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လမ်းပနး်ဆကသ်ယွေ်ရးဝန�်ကးီဌာန"ေဘးအ��ရာယြ်ဖစ်�ိ�ငေ်ြခေြမပံ�ဝကဘ်ဆ်ိ�က"် 

အတတပ်ညာက�မ်းကျငမ်� အလ�ပ်သငမ်ျား၏ မိတေ်ဆ ွ

 
ေ�ရွာသမီ�ာ သတြိပ�စရာ ── အပ���ပ်ေဝဒနာနဲ ့ ေဘးအ��ရာယေ်တအွတကွ ်�က�ိတငြ်ပငဆ်ငပ်ါ 

အခ���စ်ပိ�ငး်ေတအွတငွး် ဂျပနမ်�ာ ေ�ရွာသအီတငွး် အပ�ချိန ်၃၅°Cေကျာ် အပ�လနွေ်န ့ ဆက်တိ�ကြ်ဖစတ်ာ၊ တိ�ငဖ်ွနး်မ�နတ်ိ�ငး်တိ�ကတ်ာ၊ မိ�း�ကးီတာေတ ွေ�ကာင်ြ့ဖစ်တဲ ့
သဘာဝေဘးအ��ရာယေ်တ ွ��ိလာေနပါတယ။် ဒါေ�ကာင် ့ဂျပနက် ေ�ရွာသမီ�ာ သတြိပ�စရာ အချကေ်တကွိ� စ�စညး်ထားတာမိ� ့ အတတပ်ညာ က�မ်းကျငမ်�အလ�ပ်သငေ်တ ွ
အေနနဲ ့ ကျနး်မာေရးနဲ ့ ေဘးကငး်ေရးအတကွ ်သ�ိ�ိေလလ့ာထား�ကေစလိ�ပါတယ။် 
 
 အပ���ပ်ေဝဒနာ  အပ���ပ်ေဝဒနာဆိ�တာ အပ�ချိနြ်မင်�့ပီး စိ�ထိ�ငး်ဆများတဲ ့အေနအထားမ�ာ ကိ�ယတ်ငွး်က ေရဓာတန်ဲ ့ ဆားဓာတရဲ် ့ အချိ�းအစား ပျကြ်ပားတာေ�ကာင် ့
ြဖစ်ရတဲ ့ ေဝဒနာပါ။ အပ���ပ်ေဝဒနာ အေ�ကာငး် ေကာငး်ေကာငး်သထိား�ပီး ကိ�ယ့ရဲ် ့ ခ��ာကိ�ယအ်ေြခအေန အေြပာငး်အလကဲိ� သတိထားဖိ�န့ ဲ ့ ပတဝ်နး်ကျငက် 
အေပါငး်အသငး်ေတကွိ�လညး် ဂ��စိ�ကရ်ငး် �က�ိတငက်ာကယွ�်ကပါစိ�။့ 
≺ အပ���ပ်ေဝဒနာ လက�ဏာများ ≻မအမီသာြဖစြ်ခငး်၊ မ�းမိ�ကြ်ခငး်၊ ေြခလကမ်ျား ထံ�ကျ�ြခငး်၊ ေခါငး်ကိ�ကြ်ခငး်၊ အဆကမ်ြပတ ် တ�န်တ�န်ယငယ်ငြ်ဖစေ်န 
ြခငး်စသညမ်ျား ။ ေဝဒနာလက�ဏာ ြပငး်ထနပ်ါက တံ� ့ြပနေ်ြပာဆိ�မ� မ�မမ�နြ်ခငး်၊ သတလိစ်ြခငး် လက�ဏာများ ြဖစ်ေပ�သည။် 
≺ အပ���ပ်ေဝဒနာ �က�ိတငက်ာကယွန်ညး် ≻ 
 အြပငထ်ကွခ်ျိနမ်�ာ 
 ဓာတဘ်�းစတာေတထွမဲ�ာ ေသာကစ်ရာအရညက်ိ� ထည့်ယ�သာွး�ပီး မ�ကာမ�ကာ ေသာက�်ပီး ေရဓာတက်ိ� ြဖည့်တငး်ပါ။ 

