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ဘဲဥအငန္ခ်က္

ဒီေန႕ေတာ့ ဘဲဥအငန္ခ်က္ေလး ခ်က္ေပးမယ္ေနာ္။ ဘဲဥကုိျပဳတ္ အခြံႏႊာ၊ ျပီးေတာ့မွ ဘဲဥအကာကုိ ဓါးနဲ႕
နည္းနည္းမႊန္း (အရသာပုိ၀င္ရေအာင္) ၊ ျပီးေတာ့ အပ္ခ်ည္ၾကိဳးေလးနဲ႕ ႏွစ္ျခမ္းျခမ္းထားေနာ္။ အာလူးေလးကုိပါ
အခြံႏႊာ ေလးစိပ္ထုိးျပီး ဆားေလးနဲ႕ နယ္ေဆးျပီး ေရစစ္ထားပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ နီ၊ ငရုတ္သီးေထာင္းထားပါ။
ခရမ္းခ်ဥ္သီးတစ္လံုးေလာက္ကုိ ပါးပါးလွီးထားေပးပါ။ အားလံုး အဆင္သင့္ျဖစ္ရင္ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ဆီထည့္၊
ဆီပူလာျပီဆုိရင္ နႏြင္းမႈန္႕ေလးထည့္ျပီးေတာ့ ေထာင္းထားတဲ့ ငရုတ္သီးၾကက္သြန္ျဖဴနီကုိထည့္ျပီး ဆီသတ္ပါ။
ငံျပာရည္ေလးနည္းနည္းထည့္ပါ။ ျပီးေတာ့ ခရမ္းခ်ဥ္သီးကုိ ထည့္၊ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕ထည့္ျပီး ခရမ္းခ်ဥ္သီး
အခြံေလးေတြ လိမ္လာတဲ့အထိ ဆီသတ္ေပးေနာ္။ ခရမ္းခ်ဥ္သီးေလးေတြပါ အခြံေလးေတြ လိမ္လာျပီဆုိရင္ေတာ့
အာလူးထည့္၊ ေရနည္းနည္းထည့္ျပီး အာလူးႏူးေအာင္ တည္ပါ။ အာလူးႏူးခါနီးလာရင္ ဟင္းအုိးထဲ ဘဲဥကုိ
ေမွာက္ျပီးထည့္ပါ။ အကာေတြ အျပင္မထြက္ရေလေအာင္ေပါ့။ ဘဲဥကုိ ဟင္းဆီသတ္အႏွစ္နဲ႕ ေသခ်ာႏွံ႕ေအာင္
လူးေပး။ ျပီးေတာ့မွ ေရေလးထည့္ျပီး မီးေလ်ာ့ျပီး ဒယ္အုိးဖံုးေလးအုပ္ျပီး တည္ထားေပး။ ေရခမ္းျပီဆုိရင္ ဘဲဥကုိ
ပက္လက္ေလးျပန္လွန္ေပးလုိက္။ ျပီးေတာ့မွ ေရနည္းနည္းထပ္ထည့္ျပီး ထပ္တည္ေပး။ ျပီးေတာ့မွ
ေရေလးနည္းနည္းေလးက်န္တ့အ
ဲ ခ်ိန္ မီးပိတ္လုိက္ေတာ့ေနာ္။ ဆီက်န္ေရက်န္ေလးနဲ႕ အာလူးစီးစီးေလးနဲ႕
ဘဲဥအငံခ်က္ေလးရပါျပီ။

အမဲသားမွ်စ္ခ်ဥ္ဟင္း

အမဲသားဆုိ ညွီတတ္လုိ႕ ဆီျပန္ဟင္းခ်က္ရင္ မစားခ်င္ဘူးဆုိတ့ဲ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္အတြက္ ခ်က္ေပးတာပါ။
အမဲသားကုိ ေဆးျပီး ကုိယ္လုိခ်င္တဲ့ အရြယ္ေလာက္ေလးေတြ တံုးထားျပီး ဆား၊ သၾကားအနည္းငယ္၊ ဂ်င္းရည္နဲ႕
နယ္ျပီး ႏွပ္ထားေနာ္။ မွ်စ္ခ်ဥ္အဖတ္ေလးကုိ အမွ်င္ေလးေတြျဖစ္ေအာင္ လွီးလုိက္တယ္။ ျပီးေတာ့မွ
ၾကက္သြန္ျဖဴနီငရုတ္သးီ ေထာင္းထားလုိက္တယ္။ ျပီးေတာ့မွ မွ်စ္ခ်ဥ္၊ ငရုတ္သီးၾကက္သြန္ျဖဴေထာင္း၊
အမဲသားအားလံုးကုိ ေရာနယ္၊ ဆီေလးထည့္ျပီး လံုးေရေလးထည့္ျပီး မီးဖုိေပၚတင္လုိက္တယ္။
လံုးေရေလးခမ္းသြားျပီးရင္ ဟင္းအုိးကုိထပ္ေမႊျပီးေတာ့မွ ေရထပ္ထည့္ျပီး ထပ္တည္။ မီးေႏြးေႏြးနဲ႕ ဟင္းအုိးကုိ
တည္ေပးပါေနာ္။ မွ်စ္ခ်ဥ္ဟင္းက ဒီေန႕တည္ရင္ နက္ျဖန္က်စားမွ ပုိစားေကာင္းတယ္လုိ႕ ေျပာတတ္ေတာ့
ခပ္ၾကာၾကာေလးသာ တည္ေပးပါေနာ္။ ျပီးေတာ့ ဟင္းအုိးအေပါ့အငန္ကုိ ျမည္းျပီးေတာ့မွ ခ်လုိက္ပါေနာ္။

ဘဲဥငါးေျခာက္ဟင္း

ဒီေန႕ေတာ့ ကြၽန္မရဲ႕ေမာင္ႏွမေတြအတြက္ ဘဲဥငါးေျခာက္ခ်က္ေလး
ခ်က္ေပးပါမယ္ေနာ္။ ဘဲဥကုလားဟင္းလုိ႕လည္း ေခၚလုိ႕ရပါတယ္ေနာ္။ ဘဲဥမရွိရင္လည္း ၾကက္ဥနဲ႕
ခ်က္ရင္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ငါးေျခာက္ကုိလည္း ငါးရံ႕ေျခာက္ ဒါမွမဟုတ္ တျခားႏွစ္သက္ရာ
ငါးေျခာက္အေကာင္ၾကီးသားဆုိရင္ ျဖစ္ပါတယ္။ အာလူး ဒါမွမဟုတ္ ခရမ္းၾကြပ္သီးေလးေတြပါ ထည့္ပါတယ္။
ဘဲဥ ဒါမွမဟုတ္ ၾကက္ဥ၊ ငါးေျခာက္၊ ခရမ္းၾကြပ္သီးအျပင္ တျခားလုိအပ္တာေတြကေတာ့ ငရုတ္သီးအေျခာက္
အပုေတာင့္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီ၊ နႏြင္းမႈန္႕၊ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕၊ ဆီ၊ မန္က်ည္းမွည့္နဲ႕ မာဆလာတုိ႕ပါေနာ္။
ဘဲဥကုိက်က္ေအာင္ျပဳတ္ထားပါ။ ျပီးရင္ ေရေႏြးေတြသြန္ျပီး အေအးခံျပီး အခြံႏႊာထားပါေနာ္။ ငါးေျခာက္ကုိလည္း
ဆားအေပါ့အငန္ကုိျမည္းျပီး ေရေဆးျပီး ကုိယ္လုိခ်င္တဲ့အရြယ္ေလးျဖစ္ေအာင္ တံုးပါေနာ္။ ခရမ္းၾကြပ္သီးကုိလည္း
ေရေဆး၊ အညွာေျခြျပီး ထက္ျခမ္းျခမ္းေပးပါေနာ္။ မန္က်ည္းမွည့္ကုိလည္း ေရေႏြးေလးနဲ႕ စိမ္ထားေပးပါ။
ငရုတ္သီးအေျခာက္အပုေတာင့္ကုိ အညွာေျခြ အေစ့ထုတ္ျပီး ေရစိမ္၊ ျပီးေတာ့မွ ေရစစ္ျပီး ငရုတ္ဆံုထဲ
ထည့္ေထာင္းပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ နီတုိ႕ကုိ အခြံႏႊာ၊ ေရေဆးျပီးေတာ့ ငရုတ္ဆံုထဲ ထည့္ေထာင္းေပးပါေနာ္။
အားလံုးအဆင္သင့္ျပင္ျပီးသြားျပီဆုိရင္ေတာ့ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ဆီထည့္၊ ဆီပူလာရင္
နႏြင္းမႈန္႕နည္းနည္းထည့္၊ ေထာင္းထားတဲ့ ငရုတ္သီးေတြထည့္ျပီး ဆီသတ္ပါ။ ျပီးရင္ ငါးေျခာက္ထည့္ျပီး
ဆီသတ္ေပးပါ။ ငါးေျခာက္ႏူးရေအာင္ ေရနည္းနည္းထည့္၊ အဖံုးအုပ္ျပီးတည္ပါ။ သံုးမိနစ္ေလာက္ၾကာရင္ အဖံုးဖြင့္
ခရမ္းသီးထည့္၊ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕ထည့္ျပီး ေမႊေပး၊ ျပီးရင္အဖံုးအုပ္ထားေပးပါေနာ္။ ခရမ္းသီးႏူးခါနီးေလာက္မွာ
ဘဲဥထည့္ျပီး ေမႊေပးပါ။ ျပီးရင္ေတာ့ မန္က်ည္းႏွစ္ေလးထည့္ေပးပါေနာ္။ ဟင္းရည္ကုိ ဆမ္းစားလုိ႕ရေအာင္
ခ်က္မွာမုိ႕ ေရကုိခပ္မ်ားမ်ားေလးထည့္ေပးပါ။ ျပီးရင္ေတာ့ မီးေႏြးေႏြးေလးနဲ႕ ခပ္ၾကာၾကာေလး တည္ေပးလုိက္ရင္
ဘဲဥေလးထဲလည္း အရသာေလး၀င္ျပီး ခပ္မာမာထုပ္ထုပ္ေလးနဲ႕ စားလုိ႕ ပုိေကာင္းပါတယ္ေနာ္။
ဟင္းရည္အနည္းအမ်ားကုိေတာ့ ကုိယ္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္တ့အ
ဲ ေနအထားေရာက္ျပီဆုိရင္ေတာ့
မာဆလာေလးအုပ္လုိက္ရံုပါပဲေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ငါးေျခာက္ဘဲဥခရမ္းသီးခ်ဥ္ရည္ဟင္း ရပါျပီေနာ္။
အားေပးၾကပါဦးေနာ္။

ႏြားႏုိ႕ခဲခ်က္

(က) ႏြားႏုိ႕ခဲလုပ္နည္း
ႏြားႏုိ႕ခဲလုပ္ဖုိ႕ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ႏြားႏုိ႕ငါးပိႆာရယ္၊ မရုိး (မုရုိး) (သိပၸံအမည္ Calotropis procera
gigantean လုိ႕ေခၚပါတယ္) ကုိင္း (ေရွးလူၾကီးေတြကေျပာၾကပါတယ္၊ မရုိးေစးက ႏုိ႕ေတြကုိ ခဲေစတယ္တဲ့)
တစ္ကုိင္းရယ္ပါ။ ႏြားႏုိ႕ကုိ အုိးၾကီးၾကီးတစ္လံုးထဲထည့္ျပီး မရုိးကုိင္းက အေစး
ေလးငါးေျခာက္စက္ေလာက္ထည့္လုိက္ျပီးေတာ့ အဖံုးဖြင့္ျပီး မီးျပင္းျပင္းနဲ႕က်ဳိေပးပါ။ မရုိးေစးေၾကာင့္ ႏြားႏုိ႕ေတြ
အဖတ္ေလးေတြျဖစ္လာျပီး တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ အနယ္က်လာပါမယ္ေနာ္။ အဲ့ဒီလုိ ႏြားႏုိ႕ေတြအဖတ္ေလးေတြျဖစ္လာျပီး
အရည္သပ္သပ္၊ အဖတ္သပ္သပ္ျဖစ္လာျပီဆုိရင္ေတာ့ ႏြားႏုိ႕အုိးကုိ မီးဖုိေပၚကေနခ်၊ ပိတ္ပါးစနဲ႕
ႏြားႏုိ႕ဖတ္ေတြစစ္ယူပါေနာ္။ ႏြားႏုိ႕အဖတ္ေတြကုိ ပိတ္ပါးစနဲ႕စစ္ယူျပီး အရည္ေတြကုိလည္း သပ္သပ္ဖယ္ထားေပးပါေနာ္။
အရည္ေတြကုိလည္း ေသာက္လုိ႕ရပါတယ္ေနာ္။ ႏြားႏုိ႕ဖတ္ေတြ စစ္ယူထားတဲ့ ပိတ္ပါးစကုိ အေပၚကေန ၾကိဳးနဲ႕ ခ်ည္
ျပီးေတာ့ ဇလံုတစ္လံုးထဲထည့္ျပီး ပိတ္အိတ္အေပၚကေနမွ အေလးအပင္ (အုတ္ခဲ၊ ငရုပ္ဆံု၊ ေက်ာက္ပ်ဥ္) ေတြ ဖိေပးပါ။
အဲ့ဒီလုိအေလးတံုးေတြရဲ႕ ဖိအားေၾကာင့္ ႏြားႏုိ႕အထဲက ေရေတြစစ္သြားျပီး ခဲသြားပါမယ္ေနာ္။ တစ္ညသိပ္ဆုိရင္ကုိပဲ
ေရစစ္ျပီး ခဲပါတယ္ေနာ္။ အဲ့ဒီခဲသြားတဲ့ ႏြားႏုိ႕ခဲကုိမွ တစ္ခ်ဳိ႕က ေရရွည္ခံေအာင္ ဒယ္အုိးထဲ ဆီေလးပါေလရံုထည့္ျပီး
လွိမ့္ေပးတတ္သလုိ တခ်ဳိ႕ကလည္း ဆီမထည့္ဘဲ အုိးကင္းပူတုိက္ၾကပါတယ္။ ကၽြန္မအဘြားကေတာ့ ရလာတဲ့ ႏြားႏုိ႕ခဲကုိ
မီးေႏြးေႏြးေလးနဲ႕ ကင္လုိက္ပါတယ္။ မီးကင္တဲ့အခါ အနံ႕ေလးက သိပ္ေမႊးတာပဲ။ ကၽြန္မက ဟင္းမခ်က္ဘဲ ႏြားႏုိ႕ခဲကုိ
အခ်ပ္ေလးေတြ ရေအာင္လွီးျပီး မီးကင္ျပီး ဆားေလးနဲ႕တုိ႕စားရတာၾကိဳက္တယ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ အၾကာၾကီး
သိမ္းထားလုိ႕ရတယ္ေလ။ ႏြားႏုိ႕ငါးပိႆာကုိ ႏြားႏုိ႕ခဲလုပ္ရင္ လူၾကီးလက္သီးဆုပ္ေလာက္ပဲ ရတယ္ေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့
ႏြားႏုိ႕ခဲရပါျပီေနာ္။
(ခ) ႏြားႏုိ႕ခဲခ်က္
ႏြားႏုိ႕ခဲခ်က္ဖုိ႕ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ႏြားႏုိ႕ခဲ၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ငရုပ္သီးစိမ္း၊ ဆား၊
သၾကား၊ နႏြင္း၊ ငရုတ္သီးအေရာင္မႈန္႕၊ ပဲငံျပာရည္အၾကည္နဲ႕ ဆီအနည္းငယ္တုိ႕ပါေနာ္။
ႏြားႏုိ႕ခဲေလးေတြကုိ ပဲျပားေလးေတြတံုးသလုိေလး လက္မ၀က္ေလာက္အရြယ္ေလးေတြတံုးျပီးေတာ့ ဆား၊
ပဲငံျပာရည္အၾကည္ေလးနဲ႕ ခပ္ဖြဖြေလးနယ္ေပးပါေနာ္။ ခရမ္းခ်ဥ္သီးကုိလည္း ေရေဆးျပီး ခပ္ပါးပါးလွီးေပး ပါ။
ၾကက္သြန္ျဖဴနဲ႕ၾကက္သြန္နီတုိ႕ကုိ အခြံႏႊာ၊ ေရေဆးျပီး မထူမပါးေလးလွီးေပးထားပါ။ ငရုတ္သီးစိမ္းကုိလည္း ေရေဆးျပီး
ထက္ျခမ္းျခမ္းေပးထားပါ။ ျပီးရင္ ငရုတ္ဆံုထဲမွာ ၾကက္သြန္ျဖဴနီကုိထည့္ေထာင္းရင္း ငရုတ္သီးအေရာင္မႈန္႕ေလးပါ
အတူေရာျပီး ထည့္ေထာင္းေပးပါ။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ မီးဖုိေပၚဒယ္အုိးတင္ ဆီေလးထည့္၊ ဆီပူလာရင္ နႏြင္းမႈန္႕ေလး နည္းနည္းခပ္၊ ျပီးေတာ့
ေထာင္းထားတဲ့ ငရုတ္သီးၾကက္သြန္ထည့္ျပီး ဆီသတ္၊ ၾကက္သြန္စိမ္းနံ႕ေပ်ာက္ျပီဆုိရင္ လွီးထားတဲ့ ခရမ္းခ်ဥ္သီးထည့္ျပီး
ႏြမ္းေအာင္တည္၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးေတြႏြမ္းျပီဆုိရင္ ႏြားႏုိ႕ခဲေလးေတြထည့္ျပီး အသာအယာေမႊေပး၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးက
ထြက္လာတဲ့ အရည္ခ်ဥ္ျဖဳန္းျဖဳန္းအရသာေလး ႏြားႏုိ႕ခဲထဲ၀င္ေအာင္ ဒယ္အုိးအဖံုးအုပ္၊ မီးေလးေလွ်ာ့ျပီးတည္ေပးပါေနာ္။
ေရခမ္းျပီး ဟင္းအုိးဖ်စ္ဖ်စ္ျမည္ျပီဆုိရင္ေတာ့ ဆား၊ သၾကားအနည္းငယ္၊ အခ်ဳိမႈန္႕၊ ပဲငံျပာရည္အၾကည္ထည့္၊
ေရေလးနည္းနည္းထပ္ထည့္ျပီး ဟင္းအုိးကုိ ထပ္တည္ေပးပါ။ ဒီတစ္ခါ ေရခမ္းခါနီးရင္ ငရုတ္သီးစိမ္းေလးအုပ္ျပီး
ဟင္းအုိးခ်လုိ႕ရျပီ။ ၾကိဳက္လည္းၾကိဳက္တတ္မယ္၊ ၀ယ္ထားတာလည္း အသင့္ရွိမယ္ဆုိရင္ေတာ့ နံနံပင္ေလး၊
ၾကက္သြန္ျမိတ္ေလးအုပ္လုိက္ဦးေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ခ်ဳိခ်ဥ္ဆိမ့္စပ္ အရသာေလးနဲ႕ ႏြားႏုိ႕ခဲခ်က္ေလး ရပါျပီေနာ္။

