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Uေယ်ာဇU္ 
 
ဤရခိုင္ဘာသာစကား စာAုပ္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ယU္ေက်းမႈႏွင္႕ လူမႈေရး လမ္းၫႊန္ေကာ္မတီမွ စီစU္လ်က္႐ွိေသာ ရခုိင္ ေ၀ါဟာရ 
Aဘိဓာန္ ထြက္ေပၚလာႏိုင္ေရးကုိ ခရီးUီးႀကိဳျပဳလ်က္ ေAာင္ျမင္စြာ ထုတ္ေ၀ႏုိင္ပါေစဟု ဆုေတာင္း ပတၳနာျပဳပါသည္။ 
 
ယင္းရခိုင္ေ၀ါဟာရ Aဘိဓာန ္ Aေဆာက္AUီးႀကီးတြင္ ဤစာေစာင္ငယ္သည္ Aုတ္တစ္ခ ဲ သဲတစ္မႈန္႕ခန္႕မွ် Aေထာက္Aကူ ျပဳႏိုင္ 
ပါေစဟု ဆႏၵျပဳပါသည္။ 
 

စာျပဳသူ Aသွ်င္စကိၠႏၵ 
၂- ၈ - ၈၈ 
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ဘာသာစကား 
 
ဘာသာစကားသည္ လူမ်ိဳးတုိ႕၏ မ်ိဳးဆက္ႏြယ္လာ ဘုိးစU္ေဘာင္ဆက္ တစ္ဆင္႕တစ္ဆင္႕ ထားခ႕ဲေသာ ကုိယ္ပိုင္ AေမြAႏွစ္ႀကီး 
တစ္ခ ုျဖစ္သျဖင္႕ လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဇာတိသ႐ုပ္ကုိ ေၾကးမံုAလား ေပၚလြင္ေစကာ - 
 
လူမ်ိဳးပီသမႈကုိ ျပသည္။ 
လူမ်ိဳးAဂၤါရပ္ကုိ သ႐ုပ္ေဖာ္သည္။ 
လူမ်ိဳးစိတ္ဆႏၵကုိ ေပၚလြင္ေစသည္။ 
 
ဇာကိစၥရပ္တြင္ မဆုိ ဘာသာစကားမ်ားကသာ ဆက္ႏြယ္ေပးသျဖင္႕ လူမႈဆက္ဆံေရးတြင္ Aဓိက မ႑ိဳင္တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ 
 
လူ႕ေလာကတြင္ လူမ်ိဳးဟု ေပၚလာလွ်င္ ဘာသာစကား႐ွိရမည္။ 
ဘာသာစကား ပ်က္ယြင္းက လူမ်ိဳးလည္း ပ်က္ယြင္းလာသည္။ 
ဘာသာစကားေပ်ာက္က လူမ်ိဳးပါ ေပ်ာက္မည္ကို သတိထားၾကပါ။ 
 
ယင္းေၾကာင္႕ Aမ်ိဳးသားေရး ရပ္တည္မႈ Aေဆာက္AAုံႀကီးတြင္ Aမာခ ံ တည္႐ွိေနေသာ ဘာသာစကားကုိ သားစU္ေျမးဆက္ 
မတိမ္ေကာရေAာင္ ထိန္းသိမ္းရန္ လုိAပ္ၾကေပသည္။ 
 
 

ထုတ္ေ၀သူ၏ Aမွာစာ 
 

(၃ - ၄ - ၉၄) ေန႕ ရခုိင္သဟာယAသင္း (ရန္ကုန)္က ႀကီးၾကပ္ၿပီး ေဒးဒရဲသုိ႕ ေလ႔လာေရးခရီးကုိ သေဘၤာျဖင္႕ 
ထြက္ခ႕ဲၾကပါသည္။ ယင္းေပ်ာ္ပြဲစားခရီးတြင္ ထူးျခားေသာ ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲတစ္ခု ပါခ႕ဲပါသည္။ ထုိAစီAစU္မွာ ျမန္မာေ၀ါဟာရ၊ 
ျမန္မာစကား၊ ျမန္မာAေၾကာင္းမ်ားကုိ ရခိုင္ေ၀ါဟာရ၊ ရခိုင္စကားသုိ႕ ဘာသာျပန္ေစျခင္း ျဖစ္သည္။ သေဘၤာတစ္စီးလုံးတြင္ 
ရခုိင္Aမ်ိဳးသား၊ ရခိုင္Aမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး လူေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ခန္႕ စီးနင္းလုိက္ပါခဲ႕ပါသည္။ Aားလုံးေသာ လူတုိ႕သည္ 
ထုိပြဲစU္တြင္ ပါ၀င္ၾကသည္။ လုိက္ပါလာသူတုိ႕တြင္ တခ်ိဳ႕ကား ရန္ကုန္တြင္ ေမြးရခိုင္မ်ား၊ တခ်ိဳ႕ကား ရန္ကုန္ေရာက္္သည္မွာ 
ႏွစ္Aနည္းငယ္ ၾကာသူမ်ား၊ ႏွစ္ေတာ္ေတာ္ၾကာသူႏွင္႕ တခ်ိဳ႕ကား ရခိုင္မွ ရန္ကုန္သို႕ ေခတၱ Aလည္လာေရာက္ၾကသူမ်ား၊ 
ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ Aသီးသီးတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ပါ၀င္ၾကပါသည္။ 

ထူးျခားသည္မွာ ထုိပြစဲU္တြင္ ေပးမွတ္ေပါင္း တစ္ရာAနက္ ေျခာက္ဆယ္ခန္႔မွ် ရ႐ိွသူမွာ Aလြန္နည္းသည္။ တခ်ိဳ႕ကား 
မေျဖႏုိင္၊ မေရးႏိုင္သူတုိ႕ကုိ ေတြ႕ရ၍ မ်ားစြာ ၀မ္းနည္းမိသည္။ ေမြးရပ္ ရခိုင္ေျမသုိ႕ Aလည္တစ္ေခါက္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ Aလယ္ပိုင္းက 
စစ္ေတြၿမိဳ႕သုိ႕ ေရာက္ခ႕ဲစU္က (ပန္းခ်)ီ ကုိထြန္းေ၀ Aိမ္သုိ႕လည္း Aလည္Aပတ္ ေရာက္ခ႕ဲသည္။ ကုိထြန္းေ၀ Aိမ္၌ “ရခုိင္သားကုိ 
ရခုိင္သားက ရခိုင္စကားေျပာျခင္းျဖင္႕ ဂုဏ္ယူပါ” ဟု ေရးထားေသာ စာတန္းငယ္ကုိ ေတြ႕ရေသာAခါ မ်ားစြာ 
တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားမိခ႕ဲသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္၌ ဤသုိ႕ ေရးထားရျခင္းသည္ Aဘယ္ေၾကာင္႕နည္း။ ယင္းေန႕တြင္ 
ကုိထြန္းေ၀ကုိ မေတြ႕၍ မေမးမိ၊ ယေန႕တုိင္လည္း မေမးမိပါ။ သုိ႕ေသာ္ Aေၾကာင္းမ႕ဲ ေရးထားသည္ကား မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ 
မည္သုိ႕ပင္ဆုိေစကာမူ ရခိုင္သားတို႕သည္ မိမိတုိ႕ ဘာသာစကားကုိ Aထင္ေသးတတ္ေနၿပီမွာကား ေသခ်ာ၏။ 

စာေပ စကားယU္ေက်းမႈ ထုံးတမ္းစU္လာမ်ားသည္ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသုိ႕ စီးဆင္း၀င္တတ္၏။ သုိ႕ေသာ္လည္း 
မိမိလူမ်ိဳး၏ Aတိတ္ႏွင္႕ Aနာဂတ္Aတြက္ တတ္ႏိုင္သမွ် ကာကြယ္တားဆီးရမည္။ ထိမ္းသိမ္းေစာင္႕ေ႐ွာက္ရမည္မွာ လူမ်ိဳးတုိင္း၏ 
တာ၀န္ပင္ျဖစ္သည္။  

ကမာၻေပၚ႐ွိ လူမ်ိဳးAသီးသီးတုိ႕သည္ မိမိတုိ႕ ဘာသာစကား ေ၀ါဟာရမ်ားကုိ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေAာင္ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကသည္။ 
UပမာAားျဖင္႕ ျပရလွ်င္ Aဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ဂ်ပန္ စေသာ လူမ်ိဳးတုိ႕သည္ မိမိတုိ႕ စာေပဘာသာစကား၊ ယU္ေက်းမႈ တုိ႕ကုိ 
တစ္ကမာၻလုံးက လက္ခံက်င္႕သုံးႏိုင္ေAာင္ ႀကိဳးစားေနၾကသည္႕ Aခ်ိန္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ Aမ်ိဳးသားတုိ႕ကား Aေလးမထား၊ ဂ႐ုမမူဘဲ 
ေမ႕ဟန္ေဆာင္ေနၾကသည္။ ေမ႔တတ္ေနၿပီ၊ မေျပာတတ္ မဆုိတတ္ ျဖစ္ေနၾကၿပီး တခ်ိဳ႕ကား မိမိတုိ႕ ဘာသာစကား ေျပာဆုိရမည္ကုိပင္ 
႐ွက္ေနၾကသည္။ Aသံ၀၀ဲျဲဖင္႕ မပီကလာ ေျပာရသည္ကုိ ဂုဏ္ယူေနၾကသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ယင္းသုိ႕ဆုိလွ်င္ 



   

 ebook by www.mgluaye.blogspot.com  P4 

ကမာၻ႕ႏိုင္ငံAသီးသီး၌ မိမိလူမ်ိဳး၏ ဘာသာစကားကုိ ေ႐ွ႕တန္းသုိ႕ ေရာက္ေAာင္ ျပဳျပင္ေနၾကေသာ ပညာ႐ွင္မ်ား Aျမင္တြင္ 
ထုိလူမ်ိဳးမ်ားကုိ မည္သုိ႕ ျမင္ေနၾကမည္ကုိ ေတြးၾကည္႕စရာပင္။ 

လူတစ္ေယာက္၊ လူတစ္စု၊ မိသားတစ္စုသည္  မိမိလူမ်ိဳးစကား၊ ယU္ေက်းမႈတုိ႕ကုိ ေမ႕ပစ္၊ ေမ႕ဟန္ေဆာင္႐ံုေလာက္ႏွင္႕ 
ထုိလူမ်ိဳးဘ၀မွ ကင္းေ၀းႏိငု္ၿပီေလာ။ Aသြင္ ကူးေျပာင္း ႏိုင္ၿပီေလာ။ မိမိတုိ႕ Aသြင္ကုိ စြန္႕သြားပါက ေဒါင္းေယာင္ေဆာင္ေသာ 
က်ီးငွက္သာ ျဖစ္မည္။ မိမိကုိယ္ မိမိ ေဒါင္းေလာ၊ က်ီးေလာ ဆန္းစစ္စရာ ျဖစ္မည္။ သတၱေဗဒ ပညာAရ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇသည္ ထုိသို႕ 
ျပဳျပင္႐ံုမွ်ႏွင္႕ မေျပာင္းႏိုင္ေၾကာင္း AတိAက် ဆုိထားသည္။ ပညာတတ္မ်ား ဟန္ျပဳျခင္းလား၊ ပညာမ႕ဲမ်ားက မသိနားမလည္၍လား။ 

လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ ဘာသာစကားဆုိင္ရာ ေ၀ါဟာရမ်ားသည္ စိန္ေက်ာက္၊ နလီာ၊ ပတၱျမားကဲ႕သုိ႕ Aဖိုးထုိက္ရတနာမ်ား 
ျဖစ္ေၾကာင္း ဘာသာေဗဒပညာ႐ွင္တုိ႕ AဆုိAမိန္႕႐ွိသည္။ ရတနာ ဆုိသည္မွာ ထုိက္တန္ေသာ လူမ်ိဳးႏွင္႕သာ ေနမည္ မဟုတ္ပါေလာ။ 

ဘာသာစကား၊ ယU္ေက်းမႈ၊ ဓေလ႕ထုံးစံမ်ား ေပ်ာက္လွ်င္ လူမ်ိဳးပါ ေပ်ာက္သြားႏိုင္သည္။ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးသားလုံး 
ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ ဆုိျခင္းမွာ ထုိလူမ်ိဳးAတြက္ ေကာင္းျမတ္ေသာ လကၡဏာ မဟုတ္ေခ်။ 

Aသိတကာ႕ Aသိစိတ္တြင္ Aျမင္႕ျမတ္ဆုံး၊ Aမြန္ျမတ္ဆုံး Aသိတစ္ခု ႐ွိသည္။ ဤ႐ုပ္ခႏၶာကုိယ္သည္ 
Aသက္၀ိUာဏ္မ႐ွိပါက Aခ်ည္းAႏွီးပင္၊ Aသက္၀ိUာဏ္႐ွိေသာ္လည္း၊ Aသိတရား မ႐ွိပါက Aခ်ည္းAႏွီးပင္၊ Aသိတကာ႕ Aသိတြင္ 
တုိင္းျပည္ႏွင္႕ လူမ်ိဳးAက်ိဳးကုိ လုိလားမႈ Aသိကား Aျမင္႕ျမတ္၊ Aမြန္ျမတ္ဆုံး Aသိ မဟုတ္ပါလား။ 

ဤဘာသာစကားလမ္းၫႊန္သည္ မိမိလူမ်ိဳးစကားကုိ ေမ႕ဟန္ေဆာင္သူမ်ား Aတြက္လည္းေကာင္း၊ ေမ႕ေနသူမ်ားAတြက္ 
လည္းေကာင္း၊ ေလ႕လာေနေသာ သူမ်ားAတြက္ လည္းေကာင္း၊ ေခတ္မီေသာ ရခိုင္ ေ၀ါဟာရ Aဘိဓာန္စာAုပ္ ေပၚထြက္လာႏိုင္ေရး 
Aတြက္လည္းေကာင္း Aေထာက္Aကူ တစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ႏိုင္သည္ ဆုိပါက ကၽြန္ုပတုိ္႕ ၀မ္းသာမိပါသည္။  

ရခုိင္ယU္ေက်းမႈ စာေပ ျမင္႕မားႏိုင္ပါေစ။ 
 

ထုတ္ေ၀သူ  
ရခုိင-္လွျမင္႕ႏွင္႕ ညီမ်ား 

ေတာ္သလင္းလဆုတ္ ၁၁/၁၃၅၆ 
၁၉၉၄-ခု၊ စက္တင္ဘာ(၃၀)ရက္၊ ၁၅၀၀ နာရီ 

(ေသာၾကာေန႕) 
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မာတိကာ 
 
- Uေယ်ာဇU္           - ၃ 
- ဘာသာစကား           - ၄ 
- ထုတ္ေ၀သူ၏Aမွာစာ          - ၅ 
(၁) စကားဆုိစြာ ဇာလဲ           - ၁၁ 
(၂) စUီးရခိုင္စကား           - ၁၂ 
(၃) ယေန႕ ေျပာဆုိေနၾကေသာ ရခိုင္စကားမ်ား        - ၁၄ 
(၄) ရခုိင္ စကား AသံေနAသံထား         - ၁၇ 
(၅) ရခုိင္ေ၀ါဟာရAေခၚAေ၀ၚမ်ား         - ၂၁ 
(၆) ကုိယ္႕စကားကုိယ္နားမလည္မွန္းမသိေသာ ရခိုင္စကားရပ္မ်ား      - ၆၄ 
(၇) ရခုိင္ေန႕စU္ေျပာ စကားဆက္၊ စကားစပ္၊ စကားသတ္မ်ား      - ၆၅ 
(၈) ခရီးAကြာAေ၀း၊ ေနရာဌာန၊ တည္ေနရာ စသည္တို႕ကုိ ၫႊန္းေသာ ေ၀ါဟာရမ််ား    - ၆၉ 
(၉) ရခုိင္စကားေျပာ AသုံးAႏံႈးမ်ား         - ၇၁ 
(၁၀) စကားစပ္၊ စကားတြဲမ်ားႏွင္႕ ရခိုင္ - ျမန္မာ AသုံးAႏံႈးမ်ား      - ၈၃ 
(၁၁) စစ္ေတြ - A၀ဘက္ႏွင္႕ ေက်ာက္ျဖဴ - ရမ္းၿဗေဲျပာစကားမ်ား      - ၈၅ 
(၁၂) ဘာသာျခားစကားသံမ်ား မွ တဆင္႕ ဆင္းသက္လာေသာ ရခိုင္ေ၀ါဟာရမ်ား    - ၈၆ 
(၁၃) ရခုိင္စကား႐ိုး၊ စကားလာမ်ား (စကားပံုမ်ား)        - ၉၀ 
(၁၄) ရခုိင္တင္စားေခၚေသာ စကားစုမ်ားႏွင္႕႐ွင္းလင္းခ်က္မ်ား      - ၁၁၀ 
(၁၅) ရခုိင္ပန္း၀ွက္စကားမ်ား          - ၁၂၀ 
(၁၆) ရခုိင္ေတာ႐ြာဇမ္းစကားမ်ား          - ၁၃၀ 
(၁၇) ရခုိင္စကားAား ဘာသာစကား သုေတသီတုိ႕ ယူဆခ်က္      - ၁၃၄ 
(၁၈) ကုိးကားခ်က္က်မ္းမ်ား          - ၁၃၈  
(၁၉) နိဂုံး            - ၁၄၀ 
 

မွတ္ခ်က ္ ။  ။Aထက္ပါ စာမ်က္ႏွာမ်ားမွာ မူရင္း စာAုပ္မွ စာမ်က္ႏွာ Aၫႊန္းမ်ား ျဖစ္ပါသျဖင္႕ ebook ႏွင္႕ စာမ်က္ႏွာ ကိုက္ညီမႈ ႐ိွမည္ မဟုတ္ပါ။ 

    
    
    

ပန္ၾကားလႊာ 
 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ရခိုင္သားႀကီးစာေပမွ ရခိုင္႐ိုးရာ Aမ်ိဳးသား ယU္ေက်းမႈ စာေပသမုိင္းႏွင္႕ သက္ဆုိင္ေသာ စာAုပ္စာတမ္းမ်ားကုိ 
ထုတ္ေ၀လ်က္႐ွိရာ တစ္Aုပ္ထက္ တစ္Aုပ္ ပိုမို ေကာင္းမြန္လာေAာင္ Aၿမဲတမ္းႀကိဳးစား Aားထုတ္လ်က္ ႐ွိပါသည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း 
Aေကာင္းဆုံး ျဖစ္မလာႏိုင္ ေသးပါ။ 

ထုိ႕ေၾကာင္႕ ရခိုင္Aမ်ိဳးသား စာေပကုိ ေလ႕လာလိုက္စားသူ စာေပ ၀ါသနာ႐ွင္မ်ား ထံမွ ေ၀ဖန္Aႀကံျပဳ နည္းေပးလမ္းျပမႈမ်ား 
ေပးပို႕ၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံလ်က္ ႐ွိပါသည္။ 

Aေၾကာင္းAမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင္႕ ေ၀ဖန္ Aႀကံျပဳလႊာမ်ား ေရးသားရန္ မAားလပ္ပါကလည္း (ရခုိင္Aမ်ိဳးသားစာေပကုိ 
ေလ႕လာလုိက္စားသူ စာေပ၀ါသနာ ႐ွင္မ်ားႏွင္႕ ဆက္သြယ္ ၫိွႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္လုိပါသျဖင္႕) ရခိုင္Aမ်ိဳးသား စာေပကုိ စိတ္ပါ၀င္စားသူ 
ျဖစ္ပါက ပူးတြဲပါ Aႀကံျပဳလႊာ ပံုစံAား မိမိလိပ္စာ Aျပည္႕Aစံု ျဖင္႕ ျပန္လည္ ေပးပို႕ၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံAပ္ပါသည္။ 
 

ရခုိင္သားႀကီးစာေပ 
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(၁) စကားဆုိစြာ ဇာလဲ 
 

စကားဟူေသာ ေ၀ါဟာရကုိ တိတိက်က် Aဓိပၸာယ္ဖြင္႕ဆုိရန္ ခဲယU္းေပသည္။ ဘာသာစကားသည္ ယုတိၱေဗဒ (Logic) 
သေဘာႏွင္႕ ဆက္ႏြယ္ေနသည္။ ယုတိၱေဗဒတြင ္ဆင္ျခင္ေတြးေတာျခင္းကုိ AသုံးျပဳေသာAခါ ဘာသာစကားကုိ Aသုံးျပဳသည္။ 

(Uပမာ) စိတ္ထဲတြင္ ငါဇာျဖစ္သည္။ ဇာျပဳလုပ္မည္ဟု ဆင္ျခင္ျခင္းသည္ စကားကုိ စိတ္ျဖင္႕ ေတြးေတာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 
ယင္းေၾကာင္႕ ဆင္ျခင္ျခင္းကုိ ျပဳေသာAခါ စကားျဖင္႕ Aသုံးျပဳရသည္႕ Aတြက္ ဆင္ျခင္ျခင္း ျပဳလုပရ္န္ ဘာသာစကား 

လုိAပ္လာသည္။ ဘာသာစကား မ႐ွိလွ်င္ ဆင္ျခင္ ေတြးေတာျခင္းကုိ မျပဳလုပ္ႏိုင္ေပ။ 
လူတစ္Uီးႏွင္႕ တစ္Uီးကုိ ဘာသာစကားက ဆက္ႏြယ္ေပးသျဖင္႕ လူမႈဆက္ဆံေရးတြင္ Aဓိကမ႑ိဳင္တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ 

ယင္းေၾကာင္႕ ဘာသာစကားAေရးႀကီးပံုကုိ Aားလံုးေသာ သုေတသီ ပညာ႐ွင္ မ်ားက AသိAမွတ္ျပဳၾကရၿပီး ႐ႈေဒါင္႕Aမ်ိဳးမ်ိဳးမွေန၍ 
ဘာသာစကား၏ Aဓိပၸာယ္သေဘာကုိ ေကာက္ယူခ႕ဲၾကေလသည္။ 

ယုတိၱေဗဒသေဘာAရ ဘာသာစကားဆုိသည္မွာ သေကၤတမ်ားကုိ စံနစ္တက် ဖြ႕ဲစည္းထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ဟု တုိတိုႏွင္႕ 
Aဓိပၸာယ္ဖြင္႕ဆုိထားၾကပါသည္။  

ယင္းေၾကာင္႕ စကားႏွင္႕ပတ္သက္၍ စကားဟူသည္ ဇာေၾကာင္း ဇာသုိ႕ ေပၚေပါက္လာသည္ကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ၾကည္႕ရန္ 
လုိAပ္လာေပသည္။ 

ကမာၻစUီး လူတို႕သည္ စကားမေျပာတတ္ၾကေသးမီ Aခ်င္းခ်င္း မိမိတုိ႕ ေတြ႕ႀကံဳခံစားရခ်က္မ်ားကုိ၊ Aေတြ႕Aႀကံဳမ်ား၊ 
ျပဳမူခ်က္မ်ားကုိ တျခားသူတုိ႕ သိ႐ွိေစရန္၊ လက္ဟန္ ေျခဟန္တုိ႕ႏွင္႕သာ ျပႏိုင္ခ႕ဲၾကေပလိမ္႕မည္။ 

ယင္းမွတဆင္႕ ကာလစU္Aလုိက္ AသိAျမင္မ်ား တုိးတက္လာၾကကာ ခံစားမႈတည္းဟူေသာ ပူသည္၊ ေAးသည္၊ 
လႈပ္႐ွားမႈတည္းဟူေသာ သြားလာစားAိပ္ စသည္တုိ႕ကုိ Aမည္သညာမ်ား မွည္႕ခါ စကားကုိ ထြင္လာခ႕ဲၾကေလသည္။ ယင္းၿပီး 
ေနာက္တစ္ဆင္႕ သက္႐ွိ သက္မ႕ဲAရာမ်ား ျဖစ္ေသာ ေတာ၊ ေတာင္၊ ေရ၊ ေျမ၊ ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ Aင္း၊ Aုိင္၊ လူ၊ ေခြး၊ ေၾကာင္၊ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ 
ဆင္၊ ျမင္း စသည္မ်ားကုိ တစ္စတစ္စ Aမည္သညာမ်ား ထားခါ မွည္႕ေခၚ တတ္လာၾကျပန္သည္။ ေနာက္တစ္ဆင္႕ 
ယင္းစကားသေကၤတမ်ား စနစ္တက် ၀ါက်Aျဖစ္သုိ႕တိုင္ ဆက္စပ္ ဖြဲ႕စည္း ေျပာဆိုလာတတ္ၾကသည္ကို ပင္ စကားဟု ေခၚဆုိျခင္း 
ျဖစ္သည္။ 

ကမာၻေပၚတြင္ ႏိုင္ငံAသီးသီး၊ လူမ်ိဳးAရပ္ရပ္ တစ္စတစ္စ မ်ားျပားလာသည္ႏွင္႕Aမွ် စကားမ်ားလည္း လူမ်ိဳးဘာသာAလုိက္ 
တီထြင္ေျပာဆုိလာခ႕ဲၾကျပန္သျဖင္႔ ဘာသာစကား ဟူ၍ ေပၚေပါက္ခ႕ဲေလသည္။ လူမ်ိဳးAခ်င္းခ်င္း ေရာေႏွာခဲ႕ၾကျခင္းျဖင္႕ 
ဘာသာစကားမ်ားလည္း ေရာယွက္လာၾကျပန္သည္။ လူမ်ိဳးဘာသာAလုိက္ ဘာသာစကား Aမည္မ်ား ေခၚတြင္ လာခ႕ဲ ေလသည္။ 
Uပမာ - ရခုိင္လူမ်ိဳးတုိ႕ ေျပာဆုိေသာ စကားကုိ ရခိုင္ဘာသာစကားဟု ေခၚသည္။  

ယင္းေနာက္ တဖန္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္းမွာပင္ ေရေျမေဒသAလုိက္ နီးစပ္ရာ သံေယာင္လုိက္ခါ ပင္မစကားမွ 
Aနည္းႏွင္႕Aမ်ား ကြဲလာၾကေသာ ေဒသႏၱရစကားဟူ၍ ေပၚေပါက္ လာျပန္ပါသည္။ 

ရခုိင္တြင္ နယ္ေျမေဒသAလိုက္ ေျပာဆုိၾကေသာ A၀သား (စစ္ေတြ)၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ရမ္းၿဗ၊ဲ မာန္ေAာင္၊ သံတြဲ၊ ေခ်ာင္းသား၊ 
Aေနာက္ျပည္သားမ်ားႏွင္႕ ပုသိမ္၊ ေမာ္တင္ တ၀ုိက္တြင္ Aေျချပဳေနၾကေသာ Aေ႐ွ႕ရခိုင္ဟူ၍ ေဒသႏၱရစကား Aမ်ားAျပားပင္ 
႐ွိပါသည္။ AဓိကAားျဖင္႕ ေျမာက္ပုိင္းစကားႏွင္႕ ေတာင္စU္ (ရမ္းၿဗဲ)စကားဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳး ကြဲျပားသည္ဟု ဆုိၾကသည္။ 

စကားAေၾကာင္းတြင္ မူရင္းAေျခခံလာသည္႕ ဘာသာႏွင္႕ ပတ္သက္၍ သိသင္႕သိထုိက္သည္႕ Aခ်က္Aလက္ တခ်ိဳ႕ကုိ 
Aက်U္းသေဘာ Uီးစြာ တင္ျပလုိက္ပါသည္။ 
 

    

(၂) စUီး ရခုိင္စကား 
 

ရခုိင္စကားမွာ ရခိုင္ေဒသတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ ရခိုင္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ေျပာေသာ စကားျဖစ္သည္။ ရခိုင္စUီး လူတုိ႕သည္ 
ဇာစကားကုိ စတသ္ ေျပာဆုိခ႕ဲၾကသည္ကိုကား Aေထာက္Aထား ျပည္႕စံုစြာ တင္ျပရန္ ခက္ခ ဲပါေသးသည္။  

တခ်ိဳ႕ သမိုင္းသုေတသီတုိ႕က ရခိုင္စUီးလူတုိ႕ ရခို္င္ေဒသသုိ႕ စတင္၀င္ေရာက္ခ႕ဲၾကသည္႕ ရခို္င္မ်ိဳးဆက္ 
သမိုင္းေၾကာင္းရပ္မ်ားကုိ မွီျငမ္းျပဳလ်က္ စUီးရခိုင္တုိ႕ ေျပာၾကားခဲ႕မည္႕ ဘာသာစကားကုိ ခန္႕မွန္းခ႕ဲၾကေသာ္လည္း တိက်ၿပီဟူ၍ကား 
မဆုိႏိုင္ၾကေသးပါ။ 

ရခုိင္ျပည္Aတြင္း ေတြ႕႐ွိရေသာ ခရစ္ ေAဒီ ေလးရာစုမွ ဆယ္ရာစုေက်ာ္တုိ႕တြင္ ေရးထုိးခဲ႕ၾကသည္ဟု ခန္႕မွန္းခ႕ဲၾကေသာ 
ေက်ာက္ကမၼည္း၊ ေၾကးနီစာ၊ ေခါင္းေလာင္းစာ စသည္မ်ားမွာ Aိႏၵိယေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေ႐ွးUီးဆုံး စာေပAကၡရာ AေရးAသားဟု 
သတ္မွတ္႐ွိေသာ ေဒ၀နာဂရီေခၚ ျဗဟၼီAကၡရာမွ တဆင္႕ ဆင္းသက္လာေသာ Aိႏၵယိႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းသုံး Aကၡရာမ်ားႏွင္႕ တူၿပီး 



   

 ebook by www.mgluaye.blogspot.com  P7 

ဘာသာရပ္မ်ား Aေနျဖင္႕လည္း ယင္းႏိုင္ငံ တုိ႕တြင္ ေျပာဆုိသုံးစြဲခ႕ဲၾကေသာ သကၠဋဘာသာ၊ ပါ႒ိဘာသာ၊ ပါ႒ိသကၠဋ ေရာယွက္႐ွိသည္ 
မ်ားကုိ ေတြ႕ရပါသည္။  

Aထူးသျဖင္႕ သကၠဋဘာသာမွာ Aိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ Aေစာပိုင္းကပင္ ၀င္ေရာက္႐ွိေသာ Uီးစလူမ်ိဳးဆုိေသာ Aာရိယန္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ 
ရင္းျမစ္ဘာသာဟု ဆုိေလသည္။ တစ္ခ်ိန္က ယင္းဘာသာမွာ Aိႏၵိယႏိုင္ငံ တစ္၀ွမ္းလုံးနီးပါး သုံးစြဲခ႕ဲေသာ ဘာသာစကား 
တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ 

ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ (ဘီစီ ၆၀၀) ခန္႕တြင္ ေ၀သာလီတုိင္းျပည္၊ လိစၦ၀ီAမ်ိဳး၌ ျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္Uီးသည္ မဟာ၀ီရဟူေသာ 
Aမည္ကုိခံ၍ ဇိန(ဂ်ိန္း)ဘာသာကုိ တည္ေထာင္ခ႕ဲသည္။ ယင္း၀ါဒႏွင္႕ ပတ္သက္၍ ျပာက႐ုိက္ ဘာသာစကား ထြန္းကားခ႕ဲေလသည္။  

ယင္းမဟာ၀ီရ၏ ဇိန(ဂ်ိန္း)၀ါဒႏွင္႕ ေခတ္ၿပိဳင္ မဇိၩမေဒသ၌ ဆတ္က်ာလူမ်ိဳးမင္းမ်ိဳးႏြယ္မွ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား 
ပြင္႕ေတာ္မူလာၿပီးလွ်င္ ဗုဒၶသာသနာကုိ ထူေထာင္ခ႕ဲေလသည္။  

ယင္းဇိနႏွင္႕ ဗုဒၶ၀ါဒတုိ႕မွာ Aရိယန္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ စU္ဆက္Aယူ၀ါဒမ်ား ျဖစ္ေသာ ျဗဟၼဏ၀ါဒီမ်ားကုိ ေတာ္လွန ္ ေပၚထြက္ 
လာေသာ ဘာသာ Aယူ၀ါဒမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ 

ဗုဒၶသည္ ေဒသနာတရားေတာ္တုိ႕ကုိ မာဂဓတုိင္းသားမ်ား ေျပာဆုိၾကေသာ (မာဂမ)ီေခၚ ပါ႒ိဘာသာစကားျဖင္႕ 
ေဟာေျပာခ႕ဲျခင္းျဖင္႕ ပါ႒ိဘာသာ ထြန္းကားခဲ႕ျပန္သည္။  

ရခုိင္မ်ိဳးဆက္ႏွင္႕ ပတ္သက္၍ ေလ႕လာသုေတသန ျပဳခ်က္မ်ားAရ ရခိုင္ႏွင္႕ မာဂဓျပည္သားမ်ား ႏြယ္ဆက္႐ွိခ႕ဲျခင္း၊ 
Aိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႕႐ွိေသာ Aရိယန္လူမ်ိဳးတုိ႕သည္ ရခုိင္ျပည္တြင္းသုိ႕ မာဂဓတုိင္းမွ တစ္ဆင္႕ ၀င္လာသည္ဆုိေသာ 
Aေထာက္Aထား ေၾကာင္းရပ္မ်ားႏွင္႕ ေ႐ွးေခတ္တစ္ခ်ိန္က ရခုိင္တြင္ ပါ႒ိဘာသာသည္ Aမ်ားသုံး ဂႏ၀ၱင္စာေပ ျဖစ္ခ႕ဲသည္ ဆိုေသာ 
ေၾကာင္းရပ္မ်ားႏွင္႕ ဆက္စပ္၍ ခန္႕မွန္းခ႕ဲၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ရခုိင္တြင္ ေတြ႕႐ွိေသာ ေ႐ွးေက်ာက္ ကမၺည္းစာမ်ားမွာ သကၠဋဘာသာႏွင္႕ မ်ားၿပီး ပါ႒ိဘာသာႏွင္႕ Aနည္းAက်U္း 
ေတြ႕႐ွိရပါသည္။ ျပာက႐ိုက္ဘာသာႏွင္႕ကား မေတြ႕႐ိွေသးပါ။ 
 

    
    

(၃) ယေန႕ ေျပာဆိုေနၾကေသာ ရခုိင္စကားမ်ား 
 

ရခုိင္စကားသံကုိ ႐ုတ္တရက္Aားျဖင္႕ ၾကားဖူးနား၀ မ႐ိွေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတုိ႕နားတြင္ ဘိတ္၊ ထား၀ယ္၊ ဓႏု၊ 
Aင္းသားမ်ား၏ စကားသံလုိလုိ ၾကားၾကရသည္ဟု ဆုိပါသည္။ Aမွန္မွာ တစ္မ်ိဳးတျခားစီသာ ျဖစ္ပါသည္။ တူရိပ္႐ိွသလုိလုိ 
ၾကားၾကျခင္းမွာ ယင္းစကားသံတုိ႕မွာ ရခုိင္စကားက႕ဲသုိ႕ Aာသံလွ်ာရင္းကုိ Aေျချပဳ၍ ေျပာၾကသည္႕Aတြက္ပင္ ျဖစ္သည္။ ရခုိင္တုိ႕ 
Aေနျဖင္႕ ျမန္မာစကားကုိသာ နားလည္ႏိုင္ၿပီး ယင္းတုိ႕၏ စကားမ်ားကုိကား နားလည္ရန္ ခက္ခဲသလုိ၊ ယင္းတို႕ Aေနျဖင္႕လည္း 
ျမန္မာစကားကုိသာ နားလည္လြယ္ၿပီး ရခိုင္စကားကုိမူ စိုးစိမွ နားလည္မႈ မ႐ိွဟု ဆုိပါသည္။  

ေခတ္ရခုိင္လူမ်ိဳးတုိ႕ Aေနျဖင္႕ ငယ္စU္ကပင္ ျမန္မာစာေပမ်ားကုိ သင္ၾကား႐ွိခ႕ဲျပန္သျဖင္႕ ျမန္မာျပည္သုိ႕ တစ္ခါမွ 
မသြားဖူးသည္႕တုိင္ ျမန္မာစကားကို Aနည္းႏွင္႕ Aမ်ား နားလည္ၾကပါသည္။ စကားေျပာရာတြင္လည္း ပီပီသသ 
မေျပာတတ္ၾကေသာ္လည္း ခပ၀ဲ္၀ဲ ေျပာဆုိႏိုင္ၾကပါသည္။ ျပည္မတြင္ ေနထိုင္ေသာ ရခိုင္သားမ်ားမွာမူ ျမန္မာမ်ားႏွင္႕ မျခား 
ေျပာဆုိႏုိင္ၾကပါသည္။ ရခိုင္ျပည္တြင္ ေနထုိင္လ်က္႐ွိၾကေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးတုိ႕ Aေနျဖင္႕ကား ရခိုင္စကားကို ေျပာတတ္မည္ 
မဆုိထားဘိ၊ ေတာ္႐ံုတန္႐ံုႏွင္႕ နားမလည္ႏိုင္ၾကေပ။ 

ရင္းျမစ္ဘာသာစကားမွ ခြဲထြက္လာေသာ ေဒသႏၱရ စကားမ်ားမွာ တျခားလူမ်ိဳးတုိ႕တြင္ တစ္ေဒသႏွင္႕ တစ္ေဒသ လုံး၀မတူဟု 
ဆုိပါသည္။ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးခ်င္း ျဖစ္ေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕ေဒသတုိ႕တြင္ လုံး၀မတူဘဲ တျခားဘာသာရပ္ တစ္ခုကဲ႕သို႕ 
ကြဲျပားသည္ဟု ဆုိပါသည္။ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ တုိင္းရင္းသားခ်င္း Aမ်ိဳးသားတုိ႕တြင္ သံတြဲ၊ ေျမပုံႏွင္႕ တျခားေဒသ႐ွိ ခ်င္းAမ်ိဳးသားတုိ႕ ေျပာစကားႏွင္႕ 
ပလက္၀နယ္႐ွိ ခ်င္းAမ်ိဳးသားမ်ား သည္လည္းေကာင္း၊ ပလက္၀နယ္႐ွိ ခ်င္းAမ်ိဳးသားမ်ားႏွင္႕ ဖလန္၊ ဟာကား၊ ကန္ပက္လက္ဘက္မွ 
ခ်င္းAမ်ိဳးသားတုိ႕သည္ လည္းေကာင္း၊ ၾကားစကား Aျဖစ္၊ ရခိုင္၊ ျမန္မာ စကားတုိ႕ႏွင္႕ ေျပာဆုိၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ 
ရခုိင္ဘာသာစကားသည္ ျမန္မာစကားႏွင္႕ Aရင္းAျမစ္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။ ရခိုင္လူမ်ိဳးတုိ႕တြင္လည္း ေဒသႏၱရစကားမ်ား ျဖစ္ေသာ 
ကုလားတန္ ျမစ္၀ စစ္ေတြဘက္ (A၀သား)၊ ျမစ္ညာဖက္ ေခ်ာင္းသား၊ ယခင္ Aိႏၵိယ၊ Aေ႐ွ႕ပါကစၥတန္၊ ယခု ဘဂၤလားေဒ႕႐္ွ တြင္ 
ေနထုိင္လ်က္႐ွိၾကေသာ Aေနာက္ရခိုင္မ်ား ေက်ာက္ျဖဴ၊ ရမ္းၿဗ၊ဲ မာန္ေAာင္၊ သံတြ၊ဲ Aမ္း၊ ဒလက္ဘက္ႏွင္႕ ပုသိမ္ေမာ္တင္ တစ္၀ုိက္မွ 
ရခုိင္သားမ်ား Aစ႐ွိေသာ ေရေျမေဒသAလုိက္ ေဒသႏၱရ စကားမ်ား ႐ွိေသာ္လည္း စကားေျပာရာတြင္ သံတြဲ၊ Aမ္း၊ ဒလက္၊ ဂြ၊ 
ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ လူမ်ားမွာ နီးစပ္မႈ AေျခAေနAရ ျမန္မာစကားသံသုိ႕ Aနည္းAက်U္း တိမ္းပါးခါ ခပ္၀ဲ၀ဲ ေျပာၾကသည္မွ Aပ၊ 
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တစ္ေဒသမွ တစ္စကား တစ္ေဒသမွ လြယ္ကူစြာ နားလည္ၾကပါသည္။ 
Aိႏၵိယႏုိင္ငံသုိ႕ ေၾကာင္းရပ္Aမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင္႕ ေျပာင္ေ႐ႊ႕ေနထုိင္႐ွိခဲ႕ၾကေသာ Aေနာက္ရခိုင္မ်ား Aေနျဖင္႕ ထုံးစံ၊ 

ဘာသာစကား စသည္တုိ႕ကုိ ယခုတုိင္ စU္လာမပ်က္၊ ထိန္းသိမ္းထား ႐ွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ယင္းAိႏၵိယႏိုင္ငံ ရခုိင္ႏြယ္၀င္ 
ဖလံေထာင္၊ ဖလံ လူမ်ိဳးတုိ႕ ေျပာစကားမွာ Aေနာက္ျပည္သား စကားသံတြင္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးတုိ႕၏ Aသံ၊ လွ်ာသံ၊ ေလသံ 
ေရာေႏွာေျပာၾကသျဖင္႕ ရခိုင္ Aေနာက္ျပည္သားတုိ႕ေသာ္မွ ေတာ္ေတာ္ႏွင္႕ နားမလည္ႏိုင္ၾကပါ။ ဖလံလူမ်ိဳးတုိ႕ ေျပာစကားမ်ားမွာ 
သာမာန္လူတုိ႕ နားတြင္ ႐ံု႕ရင္းသည္ဟု ထင္မွတ္ၾကပါသည္။  

ယေန႕ေခတ္ ရခိုင္လူငယ္တုိ႕ ေျပာဆိုေနၾကေသာ ရခိုင္စကားမွာ ေ႐ွးေခတ္ ရခိုင္စကား မဆုိထားဘိ၊ လြန္ခ႕ဲေသာ 
ႏွစ္ေလးငါးဆယ္ခန္႕က ေျပာ႐ွိခ႕ဲၾကသည္မ်ားႏွင္႕ တစ္စတစ္စ ကြဲလာပါသည္။ သာမာန္ ေ၀ါဟာရ AေခၚAေ၀ၚမ်ား Aေနျဖင္႕ ၇၀% 
ရာခိုင္ႏံႈးနီးပါး ပေပ်ာက္သြား႐ွိပါၿပီ။ ေလယူေလသိမ္း AေခၚAေ၀ၚမွ စ၍ တစ္စတစ္စ ကြယ္ေပ်ာက္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ သရသံ 
ျပည္႕ေAာင္ မေျပာဆုိႏိုင္သျဖင္႕ စစ္ကုိ စိုက္၊ Aိပ္ကုိ Aုိက္၊ ေစာင္႕ကုိ စုန္႕၊ ႐ြာကုိ ေရာ္၊ လက္ကို လာ႕၊ ေက်ာ္ကုိ ကၽြာ၊ ေပ်ာ္ကုိ ပ်ိဳ 
စသည္ျဖင္႕ ေျပာဆုိသံမ်ားလည္း ႐ွိခ႕ဲၾကသည္။ 

မိမိတုိ႕ ရခိုင္စကားကုိ ပီသစြာ သ႐ုပ္ေပၚလြင္ ႐ွိေစလုိေသာ ေစတနာျဖင္႕ သာျခင္း ဆရာႀကီးဆရာထြန္းသည္ Uဒိႏၷသာျခင္း 
တြင္ Uေဇၨနီျပည္႕႐ွင္ ပေဇၨာတမင္းႀကီး၏ သမီးေတာ္ ၀ါသုလဘတၱ မင္းသမီးAား ဆင္ဂါထာကုိ သင္သည္႕ Aခန္းတြင္၊ မင္းသမီးသည္ 
ဆင္ဂါထာကို Aလီလီ Aဖန္ဖန္ ပို႕ခ်ေသာ္လည္း မပီမသ႐ိွေနသျဖင္႕ Uဒိႏၷမင္းသားသည္ ေဒါသျဖစ္လာခါ ေျပာဆုိသည္စကားကုိ 
စီကုံးစပ္ဆုိထားသည္မွာ -  
 “ ထုိသည္Aခါ၊ ႐ွင္မင္းေက်ာ္မွာ၊ ကလကာဘက္က၊ ဆင္ဂါထာကို၊ သင္ကာခ်ေက၊ ႏႈတ္ကမပီ၊ က႐ိုဏ္းဌာန္ေလ၊ 
Aသံလႊတ္ေသာ္၊ ၫြတ္မညီလို႕၊ ျဗာရီကၽြတ္မ၊ ဂုမၼဆုိေက၊ စဖိုေပါက္သည္၊ Aုိေမ်ာက္မေလ၊ လွ်ာကထူေက၊ စကားမပီ၊ ဗတားရီႏွင္႕၊ 
တူညီျငားလုိ႕၊ သင္ၾကားမတတ္၊ ေက်ာက္ႏွင္႕သာေလ၊ တုိက္ကာပြတ္မွ၊ ထူးျမတ္ႀကီးက်ယ္၊ ဆင္ဂါထာကုိ၊ သင္ကာခ်ေက၊ 
ရေတာ႕ေမေလ။” 

ယင္းစကားေၾကာင္႕ ၀ါသုလဘတၱ မင္းသမီးလည္း ေထာင္းကန ဲ ေဒါသထြက္လာခါ ျပန္လည္ ေျပာစကားမ်ားကုိ 
စပ္ဆုိထားျပန္သည္မွာ 
 “ရေတာ႕ေမေလ၊ ဆုိေလေသာခါ၊ ၀ါသုလွေက၊ လွသုဘတၱာက၊ ဟကၠရာ ဟကၠရီ၊ ငဒုႆီေက၊ ဤသည္ငႏံု၊ ငါ႕ကုိတုံေလ၊ 
႐ုပ္ပံုမျပ၊ ငါပုိင္ျပင္ကုိ၊ မျမင္ရေလ၊ ဂုမၼသာမွတ္၊ ငါ႕႐ုပ္သြင္ကုိ၊ ျမင္ျပန္လတ္ေက၊ ဖတ္ဖတ္ေမာေထြ၊ Aလုိလုိေက၊ ေခၽြးယုိက်ေက၊ 
ငိုရေမေလ၊ ငါႏွယ္မိန္းမ၊ တပင္တုိင္ေလ၊ ၿပိဳင္မရေAာင္၊ ၀ါသုဘတၱ၊ Aလွေက်ာ္ေက၊ ငါမဟုတ္ေလာ႕” ဟူ၍ ရခုိင္တုိ႕တြင္ 
လတ္တေလာ ေဒါသထြက္လာလွ်င္ ေျပာေလ႕ေျပာထ႐ွိေသာ စကားမ်ားျဖင္႕ သ႐ုပ္ေဖာ္ ေရးစီခ႕ဲပါသည္။  

ရခုိင္တြင္ တစ္ခ်ိန္က ကြယ္ေပ်ာက္လုနီး၊ ကြယ္ေပ်ာက္သြားၿပီဟုပင္ ဆုိရေလာက္မည္႕ AေျခAေနတုိင္ က်ေရာက္ေနေသာ 
ေ႐ွးယU္ေက်းမႈေရးရာမ်ား၊ Aႏုပညာရပ္မ်ား၊ စာပီAကၡရာမ်ားကုိ သုေတသီတခ်ိဳ႕သည္ စုေဆာင္းသုေတသနျပဳခါ 
ေဖာ္ထုတ္လ်က္႐ွိေနၾကပါသည္။ 

ယင္းသို႕ တစ္ဖက္က ထိန္းသိမ္းေဖာ္ထုတ္ ေနၾကခ်ိန္တြင္ မေပ်ာက္မပ်က္ ႐ိွေနေသးေသာ ဘာသာစကားကုိေသာ္မွ 
ေလယူေလသိမ္း၊ AေခၚAေ၀ၚမွစ၍ ေျပာင္းလဲ ေျပာဆုိေနၾကသည္ ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။  

လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ AေရးAႀကီးဆုံးျဖစ္ေသာ ဘာသာစကား ကြယ္ေပ်ာက္သြားပါက လူမ်ိဳးပါ ကြယ္ေပ်ာက္ႏိုင္ေၾကာင္း 
သတိျပဳၾကေစလုိပါသည္။ 

Aေနာက္ ဘဂၤလားေဒ႕႐ွ္ႏိုင္ငံတြင္ ကုလားလူမ်ိဳးမ်ား Aၾကား ေနထုိင္လ်က္႐ွိၾကသည္႕ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ 
ပုသိမ္ေမာ္တင္တ၀ိုက္ ျမန္မာမ်ားၾကား ေနထုိင္လ်က္ ႐ိွၾကေသးေသာ ရခိုင္မ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ ယေန႕တုိင္ ႐ိုးရာယU္ေက်းမႈ 
ဘာသာစကားကို ထိန္းသိမ္းေစာင္႕ေ႐ွာက္ ေျပာဆိုေနၾကသည္မ်ားကုိ Aတုယူၿပီး ေခတ္လူငယ္တုိ႕ Aေနျဖင္႕ မိမိတုိ႕ ေဒသ 
႐ိုးရာAလုိက္ ကုိယ္႕မ်ိဳး႐ိုးစU္လာ Aေလ႕Aလာ ေျပာဆုိၾကေသာ စကားမ်ားကုိ မေပ်ာက္မပ်က္ရေAာင္ ထိန္းသိမ္းရန္ 
လုိAပ္ၾကပါသည္။  
 

    

(၄ ) ရခုိင္စကား AသံေနAသံထားမ်ား 
 

ရခုိင္စကား ေျပာဆုိပံု AသံေနAသံထားကုိ ျမန္မာစကား ေျပာဆုိပံု Aသံေန Aသံထားႏွင္႕ ယွU္တြဲ၍ တင္ျပလုိက္ပါသည္။ 
စကားAလုိက္ မိမိတုိ႕ ကုိယ္ပိုငU္ာဏ္ႏွင္႕ ေတြးဆယူႏိုင္ ၾကပါသည္။ ေလ႕လာပါက နားလည္ႏိုင္ပါသည္။ Aထူးခက္ခေဲသာ 
စကားမဟုတ္ပါ။ 

ေဖာ္ျပပါမ်ားမွာ ကုလားတန္ျမစ္ A၀သား စကားသံမ်ားAရ တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တျခား ရခိုင္ ေဒသႏၱရစကားမ်ိဳးစံုႏွင္႕ 
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ေဖာ္ျပေနပါက ႐ွည္လ်ားၿပီး ႐ႈပ္ေထြးသြားႏိုင္ပါသည္။  
 
ရခုိင္ျမန္မာ ကာရံကုိက္ကြဲေသာ စကားသံတုိ႕မွာ 
 

ျမန္မာ  Aု၊ Aာ  ကာရံကုိ   ရခုိင ္  A  ကာရံ 
ျမန္မာ  ေA  ကာရံကုိ   ရခုိင ္  Aီ  ကာရံ 
ျမန္မာ  Aည္  ကာရံကုိ   ရခုိင ္  Aုိင္  ကာရံ 
ျမန္မာ  Aစ္  ကာရံကုိ   ရခုိင ္  Aုိက္  ကာရံ 
ျမန္မာ  ယပင္႕သံကုုိ   ရခုိင ္  ရရစ္သံျဖင္႕ ေျပာဆုိၾကပါသည္။ 

 
Aု၊ Aာ ကာရံ Uပမာမ်ားAု၊ Aာ ကာရံ Uပမာမ်ားAု၊ Aာ ကာရံ Uပမာမ်ားAု၊ Aာ ကာရံ Uပမာမ်ား    

 
ျမန္မာသံ      ရခုိင္သံ 
 
လူပ်ိဳ၊ လူပ်င္း၊ လူ႐ူး    လပ်ိဳ၊ လပ်င္း၊ လ႐ူး 
သူခိုး      သခိုး 
ႏြားထီး၊ ႏြားမ     နထီး၊ နမ 
ပါးစပ္      ပဇာ႕ 
နား႐ြက္      န႐ြက္ 
ဒါးမ၊ ဒါးျပ     ဒမ၊ ဒျမ (ဒမရ) 
ေရAုိးခြက္     ရ၀ခြက္ 

 
စကားမ်ား ယွU္တြဲသုံးသည္႕Aခါတြင္လည္း ေ႐ွ႕စကားသံကုိ “A” ကာရံသံျဖင္႕ ေျပာပါသည္။ 
 

ျမန္မာ      ရခုိင ္
 
ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္   ကေကာင္းမမြန္ 
က်န္းက်န္းမာမာ    က်က်န္းမမာ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕   က်က်ယ္ျပျပန္႕ 
ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ   သေသာင္းဖျဖ 
ေAးေAးခ်မ္းခ်မ္း    AAီးခ်ခ်မ္း 
သာသာယာယာ    သသာယယာ 
တုိးတုိးတိတ္တိတ္    တတုိးတတိတ္ 
လွလွပပ     လလွပပါ႕ 
႐ူး႐ူးမိုက္မိုက္    ရ႐ူးမမိုက္ 
ေသြ႕ေသြ႕ေျခာက္ေျခာက္   သသြိ႕ခေျခာက္ 
ျဖဴျဖဴေဖြးေဖြး    ဖျဖဴဖေဖြး 
ဆူဆူညံညံ    ဆဆူညညံ 
နီနီရရဲ ဲ     နနီရရ ဲ
က်ိဳးက်ိဳးႏြံႏြံ    က်က်ိဳးႏြႏြံ 
သန္႕သန္႕႐ွင္း႐ွင္း    သသန္႕႐ွ႐ွင္း 
ဆင္းဆင္းရရဲဲ    ဆဆင္းရရ ဲ
ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ    ခ်ခ်မ္းသသာ 
ႂကြယ္ႂကြယ္၀၀    ႂကြႂကြယ္၀၀ါ႕ 
ေပ်ာ႕ေပ်ာ႕ေပ်ာင္းေပ်ာင္း   ပေပ်ာ႕ပေပ်ာင္း 



   

 ebook by www.mgluaye.blogspot.com  P10 

ခက္ခက္ခခဲဲ    ခခက္ခခဲ 
ထထႂကြႂကြ    ထထာ႕ကႂကြ 
ဆူဆူ၀၀     ဆဆူ၀၀ါ႕ 
ပိန္ပိန္ပါးပါး    ပပိန္ပပါး 
စြဲစြဲၿမဲၿမ ဲ     စစြဲမၿမဲ 
 
စသည္ျဖင္႕ ေျပာဆုိၾကပါသည္။ 

 
ေAကာရံ Uပမာမ်ားေAကာရံ Uပမာမ်ားေAကာရံ Uပမာမ်ားေAကာရံ Uပမာမ်ား    

 
ျမန္မာ     ရခုိင ္   ျမန္မာ     ရခုိင ္
 
ေလ    လီ   ေသြး    သြီး 
ေရ    ရ ီ   ေပး    ပီး 
ေစ်း    စ်ီး   ေျပး    ၿပီး 
ေAး    Aီး   ေျမး    ၿမီး 
ေခြး    ခြီး   ေဆး    ဆီး 
ေန    န ီ   ေႁမြ    ႁမီြ 
ေနတယ္    နီေရ   ပေလြ    ပလြီ 
ေန႔    န ိ   စာေပ    စာပ ီ
 

Aည္ ကာရံ Uပမာမ်ားAည္ ကာရံ Uပမာမ်ားAည္ ကာရံ Uပမာမ်ားAည္ ကာရံ Uပမာမ်ား    
 

လည္ပင္း   လုိင္ဖင္း 
ခ်ည္ေႏွာင္   ခ်ိဳင္ေႏွာင္ 
ပ်ည္ျပား    ပ်ိဳင္ျပား 
စU္းစား    စိုင္းစား 

 
Aစ္ ကာရံ Uပမာမ်ားAစ္ ကာရံ Uပမာမ်ားAစ္ ကာရံ Uပမာမ်ားAစ္ ကာရံ Uပမာမ်ား    

 
စစ္    စိုက္   လစ ္    လုိက္ 
ပစ္    ပိုက္   တစ္    တုိက္ 

 
ယပင္႕ Uပမာမ်ားယပင္႕ Uပမာမ်ားယပင္႕ Uပမာမ်ားယပင္႕ Uပမာမ်ား    

 
ႂကြား၀ါ (ကၽြား၀ါ)   ႂကြား၀ါ 
ႂကြက္ (ကၽြက)္   ႂကြက္ 
ေႂကြ(ေကၽြ)က်တယ္  ႂကြီက်ေရ 

 
တျခား Aသံေန Aသံထားမ်ားကုိ ဆက္လက္ေတြးယူၾကပါေလ။ တစ္နည္းမွတ္သားရန္မွာ 
 
A သရသံကုိ ရခုိင္က Aိ သရသံသုိ႕ ေျပာင္းေျပာသည္။  
- စ္ သံကုိ -ုိက္ သံသို႕ ေျပာင္းေျပာသည္။ 
ျမန္မာ ေA၊ ေA႕၊ ေAး ကုိ ရခိုင္ Aိ - Aီ- Aီး ထြက္သည္။ 
Aယ္၊ Aယ္႕၊ A႕ဲ Aသံကုိ ေA- ေA႕ - ေAး ဟုထြက္သည္။ 
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ေAာ္၊ ေAာ႕၊ ေAာ Aသံကုိ ရခိုင္ ေတာင္စU္ (ရမ္းၿဗ)ဲ စကားျဖင္႕ Aုိ၊ Aုိ႕၊ Aုိး ထြက္သည္။ 
ေတာင္စU္ စကားသံုး ေ၀ါဟာရ Aခ်ိဳ႕မွာ လည္း ေျမာက္ပိုင္းသုံး ေ၀ါဟာရမ်ားထက္ မ်ားစြာ ေ႐ွးက်ဖြယ္႐ွိသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ 
 

ေျမာက္ပုိင္းစကားေျမာက္ပုိင္းစကားေျမာက္ပုိင္းစကားေျမာက္ပုိင္းစကား                ေတာင္စU္စကားေတာင္စU္စကားေတာင္စU္စကားေတာင္စU္စကား    
 
Aမိ (Aေမ)    Aီးေယာင္၊ Aီးေယ 
Aဘာ (Aေဖ)     ဘားဘာ 
Aခင္ႀကီး ( Aမိ၏ ေမာင္)   မန္းႀကီး 
Aေယြ (Aမိ၏ ညီမ)   ေယးေယ 
Aဘုေသွ် (ကေလး)   Aစိတ္ေက 
ဒေယာ (လုံခ်ည္)    ခေတာင္း၊ ခေယာက္ 

 
Aသံထြက္မ်ား Aေနျဖင္႕လည္းေကာင္း ေလယူေလသိမ္း AေျပာAဆုိမ်ားမာွ တစ္ေက်ာင္း တစ္ဂါထာ၊ တစ႐္ြာ တစ္ပုဒ္ဆန္း 

ဆုိဘိသို႕ ရခိုင္ေဒသႏၱရ စကားမ်ားမွာလည္း ေလယူေလသိမ္း၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေ၀ါဟာရ AေခၚAေ၀ၚ AသုံးAႏံႈး၌ 
ေသာ္လည္းေကာင္း Aနည္းAက်U္း ကြဲျပားျခားနားမႈ ႐ွိပါသည္။ သံတြဲ၊ ေတာင္ကုတ္မွ ရခိုင္မ်ား ေျပာေသာ ေ၀ါဟာရ စကားမ်ားမွာ 
ျမန္မာေ၀ါဟာရမ်ားႏွင္႕ Aတူမ်ားပါသည္။  