အာမေြခာကခ်ငမ်�ာ ေရေသာကေ်ပးဖိ�န့ ဲ ့ ေခ�းထကွမ်ျားချိနမ်�ာ ဆားဓာတ ်ြဖည်ေ့ပးဖိ� ့ အေရး�ကးီပါတယ။် 
ဦးထ�ပ်ေဆာငး်တာ၊ ထးီေဆာငး်တာေတနဲွ ့ စ�း��တဲ ့ေနေရာငနဲ် ့ ထေိတွ� မ�ကိ� ကာကယွပ်ါ။  
 အ�မဲသတထိားရမယ် ့အချကမ်ျား 
 ေလေအးေပးစက၊် ပန်ကာစတာေတကွိ� သံ�း�ပီး အမ်ိထမဲ�ာ ေအးေနေအာင ်လ�ပ်ထားပါ။ 

 ကိ�ယ�်�ိေနတဲ ့ပတဝ်န်းကျငရဲ် ့ အပ���ပ်ေဝဒနာ အ��ရာယက်ိ� အ�မဲတမ်း 
သတထိားတတတ်ဲ ့အေလအ့ထကိ� ပျိ�းေထာငထ်ားဖိ� ့ အေရး�ကးီပါတယ။် 

≺ မိမိနဲ ့ သ�ငယခ်ျငး်တစေ်ယာကေ်ယာက ်အပ���ပ်တဲအ့ခါ ≻ 
 ေအးတဲ ့အရိပ်ေအာက ်ဒါမ�မဟ�တ၊် ေလေအးေပးစကန်ဲ ့ ေအးြမေနတဲအ့ခနး်ထကဲိ� ေ���ပါ။ 
 ေရဓာတန်ဲ ့ ဆားဓာတေ်တကွိ� ြဖည်တ့ငး်ပါ။ 
 အဝတအ်စားေတကွိ� ေချာငခ်ျိေအာငလ်�ပ်�ပီး ကိ�ယခ်��ာကိ� ေအးလာေအာငလ်�ပ်ပါ။ 
 သ�ငယခ်ျငး်က ကိ�ယတ်ိ�င ်ေရမေသာက�်ိ�ငတ်ာ၊ သတလိစေ်နတာ ြဖစေ်နရင ်ချကြ်ခငး် အေရးေပ�လ�နာတငယ်ာ� (ဖ�န်းနံပါတ-်၁၁၉) ေခ�ပါ။  
 
 တိ�ငဖွ်န်းမ�န်တိ�ငး်၊ မိ�း�ကးီေရ�ကးီမ�ေဘး   ဂျပနမ်�ာ အထ�းသြဖင် ့ ဇ�လိ�ငလ်ကေန ေအာကတ်ိ�ဘာလအထ ိ အတငွး် တိ�ငဖ်ွနး်မ�နတ်ိ�ငး်ချ�းကပ်တာ၊ က�နး်တငွး်ကိ� 
ဝငေ်ရာက ်တိ�ကခ်တတ်ာ များ�ပီး ေြမ�ပိ�မ�လိ� ေဘးအ��ရာယ�်ကးီေတ ွြဖစ်တတပ်ါတယ။် တစ်ဖကမ်�ာ ေဘးအ��ရာယက်ာကယွေ်ရး မိ�းေလဝသ သတငး်ကိ� အသံ�းချ�ပီး 
�က�ိတငက်ာကယွ၊် ထခိိ�ကမ်�ကိ� ေလ�ာခ့ျ�ိ�ငတ်ာမိ� ့ တစ်ဦးချငး် အ��ရာယက်ိ�သ�ိပီး မိမိကိ�ယက်ိ�ယ ်ကာကယွေ်ရးကိ� လ�ပ်ေဆာငဖိ်� ့ လိ�အပ်ပါတယ။် 
≺ �က�ိတင ်စစ်ေဆး သ�ိ�ိထားသင်တ့ဲအ့ချက ်≻ 
 တဗီွီ၊ ေရဒယီိ�ေတကွေန မိ�းေလဝသသတငး်ကိ� ပံ�မ�န ်စစ်ေဆးသ�ိ�ိထားပါ။  
 �မိ� � ရွာအလိ�ကြ်ပ�စ�ထားတဲ ့"ေဘးအ��ရာယြ်ဖစ�်ိ�ငေ်ြခေြမပံ�"နဲ ့ အ��ရာယ�်�ိတဲ ့