ၾကံရဖန္ရ အိမ္ရွင္မဘ၀

ေစ်း၀ယ္မထြက္ျဖစ္တဲ့ ေန႕မ်ဳိးေတြမွာ အိမ္မွာရွိတဲ့ အေျခာက္အျခမ္းေတြနဲ႕စားျမိန္ဟင္းေကာင္းတစ္ခြက္ခ်က္ႏုိင္ဖုိ႕
စဥ္းစားလုိက္တ့အ
ဲ ခါမွာ ငါးရံ႕ေျခာက္ကလည္း အဆင္သင့္ရွိေန၊ ခရမ္းခ်ဥ္ကလည္း ရွိျပီးသားဆုိေတာ့
အဆင္ေျပတာေပါ့ေနာ္။ ငရုတ္သီးစိမ္းေလးေတြလည္း အပင္မွာအသီးေတြအမ်ားၾကီး၊ ရခုိင္ငါးပိကလည္း
လက္ေဆာင္ရထားတာမုိ႕ ရခုိင္ငါးပိေထာင္းစပ္စပ္ေလးေထာင္းလုိက္မယ္လုိ႕လည္း စိတ္ကူးလုိက္ျပန္ေသးတယ္။ ျခံထဲက
ဗူးစင္မွာ ဗူးညြန္႕ေလးေတြလည္း လက္က်န္ဗူးညြန္႕ေလးေတြကုိ မနက္က ျခံထဲ တံျမက္စည္းလွည္းရင္းနဲ႕ ေတြ႕ခဲ့တာမုိ႕
ဗူးညြန္႕ေလး ျပဳတ္တုိ႕လုိက္ရရင္ ေကာင္းမွာဆုိျပီး ဟင္းခ်က္ဖုိ႔ကုိ စတင္အေကာင္အထည္ေဖၚပါေတာ့တယ္။
ငါးေျခာက္ခရမ္းခ်ဥ္သီးခ်က္
ငါးရံ႕ေျခာက္က ေတာ္ေတာ္ေလးေျခာက္ေနတာမုိ႕ မခ်က္ခင္ကတည္းက ၾကိဳတင္ျပီး ေရစိမ္ထားလုိက္တယ္။
နာရီ၀က္ေလာက္ၾကာမွ ငါးေျခာက္ကုိ ေရထဲကေနဆယ္၊ အေၾကးခြံေတြရွိရင္ ဖယ္ရွားပစ္ျပီးေတာ့မွ
လက္သံုးလံုးအရြယ္ေလာက္မွန္းျပီး လွီးလုိက္ပါေနာ္။ ျပီးေတာ့ ကုိင္းခရမ္းခ်ဥ္သီးေတြကို ေရစင္ေအာင္ေဆး၊
ေရစစ္ထားျပီးေတာ့ ခရမ္းခ်ဥ္သီးေတြကုိ ခပ္ပါးပါးလွီးလုိက္ပါတယ္။ ကုိင္းခရမ္းခ်ဥ္သီးက အခ်ဥ္ဓါတ္ပါတဲ့အတြက္
ငါးေျခာက္နဲ႕ တြဲျပီးခ်က္စားတဲ့အခါမွာ အဆင္ေျပပါတယ္။ ငရုတ္သီးအေျခာက္ေတာင့္ကုိလည္း အေစ့ထုတ္ ေရစိမ္ျပီး
ညက္ေအာင္ေထာင္းပါတယ္။ ျပီးေတာ့မွ ၾကက္သြန္ျဖဴနီကုိ အခံြႏႊာျပီး ထည့္ေထာင္းပါတယ္။
ငရုတ္သီးစိမ္းေလးေတြကုိလည္း ေရေဆးျပီး ထက္ျခမ္းျခမ္းထားလုိက္ပါတယ္။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိေတာ့မွ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ဆီေလးထည့္၊ ဆီပူလာရင္ နႏြင္းမႈန္႕ေလး နည္းနည္းခပ္၊ ျပီးေတာ့မွ
ေထာင္းထားတဲ့ ငရုတ္သီးၾကက္သြန္ေတြကုိ ထည့္ျပီး ဆီသတ္ေပးပါ။ ဆီသတ္နံ႕ေမႊးလာျပီဆုိတာနဲ႕ တျပိဳင္နက္
ငါးေျခာက္ေတြကုိထည့္ျပီး ဆီသတ္ေပးပါ။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ဆားအနည္းငယ္နဲ႕ အခ်ဳိမႈန္႕္တုိ႕ကုိလည္း ထည့္ေပးပါ။
ဆားကုိေတာ့ ငါးေျခာက္အေပါ့အငံေပၚမူတည္ျပီး အေလးအေပါ့မွန္းျပီးထည့္ပါေနာ္။ ျပီးရင္ ငါးေျခာက္ေတြကုိ ဒယ္အုိးရဲ႕
တစ္ဖက္နားကုိ ကပ္ထားျပီး ပါးပါးလွီးထားတဲ့ ခရမ္းခ်ဥ္သီးေတြကုိ ထည့္ျပီး ေမႊေပးပါ။ ျပီးေတာ့မွ ခရမ္းခ်ဥ္သီးနဲ႕
ငါးေျခာက္ကုိ ေရာျပီး ေနာက္ထပ္ေမႊေပးပါေနာ္။ ျပီးရင္ေတာ့ ခရမ္းခ်ဥ္သီးလည္း ႏူးသြားရေအာင္ အဖံုးအုပ္ထားေပးပါ။
ငါးမိနစ္ေလာက္ၾကာရင္ အဖံုးဖြင့္ျပီး ဟင္းအုိးမကပ္ရေအာင္နဲ႕ အထက္ေအာက္ သမသြားေအာင္ တစ္ခါေမႊေပးပါ။ ျပီးလွ်င္
မီးဖုိကုိ မီးေလ်ာ့ျပီး ဒယ္အုိးအဖံုးအုပ္ျပီး ေနာက္ထပ္ ငါးမိနစ္ေလာက္ ထပ္တည္ေပးပါေနာ္။ ျပီးရင္ေတာ့ ဆီအျပန္
ေရအက်န္ကုိေတာ့ ကုိယ္ႏွစ္သက္သေလာက္ထား၊ ငရုတ္သီးစိမ္းေလးအုပ္၊ အေပါ့အငံျမည္းျပီး ဟင္းအုိးခ်လုိက္ရံုပါပဲေနာ္။
အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ငါးေျခာက္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးခ်က္ဟင္း တစ္ခြက္ရပါျပီ။
ရခုိင္ငါးပိေထာင္းနဲ႕ ဗူးညြန္႔ျပဳတ္
ရခုိင္ငါးပိက တျခားရပ္ရြာက ငါးပိစိမ္းစာေတြနဲ႕ အေရာင္မတူပါဘူး။ ရခုိင္ငါးပိက အေရာင္က မလွေပမယ့္ အခ်ဳိအရသာက
အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ ရခုိင္ငါးပိေထာင္းေထာင္းမယ္ဆုိရင္ ငါးပိစိမ္းစားက နည္းနည္း ငရုတ္သီးမ်ားမ်ား
ထည့္ေထာင္းတာမ်ဳိးဆုိေတာ့ အခုလုိ ေဆာင္းရာသီမွာ စားလုိက္ရရင္ ဖ်ားခ်င္သလုိျဖစ္ေနတာေတြ တစ္ခါတည္းကုိ
ထြက္ေျပးသြားမွာ ႕ ႕႕ ႕ အဲ့ဒါနဲ႕ပဲ ငါးပိစိမ္းစားေလးကုိ ငွက္ေပ်ာဖက္ေလးနဲ႕ထုပ္ျပီး မီးေသြးမီးဖုိရဲ႕ ကုန္ခါနီး မီးက်ီခဲေတြထဲ
ထည့္ျပီးမီးကင္ပါတယ္။ ငွက္ေပ်ာဖက္အံုးထားတဲ့အတြက္ ငါးပိမီးကင္နံ႕ေလးက ပုိျပီး ေမႊးပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴကုိလည္း
တစ္လက္စတည္း မီးအံုးပါတယ္။ ငရုတ္သီးစိမ္းေလးေတြကုိေတာ့ သီတံေလးနဲ႕သီျပီး မီးကင္ပါတယ္။ ျပီးရင္ေတာ့
မီးကင္ထားတဲ့ ငါးပိ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴတုိ႕ကုိ ျပာေတြဖယ္ျပီးေတာ့ သန္႕စင္ထားပါ။ ကင္ျပီးသားငရုတ္သီးစိမ္းေတြကုိလည္း
သီတံကေန ျဖဳတ္ယူထားပါ။ ငရုတ္ဆံုကုိ သန္႕စင္ျပီးေနာက္ ငရုတ္သီးအရင္ထည့္ေထာင္းပါ၊ ျပီးရင္ေတာ့

ၾကက္သြန္ျဖဴကုိထည့္ေထာင္းပါ။ ၾကိဳက္တတ္ရင္ေတာ့ ပုဇြန္ေျခာက္ေလး နည္းနည္းထည့္ေထာင္းပါ၊ ေနာက္ဆံုးမွ
ငါးပိကင္ကုိထည့္ျပီး ေသခ်ာႏွံ႕ေအာင္ေထာင္းေပးပါ။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ငရုတ္ေကာင္းေလွာ္ျပီး နည္းနည္းထည့္ပါတယ္။
အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ရခုိင္ငါးပိေထာင္းစပ္စပ္ေလးရပါျပီ။
ျခံထဲက ဗူးစင္က ဗူးညြန္႕ေလးကုိ ခူးျပီး ေရေဆးျပီး စစ္ထားပါတယ္။ မီးဖုိေပၚက ေရေႏြးအုိးပြက္ပြက္ဆူတာနဲ႕
ဗူးညြန္႕ေလးကုိထည့္ျပီး ျပဳတ္လုိက္ပါတယ္။ အဖံုးခဏအုပ္ထားျပီး ထပ္ဆူလာတဲ့အခါ မီးဖုိေဖၚကေန ဗူးညြန္႔ျပဳတ္အုိးခ်ျပီး
ဗူးညြန္႕ေတြဆယ္လုိက္ရံုပါပဲေနာ္။
ဒီကေန႕ေတာ့ ေစ်းမသြားဘဲ အိမ္မွာရွိတဲ့ ျခံထြက္ေတြရယ္၊ အေျခာက္အျခမ္းေတြနဲ႕ ခ်က္လုိက္ရတဲ့ ဟင္းေတြပါေနာ္။
ဟင္းရည္ေသာက္မပါတဲ့အတြက္ ေရေႏြးၾကမ္းေလးနဲ႕ တဲြျပီးသံုးေဆာင္အားေပးၾကပါေနာ္။

ငါးပိေကာင္ၾကက္ေပါင္သီးခ်က္

ငါးပိေကာင္ကုိေတာ့ လူတုိင္းသိၾကေပမယ့္ ၾကက္ေပါင္သီးကုိ
လူတုိင္းသိၾကမယ္မထင္ပါဘူး။ ၾကက္ေပါင္သီးကုိ ေမာ္လျမိဳင္ဘက္မွာေတာ့ နည္းမ်ဳိးစံုလုပ္စားတတ္ၾကပါတယ္။
ေနာင္ ႕ ႕ ႕ ေနာင္ ႕ ႕ ႕ ေနာင္ ႕ ႕ ႕ နဲ႕ လက္တြန္းလွည္းေလးနဲ႕ လွည့္ျပီး
အခ်ဥ္ေပါင္းေရာင္းတဲ့အသည္မွာေတာင္မွ ၾကက္ေပါင္သီးေပၚခ်ိန္က်ရင္ ၾကက္ေပါင္သီးအခ်ဥ္ေပါင္း ပါစျမဲပါ။
ၾကက္ေပါင္သီးကုိ ျပဳတ္ျပီးလုိ႕လည္း တုိ႕တတ္သလုိ၊ ၾကက္ေပါင္သီးအစိမ္းကုိ ကုိက္ျပီး ငါးပိစိမ္းစားေလးနဲ႕တုိ႔ျပီး
စားရတာလည္း အရသာတစ္မ်ဳိးပါေနာ္။
အခု အဲ့ဒီၾကက္ေပါင္သီးကို ငါးပိေကာင္နဲ႕ခ်က္တ့န
ဲ ည္းေလးကုိ ခ်စ္ေမာင္ႏွမမ်ားကုိ ေျပာပါရေစေနာ္။
လုိအပ္တာေတြကေတာ့ ၾကက္ေပါင္သီး၊ ငါးပိေကာင္၊ ငရုတ္သီးစိမ္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴနီ၊ ငရုတ္သီးအပုေတာင့္၊ ဆီ၊
အခ်ဳိမႈန္႕တုိ႔ပါေနာ္။
ငါးပိေကာင္ကုိ သိပ္မငံေစဖုိ႕ ေရနဲ႕ေဆးျပီး အခ်ဳိမႈန္႕ေလးနဲ႕ နယ္ေပးထားပါေနာ္။ ၾကက္ေပါင္သီးကုိ
အညွာေခြၽျပီးေတာ့ ထြက္လာတဲ့အေစးေတြကုိ ဖယ္ထုတ္ပစ္ပါ။ ျပီးေတာ့မွ ၾကက္ေပါင္သီးကို ခလယ္ကေန ခဲြျပီး
အထဲက အေစ့ကုိဖယ္ရွားပစ္ပါ။ ငရုတ္သီးအပုေတာင့္ကုိ အသာေလးဖဲ့၊ ေရစိမ္၊ အေစ့ထုတ္၊ ေရစစ္ျပီး ေထာင္းပါ။
ျပီးရင္ ၾကက္သြန္ျဖဴနဲ႕ ၾကက္သြန္နီကုိ အခြံႏႊာျပီး ငရုတ္သီးနဲ႕အတူ ေရာေထာင္းေပးပါ။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ဆီထည့္၊ ဆီပူလာျပီဆုိရင္ ခုနက ေထာင္းထားတဲ့
ငရုတ္သီးၾကက္သြန္ေတြထည့္ျပီး ဆီသတ္ပါေနာ္။ ဆီသတ္နံ႕ေမႊးလာျပီဆုိရင္ေတာ့ နယ္ထားတဲ့ ငါးပိေကာင္ကုိ
ထည့္ျပီး ေမႊေပးပါ။ ျပီးရင္ေတာ့ ၾကက္ေပါင္သီးထည့္ျပီး ငါးပိေကာင္ရယ္၊ ဟင္းအႏွစ္ေတြရယ္နဲ႕
ႏွံ႕ေအာင္တခါတည္း ေမႊေပးပါ။ ျပီးရင္ ငါးေရာ၊ၾကက္ေပါင္သီးပါ ျမဳပ္တဲ့အထိ ေရထည့္၊ အဖံုးအုပ္ျပီး
မီးေအးေအးနဲ႕ ေရခမ္းေအာင္ တည္ေပးပါေနာ္။ ဟင္းအုိးဖ်စ္ဖ်စ္ျမည္လာျပီဆုိရင္ေတာ့ အဖံုးဖြင့္ျပီး
ၾကက္ေပါင္သီးႏူးမႏူးျမည္းၾကည့္ပါေနာ္။ ၾကက္ေပါင္သီးႏူးျပီဆုိရင္ေတာ့ ငါးပိေကာင္ထဲက အငံအရသာက
ၾကက္ေပါင္သီးထဲကုိ၀င္ျပီး ၾကက္ေပါင္သီးထဲက အခ်ဥ္အရသာက ငါးပိေကာင္ထဲကုိ၀င္ျပီး ခ်ဥ္ျဖဳန္းအရသာေလး
ရပါတယ္။ အစပ္ၾကိဳက္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ငရုတ္သီးစိမ္းေလးေတြခဲြျပီးေတာ့ ဟင္းအေပၚကေန
အုပ္လုိက္ရံုပါပဲေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ အနံ႕အရသာနဲ႔ျပည့္စံုျပီး ခံတြင္းလုိ္က္ေစမယ့္ ငါးပိေကာင္
ၾကက္ေပါင္သီးခ်က္ေလး ရပါျပီေနာ္။ ဒန္႕သလြန္ရြက္ဟင္းခါးေလးရယ္၊ ျမဴရြက္ႏုသုပ္ေလးနဲ႕ဆုိရင္ အရမ္းကို
လုိက္ဖက္ပါတယ္ေနာ္။ အားေပးၾကပါဦးေနာ္။

ဘဲတညင္းခ်က္

တညင္းသီးစားျပီး တက္လုိက္တာ၊ ျပီးေတာ့ အနံ႕ကလဲ နံလုိက္တာလုိ႕ညည္းၾကေပမယ့္ တညင္းသီးကုိ မၾကိဳက္တဲ့သူ
ခပ္ရွားရွားရယ္ပါေနာ္။ တညင္းသီးႏုႏုေလးကုိ အစိမ္းလုိက္ေလး ငါးပိရည္က်ဳိေမႊးေမႊးေလးနဲ႕တုိ႕စားတတ္ၾကသလုိ
တညင္းသီးကုိျပဳတ္အခြံႏႊာျပီး မညက္တညက္ေလးေထာင္းျပီး အုန္းႏုိ႕ဆီခ်က္ေလးနဲ႕ စားတတ္ၾကျပန္ပါတယ္။
တခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္းတညင္းသီးျပဳတ္ေစးေစးေလးကုိ မထူမပါးေလး လွီးျပီး လက္ဘက္ႏွပ္တဲ့အထဲ
ထည့္ႏွပ္တတ္ၾကျပန္တယ္။ အဲ့ဒါကုိေတာ့ တညင္းလက္ဖက္တဲ့ေလ။ တခ်ဳိ႕ကလည္းဘာလေခ်ာင္ေၾကာ္ထဲ
တညင္းသီးထည့္ေၾကာ္ျပီး တညင္းသီး ဘာလေခ်ာင္ဆုိျပီးအသစ္ထြင္ျပီး ခ်က္ျပဳတ္ေၾကာ္ေလွာ္ၾကျပန္ေသးတယ္ေနာ္။
တညင္း၀က္လုပ္ျပီးမီးကင္လုိ႕တစ္မ်ဳိး၊ ေၾကာ္လုိ႕တစ္ဖံု နည္းမ်ဳိးစံုေအာင္
ခ်က္ျပဳတ္စားတတ္ၾကသလုိတာလေပါဟင္းခ်က္တဲ့အခါမွာလည္း တညင္းသီးက မပါမျဖစ္ပါပဲတဲ့ေနာ္။
ဒီေန႕ေတာ့ အသံုးၾကြယ္တဲ့တညင္းသီးကုိ ဘဲသားေလးနဲ႕ုခ်က္ပံုခ်က္နည္းေလးကုိေ၀ငွေပးပါရေစေနာ္။
ဘဲသားရယ္၊ တညင္းသီးရယ္၊ ငရုတ္သီးအေရာင္မႈန္႕၊ ၾကက္သြန္ျဖဴနီ၊ ခ်င္း၊ ဆား၊နႏြင္း၊ သၾကား၊ ပဲငံျပာရည္အပ်စ္၊
ဆီအနည္းငယ္တုိ႕ကုိ အသင့္ျပင္ထားပါေနာ္။
ဘဲသားကုိကုိင္တဲ့အခါမွာ အေရခြံက အေမႊးေတြကုိ ေသခ်ာေလးေျပာင္စင္ေအာင္ေရေႏြးေလးနဲ႕ ေဆးျပီး ေသခ်ာ
ႏႈတ္ေပးပါေနာ္။ ျပီးေတာ့မွ အရြယ္ေလးေတြကုိအလတ္တံုးေလးေတြေလာက္ တံုး၊ ျပီးေတာ့မွ ဆား၊ နႏြင္းမႈန္႕နည္းနည္း၊
သၾကား၊အခ်ဳိမႈန္႕နည္းနည္း၊ ပဲငံျပာရည္အပ်စ္တုိ႕နဲ႕ ေသခ်ာနယ္ျပီးႏွပ္ထားေပးပါေနာ္။
ဘဲသားနယ္ျပီးႏွပ္ထားတဲ့အခ်ိန္မွာ တညင္းသီးျပဳတ္ဖုိ႕အတြက္ ဒယ္အုိးထဲေရထည့္တညင္းသီးေတြကုိ ေရေဆးျပီးထည့္၊
မီးဖုိေပၚတင္ျပီး ျပဳတ္ပါ။ ပထမ တစ္ေရပြက္ပြက္ဆူလာျပီဆုိရင္ေတာ့ အဲ့ဒီေရေတြကုိ သြန္ပစ္ျပီးေနာက္ထပ္ေရထပ္ထည့္ျပီး
ထပ္တည္ေပးပါေနာ္။ ေရလည္း ခမ္းခါနီးျပီဆုိရင္ေတာ့ထန္းလ်က္တစ္ခဲႏွစ္ခဲေလာက္ ပစ္ထည့္လုိက္ျပီး ေရခမ္းေအာင္
ထပ္တည္ေပးပါေနာ္။
ေရခမ္းသြားျပီဆုိရင္ေတာ့ အေအးခံထားလုိက္ျပီးမွ အခြံေတြကုိ ႏႊာထားလုိက္ပါ။ျပီးရင္ေတာ့ ငရုတ္သီးေထာင္းဖုိ႕အတြက္
ျပင္ပါ။ ငရုတ္သီးအေရာင္မႈန္႕ေလးရယ္၊ဂ်င္းနည္းနည္းရယ္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ နီတုိ႕ကုိ ေထာင္းပါ။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ျပီးေတာ့
ဆီေလးနည္းနည္းထည့္ ဆီပူလာျပီဆုိရင္ အသင့္ေထာင္းထားတဲံ
ငရုတ္သီးၾကက္သြန္ကုိထည့္ျပီး ဆီသတ္ပါေနာ္။ ဆီသတ္နံ႕ေလး
ေမႊးလာျပီဆုိရင္ေတာ့ နယ္ထားတဲ့ ဘဲသားေတြကုိထည့္ျပီး ငရုတ္သီးဆီသတ္နဲ႕
ေသခ်ာသမေအာင္ေမႊျပီး ဆီသတ္ေပးပါေနာ္။ ျပီးရင္ေတာ့ လံုးေရေလး
နည္းနည္းထည့္ျပီး အဖံုးအုပ္ျပီး တည္ထားေပးပါေနာ္။
လံုးေရေလးခမ္းျပီဆုိရင္ေတာ့ ေနာက္ထပ္ ေရထပ္ထည့္ျပီး ေမႊေပးပါ၊ ျပီးရင္
ဒညင္းသီးေတြကုိထည့္ျပီး တညင္းသီးေရာ ဘဲသားပါႏူးတဲ့အထိ တည္ေပးပါေနာ္။
ေရခမ္းျပီး ဆီျပန္ျပီဆုိရင္ေတာ့ ဟင္းအရသာ အေပါ့အငံကုိေသခ်ာျမည္း၊
ဘဲသားေရာ တညင္းသီးေရာရဲ႕ ႏူးမႏူးကုိ ျမည္းျပီး
ကုိယ္ၾကိဳက္တဲ့အခ်ိန္ေလးမွာ မီးဖုိေပၚကေန ခ်လုိက္ရံုပါပဲေနာ္။
အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ အရသာရွိလွတဲ့ ဘဲတညင္းဟင္းေလး ရပါျပီေနာ္။
အားေပးၾကပါဦးေနာ္။

