း ပဖစပွ်ားထသာ မသင့်မတင့်မှု။ ခုိကရ်န်ထဒေါသစသည။် အမ်ိတင်ွးထရး ပပဿနာ ရှုပ် ထပွထနမှု။ family case

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အသားနှင့်ကပ်၍ ဝတရ်ထသာ မိန်းမဝတအ် တင်ွးခံအကအင်္ကျ (ပပင်ခံ အကအင်္ကျ၊ အတင်ွးခံအကအင်္ကျ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အထဲေနာ၁ ကကဝိိ အထပါ်ယ ံပပင်ပတင်ွ ဒေဏရ်ာမထပါ်ပဲ အတင်ွး၌သာ ထိေခုိကဒ်ေဏရ်ာရလျက။် interior injury

အထဲေနာ၂ ကကိ ပပုခ့ဲသမျှ အတင်ွးကျတိ၍် နာ ကျင်မှု ဆင်းရကဲို ခံစားရသည။် feel

အထဲေပူ န စတိတ်င်ွး၌ ကကတိ၍် ခံစားထနရထသာ ထကကကွဲဝမ်းနညး်မှု။ sadness

အထဲေပုပ် န အထပါ်ယ ံအပပုအမူ ဟန်ပန်ထကာင်းမွန်ငပီး စတိထ်နစတိထ်ေား သထဘာထေား မထကာင်းပခင်း။ innate bad nature

အထဲေလား ကကိ ပမုံ၍ စတိဆုိ်း သည။် အထပါ်ယပံပင်သို ့မထွေကထ်စပဲ လျှို ဝှ့ကသ်ိုသပ်ိထေားသည။် keep something secret

ကကဝိိ အပပင်သိုမ့ထွေကပဲ်အတင်ွးကျတိ၍်ထသာကမီးပူထလာင်ပခင်းခံရသပဖင့်။ personal woes

အထေညည်က် န နူးညံ့ထချာထမွ ထ့သာပုိး၊ ဖဲကတ္တ ပီါစသည။် velvet

အထေညပ်ဒေပ် န ပုိးမျှင် ချညမ်ျှင်စသညက်ို ယကလု်ပ်ထေားထသာ ပိတ၊် ဖျင် စသည။် cloth

အထေညမှ်ယင်း န နူးညံ့ထချာထမွ ထ့သာအဝတအ်ထေည။် ချညထ်ချာပဖင့်ယကလု်ပ်ထေားထသာ အဝတအ်ထေည။် cloth

အထေညသ်ည် န အဝတအ်ထေညစ်သညက်ို ထေမ်း၍ လှည့်လညထ်ရာင်းချအသက ်ထမွးသ။ူထစျးဆုိင်၌ အထေညအ်လိပ်ကိုထရာင်းသ။ူ clothier

န ပိတဖ်ျင်အဝတ ်အတိုအစ စသည။် cloth

န ပုိးမျှင် ချညမ်ျှင်စသညက်ို ယကလု်ပ်ထေားထသာ ပိတ၊် ဖျင် စသည။် cloth

အထထောအတင်ွး န တစစ်ုံ တစခု်ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွထ်နဆဲပဖစထ်သာ အခုိကအ် တန်။့ duration

ကကဝိိ ဖီလာဆန်က့ျင်လျက။် ထထောထလာ်ကန် ့လန်။့ contrarily

ကကဝိိ အထပါ်ဘကထ်အာကဘ်ကအ်ပပန်အလှန်။ ထမှာကခ်ျညလှ်န်ချည။် reciprocally

န ထရးှယခင်ကာလ။ long long ago

န ထရးှယခင်ကာလ။ long long ago

န ထရးှယခင်ကာလ။ long long ago

အထေကစ်းီနင်း န အခွင့်သာထသာထနရာ၊ အဆင့်၊ အထပခအထန။ position

န ထေဘ၏ီအထေကအ်နားပတလ်ညတ်င်ွ ထေပ်ဆင့်ချုပ်စပ်ထသာပိတစ်။ 

အထေကဆ်င့်၂ န အမ်ိ၏ အထပါ်ခန်း။ room

ကကဝိိ ရညှလ်ျားစာွ လွန်ခ့ဲငပီးထသာ ကာလက။ long long ago

နဝိ ရညှလ်ျားစာွလွန်ထလငပီးထသာကာလနှင့်ဆုိင်ထသာ။ ယင်းကာလ၌ပဖစ ်ယှိ ခ့ဲထသာ။ long long ago

အထေကပ်ရီ န ပပင်ပမျကနှ်ာပပင်ထနရာ။ ပပင်ပပံုပန်းသဏ္ာန်။ အပပင်ပန်း။ ထလးထလး နကန်ကမ်ယှိပခင်း။ သာမန်မျှပဖစပ်ခင်း။ surface

အထေကထ်ပါ်ရီ န ပပင်ပပံုပန်းသဏ္ာန်။ အပပင်ပန်း။ appearance

အထေကလီ်စား ကကိ ကကားဝါ ထပပဆာဆုိသည။် ဝင့်ဝါဂုဏထု်ေတသ်ည။် ပလမားထပပာဆုိသည။် brag

အထေကဝ်ါ န အမ်ိ ၏ အထဆာကအ်အုံတင်ွ ပျဉ်ကကမ်းပပင်ကစ၍ အမုိးအထိေပဖစထ်သာ အပုိင်း။

ကကိ ဝင့်ဝါပလမားထပပာဆုိသည။် brag

အထေင်၁ န none

အထေင်၂ န မှန်းဆယခူျက။် ထတးွထတာ်ယဆူချက။် assumption

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထဲေ
ထလာင်လင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထေညအ်
ဟပ်၁ စဉ်

အထေညအ်
ဟပ်၂ စဉ်

စဉ်

အထထော်
ကထလာ် စဉ်

အထေကက်ပပန်
ထအာကက်ပပန် စဉ်

အထေကထ်ကျာ်
ကပင် စဉ်

အထေကထ်ကျာ်
ကာရီ စဉ်

အထေကထ်ကျာ်
ကာလ စဉ်

စဉ်

အထေကအ်ဆ
င့်၁

band of cloth stitched 
on to the upper hem of 
women’s skirt စဉ်

စဉ်

အထေကထ်ေက်
ကပ် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အထေကထ်ေက်
ကပင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

part of a house from 
the tie-beams and 
plates to the top of 
the roof စဉ်

အထေကဟ်န်ု
စား စဉ်

(ဓါး၊ပုဆိန်စသညတ်ိ့ုတင်ွ) အသာွး၏ ဆန့်ကျင်ဘကထ်ကျာ်ရုိး။ စဉ်

စဉ်
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နဝိ ထပါ်လွင်ထေင်ရာှးထသာ၊ ထေင်ထပါ်ထကျာ်ကကားထသာ။ popular

အထေင်ကိုင် ကကိ မိမိထေင်ပမင် ချကက်ိုဆုပ်ကိုင်ထေားသည။် ထတးွထတာ ယုံမှားသသံယပဖစသ်ည။် have a doubt

အထေင်ထကာက် ကကိ တစစ်ုံတစဦ်း၏ အပပုအမူအထပပာအဆုိကို အဓိပ္ပာယတ်လဲွ ထကာက၍် အပပစရ်ာှသည။် heap on the blame on

ကကိ ထေင်ပမင်ယဆူချကထ်ကာင်းမွန်သည။် good

အထေင်ကပ် ကကိ ထေင်ပမင် ယဆူချက ်လဲွ မှားသည။် be incorrect

ကကဝိိ ထတးွထတာယဆူရန် ထဝခဲွမရနုိင်ထလာကထ်အာင်။ quandary(n)

ကကဝိိ ပစည္း် ဂုဏအ်င်စမ်ွးရညသ်တ္တ  ိစသညမှ် နီးသညထ်ေက ်ပုိ၍ ထေင်ပမင်ယဆူသပဖင့်။ none

အထေင်ခတ် ကကိ ယုံမှား သကမင်္ဂာမကင်းပဖစသ်ည။်တစစ်ုံတစ ်ထယာက၏် စတိထ်နသထဘာထေား အထပခအထနစသညက်ို သထိအာင် ထလ့လာသည။် observe

အထေင်ခံ န အထေင်အပမင် ယဆူ ချက ်လဲွမှားစာွ ခံရသည။် Miss-understanding

အထေင်နန် ့ န ဆင်ပခင်မှုပဖင့် ထကာကယ်မှူတသ်ားချက။် remark

အထေင်ထပါ် ကကိ ထေင်ပမင်ယဆူချကအ်တိုင်း ပဖစထ်ပါ်လာသည။်ယခင်က ပပုလုပ်ခ့ဲသမျှ စတိထဲ်ေတင်ွသတရိမှတမိ်လာသည။် remember

ကကဝိိ သသိသိာသာ။ ထေင်ထေင်ရာှးရာှး။ appreciably

အထေင်ထပါက၁် ကကိ ရင်ှးရင်ှးလင်းလင်း သယိှိနားလညသ်ည။် understand

အထေင်ထပါက၂် ကကိ အကကားအပမင်ထပါကသ်ည။်သာမန်အားပဖင့် မပမင်နုိင်ထသာအရာကို စတိတ်န်ခုိးပဖင့် သသိည၊် ပမင်သည၊် ကကားသည။်

အထေင်မရ ကကိ သတယိင်ွးခကျွေတ ်သည။် စတိမ်နံှ ့ပဖစသ်ည။် မှတသ်ားဉာဏက်င်းမ့ဲသည။် be mad

အထေင်မသီ ကကဝိိ မျကစ်အိာရံုနှင့် ရင်ှးလင်းကွဲပပားစာွ မပမင်သာပဲ။ နားအာရံု၌ ရင်ှးလင်း ကွဲပပားစာွ မကကားရ ပဲ။ blindly

အထေင်မဟိ န တစဦ်းနှင့်တစထ်ယာကအ်ား ယုံမှားသသံယ ပဖစပ်ခင်းမယှိ။ trust

အထေင်ထရာက် ကကိ မမှန်မကန် ထတးွထေင်ယဆူသည။် လဲွထချာ်တမ်ိးမှားစာွ မှတယ် ူသည။် assume

အထေင်သ၁ီ ကကိ ထသချာသည။် တကိျသည။် မှန်ကန်သည။် ကျန်ိးထသသည။် sure

အထေင်သ၂ီ ကကဝိိ စတိခ်ျယုံကကညစ်ာွ။ reliant

အထေင်အပမင် န ထတးွထတာ မှတယ်ခူျက။် မှန်းဆယခူျက။် opinion

အထေင်အလင်း ကကဝိိ ထေင်ထေင်ရာှးရာှး၊ ကကွ ်ကကွက်င်ွးကင်ွး။ prominently

အထေင့် ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာ အဖုအထေစယ်ှိထန၍ ထရှ မ့တိုးသာ ထနာကမ်ဆုတသ်ာ ရပ် တန်သ့ဦွးသည။် stopgap

အထေင့်ထေင့် ကကဝိိ ထပပပပစထ်ချာထမာပခင်းမယှိ။နိမ့်တုံပမင့်တုံ။ angularity

အထေင့်မှာအက် ကကိ ထပပပပစထ်ချာထမာပခင်းမယှိ။ နိမ့်တုံပမင့်တုံ။တစစ်ုံတစခု်ထသာ အဖုအထေစတ်င်ွ ထိေတိုကသ်ည။် angularity

အထေင်း၁ ကကိ be stain

အထေင်း၂ နဝိ ထဆွး ပမည့်ထသာ။ be in a state of decay

အထေစ် န အဆင့်ဆင့် ပဖစထ်နထသာ အရာ။ stammerer

ကကိ jerkily

နဝိ စကားသထံတာကထ်လျာက ်မထွေကပဲ် ရပ်ဆုိင်း ရပ်ဆုိင်းပဖစထ်သာ။ make a nick or notch

အထေင်က
ထရာက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထေင်ထကာင်း
အပမင်ထကာင်း စဉ်

စဉ်

အထေင်ကပ်
အပမင်ကပ် စဉ်

အထေင်ကကးီ
အပမင်ကကးီ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထေင်ထပါ်
အပမင်ထပါ် စဉ်

စဉ်

have power of 
divination စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ထဆးအထရာင်အညစအ်ထကကးစသညတ်ိ့ု) ငငိစွဲသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အ-ထေစ၁်
စကားထပပာဆုိရာတင်ွ စကားလံုးတိ့ု၏ အ စတိအ်ပုိင်းများကို အထူေးသပဖင့် အစဗျညး်များကို ထေပ်တလဲလဲ ရတွ၍် ရပ်ဆုိင်း 
ရပ်ဆုိင်းပဖစသ်ည။် စဉ်

အ-ထေစ၂် စဉ်



.

အထေစထ်ေစ် န jerkily

အထေစအ်အ န စကားထပပာဆုိနုိင်စမ်ွး မယှိသ။ူ အသဉိာဏထံု်ေထုိေင်းသ။ူအသဉိာဏဗ်ဟသုတု ကင်းမ့ဲသ။ူ stammer

အထုိေကက်ျ ကကဝိိ ထငွကို တစက်ကမ်ိငပီးတစက်ကမ်ိခဲွ၍ ထပးဆပ် ရန် သတမှ်တထ်ေားသည့်အချန်ိအတိုင်း။ installment

ကကိ သတူစပ်ါးနှင့် မဆန်က့ျင်ပဲ သတူစပ်ါး၏ ဆန္ဒအတိုင်း ညညီတွစ်ာွ။ commensurately

ကကဝိိ သတူစပ်ါးနှင့် မဆန်က့ျင်ပဲ သတူစပ်ါး၏ ဆန္ဒအတိုင်း ညညီတွစ်ာွ။ commensurately

အထုိေင်ကကးီ ကကိ သာွးလာလှုပ်ရာှးမှု မပပုပဲ တစထ်နကန်ု တစထ်နရာတညး်တင်ွ ထနသည။် be settled

အထုိေင်တကျ ကကိ အထတာ်ကထလးကကာသာွး၍အထနကကာသာွး၍ထနတတထုိ်ေင်တတယ်ှိ သည။် be settled

အထုိေင်များ ကကိ သာွးလာလှုပ်ရာှးမှု မပပုပဲ တစထ်နကန်ု တစထ်နရာတညး်တင်ွ ထနသည။် base/foundation

အထုိေင်း ကကိ လံုလ့နညး်ထလျာ့စာွအချန်ိကကန်က့ကာထစသည။် dull

အထုိေင်းကရုိင်း ကကိ ပပုလုပ်ပဖစထ်ပါ် သင့်ချန်ိထေက ်ထနာကက်ျစာွ ပပုလုပ်သည၊် ပဖစထ်ပါ်သည။် suspend

အထထောက် န တစစ်ုံတစရ်ာကို ထထောကက်န်ထေားထသာ အထချာင်း။ တစစ်ုံတစထ်ယာကအ်ား ကညူမီစသ။ူ press and shove

အထထောကစ်ာ န သင့်ပမတထ်ကကာင်း၊မှန်မှန်ကန်ကန်တာဝန်ယထူရးသားထသာစာ။ letter

န လျှို ဝှ့ကလု်ပ်ထဆာင်ချကတ်ိုက့ို လျှို ဝှ့ကစ်ာွ ထမးပမန်းစုံစမ်း ပခင်း။ enquiry

န ဇာတ၊် အငငိမ့်၊ ရုပ် ထသး၊ ဆကက်ပ်စသညတ်ိုတ့င်ွ ပရတိသ်တ ်ရယရ်မင်ထအာင် ပပုလုပ်ထပပာဆုိထသာသ။ူ joker

အထထောကမ်ရ ကကိ widow

အထထောကမ်ရာ ကကဝိိ မပဖစသ်င့် မပဖစထုိ်ေကပဲ်။ လွန်မင်းစာွ။ လွန်ကစဲာွ။ exceed

အထထောကအ်မ န ကညူထီထောကပ့ံ်ပခင်း။ ကညူ ီထထောကမ်သည့် ထငွထကကးစသည။် အကအူည။ီ help

န အရပ်အထမာင်း ပမင့်မားထသာ။ height

ကကဝိိ height

ကကဝိိ ထထောင်ထပါင်းဆယလီ် အထရအတကွ ်ထပမာကပ်မားစာွ။ ထသာင်းထပါင်းထပမာကမ်ျားစာွထသာ အထရအတကွ။် count

ကကဝိိ ရာထပါင်းဆယလီ်အထရအတကွ။် ထထောင်ထပါင်းဆယလီ် အထရအတကွ။် ထသာင်းထပါင်းထပမာကမ်ျားစာွထသာ အထရအတကွ။် number

ကကဝိိ ခဲခဲယဉ်းယဉ်း။ ခဲယဉ်းစာွ။ abstrusely

အထထောင့်ကကား န ထချာင်ကျထသာ အကကို အကကားထနရာ။ corner

န ကျဉ်းထပမာင်းထချာင်ကျထသာထနရာ။ ကကို ကကို ကကားကကား။ corner

အထထောင့်ထုိေး၁ န အစမ်ွးအစ သတ္တ မိယှိသ။ူ လိမ္မာပါးနပ်ပခင်းမယှိသ။ူ နံုချာသ။ူ pathetic

အထထောင့်ထုိေး၂ ကကိ အထရးမစိုက။် အထလးမထေား၊ ဂရု မစိုက။် အသုံးမပပုပဲ ပစထ်ေားသည။် careless

န ထချာင်ကျထသာ အကကို အကကား။ corner

န be tortuous

အထထောင်းခံ ကကိ ညဉ်ှးဆဲနိှပ်စကပ်ခင်းကို ခံရ သည။် ညင်ှးပန်းပခင်းကို ခံရသည။် rack

န အပဖူထရာင်ရှိ၍ အထေပ်အလမာများစာွရှိထသာ ပန်းတစမ်ျို း။ flower

အမှုတစစ်ုံတစရ်ာ ထဆာင်ရကွရ်ာတင်ွ မထချာမထမာပဖစပ်ခင်း။ စကားထပပာရာတင်ွ စကား လံုး၏ အစတိအ်ပုိင်း ထေပ်တလဲ လဲရတွ၍် 
ရပ်ဆုိင်း ရပ်ဆုိင်းပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထုိေကအ်
လထယာက် စဉ်

အထုိေကအ်လုိ
က် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထထောကထ်တ
ာ် စဉ်

အထထောက်
တတ် စဉ်

(လင်သားမရပဲ) ဘဝ တစသ်ကတ်ာ ဆံုးရှံုးမှုပဖစခ့ဲ်ရသည။် အမ်ိထထောင်သားမ့ဲ ပဖစခ့ဲ်ရသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထထောင်
အထမာင်း စဉ်

အထထောင်
အထသာင်း၁

အရပ်အ ထမာင်း ပမင့်မားထသာ။ထထောင်ထပါင်းဆယလီ် အထရအတကွ ်ထပမာကပ်မားစာွ။ ထသာင်းထပါင်းထပမာကမ်ျားစာွထသာ 
အထရအတကွ။် စဉ်

အထထောင်
အထသာင်း၂ စဉ်

အထထောင်
အထသာင်း၃ စဉ်

အထထောင့်ကပ်
ကပ် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

အထထောင့်ကကား
အထချာင်ကကား စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထထောင့်ထသျှ
အထချာင်ထသျှ စဉ်

အထထောင့်အ
ယန်ွး

အရပ် မျကနှ်ာ နှစခု်ဆံုရာထနရာ။ အထထောင့်အရပ်။ "အထပပအပပစ၊် အရစအ်ထပမှာင်၊ အထထောင့်အယန်ွး၊ အမွမ်းအခက၊် ပခူးနွယ်
ပခူးပန်း၊ ထူေးအဆန်းထက၊ ထရာခပန်းယကှလ့ုိ်"။ (ထကာ်) စဉ်

စဉ်

အထေပ်တရာ
ပန်း စဉ်



.

အထေပ်ဆင့် ကကဝိိ တစလ်မာထပါ်တစလ်မာထေပ်ဆင့်လျက။် overlay

အထိေတထံ်ေ န စတိ၌် စွဲငမဲစာွ ထဆာကတ်ညပ်ခင်း၊ ဆံုးပဖတပ်ခင်း။ decide

အထိေတခ်လန် ့ ကကဝိိ ရုတတ်ရက ်ထကကာကရ်ွံတ့န်ုလှုပ်လျက။် ထချာကထ်ချာကခ်ျားချား။ be badly shaken

အထိေတထိ်ေတ် ကကဝိိ ထကကာကရ်ွံတ့န်ုလှုပ် ထချာကခ်ျားစာွ။ စတိထဲ်ေတင်ွ စိုးရမ်ိမကင်းပဖစလ်ျက။် be badly shaken

အထိေပ် နဝိ အပမင့်ဆံုးပဖစထ်သာ။ အထပါ်ဆံုးပဖစထ်သာ။ ထူေးကပဲမင့်ပမတထ်သာ။ peak

အထိေပ်တင် ကကဝိိ ရုိထသဦးညမတလ်ျက။် respect

အထိေပ်ထရာက် ကကိ summit

အထုေငပီ ကကိ အပပစအ်နာ အဆာထပါ်သည။် fault/defect

န game

အထုေတသ်ည် န အဝတအ်ထေည ်စသညမ်ျားကို ထုေပ်ပုိးထေမ်းထဆာင်၍ အထုေပ်ကထလး။ packet

န none

အထံေ ဝိ တညယ်ှိထနထသာ ထနရာအ ရပ်ကို ညမန်ပပထသာစကားလံုး။ point

အထေန်ခံ ကကိ ထကကာကလ်န်ထ့အာင် ထအာ်ဟစထ်ပပာဆုိပခင်း၊ ငခိမ်းထပခာကထ်ပပာဆုိပခင်း၊ ထဒေါသပဖင့် ကျယထ်လာင် စာွ ပပစတ်င် ထပပဆုိပခင်းခံရသည။် shout loudly

အထိေန်ခံ ကကိ သတပု်တ ်ရုိကနှ်ကည်ဉ်ှးပန်းပခင်းကို ခံရ သည။် fight

အထိေန်းခံ န အမှုထသးဖဲွ လု့ပ်ကိုင်ထပးရန် အနီး၌ ထနရသ။ူ အထစခံ။ servant

အထိေန်းထတာ်မ န မင်းသားမင်းသမီးငယမ်ျားကို လုပ်ထကကျွေးကကည့်ရှု ထစာင့်ထရာှကရ်သ။ူ handmaiden

ကကဝိိ တားဆီးထနှာကယ်ကှမ်ှု၊ ဟန်တ့ားမှု၊ ရှုတပ်ခယမ်ှုတိုမှ့ လံုးဝ ကင်းရင်ှးစာွ။ all clear

အထိေန်းအယ န ဘရုင်သားထတာ် သမီးထတာ်ငယမ်ျားကို ပပုစထုစာင့်ထရာှကပ်ခင်းနှင့် ယယု ထချာ့ထမာ့ရသ။ူ

အထေမ်းသား န ဝန်ကိုပခံုး ပဖင့် သယယ်သူ။ူ အခထကကးထငွယ၍ူ ဝန်ကို သယထ်ဆာင်ထပးသ။ူ porter

အထံုေဝါသနာ န ဘဝအဆကဆ်ကက် ပါလာထသာ အထလ့အထေ။ အထလ့အကျင့်။ habit

အထံုေး န ကကို းစသညက်ို အဖုအလံုး သဖွယပ်ဖစထ်အာင် ဖဲွ ရ့စခ်ျညထ်နှာင်ထေားထသာအရာ။ knot

အထံုေးထံုေး ကကိ ကကို းစသညက်ို အဖုအလံုး သဖွယပ်ဖစထ်အာင် ဖဲွ ရ့စခ်ျညထ်နှာင်ထေားသည။် knot

အထုိေထုိေ နစ ညမန်ပပအပ်ထသာ သကယ်ှိသကမ့ဲ်တို၏့ များသည၏် အပဖစက်ို ပပထသာ စကားလံုး။ many

အထုိေးအဆွ န နှစဦ်းနှစဘ်ကစ်ပ်ကကားတင်ွဝင်၍ မသမိသရိန်တိုကထ်ပးပခင်း၊ ကန်ုးထချာ ပခင်း။ slander

အထုိေးအထွေင်း၁ န တစစ်ုံ တစခု်ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွထ်နဆဲပဖစထ်သာ အခုိကအ် တန်။့ trice/instant

အထုိေးအထွေင်း၂ ကကဝိိ အလွန်နကနဲ်စာွ။နကန်ကနဲ်နဲ။ deeply

အထွေားကကးီ နဝိ ဆူငဖိုး ရညပ်မင့် ထွေားကျို င်းထသာ။ stout

အထီွေထီွေ၁ ကကဝိိ အထထွေထထွေရာရာ။ အမျို းမျို းအဖံုဖံု။ various

အထီွေထီွေ၂ နဝိ တစမ်ျို းတစစ်ားတညး်မဟတု ်အမျို းမျို း ကွဲပပားပခားနားထသာ။ different

အထီွေထီွေ၃ န ထုိေထုိေဤဤ။ အထထွေထထွေ အမျို းမျို း။ အရာခပ်သမ်ိး။ all/everything

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အကကးီအကပဲဖစသ်ိ့ုထရာကသ်ည။် သတူစပ်ါးတိ့ု၏အထေကက် ကကးီကအဲပ်ုချုပ်သည့် အပဖစသ်ိ့ုထရာက ်သည။် ထူေးကပဲမင့်ပမတပ်ခင်းသိ့ု 
ထရာကသ်ည။် စဉ်

စဉ်

အထုေပ်ထပမှာက်
တမ်း

တစဉီ်းကိုထကျာထပါ်သိ့ု တစ ်ဦးစးီငပီး (ဝုိင်းဖ့ဲွ၍) တစထ်ယာကထံ်ေသိ့ု တစထ်ယာကအ်ထုေတထံု်ေးကို ကမ်းလှမ်းကာ ထပမသိ့ုမကျထစပဲ 
တစပ်တထ်စ ့တိုင်း ဝုိင်းတစပ်တ ်အစးီအနင်းခံရထသာ ကစားနညး်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

အထုေပ်ထသျှအ
ပုိးထသျှ (မ) (န-အထုေပ်ထသျှ-ရှု) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထိေန်းမဟထိရ
ပခညခ်င် စဉ်

one who looks after 
princess and princesses စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

အထီွေး န ထမွးချင်းတိုတ့င်ွ ထနာကဆံု်းထမွး ထသာ အငယဆံု်းကိုထခါ်ထသာ စကားလံုး။ the youngest sibling

အထီွေ န ထမွးချင်းတိုတ့င်ွ ထနာကဆံု်း ထမွးထသာသ။ူ အငယဆံု်း ပဖစသ်။ူ the youngest sibling

အထီွေးထီွေး ကကဝိိ အများအပပား အစပုပုံ ထရာထနှာ ထပါင်းစပ်ငငိတင်လျက။် get entangled

အထီွေးအယကှ် ကကဝိိ အထရာထရာ အထနှာထနှာ။ အယကှယ်ကှ ်အတင်တင်။ mixed

အထွေကက်န်ု ကကိ စပါးနံှများအကန်ု အစင်ထွေကသ်ည။် product

အထွေကစ်ုံ ကကိ ထကာကပဲ်သးီနံှပင်များမှ၊ အသးီအပွင့် အကကင်းအကျန်မယှိထအာင်ထွေကသ်ည။် product

အထွေက် န ထစတပုီထုိေးစသညတ်ို၏့ အပမင့်ဆံုးအဖျားတင်ွ ယှိထသာ ထိေပ်ဖူး။ အပမင့်ဆံုး၊ အထပါ်ဆံုးထနရာ။ peak

အထွေတတ်င်၁ န ထူေးကပဲမင့်ပမတပ်ခင်း။ ထူေးက ဲပမင့်ပမတသ်။ူ အထွေကအ်ပမတ။် noble

အထွေကတ်င်၂ ကကိ ချးီကျူးဂုဏတ်င်သည။် အမွမ်းတင်သည။် ပုိ၍လှပတင့်တယထ်အာင် တန်ဆာဆင်သည။် praise

အထွေတတ်င်၃ ကကိ ချးီကျူးဂုဏတ်င်သည။် အမမမ်းတင်သည။် praise

အထွေတခ်ျာ န တပါးသတူို၏့ အထေကက် ကကးီကအဲပ်ုချုပ်သ။ူ အကကးီအက။ဲ 

အထွေတအ်ငပ် န အထွေတအ်ထိေပ်။ peak

အထိေပ်အဖျား န အထွေတအ်ပမတ။် something sacrosanct

အထွေတအ်မမတ် န အထွေတအ်ထိေပ်။ peak

အထွေတဦ်းတင် ကကိ ချးီကျူးဂုဏတ်င်သည။် အမွမ်းတင်သည။် embellishment

အထံွေ ကကိ ကိုယလ်ကအ်ဂမင်္ဂါ မသန်မစမ်ွးပဖစသ်ည။် စကားထပပာ နုိင်စမ်ွး မယှိပဖစသ်ည။် crippled

အထံွေအအ ကကိ ကိုယလ်ကအ်ဂမင်္ဂါ မစမ်ွးမသန်ပဖစသ်ည။် စကားထပပာနုိင်စမ်ွး မယှိပဖစ ်သည။်  စကားထေစသ်ည။် crippled

အထွေန် ့ န ခရးီအကာွအထဝး အတိုင်း အတာ။ အချန်ိကာလ အတိုင်းအတာ။ distance

အထွေန်ထွ့ေန် ့ ကကဝိိ သစပ်င်ထလတိုက၍် ထတာင် ယမ်ိး ထပမာကယ်မ်ိး အဆကမ်ပပတ ်ပဖညး်ပဖညး်သာသာ လှုပ်ရံုမျှ။ sway

အထွေန်ရ့ညှ် ကကိ ခရးီရညှလ်ျားကာွထဝးသည။် far

န မိခင် ဖခင်တို၏့ အထမ။ ယင်းတိုက့ို ထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ grandmother

အဒေ၂ န ယင်းသို ့အရယွရ်ှိထသာ မိန်းမကကးီများအား ရုိထသထသာ အားပဖင့် ထခါ်ထဝါ်သုံးနှုန်းထသာ အာလုပ်စကား။ grandmother

အဒေါကကးီ န အသကအ်ရယွက်ကးီ ရင့်ထသာ မိန်းမကကးီများအား ရုိထသသမှု အထကကာင်းပပု၍ ထခါ်ထဝါ်သုံးနှုန်းထသာ အာလုပ်စကား။ aunt

အဒေါထီွေး န အဘိုး၏ နှမထထွေးအဘာွး၏ညမီထထွေး။ grandmother

အဒေါထဘာင် န အသကအ်ရယွအ်ိုမင်းထသာ မိန်းမ။ old lady

အဒေါထယ န grandmother

အခါကကးီ န aunt/grandmother

အဒေါထီွေး န အဘိုးနှင့် နှမထထွေးအဘာွးနှင့်ညမီထထွေး။ grandmother

အဒေါထဘာင် န အသကအ်ရယွ ်အိုမင်းထသာ မိန်းမ။ old lady

အခါထယ န မိခင် ဖခင်တို၏့ အထမ။ grandmother

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

leader/person in 
authority စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အဒေ၁ (အာ) စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
မိခင် ဖခင်တိ့ု၏ အထမ။ ၂။ ယင်းတိ့ုကို ထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ ၃။ ယင်းသိ့ု အရယွရ်ှိထသာ မိန်းမကကးီများအား ရုိထသထသာအား
ပဖင့် ထခါ်ထဝါ်သုံးနှုန်းထသာ အာလုပ်စကား။ "ငမိုစ့န်ွဖျားမှာ၊ ပန်းများဆကရ်၊ အဒေါ ထယထလ၊ ပန်းသညမ်နှင့်၊ ထတွ့ရခါဝယ်"။ (နာ
ရဒေ)။ " ခုဝယပ်ဖာ၊ ငါအဒေါမှာ ခဗျာကိုပင်၊ ရမီထယာင် ထေင်ထရ"။ (ဓမ္မသာ) စဉ်

အသကအ်ရယွ ်ကကးီရင့်ထသာ မိန်းမ။ ၂။ ယင်းသိ့ု ကကးီရင့်ထသာ မိန်းမကကးီများအား ရုိထသသမှုအထကကာင်းပပု၍ ထခါ်ထဝါ်သုံးနှုန်း
ထသာ အာလုပ်စကား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

အဒေါထသျှ န grandmother

အဒေါသျှင် မ န grandmother

အဒေါလျှင် န မိခင် ဖခင်တို ့အထမ။ အဘာွး။

ကကဝိိ နာကျင်စရာ ထကာင်းထလာကထ်အာင်။ စတိနှ်လံုး ထိေခုိကနုိ်င်ထလာကထ်အာင်။ injure

န လုိရင်းပဖစထ်သာ၊ အထရးကကးီထသာ အရာ။ point/essence

အဒိေဇစ် န အထကကာင်းအရာ။ အထပခခံ အချကအ်လက။် ထမွးဖွားရာ အရပ်။ native/subject

န ဇာတပ်မစ။် native

အဒီေအဒေါ န ထဆွမျို းအစဉ်အဆက။် ထဆွစဉ်မျို းဆက ်ကို ထပပာထသာ စကားလံုး။ generation

အဒူေမင်းညို န ရခုိင်မင်းသမီး ဧချင်းကိုထရးစပ်ထသာ စာဆုိရင်ှ တစဦ်း၏အမည။်အထဒေါ်ကကးီမငါး န အထဒေါ်ငဂီးမငါး  ငါးတစမ်ျို း၏ အမည။် poet

န none

အဓလိ န habit

အဓိက န လုိရင်းပဖစထ်သာ အချက။် အထရးကကးီ ထသာ အချက။် essence

အဓိကချက် န ဆုိလုိရင်း အဓိပ္ပာယ။် ဆုိလုိရင်း အနကသ် ထဘာ။ predominant factor

အဓိကရ နဝိ အလွန်ကကးီမားထသာ။ ထေင်ရာှးထပါ်လွင်ထသာ large/obviously

အဓိပတိ န ထူေးကပဲမင့်ပမတထ်သာ ပုဂ္ိုဂ လ်။ တစပ်ါးသတူိုထ့ေက ်ကကးီကထဲသာ ပုဂ္ိုဂ လ်။

အဓိမာသက်ျမ်း န treatise

အဓူးအထဓး ကကဝိိ အလျင်အပမန်။ ရုတတ်ရက။် ချကခ်ျင်း။ မဆုိင်းမတ။ွ suddenly

အဓိပ္ပါယ် န ရညမှ်တထ်ပပာပပချက။် ဆုိလုိရင်းအနက။် meaning

အဓိပါယဟ်ိ ကကိ တစစ်ုံတစ ်ရာ ထသာ အဓိပ္ပာယ ်သကထ်ရာကသ်ည။် imply/means

အဓွန်ရ့ညှ် ကကိ စကားထကကာရည ်သည။် လုိအပ်သညထ်ေက ်ပုိ၍ ရညှလ်ျား စာွ ထပပာဆုိသည။် အချန်ိကာလ ရညှပ်မင့်သည။် exist in perpetuity

အဓွန် ့ စပီျာ length of time

အန န အသ ိဉာဏထံု်ေထုိေင်းသ။ူ အသဉိာဏ ်ပညာ ဗဟသုခုျို တ့ဲ့နညး်ပါးသ။ူ ရုိသားလွန်းသ။ူ အကင်းမပါးသ။ူ be lethargic

အနကျာ န အသဉိာဏက်င်းမ့ဲသ။ူ ပညာဗဟ ုသတု ချို တ့ဲ့နညး်ပါးသ။ူ be lethargic

အနန ကကိ တစခု်ခုထသာ အာရံုတင်ွ ထတထွဝ ထငးထမာထနသည။် look absent minded

အနမတဂ္ဂ၁ နဝိ innumerable

အနမတဂ္ဂ၂ န မထရမတကွနုိ်င်ထအာင် များပပားပခင်း။ numberless

အနမတ် န

အနာ န အဖမှစ၍ အထေကခု်နှစ ်ဆကပ်ဖစထ်သာ ထဆွစဉ်မျို းဆက။် အထတးွ။ ancestor

အနာကင်း န အနာ၏အဆိပ်အ ထတာက၊်

အနာကင်းရည် န အနာမှ ယိုစးီကျထသာ အရညက်ကည။် impetigo

အဘာွး၏ ညမီ။၂။ အဘိုး၏ နှမ။ ၃။ ယင်းတိ့ုအား ထခါ်ထဝါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ ၄။ ယင်းသိ့ု အရယွရ်ှိထသာ မိန်းမတိ့ုအား 
ရုိထသသမှုပဖင့် ထခါ်းထဝါ် သုံးနှုန်းထသာ အာလုပ်စကား။ စဉ်

အဘာွး၏ ညမီ။၂။ အဘိုး၏ နှမ။ ၃။ ယင်းတိ့ုအား ထခါ်ထဝါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ ၄။ ယင်းသိ့ု အရယွရ်ှိထသာ မိန်းမတိ့ုအား 
ရုိထသသမှုပဖင့် ထခါ်းထဝါ် သုံးနှုန်းထသာ အာလုပ်စကား။ စဉ်

grandmother/great 
grandmother စဉ်

အဒိေချကအ်နာ
ချက၁် စဉ်

အဒိေချကအ်နာ
ချက၂် စဉ်

စဉ်

အဒိေဇာစ ်အနာ
ဇာစ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အဒိေန်ဒိေန် ဒိေန်
နင်းနင်း 

ခထလးငယအ်ား ထမာင်းရင်းနှစဘ်ကက်ို ကိုင်ကာ အရပ်ခုိင်းငပီး အနညး်ငယထ်ပခနှစဘ်ကက်ို ကကထလာကရံု် ချတီုံ ချတုံပပုငပီး "အ
ဒိေန်ဒိေန် ဒိေန်နင်းနင်း မုိးမရာွလ့ုိ မကကးီသ၊ိ မုိးရာွလကထ်တ ကကးီတကထ်တ၊ နီပူလတထ်တ ရင့်လတထ်တ" ဆုိကာ ထပခကို ကကတုံချတုံပပု
ထစငပီး ထပပာဆုိ ထသာ စကား။ စဉ်

အကကမ်ိကကမ်ိ အထေပ်ထေပ် ကကို းစားအားထုေတပ်ခင်းထကကာင့် ရရှိထသာ အကျင့်၊၊ အမူအရာ။ အထလ့။ အကျင့်။ အထံုေ။ ဝါသနာ။ ထံုေးစ။ံ 
အထလ့အထေ ။ စရုိက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

that which is 
preeminent စဉ်

ထနသာွးနှင့် တကွထ်သာ လထေက၊် လသာွးနှင့် တကွ ်ထသာ လက ထရှ့ထရာကထ်နထသာ ရကထ်ပါင်း၊ ပုိလွန် ထသာ လတိ့ုကို ညှိနှိုင်း
ထသာကျမ်း။ထနသာွးနှင့် လသာွးရကပုိ် လပုိတိ့ုကိုတိုကဆုိ်င်ထစရန် ညှိနှိုင်းထသာ ကျမ်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရညှလ်ား ခထရ။" (အရပ်) ။ ၂။ခရးီ ရညှလ်ားခထရ"။ (အရပ်)။ ၂။ ခရးီရညှလ်ျားထဝးကာွသည။် ၃။ အချန်ိကာလ ရညှပ်မင့်
သည။် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

ထရးှဦးအစ မထေင်ရာှး ထသာ (သသံရာ) စဉ်

စဉ်

ထကျာကန်ုး နံရုိးကကား ထကကာရုိးဆစစ်သည့် တစထ်နရာတင်ွ ပတအူုံကဲ့သိ့ု အထပါက ်အထပါကမ်ျားပဖစ၍် ထဆွးထပမ့ ထသာ အနာတစ်
မျို း။

virulent disease or 
sore စဉ်

စဉ်

virulent disease or 
sore စဉ်

စဉ်



.

ကကိ apply hot formentation

အနာခံ ကကိ သတူစပ်ါးထကာင်းစားထရး အတကွ ်ပျကစ်းီဆံုးရှံုးမှုကို ခံယသူည။် make a sacrifice

အနာချဉ် န အနာစသည၌်  ပတလ်ညမ်ညး်ညို ထရာင် ကကလာထသာ အထပခအထန။ puffy

အနာဂလံုး ကကိ ခန္ဓာကိုယအ်သားအထရထပါ်တင်ွ ထပါကထ်သာ အနာလံုးတိုသ့ည ်အနာဝမထပါ်ပဲ အတင်ွး၌ လှိုက၍်သာ ပဖစထ်ပါ်သည။် injure

န ထရးှကပဖစခ့ဲ် ဖူးငပီး အကင်းမထသထသးထသာ အနာ။

အနာငုတ် န ထရးှကပဖစခ့ဲ် ဖူးငပီး အကင်းမထသထသးထသာ အနာ။

အနာငုပ် ကကိ အနာ၏အခုိးအရှိန်တို ့အတင်ွးသို ့ငုပ်သာွးငပီး အဆိပ်ပဖစသ်ည။် Blood-poisoning

အနာစမ်ိး န ခုတထ်ေစ ်လီှးပဖတရ်နှထသာ အနာ။ abscess

အနာဆုိး န လူ၏ အသက ်အန္တရာယက်ို ပဖစထ်စနုိင်ထသာ အလွန်ပပင်းထေန်းထသာ အနာထရာဂါတစမ်ျို း။ 

အနာဆီွး န ကကာရညှပ်ဖင့်စာွ စွဲကပ်၍ ထဟာင်းပမင်း ထဆွးပမည့်ထနထသာ အနာ။ inveterate

န ကကာရညှပ်ဖင့်စာွ စွဲကပ်၍ ထဟာင်းပမင်း ထဆွးပမည့်ထနထသာ အနာ။ inveterate

အနာတရ န ကိုယခ်န္ဓာတင်ွ တစစ်ုံတစခု် ထိေခုိကဒ်ေဏရ်ာရမှု။ hurt to one’s body

အနာထေ ကကိ အနာရှိန်ပပင်းထေန်၍ ပုိမုိဆုိးရာွးစာွ ပပညတ်ညပ်ခင်း ထရာင်ရမ်းပခင်းပဖစသ်ည။် puffy

အနာပဆာ န blemish or flaw in gems

အနာပင်း န လူတို၏့ ခန္ဓာကိုယ၌် ပဖစထ်သာ အနာချို င့် ခွကတ်င်ွ ပပညတ်ညသ်ကဲ့သို ့ပဖစထ်ပါ်ထနထသာ အနာတစမ်ျို း။ external ulcer

အနာပပန် န ထရာဂါ တစက်ကမ်ိပဖစင်ပီး၍ ထနာကထ်ေပ်ယင်းသို ့ပဖစထ်ပါ်လာထသာ ထရာဂါမျို း။ disease

အနာပပန်ပဖစ် ကကိ ထနာကထ်ေပ်ယင်းသို ့ထရာဂါမျို း ပဖစထ်ပါ်လာသည။် disease

အနာပွား န fester

အနာဖီး န အနာထပျာကလု်ခါနီး၌ အနာ၏အထပါ်ယတံင်ွ ပဖစလ်ာထသာ အလမာထေပ်။ scab of a sore

အနာမနီ န လူတို၏့ ထပခသလံုး၊ ထပါင်၊ တင်ပါးစညတ်ို၌့  များထသာအားပဖင့် ပဖစတ်တထ်သာ နာကျင်ထစနုိင်သည့် အနာအဖု အလံုးတစမ်ျို း။ type of wound

အနာမရ ကကိ ကိုယတ်င်ွ ထိေခုိကဒ်ေဏရ်ာရမှု တစစ်ုံတစခု်လညး် မယှိပဖစသ်ည။် no injury

အနာရာ န အနာထပျာကက်င်းငပီးထနာက ်အသားအထရထပါ်အတင်ွ စွဲထေင်ကျန်ခ့ဲထသာ အမှတအ်သား။ scar

အနာရင့် ကကိ တပဖညး်ပဖညး် အနာထရာဂါ အရှိန်အဟန်ု ပမင့်မားလာသည။် fester

အနာရင်း ကကိ မသင့်ထသာ အစားအစာကို စားမိ၍ အနာတိုးလာသည။် fester

အနာလံုး န ကိုယခ်န္ဓာ အသားအထရထပါ်တင်ွ ပဖစထ်ပါ်ထသာ နာကျင်ထစတတသ်ည့် အနာအဖုအလံုး။ injury

အနာဝယ် ကကိ infect

အနာသည် န အနာထရာဂါ ပဖစထ်နသ။ူ patient

အနာသျှင် န none

အနာသျှင်မ န none

အနာဟန်ိ န အနာ၏ ပပင်းထေန်မှုကိုစမ်ွးအား။ erysipelas

အနာကင်း
သတ်

ထပခဖဝါးတင်ွ ဆူးတစခု်ခုဝင်၍ သာွးလျင်ဆူးကိုနှုတ၍် ထုိေဆူးဝင်ထသာ ထနရာ၌ ထရနံဆီနှင့် ဆားကို ထေည့်ငပီး မီးကျးီပဖင့် အနာကို 
မီးပူဟပ် ထပးရသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အနာထဂါင်းမ
သီ

bulbous profile of a 
sore စဉ်

bulbous profile of a 
sore စဉ်

စဉ်

စဉ်

virulent disease or 
sore စဉ်

စဉ်

အနာဆီွး အနာ
ပျက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခန္ဓာကိုယအ်တင်ွးအပပင် အသားအထရတိ့ုတင်ွပဖစထ်သာ နာကျင်ထစသည့် အဖုအပဉ်။ ပန်ကန်ခွက ်ထယာကစ်သည့်တိ့ုတင်ွ 
တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထကကာင်းထကကာင့်ပဖစထ်သာ အကက်ွဲရာည၊ ပွန်းပ့ဲရာ စည့်အပပစ။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အနာမှ ထွေကထ်သာ ပပည၊် သားန့ံရညစ်သညတ်ိ့ု ထရာကသ်ည့်ထနရာတင်ွ အလားတအူနာများ ပဖစပွ်ားထစ တတသ်ည့် အနာတစ်
မျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာသထံူေမှ အနာထရာဂါ ကးူစကယ်လူာ သည။်တစစ်ုံတစခု်ထသာ အပပစအ်နာသင့်ထရာကထ်စနုိင်သည့် အမှုကို
လုပ်ကိုင်သည။် စဉ်

စဉ်

(ထယာ ကျ်ား၏ ထဆွမျို းဆကက်ိုရည၍်) မိမိအထေက ်ထဆွခုနှစဆ်ကတ်င်ွ သတ္တမထပမာကထ်ဆွမျို းဆက။် ယင်းထဆွမျို း ဆကက်ို 
ထခါ်ထသာ စကားလံုး။ စဉ်

(မိန်းမ၏ထဆွ မျို း ဆကက်ိုရည၍်) အမိမှစ၍ ထဆွခုနှစ ်ဆကတ်င်ွ သတ္တထပမာကထ်ဆွမျို းဆက။် ယင်ထဆွမျို း ဆကက်ို ထခါ်ထသာ
စကားလံုး။ စဉ်

စဉ်



.

အနာအဆာ န ခန္ဓာကိုယအ်တင်ွးအပပင် အသားအထရတိုတ့င်ွပဖစထ်သာ နာကျင်ထစသည့် အဖုအပဉ်။ injury

အနာအို န အနာထရာဂါ ပဖစတ်တသ်။ူ အနာထရာဂါများသ။ူ patient

အနားကပ် ကကဝိိ အနီးသို ့ချဉ်းကပ်၍။ closely

အနားကကီ ကကိ ထတာင်းဖျာစသည ်တို၏့ အနားမုန်မု့န်းညကည်ကပ်ဖစသ်ည။် none

အနားခုိ ကကိ မယားလုပ် သညက်ို အားကိုးထနထုိေင်သည။် House-husband

အနားစန်ွး န အရာဝတ္တ ု၊ ထနရာ၊ထဒေသတစ ်ခုခု၏ တညထ်နရာအစန်ွအဖျား။ edge

အနားပီး ကကိ တစခု်ခုထသာ လုပ်ငန်းတာဝန် ထေမ်းထဆာင်ပခင်းမှာ ကင်းလွတထ်စသည။် give a rest

အနားပုိင်း န ဆုတပ်ဖတထ်ေားထသာ ဖျင်အတိုအစကို ထေဘ ီနှင့် ထေပ်ပုိးဆကစ်ပ်၍ ချုပ်လုပ်ထေားထသာ အရာ။ none

အနားပပန် န အနားကို အထေကထ်အာက ်ထရှ ထ့နာကပ်ပုလုပ်ထေားထသာ အရာ။ none

အနာပပုန်းအိုး န အနားလကက်ိုင် မပါထသာအိုး။ pan

အနားဖီး န ထတာင်း၊ ပလံုး စသည့်တို၏့ နှုတခ်မ်း တစဘ်ကတ်စခ်ျက၌် တပ်ထေားထသာ ကင်ွး။ none

အနားလန် ကကိ အနားအစန်ွးလန်တကထ်နသည။် အထပါ်သို ့ကာွဟထနသည။်နှုတခ်မ်း အနား အထပါ်သို ့ထထော်ထနသည။် none

အနားသတ် ကကိ delimit

အနားထသျှ န မကာွမထဝး မလှမ်းမကမ်းပဖစထ်သာ ထနရာ။ အနီးအနား။ အစန်ွအဖျား တစထ်နရာ။ near

အနားဟပ် ကကဝိိ အနီးသိုခ့ျဉ်း ကပ်၍။ အနီးသို ့ကပ်လျက။် closely

အနားအနီ၁ ကကဝိိ ပဖညး်ပဖညး်သကသ်ာ။ slowly

အနားအနီ၂ ကကဝိိ ထညာင်းညာမှု ထပပထပျာကထ်အာင်။ none

အနားအနီ၃ န မကာွမထဝးမလှမ်းမကမ်းပဖစထ်သာ ထနရာ၊ အရပ်။ neighbor

အနားအပါး န နီးထသာ ဝန်းကျင်အရပ်၊ ထနရာ။ မကာွထဝးလှထသာ အရပ်၊ ထနရာ။ အနီး။           neighbor

 အနီ န ထနထုိေင်ပခင်း။ အထပခအထန။ပဖစတ်ညပ်ခင်း။ ပဖစတ်ညမ်ှု။ အပဖစ။် live

အနီထကာင်း ကကိ အထန အထုိေင်ထကာင်းထကာင်းမွန်မွန်ယှိသည။် used to

အနီကပ် ကကိ ထနရခကသ်ည။် မလွတမ်လပ်ပဖစသ်ည။် feel constrained

အနီကျ ကကိ ထနသားတကျပဖစသ်ည။်အတညတ်ကျပဖစ ်သည။် used to

အနီကျဉ်း ကကိ မလွတမ်လပ်ပဖစသ်ည။် မထချာင်မချပိဖစသ်ည။် feel constrained

အနီကျပ် ကကိ ထနရထုိေင် ရကျပ်တညး်သည။် မထချာင်မချပိဖစသ်ည။် မလွတမ်လပ်ပဖစသ်ည။် feel constrained

အနီသာ ကကဝိိ အထနရအထုိေင်ရသကသ်ာစာွ။ unconcern

အနီသားကျ န တစစ်ုံတစရ်ာ ဆကစ်ပ်ပခင်း၊ ပတသ်ကပ်ခင်း မယှိပဲ ကင်းကင်းရင်ှးရင်ှး ထနထုိေင်ပခင်း။ used to

အနီအထေား န ရပ်တညသ်ည့်ထနရာ အပခအထနအသင်ွအပပင် ပံုပန်းသဏာန်စသည။် position

အနီအထုိေင် န မီှတင်း ရပ် တညသ်ည့်ထနရာ။ အထပပာအဆုိထနပံု ထုိေင်ပံု အကျင့်စရတိစ်သည။် behaviour

အနီးစပ် နဝိ ပုိမုိ၍ ထသးွနီးစပ်ထသာ။ ပုိမုိကကျွေမ်းဝင်ခင်မင်ထသာ။ မထဝးလွန်း မကာွလွန်းပဖစထ်သာ။ near

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အနားကိုသမ်ိးကပ်ွသည။်အစန်ွးအ နားကို ထခါက၍်ထသသပ်ထအာင်ပပုလုပ်သည။် ငပီးဆံုးထစသည။် လတစ်သတသ်ည။် 
အဆံုးသတ ်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

အနီးပါးစပ် န နီးထသာဝန်းကျင် အရပ်၊ ထနရာ။ မထဝးကာွလှထသာ အရပ်ထနရာ။ neighbor

အနီးပါထသျှ န မကာွမထဝး မလှမ်းမကမ်း ပဖစထ်သာ ထနရာ၊ အရပ်။ neighbor

အနီးရာ န နီးကပ်ထသာထနရာ။ အရပ်။ neighbor

အနီးထသျှ န မကာွမထဝး မလှမ်းမကမ်း ပဖစထ်သာ ထနရာ၊ အရပ်။ neighbour

အနီးထသျှရာ န မကာွမလှမ်းထသာ ထနရာအရပ်။ မထဝးထသာထနရာ၊ အရပ်။ neighbour

အနီးဟပ် ကကဝိိ အနီးသို ့ချဉ်းကပ်၍။ အနီးသိုက့ပ်လျက။် closely

အနု နဝိ ထသးထသာ၊ ထသးငယထ်သာ။ မရင့်ကျကထ်သာ။ နူးညံ့ထပျာ့ထပျာင်းထသာ။ small

အနုထက နဝိ အပတယိှိငမဲ အရယွထ်ေက ်ငယထ်သာ။ အလွန်ထသးငယထ်သာ။ small

အနုထကထသျှ နဝိ အထလးမထေား ထလာကထ်အာင်ငယထ်သာ။ ပကတယိှိငမဲအရယွသ်ို ့မထရာက ်ထသာ။ small

နဝိ softness

အနုညာတ န ethic

အနုစးီ ကကိ လူမသထိအာင် အတင်ွးသိုဝ့င်ထရာကင်ပီး တတိတ်တိထ်လးထပပာဆုိငခိမ်းထပခာက ်ထသာ ထရမထငွစသညတ်ိုက့ို လုယကသ်ည။်

အနုနညး် န မကကမ်းမတမ်းပဲ သမ်ိထမွ  ့နူးညံ့စာွပဖင့် ထအာင်ပမင်ထအာင် ပပုလုပ်ထေားထသာနညး်။ amicable way

အနုထွေကထွ်ေက် နဝိ young

အနုဖပ်ဖပ် နဝိ young

အနုလှပ်လှပ် နဝိ အ လွန်နူးညံ့ပါးလမာထသာ။ flat

အနုထသျှ နဝိ softness

အနူ န none

အနူသျှင်မ န none

အနူအနာ န generation

အနူအနညး် န ထသးွဖဲွထသာ အရာ။ small

ကကိ many

န အလွန်အ့လွန် ထကာင်းသည။် very good

န none

အနညး်ဆံုး ကကဝိိ နညး်သညထ်ေကန်ညး်သည့် အထရအတကွ ်ပမာဏ အားပဖင့်၊ extra small

နဝိ အလွန်အ့လွန် သန်မာထွေားကျို င်းထသာ။အလွန်အ့လွန် ကကးီမားထသာ။ strong

အနညး်ထသျှ န နညး်ထသာ အထရအတကွ ်ပမာဏ။ မများ ပခင်း။ စိုးစဉ်း။ some

ကကဝိိ many

ကကိ none

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အနုထခါက်
ထခါက် (သစသ်းီဝလံစသည်) မရင့်ထရာ်ထသးထသာ။ နု ထသာ။ အပွင့်မှ အသးီပဖစခ်ါစထသာ ယှိထသးထသာ။ စဉ်

လူတိ့ု၏ ကျင့်သုံးထဆာကတ်ညအ်ပ်ထသာ ထလာကဓမ္မနှစဌ်ာန (၄၈-ပါး) ထသာ ကျင့်ဝတ္တရား။ စဉ်

slick and noiseless 
robbery with entry 
effected through a 
confidence trick စဉ်

စဉ်

အလွန်ထချာထပမ့ နူးညံ့ထသာ။ မရင့်ထသးထသာ (သစသ်းီ) စဉ်

စိုပပညနူ်းညံ့ထသာ။မရင့်ထသးထသာ ။ (သစသ်းီ) စဉ်

စဉ်

အလွန်ထချာထပမ့နူးညံ့ထသာ။မရင့်ထသး ထသာ။ (သစသ်းီ) စဉ်

(ထယာကျ်ားထဆွမျို းဆကက်ိုရည၍်) အဖမှစ၍ အထေက ်ထဆွခုနှစဆ်ကတ်င်ွ ထပခာကဆ်ကထ်ပမာကထ်ဆွမျို းဆက။် ယင်းထဆွမျို း
ဆကက်ို ထခါ်ထသာအမည။် စဉ်

(မိန်းမ၏ ထဆွမျို းဆကက်ိုရည၍်) အမိမှစ၍ အထေကထ်ဆွခုနှစဆ်ကတ်င်ွ ထပခာကဆ်ကထ်ပမာက ်ထဆွမျို းဆက။် ယင်းထဆွး
မျို းဆကက်ို ထခါ် ထသာ အမည။်အထဘးွမ။ စဉ်

ထဆွစဉ်မျို းဆက။် ထဆွစဉ်မျို းဆက။် (အဖ၊ အဖုိး၊ အဖီး၊ အဇူ၊ အဇာ၊ အနူ၊ အနာ။)ကဌုာအနာကကးီ ထရာဂါ စွဲကပ်သ။ူ စဉ်

စဉ်

အနညး်က
မထဟာက်

အများအပပား။ မညထ်ရွ့မညမ်ျှဟ၍ူ မထရတကွနုိ်င်ထအာင် များပပားစာွ။ "ထမာင်ပဖူမှာ တန်းကားထဇာင်မ ထဟာကရ်ခထရ"။ ထမာင်ပဖူ
ရ့ုိမှာ ရန်ကန်ုက ပစည္း်တပိါထရ လတ၊် အနညး်က မထဟာက ်တစပံု်ကကးီရာမလားထယ"။ (အရပ်) စဉ်

အက္ခရာစဉ်
အနညး်
ထသျှထကာင်းထရ
ကမထဟာက် စဉ်
အနညး်ထကာင်း
ထရကမထဟာက်
ထယ

တစစ်ုံတစခု်ထသာ အမှုကစိ ္ကို မပပုလုပ်ရန် တားပမစပ်ါထသာ်လညး် မနာယပဲူ လုပ်၍ အမှားဘကသ်ိ့ု ထရာကသ်ာွးရာတင်ွ ပပစတ်င်
ကဲ့ရဲ့ထပပာထသာ စကားလံုး။ "မင်းကို မလုပ်ထကလ့ုိ့ ဟန့်ခယင်းပင် အတင်းလုပ်ထတ၊ ထအထခါက ်အနညး်ထကာင်းထရက မထဟာက်
ထယ"။ (အရပ် စဉ်

စဉ်

အနညး်ဝလား
ချင့် စဉ်

စဉ်

အနညး်ထသျှက
မထဟာက်

အများအပပား။ မညထ်ရွ့မညမ်ျှဟ၍ူ မထရတကွနုိ်င်ထအာင် များပပားစာွ။ "ထမာင်ပဖူမှာ တန်းကားထဇာင်မ ထဟာကရ်ခထရ"။" ထမာင်
ပဖူရ့ုိမှာ ရန်ကန်ုက ပစည္း်တပိါထရ လတ၊် အနညး်က မထဟာက ်တစပံု်ကကးီရာမလားထယ"။ (အရပ်) စဉ်

အနညး်
ထသျှထကာင်းထရ
ကမဟာက်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ အမှုကစိ ္ကို မပပုလုပ်ရန် တားပမစပ်ါထသာ်လညး် မနာယပဲူ လုပ်၍ အမှားဘကသ်ိ့ု ထရာကသ်ာွးရာတင်ွ ပပစတ်င်
ကဲ့ရဲ့ထပပာထသာ စကားလံုး။ "မင်းကို မလုပ်ထကလ့ုိ့ ဟန့်ခယင်းပင် အတင်းလုပ်ထတ၊ ထအထခါက ်အနညး်ထကာင်းထရက မထဟာက်
ထယ"။ (အရပ် စဉ်



.

အနညး်ထသျှရာ ကကဝိိ အနညး်ငယမ်ျှသာ။ အနညး်အကျဉ်းမျှသာ။ some

အာ thing

အာ none

အနက် ဝိ အစအုထပါင်းမှ အချို အ့ဝကက်ျ ထုေတန်ှုတပ်ပလုိရာတင်ွ သုံး ထသာစကားလံုး။ among

အနကထုိ်ေး၁ ကကိ နဲွ ဆုိ့းဆုိးသည။် ချစမှ်န်သ၍ိ မိမိအလုိ ပပည့်ဝထစရန် ချစထ်သာ သတူိုအ့ား  စတိအ်ထနှာကအ်ယကှ ်ပဖစထ်စသည။် wheedle

အနကထုိ်ေး၂ ကကဝိိ တားမရဆီးမရ။ အတင်းအဓမ္မ။ မစဉ်း စားပဲ။ မဆင်မပခင်ပဲ။ အတင်း။ အဓမ္မ။ unlawfulness

 အနကဝ်င် ကကိ နစန်ာမှန်းသလိျက ်ဆကက်ပပုမူသည။် မပပန်မလှည့် ထရှ သ့ို ့တိုး၍ တိုး၍ လုပ်သည။် barge into

အနကအ်နဲ နဝိ အလွန်သနုိိင်ခဲထသာ။ အလွန်အထရး ထေား ထလာကဖွ်ယ ်အထပခယှိထသာ။ အလွန်နကနဲ်ထသာ။ deep in thought

အနင့်စား ကကဝိိ more than one’s fill

အနုိက် န အရညအ်တင်ွး၌ မထပျာ်ဝင်ထသာ အမှုန်အမမား စသည။် particles

အနုိကက်ျ ကကိ used to

အနုိကစ်ား ကကိ ငါးဟင်းချကရ်ာ၌ အရည၏် ထအာကထ်ပခတင်ွယှိအနညက်ျသညမ်ျားကို စားသုံးသည။် eat

အနုိကထ်ေ ကကိ အရည၏်ထအာကထ်ပခမှ အမှုန်အမမားစသညတ်ို ့လှုပ်ရာှးကာ အထေကသ်ို ့တကလ်ာသည။် roil

အနုိကထုိ်ေင် ကကိ used to

အနုိကရ်ည် န အရညတ်င်ွ မထပျာ်ဝင်ထသာ အမှုန်အမမားစသညတ်ို၏့ ထအာကထ်ပခတင်ွ စပံုုထနထသာ အနညရ်ည။် sediment

အနုိကသ်ိုက် ကကိ အကပ်အသက ်ကကင်းကျန်ထနသည့် အနညး်ငယမ်ျှထသာ အရာကို စားထသာကသ်ည။် none

အနုိင် ကကိ ယဉ်ှငပိုင်ရာတင်ွ အသာရ သည။် win

အနုိင်ကျင့် ကကိ အနုိင်အထေကပ်ပုသည။် high handedly

အနုိင်ခံ ကကိ ငါးဟင်းချကရ်ာ၌ အရည၏် ထအာကထ်ပခတင်ွယှိအနညက်ျသညမ်ျားကို စားသုံးသည။် eat

အနုိင်တတခံ် ကကဝိ သတူစပ်ါး၏ ဆန္ဒနှင့် ဆန်က့ျင် လျက ်အတင်းအဓမ္မ အတင်းအကကပ် နုိင်ထေကစ်းီနင်း။ high handedly

အနုိင်နုိင် ကကဝိိ အလွန်ခဲယဉ်းခကခဲ်စာွ။ difficulty

အနုိင်ပပု ကကိ သတူစပ်ါးထေက ်သာလွန်ထအာင် ပပုမူထပပာဆုိသည။် high handedly

အနုိင်လုပ် ကကဝိိ သတူစပ်ါး၏ ဆန္ဒနှင့် ဆန်က့ျင် လျက ်အတင်းအဓမ္မ အတင်းအကကပ် နုိင်ထေကစ်းီနင်း။ high handedly

အနုိင်အထေား ကကဝိိ သတူစပ်ါး၏ဆန္ဒနှင့် ဆန်က့ျင်လျက၊် အတင်းအဓမ္မ နုိင်ထေကစ်းီနင်း။ high handedly

အနုိင်အနင်း ကကဝိိ ကကမ်းကကုတရ်ကစ်ကစ်ာွ ဖိနိှပ်ညင်ှးပန်းလျက။် နုိင်လုိမင်းထေက။် high handedly

အထနာက် န roil

အထနာကခ်န်း န အမ်ိ၏ထနာကပုိ်င်းယှိ အခန်း။ none

အထနာကင်ယ် န နတပ်မစဝ် အထနာကဘ်က ်ကမ်းထပခတထလျာကက်ို ထခါ်ထသာအမည။် none

အထနာကဆီ်း န none

အထနာကထ်ပပာ့ န guest room

စဉ်

အနညး်ထသျှ
ဟန်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပစည္း်ဝတ္တ  စကားလံုး။ "ထမာင်ပဖူမှာ ထကာကည်င်ှးကျန်ိထတာက ်အနညး်ထသျှ ဟန် အများကကးီပါဘရုား"။ 
(အရပ်) စဉ်

အနညး်ဟန် 
(မ) (အာ-အနညး်ထချ ဟန်-ရှု) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စားသင့် စား ထုိေက ်သညထ်ေက ်အတိုင်းအဆထေကမ်ျားစာွ ထကျာ်လွန်၍ (စားသည်)။ စဉ်

စဉ်

အရညတ်င်ွ မထပျာ်ဝင်ထသာ  အမှုန်အမမားစသညတ်ိ့ု အရည၏် ထအာကထ်ပခတင်ွ စပံုုသည။် ထအာကထ်ပခတင်ွ စပံုုသည။် တညင်ငိမ်
လာသည။် ထနသားကျသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အရညတ်င်ွ မထပျာ်ဝင်ထသာ  အမှုန်အမမားစသညတ်ိ့ု အရည၏် ထအာကထ်ပခတင်ွ စပံုုသည။် ထအာကထ်ပခတင်ွ စပံုုသည။် တညင်ငိမ်
လာသည။် ထနသားကျသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

(ထရ) မကကညမ်လင်သည၏် အပဖစ။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထဆးလိပ်ထသာကသ်ည့် ထဆးရကွက်ို ထရနှင့်ထဆးငပီးလျင် မန်း ကျညး်သးီအရညနှ်င့် ထဆးရကွတ်င်ွ ပကဖ်ျဉ်း၍ အထေပ်ထေပ်အပ်ု
ထေားကာ ကမ်ွးစားထဆးအပဖစ ်သုံး ထသာထဆးကို ထခါ်ထသာ အမည။် စဉ်
အမ်ိဦးခန်း၊ အလယခ်န်း (အထဲေခန်း) ၊ ထနာကထ်ပပာ့ခန်းဟ၍ူ သုံးခန်းတိ့ုတင်ွသုံးခုထပမာကပ်ဖစထ်သာ အခန်း။ (ရခုိင်အမ်ိတိ့ု၌ 
အမ်ိမ, ကိုယတ်င်ွထပပာ့ခန်းဟ၍ူ သုံးပုိင်းခဲွပခားထေားသည။် ထနာကထ်ပပာ့ခန်းတင်ွ ထနာ်ထဖးအထဆာင်ထခါ် မီးဖုိထဆာင်ချထေားသည။်) 
"ထနာကထ်ပပာ့ခန်းမှာ၊ လူသာဝင်ထလှာက၊် ပပတင်းထပါကက်ို၊ လမားခုန်ထရာကက်" (မုိးပန်း)။ စဉ်
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အထနာကပ်ပည် န ရခုိင်ထဒေသ၏ အထနာကဘ်ကယ်ှိ အရပ်ထဒေသ။ none

အထနာကမ်ခံ၁ ကကဝိိ ရယစ်ရာပဖစထ်အာင် မခံချင်ပဖစထ်အာင် ကျစီယထ်ပပာဆုိမှုကို မခံလုိ။ sensitivity

အထနာကမ်ခံ၂ ကကိ ကကည့်ရှုလုိ စတိမ်ယှိထအာင် ရွံရာှစကဆု်ပ်ပခင်း ကာရညှစ်ွဲငမဲစာွ မုန်းတးီပခင်း၊ ရန်ငငိုးဖဲွ ပ့ခင်း မခံလုိပခင်း ပဖစသ်ည။် hate

န အထနာကဘ်က ်ယန်ွးယန်ွးမှ တိုကခ်တလ်ာထသာထလ။ wing

ကကဝိိ လာလတ္တ ထံသာအချန်ိ။ ထနာင်အခါ။ အနာဂတ ်ကာလ။ future

နဝိ လာလတ္တ ထံသာအချန်ိတင်ွ ပဖစလ်တ္တ ထံသာ။ ထနာင်အခါတင်ွ ပဖစလ်တ္တ  ံထသာ။ အနာဂတ ်ကာလတင်ွ ပဖစလ်တ္တ ထံသာ။ future

အထနာင် န roil

အထနှာင်း ကကဝိိ မလှုပ်မထရွ ခုိ့င်မာ ငမဲပမံစာွ။ be stead fast

အထနာင်းအခုိင် ကကဝိိ ထတာင့်တင်းခုိင်မာစာွ။ be stead fast

ကကဝိိ တညတ်ံ့ ခုိင်ငမဲစာွ။ be stead fast

အနပ် နဝိ ပါးနပ် ထသာလိမ္မာထသာ။ အရပ်ိအပခည ်သပိမင်လွယထ်သာ။ shrewd

အနပ်ထကာင်၁ ကကိ မိမိ အကျို းရယှိရန် ပါးနပ်စာွ အခွင့်အထရးယသူည။် သတူစပ်ါးအထပါ်တင်ွ အသာရထအာင် လှည့်ပဖား ပပုလုပ်သည။်

အနပ်ထကာင်၂ န ရယစ်ရာပဖစထ်အာင်၊ မခံချင်ပဖစထ်အာင်၊ ထနာကထ်ပပာင်ကျစီယမ်ှု ပပုထလ့ရှိသ။ူ teaser

အနပ်ခံ ကကိ ထနာကထ်ပပာင်ကျစီယသ်ည၊် မခံချင်ပဖစထ်အာင် ထပပာဆုိပပုမူသည။် cheap gibe

အနပ်စား ကကိ မခံချင်ပဖစထ်အာင် ထပပာဆုိပပုမူသည။် မထထောကမ်ထေား ရုိင်းပျသည။် ပကစ်ကသ်ည။် be slovenly

အနပ်ပါး နဝိ ပါးနပ်လိမ္မာထသာ။ သကွလ်ကခ်ျကခ်ျာထသာ။ active

အနပ်လွန် ကကိ လူလညလု်ပ်သည။် မိမိအကျို းရယှိရန် ပါးနပ်စာွ အခွင့်အထရးယ ူသည။်

အနပ်ဝ ကကိ သတူစပ်ါးကို တင်စးီ၍ ထပပာဆုိ ပပုမူတတထ်သာ။ none

အနိပ် ကကိ ဂုဏအ်သထရ ညံ့ဖျင်းသည။် inferior

အနိပ်အနွမ်း ကကဝိိ underprivileged

အနုပ် နဝိ အထလးမထေား ထလာက ်ထအာင်ငယထ်သာ။ ပကတယိှိငမဲ အရယွသ်ို ့မထရာကထ်သာ။ ထသးနုပ်ထသာ။ ထသးဖဲွထသာ အရာ။ small

အနုပ်ထက န ထသးဖဲွ ထ့သာ အရာ။ သမ်ိဖျင်းထသာ အရာ။ small

အနုပ်ထကထသျှ န ထသးငယထ်သာ အထရးမပါထသာ အရာ။ အထသးအဖဲွ ။့ small

အနုပ်စတုထ်သျှ န ထသးဖဲွ ထ့သာအရာ။ ငယထ်နှာင်းထသာ အရယွ။် young

အနုပ်ပလုပ် န ယတုည်ံ့သမ်ိဖျင်းထသာ အရာ။ သမ်ိငယထ်သာ အထပခအထနယှိသ။ူ ဆင်းရနိဲမ့်ကျသ။ူ the poor

အနံထ့ကာင်း ကကဝိိ ထကာင်းထသာ သတင်းပျံ နံှ့ထ့ကျာ်ကကားသည။် popularity

အနံခ့ပ်၁ ကကဝိိ စားသညဆုိ်ရံုမျှ။ be on the scent

အနံခ့ပ်၂ န none

ကကဝိိ ထကာင်းထသာအနံ ့မထကာင်းထသာ အနံစ့သည ်တပဖညး်ပဖညး် ဆကမ်ပပတထွ်ေကလ်ျက။် foul  smell

အနံထ့တာင် န လမမ်းမုိးမှု၊ ထေင်ဟပ်မှု၊ အရှိန်အဝါ၊ power

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထနာကရ်မ်း
ထပါက် စဉ်

အထနာက်
အထနာင်၁ စဉ်

အထနာက်
အထနာင်၂ စဉ်

(ထရ) မကကညမ်လင်သည၏် အပဖစ။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထနှာင်း
အနင်း စဉ်

စဉ်

make good use of an 
opportunity စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

make good use of an 
opportunity စဉ်

စဉ်

စဉ်

(တစစ်ုံတစခု် မသန့်ရင်ှးထသာအရာနှင့် ဆကစ်ပ်မိသပဖင့်) ထူေးပခားထကာင်းမွန်ထသာ ဘန်ုးကျကသ်ထရ အရှိန်အဝါ နိမ့်ကျထသာ 
အားပဖင့်။ တန်ခုိးဂုဏသ်ရိ ်ထမှးမိှန်သာွးပခင်း။ ထအာကတ်န်းကျလျက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မိန်းမ တိ့ုက ထယာကျ်ားများကို ရုိင်းစိုင်းစာွ (အန့ံခံ) ဟ ုထပပာဆိုထသာစကားလံုး။ စဉ်
အန့ံ
တထထောင်းထထေ
ာင်း စဉ်

စဉ်
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ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာ ပပုမူပဖစပ်ျကသ်ည့် အထကကာင်းအရာများကို တစစ်န်ွးတစမ်ျှ မရပ်ိစားမိပဖစသ်ည။် none

အနံထွ့ေက် ကကိ ထကာင်းထသာ သတင်းပဖစထ်ပါ်သည။် good news

ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာ ပပုမူပဖစပ်ျကသ်ည့် အထကကာင်းအရာများကို တစစ်န်ွးတစမ်ျှ မရပ်ိစားမိပဖစသ်ည။် none

အနံမ့ကျ ကကိ a little

အနံယ့ှူ ကကိ none

အနံဝ့ ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အနံက့ို များစာွ ရှုရုိကသ်ည။် breathe

အနံထ့ဟာင် နဝိ မ ထကာင်းထသာ အနံဆုိ့းများထွေကထ်သာ။ foul  smell

အနံအ့သက၁် န နှာထခါင်းပဖင့် ရှူ ရုိက ်ခံစားရမှုကို သပိခင်း။ breathe

အနံအ့သက၂် န some

အနန်ထွေက် ကကိ သတပု်တည်ဉ်ှးပန်းမှုထကကာင့် ကိုယလ်က ်နာကျင်မှုဒေဏက်ို များစာွခံခ့ဲရသည။် hurt by fighting

အနန်းပျား န none

အနံု န ကဌုာအနာကကးီထရာဂါ။ ယင်းထရာဂါစွဲကပ်ထနသ။ူ leprosy

အနံု၁့ နဝိ softness

အနံု၂့ နဝိ ပညာပါရမီ ရင့်မာမှု၊ မယှိထသးထသာ။ youthful

အနုိးလွယ် ကကိ အပ်ိထပျာ်ထနစဉ် တစစ်ုံတစရ်ာကကားကာ သကိာ မျှပဖင့်နုိးလွယသ်ည။် none

အနီွး နဝိ အနညး်ငယပူ်ထသာ အထိေအထတွယ့ှိထသာ။ warm

အနီွးထေည် န အထအးဒေဏက်ို ခံနုိင်ထစရန် ပိတထူ်ေပိတစ်၊ သိုးထမမးစသညပ်ဖင့် ချုပ်လုပ် ထေားထသာ အဝတအ်ထေည။် warm clothing

အနဲွစ့ကစ်က် ကကဝိိ လုပ်ရုိးလုပ်စဉ်ထေက ်ထနှး ထကးွထလးလံစာွ၊ စတိမ်ပါလကမ်ပါ။ in no mood for

အနဲွဆီွ့း ကကိ  နဲွ ဆုိ့း ဆုိးသည။် wheedle

အနဲွအ့စက် ကကဝိိ ထအးသင့်သညထ်ေက ်ပုိ၍ ထအးသာ။ လုပ်ရုိးလုပ်စဉ်ထေက ်ထနှးထကးွ ထလးလံစာွ။ စတိမ်ပါ လကမ်ပါ။ in no mood for

အနဲွအ့ယ၁ ကကိ ထပျာ့ထပျာ့ထပျာင်းထပျာင်း၊ နဲွ ထ့နှာင်းထပျာ့ထပပာင်း ထသာအမူအရာနှင့်။ graceful

အနဲွအ့ယ၂ န ငငိမ့်ထညာင်းသာယာ နာထပျာ်ဖွယပ်ဖစပ်ခင်း။ pleasant

အနွယစ်စ် န none

အနွယစ်ပ် ကကိ မျို းရင်းအပ်ုစတု ူလူထယာကျ်ားနှင့်မိန်းမ။ none

အနွယဆ်က၁် န ဘိုးထဘးဘဘီင် တိုလ့ကထ်ေကမှ်စ၍ ဆင်းသကလ်ာထသာ ထဆွမျို းအစဉ်အဆက။် generation

အနွယဆ်က၂် ကကိ တစမ်ျို းနှင့် တစမ်ျို း ထိေမ်းပမားပခင်းပဖင့် ဆကသ်ယွသ်ည။် marriage

အနံွခံ ကကိ ဆင်းရပဲင်ပန်းမှုဟသူမျှကို ကကံ့ကကံ့ ခံသည။် သတူစပ်ါးအတကွ ်မိမိအကျို းကို အဆံုးရှံုးခံသည။် tolerate

အနံွအနစခံ် ကကဝိိ ဆင်းရပဲင်ပန်းမှုဟသူမျှကို ကကံ့ကကံ့ ခံသည။် သတူစပ်ါးအတကွ ်မိမိအကျို းကို အဆံုးရှံုးခံသည။် tolerate

အနွမ်း နဝိ old

အနွယအ်နယ် နဝိ ခွန်အား ကန်ုခန်းထသာ။ အလွန်ပင်ညှို းငယထ်သာ။ အလွန်ထမှးမိန် ညှို းထရာ်ထသာ။ tired

အန့ံထတာင်မ
ကျ စဉ်

စဉ်

အန့ံပင်ပဖစ်
လျှင် စဉ်

အနညး်ငယမ်ျှထသာ။ စိုးစဉ်း ငယမ်ျှပဖစထ်သာ(အစားအစာ)။  "မင်းရ့ုိ ဇာအချန်ိမှာ ထေလ့ုိလားခထရဆိုစာွကို အန့ံမကျလိုက်
ထထော"။ (အရပ်) စဉ်

မိန်းမ တိ့ုက ထယာကျ်ားများကို ရုိင်းစိုင်းစာွ (အန့ံခံ) ဟ ုထပပာဆိုထသာစကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁။ တစန်ွးတစ။ အနညး်ငယ။် "လှထွေန်းစန်ိရ့ုိအထကကာင်းကို အန့ံအသကထ်တာင် မကျလုိက်"။ (ဥပစာ) လမမ်းမုိးမှု၊ ထေင်ဟပ်မှု၊ 
အရှိန်အဝါ။ စဉ်

စဉ်

အန့ံများကကို ကလ်ှိုင်၍ အပွင့်အပဖူ ပွင့်ငယမ်ျားပွင့်လျက ်ဆားငန်ထရမီှရာတင်ွ ထပါကထ်သာ ပင်ပျစသ်စတ်စမ်ျို း၏ အပွင့်မှ ရထသာ
ပျား။ စဉ်

စဉ်

မရင့်ထသးထသာ (သစသ်ဝီလ ံစသည်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစပ်ါးထသာ အမျို းအနွယတ်ိ့ုနှင့် ထရာထနှာပခင်းကို မပပုပဲ။ ဘိုးထဘး ဘဘီင်တိ့ု၏ လကထ်ေကမှ်စ၍ဆင်းသကလ်ာထသာ တစမ်ျို း
တညး်ထသာ ထဆွမျို းအစဉ် အဆက။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁။ ညှို းမိှန်ထသာ။ အသစမ်ဟတုထ်သာ။ ၂။ အသင့်အတင့်သုံးစွဲငပီးထသာ။ "ထအဒေထယာက အသစက်မထဟာက၊် အနွမ်းရာ၊ ဇာပျင်ဖ့ုိ
လဲချင့်"။ (အရပ်) စဉ်

စဉ်
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ထအထနှာ န တစခု်နှင့်တစခု် ထရာထပါင်းထေားထသာအရာ။ mixer

ကကဝိိ အားလံုး စထုပါင်းထရာထနှာပါဝင်လျက။် mix

ကကဝိိ ရုိကမ်ည ်ပုတမ်ည့်အလား ကကမ်ိးထမာင်းလျက။် ရုိကပု်တမ်ည ်တကကဲဟဲန်ပပင်လျက။် scold

အနှင်ခံ ကကိ အမ်ိမှနှင်ထုေတပ်ခင်းကို ခံရသည။် expel

အနှင်ခံ န အမ်ိမှ နှင်ထုေတပ်ခင်းကို ခံရသ။ူ expel

အနှင်ရမတ် ကကိ expel

အနှင်ရမင့် ကကိ ထွေကခွ်ာသာွးထစသည။် ထမာင်းထုေတသ်ည။် expel

အနှင်းမခံ ကကိ reward

အနှစက်ာလ ကကဝိိ နှစထ်ပါင်းလထပါင်းကကာပမင့်စာွ။ long time

အနှစပု်ပ် ကကဝိိ unbearable

အနှစပ်ျက် ကကဝိိ unbearable

အနှစမ်သိ ကကိ misunderstand

အနှစသ်၁ိ ကကိ တစစ်ုံတစ ်ဦး၏ အထကကာင်းကို နားလညသ်ထဘာထပါကသ်ည။် understand

အနှစသ်၂ိ န စတိထ်နသထဘာထေားအပဖစအ်ပျကက်ို သယိှိနားလညင်ပီး ပဖစ ်သ။ူ 

အနှစသ်ခိျင်း ကကိ အချင်းချင်းတစဦ်းနှင့်တစဦ်းအထကကာင်းကို နား လညသ်ထဘာထပါကသ်ည။် understand

အနှစသ်က် ကကိ ကကို ကသ်ည။် သထဘာ ကျသည။် like

အနှိုကထ်ကာင်း န တစစ်ုံတစထ်ယာက ်ထံေမှ ခကခဲ်ထသာ ပပဿနာတိုက့ို ထုေတယ်နုိူင်စမ်ွးယှိသ။ူ solver

အနှိုင်းကပ် ကကိ တစဦ်းနှင့်တစဦ်း၊ တစခု်နှင့်တစခု်၊ တညူမီှုယှိမယှိကို ယဉ်ှဖကပ်ပ၍ ပမာပပု နှိုင်းခုိင်းရန် ခကခဲ် သည။် difficult

အနှိုင်းခက် ကကိ တစဦ်းနှင့်တစဦ်း၊ တစခု်နှင့်တစခု်၊ တညူမီှုယှိမယှိကို ယဉ်ှဖကပ်ပ၍ ပမာပပု နှိုင်းခုိင်းရန် ခကခဲ် သည။် difficult

အထနှာကပ်ပု၁ ကကိ ရန်ပပုသည။် ငငိုပငင်ဆင်းရထဲအာင် ပပုသည။် ဝင်ထရာကစ်ကွဖ်ကသ်ည။် အထနှာကအ်ယကှပ်ပု သည။် disturb

အထနှာကပ်ပု၂ ကကိ ရန်ပပုသည။် ငငိုပငင်ဆင်းရထဲအာင်ပပုသည။် ဝင် ထရာကစ်ကွဖ်ကသ်ည။် အထနှာကအ်ယကှပ်ပုသည။် disturb

အထနှာင့် န ဓါး၊ပုဆိန် စ သညတ်ို ့အသာွးဆန်က့ျင်ဘက ်ထကျာရုိး။ none

အထနှာင့်လုပ် ကကိ ပပုမူထဆာင် ရကွထ်ပပာဆုိမှုတစခု်ခု၏ ငပီးစးီထအာင်ပမင်မှုကို ဟန်တ့ားသည။် ထနှာင့်ယကှသ်ည။် disturb

အထနှာင်း န lesser wife

အထနှာင်းသးီ န သစသ်းီဝလံစသညတ်ိုတ့င်ွ ထနာကဆံု်းသးီထသာအသးီ။ none

အနှပ် န လိမ်လညလှ်ည့်ပဖားညာဝါး၍ စားထသာသ။ူ crook

အနှပ်အနှမ်း နဝိ အသဉိာဏထံု်ေထုိေင်း၍ သကွလ်ကခ်ျကခ်ျာပခင်းမယှိထသာ။ အသဉိာဏက်င်းမ့ဲထသာ။ နံုချာထသာ။ စတိအ်နညး်ငယထ်ဖာကပ်ပန်ထသာ။ mad

အနိှပ်တက် န နိှပ်နယ ်ပခင်းပဖင့် အသကထ်မွးသ။ူ masseur

အနှမ်း၁ န မရင့်မီခုတထ်ေား၍ ပိန်ရှံုထ့လျာ့တန်ွသ့ာွးထသာ ဝါး။ none

အနှမ်း၂ န အနညး်ငယ ်စတိမ်နံှသ့။ူ စတိထ်ဖာကပ်ပန် ထပါ့သပ်ွသ။ူ လိမ္မာပါးနပ်မှုကင်းမ့ဲသ။ူ fool

စဉ်

အထနှာထနှာ 
အထရာထရာ စဉ်

အနှကခံ်ချင်
လာ စဉ်

စဉ်

စဉ်

(အမ်ိစသညမှ်) ဆင်းသာွးထစ သည။် ထမာင်းထုေတသ်ည။် စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်သာပစည္း်ကို ချးီပမှင့်ထပးအပ်ပခင်း၊ ထစာင့်ထရာှကထိ်ေန်း သမ်ိးရန် တာဝန်ထပးပခင်း၊ အငပီးအပုိင် ထပးပခင်းစသညမ်ျားကို 
လကမ်ခံပခင်းပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

ထလးလံထသာ ဝန်ပစည္း်များကို ထေမ်းပုိးသယယ်ရူန် ဖန်များထသာထကကာင့် အားထပျာ့ ချည့်န့ဲ လျက။် ထထောင်းထုေရုိကနှ်ကခံ်ခ့ဲရမှု
ထကကာင့် ဒေဏရ်ာ ဒေဏခ်ျက ်မချမိဆ့ံ ခံစားရလျက။် စဉ်

အလုပ်တစခု် ခုကို အရညှအ်ကကာ စးူစးူစိုကစ်ိုက ်လုပ်ကိုင်ခ့ဲရ၍ ပင်ပန်းနွမ်းနယလ်ျက။် တစစ်ုံတစခု်ကို ထိေခုိကရ်ယှိထသာ ဒေဏရ်ာ 
ဒေဏခ်ျကတ်ိ့ုထကကာင့် မသကမ်သာထသာ ထရာဂါထဝဒေနာခံစားရထသာအားပဖင့်။ စဉ်

တစစ်ုံတ ရာ (သိ့ုမဟတု်) တစစ်ုံတစဦ်း၏ အထကကာင်းကို နားလည ်သထဘာမထပါကပ်ဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

one who is privy to 
personal and 
confidential matters စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထမွးချင်းသားအထထွေးဆံုး။ ထနာကဆံု်းစိုက ်ထကာကစ်ပါး၊ ထနာကလ်င် (သိ့ု မဟတု်) ထနာကမ်ယားစသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အနှမ်းဖွား၁ န fool

အနှမ်းဖွား၂ ကကဝိိ အနညး်ငယ ်စတိမ်နံှပဲ့။  ရူးနှမ်းနှမ်း။ mad

အနိှမ်ခံ ကကိ သတူစပ်ါး ဖိနိှပ်ချုပ်ချယမ်ှုကို ခံ ရသည။် lower

အနိှမ်ခံဘဝ ကကိ lower

အနိှမ်ချခံ ကကိ သမူျားတ ကာထအာက ်နိမ့်ကျထစသည့်အပဖစ ်ခံရသည။် lower

အနှံုးငဖီ၁ ကကိ ထမာပန်းပခင်း ထပပထပျာကထ်စပခင်းငှာ ရပ်တန်န့ားထနသည။် feel rested

အနှံုးငဖီ၂ န အထမာထပပထစထသာအရာ။ 

အနှုန်း၁ စညး် တညူခီျကက်ို နှိုင်းယဉ်ှပပထသာ စကား။ သဖွယ။် လုိ။ နှယ။် as

အနှုန်း၂ န တစခု်ခုနှင့် တိုင်းထွောထသာ ပမာဏ၊ magnitude

အနှုန်း၃ ဝိ ပကတ ိပင်ကိုမူလပဖစသ်ည့် သထဘာကိုပပရာ၌ သုံးထသာစကားလံုး။ original

အနှုန်း၄ သမ် အရ၊ အထလျာက၊် အ လုိက ်အနကပ်ဖင့် ပုဒ်ေ၊ ဝါကျ အချင်းချင်းကို ဆကထ်ပးထသာ စကားလံုး။ and

အနမဲ၁ န ဂဏန်း၊ ထခမစသည ်အထရ သစလဲ်၍ ထပျာ့ညံ့ထနထသာ ကိုယခ်န္ဓာ။ ထပျာ့ညံ့ထနထသာအရာ။ soft crab

အနမဲ၂ နဝိ ဂဏန်း၊ ထခမစသည ်အထရသစလဲ်၍ ထပျာ့ညံ့ထနထသာ။ soft crab

အပ၁ န အပပင်ဘက ်တစ ်ခုခုထသာ ထနရာ။ တစက်ကမ်ိတစခ်ါမျှ ထတွ ပ့မင်သကိကျွေမ်းဖူးပခင်းမယှိထသာ လူစမ်ိး။ stranger

အပ၂ ဝိ exception

အပကထေား ကကိ အပပင်ဘကတ်စထ်နရာရာတင်ွထေားသည။် ထဘး ဖယထ်ေားသည။် remove

အပကရ နဝိ အထပါ်ယမံျှသာ ပဖစထ်သာ။ ဂရုမပပုထလာကထ်သာ။ ထရးကကးီခွင်ကျယမ်ဟတုထ်သာ။ superficies

အပကလူ န သစူမ်ိး။ stranger

အပလားလီ န အပပင်ပတစထ်န ရာရာသို ့ထွေကသ်ာွးရန် ထပပာထသာစကားလံုး။ none

အပလီအပလာ န ပရယိာယ၊် မာယာထထွေပပားစာွပဖင့် ခကျွေကဲာနဲွက့ာ ထပပာဆုိမှု။ wheedling

အပါ၁ န သားသမီးပဖစထွ်ေန်း ထစထသာ ဖုိမနှစဦ်းအနက ်အဖုိသတ္တ ဝါ။ မိဖနှစပ်ါးအနက ်ထယာကျ်ား။ ဖခင်။ father

အပါ၂ ကကဝိိ တပါတညး်။ အတတူက။ွ together

အပါပါ အာ အံ့ကသမှု၊ ထိေတလ်န်မ့ှု၊ နာကျင်မှု စသညပ်ဖစထ်သာအခါ ထရရတွထ်သာ စကား။ none

အပါးကပ် ကကဝိိ အနီး သို ့ချဉ်းကပ်၍။ အနီးကပ်လျက။် closely

အပါးနှပ် ကကိ မိမိအတကွ ်အကျို းရယှိထစရန် ပါးနပ်စာွ အခွင့်အထရးယသူည။် 

 အပါးဝ ကကိ လူလညလု်ပ်သည။် act clever

အပါးထသျှ န မကာွမထဝးမလှမ်း မ ကမ်းပဖစထ်သာ ထနရာ၊ အရပ်။ behaviour

အပါးဟပ် ကကဝိိ အနီး သို ့ချဉ်းကပ်၍။ အနီးကပ်လျက။် closely

အပိ န jam

အပိထထောင်း ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ စား ထသာကဖွ်ယက်ို ထကကညကထ်အာင် ထထောင်းထေားထသာအရာ။

မရင့်မီခုတထ်ေား၍ ပိန်ရှ့ံုထလျာ့တန့်ွသာွးထသာ ဝါး။ အနညး်ငယ ်စတိမ်န့ံှသ။ူ စတိထ်ဖာကပ်ပန် ထပါ့သပ်ွသ။ူ လိမ္မာပါးနပ်မှုကင်းမ့ဲသ။ူ
လိမ္မာပါးနပ်မှုကင်းမ့ဲသ။ူ စဉ်

စဉ်

စဉ်

သတူစပ်ါး လကထ်အာကတ်င်ွ ဖိနိှပ်ရှုတ ်ချယမ်ှု လမမ်းမုိးမှုကို ခံရသည။် လွတလ်ပ်မှု ကင်းမ့ဲထအာင် စိုးမုိးအပ်ုချုပ်မှုထအာကတ်င်ွ 
ထနရ သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

feel refreshed after 
exertion စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ အရာ (ပုဒ်ေ) ကို လမတ၍်အပခားတစပ်ါးအားပဖင့်။ ရညည်မန်းထသာ ကတ္တားပုဒ်ေ၊ က ံပုဒ်ေကိုကကည့်၍ အပခားထသာ
အားပဖင့်။ ကလဲွ၍။ မှအပ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

make good use of an 
opportunity စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
စားထကာင်းထသာကဖွ်ယတ်စခု်ခုကို ထကကညကထ်အာင် ထထောင်းထုေထေားထသာ အရာ ကိုလညး်ထကာင်း၊ (သိ့ုမဟတု်) အထစက့ို 
ထုေတ၍် ထကကညကထ်အာင် လကပ်ဖင့်နယထ်ေားထသာအရာကို လညး်ထကာင်း ပပုလုပ်ထေားထသာ စားထကာင်းထသာကဖွ်ယ။် 
(မန်ကျညး်သးီအပိ၊ ဆီးသးီအပိစ သည။်) စားဖွယ ်ယိုတစမ်ျို း။ စဉ်

pounded with dried 
shrimp and spices စဉ်



.