ေနရာ၊ တိမ်းေ��ာငေ်ရးေနရာေတကွိ� စစ်ေဆးသ�ိ�ိထားပါ။ 
 တမိ်းေ��ာငေ်ရးေနရာအထ ိသာွးတဲလ့မ်းေ�ကာငး်ကိ� စစ်ေဆး�ပီး သ�ိ�ိေအာင ်လ�ပ်ထားပါ။ 
 ေဘးအ��ရာယြ်ဖစခ်ျိန ်ဆက်သယွဖိ်�န့ညး်လမ်းနဲပ့တသ်က�်ပီး လ�ေနမ� လမ်း��နဝ်နထ်မ်း၊  

လ�ပ်ေဖာက်ိ�ငဖ်က ်စသ�ေတနွဲ ့ �က�ိတင ်စစ်ေဆးထားပါ။ 
≺တိ�ငဖ်ွနး်မ�နတ်ိ�ငး် ချ�းကပ်လာေနတဲအ့ချိန≻် 
 ေလြပငး်တိ�ကတ်ဲအ့ခါ တတ�်ိ�ငသ်မ�အမိ်ြပငမ်ထကွဘ်ေဲနပါ။ 
 အဆကမ်ြပတ ်မိ�း�ကးီတဲအ့ခါ ြမစ်ေရလ�ံမ�၊ ေြမ�ပိ�မ� ေဘးအ��ရာယေ်တ ွ��ိပါတယ။် 

�မိ� � ရွာအ�ပ်ချ�ပ်ေရးအဖွဲ�ေတကွ တမိ်းေ��ာငေ်ရး ��န�်ကားချကထ်�တတ်ဲအ့ခါမ�ာ အချိနမ်ေရွး တမိ်းေ��ာင�်ိ�ငေ်အာင ်အသင်ြ့ပငထ်ားပါ။ 
 ြမစ်ေရတိ�းတာ၊ လ�ငိး်�ကးီတာေတ�ွ�ိလိ� ့ ြမစ်ေချာငး်၊ ပငလ်ယေ်တဟွာ အရမ်းအ��ရာယမ်ျားပါတယ။် အဒဲါေတရဲွ ့ အနးီအနားကိ� လံ�းဝ မသာွးပါနဲ။့  
 တိ�ငဖ်ွနး်မ�နတ်ိ�ငး်ကျချိနမ်�ာ မ�နတ်ိ�ငး်ေကျာ်သာွးတဲေ့နာကမ်�ာလညး် ဆက�်ပီး ေလြပငး်တိ�က၊် မိ�းရွာတတပ်ါတယ။်  

သတေိပးချကန်ဲ ့ သတထိားဖိ��့ �းိေဆာ်ချကေ်တ ွမ��ပ်သမိ်းမချငး် ဆက�်ပီး သတ�ိ�ိ��ိနဲ ့ ေနထိ�ငပ်ါ။ 
မိ�းေလဝသခန်မ့�န်းချက၊် ေရ�ကးီမ�၊ ေြမ�ပိ�မ�အ��ရာယစ်တဲ ့သတငး်ေတကွိ� ဂျပန်အစိ�းရက ထ�တြ်ပန်ေနပါတယ။်  
ပံ�မ�န် စစေ်ဆးသ�ိ�ိထား�ပီး ေ�ရွာသရဲီ ့ ေဘးအ��ရာယေ်တကွေန ကာကယွ�်ကပါစိ�။့ 
ေဘးအ��ရာယြ်ဖစခ်ျိန ်သတငး်ြဖန်ခ့ျိေရး အပလေီကး��ငး် "Safety tips" (ဘာသာစကား ၁၁မျိ�း ြဖင် ့ဝနေ်ဆာငမ်�) 
မိ�းေလဝသဆိ�ငရ်ာ သတငး်၊ ငလျင ်သတငး်၊ အပ���ပ်ေဝဒနာ သတငး် စတဲအ့ချကအ်လကေ်တကွိ� စစ်ေဆးသ�ိ�ိ�ိ�ငပ်ါတယ။် 
 
