မုန္လာဥသုပ္

အားလံုးေသာ ခ်စ္ေမာင္ႏွမမ်ား မဂၤလာပါလုိ႕ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ပါရေစေနာ္။ ဒီေန႕ေတာ့ ေမာင္ႏွမေတြကုိ
သတ္သတ္လြတ္ အစားအစာေလးလည္းျဖစ္ ခံတြင္းလည္း ျမိန္ေစမယ့္ မုန္လာဥသုပ္ေလး သုပ္ေကၽြးပါရေစေနာ္။
လိုအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ မုန္လာဥ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴနီဆီခ်က္၊ ေျမပဲဆန္၊ ႏွမ္းျဖဴ၊ ႏွမ္းနက္၊ ဆား၊
ဟင္းခ်ဳိမန
ႈ ္႕အနည္းငယ္၊ သံပုရာသီး၊ ငရုတ္သီးစိမ္းအနည္းငယ္တုိ႕ပါေနာ္။
မုန္လာဥအျဖဴကုိ အခံြႏႊာ ေရစင္ေအာင္ေဆးျပီး ကန္႕လန္႕အေနအထားနဲ႕ သံုးပုိင္းပုိင္းပါတယ္။ ျပီးေတာ့မွ
တစ္ပုိင္းစီကုိ အရွည္လုိက္ ပါးပါးေတြရေအာင္ လွီးယူ၊ ျပီးေတာ့မွ အမွ်င္ေလးေတြရေအာင္ ျပန္လွီးပါတယ္။
ျပီးေတာ့မွ မုန္လာဥေတြကုိ ဇလံုတစ္လံုးထဲထည့္ျပီး ဆား၊ သၾကားအနည္းငယ္၊ သံပုရာရည္ညွစ္ျပီး မသုပ္ခင္
နာရီ၀က္ေလာက္ ႏွပ္ေပးထားပါ။ (မုန္လာထဲက ပအာသလိုလုိ၊ ရွိန္းသလုိလုိ
အရသာေလးေပ်ာက္သြားရေအာင္လုိ႕ပါ)
ၾကက္သြန္ျဖဴနီဆီခ်က္က ရွိျပီးသားမုိ႕ ေျမပဲဆန္ေလွာ္နဲ႕ ႏွမ္းျဖဴေလွာ္ကုိ ပုိျပီးေမႊးသြားရေအာင္
ထပ္ေလွာ္လုိက္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့မွ ေျမပဲဆန္နဲ႕ ႏွမ္းကုိ မညက္တညက္ေလး ေထာင္းပါတယ္။
ႏွမ္းအနက္ကုိေတာ့ ေလွာ္ျပီး သီးသန္႕ဖယ္ထားလုိက္ပါတယ္။ ငရုတ္သီးစိမ္းေလးကုိ အညွာေျခြ၊ ေရေဆးျပီး
ရိတ္ရိတ္ပါေအာင္လွီးေပးထားပါ။
အားလံုး အသင့္ျဖစ္ျပီ ဆုိေတာ့မွ ႏွပ္ထားတဲ့ မုန္လာဥေတြကုိယူျပီး ဇလံုတစ္လံုးထဲထည့္၊ ျပီးရင္ ေထာင္းထားတဲ့
ေျမပဲနဲ႕ႏွမ္းကုိထည့္၊ ၾကက္သြနျ္ ဖဴနီဆီခ်က္ဆမ္း၊ ငရုတ္သီးစိမ္းထည့္၊ ဟင္းခ်ဳိမႈန္႕နည္းနည္း ထည့္ျပီး
အားလံုးသမေအာင္ နယ္ေပးပါ။ အေပါ့အငံ အရသာကုိ ျမည္း၊ လုိတ့ဲ အရသာေလး ကဲထည့္လုိက္ပါေနာ္။
ျပီးရင္ေတာ့ ပန္းကန္ျပားေလးထဲ မုန္လာဥသုပ္ေလးကုိထည့္၊ ႏွမ္းနက္ေလးျဖဴး၊ ၾကက္သြန္ေၾကာ္ေလး
ထပ္ျဖဴးလုိက္ရင္ျဖင့္ အသင့္စားသံုးႏုိင္မယ့္ သတ္သတ္လြတ္ မုန္လာဥသုပ္ေလး ရပါျပီေနာ္။

ကၽြန္မႏွင့္ ပဲၾကာဇံသုပ္

အားလံုးေသာ ေမာင္ႏွမမ်ား မဂၤလာပါေနာ္။
လြန္ခဲ့တ့ႏ
ဲ ွစ္ေပါင္း ၂၅ ေလာက္က ကၽြန္မ အလြန္အမင္းစားခ်င္စိတ္ ျဖစ္ခဲ့တ့ဲ ပဲၾကာဇံသုပ္ေလး အေၾကာင္း
ျပန္ေျပာင္းေျပာရင္း ဒီေန႕မွာေတာ့ ကၽြန္မရဲ႕ ေမာင္ႏွမေတြကုိ ပဲၾကာဇံသုပ္ေလး သုပ္ေကၽြးပါဦးမယ္ေနာ္။
ကၽြန္မ မူလတန္းတက္ခဲ့တ့ဲ ေက်ာင္းနာမည္က တရုတ္တန္းအစိုးရ မူလတန္းေက်ာင္းတဲ့။ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕
သေဘၤာလဲရပ္ကြက္မွာ ရွိတာပါ။ ကၽြန္မတုိ႕အိမ္နဲ႕လည္း သိပ္မေ၀းဘူးဆုိေတာ့ ကၽြန္မရဲ႕အၾကီးေတြ
အေဒၚေတြက ကၽြန္မတုိ႕ ေမာင္ႏွမေတြကုိ မူလတန္းတက္တ့အ
ဲ ခ်ိန္မွာ အဲ့ဒီေက်ာင္းမွာ ထားပါတယ္။
အဲ့ဒီေက်ာင္းမွာ စတုတၳတန္းတက္ေနစဥ္အခ်ိန္မွာေပါ့။ လြန္ခဲ့တ့ဲ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ေလာက္ဆုိေတာ့လည္း
ျပန္ေတြးၾကည့္ၾကပါဦး ေမာင္ႏွမတုိ႕ေရ ႕ ႕ ႕ ကၽြန္မတက္ခ့တ
ဲ ့ေ
ဲ က်ာင္းေလးက တုိက္ခံပ်ဥ္ေထာင္ေက်ာင္းေလးပါ။
ေက်ာင္းမွာ ဆရာမ စာသင္တ့ဲ ေက်ာက္သင္ပုန္းေတြက black board အစစ္၊ အခုေခတ္လုိ white board
မဟုတ္ဘူးေလေနာ္။ သစ္သားေက်ာက္သင္ပုန္းၾကီးေပါ့။
ကၽြန္မက ငယ္ငယ္ေလးကတည္းက ခ်ဴျခာေတာ့ လူေကာင္က မထြားဘူးေလ။ ခပ္ညွပ္ညွပ္မုိ႕ဘယ္ေတာ့မဆုိ
ေရွ႕ဆံုးအတန္းမွာ ထုိင္ရတယ္။ ကၽြန္မနဲ႕အတူ ေရွ႕ဆံုးမွာ အျမဲထုိင္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းက ကၽြန္မသူငယ္ခ်င္း မိတုိးလုိ႕
ေခၚတဲ့ တုိးတုိး၀င္း။ ေနာက္တန္းမွာေတာ့ ကၽြန္မသူငယ္ခ်င္း စန္းစန္း၀င္း၊ ေလးေလးသုိက္။
ဇန္န၀ါရီလ၊ ေဆာင္းလခ်မ္းခ်မ္းမနက္ မွာ တိုးေ၀ွ႕တုိက္ခတ္လာတဲ့ ေလေအးေအးကုိ ကၽြန္မ ႏွစ္ျခိဳက္ခဲ့ေပမယ့္
ထုိေလေအးေလးက ကၽြန္မတုိ႕ စာသင္ခန္း ျပတင္းေပါက္ကေနတဆင့္ ေက်ာက္သင္ပုန္းၾကီး ကုိ အတုိက္၊
ကၽြန္မကလည္း သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕ ေနာက္လွည့္ျပီး စကားအေျပာ၊ ၀ုန္း ႕ ႕႕ ဆုိတဲ့အသံနဲ႕ ကၽြန္မေခါင္းေပၚကုိ
ေက်ာက္သင္ပုန္းၾကီး လဲက်လာျပီး ကၽြန္မ ေလာကၾကီးနဲ႕ အဆက္အသြယ္ျပတ္ သြားပါေတာ့ တယ္။ ကၽြန္မ
သတိရတဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္မကုိ အတန္းထဲက ခႏၶာကုိယ္ခပ္ထြားထြား ေယာက္်ားေလး သူငယ္ခ်င္း မ်ားက ကၽြန္မက
၀ုိင္းေပြ႕ထားၾကျပီး ေဘးနားက သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕ ဆရာမေတြရဲ႕ ၀ုိင္းျပီး ေအာ္ေခၚေနတဲ့ အသံကုိပဲ ၾကားရျပီး
မ်က္လံုးထဲမွာေတာ့ ၾကယ္ေတြလေတြပဲ ျမင္ေနရပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ကၽြန္မက သမီးဘာျဖစ္သြားတာလဲဟင္လုိ႕
ေမးလုိက္ေတာ့ ဆရာမေတြက သမီးဘာမွမျဖစ္ဘူးေနာ္ ႕ ႕ ႕ သမီး မေၾကာက္နဲ႕ ႕ ႕ ႕ သမီးေခါင္းေပၚကုိ
ေက်ာက္သင္းပုန္းလဲက် သြားလုိ႕ သမီးေခါင္းနည္းနည္းေပါက္သြားတာေနာ္ ႕ ႕ ႕ သမီးအိမ္ကုိလည္း ဆရာမတုိ႕
ေျပာထားျပီးျပီ ႕ ႕ ႕ အခု ေဆးခန္းကုိသြားေနျပီလုိ႕ ေျပာေနသံကုိ ၾကားရျပီးေနာက္ ကၽြန္မ ျပန္ျပီး
ေမ့သြားပါေတာ့တယ္။
သတိရတဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္မေဆးခန္းေရာက္ေနျပီး ဆရာ၀န္နဲ႕ ေက်ာင္းက ဆရာမေတြ စကားေျပာေနတဲ့
အသံကုိၾကားေနရပါတယ္။ ဆရာ၀န္က အခု ေခါင္းကုိထိခုိက္သြားတဲ့ေနရာဟာ ဦးေႏွာက္နဲ႕ အလြန္နီးတဲ့အတြက္
စုိးရိမ္ရေၾကာင္း၊ ကေလးကုိ မလႈပ္မရွားဘဲ ေနေစလုိေၾကာင္း၊ ေနာက္ပုိင္း အန္တာ၊ ေခါင္းမူးတာေတြ ျဖစ္လာရင္
ဲ ဏ္ရာကုိ ခ်ဳပ္ေနတာကုိ သိလုိက္
ေဆးရံုးမွာ ထပ္ျပဖုိ႕လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာေနရင္း ဆရာ၀န္က ေခါငး္ကြဲတ့ဒ
ရပါတယ္။ ကၽြန္မကုိ ထံုေဆးထုိးျပီး ခ်ဳပ္တယ္လုိ႕ ကၽြန္မထင္ပါတယ္။ မနာေပမယ့္ ခ်ဳပ္ေနတာကုိ သိေနတာကုိး။
ေဆးခန္းမွာ တစ္နာရီေလာက္ၾကာေအာင္ ေစာင့္ၾကည့္ျပီးေတာ့ စိတ္ခ်ရျပီဆုိေတာ့ ဆရာ၀န္က အိမ္ျပန္ခြင့္
ျပဳလုိက္ေတာ့ ေခါင္းမွာ ပတ္တီးအေဖြးသားနဲ႕ ကၽြန္မကုိ ဆရာမနဲ႕ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက အိမ္ကုိလုိက္ပုိ႕ပါတယ္။

အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္မတုိ႕ မရမ္းကုန္းရပ္ကြက္မွာလည္း ဆြမ္းၾကီးေလာင္းပြဲေတာ္က ရွိတာမုိ႕ ကၽြန္မကုိ ဇာတ္ထဲက
မင္းသားေခါင္းေပါင္း ငွားျပီးထြက္လာတယ္ဆုိျပီး သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕ အိမ္နီးနားခ်င္း အကုိအမေတြက စေနာက္
ၾကပါေသးတယ္။ ကၽြန္မ မရီႏုိင္ခဲ့ပါ ႕ ႕ ႕ ေသြးေတြနဲ႕ နီနီရဲေနတဲ့ အက်ီၤကုိသာ ၾကည့္ျပီး ကၽြန္မ
ေၾကာက္ေနမိခဲ့တာ အမွန္ပါ။
အိမ္ေရာက္ျပီးတဲ့အခါ တစ္ေရးအိပ္ျပီး ႏုိးလာတဲ့အခါ ေန႕လည္ ၂ နာရီေလာက္က်ေတာ့ ကၽြန္မ
ဗုိက္ဆာလာပါတယ္။ မစားလို႕လည္း မရဘူးေလ၊ ေဆးေသာက္ရဦးမွာမဟုတ္လား။ အဲ့ဒီေတာ့ ကၽြန္မရဲ႕ ၾကီးျမက
ကၽြန္မကုိ ေမးပါတယ္႕ ႕ ႕ သမီး ဘာစားခ်င္လဲတ့ဲ ႕ ႕ ႕ ၾကီးျမ ဘာလုပ္ေပးရမလဲတ့ဲ ႕ ႕ ႕ ကၽြန္မ အေျပးအလႊား
စဥ္းစားပါတယ္ ႕ ႕ ႕ ဘာစားရမလဲ ႕ ႕ ႕ သိျပီ ႕ ႕ ႕ ၾကီးေမ ခဏခဏ သုပ္ေကၽြးတဲ့ ပဲၾကာဇံသုပ္ ႕ ႕ ႕
ၾကာဇံကုိအဓိကထား၊ အာလူး၊ ပဲျပားေၾကာ္နဲ႕ ပဲပင္ေပါက္ေလးထည့္၊ ပုစြန္ေျခာက္မႈန္႕နဲ႕
ၾကက္သြန္ဆီခ်က္ႏုိင္းခ်င္းနဲ႕ ခ်ဥ္ငံစပ္ေလး သုပ္ထားတာ။ အဲ့ဒါေလး စားခ်င္လုိက္တာ ႕ ႕ ႕ အဲ့ဒီလုိေတြးမိတာနဲ႕
ၾကီးျမ ႕ ႕ ႕ သမီး ၾကီးေမသုပ္ေကၽြးတဲ့ ပဲၾကာဇံသုပ္စားခ်င္တယ္ ႕ ႕႕ အဲ့ဒီလုိေျပာလုိက္ရင္း ႕ ႕ ႕ ေအာ္ ႕ ႕ ႕
ငါ့ဦးေႏွာက္ မထိခုိက္ေသးပါဘူး ႕ ႕ ႕ အစားအေသာက္ေတြထဲက ငါ ဘာစားခ်င္လဲဆုိကုိ မွတ္မိေသးတယ္လုိ႕
ေတြးရင္း တစ္ေယာက္တည္း ျပံဳးမိပါေသးတယ္ ႕ ႕ ႕ အဲ့ဒီအခ်ိန္တုန္းက ၾကီးေမသုပ္ေကၽြးခဲ့တ့ဲ
ပဲၾကာဇံသုပ္ေလးကုိ အမွတ္ရရင္း ကၽြန္မ အခု ထပ္ျပီး သုပ္စားျဖစ္ခဲ့တဲ့ ပဲၾကာဇံသုပ္ေလးကုိ ေမာင္ႏွမေတြအတြက္
မွ်ေ၀လုိက္ပါတယ္ေနာ္။ (လွ်ာရွည္မိတာ မ်ားသြားျပီလားမသိ ႕ ႕ ႕ သည္းခံေတာ္မူၾကပါကုန္)
ပဲၾကာဇံသုပ္အတြက္ လိုအပ္တဲ့ ပစၥည္းေတြကေတာ့ ပဲၾကာဇံ၊ ပဲျပား၊ အာလူး၊ ပဲပင္ေပါက္၊ ၾကက္သြန္ဆီခ်က္၊
ပုစြန္ေျခာက္မႈန္႕၊ ပဲမႈန္႕အက်က္မႈန္႕၊ မန္က်ည္းသီးမွည့္၊ ငရုတ္သီးအေရာင္မႈန္႕၊ ငရုတ္သီးအက်က္မႈန္႕၊ ငံျပာရည္၊
ဆားနဲ႕ အခ်ဳိမႈန္႕ အနည္းငယ္တုိ႕ပါေနာ္။
စစခ်င္း အခ်ိန္ၾကာၾကာယူတတ္တ့ဲ အာလူးကုိ ေရစင္ေအာင္ေဆးျပီး အုိးတစ္လံုးထဲထည့္၊ အာလူးျမဳပ္ေအာင္
ေရထည့္ျပီး မီးပဲၾကာဇံကုိ ေရစိမ္ေပးထားပါ။ ျပီးရင္ ၾကာဇံကုိ ေလးလက္မအရွည္ေလာက္ ရေအာင္
ကတ္ေၾကးေလးနဲ႕ ျဖတ္ေပးထားပါေနာ္။ (မဟုတ္လုိ႕ကေတာ့ ေမာ္ဖူးေစျဖစ္ေအာင္လုိ႕ လုပ္ထားသလုိ
ျဖစ္ေနမွာစုိးလုိ႕) ပဲျပားကုိ ေရေဆးျပီး လက္တစ္လံုးအထူ အရွည္လုိက္လွီးျပီး ဆားေလး နည္းနည္းနဲ႕
နယ္ေပးထားပါ။ ျပီးရင္ ပဲပင္ေပါက္ကုိ ေရေဆးျပီး ေရစစ္ေပးထားပါေနာ္။ မန္က်ည္းသီးကုိလည္း ေရနဲ႕
ပထမတစ္ေရစင္ေအာင္ေဆးျပီး ေရေႏြးေလးနဲ႕ စိမ္ေပးထားပါ။
ၾကက္သြန္ဆီခ်က္၊ ပုစြန္ေျခာက္မႈန္႕၊ ပဲမႈန္႕အက်က္မႈန္႕နဲ႕ ငရုတ္သီး အက်က္မႈန္႕တုိ႕က အဆင္သင့္ရွိျပီးသားမုိ႕
မလုပ္ေတာ့ဘူးေနာ္။
အာလူးအုိးရျပီဆုိရင္ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ဆီထည့္ျပီး ပဲျပားေၾကာ္ပါတယ္။ ပဲျပားကို အက်က္ညီေအာင္
ဟုိဘက္ဒီဘက္လွန္ျပီး အရမ္းလည္း မေပ်ာ့၊ အရမ္းလည္း မၾကြပ္ဘဲ အေနေတာ္ အေနအထားမွာ ဆီအုိးထဲကေန
ဆယ္ယူျပီးေတာ့ ဇကာထဲထည့္ထားျပီး ဆီစစ္အေအးခံထားပါတယ္။ ပဲျပားေတြ ေအးသြားျပီဆုိရင္ေတာ့
အသုပ္ထဲထည့္သုပ္ဖုိ႕အတြက္ ခပ္ပါးပါးေလးေတြရေအာင္ လွီးေပးပါေနာ္။
ပဲျပားေၾကာ္ျပီးလုိ႕ ပုိတဲ့ဆီကုိ ငရုတ္သီးဆီခ်က္ေလး ခ်က္ဖုိ႕ ျပင္ပါတယ္။ ဥပမာ ငရုတ္သီးအေရာင္မႈန္႕
(အစိမ္းမႈန္႕ေနာ္၊ ဟင္းခ်က္ရင္ထည့္ခ်က္တဲ့အမႈန္႕၊ ငါးပိရည္ထဲ ထည့္ေဖ်ာ္စားတဲ့ ငရုတ္သီးအက်က္မန
ႈ ္႕
မဟုတ္ပါ) ထမင္းစားဇြန္းနဲ႕ ၃ ဇြန္းထည့္ျပီးရင္ ေရကုိ ထမင္းစားဇြန္းနဲ႕ ၁၀ ဇြန္းေလာက္ထည့္ျပီး ေမႊပါ။ ျပီးရင္
ဆားေလးထည့္ျပီးေတာ့ ေမႊျပီး ဒယ္အုိးကုိ မီးဖုိေပၚမွာ မီးအနိမ့္ဆံုးထားျပီး ငရုတ္သီးဆီခ်က္လုပ္ေပးပါေနာ္။
ငရုတ္သီးဆီခ်က္လုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ တူးမသြားေအာင္ေရာ၊ အက်က္ညီေအာင္လုိ႕ ဆက္တုိက္ေမႊေပး
ေနပါေနာ္။ ေမႊရတာ သြက္လာျပီး ငရုတ္သီးအေရာင္ေလး ပုိရင့္လာျပီဆုိရင္ေတာ ဒယ္အုိးကုိ မီးဖုိေပၚကေန
ခ်လုိက္ပါေနာ္။ (ငရုတ္သီးကၽြမ္းသြားတယ္လုိ႕ ယူဆျပီး စိတ္ပူမိရင္ေတာ့ ငရုတ္သီးဆီခ်က္ေတြကုိ ပန္းကန္လံုးထဲ
ေလာင္းထည့္ျပီး ေအးသြားတဲ့အထိ ေမႊေပးေနပါေနာ္)
ျပီးေတာ့မွ ၾကာဇံျပဳတ္ဖိ႕ု အတြက္ အုိးေလးတစ္လံုးထဲ ေရအသင့္အတင့္ထည့္ျပီး မီးဖုိေပၚတင္ျပီး ေရေႏြးဆူေအာင္

အရင္တည္ပါ။ ေရေႏြးဆူလာျပီဆုိရင္ေတာ့ ၾကာဇံထည့္ျပီး ျပဳတ္ပါေနာ္။ ၾကာဇံျပဳတ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ အာလူးကုိ
အခြံႏႊာျပီး ခပ္ပါးပါးေလးေတြ လွီးေပးထားပါ။ ၾကာဇံျပဳတ္အုိး ပြက္ပြက္ဆူလာျပီဆုိရင္ေတာ့ ၾကာဇံျပဳတ္ကုိ
ေရေအးထဲေလာင္းထည့္၊ ေရစစ္ျပီးေတာ့ ထားေပးပါေနာ္။ ပဲပင္ေပါက္ကုိ အာဟာရဓာတ္ေတြ ေလ်ာ့မသြားေအာင္
မျပဳတ္ဘဲ ေလွာ္ပါမယ္ေနာ္။ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ဒယ္အုိးပူလာျပီဆုိရင္ ပဲပင္ေပါက္ေတြကုိ ထည့္ျပီး ေလွာ္ေပးပါ။
ပဲပင္ေပါက္ ႏြမ္းသြားျပီဆုိရင္ ခ်လုိ႕ရပါျပီေနာ္။
ထမင္းနီလုပ္ဖုိ႕ကေတာ့ ထမင္းကုိ ငရုတ္သီးဆီခ်က္နဲ႕ နယ္တာပါေနာ္။ ပန္းကန္ျပားတစ္ခ်ပ္ထဲမွာ
ထမင္းကုိထည့္၊ ျပီးရင္ ငရုတ္သီးဆီခ်က္ကုိထည့္ျပီး အားလံုးသမေအာင္ နယ္ေပးပါ။ ျပီးရင္
လက္သီးဆုပ္အရြယ္ခန္႕ အလံုးေလးေတြ လံုးထားေပးပါေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ငရုတ္သီး ထမင္းနယ္
နီနီေလးေတြ ရလာပါမယ္ေနာ္။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ ဇလံုတစ္လံုးထဲကုိ ထမင္းဆုပ္တစ္လံုးထည့္၊ ၾကာဇံမ်ားမ်ား၊ အာလူးျပဳတ္၊ ပဲျပား၊
ပဲပင္ေပါက္တုိ႕ကုိထည့္၊ ျပီးရင္ ပဲမႈန္႕အက်က္၊ ပုစြန္ေျခာက္မႈန္႕၊ ငံျပာရည္၊ မန္က်ည္းႏွစ္၊ ငရုတ္သီးအက်က္မႈန္႕၊
ၾကက္သြန္ျဖဴနီဆီခ်က္တုိ႕ကုိထည့္ျပီး အားလံုးႏွံ႕ေအာင္ ေရာနယ္ေပးပါေနာ္။ အေပါ့အငံကုိေတာ့
စိတ္ၾကိဳက္ျမည္းပါေနာ္။ စိတ္ၾကိဳက္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ ပန္းကန္တစ္ခ်ပ္ထဲကုိ အသုပ္ေလးေတြထည့္၊ အေပၚကေန
ၾကက္သြန္ျဖဴနီဆီခ်က္ဖတ္ေလးမ်ားမ်ားေလး ျဖဴး၊ ၾကက္သြန္ျဖဴေလး ကိုက္ျပီး စားဖုိ႕ အသင့္ျဖစ္ေနတဲ့
ပဲၾကာဇံသုပ္ေလးပါေနာ္။
အဲ ႕ ႕ ႕ ေမ့လုိ႕ေနာ္ ႕ ႕ ႕ ဟင္းခါးေလး ရွိေသးတယ္၊ ၾကက္ရုိးကုိျပဳတ္၊ ပြက္ပြက္ဆူလာရင္ ဆား၊ သၾကား၊
ၾကက္သြန္ျဖဴနဲ႕ ငရုတ္ေကာင္းေလးေထာင္းထည့္၊ ျပီးရင္ ပဲျပားေလးထည့္၊ ထပ္ပြက္လာျပီဆုိရင္ေတာ့
ဗူးသီးစိပ္ေလးခပ္ထားတဲ့ ဟင္းခါးေလးနဲ႕ တဲြဖက္သံုးေဆာင္ပါေနာ္။
လြန္ခဲ့တ့ဲ ႏွစ္ ၂၅ က ကၽြန္မ အလြန္အမင္းစားခ်င္ခဲ့ေသာ ပဲၾကာဇံသုပ္ေလးကုိ အမွတ္ရရင္းနဲ႕ပဲ အခု ျပန္ျပီး
လုပ္စားျဖစ္ခဲ့တ့ဲ အရသာရွိလွတ့ဲ ပဲၾကာဇံသုပ္ေလးပါေနာ္။ ကၽြန္မရဲ႕ေမာင္ႏွမေတြကုိလည္း ကၽြန္မနဲ႕ အတူ
လာစားဖုိ႕ ဖိတ္ေခၚပါတယ္ေနာ္

၀က္အခ်င္းသုပ္

မဂၤလာပါရွင္ ႕ ႕ ႕ ကၽြန္မရဲ႕ ေမာင္ႏွမေတြကုိ ၀က္အခ်င္းသုပ္ေလး လုပ္ေကၽြးခ်င္ပါတယ္ေနာ္။ တကယ္တမ္းေတာ့
၀က္အခ်င္းဆုိတာ ၀က္သားတုတ္ထုိးလုပ္စားတဲ့အထဲမွာ ထည့္လုပ္တတ္ၾကသလုိ ျပဳတ္ျပီးေတာ့
ေမာ္လျမိဳင္အေခၚ ပဲဆီလုိ႕ေခၚတဲ့ ၾကာညိဳ႕နဲ႕လည္း တုိ႕စားတတ္ၾကပါေသးတယ္။ ဒါ့အျပင္ တခ်ဳိ႕ကလည္း
၀က္ကလီစာဟင္းခ်က္တ့အ
ဲ ထဲထည့္တယ္၊ ၀က္အခ်င္းကုိခ်ည္းသီးသန္႕ ေျခာက္ေနေအာင္ ေၾကာ္ျပီး
ျမည္းတတ္ၾကပါေသးတယ္။ အဲ့ဒီအထဲက ကၽြန္မက အသုပ္ၾကိဳက္တတ္သူမုိ႕ အသုပ္ေလး လုပ္ေကၽြးပါ ရေစေနာ္။
၀က္အခ်င္းသုပ္ဖုိ႕ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ၀က္အခ်င္းတစ္တြဲ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီ၊
ပဲငံျပာရည္အက်ဲ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ခ်င္း၊ ဆီ၊ ေရွာက္ရြက္၊ သခြားသီး၊ ငံျပာရည္၊ ဆား၊ သၾကား၊
သံပုရာသီးနဲ႕ ငရုတ္သီးစိမ္းအနည္းငယ္တုိ႕ပါ။
၀က္အခ်င္းကုိ အတြဲလုိက္ ေရစင္ေအာင္ေဆးေပးပါ။ ျပီးရင္ ဆား၊ သၾကားအနည္းငယ္၊ ပဲငံျပာရည္အက်ဲတုိ႕နဲ႕
နယ္ေပးပါ။ ခ်င္းကုိ အခြံႏႊာ၊ ေရေဆးျပီး ညက္ေအာင္ထားျပီး ခ်င္းရည္လုပ္ထားေပးပါ။ ျပီးရင္
ျပဳတ္မယ့္အုိးထဲထည့္ျပီး လံုးေရေလးထည့္ျပီး မီးဖုိေပၚ တည္ေပးပါ။ လံုးေရ ခမ္းျပီဆုိရင္ေတာ့ ၀က္အခ်င္းကို
ဟုိဘက္ဒီဘက္လွန္ျပီး ေရထပ္ထည့္ျပီး မီးအားေကာင္းေကာင္းနဲ႕ ထပ္တည္ေပးပါ။ ၀က္အခ်င္းက
သိပ္ႏူးသြားရင္လည္း စားမေကာင္းတာေၾကာင့္ ပြက္ပြက္ဆူျပီးတဲ့အခါ ခ်င္းေထာင္းရည္ေလးညွစ္ထည့္ျပီး
ခဏေပးပြက္လုိက္ပါ။ ျပီးရင္ေတာ့ ၀က္အခ်င္းကုိ ဆယ္ယူထားလုိက္ပါေနာ္။ အဲ့ဒီေတာ့မွ တအားၾကီးႏူးမသြားဘဲ
ထုပ္ထုပ္ ထုပ္ထုပ္နဲ႕ စားလုိ႕ေကာင္းမွာေနာ္။
ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီတုိ႕ကုိ အခြံႏႊာျပီး ၾကက္သြန္ျဖဴကုိ မညက္တညက္ေလးေထာင္းလုိက္ပါ။
ၾကက္သြန္နီကုိ ပါးပါးလွီး၊ ေရေဆးျပီး ေရစစ္ေပးထားပါ။ ေရွာက္ရြက္နဲ႕ သခြားသီးကုိလည္း ေရေဆးျပီး
ပါးပါးေလးလွီးေပးထားပါ။ ငရုတ္သီးစိမ္းကုိလည္း ေရေဆးျပီး ခပ္ေသးေသးလွီးေပးပါ။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ ၀က္အခ်င္းကုိ မထူမပါးေလးေတြလွီး၊ လွီးထားတဲ့ ၾကက္သြန္နီ၊ သခြားသီး၊
ငရုတ္သီးစိမ္းထည့္၊ ေထာင္းထားတဲ့ ၾကက္သြန္ျဖဴထည့္၊ ငံျပာရည္၊ သံပုရာရည္ညွစ္ထည့္ျပီး ႏွံ႕ေအာင္
နယ္ေပးပါ။ ခပ္သြက္သြက္ေလးျဖစ္သြားရေအာင္ ၀က္အခ်င္းျပဳတ္ရည္ေလးပါ ဆမ္းထည့္ေပးပါ။ ျပီးရင္
လွီးထားတဲ့ ေရွာက္ရြက္ေလးရယ္၊ ၾကက္သြန္ေၾကာ္ေလး ျဖဴးျပီး အသင့္သံုးေဆာင္ႏုိင္ပါျပီေနာ္။ ဒါဆုိရင္ေတာ့
ခ်ဥ္ငံစပ္အရသာေလးနဲ႕ ၀ါးရတာ ထုပ္ထုပ္ေလးနဲ႕ စားလုိ႕ေကာင္းတဲ့ ၀က္အခ်င္းသုပ္ေလး ရပါျပီေနာ္။

