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วดัพระธรรมกาย 

佛教文化交流计划 
โครงการแลกเปล่ียนวฒันธรรมทางพทุธศาสนา 
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交流合作育英才  ความรู้แลกเปล่ียนมาแบง่ปัน 
世界和平铁定来   โลกสนัติสขุพลนั แน่แท้เอย 
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โครงการศึกษาแลกเปลีย่นภาษาและวฒันธรรมพุทธศาสนาแบบเถรวาทของ
โรงเรียนพระปริยติัธรรม วดัพระธรรมกายสําหรับนักศึกษาไต้หวนั 
 

โครงการศึกษาแลกเปล่ียนภาษาและวฒันธรรมพุทธศาสนาแบบเถรวาทของโรงเรียน
พระปริยติัธรรม วดัพระธรรมกายสาํหรับนกัศึกษาไตห้วนั ระหว่างวนัท่ี ๒ กรกฎาคม ถึงวนัท่ี
๓๑ สิงหาคมน้ีมีวตัถุประสงค์จัดข้ึนเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาไต้หวนัได้มีโอกาสศึกษา
ภาษาไทยและเขา้ร่วมกิจกรรมวฒันธรรมชาวพุทธแบบเถรวาททั้งยงัไดรั้บประสบการณ์จากการ
ถ่ายทอดภาษาและวฒันธรรมจีนผ่านการเรียนการสอนให้กบับุคลากรในองค์กร และเพ่ือให้
ไดรั้บการส่งเสริมพฒันาศกัยภาพในหลายๆดา้นผา่นการเรียนรู้จากประสบการณ์การใชชี้วิตใน
โรงเรียนพระปริยติัธรรม วดัพระธรรมกาย ประเทศไทยอนัจะก่อให้เกิดการพฒันาทกัษะต่างๆ
เช่นทกัษะการใชภ้าษาไทย ทกัษะการถ่ายทอดภาษาและวฒันธรรมจีนการฝึกฝนการใชชี้วิตใน
วฒันธรรมและภาษาไทยด้วยตนเองการปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ฝึกฝนให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบพุทธศาสนาแบบเถรวาทผ่านการศึกษาการเรียนรู้ดว้ยความ
เรียบง่ายสุขสงบในวิถีและวฒันธรรมชาวพุทธและประสบการณ์แปลกใหม่ตลอดช่วงเวลาท่ีเขา้
ร่วมโครงการ 

ในการศึกษาแลกเปล่ียนภาษาและวฒันธรรมคร้ังน้ี นักศึกษาไดเ้ขียนหนังสือข้ึนมา ๓ 
เล่มคือ ๑.ตาํราสอนภาษาจีน ๒.ตาํราเรียนภาษาบาลีขั้นพ้ืนฐาน ๓.หนงัสือเล่าเร่ืองประสบการณ์
ความประทบัใจในกิจวตัรกิจกรรมจากประสบการณ์ในการใช้ชีวิตและการปฏิบติัธรรมใน
โครงการต่าง ๆ ของวดัพระธรรมกาย เช่นโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาท
นานาชาติหรือช่ือภาษาองักฤษวา่ International  Dhammadayada Ordination Program(IDOP) 
เป็นตน้ เป็นท่ีหวงัวา่โครงการน้ีจะทาํใหนึ้กศึกษาไตห้วนัไดรั้บประสบการณ์ท่ีดีอนัจะก่อใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อการพฒันาศกัยภาพในดา้นต่าง ๆ ของตนเอง และเกิดความร่วมมือในโครงการ
ศึกษาแลกเปล่ียนภาษาและวฒันธรรมพุทธศาสนาแบบเถรวาทของโรงเรียนพระปริยติัธรรม วดั
พระธรรมกายสาํหรับนกัศึกษาไตห้วนัคร้ังต่อ ๆ ไปซ่ึงเม่ือเกิดต่อเน่ืองสืบไปจะทาํให้เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจอนัดีระหว่างองคก์ร ชาวพุทธแบบมหายานและเถรวาททั้งสองประเทศและขยาย
ไปทัว่โลกซ่ึงจะทาํให้บรรลุวตัถุประสงคข์องพระเทพญาณมหามุนีท่ีตอ้งการให้ “พุทธบริษทัส่ี
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ตอ้งเป็นหน่ึงเดียวกนัเหมือนดวงตะวนัท่ีมีดวงเดียว” อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อสังคม 
พทุธศาสนา และชาวโลกสืบต่อไปตลอดกาลนาน 

ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญต่อผูบ้ริหารและนกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัฝากู่ วดัฝากู่ซนั 
(Dharma Dram Mountain)และอาจารยห์วา่นถิง ท่ีเลง็เห็นความสาํคญัและมีวิสยัทศัน์ยาวไกลได้
ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการน้ี อนุโมทนาต่อกัลยาณมิตรมุกมณี ผูติ้ดต่อประสานงานให้
โครงการน้ีบงัเกิดข้ึนและสาํเร็จลงดว้ยดี และขออนุโมทนากบัผูมี้ส่วนร่วมในโครงการน้ีทุก ๆ 
ท่าน ซ่ึงมีพระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑฺโฒ ผอ.สาํนกัการศึกษาและ พระครูวินัยธร ดร.บญัฑิต 
วรปญฺโญ ผอ.สาํนกัต่างประเทศเป็นตน้ ท่ีใหก้ารสนบัสนุนร่วมมือและคาํปรึกษาในโครงการน้ี 
และขอกราบแทบเท้าขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนีเจ้าอาวาสวัด
พระธรรมกาย  และขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ  รองเจ้าอาวาสวัด
พระธรรมกายท่ีเมตตาสนบัสนุนทั้งยงัริเร่ิมความสัมพนัธ์ ความร่วมมืออนัดีต่อกนัระหว่างชาว
พุทธแต่ละนิกายแต่ละประเทศในการท่ีจะเผยแผ่สันติภาพและสันติสุขของพระพุทธศาสนาไป
ทัว่โลก 

 
 
 

        พระมหาสุธรรม สุรตโน  

     อาจารยใ์หญ่โรงเรียนพระปริยติัธรรม วดัพระธรรมกาย 

 

  



3 
 

法身寺佛学院针对台湾学子之 

语言及上座部佛教文化实习计划 

 

法身寺佛学院在今年从七月二日到八月三十一日所举办的针对台湾学子之语言及

上座部佛教文化实习计划，目的是为了让台湾学子有机会学习泰语、参与上座部佛教

文化活动、增加教导寺院成员华语之经验，且经由在泰国法身寺佛学院的生活过程，

培养各方面的能力。例如：使用泰语的能力、教导中华文化及华语的能力、在泰国文

化及泰语环境下之自我训练、学习适应新的环境、学习上座部的纪律及负责任，还有

在实习计划期间时时学习佛教文化及方法，保持有秩序、喜悦与平和。 

在这次的语言及佛教文化实习计划中，学子们完成三本书籍：一、华语学习教材；

二、巴利语学习基础教材；三、在法身寺各项活动中印象深刻的事情，例如国际短期

出家活动(IDOP)等等。期望此实习计划能够让参与的台湾学子们有良好的学习经验，

对自我训练有所利益，且让法身寺佛学院针对台湾学子之语言及上座部佛教文化实习

计划有更进一步的未来发展，促成大乘佛教与上座部佛教之跨国合作，进而扩展到全

世界，达到法胜师父所说的：「佛教四众要团结合一，如独一无二的太阳。」为社会、

佛教、全世界带来长久的利益。 

感谢法鼓佛教学院之管理阶层能够看重此实习计划且有远见地派学生来此，随喜

前来实习的研究生还有婉婷老师的功德。随喜侃如的功德，担任连络工作，协助此计

划之顺利进行。随喜参与此计划案之所有人员的功德，包括教育部部长贤星法师(Ven. 

Phramaha Somchai Thanavuddho M.D.,Ph.D.)及国外部部长祥智法师(Ven. Phra Bhandit 

Varapanyo Ph.D.)协助担任此计划之顾问。顶礼感恩法身寺住持法胜师父、法身寺副住

持施命师父，慈悲协助各佛教派系及各国之间的携手合作，促进弘扬佛教到全世界。 

 

 

释明鉴 Phramaha Sudham Suratano 

法身寺佛学院校长   
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••• 关于这本书 ••• 
เก่ียวกบัหนงัสือเลม่นี ้

五年前来到泰国，主要是为了学习巴利语翻译及南传佛教修行方法而来，从没想过

自己会与华语教学扯上关系。然而随着这些年全球对于华语的重视，位居中南半岛的泰

国也自然不可避免地吹起一股华语风，即使我无心教学，但总不断有人要求我教授华语，

或向我询问华语的有关问题。泰国是一个佛教国家，法身寺又是全球占地最大的佛教寺

院，有数千位常住法师及优婆塞、优婆夷，因此大家所想学习的或最想知道的都是与寺

院有关的词汇，偏偏一般坊间学习华语的书籍并无法满足这些需求，致使我萌生了要编

写这样一套华语教材的想法。 

เม่ือห้าปีก่อนได้มาไทย เป้าหลกัท่ีมาก็เพ่ือศึกษาภาษาบาลีและศึกษาสมาธิในแบบเถรวาท ไม่เคย
คิดมาก่อนว่าตวัเองจะได้มาเก่ียวข้องกบัการสอนภาษาจีน แต่ทว่าหลายปีมานีภ้าษาจีนได้รับความสนใจ
อย่างกว้างขวางไปทั่วโลก  เม่ือได้อยู่ในไทยก็เป็นเร่ืองยากท่ีจะทานกระแสคล่ืนความสนใจภาษาจีนได้ 
ถึงแม้ว่าจะไม่อยากสอน  แต่เม่ือได้รับการรบเร้า และสอบถามปัญหาเก่ียวกบัภาษาจีนอยู่หลายต่อหลาย
ครัง้จงึต้องเข้ามาเก่ียวข้องอยา่งยากท่ีจะเล่ียง 

ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ  วดัพระธรรมกายเองก็เป็นวัดพุทธท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  มีพระภิกษุอยู่
ประจําหลายพนั ทัง้ยงัมีเจ้าหน้าท่ีอบุาสก อบุาสิกาอีกจํานวนมาก เพราะฉะนัน้ด้วยเหตนีุส้ิ่งท่ีผู้ เรียนสนใจ
กนัเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นคําศัพท์เก่ียวกับวดั  หนงัสือแบบเรียนภาษาจีนทัว่ๆไปนัน้ไม่อาจเติมเต็มให้กบั
ผู้ เรียนได้  ทําให้ฉนัมีความคิดท่ีจะเขียนแบบเรียนภาษาจีนฉบบัชาววดัขึน้มาสกัชดุ  

想法酝酿了数年，也曾经有初步的规划与尝试，却始终无法一鼓作气把它完成。因

为这是一套想要让常住众能够实际运用的教材，必须要有常住众的参与，也就是在撰写

过程中也必须也同时授课，才能切中使用者的需求。这对平日学习与翻译工作繁忙的我

来说，实在是很难兼顾周全的事情。就在一次偶然的机会，遇到法身寺佛学院校长，听

到学校邀请中国留学生来担任华语教师的情况，也得到他的允许，让台湾学子有机会来

实习并尝试撰写教材。 

อยู่ในความคิดมานานหลายปี  แล้วก็เคยเร่ิมก้าวแรกโดยการวางแผนและทดลองเขียน , แต่แล้วก็
ไม่อาจจะทําให้สําเร็จเป็นรูปเล่มได้  นัน้ก็เพราะว่าตําราเล่มนีน้ัน้ตัง้ใจท่ีจะเขียนให้กับเจ้าหน้าท่ีภายใน
นําไปใช้ได้จริง  แล้วต้องมีเจ้าหน้าท่ีภายในไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุ อบุาสก อบุาสิกา เข้าร่วมกนัจดัทําด้วย  
ตวัฉนัเองทัง้ต้องทําการเรียนการสอนไปพร้อมๆกบัการเขียนตํารา เพ่ือให้ตรงกบัความต้องการของผู้ ใช้งาน



 

5

อย่างแท้จริง จึงเป็นสิ่งท่ีเป็นไปได้ยากมาก  และแล้วโอกาสที่รอคอยก็มาถึงเม่ือได้รับคําชีแ้นะจากพระ
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนปริยัติธรรม ว่าเราน่าจะเชิญนักศึกษาจีนมาเป็นอาจารย์สอนภาษา และจัดให้มี
โครงการแลกเปล่ียนทางภาษาและวฒันธรรม เม่ือได้รับการอนุญาติแล้ว  จึงมีนักศึกษาจากไต้หวันมา
ฝึกงานและทดลองเขียนแบบเรียนชดุนีข้ึน้. 

如何在短短两个月之内，设计安排让两位不熟悉泰国佛教文化的新人融入团体、达

成任务，是相当具有挑战性的工作，加上我们大家都不是正统学习华语教学的老师，这

项任务就更加精采刺激了。感恩各方人士在过程中挺力相助，这项任务最终还是如期完

成了。当然没有人敢说成果是最圆满的，但可以肯定的是，我们已经利用有限的时间，

做了最大的努力。承蒙许多常住众及信众的支持，本书在大家热烈索书之下，最后决定

送进印刷厂付梓成书。 

ปัญหาก็คือจัดการอย่างไรให้เวลาสัน้ๆเพียงสองเดือน    สามารถผลักดันให้ผู้ ท่ีไม่คุ้ นเคยกับ
วฒันธรรมเถรวาทแบบไทยถึงสองคนเข้ามาในทีม  ทําหน้าท่ีให้สมบรูณ์น่ีเป็นงานท่ีท้าทายมากทีเดียว  อีก
ทัง้พวกเราในทีมก็ไม่ใช่ผู้ สันทัดในการสอนภาษาจีนโดยตรง  น่ีทําให้เป็นแรงกระตุ้ นอย่างดีทีเดียว  
ขอขอบคณุทุกท่านท่ีมีส่วนช่วยเหลือ  ทําให้ภาระกิจครัง้นีสํ้าเร็จได้ทนัเวลาท่ีกําหนด  และก็แน่นอนว่าไม่
อาจจะพดูได้ว่าเป็นฉบบัท่ีสมบรูณ์ท่ีสดุ  แต่ก็พดูได้ว่าทางทีมงานได้ทุ่มเทอย่างเต็มท่ีในระยะเวลาท่ีมีอยู่
อย่างจํากดั  ด้วยความกรุณาของเจ้าหน้าท่ีภายใน และสาธุชนผู้ นําบุญท่ีให้การสนับสนุน  รวมถึงความ
เรียกร้องของทกุคน  ในท่ีสดุจงึได้ตดัสินใจจดัพิมพ์ขึน้เป็นรูปเลม่ 

期望诸位把对这本书的意见传送给我们，把学习华语的乐趣融入生活当中。学习应

当是快乐的，未来应当是可以期待的，这本书应当只是一个开头，而不是一个结束。感

恩大家！ 

หวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับคําชีแ้นะจากท่านผู้ อ่าน สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้  เรียน
อย่างมีความสขุ  มีอนาคตท่ีควรค่าแก่การรอคอย  ตําราเล่มนีเ้ป็นเพียงจุดเร่ิมต้นเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายท่ี
สมบรูณ์ในอนาคตเท่านัน้  ขอขอบพระคณุทกุท่านมา  ณ  ท่ีนี ้

黄侃如 合十顶礼 2012/9/6 补述 

ขอแสดงความนบัถือ 
มกุมณี  ฮวง 
2012/09/06 
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••• 作者序 ‧一 ••• 
คํานํา 1 

能够因缘际会地来到法身寺，受到各方面贴心的照顾和关怀，以及贴近体验法身寺

呈现出来的南传佛教文化，已经是想象不到的幸运！更宝贵的是，自己有幸参与这样一

件具体又直接利益大众的美事，让我在整个过程中虽然很忙碌，却真的非常非常快乐！ 

การได้มาท่ีวดัพระธรรมกาย   ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีในทุกๆด้าน   อีกทัง้ได้มาสมัผัส
วฒันธรรมชาวพทุธแบบเถรวาทท่ีวดัพระธรรมกายอยา่งใกล้ชิด   น่ีนบัเป็นความโชคดีอยา่งไมเ่คยนึกคิดมา
ก่อน   ท่ีย่ิงไปกว่านัน้ก็คือ ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในทีมท่ีทําสิ่งดีๆมีคุณประโยชน์ให้เกิดขึน้แก่ผู้คนมหาศาล
อยา่งเป็นรูปธรรม   ทําให้ขัน้ตอนตา่งๆท่ียุง่ยาก   กลบักลายมาเป็นความสขุอยา่งบอกไม่ถกู 

这本书是侃如学长对法身寺的华语教学环境贴近观察并实际参与后，有感于既有华

语教材大多属于一般民众日常生活的会话，并没有一本书，是站在佛教寺院日常会话的

立即性需求来编写。例如与华语地区的法师或居士们合宜的相互问候、介绍法身寺、分

享和邀请法身寺活动，甚至就法身寺最重视的打坐修行，可以用华语引导禅修，让对方

直接体验打坐……等等内容。从侃如学长所发的这个大好愿，和她的强烈愿心出发，加

上各方因缘的和合，以及过程中无数法师们和义工们在不同阶段接力式的支持和协助，

我们终于满怀欢喜地看到美好的成果展现在眼前。 

ตําราแบบเรียนเล่มนีไ้ด้มาจาก  รุ่นพ่ีมกุมณี   ได้เข้าสงัเกตกุารณ์จริงในการเรียนการสอนภาษาจีน
อย่างใกล้ชิดแล้ว   ก็มีความรู้สกึว่าโดยทัว่ไปตําราเรียนภาษาจีนสว่นใหญ่เน้นไปท่ีประโยชน์ในการโต้ตอบ
ในชีวิตประจําวนัเท่านัน้  และยงัไม่เคยมีตําราเรียนภาษาจีนเลม่ท่ีเขียนขึน้จากผู้ ต้องการใช้ประโยชน์ในวดั
มาก่อน   ยกตวัอย่างเช่น สาธุชน นมสัการพระภิกษุควรใช้คําพดูเช่นไร   แนะนําวดั  แบ่งปันและเชิญชวน
มาร่วมพิธีบุญของวัด   หรือแม้กระทั่งสมาธิท่ีทางวัดได้ให้ความสําคัญ   ควรจะนํานั่งสมาธิด้วยศัพท์
อย่างไรจึงจะสมารถทําให้ผู้ ฟังรับเนือ้หาได้เป็นอย่างดีเป็นต้น   ด้วยความมุ่งมัน่และตัง้ใจจริงของรุ่นพ่ีมกุ
มณี   ความร่วมมือช่วยเหลือของหลายฝ่าย   ทัง้พระคุณเจ้า และอาสาสมัคร  ทําให้เราได้เห็นผลงานท่ี
งดงามได้ในท่ีสดุ 

这次暑期实习计划的华语教学组成员，由侃如领导，婉婷和我一同执行。我们一直

十分用心地思考和取舍哪些教材内容对大家最实用、怎么编排可以让大家最容易上手，

怎么让这本教材的内容，以后不管由哪位华语老师来教，都可以开启初学者的兴趣和具
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有实用性。由于专案时间有限，我们毕竟要将这份心意阶段性地告一段落，并且在这里

放下了。如果未来这本教材真的对大家有帮助，可以让多一些人生活化的使用华语、让

多一些人引发学习华语的兴趣，那就是美上加美，随喜功德！ 

แผนการฝึกงานสอนภาษาจีนช่วงฤดูร้อนในครัง้นี ้  นําโดยรุ่นพ่ีมุกมณี  ,  ว่าน  ถิง  และตัวฉัน
ร่วมกนัดําเนินงาน  พวกเราทัง้สามพยายามทุ่มเทและคดัสนัเนือ้หาท่ีเหมาะสมใช้งานได้จริงเพ่ือให้ตรงกบั
ความต้องการของผู้ เรียนมากท่ีสดุ   จะเรียบเรียงอยา่งไรให้น่าสนใจ ง่าย สะดวก ใช้งานได้จริงต่อทัง้ผู้ เรียน
และอาจารย์สอน   เน่ืองด้วยเวลาอันจํากัด   พวกเราจึงต้องวางมือลงเพียงเท่านี ้  ถ้าหากว่าในอนาคต
ตําราเล่มนีมี้ประโยชน์ต่อผู้ เรียนผู้สอนสามารถนําไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจําวนั   ทําให้อีกหลายๆคน
สนใจเรียนภาษาจีนมากย่ิงขึน้   นัน่นบัวา่เป็นสิง่ลํา้ค่าย่ิง   ขออนโุมทนาบญุด้วยค่ะ 

在此我首先要特别感谢参与这期华语班的所有学员，因为有大家的参与，使我们在

编写教材的同时，切身地知道这份教材是要给许多真实而且可爱的人们使用的，所有的

一切都有关在法身寺里的日常生活，而不是学院派的凭空想象。这期参与华语班的所有

学员，包括法师、优婆塞、优婆夷，还有亲近法身寺的信众， 

大家都在十分忙碌的工作和生活事务中，却仍然在华语学习上展现极大的投入度和学习

热忱，包括领导僧团处的日威法师（Ven. Phramaha Weerawat Weerawatthako），不但十

分鼓励僧团处法师们参与课程，只要没有出国或开会，就会以身作则地来上华语课，而

且在课堂上非常谦虚又认真！每次上课时感受到大家这么用心，还有课堂上的快乐气氛，

心中总是满满的欢喜和感动，而会更进一步想：我要怎样让大家学得更好？我要怎么留

下真正能利益大家的成果？所以每一位学员的参与，都是这本书最直接的推动力量！ 

ในท่ีนีต้้องขอขอบคณุนกัเรียนภาษาจีนทุกท่านไว้เป็นพิเศษ    เน่ืองด้วยท่านเหล่านีไ้ด้เข้าเรียนใน
ชัน้ท่ีพวกเราฝึกสอน   จึงทําให้การเขียนตําราเล่มนีเ้กิดขึน้ได้   ทุกท่านทราบดีว่าตําราเล่มนีจ้ะได้เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ สนใจอีกมากมาย   ทัง้หมดทัง้มวลล้วนแล้วแต่เป็นเนือ้หาเก่ียวกับชีวิตประจําวันในวัด
พระธรรมกาย   จึงไม่เหมือนกับตําราเรียนของสถาบันใดๆ   นักเรียนภาษาก็มีทัง้พระภิกษุ อุบาสก 
อุบาสิกา และญาติโยมสาธุชนชาววดั   ทุกท่านล้วนมีหน้าท่ีการงาน   แต่ก็ยงัจัดสนัเวลามาเข้าเรียนได้ 
โดยเฉพาะพระมหาวีรวัฒน์  วีรวฒฺฑโก หัวหน้าสํานักงานวัดพระธรรมกาย   ท่านไม่เพียงส่งเสริมให้
กําลงัใจพระภิกษุในการเข้าเรียนเท่านนัน้   ตวัท่านเองถ้าว่างจากภาระกิจไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ
หรือติดประชมุแล้วก็จะเห็นท่านมานัง่เรียนอยา่งแน่นอน  ท่านทัง้อ่อนน้อมและให้ตัง้อกตัง้ใจ   บรรยากาศ
ในห้องเรียนท่ีเต็มไปด้วยความสขุและความตัง้ใจ   ทําให้สขุใจและประทับใจย่ิง   ฉันจึงคิดเสมอว่าจะทํา
อย่างไรให้ผู้ เรียนได้ประโยชน์จากชัน้เรียนได้มากท่ีสดุ  เพราะฉะนัน้อาจกล่าวได้ว่าแรงผลกัดนัท่ีสําคญั
ท่ีสดุท่ีทําให้เกิดตําราเลม่นีขี้น้ก็เน่ืองมาจากท่านผู้ เรียนทกุท่านนัน้เอง 

这本书的泰文翻译，依过程中投入协助的先后顺序，要感谢秀华、威能法师（Ven. 
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Phramaha Sakda Hemthep）、法勇法师（Ven. Phra Witthaya Visarato）和博圣。大家本身

工作都非常忙，但是遇到我们开口请求帮忙，都还是十分热忱地给予协助，由于工作量

大，我们也不忍心一直“摧残”同一个人，所以一直换人拜托......，尤其是法勇法师，

因为他是在截稿前我们最后唯一可以找到帮忙翻译的人，所以是翻译量最多、最辛苦的

一位！真的谢谢大家的帮忙，这是我们一起跑的接力赛，跑到终点的喜悦和功德也是由

大家一同分享！现在工作完成了，以后我们打电话给你们，还是要接听，可别避不见面

呀！哈哈！ 

การแปลตําราเล่มนีเ้ป็นภาษาไทยนัน้   ก็ได้จัดทําแบบเรียงตามลบัดับก่อนหลงั ต้องขอขอบคุณ 
คณุสิปาง  ธัญญาลกัษณ์      พระมหาศกัดา  เหมเทพ     พระอาจารย์วิทยา  วิสารโท และ คุณปรัชญา  
สพัพญัญูวิทย์    ท่ีต่างก็มีภาระหน้าท่ีประจําแต่เม่ือขอความช่วยเหลือท่านเหล่านีล้้วนให้ความช่วยเหลือ
เป็นอย่างดี    เม่ือถึงคราวขอความช่วยเหลือพวกเราก็จะเปล่ียนคนเข้าไปขอความช่วยเหลือ   โดยเฉพาะ
พระอาจารย์วิทยา วิสารโท ท่ีพวกเราทรมานท่านมากและหนกัท่ีสดุ   ท่านเป็นคนสดุท้ายท่ีต้องช่วยพวกเรา
แปลในจํานวนมากท่ีสดุ    ต้องขอขอบพระคณุทกุๆท่านอยา่งสดุใจ   น่ีคือสิ่งท่ีพวกเราว่ิงผลดัสง่ไม้ต่อๆกนั
มา    ในท่ีสดุก็ได้มาถึงจดุฉลองชยัและอนโุมทนาบญุร่วมกนั  มาถึงขัน้นีภ้าระกิจของพวกเราก็สําเร็จได้
ด้วยดี   ต่อไปถ้าพวกเราโทรมากรุณารับโทรศพัท์ด้วย    ห้ามหลบเล่ียงไมย่อมให้พบน่ะคะ่ 

感谢法敬法师（Ven. Phra Polsak Thanasakko）专业、迅速又唯美的封面设计。感谢

华语课学员少文法师（Ven. Phra Apinai Tantiwattho）、瞿丽华和法身寺佛学社社员一同

协助泰文校对。感谢 DMC 首席广播员 Veerasak Fakmanee 大哥和佩英一同协助 MP3 录

音。感谢贤荣协助补充资料的收集。感谢莉娜协助总校对，尤其是在赶工高锋期贴心地

关怀我，而且陪我在工作室待到最后！ 

กราบขอบพระคุณพระอาจารย์พลศักดิ์  ฐานสกฺโก เป็นอย่างสูงท่ีช่วยออกแบบรูปเล่มได้อย่าง
สวยงามและรวดเร็วอย่างมืออาชีพ    กราบขอบพระคุณพระอาจารย์อภินัย  ตนฺติวฑฺโฒ     ชาลิสา วงค์
ดาว  และเจ้าหน้าท่ีชมรมพทุธศาสน์สากลท่ีช่วยตรวจทานส่วนภาษาไทย    ขอบคณุคุณวีรศกัดิ์  ฟักมณี 
หวัหน้าทีมผู้ประกาศข่าว DMC TV ขอบคณุเสียงจาก  เพ่ย  อิง    ขอบคณุ เส๋ียน  หรง  ท่ีรวบรวมข้อมลู
เสริม    ขอบคณุ ล่ี  น่า  ช่วยตรวจทาน    โดยเฉพาะเอาใจใส่ฉนัเป็นอย่างดีในช่วงเวลาท่ีเร่งงาน  และคอย
อยูเ่ป็นเพ่ือนในห้องทํางานจนถงึวนัสดุท้าย . 

最后一定要特别感谢法身寺佛学院的校长明鉴法师（Ven. Phramaha Sudham 

Suratano），校长是这次暑期专案的大家长，直接照顾我们的生活起居和工作环境。他几

乎每天都会来工作室关怀我们，他教我们打坐，还花时间让我们问问题，给我们许多心

的力量和共度的快乐时光。和校长互动的有趣故事，有些记录在文化组专书中，还有许

多未能完全呈现的生活上的点滴互动，则会留在我们的心中，想到时就觉得温暖和喜乐。 
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ในท้ายท่ีสดุต้องขอบคุณเป็นพิเศษไปยงั พระมหาสธุรรม  สรุตโน  พระอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมวัดพระธรรมกาย    ท่ีคอยดูแลอย่างดีตลอดมา    ทัง้ด้านความเป็นอยู่และการฝึกงาน    
เหมือนว่าทุกๆวันท่านจะมาสอบถามดูแลพวกเรา    สอนเรานั่งสมาธิ    เปิดโอกาสให้เราถามคําถาม     
คอยให้กําลงัใจ    และก็มีเร่ืองราวท่ีน่าสนใจในระหว่างทํากิจกรรมร่วมกบัพระอาจารย์อยู่ในหนงัสือด้วย  
และอีกมากมายท่ีกล่าวถึงไม่หมดในท่ีนี ้    แต่แน่นอนว่าได้ประทบัอยู่ในใจของพวกเราทกุคนท่ีนึกถึงทีไรก็
อบอุน่และสขุใจ 

再次感恩大家的接纳和共同成就！ 

ขอขอบคณุทกุๆท่านอีกครัง้ท่ีให้ความสนใจร่วมกนัประสบผลสําเร็จในท่ีสดุ 

黄舒铃 合十顶礼 2012/8/21 

ขอแสดงความนบัถือ 
หวง  ซ ู หลงิ 
2012/08/21 
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••• 作者序‧二 ••• 
คํานํา 2 

在台湾担任高中老师六年。每年的暑假都会计划去志工旅游。今年当然也不例外。

只是往年都在国内，今年比较特别，我打算要到国外试试自己的能力。于是选择了南非

莱索托孤儿关怀中心，做为我第一次海外教学志工服务的地点。就在等待对方响应消息

之际，一位朋友寄了一封电子信件给我，是有关法身寺的华语教学实习甄选报名表。并

且要我和他一起报名，就在他积极的鼓励之下，心想，那就试试吧！ 

เป็นอาจารย์สอนโรงเรียนมัธยมปลายอยู่ท่ีไต้หวันหกปี   ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนของทุกปีก็จะ
วางแผนไปเท่ียวพร้อมกับทําหน้าท่ีเป็นอาสาสมัคร    ในปีนีก็้เช่นเดียวกัน   ต่างแต่ทุกๆปีจะอยู่แค่ใน
ประเทศ     ปีนีค้่อนข้างพิเศษคือมีแผนว่าจะลองออกไปตา่งประเทศ    ก็เลยตัง้ใจว่าจะไปประเทศเลโซโท   
แอฟฟริกาใต้ ดแูลเด็กกําพร้า   เป็นประเทศแรกในการทําหน้าท่ีในตา่งแดน   ในระหวา่งรอการตอบรับนีเ้อง
ก็มีเพ่ือนส่งอีเมลล์มาแจ้งข่าวว่าท่ีวดัพระธรรมกายมีการเปิดรับครูฝึกงานสอนภาษาจีน อีกทัง้ยงัต้องการ
ให้ฉนัและเพ่ือนอีกคนสมคัรไปด้วยกนั   แล้วก็ด้วยความกระตือรือร้นและแรงเชียร์จากเพ่ือนคนนี ้ ก็เลยคิด
วา่น่าลองสมคัรด ู 

两星期后我同时收到了泰国法身寺和南非莱索托寄来的录取通知。幸运的我和家人

商量之后，取消了南非行而转往泰国，准备要和朋友一起前往法身寺服务，哪知道？原

来录取的只有我一个，而此时签证、机票都已经办妥了…...。 

หลงัจากนัน้สองอาทิตย์ต่อมาก็ได้รับการติดต่อกลบัจากทัง้สองท่ี    หลงัจากปรึกษากบัครอบครัว
แล้วก็เลือกมาประเทศไทย    เตรียมตวัท่ีจะทําหน้าท่ีพร้อมกนักบัเพ่ือนท่ีวดัพระธรรมกาย    คิดไม่ถึงว่าท่ี
จริงแล้วคนท่ีได้รับเลือกให้มาวดัพระธรรมกายนัน้   มีฉนัคนเดียว   ทัง้วีซา่ ตัว่เคร่ืองบนิก็พร้อมหมดแล้ว 

就这样，我带着家人和朋友的祝福搭上了第一次前往海外服务的班机，飞往泰国！

因缘真是奇妙啊！ 

ก็เป็นมาอย่างนี ้   ฉันเลยออกเดินทางมาไทยพร้อมกบัคําอวยพร ของเพ่ือนและครอบครัว    น่ีคือ
การทําหน้าท่ีครัง้แรกของฉนัในตา่งแดน    บญุวาสนาน่ีน่าอศัจรรย์จริงๆ ! 