 ပင်လယ်ကမ်းေြခမ�ာ ေရကစားရာက ေဘးသင့်မ�  ပင်လယ်ပတ်လည်ဝိ�ငး်ေနတဲ့ ဂျပန်မ�ာ ေ�ွရာသီေရာက်ရင် ေဒသ အသးီသးီမ�ာ ေရကစား�ိ�င်တဲ့ ပင်လယ် 
ကမ်းေြခေတ ွအလ�ိ�လ�ိ� ဖွင်လ့�စ်�ကေပမဲ ့နညး်နညး်ေလး သတလိကလ်တွြ်ဖစ်�ံ�နဲ ့ ေပျာ်စရာေကာငး်တဲ ့ပငလ်ယက်မး်ေြခ ေရကစားတာကေန �ကးီမားတဲ ့ေဘးဒ�က�နဲ ့ 
�က�ံရ�ိ�ငပ်ါတယ။် ပငလ်ယက်မ်းေြခမ�ာ ေရကစားတဲအ့ခါ ေဘးကငး်ကငး်နဲ ့ ေပျာ်ရ�င�်ိ�ငဖိ်� ့ ေအာကမ်�ာ ေဖာ်ြပထားတဲအ့ချကေ်တကွိ� သတြိပ��ကပါ။ 
 ပငလ်ယထ် ဲမဆငး်ခငမ်�ာ ေသးွပ�ေလက့ျင်ခ့နး်ကိ� မြဖစ်မေန လ�ပ်ပါ။ 
 အ��ရာယ�်�ိတာေ�ကာင် ့မကစားရတဲ ့ေနရာေတကွိ� "ေရမက�းရ တားြမစဧ်ရိယာ"လိ� ့ ေခ�ပါတယ။် အနားမကပ်ပါနဲ။့ 
 ေနထိ�ငမ်ေကာငး်ချိန၊် အရကေ်သာကထ်ားချိနေ်တမွ�ာ ေရမက�းပါနဲ။့ 
 မိ�းေလဝသ အေြခအေနမေကာငး်ချိနမ်�ာ ဇွတအ်တငး် ပငလ်ယက်ိ� မသာွးဖိ� ့ အေရး�ကးီပါတယ။် 

၂၀၂၀ြပည်�့�စ် ဇ�လိ�ငလ်ထ�တ်

အပ���ပ်ေဝဒနာ အ��ရာယ်အဆင်က့ိ�ြပတဲ ့
"အပ�ချိနေ်ြမပံ�" ကိ�စစ်ေဆးသထိားပါ။ 
 https://www.wbgt.env.go.jp/ 

မိ�းေလဝသဌာန"အပ���ပ်ေဝဒနာကာကွယေ်ရးဝက်ဘဆ်ိ�က်" 
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အလ�ပ်သငမ်ျားအတကွ ်ကိ��ိ�နာဗိ�ငး်ရပ်စ်သစ် က�းစကေ်ရာဂါဆိ�ငရ်ာ သတငး်အချကအ်လကမ်ျား 

ကိ��ိ�နာဗိ�ငး်ရပ်စ်သစ် က�းစကေ်ရာဂါနဲ ့ ပတသ်က�်ပီး အတတပ်ညာက�မ်းကျငမ်� အလ�ပ်သငေ်တ ွေလလ့ာ�ိ�ငတ်ဲ ့ဝကဘ်ဆ်ိ�ကေ်တကွိ� မိတဆ်ကေ်ပးပါမယ။် 
အစိ�းရဌာန စတဲ ့အဖဲွ�အစညး်ေတရဲွ ့ ဘာသာစကားေပါငး်စံ�ကိ� ြပနဆ်ိ�ထားတဲ ့သတငး်အချကအ်လက၊် လယွက်�တဲ ့ဂျပနဘ်ာသာနဲ ့ ေရးထားတဲ ့
သတငး်အချကအ်လက ်စတာေတကွိ� အဒဲေီနရာေတမွ�ာ တငထ်ားပါတယ။်  
မိတဆ်ကေ်ပးထားတဲ ့ဝကဘ်ဆ်ိ�ကေ်တနွဲပ့တ်သကလ်ိ� ့ ထ�တြ်ပနတ်ဲ ့သတငး်အချကအ်လကန်ဲ ့ URL လိပ်စာေတ ွအသစ်ေြပာငး်�ိ�ငေ်ြခ��ိတာကိ� သတိချပ်ပါ။ 
  

