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1.

English

Zolai

Burmese

accommodate

(n) koih, tasak, omsak,

(v.) ေနရာထိuင်ခင်းေပးသည်။

guang, (teenna ding

အသားကျေစသည်။

innhiam inndei khat hiam
pia)
2.

3.

afterthought

allegiance

n.) a kisap nawn loh

(n.) ေနာက်မှေတွးေတာမိသည့်အရာ။

nunga ngaihsutna, a

ေနာက်မှရေသာ အြကံ၊ စိတ်က<း

hunbei nunga ngaihsutna

စသည်။

(n) ukna manna, kumpi

(n.) သစ=ာရှိေသာ၊ ေထာက်ခံအားေပးမှu။

thu manna, kumpi thu

manna, ama thuzawhna,
ama adinga muanhuaina
4.

Aloft

(adv) asangah, akilamto,

(adv.) အြမင့်သိu>၊ အထက်သိu>။

avum ah
5.

ancestor

(n) pianna bulpi,

hongsuangkhiami,

(n.) ဘိuးေဘးဘီဘင်။

piankhiatna pu leh pate
6.

anticipation

(n.): lemet kholhna,

(n.): Aကိuတင်ေမBာ်မှန်းြခင်း။

kiupmawh kholhna, ahi

ေမBာ်လင့်ေစာင့်စားချက်။

teitei dinga ngaihsutna
7.

antics

8.

apparel

(n.) မိuက်မဲေသာအြပuအမ<။
(n) puansilh niikteen,

(n.) အဝတ်အစား။ (v.t):

kizepna; (v) zeem, silh

ဝတ်စားဆင်ယင်သည်။
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9.

ascend

(v.): kahto, tunglam

(v.) တက်သည်။

manawh-a pai, paito a

အေပHတက်သည်။ထြကွလာသည်။

niam pana a saangah

kisuanto, kumpi za luah
10.

beckon

(v) sam, agalpan

(v.) အချက်ေပးသည်။

khutvana sam
11

12.

Brink

catastrophe

(n) amongcin, asiik, agei,

(n.)

akil, akho

ကuန်းIှင့်ေရထိသည့်အစပ်။အစွန်အဖျား။

(n) thakhat thu a siatna,

(n.): ရuတ်တရက်ြဖစ်ပွားသည့်

ziinliing hiam tuipi leet

ကပ်ေဘး။

hiam meikang hiam
hanga haksatna atun
vatna
13.

coax

(n) phat khemkhem in

ေချာ့ေမာ့ြခင်း။

kheem, zol
14.

compassion

(n) hehpihna, lainatna,

~ (for sb) အသနား။ ကရuဏာ။

itna, midang khat peuh

အြကင်နာေမတLာ။

haksatna leh thuaknate

စာနာရိuင်းပင်းတတ်မှu။

hanga hehpihna
15.

complexion

(n) amelpuakdan,

maitang kilatdan, gamtat

အသားအေရ။ အသားအေရာင်။ (usu
sing) သွင်ြပင် လကMဏာ။

luheizia
16.

content

(v) lungkim, bangmah

~ oneself with sth

nuammawhsakna neilo,

တင်းတိမ်ေရာင့်ရဲသည်။ ေကျနပ်လိuက်

lungdam
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သည်။ (formal) ေကျနပ်သွားေစသည်။
တင်းတိမ်ေစသည်။
17.

courteous

(adj.): hoihna siamna,
citna siamna, gitna,

ယဉ်ေကျးေသာ။ ရည်မွန်ေသာ။

omdan siam, migi,
midang tungah migi;
thusiam
18.

cringe

(v.i) ~ (at sth)

ေြကာက်ရွံ>တွန်Oဆuတ်သည်။ ~ (to/
before sb) (derog)
ကပ်ဖားရပ်ဖားလuပ်သည်။ (n):
ဝပ်တွားခယြခင်း။ ေြကာက်ရွံ>ြခင်း။

19.

derelict

(n.): အိမ်ေြခရာေြခမဲ့သ<။
ေြခသလuံးအိမ်တိuင်။ အေြခအေနမဲ့။
(adj.): စွနO်ပစ်ထား၍ ပျက်စီးေနေသာ။

20.

dignity

(n) hihna manphatna,

(n.): ဂuဏ်သိကMာရှိြခင်း။ ခမ်းနားြခင်း။

adiktak hihna, thupina
21.

