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အ��ပညာအတကွေ်ဆာငး်ဦးရာသ၊ီ အားကစားအတကွေ်ဆာငး်ဦးရာသ.ီ.. �ပီးေတာ ့စားေကာငး်ေသာကေ်ကာငး်ေဆာငး်ဦးရာသ ီ

ဂျပနမ်�ာေဆာငး်ဦးရာသေီရာကတ်ဲအ့ခါ အပ�ချနိေ်လျာက့ျလာ�ပီး ေနဝငခ်ျိနလ်ညး်တြဖညး်ြဖညး်ေစာလာလိ� ့ နညး်နညး်လမ်ွးသလိ�လိ�ခစံားရတတတ်ယ ်
ဆိ�ေပမဲ ့ သစ်ပငေ်တ ွ အေရာငေ်ြပာငး်လာတာ အေတာ်ကိ�လ�ပါတယ။် စခနး်ချအပနး်ေြဖတဲေ့နရာ စတာေတမွ�ာ သစ်ရွကေ်�ကေတကွိ�စ��ပီး မီးပံ�ဖိ�ရငး် 
ကနစ်နွး်ဥဖ�တ ်စား�ိ�ငတ်ဲေ့နရာေတလွညး် ��ိပါတယ။် ‘စနး်မ’ငါး၊ သစ်အယသ်းီနဲ ့ သစ်ေတာ်သးီ စတဲ ့ေဆာငး်ဦးရာသေီပ�စာေတလွညး် အလနွအ်ရသာ��ိတဲ ့
ရာသြီဖစ်ပါတယ။် အားကစားလ�ပ်ဖိ�လ့ညး် သင်ေ့တာ်တဲ ့အပ�ချိနြ်ဖစ်တာေ�ကာင် ့မိမိ��စ်သကရ်ာ ေဆာငး်ဦးရာသကီိ� ခစံား�ကည့�်ကပါစိ�။့  
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ေခါငး်စ� 

ေဆာငး်ဦးေရာက�်ပီ.. 

အြပငက် ��ခငး်ကိ��ကည့ရ်င်

သစ်ပငေ်တကွ အရွကေ်�ခချလိ� ့

ဘာရယမ်ဟ�တ်ဘ ဲလမ်ွးစရာ ရာသပီါ 
ဝဲပျံကျေ�က သစ်ရွကေ်တကွိ��ကည့�်ပီး 

က�နမ် ေတးွမိတယ.်.. 

မီးေသးွမီးဖိ�နဲက့ငတ်ဲ ့
‘စနး်မ’ငါးလညး် အရသာ 

��ိတယ်ေနာ် 

မီးပံ�ဖိ��ပီး ကနစ်နွး်ဥဖ�တ ်
စားချငလ်ိ�ကတ်ာ 

ပ�ပ�ေလး

ပ�ပ�ေလး 

မန်ဂါနဲေ့လလ့ာ�ကစိ� ့ ဂျပန်လ�မျိ�းတိ�ရဲ့စ့တိေ်နသေဘာထား



ပတဝ်န်းကျငက်အရာေတနဲွ ့ ဂျပန်ဘာသာစကားစွမ်းရည ်ြမ�င်တ့ငစ်ိ� ့ 
လ�ေနမ�ဘဝအတကွ ် အသံ�းကျမယ့ ် သတငး်အချကအ်လကေ်တကွိ� ရယ�ရငး် ဂျပနဘ်ာသာစကားစမွ်းရည ် ြမ�င်တ့င�်ိ�ငမ်ယ် ့

နညး်လမ်းေတကွိ� မိတဆ်ကေ်ပးပါမယ။် နားေထာငခ်ျငတ်ယ၊် ေြပာချငတ်ယ၊် နားလညခ်ျငတ်ယဆ်ိ�တဲ ့ စိတဆ်��ကိ� တနဖိ်�းထားရငး် 
ေနစ့� နညး်နညး်ချငး် ဂျပနဘ်ာသာစကားကိ� သံ�းစွဲသာွး�ကပါစိ�။့ 
 

★ပတဝ်န်းကျငက် အခမ့ဲေ�ကာ်ြငာနဲ ့ လကက်မ်းစာေစာငေ်တကွိ� အသံ�းချ�ကပါစိ� ့ 
စ�ပါမားကက၊် စတိ�းဆိ�င၊် �မိ��နယ�ံ်�း၊ ဘ�တာ၊ စာတိ�ကန်ဲ ့ စားေသာကဆ်ိ�ငစ်တာေတမွ�ာထားထားတဲ ့ အခမဲ ့ ေ�ကာ်ြငာနဲ ့ 

လကက်မ်းစာေစာငေ်တကွိ� ေတွ� ဖ�း�ကပါသလား။ အခမဲေ့�ကာ်ြငာနဲ ့ လကက်မ်းစာေစာငေ်တမွ�ာ ေဈးသကသ်ာတဲက့�နပ်စ�ညး်နဲ ့ 
အသံ�းတည်တ့ဲက့�နပ်စ�ညး်ေတအွေ�ကာငး်ကိ� အစြပ�လိ� ့ ေဒသတငွး်က ပွဲလမ်းေတ၊ွ ဝနေ်ဆာငမ်�ေတစွတဲ ့ လ�ေနမ�ဘဝအတကွ ်
အသံ�းကျမယ်သ့တငး်အချကအ်လကေ်တ ွ အများအြပား��ိပါတယ။် ဒါအ့ြပင ် ဂျပနလ်�မျိ�းေတရဲွလ့�ေနမ�၊ ဓေလထ့ံ�းစံနဲ ့ ဂျပနဘ်ာသာ 
စကားေတနွဲ ့ ပတသ်က�်ပီး ေလလ့ာသငယ်��ိ�ငပ်ါတယ။် နားမလညတ်ဲက့�နပ်စ�ညး်ေတ၊ွ သတငး်ေဆာငး်ပါးေတနွဲ ့ စကားလံ�းေတ ွ
��ိတယဆ်ိ�ရင ် အလ�ပ်ထကဲလ�ေတ၊ွ ပတဝ်နး်ကျငက်လ�ေတကွိ� ေ�ကာ်ြငာနဲ ့ လကက်မ်းစာေစာငေ်တကွိ� ြပ�ပီး ေမး�ကည့ပ်ါ။ 
ဒါကိ�အေ�ကာငး်ြပ��ပီး စကားေြပာဆိ�မ� ကျယြ်ပန်လ့ာ�ပီး ေပျာ်စရာေကာငး်တဲ ့စကားဝိ�ငး်ြဖစ်လာပါမယ။် ဂျပနဘ်ာသာနဲ ့ ေြပာဆိ�ရတာ 
သပ်ိမရဲတငး်ေသးတဲသ့�လညး်ပဲ ေ�ကာ်ြငာေတ ွ လကက်မ်းစာေစာငေ်တ�ွ�ိတယဆ်ိ�ရင ် စကားေြပာစရာ အေ�ကာငး်အရာ ရ�ိ�ငမ်ယ ်
ထငပ်ါတယ။်  
 

【 စ�ပါမားကက ်】 

အစားအစာနဲ ့ အသံ�းအေဆာငပ်စ�ညး်ေတကွိ� ေရာငစ်ံ�ဓာတပံ်�ေတနွဲ ့ ေဖာ်ြပထားပါတယ။် ပထမဦးဆံ�းြမငဖ်�းတဲ ့ စားစရာေတ၊ွ 
ဟငး်လျာေတလွညး် ��ိ�ိ�ငပ်ါတယ။် စိတဝ်ငစ်ားတာ၊ အရသာ��ိမယ်ပံ့�ေပ�တာေတ ွ ��ိတယဆ်ိ�ရင၊် တစ်�ကမိ် ဝယ�်ပီး အရသာကိ� 
ြမညး်စမ်း�ကည့ေ်စချငပ်ါတယ။် �ပီးတဲအ့ခါ အရသာနဲပ့တသ်က�်ပီး အနးီပတဝ်နး်ကျငက် လ�ေတနွဲ ့ ေြပာဆိ��ကည့ပ်ါ။ 
  

【 အမ်ိသံ�းလ�ပ်စစပ်စ�ညး် 】 

ဂျပနက် အမိ်သံ�းလ�ပ်စစ်ပစ�ညး်ေတဟွာ ကမ�ာေကျာ်ပါတယ။် အမိ်သံ�းလ�ပ်စစ်ပစ�ညး် အေရာငး်ဆိ�ငက်ိ� သာွးရင ် အဒဲပီစ�ညး်ေတရဲွ ့ 
ေ�ကာ်ြငာနဲ ့ လကက်မ်းစာေစာငေ်တ ွအများ�ကးီ ��ိပါတယ။် အ�မဲတမ်း အသံ�းြပ�တဲ ့ဒါမ�မဟ�တ ်စိတဝ်ငစ်ားတဲ ့အမိ်သံ�းလ�ပ်စစ်ပစ�ညး် 

ေတွ�တဲအ့ခါ ဆိ�ငက်ိ� လကေ်တွ�သာွး�ပီး ��ငး်လငး်ေြပာြပတာကိ� နားေထာငတ်ာ၊ ကိ�ယန်ားမလညတ်ာကိ� 
ေမးြမနး်တာေတ ွလ�ပ်�ကည့ရ်ပါစိ�။့ 
  

【 အေပျာ်ခရီးသာွးြခငး် 】 

အေပျာ်ခရီးသာွး ေ�ကာ်ြငာနဲ ့ လကက်မ်းစာေစာငေ်တမွ�ာ ဂျပနအ်��ံေ့ဒသေတရဲွ ့ သတငး်အချကအ်လကေ်တ၊ွ 
ေြမပံ�ေတကွိ� ေဖာ်ြပထားတာေ�ကာင် ့ ဂျပန်ယ့�ေကျးမ�နဲ ့ ပထဝီဆိ�ငရ်ာေတကွိ� 

ေလလ့ာရာမ�ာ အသံ�းြပ��ိ�ငပ်ါတယ။် အရငဆ်ံ�း အနးီပတဝ်နး်ကျငက် အလညသ်ာွးစရာေနရာကိ� သာွး�ပီး 
ေဒသခေံတနွဲ ့ ဆိ�ငေ်တကွလ�ေတကွိ� ေမးြမနး်�ကည်�့ကပါစိ�။့ ကိ�ယမ်သေိသးတဲ ့ဂျပန�်ိ�ငင်ကံိ� ေတွ� ြမငခ်ငွ် ့
ရ�ိ�ငပ်ါတယ။်  
 

【 �မိ� �နယ�ံ်� း၊ စာ�ကည့တ်ိ�က၊် စာတိ�က ်】 

အများြပညသ်�နဲ ့ သကဆ်ိ�ငတ်ဲေ့နရာေတမွ�ာလညး် ေ�ကာ်ြငာနဲ ့ လကက်မ်းစာေစာငေ်တ ွ ��ိပါတယ။် 
ပွဲလမ်းအမျိ�းမျိ�း၊ အသံ�းတည်မ့ယ် ့ ဝနေ်ဆာငမ်�ေတစွတဲ ့ စိတဝ်ငစ်ားစရာေတကွိ� ��ာေတွ� �ိ�ငပ်ါတယ။် 
စိတဝ်ငစ်ားစရာေကာငး်မယ် ့ပွဲလမ်း ��ိတယဆ်ိ�ရင ်ပါဝငဆ်င�် ��ဲကည့သ်င်ပ့ါတယ။် မိတေ်ဆသွစ်ေတ ွရဖိ� ့ အခငွ့အ်လမ်းပါပဲ။ 
ဒါေတအွြပင ် ေ�ကာ်ြငာနဲ ့ လကက်မ်းစာေစာငေ်တ ွ ပတဝ်နး်ကျငမ်�ာ အများအြပား��ိေနပါတယ။် အကျိ�း��ိ��ိ အသံ�းချ�ပီး ဂျပနက် 
လ�ေနမ�ဘဝကိ� ေပျာ်ရ�ငခ်စံားရငး် ဂျပနဘ်ာသာစကားစမွ်းရညက်ိ� ြမ�င်တ့င�်ကပါစိ�။့ 
 

 “အ�ကမိ် ၃၀ ေြမာက ် �ိ�ငင်ြံခားသား အတတပ်ညာက�မ်းကျငမ်� အလ�ပ်သင�်�င် ့ သငတ်နး်သားများ၏ ဂျပနဘ်ာသာ 
စာစီစာကံ�း�ပိ�ငပ်ွဲ” ကိ� JITCO က ကျငး်ပခဲ�့ပီး ဆ�ရသ�ေတကွိ� JITCO ရဲ ့ အငတ်ာနကစ်ာမျက�်�ာမ�ာ ေ�ကညာခဲပ့ါတယ။် 
အေကာငး်ဆံ�းဆ�ရ လကရ်ာေပါငး်ချ�ပ်ကိ�လညး် ေနာကပိ်�ငး်ကျရင ်တငထ်ားမ�ာမိ� ့ ဝငေ်ရာက ်ဖတ�်��ကပါ။ 

  



 ဂျပန်ရဲ ့ ရာသဖဲွီ�စကားလံ�း  ေဆာငး်ဦးရာသ ီ “မိ�မိဂျိဂါလ”ီ   
ဂျပနမ်�ာ ရာသေီလးမျိ�းအလိ�က ်ဂ�ဏက်ျကသ်ေရအသးီသးီ��ိ�ကပါတယ။် ေဆာငး်ဦးရာသဟီာ ေ�ရွာသရဲီ ့ ပ�ေလာငမ်�ေတေွြပေလျာ ့ေဆာငး်ရာသကီိ� 

က�းေြပာငး် တြဖညး်ြဖညး်ေအးလာတဲရ့ာသြီဖစ်ပါတယ။် ဂျပနမ်�ာ “စားေကာငး်ေသာကေ်ကာငး်ေဆာငး်ဦးရာသ”ီ “အားကစားအတကွေ်ဆာငး်ဦးရာသ”ီ 
“စာဖတလ်ိ�ေ့ကာငး်တဲေ့ဆာငး်ဦးရာသ”ီ ဆိ�တဲ ့စကားလံ�းေတ�ွ�ိတဲအ့တိ�ငး် ေဆာငး်ဦးရာသေီပ� အစားအစာေတ၊ွ ကိ�ယလ်က်လ�ပ်��ားအားကစား လ�ပ်လိ� ့ 
ေကာငး်တဲ ့ေအးြမတဲရ့ာသဦတ� စတာေတေွ�ကာင် ့ေဆာငး်ဦးရာသကီိ� ေမ�ာ်တဲသ့�ေတ ွအများအြပား��ိ�ကပါတယ။် 

“မိ�မိဂျိဂါလ”ီ ဆိ�တဲစ့ကားကိ� �ကားဖ�းပါသလား။ ဂျပနဘ်ာသာမ�ာ ေဆာငး်ဦးရာသမီ�ာ အနေီရာငေ်ြပာငး်တဲ ့မိ�မိဂျိ (ေမပယ)် ရွကေ်တကွိ� �ကည်�့� 
အပနး်ေြဖတဲ ့“မိ�မိဂျိဂါလီ” ဆိ�တဲ ့စကားလံ�း��ိပါတယ။် “မိ�မိဂျိဂါလ”ီ ဟာ ကမာက�ရေခတ ်တနး်က ကဗျာေတမွ�ာ ပါဝငခ်ဲတ့ဲ ့ေ��းကတညး်က ��ိခဲတ့ဲ ့
စကားလံ�းြဖစ်ပါတယ။် သဘာဝပတဝ်နး်ကျငထ်မဲ�ာ ရာသအီလိ�ကပ်နး်ေတ၊ွ သစ်သးီေတ ွ��ာေဖွစ�ေဆာငး်�ကတဲအ့ခါ ��ာေဖွတဲအ့ရာရဲ ့ အမညေ်နာကမ်�ာ 
“xxx ခါလ ီ(ဂါလ)ီ” တပ်�ပီး ေခ�တာကေန စခဲတ့ယလ်ိ� ့ ဆိ��က�ပီး သဘာဝတရားကိ� အ��ိအတိ�ငး်ခံစားတဲဓ့ေလအ့ြဖစ်နဲ ့ အခ�ထ ိလကဆ်င်က့မ်းလာတဲ ့
ယ�ေကျးမ�ြဖစ်ပါတယ။် ဒါအ့ြပင ်“ဘ�ဒိ�းဂါလ”ီ (စပျစ်သးီခ�းြခငး်)၊ “ခ�ိိ�ကိ�ဂါလ”ီ (မ�ိ��ာြခငး်) ဆိ��ပီး သံ�းစွဲတာလညး် ��ိပါတယ။်  

 မိ�မိဂျိ သစ်ရွကေ်တဟွာ မနကမိ်�းလငး်ချနိ ်အနမ်ိဆ့ံ�း အပ�ချိန ်၆ ကေန ၇ ဒဂီရီဆလဲစီ်းယပ်ြဖစ်လာတဲအ့ခါ အေရာငစ်ေြပာငး်�ပီး အများအားြဖင် ့
ရက ်၂၀ ေလာက်နဲ ့ အလ�ဆံ�းအေနအထားကိ� ေရာကပ်ါတယ။် ေ�ဦွးရာသရဲီ ့ “ဆာက�ရာဇဲနး်စဲနး်”(ချယရီ်ပငွ်တ့ဲလ့မ်းေ�ကာငး်) က ေတာငက်ေန 
ေြမာက်ကိ� ေရွ�ေပမဲ ့ေဆာငး်ဦးရာသရဲီ ့ “မိ�မိဂျိဇဲနး်စဲနး်”(ေမပယရွ်က်အေရာင ်
ေြပာငး်တဲလ့မ်းေ�ကာငး်) ကေတာ ့ေြမာကက်ေန ေတာငက်ိ� ေရွ�ပါတယ။် 
ဆာက�ရာနဲ ့ မိ�မိဂျိ ကိ� တစ်��စ်ထမဲ�ာ �ကည့�်�ခံစား�ိ�ငတ်ာဟာလညး် ရာသ ီ
ေလးမျိ�း��ိတဲ ့ဂျပနရဲ် ့ ေကာငး်ကကွတ်စ်ခ�လိ� ့ ဆိ��ိ�ငပ်ါတယ။် 
ဂျပနရဲ် ့ သစ်ရွကအ်ေရာငေ်ြပာငး်တဲ ့နာမညေ်ကျာ်ေနရာလိ� ့ ေြပာ�ကတဲ ့

ေနရာအများအြပားဟာ ဘ�နး်�ကးီေကျာငး်နဲ ့ နတက်နွး်ေတ ွြဖစ်ပါတယ။် 
အေသအချာ ြပ�ြပငေ်စာင်ေ့��ာကထ်ားတဲပ့နး်ြခံေတဟွာလ�ပ�ပီး ညဘကမ်�ာ 
သစ်ပငေ်တကွိ� မီးအလ�ထိ�းေပးထားတဲေ့နရာေတလွညး် ��ိပါတယ။် မိ�မိဂျိ  
သာမကဘ ဲဂငး်နနး် (��စ်တရာသးီ)ပငေ်တ ွအဝါေရာငေ်ြပာငး်တာလညး် 
လ�ပတာလိ� ့ လ�အများအြပား သာွး�ကည်�့ကတဲေ့နရာေတလွညး်��ိတာေ�ကာင် ့
“ေဆာငး်ဦးရာသ”ီ အသငွအ်မျိ�းမျိ�းကိ� ��ာေဖွ�ကည်�့ကပါစိ�လ့ား။ 

ဂျပနစ်ာလံ�းနဲ ့ ခနး်ဂျီး အသံ�းြပ�နညး် ေလလ့ာသငယ်�ဖိ�သ့ငေ်ထာကက်�ပစ�ညး်ြဖစ်ပါတယ။် ေပျာ်ေပျာ်ပါးပါးနဲ ့ အေြဖေတကွိ� စ�းစား�ကပါစိ�။့ 
(အေြဖမ�နက် တြခားစာမျက�်�ာမ�ာ ��ိပါတယ။်) 

 
©毎日小学生新聞 ပာွးယ� ၊ လ�ေဲြပာငး်သံ�းစွဲြခငး် မြပ�ရ။ 

＜ကျိ�တိ��မိ��က ဘ�ိ�မနွး်ဒိ� ဘ�နး်�ကးီေကျာငး်＞ 



အလ�ပ်သငေ်တရဲွ ့ ဒလီအတကွ ်ဓာတပံ်�တစ်ပံ�
အခ���စ် ဂိ�းလ�ဒနဲး်ဝိခ� မ�ာ  က�းစကမ်�တားဆးီေရးစီမံချကေ်တ ွ
လ�ပ်ေဆာငရ်ငး် ေဟာ့ကိ�ငး်ဒိ�း (စပ်ပိ��ိ� ၊ အိ�တာ��) ကိ� က�မ�ဏ ီ
အေပျာ်ခရီးအြဖစ်သာွးခဲပ့ါတယ။် စပ်ပိ��ိ�မ�ာ ေဒါကတ်ာကလပ်ခ် 
ေ�ကး��ပ်ကိ� ေနာကခ်ံထား အတ�တ� ပိ�စ့်ေပး�က။ ေဟာက့ိ�ငး်ဒိ�းရဲ ့ 
ေဒသအစားအစာေတလွညး် စားခဲ�့ပီး ေကျနပ်စရာ ၃ ရကတ်ာ 
ြဖစ်ခဲပ့ါတယ။်  

（株式会社三勝設備工業所） 

 
အလ�ပ်သငေ်ပးတဲေ့နရာေတကွေန JITCO အငတ်ာနကစ်ာမျက�်�ာ 
ကိ� ပိ�လ့ာတဲ ့ “ 技能実習 Days ” ထကဲ ဓာတပံ်�တစ်ပံ�ကိ� 
ေရွးချယေ်ဖာ်ြပေနပါတယ။် “ 技能実習 Days ” စာမျက�်�ာနဲ ့ 
ေပးပိ�ဖိ့� ့ အချကအ်လကေ်တကွိ� ဒမီ�ာ �ကည့ပ်ါ။ 
（https://www.jitco.or.jp/ja/days/） 

 

တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွေရးေကာငတ်ာ လမ်း��န ်
အခကအ်ခ�ဲက�ံရတဲအ့ခါ...（https://www.otit.go.jp/notebook/） 

OTIT (�ိ�ငင်ြံခားသားနညး်ပညာအလ�ပ်သငတ်နး်�ကးီ�ကပ်ေရးေကာ်မတီ) မ�ာ၊ အခကအ်ခဲ�က�ံရတဲအ့ခါ မိခငဘ်ာသာစကားနဲ ့ 
တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွေရး ေကာငတ်ာ၊ ေဒသ��ရတိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွေရးေကာငတ်ာနဲ ့ ေဘးအ��ရာယတ်ားဆးီေရး သတငး်အချကအ်လက်၊ 
အသံ�းတည်တ့ဲ ့အကပ်လေီကး��ငး် “လ�ပ်ငနး်ခွငသ်ံ�း ဂျပနဘ်ာသာ” ၊ “အလ�ပ်သငလ်ကစ်ွဲ” စတာေတွကိ� အသံ�းြပ��ိ�ငပ်ါတယ။်  
 

ကိ��ိ�နာဗိ�ငး်ရပ်စ်ဆိ�ငရ်ာ သတငး်အချကအ်လက/်တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွေရးေကာငတ်ာ（https://www.c19.mhlw.go.jp/） 

ကိ��ိ�နာဗိ�ငး်ရပ်စ် အမျိ�းအစားသစ်နဲပ့တ်သက�်ပီး �ိ�ငင်အံမျိ�းမျိ�းရဲ ့ ဘာသာစကားနဲ ့ ��ငး်ြပထားတဲ ့ အငတ်ာနကစ်ာမျက�်�ာ 
ြဖစ်ပါတယ။် ခ�ိ�ငအ်လိ�က ်တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွေကာငတ်ာေတကွိ�လညး် ��ာေဖွ�ိ�ငပ်ါတယ။်  

 

 
ေကာငး်ကင�်ကးီ �ကညလ်ငန်က�်� ိငး်ေနတဲ ့ရာသပီါ။ 「空」မ�ာ ဘာမ�မ��ိတာမိ� ့ 「穴」လိ�လ့ညး် ေြပာ�ိ�ငတ်ာေပါ။့ 「禾」ဆိ�တာက 「イネ」 ၊ 
ေကာက်ပဲသးီ��ေံတ ွအသးီသးီတဲေ့ဆာငး်ဦးရာသမီ�ာ ပိ�းေကာငေ်တ ွလာစားတာကိ� မီးနဲ�့ �မ်ိနငး်ခဲပံ့�ပါပဲ။ ေ��းစာလံ�းေတမွ�ာ 「秋」 မဟ�တဘ် ဲ「 秌」

(မီးနဲ�့� ိ �တယ)် ၊「穐」 (ပိ�းေကာငက်ိ�မီး�� ိ �တယ)် ဆိ��ပီး သံ�းခဲ�့ကပါတယ။် 「あき（呆）れた」「あきら（諦）める」 ဆိ�တာ မ�လတနး်မ�ာ မသငေ်သးေပမ့ဲ 
ေနစ့�အသံ�းများတဲ ့စကားလံ�းေတြွဖစ်လိ� ့ ထည်ထ့ားပါတယ။်  
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