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Solo to Tokyo 

Last July 18, I went to Japan as internship trip for about two weeks. As it was my very first trip to foreign country and also it was a solo trip, 

excitement and happiness were countless. Before you read my article, let me remind you something. I used to be a girl from country side of 

Myanmar and the only most developed place I know is Yangon city where now I am working. After reading my article, one might feel I am 

somewhat exaggerating about my experiences and feelings in Tokyo but they are, as a matter of fact, what I genuinely felt.   

I arrived at the Narita airport in the early morning of July 19. Since I came out of the airport, I felt the cleanliness and silence of Tokyo city. Even 

though that was summer time in Tokyo, it was pleasant weather for me because I could feel less air pollution in Tokyo. Then, I bought a bus ticket 

from Limousine bus service and took bus to the Unplan Kagurazaka hostel, the place where my boss booked already for me during my stay in 

Japan. Since I took that bus, I noticed the precision of time in Japan. The bus showed up in the right time as they mentioned on the board and arrived 

to the destination in the time almost as they mentioned. That means, the transportation in Japan is very convenient with straight and clear roads and 

very less possibility traffic jam. The bus I took has the only one driver and you must be careful not even the sound to leak out of your earphones. 

On the way to my hostel, I started enjoying the breath taking scene of Tokyo and unique landmarks along the way. Tokyo is one of the world’s 

iconic cities with the population of Tokyo metropolitan region is 36 million whereas the population of Tokyo prefecture is 14 million people. So, 

the city is quite sophisticated and crowed with busy people. Strangely, I found no dogs on the road which is very usual in public places of Yangon. 

Another thing that I noticed is people only walks on the pavements (sidewalks) and that amazed me because in Myanmar, even though people are 

supposed to walk on the pavements where, sadly, full with local vendors and private cars and we have to use the road to walk most of the times 

though it is dangerous.  

 After about one and half hour passed, I safely arrived to my destination and the place where I stayed is a hostel but it was unexpectedly very clean. 

The architecture is perfect, rooms and bathrooms are incredibly well designed to comfort. Hostel staffs are very outstanding, friendly and went out 

of the best way to find out answers to any questions they were unsure of. Plus they speak impeccable English. There is a café at the ground floor 

and on the upper floors are dormitory areas for visitors, mostly were the foreigners from different countries like me. Each dormitory room consists 

of very clean and smell good bedsteads which is sufficient for maximum 14 persons. But trust me, during my two weeks spending there, I heard 

not even a noise made by roommates. Even though they called it as a hostel, they serve light breakfast, provide shower gels, shampoo, conditioner 

and even the hair dryers in every shower room. Shower rooms are very clean and relaxing and dining room is very satisfying because there are 

fridge, microwave and other necessary kitchenware. There is also a lovely roof top patio where you can chill with your own foods and beverage. 

There are many interesting events like every week, you can join and gather happy memories with other travelers. Moreover, if you have tisme, you 

can even enjoy reading books or watching television or playing some games at the lobby with fine beers and new roommates. I really enjoyed 

staying there during my visit. That Unplan Kagurazaka hostel is the nicest hostel I had ever stayed. And Kagurazaka is a beautiful, and quiet 

neighborhood but walkabe to Tokyo Dome are and many train station access to get around the rest of Tokyo. I would recommend this hostel to 

anyone travelling to Tokyo. 

Starting from the next day, I started to commute to the office and met very friendly colleagues. As for this trip to Japan, all I had to do is to make 

inspections of Tokyo’s new developments in various places alone and do valuation assignments. It was a great challenge for me to do inspections 

in such a place where I know nothing about routes and transportation. However, I got a subway map and JR rail way Map (Ground Train) and my 

very respectful senior explained me so well how they are accessed to places. Those maps are very helpful for me and I understood quite well just 

in a day. Then, I started to plan on my own how to accomplish the inspections within a few days. That was very good experience of my internship 

and I had learnt main commercial areas of Tokyo. I must say I was able to reach about 20% of Tokyo within these two weeks.  

Throughout my inspections, I had seen many high end buildings and developments of Tokyo including mixed used buildings, condominiums and 

offices. It was quite interesting that the buildings look so new like they just appeared yesterday. Actually, they have their own existed age but they 

looked amazingly new. Because of this, I realized the importance of building maintenance and renovation. Another thing I got from my inspection 

experiences is doing building inspection in Japan is so much saving time and independent. First, very good transportation system helped me to get 

the place that I want in a short time. Second, Japan is very transparent in gathering information and there are many reliable sources to gather the 

necessary information. I think those are the advantages of doing real estate business here. If Yangon could be transparent in gathering information 

like this in the future, I strongly believe the real estate market will come alive with many foreign investments and cooperation.  

As much as many days here in Japan, I had spent many hours on trains. The trains in Japan are so clean, precise in time and surprised me with no 

dust on the train. As I could see the signs of each station where the train stops, I could stay calm and of cause, I didn’t want to look like a lost 

foreigner. So, I sat back and put the earphones on like Japanese do.  The railway system in Japan is quite convenient and save time. The train could 

be stuck with people sometimes but I didn’t feel any annoyance as there was very good air conditioning, people don’t talk loud and they don’t make 

phone calls on the train.  

During my visit in Japan, one of the many things that surprised me is undergrounded power cables.  According to Japan’s Construction and Transport 

Ministry, 7.3 percent of cables in Tokyo’s 23 wards were laid underground as of March 2005. Most of the cables are buried safely underground so 

it is a lot safer than messy cables on the roads that we used to see and of cause, it does not blot out a nice skyline view. Maintenance, servicing, 

reinstallation all could cost a lot and also to dig up roads and bury cables, but I think the significant purpose of making the power is less susceptible 

to outages during high wind thunderstorms or heavy rain. As we know, Myanmar uses aerial cable system and if we use underground cable instead, 

in my opinion, we will be able to reduce a lot of electricity shortage whenever there is heavy rain. 

Another thing is safety: Japan is well-known among travelers as the safest country in the world. I think it is because of the culture and responsible 

society. I heard that in Japan Education System, kids have to learn manner and attitude first when they start attending schools. If someone does a 

bad thing, it is shown as a shame on their family name and ancestors. So, Japan is largely safe and many Japanese people tend to feel guilty in case 

of any mistake. Moreover, if you lose something in Japan, you are likely to get it back. The Lost and Found offices are there in every train station 
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and Police points are in every corner of the city. As for me, I had a lot of dinner parties with my colleagues and friends, I went back to hostel late 

at night many times. However, the street lights are everywhere and I didn’t feel any insecurity and panic.  

Another thing I would like to describe here is foods and convenience stores. . Foods from all over the world can be found here. It is obviously 

expensive comparing to our foods. Nevertheless, the taste and quality are excellent. Japanese foods are so delicious, fresh, healthy, clean and not 

so oily. No wonder why Japan has the highest life expectancy on the world’s records. They eat very healthily and like cleanliness. As for me, I used 

to have allergy when I eat raw fish, I tried other delicious foods rather than sushi. Convenience stores and vending machines are there in every 

corner of the street, so you don’t have to worry if you are thirsty or staving. But, you need to think first before you throw your garbage that it is a 

plastic or kitchen garbage or recycle such as newspaper. And have to put the trash in separated bin because there are many garbage bins at a place. 

After these experiences it might seem like Japan is an incredibly clean and eco-friendly country that is super keen on recycling.  

Besides, I would like to talk about the manners and attitudes of Japanese people here. I was really inspired by the queuing system of Japanese 

people. In Japan, people always stand in line in escalators, restaurants, stores and every public places. No matter how busy they are, they don’t 

mind to stand in the line. When the train stops at the station, those who have to come out from the train are the first priority and those who are going 

to take on the train stand patiently in the line and wait till all people are gone. I felt a bit sad as the view came up in my mind that every time the 

train comes, people fight each other just to get in and get off the train. I had suffered a lot because I used to take trains in Yangon. Also, people 

never cross the red light, even if you accidently cross the road on the red light, cars wait and shows the sign to let you go. What a good understanding!  

Japanese people, most importantly, they are very dutiful. They can isolate their work and personal life very well. For instance, when you go to a 

convenience store, the staff will say “welcome” or “hello” whenever a customer shows up at the door and “thank you” after every cash out. No 

matter how many people come and go, they will never lose their face and instead you will see the same hospitability and smile on their face. I felt 

like they respect what they are doing rather than they want to show respect to other people. Isn’t it the most important thing we should keep in mind 

when we work?  

Talking about the convenience, the country is already well- developed and apparently, everything is planned to be convenience. Toilets what they 

called “washlets” have sensors like once you open the toilet door, it cleans itself automatically and for the cleaning process, you only have to press 

the buttons. I am going to tell, once you try it you will never want to use a typical toilet ever again. The other side of convenience is Japanese 

People don’t want to come out of their comfort zone. As a result of isolated country, the average Japanese can still have a good life without speaking 

English. Japanese people struggle to communicate in English. Therefore, they might think studying English is wasting their time. For me, I really 

had a hard time when I have to say something at the international airport because the staff wanted to communicate me in Japanese even though I 

tried to speak in English.  

I am writing these things because I would like to share my thoughts and experiences from this trip.  We all know that Myanmar is now in the rising 

time and it is really important to move forward without any failure. During my stay, I had learnt that Japanese people are so humble and respect to 

each other. Everyone takes their own responsibility and acquit it. They always follow the rules cooperatively and doing great at teamwork. Myanmar 

people might be better if we compare with the individual skills, however, we still need to maintain good team work skills because teamwork 

involves the interaction of individuals to a common purpose. On the way to success, it is not enough just trying to improve our individualism, we 

need to be united, punctual, have discipline, and respect each other. If Myanmar people could emulate them and behave like them, I believe 

Myanmar can be improved more systematically and advanced in human resources. The other thing I had learnt is I found that Japanese people are 

very satisfied with their lives as I mentioned above. They never think out of their comfort zone. My point is they have less eagerness for the future. 