ဘဲေပါင္း

ဒီေန႕ေတာ့ ကၽြန္မတုိ႕ ဘဲသားေပါင္းစားၾကရေအာင္ေနာ္။ ဘဲကုိ တစ္ေကာင္လံုးေပါင္းလုိ႕ရသလုိ ဘဲကုိ ခပ္ၾကီးၾကီး
အတံုးေလးေတြ တံုးျပီးလည္း ေပါင္းလုိ႕ရပါတယ္။ ဘဲေပါင္းဖုိ႕အတြက္ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ဘဲသား၊၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊
ၾကက္သြန္နီ၊ ခ်င္း၊ ၾကြက္နားရြက္မႈိ (jew's ear fungus)၊ ပန္းေျခာက္ (dry lily buds)၊ ပဲျပားလိပ္ (dry bean curd)၊
ပဲငံျပာရည္အပ်စ္၊ ပဲငံျပာရည္အၾကည္၊ ရွာလကာရည္အနည္းငယ္၊ တရုတ္ပဲငါးပိ (black bean paste) အနည္းငယ္၊ ဆား၊
သၾကား၊ အခ်ဳိမႈန္႕နဲ႕ တရုတ္မဆလာအနည္းငယ္ တုိ႕ပါ။
ဒီတစ္ေခါက္ေတာ့ ကၽြန္မက ဘဲကုိ ခုတ္ထစ္ျပီး အတံုးေလးေတြတံုးျပီး ေပါင္းမွာျဖစ္ပါတယ္။ (ဒါေပမယ့္ ဘဲတစ္ေကာင္လံုးကုိ
ေပါင္းခ်င္တဲ့သူေတြ ေပါင္းလုိ႕ရေအာင္ နည္းလမ္းေလးလည္း မွ်ေ၀ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဘဲသားခပ္ႏုႏုအေကာင္တစ္ေကာင္ကုိ ေရစင္စင္ေဆး၊ အေမႊးအမွ်င္ေတြသန္႕စင္ေအာင္ ဖယ္ရွားပစ္ပစ္ပါ။ ျပီးေတာ့
ရင္ကုိမခဲြဘဲကုိ အဆီဘူးအေပၚဘက္နားေလးကေန တစ္လက္မေလာက္ အရာေပးျပီး ခြဲလုိက္ပါ။ ျပီးေတာ့မွ
အူအသည္းေတြကုိ အသားေလး ႏႈတ္ယူပစ္ပါ။) ဘဲတစ္ေကာင္လံုး (ေကာင္လံုးျဖစ္ျဖစ္၊ အတံုးျဖစ္ျဖစ္) ကုိ
ဆားလက္ဘက္ရည္ဇြန္း ၃ဇြန္း၊ အခ်ဳိမႈန္႕လက္ဘက္ရည္ဇြန္း ၁ဇြန္းခဲြ၊ သၾကား လက္ဘက္ရည္ဇြန္း ၂ ဇြန္း၊ ရွာလကာရည္
၂ဇြန္း၊ ပဲငံျပာရည္အပ်စ္ စားပြဲတင္ဇြန္း ၁ ဇြန္း၊ ပဲငံျပာရည္အၾကည္ စားပြဲတင္ဇြန္း ၃ ဇြန္းတုိ႕နဲ႕ ေသေသခ်ာခ်ာ ႏွံ႕ေအာင္
နယ္ေပးပါ။ ခ်င္းကုိ အခြံႏႊာ ေရေဆးျပီး ခပ္ပါးပါးအျပားလုိက္ေလးေတြျဖစ္ေအာင္လွီးပါ။ ျပီးေတာ့မွ
အမွ်င္ေလးေတြျဖစ္ေအာင္ ခပ္ရိတ္ရိတ္ ထပ္လွီးေပးပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴကုိ ဓါးျပားရုိက္ထားပါ။ ၾကက္သြန္နီကုိ
ဘေလာ့ဂ္တံုးေလးေတြျဖစ္ေအာင္ လွီးထားေပးပါ။ ၾကြက္နားရြက္မႈိေျခာက္ကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ေရေႏြးနဲ႕စိမ္ျပီး
အရြယ္ေတာ္ေလးေတြျဖစ္ေအာင္ ညွပ္ေပးပါ။ ပန္းေျခာက္ကုိ ေရစိမ္၊ အထဲက ၀တ္မႈန္တုိင္ေလးေတြကုိ ထုတ္ပစ္ျပီး
အထံုးေလးေတြျဖစ္ေအာင္ ထံုးေပးထားပါ။ ပဲျပားေျခာက္ကုိ ေရစိမ္ထားေပးပါ။
အေကာင္လုိက္ေပါင္းမယ္ဆုိရင္ေတာ့ သမေအာင္နယ္ထားတဲ့အဆာေတြျဖစ္တဲ့ ခ်င္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ တရုတ္မာဆလာ၊
ၾကက္သြန္နီ၊ ပဲငါးပိ သံုးဇြန္းတုိ႕ကုိ ဘဲကုိ ဓါးနဲ႔ခဲြထားတဲ့ ေနရာကေန ထည့္ပါေနာ္။ အဆာသြပ္ျပီးတာနဲ႕
အဲ့ဒီခြဲထားတဲ့ေနရာကုိ ႏွီးနဲ႕ ျပန္ယက္ျပီး ပိတ္ေပးပါ။ ျပီးေတာ့မွ ပဲငံျပာရည္အပ်စ္အက်ဲ လက္ဘက္ရည္ဇြန္း (၃) ဇြန္းစီကုိ
ေရ လက္ဘက္ရည္တစ္ပန္းကန္လံုးနဲ႕ ေရာ၊ တရုတ္ပဲငါးပိ စားပြဲတင္ဇြန္းတစ္ဇြန္း၊ လက္ဘက္ရည္ဇြန္းတစ္ဇြန္းထည့္၊
ရွာလကာရည္ စားပြဲတင္တစ္ဇြန္းေလာက္နဲ႕ ေရာေဖ်ာ္ျပီး ဘဲတစ္ေကာင္လံုးနဲ႕ ေရာျပီး pressure cooker ထဲ ထည့္ျပီး ၁၀
မိနစ္ေပါင္းေပးပါ။ ၁၀ မိနစ္ျပည့္ျပီးရင္ ေပါင္းအုိးကုိ ၅ မိနစ္ေလာက္ခဏအေအးခံျပီး ဘဲကုိ ဟုိဘက္ဒီဘက္လွည့္ေပးပါ။
ဒီနည္းနဲ႕ ၁၀ မိနစ္တစ္ၾကိမ္ သံုးၾကိမ္ ေပါင္းေပးပါ။ သံုးၾကိမ္ျပည့္ျပီးလုိ႕ အေအးခံျပီးျပန္ဖြင့္တဲ့အခါ မႈိေျခာက္ပန္းေျခာက္နဲ႕
ပဲလိပ္ေျခာက္ကုိ ထည့္ေပးျပီး ေနာက္ထပ္ ၁၀ မိနစ္ထပ္ေပါင္းေပးပါ။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ႏူးအိျပီး ခ်ဳိဆိမ့္ေနတဲ့
ဘဲေကာင္လံုးေပါင္းကုိ ရပါလိမ့္မယ္ေနာ္။
ဘဲသားတံုးေလးေတြကုိေပါင္းမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဘဲသား၊ ခ်င္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴနီ၊ တရုတ္မာဆလာ၊ တရုတ္ပဲငါးပိ၊
ပဲငံျပာရည္အပ်စ္အက်ဲ၊ ရွာလကာရည္တုိ႕နဲ႕ အတူ နယ္ျပီး ေပါင္းအုိးထဲကုိထည့္ျပီး ေရအနည္းငယ္ထည့္ျပီး ေပါင္းေပးပါ။
သူ႕ကုိလည္း ဘဲေကာင္လံုးေပါင္းသလုိ သံုးၾကိမ္ေပါင္းေပးပါ။ ေနာက္ေတာ့မွ မႈိေျခာက္ပန္းေျခာက္နဲ႕
ပဲလိပ္ေျခာက္ကုိထည့္ျပီး ၁၀ မိနစ္ထပ္ေပါင္းေပးပါ။ အဲ့ဒါဆုိရင္ မႈိေျခာက္ပန္းေျခာက္ေတြေရာ ပဲျပားလိပ္ေတြ
ဘဲသားနဲ႕အတူ ႏူးအိေနျပီး အရသာရွိလွတဲ့ ဘဲသားေပါင္းကုိ ရပါမယ္ေနာ္။ ၾကက္သြန္ျမိတ္၊ တရုတ္နံနံတုိ႕ရွိရင္
အေပၚကေနျဖဴးျပီး သံုးေဆာင္ပါေနာ္။

ပိႏၷဲသီးၾကက္ရုိးဟင္း

အခုလုိေႏြရာသီမွာ ပိႏၷဲပင္မွာ အသီးေတြ တန္းစီလုိ႕ သီးေနလုိက္ၾကတာ အစီအရီ႕ ႕ ႕ ပိႏၷဲသီးမွည့္သြားရင္ အိမ္မာအသီးက
စားရတာ အရသာရွိလြန္းလုိ႕ ရပ္လုိ႕မရႏုိင္ျဖစ္ရေပမယ့္ အိမ္ေပ်ာ့အသီးအမွည့္ဆုိ စားရခက္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္မုိ႕ပိႏၷဲသီးအိမ္ေပ်ာ့ကုိ သီးကင္းအရြယ္မွာ ပိႏၷဲကြင္းအျဖစ္ အစိမ္းအကြင္းလုိက္
လွီးျပီး တုိ႕တတ္ၾကသလုိ ပိႏၷဲသီးအလံုးလုိက္ကုိ အဖန္ရည္ေတြ ထြက္ေအာင္ျပဳတ္ပစ္ျပီးေတာ့မွ အျပင္က အခြံလႊာကုိ
လွီးထုတ္ျပီး အထဲက အသားေတြကုိဟင္းခ်က္စားတတ္ၾကပါေသးတယ္ေနာ္။ ပိႏၷဲသီးကုိ တာလေပါဟင္း၊ ရခုိင္ဟင္း၊မြန္ဟင္း
စသျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ခ်က္စားတတ္ၾကတဲ့အထဲက အခု ပိႏၷဲသီးကုိၾကက္ရုိးနဲ႕ ဆီက်န္ေရက်န္ ခ်က္ေလး
ခ်က္ေကၽြးပါရေစေနာ္။ပိႏၷဲသီးၾကက္ရုိးးဟင္းခ်က္ဖုိ႕အတြက္ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ပိႏၷဲသီး၊ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ ၾကက္သား၊
ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ခ်င္း၊ငရုတ္သီးအေရာင္မႈန္႕၊ နႏြင္းမႈန္႕၊ ငံျပာရည္၊ ဆား၊ သၾကား၊အခ်ဳိမႈန္႕တုိ႕ပါေနာ္။
ပိႏၷဲသီးအလံုးလုိက္က အညွာေခၽြျပီး အေစးေတြ ထြက္ႏုိင္သေလာက္ ထြက္ေအာင္အသီးကုိ ေဇာက္ထုိး ထားထားေပးပါ။
ျပီးေတာ့မွ အုိးတစ္လံုးထဲ ေရထည့္၊ပိႏၷဲသီးထည့္ျပီး အဖန္ေရေတြထြက္ေအာင္ ပြက္ပြက္ဆူေအာင္ ျပဳတ္ေပးပါ။ျပီးေတာ့့မွ
ပိႏၷဲသီးကုိ ဆယ္ယူျပီး အေအးခံထားပါေနာ္။အေအးခံထားတဲ့အခ်ိန္မွာ ၾကက္သားကုိ ကုိင္ပါမယ္ေနာ္။
ၾကက္တစ္ေကာင္လံုးကုိအေမႊးအမွ်င္ေတြ စင္ေအာင္ ႏႈတ္၊ သန္႕စင္ေအာင္ ေရေဆး၊ထက္ျခမ္းခြဲျပီးဗုိက္ထဲက
အသည္းအျမစ္နဲ႕ အူေတြကုိ ထုတ္ယူ၊ အဆုတ္ေတြခြါပစ္၊ အေတာင္ပံ၊ေျခေထာက္၊ ေခါင္း၊ လည္ပင္းရုိး၊ ေျခသလံုးရုိး၊
ေက်ာရုိး စတာေတြကုိသပ္သပ္ခုတ္ယူျပီး အသားေတြကုိေတာ့ ျပဳတ္ေၾကာ္ေလး လုပ္ရေအာင္ဖယ္ထားေပးပါေနာ္။
ကုိင္ျပီးသား ၾကက္ အရုိးအသားေတြကုိ သီးသန္႕စီပန္းကန္ထဲထည့္ျပီးေတာ့ ဆား၊ သၾကား၊ အခ်ဳိမႈန္႕၊ ငံျပာရည္ေလးနဲ႕
အရသာခပ္ျပင္းျပင္းေလးရေအာင္ နယ္ေပးထားပါေနာ္။အေအးခံထားတဲ့ ပိႏၷဲသီးကုိ မကုိင္ခင္ ဓားမွာ ဆီသုတ္ျပီးေတာ့မွ
ပိႏၷဲခံက
ြ ုိႏႊာပစ္ပါ။ အေစးေတြ ဓားမွာ တုိက္ရုိက္ကပ္ေနတာ မရွိရေအာင္ ဆီသုတ္တာပါေနာ္။တစ္ေရပဲ ျပဳတ္ထားတဲ့
ပိႏၷဲသီးဟာ မေပ်ာ့မမာေလးနဲ႕မုိ႕ လွီးရတာအဆင္ေျပေစပါတယ္ေနာ္။ ပိႏၷဲခံေ
ြ တြ ႏႊာျပီးျပီဆုိရင္ ပိႏၷဲသီးေတြကုိ
လက္တစ္လံုး အထူေလာက္ အ၀ုိင္းလုိက္ လွီးခ်ေပးပါ။ ျပီးေတာ့မွအေနေတာ္အရြယ္ေလးေတြျဖစ္ေအာင္ လွီးျဖတ္ေပးပါေနာ္။
ခရမ္းခ်ဥ္သီးကုိလည္း ေရေဆး၊ ထက္ျခမ္းျခမ္းျပီး ခပ္ပါးပါးေလးေတြျဖစ္ေအာင္လွီးေပးထားပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ နီနဲ႕
ခ်င္းတုိ႕ကုိလည္း အခြံႏႊာေရေဆးထားပါ။ငရုတ္သီးအေရာင္မႈန္႕အနည္းကုိ ယူ၊ ေရေလးနည္းနည္းနဲ႕ ေရာစပ္ျပီး ငရုတ္ဆံုထဲ
ထည့္ပါ။ ျပီးရင္ ခ်င္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီတုိ႕ကုိ တစ္ခုျပီးတစ္ခု
ထည့္ေထာင္းေပးပါ။
အားလံုး အသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ဆီေလးနည္းနည္းထည့္၊ ဆီပူလာရင္ နႏြင္းမႈန္႕ေလးခပ္၊
ေထာင္းထားတဲ့ငရုတ္သီးၾကက္သြန္ေတြဆီထည့္သတ္၊ ဆီသတ္နံ႕ေမႊးလာျပီဆုိရင္ေတာ့ လွီးထားတဲ့
ခရမ္းခ်ဥ္သီးကုိထည့္ျပီး ခရမ္းခ်ဥ္သီးေၾကတဲ့အထိ ေမႊျပီး ဆီသတ္ေပးပါေနာ္။
ခရမ္းခ်ဥ္သီးေၾကျပီဆုိရင္ေတာ့ နယ္ထားတဲ့ ၾကက္ရုိးေတြကုိထည့္ေမႊျပီး
လံုးေပးပါေနာ္။ ၾကက္သားထဲကအေရေတြခမ္းေအာင္ အဖံုးအုပ္ျပီး တည္ေပးပါေနာ္။
လံုးရည္ခမ္းျပီဆုိရင္ေတာ့ လွီးထားတဲ့ ပိႏၷဲသီးေတြပါ အတူေရာထည့္ျပီး
သမေအာင္ ေမႊ၊ ျပီးေတာ့ အသားျမဳပ္တဲ့အထိ ေရထည့္ျပီး မီးအသင့္အတင့္နဲ႕
တည္ေပးပါ။ ၾကက္သားေရာ ပိႏၷဲသီးေရာ အႏူးညီေအာင္ တည္ျပီးရင္ေတာ့
အရသာအေပါ့အငံျမည္းျပီး ဆီက်န္ေရက်န္ေလးနဲ႕ ဟင္းအုိးခ်ေပးပါေနာ္။
အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ နယ္ဖတ္စားလုိရတဲ့ ပိႏၷဲသီးၾကက္ရုိးဟင္းေလး ရပါျပီေနာ္။

ၾကက္သားကုလားပဲဟင္း

တစ္ေန႕လာလည္း ၾကက္သားဟင္း၊ တစ္ေန႕လာလည္း ၾကက္သားျပဳတ္ေၾကာ္၊ ၾကက္သားခ်ည္းပဲ ခဏခဏ
စားေနရေတာ့ ၾကက္သားဆုိရင္ အသံေတာင္ မၾကားခ်င္ မၾကည့္ခ်င္ေတာ့ေလာက္ေအာင္ကုိ ျဖစ္မိတယ္ ႕ ႕ ႕
တကယ္ပဲ ျမန္မာျပည္မွာတုန္းက ၀က္သား၊ အမဲသား မစားဘဲ ၾကက္သားခ်ည္း စားခဲ့တာ ဘာမွမျဖစ္ဘူး၊ ဒီနဲ႕ပဲ
အေျပာင္းအလဲေလးျဖစ္ေအာင္ဆုိျပီး ၾကက္သားကုလားပဲဟင္းေလး ခ်က္လုိက္တာပါ။
ၾကက္သားကုလားပဲဟင္းခ်က္ဖုိ႕အတြက္ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ကုလားပဲ၊ ၾကက္သားအရိုးအသားေရာနဲ႕
အသည္းအျမစ္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴနီ၊ ငရုတ္သီးအေရာင္မႈန္႕၊ မာဆလာအေမႊးအစပ္၊ သစ္ဂ်ပုိးေခါက္အနည္းငယ္၊ ဆား၊
အခ်ဳိမႈန္႕တုိ႕ပါ။
ဲ ခါက်
ကုလားပဲကုိ ဟင္းမခ်က္ခင္ အနည္းဆံုး ေလးနာရီေလာက္ ေရစိမ္ထားပါေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ ျပဳတ္တ့အ
ႏူးလြယ္ပါတယ္။ ၾကက္သားမကုိင္ခင္ ကုလားပဲကုိ အရင္ျပဳတ္ထားပါ။ ၾကက္သားကုိ အရိုးအသား ညီမွ်ေအာင္
ခုတ္၊ ၾကက္သည္းၾကက္ျမစ္ကုိလည္း ကုိယ္လုိခ်င္တ့အ
ဲ ရြယ္ေလးေတြျဖစ္ေအာင္ လွီးျပီး ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕၊
သၾကားအနည္းငယ္၊ မာဆလာအေမႊးအစပ္တုိ႕နဲ႕ နယ္ျပီး ႏွပ္ထားေပးပါေနာ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ နီတုိ႕ကုိ အခံြႏႊာ၊
ခပ္ပါးပါးေလးလွီးျပီး ငရုတ္သီးအေရာင္မႈန္႕နဲ႕ ေရာေထာင္းထားပါ။
ပဲအုိးႏူးလာျပီဆုိရင္ ပဲကုိ သပ္သပ္ဖယ္ထားေပးပါ။ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ျပီးေတာ့ ဆီထည့္၊
ဆီပူလာျပီဆုိရင္ေတာ့ နႏြင္းမႈန္႕ေလးထည့္ျပီး ငရုတ္သီးေထာင္းကုိထည့္ ဆီသတ္ပါ။ ျပီးေတာ့
သစ္ဂ်ပုိးေခါက္ကုိထည့္ပါ။ ႏွပ္ထားတဲ့ ၾကက္သားေတြကုိ ထည့္ျပီး ေသခ်ာႏွံ႕ေအာင္ ေမႊေပးပါ။ ၾကက္သားလံုးေရ
ေလးနဲ႕ အဖံုးပိတ္ျပီး ဆီျပန္ေအာင္ တည္ေပးပါေနာ္။ ဟင္းအုိးက ဖ်စ္ဖ်စ္ဖ်စ္ဖ်စ္ အသံျမည္ျပီးဆုိရင္ေတာ့
ေရခမ္းခါနီးပါျပီ။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ဟင္းအုိးအဖံုးကုိ ျပန္ဖြင့္ျပီးေတာ့ ျပဳတ္ျပီးသားပဲေတြကုိ ထည့္ျပီး ေမႊေပးပါ။
ပဲျပဳတ္ထဲမွာ ေရပါ ပါလာတဲ့အတြက္ အဲ့ဒီေရေလးနဲ႕ ဟင္းအုိးဆူေအာင္ ထပ္တည္ေပးပါေနာ္။
ဟင္းအုိးဆူလာျပီဆုိရင္ေတာ့ ၾကက္သားလည္းႏူး၊ ပဲလည္းႏူးပါျပီ။ အေပါ့အငံအရသာကို ျမည္းျပီးေတာ့
မီးပိတ္လုိက္ရံုပါပဲေနာ္။
ငယ္ငယ္တုန္းကေတာ့ အဲ့ဒီလုိ ၾကက္သားကုလားပဲဟင္းကုိ နံျပား၊ ေပါင္မုန္႕တုိ႕နဲ႕ စားဖူးပါတယ္။ အခုေတာ့
ထမင္းနဲ႕ပဲ စားလုိက္ပါေတာ့တယ္။ အစပ္ၾကိဳက္ရင္ေတာ့ ငရုတ္သီးအေျခာက္ေတာင့္ေလးကုိ ညွပ္ျပီး
ဟင္းအုိးဆီသတ္တ့ဲ အခ်ိန္မွာ ထည့္ခ်က္ပါေနာ္။ မာဆလာအစပ္ပါတဲ့အတြက္လည္း စပ္ပါတယ္ရွင္။ ႕ ႕ ႕
သတိေတာ့ထားစားေနာ္ ႕ ႕ ႕ ဟင္းရည္ေသာက္ရင္ သီးတတ္တယ္ ႕