Distaste

(n) deihlo, duhlo, ciap

(n.): အရသာမေတွ>ြခင်း။ မIှစ်Aမိu>ြခင်း။

nop huailo, kihhuai
22.

dormant

23.

elaborate

(v) kicingtak a semkhia,

(v.): အားစိuက်ထuတ်သည်။

endure

(v) thuakzo, thuakthei,

(v.): ခံသည်။ ြကံ့ြကံ့ရပ်ခံသည်

24.

(adj.): အိပ်ေနေသာ။ ြမuံေနေသာ။

kizen takin seemzo

ြဖစ်ထွန်းေစသည်။

dozo
25.

enforce

(v) behlap, guanbeh,
thahat sak

(v.): ခွန်အားရှိေစသည်။ ~ sth

(on/against sb) (ဥပေဒ၊ အမိန်O စသည်)
အာဏာတည်ေစသည်၊ အကျိuးသက်
ေရာက်မှu ရှိေစသည်၊ ြပTာန်းသည်။
(ြသဇာ အာဏာြဖင့်)
အတင်းအကျပ်ြပuသည်။
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26.

27.

exertion

(n) kithakauhsakna,

(n.):စွမ်းအားထuတ်၍ြပuလuပ်ေဆာင်ရွက်ြ

thasaanna

ြင်း။

expanse

(n.): ကျယ်ေြပာေသာအရာ။
ကျယ်ြပနO်ေသာအရာ။

28.

extraordinary

(adj.) atuam vilvel, adang

(adj.): အထ<းတလည်ြဖစ်ေသာ။

tawh kihello, adang tawh

အံ့မခန်းေသာ။

kisai lo
29.

foliage

(n) singnah, singteh

(n.): အရွက်များ။
သစ်ပင်အရွက်အလက်စuံ။

30.

foremost

(adj.): thupi pen; dinmun

(adj & adv.): ေရှ>ဆuံးြဖစ်-ေသာ-လျက်။

hih masak pen ding; a

အေကျာ်ေဇယျ။

thupi pen, a masa pen;

အထင်ရှားဆuံးြဖစ်ေသာ။ အထင်ကရ။

dang teng saanga masa
zaw
31.

frank

(adj.):ပွင့်လင်းေသာ။ေဟာေဟာဒိuင်းဒိuင်
းရှိေသာ။ မဖuံးကွယ်တတ်ေသာ။

32.

33.

Function

futile

(n.): nasep; a zep theih,

(n.): ြပuလuပ်ေဆာင်ရွက်ြခင်။

kimanna; a hih theihna

သက်ဆိuင်ရာေဆာင်ရွက်ြခင်းအမှu။

(adj.): mawkna; kimanna

(adj.):မေရရာေသာ။အကျိuးမAပီးေသာ။

nei lo; phatuam lo

အချည်းIှီးြဖစ်ေသာ။အလဟဿ
ြဖစ်ေသာ။ အဓိပYာယ် မရှိ။

34.

Gaze

(v) sal gega, en tentan;

(v.t.): စ<းစိuက်ြကည့်သည်။

ettentanna

ေငးြကည့်သည်။ေတွြကည့်သည်။ at

(n) salh gegana,

စိမ်းစိမ်းြကည့်သည်။

gazeစ<းစိuက်ြကည့်ေနစဉ်။
35.

glimmer

(v.) taang kuaukuau sak;

(v.i.): မှိတ်တuတ်မှိတ်တuတ်ြဖစ်သည်။

naak taan lo.

ေမှးေမှးမှိန်မှိန်လင်းသည်။
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36.

glimpse

(n.) kigalmuhpak,

(n.): ေမှးမှိန်ေသာအလင်းေရာင်။

kikgaldot ziau,

တစ်ဒZဂ-တခဏမBသာေတာက်ပြခင်း။

kicianphamello a kimu
ziiziaii
37.

38.

grimace

Headstrong

(n) ciamnuih bawlin

(n.): မျက်Iှာရှuံ>မဲ့-မဲ့ရွဲ>ြခင်း-

maikau liailuai na

မထီမဲ့ြမင်ြပuေသာမျက်Iှာ။

(a) ama cih bek ci tentan,

(adj.):စိတ်လိuက်မာန်ပါြပuလuပ်တတ်ေသ

thu zawh hak, ama ut thu

ာ။ ဇွတ်တရ\တ်နိuင်ေသာ။ ေခါင်းမာေသာ။

a hih tentan, mi thu sang
lo
39.

40.
41.

hesitate

hoist
immense

42.