到了法身寺，在侃如姐的带领下，我和舒铃老师不断开会讨论教学内容，要如何给

与前来学习华语的大众实用又不感到压力的课程。我们决定除了实际教学之外，还要编
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辑一本浅显易懂的教材，所以每一篇课文的完成都要经过互相讨论，校正，实际操作，

一改再改确认之后，再请人翻译。 

เม่ือมาถึงวดัพระธรรมกาย    ภายใต้การนําของรุ่นพ่ีมกุมณี   ตวัฉันและอาจารย์ ซู  หลิง ก็ประชุม
เตรียมการสอนอยู่ไม่ขาดว่าจะทําอย่างไรให้ผู้ เรียนได้รับประโยชน์นําไปประยุกต์ใช้ได้จริง     และไม่มี
ความรู้สึกกดดัน     นอกจากจะเตรียมการเรียนการสอนแล้ว    ยังต้องเรียบเรียงตําราเรียนท่ีง่ายต่อ
การศกึษาขึน้มาสกัเลม่หนึง่อีกด้วย    ดงันัน้ทกุๆบทเรียนล้วนต้องผ่านการถกกนัอย่างเข้มข้นและแก้ไขครัง้
แล้วครัง้เหลา่จงึนํามาเรียบเรียง    หลงัจากนัน้คอ่ยนํามาแปลเป็นภาษาไทย 

说到翻译，我们最常卡住的就是这一关。由于华语教学组的老师们都不会泰语，只

好到处找人帮忙。从一开始有侃如姐协助，她因为事务繁忙分身乏术；到在餐厅认识的

秀华，又因为要去清迈禅修中心工作，帮忙就此打住；到现在被我们疲劳轰炸的法勇法

师，至截稿为止，我们还有五篇课文要翻译，还请法师多帮忙哦！ 

พดูถึงการแปลแล้ว   ก็เป็นอะไรท่ีติดขดัสําหรับพวกเรา   เพราะทกุคนล้วนไม่รู้ภาษาไทย    จึงต้อง
ขอความช่วยเหลือไปทัว่    เร่ิมแรกนัน้มีรุ่นพ่ีมกุมณี   ช่วยเหลือ   แต่ก็มีภาระกิจรัดตวัมากมาย   จนกระทัง้
ได้รู้จักกับ คุณสิปาง  ท่ีฟู๊ ดเซนเตอร์    และได้ไปช่วยงานท่ีสวนพนาวฒัน์  จังหวดัเชียงใหม่เจอกนัอย่าง
ต่อเน่ือง    จึงได้รับการช่วยเหลือจากเธออยา่งต่อเน่ือง    และยงัมีพระอาจารย์วิทยา  วิสารโท ท่ีช่วยเหลือ
พวกเราอยา่งไมรู้่จกัเหน็ดเหน่ือย    แต่ก็ยงัมีอีกห้าชิน้งานท่ีต้องรบกวนพระอาจารย์ช่วยแปลตอ่คะ่ 

本书的内容完全是为了寺院会话量身订做，不只是适合一般大众，在寺院的住众更

是可以利用本书自修。这本书里有大家共同的努力和回忆，请大家抱着轻松舒服的心情

阅读！期待有因缘再来法身寺时，能听见大家用华语开口对我说：「欢迎光临法身寺！」 

ตําราเลม่นีเ้รียบเรียงชึน้ก็เพ่ือประโยนช์ต่อการทําหน้าท่ีกลัยาณมิตรของชาววดั   ไม่เพียงแต่เหมาะ
สําหรับรับคนทัว่ไปเท่านัน้    เจ้าหน้าท่ีภายในทัง้พระภิกษุสามเณร  อบุาสก อบุาสิกา  ล้วนสามารถได้รับ
ประโยชน์จากตําราเรียนเล่มนี ้   ตําราเล่มนีเ้รียบเรียงขึน้ด้วยความเพียรพยามร่วมกันของหลายฝ่าย      
เชิญทกุท่านเปิดอา่นศกึษาด้วยความสขุใจ  หวงัเป็นอยา่งย่ิงวา่เม่ือได้กลบัมาวดัพระธรรมกายอีกครัง้    จะ
ได้ยินทกุท่านทกัทายพดูคยุกบัดิฉนัด้วยภาษาจีน วา่    ยินดีต้อนรับสูว่ดัพระธรรมกาย  

这段日子，因为有大家的细心照顾，让我们觉得很温暖，更有一种像家人一样的熟

悉感，每天吃的饱睡的好，都忘了想家想妈妈！要感谢的人实在太多太多了！就由细心

的舒铃老师序中详述，这里不再赘词。感恩大家给我们学习的机会，每一位都是我们的

良师益友，我们会将这些愉快又难忘的回忆通通打包带回台湾跟家人朋友分享！另外，

感恩促成此次实习的侃如姐，一起实习的伙伴，贤荣大哥，佩英姐，莉娜姐，舒铃老师！

随喜大家的功德！ 
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ช่วงเวลาท่ีผ่านมา ด้วยมีทกุท่านดแูลเอาใจใสเ่ป็นอย่างดี ทําให้พวกเรารู้สกึอบอุ่น และมีความรู้สึก
ว่าเป็นครอบครัวเดียวกัน  ทุกๆวนักินอิ่มนอนหลบัอย่างสบาย ลืมนึกถึงคนท่ีบ้านไปเลย  ท่ีจะต้องกล่าว
ขอบคณุนัน้มีมากมายหลายท่าน     ก็มีอาจารย์ ซู  หลิง บรรยายออกมาเป็นลําดบัแล้ว   ฉันคงจะไม่ต้อง
พดูซํา้อีก   ขอบคุณทุกท่านท่ีให้โอกาสพวกเราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ทุกท่านก็ล้วนแต่เป็นทัง้เพ่ือนและ
อาจารย์ของพวกเราเช่นกนั    พวกเราจะนําเอาความสขุและความประทับใจครัง้นีก้ลบัไปฝากแบ่งปันกบั
เพ่ือนท่ีไต้หวนัต่อไป  ยงัต้องขอขอบคณุรุ่นพ่ีมกุมณี   ท่ีเป็นผู้ผลกัดนัให้เกิดโครงการฝึกงานครัง้นีข้ึน้    
ตลอดจนเพ่ือนๆนกัศกึษาระดบัปริญญาโท ท่ีร่วมงานกนัในครัง้นี ้ไมว่า่จะเป็น คณุเส๋ียน  หรง   คณุเพย่  อิง    
คณุล่ี  น่า    อาจารย์ ซ ู หลิง   ขอกราบอนโุมทนาบญุกบัทกุท่านมา  ณ  โอกาสนีค้ะ่ 

仅以本书献给我皈依的师父上人 星云大师 

ขอน้อมอทุิศแด่ท่านพระธรรมาจารย์ซิง  หวิน 

以及带领我支持我学习佛法的母亲 

และน้อมอทุิศแด่คณุแมท่ี่สนบัสนนุให้ดิฉนัได้ศกึษาพระพทุธธรรม 

婷婷 恭敬合十 2012/8/16 于法身寺 

ขอแสดงความนบัถือด้วยความเคารพย่ิง 
ถิง  ถิง 

2012/08/16 
ณ  วดัพระธรรมกาย 
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编者之建议与说明 

ขอ้เสนอและคาํอธิบายของบรรณาธิการ 

黄侃如 มุกมณี 

1. 法师 fǎshī 

ถา้พดูถึงความหมายของคาํวา่“ 法 师 ” นั้น หมายถึงอาจารยผ์ูส้อนธรรมะ ซ่ึง

ความหมายในภาษาไทย คือ พระอาจารย ์ แต่ถา้พดูถึงวธีิการนาํมาใชแ้ลว้นั้น คาํๆน้ี

กลบัตรงกบัคาํท่ีคนทัว่ไปใชเ้รียกพระในภาษาไทยวา่หลวงพ่ี ดงันั้น ผูเ้ขียนมี

ความเห็นวา่ คาํวา่ “法师” สามารถแปลเป็นภาษาไทยวา่  หลวงพี่ หรือ พระ

อาจารย ์

   

2. 师父 shīfù 

ในพุทธศาสนาของจีน, โดยทัว่ๆไปแลว้จะเรียกพระอาจารยท่ี์ตนศรัทธาวา่ “师父”, 

และเรียกพระอาจารยท่ี์มีพรรษามากในวดัอ่ืนวา่ “长老 zhǎnglǎo” ซ่ึงแปลวา่ พระ

เถระ. อยา่งไรกต็ามเม่ือคราวตอ้งใชค้าํวา่ “师父” จะตอ้งมีฉายาของพระอาจารยรู์ป

นั้นนาํหนา้เสมอ. แต่กอ็าจมีบางสาํนกัเรียกพระอาจารยท่ี์พวกตนเคารพศรัทธามาก วา่ 

“大师 dàshī ”, “上人 shàngrén”, “导师 dǎoshī ” หรือ “老和尚

lǎohéshàng”เป็นตน้ ,แลว้เรียกพระอาจารยรู์ปอ่ืนๆวา่ “师父”. 

 

3. 隆卜 lóngbǔ,  隆波 lóngbō,  隆丕 lóngpī 

ชาวไทยมีขอบเขตในการใชส้รรพนามแทนพระภิกษุอยา่งชดัเจน โดยทัว่ๆไปแลว้จะ

ใชส้รรพนามแทนพระเจา้อาวาสวดันั้นๆวา่ “ 师父 ” ส่วนพระภิกษุหนุ่มๆจะใช้
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สรรพนามแทนวา่ “隆丕” อาจารยข์องหลวงพ่อเจา้อาวาส ใชส้รรพนามแทนวา่ 

“隆卜” ส่วนคาํวา่หลวงพ่อ นั้นมีความหมายตรงกบัคาํวา่ “师父”  แต่คาํวา่“师

父 ”ในภาษาจีนปัจจุบนันั้นใชก้นัอยา่งสบัสนปนเป บา้งกใ็ชเ้รียกพระอาจารยท่ี์ตน

เคารพศรัทธามากท่ีสุดในวดันั้นๆ บา้งกใ็ชเ้รียกพระภิกษุทัว่ๆไป ส่วนคาํวา่ “隆丕” 

ในภาษาจีนหาคาํศพัทท่ี์มีความหมายใกลเ้คียงค่อนขา้งยาก และเพ่ือป้องกนัการสบัสน 

ดงันั้นผูเ้ขียนขอเสนอวา่ใหใ้ชค้าํวา่ “隆丕” ทบัศพัทไ์ปเลย ในดา้นงานเขียนนั้น

อาจจะทบัศพัท ์ คาํวา่ หลวงพ่อ เป็น “隆波”,  คาํวา่ หลวงพี่  เป็น “隆丕”    

ส่วน หลวงปู่  กส็ามารถใชค้าํวา่  “祖师 zǔshī ” หรือ ทบัศพัทเ์ป็น“隆卜”ไดเ้ลย. 

 

4. 萨度 sàdù  

“萨度” เป็นคาํภาษาบาลีสาธุ ท่ีภาษาไทยรับเอามาใช ้ และกเ็ป็นคาํท่ีมีความหมาย

หลายนยัยะ แต่ท่ีใชม้ากท่ีสุดกจ็ะมีอยูส่องความหมาย คือ แสดงความชมเชย และ

แสดงถึงการอนุญาต.   คาํภาษาบาลีสาธุ คาํแปลดั้งเดิมของภาษาจีนใชค้าํวา่ “善哉

shànzāi”  แต่คาํวา่ “善哉 shànzāi” ไม่ไดใ้ชใ้นปัจจุบนัน้ีแลว้  ดงันั้น ผูเ้ขียนเห็นวา่

สามารถทบัศพัทว์า่  “萨度” ไดเ้ลยเช่นกนั. 

 

5. 佛教四众 fójiàosìzhòng (พุทธบริษทั ๔) 

ในพุทธศาสนาของจีนพทุธบริษทั ๔ หมายถึง ๑ 比丘 bǐqiū (พระภิกษุ), ๒ 比丘尼

bǐqiūní (ภิกษุณี), ๓ 优婆塞 yōupósè (อุบาสก), ๔ 优婆夷 yōupóyí (อุบาสิกา)  แต่ใน

ประเทศไทยนั้นประเพณีการบวชภิกษุณีไดข้าดช่วงไป เพราะฉะนั้น พุทธบริษทั ๔ 
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ในประเทศไทยจึงหมายเอา ๑ 比丘, ๒ 沙弥 shāmí (สามเณร) , ๓ 优婆塞, ๔ 优

婆夷 . 

 

6. 和尚 héshàng 

ในพุทธศาสนาของจีนแรกเร่ิมทีเดียวนั้นใชส้รรพนามแทนฝ่ายชายท่ีออกบวชเป็น

พระภิกษุวา่ 和尚 , ฝ่ายหญิงภิกษุณี ใชส้รรพนามวา่ 尼姑 nígū , แต่เม่ือเขา้สู่ยคุ

เส่ือมของพุทธศาสนาในจีน โดยทัว่ไปคาํวา่ 和尚 และ 尼姑 จะมีนยัยะแฝงการดูถูก

ดูแคลนอยูด่ว้ย , เม่ือคร้ังพุทธศาสนากลบัมารุ่งเรืองอีกคร้ัง ,จึงมีการเล่ียงใช ้คาํวา่和

尚 และ 尼姑 โดยใชค้าํวา่ 比丘、比丘尼、男众法师 nánzhòngfǎshī、女众

法师 nǚzhòngfǎshī เป็นสรรพนามแทน, แต่ในบางสถานการณ์คาํวา่ 和尚 กย็งั

สามารถใชไ้ด ้ เช่น ประธานฝ่ายสงฆใ์นพิธีต่างๆ , หรือพระเถระผูมี้ตาํแหน่งสูงสุด

ในคณะสงฆ ์/ สงัฆมณฑล. 

 

7. 师兄 shīxiōng  、师姐 shījiě、师弟 shīdì、师妹 shīmèi 

สาธุชนของวดัต่างๆในจีนนิยมใชส้รรพนามแทนกนัวา่师兄、师姐 หรือใชค้าํวา่菩

萨 púsà ในการใหเ้กียรติและเคารพอีกฝ่าย (คาํวา่ 菩萨 หมายถึง ผูต้ ั้งใจสร้างบารมี 

ปรารถนาความเป็นพระสมัมาสมัพุทธเจา้ในอนาคต)แต่จะไม่นิยมเรียกกนัในหมู่

สาธุชนวา่ 师弟、师妹 ส่วนในหมู่สงฆด์ว้ยกนัเองนั้นจะยดึเอาอายพุรรษาในการใช้

สรรพนาม 师兄、师弟 และก็จะไม่มีการใชค้าํวา่ 师姐、师妹 ในหมู่สงฆด์ว้ย

กนัเอง แต่ในบางสถานการณ์พระภิกษุ ภิกษุณี กอ็าศยัความคุน้เคยกบัญาติโยมผูน้ั้น

แลว้ใชส้รรพนามแทนโยมผูน้ั้นวา่ 师兄、师姐.  
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编者之建议与说明 

黄侃如 

 法师 

就意思而言，「法师」指的是「弘扬佛法之师长」，类似于泰语

中的 Phra A-jan，但就用法来说，该词却是对一般出家人的普遍称呼，

比较类似于泰语中的 Lung Pi。因此，编者认为「法师」可翻译为泰

语的 Lung Pi 或 Phra A-jan。   

 

 师父 

在汉传佛教中，一般只称呼自己信仰依止的法师为师父，对其他

寺院戒腊较高的法师则尊称为长老，意思为 Phra Thera。而即使要使

用「师父」一词，前面也会把该法师的法名同时说出来，例如：「某

某师父」。但也有部分寺院将地位最崇高的法师尊称为某某大师、上

人、导师或老和尚等，而将其他法师统称为师父。 

 

 隆卜、隆波、隆丕 

泰国对出家人的称呼比汉传佛教来得比较一致。一般来说，对于

寺院地位最高的住持法师称为 Lung Por，年轻的法师称为 Lung Pi，

Lung Por 的 Lung Por 称为 Lung Pu。Lung Por 直接的意思是「师父」，

但由于现今中文「师父」一词之使用已经有所混淆，有的用来称呼寺

院地位最崇高的法师，有的用来指称一般的出家人，另外 Lung Pi 也

没有最贴近的译词。故在此，编者建议可以考虑直接使用泰语来称呼，

避免意思上的混淆。在撰写上，或许 Lung Por 可书写成音译词「隆

波」，Lung Pi 可书写为「隆丕」，而 Lung Pu 可就意思翻译为「祖

师」或直接采用泰语发音，书写成「隆卜」。 
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 萨度 

巴利语 Sadhu 一词有多种意思，最常见的是表示称赞或允诺，现

在泰语仍会使用 Sadhu。Sadhu 古译为「善哉」，但现今已不再使用

该词了，故编者建议该词直接采用泰语或巴利语，书写为音译词「萨

度」。 

 

 佛教四众 

汉传佛教中的佛教四众指的是在家、出家之男女二众，亦即为比

丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，但是泰国没有比丘尼的传承，所以佛

教四众指的是比丘、沙弥、优婆塞、优婆夷。 

 

 和尚 

汉传佛教早期将男众出家人称为和尚，女众出家人称为尼姑，但

在佛教衰微时期，一般民众对出家人称呼「和尚」、「尼姑」往往带

有轻蔑的意味，使得后来佛教复兴之后，口语上不再以「和尚」、「尼

姑」来称呼出家人，而以男众法师、女众法师或是比丘、比丘尼来称

呼。但是「和尚」一词在某些特定场合还是使用的，例如法会中最高

地位的主法和尚，或是在僧团中最高地位的首座和尚。 

 

 师兄、师姐、师弟、师妹 

汉传佛教寺院中，在家居士习惯彼此互称为师兄、师姐或者尊称

为菩萨（即意思为努力修行，立志要成佛者），没有师弟、师妹。而

在僧团中出家人依照戒腊互称师兄或师弟，而没有师姐、师妹，但有

时出家人会以居士之间习惯性的称呼来指称居士，而称呼某位居士为

某某师兄或师姐。  
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拼音表 
 

พยญัชนะ สระ สระผสม 

Pinyin Thai Pinyin Thai Pinyin Thai 

b ป a อา ya -ia อี+ยา 

p พ o ออ ye -ie อี+เย 

m ม e เออ yao -iao เอียว 

f ฟ ê เอ you -iu อิว 

d ต ai ไอ yan -ian เอียน 

t ท ei เอย yin -in อิน 

n น ao เอา yang -iang เอียง 

l ล ou โอว ying -ing อิง 

g ก an อนั wa -ua วา 

k ค en เอิน wo -uo วอ 

h ฮ ang องั wai -uai ไว 

j (จ) eng เอิง wei -ui เวย 

q (ช) er (เออร) wan -uan วาน 

x (ซ) yi,-i อี wen -un เวิน 

zh(i) (จ) wu,-u อู wang -uang วาง 

ch(i) (ช) yu,-u/ü (วี) weng -ong เวิง 

sh(i) (ซ)     yue -üe วี+เอ 

r(i) (ย)     yuan -üan เอวียน 

z(i) (จ)     yun -ün อวิน 

c(i) (ช)     yong -iong โยง 

s(i) (ซ)           
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子音例詞練習 

 

b b b   b  for 爸爸(bà ba)   พอ่ 

p p p   p  for 朋友(péng yǒu)  เพือ่น 

m m m   m   for 妈妈(mā ma)  แม่ 

f f f    f   for 佛陀(fó tuó)   พระพทุธเจา้  

d d d   d   for 弟弟(dì di)   นอ้งชาย 

t t t    t   for 泰国(tài guó)  ประเทศไทย  

n n n   n   for 奶奶(nǎi nai)  ยาย 

l l l    l   for 老人(lǎo rén)  ผูสู้งวยั 

g g g   g   for 哥哥(gē ge)   พ่ีชาย 

k k k   k   for 课本(kè běn)  ตาํราเรียน 

h h h   h   for 花瓣(huā bàn)  กลีบดอกไม ้

j j j    j   for 节日(jié rì)   งานเทศกาล 

q q q   q   for 旗子(qí zi)   ธง 

x x x   x   for  西瓜(xī guā)   แตงโม 

zh(i) zh(i) zh(i) zh(i) for 住持(zhù chí)  เจา้อาวาส 

ch(i) ch(i) ch(i) ch(i) for 叉子(chā zi)   ส้อม 

sh(i) sh(i) sh(i) sh(i) for 师父(shī fù)   หลวงพอ่ 

r(i) r(i) r(i)  r(i)  for 日期(rì qí)   วนัท่ี 

z(i) z(i) z(i)  z(i)  for 祖师(zǔ shī)   หลวงปู่  

c(i) c(i) c(i)  c(i)  for 餐厅(cān tīng)  หอ้งอาหาร 

s(i) s(i) s(i)  s(i)  for 寺院(sì yuàn)  วดั 
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母音例詞練習 

 

a a a   a  for 阿姨(ā yí)   ป้า / นา้ 

o o o   o  for 我家(wǒ jiā)   บา้นของฉนั 

e e e   e  for 白鹅(bái é)   ห่านขาว  

ê ê ê   ê  for 爷爷(yé ye)   คุณปู่ 

ai  ai  ai  ai  for 矮人(ǎi rén)   คนแคระ 

ei  ei  ei  ei   for 玫瑰(méi guī)  กหุลาบ 

ao  ao  ao  ao  for 刀子(dāo zi)   มีด 

ou  ou  ou  ou  for 欧洲(ōu zhōu)  ยโุรป 

an  an  an  an  for 按摩(àn mó)   นวด 

en  en  en  en  for 蚊子(wén zi)  ยงุ 

ang ang ang  ang  for  太阳(tài yáng)  พระอาทิตย ์

eng eng eng  eng  for 蜂蜜(fēng mì)  นํ้าผึ้ง 

er  er  er  er  for 儿童(ér tóng)  เดก็ 

yi  yi  yi  yi  for 医生(yī shēng)  หมอ 

wu wu wu  wu  for 王子(wáng zǐ)  เจา้ชาย 

yu  yu  yu  yu  for 月亮(yuè liàng)  ดวงจนัทร์ 
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雙母音例詞練習 
 

ya  ya  ya    ya  for 鸭子(yā zi)   เป็ด 

ye  ye  ye    ye  for 椰子(yē zi)   มะพร้าว 

yao  yao  yao   yao  for 邀请(yāo qǐng)  เชิญชวน 

you  you you   you  for 油漆(yóu qī)  ทาสี 

yan  yan  yan   yan  for 烟火(yān huǒ)  ดอกไมไ้ฟ 

yin  yin  yin   yin  for 音乐(yīn yuè)  ดนตรี 

yang  yang  yang  yang for 阳光(yáng guāng) แสงอาทิตย ์

ying  ying  ying  ying for 英雄(yīng xióng) วีรบุรุษ 

wa  wa  wa   wa  for 娃娃(wá wa)  ตุ๊กตา 

wo  wo  wo   wo  for 我家(wǒ jiā)   บา้นของฉนั  

wai  wai  wai   wai  for 外国(wài guó)  ต่างประเทศ 

wei  wei  wei   wei  for 微笑(wéi xiào)  รอยยิม้ 

wan   wan  wan  wan  for 玩具(wán jù)  ของเล่น 

wen   wen  wen  wen  for 温度(wēn dù)  อุณหภูมิ 

wang  wang  wang  wang for 王子(wáng zǐ)  เจา้ชาย 

weng  weng  weng  wēng for 富翁(fù wēng)  เศรษฐี 

yue  yue  yue   yue  for 月亮(yuè liàng)  ดวงจนัทร์ 

yuan  yuan  yuan  yuan for 愿望(yuàn wàng) ปรารถนา 

yun  yun  yun   yun  for 运气(yùn qì)  โชค 

yong  yong  yong  yong for 勇敢(yǒng gǎn)  กลา้หาญ 
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01 问候语 
 

 

 

课 文 

 

(一) 打招呼（任何情况） 

A：你好！Nǐhǎo！ 

B：你好！Nǐhǎo！ 

 

คาํทกัทาย 

A: สวสัดี 

B: สวสัดี 

(二) 问候特定对象 

法师好！Fǎshīhǎo! 

老师好！Lǎosīhǎo! 

同学好！Tóngxuéhǎo! 

大家好！Dàjiāhǎo! 

 

คาํทกัทายเจาะจงบุคคล 

นมสัการพระอาจารย(์ค่ะ/ครับ) 

สวสัดี(ค่ะ/ครับ)คุณครู 

สวสัดีนกัเรียน 

สวสัดีทุกคน 

(三) 问好 

A：您好吗？Nínhǎo ma? 

B：我很好。你好吗？ 

   Wǒ hěnhǎo. Nǐhǎo ma? 

A：我也很好。Wǒ yě hěnhǎo. 

注. A 是晚辈，B 是长辈 

   

ถามคนอ่ืนสบายดีไหม 

A: คุณสบายดีไหม? 

B: ฉนัสบายดี, คุณสบายดีไหม? 

 

A: ฉนักส็บายดีเช่นกนั  

ps. A คือรุ่นนอ้งหรืออาวโุส， 

B คือรุ่นพ่ีหรือภนัเต 
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(四)  

--不同时机问候 

  早安！ Zǎoān! 

  午安！ Wǔān! 

  晚安！ Wǎnān! 

--不同时间问候 

  06:00-12:00 早上好 Zǎoshàng hǎo! 

  12:00-18:00 下午好 Xiàwǔ hǎo! 

  18:00-24:00 晚上好 Wǎnshàng hǎo! 

 

คาํทกัทายแต่ละช่วงเวลา 

อรุณสวสัด์ิ ( หลงัต่ืนนอน ) 

สวสัดีตอนบ่าย (ช่วงกลางวนั) 

ราตรีสวสัด์ิ (ก่อนนอน) 

คาํทกัทายแต่ละช่วงเวลา 

สวสัดีตอนเชา้ 

สวสัดียามบ่าย 

สวสัดีตอนคํ่า 

(五) 欢迎词 

欢迎! Huānyíng! 

欢迎光临! Huānyíng guānglín! 

欢迎光临法身寺! 

Huānyíng guānglín fǎshēnsì!    

คาํกล่าวตอ้นรับ 

ยนิดีตอ้นรับ(ค่ะ/ครับ) 

ยนิดีตอ้นรับ(ค่ะ/ครับ) 

ยนิดีตอ้นรับสู่วดัพระธรรมกาย(ค่ะ/
ครับ) 

 

 

生 词 

 

生 词 拼 音 翻 译 
问候语 wèn hòu yǔ  คาํทกัทาย 
课文 kè wén  บทเรียน 

生词 shēng cí  คาํศพัท ์

拼音 pīn yīn พินอิน(อกัษรกาํกบัเสียงภาษาจีน) 

翻译 fān yì แปล 
补充 bǔ chōng เพิม่เติม 

法师 fǎ shī หลวงพี่ พระอาจารย ์
老师 lǎo shī คุณครู อาจารย ์

同学 tóng xué เพือ่นนกัเรียน 

大家 dà jiā ทุกท่าน / ทุกคน 

你 nǐ เธอ / คุณ 

您 nín คุณ ท่าน 



26 
 

我 wǒ ฉนั ผม กระผม 

好 hǎo ดี 
吗 mā ไหม 

很 hěn มาก / มากๆ 

也 yě ก…็ดว้ยกนั  

欢迎； 
欢迎光临 

huān yíng; 
huān yíng guāng lín 

ยนิดีตอ้นรับ 

法身寺 fǎ shēn sì วดัพระธรรมกาย 
 

 

补充生词 

 

生 词 拼 音 翻 译 
师父 shī fù หลวงพอ่ 

住持； 
方丈 

zhù chí; 
fāng zhàng 

เจา้อาวาส 

副住持 fù zhù chí รองเจา้อาวาส 
助理住持 zhù lǐ zhù chí ผูช่้วยเจา้อาวาส 
侍者 shì zhě อุปัฎฐาก 
师兄 shī xiōng พระนอ้งเรียกรุ่นพ่ี / โยมผูช้าย 
师弟 shī dì พระรุ่นพ่ีเรียกพระรุ่นนอ้ง 
师姐 shī jiě โยมผูห้ญิง 
比丘 bǐ qiū ภิกษุ 
比丘尼 bǐ qiū ní ภิกษุณี 
沙弥 shā mí สามเณร 
优婆塞 yōu pó sè อุบาสก 
优婆夷 yōu pó yí อุบาสิกา 
常住优婆塞 cháng zhù yōu pó sè อุบาสก(ผูถื้อศีลแปด และอยูใ่นวดั) 
常住优婆夷 cháng zhù yōu pó yí อุบาสิกา(ผูถื้อศีลแปด และอยูใ่นวดั) 
佛教 fó jiào พระพทุธศาสนา 
佛教四众 fó jiào sì zhòng พุทธบริษทัส่ี 
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唱歌学华语 

 

Zǎoān!   Wǔān!   Wǎnān! 
早 安! 午 安! 晚 安! 

 
zǎochén  jiàn miàn  jiào  “zǎoān”, 

早 晨  见 面  叫 “早安”， 
ตอนเชา้เม่ือพบกนั ใชค้าํว่า “zǎoān” (สวสัดีตอนเชา้) 
 

shí  èr  diǎn  jiào  “wǔān”， 

十 二 点 叫  “午安”， 
เวลาเท่ียง ใชค้าํวา่ “wǔ ān” (สวสัดีตอนกลางวนั) 
 

wǎnshàng  dōu  yào  shuō  “wǎnān”, 

晚 上   都 要 说  “晚安”， 
เวลาคํ่า ใชค้าํวา่ “wǎn ān”(ราตรีสวสัด์ิ) 
 

cái  qù    shuìmián 

才 去  睡 眠。 
ก่อนท่ีจะไป นอนหลบั 
 

dàjiā  jiànmiàn  wèn  jù  hǎo, 

大家  见 面  问 句 好， 
เม่ือพบกนั ทุกคนตอ้งทกัทายวา่  
 

nǐ  hǎo  ma?  nǐ  hǎo  ma? 

你 好 吗？你 好 吗？ 
คุณสบายดีไหม คุณสบายดีไหม 
 

dàjiā  jiànmiàn  xiàohāhā 
大家  见面  笑哈哈， 
ทุกคนพบกนั หวัเราะอยา่งมีความสุข  
 

búhuì  chǎojià 

不会 吵架。 
จะไดไ้ม่ทะเลาะกนั 
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02 常用问答 
 

 

 

 

课 文 

 

(一) 是什么？ 

疑问句 Yí wèn jù 

 这是什么？Zhè shì shénme? 
那是什么？Nà shì shénme? 

回答句 Huídá jù 

这是课本。Zhè shì kèběn. 

 那是袈裟。Nà shì jiāshā. 
 

1) คืออะไร ? (What 
is...?) 

ประโยคคาํถาม 

อนัน้ีคืออะไร ? 

อนันั้นคืออะไร ? 

ประโยคคาํตอบ 

อนัน้ีคือหนงัสือเรียน 

อนันั้นคือจีวร 

(二) 是谁？ 

疑问句 Yí wèn jù 

 这是谁？Zhè shì shéi? 

 那位是谁？Nàwèi shì shéi? 

回答句 Huídá jù 

这是我爸爸。Zhè shì wǒ bàba. 

 那位是我妈妈。Nàwèi shì wǒ māma. 

 他是我朋友。Tā shì wǒ péngyǒu. 

 

2) เป็นใคร ? (Who 
is...?) 

ประโยคคาํถาม 

น่ีเป็นใคร ? 

ท่านนั้นเป็นใคร ? 

ประโยคคาํตอบ 

น่ีเป็นพอ่ของฉนั 

ท่านนั้นเป็นแม่ของฉนั 

เขาเป็นเพื่อนของฉนั 
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(三) 谁的？ 

疑问句 Yí wèn jù 

 这是谁的？Zhè shì shéide? 

 那是谁的？Nà shì shéide? 

回答句 Huídá jù 

 你的 (你们的) Nǐde (nǐmende) 

 我的 (我们的) Wǒde (wǒmende) 

 他的 (他们的) Tāde (tāmende) 

 弟弟的 Dìdide 

 这是我的课本。Zhè shì wǒde kèběn. 

 那是你的坐垫。Nà shì nǐde zuòdiàn. 