ၾကက္ေျခေထာက္ေပါင္း

ဒီေန႕ေတာ့ ေမာင္ႏွမမ်ားအတြက္ ၾကက္ေျခေထာက္ေပါင္းနည္းေလးကုိ
ေျပာျပမယ္ေနာ္။ ၾကက္ေျခေထာက္ ၀ယ္ရခက္တဲ့ ႏုိင္ငံျခားက ေမာင္ႏွမေတြကေတာ့ စိတ္ေတြဆုိးျပီး ေမတၱာေတြ
မပုိ႔ၾကပါနဲ႕ေနာ္။
အခုေနာက္ပုိင္း ၾကက္ေတြက စီပီၾကက္ေတြမုိ႕ ၾကက္ေျခေထာက္ေတြက ေဖာင္းေဖာင္းကစ္ကစ္ေလးေတြမုိ႕
အသားလည္းမ်ားျပီး ျမန္မာၾကက္နဲ႕ယွဥ္လုိက္ရင္ ပုိျပီးစားလို႕ေကာင္းပါတယ္။
ၾကက္ေျခေထာက္ေပါင္းခ်က္ဖုိ႕အတြက္ လုိအပ္တ့ပ
ဲ စၥည္းေတြက ၾကက္ေျခေထာက္ရယ္၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊
ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ခ်င္းအနည္းငယ္၊ မာဆလာအနည္းငယ္၊ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕၊ သၾကားနဲ႕
ဆီအနည္းငယ္တုိ႕ပါေနာ္။
ၾကက္ေျခေထာက္ကုိ မီးနည္းနည္းကင္လုိက္ျပီး အေပၚက အေရခံြကုိ ဖယ္ထုတ္ပစ္ပါ။ ျပီးရင္ ေျခသည္းေတြကုိ
ခုတ္ပစ္ပါ။ ေရသန္႕စင္ေအာင္ေဆးျပီး ဆား၊ သၾကား၊ အခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္တုိ႕နဲ႕အတူ ေရာနယ္ေပးထားပါ။
ခရမ္းခ်ဥ္သီးကုိ ပါးပါးလွီးထားပါ။ ၾကက္သြန္အျဖဴအနီခ်င္းတို႕ကုိ အခြံႏႊာျပီး ငရုတ္သီးအေရာင္မႈန္႕
နည္းနည္းနဲ႕အတူ ေရာေထာင္းေပးပါ။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ Pressure cooker ထဲမွာ ေထာင္းထားတဲ့ ငရုတ္သီးၾကက္သြန္၊ ပါးပါးလွီးထားတဲ့
ခရမ္းခ်ဥ္သီးတုိ႕နဲ႕အတူ ၾကက္ေျခေထာက္ကုိပါထည့္ေပးပါ။ ဆီအနည္းငယ္နဲ႕အတူ ေရပါထည့္၊ အဖံုးပိတ္ျပီး
မီးဖုိေပၚမွာ ၁၀ မိနစ္ေလာက္ၾကာေအာင္ တည္ေပးပါ။ ၁၀ မိနစ္ၾကာျပီးရင္ေတာ့ အေအးခံထားျပီးေတာ့မွ
အဖံုးကုိဖြင့္ပါ။ ျပီးေတာ့မွ ေရနည္းနည္းထပ္ထည့္ျပီး ေနာက္ထပ္ ၁၀ မိနစ္ထပ္တည္ပါ။ မိနစ္ ၃၀
ေလာက္တည္ျပီးရင္ေတာ့ ဟင္းအုိးအဖံုးဖြင့္ျပီး ဟင္းအုိးအေပါ့အငံျမည္းျပီး မာဆလာေလး အုပ္လုိကပ
္ ါေနာ္။
အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ မာဆာလာနံ႕သင္းသင္းေလးနဲ႕ ၾကက္ေျခေထာက္ေပါင္း ႏူးႏူးအိအိေလး ရပါျပီရွင္။ ကင္မ္ခ်ီ၊
ဒါမွမဟုတ္ မုန္ညင္းခ်ဥ္နဲ႕ တဲြျပီး သံုးေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။ ေခါက္ဆဲြျပဳတ္ပူပူေလးနဲ႕လည္း
သံုးေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္ေနာ္။

ဒီေန႔ညစာ

ဟင္းေတြစားရတာ နည္းနည္း အီသလုိလုိျဖစ္တာေရာ၊ ေခါက္ဆဲြျပဳတ္ပူပူေလး ေသာက္လုိက္ရရင္ ေကာင္းမွာပဲလုိ႕
ေတြးမိတာေၾကာင့္ေရာမုိ႕ ဒီညစာအတြက္ ေခါက္ဆဲြျပဳတ္နဲ႕ အတူ ဘာစားရင္ေကာင္းမလဲလုိ႕ စဥ္းစားမိေတာ့ ၀က္နားရြက္နဲ႕
၀က္ေျခေထာက္ေပါင္းထားတာကုိ သတိရလုိက္မိပါတယ္။ အဆင္ေျပလုိက္တာ ႕ ႕႕ ၀က္နားရြက္သုပ္ေလးရယ္
၀က္ေျခေထာက္နဲ႕ ေခါက္ဆဲြျပဳတ္ေလးလုပ္လုိက္မယ္ေပါ့။ အဲ့ဒါနဲ႕ပဲ ကြန္ပ်ဴတာေရွ႕ကေန
ထျပီးေတာ့ ညစာအတြက္ ျပင္ဆင္မိပါေတာ့တယ္။
ေခါက္ဆဲြျပဳတ္လုပ္ဖုိ႕ ေရေႏြးအုိးတည္ထားလုိက္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာပဲ ၀က္နားရြက္သုပ္အတြက္ လုိအပ္တဲ့ ၾကက္သြန္နီ၊
သခြါးသီး၊ ငရုပ္သီးစိမ္း၊ ၀က္နားရြက္ စတာေတြကုိ လွီးခၽြတ္ အသင့္ျပင္ပါတယ္။ ျပီးေတာ ့ကန္ဇြန္းညြန္႕ေလးေတြကုိ
ကမန္းကတမ္း ေရေဆးျပီး စစ္ထားလုိက္ပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျမိတ္ေလး ပါးပါးလွီးထားလုိက္ပါတယ္။ ေရေႏြးအုိးဆူေတာ့
၀က္ေျခေထာက္ေပါင္းထားတာေလးတစ္တံုးနဲ႕ ၀က္သားဖတ္ေလးတစ္ဖတ္ပါ အတူတူ ေခါက္ဆြဲကုိပါ
ထည့္ျပဳတ္လုိက္ပါတယ္။
အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ၀က္နားရြက္သုပ္ပါတယ္။ လွီးထားတဲ့ ၀က္နားရြက္၊ ၾကက္သြန္နီ၊ သခြါးသီး၊ ငရုတ္သီးစိမ္းတုိ႕ကုိ
ပန္းကန္ျပားထဲထည့္၊ ငံျပာရည္၊ ရွလကာရည္၊ တရုတ္ ပဲငံျပာရည္အပ်စ္ နည္းနည္း၊ ငရုတ္သီးအက်က္မႈန္႕၊
ငရုတ္ေကာင္းမႈန္႕ နည္းနည္း၊ ငရုပ္ဆီရွိရင္ နည္းနည္း စတာေတြကုိထည့္ျပီး နယ္ပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီေၾကာ္ရွိရင္ အေပၚက
ျဖဴးလုိက္ပါဦးေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ ၀က္နားရြက္သုပ္ရပါျပီ။ ပန္းကန္ျပားေသးေသးေလးထဲ ေျပာင္းထည့္လုိက္တယ္။
ၾကက္သြန္ျဖဴ ႏွစ္ျမႊာေလာက္ ကုိက္စားဖုိ႕ ျပင္ထားလုိက္တယ္။
ေခါက္ဆဲြျပဳတ္အုိးကလဲ ဆူပါျပီ။ အေပါ့အငံျမည္းျပီး လုိတာေလးေတြ ထည့္လုိက္ပါဦးေနာ္။ ျပီးေတာ့ ကန္ဇြန္းညြန္႕ေလး
ဟင္းေတြစားရတာ နည္းနည္း အီသလုိလုိျဖစ္တာေရာ၊ ေခါက္ဆဲြျပဳတ္ပူပူေလး ေသာက္လုိက္ရရင္ ေကာင္းမွာပဲလုိ႕
ေတြးမိတာေၾကာင့္ေရာမုိ႕ ဒီညစာအတြက္ ေခါက္ဆဲြျပဳတ္နဲ႕ အတူ ဘာစားရင္ေကာင္းမလဲလုိ႕ စဥ္းစားမိေတာ့ ၀က္နားရြက္နဲ႕
၀က္ေျခေထာက္ေပါင္းထားတာကုိ သတိရလုိက္မိပါတယ္။ အဆင္ေျပလုိက္တာ ၀က္နားရြက္သုပ္ေလးရယ္၀က္ေျခေထာက္
နဲ႕ ေခါက္ဆဲြျပဳတ္ေလးလုပ္လုိက္မယ္ေပါ့။ အဲ့ဒါနဲ႕ပဲ ကြန္ပ်ဴတာေရွ႕ကေန ထျပီးေတာ့ ညစာအတြက္ ျပင္ဆင္မိပါေတာ့တယ္။
ေခါက္ဆဲြျပဳတ္လုပ္ဖုိ႕ ေရေႏြးအုိးတည္ထားလုိက္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာပဲ ၀က္နားရြက္သုပ္အတြက္ လုိအပ္တဲ့ ၾကက္သြန္နီ၊
သခြါးသီး၊ ငရုပ္သီးစိမ္း၊ ၀က္နားရြက္ စတာေတြကုိ လွီးခၽြတ္ အသင့္ျပင္ပါတယ္။ ျပီးေတာ ့ကန္ဇြန္းညြန္႕ေလးေတြကုိ
ကမန္းကတမ္း ေရေဆးျပီး စစ္ထားလုိက္ပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျမိတ္ေလး ပါးပါးလွီးထားလုိက္ပါတယ္။
ေရေႏြးအုိးဆူေတာ့၀က္ေျခေထာက္ေပါင္းထားတာေလး တစ္တံုးနဲ႕ ၀က္သားဖတ္ေလးတစ္ဖတ္ပါ အတူတူ ေခါက္ဆြဲကုိပါ
ထည့္ျပဳတ္လုိက္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ၀က္နားရြက္သုပ္ပါတယ္။ လွီးထားတဲ့၀က္နားရြက္၊ ၾကက္သြန္နီ၊ သခြါးသီး၊ငရုတ္သီး
စိမ္းတုိ႕ကုိ ပန္းကန္ျပားထဲထည့္၊ ငံျပာရည္၊ ရွလကာရည္၊ တရုတ္ ပဲငံျပာရည္အပ်စ္ နည္းနည္း၊ ငရုတ္သီးအက်က္မႈန္႕၊
ငရုတ္ေကာင္းမႈန္႕ နည္းနည္း၊ ငရုပ္ဆီရွိရင္ နည္းနည္း စတာေတြကုိထည့္ျပီး နယ္ပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီေၾကာ္ရွိရင္ အေပၚက
ျဖဴးလုိက္ပါဦးေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ ၀က္နားရြက္သုပ္ရပါျပီ။ ပန္းကန္ျပားေသးေသးေလးထဲ ေျပာင္းထည့္လုိက္တယ္။
ၾကက္သြန္ျဖဴ ႏွစ္ျမႊာေလာက္ ကုိက္စားဖုိ႕ ျပင္ထားလုိက္တယ္။ ေခါက္ဆဲြျပဳတ္အုိးကလဲ ဆူပါျပီ။ အေပါ့အငံျမည္းျပီး
လုိတာေလးေတြ ထည့္လုိက္ပါဦးေနာ္။ ျပီးေတာ့ ကန္ဇြန္းညြန္႕ေလး ျမန္ျမန္အုပ္လုိက္ပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျမိတ္ေလးပါ
ထည့္လုိက္ပါေသးတယ္။ ခဏေလာက္ ေပးပြက္ျပီး မီးဖုိေပၚကေနခ်၊ ပန္းကန္လံုးထဲ လွယ္ျပီးေတာ့ ငရုတ္ေကာင္းမႈန္႕ေလး
နည္းနည္းေလာက္ ထည့္လုိက္ပါတယ္။ ထမင္းေလးနည္းနည္းေလာက္ေတာ့ စားဦးမွလုိ႕ ေတြးမိရင္
ထမင္းပန္းကန္လံုးေလးနဲ႕ တစ္လံုးျပင္လုိက္ပါတယ္။ ကဲ ႕ ႕ ႕႕ စားလို႕ရျပီေနာ္။ ၀က္နားရြက္သုပ္က ခ်ဥ္ငံစပ္ေလးေပါ့၊
ၾကက္သြန္ျဖဴေလးလဲ ကုိက္လုိက္ဦး၊ ထမင္းေလးလဲ နည္းနည္းစားလုိက္တယ္ေလ။ ေခါက္ဆဲြျပဳတ္က ပူပူေႏြးေႏြးေလး ႕ ႕

အာလူးၾကက္သားဟင္း၊ ပဲပုပ္ေထာင္း၊ မႈိဟင္းခ်ဳိ

Coffee prince ကုိရီးယားဇာတ္လမ္းတဲြကုိ အငမ္းမရ ဆက္တုိက္ၾကည့္ခ်င္တ့ဲ စိတ္ကုိ တားမႏုိင္ဆီးမရ ျဖစ္ေနတာမုိ႕ အားလံုး
အဆင္ေျပသြားေအာင္ ဟင္းခ်က္ျပီးမွ ရုပ္ရွင္ထုိင္ၾကည့္ရင္ တစ္ခ်က္ခုတ္ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္ ျဖစ္သြားရေအာင္လုိ႕ ဒီေန႕ေတာ့
အၾကံၾကီးၾကီးနဲ႕ ဟင္းေတြကုိ အရင္ခ်က္ထားမယ္လုိ႕ စိတ္ကူးလုိက္ပါတယ္။ ၾကက္သားဟင္းခ်က္မယ္ ႕ ႕ ႕ အာလူးေလးပါ
ထည့္လုိက္ရင္ ေနာက္ထပ္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္အတြက္ စဥ္းစားစရာ မလုိေတာ့ဘူး ႕ ႕႕ ႕ ႕ ႕ အမွန္တကယ္ေတာ့ ႕ ႕ ႕
အပ်င္းၾကီးတာပါ ႕ ႕ ႕ တုိ႕စရာနဲ႕ ပဲပုပ္ေထာင္းလုပ္မယ္လုိ႕လဲ စိတ္ကူးလုိက္ျပန္ေသးတယ္။ ျပီးေတာ့ ၾကက္ရုိးေလးေတြကုိ
ျပဳတ္ျပီး ဟင္းရည္ေသာက္တစ္ခုခုလုပ္မယ္လုိ႕ ဆံုးျဖတ္လုိက္ပါတယ္။
အဲ့ဒါနဲ႕ပဲ စားဖုိမွဴးၾကီး ကုိရီးယားဇာတ္လမ္းတြဲကုိ အရွိန္မျပတ္ မထစတမ္း (ရုပ္ရွင္လည္းၾကည့္၊ ဗုိက္လည္းျပည့္) ျဖစ္ရေအာင္လုိ႕
ဟင္းစတင္ခ်က္ပါျပီ။
ၾကက္သား၊ အသဲ အျမစ္ေတြကုိ ေရေဆး ျပီးေတာ့ ခပ္ေသးေသးတံုး၊ ျပီးေတာ့ ဆား၊ နႏြင္း၊ သၾကား၊ အခ်ဳိမႈန္႕ေလးနဲ႕ နယ္ျပီး
ႏွပ္ထားပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊နီ၊ ဂ်င္း၊ အခံြႏႊာပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ငရုတ္သီးအေရာင္မႈန္႕ေလးနဲ႕ ေရာေထာင္းလုိက္ပါတယ္။
အာလူးအခံြႏႊာ၊ ေလးစိတ္ထုိး၊ ျပီးေတာ့ ဆားနဲ႕ နယ္၊ ေရေဆးျပီးေတာ့ စစ္ထားလုိက္ပါတယ္။ အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိတာနဲ႕
မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ဆီအသင့္အတင့္ထည့္၊ ျပီးေတာ့ ဆီပူလာျပီဆုိတာနဲ႕ နႏြင္းမႈန္႕ေလး နည္းနည္းထည့္ ျပီးေတာ့
ေထာင္းထားတဲ့ ငရုတ္သီးကုိထည့္ျပီး ဆီသတ္ပါတယ္။ ဆီသတ္တာ ေမႊးလာျပီဆုိတာနဲ႕ နယ္ထားတဲ့ ၾကက္သားေတြထည့္ျပီး
ေသခ်ာႏွံ႕ေအာင္ ေမႊပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အဖံုးအုပ္ျပီး ၃ မိနစ္ေလာက္ တည္ထားပါတယ္။ ၾကက္သားထဲက အရည္နဲ႕
သူ႕ဘာသာသူ တစ္ေရေလာက္ ေပးနပ္လုိက္တာပါ။ ျပီးေတာ့ ဟင္းအုိးအဖံုးျပန္ဖြင့္၊ ေရေလးနည္းနည္းထည့္ျပီး ေမႊလုိက္ျပီးေတာ့
အာလူးကုိ ထည့္၊ ထပ္ေမႊျပီးေတာ့ အဖံုးပိတ္ထားလုိက္ပါ။ ေနာက္ထပ္ ၅ မိနစ္ေလာက္ေနရင္ ဟင္းအုိးလည္းဆီျပန္၊ အာလူးလည္း
ႏူး၊ ၾကက္သားထဲလည္း အရသာ၀င္ျပီ။ အေပါ့အငန္လုိတာေလးကို ျမည္း၊ ျပီးေတာ့ မာဆလာေလး ကမန္းကတမ္းအုပ္၊
တစ္ခါထပ္ေမႊျပီးရင္ ဟင္းအုိးကုိ ခ်လုိက္လုိ႕ ရျပီေလ။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ အာလူးၾကက္သားဟင္းေလးရပါျပီရွင္။
တဆက္တည္း ပဲပုတ္ေထာင္းနည္းေလးကုိ ေျပာျပပါရေစဦးေနာ္ ႕ ႕ ႕ပဲပုပ္ခ်ပ္ေလးေတြကုိ မီးကင္လုိက္ပါ။ ျပီးေတာ့
မညက္တညက္ေလး ေထာင္းလုိက္ပါ။ ခရမ္းခ်ဥ္သီးကို မီးအံုးပါ။ (မီးအံုးဖုိ႕ အဆင္မေျပရင္ အုိးတစ္လံုးထဲ ေရနည္း
နည္းထည့္ျပီး ခရမ္းခ်ဥ္သီးကုိ ေရခမ္း ျပဳတ္ပါ။) အနံ႕ေမႊးျပီး ခရမ္းခ်ဥ္သီးအခံြလဲ အေရာင္ေျပာင္းျပီး မည္းမည္းေလး
ျဖစ္သြားျပီဆုိရင္ေတာ့ အေအးခံ၊ အျပင္ခံြေတြခြါျပီး အထဲက အသားေတြကုိ ေသခ်ာညက္ေအာင္ ေခ်ေပးပါ။ ငရုတ္သီးစိမ္း၊ မွည့္
အဲ့ဒါေတြကုိ သီတံေလးနဲ႕ သီျပီး ေတာ့ ကင္ရင္ကင္၊ မကင္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ ဒယ္အုိးထဲ ေရနည္းနည္းထည့္၊ ငရုတ္သီး
စိမ္းေတြကုိ အညွာေျခြျပီးေတာ့ ဆားေလးနည္းနည္းထည့္ျပီး ေရခမ္းျပဳတ္ေလွာ္ေလး လုပ္ပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴကုိလဲ မီးကင္ျပီး
ဓါးျပားရုိက္ပါ။ ငရုတ္သီးစိမ္းကုိလည္း ခပ္ပါးပါးေလးေတြ ညွပ္၊ ေနာက္ျပီးေတာ့ ပဲပုတ္ေထာင္းကုိထည့္၊ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕ေလး
နည္းနည္းထည့္၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးမီးဖုတ္အႏွစ္ေလးေတြ ထည့္ပါ။ ၾကက္သြန္ျမိတ္ပါးပါးေလးေတြ ထည့္ပါ။ နံနံပင္ၾကိဳက္တတ္ရင္
နည္းနည္းထည့္လုိက္ပါ။ ဓါတ္ပံုထဲမွာေတာ့ ၾကက္သြန္ျမိတ္ေရာ နံနံပင္ေရာ မပါဘူး၊ ေစ်းမသြားရေသးလုိ႕ ႕ ႕ ႕ ဟိ ႕ ႕ ႕ အဲ့ဒါဆုိ
ခရမ္းခ်ဥ္သီးပဲပုပ္ေထာင္းရျပီ။ၾကက္ရုိးကုိ ေရေဆးျပီးေတာ့ ဆား၊ သၾကား၊ အခ်ဳိမႈန္႕နဲ႕နယ္၊ ျပီးေတာ့ဂ်င္းေတြ
အလႊာလုိက္ေလးေတြလွီးျပီးေတာ့ ၾကက္ရုိးျပဳတ္မယ့္အုိးထဲထည့္၊ ေရထည့္ျပီး တည္ထားပါ။ ဟင္းရည္တစ္ခါ
ပြက္ပြက္ဆူလာရင္ေတာ့ ၾကက္သြန္ျဖဴ ဓါးျပားရုိက္ျပီး ထည့္လုိက္ပါ။ ၾကက္သြန္နီကို ေလးစိပ္ထုိးျပီး ထည့္လုိက္ပါ။ ျပီးေတာ့
ဟင္းအုိးကုိ အရည္က် ေအာင္ ထပ္တည္ေပးပါ။ ဟင္းအုိးပြက္ပြက္ဆူျပီး ၾကက္ရုိးလည္း ႏူးေလာက္ျပီဆုိရင္ေတာ့
အေပါ့အငန္ျမည္းျပီး တုိဟူးေလးကုိ လွီးထည့္ပါ။ တုိဟူးထည့္ျပီးလုိ႕ ဟင္းအုိးထပ္ဆူျပီဆုိရင္ေတာ့ မႈိေလးေတြထည့္၊ ျပီးေတာ့
ၾကက္သြန္ျမိတ္ေလးေတြ ထည့္လုိက္ပါ။ ခဏေလး အုပ္ထားလုိက္ပါ။ ပြက္ပြက္ဆူလာျပီဆုိရင္ေတာ့ ဟင္းအုိးခ်လုိ႕ရျပီ။
ဟင္းခ်ဳိရည္ေလးကုိ ဒီအတုိင္းေသာက္လုိ႕ရသလုိ အဲ့ဒီဟင္းခ်ဳိရည္ေလးထဲကုိ ၾကက္သြန္စိမ္းေလးပါးပါးလွီးထည့္၊
သံပုရာရည္ေလးညွစ္၊ ငရုတ္သီးအက်က္မႈန္႕ေလးထည့္ျပီးလည္း ေသာက္လုိ႕ရပါတယ္။