Imperceptibly

43.

indication

44.

inscription

(v) lunghiang, kician sak

(v.i.): ဆိuင်းတွသည်။ စိတ်ထင့်သည်။

theilo, thu khensat zolo

သံသယဒွိဟရှိသည်။

(v) khaito, lamto, damto,

(v.t.): ေြမ]ာက်သည်

mi nam dial lamto

မသည်။ဆွဲတင်သည်။

(a) tampi, lianpi, zapi,

(adj.): အကနO်အသတ်မရှိေသာ။

nakpi

စကားတွနO်ဆuတ်ေြပာသည်။

အတိuင်းမသိေသာ။

(adv.): မသိြမင်နိuင်ေသာ။
(n) lahna, gennopna, alah

(n.): ^\န်ြပြခင်း။ ေဖာ်ြပြခင်း။

nop

နိမိတ်လကMဏာ၊ ရှင်းလင်းေဖာ်ြပချက်။

(n) sing tung/mual suang

(n.): ေကျာက်စာ၊ ေခါင်းေလာင်းစာ

tung a lai kigelh, lim

စသည်။

kisuai
45.

instinctive

(a) thupepeuh theih

(adj.): ပင်ကိuယ်စိတ်Iှင့်ဆိuင်ေသာ။

tawm na (akte in hilh

kullo a gul peuh mah lau
ding hi cih, a theih banga
theihna zia) tangpilna
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46.
47.

intent
interior

(a & n) sawm, tum; (n)

(adj.): စိတ်အားထက်သန်ေသာ။

hihding, tupna, sawmna

အာရuံစွဲလမ်းေသာ။

(a) asungtawng,

(adj.): အတွင်းပိuင်းကျေသာ။

asungnung; a sunglam; a

ကမ်းေြခIှင့်ေဝးေသာ။

sungnunglam; a nawllam
tawh kigamla
48.
49.

Jar

(n) thambel, tuikholna
belpi

Keepsake

(n.): ကရား။
(n.): ေပးသ<ကိuသတိရေစရန်
ေပးထာသည့်အမှတ်တရအရာ။

50.

51.

knack

literacy

(n) siamna, lawm leh gual (n.): ကစားစရာ။ က_မ်းကျင်pawl siamna

ကျင်လည်ြခင်း။ ကျင့်သားရြခင်း။

(n) lai gelh leh a sim

(n.): အေရးအဖတ်တတ်ေြမာက်ြခင်း။

လuပ်တတ်ြခင်း။

theite
52.

53.

lurch

(n) mi a haksat laitak in

(n.): အက<အညီလိuတuန်း၊

amah bek taisan/taikhia

ဒuကMေရာက်တuန်း ပစ်ထားြခင်း။ [usu

makeshift

sing] ယိမ်းယိuင်ြခင်း။ တိမ်းေစာင်းြခင်း။
(n.):ကိစ=Aပီးေလေအာင်ယာယီြဖစ်ကတ
တ်ဆန်းြပuလuပ်ဖန်တီးထားသည့်အရာ။
(adj.): ြဖစ်ကတတ်ဆန်း-

ြပuလuပ်ထားေသာ-ဖန်တီးထားေသာ။
မရှိသuံး။ ယာယီသuံး။
54.

Malicious

(a) midangte siatsak

(adj.): ရန်Aငိuးထားေသာ။

nopna thugen, hazaa,

အာဃာတထားေသာ။ ရန်ြပuလိuေသာ။

(a) alompi, atangpi

(adj.): အစိuင်အခဲြဖစ်ေသာ။

lungsim gal neihzia
55.

massive

ထuထည်ြဖစ်ေနေသာ။
Aကီးမားေလးကန်ေသာ။
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56.

meager

(Brit meagre )နည်းပါးေသာ။ မစိu>မပိu>
ြဖစ်ေသာ။ အားနည်းေသာ။ နuံချာေသာ။

57.

58.

Melancholy

(n) lungzuan khawngaih,

(n.): စိတ်ည]ိuးငယ်ြခင်း။

Merge

(v) kigawm, phumsuk,

(v.): လuံးေပါင်းေရာဝင်ေစသည်

lungleenna

စိတ်ေနာက်ေရာဂါ။

kihelkhawmgawp, diah
tumsuk
59.

mingle

(v) helkhawm, gawm, tok- (v.): ေရာေထွးသည်။
hel

60.

minuscule

ေရာစပ်ပါဝင်သည်။
(adj.): မှuန်မ\ားေသာ။ မေြပာပ
ေလာက်ေသာ။

61.

Momentary

(a) hun tomno sungin

(adj.): တစ်ခဏ-

တစ်ဒZဂအတွင်းြပuလuပ်ေသာ။
တစ်ဒZဂြဖစ်ေသာ။ မြကာြမင့်ေသာ။

62.