အပိထွေက် ကကဝိိ တစစ်ုံတစခု် အထပါကက်အထလးဖိထေားမှုထကကာင့် ထအာကက်ပစည္း်များ ပိပပားသာွးသပဖင့်။ be prim

အပိအရိ နဝိ ကျစလ်ျစ ်ထသသပ်ထသာ။ tidy

အပီးစပ်မခံ ကကိ တစဦ်းတစထ်ယာကအ်ား ထိေမ်းပမား လကထ်ေပ်မှုကို မပပုလုိပခင်းပဖစသ်ည။် not want to married

အပီးမလုပ် ကကိ ထရာထနှာ ထပါင်းသင်း ဆကဆံ်ပခင်းကို ပပုလုပ်ပခင်းမယှိပဖစသ်ည။် အသာွးအလာပပတက်င်းသည။် not added

အပီးအကမ်း န သတူစပ်ါးအား ထငွထကကးစသည ်ထထောကပ့ံ်ကညူထီပးကမ်းစန်ွက့ကမဲှု။ charity

အပု န သားငယ ်သမီးငယတ်ိုအ့ား ချစစ်နုိးပဖင့်ထခါ်ထသာစကားလံုး။ baby

အပုထမ န သမီးငယအ်ား ချစစ်နုိးပဖင့်ထခါ်ထသာ စကား။ baby

အပုထသျှ န သားငယ ်သမီးငယတ်ိုအ့ား ချစစ်နုိးပဖင့်ထခါ်ထသာစကားလံုး။ baby

အပူကပ် ကကိ ကစိတ္စစ်ုံတစခု်ထအာင်ပမင်မှု ရယှိထအာင် အကအူည ီထတာင်းခံသည။် importune

အပူဆုိက် ကကိ ပပင်းပပစာွ ထသာကပဖစသ်ည။် လွန်မင်းစာွ စတိမ် ချမ်းသာ ပဖစသ်ည။် worry

အပူတပင် န စတိဆ်င်းရမဲှု။ စိုးရမ်ိထကကာင့်ကကမှု။ worry

အပူတပန်း ကကဝိိ ပင်ပန်း ခဲယဉ်းစာွ။ ပင်ပန်းကကးီစာွ။အထရးတကကးီအလျင်စလုိ။ hurry up

အပူတပပင်း ကကဝိိ အလျင်အပမန်။ အထရးတကကးီ။ ပင်ပန်းကကးီစာွ။ အခုချကခ်ျင်း။ instantly

အပူထရာက် ကကိ စတိ ်မချမ်းသာဖွယခံ်စားရသည။် ပူပင်ထသာက ပဖစရ်သည။် worry

အပူဝင် န ထသာကထဝဒေနာ ခံစားထနရသ။ူ စတိမ်ချမ်းမသာ ပဖစထ်နသ။ူ suffer heatstroke

အပူသန် ကကိ ကိုယပူ်ရှိန်ပပင်းသည။် ပူပင်ထသာက များသည။် worry

အပူသျှပ် ကကိ အပူဒေဏက်ို ပပင်းပပစာွခံရ၍ ဖျားနာသည။် suffer heatstroke

အပူသျှပ် ကကိ အပူချပ်အပူဒေဏက်ို ပပင်းပပစာွခံရ၍ ဖျားနာသည။် suffer heatstroke

အပူဟန်ိ န အပူ၏ ပပင်ပအား။ intensity of heat

အပူအဆာ ကကိ ထကကာင့်ကကစိုးရမ်ိသည။် လုိအင်ဆန္ဒ မပပည့်ဝပခင်းထကကာင့် စတိထိ်ေခုိကနွ်မ်းလျသည။် စတိမ်သကမ်သာ ကသကိထအာက ်ပဖစသ်ည။် worry

အပူအပန် ကကိ ကာလသုံးပါးပဖစမ်ှုတိုအ့တကွ ်စိုးရမ်ိပခင်း ယုံမှားပခင်းတို ့နှင့် ယဉ်ှ၍ စတိနှ်လံုး မတညမ်ငငိမ် ပခင်းကို ခံစားရသည။် worry

အပူအအးီ န ပူမှု ထအးမှု။ cold and hot

အပူး န နှစခု်၊ သုံးခုစသည ်ပူးတွဲထနထသာသစသ်းီခမာ။ twin

ကကဝိိ အသးီခုိင်ထတမွျားပပားစာွ။ အများအပပား။ many

အပူးမီွး ကကိ twin

အထပထပ၁ ကကိ အနံှအ့ပပား ထပကျစံန်ွးထေင်းသည။် stained

အထပထပ၂ ကကိ မညသ်၏ူစကားကိုမျှ လုိကန်ာမှုမယှိပဲ စွဲစိုကဆုိ်းထတသည။် dye

အပ့ဲ ကကိ ကျို းပျကသ်ည။် အထပါင်းအစမှု ကာွထွေကသ်ည။် break

အပ့ဲအယွဲ ့ ကကိ ကျို းပျကသ်ည။် အထပါင်းအစမှု ကာွထွေကသ်ည။် break

အပယခံ်၁ ကကိ လကမ်ခံနုိင်ထကကာင်းပဖင့် ဖယရ်ာှးခံရသည။် ostracized

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အပူးပူးအခုိင်
ခုိင် စဉ်

(ကထလး) အခမာထမွးဖွားသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အပယခံ်၂ န ထပါင်းသင်း ဆကဆံ်ပခင်းမပပုပဲ ဖယက်ကဉ်ပခင်းခံရသ။ူမကကို ကနှ်စ၍် ဖယရ်ာှးထေားထသာအရာ။ ostracized person

အပယပီ်း န none

အပယပ်စ် ကကိ ထနာကတ်စဖ်န်ထခါ်ငင်ယပူခင်းမယှိပဲ အငပီးအပုိင်စန်ွလ့မတလုိ်ကသ်ည။် forswear

အပယပ်ပု ကကိ လကမ်ခံနုိင်၊ လကမ်ခံလုိထကကာင်း လံုးဝပယခ်ျလုိကသ်ည။် reject

အပါယစ်ာ န မထကာင်းမှုဒုေစရုိကအ်တကွ ်အပါယဘ်ုံ၌ ကျထရာကခံ်ရမည့်သ။ူ cast into

အထပါစား န တန်ဖုိးနညး်ထသာ၊ အရညအ်ထသးွညံ့ထသာ အရာဝတ္ု။

အထပါ်ထကကာ န ပမင်သာထသာ ပံုပန်းသဏ္ဍာန်။ ထလးထလးနကန်က ်မယှိပခင်း။ outer surface

အထပါ်နင်း ကကိ အခွင့်သာထသာ ထနရာအဆင့်၊ အထပခအထန။ vantage point

အထပါ်ရီ န exterior

အပကစ်က် ကကိ မထထောကမ်ထေားရုိင်းပပသည။် uncivliized

အပကစ်ကခံ်၁ ကကဝိိ အခွင့်အ ထရးကို ထမျှာ်ကိုးလျက ်တစစ်ုံတစဦ်း၏ လုိလားနှစသ်ကမ်ှုကို ပဖည့်စမ်ွးထသာအားပဖင့်။ flatter

အပကစ်ကခံ်၂ ကကိ သတူစပ်ါးမလုိလားမှု ရွံရာှမုန်းတးီပခင်းကို ခံရသည။် hate

အပကပ်က် ကကဝိိ ရွံရာှဖွယထ်ကာင်းထလာကထ်အာင် ထနရာအနံှ ့ထပကျလံျက။် dirty

ကကဝိိ ရွံရာှဖွယထ်ကာင်းထလာကထ်အာင် ထနရာအနံှ ့ထပကျလံျက။် dirty

အပင်၁ န none

အပင်၂ ကကဝိိ အငမဲတထစ။ အစဉ်အငမဲ။ ever

အပင်ထကာင်း န လူ၏ မတမ်တရ်ပ်တညထ်သာအပမင့်နှင့် ကိုယလံု်းကိုယထ်ေည။် body

အပင်ခကလံ် န ပမင့်ထသာသစပ်င်၏ အခကအ်ဖျားဆံုးထနရာ။ peak

အပင်ထပခာက် န ထသငပီးပဖစ၍် ထပခာကထ်သွက့ာ အရကွမ်ယှိပဲ မတမ်တထ်ထောင်ထနထသာ အပင်။ dry  tree

အပင်ထစာက် န သစပ်င်၏ ကိုယထ်ေညပ်မင့်ထသာ သစပ်င်တစမ်ျို း။ tree

အပင်တလတ၁် န အလွန်မနိမ့် မ ပမင့် အတန်အသင့်ပမင့်ထသာ အပင်မျို း။ tree

အပင်တလတ၂် နဝိ အထေက ်ထအာကတ်ို ့၏ အလယအ်လတပ်ဖစထ်သာ။ middle

အပင်ပု န အရပ်တိုနိမ့်ထသာသ။ူ dwarfish man

အပင်ပပတပ်ပတ် နဝိ မနိမ့်လွန်းမပမင့်လွန်းအလယမ်လတပ်ဖစထ်သာ။ middle

အပင်ထပမာက် ကကိ up

အပင်ရညှ် န သကရ်ှိသတ္တ ဝါ၏ မတမ်တရ်ပ် တညသ်ည့် အပမင့်။ အရပ်ရညှ ်ထသာသ။ူ none

အပင်း၁ န နားပင်းထသာသ။ူ deaf person

အပင်း၂ န none

အပင်းကျ န ပပညဝ်တက်ဲ့ သို ့အတင်ွးယှိ မာခဲထနထသာ မထကာင်းထသာ ပပညအ်စ။ု pus

အပင်းကျစပ်စ် န အနာဆုိးအနာပျကတ်င်ွ ကကကက်ျစစ်ာသဖွယ ်အဖ့ဲအတစမ်ျား ပဖစထ်နထသာအရာ။  none

စဉ်
လကထ်ေပ်မဂမင်္ဂလာပပုငပီးထနာက ်သတိ့ုသားအား သတိ့ုသမီးက မလုိလားသပဖင့်၊ သတိ့ုသားဘကက် တင်ထတာင်းထပးထသာ ထရမ
ထငွ၏တန်ဖုိးကို ဆတိုး (ငါးကျပ်တင်ွ ဆယက်ျပ်) ထပး၍ ကာွရင်ှးရထသာ ရခုိင်တိ့ု၏ ထံုေးနညး်အစဉ်အလာ ကာွရင်ှးမှုထံုေးစံ
တစရ်ပ်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

cheap article or 
quality စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထလးထလး နကန်က ်မယှိပခင်း။ သာမန်မျှပဖစပ်ခင်း။ပမင်သာထသာ ပံုပန်းသဏ္ဍာန်။ပပင်ပပံုသဏ္ဍာန်။ အပပင်ပန်း။ ပပင်ပရုပ်လက္ခဏာ 
အသင်ွအပပင်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အပကပ်က်
အစကစ်က် စဉ်

မတတ်ပ်ရပ်ထနထသာလူ၏ ထအာကထ်ပခဖဝါးမှ အထေကဆံ်ဖျားအထိေ။ ပုိးမျှင် ချညမ်ျှင် စသညတ်ိ့ုကဲ့သိ့ု ထသးငယရ်ညှလ်ျားထသာ 
အရာတိ့ုကို ထခါ်ထဝါ်ရာ၌သုံးထသာ စကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

(သစပ်င်) အ ထေကသ်ိ့ု ကက ပင့်တကသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စန်ုး ပထယာဂအတတပ်ဖင့် လူတိ့ု၏ ခန္ဓာကိုယအ်တင်ွးသိ့ု ထရာကထ်အာင် သတွသ်င်ွး၍ အန္တရာယက်ို ပဖစထ်စတတထ်သာ အစားအစာ
စသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

အပင်းခတ် ကကိ ပထယာဂအတတပ်ဖင့် လူကို အန္တရာယပ်ဖစထ်စတတထ်သာ ထဆးကို အစားအစာတင်ွ ထရာထနှာထေည့်ထပးသည။် none

အပင်းစာ န ထစတနာ မယှိပဲ မလမဲသာ၍ ထကကျွေးထမွးထသာ အစားအစာ။ meal

အပင်းစား ကကိ eat

အပင်းစားဆီး န အနာတင်ွ အပင်းကျသညမ်ျားကို စားထစတတထ်သာထဆး။ none

အပင်းထေည့် ကကိ အပင်းကို ခန္ဓာကိုယတ်င်ွး ထရာကယ်ှိထစသည။် none

အပင်းပစ် ကကိ အပင်းကို ခန္ဓာကိုယတ်င်ွး ထရာကယ်ှိထစသည။် none

အပုိင်ခံ ကကိ မိမိပုိင်ဆုိင်ထကကာင်းသကဆုိ်င်ထကကာင်းခံယသူည။် owned

အပုိင်တိုင်း ဝိ ပကတ၊ိ ပင်ကိုမူလပဖစသ်ည့်သထဘာကိုပပရာ၌ သုံးထသာစကားလံုး။ နဂုိမူလ အတိုင်းပင်။ origin

အပုိင်ယူ ကကဝိိ usurp

အပုိင်းပုိင်း န တစပုိ်င်းစတီစပုိ်င်းစ ီပုိင်းပဖတ ်ထေားထသာအရာ။ fragment

အပုိင်းသား န none

အပုိင်းအကန် ့ န ဆီးကန်ထ့ေားထသာအရာ။ ဆီးကန်ပုိ့င်း ပခားထေားသည့်ထနရာ။ ကန်သ့တမှ်တသ်ားထေားသည့် နယနိ်မိတ။် boundary

အထပါကစ်ိ ကကဝိိ နှစဦ်း နှစဘ်က ်ထပပလညစ်ာွ။ satisfy

အထပါကဆုိ်း၁ ကကိ စကားအထပပာအဆုိရုိင်းသည။်စကားထပပာဆုိရာ တင်ွ အထပခအငံ အထပပအပပစမ်ယှိ ပဖစသ်ည။် be uncivil in speech

အထပါကဆုိ်း၂ န ရုိင်းစိုင်းထသာ စကား။ မထပခမငံ မထပပ မပပစထ်သာစကား။ be uncivil in speech

အထပါကတ်ည့် ကကိ တစဦ်းနှင့်တစဦ်း အဆင်ထပပသည။် ထပပပပစည် ီညတွသ်ည။် satisfied

အထပါကန်ှိုက၁် ကကိ ထယာကျ်ားက မိန်းမ အား အပပန်အလှန်ချစက်ကို ကမ်ှု ရယှိထအာင် အားထုေတသ်ည။် woo

အထပါကန်ှိုက၂် န humble

န woo

န အခွင့်အလမ်း။လမ်းစ။ opportunity

အထပါကအ်ပ့ဲ န ထပါကပ့ဲ်ပျကစ်းီထနထသာအရာ။ tear

ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာအတိုင်းအတာသို ့ထိေထရာကစ်ာွ ထအာင်ပမင်ရယှိ သည။် success

အထပါင် န အနားပတလ်ည ်ထိေန်းကပ်ွထေားထသာ အနားခံုး။ boundary

အထပါင်ခတ် ကကိ သတ ်မှတပုိ်င်းပခားသည။် separate

အထပါင်သတ် ကကိ သတ ်မှတပုိ်င်းပခားသည။်ပတလ်ည ်အနားကန်ဖဲွ့သ့ည။် ပတလ်ည ်အနားသတသ်ည။် separate

အထပါင်းခ ကကိ လူသထူလးပါးနှင့် ဆကဆံ်ရာတင်ွ ထပပပပစသ်ည။် graceful

အထပါင်းပါ ကကိ တထပါင်းတညး် ထရာထနှာ ၍ ပါဝင်သ။ူ colleagues

အထပါင်းပပု ကကိ မိတထ်ဆွအပဖစ ်ထပါင်းသင်းဆကဆံ်သည။် associate

အထပါင်းဖျက် ကကိ မထကာင်းထသာ မိတထ်ဆွတိုနှ့င့် ထပါင်းသင်းဆကဆံ်မိထသာ ထကကာင့် ပျကစ်းီပခင်းအပဖစသ်ိုထ့ရာကသ်ည။် none

အထပါင်းမလုပ် ကကိ အထပါင်းထဖါ်အပဖစ ်ဆကဆံ်ပခင်းမပပုပဖစသ်ည။် none

စဉ်

စဉ်

(ရုိင်း) စား ထသာကသ်ည။် စားထသာကထ်စသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကိုယပုိ်င်ပစည္း်အပဖစ ်အငပီး အပုိင် အငပီးအပပတ ်(ယသူည။်) စဉ်

စဉ်

အထရှ့၊ အထနာက၊် ထတာင်၊ ထပမာက၊် အရပ်ထလး ပါးယှိရာတင်ွတစပ်ါးပါးကိုရည၍် ထပပာထသာစကား။ (ထတာင်ပုိင်းသား၊ ထပမာက်
ပုိင်းသားစသည်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ရုိင်း) နိှမ့်ချ၍ ထပပာဆုိထသာစကား။ စဉ်

အထပါက်
ထရာှက်

မိန်းမများ ချစက်ကို ကလ်ာထအာင် ထယာကျ်ားက အနီးအနားတင်ွ တရစဝဲ်ဝဲသာွးလာလှုပ်ရာှး၍ ပုိးပန်းဟန်ပပလျက ်ယှိထနသ။ူ 
ယင်းသိ့ုပုိးပန်းထနသကူို ထခါ်ထသာစကား။ စဉ်

အထပါက်
လမ်းစ စဉ်

စဉ်

အထပါက်
အထပမာက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

အထပါင်းအဖက် ကကိ အထပါင်းအထဖါ်ပပုသည။် အထပါင်းအသင်းပပုသည။် associate

အပတန်န်ထ့ပပာ ကကိ တစဦ်းတစထ်ယာကအ်ား မရုိးသားထသာစတိပ်ဖင့် လှည့်ပတထ်ပပာဆုိ ပပုမူသည။် lie

အပတင်ပီ ကကိ ရင်ှးလင်းကွဲပပားသည။် ထရလညသ်ည။် understand

အပတထ်ပပာ ကကိ တစမ်ျို းတစမ်ညထ်ပပာင်းလဲသည။် ပရယိာယ ်စကား သုံးသည။် lie

အပပ်၁ န none

အပပ်၂ န မိန်းမအဂမင်္ဂါဇာတနှ်င့် ဆုိင်ထသာ စကားရုိင်း။ virgin

အပုတ် န အစလုိုက ်အစလုိုကထ်ပါကထ်ရာကထ်နထသာ သစ ်ပင်၊ စပါးပင်စသည။် bush

အပုတပု်တ် ကကဝိိ တစပု်တစ် ီတစပု်တစ် ီအပုတလုိ်ကအ်ားပဖင့်။ batch

အပုပ်ကျ ကကိ purge

အပုပ်ကျခံ ကကိ purge

အပုပ်စို န သိုးအထူအာင်အနံ။့ ပုတထ်ဟာင်ထသာအနံ။့မထကာင်းထသာ သတင်းဆုိး။ foul smell

အပုပ်တက် ကကိ ကိုယခ်န္ဓာအတင်ွးယှိ အပူအပုပ်အသိုးတို ့အထေကသ်ိုဆ့န်တကသ်ည။် none

န none

အပုပ်အထဟာင် န ပုပ်ထဟာင်ထသာ အညစ ်အထကကး။ ပုပ်ထဟာင်ထသာ အနံအ့သက။် foul smell

အပန်းကကးီ ကကဝိိ ပင်ပန်းကကးီစာွ။ အလျင်စလုိ။ အထရးတကကးီ။ hurry up

ပန်းဆုိက် ကကိ ပင်ပန်းနွမ်းနယသ်ည။် ထမာပန်းသည။် tired

အပန်းတဆုိက် ကကဝိိ ပင်ပန်းကကးီစာွ။ အလျင်စလုိ။ အထရးတကကးီ။ hurry up

အပန်းငပီ ကကိ ကိုယစ်တိနွ်မ်းနယမ်ှု၊ ပင်ပန်းမှု ပ ထပျာကသ်ည။် ထပပထပျာကသ်ည။် feel rested

အပန်းငဖီ ကကိ ကိုယထ်ရာစတိပ်ါ နှစပ်ဖာနွမ်းနယမ်ှု ကို ထပပထပျာကထ်စသည။် feel rested

အပန်းမဆုိက် ကကိ ကိုယစ်တိပ်င်ပန်းနွယန်ယမ်ှု မယှိ ပဖစသ်ည။် rest

အပန်းလုပ် ကကဝိိ အလျင်စလုိအားပဖင့်။ အထလာတကကးီအားပဖင့်။ hurry up

အပိန် နဝိ ထလျာ့ တန်ွခ့ျို င့်ဝင်ထသာ။ ဆူငဖိုးပခင်းမယှိ၊ ကကုံလိှထသာ။ skinny

အပိန်အထပခာက် နဝိ အသားအထရ ထပခာကက်ပ်၍ ပိန်ချုံး ကျုံယ့ုံထ့သာ။ skinny

အပိန် ့ နဝိ ထပျာ့ညံ့ထသာ။ weak

အပိန်း၁ န မထပပာကမ်ကျားအထရာင်မထနှာထသာအဆင်။ plane

အပိန်း၂ နဝိ တစပ်ပင်တညး် ထူေပိတထ်သာ။ thick

အပိန်းထူေ၁ ကကဝိိ တစပ်ပင်တညး် ထူေထေပ်သပ်ိသညး်စာွ။ thicky

 အပိန်းထူေ၂ နဝိ အကကားလပ်မယှိထအာင် တခဲနကထူ်ေပိန်းထသာ။ thick

အပံု န စပံုုထေားထသာအရာဝတ္ု။ mound

အပံုပံု ကကဝိိ အပံုထပါင်းထပမာကမ်ျားစာွ။ mound

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဝါးပင်၏ အဆစမ်ျားမှ ထွေက၍် ဖံုးအပ်ုထနထသာ အခံွအားလညး် ထကာင်း၊ ငှကထ်ပျာပင်စညတ်င်ွ အပါအဝင်ပဖစထ်သာ အခံွလမာအား
လညး်ထကာင်း ထခါ်ထသာစကား။ (ဝါးအပပ်၊ ဝါးပပ်၊ ငှကထ်ပျာအပပ်၊ ငှကထ်ပျာပပ်စသည်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထဆးဝါးစားပခင်းပဖင့် ဝမ်းတင်ွးယှိ ထသးွပုပ် ထလပုပ်အပူပုပ် စသညတ်ိ့ု သကဆ်င်းသည။် (မိမိတင်ွ အပပစမ်ယှိထသာ်လညး်) 
အထကကာင်းအားထလျာ်စာွ သတူစပ်ါး စပ်ွစွဲချကထ်ကကာင့် ပါဝင်သကဆုိ်င်သည့် အပဖစက်ို ခံခ့ဲရသည။် စဉ်

ထဆးဝါးစားပခင်းပဖင့် ဝမ်းတင်ွးယှိ ထသးွပုပ် ထလပုပ်အပူပုပ် စသညတ်ိ့ု သကဆ်င်းသည။် (မိမိတင်ွ အပပစမ်ယှိထသာ်လညး်) 
အထကကာင်းအားထလျာ်စာွ သတူစပ်ါး စပ်ွစွဲချကထ်ကကာင့် ပါဝင်သကဆုိ်င်သည့် အပဖစက်ို ခံခ့ဲရသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အပုပ်နှုတက်
စပ်တမ်း

ဒုေတတ်ငံယမ်ျားကို တစထ်ချာင်းအတိုထေား၍ ကျန်ဒုေတတ်မံျားကို အည ီထေားလျက ်တစဦ်းတစထ်ချာင်းစ ီနှုတယ်ကူကရာ အတို
ထချာင်းကျသ ူ(ရခုိင်အသုံးပဖင့် အပုပ်) အပုပ် လုပ်ရသည့် ကစားနညး်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အပံုပပတ် ကကဝိိ အများအပပား။ အထရအတကွမ်ျားပပားစာွ။ အလွန်တရာ။ အလွန်များပပားစာွ။ plenty

အပုန်းမလံု ကကိ ထဘးအန္တရာယ ်ကင်းထလာကထ်အာင် အကာအကယွမ်ယှိပဖစသ်ည။် without protection

အပုန်းမသီ ကကိ ထဘး အန္တရာယက်င်းထလာကထ်အာင် အကာအကယွ ်လံုပခုံမှု မယှိပဖစသ်ည။် without protection

အပုိ န လုိအပ် ချကမ်ယှိထသာ အရာ။ perfect

အပုိစား န သးီသန် ့အပုိထပးရထသာ အခထကကးထငွ။ excessive cash

အပုိဆာဒေ န ရှိသင့်ပဖစသ်င့်သညထ်ေက ်ထကျာ်လွန်များပပားပခင်း။ ယင်းသို ့ထကျာ်လွန်များပပားထသာအရာ။ excessively

အပုိထဆာင်း၁ န အပုိထပးရထသာ ထငွ။ excessive cash

အပုိထဆာင်း၂ နဝိ သကသ်ကအ်ပုိမျှသာပဖစထ်သာ။ excess

အပုိအမုိ ကကဝိိ အလုိယှိထသာအခါ ရယှိထစရန် အ လုိငှ့ာ definitely

အပုိအလုိ ကကဝိိ အလုိယှိထသာအခါ ရယှိထစရန် အ လုိငှ့ာ definitely

အပုိအလှထယာ့ ကကဝိိ လုိပခင်း၊ ပုိပခင်းမယှိရထအာင် ချန်ိညှိ ပခင်းအားပဖင့်။ balance

အပုိခုိ့င်း ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာပစည္း်ကို ပုိထ့ဆာင်ရန် ခုိင်းထစ လုိကသ်ည။် send off

အပုိရ့တွ် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာပစည္း်ကို ပုိထ့ဆာင်ရန် ခုိင်းထစ လုိကသ်ည။် send off

အပုိး န တစခု်ထပါ်တစခု်ထေပ်၍ ကပ်ထသာအရာ။ tape

အပုိးထေည့် ကကိ တစခု်ထပါ်တစခု် ကပ်၍ထေည့်သည။် close

အပုိးမသီ ကကဝိိ မျကနှ်ာအမူအရာ ဣထပန တညင်ငိမ်မှု မယှိထသာအားပဖင့်။ Bad-behaved

အပျ နဝိ tasteless

အပျစကား န ထချငံမှုမယှိထသာစကား။ ပျကထ်ချာ်ထချာ် ထပပာင်ထတာင်ထတာင် ထပပာ ထသာစကား။ joke

အပျရည် န ချို ၊ ချဉ်၊ ဖန်၊ ခါးစသည ်အရသာကင်းမ့ဲထသာ အရည။် liquid

အပျရမင် ကကိ အဓိပ္ပာယမ်ယှိပဲဣထပနမ့ဲထလာ်လညပ်ခင်းကိုပပုမူသည။် immodesty

အပျာ န ထချာ့ထမာ့၍ မိမိဘကသ်ိုပ့ါထအာင် ဆဲွထဆာင်မှု။ attraction

အပျာကယာ ကကဝိိ အလျင်စလုိ။ စိုးရမ်ိထကကာင့်ကကမှုပဖင့် သပ်ရပ်ကျနပခင်းမယှိပဲ။ hurry

အပျာကကို က် ကကိ သတူစပ်ါး၏ ထပမှာကပ်င့်ထပပာဆုိမှုကို သာယာသည။် none

အပျာစား န မိမိ ဘကသ်ိုပ့ါထအာင် ဆဲွထဆာင်ငပီး ထပမှာကပ်င့်ထပပာဆုိပခင်း။ attraction

န မိမိဘကသ်ို ့ညတွပ်ါလာထအာင် နူးညံ့စာွ ဆဲွထဆာင် ပခင်း။ ယင်းသို ့ပပုမူသ။ူ none

အပျာတက ကကဝိိ သာမညအားပဖင့်။ အထူေးမဟတုသ်ပဖင့်။ normal

အပျာတိုက် ကကိ မထပပမပပစပ်ဖစထ်နထသာ တစဘ်ကသ်ားကို မိမိအလုိသို ့လုိကပ်ါလာထစရန် နူးညံ့သမ်ိထမွ စ့ာွ ထပပာဆုိ ပပုမူသည။် attract

အပျာရညဆ်မ်း ကကိ လုိရာကစိက္ို ထဆာင်ရကွထ်စရန် နှစသ်မ့်ိဖွယ ်တစစ်ုံတစရ်ာပဖင့် လုိကထ်လျာ ဆဲွထဆာင်သည။် attract

အပျာရညတ်ိုက် ကကိ လုိရာကစိက္ို ထဆာင်ရကွထ်စရန် နှစသ်မ့်ိဖွယ ်တစစ်ုံတစရ်ာပဖင့် လုိကထ်လျာ ဆဲွထဆာင်သည။် attract

အပျာသတ် ကကိ မထပပမပပစပ်ဖစထ်နထသာ တစဘ်ကသ်ားကို မိမိအလုိသို ့လုိကပ်ါလာထစရန် နူးညံ့သမ်ိထမွ စ့ာွ ထပပာဆုိ ပပုမူသည။် attract
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ထပါ့ပျကပ်ျက ်အရသာမယှိထသာ (စကား)။ အရသာ ထလျာ့နညး်ထသာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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စဉ်
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အက္ခရာစဉ်

အပျာစားညာ
စား စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အပျာအယာ ကကိ တစဘ်ကသ်ားကို လုိရာကစိင္ပီးထပမာကနုိ်င်ထစရန် ချို သာစာွပဖင့် လုိကထ်လျာ ဆဲွထဆာင်သည။် attract

အထပျာ်ကထရာ် န ထလးထလးနကန်ကမ်ဟတုပဲ် စတိထ်ပျာ်ရမင်မှုပဖစထ်စထသာ အပပုအမူ၊ အထပပာအဆုိစ သည။် fun

အထပျာ်ကကူး ကကိ အကအခုန်၊ အထပျာ်အပါး၊ အအပ်ိအထနတင်ွ လွန်ကစဲာွခံစားသည ် dissipate

အထပျာ်စား ကကိ ထဒေသတစခု်ခုသို ့သာွး၍ အထပါင်းအထဖာ် မိတသ်ဂမင်္ဂဟတိုနှ့င့် ထပျာ်ရမင်စာွ စားထသာကသ်ည။် ကာမ၌ ထမွ ထ့လျာ် ထပျာ်ပါးသည။် dissipate

အထပျာ်ပဲွ န ထပျာ်ရမင်ကကညနူ်းစရာ အက၊ အခုန်၊ အတးီ၊ အမှုတ၊် ပဲွလမ်းစသည။် festival

အထပျာ်လုိက် ကကိ ကာမကိုလုိကစ်ားသည။် အကအခုန်၊ အတးီအမှုတ၊် ပဲွလမ်းသဘင် ထပျာ်ရမင်မှု စသညတ်ို၌့ ထပျာ်ပုိကသ်ည။် dissipate

အပျကစ်ကား န တညင်ငိမ်ထလးနကမ်ှု မယှိထသာ အပပုအမူ၊ အထပပာအဆုိ။ အပပုသ ထဘာ မထဆာင်ထသာ အပပုအမူ၊ အထပပာအဆုိ။ carelessly

အပျကပ်ပ ကကိ ထဆာင်ရကွရ်မည့်တာဝန် ဝတ္တ ရားမထကျမပွန်ယှိသည။် တာဝန်လစဟ်င်း သည။် setback

အပျကလု်ပ် ကကိ ပျကစ်းီထအာင် ဖန်တးီသည။် ထဆာင်ရကွရ် မည့် တာဝန် ဝတ္တ ရားကို မထဆာင်ရကွပဲ် ထသဖွညထ်နသည။် avoid

အပျကသ်ထဘာ န တညက်ကညထ်လးနကမ်ှုမယှိထသာ အပပုအမူ၊ အထပပာအဆုိ။ carelessly

အပျကအ်ဆီး ကကိ ပျကစ်းီထအာင် ဖျကဆီ်းသည။် ပျကစ်းီထအာင် ပပုလုပ်သည။် maliciously

အပျကအ်သ၁ိ ကကဝိိ carelessly

အပျကအ်သ၂ိ ကကဝိိ fun

အပျင် န ပပုပပင်ဖန်တးီလုပ်ကိုင်မှု။ creation

အပျင်ထကာင်း ကကိ ပပုပပင်လုပ်ထဆာင်မှု သင့်ထလျာ် ထလျာကပ်တသ်ည။် appropriate

အပျင်းချးီ ကကိ ပျင်းရမိှု လွန်ကသဲည။် lazy

အပျင်းညညှ့် ကကိ ငငီးထငွ  ့ထုိေင်းမှိုင်းသပဖင့် လက ်ထပခစသညက်ို တအားဆန်တ့န်းလုိကသ်ည။်

အပျင်းပပု ကကိ မိမိတာဝန် ဝတ္တ ရား ကို လုပ်ထဆာင်ပခင်းမပပုပဲ ထရာှင်ဖယထ်နသည။် be very lazy

အပျင်းထပပာ ကကိ ပျင်းရငိငီးထငွ မ့ှု ပထပျာကထ်စထသာ သထဘာပဖင့် အကကို ကခ်ျင်း တညူကီာ စတိဝ်င်စားစာွ စကားလကဆံု် ထပပာထနသည။် whisper

အပျင်းပီွး ကကိ ပျင်းရပိခင်းထကကာင့် ကိုယလ်ကတ်ိုက့ို တန်ွလိ့မ် ထခါကထ်ကးွသည။် be very lazy

အပျင်းမူ ကကိ ပျင်းရမိှု လွန်ကသဲည။် be very lazy

အပျင်းသန် ကကိ ပျင်းရမိှု လွန်ကသဲည။် be very lazy

အပျစ၁် န thick

အပျစ၂် စညး် ထပါင်းစညး်တွဲစပ်ထနထသာ အရာကို ထရတကွရ်ာတင်ွ သုံးထသာစကားလံုး none

အပျစရ်ည် နဝိ thick and mucilaginous

အပျစအ်ကျိ န ထစး ကပ်ကျခိကျွေထဲသာအရာ။ thick and mucilaginous

အပျို ကထ်ပျာင် နဝိ အသားအထရကကုံလီှ့၍ အသားနှင့်အရုိး ထိေစပ်လုထသာ။ skinny

အပျဉ်ထေ န အထရပပားထပါ် တင်ွ ခပတသ်ပ်ိ၍ ထပါ်ထွေကထ်သာ အဖုအပိမ့်။ urticaria

အပျဉ်လုိက် န သပ်ိသညး်စာွ တပပင်တညး် ပပန်ပ့ပားထနထသာအရာ။ surface

အပျဉ်း န wattle
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အထပပာအဆုိအထရးအသား၌ အနှစသ်ာရယှိသညမ်ဟတုပဲ်။ "ထမာင်သာပဖူစကား ထပပာစာွမှာ အထလးအနက ်အသားကမပါ 
အပျကအ်သရိာ"။ ၂။ အရသာထပါ့ထလျာ့စာွ။ "စားလ့ုိက မထကာင်း၊ အရသာ အပျကအ်သရိာ"။ စဉ်

ရယထ်မာပခင်းကို ပဖစထ်စထသာ အထကကာင်းအရာ၊ အပပုအမူ။ "ထမာင်လှပဖူ စကားထပပာထက အပျကအ်သရိယဖ့ုိ် စာွကျညး်ဗျာယ ်
ပမင်ထရ"။ (အရပ်) စဉ်
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stretch to relieve 
boredom စဉ်
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ထပါင်းစညး် တွဲစပ်ထနထသာအရာ။ (ဓနီးပျစ၊် သကက်ယပ်ျစ၊် နှမ်းပျစစ်သည ်သုံးကကသည။် အန်ုးအပျစ၊် အန်ုးပျစ။် သကက်ယ်
အပျစ၊် သက ်ကယ ်ပျစစ်သည။်) စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

မကျမဲသကွ ်ပျစခ်ကျွေထဲစးကပ်ထသာ (အ ရည်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အတိွဲထနထသာအရာ။ (ပါးပျဉ်း၊ ပမစ ်ပျဉ်း၊ မျကပ်ျဉ်း၊ ဝမ်းပျဉ်း၊ (နွား) လညပ်ျဉ်း၊ ထခမထဟာကပ်ါးပျဉ်းစသည ်အသုံးယှိသည။်) စဉ်



.

 အပျဉ်းကျ န လူ၏ လကထ်မာင်းရင်း၌ လညး်ထကာင်း၊ နွား၏ လညပ်င်း၌ လညး် ထကာင်း ထအာကသ်ို ့ထလျာ့ တွဲကျထနထသာ အထရခံွ။ wattle

အပျဉ်းထူေ၁ န ထလးလံ ထုိေင်းမှိုင်းသ ူ၊ အထေအကက ထလးပင့် ဆုိင်း တတွတသ်။ူ be very lazy

အပျဉ်းထူေ၂ ကကိ ထုိေင်း မှိုင်းငငီးထငွ ထ့သာ အာရံုကိုခံစားရသည။် လံုလ့နညး်ပါးထလးကန်သည။် be very lazy

အထပျာကခ်ျ ကကိ ထရမ၊ ထငွ၊ ပစည္း်စသညက်ို စုံတစခု်မှ မထပါ်ရထအာင် ခုိးယသူည။် ရယသူည။် steal

ကကဝိိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ ဂုဏသ်တင်းထကာင်းကို ကကားရ၍ စတိဓ်ါတတ်ကက်ကကာ ထပျာ်ရမင်ကကညနူ်းဝမ်းသာအားရလျက။် happy

န ထပျာကက်ယွဆံု်းရှံုးပခင်း။ ပျကစ်းီပခင်း။ lose

အထပျာင် န ထရမ၊ ထငွ၊ ထကကး၊ သတ္တ ုတစစ်ုံတစခု်၏ မျကနှ်ာပပင် မညညီာပဲ အတင်ွးသို ့ချို င်ဝင်ထသာ။ none

အထပျာင်း နဝိ မကကပ်မဆတနု်နယထ်ပျာင်းအထိသာ။ မာကျန်း ခကတ်ထရာ်ပခင်း မယှိထသာ။ pulpy

အထပျာင်းအအိိ နဝိ နူးညံ့ထပျာ့ညကထ်သာ။ pulpy

အပျုတပ်ျုတ် ကကဝိိ heartily

န အပျို အရယွသ်ို ့ပပည့်ပပည့်ဝဝ ထရာကယ်ှိငပီး ပဖစ ်ထသာ မိန်းမ။ young unmarried woman

အပျို ထဂါင်း န အပျို အရယွ ်မိန်းမများကို ဦးထဆာင်ထသာ အမျို း သမီး ထခါင်းထဆာင်။ chaperon

အပျို စကစ်က် န ထယာကျ်ားတစပ်ါးနှင့် ဆကဆံ်ထပါင်း သင်းပခင်းမ ယှိဖူးထသး ထသာ မိန်းမ။ virgin

အပျို ညက် နဝိ ပျို မျစနု်နယစ်ိုထပပထသာ။ virginity

န အပျို ထအာကအ်ပျို ထပါက ်အထေကအ်လယအ်လတပ်ဖစထ်သာ အ ရယွ။် virgin

အပျို ထီေး န အမ်ိရာထထောင်ပခင်းကို မပပုပဲ အပျို အပဖစပ်ဖင့် တစက်ိုယ ်တညး်ထနထသာ မိန်းမ။ young unmarried woman

န အပျို ထဖါ်ဝင်စမိန်းမငယ။် young teenage girl

အပျို ထပပာင် န အပျို ထဖါ်ဝင်စ မိန်းမငယ။် အရယွထ်ရာကစ် မိန်းမငယ။် young teenage girl

အပျို ပဖစ် န အပျို အပဖစသ်ို ့ထရာကသ်ည။် အပျို အရယွထ်ရာကသ်ည။် attain puberty

အပျို မ န အ ရယွထ်ရာကင်ပီး လကမ်ထေပ်ထသးထသာ မိန်းမ။ young unmarried woman

အပျို ထမထလး န အသကတ်စဆ်ယ့်နှစနှ်စမှ် နှစဆ်ယဝ်န်းကျင်အရယွယ်ှိ မိန်းမ။ ငယရ်ယွနု်နယထ်သာ မိန်းမ။ virgin

အပျို ပဖူ နဝိ နုနယင်ယရ်ယွထ်သာ။ young teenage girl

အပျို ရုပ်ပျက် ကကိ ထယာကျ်ားတပါးနှင့် ဆကဆံ်ထပါင်းသင်းသပဖင့် အပျို ဘဝပျကစ်းီသည။် lose virginity

အပျို လွန် န အရယွလွ်န်သညအ်ထိေ အမ်ိထထောင်မပပုထသးထသာ မိန်းမ။ old maid

အပျို ထသျှ န ငယရ်ယွနု်နယထ်သာမိန်းမ။ young teenage girl

နဝိ ပျို မျစနု်နယစ်ိုထပပထသာ။ young

န အသကတ်စဆ်ယ့်နှစနှ်စမှ် နှစဆ်ယဝ်န်းကျင်အရယွယ်ှိ မိန်းမ။ ငယရ်ယွနု်နယထ်သာ မိန်းမ။ virgin

န တစက်ကမ်ိတစခ်ါ လင်သားရဖူးငပီးထသာ မိန်းမ။ divorcee

အပပား န virgin

အပပားကျ ကကဝိိ pale about the gills

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထပျာက်
ထပျာက် စဉ်

အထပျာက်
အပျက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အားပါးတရ။ စတိအ်လုိယှိသည့် အတိုင်း ပပည့်ဝထအာင် စတိယ်ှိ လကယ်ှိ။ " စဉ်

အပျို ထခါက်
ထခါက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အပျို တင့်
ထပပာင် စဉ်

စဉ်

အပျို ထပါက်
ထသျှ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

အပျို ထသျှ
ထလး၁ စဉ်

အပျို ထသျှ
ထလး၂ စဉ်
အပျို
ထဟာင်းထလာင်
း စဉ်

ဝါးပင်၏ အဆစမ်ျားမှ ထွေက၍် ဖံုးအပ်ုထနထသာ အခံွအားလညး် ထကာင်း၊ ငှကထ်ပျာပင်စညတ်င်ွ အပါအဝင်ပဖစထ်သာ အခံွလမာအား
လညး်ထကာင်း ထခါ်ထသာစကား။ မိန်းမအဂမင်္ဂါဇာတနှ်င့် ဆုိင်ထသာ စကားရုိင်း။ စဉ်

(အသကထ်ဘးအန္တရာယက်ို ပဖစထ်စနုိင်သည့် ကျား၊ ဆင် စသညသ်တ္တဝါ တစခု်ခု လုိကလ်ာပခင်းထကကာင့်) ထကကာကအ်ားလန့်အား
တကကးီနှင့် အတင်းထွေကထ်ပပးလာရထသာ အားပဖင့်။ စဉ်
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အပပားကကးီ န အပပားအပပန်က့ကးီထသာအရာ။ widespread

အပပားချ ကကဝိိ အပပားလုိက ်တစခု်တစခု်စအီား ပဖင့်။ widespread

အပပားပပား ကကဝိိ ကွဲပပားပခားနားထသာအားပဖင့်။ distance

အပပားပပတ် ကကဝိိ အပပားလုိကအ်ားပဖင့်။ widespread

အပပားဝပ်၁ န ရုိထသခန်ည့ားသည။် ပျပ် ဝပ်ညတွက်ိုင်းသည။် homage

အပပားဝပ်၂ ကကိ လကထ်ပမှာကသ်ည။် အရှံုးထပးသည။် လကန်ကခ်ျသည။် give lose

အငပီးမာ ကကိ quick

ကကဝိိ ဖရုိဖရ။ဲ အစ ီအစဉ်မကျ ပပန်က့ျလဲျက။် chaotic

အငပီးထရာက၁် ကကိ come to the end

အငပီးထရာက၂် ကကဝိိ ငပီးဆံုးသည့်တိုင်ထအာင်။ finalize

အငပီးသား ကကိ အဆင်သင့်။ ready

အငပီးသန် ကကိ run

အငပီးအစးီ ကကဝိိ ငပီးဆံုးပခင်းသို ့ထရာကထ်အာင်။ အစမှအဆံုးတိုင်ထအာင်။ come to the end

အငပီးအပပတ် ကကဝိိ come to the end

အပပုအကျင့် န ထပပာဆုိပပုမူလုပ်ကိုင်ငမဲပဖစထ်သာ အထလ့ အကျင့်။ ပပုမူထဆာင်ရကွမ်ှု။ behaviour

အပပုအလုပ် န ထပပာဆုိလုပ်ကိုင်ပံု အမူအရာ။ ဟန်ပန်။ behaviour

အပပည့်သပ်ိ ကကဝိိ ထနရာလပ် မယှိထအာင်ပါဝင်လျက။် everywhere

အပပည့်အဝ ကကဝိိ လုိပခင်း၊ ကကင်းပခင်း၊ ကျန်ပခင်းမယှိပဲ ပပည့်စုံနုိင်သမျှ ပပည့်စုံစာွ။ completely

န စကားထပပာဆုိမှုတင်ွ ကကျွေမ်းကျင်လိမ္မာသ။ူ

ကကိ စကားထပပာမှု၌ စာအသားပါသည။် ကျနထသချာသည။်သပ်ိသညး် ကျစလ်ျစသ်ည။် ချကက်ျလကက်ျ ပုိင်ပုိင်နုိင်နုိင် ထပပာနုိင်သည။်

အထပပာကပ် ကကိ ခဲယဉ်းသည။် ကတသ်တသ်ည။် ဆင်ထပခဆင်လကထူ်ေသည။် perverse

အထပပာကျယ် န ထပပာဆုိသ၏ူ အသက၊် ဂုဏစ်သညတ်ိုနှ့င့် မလုိကထ်အာင် ပုိကထဲပပာဆုိထသာ စကား။ ချဲ ထွ့ေင်ဝါကကား ထပပာဆုိ တတထ်သာ စကား။ boast

အထပပာကျပ် ကကိ ခဲယဉ်းသည။် ကတသ်တသ်ည။် ဆင်ထပခဆင်လကထူ်ေသည။် perverse

အထပပာထူေ ကကိ ကျယပ်ပန်သ့ည။် မျကနှ်ာပပင် အပပန်က့ျယ ်ဝန်းသည။် wide

အထပပာမခံ ကကိ သမူျားထံေ ထအာကက်ျထနာကက်ျမခံလုိ။ နုိင်လုိ မင်းထေက ်မခံလုိ။ indomitable

အပပက် န မျကနှ်ာပပင်အနံ။ ပပားပပန်ထ့သာအရာ။ surface

အပပကအ်ပပား န ပပားပပန်သ့ည့် အရာ။ surface

အပပင်၁ နဝိ အပိတအ်ကာမယှိ ထသာ။ void

အပပင်၂ န အကာအကယွမ်ယှိထသာ အရပ်။ တစစ်ုံတစရ်ာ၏ အပပင်ဘကပ်ဖစ ်ထသာအရာ။ void

အပပင်၃ သမ် တစခု်ခုထသာအရာကို လဲွ၍ အပခားတစပ်ါးအားပဖင့်။ another

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(အထပပး) လျင်ပမန်သည် စဉ်

အပပာသတအ်နံ
သတ် စဉ်

(အထပပး) လျင်ပမန်သညင်ပီးဆံုးပခင်းသိ့ု ထရာကသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

(အထပပး) လျင်ပမန်သညထ်မာပန်းပခင်းဒေဏက်ိုခံနုိင်သည။် ကကာရညှစ်ာွ ထပပးလမားနုိင် သည။် စဉ်

စဉ်

ငပီးဆံုးထစသည။် အဆံုးသတသ်ည။် "ထနာကထ်ေပ်လုပ်စရာမလုိဗျာယ၊် အငပီးအ ပပတ ်လုပ်ပစခ်ဗျာယ်"။ "အကကျွေန်ထအရာွမှာ မနီပါ
ဗျာယ၊် စစထ်တငွမိုက့ို အငပီးအပပတထ်ပပာင်းပါ ဖ့ုိဗျာယ်"။ (အရပ်)   စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထပပာ
ထကာင်း၁

be eloquent and 
articulate စဉ်

အထပပာ
ထကာင်း၂

be eloquent and 
articulate စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အပပင်ပ နဝိ အပခားတစ ်ထနရာရာပဖစထ်သာ။ တစက်ကမ်ိတစခ်ါမှ ပမင်ဖူးသမူဟတုထ်သာ။ လူစမ်ိးပဖစထ်သာ။ stranger

အပပင်လူ န တစက်ကမ်ိတစခ်ါမျှ ထတွ ပ့မင်သကိကျွေမ်းဖူးပခင်း မယှိထသာသ။ူ stranger

အပပင်ဟန် န တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပံုပန်းအထနအထေား။ အသင်ွအပပင်။ behaviour

အပပင်အမ်ိ န ဟင်းလင်းအကာအကယွ ် အဆီးအတားမယှိထသာ အမ်ိ။ အပခားတစပ်ါးမှ တစထ်ယာက ်ထယာကထ်သာအမ်ိ။ void

အပပင်း ကကဝိိ မဆုိင်းမင့ံ။ လကင်င်း။ ချကခ်ျင်း။ အလွန်လျင်ပမန်စာွ။ပပင်းထေန်စာွ။ အပပင်းအထေန်။ instantly

အပပင်းပပင်း ကကဝိိ အလွန်ခကခဲ်စာွ။ ခဲယဉ်းစာွ။ difficulty

အပပင်းလုိ ကကဝိိ လျင်ပမန်ထစလုိထသာအားပဖင့် ကတိုကက်ရုိက။် အထရးတကကးီ။ hurry up

အပပင်းသတ် ကကိ ထပပးသကဲ့သို ့ထလျှာကသ်ည။် run

အပပစ် န flaw

အပပစက်င်း ကကိ innocent

အပပစခ်ျ၁ ကကိ တစစ်ုံတစဦ်းထံေတင်ွ အပပစယ်ှိထကကာင်း ထပပာဆုိသည။် blame

အပပစခ်ျ၂ ကကိ အပပစဟ်သူမျှကို တစဦ်းတစထ်ယာက ်အထပါ် ကျထရာကထ်စသည။် blame

အပပစတ်င် ကကဝိိ

အပပစထ်ပါ် ကကိ တစစ်ုံတစ ်ထယာက၌် အပပစယ်ှိထကကာင်း ထေင်ယာှးသည။် none

အပပစပ်ပု ကကိ အပပစဟ်၍ူ မှတယ် ူသည။် blame

အပပစပ်ဖစ် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ ထဘးအန္တရာယ ်ကျထရာကသ်ည။် blame

အပပစရ်ာှ ကကိ မှားယင်ွးချက ်တစစ်ုံတစရ်ာ ထတွယ့ှိထအာင် စုံစမ်းသည။် စစထ်ဆးသည။် ကကဖံန်ထဖါ်ထုေတသ်ည။် enquire

န ကကစံည ်ပခင်းငှာ မသင့်မထလျာ်ထသာအရာ။ မသင့်ထလျာ်ထသာ ကကစံညခ်ျက။် none

အပပစအ်ဆာ၁ န စညး်ကမ်းဥပထဒေစသည ်ထဖာကဖ်ျကက်ျူးလွန်သည့်အတကွ ်ကျထရာကရ် မည့် အပပစဒ်ေဏ။် punishment

အပပစအ်ဆာ၂ န flaw

အပပစအ်ပဖ န ကွဲအကရ်ာထေင်ထနထသာ အထရးအထကကာင်း။ ကွဲ ဟထနထသာ ထနရာ။ stripe

အပပစအ်ာစရ န အမှားအယင်ွး။ အပပစထ်ဒေါသ။ fault

အငပိုင်အယဉ်ှ၁ ကကဝိိ စမ်ွးရညသ်တ္တ ၊ိ ဂုဏစ်သည ်ယဉ်ှငပိုင်လျက။် compete

အငပိုင်အယဉ်ှ၂ န စမ်ွးရညသ်တ္တ ၊ိ ဂုဏစ်သည ်ယဉ်ှငပိုင်ပခင်း။ compete

အငပိုင်းငပိုင်း ကကဝိိ အစအီရ၊ီအများအပပား။ many

န sprays

န ornament

အထပပာင်၁ နဝိ မကကးီမငယ ်အလယအ်လတပ်ဖစထ်သာ။ middle

အထပပာင်၂ ကကိ ဘာတစခု်မျှမကျန်ထသာအပဖစသ်ို ့ထရာက ်သည။် all over

အထပပာင်စင် န ကကင်းကျန်ပခင်းမယှိပဖစထ်သာ အပဖစ။် all over

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကျာကမ်ျကရ်တနာ ပန်းကန်ခွကထ်ယာကစ်သည့် ဝတ္ု တိ့ုတင်ွ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထကကာင်းထကကာင့်ပဖစထ်သာ ပွန်းပ့ဲရာ၊ အကက်ွဲ
ရာ စသည့်အနာအဆာ။ စဉ်

မထကာင်းကျို းကို ထပး တတထ်သာ ထလာဘ၊ ထဒေါသ၊ ထမာဟစထသာ အထကကာင်းတိ့ုမှ လွတက်င်းသည။် ထဘးရန် ဥပဒေ္ဒထဝါစသည့် 
အပပစတ်ိ့ုမှ ကင်းရင်ှးသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစဦ်း၏ ပပုလုပ် ထဆာင်ရကွမ်ှု စသညတ်ိ့ုတင်ွ ထကျနပ်မှုမယှိထကကာင်း ထပပာသည။် ကဲ့ရဲ့ရှုတခ်ျသည။် တစပ်ါးသ ူအား 
အပပစအ်တကွ ်ဝတ္တရားယှိထကကာင်းထပပာဆုိသည။်

put the blame on 
somebody စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
ထဟာကတ်ာ
အပပစ် စဉ်

စဉ်

ထကျာကမ်ျကရ်တနာ ပန်းကန်ခွကထ်ယာကစ်သည့် ဝတ္ု တိ့ုတင်ွ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အထကကာင်းထကကာင့်ပဖစထ်သာ ပွန်းပ့ဲရာ၊ အကက်ွဲ
ရာ စသည့်အနာအဆာ။ထကာင်းကျို းတရား ယတုထ်လျာ့မှု။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထပပာက်
အကျား

အထပပာကအ် စကမ်ျားပဖင့် မွမ်းမံ ချယလှ်ယထ်ေားထသာ ဗိသကုာ လကရ်ာ။ အလှအပ အမွမ်းအမံအပဖစ ်ပန်းအ ပွင့်၊ အနွယ၊် အဖု
အလံုး စသည့် ရုပ်လံုး ရုပ်ကကအထနပဖင့် ထုေလုပ်ထေားထသာ လကရ်ာပံုစ။ံ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အထပပာကအ်ငပိ
န်း

အဝတအ်ထေည၌် ထဖာင်းကကထပါ်ထနထသာ အမွမ်းအမံ ပံုစ ံအထရာင်အမျို းမျို း ထရာထနှာပါ ဝင်လျက ်ယကလု်ပ်ထေားထသာ အဝတ်
တန်ဆာ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

အထပပာင်တိုက် ကကဝိိ ကကင်းကျန်ပခင်းမယှိပဲ။ အားလံုး။ အလံုးစုံ၊ အကကင်းမ့ဲ။ all over

အထပပာင်ထသျှ၁ နဝိ မကကးီမငယ ်အလယအ်လတပ်ဖစထ်သာ။ middle

အထပပာင်ထသျှ၂ န မ ကကးီငယ ်အလယအ်လတပ်ဖစထ်သာ အရာ။ middle

အထပပာင်အစင် န ကကင်းကျန်ပခင်းမယှိပဖစထ်သာ အပဖစ။် all

န ထပျာ်ရမင်လုိထသာ သထဘာပဖင့် ထနာကထ်ပပာင်ထပပာဆုိပပုမူ။ fun

အထပပာင့်၁ ကကိ တညတ်န်ထ့စသည။် stable

အထပပာင့်၂ နဝိ မထကွ မ့ထကာကတ်ည့်မတထ်သာ။ ထပဖာင့်စင်းထသာ။ straight

အထပပာင့်စကား န သယွဝုိ်က ်ထပပာဆုိ သည့် နညး်မျို းမဟတုထ်တာ့ပဲ၊ မှန်ကန်စာွ တိုကရုိ်ကထ်ပပာဆုိမှု။ direct speech

အထပပာင့်ထပဖာင့် ကကိ ထကာကထ်ကးွထနထသာ အရာဝတ္ုကို မထကာကမ်ထကွ ထ့စပဲ ထပဖာင့်တန်းထအာင် လုပ်သည။် strength

နဝိ မထကွ မ့ထကာကပဲ်။ တသမတတ်ညး် ထရးှရှုထသာ။ မ ကန်ုးမညန်ွပဲ တည့်စာွထထောင်ထသာ။ ထကာကက်ျစစ်ဉ်းလဲပခင်းကင်းထသာ။ dishonest

ကကဝိိ အပပန်ပပန်အလှန်လှန်။ သာွးတုံပပန်တုံ။ alternate

ကကဝိိ repeatedly

repeatedly

ကကဝိိ repeatedly

အထပပာင်းအရမိ န မူလတညထ်နရာမှ အပခားတညထ်နရာသိုထ့ရွ ထ့စသည။်တကိျစာွလုပ်ထလ့ယှိထသာ။ကွဲပပားထေင်ရာှး ထသာ။ conspicuous

ကကဝိိ လံုးဝသကဆုိ်င်မှုမယှိထစပဲ။ ကင်းပပတလ်ျက။် without applicability

ကကိ အဆကအ်ဆံရပ်သည။် without applicability

အပပတထ်ပပာ နဝိ ပုိင်းပုိင်းပခားပခားပဖစထ်သာ။ အဆကအ်ဆံပဖတထ်တာကသ်ည။် without applicability

အပပတအ်သား ကကဝိိ အကကင်းအကျန်မယှိ ငပီးဆံုး ကန်ုစင်ထအာင်။ နှိုင်းဘကက်င်းထအာင်။ all over

အပပုတ် န knob

အပပုတခ်ျ ကကိ လံုးဝ လကစ်တုံးထအာင် ပျကပ်ပားထအာင် နိှမ်နင်းဖျကဆီ်းသည။် counteract

အပပုတထ်ေ ကကိ အထရပပားထပါ်တင်ွ အပိမ့်ပဖစသ်ည။် knob

အပပုတပ်ပုတ် ကကဝိိ ကိုယထ်ရပပားထပါ်တင်ွ စထွူေကမုိ်ထ့ဖာင်းထနထသာ အဖုကထလး များ။ knobs

ကကဝိိ အထရပပားထပါ်တင်ွ အပိမ့်ပဖစသ်ည။် knob

အပပုတအ်ပပုန်း ကကိ လံုးဝ လကစ်တုံးထအာင် ပျကပ်ပားထအာင် နိှမ်နင်းဖျကဆီ်းသည။် counteract

အပပုတအ်သျှပ် န ခန္ဓာကိုယ ်အထရအပပားတင်ွ စထွူေကမုိ်ထ့ဖာင်းထနထသာအရာ။ knob

အပပန်၁ န အစအီစဉ် အထနအထေား အစဉ်အလာ ဆန်က့ျင်ဘက ်သထဘာ။ opposite

အပပန်၂ ကကိ မနာ မခံ ဆန်က့ျင်လုိထသာ သထဘာပဖင့် လူကကးီသမူတိုအ့ား ခွန်းတုံ ့ပပန်သည။် oppose

အပပန်ထပပာ ကကိ ပပန်လှန်ထပပာဆုိသည။် oppose

အပပန်ပပန်၁ ကကဝိိ repeatedly

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထပပာင်အ
ထလှာင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထပပာင့်
အသက် စဉ်
အထပပာင်း
ထပပာင်းအပပန်
ပပန်၁ စဉ်
အထပပာင်း
ထပပာင်းအပပန်
ပပန်၂

အစအီစဉ်မကျ ပပန့်ကျလဲျက။်တစထ်နရာတညး်တင်ွ အတညအ်ငမဲမထနထတာ့ ပဲ အပခားထနရာတစခု်နှင့် ကးူလူးလှည့်လညလ်ျက။်
အစမှအဆံုး၊ အဆံုးမှအစ ထခါကတ်ု့ံထခါကပ်ပန်။ အကကမ်ိကကမ်ိအဖန် ဖန်။ ထေပ်ကာတလဲလဲ။ အကကမ်ိများစာွ တစဘ်ကနှ်င့်တစ ်
ဘက ်အတု့ံအလှည့်အားပဖင့်။ စဉ်

အထပပာင်းသတ်
အပပန်သတ်

၁။ အစမှအဆံုး၊ အဆံုးမှအစ ထခါကတ်ု့ံထခါကပ်ပန်။ အကကမ်ိကကမ်ိအဖန် ဖန်။ ထေပ်ကာတလဲလဲ။ ၂။ အကကမ်ိများစာွ တစဘ်ကနှ်င့်
တစ ်ဘက ်အတု့ံအလှည့်အားပဖင့်။ စဉ်

အထပပာင်း
အပပန်

အသာွးအပပန်၊ အကကမ်ိကကမ်ိအလီလီအားပဖင့်။ အစအီစဉ်အထနအထေား အစဉ်အလာဆန့်ကျင်လျက။်အထေကသ်ညထ်အာက၊် 
ထအာကသ်ညအ်ထေက၊် အစအီစဉ်မကျပပန့်ကျလဲျက။် စဉ်

စဉ်

အပပတ်
အကင်း၁ စဉ်

အပပတ်
အကင်း၂ စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ထသးွသားထကကာင့် ပဖစထ်စ၊ အဆိပ်ထကကာင့် ပဖစထ်စ) အထရပပားထပါ်တင်ွ ပဖစထ်ပါ်ထသာ အပျဉ်၊ အဖု။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အပပုတသ်ျှပ်
သျှပ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထေပ်ခါတလဲလဲ။ အကကမ်ိကကမ်ိ အခါခါ။ "သုံးလီသုံးဖန်၊ အပပန်ပပန်၊ ကကျွေန်ဇာတသယွ၊် သမီးလှကို မှန်စာွမိန်းလီထရ"။ (ဓမ္မက) စဉ်



.

အပပန်ပပန်၂ ကကဝိိ အပပန်ပပန်အလှန်လှန်။ သာွးတုံပပန်တုံ။ repeatedly

အပပန်ပပန်၃ ကကိ oppose

ကကဝိိ repeatedly

ကကဝိိ အသာွးအပပန်၊ အကကမ်ိကကမ်ိ အလီလီအားပဖင့်။ repeatedly

အပပန်မီွး န ထမွးရုိး ထမွးစဉ် ဦးထခါင်းအလျင်မထွေကပဲ် ယင်းကိုဆန်က့ျင်လျက ်အထပခအလျင်ထွေက၍် ထမွးဖွားပခင်း။ none

အပပန်အဆန် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ကို ပပုလုပ်ရန်ခုိင်းထစတိုကတ်န်ွးသညက်ို မလုိကန်ာ နုိင်ထကကာင်း ဆုိသည။် ထဖာ်ပပသည။် ပငင်းဆန်သည။် deny

အပပန်အ့နံှ ့ ကကဝိိ ထနရာများစာွ ပျံ နံှ့လ့ျက။် အကကင်းမလပ်မယှိပဲ။ အလစအ်လပ် မယှိပဲ။ everywhere

ကကိ အကကမ်ိကကမ်ိ သာွးချညပ်ပန်ချည ်ပပုသည။် repeatedly

အပပန်းပပန်း ကကဝိိ အားပါးတရ ကျယထ်လာင်စာွ အသပံပုလျက။် loudly

အငပိန်း၁ န အထရာင်ထရာထနှာပခင်းမယှိပဲ တစထ်ရာင်တညး်ထသာအပဖစ။် အငပိန်းထေည၊် အငပိန်းဒေထယာ စသည။် crowd

အငပိန်း၂ နဝိ normal

အငပိန်း၃ န လူညံ့၊ လူဖျင်း၊ လူအ စသည။် တတိကိျ ကျ မဟတုထ်သာ အထပခအထန။ ခန်မှ့န်းထပခ။ estimate

အငပိန်းစား န cheap

အငပိန်းလုပ် ကကဝိိ flippantly

န အထေညက်ိုယထ်ပါ်တင်ွ ပုိ၍ထကာင်းမွန်လှပထအာင် တန်ဆာဆင်ပခင်း။ ယင်းသို ့တန်ဆာ ဆင်ထေားထသာ အဆင်တန်ဆာ။ ornament

အပပုံ ့ န အသမံထွေကပဲ် ရယထ်ယာင်ပပုထသာ မျကနှ်ာ အမူအရာ။ နှစသ်ကက်ကညနူ်းဖွယက်ိုပပထသာ မျကနှ်ာထေား အမူအရာ။ smile

အပပုံးခသင်ွ ကကဝိိ နှုတခ်မ်းကို ထစ ့၍ ပပုံးလျက။် smile

အပပုံးပပုံး ကကဝိိ အတန်ငယ ်ပပုံးထယာင်ရယလ်ျက။် ချုပ်တည ်၍ ပပုံးလျက။် smile

အပပုံးအချို နဝိ သာွးမထပါ်ထစပဲ ရယထ်ယာင် ပပုကာမျှပဖစ ်ထသာ။ smile

အပပုံးအသင်ွ ကကဝိိ နှုတခ်မ်းကို ထစ၍့ ရယထ်ယာင်ပပုလျက။် smile

အပပုန်း ကကိ ပပုန်းတးီပျကစ်းီထအာင် နိှမ်နင်း ပျကဆီ်းသည။် die pass away

အပပုန်းစင် ကကိ လံုးဝကန်ုစင်သည။် အကကင်းအကျန်မယှိထအာင် ကန်ုခန်းသည။် complete

အပပုန်းအစင် ကကိ လံုးဝ ပျကစ်းီဆံုးရှံုးသည။် die pass away

အပွ န အထလးချန်ိ ထလျာ့နညး်ထသာ ပစည္း်။ ရသာဓါတ ်ထလျာ့နညး်ထသာ စားထသာကဖွ်ယ။် cheap

အပွစား န cheap

အပွားမရ ကကိ တိုးတကပ်ဖစထွ်ေန်းမှု မယှိပဖစသ်ည။်တိုး တကမ်ျားပပားလာသည။် develop

အပွားလုပ် ကကိ ပွားစးီတိုးတက ်ပဖစထွ်ေန်းထစသည။် thrive

အပီွ ကကိ အကျင့်ဆုိးသမ်ွးသည။် လညပ်တထ်မမထနှာကသ်ာွးလာလုပ်ကိုင်သည။်ရှုပ်ထပွထအာင် လုပ်သည။် cause trouble

အပီွလုပ် ကကိ လူသညလု်ပ်သည။် လှည့်စား အပမတထု်ေတ ်သည။် exploit

အပီွး န သစပ်င်အခံွ အထခါကတ်ို၏့ အထပါ်ယ ံအလမာပပင်။ bark

စဉ်

မနာ မခံ ဆန့်ကျင်လုိထသာ သထဘာပဖင့် လူကကးီသမူတိ့ုအား ခွန်းတု့ံပပန်သည။် "ဇာလဲမင်း၊ လူကကးီသမူတကိို အပပန်ပပန်ထပပာနီထရ 
ထထော"။ စဉ်

အပပန်ပပန်
အထပပာင်း
ထပပာင်း၁

အကကမ်ိထပါင်းထပမာကမ်ျားစာွ တစဘ်ကနှ်င့်တစဘ်က ်အတု့ံအလှည့်အားပဖင့် ။၂။ အစမှအဆံုး၊ အဆံုးမှ အစ ထခါကတ်ု့ံထခါကပ်ပန်။ 
အကကမ်ိကကမ်ိအဖန်ဖန်။ ထေပ်ခါတလဲလဲ။ စဉ်

အပပန်ပပန်
အထပပာင်း
ထပပာင်း၂ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အပပန်အ
ထပပာင်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

အများနညး်တပူဖစထ်သာ။ အထူေးမဟတုထ်သာ။ သာမန်မျှသာ ပဖစထ်သာ။ "အကကျွေန်အငပိန်းအားပဖင့် ထပပာရဖ့ုိဆုိပါထက"။ စဉ်

စဉ်

တန်ဖုိးထလျာ့နညး်ထသာ၊ အဆင့်အတန်းနိမ့်ကျထသာ၊ အရညအ်ထသးွ ညံ့ထသာ၊ လူ (သိ့ုမဟတု်) အရာဝတ္ု ၊ စဉ်

အထူေးပပုပပင်ဖန်တးီရန် အားထုေတက်ကို းစားမှု မပပုပဲ အထလျာကဘ်ာသာ ပဖစလ်ာသည့်အတိုင်း။ ပဖစက်ာမျှ။ ထပါ့ထပါ့တန်တန်။ 
မထကာင်းမမွန်။ စဉ်

အငပိန်း
အထပပာက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထရ အထသးွညံ့ထသာလူ (သိ့ုမဟတု်) အရာဝတ္ု။ တန်ဖုိးထလျာ့နညး်ထသာ အရာဝတ္ု ပစည္း်စသည်။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

အပွတ၁် န bad character

အပွတ၂် န none

အပွတရ်ာကျန် ကကိ အလုပ်ပင်ပန်းမှုထကကာင့် အင်အားချည့်နဲ ့အားထပျာ့ နဲွ လ့ျသည။် tired

အပွတသ်တ် န ငခိမ်းထပခာကထ်မာင်းမဲထသာ စကားလံုး။ none

အပွန်၁ နဝိ သတူစပ်ါးအား ထပးကမ်းရန် နှထပမာ တန်ွတ့ိုထသာ။ ချမ်းသာတစစ်ုံတစရ်ာကို သတူစပ်ါးအား မရထစလုိထသာ။ begrudging

အပွန်၂ န နှထပမာ တန်ွတ့ိုပခင်း။ သတူစပ်ါး မရထစလုိပခင်း။ close

အပွန်းကျ၁ ကကိ ပညာရပ်တစခု်ခု၌ လိမ္မာထရးပခားသည။် တတထ်ပမာကသ်ည။် ကကျွေမ်းကျင်နံှစ့ပ်သည။် expert

အပွန်းကျ၂ ကကိ လူအသုံးများ၍ ထိေခုိက ်ပွတတ်ိုကမိ်ပခင်းထကကာင့် ပွန်းပ့ဲ စတုပ်ပတ ်ပပုတထွ်ေကသ်ည။် none

အခပတ် ကကိ တစထ်နရာတညး်တင်ွ ထရာစထုနသည။် clustered

အခပတခ်ပတ် ကကိ တစထ်နရာတညး်တင်ွ စပုပုံပပည့်ကျပ်သည။် clustered

အခပမ်းကျ expert

အခပမ်းကျမ န none

အခပမ်းစား ကကိ တန်ဖုိးထလျာ့နညး်၍ အဆင့်အတန်း နိမ့်ကျထသာအရာဝတ္ု။ bad quality

အခပမ်းထေ ကကဝိိ အငမဲလုိလုိပင် သုံးစွဲပခင်းများ ပပုထနသပဖင့်။ regularly

အခပမ်းခပမ်း ကကဝိိ အ လွန်အမင်း စပုပုံလျက။် clustered

အဖ၁ န အထဖ။ ဖခင်။ father

အဖ၂ န  မိဘနှစပ်ါးအနက ်ထယာကျ်ား။ father

အဖသျှင်၁ စညး် none

အဖသျှင်၂ န မိမိ၏ဖခင်ကို ချစစ်နုိးပဖင့် ထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ father

အဖားထကာင် န မိမိအကျို းအခွင့်ရယှိရန် တစစ်ုံတစဦ်းအား အကကို ကလုိ်က၍် ခယ ထပမှာကပ်င့်သည။် flatter

အဖိအရိ ကကဝိိ ခွန်အားစိုကထု်ေတလံု်လ့ ပပု လျက။် 

အဖီး၁ န grandfather

အဖီး၂ န အနာထပျာကလု်ခါနီး၌ အနာ၏အထပါ်ယတံင်ွ ပဖစလ်ာထသာ အလမာထေပ်။ scab(of a sore)

အဖီးကကးီ န brother

အဖီးဖီး ကကိ clustered

ကကဝိိ အလွန်အမင်း ခပတသ်ပ်ိလျက။် clustered

အဖီးမ န အဘိုးအဘာွးတို၏့ မိခင်ကို ထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ grandmother

အဖီးသျှင် န အဘိုးအဘာွးတို၏့ ဖခင်ကိုထခါ်ထသာ အာ လုပ်စကား။ grandfather

အဖီးသျှင်မ န အဘိုးအဘာွးတို၏့ မိခင်ကိုထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ grandmother

အဖုကရု န ကထလးငယစ်။ု အရယွအ်မျို းမျို းပါဝင်ထသာ အထသးစားအရာဝတ္ုများ။ children

ဆုိးညစထ်ပထတသ။ူ အကျင့် စာရတိ္တဆုိးသမ်ွး သ။ူအ၊ံ အိံ၊ အုံ အသမံျားရထအာင် အက္ခရာများအထေကတ်င်ွ တင်ထသာ 
အစကအ်ထပပာက။် ထသးထသးတင်။ စဉ်

အ၊ံ အိံ၊ အုံ အသမံျားရထအာင် အက္ခရာများအထေကတ်င်ွ တင်ထသာ အစကအ်ထပပာက။် ထသးထသးတင်။ ဗိန္ဓ ။ "နိဂ္ဂဟတိံ-အပွတ်
ပဖစထ်သာ အအံက္ခရာသညက်ား၊ ဗုဒေ္ဓဝံ ထသာ-ဘရုားဝံသည။် ထဟာတိ-ပဖစ်ထတ"။ (ဂဝိဂန္ဓ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကိ)

ပညာရပ်တစခု်ခု၌ လိမ္မာထရးပခားသည။် တတထ်ပမာကသ်ည။် ကကျွေမ်းကျင်န့ံှစပ်သည။်"လူတသိုံးဖန်များလ့ုိ အခပမ်းကျနီဗျာယ။်" ၂။ 
ပညာ ရပ်တစခု်ခု၌ လိမ္မာထရးပခားသည။် တတထ်ပမာကသ်ည။် ကကျွေမ်းကျင်န့ံှစပ်သည။် "အကကျွေန်ရ့ုိ ယင်း အလုပ်တကိို လုပ်ပါလတ်
စာွ အခပမ်းကျလာခပါဗျာယ်"။ (အရပ်) စဉ်

(ရုိင်း) (လူသုံးများထသာ) ခပန်တန်ဆာမဟ ုရုိင်းစိုင်းစာွ ထပပာဆုိထသာ စကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
ရခုိင်၌ အချို ထ့သာမိန်းမတိ့ုသည ်မိမိ၏ လင်ထယာကျ်ားကို (အစက်ိုကကးီရယ၊် ကိုရယ ်စသညပ်ဖင့်လညး်ထကာင်း၊ နာမညက်ို 
အဖျားဆွတ၍် ကိုထကျာ်ရယ၊် ကိုထွေန်းရယ ်စသညပ်ဖင့်လညး်ထကာင်း မထခါ်ထတာ့ပဲ) ချစစ်နုိးပဖင့် ယဉ်ထကျးသမ်ိထမ့ွစာွ (အဖသျှင် 
ဟု) ထခါ်ထသာ အာလုပ် စကား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

apply oneself to the 
task စဉ်

အဘိုး၏ဖခင်။ မိမိအထေက ်ထဆွခုနစဆ်ကတ်င်ွ သုံးဆက ်ထပမာကပ်ဖစထ်သာ ထဆွမျို းဆက။် ယင်းထဆွမျို းဆကက်ိုထခါ်ထသာ 
အမည။် အထဘး။ စဉ်

စဉ်

အဖီး(အထဘး)၏ အကိုကကးီကိုထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ စဉ်

အလွန်အမင်း စခုပမ်းသည။် "ကျးီငှကမ်ျားတိ့ု၊ စားသုံးထနသည၊် လံုးငယလံု်းကကးီ၊ အဖီးဖီးထက၊ သစသ်းီမှည့်ဝါ၊ တွိထသာခါ၌။ 
(ထမျာက်)။ စဉ်

အဖီးဖီးအခုိင်
ခုိင် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

အဖုအထုေ န ခန္ဓာကိုယတ်စခု်ခုတင်ွ စထွူေကမုိ်ထ့ဖာင်းထနထသာအရာ။ အထရပပားထပါ် တင်ွ ပဖစထ်ပါ်ထသာ ထဖာင်းမုိထ့ရာင်ရမ်းထသာ အဖု။ knot

အဖုအရု ကကဝိိ အမျို းအမည ်အထရအတကွ ်စသညမ်ျားပပားစာွ။ various

အဖူးမံု န အပွင့်အပဖစ ်ပွင့်လာမည့် အ ပွင့်ထလာင်း။အငံုအပွင့်ပဖစထ်ပါ်လာထစမည့် ပွင့်ထလာင်းအဖုအလံုး။ bug

အဖူးအထရာင် ကကိ အသားစိုင်များ မလုိလားဖွယ ်ထဖာင်းကကသည။် ထဝဒေနာတစခု်ခုထကကာင့် ကိုယ ်ခန္ဓာ အသားအထရ ထဖာင်း ကကစမုိူသ့ည။် badly

အဖ့ဲ န အစိုင်အခဲမှ အစတိအ်ပုိင်းတစစ်ုံ တရာ။ ပဖတထ်တာကပုိ်င်းထေားထသာ အရာ။ part

အဖ့ဲဖ့ဲ န part

အဖ့ဲထသျှ နဝိ part

န ထသးနုပ်ထအာင် တစခု်တစခု်စ ီခုတပ်ဖတထ်ေားထသာအရာ။ parts

အဖ့ဲအတစ် ကကဝိိ ထသးနုပ်ထအာင် ပပု ပပင်ပခင်းမယှိပဲ မူလအတုံးအခဲအတိုင်း။ in chunks

အဖ့ဲအတစ် ကကဝိိ ထသးနုပ်ထအာင် ပပု ပပင်ပခင်းမယှိပဲ မူလအတုံးအခဲအတိုင်း။ in chunks

အဖ့ဲအယွဲ ့ ကကဝိိ အစတိအ်ပုိင်းတစခု်ခုကိုပပတက်ာွထွေကထ်အာင်ပပုသည။် bread off

အထဖာအထရာ၁ နဝိ ရင်ှးလင်းသန်ရ့င်ှးပခင်းမ ယှိ၊ ထထွေး ယကှထ်ရာခပမ်းထသာ။ miscellaneous

အထဖာအထရာ၂ ကကဝိိ စညး်မ့ဲကမ်းမ့ဲ။ ပရမ်း ပတာ။ ဖရုိဖရ ဲအစ ီအစဉ်မကျပပန်က့ျလဲျက။် haphazardly

အထဖာ်ကထရာ် န ကညူမီည့်သအူပဖစ ်မိမိနှင့်အတတူက ွယှိထနသ။ူ acquaintance

အထဖါ်ကျို င် န မိမိနှင့် အတတူက ွထနထုိေင်ထသာ အထပါင်းအသင်း။ acquaintance

အထဖါ်ချင်း န ငယရ်ယွစ်ဉ် ကတညး်က ချစခ်င်ရင်းနီှးစာွ ထပါင်းထဖါ်ခ့ဲသ။ူရင်းနီှးကကျွေမ်းထသာ မိတထ်ဆွ။ childhood friend

အထဖါ်ညဉ့် ကကိ ပပုဖွယက်စိတ္စခု်ခုကို မိမိနှင့်အတ ူပပုလုပ်ထဆာင်ရကွရ်န် တစစ်ုံတစထ်ယာကအ်ား ထပပာ ဆုိသည။်

အထဖာ်မဟိ ကကိ အထဖါ်မယှိတစက်ိုယတ်ညး်ပဖစသ်ည။် alone

အထပါ်သား န မိတထ်ဆွအပဖစထ်ပါင်းသင်းဆကဆံ်သ။ူ acquaintance

အထဖါ်အရွီ န ထအးအတပူူအမျှ မိမိနှင့် အတတူကယွှိထနသ။ူ မိတထ်ဆွအထပါင်းအသင်း။ acquaintance

အဖက၁် န တစဦ်းတစဘ်ကထ်ေကပုိ်၍ ထပါင်းဖဲွ ရ့င်းနီှးထုေတလု်ပ်ထသာ လုပ်ငန်း။ organization

အဖက၂် ကကိ အတပူူးတွဲ၍ လုပ်ကိုင်ထဆာင်ရကွသ်ည။် အဆကအ်သယွပ်ပုသည။် coordinate

အဖက၃် ကကိ အတပူူးတွဲ၍ လုပ်ကိုင်ထဆာင်ရကွသ်ည။် ၂။ အဆကအ်သယွပ်ပုသည။် coordinate

အဖက၄် ကကဝိိ အတပူူးတွဲ သကဆုိ်င်ထသာအားပဖင့်။ together

အဖကခံ်၁ ကကိ အထဖါ်အပဖစ ်ဆကဆံ်သည။် အထဖါ်ပဖစထ်စသည။် fraternise

အဖကခံ်၂ ကကိ မိမိကိုယက်ို နိှမ့်ချ၍ ပပုမူ ထပပာဆုိထနထုိေင်သည။် ထအာကက်ျခံသည။် ကျို းနံွသည။် supplicate

အဖကမ်တန် နဝိ သင့်ထလျာ် ထလျာကပ်တသ်ညမ်ဟတုထ်သာ။ incompatible

အဖကမ်ပပု ကကိ အထပါင်းအထဖါ်အပဖစ ်ဆကဆံ် ထပါင်း သင်းပခင်းမပပုပဲထေားသည။် get cool feet

အဖကမ်လုပ် ကကိ အရညတ်အူချင်းတအူပဖစ ်သတမှ်တဆ်ကဆံ်ပခင်းကို မပပုပဲထေားသည။် get cool feet

အဖကသ်ား၁ န တစစ်ုံတစဦ်းသည ်တစ ်ဘကဘ်ကသ်ို ့သစာ္ရှိစာွပဖင့် ရုိထသခန်ည့ားနာခံတတထ်သာ စတိခ်ျယုံကကညရ်ထသာသ။ူ believer

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ အရာ ကို ထသးနုပ်ထအာင် ပပုလုပ်ထေားထသာအရာ။ အစ ု(သိ့ုမဟတု်) အစုိင်အခဲမှ ခွာပဖတ၍် တစ်ခုစ ီတစခု်စ။ီ စဉ်

အစိုင်အခဲမှ အစတိအ်ပုိင်း တစစ်ုံတရာ ခွာပဖတထ်ေားထသာ စိုးစဉ်းငယမ်ျှထသာ (အရာ)။ စဉ်

အဖ့ဲထသျှအတစ်
ထသျှ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ask someone to join in 
an undertaking စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

အဖကသ်ား၂ န မိမိ၏ အသင်း၊ အပင်း အထပါင်းအထဖါ်။ acquaintance

အဖစရူ်း နဝိ ပကတစိတိ ်ယင်ွးပျကထ်ဖာကပ်ပန်ထသာ။ mad

အဖုိင်ဖုိင် ကကိ ခန္ဓာကိုယ၌် ထဆးတစခု်ခုကို ထူေထူေ လိမ်းကျသံည။် apply

အထဖါကပ်ခည် န ယကက်န်းရကရ်ာတင်ွ တိုင်ချညက်ို ကန်လ့န်ပ့ဖတ ်လျှို သင်ွး၍ ရကလု်ပ်ရ ထသာချည။် ထဖာက ်ချည။် thread

အထဖာကမ်ထပပ ကကိ eloquence

န eloquence

န eloquence

အထဖာင် န ဖခင် ၏ည။ီ ဘထထွေး။ uncle

အဖတတ်ယတ် ကကဝိိ အကကမ်ိ ကကမ်ိအဖန်ဖန်။ ထေပ်တလဲလဲ။ repeatedly

အဖတတ်င်လုိ ့ ကကိ boast

အဖတဖ်တ် ကကဝိိ ထေပ်ခါတလဲလဲ။ အကကမ်ိကကမ်ိအခါခါ။ အဖန် ဖန်။ repeatedly

ကကဝိိ ပင်ကိုရုပ်သင်ွပျကယ်င်ွးစာွ။ လုိလားနှစသ်ကဖွ်ယမ် ယှိထအာင် အထပခပျကယ်င်ွးစာွ။ none

အဖကမ်တင်၁ ကကိ ပျကစ်းီသည။် ထပျာကက်ယွသ်ည။် အကျို းဆုတယ်တု ်သည။် အကျို းမယှိပဖစသ်ည။် နစန်ာသည။် disappear

အဖကမ်တင်၂ ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာ ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွရ်ာတင်ွ ထိေထရာက ်ထအာင် ပမင်မှုမယှိပဖစသ်ည။် အချညး်နီှးပဖစသ်ည။် useless

ကကဝိိ တစစ်ုံတရာ အကျို းပဖစထွ်ေန်းမှု မယှိပဲ။ အကျို းမ့ဲ အလဟသ။ useless

အဖတရ်ာကျန် ကကိ မလုိလားဖွယသ်ာကကင်းကျန်ရစသ်ည။် remain

အဖတအ်ယတ် ကကဝိိ တစက်ကမ်ိငပီးတစက်ကမ်ိ ထေပ်ကာ ထေပ်ကာ။ အကကမ်ိကကမ်ိအခါခါ။ frequently

အဖိတအ်စဉ် န ပပုန်းတးီ ပျကစ်းီပခင်း။ အလဟဿ အသုံးမဝင်ပဖစပ်ခင်း။ ယင်းသိုပ့ဖစထ်သာအရာ။ waste

အဖိတအ်ယို ကကဝိိ အကျို း တစ ်စုံတစရ်ာ ပဖစထွ်ေန်းပခင်းမယှိပဲ။ အချညး်နီှး။ အလကား။ useless

အဖုတယ်ှုတ် ကကဝိိ အ နညး်ငယ ်စတိမ်နံှပဲ့။ mad

အဖန်ရည် န ထရထနွးကကမ်း။ဖန်ထသာ အရသာယှိထသာ အရည။် green tea

ကကိ အကကမ်ိထပါင်း ထပမာကပ်မားစာွ ထတွ က့ကုံပွန်းတးီငပီးပဖစသ်ည။် repeatedly

အဖိမ့်ဖိမ့်တန်ု ကကိ ခန္ဓာတစက်ိုယလံု်း ပျံ နံှ့စ့ာွ မငငိမ်မသက ်ထိေထတွ ခံ့စားရသည။် 

အဖံုဖံုနီှး ကကိ သနပ်ခါး၊ ထပါင်ဒေါ စသညက်ို အထဝးကပင် ပမင်သာထအာင် ထူေထူေလိမ်းကျထံေားသည။် apply

အဖံုအရံု နဝိ အရသာထပါ့ ပျကပ်ျကယ်ှိထသာ။ အရသာထလျာ့နညး်ထသာ။ mild

အဖံုးအဖိ န အထပါကအ်ထခါင်းစသည ်တို ့ကို အထပါ်မှ ဖံုးအပ်ုထေားထသာအရာ။ cover

အဖံုးလံုး န စပါးပင်၌ ရကွခံွ်နုအပ်ုထေား ထသာ အသးီနု များ စတင်ထွေကလ်ာမည့် ရကွလိ်ပ်ရကွဖူ်း။ none

ကကိ ကကည့်ရှု၍ နှစလုိ်ပခင်း မယှိပဖစသ်ည။် အပမင်ရ ရွံရာှစကဆု်ပ်သည။် မုန်းသည။် hate

အဖုိး န မိခင်ဖခင်တို၏့ အထဖ။ grandfather

အဖုိးကကးီ န

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စကားထပပာဆုိရာတင်ွ အချအီချ အဆ့ုိအပိတသ်ပ်ိသညး်ကျစလ်ျစစ်ာွ ထပပာဆုိတတထ်သာထကကာင့် ပျကပ်ပားထအာင် အကကားမှဝင် 
ထဖာက၍် မရနုိင်ပဖစသ်ည။် စဉ်

အထဖာကမ်ထပပ
စကားသယွ၁်

စကား ထပပာဆုိရာ၌ တစစ်န်ွးတစဝင်ထပါကမ်ရထအာင် အဆ့ုိအပိတ ်သပ်ိသညး်ကျစလ်ျစစ်ာွ ထပပာဆုိတတ ်ထသာထကကာင့် ပျကပ်ပား
ထအာင် အကကားမှဝင်ထဖာက၍် မရနုိင်ပဖစ ်သည။် စဉ်

အထဖာကမ်ထပပ
စကားသယွ၂်

စကားထပပာဆုိရာ၌ တစစ်န်ွးတစ ဝင်ထပါကမ်ရထအာင် အဆ့ုိအပိတ ်သပ်ိသညး်ကျစလ်ျစစ်ာွ ထပပာဆုိတတသ်။ူ စကားထပပာဆုိ
ရာတင်ွ ကကျွေမ်းကျင် လိမ္မာသ။ူ စကားသကံိုလညး်ထကာင်း၊ စကားအနကက်ိုလညး်ထကာင်း၊ တန်ဆာဆင်၍ မွမ်းမံ သယွတ်န်းစာွ 
နားဝင်ချို ထအာင် ထပပာဆုိတတသ်။ူ စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ထကျးဇူးယှိထကကာင်း) ဂုဏတ်င်၊ အသာ ထပး၍ ထပပာဆုိသည။် စဉ်

စဉ်

အဖတဖ်တအ်
ယတယ်တ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အဖတမ်ရ
အရညမ်ရ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အဖန်အရာ
အထထောင် စဉ်

Feeling cold the whole 
body စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

အ-ဖ့ုိ-ထကာင်း စဉ်

စဉ်

မိခင်ဖခင်တိ့ု၏ အထဖ အကိုကကးီကို ထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ "မိခင် ဦးရးီ၊ သတူိ့ုမှာထလး၊ ထခါ်တင်ွရုိးထက၊အဖုိးကကးီထက"။ (ဝိ
ဇယ)

elder brother of one’s 
father or mother စဉ်
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အဖုိးချးီတုံး၁ န ဆင်ထချးတုံးမျှခန် ့ပမာဏယှိထသာ အဥဥထသာ နွယပ်င်တစမ်ျို း။ moonseed vine

အဖုိးချးီတုံး၂ န none

အဖုိးထုိေက် နဝိ ထငွထကကးစသည့် တန်ဖုိးယှိ ထသာ။ အရည ်အချင်း၊ အစမ်ွးသတ္တ ပိမင့်ထသာ။ powerful

အဖုိးထယ န မိခင်ဖခင်တို၏့ အထဖ။ grandfather

အဖုိးထသျှ န အဘိုး၏ည။ီ အဘာွး၏ထမာင်။ grandfather

အဖုိးသျှင် န မိခင် ဖခင်တို၏့ အထဖကိုထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ grandfather

အဖုိးအို န အသကအ်ရယွအ်ိုမင်းထသာ ထယာ ကျ်ား။ Old man

အဖျား န ထိေပ်ဆံုးပုိင်းပဖစထ်သာ။ အစန်ွးဆံုးပဖတထ်သာ ထနရာ။ peak

အဖျားငုတ် န အဖျားကို ပုိင်းပဖတထ်ေား ထသာ သစပ်င်ငုတ။် short stump

အဖျားဆွတ် ကကဝိိ အထနှာင့်အယကှ ်အခကအ်ခဲမယှိ လွယက် ူစာွ။ easily

အဖျားတိုင် ကကိ အဖျားမတိုးမဆုတ ်ပဖစထ်နသည။် be ill

အဖျားပုပ် န ကာလရညှက်ကာစာွမထပျာကနုိ်င်ပဲ ပဖစထ်နထသာ အဖျား။ illness

အဖျားယှူ း ကကိ အဖျားဘကသ်ို ့တပဖညး်ပဖညး် ထသးငယသ်ာွးသည။် fizzle out

အဖျားထရာက် ကကိ ဆံုးခန်းတိုင်ထအာင်ထရာကသ်ည။် Reached goal

အဖျားသတ် ကကိ အစန်ွအဖျားပဖင့် ထိေခတတ်ိုးထဝှ ့သာွးသည။် Side-swipe

အဖျားသမ်ိ ကကိ အဖျားဘကသ်ို ့တပဖညး်ပဖညး် ငယသ်ာွးသည။် fizzle out

အဖျင်း န ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွနုိ်င်ထသာ ကိုယစ်မ်ွးဉာဏစ်မ်ွး မယှိပခင်း။ အရည ်အထသးွညံ့သ။ူ chaff

အဖျင်းစား န တန်ဖုိးနညး်ထသာ၊ အရညအ်ထသးွညံ့ထသာ အရာဝတ္ု။ bad quality

အဖျစတ်တ် န နိှပ်နယ ်ပခင်းပဖင့် အသကထ်မွးသ။ူထညာင်းညာမှုထပပထစရန် နိှပ်နယပ်ခင်းကို တတက်ကျွေမ်းထသာသ။ူ masseur

အဖျစသ်ည် န နိှပ်နယပ်ခင်းပဖင့် အသကထ်မွးမှု။ masseur

အဖျဉ် ကကိ နှစဦ်းနှစဘ်က ်ခုိကရ်န်ပဖစ ်ပွားမှုကို တားပမစရ်ပ်တန်ထ့စသည။် reconcile

အဖျဉ်းထွေက် ကကိ none

နဝိ ထလျာ့တန်ွ ့ချို င့်ဝင်ထနထသာ။ ပိန်ချုံးတန်ွဝ့င်ထသာ။ curly

အထဖျာင်းအဖျ ကကဝိိ အလုိတထူအာင်၊ လုိကထ်လျာထအာင်၊ ထချာထမာဆဲွထဆာင်သည။် attract

အပဖ၁ န အနညး်ငယ ်ကွဲအကထ်ကကာင်း ထေင်ထသာ အရာ။ stripe

အပဖ၂ ကကိ အပျံအ့နံှအ့နညး်ငယ ်ကွဲအကထ်ကကာင်းထေင်သည။် crack

အပဖာပဖာ၁ နဝိ အမျို းမျို း အထထွေထထွေပပားထသာ။ အမျို းမျို းအထထွေထထွေပဖစထ်သာ။ various

အပဖာပဖာ ၂ ကကိ အမျို းအစားမတ ူတစမ်ျို းစ ီသးီပခားပဖစသ်ည။် တစက်ွဲတစပ်ပားစ ီပဖစသ်ည။် တစခု်စ ီတစခု်စ ီပဖစသ်ာွးသည။် separate

အငဖီ န answer

အငဖီး န ဆံပင်၊ အထမမးမျှင်စသညက်ို ရင်ှးငဖီးရသည့် သစသ်ား၊ ဝါးစသညပ်ဖင့် ပပုလုပ်ထေား သည့် ငဖီးစရာပစည္း်။ ဘးီ။ comb

စဉ်

ဆင်ထချးကိုထခါ်ထသာအမည။် (ထတာထတာင်သာွးရာ၌ ဆင်ထချးကို ထတွ့လျှင် ဆင်ထချးတုံးဟ ုမထခါ် ပဲ အဖုိးချးီတုံးဟ ုထခါ်သည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကိုယတ်င်ွး နှလံုး၏ လကဝဲ်နံပါး အစာသစအ်မ်ိ၏ ထိေပ်ပုိင်းကို မီှထနထသာ သရကရ်ကွသ်ည ်ပကတအိတိုင်း မယှိပဲ ထအာကသ်ိ့ုတွဲ
လျက ်ရညှက်ျလာသည။် စဉ်

အထဖျာင်အ
ထပျာင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

ထမးပမန်းသညက်ို နှုတပ်ဖင့်လညး်ထကာင်း၊ စာ ပဖင့်လညး်ထကာင်း၊ အမူ အရာစသညပ်ဖင့်လညး်ထကာင်း တစမ်ျို းမျို းပဖင့် ပပန်လှန်
တု့ံပပန်ချက။် စဉ်

စဉ်
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အပဖူ နဝိ အညစအ်ထကကး သန်ရ့င်ှးထသာ။ အပပစ ်တစ ်စုံတစရ်ာမယှိ ကင်းစင်ထသာ။ pure

အပဖူစ န မပဖူတပဖူ အထရာင်မျို း။ white

အပဖူနု နဝိ အထရာင်ထဖွးစင်ထသာ။ သန်စ့င်စာွ ပဖူထသာ။ white

အပဖူဖပ် ကကဝိိ အပဖူထရာင်ဖကသ်ိုသ့န်းလျက။် white

အပဖူထရာ် နဝိ ပကတအိထရာင်မိှန်ထဖျာ့ သပဖင့် ပဖူထရာင်သန်းထသာ။ white

အပဖူထရာင် န ထအးချမ်းသာယာထသာ နယထ်ပမ။ peaceful zone

အပဖူလှပ် နဝိ အလွန်ပဖူထသာ။ white

အပဖညး်ပဖညး် ကကဝိိ အလျင် စလုိ မယှိ၊ ထလးဖင့် လျက။် delay

ကကဝိိ ညံ့ထပျာင်းသမ်ိထမွ စ့ာွ။ subtly

ကကဝိိ အလျင်စလုိမယှိ၊ အချန်ိယလူျက။် delay

န ပဖစပ်ျကပံု်အထကကာင်း၊ အထကကာင်းပခင်းရာ။ contents

အပဖစထ်တာ်ဆုိး ကကိ ထကကကွဲဝမ်းနညး်ဖွယရ်ာ ပဖစသ်ည။် ခံရချကဒ်ေဏပ်ပင်းပပစာွ ဆုိးရာွးသည။် feel

အပဖစထ်ပပာ ကကိ အတတိဘ်ဝက ပဖစခ့ဲ်ထသာ အထကကာင်းကို ယခု ဘဝတင်ွ ပပန်၍ထပပာသည။် talk

အပဖစထ်ပပာင်း ကကိ ထသသည။် တစခု်ထသာ အထပခအထနမှ အပခားတစခု်ထသာ အထပခအထနသို ့ထပပာင်းသည။် dead

အပဖစပ်ပန်ထပပာ ကကိ အတတိဘ်ဝက ပဖစခ့ဲ်ထသာ အထကကာင်းကို ယခု ဘဝတင်ွ ပပန်၍ထပပာသည။် talk

အပဖစလွ်န်း ကကိ ပဖစသ်င့်ပဖစထုိ်ေကသ်ညထ်ေက ်ခံစားမှု များစာွ ပုိသည။် အငဖိုင်ငဖိုင် more effective

အငဖိုင်ငဖိုင် ကကဝိိ continuously

န မုိဇ်းသးီမုိးထပါက၊် နှင်းသးီနှင်းထပါကစ်သညတ်ို ့မပပတမ် လပ် တစစ်ုံတစခု်၌ ကျ၍ ပမညထ်သာအသ။ံ none

အထပဖာင့် နဝိ မထကာကမ်ထကွ  ့တည့်မတထ်သာ။ မှန်ကန်ထသာ တညက်ကညထ်သာ။ထချာထမာ ထပပပပစထ်သာ။ smooth

န မုိဇ်းသးီမုိးထပါက၊် နှင်းသးီနှင်းထပါကစ်သညတ်ို ့မပပတမ် လပ် တစစ်ုံတစခု်၌ ကျ၍ ပမညထ်သာအသ။ံ none

အပဖတ၁် န group

အပဖတ၂် န frequency

အပဖတပ်ဖတ၁် ကကဝိိ တစသ်တုစ် ီတစသ်တုစ်အီားပဖင့်။ batch

အပဖတပ်ဖတ၂် န ထဖါ်ထရ ွပခင်း။ ထဖါ်ထရမွှု။ ထလာကဝတထ်ကျထသာ အပပုအမူ။ social grace

အပဖတပ်ဖတ၃် နဝိ ဧည့်ဝတပ်ျူငှာထသာ။ လှိုကလဲှ်ခင်မင်မှုထဆာင်ထသာ။ impassioned

အပဖတပ်ဖတ၄် ကကိ ထဖါ်ထရသွည။် အယဉ် အထကျးပပုသည။် sociable

ကကိ ကိုယခ်န္ဓာကို ဗယည်ာထစာင်းလှည့်၍ ကထပပာင်းကပပန်ပပုသည။် none

အပဖတအ်ပဖတ် ကကဝိိ တစဆ်ကတ်ညး်မဟတုပဲ် ကကို  ကကား ကကို ကကား။ တစသ်တုင်ပီးတစသ်တု။် batch

အပဖုတ် ကကဝိိ ရုတတ်ရက။် အသတံစသ် ံပမညလုိ်ကရံု်မျှထသာ အချန်ိကာလအတင်ွး လျင်ပမန်သကွလ်က ်စာွ။ sudden

အပဖုတက်နဲ ကကဝိိ ရုတတ်ရကအ်ားပဖင့် တစက်ိုယလံု်းနံှလ့ျက။် all over

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အပဖညး်
သာသာ စဉ်

အပဖညး်
သကသ်ာ စဉ်

အပဖစထ်ကကာင်း
စုံ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အဆကမ်ပပတတ်စဟ်န်ုတညး်ပဖင့်။ (မျက ်ရညအ်ငဖိုင်ငဖိုင်၊ မုိးအငဖိုင်ငဖိုင်၊ ရအီငဖိုင်ငဖိုင်စးီ၊ ခကျွေးီအငဖိုင်ငဖိုင်၊ သွီးအငဖိုင်ငဖိုင် 
စသညပ်ဖင့် သုံးသည။်) "အငဖိုင်ငဖိုင်ထက၊ ထတာင်ဂျို င်ထဲေ က၊ စးီကျရရီင်ှ၊ တသင်ွသင်ွနှင့်"။ (ရာမ) စဉ်

အ
ထပဖာကထ်ပဖာက် စဉ်

စဉ်

အ
ထပဖာင်းထပဖာင်း စဉ်

အစအုပ်ု  "အစအုအပ်ု။ အသတု။် အကကမ်ိ။ "လူအများအပပားကို အကျဉ်းချထေားစာွမှာ ယင်း အပဖတမှ်ာ ထမာင်လှပဖူလညး် ပါ
လားခပါထရ။" (အရပ်) စဉ်

အကကမ်ိ။ "ငီွကို တစခ်ါတညး်မပီး၊ အပဖတလုိ်ကစ်ရီာ ပီးထရကာ"။ (အရပ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အပဖတပ်ဖတ်
လူး စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

အပဖုတပ်ဖုတ် ကကဝိိ အဆကမ်ပပတ။် မပပတမ်လပ်။ continuous

အပဖန်အ့လန် ့ ကကိ ရုတတ်ရကထ်ကကာကရ်ွံတ့န်ုလှုပ်ပခင်းပဖစသ်ည။် ကကို တင် စိုးထိေတပ်ခင်းပဖစ ်သည။် startled

အပဖန်းပဖန်း၁ ကကိ အစတိစ်တိအ်ခမာခမာ ပဖစသ်ည။် fragment

အပဖန်းပဖန်း၂ ကကဝိိ တစက်ွဲစတီစက်ွဲစအီားပဖင့်။ splinter

အပဖန်းအယမ်း န ထတးွထတာ မှန်းဆ၍ ပပုမူထပပာဆုိလုပ်ကိုင်ပခင်း။ မှန်းဆချကနှ်င့် တတက်ကျွေမ်းဟန်လုပ်ပခင်း။ guess

အငဖိန်င့ဖိန် ့ နဝိ လှုပ်လှုပ်ရာှးရာှး အလင်းထရာင် လွန်စာွထွေကထ်သာ။ bright

အပဖုန်း န chaff

အပဖုန်းခါ ကကိ ဆန်မှုန်၊့ ထဆးမှုန်၊့ မုန်အ့မှုန်၊့ တစစ်ုံတစခု် အမှုန်စ့သည ်ထထောင်းရာတင်ွ အစိုင်အခဲအစအနများကို ခဲွထုေတ ်သည။် separate

အပဖုန်းတးီ ကကိ separate

အပဖုန်းအတးီ ကကိ အကျို း မ့ဲအလဟသ ပျကစ်းီကန်ုဆံုးသာွးသည။် waste

အငဖိုးအပဖာ ကကဝိိ အကွဲကွဲအပပားပပား။ ဖ ရုိဖရ ဲပပန်က့ကလဲျက။် ပရမ်းပတာ။ ထသသပ်ပခင်းမယှိပဲ။ စညး်ကမ်းမယှိပဲ။ dissever

အငဖိုးအသီ ကကဝိိ များပပားစာွ။ လံုထလာကပ်ပည့်ဝစာွ။ ထဖာထဖာသသီ။ီ plenty

အဖွ၁ န ပွ၍ ထပါ့ပါးထသာအရာ ထရပပင်ထပါ်တင်ွ ထပါ်နုိင်ထသာ ထခါင်းပွပစည္း်။ floating

အဖွ၂ န လက၊် ထပခစထသာ ထရာင် အန်းထသာ ထရာဂါ။

အဖွအရွ ကကိ မငငိမ်မသက ်ကကချည ်နိမ့်ချည ်လှုပ်ရာှးသည။် ထပါ့ပါးသကွလ်ကစ်ာွ လှုပ်ရာှးသည။် active

အဖွား နဝိ အထမွးအမှင်စသည ်ပွထရာင်ကားပပန်ထ့သာ။ feather

အဖွားပခည် န ချညနှ်စပ်င်ကို ထပါင်းထေားထသာ ချညခ်င်။ thread

နဝိ အစားအထသာက ်အထနအထုိေင် သန်ရ့င်ှးသည ်မဟတုထ်သာ။ စညး်မ့ဲကမ်းမ့ဲပဖစထ်သာ။ illegally

အဖွားအထရာ ကကိ အထနအထုိေင် အသုံးအစွဲစသည ်မကျစမ်လျစ၊် ရကထ်ရာလွယသ်ည။် generous

အဖွားအသီ ကကဝိိ များပပားစာွ။ လံုထလာကပ်ပည့်ဝစာွ။ ထဖာထဖာသသီ။ီ plenty

အဖီွးပဖူ ကကဝိိ ပဖူထဖွးများပပားစာွ။ အများအပပား။ many

အဖွယမ်ရာ န သင့်တင့်ထလျာ်ကန်ပခင်းမယှိထသာအရာ။လူမှုထရးအားပဖင့် သင့် တင့်ထလျာ်ကန်မှုမယှိထသာ အပပုအမူ၊ အထပပာအဆုိ။

ကကဝိိ various

န စုံလင်များပပား ငမိုင်ဆုိင်ထသာအရာ။ လုိလားပမတနုိ်းဖွယပ်ဖစထ်သာ အရာ။ သင့်ထတာ်ထုိေကတ်န်ထသာ အရာ။ various

အဖွယအ်ရာ န လုိလားနှစသ်ကဖွ်ယ ်အမျို း အမညမ်ျားစာွပဖင့်။ various

အဖွတထ်ထောင်း ကကဝိိ မှုန်မ့ှုန်ည့ကည်ကပ်ဖစထ်အာင်။ညကည်ကထ်ကကမွထအာင်။ crush

အဖွတသ်တ် ကကဝိိ beat

အဗျာကယာ ကကဝိိ အထဆာတလျင်။ အလျင်စလုိ။ hurry up

ကကဝိိ ထဆာကတ်ညရ်ာမရပဖစလ်ျက။် ထပခမကိုင်မိ လကမ်ကိုင်မိဗျာများ လျက။် be full of worries

အဗျာကရုိ ကကဝိိ တင်းကျပ်ပခင်း မယှိပဲ။ ငမဲပမံပခင်းမယှိပဲ။ loosely

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကတိထုိ်ေးစပါးကို ဆန်နှင့်စပါးခဲွငပီး ထနာက ်(ဆန်နှင့်စပါး) ထရာထနှာကျန်ထနရစထ်သာအရာ။ စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတရာကို အမှုန့်ထထောင်းရာတင်ွ မထကကညကပဲ် ကျန်ထနထသာ အလံုးအခဲအစအနများကို တစဖ်န် စထကာ့၊စကာ စသညပ်ဖင့်
ခါ၍ အထကာင်းထရးွ ထုေတသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(of leg, hand) be 
swollen စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အဖွားစား
အဖွားနီ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

indecorous speech or 
action စဉ်

အဖွယဖွ်ယ်
အရာရာ၁

အထထွေထထွေအပပားပပား။ တစမ်ျို းတညး်မဟတု ်အမျို းအမည ်ကွဲပပားထသာအား ပဖင့်။ လုိလားနှစသ်ကဖွ်ယ ်အမျို းအမညမ်ျားစာွ
အားပဖင့်။ စဉ်

အဖွယဖွ်ယ်
အရာရာ၂ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ပပင်းထေန်စာွ နာကျင်ထအာင် (ရုိက ်နှကသ်ည်) စဉ်

စဉ်

အဗျာကယာ
ဗျာကယာ စဉ်

စဉ်



.