ၾကက္သားအာလူးအုန္းႏုိ႕ခ်က္

ၾကက္သားအာလူးအုန္းႏုိ႕ခ်က္
မဂၤလာပါရွင္ ႕ ႕ ႕ ဒီေန႕ေတာ့ ကၽြန္မေမာင္ႏွမေတြကုိ ၾကက္သားအာလူးအုန္းႏုိ႕ဟင္းေလး ခ်က္ေကၽြး
ပါရေစဦးေနာ္။ အိမ္မွာ ဟင္းဂ်ီးမ်ားလုပ္တတ္တ့ဲ ကၽြန္မတူမေလးေတြအတြက္ ခ်က္ေကၽြးျဖစ္တဲ့ ဟင္းေလးပါေနာ္။
``တီတီေရ ႕ ႕ တစ္ခါတေလ ဟင္းအထူးအဆန္းေေလး ခ်က္ေကၽြးပါလား။ ထမင္းခ်ဳိင့္ထဲ ဟင္းအထူးအဆန္း
ထည့္သြားရင္ မီးမီးသူငယ္ခ်င္းေတြၾကားထဲ မ်က္ႏွာရတယ္ တီတီရဲ႕လုိ႕ တူမေလးက ေျပာေတာ့
တူမေလးအလုိက် ခ်က္ေကၽြးရခဲ့ရတဲ့ဟင္းေလးပါ´´။
ၾကက္သားအာလူးအုန္းႏုိ႕ဟင္းဆုိတဲ့အတုိင္း လုိအပ္တဲ့အဆာပလာေတြကုိ ေျပာျပမယ္ေနာ္။
ၾကက္သား ရင္အုပ္သား (၃၅) က်ပ္သား၊
အာလူးအရြယ္ေတာ္အလံုး (၇) လံုး၊
အုန္းႏုိ႕ဦးရည္ လက္ဖက္ရည္အၾကမ္းပန္းကန္လံုး (၃) လံုး၊
ၾကက္သြန္နီ အေနေတာ္အလံုး (၅) လံုး၊
ၾကက္သြန္ျဖဴ (၁၀) မႊာ၊
ငရုတ္သီးအေျခာက္အပုပြေတာင့္ (၇) ေတာင့္၊
ခ်င္း အနည္းငယ္၊
ပဲငံျပာရည္အက်ဲ လက္ဖက္ရည္ဇြန္း (၃) ဇြန္း၊
ဆား အနည္းငယ္၊
ဟင္းခတ္မႈန္႕အနည္းငယ္၊
သၾကားအနည္းငယ္၊
နႏြင္းမႈန္႕အနည္းငယ္နဲ႕
ဆီအနည္းငယ္ တုိ႕ပါ။

ႀကက္သားကာလသားခ်က္

မေန႕က ေစ်းသြားေတာ့ ဗူးသီးလုိလုိအသီးမ်ဳိးကုိေတြ႕တာမုိ႕ကာလသားခ်က္ေလး ခ်က္စားမလားလုိ႕ ေတြးမိရင္း ႕
႕ ႕သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကလဲ ကာလသားဟင္းေလး ခ်က္ပါဦးလုိ႕ေျပာထားတာကို တခါတည္း
သတိရသြားပါတယ္။
လုိအပ္တာေတြကေတာ့ ၾကက္သားအရုိုးအသားေရာ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊နီ၊ ဂ်င္း၊ ငရုတ္သီးအေျခာက္ေတာင့္၊ ဗူးသီး
အားလံုးကိုအဆင္သင့္ျပင္ထားပါ။ ၾကက္သားကုိ ေရေဆး၊ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕၊သၾကားတုိ႕နဲ႕ ေရာနယ္ျပီး ႏွပ္ထားပါ။
ၾကက္သြန္ျဖဴနီတုိ႕ကုိအခြံႏႊာထားပါ။ ျပီးေတာ့ ငရုတ္သီး ဂ်င္းၾကက္သြန္ျဖဴနီတုိ႕ကုိေရာေထာင္းထားပါ။ ဗူးသီးကုိ
အခြံႏႊာထားျပီး အရြယ္ေတာ္အတံုးေလးေတြ တံုးထားပါ။ဒီတစ္ေခါက္ေတာ့ ဟင္းကို ဆီသတ္မခ်က္ဘဲလံုးခ်က္
ခ်က္မယ္လုိ႕ပဲစိတ္ကူးျပီးေတာ့ အုိးထဲကုိ နယ္ထားတဲ့ ၾကက္သား၊ ေထာင္းထားတဲ့ငရုတ္သီး၊ ငရုတ္သးီ ေတာင့္
စတာေတြကုိ ေသခ်ာေရာနယ္၊ ျပီးေတာ့ဆီေလး နည္းနည္းထည့္ျပီး မီးဖုိေပၚ တင္လိုက္ပါ။ မီးအသင့္အတင့္နဲ႕
တည္ထားျပီးေတာ့ ၅ မိနစ္ေလာက္ၾကာရင္ တစ္ခါေလာက္ ေမႊေပးပါ။ ျပီးရင္ေရနည္းနည္းထည့္ျပီး အဖံုးပိတ္ျပီး
ျပန္တည္ထားပါ။
ေရခမ္းသေလာက္ျဖစ္သြားရင္ဗူးသီးတံုးေလးေတြထည့္ျပီးေမႊ၊ျပီးေတာ့မွေရေလးနည္းနည္းထည့္ျပီး
ျပန္တည္ပါ။ ဟင္းအုိးပြက္လာျပီဆုိရင္အေပါ့အငံေလးျမည္းျပီးေတာ့ မီးပိတ္လုိ႕ ရပါျပီ။
ငရုတ္သီးေတာင့္ေလးထည့္ထားေတာ့စပ္စပ္ေလး၊ဗူးသီးေလးကခ်ဳိခ်ဳိေလးမုိ႕ခ်ဳိခ်ဳိစပ္စပ္ေလး၊ဆီက်န္ေရက်န္ဟင္း
ေလးတစ္ခြက္ပါ။အခ်ဥ္မပါေသးဘူးဆုိတာကုိ သတိထားမိေတာ့ ငါးပိေထာင္းကုိၾကက္သြန္နီပါးပါးလီွး၊သံပုရာ
ရည္ေလးညွစ္ ျပီးေတာ့သုပ္လုိက္ပါတယ္။တုိ႕စရာအတြက္လည္း မုန္ညင္းရြက္ျပဳတ္၊ မုန္လာဥနီ၊ေဂၚဖီထုပ္၊ သံပုရာ
သီးေလးေတြကို ေသးေသးေလးေတြျဖစ္ေအာင္စိပ္၊ခရမ္းသီးေလးေတြျပဳတ္လုိက္ပါတယ္။ဒီေန႕ထမင္းပြဲအတြက္က
ေတာ့ ၾကက္သားကာလသားခ်က္၊ငါးပိသုပ္နဲ႕ တုိ႕စရာအစံုပါ။

ၾကက္သားမာဆလာခ်က္

ကြၽန္မေမာင္ႏွမေတြကုိ ထားျပီး ကြၽန္မခရီးထြက္သြားတာ ၾကာပါျပီ။ ဒီေန႕မွ ျပန္ခ်က္ေကြၽးရမွာမုိ႕ ဒီေန႕မွာ ေမာင္ႏွမေတြ
ေတာင္းဆုိထားတဲ့အထဲက ၾကက္သားမာဆလာဟင္းကုိ အရင္ဦးဆံုးခ်က္ေကြၽးပါရေစေနာ္။
ၾကက္သားမာဆလာခ်က္အတြက္ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ၾကက္သား၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ခ်င္း၊
ငရုတ္သီးေျခာက္အပုပြေတာင့္၊ ကရေ၀းရြက္၊ သစ္ဂ်ပုိးေခါက္၊ ဇီယာေစ့၊ ဖာလာေစ့၊ မာဆလာ၊ ဆီ၊ ဆား၊ နႏြင္းမႈန္႕၊
သၾကား၊ ငံျပာရည္ အနည္းငယ္၊ မာဆလာအေမႊး၊ မာဆလာအစပ္တုိ႕ပါေနာ္။ အဲ ႕႕႕ မာဆလာအေမႊး ဆုိတာကေတာ့
အေရာင္က ရုိးရုိးမာဆလာအေရာင္ပဲ၊ မာဆလာအစပ္ကေတာ့ အေရာင္က ငရုတ္သီးမႈန္႕လုိ အနီေရာင္၊ ဒါေပမယ့္ သူက
အရသာစပ္ျပီး အနံ႕ေမႊးပါတယ္။ ေမာ္လျမိဳင္ဘက္က အေခၚမွာ မာဆလာအေမႊး၊ မာဆလာအစပ္ရယ္ဆုိျပီး သီးသန္႕စီ
ေခၚေ၀ၚၾကတာမုိ႕ပါေနာ္။
ၾကက္သား ငါးဆယ္သား (ျမန္မာၾကက္ဆုိရင္ေတာ့ ပုိေကာင္းပါတယ္) ကုိ အေမႊးႏႈတ္၊ သန္႕ရွင္းေအာင္ ေရနဲ႕ ေဆးေၾကာျပီး
အရြယ္ေတာ္အတံုးေလးေတြျဖစ္ေအာင္ တံုးထားေပးပါ။ ျပီးေတာ့မွ ၾကက္သားကုိ ဆား၊ သၾကား၊ အခ်ဳိမႈန္႕ အနည္းငယ္၊
ငံျပာရည္အနည္းငယ္တုိ႕နဲ႕ ႏွံ႕ေအာင္ နယ္ေပးထားပါ။ ခ်င္းကုိ ညက္ေအာင္ေထာင္းျပီး ခ်င္း အရည္ကုိပါ
ညွစ္ျပီးေရာနယ္ေပးပါ။
ငရုတ္သီးအပြေတာင့္ကုိ အညွာေျခြ၊ အေစ့ထုတ္ ေရစိမ္ျပီး ညက္ေအာင္ေထာင္းပါတယ္။ ျပီးေတာ့မွ ခ်င္းလက္ႏွစ္ဆစ္၊
ၾကက္သြန္ျဖဴ ဥတစ္လံုး ၇ ျမႊာ၊ ၾကက္သြန္နီ ဥၾကီးၾကီးတစ္လံုးကုိ အခံြႏႊာျပီး ထည့္ေထာင္းပါ။ ျပီးရင္ ေထာင္းထားတဲ့
ငရုတ္ၾကက္သြန္ကုိ ဇြန္းနဲ႕ကေလာ္ျပီး ပန္းကန္လံုးေလးထဲ ထည့္ေပးထားပါ။ တစ္လက္စတည္း ဇီယာေစ့နဲ႕
ဖာလာေစ့ကုိလည္း ငရုတ္ဆံုထဲထည့္ျပီး မညက္တညက္ေလး ခပ္ျမန္ျမန္ ေထာင္းေပးလုိက္ပါ။ ကရေ၀းရြက္ကုိလည္း
အခုိင္လုိက္ေရေဆးျပီးေတာ့မွ ရြက္ႏုေလးေတြကုိ ေခြၽေပးထားပါ။ ၾကက္သြန္နီ ဥခပ္ၾကီးၾကီး သံုးဥေလာက္ကုိ အခြံႏႊာ
အလံုးလုိက္ေရေဆးျပီး ခပ္ပါးပါးလွီးေပးပါ။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ မီးဖုိေပၚဒယ္အုိးတင္၊ ဆီထည့္၊ ဆီပူလာျပီဆုိရင္ နႏြင္းမႈန္႕ေလးခပ္ျပီး မီးအသင့္အတင့္နဲ႕
လွီးထားတဲ့ ၾကက္သြန္နီေတြကုိ ထည့္ေၾကာ္ပါ။ ၾကက္သြန္နီေတြ ေရႊအုိေရာင္ ေျပာင္းသြား တာနဲ႕ ဆယ္ယူျပီး
ပန္းကန္တစ္ခ်ပ္ထဲ ေျပာင္းထည့္ထားပါ။ ဒယ္အုိးထဲက ေၾကာ္လက္စ ဆီထဲမွာ ေထာင္းထားတဲ့
ငရုတ္သီးၾကက္သြန္ကုိထည့္ျပီး ဆီသတ္၊ ဆား၊ ငံျပာရည္အနည္းငယ္၊ သၾကားအနည္းငယ္နဲ႕
အခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္ထည့္ေမႊ၊ ဆီသတ္နံ႕ေမႊးလာျပီဆုိတာနဲ႕ ကရေ၀းရြက္၊ သစ္ဂ်ပုိး ေခါက္၊ ေထာင္းထားတဲ့
ဇီယာနဲ႕ဖာလာေစ့ကုိပါထည့္ေမႊ၊ တစ္လက္စတည္း နယ္ထားတဲ့ ၾကက္သားေတြကုိပါ ဆီသတ္ျပီး ဟင္းအုိးအဖံုးအုပ္ျပီး
ၾကက္သားထဲက အရည္ေတြခမ္းတဲ့အထိ မီးအသင့္အတင့္နဲ႕ တည္ေပးပါ။ ေရခမ္းျပီဆုိရင္ ဟင္းအုိးကုိ
ဟုိဘက္ဒီဘက္ႏွံ႕ေအာင္ေမႊျပီးေတာ့ ၾကက္သားႏူးေအာင္ ေရထည့္ျပီး ထပ္တည္ ေပးပါ။ (အာလူးၾကိဳက္တတ္ရင္ေတာ့
အာလူးကုိ အခြံႏႊာ၊ ဖန္ရည္ေတြထြက္သြားေအာင္ ဆားနဲ႕နယ္ျပီး ေရေဆးထား၊ ၾကက္သားဟင္း ပထမတစ္ရည္
ေရခမ္းျပီးတဲ့အခ်ိန္ အာလူးထည့္ျပီး အာလူးေရာ အသားပါ တျပိဳင္နက္တည္း ႏူးေအာင္တည္ေပးပါေနာ္။)
ေရခမ္းခါနီးက်ရင္ေတာ့ ၾကက္သားအႏူးအမာနဲ႕ အေပါ့အငံျမည္း၊ ၾကက္သားႏူးျပီ၊ အရသာလည္း သင့္ျပီဆုိရင္ေတာ့
ၾကက္သြန္နီေၾကာ္ရယ္၊ မာဆလာအေမႊးနဲ႕ အစပ္ကုိ လက္ဘက္ရည္ဇြန္းႏွစ္ဇြန္းေလာက္စီ ထည့္ျပီး ႏွံ႕ေအာင္ေမႊေပးပါ။
အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ၾကက္သားမာဆလာခ်က္ ေမႊးေမႊးစပ္စပ္ေလး ရပါျပီေနာ္။ အဲ့ဒီၾကက္သားမာဆလာဟင္းေလးကုိေတာ့
ပဲထမင္း၊ ေထာပတ္ထမင္းတုိ႕နဲ႕ တဲြဘက္သံုးေဆာင္ႏုိင္သလုိ နံျပား၊ ေပါင္မုန္႕တုိ႕နဲ႕လည္း
တြဲဖက္သံုးေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္ေနာ္။

ၾကက္ရုိးၾကက္အူ မွ်စ္ခ်ဥ္ဟင္း

ဒီေန႕ေတာ့ ကၽြန္မရဲ႕ ေမာင္ႏွမေတြကုိ ၾကက္ရုိးၾကက္အူမွ်စ္ခ်ဥ္ဟင္းေလး ခ်က္ေကၽြးပါရေစဦးေနာ္။
လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ မွ်စ္ခ်ဥ္၊ ၾကက္ေျခေထာက္၊ ၾကက္ရုိး၊ ၾကက္အူ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ နီ၊ ဆီ၊
ငရုတ္သီးအပုေတာင့္၊ သၾကားအနည္းငယ္၊ ငံျပာရည္၊ အခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္တုိ႕ပါေနာ္။
ဒီတစ္ေခါက္ ကၽြန္မသံုးထားတဲ့ မွ်စ္ခ်ဥ္က ပ်ဥ္းမနားက မွ်စ္ခ်ဥ္ပါ။ အခုလုိ ေဆာင္းရာသီမွာ မွ်စ္ခ်ဥ္ေတြက
ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ ေရစစ္ျပီး ေျခာက္ေသြ႕ေနပါျပီ။ အဲ့ဒီေတာ့ မွ်စ္ခ်ဥ္ကုိ ပါးပါးရွည္ရွည္ေလးေတြျဖစ္ေအာင္
လွွီးျပီး ေရစိမ္ထားပါ။ ၾကက္ေျခေထာက္၊ ၾကက္ရုိးတုိ႕ကုိလည္း ေဆးၾကာျပီး ခုတ္ထစ္ထားပါ။ ၾကက္အူကုိေတာ့
ဒါနဲ႕လွန္ျပီး ေသခ်ာေဆးပါ။ ျပီးရင္ေတာ့ ဆား၊ မန္က်ည္းသီးမွန္႕တုိ႕နဲ႕ ေသခ်ာနယ္ေဆးျပီး အထံုးေလးေတြထံုးပါ။
ၾကက္သြန္ျဖဴနီတုိ႕ကုိ အခြံႏႊာထားျပီး ငရုတ္သီးအပုေတာင္နဲ႕ေထာင္းထားေပးပါေနာ္။ ၾကက္ရုိးေတြနဲ႕
ၾကက္အူထံုးေလးေတြကုိ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕၊ ငံျပာရည္၊ သၾကားတုိ႕နဲ႕ နယ္ေပးထားပါေနာ္။
မွ်စ္ခ်ဥ္ကုိ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕၊ ငံျပာရည္တုိ႕နဲ႕နယ္ျပီးေတာ့ မွ်စ္ခ်ဥ္ေရျမဳပ္တဲ့အထိ ေရထည့္ျပီး ပြက္ပြက္ဆူေအာင္
တည္ထားေပးပါေနာ္။ အဲ့ဒီေတာ့မွ မွ်စ္ခ်ဥ္လည္း ပြလာျပီး အခ်ဥ္ဓါတ္ေတြလည္း ထြက္လာတယ္ေလ။ ဒီဘက္မွာ
မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတစ္လံုးတင္၊ ဒယ္အုိးထဲကုိ ဆီနည္းနည္းေလးထည့္ျပီး ေထာင္းထားတဲ့
ငရုတ္သီးၾကက္သြန္ေတြကုိထည့္ျပီး ဆီသတ္ပါ။ ဆီသတ္နံ႕ေမႊးလာျပီဆုိရင္ေတာ့ နယ္ထားတဲ့ ၾကက္ရုိးေတြနဲ႕
ၾကက္အူေတြထည့္ျပီး ဆီသတ္ေပးပါ။ ၾကက္အူကေန ဆီေတြအမ်ားၾကီးထြက္လာပါလိမ့္မယ္ေနာ္။ ဆီသတ္တာ
ႏွံ႕သြားျပီဆုိရင္ေတာ့ မွ်စ္ခ်ဥ္အုိးထဲကုိ ၾကက္ရုိးၾကက္အူဆီသတ္ထားတာေတြ ေလာင္းထည့္ေပးပါ။ ျပီးရင္ေတာ့
မီးအသင့္အတင့္နဲ႕ မွ်စ္ခ်ဥ္ဟင္းကုိ တည္ေပးထားပါ။ ကၽြန္မတုိ႕အိမ္မွာေတာ့ မွ်စ္ခ်ဥ္ဟင္းခ်က္တ့အ
ဲ ခါတုိင္း
တစ္ညသိပ္ မီးေႏြးေႏြးနဲ႕တည္ထားျပီးမွ စားေလ့ရွိပါတယ္။ ကၽြန္မအဘြားရဲ႕အေျပာအရ မွ်စ္ခ်ဥ္ကုိ တစ္ညသိပ္
ခ်က္လုိက္ရင္ မွ်စ္ထဲက အခုိးေတြ ကုန္သြားျပီး ၾကက္ရုိးေတြအူေတြထဲက အဆီအႏွစ္ေတြက မွ်စ္ခ်ဥ္ထဲ ၀င္ျပီး
ပုိျပီး စားလုိ႕ေကာင္းတယ္လုိ႕ ဆုိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ေန႕မွာေတာ့ ၾကက္ရုိးၾကက္အူနဲ႕
မွ်စ္ခ်ဥ္ဟင္းခပ္ပ်စ္ပ်စ္ေလးကုိ သံုးေဆာင္ႏုိင္ပါျပီေနာ္။ ဒီတစ္ေခါက္ ၾကက္အူက ဆီအရမ္းထြက္လုိ႕ ဟင္းပန္းကန္
အေပၚမွာ ဆီေတြ နီရဲျပီးေ၀့တက္ေနပါတယ္ေနာ္။ မွ်စ္ခ်ဥ္ဟင္းနဲ႕ လုိက္ဖက္တာကေတာ့
ငါးေျခာက္ငရုတ္သီးေၾကာ္ပါေနာ္။ တြဲဖက္သံုးေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္ေနာ္။ ၾကက္ရုိးအစား ၀က္နံရုိး၊
၀က္သားသံုးထပ္သားတုိ႕နဲ႕လည္း ခ်က္ႏုိင္ပါတယ္ေနာ္။