 那是他的袈裟。Nà shì tāde jiāshā. 

 

3) ของใคร? (Whose?) 

ประโยคคาํถาม 

น่ีเป็นของใคร ? 

นัน่เป็นของใคร ? 

ประโยคคาํตอบ 

ของคุณ(ของพวกคุณ) 

ของฉนั(ของพวกฉนั) 

ของเขา(ของพวกเขา) 

ของนอ้งชาย 

น่ีคือหนงัสือของฉนั 

นัน่คืออาสนะของคุณ 

นัน่คือจีวรของเขา 

(四) 是不是…？ 

问：这是不是课本？ 
Zhè shìbúshì kèběn? 

答：是的，这是课本。 

Shìde, zhè shì kèběn. 

答：不是，这不是课本。 

Búshì, zhè búshì kèběn. 

 

问：那是不是你朋友？ 
    Nà shìbúshì nǐ péngyǒu? 

答：是的，那是我朋友。 
Shìde, nà shì wǒ péngyǒu. 

答：不是，那不是我的朋友。 

Búshì, nà búshì wǒde péngyǒu. 
 

4) ใช่หรือไม่? (Yes or 
no?) 

ถาม:อนัน้ีคือหนงัสือเรียนใช่
หรือไม่ ？ 

ตอบY:ใช่ อนัน้ีคือหนงัสือ
เรียน 

ตอบN:ไม่ใช่ อนัน้ีไม่ใช่
หนงัสือเรียน 

ถาม:นัน่เป็นเพ่ือนของคุณใช่
หรือไม่ ？(คาํถามเนน้ย ํ้า) 

ตอบ Y:ใช่ นัน่เป็นเพื่อนของ
ฉนั 

ตอบ N:ไม่ใช่ นัน่ไม่ใช่เพื่อน
ของฉนั  
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问：那是不是他的袈裟？ 
    Nà shìbúshì tāde jiāshā? 

答：是的，那是他的袈裟。 
Shìde, nà shì tāde jiāshā. 

答：不是，那不是他的袈裟。 

Búshì, nà búshì tāde jiāshā. 

 

 

นัน่คือจีวรของเขาใช่หรือไม่ ? 

ตอบ Y: ใช่ นัน่คือจีวรของเขา 
 

ตอบ N:ไม่ใช่ นัน่ไม่ใช่จีวร
ของเขา 

(五) ...吗？ 

问：这是钵吗? Zhè shì bō ma?  

答：是的，这是钵。Shìde, zhè shì bō. 

答：不是，这不是钵。Búshì, zhè búshì bō. 

 

问：他是你的爸爸吗？ 
Tā shì nǐde bàba ma? 

答：是的，他是我的爸爸。 
Shìde, tā shì wǒde bàba. 

答：不是，他不是我的爸爸。 

Búshì, tā búshì wǒde bàba. 
 

问：那是他的水晶球吗？ 
Nà shì tāde shuǐjīngqiú ma? 

答：是的，那是他的水晶球。 

Shìde, nà shì tāde shuǐjīngqiú. 

答：不是，那不是他的水晶球。 

Búshì, nà búshì tāde shuǐjīngqiú. 

 

 
5) ไหม ? (Is …?) 
ถาม: อนัน้ีคือบาตรไหม 
ตอบ Y: ใช่ อนัน้ีคือบาตร 
ตอบ N:ไม่ใช่ อนัน้ีไม่ใช่
บาตร 
 
ถาม :เขาเป็นพ่อของคุณไหม 
 
ตอบ Y:ใช่ เขาเป็นพ่อของฉนั 
 
ตอบ N:ไม่ใช่ เขาไม่ใช่พ่อ
ของฉนั 
 
ถาม :นัน่คือดวงแกว้ของเขา
ไหม 
 
ตอบ Y:ใช่ นัน่คือดวงแกว้
ของเขา 
 
ตอบ N:ไม่ใช่ นัน่ไม่ใช่ดวง
แกว้ของเขา 
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生 詞 

 

 
生   词 拼   音 翻   译 

是 shì เป็น

什么? shén me? อะไร? 

疑问 yí wèn คาํถาม 

回答 huí dá คาํตอบ 

句 jù ประโยค 

这 zhè น่ี / น้ี 

那 nà นัน่ / นั้น 

袈裟 jiā shā  จีวร 

谁? shéi? ใคร ? 

位 wèi ท่าน 

谁的? shéi de ของใคร 
...的 …de ของ 

他 tā เขา 
我们 wǒ men พวกเรา 

你们 nǐ men พวกคุณ 

他们 tā men พวกคุณ 

是； 
是的 

shì; 
shìde 

ใช่ 

不是； 
不是的 

bú shì; 
bú shì de 

ไม่ใช่ 

坐垫 zuò diàn อาสนะ 
是不是...? shì bú shì ใช่หรือไม่ 

...吗? …ma ไหม 

钵 bō บาตร 
水晶球 shuǐ jīng qiú  ดวงแกว้ 
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课堂用语 

 

 
生   词 拼   音 翻   译 

请… qǐng… เชิญ 

  跟我说 gēn wǒ shuō พดูกบัฉนั พดูตามฉนั 

  你们说 nǐ men shuō พวกคุณพดู 
  再说一遍 zài shuō yí biàn พดูอีกคร้ัง 

现在… xiàn zài… ตอนน้ี 

  上课 shàng kè เขา้เรียน 

  休息一下 xiū xí yí xià พกัผอ่นสกัครู่ 

  下课 xià kè เลิกเรียน 

注："一"的读音说明－－ 

"一"做序数（按顺序排列的数字）时读原调(yī)，如：一楼(yī lóu)、一号(yī hào); 

"一"在第 4 声字前读第 2 声(yí)，如：一遍(yí biàn)、一下(yí xià)、一次(yí cì); 

"一"在第 1,2,3 声字前读第 4 声(yì)，如：一天(yì tiān)、一年(yì nián)、一起(yì qǐ)。 
หมายเหตุ：อธิบายวิธีอ่านออกเสียง "一" 
ในกรณีท่ี "一" ส่ือความหมายแสดงลาํดบั ใหอ้อกเสียงสามญัคงเดิม คือ yī 
ในกรณีท่ี "一" อยูน่าํหนา้คาํท่ีออกเสียงวรรณยกุตเ์สียงโทหรือ “  ̀ ”  ใหอ้อกเสียงวรรณยกุตเ์สียงสูง คือ yí 
ในกรณีท่ี "一" อยูน่าํหนา้คาํท่ีออกเสียงวรรณยกุตเ์สียงสามญั สูงและตํ่าหรือ (  ̄), (  ́ ), ( ̌ ) ให้ออกเสียงวรรณยกุตเ์สียงโท 
คือ yì 

上课啰！ 
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03 你叫什么名字？ 
 

 

课 文 

 

（一） 

问：请问你叫什么名字? 

Qǐngwèn nǐ jiào shénme míngzì? 

答 1：我的名字叫___。 

Wǒ de míngzì jiào___.        

答 2：我叫___。 

Wǒ jiào___. 

 

问：请问法师上下?  

Qǐngwèn fǎshī shàngxià? 

答：我的法名叫___。 

Wǒde fǎmíng jiào___. 

 

问：请问师姐叫什么名字? 

Qǐngwèn shījiě jiào shénme míngzì? 

答：我叫___。 

Wǒ jiào___. 

 

 

Q: ขอถามคุณช่ืออะไร(ครับ/ค่ะ)? 

 

A1: ฉนัมีช่ือว่า..... 

 

A2: เรียกฉนัว่า..... 

 

 

Q: ขอถามฉายาพระอาจารย(์ครับ/ค่ะ) 

 

A: พระอาจารยฉ์ายาวา่.... 

 

 

Q: ขอถามโยมผูห้ญิงช่ืออะไร(ครับ/ค่ะ) 

 

A: เรียกฉนัวา่..... 
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（二） 

A：请问你是哪一国人? 

Qǐngwèn nǐ shì nǎyìguó rén? 

B：我是泰国人,请问你是哪一国人?  

Wǒ shì tàiguó rén,  

qǐngwèn nǐ shì nǎyìguó rén?  

A：我是台湾人。 

Wǒ shì táiwān rén. 

 

 

A: ขอถามวา่คุณมาจากประเทศไหน
(ครับ/ค่ะ) ? 

B: ฉนัคือคนไทย,ขอถามวา่คุณคือคน
ประเทศไหน(ครับ/ค่ะ) ? 

 

A: ฉนัคือคนไตห้วนั(ครับ/ค่ะ) 

（三） 

问：请问法师的常住是哪个道场? 

Qǐngwèn fǎshīde chángzhù shì nǎge 
dàochǎng? 

答：我的常住是法身寺。 

Wǒde chángzhù shì fǎshēnsì. 

问：请问师兄亲近哪个道场? 

Qǐngwèn shīxiōng qīnjìn nǎge 
dàochǎng? 

答：我亲近的道场是法身寺。 

    Wǒ qīnjìnde dàochǎng shì fǎshēnsì. 

 

 

Q: ขอถามพระอาจารยว์่า จาํวตัรท่ีวดั
ไหน(ครับ/ค่ะ) ? 

 

A: หลวงพี่จาํวตัรท่ีวดัพระธรรมกาย 

 

Q: ขอถามคุณวา่ไปทาํบุญท่ีวดัไหน ? 

 

A: ผมไปทาํบุญท่ีวดัพระธรรมกาย 

 

 

生 词 

 
生   词 拼   音 翻   译 
请问 qǐng wèn  ขอถาม 

叫 jiào เรียก 

什么 shén me อะไร 
名字 míng zì ช่ือ 
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上下 shàng xià ฉายา 

法名 fǎ míng ฉายาและช่ือทางธรรมของโยม 

哪一国 nǎ yì guó ประเทศไหน 

人 rén คน 

台湾 tái wān ไตห้วนั 

泰国 tài guó ไทย 
常住 cháng zhù เจา้หนา้ท่ีวดั(เฉพาะท่ีพกัอาศยัอยูใ่นวดัเป็นประจาํ) 

哪个 nǎ ge ท่ีไหน 

道场 dào chǎng วดั(ใชเ้รียกสถานท่ี) 
亲近 qīn jìn ใกลชิ้ด คุน้เคย 

 

 

 

唱歌学华语 

 

Huānyíng gē 
 欢 迎  歌 

 
Zhēnzhèng gāoxìng néng jiàndào nǐ 
 真 正   高 兴  能  见 到 你 

ดีใจอยา่งยิง่ท่ีไดพ้บกบัคุณ 
 

Mǎnxīn huānxǐ  de  huānyíng nǐ 
满 心 欢 喜  的   欢 迎  你 

หวัใจเป่ียมลน้ไปดว้ยความสุขท่ีไดพ้บกบัคุณ 
 

Huānyíng! Huānyíng! 
 欢  迎！ 欢  迎！ 

ยนิดีตอ้นรับ ยนิดีตอ้นรับ 
 

Wǒmen huānyíng nǐ! 
   我 们  欢 迎  你！ 

พวกเรายนิดีท่ีไดต้อ้นรับคุณ 
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04 禅堂在哪里？ 
 

 

 

课 文 

 

 (一) 

A：妳好！Nǐhǎo！ 

B：你好！Nǐhǎo！ 

A：请问，禅堂在哪里？ 

   Qǐngwèn, chántáng zài nǎlǐ? 

B：禅堂在这里。 

Chántáng zài zhèlǐ. 

A：请问，教室在哪里？ 

   Qǐngwèn, jiàoshì zài nǎlǐ? 

B：教室在那里。Jiàoshì zài nàlǐ. 

A：谢谢妳！Xièxiè nǐ! 

B：不客气！Búkèqì! 

 

 

A: สวสัดีครับ 

B: สวสัดีค่ะ 

A: ขอถามหน่อยครับ หอ้ง
ปฏิบติัธรรมอยูท่ี่ไหนครับ 

B: หอ้งปฏิบติัธรรมอยูท่ี่น่ี 

A: ขอถามหน่อยครับ 
หอ้งเรียนอยูท่ี่ไหนครับ 

B: หอ้งเรียนอยูท่ี่นัน่ 

A: ขอบคุณครับ 

B: ไม่เป็นไรค่ะ 

(二) 请问… Qǐngwèn… 

知客处在哪里？Zhīkèchù zài nǎlǐ? 

厕所在哪里？Cèsuǒ zài nǎlǐ? 

餐厅在哪里？Cānting zài nǎlǐ? 

 

 

จุดสอบถามอยูท่ี่ไหนครับ 

หอ้งนํ้าอยูท่ี่ไหน 

หอ้งอาหารอยูท่ี่ไหน 
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(三) 

大雄宝殿在这里 Dàxióngbǎodiàn zài zhèlǐ. 

＿＿＿＿在那里 ＿＿＿＿zài nàlǐ. 

＿＿＿＿向前走 ＿＿＿＿xiàngqiánzǒu. 

＿＿＿＿向后走 ＿＿＿＿xiànghòuzǒu. 

＿＿＿＿向右转 ＿＿＿＿xiàngyòuzhuǎn. 

＿＿＿＿向左转 ＿＿＿＿xiàngzuǒzhuǎn. 

 

 

โบสถอ์ยูท่ี่น่ี 

อยูท่ี่นัน่ 

ตรงไปขา้งหนา้ 

ไปดา้นหลงั 

เล้ียวขวา 

เล้ียวซา้ย 

 

(四) 

A：请问，禅堂在哪里？ 

   Qǐngwèn, chántáng zài nǎlǐ? 

B：从这里向前走，再向左转，禅堂在那里。 

   Cóng zhèlǐ xiàngqiánzǒu,  

   zài xiàngzuǒzhuǎn, chántáng zài nàlǐ. 

A：谢谢你！ Xièxiè nǐ! 

B：不客气！ Búkèqì! 

 

 

A: ขอถามหน่อยครับ หอ้ง
ปฏิบติัธรรมอยูท่ี่ไหน 

B: จากท่ีน่ีเดินตรงไป
ดา้นหนา้ เล้ียวซา้ย หอ้ง
ปฏิบติัธรรมอยูท่ี่นัน่  

    

A: ขอบคุณครับ 

B: ไม่เป็นไรค่ะ 

 

 

生 词 

 
生   词 拼   音 翻   译 

禅堂 chán táng หอ้งปฏิบติัธรรม 
在 zài  อยู ่

哪里？ nǎ lǐ ท่ีไหน 
这里 zhè lǐ ท่ีน่ี 

那里 nà lǐ ท่ีนัน่ 

教室 jiào shì หอ้งเรียน 
谢谢你！ xiè xiè nǐ! ขอบคุณ 

不客气！ bú kè qì! ไม่ตอ้งเกรงใจ/ไม่เป็นไร 
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知客处 zhī kè chù จุดสอบถาม 

厕所 cè suǒ หอ้งนํ้ า 
餐厅 cān ting หอ้งอาหาร 

大雄宝殿 dà xióng bǎo diàn โบสถ ์
向…走 xiàng…zǒu เดินไปดา้น… 

前 qián ดา้นหนา้ 
后 hòu ดา้นหลงั 

向…转 xiàng…zhuǎn เล้ียวทาง… 

右 yòu ขวา 
左 zuǒ ซา้ย 

从 cóng จาก… 
再 zài แลว้ค่อย… 

 
 

补充生词 

 
补充生词 拼   音 翻   译 

前面 qián miàn ดา้นหนา้ 

后面 hòu miàn ดา้นหลงั 
…边 biān ทาง… 

东 dōng ตะวนัออก 
西 xī ตะวนัตก 
南 nán ใต ้
北 běi เหนือ 

佛堂 fó táng หอ้งพระ 
斋堂*; 
餐厅 

zhāi táng; 
cān tīng 

โรงฉนั/หอฉนั 
หอ้งอาหาร 

寮房*; 
宿舍 

liáo fáng;  
sù shè 

กฏิุ 
หอ้งพกั 

净房*; 
厕所; 
洗手间; 
卫生间 

jìng fáng; 
cè suǒ; 
xǐ shǒu jiān;  
wèi shēng jiān 

หอ้งนํ้า 

香积室*; 
厨房 

xiāng jī shì;  
chú fáng 

หอ้งครัว 

大法身塔 dà fǎ shēn tǎ มหาธรรมกายเจดีย ์
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法会广场 fǎ huì guǎng chǎng ลานธรรม 

大宝墙 dà bǎo qiáng มหารัตนวิหารคด   
*表寺院用语 (ภาษาท่ีใชใ้นวดั) 
 
 
 

唱歌学华语 

 

Wǒde péngyǒu zài  nǎlǐ? 

我的 朋友 在 哪里? 
เพ่ือนของฉนัอยูท่ี่ไหน 

 
Yī èr sān sì wǔ liù qī    wǒde péngyǒu zài nǎlǐ? 

一 二 三 四 五 六 七  我的  朋友  在 哪里？ 
หน่ึง สอง สาม ส่ี หา้ หก เจด็  เพือ่นของฉนัอยูท่ี่ไหน 

 
Zài zhè lǐ  zài zhè lǐ   wǒde péngyǒu zài zhèlǐ 

          在 这 里  在 这 里  我的  朋友  在 这里。 
อยูท่ี่น่ี อยูท่ี่น่ี เพือ่นของฉนัอยูท่ี่น่ี 

 
Qī liù wǔ sì sān èr yī     wǒde péngyǒu zài nǎlǐ 

七 六 五 四 三 二 一   我的  朋友  在 哪里？ 
เจด็ หก หา้ ส่ี สาม สอง หน่ึง เพือ่นของฉนัอยูท่ี่ไหน 

 
Zài nàlǐ   zài nàlǐ   wǒde péngyǒu zài nàlǐ 
在 那里 在 那里 我的 朋友   在 那里。 

อยูท่ี่นัน่ อยูท่ี่นัน่ เพื่อนของฉนัอยูท่ี่นัน่ 
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05 综合练习 
 

 

 

 

课 文 

 

 (一) 

A：您好吗？Nínhǎoma? 

B：我很好。你好吗？Wǒ hěnhǎo. Nǐhǎoma? 

A：我也很好。Wǒ yě hěnhǎo. 

 

 

A: คุณสบายดีไหม? 

B: ฉนัสบายดี, คุณสบายดีไหม? 

A: ฉนักส็บายดีเช่นกนั 

 

(二) 

A：这是什么？Zhè shì shénme？ 

B：这是袈裟。Zhè shì jiāshā. 

A：这叫什么？Zhè jiào shénme？ 

B：这叫钵。Zhè jiào bō.  

 

A：那位是谁？Nàwèi shì shéi? 

B：他是我爸爸。Tā shì wǒ bàba. 

 

A：这是谁的笔记本？  

    Zhè shì shéide bǐjìběn？ 

B：这是我的笔记本。 

    Zhè shì wǒde bǐjìběn. 

 

 

A: น่ีคืออะไร ？ 

B: น่ีคือจีวร？ 

A: น่ีเรียกว่าอะไร？ 

B: น่ีเรียกว่าบาตร ？ 

 

A: คนนั้นคือใคร ？ 

B: เขาคือพอ่ของผม 

 

A: น่ีคือสมุดบนัทึกของใคร ？ 

 

B: น่ีคือสมุดบนัทึกของผม ？ 
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A：那位法师是不是您的师兄？ 

    Nàwèi fǎshī shìbúshì nínde shīxiōng? 

B1：是的，他是我的师兄。 

    Shìde, tā shì wǒde shīxiōng. 

B2：不是，他是我的师弟。 

    Búshì, tā shì wǒde shīdì. 

 

A：那位是你的同学吗？ 

    Nàwèi shì nǐde tóngxué ma? 

B1：是的，他是我的同学。 

    Shìde, tā shì wǒde tóngxué. 

B2：不是，他不是我的同学，他是我的朋友。

    Búshì, tā búshì wǒde tóngxué,  

    tā shì wǒde péngyǒu. 

 

 

A: นัน่คือพ่ีชายของคุณหรือเปล่า 

 

B1: ใช่ครับ  เขาคือพีช่ายของผม 

 

B2: ไม่ใช่ครับ เขาป็นนอ้งชายของผม 

 

 

A: นัน่เป็นเพ่ือนร่วมชั้นของคุณหรือเปล่า 

 

B1: ใช่ครับ เขาเป็นเพ่ือนร่วมชั้นของผม 

B2:ไม่ใช่ครับ    เขาไม่ใช่เพื่อนร่วมชั้น
ของผม  เขาป็นเพื่อนของผม 

(三) 

A：教室在哪里？Jiàoshì zài nǎlǐ? 

B：教室在前面。Jiàoshì zài qiánmiàn. 

 

A1：这里是哪里？Zhèlǐ shì nǎlǐ? 

A2：这里是什么地方？ 

    Zhèlǐ shì shénme dìfāng? 

B：这里是大雄宝殿。 

    Zhèlǐ shì dàxióngbǎodiàn. 

 

 

A: หอ้งเรียนอยูท่ี่ไหน 

B: หอ้งเรียนอยูด่า้นหนา้ 

 

A1: ท่ีน่ีคือท่ีไหน 

A2: ท่ีน่ีคือท่ีไหน 

 

B: ท่ีน่ีคือโบสถ ์
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生 词 

 
生词 拼音 翻译 生词 拼音 翻译 
笔记本 bǐ jì běn สมุดบนัทึก 刀子 dāo zi  มีด 
桌子 zhuō zi โต๊ะ 孩子 hái zi ลูก 

椅子 yǐ zi เกา้อ้ี 儿子 ér zi ลูกชาย 
柱子 zhù zi เสา 孙子 sūn zi หลานชาย 

杯子 bēi zi แกว้  帽子 mào zi หมวก 
盘子 pán zi จาน 裤子 kù zi กางเกง 

叉子 cā zi ส้อม 鞋子 xié zi รองเทา้ 
筷子 kuài zi ตะเกียบ 袜子 wà zi ถุงเทา้ 

 
 

常用动词 

 
生词 拼音 翻译 生词 拼音 翻译 
来 lái มา 在 zài อยู ่

去 qù ไป 到 dào ถึง 
吃 chī กิน 叫 jiào เรียก 

喝 hē ด่ืม 做 zuò ทาํ 
开 kāi เปิด 坐 zuò นัง่ 

关 guān ปิด 走 zǒu เดิน ไป 

买 mǎi ซ้ือ 要 yào ตอ้งการ 
卖 mài ขาย 用 yòng ใช ้

看 kàn ดู 给 gěi ให ้

见 jiàn เห็น 收 shōu รับ  เกบ็ 

是 shì เป็น 想 xiǎng คิด 

有 yǒu มี 回 huí กลบั 
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06 你的生日是哪一天？ 
 

 

 

课 文 

 

（一） 

A: 你的生日是哪一天? 

   Nǐde shēngrì shì nǎyìtiān? 

B: 我的生日是 

   Wǒde shēngrì shì  

   佛历__年__ 月__日。 

   fólì__nián__yuè__rì 

A: 请问一下，那是公元几年? 

   Qǐngwènyíxià, nà shì gōngyuán jǐnián? 

B: 那是公元___年。 

   Nàshì gōngyuán ___nián. 

 

A: คุณเกิดวนัท่ีเท่าไร 

 

B: ผมเกิดวนัท่ี __เดือน__ พ.ศ.__ 

 

 

 

A: ขอถามหน่อยครับ ปีค.ศ.อะไรครับ 

 

B: ปีค.ศ.__ 

（二） 

A: 请问一下，老奶奶的生日是几月几日?

   Qǐngwènyíxià, lǎonǎinaide shēngrì shì 

   jǐ yuè jǐ rì? 

B: 老奶奶的生日是一月十九日。 

   Lǎonǎinaide shēngrì shì yī yuè shíjiǔ rì.

 

A: ขอถามหน่อยครับ วนัเกิดคุณยาย
อาจารยต์รงกบัวนัท่ีเท่าไหร่ เดือนอะไร
ครับ? 

B: วนัเกิดคุณยายอาจารย ์ตรงกบัวนัท่ี 
19เดือนมกราคม 
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（三） 

A: 请问一下，你今年几岁?  

   Qǐngwènyíxià, nǐ jīnnián jǐsuì? 

B: 我今年__岁。 

 Wǒ jīnnián__suì. 

 

A: ขอถามหน่อยครับ ปีน้ี คุณอายุ
เท่าไหร่ครับ? 

B: ปีน้ี ผมอาย_ุ___ 

（四） 

A: 祝你生日快乐!  

   Zhù nǐ shēngrìkuàilè! 

B: 谢谢!  

Xièxiè! 

 

A: สุขสันตว์นัเกิดค่ะ 

B: ขอบคุณครับ 

 

生 词 

 
生词 拼音 翻译 

请问一下 qǐng wèn yí xià ขอถามหน่อย 

祝你 zhù nǐ ขอให ้
生日 shēng rì วนัเกิด 

快乐 kuài lè สุขสันต ์
哪一天 nǎ yì tiān วนัไหน 

佛历 fó lì ปีพ.ศ. 
公元 
西元 

gōng yuán 
xī yuán 

ปีค.ศ. 

几… jǐ อะไร 
年 nián  ปี 

月 yuè เดือน 
日 rì วนั 

岁 suì อาย ุ
今年 jīn nián ปีน้ี 

明年 míng nián ปีหนา้ 

后年 hòu nián สองปีขา้งหนา้ 
去年 qù nián ปีก่อน 
前年 qián nián สองปีท่ีแลว้ 
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0~10 

 
生词 拼音 翻译 生词 拼音 翻译 
零 líng 0 ศนูย ์    

一 yī 1 หน่ึง 六 liù 6 หก

二 èr 2 สอง 七 qī 7 เจ็ด

三 sān 3 สาม 八 bā 8 แปด

四 sì 4 ส่ี 九 jiǔ  9 เกา้

五 wǔ 5 ห้า 十 shí  10 สิบ

 

 

1~12 月 

 
生词 拼音 翻译 生词 拼音 翻译 
一月 yī yuè มกราคม 七月 qī yuè กรกฎาคม 

二月 èr yuè กมุภาพนัธ์ 八月 bā yuè สิงหาคม 

三月 sān yuè มีนาคม 九月 jiǔ yuè  กนัยายน 

四月 sì yuè เมษายน 十月 shí yuè  ตุลาคม 

五月 wǔ yuè พฤษภาคม 十一月 shíyī yuè  พฤศจิกายน 

六月 liù yuè มิถุนายน 十二月 shí èr yuè ธนัวาคม 
 
 

补充生词 

 
生词 拼   音 翻   译 
一日（号）～ 
三十一日（号） 

yī rì (hào)～ 
sān shí yī rì (hào) 

วนัท่ีหน่ึง～ 
วนัท่ีสามสิบเอด็ 

日期 rì qí วนัเวลา 

数字 shù zì ตวัเลข 
水灯节 shuǐ dēng jié วนัลอยกระทง 
卫塞节 wèi sài jié วนัวิสาขบูชา 
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说数字 

 

7 2 9 3 4 七万两千九百三十四 

8 1 0 5 6 八万一千 零 五十六 

3 9 2 0 0 三万九千两百 

6 4 1 2 2 六万四千一百二十二 

万 千 百 十 个  
wàn qiān bǎi shí gè  

หม่ืน พนั ร้อย สิบ หน่วย  

注 1：‘2’在数数字时，个位数和十位数念‘二(èr)’，其它位数念‘两
(liǎng)’。在算数量时，都用‘两(liǎng)’，例如：一个杯子、两个

杯子；一位法师、两位法师；一支叉子、两支叉子；一张椅子、

两张椅子。 
หมายเหตุ 1 : เลข 2 เม่ือใชเ้ป็นตวัเลข หลกัหน่วยและหลกัสิบจะอ่านวา่ เออ้ (èr) ถา้เป็นหน่วยหลกัอ่ืนอ่าน

วา่ เหลียง (liǎng)  เม่ือใชใ้นหน่วยนบัจะอ่านวา่ เหลียง (liǎng)เสมอ ตวัอยา่งเช่น แกว้หน่ึงใบ 

แกว้สองใบ พระหน่ึงรูป พระสองรูป ； ส้อมหน่ึงคนั ส้อมสองคนั  ；เกา้อ้ีหน่ึงตวั เกา้อ้ีสองตวั 
 
注 2：数字＋数量词＋［人／事／物］。 
หมายเหตุ 2 : ตวัเลข ＋ หน่วยนบั ＋ ［คน／เร่ืองราว／ส่ิงของ］ 
 
 

练习一：说数字 ฝึกอ่านตวัเลข 
 

数字 1~99 
数字 11~19 
522 
89 
107 
326 
2750 
6281 

5793 
215 
82000 
34 
9380 
72342 
25001 
68790 
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练习二：说日期 ฝึกอ่านวนัเวลา 

 

1. 佛历 2555 年的水灯节是在 11 月 28 日。 

ปีพทุธศกัราช 2555 วนัลอยกระทงคือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 

2. 公元 2012 年的卫塞节是在 6 月 4 日。 

ปีคริสตศกัราช 2012 วนัวิสาขคือวนัท่ี 4 มิถุนายน 
 

 

唱歌学中文 

 

Shēngrìkuàilè gē 

生 日 快 乐 歌 
 

Zhù nǐ  shēngrìkuàilè!   Zhù nǐ shēngrìkuàilè! 
       祝 你   生日 快乐!   祝 你  生日 快乐! 
                       สุขสันตว์นัเกิด              สุขสันตว์นัเกิด 

Zhù nǐ shēngrìkuàilè!   Zhù nǐ yǒngyuǎnkuàilè! 
      祝 你 生日 快乐!       祝 你  永远  快乐! 
                         สุขสันตว์นัเกิด              ขอใหมี้ความสุขตลอดไป 
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07 法会几点开始？ 
 

 

 

课 文 

 
（一） 

A: 请问现在几点?  
Qǐngwèn xiànzài jǐdiǎn?. 

B: 现在是__点__分。 
Xiànzài shì_ _diǎn__fēn. 

A: 请问法会几点开始? 
   Qǐngwèn fǎhuì jǐdiǎn kāishǐ? 
B: 法会是__点开始。 
   Fǎhuì shì__diǎn kāishǐ. 
 

 

A:ขอถามหน่อยครับ ตอนน้ีเวลาก่ีโมงครับ 
B: ตอนน้ีเวลา__โมง__นาทีค่ะ 
 

A: ขอถามหน่อยครับ พิธีเร่ิมก่ีโมงครับ 
B: พิธีเร่ิม__โมงค่ะ 

（二） 

A: 请问星期几有法会?  
   Qǐngwèn xīngqíjǐ yǒu fǎhuì? 
B: 星期日有法会。 
   Xīngqírì yǒu fǎhuì.  
 

 

A: ขอถามหน่อยครับ มีพิธีวนัไหนครับ? 
    

B: มีพิธีวนัอาทิตยค่์ะ 
   

（三） 

A: 请问华语课是哪一天? 
   Qǐngwèn huáyǔkè shì nǎyìtiān? 
B: 华语课是后天。 
   Huáyǔkè shì hòutiān. 
 

 

A:ขอถามหน่อยครับ มีเรียนภาษาจีนวนั
ไหนครับ? 
B: มีเรียนภาษาจีนวนัมะรืนน้ีคะ่ 
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生 词 

 
生   词 拼   音 翻   译 

点 diǎn โมง 
分 fēn นาที 

法会 fǎ huì พิธี 
星期几 xīng qí jǐ วนัไหน 

星期日 xīng qí rì วนัอาทิตย ์
开始 kāi shǐ เร่ิม เร่ิมตน้

华语课 huá yǔ kè วิชาภาษาจีน 

哪一天 nǎ yì tiān วนัไหน 

后天 hòu tiān วนัมะรืนน้ี 
 
 

补充生词 

 
星期一；周一；礼拜一 xīng qí yī; zhōu yī; lǐbài yī วนัจนัทร์ 
星期二；周二；礼拜二 xīng qí' èr; zhōu èr; lǐbài èr วนัองัคาร 

星期三；周三；礼拜三 xīng qí sān; zhōu sān; lǐbài sān วนัพธุ 

星期四；周四；礼拜四 xīng qí sì; zhōu sì; lǐbài sì วนัพฤหสับดี 
星期五；周五；礼拜五 xīng qí wǔ; zhōu wǔ; lǐbài wǔ วนัศกุร์ 

星期六；周六；礼拜六 xīng qí liù; zhōu liù; lǐbài liù วนัเสาร์ 
星期日；周日；礼拜天；

星期天 
xīng qí rì; zhōu rì; lǐbài tiān; 
xīng qí tiān 

วนัอาทิตย ์

这星期 zhè xīng qí สปัดาห์น้ี 

下星期 xià xīng qí สปัดาห์หนา้ 

上星期 shàng xīng qí สปัดาห์ท่ีแลว้ 
今天 jīn tiān วนัน้ี 

明天 míng tiān วนัพรุ่งน้ี 

昨天 zuó tiān เม่ือวานน้ี 

前天 qián tiān เม่ือวานซืน 

每… měi ทุกๆ 

每天 měi tiān ทุกๆวนั 
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每星期； 
每周 

měi xīng qí; 
měi zhōu 

ทุกๆสปัดาห์ 

每月 měi yuè ทุกๆเดือน 

每年 měi nián ทุกๆปี 

秒 miǎo วินาที 

时间 shí jiān เวลา 
 
 

练习：说时间 ฝึกอ่านเวลา 
 

 
___点___分___秒  

 
08:35:48 
11:20:32 
13:55:10 
16:12:54 
19:47:59 
22:33:40 

早上 5:07 
早上 7:28 
下午 1:20 
下午 3:45 
晚上 6:18 
晚上 9:26 
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08 你觉得怎么样？ 
 

 

 

课 文 

 

（一） 
请法师带领大家礼敬三宝。 
Qǐng fǎshī dàilǐng dàjiā lǐjìng sānbǎo. 
 