အထဗျ န ဘခင်၏ည၊ီ ဖခင်၏ထအာကပ်ဖစထ်သာ ညကီို ထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ uncle

အထဗျကကးီ န ဖခင်၏ ထအာကပ်ဖစထ်သာ ညကီိုထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ uncle

အထဗျထီွေး န ဖခင်၏ ညအီထထွေးဆံုးကိုထခါ်ထသာ အာလုပ် စကား။ uncle

အထဗျလတ် န ဖခင်၏ ညအီလတသ်ကူိုထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ uncle

အထဗျထသျှ န ဖခင်၏ ညအီငယသ်ကူို ထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ uncle

ကကဝိိ ထပါ့ထပါ့တန်တန်။မထကာင်းမမွန်။ ပဖစက်တတ ်ဆန်း ။ haphazardly

န none

အဘ န ဖခင်ကို ထခါ်ထသာစကား။ father

အဘကာ စညး် none

အဘာ န ဖခင်ကို ထခါ်ထသာစကား။ father

အဘာကကးီ န uncle

အဘာကကးီဝါ စညး် none

အဘာထီွေး န ဖခင်၏ ညအီထထွေးဆံုးကိုထခါ်ထသာ အာလုပ် စကား။ uncle

အဘာဘာ အာ အံ့ကသမှု၊ ထိေတလ်န်မ့ှု၊ နာကျင်မှု စသညပ်ဖစထ်သာအခါ ထရရတွထ်သာစကား။ none

အဘာထယ အာ အံ့ကသမှု၊ ထိေတလ်န်မ့ှု၊ နာကျင်မှု စသညပ်ဖစထ်သာအခါ ထရရတွထ်သာစကား။ none

အဘာထလး၁ အာ တစဘ်ကသ်ားနှင့် စကားထပပာရာတင်ွ မခံချင်စတိ၊် ထဒေါသ စတိတ်ိုထ့ကကာင့် ထလသမံာမာပဖင့် ထပပာထသာစကားလံုး။ none

အဘာထလး၂ အာ အံ့ကသဖွယ၊် ထိေတလ်န်ဖွ့ယစ် သည့် စတိလ်ှုပ်ရာှးမှုနှင့် ကကုံသည့်အခါတင်ွ ထရရတွထ်သာစကား။ none

အဘာထလး၃ န သာွးလာရာတင်ွ အမှတတ်မ့ဲ ခလုတထိ်ေမိသည့်အခါမျို း ၌ ထယာင်ယမ်း၍ နှုတမှ်ထွေကထ်သာ စကားလံုး။ none

အဘာထလး၄ န  ပဖစခ်ျင်ရချင်ထသာသထဘာ။ ဆန္ဒ။ ထတာင့်တချက။် wish

အာ တစဘ်ကသ်ားနှင့် စကားထပပာရာတင်ွ မခံချင်စတိ၊် ထဒေါသ စတိတ်ိုထ့ကကာင့် ထလသမံာမာပဖင့် ထပပာထသာစကားလံုး။ talk back

အဘာဝါ စညး် none

အဘာထသျှ န ဖခင်၏ ညအီငယသ်ကူို ထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ uncle

အဘု န ကထလးငယက်ို ချစစ်နုိးပဖင့် ထခါ်ထသာစကား။ baby

အဘထုယ န ကထလးငယက်ို ချစစ်နုိးပဖင့် ထခါ်ထသာစကား။ baby

အဘထုဝ န ကထလးငယက်ို ချစစ်နုိးပဖင့် ထခါ်ထသာစကား။ baby

အဘထုသျှ န ကထလးငယက်ို ချစစ်နုိးပဖင့် ထခါ်ထသာစကား။ baby

အဘူ န ကထလးငယက်ို ချစစ်နုိးပဖင့် ထခါ်ထသာစကား။ baby

န none

အထဘ န ဘခင်၏ည၊ီ ဖခင်၏ထအာကပ်ဖစထ်သာ ညကီို ထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ uncle

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အဗျတက်ယတ်
ဗျတက်ယက် စဉ်

အပဗကက်ရက်
ပဗကက်ရက်

ကထလးများ လကဝ်ါးကို ပပားပပားချငပီး တစထ်ယာကက် အပဗကက်ရကပ်ဗကက်ရက ်စသညပ်ဖင့် ထရတကွ၍် အဆံုး၌ 'ထွေက်' 
ကျထသာ လကဝ်ါးသည ်ထွေကရ်မညပ်ဖစသ်ည့် ကထလးကစားနညး် တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်
အထမးစကားတိ့ုတင်ွ (ကာ၊ ဝါ ဟထူသာပုဒ်ေကို) ကကယိာအဆံုး၌ တွဲစပ်၍ သုံးထသာ ပစည္း်စကား။ (အဘတစ ်ပုဒ်ေ၊ ကာတစပု်ဒ်ေ၊ 
အဘ-အထဖ၊ ကာ-လဲ၊ (မှာလဲ၊ ဘယမှ်ာလဲ။ အထဖဘယမှ်ာလဲ၊ ဘယသ်ာွးသလဲ စသည်) အဘနှင့် ကာနှစပု်ဒ်ေကို တွဲစပ်၍ ပပ
လုိကသ်ည။် အဘကာ၊ အဘဝါ၊ အဘာကာ၊ အဘာဝါစသညလ်ညး် သုံး နှုန်းထလ့ရှိကကသည်) စဉ်

စဉ်

(အထဖ၏ အစက်ိုကကးီကို ထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား) စဉ်

အထမးစကားတိ့ုတင်ွ (ကာ၊ ဝါ ဟထူသာပုဒ်ေကို) ကကယိာအဆံုး၌ တွဲစပ်၍ သုံးထသာ ပစည္း်စကား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အဘာထလးဘာ
ထလး စဉ်

အထမးစကားတိ့ုတင်ွ (ကာ၊ ဝါ ဟထူသာပုဒ်ေကို) ကကယိာအဆံုး၌ တွဲစပ်၍ သုံးထသာ ပစည္း်စကား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

အဘတူရုတ်
ထက

တစဦ်းဦးက မျကနှ်ာကို အဝတပ်ဖင့် ဖံုးထေားငပီး ဦးထခါင်းကို လကနှ်င့်ထခါကက်ာ "အဘုံတရုပ်ထက" ဟဆုို၏။ အထခါကခံ်သကူ 
"ထတာကတ်ဲ" ဟဆုို ၏။ ထခါကသ်ကူ "နင့်မှာ သားဇာမျှ ထယာကဟ်ထိရ" အထခါကခံ်ရသကူ "ငါး ထယာက်"၊ ထခါကသ်ကူ "ငါ့
တစထ်ယာကပီ်း" အထခါကခံ်သကူ "မပီး"၊ နင့်ထဂါင်းထေကမှ်ာ ကကကခ်ျးီ၊ ယကပ်စ၊် မယကဆုိ်ကာ ထွေက၍်ထပပးကက၏။ အထခါကခံ်
သကူ တစထ်ယာကထ်ယာကက်ို အမိဖမ်း ကစားကကသည့် ကစားနညး်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်
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အထဘကကးီ န ဖခင်၏ ထအာကပ်ဖစထ်သာ ညကီိုထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ uncle

အထဘထီွေး န ဖခင်၏ ညအီထထွေးဆံုးကိုထခါ်ထသာ အာလုပ် စကား။ uncle

အထဘလတ် န ဖခင်၏ ညအီလတသ်ကူိုထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ uncle

အထဘထသျှ န ဖခင်၏ ညအီငယသ်ကူို ထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ uncle

အထဘာင် န မိခင်ဖခင်တို၏့အထမ။ grandmother

အထဘာင်ကကးီ န မိခင်ဖ ခင်အထမ၏ အမကကးီကိုထခါ်ထသာအာလုပ်စကား။ အသကအ်ရကွက်ကးီရင့်ထသာ မိန်းမ။ aunt

အထဘာင်ထီွေး န အဘာွး၏ ညမီ အထထွေးဆံုး။ အဘိုး၏ နှမအထထွေးဆံုး။ grandmother

အထဘာင်မ အာ မိခင် ဖခင်တို၏့ အထမကိုထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ grandmother

အထဘာင်လတ် န အ ဘာွး၏ ညမီအလတပ်ဖစသ်။ူ အဘိုး၏ နှစမ်အလတပ်ဖစသ်။ူယင်းတိုအ့ား ထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ grandmother

အထဘာင်ထသျှ န မိခင် ဖခင် တို၏့ ညမီအငယဆံု်း။ ယင်းအား၊ ထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ grandmother

အထဘာင်သျှင် အာ မိခင် ဖခင်တို၏့ အထမကိုထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ grandmother

အဘတုငှ်က် န ချုံထူေထသာ အရပ်၌ အထနများထသာ ကိုယထ်ေည ်မညး်နက၍် အထတာင်အန်ုးနီခံွဗရာင်ယှိထသာ ငှကတ်စမ်ျို း။ greater coucal

အဘန်ိ န မိန်းမဝတ ်လံုချညက်ို ထခါ်ထသာ စကား။ woman’s skirt

အဘာွဘာွ ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာ ထပပာဆုိမိသညက်ို ပပန် လညန်ှုတသ်မ်ိးသည။် none

အမ၁ န sister

အမ၂ နဝိ နံုချာထသာ။ ဖျင်းအထသာ။ ပါးနပ်ကျင်လညမ်ှု မယှိ ထသာ။ tactlessness

အမ၃ န none

အမရုပ် န မိန်းမ၏ ဟန်ပန်အသင်ွ အပပင် အမူအရာ။ မိန်းမလျာ။ gay

အမထသျှ န မိကထလးကို ချစစ်နုိးပဖင့် ထခါ်ထသာ စကားလံုး။ ညမီထလး။ sister

အမာထကျာ န မထပျာင်း မညံ့ ခုိင်မာကျစလ်ျစထ်သာ။ တင့်ထတာင့်ထသာ။ powerful

ကကိ ထရာဂါကင်းသည။် ထနထကာင်းသည။် ခုိင်ငမဲသည။် be in good health

ကကဝိိ နူးညံ့ပခင်းမ ယှိ ပျဉ်းတွဲတင်းထတာင့်လျက။် loose

အမာဆာဆာ ကကဝိိ strong

အမာသာသာ ကကိ ထနထကာင်းသည။်အသီာသည။် be in good health

အမာအဆာ ကကိ strong

အမား န များထသာ အထရအတကွပ်မာဏ။ many

အမားကကးီ ကကဝိိ များနုိင်သမျှထသာ အထရအတကွ၊် ပမာဏအားပဖင့်။ အများအားပဖင့်။ generally

အမိ၁ န သားသမီး ပဖစထွ်ေန်းထစထသာ အဖုိအမ နှစဦ်းအနက ်အမသတ္တ ဝါ။ female

အမိ၂ ကကိ တစစ်ုံတစခု်ကို အရဖမ်းယ ူသည။် firmly

အမိကကးီ န မိခင်၏ အစမ်ကို ထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ aunt

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အသက ်(သိ့ုမဟတု်) ဂုဏက်ကီးပမင့်ထသာ မိန်းမတ့ုိ အား ချးီမွမ်း၍ ထခါ်ထသာအာလုပ်စကား။အငယပ်ဖစသ်ကူ အစမ် (သိ့ုမဟတု်) 
နှမကကးီတိ့ုအား ထခါ်ထဝါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ မိန်းမအချင်းချင်း တစဦ်းကိုတစဦ်း အပပန်အလှန်ထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာအထကကာင်းထကကာင့် ထရှ့သိ့ုသာွးရန် မဝ့ံမရထဲရှ့တိုး ထနာကဆု်တလု်ပ်ထနထသာသကူို ထပပာင်ထလှာင်၍ ထပပာထသာ
စကား စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အမာကျို င်း
ကျို င်း စဉ်

အမာထခါက်
ထခါက် စဉ်

(အနာကင်းသပဖင့်) သန်မာ ထတာင့်တင်းသည။် အသီာသည။် စဉ်

စဉ်

(အနာကင်းသပဖင့်) သန်မာ ထတာင့်တင်းသည။် အသီာသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အမိမိ အာ အံ့ကသမှု ထိေတလ်န်မ့ှု နာကျင်မှုစသညပ်ဖစထ်သာ အခါ ထရရတွထ်သာစကား။ none

အမိထယ အာ အံ့ကသမှု၊ ထိေတလ်န်မ့ှု၊ နာကျင်မှု စသညပ်ဖစထ်သာအခါ ထရရတွထ်သာ စကား။ none

အမိထလ အာ အံ့ကသမှု၊ ထိေတလ်န်မ့ှု၊ နာကျင်မှု စသညပ်ဖစထ်သာအခါ ထရရတွထ်သာ စကား။ none

အမိလင် န none

အမိလုိင် အာ အံ့ကသမှု ထိေတလ်န်မ့ှု နာကျင်မှုစသညပ်ဖစထ်သာ အခါ ထရရတွထ်သာစကား။ none

အမိလုိင်မိလုိင် အာ တစဘ်ကသ်ားနှင့် စကားထပပာရာတင်ွ မခံချင်စတိ၊် ထဒေါသ စတိတ်ိုထ့ကကာင့် ထလသမံာမာပဖင့် ထပပာထသာစကားလံုး။ none

အမိထသျှ န မိခင်၏ ညမီအငယသ်ကူို ထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ အမိအထမာ aunt

အမိအထမာ ကကဝိိ အချန်ိကာလရညှလ်ျားစာွ။ ကာလကကာပမင့်စာွ။ a long time

အမိထကာင်း၁ ကကဝိိ ထမ့ထလျာ့တတသ်။ူ absent mindedness

အမိထကာင်း၂ ကကိ ထမ့ထလျာ့သညက်ို အခွင့်ထကာင်းယ ူသည။်

အမိကကးီမိ ကကဝိိ ကကာပမင့်စာွ သတလိစဟ်င်း ထမ့ထလျာ့ထသာအားပဖင့်။ forget

အမိအလထယာ့ ကကိ အမှတသ်ညာ အားနညး်သည။် သတထိမ့ထလျာ့သည။် forget

အမီ ကကဝီိ ထနာကမ်ကျထစပဲ။ in time

အမီး၁ န အထပဖရရန် ထတာင်းဆုိပခင်း။ solution

အမီး၂ ကကိ ကကမ်းတမ်းယတုမ်ာထသာ စကားတိုပ့ဖင့် ပုတခ်တထ်ပပာဆိသည။် slander

ကကိ အဂမင်္ဂါ ဇာတ ်စသညနှ်င့် ခုိင်းနှိုင်းဆဲဆုိသည်။ vagina

အမီးအသးီ ကကိ မထလးမခန်း၊ မထလး မစား၊ ယတုမ်ာစာွ ထပပာဆုိသည။် with no respect

အမူ န ဟန်ပန်လုပ်ပခင်း။ အသင်ွအထယာင်စသညက်ို ထဆာင်ပခင်း။ bearing

အမူကပ်ု န မလှထသာမျကနှ်ာ၊ မနှစသ်ကဖွ်ယထ်သာ အမူအရာကို ပပပခင်း။ grumpiness

အမူသန်ု နဝိ မထကျမချမ်းပဖစပ်ခင်းထကကာင့် မျကနှ်ာမကကညမ်လင်ထသာ။ သန်ုမှုန်ထသာ မျကနှ်ာထေား အမူအရာယှိထသာ။ glum

အမူသန်ုသန်ု ကကဝိိ မကကညသ်ာ မ နှစင်မို ထ့သာ အမူအရာနှင့်။ grumpily

အမူအတူ န ပပုမူထဆာင်ရကွမ်ှု။ behaviour

အမူးအထမာ န အာရံု ဝုိးတဝါးပဖစ၍် ရထီဝထသာ ထဝဒေနာ။ dizziness

အမူးအတးူ ကကဝိိ ဆင်ပခင်မှုကင်းမ့ဲစာွ။ သတတိရားကင်းမ့ဲစာွ။ undiscipline

အထမ န sister

အထမကကးီ န elder sister

အထမလတ် န အလတပ်ဖစထ်သာ အစမ်ကို ထခါ်ထဝါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ sister

အထမထသျှ န အငယပ်ဖစထ်သာ အစမ်ကို ထခါ်ထဝါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ sister

အမဲဖျင် ကကိ ကကျွေ၊ဲနွားတိုက့ို အထရခွာ၍ အသားစ သညတ်ိုက့ို အလုိယှိတိုင်း ခုတပ်ဖတလီှ်းယသူည။် hack

အမညခ်တ် ကကိ နာမညထ်ပးသည။် ထခါ်ထဝါ်သမုတသ်ည။် name

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ရုိင်း) မိခင်နှင့်နှိုင်း၍ ဆဲရထဲသာစကား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

take advantage of 
somebody’s 
forgetfulness စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အမီးနန့်အသးီ
နန့် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငယသ်ကူအစမ်ကို (သိ့ုမဟတု်) အစမ် အရယွယ်ှိထသာ သကူို (သိ့ုမဟတု်) မိန်းမအရယွတ်ခူျင်း အပပန်အလန်ှထခါ်ထဝါ်ထသာ 
အာလုပ်စ ကား။ စဉ်

အစမ်အကကးီကို ထခါ် ထဝါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ အစမ် အကကးီအရယွယ်ှိထသာ သကူို (သိ့ုမဟတု်) မိန်းမအရယွတ်ခူျင်း 
အပပန်အလှန်ထခါ်ထဝါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အမညနိှ်ပ် ကကိ ထခါ်ထဝါ်သတမှ်တထ်သာနာမည။် name

အမညထ်ပါ် ကကိ အမညန်ာမထေင်ရာှးသည။် be known as

အမညရ် ကကိ လူသသိျှင်သ ိများ၍ ခုိင်မာ ထသာ အမညထ်ေင်ရာှးသည။် publicly

နဝိ အမညမ်ျှသာ ပဖစထ်သာ။ အများနညး်တပူဖစထ်သာ။ အထူေးမဟတုထ်သာ။ သာမန်။ ထူေးပခားထေင်ရာှးပခင်းမယှိ သာမန်မျှထသာ။ normal

န အနညး်ငယ။် ပါသညဆုိ်ရံုမျှ အတိုင်းအဆ ပမာဏ။ a little

န သာမန်မျှပဖစသ်ညက်ို ပပ ထသာ စကားလံုး။ ကကာမျှ။ none

အမညရ်ာှ ကကိ reason

ကကိ တစခု်ခုထသာ စညး်ကမ်း ဥပထဒေကို ထဖာကဖ်ျကက်ျူးလွန်မိပခင်းထကကာင့် အပပစအ်နာထပါ်သည။် inglorious

န သကသ်ကထ်သာအမညး်။ black

နဝိ အပခားအထရာင်မထေင်၊သကသ်ကအ်မညမ်ျှသာပဖ်စထသာ။ မညး်ထသာ အထရာင်ကို အထူေးပပု ထသာ၊ အလွန်မညး်နကထ်သာ။ black

အမညး်စက် န inglorious

န သတူစပ်ါးကဲ့ရဲ စ့ရာပဖစထ်သာ အ ပပစအ်နာ။ သတူစပ်ါးကို ထိေခုိကန်စန်ာထစနုိင်ထသာ အပပစအ်နာ။ black mark

အမညး်ပုပ်ပုပ် ကကဝိိ အထရာင်မထတာကမ်ပပဖစလ်ျက။် မကကညမ်လင်ပဖစလ်ျက။် blurred

အထမာခံ ကကိ ထမာပန်းပခင်းဒေဏက်ို ခံနုိင်ရညယ်ှိသည။် have stamina

အထမာဆုိင် ကကိ ထရာဂါထဝဒေနာလွန်ကသဲ ပဖင့် လွန်မင်းစာွ ထမာပန်းသည။်

အထမာလထကာ ကကဝိိ ပင်ပန်းထမာဟိုက ်စာွ။ အထရးတကကးီ အလျင်စလုိ။ချကခ်ျင်း။ instantly

အထမာလန် ကကိ ထရာဂါထဝဒေနာ သညး်သ ပဖင့် အလွန်အ့လွန် ထမာပန်းသည။်

အထမာလန်လန် ကကဝိိ none

အထမာဟိုက် ကကိ ထရာဂါထဝဒေနာသညး်သပဖင့် ရုတတ်ရက ်ထမာဟိုကလ်ာသည။်

အထမာအလန် ကကိ difficult

အထမာ်၁ န ထေင်ရာှးထပါ်လွင်သ။ူ person of renown

အထမာ်၂ ကကိ မိမိကိုယက်ို ဂုဏတ်င်လုိထသာစတိပ်ဖင့် ထပပာဆုိပပုမူသည။် boast

အထမာ်တထကျာ် န ဂုဏအ်ရညအ်ချင်း ထူေးခကျွေန်ထေင်ရာှးသ။ူ person of renown

အမက် ကကိ နှစသ်က ်ခင်တယွသ်ည။် တပ်ငငိသည။် spread

အမကက်ပ် န တပ်နှစသ်ကပ်ခင်းမပဖစပဲ် မထန နုိင်ထအာင် ညှို ထ့ဆာင်နုိင်ထသာအရာ။ attraction

အမင် န အမိ mother

အမင်ကကးီ န အမိကကးီ sister

အမင်ထလး အာ ထိေတ ်လန်မ့ှု၊ အံ့ကသမှုစသညထ်ကကာင့် ထရရတွထ်သာစကား။ none

အမင်လတ် န မိခင်၏ ည ီမအလတက်ို ထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ aunt

အမင်ထသျှ န မိခင်၏ ညမီအငယသ်ကူို ထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ အမိအထမာ aunt

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အမညထ်ရာ်
ကာ၁ စဉ်

အမညထ်ရာ်
ကာ၂ စဉ်

အမညထ်ရာ်
ကာ၃ စဉ်

အထကကာင်းရင်းတစခု်ခုကို သထိအာင်ပပုသည။် ၂။ အထကကာင်းပပ သည။် "ထနအမ်ိထဘာင်မှ၊ ထတာင်တန်းခါးက၊ ဆင်းသာွးထလလ့ုိ၊ 
အမညရ်ာှပငား၊ ရခီပ်ထစာင်ထလ၊ ထဆာင်တုံပငားလျက်"။(ပဋါ)။ "မင်းကကးီမှာထလ၊ အာဏာမိန့်လမတ၊် ပချုပ်ဖာကို၊ ထဆာင်ကာရကွ ်
ပျာ၊ ထွေကက်ကထလလ့ုိ၊ ရနီတပူ်ထဇာ်၊ အမညရ်ာှလျက၊် ဂဂမင်္ဂါပမစန်ား၊ လျင်မနီထက၊ ထရာကထ်လပငား က"။ (ပဒုေမ္မ) စဉ်

အမညး်ကကွ်
ထပါ် စဉ်

အမညး်ထခါက်
ထခါက၁် စဉ်

အမညး်ထခါက်
ထခါက၂် စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ အပပစအ်နာ။ (စန်ွးထေင်းသည်)။ စဉ်

အမညး်စက်
ထပါ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

being to have laboured 
breathing စဉ်

စဉ်

being to have laboured 
breathing စဉ်

(ကျပ်တညး်မှုထကကာင့် တစစ်ုံတရာ လုပ်ကကစံားထသာကမ်ှုအတကွ်) ထဝခဲွမရနုိင်ထအာင် ပဖစထ်သာအားပဖင့်။ "ငါဇာမျို းလုပ် ရဖ့ုိလဲမ
သ၊ိ လုပ်ထရးကကထံရးစားထရးထသာကထ်ရး အထမာလန်လန်ရာ တွိထရကာ"။ (အရပ်) စဉ်

being to have laboured 
breathing စဉ်

ထဝခဲွမရနုိင် ထအာင် ပဖစသ်ည။် စတိက်းူဉာဏမ်ထွေကပဲ်ယှိသည။် မကကတံတပ်ဖစသ်ည။် စတိက်းူထတးွထတာရာ တင်ွ အခကအ်ခဲ
ထတွ့သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

အမင်း န ထေမင်းကို ထခါ်ထသာ အမည။် rice

အမုိကထ်ကာင် န အထကာင်းအဆုိး၊ အ မှားအမှန် ခဲွပခား၍မသသိ။ူ မသမိလိမ္မာထသာသ။ူ stupid person

အမုိကစ်မ်းစမ်း န ကကးီစာွ ထသာ အထမှာင်ထုေ။ dark

 အမုိကမ် န အထကာင်းအဆုိး အမှားအမှန်ကို ခဲွပခားမသတိတထ်သာ မိန်းမ။ ယင်းသို ့ပဖစတ်တထ်သာ မိန်းမ။ ဆုိးသမ်ွးရမ်းကားထသာမိန်းမ။ stupid person

အမုိင်း န မိခင်ကိုထခါ်ထသာ အာလုပ် စကား။ mommy

အထမာကက်ကးီ နဝိ ပပည့်လျှကံလွဲန်ထသာ။ ပပည့်ငဖိုးပမင့်တင် ထသာ။ မျကနှ်ာပပင်ထေကသ်ို ့ဖူးထမာကထ်သာ။ စကူကထသာ။ full

အထမာင်၁ အာ ငယသ်မိူန်းမက ကကးီသထူယာကျ်ားအား ထခါ်ထဝါ် ထသာ အာ လုပ်စကား။ brother

အထမာင်၂ န ထခတ္တ ခဏမျှ ထတွ ဖူ့း ပမင်ဖူးကာမျှပဖင့်လညး် မိန်းမက ထယာကျ်ားအား ထလးစားထသာအားပဖင့် ထခါ်ထဝါ်သုံးနှုန်းထသာ စကား။ none

အထမာင်ကကးီ န brother

အထမာင်းနာ ကကိ ထပပာဆုိဆံုးမသန်ွသင်ချကမ်ျားကိုနာခံထဆာင်ရကွသ်ည။် လုိကန်ာသည။် ကသဇာတညသ်ည။် အာဏာ စးူရသှည။် influences

အထမာင်းမသီ ကကိ charisma

အမိန်း န တစစ်ုံတစခု် သလုိိထကကာင်းကို စုံစမ်းချက။် အထပဖ တစခု်ခုရရန် ထတာင်းဆုိချက။် solution

န none

န none

အမိန်းပုစ္ဆာ န အထပဖရရန် ထတာင်းဆုိပခင်း။ solution

အမံု န အပွင့် ပွင့်လာမည့် အပွင့်ထလာင်း။ bug

အမံုကင်း န ထွေကပ်ပူစ သစသ်းီ။ bug

အမံုပုိ န ထဒေါသမာန် ပပင်းထေန်သည။် မထိေန်းနိင် မထဆာကတ်ညနုိ်င်ထလာကထ်အာင် စတိ ်ဆုိးသည။် angry

အမံုမံု ကကိ အငံုထလးထွေကထ်ပါ်လာသည။် bug

အမံုသပ်ိ န ထွေကပ်ပူစ သစသ်းီ။ bug

အမံုထသျှ န ငံုခါစသာ ယှိထသးထသာ ပန်းငံုထလး။ bug

အမံုအတိ် န ပန်းပွင့်ငံု၏ အပပင်အလမာ ထေပ်။ sepal

အမုန် ့ န ထသးငယထ်သာ အရာ။ ထကကညကထ်သးနုပ်ထအာင် အမှုန်အမမား ပပုလုပ်ထေားထသာအရာ။ particle

အမုန်ခ့ါ ကကိ shook

အမုန်မ့ရ ကကဝိိ မုန်မု့န်ည့ကည်က ်ထကကမွသာွးထအာင်။ particles

အမုန်ထ့သျှ နဝိ ထသးငယထ်သာ။ အရယွအ်စား အလွန်ငယထ်သာ။ small

အမုန်းကျ ကကိ မျကမု်န်းကျို းခံရသည။် ကကာရညှစ်ွဲငမဲစာွ မုန်းတးီပခင်းကို ခံရ သည။် hate

အမုန်းခံ ကကိ သတူစပ်ါးထံေ၌ မုန်း တးီပခင်းကို ခံရသည။် hate

အမုိ ့ နဝိ အထပါ်သို ့စကူကပမင့်တကထ်သာ။ heaped

အမုိး န ထသးွသား ထတာ်စပ်သ။ူ ထဆွမျို း။ relative

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

နှမက မိမိထမာင်အကကးီအား ထခါ်ထဝါ်ထသာစကား။ မိမိထမာင်ကကးီ အရယွယ်ှိထသာ ထယာကျ်ားအား ထလးစားထသာအားပဖင့် ထခါ်ထဝါ်
ထသာ စကား။ စဉ်

စဉ်

ကပ်ွညပ်ှဆံုးမသန်ွသင်သညမ်ျားကို လုိကန်ာ ထဆာင်ရကွမ်ှုမယှိပဖစသ်ည။် ထလးစားနာခံမှုမယှိပဖစသ်ည။်ကသဇာတညပ်ခင်း၊ အာဏာ
စးူရ ှပခင်း မယှိ ပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

အမိန်းနန့် သးီ
နန့် (မ)  (န-အမီးနန့်သးီနန့်-ရှု) စဉ်

အမိန်းနန့်
အသးီနန့် (မ) (န- အမိန်းနန့် အသးီနန့် - ရှု) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အဝတအ်ထေညစ်သညတ်ိ့ု၌ ပမူမှုန့် ဖုန်မှုန့် စသညစ်င်ထအာင် လှုပ်ခါသည။် အကကမ်း မှ ထသးဖဲွထသာအရာတိ့ုကို စကာ အဝတ်
စသညပ်ဖင့် ခါယသူည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

အများကကးီ ကကဝိိ အမျို းအမည ်အထရအတကွ ်စသည ်များပပားစာွ။ many

အများတကာ ကကဝိိ လူအထပမာကအ်ပမား။ အများအ ပပား။ many

အများအဖျင် ကကဝိိ အမျို းအမည ်အထရအတကွ ်စသည ်များပပားစာွ။ many

အထမျ န အထမ mother

အထမျကကးီ န အထမကကးီ grandmother

အထမျလတ် န အထမလတ် mother

အထမျထသျှ န အထမထသျှ none

အမျကတ်င် န စန်ိ၊ ထကကာင်၊ နီလာ၊ ပတ္တ ပမားစထသာ အဖုိးတန်အနှစ ်ထကျာကရ်တနာတိုပ့ဖင့် စပီခယမွ်မ်းမံထေားထသာအရာ။ jewelery

အမျကထ်ေန် ကကိ ထဒေါသပပင်းစာွထွေကသ်ည။် စတိဆုိ်းသည။် angry

အမျကဝီ် န သစ၊် ဝါးတို၌့ အမျကမ်ျား ထပါင်းဆံုရာ တစစ်တိတ်ထဒေသ။ none

အမျကသ်စ် န သစ၊် ဝါး စသညတ်ို၏့ အသား၌ ထံုေးဖဲွ ဖု့ဆစထ်နထသာသစ။် none

အမျကသ်မ်ိး ကကိ ရန်ငငိုးထဒေါသထေားသညမ်ျားကို ထပပငငိမ်းလုိကသ်ည။် peace

အမျကသ်ျှို ကကိ ရန်ငငိုးထေားသည။် antagonistically

အမျို င်းမျို င်း ကကဝိိ ပဖညး်ညင်းသာယာစာွ။ ပပင်းအားကို အနညး်ငယမ်ျှ တစတစတိုးထစလျက။် အလျင်စလုိ မယှိ ထလးဖင့်လျက။် slowly

အမျဉ်းမျဉ်း ကကဝိိ ပဖညး်ညင်းသာယာစာွ။ ပပင်းအားကို အနညး်ငယမ်ျှ တစတစတိုးထစလျက။် အလျင်စလုိ မယှိ ထလးဖင့်လျက။် slowly

ကကိ အပ်ိ ချင်အားကကးီ၍ ကိုယက်ို ယမ်ိး ယိုင်၍ ငုိကသ်ည။် doze

အမျို းကကးီမျို း ကကိ float

အမျို းဇာတိ န မျို းရုိးအ စဉ်၊ အဆကဆ်ကဆ်င်းသကလ်ာထသာ အမျို းအနွယ။် genealogy

ကကဝိိ နညး်မျို းစုံပဖင့်။ အမျို းမျို းအထထွေထထွေ။ ကွဲပပားပခားနားထသာ အမျို းများစာွ။  various

အပမ နဝိ မပူလွန်း၊ မထအးလွန်း အထတွ ရ့ှိထသာ။ warm

အပမထကျာ် န စမ်ိးပပာအထရာင်ယှိ၍ ထဆးထဖာ်စပ်ရာတင်ွပဖစထ်စ၊ အဂ္ိဂရတတ်ိုးရာတင်ွပဖစထ်စ အသုံးပပုရသည့် ပစည္း်တစမ်ျို း။ none

အပမဂျဝီါရ န စမ်ိးပပာအထရာင်ယှိ၍ ထဆးထဖာ်စပ်ရာတင်ွပဖစထ်စ၊ အဂ္ိဂရတတ်ိုးရာတင်ွပဖစထ်စ အသုံးပပုရသည့် ပစည္း်တစမ်ျို း။ none

အပမရီ န ထအးပမထသာ ထရကကည။် pure water

အပမာ န ဓနီးလကအ်ရကွ ်မပပန်က့ားမီ လံုး၍ အဖျားခကျွေန် ထွေကလ်ာထသာ အရာ။ ဓနီးရကွ ်ပဖစရ်န် အရကွထ်လာင်း။ nipa

အပမား၁ န များထသာ အထရအတကွ ်ပမာဏ။ အများကို ထခါ်ထသာအမည။် multitude

အပမား၂ န များထသာ အထရအတကွ ်ပမာဏ။ ၂။ အများကို ထခါ်ထသာအမည။် multitude

အပမား၃ ကကိ လကထ်ေပ်မဂမင်္ဂလာ ပပုလုပ်သည။် အမ်ိထထောင်ပပုသည။် marriage

အပမားပဲွ န သတိုသ့ားနှင့် သတိုသ့မီးတို ့လကထ်ေပ်ပဲွ။ လကထ်ေပ် မဂမင်္ဂလာအခမ်းအနား။ wedding

အငမီးစား န တစစ်ုံတစဦ်းထံေမှ ထကကးထချးယသူ။ူ ထငွထကကးတန်ဖုိး တစစ်ုံတစရ်ာရယသူ။ူ borrower

ကကဝိိ အထရးတကကးီအားပဖင့်။ အလျင်စလုိ ပူဆာ ထဆာ်ကသလျက။် hurry up
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အပမုထတ နဝိ ထရာထနှာပခင်း မယှိထသာ။ သန်ရ့င်ှးစင်ကကယထ်သာ။ အနှစသ်ာရ ယှိထသာ။ စမ်ွးအင်သတ္တ ယိှိထသာ။ pure

အပမူ န ထသးဖဲွ ထ့သာ၊ ထလတင်ွလွင့်ထသာ ပမူမှုန်၊ ဖုန်မှုန် ့စသည။် particle

အပမူထေ၁ ကကိ လှုပ်ရာှးမှုထကကာင့်  အရည၏် ထအာကထ်ပခမှ အမှုန်အမမား စသညတ်ို ့အထေကသ်ို ့တကလ်ာသည။် yeasty

အပမူထေ၂ န ထပမလမာ အထေကဝ်န်းကျင်၌ ရစဆုိ်င်းထနတတထ်သာ အခုိးအထငွ ။့ mist

အပမူးအရမင် ကကိ အလွန်အ့လွန် ထပျာ်ရမင်ဝမ်းသားမှုပဖစက်ာ လှုပ်ရ ွလာသည။် happy

အပမူးရမင် ကကဝိိ happy

အထပမ န အထမ mother

အငမဲတစီ ကကဝိိ အစဉ်မပပတ။် အစဉ် အငမဲ။ အစဉ်။ ever

အပမညး်ကိုင် ကကဝိိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ စားထသာကဖွ်ယ ်တိုနှ့င့် တွဲဖက၍် အနညး်ငယစ် ီစားထသာကသ်ည။် relish

အပမညး်စား တစစ်ုံတစခု်ထသာ စားထသာကဖွ်ယ ်တိုနှ့င့် တွဲဖက၍် အနညး်ငယစ် ီစားထသာကသ်ည။် relish

အထပမာ် န ထရှ အ့ဖုိ ့ထနာကအ်ဖုိက့ို စဉ်းစားဆင်ပခင်သုံးသပ်နုိင်မှု။ foresight

အထပမာ်မဟိ န ထရှ အ့ဖုိ ့ထနာကအ်ဖုိက့ို စဉ်းစားဆင်ပခင် သုံးသပ်နုိင်မှု အစမ်ွးအစမယှိသ။ူ no foresight

အထပမာ်အပမင် န ထရှ အ့ဖုိ ့ထနာကအ်ဖုိက့ို စဉ်းစားဆင်ပခင်သုံးသပ်နုိင်မှု။ foresight

အပမင်ကကးီ ကကိ အထပမာ်အပမင် ကကးီသည။် be visionary

အပမင်ထခါက် ကကိ သထဘာထေား ထသးသမ်ိသည။် အထတးွ အထခါ် ကျဉ်းထပမာင်းသည။် jealous

အပမင်ညးီ ကကိ မကကည့်ချင် မပမင်ချင်ပဖစသ်ည။် မုန်းသည။် hate

အပမင်တုံး ကကိ ပပင်းပပစာွမုန်းသည။် hate intensely

အပမင်မထကာင်း ကကိ ကကည့်ရှု၍ မသင့်မထလျာ်ပဖစသ်ည။် unfit

အပမင်မကကည် ကကဝိ အပမင် အားပဖင့် ကကညလ်င်ကွဲပပားပခင်း မယှိပဲ။ blurred

အပမင်မခံ ကကိ မိမိမထတွ လုိ့သညတ်ိုနှ့င့် လွတက်င်းထအာင် ဖယထွ်ေကထ်နသည။် avoid

အပမင်မလှ ကကိ ကကည့်ရှု၍ မသင့်မထလျာ်ပဖစသ်ည။် unseemly

အပမင်မသီ ကကဝိိ အပမင်အားပဖင့် ကကညလ်င်ကွဲပပားပခင်း မယှိပဲ။ ပမင်သာလျကနှ်င့် အထရးထေား၍ ပမင်ထအာင် မကကည့်ရှုပဲ။ မပမင်ရပဲလျက။် blurred

အပမင်မသန် ကကဝိိ blurred

အပမင်မုန်း ကကိ ကကည့်ရှု၍ နှစလုိ်ပခင်း မယှိပဖစသ်ည။် အပမင်ရ ရွံရာှစကဆု်ပ်သည။် loathe

အပမင်ဝ ကကိ ကကည့်ရှု၍ နှစလုိ်ပခင်း မယှိပဖစသ်ည။် အပမင်ရ ရွံရာှစကဆု်ပ်သည။် loathe

အပမင်ဝီ ကကိ ကကည့်ရှု၍နှစလုိ်ပခင်းမယှိပဖစသ်ည။် အပမင်ရ ရွံရာှစကဆု်ပ်သည။် loathe

အပမင်သန် ကကိ ထရှ ထ့နာကအ်ကျို းထမျာ်ကိုး၍သတိတသ်ည။် ရညရ်ညှအ်ကျို းကကည့်တတသ်ည။် လာဘပ်မင်သည။် အပမင်ကကးီသည။် be visionary

အပမင်ဟိ ကကိ အထပမာ်အပမင်ယှိသည။် be visionary

အပမင့်ထကာင် န သတူစပ်ါးထပမှာင့်ပင်ထပပာဆုိမှုကို သာယာသည။် none

အပမင့်ကကးီ န ထအာကထ်ပခပုိင်ပမှင့်ငပီးကကးီထသာ အထဆာကအ်အုံ။ building
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အပမစထ်ဂါရာ န လဲငပိုသာွးထသာ သစပ်င်၏ ကိုးရုိးကားရားထထောင်လျက ်ထနထသာအပမစမ်ျား။ root

အပမစအ်ုံ န အပမစမ်ျား စထုပါင်းဆံုရာ သစပ်င်၏ ထအာကထ်ပခ ရင်းအပုိင်း။ root

အထပမာကက်ကးီ န ကကးီထသာ အထဝးပစ ်လကန်ကတ်စမ်ျို း။ gun

ကကိ အရာဝတ္တ ု တစခု်ခုကို အထဝးသို ့ထရာကထ်အာင် ပစလ်မတသ်ည။် အထပါ်သို ့ပမင့်တကထ်အာင် ပင့်မထပမှာင့်တင်သည။် hold

န ရခုိင်ဘရုင်မင်းပမတတ်ိုလ့ကထ်ေက ်အထဝးပစ ်လကန်ကက်ကးီများကို တညခ်ျထေားခ့ဲထသာ တပ်ထနရာ။ gun

အထပမာင်ကျတိ် ကကိ ထအာကထ်ပါ်ကျို ကရ်ာတင်ွ လံုချကီိုခါးထေကသ်ိုပ့င့်တင်ငပီး တင်လံုထပါ်ထအာင် အဝတစ်ကိုတင်ပါး နှစဘ်ကက်ကားတင်ွ ညပ်ှသည။် grid one’s loins.

အထပမာင်း ၁ န slide bamboo

အထပမာင်း၂ စညး် ခဲွပခမ်းစတိပ်ဖာထေားထသာ အရာဝတ္တ ု များကို ထရတကွရ်ာတင်ွ သုံးရထသာ စကားလံုး။ none

ကကိ တစထ်ပမာင်းစ ီတစထ်ပမာင်းစ ီအခမာခမာ ပဖစထ်အာင် ခဲွသည။် separate

ကကိ ကန်ုပစည္း်များကိုသမူျားထံေမှတစဆ်င့်ယ၍ူထရာင်းသည။် retailed

ကကိ ကန်ုပစည္း်များကိုသမူျားထံေမှတစဆ်င့်ယ၍ူထရာင်းသည။် retailed

န ယင်းသိုထ့ရာင်းထသာ စနစ။် take profit

အပမတတ်င် ကကဝိိ ရင်းနီှးကန်ုကျထငွ ထေက ်ပုိလျထံသာထငွ။ add a profit margin

အပမတအ်စန်ွး န ရင်းနီှး ထေားသည့် ထငွထေက ်အပုိရယှိထသာ ထငွစသည။် profit

အငမိတခ်ျ န fringe

အငမိတဆံ်ထံုေး န ထံုေးဖဲွထ့ေားထသာ ဆံထံုေး၊ ထသျှာင်ထံုေးတိုမှ့  အစန်ွးထုေတထ်ေားထသာ ဆံပင်စ။ု hair knot and tassel

ကကိ နုပ်နုပ်ဖဲွဖဲွပဖစထ်အာင် ခုတလီှ်းသည။် hash

ကကိ ထသးဖဲွ  ့ထအာင်ခုတစ်ဉ်းသည။် hash

အပမန်း ကကိ ထနထကာင်းသည။် အသီာသည။် အကကာအရညှ ်ထနမထကာင်းရာမှ ပပန်လညသ်ကသ်ာ ထနထကာင်းလာသည။် health

အပမန်းအဆန်း ကကိ ပကတပိပုမှု လှုပ်ရာှး ငမဲအတိုင်းတကက်ကကကညလ်င်ပခင်းပဖစလ်ာသည။် active

အငမိန် ကကဝိိ ထနာကမ်ကျထအာင်။ in time

အငမိန် ့ နဝိ ချို ဆိမ့်ထသာ ကသဇာအရသာယှိထသာ။ sweet

အငမိန်င့မိန်စ့ဉ်း ကကိ နုပ်နုပ်ဖဲွဖဲွပဖစထ်အာင် ခုတလီှ်းသည။် hash

အငမိန်င့မိန်တ့ာွ ကကိ ထသးဖဲွ  ့ထအာင်ခုတစ်ဉ်းသည။် hash

အငမိန်အ့ရသာ နဝိ ချို ဆိမ့်ထသာ ကသဇာအရသာယှိထသာ။ sweet

အငမိန်း န တရိစ္ဆာန်တို၏့ ကိုယမှ် အလျား လုိကရ်ညှထွ်ေကထ်နထသာ ကိုယခ်န္ဓာအစတိအ်ပုိင်း။ portion

အပမုံ ကကိ remain silent

အပမုံစစီီ ကကဝိိ ပွင့်လင်းပပတသ်ားပခင်းမယှိ၊ မဝ့ံမရ ဲမျို သပ်ိ ထေားလျက။် မပွင့်မလင်းပဲ။ remain silent

အပမုံ ့ ကကိ ခံတင်ွးထတွသ့ည။် စားထသာက၍် နှစသ်ကထ်ကျနပ်သည။် delicious

အပမုံပမုံ ကကိ ခံတင်ွး၌ငံု၍ တပဖညး်ပဖညး် ပွတထ်ချ စားထသာကသ်ည။် delicious

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထပမာကက်ကးီ
ထပမှာက် စဉ်

အထပမာက်
ထထောင် စဉ်

စဉ်

(ဝါးကို) အလျားလုိက ်အခမာခမာ ခဲွ၍ ထေားထသာအရာ။ စဉ်

စဉ်

အထပမာင်းအ
ထပမာင်း စဉ်

အပမတစ်ား
ထရာင်း၁ စဉ်

အပမတစ်ား
ထရာင်း၂ စဉ်

အပမတစ်ား
ထရာင်း၂ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထံုေးဖ့ဲွထသာ ဆံထံုေး၏ ထရှ့ပုိင်း၌အတိုးထလးပဖတထ်ေားထသာဆံပင်။ အနားစန်ွးတင်ွ အလှအပပဖစထ်စရန် ဆင်ယင် ထေားထသာ 
အထံုေးအဖ့ဲွစသည။် စဉ်

စဉ်

အငမိတင်မိတ်
စဉ်း စဉ်

အငမိတင်မိတ်
တာွ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထပပာလုိရာ ကို မပွင့်မထုေတ ်မထပပာမဆုိပဲ စတိထဲ်ေတင်ွ ထိေန်းချုပ်ထေားသည။် သတူစပ်ါး မသရိထအာင် မဖွင့်ထခါ်ပဲ သိုသပ်ိ
ထေားသည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

အပမုံး၁ န လူများအသုံးမပပုထသာ ပလပ်ထေားထသာ လယယ်ာ ထတာထတာင်စသည။် fallow land

အငမိုး၂ ကကိ ဟင်းထဲေတင်ွတစစ်ုံတစခု်ထရာစကွထ်ေည့်သည။်

အငမိုး၃ ကကိ

အမွ ကကိ ထဟာင်းပမင်းယိုယင်ွးသည။် ထဆွးပမည့်သည။် mold

အမွမွ ကကဝိိ မုန်မု့န်ည့ကည်က ်ပဖစထ်သာ အားပဖင့်။ shred

အမိွ န gas

အမိွအသက် န ပျံထွ့ေကထ်သာရနံ။့ အနံအ့သက။် smell

အမိွ့ခံ ကကိ အခုိး၊ အထငွ  ့အသက၏် အနံက့ို ရှူ ရှိုကသ်ည။် breath

ကကိ ထေမင်းအိုး၊ ထကာက ်ညင်ှးထပါင်းအိုးစသညတ်ိုတ့င်ွ အထငွ မ့ျားပပန်က့ျယမ်ျားစာွ အထပါ်သို ့အထွူေကလ်ာသည။်

ကကိ ထေမင်းအိုး၊ ထကာက ်ညင်ှးထပါင်းအိုးစသညတ်ိုတ့င်ွ အထငွ မ့ျားပပန်က့ျယမ်ျားစာွ အထပါ်သို ့အထွူေကလ်ာသည။်

အမီွ န အမိ၊ အဖ၊ အဘိုး၊ အဘာွး၊ ထဆွမျို းသားချင်းတိုထံ့ေမှ ဆကခံ် ရယှိထသာပစည္း်ဥစာ္။ inheritance

အမီွခံ၁ ကကိ အထမွကို ဆကခံ်ရယှိသည။် inherit

အမီွခံ၂ န အထမွကို ဆက ်ခံရယှိသ။ူ heir

အမီွခဲွ န ဆကလ်ကရ်ယှိထသာ အထမွကို ခဲွထဝသည။်

 အမီွးစန န ကကင်း ကျန်ထသာ အထမွအစအန။ trace

အမီွစား န အထမွခံ။ heir

အမီွပပုတ် ကကိ အထမွဆကခံ် ပခင်းမယှိပဖစသ်ည။် 

အမီွး န လူ၊ တရိစ္ဆာန်တို၏့ ကိုယခ်န္ဓာတင်ွထပါကထ်သာအမျှင်။ hair

အမီွးစတုစ်တု် နဝိ အထမွးများကကရထွထောင်လျကယ်ှိထသာ။ bristle

အမီွးစတုထ်ေည် န အထေညသ်ားထပါ်၌ ချညစ် အထခါက ်အထေပ်ထေပ်ပါယှိထအာင် ရကလု်ပ်ထေားထသာအထေည။် none

အမီွးထထောင် ကကိ ကကျွေ၊ဲ နွား များ၏ အထမွးများပွထေားသည။် none

အမီွးဗီွ န

အမဲွ နဝိ ပစည္း်ဥစာ္စညး်စမ်ိချမ်း သာနညး်ထလျာ့ ထခါင်းပါးထသာ။ poor

အမဲွအပပာ ကကိ ပစည္း်ဥစာ္ ကန်ုခန်းဆင်းရပဲခင်းသိုထ့ရာကသ်ည။် poor

အမွတ၁် န အထခါင်ထွေတ၊်အကကးီအပမတ ်ထကာင်းပမတ ်ပခင်း၊ ထကာင်းပမတထ်သာအရာ။ exalted

အမွတ၂် နဝိ even

ကကဝိိ ထကာင်းမွန်သပ်ရပ်စာွ။ လိမ္မာယဉ်ထကျးစာွ။ gently

အမွတထ်သျှ နဝိ သင့်ထလျာ်ထလျာကပ်တထ်သာ။လိမ္မာယဉ်ထကျးထသာအမူအရာယှိထသာ။ Well-behaved

န အထခါင်အထွေတ။် အကကးီအ ပမတ။် exalted

အမွန်၁ ကကိ သပိမင်နားလညသ်ည။် ကကျွေမ်းကျင်တတထ်ပမာကသ်ည။် expert

စဉ်

vegetable or fruit 
eaten with fish sauce စဉ်

ဟင်းထဲေတင်ွ အရသာထူေးကထဲအာင် တစစ်ုံတစခု်ပဖည့်စကွ ်ထေည့်ရ သည့်အရာ။ (ငါးပိ၊ ငါးထပခာက၊် ပုစန်ွ၊ အသား၊ ငရုပ်ထကာင်း၊ 
နံနံပင်စသည်) 

vegetable or fruit 
eaten with fish sauce စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထရ၊ထပမစသညတ်ိ့ုမှ ထွေက ်ထသာအပူထင့ွ။ အပူလွန်ကရဲာမှ ပျထွံေကထ်သာ မပပင်းထေန်ထသာအခုိးအထင့ွ။ပျံ့ထွေကထ်သာရန့ံ။ 
အန့ံအသက။် ပူပခင်း၊ထအးပခင်း၊ ထနွးပခင်းစသညတ်ိ့ု၏ အရှိန်။ ပစည္း်၊ ဥစာ္၊ ပညာ စသညတ်ိ့ု၏ဂုဏအ်ရှိန်အဝါ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အမိွ့ထဆာင်း
ထဆာင်း

become hot enough to 
give off steam စဉ်

အမိွ့
တထထောင်းထထေ
ာင်း

become hot enough to 
give off steam စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

of heirs apportion 
shares from a deceased 
person’s estate စဉ်

စဉ်

စဉ်

cessation of right to 
inheritance စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကကျွေ၊ဲ နွား၊ ပမင်းတိ့ု၏ (ကန်ုးထဗွ၊ ဝမ်းထဗွ၊ ထိေပ်ထဗွစသညလ်ညး်ယှိသည။်)

circular flesure in the 
hair of 
animals,particularly of 
horses စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(အသားအထရစသည်) ထချာထမ့ွထွေားမွတထ်သာ။ ညကထ်ညာထသာ။ စဉ်

အမွတ်
စကစ်က် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

အမွတ်
ဥထသျှာင် စဉ်

စဉ်



.

အမွန်၂ နဝိ ထလးစားတန်ဖုိးထေား ထလာကဖွ်ယထူ်ေး ပခားဂုဏပ်မင့်ထသာ။ honorary

အမွမ်းတင် ကကိ ချးီကျူးထပပာဆုိသည။် ဂုဏတ်င်၍ ထပပာဆုိသည။် praise someone highly

အမွမ်းအခက် န sprays

အခမထကာင်၁ ကကိ သတူစပ်ါးကို အထနှာင့်အယကှပ်ဖစထ်အာင် ကိုယ ်ချင်းမစာနာပဲထေင်ရာပပုသည။် ရမ်းကားသည။် be most unruly

အခမထကာင်၂ ကကိ အဆင်ပခင်မ့ဲပပုမူသည။်ရမ်းသည။် thoughtless

အခမကကို က် န သတူစပ်ါး၏ ထပမှာကပ်င့်ထပပာဆုိမှုကို သာယာသည။် none

အမှာထတာ် န မင်းညမီင်းသားစသညတ်ို၏့ညမန်ကကားချက။် မိန်မှ့ာချက။် requisition

အမှားကကးီမှား ကကိ wrong

ကကဝိိ အမှားအယင်ွးများလျက။် အလဲွလဲွ အထချာ်ထချာ်။ with many errors

အမှားသင့် ကကိ မှားသင့်သညထ်ေက ်ပုိ၍လဲွမှားသည။် လံုးလံုး မှားသည။် wrong

အမှားအတား န ခကျွေတထ်ချာ်တမ်ိးလဲွမှု။ mistake

အမီှအခုိ န မီှခုိအားထေားရာ။ မီှခုိအားထေားရထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်။ depend

အမီှအတင်း န မီှခုိအားထေား ရထသာအရာ။ depend

အမှု န ဘာသာစကား။လူမျို းတစမ်ျို းက အစ ုလုိက ်လကခံ်သုံးစွဲထပပာဆုိထသာ စကား။ language

အမှုချစိ္ န ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွခ်ျက။် အလုပ် ကစိ။္ matter

အမှုထပါ် န တရားရံုးတင်ွ ဥပထဒေအရ ထဆာင်ရကွထ်ပဖရင်ှးရထသာ ကစိ။္ lawsuit

အမှုပွ ကကိ အမှုအခင်းအတကွ ်အပပစဒ်ေဏထ်လျာ့နညး်သည။် commuted

အမှုပွား ကကိ လုပ်ဖွယမ်ျားသည။် တာဝန်များသည။် အလုပ်များသည။် busy

အမှုမပပု ကကိ အထလးဂရုမပပုပဲထနသည။် အထလးမထေားပဲ ထနသည။် neglect

အမှည့်ကကီ ကကိ သစသ်းီ ရင့်ထရာ်၍အညာှမှ ပပုတက်ျသည။်အသကအ်ိုမင်းရင့်ထရာ်ထသာ အရယွသ်ို ့ထရာကင်ပီးမှ ထသလွန်သည။် ripe

အမှည့်ပကပ်က် နဝိ သစသ်းီရင့်ထရာ်မှည့်ထပျာ်ထသာ။ ripe

အထမှာ်စတိထ်က န ပဲ၊ စပါး၊ ထပပာင်း၊ လူး၊ ဆပ်စသညတ်ို၏့ အရုိး၊ အရကွ ်ထကကညကထ်သာ အခံွနှင့် အမှိုကသ်ရုိကမ်ျား။ paddy

အမှင်း န ထေမင်းကိုထခါ်ထသာအမည။် rice

အမှိုကဆီွ်း န ထဆွးပမည့်ထဟာင်းပမင်းထသာ အမှိုကသ်ရုိကစ်သည။် garbage

အမှိုင်း န ဦးထခါင်းထဲေ၌ ရထီဝ၍ မထဆာကမ်တညနုိ်င် သတအိလွတပ်ဖစသ်ည။် slip  one’s mind

အမှိုင်းသမ ကကိ အ ရကထ်သစာ မူးယစထ်နသ။ူ alcoholic

အထမှာင်ကာလ န အလင်းထရာင် မယှိပခင်း။ ထမှာင်မုိက ်ပခင်း။ dark

အထမှာင်ချ ကကိ ထမှာင်အတပိဖစထ်စသည။် dark

အထမှာင်တိုက် န ထမှာင် ထအာင်စမံီပပုလုပ်ထေားထသာ အခန်း။ dark room

အမှတတ်မိ ကကဝိိ ဂရုမပပုပဲ။ သတမိမူပဲ။ carelessly

စဉ်

စဉ်

အပင်၊ အနွယ၊် အခက၊် အရကွ၊် အဖူး၊ အပွင့်၊ အညန့်ွ၊ အထညာှက၊် အသးီ၊ အနံှတိ့ု သဏာ္န် ရစပ်တထ်ခွညတွထ်ထွေးယကှက်ာ တင့်
တယထ်အာင်ပခယလှ်ယပ်ပုလုပ်ထေားထသာ အမွမ်းတန်ဆာ တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ပပုလုပ်ရာ၌ မိမိသထဘာအတိုင်း ပဖစမ်လာ ပဲ၊ ဆံုရှံုးပျကစ်းီခ့ဲပခင်းထကကာင့် ငပီးခ့ဲထသာအမှုအတကွ ်စတိနှ်လံုးပူပန်ပခင်း
ပဖစမိ်သည။် ထနာင်တရ သည။် သတတိရားရသည။် စဉ်
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အမှတမ်ထေင် ကကဝိိ သတမိမူပဲ။ ဂရုမပပုပဲ။ မသလုိိက ်မသဘိာသာ။ တစစ်ုံတရာ ရညရ်ယွခ်ျကမ်ယှိပဲ။ မထတာ်တဆ။ accident

အမှတမ်ပပု ကကဝိိ မှတဉ်ာဏ ်ထလျာ့ပါး သည။်သတထိမ့သည။်အာရံုသပိခင်းမှ ကင်းကာွသည။် forget

အမှတမ်ရ ကကိ မှတဉ်ာဏ ်ထလျာ့ပါး သည။်သတထိမ့သည။်အာရံုသပိခင်းမှ ကင်းကာွသည။် forget

အမှတမ်ဟိ ကကိ စတိထဲ်ေတင်ွမှတသ်ားထေား ပခင်းမယှိပဖစသ်ည။် be unretentive

အမှုတ် န ကလုားအမှုတ၊် အဂမင်္ဂလိပ်အမှုတစ်သည။် none

အမှန်ကာ ကကဝိိ စင်စစ။် ဧကန်။ reality

အမှန်ရာ ကကဝိိ အမှန်မုချ။အမှန်စင်စစ။် reality

ကကဝိိ အမှန်စင်စစ။်ဧကန်မုချ။ တကယ့် တကယ။် reality

အမှန်း ကကိ အတိုင်းအတာ၊ ပမာဏစသညက်ို ခန် ့တကွသ်တမှ်တသ်ည။် ဆင်ပခင်မှုပဖင့် ထကာကယ်မှူတသ်ားသည။် guess

အမှန်းနန် ့ ကကဝိိ အတအိကျမ ဟတုပဲ် မှန်းဆလျက။် guesses

အမှန်းမထေား ကကိ အမှတတ်မ့ဲ။ ဂရုမပပုပဲ သတမိမူပဲ။ မှတသ်ားထေားပခင်း မယှိပဲ။ careless

အမှန်းမရ ကကိ အမှတမ်ရပဖစသ်ည။် မှတဉ်ာဏထ်လျာ့ပါသည။် အာရံုသပိခင်းမှကင်းကာွသည။် သတထိမ့ထလျာ့သည။် forget

အမှန်းမသ၁ိ ကကိ သတလိစဟ်င်းသည။် forget

အမှန်းမသ၂ိ ကကဝိိ ဆင်ပခင်ဉာဏက်င်းမ့ဲ ရုိင်းပျစာွ။ မုိက ်ကန်းကန်း။ Devil-may-care

အမှန်းမဟိ ကကိ အမှတသ်ညာနညး်ပါးသည။်စတိ၌် စွဲထေင် ထအာင်မှတသ်ားထေားပခင်းမယှိပဖစ ်သည။် be unretentive

အမှန်းအယမ်း ကကိ မှန်းဆ၍ ဆင်ပခင် မှုပဖင့်ထကာကယ်မှူတသ်ားထေားသည။် note

အမိှန် ကကိ ထနာကမ်ကျထအာင်။ in time

အမှုန်မျကနှ်ာ နဝိ glum

အမှုန်သန်ု ကကဝိိ မကကညသ်ာမနှစင်မို ထ့သာ အမူ အရာ နှင့်။ glumly

အမှုန်သန်ုသန်ု ကကဝိိ မှုန်သိုးသိုးမျကနှ်ာထေား အမူအရာနှင့်။ glumly

အမှုန် ့ န ထကကညကထ်နထသာ အမှုန်အမမားအထသးအဖဲွ။ particles

အမှုန်မ့ရ ကကဝိိ မှုန်မ့ှုန်ည့ကည်က ်ထကကထသာအားပဖင့်။ mini micro

န ထသးငယထ်သာအမှုန်။ ထသးငယထ်သာ ရုပ်ပဒေပ်အစတိအ်ပုိင်း။ ကလာပ်။ particle

အမှုန်မ့ှုန်တ့ာွ န မုန်မု့န်ည့ကည်ကပ်ဖစထ်နထသာအရာ။ထကကညကထ်နထသာအရာ။ particles

အမှုန်ထ့သျှ န ထေင်ထေင်ရာှးရာှး မပမင်ရ ထသာ၊ ထကကညက၍် ထလတင်ွလွင့်ပါသာွးထသာ ပမူမှုန် ဖုန်မှုန်စသည။် blurred

အမှုန်း န ထသးဖဲွထသာ ထသးနုပ်ထသာ အရာ။ particle

အမှုန်းထသျှ န ထသးငယထ်သာ ရုပ်ပဒေပ် အစတိအ်ပုိင်း။ ကလာပ်။ particle

အထမျှ န sister

အမျှင်ကပ် ကကိ ဆကစ်ပ်ငငိကပ်သည။် fur

ကကိ အထကကာင်းတစစ်ုံတရာကိုပပုလုပ်ထဆာင်ရကွရ်ာ၌မညသ်ည့် တစစ်ုံ တရာမျှ ငပီး ပပတပ်ခင်းမယှိပဲ မပပတမ်လပ် ပဖစတ်ညထ်နသည။် fibres
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ကကိ အထကကာင်းတစစ်ုံတရာကိုပပုလုပ်ထဆာင်ရကွရ်ာ၌မညသ်ည့် တစစ်ုံ တရာမျှ ငပီး ပပတပ်ခင်းမယှိပဲ မပပတမ်လပ် ပဖစတ်ညထ်နသည။် fibres

အမျှင်မပပတ၁် န တစထ်ယာက ်ငပီးတစထ်ယာက ်တစခု်ငပီးတစခု် စသညပ်ဖင့် မပပတမ်လတတ်စဆ်ကတ်ညး်ပဖစထ်သာအရာ။ full queue

အမျှင်မပပတ၂် ကကဝိိ သားထပမးအစဉ်အဆင့်ဆင့်အားပဖင့်။ ထနာကဆ်ကလ်က ်ထပါကပွ်ားသည့် မျို းဆက ်တထလျာက။် descendant

အမျှင်မျှင် ကကဝိိ တစမ်ျှင်စ ီတစမ်ျှင်စအီားပဖင့်။ fibres

အမျှင်လုိက် ကကိ မိမိကိုယက်ို အားမထုေတပဲ် တစစ်ုံတစထ်ယာကအ်ား မီှတယွ၍် လုိက ်သည။် parasite

အမျှဉ်း နဝိ slowly

အမျှဉ်းမျှဉ်း ကကဝိိ အ လျင်စလုိမယှိ၊ အခံျန်ိယလူျက။် slowly

အမျဉ်းသာသာ ကကဝိိ ညံ့ထပျာင်းသမ်ိထမွ စ့ာွ။ subtly

အထမျှာင် န တစစ်ုံတစဦ်း၏ ထံေပါး တင်ွ ကပ်တယွမီှ်ခုိသ။ူ parasite

အထမျှာင်ကပ် န သတူစပ်ါး ထံေတင်ွ ထပမှာင်၍ မီှခုိထန ထုိေင်သ။ူ parasite

အထမျှာင်စား ကကိ ကပ်ထပမှာင်၍ မီှခုိစားထသာကသ်ည။်ကပ်ရပ် စားထသာကထ်နထုိေင်သည။် parasite

အထမျှာင်ထေား ကကိ မယားယှိလျကပု်န်းလျှို း ကယွ ်လျှို းယထူေားသည။် lesser wife

အထမျှာင်မယား န တတိတ်ခုိးယထူေားထသာမိန်းမ။ lesser wife

အထမျှာင်လုိက် ကကိ မိမိကိုယက်ို အားထုေတပ်ခင်းမယှိပဲ သတူစပ်ါးအား မိှခုိ အားကိုး၍ ကပ်ရပ်လုိကသ်ည။် parasite

အထမျှာင်း န ဒုေတပ်ဖင့် ရုိကနှ်ကထ်သာ ခန္ဓာကိုယ၌် ထရာင်ရမ်း၍ ရညှသ်ယွထ်သာ ဒေဏရ်ာ ဒေဏခ်ျက။် wound

န wound

အမျှို းလုိက် ကကိ ထရအလျဉ်၌ စန်ု၍ လုိကသ်ာွးသည။် သတူစပ်ါးအား မလွန်ဆန်မူ၍ အလုိထတာ်ကျ ထနာကမှ်လုိကပ်ါသာွးရသည။် follow

အငမီှး န တစစ်ုံတစခု်၏ အထပါ်ယမံျကနှ်ာပပင်တင်ွ ငငိကပ်တယွယ်ကှထ်နထသာ အလမာ။ tail

ကကိ တကက်က လှုပ်ရာှးထဆာင်ရကွထ်အာင် ထပမှာကပ်င့်ထပးသည။် အားတကက်ကို းပမ်းထစသည။် encourage

အထပမှာင်း န ရညှသ်ယွထ်သာ သစသ်းီ စသညတ်ို၏့ အစတိအ်ခမာ။ segment

ကကဝိိ ရညှ ်သယွထ်သာ အစတိ ်အခမာတစခု်စတီစခု်စအီားပဖင့်။ segment

အပမှုပ်တက် ကကိ ထရ၊ အရညစ်သည ်တိုမှ့ ပဖစထ်ပါ်လာထသာ ပူထဖာင်းငယစ်မုျား အထပါ်သိုတ့ကသ်ည။် seethe

အပမှုပ်ထွေက် ကကဝိိ ထေပ်ခါတလဲလဲ။ အကကမ်ိကကမ်ိအခါခါ။ frequently

အမမား န ထေင်ထေင်ရာှးရာှး မပမင်သာထသာ ထကကညက ်ထသာ ထလလွင့်၍ ပါထသာ ပမူ မှုန်၊ ဖုန်မှုန် စသည။် particle

အမမိ န အပူလွန်ကရဲာမှ ပျံထွ့ေက ်ထသာ ပပင်းထေန်ပခင်းမယှိထသာအခုိး။ ပျံထွ့ေကထ်သာရနံ။့အထငွ ။့ gas

အမမိအသက၁် န ပျံထွ့ေကထ်သာ ရနံ။့ sweet

အမမီ န ဦးထခါင်း၊ ထကျာ၊ နံထဘးစသညတ်ိုပ့ဖင့် မီှရ ထသာအရာ။ backrest

အမမီး၁ နဝိ ရနံထ့ကာင်း ထမမးကကို လွင့်ပျံထ့သာ။ fragrant

အမမီး၂ န ထမမး ကကို င်ထသာ ရနံယ့ှိထသာ နံသ့ာကရမကစ်သညမ်ျား။ sweet

အမမီးသးီ န ဝါထဖျာ့ထဖျာ့ အထရာင်၊ နူးညံ့ထသာအသားယှိသည့် အနံထ့မမးထသာ အသးီတစမ်ျို း။ none
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စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပဖညး်ညင်းစာွ။ (အရှိန်အဟန်ု) ထပျာင်းညံ့ ညင်သာထသာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထမျှာင်းထမျှာ
င်း  (ကကမ်ိဒုေတ ်ပဖင့်) ရုိကနှ်ကထ်သာ ဒေဏရ်ာဒေဏခ်ျကမ်ျား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထပမှာကက်ကးီ
ထပမှာက် စဉ်

စဉ်

အထပမှာင်း
ထပမှာင်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

အမမတ် နဝိ နူးညံ့ထသာ။ မှုန်ည့ကထ်သာ။ velvet

အမမန် နဝိ မွန်ပမတထ်သာ အရသာယှိထသာ။ အထွေတ ်အပမတ ်ပဖစထ်သာ။ exalted

အမမမ်းတင် ကကိ အထူေးတလည ်လှပတင့်တယထ်အာင် တန်ဆာဆင်သည။် embellish

အမမမ်းတင်လုိ ့ ကကိ ဂုဏသ်တင်းကို ထုေတထ်ဖာ်ထပပာဆုိသည။် ထပမှာကပ်မှင့်ထပပာဆုိသည။် praise someone highly

အမွမ်းအယကှ် န sprays

အပမမထကာင် ကကိ အဆင်ပခင်မ့ဲပပုမူသည။်ရမ်းသည။် thoughtlessly

အခမငဂိုက် ကကိ သတူစပ်ါး၏ ထပမှာကပ်င့်ထပပာဆုိမှုကို သာယာသည။် none

အယ ကကိ ကကင်နာပမတနုိ်းမှုပဖင့်ညင်သာစာွပပုမူသည။် fondle

အယယ၁ ကကဝိိ ပဖညး်ညင်းသကသ်ာစာွ။ သာယာညင်း ထပျာင်းစာွ။ နူးနူးညံ့ညံ့။ willingly

အယယ၂ နဝိ အကကမ်းအတမ်း အလျင်အပမန်မဟတုထ်သာ။ အသာ အပဖညး် ပဖစထ်သာ။ slowly

အယာ န သတူစပ်ါး၏ ထနာကက်လုိကသ်ည။် follower

ကကိ none

အယာရာ ကကိ တစစ်ုံတစဦ်းထအာက ်အဆင့်အတန်းနိမ့်ထသာ လကထ်အာကခံ်ပဖစသ်ည။် ကသဇာအာဏာ လမမ်းမုိးမှုထအာကတ်င်ွ ပဖစသ်ည။် under the govern

အယာလုိက် ကကဝိိ အခွင့်အထရးကို ထမျှာ်ကိုးလျက ်တစစ်ုံတစဦ်း၏ လုိလားနှစသ်ကမ်ှုကို ပဖည့် စမ်ွးထသာအားပဖင့်။ flatter

အယားကယူ ကကိ စတိမ်ပါဘ ဲလုိကသ်ာွးရသည။် unwillingly but go with

ကကဝိိ သတထိမ့၍ ထသလုထမျာပါးပဖစလ်ျက။်ငငိမ်သကမ်ှု မယှိထအာင် ဟိုဆဲွယ ူဒီေဆဲွယပူပုလုပ်လျက။် almost to death

ကကဝိိ none

အယားယား ကကဝိိ follow

ကကဝိိ အပ်ိချင်အားကကးီ ၍ ကိုယက်ို ယမ်ိးယိုင်ကာ ဦးထခါင်းညတွက်ျလျက။် doze

ကကဝိိ ငငိမ်သကရ်ပ်တညပ်ခင်းမယှိပဲ အငမဲတမ်းသာွး လာလှုပ်ရာှးလျက။် သမူျားထနာကက် တထကာကထ်ကာကလုိ်ကသ်ာွး လျက။် follow

အယားအယူ ကကိ အစဉ်တစိုက ်ထနာကမှ် တထကာက ်ထကာကလုိ်ကလ်ျက။် follow

ကကဝိိ almost to death

အယိ ကကိ cheap gibe

အယတိိုက် န ထလှငပိုင်၊ ထလှထလှာ်ရာ၌ စတိတ်က ်ကကထစရန် အားထပးအားထပမှာကထ်ပပာဆုိထသာစကား။ boat song

အယးီတိုက် ကကိ ပပကရ်ယထ်နာကထ်ပပာင်ထပပာဆုိသည။် အရကှရ်ထအာင် သထရာ်သည။် ရယစ်ရာပဖစ ်ထအာင်၊ မခံချင် ပဖစထ်အာင် ထပပာဆုိပပုမူသည။် cheap gibe

ကကဝိိ ထယာင်ဝါးဝါး။ ကွဲ ပပားထသချာစာွ မတတသ်ပဲိ။ uncertainly

အယအုယ ကကိ ကကင်နာမှုပဖင့် သမ်ိထမွ နူ့းညံ့စာွ ပပုမူ သည။် fondle

အယထူကာင်း ကကိ ထသခါနီးကာလတင်ွ နှလံုးသင်ွးမှု မှန်ကန်သည။် အယ ူတည့်မတသ်ည။်

အယထူမှာက် ကကိ ယုံကကညက်ိုးကယွမ်ှုလဲွမှားသည။် misunderstand

အယဟူိ ကကိ စတိတ်င်ွ ထတးွ ထတာထေင်ပမင်ယုံကကညသ်ည။် believe

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အပင်၊ အနွယ၊် အခက၊် အရကွ၊် အဖူး၊ အပွင့်၊ အညန့်ွ၊ အထညာှက၊် အသးီ၊ အနံှတိ့ု၏ ပံုသဏာ္န် ရစပ်တထ်ခွညတွ ်ထထွေးယကှက်ာ 
ပပုလုပ်ထေားထသာ အထပပာကတ်န်ဆာ တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အယာခံ (မ) (ကကိ-အာယာခံ-ရှု) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အယားမရ
အယမူရ၁ စဉ်

အယားမရ
အယမူရ၂

ငငိမ်သကမ်ှု မယှိထအာင် ဟိုဆဲွယ ူဒီေဆဲွယပူပုလုပ်လျက။်"ထအ--အထုေပ်ကို အယားမရ အယအူရထုိေဆဲွထဒေဆဲွလုပ်နီကတထ်တကာ၊ 
ဇာလုပ်ဖ့ုိလဲမင်းရ့ုိမှာ"။ (အရပ်) စဉ်

ငငိမ်သကရ်ပ်တညပ်ခင်းမယှိပဲ အငမဲတမ်းသာွး လာလှုပ်ရာှးလျက။် သမူျားထနာကက် တထကာကထ်ကာကလုိ်ကသ်ာွး လျက။် 
အစဉ်တစိုက ်ထနာကမှ် တထကာက ်ထကာကလုိ်ကလ်ျက။် စဉ်

အယားယား
ငုိက် စဉ်

အယားယား
လုိက် စဉ်

စဉ်

အယားအယမူ
ရ

သတထိမ့၍ ထသလုထမျာပါးပဖစလ်ျက။်ငငိမ်သကမ်ှု မယှိထအာင် ဟိုဆဲွယ ူဒီေဆဲွယပူပုလုပ်လျက။်၂။ ထသမည့်ဟန်ကဲ့သိ့ု အချန်ိကကာပမင့်
စာွ သတလိစ ်ထမ့ထလျာထနထသာအားပဖင့်။ စဉ်

သတူစပ်ါး မခံချထိစရန် (အယျိ) သထရာ် ကျစီယ ်သည။် ထပပာင်ထလှာင်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အယးီအ
ထယာင် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

embrace the right 
belief စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

အယအူငင် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ကို ထေားယှိရာထနရာမှ လကပ်ဖင့် ယ ူငင်လှမ်းကိုင်သည။် take

အထယ န aunt

အထယကကးီ န မိခင်၏ အစမ်ကကးီကိုထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ မိခင်၏ အစမ်ကကးီအရယွရ်ှိသကူိုထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ aunt

အထယထီွေး န မိခင်၏ ညမီ အထထွေးဆံုး ကိုထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ မိခင်၏ ညမီအထထွေးဆံုး အရယွယ်ှိသကူို ထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ aunt

အထယလတ် န မိခင်၏ညမီအလတက်ိုထခါ်ထသာစကား။ မိခင်၏ ညမီအလတ ်အရယွရ်ှိသကူိုထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ aunt

အထယထသျှ န မိခင်၏ ညမီအငယသ်ကူို ထခါ်ထသာစကား။ မိခင်၏ ညမီအငယသ်အူရယွယ်ှိသကူို ထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ aunt

အထယာ် န တစစ်ုံတစခု် ဆံုးရှံုးပျကစ်းီမှုအတကွ ်အ စားထပးရထသာ ထငွထကကးစသည။် compensation

အထယာ်ကျ၁ န ကွဲပပတပ်ျကစ်းီလုပဖစထ်သာ ပစည္း် ဥစာ္။ compensation

အထယာ်ကျ၂ န ပစည္း်ဆံုးရှံုးပျကစ်းီမှုအတကွ ်အားထပးရထသာ ထငွထကကးစသည။် compensation

အထယာ်စား န ထလာင်းတမ်းကစားပဲွတင်ွ ဒုိေင်လုပ်သကူ နုိင်သအူား ထငွထလျာ်၍ ရှံုးသ၏ူ ထငွကိုရယပူခင်း။

အထယာ်ထေည့် ကကိ တစစ်ုံတစခု် ပစည္း် ဆံုးရှံုးပျကစ်းီမှု အတကွထ်လျာ်ထစသည။် compensate

အယကက်ကးီ၁ ကကိ eat

အယကက်ကးီ၂ န none

အယကငံ် ကကိ overeat

အယကသ်န် ကကိ overeat

အယင် ကကဝိိ ထရးှဦးစာွ။ ပထေမဦးစာွ။ အလျင်အပမန်။ firstly

အယင်က နဝိ လွန်ခ့ဲ ထသာကာလ၌ပဖစထ်သာ။ လွန်ခ့ဲထသာ ကာလ နှင့်ဆုိင်ထသာ။ before in the past

အယင်ကခါ န ထရးှအခါကာလ။ထယဘယုျအားပဖင့်ထဖါ်ပပထသာ။ ထရးှအချန်ိ ကာလတစခု်။ before in the past

အယင်ကစာွ န ထပပာဆုိထဖာ်ပပသည့် ကာလမတိုင်မီ အတတိက် ပဖစထ်သာပစည္း်ဥစာ္။ none

ကကဝိိ traditionally

ကကဝိိ ယခင်ကပပုမူထဆာင်ရကွခ့ဲ်သညနှ်င့်ထေပ်တ။ူ ယခင် နညး်အတိုင်း။ traditionally

အယင်ကပင်၁ နဝိ အစပထေမ ပဖစထ်သာ။ အလျင်ဆံုးကျထသာ။ ကနဦးပဖစထ်သာ။ထရးှဦးပဖစထ်သာ။ first

အယင်ကပင်၂ ကကိ ထနာင်ပပုဆဲပပုလတ္တ ကံစိက္ို တင်ကးူထဆာင်ရကွသ်ည။် ကကို တင်သည။် prepare

အယင်ကပုိင် စညး် as

အယင်ကရုပ်၁ ကကဝိိ ယခင်ကပပုမူထဆာင်ရကွခ့ဲ်သညနှ်င့်ထေပ်တ။ူ ယခင် နညး်အတိုင်း။ traditionally

အယင်ကရုပ်၂ န origin

အယင်ကျ ကကိ ထရးှဦးစာွပဖစသ်ည။် ပထေမဦးစာွပဖစသ်ည။် first

အယင်ခါ န ထရးှလွန်ထလငပီးထသာအတတိက်ာလ။ ယခင်က။ formerly

အယင်ခါက န formerly

အယင်စဦွ န ယခင်ကပင် ထပးထေားနှင့်ငပီးထသာ ပစည္း်ဥစာ္စသည။် none

စဉ်

မိခင်၏ညမီကိုထခါ်ထသာ စကား။ မိခင်၏ ည ီမအရယွယ်ှိထသာသကူို ထခါ်ထသာစကား (သိ့ုမဟတု်) မိန်းမအချင်းချင်း တစဦ်းကို
တစဦ်း အပပန်အလှန် ထခါ် ထဝါ်သုံးနှုန်း ထသာ အာလုပ်စကား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

winnings collected and 
payoffs made by the 
house စဉ်

စဉ်

(ရုိင်း) အစာကို အလွန်အမင်း စားထလ့ယှိသည။် စဉ်

(ရုိင်း)ယင်းသိ့ု အလွန်အမင်းစားထလ့ယှိသကူိုထပပာထသာ စကား။ စဉ်

(ရုိင်း) အစားအထသာက၌် အလွန်ထလာဘကကးီသည။် အစားအထသာက၌် အလွန်တပ်မကထ်မာသည။် စဉ်

(ရုိင်း) အစာကို အလွန်အမင်း စားထလ့ယှိသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အယင်ကစာွ
ပုိင်

(တစစ်ုံတစရ်ာ တစဉီ်း တစထ်ယာကနှ်င့်) ထေပ်တထူေပ်မျှ။တစန်ညး်တစဖံု်တညး်။နညး်တ ူယခင်ကပပုမူထဆာင် ရကွခ့ဲ်သညနှ်င့်
ထေပ်တ ူယခင်နညး်အတိုင်း စဉ်

အယင်ကစာွ
ရုပ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

တညူခီျကက်ို နှိုင်းယဉ်ှပပထသာစကား။ (သဖွယ။် လုိ။ နှယ။်) စဉ်

စဉ်

ပျကယ်င်ွးထပပာင်းလဲပခင်းမယှိပဲနဂုိမူလ အတိုင်းတညယ်ှိထသာ ဝတ္ု ။ ပံုသဏာ္န်။ (ပံုစ၊ံ အရယွ၊် အထရာင်၊ အမျို းအစား၊ 
ဝတ္ု ပစည္း်စသည ်များစာွပါဝင်သည။်) စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

(ထရးှယခင်ကနှင့်မတူ)တမူထူေးပခားထပပာင်းလဲသာွးကကရာ၌ သုံးထသာစကား။ စဉ်

စဉ်



.

အယင်ဆံုး နဝိ ပထေမဦးဆံုးပဖစထ်သာ။ထရးှဉီးပထေမပဖစထ်သာ။ first

အယင်တစခ်ါ န များမကကာထသးထသာကာလကိုညမန်ပပထသာ၊ လွန်ခ့ဲ ထသာ အတတိက်ာလကို ညမန်ပပထသာစကား။ past

န မကကာထသးထသာ ကာလအပုိင်းအပခား။ တိုထတာင်းထသာ အခုိကအ်တန်။့ ခဏထလး။ moment

န မကကာထသးထသာ ကာလအပုိင်းအပခား။ တိုထတာင်းထသာ အခုိကအ်တန်။့ ခဏထလး။ moment

ကကဝိိ အလျင်အပမန်။ လျင်ပမန်ထစလုိထသာအားပဖင့်။ quickly

ကကဝိိ မထနက့အလျင်ပဖစထ်သာထန။့ မကကာထသးမီတစထ်နထ့န။့

န မကကာထသးရကအ်တင်ွး။ a few day ago

အယင်ငပီးလတ် န လျင်ပမန်စာွလာထစလုိထသာသထဘာ။ထပပးသကဲ့သိုထ့လျှာကလ်ာသည။် hurry

န ပထေမ မယားကထမွးထသာသား။ stepson

အယင်အစ နဝိ အစပထေမပဖစထ်သာ။ အလျင်ဆံုးကျထသာ။ ကနဦးပဖစထ်သာ။ first

အယင်အယား ကကဝိိ အလျင် အပမန်။ ရုတတ်ရက။် ချကခ်ျင်း။ မဆုိင်းမတ။ွ instantly

အယင်ဆံုး ကကဝိိ ထရးှဦးစာွ။  ပထေမဦးစာွ။ အလျင်။ firstly

အယင့် န အချန်ိကာလအတိုင်းအတာ ခရးီအကာွအထဝး အတိုင်းအတာ။ through

အယင့်ငင် ကကိ ရညှလ်ျားထအာင် ဆဲွငင်သည။် လံုလ့နညး်ထလျာ့စာွအချန်ိကကန်က့ကာထစသည။် delay

အယင့်ငင်ဆုိ ကကိ သခီျင်းစသညဆုိ်ရာ၌ အသကံို အရညှဆဲွ်၍ ဆုိသည။် sing

အယင့်ဆုိ ကကိ သခီျင်းစသညဆုိ်ရာ၌ အသကံို အရညှဆဲွ်၍ ဆုိသည။် sing

အယင့်ယင်၁ ကကဝိိ အလျင်အပမန်၊ ရုတတ်ရက။် ချကခ်ျင်း။ မဆုိင်းမတ။ွ instantly

အယင့်ယင်၂ နဝိ high speed

အယင့်ရည် န ထဆးဝါးစသညတ်ို၌့ အသုံးပပုရန် သစပ်မစ၊် သစဥ်စသညက်ို ထပါင်းတင်၍ ထရးှဦးစာွရထသာ အခုိးအထငွအ့ရညစ်သည။် none

အယင့်ရညှ၁် ကကိ အချန်ိကာလ ကကာပမင့်သည။် အဓွန်ရ့ညှသ်ည။် ခရးီရညှလ်ျားကာွထဝးသည။် endure

အယင့်ရညှ ်၂ နဝိ လုိရင်း သို၌ ထရာကနုိ်င်ခ့ဲထသာ။ ရညှသ်င့်သည ်ထေကပုိ်၍ရညှထ်သာ။ long

အယင့်အယင်၁ ကကဝိိ ထပပာဆုိထဖါ်ပပသည့်ကာလမတိုင်မီအတတိက်။လွန်ခ့ဲထသာကာလက။ before in the past

အယင့်အယင်၂ နဝိ လွန်ခ့ဲထသာကာလ၌ပဖစထ်သာ။ လွန်ခ့ဲထသာကာလ၌ဆုိင်ထသာ။ at sometime in the past

ကကဝိိ ရညှလ်ျားစာွ လွန်ခ့ဲငပီးထသာ ကာလက။ before in the past

နဝိ ရညှလ်ျားစာွလွန်ခ့ဲငပီထသား ကာလနှင့်ဆုိင်ထသာ။ ယင်းကာလ၌ပဖစ ်ယှိခ့ဲထသာ။ at sometime in the past

ကကဝိိ လွန်စာွကကာပမင့်ခ့ဲငပီးပဖစထ်သာ ထရးှ ကာလက at sometime in the past

န လွန်စာွရညှထ်ဝးထသာ အတတိက် ပဖစထ်သာ။ ယင်းကာလနှင့်ဆုိင်ထသာ။ before in the past

အယင်း၁ ကကဝိိ ထနာကမ်ကျပဲ။ အလျင်ဦးစာွ။ ဦးဦးဖျားဖျား။ first

အယင်း၂ နဝိ ရညှလ်ျားထသးသမ်ိထသာ။ long

အယင်းငင်၁ ကကိ ရညှလ်ျားထအာင်ဆန်သ့ည။် stretch out

စဉ်

စဉ်

အယင်တစ်
ထခါက် စဉ်

အယင်တစ်
ချက် စဉ်

အယင်တစခ်ျ
ကထ်သျှ စဉ်

အယင်တစ်
ရက်

the day before 
yesterday စဉ်

အယင်တစ်
ရကက် စဉ်

စဉ်

အယင်မယား
သား စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရညှလ်ျားစာွလွန်ထလငပီးထသာ ကာလနှင့် ဆုိင်ထသာ။ယင်းကာလ၌ပဖစယ်ှိခ့ဲထသာ။ အရှိန်အဟန်ုအသာွးစသည ်သကွထ်သာ။ 
ထရွ့လျားနှုန်း ပမင့်ထသာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အယင့်အယင်
က၁ စဉ်

အယင့်အယင်
က၂ စဉ်

အယင့်အယင်
ခါက၁ စဉ်

အယင့်အယင်
ခါက၂ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

အယင်းငင်၂ ကကဝိိ ထပခလကတ်ိုက့ိုထရှ ၊့ ထနာကဆ်န်တ့န်း၍ ဝမ်းလျားထမှာကလ်ျက။် lie  prone

အယင်းရညှ် နဝိ long

အယင်းအယင် ကကဝိိ ရညှလ်ျားစာွ လွန်ခ့ဲငပီးထသာကာလ။ယခင့်ယခင်။ at sometime in the past

အယစ် န အရကထ်သစာ မူးယစထ်နသ။ူ alcoholic

အယစဖ်တဖ်တ် န အငမဲတထစအားပဖင့်အရကထ်သစာထသာကစ်ားထနတတသ်။ူ alcoholic

အယစယ်စ် ကကိ အရကထ်သစာထသာကစ်ားမှုထကကာင့် ကိုယက်ို မထိေန်းနုိင်ရထီဝယိုင်နဲသ့ည။် stagger

ကကဝိိ အ ရကထ်သစာထသာကစ်ားမှုထကကာင့် ကိုယက်ို မထိေမ်း နုိင်ပဲ ယမ်ိးယိုင်လျက။် သတလိစထ်မ့ထလျာ့ထသာအားပဖင့်။ stagger

ကကဝိိ အရကထ်သစာထသာကစ်ားမှုထကကာင့် ဦးထခါင်းထဲေ၌ ရထီဝ၍မထဆာကတ်ညနုိ်င်ပဲ သတလွိတက်င်းထသာအားပဖင့်။ stagger

အယစရ်ညဖ်တ် ကကဝိိ အရကအ်လွန်မူး ထသာထကကာင့် ကိုယက်ို မထိေန်းသမ်ိးနုိင်ပဲ။ stagger

အယိုင် နဝိ မထပဖာင့်မမတပဲ်တစဘ်က ်ဘကသ်ို ့တမ်ိးထစာင်းထသာ။ tilt

အယိုင်က န စညး်ချက ်ဝါးချကပ်မန်ပမန်နှင့် ကရထသာကနညး်တစမ်ျို း။ dance

အယိုင်တးီ န စညး်ချက ်ဝါးချကပ်မန်ရထသာ တးီနညး် မှုတန်ညး်တစမ်ျို း။ dance

အယိုင်အယွဲ ့ ကကိ ပံုပန်းပျကယ်င်ွးသည။် မထပဖာင့်မတန်း။ ယွဲသ့ည။် တမ်ိးသည။်ယမ်ိးသည။် လဲွသည။် same as

အယိုင်းယိုင်း ကကိ လှုပ်ရာှးပခင်းပဖင့် ယမ်ိးယိုင်ထစသည။် ကိုယက်ို လှုပ်ရာှးမှုပဖင့် မငငိမ်မသကပ်ဖစထ်စသည။် same as

ကကိ အပ်ိချင်အားကကးီ၍ခန္ဓာကိုယက်ို ယမ်ိးယိုင်သည။် ဦးထခါင်းစသည ်ထရှ ပုိ့င်းညတွက်ိုင်းသည။် drowsy

အယဉ် န docility

အယဉ်ပပ နဝိ ယဉ်ယဉ်ကထလးပဖစထ်သာ။ bland

အယဉ်ပါ ကကိ အထပါင်းအထဖာ်ကို မီှ၍ အဆုိးအထကာင်း စရုိကအ်ားထလျာ်စာွ နီးစပ်ရာသို ့ပါသာွးသည။် companion

အယဉ်ပါး ကကိ အနီးသို ့ကပ်လာသည။် ရုိင်းစိုင်း ထိေတလ်န်ပ့ခင်းမယှိပဖစသ်ည။် docility

အယဉ်ပစပ်စ် နဝိ Well-behaved

အယဉ်လုိက် ကကိ တရိစ္ဆာန်များ ရာဂစတိပ်ဖင့် ပမူးကက သည။် တရိစ္ဆာန်မိတလုိ်ကသ်ည။် mate

အယဉ်ဝင်၁ ကကိ တရိစ္ဆာန်များ ရာဂစတိပ်ဖင့် ပမူးကက သည။် တရိစ္ဆာန်မိတလုိ်ကသ်ည။် mate

အယဉ်ဝင်၂ နဝိ ကကျွေမ်းဝင်ရင်းနီှးထသာ။ အထလ့အကျင့်ရထသာ။ အထံုေရထသာ။ habit

အယဉ်သင့် ကကိ အစအီစဉ်သင့်ထလျာ်ညညီတွထ်ကာင်းမွန်သည။် အဆင်သင့်သည။် compatible

အယဉ်သင်ွး၁ ကကိ လှည့်ပဖားထသးွထဆာင်သည။်အလုိသိုပ့ါထအာင် ပဖားထယာင်းနားချသည။် mislead

အယဉ်သင်ွး၂ ကကိ လှည့်ပဖားထသးွထဆာင် သည။် အလုိသိုပ့ါထအာင် ပဖားထယာင်းနားချသည။် mislead

အယဉ်အပစ် န သမ်ိထမွ  ့ထပပပပစထ်သာ အမူအရာ။ gentle

အယဉ်းနာ န ဦးထခါင်းထုိေးကျင်ကိုကခဲ်သည့် ထရာဂါတစမ်ျို း။ headache

အယဉ်းပစ် ကကိ ကကန်က့ကာထအာင်ပပုသည။် ထနှာင့်ထနှးထစသည။် delay

အယဉ်းသင့် ကကိ အထကကာင်းဆုိကသ်ည။်အခါအခွင့်သင့်ထလျာ်ကကုံကကို ကသ်ည။် in passing

စဉ်

အလျား(သိ့ု) အခုိကက်ာလ လုိသညထ်ေကပုိ်ထအာင် စန့်ွကာွထသာ။ အစနှင့်အဆံုး လွန်စာွထဝးလံ ထသာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အယစယ်စ်
အဖတဖ်တ် စဉ်

အယစယ်စ်
အမူးမူး စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အယိုင်းယိုင်း
ငုိက် စဉ်

ရုိင်းစိုင်းမှုမယှိပခင်း။ နူးညံ့သမ်ိထမ့ွ နှစသ်ကဖွ်ယရ်ှိပခင်း။ အပမင်မရုိင်းသည၏်အပဖစ။်သဘာဝအတိုင်း မဟတုပဲ် ပပုပပင်ထေားထသာ 
သကရ်ှိ သကမ့ဲ်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရုိင်းပျပခင်းမယှိထသာ။ သမ်ိထမ့ွနူးညံ့ညင်သာထပပပပစသ်ည့် အမူအရာယှိထသာ။ အပမင်မရုိင်းထသာ။ နူးညံ့သမ်ိထမ့ွ နှစသ်ကဖွ်ယပ်ဖစ်
ထသာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အထယာက် ကကဝိိ အလုိအထလျာက။် သတူစပ်ါး၏ ပထယာဂမပါပဲ မိမိဘာသာ။ auto

အထယာကခ်တ် ကကိ မငငိမ်မသကရ်ညရ်ယွခ်ျကမ်ယှိ လှုပ်ရာှးသာွးလာသည။် မတညမ်ငငိမ်ယှိသည။် be restless

ကကဝိိ မိမိစတိအ်လုိ ဆန္ဒအတိုင်း။ အလုိကအ်ထုိေက။် befittingly

ကကဝိိ မျကစ် ိအပမင် ကပ်စရာ ထခါကတ်ုံထ့ခါကပ်ပန် လှုပ်ရာှးသာွးလာလျက။် be restless

ကကဝိိ မငငိမ်မသကမ်သက၊် ရညရ်ယွခ်ျကမ်ယှိပဲ လှုပ်ရာှးသာွး လာ လျက။် be restless

အထယာင် န ပံုသဏ္ာန်။ လက္ခဏာ။ အသင်ွ။ behaviour

အထယာင်ငင် န ထပမပဲစသညစ်ိုကပ်ျို းရန်အတကွ ်ထပမညကမ်ျားကို ဆညထ်ပါင်ကဲ့သို ့ပပုလုပ်ထေား ထသာအရာ။ none

န အစစအ်မှန်မဟတုထ်တာ့ပဲ တစစ်ုံတစခု် ထသာအရာနှင့်အသင်ွတထူအာင်ပပုလုပ်ထေားထသာ အရာ။ fake thing

အထယာင်တင် န ထပမပဲစသညစ်ိုကပ်ျို းရန်အတကွ ်ထပမညကမ်ျားကို ဆညထ်ပါင်ကဲ့သို ့ပပုလုပ်ထေား ထသာအရာ။ none

အထယာင်တတ် န follow talk

အထယာင်ပါ ကကဝိိ မိမိ၏ ဆင်ပခင်ဉာဏမ်ပါပဲ၊ သတူစပ်ါးပပုမူသည့်အတိုင်း အမှတမ်ထေင်ထရာထနှာ၍ လုိကပ်ါလျက။် same as

ကကဝိိ စတိလ်ှုပ်ရာှးမှုထကကာင့် အလဲွ အထချာ်ပဖစလ်ျက။် be absent-minded

အထယာင်လုိက် ကကဝိိ မိမိ၏ ဆင်ပခင်ဉာဏမ်ပါပဲ၊ သတူစပ်ါးပပုမူသည့်အတိုင်း အမှတမ်ထေင်ထရာထနှာ၍ လုိကပ်ါလျက။် same as

ကကိ အပ်ိထပျာ်ထနခုိက ်အာရံုထရာကရ်ာသိုမ့ငငိမ်သကမ်ှုအသပံပုမူ၍ ထပပာဆုိ သည။် none

အထယာင်း၁ ကကဝိိ လံုးဝုိင်းဝုိင်းမဟတုပဲ် တစဘ်ကသ်ို ့အစန်ွးထွေကလ်ျက။် protrude

အထယာင်း၂ နဝိ ရညှလ်ျား ထသးသယွထ်သာ။ slim

န သတူစပ်ါးကို ထိေခုိက ်ပုတခ်တ ်ထစာင်းချတိ၍် ထပပာတတသ်။ူ aspersion

ကကိ သယွဝုိ်ကထ်သာစကားပဖင့် ထိေခုိကပု်တခ်တသ်ည။်ထစာင်းချတိသ်ည။် buffet

နဝိ လံုးဝုိင်းဝုိင်းမဟတုပဲ် ရညှလ်ျားထသး သယွထ်နထသာ။ slim

နဝိ လံုးဝုိင်းဝုိင်းမဟတုထ်တာ့ပဲ တစဘ်ကသ်ို ့တမ်ိးထနထသာ။ skew

အယပ် န penthouse

အယပ်ချ ကကိ အမ်ိ၊ ထကျာင်းစသည့်အထဆာကအ်အုံတို၏့ ထဘးဘကတ်င်ွ ကပ်ထပမှာင်မီှတယွ၍် အထဆာင်ငယပ်ပုလုပ် သည။် penthouse

အယပ်ယပ် ကကိ အဝတက်ို မထတာ်မထလျာ်ဝတ၍် လူများအပမင်ကပ် ထနထအာင် သာွးလာထနသည။် none

ကကဝိိ အဝတက်ို မထတာ်မထလျာ်ဝတ၍် လူများအပမင်ကပ်ထအာင် သာွးလာထနထသာအားပဖင့်။ none

အယတုက်ရ န နိမ့်ကျညံ့ဖျင်းထသာသထဘာ။ humility

အယတုစ်ာွဆံုး ကကဝိိ အနညး်ဆံုး၊အနိမ့်ဆံုးအားပဖင့်။ lowest

အယတုဆံု်း ကကဝိိ အ နညး်ဆံုးအားပဖင့်။ at least

အယတုတ်ရ န ယတုမ်ာထသာသ။ူ ယတုထ်သာအပပုအမူ အထပပာအဆုိ အထနအထုိေင် အမူအ ရာစသည။် knave

န မထပခမငံမကကားထကာင်း မနာသာထကာင်းထသာ စကား။ ရုိင်းစိုင်းညစထ်တထသာ ဆင်းရပဲခင်းမျို း။ none

န ယတုမ်ာထသာသ။ူ ယတုထ်သာအပပုအမူ အထပပာအဆုိ အထနအထုိေင် အမူအ ရာစသည။် knave

စဉ်

စဉ်

အထယာက်
ဘာသာ စဉ်

အထယာကအ်
ယက် စဉ်

အထယာကအ်
ယကခ်တ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထယာင်ထဆာ
င် စဉ်

စဉ်

သမူျားတကာထပပာတိုင်း ထနာကက်လုိက၍် ထပပာ တတသ်။ူ (သူ့ကိုထိေတိုကမိ်လျှင် ထိေမိသကူို (နံပါးယှိတစစ်ုံတစခု်ကို) 
ရုိကပု်တ၍် ထသာ်လညး် ထကာင်း၊ ဆဲဆုိ၍ ထသာ်လညး်ထကာင်း ပပုတတသ်။ူ) စဉ်

စဉ်
အ
ထယာင်ထယာင်
အမှားမှား စဉ်

စဉ်

အထယာင်အလ
န့် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထယာင်း
တတ၁် စဉ်

အထယာင်း
တတ၂် စဉ်

အထယာင်း
ထယာင်း စဉ်

အထယာင်းအ
ယွ့ဲ စဉ်

အမ်ိ၊ ထကျာင်းစ သညအ်ထဆာက ်အအုံတိ့ု၏ထဘးဘကတ်င်ွ ကပ်ထပမှာင်မီှတယွ၍် ထဆာကလု်ပ်ထေားထသာအထဆာင်ငယ။် ငါးငမီး
ယပ်၊ ငါးမန်းယပ် စသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အယပ်ယပ်
အဖတဖ်တ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

အယတု္တအနတ္တ
၁ စဉ်

အယတု္တအနတ္တ
၂ စဉ်
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ကကိ ယိုးစပ်ွသည။် စပ်ွစွဲထပပာ ဆုိသည။် accuse

နဝိ အကျင့်ပျကထ်သာ။ ညစည်မ်း ရုိင်းစိုင်း ထသာ။ filthy

အယမ်း၁ ကကိ ဆင်ပခင်မ့ဲပပုမူသည။် fanatically

အယမ်း၂ ကကဝိိ မစဉ်းစား မဆင်ပခင် ပဲ။ စညး်မ့ဲကမ်းမ့ဲ။ undisciplined

အယမ်းကာရ ကကဝိိ လွန်ကစဲာွ။ ပုိလွန်စာွ။ မစဉ်းစားမဆင်ပခင် ပဲ။စညး်မ့ဲကမ်းမ့ဲပပုထသာ အားပဖင့်။ extremely

အယမ်းကျ ကကိ တရားလွန်ပပုသညပ်ဖစသ်ည။် exceed

အယမ်းချ ကကိ မစဉ်းစားမဆင်ပခင်ပဲ သတူစပ်ါးအား စပ်ွစွဲထပပာဆုိပပုမူသည။် accuse

အယမ်းတတု် ကကိ မမှန်မကန်ထတးွထေင်ယဆူသည။် လဲွထချာ်တမ်ိးမှားစာွ မှတယ်သူည။် misunderstand

အယမ်းနန် ့ ကကိ ဆင်ပခင်မ့ဲပပုမူသည။် မစဉ်းစားမဆင်ပခင်ပဲစပ်ွစွဲ ထပပာဆုိပပုမူသည။် accuse

အယမ်းမ့ဲ ကကဝိိ မစဉ်းစား မဆင်ပခင် ပဲ။ စညး်မ့ဲကမ်းမ့ဲ။ undisciplined

အယမ်းယမ်း ကကိ ကကျွေတထ်ကာင်၊ ထမျှာ့ထကာင် တလွန်လွ့န်လှ့မ်းသာွးထနသည။် none

ကကိ အပ်ိချင်အားကကးီ၍ခန္ဓာကိုယက်ို ယမ်ိးယိုင်သည။် ဦးထခါင်းစသည ်ထရှ ပုိ့င်းညတွက်ိုင်းသည။် drowsy

အတမ်ိးအယမ်ိး ကကိ မတညမ်ငငိမ် တမ်ိးထစာင်းလှုပ်ရာှးသည။် tilt

အယမ်ိးအနဲွ ့ ကကိ ညတွယ်မ်ိးသည။် ထရှ ထ့နာကဝဲ်ယာသို ့တမ်ိးညတွသ်ည။် tilt

အယုံစား ကကိ ယုံကကညသ်ည။် အားကိုးတကကးီ စတိခ်ျလကခ်ျထေားသည။်တထေစခ်ျစွဲမှတယ်ထူေားသည။် believe

အယုံသတ် ကကိ ရုတတ်ရက ်ယုံကကညထ်အာင် မှင်ထသထသပဖင့် လိမ်လညလှ်ညပ်ဖားသည။် lie

အယုံစားသင်ွး ကကိ ယုံကကညမ်ှုပဖစလ်ာထအာင် နညး်တစမ်ျို းမျို းပဖင့်လှည့်ပတ၍်ထပပာဆုိသမ်ိး သင်ွးသည။်

အယုံ ့ ကကိ စတိထ်စတနာစသည ်ဆုတန်စသ်ည။် none

အယုံယ့ုံ ့ ကကိ စတိဆ်န္ဒထနာကဆု်တ ်သည။် ထနှးထကးွထလးလံသည။် delay

အယုံအ့တုံ ့ ကကိ မဝ့ံမရယဲှိသည။် timidly

အယို ကကိ မစင်စန်ွထု့ေတသ်ည။် အကျို း မ့ဲကန်ုဆံုးပျကစ်းီသည။် damage

အယိုယို န none

အယို ့ ကကိ ကကင်နာ ပမတနုိ်းမှုပဖင့် ညင်သာပပုမူသည။် caress

အယိုထ့ေား ကကိ ကကင်နာပမတနုိ်းစာွ ထိေန်းသမ်ိး ထစာင့်ထရာှကပ်ပုစသုည။် caress

အယိုထုိ့ေင် ကကဝိိ homage

အယိုထိ့ေပ်တင် ကကိ ရုိထသမှုပဖင့် ကိုယက်ို ညတွက်ိုင်းကျုံယ့ုံ ့သည။် homage

အယိုယ့ို ့ န cheap gibe

န cheap gibe

အယိုအ့မ ကကိ ကကင်နာ ပမတနုိ်းမှုပဖင့် ညင်သာပပုမူသည။် caress

အယိုး နစ ကကးီသကူ ငယသ်ကူိုပဖစထ်စ၊ ရယွတ် ူတန်းတခူျင်းပဖစထ်စ ထပပာဆုိသုံးနှုန်းထသာ အာလုပ်စကား။ none

အယတု်
အပတ၁် စဉ်

အယတု်
အပတ၂် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အယမ်ိးယမ်ိး
ငုိက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

with the confidence of 
someone by dissembling စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစထ်ယာကက်ို (လကည်ှို းထကးွ ချည ်ဆန့်ချညပ်ပကာ) ရကှရ်ွ့ံထအာင် ပျကရ်ယသ်ထရာ်ထသာ စကား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပိပိပပားပပား။ သပ်ိသညး်စာွ။ ကျုံ့ကျုံ့ (ထုိေင် သည်)။ စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစထ်ယာကက်ို (လကည်ှို းထကးွ ချည ်ဆန့်ချညပ်ပကာ) ရကှရ်ွ့ံထအာင် ပျကရ်ယသ်ထရာ်ထသာ စကား။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အယိ့ုယိ့ု-ယးီ တစစ်ုံတစထ်ယာကက်ို (လကည်ှို းထကးွ ချည ်ဆန့်ချညပ်ပကာ) ရကှရ်ွ့ံထအာင် ပျကရ်ယသ်ထရာ်ထသာ စကား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အယိုးနင့် ကကိ မခံမရပ်နုိင်ထအာင် ပဖစသ်ည။် မခံသာထအာင် ပဖစသ်ည။် become intolerable

အယိုးတိုင်တိုင် ကကဝိိ incline

အယိုးရုိ ့ နစ ကကးီသကူ ငယသ်တူိုက့ို ပဖစထ်စ၊ ရယွတ်တူန်းတခူျင်းတိုက့ို ပဖစထ်စ အများကို ရည၍် သုံးနှုန်းထပပာဆုိထသာ အာလုပ် စကား။ none

အယိုးအယမူရ ကကိ ထသမည့်ဟန်ကဲ့သို ့သတလိစ ်ထမ့ထလျာ့ထနသည။် ထသလုထမျာပါးပဖစထ်နသည။် slip one’s mind

အယွ နဝိ အထရအတကွ ်ပမာဏ ဆုတယ်တုထ်သာ။ လုိအပ်ထသာအထရအတကွမ်ပပည့်မီထသာ။ နညး်ပါးထသာ။ less

အယာွထတာင်း ကကိ ပစည္း်တစစ်ုံတစရ်ာ ဆံုးရှံုးမှုထကကာင့် တန်ဖုိးထလျာ်ထကကးထတာင်းသည။် compensation

အထယွ န aunt

အထယကွကးီ န မိခင်၏ အစမ်ကကးီကိုထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ မိခင်၏ အစမ်ကကးီအရယွရ်ှိသကူိုထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ aunt

အထယထီွွေး န မိခင်၏ ညမီ အထထွေးဆံုး ကိုထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ မိခင်၏ ညမီအထထွေးဆံုး အရယွယ်ှိသကူို ထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ aunt

အထယလွတ် န မိခင်၏ညမီအလတက်ိုထခါ်ထသာစကား။ မိခင်၏ ညမီအလတ ်အရယွရ်ှိသကူိုထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ aunt

အထယထွသျှ န မိခင်၏ ညမီအငယသ်ကူို ထခါ်ထသာစကား။ မိခင်၏ ညမီအငယသ်အူရယွယ်ှိသကူို ထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ aunt

အယွဲ ၁့ ကကိ Squint-eyed

အယွဲ ၂့ ကကဝိိ တည့်တည့်ထပဖာင့်ထပဖာင့် မဟတုထ်တာ့ပဲ။ incline

အယွဲအ့ယိုင် နဝိ မရပ်မတညပဲ် တစဘ်ကဘ်ကသ်ို ့တမ်ိးထစာင်းထသာ။ မတည ်ခုိင်ထသာ။ incline

အယင်ွးယင်ွး ကကိ ထဖာကပ်ပန်သည။် မမှန်၊ မှားသည။် လဲွသည။် miss

အယတွ် ကကိ တ၊ဲ အမ်ိစသညတ်စဘ်ကသ်ို ့တပဖညး်ပဖညး်နိမ့်ဆင်းသာွးသည။် down

အယတွက်ျ ကကိ တ၊ဲ အမ်ိစသညတ်စဘ်ကသ်ိုထ့စာင်း၍တပဖညး်ပဖညး် နိမ့်သာွး သည။် down

အယွံ ကကိ ရှံုတ့န်ွသ့ည။် curl

အယွ ကကိ ယိုယင်ွးဆုတယ်တုသ်ည။် decrease

အယွိကျ နဝိ ယင်ွးပျကထ်သာ။ damage

အယန်ွ ့ ကကိ တစဘ်ကသ်ိုထ့စာင်းင့ဲသည။် skew

အယန်ွး ကကိ အနညး်ငယထ်စာင်း၍ထထောင့်စန်ွးတစဘ်ကသ်ိုထွ့ေကထ်နသည။် protrude

အယန်ွးရညှ် ကကိ ထထောင့်စန်ွးတစဘ်ကသ်ို ့ရညှလ်ျားစာွ ယန်ွးထွေကထ်နသည။် protrude

အယန်ွး န sprays

အယှိ န အငမဲတမ်း တညယ်ှိထနထသာအရာ။အယှိကက ိအယှိ အငမဲတမ်းတညယ်ှိထန သည။် locate

အယှီယှီ န groan

အယှဲ ကကိ ထရာှင်ဖယခွ်ာသည။် ခါထွေကသ်ည။် ကင်းကာွသည။် avoid

န ပါးစပ်ထဲေမှ ပမညဟ်ညး်ထသာအသ။ံ none

အယကှ် န flat

အယကှအ်တင် ကကိ တစထ်ယာကနှ်င့်တစထ်ယာက ်သမှူန်သညင်ါမှန်သညစ်သညပ်ဖင့် စကားအထချအတင်ထပပာဆုိ သည။်

စဉ်

တဲ-တိုင်စသည ်တည့်မတခုိ်င်ခ့ံပခင်းမယှိ၊ လှုပ်န့ဲလျက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မိခင်၏ညမီကိုထခါ်ထသာ စကား။ မိခင်၏ ည ီမအရယွယ်ှိထသာသကူို ထခါ်ထသာစကား (သိ့ုမဟတု်) မိန်းမအချင်းချင်း တစဦ်းကို
တစဦ်း အပပန်အလှန် ထခါ် ထဝါ်သုံးနှုန်း ထသာ အာလုပ်စကား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပံုပန်းပျကယ်င်ွးသည။်"တမ်ိးသည။် ထစသွည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပန်းချ၊ီ ပန်းပု၊ အဆင်တန်ဆာအပဖစ ်အပွင့်အရကွ ်အနွယအ်ခက ်တိ့ုကို ထထောင့်အလုိက၊် အလျားအလုိက ်အရညှထ်ရးပခစထု်ေလုပ်
ထေားထသာပန်း။ မွမ်းမံပခယလှ်ယ ်ထေားထသာ ပန်းခက၊် ပန်းနွယ။် စဉ်

စဉ်

ခုိကခုိ်ကတ်န်ု၍ အဖျားတကလ်ာထသာအခါ (သညး်မခံနုိင်၍) ပါးစပ်မှ ထွေက ်ထပါ်လာထသာအသ။ံ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အယှူ းယှူ းအ
ယှဲယှဲ စဉ်

(မုန့်ဆီထကကာ်စသည့် စားဖွယ်) အချပ်အပပား။ စဉ်

argue in a dialectical 
manner စဉ်



.