ရခုိင္စကားတြင္ ႀကိယာ ေနာက္ဆက္စကား၊ နာမ္ေနာက္ဆက္စကား စသည္႕ ေနာက္ဆက္စကားကေလးမ်ားသည္ 
ရခုိင္စကား၏ ထူးျခားခ်က္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ေက၊ ေႂကြ႕ ရခိုင္Aသုံး Aႏံႈးသည္ ျမန္မာ Aခ်ိန္ျပ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား ျဖစ္ေသာ လွ်င္၊ 
ၿပီးလွ်င္၊ ေသာ္တို႕ႏွင္႕ Aဓိပၸာယ္တူသည္။ 
 
 စားၿပီးေက   = စားၿပီးလွ်င္ 
 
တစ္ဖက္က ေက႕ဆိုသည္မွာ ျမန္မာ ၫႊန္ၾကား၊ ဟန္႕တား၊ တားျမစ္ျခင္း Aဓိပၸာယ္ေဆာင္ေသာ “ႏွင္႕” သေဘာ သက္ေရာက္ေပသည္။  
 
 မလားပါေက႕  = မသြားပါႏွင္႕ 
 
ရခုိင္ “ခ” ဆုိေသာ စကားမွာ ေနာက္ဆက္စကား Aျဖစ္ႏွင္႕လည္းေကာင္း၊ ကာလစU္Aလုိက္ ေျပာဆုိရာတြင္လည္း Aသုံးျပဳေလ႕ 
႐ွသိည္။ 
 
 “ခ” မွာ ျမန္မာ “ခ႕ဲ”ႏွင္႕ တူပါသည္။  
 
Aတိတ္ကာလျပ ခယာ၊ ခဗ်ာလ္  = ခ႕ဲၿပီး 
 
 ထားခပါေမ၊ ထားပါခေမ = ထားခ႕ဲပါမည္ 
 Aိမ္ကုိယူခ  = Aိမ္သုိ႕ယူခ႕ဲ  
 ငါ႕ေနာက္ကလုိက္လတ္ = ငါ႕ေနာက္ကလုိက္ခ႕ဲ 
 
ရခုိင္စကား “ခီ”သည္ ျမန္မာ ႀကိယာေထာက္ “ေခ်” သေဘာ႐ွိသည္။ ျမန္မာစကားတြင္ သေဘာ ေလးနက္ေစလုိသျဖင္႕ “ၾက” 
ကုိသုံးဘိသက႕ဲသုိ႕ ရခိုင္တြင္ “ခ”ီ ကုိ Aသံုးျပဳသည္။  
 
 လားလုပ္ခ ီ  = သြားလုပ္ေခ် 
 
ရခုိင္စကားတြင္ “ေဇာင”္ ေနာက္ဆက္တြဲကို “ရန”္ သေဘာ သက္ေရာက္သည္။ 
 
 ရီခပ္ေဇာင္လားကတ္ဖို႕ = ေရခပ္ရန္ သြားၾကမယ္။ 
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“ထိုကဲ႕သုိ႕” ဟူေသာ ျမန္မာ ၫႊန္ျပစကားကုိ ရခိငု္တြင္ ယေဇာင္၊ ယေယွာင္၊ ယပိုင္၊ ယင္းပိုင္ ဟူ၍ သုံးသည္။ 
 
ရခုိင္စကား တိ၊ ဒိန္၊ သည္ ျမန္မာေနာက္ဆက္စကား ျဖစ္ေသာ “မ်ား” Aမ်ားတုိ႕ႏွင္႕ Aဓိပၸာယ္ တူသည္။ 
 
 သတၱ၀ါတိ၊ သတၱ၀ါဒိန္ = သတၱ၀ါAမ်ားတုိ႕ 
 
AေရAတြက္ AတိAက်ကုိ မေဖာ္ေသာ စကားမ်ားတြင္ ျမန္မာ “တို႕” “မ်ား” ဆုိသည္ကုိ ရခိုင္တြင္ “႐ို႕၊ တိ၊ ဒိန”္ ဟူ၍ သုံးသည္။ 
 
 သူ႐ို႕ = သူတုိ႕  လူတိ၊ လူဒိန ္ = လူမ်ား 
 
ယာ၊ ဗ်ာလ္ စကားသည္ ျမန္မာ “ၿပ”ီ ႏွင္႕ Aဓိပၸာယ္ခ်င္း တူသည္။ 
 
 စားၿပီးယာ၊ စားၿပီးဗ်ာလ္ = စားၿပီးၿပီ  ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ 
 
ေနာက္ဆက္တြ ဲစကားစပ္၊ စကားဆက္၊ စကားသတ္မ်ား Aေၾကာင္း ေနာက္ သက္ဆုိင္ရာ Aခန္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထား႐ွိပါသည္။ 
 

    

(၅) ရခုိင္ေ၀ါဟာရ AေခၚAေ၀ၚမ်ား 
 
ယခု ေဖာ္ျပပါ ေ၀ါဟာရမ်ားသည္ ရခိုင္ေ၀ါဟာရ စကားမ်ား Aနက္၊ မျဖစ္စေလာက္မွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္စကားတြင္ ေAာင္ပါ 
စကားမ်ားကဲ႕သုိ႕ ကုိယ္ပိုင္စကားAသုံးAႏံႈးမ်ား ႐ွိၾကသည္။  
 

ရခုိင ္  ျမန္မာ   ရခုိင ္  ျမန္မာ 
 
ေဘးစ  နံေစာင္း   ကုပ္ဆက္ လည္ကုပ္ 
Aဘာ  Aေဖ   Aမင ္  Aေမ 
တန္းပ်င္း  ေရသုံးခန္း  ပဒကာသီး သေဘၤာသီး 
႐ွက္ပင ္  ထိက႐ံုးပင ္  ႐ိုးလွသႏၱာ ဆိတ္ဖလူးပင ္
ငတံသား  ကဘီလူး   Aင္းကႌ်တလုံး Aကႌ်တစ္ထည္ 
ထီးတစ္ေဆာင္ ထီးတစ္လက္  Aိမ္တစ္လုံး Aိမ္တစ္ေဆာင္ 
ပုဆုိး  ေစာင ္   ဒေယာ  လုံခ်ည္ 
     ခေတာင္း လုံခ်ည္ 
     ခေယာက္ လုံခ်ည္ 
Aကႌ်ဖြပ ္ Aကႌ္်ေလွ်ာ္  ဆန္ဖြပ ္  ဆန္ေထာင္း 
ပန္းဆြတ္ ပန္းခူး   လွ်ာေရက် သြားေရက် 
ပ႐ုန္းန႐ုန္း ကမန္းကတန္း  ပယာနယာ သုတ္သီးသုတ္ျပာ 
သက္သီ  သက္ေသ  ရသိ  ရေသ႕ 
Aေမေရာ္ကာ သေဘာေလာက္  Aထက္ေပၚရီ Aေပၚယံ 
  (Aေပၚယံ) 

 
ထုိ႕ျပင္ ဘာသာျပန္ ေမြးစားစကားမ်ားလည္း ႐ွိခ႕ဲၾကသည္။ 
 
Uပမာ - ခရာ၀ (Aသံခ်႕ဲစက္)၊ ဓာတ္ေတာင္႕ (လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီး)၊ ဓာတ္မီးကုိက္ (လွ်ပ္စစ္မီးပ)ူ စသည္တုိ႕ ျဖစ္သည္။ ေတာက္လီယာ၊ 
ဒက္တင္၊ ေဖာင္ေတာ္ စေသာ Aသံလွယ္ ေမြးစားစကားမ်ားလည္း ႐ွိေလသည္။  
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၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလက ရခိငု္ျပည္သုိ႕ ေရာက္႐ွိ လာခ႕ဲၾကေသာ မစၥစ္မဒမ္ေတးလ္ႏိုး (ျမန္မာစာ ပါေမကၡ၊ Aေ႐ွ႕ဖ်ားႏုိင္ငံ 

ဆုိင္ရာ ပါရီတကၠသုိလ္)ႏွင္႕ မစၥတာ ဘိလ္းႏိုးလ္ႏွင္႕ (ဂ်ပန္စာ ပါေမာကၡ၊ Aေ႐ွ႕ဖ်ားဆုိင္ရာ ဘာသာဌာန၊ ပါရီတကၠသုိလ္) ဇနီးေမာင္ႏွံ 
ႏွစ္Uီးတုိ႕ လာေရာက္ခဲ႕ရာတြင္ ရခုိင္ေ႐ွးေဟာင္းသမိငု္း ယU္ေက်းမႈ ဓေလ႕ထံုးစံမ်ားႏွင္႕ ရခုိင္ ေ၀ါဟာရမ်ားကုိ ေလ႕လာခ႕ဲၾကရာ 
Aနည္းငယ္မွ် ရ႐ွိခ႕ဲၾကသျဖင္႕ ရခုိင္ ေ၀ါဟာရ Aဘိဓာန္တစ္ခုကုိ Aျမန္ ျပဳစုသင္႕ၾကပါသည္။  

ယခု စာျပဳသူ စုေဆာင္းတင္ျပေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားမွာ ကုလားတန္ျမစ္၀ေဒသ စစ္ေတြဘက္၌ ေျပာစကား ေ၀ါဟာရမ်ားပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္ ေဒသႏၱရမ်ိဳးစံုႏွင္႕ ေဖာ္ျပရန္မွာလည္း စာျပဳစုသူ Aေနျဖင္႕ ရခိုင္ေဒသႏၱရ စကား ေ၀ါဟာရ Aေခၚ Aေ၀ၚမ်ားကုိ 
မွန္ကန္ ေစ႕စံုႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ၍၊ AမွားAယြင္းမ်ားလည္း ႐ွိႏိုင္ၿပီး Aလြန္႐ွည္လ်ားမည္ ျဖစ္ပါသျဖင္႕ ေဒသႏၱရ စကား 
တစ္မ်ိဳးတည္းႏွင္႕ တင္ျပလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။  

တျခား ေဒသႏၱရစကားမ်ားကို Aေလးမျပဳ၊ Aေရးမစိုက္၍ မဟုတ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ သိၾကားAပ္ပါသည္။ 
 

လူပုဂၢိဳလ္ႏွင္႕ စပ္ဆုိင္ေသာ ေလူပုဂၢိဳလ္ႏွင္႕ စပ္ဆုိင္ေသာ ေလူပုဂၢိဳလ္ႏွင္႕ စပ္ဆုိင္ေသာ ေလူပုဂၢိဳလ္ႏွင္႕ စပ္ဆုိင္ေသာ ေ၀၀၀၀ါဟာရမ်ားါဟာရမ်ားါဟာရမ်ားါဟာရမ်ား    
    

ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ            ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္            ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ            ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
 
ျမန္မာလူမ်ိဳး  ျပဴ၊ ေAာက္သား  တူရိယာ   ၀ရီယာ 
မ်က္ႏွာျဖဴ လူမ်ိဳး  ဖေလာင္း၊ ဖရင္ဂ်ီ  ခ်စ္တီး   စတိ၊ နဗက္က်ယ္ 
ေပၚတူဂီ   ဂ်ိတ္ေက   ဟိႏၵဴ   ဟိန္းဒုတ္ 
Aဂၤလိပ္သေဘၤာသား ဂူရာ   ဟိႏၵဴဇာတ္ညံ႕  ဒုန္း     
ကုလားသေဘၤာသား ခလာခ်ိတ္  ဘုံေဘသား  နာေခါဒါ 
ေခၚေတာကုလား  ဗဂၤါလီ   ပန္ခ်ာပ ီ   ပင္ဂ်ာဘီ 
စစ္တေကာင္းသား  စာရကန္ညာ  ကာကာကုလား  စူရီယာ 
မဒရာဇ ီ   မင္ဒရာဇီ   ဘ႐ူ၀ါလူမ်ိဳး  မရမာႀကီး 
ကပၸလီ   ကလမဲ   ဂ်ာမဏ ီ   ဇာမဏ ီ
Aဂၤလိပ္ကျပား  ၾကက္ခ်ီး   ေဇတာဘာရ ီ  ကလပ်က္ 
ကျပား   လူဘန္ဒတ္    

 
Aလုပ္Aကုိင္ႏွင္႕ စပ္ဆုိင္ေသာ ေAလုပ္Aကုိင္ႏွင္႕ စပ္ဆုိင္ေသာ ေAလုပ္Aကုိင္ႏွင္႕ စပ္ဆုိင္ေသာ ေAလုပ္Aကုိင္ႏွင္႕ စပ္ဆုိင္ေသာ ေ၀၀၀၀ါဟာရမ်ားါဟာရမ်ားါဟာရမ်ားါဟာရမ်ား    

    
ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                    ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
 
တံငါသည္    ပိုက္ေသ 
ငါးေရာင္းသူ    ငေဖာက္ေသ 
ဆံပင္ၫွပ္သူ    ဆတ္ဒါ၊ လက္သာ 
လယ္လုပ္ Aငွားခံ    ေခါင္းတလာ 
ေျမမ်ားပိုင္႐ွင ္    သွ်ိတ္႐ွင္၊ ေသာ္တလီ ၊ ျပဳစုေကာင္း 
လူခ်မ္းသာ    လရတတ္ 
Aႏွိပ္သည္    Aႏွိပ္တတ္၊ Aဖ်စ္တတ္ 
နတ္ကေတာ္    နတ္ေကာင္းမ 
ေဗဒင္ဆရာ    ၀ွရတတ္ 
တုိလီမိုလီေရာင္းသူ   ၀န္ႏုကေသွ်ေသ 
စက္ခ်ဳပ္သမား    မဆုိဲးစား၊ ဒရာဇီ 
ခ၀ါသည္၊ ေလွ်ာ္ဖြတ္သူ   လက္ပန္ဗြတ္ 
လက္သည္မ    မြီးသည္မ 
Aိမ္ေစ (က်ား)    Aငွားသား 
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Aိမ္ေစ (မ)    Aငွားသမာ႕ 
ပြဲစားႀကီး     ဒဘာခ်ိတ္ 
ပြဲစားငယ္    ဒလာ 
ကားေမာင္းသမား    ဒ႐ုိင္ဘာ 
ပိုက္ဆံေကာက္သူ    ဆေပယာ 
ေသာင္းက်န္းသူ၊ သူပုန ္   ေျပာက္က်ား 
ရကၠန္းသယ္    ရက္ေသမ၊ ယုိင္ေသ 
႐ြာေဆာ္     Aေဟာေတာ္ 
ကပၸီယ     ကရက၊ ဆြမ္းတကာ 
ပန္းခ်ီဆရာ    ပဂ်ီဆရာ 
ပန္းတိမ္     ပန္းထိမ္ 
ပန္းပဲ     ပန္းဖဲ 
ပန္းရံ     ပရံဆရာ 
ပန္းပု     ပပုဆရာ၊ ႐ုပ္ထုဆရာ 
သာမေဏ    ေမာင္သွ်င္ 
UီးပUၨင္း     ပန္းဇင္း 
ဘုိးသူေတာ္    သူေတာ္ 
သီလ႐ွင္     သူေတာ္မ 
Eည္႕သည္    Aာဂႏၱဳ 
သဘင္သည္    ဇာတ္သမာ႕ 
လူ႐ႊင္ေတာ္    လပ်က္ 
မင္းသားႀကီး    မင္းၾကမ္း 
နတ္ကေတာ္    ပြဲUီးနင္းမ 
တပင္တုိင္မင္းသမီး   တပါးသြားမင္းသမီး 
မင္းသား     မင္းသား၊ မန္႕သား၊ မင္႕သား 
ေမာင္းမမိႆံ    ကၽြန္မဂုမၼ 
Aတီးသမား    ေနာက္ထုိင္ 
႐ုပ္႐ွင္မင္းသား    ဇာတ္လုိက္မက္သား 
႐ုပ္႐ွင္မင္းသမီး    ဇာတ္လုိက္မက္သမီး 
လူၾကမ္း     လဆုိး 

 
ရာထူးAလုိက္ရာထူးAလုိက္ရာထူးAလုိက္ရာထူးAလုိက္    

 
ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                    ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
 
Aရာ႐ိွႀကီး    ဆာေဘ 
ခ႐ုိင၀္န္      Aရီးပိုင္ 
ခ႐ုိင္ရ၀ဲန ္    ကက္တင္  
ရAုဲပ္     ဒါရကာ၊ ဌာနာ 
ရဲၾကပ္     သရဇင ္
ရ ဲ     ရသဲား 
ယစ္မ်ိဳးAုပ္    Aပ္ပါကာရီ၊ ဘိန္းသရဇင္ 
ယစ္မ်ိဳးရ ဲ    ဘိန္းပ်ာတာ 
ၿမိဳ႕ပိုင ္     ၿမိဳ႕Aုပ္ 
လက္ေထာက္ၿမိဳ႕ပိုင ္   ဒျပဳသီးၿမိဳ႕Aုပ ္
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စာေရး     စာခ်ီ၊ စာကုိင္ 
မင္းေစ     ဆျဗာသီး 
စာပို႕လုလင္    ဒက္ပ်ာတာ 
စာတုိက္မႈး    ဒက္ကရင္န ီ
သေဘၤာစာေရး    သေဘၤာကရင္နီ 
သေဘၤာUီးစီး    သုိက္ရင္း 
ဆရာ၀န္     ဒက္တင္ 
သူနာျပဳဆရာမ    နာစ္ဆမ 
ေဆးစပ္သမား    ကြန္ေပါင္ဒါ 
သူနာျပဳ (က်ား)    ေသြေဒၚ 
ေ႐ွ႕ေန     ႐ွိေတာ္ခံ၊ ေAာက္က် ီ
ေငြကုိင္စာေရး၊ ေငြတုိက္စိုး   ခဒင္သီး 
Aခြန္ေငြေကာက္ခံသူ   ေဒ၀န္းႀကီး 
စကားျပန္    ဖြဲဒါႀကီး 
စကားတတ္    ကလူတတ္၊ ကာႏုတတ္ 
နယ္ပိုင ္     ခြင္ဆရာ 
ေျမတုိင္းစာေရး    တုိက္စာ႐ြီး 
လူေတာ္     Aာဂါ႕သား၊ Aာဂါ႕လူ 
စစ္သည္     ဆဖာAိပ ္

 
Aက်င္႕စာရိတၱ၊ ပုံပန္းသ႑ာန္၊ သြင္ျပင္ ႐ုပ္ရည္လကၡဏာမ်ားAရ တင္စား ဆဲရဲ႐ံႈ႕ခ် ေခၚေAက်င္႕စာရိတၱ၊ ပုံပန္းသ႑ာန္၊ သြင္ျပင္ ႐ုပ္ရည္လကၡဏာမ်ားAရ တင္စား ဆဲရဲ႐ံႈ႕ခ် ေခၚေAက်င္႕စာရိတၱ၊ ပုံပန္းသ႑ာန္၊ သြင္ျပင္ ႐ုပ္ရည္လကၡဏာမ်ားAရ တင္စား ဆဲရဲ႐ံႈ႕ခ် ေခၚေAက်င္႕စာရိတၱ၊ ပုံပန္းသ႑ာန္၊ သြင္ျပင္ ႐ုပ္ရည္လကၡဏာမ်ားAရ တင္စား ဆဲရဲ႐ံႈ႕ခ် ေခၚေ၀၀၀၀ၚျခင္းမ်ားၚျခင္းမ်ားၚျခင္းမ်ားၚျခင္းမ်ား    

 
ျမန္မာ     ရခုိင ္
 
ခါးပိုက္ႏိႈက္    Aိပ္ႏိႈက္ 
Aရက္သမား    ယစ္ေဖြ 
သူေတာင္းစား    Aလႈခံစား 
ေတေလဂ်ပိုး    ဆလယာ ဟကၠရီ 
လူလိမ္လူေကာက္    ဂလိမ္ဒါ 
ကၽြန္မ်ိဳး     ဂုမၼသား၊ စဖိုေပါက္မသား 
AသိAျမင္မ႐ွိသူ    ဗုန္းဒါ 
Aႏွစ္သာရမ႐ွိသူ    ေဖာင္းကာ၊ ေဗါဒါ 
လူA၊ လူန    ေဗာဒိေဗာဒါ၊ နဂ်ိနဂ်ာ 
တေစာက္ကန္း    ထုိးကန္း၊ တစူးထုိး 
လူေျပာင္လူသြန္း    Aာဂ်ာ၊ Aသြန္႕သူ 
သားဆုိးသားယုတ္    ဗူးျဂင္႕သား၊ ဗြီျဂမ္းသား 
လူငယ္လူလြင္႕    ျမင္႕ဂါ 
ဂ်ပုိး     ဆပြတ္၊ ဆလယာ 
လူ႕ဂြစာ     ဂန္းဒူး 
လူပ်င္း     ဗ်ိဳင္းဇီခတ္၊ ငပ်င္းထြ ီ
လူလည္     ပင္ကာ၊ ဗက္ကာ၊ ဂ်င ္
သစၥာေဖာက္    လူတည္က်င္ 
လူကပ္ေစးနည္း    ေဂါဇီညာ၊ လပြန္ 
ဘုက်က် ေျပာတတ္သူ   လူဂလန္႕ 
စကားစပ္စုေျပာတတ္သူ   ေဘာက္ကတတ္ 
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စကားAဆီAေငၚမတည္႕ ေျပာတတ္သူ ကုိင္းျဖတ္ 
လူေပါ     သုံးပြာ 
လူန     Aာဒါ 
လူမြဲ     ဖြဲရာ၊ ျပာရီက်၊ ဖြတ္ေတာင္း 
တကၽြန္းျပန ္    ေဘာင္ဒူျပန္၊ ေဘာင္ဒူပါ 
မိန္းမလ်ာ    မယူမ၊ နတ္ေကာင္း၊ ငတုံးပြတ္ 
AစU္မက်န္းမာသူ    နာႀကီးက် 
ကုိယ္႕Aားကုိယ္မကုိးသူ   လူဂိုင္းတုတ္ 
လူနင္းျပား    တာယာ 
Aေဖမေပၚသား    ေယွာက္သား 
ေဖာက္ျပားသူ    ေယွာက္ခိုး 
မိန္းမလုိက္စားသူ    မယတ႐ူး 
ေAာ္က်ယ္ေAာ္က်ယ္ေျပာသူ  ဗူေရာင္၊ ေရာင္ရင္ 
လူေခ်ာ     လူခန္႕ 
ျပည္႕တန္ဆာမ    လင္းျပန္မ 
မိန္းမ႐ႊင္၊ မိန္းမေပါ႕   ဘဘီမ၊ ဟက္ကာဘီမ၊ ကဘြာရာမ 
ကျမင္းမ     လြမ၊ ဗီခ်ပ္တရာမ 
ငမြဲမ     ျဗာရီက်မ၊ ဖြတ္တြင္းႏိႈက္မ 
Aသုံးမက်တ႕ဲ မိန္းမ   ဘဘားရီမ 
ဖာေခါင္း     ဘရ၀ါ 
လူသတ္တရားခံ    ဖင္ခ်ိတ္၀လာ 
Aရပ္႐ွည္သူ    လင္းဘား 
Aရပ္ပုသူ    ဘုဒိုေသွ်၊ ေဒါင္႕ဒိုေသွ်္ 
မ်က္စိေစြေစာင္းသူ   ကာနာ 
Aသားမည္းသူ    ကာလာ၊ Aင္းပုတ္ 
လူ၀လူသန္    ေဘာ္လီ၊ က်င္သန္၊ ဘုတ္ဖား 
Aလြန္ပိန္ခ်ံဳးသူ    လီတေမာ္၊ ပင္ထက္ေျခာက္ 
လူA     ဘေဘာ 
နားပင္း     ဇြန္းက် 
မ်က္မျမင ္    Aကန္း 
မယားငယ္    Aေမွ်ာင္မ 
ယိမ္းတိမ္းယုိင္တုိင္သြားသူ   ျဗားသီျဗားသတ္ 
ေျခခြင္ခြင္သြားသူ    ဂြာယာ 

 
မွတ္ခ်က္ ။ ။ ေ႐ွးကရခိုင္မ်ားသည္ တစ္Uီးကုိတစ္Uီး တင္စားဆဲေရးျခင္းမ်ား ကုိသာ ျပဳၾကသည္။ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲေရးျခင္း 
မျပဳၾကပါ။ 
 

A႐ြယ္Aလုိက္A႐ြယ္Aလုိက္A႐ြယ္Aလုိက္A႐ြယ္Aလုိက္    
    

ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                    ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
 
ေမြးစကေလး    ေပါက္စေသွ်၊ Aဘုေသွ် 
သွ်င္လိင္ျပန္A႐ြယ္   ေဗာင္းဒင္ေသွ် 
ကေလး     Aေသွ် 
ေယာက္်ားကေလး    ကြေလေသွ် 
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မိန္းကေလး    ကြလမေသွ် 
ကာလသား    လူပ်ိဳ 
မိန္းမပ်ိဳ     Aပ်ိဳ 
Aပ်ိဳဟုိင္း    ေငါင္းမ 
လူပ်ိဳဟုိင္း    Aေငါင္း 
လင႐္ွိမိန္းမ    မင္းကၽြန္မ 
မယား႐ွိေယာက္်ား    မင္းကၽြန္ 
မုဆုိးမ     မဆမ၊ လင္သီမ 
တခုလပ္     လင္ကြာမ 
AဘုိးAုိ     သက္ႀကီး၊ ၀ါႀကီး 
AဘြားAုိ    ၀ါႀကီးမ၊ ဒါAုိမ 
ေက်ာင္းသားသူငယ္   စာသင္သား 
 

ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ျခင္းမ်ားေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ျခင္းမ်ားေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ျခင္းမ်ားေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ျခင္းမ်ား    
    

ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                    ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
 
ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္တယ္   Aမ်ိဳးေတာ္ေရ 
ေဆြမ်ိဳးစပ္တယ္    ေဆြမ်ိဳးစပ္ေတ 
 
Aေဖ     Aဘ၊ Aဖ၊ ဘားဘာ၊ Aဘာ၊ Aဖသွ်င ္
Aေမ     Aမိ၊ Aမိသွ်င္၊ Aမင္၊ Aီးေယ၊ Aီးေယာင္ 
Aဘုိး     Aဖိုးသွ်င္၊ Aဖိုး၊ ဖိုးေယ 
Aဘြား     Aေဘာင္သွ်င္၊ Aေဘာင္၊ Aဒါေဘာင္၊ ေဘာင္ေဘာင္၊ ဒိုးဒို၊ Aဒါ၊ Aဒါသွ်င ္
ေမာင္ႀကီး    ေမာင္ႀကီး၊ ေမာင္ႀကီးသွ်င္၊ ေမာင္းေမာင္ႀကီး 
ေမာင ္     Aစ္ကုိ၊ ေမာင္းေမာင ္
Aစ္ကုိႀကီး    Aကုိႀကီး၊ ဂုိးဂိုႀကီး၊ ဂိုးႀကီး 
Aစ္ကုိေလး    Aကုိေသွ်၊ ဂိုးဂိုးေသွ် 
Aေဖ၏Aစ္မ    Aရီးႀကီး 
Aေဖ၏Aစ္မလင္    Aခင္ႀကီး၊ မင္းႀကီး၊ မင္းမင္ႀကီး 
Aေမ၏ Aစ္မႀကီး    Aႀကီးသွ်င္၊ ႀကီးႀကီး 
Aေမ၏ ညီမ    Aေယြႀကီး၊ ေယးေယႀကီး 
Aေမ၏ ညီမလင္    Aေဘႀကီး၊ ေဘးေဘႀကီး 
Aေမ၏ ေမာင္ႀကီး   Aခင္ႀကီး၊ မင္းႀကီး 
Aေဖ၏ Aစ္ကုိ    ဘဂ်ီး၊ ဘႀကီး၊ Aဘာႀကီး 
ခAုိဲႀကီး     ေယာက္ဖႀကီး၊ ခAုိႀကီး 
Uီးေလး     Aခင္၊ မင္းမင ္
Aေဒၚ     Aရီး၊ ေယးေယ 
AေဖA႐ြယ္    Aေဗ၊ Aခင္၊ ခင္႕ခင ္
Aစ္မႀကီး    Aေမ်ႀကီး၊ မႀကီး၊ ေမႀကီး 
 

မွတ္ခ်က္ ။ ။ A႐ြယ္လုိက္ ေခၚရာတြင္ စU္ငယ္လုိက္ ႀကီး၊ လတ္၊ ေသွ်၊ ထြီး စသည္ျဖင္႕ ေခၚၾကပါသည္။ 
 

နင္တုိ႕     Aယုိး႐ိုး 
ခင္ဗ်ား     ခင္ဖရား 
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မင္းတုိ႕     Aေ၀႐ို႕ 
 
ေဆြမ်ိဳးဆက္ႏွင္႕ ပတ္သက္၍ Aသွ်င၀္ါသ၀ (နတ္ျမစ္မာဃ)၏ ထံမွ ရ႐ွိေသာ ေၾကာင္းရပ္တခ်ိဳ႕ကုိ တင္ျပလုိက္ပါသည္။  
 

Aထက္ခုနစ္ဆက္ AဖAမ်ိဳးAထက္ခုနစ္ဆက္ AဖAမ်ိဳးAထက္ခုနစ္ဆက္ AဖAမ်ိဳးAထက္ခုနစ္ဆက္ AဖAမ်ိဳး    
    
ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                                    ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
    
Aေဖ၊ Aဘုိး၊ Aေဘး၊ Aေဘြး၊ Aဘဲး၊ Aဘီ၊ Aေဘာ္  Aဖ၊ Aဖိုးသွ်င္၊ Aဖီးသွ်င္၊ Aဇူသွ်င္၊ Aဇာသွ်င္၊ Aႏုသွ်င္၊ Aနာသွ်င ္
 

Aထက္ခုနစ္ဆက္ AမိAမ်ိဳးAထက္ခုနစ္ဆက္ AမိAမ်ိဳးAထက္ခုနစ္ဆက္ AမိAမ်ိဳးAထက္ခုနစ္ဆက္ AမိAမ်ိဳး    
    
ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                                    ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
    
Aေမ၊ Aဖြား၊ Aေဘးမ၊ Aေဘြးမ၊    Aမိ၊ Aေဘာင္သွ်င္မ၊ Aဖီးသွ်င္မ၊ Aဇူသွ်င္မ၊ Aဇာသွ်င္မ၊ 
Aႏုသွ်င္မ၊ Aနာသွ်င္မ     Aဘဲးမ၊ Aဘီမ၊ Aေဘာ္မ 
 

ေAာက္ဆက္ ေAာက္ဆက္ ေAာက္ဆက္ ေAာက္ဆက္ ---- သားသမီး ခုနစ္ဆက္ သားသမီး ခုနစ္ဆက္ သားသမီး ခုနစ္ဆက္ သားသမီး ခုနစ္ဆက္    
    
ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                        ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
    
သား၊ ေျမး၊ ျမစ္၊ တီ၊ ေမွ်ာ႕၊ ကၽြတ္၊ ဆတ္   သား၊ ၿမီး၊ ျမစ္၊ တီ၊ ႂကြက္၊ ဂၽြတ္၊ ခၽြတ္ 
 
(ေဆာင္ပုဒ္လကၤာ) ၀တီေလးဆုိင္၊ ႐ိုးရခိုင္၏၊ မ်ိဳးစU္သနစ္၊ ခုနစ္ဆက္စီ၊ စU္ကာ႐ြီေသာ္၊ ပီတာAဖ၊ ဖိုးကAဖီး၊ တသီးဇူဇာ၊ 
ႏုAနာလွ်င္၊ Aသွ်င္ပင္မွတ္၊ မိခင္၊ ေဘာင္သွ်င္၊ ဖီးသွ်င္ဇူဇာ၊ ႏူနာသွ်င္မ၊ သိမွတ္ၾက၏။ ထုိကေနာက္တြင္၊ သားသွ်င္၊ ၿမီးျမစ္၊ တလွစ္တီ 
တီႂကြက္၊ ဂၽြက္၊ ခၽြတ္ ခုနစ္၊ ဤသုိ႕ျဖစ္သည္။ ။ ႏြယ္စစ္ထုံးစံလာသတည္း။ 
(နတ္ျမစ္ - နေခါင္းေခ်ာင္းေက်ာင္း Uီးနာဂိတ (ေကာဇာ - ၁၂၄၂ - ၁၃၂၅) ဆရာေတာ္၏ မွတ္စုစာAုပ္မွ) 
 

ကုိယ္Aဂၤါ Aစိတ္Aပုိင္းမ်ား ေကုိယ္Aဂၤါ Aစိတ္Aပုိင္းမ်ား ေကုိယ္Aဂၤါ Aစိတ္Aပုိင္းမ်ား ေကုိယ္Aဂၤါ Aစိတ္Aပုိင္းမ်ား ေ၀၀၀၀ါဟာရါဟာရါဟာရါဟာရ    
 

ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                        ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
 
Uီးေခါင္း      Aေဂါင္း 
ထိပ္      ငယ္ထိပ္ 
Uီးေႏွာက္     ၀ွေႏွာက္ 
ႏွာေခါင္း      နေခါင္း 
နား႐ြက္      န႐ြက္ 
ပါးစပ္      ပါးဇာ႕ 
လည္ပင္း     လုိင္ဖက္၊ လုိင္ဖင္း 
လည္မ်ိဳ      ရမ်ိဳ 
ပခုံး      ပက္ကုန္း 
ခ်ိဳင္းၾကား     ယက္ကတိ၊ လက္ကတိ 
ရင္      ရင္ဖတ္ 
ဆီးစပ ္      ဆိပ္စ 
သားျမတ္     ႏို႕သီး 
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ဗိုက္      ၀မ္း 
AစာAိမ္     ခ်ထုတ္ 
ေၾကာကုန္း     ေနာက္ကုန္း 
တင္      တင္းသား၊ တင္ပ်U ္
ခါး႐ိုး      ခ်ေငါင္း႐ိုး 
ႂကြက္သား     ခသလုံး 
Aေရ      Aရီျပား 
Aေမႊး      Aမႊီး 
မုတ္ဆိတ္ေမႊး     ဘရမ္း 
ႏႈတ္ခမ္းေမႊး     မဆြီး 
ေျခ      ခေထာက္၊ ၿခီေထာက္ 

 
ေရာဂါေေရာဂါေေရာဂါေေရာဂါေ၀၀၀၀ဒနာမ်ားဒနာမ်ားဒနာမ်ားဒနာမ်ား    

    
ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                        ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
 
မက်န္းမမာျဖစ္ေနတယ္    မခ်ိဘ ဲျဖစ္နီေရ 
Aသည္းAသန္     Aသည္းတျပင္း 
Aခ်ိန္ၾကာျမင္႕ေသာေရာဂါ    နာတာ႐ွည္ 
ကုိက္ခဲတယ္     Aီးေရ၊ ၾကင္ေရ 
ႏွာရည္ယို၊ AေAးမ ိ    ေဆာင္းမြီရေရ 
တုတ္ေကြးဖ်ား     AAီးမိဖ်ား 
ငန္းဖ်ား      ငန္းလုိက္ေတ 
ငွက္ဖ်ား      ငွက္ဖ်ားလုိက္ေတ 
ေခါင္းမူးတယ္     ေဂါင္းမြိေရ 
ေခါင္းကုိက္တယ္     ေဂါင္းခေဲရ 
မူးေနာက္ေနာက္ေတြ႕တယ္    ေဂါင္းယုိင္ေရ၊ ေဂါင္းညီးေရ 
ဗိုက္နာတယ္     ၀မ္းခေဲရ 
ဗိုက္ေAာင္႕တယ္     ၀မ္းျခင္႕ေရ 
၀မ္းကုိက္ေရာဂါ     ျမင္းသ႐ိုက္ 
ကာလ၀မ္းေရာဂါ     ကာလနာ 
ေခ်ာင္းဆုိးေသြးပါေရာဂါ    သနာ႐ုပ ္
ပန္းနာ      ပင္နာ၊ ခါခ်ီး 
ပလိပ္ေရာဂါ     ခြီးပဇိနာ၊ လုိင္ဂ်ိတ္နာ 
ဆုံဆုိ႕ေရာဂါ     လုိင္ဆုိ႕နာ၊ လုိင္ဂ်ီနာ 
နားျပည္ယုိေရာဂါ     နပုတ္ယုိနာ 
သြားနာတယ္     သြားAီးေရ 
သြားဖံုးျပည္ယိုေရာဂါ    သ႐ိုးသပင္ 
ကာလသားေရာဂါ     လပ်ိဳနာ၊ ဖေလာင္းဂ်ီနာ 
Aူက်ေရာဂါ     ေဗတက္ေတ၊ ေဗႀကီးေရ   
Aသည္းေရာင္ေရာဂါ    Aဖ်ိဳင္းႀကီးေရာဂါ 
ကုိယ္ရည္ေရာဂါ     ႏူနာတုိနာ 
မ်က္ခမ္းစပ္ေရာဂါ     မ်က္စိနာေရ 
မ်က္သားဘုေရာဂါ     မ်က္စိစြန္ေရ 
သြက္ခ်ာပါဒေရာဂါ     ၀က္ခ်ဳပ္နာ၊ မာဒရာ 
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ေလျဖတ္တယ္     လီလုိက္ေတ၊ လီ႐ိုက္ေတ 
ႏွာေခါင္းပုတ္ေရာဂါ    ႏွာပလုပ္စားေရ 
ဒူလာေရာဂါ     ပါဒရက္ထေရ 
မီးယပ္ေရာဂါ     မရပ္နာလုိက္ေတ 
ေသြးစုနာ     Aမြီးတစ္ပင္နာ 
Aနာပုတ္     ကမ္းေထာက္ကမ္းၿပိဳ 
ေျခပုိးစားတယ္     သဲစားေရ 
မိတ္ထြက္တယ္     ၿမိတ္ေပါက္ေတ 
ၫွင္း      ၫွင္းထေရ 
တင္းတိတ္     တန္းဆိတ္ 
၀က္ၿခ ံ      ၀က္ျခဳတ္ 
၀က္ခင ္      ၀က္ျခင ္
ႏွင္းခူ      ခူက်ေရ 
ေပြး      ပြီး 
ကိႏၷရီနာ      က်တ္ေပါက္ေတ 
ဆင္ေျခေထာက္     ၿခီဂူဒါလုိက္ေတ 

 
သစ္သီးသစ္သီးသစ္သီးသစ္သီး၀၀၀၀လံမ်ားလံမ်ားလံမ်ားလံမ်ား    

    
ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                        ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
    
နာနတ္သီး     နံဒရာသီး 
ေဂြးသီး      ဘီလတ္၀ခ်ိဳင္႕သီး 
ဒူးရင္းၾသဇာ     ဘီလတ္ပနဲသီး 
သေဘၤာသီး     ပဒကာသီး 
မာလကာသီး     ေဂၚယုိင္သီး၊ ဂယုိင္သီး 
သစ္ေတာ္သီး     ကာပူဇသီး 
Uသွ်စ္သီး     ၀ရာဇ္သီး 
ၾကက္ေမာက္သီး     စုတ္ဖြားသီး၊ လီဇူသီး 
႐ံုးပေဒသာသီး၊ ႐ုံးပတီသီး    ေဂါင္းခင္ေမွ်ာ္သီး၊ ေခ်ာေဒါင္႕သီး 
မန္က်ည္းသီး     မွင္းဂ်ိဳးသီး 
ဆီးျဖဴသီး     ခ်ခ်ားသီး 
ဇီးသီး၊ မရမ္းသီး     စ်သီး၊ မညင္းသီး 
ေ႐ွာက္သီး     ေယွာက္ခ်ိဳသီး 
ဗုတ္သီး      Aုံနီသီး၊ Aူနီသီး 
ဗံုသီး      ေယွာက္ခံုေတာက္သီး 
ကၽြဲေကာ္သီး     ခခ်ီဳးခခ်U္သီး 
ၾကက္ဟင္းခါးသီး     ျဂင္႕ခါးသီး 
ငွက္ေပ်ာသီး     နပ်ိဳးသီး 
ရခုိင္ငွက္ေပ်ာ     ကလားနပ်ိဳး 
ဖီးၾကမ္းငွက္ေပ်ာ     ေမာင္မဲသီး 
သျပဳသီး      ဒျဗဳတ္သီး 
ငွက္ေပ်ာခ်ည္     မကလီသီး 
စြန္ပလြန္သီး     ဇံဗေလာင္သီး 
သျပစ္သီး     ဇဗ်ိဳက္သီး 
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သေျပသီး     မိုးသဘီသီး 
ဒူးရင္းသီး     ဒိုးယုိင္းသီး 
ဗူးသီး      ဘြသီး 
ဖ႐ုံသီး      ေက်ာက္ဖ႐ံုသီး 
ဒညင္းသီး     Aညင္းသီး 
ဗံုသာသီး      ကနစိုသီး 
ေပသီး      ပီသီး 
ဓနိသီး      ရီAုန္းသီး 
ပဲလင္းေႁမြသီး     ၿမီခြယ္သီး၊ ၿမီေယသီး 
ပေဲတာင္႕႐ွည္     ပလုံဲးသီး၊ ဘိုလုံသီး 
ကုလားပဲ      ျမင္းစားပဲ 
ကုလားပဲၾကမ္း     ဒန္႕ 
စားေတာ္ပဲ     ပစဲာAု 
ဗိုလ္စားပဲ     တ႐ုပ္ပသီဲး 
ေျမပဲ      ပေဲဒါင္႕ 
ခရမ္းခ်U္သီး     ခရမ္းခ်ိဳင္သီး 

 
တျခားေသာ သရက္သီး၊ ပိႏၷဲသီး၊ ၾသဇာသီး၊ လိေမၼာ္သီး၊ သံပုရာသီး၊ ေ႐ႊဖ႐ံုသီး၊ ခ၀သီဲး၊ ဖရသီဲး၊ သခြားသီး၊ မရမ္းသီး၊ သလဲသီး၊ 
ထန္းသီး၊ Aုန္းသီး၊ ကြမ္းသီးတုိ႕မွာ Aေခၚတူသည္။ 
 

ေကာက္ပဲသီးႏံွေကာက္ပဲသီးႏံွေကာက္ပဲသီးႏံွေကာက္ပဲသီးႏံွ    
    

ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                        ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
    
လူးဆတ္      ဆတ္ႏွံ 
ေ႐ႊၾကည္      ဆူဂွ်ီ 
မင္းတုံးဆန္Aမ်ိဳးAစား    ငႀကိမ္သီး 
ငစိန္ဆန္Aမ်ိဳးAစား    လက္႐ံုး 
ဆန္နီ      Aာေဘာင္န ီ
ငခ်ိတ္ဆန္     Aင္းပုတ္ဆန္ 
ဖြဲႏ ု      ဆန္မုန္႕ 
မွ်စ္      ၀ါးတုတ္၊ ႏႈတ္ဟင္း 
ပေလာပီနံU     ကပၸလီေျမာက္U 
ကစြန္းU      ေျမာက္U 
Aာတာလြတ္U     ၀ေျမာက္U၊ သီဟုိေျမာက္U 
စိမ္းစားU      လြမ္းစရာU 
ကစြန္းပင္     ကင္းစြန္းပင ္
ခ်U္ေပါင္      ခ်ိဳင္ေဘာင္၊ ခ်ိဳင္ပိ ု
ကင္ပြန္းခ်U ္     ကင္းပြန္းခ်ိဳင္ 
မဇဲလီ      မိႈင္းဇရ ီ
ငွက္ႀကီးေတာင္     မိႈဟင္း၊ မြဟင္း 
ဒန္႕ဒလြန္     ဒန္႕သလြန္ 
ဂ်င္း      ခ်င္း၊ ခ်င္းစိမ္း 
ဆႏြင္း      နႏြင္း 
ဆြမ္းေမႊး      ဆန္မႊီး႐ြက္၊ ကြမ္းလင္ 
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ပန္းမာလ္ပန္းမာလ္ပန္းမာလ္ပန္းမာလ္    

    
ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                        ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
    
ခေရပန္း      ခ်ရားပြင္႕ 
ဗုဒၶံသရဏ ံ     သဲေတာ္ 
ေဇာ္မႊား      ဆေတာက္ပနး္ 
တ႐ုတ္စကား     Aင္ၾကင္း၊ Aင္ဂရား 
ပုဏၰရိပ္ပန္း     ေဘာင္းဒလုပ္ေက 
ခတၱာပန္း     ေဒါပန္း 
ဆိတ္ဖလူး     ႐ိုးလွသႏၱာ 
ပိေတာက္ပန္း     ပေဒါက္ပြင္႕ 
မိုးဆန္းပန္း     ပန္းေAး 
ေျခာက္လြမ္း     သုံးဖန္လွ 
ညေမႊးပန္း     ဂလန္ဒါ 
Aထပ္တရာ     Aခ်ပ္တရာ 
ဂႏၶမာပန္း     စကၠဴပန္း 
စိန္ပန္း      ပကာသနီ 
ေနၾကာပန္း     နီၾကာပြင္႕ 
ခ်ယ္ရီပန္း     ရန္ကုန္ပန္း 
ေခါင္းေလာင္းပန္း     ဖေလာင္းပြင္႕ 
ေပါက္လဲပန္း     ေပါက္ပြင္႕ 
ႏွစ္သစ္ကူးပန္း     သနပ္ခါးပြင္႕ 
မ်ည္းတန္႐ွည္     ေၾကာင္မဒံုး 
ဇီဇ၀ါ      ဇီသ၀ါ 
ပုန္းညက္     ခဒက္ခ်ိဳင္ 
ေဗဒါပန္း      ေကာက္စရီ 
မ်ည္းတန္တုိ     ႂကြက္နား 

 
သစ္ပင္သစ္ပင္သစ္ပင္သစ္ပင္၀၀၀၀ါးပင္မ်ားါးပင္မ်ားါးပင္မ်ားါးပင္မ်ား    

    
ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                        ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
    
ထိက႐ံုးပင ္     ႐ွက္ပင ္
ပိန္းပင ္      ၿပိန္းပင ္
ဂ်ိတ္မွန္ပင ္     ႂကြက္က်ဟာပင ္
ဂံုဒလုိင္း      ဂ်ာမဏီပင္ 
ကလိန္      ဆြလြီပင ္
ဂံုညင္း      ဒိုး 
ဓနိပင ္      ရီAုန္းပင ္
ထင္း႐ႈးပင ္     ပန္လင္ပင ္
ပ်U္းကတုိး     ၿပိဳင္း 
ပ်U္းမ      ခေမာင္း 
ကညင္      ကန္းက်င္ 
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သေျပ      သၿပီ 
သစ္ရာ      ကုလားမသြီး 
ေမွ်ာသစ္မ်ား     ကပိုင္၊ သီလာ 
ႀကိမ္ေသး     ဖိုးေခါင္ႀကိမ္ 
ႀကိမ္ျခမ္း      နဗက္ 
ႀကိမ္တုတ္     ျဂတ္ဒုတ္ 
၀ါးပိုး၀ါး      ကေသာင္း၀ါး 
၀ါးေသး      ေပ်ာက္တန္ 

 
တိရိစာတိရိစာတိရိစာတိရိစာၦန္ေက်းငွက္မ်ားၦန္ေက်းငွက္မ်ားၦန္ေက်းငွက္မ်ားၦန္ေက်းငွက္မ်ား    

    
ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                        ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
    
ေတာင္ဆိတ္     ႐ွား 
ေတာေၾကာင္     ဘာဟုန္၊ ဘက္ 
ေမ်ာက္လႊေဲက်ာ္     ခ်တုိးခ်တာ 
ေခြးA      ခ၀ဲါ 
ဖ်ံ      ဖန္ 
ကင္းလိပ္ေခ်ာ     ဂ်င္လိပ္ 
ေႁမြ      ႃမြ ီ
ေႁမြပါ      ႃမြီပါ 
ႂကြက္      ႂကြေရာ႕ 
႐ွည္႕      ခ်ိဳင္႕ 
ေခြး      ခြီး 
ေရ၀မ္းဘဲငယ္     ကရၾကက္ 
ပ႐ြက္ႀကီး     ကရင္န ီ
ေတာက္လူမ     ကလူကြက္ 
ငွက္ပ်င္း      ကုက္ကေလာင္ 
ခင္ပုတ္ငွက္     ၾကက္ခ်ီးစား 
ဇီးကြက္      ၾကက္ခ်ီးစား ခုန္ဗုတ္ 
ၾကက္ဖ၊ ၾကက္ထီး     ၾကက္ဖား 
ဆက္ရက္ငွက္     ဇရက္ငွက္ 
ေခြးထီး      ခြတီး 
ဇင္ေယာ္ငွက္     စိုင္းဒရားမင္းခြာ 
ငွက္ႀကီး၀န္ပိ ု     ငွက္ႀကီး ေ၀ပု၊ ငွက္ႀကီးေ၀ပုိ 
Uၾသ      ေ၀ါ 
ငွက္က်ား     ဘာစီ၊ ျခည္ခင္စြပ္ 
လင္းဆြဲ      ဘာဒလီ 
လင္းႏို႕      လင္လုပ္ 
သစ္ေတာက္ငွက္     ေလာင္းဆရာ 
ဂ်ိဳး(ခ်ိဳး)      ၿဂိဳး (ၿခိဳး) 
ႀကိဳးၾကာ      ၿဂိဳးျဂာ 
ေယာက္ဖေခြးေခၚ     ၀က္သားေျခာက္ေပါင ္
ခိ ု      ခြာ 
စာကေလး     စာေသွ် 
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က်ီးA      က်ီးကန္း 
သိန္းငွက္     ၀န္လက္ 
ေတာစာ      ပန္းစိတ္ေကေသွ် 
ေမာက္ေထာင္     ဇရက္ေမာက္တင္ 
မိုးဇီငွက္      ဇင္ေရာ္ 
ပဇင္း      ရီပန္းဇင္း 
ေတာဘဲငယ္     တန္းဆိတ္၊ ဆိတ္ဆရီ 

 
ပုိးမႊားမ်ားပုိးမႊားမ်ားပုိးမႊားမ်ားပုိးမႊားမ်ား    

    
ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                        ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
    
ပဇင္းေကာင ္     ပဇိန္း 
ႏွံၿပီစုတ္      ႏွံစိမ္းေကာင ္
ပိုးစံုးၾကဴး      ပဒျမား 
ပလူ      ပလီပလာ၊ ပလီပတာ 
လိပ္ျပာ      ဖလံ၊ လျဗာ 
ဂ်ပုိး      ၾကမ္းပိုး 
ဒီပုိး      ပလုပ္ 
ပိုးနသန္ေကာင ္     ဗဗန္း 

 
သားငါးမ်ားသားငါးမ်ားသားငါးမ်ားသားငါးမ်ား    

    
ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                        ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
    
ပုစြန္ၾကား     ကုလားပဇြန ္
ပုစြန္ဆိတ္     ပဇြန္ဒက္ 
ပုစြန္ျပား      ပဇြန္ျဖဴ 
ေ႐ႊပုဇြန ္      ပဇြန္ရင္နီ၊ ပုိက္ပဇြန ္
လက္မကူ     ေခါက္ခက္၊ လက္မႂကြယ္ 
ပုစြန္တုတ္     ပဇြန္ဒုတ္ 
ျပည္ႀကီးငါး     ရၾကက္ 
မွ်င္      မွ်ိဳင္ေသွ် 
ေက်ာက္ခ႐ ု     မ႐ြတ္ 
ဂဏန္းေကာင ္     ကလန္႕ 
ဂန္းမ      ဒံုဂ်ာ 
ကယုကမာ (ကမာေမာင္)   ကယု 
၀င္စြပ္ေကာင္     ပင္လယ္ပင္စြပ ္
ပင္လယ္လိပ္     ျပင္သာ 
လင္းပိုင္      လင္းခ်ဴ 
ကကတစ္     ငသတစ္၊ ငသဒိုက္ 
ငါးဒလြယ္     ငဒ႐ွည္ 
ငါးေ႐ႊ      သေဘၤာထုိး 
ငစင္းျပား     မ်က္ဆံက်ယ္၊ မ်က္ခ်ိဳင္က်ယ္ 
ကကၠဴရန ္     လက္ခြာ 
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ငေဖာင္႐ိုး     ငေတာင္ၫွင္း 
ငါးလက္၀ါး     ငခင္ပါး 
ကဘီလူး      ငကန္က်ိဳင္း၊ ငကန္႔ပ်ိဳင ္
ငဗဒူး      င၀မ္းပ ူ
ငခူ      ပင္လယ္ငခ ူ
ပင္လယ္ငေျပမ     ငပသြန္၊ ငပသုန္ 
ငါးလွ်ာ      ခြခ်ာ၊ ခြီးခ်ာ 
ငါး႐ွည္႕      ငစြယ္၊ ငယွင္း 
ပန္းဇင္း      ဒါးမႏုိင ္
ငါးေရာင ္     ကၽြဲမတုံး၊ ငပ်င္းခတ္ 
ငါးျပား      ငပယွား၊ ငၿပီယွား 
ငါးပုတ္သင္     ငပါ႕သြင္ 
င၀ုိင္း      င႐ုံး၊ ငမုတ္ 
ငါးလိပ္ေက်ာက ္     လေက်ာက္ 
ေက်ာက္ငါး     ငေတာက္တူ 
 ငါးႏွပ္      ဘေရးဂါး၊ ဘဒဂါး 
ငါးဇင္႐ိုင္း     ငစရိန္႕၊ ငစ႐ုိင္း 
ငမ ဲ      ေဒါင္းဒနာ 
ငတံခြန္၊ ငါးသန္႐ွည္    ငသ႐ြဲး 
ငါးေျပမ      ငါးၿပ္ီ 
ငါးကြမ္း႐ွပ ္     ငါးညိဳ႕ 
ငါးပါးနီ      ငါး၀က္ပန ီ
ငါးဂံုး      ကယုတ္ခဲ 
ငါးႀကိဳး၀ါ      ၀ါမ႐ီွ 
ကတ္သမွ်င္     ဆာဖာ 
ငါးပုေလြ      ေAာက္စဖိ ု
ငါးေႁမြထုိး     ပင္လယ္ငစႏ ူ
Aာၿဗေဲျခာက္     ငဒမူေျခာက္ 
ငါးဆမာ      ငါးဆားထုိး၊ ဆပြတ္ 
ငမုတ္      ႐ူးဇနား 
ပိႏၷေဲစ႕      ငကုန္းညိဳ 

 
Aေဆာက္AUီႏွင္႕ စပ္ဆုိင္ရာမ်ားAေဆာက္AUီႏွင္႕ စပ္ဆုိင္ရာမ်ားAေဆာက္AUီႏွင္႕ စပ္ဆုိင္ရာမ်ားAေဆာက္AUီႏွင္႕ စပ္ဆုိင္ရာမ်ား၊ ၊ ၊ ၊ Aိမ္Aစိတ္AAိမ္Aစိတ္AAိမ္Aစိတ္AAိမ္Aစိတ္Aပုိင္းမ်ားပုိင္းမ်ားပုိင္းမ်ားပုိင္းမ်ား    

    
ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                        ရခိုင္ရခိုင္ရခိုင္ရခိုင္    
    
ကြင္း      ျပင္ 
Aိမ္ရာေျမ     ဇဂါ 
Aိမ္၀င္းၿခံေျမ     ဟင္းျခင္း 
၀င္ေပါက္     လမ္း၀ 
၀င္းထရံ      တပ္ 
Aိမ္ပႏၷက္႐ိုက္တယ္    Aိမ္သမုိင္းေရ 
Aိမ္မိုးေခါင ္     Aမိုးေခါင ္
ဓနိမိုး      Aုန္းမိုး 
သြပ္မိုး      သံျဖဴမုိး 
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ေရေလွ်ာက္     တန္းေဒါက္ 
ပန္းဆြဲ      ပန္းယတ္၊ ပန္းဒက္ 
ေAာက္ထပ္     ေAာက္ဆင္႕ 
ႏွစ္ထပ္တုိက္     ႏွစ္ဆင္႕တုိက္ 
ေလွကား      လွကာ႕ 
ဘိနပ္ခၽြတ္     လွကဇင္ 
လသာေဆာင္     ဗရံဒါ၊ သရၿဲပီး 
AေပၚAိမ္Uီးခန္း     ေပ်ာ႕ထက္၊ ေျပာ႕Uီး 
Eည္႕ခံခန္း     ဒန္ခ ံ
Aိမ္ခန္း      Aထဲ၊ Aိမ္ထဲ 
ခန္းလြတ္ေနရာ     ေယာင္ျပင ္
ဘုရားေဆာင္     ဖရဇင္ 
Aိမ္ေ႐ွ႕ခန္းမ     ဆင္၀င္ 
Aဖီ      ေမာင္းဂါ၊ Aယတ္ 
မီးဖိုေခ်ာင ္     စဖုိေထာင္႕၊ ထမခ်က္ခန္း 
ေရခ်ိဳခန္း      Aတြင္းခန္း၊ ေရခ်ိဳးခန္း 
Aိမ္သာ      ခ်ေဖာင္သာ၊ ရAိမ္ 
ျပတင္းေပါက္     ပတင္းေပါက္ 
၀ါးၾကမ္းခင္း     ေဒါင္ဒမာ 
မ်က္ႏွာၾကက္     ဗံုပိတ္ 
မီးဖိ ု      ဆဖို၊ စဖိ ု
Aိမ္နံရ ံ      ထရံ 
မင္းတုန္း      မုိးေက်ာက္၊ ဂလန္႕ 
ယက္မ      ပုန္းယား 
ဆင္႕      ပုန္းဖီ၊ ကုန္းဖီ 
ဒိုင္း      ကတ္က်ိတ္ 
ထရံတန္း     ရံတန္း၊ ႂကြက္ေယွာက္ 
ဖား      ပက္က်ိ၊ ေတာက္တဲ႕ 
Aုန္းလက္     ငမန္းစြယ္ 
ထုတ္၊ ေယာက္ပတ္    နတ္ရကန္ 
ေရႏႈတ္ေျမာင္း     နာလာ 
ေရAုိးစင ္     ရဖုံးစင ္
တံစက္ၿမိတ္     တန္းစက္ေAာက္ 

 
Aိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ားAိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ားAိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ားAိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ား    

    
ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                        ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
 
ပတၱာ      ကပီဇာ 
Aိမ္မိုးသြပ္     သံျဖဴ 
ဓနိ      Aုန္း 
႐ိုက္သံ      သံမိႈ 
ေလးေျမွာင္႔မိႈႀကီး     ငယက္ေဂါင္းသံမိႈ 
မူလီ      ၀က္Aူ 
ခြဲသစ္      ဗီလတ္လီ 
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သစ္ညံ႕      သစ္ျဖဴ၊ သစ္ပုတ္ 
ဘိလပ္ေျမ     ဇမ္းဗြက္ 
Aဂၤေတကုိင္တယ္     ဇမ္းဗြက္သတ္ေတ 
ကြန္ကရိတ္     ကြင္ကရိတ္ 
သေဘၤာေဆး     ေရာင္ဆီ 
Aင္တြဲ      ပြီး႐ြက္၊ ပိုတိန ္
ကတၱရာေစး     ဒံုနာ 
ေရနံေခ်း      ၾကက္ခ်ီးရန ံ
သစ္ေရာင္     ေပၚလိတ္ 

 
Aိမ္ေဆာက္ကိရိAိမ္ေဆာက္ကိရိAိမ္ေဆာက္ကိရိAိမ္ေဆာက္ကိရိယာမ်ားယာမ်ားယာမ်ားယာမ်ား    

    
ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                        ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
    