 ကိ��ိ�နာဗိ�ငး်ရပ်စသ်စ ်က�းစကေ်ရာဂါ တားဆးီကာကယွြ်ခငး် စသညမ်ျား (�ိ�ငင်ြံခားသား အတတပ်ညာက�မ်းကျငမ်� အလ�ပ်သင ်အဖဲွ�အစညး်) 
အလ�ပ်သငေ်တအွတကွ ်မိခငဘ်ာသာစကားနဲ ့ ေရးထားတဲ ့က�းစကမ်� တားဆးီကာကယွေ်ရး လမ်း��နခ်ျကေ်တအွြပင၊် မိခငဘ်ာသာစကားနဲ ့ 
ေဆးွေ�းွတိ�ငပ်င�်ိ�ငတ်ဲေ့နရာဆိ�ငရ်ာ လမ်း��နခ်ျကေ်တကွိ� တငထ်ားပါတယ။် 
https://www.otit.go.jp/notebook/ 

 ကိ��ိ�နာဗိ�ငး်ရပ်စသ်စ ်က�းစကေ်ရာဂါအတကွ ်�က�ိတငြ်ပငဆ်ငဖိ်� ့ -တစဦ်းချငး်လ�ပ်�ိ�ငတ်ဲအ့စအီမံေတကွိ� သထိား�ကပါစိ�-့ (ဝန�်ကးီချ�ပ်�ံ�း) 
ေ��ာငရ်န၃်ချက၊် မ�နက်နတ်ဲ ့လကေ်ဆးနညး်၊ ေချာငး်ဆိ�းချိန ်ကျင်ဝ့တ ်စတာေတရဲွ ့ အဂ�လပ်ိ၊ တ��တ ်ဘာသာ လကက်မ်းစာေစာငေ်တကွိ�လညး် 
အသံ�းြပ��ိ�ငပ်ါတယ။် 
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html 

 ကိ��ိ�နာဗိ�ငး်ရပ်စသ်စ�်�င် ့ပတသ်က၍် (ေဒသ��ရအ�ပ်ချ�ပ်ေရးအဖဲွ�များ၏ �ိ�ငင်တံကာဆကဆ်ေံရး ေကာငစီ်) 
လယွက်�တဲ ့ဂျပနဘ်ာသာ၊ �ိ�ငင်စံံ� ဘာသာစကားေတနွဲ ့ သတငး်အချကအ်လကေ်တ ွတငထ်ားပါတယ။် လကေ်ဆးနညး်ကိ�လညး် ဓာတပံ်�နဲတ့ွ�ဲပီး 
ေတွ� �ိ�ငပ်ါတယ။် 
http://www.clair.or.jp/tabunka/portal/info/contents/114517.php 

 �ိ�ငင်ြံခားသား လ�ေနမ�ေထာကပ့ံ်ေရး မျက�်�ာစာဝကဘ်ဆ်ိ�က ်(တရားေရးဝန�်ကးီဌာန) 
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00055.html 

 AMDA�ိ�ငင်တံကာ ေဆးက�သေရး သတငး်စငတ်ာ 
�ိ�ငင်ြံခားသားေတအွတကွ ်ေဆးက�သေရးဌာန လမ်း��န၊် တယလ်ဖီ�နး်ြဖင် ့ေဆးက�သေရး စကားြပန ်စတာေတကွိ� လ�ပ်ေပးေနတဲ ့အဖဲွ�အစညး်ြဖစ်�ပီး 
ကိ��ိ�နာဗိ�ငး်ရပ်စ်သစ်ဆိ�ငရ်ာ ဘာသာစကားေပါငး်စံ� ေဆးွေ�းွတိ�ငပ်ငေ်ရးဌာနအြဖစ်လညး် ေဆာငရွ်ကေ်ပးေနပါတယ။် 
https://www.amdamedicalcenter.com/ 