ကကိ အပပန်အလှန်ကးူလူးဆကသ်ယွသ်ည။် communicate

အယှိုကတ်က် န အချတိတ်ကရ်ှိုကပ်င့်ငုိထကကးသ။ံ gasp

အရှိုကတ်က် နဝိ ဣထပနကိုထစာင့်စညး်မှုနှင့် အရကှတ်ရားနညး်ပါးစာွ ပပုမူတတ ်ထသာ။ မတညက်ကညထ်သာ။ ထစာင့်စညး်ထိေန်းသမ်ိးမှု မယှိထသာ။ shameless

အယှိုကယ်ှိုက် ကကဝိိ အကျင့်ထဖာကပ်ပန် လျပ်ထပါ်ထသာအားပဖင့်။ ထစာင့်စညး် ထိေန်းသမ်ိးမှုမယှိသ ပဖင့်။ shameless

န supplier

အယဉ်ှတွဲ ကကိ တကတွညယ်ှိသည။်ယဉ်ှတွဲသည။် match

အယဉ်ှပါ၁ ကကိ together

အယဉ်ှပါ၂ ကကိ ထရာထနှာလုိကပ်ါသည။် ပါဝင်ထပါင်းစပ်သည။် mix

အယဉ်ှလုိက် ကကိ ထရာထနှာလုိကပ်ါသည။် ပါဝင်ထပါင်းစပ်သည။် mix

အယဉ်ှအငပိုင် ကကိ တစဦ်းထေကတ်စဦ်းသာလွန်ထအာင် ကကို းစားအားထုေတသ်ည။် compete

အထယာှင် ကကိ တစစ်ုံတစထ်ယာကနှ်င့် မထတွ ရ့ထအာင်၊မပါဝင်ရထအာင် တစပ်ါးသို ့ဖယခွ်ာထနသည။် avoid

အထယာှင်ခံ ကကိ avoid

အထယာှင်ထွေက် ကကိ မိမိမထတွ လုိ့သညတ်ို ့နှင့် လွတက်င်းထအာင် ဖယထွ်ေကသ်ည။် avoid

အယပ်ှယပ်ှ၁ ကကိ သတူစပ်ါးမကကားမသထိအာင် တိုးတိုးတတိတ်တိထ်ဆွးထနွးတိုင်ပင်သည။် tiding

အယပ်ှယပ်ှ၂ နဝိ အသားအထရ မထချာထမွ ထ့သာ။ အဖုအထေစယ်ှိ ထသာ။ none

အယပ်ှအပပုတ် နဝိ နူးညံ့သမ်ိထမွ ပ့ခင်းကင်းထသာ။ ညကထ်ညာ ထပပပပစပ်ခင်း မယှိထသာ။ rough

အယှုပ်၁ နဝိ ထထွေးယကှထ်ရာခပမ်းထသာ။ မရင်ှး လင်းထသာ။ miscellaneous

အယှုပ်၂ ကကိ ထထွေးယကှထ်အာင်၊ထရာခပမ်းထအာင်ပပုသည။် မသကဆုိ်င် ပဲပါဝင် စကွဖ်ကသ်ည။် interfere

အယှုတယ်ှုတ၁် န သာွးလာရာတင်ွ တိုကမိ်ထသာ သစခ်ကျွေန် သစငု်တစ်သည။် thorn

အယှုတယ်ှုတ၂် ကကဝိိ miscellaneous

အယှုပ်ယှုပ် ကကိ ကကာရညှစ်ာွ မရပ်မနားငုိသည။် cry

နဝိ ထရာဝင်ထနှာင့်ယကှသ်ည။် ရှုပ်ထထွေးထအာင်ဖန်တးီ သည။် disturb

အယှံ၁ ကကိ မစဉ်းမစား မဆင်ပခင်ပဲ အထလာတကကးီ ပပုမူသည။် hurry up

အယှံ၂ နဝိ လျပ်ထပါ် ထပါ့သမ်ွးထသာ။ none

အယှံ၃ ကကိ ရကှစ်တိပ်ဖင့် တန်ွဆု့တ ်ထိေတလ်န်သ့ည။် ရကှပ်ခင်းထကကာကပ်ခင်း တစင်ပိုင်တညး် ပဖစထ်ပါ်သည။် shame and afraid

အယှံယ့ှံ ့ ကကဝိိ ရကှရ်ွံ  ့ဖွယက်ကုံကကို ကပ်ခင်းထကကာင့် မထနတတ ်မထုိေင်တတပ်ဖစလ်ျက။် ရုတတ်ရကရ်ကှရ်ွံသ့ာွးလျက။် shy

အယှံု၁့ နဝိ အတင်ွးသို ့ကျုံဝ့င်တန်ွထ့ခါကထ်သာ။ curly

အယှံု၂့ ကကိ အတင်ွးသို ့ကျုံဝ့င်တန်ွထ့ခါကထ်အာင် ပပု သည။် curl

အယှံုမ့ဲ့မ့ဲ ကကိ မနှစသ်ကထ်သာ ခံစားချကထ်ကကာင့် မျကနှ်ာကို တန်ွထ့ခါကထ်အာင်ပပုသည။် scrunch

အယှံုယ့ှံု ့ ကကိ အထရပပားစသညတ်ို ့အစင်းအစင်းတန်ွလိ့ပ်သည။် curl

အယကှ်
အသန်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အယဉ်ှတူ
အယဉ်ပါ သတူစပ်ါး၏ (အများအားပဖင့်မထကာင်းထသာ) အကကအံ စည ်အလုပ်အကိုင် စသညက်ို အားထပးကညူသီ။ူ စဉ်

စဉ်

(သမူျားနှင့်)ယဉ်ှတွဲ၍ပါသည။် အတတူကပွါသည။် ဝန်းရသံည။် ခုိမီှသည။် အတတူက ွထဆာင်သည။် တွဲဘက ်ယဉ်ှကပ်သည။် 
တယွမီှ်၍ တညသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မိမိအား တစပ်ါးသမူထတွ့ရထအာင် (သိ့ု) ထဘးအန္တရာယ ်မထိေ ပါးရထအာင် လွတရ်ာသိ့ု လမဲဖယထ်နသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အမျို းမျို းအထထွေထထွေစုံလင် ထရာထနှာ လျက။်ရင်ှးလင်းပခင်းမယှိ၊ ထထွေးယကှထ်ရာခပမ်းထသာအားပဖင့်။အစအီစဉ်မကျစထုပါင်း 
ထရာခပမ်းထနသပဖင့်။ စဉ်

စဉ်

အယှုတ်
အယကှ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အယှံုအ့တုံ ့ ကကိ စတိဆ်န္ဒထနာကဆု်တ ်သည။် ထနှးထကးွထလးကန်သည။် မဝ့ံမရရဲှိသည။် တန်ွဆု့တသ်ည။် stop short and draw

အယှံုတ့တွွ နဝိ loose

အယှံုအ့တွ ကကိ အနံကျဉ်းသာွးသည။် ငယသ်ာွးသည။် ပိန်ကကုံသ့ာွးသည။် ၂။ တန်ွဆု့တသ်ည။် stop short and draw

အရကကို း ကကိ မိမိလကထဲ်ေသိုထ့ရာကထ်အာင် ပုိင်နုိင်ထအာင် ကကို းပမ်းအားထုေတသ်ည။် try

အရမထတာ်၁ ကကိ မိမိ လကထဲ်ေသို ့ထရာကထ်အာင်ကကို းပမ်းအားထုေတသ်ည။် try

အရမထတာ်၂ ကကိ ရယှိပုိင်ဆုိင်မှု ယှိသင့်သထလာကမ်ရယှိပဖစသ်ည။် none

အရမိ၁ ကကိ နှုတတ်ကရ်သည။် none

အရမိ၂ ကကဝိိ ထိေထိေထရာကထ်ရာက ်ပုိင်ပုိင်နုိင်နုိင်။ မရရထအာင်။ firmly

အရလု ကကိ ပစည္း်ဥစာ္ပုိင်နက ်နယထ်ပမတစစ်ုံတရာ စသညက်ို အနုိင်အထေကပ်ပုကာ ရယသူည။် do or say high-handedly

အရအက၁ ကကဝိိ ပုိင်ပုိင်နုိင်နုိင် ထိေထရာကစ်ာွ။ မိမိရရ။ effectively

အရအက၂ န မိမိတင်ွ သတူစပ်ါးထံေမှရရန်ယှိထသာ ထငွထကကးစသည။် cash

အရအရာ ကကဝိိ ရာထပါင်းထပမာကမ်ျားစာွ အထရအတကွ ်များသည ်ဟ ုဆုိရထလာကထ်အာင်။ about

အရာ ကကဝိိ တစဖ်န်။ထနာကတ်စက်ကမ်ိထေပ်၍။  next

အရာချန်ိ န သတမှ်တထ်ေားထသာ ကာလမှ အပပဖစ ်ထသာအချန်ိအခါ။ time

အရာစား န မင်း၏အမှုထတာ်ကို ထေမ်းထဆာင်သ ူအရာယှိ။ government official

အရာတကာ န အလံုးစုံထသာ အထကကာင်းအရာ၊ ဝတ္ုပစည္း်စသည။် various

အရာတချက် ကကဝိိ ထနာကထ်ေပ်တစဖ်န်။ထနာကတ်စက်ကမ်ိ။ next one

အရာတထူေး ကကဝိိ never

အရာထထော န remain

အရာထိေန် န none

အရာထိေန်း န စစသ်ညမ်ျား၏စညး်ကမ်းထိေန်းသမ်ိးမှုအတကွ ်ထဆာင် ရကွရ်ထသာ စစသ်ည။် government official

အရာပုိင် န မင်းပုိင်ပစည္း်။မင်းဘဏ္ဍာ။ finance

အရာမက နဝိ မထရမတကွနုိ်င်ထလာကထ်အာင် များပပားစာွထသာ။ အရာထပါင်း များစာွ မထရမတကွနုိ်င်ထသာ။ much

အရာမကန် န ပစည္း်ဝတ္ုတစစ်ုံတရာကိုမကန်ု ထသးထကကာင်း၊ ထနာကလ်ညး်များစာွယှိထသးထကကာင်း ကိုထဖါ်ပပထသာစကား။ a lot of

အရာမပမင် ကကိ တစစ်ုံတခု ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွရ်ာတင်ွ အကျို းသက ်ထရာကထ်အာင်ပမင်မှု မယှိပဖစသ်ည။် အကျို းမယှိအလဟသပဖစသ်ည။် useless

အရာမထပမာက် ကကိ ထေထပမာကထ်အာင်ပမင်မှု၊ ထိေထရာကစ်ာွ စမ်ွးထဆာင်နုိင်မှု မယှိပဖစသ်ည။် bear

အရာမရ န ပစည္း်ဝတ္ု တစခု်ခုကို တစက်ကမ်ိထပးငပီး၊ ထနာကထ်ေပ်တဖန်မရထတာ့ငပီဟ ုထပပာထသာစကားလံုး။ lose

အရာမထရာက် ကကိ ထိေထရာကမ်ှု စမ်ွးထဆာင်နုိင်မှု မယှိပဖစသ်ည။် bear

အရာလား န ထရှ က့ို ဆကလ်က၍် သာွးရန်တိုကတ်န်ွးထသာ အာလုပ်စကား။ none

န တစစ်ုံတစခု်ထသာ ဝတ္ုပစည္း်ကိုထပးငပီး၊ ထနာကထ်ေပ်လညး်ယှိထသးထကကာင်းကို ထပပာ ထသာစကားလံုး။ none

စဉ်

(အထရပပားစသည်) ထပျာ့တွဲ တန့်ွထခါကထ်သာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစက်ကမ်ိတစခ်ါမျှ။ တစရ်တံခါမျှ (မပမင်ဖူးမကကားဖူး)။ စဉ်

ပစည္း်ဝတ္ု တစစ်ုံတရာ ကိုထပးရာ၌လညး်ထကာင်း၊ သယယ်ရူာ၌လညး်ထကာင်း မကန်ုထသး၊ ကျန်ယှိ ထနထသးထကကာင်းကို ထပပာ
ထသာစကား။ စဉ်

သပ်ွ၊ သ၊ံ ထကကးစထသာ အထေညဝ်တ္ု ပစည္း်၌ အထပါကအ်ထခါင်းအကွဲစသညက်ို တသားတညး်ပဖစထ်အာင် ပပု လုပ်ထေားထသာ
အရာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

အရာလညး်
ထသာ စဉ်
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ကကဝိိ indecisively

အရာသင့် ကကိ သင့်ထလျာ် ထကာင်ပမတသ်ည။် ထုိေကတ်န်ဆီထလျာ်သည။် compatible

အရာအခါ န သတမှ်တထ်ေားထသာ အ ခါကာလမှ တစပ်ခားထသာ အချန်ိအခါ။ time

န ရာထပါင်းထထောင်ထပါင်း အလွန်များပပားထသာအထရအတကွ။် much

အရာ့အရာ နဝိ အရာထပါင်းထပမာကမ်ျားစာွ မထရမတကွနုိ်င် ထလာကထ်အာင် များပပားစာွထသာ။ much

အရိ့ ကကိ ထညာင်းညာသည။် ပင်ပန်းနွမ်း နယသ်ည။် ကိုယလ်ကထ်တာင့်တင်းသည။် languid

အရအိသဲ့ နဝိ အလွန်ပင်ပန်း ညှို းငယထ်သာ။ အလွန်ထမှးမိှန် ညှို းထရာ်ထသာ။ languid

အရီ န လူ၊ တရိစ္ဆာန်တို၏့ အသားကို အပပင်က ဖံုးအပ်ုထေားထသာ အလမာပါး။ skin

အရကီကုတ၁် ကကိ တစစ်ုံတစခု်နှင့် ထိေခုိကပွ်တတ်ိုကမိ်ပခင်းထကကာင့် အထရပပားကွဲပပတသ်ည။် အထပါ်ယအံထရပပားပွန်းပ့ဲ၊ စတုပ်ပတ ်သည။် tattered

အရကီကုတ၂် န none

အရကီာွ ကကဝိိ အထရပပားစတုပ်ပတထ်အာင်။ shed or slough off skin

အရကီကျွေတ် ကကိ အသား နှင့်အထရတပခားစပီဖစသ်ာွးသည။် flay

အရကီကျွေတမ် န none

အရငီင် ကကိ လူ၊ တရိစ္ဆာန်တို၏့ အထရကို ကိုယခ်န္ဓာမှ ခွာသည။် flay

အရနဲွီ ကကိ ထခမ၊ ဂဏန်းစ သည ်သတ္တ ဝါများ အထရခံွအသစထ်ပပာင်းသည။် အထရလဲသည။် shed or slough off skin

အရပီပုတပ်ပုတ် နဝိ အထိေ အထတွ က့ကမ်းတမ်းခကထ်ေထရာ်ထသာ ကိုယထ်ရယှိထသာ။ အဖု အစးူငယ ်များ ထိေပွတထ်သာ ကိုယထ်ရယှိထသာ။ rough

နဝိ အသားအထရ ထလျာ့ပါးကျုံယ့ုံထ့သာ။ အသားအထရ ကကုံလီှ့၍ အသားနှင့်အရုိး ထိေစပ်ထသာ။ skinny

နဝိ inferior

အရးီ၁ န aunt

အရးီ၂ န ထဆာင်ရကွရ်န်ပဖစထ်သာ အမှုကစိ။္ အထကကာင်းကစိ။္ matter

အရးီကန်ု ကကဝိိ လံုးဝဥသုံ။ အစမ်ွးကန်ု။ utmost

အရးီကကးီ၁ န ဖခင်၏ အစမ်အကကးီအား ထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ aunt

အရးီကကးီ၂ ကကိ အထဆာတ လျင်နုိင်သည။် အလျင်စလုိနုိင်သည။် ကပျာကသနုိီင်သည။် hurry up

အရးီကကုံ ကကိ သာမညထေက ်လွန်ကစဲာွအထရးပါထဆာင်ရကွရ်န်အပဖစနှ်င့် ကကုံထတွသ့ည။် come to a crisis

အရးီထီွေး န ဖခင်၏ နှမ အထထွေးဆံုးကိုထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ aunt

အရးီမ န ဖခင်၏ အစမ်၊ နှမနှင့်ထတာ်စပ် ထသာထဆွမျို း။ aunt

အရးီမယူ ကကဝိိ အထရးတယပူပုမူပခင်းမယှိပဲ။ neglect

အရးီလတ် န ဖခင်၏နှမအလတက်ို ထခါ်ထသာအာလုပ်စကား။ aunt

အရးီထသျှ န ဖခင်၏ နှမအငယ ်ကိုထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ aunt

အရးီသျှင် န ချစစ်နုိးပဖင့် ဖခင်၏နှမကို ထခါ်ထသာစကား။ aunt

အရာလညး်
ထသာဟန်

(ထနာကထ်ေပ်လညး်တဖန်ပဖစထ်ကာင်းပဖစတ်န်ရာ၏၊ ယှိထကာင်းယှိတန်ရာ၏ဟု) စတိထ်ထွေပပား လျက။် စတိမ်ဆံုးပဖတပ်ဖစလ်ျက။် 
သိ့ုထလာသိ့ုထလာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အရာအထထောင်
မက စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ပဖူထအာင်ဖွပ်မထေားပဲ) ဆန်လံုးအပပင်အထရခံွကာွရံုမျှအနညး်အပါးဖွတ ်ထေားထသာဆန်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

(မိန်းမအား) နိှမ့်ချ၍ ထပပာဆုိထသာစကား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အရမီတင် 
အရုိးမတင် စဉ်

အ,ရ ီအ,ထရာ အလွန်အ,လွန်းထသာ။ နံုချာလွန်းထသာ။ ညံ့ဖျင်းလွန်းထသာ။ စဉ်

ဖခင်၏အစမ် (သိ့ုမဟတု်) နှမနှင့်ထတာ်စပ်ထသာ ထဆွမျို း။ "ဖခင်နှမ၊ အရီးမကို၊ ရနုိင်လိမ့်မည ်. စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အရးီဝင် ကကိ စမ်ွးထဆာင်နုိင်သည။် ထိေထရာကသ်ည။် affect

အရးီအသား န writing

အရုတသာ နဝိ ဧည့်ဝတပ်ျူငှာထသာ။ လှိုကလဲှ်ခင်မင်မှု ထဆာင် ထသာ။ impassioned

အရုရု ကကဝိိ လူများ မငငိမ်မသက ်ဆူပူလှုပ်ရာှးလျက။် uprising

အရုအသာ နဝိ ဧည့်ဝတပ်ျူငှာထသာ။ လှိုကလဲှ်ခင်မင်မှု ထဆာင် ထသာ။ impassioned

အရုအသဲ့ ကကဝိိ လူအများ မငငိမ်မသက ်ပဖစလ်ျက။် ထနှာက ်ထပွလျက။် ရှုပ်ထထွေးထစလျက။် confuse

အရုတ ကကိ miss

အရူအပင် နဝိ ဧည့်ဝတပ်ျူငှာထသာ။ လှိုကလဲှ်ခင်မင်မှု ထဆာင် ထသာ။ impassioned

အရူးချးီကိုင်း ကကဝိိ ထသသပ်ပခင်းမယှိပဲ။စညး်ကမ်းမယှိပဲ။ undisciplined

အရူးတမူး ကကဝိိ ဆင်ပခင်မှုကင်းမ့ဲစာွ။ သတတိရားကင်းမ့ဲစာွ။ လွန်လွန် ကကဲ။ဲ without conscience

ကကဝိိ ဆင်ပခင်ဉာဏက်င်းမ့ဲစာွ။ without conscience

အရူးထပါ် ကကိ ရူးသပ်ွထသာထရာဂါ ထေကကလာသည။် စတိထ်ဖာကပ်ပန်သည။် mad

အရူးမဟင်းခူး ကကဝိိ ဆင် ပခင်ဉာဏ ်ကင်းမ့ဲစာွ။ လွန်လွန်ကကဲ။ဲ extremely

ကကဝိိ ပပုန်းတးီပျကစ်းီထအာင်။ တစက်ကမ်ိတညး်ပဖင့် အ သုံးမ့ဲကန်ုခန်းထအာင်။ waste

ကကဝိိ ဆင်ပခင်နုိင်စမ်ွးကင်းကာွပခင်းထကကာင့် ပပုမိပပုရာ ပပုထသာအားပဖင့်။ no consideration

ကကဝိိ ပကတ ိစတိယ်င်ွးပျကထ်ဖာကပ်ပန်ထသာ။ mad

အရူးအနှူး န အနညး်ငယစ်တိမ်နံှသ့။ူ စတိထ်ပါ့ သပ်ွသ။ူ fool

အရူးအသပ်ွ နဝိ ပကတ ိစတိယ်င်ွးပျကထ်ဖာကပ်ပန်ထသာ။ mad

နဝိ မကကည့်ချင်၊ မပမင်ချင်ပဖစသ်ည။် မုန်းသည။် hate

နဝိ အဆီအဆိမ့်များထသာ အရသာယှိထသာ။ cloyed

ကကိ အဆီအအမ့်ိများလွန်းသပဖင့် ထနာကထ်ေပ်မစားချင်ထလာကထ်အာင်ပဖစသ်ည။် be rich

ကကဝိိ အကျို းတစစ်ုံ တစရ်ာပဖစထွ်ေန်းပခင်းမရှိပဲ။ အချညး်နီှး။ အကျို းသကထ်ရာကမူ်မရှိပဲ။ အလကားသကသ်က။် အလဟဿ။ useless

နဝိ wet

ကကိ wet

ကကိ ချကထ်ေားထသာ ဟင်းအိုး ငါးအိုးစသညတ်ိုတ့င်ွ အရညယ်ှိသင့်သညထ်ေက ်ပုိကသဲည။် full

န အာဟာရမပပည့်မဝ မလံုထလာကပဲ်၊ အသက ်မထသရံုမျှသာပဖစထ်သာ အစားအစာ။ဆင်းရငဲငိုပငင်စာွ စားထသာကရ်ပခင်း။ meagre sustenance

ကကိ flow

အရညရ်မမ်းရမမ်း နဝိ succulent

အရညဝ်၁ ကကိ အထတွ  ့အကကုံများ သည။် ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွနုိ်င်သည့် အစမ်ွးသတ္တ ၊ိ လုိအင်အလံုးစုံရယှိသည။် maturity

အရညဝ်၂ န မိမိကိုယတ်ိုင် အထတွအ့ကကုံလုပ်ကိုင်ထဆာင်ရကွ ်ဖန်များလာပခင်း အားပဖင့် ရယှိထသာ ဗဟသုတု။ knowledge

စဉ်

အထကကာင်းချင်း တစစ်ုံတရာကို ဖ့ဲွန့ဲွစကီုံးမှု။ ၂။ စာလံုးအက္ခရာကို ထရးသားပခင်း။ (ဤအရးီ အသားကား စာထပသုံး ထဝါဟာရ 
ပဖစသ်ည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တ,သ ပမညတ်မ်း သည။် လွမ်းဆွတတ်မ်းတသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အရူး
ထေင်းထပါက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အရူးမဟင်းခူး
အဂတးူ စဉ်

အရူးရူးအဖတ်
ဖတ် စဉ်

အရူးရူးအသပ်ွ
သပ်ွ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အ-ထရ၁ စဉ်

အ-ထရ၂ စဉ်

အ-ထရ၃ စဉ်

အရညမ်ရ
အဖတမ်ရ စဉ်

အရညစ်ိုစို
အဖတစ်ိုစို စိုစတွထ်သာ အရညယ်ှိထသာ။ ထရ (သိ့ုမဟတု်) အရညစ်ွဲဝင်တညယ်ှိထသာ။ စဉ်

အရညစ်ိုအဖတ်
စို ထရ (သိ့ုမဟတု်) အရညနှ်င့် ထတွ့ထိေသပဖင့်ထရ၏ သတ္ိတအရည ်သတ္ိတ စဲွဝင်ထနသည။် စဉ်

အရညထ်ပပာင်း
ထပပာင်း စဉ်

အရညမံု်အဖတ်
မံု စဉ်

အရညယ်ို
အဖတယ်ို အထပါက ်တစစ်ုံတရာမှ ထရ (သိ့ုမဟတု်) အရညမ်ပပတ ်စမ့်ိ ထေကွသွ်ယဆ်င်းသည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အရညမ်ျားထသာ (သစသ်းီဝလံစသည်) စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အရညအ်ဖတ် နဝိ အရညစ်တွလ်ျက ်စိုဖပ်ဖပ်။ wet

အရဲ န နီရထဲသာ အထရာင်အဆင်း။ red

အရယပ်ျက် ကကိ မထလးမစား ပပကရ်ယပ်ပု၍ ရယထ်မာသည။် make fun of

အရညပ်ပု န ရယထ်မာပခင်းကို ပဖစထ်စထသာအပမင်၊ အကကားစသည။် fun

အရယဖ်တ် ကကိ နှိုကင်ခိုကစ်ာွ ရယသ်ည။် laugh

နဝိ succulent

ကကိ fun

အထရာ ကကိ တစခု်နှင့်တစခု် ထရာထပါင်းသည။် ထပါင်းစပ်သည။် အတတူက ွတညသ်ည။် mix

အထရာတဝင် ကကဝိိ ရင်းရင်းနီှးနီှး ထရာထနှာဆကဆံ်သပဖင့်။ intimately

အထရာလုိက၁် ကကိ ကာမလုိကစ်ားသည။် ရပ်တညရ်ာမယှိ၊ စတိထ်နာကက်ိုယပ်ါ လှည့်လည ်ကျက ်စားသည။် graze

အထရာလုိက၂် ကကိ ရညရ်ယွခ်ျကမ်ယှိပဲ အပခားသနူညး် တလုိူက၍် ပပုမူထပပာဆုိ သည။် intimately

အထရာအထနှာ ကကဝိိ အကကးီ အငယစ်သည ်အမျို းမျို းထပါင်းစပ်ထရာထနှာလျက။် mix

အထရာ် န hundreds

အရကက်ကူး န အရကက်ို အငမဲတမ်းအလွန်အကကူးထသာကသ်။ူ alcoholic

အရကသ်မ န အရကထ်သာကထ်သာသ။ူ alcoholic

အရကသ်ည် န အရကထ်ရာင်း ထသာသ။ူ အရကထ်သစာ ထသာကထ်သာသ။ူ alcoholic

အရကအ်ထရာ နဝိ မိမိအကျို း ကို င့ဲကကွတ်ယွတ်ာမှု ကင်းထသာ။ be generous

အရင့် နဝိ mature

အရင့်ကကးီ နဝိ mature

အရင့်ဖတဖ်တ် နဝိ mature

န ထသးွအနီးစပ်ဆံုးထသာထဆွမျို း။ relative

အရင်းတိုင်း ကကဝိိ အပမတမ်ပါ ဝယရ်င်းထစျးအတိုင်းပင်။ at cost

ကကဝိိ ထပပာဆုိထနသည့် အထကကာင်းအရာတစခု်ခုနှင့်ပတသ်က၍် စပ်ဆုိင်ပခင်းမယှိပဲ။ irrelevant

အရင်းသား န ထသးွအနီးစပ်ဆံုးထသာ ထဆွ မျို း။ အလွန် အကကျွေမ်းဝင်ရင်းနီှးသ။ူ blood relation

အရင်းအချာ န ထသးွအနီးစပ်ဆံုးထသာ ထဆွ မျို း။ အလွန် အကကျွေမ်းဝင်ရင်းနီှးသ။ူ blood relation

အရစအ်ရစ် ကကဝိိ ring

န ပတလ်ည ်ဝန်းထခွရစလ်ျက ်ရညှသ်ယွမုိ်က့ကစာွ ပပုလုပ်ထေား ထသာ ပန်းခကပ်န်းနွယ။် sprays

အရစသ်းီ န အသးီလံုးဝုိင်း၍ အခံွမာသးီငပီးအထဲေတင်ွ အထစးယှိထသာ အနံ ့ပပင်းသည့် အပင်တစမ်ျို းမှ သးီထသာအသးီတစမ်ျို း။ none

အရစအ်ထပမှာင့် န ပတလ်ည ်ဝန်းထခွရစလ်ျက ်ရညှသ်ယွမုိ်က့ကစာွ ပပုလုပ်ထေား ထသာ ပန်းခကပ်န်းနွယ။် sprays

အရုိင်၁ နဝိ တစဘ်ကသ်ို ့တမ်ိးထစာင်း ထသာ။ မတည့်မခုိင်ထသာ။ skew

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အရညရ်မမ်း
အဖတရ်မမ်း၁ စိုရမဲထသာအရညရ်ှိထသာ (သစသ်းီဝလံ စသည်)။ စဉ်

အရညရ်မမ်း
အဖတရ်မမ်း၂

စကားပဖင့် ရယခ်ျင်ထအာင်ပပုသည။် ရယဖွ်ယပ်ဖစထ်အာင် တမင်သကသ်ကထ်ပပာဆုိသည။် ရယရ်မင်ထသာအသ၊ံကိုယထ်နဟန်ပဖင့် 
ထပပာသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထနာကတ်စခ်ါ၌ (ဟထူသာအဓိပ္ပါယရ်ပါသည။်) ရာထပါင်းများစာွထသာ အထရအတကွ။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(အသးီ၊ အရုိး၊ အရကွ၊် အပင်၊ အသက၊် အရယွစ်သညတ်ိ့ု)မာထကျာပခင်း။ အိုမင်းပခင်းစသညသ်ိ့ုထရာကထ်သာ။ စဉ်

(အသးီ၊ အရုိး၊ အရကွ၊် အပင်၊ အသက၊် အရယွစ်သညတ်ိ့ု)မာထကျာပခင်း။ အိုမင်းပခင်းစသညသ်ိ့ုထရာကထ်သာ။ စဉ်

(အသးီ၊ အရုိး၊ အရကွ၊် အပင်၊ အသက၊် အရယွစ်သညတ်ိ့ု)မာထကျာပခင်း။ အိုမင်းပခင်းစသညသ်ိ့ုထရာကထ်သာ။ စဉ်

အရင်းထခါက်
ထခါက် စဉ်

စဉ်

အရင်းမရ 
အဖျားမရ စဉ်

စဉ်

စဉ်

(တစရ်စင်ပီးတစရ်စ်)အရစထ်ပါင်းထပမာကမ်ျားစာွ။ စဉ်

အရစရ်စအ်
ထပမှာင့်ထပမှာင့် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အရုိင်၂ နဝိ ထေင်ရာှးထပါ်လွင်စာွ တင့်တယထ်သာ။ proper

အရုိင်ပါ ကကိ အတတူက ွတညယ်ှိသည။် ယဉ်ှတွဲ၍ ပါသည။် match

အရုိင်စးူ န ပစတ်ိုင်းထထောင် သုံးခွသဆူံး။ thorn

အထရာက် ကကဝိိ ဆရာထံေထတာ်ပါးသို ့ထရာကထ်အာင်။ none

ကကဝိိ အသလူံသ ူစသညတ်ို ့ဆူညစံာွ။ noisy

ကကဝိိ ဆူဆူညညံ။ံအတုအ်တုက်ျကက်ျက။် noisy

န အသာွးအလာ အဝင်အထွေကယ်ှိမှု။ visit

အထရာင်ခတ် ကကိ တစထ်နရာရာသို ့အလင်းထရာင်ကျ ထရာကသ်ည။် light

ကကိ bright

အထရာင်ထေင် ကကိ တစစ်ုံတရာ ထပါ်သို ့ပံုသဏ္ာန်ထပါ်သည။် ပမင်သာသည။် ထပါ်လွင်သည။် evident

အထရာင်ပပ ကကိ တစစ်ုံတရာ လျှို ဝှ့ကလုိ်သညက်ို ဖံုးကယွရ်န်။ တစစ်ုံတစခု်ကို သာမန်အပမင်ထကာင်းထအာင် ရညရ်ယွ၍် ထေားသည။် hint

အထရာင်း နဝိ dry

နဝိ ထရာင်းချ၍ထကာင်းသည။် Good sale

အထရာင်းချဉ် န ချဉ်၍ အရကွက်ိုဟင်းစားရ ထသာ ပင်ထစာကတ်စမ်ျို း။ noisy

အထရာင်းပါး နဝိ ထရာင်းချ၍ မထကာင်းထသာ။ အထရာင်းထုိေင်းထသာ။ bad sale

အထရာင်းလုိက် နဝိ ထရာင်းချ၍ ထကာင်းထသာ။ ထရာင်းချရာ၌ တင်ွကျယ ်ထသာ။ bad sale

အရပ်ကဇာတ် န သဘင်သညမ်ျားမဟတုထ်တာ့ပဲ ရပ်ကကွအ်တင်ွးယှိ ဝါသနာရင်ှတို ့စထုပါင်း ကပပထသာဇာတ။်

အရပ်တကာ န အရပ်တိုင်းအရပ်တိုင်း။ရပ်တိုင်းရာွတိုင်း။ zone

အရပ်အထမာင်း န လူ၏အရပ်အပမင့်နှင့် ကိုယလံု်းကိုယ ်ထပါက။် body structure

အရပ်ိကျ ကကိ ဆုိလုိချက ်သထဘာအဓိပ္ပါယက်ို ထတးွထတာပခင်းပဖင့် သထဘာထပါကသ်ည။် understand

အရပ်ိခတ် ကကိ

အရပ်ိချ ကကိ observe

အရပ်ိချကကည့် ကကိ observe

အရပ်ိထေင် န တစစ်ုံတစရ်ာ ပဖစပ်ျကမ်ည့်အသင်ွအပပင်ကို ကကို တင်ထဖါ်ပပထသာ အရပ်ိနိမိတ။် omen

အရပ်ိပပပဲွ န none

န vaguely

အရပ်ိမကျ ကကိ ဆုိလုိချကသ်ထဘာအဓိပ္ပါယက်ို ထတးွထတာပခင်းပဖင့် သထဘာမထပါက ်မရပ်ိစားမိ ပဖစသ်ည။် none

ကကိ guess

ကကိ အထကကာင်းအရာ တစခု်ခုကို အနညး်အကျဉ်းသယွဝုိ်ကဦ်းတည၍် ထပပာဆုိသည။် hint

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထရာက်
ထရာက် စဉ်

အထရာက်
ထရာကခ်တ် စဉ်

အထရာက်
အထပါက် စဉ်

စဉ်

အထရာင်တ
ထလ့ထလ့ အထရာင်တဖျပ်ဖျပ် လှုပ်ရာှးသည။် နှစမ်ျို း (သိ့ုမဟတု်) သုံးမျို းထေကပုိ်ထသာ အထရာင်များထရာယကှ ်ပဖစထ်ပါ်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ထေင်း၊ သစပ်င်၊ သစသ်ားစသည်)အလွန်ထပခာက်ထသာ။ လတဆ်တစ်မ်ိး လန်းပခင်းကင်းထသာ။ ထပခာကထ်သွထ့သာ။ စဉ်

အထရာင်း
ထကာင်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

stage performance given 
by local amateurs စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံ တစထ်ယာက ်(သိ့ု မဟတု်) တစစ်ုံတရာ၏ အထပခအထနပံုသဏာ္န် လှုပ်ရာှးဟန်စသညက်ို နှစသ်ကပ်မတနုိ်းစတိပ်ဖင့် အထရး
တယ ူထိေန်းသမ်ိးကကည့်ရှုသည။်

look upon somebody with 
fondness စဉ်

အရပ်ိခတက်က
ည့် ကကိ)

တစစ်ုံ တစထ်ယာက ်(သိ့ု မဟတု်) တစစ်ုံတရာ၏ အထပခအထနပံုသဏာ္န် လှုပ်ရာှးဟန်စသညက်ို နှစသ်ကပ်မတနုိ်းစတိပ်ဖင့် အထရး
တယ ူထိေန်းသမ်ိးကကည့်ရှုသည။်

look upon somebody with 
fondness စဉ်

တစစ်ုံတစဦ်း (သိ့ုမဟတု်) တစ်စုံတစ်ခု၏အထပခအထနသင်ွပပင်လှုပ်ရှားဟန် စသညကုိ် မသမိသာ ကကည့်ရှုထနသည်။ စဉ်

တစစ်ုံတစဦ်း (သိ့ုမဟတု်) တစ်စုံတစ်ခု၏အထပခအထနသင်ွပပင်လှုပ်ရှားဟန် စသညကုိ် မသမိသာ ကကည့်ရှုထနသည်။ စဉ်

စဉ်

လူ၊ သတ္တဝါ၊ ကကည့်စရာပမင်ကင်ွးစသညတ်ိ့ု၏ လှုပ်ရာှးပံုများကို မီးထရာင်အားပဖင့် ပိတက်ားထပါ်၌ အရပ်ိပံုများ ထပါ်ထေင်ထအာင် 
ပပသပခင်း။ စဉ်

အရပ်ိဖမ်းအသံ
ဖမ်း

တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာသ၏ူ စတိထ်နသထဘာထေား၊ အထပခ အထန၊ အမူအရာ၊ ရုပ်လက္ခဏာ၊ အသ ံပလံ စသညက်ို ကကားပမင်၍ 
လျင်ပမန် သကွလ်ကစ်ာွ ထပပာဆုိနုိင်စမ်ွး သနုိိင်စမ်ွးထသာဉာဏ။် ယင်းသိ့ု ဉာဏယ်ှိထသာသ။ူ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

အရပ်ိပမင်
အထကာင်ထေင်

ဆုိလုိရင်းသထဘာကို ကိုယအ်မူအရာ၊ နှုတအ်မူ အရာပဖင့် တစစ်န်ွးတစစ် ထဖါ်ပပထသာအားပဖင့် သထဘာ ထပါကန်ားလညသ်ည။် 
အရပ်ိအသင်ွပဖင့် ပကတအိပခင်းအရာကို သယိှိနားလညနုိ်င်စမ်ွးသည။် ဖွင့်ဟမထပပာဆုိ ပဲ အတင်ွးသထဘာကို သုံးသပ်
ထေင်ပမင်သည။် စဉ်

အရပ်ိသန်း
ပခည် စဉ်
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အရပ်ိအမွန်း န တစစ်ုံတရာ ပပုမူထဖာကပ်ပန်ထပပာင်းလဲသညက်ို ထဖါ်ပပထသာ လက္ခဏာ။ သင်ွပပင်ပံုပန်း။ omen

အရပ်ိအရည၁် န တစစ်ုံတရာ ပပုမူပဖစပ်ျကသ်ညက်ို ထဖါ်ပပထသာလက္ခဏာ၊ အထပခအထန။ omen

အရပ်ိအရည၂် ကကိ တစစ်ုံတစ ်ထယာက၏် စတိထ်နသထဘာထေား၊ အထပခအထန စသညက်ို သထိအာကထ်လ့လာသည။် observe

အရပ်ိအသက် န တစစ်န်ွးတစစ်။ အနညး်ငယ။် တစစ်ုံတစခု် ပဖစထ်ပါ်လာမည့် အသင်ွအပပင်အထနအထေား ကို ကကို တင်ပပထသာ လက္ခဏာ။ hint

ကကိ အထပပာင်းအလဲ လျင်ပမန်သည။် change

အရုပ်ဆီွး နဝိ မျကနှ်ာပံုပန်းမလှထသာ။ ရုပ်ရညသ်င်ွပပင်မလှမပ ပဖစထ်သာ။ ရုပ်ဆင်းသင်ွပပင် တင့်တယထ်ပပပပစမ်ှု မယှိ ထသာ။ ugly

အရုပ်ပင်က စညး် မိမိက သတူစပ်ါးအား မနှစသ်ကသ်ည့်အခါမျို း၌ ထပပာထသာ အာလုပ် စကား။ none

ကကိ အထပပာင်းအလဲ လျင်ပမန်သည။် change

အရုပ်မထပါက် ကကဝိိ scraggy

ကကဝိိ oddly

န ပဖစရုိ်းပဖစစ်ဉ်မဟတုထ်သာ အရာ။ oddity

ကကဝိိ ပဖစရုိ်းပဖစစ်ဉ်မဟတုထ်သာ အရာ။ oddly

ကကဝိိ ပင်ကိုယရု်ပ်သင်ွပျကယ်င်ွးစာွ၊လုိလားနှစသ်ကဖွ်ယ ်မယှိထအာင် အထပခပျကယ်င်ွး စာွ။ ugly

နဝိ ရုပ်ဆင်းသင်ွပပင် အဆင်းအဂမင်္ဂါနှင့် ပပည့်စုံသညမ်ဟတုထ်သာ။ ထေင်ရာှးထပါ်လွင်စာွ လှပတင့်တယသ်ည ်မဟတုထ်သာ။ ugly

ကကဝိိ ပဖစရုိ်းပဖစစ်ဉ်မဟတုထ်သာ အရာ။ oddly

ကကဝိိ အနညး်နညး်အဖံုဖံု။ နညး်မျို း စုံတိုပ့ဖင့်။ အ မျို းမျို း အထထွေထထွေ။ ကွဲပပားပခားနားထသာအ မျို းများစာွ။ various

အရုပ်ရုပ် ကကဝိိ ကွဲပပား ပခားနားထသာ အမျို းများစာွ။ အနညး်နညး်အဖံုဖံု။ အမျို းမျို း။ various

ကကဝိိ ကွဲပပား ပခားနားထသာ အမျို းများစာွ။ အနညး်နညး်အဖံုဖံု။ အမျို းမျို း။ various

ကကိ အထပပာင်းအလဲ လျင်ပမန်သည။် change

အရုပ်အရည် န ရုပ်ဆင်းသင်ွပပင်။ အဆင်းနှင့်ပတသ်ကထ်သာ အရည ်အချင်း။ ability

အရသံင့် ကကိ အထကကာင်းညညီတွသ်ည။် တိုကဆုိ်င်သည။် ထချာထမာလွယက် ူသည။် အဆင်ထပပသည။် easily

အရမ်း နဝိ ထဖာ့ထရာင်ထသာ။ swollen

အရမ်းတိုး ကကဝိိ အ ထူေးကကို း စားအားထုေတလ်ျက။် ကိုယစ်တိဆ်င်းရသဲပဖင့် ဆင်းရထဲကကာင်းထုေတထ်ဖါ်ဆုိပမညလ်ျက။် ညညး် တာွးလျက။် grumblingly

အရုဏလ်င်း ကကိ ညဉ့်မုိကထ်မှာင်ထပျာက၍် အလင်းသိုထ့ရာကသ်ည။် ထန ၏အလင်းထရာင်းထွေကထ်ပါ်လာသည။် sun rise

အရုိပါး ကကိ ထလးစားကကညည်ို မှု ယတုထ်လျာ့နညး်ပါး သည။် reduce respect

အရုိအညတွ် န ရုိထသကိုင်းညတွမ်ှု။ ထလးစားကကညည်ို မှု။ respect

အရုိအတတု် ကကိ ထလးစားစာွ ထအာကက်ျို  ့ဝပ်တာွးသည။် ရုိထသထလးစားသည။် homage

အရုိ ့ နဝိ ငါတိုအ့စားသုံးရ ထသာ နာမ်စား။ we

အရုိစ့ာွ န ငါ့ဟာ ငါ့ဥစာ္ ငါ့ပစည္း်စသည။် mine

အရုိမှ့ာ နစ none

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အရုပ်က-ကလ့ုိ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အရုပ်ပပ-ပပလ့ုိ စဉ်

(ထရာဂါထဝဒေနာကျထရာကပ်ခင်း ထကကာင့်)ကကုလီှံပါး ကပ်၍ လူပံုမလှပဖစထ်သာအားပဖင့်။ စဉ်

အရုပ်မရသုံး
ဆယ၁်

ပဖစရုိ်း ပဖစစ်ဉ်မဟတုပဲ် သာမန်ထေက ်ပုိလွန်စာွ။ ထူေး ပခားစာွ။ ကွဲပပားပခားနားထသာ အမျို းများစာွ။ နညး်မျို းစုံပဖင့်။ အမျို းမျို း
အထထွေထထွေ။ အနညး်နညး်အဖံုဖံု။ စဉ်

အရုပ်မရသုံး
ဆယ၂် စဉ်

အရုပ်မရသုံး
ဆယပ်ပ-ပပလ့ုိ စဉ်

အရုပ်မရ
အရညမ်ရ စဉ်

အရုပ်မဟိ
အရညမ်ဟိ စဉ်

အရုပ်မျို းသုံး
ဆယ် စဉ်

အရုပ်မျို းသုံး
ဆယပ်ပ-ပပလ့ုိ စဉ်

စဉ်

အရုပ်ရုပ် 
အမျို းမျို း စဉ်

အရုပ်ထသျှက-
ကလ့ုိ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

တညထ်နရာ (သိ့ုမဟတု်) တညရ်ာဝတ္ု ၊ လကခံ်ပုိင်ဆုိင် ရာ ပုဂ္ိုဂ လ်စသညက်ို ဆကစ်ပ်ညမန်ပပရာ၌ နာမ်စားနှင့် ဝိဘကတ်ွဲ၍ သုံး
ထသာ စကားလံုး။ စဉ်



.

အရုိရ့ာ နစ none

အရုိဝ့ါ နစ မိမိပုိင်ဆုိင်မှု ထဝစတုစခု်ခုကို ရလုိထကကာင်းကို ထမးထသာ အထမးစကားလံုး။ mine

အရုိးကကးီပမက် န အ ရုိးကကးီ၍ အရကွရ်ညှသ်ယွထ်သာ ပမကတ်စမ်ျို း။ grass

န အသား အနညး်ငယ ်ကပ်ကျန်ရစထ်သာ အရုိး။ bone

နဝိ ပိန်ကကုံပ့ါးလျ၍ အရုိးအကကားတင်ွ အထရများဝင်လျက ်ယှိထသာ။ scraggy

န

န အလွန်ပိန်လွန်းသပဖင့် အသားမယှိပဲ အရုိးနှင့် အထရသာ ထေင်ရာှးထပါ်လွင်သညအ်ပဖစ။် skin

အရုိးငပိုင်း န အလွန်ပိန်သပဖင့် အသားအထရထပခာကခ်န်းကာ အရုိးများထပါ်လွင်ထနထသာ ကိုယခ်န္ဓာ။ skin

ကကဝိိ ပျကစ်းီထစလုိထသာစတိနှ်င့် ဖျကလုိ်ဖျကဆီ်း ပပုထသာအားပဖင့်။ maliciously

အရုိးငမီကျ ကကဝိိ till death

အရုိးပမက် ကကိ လညထ်ချာင်းအတင်ွး၌ သားရုိးငါးရုိး စးူဝင်ငငိကပ်သည။် none

န အလွန်ပိန်လွန်းသပဖင့် အသားမယှိပဲ အရုိးနှင့် အထရသာ ထေင်ရာှးထပါ်လွင်သညအ်ပဖစ။် skinny

အရုိးအပခင် န သတ္တ ဝါတို၏့ကိုယခ်န္ဓာယှိမာထကျာသည့် အဂမင်္ဂါအစတိ ်အပုိင်။ အရုိးအထကကာစသည။် bone marrow

အရုိးအရီ န အလွန်ပိန်လွန်းသပဖင့် အသားမယှိပဲ အရုိးနှင့်အထရသာ ထေင်ထပါ်သည့်အပဖစ။် skinny

အရုိးအရမီရ ကကဝိိ ပျကစ်းီထစလုိထသာစတိနှ်င့် ဖျကလုိ်ဖျကဆီ်း ပပုထသာအားပဖင့်။ maliciously

အရွ ကကဝိိ မသမိသာ။ တတိတ်ဆိတ။် ပဖညး်ညင်းစာွ။ နူးညံ့သမ်ိထမွ စ့ာွ။ slowly

အရရွ ကကဝိိ မသမိသာ။ တတိတ်ဆိတ။် ပဖညး်ညင်းစာွ။ နူးညံ့သမ်ိထမွ စ့ာွ။ slowly

အရရွွ ကကဝိိ အသာအယာ လှုပ် ရာှးလျက။် အလွန်တကက်ကစာွ။ထပါ့ပါး သကွလ်ကစ်ာွ။ actively

အရရွတွက၁် ကကဝိိ

အရရွတွက၂် ကကဝိိ

အရရွတွက၃် ကကဝိိ ဣထပနမ့ဲထလာ်လည ်ထသာအားပဖင့်။ indecently

အရွိရွိ ကကဝိိ အလျင်စလုိမယှိ၊ အချန်ိယလူျက ်ပဖညး်ပဖညး် ထနှးထနှး။ slowly

အရွီ န တစစ်တုစရံု်းတညး် စ ုဖဲွ လ့ျကယ်ှိထနထသာ သကယ်ှိသကမ့ဲ်။ အပ်ုစ။ု group

အရွီကျို င် န တစစ်တုစရံု်းတညး် စ ုဖဲွ လ့ျကယ်ှိထနထသာ သကယ်ှိသကမ့ဲ်။ အပ်ုစ။ု group

အရွီထုေတ် ကကိ အပ်ုစမှု ထုေတပ်ယသ်ည။် အထပါင်းအသင်း မှ ထုေတပ်ယ ်လုိကသ်ည။် keep out

ကကိ တရိစ္ဆာန်များ ကာမရာဂအတကွ ်အားထုေတသ်ည။် မိတ ်လုိကသ်ည။် mate

အရွီပပတ် ကကဝီိ many

အရွီမရ ကကဝိိ much

အရွီလုိက် ကကဝိိ တရိစ္ဆာန်များရာဂစတိပ်ဖင့် ပမူးကက သည။် တရိစ္ဆာန်မိတလုိ်ကသ်ည။် mate

အပခားတစပ်ါးထသာအရာကို ပစပ်ယ၍် ထဖါ် ပပရင်းကတ္တား၊ ဝါစက၊ က၊ံ ဝိဘတ၊် သမ္န္ဓ၊ ကကယိာဝိထသသနတိ့ုကို ထေင်ရာှးထစလုိ
ရာ၌လညး်ထကာင်း၊ နာမ် စားနှင့် ဝိဘတတ်ွဲ၍လညး်ထကာင်း သုံးထသာစကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အရုိးကပ်
အသားကပ် စဉ်

အရုိးကကားမှာ
အရဝီင် စဉ်

အရုိးစားဟင်း
ခနွယ်

ဟင်းနုနယ။် အရုိးအရကွ ်နူးညံ့ငပီး ဟင်းစားရထသာ အပင်ငယတ်စမ်ျို း။ (ဆူးပါ၍ ထဆးဘကဝ်င်သည့် ဟင်းနုနယတ်စမ်ျို း ယှိ
သည။် အပဖူ၊ အနီဟ၍ူ ကွဲသည်)။

species of amaranth 
used as a vegetable စဉ်

အရုိးထေကအ်ရီ
တင် စဉ်

စဉ်

အရုိးမရအရမီ
ရ စဉ်

(ဥပစာ) လင်မယားအပဖစထ်သသညတ်ိုင်ထအာင် အသက ်ထေကဆံု်း ရုိးထပမကျ (ထပါင်းသင်းသည။်) စဉ်

စဉ်

အရုိးမှာအရီ
တင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မျကနှ်ာပပင် တစခု်လံုး ထနရာအန့ံှ (အလွန်ထသးငယထ်သာ ပုိးထကာင်ငယမ်ျား သာွး လာထနသကဲ့သိ့ု) လှုပ်ရာှး လျက။် မငငိမ်မ
သက ်လှုပ်ရာှးလျက။်

behave in a restless 
manner စဉ်

မျကနှ်ာပပင် တစခု်လံုးထနရာအန့ံှ (အလွန်ထသးငယထ်သာ ပုိးထကာင်ငယမ်ျား သာွးလာထနသကဲ့သိ့ု) လှုပ်ရာှး လျက။် မငငိမ်မ သက ်
လှုပ်ရာှးလျက။်

behave in a restless 
manner စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
အလျင်စလုိ။ 
အထလာခွက ်န 
အထလာခွက ်
တမ်ိ၍ အဝှမ်း
ပပန့်ထသာခွက။် စဉ်

လူ၊ ကကျွေ၊ဲ နွားစသည ်အထရအတကွမ်ျားပပားစာွ။ အများ အပပား။(လူအရွီပပတ။် ကကျွေအဲရွီပပတ။်နွားအရွီပပတ။် ငှကအ်ရွီပပတ ်
စသည။်) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထရတကွ၍် မရနုိင်ထလာကထ်အာင် (များပပားသည်)။ စဉ်

စဉ်



.

အရွီရွီ ကကဝိိ အပ်ုစလုိုက ်အပ်ုစလုိုက။် တစသ်တုင်ပီးတစသ်ုု တ။်အထရအတကွ ်စသညမ်ျားပပားစာွ။ အများအပပား။ batch

ကကဝိိ batch

အရွီရွီအဖျင်ဖျင ကကဝိိ batch

အရွီဝင် ကကဝိိ တရိစ္ဆာန်များ ကာမရာဂအတကွ ်အားထုေတသ်ည။် မိတ ်လုိကသ်ည။် mate

အရွီအဖျင် ကကဝိိ အမျို း အမည ်အထရအတကွစ်သည ်များပပားစာွ။ အများအပပား။ many

အရွီး ကကိ အများအနကမှ်ဆန္ဒယှိရာကို ထုေတယ် ူသည။်  ထရးွထုေတသ်ည။် choose

အရွီးအချာ၁ ကကိ မသတနုိီင်ပဖစသ်ည။် ထိေ၊ ကိုင်၊ စားသုံးရန် မနှစင်မို နုိ့င်ပဖစသ်ည။် ရွံရာှစကဆု်ပ်သည။် shrink from

အရွီးအချာ၂ န ရွံဖွယ ်ထကာင်းထသာအရာ။ မသတ ီစရာ။ ရွံစရာ။

အရွီးအချယ် န choose

အရွီးအသား န writing

အရွဲ ၁့ ကကိ ထဘးသိုလှ့ည့်သည။် ထစာင်းင့ဲသည။် askew

အရွဲ ၂့ န ထတးဂီတ၊ သခီျင်း၊ ကဗျာ စသည။် poem, song, music

အရွဲ ပ့ခင်း န ထတးဂီတ၊ သခီျင်း၊ ကဗျာ စသည။် poem, song, music

အရွဲ င့င်၁ ကကိ သခီျင်းဆုိရာ၌ အသကံို အရညှဆဲွ်၍ သဆုိီသည။် sing

အရွဲ င့င်၂ န သခီျင်းဆုိရန်အတကွ ်ဟန်ပန်အမူအရာ ပပု လုပ်ထနမှု။ none

အရွဲ ဆုိ့ ကကိ ထတး၊ သခီျင်း၊ ကဗျာစသည ်သဆုိီသည။် sing

အရွဲတ့ိုက် ကကိ သယွဝုိ်ကစ်ကားပဖင့် ထိေခုိကပု်တခ်တသ်ည။် မခံချင်သည့် သထဘာပဖင့် အထကကာင်းမ့ဲ ဆန်က့ျင်ပပုမူထပပာဆုိသည။် sardonic

အရွဲ ထ့ဖာ် န ထစာင်း၊ နဲှ၊ ပုထလွစသည့် တရူယိာတးီဝုိင်းမှ တငပိုင်နက ်သခီျင်းသထံပါ်ထအာင် တးီမှုတသ်ည၏် အပဖစ။် gig

အရယွ် န ခကခဲ်မှု မယှိပခင်း။ အထနှာင့်အယကှမ်ယှိပခင်း။ easy

အရယွက်ာ နဝိ ခကခဲ်မှုမယှိထသာ။ easy

ကကဝိိ အထနှာင့်အယကှအ်ခကအ်ခဲမယှိ လွယက်စူာွ။ easily

နဝိ အရယွခ်ျင်းညထီသာအရာ။ တစရ်ယွတ်ညး်ပဖစထ်သာ အရာ same thing

အရယွတ်န် န သင့် ထလျာ်ထသာ အရယွ။် come of age

အရယွဟ်ိ ကကိ ပျို ရယွ ်နုနယထ်သာ အရယွယ်ှိသည။် young

အရယွဟ်ိုင်း ကကိ လင်သားတညထ်ထောင်ပပုသင့်ထသာ အရယွက်ိုထကျာ်လွန်သည။်

အရင့်ွ ကကဝိိ expulsion

အရင့်ွနှင် ကကိ အပခားတစပ်ါးသိုထ့ဝးရာသိုနှ့င်ထုေတလုိ်ကသ်ည။် eject

အရင့်ွရမင့် ကကိ အပခား တစပ်ါးသို ့ထဝးရာထဒေသတထနရာသို ့ထရာကယ်ှိထအာင်ပပုသည။် ထွေကခွ်ာသာွးထစသည။် ထမာင်းထုေတသ်ည။် eject

အရတွ၁် ကကိ ထိေပါးပခင်း၊ ငငိတယွပ်ခင်း၊ သင့်ထရာကပ်ခင်းစသညမှ် ကင်းစင်သည။် ဖိနိှပ်မှု၊ ချုပ် ချယမ်ှုစသညမှ် ကင်းရင်ှးသည။် free

အရတွ၂် ကကဝိိ မခုိင်မငမဲ ယမ်ိးယိုင်လျက။် အချုပ်အချယအ်ထနှာင်အဖဲွ မှ့ ကင်းရင်ှးလျက။် freest

စဉ်

အရွီရွီအကျို င်
ကျို င်

အပ်ုစလုိုက ်အပ်ုစလုိုက။် တစသ်တုင်ပီးတစသ်ုု တ။်အထရအတကွ ်စသညမ်ျားပပားစာွ။ အများအပပား။ အထရအတကွ ်စသည်
များပပားစာွ။ အများအပပား။ စဉ်

အပ်ုစလုိုက ်အပ်ုစလုိုက။် တစသ်တုင်ပီးတစသ်ုု တ။်အထရအတကွ ်စသညမ်ျားပပားစာွ။ အများအပပား။ အထရအတကွ ်စသည်
များပပားစာွ။ အများအပပား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

thing which is 
loathsome or detestable စဉ်

အထကာင်းဆံုး(သိ့ုမဟတု်) အကကို က ်ရယှိထအာင် ထဖွရာှယသူည။် စဉ်

အထကကာင်းချင်း တစစ်ုံတရာကို ဖ့ဲွန့ဲွစကီုံးမှု။ ၂။ စာလံုးအက္ခရာကို ထရးသားပခင်း။ (ဤအရးီ အသားကား စာထပသုံး ထဝါဟာရ 
ပဖစသ်ည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အရယွက်ာ
သား စဉ်

အရယွ်
ချင်းချင်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

be past marriageable 
age စဉ်

(ဤထနရာ၌မထနထစပဲ) အရပ်တစပ်ါးသိ့ု ထွေကသ်ာွးထလထအာင်။ ၂။ အပခားတစပ်ါးသိ့ု လွင့်စဉ်သာွးထအာင်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်
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အရတွ၃် နဝိ ပုိင်ဆုိင်သ ူတစစ်ုံတစထ်ယာကမ်ယှိထသာ။ ပုိင် ဆုိင်မှုကင်းမ့ဲထသာ။ devoid

အရတွခံ် ကကိ avoid

အရတွက်ျက် ကကိ စာကိုနှုတတ်ကရ်ထအာင်ကျကသ်ည။်

အရဝ်ွတတွ၁ွ န အသားအထရတန်ွတ့ွဲထနထသာအရယွ။် wizened

အရတွတ်တွ၂ွ နဝိ အသားအထရထပျာ့တွဲတန်ွထ့ခါကထ်သာ။ wizened

အရတွထ်ပပာ ကကိ

အရတွရ်၁ ကကိ တစစ်ုံတခုထသာ ပစည္း်ဥစာ္ကို ပုိင်ရင်ှမ့ဲရယှိသည။် receive

အရတွရ်၂ ကကိ

အရတွအ်ရည် ကကိ မခုိင်မငမဲ။ ယမ်ိးယိုင်၊ မငငိမ်မသက ်ပဖစသ်ည။် stagger

အရန်ွ၁ န တစစ်ုံတစခု်ထသာ အတိုင်းအတာ၊ ပမာဏထေကပုိ်ပခင်း၊ သာပခင်း။ exceed

အရန်ွ၂ နဝိ Worn-out

အရန်ွ၃ ကကိ be worn-out

အရန်ွတ့က် ကကိ active

အရန်ွပ့စ် ကကိ ထဒေါသပဖင့် မာန်မဲထပပာဆုိသည။် scold

အရန်ွရ့န်ွ ့ ကကိ ကိုယခ်န္ဓာကို အတန်ငယတ်န်ွခ့ါ လှုပ်ရာှးသည။် writhe

အရန်ွရ့န်ွလ့ား ကကိ ကိုယခ်န္ဓာကို အတန်ငယတ်န်ွခ့ါ လှုပ်ရာှးလျကသ်ာွးသည။် writhe

အရန်ွရ့န်ွလူ့း ကကိ ကိုယခ်န္ဓာကို အတန်ငယတ်န်ွ၍့ တန်ွ၍့ ဟိုမှသညမှ် လိှမ့်ကာ လိှမ်ကာ လှုပ်ရာှးသည။် writhe

အရမ်ွး နဝိ ripe

အရာှး နဝိ delicious

အရာှးရည် န ထေကပ်မက၊် စးူရထှသာအရသာယှိထသာ ထေန်းရည၊် ဓနီးရည ်စသည။် မချို လွန်း၊ မခါးလွန်းထသာအရည ်စသည၏်အပဖစ။် nipa juice

အရာှးအကား ကကဝိိ ထေညထ်ေညဝ်ါဝါ။ grandly

အရှိ၁ ကကိ ညမီျှသည။် တမူျှသည။် equal

အရှိ၂ န အထရှ အ့ရပ်၊ ထနထွေကရ်ာအရပ်။ east

အရှိဆင်ထခါင်း န အထရှ ထ့တာင်ထထောင့်မှ တိုကခ်တလ်ာထသာထလ။ wing

အရှိတတိိ ကကိ တစခု်နှင့်တစခု် မပုိမထလျာ့၊ ညညီညီာညာ၊ မကကးီမငယ၊် မပုိမလုိပဖစသ်ည။် balance

အရှိရှိ၁ န တညူထီသာ အချို းအစား၊ ပမာဏစသည။် same

အရှိရှိ၂ ကကိ တစခု်နှင့်တစခု် မကကးီမငယ။် တစခု်နှင့်တစခု် မပုိမထလျာ့။ မပုိမလုိ ပဖစသ်ည။် balance

အရှိအမျှ န တညူထီသာ အချို းအစား၊ ပမာဏစသည။် same

အရှုတတ ကကိ တသ ပမညတ်မ်း သည။် လွမ်းဆွတသ်ည။် grieve tearfully

အရှုတသာ ကကဝိိ အထူေးချစခ်င်စုံမကစ်ာွ အထူေးချစခ်င် ထလးပမတစ်ာွ။ အထူေးတန်ဖုိးထေားလုိလားစာွ။ အပမတတ်နုိး။

စဉ်

မိမိအထပါ်၌ တစစ်ုံတစခု် အမှုကစိမ္ပတသ်ကရ်ထအာင် (သိ့ု မဟတု်) ထဘးအန္တရာယ ်မထိေပါးရထအာင် လွတရ်ာသိ့ု လမဲဖယ်
ထနသည။် စဉ်

learn by heart or by 
rote စဉ်

စဉ်

စဉ်

မိမိသထဘာအထလျာက ်ထပပာဆုိသည။် တစစ်ုံတစခု် ထရးသားချကက်ို မကကည့်ပဲပဖစထ်စ၊ အကိုးအကားကို မကိုးကားပဲပဖစထ်စ 
ထပပာသည။်

telling by not 
reference စဉ်

စဉ်

(စာကို စဉ်းစားချင့်ချန်ိပခင်းမယှိပဲ) အလွတဆုိ်နုိင်သည။် အာဂံုထဆာင်သည။် နှုတ ်တကရ်သည။်
learn by heart or by 
rote စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ပန်းပွင့်) ထကကလုနီးနွမ်းထသွ့ထသာ။ စဉ်

(ပန်း ပွင့်) စမ်ိးလန်းပခင်း၊ လန်းဆန်းပခင်းမှ နွမ်းနယပ်ခင်းသိ့ု ထရာကသ်ည။် စဉ်

စကားထပပာရာတင်ွ တကက်ကစာွ ထပပာဆုိသည။် လှုပ်ရာှးပမူးကကသည။် မငငိမ်မသကယ်ှိသည။် ဣထပနမ့ဲ ထလာ်လညပ်ခင်းကို ပပုမူ 
သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မှည့်လုနီးထသာ။ (သစသ်းီ)။ စဉ်

ထေကပ်မကပ်ပင်းပပစးူရထှသာ။ အရသာယှိထသာ။ အရညရ်မ်ွးစို၍ အချို လွန်း မချဉ်လွန်း၊ အရသာထူေးကထဲသာ။ (သစသ်းီ (သိ့ု) 
တစစ်ုံတစခု်ထသာ အရည်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

with reverence and 
esteem စဉ်



.

အရှုသာသာ ကကဝိိ politely

အရှုအသာ ကကိ create

အရှူ းရှူ း န အရည ်ထသာကရ်ာတင်ွ ခံတင်ွးမှ ပမညထ်သာအသ။ံ none

အထရာ်ှ န တစခု်ထပါ်တစခု်ဆင့်လျက၊် ထေပ်လျကတ်ညထ်သာ ပပားချပ်သည့်အရာ။ none

အထရာ်ှအထရာ်ှ ကကဝိိ တစလ်မာငပီး တစလ်မာ။ အချပ်လုိက ်အချပ်လုိက။် အလွာလုိက ်အလွာလုိက။် layer

ကကဝိိ ရကှပ်ခင်း ထကကာကပ်ခင်းမှ ကင်းမ့ဲထသာ အားပဖင့်။ without shame

အရကှက်ျ ကကိ အရကှက်ို ခံစားရသည။် shy

အရကှထ်ခါင် ကကိ ရကှတ်တထ်သာစတိန်ညး်ပါးသည။် without shame

အရကှတ်ကကးီ ကကိ အရကှလွ်န်ကသဲည။် shy

အရကှထ်ေည့် ကကိ အရကှရ်ထစသည။် shy

အရညှပ်ဖည့် ကကိ အရကှရ်သည့် အပဖစ ်ကို ပျကပ်ပယထ်စလုိထသာ သထဘာအားပဖင့် ပဖည့်ဆညး်ထပးသည။် none

အရကှအ်ိုးကွဲ ကကဝိိ အကျို းယတုအ်ရကှရ်လျက။် none

အရကှအ်ိုးခဲွ ကကဝိိ လူအများထရှ တ့င်ွ အကျို းယတု၊် အရကှရ်ထစလျက။် be put on shame

အရင်ှ န အသကယ်ှိထနဆဲပဖစထ်သာ သတ္တ ဝါ။ထပဖ၍ပဖုတ၍် ထရွ ထ့ပပာင်း၍ ရနုိင်ထအာင် ပပုလုပ်ထေားထသာ အရာ။ alive

အရင်ှကျးီ ကကဝိိ စးူရကှျယထ်လာင်စာွ အသကံန်ုဟစထ်အာ် လျက။် loudly

အရင်ှကကျွေးီ ကကဝိိ weep loudly

အရင်ှကျးီကကျွေးီ ကကဝိိ loudly

alive

အရင်ှပုပ် န အသကမ်ထသထသးထသာ်လညး် ပုပ်ထသာ ငါးကဲ့သိုထ့သာ ငါးတစမ်ျို း။ကိုယခ်န္ဓာမှာ မထကာင်းထသာ အနံထွ့ေကထ်သာသ။ူ foul smell

အရင်ှယပ်မ န အထသကို အရင်ှပပုလုပ်နုိင်ထသာ ဘန်ုးတန်ခုိးဣဒေ္ိဓရင်ှတို ့ပပုလုပ်ဖန် ဆင်းထေားထသာ ယပ်တစမ်ျို း။ none

အရင်ှရရွွ ကကဝိိ alive

အရင်ှလွလွ ကကဝိိ alive

အရညှပ်မင် ကကိ none

အရှုပ် နဝိ ပိန်ရှံုထ့သာ။ ကျုံဝင်ထသာ။ skinny

အရှုပ်ရှုပ်၁ န အရညထ်သာက ်စားရာတင်ွ ခံတင်ွးမှ ပမညထ်သာအသ။ံ ၂။ ရှိုကပ်င့်၍ ငုိထသာအသ။ံ gasp

အရှုပ်ရှုပ်၂ နဝိ အထလျာ့ တန်ွ ့ချို င့်ဝင်ထသာ။ ပိန်ရှံုထ့သာ။ skinny

ကကိ အထရပပားစသညအ်တန်ွတ့န်ွ ့အထခါကထ်ခါကပ်ဖစသ်ည။် ကကို းမျှင်စသညတ်ိုထ့ကာကထ်ကာကထ်ကွ ထ့ကွ ပ့ဖစသ်ည။် flinch

ကကိ အတင်ွးသို ့ကျုံဝ့င်တန်ွထ့ခါကထ်အာင်ပပုသည။် flinch

အရှံုရ့ှံု ့ ကကိ မနှစသ်ကထ်သာ ခံစားချကထ်ကကာင့် မျကနှ်ာကို တန်ွထ့ခါကထ်အာင်ပပုသည။် scrunch

အရှုန်းရှုန်း န အရညထ်သာကစ်ားရာတင်ွ ခံတင်ွးမှ ပမညထ်သာအသ။ံ none

ပငင်းဆန်ပယရ်ာှးပခင်းမယှိပဲ ကကညသ်ာ ထဆးထဆးစာွ၊ ထရာှထရာှ ရှူ ရှူ ၊ အသာတကကည။် နူးညံ့သမ့်ိထမ့ွစာွ။ ထပပပပစထ်ပခငံစာွ။ 
အသာအယာ။ စဉ်

ဆန်းကကညစ်ာွ ပပုလုပ်ဖန် တးီသည။် ပသဒေမျကစ်အိပမင်အားပဖင့် အံ့မခန်းပဖစထ်အာင် အတင့်အတယစ်မံီထဆာင်ရကွပ်ခယလှ်ယ်
ထေားသည။် အထူေးထူေးအထထွေထထွေ ပဖစသ်ည။် အထထွေအပပားပပုသည။်အထထွေအပပားပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အရကှက်ို
ထချာင်းမှာပစ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပပင်းထေန်စာွ ငုိထကကးဟစထ်အာ်လျက ်(ငုိသည်)။ စဉ်

ငယသ်ပံါထအာင် စးူရကှျယထ်လာင်စာွ ထအာ်ဟစလ်ျက။် ရှိုကက်ကးီတငင် ဝင်သကရ်ညှက်ကာစာွ  ပပင်စာွ ရှိုကလ်ျက ်(ငုိသည်)။ စဉ်

အရင်ှထခါက်
ထခါက် ကကဝိိ)

(အသကမ်ထသ ထသး) အသကရ်င်ှဆဲ။ အရင်ှလတလ်တ။် (အသကမ်ထသထသး၊ အသကရှ်င်ဆဲပဖစ်ထသာ သတ္တဝါတစခု်ခုကို 
အရင်ှထခါကထ်ခါက၊် အရင်ှထတာကထ်တာက၊် အရင်ှထပါကထ်ပါက၊် အရင်ှဖတဖ်တ ်စသညပ်ဖင့်လညး် သုံးနှုန်း ထသးသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

(အသကမ်ထသ ထသး) အသကရ်င်ှဆဲ။ အရင်ှလတလ်တ။် (အသကမ်ထသထသး၊ အသကရှ်င်ဆဲပဖစ်ထသာ သတ္တဝါတစခု်ခုကို 
အရင်ှထခါကထ်ခါက၊် အရင်ှထတာကထ်တာက၊် အရင်ှထပါကထ်ပါက၊် အရင်ှဖတဖ်တ ်စသညပ်ဖင့်လညး် သုံးနှုန်း ထသးသည။် စဉ်

(အသကမ်ထသ ထသး) အသကရ်င်ှဆဲ။ အရင်ှလတလ်တ။် (အသကမ်ထသထသး၊ အသကရှ်င်ဆဲပဖစ်ထသာ သတ္တဝါတစခု်ခုကို 
အရင်ှထခါကထ်ခါက၊် အရင်ှထတာကထ်တာက၊် အရင်ှထပါကထ်ပါက၊် အရင်ှဖတဖ်တ ်စသညပ်ဖင့်လညး် သုံးနှုန်း ထသးသည။် စဉ်

လကယ်ှိအထပခအထနလကယ်ှိကာလအတကွသ်ာမကထနာကပ်ဖစထ်ပါ်လာမည့် အထပခအထန၊ ကာလအတကွက်ိုပါ၊ အရညှအ်ထဝး 
တိုင်းဆချင့်ချန်ိ၍ ရှုကကည့်ဆင်ပခင်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အရှုပ်ရှုပ်အတွ
န့်တန့်ွ စဉ်

အရှုပ်ရှုပ်အပိန်
ပိန် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်



.

အရမာ န layer

အရမာရမာ ကကဝိိ တစလ်မာငပီး တစလ်မာ။ အချပ်လုိက ်အချပ်လုိက။် အလွာလုိက ်အလွာလုိက။် layer

အရမာအရမာ ကကဝိိ တစလ်မာငပီး တစလ်မာ။ အချပ်လုိက ်အချပ်လုိက။် အလွာလုိက ်အလွာလုိက။် layer

အရာွး န layer

အရမားရမား ကကဝိိ တစလ်မာငပီး တစလ်မာ။ အချပ်လုိက ်အချပ်လုိက။် အလွာလုိက ်အလွာလုိက။် layer

အရမားအရမား ကကဝိိ တစလ်မာငပီး တစလ်မာ။ အချပ်လုိက ်အချပ်လုိက။် အလွာလုိက ်အလွာလုိက။် layer

အရမိ့ န none

အရွီ န golden

အရမီအဝါ န နနွင်းကဲ့သိုထ့သာ အထရာင်။ ဝင်းထိေန်ထတာကပ်ထသာ အထရာင်အဝါ။ golden

အရမဲ နဝိ wet

အရမဲချ ကကိ မိမိအပဖစ၊် တာဝန်စသညက်ို သတူစပ်ါးထပါ်သို ့ကျထရာကထ်စသည။် avoid

အရမင့် ကကဝိိ အသုံးမဝင်၍ စန်ွပ့စထ်ေားထသာ အထလအလွင့်အစအန အညစအ်ထကကး။ အမှိုက ်သရုိက ်စသည။် garbage

အရမပ် ကကိ ယမ်ိးယိုင်၊ မငငိမ်မသက ်လှုပ်လှုပ်ရရွ ွပဖစသ်ည။် 

အရမပ်ရမပ် ကကဝိိ အလွန်ပါး လျစာွ။ ချပ်ရပ်စာွ။ slim

အရမပ်ရမပ် နဝိ နူးညံ့သမ်ိထမွ ထ့သာ။ အလွန်ပါး လျထသာ။ ထချာညကထ်သာ။ velvet

အရမပ်အတကွ် ကကဝိိ မျကနှ်ာပပင်ပိန်ရှံု  ့ထခါကတ်န်ွ ့လျက။် flinch

အရမပ်အပတ် ကကိ အထရပပားနှင့် အပခား ထပျာ့ထပျာင်းထသာ မျကနှ်ာပပင်တင်ွ ရှံုတ့သွည။် wrinkle

အရမန် ကကိ irrationality

အရမန်ကာ ကာ none

အရမမ်း နဝိ အရညမ်ျားထသာ။ အရညစ်ိုရွဲ ယိုကျထသာ။ succulent

အရမမ်းရမမ်း၁ ကကိ စကားထကကာရညှသ်ည။် လုိအပ်သညထ်ေကပုိ်၍ ရညှလ်ျား စာွထပပာသည။် verbosity

အရမ်ွးရမ်ွး၂ ကကဝိိ အဆက ်မပပတ ်တတတွတ်တွ ်ရညှလ်ျားစာွ ထပပာဆုိပပုမူလျက။် speak repeatedly

အလကလား ကကဝိိ အကျို းတစစ်ုံတရာ ပဖစထွ်ေန်းပခင်းမယှိပဲ။ အချညး်နီှး။ useless

အလကား ကကဝိိ useless

ကကဝိိ အထကကာင်းမ့ဲ။ without any reason

အလခုမိ ကကဝိိ without any reason

အလာသား န တိုင်းတစပ်ါးမှ လာထရာကခုိ်ဝင်ထနထုိေင် သ။ူ refugee

အလား စညး် တညူခီျကက်ို နှိုင်းယဉ်ှ ပပထသာစကား၊ သဖွယ။်လုိ။နှယ။် as

အလားတူ ကကိ တစစ်ုံတစခု်နှင့် ပဖစ ်ပျကပံု် အထကကာင်းအရာစသညနှ်င့် တညူထီသာသထဘာယှိသည။် as

အပပား၊ အချပ်၊ အလမာ။ အဆင့်လုိက ်အထေပ်လုိကတ်ည ်ထသာအရာ။ တစခု်ထပါ် တစခု်ဆင့်လျက၊် ထေပ်လျကတ်ညထ်သာ ပပားချပ်
သည့်အရာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စက္က ၊ ပျဉ်းပပားစထသာ ပပားပပန့် သည့် အချပ်အလွာ။ ‘‘ထေရ ံတစရ်ာွး ပျဉ်ချပ်တစရ်ာွး၊ စက္က ချပ်တစရ်ာွးထစသည။် (အ-ရ-
ဟာွး (အရာွ) အက္ခရာထပခာကလံု်းကို ထပါင်းစပ်ထေားထသာ ထဝါဟာရပဖစပ်ါသည။် ရခုိင်တိ့ု၏ အသပံဖင့်ကား (အခကျွေား၊အယာွး၊ အ
သျှား စသညပ်ဖင့် အသမံထွေကပ်ါ) ရထကာက ်ဟထုိေး ဝဆဲွထရးချ ဝစထ္ပါကသ် ံပီပီထွေက ်ပါသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစထ်နရာမှ တစထ်နရာသိ့ုထရထွပပာင်းဆဲကာလ အခုိကအ်တန့်။(အ-ရ-ဟွိ့ (အရွိ့ ) အက္ခရာ ထပခာကလံု်း ထပါင်းစပ်ထေားထသာ 
ထဝါဟာရပဖစပ်ါသည။် ရခုိင်တိ့ု၏အသပံဖင့်ကား (အထခကျွေ၊့ အထယွ့၊ သျွှ့ စသညပ်ဖင့်အသမံထွေကပ်ါ) ရထကာက ်ဟထုိေး ဝဆဲွ 
လံုးတင် ထအာင်ပမစသ် ံပီပီ ထွေကပ်ါသည။်) စဉ်

ဝါဝင်းထတာကထ်ပပာင်ထသာ အထရာင်။ (အ-ရ-ဟွီ (အရွီ) အက္ခရာငါးလုံးကို ထပါင်းစပ်ထေားထသာ ထဝါဟာရပဖစ်ပါသည။် ရခုိင်
တိ့ု၏ အသပံဖင့်ကား (အခကျွေ၊ီအယွီ၊ သျွ ီစသညပ်ဖင့် အသမံထွေကပ်ါ) ရထကာက၊် ဟထုိေး ဝဆဲွ လံုးတင် ဆန်ခတသ်ပီံပီထွေက်
ပါသည။် စဉ်

စဉ်

ထရ (သိ့ုမဟတု်) အရှညမ်ျားစာွ စွတစ်ိုထသာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

in a state of turmoil 
or bustle စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်းစားဆင်ပခင်မ့ဲပပုလုပ်ထပပာဆုိသည။် ‘‘စကားကို မစဉ်း မစားမဆင်ပခင်ပဲ အရန်ွ ထပပာနီထရကာ။"(အ-ရ - ဟန်ွ (အရန်ွ) 
အက္ခရာ ငါးလံုးကို ထပါင်းစပ်ထေားထသာ ထဝါဟာရပဖစသ်ည။် ရခုိင်တိ့ု၏ အသပံဖင့်ကား (အခကျွေန်၊ အယန်ွ၊ အသန်ွ စသညပ်ဖင့်အသံ
မထွေကပ်ါ) ရထကာက ်ဟထုိေးဝဆဲွ နသတသ်ပီံပီ ထွေကပ်ါသည်) စဉ်

မစဉ်းမစား မစုံမစမ်း မဆင်ပခင်ပဲ တစပ်ါးသအူား အပပစတ်င်ထပပာဆုိပပုမူသကူို ရှုတခ်ျလုိထသာ သထဘာပဖင့်ထပပာထသာအာလုပ်
စကား။‘‘သတူထူေးကို မစုံစမ်းပဲနန့် အပပစထ်ပပာ ခီထရ၊ လူပင်က အရန်ွကာ"။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထနာကတ်စဖ်န် သတတိရားရလျက။် ပါးနပ်လိမ္မာ တကသ်ပိခင်းမယှိသပဖင့် ကျနထသချာစာွ မလုပ်ကိုင်တတ ်ပဖစလ်ျက။် မညသ်ိ့ုမျှ 
မထဆာင်ရကွတ်တပဲ် ထတငုိွကလ်ျက။် စဉ်

အလကားသက်
သက် စဉ်

အထကကာင်းကစိ ္တစစ်ုံတစရ်ာ မယှိပဲ။ အထကကာင်းမ့ဲသကသ်က ်အဖုိးအခ တစစ်ုံတစရ်ာ ထပးရပခင်းမယှိပဲ။ အခမ့ဲ။ အကျို း
တစစ်ုံတစရ်ာ ပဖစထွ်ေန်းပခင်းမယှိပဲ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်



.

အလားနလား န ပပုန်းတးီပျကစ်းီပခင်း။ အလဟသအသုံးမဝင် ပဖစပ်ခင်း။ ယင်းသိုပ့ဖစထ်သာအရာ။ damage

အလားပလား န ပဗုန်းတးီပျကစ်းီပခင်း။အလဟသအသုံးမဝင်ပခင်း။ ယင်းသိုပ့ဖစထ်သာအရာ။ အထလ အလွင့်။ damage

အလားမရ နဝိ အသာွးမထတာ်၊ မသင့် ထလျာ်ထသာ ။ သင့်ထတာ်ထလျာကပ်တမ်ှု မယှိထသာ။ incongruous

ကကိ သာွးရန် တန်ွဆု့တသ်ည။် မရမဲဝ့ံယှိသည။် စတိဆ်န္ဒထနာကဆု်တသ်ည။် တန်ွတ့ိုသည။် ထနှးထကးွထလးကန်သည။် stop short and draw

အလားလား ကကဝိိ Slipshodly

ကကဝိိ အကျို းတစစ်ုံ တရာပဖစထွ်ေန်းပခင်းမယှိပဲ။ အချညး်နီှး။ အလကား။ useless

အလားအပါး ကကဝိိ အကျို းတစစ်ုံ တရာပဖစထွ်ေန်းပခင်းမယှိပဲ။ အချညး်နီှး။ အလကား။ useless

အလိ န အကျင့်။ အငမဲအစွဲ ပပုလုပ်မှု။ habit

အလိစ ကကဝိိ မစဉ်းမစား။ မထိေန်းမသမ်ိး။ မဆင်မပခင်။ mindlessly

အလိစဆုိီး ကကိ ကကအိလိဇီဆုိးအကျင့်ဆုိးသည။် ယတုမ်ာသည။် godless

အလိစတီရတွ် ကကဝိိ တားမရ။ဆီးမရ။ အတင်းအဓမ္မ။ ဇွတ ်တရတွ။် insistently

အလိစထုိီေး ကကဝိိ ထရှ သ့ို ့အတင်းသာွးသည။်အတင်းအဓမ္မ။ ဇွတတ်ရတွ။် insistently

အလိစနှီစ် ကကိ နစန်ာမှန်းကို သလိျက ်ဆကလ်ကပ်ပုမူ သည။်မပပန်မလှည့် ထရှ သ့ို ့တိုး၍လုပ် သည။် basd on ahead

အလိထုိေး ကကဝိိ ထပပာဆုိသညက်ို လုိကန်ာပခင်းမပပုပဲ။မဆင်ပခင်ပဲ။ အ ဆုတအ်ဆုိင်း မယှိပဲ။ mindlessly

အလိမထေား ကကဝိိ အထလးတမူ ရုိထသထလးစားပခင်းကို မပပုပဲ။ အထရးတယဂူရုမူပခင်းကို မပပုထတာ့ပဲ။ Without respect

အလိမဟိ ကကိ ထအထလ့အထေ၊ အထလ့အကျင့်မယှိပဖစသ်ည။် အကကမ်ိကကမ်ိ အထေပ်ထေပ်ထလ့လာ ထဆာင်ရကွထ်လ့ကျင့်မှတသ်ားမှု မယှိပဖစသ်ည။် not use to

အလီလီ ကကဝိိ ကကမ်ိဖန်များစာွ တစက်ကမ်ိငပီး တစက်ကမ်ိထေပ်ကာ ထေပ်ကာ။ အခါခါ။ frequently

အလီးလီး၁ န ချန်ိတယွထ်သာအထလး။ weight

အလီးလီး၂ န မစင်။ကျင်ကကးီ။ stool

အလီးလီးစးီ၁ ကကိ မတရားထသာနညး်ပဖင့် တစဘ်က ်သားအား အပပစဖုိ်က့ာ အရှံုးထပးသည။် give loss

အလီးလီးစးီ၂ ကကိ  ချန်ိတယွရ်ာတစဘ်က ်သိုအ့ထလးပုိသည။် over weight

အလီးလီးစးီ၃ ကကိ တစဘ်ကဘ်ကသ်ို ့အပပစသ်င့်ထရာက ်သည။် 

အလီးဖင်ဖင် န ထလးလံထသာ ဝန်စညပ်စည္း်။ heavy article

အလီးလား ကကိ ထချးပါသည။် မစင်စန်ွသ့ည။် ကျင်ကကးီသာွးသည။် defecate

အလီးအနက၁် ကကဝိိ ရုိထသထလးစားထသာအားပဖင့်။ ဂါရဝပပုလျက။် homage

အလီးအနက၂် နဝိ အထရးထေားထလာကဖွ်ယ ်ရာအထပခယှိထသာ။ careful

အလူးအငင် ကကဝိိ တစပ်ါးထသာသတူိုနှ့င့် အကကတိအ်နယ ်ယဉ်ှငပိုင်ကကို းပမ်းလျက။် မရနှင့်အရအားထုေတလ်ျက။် keenly

အလူ န Brother-in-law

အလူရှိ န အနီးပတဝ်န်းကျင်ယှိလူများကို ရည၍် ထပပာထသာ အာလုပ်စကား။ none

ကကဝိိ ဆံုးမသန်ွသင်မှုကိုမနာခံပဲ၊ တင်းမာဖီဆန်လျက။် oppose

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလားရက်
ထတ စဉ်

ကပ်ွက ဲထိေန်းသမ်ိးပခင်းမယှိပဲ။ ထလးစားတန်ဖုိးထေားပခင်း မယှိပဲ။ ထစာင့်ထရာှကထိ်ေန်းသမ်ိးပခင်း မယှိပဲ။ ပစစ်လကခ်တ။် 
အားကိုးရာမ့ဲပဖစထ်သာ အားပဖင့်။ စဉ်

အလားလား
အပါးပါး စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

have disadvantage over 
others စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သမီးထယာကဖ်ထတာ်စပ်သ ူအချင်းချင်း လညး်ထကာင်း၊ ခင်မင်ရင်းနီှးသအူချင်းချင်းလညး်ထကာင်း၊ မိတထ်ဆွအချင်းချင်း 
လညး်ထကာင်း၊ ခင်မင်းရင်းနီှးမှုနှင့်ထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား၊ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အလူးကတ်
ကတ် စဉ်



.

အလူးတလဲ ကကိ အလွန်ခင်မင်ကကျွေမ်းဝင်သည။် ရင်းနီှးသည။် ခပမ်းတးီ သည။် နီးစပ်သည။် be close

အလူးအလာ န တစထ်နရာမှ တစထ်နရာသို ့သာွးလာပခင်း။ ထပါင်းသင်းဆကဆံ်ပခင်း။ ကးူလူးဆကဆံ် ပခင်း။ transport

အလူးအလဲ ကကဝိိ မခံမရပ်နုိင်ထအာင် အဘကဘ်ကက်အကျို း ယတုလ်ျက ် harrowingly

အထလဘထလ ကကဝိိ မညသ်ိုမ့ျှဆကစ်ပ် အကျုံးဝင်ပခင်းမယှိပဲ။ လုိကဖ်ကစ်ပ်ဟပ် ပခင်းမယှိပဲ။ incongruous

အထလထလး န ထလှငပိုင်ပဲွတင်ွ သခံျပ်များ သဆုိီမည့်အခါ အစချပီဏာမတိုင်ထပးထသာစကား။ none

အထလ့ထလ့၁ န တစဘ်ကသ်ား အား အရကှရ်ထအာင် ပပကရ်ယမ်ှုပပုထသာစကား။ gibe

အထလ့ထလ့၂ ကကိ none

အထလးအတွဲ ကကဝိိ အသကက်ိုပဓါနမထေားပဲ ရပ်ွရပ်ွ ခကျွေခံကျွေ။ံ အကကတိအ်နယ။် အစမ်ွးကန်ု။ utmost

အထလးအထလ့ န အပပန်အ လှန်ပဖစပ်ခင်း အတုံးအလှည့်။ reciprocity

အလယ် န သုံးခုတို၏့ အကကား။ အစနှင့်အဆံုးတို၏့ အကကား။ between

အလယဆီ်း န ဦးထခါင်းထေားရာဘကအ်လယခ်န်းမကို ဆီး ထေားထသာထေရ။ံ middle bamboo wall

လယပူ်ကျစ် န အရင်းအဖျားငယ၍် အလယက်ကးီထသာ အရာ။ ပန်းအိုး။ ထရအိုး။ စသည။် pot

အထလာ ကကဝိိ အလျင်စလုိ။ အထလာခွက ်န အထလာခွက ်တမ်ိ၍ အဝှမ်းပပန်ထ့သာခွက။် hurry up

အထလာအလန် ကကဝိိ စဉ်း စားဆင်ပခင် ထဝခဲွမရနုိင် ထလာက ်ထအာင်။ ၂။ အကကမံျား အိုကလ်ျက။် ကကရံာမရပဲ ပဖစလ်ျက။် be in a fix

အထလါ်တထရာ် န မယတုမ်လွန်သင့်ထလျာ်ရံုမျှပဖစထ်သာ အထပခအထန၊ ပမာဏ အရယွအ်စားစသည။် normal

အထလါ်မာ န falsity

အလကက်ျ ကကိ လိမ်လညလှ်ည့်စားမှု ခံရသည။် be cheated

အလကရ် ကကိ သမူျားထံေမှ ဥစာ္တစစ်ုံတစခု်လိမ် လည ်လှည့် ပတ၍် ရယလူာသည။် trick

အလကရ်လီ န ပစည္း်ဥစာ္ တစစ်ုံတရာ လိမ်လည ်လှည့်ပတမ်ှုကိုခံရသပဖင့် ထဒေါသစတိပ်ဖင့် မထကျမနပ်မှုထကကာင့် ထပပာထသာစကား။ none

အလကလ်က် နဝိ ထိေန်ကနဲ လင်းကနဲ ထတာကထ်ပပာင်လျကထ်နထသာ။ bright

အလင် န သတူစပ်ါးနှင့် ထပမှာင့်ကပ်၍ ထနာကမှ်လုိကပ်ါလာသ။ူ parasite

အလင်ထစာင် န တရားဝင်လင်ယှိလျကနှ်င့် လင် ကဲ့သို ့တတိတ်ဆိတ ်ဆကဆံ်ထနထသာ အပခားထယာကျ်ား။ လင်ငယ။် လင်ထစာင်။ paramour

အလင်လုိက၁် န ထနာကက် လုိကပ်ါလာသ။ူ ငယသ်ား။တစစ်ုံတစဦ်း၏ တပည့်အပဖစ ်ခံယသူ။ူ underling

အလင်လုိက၂် န follower

အလင်းအပင် န ထနာကက်အတတူကလုိွက ်ပလာသ။ူ ထနာကလုိ်က ်ထနာကပ်ါး။ follower

န ရင်ှးလင်းကွဲပပားစာွ ပမင် နုိင်သည၏်အပဖစ။် အမုိကအ်ထမှာင် လံုးဝကင်းစင်သည့်အပဖစအ်ထပခအထန။ transparent

အလင်းအကကင် ကကိ ရင်ှးလင်းကွဲပပားစာွ သထဘာထပါကန်ားလညသ်ည။် understand

ကကဝိိ အထနှာင့်အယကှအ်ခကအ်ခဲမယှိလွယက်စူာွ။ အဆင်သင့်။ ready

ကကိ

အလုိကခံ် ကကိ ဆဲဆုိး ကကမ်ိးထမာင်း၊နှင် ထုေတပ်ခင်းခံရသည။် none

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထရာင်တဖျပ်ဖျပ်လှုပ်ရာှးသည။်နှစမ်ျို း (သိ့ုမဟတု်) နှစမ်ျို  ထေကပုိ်ထသာ အထရာင်များ ထရာယကှပ်ဖစထ်ပါ်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပရယိာယဟ်န်ထဆာင်လှည့်စားမှု။ လှည့်ပဖားရန် ရညရ်ယွခ်ျကပ်ဖင့် ဆန်းပပားထူေးထထွေစာွ ပပုမူချက။်တစမ်ျို းတမညဟ်န်ထဆာင် 
ပခင်း။ အမျို းမျို းကကစံည ်မာယာထထွေပပား ဉာဏမ်ျားပခင်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(သ ူတစပ်ါးကမနာလုိပဲနှင့် ထုိေသတူစပ်ါး၏ကစိတ္င်ွ) ဝင်ထရာကစ်ကွဖ်ကထ်ပပာဆုိလုပ်ထဆာင်သ။ူ သတူစပ်ါး ထနာကက် 
လုိကသ်။ူ စဉ်

စဉ်

အလင်းအကက
င်း စဉ်

စဉ်

အလုိကတ်ာသ
င့် စဉ်

အလုိကက်န်းမ
သိ (သထဘာဆန္ဒ၊အရပ်ိအကဲ)အလုိကမ်သပိဖစသ်ည။် 

be unaware of other’s 
wishes or existing 
circumstances စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်
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ကကိ အလုိကမ်သပိဖစသ်ည။် အလုိကအ်ထုိေကမ်သပိခင်း ပဖစ ်သည။်

အလုိကတ်ိုင်း န နဂုိ၊မူလသထဘာ။ အရင်းခံသထဘာ။ မူလ အထပခအထန ပင်ကိုယသ်ထဘာ။ မူသသဘာဝအထန။ ပကထိေအထနအထေား။ origin

န none

အလုိကမ်သင့် ကကဝိိ incongruous

အလုိကသ်ခိျင်း န တစဦ်းနှင့်တစဦ်း သ ထဘာကကို ကည်မိှု။ နားလညမ်ှုယှိပခင်းစသည။် comprehend

အလုိကသ်င့် ကကဝိိ တစစ်ုံ တစရ်ာထသာ အထကကာင်းနှင့် တိုကဆုိ်င်ညညီတွလုိ်ကထ်လျာညစီာွ။ compatible

ကကဝိိ သတူစပ်ါး၏ ဆန္ဒသထဘာထေားကို သတိတသ်ည။် 

အလုိကအ်ပပု ကကဝိိ အထပခအထနအလုိကသ်စိာွပဖင့်။ သတူစပ်ါး၏ သထဘာ ဆန္ဒစသညနှ်င့် လုိကထ်လျာည ီစာွ။ compatible

အလုိင် န သတ္တ ဝါ၏ ထခါင်းနှင့်ကိုယ ် ဆက ်ရာအပုိင်း။ neck

န scold

န scold

အလုိင်း ကကဝိိ အလွန်အ့လွန်း များပပားစာွ။ အများအပပား။ plenty

အလုိင်းတကကးီ ကကဝိိ အလျင်စလုိ ကမန်းကတန်း၊ အထလာ တကကးီ။ hurry up

အလုိင်းလုိင်း ကကဝိိ batch

အထလာက၁် ကကိ သင့်တင့်စာွလံုထလာကပ်ပည့်ဝထစသည။် sufficient

အထလာက၂် နဝိ ထစင့ထသာ။ sufficient

အထလာက၃် စညး် အထရအတကွပ်မာဏကို မှန်းဆထပပာဆုိရာတင်ွ သုံးထသာ စကားလံုး၊ခန်။့ about

ကကဝိိ moderately

အထလာကအ်င နဝိ ပပည့်စုံထသာ။ ထဝပခမ်း ရာ၌ အနံှအ့ထစရ့နုိင်ထသာ။ perfect

ကကဝိိ အလွန်ခကခဲ်စာွ။ ခဲယဉ်းစာွ။ အနုိင်နုိင်မျှမျှတတ။ difficulty

န none

န ထနာင်အခါတင်ွဘရုား၊ပထစက္ဗုဒ္ေါ၊ ရဟန္တာစ သည ်အပမင့်အပမတအ်ပဖစသ်ို ့ထရာကလ်ာမည့် ပုဂ္ိုဂ လ်။ Arhat

အထလာင်းသား န ထနာင်အခါတင်ွဘရုား၊ပထစက္ဗုဒ္ေါ၊ ရဟန္တာစ သည ်အပမင့်အပမတအ်ပဖစသ်ို ့ထရာကလ်ာမည့် ပုဂ္ိုဂ လ်။ Arhat

အလုပ်လုတ် ကကဝိိ continuous

အလပ်၁ ကကိ ထနရာ။ လစလ်ပ်ယှိသည။် လစလ်ပ် သည။် လုပ်ကိုင်ထဆာင်ရကွစ်ရာအမှုကစိ ္မယှိ ပဖစသ်ည။် လစလ်ပ်သည။် devoid

အလပ်၂ နဝိ bounden

အလိပ်လိပ် ကကဝိိ in waves and rolls

အလုပ်တိုက် ကကဝိိ မငပီးမပပတ။် မပပတမ်စ။ဲ လကစ်မသတ။် ပပုဆဲ ပဖစဆဲ်။ ပပုတန်ုးပဖစတ်န်ုး။ in progress

ကကဝိိ မငပီးမပပတ။် မပပတမ်စ။ဲ လကစ်မသတ။် ပပုဆဲ ပဖစဆဲ်။ ပပုတန်ုးပဖစတ်န်ုး။ in progress

ကကဝိိ ပင်ပန်းခဲယဉ်မှုကကးီစာွပဖင့်။ difficulty

အလုိကဆုိ်း
တန်းမသိ

be unaware of other’s 
wishes or existing 
circumstances စဉ်

စဉ်

အလုိကတုိုင်းန
န့်

တစစ်ုံတစခု်လုပ်ကိုင်ရာ ထပပာဆုိရာ၌ မိမိသထဘာဆန္ဒ အတိုင်းအပဖစသ်ပဖင့် (လုပ်ထဆာင်သအူား) ထဒေါသထွေကက်ာ နှုတတ်င်ွထွေက်
ဆုိထသာ စကား။ စဉ်

မိမိ၏ ဆန္ဒသထဘာအတိုင်း မကျထသာအားပဖင့်။ စတိ ်သထဘာချင်းကွဲလဲွထန ကကသပဖင့်။ တစစ်ုံတရာထသာ အထပခအထန၊ 
အထနအထေားနှင့်လုိကထ်လျာ ညထီထွေ မယှိထသာအား ပဖင့်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလုိကသ်င့်
အလားသင့်

be aware of other’s 
wishes or existing 
circumstances စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလုိင်ပုိင်း
သား (အလုိင်ပုိင်းသဟူု) ရုိင်းစိုင်း ကကမ်းတမ်းစာွ ဆဲဆုိထသာ စကား။ စဉ်

အလုိင်
ပပတသ်ား (အလုိင်ပပတသ်ားဟု) ရုိင်းစိုင်းကကမ်းကကုတစ်ာွ ဆဲဆုိထသာစကား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစသ်တုင်ပီး တစသ်တု ်(ဝင်လာမစဲ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထလာက်
ဘထလာက် (နညး်သညပ်ဖစထ်စ၊ များသညပ်ဖစထ်စ) သင့်တင့် ထလျာကပ်တရံု်။ ထတာ်ရံုတန်ရံု။ စဉ်

စဉ်

အထလာက်
အလဲ စဉ်

အထလာင်း
တကာ၁

လူရုပ်၊ ကကျွေရုဲပ်၊ နွားရုပ်စသည ်ပပု လုပ်ရန် ပံုကကမ်းထဖါ်ထေားထသာ အကကမ်းထေည။် ထနာင်အခါတင်ွ တစစ်ုံတစခု်ထသာအပဖစ ်အထပခ 
အထနသိ့ု ထရာကယ်ှိမည့်သ။ူ ထရာကယ်ှိမည့်အရာ။ စဉ်

အထလာင်း
တကာ၂ စဉ်

စဉ်

(ထေမင်း) တစလု်တင်ပီး တစလု်ပ် ဆကက်ာဆကက်ာ။ စဉ်

စဉ်

မပပည့်စုံ မထစစ့ပ်ထသာ။ကကင်းကျန် ချို င့ဲ့ ထသာ။ (တာဝန်) မထကျပွန်ထသာ။ အဖံုးအကာလပ်ထသာ။ပပည့်စုံစာွ ယှိရာမှ မယှိရာပဖစ ်
ထသာ။ လစလ်ပ်ထသာ။ စဉ်

(မီးခုိး)တလူလူ ဆင့်ကဆဲင့်က ဲပဖစထ်ပါ်လျက။် စဉ်

စဉ်

အလုပ်တန်း
ယန်း စဉ်
အလုပ်
ထထောင်းထထောင်
း စဉ်

အက္ခရာစဉ်
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အလံစား န လှည့်စားမှုတင်ွ ပါဝင်ကညူသီ။ူ လှည့်စားသ။ူ con man

အလံမလှထယာ့ ကကဝိိ အားထလျာ့မထပးပဲ။ ယဉ်ှငပိုင်ဘကအ်ား အနုိင်ထပးပခင်းမပပုပဲ။ indomitably

အလံယှူ း န တစဦ်းတစထ်ယာကထ်ကာင်း စာထရးအတကွ ်ယုံကကညလှ်ည့်စားထသာနညး်ပဖင့် ထသးွထဆာင်ဆကသ်ယွထ်ပးသ။ူ none

အလန် ့ ကကိ ရုတတ်ရက ်ထကကာကလ်န်တ့ကကားပဖစသ်ာွးသည။် afraid

အလန်စ့ာစား ကကဝိိ အထိေတထိ်ေတအ်လန်လ့န်။့ ကျးီကန်းစားစား။ alarmedly

အလန်တ့ကကးီ ကကဝိိ ရုတတ်ရက ်တတိလ်န် ့တန်ုလှုပ်လျက။် in a starting manner

ကကဝိိ သာွးငမဲထပခလှမ်းထေက ်အကျယလှ်မ်းလျက။်  တစလှ်မ်းငပီးတစလှ်မ်း ထပခကိုကျယက်ျယ ်လှမ်း သာွးလျက။်

အလိမ်ကျ ကကိ သတူစပ်ါး၏ လိမ်လညလှ်ည့်ပတမ်ှုကို ခံရသည။် be cheated

အလိမ်ခံ ကကိ သတူစပ်ါး၏ လိမ်လညလှ်ည့်ပတမ်ှုကို ခံရသည။် be cheated

အလိမ်ထပါက် န လိမ်လညလှ်ည့်စား ပံု။ လိမ်လညထ်လ့ယှိထသာ အပပုအမူလုပ်ပံုကို တတက်ကျွေမ်းထေားသ။ူ lie

အလိမ်စား န သမူျားတကာကို လိမ်လည ်လှည့်ပတ၍် စားတတသ်။ူ con man

အလိမ်ဝင် ကကိ မဟတုမ်မှန်ပဲ ပရယိာယမ်ာယာသယွ၍် လိမ်လညလှ်ည့်တတသ်။ူ con man

အလိမ်အပတ် န လိမ်လညလှ်ည့်ပတထ်ပပာဆုိမှုပပုတတသ်။ူ con man

အလိမ်အပိန်ခံ ကကိ အခကအ်ခဲထဘးဒေဏစ်သညက်ို အားတင်း၍ ကကကံကခံံသည။် forbear

အလိမ္မာခဲ န လိမ္မာဉာဏသ်ုံး၍ ပပုမူထပပာဆုိတတသ်။ူ adroitness

အလိမ္မာဝင် န ယဉ် ထကျးလိမ္မာလာထအာင် သန်ွသင်ပပသထပပာဆုိသည။် instruct

ကကိ ပမူမှုန်း၊ဖုန်မှုန်စသည ်ထူေထေပ်သပ်ိသညး်စာွ ကပ်ငငိလျကထ်နသည။် be grimed with

အလံု နဝိ တစစ်ုံတစရ်ာထိေပါးမှု ထိေခုိကမ်ှုစသည ်မယှိထအာင် ထကာင်းစာွကာကယွထ်ေားထသာ။ covered

အလံုပိတ် ကကိ မဝင်မထွေက ်လံုပခုံစာွပိတဆုိ်ထ့ေားသည။် block

အလံုလဲလဲ ကကဝိိ အကကမ်ိကကမ်ိအဖန်ဖန်၊ကကမ်ိဖန်များစာွ။ frequently

န ကိုယခ်န္ဓာ၏ အချို းအစား၊ အထပခအထန။ ကိုယလံု်းကိုယထ်ပါက။် body

အလံုးကကးီ န အန်ုးသးီကိုထခါ်ထသာ အမည။် coconut

အလံုးခဲခဲ န လံုးဝုိင်းထသာပံုသဏ္ာန် ယိုထသာ အစိုင်အခဲ။ solid

န ရင့်မာထသာ ပဋိသထန္ဓ။ pregnant

အလံုးပပတ် န all

ကကဝိိ အလံုးလုိက ်အခဲလုိက။် စပံုုများပပားစာွ။ solidly

အလံုးလံုး၁ ကကိ ပူပင်ထသာက ထရာကမ်ှု ဝမ်းနညး်ထကကကွဲမှုစသညတ်ိုထ့ကကာင့် ရင်ဝတင်ွ ရုတတ်ရက ်ဆုိန့င့်ထသာ ထဝဒေနာကိုခံစားရသည။် be choked with emotion

အလံုးလံုး၂ နဝိ အဖုအထေစမ်ယှိ လံုး ဝုိင်းထသာ။အဖုအထေစမ်ယှိ လံုးဝုိကထ်အာင် ထသးွထေားထသာ ထကျာကမ်ျကအ်တုံးအခဲများ။ solid

အလံုးလံုးထေက် ကကိ ထသးွထလ ထဖာက ်ပပန်ပခင်းစသညတ်ိုထ့ကကာင့် ရင်ဝတင်ွ ရုတတ်ရကဆုိ်န့င့်ထသာ ထဝဒေနာကို ခံစားရသည။် be choked with emotion

အလံုးလံုးခဲခဲ ကကဝိိ အစိုင်းအခဲတစခု်မက စပံုုများပပားစာွ။ solidly

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလန်းလန်း
လှမ်း

go beyond one’s 
capacity စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလိမ်းလိမ်း
ကပ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလံုး
ကိုယထ်ေည် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလံုးထပါင်း
ထပါင်း စဉ်

(မခဲွမစတိပဲ် ပကတအိတိုင်း ှထိနထသာ) သစသ်းီလံုး။ စဉ်

အလံုးပပတအ်ခဲ
ပပတ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်
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အလံုးအထချာ နဝိ အဖုအထေစ ်မယှိလံုးဝုိင်းထသာ ထပပထလျာထသာ။ roundest

အလံုးအထေည် န ကိုယခ်န္ဓာ အချို းအစား။ အထပခအထန။ body structure

အလံုးအထပါက် န ကိုယခ်န္ဓာအချို းအစား။ ကိုယလံု်း ကိုယထ်ပါက။် body structure

အလံုးအရင်း န တစခဲ်နက ်များ ပပားထသာ အစအုထဝး။ bulk

အလံုးအရပ် န ကိုယလံု်းကိုယထ်ပါက ်အ ရပ်အထမာင်း။ body structure

ကကိ accomplice

အလုိထတာ်ကျ၁ ကကိ မိမိဆန္ဒနှင့်ကိုကည်သီည။် သထဘာကျသည။် ထကျနပ်သည။် လုိ လားထတာင့်တချကက်ို ပပည့်ထအာင် ပပုပပင်ထပးသည။် satisfy

အလုိထတာ်ကျ၂ ကကိ ဆန္ဒ ယှိသည့် အတိုင်းပဖစထ်ပမာကသ်ည။် လုိလားထတာင့်တသည့်အရာကိုရသည။် satisfy

န မိမိအကျို းအတကွ ်သတူစပ်ါးနာခံလုိကန်ာ နုိင်ထစထသာ အစမ်ွးသတ္တ  ိယှိသ ူအကကို ကက်ို ထဆာင်တတသ်။ူ sycophant

အလုိမမျှ ကကိ မိမိသထဘာဆန္ဒနှင့်မ ကိုကည်၊ီ ထကျနပ်မှုမယှိပဖစသ်ည။် incongruous

အလုိလုိက် ကကိ လုိချင်ရချင်ထသာ သထဘာဆန္ဒ၊ ထတာင့်တချကက်ို လုိကထ်လျာသည။် indulge

အလုိလုိ ကကိ အသုံးမကျ၊အရာမဝင်ပဖစသ်ည။် အထရးမပါအရာ မထရာက ်ပဖစသ်ည။် useless

အလျားတာွး ကကိ တသူကဲ့သိုပ့ဖစသ်ည။် တထူယာင်ယိုးမှား ကဲ့သို ့ယှိသည။် virtual

အထလျာထချ န ထပါ့ပျက ်သမ်ိဖျင်းထသာစကား။ flippantly word

အထလျာစပ်ွ ကကိ ခကျွေတစ်ပ်ွတသူည။် အလွန်တသူည။် resemble

အထလျာဆဲွ ကကိ အနညး်ငယတ်သူထယာင်ယှိသည။် similar

အထလျာတူ န ဆင်တယူိုးမှား အလွန်တ ူထသာအပဖစ။် likeness

အထလျာ့မပီး ကကိ forbear

အထလျာ့အရ၁ီ နဝိ သပ်ိသညး်ပခင်းမယှိထသာ။ တင်းကျပ်ပခင်း မ ယှိထသာ။ ထလျာ့လျဉ်း။ loose

အထလျာ်စား န ထလာင်းတမ်းကစားပဲွတင်ွ ဒုိေင်လုပ်သကူ နုိင်သအူား ထငွထလျာ်၍ ရှံုးသ၏ူ ထငွကိုရယပူခင်း။

အထလျာ့အရ၂ီ နဝိ သပ်ိသညး်ပခင်းမယှိထသာ။ တင်းကျပ်ပခင်း မ ယှိထသာ။ ထလျာ့လျဉ်း။ loose

အထလျာ်ပီး န compensation

အထလျာ်မထတာ် နဝိ မသင့်ထလျာ်ထသာ။မထတာ်မထလျာ်ထသာမပပုလုပ်အပ်ထသာ။ unseemly

ကကဝိိ စတိအ်လုိဆန္ဒအတိုင်း အားထလျာ်ညစီာွ။ impulse

အလွလွတက၁် ကကဝိိ ဣထနန္ဒမဆညနုိ်င် ထလာကထ်အာင် အာသာဆန္ဒ ဝမ်းဝမ်းတကမ်ျှ။

အလွလွတက၂် ကကိ မထိေန်းသမ်ိးနုိင်မသမ်ိးနုိင်ထလာက ်ထအာင် အာသာဆန္ဒပပင်း ထေန်သည။်

အလွလွအရရွွ ကကဝိိ အသာ အ ယာ လှုပ်ရာှးသာွးလာလျက။် ထပါ့ပါးသကွလ်ကစ်ာွ။တထရွ ထ့ရွ  ့လှုပ်ရာှး သာွးလာလျက။် actively

အလွယက်ာ နဝိ လွယက်ထူသာ။ ခကခဲ်ပခင်းမယှိထသာ။ easy

ကကဝိိ အထနှာင့်အယကှ ်အခကအ်ခဲမယှိပဲ လွယက်စူာွ။ ပင်ပန်း စိုးရမ်ိပခင်း ထကကာင့်ကကပခင်းမယှိပဲ။ easily

ကကဝိိ အခကအ်ခဲမယှိပဲ။လွယလ်င့်တက။ူ easily

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလုိတရူာ
လုိကဘ်ကပ်ါ (ထကာင်းမ ထကာင်းစသည်) အလုိဆန္ဒချင်းတရူာဘကသ်ိ့ု လုိကပ်ါ အားထပးကညူကီကသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလုိထတာ် 
ကကို က် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စတိအ်ား မထလျာ့ပဲမာန်တင်းထေားသည။် ကကံ့ကကံ့ခံသည။် တစစ်ုံ တစရ်ာ ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွနုိ်င်ရန် မာန်တင်းထေားသည။် ကကို းစား
အားထုေတသ်ည် စဉ်

စဉ်

winning collected and 
payoffs made by the 
house စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်နစန်ာဆံုးရှံုးမှုအတကွအ်စားထပးရထသာထငွ(သိ့ုမဟတု်)ပစည်္း စသည။် စဉ်

စဉ်

အထလျာကဖ်ာ
သာ စဉ်

be devoured by 
something စဉ်

be devoured by 
something စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလွယက်ာ
သား စဉ်

အလွယထ်ကာ
ထသျှ စဉ်

အက္ခရာစဉ်



.