လႊ      ႐ႊ 
လြန္      လြန္ပူ 
လြန္ႀကီး      လြန္စူး 
ေ႐ြေဘာ္      ကုိက္ 
ေ႐ြေဘာ္ေခ်ာတယ္    ကုိက္တိုက္ေတ 
ရဒဲင္း      တ႐ုတ္ေပါက္ဆိန ္
မိႈႏႈတ္ၫွပ ္     ၫွပ္စိမ္း၊ ဇီးကြက္နခန္း 
ေဆာက္      ေဆာက္ 
ေဆာက္ေသး     ေဆာက္ေသွ် 
ေဆာက္ပိုင္း     ေဆာက္ေကာက္ 
သစ္စို႕၀က္Aူလွည္႕    ဒံုးကလား 
သံ႐ိုက္တူ     မာတူ 
ေပတံ      မ်ဉ္းေၾကာင္း 
တံစဉ္      တန္းဆက္ 
တံစဉ္ၾကမ္း     က်ားယွာ 
ေကာ္ပတ္စကၠဴ     မွန္စကၠဴ၊ စံေပပါ 
ျပဒါးခ်ိန္      ရီခ်ိန္၊ ယင္မနား 
တူး႐ြင္း      တ႐ြင္း 
ကတ္ေၾကး     ကတ္က်ီး 

 
Aေဆာက္AUီမ်ားAေဆာက္AUီမ်ားAေဆာက္AUီမ်ားAေဆာက္AUီမ်ား    

    
ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                        ရရရရခုိင္ခုိင္ခုိင္ခုိင္    
    
တဲငယ္      တဲကုတ္ေသွ် 
႐ြက္ထည္တဲ     တင္းဂူ 
ေဆး႐ံု      သိတ္လိႈင ္
စာတုိက္      ဒက္႐ံုး 
ေၾကးနန္း႐ံုး     သံႀကိဳး႐ုံး 
ရဌဲာန      ဂါရာ 
ရဲတန္းလ်ား     ဂါရာတန္း 
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Aေကာက္႐ံုး     ကစတင္း 
႐ံုး      Aဖိတ္ 
႐ုပ္႐ွင္႐ံ ု      ဘုိက္စကုတ္႐ံ ု
ကုန္ေလွာင္႐ံ ု     ဂူဒင္၊ ဂဒင္ 
ျပႆဒ္ေဆာင ္     ေဇတ၀န္ေဆာင္ 
ဗလီ      ကုလားမသိတ္ 
Aုတ္တုိက္     တုိက္Aိမ္ 
ဆိပ္ခံတံတား     ေဖာင္ေတာ္ 
ေရဘုံဘုိင္     ရီစက္၊ ရစက္ 
လူသြားလမ္း     ဇင္းျခင ္
ကတၱရာေစးလမ္း     ဒံုနာလမ္း 
လမ္းဆံု      ခြဆုံ 
လမ္းေၾကာင္း     လက္ၾကား 
စာတုိက္ပံုး     ဒက္ေဂါင္း 
Aမိႈက္ပုံး      Aၫွက္ဆုိးဘုံး 
ေရတြင္း      Aုတ္တြင္း 
ေစ်းဆုိင္တန္း     ဇီးဒန္း 
Aလုပ္သမားတန္းလ်ား    ကူလီဒန္း 

 
လွည္းႏွင္႕ဆုိင္ရာမ်ားလွည္းႏွင္႕ဆုိင္ရာမ်ားလွည္းႏွင္႕ဆုိင္ရာမ်ားလွည္းႏွင္႕ဆုိင္ရာမ်ား    

    
ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                        ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
    
လွည္း၊ ရထား     ယုိင္၊ ဂါရ ီ
ျမင္းရထား     ျမင္းဆြဲယိုင္၊ ျမင္းဂါရီ 
ျမင္းလွည္း (ေဒါက္ကတ္)    ကလန္႕ခြန္၊ ေတာင္ေတာင္ဂါရီ 
ၾကာပြတ္      တပုတ္၊ စာပုတ္ 
AသုဘယU္     မသာဂါရ ီ
 ႏြားလွည္း     ႏြားစက္သီး၊ ႏြားဂါရ ီ
လွည္းဘီး     စက္သီး 
မိလႅာသိမ္းကား     Aၫွက္ဆုိး ေမာ္ေတာ္ 
ဘိုင္စကယ္     စက္သီး 
ေမာ္ေတာ္ဆုိက္ကယ္    ေမာ္ေတာ္ဘုိက္ 
 

ေလွႏွင္႕ဆုိင္ရာမ်ားေလွႏွင္႕ဆုိင္ရာမ်ားေလွႏွင္႕ဆုိင္ရာမ်ားေလွႏွင္႕ဆုိင္ရာမ်ား    
    
ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                        ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
    
ေလွ      ေလာင္း 
တံငါေလွ      ပိုက္ေလာင္း 
ငွက္      သံပိုင္၊ သမၺန္ 
ကတၱဴ      ဘုတ္ 
ကတၱဴႀကီး     ဇာလီဘုတ္ 
စက္ေလွ      ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ 
ကုန္ေရာင္းေလွ     ကၽြန္းစိုင္ပတ္ေလာင္း 
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ေလွထုိးသား     ေလာင္းသမား 
ေလွသူႀကီး     သုိက္ရင္း 
ပ႕ဲနင္း      တက္မကုိင္၊ မာစီ 
တက္      တက္မ 
ေက်ာက္ဆူး     ေက်ာက္ဟက္ 
ေပါင္းမိုး      ေပါင္းေခါင္ 
႐ြက္လႊင္႕တယ္     ႐ြက္တုိက္ေတ 
ေရခႏႊ႕ဲ      ရပုိက္ခြက္ 
သစ္ထြင္းေလွ     တူးေလာင္း 
ေလွာ္တက္ခုန္     ပင္းထြန္းခုန ္
Uီးပ႕ဲေ႐ွ႕ကထိုင္ခင္း    မာဒင္ခံ ု
 

သဘာသဘာသဘာသဘာ၀၀၀၀ဆုိင္ရာမ်ားဆုိင္ရာမ်ားဆုိင္ရာမ်ားဆုိင္ရာမ်ား    
    
ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                        ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
    
ေလတုိက္တယ္     လီထေရ 
ေလေပြ      လပြီ 
ေလေပြႀကီး     ေတာ္ 
ေလမုန္တုိင္း     လီလုိက္ေတ 
ေလၿငိမ္ေနတယ္     လီတုိင္းနီေရ 
Aေနာက္ေျမာက္ေလ    ကတၱရံ 
Aေ႐ွ႕ေတာင္ေလ     ဆင္ေခါင္းလီ 
Aေနာက္ေလ     ရမ္းေပါက္ 
ေျမာက္ေလ     စုန္လီ 
သဲေသာင္လိႈင္း     ဒါလီ 
လိႈင္းဆူသံ     ယက္Aူသံ 
လိႈင္းဆူတယ္     လိႈင္းႀကီးေရ 
လိႈင္းထန္တယ္     လိႈင္းျပင္းေရ 
၀ဲဂယက္      ရပတ္ 
ဒီေရႀကီးတယ္     ျဖားႀကီးေရ 
ဒီေရAတက္     ျဖားတက္ 
ဒီေရAက်     ျဖားက် 
ေရစုန ္      ျဖားသင္႕ 
ေရဆန ္      ျဖားဆန္ 
႐ႊံ႕ႏြံ      ဗိတ္၊ က်ဴတ္မန္႕၊ တမန္႕သား 
သဲေသာင္ျပင ္     ျပည္႐ွည္ 
ေပၚကၽြန္း     ျပားကၽြန္း 
ဒီေရာက္ေတာ     ျပားေတာ 
ဒိုက္      ဖုံးဆုိး 
ပင္လယ္ေကြ႕     ဂ်ိဳင္၊ တာေလာင ္
ကၽြန္းဆြယ္     ေမာ္၊ ေမာ္ထုတ္ 
ေတာ႐ြာ      ကၽြန္း 
ေတာင္ေျခရင္း႐ြာ     ေတာင္ရင္းကၽြန္း 
ေရတံခြန္      တံ႐ွင္ 
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ေတာင္ၾကားလမ္း     ခင္ဇိုင္း 
Uယ်ာU ္      ဟင္းခင္း 
မီးေတာင္     နဂါးေတာင္ 
ျမစ္ညာ      ေခ်ာင္းဖ်ား 
လယ္ကန္သင္း     ကာရီ 
လယ္ကြင္း     လယ္ျပင္ 
သစ္ပင္ေျခာက္     သစ္ေရာင္း 
ေရကန ္      ကန္ေဘာင္ 
မိုးတိမ္      မိုးရိပ ္
မိုးသားၾကဴးတယ္     မိုးရိပ္တက္ေတ 
မိုးၿခံဳးတယ္     မိုးႀကိဳးေရ 
မိုးUီးက်      မိုးသီးက် 
မိုးေဖြးက်ေနတယ္     မိုးသီးေပါက္က်နီေရ 
လွ်ပ္စီးလက္တယ္     တိမ္ခြတ္ေတ၊ လွ်ပ္ျပက္ေတ 
သက္တန္႕     သီတင္းရီေသာက္၊ ပဇင္းရီေသာက္ 
ျမဴခုိးဆုိင္းေနတယ္    မိႈင္းခ်ဳပ္နီေရ 
ျမဴႏွင္းေ၀ေနတယ္     ႏွင္းခ်ဳပ္နီေရ 
လသာတယ္     လပေရ 
ပ႕ဲတင္သံ     ေတာင္႐ိုက္သံ၊ ျပန္ဟပ္သံ 

 
႐ုိးရာAက၊ ပြဲလမ္းသဘင္၊ ေန႕ႀကီးရက္ႀကီးမ်ား႐ုိးရာAက၊ ပြဲလမ္းသဘင္၊ ေန႕ႀကီးရက္ႀကီးမ်ား႐ုိးရာAက၊ ပြဲလမ္းသဘင္၊ ေန႕ႀကီးရက္ႀကီးမ်ား႐ုိးရာAက၊ ပြဲလမ္းသဘင္၊ ေန႕ႀကီးရက္ႀကီးမ်ား    

    
ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                        ရခုိရခုိရခုိရခုိင္င္င္င္    
    
နပမ္းပြဲ      က်င္ပြဲ 
ေလွၿပိဳင္ပြဲ     ၿပိဳင္ေလာင္းပြဲ 
လြန္ဆြဲပြဲ      ရထားပြဲ 
ေျပာခုန္ပစ္ပြဲ     Aၿပီးၿပိဳင္ပြဲ 
သီတင္းကၽြတ္ပြဲ     ၀ါကၽြတ္ပြဲ 
တန္ေဆာင္တုိင္ပြဲ     ၀ကၤဘာပြဲ 
Aတာေရသဘင္ပြဲ     သႀကၤန္ရီေလာင္းပြဲ 
ဘုန္းႀကီးပ်ံပြဲ     ဒံုးပြဲ 
ဘုန္းႀကီးပ်ံတြင္ကေသာ ယိမ္း   ဒံုးက 
ေတာ႐ြာမ်ားတြင္ကေသာ ယိမ္းAဖြဲ႕   ဟန္ 
႐ုပ္ကလာပ္ကုိထမ္း၍ သိုင္းကြက္နင္းကေသာ Aက သုိင္း 
႐ုပ္ေသးဇာတ္     ႐ုပ္သီးပြဲ 
႐ုပ္႐ွင ္      Aရိပ္ပြဲ၊ မ်က္စိကလန္တန္၊ ဘုိင္စကုတ္ 
ဆက္ကပ္ပြဲ     ဘား၊ ဆာကာ႕ 
ေက်း႐ြာတြင္ကေသာ ဇာတ္ပြဲ   ၾကည္႕ခ်င္ပြဲ 
Aခမ္းAနားတြင ္ကေသာဇာတ္   မ႑ပ္၀င္ပြဲ 
႐ံ၀ုင္လက္မွတ္     တိတ္ကတ္ 
၀ါဆုိလျပည္႕     ၀ါUီးသတင္း 
မူဆလင္Aစ္ေန႕     ကရပင္နိန္႕ 
နာတာလူးပြဲ     ခရစ္စမတ္နိန္႕၊ Aဂၤလိပ္ႏွစ္သစ္ကူး 
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မုန္႕ပဲသေရစာမ်ားမုန္႕ပဲသေရစာမ်ားမုန္႕ပဲသေရစာမ်ားမုန္႕ပဲသေရစာမ်ား    
    
ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                        ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
    
သေရစာ      ပိုင္စရာ 
မုန္႕ဆန္း      မုန္႕သန္း 
ဆႏြင္းမကင္း     ေစာလိႈင္မုန္႕ 
ေက်ာက္ေၾကာမုန္႕    ေ႐ႊရင္Aီး 
ဇီးယုိ      ဇဘိယုိ၊ ဇဘိခ်ိဳ 
ေရခဲမုန္႕      Aုိက္စကရိန္႕ 
ခ်ိဳခ်U္      သၾကားလုံး၊ မ်က္ခ်ိဳ 
ပူတင္း      ပိုတိန္ 
ဘီစကြတ္မုန္႕     မုန္႕ေျခာက္၊ ဘီစကူမုန္႕ 
လက္ထိုးမုန္႕     ဟာလ၀ါ 
မုန္႕လက္ေဆာင္း     မုန္႕ေဆာင္း 
ေကာက္ၫွင္းေပါင္း    ေကာက္ၫွင္းထမင္း 
မီးေပြ႕က်ည္၊ ခဲတံေခ်ာင္း    ေကာက္ၫွင္းက်ိဳင္ေဒါက္ 
မုန္႕လုံးေရေပၚ     ရေပၚမုန္႕၊ လေပၚမုန္႕ 
မုန္႕ဆီေၾကာ္     ဆီပါမုန္႕ 
Aုိးကင္းကပ္မုန္႕     ၀ကင္းကပ္မုန္႕ 
ေတာက္ေတာက္ေၾကာ္    ကုိဘိန္းေက်ာ္ 
ႏို႕ဒိန္      မက္ေခါင္၊ ေမာက္ေခါင္ 
ႏို႕ဒိန္ေရ      ဒြိဳင္ 
ဖာလူဒါ      ဆနပတိေရ 
ဓနိရည္      Aုန္းေရ 
႐ွာလကာရည္     မနီကာေရ 
ဘိလပ္ရည္     ပုလင္းရီ 
ေရေႏြး      ရပူ 
Aၾကမ္းေရ     Aဖန္ေရ 
ဟင္းခ်ိဳ      ဟင္းေရ 
ဟင္းခ်ိဳမႈန္႕     Aခ်ိဳမႈန္႕ 
ေရေမွာ္      ေက်ာက္ေၾကာ 
 

ကုိးကြယ္မႈဆုိင္ရာမ်ားကုိးကြယ္မႈဆုိင္ရာမ်ားကုိးကြယ္မႈဆုိင္ရာမ်ားကုိးကြယ္မႈဆုိင္ရာမ်ား    
    
ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                        ရခုိင္္ရခုိင္္ရခုိင္္ရခုိင္္    
    
ဘုရား      ဖရား 
ေစတီ      ဇာတီ 
သဲပံုေစတီ     သဲဇာတီ၊ ကိုးန၀င္းဇာတီ 
တံခြန္      တင္းခြန္ 
တံခြန္လႊင္႕     တံခြန္လႊား၊ တံခြန္႐ႊင္႕ 
ပလႅင္      ပန္လင ္
နဖူးသခၤ်ပ္     နဖူးစည္း 
မ်က္ႏွာၾကက္     စန္းေတာ္၊ စြန္းေတာ္ 
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ေရခ်မ္းAုိး     ေညာင္ရီAုိး 
ဓာတ္ေတာ္ကြန္႕ျမဴးတယ္    ဓာတ္ေတာက္တယ္ 
ကမၼ၀ါ႐ြက္တယ္     ကေမၼာ္ၫွပ္ေတ 
မီးပံုး      မလုံး 
စိပ္ပုတီး      Aနိစၥပဒီး 
Aိမ္ေစာင္႕နတ္     Aိမ္သွ်င ္
႐ြာေစာင္႕နတ္၊ ၿမိဳ႕ေစာင္႕နတ္   ႐ြာသွ်င္၊ ၿမိဳ႕သွ်င ္
Aိမ္ေစာင္႕နတ္ပသျခင္း    Aခ်ိဳပြဲ၊ Aခ်ိဳင္ပြဲတင္ေရ 
႐ြာေစာင္႕နတ္ပသျခင္း    Aိမ္သွ်င္တက္ေတ၊ Aခ်ိဳတက္၊ ႐ြာသွ်င္တက္ေတ 
ေခ်ာင္းေစာင္႕နတ္ပသျခင္း    ေခ်ာင္းခြတ္ေတ 
ေတာေစာင္႕နတ္ပသျခင္း    ေတာတင္ေရ 
နတ္ကြန္း     နတ္စင ္
နတ္ရဲတယ္     နတ္ၾကမ္းေရ 
ေၾကးစည္     သံစည္ 
ဘုရားေက်ာင္းလွည္႕ပတ္သည ္   ပဒက္သာလွည္႕ေရ 
ေၾကးစည္ထုိးတယ္    သံစည္တီးေရ၊ သံစည္ခတ္ေရ 
 

မဂၤလာေဆာင္ႏွင္႕ စပ္မဂၤလာေဆာင္ႏွင္႕ စပ္မဂၤလာေဆာင္ႏွင္႕ စပ္မဂၤလာေဆာင္ႏွင္႕ စပ္ဆုိင္ရာမ်ားဆုိင္ရာမ်ားဆုိင္ရာမ်ားဆုိင္ရာမ်ား    
    
ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                        ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
    
မဂၤလာေဆာင္တယ္    သမက္တက္၊ မယိမ္တက္ 
မဂၤလာေဆာင္ဖိတ္စာ    ေဆာင္းပါးစာ 
မဂၤလာAခမ္းAနား    မဂၤလာေျမွာက္ေတ 
သတုိ႕သမီးAားေ႐ႊေငြေပးျခင္း   Aသြင္းပီးေရ 
ေစ႕စမ္းေၾကာင္းလမ္းျခင္း    ပဇပ္ေတ 
လက္ဆံုစားတယ္     လက္ေဆာင္စားေရ 
လက္ထပ္မဂၤလာျပဳတယ္    ျမားေရ 
မဂၤလာလက္ဆုံစား ႀကိမ္ခံ ု    ပြဲတင္ 
တီးေသာစည္     ပန္တ်င္း၊ ပန္းက်င ္
စည္တီးသ ူ     ပန္းတ်င္းသယ္ 
သတုိ႕သမီး     သမီးသွ်င္၊ ျခမသွ်င ္
သတုိ႕သား     သမက္သွ်င္၊ သမက္သစ္ 
သတုိ႕သမီး Eည္႕ခံပြဲ    သမီးေစာင္႕ 
လက္ေဆာင္ရပစၥည္း    လက္ဖြ႕ဲ၀န္ 
လက္ေဆာင္ရေငြ     လက္ဖြ႕ဲတန္းကား 
ခဲဖိုး      ႐ြာ၀င္ခ 
မဂၤလာေဆာင္သြားတယ္    သမက္တက္လုိက္ေတ 
သတုိ႕သားAိမ္သုိ႕ သတုိ႕သမီး UီးဆုံးAလည္သြားျခင္း Aိမ္ျပန္လယ္ 
 

    
Aသုဘႏွင္႕ ဆုိင္ရာမ်ားAသုဘႏွင္႕ ဆုိင္ရာမ်ားAသုဘႏွင္႕ ဆုိင္ရာမ်ားAသုဘႏွင္႕ ဆုိင္ရာမ်ား    

    
ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                        ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
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Aသုဘ      မသာ 
Aသုဘသြားတယ္     မသာပို႕လုိက္ေတ 
Aေလာင္းစင ္     ခတ္ 
Aေလာင္းျပႆဒ္     တလား 
ျပႆဒ္လုပ္သူ     သဂၤဇာ 
Aသုဘစည္     မသာစည္ 
Aသုဘတီး၀ိုင္း     မသာဆုိင္း 
AသုဘယာU္     မသာဂါရ ီ
Aေလာင္းတင္ ထမင္း၊ ဟင္းမ်ား ထား႐ွိျခင္း  ခြပဇာထမင္း 
A႐ိုးAုိး      A႐ိုးတုိက္ 
ညပရိတ္နာျခင္း     ည၀ါေဟာေရ 
ရက္လည္ဆြမ္းသြတ္ျခင္း    သပိတ္ျဖည္႕ေရ 
သုဘရာဇာ     သခ်ိဳင္းေစာင္႕ 
 

Aိမ္သုံးပစၥည္းႏွင္႕ တျခား AသုံးAေဆာင္မ်ားAိမ္သုံးပစၥည္းႏွင္႕ တျခား AသုံးAေဆာင္မ်ားAိမ္သုံးပစၥည္းႏွင္႕ တျခား AသုံးAေဆာင္မ်ားAိမ္သုံးပစၥည္းႏွင္႕ တျခား AသုံးAေဆာင္မ်ား    
    
ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                        ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
    
ထမင္းစားပန္းကန္     ပ်ိဳင္း၊ ေလာင္ပြန္း 
ပန္းကန္ျပား     ပ်ာလာ 
ပန္းကန္လုံး     ဟင္းဇား 
ဇလုံ      ဇ႐ုံ 
လက္ဖက္ရည္ပန္းကန ္    လက္ဖက္ရည္ပ်ာလာ 
ကရား      ဘဲ 
ထမင္းခ်ိဳင္႕     ဆြဒဲံု၊ ဒက္ဆင္႕ 
ေထြးခ ံ      ထြီးAုိး၊ လက္ဆီးခံ၊ လက္ဆီးAံ 
ဗ်တ္      ဗ် 
ဗ်တ္ႀကီး      ေဒါက္လန္း 
စU္႕Aုိး      စိုင္႕Aုိး 
စU္႕ခြက္      Aင္ဒံ ု
စU္႕ခြက္ငယ္     Aင္သား 
ေျမAုိး      နာဂူAုိး၊ ၿမီAုိး 
ေျမAုိးငယ္     Aာဏာ၊ ဇAုိးေသွ် 
ေရAုိးခြက္     ရ၀ခြက္၊ ရခြက္ 
စေလာင္းဖံုး     ခြက္၊ ေခ်ာရာ 
င႐ုပ္ဆုံ      ေက်ာက္သား 
ေျမထမင္းစားပန္းကန္    ကလခြက္၊ ၿမီေလာင္ဗြန္း 
ျခင္း      ဇီးပယုိင္႕ 
ယြန္းျခင္း      ေက်ာက္ကာပယုိင္႕ 
ယြန္းဖလား     ခြက္ဖလား 
ယြန္းကြမ္းAစ္     ႏွီးကြမ္းၾကဳတ္ 
က်ည္ေပြ႕     က်မြိ႕ 
လက္ႏွီး      လက္ခုတ္ 
ေရဆြဲပံုး      ဗာလဒိန္၊ ဗက္လဒိန၊္ ဗာဒလီ 
ဖန္ဖလား     ဂ်လက္၊ ဖန္ခြက္ 
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မီးေျပာင္း     ေျပာင္းက်ယ္ 
ခက္ရင္း       စူး 
ေတာင္း      ခရင္း 
ဒန္Aုိး      သြပ္Aုိး 
ေရမႈတ္      ခတုိ၊ ခေတာ္ 
ေရတေကာင္း     ရီကေဒါင္း 
ဒယ္Aုိး      ဒိုင္Aုိး 
Aုိးကင္း      သံဖရာပိုင္း 
သားလီွးဓား     ဒပါးေသွ် 
မီးပ ူ      မဂုိက္ 
မီးAိမ ္      မွန္Aိမ္ 
ဖ်ာ      သေဘာက္ 
မွန္ေျပာင္း     စိန္မန ီ
ဗီ႐ုိ      Aံတမာရ ီ
လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီး     ဓာတ္ေတာင္႕ 
မီးသီး      ဗက္ထရီ 
ပုဆိန္      ေပါက္ဆိန ္
ေဆးတံ      ပန္းဒူ 
ႀကိမ္ေခြးေျခ     ခြီးခေထာက္ခံု 
ပစၥည္း      ၀န္ 
ေသာ႕ခေလာက္     လက္ခုတ္သီး 
ဘီး      ၀ၿဖီး 
ေသတၱာ      တုိက္တာ 
ထင္း႐ူးေသတၱာ     ေဆာင္းဒူ 
တံမ်က္စည္း     Aိမ္လဲွ၊ ခက္ခရာ 
မီးျခစ္      မဆြဲ၊ မၾကဳတ္ 
ခေမာက္      မကၠလာ 
ခေမာက္ငယ္     ေခါင္းခ်ဳပ္ 
တံဆိပ္ေခါင္း     ဒက္ေခါင္း၊ တိတ္ကတ္ 
မုတ္ဆိပ္ၫွပ္     ဇာဂနာ 
ပုခက္      ပခြက္ 
ဒန္း      ယုိင္း 
ေက်ာက္တံ     ကန္႕ကူစိ 
စာAုပ္      ဘြ႕ဲAုပ္ 
မွင္တံ      ကေလာင္ 
ခဲတံ      ခကဲေလာင္ 
မွင္      မွင္ဆီ 
ေဖာင္တိန္ပန္     မွင္ကေလာင္ (မွင္ထြက္ကေလာင္) 
ဓာတ္စက္     စက္ေတးျခင္း 
ဓာတ္ျပား     ဓာတ္ခ်က္ 
ေAာ္လံ      ခရ၀၊ ခလ၀ 
သြားပြတ္တံ     ျဗဳတ္ 
စကၠဴျဖဴ      ဘလာစကၠဴ 
ယမင္း႐ုပ္     ညမင္း႐ုပ ္
ဖိုး၀႐ုပ္      ေပါင္တုတ္ကေသွ် 
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ေဆးျပင္းလိပ္     ကေလာင္ဂ် ီ
ေဆးေပါ႕လိပ္     ဖက္ဆလိပ္ 
စီးကရက္     ဆီးကလိပ္ 
ႁပြန္      ပိုက္လုံး 
ေရႁပြန ္      ရစက္ပိုက္ 
ေၾကာ္ျငာ      ေဆာင္းပါး 
ထီ      ေလာင္ေပၚ 
ဇာတာ      ရက္ခ်ဳပ ္
မႏၱာန္      မႏၵရား၊ မန္ဒရား 
စပါးက် ီ      ႐ိုင္၊ ပုတ္ 
ခ်ိန္ခြင ္      ဖလီ၊ ကတ္ပယ္ 
ဂုန္နီAိတ္     ဆလားAိပ္၊ ေဘာက္သာ 
စြန ္      လီတံခြန္ 
ရဟတ္      ယက္ 
က်ည္ဆံ      ယမ္းေဒါင္႕ 
ေသနတ္      ေျဗာက္ 
ေျခာက္လံုးျပဴး     ေျဗာက္တို 
Aဂၤလန္လုပ္     ဘီလတ္တီ 
ေ႐ႊရည္စိမ ္     ဓာတ္Aုိးႏိႈက္ 
ျပဒါးတုိင ္     Aပူတုိင္း 
ဆပ္ျပာ      သပံု 
ယင္း      လမု 
ထြန္Aပ္      ဖလ၀ါ 
ထြန္တုံး      Aပ္ကုိင္း 
ႏြားပလုံး      ႏွ႐ွပ ္
တံစU္      စက္ကေရ 
ေပါက္ျပား     ခ်ယက္ေပါက္တူး 
ကုလားUီးထုပ္     ကုလားေတာက္က်ာ 

 
ေႂကြရည္သုတ္ ပစၥည္းမ်ားကုိ သံဟူ၍ သုံးသည္။ သံေလာင္ပြန္း၊ သံဟင္းဇား စသည္ျဖင္႕ ေခၚဆုိေလသည္။ 
 

AAAA၀၀၀၀တ္တန္ဆာမ်ားတ္တန္ဆာမ်ားတ္တန္ဆာမ်ားတ္တန္ဆာမ်ား    
 
ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                        ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
 
မ်က္ႏွာသုတ္     ေတာက္လ်ာ၊ တံဗက္ 
Uီးထုပ္      ေတာက္က်ာ၊ ၀ထုတ္၊ မြ 
လုံခ်ည္      ဒေယာ၊ ခေတာင္း၊ ခေယာက္ 
Aကႌ်      ဘာဇူ 
႐ွပ္Aကႌ်လက္တုိ     ေမာင္းပိုင္း 
႐ွပ္လက္႐ွည္     ကာမိတ္ 
တုိက္ပံုAကႌ်     ျပင္ခံ၊ ဘရက္စတာ 
ကုတ္Aကႌ်     ဘေလဇာကုတ္ 
စြပ္က်ယ္      ဂင္ဇီဘရာ၊ ခရည္ 
ဂါ၀န ္      ဇာဂရာ၊ ခရည္ 
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ဇာေဘာ္လီ     ေဘာ္ဒလီ၊ Aတြင္းခံ 
ၿခံဳပ၀ါ      ပဆုိးပိုင္း၊ တံဗက္ 
လက္ကိုင္ပ၀ုါ     ပ၀ါေသွ် 
ထဘီAထက္ဆင္     နဘAုပ္ 
Aႏွီးစ      ခ်ႏီွးဟပ္ 
သုိးေမႊးဆြယ္တာ     ဂေရာင္စြတ္တာ 
ဆြယ္တာ     စြတ္တာ 
ပိုးလုံခ်ည္     ပိုးတုံး 
ခ်ည္လုံခ်ည္     ျခည္တုံး 
ေစာင ္      ပဆုိး၊ ကုံေဘာင္ 
ျခည္ျဖဴေစာင ္     ပဆုိးစြပ္ 
ေျခAိပ ္      ခAိပ္၊ ၿခီစြပ ္
Aပ္ခ်ည္လုံး     ျခည္သီး 
ေကာ္ေဇာ     သတရာဇိန္ 
ဘြတ္ဖိနပ ္     ဘုတ္ဖနန္႕ 
ခန္းဆီး      ကလကာ၊ လွစ္ကာ 
နဖူးစီး      မ်က္ႏွာၾကက္ 
ေ႐ွးေခတ္မိန္းမႀကီး၀တ္ Aကႌ်   ထုိင္မသိမ္း 
၄င္းထဘီ     ေနာက္စထပိန ္
လူႀကီး၀တ္လုံခ်ည္႐ွည္    ကရလုိင္၊ ပင္႐ွည္ဒေယာ 
Aထည္ပါး     မာဒရာဖက္၊ လင္တရီ 
ျခည္ၾကမ္းထည္     ဘုံဘုိင္ 
ဂြမ္းထည္     ဖာလာလီ၊ ဂြမ္းထုိး 
သကၠလပ္ထည္     ဆားယွာ 
သုိးေမြးထည္     ဂေရာင္ယွာ  
ပိတ္ၾကမ္း     ဂါဒါ 
ပိုးတုထည ္     ေယွာ္သား 
ပင္နီထည္     Aမ်ိဳးသားယွာ 
႐ြက္ထည္     တင္းဂူယွာ 
မဲထည္      မယွဲာ 
လင္ကြတ္တီ     ဘဒရီ 
လြယ္Aိတ္     ဒက္Aိပ္ 
ခါးပတ္      ခပန္း 
ေဘာင္းဘီ     ေပါင္ဖ ီ
 

ရက္ကန္းလုပ္ငန္းႏွင္႕ စပ္ဆုိင္ရာမ်ားရက္ကန္းလုပ္ငန္းႏွင္႕ စပ္ဆုိင္ရာမ်ားရက္ကန္းလုပ္ငန္းႏွင္႕ စပ္ဆုိင္ရာမ်ားရက္ကန္းလုပ္ငန္းႏွင္႕ စပ္ဆုိင္ရာမ်ား    
    
ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                        ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
 
ရက္ကန္းရက္လုပ္ေသာ မိန္းမ   ယုိင္သည္ 
ရက္ကန္းကၽြမ္းက်င္သူ    ရကန္းတတ္ 
ရက္ကန္းထည္ေရာင္းမိန္းမ    ဒလာမ 
ခ်ည္လိပ္ခ်ား     လက္တား၊ လုပ္တား 
ခ်ည္ခ်ား      ခ်ေသွ် 
ခ်ည္႐ွည္ခံု     ခ်ခုံ၊ ႐ွည္ခံု 
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ခ်ည္႐ွည္ရာတြင္သုံး၀ါးငယ္    လက္လံတုတ္ 
ခ်ည္႐ွည္ရာငုတ္တုိင္    လက္လံတုိင္ 
ရစ္      ရဟတ္ 
ရစ္ေဖာက္     ႐ြန္းသီး 
ယက္ေဖာက္     ႐ြန္းသီးခြံ 
လြန္း      ႐ြန္း 
ဗိုင္းငင္တယ္     ခ်ည္ပတ္ေတ 
ေကာ္စာတင္     ျခည္နယ္ေရ၊ Aစာတင္ေရ 
ခ်ည္ပူးတယ္     ျခည္ဖ်က္ေတ၊ လက္ယွက္ငင္ေရ 
လက္ခတ္ဆင္     လက္ခတ္ၫိွေရ 
ယက္ေဖာက္တယ္     ႐ြန္းသီးေယာက္ေတ 
ေကာ္စာတင္ၿပီးလွ်င္ ျပန္႐ွည္ျခင္း   ျခည္တန္းေရ 
ရက္ကန္းစင္     ယုိင္စင ္
နယ္ဂန ္      ႏြယ္ဂန ္
နယ္စူး      ႏြယ္စူး 
Aထည္သားလိပ္     လက္လိပ ္
စီး      ေက်ာ႕ 
ယU္ေဘာင္     ယုိင္ေဘာင္ 
ယU္သြား      ယုိင္သြား 
ပန္းေဖာ္ပ်ဉ္ျပား     ရက္မ 
ခ်ည္တစ္ပင ္     ျခည္တမွ်င ္
ခ်ည္ေလးပင ္     ျခည္တမ်က္ 
ခ်ည္တစ္လုံး     ျခည္တခင္ 
ခ်ည္ႏွစ္ထုံး     ျခည္တပူး 
ပင္တုိင္ခ်ည္     Aတုိင္ျခည္ 
ရက္ေဖာက္ခ်ည္     Aေဖာက္ျခည္ 
ခ်ည္      ျခည္ 
ခ်ည္မည္း     ႐ွား၊ မျဲခည္ 
ခ်ည္န ီ      မကာ 
ခ်ည္ဆုိးေဆး     ဆာဖာဆုိးေဆး 
ပန္းေရာင္     ဆာဖာေရာင္ 
Aညိဳေရာင္     ဒုတၱာေရာင္ 
မီးခိုးေရာင္     Aာကာေရာင္ 
Aနီေရာင္     မူကာဆီး 
တေရာင္တည္း Aဆင္    ဘိန္း 
Aကြက္ႀကီးAဆင္    သေဘာက္ျပက္ဆင္ 
Aကြက္ေသးAဆင္    ကြက္စိပ္ဆင္ 
မႏၱေလးပိုးထည္ဆင္    ခ်ပ္မတတ္ 
ဗန္ေကာက္ဆင္     ဘယ္လိမ္ညာလိမ္ဆင္ 
Aခ်ိတ္ဆင္     ပန္းေဖာ္၊ ရက္မေထာင္ 

 
ရခုိင္႐ုိးရာ Aထည္Aဆင္မ်ားAမည္ရခုိင္႐ုိးရာ Aထည္Aဆင္မ်ားAမည္ရခုိင္႐ုိးရာ Aထည္Aဆင္မ်ားAမည္ရခုိင္႐ုိးရာ Aထည္Aဆင္မ်ားAမည္    
 
ေျခာက္လပန္း၊ ငါးလပန္း၊ ေဘဒါကန္၊ ေဘာင္ပင္ျဖတ္၊ ေမာင္ေတာ္တမး္Aလြမ္းေျဖ။ သေဘာက္ျပတ္၊ ကယုကမာ၊ စိန္တစ္ပြင္႕၊ လိပ္ခြန္၊ 
မာလဖံု၊ က်ဴထရံ၊ ကြက္စိတ္၊ ကြမ္းသီးခြံ၊ ဘယ္လိမ္ညာလိမ္၊ စက္၀ုိင္း၊ ေယာဆင္၊ စက္၀ိုင္းႀကီး၊ မင္းတုိင္ပင္၊ ပင္လိပ္၊ ဘုံႀကီးဆင္၊ 
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စစက္ယုိ၊ ဖလားတင္၊ ေၾကာင္နေခါင္း၊ မွင္းက်ိဳးပြင္႕၊ ပိုး၀ါသန္း၊ ေတာင္လုံးေက်ာ္၊ စိန္နဘန္၊ ဆင္မ်က္ကြင္း၊ ေဒါင္းမ်က္စိ၊ ခြာမ်က္စိ၊ 
ပန္းၿမိဳင္ေလ၊ မတ္တတ္မိႈင္၊ မတ္တတ္ဆင္၊ ဒုတ္တန္စီ၊ ကဒါေဗွ်ာက္၊ ေဒါင္း႐ႊီဆုိင္၊ မင္းမ်က္ခ်စ္၊ မွန္ေပါင္၊ ပလဲေပါက္၊ ပန္းစၾကာ၊ 
႐ႊီပင္းကူ၊ ေမာင္ခ်စ္မယ္ခ်စ္၊ ေဒါင္းေဒါင္၊ ပန္းတစ္ဆုတ္၊ တုိက္တာမုန္႕၊ မဟာႏြယ္၊ ပန္းတစ္လုံး၊ ဆင္႐ုပ္ေသွ်၊ ဆင္႐ုပ္၊ ဘဲ႐ုပ္၊ 
ခ်ိဳင္ေဘာင္ပြင္႕၊ Aေပါင္းလကၡဏာ၊ မာယာေထာင္ေခ်ာက္၊ ေလးမယ္ဆင္၊ ေလးပြင္႕ဆုိင္၊ ေဒ၀ီနား၊ ေငြမ်က္ႏွာ၊ စိန္လက္စြပ္၊ 
လက္ထိုးပန္း၊ စိန္စာရံ၊ ဖလံေသွ်၊ ဆင္ခရာ၊ ၿဂိဳဟ္တု၊ ရထားပန္းယုိင္၊ ေက်ာက္စာ၊ ေ႐ႊျခည္ထုိး၊ ေတာ္၀င္သူ၊ သာစြေလ၊ ၿမိဳ႕လုံးေတာက္၊ 
ပိုး၀ါဆင္၊ Aယသမဂႌ၊ နဘီ႐ြက္ကုံး၊ ဂန္ေဂါက္ခ်ိတ္၊ ႐ိုး႐ိုးခ်ိတ္၊ ဂႏၶမာခ်ိတ္၊ ပန္းAုိးခ်ိတ္၊ ဂမုန္းခ်ိတ္၊ ရာသက္ပန္ခ်ိတ္၊ မယ္ေတာ္ခ်ိတ္၊ 
ေမာင္ေတာ္ခ်ိတ္၊ သဇင္ႏြယ္ခ်ိတ္၊ ဘယတ္ခ်ိတ္၊ ေဒါင္းေျဗာက္ခ်ိတ္၊ ႀကိဳးႀကီးခ်ိတ္၊ ျမတ၀က္ခ်ိတ္၊ ရာလြန္းခ်ိတ္၊ ဆယ္လြန္းခ်ိတ္၊ 
ေဘာလုံးဆင္၊ ဘေမာ္မ်က္ႏွာ၊ သဇင္ခ်ိတ္၊ ရပ္ေစာက္ခ်ိတ္၊ မူးစိမတ္စိ၊ Aျခား Aမည္မ်ားလည္း ႐ွိႏိုင္ေကာင္းေသးသည္။ 
 

သတၱဳမ်ားသတၱဳမ်ားသတၱဳမ်ားသတၱဳမ်ား    
    

ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                        ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
 
ေၾကး      ႀကီး 
ခဲမျဖဴ      ခမဲပဲုတ္ 
သံမဏိ      သံခ၊ဲ မခြတ္သံ 
ေငြ      မြီ၊ ငြ ီ
ဒါန္      သြတ္၊ ဘင္ 
ေ႐ႊ      ႐ႊ ီ
ေပါင္ခတ္ေ႐ႊ     ဂီနီ 
နီလာ      ေက်ာက္န ီ
ငရဲမီး      ေလာင္ဆီး 
Aရက္ပ် ံ     ဆေပရိတ္ 
 

    
    
    
    
ဘယေဆးဘယေဆးဘယေဆးဘယေဆး    

    
ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                        ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
    
ဘယေဆး     ဖရဆီး 
ဗိေႏၷာေဆး     လက္ေဖာ္ဆီး 
ဒုတၱာ      Aျမဂ်၀ါ 
ေဆးထန္း     ခ်ထန္းခ်၀ါ 
သိေႏၶာ      ဆပုတ္ 
ေပြးကုိင္း      ခ်နားမတီ၊ စူလာမာက်ီ 
ေလးၫွင္း     ေလးၫွင္းပြင္႕ 
႐ွိန္းခို      ဟိန္းခို၊ ဟိန္းၿဂိဳ 
စမုံနက္      စမနက္ 
 

ေန႕ရက္ Aခ်ိန္သတ္မွတ္ျခင္းမ်ားေန႕ရက္ Aခ်ိန္သတ္မွတ္ျခင္းမ်ားေန႕ရက္ Aခ်ိန္သတ္မွတ္ျခင္းမ်ားေန႕ရက္ Aခ်ိန္သတ္မွတ္ျခင္းမ်ား    
    
ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                        ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
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လြန္ခ႕ဲတ႕ဲတစ္ေန႕က    ထုိတရက္နိန္႕က 
မေန႕က      ညဇာက၊ ယမနိန္႕က 
ဒီေန႕      ေဒနိန္႕၊ ေAနိန္႕၊ ဂနိန္႕ 
မနက္ျဖန ္     ႏွက္ျဖန္ခါ၊ ႏွက္ျဖန ္
သဖက္ခါ      သံဖက္ခါ၊ သံဖက္၊ သဖက္ 
ဖီးေန႕      ဖီးခါ၊ ဖီးနိန္႕ 
နံနက္ေစာေစာ     မိုးေသာက္စေစာေသွ် 
မြန္းလြဲ      မြန္းေဇာင္း 
ညေနေစာင္း     ညဇာဘက္ 
ညီAစ္ကုိမသိတသိAခ်ိန ္    နီနဘုိခတ္ 
ေန၀င္ဆည္းဆာ     န၀င္ဒ႐ူး 
မိုးခ်ဳပ္တယ္     န၀ီင္ေရ 
ညေမွာင္လာတယ္     ညည္႕နက္လာေရ 
တစ္ေန႕      တရက္ 
တစ္မိနစ္      တမိနိ 
ရက္တစ္ပါတ္     တသတင္း 
Aဖိတ္ေန႕     သတင္းဖီး၊ Aဖိတ္ 
Uပုသ္ေန႕     သတင္းနိန္႕၊ ၀ပုသ္နိန္႕ 
 

ကစားျခင္းမ်ားကစားျခင္းမ်ားကစားျခင္းမ်ားကစားျခင္းမ်ား    
    
ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                        ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
 
ကစားၾကတယ္     ကစပ္ၾကက္ေတ 
တူတူပုန္းတမ္းကစားျခင္း    ၀ွက္တမ္းပုန္းတမ္း 
စိမ္ေျပးတမ္း     လုိက္တန္းၿဗီးတမ္း 
သစ္ပင္ေပၚစိမ္ေျပးတမ္းတစ္မ်ိဳး   ဒံုဂ်ာလုိက္တမ္း 
ထုတ္ဆီးထုိး     ေAာင္လူဆိန္းတမ္း 
ဂံုညင္းထုိးတမ္း     ဒိုးကစပ္ၾကတ္ေတ 
ထုတ္ဆီးပစ္တမ္း     ခတ္ေက်ာက္သီးကစပ္တမ္း 
ဖန္ခုန္တမ္း     ေဒါင္းေျပာက္ခုန္တမ္း 
စကားထာ၀ွက္တမ္း    ပန္း၀ွက္တမ္း 
ၾကက္UUကစားတမ္း    ကြမ္းသီးေကာက္တမ္း 
ဘုတ္မေတာက္တ႕ဲ    ငါးစမ္းတမ္း 
Aမည္၀ွက္     ပုဏၰားတရားေဟာတမ္း 
စြန္လႊတ္ကစားတမ္း    လီတံခြန္တင္ၾကတ္ေတ 
ျခင္းကစားတမ္း     ခလုံးခတ္ေတ 
႐ြဲကစားတယ္     ဘဒလုံးခတ္ေတ 
ေဘာလုံးကန္တယ္    ေဘာလုံးေက်ာက္ေတ 

 
ရခုိင္တြင္ ေ႐ွးက ကစားၾကရာ၌ Aပုတ္သွ်င္ Aပုတ္ခ်ခံရသည္ကုိ ေ႐ြးရန္ ေရတြက္ပံုမွာ- 
 
တစ္ေက၊ ႏွစ္ေက၊ ေကလီေကေလာင္း၊ ဆင္ေဂါင္း၊ ေရေပါက္၊ ေတာက္က်ာ၊ ေမာလာ၊ ပန္းဖဲပန္းသာ၊ ႀကိမ္ႂကြက္၊ ကၽြတ္၊ ၁ မွ ၁၀ ထိကုိ 
ေရတြက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။  
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AတီးAမႈတ္၊ တူရိယာႏွင္႕ စပ္ဆုိင္ရာမ်ားAတီးAမႈတ္၊ တူရိယာႏွင္႕ စပ္ဆုိင္ရာမ်ားAတီးAမႈတ္၊ တူရိယာႏွင္႕ စပ္ဆုိင္ရာမ်ားAတီးAမႈတ္၊ တူရိယာႏွင္႕ စပ္ဆုိင္ရာမ်ား    

    
ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                        ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
    
ပေလြ      ပလြီေက်ာ္၊ ပလြီ၊ ျခေခါင္း 
ႏွ ဲ      ႏွ ဲ
စည္း      စီး၊ စီးခတ္ 
လင္းကြင္း     လင္းခ၀၊ လင္းခြက္ 
၀ါး      လက္ခုတ္ 
ပတ္      ပတ္မ 
ပတ္ငယ္      စခြန္း 
ဗံ ု      ဗံုသာ 
ဒိုးပတ္      ပတ္သာ 
Aုိးစည္      စည္Aုိင္႕၊ တဖက္ပိတ္စည္ 
ရခုိင္သမက္တက္စည္    ပန္းတ်င္း၊ ပန္းက်င္း 
ေၾကး      ႀကီး၀ိုင္း 
ေမာင္းဆုိင္း     ကုိးလုံးေမာင္း 
ဘင္      ဘန္း 
ဘင္ငယ္      ေဒါက္ကေရာက္၊ ခရာႁမြာ 
ခရာ      ႁပြတ္ေကာက္၊ ခရာေကာက္ 
ဘင္ခရာ၀ိုင္းတြင္မႈတ္ေသာပေလြ   ႃပြီ႐ွည္ 
ဘန္ဂ်ိဳ      ဗ်တ္ေစာင္း 
ဟိႏၵဴစည္Aဖြဲ႕     ေဒါက္ကေရာက္ 
ကုလားဘင္ခရာAဖြဲ႕    ေဘဘတီဘာဂ်ာ 

 
ရခုိင္တြင္ သီးျခားတူရိယာမ်ား ႐ွိရာ Aထက္ေဖာ္ျပပါ ေ၀ါဟာရမ်ားမွာလည္း တိက်(ျပည္႕စံ)ု ႏိုင္မည္ မဟုတ္ဟူ၍ ထင္မိပါသည္။ 
 
ရခုိင္AတီးAမႈတ္ တူရိယာမ်ားမွာ-  
 
(၁) ေၾကးျဖင္႕ လုပ္ေသာ တူရိယာမ်ား 
 ခြက္ခြင္း၊ စည္းစုပ္၊ ေမာင္း၊ ႀကီးစည္၊ ပတ္တလား။ 
 
(၂) ႀကိဳးကုိ Aသုံးျပဳေသာ တူရိယာမ်ား 
 ေစာင္း၊ ေစာင္းေကာက္၊ Aုံးမႈတ္၊ တေယာ၊ ေၾကာင္ရီတေယာ၊ မိေက်ာင္း၊ ဒူးေလာင္း။ 
 
(၃) သားေရၾကက္၍ တီးရေသာ တူရိယာမ်ား 
 တစ္ဖက္ပိတ္စည္၊ ႏွစ္ဖက္ပိတ္စည္၊ ေျမာက္စည္ (ဗဟုိရ္စည္)၊ သံလြင္စည္၊ မ႐ိုးစည္၊ စည္ပုတ္၊ စည္ႀကီး (႐ြန္းစည္)၊ 
စည္ပန္းေတာင္း၊ စည္၀န္း၊ တဖက္စည္၊ ႏွစ္ဖက္စည္၊ စည္႐ွည္၊ စည္Aုိင္႕ (Aုိးစည္)၊ ဒုပၸာ၊ ဒံု႕မင္း၊ ပတ္သာ (ဒိုးပတ္)၊ ပတ္မ၊ ဗံုသာ၊ 
စကြန္႕၊ ပန္းတ်င္း။ 
 
(၄) ေလႏွင္႕မႈတ္ေသာ တူရိယာမ်ား 
 ခရာေကာက္၊ ခရာႁမြာ၊ ႁပြတ္ေကာက္၊ ႁပြတ္႐ွည္၊ ဗူးမႈတ္၊ လက္တတုိံ၊ လက္တံ႐ွည္၊ ေဘာ၊ ညွင္း၊ ၿခီေခါင္း၊ ဖက္လိပ္၊ ႏွ၊ဲ 
ခ႐ုသြင္း၊ ပလြီေက်ာ္၊ ၀ါးမႈတ္။ 
 



   

 ebook by www.mgluaye.blogspot.com  P41 

(၅) လက္ခုပ္တူရိယာ 
 ၀ါးလက္ခုပ္၊ သစ္လက္ခုပ္၊ လက္ၫွပ္ခုပ္၊ လက္ေျပာက္၊ လက္ခုပ္၊ လက္ၾကားခုပ္၊ ေက်ာက္လက္ခုပ္။ 
 
Aထက္ပါ Aတုိင္း ငါးမ်ိဳး ငါးစား႐ွိၾကေလသည္။  
 
ေတးမ်ားႏွင္႕ ပတ္သက္၍ ရခိုင္၊ ျမန္မာမတူပါသျဖင္႕ ရခိုင္ေတး သက္သကကုိ္ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။ 
 
ဇမ္းျခင္း၊ ေတးျခင္း၊ Aုိင္ျခင္း၊ သာျခင္း၊ နတ္ျခင္း၊ ပတ္ျခင္း၊ ယုိင္းသာျခင္း၊ ပင္႕ကူျခင္း၊ ငစြယ္ျခင္း၊ ပတ္တုိက္နတ္ျခင္း၊ ဒံုးျခင္း၊ သုိင္းျခင္း၊ 
ကာျခင္း၊ လြမ္းျခင္း၊ Aန္ျခင္း၊ လုံးတီး လုံးတားျခင္း၊ ေမတၱာျခင္း၊ Aေထာက္စာျခင္း၊ Eျခင္း၊ မဏိUီးျပည္႕ခ်ရတု၊ ေလးလုံးပိုဒ္စံုရတု၊ 
ရကန္၊ ႐ႊန္းလုိက္ရတု၊ ပ်ိဳ႕၊ လကၤာ၊ ေမာ္ကၽြန္း၊ ဟန္စီေလ၊ သာစြေလ၊ ၿပိဳင္ေလာင္းသံခ်ပ္၊ ရထားသံခ်ပ္၊ ဒုံးသံခ်ပ္၊ က်င္စည္ျခင္း၊ 
႐ွင္စည္ျခင္း၊ ဘြဲ႕သံ၊ သိုက္စာ၊ မွာတမ္း၊ နတ္သံ၊ ပသီးသံ၊ ေလာင္းေလွာ္သံ၊ ပန္းတ်င္းျခင္း၊ က်ိတ္ေကျခင္း (ေပၚတူဂီခရာသံAလုိက္)၊ 
ဗုဒၶပူဇနိယ ေတးျခင္း။ 
 

AျAျAျAျခင္Aတြယ္ခင္Aတြယ္ခင္Aတြယ္ခင္Aတြယ္    
    

ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                        ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
 
တစ္တင္း     ႏွစ္ေတာင္း 
တစ္ျပည္      ႏွစ္သုိက္ (၈ ဗူး) 
၆ ျပည္      တစ္ေတာင္း ( ၁၂ သုိက္) 
၄ ဗူး      တစ္သုိက္ (ေလးပြာ) 

 
ရခုိင္တြင္ ျပည္၊ တင္း မသုံးပါ၊ တစ္တင္းသည္ ရခိုင္ ႏွစ္ေတာင္းႏွင္႕ ညီမွ်သည္။  
 

ပုလင္းခ်ိန္ပုလင္းခ်ိန္ပုလင္းခ်ိန္ပုလင္းခ်ိန္    
    
ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                        ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
 
၄၀ က်ပ္သား     တစ္ပုလင္း 
၂၀ က်ပ္သား     တစ္Aာဒါ ( ၁/၂ ပုလင္း) 
၁၀ က်ပ္သား     တစ္Aာဒီ ( ၁/၄ ပုလင္း) 
၅ က်ပ္သား     တစ္Aာစိတ္ (၁/၈ ပုလင္း) 
၂ ၁/၂ သား     တစ္Aာျခမ္း 
၁ ပိႆာ      ၂ ပုလင္းႏွင္႕ တစ္Aာဒါ 
၅၀ သား      တစ္ပုလင္း၊ တစ္Aာဒီ 

 
AဓိကAားျဖင္႕ ၄၀ က်ပ္သားမွာ တစ္သုိက္႐ွိ က်ပ္ခ်ိန္ကုိ Aေျခခံ၍ ထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။  
 
ရခုိင္တြင္ ဟသၤာခ်ိန္ (ေ႐ႊလီး) သုိက္ ပိႆာခ်ိန္ကုိ ေခၚသည္။ (Tical) ေ႐ႊခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ Aိႏၵိယႏိုင္ငံသုံး (Tola) 
ေငြခ်ိန္၊ ရခုိင္လုိ ဗက္ကာသိုက္ဟု ေခၚပါသည္။ 
 

ေ႐ႊလီးAေလးခ်ိန္ေ႐ႊလီးAေလးခ်ိန္ေ႐ႊလီးAေလးခ်ိန္ေ႐ႊလီးAေလးခ်ိန္    
 
ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                        ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
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၂ ၁/၂ က်ပ္သား     ပြာျခမ္း 
၅ က်ပ္သား     ပြာစိတ္ 
၁၀ သား      တစ္ပြာ 
၂၀ က်ပ္သား     သုိက္ခြဲ 
၃၀ က်ပ္သား     သုံးပြာ 
၄၀ က်ပ္သား     တစ္သုိက္ 

 
တစ္သုိက္တြင္ ၄၀ က်ပ္သား သတ္မွတ္သည္။ 
 

ပိႆာခ်ိန္ႏွင္႕ ကုိက္ေသာ္ပိႆာခ်ိန္ႏွင္႕ ကုိက္ေသာ္ပိႆာခ်ိန္ႏွင္႕ ကုိက္ေသာ္ပိႆာခ်ိန္ႏွင္႕ ကုိက္ေသာ္    
    
ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                        ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
    
ပိႆာ၀က္     တစ္သုိက္တစ္ပြာ 
တစ္ပိႆာ     ႏွစ္သုိက္ခြဲ 
၂၅ က်ပ္သား     ပိႆာတစ္ပြာ 
၅၀ က်ပ္သား     ပိႆာခြဲ 
 

ဗက္ကာသုိက္ ဗက္ကာသုိက္ ဗက္ကာသုိက္ ဗက္ကာသုိက္ ((((ေငြလီးေငြလီးေငြလီးေငြလီး))))    
 
ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                        ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
 
၆၀ က်ပ္သား     တစ္သုိက္ 
၃၀ က်ပ္သား     သုိက္ခြဲ 
၁၅ က်ပ္သား     တစ္ပြာ 
၇ ၁/၂ က်ပ္သား     ပြာစိတ္ 

 
ဗက္ကာ ၂ သုိက္၊ တစ္ေပါင္ႏွင္႕ ညီမွ်သည္။ 
 
ေ႐ႊလီး တစ္ပိႆာတြင္ ဗက္ကာသုိက္ႏွင္႕ တစ္သုိက္သုံးပြာ (၁ ၃/၄) ႐ိွပါသည္။ ဗက္ကာသုိက္၊ ပြာ၊ Aာဒါ၊ Aာဒီဆုိေသာ စကားမွာ 
Aိႏၵိယေ၀ါဟာရမ်ားမွ ဆင္းသက္လာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 
 
ေငြေၾကးAသုံးAႏံႈးမ်ားေငြေၾကးAသုံးAႏံႈးမ်ားေငြေၾကးAသုံးAႏံႈးမ်ားေငြေၾကးAသုံးAႏံႈးမ်ား    
 
ေ႐ွးေခတ္၊ ေႂကြေစ႕ AသုံးAႏံႈးမ်ားႏွင္႕ ပတ္သက္၍ မူႏွစ္မ်ိဳး ေတြ႕ရပါသည္။ တစ္မ်ိဳးမွာ ငွက္ေထာင္သမား လက္တြင္ ပါ႐ွိသည္။  
“ ငွက္ေထာင္ေရာက္လာ၊ ရသျပာ၊ Aိမ္မွာ မယား၊ စိတ္ျပားၾကည္႕လီ၊ ႄကီြလီAမွန္၊ ျဗဴးခ်ျပန္၊ ငါးႀကီတျဗဴး၊ တစ္ဆယ္႕တစ္ခါ၊ တစ္စိရာ၊ 
သုံးစိတစ္ခ်က္၊ ႏွစ္မ်က္မူျခမ္း၊ မူျခမ္းႏွစ္ခါ၊ တစ္သုိးကာ၊ သုိးကာကုိတြဲ၊ တစ္မူခြဲ၊ မူခြဲႏွစ္ခါ၊ တစ္သျပာ” ဆုိပါက… 
 

ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္                        ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ    
    
တစ္ျဗဴး      ၅ ႃကြီ 
တစ္စိ      ၅၅ 
တစ္မ်က္      ၁၆၅ 
မူျခမ္း      ၃၃၀ 
တစ္သုိးကာ     ၆၆၀ 
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မူခြဲ      ၁၃၂၀ 
ရခ္ုိင္ေငြတစ္က်ပ္     ၂၆၄၀ ႃကြီ ျဖစ္သည္။ (တစ္သျပာ ေခၚသည္။) 
 

ေနာက္တစ္မူမွာ -  
“ ေလးႃကြီျဗဴးစု၊ ဆယ္ျဗဴးႏွစ္လီ၊ မ်က္ခုခီ၊ ႏွစ္မ်က္မူျခမ္း၊ နခါသုိးကာ၊ တြဲလီမူခြဲ၊ မူခြဲႏွစ္ထပ္၊ တစ္ခ်ပ္စီလီ၊ တႃကြီခ်န္ထား၊ က်ီမွာထား” 
 

ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္                        ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ    
    
တစ္ျဗဴး      ၄ ႃကြီ 
တစ္စိ      ၁၀ x ၄   = ၄၀ 
တစ္မ်က္      ၄၀ x ၄  = ၁၆၀ 
မူျခမ္း      ၁၆၀ x ၂  = ၃၂၀ 
တစ္သုိးကာ     ၃၂၀ x ၂  = ၆၄၀ 
မူခြဲ      ၆၄၀ x ၂  = ၁၂၈၀ 
တစ္ခ်ပ ္      ၁၂၈၀ x ၂ = ၂၅၆၀ 
        = ၈၀ ႃကြီ ကြာျခားပါသည္။ 

 
တစ္ခ်ပ္ဆုိသည္မွာ ေ႐ွးရခိုင္စကား႐ိုး စကားလာ ျဖစ္သည္။ “စပါးတစ္ရာ၊ တစ္သုိးကာ၊ ေလးရာတစ္ခ်ပ္၊ စပါးသွ်င္ကုိ၊ မခစပ”္ 
ဟုဆုိသည္႕ Aတုိင္း တစ္သျပာ၊ ရခိုင္ ေငြဒဂၤါးတစ္ျပားကုိ ဆုိလုိပါသည္။ 
 