请大家向法师三顶礼。 
Qǐng dàjiā xiàng fǎshī sāndǐnglǐ. 
 

 
นิมนตพ์ระอาจารยน์าํบูชาพระ
รัตนตรัย. 
 
เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระ
อาจารยโ์ดยพร้อมเพรียงกนั. 

（二） 
华语课上课前，瞿丽华在教室遇到邓天吉。 
Huáyǔkè shàngkè qián, 
Qú Lì-huá zài jiàoshì yùdào Dèng Tiān-jí. 

丽华: 嗨！天吉！你今天好吗?  
Lì-huá: Hāi! Tiān-jí! Nǐ jīntiān hǎo ma? 

天吉: 丽华，妳好！我今天非常高兴！因为

早上去大雄宝殿供养袈裟和钵。 
Tiān-jí: Lì-huá, nǐhǎo! Wǒ jīntiān fēicháng 

gāoxìng! Yīnwèi zǎoshàng qù 
dàxióngbǎodiàn gòngyǎng jiāshā hé 
bō. 

丽华: 太棒了！随喜功德！  
Lì-huá: Tàibàngle! Suíxǐgōngdé! 

天吉: 谢谢妳！功德与妳分享！ 
Tiān-jí: Xièxiè nǐ! Gōngdé yǔ nǐ fēnxiǎng! 
 

 

ก่อนเรียนภาษาจีน, ฉวี๋  ล่ี หวา ไดพ้บ
กบั เติ้ง เทียน จ๋ี ท่ีหอ้งเรียน. 
 

ล่ีหวา: ไฮ ้! เทียนจ๋ี ! วนัน้ีคุณสบายดีรึ
เปล่า ? 

เทียนจ๋ี: ล่ีหวา, สวสัดีครีบ! วนัน้ีผมดี
ใจมากเลย ! เพราะว่าตอนเชา้ไดไ้ป
ถวายบาตรและจีวรท่ีโบสถม์าครับ. 

ล่ีหวา: วิเศษมากเลย! อนุโมทนาบุญ
นะคะ่!  

เทียนจ๋ี: ขอบคุณมากครับ ! แบ่งบุญให้
คุณดว้ยนะครับ 
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（三） 
瞿丽华和简水晶在商店，一起买要送同学邓天吉的
生日礼物。 
Qú Lì-huá hé Jiăn Shuǐ-jīng zài shāngdiàn, yìqǐ mǎi 
yào sòng tóngxué  Dèng Tiān-jíde shēngrì lǐwù. 

丽华: 妳觉得这一本橘色笔记本怎么样?  
Lì-huá: Nǐ juéde zhèyìběn júsè bǐjìběn zěnme 

yàng? 

水晶: 我觉得很漂亮，笔记本也很实用。 
Shuǐ-jīng: Wǒ juéde hěn piàoliàng, bǐjìběn yě 

hěn shíyòng. 

丽华: 那我们就买这一本吧? 
Lì-huá: Nà wǒmen jiù mǎi zhèyìběn ba? 

水晶: 好！我们就买这个。 
Shuǐ-jīng: Hǎo! Wǒmen jiù mǎi zhège. 
 

 

ฉวี๋  ล่ี หวา กบัดวงแกว้เจอกนัท่ีร้านคา้
,ซ้ือของขวญัวนัเกิดใหเ้พื่อนนกัเรียน 
เติ้ง เทียน จ๋ี ดว้ยกนั. 
 
ล่ี หวา: คุณคิดวา่สมุดบนัทึกเล่มสีส้ม
น้ีเป็นอยา่งไร ? 
 
ดวงแกว้: ฉนัวา่มนัสวยดีนะ . และก็
ไดใ้ชง้านจริงดว้ย. 
 
ล่ี หวา : งั้นพวกเรากซ้ื็อเล่มน้ีเลยมั้ย? 

ดวงแกว้: ดีเลย(ได)้! พวกเรากซ้ื็อเล่ม
น้ีเลย. 

（四） 
丽华和水晶中午在斋堂，一起供养法师。法师给予
祝福。 
Lì-huá hé Shuǐ-jīng zhōngwǔ zài zhāitáng, yìqǐ 
gòngyǎng fǎshī. Fǎshī gěiyǔ zhùfú. 

法师: 祝福妳们健康长寿、全家平安、洪福

齐天、财富遍地。 
Fǎshī: Zhùfú nǐmen jiànkāngchángshòu, 

quánjiāpíng'ān, hóngfúqítiān, 
cáifùbiàndì. 

 

 

ตอนกลางวนั(เพล) ล่ี หวา กบัดวงแกว้
อยูท่ี่หอฉนั, ร่วมกนัถวายภตัตาหาร
เพล.พระอาจารยใ์หพ้ร. 

พระอาจารย:์ อวยพรใหพ้วกคุณ
แขง็แรงอายยุนืยาว、ครอบครัว
ร่มเยน็、บุญเตม็ฟ้า、สมบติัเตม็
แผน่ดิน. 
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生 词 

 

生   词 拼   音 翻   译 
带领 dài lǐng นาํ 
礼敬 lǐ jìng บูชา 

三宝 sān bǎo พระรัตนตรัย 
顶礼 dǐng lǐ กราบ 

和 hé / hàn และ,กบั 
遇到 yù dào พบ,เจอ 

非常 fēi cháng อยา่งยิง่  
高兴 gāo xìng ดีใจ 

因为 yīn wèi เพราะวา่ 
去 qù ไป 

供养 gòng yǎng ถวาย 
太棒了！ tài bàng le! สุดยอดเลย 

随喜功德！ suí xǐ gōng dé! อนุโมทนาบุญ 
与…分享 yǔ…fēn xiǎng กบั...แบ่งปัน 
商店 shāng diàn ร้านคา้ 
一起 yì qǐ ดว้ยกนั 

买 mǎi ซ้ือ 

送 sòng มอบ 
礼物 lǐ wù ของขวญั 

觉得 jué de รู้สึกวา่ , คิดว่า 
…本 běn ...เล่ม 
橘色（的） jú sè (de) สีสม้ 
怎么样 zěn me yàng เป็นอยา่งไร 

漂亮（的） piào liàng (de) สวย,งาม 
实用（的） shí yòng (de) ใชง้านไดจ้ริง 

那（么）… nà (me) ถา้งั้น... 
就 jiù  ก.็.. 

吧？ ba?  มั้ง? 
给（予） gěi (yǔ) ให ้

祝福 zhù fú อวยพร 
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健康长寿 jiàn kāng cháng shòu แขง็แรงอายยุนื 

全家平安 quán jiā píng 'ān ครอบครัวร่มเยน็ 
洪福齐天 hóng fú qí tiān บุญเตม็ฟ้า 

财富遍地 cái fù biàn dì สมบติัเตม็แผน่ดิน 
 
 

补充生词 

 

补充生词 拼   音 翻   译 
佛（陀） fó (tuó)  พระพทุธเจา้ 

（佛）法 (fó) fǎ  พระธรรม 
僧（伽） sēng (jiā)  พระสงฆ ์

合十 / 合掌 hé shí/ hé zhǎng พนมมือ 
庄严（的） zhuāng yán (de) สง่างาม 

好看（的） hǎo kàn (de) สวย,ดูดี 
不好看（的）; 
难看（的） 

bù hǎo kàn (de); 
nán kàn (de)  

ไม่สวย ,ดูไม่ดี 
ไม่น่าดู 

开心（的） kāi xīn (de) เบิกบานใจ 
不开心（的） bù kāi xīn (de) ไม่เบิกบานใจ 

难过（的）; 
伤心（的） 

nán guò (de); 
shāng xīn (de) 

เสียใจ 
เศร้าใจ 

欢喜（的） huān xǐ (de)  มีความสุข 
生气（的） shēng qì (de)  โกรธ 

舒服（的） shū fú (de)  สบาย 
不舒服（的） bù shū fú (de) ไม่สบาย 

白色（的） bái sè (de)  สีขาว 
红色（的） hóng sè (de)  สีแดง 

蓝色（的） lán sè (de)  สีนํ้าเงิน 
黑色（的） hēi sè (de) สีดาํ 
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练习：造句 
 

1. 
我    去          。 
我    去大雄宝殿      。 
我今天  去大雄宝殿      。 
我今天早上去大雄宝殿      。 
我今天早上去大雄宝殿供养    。 
我今天早上去大雄宝殿供养袈裟   。 
我今天早上去大雄宝殿供养袈裟和钵。 
 
2. 
妳觉得        怎么样? 
妳觉得     笔记本怎么样? 
妳觉得这一本  笔记本怎么样? 
妳觉得这一本橘色笔记本怎么样? 
 
 

唱歌学华语 

 

Péngyǒu, wǒ yǒngyuǎn zhùfú  nǐ! 

朋友，我  永远 祝福 你! 
เพือ่นเอย，ฉนัอวยพรใหคุ้ณตลอดไป! 

 

 Péngyǒu, wǒ yǒngyuǎn zhùfú nǐ! Péngyǒu, wǒ yǒngyuǎn zhùfú nǐ! 

朋友，我   永远  祝福 你!   朋友， 我  永远   祝福 你! 
เพือ่นเอย, ฉนัขออวยพรใหเ้ธอตลอดไป  เพือ่นเอย, ฉนัขออวยพรใหเ้ธอตลอดไป 

 
Zhùfú nǐ jiànkāng,  zhùfú nǐ kuàilè! 
祝福 你 健康，    祝福 你 快乐! 
อวยพรใหคุ้ณแขง็แรง,  อวยพรใหคุ้ณมีความสุข 

 
Péngyǒu, wǒ yǒngyuǎn zhùfú nǐ! 
朋友，我  永远   祝福 你! 
เพือ่นเอย, ฉนัขออวยพรใหเ้ธอตลอดไป 
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09 我们一起去,好不好? 
 

 

 

课 文 

 

（一） 
天吉: 我们一起去供养法师,好不好? 
Tiān-jí: Wǒmen yìqǐ qù gòngyǎng fǎshī, 

hǎobùhǎo?  
水晶: 好呀,什么时后呢? 
Shuǐ-jīng: Hǎo ya, shénme shíhòu ne? 
天吉: 明天早上九点半。 
Tiān-jí: Míngtiān zǎoshàng jiǔ diǎn bàn.  
水晶: 在哪里呢? 
Shuǐ-jīng: Zài nǎlǐ ne? 
天吉: 在如意宝堂。 
Tiān-jí: Zài rúyìbǎotáng. 
水晶: 好,明天早上九点,我们在如意宝堂见! 
Shuǐ-jīng: Hǎo, míngtiān zǎoshàng jiǔ diǎn, 

wǒmen zài rúyìbǎotáng jiàn! 
 

 

เทียนจ๋ี:พวกเราร่วมกนัถวายแด่
พระกนัดีมั้ย? 
ดวงแกว้:ดีจา้,เม่ือไหร่เหรอ? 
 
เทียนจ๋ีพรุ่งน้ีเชา้ เกา้โมงคร่ึง. 
 
ดวงแกว้:ท่ีไหนเหรอ? 
 
เทียนจ๋ี:ท่ีหอ้งแกว้สารพดันึก. 
 
ดวงแกว้:ไดจ้ะ้,พรุ่งน้ีเชา้เกา้โมง
,เราเจอกนัท่ีหอ้งแกว้สารพดันึก! 

（二） 
丽华: 你要不要和我们一起去吃午饭? 
Lì-huá: Nǐ yàobúyào hé wǒmen yìqǐ qù chī 

wǔfàn?  
水晶: 好,你们约在哪里呢? 
Shuǐ-jīng: Hǎo, nǐmen yuē zài nǎlǐ ne? 
丽华: 我们约在员工餐厅。 
Lì-huá: Wǒmen yuē zài yuángōng cānting. 
水晶: 那等一下我们那里见! 
Shuǐ-jīng: Nà děngyíxià wǒmen nàlǐ jiàn! 

 

 

ล่ี หวา:คุณจะไปทานอาหาร
กลางวนัดว้ยกนัมั้ย? 
ดวงแกว้:ไดค้ะ่,พวกคุณนดัเจอ
กนัท่ีไหนเหรอ? 
ล่ี หวา:พวกเรานดัเจอท่ีศนูย์
อาหารเจา้หนา้ท่ีค่ะ/ครับ 
ดวงแกว้:ถา้อยา่งนั้น พวกเรา
ค่อยเจอกนัท่ีนัน่นะ 
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（三） 
水晶: 你星期天有空吗? 
Shuǐ-jīng: Nǐ xīngqí tiān yǒukòng ma?  
丽华: 请问有什么事呢? 
Lì-huá: Qǐngwèn yǒu shénmeshì ne? 
水晶: 我们要去看电影，要一起去吗? 
Shuǐ-jīng: Wǒmen yào qù kàn diànyǐng, yào yìqǐ 

qù ma? 
丽华: 很抱歉,我星期天有事,下次再约! 
Lì-huá: Hěn bàoqiàn, wǒ xīngqí tiān yǒushì,  
      xiàcì zài yuē! 
水晶: 好的,没关系! 
Shuǐ-jīng: Hǎode, méiguānxi! 
 

 

ดวงแกว้:วนัอาทิตยคุ์ณวา่งรึ
เปล่า? 
ล่ี หวา:ขอถามหน่อยมีเร่ืองอะไร
รึเปล่าค่ะ. 
ดวงแกว้:พวกเราจะไปดูหนงักนั
ค่ะ,จะไปดว้ยกนัมั้ยค่ะ. 
ล่ี หวา:ขอโทษมากเลยครับ,วนั
อาทิตยผ์มมีธุระ,ไวน้ดักนัคร้ัง
ต่อไป 
ดวงแกว้: ไม่เป็นไร 

 

 

生 词 

 

生   词 拼   音 翻   译 
好不好 hǎo bù hǎo ดีหรือไม่ดี 

…呀！ …ya! คาํสร้อย นะ (ใชเ้ม่ือตอบรับ) 

时后 shí hòu เม่ือไหร่ 
…呢？ …ne? ...หนอ,...น๊า (ใชเ้ม่ือถาม) 

…点半 …diǎn bàn ...โมงคร่ึง 

如意宝堂 rú yì bǎo táng หอ้งแกว้สารพดันึก 
要不要 yào bú yào เอาไม่เอา ,เอารึเปล่า,ตอ้งการมั้ย 

午饭 wǔ fàn อาหารกลางวนั 

约 Yuē นดัพบ 
员工餐厅 yuán gōng cān tīng ศูนยอ์าหารเจา้หนา้ท่ี 

等一下 děng yí xià รอสักครู่ 
有空 yǒu kòng วา่ง 

什么事 shén me shì เร่ืองอะไร 

电影 diàn yǐng ภาพยนต,์หนงั 

很抱歉； 
对不起； 
不好意思 

hěn bào qiàn; 
duì bù qǐ; 
bù hǎo yì si 

ขอโทษมาก(สุภาพ) 
ขอโทษ:ทัว่ไป 
ขอโทษท่ี(แบบเกรงใจท่ีตอ้งรบกวน) 
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有事 yǒu shì มีธุระ 

没关系 méi guān xi ไม่เป็นไร 

下次 xià cì คร้ังหนา้,คร้ังต่อไป 
再约 zài yuē ไวน้ดักนัอีก 

 
 

补充生词 

 

生   词 拼   音 翻   译 
吃… chī กิน,ทาน 

早餐；早饭 zǎo cān; zǎo fàn อาหารเชา้ 

午餐；午饭 wǔ cān; wǔ fàn อาหารกลางวนั 

晚餐；晚饭 wǎn cān; wǎn fàn อาหารเยน็ 

点心 diǎn xīn ของหวาน,ขนมหวาน 

喝… hē ด่ืม 
水 shuǐ นํ้า 

饮料 yǐn liào เคร่ืองด่ืม 
咖啡 kā fēi กาแฟ 

果汁 guǒ zhī นํ้าผลไม ้

茶 chá ชา 
去…  qù… ไป 

按摩 àn mó นวด 
买东西 mǎi dōng xi ซ้ือของ 

出坡*； 
打扫 

chū pō; 
dǎ sǎo 

รับบุญ; 
กวาดพื้น 

参加法会 cān jiā fǎ huì  เขา้ร่วมงานบุญ 

打坐； 
禅坐 

dǎ zuò; 
chán zuò 

นัง่สมาธิ 

行堂* xíng táng รับบุญจดัเล้ียงอาหาร 

祖师纪念堂 zǔ shī jì niàn táng วิหารหลวงปู่ 
国际法身堂 guó jì fǎ shēn táng สภาธรรมกายสากล 

老奶奶纪念堂 lǎo nǎi nai jì niàn táng วิหารคุณยาย 
*表寺院用语 (ภาษาท่ีใชใ้นวดั) 
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10 综合练习 
 

 

 

课 文 

 

（一） 
问: 请问，今年的水灯节是哪一天? 
Q: Qǐngwèn, jīnniánde shuǐdēngjié  

shì nǎyìtiān? 

答: 今年的水灯节是__月__日。 
A: Jīnniánde shuǐdēngjié shì __yuè__rì. 
 
万佛节平安灯法会 
Wànfójié píng'āndēng fǎhuì 
供养功德衣法会 
Gòngyǎng gōngdéyī fǎhuì  
世界保护日  
Shìjièbǎohùrì  

 

Q: ขอถามนะครับ ? เทศกาลลอย
กระทงปีน้ีตรงกบัวนัไหน? 
 
A: เทศกาลลอยกระทงปีน้ีตรงกบั
วนัท่ี__เดือน__ พ.ศ.__ 
 
งานบุญวนัมาฆบชูา 
 
วนัทอดกฐิน 
 
วนัคุม้ครองโลก 

（二） 
问: 明天的荟供法会是几点开始?  
Q: Míngtiānde huìgòngfǎhuì  

shì jǐ diǎn kāishǐ? 

答: 法会是八点半开始。 
A: Fǎhuì shì bā diǎn bàn kāishǐ. 

问: 明天八点十五分，我们约在华语翻译中

心一起去，好不好？ 
Q: Míngtiān bā diǎn shíwǔ fēn, wǒmen yuē zài 

huáyǔfānyì zhōngxīn yìqǐ qù, hǎobùhǎo? 

答: 好呀！我们一起去！ 
A: Hǎoya! Wǒmen yìqǐ qù! 
 

 

Q:พรุ่งน้ีพิธีบชูาขา้วพระเร่ิมข้ึนก่ี
โมงครับ/ค่ะ? 
A: พิธีเร่ิมแปดโมงคร่ึงครับ/ค่ะ 
 
 
Q:พรุ่งน้ีเชา้ แปดโมงสิบหา้นาที, 
พวกเรานดัเจอกนัท่ีศูนยก์ารแปล
แลว้ไปดว้ยกนั , ดีมั้ยครับ/คะ่? 
A: ดีเลย !พวกเราไปดว้ยกนั/ พร้อม
กนันะ 
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（三） 
--询问以确认 

他是不是你的巴利语老师？ 
Tā shìbúshì nǐde bālìyǔ lǎoshī? 

他是你的巴利语老师，对不对？ 
Tā shì nǐde bālìyǔ lǎoshī, duìbúduì? 
 

 
สอบถามและยนืยนั 
 
เขาคืออาจารยส์อนบาลีคุณรึเปล่า? 
 
เขาเป็นอาจารยส์อนบาลีของคุณ 
ใช่มั้ยครับ? 

（四） 
--邀请，探询意愿 

我们一起去买东西，好不好？ 
Wǒmen yìqǐ qù mǎi dōngxi, hǎobùhǎo? 

你要不要一起去买东西？ 
Nǐ yàobúyào yìqǐ qù mǎi dōngxi? 
 

 
เรียนเชิญ , สอบถามความสมคัรใจ 

พวกเราไปซ้ือของดว้ยกนัดีมั้ยครับ? 
 
คุณตอ้งการไปซ้ือของดว้ยกนัมั้ย
ครับ? 

（五） 
--疑问／征询 语气 

这是你的杯子吗？ 
Zhè shì nǐde bēizi ma? 

那是他的帽子吧？ 
Nà shì tāde màozi ba? 

我的鞋子在哪里呢？ 
Wǒde xiézi zài nǎlǐ ne? 

 
คาํถาม 
 
น่ีคือแกว้ของคุณหรือไม่? 
 
นัน่คือหมวกของคุณหรือไม่? 
 
รองเทา้ผมอยูท่ี่ไหนหรือครับ? 

 

 

法身寺单位 

 

生词 拼   音 翻   译 
法身基金会 fǎ shēn jī jīn huì มูลนิธิธรรมกาย 
国外部 guó wài bù สาํนกัต่างประเทศ 

翻译处 fān yì chù กองการแปล 
华语翻译中心 huá yǔ fān yì zhōng xīn ศนูยก์ารแปลภาษาจีน 

教育部 jiào yù bù สาํนกัการศึกษา 

法身寺佛学院 fǎ shēn sì fó xué yuàn โรงเรียนพระปริยติัธรม 

法胜大学 fǎ shèng dà xué มหาวิทยาลยัธรรมชยั 
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护法部 hù fǎ bù สาํนกัศรัทธาภิบาล 

僧团处 sēng tuán chù กองการคณะสงฆ ์

 

 

祝福语 

 

生词 拼   音  翻   译 
人天爱戴 rén tiān ài dài เป็นท่ีรักของมนุษยแ์ละเทวดา 
万事如意 wàn shì rú yì หม่ืนส่ิงสาํเร็จ 

家庭幸福 jiā tíng xìng fú ครอบครัวมีความสุข 
儿女孝顺 ér nǚ xiào shùn ลูกๆมีความกตญัญู 

平安顺利 píng 'ān shùn lì (ชีวิต,การงาน)ราบร่ืน 
步步高升 bù bù gāo shēng มีความเจริญกา้วหนา้ 

法喜充满 fǎ xǐ chōng mǎn ปล้ืมปีติ 
智慧圆满 zhì huì yuán mǎn สมบูรณ์ดว้ยปัญญา 

所愿皆成 suǒ yuàn jiē chéng สาํเร็จสมความปราถนา 
证得法身 zhèng dé fǎ shēn เขา้ถึงพระธรรมกาย 
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唱歌学华语 

 

佛
f ó

陀
t u ó

像
xiàng

阳
yáng

光
guāng

 

草原上青草翠绿
cǎoyuánshàngqīngcǎocuìlǜ

 

风吹来
fēngchuīlái

，鸟 歌 唱
niǎogēchàng

 

我 像
wǒxiàng

 刚萌芽的小草
gāngméngyádexiǎocǎo

 

实
shí

践
jiàn

佛
f ó

陀
tuó

的
d e

教
jiào

诲
huǐ

 

佛 陀 就 像 阳 光
fótuójiùxiàngyángguāng

 

给我生机助我长
gěiwǒshēngjīzhùwǒzhǎng

 

佛 陀 就 像 阳 光
fótuójiùxiàngyángguāng

 

给
gěi

我
wǒ

温
wēn

暖
nuǎn

的
 de 

光
guāng

芒
máng

 

หญา้เขียวขจีบนผนืหญา้ 

สายลมพดัไสว，นกนอ้ยฮมัเพลง 

ฉนัเปรียบเสมือนหญา้นอ้ยท่ีกาํลงังอก 

ปฏิบติัตามคาํสอนของพระพทุธองค ์

พระพทุธเจา้ประดุจแสงสุริยา 

ท่ีทาํใหชี้วิตฉนัเติบใหญ่ข้ึนมา 

พระพทุธเจา้ประดุจแสงสุริยา 

เป็นแสงสวา่งอนัอบอุ่นใหแ้ก่ฉนั 

 

生词 拼音 翻译 生词 拼音 翻译 
草原 cǎo yuán  สนามหญา้ 萌芽 méng yá หน่ออ่อน, งอกจาก

พ้ืนดิน 

青草 qīng cǎo หญา้เขียว 小草 xiǎo cǎo หญา้นอ้ย 
风 fēng ลม 实践 shí jiàn  ปฏิบติัจริง 

吹 chuī เป่า , พดั 教诲 jiào huǐ  โอวาท 
来 lái มา 生机 shēng jī  ชีวิต 

鸟 niǎo นก (帮)助 (bāng) zhù  ช่วยเหลือ 
歌唱 gē chàng  เน้ิอเพลง (成)长； 

(生)长 
(chéng) zhǎng; 
(shēng) zhǎng 

เติบโต (ส่ิงมีชีวิต) 

像 xiàng  เหมือน , คลา้ย 温暖(的) wēn nuǎn (de)  อบอุ่น 
刚 gāng เพิง่จะ , สักครู่น้ีเอง 光芒 guāng máng แสงสวา่ง 
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11 请问您找谁？ 
 

 

 

课 文 

 

（一） 
星期一，早上十点十五分，在护法部办公室。 
Xīngqí yī, zǎoshàng shí diǎn shíwǔ fēn, zài hùfǎbù 
bàngōngshì. 
 
莎莉：您好！请问您找谁？ 
Shā-lì: Nínhǎo! qǐngwèn nín zhǎo shéi?  
秀华：您好！我找水晶。 
Xiù-huá: Nínhǎo! Wǒ zhǎo Shuǐ-jīng. 
莎莉：她在，请妳在这里坐一下，我去叫她。

妳要喝水吗？ 
Shā-lì: Tā zài, qǐng nǐ zài zhèlǐ zuò yíxià, wǒ qù 

jiào tā. Nǐ yào hēshuǐ ma? 
秀华：谢谢妳！不用麻烦！ 
Xiù-huá: Xièxiè nǐ! Búyòng máfán! 
 
两分钟后…Liǎng fēnzhōng hòu… 

水晶：嗨！秀华！好久不见！ 
Shuǐ-jīng: Hāi! Xiù-huá! Hǎojiǔ bújiàn! 
秀华：水晶！我正好经过妳的办公室，顺道来

跟妳打招呼。妳最近好吗? 
Xiù-huá: Shuǐ-jīng! Wǒ zhènghǎo jīngguò nǐde 

bàngōngshì, shùndào lái gēn nǐ dǎzhāohū. 
Nǐ zuìjìn hǎo ma? 

水晶：我很好! 妳呢？最近忙什么? 
Shuǐ-jīng: Wǒ hěn hǎo! Nǐ ne? Zuìjìn máng 

shénme? 
 

 
วนัจนัทร์,ตอนเชา้ 10.15 นาที
,ท่ีสาํนกังานศรัทธาภิบาล. 
 
สาล่ี:สวสัดีค่ะ!คุณตอ้งการพบ
ใครค่ะ? 
เช่ิยวหวั:สวสัดีค่ะ!ฉนัมาหา
ดวงแกว้ค่ะ. 
สาล่ี:ออ้ เขาอยูค่่ะ,เชิญคุณนัง่
รอตรงน้ีก่อน ,ฉนัจะไปตาม
เขามา.คุณจะด่ืมนํ้าหน่อยมั้ย
ค่ะ. 
เช่ิยวหวั:ขอบคุณค่ะ!ไม่
รบกวนละค่ะ. 
 2 นาทีผา่นไป... 
ดวงแกว้: ไฮ!้ ล่ีหวา ! ไม่เจอ
กนันานเลย! 
เช่ิยวหวั:ดวงแกว้ ฉนัผา่นมาท่ี
ทาํงานคุณพอดี, เลยแวะมา
ทกัทายหน่อย.ช่วงน้ีคุณ
สบายดีมั้ย? 
ดวงแกว้:ฉนัสบายดี!แลว้คุณ
ล่ะ?ช่วงน้ียุง่เร่ืองอะไรอยูรึ่
เปล่า? 
เช่ิยวหวั:อาทิตยท่ี์แลว้ ฉนัเป็น
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秀华：我上星期去担任国际短期出家禅修营的

义工。现在正在帮忙翻译华语教材。妳

呢? 
Xiù-huá: Wǒ shàng xīngqí qù dānrèn guójì duǎnqí 

chūjiā chánxiūyíngde yìgōng. Xiànzài 
zhèngzài bāngmáng fānyì huáyǔjiàocái. 
Nǐ ne? 

水晶：我上星期日刚忙完供僧法会，接着要忙

全国教师培训。 
Shuǐ-jīng: Wǒ shàng xīngqí rì gāng máng wán 

gòngsēng fǎhuì, jiēzhe yào máng 
quánguó jiàoshī péixùn. 

秀华：妳真棒！随喜功德！ 
Xiù-huá: Nǐ zhēnbàng! Suíxǐ gōngdé! 
水晶：妳也好棒！祝妳法喜充满！ 
Shuǐ-jīng: Nǐ yě hǎobàng! Zhù nǐ fǎxǐ chōngmǎn! 
 

อาสาสมคัร ทาํหนา้ท่ีช่วยจดั
ปฏิบติัธรรมใหก้บัโครงการ
บวชนานาชาติ ตอนน้ีช่วยงาน
แปลหนงัสือเรียนภาษาจีนอยู ่
แลว้คุณหละ. 
 
ดวงแกว้:อาทิตยท่ี์แลว้ฉนัเพิ่ง
เสร็จงานถวายมหาสังฆทาน, 
ต่อดว้ยงานอบรมครูทัว่
ประเทศ. 
 
เช่ิยวหวั:คุณน่ีสุดยอดเลย! 
อนุโมทนาบุญดว้ยค่ะ! 
ดวงแกว้:คุณกย็อดเยีย่ม! อวย
พรใหคุ้ณปล้ืมปีติมากๆ 
 

（二） 
翻译中心的电话响起。 
Fānyì zhōngxīnde diànhuà xiǎng qǐ. 
 
静雅：您好！请问您找谁？ 
Jìng-yǎ: Nínhǎo! Qǐngwèn nín zhǎo shéi? 
天吉：您好！我找博圣。 
Tiān-jí: Nínhǎo! Wǒ zhǎo Bó-shèng. 
静雅：很抱歉!他现在不在。 
Jìng-yǎ: Hěnbàoqiàn! Tā xiànzài búzài. 
天吉：请问他通常几点进办公室？ 
Tiān-jí: Qǐngwèn tā tōngcháng jǐ diǎn jìn 

bàngōngshì? 
静雅：大概下午两点会在。 
Jìng-yǎ: Dàgài xiàwǔ liǎng diǎn huì zài. 
天吉：那我再打电话给他。 
Tiān-jí: Nà wǒ zài dǎ diànhuà gěi tā. 
静雅：您要留下您的名字和电话号码吗？ 
Jìng-yǎ: Nín yào liúxià nínde míngzì hé diànhuà 

hàomǎ ma? 
 

 
 
โทรศพัทศู์นยก์ารแปลดงัข้ึน 
 
จ้ิงหย๋า:สวสัดีค่ะ! ตอ้งการหา
(พดูสาย)ใครค่ะ. 
เทียนจ๋ี: สวสัดีครับ ตอ้งการ
พดูสายกบัป๋ัวเซ้ิงครับ 
จ้ิงหยา:ขอโทษดว้ยค่ะ !ตอนน้ี
เขาไม่อยูค่่ะ. 
เทียนจ๋ี:ขอถามหน่อยครับ 
ปกติเขามาท่ีทาํงานก่ีโมงครับ 
จ้ิงหยา:ประมาณบ่ายสองโมง
เขาจะอยูน่ะค่ะ 
เทียนจ๋ี:ถา้งั้นผมค่อยโทรหา
เขา 
 
จ้ิงหยา:คุณตอ้งการจะฝากช่ือ
และเบอร์โทรคุณไวม้ั้ยค่ะ? 
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天吉：好的。我叫邓天吉，我的电话号码是

085-6632-0789。 
Tiān-jí: Hǎode. Wǒ jiào Dèng Tiān-jí, wǒde 

diànhuà hàomǎ shì 085-6632-0789. 
静雅：我再请他回电话给您。 
Jìng-yǎ: Wǒ zài qǐng tā huí diànhuà gěi nín. 
天吉：麻烦您了,谢谢！ 
Tiān-jí: Máfán nín le, xièxiè! 
 

เทียนจ๋ี:ดีครับ  ผมช่ือเติ้ง 
เทียนจ๋ี ,เบอร์โทรผมคือ 
085-6632-0789. 
จ้ิงหย๋า:แลว้ฉนัเชิญเขาโทรหา
คุณค่ะ 
เทียนจ๋ี:รบกวนคุณหน่อยค่ะ,
ขอบคุณนะคะ! 

 

 

生 词 

 

生   词 拼   音 翻   译 
办公室 bàn gōng shì ท่ีทาํงาน 
找… zhǎo… หา , ตอ้งการหา....(ใคร) 

…一下 …yí xià ...สักครู่ 
 坐一下 zuò yí xià นัง่รอสักครู่ 
 等一下 děng yí xià รอสักครู่ 

 想一下 xiǎng yí xià คิดสกัหน่อย 
 请问一下 qǐng wèn yí xià ขอถามสกัหน่อย 

不用麻烦 bú yòng má fán ไม่รบกวนละครับ 
…后 …hòu ...จากนั้น 

好久不见 hǎo jiǔ bú jiàn ไม่เจอกนันานเลย 
正好 zhèng hǎo   (เหตุการณ์เกิดโดยบงัเอิญ)พอดี... 
经过 jīng guò  ผา่นมา 
顺道 shùn dào  ทางผา่น 

来 lái  มา 
跟 gēn  และ, กบั , ดว้ย, ตาม 

打招呼 dǎ zhā hū ทกัทาย 
最近 zuì jìn ช่วงน้ี 

忙 máng ยุง่ 
担任 dān rèn ทาํหนา้ท่ี (เป็น) 

国际短期出家 guó jì duǎn qí chū jiā บวชนานาชาติ 
禅修营 chán xiū yíng จดัค่ายปฏิบติัธรรม 
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义工 yì gōng อาสาสมคัร 

工作 gōng zuò งาน 
正在 zhèng zài  กาํลงัจะ 

帮忙 bāng máng ช่วยงาน 
翻译 fān yì แปล 

华语教材 huá yǔ jiào cái  หนงัสือเรียนภาษาจีน 
刚… gāng… เพิง่จะ... 

…完 …wán ...เสร็จส้ิน 

 忙完 máng wán เสร็จงานแลว้ 
 做完 zuò wán ทาํเสร็จแลว้ 

 吃完 chī wán กินหมด ,ทานหมด 
供僧法会 gòng sēng fǎ huì ถวายมหาสังฆทาน 

接着 jiē zhe ต่อไป 
全国教师培训 quán guó jiào shī péi 

xùn  
อบรมครูทัว่ประเทศ 

真棒 zhēn bàng เยีย่มจริง 

好棒 hǎo bàng สุดยอด 
电话 diàn huà  โทรศพัท ์

响起 xiǎng qǐ (เสียง)...ดงัข้ึน 
不在 bú zài ไม่อยู ่

通常 tōng cháng ปกติ 
进 jìn เขา้ 

大概 dà gài โดยประมาณ 
会 huì จะ, เป็น 

打电话 dǎ diàn huà โทร(กิริยา) 
给 gěi ให,้มอบ 

留（下） liú (xià) ฝาก....(ไว)้ 
电话号码 diàn huà hào mǎ เบอร์โทรศพัท ์

回电话 huí diàn huà โทรกลบั 

麻烦您了 má fán nín le รบกวนหน่อยครับ 
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12 员工餐厅 
 

 

 

课 文 

 

（一） 

A:你好！请问员工餐厅的开放时间是什么

时候？ 

A: Nǐhǎo! Qǐngwèn yuángōng cāntīngde 
kāifàng shíjiān shì shénme shíhòu? 

B:你好！员工餐厅的开放时间是星期一到

星期六。 

B: Nǐhǎo! Yuángōng cāntīngde kāifàng 
shíjiān shì xīngqí yī dào xīngqí liù. 

A:请问早餐是几点开始呢？ 

A: Qǐngwèn zǎocān shì jǐdiǎn kāishǐ ne? 

B:早餐是早上六点半开始，八点半结束。 

B: Zǎocān shì zǎoshàng liù diǎn bàn kāishǐ, 
bā diǎn bàn jiéshù. 

A:那午餐呢？Nà wǔcān ne? 

B:午餐是早上十一点到十二点半。 

B: Wǔcān shì zǎoshàng shíyī diǎn dào shíèr 
diǎn bàn. 

 

 
 
A: สวสัดีค่ะ! ขอถามหน่อยค่ะเวลาทาํ
การของศูนยอ์าหารเจา้หนา้ท่ีเปิดก่ีโมง
ค่ะ? 
 
B:สวสัดีค่ะ! เวลาทาํการของศนูยอ์าหาร
เจา้หนา้ท่ีคือวนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์ค่ะ. 
 
 
A:ไม่ทราบวา่อาหารเชา้เร่ิมก่ีโมงเหรอ
ค่ะ? 
 
B:อาหารเชา้เร่ิม 6 โมงคร่ึง,เสร็จส้ิน 8 
โมงคร่ึงค่ะ. 
 
 
A:แลว้อาหารกลางวนัหละค่ะ? 
 
B:อาหารกลางวนัเร่ิม11โมงถึงเท่ียง คร่ึง
ค่ะ. 
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A:有供应晚餐吗？ 

A: Yǒu gōngyìng wǎncān ma? 

B:抱歉，没有！Bàoqiàn, méiyǒu! 

A:再请问一下，星期日可以去哪里用餐？ 

A: Zài qǐngwèn yíxià, xīngqí rì kěyǐ qù nǎlǐ 
yòngcān? 

B:这附近有商店和小吃，那里有贩卖食物。

B:Zhè fùjìn yǒu shāngdiàn hé xiǎochī, nàlǐ yǒu 
fànmài shíwù. 

A:非常谢谢你！Fēicháng xièxiè nǐ! 

B:不客气！Búkèqì! 
 

A:มีอาหารเยน็ไวบ้ริการหรือเปล่าค่ะ? 
 
 
B:ขอโทษ,ไม่มีคะ่! 
A:ขอถามอีกหน่อยค่ะ,วนัอาทิตยจ์ะ
ทานอาหารไดท่ี้ไหนค่ะ? 
 
 
B:แถวน้ีมีร้านคา้และร้านอาหาร,ท่ีนัน่
จะมีอาหารไวบ้ริการค่ะ. 
 
 
A:ขอบคุณมากๆค่ะ 
B:ไม่ตอ้งเกรงใจค่ะ! 

（二） 

A:请问我们要在哪里用餐？ 

A: Qǐngwèn wǒmen yào zài nǎlǐ yòng cān? 

B:在二楼，请跟我来！ 

B: Zài èr lóu, qǐng gēn wǒ lái! 

男众的用餐区在后方，请从旁边的走道直

走进去。 

Nán zhòng de yòngcān qū zài hòufāng, qǐng 
cóng pángbiān de zǒudào zhí zǒu jìnqù. 

前方是女众用餐区，左边是寺院员工的座

位，右边是其它团体的座位。 

Qiánfāng shì nǚ zhòng yòngcān qū, zuǒbiān 
shì sìyuàn yuángōng de zuòwèi, yòubiān shì 
qítā tuántǐ de zuòwèi. 

 

 
A:ขอถามหน่อยค่ะพวกเราจะทาน
อาหารไดท่ี้ไหนค่ะ? 
 
B:ชั้น 2 ค่ะ ,ตามฉนัมาค่ะ! 
 
 
ท่ีทานอาหารฝ่ายชายอยูด่า้นขวา,เชิญ
เร่ิมจากทางเดินดา้นขา้งแลว้เดินตรง
เขา้ไปค่ะ. 
 
 
ดา้นหนา้เป็นท่ีทานอาหารของฝ่าย
หญิง,ดา้นซา้ยเป็นท่ีนัง่ของเจา้หนา้ท่ี
วดั,ดา้นขวาเป็นท่ีนัง่ของกลุ่มคน
ทัว่ไป. 
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B:另外，这里是沙拉和面包区。这里是主

食区，那里是水果和甜点区，还有开水和

饮料区。 

B: Lìngwài, zhèlǐ shì shālā hé miànbāo qū. 
Zhèlǐ shì zhǔshí qū, nàlǐ shì shuǐguǒ hé 
tiándiǎn qū, háiyǒu kāishuǐ hé yǐnliào qū. 

A:非常谢谢你！Fēicháng xièxiè nǐ! 

B:不客气！请慢用！ 
B: Búkèqì! Qǐng màn yòng! 
 

B:นอกจากน้ี, ตรงน้ีเป็นสลดัและขนม
ปัง. 

ตรงน้ีเป็นอาหารหลกั, ตรงนั้นเป็นนํ้ า
ผลไมแ้ละของหวาน, ยงัมีนํ้ าและ
เคร่ืองด่ืมดว้ยค่ะ. 

 

A:ขอบคุณมากๆค่ะ 

B:ไม่ตอ้งเกรงใจค่ะ!ค่อยๆทานนะค่ะ! 

（三） 

A:您好，请问您有佩带识别证吗？ 

A: Nínhǎo, qǐngwèn nín yǒu pèidài shìbié 
zhèng ma? 

B:没有。Méiyǒu. 

A:很抱歉！这里是员工餐厅，如果您要用

餐，请到旁边的斋堂。谢谢！ 

A:Hěn bàoqiàn! Zhèlǐ shì yuángōng cāntīng, 
rúguǒ nín yào yòngcān, qǐng dào pángbiān 
de zhāitáng. Xièxiè! 

B:了解！谢谢！Liǎojiě! Xièxiè! 

 

 
A:สวสัดีค่ะ,คุณมี(พก/นาํ)บตัร
ประจาํตวัมารึเปล่าค่ะ. 
 
 
B:ไม่มีคะ่. 
 
A:ขอโทษะค่ะ!ท่ีน่ีเป็นศนูยอ์าหาร
เจา้หนา้ท่ี,ถา้จะทานอาหาร,เชิญไปท่ีหอ
ฉนัค่ะ. ขอบคุณค่ะ 
 
 
B:เขา้ใจค่ะ!ขอบคุณนะคะ! 
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生 词 

 

生   词 拼   音 翻   译 
员工餐厅 yuán gōng cān tīng ศนูยอ์าหารเจา้หนา้ท่ี 

开放时间 kāi fàng shí jiān เวลาทาํการ 
结束 jié shù ส้ินสุด 

供应 gōng yìng เสนอ,ให(้บริการ) 
可以 kě yǐ สามารถ 

用餐 yòng cān ทานอาหาร 
附近 fù jìn แถวน้ี, บริเวณน้ี 

商店 shāng diàn ร้านคา้ 
小吃 xiǎo chī ร้านอาหาร 

(บางคร้ังหมายถึงร้านคา้, บางคร้ังหมายถึงอาหาร) 
(贩)卖 (fàn) mài ขาย 

食物 shí wù อาหาร 
二楼 èr lóu ชั้นสอง 

请跟我来 qǐng gēn wǒ lái เชิญตามฉนัมา 
男众 nán zhòng ฝ่ายชาย 

女众 nǚ zhòng ฝ่ายหญิง 
后方 hòu fāng ดา้นหลงั 

前方 qián fāng ดา้นหนา้ 
走道 zǒu dào ทางเดิน 

直走 zhí zǒu เดินตรงไป 
进去 jìn qù เขา้ไป 

左边 zuǒ biān ขา้งขวา 

右边 yòu biān ขา้งซา้ย 
座位 zuò wèi ท่ีนัง่ 

员工 yuán gōng เจา้หนา้ท่ี 
团体 tuán tǐ คณะ,กลุ่ม(คน) 

其它 qí tā อ่ืนๆ,อยา่งอ่ืน 
…区 …qū ...พื้นท่ี 

沙拉 shā lā สลดั 
面包 miàn bāo ขนมปัง 
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主食 zhǔ shí อาหารหลกั 

水果 shuǐ guǒ ผลไม ้
甜点 tián diǎn ของหวาน,ขนม 

开水 kāi shuǐ นํ้าเปล่า 
饮料 yǐn liào เคร่ืองด่ืม 

佩带 pèi dài พก/นาํ ติดตวั 
识别证 shì bié zhèng บตัรประจาํตวั,บตัรstaff 

旁边 páng biān ดา้นขา้ง 
 
 

补充生词 

 

生词 拼音 翻译 生词 拼音 翻译 
饭 fàn ขา้ว 苹果 píng guǒ แอปเป้ิล 
稀饭 xī fàn ขา้วตม้ 香蕉 xiāng jiāo กลว้ยหอม 

炒饭 chǎo fàn ขา้วผดั 芭蕉 bā jiāo กลว้ยนํ้าหวา้ 
面 miàn ก๋วยเต๋ียว 番石榴 fān shí liú ฝร่ัง 

炒面 chǎo miàn ก๋วยเต๋ียวผดั 火龙果 huǒ lóng guǒ แกว้มงักร 
米粉 mǐ fěn เสน้หม่ี 哈蜜瓜 hā mì guā แคนตาลปู 

板条 bǎn tiáo เสน้ก๊วยจับ๊ 红毛丹 hóng máo dān เงาะ 
沙拉酱 shā lā jiàng นํ้าสลดั 山竹 shān zhú มงัคุด 

果酱 guǒ jiàng แยม 榴连 liú lián ทุเรียน 

奶油 nǎi yóu เนย 碗 wǎn ชาม 
炼乳 liàn rǔ นมขน้หวาน 汤匙 tāng chí ชอ้น 

酸 suān เปร้ียว 托盘 tuō pán ถาด 
甜 tián หวาน 抹布 mǒ bù ผา้ข้ีร้ิว 

苦 kǔ ขม 面纸 miàn zhǐ กระดาษ
เชด็หนา้ 

辣 là เผด็ 卫生纸 wèi shēng zhǐ กระดาษชาํระ 

盐 yán เคม็ 垃圾筒 lè sè tǒng ถงัขยะ 
糖 táng นํ้าตาล 垃圾分类 lè sè fēn lèi แยกขยะ 

醋 cù นํ้าสม้ 厨余 chú yú เศษอาหาร 
酱油 jiàng yóu ซีอ๊ิว 果皮 guǒ pí เปลือกผลไม ้
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13 荟供法会 
 

 

 

课 文 

 

（一） 
每个月第一个星期天， 
Měige yuè dìyī ge xīngqí tiān, 
法身寺都会举办盛大的荟供法会。 
fǎshēnsì dū huì jǔbàn shèngdàde huìgòng fǎhuì. 
由法胜师父带领所有法师和信众， 
Yóu fǎshèng shīfù dàilǐng suǒyǒu fǎshī hé xìnzhòng, 
一起诚心供养诸佛。 
yìqǐ chéngxīn gòngyǎng zhūfú. 

丽华: 这星期天的荟供法会，你想不想去？ 
Lì-huá: Zhè xīngqí tiān de huìgòng fǎhuì, nǐ xiǎng 

bùxiǎng qù? 

莉娜: 我没去过，听说很殊胜。我想去参加看看。
Lì-nà: Wǒ méi qùguò, tīngshuō hěn shūshèng. Wǒ 

xiǎng qù cānjiā kànkàn. 

丽华: 那太棒了！星期天我们一起去！ 
Lì-huá: Nà tàibàngle! Xīngqí tiān wǒmen yìqǐ qù! 
 

 
ทุกวนัอาทิตยท่ี์ 1 ของเดือน
,วดัพระธรรมกายจะจดังาน
บุญใหญ่บูชาขา้วพระ. 
โดยมีหลวงพ่อธมัมชโยนาํ
พระและโยม,ร่วมนอ้มถวาย
พระพทุธเจา้. 

ล่ีหวา:บูชาขา้วพระอาทิตยน้ี์,
คุณจะไปรึเปล่า? 

 
ล่ีน่า:ฉนัไม่เคยไป,ไดย้นิวา่
พิเศษมากๆ.ฉนัอยากจะไป
ร่วมงานดูสกัหน่อย. 
ล่ีหวา:งั้นสุดยอดเลย!วนั
อาทิตยเ์ราไปดว้ยกนั! 

（二） 
在法会现场的接待处。 
Zài fǎhuì xiànchǎngde jiēdài chù 

丽华：请问一下，信众要坐在哪里？ 
Lì-huá:Qǐngwèn yíxià, xìnzhòng yào zuò zài nǎlǐ? 

接待人员：信众座位区从这里往前走，右手边

就会看到。 
Jiēdài rényuán: Xìnzhòng zuòwèi qū cóng zhèlǐ 

wǎngqián zǒu, yòushǒubiān jiù 
huì kàndào. 

 
ท่ีจุดตอ้นรับในงานบุญพธีิ. 
 
ล่ีหวา:ขอถามหน่อยค่ะ,ท่ีนัง่
ของสาธุชนอยูต่รงไหนค่ะ? 
 
เจา้หนา้ท่ีตอ้นรับ:ท่ีนัง่สาธุชน
ตรงน้ีแลว้เดินไปขา้งหนา้,
ดา้นขวากจ็ะเจอแลว้ค่ะ. 
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听华语。哪里可以借翻译机？ 
Lì-huá: Zài qǐngwèn yíxià, wǒde péngyǒu bù dǒng 

tàiyǔ, zhǐ néng tīng huáyǔ. Nǎlǐ kěyǐ jiè 
fānyìjī? 

接待人员：翻译机就在这里借，请在这里登记。

需要留下您的证件或 1000 泰铢做担

保。 
Jiēdài rényuán: Fānyìjī jiù zài zhèlǐ jiè, qǐng zài 

zhèlǐ dēngjì. Xūyào liúxià nínde 
zhèngjiàn huò 1000 tàizhū zuò 
dānbǎo. 

丽华：好的，谢谢你！ 
Lì-huá: Hǎode, xièxiè nǐ! 

接待人员：不客气！祝福妳们今天法喜充满！ 
Jiēdài rényuán: Búkèqì! Zhùfú nǐmen jīntiān fǎxǐ 

chōngmǎn! 
 

ล่ีหวา:ขอถามอีกหน่อยค่ะ,
เพือ่นฉนัไม่เขา้ใจภาษาไทย
,ฟังไดแ้ต่ภาษาจีน. ท่ีนัน่ยมื
เคร่ืองแปลไดอ้ยูไ่หนค่ะ? 
เจา้หนา้ท่ีตอ้นรับ:เคร่ืองแปล
ยมืไดต้รงน้ีค่ะ,เชิญลงทะเบียน
ตรงน้ีค่ะ.ตอ้งวางเอกสาร
พร้อมเงิน 1 พนับาททาํ
ประกนัค่ะ. 
 
 
ล่ีหวา:ไดค่้ะ,ขอบคุณค่ะ. 
 
เจา้หนา้ท่ีตอ้นรับ:ไม่ตอ้ง
เกรงใจค่ะ!วนัน้ีขอใหทุ้กคน
ปล้ืมปีติกนันะคะ. 

（三） 
在法会中遇到水晶。 
Zài fǎhuì zhōng yùdào Shuǐ-jīng. 

水晶：嗨！丽华！妳也来参加法会！这位是妳

的朋友吗？ 
Shuǐ-jīng: Hāi! Lì-huá! Nǐ yě lái cānjiā fǎhuì! 

Zhèwèi shì nǐde péngyǒu ma? 

丽华：嗨！水晶！向妳介绍我的朋友。她叫莉

娜，她来自台湾。这是她第一次参加荟供法会。
Lì-huá: Hāi! Shuǐ-jīng! Xiàng nǐ jièshào wǒde 

péngyǒu. Tā jiào Lì-nà, tā láizì táiwān. Zhè 
shì tā dìyí cì cānjiā huìgòng fǎhuì. 

水晶：莉娜妳好！欢迎来到法身寺！妳来参加

今天的法会，真是太好了！随喜妳的功德！ 
Shuǐ-jīng: Lì-nà nǐhǎo! Huānyíng láidào fǎshēnsì! 

Nǐ lái cānjiā jīntiānde fǎhuì, zhēnshì 
tàihǎole! Suíxǐ nǐde gōngdé! 

莉娜：谢谢妳！ 
Lì-nà: Xièxiè nǐ! 

 
กาํลงัอยูใ่นงานบุญพิธีไดพ้บ
กบัดวงแกว้. 
ดวงแกว้:ไฮ!้ ล่ีหวา !คุณกม็า
ร่วมงานบุญดว้ย!ท่านน้ีเป็น
เพือ่นคุณเหรอ? 
 
ล่ีหวา:ไฮ!้ดวงแกว้!แนะนาํ
เพือ่นฉนัต่อคุณ. 
เขาช่ือล่ีน่า,มาจากไตห้วนั. น่ี
เป็นคร้ังแรกท่ีเธอมาร่วมบูชา
ขา้วพระจะ้. 
ดวงแกว้:ล่ีน่าสวสัดีคะ่!ยนิดี
ตอ้นรับสู่วดัพระธรรมกายค่ะ!
คุณมาร่วมงานบุญของวนัน้ี,
สุดยอดจริงๆเลย!อนุโมทนา
บุญกบัคุณดว้ยค่ะ! 
ล่ีน่า:ขอบคุณค่ะ. 
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生 词 

 

生   词 拼   音 翻   译 
第…个 dì…ge ลาํดบัท่ี...อนั 
举办 jǔ bàn จดังาน 
盛大的 shèng dà de ยิง่ใหญ่,มโหราฬ 
法胜师父 fǎ shèng shī fù หลวงพธ่มัมชโย 

信众； 
居士 

xìn zhòng; 
jū shì 

สาธุชน 
โยม 

诚心 chéng xīn จริงใจ,ซ่ือสตัย ์
诸佛 zhū fó พระพทุธเจา้ 

想不想 xiǎng bù xiǎng ตอ้งการรึเปล่า? 
没去过 méi qù guò ไม่เคยไป 

听说 tīng shuō ไดย้นิ(มาว่า) 
殊胜（的） shū shèng (de) พิเศษ 

参加 cān jiā ร่วมงาน 
不懂 bù dǒng ไม่เขา้ใจ 

泰语 tài yǔ ภาษาไทย 
只 zhǐ เพยีงแค่,เท่านั้น 

能 néng สามารถ,อาจ 

听 tīng ฟัง 
华语 huá yǔ ภาษาจีนกลาง 

借 jiè ยมื 
翻译机 fān yì jī เคร่ืองแปล 

登记 dēng jì ลงทะเบียน 
需要 xū yào ตอ้งการ 

证件 zhèng jiàn เอกสาร(บตัรประชาชน,บตัรนกัเรียน 
ID CARD) 

泰铢 tài zhū เงินบาท 

担保 dān bǎo ประกนั 
介绍 jiè shào แนะนาํ 

来自 lái zì มาจาก 

第…次 dì…cì คร้ังท่ี... 
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补充句型 

 
 

问：这星期四的华语课，你会不会来？ 
Wèn: Zhè xīngqí sì de huáyǔkè, nǐ huìbúhuì lái?  

ถาม:วชิาภาษาจีนของวนัพฤหสัฯน้ี,คุณจะมารึเปล่า?  

答：我会来。 
Dá: Wǒ huì lái. 
ตอบ:ฉนัจะมา 

肯定 否定 疑问 拼音 翻译 
是 不是 是不是 shì bú shì ใช่,ไม่ใช่,ใช่ไม่ใช่ 
好 不好 好不好 hǎo bù hǎo ดี,ไม่ดี,ดีไม่ดี 

要 不要 要不要 yào bú yào เอา,ไม่เอา,เอาไม่เอา 
对 不对 对不对 duì bú duì ถูก,ไม่ถูก,ถูกไม่ถกู 

会 不会 会不会 huì bú huì (ทาํ)เป็น,ทาํไม่เป็น,ทาํเป็นรึไม่ 
能 不能 能不能 néng bù néng สามารถ,ไม่สามารถ,สามารถหรือไม่ 

懂 不懂 懂不懂 dǒng bù dǒng เขา้ใจ,ไม่เขา้ใจ,เขา้ใจหรือไม่ 
有 没有 有没有 yǒu méi yǒu มี,ไม่มี,มีไม่มี 

去 不去 去不去 qù bú qù ไป,ไม่ไป,จะไปไม่ไป 
来 不来 来不来 lái bù lái มา,ไม่มา,จะมาไม่มา 

想 不想 想不想 xiǎng bù xiǎng คิด,ไม่คิด,ตอ้งการรึเปล่า 

吃 不吃 吃不吃 chī bù chī กิน,ไม่กิน,จะกินหรือไม่กิน 
喝 不喝 喝不喝 hē bù hē ด่ืม,ไม่ด่ืม,จะด่ืมหรือไม่ 
注：不(bù)接着第四声的字时，会改成第二声。 

   ไม่ เม่ือรับกบัคาํท่ีออกเสียงส่ี,จะเปล่ียนเป็นเสียงท่ีสอง 
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问：你学过华语吗？ 
Wèn: Nǐ xuéguò huáyǔ ma?  

ถาม:คุณเคยเรียนภาษาจีนรึเปล่า?     

答：我学过。 
Dá: Wǒ xuéguò. 
ตอบ:ฉนัเคยเรียนมา 

肯定句 Kěndìng jù ประโยคบอกเล่า 
（S）+ V + 过 

否定句 Fǒudìng jù ประโยคปฏิเสธ 
（S）+ 没 + V + 过 

生词 拼音 翻译 生词 拼音 翻译 
去过 qù guò เคยไป 没去过 méi qù guò ไม่เคยไป 

来过 lái guò เคยมา 没来过 méi lái guò ไม่เคยมา 

听过 tīng guò เคยไดย้นิ 没听过 méi tīng guò ไม่เคยไดย้นิ 
看过 kàn guò เคยเห็น 没看过 méi kàn guò ไม่เคยเห็น 

学过 xuéguò เคยเรียน 没学过 méi xué guò ไม่เคยเรียน 
想过 xiǎng guò เคยคิด 没想过 méi xiǎng guò ไม่เคยคิด 

吃过 chī guò เคยกิน 没吃过 méi chī guò ไม่เคยกิน 
喝过 hē guò เคยด่ืม 没喝过 méi hē guò ไม่เคยด่ืม 

打扫过 dǎ sǎo guò กวาดพื้นแลว้ 没打扫过 méi dǎ sǎo guò ยงัไม่ไดก้วาดพ้ืน 
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14 放松导引 

 

 

 

课 文 

 

请 大 家 舒 服 地 坐 着
qǐng dà jiā shū fú de zuò zhe

， 
เชิญทุกท่านนัง่กนัอยา่งสบายๆ 

把 背 挺 直
bǎ bèi tǐng zhí

， 肩 膀 放 松
jiān bǎng fàng sōng

， 手 放 在 腿 上
shǒu fàng zài tuǐ shàng

， 
นาํหลงัยดืตรง,  ผอ่นคลายบ่าทั้งสองขา้ง,  วางมือไวท่ี้หนา้ตกั 

让 自 己 觉 得
ràng zì jǐ jué de 

轻 轻 松 松
qīng qīng sōng sōng

、舒舒服服
shū shū fú fú

 
ใหต้วัเรารู้สึกผอ่นคลาย、เบาสบาย、 

如 果 你 想 要
rú guǒ nǐ xiǎng yào

，也可以
yě kě yǐ

 微 微 闭 上 眼 睛
wéi wéi bì shàng yǎn jīng

 
หากตอ้งการ，กค่็อยๆหลบัตาลงเบาๆ 
 

从 头 顶 到 脚 底
cóng tóu dǐng dào jiǎo dǐ

， 我 们 来 观 察
wǒmen lái guān chá

 自己的身体
zì jǐ de shēn tǐ

， 
จากศรีษะถึงปลายเทา้,  เราลองสาํรวจร่างกายตวัเอง 

有 哪 个 部 位
yǒu nǎ ge bù wèi

, 還 是 紧 张
hái shì jǐn zhāng

、不舒服
bù shū fú

 
มีส่วนไหน,  ท่ียงัคงตึงเครียด、ไม่สบาย 

我 们 就 调 整 姿 势
wǒ men jiù tiáo zhěng zī shì

， 让 它 放 松
ràng tā fàng sōng

、舒服
shū fú

 
เราลองมาปรับท่านัง่，ใหม้นัผอ่นคลาย、เบาสบาย 
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从 我 们 的
cóng wǒ men de

 脸 部 开 始
liǎn bù kāi shǐ

。 
เร่ิมจากท่ีใบหนา้ 

额 头 放 松
é tóu fàng sōng

… 鼻 子 放 松
bí zi fàng sōng

… 
หนา้ผากผอ่นคลาย...จมูกผอ่นคลาย 

脸 颊 放 松
liǎn jiá fàng sōng

… 嘴 巴 放 松
zuǐ bā fàng sōng

… 
แกม้ผอ่นคลาย...ริมฝีปากผอ่นคลาย 

可以微笑一下
kě yǐ wéi xiào yí xià

， 让 脸 部 更 放 松
ràng liǎn bù gèng fàng sōng

 
ยิม้นิดๆ，ยิง่ทาํใหใ้บหนา้ผอ่นคลายมากข้ึน 
 

观 察 颈 部
guān chá jǐng bù

、 肩 膀
jiān bǎng

、 胸 部
xiōng bù

、背部
bèi bù

， 
สาํรวจส่วนคอ、หนา้อก、บ่าไหล่、 

都 让 它 放 松
dōu ràng tā fàng sōng

、舒服
shū fú

 
ทุกส่วนตอ้งปล่อยวาง 、เบาสบาย 

轻 轻 松 松
qīng qīng sōng sōng

、舒 舒 服 服
shū shū fú fú 

 
ผอ่นคลาย、เบาสบาย 
 

观 察 手 部
guān chá shǒu bù

， 让 它 放 松
ràng tā fàng sōng

、 

让 自 己 觉 得 轻 松
ràng zì jǐ jué de qīng sōng

、舒服
shū fú

 

轻 轻 松 松
qīng qīng sōng sōng

、舒 舒 服 服
shū shū fú fú 

 
สาํรวจหลงัมือ 
ใหผ้อ่นคลายทั้งหมด 、ใหต้วัเราผอ่นคลาย 、  

เบาสบายผอ่นคลาย 、สบายสบาย 
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观 察 腿 部
guān chá tuǐ bù

， 感 到 轻 松
gǎn dào qīng sōng

、舒服
shū fú

 
สาํรวจส่วนขา, ใหรู้้สึกผอ่นคลาย 、เบาสบาย  

轻 轻 松 松
qīng qīng sōng sōng

、舒 舒 服 服
shū shū fú fú 

 
ผอ่นคลาย、เบาสบาย 
 

慢 慢 做 两 三 次
màn màn zuò liǎng sān cì

 深 呼 吸
shēn hū xī

 
ค่อยๆสูดลมหายใจเขา้ออก2-3คร้ัง 

让 自 己 的 身 体
ràng zì jǐ de shēn tǐ 

更 轻 松
gèng qīng sōng

 
ใหร่้างกายผอ่นคลายมากยิง่ข้ึน 
 

慢 慢 的 吸 气
màn màn de xī qì

…… 慢 慢 的 吐 气
màn màn de tǔ qì

…… 
ค่อยๆหายใจเขา้...ค่อยๆหายใจออก 

吐气之后
tǔ qì zhī hòu

， 我 们 觉 得 轻 松
wǒmen jué de qīng sōng

、舒服
shū fú

 
เม่ือหายใจออก、เราจะรู้สึกผอ่นคลาย 、เบาสบาย 

所 有 身 体 的 压 力
suǒ yǒu shēn tǐ de yā lì

， 都 放 掉 了
dōu fàng diào le

 
ความเครียดทางร่างกาย 、ตอ้งปล่อยวางใหห้มด 
 

深 深 的 吸 气
shēn shēn de xī qì

…… 
หายใจเขา้ลึกๆ 

比吸气更慢的吐气
bǐ xī qì gèng màn de tǔ qì

…… 
ถอนหายใจออกใหช้า้กวา่หายใจเขา้ 

所 有 心 里 的 事 情
suǒ yǒu xīn lǐ de shì qíng

，都 一 起 放 掉 了
dōu yī qǐ fàng diào le

 
เร่ืองราวต่างๆ、ตอ้งวางใหห้มด 
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吸气
xī  q ì

……吐气
tǔ qì

…… 
หายใจเขา้-หายใจออก 

让 自 己 享 受
ràng zì jǐ xiǎng shòu

 完 全 的
wán quán de

 轻 松
qīng sōng

、舒服
shū fú

… 
ใหเ้ราเพลินอยูก่บัความเบา、ความสบาย 
…… 
…… 
…… 

现 在 慢 慢 动 一 动
xiàn zài màn màn dòng yí dòng

 自己的身体
zì jǐ de shēn tǐ

… 
ค่อยๆขยบัร่างกายของเรา 

慢 慢 把 眼 睛 张 开
màn màn bǎ yǎn jīng zhāng kāi

… 
ค่อยๆลืมตา 

觉 得 轻 轻 松 松
jué de qīng qīng sōng sōng

、舒舒服服
shū shū fú fú

… 
รู้สึกผอ่นคลาย、เบาสบาย.... 