အလွယထ်သျှ၁ န ခကခဲ်မှုမယှိပခင်း။ထချာထမာလွယပ်ခင်း။ easy

အလွယထ်သျှ၂ ကကဝိိ လွယလ်င့်တက။ူ easily

အလွတခံ် ကကိ သမူျားအား အပပစဖုိ်ခ့ျ ငပီး ကိုယလွ်တရု်န်းသည။် မိမိတစက်ိုယတ်ညး်သာ လွတထ်အာင်လုပ်သည။် get away from

အလွတစ်ား၁ ကကိ မပင်ပန်းပဲ သတူစပ်ါးလုပ်အားခကို ပဖတထ်တာကယ်သူည။် Rip-off

အလွတစ်ား၂ ကကဝိိ အထကကာင်းတစစ်ုံတစရ်ာ ပတသ်ကစ်ပ်ဆုိပခင်းမယှိပဲ။ အကျို းသင့်အထကကာင်းသင့်မဟတုပဲ်အထကကာင်းမ့ဲသကသ်က။် without any reason

အလွတထ်ဆာင် ကကိ စာကို အလွတရ် သည။် အရကျကမှ်တသ်ည။် speak off the cuff

အလွတထ်ယာှင် ကကိ မိမိထံေအပပစထ်ရာက ်မညစ်ိုး၍ လွတက်င်းထအာင် ထရာှင်ဖယထ်နသည။် keep away from

အလွတရ်၁ ကကိ speak off the cuff

အလွတရ်၂ ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပစည္း်ဥစာ္ ကို ပုိင်ရင်ှမ့ဲရယှိ သည။် free get

အလွတရ်၃ ကကဝိိ ပစည္း်တစစ်ုံတစရ်ာအတကွ ်တန်ဖုိး ထငွ၊ ပစည္း်စသညထ်ပးပခင်းမယှိပဲ။ အခမ့ဲအားပဖင့်။ free

အလွန်တရာ န အကိုင်း ထေကအ်လွန် ပမာဏထေကပုိ်ပခင်း၊ သာပခင်းစသည။် extra get extent

ကကဝိိ ပပုသင့်ယှိသင့်ပဖစသ်င့်သည့်အတိုင်းအဆထေက ်များပပားထကျာ်လွန်သပဖင့်။   fully

အလွန်အဆန် ကကဝိိ အထူေးပုိမုိ လွန်စာွ။ အလွန်အ့လွန်။ extremely

အလွန်အထူေး ကကဝိိ အထူေး ပုိမုိလွန်ကစဲာွ။ အထူေးတ ထလလွန်ကစဲာွ။ extremely

အလွမ်းကကင် ကကိ အလွန်သနား ချစခ်င် သည။် ကကင်နာသည။် kind

အလွမ်းနာ န ပပင်းပပစာွ လွမ်းဆွတပူ်ထဆွး၍ ပဖစ ်ထသာထဝဒေနာ။

န လွမ်းစတိထ်ကကာင့် ပဖစ ်ထပါ် ထသာ ကိုယစ်တိဆ်င်းရမဲှု ထဝဒေနာ။ 

အလွမ်းသယွ် န လွမ်းဆွတဖွ်ယ၊် ချစခ်င်ကကင်နာဖွယ ်စသညအ်ထကကာင်းများကို တစမကျန်ထပပာဆုိသည၏်။ အပဖစ။်    

အလှစား န အလုပ်မကိုင် ချမ်းချမ်းသာ စားထသာကထ်နထုိေင်ပခင်း။ wealthy

ကကိ ဆူပူထနှာင့်ယကှပ်ခင်းမယှိပဲ ထအးချမ်းသာယာစာွ စားထသာက၊် ထနထုိေင်သည။်     restfully

အလှပပ နဝိ ထေင်ရာှးထပါ်လွင်စာွတင့်တယထ်သာ။ proper

အလှပလှ၁ န ရှုချင်စဖွယ ်တင့်တယထ်သာ အဆင်းအသင်ွ။ prettiness

အလှပလှ၂ နဝိ ထကာင်းမွန်သင့်တင့် ထလျာက ်ပတထ်သာ။၂။ ထကာင်းမွန်ပမင့်ပမတထ်သာ။ good

အလှပလှထသျှ ကကဝိိ ချစခ်င်စဖွယ။် ရှုချင်စ ဖွယ ်တင့်တယထ်သာ ရှုပကာယ ယှိထသာ။ pretty

အလှပထသျှ၁ နဝိ ချစခ်င်စဖွယ။် ရှုချင်စ ဖွယ ်တင့်တယထ်သာ ရှုပကာယ ယှိထသာ။ pretty

အလှပထသျှ၂ ကကဝိိ ထကာင်းထကာင်းမွန်မွန်။ သမ်ိသမ်ိ ထမွ ထ့မွ ။့ ယဉ်ယဉ်ထကျးထကျး၊ လိမ်လိမ်မာမာ။ civilly

အလှပိအလှပ နဝိ အလွန်အ ဆင်းလှသညလ်ညး် မဟတု၊် မလှ လညး် မဟတု၊် အလယအ်လတပ်ဖစထ်သာ။   mediocre

အလှဘမ်း ကကိ တစစ်ုံတရာကို ရှုချင်စဖွယပ်ဖစထ်အာင် မွမ်းမံ၍ ကကည့်ရှုစရာအပဖစပ်ပသည။် display

အလှာ ကကဝိိ တဖန်၊ထုိေထ့နာက ် then

အလှားခင်း န ပစည္း်တစစ်ုံတစရ်ာ ထေည့်ရန် ယိုမထွေကရ်ထအာင် ထအာကက်ခင်းထသာ အဝတပု်ဆုိးစသည။် none

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(စာကို)အလွတ ်ဆုိနုိင်သည။် အာဂံုထဆာင်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလွန်ထတာက်
တဲ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

physical illness 
brought on by pining 
for somebody 
intensively စဉ်

အလွမ်းဖျား
အလွမ်းနာ

physical illness 
brought on by pining 
for somebody 
intensively စဉ်

express one’s feeling 
of affection effusively စဉ်

စဉ်

အလှစားအလှ
နီ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အလှူးအပပန်၁ န တစထ်ယာကနှ်င့်တစထ်ယာက ်အတုံအ့လှည့်၊ အပပန်အလှန် ပဖစပ်ခင်း။ reciprocity

အလှူးအပပန်၂ ကကဝိိ တစထ်ယာကနှ်င့် တစထ်ယာက ်အတုံအ့လှည့်၊ အပပန်အလှန်အားပဖင့်။ reciprocity

အလှူးအလဲ ကကဝိိ သညး် ညညး်မခံရပ်နုိင်ထလာကထ်အာင်၊ ထသလုထမျာပါး ၂။ ပပင်းပပသညး်ထေန်စာွ။      almost to death

န လဲလှယစ်ရာ အဝတပု်ဆုိးစသည။် 

အလှူးအလဲ ကကဝိိ သညး် ညညး်မခံရပ်နုိင်ထလာကထ်အာင်၊ ထသလုထမျာပါး ၂။ ပပင်းပပသညး်ထေန်စာွ။      almost to death

န လဲလှယစ်ရာ အဝတပု်ဆုိးစသည။် “ရခီျို း မုိးချို း အလှယအ်ပယရ်ထအာင် ဒေထယာ တထေညယ်လူာလတ”်။

 အလှည့်နွား န လယထွ်ေန်ရာတင်ွပဖစထ်စ၊ ငပိုင် လှညး်တင်ွပဖစ၊် အလှည့်ဘကက် ထေားရသည့် ဆင်ဟန်သာွးတတထ်သာနွား။ none

ကကဝိိ ဆုိကထ်ရာကလ်ာထသာ အခွင့်အကကမ်ိအရတစလှ်ည့်စ။ီ deception

အလဲှခ့ါ ကကိ unseat

အလှညး် န အတိုင်း၊အခက၊်အထမွး၊အထတာင်၊အထချာင်း၊အတစံသညတ်ိုက့ို စစုညး်ထေား သည့် အမှိုကသ်ရုိကလှ်ညး်ရထသာကရိယိာ။ broom

အလှညး်ခတ၁် န အထမွး၊အထတာင်၊အကိုင်း၊အခက၊်အထချာင်း၊အတစံသည။် broom

အလှညး်ခတ၂် ကကိ တပံမက ်စညး် ပဖင့် အမှိုကသ်ရုိကတ်ိုက့ို သတုသ်င်သည။် sweep

အလှညး်စညး် န အတိုင်း၊အခက၊်အထမွး၊အထတာင်၊အထချာင်း၊အတစံသညတ်ိုက့ို စစုညး်ထေား သည့် အမှိုကသ်ရုိကလှ်ညး်ရထသာကရိယိာ။ broom

ကကိ တပံမက ်စညး် ပဖင့် အမှိုကသ်ရုိကတ်ိုက့ို သတုသ်င်သည။် sweep

ကကိ အကကင်းအကျန်မယ ်အလံုး ကန်ုစင်ထအာင်။ all

အလှိုင်၁ နဝိ ထပါများထသာ။ plenty

အလှိုင်၂ န အိုး၊အိုးခွကစ်သညတ်ို၏့လည။်အိုး၏အနား။ edge

အလှိုင်လှိုင် နဝိ ထပါများထသာ။ များပပားစာွ ထပါ် ထွေကလ်ာထသာ။ plenty

အလှိုင်း န အလွန်များပပားပခင်း။ much

အလှိုင်းကကးီ ကကဝိိ အလွန်များပပားစာွ။ အများ အပပား။ many

အလှိုင်းစညး် န ထကာကပ်င်စမုျားကို ဖဲွ ထ့နှာင်ထေားထသာ အရာ။ windrower

အလှိုင်းလှိုင်း ကကဝိိ အလွန်များပပားစာွ။ အများ အပပား။ plenty

အထလှာက၁် န factorial

အထလှာက၂် ကကိ ထေပ်မံထပါင်းသည။် ပဖည့်စကွသ်ည။် add

အထလှာကစ်ား ကကိ အစားသင်ွးသည ် substitute

အထလှာကဆီ် န လူ၊တရိစ္ဆာန်တို၏့ ဦးထခါင်းခံွအတင်ွးယှိ ပဖူထဖွးလျကယ်ှိထသာ အဆီစ။ု fat

အထလှာကထုိ်ေး ကကိ သကယ်ှိသကမ့ဲ်တစခု်ခု၏ ထနရာတင်ွ အပခားသကယ်ှိ သကမ့ဲ်တစခု်ခု ကို လဲလှယအ်သုံးပပုသည။် substitute

န cross

အလှုပ်မခံ ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အရာပပုတလု်ခါနီး ကိုယလ်ကစ်သညပ်ဖင့် ထိေထတွ  ့လှုပ်ရာှးမှု မခံပဖစသ်ည။် totter

အလှုပ်မရ ကကဝိိ မခုိင်မငမဲ ယမ်ိးယိုင်လျက။် falteringly

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလှယ်
အပယ၁်

garment used for 
bathing in or changing 
into after a bath စဉ်

စဉ်

အလှယ်
အပယ၂်

garment used for 
bathing in or changing 
into after a bath စဉ်

စဉ်

အလှည့်
အလည် စဉ်

ထခွးများဖုန်မှုန့်၊ ပမူမှုန့်စသညက်ို ကိုယထ်ပါ်မှ ကျသာွးထအာင် (တပဖုန်းပဖုန်း)ခါချသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလှညး်
လှညး်၁ စဉ်

အလှညး်
လှညး်၂ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(သခမင်္ဂျာ) ကန်ိးတစခု်ကို အပခားကန်ိးတစခု်ပဖင့် အဆပွားထသာ တကွန်ညး်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထလှာက်
လက္ခဏာ (သခမင်္ဂျာ)ကန်ိး တစခု်ခုကို အပခားကန်ိးတစခု်ပဖင့် အဆပွားရန် ညမန်ပပထသာ ကကကထ်ပခအသင်ွ ထသကတ။ (X)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အလမာ၁ န ပါးလျားထသာ အချင်။ layer

အလမား၂ န windrower

အလမန် န စဉ်းစား ဆင်ပခင် ကင်းမ့ဲသ၊ူ စဉ်းစားမ့ဲကင်းကာ ထေင်ရာပမင်ရာ ပပုလုပ်တတသ်။ူ do as one please

အဝတန် ကကိ အစားအ စား  စားထသာကင်ပီးသညနှ်င့် မဆုိင်းမတ ွထေသာွးသည။် none

အဝကကးီ န ကျယထ်သာ အဝ ယှိထသာ အထပါက၊် ကကးီထသာ အထပါက။် opening

အဝကကျွေန်း န ထရပတလ်ညဝုိ်င်းလျကယ်ှိထသာ လူထနထသာ ကကျွေန်း၏တစခု်အမည။် island

အဝစား ကကဝိိ fill

အဝတန် ကကဝိိ more than one’s fill

အဝလန် ကကဝိိ more than one’s fill

အဝါ၁ န အသးီစသညတ်င်ွ အတင်ွး၌ ထပါင်းစဖဲွု စ့ညး် ထေားထသာ အစတိအ်ထပမာင်း။ ပိန္နသဲးီအဝါ။ dark orange color

အဝါ၂ နဝိ ထရမ၊ နနွင်းကဲ့သို ့အထရာင်ယှိ ထသာ။ yellow

အဝါကျယ် နဝိ ညာဝါး ပဖန်းသန်းလှည့်ပတထ်ပပာဆုိတတထ်သာသကူို ထခါ် ထသာစကား။ lier

အဝါကကးီ န တစစ်ုံတစဦ်းအား မရုိးသားထသာ စတိပ်ဖင့် လှည့်ပတ ်ထပပာဆုိ ပပုမူသည။် lie

အဝါဝါ အာ none

အဝါသန် န ညာဝါးပဖန်ဆ့န်းလှည့်ပတထ်ပပာဆုိပခင်း။ယင်းသိုထ့ပပာဆုိတတထ်သာ သကူိုထခါ်ထသာ စကား။ lie

အဝိ့ဝိ့ န တဝိဝိ ပမညထ်သာ အသ။ံ none

အဝီ န အချို းကျရယှိသည့် အဖဲွ  ့အစ။ု share

အဝိစား ကကိ အဖုိအ့စကုို ခဲွထဝ၍ သုံးထဆာင်သည။် အဝီမစိ့ ကက ိအဝိမဇိ့ share

အဝီး၁ န ခရးီကာွလှမ်းထသာ ထနရာ၊ အရပ်။ oversea

အဝီး၂ ကကိ avoid

အဝီးကကးီ၁ န လွန်စာွကာွလှမ်းထသာ အထပခ အထန၊ ပဖစထ်ခါင့်ပဖစခဲ် အထပခအထန။ ထရာကရ်ှိရမိနုိင်ရန် ခဲယဉ်းသည၏် အပဖစ။် distance

အဝီးကကးီ၂ ကကိ တစခု်နှင့်တစခု်၊ တစထ်နရာနှင့်တစထ်နရာ အကကားကာွထဝးသည။် distinct

အဝီးထရာက် ကကိ oversea

အဝီးသနံ န ခရးီများစာွ ကာွလှမ်းထသာထနရာ၊ အရပ်။ oversea

အထဝ နစ he

အထဝယာ န ထမမးကကူထသာ ပန်းဝါပွင့်၍ သစထ်စးထွေကထ်သာ ဆူးထပါကသ်ည့် သစပ်င်တစမ်ျို း။ lead tree

အထဝရုိ ့ နစ အနီးအနားဝန်းကျင်ယှိမိမိ ထအာကင်ယရ်ယွသ်တူို ့အားရည၍် ထပပာဆုိထသာ နာမ်စားစကားလံုး။ none

အထဝသား န ကကမ်းတမ်းမှု မပါပဲ ဆံုးမလုိသည့်အထနပဖင့် ယဉ်းထကျးစာွ ဆဲဆုိနညး်တစမ်ျို း။ scold

ကကဝိိ လုိရင်းသိုမ့ထရာကပဲ်။ ဟိုလုိလုိ ဒီေလုိလုိနှင့် ရစထ်ဝ့လျက။် circuitously

အဝကဝ်ကက်ွဲ ကကဝိိ အထနှာင့် အယကှ ်အခကအ်ခဲမယှိပဲ လွယက်စူာွ၊ easily

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စပါးရတိ ်ရာ၌ လကတ်စက်ိုင်ယှိထသာ ရတိင်ပီး ထကာကပ်င်စ ု၄-စ။ု စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အစားအစာ  စားထသာကရ်ာ၌ ထကျနပ်အားရသည့် တိုင်ထအာင် (စားသည်)။ စဉ်

အစားအစာကို ဝလင့် ထအာင်(စားသည်)။ စဉ်

အစားအစာကို ဝမ်းတင်ွ အလွန့်အလွန်ပပည့် တင်းထအာင် (စားသည်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပါးစပ်ကို ပိတတ်ုံဖွင့်တုံပဖင့် အဝါဝါပမညက်ာ တစစ်ုံတစရ်ာ ရုတတ်ရကထ်ပပာဆုိ ပပုမူမိငပီးသညက်ို ပပန်လညရု်ပ်သမ်ိးပယထ်ဖျာက ်
နှုတသ်မ်ိးရန် ခွင့်ပန်းထသာစကား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မထတွ့မဆံု၊ မထိေခုိက၊် မပပုလုပ်မိထအာင်ထနသည။် မထပါင်း သင်းမဆကဆံ်ပဲ ထနသည။် ကျူးလွန်ပခင်းမှ ကင်းလွတထ်အာင်
ထနသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလွန်အလှမ်းထဝးကာွးထသာ အရပ်သိ့ု (တိုင်းတစပ်ါးသိ့ု)ထရာကသ်ာွးသည်။ စဉ်

စဉ်

မိမိက ဦးတိုကထ်ပပာဆုိထနသကူို ညမန်ပပထသာ စကားလ့ုး(ကကးီသကူ ငယသ်ကူို ပဖစထ်စ၊ ရယွတ်တူန်းတခူျင်း၊ပဖစထ်စ၊ သုံးနှုန်း
ထပပာဆုိထသာစကား) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထဝ့လည်
လည် စဉ်

စဉ်
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အဝင် န အန်ုးသးီအပင်ထွေကခ်ါနီးတင်ွ အန်ုးပင် ၏အစိုး့ရင်း၌ အစိုက့ို အားထပးထသာ ပဖူထဖွးထသာ အစိုလံု့း။ coir

အဝင်စား၁ န မီှခုိကပ် ရပ်စားသ။ူ အပခားအရပ်မှ ဝင်လာကပ်ခုိထနထုိေင်သ။ူ parasite

အဝင်စား၂ န တစစ်ုံတစ ်ထယာကထ်သဆံုးငပီးထနာက ်လူဘ့ဝတင်ွ ပပန်ပဖစထ်ကာ အတတိဘ်ဝထဟာင်းကို အထတာ်အသင့်ထပပာ ပပ နုိင်စမ်ွးယှိသ။ူ person reincarnate

အဝင်ဆ့ံ န ဆကဆံ်မှုထပပပပစသ်ည။် socialise

အဝတက်က ႔ န သစလွ်င်ထသာ အဝတအ်ထေည။် အဝတအ်စား။ cloth

အဝင်စား န တစစ်ုံတစ ်ထယာကထ်သဆံုးငပီးထနာက ်လူဘ့ဝတင်ွ ပပန်ပဖစထ်ကာ အတတိဘ်ဝထဟာင်းကို အထတာ်အသင့်ထပပာ ပပ နုိင်စမ်ွးယှိသ။ူ person reincarnate

အဝတစ်ားညစ် ကကဝိိ ထဟာင်းနွမ်းစတုင်ပဲ ညစည်မ်းထသာ အဝတတ်န်ဆာပဖင့်။ tatter

ကကဝိိ ရုပ်ဆင်းသင်ွပပင် ညှို းထပခာက ်ပိန်ချုံးလျက၊် စိုထပပလန်းဆန်းပခင်း မယှိပဲ။ ဆင်းရခဲျူချာလျက။် sickly

အဝတယ်ာှး ကကဝိိ အဝတမ်ပါးဗလာ သကသ်က။် အချညး်စညး်။ ကိုယတ်ုံးလံုး။ undress

ကကဝိိ ကိုယထ်ပါ် ၌ အဝတအ်စားမဖံုးလမမ်းပဲ အပမင်မထတာ်ပဖစလ်ျက။် nude

အဝပ်ကျ၁ ကကိ အတည ်တကျပဖစသ်ည။် အထတာ်ကထလး အထနကကာသာွး၍ ထနတတ ်ထုိေင်တတယ်ှိသည။် definite

အဝပ်ကျ၂ ကကဝိိ ထနသားတကျ။ ထနအထေားမှန်ကန်စာွ။ definitely

အဝပ်ချ ကကဝိိ ထနထုိေင်ဖုိရ့န် အတကွ ်အမ်ိရာ ထဆာကလု်ပ်ရန် စစီဉ်ထနဆဲပဖစသ်ည။် arrange

အဝပ်မကျသိ ကကဝိိ ထနသားတကျအထန အထေားမှန်ကန်စာွ မပဖစနုိ်င်ထသးသပဖင့်။ not familiar

အဝီှးဝီှး ကကဝိိ ထတာကတ်ပုိး၊သတု ်ထပခတင်။ လျင်ပမန်စာွ သာွးလာလျက။် hurry up

အဝဲွးဝဲွး ကကဝိိ burn

အဝံု ့ န အနံှအ့စပ်ပဖစထ်သာ ဝန်းကျင်အရပ်။ အရပ်တခွကတ်ပပင်။ များပပားပခင်း။ many

အဝှန် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အဝုိင်း အပခားနှင့် မဆ့ံထအာင်များပပားသည။် full

အဝှန်တ့ကျယ် ကကဝိိ လုိသညထ်ေကပုိ်၍ ပပုမူထသာအားပဖင့်။ ကျယက်ျယ ်ပပန်ပ့ပန်။့ ပပည့်ပပည့်စုံစုံ။ amply

အသရီ န မထကာင်းမှုပပုရမညက်ို ရကှထ်ကကာကပ်ခင်း။ 

အသရပီဖည့် ကကိ တစစ်ုံတစဦ်း၏ ဂုဏသ်ကိ္ခာ ဆုတယ်တုပ်ျကစ်းီလတ္တ ံသ့ညက်ို မဆုတမ်ယတုမ်ပျကစ်းီရ ထအာင် ပဖည့်ဆညး်ထပးသည။် help

အထသထ့သျှ ကကဝိိ အလျင်စလုိ မယှိ၊ထလးဖင့်လျက ်ပဖညး်ပဖညး်ထဆးထဆး နူးညံ့သမ်ိထမွ စ့ာွ။ subtly

ကကဝိိ အလျင်စလုိမယှိ၊ အချန်ိယလူျက၊် ပဖညး်ပဖညး်ထနှးထနှး။ မသမိသာ။ တတိတ်ဆိတ။် unseen

အသာ ကကဝိိ နူးညံ့သမ့်ိစာွ၊ ပဖညး်ညင်းသာယာစာွ၊ မသမိသာ တတိတ်ဆိတ။် subtly

အသာခံ ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာ၏အထရးပါအရာထရာကပံု်ကိုထပါ်လွင်ထစလုိထသာ သထဘာပဖင့် သပိမင်ထေင်ရာှး ထအာင်ပပုသည။် conspicuous

အသာစးီ န သတူစပ်ါးအထပါ် လမမ်းမုိးအနုိင်ယ၍ူ ထပပာဆုိ ပပုမူပခင်း။ upper hand

အသာထေား ကကိ ခဏဖယထ်ေားသည။် let alone

အသာနီ ကကိ မိသမသာ၊တတိတ်ဆိတဖ်ယက်ကည့်ထနသည။် stay out

အသာတယ ကကဝိိ ဖယရ်ာှး ပငင်းဆန်ပခင်း မယှိပဲ အသားအကကည ်ထအးထဆးစာွ။ peacefully

အသာသယ ကကဝိိ ယဉ်ထကျးသမ့်ိထမွ စ့ာွ။ ထပပပပစထ်ပခငံစာွ။ ပဖညး်ညင်းစာွ။ နူးညံ့သမ်ိထမွ စ့ာွ။ subtly

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အဝတဆုိ်းစ
ညစ် စဉ်

စဉ်
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အစားလစ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(မီး) အရှိန်မပပတ ်တပဖညး် ပဖညး်(ထလာင်ကကျွေမ်းလျက်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

shame and fear of 
sinning စဉ်

စဉ်

စဉ်

အသထ့သျှ
အထသထ့သျှ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အသာထယာင် ကကိ ပဖညး်ညင်းစာွ ထလျာက ်သာွးသည။် walk slowly

အသာသာ ကကဝိိ ပဖညး်ညင်းစာွ။ ညင်သာစာွ။ နူးညံ့သမ်ိထမွ စ့ါာ။ ပဖညး်ပဖညး်။ အလျင်စလုိမယှိ၊ အချန်ိယလူျက။် slowly

အသာထသျှ ကကဝိိ ပဖညး်ညင်းစာွ ကပ်ချဉ်းသည။် approach

အသာအညာှ ကကဝိိ ယဉ်ထကျးသမ့်ိထမွ စ့ာွ။ ထပပပပစထ်ပခငံစာွ။ subtly

အသာအယ ကကိ ကကင်နာပမတနုိ်းမှုပဖင့် ညင်သာစာွပပုမူသည။် tender

အသာအသာ ကကဝိိ ညံ့ထပျာင်းသမ်ိထမွ စ့ာွ။ ပဖညး်ပဖညး်သာသာ။ gently

အသားကျ ကကိ ထနသားတကျပဖစသ်ည။် become settled

အသားခဲ၁ န အဝတမ်ယှိထသာ ကိုယခ်န္ဓာ။ ကိုယတ်ုံးလံုး။ undress

အသားခဲ၂ န အစိုင်အခဲပဖစထ်နထသာ အသားစ။ု muscle

န အစိုင်အခဲပဖစထ်နထသာ အသားစ။ု muscle

အသားပခ ကကိ ရာသဦတအုထအးဒေဏ ်ထကကာင့်အထရပပား အထပခာကထ်သွက့ွဲအကသ်ည။် chap

အသားစား ကကိ တစဦ်း နှင့်တစဦ်း ထဒေါသရန်ငငိုးဖဲွ ထ့ေားကာ၊ အသကထ်သထအာင် ကကထံဆာင်ထနကကပခင်းပဖစသ်ည။် carnivorous

အသားဆင် န လူတို၏့ အသားအထရာင်နှင့်တထူသာ အထရာင်။ just like human skin

အသားဆင် ကကိ အထရာင်ကို တစမ်ျို းတစဖံု် လှပ တင့်တယထ်စသည။် grace

အသားညက် နဝိ အထချာထမွ နူ့းညံ့ထသာ။ ထချာထမွည့ကထ်ညာထသာ။ညံ့သကနု်နယ ်သမ်ိထမွ ထ့သာ။ docile

အသားတင် ကကိ net

အသားတုံး န အစိုင်အခဲပဖစထ်သာအသား။ muscle

အသားတုံးခဲခဲ န ဖံုးလမမ်းဆင်ယင် အကအင်္ကျဝတ၍် မပါထသာ ကိုယခ်န္ဓာ၊ body

န muscle

အသားနု န

အသားပါ ကကိ အထပပာအ ဆုိအထရးအသားစသညတ်င်ွ မွန်ပမတထ်သာ အနှစသ်ာ ရယှိသည။် be full of substance

အသားပပ် န wood

အသားပံု န အရုိးအပခင်မပါပဲ သကသ်ကထ်သာအသား၊ အစိုင်အခဲပဖစထ်သာ အသားစ။ု muscle

အသားပပာ န ရာသဦတအုထအးဒေဏထ်ကကာင့် အထပခာကထ်သွ ထ့နထသာ ကိုယထ်ရပပား။ chap

 အသားမုန် ့ န ထချာထမွ န့ှုးညံ့ထသာ၊ ထပျာ့ထပျာင်းထသာ အသားအထရ။ complexion

အသားမျက် နဝိ နူးညံ့စိုထပပထသာ အသားအထရ။ complexion

 အသားယကှ် ကကိ သစသ်ားတထပဖာင့် တညး်မဟတုပဲ် အသားချင်းယကှက်ာ ထပါင်းစပ်ငငိတင်သည။် none

အသားရလီန် ကကိ တစခု်ခုနှင့်ပွတက်ကတိတ်ိုကမိ်ထသာထကကာင့် အထရပပားလန်သာွးသည။် be abraded

အသားလတ် နဝိ မပဖူလွန်း မမညး်လွန်းထသာ။ normal skin

အသားလပ် န သစသ်ားများ သည ်စိုးထုိေင်းထသာအခါပွ၍၊ ထပခာကထ်သွ ထ့သာအခါ ကျုံသ့ာွးပခင်း။ constriction

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အသားခဲတုံး
တုံး စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အရင်းနှင့်ကန်ုကျစရတိက်ိုနှုတ၍် ကျန်ရစထ်သာ ထငွ(သိ့ု)ပစည်္းစ သည် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အသားတုံး
အသားခဲ (အရုိးမပါ) သကသ်ကထ်သာ အသားအတုံးအခဲ။ စဉ်

အနာထကာင်းစပပုထသာအခါ ယင်းအနာတင်ွ အသားသစပ်ဖစထ်ပါ်လာထသာ နုထသာ အသား။ ထမွးခါစပဖစထ်သာ ခထလး၏ 
ကိုယခ်န္ဓာ။ 

(of injury or wound) be 
in the process or 
healing စဉ်

စဉ်

အထေပ် ထေပ်အလမာလမာ ပတရ်စ၍် ယှိထသာ အရာ  (သစသ်ား) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အသားလွတ၁် ကကဝိိ အထကကာင်းတစစ်ုံတရာ ပတသ်ကပ်ခင်းမယှိပဲ။ none

အသားလွတ၂် န အပင်ပန်းခံ၍ မလုပ်မကိုင်ပဲ ထရသာခုိထလ့ယှိသ။ူ shirk

အသားလှုပ် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထကာင်းကျို း၊ ဆုိးကျို းအတကွ ်နိမိတပ်ပလျုပ်သည။် leading question

အသားသးီ၁ ကကိ အသားကျသည။် ထနသားတကျပဖစသ်ည။် တညင်ငိမ်သည။် become settled

အသားသးီ၂ ကကိ ထိေခုိကရ်ယှိထသာ ဒေဏရ်ာ ဒေဏခ်ျကတ်ို ့ထပျာကက်င်းသည။် better

အသားသတ် ကကိ delimit

အသားအနား၁ နဝိ ခန်ည့ားထသာ။ သပ်ရပ်ခန်န့ားထသာ။ neat

အသားအနား၂ နဝိ ခန်ည့ားသည။် သပ်ရပ်ခန်းနားသည။် neat

အသတိက် န လူမှုဆကဆံ်ထရးတာဝန်များကို နားလညသ်ည။် မိမိအကျို းစးီပွားကိုင့ဲသည။် tilt

အသထိပါက် ကကိ လူမှုထရးတင်ွ အထကာင်းအဆုိး အကျို းအထကကာင်း ခဲွပခား၍ အထကာင်းကိုသာ လုပ်ကိုင်ရန် နားလညသ်ထဘာထပါကသ်ည။် understand

အသပိပု ကကိ ဟတုမှ်န် ထကကာင်း လကခံ်အတညပ်ပုသည။် confirm

အသသိား န အထဘာထပါက ်သနှိင့်ငပီးသည ်၏အပဖစ၊် already understand

အသီ ကကဝိိ အသကဆံု်းရှံးထအာင်။ corpse

အသးီ ကကိ bear a grudge

အသခံီ ကကိ suicide squad

အသထီပပာင့် ကကိ ပူပင်ထကကာင့်ကကမှု မယှိပဲ စတိထ်အးချမ်းသာစာွ ထသနုိင်ထသာ အထကကာင်းယှိသည။် die a peaceful death

အသယီပ်မ န spirit fan

အသသီတ် ကကိ အသကဆံု်းထအာင်စရီင်ကပ်ွမျကသ်ည။် kill

အသအီကကီ ကကဝိိ တစဘ်ကနှ်င့် တစဘ်ကအ်ကကတိအ်နယ။် အစမ်ွးကန်ု အားထုေတလ်ျက။် very much

အသအီကွဲ ကကဝိိ တစဘ်ကနှ်င့် တစဘ်ကအ်ကကတိအ်နယ။် အစမ်ွးကန်ု အားထုေတလ်ျက။် very much

အသအီထချာ ကကဝိိ တကိျခုိင်မာစာွ။ exactly

အသအီလဲ ကကဝိိ တစဘ်ကနှ်င့် တစဘ်ကအ်ကကတိအ်နယ။် အစမ်ွးကန်ု အားထုေတလ်ျက။် very much

အသးီအသပ် ကကဝိိ ခုိင်ခုိင်မာမာ။ တည ်တည ်တံ့တံ့။ seriously

အသးီတပခား၁ ကကဝိိ မဆကမ်စပ်ပဲ ပဖစလ်ျက။် ပခားပခားနားနား အထူေးပဖစလ်ျက။် separately

အသးီတပခား၂ ကကဝိိ separately

အသးီအသးီ ကကဝိိ လူတိုင်း လူတိုင်း၊ တစဦ်းစ ီတစခု်စ ီစသညပ်ဖင့်။ each

အသးီအသန် ့ ကကဝိိ တစစ်တုညး်၊ တထပါင်းတညး်၊ အတတူကမွ ဟတုပဲ် သးီသန်။့ အသူ separately

နစ တတိကိျကျမသထိသာ သကူို ရညည်မန်း၍ အထပပာဆုိ ထသာစကား။ “ထအ သရကသ်းီကို အသ ူစားလားခထရလဲ။” he

အသခူျင့် နစ who

 အသမူဆုိ စညး် ခခင်းချန်ခဲွပခားပခင်း မယှိပဲ ပုဂ္ိုဂ လ်အားလံုးကို ညမန်၍ပပထသာ အခါ၌သုံးထသာ စကားလံုး။ everybody
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စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဖကစ်သညတ်န့်ွလိပ်ပခင်းမယှိထအာင် (အထနကကာသာွးထအာင်) အထလးတစခု်ခုပဖင့် ဖိထေား သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစဦ်း၏ အထပါ်တင်ွ တု့ံပပန် အန္တရာယပ်ပုရန် အခွင့်ထစာင့်ထနသည။် ရန်မူရန် ရညရ်ယွ၍် ကကစံညသ်ည။် ငငိုးသ ူရန်ဖက်
ထေားသည။် စဉ်

မိမိအတကွ ်(သိ့ုမဟတု်)တိုင်းပပညအ်တက်ွ စန့်ွစား၍ အထသခံသည။် စဉ်

စဉ်

သဒိေ္ိဓရင်ှ၊ ထဇာ်ဂျတီိ့ုအကျင့်၏ စမ်ွးအား ပဖင့်လညး်ထကာင်း၊ထဆး၏ အစမ်ွးအားပဖင့်လညး်ထကာင်း၊ စရီင်ပပုလုပ်ထေားထသာ ယပ်
တစမ်ျို း၊ (၎င်းယပ်ပဖင့် အထသထကာင်ကို ယပ်ခတထ်ပးလျှင် အသကရ်င်ှသညဟ်၏ူ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အသးီတစပ်ခား . တစမ်ျို းတစဖံု်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

 အသူ(နစ) စဉ်

ဘယသ် ူနညး်ဟ ုထမးထသာ အထမးစကား။ (အသထူရာင်၊အသရံုူ၊ အသလဲူ၊ အသထူသျှာင်စသညပ်ဖင့်လညး် သုံး နှုန်းကကထသး
သည်)။ စဉ်

စဉ်
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အသူ ့ နစ ဘယလူ်ဟ ုထမးထသာ စကား လံုး။ who

အသူစ့ာွ နစ ဘယလူ်ဟာလဲဟထုမးထသာ အထမးစကားလံုး။ whom

အထသ ကကဝိိ ပဖညး်ညင်ှးစာွ။ နူးညံ့သမ်ိထမွ စ့ာွ။ subtly

အထသထသ၁ ကကဝိိ subtly

အထသထသ၂ ကကဝိိ subtly

အသည၁် န အမ်ိ၊ ထကျာင်းစသည့် အထဆာကအ်အုံတင်ွ စိုကထူ်ေရ ထသာ တိုင်ကို ထခါ်ထသာအမည။် pillar

အသည၂် န native

အသညတ်ိုင် န pillar

အသညသ်ား န တိုင်းရင်းသားကိုထခါ်ထသာအမည၊် native

အသညး် န လုိရင်းပဖစထ်သာ အထရးကကးီထသာအရာ၊ အထရးကကးီထသာ အချကအ်ချာ။ အဓိကကျထသာ ထနရာ။ main point

အသညး်ကကးီ ကကိ ထိေတလ်န် ့ထကကာကရ်ွံဖွ့ယက်ို ရင်ဆုိင်ရ ဲသည။် နာကျင်မှုဒေဏက်ို ခံနုိင်စမ်ွးရှိသည။် သတ္တ ထိကာင်းသည။် brave

အသညး်ကကင် န အလွန်ချစပ်မတနုိ်းရထသာသ။ူ lover

အသညး်ကွဲ ကကိ စတိနှ်လံုးထကက ကွဲ ဝမ်းနညး်မှု။ စတိထိ်ေခုိကမ်ှုကို ပပင်းပပစာွ ခံစားရသည။် heartbroken

ကကိ ထကကကတ်တသ်ည။် သတ္တ နိညး်သည။် fear

အသညး်ထခါင် ကကိ ပပင်းထေန်စာွထသာ ဒေဏက်ို ထိေထတွ ခံ့စားရသည။် hurt

ကကိ အသညး်နှလံုးထိေခုိက၍် ပပင်းစာွပူထဆွးဝမ်းနညး်သည။် sad

အသညး်ချစ် ကကိ love

အသညး်တန်ု ကကိ အလွန်အမင်းထကကကရ်ွံထိ့ေတလ်န်သ့ပဖင့်။ frightened

အသညး်နညး် ကကိ ထကကာကတ်တသ်ည။်သတ္တ နိညး်သည။် fear

အသညး်နှလံုး န စတိ ်နှလံုး။ စတိသ်ထဘာ။ mind

အသညး်ယား ကကဝိိ pale about the gills

အသညး်ယပ်ှ ကကဝိိ pale about the gills

န အသညး်အဂမင်္ဂါပကတအိတိုင်းထေက ်ကကးီထွေားထသာ ထရဂါ။ hepatic

အသညး်အထေန် နဝိ ပပင်းထေန်ထသာ။ အရှိန်အဟန်ုပပင်းထသာ။ critically

ကကဝိိ critically

ကကိ တတိလ်န်စ့ိုးရမ်ိသည။် worry

အထသာ့အသမ်ွး န အကျင့်ဆုိးပျကသ်။ူ ကကမ်းတမ်းထဟာ့ရမ်းသ။ူ delinquent

အထသာ်ကထရာ် နဝိ ဖျင်းအထသာ။ နံုချာထသာ။ ညံ့ဖျင်းထသာ။ inferior

အသက် န lover

အသကက်ျ၁ ကကိ ထကကာင့်ကက စိုးရမ်ိမှုမှ ကင်း သည။် စတိခ်ျသည။် be restassured

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပဖညး်ညင်းစာွ။ ညင်သာစာွ။ နူးညံ့သမ်ိထမ့ွစါာ။ ပဖညး်ပဖညး်။ အလျင်စလုိမယှိ၊ အချန်ိယလူျက။်“ယင်းထလာကထိ်ေ အယင်လားဖ့ုိ
မလုိ၊ အထသအထသလမ်းထလျှာကလ်ားထကထလ့ရပါထစရ”။ (အရပ်) စဉ်

ညံ့ထပျာင်းသမ်ိထမ့ွစာွ။ ပဖညး်ပဖညး်သာသာ။” အသအထသလမ်းထလျှာက ်ကကပါ ဘရုား။” (အရပ်) စဉ်

စဉ်

အငမဲထနထုိေင်ထသာ ဇာတ ိတိုင်းရင်းသား (အသညး် အလာ ကလာ)ဟ၍ူ သုံးမျို းယှိသညတ်ါင် အသညဟ်ထူသာ ထဝါဟာရမှာ 
ဇာတတိိုင်းရင်း သားကိုထခါ်ပါသည။် စဉ်

အမ်ိ၊ ထကျာင်းစသည့် အထဆာကအ်အုံတင်ွ စိုကထူ်ေရ ထသာ တိုင်ကို ထခါ်ထသာအမည။် “နန်းရပ်ိကကခွင်၊အသညတ်ိုင်မှာ၊ ထပပာင် 
ထပပာင်ထတာက၍်” (စနန္ဒား)။ “ပန်းပခုပံန်းနွယ၊် အသညတ်ိုင်မှာ စန်ိပမသယွ၍်” ။ (၄င်း) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အသညး်
ထကကာက် စဉ်

စဉ်

အသညး်ထခါင်
ခုိက် စဉ်

အလွန်အမင်း(ချစသ်ည်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလွန်အမင်း (ထိေတလ်န့်ထကကာကရ်ွ့ံသည်) . ထကကာက ်ပခင်း၊ စိုးရမ်ိးပခင်း၊ ထကကာင့်ကကပခင်းစသညတ်ိ့ုထကကာင့် စတိတ်န်ုလှုပ်
ထချာကခ်ျားလျှက။် စဉ်

အလွန်အမင်း (ထိေတလ်န့်ထကကာကရ်ွ့ံသည်). ထကကာက ်ပခင်း၊ စိုးရမ်ိးပခငး်၊ ထကကာင့်ကကပခင်းစသညတ်ိ့ုထကကာင့် စိတတ်န်ုလှုပ်ထချာက်
ချားလျှက။် စဉ်

အသညး်ထရာင်
နာ စဉ်

စဉ်

အသညး်
အပပင်း (ထရာဂါ) အလွန်အက ဲပပင်းထေန်စာွ။ စဉ်

အသညး်လန်
အအလူန် စဉ်

စဉ်

စဉ်

(အသကတ်မျှ)ချစခ်င်ပမတနုိ်းအပ်ထသာသ။ူ စဉ်

စဉ်



.

အသကက်ျ၂ ကကိ စတိပူ်ပင်ထနရာမှ သကသ်ာ ရာရသည။် ရင်ဝတင်ွဆုိန့င့်ထသာ ထရာဂါထဝဒေနာ ခံစားထနရာမှ သကသ်ာရာရသည။် relieved

အသကဆ်က် န prolong life

အသကဆံ်ဖျား ကကဝိိ pale about the gills

အသကတ်မည် န ပကတအိတိုင်းပင်။ မူလသဘာဝအထန။ ပင် ကိုယသ်ထဘာ။ origin

အသကပ်ါ ကကိ အသကထ်သလုနီးပါးထိေ နာကျင်သည။် အလွန်နာကျင်သည။် ဒုေတ၊်ဓါး၊လကန်ကစ်ထသာ တစခု်ခုပဖင့် ရုိကနှ်က၍် ထသဆံုးသည။် hurt

အသကထ်ပဖာင့် ကကိ အသကရ်င်ှထနသမျှ ကာလပတလံု်း။ life

အသကမ်ကျ ကကိ စိုးရမ်ိးထကကာင့်ကကမှုပဖစသ်ည။် တစစ်ုံတစရ်ာ အခကအ်ခဲအထကကာင့် စတိပ်င်ပန်းဆင်းရသဲည။် ထနာကဆံ်တင်းသည။် worry

ကကိ စိုးရမ်ိးထကကာင့်ကကမှုပဖစသ်ည။် တစစ်ုံတစရ်ာ အခကအ်ခဲအထကကာင့် စတိပ်င်ပန်းဆင်းရသဲည။် ထနာကဆံ်တင်းသည။် worry

ကကဝိိ ထကကာင့် ကကစိုးရမ်ိမှုကကးီစာွပဖင့် ဆုိင်းတပွခင်းမယှိပဲ။ at the risk of life

ကကဝိိ none

န တစစ်ုံတစခု်ထသာ အခကအ်ခဲအကျပ်အတညး်မှ လွတ ်ထပမာကနုိ်င်ထသာ အခွင့်အလမ်း။ opportunity for escape

အသကလ်ျာ န အသကတ်မျှချစခ်င်သ။ူ lover

အသကသ်က် ကကဝိိ မပပတထ်အာကထ်မ့လျက။် consciously

အသကသ်ယွ် ကကိ အသကထွ်ေကလု်ဆဲပဖစသ်ည။် တစစ်ုံတစရ်ာ၏ ရင်ှသန်ပဖစထွ်ေန်းကကးီပွားမှု အထနအထေားတို ့ရပ်တန်ပ့ျကစ်းီလုဆဲပဖစသ်ည။် be dying

အသကသ်ျှင် န မိမိအသကက်ို ရင်ှသန်ထအာင် စးီပွားဥစာ္တိုးတကထ်အာင် ထထောကပ့ံ် ထပးသာသ။ူ supplier

ကကိ cheap

ကကိ ပင်ပန်းပခင်းမယှိပဲ။ relieved

ကကိ ကိုယစ်တိပ်င်ပန်းမှု မပဖစထ်စနုိင်သည့် အထပခအထန။ relieved

အသင့်ထတာ် ကကိ ထုိေကတ်န်ထလျာကပ်တသ်ည။် suitable

အသင့်ပျင် ကကဝိိ တစစ်ုံတစခု်ပပုမှု ထဆာင် ရကွရ်န် အသင့်ကကို တင်ပပင်ဆင်ငပီးပဖစလ်ျက။် prepare

 အသင်းခတ၁် ကကိ သတ္တ ဝါအထီေးထုိေ ့၏ ထဝှထ့စအ့စုံကို ထကကညကထ်အာင်ထုေပခင်းပဖင့် ပမုံးထစသည။် sear

အသင်းခတ၂် န တရိစ္ဆာန်အထီေးတို၏့ ထဝှးအထစအ့စုံကို ဖျကဆီ်းပစသ်။ူ sear

အသင်းထုေတ် ကကိ သစသ်ားအသား ထသထစရန် သစပ်င်၏ထအာကထ်ပခပတလ်ညက်ို ရစ၍်ခုတထ်ေစထ်ေားသည။် hack

န အသုံးမပပုထသးသာ အရာ၊ အသစစ်ကစ်က။် new

အသစလွ်လွ န လံုးဝအသုံးမပပုရထသးသာအရာ။ new

အသိုင်း၁ န သိုင်း၍ ချညရ်ထသာ ကကို း၊ strap

အသိုင်း၂ န အထဖါ်။ အသင်း။ companion

အထသာက၁် နဝိ ဖျင်းအထသာ။ညံ့ဖျင်းထသာနံချာထသာ။ jejune

အထသာင်၂ နဝိ သးီနံှစသည ်မထအာင် ပမင်ထသာ။ ထသာင်ဖျင်းထသာ။ ထပခလကစ်သည ်ထကာကထ်ကးွသမ်ိငယလ်ာထသာ။ chaff

အထသာင်း၁ န ထသာင်းထပါင်းများစာွ ထသာ အထရအတကွ။် many

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

အထသရံု(အနညး်ငယ်)မျှထသာ အစားအစာ။ စဉ်

အသကအ်န္တရာယထ်ကကာင့် အလွန့်အလွန် (ထကကာကလ်န့်တန်ု လှုပ်ထသာအားပဖင့်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အသကမ်ကျအ
ပကမ်ကျ စဉ်

အသကမ်ရ
အပတမ်ရ စဉ်

အသကမ်
ထလာက်

အရယွလွ်န်သာွးသပဖင့် ထကျနပ်နှစသ်မ့်ိမှု အပပည့် အဝမရယှိပဲ။ မချင့်မရပဲဖစလ်ျက။် ကာမရာဂစတိက်ို ချို းနိှမ်ရမညပ်ဖစ်
ထသာ်လညး် မချို း မနိှမ်ပဲ (ထေားသည်)။ စဉ်

အသကယ်ှူ
လမ်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အသက်
အသာ၁

၁။ တန်သည့်ထကကးထငွထေက ်အနညး်ငယ ်ထလျာ့နညး်သည။် ၂။ မပင်မပန်းယှိသည။် ၃။ ကိုယစ်တိ ်ဆင်းရထဲဝဒေနာတိ့ုမှ 
ဆုိးရာွးထသာ အထပခအထန ထလျာ့ပါးနညး်လာသည။် စဉ်

အသက်
အသာ၂ စဉ်

အသက်
အသာ၃ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အသစထ်ခါက်
ထခါက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

အထသာင်း၂ န ညံ့ဖျင်းထသာ၊ညံ့ထသာအရာ။ bad

အထသာင်းမက နဝိ အလွန်များပပားထသာ။ plenty

န များပပားထသာအထရ အ တကွ။် number

အသတ် န none

အသကက်ျ ကကိ အရုိကအ်ပုတခံ်ရသည။်ညဉ်ှးဆဲခံရသည။် beat

အသတက်ကးီ န none

အသတခံ် ကကိ အရုိကအ်နှကခံ်ရသည။် beat

အသတစ်ီ ကကိ တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာ သအူား သတရ်န်ခုိင်းထစသည။် kill

အထသာင်မာ နဝိ မကကးီ မထွေားကျို င်းထသာ။ မဖံွင့ဖိုးထသာ။ မသးီမပွင့် ထသာ။ underdeveloped

န bull shit

အသတထ်သျှ န none

အသတအ်ပပု န စာလံုးထပါင်းသတပံု်။ orthography

အသတအ်ပုတ် ကကိ တစဦ်းနှင့်တစဦ်း လံုးထထွေးရုိကနှ်ကပ်ခင်း၊ ကိုကခဲ်ပခင်း စသညက်ိုပပုသည။် fight

အသတအ်ပဖတ် ကကိ ထသထအာင်ပပုသည။် kill

အသပ်အယပ် နဝိ ထသသပ်ထသာ။သပ်ိသညး်ကျစလ်ျစထ်သာ။ dense

အသပ်ိ ကကိ ထတာင်း၊တင်း စသညထဲ်ေသို ့ထေည့် သင်ွးဖိနိှပ်သည။်အကကားအလပ်မယှိ အလွန်စပ်ိသည။် intone

အသပ်ိအကျပ် ကကဝိိ များပပားပပည့်ကျပ်စာွ။ fully

အသပ်ိအပိတ် နဝိ ထသသပ်ထသာ။ ချပ်ရပ်ပိရ ိထသာ။ ကျစလ်ျစသ်ပ်ိသညး်ထသာ။ dense

အသပ်ိအသညး် နဝိ အကကားအလပ်အလွန်စပ်ိထသာ။ dense

အသတုသ်တု် န ပဖညး်ညင်းထပျာ့ထပျာင်းစာွ တိုကခ်တလ်ာ ထသာထလ။ wing

ကကဝိိ တကကမ်ိငပီး တစက်ကမ်ိစအီားပဖင့် ။ တစသ်တုင်ပီး တစသ်တုစ် ီအားပဖင့်။ batch

အသကံျ န နှုတထွ်ေက ်အင်အားထလျာ့ပါးထသာ အသ။ံ ထလျာ့ပါးဆုတယ်တုထ်သာ အသ။ံ weakness voice

ကကဝိိ အသကံျယနုိ်င်စမ်ွးယှိသမျှ။ 

န

အသကံျပ် ကကိ အသကံိုအာရံုစိုက၍် နားထထောင်သည။် listen

အသငံခိမ့် န သခီျင်းဆုိရာတင်ွ အဆံုးသ၏ံ အရှိန်ကို လညထ်ချာင်းသနှံင့် ဆဲွကာ ငင်ကာ သဆုိီ ပခင်း။ sing

အသတံိ န ဆူညစံာွ လူများထပပာဆုိထသာအသ။့ ရုန်ရ့င်းကကမ်းတမ်းစာွ ထွေကထ်ပါ်လာထသာအသ။ံ noises

အသပံလံ န သတင်းစကား။ news

အသပံျဉ် န အထဝးကကကားနုိင်စမ်ွးယှိထသာ စးူရကှျယထ်လာင်ထသာ နှုတထွ်ေကသ်။ံ voice

 အသယံ န ကကညလ်င် ပပတသ်ားထသာ နှုတထွ်ေကသ်။ံ voice

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

အထသာင်း
အသန်ိး စဉ်

မညသ်ည့်ဗျညး်တင်ွ မညသ်ည့်သကထ်ေားထကကာင်း ယင်း၏ အ ထပါ်တင်ွ ပပထေားထသာ အမှတတ်ခွံန်။(်_) စဉ်

စဉ်

သင်ရုိးသတပံု် လံုးတင် တသက်(ကတိ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အသတ်
ထတာင်း

မနှစသ်ကဖွ်ယထ်သာ ရွံမုန်းစရာထကာင်းထသာ၊ အပမင်ကပ်စရာထကာင်းထသာ အပပုအမူစသညတ်ိ့ုကို ပပုမူထသာသမူျားအား ထပပာ
ထသာစကား၊ စဉ်

သင်ရုိး သတပံု် ကသတ။် (ကတ်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အသတု်
အသတု် စဉ်

စဉ်

အသံ
ထကာင်းကင်၁

at the top of one’s 
voice စဉ်

အသံ
ထကာင်းကင်၂

တစစ်ုံတစခု်ထသာထဘးအန္တရာယ ်အသညး်ထိေတလ်န့်ဖွယ ်စသညတ်ိ့ုကိုထတွ့ပမင်ရထသာအခါ ထကကာကလ်န့် ထသာအားပဖင့် အသကံန်ု
ကျယထ်လာင်ထသာအားပဖင့် အသကံန်ုကျယထ်လာင်စာွ ဟစထ်အာ်ထသာ အသ။ံ 

at the top of one’s 
voice စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

အသထံရာင်၁ န အသအံား ထလျာ့ ပါး၍ ကကညလ်င်ပခင်းမယှိပဲ တမ်ိထသာ နှုတထွ်ေကအ်သ။ံ indistinct

အသထံရာင်၂ န အသ ံအားထလျာ့ပါး၍ ကကညလ်င်ပခင်းမယှိပဲ တမ်ိထသာ နှုတထွ်ေကအ်သ။ံ indistinct

 အသရံမင် န ကကညလ်င်ပပန်သား၍ သာယာထသာ နှုတထွ်ေကသ်။ံ ၂။ စးူရကှျယထ်လာင်ထသာ နှုတထွ်ေက ်သ။ံ shrill

အသလံုံး န သာယာချို သာစာွထသာ အသ။ံ သာယာနာထပျာ်ဖွယထ်သာ အသ။ံ sound

အသသံီ န အသအံား ထလျာ့ပါး၍ ကကညလ်င်ပခင်းမယှိပဲ တမ်ိထသာ နှုတ ်ထွေကသ်။ံ indistinct

အသထံသာ့ န  ထပါ့ပျကထ်သာ အသ။ံ none

အသထံသာက၁် န ငုိမဲထသာ အသ။ံ none

အသထံသာက၂် န နှာထစး ထချာင်းဆုိးထသာအခါ၊ အသနံာထသာ အခါ လညထ်ချာင်း၌ပဖစထ်ပါ်လာထသာ အသတံစမ်ျို း၊ none

အသထံသျှ န ငယထ်သာ နှုတသ်။ံ voice

 အသဟံန်ိ န အသ၏ံအရှိန်အဟန်ု။ powerful voice

အသဟံန်ိး ကကိ ကျယ ်ထလာင်ထသာ ပမညသ်။ံ ရုတတ်ရကမ်စပဲဲ အဟန်ုပဖင့် ပျံလွ့င့်သည။် shrill

အသထံအာက၁် န ကွဲအကထ်သာအသ။ံ hoarse

အသထံအာက၂် ကကိ အသမံကကညမ်လင်ပဖစ ်သည။် အသတံမ်ိသည။် indistinct

အသထံအာင်၁ ကကိ အသအံင်အားပပည့်တင်းသည။် have a powerful voice

အသထံအာင်၂ နဝိ အသကံျယ၍် ကကညလ်င်ပပတသ်ားထသာ။ have a powerful voice

အသကံသ န လျှထွံေကထ်သာ အသ။ံ စးူရ ှကျယထ်လာင်ထသာအသ။ံ shrill

အသံ့ ကကဝိိ တိုးတိုးတတိတ်တိထ်သာ အသကံိုကကား၍။ feeble

အသံ့အဝါ ကကဝိိ indistinctly

အသံ့သံ့ ကကဝိိ hint

အသန်အ့ပပန် ့ နဝိ သပ်ရပ် စင်ကကယထ်သာ။ clean

အသန်ိ န ပန်းပွင့်ကို ကကို းပဖင့် ဆယလီ်အထရအတကွ။် none

အသမ်ိ နဝိ ပိန်ကကုံထသာ။ ထသးငယထ်သာ။ နုပ်ထသာ။ small

အသမ်ိအဖျင်း နဝိ သန်ုဖျင်းထသာ။ သးီနံှစသည ်မထအာင်ပမင်ထသာ။ chaff

အသမ်ိအထမွ ့ နဝိ ညင်သာထသာ။ ယဉ်ထကျးထသာ။ နူးညံ့ထသာ။ နကနဲ်ထသာ။ bland

အသမ့်ိသမ့်ိ ကကဝိိ အဆကမ်ပပတတ်န်ုလှုပ်လျက။် quail

အသုံး န အသုံးချပခင်း၊သုံးစွဲပခင်း၊ use

အသုံးကျ ကကိ အသုံးဝင်သည။် useful

အသုံးခံ ကကိ ကာလပမင့်လျာစာွသုံးစွဲ၍ ရ  သည။် useful

အသုံးဖွား ကကိ ထငွကို အလဲွသုံးစား။ သုံးစွဲသည။် အကျို းမ့ဲ ကန်ုဆံုးထစသည။် waste

အသုံးအပဖုန်း ကကိ ထငွကို အလဲွသုံးစား။ သုံးစွဲသည။် အကျို းမ့ဲ ကန်ုဆံုးထစသည။် waste

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(အသ၊ံသတင်း စသညတ်ိ့ု)မပီမသ မကဲွမပပား၊ မထေငမ်ရှား၊ စဉ်

(သတင်း၊အသစံသညတ်ိ့ု) မတမိကျ၊ မထသမချာ၊ ရုိးတိုး ရပ်ိတတိ။် အရပ်ိအခမကအ်ားပဖင့်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အသန်ု၁ နဝိ သးီနံှစသည ်မထအာင်ပမင်ထသာ။ chaff

အသန်ု၂ နဝိ မထကျမနပ်ပဖစပ်ခင်းထကကာင့် မျကနှ်ာကကညလ်င်ပခင်း မယှိထသာ။ sullen

အသန်ုအမှုန် နဝိ မထကျမနပ်ပဖစပ်ခင်းထကကာင့် မျကနှ်ာကကညလ်င်ပခင်း မယှိထသာ။ sullen

အသန်ုး ကကိ တမ်ိထကာသည။် ကင်းမ့ဲသည။် ယိုယင်ွး ပျကစ်းီသည။် damage

အသဉ်ုး န သညုဂဏန်း။ zero

အသို၁ နဝိ အသုံးမကျထသာ ဖျင်းအထသာ။လိမ္မာပါးနပ်မှု မယှိထသာ။ jejune

အသို၂ နဝိ အပပင်သို ့မထွေကထ်စပပ သမ်ိး ဆညး်သည။် store

အသိုအထိေပ် ကကိ အပပင်သိုအ့စအန မထွေကရ်ထအာင် ကျစလ်စ ်စာွ ထနထုိေင်သည။် stay

အသိုး န n a none

အသိုးအကျိ နဝိ စားဖကထ်သာကဖ်ကမ်ျားကို ကကာရညှစ်ာွ သိုထလှာင်းထေားသပဖင့် မထကာင်းထသာ အနံဆုိ့း များထွေကထ်သာ။ foul smell

အသ၁ွ နဝိ စားဖတထ်သာကဖ်တမ်ျားကို ကကာရညှစ်ာွသို ထလှာင်ထေားသပဖင့် မထကာင်းထသာ အနံဆုိ့များထွေကထ်သာ။ foul smell

အသ၂ွ နဝိ ထဖါင်းပွ ကကရထွနထသာ။ swell up

အသာွးချ ကကိ arrange

အသာွးရက် ကကိ သာွးရန် တန်ွရ့ှံသ့ည။် ရကှက်ိုရကှက်န်း ပဖစသ်ည။် shy

အသာွး ထရာက် ကကိ တစထ်နရာရာသို ့ဆုိကထ်ရာကထ်အာင်သာွးသည။် arrive

အသာွးအင် ကကဝိိ ရကှစ်တိထ်ကကာင့် တန်ွဆု့တထ်လးကန်လျက။် ရကှသ်ပဖင့် ပပုမူ ဆုိကဆ အမူအရာ ဆုိင်းင့ံ တန်ရ့ပ်လျက။် shy

အသွိ နဝိ စတွစ်ိုပခင်းမယှိထသာ။ စိုပပညသ်ာယာ ပခင်းကင်းထသာ။ dry

နဝိ စိုစတွမ်ှုမယှိထသာ။ ရနုိင်ရန်ခကခဲ်ထသာ။အလွန်နညး်ထသာ။ငတမွ်တထ်ခါင်းပါးထသာ။ ပစည္း်ဥစာ္မ့ဲပဖစ ်ထသာ။ starveling

အသွီး၁ န ကိုယခ်န္ဓာယှိထသးွရည။် blood

အသွီး၂ နဝိ အထရာင်အဆင်း။ color

အသွီးရုပ်သင်ွ န ရုပ်လက္ခဏာ။ ရုပ်ရညသ်င်ွပပင်။ ကကန်အင်လက္ခဏာ။ character

အသွီးအထရာင် န color

အသွီးအသား န ထဆွမျို းအရင်းအချာထတာ်စပ်သ။ူ ကိုယခ်န္ဓာယှိ  အထသးွအသား။ flesh and blood

အသယွ၁် နဝိ ရညှထ်မျာထသာ။ အလံုးအထေညထ်သး၍ အလျား၊ အရပ်ရညှထ်သာ။ လံုးပတက်ကးီရာမှမသမိသာ ငယသ်ာွးထသာ။ slim

အသယွ၂် ကကဝိိ stretch

အသယွပ်ပတ် န သယွတ်န်းလျက ်ယှိထသာ အရာ။ connection

အသကွ် နဝိ မဆုိင်းမတ ွဖျတလ်တစ်ာွ လုပ်ကိုင်တတထ်သာ။ လှုပ်ရာှးမှုပုိ၍ လျင်ပမန်ထသာ။ အလျဉ်တဆကတ်ညး် မပပတမ်လပ်ပဖစ ်ထသာ။ active

အသကွသ်ကွ် နဝိ ထပါ့ပါးလျင်ပမန်ထသာ။အလျဉ်မပပတ ်တဆက ်တညး်ထွေကထ်သာ။ active

နဝိ ထပါ့ပါးလျင်ပမန်ထသာ။ မ ဆုိင်းမတ ွဖျတလ်ပ်စာွ လုပ်ကိုင်တတထ်သာ။ active

အသင်ွ၁ န wizened grain

အက္ခရာစဉ်
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(တစစ်ုံတစခု်သိ့ုသာွးရန်) ပပင်ဆင်သည။် အစ ီအစဉ်ပပုလုပ်သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အသွိထပခာက်
ထပခာက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မျကစ်အိာရံုတင်ွ နီ၊စမ်ိး၊ဝါ၊ပပာစသညပ်ဖင့် ထေင်ပမင်လာ ထသာ အထရာင်အဆင်း။ ထတာကပ် ထပပာင်လကထ်သာ ထရာင်ပခည။် 
အလင်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

သယွတ်န်းလျက။် တစဦ်းထနာကမှ်တစဦ်း (တစခု်ထနာကမှ်တစခု်) စတီန်းလျက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အသကွ်
အလက် စဉ်

အသးီအဆန်စသည ်မ ထအာင်ပမင်ထသာ ထကာကပဲ်သးီနံှ . ပံုပန်းသဏ္ဍာန်။ စဉ်



.

အသင်ွ၂ န ရုပ်ရည ်လက္ခဏာ။ character

အသင်ွ၃ နဝိ ထပခ၊လက ်များ ထကးွထကာကသ်မ်ိကပ်ထသာ။ ပကတထိပခလကထ်ေက ်သမ်ိငယ၊် ထသးငယထ်သာ။ slender

အသင်ွထပပာင်း ကကိ အပခားအသင်ွထဆာင်သည။် တစပ်ါးထသာ သူအ့သင်ွ သဏ္ဍာန် ထပါ်ထအာင် ပပုပပင်ချယလှ်ယဝ်တဆ်င်သည။် metamorphose

အသင်ွသင်ွ ကကဝိိ copiously

အသင်ွအပပင် န ရုပ်ဝါလက္ခဏာ။ပံုပန်းသဏ္ဍာန်။ character

အသင်ွးအဖျင်း န ထပခ၊လက ်များ ထကးွထကာကသ်မ်ိကပ်ထသာ။ ပကတထိပခလကထ်ေက ်သမ်ိငယ၊် ထသးငယထ်သာ။ slender

အသင်ွး န ထိေမ်းပမား လကထ်ေပ်ရန် အတကွ ်ထယာကျားဘကက် ထပးထဆာင်ရထသာ ထရမ၊ထငွ၊ လယယ်ာပစည္း်စသည။် 

အသင်ွးထတာင်း န

အသင်ွးပပတ် န

အသပ်ွ ကကိ ရူးထကကာင်ထကကာင်။ ရူးနှမ်းနှမ်း။ အနညး်ငယစ်တိမ်နံှပဲ့။ mad

အသပ်ွထချာင် ကကဝိိ ရူးရူးမူးမူး၊ ဆင်ပခင်နုိင် စမ်ွး ကင်းကာွပခင်းထကကာင့် ပပုမိပပုရာ ပပုထသာအားပဖင့်။ madding

အသွံ ့ နဝိ ညံ့ဖျင်းထသာ။ အထပခအထန ယင်ွးပျကထ်သာ။ မထအာင်ပမင်ထသာ။ ပျကစ်းီထသာ။ damage

အသမ်ွး၁ နဝိ banal

အသမ်ွး၂ န စားထလ့စားထေမယှိထသာ ပိန်းရုိင်း။ taro

အသမ်ွး၃ န ရယရ်မင်ဖွယစ်ကား။ joke

အသမ်ွးကရမ်း ကကိ ကကမ်းတမ်းထဟာ့ရမ်းထသာသ။ူ အကျင့်ဆုိးပျကထ်သာသ။ူ a bad lot

အသမ်ွးကာရ ကကိ ပပကရ်ယမ်ှုပပုသည။် ရင်ရမင်ဖွယပ်ပုသည။် ထပပာင်ထလျာင်သည့် သထဘာပဖင့် ရယထ်မာသည။် cheap gibe

အသမ်ွးတဝက် ကကိ ထပပာင်ထလှာင်ကျစီားသည့် သထဘာပဖင့် ပပကရ်ယမ်ှုပပုသည။် cheap gibe

အသမ်ွးပူ ကကိ ကျစီယထ်သာအားပဖင့် ပပုမူထပပာဆုိသည။် အရမန်းပပု သည။် tease affectionately

အသမ်ွးပပ ကကိ ထပပာင်ထလှာင်သည့်သထဘာပဖင့် ရယထ်မာသည။် ပပက ်ရယပ်ပုသည။် gibe

အသမ်ွးထလး ကကိ ရယသ်န်ွးထသးွသည။်မထီေထလးစားထပပာင်ထလှာင်သည့်သထဘာပဖင့် ရယထ်မာသည။် ပပကရ်ယပ်ပုသည။် gibe

အသျှူ န လပ်ခုပ်တစထ်ဖာင်ယှိထသာ အပမင့်ပမာဏ။ high

အသျှူတရာ ကကဝိိ depth

အထသျှ၁ န baby

အထသျှ၂ နဝိ ငယထ်သာ။ မထပပာပထလာကထ်သာ။ small

အသျှတ၁ိ ကကဝိိ ငယထ်သာအရာ အထရအတကွ ်များပပားစာွ။ extremely small

အသျှတ၂ိ န ကထလးများ။ children

အသျှရုိ ့ နစ they

အထသျှအငယ် န ကထလး၊သငူယ။် ငယရ်ယွထ်သာသ။ူ child

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(မျကရ်ည ်အသင်ွသင်ွ)သယွတ်န်းလျက။် အလျဉ်မပပတ ်တဆကတ်ညး် တဒီေဒီေစးီဆင်း သန်ွကျ လျက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

put up property or 
money to the 
prospective bride’s 
parents. စဉ်

လကထ်ေပ်ထိေမ်းပမားရန် အတကွ ်ထစစ့ပ်သည့်အခါ မိန်းမဘကက် ထယာကျားထံေမှ ထရမ၊ ထငွ ပစည္း်စသည ်ဤထရွ့ ဤမျှထပး ရမည်
ဟ ုထတာင်းသည၏် အပဖစ။် 

put up property or 
money to the 
prospective bride’s 
parents. စဉ်

လကထ်ေပ်ထိေမ်းပမားရန် အတကွ ်ထယာကျားဘကက်ို မိန်းမဘကက် အသင်ွးပစည္း် ထရမ၊ထငွစသည ်ဤမျှထလာကထ်ပးရမညဟ်ု
ထတာင်းရာ၊ ထယာကျားဘကက် ဤမျှထလာကသ်ာ ထပးမညစ်သညပ်ဖင့် အထပးအယ ူထစျးသည ်များ ထစျးဆစစ်နစမ်ျို းအပဖစ။် 

put up property or 
money to the 
prospective bride’s 
parents. စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထသးနုပ် သမ်ိငယထ်သာ။ အနှစသ်ာမယှိထသာ (စကား)။ ငပိန်းဖျင်းထသာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလွန်(နကသ်ည်)။ စဉ်

ကထလး။ သငူယ။်  “အထသျှမှာ တဆူ၊ သားလှပဖူကို၊ ဘယကမု္မာ၊ ထလာင်းမင်းသားထက၊ ထခါ်ရုိးပပုပါလီ။” (ဓမ္မက) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁။ အနီးပတဝ်န်းကျင်ယှိ ကထလးများကို ရည၍် ထပပာထသာအာလုပ် စကား။ ၂။ အနီးပတဝ်န်းကျင်ယှိ မိမိထအာကင်ယထ်သာ
သမူျားကို ရည၍် ထပပာထသာအာလုပ်စကား။ စဉ်

စဉ်



.

အသျှင်၁ န none

အသျှင်၂ န ရုိထသထလးပမတပ်ခင်းငှာ ထုိေကထ်သာ ပုဂ္ိုဂ လ်။ သတူစပ်ါးကို အစိုးတရထစခုိင်းနုိင်သ။ူ king

အသျှင်၃ န  မိခင် ဖခင်တို၏့ အထဖကိုထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ အဘိုး။ grandfather

အသျှင်ကကးီ န အသကအ်ရယွက်ကးီရင့်ထသာထယာကျား။ အဘိုး၏ အစက်ို။ grandfather

အသျှင်ထွေက် ကကိ မိမိ၏ ပစည္း်ဟတုမှ်န်ထကကာင်း ပုိင်ရင်ှထပါ်ထွေကသ်ည။် own

အသျှင်ထပါ် ကကိ မူလက ပုိင်ရင်ှမ့ဲထနရာမှ ပုိင်ရင်ှထပါ်ထပါကလ်ာသည။် own

အသျှင်ထဖာ် ကကိ ပစည္း်စာ္ရင်ှကို ထဖာ်ထုေတသ်ည။် reveal

အသျှင်ဘရုား န ပမတစ်ာွဘရုားနှင့်တက ွရဟန်း သဇံာထတာ်တိုအ့ား ရုိထသထသမှု အထကကာင်းပပု၍ ထခါ်ထဝါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ none

အသျှင်မ၁ န မိခင်ဖခင်တို၏့ အထမကိုထခါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ အဘာွး။ grandmother

အသျှင်မ၂ န queen

အသျှင်ခံ ကကိ မိမိဥစာ္ပစည္း် ဟတုမှ်န်ထကကာင်း အပုိင်ခံသည။် own

ကကဝိိ အထရးမစိုက၊် တန်ဖုိးမထေားသည့် အထန ပဖင့်။ neglect

အသျှင်သား န ရင်ှဘရုင်၏ သားထတာ်၊ မင်းညမီင်းသား စသညတ်ိုက့ို ထလးစားထသာ အားပဖင့် ထခါ်ထဝါ်ထသာ အာလုပ်စကား။ prince and princess

အသျှန်ိ ့သးီ န none

အဟ၁ န အသုံးမချသညက်ို ပျကရ်ညပ်ပုထသာ စကား။ gibe

အဟ၂ နဝိ ပွင့်လပ်ထသဦ။ မထစထ့သာ။ cleft

အဟကွဲ နဝိ အနားစန်ွးတင်ွ ပပတက်ာွထနေ ထသာ။ rant

အဟငပဲ ကကဝိိ လံုးဝဟကွဲစတုင်ပဲသည။် tattered

အဟရုိ ့ န အနီးပတ ်တန်းကျင်ယှိလူအများကို ရညရ်ယွ၍် ထခါ်ထဝါ်ထပပာဆုိသာ အာလုပ်စကား။ somebody

အဟဟ န ရုိးရုိးရယထ်သာ ရယပ်ခင်းမျို း။ laugh

အဟာ န အံ့အားသင့်သည့်အခါ၊ ပငင်းဆုိသည့်အခါ စသညတ်ိုတ့င်ွ နှုတမှ်ထွေကထ်သာ စကားလံုး။ wow

အဟားတိုက် ကကိ စတိအ်ား ထေကသ်န်ထစရန် အားထပမှာကထ်ပးသည။် အဟားဟားသထရာ်ထပပာင်ပပကရ်ယပ်ပုသည။် gibe

အဟားဟား၁ န ၁။ ရယထ်မာသည။် ၂။ သထရာ်ထပပာင်ပပကရ်ယပ်ပုသည။် laugh

အဟားဟား၂ န ၁။ ရယထ်မာထသာ အသ။ံ ၂။ ပျကရ်ယပ်ပုထသာအသ။ံ laugh

အဟိ န any

အဟသိား ကကိ ယှိသည။် တညထ်နသည။် ပုိင်ဆုိမှုပဖင့် ရယသ်ည။် have

ကကိ cry

အဟတီိုက၁် ကကိ အားတိုက၍် ကျယထ်လာင်စာွ ထအာ်သည။် shout

အဟတီိုက၂် ကကိ စထုဝး လျက ်ဣထနန္ဒမ့ဲ ထလာ်လည ်ပခင်းကို ပပုသည။်

အဟးူဟးူ၁ ကကဝိိ အရှိန်အဟန်ုပပင်းစာွ။ intensively

ရုိထသသမှု ထခါ်ထဝါ်ပပုထသာ အာလုပ်စကား။ ဘန်ုးတန်ခုိးသတ္ိတယှိထသာသ။ူသတူစပ်ါးကို အစိုတရထစခုိင်းနုိင်သ။ူ ရုိထသထလးပမတ်
ထုိေကထ်သာ ပုဂ္ိုဂ လ်။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဘရုင်မင်းပမတ၏် မိဖုရားမအား လညး်ထကာင်း။ ရုိထသထလးပမတ ်ထုိေကထ်သာ မိန်းမာအား လညး်ထကာင်း၊ (မိန်းမ
အချင်းချင်း)ထလးစားထသာအားပဖင့် ထခါ်ထဝါ်သုံးနှုန်းထသာ အာလုပ်စကား။ စဉ်

စဉ်

အသျှင်မ
ထသာ-မမထသာ စဉ်

စဉ်

အထစတ့င်ွ အမျှင်များ ပဖာထွေက၍် အသးီအနညး်ငယ ်ရညှထ်မျှာစာွ လံုးဝန်းထသာ ချဉ်ဖန်သည့် အသးီခုိင်များ သးီသည့် ပင်ထစာက်
တစမ်ျို း။  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဘာတစခု်မှ) မယှိသညက်ို ထပပာထသာစကား။ စဉ်

စဉ်

အဟိ-အဟိ အဟိ-အဟအိသပံပု၍ငုိသည။် စဉ်

စဉ်

laugh uproariously and 
unbecomingly စဉ်

စဉ်



.

အဟးူဟးူ၂ န အခုိးစသညအ်ရှိန်ပင်းစာွပမညသ်။ံ bluster

အဟးူဟဲ န အလွန်ထမာပန်းသပဖင့် ဝင်သက ်ထွေကသ်က ်ပပင်းစာွ ရှူ ရှိုကသ်။ံ gasp

အဟညး်၁ နဝိ ပ့ဲတင်ခတ၍် ပမညထ်သာ။ echo

အဟညး်၂ ကကိ ပပင်းစာွအသပံမညသ်ည။် bluster

အဟညး်တိုက် ကကိ pale about the gills

အဟညး်ပင်ပင် ကကိ pale about the gills

အထဟာ ကကိ ထအာ်ဟစသ်ည။် shout

ကကဝိိ အားပါးတရကျယထ်လာင်စာွ အသပံပုလျက။် loudly

ကကဝိိ လူအများကကားသထိစလျက။် မ လျှို မ့ဝှကပဲ်။ publicly

ကကိ အသကံျယထ်လာင်စာွ ထအာ်သည။် shout

န ဆူညစံာွ ထအာ်ဟစထ်သာအသ။ံ ထကကးထကကာ်သ။ံ slogan

အထဟာ့ နဝိ ဆင်ပခင်တိုင်းထွောမှုမယှိ၊ ကျူးလွန်တတထ်သာ။ ထလာ်လညတ်တထ်သာ။  wanton

အဟက၁် န thorn

အဟက၂် ကကိ သစ၊် ဝါးစသညက်ို အလျားလုိက ်အနညး်ငယခဲွ် ပဖတဖ့ဲ်ခွာသည။် ဓားစသညနှ်င့် ကန်လ့န်၍့ခွာဟသည။် peel

အဟကက်ွဲ ကကိ အဝနှစ ်ဘကပွ်င့်ဟထအာင် ငဖဲကာွသည။် peel

 အဟကတ်က် ကကဝိိ မျကနှ်ာဝနှစဘ်ကဟ် လျက။် cleave

အဟကဟ်က် ကကဝိိ tattered

ကကဝိိ tattered

အဟင့်၁ အာ ပငင်းဆန်ထသာ သထဘာကို ထဖါ်ပပသာ ပမညတ်မ်းသ။ံ negative

အဟင့်၂ စညး် ကကယိာနှင့် နာမဝိထသသနတို၏့ အနကကို ဟန်တ့ား၊ ဆန်က့ျင်၊ ပယပ်မစလုိ်ရာတင်ွ သုံးသာစကားလံုး။ none

အဟင့်အင် အာ ကကယိာနှင့် နာမဝိထသသနတို၏့ အနကကို ဟန်တ့ား၊ ဆန်က့ျင်၊ ပယပ်မစလုိ်ရာတင်ွ သုံးသာစကားလံုး။ none

အဟင်း၁ နဝိ လစဟ်င်းသည။် လစလ်ပ်ထလျာ့ပါးထသာ။ neglected

အဟင်း၂ ကကိ လစလ်ပ်ထလျာ့ပါးသည။် neglect

အဟင်းခံ ကကိ သတူစပ်ါးအကျို းအ တကွ ်မိမိအကျို းကို ပျကစ်းီဆံုးရှံုးခံသည။် အနစန်ာခံသည။် make a sacrifice

န ဟင်းလင်းယှိထသာ အထပါက။် hole

ကကဝိိ အပိတအ်ကာမယှိထသာ။ ဟင်းလင်းယှိထသာ။ gapingly

ကကဝိိ ထုေတခ်ျင်းခတ ်ပမင်သာသပဖင့်။ အတားအဆီး အယှိသညပ်ဖစ၍်။ gapingly

အဟစ် ကကိ လစဟ်င်းချက၊် လုိထနေ ထသာအချက။် requirement

အဟိုက၁် ကကိ အသကလ်ှိုကဖုိ်လျကပ်င်ပန်းသည။်ထမာပန်းသည။် tire

အဟိုက၂် ကကိ အံ့အားသင့်ရာ၊ ထိေတလ်န်သ့ည့်အခါတင်ွ ပမညတ်မ်းထသာ အသ။ံ amaze

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထကကာကမ်ကဖွ်ယထ်သာ ရန်တစခု်ခုထကကာင့် ထွေကထ်ပပးကကထသာအခါ၊ အလွန် ထမာပန်း ထသာ အခါတိ့ု၌ အသကထ်လရှူ  မဝထအာင် 
ပဖစသ်ည။် စဉ်

ထကကာကမ်ကဖွ်ယထ်သာ ရန်တစခု်ခုထကကာင့် ထွေကထ်ပပးကကထသာအခါ၊ အလွန် ထမာပန်း ထသာ အခါတိ့ု၌ အသကထ်လရှူ  မဝထအာင် 
ပဖစသ်ည။် ကိုယစ်တိလ်ှုပ်ရာှး အားထုေတမ်ှုထကကာင့် နွမ်းနယပ်ခင်းပဖစ ်သည။် စဉ်

စဉ်

အထဟာတ
ကျယ၁် စဉ်

အထဟာတ
ကျယ၂် စဉ်

အထဟာ
အထကကာ်၁ စဉ်

အထဟာ
အထကကာ်၂ စဉ်

စဉ်

ခကျွေန်ထေကထ်အာင် ပပုလုပ်ထေားထသာ သစသ်ားပဖစထ်စ၊ ဝါပဖစထ်စ၊ သထံချာင်းပဖစထ်စ တစစ်ုံတစခု်ကို ထုိေးလုိကလ်ျှင် ကကျွေတထွ်ေကမ်ပါ
ရထအာင် ပပုလုပ်ထေားထသာ အတက ်ယှိထသာဆူး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(စက္က ၊ အဝတအ်ထေညစ်သည်) စတုပ်ပတက်ွဲ ပျကလ်ျက။် စဉ်

အဟကဟ်က်
အတကတ်က် (စက္က ၊ အဝတအ်ထေညစ်သည်) စတုပ်ပတက်ွဲ ပျကလ်ျက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အဟင်းလင်း
လင်း စဉ်

အဟင်း
အလင်း၁ စဉ်

အဟင်း
အလင်း၂ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အဟိုကပ်က် နဝိ အတင်ွးသို ့ခွကဝ်င်ထသာ။ အတင်ွးသို ့ဝုိကထ်သာ။ depression

အဟိုကပ်င်ပင် ကကိ pale about the gills

အထမ အံ့အားသင့်ရာ၊ ထိေတလ်န်သ့ည့်အခါတင်ွ ပမညတ်မ်းထသာ အသ။ံ OMG

အထဟာ့ ကကဝိိ ဆင်ပခင်တိုင်းထွောမှုမယှိဝ့ံစားစာွ။ ထလာ်လညစ်ာွ။ ရုိင်းပျစာွ။ insult

အဟိုင် န ပုပ်ထဟာင်ထသာအနံအ့သက။် foul smell

အဟိုင်း၁ န မယဉ် ထကျးရုိင်းထသာထတာသတ္တ ဝါ။ သားမထပါကထ်သာ လူ၊ သတ္တ ဝါ၊ တရိစ္ဆာန်စသည။် animal

အဟိုင်း၂ နဝိ မယဉ်ထကျးထသာ။ အမ်ိထထောင်ပပုချန်ိ အရယွလွ်န်ထသာ untamed

အထဟာက၁် ကကဝိိ အမှန်တကယ။် ဧကန်။ မုချ။ စင်စစ။် certainly

အထဟာက၂် နဝိ အတင်ွးသိုရ့ှိုကထ်သာ။နိမ့်ခွကထ်သာ။ depression

ကကိ မျကလံု်းထပါကထွ်ေက၍် မျက ်တင်ွးသာ ကျန်ထသာအားပဖင့်  အပမင်ကယွသ်ည။် blind

အထဟာကခံ် ကကိ ထဒေါသ ပဖင့် ကျယထ်လာင် စာွ ပပစတ်င်ထပပာဆုိသည။် ကကမ်ိးထမာင်းသည။် ထငါကင်မ်းသည။် scold

ကကဝိိ ပစည္း်ဥစာ္မပါပဲ လကမ့ဲ်အားပဖင့်။ လကခ်ျညး်သာ။ empty handed

အထဟာကပ်တ် ကကဝိိ တင်ွးခွကအ်တိုင်းကျန်လျက။် ရှိုင်းချင့်လျက။် none

အထဟာင်၁ ကကဝိိ နှုတမ်ထစာင့်ပဲ ကျယထ်လာင်စာွ။ loudly

အထဟာင်၂ နဝိ အနံဆုိ့းထွေက ်ထသာ။ ပုပ်ထဟာင်ထသာ။ rotten and smelly

အထဟာင်ပုပ် န အလွန်ပုပ်ထဟာင်ထသာ အနံ။့ ပပင်းပပစးူရ ှထသာ အနံ။့ foul smell

အထဟာင်သဲ ကကဝိိ continuously

အထဟာင်း ကကဝိိ ဟင်းလင်းပဖစလ်ျက။် အတင်ွးအဆာ ကင်းမ့ဲလျက။် gapingly

ကကဝိိ ဟင်းလင်းပွင့်လျက။် gapingly

အထဟာင်းသးီ န အသးီ ငယင်ယခ်ျဉ်ထသာ အရာသာယှိထသာ သစသ်းီတစမ်ျို း။ soul fruit

အဟပ်၁ န အဝတစ်တု၊် အထေညစ်တု ်အစအနစသည။် tatter

အဟပ်၂ ကကဝိိ နီးကပ်စာွ။ closely

အဟပ်၃ ကကိ ကဗျာတင်ွ အချအီချ၊ အခံအအပ်ုကာရန်စသည ်အတွဲအဖကက်ိုကသ်ည။် compatible

အဟပ်၄ န ကွဲပပတစ်တုင်ပဲထနထသာဖျာ။ mat

အဟပ်ခံ နဝိ ရုိင်းပခင်း ထိေတလ်န်ပ့ခင်းမယှိထသာ။ အချဉ်းအကပ်ခံထသာ။ ကကျွေမ်းဝင်ရင်းနီှး ထသာ။ ယဉ်ပါးထသာ။ docility

အဟပ်စွဲ ကကိ ဣထနန္ဒမဆညနုိ်င်ထအာင် အလွန်တပ်မကသ်ည။် be infatuate

အဟပ်ဆုိ န ထဆွး ပမည့်စတုပ်ပတထ်သာ အဝတအ်ထေည။် rotted cloth

အဟပ်မရ၁ နဝိ ရုိင်းထသာ။ အနီး ကပ်မခံထသာ။ ကကျွေမ်းဝင်ရင်းနီှးပခင်း မယှိသာ။ မယဉ်ပါးထသာ။ insult

အဟပ်မရ၂ ကကိ ထဒေါသပဖင့် ကျယထ်လာင်စာွ ပပစတ်င် ထပပာဆုိသည။် ကကမ်ိးထမာင်းသည။် scold

အဟပ်ဟပ် ကကဝိိ ဣထနန္ဒမဆညနုိ်င်ထအာင် အလွန်အမင်း ရယသ်မ်ွးပပုလျက။် uproariously

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထကကာကမ်ကဖွ်ယထ်သာ ရန်တစခု်ခုထကကာင့် ထွေကထ်ပပးကကထသာအခါ၊ အလွန် ထမာပန်း ထသာ အခါတိ့ု၌ အသကထ်လရှူ  မဝထအာင် 
ပဖစသ်ည။် စဉ်

အဟိုကအ်
ဟိုက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထဟာက်
ကန်း စဉ်

စဉ်

အထဟာက်
ထတာက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မပပတမ်လပ်။ ဆကက်ာဆက ်ကာ (ထဟာင်သည်)။ စဉ်

စဉ်

အထဟာင်း
ထပါက ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ကကဝိိ ညစည်မ်း စတုင်ပဲထသာ အဝတအ်ထေည ်ပဖင့်။ rotted cloth

အဟတိ၁် န glow

အဟတိ၂် န လှုပ်ရာှးမှု၊ လညပ်တမ်ှု တစခု်ခု၏ ကကင်းကျန် ထနထသာ အကျို းဆက၊် အထရာင်အဝါ။ glow

အဟတိထုိ်ေး ကကိ အလင်းထရာင်ရသည။် အလင်းထရာင်ရထအာင်လုပ်သည၊် light

အဟတိဟ်ပ် ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာထပါ်သို ့အလင်းထရာင် ကျထရာကသ်ည။် အထရာင်ဟပ်သည။် reflect

ကကဝိိ အခွင့်အထရးကို ထမျှာ်ကိုးလျက ်တစစ်ုံတစဦ်း၏ လုိလားနှစသ်ကမ်ှုကို ပဖည့်စမ်ွးထသာအား ပဖင့်။ fawningly

အဟပ်ုဟပ်ု ကကိ ဟတုက်နဲဟတုက်နဲထလထုေတသ်ည။် in a whiff

အဟတုဟ်တု် ကကဝိိ in a whiff

 အဟန်၁ န အသင်ွအပပင် ပံုပန်းအထနအထေား။ အမူအရာ။ behaviour

 အဟန်၂ စညး် as

အဟန်ကကးီ နဝိ စတိက်ကးီဝင်ထသာ။မာနကကးီထသာ။ arrogant

အဟန်ထဆာင် ကကိ မူလသဘာဝ ပင်ကိုသထဘာမဟတုထ်သာ အမူအရာ။ ရုပ်သင်ွထပါ်ထအာင် ဖန်တးီပပုလုပ်သည။် create

အဟန်ပပ နဝိ စတိဆ်န္ဒယှိရင်းကို မထပါ်ထအာင် ဟန်ထဆာင်သည။် acting

အဟန် ့ န တစဦ်းတစထ်ယာကနှ်င့်ပပုမူ ထပပာဆုိ လုပ်ကိုင်မှုကို ဟန်တ့ားနုိင်သည့် အစမ်ွးသတ္တ ။ိ power

ကကဝိိ တစစ်ုံတစခု် အလုပ်ကစိက္ို မပပုလုပ်ဖုိရ့န် တား ဆီးထသာ်လညး် မနားယပဲူ တဇွတထုိ်ေး အတင်းပပုလုပ်ထသာအားပဖင့်။ obstacle

အဟမ်း ကကိ တစစ်ုတ့စထ်ယာကအ်ား သထိစရန် ထချာင်းဆုိးသကံို တမင်ပပုသည။် ahem

အဟမ်းဟမ်း၁ ကကိ အဟမ်းဟမ်းဟထူသာထချာင်သကံို ပပုသည။် ahem

အဟမ်းဟမ်း၂ ကကိ eat

အဟမ်းဟမ်း၃ ကကိ အဟမ်း အဟမ်းဟထူသာ ထချာင်းသကံို ပပုသည။် ahem

အဟန်ိ န bluster

အဟန်ိနညး် ကကိ လှုပ်ရာှး လညပ်တမ်ှုအားနညး်သည။် အားထပျာ့သည။် weak

အဟန်ိပစ် ကကိ အပူရှိန် လွန်ကသဲည။် intemperate

အဟန်ိယူ ကကိ အားယသူည။် လံုလ့ပပုသည။် တစစ်ုံ တစခု် ပပုလုပ်ရန်အတကွ ်ကကို တင်ပပင်ဆင် ထဆာင်ရကွသ်ည။် gather strength

အဟန်ိရ ကကိ ထန၊ မီး စသညတ်ိုမှ့ ပဖာထွေကထ်သာ အပူအားရသည။် hot

အဟန်ိလွန် ကကိ ခွန်အားစိုကမ်ှု လှုပ်ရာှးမှု စသည၏် အရှိန်အား ပုိလွန်းသည။် Over speed

အဟန်ိသီ ကကိ လှုပ်ရာှးမှုစ သည၏် အရှိန် ရပ်တန်သ့ာွးသည။် stop

အဟန်ိသက် ကကိ လှုပ်ရာှးမှုစသည၏် အ ရှိန်ကို ရပ်တန်ထ့စသည။် stop

အဟန်ိဟ့န်ိ ့ ကကိ နာမကျန်းပဖစ၍် ညဉ်းတာွးထသာ အသ။ံ မသကမ်သာ ထဝဒေနာ ခံစားရထသာ အခုိကတ်င်ွ ညဉ်းတာွးထလ့ယှိထသာ အသ။ံ groan

အဟန်ိပစ် ကကိ အပူရှိန် လွန်ကသဲည။် intemperate

အဟန်ိး ကကိ ကကို တင်၍ ကကးီကျယစ်ာွ ထပပာဆုိသည။် grandi loquent

အဟပ်ဟပ်
အစပ်စပ် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထန၊ မီး စသညတ်ိ့ုမှ ပဖာထွေကထ်သာ အပူအား။ ဘန်ုးတန်ခုိး၊ဂုဏရ်ှိန်ထေကပ်မကထ်သာ အစမ်ွးအား။ ထကျာကမ်ျက ်ရတနာတိ့ုမှ ပဖာ 
ထွေကထ်သာ အထရာင်အဝါ။  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အဟတုအ်ဟ
တ် စဉ်

စဉ်

ရုတတ်ရက ်ထလမှုတ ်ချကနှ်င့်အမျှ လျင်ပမန်စာွ၊ (ဟပ်ုကနဲ ဟတုက်နဲ နှာထခါင်းထဲေ အပုပ်န့ံဝင်သာွးသည်) စဉ်

စဉ်

တညူခီျကက်ို နှိုင်းယဉ်ှပပထသာ စကား။ သဖွယ၊် လုိနှယ။် “စစ္ီဆစ ုထမျာကရ်ငီန်၊ သငူယမ်ျားကို ဖမ်းစားသည့် အဟန်သိ့ု”။ (ဗမာ
ချီ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

 အဟန့်အတား
မရ စဉ်

စဉ်

စဉ်

(အမဲသားတုံးကို) အဖ့ဲလုိက ်အတုံးလုိက ်ကိုကဖ့ဲ်ဆဲွငင် စားထသာကပ်ခင်းကို ပပုသည။် စဉ်

စဉ်

ထန၊ မီးစသညတ်ိ့ုမှ ပဖာထွေကထ်သာ အပူအား။ ထန၊ မီးစသညတ်ိ့ုမှ ပဖာထွေကထ်သာ အထရာင်အဝါ။ အားအရှိန်ထကကာင့် ကျယထ်လာင်း
ပပင်းထေန် ပမညဟ်ညး်ထသာအသ။ံ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အဟန်ိးကကးီ နဝိ အပျံ  ့အနံှထ့ေင်ရာှးထကျာ်ကကားထသာ။ ကကးီကျယခ်န်းနားထသာ။ grateful

အဟန်ိးပစ် ကကိ မိမိလုပ်ထဆာင်မှုကို ကကားဝါလုိထသာစတိပ်ဖင့် သမူျားတကာ ကကားထလထအာင် ကျယထ်လာင် စာွ ထပပာဆုိသည။် trumpets

အဟန်ိးသန် နဝိ ကကးီကျယခ်န်းနားထသာ။ ပမင့် မားကကးီကျယထ်သာ။ grateful

အဟန်ု ထရွ လ့ျားထသာနှုန်း။ အရှိန်။ လျင်ပမန် ထသာအား။ momentum

အဟန်ုသတ် ကကိ လှုပ်ရာှးမှုစသည၏် အားအရှိန်ကို ရပ် တန်ထ့စသည။် stop

အဟန်ုသန် ကကိ အရှိန်အဟန်ု သညး်ထေန်သည။် ပပင်းထေန်သည။် strong

အဟန်ုးဟန်ုး ကကဝိိ furiously

အဟို န ထကာင်းမှု မထကာင်းမှုကတံိုထ့ကကာင့် ပဖစထ်ပါ်လာထသာ အကျို း။ အကျို းဆက ် consequence

အဟိုးတထကျာ် ကကဝိိ လူသသိျှင်ကကားပဖစလ်ျက။် ထေင်ရာှးစာွ။ conspicuous

အဟိုးဟိုး န ရပ်တန်ထ့စရာ၌ သုံးထသာ စကား။ stop

အဟန်ွ ကကဝိိ amaze

အအ၁ န incompetent

အအ၂ န be below norm

အအာ ကကိ အလွန်အမင်းကွဲဟလာသည။် ပန်းပွင့် တို၏့ ပွင့်ချပ်လမာတိုသ့ည ်ငံုရာမှ ကွဲဟလာသည။် split

အအား န အားလပ်မှု။ လုပ်ကိုင် ထဆာင်ရကွစ်ရာ အမှုကစိ ္မယှိမှု။ free

အအားမလပ် ကကိ အလုပ်တာဝန်ကို လုပ် ကိုင်ထဆာင်ရကွထ်နရ၍ အားလပ်ခွင့်မယှိပဖစသ်ည။် busy

အအ၁ိ ကကိ ဖင့်ထနှးသည။် ကကန် ့ကကာထနှာင့်ထနှးသည။် ညံ့ဖျင်းသည။် ထအာင်ပမင်မှုမယှိထသာ အသးီအနံှ အထစစ့သည။် delay

အအ၂ိ နဝိ wet

န incompetent

အအီ န cold

အအးီ နဝိ peaceful

အအးီခံ ကကိ ပူထနွး ထသာ ပစည္း်တစစ်ုံတရာကို ထအးလာသညအ်ထိေ ထေားသည။် ထလထအး ထလညင်ှးခံသည။် cool

ကကဝိိ ပူပင်ထကကာင့်ကကမှုမယှိပဲ။ ငငိမ်းချမ်းစာွ။ ထအးထအး ထဆးထဆး။ peacefully

အအးီပုိင်း န အထအးလွန်ကထဲသာ ထဒေသ။ frigid zone

အအူ န အစားအစာတို၏့ သိုထလှာင်ရာ ကိုယ ်တင်ွးအစတိအ်ပုိင်းအဂမင်္ဂါ။ intestine

အအနုူတ် ကကိ ထခါင်းပံုပဖတစ်ားသည။် do or say high-handedly

အအနူာ၁ ကကိ uproariously

အအနူာ၂ န diseased log

ကကဝိိ ဖရုိဖရ ဲငပိုကွဲပျကစ်းီထသာ အားပဖင့်။  chaotic

ကကဝိိ ဖရုိဖရကဲကပဲပန်လ့ျက ်ဟိုတပခားသညတ်ပခား။ ကစဉ့်ကရ။ဲ တစစ်ုံ တစရ်ာ လကဆု်ပ်လကက်ိုင် ကိုင်၍ မပပနုိင်သပဖင့်။ chaotic

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(မီး) အရှိန်လွန်ကစဲာွပဖင့်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတရာ ငပီးထပမာကရ်ယှိလုိထသာ ဆန္ဒထေကသ်န်လွန်းသပဖင့်။ အလျင်စလုိ ထသာအားပဖင့်။ မထမျှာ်လင့် ထသာ အပဖစက်ို 
ရုတတ်ရကထ်တွ့ပမင်ရ ကကားရထသာအခါ မညသ်ိ့ု ပပုလုပ်ရမညမ်သပိဖစလ်ျက။် စဉ်

စကားလံုးတိ့ု၏ အစတိအ်ပုိင်း အစပုိင်း ဗျညး်များကို ထေပ်တလဲလဲရတွ၍် ရပ်ဆုိင်း ရပ်ဆုိင်း စကားထပပာသူ. အသဉိာဏ ်
ဗဟသုတု နညး်ပါးသ။ူ ညံ့ဖျင်းသ။ူ နံုချာသ။ူ စဉ်
လူစဉ်မမီပခင်း။ ကိုယအ်ဂမင်္ဂါအစတိအ်ပုိင်းစသည ်ပပည့်စုံမှု မယှိပခင်း။ “ပဥ္စဒေသံ-တစဆ်ယ့်ငါးလံုးသာ ပုလိဂမင်္ဂ-ပုလိင်နှင့်၊ ယတု ္
ထတာ-ယဉ်ှလတထ်သာ်-မုထဂ္ဂါစ-အအဟ၍ူ လညး်ထကာင်း၊ ဥမ္မထတ္တာစ-အရူးဟ၍ူလညး် ထကာင်း၊ ပထက္ခာစ-အကျးီဟ၍ူ 
လညး်ထကာင်း၊ သထုညာစ-အသဉ်ုးဟ၍ူ လညး်ထကာင်း၊ ပဗုထတ္တာ ထဟာအပ်၏။ (ဂဝိဝန္ဓ) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အနညး်ငယ ်စတွစ်ိုရံုမျှပဖစထ်သာ။ထသွ့ထပခာကမ်ှု မယှိထသာ.။ အ ရညး်အထသးွညံ့ထသာ.။ စဉ်

အ-အီ-အ-အ

စကားလံုးတိ့ု၏ အစတိအ်ပုိင်း အစပုိင်း ဗျညး်များကို ထေပ်တလဲလဲရတွ၍် ရပ်ဆုိင်း ရပ်ဆုိင်း စကားထပပာသူ. အသဉိာဏ ်
ဗဟသုတု နညး်ပါးသ။ူ ညံ့ဖျင်းသ။ူ နံုချာသ။ူ လူစဉ်မမီပခင်း။ ကိုယအ်ဂမင်္ဂါအစတိအ်ပုိင်းစသည ်ပပည့်စုံမှု မယှိပခင်း။ ညံ့ဖျင်းသ။ူ 
နံုချာသ။ူ လူစဉ်မမီပခင်း။ ကိုယအ်ဂမင်္ဂါအစတိအ်ပုိင်းစသည ်ပပည့်စုံမှု မယှိပခင်း။ စဉ်

ပူထနွးပခင်းမယှိထသာ။ ဆီးနှင်းထရခဲကဲ့သိ့ုထသာ အထတွ့ယှိထသာ ဓါတ။်  ထအးထအာင် ပပုလုပ်ထေားထသာ ထသာကဖွ်ယထ်ဖျာ်ရည်
စသည။် စဉ်

၁။ ပူပင် ထကကာင့် ကကမှု၊ စိုးရမ်ိမှုစသည ်ကင်းထဝးထသာ။ ၂။ ငငိမ်းချမ်းထသာ။ အထနှာင့်အယကှထ်ဘးအန္တရာယ ်တစစ်ု့ တစရ်ာ ကင်း
ထဝးထသာ။ ၃။ စတိမ်ပါ လကမ်ပါ ပဖစထ်သာ။ စဉ်

စဉ်

အအးီချို င်း
ချို င်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဝမ်းဗုိကပ်ပင် တစခု်လံုး နာကျင်ထလာကထ်အာင်) ပပင်းစာွ ရယထ်မာသည။် စဉ်

သစ၏်အတင်ွးသားအပပစအ်နာအဆာတစမ်ျို း.။ အအတူပခားအသညး်တပခား စဉ်

အအမူရ 
အသညး် မရ စဉ်
အအတူပခား 
အသညး်
တပခား စဉ်
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အအလူာ၁ န အမ်ိ၏ အတင်ွး ခန်းမ။ guest room

 အအလူာ၂ ကကဝိိ diseased log

န ရညှလ်ျားစာွထသာ တင်ွးလှိုင်ထခါင်း ၏ အတင်ွးထဲေ။ inner of the cave

အအက် န crack

အအင် ကကိ shy

အအင့် စညး် ကကယိာနှင့် နာမဝိထသသနတို၏့ အနကကို ဟန်တ့ား၊ ဆန်က့ျင်၊ ပယပ်မစလုိ်ရာတင်ွ သုံးသာစကားလံုး။ none

အအိုက် နဝိ အပူထငွက့ို ခံစားရထသာ။ ပူထသာ။ အခကအ်ခဲ။ အကျပ်အတညး်ထတွ ထ့သာ။ hot

 အအိုကစ်ပ်စပ် ကကဝိိ မခံချ ိမခံသာပူထသာ အထတွက့ို ခံစားရသပဖင့်။ sultrily

အအိုကဆ်ာဆာ ကကဝိိ ထနမချ ိထုိေင်မသာ၊ မချမိဆ့ံခံရထသာ ပုထသာအထတွက့ို ခံစားရသပဖင့်။ beyond endurance

အအိုင့်၁ န နိမ့်ရှိုင်းခွကဝ်င်ထနထသာ ထပမထနရာ။ ချို င့်ကျင်းပဖစထ်နထသာ  ထနရာ။ valley

အအိုင့်၂ နဝိ အသထံေကပ်မကပ်ခင်း မယှိ၊ ပဖညး်ညင်းထလးဖင်ထသာ။ စတိရ်မင်လန်းပခင်း မယှိ ထသာ။ hoarse/lethargic

အထအာင်းခံ ကကိ အရုိကအ်နှကခံ်သည။် ရုိကပု်တခံ်ရသည။် beat

အအပ်ိကကးီ ကကိ အအပ်ိလွန်ကသဲည။် သာမန်အပ်ိသညထ်ေက ်ငုိအပ်ိ သည။် sleep 

အအပ်ိကကူး ကကိ အနုိးရမလွယထ်အာင်အလွန်အကကျွေအံပ်ိသည။်သာမန်အပ်ိပခင်းထေကပုိ်၍အပ်ိသည။် sleep 

အအပ်ိဆီွး ကကိ အပ်ိလျှင်အဝတမ်လံု မထလး၊ ဖီလာကန်လန်အ့ပ်ိတတသ်ည။် none

အအပ်ိပျက် ကကိ အထကကာင်းတစ ်စုံတစရ်ာထကကာင့် မအပ်ိနုိင်ပဖစသ်ည။် အပ်ိထရးမဝ ပဖစသ်ည။် deprivation

အအပ်ိမငခီ ကကိ နှစင်ခိုကစ်ာွ မအပ်ိနုိင်ပဖစသ်ည။် အပ်ိ၍မထပျာ်ပဖစသ်ည။် sleepless

အအတုခံ် ကကိ အရုိကအ်နှကခံ်သည။် ရုိကပု်တခံ်ရသည။် beat

အအပ်ုချုပ် ကကိ အစအန မထွေကရ်ထအာင် ထသသပ်စာွ ဖံုးအပ်ုထေားသည။် ထိေန်းသမ်ိးကပ်ွကသဲည။် keep

အအံ့သင့် ကကိ မထမျှာ် လင့်ထသာ အပဖစက်ို ရုတတ်ရကထ်တွ ရ့ပမင်ရ ကကားရထသာအခါ မညသ်ိုပ့ပုလုပ်ရမည ်မသပိဖစသ်ည။် amaze

 အအုံ န ပျား၊ ပခစသညတ်ို ့အုံဖဲွ  ့ခုိထအာင်းထနထသာ  ထနရာအမ်ိ။ hive

အအုံပပတ် န environment

အအုံးခံ ကကိ အရုိကအ်နှကခံ်သည။် ရုိကပု်တခံ်ရသည။် beat

အအို န married person

အဥအသညး် န အထသးအမမား။  ကထလးသငူယ။် child/infant

အဦး န initial

အဦးရည် န အရကစ်သညခ်ျကရ်ာတင်ွ ပထေမဦးဆံုး ထုေတယ်ရူယှိထသာ အရည။် first distillate

အာ

အာ၁ န သင်ရုိးသထရ။သင်ရုိးသရနှစဆ်ယ့်နှစလံု်း တင်ွ နှစလံု်းထပမာကသ်ရ။ none

အာ၂ နစ ငါ၊ I

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

သစ၏်အတင်ွးသားအပပစအ်နာအဆာတစမ်ျို း.။ အအတူပခားအသညး်တပခား စဉ်

အအလူာချးီ
ထုေတ် စဉ်

အ,ကွဲရာ။ ကွဲဟရာထေင်ထနထသာ အထရအထကကာင်း။ စဉ်

(သာွးလာရန်) တွ့ံရွ့ံသည။် ရကှက်ိုး ရကှက်န်းပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထပါင်းစညး်စဖ့ဲွုလျကယ်ှိထသာ အသိုင်းအဝုိင်းတစခု်လံုး။ (ပျားအအုံပပတ၊် ပခအအုံ ပပတစ်သည်) စဉ်

စဉ်

အမ်ိထထောင်ယှိ ငပီးထသာ မိန်းမ။ ထကျာ်လွန်ထသာ မိန်းမ(သိ့ုမဟတု်) ထယာက်ျား။ စဉ်

စဉ်

အစ။ ပထေမ။ အလျင်ထစာစာွ။ ဦးစာွဖွားပမင်ထသာထယာကျ်ားအားပဖစထ်စ၊ မိန်းမအားပဖစထ်စ ဦးထေပ်၍ ထေားထလ့ယှိ၏။ ထယာကျား
ဆုိလျှင်-ဦးသာ၊ စဦံးသာ၊ သာထွေန်းဦး။ မိန်မဆုိလျှင် ဦးသာထမ၊ မဦးသာ၊ သာမဦး။ စ၊လယ၊် အဆံုးသုံးပါးလံုးတင်ွ ရခုိင်တိ့ု၏ 
ဓထလ့ထံုေးစအံရ ဦးတပ်ထေားထသာ သကူို ထခါ်ထဝါ်ထသာ အာလုပ်စကား။  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အာ၃ ကကိ crow

အာ၄ ကကိ  ထအာ်ပမညသ်ည။် shout

အာ၅ ကကိ  ငုိသည။် cry

အာက နဝိ ထူေးပခား ထေင်ရာှးထသာ။ သမူျားထေကသ်ာလွန်ထသာ။ conspicuous

န အဖုိးမတန် အထရးမထေားထလာကထ်သာ အရာ။ အထသးအဖဲွ ။့ ပဓါနမဟတုထ်သာ အရာ။ insignificant matter

အာကသညး်ငခီ န မထကကာ ကမ်ရွံ ့ရဝ့ံဲသတ္တ ယိှိထသာသ။ူ စမ်ွးရညထ်ကာင်းထသာ သ။ူ heroic

အာကာဖျား ကကိ မုိးထုိေးပမင့်သည။် အလွန်ပမင့်မားသည။် peak

န ဟင်းလျာအပဖစ ်သုံးရထသာ ခကျွေထဲသာအထစးရှိထသာသးီထတာင့်သးီသည့် အပင်တစမ်ျို း။ ရံုးပတသီးီ။ okra

န  ကျပ်စင်တင်ွမီးခုိးထကကာင့်ငငိကပ်စွဲထနထသာအရာ။ အမှုန်။ particle

အာကပ် နဝိ little

အာကပ်မုန် ့ န ထပျာ့ထပျာင်းထစးနဲထ့သာ မုန်တ့စမ်ျို ၊ Chewing-gum

အာကျယ် ကကိ စကားထပပာရာတင်ွ ကျယထ်လာင်ထသာ အသပံဖင့် ထပပာသည။် ထမာကထ်မာကမ်ာမာ ကျယ ်ထလာင်စာွ ထပပာသည။် be loud-mouthed

ကကဝိိ ထမာကထ်မာကမ်ာမာ စကားကို ကျယထ်လာင်စာွ ထပပာလျက။် Speak loudly

အာကျို င်း၁ ကကိ ထပပာစမ်ွး ဆုိစမ်ွးယှိသည။် အထပပာအဆုိ ခကထ်ေန်သည။် harsh

အာကျို င်း၂ ကကိ after taste

အာထကျာက် န အစားအထသာကက်ို မျို ချရာလျှာနှင့်သာွးတို ့တညယ်ှိ ရာကိုယအ်ဂမင်္ဂါအထပါက။် mouth

အာထကျာကခ်ျ ကကိ လညထ်ချာင်းသိုထ့ရာကထ်အာင် တစက်ကမ်ိတညး်ပဖင့် ထသာကခ်ျသည။် တစခ်ါတညး်ပဖင့် ပါးစပ်ကိုဟ၍ ထမာ့ချသည။် swallow

နဝိ စကားထကကာရညှထ်သာ။ verbosity

န စကားထကကာရညှသ်။ူ verbosity man

ကကိ လျှာရညှသ်ည။် စကားထကကာရညှသ်ည။် verbosity

အာကကမ်း နဝိ စကားကို ရုန်ရ့င်းကကမ်းတမ်းစာွ ထပပာဆုိတတထ်သာ။ abusive

အာကကျွေတ် ကကိ commit in speech

အာခံ၁ ကကိ ဆရာသမား မိဘစသတူိုအ့ား အတိုက ် အခံပပုမူ၍ ထပပာဆုိသည။် retort

အာခံ၂ ကကိ ဆရာသမားမိဘစသညတ်ိုက့ို နှုတလံှ်ထုိေး၍ ပပန်ခံထပပာဆုိသည။် retort

အာကကမ်း န နှုတလ်ျှာ ရုန်ရ့င်း ကကမ်းတမ်းသည။် abusive

အာထချာကခ်ျ ကကိ လညထ်ချာင်းသိုထ့ရာကထ်အာင် တစက်ကမ်ိတညး်ပဖင့် ထသာကခ်ျသည။် တစခ်ါတညး်ပဖင့် ပါးစပ်ကိုဟ၍ ထမာ့ချသည။် swallow

အာပခ ကကိ be dry in the mouth

အာထပခာက် ကကိ အာခံအတင်ွး၌ ထရစသည ်စတွစ်ိုပခင်းမယှိ ပဖစသ်ည။် ထရထသာကင်တသ်ည။် be dry in the mouth

အာပခမ်း န none

အာဂလူ နဝိ ထူေးပခား ထေင်ရာှးထသာ။ သမူျားထေကသ်ာလွန်ထသာ။ conspicuous

“အာ”ဟ၍ူ ပါးစပ်ကိုဟသည။် (ကျးီ၊ သတ္တဝါ) စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အာကထရာပါ
ကထရာ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အာကာထမျှာ်
သးီ စဉ်

အာကာသညး်
ငခီ စဉ်

အနညး်ငယမ်ျှပဖစထ်သာ။ စိုးစဉ်ငယမ်ျှ ပဖစထ်သာ (အစားအစာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အာကျယပ်ါ
ကျယ် စဉ်

စဉ်

ထမရုိး ဖွင့်ပိတ ်လှုပ်ရာှးမရထအာင် အထကကာ ထထောင်တင်း သည။် ပိန်းရုိင်းကို ဟင်းချကစ်ားမိပခင်း ထကကာင့် ပါးစပ်ယားယ၍ံ ဖွင့်မ
ရထအာင် ပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အာထကျာက်
ရညှ၁် စဉ်

အာထကျာက်
ရညှ၂် စဉ်

အာထကျာက်
ရညှ၃် စဉ်

စဉ်

(ဘန်း)စကားကို ထစာင့် စညး်ထိေန်း သမ်ိးပခင်းမယှိပဲ ထပပာသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ရာသဦတထုအး လွန်းပခင်း၊ ဝမ်းချုပ်ပခင်းစသညတ်ိ့ုထကကာင့်) နှုတခ်မ်းများထသွ့ထပခာက၍် ခံတင်ွးစတွစ်ိုပခင်းမယှိပဖစ ်သည။် စဉ်

စဉ်

ပုိကဆံ်တစပ်ပား၏ ၁ထပခာကဖုိ်းတစဖုိ်းပဖစထ်သာ ပမာဏကိုထခါ်ထသာ စကား။ (ထဖးသားတစစ်းီ၊ အာဒေ၊ အာဒီေ၊အာပခမ်းစ သည။်) စဉ်

စဉ်
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န အဖုိးမတန် အထရးမထေားထလာကထ်သာ အရာ။ အထသးအဖဲွ ။့ ပဓါနမဟတုထ်သာ အရာ။ insignificant matter

နဝိ conspicuous

အာဂါဝု န လယက်ိုစထပါ်ထငွထပး၍ ငှားယထူသာ စနစ။် none

အာဂန္တ န ထခတ္တ ခဏမျှလာထရာကထ်နထုိေင်ထသာရဟန်း။ Sojourner

အငိွ့ န အာပဖင့် မှုတ၍် ပဖစလ်ာထသာ အမူထငွ ။့ 

အာစ န နှုတ၊် ပါးစပ်၊ စကား၊ ရစဲမ်ွးသတ္တ ။ိ နှုတစ်မ်ွးရည။် blarney

အာစိ့ န ခံတင်ွးကို ဖွင့်ဟ၍ စကားထပပာ ပခင်း၊ ထခမစသည ်ကိုကခဲ်ပခင်းမရနုိင်ထအာင် စရီင်ထေားထသဦ ဂါထော မန္တရားစသည့် အစအီရင်။ mantra

အာစိ့ ခတ် ကကိ အာထစးခံွသ့ည။် 

အာစိ့ ထေည့် ကကိ ခံတင်ွးကို ဖွင့်ဟ၍စကားထပပာပခင်း၊ထခမစသည ်ဟ၍ ကိုကခဲ်ပခင်းမရနုိင်ထအာင် ဂါထောမန္တရာပဖင့် စရီင်ထေား သည။် mantra

အာစိ့ ရည် န ခံတင်ွးယှိ ညှီထဟာကထ်စးကပ် ထချာကျထိသာ အရည။် halitosis

န ထပပာဆုိသမျှ အာဏာတညထ်စနိင်ထသာ အစမ်ွး။ သတူစပ်ါးထလးစားနုိင်ထလာက ်ထအာင် ထပပာဆုိနုိင်စမ်ွး။ 

အာထစာက် န လညထ်ချာင်းတဝုိကထ်နရာ။ hard palate

အာထစာကရ်ညှ် ကကိ စကားထကကာရညှထ်သာ။ verbosity

န နှုတမှ်ထပပာတိုင်းစးူရသှည။်

န ယင်းသိုစ့းူရသှ။ူ 

အာစယွ် န ဘန်ုးတန်ခုိး အာနုထဘာ် ကကးီပမတထ်သာ ပုဂ္ိုဂ လ်ထူေးတို၏့ အာ ထခါင်မှ ထွေကထ်သာ သာွးစယွ။် molar

အာစတွ၁် ကကဝိိ အနညး်ငယမ်ျှ။ ခံတင်ွးအရာ။ little

အာစတွ၂် န အနညး်ငယမ်ျှထသာ အရာ။ little

အာဆူခါဆူ ကကဝိိ မဖွယမ်ရာ။ မထတာ်မထလျာ်။ 

အာဆိတ၁် ကကိ တတိတ်တိထ်နသည။် silent

အာဆိတ၂် န တတိတ်တိထ်နသ။ူ စကားမထပပာပဲ တဏုှိထဘာထနသ။ူ silencer

အာဆွတ၁် ကကဝိိ ဝလင့်စာွ မဟတုပဲ်အနညး်ငယမ်ျှတ စားသုံးရံုး။ ထသာကသ်ုံးရံုးမျှ။ meagre sustenance

အာဆွတ၂် န မ ဝမလင့် စားထသာကရ်သည။် meagre sustenance

ကကဝိိ မ ဝမလင့် စားထသာကရ်သည။် meagre sustenance

အာထညာင်း ကကဝိိ အဖန်တလဲလဲ။ အကကမ်ိကကမ်ိအခါခါ။ over and over

အာတထညာင်း ကကဝိိ အလုိယှိတိုင်း။ အားပါးတရ။ စတိယ်ှိလကယ်ှိ။ heartily

အတထရာ န ပုိကဆံ်တင်ွးပစတ်မ်း ကစားရာတင်ွ ပုိဆံနှစပ်ပား ပူးကပ်ထနပခင်း။ none

အာထူေ၁ န ဉာဏပ်ညာ ထုိေင်းမှိုင်းသ။ူ ထံုေ ထုိေင်းသ၊ူ နှုတထ်လးသ၊ူ dullard

အာထူေ၂ ကကိ ဉာဏပ်ညာ ထုိေင်းမှိုင်းသည။် နှုတထ်လးသည။် lethargic

ကကိ harsh

အာကထရာပါ
ကထရာ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အာဂလူ အကူ
သား သာမန်မျှ မဟတုထ်သာ။ အများနှင့်မတ ူ ထူေးပခား ထေင်ရာှးထသာ. စဉ်