 

AဂၤAဂၤAဂၤAဂၤလိပ္Aစုိးရ သိမ္းပုိက္စတြင္ ေငြေၾကးAေခၚမ်ားမွာလိပ္Aစုိးရ သိမ္းပုိက္စတြင္ ေငြေၾကးAေခၚမ်ားမွာလိပ္Aစုိးရ သိမ္းပုိက္စတြင္ ေငြေၾကးAေခၚမ်ားမွာလိပ္Aစုိးရ သိမ္းပုိက္စတြင္ ေငြေၾကးAေခၚမ်ားမွာ    
    
ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                        ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
    
ေငြတစ္က်ပ ္     တကၤားတစ္ျပား 
ငါးမူး      မူခြဲ 
တစ္မတ္      တစ္သိုးကာ 
တစ္မူး      မူျခမ္း 
တစ္ပဲ      တစ္မ်က္ 
ပိုက္ဆံတစ္ျပား     တစ္စိ 
တစ္ပိုင ္      တစ္Aာဒါ 
 

ယင္းေနာက္ AိႏၵိယAေခၚမ်ားသုိ႕ ေျပာင္းလဲခ႕ဲသည္။ 
 

ေငြတစ္က်ပ ္     တကၤားတစ္ျပား 
ငါးမူး      မူခြဲ (႐ွစ္ပ)ဲ 
တစ္မတ္      ေလးAာနာ (ေလးပဲ) 
တစ္မူး      ႏွစ္Aာဏာ (ႏွစ္ပဲ) 
တစ္ပဲ      တစ္Aာဏာ 
ပိုက္ဆံတစ္ျပား     ပိႆာ၊ ပြီသာ 

 
ပိယွားတစ္ျပားဟူ၍ ေခၚေ၀ၚခ႕ဲၾကပါသည္။ 
 

ေငြေၾကးႏွင္႕ ပတ္သက္၍ AေခၚAေေငြေၾကးႏွင္႕ ပတ္သက္၍ AေခၚAေေငြေၾကးႏွင္႕ ပတ္သက္၍ AေခၚAေေငြေၾကးႏွင္႕ ပတ္သက္၍ AေခၚAေ၀၀၀၀ၚမ်ားမွာၚမ်ားမွာၚမ်ားမွာၚမ်ားမွာ    
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ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                        ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
    
ေၾကးေငြ Uစၥာ     တကၤားပြီသာ 
ေ႐ႊဒဂၤါး      ေပါင္ခတ္ 
ေငြစင္ဒဂၤါး     ေငြသားတကၤား 
ေငြစကၠဴ      ေငြတစ္ျပား၊ ေငြတစ္ခ်ပ ္
က်ပ္တန္      ေငြႄကြီ၊ ျပားေသွ် 
Aႏုတ္      Aႄကြီ၊ ႃပြီသာႄကြီ 
ငါးက်ပ္တန ္     ငါးျပားတန္ 
ေငြစကၠဴတစ္ခ်ပ ္     တကၤားစကၠဴတစ္႐ြက္ 
ျပားေစ႕      ျပားခတ္ 
Aတုေငြႄကြီ     ခခဲတ္ 
ေငြေရတြက္ၾကည္႕     စိတ္ျပာၾကည္႕ေရ 

 
ေဖာ္ျပပါ ရခ္ုိင္ ေ၀ါဟာရ AေခၚAေ၀ၚမ်ားတြင္ Aနည္းAက်U္း ခၽြတ္ယြင္းမႈမ်ားႏွင္႕ကား ကင္းၾကမည္ မဟုတ္ပါ။ ဤသည္မ်ားကုိ 
ခြင္႕လႊတ္၍ ျပဳျပင္ ဖတ္႐ႈၾကပါရန္။ 

 
(၆) ကိုယ္႕စကား ကုိယ္နားမလည္မွန္း မသိေသာ ရခုိင္စကားမ်ား 

 
ေလာေလာဆယ္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ေသာ သူAား သူေျပာစကားမ်ားကုိ သူကုိယ္တုိင္ နားလည္ပါရဲ႕လား ဆုိက 

ေလွာင္ေျပာင္သည္ဟု ထင္ကာ စိတ္ဆုိးမိမည္ မလြဲေပ။ ဇာေၾကာင္႕ ဆုိေသာ္ သူကုိယ္တုိင္ ကုိယ္႕စကား ကုိယ္နားမလည္မွန္း သတိ 
မမူမိသျဖင္႕ ျဖစ္ပါသည္။ 

ကၽြန္ဳပ္တုိ႕ ေန႕စU္ေျပာစကားထဲတြင္ Aေလ႕Aလာ ေျပာေလ႕ေျပာထ ႐ိွသျဖင္႕သာ ေျပာဆုိေနၾကေသာ္လည္း၊ ဇာပုိင္ 
Aဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္၍ ဇာေၾကာင္႕ ထည္႕သြင္း ေျပာဆုိ ေနၾကသည္ကုိ သတိမျပဳမိခ႕ဲၾကေပ။ 

ကုိယ္႕စကား ကုိယ္မသိ၊ ေျပာမိေျပာရာ ေျပာလာသည္ဟုပင္ မွတ္ယူေနၾကေပလိမ္႕မည္။ Uပမာ - “တျပားမူခြဲရာ” ဟု 
ေန႕စဉ္ေျပာဆုိေနၾကသည္။ ယင္းစကားထဲတြင္ “မူခြဲ”ဟူေသာ ေ၀ါဟာရမွာ ဇာကုိ Aေၾကာင္းျပဳ၍ ေျပာဆုိသည္ကုိ မသိၾကပါ။ မူခြဲ 
ဆုိသည္မွာ ယခုAခါ ငါးမူးကုိ ေခၚေသာ ရခိုင္ေ၀ါဟာရ Aစစ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ငါးမူးတစ္က်ပ္သားဟု ေျပာဆုိျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ယင္းေၾကာင္႕ ကုိယ္႕စကား ကုိယ္မသိဟုဆိုရေပမည္။ 

“ငါ႔ဂါက စိုက္ပီးရဖို႕လား” ဆုိေသာ စကားမွာလည္း ယင္းနည္းလည္းေကာင္းပင္။ “ဂါ” ဆုိေသာ စကား Aဓိပၸာယ္ကုိ 
နားလည္ၾကပါသလား။ “ဂါ ”ဆုိေသာ ေ၀ါဟာရမွာ ရခိုင္ေ၀ါဟာရ စကား Aစစ္မဟုတ္ေပ။ Aိႏၵိယႏိုင္ငံသားတို႕၏ ကုိယ္ခႏၶာကုိ 
ေခၚေသာ AေခၚAေ၀ၚမွ ဆင္းသက္လာေသာ စကားတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ငါ႕ကုိယ္က သုိ႕မဟုတ္ ငါက စိုက္လုိ႕ ပီးရဖုိ႕လားဟု 
ေျပာဆိုျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ရခိုင္တြင္ ခႏၶာကိုယ္ကုိ ဂါဟု မေခၚေသာ္လည္း ေဖာ္ျပပါစကား ေျပာရာတြင္ ထည္႕သြင္းေျပာဆုိေလ႕ 
႐ွိၾကေသာ ကုိယ္႕စကား ကုိယ္နားမလည္မွန္း မသိေသာ စကား တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ရခ္ုိငေ၀ါဟာရထဲတြင္ Aိႏၵိယႏိုင္ငံသားစကား၊ ဘဂၤလီစကား၊ Aဂၤလိပ္စကားတုိ႕မွ သံေယာင္လုိက္ ေျပာဆိုခါ ေနာင္ 
တစ္စတစ္စ ရခိုင္ေ၀ါဟာရ ျဖစ္သြားသည္႕ ေ၀ါဟာရမ်ားလည္း Aမ်ားAျပားပင္ ႐ွိပါသည္။ Aသံလွယ္ေမြးစား စကားလုံး ဟုလည္း 
ေခၚဆုိၾကသည္။၄င္းေ၀ါဟာရ စကားလုံးတုိ႕ကုိ Aပိုဒ္ (၁၀) တြင္ Aနည္းငယ္ ေဖာ္ျပထား႐ွိပါသည္။ 

ယေန႕ရခိုင္စကားတြင္ ယင္းတုိ႕နီးစပ္သည္႕ စကာမ်ား ဇာေလာက္ ၀င္ေရာက္ေနၿပီ ဆုိသည္ကုိ ဤ ရခိုင္စကား စာစU္ငယ္တြင္ 
မျဖစ္စေလာက္ေသာ ေ၀ါဟာရ Aနည္းငယ္ႏွင္႕ ႏိႈင္းယွဉ္ၾကည္႕ေသာ္မွ ေတြ႕႐ွိႏုိင္ၾကေပလိမ္႕မည္။ 

ယင္းAျပင္ ရခိုင္စကား Aစစ္မ်ား ျဖစ္ေသာ “မြဲလုိ႕ ျပာခ်ီးက်လခဗ်ာယ္” “တဆတ္ဆတ္ ပင္ထက္ေျခာက္လာေရ” 
“လီတငတ္ရာဟိဗ်ာယ္” “ဆပြတ္ႀကီး” စသည္ျဖင္႕ တင္စား ေျပာဆုိေလ႕ ႐ိွေသာ္လည္း ကိုယ္႕စကား Aဓိပၸာယ္ ကုိယ္မသိၾကေပ။ Aပိုဒ္ 
(၁၂) တြင္ Aနည္းAက်ဉ္း ႐ွင္းလင္း တင္ျပထား႐ိွပါသည္။ 

“ဘင္းဂ်ီမွာ တစ္ခါ ေဖာက္က်ီက်သိမ္႕ေရ” ဆုိေသာ Aိႏၵိယစကားမွ ဆင္းသက္လာေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားလည္း Aမ်ားAျပား 
႐ွိပါေသးသည္။ Aိႏၵိယစကားမွ ဆင္းသက္လာသည္ ဆုိျခင္းမွာ ေ႐ွးေခတ္ ရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္ဆက္ႏွင္႕ ႏြယ္ဆက္လ်က္ ဆင္းသက္လာေသာ 
စကားရပ္မ်ားကုိ မဆုိလုိပါ။ ေႏွာင္းကာလတြင္ Aထူးသျဖင္႕ တစ္ခ်ိန္က ရခုိင္ျပည္နယ္ ျဖစ္ခ႕ဲေသာ ဘဂၤလားနယ္မွ ဘဂၤါလီစကားမ်ားမ ွ
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ဆင္းသက္လာေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားကုိ ဆုိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 
တစ္နည္းဆုိက ေ႐ွးမာဂဓတုိင္းမွ ႏြယ္ဆက္၀င္လာေသာ မ်ိဳးႏြယ္ႏွင္႕ ဆက္စပ္ေနသည္႕ စကားရပ္မ်ားကုိ မဆိုလုိပါ။ 

ယင္းစကားတုိ႕မွာ ေ႐ွးေပါရာဏ စကားတုိ႕ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
    

(၇) ရခုိင္ေန႕စU္ေျပာ စကားဆက္၊ စကားစပ္၊ စကားသတ္မ်ား 
 

ေန႕စU္သုံး စကားမ်ားကုိ တင္ျပရာတြင္ Aထူးသျဖင္႕ ျမန္မာဘာသာျဖင္႕ AေျပာAဆုိမ်ားတြင္ ခၽြတ္ယြင္းလြဲမွားမႈမ်ား 
႐ွိႏုိင္ပါသည္။ ဤသုိ႕ မွားယြင္းခၽြတ္ေခ်ာ္မႈမ်ား ေတြ႕ခ႕ဲပါက Aျပစ္ကုိ ေ႐ွ႕႐ႈမထားၾကဘဲ တတ္Aားသမွ် ျပဳျပင္စိစစ္ၾကလ်က္၊ 
သက္ဆိုင္ရာ မဂၢဇင္း စာေစာင္မ်ားတြင္ Aျပဳသေဘာျဖင္႕ တင္ျပၾကေစလုိပါသည္။ စာျပဳစုသူထံသုိ႕ တုိက္႐ိုက္ တင္ျပ 
AႀကံUာဏ္ေပးပါကလည္း Aထူးေက်းဇူးတင္႐ွိပါမည္။ 

စကားေျပာမ်ားမွာ တစ္ျပည္တစ္နယ္တည္း မွာပင္ ေဒသႏၱရ စကားမ်ား ႐ိွေၾကာင္း Aထက္Aခန္းမ်ားတြင္လည္း တင္ျပခ႕ဲၿပီး 
ျဖစ္ပါသည္။ စာျပဳစုသူမွာ A၀စစ္ေတြဘက္မွ ရခိုင္သား တစ္Uီး ျဖစ္ေနပါ၍ ယင္းA၀ စစ္ေတြဘက္ AေခၚAေ၀ၚ ေ၀ါဟာရမ်ား 
ေန႕စU္ေျပာ စကားမ်ား၊ စကားဆက္၊ စကားစပ္၊ စကားသတ္မ်ားAရ တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ တတ္Aားသမွ် 
ေလ႔လာရ႐ွိေသာ ေဒသႏၱေျပာစကားမ်ားကုိလည္း Aနည္းAက်U္း သိ႐ွိႏုိင္ရန္ ေဖာ္ျပထား႐ွိပါသည္။ 

ေ၀ါဟာရ AေခၚAေ၀ၚမ်ား Aေနျဖင္႕လည္း တစ္႐ြာတစ္ပုဒ္ဆန္း၊ တစ္ေက်ာင္းတစ္ဂါထာ ဆုိဘိသကဲ႕သုိ႕ ေဒသ 
တစ္ခုတည္းမွာပင္ ေတာတြင္ တစ္မ်ိဳး၊ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္တစ္မ်ိဳး ေခၚသည္မ်ား ႐ွိပါေသးသည္။ ယင္းေၾကာင္႕ ဤ စာေစာင္တြင္ ပါ႐ိွေသာ 
ေ၀ါဟာရမ်ားမွာ ရခိုင္ တျပည္လုံး ထပ္တူထပ္မွ် ေခၚဆုိၾကေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားဟု ပံုေသ မယူဆၾကေစလုိပါ။ 
 
A၀ဖက္ ရခိုင္သားမ်ား ေျပာဆုိေသာ စကားကုိ Aေျခခံထား၍ ေရးသားခဲ႕ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ သုံးပံု ေလးပံုခန္႕မွ်ကား 
တူညီမႈ႐ွိေနပါလိမ္႕မည္။ ေန႕စU္ေျပာေ၀ါဟာရမ်ားႏွင္႕ စကားစုမ်ားကုိ Aကၡရာစဉ္လုိက္မေဖာ္ျပမီ Uီးစြာ ေျပာေလ႕ေျပာထ ႐ွိၾကေသာ 
ရခုိင္စကားဆက္္၊ စကားစပ္၊ စကားသတ္မ်ားကုိ Aနည္းငယ္ တင္ျပပါမည္။ 
 

ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                        ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
    
သုိ႕ေသာ္      ေဂလဲ႕ 
ၿပီး      ဗ်ာယ္၊ ယာ 
တုိ႕      ႐ို႕ 
စို႕      ေမ 
ဘာ      ဇာ 
မ ွ      ေက 
တည္း      တဲး 
တယ္      ေရ၊ ယင ္
လုိ၊ က႕ဲသုိ႕     ပိုင္ 
ႏွင္႕      နန္႕ 
သတဲ႕      လတ္ 
သိပ္      ကေကာင္း 
တာလဲ      ေလခ်င္႕ 
ပါတယ္      ပါယင္႕၊ ပါယန္႕ 
ဒီလုိ၊ ဤသုိ႕     ေAပိုင္၊ ေဒပုိင ္
ဟုိလုိ၊ ထုိသုိ႕     ယင္းပိုင္၊ ယန္းပိုင္ 
ေတာ္ၿပီ      တန္ဗ်ာလ္ 
တန္ေတာ႕ (ေတာ္ေတာ႕)    တန္ဖိ 
ေတာ္စို႕      တန္ကတ္ေမ 
တကယ္လား     Aေဂါင္႕ေဂါင္႕လား 
ဤကဲ႕သုိ႕     ေဒခ်င္႔ပုိင္၊ ေAပုိင္ေသွ်ာင ္
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ထံမွ      ဗက္က၊ ဗတ္က၊ ပါးက 
ဘယ္လို      ဘေဇာင္၊ Aေစာ္ 
ဘယ္႕ႏွယ္     ဇာပိုင္၊ Aေစာ္ပိုင္ 
Aဲေပါ႕      ေAမနားေယ၊ ေAမေတာင ္
ေနတယ္      နိန္ေရ 
ဒါေပမဲ႕      ေယေကလဲ႕ေသာ႕၊ ေယဒါေလ႕ 
ဟုတ္က႕ဲ      ဟုတ္ပါယင္႕၊ ဟုတ္ပါယန္႕ 
ၾကမယ္၊ ၾကစို႕     ကတ္ေမ၊ ၾကတ္ေမ 
ေသးတယ္     သိေရ (ျဖစ္သိေရ) 
ရ႕ဲလား      ယင္႕လား၊ ယန္႕လား 
ဘာလဲ      ဇာလဲ၊ ဇာခ်င္႕လ ဲ
ၿပီးၿပ ီ      ၿပီးဗ်ာယ္၊ ပီးယာ 
ၿပီးလွ်င္      ၿပီးေက၊ ပီးေဂ 
ၿပီလား      ဗ်ာယ္လား၊ ယာလား 
သုိ႕မဟုတ္     မဟုတ္ေကလဲ႕ 
သုိ႕ေနာက္     ေAၿပီးေက၊ ယင္းၿပီးေက 
ဆုိသက႕ဲသုိ႕     ဆုိေရပိုင္၊ ဆုိေရေသွ်ာင္ 
မဟုတ္ဘူး     Aဟင္႕၊ Aဟံု႕ 
လွည္႕ပါ      ခလ္ုိက္ 
မဟုတ္လွ်င္     မသဂါေက 
မဟုတ္မွလြေဲရာ     မဟုတ္ေကနီလီဖိ 
တစ္ခါတည္းႏွင္႕     ေဒAတုိင္းနန္႕ 

 
ၿပီးၿပီးၿပီးၿပီး ကုိ A၀စစ္ေတြဘက္တြင္ ((((ဗ်ာယ္ဗ်ာယ္ဗ်ာယ္ဗ်ာယ္) ) ) ) ၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ရမ္းၿဗဘဲက္တြင္ ((((ယာယာယာယာ))))၊ Uပမာ စားၿပီစားၿပီစားၿပီစားၿပီ ကုိ စားဗ်ာယ္၊ စားယာ စားဗ်ာယ္၊ စားယာ စားဗ်ာယ္၊ စားယာ စားဗ်ာယ္၊ စားယာ ဟု သုံးသည္။ 
 
စစ္ေတြ A၀ဘက္ ((((င) င) င) င) သတ္သံကုိ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ရမ္းၿဗဲဘက္တြင္ ((((န)န)န)န)သတ္သံျဖင္႕ ေျပာသည္။ Uပမာ ခခင္မမင္ ခခင္မမင္ ခခင္မမင္ ခခင္မမင္ ((((ခခန္မမန္ခခန္မမန္ခခန္မမန္ခခန္မမန္))))၊ ယင္းခ်င္႕ ယင္းခ်င္႕ ယင္းခ်င္႕ ယင္းခ်င္႕ 
((((ယန္းခ်န္႕၊ ယန္းဟာယန္းခ်န္႕၊ ယန္းဟာယန္းခ်န္႕၊ ယန္းဟာယန္းခ်န္႕၊ ယန္းဟာ))))၊ ထမင္း ထမင္း ထမင္း ထမင္း ((((ထမန္းထမန္းထမန္းထမန္း))))။ 
 
စစ္ေတြ A၀ဘက္တြင္ ခလုိက္ ခလုိက္ ခလုိက္ ခလုိက္ ထည္႕၍ ေျပာဆုိမႈ႐ွိသည္။ Uပမာ လာေနပါ လာေနပါ လာေနပါ လာေနပါ ((((နီပါခလုိက္နီပါခလုိက္နီပါခလုိက္နီပါခလုိက္) ) ) ) ၊ စားလာပါ ၊ စားလာပါ ၊ စားလာပါ ၊ စားလာပါ ((((စားပါခလုိက္စားပါခလုိက္စားပါခလုိက္စားပါခလုိက္))))၊ ခလုိက္ ခလုိက္ ခလုိက္ ခလုိက္ မွာ 
ဖိတ္ေခၚသံ ျဖစ္သည္။ စစ္ေတြ A၀ဘက္တြင္ ႐ိွ ႐ိွ ႐ိွ ႐ိွ ကုိ ဟိဟိဟိဟိ၊ ယိွ ၊ ယိွ ၊ ယိွ ၊ ယိွ ဟု Aသုံးမ်ားေနေသာ္လည္း ရမ္းၿဗ၊ဲ ေက်ာက္ျဖဴ ဘက္တြင္ ဟီဟီဟီဟီ ဟုပင္ 
သုံးႏံႈးတုံး႐ွိေနေသးသည္။  
 
ေက်ာက္ျဖဴဘက္တြင္ ငါမဟုတ္ ငါမဟုတ္ ငါမဟုတ္ ငါမဟုတ္ စသည္ျဖင္႕ မဟုတ္ မဟုတ္ မဟုတ္ မဟုတ္ AသုံးAႏံႈး လည္း ေျပာေလ႕႐ွိသည္။ A၀စစ္ေတြဘက္တြင္ ((((ေေေေ--------ာင္႕ာင္႕ာင္႕ာင္႕)))) သံကုိ 
((((တေAာင္႕ေသွ်တေAာင္႕ေသွ်တေAာင္႕ေသွ်တေAာင္႕ေသွ်) ) ) ) ၊ ((((ေဒါေဒါေဒါေဒါင္႕င္႕င္႕င္႕))))၊ ((((ေစာင္႕ေစာင္႕ေစာင္႕ေစာင္႕) ) ) ) တုိ႕ကုိ ေခ်ာင္းဖ်ားရပ္ႏွင္႕ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ရမ္းၿဗ၊ဲ မာန္ေAာင္နယ္မ်ားတြင္ ((((--------ုန္႕ုန္႕ုန္႕ုန္႕) ) ) ) ဟု ((((တAုန္႕ေသွ်တAုန္႕ေသွ်တAုန္႕ေသွ်တAုန္႕ေသွ်))))၊    
((((ဒုန္႕ဒုန္႕ဒုန္႕ဒုန္႕))))၊ ((((စုန္႕စုန္႕စုန္႕စုန္႕)))) ဟူ၍ ေျပာေလ႕႐ွိၾကပါသည္။  
 
A၀စစ္ေတြဘက္က ဇာ ဇာ ဇာ ဇာ ကုိ၊ ေက်ာက္ျဖဴဘက္တြင္ စာစာစာစာ၊ Aေစာ္ Aေစာ္ Aေစာ္ Aေစာ္၊ လဲ  လဲ  လဲ  လဲ ကုိ ေရာင္ ေရာင္ ေရာင္ ေရာင္ ဟု ေျပာေလ႕႐ွိၾကပါသည္။ Uပမာ Aေစာ္ေရာင္Aေစာ္ေရာင္Aေစာ္ေရာင္Aေစာ္ေရာင္၊ စာလဲစာလဲစာလဲစာလဲ၊ 
စာလားေလစာလားေလစာလားေလစာလားေလ၊ Aေစာ္လားေရာင္Aေစာ္လားေရာင္Aေစာ္လားေရာင္Aေစာ္လားေရာင္။ 
 
Aေနာက္ျပည္႐ွိ ရခိုင္မ်ားႏွင္႕ Aေ႐ွ႕ျမန္မာျပည္ ပုသိမ္၊ ေမာ္တင္ တ၀ိုက္႐ွိ ရခိုင္တုိ႕ ေျပာစကားမ်ားမွာ A၀စစ္ေတြဘက္ႏွင္႕ 
တူပါသည္။ သံတြဲ၊ ေတာင္ကုတ္၊ Aမ္း၊ ဒလက္၊ ဂြ စသည္႕ ေဒသမ်ားမွ လူမ်ားမွာ ျမန္မာစကားသုိ႕ တိမ္းယိမ္းေျပာၾကေသာ္လည္း 
တစ္Uီးစကားကို တစ္Uီးက လြယ္လြယ္ႏွင္႕ နားလည္မႈ႐ွိၾကပါသည္။ 
 

Uီးေရ Aနည္းAမ်ား Aလုိက္ ေျပာဆုိေသာ စကားမ်ားUီးေရ Aနည္းAမ်ား Aလုိက္ ေျပာဆုိေသာ စကားမ်ားUီးေရ Aနည္းAမ်ား Aလုိက္ ေျပာဆုိေသာ စကားမ်ားUီးေရ Aနည္းAမ်ား Aလုိက္ ေျပာဆုိေသာ စကားမ်ား    
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ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                        ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
    
တိရိစာၦန္တစ္Aုပ္     တစ္႐ြီ 
လူတစ္စု      လူတစ္က်ိဳင ္
ငါးAုပ ္      ငါးက်ိဳင ္
သစ္သီးတစ္ခိုင ္     Aသီးတစ္ႁပြတ္ 
Aခိုင္ခို္င ္     Aႁပြတ္ႁပြတ္ 
ေငြသားဒဂၤါးAစီလုိက္    Aစြက္လုိက္ 
AAုပ္လုိက္     A႐ြီလုိက္ 
Aမ်ား      တိ 
Aနည္း      ေသွ် 
Aမ်ားAျပား     မကန္မ၀ွန ္
တသီတတန္း     မဆုံးတန္း 
ပန္းတသီတကံုး     ပန္းတစ္သိန္ 
႐ႈမဆုံး၊ ၾကည္႕မဆုံး    မ်က္စိတသီ 
Aလြန္႕Aလြန္ မ်ားျပားသည္   ပိတၱကုိးသိန္း 
Aစည္းAေ၀း     မိတ္တိန္ 
႐ြာလုံးကၽြတ္     ႐ြာဟုံ၊ ႐ြာျပတ္၊ ႐ြာလုံးခ်ံဳ 
ၿမိဳ႕လုံးကၽြတ္     ၿမိဳ႕ဟုံ၊ ၿမိဳ႕ျပတ္၊ ၿမိဳ႕လုံးခ်ံဳ 
သူတုိ႕      သူ႐ို႕ 
ငါတုိ႕      င႐ုိ႕ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႕     ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၊ Aကၽြန္႐ို႕ 
ထုိဟာေတြကုိ     ယင္းခ်င္႕တိကုိ 
ၾက      ၾကတ္၊ က၊ ၾကတ္ (လားၾကတ္) 

 
Aခိုင္ကုိ ငွက္ေပ်ာသီး၊ Aုန္းသီး၊ ကြမ္းသီးတို႕၌ သုံးသည္။ ((((Aုန္းသီးတစ္ခုိင္Aုန္းသီးတစ္ခုိင္Aုန္းသီးတစ္ခုိင္Aုန္းသီးတစ္ခုိင္)))) ႁပြတ္သိပ္သီးေသာ သစ္သီးမ်ားကုိကား Aႁပြတ္လုိက္Aႁပြတ္လုိက္Aႁပြတ္လုိက္Aႁပြတ္လုိက္ ဟု 
သုံးသည္။ Uပမာ သရက္သီး တႁပြတ္ သရက္သီး တႁပြတ္ သရက္သီး တႁပြတ္ သရက္သီး တႁပြတ္ ((((သရက္သီး တစ္ခုိင္သရက္သီး တစ္ခုိင္သရက္သီး တစ္ခုိင္သရက္သီး တစ္ခုိင္))))    
 

    

(၈) ခရီးAကြာAေ၀း၊ ေနရာဌာန၊ တည္ေနရာ စသည္တုိ႕ကုိ ၫႊန္းေသာ ေ၀ါဟာရမ်ား 
 

ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                        ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
    
နီးတယ္      ပါးေရ 
Aနီးမွာ      Aပါးမွာ၊ Aနားမွာ 
နီးနီးေလး၊ Aနီးကေလး    Aနားေသွ်၊ Aပါးေသွ် 
Aနီးကပ္လုိ႕     တတက္ကပ္လုိ႕၊ ဟပ္ပတိေသွ် 
Aေ၀းမွာ      A၀ီးမွာ 
Aေတာ္ေ၀းတယ္     Aင္တန္၀ီးေရ 
သိပ္ေ၀းတယ္     A၀ီးႀကီး 
Aလြန္ေ၀းတယ္     ကေဂါင္း၀ီးေရ 
မနီးမေ၀း      မ၀ီးမပါး 
Aေပၚမွာ     Aထက္မွာ 
Aေပၚထပ ္     Aထက္ဆင္႕ 
Aထဲမွာ      Aတြင္းမွာ 
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Aထဲဘက္     Aတြင္းဘက္ 
တစ္ေထာက္ေ၀းတယ္    တစ္ျပင္သန္း၀ီးေရ 
တစ္ေခၚေလာက္     ခြီးတစ္ေဟာင္ 
Aလြန္ျမင္႕တယ္     Aသွ်ဴတစ္ရာျမင္႕ေရ (ေရAနက္တုိင္းရာတြင္လည္း သုံးသည္။) 
ခဲတပစ္ေလာက္     လက္ခတ္တပိုက္စာ 
မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္     ႐ွိဆုိင္ 
ေဘးခ်င္းကပ္လုိ႕     ထက္ပက္ကပ္လို႕ 
မ်က္ေစာင္းထုိး     ဇလြယ္သိုင္း 
တတန္းတည္း     တစ္ေလွ်ာက္တဲ႕ 
သုံးပြင္႕ဆုိင္     ခြင္ခေတာက္ဆုိင္၊ ခြင္ေတာက္ေဆာက္ 
တည္႕တည္႕မတ္မတ္    ပေျပာင္႕၊ ပေျပာင္႕သသက္ 
ေကြ႕ေကြ႕ေကာက္ေကာက္    ေကာက္လီေကာက္ေလာက္ 
တစ္လမ္းAကြာ     တစ္လမ္းျခား 
တစ္ေဆာင္Aကြာ     တစ္Aိမ္ျခား 
ေဘးခ်င္းယွဉ္၍     နံခ်င္းၿပိဳင္လုိ႕ 
ေန႕ခ်င္းေရာက္ေတ    ရက္ခ်င္းေပါက္ေတ 
ေန႕ခ်င္းျပန ္     ရက္ခ်င္းျပန ္
တစ္ေန႕ခရီး     တစ္ရက္ခရိတ္ 
တစ္ညခရီး     တစ္ညက္ခရိတ္ 
တစ္ဖက္မွာ     နံေဘးမွာ 
ေရေၾကာင္းခရီး     ရီလမ္း 
ကုန္းလမ္းခရီး     ေတာင္ေၾကာင္း၊ ကုန္းေၾကာင္း 
ေတာလမ္းခရီး     ေတာေၾကာင္း၊ ေတာင္ေလွ်ာက္ 
သေဘၤာလမ္း     သေဘၤာေၾကာင္း 
ကုန္းလမ္း     ကုန္းေၾကာင္း 
လက္၀ဲဘက္     ဗယ္ဘက္ 
လက္ယာဘက္     ညာဘက္ 
မ်က္စိတဆုံး     မ်က္စိတသီခရိတ္ 
မနက္ေစာေစာ     ခရီခေရာ 
Aသံမသဲကြဲ     ခသန္းခ၀ါ 

 
 

(၉) ရခုိင္စကားေျပာ AသုံးAႏႈန္းမ်ား 
    

ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                        ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
    
                ((((က)က)က)က)    
    
က်ိဳးက်ိဳးႏြံႏြံြ     ခဇာ႕၀တၱ(ခစား၀တၱ) 
ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းဆဲဆုိတယ္   ေAာက္သားျခင္းဆဲေရ 
ႀကိဳးဒဏ္ေပးတယ္     ဖင္ခ်ိတ္တုိက္ေတ 
ကစားၾကတယ္     ကဇပ္ၾကတ္ေတ 
ကေျပာင္းကျပန ္     ခ်ေလာင္းခ်လာ 
ကားတုိက္ေတ     ေမာ္ေတာ္Aက္ေတ 
ကြဲAက္သြားတယ္     ၿပိဳက္လားခေရ 
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က်ပ္ေတ      ပ်ိဳက္ေတ 
ကတုိက္က႐ိုက္     ေတာင္တေလာင္ ေမာင္တေလာင္ 
ကိုယ္လက္မAီမသာ    ေရာင္းသီေရာင္းဖတ္ 
ေၾကာက္စရာ     ကေၾကာက္ထမန္း 
ကန္ေတာ႕ၾကတယ္    ႐ွိခုိးၾကတ္ေတ 
ႀကံႀကံဖန္ဖန ္     AေAာက္စစပ ္
ကသီလင္တ     ခပုတ္ခသီ 
ကျမင္းေၾကာထတယ္    လလြတက္နီေရ၊ ဖျဖတ္တီးနီေရ 
ကပိုကယုိ     မျမင္မAင ္
ႀကိမ္းသြားတယ္     ၿငိဳးလခေရ 
ကူလီကူမာ     ကလိမ္ကေကာက္၊ ဂလိမ္႕ဂလိမ္႕ 
(စိတ္)ကုတ္ေတ     ကကုတ္ဆဆာ 
ကတ္ကတ္သတ္သတ္    တေတာက္ငငတ္ 
ကဲ႕ရ႕ဲတယ္     သေရာ္ေရ 
က်ီစားတယ္     ၿမွံဳေရ 
ကံေကာင္းလုိ႕၊ ဘုရားမလုိ႕    Aျဗင္းျဗင္း 
ႂကြား၀ါေနတယ္     ေဘာရိတ္ပိုက္နီေရ 
ေၾကာက္ဒူးတုန္တယ္    ခ်ႏုန္႕တုန္ေရ 
ကန္တယ္     ေက်ာက္ေတ 
 
    ((((ခ)ခ)ခ)ခ)    
    
ေျခထုိးတယ္     ခခင္ပိုက္တယ္၊ ခလိမ္က်ိဳက္ေတ 
ခေလးကုိ ေခ်ာ႕ထားပါ    Aေသွ်ကုိ ပ်ာထားလုိက္ 
ေျခမကုိင္မိ၊ လက္မကုိင္မိ    ၿခီမက်၊ လက္မက် 
ခုတ္ေတ      ခြတ္ေတ 
ေျခပစ္လက္ပစ္လဲေလ်ာင္းေနတယ္   တုံးဂလုံးဖင္ဂလင္ လဲွနီေရ 
ထင္မိထင္ရာ လုပ္ေနတယ္    ဗရဗရီလုပ္နီေရ 
ခ ယတယ္     ခါ႕ဇပ္ေတ 
ခေတာင္းက်ိဳက္တယ္    ေလာက်ိဳက္ေတ၊ လေဘာ္က်ိဳက္ေတ 
ခဏကေလး     တနားေသွ်၊ တေAာင္႕ေသွ် 
ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ     ပလူးပလဲ 
ခ်ာလပတ္လည္သြားတယ္    က်လာဗလာမြိလခေရ 
ခ်ိဳးခ်ိဳးဖ႕ဲဖ႕ဲေျပာတယ္    ပိုးစိုးပက္စက္ေျပာေရ 
ခပ္ၿပံဳးၿပံဳး      ပၿပံဳ႕သသြင္၊ ခၿပံဳခသြင ္
ခပ္ႀကီးႀကီး     Aႀကီးမာ႕သန္ 
႐ိႈးထုတ္တယ္     ဂိုက္ထုတ္ေတ 
ခဏခဏ     ခေသြလဲေသာ႕ ဂုလ႕ဲေသာ႕ 
ခဲႏွင္႕ေပါက္တယ္     လက္ခတ္ပိုက္ေတ၊ လက္ခပဲိုက္ေတ 
ေျခခြင္သြားတယ္     ေဂၚယီ၊ ဂြာယာလားေရ 
 
    ((((ဂ)ဂ)ဂ)ဂ)    
    
ေဂ်ာက္(ေခ်ာက္)တြန္းတယ္    ေတာင္ဆင္းမေရ 
ဂံုညင္းထုိးၾကတယ္    ဒိုးကဇပ္ၾကတ္ေတ 
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ဂၽြမ္းပစ္ေတ     ဂၽြမ္းထုိးေရ 
ဂ်က္ထုိးတယ္     ဂလန္႕ခံေရ 
 
    ((((င)င)င)င)    
 
ငုတ္တုတ္ထုိင္ေနတယ္    ေဆာင္႕ေျခာင္႕ထုိင္နီေရ 
ငယ္သံပါေAာင္ ဟစ္သည္    ကၽြီးေရ 
ငံတယ္      တတက္ငံ၊ ငံဒေရ 
ငယ္ေသးတယ္     Aေသွ်သိ 
 
    ((((စ)စ)စ)စ)    
 
စာေမးပြဲက်တယ္     စာစိုက္ယွဴေရ 
စြပ္စြဲတယ္     ယုိးေရ 
စည္းကမ္းမ႐ွိထင္သလုိေနတယ္   ဘုံးေဘာလေ၀ါနီေရ 
ေစခုိင္းတယ္     စီစပ္ေတ 
စည္းမ႕ဲကမ္းမ႕ဲ     ဗရမ္းဗက္က်ိ၊ ျဗန္းစိကာရ၊ ဗ႐ုတ္သုတ္ခ 
ေစာ္ေစာ္ကားကား     ႐ြန္႕ဂီ႐ြန္႕ဂါး 
စပ္ၿဖဲၿဖ ဲ      ႀကဲဇီႀကဲဇဲ 
စိတ္မပါတပါ     ဖန္သီဖန္သတ္ 
စက္ဆုပ္ဖြယ္ရာ     ႐ြံေကာင္းထမန္း 
စကားပလီပလာေျပာတယ ္    ပလီစိေခ်ာက္ခ်က္ေျပာေရ 
စမ္းတ၀ါး၀ါး     စမ္းဖိစမ္းဖန္း 
ေစးတယ္     ေပ်ာင္းေရ 
ေစာ္ေစာ္ကားကား မလုပ္န႕ဲ    ယီးတီးယားတား မလုပ္က႕ဲ 
စိတ္ေပါ႕(ေဖာက္)ေနတယ္    စိတ္ေယာ႕နီေရ 
စိတ္ဆုိးေနတယ္     မာန္ပါနီေရ 
စံုစမ္းတယ္     စနည္းနာေရ 
ေစ႕ေစ႕စုံစံ ု     AစိAဆန ္
စိတ္ခုထားတယ္     Aေကာက္ကုိင္ေရ 
ေစာ္ေစာ္ကဲကဲ     ငေျငာ္တေတာ္ 
စကားေျပာကဲတယ္    စကားေျပာေျငာ္ေရ 
စကားႂကြယ္တယ္     စကားတတ္ေတ 
စကားတင္းေျပာတယ္    Aျခင္းေျပာေရ 
စကားစပ္စုတယ္     စကစ႐ွာေရ 
 
    ((((ဆ)ဆ)ဆ)ဆ)    
    
ဆင္ကန္းေတာတုိးမလုပ္န႕ဲ    ေတာင္ဆင္းရက် မလုပ္ေက႕ 
(ဗိုက္)ဆာတယ္     မြတ္ေတ 
ဆဲဆုိတယ္     ေကာ္ဆဲေရ 
ဆူဆူညံညံ ျဖစ္ေနတယ္    က်ီေရာင္ဘာေရာင္ ခတ္နီေရ 
ဆူဆူညံညံ ေနၾကတယ္    သေသာင္းႀကီး႐ိုက္လုိ႕ 
ဆီမီးပူေဇာ္ၾကတယ္    ဖရားမီးထြန္းၾကတ္ေတ 
ဆန္႕ေသးတယ္     ကန္သိယင္႕ 
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ဆူဆူပူပူလုပ္မေနနဲ႕    ပူဆိပူဆာလုပ္မနီေက႕ 
ေဆးလိပ္တစ္ဖြာေလာက္    တခ်ိတ္ေလာက္၊ တတုတ္ေလာက္ 
ဆြမ္းဘုဉ္းေပးေနတယ္    ဆြမ္းစားနီေရ 
 
    ((((ဇ)ဇ)ဇ)ဇ)    
    
ေဇာလြန္တယ္     ဗ်ာယႀကီးေရ၊ ေဇာႀကီးေရ၊ ေလာႀကီးေရ 
ဇီဇာက်ယ္တယ္     ဇဂါက်ယ္ေရ၊ ဂ်ီးမ်ားေရ 
ဇာ၀ီ      ၀က္၀ူ 
ေဇာ္ဂ်ီေတာင္ေ၀ွးပင ္    ၿပိဳင္ေထာင္မြိပင္ 
 
    ((((စ်စ်စ်စ်))))    
    
ေစ်းUီးေပါက္     ကန္တူကန္တာ 
ေစ်းႀကီးတယ္     ခက္ေတ 
ေစ်းေပါတယ္ေစ်းUီးေပါက္    ကန္တူကန္တာ 
ေစ်းႀကီးတယ္     ခက္ေတ 
ေစ်းေပါတယ္၊ ေစ်းခ်ိဳတယ္    တန္ေရ 
ေစ်း၀ယ္သြားတယ္    စ်ီးျပဳလားေရ 
ေစ်း၀ယ္ပစၥည္း     စ်ီးျပဳ၀န္ဆန ္
ေစ်းဆစ္တယ္     စ်ီးျပတ္ေတ 
 
    ((((ည)ည)ည)ည)    
 
ညည္းညဴေနတယ္     ႀကိဳင္းနီေရ 
ညစ္ပတ္တယ္     စုတ္ပ႕ဲေရ 
 
    ((((တ)တ)တ)တ)    
    
တကယ္လုိလို     Aဟုတ္Aဟတ္၊ Aဟုတ္Aဟန္း 
တံမ်က္လဲွသည္     Aိမ္လဲွေရ 
တျဖတ္ျဖတ္ခုန္ေနတယ္    တေထာက္ခုန္နီေရ 
တကုိယ္တည္း     လုံးခ်င္းေတး၊ လုံးခ်င္း 
တြန္းသည္     တုိးသည္ 
တပိုတပါးသြားတယ္    ေနာက္ေဖးလားနီေရ၊ ေတာလားနီေရ 
တုိးတုိးေျပာတယ ္     တတိတ္ေသွ် ေျပာေရ 
ေတာ္႐ံုတန္႐ံုႏွင္႕     သင္႕မိသင္႕ေရာင္နန္႕ 
တမင္တကာ     တသီးတမန္၊ Aတလိပ္ 
တေဇာက္ကန္း     တစူးထိုး၊ ထုိးကန္း 
တစ္စတစ္စႏြမ္းလာတယ္    တဆတ္ဆတ္ပိလာေရ 
တုိလီမိုလီ     AတုိAစ၊ ပစီကရာ 
ေတာက္တုိမယ္ရ     Aစီဇပ္ Aပါဇပ ္
တကူးတက     ၾကႀကိဳးၾကၾကန္၊ ႀကိဳးစားမင္းစား၊ ႀကိဳးစားပန္းစား 
တဖိတ္ဖိတ္ေတာက္ေနတယ္   လလဲ႕ခတ္နီေရ၊ လိတ္လက္ခတ္နီေရ 
တိက်ေသခ်ာစြာ     စစိကကုတ္၊ ဖရစိတြင္းက် 
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ေတြ႕ရာျမင္ရာ     ေတာင္စိဗရနန္း၊ ဆိတ္ေဆာက္ကေရာက္ 
တုိတုိတုတ္တုတ္     ႁပြတ္တိႁပြတ္ေတာက္ 
တံေတြးေထြးတယ္     စြန္းသီးပိုက္ေတ 
စိုက္စိုက္မတ္မတ္     ဇဇူးစစိုက္ 
တားဆီးသည္     ဟန္႕ေရ 
 
    ((((ထ)ထ)ထ)ထ)    
    
ေထြေထြရာရာ     ထြိမိထြိရာ 
ထိတ္ထိတ္လန္႕လန္႕    ကေၾကာက္လလန္႕ 
ထီေပါက္တယ္     ေလာင္ေဘာ္ေပါက္ေတ 
ထိတ္ခ်ာ      ဂါလံဖ်ား 
ထပ္တလဲလဲ     ယက္ျပတ္ယက္ျပတ္၊ ဂရိဂရ ိ
ထုံးတမ္းစဉ္လာ     Aစိုင္Aလာ၊ စလိဇလာ 
ထုိမက် ဒီမက်     ဇဂုိးဇက၊ ငပုိင္းကုိင္းတန္ 
 
    ((((ဒ)ဒ)ဒ)ဒ)    
    
ဒါဏ္႐ို္က္တယ္     ဒါဏ္တတ္ေတ၊ Aေယာ္က်ေရ 
ဒုန္းစီးေနၾကတယ္     ယုိင္းထိုးနီၾကတတ္ေတ 
ဒင္းဒင္းျပည္႕     ဘဘုန္းျပည္႕၊ ဒဒိုင္းျပည္႕ 
ဒါး႐ွတယ္     ဒါးျပတ္ေတ 
ဒိုးဒိုးေဒါက္ေဒါက္     ဓားေကဓား၊ ၀ါးေက၀ါး 
ဒုကၡ႐ွာလုိ႕     ဂရိဂထ႐ွာလုိ႕ 
ဒုကၡေတြ႕တယ္     ရဟုဆုိက္ေတ 
 
    ((((န)န)န)န)    
    
ႏႈတ္ၾကမ္းေရ     ပဇာ႕ယုတ္ေတ 
ႏႈတ္သရမ္းေရ     ပဇာ႕ေမ်ာက္ေတ 
နင္တုိ႕တေတြ     နင္႐ို႕တိ၊ Aယုိး႐ို႕၊ ေဟ႐ို႕ 
ေနာက္ထပ္နည္းနည္းေပး    Aရာတစိေသွ်၊ စေကေသွ်ပီး 
နီနီရရဲ ဲ      က်ာက်ာရ၊ဲ တစ္တြတ္နီ၊ ရရဲတစ္ေတာက္ 
နေမာ္နမ႕ဲ     နမိနေမာ၊ ေမာသီေမာသတ္ 
ေႏွးတယ္     ၾကာေရ 
ႏြမ္းတယ္     ေညာေရ 
ႏွလုံးေျမက်ထုိင္ေနတယ္    ပပိထုိင္နီေရ 
နီးနီးကပ္လုိ႕     တတက္ကပ္လုိက္  
နတ္ေဗဒင္ေမးတယ္    ဆန္ခြက္ၾကည္႕ေရ 
ႏွိပ္စက္တယ္     ၫိွဆဲေရ 
 
    ((((ပ)ပ)ပ)ပ)    
    
ပါ႐ိွသမွ် ပစၥည္း(ကုန္) Aကုန္လုံး၀ယ္တယ္  ခၽြတ္ေတ 
ပက္လက္Aိပ္တယ္    ထလန္းဂါးAိပ္ေတ 
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ေျပာင္ေခ်ာ္ေခ်ာ္႐ုပ္    ျပဳတ္မႏူး႐ုပ ္
ေျပေျပျပစ္ျပစ္     ပပုိက္နႏုိက္ 
ပ်ာေလာင္ခတ္ေနတယ္    ေယာက္ယက္သတ္နီေရ 
ပိန္ပိန္ပါးပါး     ႐ိုးဇီ႐ိုးေဇာက္ 
ပြက္ပြက္ဆူေနတယ္    ကၽြကၽြက္ဆူနီေရ 
ျပဳစားတယ္     ဆီးျပဳေရ 
ၿပံဳးၿပံဳးသြင္သြင ္     ခၿပံဳခသြင္၊ ၿပံဳသိၿပံဳသြင ္
ပြဲခ်င္းၿပီးေသတယ္     ဂြင္ဒုိက္သီေရ 
ပိုးပန္းၾကတယ္     ေနာက္ပိုးခ်ၾကတ္ေတ 
 
    ((((ဖ)ဖ)ဖ)ဖ)    
    
ဖာသိဖာသာ     ဖာသာလ၀ါ 
ဖ႐ဲို္က္ၾကတယ္     ဖကဲဇပ္ကတ္ေတ 
ေဖာက္ျပားတယ္     ေယွာက္ခိုးေရ 
ေဖြးေဖြးျဖဴ     ဖျဖဴဆြေဆာ႕၊ ဆဆြတ္ျဖဴ၊ ဖျဖဴဆဆြတ္ 
ျဖစ္ကတတ္ဆန္း     ဟ႐ူဘ႐၊ူ ဖာလိဖာလာ 
ဖ႐ုိဖရ ဲ      ေဖာလီေဖာေလာ 
ေျဖာင္႕ေျဖာင္႕တန္းတန္း    ဖေျဖာင္႕တတန္း၊ ဖေျဖာင္႕သဘက္ 
ျဖန္ေျဖတယ္     ဖ်ိဳင္ေရ 
ဖားေနတယ္     ကပ္ပီကပ္ပါးလုပ္နီေရ 
 
    ((((ဗ)ဗ)ဗ)ဗ)    
    
ေဗဒင္ေမးတယ္     ၀ွရားတြက္ေတ 
ဗလိနတ္စာေကၽြးတယ္    Aခ်ိဳပြဲ၊ Aခ်ိဳင္ပြဲဆက္ေတ 
ဗလိနတ္စာပသတယ္    နတ္တင္ေရ 
 
    ((((ဘ)ဘ)ဘ)ဘ)    
    
ဘယ္ေတာ႕ၿပီးမွာလဲ    ဇာခါက်ီဖို႕လည္း 
ေဘးသင္႕တယ္     ဖီးက်ေရ 
ဘုU္းသြားတယ္     ျမွင္႕လခေရ 
ဘြင္းဘြင္းေျပာေရ     ေျဗာင္ေျပာေရ 
 
    ((((မ)မ)မ)မ)    
    
ေမာပန္းတယ္     ေညာင္းေရ 
မ်က္ႏွာထားတင္းတင္းန႕ဲ    မ်က္ေၾကာတတင္းနန္႕ 
မြဲျပာတယ္     ဖြဲရာက်ေရ၊ ျပာခ်ီးက်ေရ 
ေမ႕ေလ်ာ႕ေနတယ္    မိန္႕နီေရ 
မ်က္ႏွာသာရေAာင္လုပ္တယ္   ေစာ္ရေမာ္ရလုပ္နီေရ၊ ႐ြံ႕ကီ႐ြံ႕ကာလုပ္နီေရ 
မပုိမေလ်ာ႕ တိတိက်တယ္    တံသုန္းတုိက္က်ေရ၊ တံသီးတိုက္က်ေရ 
မႏ္ုိင္႕တႏိုင္ ေလးေလးပင္ပင္ ထမ္းလာတယ္  ခ်ပါသပါထမ္းလာေရ 
မလိမ္႕တပတ္     မေဟာက္တကြန္ႏွင္႕ 
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ေမြးစားတယ္     မြီးစပ္ေတ 
မန္းမႈတ္တယ္     မႏၱရားမန္းေရ 
မတ္တပ္ရပ္လုိက္     ရပ္ေစာက္ေဆာက္္လုိက္ 
မေလးမခန္႕     မထိတထိ၊ မAုိ႕လီAုိ႕လီ 
တီတီတာတာလုပ္ေနတယ္    ပြတ္ခ်ီပြတ္ခ်က္လုပ္နီေရ 
မဟုတ္လွ်င္     မသဂါေဂ 
မဟုတ္မွလြေဲရာ     မဟုတ္ေကနီလီဖို႕ 
မဟုတ္တ႐ုတ္     ေတာက္တီေတာက္ေတာက္၊ Aေလးဘေလး၊ ေဘာ္လီေဘာ္လာ 
ေမွးတယ္     ငိုက္ေတ 
မေAာင္ျမင ္     ယွဴေရ 
မဆီမဆုိင္ေျပာတယ္    ေဖာက္ဆီေဖာက္ဆပ္ေျပာေရ 
မဆန္႕ေတာ႕ဘူး     မကန္ဗ်ာယ္ 
မည္းမည္းႀကီး     မမတဲတုတ္၊ တတုတ္မဲ 
ေမ႕ေမ႕ေလ်ာ႕ေလ်ာ႕    ေမာသီေမာသတ္ 
မနီးမေ၀း      မ၀ီးမပါး 
ေမာေမာပန္းပန္း     ညေညာင္းညညာ 
မ်က္စိလည္သြားတယ္    Aရပ္လည္လာေရ 
မိုးပက္တယ္     မိုးျဖဴေရ 
မရိပ္စား၊ မရိပ္မ ိ     Aရိပ္မက် 
ေမွ်ာတယ္     မွ်ိဳးေရ 
မ်ိဳးဆက္စဉ္လာ     ဘုိးစဉ္ေဘာင္ဆက္ 
မိုးခ်ဳပ္လာတယ ္     န၀ီင္လာေရ 
မေယာင္မလည္     မဟုတ္လီဟုတ္လီ 
မေမးမစမ္းAရမ္းပ ဲ    ပရီမစိုက္၊ နရီမစိုက္ 
မတ္ေစာက္တက္ရတယ္    ရင္ကန္တက္ရေရ 
 
     
 

((((ယ)ယ)ယ)ယ)    
 
ယမင္း႐ုပ္လုိ     ညမင္းေသွ်ပိုင ္
ယေန႕တုိင္     ေဒနိန္႕ထိ၊ ေAဂနိန္႕ထိ 
ေယာင္လည္လည္     ေယာင္တိေယာင္ေတာင္ 
ယိမ္းယိမ္းယုိင္ယုိင ္    ျဗားသီျဗားသတ္ 
လႈပ္လႈပ္႐ွား႐ွား မ်ားတယ္    ေယာ္ယက္ခတ္ေတ 
 
    ((((ရ)ရ)ရ)ရ)    
    
ေရပက္တယ္     ရီေလာင္းေရ 
႐ြာလုံးကၽြတ္     ႐ြာဟုံ 
ေ႐ွးေ႐ွးတုန္းက     Aယင္ေခါက္တစ္ခါ 
ရင္ထုမနာ     ရင္ဆာေရ 
ေ႐ွ႕ေနငွားတယ္     ေAာက္က်ီကုိင္ေရ 
႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြးေထြး     ဗလပီြ သခ်ၤာလုိက္နီေရ၊ ျခဴျခာသတ္နီေရ 
႐ူးေပါေပါ      ေပၚခ်ီေပၚခ်ာ၊ ႐ူးတီး႐ူးထား၊ ခေပၚသီခေပၚသြပ္ 
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႐ိုး႐ုိးပ ဲ      ဖေျဖာင္႕ဗ်ာယ္ 
ေ႐ွ႕ဆုိင္၊ ရင္ဆုိင္ေတြ႕ၾကတယ္   ထက္ပက္တြိၾကတ္ေတ 
ေ႐ွးUီးစြာကပင္     ပြီလာUီးကပင္ 
ေလွ်ာက္လည္ေနၾကတယ္    ေယာင္နီၾကတ္ေတ 
ရမ္းကားေနတယ္     ျခဴနီေရ 
႐ုတ္တရက္     ျဗတ္ခန၊ဲ ပ႐ုန္းန႐ုန္း 
႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း     ပျပတ္သသား 
ရံဖန္ရံခါ      တစ္ခါတစ္ရီ၊ ရံဖိရံခါ 
 
    ((((လ)လ)လ)လ)    
    
လမ္းခရီးမသိ     လမ္းမသိစမ္းမသိ 
လက္ထပ္ေပးစားတယ္    ပဇပ္ေတ 
ေလွေလွာ္တယ္     တက္ခတ္ေတ၊ ပင္းတန္းခတ္ေတ 
လိမ္ေျပာတယ္     ညာေရ၊ ၀ါေရ 
ေလးေလးလံလံ ထမ္းလာတယ္   လလီးဖဖင္ထမ္းလာေရ 
လက္သရမ္းတယ္     လက္ေမ်ာက္ေတ 
လက္ပန္းေျခပန္းက်သြားတယ္   လက္သီၿခီသီ ျဖစ္လခေရ 
လူတတ္လုိလုိ၊ လူပါးလုိလို    တတ္ေယာင္ကား၊ နပ္ေယာင္ကား 
လြင္႕ေနတယ္     ႐ြင္႕နီေရ 
ေလလံပစ္တယ္     ညလင္တင္ေရ 
လူတြင္က်ယ္လုပ္တယ္    လက်ယ္လုပ္ေတ 
လူလုိသူလုိ     လူပိုင္သွ်င္ပိုင ္
လန္႕ဆန္က်တယ္ (ဆန္႕က်င္ဖက္က်တယ္)  ဖလိဖလာက်ေရ၊ ဂြဒီဂြဒိုက္က်ေရ 
လုိလိုမယ္မယ္     လုိေတာင္႕မင္းတ၊ ဆယ္ရိတ္တရိတ္ ကုိးရိတ္တရာ 
Aလုံးစံု ငွားတယ္     ထိန္းဂါငွားေရ 
လူသိ႐ွင္ၾကား၊ လူျမင္သူျမင ္   ပေျပာင္တေတာက္၊ ပျပင္တတ္ 
လုိက္လိုက္ေလ်ာေလ်ာ    လလုိက္ခခင ္
လိမ္ဉာဏ္ေႏွာတယ္    ကုကၠဳစၥစိတ္နန္႕ 
လတ္တေလာ     ပခန္႕နခန္႕၊ ပခတ္နခတ္၊ ပ႐ုန္းန႐ုန္း 
လက္သီးႏွင္႕ထုိးတယ္    ပိတ္သတ္ေတ 
လူႀကံဳပါးလုိက္တယ္    ေဆာင္းပါးထည္႕လုိက္ေတ 
လူျမင္မေတာ္     Aျမင္မေကာင္း 
လူပါး၀တယ္     Aနပ္႐ြန္ေရ၊ နပ္ေယာင္ကားေရ 
ေလထဲတြင္ တိုက္Aိမ္ေဆာက္ေနတယ္  ဘိန္းစားစိတ္ကူးကူးနီေရ 
 
    ((((၀)၀)၀)၀)    
    
၀ိုင္း၀န္းေဆာ္ၾကတယ္    ၀ိုင္းသတ္ၾကတ္ေတ 
၀ဋ္လည္တယ္     ၀ဋ္လုိက္ေတ 
၀တ္လစ္စလစ္     လင္းႀကဲ 
၀ိုးတ၀ါး      မမႈန္ေခ်၊ မမွတ္မိပိုင ္မွတ္မိပိုင္ 
၀မ္းေျမာက္တယ္     ၀မ္းသာေရ 
၀န္ခ်တယ္     Aမွားခံေရ 
ေ၀ယ်ာ၀စၥမ်ားတယ္    ေ၀စိကိစာၦမ်ားတယ္၊ ေ၀ယ်ာကိစၥမ်ားေရ 
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    ((((သ)သ)သ)သ)    
    