၀က္ပုန္းရည္

ျမန္မာျပည္က ပုန္းရည္ၾကီးထုတ္ေလးေတြ လက္ေဆာင္ရတာမုိ႕ ၀က္ပုန္းရည္ေလးေတာ့ ခ်က္စားရင္
ေကာင္းမယ္လုိ႕ ေတြးမိပါတယ္။ ညီမငယ္ တစ္ေယာက္ကလဲ ၀က္ပုန္းရည္ဘယ္လုိခ်က္လဲ ေျပာျပေပးပါဦးလုိ႕
ေမးထားတာကုိလဲ သတိရမိတယ္ေလ။
ဟင္းအုိးမျပင္ခင္ လုိအပ္တာေလးေတြကုိ အရင္ျပင္ဆင္ထားလုိက္ပါတယ္။ ၀က္သားကုိ အရြယ္ေတာ္
အတံုးေလးေတြတံုး၊ ျပီးေတာ့ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕၊ သၾကား၊ ဂ်င္း အဲ့ဒါေတြနဲ႕ နယ္ျပီး ႏွပ္ထားပါတယ္။
ၾကက္သြန္ျဖဴနီတုိ႕ကုိ အခြံႏႊာျပီး ငရုတ္သီးအေရာင္မႈန္႕ေလးနဲ႕ ေရာေထာင္းထားပါတယ္။ ပုန္းရည္ၾကီးက
အႏွစ္ဆုိေတာ့ ထည့္ဖုိ႕ အဆင္သင့္ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႕ ပုန္းရည္ၾကီးက အမႈန္႕ျဖစ္ခဲ့ရင္
ေရေႏြးပြက္ပြက္ဆထ
ူ ဲမွာ ပုန္းရည္ၾကီးမႈန္႕ကုိထည့္ျပီး ႏွပ္ထားေနာ္။
မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးေလးတင္၊ ျပီးေတာ့ အုိးပူလာရင္ ဆီနည္းနည္းထည့္၊ နႏြင္းမႈန္႕ေလးနည္းနည္းေလးထည့္၊
ျပီးေတာ့ ငရုတ္သီးၾကက္သြန္ျဖဴနီေထာင္းကုိ ထည့္ျပီး ဆီသတ္ပါ။ ျပီးေတာ့ ႏွပ္ထားတဲ့၀က္သားေတြထည့္ျပီး
ေသခ်ာဆီသတ္ပါ။ ေရနည္းနည္းထည့္၊ မီးေလွ်ာ့ျပီး ေရခမ္းေအာင္တည္ထားေပးပါ။ ပထမတစ္ရည္ခမ္းျပီဆုိရင္
ပုန္းရည္ၾကီးအႏွစ္ေလးေတြထည့္၊ ေရနည္းနည္းထပ္ထည့္ျပီး ခမ္းေအာင္တည္ပါ။ ေရခမ္းခါနီးဆုိရင္ ဟင္းအုိးကို
အရသာအေပါ့အငန္ျမည္းျပီး မီးပိတ္လုိက္ေတာ့ေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိ ၀က္သားပုန္းရည္ၾကီးဟင္း ရပါျပီ။ ပုန္းရည္ၾကီးက
အခ်ဥ္ေလးဆုိရင္ေတာ့ အရသာပုိရိပ
ွ ါတယ္။ အဆိမ့္အရသာျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာ့ အခ်ဥ္သုပ္ေလးတစ္မ်ဳိးနဲ႕ တဲြစားေနာ္။

၀က္သားႏွပ္

မဂၤလာပါရွင္ ႕ ႕ ႕ ကၽြန္မရဲ႕ ေမာင္ႏွမေတြကုိ ဒီေန႕ေတာ့ ၀က္သားႏွပ္ ခ်က္ေကၽြးပါမယ္ေနာ္။ အိမ္မွာ အေမက
၀က္သားမစားေပမယ့္ အကုိ႕အိမ္မွာ ဘုရားအေနကစာတင္ပြဲ အလွဴလုပ္မယ္ဆုိေတာ့ ဟင္းအမယ္စံုေအာင္
ခ်က္ခဲ့တဲ့ ဟင္းေလးပါ။ ခ်က္တဲ့နည္းကေတာ့ ကၽြန္မရဲ႕အဘြားခ်က္တ့ဲ နည္းေလးပါေနာ္။ ၀က္သားႏွပ္တ့အ
ဲ ခါမွာ
လုိအပ္တဲ့ ပစၥညး္ ေတြကေတာ့
၀က္သား (၅၀) က်ပ္သား
ၾကက္သြန္နီၾကက္သြန္ျဖဴ
ခ်င္း
နာနတ္ပြင့္
ရွာလကာရည္ (အခ်ဥ္အရသာေပၚ မူတည္ျပီး ထည့္ပါ။ ကၽြန္မက ျမန္မာဗီနီကာကုိ သံုးပါတယ္။ ၀က္သား
ငါးဆယ္သားအတြက္ ဗီနီကာ လက္ဖက္ရည္အၾကမ္းပန္းကန္လံုး တစ္လံုးစာ ထည့္ပါတယ္)
သၾကား
ဆား
ဟင္းခတ္မႈန္႕
ဆီတုိ႕ပါေနာ္
၀က္ေခါက္ကုိ မေဖာက္ထံုးသုပ္လိမ္းျပီး အမွ်င္ေတြကုိ သန္႕စင္ေအာင္ ဇာဂနာနဲ႕ ႏႈတ္ေပးပါ။ ျပီးရင္ ၀က္သားကုိ
ေရစင္ေအာင္ေဆးျပီး အရြယ္ေတာ္ အတံုးေလးေတြျဖစ္ေအာင္ တံုးေပးပါေနာ္။ ျပီးရင္ ၀က္သားကုိ ဆား၊ သၾကား၊
ဟင္းခတ္မႈန္႕၊ ရွာလကာရည္တုိ႕နဲ႕ နယ္ေပးထားပါ။
ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီတုိ႕ကုိ အခြံႏႊာ၊ ေရေဆးျပီး ၾကက္သြနျ္ ဖဴကုိ ဓားျပားရုိက္ပါတယ္။
ၾကက္သြန္နီကုိအလံုးၾကီးရင္ ေလးစိတ္ထုိးပါတယ္။ အလံုးေသးရင္ေတာ့ အလံုးလုိက္ ထည့္ဖုိ႕ ျပင္ထားရပါမယ္။
ခ်င္းကုိေတာ့ ခပ္ပါးပါးေလးေတြျဖစ္ေအာင္ လွီးေပးထားပါေနာ္။ နာနတ္ပြင့္ဖတ္ သံုးခုေလာက္ကုိလည္း
မညက္တညက္ေလး ေထာင္းလုိက္ပါေနာ္။
ျပီးရင္ အုိးတစ္လံုးကုိယူျပီး အုိးထဲမွာ ဆီနည္းနည္းထည့္၊ ျပီးရင္ သၾကား (လက္ဘက္ရည္ဇြန္း ၃ ဇြန္း) ထည့္ျပီး
ေမႊေပးပါေနာ္။ သၾကားပြက္လာျပီဆုိတ့အ
ဲ ခါက်ရင္ နယ္ထားတဲ့ ၀က္သားကုိထည့္ျပီး အားလံုးသမေအာင္
ေမႊေပးပါ။ ျပီးရင္ အသင့္ျပင္ထားတဲ့ ၾကက္သြန္ျဖဴနီ၊ ခ်င္းနဲ႕ နာနတ္ပြင့္တုိ႕ထည့္ျပီး အသားေတြနဲ႕ သမေအာင္
ေမႊ၊ အုိးအဖံုးအုပ္ျပီး အသားထဲက ထြက္လာမယ့္အရည္နဲ႕ ပထမတစ္ရည္ ခမ္းေအာင္ တည္ေပးပါ။
ပထမရည္ခမ္းသြားျပီဆုိရင္ ေနာက္ထပ္ လက္ဘက္ရည္ပန္းကန္လံုးႏွစ္လံုးစာ ေရထပ္ထည့္ျပီး မီးအသင့္အတင့္နဲ႕
ဟင္းအုိးကုိ တည္ေပးပါ။ တစ္ရည္ခမ္းတုိင္း အသားေတြကုိ အထက္ေအာက္ ႏွံ႕ေအာင္ ေမႊေပးျပီး ႏူးအိတဲ့အထိ
မီးအသင့္အတင့္နဲ႕ တည္ေပးပါ။ အသားေတြ နူးအိလာျပီဆုိရင္ အေပါ့အငန္ အရသာကို ျမည္းျပီး လုိတ့အ
ဲ ရသာကုိ
ထည့္ျဖည့္ပါေနာ္။ ၀က္ေခါက္ေလးေတြကလည္း ႏူးအိ၊ အဆီ၊ အသားေတြမွာလည္း ခ်ဳိခ်ဳိခ်ဥ္ခ်ဥ္ေလးေတြနဲ႕
အနံ႕အရသာနဲ႕ ျပည့္စံုတဲ့ ၀က္သားႏွပ္ေလးရပါျပီေနာ္

၀က္သားသရက္သီးသနပ္

ကၽြန္မရဲ႕ေမာင္ႏွမေတြကုိ ၀က္သားသရက္သီးသနပ္ဟင္း ခ်က္ေကၽြးပါရေစေနာ္။ ၀က္ေခါင္းသားက
တျခားေနရာက အဆီေတြနဲ႕ မတူပါဘူး။ အဆီျပင္က ခပ္မာမာ၊ ၀ါးတဲ့အခါမွာလည္း ထုပ္ထုပ္နဲ႕ အရုိးႏုေတြလည္း
ပါတာမုိ႕ ၀က္ေခါင္းကုိ ဟင္းခ်က္စားၾက၊ သုပ္စားၾက၊ ျပဳတ္စားၾက အမ်ဳိးမ်ဳိး လုပ္စားၾကပါတယ္။ အခု အဲ့ဒီ
၀က္ေခါင္းသားကုိ သရက္သီးသနပ္နဲ႕ ခ်က္နည္းေလးကုိ ေျပာျပပါရေစေနာ္။
လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ၀က္ေခါင္းသား (နားရြက္၊ ႏႈတ္ခမ္း ပါရင္ ပုိေကာင္းပါတယ္)၊ သရက္သီးသနပ္၊
ခ်င္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ငရုတ္သီးအပုပြေတာင့္၊ ဆား၊
၀က္ေခါင္းသားကုိ သန္႕ရွင္းေရးလုပ္တ့အ
ဲ ခါမွာ မီးနဲ႕ အရင္ကင္လုိက္ပါ။ ျပီးေတာ့မွ ဘရိတ္ဒါးေလးနဲ႕
အေခါက္ေပၚကေန ျခစ္ခ်ျပီး ေရေဆးေပးပါ။ ျပီးရင္ေတာ့ ကုိယ္လုိခ်င္တဲ့အရြယ္ေလာက္ အတံုးေလးေတြ တံုးျပီး
ဆား၊ သၾကား၊ အခ်ဳိမႈန္႕၊ ပဲငံျပာရည္အပ်စ္တုိ႕နဲ႕ နယ္ျပီး ႏွပ္ထားေပးပါေနာ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴနီတုိ႕ကုိလည္း အခြံႏႊာ
ေရေဆးျပီး ငရုတ္သီးအပုေတာင့္နဲ႕ ေရာေထာင္းထားေပးပါေနာ္။ ခ်င္းကုိလည္း ပါးပါးေလးေတြျဖစ္ေအာင္
လွီးထားေပးပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴနဲ႕ အနီကုိလည္း မထူမပါးလီွးထားျပီး သပ္သပ္ဖယ္ထားေပးပါေနာ္။
သရက္သီးသနပ္ကုိလည္း ခပ္ထားေပးပါ။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ဆီထည့္၊ ဆီပူလာျပီဆုိရင္ နႏြင္းမႈန္႕ေလးနည္းနည္းခပ္၊
ျပီးေတာ့ ေထာင္းထားတဲ့ငရုတ္သီးၾကက္သြန္ကုိထည့္ျပီး ဆီသတ္ပါ။ ဆီသတ္နံ႕ေမႊးလာျပီဆုိရင္ ပါးပါးလွီးထားတဲ့
ခ်င္းရယ္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴနီရယ္ကုိထည့္ျပီး ထပ္ေမႊပါ။ ၾကက္သြန္စိမ္းနံ႕ေပ်ာက္ေလာက္ျပီဆုိရင္ နယ္ထားတဲ့
၀က္သားေတြကုိထည့္ျပီး ေသခ်ာႏွံ႕ေအာင္ေမႊေပးျပီး အဖံုးအုပ္ျပီး တည္ေပးပါ။ ၃ မိနစ္ေလာက္ေနလုိ႕
ဟင္းအုိးဖ်စ္ဖ်စ္ျမည္လာတဲ့အခါ ဟင္းအုိးအဖံုးကုိဖြင့္ျပီး ေရေလးနည္းနည္းထပ္ထည့္ျပီး အဖံုးအုပ္ျပီး
ထပ္တည္ေပးပါ။ ေရခမ္းခါနီးက်ရင္ သရက္သီးသနပ္ကုိထည့္ျပီး ၀က္သားေတြနဲ႕ ႏံွ႕ေအာင္ ေယာက္မနဲ႕
ေမႊေပးပါ။ ျပီးရင္ေတာ့ ေရေလးထည့္ျပီး ဆီျပန္ေအာင္တည္ေပးပါ။ ဆီျပန္ျပီဆုိရင္ေတာ့
အေပါ့အငံအရသာကုိျမည္းျပီး ဟင္းအုိးခ်ရံုပါပဲေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင့္ေတာ့ မအီေတာ့တ့ဲ
၀က္သားသရက္သီးသနပ္ဟင္းေလး ရပါျပီေနာ္။ ပဲနီေလးၾကာဇံဟင္းနဲ႕ တဲြဖက္သံုးေဆာင္ပါေနာ္။

၀က္ကလီစာဟင္းႏွင့္ ေရွာက္သီးသုပ္

အားလံုးေသာ ေမာင္ႏွမမ်ား မဂၤလာပါေနာ္။ ဒီဘက္မွာ အင္တာနက္ျပန္လည္ျပဳျပင္စစ္ေဆးေနတာမုိ႕ စစခ်င္းမွာ
မတ္လ (၂၅) ရက္ေန႕အထိ အင္တာနက္ကြန္နက္ရွင္ေတြ ေႏွးေနမယ္လုိ႕ ေျပာေပမယ့္ အခုေတာ့ ျပင္ဆင္ေနတာ
မျပီးေသးတာမုိ႕ ဧျပီလ (၁) ရက္ေန႕ထိ ၾကာျမင့္မယ္လုိ႕ ထပ္မံသတိေပးထားပါတယ္။
အင္တာနက္ကြန္နက္ရွင္ေၾကာင့္ ဘေလာ့ဂ္ကုိ လံုးဝ ဖြင့္မရေပမယ့္ ၀ုိင္းေတာ္သားေတြက ဘေလာ့ဂ္ကုိ
တာ၀န္ယူျပီး ရွိေပးေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႕လည္း ကၽြန္မ အင္တာနက္မေကာင္းေသာ္ျငားလည္း
၀ုိင္းေတာ္သားမ်ား၏ အကူအညီနဲ႕ ဟင္းအသစ္ေလးတစ္ပြဲ မွ်ေ၀ေပးလုိက္ပါတယ္ေနာ္။
ကၽြန္မ စတုတၳတန္းမွာ ပတ္တီးအေဖြးသားနဲ႕ ဇာတ္ထဲက မင္းသားျဖစ္ခဲ့တ့အ
ဲ ေၾကာင္းကုိ ပဲၾကာဇံသုပ္ ပုိ႕စ္ေလးထဲ
ေရးျပီးပါျပီ။ အခုတစ္ခါမွာေတာ့ စတုတၳတန္း ေက်ာင္းပိတ္ခါနီးမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းေလးကုိ
ေျပာျပပါရေစဦးေနာ္။ ကၽြန္မ စတုတၳတန္းတက္ေနတုန္း စာေမးပြဲေတြ နီးေတာ့ ကၽြန္မတုိ႕
အခ်ိန္ပုိတက္ရၾကတယ္ေလ။ အဲ့ဒီတုန္းက ေလးတန္းဆုိတာ အစုိးရစစ္ (ျမိဳ႕နယ္စစ္) မုိ႕လုိ႕ ဆရာ/ဆရာမေတြက
ေက်ာင္းသားေတြကုိ ပိတ္ရက္မွာ အခ်ိန္ပုိေခၚျပီး ေက်ာင္းသားေတြကုိ စာဖိသင္ေပးပါတယ္။
မူလတန္းေက်ာင္းေလးမုိ႕ ေလးတန္းဆုိတာ အဲ့ဒီေက်ာင္းမွာ အၾကီးဆံုးအတန္း၊ ဆရာ/ဆရာမေတြကလည္း
စိတ္အပူဆံုး၊ ေအာင္ခ်က္ ေကာင္းေအာင္လည္း လုပ္ၾကရတာမုိ႕ေလ ကၽြန္မတုိ႕ကုိ အခ်ိန္ပုိစာသင္ေပးပါတယ္။
အဲ့ဒီေန႕က စေနေန႕။ ကၽြန္မ အခ်ိန္ပုိေက်ာင္းတက္ရမွာမုိ႕ အိမ္ကေန ထမင္းခ်ဳိင့္ထည့္ေပးလုိက္ပါ တယ္။ ၾကံဳလုိ႕
ထမင္းခ်ဳိင့္အေၾကာင္း လွ်ာရွည္ပါဦးမယ္ေနာ္။ ငယ္တုန္းက ထမင္းခ်ဳိင့္ေလးေတြက သတၱဳခ်ိဳင့္ေလ၊
ေလးေထာင့္အျပားေလးေတြ၊ ဟင္းထည့္တ့အ
ဲ ံက ခပ္ၾကီးၾကီး တစ္ခုတည္းပါတာရွိသလုိ၊ ခပ္ေသးေသး
ႏွစ္ခုပါတာလည္းရွိတယ္။ ကၽြန္မခ်ဳိင့္က အဲ့ဒီေန႕က ဟင္းႏွစ္မ်ဳိးမုိ႕လုိ႕ ဟင္းခ်ဳိင့္ႏွစ္ခုနဲ႕ဟာ။ ပံုမွန္ဆုိရင္
ထမင္းခ်ဳိင့္ထည့္ျပီးတုိင္း လက္သုပ္ပု၀ါေလးနဲ႕ ထုပ္ျပီးမွ ေက်ာင္းကုိ ယူလာရတာ။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီေန႕က
ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ စတန္႕ထြင္လာတာ၊ ထမင္းခ်ဳိင့္ကုိ လက္သုပ္၀တ္နဲ႕ မထုပ္ဘဲနဲ႕ ထမင္းခ်ဳိင့္ သပ္သပ္၊
လက္သုပ္၀တ္သပ္သပ္ သယ္လာတယ္။ ထည့္ေပးလုိက္တ့ဲ ဟင္းကလည္း ၀က္ကလီစာဟင္းနဲ႕ ေရွာက္သီးသုပ္။
ၾကိဳက္လြန္းလုိ႕ မနက္ကတည္းက ေန႕လည္က်ရင္ ရွယ္စားပစ္လုိက္မယ္လုိ႕ စိတ္ထဲ ေတးထားတာ။ ဒီလုိနဲ႕
မနက္ေက်ာင္းေခါင္းေလာင္းလည္း ထုိးေရာ ကၽြန္မတုိ႕တေတြ ေလွကားထစ္ကေနအေပၚ ကုိ အလုအယက္
အေျပးအလႊားတက္ၾကပါတယ္။