စဉ်

စဉ်

breath exhaled from 
one’s mouth စဉ်

စဉ်

စဉ်

use certain mantra or 
charm to muzzle a 
person’s mouth စဉ်

စဉ်

စဉ်

အာစကလ်ျှာစ
က်

power to command 
obedience စဉ်

စဉ်

စဉ်

အာထစာင်း
ထေက၁်

ability to command 
obedience စဉ်

အာထစာင်း
ထေက၂်

ability to command 
obedience စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

indecorous speech or 
action စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အာဆွတပ်ါ
ဆွတ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထထောကက်ျို
င်

ထပပာစမ်ွး ဆုိစမ်ွးယှိသည။် အထပပာအဆုိ ခကထ်ေန်သည။် ထမရုိး ဖွင့်ပိတ ်လှုပ်ရာှးမရထအာင် အထကကာ ထထောင်တင်း သည။် ပိန်းရုိင်း
ကို ဟင်းချကစ်ားမိပခင်း ထကကာင့် ပါးစပ်ယားယ၍ံ ဖွင့်မရထအာင် ပဖစသ်ည။် စဉ်
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အာဒေကျာ န ရူးထပါထပါ။ မသမိလိမ္မာသ။ူ စတိ ်မနံှသ့။ူ halfwit

အာဒေါ၁ န half

အာဒေါ၂ န ရူးထပါထပါ။ မသမိလိမ္မာသ။ူ စတိ ်မနံှသ့။ူ၂။ ပါးနပ် လိမ္မာမှုမရှိသ။ူ halfwit

အာဒိေ န အစ။ အဦး။ first

အာဒိေအာဒေါ န halfwit

အာဒီေ န half

အာဒေင်း န သကင်ယစ်ပါး တစမ်ျို း၏ အမည။် paddy

အာဓလီ န ပါးနပ်မှုမယှိသ။ူ အလိမ္မာကင်းမ့ဲထသာသ။ူ tactlessness

အာဓိ န half

အာန ့ ကကဝိိ ပါးနပ်ကျင်လညမ်ှုမယှိပဲ ထံုေထုိေင်နံုချာလျက။် dully

အာနာ န penny

အာနီ န ထမးထအာကနီ်ရရဲယဲှိထသာ ဖားပပုတတ်စမ်ျို း။ frog

အာနက် န ထပပာစမ်ွး ဆုိစမ်ွးယှိသ။ူ စမ်ွးရညယ်ှိသ။ူ hero

အာထပါ၁ နဝိ ဉာဏပ်ညာကင်းမ့ဲထသာ။ လိမ္မာပါးနပ်မှု မယှိထသာ။ tactlessness

အာထပါ၂ န ထရ၊ကျင်ငယ။် urine

အာထပါက် ကကဝိိ အဖန်တလဲလဲ။ အကကမ်ိကကမ်ိအခါခါ။ frequently

အာထပါကန်ာ န ကကျွေ၊ဲ နွား၊ တရိစ္ဆာရန်စသညတ်ို၏့ အာထခါင်၌ အထပါက ်အထခါင်း ပဖစတ်တထ်သာ အနာတစ ်မျို း။ mouth disease

အာထပါင် န အာခံတင်ွး။ mouth

အာထပါင်နီ န အခံွ နီဝါထရာင် ယှိထသာ စပါးအမည ်တစမ်ျို း။ grain

အာငပဲ န ငပဲဟထသာ ပါးစပ်ယှိထသာသ။ူ wide mouth

အာပွင့် ကကိ ထပပာသမျှ စးူရသှည။် အာဏာတညသ်ည။် none

အာထပါထယာှ န အသ ိအလိမ္မာ နညး်ပါးသ။ူ ရူးထပါထပါ။ mad

ကကိ be foul-mouthed

အာမခံ ကကိ ဝန်ခံကတထိပးသည။် guaranty

အာမငပမင ကကဝိိ မထလာကမ်င။ မထလာကမ်ထလးပဖစလ်ျက။် insufficiently

န ဝလင့်ထအာင် မစားရထသာ အစာ။ meagre sustenance

အာမညပမည န အဖုိးမတန် အထရးမထေားထလာကထ်သာ အရာ။ အထသးအဖဲွ ။့ ပဓါနမဟတုထ်သာ အရာ။ ordinary

အာမရပါမရ န အဖုိးမတန် အထရးမထေားထလာကထ်သာ အရာ။ အထသးအဖဲွ ။့ ပဓါနမဟတုထ်သာ အရာ။ ordinary

အာမဝန္တါခံ ကကဝိိ ညမန်ကကား သည့်အတိုင်း နာခံ ထဆာင်ရကွပ်ါမညဟ် ုကတပိပုတာဝန်ယသူည။် promise

အာမီအာထမာ ကကဝိိ indecisive

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

၁။ ထေကဝ်က။် ၂။ တစဂ်ါလံ၏ တစဆ်ယ့်နှစပံု်တစပံု် ပမာဏ၊ (အဇ-အာဒေ-အာဒေါ)။ (ပါ)။ ၃။ အခဲွကိုထခါ်ထသာ စကား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရူးထပါထပါ။ မသမိလိမ္မာသ။ူ စတိ ်မန့ံှသ။ူပါးနပ်လိမ္မာတတသ်ပိခင်းမယှိသပဖင့် ကျနထသချာစာွ မလုပ်မကိုင် တတသ်ည ်၏။ 
အပဖစ။် မညသ်ိ့ုမျှ မထဆာင်ရကွတ်တပဲ်ထတ ွငုိင်သည၏် အပဖစ။် စဉ်

အာဒေါ၏နှစပံု်တစပံု်(သိ့ု)ထေကဝ်ကပ်ဖစ ်ထသာပမာဏ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အာဒေါ၏နှစပံု်တစပံု်(သိ့ု)ထေကဝ်ကပ်ဖစ ်ထသာပမာဏ။ စဉ်

စဉ်

ပဲ။ (တစ ်အာနာ) ပုိကဆံ်တပဲကို ထခါ်ထသာစကား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အာထဘာင်
ကျို င်း

ထပပာစမ်ွး ဆုိစမ်ွးယှိသည။် အထပပာအဆုိ ခကထ်ေန်သည။် ထမရုိး ဖွင့်ပိတ ်လှုပ်ရာှးမရထအာင် အထကကာ ထထောင်တင်း သည။် ပိန်းရုိင်း
ကို ဟင်းချကစ်ားမိပခင်း ထကကာင့် ပါးစပ်ယားယ၍ံ ဖွင့်မရထအာင် ပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အာမထလာကပ်ါ
မထလာက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

၁။ ထတထွဝထငး ထမာလျက။် စတိတ်င်ွမပပတမ်သားပဖစ၍် ထနလျက။် ၂။ သတလိစသ်ကဲ့သိ့ု ပဖစလ်ျက။် ထမ့ထမျာ၍ ထနထသာ အားပဖ
င့်။ စဉ်
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အာထမာ ကကဝိိ indecisive

အာထမာကျ ကကိ တစခု်ခုထသာ အာရံုတင်ွ ထတထွဝစးူစိုကထ်သာအခါ လျှာ၊ အာထခါင် များပူထလာင်သည ်ပဖစလ်ျက။် feeling wanna

အာလတ် န အရုဏနှ်င့်မွန်းတည့်ကကား ကာလ။ morning

အာလုပ်ပလုပ် ကကဝိိ ပါးထစာင်းနှစဘ်က ်အပပည့်အားပဖင့်။ none

 အားလံုး၁ ကကိ လျှာထကကာတင်း၍ စကားအနညး်ငယ ်မပီသပဖစသ်ည။် pleasing lisp

အားလံုး၂ ကကိ ခံတင်ွးထဲေမှ တခဲနကထ်သာ အသထွံေကသ်ည။် pronounce

အားလံုး၃ န ခံတင်ွးထဲေမှ တခဲ နကထွ်ေကထ်ပါ်လာထသာ အသ။ံ pronounce

ကကိ အသမံပပန် ့မနံှ ့ထစပဲ တစလံု်းတညး် တခဲနကထွ်ေကသ်ည။် pronounce

နဝိ အသမံပပန်မ့နံှပဲ့တခဲနကထွ်ေကထ်သာအသယံှိထသာ။ pronounce

အားလံုးတိုက၁် န ကျား သတ္တ ဝါတို ့မာန်ထဒေါသပဖင့် ပမညဟ်ညး်ထသာအသ။ံ roar

အားလံုးတိုက၂် န မိမိမှတစပ်ါး မညသ်မူျှ သကဆုိ်င်မှုမယှိပခင်း။ own

အားလံုးတိုက၃် ကကိ ကျားသတ္တ ဝါတို ့မာန်ထဒေါသပဖင့် ပမညဟ်ညး်သည။် roar

အာသရ ကကိ ထွေန် ယကင်ပီးထပမတင်ွ မျို းထစတ့ိုက့ို အနံှအ့ပပားပဖန်က့ကသဲည။် sow seed

အာသရကပ်၁ ကကိ သတူစပ်ါးအမ်ိတင်ွ မီှခုိကပ်ထနသည။် ထမျှာင်ကပ်ထနသည။် sponge on

အာသရကပ်၂ န သတူစပ်ါးအမ်ိတင်ွ မီှခုိကပ်ထနသ။ူ ထမျှာင်ကပ်ထနသ။ူ parasite

အာသာ န လုိချင်ထတာင့်တမှု။ craving

အာသာထပပ ကကိ အလုိဆန္ဒပပည့်ဝ၍ထကျနပ်မှုကိုရသည။် satisfy

အာသာဝတီ န ဟမိဝန္တာထတာထဲေ၌ နတဘ်လူီးတို ့ဝန်းရထံစာင့်ထသာ  နတပ်န်းတစမ်ျို း။ 

အာသးီ န အာထခါင်ထနာကစ်န်ွး တစဘ်ကတ်စခ်ျက ်စန်ွးထွေကထ်နထသာ အကျတိင်ယ။် tonsil

အာသကွ၁် ကကိ စကားကို သကွလ်ကစ်ာွ ထပပာဆုိတတသ်ည။် speak briskly

အာသကွ၂် န စကားကို သကွလ်ကစ်ာွ ထပပာဆုိတတသ်။ူ fluency

ကကဝိိ စကားကိုသကွလ်ကစ်ာွထပပာဆုိတတသ်ညပ်ဖစ၍်။ completely

အာအာ ကကိ ”အာအာ”ဟဆုို၍ ခံတင်ွးကို ဖွင့်ဟ သည။် open

အာအာကွဲ ကကိ အလွန်အမင်းကွဲဟသည။် ပန်းပွင့်တို၏့ ပွင့်ချပ်လမာတိုသ့ည ်အငံုမှ ကွဲဟလာသည။် split

အာအာငုိ ကကိ “အာအာ”ဟ ုအသထွံေက၍် ငုိပခင်းကို ပပုသည။် weep

အာအာပွင့် ကကိ ပန်းပွင့်တို၏့ ပွင့် ချပ်လမာတိုသ့ည ်အငံုမှ ကွဲဟလာသည။် split

အား၁ န သင်ရုိးသရနှစဆ်ယ့်နှစလံု်းတင်ွ သုံးလံုးထပမာကသ်ရ။ none

အား၂ န ခွန်အား။  အစမ်ွး။အရညအ်ချင်း။ စမ်ွးအား ပမာဏ။ power

အား၃ ကကိ လစလ်ပ်သည။်  အားလပ်သည။်လုပ်ကိုင်ထဆာကရ်ကွစ်ရာ အမှုကစိတ္စ ်စုံတရမယှိပဖစသ်ည။် free

အားကူ ကကိ ကညူထီထောကမ်သည။် ပ့ံပုိးသည။် support

ထတထွဝထငး ထမာလျက။် စတိတ်င်ွမပပတမ်သားပဖစ၍် ထနလျက။် သတလိစသ်ကဲ့သိ့ု ပဖစလ်ျက။် ထမ့ထမျာ၍ ထနထသာ အားပဖင့်။ 
တစခု်ခုထသာ အာရံုတင်ွ ထတထွဝစးူစိုက၍် ထနသညပ်ဖစလ်ျက။်  မလှုပ်မရာှး ထတထွဝထငးငုိင်လျက။် မညသ်ိ့ုပပုရမည ်မသပိဖစလ်ျက။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အားလံုး
ထကာင်း၁ စဉ်

 အားလံုး
ထကာင်း၂ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

climbing plant  which 
flowers but once in a 
thousand  years စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အာသကွလ်ျှာ
သကွ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

အားထကာင်း၁ ကကိ ခွန်အားယှိသည။် strong

အားထကာင်း၂ န ဗလထကာင်းသ။ူခွန်အားထကာင်းသ။ူ strong man

အားထကာင်း၃ နဝိ ခွန်အားထကာင်းထသာ။ အင်အား ကကးီမားထသာ။ များပပားထသာ။ strong

နဝိ ကကးီထသာ ခွန်အားဗလယှိထသာ။ strong

အားကန်ု၁ ကကိ အားမလုိအားမရ ပဖစသ်ည။် အင်အားကန်ုခန်းသာွးသည။် enervated

အားကန်ု၂ န စမ်ွးအား ယှိသမျှ။ တတစ်မ်ွး သမျှ။ ခွန်အားယှိသမျှ။ utmost

အားကိုး၁ ကကိ တစစ်ုံတစထ်ယာကအ်ား မီှခုိအားထေား သည။် depend

အားကိုး၂ န မီှခုိးအားထေားစရာ။ someone to lean on

အားကိုးမဟ၁ိ န မီှခုိ အား ထေားစရာ ကင်းမ့ဲပခင်း။ independence

အားကိုးမဟ၂ိ ကကိ မီှခုိအားထေား စရာ ကင်းမ့ဲသည။် independent

ကကိ ယုံကကညက်ိုးစားသည။် အမီှအခုိပပုသည။် depend

န မီှခုိအားထေားစရာ။ someone to lean on

န မီှခုိအားထေားစရာ။ someone to lean on

ကကိ ယုံကကညအ်ားထေားသည။် အမီှ အခုိပပုသည။် depend

အားကျ ကကိ regret

အားကျပါးကျ ကကဝိိ အားကျဖွယရ်ာ ထကာင်းထလာကထ်အာင်။ emulate

အားကျတိ် န gland

အားကကးီ၁ ကကိ ခွန်အားဗလထကာင်း သည။် strong

အားကကးီ၂ ကကဝိိ ခွန်အားယှိသမျှ။ စမ်ွး အားယှိသမျှ။ utmost

အားကကးီ၃ ကကိ interest

အားကကးီကျ ကကဝိိ သတူစပ်ါး၏ စမ်ွးထဆာင်ထအာင်ပမင်မှုကို ပမင် သပဖင့် အားကျကာ ယင်း၏ နညး်တပူဖစလုိ်ထသာ စတိပ်ဖင့် မချင့်မရပဲဖစက်ာ။ 

ကကဝိိ အလွန်အမင်း။အထူေးပုိမုိလွန်ကစဲာွ။ excessively

ကကဝိိ သတူစပ်ါး၏ စမ်ွးထဆာင်ထအာင်ပမင်မှုကို ပမင် သပဖင့် အားကျကာ ယင်း၏ နညး်တပူဖစလုိ်ထသာ စတိပ်ဖင့် မချင့်မရပဲဖစက်ာ။ 

ကကိ အင်အားဆုတယ်တုန်ညး်ပါးသာွးသည။် weak

ကကိ မီှခုိအားကိုးရာမ့ဲ ပဖစသ်ည။် independent

ကကဝိိ စတိပ်ါကိုယပ်ါ အားထုေတလ်ျက။် zealously

အားခဲ ကကိ အားကကို းမာန်တကပ်ပုသည။် စတိအ်ားမထလျာ့ပဲ ကကံ့ကကံ့ခံသည။် ကကို းစားအားထုေတ ်သည။် be resolute

အားငယ် နဝိ စတိတ်ကက်ကမှု ထလျာ့ပါးထသာ။ လုပ်ကိုင်ထဆာင်ရကွလုိ်ထသာ စတိထ်ပျာကပ်ျကထ်သာ။ be down-hearted

အားစည၁် ကကိ ကိုယက်ာယအင်အားထတာင့်တင်း ပပည့် ဝလာသည။် strong

အားစည၂် နဝိ ကိုယက်ာယအင်အား ထတာင့်တင်းပပည့်ဝ ကကံ့ခုိင်သန် မာထသာ။ strong

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

အားထကာင်း
ကကးီ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အားကိုးအား
ထေား၁ စဉ်

အားကိုးအား
ထေား၂ စဉ်

အားကိုးအင်
ထထောင်၁ စဉ်

အားကိုးအင်
ထထောင်၂ စဉ်

ထနာင်တရသည။်  တသသပဖစသ်ည။်သတူစပ်ါး စမ်ွးထဆာင်ထအာင်ပမင်မှုကို ကကို ကနှ်စသ်ထဘာကျ၍ ယင်း၏ သထဘာအတိုင်း ပဖစ်
လုိစတိ ်ယှိသည။် စဉ်

စဉ်

အထလးတစခု်ခုမသည့်အခါ ခန္ဓာကိုယ ်ထမာင်းလကရံု်းတိ့ုမှ အလံုးအ ခဲ ထဖာင်းတကလ်ာထသာ (အား)အကျတိအ်ဖု။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

(တစစ်ုံတစခု် ပပု လုပ်ထဆာင်ရကွရ်န်အတကွ်) စတိထ်စာသည။် အထူေးအာရံုစိုကသ်ည။် အထူေးစတိဝ်င်းစားသည။် စဉ်

with suppressed 
feelings စဉ်

အားကကးီပါးကကီ
း စဉ်

အားကကးီပါးကကီ
းကျ

with suppressed 
feelings စဉ်

အားထကကာ
ပပတ၁် စဉ်

အားထကကာ
ပပတ၂် စဉ်

အားကကို းမာန်
တက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

အားစိုက် ကကိ ကကို းစားအားထုေတသ်ည။် try

ကကဝိိ ခွန်အားဗလကို အထူေးအသုံးပပုလျက။် အထူေးကကို းစားအားထုေတလ်ျက။် with might and main

အားစမ်း ကကိ တစထ်ယာကနှ်င့်တစထ်ယာက ်စမ်ွးအားချင်းမျှ  မမျှ စမ်းသပ်သည။် test one’s strength

အားဆုိင်၁ ကကိ တစထ်ယာကနှ်င့် တစထ်ယာက ်အစမ်ွးသတ္တ ခိျင်း၊ ဘန်ုးတန်ခုိး ချင်း ယဉ်ှငပိုင်သည။် contend

အားဆုိင်၂ ကကဝိိ တစဘ်ကနှ်င့် တစဘ်ကအ်င်အားချင်း ယဉ်ှငပိုင် ကကလျက။် contend

အားဆိတ် ကကိ ဆုတယ်တုထ်လျာ့နညး်သာွးသည။် weak

အားတူ ကကိ အင်အားချင်းတမူျှသည။် same power

အားတအူားရှိ၁ ကကဝိိ တစဘ်ကနှ်င့်တစဘ်ကအ်င်အားချင်းညမီျှစာွ။ of equal strength

အားတအူားရှိ၂ နဝိ အင်အားချင်း ညမီျှထသာ။ same power

အားတက၁် ကကိ အင်အားပပည့်ငဖိုးလာသည။် be heartened

အားတက၂် ကကိ အင်အားတိုးတက ်သည။် စတိဓ်ါတတ်ကက်ကလာသည။် be encourage

အားတကဆီ်း န အင်အားကိုတိုး ထစတတထ်သာ ထဆး။ tonic

အားတကသ်ရိ ကကဝိိ စတိအ်ားထေကသ်န်တကက်က စာွ။ တကတ်ကက်ကကက။ အင်အားယှိသမျှကကို းအားထုေတလ်ျက။် animatedly

အားတင်၁ ကကိ နုိင်ထေကက်လူပပုသည။်တင်စးီသည။် do or say high-handedly

အားတင်၂ ကကဝိိ မပဖစမ်ထန၊ မရမထန အထူေး ခွန်အားစိုကလ်ျက။် အင်အားအရှိန်အဟန်ုကို များစာွ အသုံးပပုလျက။် တရကကမ်း။ forcefully

ကကဝိိ အစမ်ွးကန်ု ကကို းစားအားထုေတလ်ျက။် အထူေးခွန်အားစိုကထု်ေတလ်ျက။် with might and main

ကကဝိိ မပဖစမ်ထန၊ မရမထန အထူေး ခွန်အားစိုကလ်ျက။် အင်အားအရှိန်အဟန်ုကို များစာွ အသုံးပပုလျက။် တရကကမ်း။ forcefully

အားနန်ပ့ါးနန် ့ နဝိ ခွန်အားဗလ ထကာင်းထသာ။ strong

အားပါ ကကိ စတိနှ်စသ်ကမ်ှုပဖစသ်ည။် ထပျာ်ရမင်သည။် ဝမ်းထပမာကမ်ှုပဖစသ်ည။် satisfy

အားပါးကျ ကကိ ထနာင်တရ သည။် နှထပမာတသသည။် regret

အားပါးတကျ ကကဝိိ မိမိစတိဆ်န္ဒအတိုင်း အလုိပပည့်ဝသည့်တိုင်ထအာင်။ emulate

ကကဝိိ အလွန်အမင်း။ အပပင်း အထေန်။ အများအပပား။ many

ကကဝိိ အထူေးမီှခုိကိုးစားလျက။် dependency

အားပါးတရ ကကဝိိ ဝမ်းထပမာကဝ်မ်းသာ။ လှိုကလ်ှိုကလဲှ်လဲှ။  လုိလားမှုဆန္ဒယှိသည့် အတိုင်း ပပည့်ဝထအာင်။ gladly

အားပီး ကကိ စတိဓ်ါတ ်တကက်ကထအာင် ထပပာဆုိ နှိုးဆွထပးသည။် ကညူသီည။် encourage

ကကဝိိ abet

အားပ့ံ ကကိ ကညူသီည။် မစသည။် support

အားပျက် ကကိ အင်အားကန်ုခန်းသည။် ဆုတ ်ယတုသ်ည။် weak

အားပပု ကကိ မပဖစမ်ထနပုိ၍ အားသန်ွကကို းပမ်းသည။် bend over backwards

အားထပပာင် န အားအလယအ်လတယ်ှိ ထသာသ။ူ normal power

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အားစိုကခွ်န်စို
က် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အားတင်ပါး
တင်၁ စဉ်

အားတင်ပါး
တင်၂ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အားပါးတ
ကကးီ၁ စဉ်

အားပါးတ
ကကးီ၂ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အားပီးအား
ထပမာက် စတိဓ်ါတတ်ကက်ကထအာင်နှိုးဆွတိုကတ်န်ွး ထပးသညပ်ဖစ၍် . တစစ်ုံတစရ်ာ ပပုလုပ်ရန် အတကွ ်ထပမှာကပ်င့် ကညူထီသာ အားပဖင့်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

အားပပတ် ကကိ အင်အားကန်ုခန်းသည။် ဆုတယ်တုသ်ည။် ခွန်အားနညး်ပါးသည။် weak

အားပပုတ ် ကကိ အင်အားချင်းမမျှ၊ စမ်ွးရညခ်ျင်းမမျှပဖစသ်ည။် High Power

ကကိ none

အားမရပါးမရ ကကဝိိ ထကျနပ်နှစသ်မ့်ိမှုအပပည့်အဝမရပဲ။ မချင့်မရ ဲပဖစလ်ျက။်

အားမထလာက် ကကိ အင်အားချင်း မမျှပဖစသ်ည။် အားနညး်သည။် weak

အားမလပ် ကကိ အလုပ်ကစိမ္ျားထန၍ အားလပ်ချန်ိ မယှိပဖစသ်ည။် လုပ်ကိုင် ထဆာင်ရကွစ်ရာများယှိသည။် busy

ကကဝိိ ထကျနပ်နှစသ်မ့်ိမှုအပပည့်အဝမရပဲ။ မချင့်မရ ဲပဖစလ်ျက။်

အားထပမာက် ကကိ ခွန်အားတိုးတကပ်ပည့်ဝလာသည။် power up

ကကဝိိ အားထေားမီှခုိရာ။  အထူေးမီှခုိကိုးစားလျက။် dependency

အားပမတ် နဝိ ခွန်အားယှိထသာ။ အားထကာင်းထသာ။ အင်အားစမုျားထသာ။အား သာထသာ။ strong

အားမီွး ကကိ nurture one’s strength

အားခမ နဝိ strong

အားထပမှာက် ကကိ abet

ကကဝိိ မီှခုိအားထေားစရာ။ အမီှပပုရာ။ dependency

ကကဝိိ ယုံကကညက်ိုးစားအားထေားထလာကထ်အာင်။ dependency

အားယူ ကကိ တစစ်ုံတစခု်ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွရ်န်အတကွ ်ကကို တင်ပပင်ဆင် ထဆာင်ရကွသ်ည။် gather strength

ကကဝိိ အားလပ်ထနဘသိကဲ့ သို။့  အားသညလုိ်လုိနှင့်။ free

အားရ ကကိ မိမိအလုိအတိုင်းပပည့်ဝ၍ စတိထ်ကျ နပ်မှု ရယှိသည။် ဝမ်းထပမာကဝ်မ်းသာ။ လှိုကလ်ှိုကလဲှ်လဲှ။  satisfy

အားရပါးရ ကကဝိိ လုိလားမှုဆန္ဒယှိသည့် အတိုင်း ပပည့်ဝထအာင်။ heartily

အားရဝမ်းသာ ကကဝိိ ဝမ်းထပမာကဝ်မ်းသာ။ စတိတ်ိုင်းကျပဖစ၍် ထကျနပ်အားရလျက၊် gladly

အားရန်ွ ကကိ အရှိန်မထိေန်းနုိင်ပဖစသ်ည။် ကကို းစားအားထုေတမ်ှုလုိသညထ်ေက ်ပုိသည။် overbalance

အားလာ န ခွန်အားပပည့်စုံသ။ူ ဆူငဖိုးဝလွန်းသ။ူ ခွန်အားကကးီမားထသာ။ ဆူငဖိုးဝလွန်းထသာ။ strong

အားလပ်ခွင့် န တစစ်ုံ တစခု်ထသာ အလုပ်ကစိမှ္ ထခတ္တ ရပ်နားချန်ိ။ အနားထပးချန်ိ။ break

အားလုပ်သား န ခွန်အားဗလပဖင့် အလုပ်လုပ်သ။ူ manual laborer

အားထလျာ့နာ န အားထလျာ့ထသာ ထရာဂါ။ weak

အားလွန် ကကိ အရှိန်မထိေန်းနုိင်ပဖစသ်ည။် ကကို းစားအားထုေတမ်ှုလုိသညထ်ေက ်ပုိသည။် overbalance

အားသာ နဝိ စမ်ွးရည ်သတ္တ အိရှိန်အဟန်ုစသည ်ကကးီမားထသာ။ ခွန်အားကကံ့ခုိင်မာသန်မာထသာ။များပပားထသာ။ stronger

အားသီ ကကိ အင်အားနညး်ပါး ကန်ုခန်းသာွးသည။် be enervated

ကကဝိိ အားထထောင့်အားနာ။အားနာစာွ။

အားသတ် ကကိ လွန်ကထဲသာ အရှိန်ကို ထလျာ့ပါးထအာင်လုပ်သည။် အားနညး်ထစသည။် weak

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

အားမ မီ (မ)  (ကကိ-အားမတန်-ရှု) စဉ်

with suppressed 
feelings စဉ်

စဉ်

စဉ်

အားမလုိအားမ
ရ

with suppressed 
feelings စဉ်

စဉ်

အားထပမာက်
အားကိုး စဉ်

စဉ်

အင်အားဗလတိုးတက ်ပပည့်ဝလာထစရန် ကကို းပမ်းသည။် တစစ်ုံတရာပပုလုပ်ထဆာင်ရကွရ်န်အတကွ ်အရညအ်ထသးွစသည့် ပပည့်
ဝလာထစရန် အားထုေတ ်သည။်  စဉ်

ကိုယက်ာယအင်အား ထတာင့်တင်းပပည့်ဝ ကကံ့ခုိင်သန် မာထသာ။ စတိအ်ား တကက်ကမှုပဖစထ်သာ အင်အား ထတာင့်တင်း ပပည့်ဝလာ
ထသာ။ စဉ်

တစစ်ုံတစဦ်းအား ထသးွကကစတိ ်ဝင်ထအာင်ပပုမူ ထပပာဆုိသည။်ထသးွကကစတိဝ်င်ထအာင်ပပုမူ  ထပပာဆုိသည။် ထသးွထပမာကထ်အာင်ပပု 
သည။် စဉ်

အားထပမှာက်
အားကိုး စဉ်

အားထပမှာက်
အင်ထထောင် စဉ်

စဉ်

အား
ထယာင်ထယာင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အားထသာင့်
အားနာ

with a feeling of 
embarrassment or 
restraint through a 
sense of delicacy စဉ်

စဉ်



.

အားသတ် ကကိ leave

အားသန် ကကိ ခွန်အားကကးီသည။် သန်မာထွေားကျို င်း သည။် strong

အားသန် န ခွန်အားကကးီသ။ူ သန်မာထွေားကျို င်းသ။ူ strong man

အားသန်ိ ကကိ ခွန်အားနညး်သည။် weak

အားသန်ု ကကိ ခွန်အားနညး်သည။် weak

အားသန်ွ ကကိ ခွန်အားကို အထူေးလံုလ့ပပုသည။် with full force

ကကဝိိ ခွန်အား ကိုအထူေးအသုံးပပုလျက။် အထူေးအင်အားစိုကထု်ေတလ်ျက။် with might and main

အားသျှင် န အားယှိထသာသ။ူ ခန္ဓာကိုယဆူ်ငဖိုးထသာသ။ူ strength

အားသျှင် နဝိ အားယှိထသာ။ ခန္ဓာကိုယဆူ်ငဖိုးထသာ။ strong

အားသျှင်ကကးီ န ဖံွင့ဖိုးထသာ ကိုယခ်န္ဓာထေက ်ပုိမုိပပည့်ဝထသာသ။ူ strong man

အားသျှင်ကကးီ နဝိ ဖံွင့ဖိုးထသာ ခန္ဓာကိုယထ်ေကပုိ်မုိပပည့်ဝထသာ။ strong

အားသျှင်မ န strong woman

 အားဟိ ကကိ အားခွန်ဗလပပည့်ဝသည။် strong

အားဟိ နဝိ ခွန်အားဗလပပည့်ဝ ထသာ။ puissant

အားဟပိါးဟိ ကကဝိိ ဝမ်းထပမာကဝ်မ်းသာ။ လှိုကလ်ှိုကလဲှ်လဲှ။  လုိလားမှုဆန္ဒယှိသည့် အတိုင်း ပပည့်ဝထအာင်။ cordially

အားဟန်ိ န အင်အား၊အရှိန်။ power

အိ

အ၁ိ န သင်ရုိးသထရ နှစဆ်ယ့်နှစလံု်တင်ွထလးလံုးထပမာက ်သရ။ none

အိ ကကိ ထပျာ့ထပျာင်းသည။် နူးညံ့သည။် soft

 အိ ကကဝိိ မလုိလား သည့်သထဘာပဖင့်ထပပာင် ထလှာင်ထပပာဆုိလျက။် gibe

အထိယ န အထမ့မိခင်။ grandmother

အထိယာင် န အထမ့မိခင်။ grandmother

အအိိ န ခထလးအား ထချးပါဖုိရ့န် ယဉ်ထကျးစာွ ထပပာထသာ စကား။ none

အီ ကကိ delay

အီ နဝိ အဆိမ့်အအမ့်ိများထသာ အရသာယှိထသာ။ sweet

အီ ကကိ ကစိတ္စစ်ုံတစရ်ာကို ထနှာင့်ထနှး ကကန်က့ကာထအာင် ပပုလုပ်သည။် delay

အီ ကကဝိိ ထရထငွ ပ့ဖင့် စိုတိုတို ထစးထတးထတးပဖစလ်ျက။် slack

အတီတီီ ကကိ ထအာ့ချင် အန်ချင် ပဖစသ်ည။် 

အတီတီီ ကကဝိိ Ina rumbling way

အထီနာင် န အထမ့မိခင်။ grandmother

သစသ်ားကျုံ့ ယု့ံမှု ထလျာ့ပါး၍ အသားထသထစရန်၊ သစပ်င်၏ ထအာကထ်ပခပုိင်းမှ ပင်လံုးကိုရစ၍် အခံွအကာများ ကို ခုတထ်ေစခွ်ာ
ပစသ်ည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အားသန်ွပါး
သန်ွ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဖ့ံွငဖိုးထသာ ကိုယခ်န္ဓာထေကပုိ်မုိပပည့်ဝထသာ ကိုယခ်န္ဓာယှိထသာ (မိန်းမကကးီ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထနှးထကးွသည။်  ဖင့်နမဲသည။်အဝတအ်ထေည ်အနညး်ငယ ်စိုထုိေင်းသည။် အဆိမ့်အရသာ များလွန်းသပဖင့် ထနာကထ်ေပ်မစားချင်
ထအာင် ပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

with a feeling of 
surfeit စဉ်

(ထခါ်ရာသိ့ု) မလုိကလုိ်လုိ လုိကလုိ်လုိနှင့်။ စဉ်

စဉ်



.

အထီယ န အထမ့မိခင်။ grandmother

အထီယကကးီ န အထမ၏အမ။ မိကကးီ။ aunt

ကကဝိိ ဟိုလုိလုိ သညလုိ်လုိ။ မထရမရာနှင့် အချန်ိဆဲွလျက။် Ina rumbling way

အးီ န သင်ရုိးသထရ နှစဆ်ယ့်နှစလံု်း တင်ွထပခာကလံု်းထပမာကသ်ရ။ none

အးီ ကကိ ပပင်းထေန်စာွ ကိုကခဲ်နာကျင်ထသာ ထဝဒေနာကို ခံစားရ သည။် နာကျင်ကိုကခဲ်ထသာ ထဝဒေနာကို ခံစား ရသည။် sick

အးီ ကကိ နာကျင်ကိုကခဲ်ထသာ ထဝဒေနာကို ခံစား ရသည။် sick

အးီ ကကိ die

အးီ ကကိ  သာယာထအးချမ်းသည။်ကယွလွ်န်သည။် ထသဆံုးသည။် die

အးီ ကကိ  ထလးလံထုိေင်းမှိုင်းသည။် သကွလ်က ်ချကခ်ျာပခင်း မယှိပဖစသ်ည။် damp

အးီ နဝိ အလွန်ထမမးထသာ။ ကကို င်လှိုင်ထသာ။ fragrant

အးီ ကကဝိိ ထအးသင့်သညထ်ေကပုိ်၍ ထအးစာွ။ လုပ်ရုိးလုပ်စဉ်ထေက ်ထနှးထကးွထလးလံစာွ။ ကကန်က့ကာထနှာင့်ထနှးထသာအားပဖင့်။ delay

အးီ နဝိ စတိအ်ထနှာင့်အယကှအ်ပူအပင် ကင်းထသာ။ စတိင်ငိမ်ချမ်းထသာ။ ပူထလာင်ပခင်းမယှိ ထသာ။ peace

အးီကကင် ကကိ pleasant

အးီချို င်း ကကိ သာယာထအးချမ်းသည။် pleasant

အးီချို င်း နဝိ ဆူပူထနှာင့် ယကှမ်ှုကင်းထသာ။ ငငိမ်းချမ်းထသာ။ pleasant

အးီငငိမ်း ကကိ သာယာထအးချမ်းသည။် pleasant

အးီငငိမ်း နဝိ ဆူပူထနှာင့် ယကှမ်ှုကင်းထသာ။ ငငိမ်းချမ်းထသာ။ peace

အးီစါး န မလုပ်မကိုင်ပဲ စားထသာကထ်နရသ။ူ pensioner

အးီစါးထသျှ ကကိ မလုပ်မကိုင်ပဲ စားထသာကထ်နရသည။် pension 

အးီစအီးီစက် ကကိ စတိမ်ပါ လကမ်ပါ။ လုပ်ရုိးလုပ်စဉ်ထေက ်ထနှးထကးွ ထလးလံ စာွ။ delay

အးီစက် ကကိ ထအးသင့်သညထ်ေကပုိ်၍ ထအးစာွ။ လုပ်ရုိးလုပ်စဉ်ထေက ်ထနှးထကးွထလးလံစာွ။ ကကန်က့ကာထနှာင့်ထနှးထသာအားပဖင့်။ delay

အးီစကစ်က် ကကဝိိ ကိုယခ်န္ဓာ အတင်ွးသို ့အထအးဓါတ ်တထပဖးထပဖး ပျံ နံှ့ဝ့င်ထရာက ်လျက။် clammily

အးီထဆး နဝိ ပူပင်ထကကာငကကမှုစိုးရမ်ိမှုစသည ်ကင်း ထဝးထသာ။ငငိမ်းချမ်းထသာ။ peace

အးီတအီးီစက် ကကဝိိ စတိမ်ပါ လကမ်ပါ။ လုပ်ရုိးလုပ်စဉ်ထေက ်ထနှးထကးွ ထလးလံ စာွ။ delay

အးီတအီးီထတ ကကဝိိ စတိမ်ပါ လကမ်ပါ။ လုပ်ရုိးလုပ်စဉ်ထေက ်ထနှးထကးွ ထလးလံ စာွ။ delay

အးီနီ ကကဝိိ ပူပင် ထကကာင့်ကကမှုမယှိပဲ။ ငငိမ်းချမ်းစာွ။ တစစ်ုံတစရ်ာ စတွဖ်ကပ်ခင်း မယှိပဲ တတိဆိ်တင်ငိမ်သကစ်ာွ။ peacefully

အးီထပါက် န အထပါကအ်ထခါင်း။ လျှို ဝှ့ကထ်သာ အထပါက။် hole

အးီထဗွခတ် ကကိ တစစ်ုံတရာကို ထနှာင့်ထနှး ကကန်က့ကာထအာင်ပပုလုပ်သည။် delay

အးီထဗွနာရီ ကကဝိိ လုပ်ရုိးလုပ်စဉ်ထေက ်ထနှးထကးွထလးလံစာွ။ အချန်ိကာလကို ကကန်က့ကာထစ သပဖင့်။ delay

အးီထဗွနာရခီတ် ကကဝိိ delay

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

အလီားအား
လား စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလွန်ချမ်းထအးသည။် သာယာထအးချမ်းသည။် ကယွလွ်န်သည။် ထသဆံုးသည၊် ထလးလံထုိေင်းမှိုင်းသည။် သကွလ်က ်ချကခ်ျာ
ပခင်း မယှိပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အလွန်ချမ်းထအးသည။် သာယာထအးချမ်းသည။် ကယွလွ်န်သည။် ထသဆံုးသည၊် ထလးလံထုိေင်းမှိုင်းသည။် သကွလ်က ်ချကခ်ျာ
ပခင်း မယှိပဖစသ်ည။် ကယွလွ်န်သည။် ထသဆံုးသည၊် ထလးလံထုိေင်းမှိုင်းသည။် သကွလ်က ်ချကခ်ျာပခင်း မယှိပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငပီးသင့်ထသာအချန်ိတင်ွ ငပီးစးီထအာင် မလုပ် ပဲ၊ ကကန့်ကကာထအာင်ပပုသပဖင့်။  ကစိ ္တစစ်ုံတစရ်ာကို ထနှာင့်ထနှးကကန့်ကကာထအာင် 
တမင်ပပုလုပ် ထသာအားပဖင့်။ စဉ်
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အးီမညရ်ာသိ ကကဝိိ ပူပင် ထကကာင့်ကကမှုမယှိပဲ ငငိမ်းချမ်းစာွထနမညဆဲ်မှာ ပင်။ none

အးီပမ နဝိ အလွန်ချို ထသာအရသာယှိထသာ။ sweet

ကကဝိိ back

အးီထယ န အထမ့မိခင်။ grandmother

အးီထယာင် အထမ့မိခင်။ grandmother

အးီယို န အထမ့မိခင်။ grandmother

ကကဝိိ ထပါ့တန်စာွ။ အသကံျယထ်လာင်စာွ ထပပာဆုိ ထအာ်ဟစရံု်မျှပဖင့်။ flippantly

အးီအတပူူအမျှ ကကဝိိ ဆင်းရအဲတ ူချမ်းသာအမျှ အတတူကခံွစားလျက။် 

အးီအီ နဝိ အလွန်ချို ဆိမ့်ထသာ အရသာ ယှိထသာ။ sweet

အးီအးီ ကကဝိိ peacefully

ကကဝိိ မထနနုိင် မထုိေင်နုိင်ထအာင် နာကျင်ကိုကခဲ်လျက။် grip firmly with teeth

နဝိ ပူပင်ထကကာင့်ကကမှုမယှိပဲ။ ငငိမ်းချမ်းစာွ။ ထအးထအး ထဆးထဆး။ peacefully

နဝိ သာယာထအးချမ်းသည။် pleasant

ကကဝိိ ထအးသင့်သညထ်ေကပုိ်၍ ထအးစာွ။ လုပ်ရုိးလုပ်စဉ်ထေက ်ထနှးထကးွထလးလံစာွ။ ကကန်က့ကာထနှာင့်ထနှးထသာအားပဖင့်။ delay

အးီအးီနီ န တစစ်ုံတစခု်မလုပ်ဖုိ ့ရန် ဟန်တ့ားသည့် သထဘာ။ obstacle

ကကဝိိ ပဖညး်ညင်ှးသာယာစာွ။ slowly

အးီအးီပမပမ နဝိ စတိအ်ထနှာင့်အယကှအ်ပူအပင် ကင်းထသာ။ စတိင်ငိမ်ချမ်းထသာ။ ပူထလာင်ပခင်းမယှိ ထသာ။ carefree

အးီအးီသာသာ ကကဝိိ ပူပင်ထကကာင့်ကကမှုမယှိပဲ။ငငိမ်းချမ်းစာွ။ carefree

ကကဝိိ ပူပင်ထကကာင့်ကကမှုမယှိပဲ။ ငငိမ်းချမ်း စာွ။ လုပ်ရုိးလုပ်စဉ်ထေက ်ထနှးထကးွ ထလးလံစာွ။  carefree

အု

အ၁ု န သင်ရုိးသရ နှစဆ်ယ့်နှစ ်လံုးတင်ွ ခုနစလံု်းထပမာကသ်ရ။ none

အ၂ု စညး် none

အူ န သင်ရုိးသရ နှစဆ်ယ့်နှစလံု်းတင်ွ ရစှလံု်းထပမာကသ်ရ။ none

အူ န အစားအစာတို၏့ သိုထလှာင်ရာ ကိုယ ်တင်ွးအစတိအ်ပုိင်းအဂမင်္ဂါ။ intestine

အူ ကကိ howl

အူ ကကဝိိ noisy

အကူရူ ကကဝိိ သစပ်င်အခကအ်လကစ်သည ်အပ်ုဆုိင်းလျက။် in secret

အကူရူ နဝိ velvet

အကူျနာ န ဝမ်းတင်ွးမှအသူည ်ထအာကခံ်အထပမှးထပါက၍် ဆီးခံုထအာကသ်ို ့အနညး်ငယ ်ထလျာကျထသာအနာ။ hernia

အထူကကာင်း န core

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

အးီယားဘ
ယား (ထခါ်ရာသိ့ုမလုိကလုိ်၊ ဆဲွရာသိ့ု မပါလုိသပဖင့်၊ ထခါ်သဆဲွူ သကူို ဖီလာပပု၍) ထနာကပ်ပန်ရန် အားထုေတရု်န်းခွာလျက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အးီလားအား
လား စဉ်

through good times and 
bad စဉ်

စဉ်

ပူပင်ထကကာင့်ကကမှုမယှိပဲ။ ငငိမ်းချမ်းစာွ။ ထအးထအးထဆးထဆး။ မလုိလားမနှစသ်ကဖွ်ယထ်သာ အမူအရာပဖင့် ရကှအ်ားကကးီငပီး
သကပ်ပင်းချကာ။ စဉ်

အးီအးီကကင်
ကကင် စဉ်

အးီအးီချို င်း
ချို င်း စဉ်

အးီအးီ ချမ်း
ချမ်း စဉ်

အးီအးီ
စကစ်က၁် စဉ်

စဉ်

အးီအးီဖျညး်
ဖျဉ်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

အးီအးီ
သကသ်ာ စဉ်

စဉ်

မနှစသ်ကထ်ကကာင်းဖွင့်ဟ၍ ထပပာဆုိထသာ (အာထမဋိတ်) စကား။ ၂။ မနှစသ်ကဖွ်ယထ်သာ အမူအရာပဖင့်ထပပာထသာစကား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထတာထတာင်စသညတ်ိ့ု၌ တစဦ်းကို တစဦ်းထနရာကို အသထိပးသည့်အထနပဖင့် အထဝးမှထန၍ အသထံပးသည။်  ထခွးတရိစ္ဆာန်စသည်
တိ့ုအသကံို ဆဲွငင်၍ ထအာ်ပမညသ်ည။် တစစ်ုံတစခု် ကကစံညလု်ပ်ကိုင်မှု မထအာင်ပမင်ပဖစရ် သည။် အဝတအ်ထေညစ်သညတ်ိ့ု 
ထလတင်ထပါက ်မယှိထသာ ထကကာင့် စို ထုိေင်းထနသည။် မီးခုိ၊ပမူ၊ ဆီးနှင်းများ ပိတဆုိ်င်းထနသည။် ပုပ်သိုးစပပုသည။် စဉ်

သသဲအဲတုအ်တု။် ဆူဆူညညံ။ံ (အသမံျားပဖစထ်ပါ် သည်)။ စဉ်

စဉ်

(သစပ်င်အခကစ်သည်) နူးညံ့ထပျာ့ထပျာင်းထသာ။ စဉ်

စဉ်

အလယတ်ည့်တည့် အလျားလုိကဆဲွ်ထေားထသာ အရာ။ မျဉ်းထကကာင်း။ သစပ်င် သစသ်းီစသညတ်ိ့ု၏ အလယအ်တင်ွးပုိင်းယှိ 
လမ်းထကကာင်း။(သကထ်ကကာင်းဟလုညး်ထခါ်ထသး သည။်) စဉ်
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ကကဝိိ အလွန်အမင်း၊ ဆာထလာင်မွတသ်ပ်ိလျက။် hungry

အခူျာ န ထဝးလွန်း ထခါင်လွန်းထသာအရပ်ထဒေသ။ ထဒေသအမညတ်စခု်။ boonies

 အခူျာ ကကိ အထပဖ နညး်လမ်းစသညရ်ာှမရပဲ အထတးွလညထ်နသည။် confuse

အခူျာထပါက် န ထုေတခ်ျင်းထပါက။် ဟင်းလင်းထပါက။် တိုးလျှို ထပါက။် hole

အခူျာလည် ကကိ စတိက်းူဉာဏမ်ထွေကပဲ် ယှိသည။် အကကတံတပ်ဖစသ်ည။် စတိက်းူထတးွထတာ ရာတင်ွ အခကအ်ခဲပဖင့် အထတးွလညထ်နသည။် be confused

အခူျာလုိ ကကိ be confused

အခူျာလိမ် ကကိ ထရာဝင်ထနှာကသ်ည။် confuse

အခူျးီခါ ကကဝိိ အကန်ုအစင်။ အစစအရာရာ။ အလံုးစုံ။ all

အခူျဉ်ထပါက် ကကိ စားထသာကလုိ်ကထ်သာ အစာအဟာရသည ်မထကကမညကပဲ် ထလအထေကသ်ို ့ဆန်၍့ တကလ်ျှင် အချဉ်ဓါတထ်ပါကလ်ာသည။် none

အဂူရူ ကကဝိိ Higgledy-piggledy

အဂူရူ နဝိ smooth

အဆူထရာင်း ကကဝိိ smooth

အဆူာပုပ် န ပုပ်စပ်ထသာအနံ။့ foul  smell

အထူဆာင်း န Higgledy-piggledy

အတူရူ န မထရမရာ။ ထယာင်ချာချာ။ uncertainly

အတူရူ နဝိ အမူအကျင့်ဆုိးညစထ်သာ။ rakish

အတူာ ကကဝိိ အဒူေါအစအီစဉ်မကျပဲ ထပပာင်းပပန်လျက။် opposite

အတူာပမူး ကကိ ရမင်ပျသည။် ဝမ်းသာကကညနူ်းသည။် be merry

အတူူ န တစမိ်တညး်သားချင်း။ တစမိ် တညး်ဝမ်းတင်ွးမှ ထပါကဖွ်ားထသာ ညအီစက်ို ထမာင်နှမ။ brother and sister

အတူိုင် န ဗဟိုချကခ်ျာ ပဖစထ်သာ အရာ။ ထနရာ။ ပဓါနပဖစထ်သာ အရာ။ core

အတူုံဆင်း န တစမိ်တညး်သားချင်း။ တစမိ် တညး်ဝမ်းတင်ွးမှ ထပါကဖွ်ားထသာ ညအီစက်ို ထမာင်နှမ။ 

အတူို ကကိ be jealous

အတူင်ွးနာ န diseased log

အနူာ ကကိ အထူကကာင်းတထလျာက ်ပုိးစားသပဖင့် ပဖစတ်တထ်သာ အပင်ထရားဂါတစမ်ျို း။ diseased log

အနူာ န diseased log

အနူာလုိက၁် ကကိ

အနူာလုိက၂် န diseased log

အနီူ န red rot

အနုူချန်ိ န ရာသထီပပာင်းစကာလ။ period of time

အထူပါကပ်ခည် ကကိ ရှုပ်ထထွေးထရာယကှသ်ည။် ကထမာကက်မပဖစသ်ည။် disorder

အူ
ကကုတက်ကုတ် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စတိက်းူဉာဏမ်ထွေကပဲ် ယှိသည။် အကကတံတပ်ဖစသ်ည။် စတိက်းူထတးွထတာ ရာတင်ွ အခကအ်ခဲပဖင့် အထတးွလညထ်နသည။် 
ရင်ှးလင်းပခင်းမယှိ ရှုပ်ထထွေးသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဆံပင်) ဖရုိဖရ ဲရညှသ်ယွဖ်ားလျားကျလျက။် ကစဉ့်ကရ။ဲ စဉ်

(သစပ်င်အခကစ်သည်) နူးညံ့ထပျာ့ထပျာင်းထသာ။ စဉ်

(သစပ်င်အခကစ်သည်) နူးညံ့ထပျာ့ထပျာင်းထသာ။ စဉ်

စဉ်

(ဆံပင်) ဖရုိဖရ ဲရညှသ်ယွဖ်ားလျားကျလျက။် ကစဉ့်ကရ။ဲ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

person born of the same 
mother စဉ်

(ဥပစာ) သထဘာထေားထသးသည။် ဝန်တိုသည။် စဉ်

ဝမ်းဗုိကန်ာ၍ အန်ပခင်း။ ဝမ်းသာွးပခင်းတိ့ုပဖစထ်သာ ထရာတစမ်ျို း။ အပင်၏ အထူကကာင်း တထလျာက ်ပုိးစားသပဖင့် ပဖစတ်တထ်သာ 
အပင်ထရာဂါ တစမ်ျို ။ စဉ်

စဉ်

အနူာထရာဂါ။ ဗုိကထဲ်ေအတူင်ွပဖစတ်တထ်သာ ထရာဂါ။ သစ၏်အတင်ွးသားအပပစအ်နာအဆာတစမ်ျို း.။ အအတူပခားအသညး်
တပခား စဉ်

(ဝမ်းဗုိကပ်ပင် တစခု်လံုး နာကျင်ထလာကထ်အာင်) ပပင်းစာွ ရယထ်မာသည။် 
be convulsed with 
laughter စဉ်

သစ၏်အတင်ွးသားအပပစအ်နာအဆာတစမ်ျို း.။ အအတူပခားအသညး်တပခား စဉ်

ထရာှကသ်းီတစမ်ျို း၊ အတင်ွးသား အထရာင်နီထသာ သစသ်းီတစမ်ျို း.။ ကကပံင်စသညတ်ိ့ု၏ အတူိုင်တထလျာကအ်သားများ အနီ
ထရာင်သန်း ထသာ ထရာဂါတစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ကကဝိိ

အပူဖူ န အတင်ွးသား အထရာင်ပဖူထသာ သစသ်းီမျို း။ apple etc

အမူ န colon

အမူထကကာင်း န ထုေပ်ဆီးထုိေး ကင်ွးတင်ွ အလျားလုိက ်အလယတ်ည့်တည့် ဆဲွထေားထသာ မျဉ်းထကကာင်း၊ center line

အမူထတာင့် ကကိ ဝမ်းထရးပပည့်စုံသည။်  be well fed

အယူား ကကိ

အရူုရူ၁ ကကဝိိ သစပ်င်အခကအ်လကစ်သည ်အပ်ုဆုိင်းလျက။် confidentially

အရူူရူ၂ နဝိ soft

အရူားဖားရား ကကဝိိ သပ်သပ် ရပ်ရပ် မယှိပဲ။ အလျင်စလုိအားပဖင့်။ အထလာတကကးီအားပဖင့်။ in a hurry

အလူာ ကကဝိိ ပုပ်သိုးလု နီးပါး။ gamy

 အလူာချးီ နဝိ အစားအစာစသည ်အထပခအထနထဖာကပ်ပန်ရပိျက၍် အနံဆုိ့း ထွေကထ်သာ။ rotten and smelly

အလူာပုပ် နဝိ သိုး၍အ၍ူ အနံထွ့ေကထ်သာ။ မညး်ညစ ်ထရာင်ထွေကထ်သာ။ rotten and smelly

အလူာလာ ကကိ သိုးထသာ၊အထူသာအနံလ့မမ်းမုိးသည။် သိုး ထသာအထူသာ အနံခံ့စားရသည။် stink

အလူာလာ နဝိ သိုးထသာ အထူသာ အနံလ့မမ်း ထသာ။ ရပိျကနံ်ထစာ်ထသာ။ rotten and smelly

ကကဝိိ ဝမ်းဟာလျက။် hungry

အလူည် ကကိ အစာစား၍ ထကကညကင်ပီး ပဖစသ်ည။် bewildered

အလူည် ကကဝိိ ပုပ်သိုးလုနီးပါး။ gamy

ကကဝိိ မထရမရာ။ ထယာင်ချာချာ၊ စတိမှ်န်ကန်မှုမယှိပဲ။ ထပါထတာထတာ။ uncertainly

အထူလျှာကန်ာ န သစပ်င်၏ အထူကကာင်း တစထ်လျှာကပုိ်းစားသပဖင့် ပဖစတ်တ ်ထသာ သစပ်င်ထရာဂါတစမ်ျို း။ diseased log

အထူလျှာကပုိ်း န အပင်အထူကကာင်းတထလျှာက ်စားသာွးတတထ်သာ ပင်ဖျကပုိ်း တစမ်ျို း။ none

အထူသျှအမူမား န small intestine

အထူဟာင်း ကကဝိိ ဝမ်းဟာလျက။် feel hungry

အအူသူသဲဲ ကကဝိိ စးူရရှှုပ်ထထွေးထသာ အသမံျားစာွ ပဖစထ်ပါ်လျက။်အသ၊ံ လူသ ူစသညတ်ိုမ့ျားပပားဆူညစံာွ။ noisy

အအူထူသာင်းသဲ ကကဝိိ များပပားဆူညစံာွ။ noisy

ကကဝိိ များပပားဆူညစံာွ။ noisy

အးူ န သင်ရုိးသရ နှစဆ်ယ့်နှစလံု်းတင်ွ ကိုးလံုးထပမာကသ်ရ။ none

အးူအးူ န groan

အးူအးူအးူ န groan

ထအ

အပူပန်သညး်
ပပန် ဣထနန္ဒမဆည ်နုိင်ထအာင် ဟကဟ်ကပ်ကပ်က ်(ရပ်သည်)။ 

be convulsed with 
laughter စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

အလယတ်ည့်တည့် အလျားလုိက ်ဆဲွထေားထသာ အရာ။ အသူမ်ိအခူမာနှင့် ကျင်ကကးီစန့်ွရာကို ဆက ်သယွထ်ေားသည့် အထခါင်းလံုး
သဖွယယ်ှိအဂမင်္ဂါ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) စတိတ်င်ွ မချင့်မရပဲဖစသ်ည။် မတညမ်ငငိမ် လှုပ်ရာှးသည။် ထကကာက ်သည။် 
be eager to do or say 
something စဉ်

စဉ်

(သစပ်င်အခကစ်သည်) နူးညံ့ထပျာ့ထပျာင်းထသာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
အလူာ
ထဟာင်းထလာင်
း စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထူလာင်
ထလာင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဥပစာ) ထသး ဖဲွထသာ အရာ။  ငယထ်နှာင်းထသာ အရယွ။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အအူထူသာင်း
ထသာင်း စဉ်

စဉ်

စတိပ်ျက ်လကပ်ျကယ်ှိထသာ အခါ၊ စတိက်းူဉာစထ်တးွထတာရာတင်ွ စတိက်းူ ဉာစမ်ထွေကပဲ် အခကအ်ခဲနှင့်  ထတွ့ထသာအခါ၊ ထဝဒေနာ
ကို မခံမရပ်နုိင်ထအာင် ခံစားရထသာ အခါ၊ ကိုယစ်တိ ်ဆင်းရသဲပဖင့် ဆင်း ရထဲကကာင်း ထုေတထ်ဖါ်ထပပာဆုိထသာအခါတိ့ု၌ ညဉ်းတာွး
ဆုိပမညထ်သာအသ။ံ အးူအးူဒုေက္ခဒုေက္ခစသည။် စဉ်

စတိပ်ျက ်လကပ်ျကယ်ှိထသာ အခါ၊ စတိက်းူဉာစထ်တးွထတာရာတင်ွ စတိက်းူ ဉာစမ်ထွေကပဲ် အခကအ်ခဲနှင့်  ထတွ့ထသာအခါ၊ ထဝဒေနာ
ကို မခံမရပ်နုိင်ထအာင် ခံစားရထသာ အခါ၊ ကိုယစ်တိ ်ဆင်းရသဲပဖင့် ဆင်း ရထဲကကာင်း ထုေတထ်ဖါ်ထပပာဆုိထသာအခါတိ့ု၌ ညဉ်းတာွး
ဆုိပမညထ်သာအသ။ံ အးူအးူဒုေက္ခဒုေက္ခစသည။် အးူအးူအးူ ဟ ုညဉ်းတာွး၍ နှုတမှ် ထွေကထ်သာ အာထမဋိတစ်ကားလံုး။ စဉ်



.

ထအ၁ န သင်ရုိးသရ နှစဆ်ယ့်နှစလံု်းတို ့တင်ွ ဆယလံု်းထပမာကသ်ရ။ none

ထအ၂ နစ နီးကပ်သည့်အချန်ိကာလနှင့်အနီးအနား၌ ယှိ သည့် သကယ်ှိသကမ့ဲ်တိုက့ို ညမန်ပပထသာစကား လံုး။ ဤ။ ဒီေ။ this

ထအ၃ န အနီးအနား၊ အနီးဝန်းကျင်။ near

ထအက နစ this

ထအကနိ့ န now

ထအကနိ့ နဝိ ယင်းရကက်ာလ နှင့် ဆုိင်ထသာ။ yet

ထအထက န ဆကလ်က၍် ထပပာရန်ပဖစထ်သာစကား။ အဆကအ်စပ်ပဖစ ်ထသာစကား။ and

ထအထကထလ့ န တစန်ွးတစ။ တစတိတ်ထဒေသရနုိင်ပဖစ ်နုိင်ထသးထကကာင်းကို ထပပာထသာစကားလံုး။ fraction

သမ် တားပမစလ်ျကနှ်င့်မနာ ယပဲူ တဇွတထုိ်ေးပပုလုပ်ရာ၌ သုံးထသာစကားလံုး။ stubbornly

ထအထကဝါ န and

ထအထကာင်ထသျှ န ဒီေထကာင်ထလး။ This boy

ထအချင့် န အမျို းအမညမ်ကွဲပပားထသာ နာမ်တစခု်ခုကို ထရးွထုေတရ်ညည်မန်၍ သုံးထသာ စကားလံုး။ none

ထအချင့်ထထော န mine

ထအချင့်ဝါ စညး် အမျို းအမည ်မ ကွဲပပားထသာ နာမ်တစခု်ခုကို ထရးွထုေတရ်ညည်န်ွး၍ ထမးရာ၌ သုံးထသာ စကားလံုး။ none

ထအချင့်ထသျှ န ဒီေထကာင်ထလး။ This boy

ထအစာ နစ အနီးအနားယှိ သကယ်ှိသကမ့ဲ်တစစ်ုံတစခု်ကို ထရးွထုေတရ်ညည်မန်း၍ ထမးရာ၌ သုံး ထသာစကားလံုး။ it

ထအစား န as

ထအစို ့ စညး် တညူခီျကက်ိုနှိုင်းယဉ်ှပပထသာ စကားလံုး။ သ ဖွယ။် လုိ။ နှယ။် as

ထအစာွ န this man

ထအစာွဝါ စညး် သလုိိသမူညသ် ူပဖစထ်ကကာင်းကို ထမးပမန်းရာ၌ သုံးထသာ အထမးစကား။ ask

ထအစာွထသျှ န ဒီေထကာင်ထလး။ this boy

ထအဇုနန် ့ သမ် none

ထအတထလာက် နစ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အတိုင်းအတာ၊ အထရအတကွ၊် ပမာဏစသညတ်ိုက့ို ရညည်မန်းထဖါ် ပပလုိရာတင်ွ သုံးထသ စကားလံုး။ number

ထအတိုင်း ဝိ ပင်ကိုမူလအထပခအထန။ မူရင်း။ origin

ထအထိေ ကကဝိိ ဤ မျှထလာကထ်သာ အပုိင်းအပခားတိုင်ထအာင်။ until

ထအထေက် ကကဝိိ အလွန်အမင်း။ အလွန်အ့လွန်။ လွန်မင်းစာွ။ extremely

ထအထေကမ်က ကကဝိိ အလွန်အမင်း။ အလွန်အ့လွန်။ လွန်မင်းစာွ။ extremely

ထအနန် ့ သမ် none

ထအနန်ထ့ယ သမ် none

ထအနှုန်း ကကိ ခုိင်နှိုင်းသည။် ပမာ ပပုသည။် compare

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ရညည်မန်း ထပပာဆုိလုိထသာ အထကကာင်း အရာ ပစည္း်စသညက်ိုလညး် ထကာင်း၊ထပပာဆုိထဖါ်ပပခ့ဲငပီးထသာ အထကကာင်းအရာ၊ ပစည္း်
စသညတ်ိ့ု ကိုလညး်ထကာင်းညမန်ပပရာတင်ွ သုံးထသာစကားလံုး။ စဉ်

ထပပာဆုိထဖါ်ပပဆဲကာလ၌ ကျထရာကသ်ည့် . မျကထ်မှာကက်ကုရံဆဲကာလ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထအထကထလ့
ထသာ စဉ်

ဆကလ်က၍် ထပပာရန်ပဖစထ်သာစကား။ အဆကအ်စပ်ပဖစ ်ထသာစကား။  မညသ်ည့်အခါဟ၍ူ အနာဂတက်ာလကို ရညည်မန်း၍ 
ထမးပမန်းသည့် အထမးစကားလံုး စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဤပစည္း်ဟာ) မိမိပစည္း်ပဖစထ်ကကာင်းကို တိုကရုိ်ကည်မန်ပပရာ၌ သုံးထသာစကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ဤနညး်တ၊ူ ဤပံုစ၊ံ ဤအ တိုင်း၊ ဤကဲ့သိ့ုစသညပ်ဖင့်) တပံုူကို ညမန်ပပထသာ အပခင်းအရာ။ အလားတ။ူ ပံုစ။ံ အရယွအ်စား။ 
အမျို းအစားစသည။် စဉ်

စဉ်

ဤသ၊ူ ဤလူ (ဒီေထကာင်ထလး) အမျို းအမည ်မကွဲပပားထသာ အနီးယှိ သကယ်ှိ သကမ့ဲ် တိ့ုကို ရညည်မန်း၍ ထပပာထသာစကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံ တစခု်ထသာ လုပ်ရပ်ကို အလုပ်ပါနှင့်ဟ ုဟန့်ထေားပါထသာ်လညး် ဇွတတ်ရတွအ်တင်းလုပ်ရာတင်ွ အမှားသိ့ု ထရာကလ်ာသပဖ
င့် အပဖစဖ့ုိ်၍ ထပပာရာ၌ သုံးထသာ စကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံ တစခု်ထသာ လုပ်ရပ်ကို အလုပ်ပါနှင့်ဟ ုဟန့်ထေားပါထသာ်လညး် ဇွတတ်ရတွအ်တင်းလုပ်ရာတင်ွ အမှားသိ့ု ထရာကလ်ာသပဖ
င့် အပဖစဖ့ုိ်၍ ထပပာရာ၌ သုံးထသာ စကားလံုး။ စဉ်

တစစ်ုံ တစခု်ထသာ လုပ်ရပ်ကို အလုပ်ပါနှင့်ဟ ုဟန့်ထေားပါထသာ်လညး် ဇွတတ်ရတွအ်တင်းလုပ်ရာတင်ွ အမှားသိ့ု ထရာကလ်ာသပဖ
င့် အပဖစဖ့ုိ်၍ ထပပာရာ၌ သုံးထသာ စကားလံုး။ စဉ်

စဉ်



.

ထအနှုန်း န တညူခီျကက်ို နှိုင်းယဉ်ှပပထသာစကား။ သဖွယ။် လုိ။ နှယ။် ကဲ့သို။့ as

ထအပုိင် န origin

ထအပုိင် နဝိ မူရင်းပဖစထ်သာ။ အထပခခံပဖစထ်သာ။ basic

 ထအပုိင် န အလားတပံုူစ။ံ as

ထအပုိင်တိုင်း န အလားတပံုူစ။ံ as

ထအပုိင်တိုင်း န ယှိရင်းစွဲ အရညအ်ချင်း။ quality

ထအငပီးထက န ဆကလ်က၍် ထပပာရန်ပဖစထ်သာစကား။ အဆကအ်စပ်ပဖစ ်ထသာစကား။ and

ထအငပီးထကဝါ န မညသ်ည့်အခါဟ၍ူ အနာဂတက်ာလကို ရညည်မန်း၍ ထမးပမန်းသည့် အထမးစကားလံုး when?

ထအမှာထဒေ န အမျို းအမညမ်ကွဲပပားထသာ အရာဝတ္ုတစခု်ခုကို တိုကရုိ်ကရ်ညည်မန်းထုေတထ်ဖါ်၍ ပပရာ၌ သုံးထသာ စကားလံုး။ something

ထအရာ န none

ထအရာမ ကကဝိိ အလွန်အ့လွန်။ အလွန်အမင်း။ extremely

ထအရာမ န ဆင်ထပပာင်ကကးီ တစထ်ကာင်။ elephant

န စတိတ်င်ွ ထကျနပ်နှစသ်ကရ်ပခင်း။ နှစလုိ်အားရပခင်း စသည့်အခါတို၌့ သုံးထသာစကားလံုး။ feeling good

ကကဝိိ အလွန်များပပားစာွ၊ အများအပပား။ extremely

န တစစ်ုံတစထ်ယာကအ်ား ဂုဏထူ်ေးစမ်ွးရညက်ို ချးီမမမ် ထပမှာကပ်င့် ချးီပမှင့်ထပပာဆုိလုိရာ ၌ နှုတမှ် ထွေကထ်ပါ်လာထသာ စကား။ honor word

ထအလား အာ မိမိ၏ ထပပာဘကက်ို ထခါ်ထဝါ်ရာ၌ သုံးစွဲထသာစကား။ နာသ ူနာမ်စား။ you

ထအလူ နစ he

ထအလူ န မိမိကိုယက်ို ကကားဝင့်၍ ထပပာထသာစကား။ brag

ထအလူကား န တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာသအူား တိုကရုိ်ကည်မန်ပပထသာ စကား။ you

 ထအလူစာွ နစ အနီးအနားယှိ တစစ်ုံ တစထ်ယာကထ်သာသ၏ူ ပစည္း် ကို ညမန်ပပထသာစကား။ it

ထအထလာ နစ မိမိ၏ ထပပာဘကက်ို ထခါ်ထဝါ်ရာ၌ သုံးစွဲထသာစကား။ နာသ ူနာမ်စား။ you

ထအလုိကက်ိုင်း န ပကတယိှိငမဲအတိုင်းပင်။ ပင်ကိုအတိုင်း မူလအထပခ။ origin

ထအလုိကတ်ိုင်း နဝိ ပကတယိှိငမဲအတိုင်းပဖစထ်သာ။ ပင်ကို အတိုင်းပဖစထ်သာ။ မူရင်းအထပခပဖစထ်သာ။ original

 ထအလုိကတ်ိုင်း ကကဝိိ ပကတ ိယှိငမဲအတိုင်းအားပဖင့်။ ပင်ကိုသထဘာ အတိုင်းပဖစထ်သာ အားပဖင့်။ မူရင်းအထပခပဖစထ်သာအားပဖင့်။ originally

ထအထလာက် နစ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အတိုင်းအတာ၊ အထရအတကွ၊် ပမာဏစသညတ်ိုက့ို ရညည်မန်းထဖါ် ပပလုိရာတင်ွ သုံးထသ စကားလံုး။ number

န အနညး်ငယမ်ျှပဖစထ်သာ ပစည္း်ဥစာ္ထပးကမ်းဖွယက်ို ထကျနပ်မှုမယှိ၍ ထပပာထသာ စကား။ none

ထအထလာကထိ်ေ ကကဝိိ ဤမျှထလာကထ်သာ အပုိင်းအပခားထိေတိုင်ထအာင်။ until

ထအထလာကပ်င် ကကဝိိ လျင်ပမန်ထစလုိထသာအားပဖင့်။ hurry

ကကဝိိ စတိအ်ား ကိုအထလျာ့မထပးပဲ။ မရမထနအခကအ်ခဲကို ထကျာ်လွန်၍ pass

ကကဝိိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ အတိုင်းအတာ၊ အထရအတကွ၊် ပမာဏစသညတ်ိုက့ို ရညည်မန်းထဖါ် ပပလုိရာတင်ွ သုံးထသ စကားလံုး။ number

စဉ်

အရင်းခံသထဘာ။ မူလသထဘာ.။ ပင်ရင်း။ ပင်ကို။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထလှ၊ သထဘမင်္ဂာ ာစသညတ်ိ့ု၏ ဝမ်းပုိင်းထအာကခံ်။ တစစ်ုံတစခု်အခကအ်ခဲကကုထံသာအခါ။ အထိေတတ်လန့်ပဖစထ်သာအခါ တိ့ု၌ သုံးၤ
ထသာစကား လံုး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထအရာမလား
ထယ စဉ်

ထအရာမ
ထဟာက် စဉ်
ထအရာမ
ထဟာကလ်ား
ထယ စဉ်

စဉ်

ငါ။ ကကျွေနု်ပ်။ (မိမိ၏) အနီးအ နားယှိ လူတစစ်ုံတစထ်ယာကက်ို ညမန်ပပထသာစကား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထအထလာက်
တညး် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထအထလာကပ်င်
လား စဉ်

ထအထလာက်
ထလာက် စဉ်
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န အနညး်ငယမ်ျှပဖစထ်သာ ပစည္း်ဥစာ္ထပးကမ်းဖွယက်ို ထကျနပ်မှုမယှိ၍ ထပပာထသာ စကား။ none

ထအထလှာက် န ဤမျှထလာကသ်ာ ပဖစထ်သာ အရာဝတ္ု thing

န gibe

ထအသား နစ မိမိကိုယက်ို ကကားဝင့်၍ ထပပာထသာစကား။ I

ထအသား န မိမိကိုယက်ို ကကားဝင့်၍ ထပပာထသာစကား။ I

ထအသားထဒေ န တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာ သအူားတိုကရုိ်ကည်မန်ပပထသာစကား။ you

ထအသူ နစ I

ထအသထူဒေ န တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာ သအူားတိုကရုိ်ကည်မန်ပပထသာစကား။ you

ထအသထူယ န တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာ သအူားတိုကရုိ်ကည်မန်ပပထသာစကား။ you

ထအသဟူန် န none

ထအသို ့ စညး် တညူခီျကက်ို နှိုင်းယဉ်ှပပထသာ စကားသဖွယ။် လုိ။ နှယ။် as

ထအအစား န as

န none

ထအအနှုန်း၁ ကကိ ခုိင်နှိုင်းသည။် ပမာ ပပုသည။် compare

ထအအနှုန်း၂ န တညူခီျကက်ို နှိုင်းယဉ်ှပပထသာစကား။ သဖွယ။် လုိ။ နှယ။် ကဲ့သို။့ as

ထအအတိုင်း ဝိ ပင်ကိုမူလအထပခအထန။ မူရင်း။ origin

ထအထ့အ့ န သင်ရုိးသရ နှစဆ်ယ့်နှစလံု်းတင်ွ တစဆ်ယ့်တစလံု်းထပမာကသ်ရ။ none

ထအ့ န ၏။ ကကယိာ၏ အဆံုးသတစ်ကားလံုး။ none

ထအဆီ့ န location

ထအဆီ့ ကကဝိိ until

ထအဆီ့ရာ န location

ထအဆီ့လား န အနညး်ငယမ်ျှပဖစထ်သာ ပစည္း်ဥစာ္ထပးကမ်းဖွယက်ို ထကျနပ်မှုမယှိ၍ ထပပာထသာ စကား။ none

ထအဆီ့ထသျှ န location

ထအဆီ့ဟန် န sure

ထအထ့ဟ အာ မိန်းမအချင်းချင်းရင်းနီှးစာွ စကားထပပာဆုိရာတင်ွ အကကးီက အငယ ်ပဖစသ်အူား ဝန်ခံကတထိပးထသာ အာလုပ်စကား။ promise 

ထအဟ့ိုင်း အာ မိန်းမအချင်းချင်းရင်းနီှးစာွ စကားထပပာဆုိရာတင်ွ အကကးီက အငယ ်ပဖစသ်အူား ဝန်ခံကတထိပးထသာ အာလုပ်စကား။ promise 

ထအးထအး န သင်ရုိးသရနှစဆ်ယ့် နှစလံု်းတင်ွ တစဆ်ယ့်နှစလံု်းထပမာကသ်ရ။ none

ထအး အာ ဆဲ ဟတုထ်ကကာင်း၊ မှန်ထကကာင်း၊ သထဘာတထူကကာင်းကို ထဖါ်ပပရာ၌ သုံးထသာ ဝန်ခံစကားလံုး။ yes

ထအး ကကိ make way

ထအးကာ ကကဝိိ တစစ်ုံတစထ်ယာကစ်ကားထပပာဆုိသညက်ို ထထောကခံ်ထသာအားပဖင့်။ bear out

ထအထလာက်
ထသျှ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထအထလှာကပ်ျာ
လား (ဤမျှထလာက ်ထသာ အစမ်ွးသတ္ိတယှိသလားဟု) နိှမ့်ချကဲ့ရဲ့ ထပပာင်ထလှာင်လုိထသာ သထဘာပဖင့် ထပပာဆုိထသာ စကား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ငါ။ ကကျွေနု်ပ်။ (မိမိ၏) အနီးအ နားယှိ လူတစစ်ုံတစထ်ယာကက်ို ညမန်ပပထသာစကား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ထသာ ပစည္း်ကို (ဒီေထကာင်ထလး) ယသူာွးထလတန်ရာ၏ ဟ ုယုံမှားသသံယပဖင့် ထတးွထတာ၍ ထပပာ ဆုိထသာစကား။ စဉ်

စဉ်

(ဤနညး်တ၊ူ ဤပံုစ၊ံ ဤအ တိုင်း၊ ဤကဲ့သိ့ုစသညပ်ဖင့်) တပံုူကို ညမန်ပပထသာ အပခင်းအရာ။ အလားတ။ူ ပံုစ။ံ အရယွအ်စား။ 
အမျို းအစားစသည။် စဉ်

ထအအစ ံ(မ) (န- ထအစံ-ရှု) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ယခု) ထရာကထ်နဆဲပဖစထ်သာ အရပ်ဌာန။ စဉ်

ဤမျှထလာကထ်သာ အပုိင်းအပခားထိေတိုင်ထအာင်။ ဤမျှထလာကထ်သာ ပစည္း်ဥစာ္သာ။  ဤသရကပ်င်ထိေတိုင်ထအာင် 
(အပုိင်းအပခား)။ စဉ်

(ယခု) ထရာကထ်နဆဲပဖစထ်သာ အရပ်ဌာန။ စဉ်

စဉ်

(ယခု) ထရာကထ်နဆဲပဖစထ်သာ အရပ်ဌာန။ စဉ်

(ဤမျှထလာကထ်သာ ပစည္း်ဥစသ္ာပဖစထ်လသထလာ့ဟု) ယုံမှားသသံယပဖစ ်ထမးထသာ အထမးစကား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ထနရာ) အနညး် ငယဖ်ယထ်ပးထစချင်သည။် စဉ်

စဉ်
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ထအးကာယင် ကကဝိိ တစစ်ုံတစထ်ယာကစ်ကားထပပာဆုိသညက်ို ထထောကခံ်ထသာအားပဖင့်။ bear out

ကကဝိိ timidly

 ထအးတထီအးန ကကဝိိ ရုတတ်ရကရ်ကှရ်ွံသ့ာွးသပဖင့် ထရှ မ့တိုးသာ ထနာကမ်ဆုတထ်သာ ပဲတန်ွရ့ွံလ့ျက။် timidly

ကကဝိိ ရကှစ်တိထ်ကကာင့် တန်ွဆု့တ ်ထိေတလ်န်လ့ျက။် မဝ့ံမရ ဲပဖစလ်ျက။် timidly

ထအးထတးထတး ကကဝိိ ရကှစ်တိသ်ညး်သပဖင့် တန်ွဆု့တထ်လး ကန်လျက။် ရကှသ်ပဖင့် ပပုမူဆဲဆုိ အမူအရာဆုိင်းင့ံရပ်တန်လ့ျက။် timidly

ထအးထတးထတး ကကဝိိ ပပတပ်ပတသ်ားသားတကိျသည ်မဟတုထ်တာ့ပဲ၊ ဟိုနှယ ်သညနှ်ယ။် ambiguously

ထအးထွေက် ကကိ မူလတညထ်နရာမှ နိမ့်ရာသို ့ထရာကသ်ည။် decline

ထအးနန ကကဝိိ ရကှသ်ပဖင့် ပပုမူဆုိဆဲ အမူအရာ ဆုိင်းင့ံရပ်တန်လ့ျက။် timidly

န none

ထအးထယ န stepmother

ထအးယို န အထမ့မိခင်။ grandmother

ထအးလား နစ မိမိ၏ ထပပာဘကက်ို ထခါ်ထဝါ်ရာ၌ သုံးစွဲထသာစကား။ နာသ ူနာမ်စား။ you

ထအးထလာ နစ မိမိ၏ထပပာဘကက်ို ထခါ်ထဝါ်ရာ၌ သုံးစွဲထသာ စကား။ နာသနူာမ်စား။ you

ထအးလုိက် န ထရှ က့ို နညး်နညး်တိုးကကပါဟထုပပာဆုိရာ၌ ယဉ်ထကျး ဖွယရ်ာဆုိ ထသာစကား။ execute me

ထအးလုိက် ကကိ ရရန်ယှိထသာ ထကကးထငွစသညက်ို ထပး ရန်ယှိသည့်အထဲေမှ နှုတယ်သူည။် ပဖတသ်ည။် deduct

ထအးထဝ အာ ရယွတ်မိူမိထအာကင်ယ ်သတူိုအ့ား ဟတုမှ်န်ထကကာင်းထပပာဆုိရာ၌ သုံးထသာစကားလံုး။ yeah

ထအးထဝထအး အာထမ yeah

ထအးထဝထအး န none

ထအးဟ အာထမ မိမိထအာကင်ယသ်နှူင့် ရယွတ်အူချင်းချင်း ဟတုမှ်န်ထကကာင်း၊ သထဘာတထူကကာင်းကို ထဖါ်ပပရာ၌ သုံးထသာစကားလံုး။ yes

ထအးထဟ အာ မိမိထအာကင်ယ ်သနှူင့်မိန်းမအချင်းချင်းရင်းနီှးစာွထပပာဆုိရာတင်ွ ဟတုမှ်န်ထကကာင်းကို ထဖါ်ပပရာ၌ သုံးထသာ ဝန်ခံ စကား။ yes

ထအးဟိုင်း အာ မိမိထအာကင်ယ ်သနှူင့်မိန်းမအချင်းချင်းရင်းနီှးစာွထပပာဆုိရာတင်ွ ဟတုမှ်န်ထကကာင်းကို ထဖါ်ပပရာ၌ သုံးထသာ ဝန်ခံ စကား။ yes

ထအးဟမတ် စညး် တစစ်ုံတစခု် ထမ့ကျန်ရစရ်ာတင်ွ ထမ့ကျန်ရစထ်ကကာင်းကို ထပပာထသာ အခါ အသတရိ၍ ထအးဟမတဟ် ုနှုတမှ်ထွေကထ်သာ စကားလံုး။ none

ထအးဟမတက်ာ စညး် none

အဲ

အဲ န သင်ရုိးသရ နှစဆ်ယ့်နှစလံု်း တင်ွ တစဆ်ယ့်သုံးလံုးထပမာကသ်ရ။ none

အဲ ကကိ yes

အဲ န အ ဲအစချ၍ီ သဆုိီထသာ ကဗျာတစမ်ျို း။ 

အဲ အာ ဆဲ ဟတုထ်ကကာင်း၊ မှန်ထကကာင်း၊ သထဘာတထူကကာင်းကို ထဖါ်ပပရာ၌ သုံးထသာ ဝန်ခံစကားလံုး။ yes

အပဲခင်း န အ ဲအစချ၍ီ သဆုိီထသာ ကဗျာတစမ်ျို း။ 

စဉ်

ထအးတထီအး
ထတး ရကှရ်ွ့ံဖွယက်ကုကံကို ကပ်ခင်းထကကာင့် မထနတတ ်မထုိေင်တတပ်ဖစလ်ျက။် ရုတ ်တရကရ်ကှရ်ွ့ံသာွးလျက။် ရကှက်ိုးရကှက်န်းပဖစလ်ျက။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ထအးတ ီထအး
ထန စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထအးမ (မ) (န-အဉ်းမ-ရှု) စဉ်

(မိထထွေးကိုထခါ်ထသာအာလုပ်စကား) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မိမိနှင့်ရင်းနီှးသ၊ူ ငယသ်နှူင့်ရယွတ်အူချင်းချင်းကို ဟတုမှ်န်ထကကာင်း၊ သထဘာတ ူထကကာင်းကို ထဖါ်ပပရာ၌ သုံးထသာ ဝန်ခံထသာ
စကား။ စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွက်ကရာတင်ွ အမှန်သိ့ု မထရာက ်ပဲ လဲွထချာ်(သိ့ုမဟတု်) ပျကစ်းီသာွးရာ၌ သံုးထသာ စကားလုံး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထအးဟမတက်ာ ဟ ုနှုတမှ် ထွေကထ်သာ စကားလံုး။ (ထအးဟမတက်ာ ထရဟလုညး် သုံးနှုန်းကကထသးသည်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဟတုမှ်န်ထကကာင်း(အဟဲု) ဝန်ခံကတပိပု သည။် စဉ်

eighth in the set of 
twelve vowels 
traditionally taught in 
the learning of Myanmar 
language စဉ်

စဉ်

eighth in the set of 
twelve vowels 
traditionally taught in 
the learning of Myanmar 
language စဉ်



.

အယဲင် နစ that

အဟဲို န နတက်ထတာမတိုဖဲွ့ နဲွ့ သ့ဆုိီမည့် အခါ အစချသီဆုိီထသာ စကားလံုး။ 

အဟဲိုအဟဲို အာထမ နတက်ထတာမတိုဖဲွ့ နဲွ့ သ့ဆုိီမည့် အခါ အစချသီဆုိီထသာ စကားလံုး။ 

အအဲဲ အာ ထမ ဆဲ ဟတုထ်ကကာင်း၊ မှန်ထကကာင်း၊ သထဘာတထူကကာင်းကို ထဖါ်ပပရာ၌ သုံးထသာ ဝန်ခံစကားလံုး။ yes

အဲ့ န သင်ရုိးသ ရ နှစဆ်ယ့်နှစလံု်းတင်ွ တစဆ်ယ့်ထလးလံုးထပမာကသ်ရ။ none

အညး်

အညး် အာထမ ပပင်းစာွထသာ ထဝဒေနာကို ခံစားရထသာ အခုိကတ်င်ွ ညညး်တာွး ထလ့ယှိထသာအသ။ံ plaintive song

အညး်ကို န ညအီစက်ိုထမာင်နှမတင်ွ အကကးီဆံုးပဖစထ်သာ ထယာကျ်ား။ elder brother

အညး်မ န ညအီစက်ိုထမာင်နှမတင်ွ အကကးီဆံုးပဖစထ်သာ မိန်းမ။ elder sister

ထအ န သင်ရုိးသ ရနှစဆ်ယ့်နှစလံု်းတင်ွ တစဆ်ယ့်ငါးလံုးထပမာကသ်ရ။ none

ထအာ

ထအာ နဝိ none

ထအာချင် ကကိ မနှစသ်က၍် ထနာင်မဆကဆံ်လုိထကကာင်းထပပာ သည။် စကဆု်ပ်ရွံရာှ မုန်းတးီသည။် hate

ကကိ equal

ထအာရုိက် ကကိ ထလာင်းက စားရာတင်ွ တစဖ်ကတ်ညး်တင်ွ ထလာင်းထကကးကို စပံုု၍ထလာင်းသည။်  အလွန်များပပား သည။် abundant

ထအာ့ န သင်ရုိးသရ နှစဆ်ယ့်နှစလံု်းတင်ွ ဆယ့်ထပခာကလံု်းထပမာက ်သရ။ none

ထအာ့ ကကိ အန်သည။် spew

 ထအာ့ ကကိ မအန်မီ အစာအမ်ိမှ အစာများ အန် ထွေကလု်နီးပဖစသ်ည။် vomit

ထအာ့ ကကိ စကဆု်ပ်ရွံရ့ာှသည။် မနှစသ်က၍် ထနာင်မဆက ်ဆံလုိထကကာင်း ထပပာသည။် ရွံမု့န်းသည။် hate intensely

ကကိ အစာအမ်ိမှ အစာအရညစ်သည ်ပါးစပ်မှ အန်ထွေကလု် နီးပဖစသ်ည။် vomit

ထအာ့တလိန် ကကိ မနှစသ်က၍် ထနာင်အခါတင်ွ မဆကဆံ်ချင် ထလာကထ်အာင်ရွံရ့ာှ မုန်းတးီသည။် hate intensely

ထအာ့ထွေက် ကကိ အန်ထွေကသ်ည။် spew

ထအာ့ ထွေက် ကကိ ပုိမုိလျှထွံေကသ်ည။် overflow

 ထအာ့ထွေက် နဝိ surplus

ထအာ့နာ န အစာအမ်ိမှ အစာ။ အရညစ်သည ်ပါးစပ်မှ ပပန်ထွေကထ်သာ ထရာဂါ။ spew

ထအာအန် ကကိ စကဆု်ပ်ရွံရ့ာှသည။် မနှစသ်က၍် ထနာင်မဆက ်ဆံလုိထကကာင်း ထပပာသည။် ရွံမု့န်းသည။် hate intensely

ထအာ် န သင်ရုိးသရ နှစဆ်ယ့်နှစလံု်းတင်ွ တစဆ်ယ့် ခုနှစလံု်းထပမာက ်သရ။ none

ထအာ် ကကိ lie

ထအာ် ကကိ scold

ရညည်မန်းထပပာဆုိလုိထသာ အထကကာင်းအရာ ပစည္း်စသညက်ိုလညး်ထကာင်း၊ ထပပာဆုိထဖါ်ပပခ့ဲငပီးထသာ အထကကာင်းအရာ ပစည္း်
စသညတ်ိ့ုကို လညး်ထကာင်း၊ ညမန်ပပရာတင်ွ သုံးထသာ စကားလံုး။ စဉ်

eighth in the set of 
twelve vowels 
traditionally taught in 
the learning of Myanmar 
language စဉ်

eighth in the set of 
twelve vowels 
traditionally taught in 
the learning of Myanmar 
language စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မလုိလားမနှစ ်သကထ်သာအမူ အရာမျို း၌ ဟန်ိးထသာ (စကားသံ) စဉ်

စဉ်

 ထအာထတထအာ
ထတ ထပးစရာ ယှိသည့်ထငွနှင့် ရရန်ယှိထသာ ထငွ (မပုိမထလျာ့) တမူျှသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထအာ့ချင်အန်
ချင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ယှိသင့်သည ်ထေကက်လွဲန်များပပားထသာ။ ယှိသင့်သညထ်ေကက် ဲလွန်များပပားထသာ။ ရညမှ်န်းသတမှ်တ ်သညထ်ေက်(ပုိလျှံ) 
များပပားထသာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မဟတုမ်မှန်ထသာစကားကို ထပပာဆုိသည။် တစစ်ုံတစဦ်းအား မရုိးသားထသာစတိပ်ဖင့် လိမ်လညလှ်ည့်ပတ ်ထပပာဆုိပပုမူသည။်ထပပာ
သင့်သညထ်ေက ်များစာွထပပာဆုိသည။် စဉ်

ကျယထ်လာင်ထသာ အသကံို ပပုသည။် ဟစသ်ည။်  ဆူပူကကမ်ိးထမာင်းသည။် (ကျးီသတ္တဝါ) ထအာ်ပမညသ်ည။် စဉ်
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ထအာ် အာ တစစ်ုံတစထ်ယာကက်ို ဦးတည၍် ထခါ်ရာတင်ွ အစချပီျို းထသာ အာလုပ်စကားလံုး။ hey

ထအာ်ကျယ် နဝိ ကျယ ်ထလာင်ထသာ အသယံှိထသာ။ loudly voice

ကကဝိိ နှုတမ်ထစာင့်ပဲ ကျယထ်လာင်စာွ အသပံပုလျက။် အားရပါးရ ကျယထ်လာင်စာွ ထသာအသပံဖင့် ဟစထ်အာ်လျက။် loudly

ကကဝိိ ထမာက ်ထမာကမ်ာမာစကားကို ကျယထ်လာင်စာွထပပာလျက။် loudly

ကကဝိိ အားရပါးရ ကျယထ်လာင်စာွထသာ အသပံဖင့် ဟစထ်အာ်လျက။် loudly and angrily

ထအာ်ပမည် ကကိ ထကျးငှကစ်သညတ်ို ့တန်ွကျူးသည။်  ကျယထ်လာင်စာွထသာ အသကံိုပပုသည။် sing sweetly

ထအာ် ရဟသဲစ် န parched tree

န parched tree

ထအာ်ဟစ် ကကိ ကျယထ်လာင်စာွထသာ အသပံဖင့် ထအာ်သည။် shout

ထအာ်ထဟာက် ကကိ ကျယထ်လာင်စာွ ပပစတ်င်ထပပာဆုိသည။် ကကမ်ိး ထမာင်းသည။် scold

ထအာ်ထအာ် ကကဝိိ မပပတမ်လတဆ်ကက်ာ ဆကက်ာ ထအာ်ပမည ်လျက။် loudly

ထအာ်ထအာ်ပမည် ကကဝိိ မရပ်မနား ကျယထ်လာင်စာွထသာ အသကံို ပပု သပဖင့်။ loudly

အက်

အက် ကကိ တစစ်ုံတစခု်တင်ွ ထိေမိသည။် touch

အက် န ကွဲဟရာထေင်ထနထသာ အထရး အထကကာင်း။ ကွဲဟထနထသာ ထနရာ။ line

အက် ကကိ အရှိန်အဟန်ုနှင့် တိုးမိ ထိေမိသည။် effective

အက် ကကိ များပပားသည။် ထိေခုိကသ်ည။် injured

အက် နဝိ အဆီများ စိုရမဲထနထသာ။ drippling wet

အက် ကကိ တစစ်ုံတစခု်ထသာ ရုိက ်ခတသ် ံတစစ်ုံတစခု်တင်ွ ထိေမိ၍ ယင်းအသ ံပပန်လည ်ပပန်နံှ့ထွ့ေကထ်ပါ်လာသည။် cracked song

ကကိ တတိကိျကျ။ ထသချာထရာရာစာွ။  exact

အကတ်က် ကကိ ရကှစ်တိသ်ညး်သပဖင့် မျက ်နှာမလှပဖစသ်ာွးသည။် ရကှရ်ွံဖွ့ယက်ကုံကကို ကပ်ခင်းထကကာင့် မထနတတမ်ထုိေင် တတပ်ဖစသ်ည။် shy

ကကဝိိ ရကှစ်တိထ်ကကာင့် တန်ွဆု့တထ်လးကန်လျက။် ရကှသ်ပဖင့် ပပုမူဆုိဆဲ အမူအရာ ဆုိင်းင့ံတန်ရ့ပ်လျက။် shy

အကပ်က် ကကိ လကင်င်းရင်ဆုိင်။ မျကပ်မင် တပ်အပ်။ asitis

အကလ်ားခထရ ကကိ effective

အကသ်ံ န တစစ်ုံတစခု်တင်ွ ထိေမိ၍ပမညထ်သာအသ။ံ cracked song

အကအ်က် နဝိ fat

အကအ်က် န ကွဲဟရာ ထေင်ထနထသာ အထရးအထကကာင်း။ ကွဲဟထနထသာ အရာ။ line

အက္ခရာ န စာထရးသားရာ တင်ွ အသုံးပပုထသာ အမှတအ်သားလက္ခဏါ။ alphabetical

အက္ခရာစဉ် န ဗျညး်သ ရစသညက်ို အစဉ်လုိက ်ထရးသားထေားထသာ အစအီစဉ်။ alphabetical order

အက္ခရာဝှက် န လျှို ဝှ့ကထ်သာ နညး်တစမ်ျို း ထရးသားထေားထသာ အက္ခရာ။  cryptic writing

စဉ်

စဉ်

ထအာ်ကျယထ်အ
ာ်ကျယ် စဉ်

ထအာ်ကျယထ်အ
ာ်ကျယ် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထအာ်ကကးီဟစ်
ကကးီ စဉ်

စဉ်

ထလတိုက၍်ပဖစထ်စ၊ အပခားသဘာဝအထကကာင်းတရပ်ရပ် ထကကာင့်ပဖစထ်စ၊ လဲငပို(သိ့ုမဟတု်) ပကတ ိထထောင်လျက ်ထသွ့ထပခာကထ်န
ထသာ သစပ်င်။ စဉ်

ထအာ်လဲနတသ်
တ်

ထလတိုက၍်ပဖစထ်စ၊ အပခားသဘာဝအထကကာင်းတရပ်ရပ် ထကကာင့်ပဖစထ်စ၊ လဲငပို(သိ့ုမဟတု်) ပကတ ိထထောင်လျက ်ထသွ့ထပခာကထ်န
ထသာ သစပ်င်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အကက်ျပက်
ကျ စဉ်

စဉ်

အက်
တကတ်က် စဉ်

စဉ်

(သာွးသည့်အခါ) အရှိန်အဟတုနှ်င့် တိုးမိ တိုကမိ်သည။် စဉ်

စဉ်

အဆီအအမ့်ိများထသာ (အစားအစာ)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အင်

အင် ကကိ the silence

အင် ကကိ တစစ်ုံတစထ်ယာကထ်သာသ၏ူ အလုိဆန္ဒကို လုိကထ်လျာချင်ပါ ထသာ်လညး် ချကခ်ျင်းမလုိကထ်လျာပဲထနသည။် be intransigent

အင် န ပဖစပ်ျကပံု် အပခင်းအရာ။ အထကကာင်းအရာ။ feature

အင် န ပံုသဏ္ာန်၊ ပံုပန်းအထပခအထန။  တမျှ။ ကဲ့သိုသ့ဖွယ။် character

 အင် ကကိ ဆုတတ်န်ွသ့ည။် မိမိပပုမည့် ထပပာမည့်အရာ၌ ငန်တ့န်၍့ ထနသည။် suspend

အင်ထကာင်း ကကိ အင်အားထကာင်းသည။် စမ်ွးရညထ်ကာင်း သည။် စမ်ွးအင်ထကာင်းသည။် power

အင်ကိုက် ကကိ သထဘာချင်းတိုကဆုိ်င်ညညီတွ ်သည။် coincide

ကကိ accept

အင်ကိုး ကကိ မီှခုိအားထေားသည။် needle

ကကဝိိ အားကိုးဖွယရ်ာပဖစထ်သာ အားပဖင့်။ with great expectations

န အားကိုးဖွယရ်ာပဖစထ်သာ အားပဖင့်။ with great expectations

အင်ဆံုး ကကိ အားကိုးရာ ခုိကိုးရာမ့ဲပဖစသ်ည။် 

အင်တူ ကကိ အင်အားချင်း တမူျှသည။် တမူျှထသာ အင်အားရှိသည။် equal power

အင်တူ နဝိ တမူျှထသာ အင်အားယှိထသာ။ အင်အားချင်း တမူျှထသာ။ fair

အင်တအူားတူ ကကိ တမူျှထသာ အင်အားယှိထသာ။ အင်အားချင်း တမူျှထသာ။ fair

အင်တအူင်မျှ ကကဝိိ အင်အားချင်း မျှတစာွ။ fairly

အင်တအူင်ရှိ ကကိ တစဘ်ကနှ်င့်တစဘ်ကအ်င်အားချင်းညမီျှစာွ။ fairly

အင်ထတာ့ သးီ န ချို ပမထသာ သစသ်းီတစမ်ျို း။ sweet fruit

အင်တက၁် ကကိ အားကိုးအားထေားပပုသည၊် မီှခုိအားထေားသည။် depend

ကကဝိိ အင်အားကို အစမ်ွးကန်ု အသုံးပပုလျက။် အားကကို းမာန်တက ်အလံုးအရင်းပဖင့်။ with great effort

အင်တက၂် ကကဝိိ တစဘ်ကသ်ား၏ အလုိဆန္ဒကို လွယက်စူာွ လုိကထ်လျာပခင်းမပပုပဲ ထရှ မ့တိုး ထနာကမ်ဆုတ ်ရပ်တန်ဆုိ့င်းင့ံလျက။် suspend(v)

အင်တင်တင်၁ ကကဝိိ တစဘ်ကသ်ား၏ အလုိဆန္ဒကို လွယက်စူာွ လုိကထ်လျာပခင်းမပပုပဲ ထရှ မ့တိုး ထနာကမ်ဆုတ ်ရပ်တန်ဆုိ့င်းင့ံလျက။် suspend(v)

အင်တင်တင်၂ ကကိ ဆုတတ်န်ွသ့ည။် မိမိပပုမည့် ထပပာမည့်အရာ၌ ငန်တ့န်၍့ ထနသည။် suspend

ကကဝိိ အင်အားကို အစမ်ွးကန်ု အသုံးပပုလျက။် အားကကို းမာန်တက ်အလံုးအရင်းပဖင့်။ with great effort

အင်တိုင်း န ထပမမျကနှ်ာ နိမ့်ရှိုင်းခွကဝ်င်လျကယ်ှိထသာ ချို င့်ဝှမ်းရာ။ dale

အင်တိုင်း န ထပမမျကနှ်ာနှစခု် အကကားယှိ နကရ်ှိုင်းထသာအရပ် depth

အင်တတိ် ကကိ အင်အားဆုတယ်တုသ်ည။် အင်အားထလျာ့သည။် decrease

အင်တန် ကကဝိိ အချန်ိကာလ၊ အထရအတကွ၊် ပမာဏစသည ်အနညး်ငယမ်ျှ။ စိုးစဉ်မျှ။ a little

အင်တန် ကကဝိိ သင့်တင့်ရံုမျှ။ ထတာ်သင့်ရံုမျှ။  properly

(တစခ်ါတရမှံ မသမိပမင်ဘးူထသာသအူား လညး်ထကာင်း၊ မိမိနှင့်မျကနှ်ာမလှပဖစထ်နထသာ သအူားလညး်ထကာင်း) စကားစတင် 
ထပပာချင်ပါထသာ်လညး် ရကှစ်တိပ်ဖင့် နှုတ်,အာကို ဖွင့်ထပပာရန် မဝ့ံမရပဲဖစသ်ည။် နှုတဆိ်တသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အင်ကိုက်
အကံိုက်

စတိသ်ထဘာချင်းတိုကဆုိ်င်ညညီတွ ်သည။်  တစစ်ုံတစဦ်း၏ အထပပာအဆုိ အလုပ်အကိုင်၊ အကကအံစညတ်ိ့ုကို သထဘာကျနှစသ်က ်
လကခံ်သည။် စဉ်

စဉ်

အင်ကိုး
အားကိုး စဉ်

အင်ကိုး
အားကိုး စဉ်

have no one to depend 
upon စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အင်တက်
အားတက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အင်တိုကအ်ား
တိုက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အင်တန် န အနညး်ငယမ်ျှထသာ အချန်ိကာလ။ a short time 

အင်တန် ထသျှ နဝိ သင့်တင့်ရံုမျှပဖစထ်သာ။ ထတာ်သင့်ရံုမျှ ပဖစထ်သာ။ proper

ကကဝိိ အထတာ်အသင့်။ မနညး် မများ၊ မပုိမလုိ။ rather

အင်ထထောင် ကကိ အားထေား သည။် အားကိုးသည။် 

အင်တုံ န ရမံထ့စးပဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ အဝကျယ၍် ထစာကတ်မ်ိသည့် ထေည့်စ ရာခွက။် bidet

အင်ပုိင်း န ရမံထ့စးပဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ အဝကျယ၍် ထစာကတ်မ်ိသည့် ထေည့်စ ရာခွက။် bidet

အင်ပျို င် န အထရပပားထပါ်တင်ွ အပိမ့်ငယမ်ျားတပပင်တညး်ထွေက ်ထသာ ယားနာတစမ်ျို း။ nettle rash

အင်ပပည့် ကကိ အင်အားပပညစ်ုံသည။် satisfied

ကကဝိိ အင်အားစ ုပပည့်တင်းသပဖင့်။ full power

အင်လညး်အင် ကကိ စကားထပပာချင်ထသာ်လညး် မဝ့ံမရရုဲတတ်ရက ်ရကှရ်ွံသ့ာွးသည။် shy

ကကဝိိ အင်အားကို အစမ်ွးကန်ု အသုံးပပုလျက။် အားကကို းမာန်တက ်အလံုးအရင်းပဖင့်။ with great effort

အင်သား န ထရအိုးခွက ်မကကးီမငယ ်အလယအ်လတစ်ားမျို း။ middle glass

အင်သားထသျှ န ထရအိုးခွကအ်ငယစ်ားမျို း။ small glass

အင်ဟင့် စညး် disagree

အင်အား န ခွန်အား။ ကာယစမ်ွးအား။ strength

အင်အားစု န စဖဲွုထ့ေား ထသာလူ၊ အသင်းအဖဲွ ၊့ အပ်ုစ။ု group

အင်အားပပ ကကဝိိ တစဘ်ကသ်ားတို ့သထိအာင် လူအများစထုဝးပပသည။် give a show of strength

န yes

အင့် ကကိ စကားထပပာဆုိပခင်းစသညတ်ိုတ့င်ွ မထပပမထချာ ရပ်ဆုိင်းပခင်း ပဖစသ်ည။် ထေစထ်ငါ့သည။် stammer

အင့် ကကိ တင်းကျပ်ပပည့်ငပီး ဆုိန့င့်ထသာ ထဝဒေနာကို ခံစားရသည။် feel

အင့် ကကိ ဒီေထရတကခ်ါနီးတင်ွ လညး်ထကာင်း၊ ဒီေထရကျခါနီးတင်ွ လညး်ထကာင်း ထရမညသ်ည့်ဘကက်ိုမှ မစးီပဲ ရပ်တန်ထ့နသည။် stop

အင့် ကကိ မထပပာမဆုိနုိင်ပဲ နှုတအ်ာဆိတ ်သာွးသည။် mute(adj)

အင့်တအီင့်တင့် ကကဝိိ မဝ့ံမရ ဲတန်ွဆု့တဆုိ်င်းတလွျက။် disinclination(n)

အင့်တင့် ကကိ mute(adj)

အင့်တင့်တင့် ကကဝိိ ရကှစ်တိ ်ထကကာင့် တန်ွဆု့တ ်ထလးကန်လျက။် timid(adj)

ကကိ စကားထပပာဆုိပခင်းတစစ်ုံတစရ်ာလုပ်ကိုင်ထဆာင်ရကွပ်ခင်းစ သညတ်ိုတ့င်ွ မထပပမထချာရပ်ဆုိင်းပခင်းပဖစသ်ည။် suspend

ကကဝိိ hesitation(n)

အင့်ထီေအင့်ထေင့် ကကိ စကားထပပာရာ၌ ဖျတ ်လတပ်ပတသ်ားမှုမယှိ၊ ထေစထ်ေစထ်ငါ့ထငါ့ ထပပာသည။် stammer

အင့်ထီေအင့်ထေစ် ကကိ delay

အင့်တင့်အင့်ထီေ ကကိ စကားထပပာရာ၌ လျင်ပမန်သကွလ်ကမ်ှုမယှိပဲ ပဖတထ်တာကပ်ဖတထ်တာကစ်ကားထပပာသည။် talk

စဉ်

စဉ်

အင်တန်
ထလာက် စဉ်

count on 
somebody/someone စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အင်ပပည့်အားပပ
ည့် စဉ်

စဉ်

အင်လုိကအ်ား
လုိက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ကို ပပုလုပ်ရန် ထစခုိင်းတိုက ်တန်ွးသညက်ို မလုိကန်ာနုိင်ပငင်းပယထ်ကကာင်း၊ ပယပ်မစလုိ်ထကကာင်း ညမန်ပပသည့် (ပဋိထသ
ဓ) စကား လံုး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အင်-အင် မိမိနှင့်ရယွတ် ူ(သိ့ုမဟတု်) ငယသ်အူား ဟတု ်မှန်ထကကာင်းကတဝိန်ခံထသာ စကား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(တစဦ်းနှင့်တစ ်ဦးရုတတ်ရက်) မျကနှ်ာထရှ့ဆုိင် ထတွ့ဆံုမိရာ၌ စကားမထပပာအားကကပဲ တစဦ်းကိုတစဦ်း ကကည့်ကာ နှုတဆိ်တထ်န
ကကသည။် စဉ်

စဉ်

 အင့်တင့် အင့်
တီ စဉ်

အင့်တိုင်းအမ်း
တမ်း (ရုတတ်ရကပ်ဖစထ်သာ ရကှစ်တိ ်အံ့အားသင့်စတိ ်စသညတ်ိ့ုထကကာင့်) ဘာလုပ်ရမှန်းမသ၊ိ ထနှာင့်ထနှးတု့ံဆုိင်းလျက။် စဉ်

စဉ်

စကားလံုးတိ့ု၏ အစတိအ်ပုိင်းများကို ထေပ်တလဲလဲရတွ၍် ရပ်ဆုိင်းရပ်ဆုိင်း စကားထပပာ သည။် မထပပမပပစယ်ှိသည။် ထနှာင့်ထနှး
ကကန့် ကကာသည။် စဉ်

စဉ်
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အင်း န yes

အင်း န ထနာကထ်ကကာင်းတစစ်ုံတစရ်ာကို ထတးွထတာ၍ စတိထဲ်ေ၌ ထလးနကစ်ာွ ခံယရူာ၌ နှုတမှ်ထွေကထ်ပါ်လာထသာ စကား။ yes

အင်း ကကိ “အင်း” ဟ ုဆကက်ာ ဆကက်ာ ထထောကခံ်ထပပာဆုိသည။်  သတူစပ်ါး ထပပာသညက်ို အလုိကသ်င့်စာွ ထထောကခံ်ထပပာဆုိသည။်  yes

အင်းကိုက် ကကိ သထဘာချင်းတိုကဆုိ်င်ညညီတွ ်သည။် စတိသ်ထဘာချင်းတိုကဆုိ်င်ညညီတွ ်သည။်  coincide

ကကိ တစစ်ုံတစဦ်း၏ အထပပာအဆုိ အလုပ်အကိုင်၊ အကကအံစညတ်ိုက့ို သထဘာကျနှစသ်က ်လကခံ်သည။် accept

ကကိ အပုိအလုိ မယှိ တကိျစာွ ဟပ်စပ်သည။် fit

အင်းထကာင်း ကကဝိိ အထူေးပုိလွန်စာွ။ အလွန်အမင်း။ extremely

အင်းကျီ န ကိုယခ်န္ဓာအထေကပုိ်င်း တင်ွ ဝတဆ်င်ရထသာ အထေည။် cloth

အင်းကျို း ကကိ

အင်းခွက် န နိမ့်ရှိုင်းထဟာကပ်ကသ်ည့်ထနရာ။  တင်ွး ခွက။် well

အင်းခွက် နဝိ အတင်ွးသို ့ရှိုကထ်သာ။ နိမ့်ခွကထ်သာ။ deep

အင်းထစာက် န book of Arakan’s king

အင်းတိုက် န a sigh of resignation

 အင်းထထောက် ကကိ “အင်း” ဟဆုကက်ာဆက ်ကာ ထထောကခံ်ထပပာဆုိသည။် သတူစပ်ါးထပပာသညက်ို အလုိကသ်င့် ထထောကခံ်ထပပာဆုိ သည။် agree