This is Japan’s matureness and I don’t think it is a good fact. As Myanmar has promised future growth, everyone interests what the country’s future 

would be and always have hope and eagerness to get the future like we want. If we could use this passion effectively and try out the best we can, I 

am sure Myanmar’s future is in our hand.   

Talking about myself, even though I worked hard in weekdays, I didn’t fail to visit Tokyo’s main attraction areas. Sometimes, my colleagues took 

me out after work for dinner and sometimes, for sightseeing. The other times, I spent my time wandering and observing new things alone. I had 

been to Tokyo Station, Shibuya, Shinjuku, Asakusa, Akihabara, Ginza, Tokyo Dome city and Takadanobaba where you can see many 

Myanmar people and Myanmar restaurants. I was lucky enough that my company supported me to enjoy amazing Skytree and wonderful Tokyo 

Disneyland. And also daytime trip to Nagoya by taking bullet train and I was able to visit Nagoya Castle and Toyota Museum.  I went to the Skytree 

with my senior female colleagues and had unforgettable dinner on the high floor of the tower. The epic view from the Skytree gave me the feeling 

I had never had in my life.  And Tokyo Disneyland is so beautiful, I didn’t feel any tiredness under the hot sun because it was super fun. Tokyo 

didn’t fail to amuse me in every second and I really had a great time.  

As conclusion, that journey changed a lot of my perspectives. I travelled solo but I never felt alone. My boss and colleagues took care of me so well 

and Tokyo taught me a lot of things I’d never known in my life.  I carried a lot of precious memories, happiness and experiences on the way back 

home. I was motivated, inspired and surrounded by good vibes. I don’t know if this feeling will last forever. I don’t know how long I’ll be able to 

slow down. But I am ready for the new challenges of the future. I used to set goals for myself, now the unique one is accomplished. Yes, it was 

solo to Tokyo. 

Tingar 

Friday, 5:02 PM 

8 Aug 2017 

Yangon, Myanmar 
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တ ိုက  ်ိဳသ ို ့တတစက ိုု စ္ေတ စ ခရ ီးတဥစ 

 

ျပ ီးခခဲ ့တခဲ ့ဂ ်  ဴို စု ၁၈ရကစ္ေန ့က ကြ နစ္သသညစ တ ိုက  ်ိဳသ ို ့စ တစပ တစခနစ ့ Internship ခရ ီးတဥစျ စု့ သြ ီး္ေရ ကစ ဴသညစပတစခခဲ ့ပ သသညစ္။ ထ ိုခရ ီးတဥစက ကြ နစ္ရခဲခဲဲ႕ 
ပထ္ဆံိုီး ျပသညစပ ခရ ီးတဥစ ျ တစတ က တတစ္ေ က စုီး၊ တ္ေု ကစတသညစီးသြ ီးရတခဲ ့ခရ ီးတဥစဴသညစီးျ တစတ ္ေ က စု့ တ တစ  ဴိုပစရ  ီး  ္်ိဳ နခဲ့္ေပ  စရ စု  ္်ိဳ က္ေတ ့ 
္္ေ  စျပန ို စု္ေဴ ကစ္ေက စုပ ပခဲ္။ ဒ ္ေဆ စုီးပ ီး္ေဴီးက ို္ တစခ စု တ  တစသူက ို တတစခို္ေတ ့သတ ္ေပီး  ဴိုပ တ စု္။ ကြ နစ္မ၏ တ သသညစ 
ျ္နစ္ န ို စုုံရခဲ့ကသည ္ေဒသပ ို စုီးကျ တစျပ ီး ကတ ိုီးတကစဆံိုီး္ေနရ ဆ ို  ဴို့ကြ နစ္ ျ္ စု ူီးသ  ူီးတ က္ေတာ့ ကြ နစ္ကခို က ိဴုပစ ိဴုပစ္ေနတ ဲ့ 
ရနစကိုနစျ  ္်ိဳ ့္ေတ စပခဲျ တစပ တ စု္။ ကြ နစ္္ေရီးထ ီးတခဲ ့္ေဆ စုီးပ ီးကရ တ  တစသူက္ေနနခဲဲ႕ ္ေ  စျပထ ီးတခဲ့က္ေ က စုီးကရ ဟာ အနည္း င္ယ 
ခ ဲ ့ကားးေ းရားားားာင္ယ လ္ို ႕ ား ္းေကာ ္းား ္င္ လ္လ့္လ စု္။ ဒ ္ေပ္ စု့ဴသညစီး ဒ ္ေတြြ  တ ိုက  ်ိဳ ခရ ီးတဥစကတြ စုီး ကြ နစ္ အလွန္ာကင္ယ ရရ  ခခဲဲ႕တခဲ ့ က္ေတြ 
ဲ႕က ကံ်ိဳ္ေတြ နခဲ ့ခံတ ီးခ ကစ္ေတြျ တစ္ေ က စုီး ရ ိုီးသ ီးတြ  ၀နစခံ  ဴိုပ တ စုရ စု္။  

ကြ နစ္သသညစ Narita ္ေဴဆ ပစက ို ဂ ်  ဴို စုဴ ၁၉ ရကစ္ေန ့္နကစ္ေတ ္ေတ  ္  ္ေရ ကစရ  ခခဲဲ႕ပ တ စု္။ ္ေဴဆ ပစက္ေန တထြကစထြကစျခ စုီးပခဲ တ ိုက  ်ိဳျ  ္်ိဳ ့္ေတ စရခဲ ့ 
သနစ ့ရ စုီး  ္်ိဳနခဲ ့တ တစဆ တစ  ္်ိဳက ို ကြ နစ္ တတ စုခံတ ီး  ဴိုကစရပ တ စု္။ ကခဲဒ ကခ  နစတိုနစီးက တ ိုက  ်ိဳ  ္  ္ေစြရ သ  ျ တစ္ေန္ေပ္ စု့ဴသညစီး ္ေဴထိုသညတစသည စ္ီး  ္်ိဳ 
သ ပစ္ရ   ဴို ့ကြ နစ္ကတြကစ္ေတ ့ သ ု တခဲ ့ရ သ ဥတို  ဴို ့္ေျပ  ဴိုဲ႕ရပ တ စု္။ ထ ို့္ေန ကစ ကြ နစ္ Limousine ဘတစတက ီး ၀နစ္ေဆ စု  ္်ိဳက္ေန 
ဴကစ  ္တစ၀ စုျပ ီး ကြ နစ္ သူ္ေဌီးက ကြ နစ္ဴ ရ စုတသညစီး  ို ့  က ်ိဳတ စု ဘ ိုက စု ိဴုပစထ ီးတခဲ ့UNPLAN KAGURAZAKA ဆ ိုတခဲ ့က္ေဆ စု က ို သြ ီးခခဲ ့ပ တ စု္။ 
ဘတစတစက ီးတတ ီးဴ တခဲ ့က သတ ထ ီး  ္တ က္ေတ ့ ဂ ပနစန ို စုုံရခဲ ့ကခ  နစတ က  ္်ိဳ ပ ပခဲ္။ ဘတစတက က  ္တစတ ို စု  ္ ျပထ ီးတခဲ ့ကခ  နစကတ ို စုီးကြကစတ  
္ေရ ကစဴ ျပ ီး ကြ နစ္ဆ စုီး္ စု့္ေနရ က ိုဴသညစီး သူတို  ္ေ  စျပထ ီးတခဲ ့ကခ  နစန ီးပ ီး္ေရ ကစပ တ စု္။ ္ေျပ ခ စုတ က္ေတ ့ ဂ ပနစန ို စုုံက ္ေျ  စု့ျ ်ီး 
သနစဲ႕ရ စုီး္ေနတခဲ့ဴ စ္ီး္ေတြနခဲ့ ဴ စ္ီးပနစီးဆကစသြ စု္ေရီး က ြဴနစ္ေက စုီး ြ္နစျပ ီး ဴ စ္ီးပ တစဆ ို့  ္်ိဳျ တစန ို စု္ေျခ ကရ စ္ီးနသညစီးပ တ စု္။ 
ကြ နစ္တ ီးဴ တခဲ ့ဘတစတက ီးက္ေတ ့ က ီး ဒရ ိုကစဘ  တ္ေု ကစပခဲ ပ ျပ ီး သ ခ စုီးန ီး္ေထ စု္ေနရ စု္ေတ စု န ီး ကပစထခဲကသံ ကျပ စုက ို ထြကစ္ဴ ္ေက စု 
သတ ထ ီးရပ တ စု္။ က္ေဆ စုက ိုသြ ီး္ေနတခဲ ့ဴ စ္ီးတ္ေဴ  ကစဴံိုီး  ္  တ ိုက  ်ိဳရခဲ့ ထ စုကရ္ေနရ ္ေတြနခဲ့ ရ စုသတစရ ်ိဳ္ေ္  ြ စုျ  ္်ိဳဲ႕ျပရခဲ ့က  ဴက ိုို ခံတ ီးခခဲဲ႕ရပ တ စု္။ 
တ ိုက  ်ိဳြ  က ၻ္ ့ကထ စုကရျ  ္်ိဳ ့ က ီးထခဲက တတစခိုျ တစျပ ီး ာလိုက လ်ိဳ န စုန  ္တစ ာစ္ခို္ံိုး အးေနနဲ  ့ ဴူဥ ီး္ေရ ၃၆ သနစီးရ  ျပ ီး တ ိုက  ်ိဳျပသညစန စု  က္ေနနခဲဲ႕က္ေတ ့ 
ဴူဥ ီး္ေရ ၁၄သနစီးခနစ့ရ  ပ တ စု္။ ကခဲ့ဒ ္ေ က စု့ဴသညစီး တ ိုက  ်ိဳြ  ကရ စ္ီးက ို ္ေခတစ  ္တ ိုီးတကစျပ ီး က ိဴုပစရ ်ိဳပစ္ေနတခဲ့ဴူ္ေတြနခဲ ့ျပသညစ့က ပစ္ေနပ တ စု္။ 
ထူီးဆနစီးတ တတစခိုက္ေတ ့ ကြ နစ္တ ို႕ရနစကိုနစျ  ္်ိဳ႕ရခဲ႕ ဴ စ္ီး္ေတြ္ေပေ  ္  ္ေတြဲ႕ရ္ေဴ့ရ  တခဲ့ ဴ စ္ီး္ေဘီး ္ေခြီးတတစ္ေက စု  ္္္ေတြဲ႕ခခဲ့ရပ ဘူီး္။ 
္ေန ကစတတစခိုသတ ထ ီး  ္တ က္ေတ ့ ဴူ္ေတြကြ  ဴူသြ ီးဴ စ္ီး ပဴကစ္ေ  စုီး္ေပေ  ္ ပခဲ္ေကီး္ေဆီးတြ ဴ စ္ီး္ေဴ  ကစ ကပ တ စု္။ ကခဲ ့ဒ ြ  ကြ နစ္က ို 
ကံ့က ီးသ စု့္ေတတ စု ဘ စု  ဴို့ ခဴဲဆ ို္ေတ ့ ကြ နစ္တ ို့ဆ က ဴူသြ ီးဴ စ္ီး္ေတြလွာ ပ ံက ္ေတ ီးသသညစ္ေတြ က ို စုပ ို စုက ီး္ေတြက ကျပသညစ့္ေနရ ုူထ ီး္ေတ ့ 
ကစၱရ စု္  ီး္ေပ္ စု့ဴသညစီး ဴူ္ေတြကကဴ စ္ီး္္ေပေတကစ္ေ  ဴ  ကစ ကရတ စု္ေဴ္။  