ေလွကားေပၚအတက္မွာ ကၽြန္မလက္ကုိ ဘယ္သူတုိက္လုိက္မိလဲ မသိပါဘူး၊ ဂလံု ႕ ႕ ႕ ဂလြမ္ ဆုိတ့ဲ အသံနဲ႕အတူ
ကၽြန္မလက္ထဲက လြတ္က်သြားတဲ ့ထမင္းခ်ဳိင့္ေလးက တမံသလင္းေပၚမွာ ႕ ႕ ႕ စားမယ္လုိ႕ စိတ္ထဲကေန
အားခဲထားတဲ့ ၀က္ကလီစာဟင္းေလးရယ္၊ ေရွာက္သီးသုပ္ေလးရယ္၊ ထမင္းေတြရယ္က တစ္စစီ၊ ခ်ိဳင့္ကလည္း
အဖံုးတျခား၊ ဟင္းထည့္တ့ဲ အံခြက္ေလးေတြက တျခား။ ျမင္ရတဲ့ ျမင္ကြင္းေလးက စိတ္မခ်မ္းသာ စရာ၊
စားရမွာလည္း သဲတရွပ္ရွပ္၊ ပစ္ရမွာလည္း အဆီတ၀င္း၀င္းဆုိတာ ဒါမ်ဳိးထင္ပါရဲ႕လုိ႕ စိတ္ထဲက ေတြးမိတယ္။
မစားလုိက္ရတဲ့ ထမင္းဟင္းေလးကုိ ေလွကားေပၚကေနလွမ္းၾကည့္ရင္း ႏွေျမာလြန္းလုိ႕ မ်က္ရည္လည္မိသလုိ
ဘယ္သူ႕ေၾကာင့္ ထမင္းခ်ဳိင့္လြတ္က်သြားရတာလဲဆုိတာကုိ အေျပးအလႊား တရားခံရွာမိပါတယ္။
ေလွကားအတက္ ကၽြန္မေနာက္က ကပ္လ်က္လုိက္ပါလာတာ ေက်ာ္ခုိင္။ စိတ္ထဲက ေတြးလုိက္တယ္ ႕ ႕ ႕
သင္းေၾကာင့္ပဲျဖစ္ရမယ္လုိ႕ေလ ႕ ႕ ႕ တကယ္တမ္း ထမင္းခ်ဳိင့္လြတ္က်သြားတာ သူ႕ေၾကာင့္ ဟုတ္၊ မဟုတ္
မသိေပမယ့္ ေနာက္က ကပ္ပါလာသူလည္းျဖစ္၊ ကုိယ္တုိင္လည္း ေန႕လည္စာ ထမင္းငတ္ေတာ့မွာပဲဆုိတ့ဲ
အေတြးေလးကလည္းရွိေန၊ သူငယ္ခ်င္းေတြကလည္း တစ္ေယာက္ တစ္မ်ဳိး လွမ္းေအာ္ေနတာမုိ႕ ရွက္ရွက္နဲ႕ပဲ
ေက်ာ္ခုိင္ကုိ ရန္ရွာပါေတာ့တယ္။ ေက်ာ္ခုိင္ ႕ ႕ ႕ နင့္ေၾကာင့္မုိ႕ ငါ့ ထမင္းခ်ဳိင့္ေတာ့ သြားျပီ ႕ ႕ ႕ ငါ့ကုိ ေန႕လည္စာ
စားဖုိ႕ နင္ျပန္ေလ်ာ္ေပးလုိ႕ ေျပာလည္းေျပာ၊ နင့္အေမနဲ႕ ငါ သြားတုိင္မွာလုိ႕ ေျပာလည္း ေျပာ၊ ငုိလည္း ငုိရင္း
ေလွကားထစ္ကေန အေျပးအလႊား ဆင္းရင္းနဲ႕ ေမွာက္က်သြားတဲ့ ထမင္းဟင္းေတြကုိ ႏွေျမာတသၾကီးမားစြာနဲ႕
တံျမက္စည္းလွည္း၊ ထမင္းခ်ဳိင့္ကုိေကာက္သိမ္းရင္းေနခဲ့ပါတယ္။
ေနာက္ ၁၀ မိနစ္ေလာက္ေနေတာ့ အတန္းပိုင္ဆရာမနဲ႕ ဆရာမၾကီးလည္း ကၽြန္မ ထမင္းဘူး
ေမွာက္သြားတဲ့အေၾကာင္းလည္း သိသြားပါျပီ။ ေက်ာ္ခုိင့္အေမလည္း ေက်ာင္းကုိ ေရာက္လာျပီး ဆရာမမ်ားထံ
ခြင့္ပန္ျပီး ကၽြန္မကုိ ေန႕လည္စာ သူတုိ႕အိမ္မွာ ေကၽြးခြင့္ေတာင္းသလုိ ကၽြန္မကုိလည္း သမီးေလး ဘာမွ
စိတ္မညစ္နဲ႕ေနာ္၊ စာေမးပြဲၾကီးနီးေနျပီ၊ ဒီေန႕သမီးထမင္းခ်ဳိင့္ေမွာက္သြားတာအတြက္ စိတမ
္ ေကာင္းလည္း
မျဖစ္နဲ႕၊ အန္တီတုိ႕အိမ္မွာ သမီးကုိ ေန႕လည္စာေကၽြးပါမယ္ေနာ္တဲ့။ စိတ္ထဲက ေပ်ာ္သြားေပမယ့္ အန္တီတုိ႕
အိမ္က သမီးထမင္းခ်ဳိင့္ထဲကလုိ ၀က္ကလီစာဟင္းနဲ႕ ေရွာက္သီးသုပ္ေတာ့ ဘယ္ဟုတ္ပါ့မလဲေနာ္လုိ႕ ေမးခ်င္
ေပမယ့္ မေမးရဲခဲ့ပါ။ (ေက်ာ္ခုိင္တုိ႕အိမ္က ေက်ာင္းနဲ႕ ကပ္လ်က္ရွိပါတယ္)။
အဲ့ဒီတုန္းက မစားခဲ့ရတဲ့ ၀က္ကလီစာဟင္းနဲ႕ ေရွာက္သီးသုပ္ အလြမ္းေျပေလး ဒီေန႕ ခ်က္စားတာေလး ကုိ
မွ်ေ၀ေပးလုိက္ပါတယ္ေနာ္။
၀က္ကလီစာခ်က္ဖုိ႕အတြက္ လိုအပ္တာေတြကေတာ့ အူခ်ဳိ၊ အခ်င္း၊ ႏွလံုး၊ အသည္းနဲ႕ ၀ယ္လုိ႕ရတဲ့
ကလီစာေလးအစံုရယ္၊ ခ်င္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ငရုတ္သီးအပြေတာင့္၊ တရုတ္မာဆလာအနည္းငယ္၊ ဆား၊ သၾကား၊
ပဲဆီလုိ႕ ကၽြန္မတုိ႕ေမာ္လျမိဳင္ကေခၚတဲ့ ပဲငံျပာရည္အပ်စ္၊ ဟင္းခတ္မႈန္႕အနည္းငယ္နဲ႕ ဆီတုိ႕ပါေနာ္။
၀က္အူခ်ဳိနဲ႕ အခ်င္းကုိ သန္႕ရွင္းေရးလုပ္ျပီး တစ္လက္မခဲြအရွည္ေလာက္ေလးေတြရေအာင္ ျဖတ္ေပးပါ၊ ႏွလံုး၊
အသည္းတုိ႕ကုိ သန္႕စင္ေအာင္ ေရေဆးျပီး အတံုးသားေလးေတြရေအာင္ လွီးေပးထားပါ။ ျပီးရင္ ကလီစာေတြကုိ
ဇလံုတစ္လံုးထဲထည့္၊ ဆား၊ သၾကား၊ ပဲငံျပာရည္အပ်စ္တုိ႕ထည့္ျပီး အားလံုး သမေအာင္ နယ္ေပးထားပါ။
ၾကက္သြန္ျဖဴနဲ႕ ခ်င္းကုိလည္း အခြံႏႊာေပးထားပါ။ ငရုတ္သီး အပုေတာင့္ကုိ အညွာေျခြ၊ အေစ့ထုတ္ျပီး
ေရစိမ္ေပးပါ။ ျပီးရင္ေတာ့ ငရုတ္သီးနဲ႕ ၾကက္သြန္ျဖဴခ်င္းတုိ႕ကုိအခြံႏႊာ၊ ေရေဆးေပးထားပါ။ ျပီးရင္ေတာ့

ငရုတ္ဆံုထဲမွာ ငရုတ္သီးကုိ အရင္ထည့္ေထာင္း၊ ငရုတ္သီးညက္ရင္ ခ်င္းေထာင္း၊ ျပီးရင္ ၾကက္သြန္ျဖဴနဲ႕
ၾကက္သြန္နီတုိ႕ကုိ ေထာင္းေပးထားပါ။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္သြားတဲ့အခါ မီးဖုိေပၚ ဆီအုိးတင္၊ ဆီထည့္၊ ဆီပူလာရင္ နႏြင္းမႈန္႕ခပ္ျပီး
ငရုတ္သီးၾကက္သြန္ေတြကုိထည့္ျပီး ဆီသတ္ပါ။ ဆီသတ္ ျပီးတဲ့အခါ ကလီစာထဲက အသည္းနဲ႕ ႏွလံုးကုိ ဖယ္ျပီး
က်န္တ့ဲ ကလီစာေတြကုိ ထည့္လုိက္ျပီး ငရုတ္သီးၾကက္သြန္အႏွစ္ေတြနဲ႕ သမေအာင္ အသာအယာေမႊေပးျပီး
အဖံုးအုပ္လုိက္ပါ။ အသားထဲက ထြက္လာတဲ့ေရနဲ႕ တစ္ရည္ခမ္းေအာင္တည္ျပီးရင္ေတာ့ အုိးအဖံုးဖြင့္၊ ႏွလံုးနဲ႕
အသည္းတုိ႕ကုိထည့္၊ ငရုတ္ဆံုေဆးရည္ေလးထည့္၊ ဒယ္အုိးအဖံုးအုပ္ျပီး ထပ္တည္ေပးပါ။ ဆီျပန္ၾကိဳက္ရင္
ဆီျပန္တဲ့အထိ တည္ေပးႏုိင္ျပီး အရည္ဆမ္းစားခ်င္ရင္ေတာ့ ဆီက်န္ေရက်န္ အခ်ိန္မွာ အေပါ့အငံျမည္း၊
မာဆလာေလးအုပ္၊ လုိတာျဖည့္ျပီး ဟင္းအုိးခ်ေပးပါေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ၀က္ကလီစာဟင္းေလး
တစ္ခြက္ရပါျပီေနာ္။
အအီေျပေအာင္အတြက္ ေရွာက္သီးသုပ္ေလးနဲ႕ တဲြစားရေအာင္ေနာ္။
ေရွာက္သီးသုပ္လုပ္နည္းေလးကုိ တစ္ခါက ေဖာ္ျပေပးခဲ့ဖူးပါတယ္ေနာ္။ အခုလည္း ေမာင္ႏွမေတြ
ရွာရခက္ေနမွာစုိးလုိ႕ ထပ္ထည့္ေပးလုိက္ပါတယ္။
လုိအပ္တာေတြကေတာ့ ေ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
ဲ ီေလး
နည္းနည္းနဲ႕ ငါးပိစိမ္းစားေလးကုိ လွိမ့္ေပးပါေနာ္။ ငါးပိစိမ္းစားမီးကင္ရင္ အနံ႕အရမ္းျပင္းမွာစိုးရင္ အဲ့ဒီနည္းနဲ႕ပဲ
လုပ္လုိကပ
္ ါေနာ္။ ေနာက္ဆံုး ေရွာက္သီးကုိ 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။
အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ေမာင္ႏွမေတြအတြက္ ထမင္းျမိန္ေစမယ့္ ၀က္ကလီစာနဲ႕ ေရွာက္သီးသုပ္ေလး
ခ်က္စားႏုိင္မယ္လုိ႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ေနာ္။

၀က္သားအခ်ဳိခ်က္

ဒီေန႕ေတာ့ သူငယ္ခ်င္းအားလံုးအတြက္ ၀က္သားအခ်ဳိခ်က္နည္းေလး ေျပာပါရေစဦးေနာ္။ ၀က္သားကုိ
ခပ္လတ္လတ္အတံုးေလးေတြျဖစ္ေအာင္တံုးျပီးေတာ့ ပဲငံျပာရည္အၾကည္အပ်စ္အေရာ၊ သၾကား၊ ဆား၊
ခ်င္းအရည္၊ အခ်ဳိမႈန္႕ေလးနည္းနည္းတုိ႕နဲ႕ ႏွပ္ျပီး နယ္ထားေပးပါ။

ၾကက္သြန္အျဖဴကုိ အခြံႏႊာျပီး ေက်ာဘက္ကေန ၃ ျခမ္းစီေလာက္စီ ျခမ္းေပးပါ။ ၾကက္သြန္နီကုိ
မထူမပါးေလးေတြျဖစ္ေအာင္ လွီးထားေပးပါ။
အားလံုးအဆင္သင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ Pressure cooker ထဲကုိ ခုနက နယ္ထားတဲ့ ၀က္သားေတြရယ္၊
ၾကက္သြန္ျဖဴနီတုိ႕ကုိ ေရာျပီးထည့္ျပီး သမေအာင္နယ္ေပးပါ။ ျပီးေတာ့မွ အဖံုးကုိ လံုေအာင္ပိတ္ျပီး ၁၀
မိနစ္ေလာက္ တည္ေပးပါ။ ၁၀ မိနစ္ျပည့္ျပီဆုိရင္ မီးပိတ္ျပီး ဟင္းအုိးကုိ ၅ မိနစ္ေလာက္ အေအးခံေပးပါ။
ျပီးရင္ေတာ့ ဟင္းအုိးအဖံုးကုိ ဖြင့္ျပီးေတာ့မွ ေရနည္းနည္းထပ္ထည့္ျပီး ေနာက္ထပ္ ၅ မိနစ္ေလာက္
ထပ္တည္ေပးပါ။ ျပီးေတာ့မွ ဟင္းအုိးအဖံုးကုိဖြင့္ အေပါ့အငံေလးျမည္းၾကည့္ပါ။ အနံ႕အရသာက
၀က္ေျခေထာက္ေပါင္းလုိပဲ ခ်ဳိခ်ဳိေမႊးေမႊးအိအိဆိမ့္ဆိမ့္ေနာ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ အဲ့ဒီ၀က္သားအခ်ဳိခ်က္ထဲကုိ
ရွီတာေကးမႈိ၊ ပဲျပားလိပ္၊ ၾကြက္နားရြက္မႈိ အဲ့ဒါမ်ဳိးေတြ ထည့္တတ္ပါေသးတယ္။ ျပီးေတာ့မွ အေပၚကေန
ၾကက္သြန္ျမိတ္ေလး ျဖဴးစားရံုပါပဲ၊ ငရုတ္ေကာင္းၾကိဳက္တတ္ရင္ ထည့္စားလုိ႕ရတယ္ေနာ္။

ဆိတ္သားဟင္း

ဆိတ္သားပဲျဖစ္ျဖစ္ သိုးသားပဲျဖစ္ျဖစ္ ညွီတ့အ
ဲ တြက္ တခ်ဳိ႕မစားၾကပါဘူး။ ဒီဘက္အရပ္ေတြမွာက
ဆိတ္သား၀ယ္ရခက္ပါတယ္။ သုိးသားေတြကုိပဲ ဆိတ္သားအမွတ္နဲ႕ ၀ယ္ျပီးခ်က္စားရပါတယ္။ တကယ္တမ္း
မညွီေအာင္ခ်က္ရင္ျဖင့္ အရမ္းကုိ စားလုိ႕ေကာင္းပါတယ္။ အရသာလည္း ေလးေလးပင္ပင္ရွိပါတယ္။
ဆိတ္သားကုိ ကုိယ္လုိခ်င္တ့ဲ အရြယ္ေလးေတြျဖစ္ေအာင္ တံုး၊ ျပီးရင္ သံပုရာရည္ ဒါမွမဟုတ္ ေရွာက္ရည္၊
ရွလကာရည္ဆမ္းျပီးေတာ့ ေသခ်ာနယ္ျပီး အနည္းဆံုး ၁၅ မိနစ္ေလာက္ ပစ္ထားလုိက္ပါေနာ္။ အဲ့ဒီလုိ အခ်ဥ္နဲ႕
နယ္ထားလုိက္တဲ့အတြက္ အညွီနံ႕ သက္သာသြားသလုိ၊ ဟင္းခ်က္တဲ့အခါ အသားလည္း ႏူးျမန္ပါတယ္။
ျပီးေတာ့မွ အဲ့ဒီဆိတ္သားကို ေရေသေသခ်ာခ်ာျပန္ေဆးျပီး ဂ်င္းအရည္၊ ဆား၊ သၾကား၊ အခ်ဳိမႈန္႕၊
မာဆလာအေမႊးအစပ္ တုိ႕နဲ႕ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္နယ္ျပီး ႏွပ္ထားလုိက္ပါေနာ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊နီ၊ ဂ်င္းတုိ႕႕ုိကုိ
အခြံႏႊာ ေရေဆးျပီး ပါးပါးေလးေတြျဖစ္ေအာင္ လွီးထားပါ။ ငရုတ္သီးအေရာင္မႈန္႕နဲ႕ တူတူ တဲြျပီး
ေထာင္းထားေပးပါေနာ္။
အားလံုးအဆင္သင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ဆီထည့္၊ ဆီပူလာျပီဆုိတာနဲ႕
နႏြင္းမႈန္႕ေလးခပ္ထည့္၊ ျပီးေတာ့ ေထာင္းတားတဲ့ ငရုတ္သီးၾကက္သြန္ေတြကုိ ထည့္ျပီး ဆီသတ္ပါ။
ကရေ၀းရြက္ရွိရင္လည္း ဆီသတ္တဲ့အထဲ ထည့္ေပးပါေနာ္။ ဆီသတ္နံ႕ေလး ေမႊးလာျပီဆုိရင္ေတာ့
ဆိတ္သားေတြကုိ ထည့္ျပီး ေသခ်ာေမႊျပီး ဆီသတ္ေပးပါ။ ဆိတ္သားထဲက ထြက္လာမယ့္ေရနဲ႕ တစ္ေရခန္းေအာင္
တည္ေပးပါေနာ္။ အဲဒ
့ ီတစ္ေရခန္းျပီဆုိရင္ေတာ့ ဆိတ္သားျမဳပ္ရံုေလးျဖစ္ေအာင္ ေရထည့္ျပီး မီးဖုိေပၚက မီးကုိ
ေလ်ာ့ျပီး အခ်ိန္ၾကာၾကာနဲ႕ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ႏူးနပ္လာတဲ့အထိ ျဖစ္လာေအာင္ တည္ေပးပါ။ ဟင္းအုိး
ေအာက္ေျခ မကပ္ရေအာင္လည္း သတိထားျပီး ေမႊေပးပါေနာ္။ ဟင္းအုိး ဖ်စ္ဖ်စ္ျမည္လာျပီဆုိရင္ေတာ့
ဆီျပန္လာစ ျပဳလာပါျပီ။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ အဖံုးဖြင့္ ေမႊေပးျပီး အရသာ အေပါ့အငံကုိျမည္း၊
ဆိတ္သားအႏူးအနပ္ကုိျမည္းပါ။ အရသာလည္းသင့္ျပီး ဆိတ္သားလည္းႏူးျပီဆုိရင္ေတာ့ တကယ့္ကို
အနံ႕အရသာနဲ႔ျပည့္စံုလွတ့ဲ ဆိတ္သားဟင္းတစ္ခြက္ ရပါျပီ။ နံျပား၊ ေပါင္မုန္႕တုိ႕နဲ႕ တြဲဖက္စားႏုိင္သလုိ
ဒံေပါက္ထမင္း၊ အုန္းထမင္းတုိ႕နဲ႕လည္း တဲြဖက္စားႏုိင္ပါတယ္ေနာ္။

ဆိတ္သားအခ်ဥ္ခ်က္

ဆိတ္သားကုိ ဒီအတုိင္းခ်က္စားရင္ ညွီလုိက္တာ၊ အနံ႔ျပင္းလုိက္တာဆုိျပီး
ျငီးၾကတဲ့ ကြၽန္မသူငယ္ခ်င္းေတြရွိပါတယ္။ ကြၽန္မရဲ႕ ညီမတစ္ေယာက္ကလည္း ဆိတ္သားကုိ ဒီအတုိင္းခ်က္ရင္
မစားခ်င္ဘူးလုိ႕ ခဏခဏ ေျပာတဲ့အတြက္ မီးဖုိေခ်ာင္၀င္ရတဲ့ ကြၽန္မ စိတ္ညစ္ရပါတယ္။ အိမ္မွာလည္း
သရက္သီးသနပ္ေတြ လုပ္ထားတာ အမ်ားၾကီးအဆင္သင့္ရွိေနတာမုိ႕ ဆိတ္သားသရက္သီးသနပ္ဟင္းခ်က္ဖုိ႕
ဆံုးျဖတ္လုိက္ရပါတယ္။
ေစ်းသြားရင္းနဲ႕ လုိအပ္တာေတြတစ္ခါတည္း ၀ယ္ခဲ့ပါတယ္။ ဆိတ္သားကုိ အရုိးႏုေလးေတြနဲ႕ တြဲ၀ယ္ပါတယ္။
ျပီးေတာ့ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ခ်င္း၊ ငရုတ္သီးအပြေတာင့္၊ ဟင္းခတ္အေမႊးအၾကိဳင္ျဖစ္တဲ့ ဇီယာေစ့၊ နံနံေစ့၊
ဖါလာေစ့ စတဲ့ အေမႊးအၾကိဳင္အစံု၊ ကရေ၀းနဲ႕ သစ္ဂ်ပုိးေခါက္လည္း ပါေသးတယ္။ ဆီနည္းနည္းနဲ႕
ကုလားေလးမာဆလာလည္း အိမ္မွာရွိျပီးသားမုိ႕ အားလံုးအစံုအလင္ျဖစ္သြားပါျပီ။
ဆိတ္သားကုိ ေရေဆးျပီး အရုိးအသားေရာတစ္ဆက္တည္းျဖစ္ေအာင္ ခုတ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့မွ ဆား၊ သၾကား၊
အခ်ဳိမႈန္႕၊ ဟင္းခတ္အေမႊးအၾကိဳင္အစံုေထာင္းနဲ႕ နယ္ျပီး နာရီ၀က္ေလာက္ ႏွပ္ထားလိုက္ပါတယ္။
ငရုတ္သီးအေျခာက္ေတာင့္ကုိလည္း အေစ့ထုတ္ ေရစိမ္ျပီး ညက္ေအာင္ေထာင္းပါတယ္။ ျပီးေတာ့မွ ခ်င္း၊
ၾကက္သြန္ျဖဴနီကုိ အခံြႏႊာျပီး ထည့္ေထာင္းပါတယ္။ ဆိတ္သား အစိတ္သားခ်က္မွာမုိ႕ သရက္သီးသနပ္
ႏွစ္က်ပ္ခဲြသားေလာက္ကုိ ထည့္ဖုိ႕လည္း ျပင္ထားလုိက္ပါတယ္။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆိရ
ု င္ေတာ့ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ဆီထည့္၊ ဆီပူလာျပီဆုိရင္ေတာ့
နႏြင္းမႈန္႕ေလးနည္းနည္းထည့္၊ ျပီးရင္ေထာင္းထားတဲ့ ငရုတ္သီးကုိထည့္ျပီး ဆီသတ္ပါ။
ဆီသတ္နံ႕ေမႊးလာျပီဆုိရင္ေတာ့ ႏွပ္ထားတဲ့ ဆိတ္သားေတြထည့္ျပီး ဆီသတ္ပါ။ ျပီးရင္ေတာ့ ဆိတ္သားျမဳပ္ရံု
ေရထည့္ အဖံုးအုပ္ျပီး ေရခမ္းခါနီးထိတည္ေပးပါ။ ေရခမ္းခါနီးက်ရင္ ဟင္းအုိးအဖံုးဖြင့္ျပီး သရက္သီးသနပ္ကုိ
ထည့္ျပီးေမႊေပး၊ ျပီးေတာ့မွ ေရ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းတစ္ပန္းကန္လံုးေလာက္ ထပ္ထည့္ျပီး တည္ေပးပါ။ ေရေလး
ခပ္စပ္စပ္ေလးက်န္တ့အ
ဲ ခ်ိန္က်ရင္ေတာ့ ဟင္းအုိးအဖံုးဖြင့္ အေပါ့အငံျမည္း၊ မာဆလာေလးအုပ္ျပီး
ဟင္းအုိးခ်လုိက္ရံုပါပဲ။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ဆိတ္သားသရက္သးီ သနပ္ခ်က္ ရပါျပီေနာ္။
ငရုတ္သီးဆားေထာင္းေလးရယ္၊ ပန္းမုန္လာပြင့္ေၾကာ္ရယ္၊ ပဲနီေလးၾကာဇံဟင္းရည္ေသာက္ေလးနဲ႕
တဲြဖက္သံုးေဆာင္ပါေနာ္။