 
 
 

身体部位 

 

生词 拼音 翻译 生词 拼音 翻译 
…部 …bù ส่วน,แผนก 额头 é tóu หนา้ผาก 
 头 tóu หวั,ศีรษะ 眉毛 méi máo ค้ิว 

 脸 liǎn หนา้ 眼睛 yǎn jīng ตา 
 颈 jǐng คอ 鼻子 bí zi จมูก 

 肩（膀） jiān (bǎng) ไหล่ 脸颊 liǎn jiá แกม้ 

 胸 xiōng อก 嘴巴 zuǐ bā ปาก 

 背 bèi หลงั 牙齿 yá chǐ ฟัน 

 手 shǒu มือ 下巴 xià bā คาง 

 腿 tuǐ ขา 耳朵 ěr duō หู 

 脚 jiǎo เทา้    
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生 词 

 

生词 拼音 翻译 生词 拼音 翻译 
放松 fàng sōng ผอ่นคลาย 姿势 zī shì ท่านัง่  
导引 dǎo yǐn แนะนาํ 它 tā มนั 

…着 …zhe ...อยู ่ 更 gèng ยิง่ 
 坐着 zuò zhe นัง่อยู ่ 深呼吸 shēn hū xī สูดลมหายใจลึกๆ 
 站着 zhàn zhe ยนือยู ่ 吸（气） xī (qì) หายใจเขา้ 

 听着 tīng zhe ฟังอยู ่ 吐（气）； tǔ (qì); หายใจออก 
 微笑着 wéi xiào zhe ยิม้อยู ่ 呼（气） hū (qì) ผอ่นลมหายใจออก 

挺直 tǐng zhí ยดืตรง 压力 yā lì ความเครียด 
放 fàng วาง …掉 …diào ...ไปเลย 

让… ràng… ทาํให ้  放掉 fàng diào ปล่อยวางไปเลย 
轻松； qīng sōng; สบาย  丢掉 diū diào ท้ิงไปเลย 
轻轻松松 qīng qīng sōng sōng สบาย สบาย  忘掉 wàng diào ลืมไปเลย 
如果 rú guǒ ถา้ 享受 xiǎng shòu เพลิน 

微微 wéi wéi นิดนิด 完全（的） wán quán (de) เตม็ร้อย 
闭上眼睛 bì shàng yǎn jīng หลบั (ตา) 动一动； dòng yí dòng; ขยบั 

从…到… cóng…dào… จาก...ถึง... 动动 dòng dòng ขยบั 
观察 guān chá สาํรวจ 笑一笑； xiào yí xiào; ยิม้ 

自己（的） zì jǐ (de) ตวัเอง 笑笑 xiào xiào ยิม้ 
身体 shēn tǐ ร่างกาย 想一想； xiǎng yī xiǎng; คิด 

部位 bù wèi ส่วน 想想 xiǎng xiǎng คิด 
还是 hái shì หรือว่า 走一走； zǒu yī zǒu; เดิน 

紧张 jǐn zhāng ตึงเครียด 走走 zǒu zǒu เดิน 
调整 tiáo zhěng ปรับ 张开眼睛 zhāng kāi yǎn jīng ลืมตา 
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15 总复习 
 

 

 

课 文 

 

（一） 

A: 妳好，早安！ 
A: Nǐhǎo, zǎoān! 

B: 早安！ 
B: Zǎoān! 

A: 请问，这里是知客处吗？ 
A: Qǐngwèn, zhèlǐ shì zhīkèchù ma? 

B: 对的！欢迎光临法身寺。需要帮忙吗？ 
B: Duìde! Huānyíng guānglín fǎshēnsì. Xūyào 

bāngmáng ma? 

A: 是的，今天是我的生日，我想做供养和学

打坐。请问妳可以给我建议吗？ 
A: Shìde, jīntiān shì wǒde shēngrì, wǒ xiǎng 

zuò gòngyǎng hé xué dǎzuò. Qǐngwèn nǐ kěyǐ 
gěi wǒ jiànyì ma? 

B: 真棒！祝妳生日快乐！妳可以在这里做供

养。请问妳想要供养哪个项目？ 
B: Zhēn bàng! Zhù nǐ shēngrì kuàilè! Nǐ kěyǐ 

zài zhèlǐ zuò gòngyǎng. Qǐngwèn nǐ xiǎng 
yào gòngyǎng nǎge xiàngmù? 

A: 我想打斋 10,000 泰铢，并供养法师袈裟。
A: Wǒ xiǎng dǎzhāi 10,000 tài zhū, bìng 

gòngyǎng fǎshī jiāshā. 

 
 
A:อรุณสวสัด์ิยามเชา้ค่ะ 
 
B:สวสัดีตอนเชา้ค่ะ 
 
A:ขอถามหน่อยค่ะ,ท่ีน่ีเป็นจุด
ตอ้นรับใช่มั้ยค่ะ?. 
 
B:ใช่แลว้คะ่!ยนิดีตอ้นรับสู่วดั
พระธรรมกายค่ะ. ตอ้งการใหช่้วย
อะไรมั้ยค่ะ? 
 
A:ครับ,วนัน้ีเป็นวนัเกิดของฉนั
,ฉนัตอ้งการถวายสงัฆทานและฝึก
นัง่สมาธิ.คุณมีขอ้เสนอใหฉ้นัไหม
ค่ะ? 
 
B:ยอดเลย!สุขสันตว์นัเกิดคะ่!คุณ
สามารถถวายทานท่ีน่ีไดเ้ลย.ไม่
ทราบวา่จะถวายรายการอะไรค่ะ? 
 
A:ฉนัตอ้งการถวายภตัตาหารหน่ึง
หม่ืนบาท,และถวายจีวรดว้ย. 
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B: 好的！请稍等…。这是妳的捐款收据，这

是袈裟。随喜妳的功德！接着，我带妳去

禅堂请法师指导打坐，请跟我来。 
B: Hǎode! Qǐng shāoděng….Zhè shì nǐde 

juānkuǎn shōujù, zhè shì jiāshā. Suíxǐ nǐde 
gōngdé! Jiēzhe, wǒ dài nǐ qù chántáng qǐng 
fǎshī zhǐdǎo dǎzuò, qǐng gēn wǒ lái. 

A: 非常谢谢妳！ 
A: Fēicháng xièxiè nǐ! 

*Original English script was provided by Class B:Pom 

 
B:ไดค่้ะ! รอสักครู่ค่ะ...น่ีเป็นใบ
อนุโมทนาบตัรของคุณค่ะ. 
อนุโมทนาบุญค่ะ! ต่อไป, ฉนัจะ
พาคุณไปหอ้งปฏิบติัธรรมนิมนต์
พระอาจารยน์าํนัง่สมาธิ , เชิญตาม
ฉนัมาค่ะ. 
 
A:ขอบคุณมากๆนะค่ะ! 

（二） 

A: 你好！欢迎光临法身寺！有什么事我可以

帮忙？ 

A: Nǐhǎo! Huānyíng guānglín fǎshēnsì! Yǒu 
shéme shì wǒ kěyǐ bāngmáng? 

B: 我想带家人来参观法身寺。 

B: Wǒ xiǎng dài jiārén lái cānguān fǎshēnsì. 

A: 没问题！你们什么时候来？ 

A: Méi wèntí! Nǐmen shénme shíhòu lái? 

B: 星期天。请问有没有导览车可以载大家参

观法身寺？ 

B: Xīngqí tiān. Qǐngwèn yǒu méiyǒu dǎolǎnchē 
kěyǐ zài dàjiā cānguān fǎshēnsì? 

A: 有的！我帮你安排。 

A: Yǒude! Wǒ bāng nǐ ānpái. 

B: 非常谢谢妳！ 

B: Fēicháng xièxiè nǐ! 

A: 不客气！星期天见！ 

A: Búkèqì! Xīngqí tiān jiàn! 

**Original Thai script was provided by Class C:Shai, 
then translated to Mandarin by Phramaha Sanam Yaemsaeng.

 
 
A:สวสัดีค่ะ !ยนิดีตอ้นรับสู่วดั
พระธรรมกายค่ะ! มีอะไรใหฉ้นั
ช่วยมั้ยค่ะ? 
 
B:ฉนัอยากพาครอบครัวมาชมวดั
ค่ะ. 
 
A:ไม่มีปัญหาค่ะ!พวกคุณจะมา
เม่ือไหร่ค่ะ? 
 
B:วนัอาทิตย.์ถามหน่อยค่ะไม่
ทราบวา่มีรถนาํชมวดัดว้ยรึเปล่า
ค่ะ? 
 
A:มีค่ะ! ฉนัจะจดัใหค่้ะ. 
 
B:ขอบคุณมากๆค่ะ! 
 
 
A:ไม่ตอ้งเกรงใจค่ะ!แลว้พบกนั
วนัอาทิตยน์ะคะ! 
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生 词 

 

生词 拼音 翻译 生词 拼音 翻译 
需要 xū yào ตอ้งการ 指导 zhǐ dǎo แนะนาํ 
学（习） xué (xí) เรียน 家人 jiā rén ครอบครัว 
建议 jiàn yì ขอ้เสนอ 参观 cān guān เยีย่มชม 
项（目） xiàng (mù) รายการ 没问题 méi wèn tí! ไม่มีปัญหา 

打斋 dǎ zhāi ร่วมบุญหรือทาํบุญ
ภตัตาหาร 

什么时候 shén me shí hòu เม่ือไหร่ 

并 bìng และ 导览车 dǎo lǎn chē รถพว่ง 
请稍等… qǐng shāo 

děng… 
รอสักครู่ 载 zài บรรทุก 

捐款 juān kuǎn บริจาค 安排 ān pái จดั 

收据 shōu jù อนุโมทนาบตัร    
 
 
         

  ขอบคุณค่ะ ! 
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延申阅读 
 

 

 

•••学员作品选辑 
1. 为什么要去寺院 

2. 接待外宾、供养法师 

3. Call Center 

 

•••短文选辑 
1. 祝福文 

2. 舍弃一切 

3. 人与天人都赞美 

4. 眼护长老的故事 
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  为什么要去寺院？ 

Class B: The Huaitrakul Family 

[早上六点，在家里。Zǎoshàng liù diǎn, zài jiāli.] 

ณ ท่ีบา้นเวลาหกโมงเชา้ 

爸爸：六点了，该叫儿子、女儿起床了。 
Bàba: Liù diǎnle, gāi jiào érzi, nǚ'ér qǐchuángle. 

พอ่ : หกโมงแลว้ ควรเรียกลกูๆต่ืนไดแ้ลว้ 

妈妈：儿子！起床了，今天我们全家要去法身寺。 
Māma: Érzi! Qǐchuángle, jīntiān wǒmen quánjiā yào qù fǎshēnsì. 

แม่ : ลูก(ชาย)! ต่ืนไดแ้ลว้  วนัน้ีครอบครัวเราจะไปวดัพระธรรมกาย 

儿子：才六点，我还想睡…。 
Érzi: Cái liù diǎn, wǒ hái xiǎng shuì…. 

ลูกชาย : เพิง่จะหกโมงเอง   ผมยงัอยากนอนอยูเ่ลย 

妈妈：快起床！ 
Māma: Kuài qǐchuáng! 

แม่ : ต่ืนเร็ว! 

妹妹：哥哥，快起床，全家都在等你。 
Mèimei: Gēge, kuài qǐchuáng, quánjiā dōu zài děng nǐ. 
นอ้งสาว :  พ่ี(ชาย), ต่ืนเร็ว ทุกคนในครอบครัวรอคุณอยูน่ะ 

[在车上…Zài chē shàng…] 

ในรถ... 

哥哥：今天星期天，这么早起床，我还想睡觉…。 
Gēge: Jīntiān xīngqí tiān, zhème zǎo qǐchuáng, wǒ hái xiǎng shuìjiào…. 

พี่ชาย : วนัน้ีวนัอาทิตย,์ ทาํไมตอ้งต่ืนเชา้ดว้ย,  ผมยงัอยากนอนอยูเ่ลย... 

为什么我们要这么早起床去寺院？ 
Wèishéme wǒmen yào zhème zǎo qǐchuáng qù sìyuàn? 

เพราะอะไรทาํไมพวกเราตอ้งต่ืนเชา้ไปวดัดว้ย? 

妈妈：因为去寺院有很多很多功德。 
Māma: Yīnwèi qù sìyuàn yǒu hěnduō hěnduō gōngdé. 

แม่ : เพราะวา่ไปวดัมีบุญมากมาย 
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妹妹：什么是功德？ 
Mèimei: Shénme shì gōngdé? 

นอ้งสาว : คุณพอ่, บุญคืออะไรหรอ 

爸爸：功德就是我们做的善事。 
Bàba: Gōngdé jiùshì wǒmen zuò de shànshì. 

พอ่ : บุญกคื็อการท่ีพวกเราทาํความดี, 

我们做的善事越多，就可以平安顺利。 
Wǒmen zuò de shànshì yuè duō, jiù kěyǐ píng'ān shùnlì. 

พวกเราทาํความดีเพิ่มข้ึน ก็จะสามารถอยูอ่ยา่งราบร่ืนและปลอดภยั 

妈妈：而且会快乐、成功、事事如意。 
Māma: Érqiě huì kuàilè, chénggōng, shìshìrúyì. 

แม่ : แลว้กจ็ะมีความสุข, ความสาํเร็จท่ีดีท่ีสุด 

妹妺：帮助别人是善事，我要常常帮助别人。 
Mèimei: Bāngzhù biérén shì shànshì, wǒ yào chángcháng bāngzhù biérén. 

นอ้งสาว : การช่วยเหลือคนคือความดี, หนูอยากช่วยเหลือคนบ่อยๆ 

哥哥：认真念书也是善事，我会认真念书。 
Gēge: Rènzhēn niànshū yěshì shànshì, wǒ huì rènzhēn niànshū. 

พี่ชาย : การตั้งใจอ่านหนงัสือกคื็อความดี, ผมจะตั้งจะอ่านหนงัสือ 

妈妈：你们都很乖。 
Māma: Nǐmen dōu hěn guāi. 
แม่ : พวกเธอว่านอนสอนง่ายมาก 

爸爸：听你们这么说，爸爸很开心。 
Bàba: Tīng nǐmen zhème shuō, bàba hěn kāixīn. 

พอ่ : น้ีฟังพวกคุณพดู, พ่อเบิกบานใจมาก, 

让我们全家一起修功德。 
Ràng wǒmen quánjiā yì qǐ xiū gōngdé. 

ครอลครัวเราไปทาํบุญดว้ยกนันะ 

全家：萨度…。 
Quánjiā: Sàdū…. 

ครอบครัว :  สาธุ..... 
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接待外宾、供养法师 

Class A: 瞿丽华 撰稿 

师兄：你好！   
Shīxiōng: Nǐhǎo! 

鸾娇和丽华：你好! 
Luán-jiāo hé Lì-huá: Nǐhǎo! 

师兄：你们需要帮忙吗? 
Shīxiōng: Nǐmen xūyào bāngmáng ma? 

鸾娇：请问这里是法身寺吗? 
Luán-jiāo: Qǐngwèn zhèlǐ shì fǎshēnsì ma? 

师兄：是的,请问你们是从哪里来? 
Shīxiōng: Shìde, qǐngwèn nǐmen shì cóng nàlǐ lái? 

鸾娇：我是从台湾来的。 
Luán-jiāo: Wǒ shì cóng táiwān lái de.  

丽华：我是从新加坡来的,我们是朋友。 
Lì-huá:Wǒ shì cóng xīnjiāpō lái de, wǒmen shì péngyǒu. 

师兄：你们是第一次来吗? 
Shīxiōng: Nǐmen shì dìyī cì lái ma? 

鸾娇和丽华：是的。 
Luán-jiāo hé lìhuá :Shìde. 

师兄：欢迎光临法身寺! 
Shīxiōng: Huānyíng guānglín fǎshēnsì! 

鸾娇和丽华：请问今天有法会吗? 
Luán-jiāo hé Lì-huá: Qǐngwèn jīntiān yǒu fǎhuì ma? 

师兄：今天没有法会。 
Shīxiōng: Jīntiān méiyǒu fǎhuì. 

丽华：我可以供养法师吗? 
Lì-huá: Wǒ kěyǐ gòngyǎng fǎshī ma? 

师兄：可以,你们要供养什么呢? 
Shīxiōng: Kěyǐ, nǐmen yào gòngyǎng shénme ne? 
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鸾娇：我要供养袈裟。 
Luán-jiāo :Wǒ yào gòngyǎng jiāshā. 

丽华：我要供养药物。 
Lì-huá: Wǒ yào gòngyǎng yàowù. 

师兄：好的,请你们跟我来。 
Shīxiōng: Hǎode, qǐng nǐmen gēn wǒ lái. 

 [一会儿后 Yīhuǐ'er hòu]  

鸾娇：这里是什么地方? 
Luán-jiāo: Zhèlǐ shì shénme dìfāng? 

师兄：这里是大雄宝殿,请坐,请你们等一下。 
Shīxiōng: Zhèlǐ shì dàxióngbǎodiàn, qǐngzuò, qǐng nǐmen děngyīxià. 

[一会儿后 Yīhuǐ'er hòu]  

师兄：法师来了,请大家向法师三顶礼。 
Shīxiōng: Fǎshī láile, qǐng dàjiā xiàng fǎshī sān dǐnglǐ. 

鸾娇和丽华：法师好! 
Luán-jiāo hé Lì-huá: Fǎshīhǎo! 

法师：两位居士好! 
Fǎshī: Liǎng wèi jūshìhǎo! 

丽华：请问法师上下? 
Lì-huá: Qǐngwèn fǎshī shángxià? 

法师：我的法名叫少文,你们叫什么名字? 
Fǎshī: Wǒde fǎmíng jiào shàowén, nǐmen jiào shénme míngzì? 

鸾娇：我的名字叫鸾娇,我是从台湾来的。 
Luán-jiāo: Wǒde míngzì jiào Luán-jiāo, wǒ shi cóng táiwān láide. 

丽华：我的名字叫丽华,我是从新加坡来的。 
Lì-huá:Wǒde míngzì jiào Lì-huá, wǒ shi cóng xīnjiāpō láide. 

法师：很高兴你们来到法身寺。 
Fǎshī: Hěn gāoxìng nǐmen láidào fǎshēnsì. 

鸾娇和丽华：谢谢少文法师,我们也很高兴。 
Luán-jiāo hé Lì-huá: Xièxiè shàowén fǎshī, wǒmen yě hěn gāoxìng. 

丽华：我们想供养法师。 
Lì-huá:Wǒmen xiǎng gòngyǎng fǎshī. 

法师：这个不急,我先教你们打坐。 
Fǎshī: Zhège bù jí, wǒ xiān jiào nǐmen dǎzuò, 
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“请大家舒服地坐着， 
‘qǐng dàjiā shūfúdì zuòzhe, 

把背挺直， 
bǎ bèi tǐngzhí 

手放在腿上， 
shǒu fàngzài tuǐshàng, 

也可以微微闭上眼睛， 
yě kěyǐ wéiwéi bìshàng yǎnjīng, 

调整你们的姿势， 
tiáozhěng nǐmende zīshì, 

让身体放松、舒服， 
ràng shēntǐ fàngsōng shūfú, 

让自己感觉轻轻松松、舒舒服服， 
ràng zìjǐ gǎnjué qīngqīngsōngsōng shūshūfúfú 

所有身体的压力都放掉了， 
suǒyǒu shēntǐde yālì dōu fàngdiàole, 

所有心里的事都一起放掉了， 
suǒyǒu xīnlǐde shì dōu yīqǐ fàngdiàole,  

吸气……吐气…… 
xīqì ……tǔqì …… 

让自己享受现在这样完全的轻松舒服， 
ràng zìjǐ xiǎngshòu xiànzài zhèyàng wánquánde qīngsōng shūfú 

现在慢慢地动一动身体， 
xiànzài mànmandì dòngyīdòng shēntǐ, 

慢慢把眼睛睁开。” 
mànman bǎ yǎnjīng zhēngkāi.’ 

 [静默一会儿 Jìngmò yīhuǐ'er] 

法师：你们觉得怎么样? 
Fǎshī: Nǐmen juéde zěnmeyàng? 

鸾娇：我觉得很放松。 
Luán-jiāo: Wǒ juéde hěn fàngsōng. 

丽华：我觉得很舒服。 
Lì-huá:Wǒ juéde hěn shūfú. 
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法师：那妳们有空要多练习打坐。 
Fǎshī:Nà nǎimen yǒukòng yào duō liànxí dǎzuò. 

丽华：那我们现在可以供养法师了吗？ 
Lì-huá: Nà wǒmen xiànzài kěyǐ gòngyǎng fǎshīle ma? 

法师：好！ 
Fǎshī: Hǎo! 

 [一会儿后 Yīhuǐ'er hòu] 

法师：祝福你们健康长寿,全家平安,鸿福齐天,财富遍地 
Fǎshī: Zhùfú nǐmen jiànkāng chángshòu, quánjiā píng'ān, hóngfú qítiān, cáifù biàndì. 

鸾娇和丽华：谢谢法师。 
Luán-jiāo hé Lì-huá: xièxiè fǎshī. 

法师：法身寺是佛历 2513 年建造,是由老奶奶所创建的, 
fǎshī: Fǎshēnsì shì fόlì 2513 nián jiànzào, shì yóu lǎonǎinai suǒ chuàngjiànde, 

老奶奶是祖师的弟子,现在的住持是法胜师父, 
lǎonǎinai shì zǔshīde dìzǐ, xiànzàide zhùchí shì fǎshèng shīfu, 

如果你们有空,可以去听今天晚上七点半法胜师父的开示,有华

语翻译。 
rúguǒ nǐmen yǒukòng, kěyǐ qù tīng jīntiān wǎnshàng qī diǎn bàn fǎshèng shīfude 
kāishì , yǒu huáyǔ fānyì. 

丽华：可是我们今天要回国了。 
Lì-huá: Kěshì wǒmen jīntiān yào huíguóle. 

法师：没关系,你们回国后可以看 DMC TV 选择华语频道。 
fǎshī: Méiguānxì, nǐmen huíguó hòu kěyǐ kàn DMC TV xuǎnzé uáyǔ píndào. 

鸾娇和丽华：非常谢谢法师慈悲开示。 
Luán-jiāo hé Lì-huá: Fēicháng xièxiè fǎshī cíbēi kāishì. 

师兄：请大家向法师三顶礼。 
shīxiōng: Qǐng dàjiā xiàng fǎshī sān dǐnglǐ. 

鸾娇和丽华：法师再见! 
Luán-jiāo hé Lì-huá: Fǎshī zàijiàn! 

法师：一路平安,再见! 
Fǎshī: Yīlù píng'ān, zàijiàn! 

鸾娇和丽华：谢谢师兄! 
Luán-jiāo hé Lì-huá: Xièxiè shīxiōng! 

师兄：不客气,欢迎你们再来法身寺,再见! 
Shīxiōng: Búkèqì, huānyíng nǐmen zàilái fǎshēnsì, zàijiàn! 
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ชาวต่างชาติมาท่ีวดัพระธรรมกาย 
อุบาสก   สวสัดีครับ  
ต่างชาติ (2 คน) สวสัดีค่ะ 
อุบาสก   มีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าครับ 
ล่ีหวั   ขอโทษนะคะ ท่ีน่ีใช่วดัพระธรรมกายหรือเปล่า 
อุบาสก   ใช่ครับ  ขอถามหน่อยวา่ พวกคุณมาจากท่ีไหนกนัหรือครับ 
หลวนเจียว  ดิฉนัมาจากไตห้วนัค่ะ 
ล่ีหวั   ดิฉนัมาจากสิงคโปร์ พวก เราเป็นเพ่ือนกนัค่ะ 
อุบาสก   พวกคุณมาท่ีน่ีคร้ังแรกใช่ไหมครับ 
หลวนเจียว  ใช่ค่ะ 
อุบาสก   ยนิดีตอ้นรับสู่วดัพระธรรมกายครับ 
หลวนเจียว  ขอถามหน่อย ไม่ทราบวา่ วนัน้ีมีพิธีกรรมอะไรหรือเปล่าคะ 
อุบาสก   วนัน้ีไม่มีพิธีกรรมอะไรครับ 
ล่ีหวั   พวกเราจะทาํบุญกบัพระอาจารยไ์ดไ้หมคะ 
อุบาสก   ไดค้รับ พวกคุณตอ้งการทาํบุญอะไรครับ 
หลวนเจียว  ดิฉนัตอ้งการถวายจีวร 
ล่ีหวั   ส่วนดิฉนัตอ้งการถวายยาค่ะ 
อุบาสก   ครับ ตามผมมาไดเ้ลยครับ 
 
หลวนเจียว  ท่ีน่ีท่ีไหนคะ 
อุบาสก   ท่ีน่ีคือโบสถค์รับ กรุณาคอยสักครู่ครับ 
  พระอาจารยม์าแลว้ครับ เชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย ์  กราบ กราบ กราบ 
ต่างชาติ (2 คน) กราบนมสัการพระอาจารย ์ 
พระ   เจริญพรโยมทั้งสองท่าน 
ล่ีหวั   ขอถาม ท่านฉายาอะไรคะ 
พระ   อาตมาช่ือ. ซาเหวิน..แลว้คุณโยมช่ืออะไร 
หลวนเจียว  ดิฉนัช่ือหลวนเจียว มาจากไตห้วนั 
ล่ีหวั   ดิฉนัช่ือล่ีหวั มาจากสิงคโปร์ 
พระ   ดีใจท่ีพวกคุณมาท่ีวดัพระธรรมกาย 
ต่างชาติ (2 คน)  ขอบคุณพระอาจารย ์ซาเหวิน ยนิดีท่ีไดรู้้จกัเช่นกนัค่ะ 
ล่ีหวั   พวกเราอยากทาํบุญกบัพระอาจารย ์ 
พระ   เด๋ียวค่อยทาํก็ได ้หลวงพ่ีจะสอนนัง่สมาธิก่อนนะ…(นาํนัส่มาธิ) 
   เชิญทุกท่านนัง่กนัอย ํา่งสบายๆ 
   นัง่หลงัยดืตรง 
   วางมือไวท่ี้หนา้ตกั 
   แลว้ค่อยๆหลบัตาลงเบาๆ 

   ปรับท่านัง่，ให้มนัผ่อนคลาย、เบาสบาย 
   ใหผ้อ่นคลายทั้งหมด 、ให้ตวัเราผ่อนคลาย 、 

   เบาสบายผ่อนคลาย 、สบายสบาย 
   ความเครียดทางร่างกาย 、ตอ้งปล่อยวางให้หมด 
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   เร่ืองราวต่างๆภายในใจ、ตอ้งวางใหห้มด 
   หายใจเขา้-หายใจออก  
   ใหเ้ราเพลินอยูก่บัความเบา、ความสบาย 
   ตอนน้ีค่อยๆขยบัร่างกายของเรา 
   ค่อยๆลืมตา 
พระ   ตอนน้ีรู้สึกเป็นไงบา้ง 
หลานเจียว  ฉนัรู้สึกใจโล่งสบายมากเลยค่ะ 
ล่ีหวั   ฉนัรู้สึกใจสบายมากเลยค่ะ 
พระ   พวกคุณมีเวลาก็นัง่ดูนะ 
ล่ีหวั   ตอนน้ีพวกเราสามารถถวายไดแ้ลว้ไหมค่ะ 
พระ   เชิญเลยจ่ะ 
พระ อวยพรใหทุ้กท่าน ร่างกายแขง็แรง ครอบครัวอยูเ่ยน็เป็นสุข สมบติัเตม็ฟ้าเตม็แผ่นดิน 
ล่ีหวักบัหลานเจียว  กราบขอบพระคุณพระอาจารยค์่ะ 
 
 
พระอาจารยแ์นะนาํวดัพระธรรมกาย 
  ท่ีวดัน้ีสร้างเม่ือ ปี พ.ศ. 2516 โดยคุณยายอาจารยจ์นัทร์ ขนนกยงู ซ่ึงเป็นลูกศิษยข์องหลวงปู่ วดัปากนํ้ า พระ
มงคลเทพมุนี ปัจจุบนัวดัพระธรรมกายมีเจา้อาวาสช่ือ พระเทพญาณมหามุนี หลวงพอ่ธมัมชโย 
พระ ถา้มีเวลาหน่ึงทุ่มคร่ึง ขอเชิญไปฟังธรรมะจากท่านเจา้อาวาสได ้ ท่านให้ธรรมะ มีการถ่ายทอดสดผ่าน

รายการ DMC แปลเป็นภาษาจีนดว้ย 
หลานเจียว ขอบคุณค่ะ แต่พวกเราตอ้งกลบัประเทศวนัน้ี  
พระ ไม่เป็นไร  คุณโยมสามารถดูถ่ายทอดทางอินเตอร์เน็ตก็ไดน้ะ โดยเขา้ไปท่ี DMC.TV แลว้เลือกฟัง

ช่องภาษาจีนได ้
ต่างชาติ 2 คน  กราบขอบพระคุณหลวงพี่ค่ะ ท่ีเมตตาเทศน์ใหเ้ราฟัง 
อุบาสก   ขอเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย ์
   กราบ กราบ กราบ 
ต่างชาติ 2 คน  กราบขอบพระคุณหลวงพี่ค่ะ ลาก่อน 
พระ   เดินทางปลอดภยั แลว้พบกนัใหม่ 
ต่างชาติ 2 คน   ขอบคุณมากค่ะ อุบาสก 
อุบาสก   ยนิดีตอ้นรับ แลว้กลบัมาอีกคร้ังนะครับ ลาก่อนครับ 
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  Call Center 
Class C: Phon 

(กด 02 – 831 – 1000 )  Thai call center 

Answering machine. 
ภาษาไทย : สวสัดีค่ะ วดัพระธรรมกาย ยนิดีตอ้นรับ 
English : English please press 911 

Chinese :华语请按 191。 
Huáyǔ qǐng àn yījiǔyī 
(ภาษาจีน กรุณา กด  191) 

ภาษาไทย  :  ติดต่อ Operator กด 0. ขอบคุณค่ะ 
--------------------------------------------------------------------------- 
(press 191)  become Chinese call center  

Answering machine. 

Chinese : 您好！法身寺欢迎您！ 
Nínhǎo! Fǎshēnsì huānyíng nín! 
(สวสัดีค่ะ วดัพระธรรมกาย ยนิดีตอ้นรับ) 
                 
需要了解出家仪式日程表，请按 1， 
Xūyào liǎojiě chūjiā yíshì rìchéng biǎo, qǐng àn 1, 
(ตอ้งการทราบ กาํหนดการบวช  กด 1) 
 
需要了解法身寺路线图请按 2， 
Xūyào liǎojiě fǎshēnsì lùxiàntú qǐng àn 2, 
(ตอ้งการทราบ เสน้ทางมาวดัพระธรรมกาย กด 2) 
 
联系服务人员请按 0， 
Liánxì fúwù rényuán qǐng àn líng, 
(ติดต่อ Operator กด 0) 
 
谢谢! 
Xièxiè! 
(ขอบคุณค่ะ) 
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------------------------------------------------------------------------------------- 
(press 0)  Operator received phone call. 

Operator: 您好！有什么可以为您服务的吗?  
Nínhǎo! Yǒu shé me kěyǐ wéi nín fúwù de ma? 
(สวสัดีค่ะ ตอ้งการสอบถามเก่ียวกบัอะไรคะ) 

 
Caller : 您好！我有个朋友想出家， 

Nínhǎo! Wǒ yǒu ge péngyǒu xiǎng chūjiā, 
(สวสัดีค่ะ มีเพื่อนอยากบวชพระ) 
 
请问是否有专门为外国人举办的出家活动？ 
Qǐngwèn shìfǒu yǒu zhuānmén wèi wàiguó rén jǔbàn de 
chūjiā huódòng? 
(มีโครงการสาํหรับชาวต่างชาติมั้ยคะ) 
 

Operator : 请您稍等一下，我为您查询…(查询资料中) 
Qǐng nín shāoděng yíxià, 
wǒ wèi nín cháxún (cháxún zīliào zhōng) 
(ถือสายรอสักครู่ นะคะ ………(คน้หาขอ้มูล)) 
 
有国际佛法薪传者短期出家活动， 
Yǒu guójì fófǎ xīnchuánzhě duǎnqí chūjiā huódòng, 
(มีโครงการบวชสาํหรับชาวต่างชาติค่ะ) 
 
培训时间为 30 天， 
Péixùn shíjiān wéi 30 tiān, 
(ช่วงเวลาอบรม 30 วนั) 
 
从 2012 年 8 月 20 日到 9 月 18 日， 
Cóng 2012 nián 8 yuè 20 rì dào 9 yuè 18 rì, 
(เร่ิมอบรมวนัจนัทร์ 20 สิงหาคม – วนัองัคารท่ี 18 กนัยายน 2555) 
 
可以从今天开始报名， 
Kěyǐ cóng jīntiān kāishǐ bàomíng, 
(เร่ิมสมคัรไดต้ั้งแต่วนัน้ี จนถึง วนัเร่ิมอบรมค่ะ) 
 
您还需要了解别的资料吗？ 
Nín hái xūyào liǎojiě biéde zīliào ma? 
(ตอ้งการทราบขอ้มูลเพ่ิมเติมอีกมั้ยคะ) 
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Caller : 我还有很多需要询问的， 

Wǒ háiyǒu hěnduō xūyào xúnwèn de, 
(ตอ้งการทราบรายละเอียดเร่ืองการเตรียมตวัอีกหลายอยา่งค่ะ) 
 
请问有网站吗？ 
Qǐngwèn yǒu wǎngzhàn ma? 
(มีเวบ็ไซตม์ั้ยคะ) 
 
这样我自己进去看就可以了！ 
Zhèyàng wǒ zìjǐ jìnqù kàn jiù kěyǐle! 
(เด๋ียวจะเขา้ไปดูขอ้มูลเองค่ะ) 

 
Operator: 有，请您记一下， 

Yǒu, qǐng nín jì yíxià, 
(มีค่ะ เตรียมตวัจดนะคะ) 
http://www.ordinationthai.org/ 

 
Caller : 我记好了，谢谢！ 

Wǒ jì hǎole, xièxiè! 
(เรียบร้อยค่ะ ขอบคุณมากนะคะ) 

 
Operator: 随喜您的功德！再见！ 

Suíxǐ nínde gōngdé! Zàijiàn! 
(อนุโมทนาบุญนะคะ  สวสัดีค่ะ) 

 
Caller : 谢谢！再见！ 

Xièxiè! Zàijiàn! 
(ขอบคุณมากนะคะ  สวสัดีค่ะ) 
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祝福文 

 

祝

zhù

福

fú

您

nín

身

shēn

体

tǐ

健

jiàn

康

kāng

，心

xīn

里

li

宁

níng

静

jìng

， 
ขอใหมี้สุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง     มีใจท่ีสงบน่ิง   
 

容

róng

易

yì

静

jìng

定

dìng

下

xià

来

lái

证

zhèng

入

rù

内

nè

在

zài

的

de

三

sān

宝

bǎo

， 
สามารถหยดุน่ิงเขา้ถึงพระรัตนตรัยภายในไดโ้ดยง่าย     
 

有

yǒu

取

qǔ

之

zhī

不

bú

尽

jìn

，用

yòng

之

zhī

不

bù

竭

jié

的

de

财

cái

宝

bǎo

来

lái

修

xiū

波

bō

罗

luó

蜜

mì

， 
ใหมี้สมบติัตกัไม่พร่องไวใ้ชใ้นการสร้างบารมีอยา่งไม่รู้จกัหมดจกัส้ิน   
 

洪

hóng

福

fú

齐

qí

天

tiān

，财

cái

富

fù

遍

biàn

地

dì

， 
มีบุญเตม็ฟ้า         สมบติัเตม็แผน่ดิน   
 

成

chéng

为

wéi

善

shàn

心

xīn

人

rén

士

shì

， 
ใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีใจงดงาม   
 

成

chéng

为

wéi

乐

lè

善

shàn

布

bù

施

shī

的

de

修

xiū

行

xíng

人

rén

， 
เป็นผูป้ฏิบติัธรรมท่ีรักในการทาํทาน   
 

早

zǎo

日

rì

成

chéng

道

dào

  成

chéng

就

jiù

圆

yuán

满

mǎn

。 
และใหบ้รรลุมรรคผลนิพพานไดโ้ดยเร็ววนัเทอญ 
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舍弃一切 

选自《老奶奶的金言玉语》P110 

 

打坐修行时，心中默念“三玛阿罗汉”就会得到功德。 
Dǎzuò xiūxíng shí, xīnzhōng mòniàn “sān mǎ āluóhàn” jiù huì dédào gōngdé. 

要证入法身是不简单的事， 
Yào zhèng rù fǎshēn shì bù jiǎndān de shì, 

因为我们的心已经跑到全世界去了， 
Yīnwèi wǒmen de xīn yǐjīng pǎo dào quán shìjiè qùle, 

要拉它回归到内在，让它宁静在身体中心点。 
Yào lā tā huíguī dào nèizài, ràng tā níngjìng zài shēntǐ zhōngxīn diǎn. 

此点在肚脐眼上两手指高的位置。 
Cǐ diǎn zài dùqí yǎn shàng liǎng shǒuzhǐ gāo de wèizhì. 

 

别想任何事，舍弃一切念头和情绪。 
Bié xiǎng rènhé shì, shěqì yīqiè niàntόu hé qíngxù. 

当心宁静时，肚子里会散发出光芒。 
Dāngxīn níngjìng shí, dùzi lǐ huì sànfà chū guāngmáng. 

让心静下来，轻松自在地观想佛像， 
Ràng xīn jìngxiàlái, qīngsōng zìzàidì guān xiǎng fóxiàng, 

让佛像明亮，晶莹剔透。 
Ràng fóxiàng míngliàng, jīngyíng tìtòu. 
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คาํสอนของยาย ๕๓ 

อยา่งอ่ืนท้ิงใหห้มด 
 

ทาํสมาธิ  สมัมาอรหงั กไ็ดบุ้ญแลว้ 

การไดธ้รรมกายไม่ใช่ของง่าย ๆ 

ใจเรามนัวิง่ไปทัว่รอบโลก 

ตอ้งดึงมนัเขา้มา 

ใหห้ยดุใหน่ิ้งอยูท่ี่ศูนยก์ลางกาย 

เหนือสะดือ  ๒ น้ิวมือ 

เร่ืองอ่ืนอยา่ไปคิด 

ท้ิงมนัไปใหห้มด 

พอใจหยดุใจน่ิง 

มนักส็วา่งในทอ้ง 

ทาํใจใหห้ยดุใหน่ิ้ง 

นึงถึงองคพ์ระใหใ้ส 
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人与天人都赞美 

选自《老奶奶的金言玉语》P230 

奶奶巡视寺院时， 
Nǎinai xúnshì sìyuàn shí, 

每当看到扫把用具没放好或放得不整齐时， 
měi dāng kàndào sàobǎ yòngjù méi fànghǎo huò fàng de bù zhěngqí shí, 

就会指出并叫人重新放好，然后教导说： 
Jiù huì zhǐchū bìng jiào rén chóngxīn fàn hǎo, ránhòu jiàodǎo shuō: 

「东西要放整齐，来世出生时， 
`Dōngxi yào fàng zhěngqí, láishì chūshēng shí,  

所看见的东西也就整整齐齐了。」 
suǒ kànjiàn de dōngxi yě jiù zhěngzhěngqíqíle.' 

用具拿出来使用后，应该洗干净，整齐地放回原处。 
Yòngjù ná chūlái shǐyòng hòu, yīnggāi xǐ gānjìng, zhěngqí de fàng huí yuán chù. 

如果不论做什么，我们都能做到干净利落、井然有条， 
Rúguǒ búlùn zuò shénme, wǒmen dōu néng zuò dào gānjìnglìluò, jǐngrányǒutiáo, 

那我们就能成为他人的好榜样了。 
Nà wǒmen jiù néng chéngwéi tārén de hǎo bǎngyàngle. 

如果不论做什么，我们都做得脏乱无序， 
Rúguǒ búlùn zuò shénme, wǒmen dōu zuò de zāng luàn wú xù, 

那我们只会给他人留下坏的印象，成为他人的坏榜样。 
Nà wǒmen zhǐ huì gěi tārén liúxià huàide yìnxiàng, chéngwéi tārénde huài bǎngyàng. 

爱干净整洁的人，人人皆会欣赏和赞扬， 
Ài gānjìng zhěngjié de rén, rénrén jiē huì xīnshǎng hé zànyáng,  

连天人也会同声赞美的。 
lián tiānrén yě huì tóng shēng zànměi de. 
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คาํสอนของยาย  ๑๖๐160 

มนุษยแ์ละเทวดาสรรเสริญ 
 

คุณยายเดินไปตรวจวดั  
เห็นไมก้วาดท่ีวางไมเ่ป็นระเบียบ 

คุณยายบอกใหไ้ปวางใหม่ใหเ้รียบร้อย แลว้สอนวา่ 

ขา้วของตอ้งเกบ็ใหเ้รียบร้อย  
 เกิดก่ีภพก่ีชาติ  กจ็ะไดเ้จอแต่ส่ิงท่ีเรียบร้อย 

ขา้วของท่ีเอาใชน่้ะ  เอามาใชไ้ด ้

แต่ใชแ้ลว้ตอ้งเอาไปเกบ็ไวท่ี้เดิม 

ถา้เราทาํอะไรสะอาดเรียบร้อย 

เรากจ็ะเป็นตวัอยา่งของความสะอาดเรียบร้อย 

ถา้เราทาํอะไรสกปรกรกรุงรัง 

กจ็ะเป็นตวัอยา่งของความสกปรกรกรุงรัง 

คนท่ีทาํอะไรสะอาดเรียบร้อย 

มนุษยก์ส็รรเสริญ  เทวดากส็รรเสริญ 

๑๙ เมษายน  ๒๕๓๕ 
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眼护长老的故事 
选自《法句经注释书》 

华语编译 黄侃如‧泰文翻译 日威法师 

眼护长老的故事 
Yǎn hù zhǎnglǎo de gùshì 

เร่ือง เถระผูต้าบอด 
 

在舍卫城，有两位很有钱的兄弟。 
Zài shě wèi chéng, yǒu liǎng wèi hěn yǒu qián de xiōngdì   

ณ เมืองสาวตัถี มีมหาเศรษฐี ๒ พ่ีนอ้งอาศยัอยู ่

有一天，哥哥看到很多人去寺院，他也跟着去寺院听法。 
Yǒu yītiān, gēgē kàn dào hěnduō rén qù sìyuàn, tā yě gēnzhe qù sìyuàn tīng fǎ   

ต่อมาวนัหน่ึง พ่ีชายเห็นประชาชนจาํนวนมากกาํลงัไปวดั เขาจึงติดตามไปเพื่อฟังธรรม  

听完后，哥哥就出家了，把钱都留给弟弟。 
Tīng wán hòu, gēgē jiù chūjiāle, bǎ qián dōuliú gěi dìdì.    

หลงัจากฟังธรรม พี่ชายกอ็อกบวช  มอบทรัพยส์มบติัทั้งหมดใหน้อ้งชาย 

这位哥哥就是后来的眼护长老。 
Zhè wèi gēgē jiùshì hòulái de yǎn hù zhǎnglǎo.   

เศรษฐีพ่ีชาย ซ่ึงต่อมาก็คือพระเถระผูต้าบอด(จกัขบุาล) 

长老出家五年后，他和六十位比丘到很远的地方雨安居，修行打坐。 
Zhǎnglǎo chūjiā wǔ nián hòu, tā hé liùshí wèi bǐqiū dào hěn yuǎn dì dìfāng yǔ ānjū, xiū háng 
dǎzuò.  
พระเถระออกบวชได ้๕ พรรษา  กอ็อกไปสถานท่ีห่างไกลจากเมืองพร้อมดว้ยสหธรรมิก ๖๐ รูป เพื่อจาํ
พรรษาและปฏิบติัธรรมนัง่สมาธิ 

长老很精进，他决定三个月都不要睡觉，不要躺下来。 
Zhǎnglǎo hěn jīngjìn, tā juédìng sān gè yuè dōu búyào shuìjiào, búyào tǎng xiàlái. 

พระเถระมีความมุ่งมัน่ตั้งใจมาก  ท่านอธิษฐาน จะไม่หลบั  จะไม่เอนหลงันอนตลอดระยะเวลา ๓ เดือน   

过了一个月后，长老的眼睛不舒服，一直流眼泪。 
Guòle yīgè yuè hòu, zhǎnglǎo de yǎnjīng bù shūfú, yīzhí liú yǎnlèi. 

หน่ีงเดือนผา่นไป  ตาของพระเถระเป็นโรคตา มีนํ้าตาไหลออกตลอดเวลา 

 



103 
 

 

 

师弟们去找大夫，大夫要长老躺下来，把眼药水从鼻子点进去。 
Shīdìmen qù zhǎo dàifū, dàifū yào zhǎnglǎo tǎng xiàlái, bǎ yǎn yàoshuǐ cóng bízi diǎn jìnqù. 

เหล่าภิกษุอาวโุส จึงเชิญหมอมารักษา  หมอตอ้งการใหพ้ระเถระเอนหลงันอน และใหห้ยอดยารักษาตาเขา้ทาง
จมูก 

可是长老不要躺下来，最后就看不见了， 
Kěshì zhǎnglǎo búyào tǎng xiàlái, zuìhòu jiù kàn bújiànle,  

แต่พระเถระไม่ยอมเอนหลงันอน  สุดทา้ยดวงตาท่านจึงมองไม่เห็น 

但是因为长老很精进，他就证得了阿罗汉果。 
Dànshì yīnwèi zhǎnglǎo hěn jīngjìn, tā jiù zhèng déliǎo ā luóhànguǒ.   

แต่เพราะท่านตั้งใจปฏิบติัธรรม  ท่านจึงบรรลุพระอรหนัต ์

他每天教导师弟们，最后师弟们也都证得了阿罗汉果， 
Tā měi tiān jiàodǎo shīdìmen, zuìhòu shīdìmen yě dū zhèng déliǎo ā luóhànguǒ,   

ท่านสอนธรรมะใหภิ้กษุอาวโุสทุกวนั  ในท่ีสุดภิกษุอาวโุสทุกรูปกบ็รรลุพระอรหนัตเ์ช่นกนั  

回去舍卫城拜见佛陀。 
huíqù shě wèi chéng bàijiàn fótuó.   

ภิกษุเหล่านั้นกลบัไปเมืองสาวตัถีเพื่อเขา้เฝ้าพระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

有一天，下了大雨，长老半夜起来经行， 
Yǒu yītiān, xiàle dàyǔ, zhǎnglǎo bànyè qǐlái jīng xíng, 

ต่อมาวนัหน่ึง ฝนตกหนกั  พระเถระลุกข้ึนเดินจงกรมตอนกลางคืน  

因为他的眼睛看不到，踩死了很多昆虫。 
Yīnwèi tā de yǎnjīng kàn bù dào, cǎi sǐle hěnduō kūnchóng. 

เพราะวา่ตาท่านมองไม่เห็น จึงเหยยีบแมลงตายเป็นจาํนวนมาก 

很多比丘去告诉佛陀，说长老踩死了很多昆虫， 
Hěnduō bǐqiū qù gàosu fótuó, shuō cháng lǎo cǎi sǐle hěnduō kūnchóng,   

เหล่าภิกษุจึงไปกราบทูล พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

佛陀说：「你们看到他踩死了很多昆虫吗？」 
Fótuó shuō:Nǐmen kàn dào tā cǎi sǐle hěnduō kūnchóng ma?   

พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสวา่  พวกท่านเห็นพระเถระเหยยีบแมลงจาํนวนมากตายหรือไม่ 

比丘们说：「没有。」 
Bǐqiūmen shuō:Méiyǒu.   

พวกภิกษุกราบทลูวา่  ไม่เห็นพระเจา้ขา้ 
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佛陀说：「就像你们没有看到他踩死很多昆虫那样，他也没有看到那

些昆虫。」 
Fótuó shuō:Jiù xiàng nǐmen méiyǒu kàn dào tā cǎi sǐ hěnduō kūnchóng nàyàng,  
tā yě méiyǒu kàn dào nàxiē kūnchóng.   

พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสวา่  พวกท่านมองไม่เห็นพระเถระเหยยีบแมลงตายฉนัใด พระเถระกม็องไม่เห็นเหล่า
แมลงฉนันั้น 

比丘们问佛陀：「佛陀！为什么眼护长老的眼睛会看不见呢？」 
Bǐqiūmen wèn fótuó: Fótuó! Wèishéme yǎn hù zhǎnglǎo de yǎnjīng huì kàn bújiàn ne? 

เหล่าภิกษุทลูถามพระพทุธเจา้วา่ พระพทุธเจา้ขา้  ทาํไมตาของพระเถระจึงมองไม่เห็น   

佛陀说：「比丘们！那是因为他自己以前的恶业。」 
Fótuó shuō: Bǐqiūmen! Nà shì yīnwèi tā zìjǐ yǐqián de è yè. 

พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสวา่  ภิกษุทั้งหลาย นัน่เป็นเพราะบาปกรรมในปางก่อนท่ีตวัท่านเองทาํไว ้

比丘们又问佛陀：「佛陀！长老以前做了什么呢？」 
Bǐqiūmen yòu wèn fótuó: Fótuó! Zhǎnglǎo yǐqián zuòle shénme ne?     

เหล่าภิกษุทลูถามพระสมัมาสัมพทุธเจา้อีกวา่  พระพทุธเจา้ขา้ ในอดีตพระเถระทาํอะไรไว ้

佛陀说：「比丘们！你们想听，我就说给你们听吧！」 
Fótuó shuō: Bǐqiūmen! Nǐmen xiǎng tīng, wǒ jiù shuō gěi nǐmen tīng ba!   

พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสวา่ ภิกษุทั้งหลาย เม่ือพวกเธอยากฟัง อาตมาก็จะเล่าใหฟั้ง 

然后就说了一个故事： 
Ránhòu jiù shuōle yīgè gùshì:  

ต่อจากนั้นจึงเล่าเร่ืองเร่ืองหน่ึงวา่ 

从前有一位大夫，他看到一位妇人眼睛不舒服， 
Cóngqián yǒuyī wèi dàifū, tā kàn dào yī wèi fùrén yǎnjīng bù shūfú,   

สมยัก่อน  มีหมอคนหน่ึง  เขาเห็นหญิงคนหน่ึงป่วยเป็นโรคตา 

就问那位妇人：「如果你的眼睛好了，你要怎么谢谢我？」 
Jiù wèn nà wèi fùrén: Rúguǒ nǐ de yǎnjīng hǎole, nǐ yào zěnme xièxiè wǒ?   

จึงถามหญิงคนนั้นวา่  ถา้ตาคุณหายเป็นปกติ  คุณจะใหอ้ะไรเป็นของขวญัเพ่ือขอบคุณ 

那位妇人说：「我和孩子都当您的仆人。」 
Nà wèi fùrén shuō: Wǒ hé háizi dōu dāng nín de púrén. 

หญิงนั้นตอบว่า  ฉนัและลูกๆ ยอมเป็นทาส(คนรับใช)้พวกท่าน 
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大夫就把药给那位妇人了。 
Dàifū jiù bǎ yào gěi nà wèi fùrénle.   

หมอจึงมอบยาใหห้ญิงคนนั้น  

那位婦人用过一次药，眼睛就好了， 
Nà wèi fùrén yòngguò yīcì yào, yǎnjīng jiù hǎole,   

หญิงคนนั้นหยอดยาคร้ังเดียว โรคตากห็ายเป็นปกติ 

但是那位妇人不想当仆人， 
Dànshì nà wèi fùrén bùxiǎng dāng púrén,  

แต่หญิงนั้นไม่อยากเป็นทาส 

就骗大夫说：「我的眼睛没有好，更痛了。」 
Jiù piàn dàifū shuō: Wǒ de yǎnjīng méiyǒu hǎo, gèng tòngle.   

จึงพดูโกหกหมอวา่  ตาฉนัยงัไม่ดีข้ึน ยิง่เป็นหนกักว่าเดิมอีก 

大夫知道那位妇人骗他，很生气， 
Dàifū zhīdào nà wèi fùrén piàn tā, hěn shēngqì,   

หมอทราบวา่หญิงนั้นโกหก  จึงโกรธมาก 

就说：「你的眼睛很痛吗？那就点这个药好了。」 
Jiù shuō: Nǐ de yǎnjīng hěn tòng ma? Nà jiù diǎn zhège yào hǎole.   

พดูวา่  ตาคุณปวดมากใช่ไหม  ถา้อยา่งนั้น จงหยอดยาขนานน้ีแลว้กนั 

结果，那位妇人眼睛就看不见了。   
Jiéguǒ, nà wèi fùrén yǎnjīng jiù kàn bùjiànle.    

เป็นเหตุให ้ดวงตาหญิงนั้นมองไม่เห็นอีกเลย 

佛陀说：「那位大夫就是眼护。 
Fótuó shuō: Nà wèi dàifū jiùshì yǎn hù.   

พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสวา่ หมอคนนั้นก็คือพระเถระผูต้าบอดรูปน้ี 

因为这个恶业，所以他这辈子眼睛就看不见了。 
Yīnwèi zhège è yè, suǒyǐ tā zhè bèi zǐ yǎnjīng jiù kàn bùjiànle.   

เพราะกรรมน้ี ดั้งนั้นตาของท่านจึงมองไม่เห็น 

我们曾经造过的恶业，会一直跟在我们后面。」   
Wǒmen céngjīng zàoguò de è yè, huì yīzhí gēn zài  wǒmen hòumiàn 

บาปกรรมท่ีพวกเราทาํไว ้ จะติดตามพวกเราตลอดเวลา 
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「诸法心先行，诸法心最上，诸法心所成； 
Zhū fǎ xīn xiānxíng, zhū fǎ xīn zuìshàng, zhū fǎ xīn suǒ chéng;   

มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา  มโนเสฏฺฐา  มโนมยา 

若心恶之人，诉诸于言行， 
Ruò xīn è zhī rén, sù zhū yú yánxíng,  
มนสา เจ ปทุฏฺเฐน     ภาสติ วา  กโรติ วา 

苦报将随之，如轮随牛行。」 
Kǔ bào jiāng suí zhī, rú lún suí niú xíng.   
ตโต น ํ ทุกขมนฺเวติ  จกฺกวํ  วหโต ปทนฺติ 

诸法以心为先导，诸法以心为最上，诸法以心来成就； 
Zhū fǎ yǐ xīn wèi xiāndǎo, zhū fǎ yǐ xīn wèi zuìshàng, zhū fǎ yǐ xīn lái chéngjiù;   

ธรรมทั้งหลาย ใจเป็นหวัหนา้ ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นใหญ่  ธรรมทั้งหลาย สาํเร็จดว้ยใจ  

如果心有恶念的人以恶心说话或做事， 
Rúguǒ xīn yǒu èniàn de rén yǐ ěxīn shuōhuà huò zuòshì, 

ถา้บุคคลมีใจร้ายแลว้ ไม่ว่าจะทาํหรือพดูกต็าม  

苦报将跟着这个人，如同车轮跟着牛的脚印前进。 
Kǔ bào jiāng gēnzhe zhège rén, rútóng chēlún gēnzhe niú de jiǎoyìn qiánjìn. 

ความทุกขย์อ่มติดตามเขาไป  เหมือนลอ้เกวียนหมุนตามรอยเทา้โค 
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别让祂消失 
泰语版原曲：องคพ์ระท่ีกลางกายของเรา อยา่ใหห้ายไป  华语版翻译及演唱：黄婉婷 

别让祂消失 你内在的自性法身 别消失 
bié ràng tā xiāoshī nǐ nèizàide zìxìng fǎshēn bié xiāoshī 

当你看到祂的慈光，以祂为中心 
dāng nǐ kàndào tāde cíguāng yǐ tā wéi zhōngxīn 

让三宝加被长养自性 
ràng sānbǎo jiā bèi zhǎng yǎng zìxìng 

让心中保持着正念 
ràng xīnzhōng bǎochí zhe zhèngniàn 

让身心合一 放松你的心 
ràng shēnxīnhéyī fàngsōng nǐde xīn 

祂会在你心中停留 到未来 
tā huì zài nǐ xīnzhōng tíngliú dào wèilái  

自性法身明亮清晰 以祂为中心 
zìxìng fǎshēn míngliàng qīngxī yǐ tā wéi zhōngxīn 

让这份感觉 自在和静定 
ràng zhèfèn gǎnjué zìzài hé jìngdìng 

让心长住这样的境界 
ràng xīn chángzhù zhèyàngde jìngjiè 

让身心合一 永远不会消失 
ràng shēnxīnhéyī yǒngyuǎn bùhuì xiāoshī 

你的中心点 现出的法身 像阳光灿烂 
nǐde zhōngxīndiǎn xiànchūde fǎshēn xiàng yángguāng cànlàn 

只要证入 内在的佛性 就充满法喜 
zhǐyào zhèngrù nèizàide fúxìng jiù chōngmǎn fǎ xǐ 

别让祂消失 你内在的自性法身 别消失 
bié ràng tā xiāoshī nǐ nèizàide zìxìng fǎshēn bié xiāoshī 

让祂在你的中心点 绽放出光芒 
ràng tā zài nǐde zhōngxīndiǎn zhànfàng chū guāngmáng 

让这份喜悦 在白天和黑夜 
ràng zhèfèn xǐyuè zài báitiān hé hēiyè 

时刻保持安祥和宁静 
shíkè bǎochí ānxiáng hé níngjìng 

内在的法身 永远不会消失 
nèizàide fǎshēn yǒngyuǎn bùhuì xiāoshī 
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索引 

b 
吧？ ba?  มั้ง? L08 

八 bā 8 แปด L06 

芭蕉 bā jiāo กลว้ยนํ้ าหวา้ L12 

爸爸 bà ba พอ่ 拼音例词 

白色（的） bái sè (de)  สีขาว L08 

白鹅 bái é ห่านขาว 拼音例词 

板条 bǎn tiáo เส้นก๊วยจับ๊ L12 

办公室 bàn gōng shì ท่ีทาํงาน L11 

(帮)助 (bāng) zhù  ช่วยเหลือ L10 

帮忙 bāng máng ช่วยงาน L11 

钵 bō บาตร L02 

杯子 bēi zi แกว้  L05 

北 běi เหนือ L04 

背 bèi หลงั L14 

鼻子 bí zi จมูก L14 

笔记本 bǐ jì běn สมุดบนัทึก L05 

比丘 bǐ qiū ภิกษุ L01 

比丘尼 bǐ qiū ní ภิกษุณี L01 

闭上眼睛 bì shàng yǎn jīng หลบั (ตา) L14 

不客气！ bú kè qì! ไม่ตอ้งเกรงใจ/ไม่เป็นไร L04 

不是；不是（的）bú shì; bú shì de ไม่ใช่ L02 

不在 bú zài ไม่อยู ่ L11 

不用麻烦 bú yòng má fán ไม่รบกวนละครับ L11 

补充 bǔ chōng เพ่ิมเติม L01 

步步高升 bù bù gāo shēng มีความเจริญกา้วหนา้ L10 

不懂 bù dǒng ไม่เขา้ใจ L13 

不好看（的）; bù hǎo kàn (de); ไม่สวย ,ดูไม่ดี L08 

不好意思 bù hǎo yì si ขอโทษท่ี(แบบเกรงใจท่ีตอ้งรบกวน) L09 

不开心（的） bù kāi xīn (de) ไม่เบิกบานใจ L08 

不舒服（的） bù shū fú (de) ไม่สบาย L08 

部位 bù wèi ส่วน L14 

…边 biān ทาง… L04 

并 bìng และ L15 
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p 
佩带 pèi dài พก/นาํ ติดตวั L12 

盘子 pán zi จาน L05 

旁边 páng biān ดา้นขา้ง L12 

朋友 péng yǒu เพ่ือน 拼音例词 

漂亮（的） piào liàng(de) สวย,งาม L08 

拼音 pīn yīn พินอิน(อกัษรกาํกบัเสียงภาษาจีน) L01 

苹果 píng guǒ แอปเป้ิล L12 

平安顺利 píng 'ān shùn lì (ชีวิต,การงาน)ราบร่ืน L10 

m 
吗 mā ไหม L01 

妈妈 mā ma แม่ 拼音例词 

麻烦您了 má fán nín le รบกวนหน่อยครับ L11 

抹布 mǒ bù ผา้ข้ีร้ิว L12 

买 mǎi ซ้ือ L05,L08 

买东西 mǎi dōng xi ซ้ือของ L09 

卖 mài ขาย L05 

眉毛 méi máo ค้ิว L14 

没打扫过 méi dǎ sǎo guò ยงัไม่ไดก้วาดพ้ืน L13 

没听过 méi tīng guò ไม่เคยไดย้นิ L13 

没来过 méi lái guò ไม่เคยมา L13 

玫瑰 méi guī กหุลาบ 拼音例词 

没关系 méi guān xi ไม่เป็นไร L09 

没看过 méi kàn guò ไม่เคยเห็น L13 

没喝过 méi hē guò ไม่เคยด่ืม L13 

没去过 méi qù guò ไม่เคยไป L13 

没吃过 méi chī guò ไม่เคยกิน L13 

没问题！ méi wèn tí! ไม่มีปัญหา L15 

没想过 méi xiǎng guò ไม่เคยคิด L13 

没学过 méi xué guò ไม่เคยเรียน L13 

每… měi ทุกๆ L07 

每天 měi tiān ทุกๆวนั L07 

每年 měi nián ทุกๆปี L07 

每周 měi zhōu ทุกๆสปัดาห์ L07 
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每月 měi yuè ทุกๆเดือน L07 

每星期 měi xīng qí ทุกๆสปัดาห์ L07 

帽子 mào zi หมวก L05 

忙 máng ยุง่ L11 

萌芽 méng yá หน่ออ่อน, งอกจากพื้นดิน L10 

米粉 mǐ fěn เส้นหม่ี L12 

秒 miǎo วินาที L07 

面 miàn ก๋วยเต๋ียว L12 

面包 miàn bāo ขนมปัง L12 

面纸 miàn zhǐ กระดาษเช็ดหนา้ L12 

明天 míng tiān วนัพรุ่งน้ี L07 

明年 míng nián ปีหนา้ L06 

名字 míng zì ช่ือ L03 

f 
法名 fǎ míng ฉายาและช่ือทางธรรมของโยม L03 

法会 fǎ huì พิธี L07 

法会广场 fǎ huì guǎng chǎng ลานธรรม L04 

法喜充满 fǎ xǐ chōng mǎn ปล้ืมปีติ L10 

法师 fǎ shī หลวงพ่ี พระอาจารย ์ L01 

法身基金会 fǎ shēn jī jīn huì มูลนิธิธรรมกาย L10 

法身寺 fǎ shēn sì วดัพระธรรมกาย L01 

法身寺佛学院 fǎ shēn sì fó xué yuàn โรงเรียนพระปริยติัธรม L10 

法胜大学 fǎ shèng dà xué มหาวิทยาลยัธรรมชยั L10 

法胜师父 fǎ shèng shī fù หลวงพธ่มัมชโย L13 

（佛）法 (fó) fǎ  พระธรรม L08 

佛堂 fó táng หอ้งพระ L04 

佛（陀） fó (tuó)  พระพทุธเจา้ 拼音例词, L08 

佛历 fó lì ปีพ.ศ. L06 

佛教 fó jiào พระพทุธศาสนา L01 

佛教四众 fó jiào sì zhòng พทุธบริษทัส่ี L01 

非常 fēi cháng อยา่งยิง่ L08 

番石榴 fān shí liú ฝร่ัง L12 

翻译 fān yì แปล L01, L11 

翻译机 fān yì jī เคร่ืองแปล L13 

翻译处 fān yì chù กองการแปล L10 

饭 fàn ขา้ว L12 
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(贩)卖 (fàn) mài ขาย L12 

分 fēn นาที L07 

方丈 fāng zhàng เจา้อาวาส L01 

放 fàng วาง L14 

放掉 fàng diào ปล่อยวางไปเลย L14 

放松 fàng sōng ผอ่นคลาย L14 

风 fēng  ลม L10 

蜂蜜 fēng mì นํ้ าผึ้ง 拼音例词 

附近 fù jìn แถวน้ี, บริเวณน้ี L12 

副住持 fù zhù chí รองเจา้อาวาส L01 

d 
打电话 dǎ diàn huà โทร(กิริยา) L11 

打招呼 dǎ zhā hū ทกัทาย L11 

打斋 dǎ zhāi ร่วมบุญหรือทาํบุญภตัตาหาร L15 

打坐 dǎ zuò นัง่สมาธิ L09 

打扫过 dǎ sǎo guò กวาดพ้ืนแลว้ L13 

大宝墙 dà bǎo qiáng มหารัตนวิหารคด L04 

大法身塔 dà fǎ shēn tǎ มหาธรรมกายเจดีย ์ L04 

大概 dà gài โดยประมาณ L11 

大家 dà jiā ทุกท่าน / ทุกคน L01 

大雄宝殿 dà xióng bǎo diàn โบสถ ์ L04 

带领 dài lǐng  นาํ L08 

刀子 dāo zi  มีด 拼音例词,L05 

导览车 dǎo lǎn chē รถพว่ง L15 

导引 dǎo yǐn แนะนาํ L14 

到 dào ถึง L05 

道场 dào chǎng วดั(ใชเ้รียกสถานท่ี) L03 

担保 dān bǎo ประกนั L13 

担任 dān rèn ทาํหนา้ท่ี (เป็น) L11 

登记 dēng jì ลงทะเบียน L13 

等一下 děng yí xià รอสกัครู่ L09,L11 

弟弟 dì di นอ้งชาย 拼音例词 

第…次 dì…cì คร้ังท่ี... L13 

第…个 dì…ge ลาํดบัท่ี...อนั L13 

丢掉 diū diào ท้ิงไปเลย L14 

点 diǎn โมง L07 
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点心 diǎn xīn ของหวาน,ขนมหวาน L09 

电话 diàn huà  โทรศพัท ์ L11 

电话号码 diàn huà hào mǎ เบอร์โทรศพัท ์ L11 

电影 diàn yǐng ภาพยนต,์หนงั L09 

顶礼 dǐng lǐ กราบ L08 

对不对 duì bú duì ถูกไม่ถูก L13 

对不起； duì bù qǐ; ขอโทษ:ทัว่ไป L09 

东 dōng ตะวนัออก L04 

懂不懂 dǒng bù dǒng เขา้ใจหรือไม่ L13 

动动 dòng dòng ขยบั L14 

动一动； dòng yí dòng; ขยบั L14 

t 
他 tā เขา L02 

它 tā มนั L14 

他们 tā men พวกคุณ L02 

台湾 tái wān ไตห้วนั L03 

太棒了！ tài bàng le!  สุดยอดเลย L08 

泰国 tài guó ไทย 拼音例词, L03 

泰铢 tài zhū เงินบาท L13 

太阳 tài yáng พระอาทิตย ์ 拼音例词 

泰语 tài yǔ ภาษาไทย L13 

头 tóu หวั,ศีรษะ L14 

汤匙 tāng chí ชอ้น L12 

糖 táng นํ้ าตาล L12 

吐（气） tǔ (qì) หายใจออก L14 

调整 tiáo zhěng ปรับ L14 

甜 tián หวาน L12 

甜点 tián diǎn ของหวาน,ขนม L12 

听 tīng ฟัง L13 

听过 tīng guò เคยไดย้นิ L13 

听着 tīng zhe ฟังอยู ่ L14 

听说 tīng shuō ไดย้นิ(มาวา่) L13 

挺直 tǐng zhí ยดืตรง L14 

托盘 tuō pán ถาด L12 

腿 tuǐ ขา L14 

团体 tuán tǐ คณะ,กลุ่ม(คน) L12 
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通常 tōng cháng ปกติ L11 

同学 tóng xué เพ่ือนนกัเรียน L01 

n 
哪里？ nǎ lǐ ท่ีไหน L04 

哪个 nǎ ge ท่ีไหน L03 

哪一天 nǎ yì tiān วนัไหน L06, L07 

哪一国 nǎ yì guó ประเทศไหน L03 

那 nà นัน่ / นั้น L02 

那（么）… nà (me) ถา้งั้น... L08 

那里 nà lǐ ท่ีนัน่ L04 

奶奶 na ̌i nai ยาย 拼音例词 

奶油 nǎi yóu เนย L12 

南 nán ใต ้ L04 

难过（的）; nán guò (de); เสียใจ L08 

难看（的） nán kàn (de)  ไม่น่าดู L08 

男众 nán zhòng ฝ่ายชาย L12 

能 néng สามารถ,อาจ L13 

能不能 néng bù néng สามารถหรือไม่ L13 

你 nǐ เธอ / คุณ L01 

你们 nǐ men พวกคุณ L02 

你们说 nǐ men shuō พวกคุณพดู L02 

女众 nǚ zhòng ฝ่ายหญิง L12 

鸟 niǎo  นก L10 

年 nián  ปี L06 

您 nín คุณ ท่าน L01 

l 
辣 là เผด็ L12 

垃圾分类 lè sè fēn lèi แยกขยะ L12 

垃圾筒 lè sè tǒng ถงัขยะ L12 

来 lái มา L05, L10, L11 

来不来 lái bù lái จะมาไม่มา L13 

来过 lái guò เคยมา L13 

来自 lái zì มาจาก L13 

老奶奶纪念堂 lǎo nǎi nai jì niàn táng วิหารคุณยาย L09 
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老师 lǎo shī คุณครู อาจารย ์ L01 

老人 la ̌o rén ผูสู้งวยั 拼音例词 

蓝色（的） lán sè (de)  สีนํ้าเงิน L08 

礼敬 lǐ jìng บูชา L08 

礼物 lǐ wù ของขวญั L08 

脸 liǎn หนา้ L14 

寮房 liáo fáng กฏิุ L04 

六 liù 6 หก L06 

榴连 liú lián ทุเรียน L12 

留（下） liú (xià) ฝาก....(ไว)้ L11 

脸颊 liǎn jiá แกม้ L14 

炼乳 liàn rǔ นมขน้หวาน L12 

零 líng 0 ศูนย ์ L06 

g 
哥哥 gē ge พ่ีชาย 拼音例词 

歌唱 gē chàng  เน้ิอเพลง L10 

给 gěi ให,้มอบ L05, L11 

给（予） gěi (yǔ) ให ้ L08 

高兴 gāo xìng ดีใจ L08 

跟 gēn  และ, กบั , ดว้ย, ตาม L11 

跟我说 gēn wǒ shuō พดูกบัฉนั พดูตามฉนั L02 

刚 gāng เพ่ิงจะ , สกัครู่น้ีเอง L10, L11 

更 gèng ยิง่ L14 

国际法身堂 guó jì fǎ shēn táng สภาธรรมกายสากล L09 

国际短期出家 guó jì duǎn qí chū jiā บวชนานาชาติ L11 

国外部 guó wài bù สาํนกัต่างประเทศ L10 

果皮 guǒ pí เปลือกผลไม ้ L12 

果酱 guǒ jiàng แยม L12 

果汁 guǒ zhī นํ้ าผลไม ้ L09 

关 guān ปิด L05 

观察 guān chá สาํรวจ L14 

光芒 guāng máng แสงสวา่ง L10 

工作 gōng zuò งาน L11 

供应 gōng yìng เสนอ,ให้(บริการ) L12 

公元 gōng yuán ปีค.ศ. L06 

供僧法会 gòng sēng fǎ huì ถวายมหาสงัฆทาน L11 
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供养 gòng yǎng ถวาย L08 

k 
咖啡 kā fēi กาแฟ L09 

开 kāi เปิด L05 

开放时间 kāi fàng shí jiān เวลาทาํการ L12 

开始 kāi shǐ เร่ิม เร่ิมตน้ L07 

开心（的） kāi xīn (de) เบิกบานใจ L08 

开水 kāi shuǐ นํ้ าเปล่า L12 

课本 kè běn ตาํราเรียน 拼音例词 

课文 kè wén  บทเรียน L01 

可以 kě yǐ สามารถ L12 

看 kàn ดู L05 

看过 kàn guò เคยเห็น L13 

苦 kǔ ขม L12 

裤子 kù zi กางเกง L05 

快乐 kuài lè สุขสนัต ์ L06 

筷子 kuài zi ตะเกียบ L05 

h 
哈蜜瓜 hā mì guā แคนตาลูป L12 

还是 hái shì หรือวา่ L14 

孩子 hái zi ลูก L05 

好 hǎo ดี L01 

好棒 hǎo bàng สุดยอด L11 

好不好 hǎo bù hǎo ดีหรือไม่ดี L09 

好看（的） hǎo kàn (de) สวย,ดูดี L08 

好久不见 hǎo jiǔ bú jiàn ไม่เจอกนันานเลย L11 

喝 hē ด่ืม L05,L09 

喝不喝 hē bù hē จะด่ืมหรือไม่ L13 

喝过 hē guò เคยด่ืม L13 

和 hé / hàn และ,กบั L08 

合十 / 合掌 hé shí / hé zhǎng พนมมือ L08 

黑色（的） hēi sè (de) สีดาํ L08 

后 hòu ดา้นหลงั L04 

后面 hòu miàn ดา้นหลงั L04 
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后方 hòu fāng ดา้นหลงั L12 

后天 hòu tiān วนัมะรืนน้ี L07 

后年 hòu nián สองปีขา้งหนา้ L06 

很 hěn มาก / มากๆ L01 

很抱歉； hěn bào qiàn; ขอโทษมาก(สุภาพ) L09 

护法部 hù fǎ bù สาํนกัศรัทธาภิบาล L10 

呼（气） hū (qì) ผอ่นลมหายใจออก L14 

花瓣 huā bàn กลีบดอกไม ้ 拼音例词 

华语 huá yǔ ภาษาจีนกลาง L13 

华语翻译中心 huá yǔ fān yì zhōng xīn ศูนยก์ารแปลภาษาจีน L10 

华语课 huá yǔ kè วิชาภาษาจีน L07 

华语教材 huá yǔ jiào cái  หนงัสือเรียนภาษาจีน L11 

火龙果 huǒ lóng guǒ แกว้มงักร L12 

回 huí กลบั L05 

回答 huí dá คาํตอบ L02 

回电话 huí diàn huà โทรกลบั L11 

会 huì จะ, เป็น L11 

会不会 huì bú huì ทาํเป็นรึไม่ L13 

欢喜（的） huān xǐ (de)  มีความสุข L08 

欢迎 huān yíng; ยนิดีตอ้นรับ L01 

欢迎光临 huān yíng guāng lín ยนิดีตอ้นรับ L01 

红毛丹 hóng máo dān เงาะ L12 

洪福齐天 hóng fú qí tiān บุญเตม็ฟ้า L08 

红色（的） hóng sè (de)  สีแดง L08 

j 
几… jǐ อะไร L06 

居士 jū shì โยม L13 

橘色（的） jú sè (de) สีส้ม L08 

举办 jǔ bàn จดังาน L13 

句 jù ประโยค L02 

家庭幸福 jiā tíng xìng fú ครอบครัวมีความสุข L10 

袈裟 jiā shā  จีวร L02 

家人 jiā rén ครอบครัว L15 

接着 jiē zhe ต่อไป L11 

节日 jié rì งานเทศกาล 拼音例词 

结束 jié shù ส้ินสุด L12 
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借 jiè ยมื L13 

介绍 jiè shào แนะนาํ L13 

脚 jiǎo เทา้ L14 

叫 jiào เรียก L03, L05 

教诲 jiào huǐ โอวาท L10 

教室 jiào shì หอ้งเรียน L04 

教育部 jiào yù bù สาํนกัการศึกษา L10 

九 jiǔ  9 เกา้ L06 

就 jiù  ก.็.. L08 

肩（膀） jiān (bǎng) ไหล่ L14 

见 jiàn เห็น L05 

健康长寿 jiàn kāng cháng shòu แขง็แรงอายยุนื L08 

建议 jiàn yì ขอ้เสนอ L15 

今天 jīn tiān วนัน้ี L07 

今年 jīn nián ปีน้ี L06 

紧张 jǐn zhāng ตึงเครียด L14 

进 jìn เขา้ L11 

进去 jìn qù เขา้ไป L12 

酱油 jiàng yóu ซีอ๊ิว L12 

经过 jīng guò  ผา่นมา L11 

颈 jǐng คอ L14 

觉得 jué de รู้สึกวา่ , คิดวา่ L08 

捐款 juān kuǎn บริจาค L15 

净房 jìng fáng; หอ้งนํ้ า L04 

q 
七 qī 7 เจด็ L06 

其它 qí tā อ่ืนๆ,อยา่งอ่ืน L12 

旗子 qí zi ธง 拼音例词 

去 qù ไป L05, L08,L09 

去不去 qù bú qù จะไปไม่ไป L13 

去年 qù nián ปีก่อน L06 

去过 qù guò เคยไป L13 

前 qián ดา้นหนา้ L04 

前面 qián miàn ดา้นหนา้ L04 

前方 qián fāng ดา้นหนา้ L12 

前天 qián tiān เม่ือวานซืน L07 
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前年 qián nián สองปีท่ีแลว้ L06 

亲近 qīn jìn ใกลชิ้ด คุน้เคย L03 

轻轻松松 qīng qīng sōng sōng สบาย สบาย L14 

青草 qīng cǎo  หญา้เขียว L10 

轻松 qīng sōng สบาย L14 

请… qǐng… เชิญ L02 

请跟我来 qǐng gēn wǒ lái เชิญตามฉนัมา L12 

请稍等… qǐng shāo děng… รอสกัครู่ L15 

请问 qǐng wèn   ขอถาม L03 

请问一下 qǐng wèn yí xià ขอถามหน่อย L06,L11 

全国教师培训 quán guó jiào shī péi xùn  อบรมครูทัว่ประเทศ L11 

全家平安 quán jiā píng 'ān ครอบครัวร่มเยน็ L08 

x 
西 xī ตะวนัตก L04 

西瓜 xī guā แตงโม 拼音例词 

稀饭 xī fàn ขา้วตม้ L12 

吸（气） xī (qì) หายใจเขา้ L14 

西元 xī yuán ปีค.ศ. L06 

洗手间 xǐ shǒu jiān หอ้งนํ้ า L04 

下巴 xià bā คาง L14 

下课 xià kè เลิกเรียน L02 

下星期 xià xīng qí สปัดาห์หนา้ L07 

下次 xià cì คร้ังหนา้,คร้ังต่อไป L09 

鞋子 xié zi รองเทา้ L05 

谢谢你！ xiè xiè nǐ! ขอบคุณ L04 

休息一下 xiū xí yí xià พกัผอ่นสกัครู่ L02 

小吃 xiǎo chī ร้านอาหาร L12 

小草 xiǎo cǎo หญา้นอ้ย L10 

笑一笑 xiào yí xiào; ยิม้ L14 

笑笑 xiào xiào ยิม้ L14 

现在 xiàn zài ตอนน้ี L02 

信众 xìn zhòng สาธุชน L13 

香积室 xiāng jī shì หอ้งครัว L04 

香蕉 xiāng jiāo กลว้ยหอม L12 

想 xiǎng คิด L05 

想不想 xiǎng bù xiǎng ตอ้งการรึเปล่า ? L13 
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想过 xiǎng guò เคยคิด L13 

响起 xiǎng qǐ (เสียง)...ดงัข้ึน L11 

享受 xiǎng shòu เพลิน L14 

想一下 xiǎng yí xià คิดสกัหน่อย L11 

想一想 xiǎng yī xiǎng; คิด L14 

想想 xiǎng xiǎng คิด L14 

像 xiàng  เหมือน , คลา้ย L10 

项（目） xiàng (mù) รายการ L15 

向…转 xiàng…zhuǎn เล้ียวทาง… L04 

向…走 xiàng…zǒu เดินไปดา้น… L04 

星期天 xīng qí tiān วนัอาทิตย ์ L07 

星期六；周六 xīng qí liù; zhōu liù วนัเสาร์ L07 

星期几 xīng qí jǐ วนัไหน L07 

星期日 xīng qí rì วนัอาทิตย ์ L07 

星期日；周日 xīng qí rì; zhōu rì วนัอาทิตย ์ L07 

星期四；周四 xīng qí sì; zhōu sì วนัพฤหสับดี L07 

星期三；周三 xīng qí sān; zhōu sān วนัพุธ L07 

星期二；周二 xīng qí èr; zhōu èr วนัองัคาร L07 

星期一；周一 xīng qí yī; zhōu yī วนัจนัทร์ L07 

星期五；周五 xīng qí wǔ; zhōu wǔ วนัศุกร์ L07 

行堂 xíng táng รับบุญจดัเล้ียงอาหาร L09 

胸 xiōng อก L14 

需要 xū yào ตอ้งการ L13, L15 

学过 xué guò เคยเรียน L13 

学（习） xué (xí) เรียน L15 

zh 
知客处 zhī kè chù จุดสอบถาม L04 

直走 zhí zǒu เดินตรงไป L12 

只 zhǐ เพียงแค่,เท่านั้น L13 

指导 zhǐ dǎo แนะนาํ L15 

智慧圆满 zhì huì yuán mǎn สมบูรณ์ดว้ยปัญญา L10 

这 zhè น่ี / น้ี L02 

这里 zhè lǐ ท่ีน่ี L04 

这星期 zhè xīng qí สปัดาห์น้ี L07 

斋堂 zhāi táng โรงฉนั/หอฉนั L04 

找… zhǎo… หา , ตอ้งการหา....(ใคร) L11 
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站着 zhàn zhe ยนือยู ่ L14 

真 zhēn จริง L15 

真棒 zhēn bàng เยีย่มจริง L11 

张开眼睛 zhāng kāi yǎn jīng ลืมตา L14 

证得法身 zhèng dé fǎ shēn เขา้ถึงพระธรรมกาย L10 

正好 zhèng hǎo   (เหตุการณ์เกิดโดยบงัเอิญ)พอดี... L11 

证件 zhèng jiàn เอกสาร(บตัรประชาชน,บตัรนกัเรียน 

ID CARD) 

L13 

正在 zhèng zài  กาํลงัจะ L11 

诸佛 zhū fó พระพทุธเจา้ L13 

主食 zhǔ shí อาหารหลกั L12 

祝福 zhù fú อวยพร L08 

祝你 zhù nǐ ขอให ้ L06 

助理住持 zhù lǐ zhù chí ผูช่้วยเจา้อาวาส L01 

住持 zhù chí เจา้อาวาส 拼音例词, L01 

柱子 zhù zi เสา L05 

桌子 zhuō zi โตะ๊ L05 

庄严（的） zhuāng yán (de) สง่างาม L08 

ch 
吃 chī กิน L05 

吃不吃 chī bù chī จะกินหรือไม่กิน L13 

吃过 chī guò เคยกิน L13 

叉子 chā zi ส้อม 拼音例词 

茶 chá ชา L09 

炒饭 chǎo fàn ขา้วผดั L12 

炒面 chǎo miàn ก๋วยเต๋ียวผดั L12 

禅堂 chán táng หอ้งปฏิบติัธรรม L04 

禅修营 chán xiū yíng จดัค่ายปฏิบติัธรรม L11 

禅坐 chán zuò นัง่สมาธิ L09 

常住 cháng zhù เจา้หนา้ท่ีวดั 
(เฉพาะท่ีพกัอาศยัอยูใ่นวดัเป็นประจาํ) 

L03 

常住优婆塞 cháng zhù yōu pó sè อุบาสก(ผูถื้อศีลแปด และอยูใ่นวดั) L01 

常住优婆夷 cháng zhù yōu pó yí อุบาสิกา(ผูถื้อศีลแปด และอยูใ่นวดั) L01 

诚心 chéng xīn จริงใจ,ซ่ือสตัย ์ L13 

(成)长 (chéng) zhǎng เติบโต (ส่ิงมีชีวิต) L10 

出坡（打扫） chū pō (dǎ sǎo) รับบุญ(กวาดพ้ืน) L09 
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厨房 chú fáng หอ้งครัว L04 

厨余 chú yú เศษอาหาร L12 

吹 chuī  เป่า , พดั L10 

sh 
沙弥 shā mí สามเณร L01 

沙拉 shā lā สลดั L12 

沙拉酱 shā lā jiàng นํ้ าสลดั L12 

山竹 shān zhú มงัคุด L12 

身体 shēn tǐ ร่างกาย L14 

深呼吸 shēn hū xī สูดลมหายใจลึกๆ L14 

什么? shén me? อะไร? L02, L03 

什么事 shén me shì เร่ืองอะไร L09 

什么时候 shén me shí hòu เม่ือไหร่ L15 

商店 shāng diàn ร้านคา้ L08, L12 

伤心（的） shāng xīn (de) เศร้าใจ L08 

上课 shàng kè เขา้เรียน L02 

上下 shàng xià ฉายา L03 

上星期 shàng xīng qí สปัดาห์ท่ีแลว้ L07 

生机 shēng jī  ชีวิต L10 

生气（的） shēng qì (de)  โกรธ L08 

（生）长 (shēng) zhǎng เติบโต (ส่ิงมีชีวิต) L10 

生日 shēng rì วนัเกิด L06 

生词 shēng cí  คาํศพัท ์ L01 

盛大的 shèng dà de ยิง่ใหญ่,มโหราฬ L13 

师父 shī fù หลวงพอ่ 拼音例词, L01 

师弟 shī dì พระรุ่นพ่ีเรียกพระรุ่นนอ้ง L01 

师姐 shī jiě โยมผูห้ญิง L01 

师兄 shī xiōng พระนอ้งเรียกรุ่นพ่ี / โยมผูช้าย L01 

十 shí  10 สิบ L06 

时后 shí hòu เม่ือไหร่ L09 

时间 shí jiān เวลา L07 

实践 shí jiàn  ปฏิบติัจริง L10 

食物 shí wù อาหาร L12 

实用（的） shí yòng(de) ใชง้านไดจ้ริง L08 

是 shì เป็น L02, L05 

是；是的 shì; shì de ใช่ L02 
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是不是...? shì bú shì ใช่หรือไม่ L02,L13 

识别证 shì bié zhèng บตัรประจาํตวั,บตัรstaff L12 

侍者 shì zhě อุปัฎฐาก L01 

谁? shéi? ใคร ? L02 

谁的? shéi de ของใคร L02 

收 shōu รับ  เกบ็ L05 

收据 shōu jù อนุโมทนาบตัร L15 

手 shǒu มือ L14 

舒服（的） shū fú (de)  สบาย L08 

殊胜（的） shū shèng (de) พิเศษ L13 

数字 shù zì ตวัเลข L07 

水 shuǐ นํ้ า L09 

水灯节 shuǐ dēng jié วนัลอยกระทง L07 

水果 shuǐ guǒ ผลไม ้ L12 

水晶球 shuǐ jīng qiú  ดวงแกว้ L02 

顺道 shùn dào  ทางผา่น L11 

r 
日 rì วนั L06 

日期 rì qí วนัเวลา 拼音例词, L06 

人 rén คน L03 

人天爱戴 rén tiān ài dài เป็นท่ีรักของมนุษยแ์ละเทวดา L10 

让… ràng… ทาํให ้ L14 

如果 rú guǒ ถา้ L14 

如意宝堂 rú yì bǎo táng หอ้งแกว้สารพดันึก L09 

z 
姿势 zī shì ท่านัง่  L14 

自己（的） zì jǐ (de) ตวัเอง L14 

走 zǒu เดิน ไป L05 

走道 zǒu dào ทางเดิน L12 

走走 zǒu zǒu เดิน L14 

走一走 zǒu yī zǒu; เดิน L14 

祖师 zǔ shī หลวงปู่  拼音例词 

祖师纪念堂 zǔ shī jì niàn táng วิหารหลวงปู่ L09 

再 zài แลว้ค่อย… L04 
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在 zài อยู ่ L04,L05 

载 zài บรรทุก L15 

再说一遍 zài shuō yí biàn พดูอีกคร้ัง L02 

再约 zài yuē ไวน้ดักนัอีก L09 

早餐 / 早饭 zǎo cān / zǎo fàn อาหารเชา้ L09 

怎么样 zěn me yàng เป็นอยา่งไร L08 

昨天 zuó tiān เม่ือวานน้ี L07 

左 zuǒ ซา้ย L04 

左边 zuǒ biān ขา้งขวา L12 

做 zuò ทาํ L05 

坐 zuò นัง่ L05 

坐垫 zuò diàn อาสนะ L02 

坐着 zuò zhe นัง่อยู ่ L14 

坐一下 zuò yí xià นัง่รอสกัครู่ L11 

座位 zuò wèi ท่ีนัง่ L12 

嘴巴 zuǐ bā ปาก L14 

最近 zuì jìn ช่วงน้ี L11 

c 
叉子 cā zi ส้อม L05 

厕所 cè suǒ หอ้งนํ้ า L04 

财富遍地 cái fù biàn dì สมบติัเตม็แผน่ดิน L08 

草原 cǎo yuán  สนามหญา้ L10 

餐厅 cān tīng หอ้งอาหาร 拼音例词, L04 

参观 cān guān เยีย่มชม L15 

参加 cān jiā ร่วมงาน L13 

参加法会 cān jiā fǎ huì  เขา้ร่วมงานบุญ L09 

醋 cù นํ้ าส้ม L12 

从 cóng จาก… L04 

从…到… cóng…dào… จาก...ถึง... L14 

s 
四 sì 4 ส่ี L06 

寺院 sì yuàn วดั 拼音例词 

三 sān 3 สาม L06 

三宝 sān bǎo พระรัตนตรัย L08 
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三十一日（号） sān shí yī rì (hào) วนัท่ีสามสิบเอด็ L06 

僧团处 sēng tuán chù กองการคณะสงฆ ์ L10 

僧（伽） sēng (jiā)  พระสงฆ ์ L08 

宿舍 sù shè หอ้งพกั L04 

岁 suì อาย ุ L06 

所愿皆成 suǒ yuàn jiē chéng สาํเร็จสมความปราถนา L10 

随喜功德！ suí xǐ gōng dé! อนุโมทนาบุญ L08 

酸 suān เปร้ียว L12 

孙子 sūn zi หลานชาย L05 

送 sòng มอบ L08 

a    

阿姨 ā yí ป้า / นา้ 拼音例词 

e 
额头 é tóu หนา้ผาก L14 

ai    

矮人 ǎi rén คนแคระ 拼音例词 

ou    

欧洲 ōu zhōu ยโุรป 拼音例词 

an    

安排 ān pái จดั L15 

按摩 àn mó นวด 拼音例词, L09 

er 
儿童 ér tóng เดก็ 拼音例词 

儿女孝顺 ér nǚ xiào shùn ลูกๆมีความกตญัญู L10 

儿子 ér zi ลูกชาย L05 

耳朵 ěr duō หู L14 



126 
 

二 èr 2 สอง L06 

二楼 èr lóu ชั้นสอง L12 

yi 
一 yī 1 หน่ึง L06 

医生 yī shēng หมอ 拼音例词 

一日（号）～ yī rì (hào)～ วนัท่ีหน่ึง～ L07 

疑问 yí wèn คาํถาม L02 

椅子 yǐ zi เกา้อ้ี L05 

义工 yì gōng อาสาสมคัร L11 

一起 yì qǐ ดว้ยกนั L08 

压力 yā lì ความเครียด L14 

牙齿 yá chǐ ฟัน L14 

鸭子 yā zi เป็ด 拼音例词 

椰子 yē zi มะพร้าว 拼音例词 

爷爷 yé ye คุณปู่ 拼音例词 

也 yě ก…็ดว้ยกนั  L01 

邀请 yāo qǐng เชิญชวน 拼音例词 

要 yào ตอ้งการ L05 

要不要 yào bú yào เอาไม่เอา ,เอารึเปล่า,ตอ้งการมั้ย L09, L13 

优婆塞 yōu pó sè อุบาสก L01 

优婆夷 yōu pó yí อุบาสิกา L01 

油漆 yóu qī ทาสี 拼音例词 

有 yǒu มี L05 

有没有 yǒu méi yǒu มีไม่มี L13 

有空 yǒu kòng วา่ง L09 

有事 yǒu shì มีธุระ L09 

右 yòu ขวา L04 

右边 yòu biān ขา้งซา้ย L12 

烟火 yān huǒ ดอกไมไ้ฟ 拼音例词 

盐 yán เคม็ L12 

眼睛 yǎn jīng ตา L14 

因为 yīn wèi เพราะวา่ L08 

音乐 yīn yuè ดนตรี 拼音例词 

饮料 yǐn liào เคร่ืองด่ืม L09, L12 

阳光 yáng guāng แสงอาทิตย ์ 拼音例词 

英雄 yīng xióng วีรบุรุษ 拼音例词 
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wu 
五 wǔ 5 หา้ L06 

午餐 wǔ cān อาหารกลางวนั L09 

午饭 wǔ fàn อาหารกลางวนั L09 

娃娃 wá wa ตุก๊ตา 拼音例词 

袜子 wà zi ถุงเทา้ L05 

我 wǒ ฉนั ผม กระผม L01 

我们 wǒ men พวกเรา L02 

我家 wǒ jiā บา้นของฉนั 拼音例词 

外国 wài guó ต่างประเทศ 拼音例词 

微笑 wéi xiào รอยยิม้ 拼音例词 

微笑着 wéi xiào zhe ยิม้อยู ่ L14 

微微 wéi wéi นิดนิด L14 

位 wèi ท่าน L02 

卫生间 wèi shēng jiān หอ้งนํ้ า L04 

卫生纸 wèi shēng zhǐ กระดาษชาํระ L12 

卫塞节 wèi sài jié วนัวิสาขบูชา L07 

玩具 wán jù ของเล่น 拼音例词 

完全（的） wán quán (de) เตม็ร้อย L14 

碗 wǎn ชาม L12 

晚餐 wǎn cān อาหารเยน็ L09 

晚饭 wǎn fàn อาหารเยน็ L09 

万事如意 wàn shì rú yì หม่ืนส่ิงสาํเร็จ L10 

温度 wēn dù อุณหภูมิ 拼音例词 

温暖(的) wēn nuǎn (de)  อบอุ่น L10 

蚊子 wén zi ยงุ 拼音例词 

问候语 wèn hòu yǔ  คาํทกัทาย L01 

王子 wáng zǐ เจา้ชาย 拼音例词 

忘掉 wàng diào ลืมไปเลย L14 

yu 
与…分享 yǔ…fēn xiǎng กบั...แบ่งปัน L08 

遇到 yù dào พบ,เจอ L08 

约 yuē นดัพบ L09 

月 yuè เดือน L06 
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月亮 yuè liàng ดวงจนัทร์ 拼音例词 

员工 yuán gōng เจา้หนา้ท่ี L12 

员工餐厅 yuán gōng cān tīng ศูนยอ์าหารเจา้หนา้ท่ี L09, L12 

愿望 yuàn wàng ปรารถนา 拼音例词 

运气 yùn qì โชค 拼音例词 

勇敢 yǒng gǎn กลา้หาญ 拼音例词 

用 yòng ใช ้ L05 

用餐 yòng cān ทานอาหาร L12 
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สวุรรณ 

ครอบครัวตัง้คปุตานนท์ 

ครอบครัวสวุรรณมณีแดง 

คณุจงจิตต์  วรพจน์ธนพงศ์และ
ครอบครัว 

คณุดวงตา  กลิน่นนทล ี

คณุถาวร  โคตรพฒัน์และครอบครัว 

คณุธนชั  ศรีวิโรจน์วงศ์ 

คณุนิรมล  ธํารงธญัลกัษณ์ 

คณุนชุนารถ  ทวีทรัพย์ 

คณุบญุชยั-กาญจนา  เลศิถาวรธรรม 

คณุบญุทา-นนัทา  เลศิถาวรธรรม 

คณุบญุสนิ-เสาวนีย์  สทุธิวงษ์ 

คณุบษุราภรณ์  เทศรุ่งเรือง 

คณุประสพ-มณฑา  ทวนทอง 

คณุปราณี  ทองสขุ 

คณุพงึพิศ-ณรงค์-สมจิตต์  พูพ่รอเนก 

คณุรินทร์รําไพ  อินทรศรี 

คณุลีห่ลงุ  แซฉ่ัว่และครอบครัวจนัทร์สริิ
พงศ์ 

คณุวิยะดา  โสภณเดช 

คณุศกลวรรณ  ยมะสมิต 

คณุสริิพนัธ์  พนัธุเมธามาตย์และ
ครอบครัว 

คณุสพุจน์  บํารุงกลาง 

คณุองัคณา  ศรีวรรณวฒัน์และครอบครัว 

 

 