Nape

(n) deek, ngawng zaang,

(n.): (usu sing) ကuပ်ပိuး။ ဇက်ပိuး။

deekkhuk
63.

nimble

(a) ngalzaang, tangzaang

(adj.): ဖျတ်လတ်သွက်လက်ေသာ။

ေပါ့ပါးဖျတ်လတ်ေသာ။ လျင်ြမန်ေသာ။
က_မ်းကျင်ေသာ။ ကျင်လည်ေသာ။

64.

obstinante

(adj.) lungtang khauh;

(adj.): စိတ်ခိuင်မာ၊ ခိuင်Aမဲေသာ။

ngawng khauh; mi nuai-a

စွဲAမဲေသာ။ တယ<သန်ေသာ။

luut nuam lo; ama cih

Iှိမ်နင်း၍မရနိuင်ေသာ။

bek ci tentan; thu mang

မေပျာက်ကင်းနိuင်ေသာ။

nuam peuhmahlo
65.

Opt

66.

overwhelming

(v) deihteel, utna lam teel (v.i.): ေရွးယ<သည်။
(adj.): ေသာင်းေသာင်းြဖြဖ။
အလွန်Oအလွန်။

67.

pact

(n) kiciamna, kithukimna

(n): သေဘာတ<ညီချက်။
သေဘာတ<စာချuပ်။

68.

pandemonium
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69.

persuade

(v) hansuah, thuzawh,

(v.t): ြဖားေယာင်းသည်။

hanthawn, zol bawl

ဆuံးမသွန်သင်သည်။ ေဖျာင်းဖျသည်။
နားသွင်းသည်

70.

phenomenal

(adj.): a om meengmeeng

(adj): ြမင်ရြခင်းIှင့်ဆိuင်ေသာ။

lo; a om pakpak ngei khol ြမင်ရြခင်းမျိuးြဖစ်ေသာ။
lo
71.

Ponder

(v) ngaihsun, lungsim

(v): စဉ်းစားဆင်ြခင်သည်။

ngaihsun
72.

Quantity

(n) a pha zah, atamnalam (n.): အနည်းအများ။အေရအတွက်။
အချင်အတွယ်များြပားြခင်း။

73.

74.
75.

Qauver

Quench
radiant

(v) aw liing, lauthawng in

(v.t): (အသံ) တuန်သည်။

aw liing kauh kauh

တuန်တuန်ယင်ယင်Iှင့်ေြပာသည်။

(v) kam, (sangtak kam,zo) (v.t.): Aငိမ်းသတ်သည်။
(tui duh kam)

ေရငတ်ေြပေစသည်။

(a) ni zangg kap selsal

(adj.): အလယ်ဗဟိuမှ ထွက်ေသာ
ထuတ်လ\တ်ေသာ။
ေရာင်ြခည်ကွနO်ြမ<းေသာ။

76.

Ravine

(n) luineu, guamthuk neu

(n.): ေချာင်း။ ေချာက်။ ချပ်။ ေြမာင်း။

77.

Recipient

(n) a ngahmi, minphatna

(n.): ခံယ<သည့်အရာ။ ခံယ<သ<။

ngah
78.

resentful

(adj.): စိတ်ပျက်ေသာ။
မခံချိမခံသာြဖစ်ေသာ။

79.

Satisfactory

(adj. ) lungkim huai

(adj.): Iှစ်သက်ဖွယ်ြဖစ်ေသာ။

80.

sensitive

(a) lungsim khawihpha;

(adj.): ခံစားရတတ်ေသာ။

mi lungsim phawk

ခံစားရလွယ်ေသာ။

phathei, khua-phawkthei
81.
82.

Sentiment
shudder

(n) lungsim khawih,

(n.):စိတ်ခံစားချက်သက်သက်Iှင့်ြဖစ်ေပH

lungsim phawnna

လာေသာစိတ်က<း။ ခံစားချက်

(v) liing, lau a liing

(v.): တuန်သည်။တuန်ရီသည်။
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83.

sickly

(adj.) cidamtheilo, cinana

(adj.): ချ<ချာေသာ။ မမာပuံ ေပါက်ေသာ။
ပိန်ပိန်လှီလှီ။ ေပျာ့တိေပျာ့ဖပ်။ ခပ်ယဲ့ယဲ့။
မIှစ်သက်ဖွယ်။ အန်ချင်စရာ။

84.