သြယ္၀ုိက္ေျပာတယ္    Aရိပ္ခ်ေျပာတယ္ 
ေသးငယ္တယ္၊ ေသးေသးေလး   ပိစိကနာေသွ်၊ မႈန္႕စိကနာေသွ် 
သုတ္သီးသုတ္ျပာ     Aေလာသုံးဆယ ္
သိပ္ကပ္ေစးနဲတယ္    ကေကာင္းစိကုပ္ေတ၊ ကေကာင္းပြန္ေရ 
သိပ္စပ္စုတယ္     စိရာႏွျမာလုိက္ေတ 
ေလလြင္႕ေနတယ္     ဆပြတ္သတ္နီေရ၊ ႐ြင္႕ျပာသတ္နီေရ၊ လတားခတ္နီေရ 
သိပ္ႏြမ္းတယ္     ကေကာင္းရိေရ၊ ကေကာင္းညင္ေရ 
သေဘၤာေဆးသုတ္ထားတယ္   ေရာင္က်ိဳင္ထားေရ 
သြားပုတ္ေလလြင္႕ေျပာေနတယ္   ဂါနန္ကုတၱရေျပာေရ 
သိပ္ပါးတဲ႕ကေလး     ကေကာင္းနပ္ေတAေသွ် 
သိပ္ေဆာ႕တဲ႕ကေလး    ကေကာင္းယႈတ္ေတ (ကေကာင္းသေဲရ) Aေသွ်ၽ 
ေသေသခ်ာခ်ာ     စစိနန ံ
သိပ္ခ်ည္တယ္     တတက္ခ်ိဳင္ေရ 
သိပ္ဇီဇာက်ယ္တယ္    ကေကာင္းAဆာက်ယ္ေရ 
သီခ်င္းဆုိတယ္     ေတးျခင္းဆုိေရ 
သိပ္ေတာ္တဲ႕သူ     Aာဂါ႕သား၊ Aာဂါ႕လူ 
သတိၱ႐ွိတယ္     ၀ံ႕ေရ 
သိပ္ပူတယ္     ကေကာင္းAုိက္ေတ 
ေသAတူသွ်င္Aမွ် Aားကုိးရတယ္   သီတူ႐ွင္ဖက္ရေရ 
 
    ((((ဟ)ဟ)ဟ)ဟ)    
    
ဟစ္ေAာ္တယ္     ေဟာေရ 
ဟိတ္ေကာင္     Aေ၀၊ Aေ၀း 
ေဟာက္ေတ     ေငါက္ေတ 
ေဟာက္တယ္ (Aိပ္ေနစဉ္)    မႊန္ေရ 
ေဟ      Aေ၀း၊ ဟဲ႕၊ ဟုိက္ 
ဟန္ႏွင္႕ပန္ႏွင္႕     ဂိုက္နန႕္ဆုိက္နန္႕ 
ဟန္ျပတယ္     ဗန္းျပေရ 
ဟုတ္သလုိလုိ     ဟုတ္တိပတ္တိ 
ဟိန္းသြားတယ္     ဟုန္လခေရ 
Aခက္Aခ ဲႀကံဳရတယ္    ေဟးလမားသတ္ေတ 
 
    ((((A)A)A)A)    
    
Aရိပ္Aကဲ သိတယ္    မ်က္ႏွာပုိးသိေရ 
Aလြန္တရာ     Aယႈတရာ (ေရAနက္၊ ကုန္းAျမင္႔တြင္ သုံးသည္။) 
Aစားေပးတယ္     တက္စားပီးေရ 
AစU္Aခါတုိင္း (မျပတ္ခါခါ)   ယက္ျပတ္၊ ရက္ျပတ္ 
AဆုိးAပ်က္     ဘင္းဂါသတ္ 
Aီးေပါက္တယ္     ခ်ီးေပါက္တယ္ 
Aီးပါတယ္     ခ်ီးစိုက္တယ္ 
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Aရမ္းကာေရာ     ဒေရာင္းဆေရာင္း၊ ႐ုန္းရင္းဆန္ခပ္၊ Aၾကမ္းပတမး္ 
Aၾကမ္းပတမ္း     ၾကမ္းတီၾကမ္းတုိက္၊ ဒ႐ူးဗ႐ူး 
Aလိမၼာ႐ွိတယ္     ေဖာက္ႏွစ္ျပည္႕ေရ 
Aေႏွာင္႕Aယွက္မေပးပါန႕ဲ    ဂ႐ုတ္ဂယွဳတ္လုပ္မနီေက႕ 
Aမူလုပ္တယ္     ဟန္ထုတ္ေတ 
Aဆက္မျပတ္ေျပာေနတယ္ တတြတ္တြတ္ ေျပာနီေရ၊ စကဆန္ ႐ွည္နီေရ၊ ကာနံ႕႐ွည္ေရ၊ 

ကာႏံု႕မ်ားေရ 
Aန္တုတယ္     ကလန္ကဆန္လုပ္ေတ 
Aံႀကိတ္ေနလုိက္ရတယ္    ပဇိကုိက္နီလုိက္ရေရ 
Aေလ်ာ္ေပးရတယ္    ဘင္းဂ်ီေဖာက္က်ီက်ေရ 
Aရက္မူးတယ္     Aရက္ယစ္္ေတ 
Aနည္းငယ္     တစိေသွ်၊ စေကေသွ်၊ Aနဲေသွ် 
Aလွ်ဉ္းမလုပ ္     နႏုန္႕မလုပ္၊ တစိေကလ႕ဲမလုပ ္
Aရသာမ႐ွိ ေပါ႕ပ်က္ပ်က္    ပေပါ႕သေသာ႕ 
Aပုတ္နံ႕လိႈင္ေနတယ္    ေဟာင္ေရ 
Aလကားျဖစ္သြားတယ္    ဗလခ်ိဗလခ်ာျဖစ္လခေရ 
Aေပါ႕စား     ဖန္တာက် ီ
Aေပၚယံ     Aထက္ေပၚရီ 
Aေၾကာက္ႀကီးေၾကာက္လုိ႕သာေနရတယ္  ေၾကာက္ႀကီးသန္ဖက္က်လုိ႕ရာ နီရေရ 
AေရာAေႏွာသာ (မ်ိဳးႏြယ္)   ဗန္ဒီဗန္ဒတ္ရာ 
Aလ်င္Aျမန္     Aယင္႕Aယင္႕၊ Aယင္ဗယင္ 
Aမယ္ေလးဗ်ာ     Aဘာေလးေ၀း 
A တယ္      န ေရ 
ေAာက္ေျခလြတ္သြားတယ ္   ျမင္႕ဂါသတ္လခေရ၊ Aာဂါလီေဆာင္ေရ၊ ေဘာင္းေဇာက္တက္လခေရ 
Aေတာ္ႀကီးတယ္     Aင္တန္ႀကီးေရ 
Aေပါ႕သြားတယ္     သေရေပါက္ေတ၊ Aာေဘာလားေရ 
Aခိုင္ခိုင္သီးတယ္     Aႁပြတ္ႁပြတ္သီးေရ 
Aဆင္သင္႕     Aလုိက္သင္႕ 
Aေတာ္ပဲ     Aတန္ဗ်ယ္ 
Aရိပ္Aျခည္ၾကည္႕ေနတယ္   ဇိုင္းၾကည္႕နီေရ 
Aစားမက္တယ္     Aစား႐ုပ္ေတ 
ေAးAတူပူAမွ်     သာေကလဲစံ၊ နာေဂလဲခံ 
Aေထ႕Aေငါ႕ႏွင္႕ေျပာတယ္   Aခ်ိတ္Aေကာက္နန္႕ေျပာေရ 
Aကဲခတ္ေနတယ္     Aရိပ္ခ်ၾကည္႕နီေရ 
Aလုပ္ရမ်ားတယ္၊ ဇီဇာက်ယ္တယ္   ဇကာက်ယ္ေရ၊ ပဇိပဆာမ်ားေရ 
Aေရာင္းေကာင္းတယ္    စြန္ေရ 
Aႀကိမ္ႀကိမ္သြားတယ္    Aေခါက္ေခါက္လားေရ 
ေAာ္ဟစ္ဆူေနၾကတယ္    က်ကၽြတ္ႀကီး႐ိုက္လုိ႕ 
Aားကူေပးေနတယ္    လီလႊတ္နီေရ 
Aစဉ္းAေ၀းျပဳလုပ္တယ္    မိတ္တိန္ထုိင္ေရ 
 

    

(၁၀) စကားစပ္၊ စကားတြဲမ်ားႏွင္႕ ရခုိင္-ျမန္မာ AသုံးAႏံႈး ယွဉ္ႏိႈင္းျပခ်က္မ်ား 
 
စကားတြဲစကားတြဲစကားတြဲစကားတြဲ                        ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                    ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
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နံေဘး      ေဘးခ်င္းယွဉ္သြားၾကတယ္   နံခ်င္းၿပိဳင္လားၾကတ္ေတ 
ဆုိက္ကပ္     သေဘၤာဆုိက္ၿပီလား   သေဘၤာကပ္ပလား 
ဆိုက္ေရာက္     သေဘၤာဆုိက္ၿပီလား   သေဘၤာေရာက္ပလား 
မူးယစ္      Aရက္မူးလာတယ္   Aရက္ယစ္လာေရ 
သြားလား     ဘယ္သြားသလဲ    ဇာလားလဲ 
ဘဇာ      ဘာျဖစ္သလဲ    ဇာၿဖိဳက္လဲ 
႐ိုက္သတ္     ဆရာက တပည္႕ကုိ ႐ိုက္တယ္  ဆရာက တပည္႕ကုိ သတ္နီေရ 
ဆူပူေသာင္းၾကမ္း     ဆူဆူပူပူ မလုပ္ၾကပါႏွင္႕   မေသာင္းက်န္းကတ္က႕ဲ 
ေAးခ်မ္း      သိပ္ေAးတယ္    ကေကာင္းခ်မ္း(ခ်ိဳင္း)ေရ 
ဆူညံ      သိပ္ဆူတာပဲ    ကေကာင္းညံေရကာ 
စိုစြတ္      လုံခ်ည္ေရစိုေနတယ္   ဒေယာရီစြတ္နီေရ 
ေလွ်ၽာ္ဖြတ္     A၀တ္ေလွ်ာ္ေနတယ္   A၀တ္ဖြတ္နီေရ 
ဆူ၀      သိပ္ဆူတာပဲ    ကေကာင္း၀ေရကာ 
ပိန္ႀကံဳ      သူ သိပ္ပိန္တယ္    သူ ကေကာင္းႀကံဳေရ 
တစြန္းတစ     Aစြန္းထြက္ေနတယ္   Aစထြက္နီေရ 
မြဲျပာ      သူသိပ္မြဲသြားၿပီ    သူျပာခ်ီးက်လခဗ်ာယ္ 
တိမ္းေစာင္း     ဘယ္ဘက္တိမ္းေနတယ္   ဘယ္ဘက္ေစာင္းနီေရ 
ယိမ္းယိုင ္     တစ္ဘက္ကုိ နည္းနည္းယိမ္းေနတယ္ တစ္ဘက္တစိေသွ် ယုိင္နီေရ 
တုိင္းတာ      ဘယ္ေလာက္ေ၀းတယ္ တုိင္းၾကည္႕  ဇာေလာက္၀ီးေလ တာၾကည္႕ 
တည္ေဆာက္     ထမင္းAုိး တည္ထားတယ္   ထမင္းAိုး ေဆာက္ထားေရ 
ပါးနပ္      ဒီေကာင္ သိပ္ပါးတာပဲ   ေAသူ ကေကာင္းနပ္ေတ 
စုပုံ      Aစုလုိက္ထားတယ္   Aပံုလုိက္ထားေရ 
နီးပါး      Aနီးမွာ ႐ွိတယ္    Aပါးမွာ ဟိေရ 
ေ႐ြးေကာက္     Aေကာင္းဆုံး ေ႐ြးယူတယ္   ေဂါင္ေခါက္ ေကာက္ယူေရ 
၀န္ပစၥည္း     ပစၥည္းေတြ ပါလာတယ္   ၀န္တိပါလာေရ 
ေကြးေကာက္     ဒီတုိင္ နည္းနည္းေကြးတယ္   ေAတုိင္ တစိေသွ် ေကာက္ေတ 
ကန္ေက်ာက္     ေဘာလုံးကန္ေနၾကတယ္   ေဘာလုံး ေက်ာက္နီကတ္ေတ 
ထပ္ဆင္႕     Aိမ္Aေပၚထပ္    Aိမ္Aထက္ဆင္႕ 
၀မ္းဗိုက္      ဗိုက္နာတယ္    ၀မ္းခေဲရ 
ရပ္တန္႕      ကားရပ္ေနတယ္    ေမာ္ေတာ္ကားတန္႕နီေရ 
ေခ်ာလွ      ဒီမိန္းမသိပ္ေခ်ာတယ္   ေဒမမာ႕ကေကာင္းလွေရ 
ကာဆီး      ၀င္းထရံဆီးထားတယ္   တပ္ကာထားေရ 
လိမ္ညာ      လိမ္သြားတယ္    ညာလခါ႕ေရ 
ႏြမ္းရ ိ      သိပ္ႏြမ္းတယ္    ကေကာင္းရိေရ 
တုိးတုိးတိတ္တိတ္     တုိးတိုးေလးေျပာတယ္   တိတိတ္ေသွ်ေျပာေရ 
ကြင္းျပင ္     လယ္ကြင္းဆင္းသြားၾကတယ ္  လယ္ျပင္ကုိ လခါ႕ၾကတ္ေတ 
လ်င္ျမန ္      သိပ္ျမန္တာပဲ    ကေကာင္းလ်င္ယင္႕ 
ေယာင္လည္     ေလွ်ာက္လည္ေနၾကတယ္   ေယာင္နီၾကတ္ေတ 
ၫိႈးႏြမ္း      ဒီပန္းေတြ ၫိႈးသြားၿပီ   ေAပန္းတိ ၫိႈးလခဗ်ာယ္ 
ဆာမြတ္      ထမင္းဆာတယ္    ထမင္းမြတ္ေတ 
ေဟာင္းႏြမ္း     ဒီလုံခ်ည္ႏြမ္းသြားၿပီ   ေဒဒေယာေဟာင္းလခဗ်ာယ္ 
သင္းႀကိဳင္     Aေမႊးနံ႕ေတြ သင္းေနတယ္   Aမႊီးနန္႕ ႀကိဳင္နီေရ 
 
ယင္းသို႕ စကားတြဲမ်ားတြင္ ျမန္မာစကား၊ ရခိုင္စကား ေျပာရာတြင္ ခြဲျခားေျပာသည္မ်ားလည္း ႐ွိရာ သိ႐ွိႏိုင္ၾကေစရန္ Aနည္းAက်ဉ္း 
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ေဖာ္ျပလုိက္ရေပသည္။ 
 

    

(၁၁) စစ္ေတြ A၀ဘက္ႏွင္႕ ေက်ာက္ျဖဴ - ရမ္းၿဗဲ ေျပာစကားမ်ား 
    
ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                        AAAA၀ ၀ ၀ ၀ စစ္ေတြဘက္စစ္ေတြဘက္စစ္ေတြဘက္စစ္ေတြဘက္                ေက်ာက္ျဖဴ၊ ရမ္းၿဗဲေက်ာက္ျဖဴ၊ ရမ္းၿဗဲေက်ာက္ျဖဴ၊ ရမ္းၿဗဲေက်ာက္ျဖဴ၊ ရမ္းၿဗဲ    
    
ဘာလဲ      ဇာလဲ၊ ဇာခ်င္႕လ ဲ    ဇာေရာင္၊ Aစြာေရာင္ 
ဤဟာ၊ ထုိဟာ     ေAခ်င္႕၊ ယင္းခ်င႕္   ေAဟာ၊ ယန္းဟာ 
ငါတုိ႕      င႐ုိ႕     ငယုိ႕၊ Aဒို႕ 
Aနည္းငယ္     တစိေသွ်၊ တဆိေသွ်   စေကေသွ် 
ထံမွ      ပါးက၊ ဗက္က    ဗက္က၊ ဖက္က 
ဤလို၊ ဤကဲ႕သုိ႕     ေAခ်င္႕ပိုင္    ေAပိုင္ေခ်ာင္၊ ယင္းပိုင္ေခ်ာင္ 
ၿပီးၿပ ီ      ၿပီးဗ်ာယ္၊ ပီးဗ်ာယ္    ၿပီးယာ၊ ပီးယာ 
ဘယ္သြားသလဲ     ဇာလားေလ    ဇာ (Aစြာ) လားေရာင္ 
ဘယ္လိုလဲ     ဘေဇာင္ခ်င္႕    Aေစာ္ပုိင္ေသွ်ာင္ 
ဘယ္႕ႏွယ္လဲ     ဇာပိုင္ေလခ်င္႕    ဇာပိုင္ေသွ်ာင္ ္
ဘယ္လိုလုပ္တာလဲ    ဘေဇာင္လုပ္ေလ၊ ဇာပိုင္လုပ္ေတေလခ်င္႕ Aေစာ္ပုိငလု္ပ္ေရာင္ 
ဒီAတြက္ေၾကာင္႕     ေယဇုနန္႔     ေAပိုင္ေခ်ာင္နန္႕ 
ဒါေပမယ္႕     ေယေဂလဲ႕    ေယဒါလဲ႕ 
ဒီလုိဆုိရင္     ေAပိုင္ဆုိေက    ေဒပုိင္ေခ်ာင္ဆုိယင္ 
ေနာက္ၿပီးေတာ႕     ေAၿပီးေက    ေယၿပီးေက 
ဒီလုိျဖစ္လုိ႕     ေAပိုင္ျဖစ္လုိ႕    ေဒပုိင္ေခ်ာင္ျဖစ္လုိ႕ 
မွန္ပါတယ္     ဟုတ္ပါေရ၊ ဟုတ္ပါယင္႕   ဟုတ္ပါယန္႕၊ ဟုတ္က႕ဲ 
႐ွိပါတယ္      ယိွ (ဟိ)ပါေရ (ပါယင္႕)   ယိွ (ဟိ) ပါယန္႕ 
ရမည္မဟုတ္     ရဖုိ႕မဟုတ္ (မေဟာက္)   ယဖို႕မဟုတ္ 
ဒါေၾကာင္႕     ေAဇုနန္႔၊ ေAAတြက္နန္႕   ေAပိုင္ေခ်ာင္နန္႕ 
သိပ္ေကာင္းတယ္     ကေကာင္းေကာင္းေရ   ေကာင္းေကာင္းေရ 
သိပ္ႏြမ္းတယ္     ကေကာင္းရိေရ    ေကာင္းရိေရ 
သိပ္ေမာတယ္     ကေကာင္းေညာင္းေရ   ေကာင္းေညာင္းေရ 
ၿပီးလွ်င္      ၿပီးေက၊ ပီးေဂ    ပီးေဂ 
လုိေသးတယ္     လုိသိေရ     လုိသိေရမတာ 
ထမင္းစားၿပီလား     ထမင္းစားဗ်ာယ္လား   ထမင္းစားယာလား 
က်န္းမာပါရ႕ဲလား     မာဂတ္ယင္႕လား၊ မာပါယင္႕လား  မာမာမနား 
ျမန္ျမန္လာ     Aယင္လာလတ္    Aယန္လာ 
ဘာဟင္းန႕ဲ စားသလဲ    ဇာငါးနန္႕စားလဲ    Aေစာ္ဟန္းနန္႕စားေရာင္ 
Aဲေပါ႕      ေAမနားေယ    ေAမေတာင္ 
စားၾကစို႕      စားၾကတ္ေမ    စားပ 
မွန္ပါတယ္     ဟုတ္ပါယင္႕၊ ဟြာရာ   ဟုတ္ပါယန္႕ 
နင္တုိ႕      နင္႐ို႕၊ Aယုိး႐ို႕    နန္႐ို႕ 
 
ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား ႐ွိေကာင္း႐ွိႏိုင္ပါသည္။ ဤသည္မ်ားကုိလည္း သည္းခံၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံAပ္ပါသည္။ 
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(၁၂) ဘာသာျခား စကားသံမ်ားမွ တဆင္႕ ဆင္းသက္လာေသာ ရခုိင္ေ၀ါဟာရမ်ား 
    

ျမန္မာျမန္မာျမန္မာျမန္မာ                        ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္    
    
Aေႂကြး      ဒါေဒါင္ 
Aပိုဆာဒါး     လက္ဖား 
Aပိုဆုေပးသည္     ေဘာက္ဆူးပီးေရ 
Aေလ်ာ္ေပးရသည္    ဘင္းဂ်ီက်ေရ 
ႀကိမ္ေခြးေျခ     ေမာ္ရာ 
စြပ္က်ယ္      ဂင္ဇီပါရာ 
Aေႏြးထည္     ဂေရာင္ 
ဂြမ္းထည္     ဖာလာလီ 
စင္းလုံးငွားတယ္     ထိန္းကာငွားေရ 
Aပ်က္      ဘင္းဂါ 
မ်က္ႏွာသုတ္ပ၀ုါ     ေတာက္လီယာ 
ပန္းကန္ျပား     ပ်ာလာ 
ပန္းကန္လုံး     ဟင္းဇား 
ခ်ိန္ခြင ္      ဖလီ 
တံခါးပတၱာ     ကပီဇာ 
ေငြတစ္က်ပ ္     တန္းကားတျပား 
တစ္ပဲ      တAာဏာ 
ပိုက္ဆံ      ပြီသာ၊ ေပြသာ၊ ပြီယွာ 
ကတၱရာေစး     ဒံုနာ 
လက္ဆြဲေရပံုး     ဘာလာတီ၊ ဘတ္လဒိန္ 
Uီးထုပ္      ေတာက္က်ာ 
ဘိန္းထရံ     ေဇာလီ 
ရဲၾကပ္      သရဇင ္
ရAုဲပ္      ဒါရကာ 
ယစ္မ်ိဳးAုပ္     Aပၸကာရ ီ
ရ၀ဲန္      ကတၱင္ 
သေဘၤာသား     ခလာခ်ိတ္ 
ေလွသူႀကီး     သုိက္ရင္း 
ေရထမ္းသမား     ပါနိ၀ါလား 
ေငြကုိင္စာေရး     ခဒင္သီး 
ဖိနပ္ခ်ဳပ္သမား     ေဂ်ာင္ဂ်ီ 
Uယ်ာဉ္မႈး     မာလီ 
မင္းေစ      ပ်ာတာ 
Aပ္ခ်ဴပ္သမား     ဒရဇီ 
ေျမ႐ွင ္      ေသာ္တလီ 
မိလႅာသိမ္းသမား     ဟာရီ 
လူမြဲ      ဖြဲရာ 
ညေစာင္႕     ဒရ၀န ္
ပိတ္ၾကမ္း     ဂါတာ 
ေစာင ္      ကူေဘာင္၊ ကုန္ေဘာင ္
ဘီ႐ို      Aႏၱမာရီ၊ Aႏၱဘာရ ီ
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ပေဲၾကာ္      ဘယာေက်ာ္ 
႐ွာလကာရည္     မနီကာရည္၊ သနပတ္ရည္ 
ကုလားပဲျခမ္း     ဒန္႕ 
ေရႏႈတ္ေျမာင္း     နာလာ 
Aညစ္Aေၾကး     မိလႅာ၊ ဂ်ီးလာပုတ္ 
ကတၱဴ      ဇာလီဘုတ္ 
လွည္း      ဂါရီ 
လွည္းေမာင္းသမား    ဂါရီ၀ါလာ 
Aထည္ပါး     လငဒ္ရ ီ
Aလုပ္သမားေဂါင္း    ကူလီေဂါင္း၊ မာဇီ 
Aထမ္းသမား     ဘရီ၀ါလာ 
Aရာ႐ိွႀကီး     ဆာေဗ 
ႏို႕ဒိန္      မက္ေခါင္၊ ေမာက္ေခါင္ 
ႏို႕ဒိန္ရည္     ဒြိဳင္ 
ႏို႕ဒိန္မုန္႕     စာနာပရာ၊ ေရာ္ေခ်ာင္းဂူလာ 
သေဘၤာေဆး     ေရာင္ဆီ 
ၾကမ္းခင္း      ေဒါင္တမာ 
ကုတ္Aကႌ်႐ွည္     ကာမိတ္ 
AေပၚAကႌ်     ဗရက္စတာ 
ကုတ္Aကႌ်     ဘေလဇာ 
ေဆးေျခာက္     ဂင္ဇာ 
ဂုန္နီAိတ္     ဆာလားပိတ္၊ ေဘာက္သာပိတ္ 
ကုလားစည္တီးAဖြဲ႕    ေဒါက္ကေရာက္ 
ဘင္ခရာAဖြဲ႕     ေဘဆတိဘာဂ်ာ 
တံဆိပ္ေခါင္း     တိတ္ကတ္* 
မီးAိမ္ေျပာင္း     စိန္မန ီ
Aိမ္ရာေျမ     ဇဂါ 
ဗလီဆရာ     ေမာ္လဗီ၊ မေလာင္၀ီ 
ဗလီ      ကုလားမသိတ္ 
စာတုိက္      ဒက္႐ံုး 
ပြဲစား      ဒဘာခ်ိတ္ 
ပြဲစားငယ္     ဒလာ 
ခ၀ါသည္      ဒိုဘီ 
လူ၀၊ လူသန္     ေဘာ္လီ  
မ်က္စိေစြေစာင္းသူ    ကာနာ 
Aရပ္႐ွည္သူ     လင္းဘား 
Aသားမည္းသူ     ကာလာဘီ 
ေတာသား     ဂိုင္ညာ 
စိတ္မႏွံ႕သူ     ဖားကလား 
စာတုိက္မႈး     ဒက္ကရင္န ီ
သေဘၤာစာေရး     သေဘၤာကရင္နီ 
ဆရာ၀န္      ဒက္တင္* 
ညကင္းလွည္႕ပုလိပ္    ပတ္တေရာင*္ 
Aဂၤလိပ္သေဘၤာသား    ဂူရာ 
လယ္ကူလီ     ေခါင္းတလာ 
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႐ုပ္႐ွင ္      ဘုိင္စကုတ္* 
ေဆး႐ံု      သိတ္လိုင*္ 
သေဘၤာတံတား     ေဖာင္ေတာ္ 
ဖန္ဖလား     ဂလက္၊ ဂ်လက္* 
ေရAုိးA၀က်ယ္     ဘရီ 
ဆပ္ျပာ      သပုန္ 
ေဆးစပ္သမား     ေကာ္ေမာင္ဒါ၊ ေသြဒါ 
ဆန္စက္Aလုပ္သမား    တန္းဒိုး 
ရဲစခန္း      ဂါရာ 
Aက်ႌ      ဘာဇူ 
ထက္၀က္     Aာဒါ 
ေလးပံုတစ္ပံု (1/4)    တစ္ပြာ၊ Aာဒ ီ
ေရႁပြန ္      ပိုက္ေခါင္း၊ ပုိက္လုံး 

 
ေဖာ္ျပပါ AေခၚAေ၀ၚမ်ားမွာ ဘာသာျခားစကားႏွင္႕ ေရာယွက္ေနသည္။ Aေၾကာင္းေသာ္ ရခိုင္ႏွင္႕ Aိႏၵိယ(ယခု ဘဂၤလားေဒ႕႐ွ)္ 
ႏိုင္ငံသည္ တေရတေျမတည္း လုိ ဆက္စပ္ ႐ွိေနၿပီး၊ ယင္းေဒသတြင္လည္း တစ္ခ်ိန္က ရခိုင္ျပည္မွ ေၾကာင္းရပ္Aမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင္႕ 
ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထုိင္ Aေျခစိုက္ ႐ွိခ႕ဲၾကေသာ ရခိုင္လူမ်ိဳး Aေျမာက္Aျမား ႐ွိခ႕ဲေလသည္။ ထိုေဒသမွ ရခိုင္Aမ်ိဳးသားမ်ားသည္ Aိႏၵိယ-
ဘဂၤါလီ၊ Aာရဗီ၊ Aူရဒူ၊ ဟိႏၵီ၊ Aဂၤလိပ္စေသာ ဘာသာျခားမ်ားႏွင္႕ ဆက္သြယ္ခ႕ဲရကား၊ ထုိရခိုင္Aမ်ိဳးသားမ်ားက စတင္ေမြးစားကာ 
ဆင္းသက္သုံးႏံႈး လာခ႕ဲရျခင္း ျဖစ္ေလရာသည္။ 
 
* ဤAမွတ္ ျပထားေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားမွာဆုိလွ်င္ Aဂၤလိပ္စကားမွ ဆင္းသက္လာေသာ စကားမ်ား ျဖစ္ႏိင္ုေလသည္။ Uပမာ - Captain 
ကပၸီတန္ ဆုိေသာ စကားကုိ Aိႏၵိယသားတုိ႕က ကပဒန္ ဆုိသည္ကုိ ရခိုင္တုိ႕က ကက္တင္ ကက္တင္ ကက္တင္ ကက္တင္ ခု ေခၚေ၀ၚျခင္း ျပဳခ႕ဲရာသည္။ 
 
ယင္းေၾကာင္႕ ရခိုင္တြင္ မိမိတုိ႕ ကုိယ္ပိုင္ ေ၀ါဟာရမ်ား Aျပင္ ေ႐ွးေပါရာဏ စကားမ်ားမွ ဆင္းသက္႐ွိခ႕ဲေသာ ေ၀ါဟာရမ်ား၊ တျခား 
ဘာသာျခားမွ ဆင္းသက္လာေသာ စကားရပ္မ်ား၊ ေ႐ႊ႕လ်ားေျပာင္းလႊဲလာႏိုင္စရာ ႐ွိေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားကား Aမ်ားပင္ ႐ွိႏိုင္ေပသည္။ 
 

    

(၁၃) ရခုိင္ စကား႐ုိး စကားလာမ်ား (စကားပုံမ်ား) 
    

လူမ်ိဳးတိုင္း၏ ဘာသာစကားမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ စာေပမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း ပုံႏိႈင္းေျပာေသာ စကားပံုမ်ား 
႐ွိၾကေပသည္။ ရခိုင္တြင္လည္း ေရေျမေဒသ Aလုိက္ ေျပာဆုိၾကေသာ စကား႐ိုး၊ စကားစဉ္၊ စကားလာမ်ား Aမ်ားAျပား႐ွိပါသည္။  

စကားပံုမ်ားမွာ ေ႐ွးေဟာင္းစကား၊ စာေပတုိ႕မွ ဆင္းသက္လာသည္ ျဖစ္၍ စာေပယဉ္ေက်းမႈ၏ သမိုင္းေရစီးေၾကာင္းတစ္ခုပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။  

စကားပံုဆုိသည္မွာ ေတြ႕ႀကံဳခ႕ဲရေသာ ေၾကာင္းရပ္မ်ားAေပၚ မူတည္၍ ပံုႏိႈင္းေျပာခ႕ဲၾကသည္ ျဖစ္၍ စကားပံုဟူသည္႕ 
လူသမိုင္း လူ႔ပတ္၀န္းက်င္ မွတ္တမ္းမ်ား ဟူ၍လည္း ဆိုႏိုင္ပါသည္။  

စကားပံုမ်ားထဲတြင္ Aခ်ိဳ႕စကားပံုမ်ားမွာ သာမာန္သေဘာျဖင္႕ၾကည္႕လွ်င္ ၾကမ္းတန္း႐ုန္႕ရင္းသည္ဟု ထင္မွတ္စရာ ႐ွိပါသည္။ 
ရခုိင္စကားပံုမ်ား ျပည္႕စံုေစရန္ႏွင္႕ စကားပံု တင္စား ေျပာဆုိခ႕ဲသူမ်ားသည္ ပြင္႕လင္းျပတ္သား ကြယ္၀ွက္ထိမ္ခ်န္မႈ မ႐ိွဘဲ၊ 
ျမန္မာစကားပံု “တုံးဆိုတုိက္၊ က်ားဆုိကုိက္”ဆုိဘိသက႕ဲသုိ႕ ႐ိုး႐ိုးႏွင္႕ ေျပာင္ေျပာင္၊ ပြင္႕ပြင္႕လင္းလင္း တိက်စြာ ပံုႏိႈင္းတင္စား 
ေျပာဆုိၾကျခင္းကုိ ေပၚလြင္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ယင္းတို႕မွာ ပံုႏိႈင္းသူတုိ႕၏ စိတ္ဓာတ္ကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္းပင္။ ႐ုန္႕ရင္းသည္၊ ၾကမ္းတမ္းသည္ဟု ေျပာဆုိရန္မသင္႕ဟု 
ေတြးမေနဘဲ၊ ေတြ႕ျမင္သည္ႏွင္႕ ခ်က္ခ်င္းလတ္တေလာ ပံုႏိႈင္း ေျပာဆုိလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင္႕ ဘာသာစကားသည္ 
လူမ်ိဳး၏ စိတ္ဆႏၵကုိ ေပၚလြင္ေစပါသည္။ ျမန္မာစာေပ သမိုင္းရပ္မ်ားတြင္လည္း ဤသုိ႕ေသာ ပံုႏိႈင္း ေျပာဆုိခဲ႕သည္မ်ားကုိ 
ေတြ႕ရပါသည္။  

မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ဘုရား ဆုပန္ေသာ သီလ႐ွင္တစ္Uီးကုိ မိန္းမဘ၀မွ ေနၿပီး 
ေယာကၤ် ားဆုကို ေတာင္းပါUီးဟု ေျပာဆုိရာတြင္ ႐ိုး႐ိုး မေျပာဘဲ ငါ႕ေပါင္ၾကားကဟာ နင္႕ေပါင္ၾကားေရာက္ေAာင္ ႀကိဳးစားAုံးဟု 
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ေျပာဆုိခဲ႕သည္။ 
ယင္းေနာက္ စာဆုိ႐ွင္ Uီးပုည၏ ကဗ်ာတစ္ပိုဒ္တြင္ ပုဇြန္ဆီႏွင္႕ ရာသီ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ မိုးႀကိဳးသံႏွင္႕ Aီးသံဟု၍ 

လည္းေကာင္းေရးသား ခ႕ဲၾကသည္။  
ဤသည္တုိ႕မွာ ယင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ႐ိုးသားလ်က္ ေဟာေဟာဒိုင္းဒိုင္း ေျပာဆုိတတ္ေသာ လူစားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း 

သိ႐ွိႏိုင္ပါသည္။ 
ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္း၏ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ Eၿပီ ၁၇ ရက္ေန႕ည Aသံလႊင္႕႐ံုမွ ႏွစ္သစ္ကူး မိန္႕ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္-  

“ဆိတ္လေစ႕ လုပ္ခ်င္တဲ႕ သတင္းစာေတြလည္း လုပ္ခ်င္လုပ္ၾကပါ။ ဒါေပမဲ႕ တုိင္းျပည္ဆူပူေAာင္ လံႈ႕ေဆာ္တဲ႕ စကားမ်ိဳး၊ ဖက္ဆစ္ 
AစီAမံလုိ လွည္႕ျပားတဲ႕ သတင္းမ်ိဳးဆုိရင္ သည္းခံမွာ မဟုတ္ဘူး” ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ 

မကြယ္လြန္မီ ၆ ရက္၊ ၁၉၄၇ ခု ဇူလုိင္လ ၁၃ ရက္ေန႕ မိန္႕ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္လည္း -  
“Aေတာ္ကုိ ၿပေဲAာင္ ႀကိဳးစားမွ Aႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေလာက္႐ွိတဲ႕Aခါ Aေတာ္က်မယ္” ဟူ၍လည္းေကာင္း  
“တန္းတူညီတူ မျဖစ္သမွ် လြတ္လပ္တယ္ဆုိေပမယ္႕ ဖာသယ္ႏုိင္ငံမ်ိဳး ျဖစ္ေနမွာပဲ” ဟူ၍လည္းေကာင္း မိန္႕ၾကားခ႕ဲခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ 
 ဤသည္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ သေဘာထားကုိ ေတြ႕ႏိုင္ရာ လူေျဖာင္႕စိတ္တုိလူစား ျဖစ္သည္၊ ႐ိုင္းသည္၊ ၾကမ္းသည္ဟူ၍ 
ေတြးဆမေနဘဲ စိတ္ထဲတြင္ ႐ွိသည္မ်ားကုိ ပြင္႕ပြင္႕လင္းလင္း ေျပာတတသ္ည္။ ပရိယာယ္ မာယာမ်ားေသာ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ိဳး၊ 
Aေခ်ာင္သမား မဟုတ္ေၾကာင္းကုိလည္း ၁၉၄၇ ခု၊ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႕ သတင္းစာ ကြန္ဖရင္႕တြင္ ေျပာဆုိေသာ “ႏုိင္ငံေရး 
သမားဆုိတာက ၀မ္းထဲမွာ ဘယ္ေလာက္ စိတ္ဆိုးေပမယ္႕ ဖံုးထားႏိုင္ရမယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ႕ ဖံုးလုိ႕ကုိ မရဘူး” ဟူေသာ 
ေျပာဆုိခ်က္ကုိ ေထာက္၍ သိသာႏိုင္ပါသည္။ 

ထုိ႕Aတူ ရခို္င္စကားပံု တခ်ိဳ႕မွာလည္း စကားပံုခိုင္းႏိႈင္းေျပာဆုိခ႕ဲၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္တုိ႕Aေနျဖင္႕ မိမိစိတ္ထဲတြင္ ႐ွိသမွ်ကုိ 
႐ွိသည္႕Aတုိင္း ႐ိုင္းသည္ ႐ုန္႕ရင္းသည္ မေျပာဆုိသင္႕ဟု ေတြးဆမေနခ႕ဲၾကဘဲ၊ ႐ိုး႐ိုးႏွင္႕ပြင္႕လင္းျပတ္သားစြာ တင္စားေျပာဆုိခ႕ဲေသာ 
စကားပံုမ်ားပင္ ျဖစ္ေပလိမ္႕မည္။ 

သုိ႕ႏွင္႕ ပAုိ႕တုိင္းရင္းသားတုိ႕၏ “စကားေျဖာင္႕ ၾကားရခက္၊ သစ္ပင္ေျဖာင္႕ တက္ရခက္” ဆုိေသာ စကားပံုလုိ 
နားၾကား႐ုန္႕ရင္း ၾကမ္းတမ္းသလုိ ႐ွိေကာင္း ႐ွိၾကေပလိမ္႕မည္။ Aားမက်ိဳး Aားမနာ၍ မဟုတ္ေၾကာင္းကုိ ႀကိဳတင္ 
႐ွင္းလင္းတင္ျပလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

တစ္ခ်ိဳ႕စကားပံုမွာ လူမ်ိဳးေရးAရ ႏိွမ္ေရးသည္ဟု ထင္မွတ္ဖြယ္ရာ ႐ွိပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ ထုိစကားပံုတုိ႕ကိုလည္း ရခို္င္စကားပံု 
ျပည္႕စုံေစရန္ Aတြက္ တင္ျပထည္႕သြင္းထားရျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ိဳးေရး စိတ္ဆႏၵAရ ထည္႕သြင္းျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း 
AသိေပးAပ္ပါသည္။ ထုိ႕ျပင္ ျမန္မာစကားပံုႏွင္႕ မေရာယွက္ေသာ ရခုိင္စကားပံု စစ္စစ္မ်ားကုိသာ တတ္Aားသမွ် ႐ွာႀကံစုေဆာင္း 
တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေခတ္ေပၚ စကားပံု တစ္ခ်ိဳ႕ကုိလည္း ခ်န္မထားဘဲ ေဖာ္ျပလုိက္ပါေသးသည္။ 

တင္ျပထားေသာ စကားပံုမ်ားမွာ ရခိုင္စကားပံုမ်ား Aနက္ တစ္ခ်ိဳ႕တစ္၀က္မွ်သာ ျဖစ္ေလသည္။ Aသွ်င္ စကိၠႏၵ၊ Aသွ်င္ 
၀ါသ၀တုိ႕ကား ရခိုင္စကားပံုမ်ားကုိ ရႏိုင္သမွ် စုစည္းလ်က္ ႐ွိေပသည္။ သီးသန္႕ရခုိင္ စကားပံု စာAုပ္ Aေနျဖင္႕ 
တင္ျပႏိုင္ၾကပါလိမ္႕မည္။ ဤ၌ တျခား ေရေျမေဒသ Aလုိက္ ေျပာဆုိေနၾကေသာ စကားပံု Aမ်ားAျပား က်န္႐ွိေသးမည္ဟု 
ထင္မိပါသည္။  

စကားပံုမ်ားကုိ တင္ျပရာတြင္ ရခုိင္သံပီသေစရန္ကုိ Aဓိကထား ေရးသားခ႕ဲသည္ ျဖစ္၍၊ သတ္ပံုသတ္ၫႊန္းႏွင္႕ ပတ္သက္၍ 
သည္းခံၾကေစလုိပါသည္။ 
 
   ((((က)က)က)က)    
၁ ။ ကုလားဗ်ိဳင္းဇီ၊ ႏြားဗ်ိဳင္းဇီ 
၂ ။ ကလမဇပင္မွာ၊ ထမိန္ဆုိးၿငိၿငိလုိ႕ 
၃ ။ ကလားခတ္ေတရီ၊ ကလားဖင္ဆီးဖို႕မေလာက္ 
၄ ။ ကလားမွာၿမီ၊ သက္မွာၿခ ီ
၅ ။ ကလားကုိသတ္မွ၊ ဘာယီေတာ္ေရ 
၆ ။ ကလားကုိသတ္၊ ဇီးကိုခြတ္ 
၇ ။ ကလားေျခာက္၊ မေျခာက္လီေက 
၈ ။ ကလားတုိက္မွာ၊ က်ား၀င္ေရပုိင ္
၉ ။ က်ားေဂါင္းမွာ သန္း႐ွာေရပိုင ္
၁၀ ။ က်ားကုိက္ဖုိ႕ႏြား၊ ေတာစကုိေယာင္ေရ 
၁၁ ။ ကုိယ္႕ၿခံ၀င္၊ ကုိယ္႕ႏြား 
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၁၂ ။ ကုိယ္႕ၿခံေရေမ်ာက္၊ ကုိယ္႕ကုိျပန္ေျခာက္ 
၁၃ ။ ကုိယ္႕ၿခံ၀င္၊ ကုိယ္႕ႏြား 
၁၄ ။ ကုိယ္႕ၿခံမွာေပါက္၊ ကုိယ္႕ႏြား 
၁၅ ။ ကုိယ္မြီးေရေမ်ာက္၊ ကုိယ္႕ကုိျပန္ေျခာက္ 
၁၆ ။ ကုိယ္ေကာင္းသေကာင္း၊ ဒါးေကာင္းပေတာင္း 
၁၇ ။ ကုိယ္႕စကားနန္႕၊ ကုိယ္ပါးေရာင္ေရ 
၁၈ ။ ကုိယ္႕ေပါင္၊ ကုိယ္လိမ္ေရ 
၁၉ ။ ကုိယ္ႀကိဳက္ေတသကာ ခ်ိဳေရ 
၂၀ ။ ကုိယ္႕မွာမဟိ၊ ျပည္မွာမဟိ 
၂၁ ။ ကုိယ္ကပယ္ေဂ၊ ဒူးကုိလည္း မယုံလီေဂ 
၂၂ ။ ကုိယ္႕ငပိ၊ ကုိယ္မႊီးေရ 
၂၃ ။ ကုိယ္႕ခႏၶာကသြီးကုိေတာင္၊ မေကာင္းေက ထုတ္ပစ္သိယင္႕ 
၂၄ ။ ကုိယ္႕ထမင္းကိုယ္စားၿပီးေက၊ ေယာက္ခမႏြားကုိေက်ာင္းေရ 
၂၅ ။ က္ုိယ္ထုိးကုိယ္ဖန္၊ ကုိယ္ခ်ိဳးမလုပ္ေက႕ 
၂၆ ။ ကုိယ္မလွ ကုိယ္မျမင္၊ လူမလွကုိယ္ရယ္ခ်င ္
၂၇ ။ ၾကက္ဖင္မွာရီဆုံးေရပိုင ္
၂၈ ။ ကၽြဲမွာၿဂိဳလိမ္၊ လူမွာနံပိန္ 
၂၉ ။ က်င္သန္Aုိၾကက္ႏွင္မရ 
၃၀ ။ ၾကမ္းပိုးကုိမာန္ပါ၊ Aိမ္ကုိမီးတုိက္ေတ 
၃၁ ။ ေက်ာ္ေရလဲသူ၊ ေညွာ္ေရလဲသူ 
၃၂ ။ ကဆုန္ပူျခင္း၊ ေတာ္သလင္း 
၃၃ ။ က်ိဳးလခလုိ႕ရာ၊ မက်ိဳးေကမိုးထုိးဖို႕ 
၃၄ ။ ေကာက္ၫွင္းေပါင္း၊ ေၾကာင္စားမကုန္ေရပိုင္ တAုန္႕Aုန္႕နန္႕ 
၃၅ ။ ၾကားၿပီးသူျမတ္ေတ 
၃၆ ။ ေကာက္ၫွင္းမေစးဘဲ စခြန္းေစးမနီေက႕ 
၃၇ ။ ႀကီးလီခ်ိဳင္လီ သံပုရာသီးAမ်ိဳး 
၃၈ ။ က်မေကာက္၊ ေပ်ာက္မွ႐ွာေရ (က်မေကာက္ ေပ်ာက္မ႐ွာ) 
၃၉ ။ ကံဟိေရသား၊ က်ားကုိက္လုိ႕မသီ 
၄၀ ။ ကၽြန္နန္႕သေကာင္း Aတူေပါင္း၊ သေဂါင္းကၽြန္ေစာ္ နံလိမ္႕ေမ 
၄၁ ။ က်မြိ႕ကုိ ထရံရက္ ရက္လုိ႕ 
၄၂ ။ ကၽြန္းသားၿမိဳ႕ေရာက္၊ ကေရာက္ကေထာက္ 
၄၃ ။ ကုန္႐ံႈးေက တစ္ေခါက္ရာ၊ လင္ကုန္႐ံႈးေက တစ္သက္လုံးေမွာက္ေတ 
၄၄ ။ ႂကြက္ကုိမႏို္င္လုိ႕ က်ီကုိမီးနန္႕တုိက္ 
၄၅ ။ ေက်ာက္ဆုိစြာAမံႈ႕လည္း ရီမွာျမဳပ္ေတ 
၄၆ ။ ေက်ာက္ပံုမွာ ငါး၀က္ရစ္ရစ္လုိ႕ 
၄၇ ။ ေကာက္႐ိုးႃခြီမွာ လပြီလိုက္လုိက္လုိ႕ 
၄၈ ။ ကာလ၀ိဘက္ ထက္ပက္တက္ေတ 
၄၉ ။ ႀကိဳးမပါဘဲ မြိေရဂ်င ္
 
   ((((ခ)ခ)ခ)ခ)    
 
၁ ။ ခ်ေျခာက္ကုိရီမဆြတ္ေက႕ 
၂ ။ ခ်ီးယုိသူမ႐ွက္၊ ျမင္သူ႐ွက္ေတ 
၃ ။ ခ်ပုံမွာ ခ်ေလာက္ေပ်ာ္ေရပိုင ္
၄ ။ ခ်ီးယုိမခ်ခင္၊ ကုိင္းတန္႐ွာေရ 



   

 ebook by www.mgluaye.blogspot.com  P65 

၅ ။ ခ်ီးစိုက္မတတ္၊ ႏွစ္ခါျပန္ 
၆ ။ ခ်ပက္ကုိၾကက္ယက္ယက္လုိ႕ 
၇ ။ ခ်ပက္ကုိ လက္၀ါးနန္႕ သတ္သတ္လုိ႕ 
၈ ။ ခ်ီးတစ္ေယာက္ေပါက္ေဂ၊ မေပါက္သူလဲနံ၊ ေပါက္သူလနဲံေရ 
၉ ။ ခ်ေျခာက္ကုိေကာက္ပီးေကေတာင္ ဆီးျဖစ္ႏိုင္ေရ 
၁၀ ။ ခ်ီးကုိရာ ကြယ္လုိ႕စိုက္လီဖို႕၊ စကားကုိ ကြယ္မေျပာ 
၁၁ ။ ခ်ီးကုိကား ကြယ္မစိုက္၊ စကားကုိ ကြယ္လို႕ ေျပာေရ၏ 
၁၂ ။ ခြီးေလာက္က်ပိုင္၊ ဟုိၿဗီးေAၿဗီး 
၁၃ ။ ခြီးကုိကဇပ္ ပါးယက္နယက္၊ Aေသွ်ကုိကဇပ္ ေခါင္းထက္ကထက္ 
၁၄ ။ ခြီးပိုင္Aနံ႕ခံလုိ႕ရာနီေရ 
၁၅ ။ ခြီးျဖစ္ၿပီးမွ ခ်ီးမေ႐ွာင္ႏိုင္ဗ်ာယ္ 
၁၆ ။ ခြီးမတုံးမွာ က်ိဳင္ေတာက္စြပ္စြပ္လုိ႕ 
၁၇ ။ ခြီးတေဟာင္ကုိလုိက္လီ၊ မီးတျမင္ကုိ မလုိက္လီေက႕ 
၁၈ ။ ခြီးေဟာင္တုိင္း၊ ေက်ာက္ခမဲပစ္ေဂ႕ 
၁၉ ။ ခြီးသားရန္တုိက္၊ လူမျဖစ ္
၂၀ ။ ခြီးေဟာင္တုိင္း ထမၾကည္႕လီေဂ႕၊ ညည္႕Aိပ္ပ်က္ေတ 
၂၁ ။ ခြီးမွာပိုင္ ခ်ီးမစားရေဂ ေဂါင္းညီးေရ 
၂၂ ။ ခြီးကုိရန္မူ၊ သတ္ေတလူ၊ သတ္သူလဲခြီး၊ ခြီးလည္းခြီး 
၂၃ ။ ခြီးလိမၼာပတုံးကုတ္၊ လူလိမၼာေနာက္ဆုတ္ 
၂၄ ။ ခြီးမွာပိုင္ ဇာေလာက္သင္႔သင္႕ ၊ စခြက္ေရာက္ေက တႀကဲႀကဲဗ်ာယ ္
၂၅ ။ ခြီးနားမွာ ေစာင္းတီးတီးလုိ႕ 
၂၆ ။ ခြီးတိပိုင္႐ုတ္လုိ႕ မစားလီေဂ႕၊ က်ကန္းတိပိုင္ Aာလုိ႕စားလီ 
၂၇ ။ ခြီးက်မက်၊ ေၾကာင္က်က်ေရ 
၂၈ ။ ခြီးက်မက်စီေဂ႕၊ ေၾကာင္က်ရာက်စီ 
၂၉ ။ ခြီးကုိသတ္ခ်င္၊ ခြီးသွ်င္မ်က္ႏွာၾကည္႕ 
၃၀ ။ ခြီးပိုင္မုိက္ေတ Aေကာင္ရာ 
၃၁ ။ ခြီးေကာင္ပုတ္ လင္းဒက်က်လုိ႕၊ ထိုဆြဲေAဆြဲ 
၃၂ ။ ခြီးဖင္ကုိ ေလာက္ကုိက္ကုိက္လုိ႕ 
၃၃ ။ ခြီးပိုင္ Aစာခြက္ျမင္ေဂ တႀကဲႀကနဲန္႕ 
၃၄ ။ ေခ်ာင္း႐ိုးတိမ္လုိ႕ မ်ိဳး႐ုိးမတိမ္ 
၃၅ ။ ၿခံဳပုတ္ျမင္တုိင္း ဆြမ္းမတင္ႏုိင ္
၃၆ ။ ခ၀ဲါမယဉ္၊ ေတာၾကက္မယဉ္၊ က်ားမယဉ္ (ကၽြန္းသား/ ႐ြာသား မယဉ္) 
၃၇ ။ ခမြီးဖင္နန္႕ပြီး၊ ဇရပ္နန္႕မသြီး၊ တန္းထားနန္႕ခ်ီး 
၃၈ ။ ခြတ္လီယင္႕၊ ျပတ္လီယင္႕၊ ေျပာလီယင္႕၊ ျမတ္လီယင္႕ 
၃၉ ။ ေခ်ာင္းသားတုတ္ခါ ငဖယုံမကုိက္၊ ငဖယုံကုိက္ခါ ေခ်ာင္းသားမတုတ္ 
၄၀ ။ ခ်င္းAိမ္မွာ၊ ကၽြန္ျဖစ္စြာထက္ ဆိုးသိယင္႕ 
၄၁ ။ ခေတာင္းက်ိဳက္ေတတျခား၊ တင္သားတလြဲ 
၄၂ ။ ခုိးေရလူထက္ ယုိးေရလူ ငရကဲ်ေရ 
၄၃ ။ ခုိးတတ္ေတလူ၊ ယိုးတတ္ေတ 
၄၄ ။ ခ်င္းေျပာေရ သီဖို႕ခါ လတုံျမည္ေရ ဆုိေရပိုင ္
၄၅ ။ ေခါင္းထဲမွာလဲနီခ်င္၊ မ်က္ႏွာလည္းေျပာင္ခ်င ္
 
   ((((ဂ)ဂ)ဂ)ဂ)    
 
၁ ။ ဂိန္ျမည္မွ ခြီးမွန္းသိေရ 
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၂ ။ ဂန္းမမ်က္ေရက်က်လုိ႕ (ယုိ ယုိ႕လုိ႕) 
၃ ။ ဂနိနက္ျဖန္၊ ကလားကၽြန္ျဖစ္စြာရာ 
၄ ။ ဂဒုံးခ်င္း ထိပ္ေခါက္ဖုိ႕ မ႐ွာေဂ႕ 
၅ ။ ၿဂိဳးေကာင္းေက၊ ကၽြဲတမနန္႕ မဖႏုိင ္
 
   ((((င)င)င)င)    
 
၁ ။ ငါ႕ဖင္မွာ Aသူ႕ခ်ီးလဲ ဆုိေရပုိင ္
၂ ။ ငါးမဟိလုိ႕ မွ်ိဳင္စြန္စြာရာ 
၃ ။ ငါ႕သမီးလွေရ ဆုိေဂ ေကာ႕ျပေရ 
၄ ။ ငရဲကုိ လြတ္ေကလဲ၊ ၀တ္ကုိေ႐ွာင္မလြတ္ 
၅ ။ ငရဲကလာေရလူ၊ ျပာပူကုိမေၾကာက္ 
၆ ။ ငါးတစ္မိသားကုိ၊ ပုိက္သည္တစ္သက္သတ္လုိ႕  မကုန္ 
၇ ။ ငယ္ရာငယ္ေရ စာေသွ်Aမ်ိဳး 
၈ ။ ငစ႐ုိင္းတစ္ျပန္၊ ႃမြီတစ္ျပန ္
၉ ။ ငခူနခမ္း၊ ငတန္၀မ္း၊ ၾကက္မွာAၿခီ၊ ၀က္မွာ Aဆီ၊ ၿဂိဳးမွာလဉ္ဆစ္ 
၁၀ ။ ငသေ႐ြးကုိ မကုိက္တုိက္ထားေရပိုင ္
၁၁ ။ ငြီရာရဖို႕လုိေရ၊ Aဘာနဖူးကုိလည္း သုိက္တူးထားယင္႕ 
၁၂ ။ ငုိစားရယ္စားလူမ်ိဳးရာ 
၁၃ ။ ငါးပုိင္းကုိင္းတင္တင္လုိ႕ ဟုိမက် ေAမက် 
၁၄ ။ ငါတစ္လုံးကုိ ခ်လုိ႕မရေရ လူစားရာ 
၁၅ ။ ငမြဲကုိတစ္ခါ၊ ငျပာကၿပိဳင္သိေရ 
 
   ((((စ)စ)စ)စ)    
 
၁ ။ စကားႀကီးလူမယုံ၊ ခ်တုံးႀကီးခြီးမစား 
၂ ။ စိတ္ေကာင္းေက၊ Aေခါင္းက်န္ေရ 
၃ ။ စိန္နေတာင္းAေရာင္နန္႕၊ ပါးေျပာင္စြာရာ 
၄ ။ စံဂုိးမွာ ႂကြက္ၿပီးၿပီးလုိ႕ 
၅ ။ စာတစ္ေၾကာင္း၊ ၎ဆယ္ခါပါေရ 
၆ ။ စားေရခါငေက်ာ္၊ ေယာ္ေရခါငက်ီး၊ ခံလီေရခါ ငကန္းႀကီး 
၇ ။ စကားကၽြံေဂ ႏႈတ္လုိ႕မရ၊ Aေပါက္ကၽြံေဂ ႏႈတ္လုိ႕ရသိေရ 
၈ ။ စိတ္ထားတတ္ေက ဘာ၀နာ၊ မတတ္ေက တဏွာ 
၉ ။ စားAားႀကီးလုိ႕ Aံေတာင္တုိနီဗ်ာယ္ 
၁၀ ။ စိတ္ကူးနန္႕ လိပ္Uေရာင္းေရ 
၁၁ ။ စံဂိုးေလာက္မ ေစာက္မနက္ 
၁၂ ။ စပါးသွ်င္ကုိ ေမ်ာက္ႏွင္ႏွင္လုိ႕ 
၁၃ ။ စကားတစ္ခြန္း၊ လ - တစ္ခြန္း 
၁၄ ။ စ - ေက၊ ကားေရ 
၁၅ ။ စကားဆန္းေျပာစြာမွာ၊ ငစြယ္တတ္က Aဘာေခၚရဖို႕သိ 
၁၆ ။ စကားမ်ားေက၊ Aမွားပါေရ 
၁၇ ။ စကားမတတ္၊ ဇမ္းမတတ္ 
၁၈ ။ စကားစကား ေျပာလီမ်ားေက၊ စကားထဲက ဇာတိျပေရ 
၁၉ ။ စပါးတစ္ရာ၊ တသုိးဂါ၊ ေလးရာတစ္ခ်ပ္၊ စပါးသွ်င္က မခစပ္ 
၂၀ ။ စကားေျပာစြာမွာေတာင္၊ ငပိမကပ္ ဆားမကပ္၊ ပေပါ႕ေျပာေရ လူစားရာ 
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၂၁ ။ စကားေျပာမတတ္၊ ဆစဲြာနန္႕တူေရ 
 
   ((((ဆ)ဆ)ဆ)ဆ)    
 
၁ ။ ဆြမ္းဆန္မွာ ႂကြက္ခ်ီးပါေရပိုင္ 
၂ ။ ဆိတ္မသီခင္၊ Uကုိေဖာက္ေတ 
၃ ။ ဆိတ္လီွးရာမွာ ခြီးေမွ်ာ္ေမွ်ာ္လုိ႕  
၄ ။ ဆင္ပိန္ေဂလဲ၊ ကၽြဲထက္ႀကီးစြာဗ်ာယ္ (ကၽြေဲလာက္က်န္သိေရ) 
၅ ။ ေဆာင္းခါဆီးထက္ ႂကြက္သိေရ 
၇ ။ ဆူေယာင္ကေစာင္႕ေရ၊ နပ္ေAာင္မေစာင္႕ 
၈ ။ ဆိတ္ခ်ီးတစ္ရာ၊ ဆင္ခ်ီးတစ္တုံး (တစ္ဗက္) 
၉ ။ ဆီတစ္ခါ၊ ရီတစ္လွည္႕ 
၁၀ ။ ဆရာမ်ားေဂ၊ သားသီေရ 
၁၁ ။ ဆယ္ရီမွာ တရီမစပ္ 
၁၂ ။ ဆင္လား၊ လမ္းမလုိ 
၁၃ ။ ဆယ္ေတာင္းႀကဲလုိ႕၊ တစ္ေတာင္းမျမင္ (မရ) (ဆယ္ေတာင္းျခင္လုိ႕၊ တစ္ေတာင္းမျဖစ)္ 
၁၄ ။ ေဆာင္းဒူနန္႕၊ မက္ေခါင္ေလာ္ကကြဲယင္႕ 
၁၅ ။ ဆလိပ္မွာ Aတို၊ မယား (မမာ႕)မွာ Aပ်ိဳ 
၁၆ ။ ဆန္စိုင္ရာမွာ၊ က်မြိမလုိက္ႏိုင္ 
၁၇ ။ ဆရာမျပ၊ ငပိကင္ (ငပိဖုတ္)လ ဲနည္းမက် 
၁၈ ။ ဆင္ေျပာင္ႀကီး၊ ခ်ပိုးရန္႐ွာ၊ ေမ်ာက္မာန္ပါ 
၁၉ ။ ဆိတ္စားမစားလီေဂ႕၊ ျမင္းစားရာစားလီ 
၂၀ ။ ဆင္ကုိ ဇဇိနန္႕ပစ္ပစ္လုိ႕ 
၂၁ ။ ဆီျခင္ ရီျခင္လုပ္မနီေက႕ 
၂၂ ။ ေဆာင္းမြီရနန္႕၊ ဘကန္ဒရကုိ ပယ္ေက၊ ဇာပင္ရရ၊ ေကာင္းစြာဗ်ာယ္ 
၂၃ ။ ဆင္သီကုိ ဆိတ္ရီနန္႕ ဖံုးလုိ႕ မလုံ 
 
   ((((ဇ)ဇ)ဇ)ဇ)    
 
၁ ။ ဇာတ္သမားမယား၊ ႏွဲသမားပါး၊ ဖသဲမား ဒဂၤါး 
၂ ။ ဇာတိကုိ ပ၀တၱိလုပ္လုိ႕မရ 
၃ ။ ဇာဖရားႀကီးႀကီး၊ ေတာင္းဖူးဖရား၊ Aထုတ္ေAာက္ကရာ 
၄ ။ ဇာလုပ္ဖို႕လဲ ဗရဗေရေကာင္၊ ႏြားထက္ဆြီးသိယင္႕ 
၅ ။ ဇာတ္တစ္ၿခိန္က တစ္မတ္ရ၊ လင္းခြက္တက္နင္း၊ ငါးျပားAေလ်ာ္က် 
 
   ((((စ်စ်စ်စ်))))    
 
၁ ။ စ်ပြဲမွာ၊ လမြဲထေရ 
၂ ။ စ်ီးသင္႕မွရာ၊ ကုန္စြန္ေရ 
၃ ။ စ်ီးစကား၊ နာစကားရာ 
၄ ။ စ်ီးႀကီး Aစြန္ခက္၊ Aေလာ႕ႀကီး လင္ရခက္ေတ 
၅ ။ စ်ီးႀကီးေက Aေကာင္းထင္ေရ၊ Aသြင္းႀကီးေက လွေရထင္ေရ 
 
   ((((ည)ည)ည)ည)    
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၁ ။ ညည္႕နက္လီ၊ စဆီသဲလီ 
၂ ။ ညည္႕နက္သန္းေခါင္၊ စစၦီေမွ်ာင ္
၃ ။ ညည္႕ကုိနိန္႕လုပ္နီေရ သခိုးပိုင္ေသွ်ာင ္
 
   ((((တ)တ)တ)တ)    
 
၁ ။ ေတာ္သလင္းမိုး၊ ခ်ႁပြမ္းထုိး 
၂ ။ ေတာ္သလင္းမိုးပိုင္၊ Aစိုးမရ 
၃ ။ ေတာ္သလင္းခြီးပိုင္၊ ေနာက္က တေကာက္ေကာက္လုိက္နိန္ေရ 
၄ ။ ေတာ္သလင္းနီ၊ ပုဇြန္သီ 
၅ ။ တစ္ေဖာင္၀ါး တစ္လုံးနန္႕ကန္႕ေရ 
၆ ။ တစ္မိုးလုံးထြန္ေရ၊ နထီးမွန္း နမမွန္းမသိ 
၇ ။ ေတာင္းတတ္မွတ္တတ္ သူေတာ္ျမတ္၊ မပီးပါလုိ သ၀န္တုိ 
၈ ။ တစ္ခါမျပန္၊ Aနာဂါမ ္
၉ ။ ေတာင္းဆုိးပလုံးဆုိးကုိရာ ပစ္ႏိုင္ေရ၊ သားဆုိးသမီးဆုိးကုိ မပစ္ႏိုင ္
၁၀ ။ တုိင္မွာ ပက္က်ိကပ္ကပ္လုိ႕  
၁၁ ။ ေတာက္တဲ႕ကပ္ကပ္လုိ႕ မနီေဂ႕ 
၁၂ ။ တုံးေဟာင္းကိုေဖာ္၊ ေAာက္စဖိုရေရ၊ စကားေဟာင္းကုိေဖာ္၊ ရန္စရေရ 
၁၃ ။ တစ္ခါလိမ္၊ လိမ္သူAျပစ္၊ ႏွစ္ခါလိမ္၊ လိမ္သူAျပစ္၊ သုံးခါလိမ္၊ ခံရသူ Aျပစ ္
၁၄ ။ တလင္းလဲပြဲ၊ ပုတ္လည္းဆြဲ 
၁၅ ။ တစ္နပ္စာကုိ၊ တစ္သက္စာထင္၊ ခြီးAျမင ္
၁၆ ။ တစ္သက္လုံးစားေရကြမ္း၊ သမုဒၵရာတစ္ျခမ္း 
၁၇ ။ ေတာင္ထုိးရက်၊ ဆယ္ေတာင္းႀကဲေက၊ ငါးေတာင္းရ 
၁၈ ။ တီကုိ ထုံးနန္႕တုိ႕ေရပုိင ္
၁၉ ။ တန္ေကဆီး၊ လြန္ေကဖီး 
၂၀ ။ တစ္ခါလာလဲ မျဲပာပုဆုိး၊ တစ္ခါလာလဲ မျဲပာပုဆုိး 
၂၁ ။ တစ္သက္စာကုိ မျမင္၊ တစ္ထပ္စာကုိရာ ျမင္ေရ 
၂၂ ။ တုိင္းျပည္မွာလဲ စစ္နန္႕မလြတ္၊ လူမွာလဲ Aခ်စ္နန္႕မလြတ္ 
၂၃ ။ တတဲ႕ေျပာ လူနန္႕မသင္႕ 
၂၄ ။ တုံးဆုိးကေတာင္၊ မိႈေပါက္သိယင္႕ 
 
   ((((ထ)ထ)ထ)ထ)    
 
၁ ။ ထြီးပစ္လုိက္ေတ သလိပ္ကုိ ျပန္ၿပီး ေကာက္မမ်ိဳဗ်ာယ္ 
၂ ။ ထုိး၀ါးမႏႈတ္ဘဲ တစ္ညည္႕လုံးေလွာ္ေရ၊ မိုးလဲလင္းေရ ယင္းကမ္းေထာင္႕ 
၃ ။ ေထာင္ကုိကားမျမင္၊ ရာကုိျမင္ေရ 
၄ ။ ထိပ္ကုိေခါက္ၿပီးမွ ႐ွိခိုးလုိ႕ Aပုိဗ်ာယ္ 
၅ ။ ထမေရေခ်ာင္းစီး လႈေကလဲ၊ ေဘာရိပါ တစ္ဘူးဖိုးမရ 
၆ ။ ထုတ္မွာသတ္၊ ေလ်ာက္မွာ သတ္ရာ 
၇ ။ ထမဖုတ္ တစ္ဖက္၊ ဓားတစ္ဖက္နန္႕၊ ပ်ာစားေျခာက္စား နီစြာရာ 
 
   ((((ဒ)ဒ)ဒ)ဒ)    
 
၁ ။ ေဒါသႀကီး၊ ခြီးနန္႕တူ 
၂ ။ ေဒါသႀကီး Aရီကုိယ္႕ဖို႕ 
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၃ ။ ဒါUီးဖမသာမွာ၊ ဒေAာင္၀င္ငိုေရပုိင ္
၄ ။ ဒါးေစာင္းထက္ ရီေစာင္းထက္ေတ 
၅ ။ ဒေရာင္းနန္႕ ဆေရာင္းတြိကပ္ေတပိုင ္
၆ ။ ဒါးကုိလဲ တစ္ဖက္ရာသြီးေရ၊ စကားကုိလဲ တစ္ခြန္းရာေျပာေရ 
၇ ။ ဒဘာခ်ိတ္က Aာဏာျပေရ၊ ဒလာကလဲ Aာဏာျပေရ 
 
   ((((ဓ)ဓ)ဓ)ဓ)    
 
၁ ။ ဓားလဲထက္သိယင္႕၊ နီလဲဟိသိယင္႕ 
၂ ။ ဓားေကဓား၊ ၀ါးေက၀ါး 
၃ ။ ဓာတ္ခ်င္းခိုက္မွ၊ နတ္ခ်င္းႀကိဳက္ေတ 
၄ ။ ဓာတ္တူနံတူ၊ ဆီးဖက္ယူ 
 
   ((((န)န)န)န)    
 
၁ ။ ႏြားၿဗီးရာမွာ ဖ်ာဆုိး႐ြင္႕႐ြင္႕လုိ႕ 
၂ ။ နီလဲထြက္သိယင္႕၊ ဓားလဲထက္သိယင္႕ 
၃ ။ ေနာက္က်ေက၊ လဒမွာ A႐ိုး၊ လူမွာAုိး 
၄ ။ နတ္ျပည္ကုိ ျပေက၊ ခြီးဖင္ကုိ ျမင္ေရ 
၅ ။ ႏိုးလူထခိုး၊ ေဆာက္ခတ္႐ြာပိုင္ 
၆ ။ နတ္ကုိေမွ်ာင္ခါ၊ လူ႕Aစာ 
၇ ။ ႏြားဗို႕တက္ပိုင္၊ တစ္ရက္ထက္တစ္ရက္ Aားျပလာေရ 
၈ ။ ႏူဖုိ႕Aစယားေရ၊ သီဖို႕Aစဖ်ားေရ 
၉ ။ ႏွမ္းတစ္စိနန္႕ ဆီမျဖစ္၏ 
၁၀ ။ နတ္ၾကမ္းကုိ ပတ္ၾကမ္းတုိက္ေတ 
၁၁ ။ ႏုိ႕တပြာ၊ ရီတပြာ 
၁၂ ။ နတ္ေတာ္ျပာသုိ၊ ရပ္ေစာက္ခ်ီးယုိ 
၁၃ ။ နပ်ိဳးသီးပီးေရ ဘုန္းႀကီးမွ စာတတ္ေတ 
၁၄ ။ နီ၀င္ရီသ႐ူး၊ ဆုိင္းဆာဘီလူးလာေရ 
၁၅ ။ နတ္ဆရာကုိ ပတ္ဆရာ၊ ယၾတာကုိ ယၾတာဆရာႏိုင္ေရ 
 
   ((((ပပပပ))))    
 
၁ ။ ျပည္တန္ပဒျမားတစ္လုံး၊ ခ်င္းလက္မွာ ဆံုးေရ 
၂ ။ ၿပိန္းေတာမွာ၊ ဒါးကကလုိ႕ 
၃ ။ ပစမွာ ၾကက္Aိပ္Aိပ္လုိ႕ 
၄ ။ ေပၚစခရမ္းသီး နပ္ခ်င္းညီး 
၅ ။ ပေဲလွာ္ၾကား၊ ဆားၫွပ္ၫွပ္လုိ႕ 
၆ ။ ပန္းတန္ေယာင္သမီး၊ ခ်တန္ေယာင္ ျဖစ္တယ္ 
၇ ။ ပန္းAတြက္ေၾကာင္႕ ၀စိတ္ျခမ္းကုိ ေဂါင္းထက္တင္ေရ 
၈ ။ ၿပိဳင္းတုိင္ျမဳပ္ျမဳပ္လုိ႕ စစုန္းျမဳပ္ေတ 
၉ ။ ပန္းဖဒဲါးေကာင္းမကုိင္၊ လက္သမားAိမ္ေကာင္းမနိန္၊ ငါးေဖာက္ေသ ငါးေကာင္းမစား 
၁၀ ။ ပန္းဖဲသံလိမ္၊ ပန္းထိမ္ေ႐ႊခိုး (ပန္းထိမ္ရ႐ိုး၊ Aမိေ႐ႊကုိ တမူးခိုး) 
၁၁ ။ ပန္းထိမ္မတတ္ခင္ ေ႐ႊခုိးသင္ေရ 
၁၂ ။ ေျပာစရာမဟိ၊ ငါ႕မယား၀မ္းႀကီးေရလုိ႕ ေျပာေရပိုင ္
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၁၃ ။ ပီသာျမင္ ေယာ႕ထင္ဖ၊ ပီသာမျမင္ ခြီးသားတ႐ုပ္ေခၚေရပိငု ္
၁၄ ။ ပီမွာတစ္သီး၊ နပ်ိဳးတစ္ခိုင္၊ ပင္႕ကူတစ္မ၊ က်ီးတစ္သား 
၁၅ ။ ပုဇြန္ျဖဴ ငါးမဟုတ္၊ သမက္စီ လူမိုက္မဟုတ္ 
၁၆ ။ ပစပ္ကပ်ား၊ ၀မ္းကမွ်ား 
၁၇ ။ ေျပာေရခါ လူပိုင္သွ်င္ပိုင္၊ လုပ္ေတခါ တရိစာၦန္ထက္ဆြီးသိယင္႕ 
၁၈ ။ ပနဲသီးခြံနား၊ ႏြားရစ္ရစ္လုိ႕  
၁၉ ။ ပ်ားေရနန္႕ ၀မ္းခ်ေရ 
၂၀ ။ ပုိက္ေသေဘာ္လာ၊ ေဖာက္ေသေဂါင္းထက္ 
၂၁ ။ ျပည္မွာAခ်ဳပ္၊ င၀က္ပုတ္ 
၂၂ ။ ပုဏၰားႏြားေရာင္း လတေပါင္း  
၂၃ ။ ပင္လယ္ပင္စြပ္ပိုင္ ဟုိစြပ္ေAစြပ ္
၂၄ ။ ျပည္ကုိမသိ ဗာရာဏသီ၊ မင္းကုိမသိ ျဗဟၼဒတ္ 
၂၅ ။ ေျပာနိန္စြာက ကမၼဌာန္းဘာ၀နာ၊ လုပ္နိန္စြာက ဘိန္းနန္႕ဂင္ဇာ 
၂၆ ။ ပလီပလာထြက္စြာထက္မ်ားဖို႕သိ 
၂၇ ။ ပတ္စာကုိခြီးစားမွျပန္ေရ 
 
   ((((ဖ)ဖ)ဖ)ဖ)    
 
၁ ။ ဖုတ္လီေရငပိ၊ ဟိမွန္းေတာင္မသိ 
၂ ။ ဖုတ္ပူမီးတုိက္တုိက္လုိ႕ 
၃ ။ ဖြဲေတာမွာ ရီသြန္ေရပိုင္ 
၄ ။ ဖ်ာကရေရပီသာ၊ ဖ်ာကုိျပန္လခစြာရာ 
၅ ။ ဖ်က္ေတလဲငက်ီး၊ ပ်င္ေရလဲ ငက်ီး 
၆ ။ ဖျပဳတ္ေကကုိ ေၾကာက္ကမေၾကာက္ ႐ြံလုိ႕ရာ 
၇ ။ ဖျပဳတ္ေကပိုင္၊ ဖိလီႂကြားတက္လီ 
၈ ။ ဖျပဳတ္ႂကြက္စုတ္ မက်န ္
၉ ။ ဖြတ္ကမီးေက်ာင္းျဖစ္၊ ေခ်ာင္းေျမာင္းမခံသာ။ ကၽြန္ကသေဂါင္းျဖစ္၊ ျပည္႐ြာမခံသာ 
၁၀ ။ ဖြတ္ပိုင္ လွ်ာႏွစ္ခြနန္႕ 
၁၁ ။ ဖြတ္ကုိကားမတင္၊ ဖြတ္သားကုိကား တင္စားေရ 
၁၂ ။ ဖိတ္ခ်င္းဖိတ္၊ ကုိယ္႕Aိပ္ထဲမွာဖိတ္ 
၁၃ ။ ဖ်ာလိပ္ေခါင္း ခြီး၀င၀္င္လုိ႕ 
၁၄ ။ ဖရားဖရား၊ တဖန္မ်ား၊ ဖရားကုိယ္တုိင္၊ လူျမင္တုိင္းကုိ မမႏိုင္ 
၁၅ ။ ဖရစိတြင္းက် 
၁၆ ။ ဖုတ္ကုိေၾကာက္လုိ႕ ေယွာင္ခါမွ သရနဲန္႕လာတြိေရ 
၁၇ ။ ဖင္ယားစြာနန္႕၊ ေဘာင္းဒြတ္မွာ ကုလားသီစြာနန္႕ တက္စိက်ေရ ဆုိေရပိုင္ဗ်ာယ္ 
၁၈ ။ ဖသဲမားခ်င္း၊ ေၾကာင္လိမ္တင္ဖို႕မ႐ွာေက႕ 
 
   ((((ဗ)ဗ)ဗ)ဗ)    
 
၁ ။ ဗ်ိဴင္းေခ်ာင္းေခ်ာင္းလုိ႕ 
၂ ။ ဗူးထက္ဖာမသာ 
၃ ။ ဗံုမဟုတ္၊ ပတ္မဟုတ္ 
၄ ။ ဗန္းျပျပလုိ႕ရာ 
၅ ။ ဗလိစာနတ္စာ၊ တင္ဖို႕ေတာင္ မေလာက္သိ 
၆ ။ ဗ႐ုတ္သုတ္ခတုိင္းျပည္မွာ၊ ဆေရာင္းဒေရာင္း မင္းလုပ္စြာထက္ဆိုးဖို႕သိ 
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   ((((ဘ)ဘ)ဘ)ဘ)    
 
၁ ။ ဘုန္းႀကီးလူထြက္တပြာေယာ႕ 
၂ ။ ဘုန္းႀကီးခ်င္း တကာမေခၚေဂ႕ 
၃ ။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းထက္၊ ခ်ေခါင္းနက္ေတ 
၄ ။ ဘုန္းႀကီးစဆီ၊ ပရိတ္မေၾကာက္ 
၅ ။ ဘဲUကုိ Aစ႐ွာေရပိုင ္
၆ ။ ဘိန္းစားမွ မယားခ်စ္ေတ 
၇ ။ ဘုရင္မ သနပ္ခါးႏွိမ္းရာမွာ ယင္မ၀င္လူးေရပိုင ္
၈ ။ ဘားဘူ ဟိယင္႕ ဆန္ဟိယင္႕၊ ဒိုင္းဂ်ီဟိယင္႕ ရီဟိယင္႕ 
၉ ။ ဘိခ်ပ္တရာ ခ်ထုတ္ေပ်ာက္လုိ႕ လင္မယားရန္ျဖစ္ရေရ 
၁၀ ။ ဘုရင္ကုိလ ဲယင္ရာထင္ေရ 
၁၁ ။ ဘီခ်ပ္တစ္ရာပိုင္၊ ဖျဖတ္ခုန္မနီေက႕ 
၁၂ ။ ဘင္းဂ်ီမွာတစ္ခါ၊ ေဖာက္က်ီက်သိမ္႕ေရ 
၁၃ ။ ဘုရားမွတ္လုိ႕ ကိုးကြယ္စြာမွာ ၀မ္းပူနန္႕က်ေရ 
၁၄ ။ ဘုန္းႀကီးစဖို၀င္၊ ေမာင္႐ွင္ ေက်ာင္းေခါင္တက္ 
၁၅ ။ ဘိန္းစားစိတ္ကူးကူးနီစြာပိုင ္
၁၆ ။ ဘန္ဒီဘန္ဒတ္၊ ႏွဖက္ကပ ္
 
   ((((မ)မ)မ)မ)    
 
၁ ။ ျမတ္ေမလား ႏွင္းခံ၊ တစ္သုိက္ေယာ႕ေရ 
၂ ။ ေမ်ာက္မွာAသျပာ၊ ဒံုးမွာစည္ရ တစ္ျပျပ 
၃ ။ ေမ်ာက္လက္မွာ၊ မီးစရရလုိ႕ 
၄ ။ ေမ်ာက္လက္မွာ၊ Aသျပာဆုံးေရ 
၅ ။ ေမ်ာက္ကုိနန္းတင္၊ ျပည္႐ြာမAီးခ်မ္း 
၆ ။ ေမ်ာက္ပိုင္ေၾကာက္ေတျမင္၊ ၿဖေဲျခာက္ေတ 
၇ ။ မဟိေတာင္႕တ၊ ဟိေၾကာင္႕ၾကေရ 
၈ ။ မခ်ိလုိ႕သြားႀကဲ၊ ရယ္ေယာင္ထင္ေရ 
၉ ။ မစားရဘဲ ေၫွာ္ခံ ေAာင္ဗလဓိကံ 
၁၀ ။ မဆုိင္တစ္ဆုိင္၊ ကပိုင္သား ဒါးနန္႕႐ိုင ္
၁၁ ။ မုိးမျမင္လီမျမင္ဗ်ာယ္ 
၁၂ ။ မ်က္စိထက္၊ ၀ွရားမတင္း 
၁၃ ။ မဟိေက၀မ္းစာ၊ ဟိေဂတန္ဆာ 
၁၄ ။ မ်ိဳးၾကားသစိမ္း၀င္၊ ပုပ္ၾကားနခ်ီး၀င္ 
၁၅ ။ ေမာင္ႀကီးေမတၱာ၊ ခ်ီးေမတၱာ 
၁၆ ။ မယားကုိသတ္၊ စ်ီးကုိျဖတ္ 
၁၇ ။ မသာလဲတ၊ သာလဲတ 
၁၈ ။ မနာလုိခ်ခ်ားဖက္၊ နာလုိဒျပဳတ္ဖက္ 
၁၉ ။ မလာUႏႈတ္ေတပိုင္၊ မႏႈတ္လီေက႕၊ ကင္စြန္းဆိတ္ေတပိုင္ရာ ဆိတ္စားလီကတ္ 
၂၀ ။ မစားရစြာထက္၊ မ၀စြာကခက္ေတ 
၂၁ ။ မယားဆရာ၊ လင္ငျပာ 
၂၂ ။ မ်က္ျဖဴဆုိက္လီ၊ ဆရာႀကိဳက္လီ 
၂၃ ။ မင္းႀကီးAုန္းသီးစားစြာမွာ၊ ငလာေAာင္ၾကားကဆိမ္႕ဆိမ္႕လုိ႕ 
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၂၄ ။ မဟိစြာထက္၊ မသိစြာခက္ေတ 
၂၅ ။ မစြပ္ေကမျဖဴ၊ မတူေဂမရ 
၂၆ ။ မသက္မသာ ကာလနာ 
၂၇ ။ မာေရသစ္လဲ က်ိဳးလြယ္ေရ၊ တုိင္းေရမမာ႕လဲ ႀကံလြယ္ေရ 
၂၈ ။ မတရာသား ဟန္႕ဖို႕Aစား၊ က်ားမတုံးရာ ဆြဲလီဖို႕ 
၂၉ ။ မၾကားစဖူး ၾကားစဖူး၊ ဆင္ပစမွာ နပ်ိဳးဖူး 
၃၀ ။ မင္းၾတားငါ႕လင္၊ ဘုရင္ငါ႕ေယွာက္၊ သေဘၤာသူႀကီး ငါ႕၀ရီး 
၃၁ ။ ၿမိဳ႕သားကၽြန္းေရာက္၊ ႏြားၿခီရာမွာ ဒံုးေဘာက္ေဆာက္ 
၃၂ ။ မ်က္စိမွာရီ၊ နားမွာဆီ၊ ဒႏၵီမွာဆား၊ ၀မ္းမွာပ်ား 
၃၃ ။ မပီးခ်င္ေဂမဟိ၊ မလားခ်င္ေဂမသိ 
၃၄ ။ မ်က္ႏွာမရ၊ ခေက်ာက္က် 
၃၅ ။ မေခၚခ်င္ေဂလြတ္ေတ၊ မေတာ္ခ်င္ဘဲမလြတ္ 
၃၆ ။ ႃမြီႃမြီခ်င္း ၿခီျမင္ေရ 
၃၇ ။ မင္းၾတား ကၽြဲရီမွာ၊ ၀င္လားခေရပုိင ္
၃၈ ။ မုိးယုိး၀ါးစြတ္၊ လူယုိး၀ါးငတ္ 
၃၉ ။ မယားကုိခ်စ္ေက၊ လူနန္႕မယုံ 
၄၀ ။ မယားကုိ မႏိုင္စီေဂ႔၊ မင္းကုိမၿပိဳင္လီေဂ႕ 
၄၁ ။ မုသားမပါ၊ လကၤာမေခ်ာ 
၄၂ ။ မမာ႕မွာ ရကၠန္းနန္႕၊ ေယာက္်ားမွာ စာတန္းနန္႕၊ ေဘာရိတ္ပစ္ေတ 
၄၃ ။ မိတ္ထက္၀က္ျခင္း၊ လူလင္မယား၊ မင္းထားUစၥာ မကုိင္ရာ 
၄၄ ။ မျပည္႕ေရAုိး၊ ေဘာင္ဘင္ခတ္ေတ 
၄၅ ။ မသာတစ္ခါ၊ ေက်ာင္းဆယ္ခါ 
 
   ((((ယ)ယ)ယ)ယ)    
 
၁ ။ ေယာက္ခမသီစြာနန္႕၊ ငခူစူးစြာနန္႕က တတိက်ေရ 
၂ ။ ယားစြာမွာ၊ လာျခစ္ေတပိုင္ 
၃ ။ ယင္းသူ႕စကား၊ ေလးနန္႕စား 
၄ ။ ေယာက္်ားႀကံ၊ သံလဲ႕မထြက္ 
၅ ။ ယၾတာေကာင္း၊ မင္းေလာင္းေတာင္မေပၚႏိုင ္
 
   ((((ရ)ရ)ရ)ရ)    
 
၁ ။ ေရာက္မလက္ျခင္းကုိ၊ မိႈဟင္းခူးခါကပင္ သိယင္႕ 
၂ ။ ရင္ေလာက္တင္မွ၊ ခါးေလာက္က်ေရ 
၃ ။ ရီမျမင္ခင္ကပင္၊ ေလာပင္႕ေရ 
၄ ။ ရီျမင္မွ၊ ေလာပင္႕ေရ 
၅ ။ ရေဲရက်ား၊ ခုတ္မွက်ေရ 
၆ ။ ႐ြာသားညီ၊ ႏြားခြတ္စား 
၇ ။ ႐ူးကြန္ေဆာင္လို႕၊ ၀ေAာင္စားေရ 
၈ ။ ႐ူးကြန္ေဆာင္လုိ႕၊ Aိမ္႐ွိမွာခ်ီးစိုက္ေတ 
၉ ။ ရစြာကုိလဲမလုိ၊ လုိစြာကုိလဲမရ 
၁၀ ။ ရီမွာAဆုံး (တံုး)၊ ကုန္းမွာတစ္၀က္ 
၁၁ ။ ႐ႊီေလာင္ပြန္းမွာ၊ ခြီးသြီးျဖန္းေရ 
၁၂ ။ ရန္လုိခလို၊ ေAာက္စဖိ ု
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၁၃ ။ ရီမွာလဲ A႐ိုးမဟိ၊ မင္းမွာလဲ Aမ်ိဳးမဟိ 
၁၄ ။ ရန္ကိုဆုိ၊ ၿဂိဳသြီးလုိ႕ရာနီေရ 
၁၅ ။ ႐ွက္စနန္႕၊ ဘာယီေခၚေရ 
၁၆ ။ ရခုိင္ဇာေလာက္ေျဖာင္႕ေျဖာင္႕၊ ခ်င္းေကာက္စြာေလာက္ရာဟိေရ 
၁၇ ။ ရခုိင္မွာမယား၊ ေAာက္သားမွာဖရားကုိ ေ႐ႊဆင္ေရ 
၁၈ ။ ရခိုင္ေပ်ာ္ေဂပုလင္းနန္႕၊ ကုလားေပ်ာ္ေဂေတးျခင္းနန္႕ 
၁၉ ။ ရာကုိရာျမင္ေရ၊ ေထာင္ကုိကားမျမင ္
၂၀ ။ ရီမဟိေရကန္၊ ဆန္မဟိေရစပါး၊ တရားမဟိေရမင္း၊ Aစိုးမဟိေရမီးပိုင္၊ ဇာလဲAသုံးမက် 
၂၁ ။ ေရာဂါမ်ားAားႀကီးေဂလ ဲမသီႏိုင္ဗ်ာယ္၊ ႄကြီးထူAားႀကီးေဂလဲ မပူႏိုင္ဗ်ာယ္ 
၂၂ ။ ႐ံႈးတုံျမတ္တုံတစပ္ကုန္၊ မယုံေဂစမ္းျပာက်လမ္း 
 
   ((((လ)လ)လ)လ)    
 
၁ ။ လူမ်ားေဂ၊ ခ်ီးမ်ားေရ 
၂ ။ လပ်က္ဆြမ္းတင္၊ လပ်ာတင္မလုပ္ ။  
၃ ။ လူေျဖာင္႕စိတ္တုိေရ 
၄ ။ လူတည္က်င္၊ မခင္လီေဂ႕ 
၅ ။ လမြဲ၊ နတ္ျမင္ေရ 
၆ ။ လူနန္႕ေပါင္း၊ ေကာက္ၫွင္းေပါင္းေတာင္မေကာင္း 
၇ ။ လူမေပၚခင္၊ ခ်ီးေပၚေရ 
၈ ။ လူကုိခါ႕စပ္ေက၊ ကၽြန္စိပ္ေပါက္တယ္ 
၉ ။ လူေျပာစကားနန္႕၊ ခြီးေဟာင္ေရ 
၁၀ ။ လူမေရာက္ ျမင္႕မိုရ္ေတာင္၊ ခြီးမေရာက္ Aိမ္ေမာက္ေခါင ္
၁၁ ။ လူပိုင္သွ်င္ပုိင္ဗ်ာ (လူလဲမဟုတ္ သွ်င္လမဲဟုတ္) 
၁၂ ။ လူမေရာက္သိ၊ ကတိုးသိေရ 
၁၃ ။ လူရတတ္၀တ္ေကေ႐ႊ၊ ဆင္းရသဲား၀တ္ေက ႀကီးထင္ေရပိုင ္
၁၄ ။ လူခ်ီးနန္႔ ၀က္မြီးစပ္စြာရာ 
၁၅ ။ ေလာင္းAတုိ ေလွာ္ခက္ေတ၊ လူAတို Aေျပာခက္ေတ 
၁၆ ။ လားလီရာမွာ ေၾကာင္နံ႕သာ 
၁၇ ။ လုပ္စားေဂမိုးေခါင္၊ ခိုးစားေဂခြီးေဟာင္ေရ 
၁၈ ။ လက္သာျမင္၊ လက္သည္း႐ွည္ေရ 
၁၉ ။ လဲစြာကုိ တစ္ခါ၊ ဖိေထာင္းသိေရ 
၂၀ ။ လက္သဲကိုဆိတ္ေက၊ လက္ထိပ္နာေရ 
၂၁ ။ လက္ၫိႈးမေကာင္း လက္ၫိႈးကိုျဖတ္၊ လက္မမေကာင္း လက္မကုိျဖတ္ 
၂၂ ။ လိပ္ႀကံဳစြာ လိပ္ရာသိေရ 
၂၃ ။ ေလာင္းကေျခာက္လံ၊ ေပါင္းေျခာက္လံ 
၂၄ ။ လမ္းကိုထားလုိ႕ ေၾကာင္းကလားေရလူစားရာ 
၂၅ ။ လူAိမ္လားႏြား တရားပါ၊ လူAိမ္လားသား စကားပါ 
၂၆ ။ လက္ပံပင္မွာ ဇရက္က်က်လုိ႕ ကၽြကၽြက္႐ိုက္နီေရ 
၂၇ ။ လ ပ ကဏန္႕ပိုင္ Aခြံရာ 
၂၈ ။ လႈပ္တုိင္းလည္းႏႈတ္မရ၊ ေလာ႕တုိင္းလည္း ႀကံမရ 
၂၉ ။ လူ႐ိုးသခၤ် ိဳင္းမွာ 
၃၀ ။ လူပ်ိဳပိုးေက လမ္းေလွ်ာက္ေတ၊ ၀ါႀကီးပိုးေက Aိမ္ကုိေရာက္ေတ 
၃၁ ။ လူမ်ား ငႀကီးငAုပ္စားခါ Aသံမၾကား၊ င႐ို႕ငခံုးမတစ္ေကာင္ရ တဂ်ာဂ်ာနန္႕ 
၃၂ ။ လည္ရာမွာ၊ ပင္ကာAထက္က ဘု 
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၃၃ ။ လ ပ လက်ယ္၊ လုပ္မနေီဂ႕ 
၃၄ ။ လူကုိမေကာင္း၊ မႀကံေကာင္း၊ မေကာင္းကုိယ္မွာ၊ ၿဗီးလုိ႕၀င္ေရ 
၃၅ ။ လူပါးကAပ္တစ္ေခ်ာင္းယူေက၊ ကုိယ္႕ပါးက ေပါက္ဆိန္တစ္လက္ေပ်ာက္ေတ 
 
   ((((၀)၀)၀)၀)    
 
၁ ။ ၀ါးတစ္ရာလူတစ္ရာ 
၂ ။ ၀က္မ်က္ႏွာ၊ တ႐ုတ္မၾကည္႕ႏိုင္ 
၃ ။ ၀မ႐ိွဘ၊ဲ ၀ိမလုပ္လီေဂ႕ 
၄ ။ ၀က္ထီးAားကုိး၊ မလုပ္လီေဂ႕ 
၅ ။ ၀ကင္းပူ၊ ရပူက်က်လုိ႕ 
၆ ။ ၀က္သားကင္ေမာင္သွ်င္ဖို႕၊ ငေျခာက္လွန္းက်ကန္းဖို႕ 
၇ ။ ၀က္နဘင္းစြယ္၊ Aားကိုးမိလုိ႕၊ Aိမ္ျပာက်ေရ 
၈ ။ ၀ိနည္းတတ္ေက၊ ၾကက္သတ္စားေရ 
၉ ။ ၀ါေခါင္လမွာ ျမစ္မွာလဲ လိႈင္းတစ္လုံးေလ်ာ႕ေရ၊ ၿမီႀကီးမွာလဲ ၿဂိဳးမတ၀ပ္စာ သြိေရ 
၁၀ ။ ၀က္သားမစား၊ ၀က္ေရေသာက္ေတ 
၁၁ ။ ၀ီးမွာတသက္သက္၊ ပါးမွာတၾကက္ၾကက္ 
 
 
   ((((သ)သ)သ)သ)    
 
၁ ။ သိရာသိစီ၊ မျမင္စီေက႕ 
၂ ။ သခိုးလက္က၊ သ၀ွက္လုေရ 
၃ ။ သစ္ႏွစ္ပင္ၾကား ၀ါးပ်စ္ေတ၊ Aိမ္တြင္ရန္မ်ား Eည္႕ပ်စ္ေတ 
၄ ။ သီဖို႕ႏြား ေတာစေယာင္ေရ 
၅ ။ သီရာသီေရ၊ ၀မ္းက်မတန္႕ 
၆ ။ သီလခေရသားလ ဲAလွပ၊ လြတ္လခေရငါးလဲ Aႀကီးသန ္
၇ ။ သားသီလင္ဆုံး၊ ကုန္႐ံႈးႄကြီးတင္၊ လုိလင္မရ သူေတာ္မ 
၈ ။ သံကုိခြတ္လို႕ မဲသားမတက္၊ ရီကုိခြတ္လို႕ Aရာမျမင ္
၉ ။ သားသမီးမေကာင္း မိဘAေဂါင္းကုိေရာင္း 
၁၀ ။ သေဘၤာပ်က္ရာမွာ ခ်ိဳင္ေပါင္ဟင္း ေရာင္းလုိ႕မမွီဗ်ာယ္ 
၁၁ ။ သွ်င္ႀကီးလာလဲသတ္၊ သွ်င္ေသွ်လာလဲသတ္ 
၁၂ ။ သခိုးတညည္႕Aိပ္ပ်က္ေက၊ Aိမ္သွ်င္ဆယ္ညည္႕Aိပ္ပ်က္ေတ 
၁၃ ။ သခိုးမယား မငိ၀ုန္႕ 
၁၄ ။ သူ႕A႐ိုးနန္႕သူ႕ကုိထိုးေရ 
၁၅ ။ သိၾကားမင္း ျမွားသုံးစင္းနန္႕ကယ္လုိ႕ေတာင္မရေရသား 
၁၆ ။ သိၾကားလက္ခ် နတ္လက္ခ် 
၁၇ ။ သစ္ၾကား၀ါးပ်စ္မလုပ္ရ 
၁၈ ။ သြားနန္႕ဆံပင္ Aညီမဟိ (Aနီမဟိ) 
၁၉ ။ သူမ်ားAတြက္၊ ငါး၀က္၀မ္းက် 
၂၀ ။ သိေရလူကိုရာ လိမ႕္လုိ႕မရ၊ ႐ွင္ေရလူကုိ တစ္ခါမရ တစ္ခါရေရ 
၂၁ ။ သတိမမူေဂ၊ ဆင္ကုိလဲ၊ ခလုပ္တုိက္ေတ 
၂၂ ။ သစ္ႀကီးAမ်က္၊ Aျပင္မထြက္ 
၂၃ ။ သုံးလင္ေျပာင္းေရ မိနာ႕လဲ လင္မၿမဲ၊ သုံးေက်ာင္းေျပာင္း ဘုန္းႀကီးလဲ ေက်ာင္းမၿမဲ 
၂၄ ။ သၿပီကန္မွာ သႀကၤန္က်က်လုိ႕၊ နိန္႕လဲ တေရာင္းေရာင္း ညည္႕လဲ တေရာင္းေရာင္း 
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   ((((ဟ)ဟ)ဟ)ဟ)    
 
၁ ။ ဟေရသိကပင္၊ သွ်ာေသွ်ကုိ ျမင္စြာရာ 
၂ ။ ေဟာင္ေရခြီးလဲမကုိက္၊ ႀကိဳးေရမိုးလမဲ႐ြာ၊ ၿငိဳးေရလင္လမဲသတ္ 
၃ ။ ဟန္ကုိယ္ဖို႕၊ မာန္သူ႕ဖုိ႕ 
၄ ။ ေဟာင္းေလာင္းထုိင္နိန္ၿပီးေက၊ ေပါင္ေပၚေပၚေရလုိ႕ သေရာ္နိန္ေရပိုင္ 
 
   ((((A)A)A)A)    
 
၁ ။ Aၿဂိဳမႏုိင္၊ န႐ြက္ကုိင္ 
၂ ။ Aဖသွ်စ္ေသာင္း၊ သားကုိးေသာင္း 
၃ ။ Aိမ္မွာလီွကား၊ ေလာင္းမွာEရာ၊ လွည္းမွာ၀င္႐ိုး 
၄ ။ Aဖထက္၊ သားတစ္လႀကီးေရ 
၅ ။ Aႀကီစပ္သန္၊ ရန္ျဖစ္ေတ 
၆ ။ Aႀကီစပ္နန္႕၊ က်င္ျဖစ္ေတ 
၇ ။ A႐ူးကုိ ႏွင္းေတာ တုိးတုိးလုိ႕ 
၈ ။ A႐ူးလနပ္၊ ေငြတစ္မတ္ေတာင္ စိတ္ကမွတ္ 
၉ ။ A႐ူး စံုးဖမ္းဖမ္းလုိ႕ 
၁၀ ။ A႐ူးဆယ္ခြန္းေျပာ တစ္ခြန္းမွန္ေရ 
၁၁ ။ Aေျပာမွာ ပုပ္ေလာက္ ႐ိုင္ေလာက္၊ Aလုပ္မွာ သိုက္ပြာေတာင္မျပည္႕ 
၁၂ ။ A ေရ န ေရ ပုိင္ျပင္လုိ႕ Aူကုိ  ႏႈတ္ယူဖို႕ 
၁၃ ။ Aေမာင္လဲ႕ေရာက္၊ ငါ႕ႏြားေပ်ာက္၊ Aေမာင္သခိုး၊ ငါမယုိး 
၁၄ ။ Aသံေၾကာင္႕ ဖားသီေရ 
၁၅ ။ Aမိကုိး႐ြာလယ္ေဂ၊ သမီး ဆယ္႐ြာလယ္ဖို႕ 
၁၆ ။ Aိမ္မွာဟိေရႏြားလဲဂုတ္ပိ၊ လားေရႏြားလည္းဂုတ္ပိ 
၁၇ ။ Aနတၱလဲကုိယ္မဟုတ္၊ ဇာတ္သမလဲAပ်ိဳမဟုတ္ 
၁၈ ။ Aလုပ္မဟိ၊ ေၾကာင္ကုိရီခ်ိဳးေရ 
၁၉ ။ Aုန္းမွာAသျပာကပ္ကပ္လုိ႕ 
၂၀ ။ Aားႀကီးရာ၊ Aာပတ္မလာ 
၂၁ ။ Aားနာလုိ႕၊ ၀မ္းႀကီးေရ 
၂၂ ။ Aၫီွဟိရာ၊ ယင္Aုံေရ၊ Aပ်ိဳဟိရာ၊ လပ်ိဳလားေရ 
၂၃ ။ A႐ွက္မဟိ၊ ႀကဲစီႀကဲစ ဲ
၂၄ ။ Aေဆာက္ထက္၊ Aေမာက္သန္ေရ၊ ကၽြန္ေယဖဓား 
၂၅ ။ Aရိပ္ျပလုိ႕ေတာင္၊ Aေကာင္မထင္ 
၂၆ ။ AုိရာAုိေရ၊ ၿဂိဳမက်ိဳး 
၂၇ ။ Aေႏွာင္႕မလြတ္၊ Aသြားမလြတ္ 
၂၈ ။ Aကြပ္တစ္ခ်က္၊ လက္တစ္ခ်က္ 
၂၉ ။ Aိမ္Aုိေဂေထာက္၊ လူAုိေသာက္ 
၃၀ ။ Aားမနာပါးမက်ိဳး၊ ေယာက္ခမကုိ နဖားထုိး 
၃၁ ။ Aားနာကြန္ေဆာင္လို႕၊ ၀ေAာင္စားေရ 
၃၂ ။ Aုိးမလုံေဂ၊ Aုံပြင္႕ေရ 
၃၃ ။ Aနာမ်ားေဂသီ၊ ၿမီမ်ားေကႄကြီ 
၃၄ ။ Aတုိ႕မခံ၊ ေ႐ႊပဇြန္ပိုင ္
၃၅ ။ A၀ီမစိေက၊ မိုးႀကိဳးပစ္ေတလတ္ 
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၃၆ ။ Aိပ္ကြန္ေဆာင္ လူကုိ၊ Aႏိႈးရခက္ေတ 
၃၇ ။ Aိမ္ကလဆြီး၊ ေမာင္းကာႀကီးေရ 
၃၈ ။ Aတတ္ႀကီးလုိ႕၊ ဘလူးျဖစ္ေတ 
၃၉ ။ Aလွဆင္၊ ေမ်ာက္ျဖစ္ေတ 
၄၀ ။ Aရိပ္မသိေရဂ်ီ၊ က်ားစာျဖစ္ေတ 
၄၁ ။ Aစားမစ၊ဲ A၀တ္လင္းႀကဲ 
၄၂ ။ AစားAေသာက္ မီးေရာင္ေတာက္၊ ၀တ္ပါလီ ရဗလီေပါက္ 
၄၃ ။ Aသားထဲက၊ ေလာက္ျဖစ္ေတ 
၄၄ ။ Aလွဴတစ္ခုလုပ္ေဂ၊ ပိတၱာတစ္ေယာက္ျဖစ္ေတ 
၄၅ ။ Aပင္မွာလဲ Aႏွစ္နန္႕၊ လူမွာလဲ Aခ်စ္နန္႕ 
၄၆ ။ A႐ူးသတ္လုိ႕ Aျပစ္မရ 
၄၇ ။ Aေပါင္ဆုိေဂ၊ Aဖိုးမတန္ 
၄၈ ။ Aလားဟိမွ Aလာဟိေရ၊ Aပီးဟိမွ Aယူဟိေရ 
၄၉ ။ Aသားလုိလုိ႕ A႐ိုးေတာင္းေရ 
၅၀ ။ Aပြင္႕ေကာင္းေဂတစ္ခက္၊ Aဆင္းေကာင္းေဂ တစ္ႏြယ္ 
၅၁ ။ Aိမ္႐ွင္မေကာင္း Aိမ္မေကာင္း 
၅၂ ။ Aလုိကုံတုံ၊ Aႀကံလုိရင္း  
၅၃ ။ Aျပင္ဗန္းကုိရာျမင္ေရ၊ Aတြင္းပူ လူမသိ 
၅၄ ။ Aျပင္ကမာန္ပါေယာင္၊ ၀မ္းထဲက ပူခ်ိပူခ် ိ
၅၅ ။ Aစိမွာ တစ္ခါ၊ Aဆန္ထြက္သိေရ 
၅၆ ။ A႐ွင္ေကာင္းမွ၊ ကၽြန္၀မ္း၀ေရ 
၅၇ ။ Aသိေခါက္ခက္၊ A၀င္နက္ေတ 
 

    
    
    

(၁၄) ရခုိင္ တင္စားေခၚေသာ စကားစုမ်ားႏွင္႕ ႐ွင္းလင္းခ်က္မ်ား 
    

တုိက္႐ိုက္ဒဲ႕ဒိုးမေျပာဘဲ၊ တင္စားေျပာေလ႕႐ွိေသာ စကားမ်ားကို ပါဠိစာေပတြင္ Uပစာဟု ေခၚသည္။ ထုိတင္စားေခၚေသာ 
စကားမ်ာမွာ လူတစ္Uီးတစ္ေယာက္Aား ကုိယ္AမူAရာ၊ ႏႈတ္AမူAရာ၊ စ႐ိုက္၊ သြင္ျပင္ လကၡဏာမ်ားAား တင္စားေခၚေ၀ၚျခင္းမ်ား၊ 
ဘုိးစU္ေဘာင္ဆက္ မ်ိဳး႐ိုးAရ တင္စားေခၚဆုိျခင္းမ်ား၊ တစ္ခ်ိန္က ေတာသား၊ ၿမိဳ႕သားဟူ၍ ခြဲျခားစိတ္ ႐ွိခ႕ဲၾကျခင္းျဖင္႕ ၿမိဳ႕ေပၚ 
လူတန္းစား မ်ားက ေတာ႐ြာသားမ်ား Aေပၚ ႐ႈတ္ခ် တင္စား ေခၚဆုိၾကျခင္းမ်ားလည္း ႐ွိပါသည္။ ေ႐ွးAခါက ရခိုင္တြင္ တစ္Uီးႏွင္႕ 
တစ္Uီး ဆဲေရး ေျပာဆို ၾကရာတြင္ Aထူးညစ္ညမ္းေသာ စကားမ်ားႏွင္႕ ဆဲဆုိေလ႕ မ႐ွိၾကပါ။ ေဖာ္ျပပါ တင္စား ေခၚဆုိၾကေသာ 
စကားမ်ားAရ တစ္Uီးကုိ တစ္Uီး တင္စား ေခၚဆုိၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္ Aထက္တြင္ ေဖာ္ျပခ႕ဲသည္႕ Aတုိင္း ေျပာ႐ိုး 
ေျပာဆက္႐ွိ၍သာ ေျပဆုိေလ႕႐ွိၾကေသာ္လည္း ဇာေၾကာင္႕ ေခၚဆုိျခင္း ျဖစ္သည္ကို မသိသူက မ်ားသျဖင္႕ ကုိယ္႕စကား 
ကုိယ္မသိေသာ စကားမ်ား ျဖစ္ေနပါ၍ ႐ွင္းလင္း ေဖာ္ျပလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  
 
၁ ၁ ၁ ၁ ။ ငါးမန္း။ ငါးမန္း။ ငါးမန္း။ ငါးမန္း    

ငမန္းဆုိသည္႕ ငါးမွာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ ငါးတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ၿပီး၊ Aဆိပ္Aေတာက္ ျပင္းကာ၊ ၫီွနံ႕ျပင္းသျဖင္႕ လူတုိင္း 
မစားၾကေပ။ ၿမိဳ႕သားမ်ားက ယင္းငါးမ်ားကုိ ကၽြန္းသား (ေတာသား)မ်ားသာ စားသည္ဟု ႏွိမ္႕ခ်ၿပီး ကၽြန္းသား ငါးမန္းစားဟု 
တင္စားေျပာဆုိၾကျခင္းျဖင္႕ ေနာင္တြင္ ကၽြန္းသား ငမန္း ဟူ၍ တင္စား ေခၚဆုိခ႕ဲၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတာသား၊ ၿမိဳ႕သားဟူ၍ 
ေသြးခြဲေသာ စနစ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။  
 
၂ ၂ ၂ ၂ ။ ဆပြတ္။ ဆပြတ္။ ဆပြတ္။ ဆပြတ္    

ငါးမ်ားကုိ တာ႐ွည္ခံေAာင္ ဆားျဖင္႕ နယ္၍ ငါးဆမာ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖင္႕ ယင္း ဆားငါး၏ Aသားမ်ားသည္ နဂိုAသားႏွင္႕ 
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မတူေတာ႕ဘဲ ၾကမ္းတမ္းေနျခင္းကုိ Aစြဲျပဳၿပီး Aၾကင္သူ တစ္Uီးတစ္ေယာက္၊ Aက်င္႕၊ AေျပာAဆုိ၊ AမူAရာ၊ AေနAထိုင္မ်ားသည္ 
ၾကမ္းတမ္း ယုတ္မာသျဖင္႕ ထုိသူမ်ားAား ပုတ္၍ ဆားနယ္ထားေသာ ငါးဆပြတ္ Aသားမ်ားလုိ ၾကမ္းတမ္းသည္ ဟု တင္စား ႏွိမ္႕ခ်၍ 
လူဆပြတ္ ေခၚဆုိၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။  
 
၃ ၃ ၃ ၃ ။ ျပာေတာင္း႐ြက္ ။ ျပာေတာင္း႐ြက္ ။ ျပာေတာင္း႐ြက္ ။ ျပာေတာင္း႐ြက္     

Aလြန္ ဆင္းရ ဲ မြဲျပာေသာ သူတုိ႕ကုိ တင္စား ေျပာဆုိၾကျခင္းပင္။ Uီးပုည၏ ကာက၀လိႅယ ၀တၳဳ၌ ေမာင္ႏွံ ႏွစ္Uီးတုိ႕သည္ 
Aိမ္Uီးတြင္ A႐ွင္ ကႆပ မေထရ္ ရိႏၵ ဆြမ္းရပ္ေသာ Aခန္းတြင္ “ကာလ၀လိႅယ၊ မြဲျပာက် ေမာင္ႏွံ၊ စံၾကသည္Aိမ္Uီး” ဟု 
ေရးစပ္ထားေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ ျပာဆိုသည္မွာ မီးေလာင္၍ တန္ဖိုး မ႐ွိေတာ႕ဘဲ က်န္႐ွိေသာ Aရာ ျဖစ္သည္။ ယင္း 
Aသုံးမ၀င္ေသာ ျပာေတာင္းကုိ ႐ြက္ေနသည္ဟု ဆုိလုိပါသည္။ တစုံတရာမွ မ႐ွိေတာ႕သျဖင္႕ ျပာေတာင္းကုိ ႐ြက္ေနသည္ဟု ႏိႈင္းယွU္ 
ေျပာဆုိ ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။  
 
၄ ၄ ၄ ၄ ။ ကြပ္စူး။ ကြပ္စူး။ ကြပ္စူး။ ကြပ္စူး    

ရခုိင္စကားျဖင္႕ လက္သမားတုိ႕ သစ္တုိ႕ကို ထုိးေဖာက္ရာတြင္ Aသုံးျပဳေသာ လြန္ႀကီး Aမ်ိဳးကုိ ကြပ္စူးဟု ေခၚပါသည္။ 
ကြပ္စူးႏွင္႕ သစ္မ်ားကုိ ထုိးေဖာက္ သကဲ႕သို႕ တစ္စံုတစ္Uီးသည္ လူတစ္ေယာက္ႏွင္႕ တစ္ေယာက္ ခိုက္ရန္ေဒါသ ျဖစ္ေစရန္ ၾကားတြင္ 
ထုိးေဖာက္၍ တိုက္ဆြေပးေသာ သူမ်ားကုိ လူကြပ္စူးဟု တင္စားေျပာဆုိၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။  
 
၅ ၅ ၅ ၅ ။ Aင္းပုတ္။ Aင္းပုတ္။ Aင္းပုတ္။ Aင္းပုတ္    

Aသားမည္းေသာသူမ်ားကို ယင္းသူ၏ Aသားမ်ားသည္ Aင္းပုတ္ထမင္း (ငခ်ိတ္ထမင္း) Aေရာင္လုိ မည္းျပာေနသည္ဟု 
ႏိႈင္းယွU္လ်က္ လူAင္းပုတ္ဟု တင္စားေျပာဆုိၾကေသာ စကားပင္ ျဖစ္သည္။  
 
၆ ၆ ၆ ၆ ။ ကုိင္းျဖတ္။ ကုိင္းျဖတ္။ ကုိင္းျဖတ္။ ကုိင္းျဖတ္    

Aကုိင္းAခက္မ်ားကုိ ပိုင္းျဖတ္ထားေသာ သစ္ပင္တုိ႕မွာ Aသီး၊ Aပြင္႕၊ A႐ြက္မ်ား ကင္းကာ၊ ငံုးတိတိျဖစ္ေန၍ 
ၾကည္႕႐ႈမေကာင္းေသာ Aသြင္ကုိ ေဆာင္ေနပါသည္။ ယင္းသုိ႕ပင္ တခ်ိဳ႕လူတုိ႕သည္ စကားေျပာရာတြင္ Aေျပာခံရေသာ 
တစ္ဖက္သားတို႕ Aခံရခက္ေAာင္ ငံုးတိတိ ေျပာေလ႕႐ွိၾကပါသည္။ ယင္းသုိ႕ စကား AဆီAေငၚ မတည္႕ေသာ ငံုးတိတိ သစ္ပင္ႏွင္႕ 
ပံုႏိႈင္းလ်က္ လူကုိင္းျဖတ္ဟု တင္စား ေျပာဆုိၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
၇ ၇ ၇ ၇ ။ ပင္ထက္ေျခာက္။ ပင္ထက္ေျခာက္။ ပင္ထက္ေျခာက္။ ပင္ထက္ေျခာက္    

သစ္ပင္တစ္ပင္သည္ မလဲမၿပိဳဘဲ တစ္ခုခုေၾကာင္႕ပင္ ေထာင္ေသသြားကာ တစ္စစ ေရာင္းလာၿပီး၊ ေျခာက္ေသြ႕ 
စိမ္းလန္းစိုေျပမႈ မ႐ိွႏိုင္ေတာ႕ဘဲ ပင္ထက္ေျခာက္ေရာင္းလာသလုိ Aၾကင္သူ တစ္Uီး တစ္ေယာက္သည္ တစ္ခုခုေသာ ေရာဂါ 
ေ၀ဒနာေၾကာင္႕ သြားရင္းစားရင္း ေသြးသား မျဖစ္ေတာ႕ဘဲ တစ္စတစ္စ Aင္Aား ဆုတ္ယုတ္လာၿပီး ပိန္ႀကံဳ လာေသာ သူမ်ားကုိ 
ယင္းပင္ ေထာင္ေသ၍ ေရာင္းေနေသာ သစ္ပင္ကုိ ပင္ထက္ေျခာက္ဟု တင္စား ေျပာဆုိၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။  
 
၈ ၈ ၈ ၈ ။ ဂိဂူးစား။ ဂိဂူးစား။ ဂိဂူးစား။ ဂိဂူးစား    

A႐ွင္UီးUတၱမ Aစထြင္ခဲ႕ေသာ စကားတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ UီးUတၱမ၏ ႏိုင္ငံေရး တရားပြဲတြင္ ရAဲဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ 
တာ၀န၀္တၱရားAား Aထက္မွ ေစခိုင္းသည္႕ Aတိုင္း ဆရာေတာ္၏ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကုိ ေရးမွတ္ရန္ Aရပ၀္တ္ Aရပ္စားမ်ားႏွင္႕ 
လွ်ိဳ႕၀ွက္ ေရာက္႐ွိေလ႔ ႐ွိပါသည္။ ယင္းေခတ္ Aခ်ိန္တြင္ ပုလိပ္တစ္Uီး၏ လစာမွာ ၈ က်ပ္ ၈ မူးသာ ရ႐ွိေသးရာ ဆရာေတာ္သည္ မိမိ 
တရားပြဲတြင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေရာက္႐ွိေနေသာ ရဲမ်ားကုိ တမင္တကာ ေလွာင္ေျပာင္သည္႕ သေဘာျဖင္႕ ႐ွစ္က်ပ္ ဂဏန္းကုိ ဂငယ္ဗ်ည္းသုိ႕ 
ေျပာင္းကာ (၈ိ ၈မူးမွ ဂိဂူးဟူ၍) ေျပာဆုိကာ ႐ွစ္က်ပ္ ႐ွစ္မူးစားကုိ ဂိဂူးစားဟု ေျပာင္ေလွာင္ တင္စားေျပာဆုိခ႕ဲေသာ စကားပင္ ျဖစ္သည္။  
 
၉ ၉ ၉ ၉ ။ ဂုိင္းစတုတ္။ ဂုိင္းစတုတ္။ ဂုိင္းစတုတ္။ ဂုိင္းစတုတ္    

ကားသမားေလာကမွ ျပန္ထြက္လာေသာ စကား တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ကားကုိ Aေပၚက ႏိႈး၍ မရပါက သံကုိင္းတုတ္၍ 
ႏိႈးရသျဖင္႕ စက္ခလုတ္ ႏွိပ္ၿပီး Aလုိလုိ ႏိႈး၍ မရဘဲ သံကုိင္း Aကူရမွ ႏိုးသည္ကုိ ပံုႏိႈင္းကာ Aၾကင္သူ တစ္Uီးတစ္ေယာက္သည္ 
ဇာလုပ္ငန္းရပ္တြင္ မဆုိ ပင္ကုိယ္၊ Uာဏ္စြမ္း၊ ဇြဲ၊ သတိၱႏွင္႕ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မ႐ွိဘဲ AစU္Aၿမ ဲတစ္ျခား တစ္ေယာက္Aား AကူAညီ 
ေတာင္းဆုိ ျပဳလုပ္တတ္ေသာသူကုိ လူဂိုင္းတုတ္ဟု တင္စားေျပာဆုိၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ 
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၁၀ ၁၀ ၁၀ ၁၀ ။ Aာဒါ၊ နဂ်ာ။ Aာဒါ၊ နဂ်ာ။ Aာဒါ၊ နဂ်ာ။ Aာဒါ၊ နဂ်ာ    
Aာဒါဆုိသည္မွာ Aိႏၵိယစကား တစ္ခုျဖစ္ရာ၊ ပုလင္းတ၀က္ကုိ လည္းေကာင္း၊ ထက္၀က္ေသာ  Aေလးခ်ိန္ကုိ လည္းေကာင္း 

ေခၚသည္။ Aၾကင္သူတစ္Uီးသည္ Aလြန္ A သည္၊ နသည္ကုိ ဆုိက ယင္းလူကုိ လူငယ္တစ္ေယာက္ (၀ါ) သာမာန္လူတစ္ေယာက္၏ 
AသိAလိမၼာ ထက္၀က္သာ ႐ွိသည္ Aျဖစ္ သတ္မွတ္လ်က္ Aာဒါဟု ေခၚဆုိျခင္း ျပဳေလသည္။ ယင္းေလသံAရ နသည္ကုိ နဂ်ာဟု 
တင္စားေျပဆုိၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 
 
၁၁ ၁၁ ၁၁ ၁၁ ။ ဟကၠရီက်ေသွ်။ ဟကၠရီက်ေသွ်။ ဟကၠရီက်ေသွ်။ ဟကၠရီက်ေသွ်    

လုံးေစ႕ ပတ္ေစ႕ Aဓိပၸာယ္ေပၚေAာင္ ႐ွင္းျပရန္ Aေတာ္ခက္ခေဲသာ စကား တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤစကားမွာ 
Aမ်ားAားျဖင္႕ မိန္းမႀကီးမ်ားက (ေယာက္်ားကေလး) ကြေလေသွ် တုိ႕Aား က႐ုဏာ ေဒါသျဖင္႕ ဆဲဆုိေသာ စကားတစ္ရပ ္
ျဖစ္ေလသည္။ လူပ်က္ကေလး၊ လူမိုက္ကေလးဟု ဆုိလိုသည္။ Aပ်က္Aေခ်ာ္ ႏိုင္လွသည္ဟု ဆိုသည္။ ယင္း ဟကၠရီက်ေသွ် ဟကၠရီက်ေသွ် ဟကၠရီက်ေသွ် ဟကၠရီက်ေသွ် ဟု 
ဆဲဆုိသည္မွာ၊ ဆဲသူတြင္လည္း ေဒါသမပါ၊ Aဆခဲံရသူကလည္း ေဒါသမျဖစ္ဘဲ Aၿပံဳးမပ်က္ ခံႏုိင္ရည္ ႐ွိေသာ တင္စားေျပာဆုိေသာ 
စကားစု တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။  
 
၁၂ ၁၂ ၁၂ ၁၂ ။ လီတငတ္။ လီတငတ္။ လီတငတ္။ လီတငတ္    

Aလြန္ ပိနခ္်ံဳးေသာ သူမ်ားကုိ ေလတိုက္႐ံုႏွင္႕ လဲက်သြားမတတ္ သေဘာ တင္စား ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ လီတခတ္၊ 
လီတတိုက္ဟု ဆုိလုိသည္။ လီတခတ္မွ လီတငတ္ဟု Aေခၚ ေျပာင္းလာေသာ စကားစု တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ တစ္နည္း ေလ၀င္ေလ႐ိႈက္၊ 
ေလ႐ႈ တစ္ခါခန္႕ေလာက္သာ Aင္Aား႐ွိေတာ႕ေသာ သေဘာဟု ယူဆႏိုင္သည္။  
 
၁၃ ၁၃ ၁၃ ၁၃ ။ နႏြင္းဘူးေမွာက္တယ္။ နႏြင္းဘူးေမွာက္တယ္။ နႏြင္းဘူးေမွာက္တယ္။ နႏြင္းဘူးေမွာက္တယ္    

ရခုိင္စကားျဖင္႕ လိမ္ညာသည္ကုိ ၀ါသည္ဟု ေခၚသည္။ ယင္းေၾကာင္႕ တစံုတေယာက္ လိမ္ညာေျပာသည္ကုိ နႏြင္းဘူး 
ေမွာက္သည္ဟု ေျပာဆုိျခင္းမွာ နႏြင္း (ဆႏြင္း)သည္ A၀ါေရာင္ ျဖစ္သျဖင္႕ ၀ါသည္ဟု တိုက္႐ိုက္ မေျပာဘဲ သြယ၀ုိ္က္၍ 
တင္စားေျပာေသာ စကား တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။  
 
၁၄ ၁၄ ၁၄ ၁၄ ။ Aရိပ္မက်။ Aရိပ္မက်။ Aရိပ္မက်။ Aရိပ္မက်    

တစ္စံုတစ္ေယာက္Aား တစ္စုံတစ္ခုမွ မသိ႐ိွ၊ Aရိပ္Aႁမြက္မွ မက်သည္ကုိ တင္စားလ်က္၊ Aေကာင္Aထည္ကုိ မဆုိထားဘိ၊ 
Aရိပ္Aျခည္ကုိမွ် မထင္မျမင္သည္ဟု ဆိုသည္ကုိ Aရိပ္မက်ဟု ေျပာဆိုၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။  
 
၁၅ ၁၅ ၁၅ ၁၅ ။ မယူမ ။ မယူမ ။ မယူမ ။ မယူမ ((((သုိ႕မဟုတ္သုိ႕မဟုတ္သုိ႕မဟုတ္သုိ႕မဟုတ္) ) ) ) နတ္ေကာင္းနတ္ေကာင္းနတ္ေကာင္းနတ္ေကာင္း    

ရခုိင္တြင္ နတ္ကေတာ္ မိန္းမမ်ားကုိ နတ္ေကာင္းမ၊ ေယာက္်ားမ်ားကုိ နတ္ေကာင္း ဟူ၍ ေခၚဆုိၾကသည္။ မိန္းမလ်ာ၊ 
ဂန္ဒူးမ်ားကိုလည္း နတ္ေကာင္းဟု ေခၚၾကသည္။ ဇာေၾကာင္႕ဆုိေသာ္ မိန္းမလ်ာမ်ားမွာလည္း နတ္ကေတာ္မ်ားလုိ ကႏြဲ႕ကလ် 
ေနတတ္ၾကသျဖင္႕ ျဖစ္သည္။ ယင္းနတ္မ၊ နတ္ေကာင္းမကုိ စြဲ၍ ရခိုင္ျပည္တြင္ နာမည္ ထင္႐ွားေသာ မယူ ျမစ္ေစာင္႕ နတ္သမီး 
(ရခုိင္Aေခၚ မယူ႐ွင္မ)Aား ဆက္စပ္ယူသြားခါ မယူမ နတ္ေကာင္းဟု တင္စား ေခၚဆုိၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ 
 
၁၆ ၁၆ ၁၆ ၁၆ ။ ေဘာက္ကတတ္။ ေဘာက္ကတတ္။ ေဘာက္ကတတ္။ ေဘာက္ကတတ္    

ေနရာတကာတိုင္းတြင္ မဆုိင္လည္းေျပာ၊ ဆုိင္လည္းေျပာ၊ မသိလည္းေျပာ၊ သိလည္းေျပာ၊ စကားတုိင္းတြင္ 
တတ္သိနားလည္သေယာင္ ၀င္ေရာက္ စပ္စု ေျပာဆုိတတ္သူမ်ားကုိ စကားတတ္၊ ေဘာက္ကတတ္ဟု တင္စား ေျပာဆုိၾကျခင္း 
ျဖစ္သည္။  
 
၁၇ ၁၇ ၁၇ ၁၇ ။ ေခါင္းေပါင္းကၽြတ္။ ေခါင္းေပါင္းကၽြတ္။ ေခါင္းေပါင္းကၽြတ္။ ေခါင္းေပါင္းကၽြတ္    

ေ႐ွးေခတ္ ရခိုင္လူႀကီးမ်ားသည္ Aသက္ ေလးဆယ္ေက်ာ္ ငါးဆယ္ခန္႕ ဆုိလွ်င္ ေခါင္းေပါင္း Aၿမ ဲ ေပါင္းေလ႕႐ွိပါသည္။ 
သုိ႕ေသာ္ ေသေသခ်ာခ်ာ ေပါင္းသည္ မဟုတ္ဘဲ၊ ျဖစ္ကတတ္ဆန္း ပတ္ထားျခင္း ျဖစ္လွ်င္ Aေပၚသုိ႕ Aနည္းငယ္ ေမာ႕ၾကည္႕ပါက 
ေခါင္းေပါင္း ကၽြတ္က်ေလ႕ ႐ွိပါသည္။ ယင္းေၾကာင္႕ ေခါင္းေပါင္း ကၽြတ္က်ေလာက္ေAာင္ ေမာ႕၍ ၾကည္႕ရေသာ Aျမင္႕ကုိ ခန္႕မွန္းၿပီး 
ေခါင္းေပါင္းကၽြတ္ ျမင္႕သည္ဟု သတ္မွတ္ ေျပာဆုိၾကေသာ စကားစု တစ္ခု ျဖစ္သည္။ 
 
၁၈ ၁၈ ၁၈ ၁၈ ။ ငါးပုိင္းကုိင္း။ ငါးပုိင္းကုိင္း။ ငါးပုိင္းကုိင္း။ ငါးပုိင္းကုိင္းတင္တင္တင္တင္    
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မုိးလကုန္၍ လယ္ကန္သင္းမ်ားတြင္ ေရခမ္းေျခာက္ခ်ိန္၊ ငါးမ်ားသည္ Aျခားတစ္ဖက္တြင္ ေရနံ႕ရသျဖင္႕ ခုန္၍ ကူးေလ႕ 
႐ွိပါသည္။ ယင္းAခ်ိန္တြင္ လူမ်ားသည္ ခုန္တက္ေနၾကေသာ ငါးမ်ားကို ဓားႏွင္႕ လုိက္ခုတ္ၾကရတြင္ တခ်ိဳ႕ ငါးမ်ားမွာ ႏွစ္ပိုင္း 
ျပတ္သြားၿပီး ကန္သင္းေပၚတြင္ ေပါက္ေရာက္လ်က္႐ွိေနေသာ Aပင္မ်ားတြင္ တင္႐ိွေနသျဖင္႕ ယင္းသုိ႕ ေရတြင္လည္း မက်၊ 
ကုန္းတြင္လည္း မတင္၊ သစ္ကုိင္းေပၚတြင္ တင္ေနေသာ ငါးပိုင္းမ်ားကုိ Aၾကင္သူ တစ္Uီး၊ တစ္ေယာက္သည္ ပညာ သင္ရန္ 
Aသက္A႐ြယ္ ႐ွိပါလ်က္ ပညာလည္းမသင္၊ ၀မ္းေရးAတြက္ Aေျခခံပညာ မလုံေလာက္၊ မျပည္႕စံု၊ လက္မႈ ပညာလည္း မလုပ္တတ္ဘဲ 
ဟုိမက်၊ ဒီမက် ရခိုင္လုိ ဇဂိုးဇဂ ျဖစ္ေနသည္ကုိ ငါးပုိင္းကုိင္းတင္ ေနသည္ႏွင္႕ ပံုႏိႈင္း၍ ငါးပိုင္းကုိင္းတင္ဟု တင္စား ေျပာဆုိၾကျခင္း 
ျဖစ္သည္။  
 
၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ။ ဗီ႐ွပ္တရာမ။ ဗီ႐ွပ္တရာမ။ ဗီ႐ွပ္တရာမ။ ဗီ႐ွပ္တရာမ    

ဗီ႐ွပ္တရာ ဆိုေသာ ငါးAမ်ိဳးမွာ ေတာ္ေတာ္ႏွင္႕ မေသဘ၊ဲ Aလုိလုိေနရင္း လႈပ္ေနတတ္သျဖင္႕ လွ်ပ္ေပၚေလာ္လီေသာ 
မိန္းမAား ငါးႏွင္႕ တင္စား၍ တင္စား ေျပာဆုိၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ 
 
၂၀ ၂၀ ၂၀ ၂၀ ။ ဂ်င္ပင္ကာ။ ဂ်င္ပင္ကာ။ ဂ်င္ပင္ကာ။ ဂ်င္ပင္ကာ    

ဂ်င္မွာ ထုိးလုိက္သည္႕ ခ်က္ခ်င္း၊ ပင္ကာမွာ ခလုတ္ႏွိပ္လုိက္သည္႕ ခ်က္ခ်င္း လည္ပတ္ေနသကဲ႕သုိ႕ Aၾကင္သူ 
တစ္Uီးတစ္ေယာက္သည္ ဇာAရာ ကိစၥတြင္မဆုိ က်င္လည္ လည္ပတ္သည္ကုိ တင္စားၿပီး ေျပာဆုိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ လည္သည္ကုိ 
ရခုိင္လုိ မႊိန္႕သည္ဟု ေခၚပါသည္။ Aလြန္ လည္ပတ္ေသာသူကုိ ႀကိဳးမပါဘဲ မႊိန္႕ေရဂ်င္ ဟူ၍ ေျပာဆုိ ၾကပါသည္။ 
 
၂၁ ၂၁ ၂၁ ၂၁ ။ လက္ခတ္မက်။ လက္ခတ္မက်။ လက္ခတ္မက်။ လက္ခတ္မက်    

ရခုိင္မုန္႕တီသည္ မုန္႕လက္ေဆာင္းသည္မ်ားတြင္ ဟင္းရည္ခတ္ရန္ Aုံးမႈတ္(မာလာခြံ) ငယ္ငယ္တြင္ ၀ါးျခမ္းကုိ လက္တစ္ကုိင္ 
တပ္လ်က္ ျပဳလုပ္ထားသည္ကုိ ရခိုင္လုိ လက္ခတ္ဟု ေခၚပါသည္။ ေရာင္းေသာ သူသည္ စားေသာက္သူမ်ားေန၍ မနားတမ္း 
ဟင္းေရခတ္ေနရသျဖင္႕ လက္ခတ္ကုိ လက္ကမခ်ဘ ဲ ႐ွိသည္ကုိ ပံုႏိႈင္း၍ Aေရာငး္A၀ယ္ ေကာင္းသည္၊ စည္စည္ကားကား 
ျဖစ္ေနသည္ကုိ (တစ္နည္း) Aေရာင္းေကာင္း၍ လက္မလည္ႏိုင္ ျဖစ္ေနသည္ကုိ လက္ခတ္မက်ဟု တင္စား ေျပာဆုိၾကျခင္းပင္ 
ျဖစ္သည္။ 
    
၂၂ ၂၂ ၂၂ ၂၂ ။ ရီမေရာ။ ရီမေရာ။ ရီမေရာ။ ရီမေရာ    

ႏို႕ေရာင္းစားေသာ သူမ်ားသည္ မိမိတုိ႕ ႏို႕တြင္ ေရေရာေရာင္းေလ႕ ႐ွိၾကသျဖင္႕ မစစ္မွန္သည္႕ ႏို႕ကမ်ားေလသည္။ 
ယင္းေၾကာင္႕ ေရာင္း၀ယ္မႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေရာင္းသူက မိမိ ပစၥည္း Aမ်ိဳးမွန္ Aစစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပဆုိရာတြင္ ေရမပါေသာ ႏို႕စစ္ႏွင္႕ 
ပံုႏိႈင္း၍ ရီမေရာဟု တင္စား ေျပာဆုိၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
 
၂၃ ၂၃ ၂၃ ၂၃ ။ Aစိမ္း ။ Aစိမ္း ။ Aစိမ္း ။ Aစိမ္း ((((ၿဂိမ္းၿဂိမ္းၿဂိမ္းၿဂိမ္း))))    

Aဂၤလိပ္စကားမွ တုိက္႐ိုက္ ဘာသာျပန္ေျပာဆုိၾကေသာ စကားပင္ ျဖစ္သည္။ Uပမာ Aဂၤလိပ္ စကာတးြင္ ျမင္း႐ိုင္းကုိ (Green 
Horse) ဟုေခၚသည္ကို လည္းေကာင္း၊ Green မွာ Aစိမ္းေရာင္ကုိလည္း ေခၚဆုိပါသည္။ ယင္းေၾကာင္႕ လူထူးလူဆန္း စသည္တုိ႕ကုိ 
လူစိမ္း၊ Aစိမ္းၿဂိမ္းဟု ေခၚဆုိၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
၂၄ ၂၄ ၂၄ ၂၄ ။ ရာ။ ရာ။ ရာ။ ရာ၀၀၀၀င္ေဒါင္ေဒါင္ေဒါင္ေဒါ    

Aရက္Aမ်ား ေသာက္ႏိုင္ေသာ သူမ်ားကုိ တင္စားေျပာဆုိေသာ စကားပင္ ျဖစ္သည္။ ေဒါဆုိသည္မွာ စဉ္႕Aုိးႀကီးကုိ 
ဆုိပါသည္။ ေဒါႀကီးတြင္ ေရထည္႕၍ ေတာ္ေတာ္ႏွင္႕ မ ျပည္႕ႏိုင္ သက႕ဲသုိ႕ Aၾကင္သူ တစ္Uီးတစ္ေယာက္သည္ ေတာ္႐ံုတန္႐ံုေသာက္၍ 
မမူးသျဖင္႕ သူ႕ခႏၶာကိုယ္တြင္ ရာ၀င္ေဒါလုိ Aရက္ေတြ ထည္႕ႏိုင္သည္ဟု ပံုႏိႈင္းတင္စား ေျပာဆုိၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
၂၅ ၂၅ ၂၅ ၂၅ ။ ေဘာက္သာ။ ေဘာက္သာ။ ေဘာက္သာ။ ေဘာက္သာ    

ရခုိင္စကားျဖင္႕ ဂုံနီAိတ္ကုိ ဆလာAိတ္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ေဘာက္သူဟူ၍ လည္းေကာင္း ေခၚၾကပါသည္။ ေဘာက္သာမွာ 
ေဘာ္ဆာဆုိေသာ Aိႏၵိယစကားမွ ဆင္းသက္လာေသာ စကားတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ဤ စကားစုမွာ ဖဲသမားေလာကမွ 
ဆင္းသက္လာေသာ စကားတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ေဘာက္သာတြင္ ေငြAျပည္႕ ထည္႕လ်က္ လုိသေလာက္ ထုတ္ယူသုံးစြဲ ေနဘိသက႕ဲသုိ႕ 
Aၾကင္သူ တစ္Uီးတစ္ေယာက္သည္ ဖဒဲိုင္ ခံၿပီး Aရမ္းမ႕ဲ ေလ်ာ္ေနသျဖင္႕ ေဘာက္သာတြင္ ေငြAျပည္႕ ထည္႕ၿပီး ထုတ္ေပးေနသည္စု 
ပံုႏိႈင္း ေျပာဆုိၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းေနာက္ Aၾကင္သူ တစ္Uီးတစ္ေယာက္သည္ Aိတ္ထမဲွ ေငြမ်ားကုိ စိုက္ထုတ္လ်က္ Aရမ္းမ႕ဲ 
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ေကၽြးေမြး စားေသာက္ေနသည္ကုိလည္း ေဘာက္သာ က်နီေရဟု တင္စား ေျပာဆုိၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ 
 
၂၆ ၂၆ ၂၆ ၂၆ ။ သံသပိတ္။ သံသပိတ္။ သံသပိတ္။ သံသပိတ္    

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသားမွ တဆင္႕ ေက်ာင္းမွ ႐ြာသုိ႕ ျပန္႕ႏွံ႕လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ေ႐ွးေခတ္က ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ 
သပိတ္မ်ားႏွင္႕ စားေလ႕႐ွိၾကပါသည္။ သံသပိတ္မွာ ႐ိုး႐ိုး သပိတ္ထက္ ႀကီးသျဖင္႕ ဆြမ္းလည္း Aမ်ား ပါ၀င္ေလ႕ ႐ွိၾကပါသည္။ 
ယင္းသံသပိတ္ကုိမွ ေ႐ြးယူ စားေသာက္ သျဖင္႕ Aစားႀကီးေသာ ေက်ာင္းသားAား၊ သံသပိတ္ဟု တင္စားေခၚဆုိရာမွ ႐ြာသုိ႕ 
ကူးလာကာ Aစားႀကီးေသာ သူမ်ားကုိ သံသပိတ္ဟု ေခၚဆုိၾကျခင္း ျဖစ္သည္။  
 
၂၇ ၂၇ ၂၇ ၂၇ ။ လင္းျပန္မသား။ လင္းျပန္မသား။ လင္းျပန္မသား။ လင္းျပန္မသား    

Aဓိပၸာယ္မသိေသာ သူမ်ားAေနျဖင္႕ နာက်U္းဖြယ္ရာဟု သိမည္မဟုတ္ေသာ္လည္း နားလည္ေသာ သူမ်ား Aဖို႕ကား 
Aလြန္နာက်ည္းဖြယ္ရာ စကားပင္ ျဖစ္သည္။ ညလုံးေပ်ာက္၍ နံနက္လင္းမွ ျပန္လာ သျဖင္႕ လင္းမွ ျပန္လာ၍ လင္းျပန္မ ဟု 
ေခၚဆုိေသာ မိန္းမမ်ား၊ မိမၼေပါ၊ မိမၼ႐ႊင္၊ ျပည္႕တန္ဆာမသာ ျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင္႕ ရခုိင္လုိ ဗဗီမသားဟု တုိက္႐ိုက္ မဆဲဘဲ 
သြယ္၀ုိက္လ်က္ လင္းျပန္မသားဟု ေျပာဆုိေသာ စကားတစ္ခု ျဖစ္သည္။  
 
၂၈ ၂၈ ၂၈ ၂၈ ။ သုံးပြာ။ သုံးပြာ။ သုံးပြာ။ သုံးပြာ    

ရခုိင္တြင္ ေလးပံုတစ္ပံုကုိ တစ္ပြာ၊ ထက္၀က္ကုိ သုိက္ခြဲ၊ ေလးပံုသုံးပံုကုိ သုံးပြာ၊ တစ္သုိက္ဟု သတ္မွတ္ၾကရာတြင္ ၅၀ိ သားကုိ 
ပိႆာခြ၊ဲ ၇၅ က်ပ္ ပိႆာ သုံးပြာဟု ေခၚပါသည္။ Aၾကင္သူ တစ္Uီး တစ္ေယာက္သည္ စိတ္ေကာင္းစြာ မႏွံ႕၊ ရခိုင္လုိ ခပုတ္ဆြီ၊ 
ခပုတ္သြတ္၊ ျမန္မာလုိ ႐ူးေပါေပါလူမ်ားကုိ လူေကာင္းျဖစ္ရန္ ေလးပံုတစ္ပံု (တစ္ပြာ) လုိေသးသျဖင္႕ သုံးပြာဟု တင္စား 
ေခၚဆုိၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။  
 
၂၉ ၂၉ ၂၉ ၂၉ ။ လူတည္က်င္။ လူတည္က်င္။ လူတည္က်င္။ လူတည္က်င္    

ၾကက္ေတာင္သူမ်ားသည္  လက္သတ္ေမြးထားေသာ တည္ၾကက္မ်ားႏွင္႕ ေတာၾကက္မ်ားကုိ ဖမ္းယူေလ႕ ႐ွိၾကပါသည္။ 
ယင္းတည္ၾကက္မ်ိဳးကုိ တည္က်င္ဟူ ေခၚၾကပါသည္။ Aၾကင္သူ တစ္Uီးတစ္ေယာက္သည္ တံစိုးလက္ေဆာင္ ယူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ကုိယ္႕လူမ်ိဳး၊ ကုိယ္႕ဘာသာကုိ မခင္တြယ္ဘဲ သစၥာေဖာက္ခါ Aမ်ိဳးဘာသာ နစ္နာေစရန္ ျပဳလုပ္ေသာ လူမ်ိဳးႏိုင္ငံ သစၥာေဖာက္မ်ားကုိ 
ၾကက္မ်ားတြင္ တည္က်င္ေခၚသက႕ဲ တည္က်င္ဟု ႐ႈတ္ခ်ေခၚဆုိေသာ စကား တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ 
 
၃၀ ၃၀ ၃၀ ၃၀ ။ ေဘာင္းေဇာက္တက္ေတ၊ Aာဂါလီေဆာင္ေရ။ ေဘာင္းေဇာက္တက္ေတ၊ Aာဂါလီေဆာင္ေရ။ ေဘာင္းေဇာက္တက္ေတ၊ Aာဂါလီေဆာင္ေရ။ ေဘာင္းေဇာက္တက္ေတ၊ Aာဂါလီေဆာင္ေရ    

ယင္းစကားမ်ားမွာ စြန္လႊတ္ကစားျခင္းမွ ဆင္းသက္လာေသာ စကားစုမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ စြန္ျဖတ္ၾကရာတြင္ ျပတ္ေသာ 
စြန္သည္ ရခိုင္လုိ လြန္ေသာ စြန္သည္ တစ္ခါတစ္ရံ ေAာက္မွ ေလတုိက္ခတ္ၿပီး Aေပၚသုိ႕ ေျမာက္တက္သြားသည္ကုိ ရခိုင္လုိ 
ေဘာင္းေဇာက္တက္ေတ၊ Aာဂါလီေဆာင္ေရဟု ေခၚပါသည္။ Aၾကင္သူ တစ္Uီးတစ္ေယာက္သည္ မိမိ နဂို႐ွိသည္႕ စီးပြားေရး 
AေျခAေနေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ရာထူး ရာကန္ တုိးတက္သြား၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ ဒံုရင္းဘ၀ကုိ မေတြးေတာ႕ဘဲ 
ဂုဏ္မာနတက္ခါ ရခိုင္လုိ မိုးမျမင္၊ လီမျမင္၊ ျမန္မာလုိ ေAာက္ေျခလြတ္သြားသည္ကုိ တင္စားေခၚဆုိေသာ စကားစုမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
၃၁ ၃၁ ၃၁ ၃၁ ။ လူဂန္းဒူး။ လူဂန္းဒူး။ လူဂန္းဒူး။ လူဂန္းဒူး    

လူဂန္ဒူးဆုိသည္မွာ ျမန္မာလုိ လူ႕ခြစာ လူမ်ိဳးပင္ ျဖစ္သည္။ ဇာလုပ္ငန္းရပ္၊ ဇာစကားရပ္ သုိ႕မဟုတ္ ဘာAမႈကိစၥ မဆုိ၊ 
မည္သူႏွင္႕မွ ေျပာဆုိလုပ္ကုိင္၍ တည္႕သည္မဟုတ္ေပ။ မဆီမဆုိင္ တစ္နည္းမဟုတ္လ်င္ တစ္နည္း ခြက်က် ေျပာဆုိ 
လုပ္ကုိင္တတ္ေသာ လူစားမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႕ က်မြိကုိ ထရံရက္လုိ႕ မရ (က်ည္ေပြ႕ကုိ ထရံရက္လို႕မရ) သည္႕ လူစားမ်ိဳးကုိ 
ဂန္းဒူးဟု တင္စား ေျပာဆုိေသာ စကားပင္ ျဖစ္သည္။  
 
၃၂ ၃၂ ၃၂ ၃၂ ။ ခဲခတ္။ ခဲခတ္။ ခဲခတ္။ ခဲခတ္    

ရခုိင္လုိ AေႂကြAတု ျပဳလုပ္ထားသည္မွာ (ငါးျပားေစ႕၊ ဆယ္ျပား၊ မတ္ေစ႕၊ ငါးမူးေစ႕) စသည္တုိ႕ကုိ ခခဲတ္ဟု ေခၚပါသည္။ 
ယင္းAတု ျပဳလုပ္ထားေသာ Aေႂကြမ်ားမွာ သံုးမရသျဖင္႕ Aသုံးမ၀င္သလုိ Aၾကင္သူ တစ္Uီးတစ္ေယာက္သည္ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားတြင္ 
ျဖစ္ေစ၊ Aခေၾကးေငြ မေပးဘဲ စီးနင္း ၀င္ေရာက္ ၾကည္႕႐ႈတတ္ေသာ သမူ်ားကုိ တန္ဖိုးမ႐ွိ၊ Aသုံးမ၀င္သူ စူ၍ ခခဲတ္ဟု 
တင္စားေျပာဆုိၾကျခင္း ျဖစ္သည္။  
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၃၃ ၃၃ ၃၃ ၃၃ ။ ဗန္းျပေရ။ ဗန္းျပေရ။ ဗန္းျပေရ။ ဗန္းျပေရ    
ေစ်းေရာင္းသူမ်ားသည္ မိမိေရာင္းကုန္မ်ားကုိ ျမင္ႏိုင္ရန္ ဗန္းေတာင္း၊ ဗန္းခံမ်ားတြင္ ခင္းက်င္း ျပသေလ႔ ႐ွိသည္မွ 

ဆင္းသက္လာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ Aၾကင္သူ တစ္Uီးတစ္ေယာက္သည္ မိမိတြင္ ႐ွိသည္႕ ၀တ္စားတန္ဆာ ပစၥည္းမ်ားကုိ လူတကာAား 
ျမင္ေAာင္ ျပသၿပီး၊ ႂကြား၀င္႕တတ္သည္ကုိ ကုန္ေရာင္းသူမ်ား ဗန္းေတာင္း၊ ဗန္းခံထဲတြင္ ျပသသကဲ႕သုိ႕ ျပသသည္ဟု ဗန္းေတာင္း၊ 
ဗန္းခံကုိ Aစြဲျပဳကာ တင္စား ေျပာဆုိၾကျခင္း ျဖစ္သည္။  
 
၃၄ ၃၄ ၃၄ ၃၄ ။ ေဗာင္းဒင္ေခ်။ ေဗာင္းဒင္ေခ်။ ေဗာင္းဒင္ေခ်။ ေဗာင္းဒင္ေခ်    

ဆယ္ေက်ာ္ပတ္၀န္းက်င္ ႐ွင္လိင္ျပန္ A႐ြယ္မ်ားကုိ ေခၚပါသည္။ ထုိA႐ြယ္ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ႐ွင္သာမေဏ ျပဳလုပ္ေလ႕႐ွိရာ 
႐ွင္လိင္ျပန္လွ်င္ ေခါင္းတုံး (ဂတုံး)ကုိ ေခါင္းေပါင္း ေပါင္းထားသည္ကုိ Aစြျဲပဳၿပီး၊ ေဗာင္းဒင္ေခ်ဟု ေခၚျခင္း ျဖစ္သည္။ ေ႐ွးရခိုင္တြင္ 
ဓေလ႕ထုံးစံတစ္ရပ္မွာ ေထာင္မွ လြတ္လာေသာ သူမ်ားသည္ ေဂါင္းရိတ္ၿပီး၊ ဂတုံးေျပာင္ေျပာင္ႏွင္႕သာ Aိမ္သုိ႕ ၀င္ရသည္။ 
ထုိသူမ်ားသည္ ေဂါင္းတြင္ ေဂါင္းေပါင္း ေပါင္းမထားရေခ်။ Aျခား Aေၾကာင္းတစ္ခုခုႏွင္႕ Uပမာ မမာမက်န္း ျဖစ္၍ ေဂါင္းရိတ္ရသူမ်ားမွာ 
ေဂါင္းတြင္ A၀တ္စ တစ္ခုႏွင္႕ ေသာ္လည္း ေပါင္းထားရသည္ဟု ဆုိပါသည္။  
 
၃၅ ၃၅ ၃၅ ၃၅ ။ တာ။ တာ။ တာ။ တာယာယာယာယာ    

လူနင္းျမင္းက်ားကုိ ေခၚဆုုိျခင္းပင္၊ ေမာ္ေတာ္ကား၊ စက္ဘီး တာယာသည္ လည္းေကာင္း၊ Aျခား ယာU္မ်ားမွ 
ဘီးတာယာတုိ႕သည္ လည္းေကာင္း၊ စီးနင္းသူတုိ႕၏ ေAာက္တြင္ ႐ွိေနေလသည္။ ယင္းေၾကာင္႕ Aၾကင္သူ တစ္Uီးတစ္ေယာက္သည္ 
သူတကာေAာက္တြင္ ဖိႏွိပ္ခံ ဘ၀ႏွင္႕ ေနရသည္ကုိ တာယာမ်ားႏွင္႕ ပံုႏိႈင္းကာ လူတာယာႏွင္႕ တင္စား ေျပာဆုိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 
 

    
    

(၁၅) ရခုိင္ ပန္း၀ွက္စကားမ်ား 
    

ပန္း၀ွက္ ကစားၾကျခင္းမွာ ရခိုင္ ႐ုိးရာ ယU္ေက်းမႈ တစ္ရပ္တြင္ AပါA၀င္ ျဖစ္ေလသည္။ ေ႐ွးေခတ္Aခါက ပန္း၀ွက္တမ္း 
ကစားၾကသည္႕ Aေလ႕Aထမွာ ကေလးမ်ားခ်ည္း မဟုတ္ေခ်။ Aပ်ိဳ၊ လူပ်ိဳ၊ တစခ္ုလပ္၊ မင္းကၽြန္၊ မင္းကၽြန္မ၊ မုဆုိးမႀကီးငယ္တုိ႕ပါ 
ကစားလာခဲ႕ၾကသည္။ ျမန္မာAေခၚAရ စကားထာ ဖြက္တမ္း ကစားျခင္း၊ ပေဟဠိလုပ္ကစားျခင္း၊ Uာဏ္ကစားျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။ 

Aားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ Aိမ္မႈ ဗာဟီရ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ရင္း လည္းေကာင္း၊ ရကၠန္းရက္၊ ဗုိင္းငင္႕ လုပ္ကုိင္ေနရင္း 
လည္းေကာင္း ပန္း၀ွက္တမ္း ကစားေလ႕ ႐ွိခ႕ဲၾကသည္။ Aိမ္နားပါးနီးခ်င္း တစ္Aိမ္ႏွင္႕ တစ္Aိမ္ ေAာ္ဟစ္၍ပင္ ပန္း၀ွက္တမ္း 
ကစားေလ႕ ႐ွိၾကပါသည္။ 

ပန္း၀ွက္ကစားျခင္း သေဘာမွာ AေတြးAေခၚ AယူAဆမ်ား၊ စိတ္ကူး ႀကံရည္ဖန္ရည္ Aစြမ္းAစမ်ား ထက္သန္လာႏိုင္ေသာ 
ကစားနည္း တစခ္ုပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ပန္း၀ွက္ပုစာၦ စကားမ်ားကုိ မည္သကူ မည္သည္႕ Aခ်ိန္တြင္ စတင္ စပ္ဆုိခဲ႕သည္ကုိကား 
ေျဖဆုိရန္ ခဲယU္းလွေပသည္။ 

ပန္း၀ွက္တမ္း ကစားျခင္းမ်ားမွာ တစ္Uီးႏွင္႕ တစ္Uီး Uာဏ္စြမ္း၊ Uာဏ္စ ၿပိဳင္ၾကသည္ ဟူ၍လည္း ဆုိႏိုင္ပါသည္။  
ရခုိင္ ပန္း၀ွက္ပုစာၦမ်ားမွာ ေနရာေဒသ၊ ေရေျမ၊ လူမ်ိဳးဓေလ႕ထုံးစံ ေျပာ႐ိုးေျပာဆက္မ်ားႏွင္႕ ဆက္စပ္လ်က္ Aမ်ားAျပားပင္ 

႐ွိပါသည္။ ယင္းပန္း၀ွက္တမ္း ကစားၾကျခင္း မ်ားမွာလည္း တစ္စတစ္စ တိမ္ေကာလုနီး ျဖစ္လာေပၿပီ။ ရခုိင္႐ုိးရာ ယU္ေက်းမႈ တစ္ရပ္ 
မတိမ္ေကာ မပေပ်ာက္ေစလုိသည္႕ သေဘာျဖင္႕ Aနည္းAက်U္း တင္ျပလုိပါသည္။  

ပန္း၀ွက္တမ္းတြင္ ပံုသ႑ာန္ သ႐ုပ္ဟန္ကုိ ေျပာဆုိ၍ ၀ွက္ေသာ စကားမ်ားဟု ဆုိလွ်င္ ဤသုိ႕ ျဖစ္ေခ်၏။ 
 
၁ ။ Aိမ္တုိင္းAိမ္တုိင္း၊ ဒိုင္းတစ္ခ်ပ္     - စံေကာ  
၂ ။ Aိမ္တုိင္းAိမ္တုိင္း၊ ပဒိုင္းဆြဲ     - ႏို႕သီး၊ သားျမတ္ 
၃ ။ Aိမ္တုိင္းAိမ္တုိင္း၊ ၾကက္ခ်ီးစ ု     - ႏွီး၀ါး 
၄ ။ Aိမ္တုိင္းAိမ္တုိင္း၊ Aေသွ်တစ္ေယာက္၊ ငုတ္စုတ္စုတ္  - ဆီမီးခြက ္
၅ ။ ကေလြမေသွ်ေဒါင္႕တုိ၊ ခါးႀကိဳးလုိ     - ေကာက္လိႈင္းစည္း 
၆ ။ ဆင္မႀကီး၀မ္းေခါင္း၊ ေလာက္တစ္ေသာင္း    - ထမင္းAုိး 
၇ ။ ထုိျပည္မွာေရာက္ေကAမ၊ဲ ေAျပည္မွာေရာက္ေကAနီ  - ဂဏန္းလုံး 
၈ ။ စ်ီးကလာေကမမ၊ဲ Aိမ္ကုိေရာက္ရရဲဲ    - ဂဏန္းလုံး 
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၉ ။ Aၿခီ႐ွစ္ေခ်ာင္း၊ ဘရေနာင္း၊ Aေခါင္းမပါ၊ ဘရခ်ာ၊ ႐ွာပါလီဖိ၊ ဗလခ် ိ - ဂဏန္းလုံး 
၁၀ ။ ထုိျပည္ကလာရရ၊ဲ ေAျပည္ေရာက္မမ ဲ    - ေျမAုိး 
၁၁ ။ A၀ီးကလာ Aရ၊ဲ Aိမ္ကုိေရာက္ မမ ဲ    - ေျမAုိး 
၁၂ ။ Aေတာင္စိမ္းျပာ၊ ပ်ံလုိ႕လာ၊ ဇာငွက္ေခၚလဲ၊ မလွေAး  - မစုိင္းငွက္ 
၁၃ ။ ကြမ္းသီးလုံးႀကီး၊ ပိုးမထုိး၊ မဟာရာဇာ၊ မင္းAမ်ိဳး   - ေစတီ 
၁၄ ။ သံတံခါး - ရီတံခါး၊ Aလယ္ေကာင္မွာ၊ သွ်င္မေသွ်၊ လင္မယား - လွ်ာ 
၁၅ ။ ႏုိ႕ခ်U္တစ္Aုိး၊ လက္မထုိး     - မစင္ေခ်း 
၁၆ ။ ငွက္၀ါေသွ်၊ ၿမီမွာU      - ဆႏြင္းU 
၁၇ ။ နတ္မယ္A၀တ္၊ ရီမစြပ္     - ၿပိန္းဖက္ 
၁၈ ။ AဘုိးAိမ္ႏွင္႕ Aေဘာင္Aိမ္၊ ထုတ္ခ်င္းေပါက္   - မီးမႈတ္ေျပာင္း 
၁၉ ။ ငမဲတင္၊ ငနီယက္      - Aိုးႏွင္႕မီး 
၂၀ ။ ေလးဘက္ေလးစီ၊ ေဒါင္႕ေလးဘက္၊ ေလးဘက္ေလးစပ္၊ နင္႕မ်က္ႏွာငါ႕စြာဟပ္ - ေၾကးမံုမွန ္
၂၁ ။ ငစ႐ုိင္႕ေသွ်၀မ္းပူ၊ AAူမဟိ     - ေရAုိးခြက္ 
၂၂ ။ Aဘုေသွ်တစ္ေယာက္၊ ခ်ီးလူးလူးႏွင္႕ခုန္လုိ႕နီ   - င႐ုပ္ႀကိတ္ေက်ာက္သား 
၂၃ ။ လွ်ာကပါယင္႕၊ စားဖို႕မတတ္     - ခ်ိန္ခြင္၊ ရာဇ ူ
၂၄ ။ ၾကည္႕လီ၊ ၀ီးလီ      - နား႐ြက္ 
၂၅ ။ လုိင္ဖင္းပါယင္႕၊ မလႈပ္ႏုိင ္     - ရီတေကာင္း 
၂၆ ။ ႏႈတ္သီးပါယင္႕၊ မဆိတ္ႏိုင ္     - ေရခယား 
၂၇ ။ ငါ႕ပ်ဉ္ပက္လက္၊ တေAာင္႕သြီးေက၊ Aရည္ထြက္   - သနပ္ခါးေက်ာက္ပ်ဉ္ 
၂၈ ။ သုံးမ်ိဳးဖုန္းဆုိး၊ ၀က္မတုိး     - စားဖို 
၂၉ ။ Aိမ္ထဲသင္းခ်ိဳင္း၊ လူမေၾကာက္     - စားဖို 
၃၀ ။ Aဘုိးေပါင္း ေခါင္၊ ေပါင္းႀကီး။ Aဘုိးကိုင္ တက္မႀကီး၊ Aဘုိးထုိင္ တင္ပ်ဉ္ႀကီး - ခံုေလာက္ 
၃၁ ။ ကေလြမေသွ်တင္ေကာက္၊ ရီမွာေပ်ာက္    - မွ်ားခ်ိတ္ 
၃၂ ။ Aဘုိးေျပာ သြားတစ္ရာ     - ေခါင္းဖီး 
၃၃ ။ AဘုိးAိမ္ေAာက္ ေလာင္းတုံးေမွာက္    - Aိမ္ရိပ ္
၃၄ ။ Aဘုိးသြားႀကဲ၊ လႊ(႐ႊ)ထမ္းၿပီးေရ    - ငါးမန္း 
၃၅ ။ ဆူလုိ႕ညံလုိ႕၊ လံွထမ္းလာေရ     - ျခင္ေကာင္ 
၃၆ ။ ထုိရီေAရီ၊ လံွသုံးေခ်ာင္းႏွင္႕၊ ၿပီးခေရ    - ငစင္႐ိုင္းငါး 
၃၇ ။ လူ႐ိုင္းတစ္ေကာင္၊ လံွက်ီသုံးစင္းႏွင္႕ ထုိးဖို႕လာ   - ငစင္႐ိုင္းငါး 
၃၈ ။ ရစ္ခါရစ္ခါ နီလီယင္႕၊ ၿငိေကၿငိေက စားလီယင္႕   - ပင္႕ကူ 
၃၉ ။ ဆင္ေျပာင္ႀကီးငါးရာ၊ ရီေသာက္လာ၊ ၿခီရာလည္းေပ်ာက္၊ ရီလည္းေနာက္ - ဆန္ေဆးရည္ 
၄၀ ။ Aျပင္ကၾကည္႕ေက၊ Aစူးတုံး၊ Aထမွဲာ ကတိုးႏွစ္   - ပိႏၷဲသီး 
၄၁ ။ လူလာတုိင္းပင္၊ ငါ႕ရင္ဘတ္ကုိ၊ တက္နင္းေရ   - ေလွကား 
၄၂ ။ မျဖည္႕ဘဲ ျပည္႕ေရ နတ္ေရAုိး     - Aုန္းသီး 
၄၃ ။ နတ္သမီးရီတြင္း၊ မျဖည္႕ဘဲႏွင္႕ျပည္႕    - Aုန္းသီး 
၄၄ ။ နတ္သမီးAိမ္တုိင္၊ ပိုးမေဖာက္ႏိုင္၊ ေဖာက္ျပန္ေကလဲ၊ တစ္ေပါက္ထဲ - Aပ္နဖား 
၄၅ ။ လားေကႃခြီႃခြီ၊ နီေကစစန္႕     - ေခါင္းခ ူ
၄၆ ။ လားေကစစန္႕၊ နီေကႃခြီႃခြီ     - ေႁမြ 
၄၇ ။ ေခၚလဲမေခၚ၊ ႐ြက္လဲမ႐ြက္၊ သူ႕ေနာက္ငါ႕ေနာက္ လုိက္ခေရ - Aရိပ ္
၄၈ ။ Aထပ္Aထပ္၊ ၾကာကလပ္၊ Aပြင္႕မတူ၊ ပြင္႕ၾကာျဖဴ  - စာAုပ္ 
၄၉ ။ ငါ႐ုိ႕Aိမ္က၊ ေမာင္သွ်င္သုံးပါး၊ ဆြမ္းမစား   - ခြင္ခုံေလာက္ 
၅၀ ။ ေသတၱာေသွ်Aတုိက္တုိက္၊ ခိုးသူလာလံွန႕ဲတုိက္   - ပ်ား 
၅၁ ။ Aဘုိးေယငမြဲ၊ သီတြဲဆြဲ     - ငွက္ေပ်ာသီး 
၅၂ ။ ႐ိွကနီ၊ နီတာရ၊ဲ ဇာလဲတြဲလဲ     - ငွက္ေပ်ာသီး 
၅၃ ။ စုတ္ကီစုတ္ကီ၊ ထရံေထာင္၊ ပင္း၀ါကမီးေလာင္   - ေဆးတန္ 
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၅၄ ။ တီတစ္ေကာင္ဓားေလာင္၊ ပိန္းေကာေလာင္းႀကီး၊ တက္ေသာင္းၿပီး (Aၿခီတစ္သန္း၊ ငါးဘရန္း) - ပိုးနသံေကာင္ 
၅၅ ။ Aဘုိးမုတ္ဆိတ္ျဖဴ၊ တစ္႐ြာလုံးကုိ၊ ေကၽြးေရလူ   - ဆန္ 
၅၆ ။ ခုလီခုလပ္၊ ခြက္ငါးခ်ပ ္     - ဓျပဳတ္သီး 
၅၇ ။ ေကာင္းကင္မွာ၊ ခြက္ေသွ်ငါးခ်ပ္၊ ထပ္လုိ႕နီ   - ဓျပဳတ္သီး 
၅၈ ။ ငါ႕ႏြားတစ္ေကာင္၊ ဘုိ႕တစ္ေထာင ္    - ၾကက္ဟင္းခါးသီး 
၅၉ ။ Aပင္ကလလိမ္၊ Aသီးကထထစ္    - ၾကက္ဟင္းခါးသီး 
၆၀ ။ မင္းသားငါးရာ၊ ဆင္းလုိ႕လာ၊ ေတာင္ပုိ႕မွာေရာက္၊ ငုတ္စုတ္စုတ္ - ေတာင္ပို႕မိႈ 
၆၁ ။ ထုိဖက္ကမ္း၊ ေမာင္႐ွင္တ႐ြီ၊ ရပ္လုိ႕နီ    - ဗလိနီ 
၆၂ ။ Aဘုိးခ်ီးတုံး၊ လားမဆုံး     - လယ္ကန္သင္း 
၆၃ ။ ငေတာင္သူ၊ ရီမွေမ်ာနီေရ     - ဒီေရ 
၆၄ ။ ေမာင္႐ုိ႕တကယ္၊ လာလတ္ေတ၊ လားလုိ႕မဆုံး၊ ငုတ္တတုံး  - ပင္လယ္ျပင ္
၆၅ ။ A႐ိုးမဟိ၊ Aရီပင္လယ္၊ ကူးခေရ    - ေမွ်ာ႕ေကာင ္
၆၆ ။ Aဘုိးၾကက္သြန္ျဖဴ၊ လူမသုံး     - တံေတြး၊ သလိပ္ 
၆၇ ။ Aာကာျပည္မွာ၊ ဒေကာက္ဆြဲ     - မန္က်ည္းသီး 
၆၈ ။ ဘီလူးလိုင္တုိ၊ လူကုိမ်ိဳ     - Aင္းက်ီ 
၆၉ ။ တစ္Aိမ္သားလုံး၊ ၾကမ္းေပါက္ကက်လုိ႕၊ ရီမွာ နစ္သီေရ  - မုန္႕တီ 
၇၀ ။ Aယုတ္Aပုတ္၊ ယင္းသုံးပုတ္     - ၀က္ပုတ္၊ Uယ်ာဉ္ပုတ္၊ ၀ပုတ္ေခ်ာင္း 
၇၁ ။ Aေတာင္စိမ္းျပာငွက္၊ Aေဂါင္းၿမီမွာ၀ွက္    - ငွက္ေပ်ာပင ္
၇၂ ။ Aပင္ထက္က Aသီး၊ Aသီးထက္ကAပင ္   - နာနတ္သီး 
၇၃ ။ Aသီးေဆာက္ခတ္၊ Aပင္ပိစပ္     - နာနတ္သီး 
၇၄ ။ ေက်ာက္တန္းစီ၊ ညီပါယင္႕လား၊ ဆံၿမိတ္ခ်လွပါယင္႕လား၊ ပိုးပ၀ါၿခံဳ၊ လုံပါယင္႕လား - ေျပာင္းဖူး 
၇၅ ။ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ၊ ပြင္႕လုိ႕လာ၊ ငါလမဲင္းေလာင္း၊ ထီးျဖဴေဆာင္း  - မိႈ 
၇၆ ။ ထက္Aာကာ၊ ၾကယ္ေသွ်ျပျပ၊ လမဟိ    - ဆန္၀ါ 
၇၇ ။ ၀ူး၀ူးလဲပ်ံ၊ ပဒူသံ၊ ၀ဲကာလဲက်၊ ေ႐ႊလင္းတ   - ေလယာU္ပ် ံ
၇၈ ။ သူ႕ပါးစပ္ ကနိတုိင္းထြက္၊ ငါ႐ုိ႕ယူလုိ႕ခ်က္   - ေစ်းျခင္းေတာင္း 
၇၉ ။ AႀကီးေAာက္ကနီ၊ Aေသွ်Aထက္တက္   - သေဘၤာသီး 
၈၀ ။ Aရိပ္ထင္မွန္လဲမဟုတ္၊ ကုိင္မရလီလဲမဟုတ္၊ ရသာမဟိ ေပါ႕ပ်က္မဟုတ္ - ေရ 
၈၁ ။ ေတာင္ႀကိဳေတာင္ၾကား၊ ေလာင္းေသွ်တစ္စင္းလား   - လြန္းသီး 
၈၂ ။ ေက်ာက္ဖ်ာထက္ မိႈတစ္ပြင္႕     - လ 
၈၃ ။ ကၽြဲႏို႕တစ္လုံး၊ ျပည္တုိင္းင     - လ 
၈၄ ။ ေတာင္တစ္လုံးက၊ Aဒါၾကာညိဳ၊ ဟစ္လုိ႕ငို   - ခ်ားရဟတ္ 
၈၅ ။ ထုိ႐ွိကနီတာရ၊ဲ သြီးတျဖန္႕ျဖန္႕ႏွင္႕    - ေန 
၈၆ ။ ျဂင္႕ဟင္းခါးသီး၊ တစ္ျခမ္းခြဲ၊ တုိင္မွာကပ္၊ ဇာလဲ   - ပက္က် ိ
၈၇ ။ ေတာင္ထက္က မိႈင္းဇရီ၊ လီထလုိ႕ ႄကြီ    - ဆန္ပင ္
၈၈ ။ ထုိ႐ွိကလာ၊ ရတနာငွက္ႀကီး၊ သြီးခ်င္းခ်င္းႏွင္႕   - ဆြမ္းAုပ္န ီ
၈၉ ။ ေတာင္က်ိဳင္ၾကားက ဟုန္လုိ႕လာ၊ လူလဲမျမင္၊ နတ္လည္းမျမင္  - ေလ 
၉၀ ။ ေထာ… ေထာ… ေထာ… လားခေရ ဇာလဲ   - ေလ 
၉၁ ။ Aဘုိးငုတ္တုတ္၊ လဘီျခဳတ္     - ဖားျပဳတ္ေကာင ္
၉၂ ။ သဲေသာင္ျပင္မွာ၊ ရင္ဘတ္စည္တီး၊ နိတုိင္းၿပီး   - ဂဏန္းနီ 
၉၃ ။ ေက်းဇူး႐ွင္လဲ ျဖစ္ခယင္႕၊ Aသားစားလုိ႕ Aရီယူ၊ A႐ိုးကုိလဲ သုံးလီယင္႕ - ႏြား 
၉၄ ။ ျခည္သီးျခည္မွ်င္၊ စမျမင္၊ ျခည္မွ်င္ျခည္သီး၊ စမဟိ   - ဘဲU 
၉၅ ။ Aာကာျပည္မွာ၊ ဆန္စိႀကဲ     - ၾကယ္ 
၉၆ ။ ပြင္႕တန္မလာ၊ မံုတန္မထုိး၊ ၀ယ်ာU္သာမွာ၊ ပန္းတစ္မ်ိဳး  - ေပါက္ေပါက္ 
၉၇ ။ ၾကည္႕လီ၀ီးလီ      - နား႐ြက္ 
၉၈ ။ ဘုရားမတင္၊ ပန္းေျခာက္ပြင္႕၊ ငါ႕ကုိတစ္ခ်က္ဖြင္႕    - ပန္းတိမ္၊ ပန္းဘဲ၊ ပန္းရံ၊ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု၊ ပန္းတေမာ႕ 
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၉၉ ။ Aလင္းဆယ္လင္း၊ ငါ႕ကုိတစ္ခ်က္ဖြင္႕    - ပုလင္း၊ တလင္း၊ လင္း႐ႈ၊ လင္းတ၊ လင္းေႁမြ၊ 
လင္းကြက္၊ လင္းေလ၊ လင္းျပာ၊ လင္းယုန္၊ မိုးလင္း 
၁၀၀ ။ ရီမဟိ၊ ရီကန္သုံးကန္     - ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံ 
၁၀၁ ။ Aမိကၿမီထဲသူ၊ Aဖက ေတာင္ရင္းသား၊ သားက စ်ာန္န႕ဲလား - ေျမေဆးAုိး၊ ၀ါး႐ိုးတန္၊ မီးခိုး 
 

Aျပန္Aလွန္ Aခ်ီAခ် စမ္းနည္း 
    
ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ စကားမ်ားကုိ ဖြဲ႕ႏြဲ႕ကာ ကာရန္စီလ်က္ ဖြက္ဆုိေလသည္။ ေျဖဆုိသူကလည္း Aလားတူ ဖြဲ႕ႏြဲ႕ ကာရန္စီလ်က္၊ 
စာေပစပ္၊ ကာရန္စပ္ျဖင္႕ ျပန္လွန္ေျပာဆုိထားျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ကဗ်ာUာဏ္ရည္ ျဖစ္ေစရာသည္။  
 
ေမး သစ္ငုတ္တုိ၊ ၿခိဳးညိဳလည္းU၊ ခိုလဲU။ 
ေျဖ ထုိAပ်ိဳ၊ Aကုိလဲလု၊ ညီလဲလု။ 
 
ေမး သေပါ႕ထက္၊ ပက္က်ိတက္။ 
ေျဖ နင္ႏွင္႕ငါႏွင္႕၊ သမက္တက္။ 
 
ေမး လီလဲျခင္ေထာင္ေထာင္။ 
ေျဖ နင္ႏွင္႕ငါႏွင္႕၊ လက္ေဆာင္။ 
 
ေမး တံတားကၽြန္းတုံး၊ ေၾကာင္ေလွ်ာက္ေတ။ 
ေျဖ မေသွ်လြမ္းတုံး၊ ေမာင္ေရာက္ေတ။ 
 
ေမး Aညာရီမွာ ထင္းပါလာ၊ ျဖားရီျပင္းယင္႕၊ ဆယ္ရခက္။ 
ေျဖ ထုိAပ်ိဳ ဆုိဖို႕ရာ၊ ႐ုပ္ရည္လွယင္႕၊ စကားထက္။ 
 
ေမး မင္းထားUစၥာ၊ လုိခ်င္ပါယင္႕၊ ေၾကာက္စိတ္ဖ်က္။ 
ေျဖ ထုိAပ်ိဳ၊ ယူခ်င္ပါယင္႕၊ ၀မ္းရီးခက္။ 
 
ေမး Aပင္ျမင္႕က သဇင္ၫွာ၊ ငံုေရခါ တစ္ဖက္က၊ ပြင္႕ေရခါ တစ္ဖက္က။ 
ေျဖ Aိမ္ႀကီးထက္က ပ်ိဳကညာ၊ ႀကိဳက္ေတခါ ညီေသွ်ႏွင္႕၊ ရေရခါ Aကုိႏွင္႕။ 
 
ေမး ခရမ္းသီး၊ ဘာေယာင္း၊ ဘာေယာင္း။ 
ေျဖ ဆံေတာက္မ၊ လင္ေတာင္း၊ လင္ေတာင္း။ 
 
ေမး ထက္Aာကာမွာ၊ သာယာလွေရ၊ စႏၵာကလဲ၊ မိုးရိပ္ဖံုးေက၊ မိုက္ခေရ။ 
ေျဖ Aိမ္ႀကီးထက္က၊ ခ်စ္လွပါေရ၊ Aုိႏွမလဲ၊ မိဖဖ်က္ေက၊ ပ်က္ရေရ 
 
ေမး ျဖဳတ္စိတ္ေကေသွ်၊ သုံးလုံး၊ မိုးရိပ္ဖံုး။ 
ေျဖ လင္းျပန္မသား၊ လူမသုံး။ 
 
ေမး လသာေဆာင္၊ မလင္းတစ္ခ်က္၊ လင္းတစ္ခ်က္။ 
ေျဖ ထုိAပ်ိဳ၊ မယူလခဲက္၊ ယူလဲခက္။ 
 
ေမး မွင္းက်ိဳးပင္၊ ဓားေထာင္။ 
ေျဖ ေတာင္ကကုလား၊ နားေထာင္။ 
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ေမး ေကာက္စရီတစ္ပုတ္၊ လမ္းမွာျမဳတ္။ 
ေျဖ ထုိကေလြေသွ်၊ ကုတင္ေAာက္ထုတ္၊ ပါးကုိပုတ္။ 
 
ေမး ေကာက္စရီတစ္ပုတ္၊ ကၽြဲတစ္လုပ္။ 
ေျဖ တပ္ျပင္ကုိထုတ္၊ ပါးကုိပုတ္။ 
 
ေမး မုိးမင္းညိဳ၊ မ႐ြာတစ္ခ်က္၊ ႐ြာတစ္ခ်က္၊ ေၾကာင္းပ်က္ေတေလ။ 
ေျဖ ေမာင္လူပ်ိဳ၊ မလာတစ္ရက္၊ လာတစ္ရက္၊ စိတ္ပ်က္ေတေလ။ 
 
ေမး မိုးမင္းညိဳ႐ြာခ်င္ပါယင္႕၊ ထက္Aာကာမွာ၊ လီသင္ထုန္းကုိ၊ မုန္တုိင္းဖ်က္ေတ။ 
ေျဖ ေမာင္လူပ်ိဳလာခ်င္ပါယင္႕၊ နင္႕ဖသွ်င္၊ နင္႕မိသွ်င္၊ ၾကား၀င္ဖ်က္ ပ်က္ရေရ။ 
 
ေမး ေခ်ာင္းဖ်ားရီ၊ ဖ်ားရီတစ္ထူး၊ Aညာခြင္ မ၀င္ဖူးေက၊ ျဖား႐ူးေရေလ။ 
ေျဖ ညရီတလီ၊ ညည္႕လီတစ္ထူး၊ ေမာင္လူပ်ိဳေလ၊ ေမ႕Aိမ္ေၾကာက္ကုိ၊ မ၀င္ဖူးေက၊ စိတ္႐ူးေရေလ။ 
 
ေမး တုိက္တာေသွ်၊ ေျပာင္းျပန္။ 
ေျဖ ေမာင္ေ၀လာ၊ လန္႕ဆန္။ 
 
ေမး တုိက္တာေသွ်၊ တစ္ေတာင္ေလာက္။ 
ေျဖ ေမာင္ေယလာ၊ သန္းေကာင္ေလာက္။ 
 
ေမး တုိက္တာနားမွာ၊ ဖလားခ်။ 
ေျဖ ယူပါႏွမ၊ ၾကမ္းေပါက္က။ 
 
ေမး ထုိးတုိင္းထုိးတိုင္း ဘုန္း။ 
ေျဖ ရီးစားထားတုိင္း ဆံုး။ 
 

သုံးထပ္စကား 
    
ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ ေတာ႐ြာဇမ္း စကားမ်ားကို ေျဖဆုိသကဲ႕သုိ႕၊ ကာရန္ Aဓိပၸာယ္ကုိ ေကာက္ယူၿပီးလွ်င္၊ စကား ကာရန္ကုိ လုိက္၍ 
ေျဖဆုိရေလသည္။ သံုးခါဖြက္၍ ေဖာ္ထုတ္ ေျဖဆုိ ရသျဖင္႕ သုံးထပ္စကားဟု ေခၚဆုိၾကသည္။ 
 
ေမး ရီကန္တန္းဆာ၊ တံငါလက္သုံး။ 
ေျဖ ရီကန္တန္းဆာ (ၾကာ)၊ တံငါလက္သုံး (ပိုက္ကြန္)။ 
 ၾကာ+ပိုက္ = ႀကိဳက္ပါ။ 
 