 က�မ��ီ၏င�ားရမ်းမ�ြဖင် ့အလ�ပ်လ�ပ်ေနေသာ �ိ�ငင်ြံခားများသိ� ့  (ကျနး်မာေရး၊ အလ�ပ်သမားေရး��င် ့လ�မ�ဖ�လံ�ေရး ဝန�်ကးီဌာန)  
ကိ��ိ�နာဗိ�ငး်ရပ်စ်သစ်ေ�ကာင် ့ က�မ��ရဲီ ့ လ�ပ်ငနး်ထခိိ�ကေ်နချိနမ်�ာလညး် �ိ�ငင်ြံခားသားြဖစ်တယဆ်ိ�တဲ ့ အေ�ကာငး်ြပချကန်ဲ ့ �ိ�ငင်ြံခားသားအလ�ပ်သမားကိ� 
ဂျပနလ်�မျိ�းေတထွက ်ဦးစားေပးမ�အဆင် ့ေလ�ာခ့ျဆကဆ်တံာကိ� ခငွ်မ့ြပ�ေ�ကာငး် အသေိပးချကက်ိ� �ိ�ငင်စံံ�ဘာသာစကားေတနွဲ ့ တငထ်ားပါတယ။် 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11_00001.html 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
မာ��အစိနတ်စ်ေယာက ်အမ်ိမ�ာေနရငး် ြမစ်ရဲအ့ေနအထားကိ� ေစာင်�့ကည်ခဲ့ပ့ါတယ။်  

တိ�ငဖွ်နး်မ�နတ်ိ�ငး်တိ�က်ချိန၊် မိ�းသညး်ချိနေ်တွမ�ာ အြပငက်အေြခအေနသဖိိ� ့ အမ်ိြပငထ်ကွ်တာ အေတာ်အ��ရာယ်�ကီးပါတယ်။ အခ�လိ� တိ�းတက်တဲေ့ခတ်မ�ာ  
အဆငေ်ြပစရာ တနဆ်ာပလာေတွကိ� အဝံငခ်ွငက်ျအသံ�းချ�ပီး အ��ရာယ်��ိတဲ ့အမ်ိြပငက်ိ�မထကွ်ဘ ဲသတငး်အချက်အလက် ရယ��ကပါစိ�။့ 

 

― အမ်ိမ�ာေနရငး် စစ်ေဆး�ကည့မ်ယ ်― မန်ဂါနဲေ့လလ့ာ�ကစိ� ့ ဂျပန်လ�မျိ�းတိ�ရဲ့စ့တိေ်နသေဘာထား 

တိ�ငဖွ်နး်နပံါတ်-၉ ဟာ အခ�ညနက်ပိ�ငး်မ�ာ အားြပငး်ဆ ဲ
အဆင်န့ဲ ့ ကနတ်ိ�ကိ� ြဖတ်မယ်လိ�ခ့န်မ့�နး်ရပါတယ်။ 

ြမစ်၊ေချာငး်၊ ေြမာငး်ေတွကိ� 
သာွး�ကည့တ်ာမျိ�းမလ�ပ်ပါနဲ။့ 

ဟာ၊ ဒြီမစ်ကိ� တိ�က်�ိ�က် ဗီဒယီိ��ိ�ကြ်ပေနတဲ ့ကငမ်ရာ 
��ိတာပဲ။ ေတာ်ပါေသးရဲ ့ ဒလီိ�ဆိ� စစ်�ကည့�်ိ�င�်ပီ။ 

ဒါေပမဲ ့�ကည်ခ့ျငတ်ယ်၊ 
ဘယ်လိ�လ�ပ်ရပါမ့လဲ ။ 

သညး်လိ�က်တဲမိ့�း..။ 
ဒနီားကြမစ် အေြခအေန 
ေကာငး်ပါမ့လား။ 
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Trong tiếng Nhật, khi muốn thể hiện ý kính trọng hoặc lịch sự, người ta thường đặt chữ “お” hoặc chữ “ご” trước từ muốn nói. Trong tiếng Hán, cả
từ “お” và “ご” đều được viết là “御”. Chữ “お” vốn là từ “おほん”, biến âm dần thành “おん” rồi thành “お”. Trong tiểu thuyết cổ “Chuyện Genji” 
được bắt đầu bằng câu “いづれの御時(おほんとき)にか…” (nghĩa là: Bắt đầu từ khi nào…) 
Từ “ご” thường được dùng với một danh từ chữ Hán, nhưng với từ “元気” (nghĩa là: mạnh khỏe) thì người ta lại không dùng từ này. Có thể là do 
muốn thể hiện sự quan tâm tới người đối diện nên người Nhật dùng từ “お” để khi nghe cảm thấy nhẹ nhàng hơn chăng. 

「お」和「ご」都是添加在日语词汇的前面，起表示尊敬和礼貌之意的作用。「お・ご」的汉字都是「御」。「お」是从「お

ほん→おん→お」变化而来的。最早出现在《源氏物语》中的「いづれの御時（おほんとき）にか…」。 

「ご」一般加在汉语词汇之前，但是「元気」的前面不能加「ご」。与自身无关，表达对对方的关心时会委婉地加上「お」。

Ang「お」at「ご」din, kapag idinagdag sa umpisa ng salita ay nagpapakita ng respeto at paggalang. Sa kanji, ang
「お・ご」ay「御」 rin. Ang「お」 ay magiging「おほん→おん→お」. Sa Genji monogatari(源氏物語), laging naguumpisa 
sa「いづれの御時

おほんとき

にか…」. 
Sa kango (漢語), pwedeng lagyan ng「ご」 ngunit ang 「元気」ay hindi maaaring lagyan ng「ご」. Inaalala nila ang 
kaharap na tao kaysa sa sarili, kaya marahil nilagyan nila ng「お」upang maging malambot ang pananalita. 
"O" dan "go" ditambahkan pada awal kata-kata untuk menunjukkan rasa hormat dan sopan. Huruf Kanji dari "o" maupun "go" adalah 
“御” . "O" mengalami perubahan "ohon → on → o". Dalam Genji Monogatari (Hikayat Genji), kisahnya dimulai dengan "Izure no 
ohontokinika…” (Dalam suatu masa pemerintahan...). 
"Go" dipakai dalam kata yang berasal dari bahasa China, tetapi "go" tidak ditambahkan pada "genki" (sehat/bertenaga), melainkan 
“o” yang bernuansa lembut yang ditambahkan. Mungkin karena memberi perhatian kepada orang lain dan bukan kepada diri sendiri.

“お”, “ご”-гийн аль аль нь үгийн эхэнд залгаснаар, тухайн үгийг хүндэтгэлтэй, эелдэг хэллэг болгох үүргийг
гүйцэтгэдэг ба ханзаар бичихдээ аль алийг нь “御” гэж бичдэг. “お” нь, “おほん→おん→お” гэж өөрчлөгдөж 
ирсэн. “源氏物語/Гэнжигийн үлгэр” эхлэхдээ “いづれの御時(おほんとき)にか…” гэж эхэлдэг. 

“ご”-г Хятад хэлнээс гаралтай үгийн эхэнд залгадаг. Харин “元気”-д “ご” залгадаггүй. Өөрийнхөө бус нөгөө 
хүнийхээ сэтгэлийг бодсоноос, зөөлөн сонсогддогоор нь “お”-г хэрэглэдэг болсон байж болох юм. 
“お” and “ご” are prefixes that add a feeling of respect or politeness to words. In kanji, both are written as “御.” “お” was originally 
pronounced “おほん,” which was later simplified to “おん” and eventually “お.” The famous Tale of Genji, or Genji Monogatari,
begins with the phrase, “いづれの御時（おほんとき）にか.”  
“ご” is usually prefixed to words of Chinese origin. However, it is not prefixed to the word “元気.” The thoughtfulness of putting 
people before oneself perhaps led to using the softer “お” prefix in this case. 