အင်းပတ် နဝိ အတင်ွးသို ့ရှိုကထ်သာ။ နိမ့်ခွကထ်သာ။ deep

အင်းပတ် န ချို င်းဝှမ်းစာွလုပ်ထေားထသာ ထေည့်စရာတစမ်ျို း။  ချို င့်ဝှမ်းထသာအရာ။ bucket

အင်းပတ် ကကဝိိ တင်ွးခွကအ်တိုင်းကျန်လျက။် ရှိုင်းချို င့်လျက။် deep

အင်းပတက်ျ နဝိ တမ်ိ၍ အဝှမ်းပပန်ထ့သာ။ wide

အင်းပတက်ျ ကကိ တပဖညး်ပဖညး်နိမ့်သာွးသည။် gradually unmount

အင်းထပါကဝ် န none

အင်းပုတ် န ခရမ်းရင့်ထရာင် အဆင်းယှိထသာ ထကာကည်င်ှး မျို း။ အင်းပုတင်ချပ်ိ bamboo rice

အင်းပျဉ် န ထပခထဆးရန်ပပုလုပ်ထေားထသာ အထပခပါသည့် ပျဉ်ပပားခံု။  bier

ကကဝိိ တစစ်ုံ တစရ်ာတုံ ့ပပန်၍ ထပပာဆုိပခင်း မပပုမူပဲ။ no response

ကကဝိိ တစစ်ုံ တစရ်ာတုံ ့ပပန်၍ ထပပာဆုိပခင်း မပပုမူပဲ။ no response

အင်းအမဲလုပ် ကကဝိိ တစစ်ုံ တစရ်ာတုံ ့ပပန်၍ ထပပာဆုိပခင်း မပပုမူပဲ။ no response

အင်းအိုင် န ထရထနငါးစထသာ သတ္တ ဝါများ ပုန်းကယွထ်နရာ ချို င့်ဝှမ်းကကးီ။ valley

အင်းအိုင် န ထလာကပီညာရင်ှတို ့ထလာကပီညာအရ သခမင်္ဂျာ၊ အက္ခရာများပဖင့် စရီင်ထရးသားထေားခ့ဲထသာ ဇယားကကွ။် chart

အိုက်

အိုက် နဝိ အပူထငွ  ့စသညပ်ပင်ပသို ့မထွေကပဲ် ထအာင်းထနထသာ။ latent

အိုကက်ပတ် ကကဝိိ မသင့်မတင့် ဆန် ့ကျင့်ထသာအားပဖင့်။ opposite

(မိမိနှင့်ရယွတ်ခူျင်းပဖစထ်စ၊ မိမိထအာကင်ယသ်ကူိုပဖစထ်စ) သထဘာတ ူထကကာင်း ဝန်ခံထကကာင်းကို ထဖာ်ပပလုိရာတင်ွ သုံးထသာ 
စကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အင်းကိုက်
အကံိုက် စဉ်

အင်းကိုက်
အကံျ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အင်းချရာတင်ွ ထနရာမသန့် မရင်ှးပဖစပ်ခင်း၊ အထေားအသို ထစာင်းပခင်း တမ်ိးပခင်းစသညတ်ိ့ု ခကျွေတယ်င်ွးပခင်းတိ့ုထကကာင့် အထေမ 
ထပမာကပ်ဖစသ်ည။် 

have a defect/lose 
potency စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရခုိင်မင်းဆကအ်ထကကာင်းကို (ဇယားပဖင့်) အကျဉ်းထရးသားထေားထသာ စာ အပ်ု၏အမည။် စဉ်

တစအ်မ်ိလံုးထသာထသထကကပျကစ်းီထအာင်၊ စးီပွားဥစာ္များ ဆုတယ်တုထ်အာင် “အင်း”ကို စရီင်၍ ထပမအမ်ိရာစသညတ်ိ့ုအတင်ွး၌ 
သိုဝှကပ်မှုပ်နံှ ထေားထသာ အတတပ်ညာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ရခုိင်) ဘားမ့ဲ၊ ဘားကရား၊ ဆရာတိ့ု အင်း အတတပ်ညာပဖင့် စရီင်၍ ထဖာကထ်ေားခ့ဲထသာ (စစ်ထတငွမို ့ဗုထဒေ္ဓါထမာ်အနီး) သထဘာ
များ ထွေကဝ်င်ရာ ထရရုိးထကကာင်း။  စဉ်

စဉ်

စဉ်

အင်းမကအဲန်မ
ကဲ စဉ်

အင်းမလှုပ်အုံး
မလှုပ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အိုကက်ရုိက ် ကကဝိိ ထလထလှာင်ထသာထနရာ၌ အပူ ထငွက့ို အပျံ  ့အနံှထိ့ေထတွ  ့ခံစားရလျက။် heatstroke

ကကဝိိ လွန်ကစဲာွ ပူထသာအထငွအ့ရှိန်ကို ထိေထတွ ခံ့စားရသပဖင့်။ scorch

အိုကစ်ပ်စပ် ကကဝိိ မခံချမိခံသာ ပူထသာအထတွ ခံ့စားရလျက။် sultrily

ကကဝိိ မခံချမိခံသာ ပူထသာအထတွ ခံ့စားရလျက။် sullenly

ကကဝိိ ဝမ်းပုိကတ်င်းကျပ်ပပည့်ငပီး ထနမချထုိိေင်မသာ၊ အသကရ်ှူ မဝထအာင် ထသာ ထဝဒေနာကိုခံစားရထသာ အားပဖင့်။ unsettled(adj)

ကကဝိိ ပူပပင်း ဆုိးရာွသညပ်ဖစ၍်။ sullenly

ကကဝိိ ထလထလှာင်ထသာထနရာ၌ အပူ ထငွက့ို အပျံ  ့အနံှထိ့ေထတွ  ့ခံစားရလျက။် heatstroke

အိုင်

အိုင် န သဘာဝအတိုင်း ထရများတညယ်ှိထသာ ချို င့်ဝှမ်း။ valley

အိုင် ကကိ ထရများစးီဆင်းမသာွးဘ ဲများပပားစာွ စထုဝးတညယ်ှိ ပပည့်လျှမ်းသည။် full 

အိုင် န ထရများစးီဆင်းမသာွးပဲ တစထ်နရာတညး်တင်ွ များပပားစာွ စထုဝးတညယ်ှိထနထသာ ချို င့်ဝှမ်း။ valley

 အိုင်တင် ကကိ ထရများစးီဆင်းမသာွးပဲ တစထ်နရာတညး်တင်ွ များပပားစာွ စထုဝးတင် ယှိထနသည။် assemble

အိုင်ထွေန်း ကကိ အပမင့်မှ အနိမ့်သို ့ထရကျဖန်များထသာထကကာင့် ထပမကျင်း၊ ချို င့်ဝှမ်းပဖစထ်ပါ်လာသည။် form a pool

 အိုင်ပစ် ကကိ ငါးရာှရန် အင်းအိုင်တိုက့ို ထတာင်း၊ ပလံုးစသညတ်ိုပ့ဖင့် ထရများကို အပပင်သို ့ပစထု်ေတသ်ည။် throw outside

 အိုင်အိုင် ကကဝိိ ကျယထ်လာင်ထသာ အသပံဖင့် ပပင်းထေန်စာွ ငုိထကကးလျက၊် crying

အိုင်အိုင် ကကဝိိ ကျယထ်လာင်ထသာ အသ ံပမညဟ်ညး်လျက။်  loudly sound

အိုင့် ကကိ ဝသည။်ဆူငဖိုးသည။် grow

အိုင့် နဝိ အလွန်ဝထသာ။  အလွန်ဆူငဖိုးထသာ။ very fat

အိုင့်စည် န အလယပုိ်င်း ဝုိကက်ား၍ ပုပျပ် ပျပ်ယှိထသာ တရူယိာဝင် စညတ်စမ်ျို း။ drum

အိုင့်အိုင့် ကကဝိိ ကိုယခ်န္ဓာဆူငဖိုး၍။ be plump(v)

အိုင့် အိုင့် နဝိ အားနှင့်မတန်ထအာင် အထလးချန်ိများထသာ။ over weight

ကကဝိိ အားနှင့်မတန်ထအာင် အထလးချန်ိများသပဖင့်။ over weightily

အိုင်း န abscess

အိုင်း ကကိ အခုိး၊ အထငွ ၊့ ထရ စသညပ်ျံမ့ထွေကပဲ် လံုပိတထ်နသည။် be fully covered

အိုင်းကျနာ န အနာတင်ွ ထသးွ၊ ပပည ်ပုပ် တစိုစိုယိုထသာ အနာ။ abscess

အိုင်းပျကန်ာ န အနာတင်ွ ထသးွ၊ ပပည ်ပုပ် တစိုစိုယိုထသာ အနာ။ abscess

အဉ်

အဉ်မ န ညအီစက်ိုထမာင်နှမတင်ွ အကကးီဆံုးပဖစထ်သာ မိန်းမ။ eldest sister

အဉ်မထတာ် န အထဟာင်းသးီ old fruit

အဉ့် အာ မခံမရပ်နုိင်ထအာင် ထဝဒေနာခံစားရထသာအခုိကတ်င်ွ ညညး်တာွးထလ့ယှိထသာအသ။ံ feeling pain

စဉ်

အိုကစ်အီိုက ်
စပ် စဉ်

စဉ်

အိုကတ်အီိုက်
တိုက် စဉ်

အက္ခရာစဉ်
အိုက်
တိုကက်ကက်
တက် စဉ်

အိုက်
အိုကစ်ပ်စပ် စဉ်

အိုကအ်ိုကဆ်ာ
ဆာ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အိုင့်အိုင့်အင့်အ
င့် စဉ်

(အရညယ်ိုစးီပခင်း မယှိပဲ) ထသးွ ပပညပု်ပ်တညထ်သာ အဖု၊ အလံုးထွေကထ်သာ အနာတစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ထအာက်

ထအာက် နဝိ နံထစာ်ထသာ။ ထဆွးပမည့်ထသာ။ mouldering

ထအာက် ကကိ ထရ၊ ထရထငွတ့ိုထ့ကကာင့် မထကာင်းထသာ အနံထွ့ေက ်သည။် မှိုထစာ်နံသည။် အစိုဓါတထ်ကကာင့် ထဆွးပမည့်သည။် be musty

ထအာက် န နိမ့်ထသာထနရာ။  နိမ့်ကျထသာ အဆင့်အတန်း။ low place

န အက္ခရာထအာက ်တင်ွထရးထုိေးထသာ အမှတအ်သားဗိန္ဓ ထပပာက။် အစက။်  spot

ထအာကက်လူ န တစစ်ုံတစဦ်း၏ လကထ်အာကတ်င်ွ အမှု ထဆာင်ရကွသ်။ူ staff

ထအာကက်ျ ကကိ ယှိသင့်သည ်ထေကအ်ဆင့်အတန်းနိမ့်သည။် be underprivileged

ထအာကက်ျခံ ကကိ မိမိကိုယက်ို နိှမ့်ချ၍ ထပပာဆုိလုပ်ကိုင်သည။် act

ကကိ မိမိကိုယက်ို နိှမ့်ချ၍ ထပပာဆုိပပုမူလျက။် ကျို းနံွနိှမ့်ချစာွ။ humbly

ထအာကက်ျီ န တရားဥပထဒေအရ တကိျမှန်ကန်စာွ တရားစရီင် ထရးအတကွ ်ထဆာင်ရကွထ်ပးနုိင်ထသာ ဥပထဒေကကျွေမ်းကျင်သ။ူ 

ကကိ ဝမ်းတင်ွး မှ အသူညထ်အာကခံ်အထပမှးပါးထပါက၍် ဆီးခံုထအာကသ်ိုက့ျထရာကဝ်င်သာွးသည။် none

န ပမှင့်တင်၍ မရသ။ူ အသုံးချ၍ မရသ။ူ valueless person

ထအာကခံ် န ထလးခွတင်ွ ထလာကစ်ားလံုးထေည့်၍ ပစထ်သာ သားထရပပားကထလး။ Under-piece 

 ထအာကခံ် န တစစ်ုံတစခု်ထသာ ထအာကမှ်ခံထသာ အရာ။ Under-piece 

 ထအာကခံ် န အဖိအနိှပ်ခံထနရသ။ူ subordinate

ထအာကခ်င်း န အထဆာကအ်အုံတိုတ့င်ွ ခင်း ထေားထသာ ဝါး၊ ပှဉ်စသည။် လဲထလျာင်းရန် ထုိေင်ရန် ပဖန်ခ့င်းရထသာ ထကာ်ထဇာ၊ ဖျာစသည။် map

ထအာကခ်ျင်း န ကိုယထ်ေညက်ကးီ၍ နှုတသ်းီရင်းအထေကပုိ်င်းတင်ွ အထမာက ်သ ဖွယယ်ှိ၍ အသင်းအအပ်ုနှင့် ထနတတထ်သာ ငှကတ်စမ်ျို း။

 ထအာကခ်ျင်း ကကဝိိ ခဏချကခ်ျင်း။ အလျင်အပမန်။ immediately

ထအာကခ်ျင်းစာ န မာထသာ ထတာင် သစတ်စမ်ျို း။ hard log

ထအာကခ်ျို းခံ ကကိ မိမိကိုယက်ို နိှမ့်ချ၍ ကျို းနံွစာွ ဆကဆံ်သည။် treat

ထအာကင်ခီ န မူလအရင်းအပမစ။်  တစစ်ုံတစခု်ထသာ ထနရာ အပုိင်း၏ ထအာကဖ်ကပ်ဖစထ်သာ နိမ့်ထသာထနရာ။ source

ထအာကင်ခီထကျ ကကိ လုပ်ငန်းကစိတ္စခု်ခုတင်ွ ထအထပခခံ ထအာကပုိ်င်းမှစ၍ အကန်ုနားလညသ်ည။် understand

ထအာကင်ခီးနား န none

ကကိ poor base

ကကိ ထအာကထ်ပခတင်ွ အထလးဆဲွထေားထသာ ထအာကထ်ပခဟ ု ထခါ်သည့် ယင်းတန်းကို သမ်ိးကျုံးဆဲွယ၍ူ ငါးများကို ဖမ်းသည။် fish

ကကဝိိ ထရထအာကထ်ပမကိုထိေသည့်တိုင်ထအာင်။ ထိေသညအ်ထိေ။ till under the water

ထအာကင်ခီယိုင် ကကိ ခုိင်မာတညတ်ံ့မှု မယှိပဖစသ်ည။် do not fit

ထအာကင်ခီရင်း န မူလ အရင်းအပမစ။် resource

ထအာကင်ခီလွတ် ကကိ ဘဝင်ပမင့်သည ်စတိက်ကးီဝင်သည။် proud(adj)

ထအာကင်ခီသမ်ိး ကကဝိိ မူလအရင်းအပမစ ်ထအာကထ်ပခမှစ၍ အထသးအဖဲွမကျန် အကန်ုလံုး။ all

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

 ထအာက ်ကပမ
မ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထအာကက်ျ 
ထနာကက်ျ စဉ်

someone who know law 
well စဉ်

ထအာက်
ထကကာင်းဆဲွ စဉ်

ထအာက်
ထကကာင်းထုိေး စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

indian pied hornbill. 
Anthracoceros 
albirostris. စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အဝတအ်ထေည ်(ထေဘ၊ီ လံုချည်) ၏ ထအာကဘ်ကအ်နား။ စဉ်

ထအာကင်ခီးမ
ထနာင်း

ထအာကထ်ပခခုိင်မာ တညတ်ံ့ပခင်းမယှိပဖစသ်ည။် အမှားအမှန်ထဝဖန်ပုိင်းပခားရာ၌ ပပည့်ဝမှုမယှိပဖစသ်ည။် ထအာကသ်ကမ်ထကျ, 
အထပခခံညံ့သည။် စဉ်

 ထအာကင်ခီ
တိုက် စဉ်

ထအာကင်ခီး
တိုက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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န တစစ်ုံတစဦ်း၏ လကထ်အာကတ်င်ွ အမှုထဆာင်ရကွသ်။ူ staff

ထအာကစ်ဖုိ န none

ကကဝိိ မဟတုမ်မှန်ပဲ၊ မထတာ် မထလျာ်။ မဟတုမ်ဟတပဲ်။ nonsense

ကကဝိိ မညသ်ိုမ့ျှ အထကကာင်းအကျို းစပ်ဟပ်ပခင်းမယှိပဲ no relate

ထအာကထ်စာ်နံ ကကိ ချဉ်သိုးသိုးနံနံ့သည။် Get a rotten smell

ထအာကစ်ိုနံ ကကိ ချဉ်သိုးသိုးနံနံ့သည။် Get a rotten smell

ထအာကတ်န်း န နိမ့်ကျသမ်ိငယထ်သာ အဆင့်အတန်း။ low standard

 ထအာကတ်န်း ကကဝိိ အထပခအထနအဆင့်အတန်းနိမ့်ကျသည။် inferior(adj)

န အထပခအထနအဆင့်အတန်း နိမ့်ကျသ။ူ be underprivileged

န နိမ့်ကျသမ်ိငယထ်သာ အဆင့်အတန်း။

ကကဝိိ အထပါ်သညထ်အာက၊် ထအာကသ်ညအ်ထပါ်၊ အပပန်အလှန်၊ ထမှာက ်ချညလှ်န်ချည။် opposite

ထအာကထ်ေစ် ကကဝိိ အနိမ့်ဆံုးအားပဖင့်၊ နိမ့်ကျသမ်ိငယသ်ညပ်ဖစ၍်။ lowly

ကကိ ဝတထ်ေားထသာ ပုဆုိးစကို ထပါင်ကကားမှလျှို ၍ ထနာကတ်င်ွညပ်ှထေားသည။် gird one’s loins.

ကကိ လုပ်ငန်းကစိတ္စခု်ခုတင်ွ ထအာကပုိ်င်းမူလ အရင်းခံမှ စ၍ အထသးအဖဲွ မ့ ကျန် အကန်ုနားလညသ်ည။် understand

ကကိ လူပျို က အပျို  ၏ အမ်ိထအာကသ်ို ့ညဉ့်အခါ သာွးထရာကင်ပီး ချစထ်ရးဆုိသည။် လူပျို လှည့်သည။် propose

န bull shit

ကကိ ဝတထ်ေားထသာ ပုဆုိးစကို ထပါင်ကကားမှလျှို ၍ ထနာကတ်င်ွညပ်ှထေားသည။် gird one’s loins.

ကကဝိိ အထပါ်သညထ်အာက၊် ထအာကသ်ညအ်ထပါ်၊ အပပန်အလှန်၊ ထမှာက ်ချညလှ်န်ချည။် opposite

ထအာကပ်ဖား ကကိ rise

ထအာကမ် န ထတာဆင်ရုိင်းများကို ကျုံးတင်ွးသို ့ထရာက ်ထအာင်ထသးွထဆာင်ပဖားထယာင်ထပးထသာ ဆင်မ။ elephant

ထအာကမ်သင်း န ထတာဆင် ရုိင်းများကို ဖမ်းယထူပးရထသာ ဆင်အမှုထေမ်းအသင်း။ အ team

ထအာကမိ်န် ့ ကကိ လွမ်း ဆွတသ်ည။် တမ်းတသည။် miss

ထအာကမဲ်ညို န အပွင့်အပပာထရာင်ပွင့်ထသာ ထဆးဖကဝ်င်သည့် နွယပ်င်တစမ်ျို း။ none

ထအာကမဲ်ပဖူ န အပဖူထရာင်အပွင့်များပွင့်ထသာ ထဆး ဖကဝ်င်သည့် နွယပ်င်တစမ်ျို း။ none

န none

ထအာကပ်မုပ် ကကဝိိ တစဘ်ကသ်ားမသရိထအာင် အတင်ွးကကလံျက။် in secrect

ထအာကမီွ်း၁ န ငယက်ပါ အထမွး။ none

ထအာကမီွ်း၂ န လွမ်း ဆွတသ်ည။် တမ်းတသည။် miss

ကကိ ကွဲကာွသ ူတစစ်ုံတစဦ်းကို တမ်းတ၍ ထကကကွဲဝမ်းနညး်သည။် ထအာကထ်မ့တသသည။် လွမ်းဆွတသ်ည။် miss

ထအာကရ်ပီပန် ကကိ ဒီေထရကျငပီးထနာက ်အထီနရာမှ ပပန်၍တကစ်ပပု သည။် rise

ထအာက်
ငယသ်ား စဉ်

ကသဖုဟထုခါ်ထသာ ငါး။ (မွန်)။ များထသာအားပဖင့် ထရထအာကတ်ုံးထဆွး၊ သစငု်တတ်င်ွထန ထလ့ယှိထသာ ငါးတစမ်ျို း။ စဉ်

ထအာကစ်ီ
ထအာကစ်ပ် စဉ်

ထအာကစ်ီ
ထအာကစ်ပ် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထအာကတ်န်း
ကျ စဉ်

ထအာကတ်န်းစ
ား

person of lower social 
class စဉ်

ထအာကထ်ေက်
ထပပာင်းပပန် စဉ်

စဉ်

ထအာကထ်ပါ်
ကျတိ် စဉ်

ထအာကပုိ်င်း
ထကျ စဉ်

ထအာကထ်ပါက်
နှိုက် စဉ်

ထအာကထ်ပါက်
နှိုက် (ထအာကထ်ပါကန်ှိုကဟ်ု) ယတုနိ်မ့်စာွ ဆဲဆုိထသာ စကား။ စဉ်

ထအာကပုိ်း
ကျတိ် စဉ်

ထအာကပ်ပန်
ထေကပ်ပန် စဉ်

ထအာကသ်ိ့ုစန်ုဆင်းထနထသာ ထရအလျဉ် သည ်အဟန်ုပပင်းစာွ စန်ုဆင်းထနသပဖင့်  ဒီေထရတတသ်ညက်ို မပမင်ရထတာ့ပဲ တပဖညး်ပဖညး် 
(ဒီေထရ) ပပည့်တကလ်ာသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထအာကပ်မစ ်
(မ) (န-ထအာကက်ပမစ်-ရှု) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

 ထအာက ်မီွး
ထအာကထ်ရာက် စဉ်

စဉ်



.

ကကိ climb up

န တစစ်ုံတစဦ်း၏ လကထ်အာကတ်င်ွ အမှုထဆာင်ရကွသ်။ူ staff

ကကိ လုပ်ငန်းကစိတ္စခု်ခုတင်ွ ထအထပခခံ ထအာကပုိ်င်းမှစ၍ အကန်ုနားလညသ်ည။် understand

ထအာကလ်မ်း န ယတုနိ်မ့်ထသာ အစအီရင် ထလာ ကအီတတပ်ညာ။ black magic

ထအာကဝ်ါ န အထဆာကအ်အုံတိုတ့င်ွထုေတထ်လျာကမှ်စ၍ ထအာက ်ထပမပပင်ထိေအပုိင်း။ none

 ထအာကသ်ား န ပမန်မာပပညထ်အာကပုိ်င်း ဇာတ ိပဖစသ်။ူ lower myanmar nation

န ကကမ်ိးတမ်းစာွဆဲဆုိပခင်း။ rude

ကကိ threat

ကကဝိိ မထကျမချမ်းစပုူပ်ထသာ မျကနှ်ာမူရာပဖစလ်ျက။် sullenly

ကကိ အသုံးမကျပဖစသ်ည။် be base

ကကဝိိ မညသ်ိုမ့ျှဆကစ်ပ်အကျုံးဝင်ပခင်း မယှိပဲ။ လုိကဖ်ကစ်ပ် ဟပ်ပခင်းမယှိပဲ။ မစပ်မဟပ်ပတသ်ကထ်ရာထနှာပခင်း မယှိပဲ။ inexpediently

ကကဝိိ မဟတုမ်ဟတပဲ်လျက။် မသကဆုိ်င်ပါပဲလျက။် inexpediently

ကကဝိိ မညသ်ိုမ့ျှဆကစ်ပ်အကျုံးဝင်ပခင်း မယှိပဲ။ လုိကဖ်ကစ်ပ် ဟပ်ပခင်းမယှိပဲ။ မစပ်မဟပ်ပတသ်ကထ်ရာထနှာပခင်း မယှိပဲ။ incongruity(n)

နဝိ မထကာင်းထသာ အနံအ့သကယ်ှိထသာ။ အစိုဓါတထ်ကကာင့် ထဆွးပမည့်ထသာ။ အသုံးမကျထသာ။ valueless

န ချဉ်သိုးထသာအနံ။့ rotten smell

ထအာင်

ထအာင်၁ ကကိ scold

ထအာင်၂ ကကိ နုိင်သည။် success

 ထအာင်၃ ကကိ threat

ထအာင်ချက် န ထဘးရန်အထပါင်းကို ထအာင်ပမင်ရာ အချကအ် ချာပဖစထ်သာ အရပ်။ pass percentage

 ထအာင်ပခည် န tie

ထအာင်စည် န စစထ်ပမပပင်တင်ွ ထအာင်ပမင်ထကကာင်း အထိေမ်းအမှတပ်ဖင့် တးီ ခတထ်သာ စညတ်ရူယိာ။ drum

ထအာင်တမန် န မင်းတစပ်ါးက မင်းတစပ်ါးထံေသို ့စကားဆုိခုိင်းထစလမတသ်။ူ  ထစလမတခံ်ရသ။ူ messenger

ထအာင်ပန်း န ထအာင်ပမင်ထစ ရန်ထနနံ့သင့်ပန်း။ ထအာင်သထပပပန်း။

ထအာင်ပန်းခူး ကကိ မိမိကကို းစားမှုထကကာင့် ဘွဲ  ့ထူေး၊ ဂုဏထူ်ေးကို ရယှိသည။် အနုိင်ရသည။် သမူျားတကာတိုထ့ေက ်သာလွန်ထူေးကသဲည။် win

န success

ထအာင်ပပန်လူ န none

ထအာင်ပဲွ န အားထုေတလံု်လ့ပပုမှုထကကာင့် ရယှိထသာ ထအာင်ပမင်မှု။ success

ထအာင်ပဲွခံ ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာ ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွခ်ျက ်ငပီးစးီပဖစထ်ပမာကထ်အာင်ပမင် သည့် အထိေမ်းအမှတပ်ဖင့် ပဲွသဘင်ကျင်းပသည။် celebrate

ထအာင်ပဲွစား၁ ကကိ eat

ထအာကရ်ည်
ထေကရ်ည် ထပမ(မညသ်ည့်အရာဝတ္ု မဆုိ စသညတ်ိ့ု၏) ထအာကတ်င်ွယှိထသာ အရညမ်ျားထအာကမှ် အထေကသ်ိ့ုတကသ်ည။် စဉ်

ထအာကလူ်
ငယသ်ား စဉ်

ထအာကလ်က်
ထကျ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

 ထအာကသ်ား
ထကာ် စဉ်

ထအာကသ်ား
ထကာ်

နှစသ်ကဖွ်ယရ်ာ။ အပမင်မထတာ်ရာ။ အပမင် ကတစ်ရာ။ လူတစဘ်ကသ်ားထကကာကလ်န့်ထအာင် (ထအာင်)ဟဆုို၍ ဟစထ်အာ်ထပပာဆုိ
သည။် ငခိမ်းထပခာကသ်ည။် စဉ်

ထအာကသ်ိုး
မျကနှ်ာ စဉ်

ထအာက်
ထအာက် စဉ်

ထအာက်
ထအာကစ်ပ်စပ် စဉ်
ထအာက်
ထအာကထ်တာ
ကထ်တာက် စဉ်

ထအာက်
ထအာကဖ်ပ်ဖပ် စဉ်

ထအာက်
ထအာကဖ်ပ်ဖပ် စဉ်

ထအာက်
ထအာကသ်ိုးသိုး စဉ်

(ထအာင်ဟု)ထဒေါသပဖင့်ကျယထ်လာင်စာွ ပပစတ်င်ထပပာဆုိထငါကင်မ်း သည။် စဉ်

စဉ်

မနှစသ်ကဖွ်ယရ်ာ။ အပမင်မထတာ်ရာ။ အပမင် ကတစ်ရာ။ လူတစဘ်ကသ်ားထကကာကလ်န့်ထအာင် (ထအာင်)ဟဆုို၍ ဟစထ်အာ်
ထပပာဆုိသည။် ငခိမ်းထပခာကသ်ည။် စဉ်

စဉ်

ပရတိရ်တွင်ပီး ဂုဏ၊် တန်ခုိး၊ ကျကသ် ထရပပည့်စုံထအာင် အမမမ်းတင် သပဖင့် ထဘးအန္တရာယမ်ျားကို ကာကယွတ်ားဆီးနုိင်ထသာ 
ချည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

flower worn to bring 
success in a venture စဉ်

စဉ်

ထအာင်ပန်း
ဆွတ်

မိမိကကို းစားမှုထကကာင့် ရယှိထသာဘွ့ဲထူေး။ သမူျားတကာထေက ်သာလွန်ထူေးကထဲသာ ဘွ့ဲထူေး။ ကကို းပမ်းထဆာင်ရကွမ်ှုထကကာင့် ရယှိ
ထသာ ထအာင်ပမင်မှု။ အနုိင်ရယှိ မှု။ စဉ်

ထုေပ်ဆီးတိုး ကစားရာတင်ွ တိုးသဘူကမှ် တစထ်ယာက ်ထယာကသ်ည ်အပုပ်မခံရပဲ ထိေပ်ထုေတဆီ်းကို ထကျာ်မိလျှင် အနုိင်ရသည်
ပဖစ၍် ထုေပ်ဆီးကို ထကျာ်လာ သ။ူ စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံ တစရ်ာပပုလုပ်ထဆာင်ရကွင်ပီးစးီထအာင်ပမင်သပဖင့် လညး်ထကာင်း၊ ယဉ်ှငပိုင်မှုတစခု်ခုတင်ွ အနုိင်ရ သပဖင့်လညး်ထကာင်း၊ 
ထအာင်ပမင်သည့် အထနပဖင့် တထပျာ်တပါး ချကပ်ပုတ ်စားထသာကက်ကသည။် စဉ်



.

ထအာင်ပဲွစား၂ န တစစ်ုံတစခု်ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွခ်ျကင်ပီးစးီ ပဖစထ်ပမာကထ်အာင် ပမင်သည့် အထနပဖင့် တထပျာ်တပါး ချကပ်ပုတစ်ားထသာကက်ကပခင်း။ party

ထအာင်ပဲွရ ကကိ success

ထအာင်မိထယ အာ တစဘ်ကသ်ားနှင့် စကားထပပာရာတင်ွ မခံချင်စတိ၊် ထဒေါသစတိတ်ိုထ့ကကာင့် ထလသမံာမာပဖင့် ထပပာထသာစကားလံုး။ talk back

အာ အံ့ကသမှု၊ ထိေတလ်န်မ့ှု၊ နာကျင်မှုစသညပ်ဖစေ် ထသာအခါ ထရရတွထ်သာ စကား။ ohh my god

ထအာင်ငမီ န ရန်စစက်ို ထအာင်ပမင်ရာ မဂမင်္ဂလာယှိ ထသာ အရပ်။ မဂမင်္ဂလာယှိသညဟ် ုသတမှ်တထ်ေားထသာ ထပမ။ 

ထအာင်ငမီနင်း ကကိ

ကကိ success

ထအာင်လူဆီး ကကိ play

ထအာင်လူဆီး န game

ထအာင်လူ ကကိ overcome

ထအာင်သငပီ န ထအာင်ပမင်ထစ ရန်ထနနံ့သင့်ပန်း။ ထအာင်သထပပပန်း။

ထအာင်သူ န mediator

န စစတ်စဘ်ကနှ်င့်တစဘ်က ်အငပိုင်အဆုိင် အရှံုးအနုိင်၊ အပပန်အလှန် ယဉ်ှငပိုင်တိုကခုိ်ကက်ကသည။် fight

ကကိ celebrate a victory

ကကိ celebrate a victory

ထအာင်သယွ် န matchmaker

ကကဝိိ ထအာင်ပမင်နုိင်ထစပခင်းအကျို းငှာ။ for success

ထအာင့် ကကိ control

ထအာင့် ကကိ ထုိေးကျင်ထသာ ထဝဒေနာ ကို ခံစားရသည။် feel

ထအာင့် ကကိ စားထသာက၍် ဝလင့်ငပီးပဖစထ်သာ်လညး် အနညး်ငယက်ျန်ထနထသးသညက်ို ကန်ုထအာင်စားသည။် 

ထအာင့်ခံ ကကိ ကကတိမိှ်တ၍် သညး်ခံသည။် forbear

ထအာင့့်ချင်း ကကဝိိ ခဏချကခ်ျင်း။ ချက ်ချင်း။ immediately

ထအာင့်ချင်း န အလွန်တိုထတာင်းထသာ အခုိကအ်တန်။့ တခဏ။  a moment

ကကဝိိ စတိမ်သကမ်သာ။ မခံချမိခံ သာ။  မညက်ဲ့သို ့လုပ်ကိုရမှန်းမသ ိကကရံာမရပဖစသ်ာွးသည။် in a state of pain

ကကဝိိ တစစ်ုံတစရ်ာ တုံ ့ပပန်ထပပာဆုိပခင်းမပပုပဲ။ neither yes or no

ကကိ ရုတတ်ရကအ်ံ့အားသင့်၍ မလှုပ်နုိင်မရာှးနုိင်ပဖစသ်ည။် feeling strange

ကကဝိိ တစစ်ုံတစရ်ာ တုံ ့ပပန်ထပပာဆုိပခင်းမပပုပဲ။ neither yes or no

ကကဝိိ သထဘာမထတွ  ့အလုိမကျမကကညပ်ဖူထသာ အမူအရာ ပပလျက။် fretfully

ကကဝိိ ထအာင့်သလုိလုိ ပဖစထ်သာ ထဝဒေနာကို ခံစားရလျက။် တစစ်ုံတစရ်ာ တုံ ့ပပန်ထပပာဆုိပခင်းမပပုပဲ။ neither yes or no

စဉ်

စစပဲွ် (သိ့ုမဟတု်) ယဉ်ှငပို င်မှုတစခု်ခုတိ့ုတွင ်အနုိင်ရသည။် စဉ်

စဉ်

ထအာင်မိထယ
ထလး စဉ်

အက္ခရာစဉ်
auspicious ground on 
which one treads to 
ensure victory or 
success စဉ်

မိန်းမများသားဖွားငပီးထနာက ်မီးထနအမ်ိမှ ထွေကလ်ာထသာ အခါ ကထလးတစစ်ုံတစခု်မ ပဖစပဲ် ကျန်းကျန်းမာမာထွေကလ်ာရသည့် 
အတကွ ်ကထလး၏ ထပခဖဝါးကို ထပမတင်ွချနင်းထစသည။် တစစ်ုံတစခု်အမှုကစိတ္င်ွ ထအာင်ပမင်ထရးအတကွ ်ထရးှဦးစာွ ထအာင်ပမင်၌ 
ထပခချသည။် 

conquer and occupy a 
territory စဉ်

ထအာင်ပမင် 
(မ) (ကကိ-ထအာင်ထအာင်-ရှု) စဉ်

ကန့်လန့် စညး်(ထုေပ်) များထရး၍၊ အထစာင့်များက မဖမ်းနုိင်ထအာင် ထရာှင်တမ်ိးတိုးပဖတထ်ကျာ်လမားကာ ကစားသည။်  စဉ်

ကန့်လန့်စညး်(ထုေပ်)များ ထရး၍ အထစာင့်များ က မဖမ်းနုိင်ထအာင် ထရာှင်တမ်ိးတိုးပဖတ ်ထကျာ်လမာကာ ကစားနညး်။ စဉ်

ထုေပ်ဆီးတိုး ကစားရာတင်ွ တိုးသဘူကမှ် တစထ်ယာက ်ထယာကသ်ည ်အပုပ်မခံရပဲ ထိေပ်ထုေတဆီ်းကို ထကျာ်မိလျှင် အနုိင်ရသည်
ပဖစ၍် ထုေပ်ဆီးကို ထကျာ်လာ သ။ူ စဉ်

flower worn to bring 
success in a venture စဉ်

မိန်းမနှင့်ထယာကျ်ားနှစဦ်းအကကား ဆကသ်ယွထ်ပးသ။ူ တစဦ်းနှင့်တစဦ်းတဘကနှ်င့်တစဘ်ကထ်ပပလညထ်အာင် ထဆာင် ရကွထ်ပး
သ။ူ စဉ်

ထအာင်သူ
ထအာင်သား စဉ်

ထအာင်သူ
ထအာင်သားစား

စစယ်ဉ်ှငပိုင်တိုကခုိ်က၍် အနုိင်ရထသာအခါ၌ လညး်ထကာင်း၊ တစစ်ုံတစရ်ာ အမှိုကစထ္ဆာင်ရကွင်ပီးစးီ ထအာင်ပမင်ထသာ 
အခါ၌လညး်ထကာင်း အထိေမ်းအမှတအ်ထန ပဖင့် (ထအာင်ပဲွခံအထနပဖင့်) စားဖွယ်ထသာကဖွ်ယ ်တိ့ုကို စားထသာကက်ကသည်။ စဉ်

 
ထအာင်ထသထအ
ာင်သား

ပပုလုပ်ထဆာင်ရကွခ်ျက ်တစစ်ုံတရာငပီးစးီထအာင် ပမင်သည့် အထိေမ်းအမှတပ်ဖင့်ပဲွသဘင်ကျင်းပသည။် ထအာင်ပမင်သည။် အနုိင်ရ
သည။် ယစမ်ျို းအသားမျို း ထသာကစ်ား၍ ထအာင်ပဲွ ခံကကသည။် စဉ်

မိန်းမနှင့်ထယာကျ်ားနှစဦ်းအကကား ဆကသ်ယွထ်ပးသ။ူ တစဦ်းနှင့်တစဦ်းတဘကနှ်င့်တစဘ်ကထ်ပပလညထ်အာင် ထဆာင် ရကွထ်ပး
သ။ူ စဉ်

ထအာင်-ထအာင် စဉ်

စတိဆ်န္ဆကို ထိေန်းချုပ်ထေားသည။်  အထုေအထထောင်းခံရ၍ ထဝဒေနာခံစားရသည။် အထေကစ်းီစကား၊ ချို းနိှမ် စကားထပပာဆုိခံရ၍ 
မခံချမိခံသာပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

completely finished 
eating စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထအာင့်မတက်
အမဲတက် စဉ်

ထအာင့်မတတ်
အင့်မတတ် စဉ်

ထအာင့်မတတ်
အင့်မ တတ် စဉ်

ထအာင့်မလှုပ်အဲ
မလှုပ် စဉ်

ထအာင့်လ့ုိထတာ
င့်လ့ုိ စဉ်

ထအာင့်သထီအာ
င့်သက် စဉ်
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ကကဝိိ in a state of pain

ထအာင့်အးီခံ ကကိ ကကတိမိှ်တ၍် သညး်ခံသည။် ထဒေါသ အမျကမ်ထွေကထ်စရန် စတိက်ို ချုပ်တညး်သည။် ဆင်းရမဲှုမှန်သမျှကို ကကံ့ကကံ့ခံသည။် tolerate

ထအာင်း ကကိ ram into something

ထအာင်းဆင် န ထတာဆင်ရုိင်းများကို ကျုံးသိုထ့ရာကထ်အာင် ထနာကမှ် တန်ွးပုိးထဆာင်ယထူသာ ဆင်ထပပာင် ကကးီ။ elephant

ထအာင်းမ န ထတာဆင်ရုိင်းများကို ကျုံးတင်ွးသို ့ထရာက ်ထအာင်ထသးွထဆာင်ပဖားထယာင်ထပးထသာ ဆင်မ။ elephant

အပ်

အပ် န အဝတအ်ထေညစ်သညက်ို ချုပ်ထသာ နဖားထပါကပ်ါငပီး အဖျားခကျွေန်သည့် သမံဏအိထချာင်းအတ။ံ needle

အပ် န လယယ်ာ ထပမယာ ကိုင်းထပမတို၏့ ထပမဆီထပမလမာကို အသာွးပဖင့် ထုိေးခဲွလှန်ထလျာထပးထသာကရိယိာ။ tooth of a harrow

အပ် ကကိ proper

အပ် ကကိ transfer

အပ်ကလုိူက် ကကိ လယထွ်ေန်မငပီး နုိင်၍ ကကျွေရဲဉ်ှး နွားရဉ်ှးစသညတ်ိုပ့ဖင့် အကလုိူက၍် ထွေန်ထပးရသည။် plow

အပ်ကိုင်း န ထေယတ်င်ွ လကက်ိုင်ရန် ထနာကသ်ို ့ထကးွထနထအာင် တပ်ဆင်ထေားထသာ အရာ၊ ထေပ်လကက်ိုင်၊ handle

န အပ်ထေည့်ရန် အထခါင်းပါထသာ တစ ်ဘကပိ်တ ်ကျညထ်တာကင်ယ။် cylindrical needle case

အပ်ထကကာင်း န ထေယထုိ်ေး၍ ထပမတင်ွထပါ်လာ ထသာ အထရးအထကကာင်း။ suture

အပ်ထကကာင်း န အဝတအ်ထေည ်ချုပ်ရာတင်ွ ထေင်ထသာ ချုပ်ရုိးထကကာင်း။ stitching

ကကိ ထေယထ်ရး၊ ထေယ ်ထကကာင်းချင်း ထိေစပ်ထအာင်ထွေန်သည။် plow

ကကိ အထကကာင်းအရာ တစခု်တညး်ကို ထေပ်ပပန်တလဲလဲ ပပန်လညထ်ပပာဆုိသည။် repeat again and again

အပ်ကွဲ ကကိ လယတ်စက်ကွလံု်း ထေယထုိ်ေးငပီးသည။် plow

အပ်ချ ကကိ လယစ်၍ ထွေန်ယက ်သည။် plow

အပ်ချးီ န ထွေန်ထသာအခါပဖစထ်ပါ်လာထသာ ထပမစိုင်ထပမခဲ၊ထေယ ်သာွးတင်ွ ကပ်ပါလာထသာ ထပမကကးီပမကဖ်တ ်စသည။် clod

အပ်ချးီ၂ dirty

အပ်ချးီခါ ကကိ ထေယတ်င်ွ ကပ်ပါလာထသာ ထေယထ်ချးကို ကာွကျအာင် လုပ်သည။် flake

အပ်ချးီတုံး န ထွေန်ထသာအခါပဖစထ်ပါ်လာထသာ ထပမစိုင်ထပမခဲ၊ထေယ ်သာွးတင်ွ ကပ်ပါလာထသာ ထပမကကးီပမကဖ်တ ်စသည။် clod

အပ်ခဲွ ကကိ ထေယထုိ်ေးသည။် plow

အပ်စာ န ထေယထုိ်ေး ၍ လန်တကလ်ာထသာ ထပမစာ၊ လယထွ်ေန်ရာ၌ ထွေကထ်ပါ်လာထသာ ထပမစိုင်ထပမခဲ။ clod

အပ်စားကကးီ ကကိ ထေယထုိ်ေးရာတင်ွ ထေယသ်ာွးထပမထအာင်သို ့ငုပ်သာွးသည။်

အပ်စားကကးီ ကကိ အသုံးအသညး်ကကးီသည။် အလဲွသုံးစားပပု လုပ်သည။် misuse

အပ်စပ် ကကိ ထေယထ်ရး၊ ထေယ ်ထကကာင်းချင်း ထိေစပ်ထအာင်ထွေန်သည။် plow

အပ်စပ် ကကိ သင့်ထလျာ်ထလျာကပ်တသ်ည။် proper

အပ်စပ်ွ ကကိ none

ထအာင့်
သကသ်က်

စတိမ်သကမ်သာ။ မခံချမိခံ သာ။  မညက်ဲ့သိ့ု လုပ်ကိုရမှန်းမသ ိကကရံာမရပဖစသ်ာွးသည။် သထဘာမထတွ့ အလုိမကျ မကကညမ်
ပဖူထသာ အမူအရာကို ပပလျက။် စဉ်

စဉ်

(ထအာင်ဟု)ထဒေါသပဖင့်ကျယထ်လာင်စာွ ပပစတ်င်ထပပာဆုိထငါကင်မ်း သည။် ထထောင်းထုေရုိကနှ်ကသ်ည။် ပဋိသထန္ဓထနသည။်မီှတင်း
ထနထုိေင်သည။် တစထ်နရာတညး်တင်ွ စထုန သည။်  လူအပမင်မခံပဲ ထနရာတစခု်ခုတင်ွ ပုန်းလျှို းထနသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

ထစာင့်ထရာှကထိ်ေမ်း သမ်ိးရန် တာဝန်ထပးသည။် အငပီးအပုိင်ထပး အပ်သည။် နီးကပ်စာွ ပူးယဉ်ှကပ်သည။် သင့်တင့် ထလျာကပ်တ်
သည။် စဉ်

လမဲထပပာင်းထပးသည ်.  အငပီးအပုိင်ထပးသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အပ်ကျန်ိ
ထတာက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အပ်ထကကာင်း
စပ် စဉ်

အပ်ထကကာင်းထေ
ပ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ကထလးက ရွံရာှ စကဆု်တဖွ်ယရ်ာ တစခု်ခုကို ကိုင်မညပ်ပုရာတင်ွ (အပ်ချးီ)ဟဆုို၍ မကိုင်ဖ့ုိရန် တားပမစ်ထသာ စကား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

go down under th 
surface စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

လကခ်ျုပ် ချုပ်ရာတင်ွ အပ်မစးူ မိထစရန်လညး်ထကာင်း၊ အပ်ကိုတန်ွးသင်ွးရန်လညး်ထကာင်း လကထိ်ေပ်၌ စပ်ွထသာ အခွကင်ယ်
များ ပါသည့် သတ္တ အစပ်ွငယ။် စဉ်



.

အပ်စယွ် န ထေယသ်ာွး၏ အစတိအ်ပုိင်းတစခု်။ piece

အပ်ညက် ကကိ ထေယပ်ဖင့်ထွေန်၍ ထပမကကးီညကထ်နသည။် harrow

အပ်ထတာင် န ထေယ၏် ထဘးနှစဘ်ကတ်င်ွ အပပင်သို ့စန်ွးထွေကထ်နထသာ အရာ။ ထေယ၏် အစတိအ်ပုိင်းတစခု်။ piece

အပ်တုံး န ထေယသ်ာွး၊ ထေယလ်ျှာတိုင်၊ လကက်ိုင်တို ့တပ်ဆင်ရာ အထပခခံ သစတ်ုံး။ 

အပ်ထုိေး ကကိ ထပမဆီလမာကို ထေယသ်ာွးပဖင့် ထုိေးခဲွလှန်ထလှာသည။် plow

အပ်နံှ ကကိ ထစာင့်ထရာှကထိ်ေန်းသမ်ိးရန် တာဝန်ထပးသည။် task

အပ်နှင်း ကကိ အငပီးအပုိင် ထပးအပ်သည။်  vest

အပ်ပပန်လုိက် ကကိ ထေယတ်စက်ကမ်ိထုိေးငပီး၊ ထနာကတ်စက်ကမ်ိ ထေပ်မံ၍ ထေယထုိ်ေးသည။် plow

အပ်ပမှုပ် ကကိ jab

အပ်ရးီ န ထေယထုိ်ေး၍ ထပမတင်ွထပါ်လာ ထသာ အထရးအထကကာင်း။ furrow  

အပ်ရးီ န plow

အပ်ရးီငင် ကကိ လယထွ်ေန်ရာတင်ွ ထေယထ်ရးတစခု်ငပီးတစခု် ထရှ သ့ို ့ဆကလ်က၍်ထုေတယ်သူည။် extract

အပ်ရးီစပ် ကကိ ထေယထ်ရး၊ ထေယ ်ထကကာင်းချင်း ထိေစပ်ထအာင်ထွေန်သည။် plow

အပ်ရးီထုေတ် ကကိ လယ၊် ယာထွေန် ပံုထွေန်နညး်၏ အထပခခံပံုစထုံေတသ်ည။် draft a blue-print

ကကဝိိ မညသ်ိုမ့ျှစပ်ဟပ်ပခင်းမယှိပါပဲ။ no applicability

ကကဝိိ အချညး်နီှးသကသ်က။် အကျို းတစစ်ုံ တရာ ပဖစထွ်ေန်းပခင်းမယှိပါပဲ။ အလကား။ in vain

ကကဝိိ အချညး်နီှးသကသ်က။် အကျို းတစစ်ုံ တရာ ပဖစထွ်ေန်းပခင်းမယှိပါပဲ။ အလကား။ in vain

န ထေယထ်ရးထေယထ်ကကာင်း။ furrow made by plough

အပ်လုိက် ကကိ ထေယတ်စက်ကမ်ိထုိေးငပီး၊ ထနာကတ်စက်ကမ်ိ ထေပ်မံ၍ ထေယထုိ်ေးသည။် plow

အပ်လံုးကွဲ ကကိ လယတ်စက်ကွလံု်း ထေယထုိ်ေးငပီးသည။် plow

အပ်လံုးခဲွ ကကိ ထေယထုိ်ေးသည။် plow

အပ်သပ် န stick of a harrow

 အပ်သန် န ထေယက်ို နွားတပ်၍ ဆဲွရန် တပ်ဆင်ထေားထသာ သစ ်သားထချာင်း။ shaft of a harrow

အပ်သာွး န ထပမတင်ွစးူဝင်ထုိေးထကာ်ရန် ထေယတ်ုံးထိေပ်တင်ွ တပ်ရ ထသာ သပံပားခကျွေန်။ tooth of a harrow

အပ်သာွးစီ ကကဝိိ ထေယထ်ရးထေယထ်ကကာင်းချင်းထိေစပ် သည။် abut

အပ်အပ်စပ်စပ် ကကိ ထေယထ်ရး၊ ထေယ ်ထကကာင်းချင်း ထိေစပ်ထအာင်ထွေန်သည။် plough

အတိ်

အတိ် န တစစ်ုံတစခု် ထေည့်ထေားနုိင်ရန် ပပုလုပ်ထေားထသာ တစဘ်ကပွ်င့်သားထရ၊ ဖျင်၊ ပိတစ်သည၊် ထေည့်စရာ။ bag

အတိက်ကို းဆဲွ န အတိအ်ဝကို ဖွင့်နုိင် ပိတနုိ်င်ထအာင် ကကို းထေည့် ၍ ပပုလုပ်ထေားထသာ အတိ။် bag

စဉ်

စဉ်

စဉ်

log to which the teeth 
of harrow are attached စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ကိုယခ်န္ဓာ၌) လုိရာ ကစိင္ပီးထပမာကထ်စရန် ထဆးပဖင့် စရီင်ထေားထသာ အပ်ထချာင်းငယက်ို ခန္ဓာကိုယအ်တင်ွးထဲေသိ့ု သင်ွး သည။် စဉ်

စဉ်
လယ၊် ယာ ထွေန်ပံုထွေန်နညး်။ (ပမန်မာပပညတ်င်ွ ယခုအခါ ခရုပတထွ်ေန်နညး်။ ထထောင့်ကကးီအပ်ုထွေန်နညး်။ လျား ထစာင်းထွေန်နညး်။ 
နံထစာင်းထွေန်နညး်။ ထလးကကွက်ျား ထွေန်နညး်တိ့ုကို အသုံးပပုထနကကသည။် ရခုိင် ၌ ကား လယက်ကွ၏် အနံလုိက ်နံထစာင်း ထွေန်
နညး်နှင့် လယက်ကွ၏် အလျားလုိက ်“လျားထစာင်း” ထွေန်နညး် ဤနှစန်ညး်ပဖင့်သာ ထွေန်ယကက်ကသည။် ပထေမစ၍ ထွေန်သည့်
အခါနံ ထစာင်းလုိကထွ်ေန်ငပီး ဒုေတယိအကကမ်ိမှာ လျားထစာင်းထွေန်သည။် ထေယပ်ဖင့်ထွေန်၍ ထပမကကးီ (ထေယ ်ထရး) ညကသ်ည့်
တိုင်ထအာင် နံထစာင်း နှင့် လျားထစာင်း စသညပ်ဖင့် ထွေန်ကကသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
အပ်ရးီမစပ် 
အပ်ထကကာင်းမ
စပ် စဉ်

အပ်ရးီမထေင် 
အပ်ထကကာင်းမ
ထေင် စဉ်

အပ်ရးီမရ
အပ်ထကကာင်းမ
ရ စဉ်

အပ်ရးီ
အပ်ထကကာင်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထေယနှ်င့် ထေယသ်န်အကကားဆ့ုိ- ကျပ်သပ်ိသညး်ထစရန် ရုိကသ်င်ွး ရထသာ သစသ်ားငယ။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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န ကကင်းကျနပခင်းမယှိ ထသာ အပဖစ။် any

ကကဝိိ လံုးဝ။ အလံုးစုံ။ every

အတိထ်စာင့် န event

ကကဝိိ အပပည့်အစုံ။ လံုးဝ။ ထလျာ့ပါးပခင်းမယှိ ပဲ။ perfectly

အတိဖ်ား န အဝကို ပိတနုိ်င်ဖွင့်နုိင်ထအာင်ကကို းထေည့်၍ ပပုလုပ်ထေားသည့် အတိ။် bag

အတိဝ်င် န မုချဧကန် ရယှိဆုိင်မည့် အရာ။ certainly

ကကဝိိ တကယအ်ားပဖင့်။ အမှန်မုချအားပဖင့်။ ထသချာထပါက။် surely

အတိဝှ်က် န အလွယတ်က ူမထတွ နုိ့င်ထအာင် အကအင်္ကျစသည၏် အတင်ွးဘကတ်င်ွ ချုပ်ထေားထသာ အတိ။် bag

ကကဝိိ လံုးဝကန်ုစင်။အကကင်းမ့ဲ။ all

အပ်ိ

အပ်ိ ကကိ sleep

အပ်ိကအိပ်ိကန်ွ ကကိ play possum

အပ်ိကန်ွဆင် ကကိ အပ်ိဟန်ထဆာင်ထနသည။် play possum

အပ်ိကန်ွထဆာင် ကကိ အပ်ိဟန်ထဆာင်ထနသည။် play possum

အပ်ိကကန်ဆင် ကကိ အပ်ိဟန်ထဆာင်ထနသည။် play possum

ကကိ အပ်ိဟန်ထဆာင်ထနသည။် play possum

အပ်ိခါ ကကဝိိ အပ်ိထနသည့်အခုိက ်တင်ွ။ sleepy

အပ်ိခါ န အပ်ိထနသည့်အခုိက။် sleepy

အပ်ိခါလုိက် အာ အပ်ိဖုိရ့န် အတကွ ်ထခါ်ထသာ အာလုပ်စကားလံုး။ none

အပ်ိခီ န အပ်ိဖုိရ့န်အတကွ ်ထစလမတထ်သာ စကားလံုး။ none

အပ်ိချင်မူးမူး ကကဝိိ အပ်ိချင်စတိအ်လွန်လမမ်းမုိးလျက။် drowsily

အပ်ိပခင်းဆီွး ကကိ ကိုးရုိးကားရား မထသမသပ် အပ်ိတတသ်ည။် sleep

အပ်ိငုိက် ကကိ အပ်ိချင်လွန်းသပဖင့် မကကာမကကာ ဦးထခါင်းညတွက်ျသည။် be sleepy

အပ်ိစက် ကကိ sleep

အပ်ိစင် န အပ်ိဖုိရ့န် ပပုလုပ်ထေားထသာ ထညာင်ထစာင်း။ berth

အပ်ိစုံမှုန်မမား ကကဝိိ အပ်ိချင်မထပပသပဖင့် ဝုိးတိုးဝါးတား ပဖစလ်ျက။်  lose sleep

အပ်ိဆီး န အပ်ိထပျာ်ထစနုိင်ထသာ ထဆး။ sleeping pill

အပ်ိထဆာင် န အပ်ိရန်ပပုလုပ်ထေားထသာ သးီသန်အ့ထဆာင်။ dormitory

အပ်ိဆန် န cover seed

အပ်ိဆန်ပပည့် ကကိ ထေကဝ်န်းကျင်မယတုမ်ာထလျာ့ယှိသည။်  ၂။ အဖု။ အထေစ ်အသန်ုအဖျင်းမယှိပပည့်တင်းသည။် full bag

အတိခ်ါသပိတ်
ခါ စဉ်

အတိခ်ါသပိတ်
ခါ စဉ်

(မညသ်ည့်အရာမျို းတင်ွ မဆုိ) အကန်ုအစင်မသုံးထဆာင်ပဲ အနညး်အကျဉ်းချန်ထေားခ့ဲရသည၏် အ ပဖစ။် စဉ်

အတိပ်ပည့်ဆန်
ပပည့် စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

အတိဝ်င်သပိတ်
ဝင် စဉ်

စဉ်

အတိသ်န်ွဖာထမှ
ာက် စဉ်

မျကစ်မိှိတ ်ထလျာင်းစကသ်ည့် အခါတင်ွ အကကားအပမင်စထသာ အာရံုကင်းပပတသ်ည။် ညဉ့်အခါ အချို သ့စပ်င်များ အပ်ိကက သည။် 
(အရကွမ်ျား စရံုုးသာွးသည်)။ ညဉ့်အခါ၌ မသာွးမလာပဲ ရပ်တန့် ထနသည။် စဉ်

(အပ်ိသလုိလုိ) ဟန်ထဆာင်ထနသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အပ်ိကကန်
ထဆာင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မျကစ်မိှိတ ်ထလျာင်းစကသ်ည့် အခါတင်ွ အကကားအပမင်စထသာ အာရံုကင်းပပတသ်ည။် ညဉ့်အခါ အချို သ့စပ်င်များ အပ်ိကက သည။် 
(အရကွမ်ျား စရံုုးသာွးသည်)။ ညဉ့်အခါ၌ မသာွးမလာပဲ ရပ်တန့် ထနသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အခွန်ဖံုးထန့ထသာ အထစ ့(စပါးထစ့)။ အထခါင်းထပါကယ်ှိပစည်္း တစခု်၏ အတင်ွး၌ ယှိထသာ အရာ။  သစထ်စစ့သညတ်ိ့ု၏ 
အတင်ွး၌ယှိထသာ အမျို းထလာင်း။ စဉ်

စဉ်
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အပ်ိတးူမူးတးူ ကကဝိိ အပ်ိချင်စတိအ်လွန်လမမ်းမုိးလျက။် sleepily

အပ်ိတန်း န ကကက၊် ငှကတ်ိုအ့ပ်ထနကျပဖစထ်သာ ထနရာ။ hen roost

အပ်ိတန်းတက် ကကိ ကကက၊် ငှကတ်ို ့အပ်ိထနကျထနရာသို ့ပျတံက၍် အပ်ိသည။် sleep

အပ်ိတန်းဝင်း ကကိ ကကက၊် ငှကတ်ို ့အပ်ိထနကျထနရာသို ့ဝင်၍ အပ်ိသည။် sleep

အပ်ိပါလား ကကိ နှိုကင်ခိုကစ်ာွ ၊ အပ်ိထပျာ်သာွးသည။် sleep

နဝိ ထေကဝ်န်း ကျင် မယတုမ်ထလျာ့ထသာ။  အဖုအထေစ၊် အသန်ုအဖျင်းမယှိ ပပည့်တင်းထသာ။  full bag

န မင်းမိဖုရားစသတူို ့အပ်ိစကထ်သာ အခါ တာဝန်ယလူျက ်အလှည့်ကျထစာင့်ထရာှကထ်ပးရသ ူမင်းမှု ထေမ်း။ night sentinel

န မင်းမိဖုရားစသတူို ့အပ်ိစကထ်သာ အခါ တာဝန်ယလူျက ်အလှည့်ကျထစာင့်ထရာှကထ်ပးရသ ူမင်းမှု ထေမ်း။ night sentinel

အပ်ိဖန်တက် ကကိ မယားအပပုခံရ သည။် sex

အပ်ိဖန်တက် န ယင်းသိုအ့ပပုခံရသညက်ို ထပပာထသာစကား။ sex

အပ်ိမငခီ ကကိ နှိုကင်ခိုကစ်ာွ မအပ်ိနုိင်ပဖစသ်ည။်  အထကကာင်းတစစ်ုံတစရ်ာ ထကကာင့် မအပ်ိနုိင်ပဖစသ်ည။် အပ်ိထရးမဝ ပဖစသ်ည။် lose sleep

အပ်ိမက် ကကိ အပ်ိထနစဉ် အာရံု၌ ထေင်ဟပ်လာထသာ အထကကာင်းအရာ။ dream

အပ်ိမကပီ်း ကကိ နတတ်ိုက့ သတူိုလုိ့ရာကို မကထ်စသည။် dream

အပ်ိမကပ်ပ ကကိ အပ်ိထပျာ်ထနစဉ် အပဖစအ်ပျကစ်သညတ်ို ့စတိအ်ာရံု၌ ပဖစထ်ပါ်လာသည။် ထေင်လာသည။် happen

အပ်ိမကပ်မင် ကကိ အပ်ိထပျာ်ထနစဉ် အပဖစအ်ပျကစ်သညတ်ို ့စတိအ်ာရံု၌ ပဖစထ်ပါ်လာသည။် ထေင်လာသည။် happen

အပ်ိမကရ် ကကိ မညက်ဲ့သို ့လုပ်ထဆာင်ရမည၊် ပဖစပ်ျကမ်ည ်စသညက်ို အပ်ိမကပ်ဖင့် သရိသည။် dream

အပ်ိမွားနမွား ကကဝိိ အပ်ိချင်မထပပသပဖင့် ဝုိးတိုးဝါးတား ပဖစလ်ျက။်  sleepily

အပ်ိမွန်းကျ ကကိ နှိုကင်ခိုကစ်ာွ အပ်ိထပျာ်ထနသည။် sleep

အပ်ိမွန်းချ ကကိ ဂါထောမန္တရားစသညပ်ဖင့် သတူစပ်ါးကို အပ်ိထပျာ်ထစသည။် sleep

အပ်ိမွန်းစထံေ ကကဝိိ အပ်ိချင်မထပပသပဖင့် ဝုိးတိုးဝါးတား ပဖစလ်ျက။်  sleepily

အပ်ိမွန်းဆင် ကကိ အပ်ိချင်မထပပသပဖင့် ဝုိးတိုးဝါးတား ပဖစလ်ျက။်  sleepily

အပ်ိမွန်းဆင် န ဂါထောမန္တရားစသညပ်ဖင့် အပ်ိ ထပျာ်သာွးထစတတထ်သာ အတတပ်ညာ။ skill

အပ်ိမှုန်နမမန်း ကကဝိိ အပ်ိချင်မထပပသပဖင့် ဝုိးတိုးဝါးတား ပဖစလ်ျက။်  sleepily

အပ်ိမှုန်အပ်ိမမား ကကဝိိ sleepily

ကကိ အပ်ိဟန်ထဆာင်ထနသည။် play possum

ကကဝိိ အပ်ိသလုိလုိ။ အပ်ိမညလုိ်လုိ။ sleepily

အပ်ိရးီပျက် ကကိ အထကကာင်းတစ ်စုံတစရ်ာထကကာင့် မအပ်ိနုိင်ပဖစသ်ည။် အပ်ိထရးမဝ ပဖစသ်ည။် lose sleep

အပ်ိရးီဝ ကကိ ထကာင်းစာွ အပ်ိထပျာ်သည၊် sleep

အပ်ိလာ အာ none

အတု်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အပ်ိပပည့်ဆန်ပပ
ည့် စဉ်

အပ်ိဖန်ထတာ်
ထစာင့် စဉ်

အပ်ိဖန်ထတာ်
သား စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အပ်ိထပျာ်ခါစ (အပ်ိမကမ်ကသ်လုိ) မကကားသလုိ ကကားသလုိ၊ မသသိ လုိ သသိလုိနှင့် စဉ်

အပ်ိထယာင်
ထဆာင် စဉ်

အပ်ိ
ထယာင်ထယာင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

(အပ်ိသထလာဟု) ထမးထသာ အာလုပ်စကားလံုး စဉ်



.

အတု် န သစသ်ားကို ခွကလု်ပ်၍ အဖံုးခကျွေန်ခကျွေန်ပပုလုပ်ထေား ထသာ ထေည့်စရာတစမ်ျို း၊ container

အတု် ကကိ အစားအစာ တစစ်ုံတစခု်ကို စားထသာကသ်ည။် eat

အတု် ကကိ ထထွေး လားလံုးလား သတပု်တလံု်းထထွေးသည။်  fighting

အတုက်လန် န မီးဖုတ၍် မကျကထ်သာ အတု။် none

အတုက်ာ န ထဆးရကွနှ်င့်ထဆး စာသကသ်ကက်ိုလိပ်ထေားထစာ ထဆးလိပ်။ ထဆပပင်းလိပ်။ cigarette

အတုက်တထ်တ ကကဝိိ တစဦ်းနှင့် တစဦ်းပူးကပ်ထရာ ယကှ ်သတပု်တလ်ျက။် battle(n)

အတုက်ျက် ကကဝိိ ကျယက်ျယထ်လာင်ထလာင်။ ဆူဆူညညံ။ံ noisily

ကကိ အမျို းသားချင်း မသင့်မတင့်ပဖစလ်ျှင် အပပင်လူ ဝင်ထရာကတ်တသ်ည။် none

အတုခဲ် န အတုက်ျို းအတုပ့ဲ်များ။ brickbat

အတုခဲ်ထချာ် န မီးလွန်၍ ထချာ်ပဖစထ်နထသာ ထပမကျကခဲ်။ brick

အတုထ်ချာ်ခဲ န မီးလွန်၍ ထချာ်ပဖစထ်နထသာ ထပမကျကခဲ်။ brick

န ရမံထ့ပျာ့တင်ွ ဘရုားပံုထေင်ထနထအာင် ပံုစခွံကပ်ဖင့်နိှပ်၍ မီးဖုတပ်ပုလုပ်ထေားထသာ  ဘရုား။ votive tablet

န nylon string

အတုပူ်တိုက် ကကိ မီးဖုတထ်ေားထသာ အတုခဲ်ပူကို ထရဆွတင်ပီး အဝတနှ်င့်ပတရ်စက်ာ ကျပ်ပူထုိေးသည။် none

အတုပံု် ကကဝိိ တစစ်တုထဝးများပပားစာွ။ many

အတုပံု် န ထအာကထ်ပခကကးီ၍ အဖျားသို ့ကျဉ်းသာွးထသာ ပံုနညး်တစမ်ျို း။ none

အတုပ်ပင် န အတုပ်ပုလုပ်ရာထနရာ။ Brick-works

 အတုထ်ဖါ် န အတုမ်ျား မီးဖုတရ်ာဖုိ။ kiln

အတုဟ်ာ နဝိ များပပားထသာ။ many

အတုဟ်ာသရဲ ကကဝိိ လူသစံသညတ်ို ့ဆူညစံာွ။ noisily

ကကဝိိ အတုအ်တုက်ျကက်ျက။်ဆူဆူညညံ။ံ noisily

ကကဝိိ လူများအနံှအ့ပပားကကားသလိျက။်  လူသ ူအသစံသညတ်ိုဆူ့ညစံာွ။ noisily

အတုအ်တု် ကကဝိိ အသ ံလူသစူသညတ်ို ့ဆူညစံာွ။ noisily

ကကဝိိ ကျယက်ျယထ်လာင်ထလာင်။ ဆူဆူညညံ ံ nosily

ကကဝိိ ကျယက်ျယထ်လာင်ထလာင်။ ဆူဆူညညံ ံ nosily

ကကဝိိ ဆူဆူညညံ။ံ အတုအ်တုက်ျကက်ျက။် nosily

အပ်ု

အပ်ု န စားဖွယထ်သာကဖွ်ယထ်ေည့်ရထသာ အဖံုးပါသည့် ထေည့်စရာတစမ်ျို း။ 

အပ်ု ကကိ control

အပ်ုကရုပ် ကကိ ပန်းပွင့်တို၏့ ပွင့် ချပ် ပွင့်ဖတတ်ိုသ့ည ်ငံုရာမှ ကွဲဟလာသည။် broke

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

အတုက်ကား
ထညာင်ထပါက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အတုခွ်ကဘ်ရုာ
း စဉ်

အတုတ်လား
ကကို း ထလာင်းထလှ၊ ထရယာဉ်တိ့ု၌ အသုံးပပုထသာ နုိင်လွန် ကကို းကကးီ၊ (သိ့ုမဟတု်) အန်ုးဆံကကို းကကးီ ပိတက်ကို းကကးီစသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အတုထ်အာ်ထသ
ာင်းသဲ စဉ်

အတုထ်အာ်
ထသာင်းထသာင်း စဉ်

စဉ်

အတုအ်တုက်ျ
ကက်ျက် စဉ်

အတုအ်တုသ်ဲ
သဲ စဉ်

အတုအ်တု်
ထသာင်းထသာင်း စဉ်

large bowl with stand 
and cover to offer food 
to monks စဉ်

တစစ်ုံတစခု်ကို လံုပခုထံစရန် အထပါ်မှဖံုးလမမ်းသည။် ဖံုးဖိလျှို ဝှ့ကထ်ေားသည။် ရင့်ထသာ သစသ်းီများကို မှည့်ထစရန် တစစ်ုံတစခု်ပဖင့် 
ဖံုးထပးသည။် ထိေမ်းသမ်ိးထစာင့်ထရာှကသ်ည။်ထရွ့လျား၍ မသာွးရထအာင် ပပုလုပ်ထေား သည။်  ထစာင့်စညး်ထိေန်းချုပ်သည။် အငပီး 
သတသ်ည။် စဉ်

စဉ်
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အပ်ုကရုပ် ကကိ wrap

န ထသျှာင်ထံုေးကို ပုဝါအပ်ု၍ ထခါင်းထပါင်းထပါင်းနညး် တစမ်ျို း။ turban

အပ်ုစု န တစစ်တုစဖဲွ်တ့ညး် ဖဲွလ့ျကယ်ှိထနထသာ  သကယ်ှိ၊ သကမ့ဲ်။ group

အပ်ုဆုိင်း ကကိ ဆီးနှင်း၊ ပမူမှုန်၊ မီးခုိးစသညမ်ျား မှိုင်းအုံထနသည။်  သစရ်ကွသ်စပ်င်များ ထူေထေပ်စာွ အပ်ုမုိးသည။် cover

အပ်ုထီွေ ကကဝိိ တစစ်တုထဝး။ များပပားစာွ။ many

အပ်ုနဲှ န ထခွးသာွးစပ်ိအရကွယ်ှိငပီး အသားကို စဉ်း၍ ထဆးရုိးအပဖစ ်အသုံးပပုရထသာ အသားပွပင် လယတ်စမ်ျို း။ none

အပ်ုပံု ကကဝိိ တစစ်တုထဝးများပပားစာွ။ plenty

အပ်ုဖံုး ကကိ commercialise

အပ်ုဖံုး န သတူစပ်ါးမသထိအာင်လျှို ဝှ့ကထ်သာနညး်ပဖင့် စးီပွားရာှသ။ူ secret business

အပ်ုမိ ကကိ အစအနမထွေကရ်ထအာင် အားလံုးသ ိမ်းကျုံး ဖံုးလမမ်းသည။် Full cover

အပ်ုမှုန် ကကဝိိ ကကညလ်င် ကွဲပပားပခင်းမယှိပဲ။ ပမင်ထတွ ရ့ရံုအားပဖင့်။ glumly

အပ်ုရုပ် ကကဝိိ မဝ့ံမရ ဲတန်ွဆု့တ ်ဆုိင်းတလွျက။် hesitancy(n)

အပ်ုရုပ် ကကိ ပတဝ်န်းကျင်သစပ်င်များ အပ်ုဆုိင်းလျက။် သစရ်ကွသ်စပ်င် စသည ်နီးကပ်ထူေထေပ်စာွ။        densely

အပ်ုရုပ်ရုပ် ကကိ ပတဝ်န်းကျင်သစပ်င်များ အပ်ုဆုိင်းလျက။် သစရ်ကွသ်စပ်င် စသည ်နီးကပ်ထူေထေပ်စာွ။        densely

အပ်ုသရုပ် ကကဝိိ မထကျမချမ်း စပုူပ်ထသာ မျကနှ်ာမူရာပပလျက။် sullenly

အပ်ုအင် န စမ်ွးအင်။ စမ်ွးရည။် ခုိင်ခ့ံများ ပပားထသာ အစအုထဝး၊ အထုေ အထေည၊် အထရအတကွ ်ပမာဏ။ energy

အပ်ုအပ်ုရုိင့်ရုိင့် ကကဝိိ သစပ်င်သစရ်ကွ ်စသညတ်စခု်နှင့်တစခု် ထူေထေပ်စာွ အပ်ုမုိးလျက။် cover(adj)

အံ

အံ န သင်ရုိးသရ နှစဆ်ယ့် နှစလံု်းတင်ွ တစဆ်ယ့်ရစှလံု်းထပမာကသ်ရ။ none

အံ န အသံာွး molar

အံ ကကိ သင်ယထူေားငပီးထသာ စာကို မထမ့ရထအာင် ရတွဆုိ်ကျကမှ်တသ်ည။် learn

အကံိုက် ကကိ grit one’s teeth

ကကိ အပုိအလုိမယှိ တစခု်နှင့်တစခု် လုိကဖ်ကည်ညီတွသ်ည။် suit

အကံျပ် န ထေကထ်အာကအ်သံာွးနှစခု်၏ ပါးရုိးထစာင်း။ none

အကံကတိ် ကကိ အပ်ိထပျာ်သည့်အခါ ထယာင်ယမ်း၍ အသပံမညထ်လာကထ်အာင် အသံာွးချင်း ပပင်းစာွဖိပွတ ်သည။် grit one’s teeth

အထံချာ် ကကိ လဲွထချာ်သည။် တမ်ိးသည။် miss

အခွံ ကကိ အထတွအ့ကကုံအလွန်များသည။် experience(n)

အခွံ န ထေကထ်အာကအ်နှံစမ်ျို းတို၏့ အဆံုး။ wisdom tooth

အခံကျွေတ် ကကိ lazy

အဆံင့် န ပစည္း်တစစ်ုံတရာထေည့်နုိင်ရန် အဆင့်ဆင့် မယတုမ်လွန် သင့်ထလျာ်ရံုပပုလုပ်ထေားသည့် ခွက။် tray

 အဆံုံး န သာွး၏ အဆံုးယှိ အသံာွး။ wisdom tooth

(လမမ်းပခုရံသည့်) တဘကပ်ဖင့် မျကနှ်ာကို (အပပင်ကမပမင်ရထအာင်) အနညး်ငယ ်ဖွင့်ထေား၍ လမမ်းပခုထံေားသည။် စဉ်

အပ်ုထဂါင်း
ထပါင်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စားဖွယ ်ထသာကဖွ်ယ ်တိ့ုကို ယင်မနားထစရန် ဖံုးအပ်ုထေားရထသာ ဖံုးစရာတစမ်ျို း။ သတူစပ်ါးမသထိအာင် လျှို ဝှ့ကထ်သာ နညး်ပဖင့် 
ရယသူည၊် စးီပွားရာှသည၊် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တိုကဆုိ်င်ညညီတွသ်ည။် အထလာထတာ်ပဖစသ်ည။် ထဒေါသပဖစမ်ှု ထိေခုိကန်ာကျင်မှု စသညတ်စခု်ခုကို ထအာင့်အညး်သညး်ခံနုိင်ရန် 
အသံာွးများကို ဖိကကတိသ်ည။် စဉ်

အကံိုကအ်င်
ကိုက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပျင်းရ ိပခင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယပ်ခင်း၊ အပ်ိချင်ပခင်းတိ့ုထကကာင့် ပါးစပ်ဟ၍ သမ်းထဝထသာအခါ ထေကထ်အာက ်အနှံစခု်သည ်ပပန်၍ မထစ့
နုိင်ဘ ဲခကျွေတလဲွ်ထထောကက်န်ငပီးဟလျကထ်နသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အဆဲွံ န စားပဲွခံုစသညတ်ို ့တင်ွ မယတုမ်လွန်သင့်ထလျာ်ရံုထဘာင်ခတ၍် ဆဲွနုိင်သင်ွးနုိင်ထအာင်ပပုလုပ်ထေားထသာ အ။ံ drawer

အထံတာ် န ဘရုားရင်ှ၏ အသံာွးထတာ်။ molar

အထံတာ်သမ်ိ န none

အတံို ကကိ ထေကထ်အာကအ်နှံစမ်ျို းတို၏့ အဆံုး။ wisdom tooth

အထံထောင့် န ခံတင်ွးထဘးထထောင့်စန်ွး။ ပါးစပ်အတင်ွးအာထစာင်။ none

အထံပါက် န hole of ship

အထံပါင် န အသံာွးများစ ီတန်း၍ ထပါကထ်သာ အရာ။ wisdom tooth

အပိံတ် န cover

အဖူံး န ကကာငံုနှင့်တထူသာ အသံာွးတစ ်မျို း။ molar

အဝံင် ကကဝိိ အပုိအလုိမယှိ ညညီတွထ်သာ အားပဖင့်။ တစပ်တညး်။ တညတီညတွ ်တညး်။ exactly

အသံာွး န အစယွ၏် ထနာကတ်င်ွ ထပါကထ်သာ သာွး။  molar

အသံာွးကကတိ် ကကိ အပ်ိထပျာ်သည့်အခါ ထယာင်ယမ်း၍ အသပံမညထ်လာကထ်အာင် အသံာွးချင်း ပပင်းစာွဖိပွတ ်သည။် grit one’s teeth

အံ့ န သင်ရုိးသရ နှစဆ်ယ့် နှစလံု်းတင်ွ တစဆ်ယ့်ကိုးလံုးထပမာကသ်ရ။ none

အံ့ ကကိ မပဖစတ်န်ရာ ပဲပဖစသ်ညဟ် ုစတိတ်င်ွပဖစထ်ပါ်သည။် ချးီမွမ်းသည၊် praise

အံ့ထကာင်း ကကိ ထကာင်းချးီထပးသည။် အံ့ကသချးီမွမ်းသည။် praise

ကကဝိိ အံ့ဖွယထ်ကာင်းထလာက ်ထအာင်။ amazingly

ကကဝိိ အံ့ဖွယထ်ကာင်းထလာက ်ထအာင်။ amazingly

အံ့ကျ ကကိ ချးီမွမ်းသည။် praise

အံ့ချးီ ကကိ အံ့ကသချးီမွမ်းသည။်  ဝမ်းသာအားရ ချးီကျူးထပပာဆုိသည။် praise

အံ့ပခင်း န song

အံ့စွ့ ထလ န အံ့ကသချးီမွမ်းသည။်  ဝမ်းသာအားရ ချးီကျူးထပပာဆုိသည။် praise

အံ့တစပ်ါး န အပခားတစပ်ါးနှင့်မတပဲူ ထူေးပခားဆန်းကကယအ်ံ့ကသ ဖွယပ်ဖစထ်သာ အရာ။ အပဖစအ်ပျက။် surprise

အံ့ပါထရကာ ကကဝိိ မပဖစတ်န်ထကာင်းပဲ ပဖစသ်ညဟ် ုစတိတ်င်ွပဖစထ်ပါ် လာသပဖင့်။ amazingly

ကကဝိိ အံ့ကသ၍ မကန်ုနုိင် ထလာကထ်အာင်။ amazingly

အံ့ဖုိထ့ကာင်း ကကဝိိ အံ့ကသဖွယထ်ကာင်းထလာကထ်အာင်။ amazingly

အံ့ဖွယ် န မပဖစတ်န်သင့်ပဲ ပဖစထ်ပါ်ထသာ အပခင်းအရာ။ အပဖစအ်ပျက။် surprise

အံ့ဖွယခ်မန်း ကကဝိိ အံ့ကသ၍ မကန်ုနုိင်ထလာကထ်အာင်ပင်။ amazingly

အံ့ဖွယသ်ရိ့ န ထူေးဆန်း အံ့ကသဖွယအ်ပဖစအ်ပျက။် fantastic case

အံ့မကန်ု ကကဝိိ အံ့ကသ၍ မကန်ုနုိင်ထလာကထ်အာင်ပင်။ dumbfound(v)

အံ့ထမာ နဝိ ထူေးဆန်းအံ့ကသဖွယထ်ကာင်းထလာကထ်သာ။ ရင်ပတသ်ကမ်ျှအံ့ကသ ဖွယထ်ကာင်းထသာ။ အံ့ချးီထကာင်းထသာ။ sensational

စဉ်

စဉ်

ထပမာကဦ်းငမို ့သျှစထ်သာင်းအနီး မင်းဗာဘရုင်သည ်ဘရုားရင်ှ၏ အထံတာဓါတက်ို ဌာပနာ၍ ထကျာကပ်ဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ 
အထဆာကအ်အုံ။ စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ထလှ၊ သထဘမင်္ဂာ၊ အမ်ိ စသညတ်ိ့ု၏ ကကမ်းပပင်တင်ွ (အမှိုကသ်ရုိကစ်သညတ်ိ့ုကို လှညး် ထုေတပ်စခ်ျရန်) ထဖာကထ်ေားထသာအထပါက။် စဉ်

စဉ်

ထလှ၊ သထဘမင်္ဂာ အမ်ိစသညတ်ိ့ု၏ နံရကံကမ်းပပင် တိ့ုတင်ွ ထဖာကထ်ေားထသာ ဝမ်းထခါင်း၊ အထပါကစ်သညတ်စခု်ခုကို မျကနှ်ာပပင်နှင့်
တထပပးတညး် ပဖစထ်အာင် လံုထအာင်ပိတထ်ေားရထသာ အဖံုး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အံ့ထကာင်း
ခမန်း စဉ်

အံ့ထကာင်း
ဘနန်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဘရုား  ၏ ကျင့်နုိင်ခဲထသာ ပါရမီထတာ်ကို ချးီကျူး၍ သဆုိီထသာ သခီျင်းကဗျာ။ ယင်းအံ့ပခင်း၏ အသာွး အတိုင်း စပ်ဆုိထသာ 
သခီျင်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အံ့ပါထရကာ
ထယ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

အံ့ထမာကျ ကကိ မထမျှာ်လင့်ထသာအပဖစက်ို ရုတတ်ရက ်ပမင်ရကကားရထသာအခါ မညက်ဲ့သို ့ပပုလုပ်ရမှန်းမသပိဖစသ်ည။် petrify

အံ့ထမာကျ ကကိ မပဖစတ်န်ရာပဲ ပဖစသ်ညဟ် ုစတိတ်င်ွပဖစထ်ပါ်သည။်  ချးီမွမ်းသည။် praise

အံ့ထမာသရိ န ထူေးဆန်း အံ့ကသဖွယအ်ပဖစအ်ပျက။် wonder

အံ့ထမာသရိ ကကဝိိ ထူေးဆန်းအံ့ကသဖွယမ်ျား ကို ပဖစထ်စလျက။် wonder

အံ့ထမာသင့် ကကိ မထမျှာ်လင့်ထသာအပဖစက်ို ရုတတ်ရက ်ပမင်ရကကားရထသာအခါ မညက်ဲ့သို ့ပပုလုပ်ရမှန်းမသပိဖစသ်ည။် wonder

အံ့လကဖဲွ် န present

အံ့အမဲကန်ု ကကဝိိ အံ့ကသချးီမွမ်း၍ မကန်ုနုိင်ထလာကထ်အာင်၊  commendably

အံ့ကသ ကကိ မပဖစတ်န်ရာ ပဲပဖစသ်ညဟ် ုစတိတ်င်ွပဖစထ်ပါ်သည။် ချးီမွမ်းသည၊် praise

အံ့ကသသရိ န အပခား တစပ်ါးနှင့် မတပဲူ ထူေးပခားဆန်းကကယထ်သာအရာ၊ အပဖစအ်ပျက။်  event

အံ့ကသသင့် ကကိ မထမျှာ်လင့်ထသာအပဖစက်ို ရုတတ်ရက ်ပမင်ရကကားရထသာအခါ မညက်ဲ့သို ့ပပုလုပ်ရမှန်းမသပိဖစသ်ည။် dumbfound

အန်

အန် ကကိ overflow

အန် န ခွန်အား။ energy

အန်ပခင်း န ဆုထတာင်းရာတင်ွ ဆုထတာင်းသတူိုသ့ဆုိီ ထသာ  သခီျင်း၊ ကဗျာ၊ ယင်းအန်ပခင်း၏ အသာွးအတိုင်း စပ်ဆုိထသာ သခီျင်း။ song

အန်စာ န ထလာင်းကစားရာတင်ွ အသုံးပပုထသာ ထပခာကဘ်ကမ်ျကနှ်ာယှိ အညတီုံး။ dice

အန်စာသးီ န ထလာင်းကစားရာတင်ွ အသုံးပပုထသာ ထပခာကဘ်ကမ်ျကနှ်ာယှိ အညတီုံး။ dice

အန်တထရကျ နဝိ စကဆု်ပ်ရွံရာှဖွယထ်ကာင်း ထသာ။ မသတစီရာပဖစထ်သာ။ hate

အန်တလင်း န အန်ကစားရန် အထူေးသးီပခား ပပုလုပ်ထေားထသာထနရာ။ play ground

အန်တအုန်ငပိုင် ကကိ မိမိထေကအ်ားအစမ်ွးသာသကူို တပုဖကင်ပိုင်သည။် အန် တသုည။်ဆန်က့ျင်ပပုမူ ထပပာဆုိသည။် compete

အန်တအုင်ဖက် ကကိ တစဦ်းနှင့်တစဦ်း တစဘ်ကနှ်င့်တစဘ်က၊် အဆင့်အတန်း၊ ဂုဏရ်ည၊် အင်အားစသည ်တငုပိုင်သည။် compete with

အန်တအူင်တူ န တစဦ်းနှင့်တစ ်ဦး၊ တစဘ်ကနှ်င့်တစဘ်က၊် အဆင့်အတန်း၊ ဂုဏရ်ည၊် အင်အားစသညတ်ထူသာသ၊ူ တထူသာအရာ။ same thing

အန်ထထောင် ကကိ မိမိထေကအ်ားအစမ်ွးသာသကူို တပုဖကင်ပိုင်သည။် အန် တသုည။် ဆန်က့ျင်ပပုမူ ထပပာဆုိသည။် contend

အန်ထွေက် ကကိ ငဖိုးထမာကပုိ်လျှသံပဖင့် အပပင်သို ့ကျထရာကသ်ည။် well

အန်ထပါက် န dice

အန်ဖက် န ယဉ်ှဖကင်ပိုင်ဆုိင်သ။ူ contestant

အန်ဖက် ကကိ ယဉ်ှဖကင်ပိုင်ဆုိင်သည။် compete

အန်လံုပိတ် ကကိ အခုိးအနံစ့သည ်တိုပ့ပင်သို ့မထွေကထ်စရန် အိုးစသညက်ို လံုထအာင်ပိတသ်ည။် close

အန်သးီ န ထလာင်းကစားရာတင်ွ အသုံးပပုထသာ ထပခာကဘ်ကမ်ျကနှ်ာယှိ အညတီုံး။ dice

အန္တရာယ် န ထဘးရန်။ အထနှာင့်အယကှ ်အဖျကအ်ဆီး။ danger

အန္တရာယက်င်း နဝိ ထဘးရန်အနှာင့်အယကှစ်သညတ်ိုမှ့ လွတ ်ထပမာကထ်စရန် ရညရ်ယွထ်သာ။ save

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ခထလးထတ ွဝလွန်းတယ၊် လှလွန်းတယ ်စသညပ်ဖင့် လူများအံ့ရင် လူထတ ွအထပပာများ၍ ပိန် သာွးတတသ်ပဖင့်၊ ယင်းအပပစမှ် 
ထပျာကက်င်းပါထစပခင်းငှာ ပပုလုပ်ထဆာင်ထေားရထသာ လကဖ့ဲွ်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပပည့်တင်းသပဖင့် အပပင်သိ့ု ထွေကက်ျသည။် ဝမ်းတင်ွးမှ အစားအစာစသညတ်ိ့ုအပပင်သိ့ု ထွေကထ်စသည။် ထပပာဆုိလုိထသာ စကား 
များကို အကန်ုဖွင့်ဟထပပာဆုိသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထလာင်းကစားရာတင်ွ အသုံးပပုထသာ အန်မျကနှ်ာယှိ အမှတအ်သား (အထပါက်)ပပုလုပ်ထေားထသာအရာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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န တစဦ်းနှင့်တစ ်ဦးစပ်မိစပ်ရာ စကားလကဆံု် ထပပာဆုိသည့်စကား။ hello/hi

အန်း ကကိ မထပပာပ ထလာက ်အနညး်ငယထ်ရာင်ရမ်းသည။် a few swollen

ကကဝိိ အနညး်ငယ ်ထရာင်ရမ်းသလုိလုိ။ swollen(adj)

အန်းအန်း ကကဝိိ အနညး်ငယ ်ထရာင်ရမ်းသလုိလုိ။ swollen(adj)

အမ်း

အမ်း ကကိ ကျသင့်ထသာထငွထေကတ်န်ဖုိးကကးီထသာ တစရ်ာတန်၊ ငါးဆယတ်န်စသညက်ို ထပးထချသည့်အခါ ပုိထသာထငွကို ပပန်ထပးသည။် pay

အမ်းချ ကကိ အားထုေတသ်ည။် try

ကကဝိိ slow and stop

အန်ိ ့

အန်ိ ့ နဝိ နှစသ်ကဖွ်ယ ်အထပခအထနယှိထသာ ။ ချမ်းထပမ့ထသာ အာရံုပဖစထ်စထသာ။ love

အန်ိ ့ ကကိ စတိတ်င်ွ နှစသ်ကခ်ျမ်းထပမ့စာွ ခံစားသည။် အာရံုကို နှစသ်ကသ်ည။် like

ကကဝိိ တစစ်ုံတရာတုံ ့ပပန်ထပပာဆုိပခင်းမပပု ပဲ။ နှုတဆိ်တလ်ျက။် quietly

အန်ိအ့န်ိ ့ ကကဝိိ စတိတ်င်ွနှစသ်ကခ်ျမ်းထပမ့စာွ ခံစားရသပဖင့်။ အာရံုကို နှစသ်က၍်။ likely

ကကိ ထအာ်သ ံပမညသ် ံမယှိ။ ငငိမ်သကသ်ည။် quiet

အမ်ိ

အမ်ိ န လူထနရန်အတညတ်ကျ ထဆာကလု်ပ်ထေားထသာ အထဆာကအ်အုံ။ house

န ကကးီမားခုိင်ခန် ့ထေညဝ်ါ ထသာ အမ်ိ။ house

အမ်ိကပ်ုထသျှ န သာမန် ထဆာကလု်ပ်ထေားထသာ အထဆာကအ်အုံ။ အမ်ိငယက်ထလး။ little house

အမ်ိကကးီ န ကကးီကျယခ်န်းညာထသာအမ်ိ။ home

အမ်ိကကးီကကံ့ခုိင် န ကကးီမားခုိင်ခ့ံထေညဝ်ါထသာ အမ်ိ။ house

အမ်ိကကးီပျက် န ကကးီ ပမင့် ထသာ အဆင့်အတန်း၊ ချမ်းသာကကယဝ်ထသာ အထပခအထနမှ ထလျှာကျကာ ဆင်းရနိဲမ့်ကျလျကယ်ှိသ။ူ  be normal life

အမ်ိကကးီမသန် န ကကးီမားခုိင်ခ့ံထေညဝ်ါထသာ အမ်ိ။ home

အမ်ိကကးီရာကကးီ န ပခံထပမကျယက်ျယဝ်န်းဝန်းနှင့်ကကးီမားထေညဝ်ါထသာအမ်ိ။ home

အမ်ိကကးီရာသန် န ပခံထပမကျယက်ျယဝ်န်းဝန်းနှင့်ကကးီမားထေညဝ်ါထသာအမ်ိ။ house

အမ်ိကကးီသျှင် န ပစည္း်ဥစာ္ ကကယဝ်ချမ်းသာ၍ အမ်ိကကးီအမ်ိထကာင်းနှင့် ထနသ။ူ money bags

အမ်ိကကးီသျှင့် နစ မိမိလင်ထယာကျ်ားကို ထခါ် ထသာ နာမ်စားစကားလံုး။ husband

အမ်ိထကကာက် န အမ်ိကကမ်းပပင်၏ ထအာကပ်ဖစထ်သာ ထနရာ။ floor

န “အမ်ိထကကာကထ်ရာှက”်ဟ ုယတုနိ်မ့်စာွ နိှမ့်ချ၍ ထပပာဆုိထသာစကား။ none

အမ်ိထခါင် န အမ်ိအထဆာကအ်အုံ၏ အပမင့်ဆံုး အမုိး ထနရာ။ peak of the roof

အမ်ိပခားချ ကကိ အမ်ိထထောင်ကျငပီးထနာက ်မိသားစမှုခဲွ၍ သးီပခားအမ်ိ နှင့်ထနသည။် live

အလ္လါပသလ္လါပ
န စဉ်

စဉ်

အန်းတအီန်း
တန်း စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

အမ်းတးီအမ်း
တမ်း (ရုတတ်ရကပ်ဖစထ်သာ ရကှစ်တိ၊် အံ့အားသင့်စတိစ်သညတ်ိ့ုထကကာင့်) ဘာလုပ်ရမှန်းမသပဲိထနှာင့်ထနှးတု့ံဆုိင်းလျက။်  စဉ်

စဉ်

စဉ်

အန့်ိလညး်မဆုိ
အင့် လညး်မဆုိ စဉ်

စဉ်

အန့်ိအန့်ိသ ံ(မ
ကကား) စဉ်

စဉ်

အမ်ိထကာင်းရာ
ထကာင်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အမ်ိထကကာက်
ထရာှက် စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အမ်ိပခားစား ကကိ အမ်ိထထောင်ကျငပီးထနာက ်မိသားစမှုခဲွ၍ သးီပခားအမ်ိ နှင့်ထနသည။် live

အမ်ိငခီ န အမ်ိ၏ အထရအတကွ။်အမ်ိ၏ ထအာကပုိ်င်းပဖစထ်သာ အရပ်။  under of house

အမ်ိငခီးတကျ န အထပခတကျထနထုိေင်ရာ အမ်ိ။ home

အမ်ိငခီရာငခီ န အထပခတကျထနထုိေင်ရာ အမ်ိ။ home

အမ်ိငခီရာသား န အထပခတကျထနထုိေင်ရာ အမ်ိ။ house

အမ်ိခဲွ န တစလ်ကမ်၏ ၁ပဖစထ်သာအရာ။ half inch

အမ်ိစထကကာ န ထလးဘကထ်ခါင်မုိး ယှိ ထသာအမ်ိ။ none

အမ်ိစာ န များထသာအားပဖင့် ရပ်ရာွတင်ွ ကျကစ်ားထလ့ယှိထသာ စကာ ကထလးတစမ်ျို း။ game

အမ်ိစာ န အမ်ိတင်ွထလ့ကျင့်ရန်ထပးလုိကထ်သာ ထကျာင်းသင်ခန်း စာ။ homework

အမ်ိစိ့ ကကဝိိ တစအ်မ်ိမကျန်။ အမ်ိတိုင်းထစအ့နံှ။့ every home

အမ်ိစဉ်လည် ကကိ သတူစပ်ါးအမ်ိသိုသ့ာွးထရာကလ်ညပ်တသ်ည။် visit

န အသကအ်ရယွက်ကးီရင့်၍လုပ်ကိုင်ထဆာင်ရကွနုိ်င်စမ်ွး မယှိထသာ်လညး် အထဖါ်ရရံု ထေားပခင်း။ house keeper

အမ်ိစိုးရာစိုး န မိမိပုိင်စိုးထသာ အမ်ိ။ အမ်ိပုိင်သျှင်။ house

အမ်ိတက် ကကိ အမ်ိသစထ်ဆာကလု်ပ်ငပီး၍ တကထ်ရာကထ်နထုိေင်သည။် live in

အမ်ိတက် ကကိ အမျို းသားနှင့်အမျို းသမီးတို ့သထဘာတခူျစက်ကို ကက်က၍ ညဉ့်အချန်ိတင်ွ အမျို းသမီး၌ အမျို းသား ကတကထ်ရာကထ်နထုိေင်သည။် live

န housewarming

ကကဝိိ ထနထုိေင်ထသာ အမ်ိသို ့ထရာက ်သညအ်ထိေ။ reach home

န လံုးပတထ်လးထွောပတခ်န်က့ကးီ၍ နှစထ်ထောင်ခန် ့ရညှထ်သာ ဟင်းချကစ်ားရထသာ ထပမာကတ်စမ်ျို း။ none

အမ်ိတိုင်းစိ့ ကကဝိိ တစအ်မ်ိမကျန်။ အမ်ိတိုင်းထစအ့နံှ။့ every home

အမ်ိတင်ွးကျယ် န အမ်ိသားတို ့အထပါ်တင်ွသာ ဗုိလ်ကျထသာ် လညး်အပခားသမူျားကိုကား ထကကာကတ်တသ်။ူ house king but scare

အမ်ိတင်ွးနတ် န အမ်ိတင်ွကိုး ကယွပူ်ထဇာ်ပသထေားထသာ မဟာဂီရနိတ ် house spirit

အမ်ိတင်ွးနပ် န အမ်ိသားတိုအ့ထပါ်၌သာ စကားအထပပာအဆုိတတ၍်၊ ထိေထရာကစ်ာွ အထရးပါအရာထရာကထ်သာ ထနရာတင်ွ အသုံးမကျပဖစသ်။ူ useless

အမ်ိတင်ွးပုန်း န အမ်ိ၏အပပင်ပသိုသ့ာွးထရာက ်ပခင်းနညး်ငပီး အမ်ိတင်ွး၌သာ ထနထလ့ယှိထသာ အမျို းသမီး။ lady

အမ်ိတင်ွးရာမှု န ချကပ်ပုတပ်ခင်း။ လုပ်ထဆာင်ပခင်း၊ သမ်ိးဆညး်ပခင်းစထသာ အမ်ိမှုကစိအ္ဝဝ။ cooking

အမ်ိတင်ွးရးီရာ န သတူစပ်ါးမသသိင့် မသထုိိေကထ်သာ မိသားစအုတင်ွး ပဖစပ်ျကမ်ှု အပခင်းအရာ အမှုကစိအ္ဝဝ။ family case

အမ်ိထထောင် ကကိ လင်မယားအပဖစထ်ပါင်းသင်း သည။် အတထူနထုိေင်သည။် live

အမ်ိထထောင် န အတထူနလင်မယား။ အတထူနမိသားစ။ု family

အမ်ိထထောင်ကျ ကကိ marry

အမ်ိထထောင်ကကီ ကကိ စးီပွားဥစာ္ ပျကစ်းီ ဆုတယ်တုသ်ာွးသည။် disease

အမ်ိထထောင်ကကးီ န စးီပွားဥစာ္တိုးတကမ်ျားပပားလာမှု။ အမ်ိထထောင် စ ုမိသားစမုျားပပားလာပခင်း။ big family

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အမ်ိထစာင့်
ကကကနှ်င် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အမ်ိတကမ်ဂမင်္ဂလ
ာ (အမ်ိသစအ်ထဆာက ်အအုံထဆာကလု်ပ်ငပီး၍) အမ်ိသစတ်ကရ်န် ပပုလုပ်ထသာ ပရတိတ်ရားထတာ်နာ ဆွမ်းထကကျွေးပဲွအခမ်း အနား။ စဉ်

အမ်ိတိုင်ကမ်း
ထရာက ် စဉ်

အမ်ိတိုင်
ထပမာက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အမ်ိထထောင်သညဘ်ဝသိ့ု ထရာကသ်ည။် လင်(သိ့ုမဟတု်)မယား ရသည်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အမ်ိထထောင်ကွဲ ကကိ ဇနီးထမာင်နံှအပဖစမှ် ပပတစ် ဲသာွးသည။် လင်နှင့်မယားထကကွင်ွးသည။် divorce

အမ်ိထထောင်ချ ကကိ ထယာကျ်ားအား မိန်းမထပးစားသည။် မိန်းမအား ထယာကျားစားသည။် marry

အမ်ိထထောင်ခဲွ ကကိ မိသားစ ုနှင့် အတမူထနပဲ စးီပွားခဲွ၍ တသးီတပခားထနထုိေင်သည။် live alone

အမ်ိထထောင်စု န စးီပွား ဥစါ္မခဲွပခားပဲ အတထူနမိသားစ။ု family

အမ်ိထထောင်ထူေ န ဇနီးထမာင်နံှအပဖစ ်အိုး အမ်ိတညထ်ဆာကသ်ည။် marry

န လင်နှင့်မယားထကကွင်ွးသည ်ပဖစထ်စ၊ အမ်ိထထောင်ဘကထ်သဆံုးသညပ်ဖစထ်စ တစဦ်းတညး်ကျန်ယှိထသာ အပဖစ။် divorce

အမ်ိထထောင်ပပု ကကိ ထယာကျ်ားမယားယသူည။် မိန်းမ လင်ယသူည။် marry

န လင်နှင့်မယား။ Husband & wife

န ဇနီးထမာင်နံှအပဖစထ်ပါင်းသင်းထနထုိေင်လာခ့ဲသည့်နှစ ်အပုိင်အပခား။ gold anniversary etc.

ကကိ search

န ဇနီးထမာင်နံှအပဖစထ်ပါင်းသင်းထနထုိေင်လာခ့ဲသည့်နှစ ်အပုိင်အပခား။ marriage

ကကိ အတထူနလင်မယား။ အတထူနမိသားစ။ု family

န အမ်ိရာထထောင်၍ ထနပခင်း။ အမ်ိထထောင်ပပုပခင်း။ လင်ယပူခင်း။ မယားယပူခင်းစသည။် marriage

န အမ်ိထထောင်ပပုထရးကစိ။္ လင်နှင့်မယားအရှုပ် အထထွေး။ case

အမ်ိထထောင်ရက် န ထိေမ်းပမားမဂမင်္ဂလာပပုမည့် အခါထကာင်းထသာ ထနရ့က။် date

ကကိ အမ်ိထထောင်သညအ်ပဖစသ်ို ့ထရာကထ်န သည။် လကယ်ှိ အမ်ိထထောင်သညပ်ဖစသ်ည။် marry

န married person

အမ်ိထထောင်သင့် ကကိ အမ်ိထထောင်ဖကပ်ပုရန် ထလျာ် ကန်သင့်ပမတသ်ည။် အမ်ိထထောင်ဖကပ်ပုသည။် marry

ကကိ အမ်ိထထောင်ဖကပ်ဖစသ်ည။် ထလျာ်ကန်သည။် marry

အမ်ိထထောင်သစ် န ပထေမအမ်ိထထောင်ပျကင်ပီး၊ ထနာကထ်ေပ်အမ်ိထထောင်ပပု သည။် အမ်ိထထောင်သစ ်ထူေထထောင်သည။် second marriage

အမ်ိထထောင်ဦး န ထရးှဦးစာွ ပပု ထသာ အမ်ိထထောင်ဖက။် marriage partner

အမ်ိထဒေါက် န အမ်ိ၏ထနာက ်ဘကအ်ရပ်။ ထနာကထ်ဖး။ west

အမ်ိနား န မိမိ၏အမ်ိနှင့်မကာွမလှမ်းထသာ ထနရာ။ အရပ်မထဝးထသာ ထနရာ။ neighbor

အမ်ိနားပါး န မိမိအမ်ိ၏ အနီးပတဝ်န်းကျင်။ neighbor

အမ်ိနားပါးချင်း န မိမိအမ်ိ၏ အနီးပတဝ်န်းကျင်အမ်ိများတင်ွ ထနထုိေင်သ။ူ neighborhood

အမ်ိနားပါးစပ် န မိမိအမ်ိ၏ အနီးပတဝ်န်းကျင်အမ်ိများတင်ွ ထနထုိေင်သ။ူ neighborhood

အမ်ိနီးပါး န မိမိအမ်ိ၏ အနီးပတဝ်န်းကျင်။ neighbor

အမ်ိနီးပါးချင်း န မိမိအမ်ိ၏ အနီးပတဝ်န်းကျင်အမ်ိများတင်ွ ထနထုိေင်သ။ူ neighborhood

အမ်ိနီးပါးစပ် န မိမိအမ်ိ၏ အနီးပတဝ်န်းကျင်အမ်ိများတင်ွ ထနထုိေင်သ။ူ neighborhood

အမ်ိနိမ့် န မင်း၊ မိဖုရားအပဖစသ်ို ့မထရာကမီ် မင်းသားမင်းသမီးဘဝ။ life

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

အမ်ိထထောင်ပျ
က် စဉ်

စဉ်

အမ်ိထထောင်ပပု
ဖက် စဉ်

အမ်ိထထောင်ပပု
သက် စဉ်

အမ်ိထထောင်ဖက်
ရွီး အမ်ိထထောင်ဖကပ်ပုရန် (မိမိ) ကကို ကနှ်စသ်ကရ်ာကို ထရးွချယရ်ာှထဖွသည။် အမ်ိထထောင်ဖကခ်ျင်း ရကသ်င့်မသင့်စစီစသ်ည။် စဉ်

အမ်ိထထောင်ဖက်
သက် စဉ်

အမ်ိထထောင်ဖက်
သား စဉ်

အမ်ိထထောင်ရာ
ထထောင် စဉ်

အမ်ိထထောင်ရးီ
ရာ စဉ်

စဉ်

အမ်ိထထောင်
သားကျ စဉ်

အမ်ိထထောင်သ
ည် လင်(သိ့ု) မယားယှိထသာသ။ူ စဉ်

စဉ်

အမ်ိထထောင်သင့်
ပမတ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အမ်ိပါးနီး န မိမိအမ်ိ၏ အနီးပတဝ်န်းကျင်။ environment

န မိမိအမ်ိ၏ အနီးပတဝ်န်းကျင်အမ်ိများတင်ွ ထနထုိေင်သ။ူ neighborhood

အမ်ိပစရ်ာပစ် ကကဝိိ မိမိ၏ အမ်ိကို ဖဲကကဉ်ခွါလျက။် leave

အမ်ိပုိင်စိုးပုိင် န မိမိပုိင်ဆုိင်ထသာအမ်ိ။ house

အမ်ိထပါက် န အမ်ိတင်ွထပါကဖွ်ားထသာ သ။ူ အမ်ိတင်ွထပါကဖွ်ားထသာကကျွေန်။ slave

အမ်ိပပတသ်ား န တစအ်မ်ိသားလံုး။ အမ်ိထထောင်စတုစခု်လံုး။ အမ်ိထထောင်စ ုတစခု်လံုး။ member of a household

အမ်ိထဖါ် န မယား။ wife

အမ်ိထဖါ် န အခုိင်းအထစ။ servant

န အမ်ိထထောင်ဖက။် partner/spouse

အမ်ိဖဲွ ့ ကကိ ပခ၊ ပျား စသည ်တို ့အုံပပုလုပ်သည။် make a hive

အမ်ိမဂုိ န အမ်ိတင်ွ အဓိကလုိရင်း ပင်မပဖစထ်သာ အထဆာင်။ house

န မိမိအမ်ိ၏ အနီးပတဝ်န်းကျင်အမ်ိများတင်ွ ထနထုိေင်သ။ူ neighbor

န ထနထုိေင်ရန် အတညတ်ကျ အမ်ိသးီပခားမယှိသ။ူ အတညတ်ကျ ထနထုိေင်ရန် အရင်းခံအိုးအမ်ိမယှိ သ။ူ houseless

န အမ်ိအထဆာကအ်အုံ၏ အပမင့်ဆံုး အမုိး ထနရာ။ roof

အမ်ိမုိးထခါင် န အမ်ိအထဆာကအ်အုံ၏ အပမင့်ဆံုး အမုိး ထနရာ။ roof

အမ်ိမှုရာမှု န အမ်ိမှုကစိအ္ဝဝ။ အမ်ိမှုထရးရာ အလုပ် တာဝန်များ။ duty

အမ်ိထမျှာင် န အထဆာကအ်အုံများတင်ွ ကပ်ထပမှာင်ထနတတ၍် စတုထုိ်ေး ထေတသ်ည့် သတ္တ ဝါငယတ်စမ်ျို း။ house lizard

အမ်ိရာ န အမ်ိ၏ အထဆာကအ်အုံ။ condo

အမ်ိရာကျူး ကကိ သူလ့င် သူသ့ား သူမ့ယားကို ကျူးလွန်ထဖာကပ်ပားသည။် change for the worse

အမ်ိရာချ ကကိ မိဘက သားသမီးကို အမ်ိထထောင်ပပုထပး၊ လကထ်ေပ်ထပးသည။် marry

ကကိ အမ်ိထထောင်ပပုသည။် marry

အမ်ိရှိ့ န အမ်ိ၏ အထရှ ဘ့ကပ်ဖစ ်ထသာ အရပ်။ front

န ဘရုင်မင်းပမတ၏် ထီေးထမွနန်းထမွကို မင်းအပဖစ ်ဆကခံ်ရန် လျာထေားပခင်းခံရသ။ူ prince

အမ်ိရှိ့ အပ် ကကိ ဥပရာဇာအပဖစ ်ထီေးနန်းကိုအပ်သည။် အမ်ိထရှ မ့င်းအပဖစ ်ထီေးနန်းအပ်သည။် none

န အမ်ိ၏အလယခ်ျကခ်ျာ။ ဗဟို။ center

အမ်ိလညတ်တ် န သတူစပ်ါးအမ်ိသို ့သာွးထရာကလ်ညပ်တတ်တသ်။ူ visitor

အမ်ိလှညး် န အထမွး အထတာင်၊ အကိုင်းအခက၊် အထချာင်းအတစံသညတ်ိုက့ို စစုညး်ထေားသည့် အမှိုကလှ်ညး်ရထသာ ကရိယိာ၊ broom

 အမ်ိလှညး်ခတ် ကကိ တပံမကစ်ညး်ပဖင့်အမှိုကက်ို သတုသ်င်သည။် sweep

ကကိ တပံမကစ်ညး်ပဖင့်အမှိုကက်ို သတုသ်င်သည။် sweep

န အထဆာကအ်အုံ၏ မျကနှ်ာထလးဘကတ်င်ွ အန်ုးလကခ်ျထေားထသာ ထခါင်မုိး။ roof

စဉ်

အမ်ိပါးနီး
ဝန်းကျင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အမ်ိထဖါ် အမ်ိ
ဖက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အမ်ိမနီး
ဝန်းကျင် စဉ်

အမ်ိမဟရိာမ
ဟိ စဉ်

အမ်ိထမာက်
ထခါင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အမ်ိရာ
တညထ်ထောင် စဉ်

စဉ်

အမ်ိရှိ့
မင်းသား စဉ်

စဉ်

အမ်ိလယ်
ထကာင် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အမ်ိလှညး်
လှညး် စဉ်

အမ်ိထလးဘက်
ထခါင် စဉ်
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အမ်ိလကက်ကား န လမ်းမကကးီမှ ခဲွပဖာထွေကထ်သာ လမ်း။ street

အမ်ိသာ န ကကးီကျယထ်ေညဝ်ါခန်ည့ားထသာ အမ်ိ။ home

အမ်ိသား န အမ်ိကို ပုိင်ဆုိင်သ။ူ  အမ်ိထထောင်စစုာရင်းတင်ွ ပါဝင်သ။ူ member of a household

အမ်ိသးီ ကကိ မိသားစနှုင့် ခဲွ၍ တသးီ တပခားထနထုိေင်သည။် live without family

အမ်ိသးီရာပခား ကကိ မိသားစနှုင့် ခဲွ၍ တသးီ တပခားထနထုိေင်သည။် live without family

အမ်ိသးီရာသးီ ကကိ မိသားစနှုင့် ခဲွ၍ တသးီ တပခားထနထုိေင်သည။် live without family

အမ်ိသးီအိုးသးီ န မိသားစနှုင့်ခဲွခွါ၍ တသးီတပခားထနထသာအမ်ိ။ live without family

အမ်ိသူ န မယား။ ဇနီး။ wife

န အမ်ိကို ပုိင်ဆုိင်သ။ူ  အမ်ိထထောင်စစုာရင်းတင်ွ ပါဝင်သ။ူ member of a household

အမ်ိသည် န အမ်ိစသည ်အထဆာကအ်အုံ ထဆာကလု်ပ်ရာတင်ွ ရကမ်နှင့်ထုေပ်တန်းများကို ထေမ်းထဆာင် ရန် မတတ်တစ်ိုကထူ်ေရထသာသစ။် တိုင်။ pillar

န လံုးပတထ်လးထွောပတခ်န်က့ကးီ၍ နှစထ်ထောင်ခန် ့ရညှထ်သာ ဟင်းချကစ်ားရထသာ ထပမာကတ်စမ်ျို း။ none

အမ်ိသျှင် န အမ်ိကိုပုိင်ဆုိင်သ။ူ  အမ်ိတင်ွထနထုိေင်သ။ူ လင်၊ ခင်ပွန်း။ husband

အမ်ိသက် န အမ်ိထဆာကထ်သာ နှစပ်ရထိစ္ဆဒေ ကာလအပုိင်းအပခား။ none

န မူလအမ်ိထထောင်ဘက ်ထသဆံုး၍ ပဖစထ်စ၊ ကွဲကာွ၍ပဖစထ်စ၊ ထနာကထ်ေပ်ပပုထသာ အမ်ိထထောင်။ second marriage

န ပထေမစ၍ ထူေ ထထောင်ခါစပဖစထ်သာ အိုးအမ်ိ။ house

အမ်ိသစံည် န ရယထ်မာသ၊ံ စကား ထပပာသစံသညတ်ိုပ့ဖင့် အမ်ိတင်ွး၌ သာယာထပျာ်ရမင်မှုကို ပဖစထ်စသည့် သားငယ ် သမီးငယ။် laugh

အမ်ိသျှင်ကကးီ န မိသားစဦုးထရများပပားထသာ အမ်ိ ထထောင်။ family

အမ်ိသျှင်မ န အမ်ိမှုတာဝန်ကို ထိေန်းသမ်ိးရထသာ မိန်းမ။  ဇနီး မယား။ wife

အမ်ိဦးခန်း န ဦးထခါင်း ပပုရာပဖစထ်သာ အမ်ိထရှ ခ့န်းထနရာ။ guest room

အမ်ိဦးထပပာ့ န ဦးထခါင်း ပပုရာပဖစထ်သာ အမ်ိထရှ ခ့န်းထနရာ။ guest room

အမ့်ိ ကကိ မသကမ်သာထဝဒေနာ ခံစားရ ထသာ အခုိကတ်င်ွ ညညး်တာွးထလ့ယှိထသာ အသ။ံ moan

အမ့်ိ နဝိ ထူေးကထဲသာ ကသဇာအရ သာယှိထသာ။ outstanding

အမ့်ိ န none

အမ့်ိ ကကဝိိ အလွန်အမင်း။ အလွန် ့အလွန်။ excessively

အမ့်ိထကာင်း နဝိ ထူေးကထဲသာ ကသဇာအရ သာယှိထသာ။ outstanding

ကကဝိိ တစစ်ုံတစရ်ာ တုံ ့ပပန်ထပပာဆုိပခင်း မပပုပဲ။ unrequited(adj)

ကကဝိိ တစစ်ုံတစရ်ာ တုံ ့ပပန်ထပပာဆုိပခင်း မပပုပဲ။ unrequited(adj)

အမ့်ိအမ့်ိ န feeling pain

ကကဝိိ အထလးများထသာ ဝန်ကို ထေမ်းထဆာင်ရန် ပင့်ချထီသာအခါ အားမထဆာင်နုိင်ပဲ အတင်းထေမ်းထဆာင်ရသပဖင့် နှုတမှ် အသထွံေကက်ာ။ none

အမ်ိး ကကိ အမ်ိးဟ၍ူ ပမညက်ာ သကပ်ပင်းချလုိကသ်ည။် sight

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အမ်ိသအူမ်ိသာ
း စဉ်

စဉ်

အမ်ိသည်
ထပမာက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အမ်ိသစအ်ိုး
သစ် စဉ်

အမ်ိသစအ်ိုး
သစ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အထလးများထသာ ဝန်ကို ထေမ်းထဆာင်ရန် ပင့်ချထီသာအခါ အားမမျှပဲ ထေမ်း ထဆာင်ရသပဖင့် နှုတမှ် (အမ့်ိဟု) ထွေကထ်သာအသ။ံ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အမ့်ိလညး်မဆုိ
အင့်လညး်မဆုိ စဉ်
အမ့်ိလညး်မ
လှုပ်အင့်လညး်
မလှုပ် စဉ်

မသကမ်သာ ထဝဒေနာခံစားရထသာ အခုိကတ်င်ွ ညညး်ထွေား ထလ့ယှိထသာ အသ။ံ အထလးများဝန်ကို ထေမ်းထဆာင်ရန် ပင့်ချထီသာအခါ 
အားမမျှပဲ ထေမ်းထဆာင်ရသပဖင့် နှုတမှ် (အမ့်ိအမ့်ိဟု) ထွေကထ်သာအသ။ံ စဉ်

အမ့်ိအမ့်ိအက်
အက် စဉ်

စဉ်



.