ေမး ျပန္စြာမဟုတ္၊ ေနာက္ဆုံးက် 
ေျဖ ျပန္စြာမဟုတ္ေက (လား)၊ ေနာက္ဆုံးက်ေလေက (မလ်င)္။ 
 လား+မယင္ = လင္မယား 
 
ေမး ၾကမ္းပိုးထိုးေရ၊ လြန္ထုိးေရ 
ေျဖ ၾကမ္းပိုးထိုးေက (ယား)၊ လြန္ထုိးေက (ေဖာက္)။ 
 ယား+ေဖာက္ = ေယာက္ဖ 
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ေမး စပါးေထာင္း၊ ရီႏွင္႕ခ်က္ဖို႕ျပင္။ 
ေျဖ စပါးေထာင္းေက (ဆန္)၊ ရီႏွင္႕ခ်က္ (ျပဳတ္)။ 
 ဆန္+ျပဳတ္ = ဆုတ္ျပန ္
 
ေမး ရီမွာေလွာ္လုိ႕၊ ကမ္းေက်ာ္တက္ေတ။ 
ေျဖ ရီမွာေလွာ္ (ေလာင္း)၊ ကမ္းေက်ာ္တက္ေက (တင္)။ 
 ေလာင္း+တင္ = လင္ေတာင္း 
 
ေမး တပ္ေပါက္၊ ဟင္းက်ံ။ 
ေျဖ တပ္ေပါက္ (မဖာလား)၊ ဟင္းက်ံ (မသုိးလား)။ 
 ဖာ+သုိး = ဖုိးသာ 
 
ေမး ပဒုမၼာ၊ ယုန္ေထာင္။ 
ေျဖ ပဒုမၼာ (ၾကာ)၊ ယုန္ေထာင္ (ပိုက္)။ 
 ၾကာ+ပိုက္ = ႀကိဳက္ပါ 
 
ေမး Aိပ္မေပ်ာ္၊ ထိပ္ေပၚခကဲ်။ 
ေျဖ Aိပ္မေပ်ာ္ (မႏိုးလား)၊ ထိပ္ေပၚခကဲ် (မေပါက္လား)။ 
 ႏိုး+ေပါက္ = ေနာက္ပိုး 
 
ေမး Aမိႈက္လွည္း၊ ေသနတ္ပစ္။ 
ေျဖ Aမိႈက္လွည္း (မေျပာင္လား)၊ ေသနတ္ပစ္ (ဒိုင္းမျမည္လား)။ 
 ေျပာင+္ဒိုင္း = ၿပိဳင္းေတာင္ 
 
ေမး ဘယမာလာ 
ေျဖ ဘယ (ေၾကာက္)သည္၊ မာလာ (ပန္း)။ 
 ေၾကာက္+ပန္း = ၾကမ္းေပါက္ 
 
ေမး တစီၦေျခာက္၊ ေစာက္မနက္။ 
ေျဖ တစၦီေျခာက္ (ေၾကာက္၏)၊ ေၾကာက္လွ်င္ ေAာ္၏။ ေစာက္မနက္လွ်င္ (တိမ္၏)။ 
 ေAာ္+တိမ္ = Aိမ္ေတာ္ 
 

Aေမးပုစၦာ ျပဳလုပ္၍ ၀ွက္ျခင္း 
    
ေမး ဘုန္းႀကီးေမာင္ႏွမ၊ လူလင္မယား၊ မုန္႕သုံးယွက္ကုိ၊ ၀ီလုိ႕စားေလာ႕။ 
ေျဖ ဘုန္းႀကီးႏွမမွာ လူ၏ မယားျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင္႕ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါး၊ လူ လင္မယား ႏွစ္ေယာက္၊ ေပါင္းသုံးUီးသာ 

ျဖစ္သြားသျဖင္႕၊ တစ္ေယာက္ တစ္ယွက္က်စီ ေစ႕ငွစြာ စားသံုးႏိုင္သည္။  
 
ေမး ခ်င္းမက ငါးေထာင္၊ ပေလာင္မက ငါးသိမ္း (ငါးသိန္း)၊ ကြမ္းႏွစ္ယာကုိ ၀ီလုိ႕စားေလာ႕။ 
ေျဖ ခ်င္းမဆုိသူက ငါးေထာင္ဖမ္းေနသည္။ ပေလာင္မဆုိသူက ငါးကုိ သိမ္းဆည္းေနသည္။ ၎တုိ႕ ႏွစ္ေယာက္သည္ 

ကြမ္းႏွစ္ယာကုိ တစ္ေယာက္ တစ္ယာက်စီ ခြဲေ၀ စားသုံး ေလသည္။  
 
ေမး လူတစ္ေယာက္မွာ Aတူပါ၊ ျမက္၊ ဆိတ္၊ က်ားတိပါ။ လမ္းခရီးၾကား၊ ကုတို႕ျခား၊ သုံးခုမကန္ပါ။ က်ား၊ ဆိတ္ထားက 

ဆိတ္၊က်ားစာ။ ျမက္၊ ဆိတ္ထားက ျမက္၊ ဆိတ္စာ၊ စားဖို႕ Aမွန္ပါ။ လူခမ်ာ Aခက္တြိ၊ ကူးဖို႕ခက္ပါဘိ။ မစားရေAာင္၊ 
ပို႕ေဆာင္ဖိ။ 
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ေျဖ က်ားႏွင္႕ျမက္ကုိထား။ ဆိတ္ကုိတင္ယူလား။ ၿပီးေနာက္ တစ္ခါ က်ားကုိယူ၊ တစ္ဖက္ကမ္းမွာ က်ားကိုထား၊ ဆိတ္ကုိ 
ျပန္ယူလာ၊ ဆိတ္ကုိထားလုိ႕ ျမက္ယူလာ။ တစ္ဖက္မွာ က်ား၊ ျမက္ထား၊ ေ႐ွာင္႐ွား၊ ဖယ္ခြာ၊ ကူးတတ္လား။ 

 
ေမး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းနား၊ ကန္ေထာင္႕မွာ၊ ၀ါႀကီးAဘုိး၊ ဓားကုိထမ္းလုိ႕ ႏွီးကုိထုိး။ ဘီလူး၊ နတ္၊ ခြီးေစာင္႕ကတ္ျပန္၊ 

က်န္သုံးေထာင္႕မက်န္၊ Aေမာင္လူသား၊ ရီလားေသာက္၊ ထြက္လုိ႕၀င္လုိ႕၊ ဇာပိုင္ေရာက္ေတ။ 
ေျဖ ေဘာေဒ၀ ပုတၱAုိနတ္သား၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသား စာAံျငား၊ နတ္နားမွာၾကား၊ သူ႕ေခၚထင္လုိ႕ ေက်ာင္းကုိလား၊ 

ယင္းေထာင္႕က ၀င္လို႕လား။ သူ႕မေခၚလုိ႕ နတ္ျပန္လာ၊ ထြက္ဖို႕ ခက္နီယာ၊ ၀ါႀကီးလက္ကုိ ဓားထုိးျပန္၊ ကၽြက္ကၽြက္နာလုိ႕၊ 
ႀကိဳင္းႀကိဳင္းေရ Aသံ၊ ခြီးတစ္ခါ ၾကားမိျပန္။ သူ႕ေခၚထင္၍ ယင္းေထာင္႕လား၊ Aေမာင္လူသား၊ ထြက္ေရာက္လား။ 

 
ေမး ဗ်ိဳင္းတစ္Aုပ္ပ်ံလာ၊ သစ္ငုတ္မွာ တစ္ေကာင္စီနားစU္၊ သစ္ငုတ္ တစ္ငုတ္မေလာက္၊ ႏွစ္ေကာင္စီ နားျပန္ေသာAခါ 

သစ္ငုတ္တစ္ငုတ္ လြတ္က်န္ေနသည္။ ဗ်ိဳင္းက မည္မွ်၊ သစ္ငုတ္က မည္မွ် ေျဖဆိုပါ။  
ေျဖ ဗ်ိဳင္းတစ္Aုပ္တြင္ ၄ ေကာင္ပါသည္။ သစ္ငုတ္က ၃ ငုတ္ ျဖစ္၍ ဗ်ိဳင္းတစ္ေကာင္ Aဖို႕ တစ္ငုတ္ လုိေနသည္။ ႏွစ္ေကာင္စီ 

တစ္ငုတ္က် နားၾကေသာ Aခါ သစ္ငုတ္က တစ္ငုတ္ ပိုေနပါသည္။ 
 
ေမး ေရတြင္း တစ္တြင္းကုိ ႀကိဳးတစ္ပင္ ခ်လုိက္ရာ တြင္းက တစ္ေတာင္ လုိေနသည္။ ႀကိဳးက တစ္ေတာင္ ပိုေနသည္။ ႀကိဳးကုိ 

ႏွစ္ေခါက္ ေခါက္၍ ခ်ျပန္ရာ၊ ႀကိဳးက တစ္ေတာင္ လုိေန၍၊ တြင္းက တစ္ေတာင္ ပိုေနသည္။ ထို႕ေၾကာင္႕ တြင္းက မည္မွ်၊ 
ႀကိဳးက မည္မွ် ႐ွိမည္နည္း။ 

ေျဖ ေရတြင္း ၃ ေတာင္၊ ႀကိဳး ၄ ေတာင္ ျဖစ္သည္။  
 ေရတြင္း ၃ ေတာင္မွာ ႀကိဳးေလးေတာင္ကုိ ခ်လုိက္လွ်င္ ႀကိဳးတစ္ေတာင္ ပိုေန၍၊ ေရတြင္း တစ္ေတာင္ တုိေနမည္ ျဖစ္သည္။ 

ႀကိဳးကုိ ႏွစ္ေခါက္ေခါက္၍ ခ်လွ်င္ တြင္းက တစ္ေတာင္ ပိုေန၍ ႀကိဳးက တစ္ေတာင္တုိေနမည္ ျဖစ္သည္။  
 

ရခုိင္ေဒသ နယ္ေျမAရ ပန္း၀ွက္စကားမ်ားစြာ ႐ွိေလသည္။ ရခိုင္ ရာဇ၀င္၊ သုိက္က်မ္းတုိ႕တြင္လည္း ပေဟဠိဆန္ေသာ 
ရာဇသံမ်ား၊ ကဗ်ာမ်ား၊ တမ္းခ်င္းမ်ား၊ Uာဏ္စမ္းခ်က္ Aမည္ျဖင္႕ နတ္ျမစ္-ညိဳဇံ ေမာင္ေက်ာ္႐ွီက ရခို္င္မဂၢဇင္း Aမွတ္ (၈) ၌ 
တင္ျပဖူးေလသည္။ 

Aေမးပုစာၦကုိ ပန္းႏွင္႕ ႏိႈင္းယွU္ တင္စားထားရာကား မေျဖႏိုင္ ဆုိက ပန္းေပး (A႐ံႈးခ)ံ ရသည္။ ပန္းAမည္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကုိ 
ေျပာ၍ ႏႈတ္ျဖင္႕ပင္ ပန္းေပးရျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ထိုပန္းကို Aတင္ ရသည္ျဖစ္၍ ဘုရားမွာ တင္ႏုိင္၊ ေခါင္းမွာ ပန္ႏိုင္ Aသံုးခ်ႏုိင္သည္။ 
တစ္နည္း ေAာင္ပန္း ဆင္ႏႊႏဲိုင္ျခင္း Aထိမ္းAမွတ္ ျပဳမႈဟု ဆိုႏိုင္၏။ 
   

ပန္းေပး၊ ပန္းတင္ျခင္း 
မေျဖႏုိင္သူက ပန္းေပးခံလွ်င္ Uပမာ ႏွင္းဆီပန္း ေပးသည္ဆုိပါေတာ႕။ ပန္း၀ွက္သူက “ႏွင္းဆီပန္းသန္သန္၊ ဆီးလုိ႕ ဘုရားတင္၊ 

ပီးသူတစ္၀က္၊ ငါတစ္၀က္” ဆုိၿပီး Aေျဖကုိ ေဖာ္ေျပာရသည္။ ၎ကုိ ပန္းေပး၊ပန္းတင္ ပန္းေဖာ္သည္ဟု ဆုိေလသည္။ 
ပန္းေပးသူကုိလည္း ဘုရားတင္ရက်ိဳး၊ ကုသုိလ္ Aဘိုးတစ္၀က္ Aမွ်ယူေစေသး၏။ တစ္၀က္သာ ပန္းေဖာ္ (ပန္းေျဖဆုိ)ခ၊ ပုစၦာေျဖဆုိခ 
ရယူရာက်၏။ တစ္နည္း -  

သဇင္ပန္းေပးလွ်င ္
  “Aသူပီးေရ၊ သဇင္ပန္း 

  (Aမည္ေဖာ္လ်က္) ပီးေရ၊ သဇင္ပန္း 
  နိကတင္၊ ညခါစြန္႕ 
  ပု႐ြက္ဆိတ္ထိ၊ Aမွ်၀ီပါယင္႕။” 

ဤသုိ႕လွ်င္ သတၱ၀ါ ေ၀ေနယ်တုိ႕ Aားလုံးကို ေ၀ငွေလ႕လည္း ႐ွိ၏။ တစ္ခ်ိဳ႕ဆုိလွ်င္ ဘုရားသွ်င္ ဆယ္ဖို႕၊ ငါတဖို႕ ဟူ၍ 
လည္းေကာင္း၊ ပန္းသွ်င္ တဖို႕၊ ငါဆယ္ဖို႕ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ဘုရားပါးမွာ ေ႐ႊ၊ ငါ႕ပါးမွာ ေငြ၊ နင(္မင္း)ပါးမွာ ပြင္႕ေဟာင္း၊ ငါ႕ပါးမွာ 
ပြင္႕သစ္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း ပန္းတင္ပံုဆုိနည္းမ်ား လည္း Aသီးသီး ႐ွိၾကေပ၏။  
 

(၁၆) ရခုိင္ေတာ႐ြာ ဇမ္းစကားမ်ား 
    

ရခုိင္ ေတာေက်းလက္ တုိ႕တြင္ စကားစမ္းသည္၊ ႏႈတ္စမ္းသည္႕သေဘာျဖင္႕ ဇမ္းစကားကုိ ေျပာဆုိတတ္ၾကရသည္။ 
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ဇမ္းစကားသည္ Aခ်စ္စမ္းျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ Aပ်ိဳAိမ္သုိ႕ လူပ်ိဳလွည္႕ျခင္းကုိ Aေပါက္ႏိႈက္ျခင္းဟု 
ေခၚေလသည္။ ေတာင္ပိုင္းတုိ႕တြင္ကား လက္ေပါက္ႏိႈက္သည္ဟု ေခၚေလသည္။  

ထုိသုိ႕ လူပ်ိဳလွည္႕စU္ တစ္Uီးႏွင္႕ တစ္Uီး၊ ႐ိုး႐ိုး စကားျဖင္႕ မေျပာဘဲ၊ နေဘကာရံစပ္လ်က္၊ ကဗ်ာလကၤာဆန္စြာ 
စကားတန္ဆာ ဆင္၍ ေျပာခ႕ဲၾကေလသည္။ ထိုသုိ႕ ေျပာေသာ စကားကုိ ဇမ္းစကားဟု ေခၚေလသည္။ ဇမ္းစကား၌ Aခ်ိတ္Aဆက္၊ 
Aေထ႕Aေငါ႕၊ Aေစာင္းAင႕ဲစကားမ်ား ပါ႐ွိပါသည္။ ပညာစမ္း စကားမ်ား ပါ၀င္ သျဖင္႕ ယU္ေက်းမႈ ေဖြရာ တစ္ခုပင္ ျဖစ္ေလသည္။ 
တစ္ခ်ိဳ႕က ဆန္းလကၤာ စကား ျဖစ္သည္ဟု ဆုိေလသည္။ 

၁၉၆၉ ခုႏွစ္က ၂၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႕ Aထိမ္းAမွတ္ Aခမ္းAနားပြဲတြင္၊ ဇမ္းသ႐ုပ္ကုိ မာန္ေAာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ 
လွပ်ိဳျဖဴမ်ားက တင္ဆက္ ေဖာ္ေဆာင္ကာ ျပခ႕ဲၾကေပေသး၏။ စကားမတတ္၊ ဇမ္းမတတ္ဟု စကား ဆုိ႐ိုး ႐ွိသည္႕ Aတုိင္း၊ 
စကားကၽြမ္းက်င္မွပင္ ဇမ္းတတ္ႏိုင္ရာသည္။ ကာလသား၊ ကာလသမီးတုိ႕က ထုိဇမ္းစကားကို ေလ႕လာ သင္ယူခ႕ဲၾကသည္။ 
ဇမ္းတတ္မွလည္း Aေလးထားၾက၊ Aိမ္ေထာင္ဖက္ ျပဳလုိၾကသည္။ 

ဇမ္းစကားသည္ ႏွစ္Uီးသား ခ်စ္တင္းေႏွာ၊ ခ်စ္ေရးဆုိရာ၍ သာမကေသး။ AလႈAတန္း စေသာ ပြဲလမ္းသဘင္ တုိ႕၌လည္း၊ 
လူပ်ိဳ၊ Aပ်ိဳမ်ားက Aခ်င္းခ်င္း ဇမ္းစကား ေျပာတတ္ၾကေလ႕ ႐ွိေလသည္။ သုံးထပ္စကား၊ ပန္း၀ွက္စကားမ်ား တို႕ပါ 
Aသုံးခ်ၾကရေလသည္။ တစ္ေယာက္ႏွင္႕ တစ္ေယာက္ ဇမ္းေခၚ ေတးကဗ်ာျဖင္႕ ေျပာဆုိ ဆက္ဆံပံုမ်ားကုိ နမူနာAျဖစ္ တင္ျပလုိေပ၏။ 
 
လူပ်ိဳ တစ္ခြန္းေခၚ၊ ေခၚလုိ႕မထူး၊ ႏွစ္ခြန္းေခၚ၊ ေခၚလုိ႕မထူး၊ တစ္ရပ္႐ြာ၊ တစ္႐ြာသားကုိ၊ A႐ူးလုပ္ေတလား၊ Aုိပုေသွ်။ 
Aပ်ိဳ ဇာကလာ၊ ဇာ႐ြာသားေရာင္၊ မိုးလဲေမွာင္၊ ညည္႕ကေမွာင္ေမွာင္၊ ေမွာင္ေရၾကားမွာ၊ Aုိေမာင္းေမာင္။ 
လူပ်ိဳ AသားAရည္ေျပာင္ေျပာင္၊ လူေရာင္ေလလွလွ၊ တစ္ကၽြန္းေန တစ္ျပည္ခ်ဳပ္၊ ဆူးပုတ္ေရ ရပ္က၊ တစ္ခြန္းဆုိ၊ နဂိုေရလွ၊ 

ခ်စ္ႏွမထံ၊ ေမာင္ႀကီးမွာေလ၊ ၿခီက်င္ေလွ်ာက္၊ တစ္ေယာက္တည္းလာေရ၊ က်ားကုိမထီ၊ ႃမြီကုိမေၾကာက္၊ ေတာနက္ေခ်ာင္ဂႏိုင္၊ 
ေရေAာက္မွာ၊ တစ္ေယာက္ေကေမာင္းေမာင္၊ ႏွမဟိရာ၊ လုိက္လုိ႕လာ၊ ကုိယ္မွာႏြမ္းရိ၊ တစ္ပတ္ခြီ၊ တဆြီမိ၊ မခ်ိယာကား၊ 
Aုိပုေသွ်။ 

Aပ်ိဳ ေAပိုင္ဆုိ၊ Aစ္ကုိႀကီးလုိင္၊ Aစိုင္စိုင္၊ ႐ြာစိုင္ေလွ်ာက္ယာ၊ စကားဆုိ၊ မ်ိဳထားေတႏွင္႕၊ Aေျပာဆုိ ပိုတတ္ေတႏွင္႕၊ ခ်စ္ေတဆုိ 
ပ်ိဳေမ႐ုိ႕မွာ ယုံရမွာလား၊ Aုိေမာင္းေမာင္။ 

က်ား မိုးUီးက်ယာ၊ ေတာင္လီလာေက၊ ရင္မို႕မို႕နင္႕၊ ခ်စ္ဖုိ႕မ်က္ႏွာ၊ လစႏၵာကုိ၊ ရခ်င္ပါယက္၊ ထက္Aာကာကုိ၊ လက္ႏွင္႕မေယာင္၊ 
တစ္ခြန္းေခၚ ေခၚလုိ႕မထူး၊ ႏွစ္ခြန္းေခၚ ေခၚလုိ႕မထူး၊ တစ္႐ြာနီ တစ္ျပည္သားကုိ၊ စိတ္ျခားလုိ႕လား၊ မခ်စ္ဆုိ မလုိလုိ႕လား၊ 
စမ္းစမ္းညိဳ၊ ပ်ိဳႏွမေလ။ 

မ ဇာကလာေလ၊ ဇာ႐ြာသားေရာင္၊ စကားAရာမွာ၊ ပ်ားသကာသုိ႕၊ ခ်ိဳပါေရကား၊ Aိေမာင္းေမာင္။ 
က်ား ေက်ာက္ျဖဴနယ္၊ စိုင္ၿခံဳတုိက္မွာ၊ စုိင္ၿခံဳဒြိန္၊ ေAာက္ၿမီခ်မ္းလုိ႕၊ ေတာင္တန္းရပ္က။ 
မ Uီးေဒါင္းေက ႀကိဳးၾကာ၊ သာလိကာ ဟသၤာငွက္မ Aခါခါ၊ ေမာင္႕ကုိ တလုိ႕၊ လြမ္းဆနီေရ၊ မေျပာ၀န္႕တုံ၊ ေျပာ၀န္႕တုံ၊ 
ပန္းမံုAုပ္႐ုပ္၊ ပန္းAုပ္႐ုပ္ေလ။ 
က်ား ေမာင္လက္ကုိကုိင္၊ ေမလက္ကုိဆြဲ၊ ေငြတူပင္မွာ၊ ေ႐ႊတူရစ္ေယာင္၊ ရစ္ပတ္ကတ္ေမ၊ ဆံစညိဳ၊ Aုိႏွမေလ၊ ကုိယ္႕ရပ္႐ြာ၊ 

ကုိယ္႕႐ြာထက္မွာ၊ လက္ဖ်ားတင္၊ ၾကင္သူAားကုိ၊ ဟိထားေရလား။ 
မ Aႀကီးဆို၊ ခAုိေမာင္လုိင္၊ ကုိယ္႕ရပ္႐ြာ ကုိယ္႕႐ြာထက္မွာ၊ လက္ဖ်ားတင္၊ ၾကင္သူAားလုိ႕၊ ဟိမထားပါ။ 
က်ား မ်က္စိကျမင္၊ ၀မ္းကၾကင္၊ စိတ္တြင္ကခ်စ္၊ ကညာေမကုိ၊ ေမတၱာရစ္လုိ႕၊ Aခ်စ္ခြဲကာ၊ ၾကားကလူ ေAာင္သူဖ်က္ေက၊ 

ပ်က္ရဖို႕လား။ 
မ ေ႐ႊမိခင္ႏွင္႕ ေ႐ႊဖခင္၊ ဖခင္ဖ်က္ ပ်က္ရပါစီ။ ၾကားကလူ ေAာင္သူဖ်က္ မပ်က္၀ံ႕ပါ။ 
လူပ်ိဳ လီယင္ယင္၊ Aျပင္စမွာ၊ ယက္သဲ႕ေတာင္၊ ကုိင္ခါထုိးလို႕၊ ငါးရေရလား၊ Aုိပုေသွ်။ 
Aပ်ိဳ တစ္ရက္႐ွာ၊ နပ္စာမျပည္႕၊ ထုိးေရကြန္ခ်ာ၊ ပုဇြန္ျဖဴေမမစားလုိ႕၊ ၿခိဳးသား႐ွာခီ၊ ၿခိဳးရွီေတာင္၊ ေတာင္Aနားကုိ ေယာင္ပါလီ။ 
လူပ်ိဳ ၫြတ္ဆယ္ပင္ တစ္ပင္ျပတ္၊ ေမာင္လက္ခ်ယာ၊ Aုိပုေသွ်။ သစ္ခြပြင္႕ျဖဴ၊ ဆြတ္မယူ မAူပင္ဖ်ား၊ Aကုိင္းေသွ်၊ ငွက္၀ါနားေက၊ 

ရည္းစားဟိလား၊ Aုိပုေသွ်။ 
Aပ်ိဳ ၾကက္သြန္ပင္ A႐ွင္မ႕ဲေလ၊ ငွက္ဟသၤာပ်ံကာ၀၊ဲ ရည္းစားဟိပါေခ်ာေလ။ သဲေသာင္သဲေသာင္၊ ေ႐ႊသဲေသာင္၊ သဲေသာင္ထိပ္မွာ၊ 

ဗ်ိဳင္းေဟာက္ေက ဆိုင္ငိုက္လုိ႕ တလင္းျပင္၊ ငါးကုိေခ်ာင္း၊ ရေၾကာင္းမျမင္ေခ်ာေလ။ 
လူပ်ိဳ ေခ်ာင္းဖ်ားပုဇြန္၊ လိမၼာစံ၊ ပုဇြန္လိမၼာ၊ ဗ်ိဳင္းAစာေလ။ 
Aပ်ိဳ မက်ည္းရာသုံးႀကိမ္၊ ေက်းသုံးႀကိမ္၊ ေျခာက္ႀကိမ္က်ယာ၊ ခ်စ္ေတေမာင္၊ ဇာခင္ပြန္းကုိ မႊမ္းနီခေရာင္။ 
လူပ်ိဳ တရိပ္ရာ တေပ်ာ္၊ စက္ေတာ္ေခၚေလ၊ ေမာင္ေတာ္လာႏုိး၊ ကညာပ်ိဳျဖဴေမ႐ုိ႕မွာ၊ စိတ္ဆုိးေရလား၊ တစ္ခြန္းေခၚေလ၊ 

ေAာ္ေAာ္ေ႐ႊနား၊ ေမာင္ေခၚသံကုိ၊ တရံနားမွာ မၾကားလုိ႕လား။ 
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Aပ်ိဳ ညည္႕နက္သန္းေခါင္၊ တုိင္မွာေမွ်ာင္၊ Aေမာင္ ဇာကေရာင္။ 
လူပ်ိဳ သရက္ပင္ညိဳ၊ Aရိပ္ခို၊ လူပ်ိဴေပါက္စ၊ တန္းလြဲက (ငွက္ေပ်ာရာ တစ္ပင္၊ ဂရင္ရာ တစ္ပုတ္၊ ႏွင္းမိုး႐ြာ၊ လီမသုတ္ေက၊ 

ဆင္ပုတ္ကရာ)။ (လႊားကုိလည္းျဖဳတ္၊ ေမာင္Aဟုတ္၊ နတ္ဆိတ္ခုန္ပုတ္က၊ Aုိ… ႏွမ)။ 
 
(ကရ၀ိတ္ ငွက္ေတာ္၊ ေသာင္းေသာင္းေက်ာ္၊ ေမ်ာက္ေAာ္Aမစးဲ၊ ေဟ၀ႏၱာဂႏိုင္ထဲမွာ၊ က်ားကုိမထီ၊ ႃမြီကုိမေၾကာက္၊ ခ်စ္ေတေမာင္၊ 
သန္ေကာင္ေလာက္၊ ညည္႕နက္ေရာက္လုိ႕၊ မင္းလမ္းခြဆုံ၊ ႐ြာကုိစုန္၊ ခ်စ္သူႏွင္႕တြိ၊ ကုိယ္႕Aိမ္ျပန္ေမ၊ လမ္းမမွတ္မိယာ၊ Aုိ… ပုေသွ်။) 
 

ပဲယာသူႏွင္႕ ရန္ေAာင္ ခ်စ္တမ္းဇမ္းျခင္း 
    
ေAာင္ ခြီးမေျပာက္ေက၊ သားသုံးဆယ္။ ခြီးမွာ ထင္ေပၚ၊ ေနာင္ရေဲက်ာ္။ ခ်ီးေျခာက္မစား၊ ခြီးပုဏၰား။ မိုးသီးမမီ၊ သံဂုလီ။ ပဲယာသူ 

Aျဖဴဟင္းျခင္း၊ ဖ်က္ကက္ခီေစာင္ လားကတ္ခီေမ။ 
သူ ဟုိင္းခြီး၊ ဟုိင္းခြီး၊ ပပဲြင္႕ပန္ေက၊ ပန္ပါလီလား။ ပဲသီးစားေက၊ စားပါလီလား။ ပရဲည္ေသာက္ေက၊ ေသာက္ပါလီလား။ 

ခြီးမွာခြီးပုတ္၊ ခြီးစက္ဆုတ္ေက၊ ခြီးယုတ္ Aသွ်င္မပါလီလား။ 
ေAာင္ ပဲပြင္႕ပန္ေက၊ နားလန္ေရေလ၊ ေခ်ာႏွမ။ ပသီဲးစားေက၊ လွ်ာပါးေရေလ၊ ေခ်ာႏွမ။ ပရဲည္ေသာက္ေက၊ လွ်ာေပါက္ေရေလ၊ 

ေခ်ာႏွမ။ 
သူ ခြီးယုတ္ဖ်က္ေက၊ ပခဲင္းတစ္၀က္၊ ပ်က္လီယာေလ၊ ခြီးယုတ္ျဖဳန္းေက၊ တစ္ျခင္းပဲလုံး၊ ျပဳန္းလားယာေလ၊ ခြီးမွာ (လ) 

မပါလီလား။ 
ေAာင္ တိမ္မွန္းေယမထင္၊ နက္မွန္းေယမသိ၊ ႀကီးဘိဆိုေက၊ လဟာေခ်ာင္းကုိ ကူးခီမွားလုိ႕၊ ဒေယာတထည္၊ စြတ္ခေရေလ၊ 

ခ်စ္ေတသူေက၊ Aျဖဴႏွမ၊ ဒေယာတထည္၊ ငွားပါလတ္လား။ 
သူ Aကၽြန္႐ို႕မွာကား၊ ၾကက္ေသွ်နင္းတုံ၊ ခြီးနင္းတုံ။ သူေကာင္း၀တ္တံု၊ ကၽြန္၀တ္တုံ၊ ဘုန္းေတာ္ေမာင္၊ ရန္ေAာင္၀တ္ေက၊ 

ဖုန္းေမလားေယ။ 
ေAာင္ ခ်စ္ခင္မက္ႏွင္႕ ၾကင္နာမက္လုိ႕၊ ႏွစ္ပါးAတူ၊ ပဲယာသူေလ၊ Aျဖ ၿဴပီးေက၊ ၀တ္ရေမေလ။ 
သူ ေကာက္ကလီေကာက္ကေလာက္၊ ၾကာျဖဴAင္းႏွင္႕ ၾကာညိဳAင္းမွာ၊ ငါးသုံးေကာင္ကုိ၊ ဗံုးေထာင္ယူခီ၊ ခြတ္လုိ႕၀ီေက၊ မညီပါဘဲ၊ 

Aျဖာျဖာေလ၊ သုံးျဖာကြဲလုိ႕၊ လည္႐ြဲေမာင္လွ၊ ေမဆင္ၿခီကုိ၊ မၿဖီဘဲႏွင္႕၊ မထြက္ရေလ။ 
ေAာင္ ေကာက္ကလီ (လ)သုံးျဖာကြဲလုိ႕၊ လည္႐ြဲႏွမ၊ Aာကာျပည္မွာ၊ နီႏွင္႕လေလ။ 
သူ မိုးမင္းညိဳေလ၊ မ႐ြာတစ္ခ်က္၊ ႐ြာတစ္ခ်က္ေက၊ ေၾကာင္းပ်က္ေတေလ။ ေမာင္လူပ်ိဳေလ၊ မလာတစ္ရက္၊ လာတစ္ရက္ေက၊ 

စိတ္ပ်က္ေတေလ။ 
ေAာင္ မိုးမင္းညိဳေလ၊ ႐ြာခ်င္ပါယက္၊ ထက္Aာကာမွာ၊ လီသင္တုန္းကို၊ မုန္တုိင္းဖ်က္လုိ႕။ ေမာင္လူပ်ိဳေလ၊ လာခ်င္ပါယက္၊ 

နင္႕မိခင္ႏွင္႕၊ နင္႕ဖခင္ကုိ၊ Aျမင္တုံးေက၊ ငါမုန္းေရေလ။ 
သူ ေခ်ာင္းဖ်ားရီေလ၊ ေခ်ာင္းရီAထူး၊ Aညာခြင္ကုိ၊ မ၀င္ဖူးေက၊ ျဖား႐ူးေရေလ။ ညရီတတြီ၊ ညည္႕ရီတထူး၊ ေမာင္လူပ်ိဳေလ၊ 

ေမ႕Aိမ္ေၾကာက္ကုိ၊ မ၀င္ဖူးေက၊ စိတ္႐ူးေရေလ။ 
    
    

(၁၇) ရခုိင္စကားAား ဘာသာစကား သုေတသီတုိ႕ ယူဆခ်က္ 
    

တုိးတက္ေသာ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားတြင္ သမိုင္း သုေတသီတုိ႕သည္ မိမိတုိ႕ စိတ္ပါ၀င္စားေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ေငြေၾကး 
Aေျမာက္Aျမား Aကုန္Aက် ခံ၍ ကမာၻAရပ္ရပ္ ႏုိင္ငံတကာ လွည္႕လည္ သြားေရာက္လ်က္ သုေတသန ျပဳလ်က္႐ိွၾကသည္။  

တစ္ခ်ိဳ႕ Aေနျဖင္႕ ေ႐ွးသမိုင္း Aေဆာက္AUီး ေက်ာက္ကမၼည္းစာမ်ား၊ ေ႐ွးေဟာင္း ေငြေၾကး ဒဂၤါးမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားကုိ 
သုေတသန ျပဳလ်က္႐ွိေၾကေလသည္။  

တစ္ခ်ိဳ႕Aေနျဖင္႕ Aဆက္Aႏြယ္၊ သက္႐ွိ တိရစာၦန္တုိ႕၏ ႐ုပ္ႂကြင္းျဒပ္မ်ားကုိ ယခုလူ၊ တိရိစာၦန္တုိ႕ ကုိယ္Aဂၤါ 
တည္ေဆာက္ပံုတုိ႕ႏွင္႕ မ်ိဳးႏြယ္ ဆက္စပ္လ်က္ သုေတသန ျပဳလ်က္ ႐ွိၾကသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ Aေနျဖင္႕ စာေပ Aကၡရာမ်ားကုိ သုေတသန 
ျပဳလုပ္လ်က္ သမိုင္းရပ္မ်ားကုိ သိပၸံနည္းက် သုေတသန ျပဳလုပ္လ်က္ ႐ွိခ႕ဲၾကပါသည္။  

ရခုိင္ ဓည၀တီေႏွာင္းေခတ္၊ ရခုိင္ ေ၀သာလီေခတ္၊ ေက်ာက္ကမၼည္းစာ၊ ဗိသုကာလက္ရာ၊ ေငြဒဂၤါးမ်ားကုိ သုေတသန 
ျပဳလုပ္ခ႕ဲၾကေသာ၊ Aီး Aိပ္ခ်္ ဂၽြန္စတင္ (John Stone E.H)၊ ေA ပီ ေဖယာ (Phryer A.P)၊ ဆီ ေA ရစၥတန္ (Ruston C.A)၊ ဒီ စီ 
ဆာရ္ ကာ (Sircar D.C) Aစ႐ွိေသာ ပုဂၢိဳလ္တုိ႕၏ သုေတသန ျပဳလုပ္ခ႕ဲၾကရာမွ ရ႐ွိေသာ ေၾကာင္းရပ္တုိ႕မွာ ယင္းAခ်ိန္ ကာလ 
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သမိုင္းေၾကာင္းရပ္မ်ား၏ Aေထာက္Aထားမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခ႕ဲၾကေလသည္။ 
တစ္ခ်ိဳ႕ သုေတသီတို႕မွာ ကမာၻAရပ္ရပ္ ႏိုင္ငံ Aသီးသီးမွ လူမ်ိဳးစုတုိ႕၏ ဘာသာစကားမ်ားကုိ ေလ႕လာ သုေတသန 

ျပဳလုပ္ခ႕ဲၾကေလသည္။ ရခိုင္ ျမန္မာ စကားမ်ားကုိ လြန္ခ႕ဲေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၇၀ ခန္႕က ေလ႕လာ သုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ႕ေသာ Aမ္ ဒီ 
လီဒန္ (Leyden M.D) ၏ Aာ႐ွ သုေတသန စာေစာင္ Aတြဲ (၁၀) (၁၈၁၁) (A Statues Research Vol: X (1181) တြင္ (On 
the languages and literature of the Indo-Chinese nation) ဆိုေသာ ေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏႈတ္ ေဖာ္ျပလုိက္ ပါသည္။ 
ယင္းေဆာင္းပါးတြင္ ျမန္မာကုိ (Myanma)၊ ရခိုင္ကုိ (Rekine) ဟု ေရးသားပါ႐ွိသည္။  

ရခုိင္စကားသည္ ရခိုင္ျပည္တြင္ ေ႐ွးပေ၀သဏီ Aခ်ိန္ကပင္ ေနထုိင္လ်က္ ႐ွိခ႕ဲၾကေသာ ရခိုင္လူမ်ိဴးတုိ႕ ေျပာေသာ စကားပင္ 
ျဖစ္သည္။ ရခိုင္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ေ႐ွးေဟာင္းစာေပတုိ႕တြင္ ဗုဒၶ Aေၾကာင္းႏွင္႕ ဗုဒၶ ေဟာၾကားခဲ႕ေသာ က်မ္းစာမ်ားကုိ Aေလးထားမႈမ်ားကုိ 
ေတြ႔ရပါသည္။ 

ေ႐ွးလြန္ခ႕ဲေသာ ခရစ္ေတာ္ မေပၚမီ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ရခိုင္ျပည္သည္ Aိႏၵိယႏိုင္ငံ မာဂဓ Aင္ပါယာထဲတြင္ ပါ၀င္ခ႕ဲေသာ 
မာဂဓျပည္သားတုိ႕ တည္ေထာင္ခ႕ဲေသာ တုိင္းျပည္ တစ္ျပည္ ျဖစ္သည္။ ယငး္ေၾကာင္႕ Aိႏၵိယျပည္သားတုိ႕က ရခိုင္လူမ်ိဳးတုိ႕ကုိ 
(Magh) ေမာက္၊ (Mag) မက္ဟူ၍ ေခၚၾကသည္။ ဘေဂၤါတြင္ ႐ွေိသာ (Bengali) ဘန္ဂါလီ လူမ်ိဳးတုိ႕က (Mugh) မဂ္၊ သုိ႕မဟုတ္ 
(Maga) မဂ္ဂ ဟူ၍ ေခၚၾကပါသည္။ ယင္းသုိ႕ ေခၚဆုိၾကေသာ သေဘာမွာ မာဂဓ ျပည္သားမ်ားဟု ေခၚဆုိျခင္း ျဖစ္သည္။ 
(တစ္နည္းAားျဖင္႕ မာဂဓ မ်ိဳးႏြယ္ဆက္မွ ဆင္းသက္လာေသာ လူမ်ိဳး ဟူ၍ ေခၚဆုိသည္႕ သေဘာ သက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ) 
 ရခုိင္စကားသံသည္ Aိႏၵိယျပည္သားတုိ႕ ေျပာဆိုေသာ စကားသံမ်ားလုိ (Monosyllable) တစ္သံတည္း ထြက္ေသာ 
စကားသံပင္ ျဖစ္သည္။  

ရခုိင္တုိ႕၏ စကားသံမွာ မိုႏိုဆုိလုိ လီဘီဆုိေသာ တစ္သံတည္း ထြက္ေသာ Aသံ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရခိုင္တုိ႕ Aေနျဖင္႕ 
ေပၚလီဆီလီဘီ (Polysyllable) တစ္သံထက္ပိုေသာ Aသံႏွင္႕လည္း ေျပာဆုိႏိုင္ၾကပါသည္။  

ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားႏွင္႕ Aႏြယ္Aားျဖင္႕ တူညီႏိုင္ၾကပါသည္ဟု လက္ခံႏိုင္ၾကပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ 
ရခုိင္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ယU္ေက်းမႈမွာ ျမန္မာလူမ်ိဳးတုိ႕၏ ယU္ေက်းမႈထက္ ေ႐ွးက်သည္ဟု နားလည္ရေပသည္။ ျမန္မာတုိ႕ 
ကုိယ္တိုင္ကလည္း သူတုိ႕ ရင္းျမစ္သည္ ရခိုင္ဟု ယူဆေသာေၾကာင္႕ ရခိုင္ကုိ ျမမၼာႀကီး (Myanmagui)ဟု ေခၚေ၀ၚခ႕ဲသည္ဟု 
ဆုိပါသည္။  

ရခုိင္စကားသည္ Aလြန္ ေ႐ွးက်ေသာ ဘာသာစကား ျဖစ္ၿပီး ယU္ေက်းမႈကလည္း Aလြန္ ေ႐ွးက်ေသာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး 
ျဖစ္ေပလိမ္႕မည္။ 

မူရင္း Aမ္ ဒီလီဒန္၏ မွတ္တမ္းေဆာင္းပါးမွာ Aေတာ္ ႐ွည္လ်ားစြာ ပါ႐ွိခ႕ဲေသာ္လည္း၊ လုိAပ္ခ်က္မ်ားကုိ Aက်U္း 
ေကာက္ႏႈတ္ ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  

Aမ္ ဒီလီဒန္သည္ ဤ ေဆာင္းပါးကုိ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၈၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ေရးသားခ႕ဲျခင္း ျဖစ္ရာ၊ သူသည္ ၁၈၀၉ - ၁၀ ခန္႕တြင္ 
ေလ႕လာခ႕ဲျခင္း ျဖစ္မည္ဟု ခန္႕မွန္း ယူဆမိပါသည္။  

ယင္းေနာက္ Aမ္ဒီလီဒန္၏ မွတ္တမ္းပါ Aခ်က္မ်ားႏွင္႕ ယွU္ႏိႈင္း ဆက္စပ္ ေလ႕လာႏိုင္ၾကပါရန္ ဆက္လက္၍ မွတ္တမ္း 
တခ်ိဳ႕ကုိ တင္ျပလုိက္ပါသည္။ 

ဤ မွတ္တမ္းမွာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ (S.S. Turelt) Aက္စ္ Aက္စ္ တာရပ္ Aမည္႐ွိ ဂရိသေဘၤာမွ သေဘၤာ Aရာ႐ွိတစ္Uီးထံမွ 
ရ႐ိွခ႕ဲေသာ ဂရိဘာသာျဖင္႕ ေရးသားထားေသာ ထူးဆန္းေသာ ေ႐ွးေခတ္ Aတတ္ပညာမ်ား ဆုိေသာ စာAုပ္မွ ယင္းAရာ႐ွိသည္ မွတ္စု 
Aနည္းငယ္ကုိ Aဂၤလိပ္ဘာသာျဖင္႕ ျပန္ဆုိ ေရးသားေပးခ႕ဲျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

မူရင္းစာAုပ္မွာ ၁၈၆၉ ခုႏွစ္က ဂရိစာေပပညာ႐ွင္ ဒူးလက္စ္ (Dulux) ဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္ ေရးသားခ႕ဲေသာ စာAုပ္ ျဖစ္သည္။ 
တာရပ္ သေဘၤာ Aရာ႐ွိထံမွ ေတြ႕ရေသာ စာAုပ္မွာ ယင္း ဒူးလက္စ္ စာAုပ္ကုိ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္က စာေပ ပညာ႐ွင္ တစ္Uီးက ၆ 
ႀကိမ္ေျမာက္ ျပန္လည္ ႐ိုက္ႏွိပ္ျခင္း မူျဖစ္သည္။ 

မူရင္းမွတ္တမ္း ေရးသားခ႕ဲသူမွာ ခရစ္ သကၠရာဇ္ ၁၆၂၉ ခု၊ သီရိ သုဓမၼရာဇာ (ရခုိင-္ ေျမာက္Uီး ဘုရင)္ မင္း လက္ထက္ 
ဆိပ္ကမ္း ေရေၾကာင္းတာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ခ႕ဲသည္ ဆုိေသာ ဂရိလူမ်ိဳး Aီလက္ဇႏၷ႐ိုဒီေဖယာ (Elex Zendro Dafain) ဆုိသူ၏ 
မွတ္တမ္းကုိ Aေျခခံ၍ ေရးသား ထား႐ွိခ႕ဲျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။  

စာပါ Aေၾကာင္းAရာမွာ ရခိုင္ Aဂၢိန ိ(Auetgince) ေခၚ ေ႐ႊမ်ားကုိ Aိမ္တြင္း လက္မႈပညာ တစ္ရပ္ Aေနျဖင္႕ ျပဳလုပ္ခ႕ဲေသာ 
တုိင္းျပည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းAခန္းတြင္ ရခိုင္စကားႏွင္႕ ပတ္သက္၍ ဒီေဖယာ၏ မူရင္းမွတ္တမ္းတြင္ ေတြ႕ရသည္မွာ -  

“ကၽြႏ္ုပ္Aား ရခိုင္ဘုရင္ ႐ွီရီဆုဒန္(Shiri Suden) (သီရိသုဓမၼရာဇာ)မင္း၏ ဆီဒပန္ဒန္ (Sidapanden) ေခၚ ဘုရင္၏ ေငြဒဂၤါး 
သြန္းလုပ္ေသာ လုပ္ငန္းမွ AႀကီးAကဲ တစ္Uီးျဖစ္ေသာ Aိႏၵိယ ႏိုင္ငံသား တစ္Uီး၏ ေျပာျပခ်က္ Aရ၊ Aဂၢနိ ဆုိသည္မွာ Aိႏၵိယ 
ေ႐ွးေဟာင္းစကား တြင္ မီးကုိ ေခၚသည္။ Aိႏၵိယ ေ႐ွးေဟာင္းစကားႏွင္႕ ရခုိင္ ေ႐ွးေဟာင္းမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶ က်မ္းစာေပ 
စာမ်ားပါ စကား (ပါဠိ ဘာသာကုိ ဆုိလိုဟန္ တူသည္။ ) မ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ Aလြန္တူေၾကာင္း၊ Aဂၢိနိဆုိေသာ ပညာမွာ မီးကုိ 
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Aဓိက ထား၍ ေ႐ႊေဖာ္စပ္ေသာ ေ႐ွးေခတ္ Aိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ဆင္းသက္လာေသာ ပညာရပ္ တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္းဟု သိ႐ွိရပါသည္။” 
ဒူးလက္စ္ေနာက္၊ ယင္းစာAုပ္ကုိ ျပန္လည္ ေရးသားခဲ႕ၾကေသာ ဂရိ စာေပပညာ႐ွင္ တစ္Uီးက၊ ယင္းမွတ္တမ္းတြင္ မွတ္ခ်က္ 

Aေနျဖင္႕ ျဖည္႕စြက္ေရးသားထားသည္မွာ - 
“ေ႐ွး ခရစ္မေပၚမီ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာကပင္၊ ရခိုင္သုိ႕ Aိႏၵိယ Aင္ဒုိ မြန္ဂိုလြိဳက္မ်ားသည္ ၀င္ေရာက္မႈ ႐ွိခ႕ဲေၾကာင္း၊ ယင္း Aင္ဒုိ 

မြန္ဂုိလြိဳ က္ ႏြယ္၀င္တုိ႕မွာ ရခိုင္တုိ႕ ယံုၾကည္ ကုိးကြာ္လ်က္ ႐ွိေနေသာ ဗုဒၶ၏  မ်ိဳးႏြယ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္ ဆုိပါသည္။ ယင္း Aင္ဒို 
မြန္ဂုိလြိဳ က္မ်ားသည္ (ခိရာဋ - Khirata မ်ားကုိ ဆုိလုိပါသည္။) Aိႏၵိယ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ Aေစာပိုင္းကပင္ ၀င္ေရာက္ လ်က္ ေဒသ 
တစ္ခုလုံး ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနထုိင္လ်က္ ႐ိွေသာ Aာရိယာန္ လူမ်ိဳးတုိ႕၏ စကားႏွင္႕ ယU္ေက်းမႈ ဓေလ႕ထုံးစံမ်ားကုိ ေျပာဆုိ က်င္႕သုံးလ်က္ 
႐ွိေသာ သူမ်ား ျဖစ္၍ Aိႏၵိယ ေျမာက္ပိုင္း စကားမ်ားႏွင္႕ ေ႐ွးေဟာင္း ေခတ္ ရခိုင္စကားမ်ား တူညီမႈ ႐ွိျခင္း ျဖစ္ေပလိမ္႕မည္။ သုိ႕ေသာ္ 
ခရစ္ေAဒီ ဆယ္ရာစု Aစပိုင္းက Aေ႐ွ႕ဖက္မွ တုိင္ေခၚ မြန္ဂိုႏြယ္၀င္တုိ႕ AလုံးAရင္း ၀င္ေရာက္ခ႕ဲၿပီး ႐ွိရင္း လူမ်ိဳးAေပၚ 
လႊမ္းမိုးသြားျခင္းသာ ျဖစ္ေပလိမ္႕မည္။ ဇာတိ မူရင္း ရခိုင္တုိ႕၏ ေျပာစကားမွာ ေ႐ွးေခတ္ Aိႏၵိယ ေျမာက္ပိုင္းသားတုိ႕ ေျပာစကားသာ 
ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ ႐ွိသည္။ ” ဟု ေရးသားထား႐ွိပါသည္။ 

ယခု ေဖာ္ျပထား႐ွိသည္မ်ားမွာ ယင္း ႏုိင္ငံျခား သုေတသီတုိ႕ ယူဆခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာAုပ္ ျပဳစုသူမ်ား Aေနျဖင္႕ 
ေ၀ဖန္ တင္ျပျခင္း မျပဳလုိပါ။ ေလ႕လာသူတုိ႕ Aေနျဖင္႕လည္း စိစစ္ Aကဲ ျဖတ္ႏိုင္ၾကေပသည္။ 
 ရခုိင္စကားႏွင္႕ ပတ္သက္၍ သိသင္႕ သိထုိက္ဖြယ္ရာမ်ားကုိ က႑ရပ္မ်ားလည္း စံုလင္ေစရန္ သိမ္းႀကံဳးလ်က္ Aနည္းငယ္စီ 
စုေဆာင္း တင္ျပလုိက္ရျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ယင္းေၾကာင္႕ ရခိုင္သားတုိ႕သည္ မိမိတုိ႕ မ်ိဳးဇာတိ ယU္ေက်းမႈ မ႑ိဳင္၊ က္ုိယ္႕ရခုိင္စကားကုိ စU္လာ မပ်က္ 
ထိန္းသိမ္းသြားၾကရန္ လုိAပ္ၾကေပသည္။  
 

    

(၁၈) ကိုးကားခ်က္ က်မ္းမ်ား 
(စာAုပ္၊ စာတမ္း၊ ေဆာင္းပါးမ်ားလည္း ပါ၀င္ၾကသည္။ ) 

 
၁ ။ မာန္ေAာင္ပီယ  - ရခုိင္ ေ၀ါဟာရ AယူAဆမ်ား (ရခုိင္သာစြေလ) 
၂ ။ ေAးၾကာၫြန္႕   - ရခုိင္စကားပံုမ်ား (ရခုိင္ၫြန္႕ဖူး) 
၃ ။ ထြန္းေAာင္   - ရခုိင္စကားပံုႏွင္႕ စကားစုမ်ား (ရခုိင္ၫြန္႔ဖူး) 
၄ ။ Aသွ်င္စကိၠႏၵ   - ရခုိင္ယU္ေက်းမႈမ်ား (၁)၊ (၂)၊ (၃) 
၅ ။ မင္းျပားယုေ၀   - ရခုိင္ေ၀ါဟာရဘဏ္ ဖြင္႕လွစ္ေရး (၁၉၇၄၊ ရခိုင္မဂၢဇင္း၊ Aမွတ္ (၁)) 
၆ ။ မဟာပညာေက်ာ္ ေလွ်ာက္ထုံး။ 
၇ ။ ၂၁ ႀကိမ္ေျမာက္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မွ တင္ဆက္ ကျပေသာ ရထားပန္းယိုင္ယိမ္းစာတမ္း။ 
၈ ။ ၂၂ ႀကိမ္ေျမာက္၊ ျပည္ေထာင္စုေန႕၊ မာန္ေAာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ တင္ဆက္ကျပေသာ ဇမ္းယိမ္းစာတမ္း။ 
၉ ။ ၂၄ ႀကိမ္ေျမာက္၊ ျပည္ေထာင္စုေန႕၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္မွ တင္ဆက္ကျပေသာ Aယသမဂႌသီျခင္း စာတမ္း။ 
၁၀ ။ သႏာၱၿမီ ေAာင္ခိုင္  - သမိုင္းစကားပံုမ်ား (ရခုိင္ ယU္ေက်းမႈ မဂၢဇင္း) 
၁၁ ။ မင္းယုေက်ာ္   - ရခုိင္ႏွင္႕ ဇမ္း (ရခုိင္တန္ေဆာင္ Aတြ ဲ၁၊ Aမွတ္ ၇) 
၁၂ ။ သက္ေ႐ႊ   - ရမၼာေျမမွ ေက်းလက္ေတးကဗ်ာမ်ား (ရခုိင္မဂၢဇင္း Aမွတ္ - ၁) 
၁၃ ။ ေမာင္ဇင္ေယာ္  - ရမၼာ၀တီမွ တိမ္ျမဳပ္ေနေသာ ျပည္သူ႕ေတးကဗ်ာမ်ား (ရခုိင္တန္ေဆာင္ Aမွတ္ ၁၃) 
၁၄ ။ ေမာင္တင္လွ  - ရခုိင္ ေဒသႏၱရစကား Aဘိဓာန္ (ရခုိင္ တန္ေဆာင္ Aမွတ္ ၆) 
၁၅ ။ ေမာင္တင္လွ  - ရခုိင္သံ (ရခိုင္တန္ေဆာင္ Aမွတ္ ၅) 
၁၆ ။ ေမာင္ဇင္ေယာ္  - ရမၼာေျမမွ ေက်းလက္သဘာ၀ေတးသံ (ရခုိင္တန္ေဆာင္ Aမွတ္ ၁၄) 
၁၇ ။     - ရခုိင္ေ၀ါဟာရ Aဘိဓာန္ (ရခုိင္တန္ေဆာင္ Aမွတ္ ၁၁) 
၁၈ ။ ေမာင္ၾကည္တင္  - ရခုိင္စကားေနာက္ဆက္ (၁၂ - ၁၂ - ၆၇ ေန႕ထုတ္ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ သတင္းစာ) 
၁၉ ။ ျပည္ေထာင္စုေန႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ယU္ေက်းမႈ ဓေလ႕ထုံးစံမ်ား (ရခုိင)္ 
၂၀ ။ တန္ခိုးဆရာထြန္း  - Uဒိႏၷသာျခင္း 
၂၁ ။ Aသွ်င္စကိၠႏၵ  - ရခုိင္သဘာ၀ ေတးကဗ်ာ 
၂၂ ။ UီးစံသာေAာင္  - Aာနႏၵစႁႏၵ - ႐ွစ္ရာစု ေ၀သာလီမင္း 
၂၃ ။ Aမ္၊ ဒီ၊ လီဒန္၏ Aာ႐ွသုေတသန စာေစာင္ (Aတြဲ ၁၀၊၁၈၁၁)ပါ ေဆာင္းပါး 
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၂၄ ။ ဂရိ - Aီလက္စႏၵ႐ိုဒီေဖယာ၏ မွတ္တမ္း (၆ႀကိမ္ေျမာက္ထုတ္) 
၂၅ ။ Aေနာက္ဘဂၤလားႏိုင္ငံတြင္ သီတင္းသုံး ေနထုိင္လ်က္ ႐ွိေနၾကေသာ ရဟန္းေတာ္ တခ်ိဳ႕ထံမွ ရ႐ွိေသာ ေ႐ွးေခတ္ 
ရခုိင္စကားပံုမ်ားႏွင္႕ ေငြေၾကး AသုံးAေဆာင္ မွတ္စုမ်ား။ 
၂၆ ။ ေ႐ွးေခတ္ ရခိုင္စာေပစာစုမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ တင္ျပခ်က္မ်ား။ 
၂၇ ။ Aဘက္ဘက္မွ ကူညီေပးခ႕ဲၾကေသာ ဆရာသတိုးလွ၊ UီးUီးေစာ၊ က်န္းမာေရး Aရာ႐ွိ၊ (Aၿငိမ္းစား) ႏွင္႕ Aီလက္စႏၵ႐ိုဒီေဖယာ 
မွတ္တမ္းကုိ AစီAစU္ခ်၍ ျပဳျပင္ေပးခ႕ဲေသာ Uီးခ်န္ထြန္း (Aၿငိမ္းစား၊ လမ္းဘက္ Aင္ဂ်င္နီယာ) ကြယ္လြန္ တုိ႕Aား Aထူး ေက်းဇူး 
တင္႐ွိပါသည္။  
 

    
    
    

(၁၉) နိဂုံး 
    
ဤစာAုပ္သည္ ရခိုင္၏ Aေျခခံ ဘာသာစကားမ်ားကုိ ေလ႕လာႏုိင္ရန္ လုိရင္း Aခ်က္Aလက္မ်ားကုိ ျပဆုိထားျခင္း ျဖစ္ေလသည္။  
 
ထုိ႕ေၾကာင္႕ ရခိုင္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဘာသာစကားမ်ားကုိ ေလ႕လာလုိသူမ်ား၊ ေဒသႏၱရ ဗဟုသုတ လိုက္စားလုိသူမ်ား၊ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီး 
ေပါင္းသင္းမႈကုိ ျဖစ္ေစလုိသူမ်ား၊ ရခိုင္ေရာက္ ခရီးသည္မ်ား၊ ရခိုင္သြားလိုသူမ်ား၊ လက္စြဲျပဳရမည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။  
 
ဤစာAုပ္ကုိ Aေျချပဳ၍ ရခုိင္ႏွင္႕ ဆုိင္ရာ သိသင္႕သိရာ တုိ႕ကုိ ဆက္လက္၍ ေလ႕လာႏိုင္ၿပီးရာကားဓ ရခိုင္၏ Aေဖာ္ Eည္႕မိတ္ေဆြ 
လမ္းၫႊန္Aျဖစ္ လက္ကုိင္ႏိုင္ေပၿပီဟု ယံုၾကည္ ေမွ်ာ္လင္႕ပါသတည္း။  
 

Aသွ်င္ စကိၠႏၵAသွ်င္ စကိၠႏၵAသွ်င္ စကိၠႏၵAသွ်င္ စကိၠႏၵ    
((((ရခုိင္ေျမရခုိင္ေျမရခုိင္ေျမရခုိင္ေျမ))))    

 
ရခုိင္သားႀကီး စာေပမွ ဆက္လက္ ထုတ္ေ၀မည္႕ စာAုပ္မ်ား 
 
၁ ။ ရခုိင္႕ၫြန္႕ဖူး ေဆာင္းပါးမ်ား Aမွတ္ (၂) 
၂ ။ ရခုိင္ယU္ေက်းမႈ Aမွတ္ (၄) 
၃ ။ ကုိလုိနီဘ၀ ေ႐ႊျပည္ရခုိင ္ ေရး - ျမထြန္းေAာင ္
၄ ။ ရခုိင္တံခြန္ ပံုျပင္မ်ား 
 