ဒ  ဴိုနခဲ ့ပခဲ တတစန ရ ခြခဲ္ေဴ ကစ က ္ေတ ့ ကြ နစ္တသညစီး္ စု့ က္ေဆ စုက ို္ေရ ကစဴ ခခဲ ့တ စု္။ ကခဲ ့က္ေဆ စုြ  ကြ နစ္္ေ  ္  စဴ စု့္ထ ီးရ္ေဴ ကစ္ေက စုက ို 
သနစ ့ရ စုီးသပစရပစ္ေနခခဲဲ႕တ စု္။ က္ေဆ ကစကဥ ီးရခဲ ့တသညစ္ေဆ ကစထ ီးပံိုက ကရ စ္ီးသပစရပစ  ဴပျပ ီး ္ေရခ  ်ိဳီးခနစီး္ေတြက သကစ္ေတ စု့သကစသ ရ   ္ေက စု ္ေသခ   
ဒ ၏ ို စုီးဆြခဲျပ ီး ္ေဆ ကစထ ီးတ က ို္ေတြဲ႕ရတ စု္။ က္ေဆ စု၀နစထ စ္ီး္ေတြက ကရ စ္ီးထူီးခြ နစျပ ီး ္ေ  စ္ေရြ ကတ စု္။ သူတ ို့္သ ရ စု္ေတ စု  ္ 
က္ေက စုီးဆံိုီး က ်ိဳီးတ ီးျပ ီး Customer္ေတြ္ေ္ီးဴ သ  ္ က ို တ တစရ သညစရ သညစရ စုီးျပ ကတ ္ေတြ ့ရတ စု္။ ျပ ီး္ေတ ့ သူတ ိုဲ႕က ကဂၤ  ဴပစတက ီးက ို 
္ေျခ ကစပတစက စုီးသခဲ ခဴဲတ စု္ေျပ န ို စုတ စု္။ က္ေဆ စုရခဲ ့္ေျ္သည ထပစက္ေတ ့ က္ေ ီးျ တစျပ ီး  က္ေပေကထပစ္ေတြက္ေတ ့ ကဴသညစဴ သူ္ေတြ ကထူီးသျ စု့ 
န ို စုုံျခ ီးသ ီး္ေတြကတြကစ က္ေဆ စု္ေနရ ္ေတြျ တစတ စု္။ က္ေဆ စုကခနစီး္ေတြက ကရ စ္ီးသနစ ့ရ စုီးျပ ီး က ပစရ ခ စုီး္ေတြက ကနံဲ႕ ကသကစ 
ကရ စ္ီး္ေက စုီးတ စု တတစခနစီးက ို ဴူ၁၄္ေု ကစ တ  ဆနစ့တ စုျပ ီး တတစခနစီးက ို  စ တစထပစက ပစကိုတ စု ၇ဴံိုီး ပ တ စု္။ ဒ ္ေပ္ စု့ 
ကြ နစ္္ေနခခဲ ့တခဲ ့စ တစပ တစဴံိုီး္ေတ ့ ကခနစီး္ေ  စ္ေတြရခဲ ့ဆူသညံသံဆ ိုတ ဴံိုီး၀္ က ီးခခဲ ့ရဘူီး္။ သူတ ို ့က္ေတ ့က္ေဆ စု  ဴို ့္ေျပ ္ေပ္ စု့ဴသညစီး ္နကစတ  
္ေကြ ီးတခဲ ့ကျပ စု ္ေရခ  ်ိဳီးဆပစျပ  ္ေခ စုီး္ေ  ဴ  စရသညစ Conditioner ကကတ ဆံပ စု ္ေျခ ကစတကစ (Hair Dryer) ကဆံိုီး ္ေရခ  ်ိဳီးခနစီးတ ို စုီး  ္  ထသညစ့္ေပီးထ ီးတ စု္။ 
္ေရခ  ်ိဳီးခနစီး္ေတြက ကရ စ္ီးက ို သနစဲ႕ရ စုီး္ေနျပ ီး္ေတ ့ က္ေဆ စုရခဲဲ႕က္  ီးသံိုီးထ္ စုီးတ ီးခနစီး္ေတြက က ြဴနစ္ေက နပစတရ ္ေက စုီး္ွးေအာ ္ကလို 
ျင ္္ ္ားားာားောြ႕ တ စု္။ ္ေရခခဲ္ေသတၱ ၊  ္ိုကစခရ ို္ေ၀ ့နခဲဲ႕ တျခ ီး  ဴိုကပစတခဲ ့  ္ီး  ို္ေခ  စုသံိုီးပတုသညစီး္ေတြထ ီး္ေပီးထ ီးတ စု္။ ျပ ီး္ေတ ့ က္ေပေဆံိုီးထပစ  ္  
က ို စု့ဘ က ို စုတ ီးတရ ္ေသ ကစတရ ္ေတြသ စုသြ ီးျပ ီး ကပနစီး္ေျ န ို စုတခဲ ့ ္ေပ တ က ို္ေဴီးဴသညစီးပ ္ေသီးတ စု္။ တျခ ီး ခရ ီးသြ ီး္ေ  စ္ေတြနခဲ ့ကတူတူ 
ဆ စုစ ခဲန ို စု္သညစ့ Events ္ေတြ ္ေပ  စတရ ္ေတြကဴသညစီး ကပ တစတ ို စုီး  ဴို  ဴို ရ  တ စု္။ ျပ ီး္ေတ ့ ကခ  နစရ္ စုဆ ိုရ စု ဧသညစ့ခနစီး  ္  တ ဗြ ပခဲ ကသညစ့္ဴ ီး 
တ ကိုပစပခဲ တစ္ဴ ီး ဂ စ္ီးပခဲကတ ီး္ဴ ီး ကကိုနစ ိဴုပစ  ဴို့ရတ စု္။ ကခဲဒီက္ေဆ စု  ္ တသညစီးရတ  တက စု့က ို တ တစခ စ္ီးသ ခခဲဲ႕ရတ စု္။ 
ကြ နစ္္ေန ူီးတခဲ ့က္ေဆ စု္ေတြထခဲ  ္  ္ေတ ့ UNPLAN KAGURAZAKA ဆ ိုတခဲ ့က္ေဆ စုက က္ေက စုီးဆံိုီးပခဲ္။ KAGURAZAKA ရပစကြကစကဴသညစီးက ြဴနစ 
 ဴပျပ ီး တ တစဆ တစတ စု္။ ျ  ္်ိဳ ့ဴ သညစ္ေခ စုျ တစတခဲ ့TOKYO DOME က ိုဴသညစီး ဴ စ္ီး္ေ  ဴ  ကစသြ ီး  ဴို ့ရျပ ီး တ ိုက  ်ိဳရခဲ ့က နစတခဲ ့္ေနရ ္ေတြက ိုဴသညစီး ္ေရ ကစန ို စု္သညစ့ 

ရထ ီးဴ စ္ီး္ေ က စုီး္ေတြ ရ  တ စု္။ တ ိုက  ်ိဳက ို ခရ ီးသြ ီး  ို ့တဥစီးတ ီးထ ီးတ စုဆ ိုရ စု္ေတ ့ ကခဲ ့က္ေဆ စု  ္  တသညစီး  ို ့ က ကံ္ေပီးခ စုပ တ စု္။  

္ေန ကစတတစ္ေနဲ႕ကတျပ ီး္ေတ ့ ကြ နစ္ ရံိုီးတတကစျပ ီး္ေတ  ့ကရ စ္ီး္ေ  စ္ေရြတခဲ ့ ိဴုပစ္ေ  စက ို စု ကစ္ေတြနခဲ ့္ေတြဲ႕ခြ စု့ရခခဲ ့ပ တ စု္။ ဒ တ္ေခ ကစခရ ီးတဥစ  ္  
ကြ နစ္ ိဴုပစရ္ စု ့ အဓလကတ ၀နစက္ေတ ့ တ ိုက  ်ိဳရခဲဲ႕ စီးငြားးေ း အခ က္အခ ာက ာ့ဲ းေန ာကသ ီးသ ီး  ္ ရ  တခဲ့  ြံျ  ်ိဳီး 
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တ ိုီးတကစ္ေနတ့ဲက္ေဆ ကစကကဥ ီးကသတစ္ေတြက ို ္ေဴဲ႕ဴ ္ေရီးဆ စုီးျပ ီး တနစ  ိုီးျ တစတခဲ့Assignment ္ေတြ ္ေရီး္ေပီးရတ ပခဲျ တစပ တ စု္။ ကခို  ဴို 
္ေနရ ္ေဒသကသတစ ဴ စ္ီး္ေ က စုီးကသတစ္ေတြနခဲ့ ဘ  ္္ရ စုီးစ  ီးတခဲ့္ေနရ တတစခို  ္  တံိုတ စ္ီးတတစ္ေဆီး္ေရီး ိဴုပစ  ို့ဆ ိုတ  
ကြ နစ္ကတြကစ္ေတ ့ က ီး္ ီးတခဲ ့တ နစ္ေခေ  ္်ိဳ က ီးတတစခိုပ ပခဲ္။ ဒ ္ေပ္ စု့ဴသညစီး တ ိုက  ်ိဳရခဲ ့္ေျ္္ေက ကစရထ ီး္ေျ္ပံိုနခဲ ့JR  ဴို ့္ေခေတခဲ ့  ္ီးရထ ီး္ေျ္ပံို္ေတြက ို ျပရ စုီး 
ကြ နစ္္ေဴီးတ ီးရတခဲ ့ကြ နစ္ရခဲ ့တ န ု က ကခဲ ့ဴ စ္ီး္ေ က စုီး္ေတြဘ စု  ဴို က ိဴုပစ ိဴုပစတ စု ခ  တစဆကစထ ီးတ စုဆ ိုတ က ို ္ေသခ  ရ စုီးျပခခဲ ့ပ တ စု္။ 
ကခဲဒီ္ေျ္ပံို္ေတြက ကြ နစ္ကတြကစ ္ေတ စ္ေတ စ ကသံိုီး၀ စုတ စု္ေျပ ရ္ စု္။ ကြ နစ္တတစရကစထခဲ  ္ ပခဲ တ ိုက  ်ိဳရခဲ႕ ရထ ီးဴ စ္ီး္ေ က စုီး္ေတြက ို 
္ေတ စ္ေတ စန ီးဴသညစသြ ီးတ စု္။ ္ေန ကစ္ေန ့ကတျပ ီး ္ေတ ့ ကြ နစ္ရခဲ ့တံိုတ စ္ီးတတစ္ေဆီး္ေရီး ိဴုပစုနစီး္ေတြက ို ရကစကနသညစီးု စုကတြ စုီးကျပ ီး သတစန ို စုရနစ 
က ို စုပ က ို စု ကတ ကတဥစတြခဲျပ ီး သြ ီး္ေရ ကစ္ေဴ့ဴ ခခဲ ့ပ တ စု္။ ဒ ြ  ဒ  internship ရခဲ ့ ကရ စ္ီး္ေက စုီးတခဲ ့က္ေတြဲ႕က ကံ်ိဳတတစခိုျ တစျပ ီး စ တစပ တစကတြ စုီး  ္  
တ ိုက  ်ိဳရခဲ ့ ၀ရ ခ ို စုန်ိဳနစီး္ေဴ ကစက ို ကြ နစ္္ေရ ကစခခဲ ့ပ တ စု္။  

တံိုတ စ္ီးတတစ္ေဆီး္ေရီး ိဴုပစ္ေနတဥစ တ္ေဴ  ကစဴံိုီး ကြ နစ္ တ ိုက  ်ိဳရခဲ ့တနစ  ိုီးျ္ စု့ က္ေဆ ကစကဥ ီး္ေတြ ္ေရ  ့ပ စုီး္ေ္ ္ေတြ mixed used က္ေဆ ကစကဥ ီး္ေတြ 
ကြနစဒ ို္ေတြနခဲ ့ရံိုီးက္ေဆ ကစကဥ ီး္ေတြက ို ္ေဴ ့ဴ ခြ စု့ရခခဲ ့ပ တ စု္။ က္ေဆ ကစကဥ ီး္ေတြြ  ္္ေန ့တ္ေန ့က  ္ ္ေပေဴ တခဲ ့ကတ ို စုီး ကရ စ္ီးက ို သတစ ြဴ စု 
ခ စ္ီးန ီး္ေနတ က္ေတ ့ ္ေတ စ္ေတ စ္ေဴီး တ တစ၀ စုတ ီးတရ ္ေက စုီးပ တ စု္။ က  ္နစ္ေတ ့ ကခဲဒီက္ေဆ ကစကဥ ီး္ေတြ  ္  သူ ့သကစတ စ္ီးနခဲဲ႕ သူ ရ  ျပ ီး 
္ေဆ ကစထ ီးသသညစဲ႕က ဴ  ္  က ြဴနစ က ္ေနျပ ျ တစပ တ စု္။ ကခဲဒ ကခ  နစ  ္ ပခဲ က္ေဆ ကစကကံို္ေတြက ို ထ နစီးသ နစီး  ္်ိဳ နခဲ ့ျပ်ိဳျပ စု ြ္ စ္ီး္ံ  ္်ိဳရခဲ ဲ႕ က္ေရီးပ ပံိုက ို 
ကြ နစ္သ္ေဘ ္ေပ ကစ  ဴိုကစတ စု္။ ္ေန ကစတခ ကစ ကြ နစ္ သတ ထ ီး  ္တ က္ေတ ့ ဂ ပနစ  ္  က္ေဆ ကစကဥ ီး္ေတြက ို ကကခဲျ တစတတစ္ေဆီး္ေရီး ိဴုပစရတ  
က္ေတ စ္ေဴီးက ို ကခ  နစကိုနစသကစသ ျပ ီး တ တစ္ေပ့ ပ ီး ြဴတစဴပစပ တ စု္။ ပထ္တတစခို္ေျပ ခ စုတ က္ေတ ့ ဴ စ္ီးပနစီးဆကစသြ စု္ေရီးတနတစပ  
ဴ စ္ီးပနစီးဆကစသြ စု္ေရီး တက ီး္ေက စုီး္ေတ ့ကြ နစ္သြ ီးခ စုတခဲ ့္ေနရ ္ေတြက ို ကခ  နစ  ္  တ တ က က ္ေရ ကစပ တ စု္။ ဒိုတ ုကခ ကစက္ေတ ့ ဂ ပနစြ  
က စ္ျခံ္ေျ္ သတ စုီးကခ ကစကဴကစ္ေတြနခဲ႕ပ တစသတစျပ ီး က ြဴနစက ို ပြ စု့ဴ စုီးျ္ စုသ  ္်ိဳရ  ပ တ စု္။ က ို စု  ဴိုကပစတခဲ့သတ စုီးကခ ကစကဴကစက ို 
တို္ေဆ စုီး  ္တစသ ီးနို စု  ို ့ ုံို ကသညစတ တစခ ရတခဲ ့ Media Resources ္ေတြက္  ီး က ီးရ  တ က ို္ေတြဲ႕ရတ စု္။ တက စု  ဴို ့ကန ဂ တစ  ္  ရနစကိုနစ က စ္ျခံ္ေျ္ 
ိဴုပစုနစီးြ  ဒ ထကစပြ စု့ဴ စုီးျ္ စုသ  ္်ိဳရ  ္ စုဆ ိုရ စု ျ္နစ္ ့က စ္ျခံ္ေျ္္ေတ ီးကြကစ ြ  စ ို စုုံျခ ီးရ စုီးစ  ီး ျ  ္်ိဳပစစ ံ  ္်ိဳ္ေတြ ပူ္ေပ စုီး္ေဆ စုရြကစ  ္်ိဳ္ေတြနခဲ ့ဒ ထကစပ ိုျပ ီး 

ကသကစ၀ စုဴ ္ စု  ဴို ့ကြ နစ္ုံို ကသညစတ စု္။ 

ဂ ပနစ  ္  ္ေနခခဲ့သ  ္   ္ေနရကစ္ေတြ ္  ီးသ္ေဴ ကစ ကြ နစ္ရခဲ ့ကခ  နစ္ေတ စ္ေတ စ္  ီး္  ီးြ  ရထ ီး္ေပေ  ္  ကိုနစဆံိုီးပ တ စု္။ ဂ ပနစကရထ ီး္ေတြက 
ကရ စ္ီးသနစဲ႕ရ စုီးျပ ီး ကခ  နစက စု္တနစလွ တ က င္တ စု။  ားားာဲးလွာ ကံဲ႕ သတရ ္ေက စုီး္ေဴ ကစ္ေက ု ္ကလို ဖိုနစတတကစ  ္  ွလလးေနာာ းောြ႕ ာင္ယ္။ 
ရထ ီးတခ ရပစတ ို စုီး ဆ စုီးရ္ စု့ဘူတ  ္ေတြက ို ္ေ  စျပ္ေပီး္ေန္ေတ ့ တ တစ္ေကီးဴကစ္ေကီးပခဲ ရထ ီးတ ီးခခဲ့ရတ စု္။ ဒ္္ေပ  ့ ကြ နစ္ကဴသညစီး ဴ စ္ီး္ေပ  ကစ္ေန 
တ့ဲစ ို စုုံျခ ီးသ ီးတ္ေု က္ ငံိုစံးေင္က္လးေနခ စုဘူီး္ေဴ္။ ကခဲ့ဒ ္ေ က စု့ ္ေကီး္ေဆီးထ ို စုျပ ီး ဂ ပနစဴူ္  ်ိဳီး္ေတြ  ဴိုန ီး ကပစတပစျပ ီး သ ခ စုီး 
န ီး္ေထ စု္ေန  ဴိုကစတ စု္။ ဂ ပနစက  ္ီးရထ ီး ဴ စ္ီးတနတစ္ေတြက က္ေတ စ္ေဴီးက ို ကဆ စု္ေျပတ  ္ေတြဲ႕ရတ စု။ ရထ ီးထခဲ  ္ ဴသညစီး ကခဲကြနစီး္ေဴ 
္ေက စုီး္ေက စုီးရတ စု ျပ ီး္ေတ ့ ခရ ီးသသညစ္ေတြက တက ီးက စုက စု္္ေျပ  ကဘူီး တ ကစသ ီးက္ေစ  စု့က  ုကစျ တစ္ေက စု က စု္ေ  ဴ စုတြ   ိုနစီး 
ဆကစတ ္ေတြပ ္ေတြဴသညစီး လ ိဴုပစတ ္ေတြ ဲ႕ရတ စု္။   

ကြ နစ္ဂ ပနစခရ ီးတဥစကတြ စုီး ကြ နစ္က ို ကံ့က ီးသ စု့္ေတတ က္ေတ ့ ္ေျ္္ေက ကစ  ဴ ပစတတစ္ေ ကီးနနစီး က ်ိဳီး္ေတြပခဲ္။ ဂ ပနစန ို စုုံရခဲ ့္ေဆ ကစ ိဴုပစ္ေရီးစ စု့ 
သ စုုူပ ို ့္ေဆ စု္ေရီး၀နစ က ီးဌ န ကရ တ ိုက  ်ိဳရခဲ ့  ၃ ျ  ္်ိဳ ့န စု္ေဴ ကစက  ဴ ပစတတစ  ္ီးက ို ္ေျ္္ေက ကစက သြ စုုူတနတစနခဲဲ႕ ကသံိုီးျပ်ိဳတ ္ေတြ ဲ႕ရတ စု္။ 
္ေ ကီးနနစီး က ်ိဳီး က္  ီးတိုက ို  ၀၀၅ခိုစ တစ ္တစဴပ ို စုီးကတျပ ီး ္ေျ္္ေက ကစ  ္  ျ  ္်ိဳပစစ ံခခဲ့တ ျ တစတ စု္။ ္ေျ္္ေက ကစ  ္  တနတစတက ျ  ္်ိဳပစစ ံထ ီးတဲ့ 
္ေ ကီးနနစီး က ်ိဳီး္ေတြြ  ကြ နစ္တ ို ့ျ္ စု္ေနက ျ တစတခဲ ့ဴ စ္ီး္ေပေက ဓ တစတ ို စု္ေတြ ဓ တစ က ်ိဳီး္ေတြထကစ က္  ီး က ီး ကစၱရ စုက စုီးပ တ စု္။ ျပ ီး္ေတ ့ ျ  ္်ိဳ ့ျပရခဲ ဲ႕  
က  ဴက ိုဴသညစီး ္  ကစ္ေတ ့ဘူီး္ေပ ့္။ ထ နစီးသ စ္ီးတရ တစ္ေတြ တပစဆ စုခ္ေတြ ၀နစ္ေတ စု  ္်ိဳ ၊ ဴ စ္ီး္ေတြက ို တူီး ျပ ီး ဓ တစ က ်ိဳီး္ေတြက ိုျ  ္်ိဳပစရတ ဆ ို္ေတ ့ 
္ေတ စ္ေတ စ္ေဴီးကိုနစက န ို စုပ တ စု ဒ ္ေပ္ စု့ဴသညစီး သူဲ႕ရခဲ ့သ သ ထ စုရ  ီးတခဲ ့ရသညစရြ စုခ ကစက္ေတ ့ ္ေဴ ိ္ုနစတ ို စုီးတ ိုကစတ ္  ်ိဳီး  ္ိုီး က ီး္ေဴ က ီး 
က တ  ္ ်ိဳီးဆ ိုရ စု ္ေတ စရံို္ေတ စရံို  ဴ ပစတတစဓ တစက ီးပ ကစ္ေတ ကစတ ္  ်ိဳီး ္ျ တစန ို စု္ေက စု  ဴို ့္ေပ ့္ေန စ္။ ကြ နစ္ထ စုတ စု ကြ နစ္တ ို ့ဆ  ္ သ  ဒ တနတစက ို 
ကသံိုီးျပ်ိဳ္ စုဆ ိုရ စု ဘ ္ြိုတစတခဲ ့  ္ိုီး္ေဴီးရြ တ ို စုီး  ္ီး ခဏခဏ ပ ကစ  ္ ္ြိုတစ္ေတ ့ဘူီး  ဴို ့္။ 

္ေန ကစတတစခိုက္ေတ ့ ္ေဘီးက စုီး  ္်ိဳပ ္။ ဂ ပနစန ို စုုံြ  က ၻ္  ္  ္ေဘီးကစၱ ရ စု ကက စုီးဆံိုီးန ို စုုံကျ တစ က ၻ္  ဴသညစ့ ခရ ီးသြ ီး ္ေတြ က ီး  ္  
္ေက  စ က ီးပ တ စု္။ ကြ နစ္က္ေတ ့ ကခဲ့ဒ ြ  သူတ ိုဲ႕ရခဲ ့ု ဥစ္ေက ီး  ္်ိဳနခဲ ့တ ၀နစုူတတစတခဲ ့ဴ ူ ဲ႕က ြခဲ ့ကတသညစီး္ေ က စု့  ဴို ့ထ စုပ တ စု္။ ဂ ပနစရခဲ ့ပသည ္ေရီးတနတစ  ္  
က္ေဴီးု စု္ေဴီး္ေတြ ္ေက  စုီးတတကစျပ ဆ ိုရ စု တသညစီးက စ္ီး က္ူကက စု့ နခဲ ့သ္ေဘ ထ ီး ္ေတြက ို ကရ စုဆံိုီး သ စု က ီး္ေပီးတ စု  ဴို ့ က ီး ူီးတ စု္။ 
တက စု  ဴို ့တတစတံိုတတစ္ေု ကစကသ  ္္ေက စုီးတခဲ ့ကရ တတစခိုခို ိဴုပစ္ စုဆ ိုရ စု သူတ ို ဲ႕  ္သ ီးတိုကသ ို စုီးက၀ို စုီးနခဲ ့္ေဆြတဥစ္  ်ိဳီးဆကစကတြကစ ပ ကရ ကစ 
ရတရ ျ တစတ စု  ဴို ့သူတ ို ့ုံို ကသညစ ကတ စု္။ ကခဲ ့ဒ ္ေ က စု့ဴသညစီး ဂ ပနစြ  က ြဴနစတ တစခ ရတခဲ ့န ို စုုံတတစခိုျ တစျပ ီး ဴူ္ေတြက ဘ စု  ဴို က  ္ ီး္  ်ိဳီး္  ဴို 
က ်ီး ြဴနစ  ို ့၀နစ္ေဴီး ကတ စု္။ ဒ ကျပ စု ဂ ပနစ  ္  ပတုသညစီးတတစခိုခို ္ေပ  ကစျပ ီးဆ ိုရ စု ျပနစရ  ို ့ကခြ စု့က္ေရီး္  ီးပ တ စု္။ Lost & Found ရံိုီး္ေတြြ  
ဘူတ တ ို စုီး  ္  ဴို  ဴိုရ  ျပ ီး ရခဲတခနစီး္ေတြကဴသညစီး ျ  ္်ိဳဲ႕ရခဲ႕္ေထ စု့တ ို စုီး  ္ ရ  ္ေနပ တ စု္။ ကြ နစ္ကတြကစက္ေတ ့ ိဴုပစ္ေ  စက ို စု ကစ္ေတြ 
သူု စုခ စုီး္ေတြနခဲ့သညတ ို စုီး  ဴို  ဴို သညတ တ ီးပြခဲ္ေတြသြ ီးျပ ီး က္ေဆ စုျပနစခ  နစ ခဏခဏ သညသညစဲ႕နကစ္ေပ္ စုဲ႕ဴသညစီး ဴ စ္ီး  ္ီး္ေတြက 
္ေနရ တ ို စုီး  ္ ဴ စုီးထ နစ္ေနတခဲ ့ကတြကစ တ တစ္ဴံိုျခံို  ္်ိဳ္ေတြ ္ေ က ကစတ တစ္ေတြပ ္ေတြ္ေတ စု္ရ  ခခဲ ့ပ ဘူီး္။  
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္ေန ကစတတစခ ကစ္ေျပ ခ စုတ က္ေတ ့ ကတ ီးက္ေသ ကစနခဲဲ႕ Convenience တတ ိုီး္ေတြပ ္။ တက ၻ္ ဴံိုီးက ကတ ီးကတ  ္နစသ  ္  ဂ ပနစ  ္  ရန ို စုပ တ စု္။ 
ကြ နစ္တ ို႕ကတ ီးကတ ္ေတြနဲ႕ ုွဥစရ စု္ေတ ့ ္ေတ ီး္  ီးတ ္ေပ့ ္။ သ ိုဲ႕္ေပ္ စု့ဴသညစီး ကရသ နခဲ႕ကြ ဴတ က္ေတ ့ ဴံိုီး၀္ေက စုီး ြ္နစပ တ စု္။ 
ဂ ပနစကတ ီးကတ ္ေတြြ  ကရ စ္ီး ဴတစဆာ္၊ က နစီး္ ္ေရီးနခဲ ့ဴသညစီး သည သညြတစျပ ီး ကရ စ္ီးကရသ ရ  ပ တ စု္။ ကထူီးသျ စု့ ဆ သ ပစ္ပ ပ ဘူီး္။ ဒ ္ေ က စု့ဴသညစီး 
ဂ ပနစဴူ္  ်ိဳီး ္ေတြြ  က ၻ္ ့  ္တစတ စ္ီး  ္  ကသကစကရ သညစဆံိုီး ဴူ္ေတြျ တစ္ေနတ  ္ထူီးဆနစီး  ္္ေတ ့ပ ဘူီး္။ သူတ ိုဲ႕က တက စု့က ို 
က နစီး္ ္ေရီးနခဲ ့သည သညြတစတြ တ ီးျပ ီး ကသနစဲ႕ကျပနစ ဲ႕က ြဴနစ က ်ိဳကစပ တ စု္။ ကြ နစ္က္ေတ ့ ကသ ီးု ီး္ေတြက ို ကတ စ္ီးတ ီးရ စု Allegic ျ တစတတစ  ဴို ့ ဆူရ  က ြဴခဴဲ  ို 
ဲ႕တျခ ီး ကရသ ရ  တခဲ့ ဂ ပနစကတ ီးကတ ္ေတြက ို တ ီးခခဲဲ႕ရပ တ စု္။ Convenience တတ ိုီး္ေတြနခဲ ့က  ဴိုက္ေဴ  ကစ ္ေတ ီး္ေရ စုီးတကစ္ေတြ 
က္ေနရ တ ို စုီး  ္ ရ  တခဲ့ကတြကစ ္ေရုတစတ ပခဲျ တစျ တစ ဗ ိုကစဆ တ ပခဲျ တစျ တစ ပူတရ ္ရ  ပ ဘူီး္။ ဒ ္ေပ္ စုဴသညစီး က  ္ ိုကစပတစခ န ီးရ စု္ေတ ့ 
က ို စုပတစ္ စု့က  ္ ်ိဳကစြ  ဘ  က္  ်ိဳီးကတ ီးဴသညစီးဆ ိုတ  ကရ စုဆံိုီးတဥစီးတ ီး  ို ့  ဴိုပ တ စု္။  ္ီး  ို္ေခ  စုကထြကစတခဲ့က  ္ ိုကစဴ ီး ပဴကစတတတစဴ ီး 
သတ စုီးတ  ဴို္  ်ိဳီးrecycle ိဴုပစ  ဴိုဲ႕ရတခဲ ့က  ္ ်ိဳကစဴ းတသျ စု့္ေပ ့္။ ဘ ျဖစ္  ဴို့ဴသညစီးဆ ို္ေတ ့ က  ္ ိုကစပတစရ္ စု့္ေနရ  ္ သူ ့က္  ်ိဳီးကတ ီးနခဲ ့သူ 
ခြခဲျခ ီးထ ီးတခဲ ့က  ္ ိုကစပံိုီး္ေတြ က္  ီး က ီး္ေတြဲ႕ရ  ္ ျ တစျပ ီး က  ္ ်ိဳကစက ို ခြခဲျခ ီးျပ ီး ပတစရတ ျ တစပ တ စု္။ ဒ က္ေတြဲ႕က ကံ်ိဳ္ေတြကရ ဂ ပနစြ  ္ေတ စ္ေတ စ္ေဴီးသနစ 
ဲ႕ရ စုီးျပ ီး Recycling ကတြကစ က ြဴနစတ တစက ီးထနစသနစတခဲ ့ Eco-Friendly န ို စုုံတတစခိုျ တစတ စု  ဴိုဲ႕ ုူဆ  ္ပ တ စု္။  

ဒ ့ကျပ စု ဂ ပနစဴူ္  ်ိဳီး္ေတြတခဲ့တသညစီးက စ္ီး ထ နစီးသ နစီး  ္်ိဳ နခဲ႕ သ္ေဘ ထ ီးက ိုဴသညစီး္ေ  စျပခ စုပ ္ေသီးတ စု္။ ဂ ပနစဴူ္  ်ိဳီး္ေတြရခဲ့တနစီးတ တခဲ့ကက စု့က ို 
ကြ နစ္္ေတ စ္ေတ စ္ေဴီး ္ေဴီးတ ီး  ္ပ တ စု္။ သူတ ိုဲ႕ဘ စု္ေဴ ကစပခဲက ိဴုပစရ ်ိဳပစ္ေနပ ္ေတ သူတ ိုဲ႕ဘ စု္ေနရ  ္ ္ဆ ိုတနစီးတ   ိုဲ႕ ၀နစ္္ေဴီး ကဘူီး္။ 
ဘူတ  ္ ဆ ိုရ စု ရထ ီးရပစတ နခဲ႕ ရထ ီး္ေပေက တ စုီးရ္ စု့ဴူ္ေတြက ပထ္ ဥ ီးတ ီး္ေပီးျ တစျပ ီး ကခဲဒီဴူ္ေတြကကိုနစထြကစ္သြ ီး္ခ စုီး 
္ေန ကစတကစ္သညစ့ဴူ္ေတြြ  တကစသည ဴကစသည  တနစီးတ ျပ ီး ္ေတ စု့ ကပ တ စု္။ ရနစကိုနစ  ္  ကြ နစ္ က ရထ ီးတ ီး္ေဴဲ႕ရ  တ ္ေ က စု့ ရထ ီးဴ တ တခဲ႕ အခ္ာလို ္း 
ဆ စုီးတခဲ ့ဴူ္ေတြ္ေရ  တကစ္ စု့ဴူ္ေတြ္ေရ  ိဴုုကစတ ိုီး္ေ၀  ဲ႕္ေန ကတခဲ ့ျ္ စုကြ စုီးက က ရံိုထခဲ ္ေပေဴ ္ေတ ့ နသညစီးနသညစီး္ေတ ့တ တစ္္ေက စုျ တစစ  ္တ စု္။ 
ဂ ငန္လွာ ္လ္းာလို ္း လ္ို လ္ိုလွာ ္လ္းက ်္းးေ္းင္လက န္ ္ူကူးလ ်္းက ားးောြ  ွလင္ာင္ယ။ ျပ ီးရ စု ဒ ကဴူ္ေတြက  ္ီးန  ္  ဴ စ္ီးျ တစ္ကူီး ကပ ဘူီး။ 
ကက စု္ေရြဲ႕ကူီး  ္သြ ီးတ စုဆ ိုရ စု္ေတ စု ျ တစသြ ီးရ္ စု့က ီးကရပစျပ ီး ဆကစသြ ီး  ိုဲ႕္ေတ စု့ျပ ီး ကခ ကစျပပ တ စု္။ 
ဘ စု္ေဴ ကစ္ေက စုီး  ဴိုကစတခဲ ့န ီးဴသညစ  ္်ိဳ ခဴဲ္။  

ဂ ပနစဴူ္  ်ိဳီး္ေတြ က္  ီးတိုက္ေတ ့ ကရ စ္ီးတ ၀နစ္ေက  ကတ စု္။ သူတ ိုဲ႕က က ို စုပ ို စုဘ၀နခဲ ့က ိဴုပစက ို ္ေက စုီး္ေက စုီး ခြခဲျခ ီးထ ီးန ို စုတ စု္။ ဥပ္ ဆ ိုရ စု- 
Convenience တတ ိုီးတတစခိုထခဲက ို၀ စု  ဴိုကစတ နခဲ ့က္ေရ စုီး္ေက စုတ  က၀နစထ စ္ီး္ေတြက “္ဂၤဴ ပ ” “ က ်ိဳဆ ိုပ တ စု” စာဲ ့ ွ်ိဳာ္္က္စကားးောြက ို 
ကျပံိုီး္ပ ကစ္ေျပ င္တ စု ၀ စုျပ ီးသြ ီးရ စုဴသညစ”ီး္ေက ီး၏ူီးတ စုပ တ စု”ကလို းေစ းးင္ယ္ာာဲ ့ရူအား တ္ေဴီးတတ ီး္ေျပ တ စု္။ က၀ စု  က ်ိဳကစသ္ေဴ ကစဴ  
္ ကစစ  တတစခ ကစ္ပ ကစဘူီး ကခ စုီးခ စုီးဴသညစီး အ ိ္ုင္နဲ ့လ လ္ိုာဲ ့အးေအေကာ ္းအ ာ းောြ တက ီးးေျငာ္ေနတ းောြ္ ္ေတြဲ႕ခ့ဲရဘူီး္။ ကြ နစ္က္ေတ ့ ဒ္ဟာ ရူာလို႕  
တျခ ီးဴူက ို ္ေဴီးတ  ္်ိဳျပ္ေနတ ထကစ သူတ ို ဲ႕ ိဴုပစတခဲ ့က ိဴုပစက ို တ္ေဴီးတတ ီး ိဴုပစ္ေနတ စု  ဴို ့ပခဲျ္ စု  ္တ စု္။ ဒ ြ  ကြ နစ္တ ိုဲ႕ က ိဴုပစ ိဴုပစတ ို စုီး 
တ တစထခဲ  ္ ထသညစဲ႕ထ ီးသ စု့တခဲ ့က္ေရီး က ီးတခဲဲ႕ကခ ကစပခဲ္ြိုတစဘူီးဴ ီး္။  

ကဆ စု္ေျပ  ္်ိဳက္ေ က စုီးက ို ္ေျပ ရ္ စုဆ ိုရ စု္ေတ ့  ြံဲ႕ျ  ်ိဳီးတ ိုီးတကစျပ ီး န ို စုုံတတစခိုဆ ိုတခဲ့ကတ ို စုီးပခဲ  ကရ က ီးဴံိုီးက ို ျပသညစသူ္ေတြကတြက္  
အဆ စု္ေျပ္ေခ  ္ေ ြ္ဲ႕္ေက စု ိဴုပစထ ီးတ  က ို္ေတြဲ႕ရတ စု္။ Washlets  ဴို ဲ႕္ေခေတခဲ ့ က စ္သ  ္ေတြကလို ဂ ငန္လွာကသံိုီး္  ီးျပ ီး က စ္သ တခ ီး တ ြ စု့  ဴိုကစတ နခဲ့ 
sensor က  ဴို  ဴိုပြ စု့ျပ ီး က စ္သ က သူ ့ပ သူ ကရ စုဆံိုီးသနစဲ႕ရ စုီး္ေရီး ိဴုပစပ တ စု္။ ္ေန ကစပ ို စုီးက ို စု့က တုက ိုရ စုီး  ိုဲ႕ကတြကစဴသညစီး ္ေပီးထ ီးတခဲ ့ခ ိဴုပစ္ေတြ 
စ  ပစ္ေပီးရံိုပခဲ္။ ္ေျပ ရခဲတ စု ကခဲဒီ  ဴို က စ္သ ္  ်ိဳီးသံိုီးျပ ီးသြ ီးရ စု ရ ိုီးရ ိုီးက စ္သ ္ေတ စုျပနစသံိုီးခ စု  ္ ္ြိုတစ္ေတ ့ဘူီး္။ က ဲဒီ  ဴို အစစကရ ရ က ို 
ကဆ စု္ေျပ္ေက စု ိဴုပစထ ီးာဲ႕အာြက္ ကြ နစ္ကျ္ စုကရ က ီးနသညစီးခ ကစက္ေတ ့ ဂ ပနစဴူ္  ်ိဳီး္ေတြြ  သူတ ိုဲ႕ရခဲ ့ကဆ စု္ေျပ္ေနတခဲ ့က္ေျခက္ေန္ေတြက္ေန 
္ေက  စျပ ီး္တဥစီးတ ီးတ က ို္ေတြဲ႕ရတ စု္။ သ ီးျခ ီး းေအာ ္ျလ ္စြာ  င္တသညစနလို ္တ့ဲန ို စုုံတတစခိုက္ေနနခဲ့ သ ္နစဂ ပနစဴူ္  ်ိဳီးတ္ေု ကစက ကဂၤ  ဴပစ  ဴို 
္္ေျပ တတစဴသညီးစ  ္ေက စုီး ြ္နစတခဲ ့ဘ၀တတစခို ္ေကီး္ေကီး္ေဆီး္ေဆီးရစ ို စုတ စု္။ ကခဲဒ ္ေ က စု့ဴသညစီး သူတ ိုဲ႕္ေတြြ  ကဂၤ  ဴပစတ ္ေဴ့ဴ   ို့က္ေတ စ 
ခခဲရ စုီး ကတ စု္။ သူဲ႕တ ို ဲ႕ကတြကစ ကဂၤ  ဴပစတ ္ေဴ့ဴ တ စုဆ ိုတ  ကခ  နစျ ်ိဳနစီးျခ စုီးတတစခိုျ တစ္ေက စုီးျ တစန ို စုတ စု္။ န ို စုုံတက ္ေဴဆ ပစ  ဴို္ေနရ  ္ ်ိဳီး  ္  
္ေတ စု ္ေဴဆ ပစက၀နစထ စ္ီး္ေတြက ို နား္ည္လွ်ိဳ ြ္လွဲာ လ္ိုး လ္ို႕ ရလခ  ္ာဲ ့အးေအေကာ ္းအ ားောြကလို ကြ န္လ ကဂၤ  ဴပစ  ဴို္ေ္းခဲ႕းေပ္ စု့ဴသညစီး  သူတ ိုဲ႕ က 
ဂ ပနစ  ဴိုပခဲ ျပနစ္ေျ ္ေနတ က ို္ေတြဲ႕ရတ စု္။ 

ကြ နစ္ဒ ္ေတြက ို ္ေရီးရတခဲ ့က္ေ က စုီးကရ စုီးက္ေတ ့ ကြ နစ္ရခဲ ့က္ေတြဲ႕က ကံ်ိဳ္ေတြနခဲ ့က္ေတြီး္ေတြက ို ္ေ၀  ္ ခ စု  ဴိုဲ႕ပခဲျ တစပ တ စု္။ က ီးဴံိုီးသ တခဲ ့ကတ ို စုီး 
ကြ နစ္တ ိုဲ႕န ို စုုံြ  ြံဲ႕ျ  ်ိဳီးတ ိုီးတကစ  ိုဲ႕ က္ေက စုီးဆံိုီးကခ  နစက ို္ေရ ကစ္ေနျပ ီး က  ္ ီးက ြု စုီးက စုီးက စုီးနခဲ ့္ေရ ဲ႕ဆကစန ို စု  ိုဲ႕ က စု္တနစ  ္ က္ေရီး က ီးပ တ စု္။ 
ကြ နစ္ဂ ငန္လွားေနခခဲ ့တခဲ ့တ္ေ  ဴ  ကစဴံိုီး  ္  ဂ ပနစဴူ္  ်ိဳီး္ေတြရခဲ ့  ္  ္က ို စုက ို စ  စ္ခ တတစတခဲ ့တ တစ၊ တတစဥ ီးနခဲ ့တတစဥ ီး ကျပနစက  ဴနစ ္ေဴီးတ ီး  ္်ိဳရ  တ ္ေတြက ို 
္ေတြဲ႕ခခဲဲ႕ရတ စု္။ ဴူတ ို စုီး  ဴို  ဴို က ို စု့တ ၀နစက ို စု ္ေက ပြနစ္ေက စုထ စ္ီး္ေဆ စုတ စု္။ တသညစီးက စ္ီး္ေတြက ို တကစသည ဴကစသည  ဴိုကစန  က ျပ ီး က ြခဲ႕ကတသညစီးနခဲ႕ 
္ေဆ စုရြကစတခဲ့္ေနရ  ္  က စု္တနစ္ေတာ္အေကတ စု္။ ကြ နစ္တ ိုဲ႕ျ္နစ္ ဴူ္  ်ိဳီး္ေတြနခဲ႕ တတစဥ ီးခ စုီးတ  ကရသညစကခ စုီးက ို ကသညစဲ႕ရ စု 
ကြ နစ္တ ိုဲ႕ကသ ္ေက စုီးသ န ို စုပ တ စု သ ိုဲ႕္ေသ စဴသညစီး က ြခဲ့ကတသညစီးနခဲ့္ေက စုျ္ စု ္ေက စုတကစသည ဴကစသည ္ခ ို္ကပစဘခဲ ိဴုပစ္ေဆ စုန ို စု္ စု့ 
ကရသညစက္ေသြီး္ေက စုီး္ေတြ္ေတ ့  ဴိုကပစ္ေနပ ္ေသီးတ စု္။ Teamwork ဆ ိုတ  တတစဥ ီးခ စုီးတ ရခဲ ့ ိဴုပစ္ေဆ စု  ္်ိဳနခဲ ့ ္ေ  ္  စ  ္နစီးထ ီးတခဲ ့ရသညစ  ္နစီးခ ကစက ို 
္ေရ ကစတခဲ့ကထ  တကစသည ဴကစသည ္ေဆ စုရြကစနို စု  ္်ိဳပခဲျ တစတ စု္။ ာလို ္းျငည္ာလိုးာက္ဖလို႕အတြကစ အေကလ်ိဳးစား္ေ  ဴ  ကစ  ဴ စ္ီး္ေနတခဲ့ကခ  နစ  ္  
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က ို စုပ ို စုကရသညစကခ စုီး္ေတြပခဲ္ေက စုီး္ေနရိုံနခဲ ့္ရပ ဘူီး္။ ကြ နစ္တ ိုဲ႕တသညစီးဴံိုီး ကရ္ စု္။ တသညစီးက စ္ီးရ  ရ္ စု္။ အခ လန္ကလို းေ္းစား လင္ယ။  
တတစဥ ီးနခဲ ့တတစဥ ီး္ေဴီးတ ီး  ္်ိဳရ  ရ ္ စု္။ ကြ နစ္တ ို ဲ႕သ  သူတ ိုဲ႕ ဆ က ဒ ကက စု့တရ ိုကစ္ေဴီး္ေတြက ို ကတို ိုုျပ ီး ိဴုပစ္ေဆ စုနို စု္ စုဆ ိုရ စု ျ္နစ္ န ို စုုံြ  
ဴူ္ေတြရခဲ ့ကဆ စု့ကတနစီးျ္ စု့္ ီးျပ ီး တနတစတက  တ ိုီးတကစ္ စု  ဴို ဲ႕ကြ နစ္ုံို ကသညစပ တ စု္။ ကျခ ီးတတစခို ကြ နစ္သတ ထ ီး  ္တ က္ေတ ့ ဂ ပနစဴူ္  ်ိဳီး္ေတြြ  
သူတ ိုဲ႕ရခဲ့ဴ ကစရ   ဘ၀က္ေျခက္ေနက ို ္ေက နပစ္ေန ကျပ ီး ကန ဂ တစကတြကစ တ တစစ၀ စုတ ီး  ္်ိဳ တ တစက ီးထကစသနစ  ္ို်ိဳ သ ပစ္ရ  တ ္ေတြဲ႕ရတ စု္။ 
္ေျပ ခ စုတ က္ေတ ့ ဂ ပနစန ို စုုံြ   ြံဲ႕ျ  ်ိဳီးတ ိုီးတကစျပ ီးန ို စုုံတတစခိုျ တစတခဲ ့က္ေဴ  ကစ နို ို စုုံက ဴူ္ေတြက ဴကစရ  က္ေျခက္ေနစ စု့ ္ေရ စုဲ႕ရခဲ 
တ စုီးတ စ္ ကတ စု္။ ကြ နစ္တ ိုဲ႕ ျ္နစ္ န ို စုုံက္ေတ ့ ကတ ္ေပီးထ ီးတခဲ ့ကန ဂ တစ္ေတြ ရ  တခဲ ့ကတြကစ ္ေရ ဲ႕ဆကစျပ ီး ဘ စု  ဴို္ေတြျ တစဴ ္ ခဴဲဆ ိုတ ကလို 
္ူာလို ္း လ္ို လ္ို တ တစ၀ စုတတ ီးရ   ကတ စု္။ ဴူတ ို စုီး  ္  ္ေ္  စဴ စု့ခ ကစ္ေတြ ၊ ျပ စုီးျပတခဲ ့တ တစဆစႏ္ေတြရ   ကတ စု္။ ကခဲ ့ဒ  တ တစက ီးထကစသနစ  ္်ိဳ္ေတြက ို 
္ေက စုီး္ေက စုီးကသံိုီးခ ျပ ီး က္ေက စုီးဆံိုီး က ်ိဳီးတ ီး က္ စုဆ ိုရ စု ကြ နစ္တ ိုဲ႕  ဴိုခ စုတခဲ ့န ို စုုံရခဲ ဲ႕ကန ဂ တစက က ို စုစ့ဴကစထခဲ  ္   ဴိုဲ႕ ကြ နစ္ုံို ကသညစတ စု္။  

ကြ န္လက္ေ က စုီးက ို္က္္ေျပ ရ္ စုဆ ိုရ စု္ေတ ့ အဲ႕ဒီ ွစ္င္ာ္အာြ ္း ရံိုီး ြ စု့ရကစ္ေတြ  ္  ကြ နစ္ ရံိုီးတကစျပ ီး က ိဴုပစ က ်ိဳီးတ ီး ိဴုပစတ စု။ 
က ီးတခဲ့ရကစ္ေတြ  ္ ္ေတ ့ တ ိုက  ်ိဳကစ ဲ႕ ံကြ နစ္သြ ီးခ စုတခဲ့္ေနရ ္ေတြက ို ္ေရ ကစ္ေက စုသြ ီးခခဲ့တ စု္။ တတစခ တ္ေဴ ကြ နစ္ရခဲ ့တ န ု  ဴ ိုပစ္ေ  စက ို စု ကစ္ေတြက 
သညတ  ဴိုကစ္ေကြ ီးရ စုီးျ တစျ တစ ္ေ  ဴ  ကစဴသညစ  ိုဲ႕ပခဲျ တစျ တစ ဂရိုတတ ိုကစ  ဴိုကစပ ိုဲ႕ ကတ စု္။ တျခ ီးက ို စုပ ို စုကခ  နစ္ေတြ  ္ ္ေတ ့  တ္ေု ကစတသညစီး 
ကသတစကဆနစီး္ေတြ ္ေဴဲ႕ဴ ရ စုီး တ္ေု ကစတသညစီး္ေရ ကစတကစရ ရ  ္ေဴ  ကစသြ ီးခခဲ ့တ စု္။ သ  ္ို စုီး၀ စု Tokyo Station, Shibuya, Shinjuku, Asakusa, 
Akihabara, Ginza, Tokyo Dome city  နခဲ ့ျ္နစ္ ္ေတြ က္  ီးဆံိုီး္ေနထ ို စု ကျပ ီး ျ္နစ္ တ ီး္ေသ ကစဆ ို စု္ေတြ ရ  တခဲ ့Takadanobaba ္ေရ ကစခခဲ ့တ စု္။ ကြ နစ္ 
က ို ကို ၸ္ဏ က Skytree သြ ီး  ို ဲ႕နခဲ ့ Tokyo Disneyland သြ ီး  ို ဲ႕္ေထ ကစပံဲ႕္ေပီးခခဲ ့တ စု္။ ျပ ီး ္ေတ ့ Nagoya ရခဲတ ိုကစနခဲ ့Toyota ျပတ ိုကစရ  တခဲ ့ Nagoya 
ျ  ္်ိဳဲ႕္ေတ စက ိုဴသညစီး က သညစဆနစရထ ီးနခဲ ့ဴ သညစပတစခြ စု ့တတစရကစရခခဲ့တ စု္။ Skytree က္ေပေဆံိုီးကထပစက္ေန တ ိုက  ်ိဳတတစခိုဴံိုီးက ို ျ္ စုရတ ြ  ဘ၀  ္  တတစခ  ္ 
္ခံတ ီး ူီးတခဲ ့ခံတ ီးခ ကစ္  ်ိဳီး ရွလခ့ဲတ စု္။ Skyetree ရခဲ ့ကထပစျ္ စု့  ္  ကို ၸ္ဏ က တ န ု  ္နစီးက္ေဴီးက ြခဲ ့နခဲ ့ သညတ ကတူတူ တ ီးခခဲဲ႕ျပ ီး ္ေပ  စတရ  
ကခ  နစ္ေဴီးတတစခို ရရ  ခခဲဲ႕တ စု္။  ျပ ီး္ေတ ့ Tokyo Disneyland  ္   ္ေနကရ စ္ီးပူ္ေနတ ္ေတ စု ္ပ စုပနစီးန ို စုးေအာ ္  
ကရ စ္ီး္ေပ  စတရ ္ေက စုီးခခဲ ့ာဲ ့အလွာ္ာ းောြ   ွလခဲ ့ာင္ယ။  

န ဂံိုီးခ ်ိဳပစ္ေနနခဲ ့ ္ေျပ ခ စုတ က္ေတ ့ ဒ ခရ ီးတဥစက ကြ နစ္ရခဲ ့က္ေတြီးကျ္ စု္ေတ စ္ေတ စ္  ီး္  ီးက ို ဆနစီးသတစ္ေတခခဲ ့တ စု္။ ကြ နစ္တတစ္ေု ကစတသညစီး 
ခရ ီးသြ ီးခခဲတ့ စု ဒ ္ေပ္ စု့ ကြ နစ္ကထ ီးက နစာင္ယ လ္ို႕  ္ံိုးး္ခံတ ီးခခဲ ့ရဘူီး္။ ကြ နစ္ရခဲ ့သူ္ေဌီးနခဲ ့ ိဴုပစ္ေ  စက ို စု ကစ္ေတြက ကြ နစ္က ိုကရ စ္ီးဂရိုတ ိုကစျကျပ ီး 
တ ိုက  ်က ကြ နစ္ဘ၀  ္  ္ ကံ်ိဳခခဲ့ဘူီးတခဲ့က္ေ က စုီးကရ ကသတစ္ေတြက္  ီး က းက ို သ စု က ီး္ေပီးခခဲ့တ စု္။ ကြ နစ္ ဲ႕က စ္ျပနစဴ စ္ီးြ  
တနစ  ိုီး္ျ တစန ို စုတခဲ ့က  ္တစတရ္ေတြ ္ေပ  စရြ စု  ္်ိဳ္ေတြ နခဲ ့ျပသညစ့္ေနခခဲ ့တ စု္။ ကြ နစ္ြ  ္ေရ ဲ႕ဆကစရ္ စု့ဴ စ္ီးကတြကစ က္ေတြီးကျ္ စုကသတစ္ေတြ 
က စုက ီးကသတစ္ေတြရ ရ  ခခဲ ့ျပ ျ တစတ စု္။ ဒ ခံတ ီးခ ကစြ  ကျ ခ္ဲ တသညစျ ခ္ဲ္ဴ ီး ္ေတ ့ ကြ နစ္္သ ဘူီး္။ ဘ စုကခ  နစ  ္  ကရ  နစရပစသြ ီး္ ခဴဲ ဆ ိုတ ဴသညစီး ကြ နစ္ 
လးေျငာနလို ္္ူး္။ ဒ ္ေပ္ စု့ ကြ နစ္က ကန ဂ တစရခဲ ့တ နစ္ေခေ  ္်ိဳကသတစ္ေတြကတြကစကဆ စုသ စု့ျ တစ္ေနျပ ဆ ိုတ ္ေတ ့ ္ေသခ  တ စု္။  ကြ နစ္ြ  ဘ၀  ္  
ျ တစခ စုတခဲ ့ ရသညစ  ္နစီးခ ကစ္ေတြကလို သတစ  ္တစထ ီး္ေဴဲ႕ရ  တ စု္။ ကခဲ ့ထခဲက ကရ စ္ီး ျ တစခ စုတခဲ ့တတစခို္ေတ ့ ျပသညစ့၀ သြ ီးျပ ္။ ြိုတစတ စု ကခဲ ့ဒ က တ ိုက  ်ိဳက ို 
တစ္က ို စု္ေတ စ ခရ ီးထြကစျခ စုီးပခဲ္။ 
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