(adj.): (of hair, fur, or skin)

sleek

ေချာမွတ်ေတာက်ေြပာင်ေနေသာ။ (of an
object) ကျစ်လျစ်ေြကာ့ေမာ့ေသာ။

(sometimes derog) (of a person or
animal) တစ်ေသွးတစ်ေမွး
Aဖိuးြကွယ်ေသာ။
85.

solemn

(a) nakpi-a ngaihsutna,

(adj.):ဘာသာေရးဆိuင်ရာထuံးတမ်းစဉ်

lungsim takpi tawh geel,

လာအခမ်းအနားပါေသာ။

biakna tawh kituaka

ဘာသာေရးတွင်အကျံuးဝင်ေသာ။

hihna
86.

Soothe

(v) lungsim lai khiilkhial
dam, natna damdeuh

(v.): ေချာ့ေမာ့Iှစ်သိမ့်သည်။

စိတ်ေကျနပ်ေအာင်ေချာ့ေမာ့ေြမ]ာက်ပင့်
သည်။ Iှစ်သိမ့်သည်

87.

stagger

(v) paikhuamkhuam, vak

(v.): ယိမ်းယိuင်ေစသည်။

(a) khauh; sakhat, nak pi

(adj.): မျက်Iှာထား-စိတ်ထား-

a hih;

အကျင့်အမ<-ခက်ထန်ြကမ်းြကuတ်ေသာ။

luamluam
88.

89.

Stern

Tantalize

ကတိမ်းကပါးြဖစ်ေစသည်။

(v.): မရနိuင်သည့်အရာကိu

တပ်မက်လိuချင်ေအာင်ြပ၍ြမ<ဆွယ်သည်
။စိတ်မချင့်မရဲIှင့်လိuချင်ငမ်းငမ်းတက်အ
ောင်ြမ<ဆွယ်သည်
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90.

Temptation

(n) ze-etna, kheemna

(n.): ေသွးေဆာင်ြဖားေယာင်းြခင်း။
မေကာင်းမှuလuပ်ရန်ေသွးေဆာင်ြဖားေယ
ာင်းြခင်း။

91.
92.

transform

(v) bawl kik, alim bawl

(v.): သbာန်ေြပာင်းလဲေစသည်။

kik, amel bawlpha

စိတ်ထားေြပာင်းလဲသည်။
(adj.): ကိuယ့်ကျင့်သိကMာမရှိေသာ၊

unscrupulous

မရိuးေြဖာင့်ေသာ။
93.

Vain

94.

Vengeance

95.

violate

(a) tuahsia, kaamsiatna,

(adj.):ကိuယ့်ကိuယ်ကိuအထင်Aကီးေနေသ

bangmah lo a mang

ာ။ အသuံးမကျေသာ။ in vain

thang

မေအာင်ြမင်ေသာ။
(n.): လက်စားေချြခင်း။

(v) pasat, kantan, susia,
thukham paltan

(v.):စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိuေဖာက်ဖျက်
သည်။မေလးစားမရuေသဘဲဆက်ဆံသ
ည်။ မuဒိမ်းကျင့်သည်။

96.

97.

vital

Vivid

(a) kipha mawh, akisam

(adj.):လuံးဝဥဿuံလိuအပ်ေနေသာ။အသ

mahmah, akikhen theilo

က်အတွက်မရှိမြဖစ်လိuအပ်ေသာ။ခွန်အာ

(a) ataang lee laa, nakpi

(adj.): နက်ရှိuင်းေသာခံစားမှu၊

a taang; kician sisen

ြကည်လင်ေသာပuံရိပ်တိu>ကိuစိတ်တွင်ြဖစ်

းIှင့်ြပည့်စuံေသာ။

ေပHေစေသာ။အလွန်နက်ရှိuင်း၊ေတာက်ပ
ေသာ။
98.

wistful

98.

Yield

(adj.): ေြကကွဲေသာ။
(v) piangsak, piangkhia,

(v.): သဘာဝ၊

sak, suakkhiasak

စက်မှuထွက်ကuန်တစ်မျိuးကိuထuတ်လuပ်
သည်။ ရလဒ်တစ်ခuကိuြဖစ်ေစသည်။
ေတာင်းဆိuချက်၊ဖိအားများကိuအညံ့ခံသ
ည်။ ပိuင်ဆိuင်မှuကိuစွနO်လ\တ်သည်။
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100. Zest

(n) ukna, nuamsakna,

(n.): အလွန်စိတ်ဝင်စားြခင်း။

lunglutna

ေရှာက်သီးအြပင်ခွံ၏အေရာင်။

To be continued...
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