ၾကက္သားခ်ဥ္စပ္သုပ္

အားလံုးမဂၤလာပါေနာ္။ ကၽြန္မ ေမာင္ႏွမေတြကုိ ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ ၾကက္သားသုပ္ေလး သုပ္ေကၽြးပါရေစ။
ၾကက္သားကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိးသုပ္စားၾကတဲ့အထဲက အခုတစ္ခါမွာေတာ့ ကၽြန္မ ၾကက္သားသုပ္ကုိ ခ်ဥ္ခ်ဥ္စပ္စပ္ေလး
သုပ္ေကၽြးမယ္ေနာ္။
ၾကက္သားသုပ္အတြက္ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ၾကက္သားအသား၊ ခ်င္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ငရုတ္သီးစိမ္း၊
ငရုပ္ေကာင္း၊ ၾကက္သြန္ျမိတ္၊ နံနံပင္၊ သံပုရာသီး၊ ၾကက္သြန္ျဖဴေၾကာ္္၊ ငရုတ္သီးအပုေတာင့္ အၾကမ္းမႈန္႕၊
သၾကား၊ ဆီ၊ ငံျပာရည္နဲ႕ ဟင္းခတ္မႈန္႕ အနည္းငယ္တုိ႕ပါေနာ္။
ၾကက္သားအသားခ်ည္း (၂၅) က်ပ္သား သီးသန္႕၀ယ္၊ ေရသန္႕စင္ေအာင္ေဆးျပီး ဆား၊ ငံျပာရည္၊ သၾကား၊
ဟင္းခတ္မႈန္႕အနည္းငယ္တုိ႕နဲ႕ ခပ္နာနာနယ္ႏွပ္ထားေပးပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴ ဥတစ္လံုး ၁၅ လံုး ေလာက္ကုိ အခြံႏႊာ၊
ေရေဆးေပးထားပါ။ ၾကက္သြန္ျမိတ္နဲ႕ နံနံပင္ကုိ ေရစင္ေအာင္ေဆးျပီး လုိတ့အ
ဲ ရြယ္ေလာက္ လွီးျဖတ္ထားေပးပါ။
ငရုတ္သီးစိမ္းကုိလည္း ေရေဆးျပီး အညွာေခၽြ ထားပါ။ ခ်င္းကုိလည္း အခြံႏႊာ၊ ေရေဆးျပီး မထူမပါးေလးျဖစ္ေအာင္
လွီးေပးထားပါ။
အားလံုးအဆင္သင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ မီးဖိုေပၚဒယ္အုိးတင္ဆီနည္းနည္းထည့္ ဆီပူလာရင္ ငရုတ္သီး
အၾကမ္းမႈန္႕ေလးထည့္၊ ကမန္းကတမ္းေမႊျပီး မီးဖုိေပၚကခ်ထားေပးပါ။ နယ္ႏွပ္ထားတဲ့ ၾကက္သားကုိလည္း
ခ်င္းနဲ႕ေရာျပီး က်က္ေအာင္ ျပဳတ္ေပးပါ။ ၾကက္သားျပဳတ္ေနခ်ိန္မွာ ၾကက္သြန္ျဖဴ မညက္တညက္ေထာင္း၊
ငရုတ္သီးစိမ္းကုိလည္း မညက္တညက္ေထာင္းေပးထားပါ။ ၾကက္သားျပဳတ္ရျပီဆုိရင္ ၾကက္သားဖတ္ေလးေတြ
ကုိ ဆယ္ယူျပီး ပန္းကန္တစ္ခ်ပ္ထဲထည့္ျပီး အေအးခံထားပါ။ ေအးသြားရင္ ၾကက္သားေတြကုိ အသားမွ်င္
ေလးေတြျဖစ္ေအာင္ မွ်င္ေပးပါ။
ျပီးရင္ ဇလံုတစ္လံုးထဲမွာ ၾကက္သားရယ္၊ ေထာင္းထားတဲ့ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ငရုတ္သီးစိမ္း၊ သံပုရာရည္၊ ငံျပာရည္၊
ငရုတ္သီးအၾကမ္းမႈန္႕ဆီခ်က္ရယ္၊ အခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္တုိ႕ကုိထည့္ျပီး ႏွံ႔ေအာင္နယ္ေပးပါ။ အရသာကေတာ့
အားလံုး ခပ္ကဲကဲပဲ၊ ခ်ဥ္ငံစပ္ျပဲလန္။ ျပီးေတာ့မွ အေပၚကေန ၾကက္သြန္ျမိတ္နဲ႕ နံနံပင္ထည့္၊
ၾကက္သြန္ျဖဴေၾကာ္ေလးျဖဴး၊ ငရုတ္ေကာင္းမႈန္႕ေလး နည္းနည္းျဖဴးေပးပါေနာ္။ ၾကက္ျပဳတ္ရည္ေလးရယ္၊
ဲ ထိ
ၾကက္သားသုပ္ခ်ဥ္ငံစပ္ေလးရယ္၊ ထမင္းျဖဴပူပူေႏြးေႏြးေလးနဲ႕ဆုိရင္ေတာ့ မ်က္ရည္လည္တ့အ
လွ်ာသြက္သြားမွာေနာ္။ လက္ကုိင္ပု၀ါေလးလည္း ေဆာင္ထားဖုိ႕ မေမ့နဲ႕ဦးေနာ္။

ၾကက္သားေက်ာက္ပြင့္သုပ္

မုိးကလဲ တစိမ့္စိမ္းနဲ႕၊ ေခါင္းထဲက တအံုအံုနဲ႕ ေနရခက္လုိက္တာ။ ခံတြင္းပ်က္ေနတာမုိ႕တျခားဟင္းေတြလဲ
မစားခ်င္၊ အဲ့ဒါနဲ႕ပဲ ေက်ာက္ပြင့္သုပ္ေလးနဲ႕ ဟင္းခါးေလး လုပ္စားမယ္လုိ႕ဆံုးျဖတ္လုိက္တယ္။
လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ေက်ာက္ပြင့္၊ ၾကက္သားရင္အံုသား (ကုိယ္ႏွစ္သက္တ့ဲ အသားထည့္လုိ႕ရပါတယ္။
ပုဇြန္၊ ျပည္ၾကီးငါးတုိ႕နဲ႕လဲ သုပ္လုိ႕ရပါတယ္)၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ န ီ၊ ဂ်င္း၊ငရုတ္သီးစိမ္း၊ ေဂၚဖီထုပ္၊ မုန္လာဥနီ၊
ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ သံပုရာသီး၊ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕၊ ငံျပာရည္၊သၾကား၊ ငရုတ္သီးအေလွာ္မႈန္႕ စတာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ေက်ာက္ပြင့္ကုိလည္း ေရေႏြးနဲ႕ ၁၀ မိနစ္ေလာက္ စိမ္ထားလုိကပ
္ ါတယ္။ ၾကက္သားကုိလဲေရစပ္စပ္ေလးနဲ႕ ဆား၊
သၾကား၊ ငံျပာရည္၊ အခ်ဳိမႈန္႕၊ သၾကားေလး နည္းနည္းထည့္ျပီးျပဳတ္ထားလုိက္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊
နီကုိ ပါးပါးလွီးထားလုိက္တယ္။ ငရုတ္သီးေတာင့္ကုိအညွာေခၽြျပီး ၾကက္သြန္ျဖဴနဲ႕ ေရာျပီး မညက္တညက္ေလး
ေထာင္းထားလုိက္ပါတယ္။ၾကက္သားျပဳတ္ ရျပီဆုိရင္ေတာ့ ၾကက္သားေတြကုိ ဆယ္၊ ျပီးေတာ့ အေအးခံျပီး
အမွ်င္ေလးေတြျဖစ္ေအာင္ မႊာပါ။ ေက်ာက္ပြင့္ကုိလည္း အေနေတာ္အရြယ္ေလးေတြ ျဖစ္ေအာင္ ဖဲ့ပါ။
ခရမ္းခ်ဥ္သီး မထူးမပါး လွီးထားပါ။ မုန္လာဥနီကုိ ပါးပါးေလးေတြျဖစ္ေအာင္ လွီးပါ။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ ေက်ာက္ပြင့္၊ ၾကက္သား၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴနဲ႕ငရုတ္သီးစိမ္းေထာင္း၊
မုန္လာဥနီ၊ ဆား၊ သၾကား၊ ငံျပာရည္၊ ဟင္းခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္၊ငရုတ္သီးအေလွာ္မႈန္႕ အားလံုးကုိထည့္၊
သံပုရာရည္ေလး ညွစ္ထည့္ျပီးေတာ့ ေသခ်ာသမေအာင္ ေမႊေပးပါ။ အရသာက ခ်ဳိခ်ဥ္ငံစပ္ေလးပါ။
ကုိယ္ႏွစ္သက္တဲ့အရသာဘက္ကုိကဲျပီးထည့္ေနာ္။ ျပီးရင္ေတာ့ ပန္းကန္ျပားေလးထဲ ေသခ်ာထည့္၊ ျပီးေတာ့မွ
အေပၚကၾကက္သြန္ေၾကာ္ေလးျဖဴး၊ ေဘးကေန ခရမ္းခ်ဥ္သီးေလးေတြ ထည့္လုိက္ေတာ့ ခ်ဳိခ်ဥ္ငံစပ္အရသာနဲ႕
ျပည့္စံုလွတဲ့ ၾကက္သားေက်ာက္ပြ့္ သုပ္ေလး ရျပီေပါ့။
ၾကက္သားျပဳတ္ရည္ေလးထဲကုိလဲ ၾကက္သားနည္းနည္းထည့္၊ ျပီးေတာ့ ေရထပ္ထည့္၊လုိတဲ့အရသာထည့္၊
ျပီးေတာ့ ဂ်င္း ၾကက္သြန္ျဖဴ မညက္တညက္ေထာင္းေလး ထည့္ျပီးပြက္ပြက္ေပးဆူပါေနာ္။ ဟင္းအုိးဆူလာရင္ေတာ့
ငရုတ္ေကာင္းမႈန္႕ေလးခပ္၊ ျပီးေတာ့ေဂၚဖီဖတ္ေလး ခပ္ျပီး ဆူေအာင္တည္၊ ဆူလာျပီဆုိရင္ေတာ့ အရသာ
အေပါ့အငံျမည္းျပီးေတာ့ခ်လုိ႕ရပါျပီ။ ေဂၚဖီ ငရုတ္ေကာင္းဟင္းခါးေလးနဲ႕ ၾကက္သားေက်ာက္ပြင့္သုပ္ေလးပါ။
စားျပီးေတာ့ ေခၽြးေတြထြက္လုိ႕ လူလည္း ေနလုိ႕ ေကာင္းသြားေတာ့တယ္။

ၾကက္ အေရျပား အရုိးသုပ္

ၾကက္အေရျပားသုပ္နည္းေမးထားတဲ့ မဇာအတြက္ ဘယ္လုိလုပ္ရတယ္ဆုိတာကုိ ေျပာျပပါရေစေနာ္။
ၾကက္အေရးျပားတင္မဟုတ္ပါဘူး၊ ၾကက္ရုိး၊ ၾကက္ေျခေထာက္၊ ၾကက္ေခါင္း၊ ၾကက္ေတာင္ပံ၊ ၾကက္သည္းၾကက္ျမစ္နဲ႕
ၾကက္အူေတြကုိပါ သုပ္လုိ႕ရပါတယ္ေနာ္။
ၾကက္အေရျပားသုပ္ဖုိ႕အတြက္ လိုအပ္တ့ပ
ဲ စၥည္းအတြက္ ၾကက္အေရျပား၊ အရုိး၊ ၾကက္သည္းၾကက္ျမစ္၊ ၾကက္အူ၊
ကုလားပဲ၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ၾကက္သြနျ္ ဖဴ၊ ခ်င္း၊ ေဂၚဖီထုပ္၊ ေရွာက္ရြက္၊ ငရုတ္သီးစိမ္း၊ ငရုတ္သီးမႈန္႕၊ မာဆလာ၊
ေရွာက္သီး၊ ဆား၊ နႏြင္းမႈန္႕၊ အခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္ နဲ႕ ဆီတုိ႕ပါေနာ္။ ကုလားပဲကုိေတာ့ ညကတည္းက
ေရစိမ္ေပးထားပါေနာ္။
ႀကက္အေရျပား၊ အရုိး၊ အသည္းအျမစ္၊ အူတုိ႕ကုိ သန္႕ရွင္းေအာင္ေရေဆးေပးပါ။ အေရျပားနဲ႕ အေတာင္ပံမွာ
ရွိေနတတ္တ့ဲ အေမႊးအမွ်င္ေတြကုိ ေသခ်ာသန္႕ရွင္းေရးလုပ္ေပးပါ။ ေျခေထာက္ကုိ သန္႕ရွင္းေရးလုပ္တ့အ
ဲ ခါ
အေရခြံခြါရလြယ္ေအာင္ မီးေလးနဲ႕ျမိွဳက္ေပးျပီးမွ အေရခြံကုိခြာေပးပါ။ ျပီးေတာ့ ေျခသည္းေတြကုိလည္း ခုပ္ထစ္ပစ္ပါ။
ျပီးေတာ့မွ အရုိးအသည္းအျမစ္အူတုိ႕ကုိ ခ်င္းအရည္၊ ဆား၊ သၾကား၊နႏြင္း၊ မာဆလာ၊ အခ်ဳိမႈန္႕တုိ႕နဲ႕ နယ္ျပီး
ႏွပ္ထားေပးပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴနဲ႕ ၾကက္သြန္နီကုိ အခြံႏႊာ၊ ေရေဆးျပီး ၾကက္သြန္နီကုိ ခပ္ပါးပါးေလးေတြျဖစ္ေအာင္
လွီးေပးထားပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴကုိေတာ့ မညက္တညက္ေလး ေထာင္းေပးထားပါ။ ေဂၚဖီထုပ္၊ ေရွာက္ရြက္နဲ႕
ငရုတ္သီးစိမ္းတုိ႕ကုိလည္း ေရေဆးျပီး ခပ္ပါးပါးေလးေတြျဖစ္ေအာင္ လွီးေပးထားပါ။ ခ်င္းကုိလည္း အခြံေလးႏႊာျပီး
ေရေဆးျပီး မညက္တညက္ေလးျဖစ္ေအာင္ ေထာင္းေပးထားပါေနာ္။ ေရွာက္သီးကုိလည္း ေရေဆးျပီး အစိပ္ေလးေတြ
စိပ္ေပးထားပါ။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ရင္ ေရစိမ္ထားတဲ့ ကုလားပဲကုိ ဆယ္ျပီးေတာ့ အုိးတစ္လံုးထဲထည့္၊ ျပီးရင္ နႏြင္းမႈန္႕ေလးထည့္၊
မညက္တညက္ေထာင္းတားတဲ့ခ်င္းနဲ႕ ၾကက္သြန္ျဖဴကုိလည္းထည့္၊ ပါးပါးလွီးထားတဲ့
ၾကက္သြန္နီနည္းနည္းကုိလည္းထည့္၊ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕ေလးထည့္ျပီး မီးဖုိေပၚတင္ျပီး ဟင္းရည္အုိး တည္ထားေပးပါ။
ပဲဟင္းအုိးကုိလည္း မေ၀ေအာင္ သတိထားျပီး တည္ေပးပါေနာ္။ ပဲဟင္းအုိးပြက္ပြက္ဆူေအာင္တည္ျပီး ဟင္းရည္
က်ေအာင္ တည္ေပးပါ။ ပဲဟင္းအုိးခ်ခါနီးက်ရင္ အေပါ့အငံေလးျမည္း၊ မာဆလာေလးအုပ္ျပီးေတာ့ ခ်လုိက္ပါေနာ္။
တစ္ဖက္မွာလည္း ႏွပ္ထားတဲ့ ၾကက္ရုိး၊ ၾကက္သည္းၾကက္ျမစ္နဲ႕ အူတုိ႕ကုိ အုိးတစ္လံုးထဲထည့္ျပီး
ေရခမ္းျပဳတ္ေပးပါေနာ္။ ၾကက္သည္းနဲ႕ အူက အႏူးလြယ္တာမုိ႕ သူတုိ႕ကုိ အရင္ဆယ္ေပးပါေနာ္။ က်န္တ့အ
ဲ ရုိးေတြနဲ႕
အျမစ္ေတြကိုေတာ့ ေရခမ္းတဲ့အထိ ႏူးေအာင္ျပဳတ္ေပးပါ။
ျပဳတ္ထားတဲ့ အေရျပား၊ အရုိး၊ အသည္းအျမစ္တုိ႕ကုိ အေအးခံျပီး အရြယ္ေတာ္ေလးေတြျဖစ္ေအာင္ လီွးျပီး
ပန္းကန္တစ္ခ်ပ္ထဲထည့္ပါ။ ျပီးရင္ လွီးထားတဲ့ ၾကက္သြန္နီ၊ ေဂၚဖီ၊ ငရုတ္သီးစိမ္း၊ငရုတ္သီးမႈန္႕၊ မာဆလာနဲ႕
ဆားအနည္းငယ္၊ အခ်ဳိမႈန္႕တုိ႕ကုိထည့္ပါ။ ျပီးရင္ ပဲဟင္းရည္ေလးကုိ ဆမ္းထည့္ပါ။ ေရွာက္သီးစိပ္ေလးကုိ
ညွစ္ထည့္ပါ။ ျပီးေတာ့မွ ႏွံ႕ေအာင္ ဇြန္းေလးနဲ႕ နယ္ျပီး အေပါ့အငံျမည္းပါ။ အေပါ့အငံစိတ္ၾကိဳက္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့
အေပၚကေန ေရွာက္ရြက္ေလးအုပ္ျပီး သံုးေဆာင္ႏုိင္ပါျပီ။ အစပ္မၾကိဳက္ရင္ ငရုတ္သီးစိမ္းမထည့္ပါနဲ႕ေနာ္။
အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ၾကက္ရုိးၾကက္အေရျပားသုပ္ ရပါျပီေနာ္

ခရုသုပ္

အားလံုးေသာ ေမာင္ႏွမမ်ား မဂၤလာပါေနာ္။နာဂစ္ကတည္းကကၽြန္မေမာင္ႏွမေတြနဲ႕အဆက္အသြယ္ျပတ္သြားတာ
အခုမွ ျပန္ခ်က္ေကၽြးပါဦးမယ္။ နာဂစ္ေနာက္ပုိင္း ကၽြန္မတုိ႕ခုိးသံုးေနတဲ့ အင္တာနက္လုိင္းက နာဂစ္စာမိသြားလုိ႕
ခုထိ ျပန္မရေသးဘူးေလ။ အခု စုိင္ဘာကေဖးကေနလာသံုးတာ။ ေက်ာ္တ့ခ
ဲ ြတ့လ
ဲ င့္ခ္ေတြလည္း မသိေတာ့
ပုိ႕စ္ေလးရုိက္ျပီး ၀ိုင္းေတာ္သားေတြဆက
ီ ုိ ေမးလ္နဲ႔ ပုိ႔ေပးထားလုိက္မယ္ေနာ္။ ၀ုိင္းေတာ္သားေတြ ဆက္လက္ျပီး
ဘေလာ့ဂ္ေပၚအေရာက္ တင္ေပးပါလိမ့္မယ္ေနာ္။ ဒီေန႕ေတာ့ ခရုသုပ္ သုပ္ေကၽြးပါရေစ။
ခရုသုပ္လုပ္ဖုိ႕လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ခရုအသား၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ေရွာက္ရြက္၊ သံပုရာသီး၊
ငရုတ္သီးစိမ္း၊ ငံျပာရည္၊ ဆီ၊ နႏြင္းမႈန္႕၊ ငရုတ္သီးအက်က္မႈန္႕၊ ဆားနဲ႕ သၾကားအနည္းငယ္တုိ႕ပါ။
ခရုအသားေတြကုိ ေရနဲ႕ေသခ်ာစင္ေအာင္ေဆးျပီး မစင္ေတြဖယ္ပစ္၊ ေရစစ္၊ ျပီးေတာ့ ဆား၊ သၾကား၊ အခ်ဳိမႈန္႕၊
ငံျပာရည္အနည္းငယ္တုိ႕နဲ႕ နယ္ေပးပါ။
ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီတုိ႕ကုိ အခြံသင္ျပီး ၾကက္သြန္နီကုိ ထက္ျခမ္းျခမ္း၊ ပါးပါးလွီးျပီး ေရစင္ေအာင္ေဆးျပီး
ေရစစ္ေပးထားပါ။
ၾကက္သြန္ျဖဴကုိလည္း ပါးပါးလွီးေပးထားပါ။ ငရုတ္သီးစိမ္းနဲ႕ေရွာက္ရြက္ကုိ ေရေဆးျပီး ပါးပါးလွီးေပးထားပါ။
သံပုရာသီး စိပ္ထားေပးပါ။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္ျပီးေတာ့ ဆီနည္းနည္းထည့္၊ ဆီပူလာျပီဆုိရင္ နႏြင္းမႈန္႔ေလး
နည္းနည္းခပ္ျပီး ပါးပါးလွီးထားတဲ့ ၾကက္သြန္ျဖဴ ထည့္ျပီးေၾကာ္ပါ။
ၾကက္သြန္ေလးေတြ ၀ါေရာင္သန္းလာျပီဆုိရင္ ဒယ္အုိးကုိ မီးဖုိေပၚကေန ခ်လုိက္ျပီး ဆီအပူရွိန္
ၾကက္သြန္ေၾကာ္ေလးေတြ ရဲလာတဲ့အထိ ေမႊေပးပါေနာ္။ ျပီးရင္ေတာ့ ဆီခ်က္ေတြကုိ ပန္းကန္လံုးတစ္လံုးထဲ
ထည့္လုိက္ပါေနာ္။
ျပီးေတာ့မွ ဒယ္အုိးကုိ မီးဖုိေပၚျပန္တင္ျပီး နယ္ထားတဲ့ ခရုေတြကုိထည့္၊ ေရေလး ခရုအသားျမဳပ္ရံုထည့္၊
ဒယ္အုိးအဖံုးအုပ္ျပီး တည္ေပးပါ။ ေရခမ္းခါနီးက် ခရုအသားေတြကုိ ဟုိဘက္ဒီဘက္လွန္ေပးျပီး ေရခမ္းပါေစေနာ္။
ခရုအသားက်က္ျပီးသားကုိ အေအးခံ၊ လက္နဲ႔ ကုိင္နုိင္တဲ့ အေႏြးဓာတ္ေလးေရာက္တ့အ
ဲ ခါ ခရုအသားေတြကုိ
ပါးပါးလွီးေပးပါ။ ခရုအသားေတြ လွီးျပီးသားရျပီဆုိရင္ေတာ့ ဇလံုတစ္လံုးယူ၊ လွီးထားတဲ့ ခရုအသား၊ ၾကက္သြန္နီ၊
ငရုတ္သီးစိမ္း၊ ေရွာက္ရြက္၊ ငံျပာရည္၊ သံပုရာရည္၊ ဆီခ်က္၊ ငရုတ္သီးအက်က္မႈန္႔၊ ( ၾကိဳက္တတ္ရင္ ပဲမႈန္႔
အက်က္မႈန္႔ပါထည့္ ) ထည့္ျပီး အားလံုးႏွံ႔ေအာင္ နယ္ေပးပါ။ အရသာကုိေတာ့ ကုိယ္ၾကိဳက္တ့အ
ဲ ရသာ
ကဲထည့္ေပါ့။
ကၽြန္မကေတာ့ ခ်ဥ္စပ္အရသာေလးကုိ ပုိၾကိဳက္တယ္။ ခရုအသားေလးက ၀ါးရတာ မာထုတ္ထုတ္ေလးနဲ႔
အရသာျပင္းျပင္းေလးဆုိ သိပ္ေကာင္းတယ္ေလ။ ေရွာက္ရြက္နံ႔ေလးကလည္း သင္းလုိ႔။ ေအာ္ ... ေမ့လုိ႕
ငရုတ္ေကာင္းမႈန္႔ေလးပါ ထည့္ျဖဴးျပီး သုပ္လုိက္ေနာ္။ ဗုိက္မနာရေအာင္ေပါ့။
အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ အရသာရွိလွတ့ဲ ခရုသုပ္ေလးရပါျပီေနာ္။ ဟင္းခါးပူပူေလးတစ္ခြက္ ဒါမွမဟုတ္
ေရေႏြးပူပူေလးနဲ႕ဆုိရင္ေတာ့ အခုလုိ မုိးရြာတဲ့ေန႔မွာ အရမ္းကုိ လုိက္ဖက္ညီတ့ဲ အသုပ္ေလးေပါ့ေနာ္။