ဆိတ္ကလီစာခ်က္ + ပဲ၀ါေလးဆူးပုပ္ဟင္းခ်ဳိ + ပဲေစာင္းလ်ားသီးသုပ္

အားလံုးေသာေမာင္ႏွမမ်ား မဂၤလာပါရွင္။ ကၽြန္မရဲ႕ ေမာင္ႏွမေတြကုိ ဒီေန႕ေတာ့
ဆိတ္ကလီစာခ်က္္ေကၽြးပါမယ္ေနာ္။
လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ဆိတ္ကလီစာ၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ခ်င္း၊ ငရုတ္သီးအပြေတာင့္၊ ဖာလာေစ့၊ ဇီယာေစ့၊
မာဆလာ၊ ဆား၊ ဆီနဲ႕ ဟင္းခတ္မႈန္႕အနည္းငယ္တုိ႕ပါေနာ္။
ဆိတ္ကလီစာထဲက အသည္းနဲ႕ ႏွလံုးတုိ႕ကုိ ေရနဲ႕ သန္႕စင္ေအာင္ အရင္ေဆးေပးပါ။ ျပီးရင္ ဆိတ္အဆုတ္ကုိ
သံပုရာရည္နဲ႕ နယ္ျပီးေတာ့မွ အထဲက အျမွဳပ္ေတြပါထြက္လာေအာင္ နာနာနယ္၊ ညွစ္ထုတ္ပစ္ ျပီးေတာ့
ေဆးေပးပါ။ ဆိတ္ပုဆုိးၾကမ္းကုိေတာ့ ကြမ္းစားထံုးနဲ႕ပြတ္ျပီးေတာမွ ့နယ္ေဆးေပးပါ။ ျပီးရင္ ကလီစာအားလံုးကုိ
အရြယ္ေတာ္ေလးေတြ ရေအာင္ လွီးျပီး သံပုရာရည္နဲ႕ နယ္ျပီး ၁၀ မိနစ္ေလာက္ ထားေပးပါ။ ခ်င္းကုိ အခြံႏႊာ၊
ေရေဆးျပီး အရည္ညွစ္ယူထားပါ၊ ျပီးရင္ ဇီယာေစ့နဲ႕ ဖာလာေစ့ကုိ မညက္တညက္ေလး ေထာင္းလုိက္ပါ။
ျပီးေတာ့မွ သံပုရာရည္နဲ႕ ႏွပ္ထားတဲ့ ကလီစာထဲကုိ ခ်င္းညွစ္ရည္ရယ္၊ ဇီယာ၊ ဖာလာေစ့၊ ဆား၊ သၾကား၊ နဲ႕
ဟင္းခတ္မႈန္႕အနည္းငယ္တုိ႕ကုိ ထည့္ျပီး ေရာနယ္ေပးပါ။
ငရုတ္သီး အပုေတာင့္ကုိ အညွာေျခြ၊ အေစ့ထုတ္ျပီး ေရစိမ္ေပးပါ။ ၾကက္သြန္နီကုိ အခြံႏႊာ၊ ေရေဆး ျပီးရင္ေတာ့
ငရုတ္သီးကုိ အရင္ညက္ေအာင္ေထာင္း၊ ငရုတ္သီးညက္ျပီဆုိရင္ ခ်င္းကို ထည့္ေထာင္း၊ ခ်င္းညက္ျပီ ဆုိရင္ေတာ့
ၾကက္သြန္နီကုိ ထည့္ေထာင္းေပးထားပါ။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ဆီထည့္၊ ဆီပူလာျပီဆုိရင္ နႏြင္းမႈန္႕ေလးခပ္၊ ျပီးေတာ့
ေထာင္းထားတဲ့ ငရုတ္သီးၾကက္သြန္ေတြကုိ ထည့္ျပီး ဆီသတ္ပါ။ ၾကက္သြန္စိမ္းနံ႕ေပ်ာက္ျပီဆုိရင္ေတာ့
အသားေတြကုိထည့္ျပီး ဆီသတ္ပါ။ အသားေတြထဲက ထြက္လာမယ့္ေရကုိ ပထမဦးဆံုးခမ္းေအာင္ တည္ေပးပါ။
ပထမတစ္ရည္ခမ္းျပီးရင္ ဟင္းအုိးကုိ ႏွံ႕ေအာင္ ေမႊျပီးေတာ့မွ လက္ဘက္ရည္ပန္းကန္လံုးတစ္လံုးစာ ေရထပ္ျဖည့္၊
အဖံုးအိပ္ျပီး တည္ေပးပါ။ ဟင္းအုိးေရခမ္းခါနီးျပီဆုိရင္ အဖံုးဖြင့္၊ ျပီးေတာ့ ဟင္းအုိးကုိ အေပါ့အငံ၊ ႏူး၊ မႏူးျမည္း၊
အေပါ့အငံလုိရင္ လုိတ့အ
ဲ ရသာထပ္ျဖည့္၊ အႏူးလုိေသးရင္ ေရေလးထပ္ျဖည့္ျပီး တည္ေပးပါေနာ္။
နယ္စားလုိ႕ရေအာင္ ဆီက်န္ေရက်န္ေလးနဲ႕ခ်လုိက္ရင္ေတာ့ အနံ႕အရသာနဲ႕ ျပည့္စံုတဲ့ ဆိတ္ကလီစာခ်က္ေလး
ရပါျပီေနာ္။
ဆိတ္ကလီစာခ်က္နဲ႕ တဲြဖက္စားဖုိ႕ ပဲ၀ါေလးဟင္းခ်ဳိကုိ ဆူးပုတ္ရြက္ေလးခပ္ျပီး ခ်က္မယ္ေနာ္။
လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ပဲ၀ါေလး၊ ဆား၊ ဆီအနည္းငယ္၊ ဟင္းခတ္မႈန္႕၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီ၊
ဆူးပုတ္ရြက္တုိ႕ပါေနာ္။
ပဲ၀ါေလးကုိ ေရစင္ေအာင္ေဆးျပီးေတာ့ အုိးတစ္လံုးထဲ ထည့္ေပးပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴနီတုိ႕ကုိ အခြံႏႊာျပီး
ၾကက္သြန္ျဖဴကုိ ဓားျပားရုိက္ျပီး ၾကက္သြန္နီကုိ ေလးစိတ္ထုိးေပးပါ။ ျပီးရင္ ဆီနည္းနည္း၊ ဆားေလးရယ္၊
ဟင္းခတ္မႈန္႕ေလးရယ္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴနီတုိ႕ကုိ ထည့္၊ ေရေလး လက္ဘက္ရည္ပန္းကန္လံုးတစ္လံုးစာ ထည့္ျပီး
ဟင္းအုိးတည္ေပးပါ။ ပဲဟင္းအုိးပြက္လာျပီဆုိရင္ ေ၀မက်ေအာင္လိ႕ု အဖံုးကုိ တ၀က္ေလာက္ ဟထားျပီး

တည္ေပးပါ။ ပထမတစ္ရည္ခမ္းျပီဆုိရင္ ေနာက္ထပ္ ေရထပ္ျဖည့္ျပီး တည္ေပးပါ။ ပဲနူးျပီဆုိရင္ေတာ့
အေပါ့အငံျမည္းျပီး ဆူးပုတ္ရြက္ေလးခပ္ျပီး ပြက္ေအာင္တည္၊ ဟင္းအုိးပြက္ျပီဆုိရင္ေတာ့ ပဲ၀ါေလး
ဆူးပုပ္ဟင္းခ်ဳိေလး ရပါျပီေနာ္။
ဆီျပန္ဟင္းရယ္၊ အရည္ေသာက္ရယ္ ရျပီဆုိရင္ေတာ့ ထမင္း၀ုိင္းေလး စုိျပည္သြားရေအာင္ အသုပ္ေလး
တစ္ပြဲေလာက္ ထည့္မယ္ေနာ္။ ပဲေစာင္းလ်ားသီးေလးရွိတာမုိ႕ သုပ္လုိက္မယ္ေနာ္။
လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ပဲေစာင္းလ်ားသီး၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ဆီခ်က္၊ ေျမပဲေထာင္း၊ ငရုတ္သီးစိမ္း၊ သံပုရာသီး၊
ပုစြန္ေျခာက္မႈန္႕၊ ငံျပာရည္၊ ဟင္းခတ္မႈန္႕အနည္းငယ္တုိ႕ပါေနာ္။
မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ေရထည့္ျပီး ပြက္ပြက္ဆူေအာင္တည္ထားေပး၊ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ပဲေစာင္းလ်ားသီးေတြကုိ
ထိပ္ႏွစ္ဘက္ကေနအသာေျခြခ်ျပီး ေဘးက အမွ်င္ေတြ ဖယ္ထုတ္ပစ္ပါ။ ေရေႏြး ပြက္ပြက္ဆူတာနဲ႕
ပဲေတာင့္ေတြကုိ ထည့္လုိက္ပါ။ ႏူးအိေအာင္ ျပဳတ္တာမဟုတ္ဘဲ ေရေႏြးပြက္ပြက္ဆူထဲ ခဏထည့္ျပီးတာနဲ႕
ဆယ္ယူလုိက္ျပီး ေရေအးထဲ စိမ္ေပးထားပါ။ အစိမ္းေရာင္ေလးပဲ ျဖစ္ေနသလုိ ခပ္ၾကြတ္ၾကြတ္နဲ႕
စားေကာင္းေအာင္လုိ႕ပါေနာ္။ ျပီးေတာ့မွ ပဲသီးေတာင့္ေတြကုိ ခပ္ပါးပါးလွီးေပးထားပါ။ ၾကက္သြန္နီကုိလည္း
အခြံႏႊာေရေဆးျပီး ပါးပါးလွီးေပးပါ။ ေျမပဲနဲ႕ ပုစြန္ေျခာက္တုိ႕ကုိလည္း ေထာင္းေပးပါ။ ငရုတ္သီးစိမ္းကုိ
ပါးပါးလွီးထားေပးပါ။ သံပုရာသီးကုိလည္း စိတ္ေပးထားပါ။
ျပီးရင္ ဇလံုတစ္လံုးထဲကုိ လွီးထားတဲ့ ပဲေစာင္းလ်ားသီးရယ္၊ ၾကက္သြန္နီရယ္၊ ေျမပဲမႈန္႕၊ ပုစြန္ေျခာက္မႈန္႕၊
ငရုတ္သီးစိမ္း၊ ငံျပာရည္၊ ဟင္းခတ္မႈန္႕အနည္းငယ္၊ သံပုရာရည္၊ ဆီခ်က္တုိ႕ကုိ ထည့္ျပီး အားလံုးသမေအာင္
နယ္ေပးပါ။ ကၽြန္မက အသုပ္ကုိ အေပါ့အငံျမည္းျပီးေတာ့မွ ဟင္းေတြထဲမွာ အခ်ဥ္မပါေသးတဲ့အတြက္
ပဲေစာင္းလ်ားသီးသုပ္ကုိ ခ်ဥ္ခ်ဥ္စပ္စပ္ေလးျဖစ္ေအာင္ သုပ္ပါတယ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့
ပဲေစာင္းလ်ားသီးသုပ္ေလး ရပါျပီေနာ္။
ဒီေန႕ထမင္း၀ုိင္းအတြက္ ဆိတ္ကလီစာဟင္းရယ္၊ အရည္ေသာက္က ပဲ၀ါေလးဆူးပုတ္ဟင္းခ်ဳိရယ္၊
ပဲေစာင္းလ်ားသီးသုပ္ရယ္ပါေနာ္။ ေမာင္ႏွမေတြအားလံုး ထမင္းျမိန္ျမိန္ေလး သံုးေဆာင္ၾကပါဦးေနာ္။

ပုစြန္ထုပ္ေၾကာ္

ဒီေန႕ေတာ့ ကၽြန္မေမာင္ႏွမေတြကုိ ပုစြန္ထုပ္ေၾကာ္ေလး ခ်က္ေကၽြးပါရေစေနာ္။ကၽြန္မတုိ႕မိသားစုထဲမွာ အေမက
၀က္သား၊ အမဲသား မစားေတာ့ ကၽြန္မတုိ႕ေမာင္ႏွမတေတြမွာ အဲ့ဒီအသားကုိ စားခ်င္ရင္ အေမ့ရဲ႕ မုိးေလ၀သ
အေျခအေနကုိအရင္ၾကည့္ရပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အေမ့ကုိ နည္းနည္းပါးပါးတီးေခါက္ၾကည့္ရပါေသးတယ္။ အေမ
စိတ္မၾကည္ဘူးဆုိရင္ ၀က္သားဟင္းခ်က္ဖုိ႕ခြင့္မေတာင္းရဲဘူးေလ။ ဒါေပမယ့္ တခါတေလေတာ့ စည္းရံုးလုိက္တာ
ရေပမယ့္ခဏခဏဆုိရင္ အေမလည္း စိတ္ညစ္လာေရာ။ အဲ့ဒီေတာ့ တစ္ပတ္တစ္ခါ အကုိက
ေစ်း၀ယ္တုိင္း အေမၾကိဳက္တတ္တ့ဲ ပုစြန္ကုိ အျမဲတမ္း၀ယ္ခ်က္ေကၽြးေလ့ရွိပါတယ္။ အခုလည္း ကၽြန္မရဲ႕
အစ္ကုိကသူကုိယ္တုိင္ေစ်း၀ယ္သြားျပီး သူကုိယ္တုိင္ ခ်က္ျပဳတ္ထားတဲ့ပုစြန္ထုပ္ေၾကာ္ေလးကုိ ကၽြနမ
္ က
ေမာင္ႏွမေတြကုိ မွ်ေ၀ေပးလုိက္ရပါတယ္။ပုစြန္ထုပ္ေၾကာ္ဖုိ႕အတြက္ လိုအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ပုစြန္ထုတ္၊
ဆီ၊ ဆား၊ခ်င္း၊ သၾကားအနည္းငယ္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီတုိ႕ပါေနာ္။
ပုစြန္ကုိ ေခါင္းက အခြံမာရယ္၊ ေျခေထာက္ေတြရယ္ကုိ ကပ္ေၾကးနဲ႕ညွပ္ထုတ္ပစ္ပါ။ ျပီးရင္ ကုိယ္ထယ္က
အခြံမာေတြကုိ ဖယ္ရွားပစ္ပါ။ ျပီးေတာ့မွပုစြန္ေနာက္ေက်ာအလယ္ကေန ဓားေလးနဲ႕ ခဲြျပီး ေခ်းေတြကုိ
ဖယ္ထုတ္ပစ္ျပီးေရနဲ႕ သန္႕စင္ေအာင္ ေဆးေပးျပီး ေရစစ္ထားပါ။ ပုစြန္ေတြ ေရစစ္သြားတဲ့အခါ
ဆား၊ သၾကားတုိ႕နဲ႕ နယ္ေပးထားပါေနာ္။ ခ်င္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴနဲ႕ ၾကက္သြန္နီကိုအခြံႏႊာ၊ ေရေဆးျပီးေတာ့
ပါးပါးေလးေတြျဖစ္ေအာင္လွီးျပီးညက္ေအာင္ေထာင္းေပးထားပါေနာ္။
အားလံုးအဆင္သင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္ျပီး နယ္ထားတဲ့ပုဇြန္ကုိထည့္၊ ေရေလး
နည္းနည္းထည့္ျပီး ဒယ္အုိးအဖံုးအုပ္ျပီးမီးအသင့္တင့္နဲ႕ ပုစြန္ကုိ ခဏေလာက္ျပဳတ္ေပးပါေနာ္။ ေရဆူလာျပီဆုိရင္
ပုစြန္ေရာ အရည္ကုိပါ ဟုိဘက္ဒီဘက္လွန္ေပးျပီး ဆယ္ယူလုိက္ပါေနာ္။ဒယ္အုိးထဲကုိ ဆီထည့္၊ ဆီပူလာျပီဆုိရင္
နႏြင္းမႈန္႕ေလးခပ္ျပီးေတာ့ေထာင္းထားတဲ့ ၾကက္သြန္ျဖဴနီခ်င္းကို ထည့္ျပီး မီးအသင့္အတင့္နဲ႕
ဆီသတ္ေပးပါေနာ္။ ဆီသတ္နံ႕ေမႊးလာျပီဆုိရင္ေတာ့ ျပဳတ္ျပီးတဲ့ ပုစြန္နဲ႕အရည္ေတြကုိ ထည့္ျပီး သမေအာင္
ေမႊေပးပါ။ ဆီျပန္လာတဲ့အခါမွာေတာ့အေပါ့အငံအရသာကုိျမည္းျပီး ဟင္းအုိးခ်လုိက္ပါေနာ္။ ၾကိဳက္တတ္ရင္ေတာ့
ၾကက္သြန္ျမိတ္ထည့္အုပ္ပါေနာ္။
အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့အနံ႕ေမႊးေမႊးပုစြန္ဆီအေရာင္နီရဲရဲေလးနဲ႕ပုစြန္ထုပ္ေၾကာ္တစ္ခြက္ရပါျပီေနာ္။

ပုဇြန္တံုယမ္းဆီျပန္ဟင္း

တံုယမ္းကုိ ဟင္းရည္ေသာက္ခ်က္စားၾကတာမ်ားပါတယ္။ အခု ရာသီဥတုက အရမ္းပူတာေၾကာင့္
တံုယမ္းဟင္းရည္မခ်က္ျဖစ္ဘဲ ဆီျပန္ဟင္းေလး ခ်က္လုိက္ပါတယ္။ စစခ်င္း ပုဇြန္ေတြကုိ ေရေဆး၊ အခြံႏႊာ၊
သန္႕စင္ပါ။ ေက်ာဘက္က ပုဇြန္ေခ်းေတြကုိလဲ သန္႕ရွင္းပစ္ပါ။ ျပီးေတာ့ ေက်ာဘက္ကေန ပုဇြန္ကုိ ထက္ျခမ္းခဲြပါ။
ျပီးေတာ့၊ ဆား၊ သၾကားအနည္းငယ္၊ ဟင္းခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္နဲ႕ နယ္ထားပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴနီဂ်င္းကို
ေသးေသးေလးေတြျဖစ္ေအာင္လွီးပါ။ ငရုတ္ဆံုရွိရင္ေထာင္းေပါ့ေနာ္။ ျပီးေတာ့ ဒယ္အုိးကုိ မီးဖုိေပၚတင္၊
ဆီအနည္းငယ္ထည့္ပါ။ ဆီပူလာရင္ နႏြင္းမႈန္႕ေလးခပ္၊ ေစာစာကေထာင္းထားတဲ့ ၾကက္သြန္ျဖဴနီဂ်င္းကို ထည့္ျပီး
ဆီသတ္။ အနံ႕ေလးေမႊးလာျပီဆုိရင္ ပုဇြန္ထည့္ျပီး ႏွံ႕ေအာင္ေမႊ၊ ျပီးေတာ့ တံုယမ္းအႏွစ္ေလးကုိ
ကုိယ္ႏွစ္သက္မယ့္ ခ်ဥ္ငံစပ္အေနအထားေလာက္ ခပ္ျပီးထည့္ျပီး တည္လုိက္ပါ။ ေရက်န္ဆီက်န္ေလး စားခ်င္တာ
ဆုိေတာ့ ေရေလးနည္းနည္းထည့္ျပီး ေပးပြက္လုိက္တယ္။ အဲ့ဒါဆုိ ပုