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အတတပ်ညာက�မ်းကျငမ်� အလ�ပ်သငမ်ျား၏ မိတေ်ဆ ွ

 

ဂဲန်းေဂ� (ေခတအ်မည)် သစ ်"ေရးဝ" 
 
  အခ���စ် (၂၀၁၉ခ���စ်) ေမလ ၁ရကေ်နက့စ�ပီး ဂျပနမ်�ာ ဧကရာဇ်ဘ�ရင ်ေြပာငး်သာွးပါတယ။် အဒဲါနဲ ့ တ�ပိ�ငတ်ညး် ဂဲနး်ေဂ�ဟာလညး် "ေဟးေစး" ကေန 
"ေရးဝ" ကိ� ေြပာငး်သာွးပါတယ။် ဂဲနး်ေဂ�ဆိ�တာ ��စ်(ေခတက်ာလ)မ�ာ တွေဲခ�တဲ ့ အမညြ်ဖစ်�ပီး ဂျပနရဲ် ့ ဂဲနး်ေဂ�ဟာ ၁၉၇၉ခ���စ် ဂဲနး်ေဂ�ဆိ�ငရ်ာ 
ဥပေဒအရ"ဧကရာဇ်ဘ�ရင ် အ�ိ�ကအ်ရာဆကခ်မံ���ိချိနတ်ငွသ်ာ အသစ်ေြပာငး်မည"်လိ� ့ ြပ�ာနး်ထား�ပီး ဒါကိ� "ခိ�ငး်ဂဲနး်" (ေခတအ်မညေ်ြပာငး်ြခငး်) လိ� ့ 
ေခ�ပါတယ။် အခ���စ်ဟာ "ေရးဝဂနး်နနဲး်" (ေရးဝအစပျိ�း��စ်)ြဖစ်ပါတယ။် ေရးဝ မတိ�ငခ်င ်ေဟးေစးေခတဟ်ာ ၃၁��စ်တာ ��ိခဲတ့ာေ�ကာင် ့၂၀၁၉ခ���စ် ဧ�ပီလ 
၃၀ရကေ်နအ့ထကိ "ေဟးေစး ၃၁��စ်"ြဖစ်�ပီး ေမလ ၁ရကေ်နက့စ�ပီး "ေရးဝ ၁��စ်" ြဖစ်ပါတယ။် 
  ဂဲနး်ေဂ�ဟာ �ိ�ငင်ကံ ဦးတညတ်ဲ ့အသငွက်ိ� ြပသေနတာြဖစ်�ပီး "ေရးဝ"ရဲ ့ "ေရး"ဆိ�တာ လ�ပေသာ ြဖစ်�ပီး "ဝ"ကေတာ ့ဟနခ်ျကည်မီ�ကိ� သ��ပ်ေဖာ်ပါတယ။်  
ကိ�းကားထားတာက လနွခ်ဲတ့ဲ ့��စ်ေပါငး် ၁၂၅၀ေလာကက် ဂျပန်ေ့��းအကျဆံ�းကဗျာေပါငး်ချ�ပ် "မနး်ေယာ���း"ထကဲ ြဖစ်ပါတယ။် 
  ဂဲနး်ေဂ�ကိ� တ��တန်ဲ ့ ဗီယကန်မ်တိ�မ့�ာလညး် သံ�းခဲ�့ကေပမဲ ့ အဒဲ�ီိ�ငင်ေံတမွ�ာ မ�ကာခင�်�စ်ေတတွ�နး်က တစ်�ပိ�ငတ်ညး် ဖျကသ်မ်ိးခဲ�့ပီး အခ�ဆိ�ရင ် ဂျပန ်
တစ်�ိ�ငင်တံညး်မ�ာ အသံ�းြပ�ေနပါတယ။် ဂဲနး်ေဂ�ကိ�သံ�းတဲ ့သက� ရာဇ်ကိ� "ဝါလကဲ"ီ(ဂျပနသ်က� ရာဇ်)လိ�ေ့ခ�ေပမဲ ့အခ�ေခတမ်�ာ အေနာကတ်ိ�ငး် သက� ရာဇ်ကိ� 
သံ�း�ပီး ခ���စ်ကိ� ေဖာ်ြပတာ များလာ�ပီး ဂျပနလ်�မျိ�းေတလွညး် ဂျပနသ်က� ရာဇ်နဲ ့ အေနာကတ်ိ�ငး်သက� ရာဇ်ကိ� အငတ်ာနကေ်တမွ�ာ တိ�က�်ကည့�်ကတာ 
များလာေနပါတယ။်  
 
ဂဲန်းေဂ� အေ�ကာငး်သေိကာငး်စရာ 
  ေဟးေစးအစပျိ�း��စ် (H1)ဟာ အေနာကတ်ိ�ငး်သက� ရာဇ် ၁၉၈၉ခ���စ်ပါ။ ဂဲနး်ေဂ�ကိ� အတိ�ြခ�ံးေရးတဲအ့ခါ "H1"ဆိ�တာလိ�မျိ�း အဂ�လပ်ိစာလံ�းအက�ရာေတကွိ� 
သံ�းတာများပါတယ။် "ေဟးေစး"ကိ� ကိ�းကားခဲတ့ာ တ��တရဲ် ့ "သမိ�ငး်မ�တတ်မ်း"၊"အချကအ်လကမ်�တတ်မ်း"ေတထွကဲပါ။ အဓိပ�ာယက် "အတငွး်အြပင၊် 
အထကေ်အာက ်အလံ�းစံ� �ငမ်ိးချမ်းမ�များ ြပည်ဝ့ြခငး်" ြဖစ်ပါတယ။် 
  ေဟးေစးမတိ�ငခ်ငက် ဂဲနး်ေဂ�က "ေ��ာဝ"ပါ။ ေ��ာဝအစပျိ�း��စ် (S1)ဟာ အေနာကတ်ိ�ငး်သက� ရာဇ် ၁၉၂၆ခ���စ်ပါ။ "ေ��ာဝ"ကိ� ကိ�းကားခဲတ့ာက တ��တရဲ် ့ 
"အချကအ်လကမ်�တတ်မ်း" ြဖစ်�ပီး အဓိပ�ာယက် "ြပညသ်�များ၏ �ငမ်ိးချမ်းမ���င် ့ကမ�ာတစ်ဝနး် အတ�ယ��တွ ဲ�ကယဝ်စညပ်ငမ်�" ြဖစ်ပါတယ။် 
 

 
 
  တိ�ငဖွ်နး်ဆိ�တာ အာ��အေ��� ပိ�ငး်တစ်ဝိ�က် ပစိဖိတ်သမ�ဒ�ရာကိ� ြဖတ်သနး်တဲ ့ အငအ်ားြပငး် အပ�ပိ�ငး် ေလဖိအားနညး်ရပ်ဝနး်ကိ� 
ေခ�တာပါ။ ဂျပနမ်�ာ ��စ်စ� ဇ�လိ�ငလ်ကေန စက်တငဘ်ာလေလာက်အထအိတငွး် တိ�ငဖွ်နး်မ�နတ်ိ�ငး်ေတွ ဂျပနက်�နး်စ�ကိ� ချ�းကပ်၊  
ဝငေ်ရာက်�ပီး မိ�း�ကီးေလ�ကီးကျတာေ�ကာင် ့ ြမစ်ေရလ�ံ၊ လ�ပ်စစ်မီးြပတ်၊ ေသာက်ေရြပတ်ေတာက်တာေတွ ြဖစ်တတ်ပါတယ်။ 
၂၀၁၈ခ���စ်မ�ာ တိ�ငဖွ်နး်မ�နတ်ိ�ငး်ြဖစ်ေပ�တဲအ့ေရအတွက် ပံ�မ�န�်�စ်ေတွထက်ပိ�များတဲ၂့၉လံ�း��ိခဲ�့ပီး ဂျပနက်ိ� ချ�းကပ်ဝငေ်ရာက်တာ 
၂၁ခ�ေတာင ်��ိတာေ�ကာင် ့ေသဆံ�းဒဏရ်ာရသ�ေတွ ��ိခဲရ့တဲ ့�ကီးမားတဲ ့ေဘးအ��ရာယ်နဲ ့ �ကံ�ခဲရ့ပါတယ်။  
  တိ�ငဖွ်နး်မ�နတ်ိ�ငး်ဟာ ငလျငန်ဲမ့တ�ဘ ဲ သတငး်အချက်အလက်ေတွ �ကိ�တငရ်ယ��ိ�ငတ်ာေ�ကာင် ့ ��ပ်ြမငသ်�ံကား၊ ေရဒယီိ�နဲ ့ 
အငတ်ာနက်ေတွကိ� အသံ�းချ�ပီး ေနာက်ဆံ�းထ�တ် "ေဘးအ��ရာယ်ကာကွယ်ေရး မိ�းေလဝသသတငး်"ကိ� ရယ�ြပငဆ်ငထ်ား�ကပါစိ�။့ 
သဘာဝေဘးအ��ရာယ်ဆိ�ငရ်ာ လ�ပ်ေဆာငပံ်�နညး်လမ်းေတွကိ� �ကိ�တငသ်ထိားဖိ� ့ အေရး�ကီးပါတယ်။ ၂၀၁၈ခ���စ်၊ ေအာက်တိ�ဘာ 
လထ�တ် "အလ�ပ်သငမ်ျား၏မိတ်ေဆ"ွစာေစာငမ်�ာ ေဒသ��ရအ�ပ်ချ�ပ်ေရးအဖွဲ�ေတွက ဖွင့လ်�စ်ထားတဲ ့ �ိ�ငင်ြံခားသားေတွအတွက် 
ေဘးအ��ရာယ်ကာကွယေ်ရး အငတ်ာနက်စာမျက်��ာတချိ� �ကိ� မိတ်ဆက်ေပးခဲပ့ါတယ်။ (အငတ်ာနက်မ� "Technical Intern 
Trainees' Mate"  https://www.jitco.or.jp/webtomo/ မ�ာလညး် ဖတ်�ိ�ငပ်ါတယ်။) ေနာက်ထပ်စာမျက်��ာေတွကိ�လညး် 
ေအာက်မ�ာ ထပ်မံ မိတဆ်က်ေပးပါမယ်။ 
(ေဘးအ��ရာယ်ကာကွယ်ေရးဆိ�ငရ်ာ ဘာသာစံ� ဝက်ဘဆ်ိ�ကမ်ျား မိတ်ဆက် (၂၀၁၉ခ���စ်)) 

 "Safety tips" (ေဘးအ��ရာယ်ကျေရာက်ချိန ် �ိ�ငင်ြံခားသားခရီးသာွးများအတွက် သတငး်ေပးသည် ့အပလီေကး��ငး် (အဂ�လိပ်၊ တ��တ် (လွယ်က�ေသာ စာလံ�း/�ိ�းရာစာလံ�း)၊ 
ကိ�ရီးယား၊ ဂျပနဘ်ာသာ)) ခရီးသာွးလ�ပ်ငနး်ေအဂျငစီ်မ� ြဖန်ခ့ျိ 
Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.rcsc.safetyTips.android 
iPhone：https://itunes.apple.com/jp/app/safety-tips/id858357174?mt=8 

 "�ိ�ငင်�ြခားသားေနထိ�ငသ်�များအတကွ ်ေ�းအ��ရာယက်ာကယွေ်ရး လမ်း��န်စာအ�ပ်" (လွယ်က�ေသာ ဂျပနဘ်ာသာ၊ ဗီယက်နမ်၊ တ��တ်၊ တာဂါေလာ၊့ အငဒ်ိ�နးီ��ား ဘာသာများ) 
ခါဂ့ါဝခ�ိ�ငမ်� ြပ�စ� 
https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/kokusai/live_together/m_disaster/guidebook.shtml 

 "The Disaster Prevention Handbook" (ဗီယက်နမ်၊ တ��တ်၊ တာဂါေလာ ့ဘာသာများ) ဖ�က�အိ�ကခ�ိ�ငမ်� ြပ�စ� 
https://www.bousai.pref.fukuoka.jp/foreigners/detail/5 

 "ေ�းအ��ရာယက်ျေရာကခ်ျိန်အတကွ ်လကစ်ွစဲာအ�ပ်" (အသထံကွ်ပံ�ပါတဲ ့ဂျပနဘ်ာသာ၊ ဗီယက်နမ်၊ တ��တ်၊ တာဂါေလာ၊့ အငဒ်ိ�နးီ��ား၊ ထိ�ငး် ဘာသာများ)  အဘီာရာကီခ�ိ�င ်
အြပညြ်ပညဆ်ိ�ငရ်ာအသငး်မ� ြပ�စ� 
https://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/soudan/disaster/ 

တိ�ငဖွ်န်းမ�န်တိ�ငး်အတကွ ်�က�ိတငြ်ပငဆ်ငစ်ိ� ့ 

၂၀၁၉ ခ���စ် ဇ�လိ�ငလ် ေ�ရွာသထီ�တ်

တိုငဖ္ြန္းမုနတ္ိုငး္အေၾကာင္းသတင္းအခ်က္အလက္ၿပပံုနမူနာ 
(မိုးေလ၀သဌာန ၏ အငတ္ာနက္စာမ်က္နွာမ ွ) 
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  အပ���ပ်ေဝဒနာဆိ�တာ ေ�ရွာသရဲီ ့ အပ�ချိနြ်မင်မ့ားတာ၊ စိ�ထိ�ငး်ဆများတာေတအွေပ� ကိ�ယခ်��ာက မခ�ံိ�ငဘ် ဲကိ�ယတ်ငွး်ကေရနဲ ့ ဆားဓာတေ်တ ွ
ဟနခ်ျကပ်ျကတ်ဲ ့အေနအထားြဖစ်ပါတယ။် မ�းေဝ၊ ေခါငး်ကိ�က၊် ပျိ� �အန ်စတဲ ့ေဝဒနာြဖစ်ပါတယ။် ဂျပနမ်�ာ အထ�းသြဖင်၊့ မိ�းများတဲရ့ာသကီ�နစ် 
��တတ်ရက ်ေလ�ာငအ်ိ�ကလ်ာတတတ်ဲ ့��လိ�ငလ်မ�ာ အပ���ပ်ေဝဒနာေ�ကာင် ့ေဆး�ံ�ေရာကသ်�၊ ေသဆံ�းသ� အေရအတကွမ်ျားတယလ်ိ� ့ ဆိ�ပါတယ။် 
အားလံ�းပဲ အထ�းဂ��စိ�က�်ကေစလိ�ပါတယ။် 
◆အပ���ပ်ေဝဒနာကိ� ကာကယွမ်ယဆ်ိ�ရင ်
 အေဆာကအ်အံ�ြပငပ်မ�ာဆိ�ရင ်ေရစ�ပ်လယွတ်ဲ ့အေြခာကြ်မနတ်ဲ ့အဝတအ်စားဝတ�်ပီး ပ�တဲေ့နရာကိ� ေ��ာင�်ပီး ေနပါ။ 
 အေဆာကအ်အံ�အတငွး်ဆိ�ရင ်ပနက်ာ၊ ေလေအးေပးစကေ်တသွံ�းတာ၊ လိ�ကက်ာ စတာေတကွာ�ပီး အပ�ကိ� ေ��ာငပ်ါ။ 
 ေရဓာတက်ိ� တစ်�ကမ်ိနဲ ့ အများ�ကးီရယ�တာထက ်အ�ကမ်ိများများခွ�ဲပီး ရယ�တာ ပိ�ေကာငး်ပါတယ။် 
 မိ�းေလဝသoခန်မ့�နး်ချကစ်တာေတကွိ� ထည့စ်�းစား�ပီး အပ�မ��ပ်ေစေရး လ�ပ်ေဆာငပ်ါ။ မိ�းေလဝသေအဂျငစီ်ဟာ အြမင်ဆ့ံ�း ၃၅ ℃ထကပိ်�မယ ်
လိ� ့ ခန်မ့�နး်တဲအ့ခါ "အပ�ချနိြ်မင်မ့ားမ� သတေိပးချက"်ကိ� ထ�တြ်ပနတ်ာလိ� ဒေီဝဒနာမြဖစ်ေအာငက်ာကယွဖိ်�အ့တကွ ်သတငး်ေပးေနပါတယ။် 

◆အပ���ပ်ေဝဒနာ လက�ဏာနဲ ့ က�သပံ� 
 မ�းေဝ၊ �ကကသ်ားနာ �ကကတ်က၊် ေခ�းအများ�ကးီ ထကွေ်နတယဆ်ိ�ရင ်ေအးတဲေ့နရာကိ� ေရွ�၊ အဝတအ်စားေတကွိ� ေြဖေလ�ာ�့ပီး ကိ�ယထ်ကဲ 
အပ�ထကွသ်ာွးေစ�ပီး ေအးေအာငလ်�ပ်ပါ။ ေရသန် ့၊ အားကစားသံ�း အေဖျာ်ရညေ်တကွိ� ေသာကပ်ါ။ 

 ေခါငး်ကိ�က၊် အနခ်ျင၊် ေမာပနး်ေနတယဆ်ိ�ရင ်အေရးေပ�လ�နာတငယ်ာ�ကိ� ေခ�တာမျိ�းနဲ ့ ချကြ်ခငး် ေဆး�ံ�ကိ� ြပပါ။ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ဂဲန်းေဂ� ၃ခ� ေကျာြ်ဖတလ်ာတဲ ့အာဂ ေမေမပါပဲ 
 

 ဂျပနမ်�ာ ဂဲနး်ေဂ� နဲ ့ အဒဲေီခတ်က ဂီတ၊ ဖက်��င၊် ��ပ်��င၊် ဂိမ်း၊ ကာတွနး်��ပ်��င၊် ��ပ်ြပကာတွနး်စတဲ ့ ေခတ်စားခဲ ့ ြဖစ်ပျက်ခဲတ့ာေတွနဲ ့ 
တွဲ�ပီးမ�တ်တဲ့သ�ေတွအများ�ကီး��ိပါတယ်။ ေရးဝဟာ ဘယ်လိ�ေခတ်ြဖစ်လာမ�ာပါလဲ။ အားလံ�း အသးီသးီအတွက် ေမ�ာ်လင့်ချက်ေတွ 
ြပည့�်�ကေ်နတဲ ့ေခတ်သစ်ြဖစ်ပါေစ။ 

အပ���ပ်ေဝဒနာ သတြိပ��ကစိ� ့ 

ေမေမ့ဘ�ဒိ� ���း်�ကရာဝယ ်

ဪ အမ�တ်တရေတွ အများ�ကီးပဲ 

ေ��ာဝပီသလ�တဲ ့ဒ�ိီ�ငး်ပဲေနာ် 

ပ�ခံ�းအခံ�ကီး 

ဒါက ေဟးေစးဆနတ်ယ်ေနာ် ဒါက ေ��ာဝကိ� ေဟးေစး
ပံ�ေြပာငး်ထားသလိ�ပဲ 

ေမေမ ၊ အဝတအ်စား 
အေြခခအံားလံ�း ဂဲနး်ေဂ� ဒဟီာက... 

― ဂဲန်းေဂ�က ေြပာြပတယ ် ― 

မန်ဂါနဲေ့လလ့ာ�ကစိ� ့ ဂျပန်လ�မျိ�းတိ�ရဲ့စ့တိေ်နသေဘာထား 
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Artinya : Minggu depan kita pergi tamasya sekolah. Mau cepat pergi ya. Kita main apa ya? 
Gambar susunan 50 bunyi (gojuon-zu) adalah tabel yang menata bunyi huruf bahasa Jepang. Tabel tersebut bernama 50 bunyi, tetapi 
tidak mengandung 50 bunyi. "ゐ" dan "ゑ", yakni huruf dan bunyi yang dulu termasuk dalam tabel tersebut, telah disatukan dengan 
"い" dan "え" dalam baris A. Dahulu kala, "を" berbunyi seperti "WO", tetapi sekarang telah menjadi "O" yang sama dengan "お". 
Saat ini, "を" tersebut hanya digunakan untuk kalimat seperti "○○を". 

Bảng 50 âm là bảng xắp xếp cách phát âm những chữ cái trong tiếng Nhật. Mặc dù gọi là Bảng 50 âm nhưng thực ra 
không phải có tất cả 50 âm. Những chữ cái cổ như 「ゐ」「ゑ」được sắp xếp lại cho ứng với cách phát âm「い」 và
「え」trong hàng chữ 「ア」. Chữ「を」trước kia được ghi âm là「ウォ」nhưng giờ được thống nhất lại phát âm giống 
như chữ「お」, chỉ được dùng khi viết「○○を」. 

（意思）下周去河原郊游  盼望已久  玩些什么呢 

五十音图是将日语发音整理做成的表。虽然叫“五十音”，但并没有五十个发音。以前表中有的“ゐ” “ゑ”2个文字与

发音和ア行的“い” “え”统一合并了。“を”以前发成类似“ウォ”的音，后来变成和“お”发音相同的“オ”，作为

文字使用时，只在写「○○を」时使用。 

(ibig sabihin) Sa isang linggo ay may excursion kami sa Fujiwara. Hindi na ako makapaghintay. Ano kaya lalaruin natin? 
Ang Japanese syllabary chart (goju-on chart) ay isang table chart na ginawa sa pamamagitan ng pagbigkas ng Japanese. 
Walang limampu (goju) kahit sinasabing  "limampung tunog"(goju-on). Ang mga titik at tunog ng mga salitang "為" at "ゑ" 
na natagpuan sa lumang talahanayan ay pinag-isa sa linya na "い" at "え". Sinasabing ang “を” ay binibigkas na “ウォ”(wo) 
noong araw at tulad ng “お” na naging “オ”, ngayon ay ginagamit na lamang bilang character ang “〇〇を”sa pagsusulat. 

(Утга) Дараа долоо хоногт гол руу экскурст явна. Тэсэн ядан хүлээж байна аа, тийм ээ. Юу хийж тоглох вэ? 
50 авианы хүснэгт (Япон үсгийн цагаан толгой) нь, Япон хэлний дуудлагыг цэгцлэн, боловсруулсан хүснэгт юм.
“50 авиа”-ны гэсэн нэртэй боловч, авиа нь 50 хүрэхгүй. Эрт үеийн хүснэгтэнд байсан “ゐ”, “ゑ” гэсэн үсэг, авиа нь 
“ア” буюу “А”-гийн багананы “い”, “え” болж нэгтгэгдсэн. “を” нь,  бөгөөд бүр эрт үед бол “Во” шиг авиа байсан гэж 
яригддаг боловч, “お” -той ижил “О” болж, хэрэглэхдээ зөвхөн “○○を” гэж бичих үед л хэрэглэгдэх болсон. 
(Meaning) We will go on an excursion to the river next week   We can hardly wait   What shall we do there? 
The Japanese syllabary chart, called gojuonzu, systematically shows the pronunciation of the Japanese syllables. Gojuonzu literally means 
“fifty sounds chart,” but the chart does not actually include fifty sounds. This is because the characters and syllables “ゐ” and “ゑ” that 
were originally in the “や” column were integrated with the characters and syllables “い” and “え” in the “あ” column, and so they became 
obsolete. It is said that “を” used to be pronounced “wo,” but it came to be pronounced “o,” which is the same as “お.” Today, the “を” syllable 
is used only in the form of “○○を.” 

ตารางห้าสิบเสียงเป็นตารางท่ีท าข้ึนเพื่อจดัเรียงการออกเสียงในภาษาญ่ีปุ่น แมจ้ะเรียกว่า “โกะจูอง” หรือห้าสิบเสียง แต่ก็
ไม่ไดมี้ถึงหา้สิบเสียง ตวัอกัษรและเสียงท่ีเม่ือก่อนเคยมีอยูใ่นตาราง อาทิ「ゐ」และ 「ゑ」นั้น ถูกน าไปรวมเขา้กบัเสียง 「い」
「え」ในแถว อะ ส่วน「を」นั้น กล่าวกนัวา่ สมยัก่อนออกเสียงวา่ “โวะ” แต่ก็กลายมาเป็นเสียง “โอะ” เหมือนกบัตวัอกัษร  
「お」ส่วนการเขียนกจ็ะเขียนไวห้ลงักรรม 「○○を」เท่านั้น 
(អត្ថនយ័) នៅសប្តា ហ៍នរោយគឺដំន ើ រកំសានានៅននេរទននេ ទនទងឹរងច់ណំាស់ នត្ើនយើងនឹងនេងអវីនៅ 
តារាងហគុយអឺុន គឺជាតារាងដដេប្តនន្វើន ើងនោយនរៀបចតំាមោរបនចេញសនមេងរបស់ភាសាជប ុន។ នគនៅថា តារាងហគុយអឺុន (មាននយ័ថា សនមេង៥០) កព៏ិត្ដមន ដត្មនិដមនមាន 
៥០សនមេងនទ។ អកសរនងិសនមេងនន 「ゐ」 និង「ゑ」នៅកេុងតារាងចស់រត្ូវប្តនបរងមួជាមយួ「い」និង 「え」 ននជួរអកសរア។ ជាយូរណាស់មកនហើយ「お」មានសនមេងដូច
ជា 「ウォ」ប ុដនាវាប្តនោេ យជាសនមេង「オ」វញិ គឺដូចគ្នេ នឹងសនមេង 「お」ដដរ នហើយោរនរបើត្ួអកសរវញិ គឺនគសរនសរដត្នៅនពេ「○○を」ដត្ប ុនណាណ ោះ។ 
(အဓိပ္ပာယ)် န ာကအ်ပ္တမ်ှာ မမစ်ကမ််းပ္ ်းမှာ နပ္ ာ်ပ္ ွဲစာ်း   နမ ာ်ရတာလွဲ နမာလပှပ္ြီ   ဘယလ်ိိုကစာ်းကကမလွဲ 
"အသ ံ ၅၀ ဇယာ်း"ဟာ ဂ ပ္ ဘ်ာသာအသထံ ကက်ိို ဇယာ်းဖ ွဲွဲ့ထာ်းတာပ္ ။ အသ ံ ၅၀ဆိိုနပ္မွဲဲ့ ၅၀ မရိှနတာဲ့ပ္ ဘ ်း။ နရှ်းကဇယာ်းမှာပ္ တွဲဲ့ 「ゐ」「ゑ」ဆိိုတွဲဲ့ စာလံို်း ွဲ ဲ့ 

အသနံတ ဟာ "အ" အတ ််းက「い」「え」နတ  ွဲ ဲ့ နပ္ င််းသ ာ်းပ္ တယ။်「を」ကိို နရှ်းက "ဝိို" လိို ဲ့ အသထံ ကခ်ွဲဲ့တယဆ်ိိုနပ္မွဲဲ့ အခိုအခ 「お」 ွဲ ဲ့ အတ တ  "အိို" မဖစ်လာပပ္ြီ်း 

စာလံို်းကိိုလည််း 「○○を」လိို ဲ့ နရ်းတွဲဲ့ အခ ိ မှ်ာပ္ွဲ သံို်းပ္ နတာဲ့တယ။် 
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