ပုဇြန္ခ်ဥ္သုပ္နဲ႕ ပိန္းဥဟင္းခါး

ေဆာင္းတြင္းေရာက္လာျပီဆုိေတာ့ ဆီျပန္ဟင္းလည္း မစားခ်င္၊ အေၾကာ္အေလွာ္နဲ႕ခ်ည္းပဲဆုိရင္လည္း စားရတာ
ခံတြင္းမေတြ႕လွဘူးျဖစ္ေနတုန္း ငါးခ်ဥ္သုပ္ေလးနဲ႕ ဟင္းခါးေလး စားရင္ေကာင္းမွာပဲလုိ႕ ေတြးမိျပီး
စီစဥ္လုိက္ရတာပါေနာ္။
ငါးခ်ဥ္ကုိငါးကေလးခ်ဥ္၊ငါးဖယ္ခ်ဥ္၊ပုဇြန္ခ်ဥ္ဆုိျပီးသီးသန္႕စီသိထားေပမယ့္အခုတစ္ခါပဲခူးမွာေနတဲ့သူငယ္ခ်င္းဆီ
က လက္ေဆာင္ရတဲ့ ငါးခ်ဥ္က ငါးဖယ္နဲ႕ ပုဇြန္ကုိတဲြျပီး အခ်ဥ္လုပ္ထားတာဆုိေတာ့ ပုိျပီးၾကိဳက္သြားတယ္။
ဒါေပမယ့္ ငါးခ်ဥ္၊ ပုဇြန္ခ်ဥ္ဆုိရင္ အစိမ္းအတုိင္း သုပ္စားရင္ မစားရဲတ့သ
ဲ ူေတြလည္း ရွိတယ္ေလ။
ေနာက္တစ္ခါက်ရင္ ပုဇြန္ခ်ဥ္လုပ္နည္းေရးေပးပါဦးမယ္ေနာ္။ သူတုိ႕ကေတာ့ ေၾကာ္စားၾကတယ္။ ကြၽန္မက
အစိမ္းအတုိင္း မသုပ္စားရဲတ့ဲ ေမာင္ႏွမေတြအတြက္ နည္းလမ္းေလး ေပးပါရေစေနာ္။
အသင့္ျပင္ထားရမွာကေတာ့ ပုဇြန္ခ်ဥ္၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ငရုတ္သီးစိမ္း၊ နံနံပင္၊ ငရုတ္သီးအက်က္မႈန္႕၊
အခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္နဲ႕ ဆီတုိ႕ပါ။ ဟင္းခါးအတြက္ကေတာ့ ပိန္းဥ၊ ပုဇြန္ေျခာက္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ငရုတ္ေကာင္း၊
ပင္စိမ္း၊ ဆား၊ ငံျပာရည္အနည္းငယ္နဲ႕ အခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္တုိ႕ပါေနာ္။
ပိန္းဥဟင္းခါးအသုပ္မသုပ္ခင္ ဟင္းခါးအတြက္ မီးဖုိေပၚ ဒန္အုိးတင္၊ အုိးထဲေရထည့္ျပီး ပိန္းဥကုိျပဳတ္ပါ။
ပိန္းဥကုိျပဳတ္ျပီး က်က္ရင္ အေအးခံျပီး အခြံႏႊာပါ။ ျပီးေတာ့ ဟင္းခါးအုိးျပင္ဖိ႕ု အတြက္ ဒန္အုိးေလးထဲကုိ
ေရသင့္ရံုထည့္၊ ျပီးေတာ့ ပုဇြန္ေျခာက္ကုိ မညက္တညက္ေလးငရုတ္ဆံုထဲေထာင္းထားတာေလး ခပ္ထည့္၊
ျပီးေတာ့ ဆား၊ ငံျပာရည္၊ အခ်ဳိမႈန္႕ေလးနည္းနည္းထည့္ျပီး ဟင္းခါးအုိးတည္ပါ။ ဟင္းခါးအုိးပြက္ပြက္ဆူလာရင္
ၾကက္သြန္ျဖဴနဲ႕ ငရုတ္ေကာင္းေစ့ကုိ မညက္တညက္ေလးေထာင္းျပီး ခပ္ပါ။ ျပီးရင္ ပိန္းဥထည့္ျပီး မီးေႏြးေႏြးနဲ႕
ဆူေအာင္ထပ္တည္ပါ။ ဒါမွ ပိန္းဥထဲ အရသာေတြလည္း ေကာင္းေကာင္း၀င္ျပီး ႏူးႏူးနပ္နပ္ရွိမယ္ေလ။ ဟင္းခါးအုိး
ပြက္ပြက္ဆူလာျပီဆုိရင္ေတာ့ အေပါ့အငံ အရသာကုိျမည္းျပီး ကုိယ္ၾကိဳက္တ့အ
ဲ ရသာရျပီဆုိတာနဲ႕
ပင္စိမ္းရြက္ေလးအုပ္ျပီး မီးပိတ္လုိက္ရံုပါပဲေနာ္။
ပုဇြန္ခ်ဥ္သုပ္အသုပ္သုပ္ဖုိ႕အတြက္ ၾကက္သြန္ျဖဴနဲ႕ အနီကုိ အခြံႏႊာျပီး ေရေဆးပါ။ ျပီးရင္ ၾကက္သြန္နီကုိ
ပါးပါးလွီး၊ ေရေဆးပစ္ျပီး ေရစစ္ထားပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴကုိလည္း ေက်ာဘက္ကေန အရွည္လုိက္ ခပ္ပါးပါးလွီးပါ။
နံနံပင္ကုိလည္း ခပ္ပါးပါးေလး လွီးေပးထားပါ။ ငရုတ္သီးစိမ္းကုိလည္း ေရေဆးျပီး လွီးထားပါ။
ငါးဖယ္ပုဇြန္ခ်ဥ္ကုိလည္း လွီးျပီး သုပ္မယ့္ ပန္းကန္ထဲ ထည့္ထားေပးပါ။ အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့
မီးဖုိေပၚဒယ္အုိးတင္၊ ျပီးေတာ့ဒယ္အုိးထဲကုိ ဆီနည္းနည္းထည့္ျပီး ဆီက်က္ေအာင္တည္ေပးပါ။
ဆီက်က္ျပီဆုိရင္ေတာ့ ပုဇြန္ခ်ဥ္အေပၚကေန ေလာင္းခ်လုိက္ပါေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ဆီက်က္ရဲ႕ အပူရွိန္နဲ႕
ပုဇြန္ခ်ဥ္ကုိ နည္းနည္းက်က္သြားေစပါတယ္။ ျပီးေတာ့မွ ခုနက လွီးထားတဲ့ၾကက္သြန္ျဖဴနီ၊ နံနံပင္ ငရုတ္သီးစိမ္း၊
ငရုတ္သီးအက်က္မႈန္႕၊ အခ်ဳိမႈန္႕နည္းနည္းထည့္ျပီး ေသေသခ်ာခ်ာႏွံ႕ေအာင္နယ္ေပးပါ။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့
ပုဇြန္ခ်ဥ္သုပ္ရျပီ။ပုဇြန္ခ်ဥ္သုပ္ခ်ဥ္စပ္ေလးနဲ႕ ပိန္းဥဟင္းခါး ပူပူေႏြးေႏြးေလးနဲ႕ အားေပးၾကပါဦးေနာ္

ငါးဖယ္သုပ္

ဒီေန႕ေတာ့ ကၽြန္မေမာင္ႏွမေတြကို ငါးဖယ္သုပ္ သုပ္ေကၽြးပါရေစ။ ငါးဖယ္ကုိ ျပည္ပမွာေနထုိင္တဲ့သူေတြအတြက္
၀ယ္ရခက္ခ်င္ ခက္ေနပါလိမ့္မယ္။ ငါးဖယ္မရွိလည္း တျခားေရခ်ဳိငါးတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ျခစ္ျပီး
ငါးဆုပ္လုပ္လုိ႕ရပါတယ္ေနာ္။ ငါးဖယ္သုပ္ဖုိ႕လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ငါးဖယ္၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊
ၾကက္သြန္နီ၊ ငရုတ္သီးစိမ္း၊ နံနံပင္၊ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕၊ ငံျပာရည္၊ သံပုရာသီးတုိ႕ပါေနာ္။
ထုေလမာေလ ငါးဖယ္မ်ဳိးလုိ႕ ဆုိတဲ့အတုိင္း ငါးဖယ္ကုိ အသားျခစ္ယူျပီးတဲ့အခါ ငရုတ္ဆံုထဲမွာ ခ်င္း၊
ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕ေလးတုိ႕နဲ႕ ခပ္မာမာေလးျဖစ္ေအာင္ ထုေထာင္းေပးျပီးမွ
အျပား၀ုိင္း၀ုိင္းေလးေတြျဖစ္ေအာင္လုပ္ထားပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴၾကက္သြန္နီကုိ အခြံႏႊာ၊ ပါးပါးလွီးထားေပးပါ။
ငရုတ္သီးစိမ္း၊ နံနံပင္တုိ႕႕ကုိလည္း ေရစင္ေအာင္ေဆးထားေပးပါေနာ္။
ငါးဖယ္ေၾကာ္ဖုိ႕အတြက္ မီးဖိုေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ဆီထည့္၊ ဆီပူလာျပီဆုိရင္ ငါးဖယ္ေတြထည့္ျပီး ေၾကာ္ပါ။
ငါးဖယ္စစ္စစ္ကုိ ေၾကာ္တ့အ
ဲ ခါ ပြတက္လာတာကုိ ေတြ႕ရမယ္ေနာ္။ အက်က္ညီျပီး မီးမကၽြမ္းရေလေအာင္
ဟုိဘက္ဒီဘက္လွန္ေပးပါဦးေနာ္။ ေၾကာ္ျပီးသြားရင္ေတာ့ ပန္းကန္တစ္ခ်ပ္ထဲ ဆီစုပ္စကၠဴခံျပီး အေပၚကေန
ငါးဖယ္ေၾကာ္ေတြထည့္ျပီး ဆီစစ္ေပးထားပါေနာ္။ ငါးဖယ္ေၾကာ္ေတြ ေအးသြားတဲ့အခါ ဓါးနဲ႕
မထူမပါးေလးေတြျဖစ္ေအာင္ လွီးေပးထားပါေနာ္။ က်န္တ့ဆ
ဲ ီနဲ႕ လွီးထားတဲ့ ၾကက္သြန္ျဖဴ ၾကက္သြန္နီကုိထည့္ျပီး
ဆီခ်က္ေၾကာ္ေပးပါ။ ဆီခ်က္ေၾကာ္ကုိလည္း ပန္းကန္လံုးတစ္လံုးထဲ သီးသန္႕ဖယ္ထားေပးပါေနာ္။ ခရမ္းခ်ဥ္သီးကုိ
မထူမပါးလွီးထားေပးပါ။ ငရုတ္သီးစိမ္းနဲ႕ နံနံပင္တုိ႕ကုိလည္း လွီးေပးထားပါေနာ္။ (တခ်ဳိ႕က
ခရမ္းခ်ဥ္သီးမထည့္ပါဘူး၊ ေဂၚဖီထုပ္ပါးပါးလွီးျပီး ပဲမႈန္႕အက်က္မႈန္႕နဲ႕ သုပ္ေလ့ရွိပါတယ္)။ ၾကက္သြန္နီကုိလည္း
ခပ္ပါးပါးလွီးျပီးေတာ့ ေရစင္ေအာင္ေဆးျပီး ေရစစ္ထားပါ။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ ပန္းကန္တစ္ခ်ပ္ထဲကုိ လွီးထားတဲ့ ငါးဖယ္ရယ္၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးရယ္၊
ၾကက္သြန္စိမ္းရယ္၊ ငရုတ္သီးစိမ္းတုိ႕ကုိ ထည့္၊ ျပီးေတာ့ ဆီခ်က္ကုိထည့္ ငံျပာရည္နဲ႕ အခ်ဳိမႈန္႕နဲ႕
သံပုရာရည္ေလးတုိ႕ကုိ ထည့္ျပီး ေသခ်ာႏွံ႕ေအာင္ နယ္ပါ။ ျပီးရင္ေတာ့ အေပါ့အငံကုိျမည္းျပီး
ကုိယ္ႏွစ္သက္သလုိျပင္ျပီး အေပၚကေန နံနံပင္ေလး အုပ္လုိက္ပါေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ခ်ဥ္ငံစပ္ ငါးဖယ္သုပ္ေလး
ရပါျပီေနာ္။ ၾကာဇံဟင္းခါး၊ ၾကာရုိးဟင္းခါး၊ ဗူးသီးဟင္းခါး တုိ႕နဲ႕ တဲြဖက္သံုးေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္ေနာ္။

ငါးနီတူမန္က်ည္းသီးစိမ္းသုပ္

အားလံုးမဂၤလာပါရွင္။ ကၽြန္မရဲ႕ ေမာင္ႏွမေတြကုိ ဒီေန႕ေတာ့ ငါးနီတူေျခာက္ကုိ မန္က်ည္းသီးစိမ္း ႏုႏုေလးေတြ
ေထာင္းထားတာနဲ႕ သုပ္ေကၽြးပါဦးမယ္ေနာ္။ အရင္တစ္ခါတုန္းကလည္း ငါးနီေျခာက္ကုိ သုပ္ေကၽြးဖူးေပမယ့္
ရာသီစာေလး ရတုန္း သုပ္စားရတာမုိ႕ ေနာက္တစ္နည္းနဲ႕ သုပ္တာေလးကုိ မွ်ေ၀ေပးလုိက္ပါတယ္ေနာ္။
လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ငါးနီတူေျခာက္ (၁၅) က်ပ္သား၊ မန္က်ည္းသီးစိမ္းႏုႏု (လူၾကီးလက္တစ္ဆုပ္စာ)၊
ခရမ္းခ်ဥ္သီး (၂) လံုး၊ ၾကက္သြန္နီ (၃) လံုး၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ (၇) မႊာ၊ ငရုတ္သီးစိမ္း (အစပ္စားႏုိင္သေလာက္)၊
ငရုတ္ေကာင္းေလွာ္ေစ့ (၁၀) ေစ့၊ ငါးပိစိမ္းစား အနည္းငယ္၊ ဆားအနည္းငယ္နဲ႕ ဟင္းခ်ဳိမႈန္႕
အနည္းငယ္တုိ႕ပါေနာ္။
ငါးနီတူေျခာက္ကုိ ေခါင္းနဲ႕ ဗုိက္ေတြကုိ ဖယ္ရွားပစ္ပါ။ ငါးပိစိမ္းစားကုိ မီးကင္ပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီတုိ႕ကုိ
အခံြႏႊာ၊ ေရေဆးျပီး ပါးပါးလွီးေပးပါ။ ငရုတ္သီးစိမ္းကုိ အညွာေျခြ၊ ေရေဆးျပီး ေရစစ္ေပးထားပါ။
မန္က်ည္းသီးစိမ္းကုိ အျပင္က အခြံကုိ ဓားပါးေလးနဲ႕ျခစ္၊ ေရေဆး၊ ေရစစ္ေပးထားပါ။
ငါးေျခာက္ကုိ သန္႕စင္ျပီးတဲ့အခါမွာ မီးဖိုေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ငါးေျခာက္ ထည့္ျပီး ငါးေျခာက္ကုိ မီးအသင့္အတင့္နဲ႕
ၾကြတ္လာေအာင္ ေလွာ္ေပးပါ။ နည္းနည္းေတာ့ ေညွာ္ပါတယ္။ ငါးေျခာက္ေလွာ္ျပီးတဲ့အခါ
သီးသန္႕ဖယ္ထားေပးျပီး အဲ့ဒီဒယ္အုိးနဲ႕ပဲ ငရုတ္သီးေတြကုိ ထည့္ျပီး မီးခပ္ေႏြးေႏြးနဲ႕ေလွာ္ပါမယ္။ ငရုတ္သီးေတြ
က်က္ျပီဆုိရင္လည္း သီးသန္႕ဖယ္ေပးထားပါ။
ျပီးရင္ ငရုတ္ဆံုထဲကုိ မီးကင္ထားတဲ့ ငါးပိစိမ္းစား၊ ၾကက္သြန္ျဖဴအနည္းငယ္၊ ငရုတ္သီးစိမ္းနဲ႕ ငရုတ္ေကာင္း
တုိ႕ကုိ ထည့္ေထာင္းပါ။ မန္က်ည္းသီးစိမ္းေတြကုိလည္း ငရုတ္ဆံုထဲထည့္ျပီး ေထာင္းပါ။ ေထာင္းတဲ့အခါမွာ
ညက္လြယ္ေအာင္လုိ႕ ဆားေလးထည့္ေထာင္းပါတယ္ေနာ္။ ခရမ္းခ်ဥ္သီးကုိလည္း ပါးပါးလွီးပါတယ္။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္တဲ့အခါမွာ ဇလံုတစ္လံုးထဲကုိ ေလွာ္ထားတဲ့ ငါးေျခာက္ရယ္၊ လွီးထားတဲ့ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ နီ၊
ေထာင္းထားတဲ့ အဆာပလာေတြရယ္၊ ဆားအနည္းငယ္၊ အခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္ထည့္ျပီး အားလံုး
သမေအာင္ေရာနယ္ေပးပါ။ အရသာအေပါ့အငံကုိ ျမည္းျပီး လုိတ့အ
ဲ ရသာကုိ ကဲထည့္ပါေနာ္။
အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ စားရတာ ခံတြင္းျမိန္ေစျပီး လွ်ာသြက္ေစမယ့္ မန္က်ည္းသီးစိမ္းေထာင္းနဲ႕ သုပ္ထားတဲ့
ငါးနီတူေျခာက္သုပ္ေလး ရပါျပီေနာ္။ ေဆာင္းခ်မ္းခ်မ္းေလးမွာ ေရေႏြးၾကမ္းပူပူေလးနဲ႕ တဲြဖက္သံုးေဆာင္ပါေနာ္

ငါးဖယ္လံုးအစာသြပ္

ကၽြန္မတုိ႕ ေမာင္ႏွမတေတြ ယုဇနပလာဇာသြားတုိင္း ပလာဇာေအာက္ထပ္မွာေရာင္းတဲ့ ငါးဖယ္လံုးအစာသြပ္
၀ယ္စားေနက် ႕ ႕ ႕ အေမကေတာ့ အျပင္ကအစာ ၀ယ္စားတာကုိ တစ္စက္မွ မၾကိဳက္ ႕ ႕ ႕ မိသားစုမ်ားတဲ့
ကၽြန္မတုိ႕အိမ္ေလးမွာ အျပင္စာ ၀ယ္စားတာနဲ႕စာရင္ အိမ္မွာ ကုိယ္တုိင္ခ်က္ျပဳတ္လုပ္ကုိင္ျပီးမွ မိသားစု၀င္အားလံုး
တ၀ၾကီး စားလုိ႕ရေအာင္ စီစဥ္မွ ၾကိဳက္တာ ႕ ႕ ႕ ဒီေတာ့မွလည္း အကုန္အက်လည္း သက္သာသလုိ သန္႕ရွင္းမႈလည္း
အျပည့္ရွိတယ္ မဟုတ္လား ႕ ႕ ႕ငယ္တုန္းက ကၽြန္မလည္း အျပင္စာစားဖုိ႕ အာသီသမ်ားခဲ့ေပမယ့္ အရြယ္ေရာက္ေတာ့
ကုိယ္က အေပါင္းအသင္းေတြနဲ႕ အျပင္ေရာက္ေနလုိ႕ တစ္ခုခုစားေတာ့မယ္ဆုိရင္ အိမ္မွာက်န္ခ့တ
ဲ ့ဲ ကၽြန္မရဲ႕
မိသားစုေလးကုိ သတိရျမဲ ႕ ႕ ႕ သူတုိ႕ေတြကုိလည္း ကၽြန္မစားသလုိ စားေစခ်င္တ့ဆ
ဲ ႏၵေလးျဖစ္ရစျမဲဆုိေတာ့
ကၽြန္မကုိယ္တုိင္ ခ်က္ျပဳတ္စီစဥ္ရတဲ့အခ်ိန္ကစျပီး တတ္ႏုိင္သေလာက္ ကၽြန္မမိသားစုကုိ ဦးစားေပးႏုိင္ေအာင္
စီစဥ္တတ္ခ့ပ
ဲ ါတယ္။ အခုလည္း အေမက ေစ်းသြားရင္း ငါးဖယ္ေတြ၀ယ္လာေတာ့ ဟင္းခ်က္တာခ်က္၊ ေၾကာ္တာ
ေၾကာ္လုပ္ဖုိ႕ စီစဥ္ရင္းနဲ႕ ငါးဖယ္လံုးအစာသြပ္ေလး လုပ္ေကၽြးဦးမယ္ဆုိျပီး ေတြးမိျပီး အခုလုိ စီစဥ္ျဖစ္လုိက္ တာပါ။
ငါးဖယ္အစာသြပ္အတြက္ လုိအပ္တ့ပ
ဲ စၥည္းေတြကေတာ့ ငါးဖယ္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ခ်င္း၊ ေဂၚဖီထုပ္၊ သံပုရာသီး သုိ႕မဟုတ္
ေရွာက္သီး၊ ေရွာက္ရြက္၊ ငရုတ္သီးစိမ္း၊ ငံျပာရည္၊ ဆား၊ သၾကား၊ အခ်ဳိမႈန္႕၊ နႏြင္းမႈန္႕နဲ႕ ဆီတုိ႕ပါေနာ္။
ငါးဖယ္က ျခစ္ျပီးသား ၀ယ္လာတာမုိ႕ ငါးဖယ္ကုိ ခပ္နာနာေလးေထာင္းဖုိ႕အတြက္ အရင္ျပင္ပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴနဲ႕
ခ်င္းကုိ အခြံႏႊာျပီးေတာ့ ငါးဖယ္နဲ႕အတူ ေရာေထာင္းပါတယ္။ တစ္လက္စတည္း နႏြင္းမႈန္႕၊ ဆား၊ သၾကားနည္းနည္းနဲ႕
ဟင္းခတ္မႈန္႕နည္းနည္းလည္း ထည့္ျပီးေထာင္းပါတယ္။ ငါးဖယ္အေထာင္းနာလာျပီ ဆုိရင္ေတာ့ ငါးဖယ္အသားေတြ
ေစးပုိင္လာပါတယ္။ အဲ့ဒီအခါမွာေတာ့ ငါးဖယ္ေတြကုိ ငရုတ္ဆံုထဲကေန ယူျပီးေတာ့ ငါးဖယ္လံုးေလးေတြ ျဖစ္ေအာင္
လံုးေပးပါ။ ငါးဖယ္လံုးစဥ္မွာ လက္ထဲ ငါးဖယ္ေတြ ကပ္မေနရေလေအာင္ ဇလံုေလးထဲ ေရေလးထည့္၊ လက္ေလးနဲ႕
ေရကုိ ဆြတ္ျပီးေတာ့မွ ငါးဖယ္လံုးေလးေတြကုိ စီစီရီရိီေလးေတြ ျဖစ္ေအာင္ လံုးေပးပါေနာ္။ ငါးဖယ္လံုးေလးေတြ
အားလံုး လံုးထားျပီးျပီဆုိရင္ေတာ့ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ဆီထည့္၊ ဆီပူလာရင္ နႏြင္းမႈန္႕ေလးနည္းနည္းခပ္ျပီးေမႊ၊
ငါးဖယ္လံုးေလးေတြကုိ တန္းစီထည့္ျပီး မီးအေနေတာ္နဲ႕ ေျဖးေျဖးခ်င္းေၾကာ္ေပးပါ။ ငါးဖယ္က ေၾကာ္တ့အ
ဲ ခါမွာ
ပြတက္လာတတ္ပါတယ္။ အက်က္ညီေအာင္ ဟုိဘက္ဒီဘက္လည္း လွန္ေပးျပီး ေၾကာ္ပါ။ ငါးဖယ္ေၾကာ္ေလးေတြ
ေရႊအုိေရာင္ေျပာင္းသြားျပီ ဆုိရင္ေတာ့ ဆယ္ယူထားျပီး ပန္းကန္တစ္ခ်ပ္ထဲ ဆီစစ္ျပီး အေအးခံထားေပးပါေနာ္။
အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ငါးဖယ္ထဲ အစာသြပ္ရေအာင္လုိ႕ ေဂၚဖီထုပ္၊ ေရွာက္ရြက္၊ ငရုတ္သီးစိမ္းတုိ႕ကုိ သန္႕စင္ေအာင္
ေရေဆးျပီး ေရစစ္ထားပါ။ ေဂၚဖီထုပ္ကုိ ရိတ္ရိတ္ပါေအာင္ လွီးေပးပါ။ ေရွာက္ရြက္နဲ႕ငရုတ္သီးစိမ္းကုိ
ခပ္ပါးပါးေလးေတြျဖစ္ေအာင္ လွီးေပးပါ။ ေရွာက္သီး ဒါမွမဟုတ္ သံပုရာသီးကုိ အမႊာေလးေတြရေအာင္ လွီးယူပါ။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ရင္ ပန္းကန္တစ္ခ်ပ္ထဲကုိ လွီးထားတဲ့ ေဂၚဖီ၊ ေရွာက္ရြက္၊ ေရွာက္သီးအမွ်င္ေလးေတြနဲ႕အတူ
ငံျပာရည္အနည္းငယ္ထည့္ျပီး အရသာခပ္ျပင္းျပင္းေလးရေအာင္နဲ႕ သမေအာင္ တူေလးနဲ႕ ေမႊေပးပါ။
ငါးဖယ္အလံုးကုိ ဓားဦးခၽြန္ေလးနဲ႕ အလယ္ကေန ထက္ျခမ္းေလးအရာေပးျပီး ခုနက စပ္ထားတဲ့ အစာေတြကုိ
တူေလးနဲ႕ယူျပီး အသာအယာ သြပ္သြင္းေပးပါေနာ္။ ၾကိဳက္တတ္ရင္ေတာ့ အေပၚကေန ၾကက္သြန္ျဖဴေၾကာ္ေလး
ထပ္ထည့္ေပးေပါ့ေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ခ်ဥ္ငံစပ္အရသာစံု၊ ေရွာက္ရြက္နံ႕သင္းသင္းေလးနဲ႕ ငါးဖယ္လံုး
အစာသြပ္ေလး ရပါျပီေနာ္။ ေရေႏြးၾကမ္းေလးနဲ႕ တဲြဖက္သံုးေဆာင္ပါေနာ္

ငါးေသတၱာသုပ္

ငါးေသတၱာကုိ ဟင္းခ်က္စားလုိ႕တစ္မ်ဳိး၊ ေပါင္မုန္႕နဲ႔အလယ္ကေန ညွပ္ျပီး စားတတ္ၾကသလုိ တစ္ခါတေလမွာ
သုပ္စားတတ္ၾကပါတယ္ေနာ္။ တစ္ခါတေလ အလုပ္ပင္ပန္းလာလုိ႕ ဟင္းမခ်က္ခ်င္ေတာ့ဘူး၊ မီးပ်က္သြားလုိ႕
ဟင္းခ်က္ဖုိ႕ခက္ေနျပီ၊ မီးလည္း မေမႊးခ်င္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ ၀ယ္ထားတဲ့ ငါးေသတၱာကုိ အလြယ္တကူသုပ္စားလုိ႕
ရပါတယ္ေနာ္။ အခ်ိန္လည္းကုန္တာသက္သာ၊ လူလည္း မပင္ပန္းဘဲ အရသာရွိရွိေလး စားႏုိင္တာေပါ့ေနာ္။
ငါးေသတၱာသုပ္စားဖုိ႕အတြက္ လုိအပ္တာေတြကေတာ့ ငါးေသတၱာဗူး၊ ေဂၚဖီထုပ္၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ ၾကက္သြန္နီ၊
သံပုရာသီး၊ ငရုတ္သီးစိမ္း၊ ငံျပာရည္၊ ပဲမႈန္႕အက်က္မႈန္႕တုိ႕ပါေနာ္။
ေဂၚဖီထုပ္ကို အျပင္က အစိမ္းဖတ္ေတြ ဖယ္ပစ္ပါ။ ျပီးေတာ့မွ ေဂၚဖီဖတ္သံုးဖတ္ေလာက္ကုိ ခြါျပီးဆားေရထဲ
အနည္းဆံုး ၁၅ မိနစ္ေလာက္ စိမ္ထားေပးပါ။ ျပီးေတာ့မွ ရုိးရုိးေရနဲ႕ တစ္ခါထပ္ေဆး၊ ေရစစ္ျပီး
ခပ္ပါးပါးေလးေတြျဖစ္ေအာင္ လွီးေပးထားပါ။ ခရမ္းခ်ဥ္သီးကိုလည္း ေရေဆး၊ ထက္ျခမ္းျခမ္း၊ အေစ့ထုတ္ျပီး
မထူမပါးေလး လွီးေပးပါ။ ၾကက္သြန္နီကုိလည္း အခြံႏႊာ၊ အလံုးလုိက္ ေရေဆး၊ ျပီးေတာ့ ထက္ျခမ္းျခမ္း၊
ပါးပါးလွီးျပီး အခုိးေတြ စင္သြားေအာင္ ေရနဲ႕နယ္ေဆးျပီး ညွစ္ပစ္ပါ။ ငရုတ္သီးစိမ္းကုိ အညွာေခၽြ၊ ေရေဆးျပီး
ခပ္ပါးပါးေလးလွီးေပးထားပါ။ သံပုရာသီးကုိလည္း ေရေဆးျပီး အစိပ္ေလးေတြ စိပ္ေပးထားပါေနာ္။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ ငါးေသတၱာဗူးကုိေဖာက္ျပီး အထဲက ဆီေတြကုိ စစ္ထုတ္ပစ္ပါ။ ျပီးေတာ့မွ
ငါးအသားေလးေတြကုိခ်ည္း ဆယ္ျပီးေတာ့ ဇလံုတစ္လံုးထဲ ထည့္ထားပါ။ ျပီးေတာ့မွ လွီးထားတဲ့ ေဂၚဖီ၊
ၾကက္သြန္နီ၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ ငရုတ္သီးစိမ္းတုိ႕ကုိထည့္ပါ။ ျပီးရင္ ငံျပာရည္နဲ႕ ပဲမႈန္႕အက်က္မႈန္႕တုိ႕ကုိထည့္ပါ။
သံပုရာသီးစိပ္ေလးေတြကုိ ညွစ္ထည့္ပါ။ ျပီးေတာ့မွ လက္ေဆးျပီး ငါးနဲ႕ အသီးအရြက္ေတြအားလံုးႏွံ႕ေအာင္
ေသခ်ာလက္နဲ႕နယ္ေပးပါေနာ္။ အေပါ့အငံကုိေတာ့ ကုိယ္ႏွစ္သက္သလုိထည့္ေပးပါ။ ကိုယ္ႏွစ္သက္မယ့္
အရသာရျပီဆုိရင္ေတာ့ အသုပ္ကုိ ပန္းကန္ျပားတစ္ခ်ပ္ထဲ ေျပာင္းထည့္ျပီး သံုးေဆာင္ႏုိင္ပါျပီေနာ္။
ၾကိဳက္တတ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၾကက္သြန္ျဖဴေလးနဲ႕ ငရုတ္သီးစိမ္းေလးပါ ကုိက္လုိက္ဦးေနာ္။
ခ်စ္ေမာင္ႏွမေတြလည္း ဟင္းခ်က္ရပ်င္းတဲ့အခါ၊ အလုပ္ေတြမ်ားျပီး ဟင္းခ်က္ဖုိ႕အခ်ိန္မရတဲ့အခါ
ငါးေသတၱာသုပ္ေလး လုပ္စားၾကည့္ပါဦးလားေနာ္

ကန္စြန္း ၿပည္ၿကီးငါးသုပ္

ဒီေန႔ေတာ႔ ၿပည္ၿကီးငါးနဲ႔ ကန္စြန္းရြက္နဲ႔ သုပ္စားမလားစိတ္ကူးတယ္။
လုိတဲ႔ပစၥည္းမ်ားေလးေတြကို အသင္႔ၿပင္လိုက္အုံးမယ္။သန္႕ျပီးသားျပည္ၾကီးငါး
၂၀၀ ဂရမ္ကုိ လက္မ၀က္ခန္႕အရွည္မ်ားျဖစ္ေအာင္ျဖတ္လိုက္တယ္။
ပုဇြန္ အေကာင္လတ္ ၂၀၀ ဂရမ္ေလာက္ရယ္။ ကန္ဇြန္းညြန္႕ ၂၀၀ ဂရမ္ရယ္ကုိ သန္႔စင္ပါတယ္။
ငံျပာရည္ စားပြဲတင္ဇြန္း ၂
ပဲငံၿပာရည္စားပြဲတင္ဇြန္း ၁ ဇြန္း
သၾကားလက္ဘက္ရည္ဇြန္း ၁ ဇြန္း
အခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္(က်န္းမာေရးအတြက္ေရွာင္မယ္ဆိုလဲ မထည္႔နဲ႔ေနာ္)
ၾကက္သြန္ျဖဴ ၂ မႊာ (ျခစ္ျပီးသား)
သံပုရာသီး ၃ လံုး၊
ခရမ္းခ်ဥ္သီး ၁ လံုး
ငရုတ္သီးစိမ္း ၅ ေတာင့္ (ပါးပါးလွီးျပီးသား) အဲဒါေတြ..အဲဒါေတြေပါ႔။
ငရုတ္သီး၊ ငံျပာရည္၊ ပဲငံျပာရည္၊ သၾကားတုိ႕ကုိ ေရာေမႊျပီး ၁၅ မိနစ္တည္ရပါတယ္။
ဒယ္အုိးထဲ ဆီထည့္ျပီး မီးပူေပးပါ။ မီးအသင့္အတင့္ျဖင့္ ၾကက္သြန္ျဖဴဆီခ်က္ ခ်က္ျပီး
ခပ္ထားလိုက္ပါတယ္။ ဒယ္အုိးထဲ ျပည္ၾကီးငါးႏွင့္ ပုဇြန္မ်ားကုိ ထည့္ျပီး ၂ မိနစ္မွ
၃ မိနစ္ခန္႕ ေမႊ၊ ျပီးေတာ႔ ငရုတ္သီးခ်ဥ္ရည္တုိ႕ကုိ ထည့္ေမႊျပီး
သီးသန္႕ပန္းကန္တစ္ခုမွာဖယ္ထားလုိက္ပါတယ္။ ျပည္ၾကီးငါးပုဇြန္တုိ႔ကုိ
ကန္စြန္းရြက္ထည့္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴဆီခ်က္ႏွင့္
သံပုရာရည္ထည့္ကာ ေရာနယ္။ ျပည္ၾကီးငါးပုဇြန္ကန္စြန္းရြက္သုပ္ရပါျပီ

ေဆးဘဲဥသုပ္

ဒီေန႕ ကၽြန္မရဲ႕ေမာင္ႏွမေတြကုိ ေဆးဘဲဥသုပ္ေကၽြးခ်င္တယ္။ ေဆးဘဲဥကုိ ဖီတန္လုိ႕လဲ ေခၚၾကပါတယ္။
ျပည္ပေရာက္ေနသူေတြလည္း အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူလုိ႕ရတဲ့အျပင္ ဟင္းခ်က္သလုိ အခ်ိန္ေပးစရာမလုိဘဲ
အခ်ိန္တုိအတြင္း ဟင္းတစ္ခြက္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ယူႏုိင္တဲ့အတြက္ အခ်ိန္ေခၽြတာရသူေတြအတြက္ အဆင္ေျပသလုိ
အသုပ္ျဖစ္တ့အ
ဲ တြက္ ခံတြင္းလည္း ျမိန္ေစပါတယ္ေနာ္။
ေဆးဘဲဥသုပ္ဖုိ႕အတြက္ လုိအပ္တာေတြကေတာ့ ေဆးဘဲဥႏွစ္လံုး၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးအလံုးၾကီးတွစ္လံုး၊ ၾကက္သြန္နီ
အလံုးၾကီး တစ္လံုး၊ ငရုတ္သီးစိမ္း၊ ငံျပာရည္၊ အခ်ဳိမႈန္႕ ၊ သံပုရာသီး၊ နံနံပင္နဲ႕ ဆီခ်က္တုိ႕ပါ။
ေဆးဘဲဥကုိ အခြံႏႊာျပီး မထူးမပါး လွီးထားပါ။ ခရမ္းခ်ဥ္သီးကုိ ေရေဆးျပီး မထူမပါးေလး လွီးေပးထားပါ။
ၾကက္သြန္နီကုိလည္း အခြံႏႊာေရးေဆးျပီး ပါးပါးေလးလွီးထားေပးပါ။ ျပီးေတာ့မွ ေရေဆး၊
ေရစင္ေအာင္ညွစ္ျပီးေတာ့ ေရစစ္ထားေပးပါ။ ငရုတ္သီးစိမ္းကုိလည္း ေရေဆးျပီး ခပ္ပါးပါးေလးလွီးေပးထားပါ။
နံနံပင္ကုိလည္း ေရေဆးျပီး မထူမပါးေလး လွီးေပးထားပါ။ ဆီခ်က္ကေတာ့ အဆင္သင့္ရွိျပီးသားမုိ႕
ခ်က္မေနေတာ့ဘူးေနာ္။ သံပုရာသီးကုိလည္း ေရေဆးျပီး လွီးထားေပးပါ။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ ဇလံုတစ္လံုးထဲကုိ လွီးထားတဲ့ ၾကက္သြန္နီ၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးတုိ႕ကုိ အရင္ထည့္ပါ။
ျပီးရင္ ဆီခ်က္၊ ငံျပာရည္၊ အခ်ဳိမႈန္႕နဲ႕ သံပုရာရည္ေလးဆမ္းျပီး အားလံုးႏွံ႕ေအာင္ နယ္ေပးပါ။ ျပီးမွ လွီးထားတဲ့
ေဆးဘဲဥကုိထည့္ျပီး အားလံုးသမသြားေအာင္ ခပ္ဖြဖြေလးနယ္ေပးပါေနာ္။ ျပီးရင္ အရသာအေပါ့အငံကုိျမည္းျပီး
လုိတာ ထပ္ထည့္ပါေနာ္။ ေနာက္ေတာ့ ပန္းကန္တစ္ခ်ပ္ကုိ ယူ၊ အသုပ္ေလးကုိ အသာေလးထည့္၊ အေပၚကေန
နံနံပင္ေလးအုပ္ျပီး ၾကက္သြန္ေၾကာ္ေလးျဖဴးလုိက္ရံုပါပဲေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ ခ်ဥ္ငံစပ္ဆိမ့္နဲ႕ ေဆးဘဲဥသုပ္ေလး
ရပါျပီေနာ္။ ပန္းကန္လွလွနဲ႕ ပြဲမျပင္ေပးႏုိင္တာ ခြင့္လႊတ္ပါေနာ္။ အလွဴေန႕က ဟင္းပြဲေတြကမ်ားေနလုိ႕ စားပြဲ၀ုိင္း
မဆန္႕တာမုိ႕ ပန္းကန္လံုးနဲ႕ပဲ ထည့္ုလုိက္ရတယ္။ ခ်စ္ေမာင္ႏွမေတြလည္း ဟင္းခ်က္ဖုိ႕ အခ်ိန္မရတဲ့အခါ
ေဆးဘဲဥသုပ္ေလး သုပ္စားၾကည့္ပါဦးေနာ္။

ျပည္ၾကီးငါးေက်ာက္ပြင့္သုပ္

ကၽြန္မတုိ႕ေနတဲ့ေနရာမွာ ဒီေန႕ရာသီဥတုကလည္း အရမ္းကုိ ပူပါတယ္။ ရာသီဥတုနဲ႕
အစားအေသာက္နဲ႕ကလည္း ဆက္ႏြယ္ေနသလုိပဲ ႕ ႕႕ ရာသီဥတုပူတာနဲ႕ အစားအေသာက္လဲ ပ်က္ေတာ့တာ၊
အဆီအႏွစ္ဟင္းေတြဆုိ မစားခ်င္ဘူး။ ခ်ဥ္ငံစပ္အသုပ္ေလးနဲ႕ ေရေႏြးၾကမ္းေလးနဲ႕ဆုိ ေကာင္းမွာပဲလုိ႕
ေတြးမိျပီးေတာ့ ျပည္ၾကီးငါးေက်ာက္ပြင့္သုပ္ေလး လုပ္ျဖစ္လုိကတ
္ ယ္ေလ။
လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ျပည္ၾကီးငါး၊ ေက်ာက္ပြင့္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီ၊ တရုတ္နံနံ၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊
သံပုရာသီး၊ ငံျပာရည္၊ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕၊ ငရုတ္သီးအက်က္မႈန္႕တုိ႕ပဲပါ။
ေက်ာက္ပြင့္ကုိ ေရေႏြး ၾကက္သီးေႏြးေလးနဲ႕ စိမ္ထားေပးပါ။ ျပည္ၾကီးငါးကုိ ေရေဆးျပီး ဆား၊ အခ်ဳိမႈန႕္ ေလးနဲ႕
နယ္ျပီး ေရနည္းနည္းနဲ႕ ျပဳတ္ေပးပါ။ ငါးမိနစ္ေလာက္ဆုိရင္ ျပည္ၾကီးငါးက်က္ပါျပီ။ အဖံုးဖြင့္ျပီး
အေအးခံထားလုိက္ပါေနာ္။ ေအးျပီဆုိေတာ့မွ မထူးမပါးေလးေတြ လွီးထားေပးပါ။ ေက်ာက္ပြင့္ေတြကုိ
ေရႏွစ္ခါေလာက္ေဆးျပီး အပြင့္ေလးေတြကုိ လက္နဲ႕ အသာေလးဖဲ့ေပးပါ။ ျပီးေတာ့ ေရစစ္ထားပါေနာ္။
ၾကက္သြန္နီကုိ အခြံႏႊာျပီး ပါးပါးလွီး၊ ျပီးရင္ ေရေဆးျပီး စစ္ထားေနာ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴကုိေတာ့ အခံြႏႊာျပီး
ႏုတ္ႏုတ္စင္းထားပါ။ ခရမ္းခ်ဥ္သီးကုိ မထူမပါးလွီးထားပါ။ တရုတ္နံနံကုိကုိ ခပ္ပါးပါးေလးေတြျဖစ္ေအာင္
လွီးထားပါ။ သံပုရာသီးကုိ အစိပ္ေလးေတြျဖစ္ေအာင္လွီးထားပါ။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ ပန္းကန္ခပ္ၾကီးၾကီးထဲ ေက်ာက္ပြင့္ျပည္ၾကီးငါးနဲ႕ ခုနက ျပင္ထားတဲ့
အဆာပလာေတြ အကုန္ထည့္ပါ။ ငံျပာရည္၊ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္၊ သံပုရာရည္ေလးညွစ္ထည့္ေပးပါ။
ငရုတ္သီးမႈန္႕ကုိ ကုိယ္စားႏုိင္မယ့္ အေနအထားေလးထည့္ပါေနာ္။ ျပီးရင္ အားလံုးကုိ ေသေသခ်ာခ်ာႏွံ႕ေအာင္
နယ္ေပးပါေနာ္။ အရသာအေပါ့အငံေလးကုိ ျမည္းျပီး အေပၚကေန တရုတ္နံနံ အရြက္ေလးေတြ ျဖဴးလုိက္ပါေနာ္။
အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ အနံ႕အရသာနဲ႕ ျပည့္စံုတ့ဲ ခ်ဥ္ငံစပ္ေမႊး ျပည္ၾကီးငါးေက်ာက္ပြင့္သုပ္ေလး သံုးေဆာင္ႏုိင္ပါျပီရွင္ ႕
႕႕

ဟင္းႏုႏြယ္ရြက္သုပ္

သတ္သတ္လြတ္စားေနတဲ့သူေတြအတြက္ အဆင္ေျပေစဖုိ႕အတြက္ ဟင္းႏုႏႊယ္သုပ္နည္းေလး ေပးပါရေစရွင္။
ဟင္းႏုႏြယ္ကုိ ေရေဆးျပီး တစ္လမအရြယ္ေလာက္ဆီ ေျခြထားပါ။ အသုပ္ထဲ ထည့္ဖုိ႕အတြက္
လုိအပ္တာေတြကေတာ့ ၾကက္သြန္ျဖဴဆီခ်က္၊ ေျမပဲဆံေလွာ္ေထာင္း၊ သီဟုိဠ္ဆံေလွာ္ေထာင္း၊ ႏွမ္း၊
ဆား၊အခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္၊ပဲငံျပာရည္ အက်ဲအနည္းငယ္၊ ၾကက္သြန္ျမိတ္အနည္းငယ္တုိ႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ေရေႏြးအုိးတည္ျပီး ပြက္ပြက္ဆူလာရင္ ခုနက ေျခြထားတဲ့ ဟင္းႏုႏြယ္ကိုထည့္ပါ။ အထက္ေအာက္
အက်က္ညီေအာင္ ဟုိဘက္ဒီဘက္လွန္ေပးပါ။ ၃ မိနစ္ေလာက္ဆုိ က်က္ပါတယ္။ ျပီးရင္ ေရေအးနဲ႕ ေဆးျပီး
ေရေတြကုိ ညွစ္ထုပ္ပစ္ပါ။ပန္းကန္ထဲကုိ ဟင္းႏုႏြယ္ရြက္ျပဳတ္ကုိ ထည့္ပါ။ ျပီးေတာ့ ဆီခ်က္၊
ေျမပဲဆံေလွာ္ေထာင္း၊ သီဟုိဠ္ဆံေလွာ္ေထာင္း၊ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕၊ ပဲငံျပာရည္အက်ဲတုိ႕ကုိ ထည့္ျပီး နယ္ပါ။
အရသာအေပါ့အငန္ကုိ ႏွစ္သက္သလုိ ထည့္ပါ။ ျပီးရင္ အေပၚက ႏွမ္းေလးျဖဴးျပီး
ၾကက္သြန္ျမိတ္ပါးပါးလွီးေလးထည့္လုိက္ရံုပါပဲ။ သတ္သတ္လြတ္ ဟင္းရြက္သုပ္ေလးပါ။

ကန္ဇြန္းရြက္သုပ္

ျမင္းခြါရြက္သုပ္ အလြမ္းေျပအေနနဲ႕ ကန္ဇြန္းရြက္သုပ္လုိက္ရတာပါ။ ကန္ဇြန္းရြက္အႏုပိုင္းေလးေတြနဲ႕
ကန္ဇြန္းရုိးေလးေတြကုိ ေရစင္ေအာင္ေဆး၊ ေရစစ္ထား၊ ျပီးေတာ့ ပါးပါးေလးျဖစ္ေအာင္လွီး။
ၾကက္သြန္နီပါးပါးလွီးထားပါ။ ပုဇြန္ေျခာက္နဲ႕ ေျမပဲဆံၾကိတ္ထားပါ။ ျပီးေတာ့ မန္က်ည္းႏွစ္ေလးပ်စ္ပ်စ္ကေလး
ေဖ်ာ္ထားပါ။ ပန္းကန္ထဲကုိ ခုနက လွီးထားတဲ့ ကန္ဇြနး္ ရြက္ေတြကုိထည့္၊ ျပီးေတာ့ ၾကက္သြန္နီထည့္၊
ပုဇြန္ေျခာက္၊ ေျမပဲဆံေထာင္း၊ ပဲမႈန္႕အက်က္မႈန္႕၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးၾကိဳက္တတ္ရင္ ထည့္လုိ႕ရပါတယ္။ ျပီးေတာ့
မန္က်ည္းႏွစ္ေလးထည့္၊ ငံျပာရည္ထည့္၊ အခ်ဳိမႈန္႕ထည့္၊ ဆီခ်က္ထည့္ျပီး ေသခ်ာႏွံ႕ေအာင္ နယ္ပါ။
လက္ဘက္ထဲထည့္တ့ဲ အေၾကာ္စံု ၾကိဳက္တတ္ရင္နဲ႕ အလြယ္တကူရွိရင္လဲ ထည့္လုိက္ပါေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္
အရသာရွိလွတ့ဲ ကန္ဇြန္းရြက္သုပ္ေလး ရပါျပီရွင္။ အရသာက ျမင္းခြါရြက္သုပ္နဲ႕ တူသလုိ
ပဲေစာင္းလ်ားသီးသုပ္နဲ႕လဲ တူတယ္ဗ်ဳိ႕ ႕ ႕ ႕ ေရေႏြးၾကမ္းေလးနဲ႕ ျမည္းရင္ေတာ့ အကိုက္ပဲကြဲ႕ ႕ ႕

ခရမ္းသီးမီးဖုတ္သုပ္

စာအုပ္စင္ရွင္းရင္း ရန္ကုန္ကယူလာတဲ႔ အေမ႔ရဲ႔ ဟင္းခ်က္နည္းမွတ္စုေလးကိုၿပန္ရွာေတြ႔တယ္။
အေမ႔လက္ရာအလြမ္းေၿပေလးေတြေပါ႔။အဲဒီထဲက ခရမ္းသီးမီးဖုတ္သုပ္နည္းကို လက္ဆင႔္ကမ္းလိုက္ပါတယ္။
လုိအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား
ခရမ္းသီးရွည္ ၂လံုး
ငရုပ္သီးေတာင့္ရွည္ ၂ ေတာင့္ (ပါးပါးလွီးထားပါ)
ၾကက္သြန္ျဖဴ ၃-၅ျမႊာ (ပါးပါးလွီးထားပါ)
ေျမပဲေလွာ္ေထာင္း စားပြဲတင္ဇြန္း ၃ ဇြန္း
သီဟုိဠ္ဆံေလွာ္ေထာင္း စားပြဲတင္ဇြန္း ၃ ဇြန္း
ႏွမ္းေလွာ္ေထာင္း စားပြဲတင္ဇြန္း ၁ ဇြန္း
ပဲငံျပာရည္ စားပြဲတင္ဇြန္း ၁ ဇြန္း
ဆား လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၁ ဇြန္း
အခ်ဳိမႈန္႕ လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၁/၂ ဇြနး္
ႏွမ္းဆီ စားပြဲတင္ဇြန္း ၂ ဇြန္း
ၾကက္သြန္ျမိတ္ကုိ ပါးပါးလွီးထားပါ
ခ်က္ျပဳတ္နည္းအဆင့္ဆင္႔
ခရမ္းသီးကုိ မီးဖုတ္ပါ။ ခရမ္းသီးကုိ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္
က်က္ေအာင္ ၅ မိနစ္မွ ၇ မိနစ္ထိ ၾကာေအာင္ မီးဖုတ္ပါ။
အနံ႕သင္းသင္းေလးထြက္လာလွ်င္ ခရမ္းသီးေကာင္းမြန္စြာက်က္ပါျပီ။
(အခြံေလးေတြ တူးေနမယ္၊ ခရမ္းသီးထဲက အရည္ေတြ ထြက္လာပါလိမ့္မယ္)
ျပီးလွ်င္ အခြံႏႊာပါ။ တူးေနတဲ့အပုိင္းေလးေတြကုိ ဖယ္ရွားပစ္ျပီး ခရမ္းသီး
အတြင္းသားေလးေတြကုိ ဇြန္းေလးနဲ႕ အသာေလးျခစ္ျပီး ပန္းကန္ထဲ ထည့္ပါ။
ဒယ္အုိးကုိ အပူေပးျပီး ဆီထည့္ပါ။ ျပီးလွ်င္ မီးအသင့္အတင့့္ျဖင့္ ၾကက္သြန္ျဖဴ
ဆီခ်က္ခ်က္ပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴေလးမ်ား ေရႊညိဳေရာင္သန္းစျပဳလာလွ်င္မီးပိတ္ပါ။
ဒယ္အုိးကုိ မီးဖုိေပၚမွ ခ်ျပီး ပန္းကန္လံုးထဲ ဆီခ်က္ကုိ ထည့္ပါ။
ခရမ္းသီးအသားမ်ားကုိ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕၊ ပဲငံျပာရည္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴဆီခ်က္ီ၊
ေျမပဲေလွာ္ေထာင္း၊ သီဟုိဠ္ဆံ ေလွာ္ေထာင္း၊ ႏွမ္းေလွာ္ေထာင္းမ်ားျဖင့္
သမေအာင္ ေရာေမႊပါ။ ျပီးလွ်င္ ငရုတ္သီးပါးပါးလွီးႏွင့္ ၾကက္သြန္ျမိတ္မ်ားကုိ
အေပၚက ျဖဴးေပးပါ။ အနံ႕သင္းသင္းေလးႏွင့္ စားလုိ႕ အရသာရွိလွတ့ဲ စားေသာက္ဖြယ္တစ္မ်ဳိးပါ။

သေဘၤာသီးသုပ္ (မြန္သုပ္)

ေနပူပူ ေလပူပူ ဒီလုိအခ်ိန္မွာ ဆီျပန္ဟင္းေတြ၊ ဆီေၾကာ္ေတြ မစားခ်င္၊
အစားအေသာက္ မစားခ်င္ေလာက္ေအာင္ ခံတြင္းပ်က္တ့အ
ဲ ခ်ိန္မွာ
ဘာစားရရင္ေကာင္းမွာလဲဆုိျပီး ေတြးမိတာ အၾကိမ္ၾကိမ္။ သေဘၤာပင္မွာ
ၾကည့္လုိက္ေတာ့ အသီးကလည္း အဆင့္သင့္ရွိတယ္ဆုိေတာ့ အစားအေသာက္ပ်က္
ေနတာလည္း ေပ်ာက္သြားေအာင္၊ လွ်ာလည္သြားရေအာင္ သေဘၤာသီးကုိ မြန္သုပ္ေလး
ခ်ဥ္ခ်ဥ္စပ္စပ္ေလး သုပ္မယ္လုိ႕ စိတ္ကူးရမိပါတယ္။
မြန္သုပ္ဆုိေတာ့ ဆီမပါသလုိ ပဲမႈန္႕လည္း မပါဘူး။ ျပီးေတာ့
အားလံုးသိတ့အ
ဲ တုိင္း မင္းသားေခ်ာမရမ္းျပားနဲ႕ မင္းသမီးေခ်ာ
ငရုတ္သီးစိမ္းတုိ႕က မပါမျဖစ္ေလ။ သူတုိ႕က ထိပ္တန္းမင္းသား၊
ဲ လ။
မင္းသမီးေတြေပါ့။ ဇာတ္ပုိ႕ ငါးပိစိမ္းစားကလည္း သူမပါရင္ ပြဲပ်က္မယ္တ့ေ
ကဲ ႕ ႕ ႕ မြန္သုပ္အတြက္ ဘာေတြလုိလဲ အရင္ေျပာျပမယ္ေနာ္။ သေဘၤာသီးစိမ္း၊
မရမ္းျပား၊ မုိးေမွ်ာ္ငရုတ္သီး အစိမ္းနဲ႕ အမွည့္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊
ငရုတ္ေကာင္း၊ ငါးပိစိမ္းစား၊ ပုစြန္ေျခာက္၊ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕တုိ႕ပါေနာ္။
သေဘၤာသီးကုိ အခြံႏႊာ၊ ထက္ျခမ္းခဲြ၊ အေစ့ထုတ္၊ ေရေဆးျပီး သေဘၤာျခစ္နဲ႕
ျခစ္ေပးပါ။ ရလာတဲ့ သေဘၤာသီးေတြကုိ အေစးေတြကုန္သြားေအာင္
အရည္ညွစ္ထုပ္ပစ္ပါ။ ငါးပိစိမ္းစာကုိ မီးကင္ေပးထားပါ။ ငရုတ္သီးစိမ္းေတြကုိ
ေရေဆး၊ အညွာေျခြ၊ ေရစစ္ေပးထားပါ။
ျပီးရင္ ငရုတ္ဆံုထဲကုိ ငရုတ္သီးေတြထည့္ျပီးေထာင္း၊ မ်က္လံုးထဲ ငရုတ္သီးမစင္ရေလေအာင္ ပုစြန္ေျခာက္ေတြပါ
ထည့္ေထာင္း၊ ျပီးရင္ မရမ္းျပားေတြထည့္၊ တစ္လက္စတည္း ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ငရုတ္ေကာင္းေစ့၊ မီးဖုတ္ထားတဲ့
ငါးပိစိမ္းစားတုိ႕ကုိပါ ဆက္ေထာင္းေပးပါေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ အဆာပလာ အားလံုးအဆင္သင့္ျဖစ္သြားပါျပီ။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ရင္ ဇလံုတစ္လံုးထဲကုိ သေဘၤာသီးထည့္၊ ခုနက ေထာင္းထားတဲ့
အဆာပလာေတြထည့္၊ ဆားေလးနဲ႕ အခ်ဳိမႈန္႕ေလးနည္းနည္းစီထည့္ျပီး သမေအာင္
နယ္ေပးပါ။ သေဘၤာသီးနဲ႕ အဆာပလာ ႏွံ႕ဖုိ႕ကုိ ေတာ္ေတာ္ေလး ဂရုစိုက္ျပီး
နယ္ေပးပါေနာ္။ ႏွံ႕ျပီဆုိရင္ အေပါ့အငံ အရသာကုိ ျမည္းျပီး လုိတ့ဲ အရသာကုိ
ထပ္ျဖည့္ေပးေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ မရမ္းျပား မုိးေမွ်ာ္သီးနဲ႕
မြန္စတုိင္လ္သုပ္တဲ့ သေဘၤာသီးသုပ္ေလး ရပါျပီေနာ္။ ေရေႏြးၾကမ္းေလးနဲ႕
သေဘၤာသီးသုပ္ခ်ဥ္ငံစပ္ေလးဆုိေတာ့ လွ်ာဂၽြမ္းျပန္ျဖစ္ေနေတာ့တာ။ ေခၽြးလည္း
သုပ္၊ ႏွာရည္လည္း ညွစ္ရနဲ႕ လက္မလည္ျဖစ္ေနမွာေတာ့ ျမင္ေယာင္မိေသး ႕

သခြားသီးရွဴးရွဲသုပ္

မဂၤလာပါရွင္ ႕ ႕ ႕ မုိးကေအးေအး၊ ၀တၳဳစာအုပ္ေလးတစ္အုပ္နဲ႕အိမ္မွာေကြးေနရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ၀တၳဳ
စာအုပ္လည္းျပီးေရာ ဗုိက္ထဲက ဆာလာတာကုိသတိထားမိလာေတာ့ ေမာင္ႏွမေတြကုိ တစ္ခုခုလုပ္စားရေအာင္
လုိ႕ႏႈိးေဆာ္လုိက္ေတာ့ မနက္ကအေမေစ်းသြားရင္သခြားသီး၊ပင္စိမ္းနဲ႕ပုဇြန္ေလးေတြ၀ယ္လာျပီးေလွာ္ထားတာကုိ
သတိရေတာ့သခြားသီးသုပ္ေလးသုပ္စားၾကမလားဆုိျပီးတုိင္ပင္ၾကမိတယ္။သခြားသီးရွဴးရွဲသုပ္ေလးလုပ္ဖုိ႕အတြက္
လုိအပ္တာေတြ ျပင္ဆင္ၾကပါတယ္။
လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြက သခြားသီး၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ပုစြန္၊ပင္စိမ္း၊ သံပုရာသီး၊ ငံျပာရည္၊ ဆား၊
သၾကား၊ သီဟုိဠ္ဆံ၊ ငရုတ္သီးစိမ္း၊ငရုတ္သီးအက်က္မႈန္႕တုိ႕ပါေနာ္။
သခြားသီးႏႊာသူက ႏႊာ၊ ပုစြန္ေလွာ္ေလးကုိ အခြံႏႊာသူက ႏႊာ၊ပင္စိမ္းအရြက္ေလးေတြ ေရေဆး၊
ငရုတ္သီးစိမ္းအေတာင့္ေလးေတြ ေရေဆး၊ၾကက္သြန္ျဖဴနီကုိ အခြံႏႊာ၊ ၾကက္သြန္နီကုိ ပါးပါးလွီး၊ ေရေဆးျပီး
စစ္ထားပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴကုိလည္း အခြံႏႊာျပီး မညက္တညက္ေလး ေထာင္းထား၊သီဟုိဠ္ဆံကုိလည္း
မညက္တညက္ေထာင္းထား၊ စသျဖင့္ တစ္ေယာက္တစ္လက္၀ုိင္းကူၾကတာေပါ့။ သခြားသီးက အခြံႏႊာျပီးတဲ့အခါ
သခြားသီးကုိထက္ျခမ္းမခြဲဘဲ အလံုးလုိက္ကုိ ျခစ္လုိက္ရင္ အမွ်င္ရွည္ရွည္ေလးေတြ ရတဲ့အုန္းသီးျခစ္တဲ့ျခစ္ေလးနဲ႕
ျခစ္ပါတယ္။အလယ္အူတုိင္နားေရာက္ရင္ေတာ့ရပ္လုိက္ပါတယ္။ပုစြန္ေလွာ္တစ္၀က္ကုိအေကာင္လုိက္ဖယ္ထားျပီ
း တစ္၀က္ကုိမညက္တညက္ေလးျဖစ္ေအာင္ ေထာင္းလုိက္ပါအားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ သခြားသီးေတြကုိ
ဇလံုတစ္ခုထဲထည့္၊ၾကက္သြန္နီထည့္၊ ျပီးေတာ့ ေထာင္းထားတဲ့ ပုစြန္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ငရုတ္သီးစိမ္းပါးပါးညွပ္ထည့္၊
ပင္စိမ္းရြက္ပါးပါးလွီးထည့္၊ ငရုတ္သီးအက်က္မႈန္႕ထည့္၊ သၾကား၊ ငံျပာရည္၊ သံပုရာရည္ရႊဲရႊဲေလးဆမ္းျပီး
အေကာင္လုိက္ခ်န္ထားတဲ့ ပုစြန္ေတြပါ ထည့္ျပီးအားလံုးသမေအာင္ေရာေမႊပါ။အသုပ္အဆင္သင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့
ပန္းကန္ေလးထဲထည့္၊ေကာက္ညွင္းလက္ဘက္ေျခာက္ ေရေႏြးၾကမ္းပူပူေမႊးေမႊးေလးနဲ႕ ေမာင္ႏွမတေတြ
တစ္ေယာက္တစ္လက္ ၀ုိင္းတြယ္ၾကတာ။ သခြားသီး လက္ေမာင္းေလာက္ရွိတဲ့ အလံုးၾကီးသံုးလံုးကုိ သုပ္တာ
လက္ကုိမလည္ဘူး။ ၄ ႏွစ္အရြယ္ တူမေလးကလည္း အေဒၚေတြအေဖေတြအေမေတြနဲ႕အျပိဳင္ ၀င္လုစားတာ။
မ်က္ရည္ေတြ ႏွပ္ႏွပ္ေတြပါ ထြက္လုိ႕။အစပ္မစားတဲ့ တူမေတာ္ ဖက္တီးမေလးေတြေတာင္ ေကာင္းတယ္ဆုိျပီး
စားလုိက္၊စပ္လုိ႕ မ်က္ရည္ေတြထြက္၊ ေရေႏြးေတြေသာက္လုိက္၊ စားလုိက္နဲ႕ေလ။ အရသာကေတာ့
ခ်ဳိခ်ဥ္ငံစပ္ခပ္ျပင္းျပင္းပဲ။ အရမ္းမုိက္တယ္။ ပင္စိမ္းနံ႕ကေမႊးေမႊးသင္းသင္းေလး၊ သီဟုိဠ္ဆံက
ခပ္ဆိမ့္ဆိမ့္အရသာ ခ်ဳိခ်ဥ္ငံစပ္အရသာကလွ်ာဖ်ားမွာ တလွည့္စီေနရာယူေနၾကတာ။ ကေလးေတြမေျပာနဲ႕
ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ေတာင္စပ္လြန္းလုိ႕ မ်က္ရည္ပါ လည္တယ္။ ေခြၽးပါထြက္ျပီးအခုိးပါပြင့္ထြက္သြားတယ္။
အြန္လုိင္းေပၚကကြၽန္မရဲ႕ခ်စ္ေမာင္ႏွမေတြလည္းအဆင္ေျပတဲ့အခါသခြားသီးရွဴးရွဲသုပ္ေလးသုပ္စားၾကည့္ပါဦးေနာ္
။

သခြားသီးသနပ္သုပ္ (ေမာ္လျမိဳင္စတုိင္လ္)

မဂၤလာပါရွင္။ ဒီေန႕ေတာ့ ကၽြန္မ ငယ္ငယ္တုန္းက အဘြားက အိမ္မွာ မၾကာခဏလုပ္ေကၽြးဖူးတဲ့
သနပ္စံုေလးထဲက သခြားသီးသနပ္ကုိ အမွတ္တရအေနနဲ႕ လုပ္ေကၽြးပါမယ္ေနာ္။
သခြားသီးသနပ္လုပ္ဖုိ႕ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့
လက္ဖ်ံရုိးအရြယ္ သခြားသီး (၃) လံုး
ရွာလကာရည္ လက္ဖက္ရည္အၾကမ္းပန္းကန္လံုး (၁) လံုး
ဆား စားပြဲတင္ဇြန္း (၁) ဇြန္း
အခ်ဳိမႈန္႕ လက္ဖက္ရည္ဇြန္း (၃) ဇြန္း
ပုစြန္ေျခာက္မႈန္႕ စားပြဲတင္ဇြန္း (၅) ဇြန္း
ၾကက္သြန္နီေၾကာ္ လက္ဖက္ရည္ပန္းကန္လံုး (၃) လံုး
ဆီခ်က္အရည္ လက္ဖက္ရည္ပန္းကန္လံုး (၁/၂) လံုး
ႏွမ္းအနက္ ေလွာ္ျပီးသား (၃) က်ပ္သားနဲ႕
ငရုတ္သီးအေျခာက္ေတာင့္လံုးေၾကာ္ တုိ႕ပါေနာ္။
သခြားသီးကုိ ေရစင္ေအာင္ေဆး ထက္ျခမ္းခဲြျပီး ကန္႕လန္႕ျဖတ္ ခပ္ပါးပါးေလးေတြျဖစ္ေအာင္ လွီးေပးပါ။
သခြားသီးေတြ အားလံုး လွီးျပီးျပီဆုိရင္ ဇလံုတစ္လံုးထဲထည့္ျပီး သခြားသီးေတြကုိ ရွာလကာရည္နဲ႕ ဆားနဲ႕
အတူေရာနယ္ေပးပါ။ ျပီးရင္ သခြားသီးေတြကုိ ပိတ္ပါးစနဲ႕ ထုပ္ျပီး လံုေအာင္ပိတ္လုိက္ပါ။
ဇလံုအၾကီးတစ္လံုးကုိယူ၊ ျပီးေတာ့ ပန္းကန္ျပားတစ္ခ်ပ္ကုိ ဇလံုထဲ ေမွာက္ထည့္လုိက္ပါ။ ျပီးရင္ အေပၚကေန
သခြားသီးအိတ္ကုိ တင္ျပီး သခြားသီးအိတ္ရဲ႕အေပၚကေနမွ ေက်ာက္ပ်ဥ္ဖိ၊ ေက်ာက္ပ်ဥ္ေပၚကမွ ငရုတ္ဆံုကုိ
တင္ျပီး အနည္းဆံုး ႏွစ္နာရီေလာက္ ဖိထားေပးလုိက္ပါ။ အေပၚက အေလးခ်ိန္ရဲ႕ ဖိအားနဲ႕ သခြားသီးထဲက
အရည္ေတြ စိမ့္ထြက္လာမွာေနာ္။ အရည္ေတြကုိ သပ္သပ္ဖယ္ထားလုိက္။ သုပ္စားခါနီးက်ရင္
သခြားသီးေတြထည့္ထားတဲ့ အိတ္ထဲက သခြားသီးေတြကုိ ယူျပီး ျမည္းၾကည့္လုိက္ပါ။ ကၽြတ္ကၽြတ္ကၽြတ္ကၽြတ္နဲ႕
၀ါးလုိ႕စားလို႕ေကာင္းပါတယ္ေနာ္။ (သခြားရည္ကုိေတာ့ ေခါင္းေလွ်ာ္မယ့္ရက္ဆုိ ေခါင္းမေလွ်ာ္ခင္
တစ္နာရီေလာက္အလုိမွာ အဲ့ဒီသခြားရည္ကုိ လိမ္းျပီးမွ ေခါင္းေလွ်ာ္ရင္ အဲ့ဒါ ဦးေရကုိေအးေစတယ္)
ႏွမ္းအနက္ကုိ ဒယ္အုိးထဲထည့္ျပီး မီးဖုိေပၚမွာ မီးေအးေအးနဲ႕ ေလွာ္ေပးပါ။ ႏွမ္းေလွာ္နံ႕ေလး သင္းလာရင္ေတာ့
အက်က္ညီေအာင္ ေသခ်ာေမႊေပးျပီးေတာ့ မီးဖုိေပၚက ႏွမ္းေလွာ္အုိးကုိ ခ်ျပီး ပန္းကန္လံုးထဲ ေျပာင္းထည့္ေပးပါ။
ေနာက္ျပီး ဒယ္အုိးထဲ ဆီထည့္၊ ဆီပူလာျပီဆုိရင္ ငရုတ္သီးအေျခာက္ေတာင့္ထည့္ျပီး မီးေႏြးေႏြးနဲ႕ေၾကာ္ေပးပါ။
ငရုတ္သီးေၾကာ္ရျပီဆုိရင္လည္း ပန္းကန္ထဲေျပာင္းထည့္ေပးထားပါေနာ္။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ရင္ ဇလံုအၾကီးၾကီးထဲမွာ သခြားသီးေတြထည့္၊ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕၊ ပုစြန္ေျခာက္မႈန္႕၊
ဆီခ်က္အရည္၊ ၾကက္သြန္နီေၾကာ္ေတြ ထည့္ျပီး အားလံုးသမေအာင္ ေမႊေပးပါ။ ျပီးရင္ အရသာကုိ ျမည္းၾကည့္ပါ။
ျပီးေတာ့မွ ႏွမ္းေလွာ္ေမႊးေမႊးေလးထည့္ျပီး ေမႊပါ။ ျပီးသြားရင္ေတာ့ ပန္းကန္ျပားေလးထဲ

သခြားသီးသနပ္သုပ္ေလးကုိ ထည့္၊ အေပၚကေန ၾကက္သြန္နီေၾကာ္ေလးထည့္ျဖဴးေပးပါ။
ငရုတ္သီးေတာင့္လံုးေၾကာ္ေလးထည့္ပါ။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ အနံ႕အရသာနဲ႕ ျပည့္စံုတဲ့ သခြားသီးသနပ္သုပ္ေလး
ရပါျပီေနာ္။ အအီလည္းေျပ၊ ခံတြင္းလည္း ျမိန္ေစတဲ့ သခြားသီးသနပ္သုပ္ေလးပါေနာ္။
(မွတ္ခ်က္။ သတ္သတ္လြတ္ စားသံုးသူမ်ားအတြက္ ဆုိရင္ေတာ့ ပုစြန္ေျခာက္မႈန္႕မထည့္ဘဲ
သုပ္စားႏုိင္ပါတယ္ေနာ္။
၀ဥသုပ္ (ေတာသုပ္)

ဒီေန႕ေတာ့ က်န္းမာေရးနဲ႕လည္း ညီညြတ္ေအာင္၊ diet လုပ္ခ်င္သူေတြအတြက္လည္းအဆင္ေျပသြားရေအာင္
၀ဥသုပ္ေလး သုပ္ေကၽြးပါရေစေနာ္။ ၀ဥကုိ အဂၤလိပ္လုိ yamtuber လုိ႕ ေခၚပါတယ္။ သိပၸံအမည္ကေတာ့
Amorphophallus campanulata လို႕ေခၚပါတယ္ေနာ္။ အခု ကၽြန္မသုပ္မယ့္ ၀ဥကေတာ့ သဘာ၀အတုိင္း
ရလာတဲ့ ၀ဥကုိအခံြႏႊာ၊ ေရေဆး၊ ၀ဥေတြကုိ မုန္႔ၾကိတ္သလုိၾကိတ္ျပီးေတာ့မွျပန္ေပါင္းလုိ႕ရတဲ့ ၀ဥပါေနာ္။၀ဥကုိ
သုပ္စားတာအျပင္ မွ်စ္ခ်ဥ္ဟင္းနဲ႕ခ်က္တဲ့အခါတုိ႕၊တာလေပါဟင္းခ်က္တ့အ
ဲ ခါတုိ႕၊ သတ္သတ္လြတ္ဟင္းေတြ
ခ်က္တ့အ
ဲ ခါမွာ အဓိကထားျပီးသံုးၾကပါတယ္။ အခုတစ္ခါမွာေတာ့ ၀ဥသုပ္ေလး(ေတာသုပ္)ေကၽြးပါရေစေနာ္။
၀ဥသုပ္အတြက္ လိုအပ္တ့ပ
ဲ စၥည္းေတြကေတာ့ ၀ဥ၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ၾကက္သြန္ျမိတ္၊ငံျပာရည္၊ငရုတ္သီးအက်က္္မႈန္႕၊
အခ်ဳိမႈန္႕၊ သံပုရာရည္တုိ႕ပါေနာ္။(ဆီခ်က္၊ ပဲမႈန္႕အက်က္မႈန္႕၊ ပုဇြန္ေျခာက္မႈန္႕တုိ႕၊ ေရွာက္ရြက္၊
သခြါးသီးသုပ္တုိ႕နဲ႕လည္း သုပ္ႏုိင္ပါတယ္)။ေစ်းက၀ယ္လာတဲ့ ၀ဥကုိ ေရေလးလုိက္ပါဦးေနာ္။ ျပီးေတာ့မွ ၀ဥကုိ
ပါးပါးေလးေတြျဖစ္ေအာင္အျပားလုိက္လွီးျပီး ဆားအနည္းငယ္နဲ႕လူးေပးပါ။ျပီးရင္ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္ျပီးေတာ့
ဒယ္အုိးကုိဆီေလးနည္းနည္းသုပလ
္ ုိက္ပါ။ ျပီးေတာ့မွ လွီးထားတဲ့ ၀ဥေလးေတြကုိ ဒယ္အုိးမွာ
စီစီရီရီတင္ျပီး၀ဥကုိမီးအသင့္အတင့္နဲ႕ေလွာ္ေပးပါေနာ္။အဲ့ဒီလုိလုပ္လုိက္ရင္၀ဥထဲအရသာေလးနည္းနည္း၀င္သြားျ
ပီးေရဓာတ္နည္းနည္းခမ္းသြားတဲ့အတြက္ စားတဲ့အခါမွာ ထုတ္ထုတ္ ထုတ္ထုတ္နဲ႕၀ါးလုိ႕ေကာင္းလွပါတယ္။
ျပီးေတာ့မွ ၀ဥကုိ ခပ္ပါးပါးေလးေတြျဖစ္ေအာင္ျပန္လွီးေပးထားပါေနာ္။ ၾကက္သြန္နီကုိလည္း အခြံႏႊာ၊ ေရေဆး၊
ပါးပါးလွီးျပီးေရစင္ေအာင္ေဆးျပီး ညွစ္ေပးထားပါ။ ၾကက္သြန္ျမိတ္ကုိလည္း ေရေဆးျပီးပါးပါးလွီးေပးထားပါ။
သံပုရာသီးကုိလည္း ေရေဆးျပီး အစိပ္ေလးေတြစိပ္ေပးထားပါေနာ္။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ ဇလံုတစ္လံုးထဲကုိ လွီးထားတဲ့ ၀ဥ၊ၾကက္သြန္နီ၊ ငံျပာရည္၊ အခ်ဳိမႈန္႕၊
ငရုတ္သီးအက်က္မႈန္႕နဲ႕သံပုရာရည္တုိ႕႕ကုိထည့္ျပီး လက္သန္႕သန္႕နဲ႕ နယ္ေပးပါေနာ္။ ျပီးေတာ့မွ
ၾကက္သြန္ျမိတ္ေလးေတြပါထည့္ျပီး ႏွံ႕ေအာင္နယ္ေပးလုိက္ပါေနာ္။ခပ္စပ္စပ္ေလးစားခ်င္ရင္ေတာ့
ငရုတ္သီးစိမ္းေလးေတြေထာင္းထည့္လုိက္ပါဦးေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ခ်ဥ္ငံစပ္အရသာေလးနဲ႕
၀ဥသုပ္ေလး ရပါျပီေနာ္။ ငရုတ္ေကာင္းဟင္းခါးေလးနဲ႕ တဲြျပီးသံုးေဆာင္ပါေနာ္

မရမ္းသီးသုပ္

ညက အကယ္ဒမီေပးပြဲၾကည့္တာမုိ႕ ေမာင္ႏွမတေတြ အိပ္ခ်င္ေျပေအာင္ မရမ္းသီးသုပ္ေလး သုပ္ျပီး
ေရေႏြးၾကမ္းနဲ႕ ေလြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ ခ်စ္ေမာင္ႏွမေတြကုိလည္း မရမ္းသီးသုပ္ေလး
မွ်ေ၀ေပးလုိက္ပါတယ္ေနာ္။
မရမ္းသီးသုပ္ဖုိ႕အတြက္ လိုအပ္တဲ့ပစၥည္းေလးေတြကေတာ့ မရမ္းသီးအစိမ္း၊ ေဂၚဖီထုပ္၊ ၾကက္သြန္နီ၊
ပဲမႈန္႕အက်က္မႈန္႕၊ ငရုတ္သီးအေလွာ္မႈန္႕၊ ေျမပဲေထာင္း၊ ဆီခ်က္၊ ငံျပာရည္၊ ငါးပိစိမ္းစား၊ ပုဇြန္ေျခာက္မႈန္႕နဲ႕
အခ်ဳိမႈန္႕ အနည္းငယ္တုိ႕ပါေနာ္။
မရမ္းသီးကုိ ေရေဆး၊ ထက္ျခမ္းခဲြျပီး အထဲက အေစ့ကုိ ထုတ္ပစ္ပါ။ မရမ္းသီးက အထဲက
အေစ့မယွက္ေသးတာမုိ႕ ဒီအတုိင္း အလြယ္တကူ ခပ္ပါးပါးလွီးလုိက္ရံုပါပဲ။ အေစ့ယွက္ခဲ့ျပီဆုိရင္ေတာ့
မရမ္းသီးအသားနဲ႕ ကပ္လ်က္ရွိေနတဲ့ အခြံကုိ ဖယ္ထုတ္ပစ္ျပီးမွ ပါးပါးလွီးပါေနာ္။ ေဂၚဖီထုပ္ကုိ အဖတ္ခြါ၊
ေရေဆးျပီး ခပ္ပါးပါးေလးလွီးေပးပါ။ ၾကက္သြန္နီကုိ အခြံႏႊာ၊ ေရေဆးျပီး ပါးပါးလီွးပါ။ အခုိးမမႊန္ေအာင္ လွီးျပီးသား
ၾကက္သြန္ကုိ ေရျပန္ေဆးေပးျပီး ေရစင္ေအာင္ ညွစ္ေပးပါ။ ေျမပဲေလွာ္ကုိ ငရုတ္ဆံုထဲထည့္ျပီး
မညက္တညက္ေလး ေထာင္းေပးပါ။ ပုဇြန္ေျခာက္ကုိလည္း ေထာင္းေပးပါေနာ္။ ဆီခ်က္ကေတာ့
အသင့္ရွိျပီးသားမုိ႕ မခ်က္ေနေတာ့ဘူးေနာ္။ ငါးပိစိမ္းစားကုိေတာ့ မီးနည္းနည္းအံုးေပးပါ။ မီးအံုးဖို႕
အဆင္မေျပခဲ့ရင္ ဒယ္အုိးထဲ ဆီထည့္ျပီး ဆီေလးနဲ႕ လွိမ့္ေပးပါ။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ ဇလံုတစ္လံုးထဲ လွီးထားတဲ့ မရမ္းသီး၊ ေဂၚဖီ၊ ၾကက္သြန္နီတုိ႕ကုိထည့္၊ ျပီးရင္
ေထာင္းထားတဲ့ ေျမပဲ၊ ပုဇြန္ေျခာက္၊ ငါးပိစိမ္းစားအနည္းငယ္၊ ငံျပာရည္အနည္းငယ္၊ အခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္၊
ဆီခ်က္၊ ပဲမႈန္႕နဲ႕ ငရုတ္သီးမႈန္႕တုိ႕ကုိထည့္ျပီး ေသခ်ာႏွံ႕ေအာင္ နယ္ေပးပါေနာ္။ ျပီးေတာ့မွ အေပါ့အငံကုိျမည္းျပီး
ကုိယ္ႏွစ္သက္တဲ့အရသာကုိ ပုိကဲထည့္ေပးပါ။ ျပီးရင္ ပန္းကန္ျပားေလးထဲ ထည့္ျပီး အေပၚကေန
ၾကက္သြန္ျဖဴေၾကာ္ေလး ျဖဴးလုိက္ပါေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ခ်ဥ္ငံစပ္အရသာေလးနဲ႕ မရမ္းသီးသုပ္ေလးရပါျပ

ေရွာက္သီးသုပ္

ဟင္းခ်က္မေကြၽးျဖစ္တာ ၾကာျပီဆုိေတာ့ ဘာဟင္းခ်က္ရင္ေကာင္းမလဲ အမ်ဳိးမ်ဳိးစဥ္းစားေနတာ။ ဟင္းေတြလည္း
ခ်က္ရတာ ျမန္မာဟင္းေတြခ်ည္းျဖစ္ေနလုိ႕ ျငီးေငြ႕ေနမလား စိတ္ပူမိတာလည္း တစ္ပုိင္းေပါ့။ ျမန္မာမုန္႕ေတြခ်ည္း
တင္ေပးျပန္ရင္လည္း ေရျခားေျမျခားေရာက္ေနတဲ့သူေတြအတြက္ အခက္မ်ားၾကံဳေနမလား ႕ ႕႕ ႕ စတဲ့
လားလားလား လားေပါင္းမ်ားစြာကုိ စဥ္းစားရင္းနဲ႕ပဲ ေနာက္ဆံုး အၾကံကုန္ ဂဠဳန္ဆားခ်က္လုပ္လုိက္တာ ႕ ႕ ႕႕
ေရွာက္သီးသုပ္သုပ္ေကြၽးဖုိ႕ စိတ္ကူးရသြားေတာ့တယ္ေနာ္။ ရာသီဥတုကလည္း နည္းနည္းေအးလာျပီဆုိေတာ့
ေခြၽးေလးစုိ႕သြားရေအာင္ေရာ၊ ကြၽန္မအလုပ္က ကေလးမေတြကလည္း ေရွာက္သီးသုပ္ဆုိေတာ့
သူတုိ႕လည္းစားခ်င္တယ္ ႕ ႕႕ ႕ သုပ္ေကြၽးပါဆုိျပီး ၀ုိင္းအားေပးၾကတာေရာမုိ႕
အေကာင္အထည္ေဖၚလုိက္ရပါေတာ့တယ္ေနာ္ ္ ႕ ႕႕ ႕
ေရွာက္သီးသုပ္ေတာ့မယ္ဆုိေတာ့ လုိတာေလးေတြကုိ ကမန္းကတန္း ခ်ေရးလုိက္ပါတယ္ေနာ္ ႕ ႕ ႕႕
ေရွာက္သီး၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ေျမပဲဆံအေလွာ္၊ ပုဇြန္ေျခာက္၊ ပဲမႈန္႕အေလွာ္မႈန္႕၊ ငရုတ္သီးအက်က္မႈန္႕၊
ငါးပိစိမ္းစား၊ ငရုတ္သီးစိမ္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴဆီခ်က္နဲ႕ အခ်ဳိမႈန္႕နဲ႕ ငံျပာရည္အနည္းငယ္တုိ႕ပါေနာ္။
ေဂၚဖီထုပ္ၾကိဳက္ရင္လည္း ထည့္လုိ႕ရပါတယ္ေနာ္။
ၾကက္သြန္နီကုိ အခံြႏႊာ၊ ေရေဆးျပီး ပါးပါးလွီးပါေနာ္။ ျပီးရင္ ၾကက္သြန္နီအခုိးေတြ သက္သာရေအာင္လုိ႕
ေရေဆးျပီး ေသခ်ာညွစ္ပစ္ပါေနာ္။ ေျမပဲဆံအေလွာ္ကုိလည္း မညက္တညက္ေလးေထာင္းထားေပးပါ။ ျပီးရင္
ပုဇြန္ေျခာက္ကုိလည္း မညက္တညက္ေလး ေထာင္းထားေပးပါေနာ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴကုိ ခပ္ပါးပါးေလးလွီးျပီးေတာ့
ဆီခ်က္ေၾကာ္ထားပါ။ ဆီခ်က္ေၾကာ္ျပီးရင္ေတာ့ ပန္းကန္လံုးထဲထည့္ျပီး ဒယ္အုိးထဲမွာက်န္တ့ဆ
ဲ ီေလးနည္းနည္းနဲ႕
ငါးပိစိမ္းစားေလးကုိ လွိမ့္ေပးပါေနာ္။ ငါးပိစိမ္းစားမီးကင္ရင္ အနံ႕အရမ္းျပင္းမွာစိုးရင္ အဲ့ဒီနည္းနဲ႕ပဲ
လုပ္လုိက္ပါေနာ္။ ေနာက္ဆံုး ေရွာက္သးီ ကုိ အခံြသင္၊ ျပီးေတာ့ အတြင္းက အခြံကုိ အလယ္ကေန ခဲြဲျပီးေတာ့
ေရွာက္သီးအသားေတြကုိ ယူပါျပီး ဆားနည္းနည္းထည့္ထားတဲ့ေရထဲ ထည့္စိမ္ပါေနာ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့မွ
ေရွာက္သီးအသားေတြကုိ ေရထဲကေန ဆယ္ယူျပီး ေရနည္းနည္းညွစ္ေပးလုိက္ပါေနာ္။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီးေတာ့မွ ပန္းကန္တစ္ခ်ပ္ထဲမွာ ေရွာက္သီးထည့္၊ ၾကက္သြန္နီထည့္၊ မညက္တညက္ေထာင္း
ထားတဲ့ ပုဇြန္ေျခာက္မႈန္႕၊ ေျမပဲမႈန္႕၊ ပဲမႈန္႕၊ ငရုတ္သီးမႈန္႕၊ ၾကက္သြန္ျဖဴဆီခ်က္၊ အခ်ဳိမႈန္႕တုိ႕ကုိ ထည့္ျပီး
ေသေသခ်ာခ်ာ ႏွံ႕ေအာင္နယ္ပါေနာ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ဗုိက္နာသက္သာရေအာင္လုိ႕ ငရုတ္ေကာင္းမႈန္႕ ထည့္ျပီး
သုပ္တတ္ပါတယ္။ အေပါ့အငံကုိျမည္းျပီး အငံနည္းနည္းေပါ့ရင္ေတာ့ ငံျပာရည္ေလးနည္းနည္းထည့္သုပ္ပါေနာ္။
အရသာၾကိဳက္ျပီဆုိရင္ေတာ့ ပန္းကန္လွလွေလးမွာ ထည့္၊ ျပီးေတာ့မွ အျဖဴအစိမ္းေက်ာင္းသူေလးျဖစ္တဲ့
ၾကက္သြန္ျဖဴနဲ႕ ငရုတ္သီးစိမ္းေလးထည့္ပါေနာ္။
ကဲ ႕ ႕ ႕႕ ေရွာက္သီးသုပ္ခ်ဥ္ငံစပ္ေလးနဲ႕ ေရေႏြးၾကမ္းပူပူေလးဒါမွမဟုတ္ ငရုတ္ေကာင္းဟင္းခါးေလးနဲ႕ တဲြျပီး
အားေပးလုိက္ၾကပါဦးေနာ္ ႕ ႕႕ ႕ ဦးရာလူစံနစ္ေနာ္ ႕ ႕

မုန္လာဥပုိးတီသုပ္

ဘေလာ့ဂ္ကုိ ပစ္ထားသလုိျဖစ္ခဲ့ရင္ ခြင့္လႊတ္ေပးၾကပါေနာ္။ ကၽြန္မ မအားလုိ႕
ပုိ႕စ္အသစ္မတင္ႏုိင္ေပမယ့္ ကၽြန္မဘေလာ့ဂ္ေလးထဲကုိ အျမဲတမ္းအလည္လာၾကတဲ့ ေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုးကုိ
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ေနာ္။
ဒီေန႕ ေတာ့ ခ်စ္ေမာင္ႏွမမ်ားအတြက္ေရာ၊ မုန္လာဥပုိးတီဘယ္လုိလုပ္ရမလဲလုိ႕ ေမးလာတဲ့
ညီမငယ္တစ္ေယာက္ အတြက္ေရာ မုန္လာဥပုိးတီလုပ္နည္းေလးေျပာျပပါရေစေနာ္။
ျမန္မာျပည္က မုန္လာဥကေတာ့ မုန္လာဥပုိးတီျဖစ္ေအာင္လွီးရတာ လြယ္ပါတယ္။ အနံ႕ေရာ အရသာေရာ
ေကာင္းပါတယ္။ ဒီမွာေတာ့ မုန္လာဥ အၾကီးၾကီးေတြပဲ ရွိတာဆုိေတာ့ အဲ့ဒါနဲ႕ပဲ ျဖစ္ေအာင္ လွီးျပီး မုန္လာဥပုိးတီ
ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရတာေပါ့ေနာ္။
လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ မုန္လာဥျဖဴတစ္လံုး၊ ရွာလကာရည္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴနီေၾကာ္၊
ငါးပိစိမ္းစာကင္/ဆီသတ္၊ ႏွမ္းအနက္ေလွာ္၊ ငရုတ္သီးေျခာက္ေၾကာ္၊ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္တုိ႕ပါ။
မုန္လာဥကုိ အခံြႏႊာျပီး ေရစင္ေအာင္ေဆးပါ။ မုန္လာဥက ၾကီးတဲ့အတြက္ လွီးတဲ့အခါမွာ တစ္လံုးလံုးကုိ
ပုိးတီျဖစ္ေအာင္ ပတ္ပတ္လည္လွီးရဖုိ႕ ခက္ခဲပါတယ္။ ပုိးတီလွီးတဲ့အခါ ပထမတစ္ဖက္ကုိ ဓါးနဲ႕
အရင္ပါးပါးလွီးပါတယ္။ ဓါးကုိ မုန္လာဥထဲကုိ ၄၅ ဒီဂရီထားျပီး တစ္ဘက္ကုိလွီးပါ။ ျပီးေတာ့မွ
က်န္တ့တ
ဲ စ္ဘက္ကုိ ဒီဘက္က လွီးထားတဲ့အလုိက္အတုိင္းမဟုတ္ဘဲ တျခားတစ္ဘက္ကေန ခုနက
ေျပာတဲ့အတုိင္းလွီးပါေနာ္။ မုန္လာဥအေသးဆုိရင္ ႏွစ္ဘက္ကုိ ဟုိဘက္ဒီဘက္လွီးလုိကရ
္ င္ ပုိးတီျဖစ္သြားျပီ
ဆုိေပမယ့္ မုန္လာဥက ၾကီးတဲ့အတြက္ သံုးဘက္ျဖစ္ေအာင္ လွီးလုိက္ပါေနာ္။ ျပီးရင္ မုန္လာဥကုိ ဆားနဲ႕နယ္ျပီး
ေရေဆးလုိက္ပါ။ ျပီးမွ ေရညွစ္လုိက္ျပီး ရွာလကာရည္နဲ႕ ေသခ်ာနယ္ျပီး အနည္းဆံုး နာရီ၀က္ေလာက္
ႏွပ္ထားေပးပါ။
ၾကက္သြန္ျဖဴနီကုိ ပါးပါးလွီးျပီး ဆီခ်က္ေၾကာ္ပါ။ ဆီခ်က္ရျပီဆုိရင္ ပန္းကန္လံုးတစ္ခုထဲ ခပ္ထားျပီး က်န္တဲ့
ဆီေလး နည္းနည္းနဲ႕ ငရုတ္သီးအေျခာက္ေတာင့္ကုိ ေၾကာ္ပါ။ ျပီးရင္ေတာ့ ငါးပိစိမ္းစားေလးကုိ
အျမန္လွိမ့္လုိက္ပါ။ ႏွမ္းအနက္ကုိ ေလွာ္လုိက္ပါ။
စားခါနီးက်မွ မုန္လာဥထဲက ရွာလကာရည္ေတြကုိ ညွစ္ထုတ္ပစ္ျပီး ဆီခ်က္၊ ငါးပိစိမ္းစား၊ ငရုတ္သီးေတာင့္၊ ဆား၊
အခ်ဳိမႈန္႕၊ ႏွမ္းေလွာ္၊ ဆားနဲ႕ အခ်ဳိမႈန္႕နည္းနည္းတုိ႕႕ုိကုိ ထည့္ျပီး ေသခ်ာနွံ႕ေအာင္ နယ္ေပးပါ။ ျပီးေတာ့မွ
အေပၚကေန ၾကက္သြန္ျဖဴနီေၾကာ္ေလးကို ျဖဴးေပးလုိက္ပါေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ မုန္လာဥပုိးတီသုပ္ေလး ရပါျပီ။

ထမင္းသုပ္

ရာသီဥတုက အံု႕မႈိင္းမႈိင္းနဲ႕ လူကုိ မအီမလည္ျဖစ္ေစတာ ႕ ႕ ႕ မုိးမ်ား ရြာေလမလားလုိ႕ စိတ္ထဲ ထင္ေနေပမယ့္
မုိးလည္း မရြာ ေနလဲမပြင့္နဲ႕ ဘယ္လုိၾကီးမွန္းကုိ မသိဘူး ႕ ႕ ႕
ၾကက္သား ေၾကာ္ထားတာေလးလဲ ရွိတယ္ဆုိေတာ့ ႏုိးလာရင္ေတာ့ တစ္ခုခုေတာ့ စားလုိ႔ျဖစ္တာပဲဆုိျပီး
ျပန္အိပ္ေနလုိက္တာ ေန႕လည္ ၂ နာရီေက်ာ္မွ ႏုိးတယ္။
ႏုိးလာလာခ်င္း ဘေလာ့ဂ္ထဲ ၀င္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ ညီမေတာ္ သီလိကလည္း ေနမေကာင္းဘူးတဲ့။ သံေခ်ာင္း
လာေခါက္သြားတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ ေနမေကာင္းတဲ့သူလဲ ခံတြင္းလုိက္ေအာင္ တစ္ခုခုေတာ့ လုပ္ေပးမွလုိ႕ ေတြးျပီး
ဒီထမင္းသုပ္ေလးကုိ အျမန္လုပ္လုိက္ရပါတယ္။
လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ထမင္းျဖဴ၊ ငရုတ္သီးခ်က္၊ ဆီခ်က္၊ ေျမပဲေၾကာ္၊ ၾကက္သားေၾကာ္၊ ပုဇြန္ေျခာက္မႈန္႕
နည္းနည္း၊ သံပုရာသီးတစ္စိတ္၊ ငံျပာရည္၊ အခ်ဳိမႈန္႕တုိ႔ပါ။
ငရုတ္သီးခ်က္လုပ္နည္းေလးေျပာျပမယ္ေနာ္။ ငရုတ္သီးကို ဆားေလး၊ အခ်ဳိမႈန္႕ေလး နည္းနည္းထည့္၊
ေရထည့္ျပီး ပ်စ္ေနေအာင္ ေမႊေပးပါ။ ခ်င္းေလး၊ ၾကက္သြန္ျဖဴေလးနည္းနည္း ျခစ္ထည့္ပါ။ ျပီးရင္ေတာ့ မီးဖုိေပၚ
ဒယ္အုိးတင္၊ ဆီထည့္၊ ဆီပူလာျပီဆုိရင္ မီးကိုေလ်ာ့ျပီး ငရုတ္သီးေမႊေလးကုိ ထည့္ပါ။ ျပီးရင္ က်က္ေအာင္
မီးေႏြးေႏြးနဲ႕ ခပ္ၾကာၾကာေလး ခ်က္ေပးပါ။ က်က္ျပီဆုိရင္ ငရုတ္သီးေလးေတြက နီညိဳေရာင္ေလး ေျပာင္းသြား
ပါတယ္။
ပန္းကန္ျပားတစ္ခ်ပ္ထဲ ထမင္းထည့္၊ ငရုတ္သီးခ်က္ေလး လက္ဖက္ရည္ဇြန္းတစ္ဇြန္းထည့္၊ ျပီးေတာ့
ဆီခ်က္ထည့္၊ ပုဇြန္ေျခာက္မႈန္႕ေလးထည့္၊ ငံျပာရည္ေလးနည္းနည္းထည့္၊ အခ်ဳိမႈန္႕နည္းနည္းေလးထည့္၊
သံပုရာရည္ေလးညွစ္ထည့္ ျပီးေတာ့ ေသခ်ာႏွံ႕ေအာင္နယ္။ အရသာကုိေတာ့ ကုိယ္ႏွစ္သက္သလုိေလးေပါ့။ အခု
သုပ္ထားတာက နည္းနည္းေလး အခ်ဥ္ကဲထားေပးတယ္။ ၾကက္သားေၾကာ္ေရာ ေျမပဲေၾကာ္ေလးနဲ႕ေရာ
စားလုိ႕ရေအာင္ေပါ့။ အစာေၾကလြယ္ရေအာင္လုိ႕ ၾကက္သြန္ျဖဴေလးရယ္၊ ပူစီနံရြက္ေလးရယ္ ထည့္လုိက္ေသး
တယ္။ ျပီးေတာ့ ခံတြင္းရွင္းသြားေအာင္လုိ႕ ငရုတ္သီးအေျခာက္ေတာင့္ေၾကာ္ေလးတစ္ေတာင့္ ထည့္ေပးလုိက္
တယ္။ ေျမပဲေၾကာ္ေလးေတြ ထည့္လုိက္တယ္။ ၾကက္သားေၾကာ္ေလး တစ္တံုးနဲ႕။ အေပၚကေန ၾကက္သြန္ေၾကာ္
ဖတ္ေလးေတြ ျဖဴးလုိက္ေတာ့ စားဖုိ႕ အဆင္သင့္ျဖစ္တဲ့ ထမင္းသုပ္တစ္ပြဲ ရပါျပီ။
ေကာက္ညွင္းလက္ဖက္ေျခာက္ေမႊးေမႊးေလးခပ္ထားတဲ့ ေရေႏြးၾကမ္းေလးနဲ႕ပဲ သံုးေဆာင္ပါေနာ္ ႕ ႕ ႕
မိတိလိၾကဴးေလး အျမန္ဆံုး ေနေကာင္းလာပါေစ ႕ ႕

တုိ႕ဟူးသုပ္

တုိ႕ဟူးသုပ္အေၾကာင္းေမးလာတဲ့ ခ်စ္ညီမေလးအတြက္ေရာ က်န္တ့ခ
ဲ ်စ္ေမာင္ႏွမအားလံုးအတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး
လုပ္ေပးလုိက္တာပါေနာ္။ တုိ႕ဟူးကုိ ျမန္မာျပည္မွာ အလြယ္တကူ၀ယ္လုိ႕ရေပမယ့္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားေရာက္ေနတဲ့
ေမာင္ႏွမေတြအတြက္ တုိဟူးက်ဳိနည္းေလးကုိပါ ေျပာျပပါရေစေနာ္။
တုိဟူးက်ဳိဖုိ႕အတြက္ လုိအပ္တဲ့ ပစၥည္းေတြကေတာ့ ကုလားပဲအစိမ္းမႈန္႕ရယ္၊ နႏြင္းမႈန္႕စစ္စစ္အနည္းငယ္ရယ္
အဓိကပါေနာ္။ ကုလားပဲအစိမ္းမႈန္႕ကုိ ေရေဖ်ာ္ရပါမယ္။ ေရေဖ်ာ္တ့အ
ဲ ခါမွာ သတိထားရမွာက
ကုလားပဲအမႈန္႕ေလးေတြကုိ ေသခ်ာေၾကျပီး ေပ်ာ္သြားရေအာင္ ေမႊေပးပါေနာ္။ ကုလားပဲအမႈန္႕ေလးေတြ
ေရနဲ႕ထိျပီး ပြစိစိအလံုးေလးေတြနဲ႕ မေၾကဘဲျဖစ္ေနမွာစုိးရင္ေတာ့ လက္ေသခ်ာစင္ေအာင္ေဆးျပီး လက္နဲ႕
ဲ ခါမွာ
ေဖ်ာ္ေပးလုိ႕လည္း ရပါတယ္။ ျပီးရင္ေတာ့ နႏြင္းမႈန္႕နည္းနည္းထည့္ျပီး ေဖ်ာ္ေပးပါေနာ္။ ေရထည့္တ့အ
ေရမ်ားမွာကုိ မစုိးရိမ္ရပါဘူး။ ေရနည္းရင္သာ တုိဟူးအသားအက်ဳိမညက္ဘဲ စားမေကာင္းျဖစ္တတ္တာမုိ႕ ေရကုိ
မနည္းေစပါနဲ႕ေနာ္။ တုိဟူးအရည္ေဖ်ာ္ျပီးသြားျပီဆုိရင္ က်ဳိျပီးရင္ထည့္မယ့္ ဗန္း၊ ဒါမွမဟုတ္ ဗူး၊ ဇလံု စတာေတြကုိ
သန္႕ရွင္းေအာင္ေဆးျပီး ေရစစ္၊ ျပီးရင္ အေျခာက္ခံထားျပီး အသင့္ျပင္ထားပါေနာ္။
ျပီးရင္ေတာ့ အုိးထဲ တုိဟူးအရည္ေဖ်ာ္ကုိထည့္ျပီး မီးဖုိေပၚတင္ပါ။ မီးကုိ စစခ်င္းမွာ ျပင္းလုိ႕ရေပမယ့္
တုိဟူးနည္းနည္းပ်စ္လာတဲ့အခါမွာ မီးကုိေလ်ာ့ေပးဖုိ႕လုိပါတယ္။ တုိဟူးတျဖည္းျဖည္းပ်စ္လာျပီဆုိရင္ေတာ့
ေယာင္းမေလးနဲ႕ ေကာ္ျပီး ပန္းကန္လံုးေလးထဲ ထည့္ၾကည့္ပါ။ ခဏေနလုိ႕ ခဲသြားျပီဆုိရင္ေတာ့ မီးဖုိေပၚကေန
ခ်လုိ႕ရပါျပီ။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ မီးဖုိေပၚကေန တုိဟူးက်ဳိအုိးကုိခ်၊ ျပီးေတာ့ တုိဟူးခဲရမယ့္ ဗန္းထဲထည့္ျပီး
အေအးခံထားလုိက္ပါေနာ္။တုိဟူးသုပ္အတြက္ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ တုိဟူး၊ သခြါးသီး၊ ၾကက္သြန္နီ၊
ေရွာက္ရြက္၊ နံနံပင္၊ မန္က်ည္းသီးႏွစ္၊ ငံျပာရည္၊ အခ်ဳိမႈန္႕၊ ပုဇြန္ေျခာက္မႈန္႕၊ ဆီခ်က္၊ ငရုတ္သီးအက်က္မႈန္႕၊
ပဲမႈန္႕အက်က္မႈန္႕တုိ႕ ပါေနာ္။
တုိဟူးကုိ ကုိယ္ၾကိဳက္တ့အ
ဲ ထူအပါးအတုိင္းလွီးပါ။ သခြါးသီး၊ ၾကက္သြန္နီတုိ႕ကုိလည္း ခပ္ပါးပါးလွီးပါ။
ေရွာက္ရြက္နဲ႕ နံနံပင္တုိ႕ကုိလည္း ခပ္ပါးပါးလွီးထားပါ။ မန္က်ည္းသီးႏွစ္ေလးရေအာင္ ေရေႏြးေလးနဲ႕ စိမ္ထားပါ။
တျခားလုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကုိလည္း အသင့္ျပင္ထားပါေနာ္။ ေဂၚဖီထုပ္ထည့္ခ်င္ရင္လည္း ခပ္ပါးပါးေလးလွီးျပီး
ထည့္လုိ႕ရပါတယ္ေနာ္။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ ဇလံုတစ္လံုးထဲကုိ တုိဟူး၊ သခြါးသီး၊ ၾကက္သြန္နီထည့္၊ ျပီးေတာ့ ပဲမႈန္႕၊
ငံျပာရည္၊ မန္က်ည္းသီးႏွစ္ထည့္၊ ငရုတ္သီးအက်က္မႈန္႕ထည့္၊ ဆီခ်က္ထည့္၊ အခ်ဳိမႈန္႕နဲ႕
ပုဇြန္ေျခာက္မႈန္႕ထည့္ျပီး ေသခ်ာႏွံ႕ေအာင္နယ္ပါ။ အရသာကုိေတာ့ ခ်ဥ္ငံစပ္ေလးနယ္ရင္ ပုိေကာင္းပါတယ္။
တုိဟူးက ခပ္ဆိမ့္ဆိမ့္မုိ႕ အရသာ ျပင္းျပင္းေလးနယ္ထားရင္ လုိက္ဖက္ပါတယ္ေနာ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့
ခပ္ဆိမ့္ဆိမ့္ပဲၾကိဳက္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ အရသာကုိေလ်ာ့နယ္ပါေနာ္။ ျပီးရင္ ကုိယ္လိတ
ု ဲ့အရသာကုိျမည္း၊
ပန္းကန္ျပားေလးထဲထည့္အေပၚကေန ေရွာက္ရြက္ေလးနဲ႕ နံနံပင္ေလးျဖဴးလုိက္ပါေနာ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴနဲ႕
ငရုတ္သီးစိမ္းေလးကုိက္ျပီး တုိဟူးသုပ္ေလးကုိ သံုးေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။ ဟင္းခါးေလးနဲ႕
တဲြဖက္သံုးေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္ေနာ္။

လူတုိင္းစြဲမက္ ျမန္မာ့လက္ဖက္

ျမန္မာ့ရုိးရာ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ကြမ္း၊ ေဆး၊ လက္ဖက္ဆုိတာ ဧည့္ခံပြဲေတြမွာ မပါမျဖစ္ပါပဲေနာ္။ ကြၽန္မတုိ႕
ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြမွာလည္း ၾကီးၾကီးငယ္ငယ္၊ ရြယ္ရြယ္လတ္လတ္ လက္ဖက္ကုိ မၾကိဳက္တဲ့သူ
မရွိသေလာက္ပါပဲေနာ္။ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႕ လက္ဖက္ကုိ ေရွာင္ရတဲ့သူေတြသာ ရွိမယ္၊ ျမင္ရင္ေတြ႕ရင္ေတာ့
နည္းနည္းျဖစ္ျဖစ္ေတာ့ စားလုိက္မိတာပဲေလ။ အဲ့ဒီေလာက္ ညွိဳ႕အားေကာင္းတဲ့ လက္ဖက္ကုိ မူဟန္သြယ္သြယ္
ႏွပ္ၾကတာကုိ ေျပာပါရေစေနာ့္။
ဘုိးဘုိးဘြားဘြားတုိ႔ၾကိဳက္္တဲ့ အဘုိးၾကီးသုပ္
သက္ၾကီးရြယ္အုိေတြကေတာ့ လက္ဖက္ညြန္႕ေလးကုိ ဆားေလး၊ အခ်ဳိမႈန္႔ေလးနည္းနည္းနဲ႕ နယ္ျပီးေတာ့
ဆီေလးနဲ႕ စိမ္ျပီး လက္ဖက္အစ္ေလးထဲ ထည့္ထားတတ္တယ္။ ပုဇြန္ေျခာက္ေလးလည္း ပါေသးတာေပါ့။
တခ်ဳိ႕ကေတာ့ လက္ဖက္ႏွပ္ထဲ ၾကက္သြန္ျဖဴေလးကုိ ေထာင္းထည့္တတ္သလုိ၊ တခ်ဳိ႕ကလည္း
ၾကက္သြန္ျဖဴဥေလးအတုိင္း သီးသန္႕ထည့္ထားတတ္တယ္။ ကြၽန္မရဲ႕ အဘြားကေတာ့ လက္ဖက္အစ္ေလး
အျမဲထားတတ္တဲ့ အေလ့အက်င့္ရွိျပီး လက္ဖက္ေလးတျမံဳ႕ျမံဳ႕နဲ႕ စာဖတ္လုိက္၊
ေတာက္တုိမယ္ရေလးေတြလုပ္လုိက္နဲ႕ လုပ္ေနတတ္တယ္။ အဘြားရဲ႕ လက္ဖက္အစ္ထဲမွာေတာ့
ၾကက္သြန္ေၾကာ္၊ ႏွမ္းေလးေတာ့ တခါတေလ ပါတတ္တယ္။ ပဲေၾကာ္ေတြေတာ့ မပါဘူး။ သြားကလည္း
သိပ္မေကာင္းေတာ့ဘူးေလ။ တခါတေလ ပဲေၾကာ္နဲ႕ စားခ်င္ရင္ေတာ့ ကြၽန္မတုိ႕ေမာင္ႏွမေတြက ပဲေၾကာ္ေတြကုိ
ငရုတ္ဆံုေလးထဲ ထည့္ေထာင္းေပးရတယ္။
ခ်ဥ္စပ္လက္ဖက္
လက္ဖက္ညြန္႕ေလးကုိ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕၊ ငရုတ္သီးစိမ္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴေတြထည့္ျပီး ငရုတ္ဆံုထဲ
ထည့္ေထာင္းပါတယ္။ ပုဇြန္ေျခာက္နည္းနည္းပါ ေထာင္းတဲ့အထဲ ထည့္တတ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့မွ ေထာင္းထားတဲ့
လက္ဖက္ထဲကုိ သံပုရာရည္ေလးညွစ္ျပီး ခ်ဥ္ငံစပ္လက္ဖက္ႏွပ္ေလး လုပ္ၾကပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့
လက္ဖက္အညြန္႕လုိက္ေလးကုိပဲ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္တတ္ၾကတာမုိ႕ မေထာင္းဘဲ လက္နဲ႕အသာနယ္ျပီး
ႏွပ္တတ္ၾကပါတယ္။
တညင္းလက္ဖက္ႏွပ္
လက္ဖက္ညြန္႕ကုိ ဆီ၊ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕ေလးနဲ႕ နယ္ျပီးႏွပ္ထားတဲ့အထဲမွာ တညင္းသီးျပဳတ္ ေစးေစးေလးေတြကုိ
လွီးထည့္ျပီး ႏွပ္တာပါ။ လက္ဖက္ကလည္း တက္တတ္တယ္၊ တညင္းသီးကလည္း တက္တတ္တယ္၊
တက္စာေတြခ်ည္းပဲဆုိေပမယ့္ အတက္ကုိ အတက္နဲ႕ ေျဖရတယ္ဆုိတဲ့ စကားအတုိင္းပဲ တညင္းလက္ဖက္ကုိ
တခါတေလ သုပ္စားၾကပါေသးတယ္။
ေျပာင္းဖူးဘဲဥလက္ဖက္ႏွပ္
ကြၽန္မေမေမကေတာ့ အဘုိးၾကီးသုပ္လုိမ်ဳိးႏွပ္ထားတဲ့ လက္ဖက္ႏွပ္ထဲကုိ ေထာပတ္ေျပာင္းဖူးေစးေစးေလးေတြ
ထည့္တတ္သလုိ၊ ဘဲဥျပဳတ္ေမႊးေမႊးေလးေတြလည္း ထည့္ျပီး အဆိမ့္သုပ္ေလး သုပ္တတ္ပါေသးတယ္။
ၾကက္သြန္ေၾကာ္ႏွမ္းနဲ႕ ေျမပဲဆံေၾကာ္ေလးထည့္ျပီး သုပ္တတ္ပါတယ္။

ပ်ဳိေမတုိ႔ၾကိဳက္တဲ့ လက္ဖက္သုပ္
ခ်ဥ္စပ္လက္ဖက္ႏွပ္ထဲကုိ ခရမ္းခ်ဥ္သီးေလးပါးပါးလွီး၊ ျပီးေတာ့ နံနံပင္ေလးေတြပါ ထည့္ျပီးႏွပ္တတ္ၾကပါတယ္။
ပ်ဥ္းမနားဘက္ကေတာ့ လက္ဖက္သုပ္ထဲကုိ ေဂၚဖီထုပ္ပါးပါးလွီး၊ ငရုပ္သီးစိမ္းေလးေတြ လွီးျပီး
ထည့္သုပ္တတ္ၾကပါတယ္ေနာ္။
လက္ဖက္ထမင္း
အခုေနာက္ပုိင္း ေက်ာင္းကင္နတ
္ င္းန္းေတြမွာ လက္ဖက္ထမင္းဆုိျပီး ေခတ္စားလာပါတယ္။ ထမင္းေလးထဲကုိ
ၾကက္သြန္ေၾကာ္၊ ႏွမ္းေလး၊ အေၾကာ္စံုေလး ထည့္ျပီးနယ္၊ အေပါ့အငံကုိေတာ့ သံုးေဆာင္သူအၾကိဳက္
ထည့္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့မွ တခ်ဳိ႕ဆုိင္မွာေတာ့ ၾကက္ဥေၾကာ္ေလးအေပၚကေန ထည့္ေပးတတ္ပါေသးတယ္။
ျပီးေတာ့မွ ခရမ္းခ်ဥ္သီးအကြင္းလုိက္ေလးရယ္၊ ငရုတ္သီးစိမ္းေတာင့္ေလးရယ္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴအမႊာေလးေတြပါ
ထည့္ေပးတတ္ပါတယ္။
ဒီေလာက္ဆုိရင္ေတာ့ သိသမွ်တတ္သမွ် စားဖူးသမွ် လက္ဖက္သုပ္နည္းေပါင္းစံုကုိ ေမာင္ႏွမေတြကုိ
လက္ဆင့္ကမ္းလုိက္ရပါတယ္ေနာ္။
အဲ ႕ ႕ ႕ ေမ့လုိ႕ေနာ္ ႕ ႕ ႕ ႕ လက္ဖက္တစ္လွည္း ထန္းညက္တစ္ခဲတဲ့။ အဲ့ဒီေတာ့ လက္ဖက္စားျပီး
မတက္ရေလေအာင္ ထန္းညက္ခဲေလးစားဖုိ႕ေတာ့ မေမ့နဲ႕ေနာ္။

နန္းၾကီးသုပ္

ဒီေန႕ပိတ္ရက္ တနဂၤေႏြေန႕မုိ႕ ေမာင္ႏွမေတြအကုန္လံုး စုစုရံုးရံုးလည္းျဖစ္ေနျပန္ေေတာ့ မနက္ခင္းစာကုိ
အလြယ္တကူနဲ႕ စုိစုိေျပေျပေလးျဖစ္သြားရေအာင္ နန္းၾကီးသုပ္ေလးလုပ္စားမယ္လုိ႕ တုိင္ပင္ၾကျပီး
လုပ္စားျဖစ္တာေလးကုိ လက္ဆင့္ကမ္းလုိက္ပါရေစဦးေနာ္။
နန္းၾကီးသုပ္အတြက္ လုိအပ္တာေတြကေတာ့ နန္းၾကီးဖတ္၊ အႏွစ္မ်ားမ်ားနဲ႔ခ်က္ထားတဲ့ ၾကက္သားဟင္း၊
ေဂၚဖီထုပ္၊ ပဲပင္ေပါက္၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴဆီခ်က္၊ ပဲသီး၊ သံပုရာသီး၊ ၾကက္သြန္ျမိတ္၊ ပဲမႈန္႕အက်က္မႈန္႕၊
ငရုတ္သီးအေလွာ္မႈန္႕နဲ႕ ငံျပာရည္တုိ႕ပါ။ ၾကိဳက္တတ္မယ္၊ အလြယ္တကူအဆင္သင့္လည္း ရွိေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့
ငါးဖယ္၊ ၾကက္ဥျပဳတ္၊ နံနံပင္တုိ႕ပါ ထည့္ပါေနာ္။
ၾကက္သားဟင္းအတြက္ ၾကက္သားကုိ ေရေဆး၊ အတံုးေသးေသးေလးေတြျဖစ္ေအာင္တံုး၊ ျပီးေတာ့ ဆား၊
သၾကား၊ အခ်ဳိမႈန္႕နဲ႕ ပဲငံျပာရည္အပ်စ္ေလး နည္းနည္းထည့္ျပီး ေသခ်ာနယ္ထားပါေနာ္။ ျပီးရင္ေတာ့
ၾကက္သြန္ျဖဴနီနဲ႕ ခ်င္းကုိ အခြံႏႊာျပီးေတာ့ ငရုတ္သီးနဲ႕ေရာေထာင္းပါေနာ္။ ဟင္းအႏွစ္မ်ားမ်ားရေအာင္
ၾကက္သြန္နီကုိ ပုိျပီး ထည့္ေပးပါေနာ္။
ဆီခ်က္ခ်က္ဖုိ႕အတြက္ ၾကက္သြန္ျဖဴနဲ႕ ၾကက္သြန္နီကုိ အခြံႏႊာ၊ ေရေဆးျပီး ခပ္ပါးပါးေလးေတြလွီးထားပါ။

ေဂၚဖီထုပ္၊ ပဲပင္ေပါက္၊ ပဲသီးနဲ႕၊ ၾကက္သြန္ျမိတ္တုိ႕ကုိလည္း ေရေသခ်ာေဆးျပီး ေရစစ္ထားပါေနာ္။ ျပီးရင္ေတာ့
ေဂၚဖီထုပ္ကုိ ပါးပါးလွီးပါေနာ္။ ပဲပင္ေပါက္ကုိ ေရေႏြးေဖ်ာျပီး ေရစစ္ထားပါ။ ပဲသီးနဲ႕ ၾကက္သြန္ျမိတ္ကုိလည္း
ပါးပါးလွီးထားပါေနာ္။ သံပုရာသီးကုိလည္း ေရေဆးျပီး အစိပ္ေလးေတြ စိပ္ထားပါေနာ္။ နန္းၾကီးဖတ္ကုိေတာ့
ေစ်းကေနပဲ အလြယ္တကူ၀ယ္လုိက္ပါတယ္ေနာ္။
အားလံုးအဆင္သင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ မီးဖိုေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ဆီထည့္၊ ဆီပူလာျပီဆုိရင္ နႏြင္းမႈန္႕ေလး
နည္းနည္းခပ္ျပီးေတာ့ ၾကက္သြန္နီျဖဴနဲ႕ ၾကက္သြန္နီကုိ ထည့္ေၾကာ္ပါေနာ္။ ၾကက္သြန္ေၾကာ္ေလး
ခပ္ေထြးေထြးေလး ျဖစ္လာျပီ၊ အေရာင္ေလးကလည္း ေရႊအုိေရာင္ေလး ေျပာင္းလာျပီဆုိရင္ေတာ့ ဆီပူထဲကေန
ၾကက္သြန္ေၾကာ္ေလးေတြကို ဆီနဲ႕တူတူဆယ္ျပီး ပန္းကန္လံုးေလးထဲ ထည့္ထားလုိက္ပါေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိ
ၾကက္သြန္ျဖဴနီဆီခ်က္ေၾကာ္ရျပီ။
ျပီးရင္ ၾကက္သားဟင္းခ်က္ဖုိ႕အတြက္ တလက္စတည္း ဒယ္အုိးထဲကုိ ဆီထည့္၊ ဆီပူလာတာနဲ႕ ေထာင္းထားတဲ့
ငရုတ္သီးကုိထည့္ျပီး ဆီသတ္ပါေနာ္။ ဆီသတ္နံ႕ေမႊးလာရင္ ငံျပာရည္ေလးနည္းနည္းထည့္ျပီး
ဆီသတ္ေပးပါေနာ္။ ျပီးမွ နယ္ျပီးႏွပ္ထားတဲ့ ၾကက္သားေတြကုိ ထည့္ျပီး ဆီသတ္ေပးပါေနာ္။
ဟုိဘက္ဒီဘက္ေသခ်ာႏွံ႕ေအာင္လည္း ေမႊေပးပါေနာ္။ လံုးေရေလးနည္းနည္းထည့္ျပီး ဆီျပန္တဲ့အခါ
ၾကက္သားႏူးမႏူးၾကည့္ျပီး ႏူးတဲ့အထိ တည္ေပးပါေနာ္။ ဟင္းအႏွစ္ေလး ခပ္မ်ားမ်ားနဲ႕ အရသာရွိတဲ့
ၾကက္သားဟင္းေလးရတဲ့အထိ တည္ေပးပါေနာ္။
အားလံုးအဆင္သင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ ဇလံုတစ္ခုထဲကုိ နန္းၾကီးဖတ္ထည့္၊ ျပီးေတာ့ လွီးထားတဲ့ ေဂၚဖီဖတ္ထည့္၊
ပဲပင္ေပါက္၊ ၾကက္သြန္ျမိတ္၊ ပဲသီးေတြထည့္၊ ျပီးေတာ့ ၾကက္သြန္စိမ္းေလးလွီးထားတာေလးလည္းထည့္ဦးေနာ္။
ျပီးေတာ့မွ ငံျပာရည္၊ အခ်ဳိမႈန္႕၊ ငရုတ္သီးအေလွာ္မႈန္႕၊ ပဲမႈန္႕အက်က္မႈန္႕၊ ဆီခ်က္၊ ၾကက္သားဟင္း၊
သံပုရာရည္ေလးထည့္ျပီး ေသေသခ်ာခ်ာႏွံ႕ေအာင္နယ္ေပးပါေနာ္။ အားလံုးႏွံ႕သြားျပီးဆုိရင္ေတာ့ အရသာ
အေပါ့အငံကုိျမည္း၊ ကုိယ္ၾကိဳက္တတ္တ့အ
ဲ ရသာေလးကုိ ကဲထည့္ျပီး အေပၚကေန ပန္းကန္ျပားေလးထဲကုိ
အသုပ္ေတြေျပာင္းထည့္၊ ျပီးေတာ့မွ အေပၚကေန ၾကက္သားဟင္းေလးနည္းနည္းထပ္ထည့္၊ ၾကက္သြန္ျမိတ္နဲ႕
ပဲသီးလွီးထားတာေလးေတြ ျဖဴးလုိက္ရင္ေတာ့ အနံ႕အရသာရွိလွတဲ့ နန္းၾကီးသုပ္ရပါျပီေနာ္။
ဟင္းခါးေလးနဲ႕ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေရေႏြးၾကမ္းေလးနဲ႕ပဲျဖစ္ျဖစ္ သံုးေဆာင္ပါေနာ္

နန္းျပားသုပ္နဲ႕ ၾကက္ရုိးတုိဟူး (ပဲျပား)ဟင္းခါး

မေန႕က ဧည့္သည္ေတြလာေတာ့ ၾကက္သားဟင္းေတြ ခ်က္ထားတာ
အမ်ားၾကီးက်န္ေေသးတယ္ေလ။ ထမင္းဟင္းလဲ စားခ်င္စိတ္ မရွိဘူး ႕ ႕ ႕ ဘာစားရမလဲ စဥ္းစားမိေတာ့
အရသာရွိရွိေလးနဲ႕ ထိထိမိမိေလးျဖစ္သြားေအာင္ နန္းျပားသုပ္ရင္ ေကာင္းမယ္လုိ႕ ေတြးမိတယ္။ ဆီခ်က္၊ နံနံပင္၊
ၾကက္သားဟင္းလဲ ရွိတယ္ဆုိေတာ့ နန္းျပားသုပ္စားမယ္လုိ႕ ဆံုးျဖတ္ျပီး လုပ္ငန္းစလုိက္ပါတယ္။ တုိဟူးလဲ
၀ယ္ထားတာရွိေနေတာ့ ဟင္းခါးဆိမ့္ဆိမ့္ေလးကုိ ပူပူေႏြးေႏြးေလး ေသာက္လုိက္ရရင္ေကာင္းမွာပဲလုိ႕
တဆက္တည္း ေတြးမိျပန္တယ္။ အဲ့ဒါနဲ႕ပဲ ၾကက္သားဟင္းကုိ ျပန္မေႏႊးခင္ အသားေလးေတြျဖစ္ေအာင္ ႏႊင္၊
အသည္းအျမစ္ေတြကုိ ခပ္ေသးေသးျဖစ္ေအာင္ ျပန္လွီးျပီး ဟင္းအုိးကုိ မုိက္ကရုိေ၀့ဖ္ထဲထည့္ျပီး
ေႏႊးလုိက္ပါတယ္။ ေရေႏြးအုိးကုိ တည္ထားတယ္။ ေရေႏြးအုိးဆူတာနဲ႕ နန္းျပားေတြကို ထည့္ျပီး ျပဳတ္လုိက္တယ္။
တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ ၾကက္ရုိးျပဳတ္အုိးေလး တည္ထားလုိက္တယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ခ်င္း ဓါးျပားေလးရုိက္ျပီး
ထည့္ထားလုိက္တယ္။ ဆား၊ သၾကား၊ အခ်ဳိမႈန္႕ နည္းနည္းေလးပါ ထည့္လုိက္တယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ေဂၚဖီ၊
ၾကက္သြန္နီတုိ႕ကုိ ပါးပါးလွီးထားလုိက္တယ္။ နန္းျပားလည္း ရေရာ၊ ေရေအးေအးနဲ႕ ေဆးျပီးေတာ့
ေရစစ္ထားလုိက္တယ္။ နံနံပင္နဲ႕ ပဲသီးကိုပါ ခပ္ပါးပါးလွီးထားလုိက္တယ္။
ဟင္းရည္အုိးပြက္ပြက္ဆူလာရင္အရသာေလး ျမည္းၾကည့္လုိက္တယ္။ ျပီးေတာ့ တုိဟူးကုိ အတံုးေလးေတြ
လွီးထည့္လုိက္ျပီး ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ေပးဆူလုိက္ပါတယ္။ ေဂၚဖီဖတ္ေလးေတြကုိ
ခပ္ၾကီးၾကီးေလးျဖစ္ေအာင္လွီးပါတယ္။ဟင္းအုိးဆူလာတာနဲ႕ေဂၚဖီဖတ္ေလးထည့္လုိက္ျပီး ဆူလာရင္
အေပါ့အငံျမည္း၊ ငရုတ္ေကာင္းမႈန္႕ေလးခပ္ျပီး မီးပိတ္လုိက္ပါေနာ္။

ကဲ ႕ ႕ ႕ နန္းျပားသုပ္ စမယ္ေနာ္။ ပန္းကန္ထဲကုိ နန္းျပားေလးထည့္၊
ၾကက္သားဟင္းထည့္၊ ေဂၚဖီ၊ ၾကက္သြန္နီ၊ နံနံပင္၊ ပဲသီး၊ ဆားအနည္းငယ္၊ ငံျပာရည္၊ သံပုရာရည္၊
ငရုတ္သီးအက်က္မႈန္႕၊ ဆီခ်က္တုိ႕ကုိ ထည့္ျပီးေတာ့ ေသခ်ာႏွံ႕ေအာင္နယ္လုိက္ပါတယ္။
ခပ္ေစးေစးေလးၾကိဳက္ရင္ ပဲမႈန္႕အက်က္မႈန္႕ေလး ထည့္လုိက္ေနာ္။ ကုိယ္ၾကိဳက္တ့ဲ အရသာမ်ဳိးေလးျဖစ္ေအာင္
သုပ္ေနာ္။ ခ်ဥ္ငံစပ္အရသာေလးနဲ႕ နန္းျပားသုပ္ ႕ ႕ ႕ တုိဟူးရဲ႕ ခပ္ဆိမ့္ဆိမ့္အရသာ ဟင္းခါးေလးနဲ႕
ေကာင္းလုိက္တာေနာ္ ႕ ႕႕ ။ သူငယ္ခ်င္းတုိ႕လဲ ထမင္းမစားခ်င္တဲ့အခါက်ရင္ အလြယ္တကူစားလုိ႕ရမယ့္
နန္းျပားသုပ္ေလးကုိ သုပ္စားၾကည့္ပါလားေနာ္

အစံုသုပ္

ပိတ္ရက္မုိ႕ ေထြေထြထူးထူးေလးေတြ ခ်က္စားမယ္လုိ႕ စိတ္ကူးထားတာ။ ေစ်းလဲ သြားမွာဆုိေတာ့
ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စံုပလံုစိေအာင္ ၀ယ္ျဖစ္မွာ ေသခ်ာတယ္။ အစ္မၾကီးတစ္ေယာက္နဲ႕
အစ္ကုိၾကီးတစ္ေယာက္ကလဲ ေမာ္လျမိဳင္အဆက္ေတြျဖစ္ေနေတာ့ သူတို႕ကလည္း ေမာ္လျမိဳင္စာေလး
စားခ်င္တယ္တ့။ဲ အဲ့ဒါနဲ႕ ဘာစားရင္ေကာင္းမလဲဆုိတာကို တုိင္ပင္ၾကေတာ့ အစံုသုပ္ေလး သုပ္စားၾကရင္
ေကာင္းမယ္ထင္တယ္တ့။ဲ အစံုသုပ္က ျပင္ဆင္ရတာ လက္၀င္တယ္ေလ။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႕ေတြက ငါတုိ႕လည္း
၀ုိင္းကူမွာေပါ့တ့။ဲ အဲ့ဒါနဲ႕ပဲ အစံုသုပ္လုပ္ၾကမယ္ဆုိတ့ဲ စိတ္ကူးေလးကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚျဖစ္သြားပါတယ္။
လုိအပ္တဲ့ ပစၥည္းေတြကေတာ့ အာလူး၊ ပဲၾကာဇံ၊ ေခါက္ဆဲြ၊ သခြါးသီး၊ ေဂၚဖီထုပ္၊ ပဲပင္ေပါက္၊ ပဲျပား၊ သေဘၤာသီး၊
ပဲမႈန္႕အက်က္မႈန္႕၊ ငရုတ္သီးအက်က္မႈန္႕၊ ၾကက္သြန္ျဖဴဆီခ်က္၊ ငရုတ္သီးဆီခ်က္၊ ငံျပာရည္၊ မန္က်ည္းသီးႏွစ္၊
အခ်ဳိမႈန္႕၊ ပုဇြန္ေျခာက္မႈန္႕တုိ႕ပါ။
ေရေႏြးအုိးတည္ျပီး ေခါက္ဆဲြျပဳတ္၊ ၾကာဇံျပဳတ္၊ ပဲပင္ေပါက္ ေရေႏြးေဖ်ာ၊ ျပီးေတာ့ အဲ့ဒါေတြကုိ စကာနဲ႕
ေရစစ္ထား၊ ေနာက္ဆံုးမွာ အဲ့ဒီေရေႏြးနဲ႕ အာလူးျပဳတ္။ သခြါးသီး၊ ေဂၚဖီထုပ္ အဲ့ဒါေတြကုိ ေရေဆး၊ ပါးပါးလွီးထား။
ပဲျပားကုိ အတံုးေလးေတြတံုးျပီး ေၾကာ္၊ ျပီးေတာ့မွ အေအးခံျပီး ပါးပါးလွီး။ က်န္တ့ဲ ဆီထဲ နႏြင္းမႈန္႕ေလးခပ္
ျပီးေတာ့ ၾကက္သြန္ျဖဴ ဆီခ်က္ေၾကာ္၊ ျပီးေတာ့ အဲ့ဒါေတြကုိ ပန္းကန္တစ္လံုးထဲ ထည့္ခပ္ထား၊
ဆီနည္းနည္းခ်န္ထား၊ အဲ့ဒီဆီထဲကို ငရုတ္သီးအေရာင္မႈန္႕ေလးကုိ ဆားေလးနည္းနည္း၊ အခ်ဳိမႈန္႕ေလးနည္းနည္း
ထည့္ျပီး ငရုတ္သီးခ်က္ခ်က္၊ ျပီးေတာ့ အဲ့ဒီထဲကုိ ထမင္း လက္ႏွစ္ဆုပ္စာေလးထည့္ျပီး နယ္၊ ထမင္းဆုပ္ရဲရဲေလး
ျဖစ္ေအာင္လံုးျပီးထား။ မန္က်ည္းသီးမွည့္ကုိ ေရေႏြးနဲ႕ စိမ္ျပီး အႏွစ္ေလးေတြ ရေအာင္လုပ္ထား။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ
အာလူးကလည္း ႏူးေလာက္ျပီ။ အာလူးကုိလည္း အေအးခံျပီးေတာ့ အခြံ႕ႏႊာ၊ အ၀ုိင္းေလးေတြျဖစ္ေအာင္လီွးထား။
အသီးအရြက္ အဆာပလာအားလံုးကုိ လင္ပန္း၀ုိင္းေလးထဲမွာ တစ္ပံုစီပံုထားလုိက္ပါေနာ္။
အသုပ္သုပ္ဖုိ႕အတြက္ ပန္းကန္ျပားထဲထည့္၊ ျပီးေတာ့မွ ေခါက္ဆဲြ၊ ၾကာဇံ၊ ပဲျပား၊ သခြါးသီး၊ ေဂၚဖီ၊ အာလူး၊
ထမင္းဆုပ္၊ ပဲပင္ေပါက္ေတြကုိ ထည့္၊ ျပီးေတာ့ မန္က်ည္းႏွစ္ထည့္၊ ငန္ျပာရည္ထည့္၊ ဆားေလး နည္းနည္းထည့္၊
အခ်ဳိမႈန္႕နဲ႕ ပုဇြန္ေျခာက္မႈန္႕ထည့္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴဆီခ်က္ထည့္၊ ငရုတ္သီးအေလွာ္မႈန္႕ထည့္ျပီး ေသေသခ်ာခ်ာ
ႏွံ႕ေအာင္ နယ္ပါ။ အရသာအေပါ့အငန္ကုိ ျမည္းျပီးေတာ့ ကုိယ္ၾကိဳက္ေလာက္တ့ဲ အရသာရျပီဆုိရင္ေတာ့
တျခားပန္းကန္ေလးထဲ ေျပာင္းထည့္၊ အေပၚကေန ၾကက္သြန္ျမိတ္ေလးျဖဴး၊ အစာေၾကေအာင္ ၾကက္သြန္ျဖဴ ၂
ျမႊာေလာက္ထည့္ျပီး ျပင္လုိက္ပါေနာ္။
ဟင္းခါးအတြက္ကေတာ့ အုိးထဲေရထည့္၊ ပုဇြန္ေျခာက္ မညက္တညက္ေထာင္းေလးထည့္၊ ပြက္ပြက္ဆူလာရင္
ၾကက္သြန္ျဖဴ ငရုတ္ေကာင္းေလးထည့္၊ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕၊ ငံျပာရည္ေလးနည္းနည္းထည့္၊ ပြက္ပြက္ဆေ
ူ အာင္တည္၊
ဆူလာျပီဆုိရင္ ေဂၚဖီဖတ္ေလးထည့္၊ ပြက္လာရင္ ခ်လုိက္ရံုပဲ။ ငရုတ္ေကာင္းဟင္းခါးေလးေပါ့ေနာ္။
အစံုသုပ္နဲ႕ ငရုတ္ေကာင္းဟင္းခါးေလးပါ။
အစားအငမ္းလြန္ျပီး အသုပ္ကုိပဲ ဓါတ္ပံုရုိက္မိပါတယ္ (ဒါေတာင္ ၀ါးတားတားရယ္)။ ဟင္းခါးကေတာ့
ဓါတ္ပံုမရုိက္မိလုိ႕ ေဆာရီးပါဗ်ဳိ႕ ႕ ႕ ႕ ႕

ႀကာဇံေႀကာ္သုပ္

ေနာက္တစ္ခု သတိရသြားတာ ရန္ကုန္မွာေလ ၾကာဇံေၾကာ္ကုိ ၀က္သားေတြထည့္၊ ျပီးေတာ့ ငရုတ္ဆီနီနီရည္ေတြ
ဆမ္းျပီးေတာ့ စားရတာေလ။ အဲ့ဒါကုိ သတိရလုိ႕ ၀က္နားရြက္ေတြေပါင္းထားတာလဲ ရွိေနေတာ့
အဲ့ဒါေတြကုိပါထည့္ျပီး စားမယ္ေပါ့။ အခ်ဥ္ရည္ကုိေတာ့ ခုနက လုပ္ထားတဲ့ အခ်ဥ္ထဲကုိ
ၾကက္သြန္ျဖဴေလး ထုထည့္၊ ငရုတ္ဆီေလးထည့္၊ ဆား၊ သၾကား၊ အခ်ဳိမႈန္႕၊ သံပုရာရည္ေလး
နည္းနည္းထပ္ထည့္ျပီး နယ္စားလုိ႕ရေအာင္လုပ္လုိက္ျပီး
အေပၚကေန ဆမ္းလုိက္တယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴေလးကုိက္လုိက္ေသးတယ္။
ဟင္းခါးေလးကေတာ့ ၾကက္ရုိးေလးကုိျပဳတ္ထားတဲ့အထဲ ဂ်င္းနဲ႕ ၾကက္သြန္ျဖဴဓါးျပားရုိက္ျပီးေတာ့
ထည့္လုိက္တယ္။ ဟင္းအုိးဆူလာေတာ့ ေဂၚဖီဖတ္ေလးထည့္လုိက္တယ္။ ျပီးေတာ့ ဆူလဲလာေရာ
ငရုတ္ေကာင္းမႈန္႕ေလးခပ္လုိက္တယ္။ ခ်ဳိခ်ဳိေမႊးေမႊးေလးေပါ့။ ၾကာဇံေၾကာ္နဲ႕
အလုိက္ေပါ့ ႕ ႕ ႕လုပ္ရတာ လြယ္ပါတယ္။
သူငယ္ခ်င္းတုိ႕လဲ ခ်က္စားၾကည့္ၾကပါဦးေနာ္ ႕ ႕႕
မွ်စ္သုပ္

ဆီျပန္ဟင္းေတြခ်က္ျပီး ဟင္းအႏွစ္ေတြနဲ႕ ဆီေတြ ပုိေနတဲ့အခါမွာ
၀ိတ္တက္မွာလို႔ ဟင္းအဆီအႏွစ္ေတြကုိ နယ္ဖတ္စားရမွာကုိလည္း စုိးမိတ့အ
ဲ ခါရွိသလုိ ဒီအတုိင္းၾကီး
ေဆးပစ္လုိက္ရမွာကို ႏွေမ်ာမိတတ္တာ မီးဖုိေခ်ာင္ ၀င္တဲ့သူတုိင္း ျဖစ္တတ္တဲ့သဘာ၀ တစ္ခုပါပဲေနာ္။
ကၽြန္မတုိ႕အိမ္မွာေတာ့ မိသားစုကမ်ားေတာ့ အဲ့ဒီလုိ ဆီျပန္ဟင္းေတြ ခ်က္ျပီးျပီဆုိရင္ (အထူးသျဖင့္ ၾကက္သား၊
ဘဲသား၊ ၀က္သားေပါ့) က်န္တ့ဟ
ဲ င္းအႏွစ္ ေတြထဲကုိ မွ်စ္ေလးေတြ ထည့္လုိက္ျပီး ဆား၊ ငံျပာရည္ေလးထပ္ထည့္၊
ေရေလးနည္း နည္းေလာက္ ထပ္ထည့္ျပီး ခ်က္လုိက္ပါတယ္။ အဲ့ဒီမွ်စ္ဟင္းေလးကုိမွ သံပုရာရည္ေလး ညွစ္၊
ငရုတ္သီးစိမ္းေလးျဖစ္ျဖစ္၊ ငရုတ္သီး အက်က္မႈန္႕ေလးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ထည့္၊ ပဲမႈန္႕အက်က္မႈန္႕ေလးနည္းနည္းထည့္၊
ေရွာက္ရြက္ရွိရင္ ေရွာက္ရြက္ထည့္၊ ၾကက္သြန္စိမ္းေလး ပါးပါးလွီးျပီး ထည့္သုပ္လုိက္ရင္ျဖင့္ လွ်ာလည္သြားႏုိင္တဲ့
မွ်စ္သုပ္ေလးတစ္ပြဲရသြားတာ ပါပဲရွင္။ ျပီးေတာ့ ၾကက္သြန္ျဖဴေၾကာ္ေလးျဖဴး၊ ၾကက္သြန္ျမိတ္ေလး
ဲ ်ဥ္ငံစပ္ မွ်စ္သုပ္ေလးပါရွင္
အုပ္လိက
ု ္ရင္ေတာ့ အသင့္စားႏုိင္တ့ခ

ထုိင္းပုဇြန္ၾကာဇံသုပ္

ဂ်ပန္ဆုိေပမယ့္ အခုလုိအခ်ိန္မွာ ရာသီဥတုက ပူအုိက္လြန္းလွပါတယ္။ ဌာနမွာ တစ္လတစ္ခါ အျမဲတမ္းလုိလုိ
ပါတီလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ျမန္မာဟင္းမ်ဳိးစံု၊ မုန္႕မ်ဳိးစံုကိုလဲ ခ်က္ေကြ်းဖူးပါတယ္။ အခုလုိ ရာသီဥတု ပူပူမွာ
ဘယ္လုိအစားအသာက္မ်ားခ်က္ေကြ်းရမလဲဆုိျပီး ကြ်န္မ စဥ္းစားမိပါတယ္။
ျမန္မာဟင္းေတြက အရသာရွိသေလာက္ ခ်က္ရတာ လက္၀င္လွပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ဆီမ်ားတယ္၊
အနံ႕ျပင္းတယ္ဆုိေတာ့ ဂ်ပန္ေတြအၾကိဳက္ျဖစ္ေအာင္အရသာကုိ အျမဲတမ္း ေပါ့ေပါ့ခ်က္ေပးရပါတယ္။ ဆီလဲ
မ်ားလုိ႕မရပါဘူး။ ဒီလုိနဲ႕ပဲ တစ္ေန႕ကုန္စဥ္းစားလုိက္တာ ေခါင္းထဲမွာ ဟင္းမ်ဳိးစံု တန္းစီခ်က္ေနပါေတာ့တယ္။
ေနာက္ဆံုးေရြးလုိက္တ့ဲ အမယ္ေလးကေတာ့ ထုိင္းပုဇြန္ၾကာဇံသုပ္ပါ။
လုိအပ္တဲ့ ပစ္စည္းေတြကေတာ့
(၁) ပုဇြန္အေကာင္လတ္ ၃၅ ေကာင္ (စားမယ့္လူဦးေရကုိတြက္ျပီးထည့္ပါ)
(၂) ၾကာဇံ ၁၅ ဂရမ္
(၃) ေျမပဲဆံ
(၄) သီဟုိဠ္ဆံ
(၅) ငရုတ္သီးေျခာက္
(၆) တရုတ္နံနံ(ပါးပါးလွီးထားေနာ္)
(၇) ဆတ္လတ္ရြက္
(ဂ) ၾကက္သြန္နီအနည္းငယ္ (ပါးပါးလွီးေနာ္)
(၉) ၾကက္သြန္ျမိတ္(ပါးပါးလွီးထားေနာ္)

(၁၀) ငရုတ္သီးစိမ္း (၇-၁၀) ေတာင့္(ပါးပါးလွီးပါ)
(၁၁) ငံျပာရည္
(၁၂) ပူစီနံ(အညြန္႕ေလးပဲေနာ္)
(၁၃) သံပုရာသီး(အထဲက သံပုရာေစ့နဲ႕ ခါးတတ္တ့အ
ဲ ဖတ္ေတြမပါေအာင္အရည္ညွစ္ထားေနာ္)
(၁၄) ခရမ္းခ်ဥ္သီး (အရြယ္ေတာ္ေလးေတြလွီးထားေနာ္)
ခ်က္နည္းကုိေျပာေတာ့မယ္ေနာ္
ပထမစစခ်င္း ပုစြန္ကုိ ေရေဆးအခြံႏႊာပါ။ အျမီးေလးခ်န္ထားေနာ္။ ၾကာဇံကုိ ေရ ၁၀ မိနစ္ေလာက္
စိမ္ထားလုိက္ေနာ္။ ျပီးေတာ့မွ ၃ လက္မအရွည္ေလာက္ေတြ ညွပ္လုိက္ျပီး ေရစစ္ထားလုိက္ပါ။
ေျမပဲဆံကုိ ဒယ္အုိးထဲထည့္ျပီး မီးေႏြးေႏြးနဲ႕ ေလွာ္ပါ။ ေျမပဲဆံေလွာ္ေလးေမႊးလာျပီဆုိ ပန္းကန္တစ္ခုထဲ
ေျပာင္းထည့္လုိက္ေနာ္။ ျပီးရင္ သီဟုိဠ္ဆံေလး တဆက္တည္းေလွာ္လုိက္ပါဦးေနာ္။ သူ႕ကုိလဲ ေျမပဲဆံလုိပဲ
ေမႊးလာျပီဆုိရင္ ပန္းကန္ေျပာင္းလုိက္ေနာ္။ ေနာက္ျပီးရင္ ငရုတ္သီးေျခာက္ကုိ ေလွာ္ပါ။ သတိထားေနာ္ ႕ ႕
မီးမျပင္းေစနဲ႕ေနာ္ ႕ ႕ ႕ မီးျပင္းလုိ႕ကေတာ့ တရုတ္ႏွစ္ကူး ယမ္းေဖါက္သလုိ
ေဖါင္းေဖါင္းနဲ႕အသံထြက္လာတဲ့အျပင္ အထဲက ငရုတ္သီးအေစ့ေလးေတြ မ်က္ႏာွ ကုိ လာစင္မွာစုိးလုိ႕ေနာ္ ႕ ႕ ႕
ငရုတ္သီးေျခာက္ေလွာ္တ့အ
ဲ ခ်ိန္မွာ ေရွာင္လင္သုိင္းကြက္ေလးနဲ႕ ေလွာ္ေနာ္ ႕ ႕႕ သူလဲ အက်က္ညီသြားျပီဆုိရင္
သူ႕ကုိလဲ ပန္းကန္လံုးေလးထဲ သပ္သပ္ ထည့္ထားလုိက္ေနာ္။
ေနာက္တစ္ဆင့္ကေတာ့ ခုနက သန္႕စင္ျပီးသား ပုဇြန္ေလးကုိ ဆားရယ္သၾကားေလးရယ္ထည့္ျပီး
ေရေလးနည္းနည္းေလးထည့္ျပီး ေရစပ္က်ဲေလး ျပဳတ္ေပးေပါ့။ သိပ္အၾကာၾကီးတည္စရာမလုိဘူးေလေနာ္။
ပုဇြန္အေကြး ငါးအေႏြးတဲ့ သိတ့အ
ဲ တုိင္းပဲ။ ပုဇြန္ေလးေတြ နီတာရဲေလးေတြျဖစ္ျပီး ေကြးလာျပီဆုိတာန႕ဲ
ပုဇြန္ေတြကုိ ပန္းကန္ေလးထဲ ေျပာင္းထည့္လုိက္ပါဦးေနာ္။ ျပီးတာနဲ႕ ေရေလးထပ္ထည့္ျပီး ၾကာဇံကုိထည့္လုိက္ပါ။
ၾကာဇံကလဲ အႏူးျမန္ပါတယ္႕ ႕ ႕ ၃ မိနစ္ေလာက္ဆုိ ရျပီ။
ကဲ ႕ ႕ ႕ ခုဆုိ ဇာတ္လမ္းစေတာ့မယ္ေနာ္ ႕ ႕ ႕ ပုဇြန္ထည့္ထားတဲ့ ပန္းကန္ထဲကုိ က်က္သြားတဲ့
ၾကာဇံေလးေတြထည့္၊ ျပီးရင္ ခုနက ပါးပါးလွီးထားတဲ့ တရုတ္နံနံ၊ ၾကက္သြန္ျမိတ္၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊
ငရုတ္သီးစိမ္းတုိ႕ကုိ ထည့္ေနာ္။ ငံျပာရည္ေလးနဲ႕ သံပုရာရည္ေလးထည့္ပါ။ ျပီးေတာ့ ေသခ်ာႏွံ႕႔ေအာင္
ေမႊေပးေနာ္။ (လက္နဲ႕မနယ္နဲ႕ေနာ္၊ လက္ေတြပူကုန္မယ္၊ ငရုတ္သီးေတြေၾကာင့္) ျပီးရင္ ခုနက ေလွာ္ထားတဲ့
ေျမပဲဆံနဲ႕ သီဟုိဠ္ဆံကုိလည္း ထည့္လုိက္ဦး။ အရသာအေပါ့အငန္ကုိျမည္းေနာ္။ ငရုတ္သီးအေလွာ္ေတာင့္ ၇
ေတာင့္ေလာက္ကုိ ကပ္ေၾကးနဲ႕ ေသးေသးေလးေတြျဖစ္ေအာင္ကုိက္ျပီးထည့္လုိက္ဦးေနာ္။ အမေလးေနာ္ ႕ ႕႕
ေျပာရင္းနဲ႕ သြားရည္ယုိေနေသးတယ္ ႕ ႕ ႕ဒြတ္ခ ႕ ႕ ႕အားလံုး ေသခ်ာႏွံ႕ေအာင္နယ္ျပီးျပီ အရသာလဲ
စိတ္ၾကိဳက္ေတြ႕ျပီဆုိရင္ေတာ့ ပန္းကန္ျပားလွလွေလးထဲကုိ ေအာက္မွာ ဆတ္လတ္ရြက္ေလးေတြ ခင္းျပီး
အေပၚမွာ ခုနက ပုဇြန္ၾကာဇံသုပ္ေလးကုိ တင္လုိက္ပါေနာ္။ အေပၚကေန ေျမပဲဆံနဲ႕

သီဟုိဠ္ဆံေလွာ္ထပ္ျဖဴးလုိက္ေနာ္။ ျပီးရင္ ၾကက္သြန္ျမိတ္ပါးပါးလွီးေလးေတြလည္းျဖဴးလုိက္ဦး။
ငရုတ္သီးအေျခာက္အေလွာ္ေတာင့္ေလးေတြကုိလဲ ေဘးနားမွာ လွလွပပ စီထားေပးလုိက္ဦးေနာ္။
အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ အနံ႕အရသာနဲ႕လဲ ျပည့္စံုျပီး အာဟာရလဲျပည့္ ကယ္လုိရီအျပည့္နဲ႕
ပုဇြန္ၾကာဇံသုပ္ေလးျဖစ္သြားပါျပီ ။ ဒုိင္းရက္ (Diet) လုပ္လုိသူေတြအတြက္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးအစားအစာပါ။
ဆီနဲ႕ အခ်ဳိမႈန္႕ လံုး၀မပါပါ။
ဂ်ပန္ေတြကေတာ့ အဲ့ဒီအသုပ္ကုိ ေရခဲေသတ္တာထဲကုိ တစ္နာရီေလာက္ထည့္လုိက္ပါေသးတယ္။
ေအးေအာင္လုပ္ျပီးေတာ့မွ စားပါတယ္။
သာမီးတုိ႕ကေတာ့ ဒီအတုိင္းပဲ စားလုိက္တာပါပဲ။ စပ္လုိက္တာမွလဲ ေျပာမေနနဲ႕။ ဂငယ္ေတြက အမွန္တကယ္
ငံျပာရည္နံ႕ မခံႏုိင္ပါဘူး၊ တရုတ္နံနံ႕ရဲ႕အနံ႕နဲ႕ သံပုရာသီးနံ႕က ငံျပာရည္နံ႕ကုိ လႊမ္းသြားပါတယ္။ အစပ္ကေတာ့
သူတုိ႕လဲ ခ်ဳီခ်ဳိစပ္စပ္ေလးသုပ္ထားေပးလုိက္ စားၾကပါတယ္။ ၾကိဳက္လြန္းလုိ႕တဲ့ေလ။ ကြ်န္မ
ျမန္မာျပည္မျပန္ခင္မွာ အဲ့ဒီအသုပ္လုပ္နည္းေလး သူတုိ႕ကုိ ေရးေပးခဲ့ပါတဲ့ေလ။ ႕ ႕ ႕
သူငယ္ခ်င္းတုိ႕လဲ အခ်ိန္ရရင္ ထုိင္းပုဇြန္ၾကာဇံသုပ္ေလး သုပ္စားၾကည့္ပါလားေနာ္ ႕
စတုိင္လ္တစ္မ်ဳိးနဲ႕ ပဲၾကာဇံသုပ္

ဒီေန႕ခရစၥမတ္အၾကိဳေန႕မွာ ခ်စ္ေမာင္ႏွမမ်ားအတြက္ ပဲၾကာဇံသုပ္ေလး
သုပ္ေကၽြးပါရေစဦး။ အသုပ္ဆုိတာက လုပ္ရတာ လက္၀င္ေပမယ့္ စားတဲ့အခါက်ရင္ လွ်ာဖ်ားမွာ
စြဲသြားေစတယ္မဟုတ္လား။ အခုပဲၾကာဇံသုပ္ကုိေတာ့ စတုိင္လ္တစ္မ်ဳိးနဲ႕ သုပ္ေပးပါမယ္ေနာ္။
လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ပဲၾကာဇံ၊ တူနာငါးေသတၱာ၊ ၾကက္အူေခ်ာင္း၊ ငံျပာရည္အနည္းငယ္၊ ဆား၊
အခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္၊ သၾကားအနည္းငယ္၊ သံပုရာသီး၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ငရုတ္သီးစိမ္း၊ ေျမပဲေလွာ္၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊
ငရုတ္သီးအေလွာ္မႈန္႕အနည္းငယ္တုိ႕ပါေနာ္။
ပဲၾကာဇံကုိ ၁၀ မိနစ္ခန္႕ ေရစိမ္ထားျပီးမွ ေရေႏြးဆူဆူမွာျပဳတ္ျပီး ေရစစ္ထားေပးပါ။ ျပီးေတာ့မွ
သံုးလက္မအရွည္ေလာက္စီျဖစ္ေအာင္ လီွးျဖတ္ထားေပးပါ။ တူနာငါးေသတၱာဗူးကုိ ဖြင့္ျပီး ဆီေတြကုိ သြန္ပစ္ျပီး
ငါးအသားဖတ္ေတြကုိခ်ည္းယူပါ။ ၾကက္အူေခ်ာင္းကုိ ေရေလးနည္းနည္းနဲ႕ထည့္ေၾကာ္ျပီး

ခပ္ေစာင္းေစာင္းေလးေတြျဖစ္ေအာင္ လွီးထားေပးပါ။ ေျမပဲေလွာ္ကုိ မညက္တညက္ေလး ေထာင္းထားေပးပါ။
ငရုတ္သီးစိမ္းကုိလည္း ေရေဆး၊ အညွာေခၽြျပီးေတာ့ ခပ္ေသးေသးေလးျဖစ္ေအာင္ လွီးထားေပးပါ။
ၾကက္သြန္နီကုိလည္း အခြံႏႊာ၊ ေရေဆးျပီး တျခမ္းေလာက္ကုိ ခပ္ပါးပါးေလး လွီးထားေပးပါေနာ္။
ခရမ္းခ်ဥ္သီးကုိလည္း မထူမပါးေလး လွီးထားပါ။ သံပုရာသီးကုိလည္း အရည္ညွစ္ထားေပးပါ။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ ဇလံုတစ္လံုးထဲမွာ ျပဳတ္ထားတဲ့ ပဲၾကာဇံရယ္၊ တူနာငါးေသတၱာရယ္၊
ၾကက္အူေခ်ာင္းရယ္၊ ေျမပဲေလွာ္ေထာင္း၊ ငရုတ္သီးစိမ္းပါးပါးလွီးရယ္၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးလွီးျပီးသားရယ္၊
ဆားအနည္းငယ္၊ ငံျပာရည္ေလးရယ္၊ သၾကားေလးနည္းနည္းရယ္၊ အခ်ဳိမႈန္႕ရယ္၊ သံပုရာရည္ရယ္
အားလံုးထည့္ျပီး ေသခ်ာႏွံ႕ေအာင္ နယ္ေပးပါေနာ္။ အေပါ့အငံကုိ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သလုိျမည္းပါေနာ္။
အရသာၾကိဳက္ျပီဆုိရင္ေတာ့ ပန္းကန္ထဲမွာေတာ့ ေအာက္မွာ ဆတ္လတ္ရြက္ေလးခင္းျပီး ပဲၾကာဇံသုပ္ကုိထည့္ပါ။
အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ငါးေသတၱာၾကက္အူေခ်ာင္းပဲၾကာဇံသုပ္ ခ်ဥ္ငံစပ္ေလးရပါျပီေနာ္။ အစပ္ေျပသြားရေအာင္လုိ႕
သီးစံုေကာ့ေတးလ္ေလးနဲ႕ တဲြျပီးသံုးေဆာင္ပါေနာ္
မႈိထမင္းသုပ္

မဂၤလာပါရွင္။ ဒီေန႕ ကၽြန္မရဲ႕ ေမြးေန႕မွာ ၀ုိင္းေတာ္သားမ်ားနဲ႕အတူ ၀ုိင္း၀န္းဆုေတာင္းေပးၾကတဲ့
ေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုးကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
ေမြးေန႕မွာ သူမ်ားလုိ ကိတ္မုန္႕လည္း မလွီးျဖစ္ဘူး။ ထူးထူးဆန္းဆန္းေလးလည္းျဖစ္ေအာင္၊ အကုန္အက်လည္း
သက္သာေအာင္၊ စားလုိ႕လည္းေကာင္းေအာင္၊ အ၀လည္း စားလုိ႕ရေအာင္္ မႈိထမင္းသုပ္နဲ႕ ၾကက္သားေၾကာ္ေလး
လုပ္ေကၽြးပါခဲ့တာေလးကုိ မွ်ေ၀ေပးလုိက္ပါတယ္ေနာ္။
မႈိထမင္းသုပ္လုပ္ဖုိ႕အတြက္ လုိအပ္တ့ပ
ဲ စၥည္းေလးေတြကုိ ေျပာျပပါမယ္ေနာ္။
ဆန္ ႏုိ႕ဆီဗူး (၄) လံုး
ေကာက္ရုိးမႈိအလံုး (၂၅) က်ပ္သား
ၾကက္သား ရင္အုပ္သား၊ ေပါင္သား (၇၅) က်ပ္သား
ၾကက္သြန္ျဖဴ (၂၀) က်ပ္သား
ၾကက္သြန္နီ (၃၀) က်ပ္သား

ခ်င္း
ငရုတ္သီးအပုအပြေတာင့္ (၁၅) က်ပ္သား
ပုဇြန္ေျခာက္ (၁၅) က်ပ္သား
ငရုတ္သီးအစိမ္း
သံပုရာသီး
ငံျပာရည္
ဆီ
နႏြင္း
ဆား
သၾကား
အခ်ဳိမႈန္႕
နံနံပင္၊ ဂ်ဴးျမစ္၊ ၾကက္သြန္ျမိတ္တုိ႕ပါေနာ္။

ဆန္ႏုိ႕ဆီဗူး(၄)လံုးကုိ သန္႕စင္ေအာင္ ေရေဆးျပီး ေပါင္းအုိးနဲ႕ တည္ေပးထားပါ။ ထမင္းသား မေပ်ာ့မမာေစဘဲ
အေနေတာ္ျဖစ္ေအာင္ ခ်က္ေပးပါ။
ေကာက္ရုိးမႈိအလံုးမွာ ကပ္ျငိေနတဲ့ ေကာက္ရုိးမွ်င္ေလးေတြကုိ ဓားနဲ႕အသာအယာသန္႕ရွင္းေရး လုပ္၊
ေရနဲ႕စင္ၾကယ္ေအာင္ပြတ္ေဆးျပီး ေရစစ္ေပးပါ။ ျပီးရင္ မႈိလံုးေလးေတြကုိ ဓားနဲ႕ ထက္ျခမ္းျခမ္းေပးထားပါ။
ၾကက္သားကုိ ရင္အုပ္သားနဲ႕ ေပါင္သားတုိ႕ကုိ ေရြး၀ယ္ျပီး သန္႕ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျပီး ေရစင္ေအာင္ေဆးေပးပါ။ ျပီးရင္
ၾကက္သားကုိ ဆား၊ သၾကား၊ အခ်ဳိမႈန္႕တုိ႕နဲ႕အတူ ခ်င္းရည္ေလးပါညွစ္ထည့္ျပီး နယ္ေပးထားပါ။
ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီတုိ႕ကုိ အခြံႏႊာ၊ အလံုးလုိက္ေရေဆးျပီး ပါးပါးေလးေတြ လွီးေပးထားပါ။
ငရုတ္သီးအပုအပြေတာင့္ကုိ အညွာေျခြ၊ အေစ့ထုတ္ျပီး ေရေႏြးပူပူနဲ႕ ေလာင္းခ်ျပီး ေဆးပစ္လုိက္ျပီးမွ
ေနာက္တစ္ေရ အသစ္လဲျပီး ငရုတ္သီးကုိ စိမ္ေပးပါ။ ျပီးရင္ ငရုတ္ဆံုထဲကုိ ငရုတ္သီးေတြ ထည့္ျပီး ညက္ေအာင္
ေထာင္းေပးပါ။

ပုစြန္ေျခာက္ကုိလည္း ညက္ေအာင္ေထာင္းေပးထားပါ။
နံနံပင္၊ ဂ်ဴးျမစ္နဲ႕ ၾကက္သြန္ျမိတ္၊ သံပုရာသီး တုိ႕ကုိလည္း သန္႕ရွင္းေရးလုပ္ျပီး ေရစင္ေအာင္ေဆး ေပးျပီး
ေရစစ္ထားပါ။ သံပုရာသီးကုိလည္း အစိတ္ေလးေတြ စိတ္ေပးထားပါ။
မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ဆီထည့္၊ ဆီပူလာရင္ နႏြင္းမႈန္႕ေလးခပ္ျပီးေတာ့ ၾကက္သားတံုးေတြကုိ ဒယ္အုိးထဲ
စီစီရီရီထည့္ပါ။ ၾကက္သားမကပ္ေစေအာင္ ဆီမ်ားမ်ားနဲ႕ ေၾကာ္ေပးပါ။ တစ္ဘက္က်က္ရင္
ေနာက္တစ္ဘက္ကုိလွန္ေပးပါ။ အဲ့ဒီလုိနဲ႕ ၾကက္ေၾကာ္ေလးကုိ အေရာင္နီနီေလးနဲ႕ အက်က္ညီ အၾကြပ္ညီေအာင္
ေၾကာ္ျပီးရင္ ဇကာတစ္ခုထဲထည့္ျပီး ဆီစစ္ေပးထားပါ။ ၾကက္သားေၾကာ္ေတြ ေပ်ာ့မသြားေအာင္ ပူေနတဲ့
ၾကက္သားတံုးေတြ တစ္ခုနဲ႕တစ္ခု မထပ္မိေစနဲ႕ေနာ္။
ၾကက္သားေၾကာ္ျပီးရင္ အဲ့ဒီဆီေတြကုိ တျခားဒယ္အုိးတစ္လံုးထဲ ေျပာင္းထည့္ျပီး ဆီပူေအာင္တည္ျပီး
ေထာင္းထားတဲ့ ငရုတ္သီးေတြထည့္ျပီး ငရုတ္ဆီ ခ်က္ေပးပါ။ ငရုတ္ဆီက်က္ျပီဆုိရင္ ဇလံုတစ္လံုးထဲ
ေျပာင္းထည့္ေပးထားပါေနာ္။
ျပီးရင္ ၾကက္သြန္ျဖဴနီဆီခ်က္ေၾကာ္ဖုိ႕ ဒယ္အုိးတစ္လံုးကုိ မီးဖုိေပၚတင္၊ ဆီထည့္၊ ဆီပူလာရင္ နႏြင္းမႈန္႕ ထည့္ျပီး
လွီးထားတဲ့ ၾကက္သြန္နီေတြကုိ အရင္ထည့္ေၾကာ္ေပးပါ။ ၾကက္သြန္နီေတြ နည္းနည္းႏြမ္းလာျပီဆုိရင္
ၾကက္သြန္ျဖဴပါထည့္ျပီး ေၾကာ္ေပးပါ။ မီးအားသိပ္မျပင္းေစဘဲ မီးအသင့္အတင့္နဲ႕ ၾကက္သြန္ေတြကုိ ေသခ်ာ
အက်က္ညီေအာင္ ေမႊေပးပါ။ ၾကက္သြန္အေရာင္ ေရႊေရာင္ေလးေျပာင္းလာျပီဆုိရင္ေတာ့
ၾကက္သြန္ေၾကာ္အဖတ္ေတြကုိ ဆီထဲကေန ဆယ္ယူျပီး ပန္းကန္ျပားတစ္ခ်ပ္ထဲ ထည့္ေပးျပီး အေအးခံထားပါ။
ဆီေတြကုိလည္း ပန္းကန္လံုးတစ္လံုးထဲထည့္ျပီး အေအးခံထားေပးပါ။
ဆီခ်က္ေၾကာ္တ့ဲ ဒယ္အုိးထဲနဲ႕ပဲ မႈိထည့္ျပီး လံုးေပးပါ။ မႈိထဲကုိ ဆား၊ သၾကားေလးနည္းနည္း၊ အခ်ဳိမႈန္႕ေလး
ထည့္ျပီး လံုးေပးပါ။ မႈိက ႏူးညံ႕တာမုိ႕ ခဏေလးနဲ႕ ႏူးတယ္ေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ မႈိရျပီေနာ္။
ထမင္းလည္းက်က္ျပီ၊ မႈိလည္း ရျပီ၊ ငရုတ္ဆီက်က္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴနီဆီက်က္လည္းရျပီ၊ ၾကက္သားေၾကာ္လည္း
က်က္ျပီ၊ ထမင္းသုပ္ဖုိ႕ က်န္တာေတြလည္း အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ ထမင္းသုပ္ဖုိ႕ ျပင္ၾကရေအာင္ေနာ္။
ဇလံုတစ္လံုးထဲကုိ ထမင္းထည့္၊ မႈိထည့္၊ ငရုတ္သီးဆီက်က္၊ ၾကက္သြန္ဆီခ်က္အရည္တုိ႕ထည့္၊ ဆား၊ ငံျပာရည္၊
အခ်ဳိမႈန္႕၊ ပုဇြန္ေျခာက္မႈန္႕ထည့္၊ ျပီးရင္ သံပုရာရည္ညွစ္ထည့္၊ ၾကိဳက္တတ္ရင္ ငရုတ္သီးစိမ္းေလးေတြကုိ
ညွပ္ထည့္ျပီး အားလံုးကုိ ႏွံ႕ေအာင္ နယ္ေပးပါ။ အရသာအေပါ့အငံကုိလည္း ကုိယ္ၾကိဳက္တတ္သလုိေလး
ကဲထည့္ေပးပါ။ အဲ့ဒါဆုိရင္ မႈိထမင္းသုပ္ ခ်ဥ္ငံစပ္ေလးရပါျပီ။
ပန္းကန္ျပားတစ္ခ်ပ္ထဲကုိ မႈိထမင္းသုပ္ေလးထည့္၊ အေပၚက ၾကက္သြန္ေၾကာ္ျဖဴး၊ နံနံပင္၊ ၾကက္သြန္ျမိတ္၊
ဂ်ဴးျမစ္တုိ႕ထည့္၊ ၾကက္သားေၾကာ္ေလးေတြကုိ အသားထြင္ျပီး ထည့္ေပး၊ ၾကိဳက္တတ္ရင္
ေျမပဲဆံေၾကာ္ေလးျဖဴးထည့္ေပးလုိက္ရင္ျဖင့္ အနံ႕အရသာနဲ႕ ျပည့္စံုလွတ့ဲ မႈိထမင္းသုပ္ေလး ရျပီေနာ္။
သတ္သတ္လြတ္မႈိထမင္းသုပ္ဆုိရင္ေတာ့ ပုဇြန္ေျခာက္၊ ငံျပာရည္မထည့္ဘဲ သုပ္ေပးပါေနာ္။

စိမ္းျပာခရု (သို႕မဟုတ္) မရြတ္ရခုိင္သုပ္

ခ်စ္ေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုး မဂၤလာပါရွင္။ ကြၽန္မရဲ႕ ေမာင္ႏွမေတြကုိ ဒီေန႕မွာေတာ့ ရခုိင္အစားအစာ တစ္မ်ဳိးျဖစ္တ့ဲ
မရြတ္လုိ႕ ေခၚတဲ့ စိမ္းျပာခရုသုပ္ေလး သုပ္ေကြၽးပါဦးမယ္ေနာ္။
ကြၽန္မတုိ႕အိမ္နားမွာ ရခုိင္မိသားစုေလးရွိပါတယ္။ သူတုိ႕က ရခုိင္ျပည္နယ္ထြက္ အစားအစာမ်ားကုိ မၾကာခဏ
ေရာင္းခ်ေလ့ရိတ
ွ ာမုိ႕ ကြၽန္မတုိ႕လည္း လတ္ဆတ္လွတဲ့ ကင္းပုစြန္၊ ဂဏန္း၊ ခရု၊ ငါးလိပ္ေက်ာက္၊ ကင္းမြန္၊
ရခုိင္ငါးပိစိမ္းစား၊ ငံျပာရည္ အစရွိတာေတြကုိ စားရပါတယ္။ သူတုိ႕ဆီက ရခုိင္လုိေခၚတာကေတာ့ မရြတ္လုိ႕
ေခၚတဲ့ ခရုေလး။ ခရု ကန္ေတာ့ပံုေလးေပါ့။ အထဲက ခရုအသားက အခု သုပ္ထားတာ ျမင္ရတဲ့အတုိငး္
စိမ္းျပာေရာင္ေလး။ သူတုိ႕အိမ္ကုိ ရခုိင္က တစ္လတစ္ၾကိမ္ စားကုန္ေတြ ပုိ႕တုိင္း ကြၽန္မတုိ႕အိမ္ကုိ
လာေရာင္းေနက်။ ကြၽန္မ အစ္ကုိကလည္း ဟုိစပ္စပ္ ဒီစပ္စပ္ဆုိေတာ့ သူမသိတာမရွိ၊ သူပဲ ကြၽန္မတုိ႕ကုိ
အစားအေသာက္ အဆန္းေလးေတြကုိ လုပ္ေကြၽးေနက်ေပမယ့္ မရြတ္ကုိေတာ့ စစခ်င္းမွာ ကြၽန္မ မစားရဲပါဘူး။
စိမ္းျပာေရာင္ၾကီးဆုိေတာ့ ေရညွိေစာ္မ်ား နံေနမလားဆုိတာကုိလည္း ေတြးပူမိခဲ့ေသးတယ္။ တစ္ေန႕က်ေတာ့
အစ္ကုိက အဲ့ဒီခရုေတြကုိ ဘရွပ္ေလးနဲ႕ ေသေသခ်ာခ်ာ ပြတ္တုိက္ေဆးျပီး အုိးတစ္လံုးထဲ ထည့္ျပီး
ျပဳတ္ေကြၽးတာ။ အဲ့ဒီခရုရဲ႕ ေအာက္ဘက္က အ၀ုိင္းကုိ ငရုတ္က်ည္ေပြ႕နဲ႕ ထု၊ အဲ့ဒီလုိ ထုလုိက္ရင္
ေလေပါက္ေလး ပြင့္သြားေရာ၊ အဲ့ဒီအေပါက္ေလးကုိ ႏႈတ္ခမ္းေလးကေန အားနဲ႕ စုပ္ယူလုိက္ရင္ အထဲက
ခရုအသားေတြ တေထြးလံုးပါလာေရာ၊ အဲ့ဒါကုိမွ စားရတာ။ ကြၽန္မက စစခ်င္းမွာ နည္းမက်ေတာ့ ခရုက
ပါမလာဘဲ ေလပဲ ကုန္ေနေတာ့တာ။ ေနာက္ေတာ့မွ သူ႕နည္းသူ႕ဟန္နဲ႕ ဟုတ္သြားေတာ့တာပဲ။ အခု အဲ့ဒီခရုကုိ
ခရုိင္သုပ္ သုပ္ေကြၽးပါရေစေနာ္။
လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ စိမ္းျပာခရု္ အေကာင္ (၁၀၀)၊ ၾကက္သြန္ျဖဴဥတစ္လံုး (၁၀) ဥ၊ ငရုတ္သီးစိမ္း
(အစပ္စားႏုိင္သေလာက္)၊ ငါးပိစိမ္းစား ကြမ္းလံုးလံုးခန္႕၊ သံပုရာသီး၊ ငရုတ္ေကာင္းေစ့၊ ဆား၊
အခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္တုိ႕ပါေနာ္။
စိမ္းျပာခရုရဲ႕ အခြံေပၚမွာ ကပ္ေနတဲ့ ရြ႕ံ ေတြကုိ ေရနဲ႕ စင္ေအာင္ေဆးျပီး ဘရွပ္ႏုႏုနဲ႕ တုိက္ေဆးေပးပါ။
ခရုသန္႕သြားျပီဆုိရင္ အုိးတစ္လံုးထဲကုိ ခရုေတြထည့္၊ ခရုျမဳပ္ေအာင္ ေရထည့္ျပီး တည္ေပးပါ။ ခရုျပဳတ္အုိး
ဆူလာတဲ့အခါ အေပၚကုိ တက္လာတဲ့ အျမဳပ္ေတြကုိ ခပ္ထုပ္ပစ္ျပီး သံုးမိနစ္ေလာက္ ဆက္တည္ေပးပါ။
ျပီးရင္ေတာ့ ခရုျပဳတ္အုိးထဲက ေရေတြ သြနပ
္ စ္၊ ေရေအးေအးနဲ႕ ေဆးျပီး ဇကာနဲ႕ စစ္ေပးထားပါ။
ငရုတ္သီးစိမ္းကုိလည္း အညွာေခြၽ၊ ေရေဆးျပီး ဒယ္အုိးထဲထည့္ျပီး မီးအသင့္အတင့္နဲ႕ ေလွာ္ေပးပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴ
ကုိ အခြံႏႊာ၊ ေရေဆးေပးထားပါ။ ငရုတ္ေကာင္းေစ့ကုိလည္း ေလွာ္ေပးထားပါ။ ငါးပိစိမ္းစားကုိလည္း

မီးကင္ေပးထားပါ။
ျပီးရင္ ခရုေတြကုိ ငရုတ္က်ည္ေပြ႕နဲ႕ ထုျပီး အခြံေတြ ဖယ္ျပီး အထဲက အသားေတြကုိ ပန္းကန္တစ္ခ်ပ္ထဲ
ထည့္ေပးထားပါ။ ျပီးရင္ ငရုတ္ဆံုထဲကုိ ေလွာ္ထားတဲ့ ငရုတ္ေကာင္းေစ့ေတြ ထည့္ေထာင္းပါ။
ငရုတ္ေကာင္းညက္ျပီဆုိရင္ ေလွာ္ထားတဲ့ ငရုတ္သီးစိမ္းေတြ ထည့္ျပီးေထာင္း၊ ျပီးရင္ ၾကက္သြန္ျဖဴေတြ
ထည့္ေထာင္းပါေနာ္။ သံပုရာသီးကုိလည္း အစိပ္ေတြ စိပ္ေတြထားပါ။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ ဇလံုတစ္လံုးထဲကုိ ခရုရယ္၊ ခုနက ေထာင္းထားတဲ့ ငရုတ္သီးၾကက္သြန္ျဖဴ
ငရုတ္ေကာင္းေတြရယ္၊ မီးကင္ထားတဲ့ ငါးပိစိမ္းစားရယ္၊ ဆားေလးအနည္းငယ္၊ အခ်ဳိမႈန္႕ အနည္းငယ္၊
သံပုရာရည္ေတြရယ္ထည့္ျပီး အားလံုးကုိ သမေအာင္ နယ္ေပးပါ။ ခ်ဥ္ငံစပ္ေလးေပါ့။ ရခုိင္သုပ္ဆုိေတာ့
စပ္မွာေတာ့ မပူနဲ႕။ လွ်ာလည္ထြက္သြားမယ္။ ဗုိက္မနာေအာင္ေတာ့ ငရုတ္ေကာင္း ထည့္ေပးထားတယ္။
အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ စိမ္းျပာခရု ရခုိင္သုပ္ေလး ရပါျပီေနာ္။ ကြၽန္မတုိ႕ကေတာ့ အဲ့ဒီခရုပ္သုပ္နဲ႕အတူ ဆတ္လတ္ရြက္၊
ကန္ဇြန္းရြက္၊ ျမင္းခြာရြက္၊ ေဂၚဖီေလးေတြကုိ ကုိက္စားပါတယ္။ ေရေႏြးၾကမ္းေလးေပါ့။ ထမင္းျဖဴေလးလည္း
ထည့္လုိက္ဦးေနာ္။ စိမ္းျပာခရုမွ မဟုတ္ပါဘူးေနာ္၊ တျခားခရုေတြကုိလည္း အဲ့ဒီလုိပဲ သုပ္စားလုိ႕ ရပါတယ္ေနာ္။