ทั้ ง「お」 และ「ご」 ต่ า ง เ ป็ นคาํ ท่ี ใ ส่ ไ ว้ข้ า งหน้ า คาํ อ่ื น เพื่ อ แสดง ถึ งคว าม เ ค า รพและ สุภ าพนอบน้อม  「お・ご」 ต่ า ง เ ขี ยนด้ว ยตัว อักษร
คัน จิ  「御」 โดยคาํ ว่ า  「 お 」 เ ป็ นก า ร เป ล่ี ยนแปลงของ เ สี ย ง「おほん→おん→お」  “ เ ร่ื อ ง เ ล่ า ของ เ ก็ น จิ ”  เ ร่ิ ม ต้น เ ร่ื อ งด้ว ยประโยค ท่ี ว่ า  
「いづれの御時

おほんとき

にか… (ในรัชสมยัหน่ึง... ) 」คาํวา่ 「御時」 เป็นการแสดงความเคารพต่อพระจกัรพรรดิ 
「ご」 เ ป็ นคาํ ท่ี ม า จ ากภาษา จีน  เ ร า จะไ ม่ เ อ า  「ご」  ไปว า ง ไว้หน้ า คาํ ว่ า「元気」แม้จ ะ เ ป็นก ารแสดง ถึ งคว ามคาํ นึ ง ใ ส่ ใ จ ท่ี มี ต่ อ ฝ่ า ยตร ง

ขา้มกต็าม การใช ้「お」จะใหค้วามรู้สึกท่ีอ่อนโยนกวา่ 
ទំង「お」និង「ご」្រតូវបនបែនថមេនមុខពកយេដើមបីបង្ហ ញករេគរព និងសុភព�ប�រ។ �ក�រកន់ជីរបស់ 「お」ក៏ដូចជ 「ご」គឺ 「御」

។「お」បនក្ល យមកពី「おほん→おん→お」។ "េរឿងនិទនេហគនជី" ចប់េផ្តើមេ�យ 「いづれの御時(おほんとき)にか…」។ េនកនុងភ�
ចិនេគ�ក់「ご」ក៏បុ៉ែន្ត 「ご」មិន្រតូវបនបែនថមេទ 「元気」េទ។ េ�យ�រែតមិនែមនសំេ�ចំេពះខ្លួនឯង បុ៉ែន្តគឺជករេគរពភគីមខ ង
េទៀត បនជេគបែនថមពកយ「お」េដើមបីឲយទន់ភ្លន់។ 

   「お」ေရာ「ご」ပါ စကားလံ�းရဲ ့ အေ��� မ�ာတွဲသံ�းတာြဖစ်�ပီး ေလးစား ယ�ေကျးသမ���ိေ�ကာငး် ြပပါတယ်။ 「お・ご」��စ်ခ�စလံ�းရဲ ့ ခနး်ဂျီးစာလံ�းက「御」 ြဖစ်ပါတယ်။
「お」ဆိ�တာ「おほん→おん→お」ဆိ��ပီး ေြပာငး်လဲလာတာပါ။ "ဂဲနး်ဂျီ မိ��ိ�ဂါတ့ာရီ" ဆိ�တဲ ့ဝတ� �မ�ာ 「いづれの御時

おほんとき

にか…」ဆိ�တဲစ့ကားနဲ ့ ဇာတ်လမ်းကိ� ဖွင်ပ့ါတယ်။ 
   「ご」ကိ�  တ��တ်ဘာသာ စကားလံ�းေတွနဲ ့ တွဲသံ�းတာြဖစ်ေပမဲ ့ 「元気」 မ�ာေတာ「့ご」ကိ� မသံ�းပါဘ�း။ မိမိကိ�ယ်ကိ�ယ်မဟ�တ်ဘ ဲ တဖက်လ�အေပ� ဂ��စိ�က်တဲသ့ေဘာနဲ ့
အသေံပျာေ့ြပာငး်တဲ「့お」နဲ ့ တွ�ဲပီး သံ�း�ကတာြဖစ်မယ်ထငပ်ါတယ်။ 
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