အမ်ိး န none

အမ်ိးအမ်ိး ကကဝိိ အလွန်အမင်း။ အလွန်အ့လွန်။ very

 အမ်ိးအမ်ိး န သထဘာတထူသာအခါ တင်ွပဖစထ်စ၊ ဝန်ခံထသာအခါတင်ွပဖစထ်စ သုံးထသာ အာထမဋိတစ်ကား လံုး။ none

အုံ

အုံ န crowd

အုံ ကကိ အနာထပါ်တင်ွ ထဆးများထစးဖဲွသပ်ိသညး် စပံုုတင် သည။် စထုပါင်းပါဝင်သည ်ယှိသည။် participate

အုံကက ကကဝိိ ထကျနပ်မှုမယှိထသာထကကာင့် သညး်မခံနုိင်ကကသညပ်ဖစ၍် လူအများစထုပါင်းထေကကလှုပ်ရာှးသည။် actively

အုံခဲ န collect

 အုံတထုပါက် န sore

အုံပွက် ကကိ ထကျနပ်မှုမယှိထသာထကကာင့် သညး်မခံနုိင်၍ လူအများဆူဆူညညံပံဖင့် စထုပါင်း လှုပ်ရာှးထေကကသည။် uprising

အုံဖွင့် ကကိ မဖွင့်ထဖါ်ပဲ ချုပ်တညး်သညး်ခံထေားရာမှ ချုပ်တညး်သညး်မခံနုိင်ပဲ ဖွင့်ဟထပပာဆုိသည။် talk

အုံ ့ န just like black face

အုံ ့ နဝိ မျကနှ်ာမညး်ပုပ်ပုပ်နှင့်ထရာင်ရမ်းထသာ မျကနှ်ာကဲ့သိုထ့သာ။ just like black face

အုံခ့ျာချာ ကကဝိိ မထကျမချမ်းစပုူပ်ထသာ မျကနှ်ာမူရာ ပဖစ ်လျက။် sullenly

အုံစ့နဲ န မိမိ၏အပပုအမူ၊ အကကအံစည ်အလုိဆန္ဒစသညက်ို ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ထပပာဆုိပခင်းမယှိပဲ အတင်ွးကျတိထ်နတတသ်။ူ secret

အုံစ့နဲ ကကဝိိ သထဘာ မထတွအ့လုိမကျမကကညပ်ဖူထသာ အမူအရာပပလျက။် negative face

အုံထ့ဆာင်း န ထဒေါသ စတိပ်ဖင့် မခံမရပ်နုိင်ထသာ ထကကာင့် မထပပာမဆုိပဲ အခဲံလျက ်ငုိမညး်မျကနှ်ာ ရုပ်သင်ွပဖစထ်နထသာ အရာ။ angry face

အုံတ့ုံတ့ုံ ့ န သထဘာ မထတွအ့လုိမကျမကကညပ်ဖူထသာ အမူအရာပပလျက။် negative face

အုံဖ့ျဖျ ကကိ မှိုင်းထဝအုံဆုိ့င်း သည။် အထရာင်မထွေန်းမလင်းပဖစသ်ည။် dour(adj)

ကကဝိိ တစစ်ုံတစရ်ာ တုံ ့ပပန်ထပပာဆုိပခင်းမပပုပဲ။ not talk back

အုံမ့ှုန် ကကိ ဆီးနှင်း၊ မုိးဇ်းတမ်ိစသညတ်ို ့ပိတဖံု်းကာ မှုန်မှိုင်းရထီဝသည။် dour(adj)

အုံအ့ိုင် ကကိ ရထီဝမှုန်ဝါးသည။် blur

အုံအ့ုံ ့ ကကိ မိမိစတိထဲ်ေတင်ွ ထကျနပ်မှုမယှိသပဖင့် ပါးစပ်မှ တးီတိုးတးီတိုးနှင့် ထရရတွထ်နသည။် mutter

အုံအ့ုံ၂့ န character

အုံး န ထကာင်း၏ဟ ုကတဝိန် ခံပပုထသာ အခါတင်ွပဖစထ်စ။ သုံးထသာစကား။ good

အုံး ကကိ sleep

အုံး န ဦးထခါင်း၊ လကစ်သညတ်ို ့မီှအုံးရန်လဲ၊ ဝါဂွမ်းစသညတ်ိုပ့ဖင့် သင်ွးချုပ် ထေားထသာ အရာ။ pillow

 အုံး ကကိ swell

အုံး နဝိ ပပည့်လျှပုိံကထဲသာ။ ထဖာင်းပပည့်တင်းမုိ ့ထသာ။ စညပ်င်သာယာထသာ။ develop

အုံးခံ ကကိ အုံးဟ ုဆကက်ာဆကက်ာ ထထောကခံ် ထပပာဆုိသည။်  သတူစ ်ပါးထပပာသညက်ို အလုိကသ်င့်ထထောကခံ်ထပပာဆုိသည။် agree

(အမ်ိးဟု)ဝန်ခံထသာအခါ သထသဘာတထူသာအခါတင်ွ သုံးထသာ စကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

တစစ်ုံတစခု် ဖူးမ့ုိထရာင်တကထ်နထသာ အစတိအ်ပုိင်း။ (န့ုိအုံ၊ ရင်အုံ၊ အမျကအ်ုံ၊ နား အုံစသည ်အသုံးယှိသည။် ထပါင်းရံုးစဖ့ဲွု 
လျကယ်ှိထသာ အစအုစညး်။  ပခ၊ ပျားစသညတ်ိ့ု သးီပခားစ ီအကန့်လုိကစ်ဖ့ဲွု ခုိ ထအာင်းထသာ ထနရာအမ်ိ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစစ် ုတညး်တစဖ့ဲွ်တညး် ထပါင်းရံုးတညယ်ှိထသာအရာ။ မငပိုမကွဲပဲ တစထ်နရာတညး်၌ စထုပါင်းဖ့ဲွလျက ်ယှိထနပခင်း။ လူအများ
စထုဝးလျကယ်ှိထနပခင်း။ စဉ်

သစ၏်အတင်ွးသားအပပစအ်နာအဆာတစမ်ျို း.။ အအတူပခားအသညး်တပခား စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပုပျပ်၍ ဝုိင်းဝုိင်းယှိ ထသာအရာ။ ကျုံ့ဝင်လျက ်ယှိထနထသာအရာ။  မျကနှ်ာမညး်ပုပ်ပုပ်နှင့် ထရာင်ရမ်းထသာ မျက ်နှာကဲ့သိ့ုထသာ 
အမူအရာ။ အပပုအမူ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အု့ံမတကအ်င့်
မတတ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ပုပျပ်၍ ဝုိင်းဝုိင်းယှိ ထသာအရာ။ ကျုံ့ဝင်လျက ်ယှိထနထသာအရာ။  မျကနှ်ာမညး်ပုပ်ပုပ်နှင့် ထရာင်ရမ်းထသာ မျက ်နှာကဲ့သိ့ုထသာ 
အမူအရာ။ အပပုအမူ။ စဉ်

စဉ်

ဦးထခါင်းကို တစစ်ုံတစခု်ထပါ် တင်ွ မီှတင်သည။် ကကျွေထဲကျာင်းသားသည ်သရပ်ပင် ထအာကမှ်ာ သရကပ်မစက်ို ထခါင်းအုံး၍ အပ်ိနီ 
သည။် စဉ်

စဉ်

စတိနှ်လံုး ထကကကွဲဝမ်းနညး်ပခင်းပပင်းပပ စာွ ခံစားရသည။် စတိထိ်ေခုိကမ်ှု ပပင်းစာွခံစားရသည။်တစစ်ုံတစခု်ကို မီးကျးီခဲပပာမူ 
ထေမင်းပူစ သည ်ဖံုးအပ်ု၍ ကျကန်ပ်ထစသည။်တစစ်ုံတစခု်အစတိအ်ပုိင်း ထဖာင်းကကမ့ုိထမာက ်ထရာင်ရမ်းထနသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

အုံးခဲွ န လဲ၊ ဝါသးီ၊ လကပံ်သးီအတင်ွးမှ ရယှိထသာ နူးညံ့သည့်အမျှင်ထထွေး။ string

အုံးခဲွမျှင် န လဲ၊ ဝါသးီ၊ လကပံ်သးီအတင်ွးမှ ရယှိထသာ နူးညံ့သည့်အမျှင်ထထွေး။ string

အုံးစာ န လဲ၊ ဝါသးီ၊ လကပံ်သးီအတင်ွးမှ ရယှိထသာ နူးညံ့သည့်အမျှင်ထထွေး။ string

အုံးစာမျှင် န လဲ၊ ဝါသးီ၊ လကပံ်သးီအတင်ွးမှ ရယှိထသာ နူးညံ့သည့်အမျှင်ထထွေး။ string

အုံးဇကလဲွ် ကကိ ထခါင်းအုံးရာ၌ ထနသားတကျမပဖစ၍် ဇက၊် လညပ်င်း အထကကာများနာ၍ ထခါင်းမလှည့်နုိင်ပဖစသ်ည၊် ဇကခုိ်င်သည။် 

အုံးတရူ ကကဝိိ မထကျမချမ်းစပုူပ်ထသာ မျကနှ်ာမူရာပဖစလ်ျက။် negative face

အုံးတရူ န none

အုံးအခံဲ ကကိ လုိကန်ာထဆာင်ရကွပ်ါမညဟ် ုတာဝန်ယကူတပိပုသည။် plight

အုံးအုံး ကကိ ထလးထလးနကန်ကဝ်န်ခံကတပိပုသည။် ထကာင်း၏ ဟ ုအာမခံသည။် guarantee

အုံးအုံး ကကဝိိ များပပားစာွ။ အများအပပား။ plenty

အန်ု

အန်ု နဝိ နံထစာ်ထသာ။ ထဆွးပမည့်ထသာ။ moldy

အန်ု ့ ကကိ ထုိေးကျင် ၍ နာထသာ ထဝဒေနာကိုခံစားရသည။် suffer

အန်ုး၁ န ထကာင်း၏ဟ ုကတဝိန် ခံပပုထသာ အခါတင်ွပဖစထ်စ။ သုံးထသာစကား။ good

အန်ုး န အကိုင်းမယှိပဲ အဖျားတင်ွသာ ရကွ ်လကမ်ျားယှိ၍ ထေန်းပင်နှင့်တထူသာ အလံုးကကးီများ အခုိင်လုိကသ်းီထသာ ပင်ထစာကတ်စမ်ျို း။ none

အန်ုးထကျာက် ကကိ coconut scraper

အန်ုးထကကာပတ် န အန်ုးလကအ်ရင်း၌ ပပန်၍့ ပင်မကို ပတယ်တှထ်နထသာ အထပမှး။ none

အန်ုးကကုတတ်ံ န အန်ုးရကွ၏် အထကကာတ။ံ none

အန်ုးပခစ် န coconut scraper

အန်ုးငုတ် န ဓနိကိုင်း ခုတင်ပီး၍ ကျန်ထနသည့်ပင်ရင်းမှ အငုတ။် ဓနီးလက၏် အရင်းပုိင်း။ none

န အန်ုးရကွ၏် အထကကာတ ံများကို စစုညး်၍ ပပုလုပ်ထေားထသာ တပံမကစ်ညး်။ broom

အန်ုထုိေး ကကိ ဓနိရကွက်ို အ ပျစပ်ဖစထ်အာင် ပပုလုပ်သည။် Make left roof

အန်ုးနပျို း န အန်ုးပင်နှင့်တထူသာ ပင်စညမှ် ငှက ်ထပျာ်ရကွက်ဲ့သို ့ညညီာပပန်က့ားစာွ ပဖာထွေကထ်သာ ငှကထ်ပျာအပ်ုစဝုင်အပင်တစမ်ျို း။ none

အန်ုးနီခံွထရာင် န အနညး်ငယထ်ဖျာ့ထသာ နီညို ထရာင်။ russet

အန်ုးပတးီ န အငမဲတမ်းဓနိပျစမ်ျားကို ထရာင်းချထနထသာသ။ူ none

န ဓနီးပျစမ်ျားကိုသယယ်တူင်ပုိလှ့ည့်လညထ်ရာင်းချထသာထလှ။ boat

အန်ုးထပါင် န ဓနိကိုင်း ခုတင်ပီး၍ ကျန်ထနသည့်ပင်ရင်းမှ အငုတ။် ဓနီးလက၏် အရင်းပုိင်း။ none

အန်ုး ထပါင် န ထလးလံထုိေင်းမှိုင်းသ။ူ  အထေအကကထလးဖင့် ဆုိင်းတတွတသ်။ူ ကိုယလံု်းကိုယထ်ပါကသ်ယွလ်ျပခင်းမယှိပဲ ဆူငဖိုးပုဝုိင်းသ။ူ Lazy fatty

အန်ုးထပါင် နဝိ ပါးနပ်ကျင်လညမ်ှုမယှိထသာ။ ထံုေထုိေင်းနံုချာထသာ။ အသုံးမ ကျထသာ။ လိထမ္မာပါးနပ်မှုမယှိထသာ။ useless

အန်ုးပတ် န ဓနီးလကက်ို ခုတလုိ်ကထ်သာအ ခါ ဓနီးငုတအ်ရင်းတင်ွ ကပ်၍ ကျန်ခ့ဲထသာ ဓနီးလကအ်ရင်းပုိင်း။ none

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

have a crick in the 
neck စဉ်

စဉ်

အရကွ၊် အပမစ၊် အထခါကတ်ိ့ု ထဆးဖကဝ်င်ထသာ ပင်လတတ်စမ်ျို း။ (ကျခိကျွေ ဲထစးပျစ၍် မိန်းမတိ့ု ထခါင်းထလျာ် ရညအ်ပဖစပ်ဖင့် 
အသုံးပပုသည်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အန်ုးရည ်(ဓနိရည်) ထွေကထ်အာင် အန်ုးသးီခုိင်အညာှကို ထကျာကက်န်ထပး သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အန်ုးသးီအဆံကို ပခစယ်ရူန် အသာွးစ ု(အထေစစ်ု)ပါထသာ ကရိယိာ။ စဉ်

စဉ်

အန်ုးတံ
အလှညး် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အန်ုးပတးီ
ထလာင်း စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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အန်ုးပုိး န red palm weevil

အန်ုးပျစ် န ပျစထ်ေားထသာ ဓနိ။ none

အန်ုးပွား န ဓနိအရကွမ်ျားကို စညး်ထေားထသာအစညး်။ none

အန်ုးမျကစ်ိ့ န အန်ုးသးီအခံွမာ၏ ထိေပ်တင်ွ အထပါကနှ်စထ်ပါကပ်ါထသာ အရာ။ coir

န အတင်ွးအခံွမာထိေပ်တင်ွ အထပါကတ်စထ်ပါကသ်ာ ပါထသာ အန်ုးသးီတစမ်ျို း။ coir

အန်ုးပမာ န ဓနိလကအ်ရကွမ်ပပန်က့ားမီ လံုး၍ အဖျားခကျွေန်ထွေက ်လာထသာ အရာ။ ဓနီးရကွပ်ဖစရ်န် အရကွထ်လာင်း။ none

 အန်ုးမှုတ် န coconut shell

အန်ုးမှုတခွ်က် န အန်ုးသးီ ဆန်ကို ပခစထု်ေတင်ပီး လံုးဝုိင်း၍ မာထသာ အတင်ွးခံွကို ပပုလုပ်ထေားထသာ ခွက။် ခွကအ်ပဖစ ်အသုံးပပဒေ ထသာ အန်ုးမှုတ။် coconut shell

အန်ုးမှုတခံွ် န အန်ုးသးီဆန်ကို ပခစထု်ေတင်ပီး လံုးဝုိင်း၍ မာထသာ အတင်ွးခံွ။ inner skin

အန်ုးရည် န ပပုပပင်ထေားထသာ ဓနိသးီနုညာှမှ ယို ထွေကထ်သာ အရည။် milk

အန်ုးသးီခံွ န အန်ုးသးီ၏ အပပင်ဘကအ်ခံွထူေ။ outer skin

အန်ုးသးီမာလာ န အန်ုးသးီဆန်ကို ပခစထု်ေတင်ပီး လံုးဝုိင်း၍ မာထသာ အတင်ွးခံွ။ inner skin

အန်ုးသးီမျှင် န အန်ုးသးီဆန်ကို ပခစထ်ေားထသာ အဖတ၊် အမျှင်။ none

ကကဝိိ ဆူဆူညညံ။ံကျယက်ျယထ်လာင်ထလာင်။ loudly

အန်ုးအင်း ကကဝိိ များပပားစာွ အများအပပား။ လူအနံှအ့ပပား။ more

ကကဝိိ အသ။ံ လူသစူသညတ်ို ့ဆူညစံာွ။ အတုအ်တု ်ကျကက်ျက။် ကျယက်ျယထ်လာင်ထလာင်။ audibly

ကကဝိိ မညက်ဲ့သိုလု့ပ်ကိုင်ရမှန်းမသကိကရံာမရပဖစသ်ာွးသည။် none

အန်ုးအန်ုး ကကဝိိ များပပားစာွ အများအပပား။ လူအနံှအ့ပပား။ လူအသစံသညတ်ို ့ဆူညစံာွ၊ ကျယက်ျယထ်လာင် ထလာင်။ noisily

အန်ုးဧကမုခ် န အန်ုးသးီအခံွမာ၏ ထိေပ်တင်ွ မျကလံု်းထပါကတ်စခု်တညး်သာပါထသာ အန်ုးသးီတစမ်ျို း။ coconut

အို

အို န သင်ရုိးသရ နှစဆ်ယ့်နှစလံု်းတိုတ့င်ွ နှစဆ်ယလံု်း ထပမာကသ်ရ။ none

အို အာ none

အို အာထမ သနားကရုဏာသကထ်ရာကထ်ကကာင်းထဖာ်ပပသည့်အခါမျို းတင်ွသုံးနှုန်းထသာစကားလံုး။ sorry

အို နဝိ ရုပ်ဆင်းအရယွ ်ထလျာ့ပါးထသာ။ အချန်ိကာလ ကကာပမင့်ထလငပီးထသာ။ old

အိုကံ န အသကအ်ရယွက်ကးီရင့် အိုမင်း လာထသာအချန်ိတင်ွ ပဖစထ်ပါ်လာထသာက ံအထကကာင်းတရား။ cause

အိုကထံကာင်း န အသကအ်ရယွက်ကးီရင့် အိုမင်း လာထသာအချန်ိတင်ွ ပဖစထ်ပါ်လာထသာက ံအထကကာင်းတရား။ cause

အိုကျို းနာကန်း န အသကအ်ရယွက်ကးီရင့်အိုမင်းချန်ိတင်ွပဖစထ်ပါ်ထသာက၏ံ အကျို းအထကကာင်းတရား။ cause

အိုကကးီဆင်းရဲ န bother

နဝိ အသကအ်ရယွက်ကးီရင့်အိုမင်းထသာ။ old

အိုစ နဝိ ရုပ် ဆင်းအရယွ ်ထလျာ့ပါးထသာ။ အရယွက်ျထသာ။ old

အန်ုးပင်၏ နုထွေကထ်သာ ထိေပ်ပုိင်းကို ကိုကထ်ဖာက၍် နုထွေကထ်သာ အရကွမ်ျားကို စားထလ့ ယှိသည့် မာထကျာထသာ ကိုယယ်ှိသည့် 
ပုိးတစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အန်ုးမျက်
တစလံု်း စဉ်

စဉ်

အန်ုးသးီဆန်ကို ပခစထု်ေတင်ပီး လံုးဝုိင်း၍ မာထသာ အတင်ွးခံကို လကက်ိုင်အရုိးတတံပ်၍ ထရအိုးစသည ်(သိ့ုမဟတု်) ဆီအိုး
စသညမှ် ခပ်ယရူန် ပပုလုပ်ထေားထသာ အရာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အန်ုးအက်
ကျကက်ျက် စဉ်

စဉ်

အန်ုးအင်း
ကကျွေတက်ကျွေတ် စဉ်

အန်ုးအင်းမ
တက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
တစစ်ုံတစထ်ယာကက်ို ဦးတည၍် ထခါ်ဆုိရာတင်ွ အစချသီုံးနှုန်း ထသာ စကားလံုး။ အလုိမတ ူပငားပယ ်သည့်အခါတင်ွ
လညး်ထကာင်း၊ တားပမစထ်သာအခါတင်ွ လညး်ထကာင်း၊ စတိဆုိ်းမာန်ပါ ထဒေါသထွေက ်သည့်အခါတင်ွ လညး်ထကာင်းသုံးထသာ 
စကားလံု စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အသကအ်ရယွက်ကးီရင့် အိုမင်းလာထသာအခါမှ ပစည္း် ဥစာ္ နညး်ပါးလာပခင်း၊ မဲွထတပခင်း၊ ကိုယစ်တိပ်င်ပန်းပခင်း၊ ငငိုပငင်ပခင်း။ 
ဒုေက္ခ။ စဉ်

အိုကကးီသက်
ရယွ် စဉ်

စဉ်
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အိုစာနာစာ န အိုမင်းရင့်ထရာ် လာထသာအခါ ပဖစထ်ပါ်လာထသာ အနာထရာဂါ။ infirm

အိုစာမင်းစာ န အိုမင်းရင့်ထရာ် လာထသာအခါ ပဖစထ်ပါ်လာထသာ အနာထရာဂါ။ infirm

 အိုနာ န အိုမင်းရင့်ထရာ် လာထသာအခါ ပဖစထ်ပါ်လာထသာ အနာထရာဂါ။ infirm

အိုတန်ပျက် န အိုမင်းရင့်ထရာ် ထသာ်လညး် လူငယဘ်ဝကကဲ့သိုထ့သာ စတိအ်ာရံုနှင့်အထသာကအ်စား အထပျာ်အရမင် ကကူးထသာသ။ူ none

အိုနာမင်းစာ န အသကအ်ရယွက်ကးီရင့်၍ အိုမင်းလာထသာအခါတင်ွ သုံးစွဲနုိင် ရန် အတကွ ်ကကို တင်စထုဆာင်းထေားထသာ ပစည္း်ဥစာ္စသည။် thing

အိုနာမင်းနာ န အသကအ်ရယွက်ကးီရင့်၍ကိုယလ်ကအ်ဂမင်္ဂါသန်စမ်ွးမှုမယှိထသာသ။ူ decrepit

အိုနာမစမ်ွး နဝိ အသကအ်ရယွက်ကးီရင့်လာသပဖင့်အားခွန်ဗလနညး်၍မစမ်ွးထဆာင်နုိင်ထသာ။ getting age

အိုမင်း နဝိ အသကအ်ရယွက်ကးီလွန်းရင့်ထရာ်ထသာ။ old

အိုမင်းရင့်ထရာ် နဝိ အသကအ်ရယွက်ကးီရင့်ထသာ။ old

အိုထဝ န ထမွးကင်းစကထလးငယ၏် ငုိသ။ံ ထအာ်သ။ံ 

အိုအို ကကိ အသပံဖင့် ထကကာကထ်စသည။် အရွံထ့စသည။် လန်ထ့စသည။် လှန်သ့ည။် be afraid of

အိုအို အာထမ none

အို ့ န သင်ရုိးသရ နှစဆ်ယ့်နှစလံု်းတင်ွ နှစဆ်ယ့်တစလံု်းထပမာက ်သရ။ none

အို ့ ကကိ စကူကသည။် ဖူးထမာကသ်ည။်  ထရာင်ရမ်းသည။် swell

အို ့ နဝိ စကူကထသာ။မျကနှ်ာပပင်ဝုိင်းစကင်ဖိုးထမာကထ်သာ။  ထရာင်ရမ်းထသာ။ swollen

အိုအ့ို ့ နဝိ မျကနှ်ာပပင် ဝုိင်းစကင်ဖိုးထမာကထ်သာ။ အနညး်ငယ ်ထရာင်ရမ်းစပပုထသာ။ perfectly circular

အိုး န receptacle

အိုးကင်း န မီးလှံုရန်အတကွ ်မီးထေည့်ထေားထသာ အရာ။ ထစာကတ်မ်ိ၍ ပကထ်သာ ထကကာ်ထလှာ်ရန် အိုးငယ။် pot

အိုးကင်းကပ် န ဆန်မုန်ည့ကရ်ညက်ို အိုးကင်းတင်ွထေည့်၍ ကျကန်ပ် ထစထသာ မုန်တ့စမ်ျို း။ flapjack

အိုးကင်းပ့ဲ န shard

အိုးကင်းထသျှ န ကထလးကစားစရာ အိုးခွကင်ယ။် toy pot

အိုးကပ် န အိုးတင်ွ ကကင်းကျန်ထနသည့် အနညး်ငယမ်ျှထသာ အရာ။ leftovers

န အိုးခွကထဲ်ေ တင်ွ ကပ်၍ကျန်ထသာ ဟင်းကကင်း ဟင်းကျန်။ leftovers

ကကဝိိ mixwell

အိုးကပ်သကပ် န အိုးတင်ွ ကကင်းကျန်ထနသည့် အနညး်ငယမ်ျှထသာ အရာ။ထေည့်သိုစရာ တစခု်ခုတင်ွ ကကင်းကျန်ငငိတယွထ်န ထသာအရာ။ 

ကကဝိိ အရုိအထသ ကင်းမ့ဲစာွ။ ပမာဏ မထေားပဲ။ ပမာမခန်။့ contemn(v)

ကကဝိိ အစအီစဉ်ကျနပခင်းမယှိကထသာင်းကနင်းပဖစလ်ျက။် in disarray

န အိုးတင်ွ ကကင်းကျန်ထနသည့် အနညး်ငယမ်ျှထသာ အရာ။ remnant

အိုးခတ် န အိုးလုပ်ငန်းတင်ွ အိုးစမ်ိးကို ပံုထပါ်ထအာင် ရုိကရ်ထသာ လက ်ရုိက။် mallet

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

voice choked with 
emotion စဉ်

စဉ်

တစစ်ုံတစထ်ယာကက်ို ဦးတည၍် ထခါ်ဆုိရာတင်ွ အစချသီုံးနှုန်း ထသာ စကားလံုး။ အလုိမတ ူပငားပယ ်သည့်အခါတင်ွ
လညး်ထကာင်း၊ တားပမစထ်သာအခါတင်ွ လညး်ထကာင်း၊ စတိဆုိ်းမာန်ပါ ထဒေါသထွေက ်သည့်အခါတင်ွ လညး်ထကာင်းသုံးထသာ 
စကားလံု ကကင်နာပမတနုိ်းမှုပဖင့် ယယုစာွ ထပပာဆုိ ပပုမူထသာအပခင်းအရာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သင်ရုိးသရ နှစဆ်ယ့်နှစလံု်း တင်ွ အဆံုးပဖစထ်သာ သရ။ ထပမ၊  ထကကး၊ ဒေန်စသညတ်ိ့ုပဖင့် ပပုလုပ်ထေားထသာ အထစာကတ်မ်ိ၊ 
အထစာကန်ကယ်ှိသည့် ထေည့်စရာ။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

(မီးလှံုရန်) အိုးကင်းအပဖစ ်အသုံးပပုထသာ အိုးအပခမ်း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အိုးကပ်ခွက်
ကပ် စဉ်

အိုးကပ်လူး
ခွကက်ပ်လူး

အိုးထဲေခွကထဲ်ေတင်ွ ကပ်၍ ကျန်ထသာ ဟင်းကကင်း၊ ငါးကကင်း၊ ဟင်းကျန်၊ ငါးကျန်ကို ထေမင်းပဖင့် ထရာထနှာထကကမွထအာင် လကပ်ဖင့် 
ဖိနိှပ်နယလ်ျက။် စဉ်

style of cooking 
vegetable or fish so 
that it sticks to the 
pan စဉ်

အိုးထကျာ်ခွက်
ထကျာ် စဉ်

အိုးထကျာ်ခွက်
ထကျာ် စဉ်

အိုးကျန်ခွက်
ကျန် စဉ်

စဉ်
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အိုးခတစ်ား ကကိ အိုးလုပ်၍ အသကထ်မွးသည။် professional make pot

အိုးခတစ်ား န ယင်းသိုလု့ပ်၍ အသကထ်မွးသ။ူ professional make pot

အိုးပခမ်း န ထပမအိုးကွဲ အဖ့ဲအစ။ shard

အိုးပခမ်းကွဲ န ထပမအိုးကွဲအဖ့ဲအစများ။ shard

အိုးပခမ်းပ့ဲ န ထပမအိုးကွဲအဖ့ဲအစများ။ shard

အိုးခွက် န ထေမင်းဟင်းချကပ်ပုတနုိ်င်ရန်နှင့် ထေမင်းဟင်းစား သည့်အခါ ထေည့်စရာပစည္း်စသည။် receptacle

အိုးခွကတ်င် န လူ၏ခန္ဓာကိုယ၌် ဒူေးဆစအ်ထေက ်ထပါင်ထိေပ်ထနရာ။ knee

န ထေမင်းဟင်းချကပ်ပုတရ်န်နှင့်ထေမင်းဟင်းစားသည့်အခါ အသုံးပပုထသာ ထေည့်စရာ စသညပ်စည္း်များ။ receptacle

အိုးခွကထ်သျှ န မကကးီမငယ ်အလယအ်လတစ်ားပဖစ ်ထသာ အိုးခွကင်ယ။် pot

အိုးစကင်း န ထစာကတ်မ်ိ၍ပကထ်သာထကကာ်ထလှာ်ရန်အိုးငယ။် pot

အိုးစကင်းကွဲ န ထပမအိုးကွဲအပုိင်း အစများ။ shard

အိုးစကင်းပခမ်း န ထပမအိုးကွဲအပုိင်း အစများ။ shard

အိုးစကင်းပ့ဲ န shard

ကကိ သထဘာချင်းကွဲလဲွသည။် တသးီတပခားစ ီပဖစသ်ာွးသည။် တကွဲ တပပားစ ီပဖစသ်ာွးကကသည။် separate

အိုးစပခမ်း န ထပမအိုးကွဲ အဖ့ဲအစ။ shard

အိုးစားကကးီ န ထေမင်းဟင်းချကပ်ပုတရ်ာတင်ွဦးထဆာင်ဦးရကွက်ကးီမှူးအပ်ုချုပ်စမံီချကပ်ပုတရ်သ။ူ chef

 အိုးစားကကူး ကကဝိိ very

အိုးစားကွဲ န မိသားစမှု အမ်ိထထောင်ခဲွ၍ ထနထုိေင်သ။ူ separator

အိုးစားခဲွ ကကိ မိသားစမှု အမ်ိထထောင်ခဲွ၍ စားထသာကထ်နထုိေင်သည။် live

န လုိထသာအခါ ရနုိင်ထအာင် အသင့်ထဆာင်ထေား ထသာအရာ။ spared part

န ထေမင်းအိုးဟင်းအိုးစသညတ်င်ွ အ ထစာင့်အထနအားပဖင့် ထေမင်း၊ ဟင်းစသည ်အနညး်ငယမ်ျှစ ီချန်ထေားရထသာ အပခင်းအရာ။ none

ကကဝိိ none

အိုးတအီိုးတင်း ကကဝိိ မလညမ်ဝယ။် naively

ကကိ dirt

န အရာခပ်သမ်ိး။ အမှုခပ်သမ်ိးအားလံုး။ every

ကကဝိိ အစားအစာကို အလွန်အမင်းစားပခင်းထကကာင့် မသင့်မသာပဖစလ်ျက။် ill at ease

နဝိ မကကးီမငယအ်လယအ်လတပ်ဖစထ်သာ။ middle

ကကဝိိ မယတုမ်လွန်သင့်ထလျာ်ရံုမျှ။ suitably

ကကဝိိ none

ကကဝိိ paralysis

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

အိုးခွက်
ထယာက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(မီးလှံုရန်) အိုးကင်းအပဖစ ်အသုံးပပုထသာ အိုးအပခမ်း။ စဉ်

အိုးစ,ကွဲ စဉ်

စဉ်

စဉ်

(အစားအထသာကက်ို) အလွန် အမင်း (စားထသာအားပဖင့်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အိုးထစာင့်ခွက်
ထစာင့် စဉ်

အိုးထစာင့်ခွက်
ထစာင့် စဉ်

အိုးစတုန်ှိုက်
ခွကစ်တုန်ှိုက် အိုးတင်ွယှိထသာ စားဖွယတ်ိ့ုကို နှိုက၍် (စား ထသာအားပဖင့်)။ စဉ်

စဉ်

အိုးထတာခွက်
ထတာ (ငါး၊ ဟင်းစသည့် ချကပ်ပုတရ်သည့်အတကွ်) ကိုယ ်ခန္ဓာတင်ွ အိုးမဲများ ထပကပ်ထနသည။် စဉ်

အိုးထတာခွက်
ထတာ စဉ်

အိုးတင့်အန်တ
င့် စဉ်

အိုးတန်ခွက်
တန် စဉ်

အိုးတန်ခွက်
တန် စဉ်

အိုးတန်ဆန်ခ
တ်

(ထေမင်းချကသ်ည့်အခါ အိုးအကကးီအငယက်ို လုိက၍်) မယတုမ်ာလွန်တန်ထတာ်ရံု မျှ (ဆန်ခပ်ထေည့်ရသည။်) စကားထပပာဆုိ
ရာတင်ွလညး် ထုိေနညး်အတ ူမယတုမ်လွန် လုိရင်း ထရာကထ်အာင် (ထပပာဆုိရသည်)။ စဉ်

အိုးတမ်းအမ်း
တမ်း (ပဗုန်းကနဲပဖစ ်ထပါ်လာထသာ တစစ်ုံတစခု် စတိစ်သညတ်ိ့ုထကကာင့်) မညက်ဲ့သိ့ု လုပ်ထဆာင်ရမှန်းမသပဲိ ထနှာင့်ထနှး တု့ံဆုိင်းလျက။် စဉ်



.

အိုးထူေအမ်ိထူေ ကကိ အမ်ိထထောင်ပပုသည။် marry

အိုးထုိေးခွကထုိ်ေး ကကဝိိ none

ကကိ အိုးတင်ွ ယှိထသာ စားဖွယတ်ိုက့ို နှိုက၍်စားသည။် eat

အိုးနားပပုန်း န နှုတခ်မ်း လညပ်င်း မယှိထတာ့ထသာအိုး။ pot

ကကဝိိ အစအီစဉ်ကျနပခင်းမယှိကထသာင်းကနင်းပဖစလ်ျက။် Cock-up

အိုးနစလ်ှုး ကကိ mixwell

အိုးနစသ်စ် ကကိ mixwell

ကကဝိိ အိုးတင်ွ ယှိထသာ စားဖွယတ်ိုက့ို နှိုက၍်စားသည။် eat

အိုးပတ် န ထစာကတ်မ်ိ၍ ပကထ်သာ ထကကာ်ထလှာ်ရန် အိုးငယ။် pot

အိုးပစအ်မ်ိပစ် ကကဝိိ မိမိ၏ သားမယားအမ်ိရာ စသညတ်ိုက့ို စန်ွခွ့ါလျက။် leaving

အိုးထပါက် န fried

အိုးထပါကန်စ် ကကဝိိ sinking

အိုးပုတထ်က န တစထ်ယာကစ်ာချကစ်ားထလာကရံု်ထသာ အိုးငယ။် pot

အိုးပုန်းရည် န မီးအနားတင်ွ အပူထငွ ရ့ထစရန် အချဉ်ခံထေားထသာ ထေမင်းဖတအ်ရည၊် ဆန်ထဆးထရစသည။် congee

အိုးပျစထ်သျှ န တစထ်ယာကစ်ာချကစ်ားထလာကရံု်ထသာ အိုးငယ။် pot

အိုးပပန်ခွကပ်ပန် ကကိ အိုးတစလံု်းမှတစလံု်းသို ့ထပပာင်း၍ ထေည့်သည။် change

အိုးပပန်ခွကပ်ပန် ကကဝိိ အစအီစဉ်အထနအထေား အစဉ် အလာကို ဆန်က့ျင်လျက။် reversely

အိုးဖင် န အိုးစသညတ်ို၏့ ထအာကခံ်အပုိင်း။ underpiece

 အိုးဖင် န အသားအထရ အထူေးမညး်နကထ်သာသကူို တင်စား၍ ထခါ်ထဝါ်ထသာ စကားလံုး။ black

အိုးဗလာ န none

အိုးမငခွကမ်င ကကဝိိ နံှစ့ပ်ပခင်း မယှိထသာအားပဖင့်။ ထလာကင်ကန်ုလံု ပပည့်စုံပခင်းမယှိသ ပဖင့်။ naively

ကကဝိိ သကဆုိ်င် ပတသ်ကပ်ခင်းမယှိပဲ။ none

အိုးမပူခွကပူ်ထရ ကကဝိိ သကဆုိ်င် ပတသ်ကပ်ခင်း မယှိပဲ။ none

အိုးမပူခွကပူ်ထရ ကကဝိိ မိမိနှင့်မသကဆုိ်င်ပဲ နှင့် သကဆုိ်င်သကဲ့သို ့ပပုလျက။် none

အိုးမှက် န ချကပ်ပုတသ်ည့်အိုးတင်ွ မီးထတာကထိ်ေသပဖင့် မညး်၍စွဲကပ်ထေင်ထနထသာ မီးခုိးမှပဖစထ်သာ အမှုန်။့ soot

ကကိ dirt

အိုးထမှာက် န ချကပ်ပုတသ်ည့်အိုးတင်ွ မီးထတာကထိ်ေသပဖင့် မညး်၍စွဲကပ်ထေင်ထနထသာ မီးခုိးမှပဖစထ်သာ အမှုန်။့ smoke

န တစခု်ခုကစားကကရာတင်ွ အိုးမဲပဖင့် မျကနှ်ာတင်ွ အထရးအထကကာင်း ထေင်ထအာင် ပပုလုပ်၍ ကစားထသာနညး်။ none

ကကိ dirt

ကကိ မိဖ ထဆွ မျို းစသညတ်ို၏့ မျကနှ်ာကို မထထောကထ်ေားပဲ ဂုဏင်ယထ်အာင်ပပုလုပ်သည။် အရကှရ်ထစသည။် shame

စဉ်

အိုးတင်ွယှိထသာ စားဖွယတ်ိ့ုကို နှိုက၍် (စား ထသာအားပဖင့်)။ စဉ်

အိုးထုိေးခွက်
နှိုက် စဉ်

စဉ်

အိုးနင်းခွကန်င်
း စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အိုးထဲေခွကထဲ်ေတင်ွ ကပ်၍ ကျန်ထသာ ဟင်းကကင်း၊ ငါးကကင်း၊ ဟင်းကျန်၊ ငါးကျန်ကို ထေမင်းပဖင့် ထရာထနှာထကကမွထအာင် လကပ်ဖင့် 
ဖိနိှပ်နယလ်ျက။် စဉ်

အိုးထဲေခွကထဲ်ေတင်ွ ကပ်၍ ကျန်ထသာ ဟင်းကကင်း၊ ငါးကကင်း၊ ဟင်းကျန်၊ ငါးကျန်ကို ထေမင်းပဖင့် ထရာထနှာထကကမွထအာင် လကပ်ဖင့် 
ဖိနိှပ်နယလ်ျက။် စဉ်

အိုးနှိုကခွ်က်
နှိုက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

သား။ ငါး၊ ဟင်းစသညက်ို ချကပ်ပုတရ်ာ၌ ထရမကျန်ထစပဲ ဆီပဖင့် (ခပ်တးူတးူ) အိုးကပ်ထအာင်ချကထ်သာ ချကန်ညး်တစမ်ျို း။ စဉ်

(ထပါက ်ထနထသာ အိုးနစသ်ကဲ့သိ့ု) တမ်ိးထစာင်းပခင်းမယှိပဲ မူလအထနအထေားအတိုင်း နစပ်မှုပ်လျက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထပျာ့နစထ်သာ ရမ့ံထပမထစးကို အိုးခွကင်ယ ်ပံုသဏာ္န်လုပ်၍ အိုး၏ ထအာကဖ်င်ကိုပါးပါးပပုလုပ်ငပီး ထအာကက် အမာခံတစခု်တင်ွ အိုး
ငယ၏် အဝကို တအားထိေထစလျက ်ပစထ်ဖာကက်စားထသာ နညး်တစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

အိုးမပူခွကမ်
စပ်ွ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အိုးမှကခွ်က်
မှတ် (ငါး၊ ဟင်းစသည့် ချကပ်ပုတရ်သည့်အတကွ်) ကိုယ ်ခန္ဓာတင်ွ အိုးမဲများ ထပကပ်ထနသည။် စဉ်

စဉ်

အိုးထမှာကခီွ်
တမ်း စဉ်

အိုးထမှာကလူ်း
ခွကထ်မှာကလူ်း (ငါး၊ ဟင်းစသည့် ချကပ်ပုတရ်သည့်အတကွ်) ကိုယ ်ခန္ဓာတင်ွ အိုးမဲများ ထပကပ်ထနသည။် စဉ်

အိုးထမှာက်
သတု် စဉ်



.

အိုးလူကကးီ န ထေမင်းဟင်းချကပ်ပုတရ်ာတင်ွဦးထဆာင်ဦးရကွက်ကးီမှူးအပ်ုချုပ်စမံီချကပ်ပုတရ်သ။ူ chef

အိုးလူးခွကလူ်း ကကိ ချကပ်ပုတသ်ည့်အိုးတင်ွ မီးထတာကထိ်ေသပဖင့် မညး်၍စွဲကပ်ထေင်ထနထသာ မီးခုိးမှပဖစထ်သာ အမှုန်။့ soot

အိုးလူးခွကလူ်း ကကဝိိ massage lightly

အိုးသးီ ကကိ မိသားစနှုင့် ခဲွ၍ တသးီ တပခားထနထုိေင်သည။် live alone

အိုးသးီရာပခား န မိသားစနှုင့်ခဲွခွါ၍ တသးီတပခားထနထသာအမ်ိ။ house

အိုးသးီအမ်ိသးီ န မိသားစနှုင့်ခဲွခွါ၍ တသးီတပခားထနထသာအမ်ိ။ house

အိုးသကူကးီ န ထေမင်းဟင်းချကပ်ပုတရ်ာတင်ွဦးထဆာင်ဦးရကွက်ကးီမှူးအပ်ုချုပ်စမံီချကပ်ပုတရ်သ။ူ chef

န မူလအမ်ိထထောင်ဘက ်ထသဆံုး၍ ပဖစထ်စ၊ ကွဲကာွ၍ပဖစထ်စ၊ ထနာကထ်ေပ်ပပုထသာ အမ်ိထထောင်။ marry

န အတညတ်ကျ ထနထုိေင်စားထသာကရ်န် ထနရာ၊ အထဆာကအ်အုံ။ realty

န ကထလးကစားစရာ အိုးခွကင်ယ် toy

အိုးအနားဖီး န အိုးစသညတ်ို၏့ နှုတခ်မ်းတစဘ်ကတ်စခ်ျက၌် တပ်ထေားထသာ လကက်ိုင်ကင်ွး။ အိုးနှုတခ်မ်း။ none

အိုးအမ်ိ န အတညတ်ကျထနထုိေင်စားထသာကရ်န် ထနရာ။ အထဆာကအ်အုံ။ realty

န receptacle

အွ့

အွ့ ကကိ ထနာင်အခါတင်ွ မဆကဆံ်ချင် ထလာကထ်အာင် စကဆု်ပ်ရွံရာှ မုန်းတးီသည။် hate

အွို င်

အွို င် န feeling nervous

အွို င် အာ none

အွံ ့

အွံ ့ န “အွံ”့ ဟကုကျွေပဲမညထ်သာအသ။ံ none

အွံ ့ ကကိ “အွံ”့ ဟ ုကကျွေပဲမညသ်ည။်  “အွံ”့ ဟ ုပမည၍် လကထ်ပမှာကအ်ရှံုးထပးသည။် none

ဣ

ဣ န သင်ရုိးသရ နှစဆ်ယ့်နှစလံု်းတင်ွ ပါဝင်ထသာ သရမျို း။ အက္ခရာ အဟိထုခါ်သည။် none

ဣထနန္ဒ န စက္ခ  ထသာတစထသာ ထစာင့်စညး်အပ်ထသာ အရာထပခာကပ်ါး။  ကိုယအ်မူအရာ၊ နှုတအ်မူအရာစသည ်တိုက့ို ထစာင့်စညး်မှု။ control

ဣထနန္ဒ န ထယာကျ်ား၊ မိန်းမတို၏့ အဂမင်္ဂါဇာတ။် vagina

ဣထနန္ဒကကးီ ကကိ အရကှလွ်န်ကသဲည။် အရကှက်ကးီသည။်  ကိုယ ်နှုတအ်မူအရာ လွန်စာွတညက်ကည ်ငငိမ်သကသ်ည။် shame

 ဣထနန္ဒထစာင့် ကကိ ကိုယ၊် နှုတ၊် အမူအရာစသညက်ို ထိေန်းချုပ်သည။် control

ဣထနန္ဒထဆာင် ကကိ ကိုယ၊် နှုတ ်အမူအရာမပျကထ်အာင် ချုပ်တညး်သည။် ထစာင့်စညး်သည။် control

ဣထနန္ဒဆည် ကကိ စတိမ်တညမ်ငငိမ်မှုထကကာင့်ပဖစထ်ပါ်လာသည့် ကိုယအ်မူအရာ၊ နှုတအ်မူအရာ ကို တဖန်ချုပ်တညး် သည၊် control nervous

ဣထနန္ဒတခဲွသား ကကိ စတိလ်ှုပ်ရာှးမှုထကကာင့်ကိုယ၊် နှုတအ်မူအရာ မပျကထ်အာင် ထိေန်းချုပ်သည၊် ကိုယ၊် နှုတ၊် အမူအရာတညင်ငိမ်သည၊် collected

စဉ်

စဉ်

အိုးထဲေခွကထဲ်ေတင်ွ ကပ်၍ ကျန်ထသာ ဟင်းကကင်း၊ ငါးကကင်း၊ ဟင်းကျန်၊ ငါးကျန်ကို ထေမင်းပဖင့် ထရာထနှာထကကမွထအာင် လကပ်ဖင့် 
ဖိနိှပ်နယလ်ျက။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

အိုးသစအ်မ်ိသ
စ် စဉ်

အိုးသစအ်မ်ိသ
စ် စဉ်

အိုးထသျှခွက်
ထသျှ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အိုးအမ်ိ
ခွကထ်ယာက်

အထေညတ်ကျထနထုိေင် စားထသာကရ်န်ထနရာအထဆာကအ်အုံနှင့် ထေမင်း၊ ဟင်းချကပ်ပုတရ်န်၊ ထေမင်းဟင်းစားသည့်အခါ အသုံးပပု
ရန် ထေည့်စရာပစည္း်စသည။်  စဉ်

စဉ်

အားကျဖွယရ်ာ။ ထကကာကမ်ကဖွ်ယရ်ာ အထကကာင်းပဖစလ်ာထသာအခါ၊ တအံ့တကသပဖစထ်သာအခါ၊ အထိေတတ်လန့် ပမင်ရ ကကားရ
ထသာအခါ စသညတ်ိ့ု၌ နှုတမှ်ထွေကထ်သာ အသ။ံ စဉ်

သားသမီးများကထခါ်ထသာ အ ခါ အမိက နာထသာင့်နာသာပဖင့် အသကံို ဆဲွဆဲွငင်ငင် အွို င်--ဟ ုထူေးထသာ အာလုပ်အသ။ံ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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ဣထနန္ဒပျက် ကကိ စတိမ်တညမ်ငငိမ်လှုပ်ရာှးမှုထကကာင့် ကိုယ၊် နှုတအ်မူအရာ ထဖာကပ်ပန်သည၊် disconcert

ကကိ အရကှက်ိုခံစားရသည။်အရကှရ်ထအာင် ပပု လုပ်သည ်ကို ခံရသည။် shame

ကကဝိိ ဣထနန္ဒမ့ဲထအာင်တန်ုလှုပ်ထချာကခ်ျားလျက။် immodestly

ဣထနန္ဒဖျက် ကကိ အရကှရ်ထစသည။် အရကှရ်ထအာင်ပပုလုပ်သညက်ို ခံရသည။် shame

ဣထနန္ဒမရ ကကိ

ကကဝိိ အကျို းယတုအ်ရကှရ်လျက။်  immodestly

ဣထနန္ဒမဟိ ကကိ ကိုယ၊် နှုတအ်မူအရာ ထစာင့်စညး်မှု ကင်းသည။် သကိ္ခာမယှိ ပဖစသ်ည။် can’t wait

ဣထနန္ဒရ ကကိ ကိုယ၊် နှုတ၊် အမူအရာတညင်ငိမ်သည။် behave

ဣထနန္ဒလုပ် ကကိ စတိမ်တညင်ငိမ်လှုပ်ရာှးမှုထကကာင့်ပဖစထ်ပါ်လာသည့် ကိုယ၊် နှုတအ်မူအရာကို မထပါ်လွင်ထအာင် ဟန်ထဆာင်ထေားသည။် pretend

ဣထနန္ဒသမ္ပတ္တ ိ န ကိုယ၊် နှုတစ်ထသာ ဣထနန္ဒကို ထစာင့်စညး်မှု။  တညင်ငိမ်ထသာ အမူအရာ။ behavior

ဣထနန္ဒသျှင် န ကိုယ၊် နှုတစ်ထသာ အမူအရာ၊ စက္ခ ထသာတစသညက်ို ထစာင့်စညး်ထိေန်းချုပ်နုိင်သ။ူ  မထကာင်းမှုပပုသညက်ို ရကှထ်ကကာကသ်။ူ controller

ဣထနန္ဒဟိ ကကိ ကိုယ၊် နှုတ ်အမူအရာ တညင်ငိမ်သည။် behave

 ဤ

 ဤ န none

ဤပုိင် စညး် rule

ဥ

ဥ န none

ဥ န အသုံးမချ၊ အထရးမမူ၊ ဂရုမစိုကရ်ာ၌ သုံးထသာ စကားလံုး။ useless

ဥ န negative

ဥထကာကည်င်ှး န ငယ၍် ထပျာ့ညံ့ထသာ ကကကဥ်တစမ်ျို း၊ egg

ဥထကာင်း န ရုိးရုိးဥထနကျကကကဥ်မျို း။ egg

ဥက္က င်သ န နန်းထတာ်။ရာဇပလ္လ င်။ ရာဇပလ္လ င်၏ အထေကပုိ်င်းအထွေက။် royal palace

ဥကကတ် န နိမိတအ်ထူေး။ omen

ဥကကပ် န ရုိးရုိးကကကဥ်နှင့်မတ ူမာဆတဆ်တယ်ှိထသာ  ကကကဥ်တစမ်ျို း။ egg

ဥဆတ် န ရုိးရုိးကကကဥ်နှင့်မတ ူမာဆတဆ်တယ်ှိထသာ  ကကကဥ်တစမ်ျို း။ egg

ဥဇူထပါက် ကကဝိိ straightly

ဥဏှိသ န မကိုဋ်၊ သင်းကျစထ်တာ်။ none

 ဥတဲ န တခံါး။ door

 ဥတု န ထနွး၊မုိဇ်း၊ ထဆာင်းဟ၍ူ တစနှ်စက်ို သုံးပုိင်း ပုိင်း၍ သတမှ်တထ်ေားထသာကာလ။ season

ဥတု န မိန်းမတိုအ့ရယွထ်ရာကသ်ည့်အခါမှစ၍ ထသးွ မဆံုးမီကာလအတင်ွး လစဉ်ပဖစထ်ပါ်ထသာ ဓမ္မတာထသးွ။ menstruation

စဉ်

ဣထနန္ဒပျက်
အရကှပ်ျက် စဉ်

ဣထနန္ဒပျက်
အရကှပ်ျက် စဉ်

စဉ်

(သတူစပ်ါးအထကကာင်း ထကကာင့်) အကဲ့ရဲ့ခံရသည။် အထေင်ထသးခံရသည။် ဂုဏသ်ကိ္ခာထိေခုိကခံ်ရသည။် 
have a low opinion of 
someone စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ဣထနန္ဒမရ
အရကှမ်ရ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သင်ရုိး သရ နှစဆ်ယ့်နှစလံု်းတင်ွ ပါဝင်ထသာ သရတစမ်ျို း။ အက္ခရာအဟီထုခါ်သည။် သကမင်္ဂတမှာ (-ီ) လံုးတင် ဆန်ခတ်
ပဖစသ်ည။် စဉ်

မသင့်ထလျာ်ထသာ အပပုအမူ၊ အထနအထေားပဖင့် (မထနဖ့ုိ ရန်)။ စဉ်

သင်ရုိးသရ နှစဆ်ယ့်နှစလံု်းတင်ွပါဝင်ထသာ သရတစမ်ျို း။ အက္ခရာအဟုထုခါ်သည။် သကမင်္ဂတ မှာ (-ု) တစထ်ချာင်းငင်ပဖစသ်ည။်  စဉ်

စဉ်

မိမိ၏ စတိ၌် မနှစသ်ကမ်ှု၊ သထဘာမကျမှု အနညး်ငယမ်ျှထသာ ပမာဏ၊ မများပခင်း၊ စိုးစဉ်စထသာ အရာတိ့ု ၌ နှုတမှ်ထွေက၍် 
ထပပာဆုိထသာ စကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထပဖာင့်မတစ်ာွ။ (မထကွ့မ ထကာက်)ထပဖာင့် ထပဖာင့် တန်းတန်း။  စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ဥတစလံု်း န အခမာမပါ ထသာကကကသ်န်ွ။ type of garlic

ဥဒေါဟရုဏ် န သသိာထေင်ရာှးထအာင်အကိုးထုေတထ်ဆာင်၍ တင်ပပချက။် presentation

ဥဒေါဟို ကကဝိိ အရပ်အနားမယှိပဲ။ တစဆ်ကတ်ညး်။ ထတာက ်ထလျာက။် continuously

ဥဒေါဟို ကကဝိိ တစဘ်ကမှ်တစဘ်ကသ်ို ့ထဖာကတ်င်ွး ထပါကထ်ရာက ်လျက။် တိုးလျှို း။ ထုေတခ်ျင်း။ တစစ်တုခဲမပျက။် straight through

ဥဒေညး် န ပဖစထွ်ေန်းထပါ်ထပါကလ်ာ ပခင်း။ appearance

ဥဒေါန်း န

ဥဒေါန်းကျူး ကကိ ဥဒေါန်းစကားခမကက်ကားသည။်

ဥဒေါန်းစကား န ဥဒေါန်းစကားခမကက်ကားသည။် words

ဥဒေါးတင်ွ ကကိ အစဉ်အလာ အား ပဖင့်မှတသ်ားစွဲထေင်သညထ်နရစထ်အာင် ထေင်ရာှးပဖစတ်ည ်ကျန်ရစသ်ည။် remain

ဥဒေါးမကျီ ကကိ အစဉ်အလာထပပာစမှတပ်ပု၍ မဆံုးနုိင်ထလာကထ်အာင် စွဲမှတထ်ေား ထသာ အခဲအကျတိ ်မထပျာက ်မပျကနုိ်င်ပဲ ယှိသည။် none

ဥပထဒေသ န လုိကန်ာမှတ ်သားစရာသတမှ်တခ်ျက။် law

ဥပဓိရုပ် န သင်ွပပင်ရုပ်လက္ခဏါ။ character

 ဥပမာ န ခုိင်းနှိုင်းပခင်း။  နှိုင်းယဉ်ှပပထသာအရာ။ example

ဥပရာဇာ န အမ်ိထရှ မ့င်းသား prince

ဥပါ န ဘလူီး။ giant

ဥပါပျံ န အာကာတခွင် မုိးတမ်ိပပင်မှ အလင်းထရာင် အစဉ်အခဲကကးီသည ်ထပမကကးီထပါ်သို ့သကက်ျလာသည။် 

ဥပါသကာ န ရတနာသုံးပါးကို အငမဲမပပတဆ်ညး်ကပ်ကိုးကယွထ်လ့ ယှိထသာသ။ူ Good people

ဥပါသကိာ န ရတနာသုံးပါးကို အငမဲမပပတဆ်ညး်ကပ်ကိုးကယွထ်လ့ယှိထသာ အမျို းသမီး။ lady

 ဥပင်းကပ် န လံုးဝုိင်း၍ ထလာကစ်ာသးီခန်ထ့လာကယ်ှိထသာ ကကက ်ဥမျို း။ egg

ဥပဇ္ဈာယဆ်ရာ န ရဟန်းအားအငမဲမပပတ ်သန်ွသင်ဆံုးမတတထ်သာ ဆရာ ဘန်ုး ကကးီ။ presiding monk

ဥပုသ် န သာမန်ထေကပုိ်၍ ထစာင့်ထိေန်းရထသာ ရစှပ်ါးသလီ။ 

ဥပုသထ်စာင့် ကကိ သလီကိုလံုပခုံထအာင် ထစာင့်ထိေန်းသည။် sabbath

ဥပုသထ်ဆာင် န ထရးှရခုိင်ဘရုင်တို ့ဥပုသထ်ဆာကတ်ညရ်န် အတကွ ်ပပုလုပ်ထေားထသာ အထဆာကအ်အုံ။ အထဆာင်။ building

ဥပုသထွ်ေက် ကကိ ကာလအပုိင်းအပခားအားပဖင့် ဥပုသထ်ဆာကတ်ညင်ပီး၍ ဥပုသ ်ထစာင့်ထိေန်းပခင်းကို ပစပ်ယသ်ည။် terminate

ဥပုသနိ့် န full moon day

ဥပုသရ်ညှ် န ဥပုသရ်ကရ်ညှထ်စာင့်သည။် sabbath

ဥပုသဝ်င် ကကိ ဥပုသသ်လီ ထဆာကတ်ညသ်ည။် ဥပုသထ်စာင့်သည။် sabbath

ဥပုသသ်ည် န သလီထဆာကတ်ညထ်နသ။ူ one who is bserving

ဥပုသသ်ုံး ကကိ သလီကိုလံုပခုံထအာင် ထစာင့်ထိေန်းသည။် adhere

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အစဉ်အဆကအ်ားပဖင့် မှတသ်ားစွဲတညထ်နထအာင် ပပုရ မည့်စကား။  အလွန်ဝမ်းထပမာကရ်မင်ပျသာယာမှုထကကာင့် ထွေကထ်ပါ်လာ
ထသာ စကား။  

utterance handed down 
from generation to 
generation စဉ်

utter words of joy or 
exultation စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

occurrence of 
portentous events such 
as 
meteors,earthquakes,lig
hting strikes,etc စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

observance of eight 
Buddhist precepts စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

သာမန်ထေကပုိ်၍ သတီင်းသလီထဆာကတ်ညရ်န် သတမှ်တထ်ေားထသာ လဆန်း ၈-ရက၊် လပပည့်၊ လဆုတ်(၈)ရက ်လကယွထ်န့။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ဥပျဉ်း န ငယ၍် ထပျာ့ညံ့ထသာ ကကကဥ်တစမ်ျို း၊ egg

ဥထပျာ့ န ငယ၍် ထပျာ့ညံ့ထသာ ကကကဥ်တစမ်ျို း၊ egg

ဥထပျာင်း န ငယ၍် ထပျာ့ညံ့ထသာ ကကကဥ်တစမ်ျို း၊ egg

ဥငပဲမ န ဝမ်းပုိက ်အပပင်တင်ွ ဥများခပတခဲ်လျကယ်ှိထနထသာ ပုဇွန်တစမ်ျို း။ crab

န စတွစ်ို ချုံထူေထသာထဒေသ၌ အထနများထသာ ကိုယထ်ေညမ်ညး်နက၍် အထတာင်းအန်ုးခံွ ထရာင်နီ ကကင့်ကကင့်ယှိထသာ ငှကတ်စမ်ျို း။ none

ဥယျာဉ်ထွေက် ကကိ visit

ဥယျာဉ်သာ န garden

ဥယျာဉ်သည် န ဥယျဉ်ကို ကကးီ ကကပ်ထစာင့်ထရာှကသ်။ူ ဥယျာဉ်ကို စတင်စိုကပ်ျို းထူေထထောင်သ။ူ gardener

ဥသမာပန်း န ထနွကာလတင်ွ ပွင့်ထသာ ထူေးဆန်းထသာ ပန်းတစမ်ျို း။ summer flower

ဥထသးဥထပါက် န ထမွးကင်းစအရယွ။် ဥမှထပါကခ်ါစအရယွ။် newly born

ဥထသးဥမမား၁ န ထမွးကင်းစအရယွ။် ဥမှထပါကခ်ါစအရယွ။် ဥထသးထပါကက်င်း newly born

ဥထသးဥမမား န ထသးငယထ်သာ အရာဝတ္ု။ tiny

ဥသစရ်မီလမာ န none

ဥဿံု န အကကင်းမယှိသည၏် အပဖစ။် ခပ်သမ်ိး။ everything

ဥသမ်ိ န egg

ဥထသျှ န ထလာကစ်ာသးီထလာကခ်န်ယ့ှိ ဥတတထ်သာ ငယထ်သာ ကကကဥ် တစမ်ျို း။ egg

န ကထလးသငူယလူ်မမညအ်ရယွ။်  newly born

န ထမွးကင်းစအရယွ။် ဥမှထပါကခ်ါစအရယွ။် ဥထသးထပါကက်င်း newly born

နဝိ အထသးအဖဲွပဖစထ်သာ။  အရာမဝင်ထသာ အသုံးမကျထသာ။ tiny

ဥထဟာင်းသးီ န အသးီ ငယင်ယခ်ျဉ်ထသာ အရာသာယှိထသာ သစသ်းီတစမ်ျို း။ none

ဥကသ န ဥကသဥကသဟ ုအသသံာယာစာွတန်ွကျူး တတထ်သာ ကျးီကန်းထေကင်ယ၍် ကျးီကန်းနှင့်တသူည့် ငှကန်ကတ်စမ်ျို း။ siren

ဥကသ န ထဝဒေနာကို မခံစားနုိင်၍ နာကျင်ကိုကခဲ်ပင်ပန်းပခင်းထကကာင့် နှုတမှ် ထွေက၍် ညညး်ထွေား ထသာအသ။ံ feeling pain

ဥကသပပာသာဒ်ေ န ရခုိင်ဘရုင် မင်းပမတစ်ပံမန်းထတာ်မူထသာ နန်းပပာဿဒ်ေ၏ အမည။်  arkan’s king palace

ဥက္က ဌ န အကကးီအမှူး။  အပမတ။်အသင်းအဖဲွတ့စခု်ခု၏ အထရှ ထ့ဆာင်လမ်းပပ။ ဦးစးီ။ chief

ဥက္က ာပျံ န ရခုိင်စာဆုိထတာ် သမုိင်းတင်ွ ထေင်ရာှးထကျာ်ကကားထသာ အမတတ်စဦ်း၏ အမည။်  bolide

ဥက္က ာအဲ န ဥက္က ာမင်းသားအထကကာင်းကို “အ”ဲပဖင့် ဖဲွ ဆုိ့ထေားထသာ ကဗျာ။ none

ဥစါ္ န ထရမ၊ ထငွ ရတနာ အသုံးအထဆာင်အရာဝတ္ု။ thing

ဥစာ္ကကီ ကကိ ပစည္း်ဥစာ္ ပျက ်စးီဆံုးရှံုးသာွးသည။် damage

ဥစာ္ထစာင့် န

ဥစာ္ထမှာက် ကကဝိိ မိမိပုိင်ဆုိင် ထသာ ပစည္း်ဥစာ္ အကန်ုပျကစ်းီဆံုးရှံုးပခင်းသို ့ထရာကသ်ာွးသညပ်ဖစ၍်။ getting poor

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဥဘတု်(ငှက်) စဉ်

မင်း၊ မင်း သား၊ မိဖုရားစသညတ်ိ့ုသည ်ထမာင်းမမိဿံ၊ အမှူးအမတစ်ထသာ အထခခအရနှံင့် ထပျာ်ပါးစားေ ထသာက ်လှည့်လညရ်ဖ့ုိ
ရန် ထွေကထ်တာ်မူသည။် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

လူအများ စက္ခ ပသဒေတင်ွ ကကညနူ်းထပျာ်ထမ့ွဖွယပ်ဖစ ်ထအာင်သစပ်င်ပန်းမန်စသညတ်ိ့ု စိုကပ်ျို း၍ မွမ်းမံပပုပပင် ထေားထသာထနရာ။ 
(ထရးှရခုိင် ဘရုင်မင်းပမတတ်ိ့ု စိုကပ်ျို းထေားခ့ဲထသာ ထနရာပခံ၊ထပမ၊ထပမာကဦ်း ငမိုတ့င်ွ ယခုထိေယှိထသးသည်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မိမိ၏ သားရင်ထသးွကို အထူေးယယုချစပ်မတနုိ်းစာွပဖင့် ဇမ္ူရစထ်ရမစင်တင်ွ (ထလှာ်ငပီး ဥငပီးထသာ ထရမလမာတင်ွ) တင်စား၍ သုံးနှုန်း
ထေားထသာစကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

ကကက၊် ငှက ်စသည ်တိ့ု၏ ဝမ်းတင်ွး၌ သယွတ်န်းလျကယ်ှိထသာ ဥထသးဥဖဲွ။  ထလာကစ်ာသးီထလာကခ်န့်ယှိ ငယထ်သာ ဥတစမ်ျို း။  စဉ်

စဉ်

ဥထသျှထပါက်
ထသျှ စဉ်

ဥထသျှထပါက်
ထသျှ စဉ်

ဥထသျှထပါက်
ထသျှ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ရတနာသိုကက်ို ထစာင့်ရသညဆုိ်ထသာ ထခမ၊ ကကက၊် ကျား၊ ဆင်၊ လူစထသာ အမျို းမျို းထသာ ဘဝမျို း။ ပစည္း် ဥစာ္ကို စွဲလန်း
တပ်မက၍် ကယွလွ်န်သည့်အခါ ထုိေပစည္း်ဥစာ္၌ ထစာင့်လျကထ်နရသညဆုိ်ထသာ နတမ်၊ စပါးကကးီ၊ ထခမဘဝမျို း စသည။် 

the custodian spirit of 
a treasure trove စဉ်

စဉ်



.

ဥစာ္ရ ကကဝိိ ပပုံးရမင်ထသာ မျကနှ်ာထေားနှင့်။ happily

ဥစာ္ရ န တစစ်ုံတစခု်မှ ရလာထသာ ပစည္း်ဥစာ္။ thing

ဥစာ္ရင်ရူး န ပစည္း်ဥစာ္ကို တယွတ်ာတပ်မကလွ်န်းသ။ူ 

ဥစာ္သျှင် န ပစည္း်ဥစာ္ချမ်းသာ ကကယဝ်သ။ူ ပစည္း်ပုိင်ရင်ှ။ owner

ဥဏလံု န ပမတစ်ာွဘရုား၏ မျကထ်မှာင်ထတာ် နှစ ်ခုအကကားယှိထသာ နူးညံ့ပဖူစင်ထသာ ထမွးရင်ှထတာ်။ none

န ပမတစ်ာွဘရုား၏ မျကထ်မှာင်ထတာ် နှစ ်ခုအကကားယှိထသာ နူးညံ့ပဖူစင်ထသာ ထမွးရင်ှထတာ်။ none

ဥုံ န မှိုင်းမ ကကထစသတညး်။ none

ဥုံ န

 ဥုံဖွ န မန်းမှုတပ်ခင်းမ ပပုမီ အစမ်ွးထေကပ်မကထ်စရန် အစချရီတွဆုိ်ရထသာစ ကားလံုး။ mantra

ဥုံဖွဥုံဖွ န အကကမ်ိကကမ်ိအဖန်ဖန်။ ထေပ်တလဲလဲ။  repeatedly

ဦ

ဦ န none

ဦကရှု ကကဝိိ နူးညံ့သမ်ိထမွ စ့ာွ။ softly

ကကဝိိ များပပားဆူညစံာွ။ noisily

ဦး၁ န အစ။ ပထေမ။ first

ဦး န U

ဦး န none

ဦး စညး် number

ဦးကင်သ န ရာဇပလ္လ င်၏ အထေကပုိ်င်းအထွေက။် none

ဦးကင်း န နဖူးဆံစပ်၏ အထေကပုိ်င်း။ forehead

န relics of Buddha

ဦးကိုင် န အကကးီ အက။ဲ ထခါင်းထဆာင်။ ဘရုင်မင်း။ king

ဦးကျပ့ဲကျ ကကဝိိ ကျရာတာဝန်ကို ညတီညူမီျှ ခဲွထဝထေမ်းထဆာင်လျက။် serve

ဦးကျရိည် န ထစးကပ်ထချာကျထိသာ အရညတ်စမ်ျို း။ sticky water

ဦးကျရိည် န none

ဦးကျီ န ဦးထခါင်းအထရပပားမှပဖစထ်သာ ထကကးထညာ်ှ။ ငငိကပ်လိမ်းကျထံနထသာ ပမူမှုန် အစန်ွးအထေင်း။ dirt

 ဦးကျို း ကကိ မာနစသည ်ထလျာ့ပါးသာွးသည။် decrease

ဦးကျို း ကကိ ကကညည်ို ပမတနုိ်းစတိပ်ဖင့် ဦးထခါင်းညတွက်ျို းလျက ်ရှိခုိးသည။် အရုိအထသပပုသည။် paying respect

ဦးကကပ်နာ န ဦးထခါင်းထဲေတင်ွ နာကျင်ကိုကခဲ်ထသာ ထရာဂါ၊ headache

ဦးခုိက် ကကိ ဦးထခါင်းညတွလ်ျကထ်ပခကိုထိေကာ ရှိခုိးသည။် homage

စဉ်

စဉ်

person who has an 
inordinate attachment 
or riches of property စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဥဏလံုထမွးရင်ှ
ထတာ် စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

ဂါထောမန္တာန်ကို ရတွသ်ည့်အခါ အစမ်ွးထေကပ်မကင်ပီးစးီ ထအာင်ပမင်ထစရန် ထေည့်ဆုိစတင် အစချရီထသာ စကားလံုး။ ဥု ံအက္ခရာသ။ူ 
ဥု ံအက္ခရာတပိိ။ ဥုတံွံသွံပိစသည။် (အထဆာင်)

invocation at the 
beginning of a mantra စဉ်

စဉ်

စဉ်

သင်ရုိးသရ နှစဆ်ယ့်နှစလံု်းတင်ွပါဝင်  . ထသာ သရတစမ်ျို း။ အက္ခရာအ ူဟထုခါ်သည။် သကမင်္ဂတမှာ (ူ)နှစထ်ချာင်းငင်ပဖစသ်ည်။ စဉ်

စဉ်

ဦဦ
ထသာင်းထသာင်း စဉ်

စဉ်

(ရခုိင်တိ့ု၏ ထံုေဓထလ့အရ) အလျင် ထမွးဖွားသကူို ဦး တပ်၍ ထေားပခင်း။ (ကျား) စဉ်
စတိပ်ျက ်လကပ်ျကယ်ှိထသာ အခါ၊ စတိက်းူဉာဏထ်တးွထတာရာတင်ွ စတိက်းူ ဉာဏမ်ထွေကပဲ် အခကအ်ခဲနှင့်  ထတွ့ထသာအခါ၊ 
ထဝဒေနာကို မခံမရပ်နုိင်ထအာင် ခံစားရထသာ အခါ၊ ကိုယစ်တိ ်ဆင်းရသဲပဖင့် ဆင်း ရထဲကကာင်း ထုေတထ်ဖါ်ထပပာဆုိထသာအခါတိ့ု၌ ညဉ်း
တာွးဆုိပမညထ်သာအသ။ံ အးူအးူဒုေက္ခဒုေက္ခစသည။် စဉ်

လူကိုထရတကွရ်ာတင်ွ သုံးနှုန်းထသာ စကားလံုး။ (တစဦ်းနှစဦ်းစသည်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဦးကင်းထတာ်
ဓါတ် ပမတစ်ာွဘရုားသခင်၏ နဖူးဆံစပ်(ဦးကင်း)မှ ပဖစထ်သာ ဓါတထ်တာ်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

(ရခုိင်အ ထခါ်) ကင်းပွန်းချဉ်သးီ (သိ့ုမဟတု်) အုံးတရူပင်ဟ ုထခါ်ထသာ ခကျွေပဲျစထ်သာ အထစးယှိငပီး ၎င်း၏ အရက်ွ အထခါကတ်ိ့ုကို 
ကျို ၍ အရညပ်ပုလုပ်ထေားထသာ ရခုိင်တိ့ု၏ ရုိးရာထခါင်းထလျာ်ရညတ်စမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ဦးခန်း န ထလှ၊သထဘမင်္ဂာ၊ အမ်ိစသညတ်ို၏့ ထရှ ပုိ့င်းယှိအခန်း။ forecastle

ဦးချ ကကိ ဦးထခါင်းညတွလ်ျကထ်ပခကိုထိေကာ ရှိခုိးသည။် homage

ဦးခကျွေန် န ထလှ၊ သထဘမင်္ဂာ စသညတ်ို၏့ ဦးပုိင်းအဖျားခကျွေန်းထွေကထ်နထသာ အရာ။  ရညှထ်သာ ဦး ထခါင်းယှိထသာသ။ူ bowsprit

ဦးခကျွေန်း နဝိ crest

ဦးထဂါင်း န အကကးီအက။ဲ ထခါင်းထဆာင်။ သကယ်ှိသတ္တ ဝါတို၏့ လညမှ်အထေကပ်ဖစထ်သာ ကိုယအ်ဂမင်္ဂါ အစတိအ်ပုိင်း။ mahout

ဦးထဂါင်းခံွ န ဦးထခါင်းခံွ။ ဦးထခါင်းရုိး။ cranium

ဦးငဂို န ကကျွေ၊ဲ နွား၊ သမင်စထသာ တရိစိ္ဆာန်တို၏့ ဦးထခါင်း၌ ထပါကထ်သာ မာထသာ အခကျွေန်အတက။် horn

ဦးစားပီး ကကိ သမူျားထေကပုိ်၍ အထလးထပးသည။် favor

ဦးစးီ န အကကးီအက။ဲ ထခါင်းထဆာင်။ သကယ်ှိသတ္တ ဝါတို၏့ လညမှ်အထေကပ်ဖစထ်သာ ကိုယအ်ဂမင်္ဂါ အစတိအ်ပုိင်း။ mahout

ဦးစးီကကို းကိုင် န အကကးီအကထဲခါင်းထဆာင်။  အလုပ်တစခု်ခုကို ထရှ ထ့ဆာင် ထရှ ရ့ကွအ်ပဖစ ်တာဝန်ခံ၍ လုပ်ကိုင်သ။ူ leader

ဦးစးီနာယက န အကကးီအက။ဲ ထခါင်းထဆာင်။ chief

ဦးစးီနွား န နွားအပ်ုတင်ွ ထရှ က့ နွားလား။ king of the cow

ဦးစးီဦးထဆာင် ကကိ အကကးီအမှူးပပု သည။် ဦးထဆာင်ဦးရကွပ်ပုသည။် manage

ဦးစးီဦးထဆာင် န အကကးီအမှူးပပုသ။ူ ဦး ထဆာင်ဦးရကွပ်ပုသ။ူ manager

ကကဝိိ ထေက ်ထအာကထ်ပပာင်းပပန်။ ဦးထခါင်းထအာကသ်ို ့စိုကလ်ျက။် head over heels

ဦးထစာကထုိ်ေး ကကဝိိ ထစာကထုိ်ေး။ဦးထခါင်းထအာကသ်ိုထ့စာကထုိ်ေးကျလျက။် head over heels

ဦးထစာကခ်ျပပန် ကကဝိိ ဦးထခါင်းထစာကထုိ်ေး၊ထေကထ်အာင်ထပပာင်းပပန်ပဖစလ်ျက။် headlong

ဦးစာွ ကကဝိိ အစအဦး။ အလျင်။ ထစာစာွ။ early

ဦးစန်ွး န အထွေတအ်ပမတ။် ထူေးကပဲမင့်ပမတပ်ခင်း။ ထူေး ကပဲမင့်ပမတသ်။ူ exalted

ဦးစန်ွးပုတ် န ဦးထခါင်းအလယ၌် အနညး်ငယလ်မဲ၍ ချန်ထေားခ့ဲထသာ ဆံပင်စ။ု Cow-lick

ဦးထဆာင် န တစစ်ုံတစခု်လုပ်ငန်းတင်ွ အကကးီအမှူးအပဖစ ်အထဆာင်အ ရကွပ်ပုသ။ူ presenter

ဦးဆံ န ဦးထခါင်းတင်ွ ထပါကထ်ရာကထ်သာ ဆံပင်။ hair

ဦးဆံပုိင် န မိမိ၏လင်။ သခင်၊ အသျှင်။ ဦးဆံပုိင်လင်ထယာကျား။ husband

ဦးဆံဖားရား ကကဝိိ ဆံပင်ကို မထံုေးမဖဲွ နုိ့င်ပဲ ဖရုိဖရကဲျလျက။် untidily

ဦးဆံုး နဝိ အလျင်ဦးဆံုး ပဖစထ်သာ။ ပထေမဆံုးပဖစထ်သာ။ first

ဦးညတွ် ကကိ ရုိထသထသာအားပဖင့် ဦးထခါင်းကိုငံု ့သည၊် ကိုင်းညတွသ်ည။်  အရုိအထသပပုသည။် homage

ဦးတူ ကကိ တစဦ်းနှင့်တစဦ်း ယဉ်ှငပိုင်ကကရာတင်ွ တစဦ်းထေကတ်စဦ်း မပုိမထလျာ့၊ မသာ မနာ မရှံုးအနုိင်ယှိကကသည။် draw

ဦးတပ့ဲူတူ ကကိ တစဦ်းနှင့်တစဦ်း ယဉ်ှငပိုင်ကကရာတင်ွ တစဦ်းထေကတ်စဦ်း မပုိမထလျာ့၊ မသာ မနာ မရှံုးအနုိင်ယှိကကသည။် draw

ဦးထတာ်တင် ကကိ ဦးထိေပ်ထပါ်တင်ွ လကစ်ုံတင်၍ ရှိခုိးသည။် homage

ဦးထတာ်ချ ကကိ ဦးထခါင်းညတွလ်ျကထ်ပခကိုထိေကာ ရှိခုိးသည။် homage

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ခကျွေန်ထွေကထ်နထသာ အထမာကယ်ှိထသာ (ငှက်)။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဦးထစာက်
ထဆာက် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ဦးတည် ကကိ ဦးထဆာင်သည။် ထရှ ရ့ှု ထေား၍ အာရံုစိုကသ်ည။် မျကနှ်ာမူသည။် towards

ဦးတည့်ရာ န မျကနှ်ာမူ၍ ထရှ ရ့ှု သာွးရာ အရပ်။ရညရ်ယွခ်ျကမ်ယှိပဲ ထပခဦးတည့်ရာ သာွးရာအရပ်။ direction

ဦးတင် ကကိ ဦးထိေပ်ထပါ်တင်ွ လကစ်ုံတင်၍ ရှိခုိးသည။်

ဦးတိုက် ကကိ ရှိခုိးသည။် ရုိထသသမူအထကကာင်းပပု၍ ဦးထခါင်းပဖင့် ထပခကိုထိေထစသည။် homage

ဦးထိေထပါက် ကကဝိိ တစစ်ုံတစရ်ာထသာ အတတပ်ညာစ သညက်ို အဆံုးတိုင်ထပါကထ်ရာက ်ထအာင်ပမင်သည့်အထိေ။ successfully

ဦးထထောင်ပ့ဲနင်း ကကဝိိ none

ဦးထိေပ် န ဦးထခါင်း၏ အထပါ်ပုိင်း ဆုိင်ရာထနရာအစတိအ်ပုိင်း။ top of the head

 ဦးထိေပ်တင် န မိမိ၏လင်၊ သခင်၊ အသျှင်။ ရုိထသထလးစားပခင်း။ respect

ဦးထနှာကက်ကည် ကကိ စတိက်ကညလ်င်လန်းဆန်းသည။် fresh

ကကိ ကကစံညစ်တိက်းူထတးွထတာရာတင်ွ အခကအ်ခဲထတွသ့ည။် မကကတံတပ်ဖစ ်သည။် စတိက်းူဉာဏမ်မီှ၍ ဆံုးပဖတမ်ရပဖစသ်ည။် be at wits end

ဦးထနှာကပ်ျက် ကကိ မူလအထနအထေား စတိမ်မှန်ပဖစသ်ည။် ပကတ ိစတိယ်င်ွးပျကထ်ဖာကပ်ပန်သည။် abnormal

ဦးထနှာကယ်င်ှး ကကိ စတိက်ကညလ်င်လန်းဆန်းသည။် fresh

ဦးထနှာကယ်ှုပ် ကကိ စတိအ်ဟန်အ့တား၊ ထထွေးယကှထ်ရာခပမ်း မယင်ှးမလင်း မထပပမလညပ်ဖစသ်ည။် စတိတ်င်ွ  အထနှာင့်အယကှပ်ဖစသ်ည။် disturb

ဦးနိှမ်ကျို း ကကိ ဦးထခါင်းကိုကိုင်းညတွ၍် ရှိခုိးသည။် homage

ဦးနိှမ်ချ ကကိ ဦးထခါင်းကိုကိုင်းညတွ၍် ရှိခုိးသည။် homage

ဦးပပုန်း န ဆံပင်ကို ထပပာင်စင်ထအာင် ရတိထ်ေားထသာ ဦးထခါင်း။ ထခါင်းတုံး။ crew cut

ဦးငဖီး န ဆံပင်၊ အထမမးမျှင်စသညက်ို ရင်ှးငဖီးရသည့် သစသ်ား၊ ဝါးစသညတ်ိုပ့ဖင့် ပပုလုပ်ထေားသည့် ငဖီးစရာပစည္း်။ comb

ဦးမစစဆံ်မစစ် ကကဝိိ rush

ဦးမလီး ကကိ ဝန်ထပါ့သည။် light load

ဦးယဉ်းနာ န ဦးထခါင်းထဲေတင်ွ နာကျင်ကိုကခဲ်ထသာ ထရာဂါ၊ headache

ဦးရီ န ဆံပင်ထပါကရ်ာ ဦးထခါင်းအထရပပား။ scalp

ဦးရပီပား န ဆံပင်ထပါကရ်ာ ဦးထခါင်းအထရပပား။ scalp

ဦးရးီ န အမိ၏ အစက်ို။ ဝရးီ။ uncle

ဦးရးီထတာ် န အမိ၏ အစက်ို။ ဝရးီ။ uncle

ဦးရည် န အရကစ်သညခ်ျကရ်ာတင်ွ ပထေမဦးဆံုး ထုေတယ်ရူယှိထသာ အရည။် first distillate

ဦးရစ် န ဦးထခါင်းတင်ွ ရစပ်တဆ်င်ယင်စရာ အဝတ၊် ထခါင်းထပါင်း။ turban

န none

ဦးလီ န လကဦ်းအစ။ ပထေမဦးစာွ။ အလျင်ဦးဆံုး။ first

 ဦးထလှာက် န ထကျာရုိးယှိ ဦးထခါင်းအခံွအတင်ွးယှိ အာရံုထကကာများ စထုဝးရာ အစတိ ်အပုိင်း။ brain vein

ဦးထလှာကဆီ် န ဦးထခါင်းခံွအတင်ွးယှိ ပဖူထဖွးထသာအဆီ။ brain

စဉ်

စဉ်

make obeisance with 
one’s clasped hands on 
forehead စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစဘ်ကနှ်င့်တစဘ်က်(သိ့ုမဟတု်) တစထ်ယာကနှ်င့်တစထ်ယာက ်ညညီတွထ်အာင် စမံီအပ်ု ချုပ်ထိေန်းသမ်ိးမရပဲ။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဦးထနှာကထ်ပခာ
က် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မထမျှာ်လင့်ထသာအပဖစက်ို ရုတတ်ရက ်ထတွ့ ပမင်ရ၊ ကကားရထသာအခါ မညသ်ိ့ုပပုလုပ်ရမည ်မသပိဖစလ်ျက၊် ထရးကကးီသတုပ်ျာ၊ 
အလျင်စလုိပဖင့်။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဦးရစထ်တာ်
ဓါတ်

ဝရစထ်တာ်ဒေတပ်မတစ်ာွဘရုား၏ ဦးထခါင်းထတာ်မှပဖစထ်သာ ဓါတထ်တာ်။ (ပုဏားကကျွေန်းငမို၏့ အနီးထချာင်းတစဘ်ကထ်တာင်ထိေပ်
တင်ွ တညယ်ှိသည။်) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

 ဦးထဝ န မိမိ၏သားရင်ထသးွကို ယယုချစပ်မတနုိ်းစာွပဖင့် ထခါ် ထသာ အမည။် none

ဦးထသျှာင် န ဘရုင်မင်း၊  အထွေတအ်ပမတ။် အကကးီ အမှူး။ king

ဦးဦးဆံုးဆံုး န အလျင်အကျဆံုး။ လကဦ်းအကျဆံုး။ primary

ဦးဦးဖျားဖျား ကကဝိိ သတူစပ်ါးတိုထ့ေက ်အလျင်ဦးစာွ။ ပထေမဦးစာွ။ firstly

ဦးဪ ကကိ none

ဥု

ဥုးစးီ န none

ဥုးဆီး ကကိ ဦးထခါင်းထဆးထလျာ်သည။်  hair wash

ဧ

ဧ န none

 ဧကစာရ ကကိ တစဦ်း တညး်၊ တစပ်ါးတညး်ထနထုိေင်၍ တရားအားထုေတသ်ည။် meditate

ဧကစာရ န တစဦ်းတညး်၊ တစပ်ါးတညး် ထတာရပ်ထဆာကတ်ညလ်ျက ်ထနထလ့ယှိထသာ ပုဂ္ိုဂ လ်။ none

 ဧကတိံ သ န ကာမသဂုတခုိနစဘ်ုံ၊ အပါယထ်လး ဘုံ၊ ပဗဟ္မာဘုံ  ၂၀။ none

ဧကထစာ ကကိ နှစသ်ကသ် ထဘာကျသည။် like

ဧကပုိဒ်ေ န မိမိထရးလုိထသာ တစစ်ုံတရာအပဖစအ်ပျကက်ို တစပုိ်ဒ်ေ တညး်ပဖင့် ငပီးပပည့်စုံထအာင် ထရးထေားထသာ ကဗျာလကမင်္ဂာ။ poem

ဧကမုခ်အန်ုး န အန်ုးသးီအခံွမာ၏ ထိေပ်တင်ွ မျကလံု်းထပါကတ်စခု်တညး်သာပါထသာ အန်ုးသးီတစမ်ျို း။ coconut

ဧကရာဇ် န ဇမ္ူဒိေပ်တစက်ကျွေန်းလံုးကို တစဦ်းတညး် စိုးမုိးအပ်ုချုပ် ထသာမင်း။ ဘရုင်။ king

ဧကဝုစ် ကကဝိိ ဧကန်အမှန်အားပဖင့်။ undeviatingly

ဧကန် ကကဝိိ စင်စစမ်လဲွ။ မုချအားပဖင့်။ verily

ဧကန်မုချ ကကဝိိ စင်စစဧ်ကန်။ မထသမွလဲွ။ certainly

ဧကန္တ ကကဝိိ မထသမွလဲွ။ အမှန် ဧကန်။ မုချအားပဖင့်။ really

ဧကန်ဧထကာ ကကဝိိ တကယဧ်ကန်။ မုချအား ပဖင့်။ surely

 ဧထတ ကကဝိိ word

ဧရာ န ထလှ၊သထဘမင်္ဂာတို၏့ ထအာကခံ်ပုိင်း။ none

ဧရာ န ပထေမအရင်းခံတညအ်ပ်ထသာအရာ။ ပထေမ အရင်းခံပဖစထ်သာ ကိုယထ်ေည။် main source

ဧရာချ န ပထေမအထပခခံ၊ အရင်းခံပဖစထ်သာ ကိုယ ်ထေညက်ို တညခ်ျသည။် main source

ဧရာတထူေး ကကဝိိ wow

ဧရာတန္ီတ ကကဝိိ wow

ဧရာပျဉ် န ထလှ၊ သထဘမင်္ဂာစသညတ်ို၏့ အထေညက်ိုယပ်ျဉ်ချပ်။ body

ဧရာမ နဝိ ကကးီမားထသာ။ large

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဥကသဥကသဟ ုအသသံာယာစာွတန်ွကျူး တတထ်သာ ကျးီကန်းထေကင်ယ၍် ကျးီကန်းနှင့်တသူည့် ငှကန်ကတ်စမ်ျို း။ထဝဒေနာကို မ
ခံစားနုိင်၍ နာကျင်ကိုကခဲ်ပင်ပန်းပခင်းထကကာင့် နှုတမှ် ထွေက၍် ညညး်ထွေား ထသာအသ။ံ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ထလာင်း၏ ဦးပုိင်း(သိ့ု) ထလာင်း၏ ထရှ့ပုိင်းမှ ထုိေင်၍ ထလှာ်ခတသ်။ူ စဉ်

စဉ်

သင်ရုိးသရနှစဆ်ယ့်နှစလံု်းတင်ွ ပါဝင်ထသာသရတစမ်ျို း။ အက္ခရာထအဟထုခါ်သည။် ထသကတမှာ(ေ-)ပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

တစခွ်န်းတညး်ပဖင့် (စကား)။ တစခွ်န်းတိုက။် (စကား) စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မကကားမပမင်မကကုစံဖူး။ မပဖစတ်န်ရာ အထကကာင်းတိ့ုတင်ွ ပမင်ရကကုရံ ကကားရထသာအခါ အံ့အားသင့်၍ နှုတမှ်ထွေကဆုိ်ထသာ 
စကားလံုး။ စဉ်

မကကားမပမင်မကကုစံဖူး။ မပဖစတ်န်ရာ အထကကာင်းတိ့ုတင်ွ ပမင်ရကကုရံ ကကားရထသာအခါ အံ့အားသင့်၍ နှုတမှ်ထွေကဆုိ်ထသာ 
စကားလံုး။ စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ဧဝကန် ကကဝိိ တကိျမှန်ကန်စာွ။ မုချအားပဖင့်။ အမှန်တကယ။် reality

ဧ န ဧးဟထူသာ အသခံျကီာ ဧးဟထူသာ အသခံျ ၍ သဆုိီထသာ ကဗျာသခီျင်း။ poem

ဧပခင်း န poem

ဧပမ နဝိ စတိ ်အထနှာင့်အယကှ ်အပူ အပင်ကင်းထသာ စတိင်ငိမ်းချမ်းထသာ။ fulfilling

ဧယင် န cradle

ဧယင်ယင် န poem

ဧယာဉ်ကျူး ကကိ sing

ဧယာဉ်ရမဲ ကကိ move

ဧည့်

ဧည့် န တစရ်ပ်တစရ်ာွ တစ ်ထနရာရာမှ ထခတ္တ ခဏလာထရာက ်လညပ်တထ်နသ။ူ visitor

ဧည့်ကပ် န မဖိတက်ကားပဲ ဧည့်သညနှ်င့်အတလုိူကလ်ာသ။ူ guest

ဧည့်ခံ ကကိ entertains

ဧည့်ခံပဲွ န ဖိတက်ကားထေားထသာ ဧည့်ပရတိသ်ကမ်ျားကို အထကကျွေးအထမွး၊ အတးီအမှုတစ်သညတ်ိုပ့ဖင့် ဧည့်ခံထသာပဲွ။ receptions

ဧည့်ခန်း န ဧည့်သညက်ို ဧည့်သညက်ို ဧည့် ခံရန် အထူေးအပဖစ ်ပပုလုပ်ထေားထသာ အခန်း။ parlour

ဧည့်တိုင် ကကိ သကဆုိ်င်ရာအာဏာပုိင် ထံေဧည့်စာရင်းကို အစရီင်ခံတင်ပပသည။် report

န ဧည့်ခံပဲွသို ့ကက ထရာကလ်ာထသာ လူအများ။ guest

ဧည့်ဝတ် န ဧည့်သညအ်တကွ ်ပပုသင့်ပပုထုိေကထ်သာ ဝတ္တ  ရား။ hospitable

န ဧည့်သညအ်တကွ ်ပပုသင့်ပပုထုိေကထ်သာ ဝတ္တ  ရား။ hospitable

ဧည့်သည် န တစရ်ပ်တစရ်ာွ တစ ်ထနရာရာမှ ထခတ္တ ခဏလာထရာက ်လညပ်တထ်နသ။ူ guest

ဧည့်သညထ်တာ် န အထူေးဖိတက်ကားထေားထသာ ဂုဏသ်ထရယှိ ပုဂ္ိုဂ လ်များ။ guest

န တစရ်ပ်တစရ်ာွ တစ ်ထနရာရာမှ ထခတ္တ ခဏလာထရာက ်လညပ်တထ်နသ။ူ visitor

ဩ

ကသု န none

ကသကာသ န အခွင့်။ ခွင့်ထတာင်းပခင်း။  အရပ်။အထကကာင်း။ ask permission

ကသခံ ကကိ ကကတိမိှ်တသ်ညး်ခံသည။် ခံနုိင်ရညယ်ှိသည။်  harden

ကသဇာ န အစားအစာ သစသ်းီဝလံတင်ွပါထသာ ခွန်အားကို ပဖစထ်စသည့် အဆီအနှစ။် အပင်ကိုအား ပဖစထွ်ေန်းထစနုိင်ထသာ ထပမဆီထပမနှစ။် essence

ကသဇာ န အခံွတင်ွ အဖုအထေစမ်ျားပါယှိ၍ ချို ထသာ အသးီသးီသည့် အပင်တစမ်ျို း။ Custard-apple

 ကသဇာ န သတူစပ်ါးလုိကန်ာနုိင်ထစထသာ အရညအ်ချင်း၊ တန်ခုိးသတ္တ ။ိ power

 ကသဇာခံ ကကိ သတူစပ်ါး၏ အမိန်အ့ာဏာပဖင့်ထပပာ ကကားချကက်ို လုိကန်ာထဆာင်ရကွသ်ည။် perform

ကသဇာတည် ကကိ သတူစပ်ါးတိုအ့ထပါ် အမိန်အ့ာဏာတညထ်စသည။် ရုိထသပျပ် ဝပ်ညတွက်ိုင်းထစသည။် be obeyed

စဉ်

စဉ်

ငယရ်ယွထ်သာ ဘရုင်သားထတာ် သမီး ထတာ်များ အမျို းအနွယက်ို စွဲ၍ စတိဓ်ါတတ်ကက်ကထစရန် မျို းရုိးအစဉ်ဆကဘ်န်ုးအာဏာ
ထတာ် ထတာကထ်ပပာင်းခ့ဲပံုများကို ဖ့ဲွဆုိထေားထသာ သခီျင်း၊ ကဗျာတစမ်ျို း။ စဉ်

စဉ်

ကထလးငယမ်ျားကို လမဲသပ်ိရထသာ ပရထိဘာဂ တစမ်ျို း။ (ဆင်းရ၊ဲ ချမ်းသာ ကကယဝ်ထသည့်အားထလျာ်စာွ နီှး၊ သစသ်ား၊ ထရမ၊ ထငွ၊ 
စန်ိ၊ ထကျာကစ် သညပ်ဖင့် မွမ်းမံစပီခယထ်ေားထသာ ဧးယင်အမျို းမျို းရှိသည။်) စဉ်

ကထလးကိုပုခတထ်ေကတ်င်ွ တင်၍ လမဲသပ်ိထသာအခါ အငုိတတိ၊် အအပ်ိလွယထ်အာင် ထချာ့သပ်ိသည့်အထနပဖင့် ကျူးရင့်သ။ံ  ဧး
ယင်အစချကီာ သဆုိီထသာ သခီျင်း၊ ကဗျာတစမ်ျို း။ စဉ်

အက္ခရာစဉ်

ဘန်ုးကကးီပျပဲွံတင်ွ ဘန်ုးကကးီ၏ ရုပ်ကလာပ်အထလာင်းကို ပုခတထ်ေကတ်င်ွ တင်ကာ ယင်းဘန်ုးကကးီ၏ ဇာတသိနစ ်ဂုဏ၊ ဂုထဏာ
အပဖစ ်များကို ဖ့ဲွဆုိ၍သခီျင်းသကီျူးသည။် စဉ်

ထရးှထနာက ်(သိ့ု မဟတု်) ဘယည်ာလူးလာ လှုပ်ရာှးထစသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ထရာကလ်ာသည့်ဧည့်ပရသိတမ်ျားကို ထဆာင်ရကွသ်င့်ထသာ ဝတ္တရားနှင့်အည ီထပပာဆုိပပုမူသည၊် ထကကျွေးထမွးနှစသ်မ့်ိ ထပျာ်ရမင်ထအာင်
ပပု သည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဧည့်ပရတိ်
သတ် စဉ်

စဉ်

ဧည့်ဝတတ်န်း
ဝတ် စဉ်

စဉ်

စဉ်

ဧည့်သညတ်န်း
သည် စဉ်

သင်ရုိးသရ နှစ ်ဆယ့်နှစလံု်းတင်ွ ပါဝင်ထသာ သရတစမ်ျို း။ ထအာအက္ခရာဟ ုထခါ်သည။် ထသက တမှာ (ေ-ာ) ပဖစသ်ည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်



.

ကသဇာတိုက် ကကိ သတူစပ်ါးတိုအ့ထပါ် အမိန်အ့ာဏာတညထ်စသည။် ရုိထသပျပ် ဝပ်ညတွက်ိုင်းထစသည။် be obeyed

ကသဇာထိေ ကကိ ကသဇာထိေထရာကစ်းူရသှည။် ကသဇာ အလွန်ကကးီသည။် dominant(n)

ကသဇာထွေန်း ကကိ သတူစပ်ါးတိုအ့ထပါ်ကသဇာအလွန်ကကးီသည။်သတူစပ်ါးတိုအ့ထပါ် ကသဇာပျံ နံှ့တ့ညထ်စသည။် dominant(n)

ကသဇာပီး ကကိ တစစ်ုံတစရ်ာကိုပပုလုပ်ထဆာင်ရကွနုိ်င်ရန် အာဏာပဖင့် ထစခုိင်းသည။် တစစ်ုံတစခု် ကို လုိကန်ာထဆာင်ရကွရ်န် ထုေတထ်ဖါ်ပပသည။် reveal

ကသဇာလုိက် ကကိ သတူစပ်ါးထပး သည့်အာဏာကို  လုိကန်ာခံယသူည။် follow

ကသဇာဟိ ကကိ သတူစပ်ါးတိုရုိ့ထသပျပ်ဝပ်လုိက ်နာခံယထူစနုိင်ထသာ အမိန်အ့ာဏာ ဘန်ုးထတဇာနှင့်ပပည့်စုံသည။်

ကသထွေက် ကကိ be abundant

ကသဘာ န ထကာင်းချးီ စကား။ ချးီမွမ်းပခင်း။ compliment

ကသဘာပီး ကကိ လကခု်တလ်ကဝ်ါးတးီ၍ ဝမ်းသာအားရ ချးီကျူးစကားထပပာဆုိသည။် ဂုဏသ်တင်းကို ထုေတထ်ဖာ်ထပပာဆုိသည။် applaud

ကသဘာသ န အထရာင်အဝါ။ glow

ကသရသ န ရင်၌ပဖစထ်သာ သားကကးီ၊ သမီးကကးီ။ eldest

ကသအညး်ခံ ကကိ မှန်ကန်ထကကာင်း သထဘာချင်း တိုက ်ဆုိင်ညညီတွထ်ကကာင်း ကတပိပု ထပပာဆုိသည။် plight

ကသအညး်လုိက် ကကိ ကကတိမိှ်တခံ်သည။် မကကညမ်ပဖူပဖစသ်ည။် ငငိုပငင်သည။် grudge

ထဩာ်

ဪ အာထမ sudden emotion

ဪ နစ ငါ။ မိမိကိုယက်ို ညမန်ပပထသာ စကားလံုး။ I

ဪရာ နဝိ အလွန်ကကးီ မားထသာ။ very large

ဪရာ န ဟတုမှ်န်ထကကာင်းဝန်ခံကတပိပုထသာစကား။ ထလးထလးစားစား ဝန်ခံကတထိပပာဆုိထသာ စကား။ admission

ဪရာကကးီ နဝိ အလွန်အ့လွန်က့ကးီမားထသာ။ extra large

ဪရာမာရာ ကကဝိိ ကျရာတာဝန်ကို အညအီညတွ ်ခဲွထဝထေမ်းထဆာင်လျက။် serve

ဪလန် နဝိ ဟတုမှ်န်ထကကာင်းဝန်ခံကတပိပုထသာစကား။ ထလးထလးစားစား ဝန်ခံကတထိပပာဆုိထသာ စကား။ admission

ဪဟိ ကကဝိိ သစာ္ယှိယှိ။ အ သကထ်ေကဆံု်း။ faithful

ဪအညး်ခံ ကကိ မှန်ကန်ထကကာင်း သထဘာချင်း တိုက ်ဆုိင်ညညီတွထ်ကကာင်း ကတပိပု ထပပာဆုိသည။် make promise

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

have a power of 
influence စဉ်

အက္ခရာစဉ်

အန်ထွေကသ်ည။် ပုိမုိလျှထွံေကသ်ည။် ယှိသင့်သညထ်ေက ်ကလွဲန်များပပားသည။် ရညမှ်န်းသတမှ်တသ်ည့်ထေက ်(ပုိလျှံ) 
များပပားသည။် စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

မပဖစတ်န်ထကာင်းပဲ ပဖစ ်သညဟ် ုစတိတ်င်ွ ပဖစထ်ပါ်လာပခင်း။ စတိတ်င်ွ ထကျနပ်နှစသ်ကအ်ားရပခင်း။ ကရုဏာသကပ်ခင်းစ သည်
တိ့ုကို ပဗုန်းကနဲခံစားရသည့်အခါတင်ွ နှုတမှ်ပမညတ်မ်းထပပာဆုိထသာစကား။ စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်

စဉ်
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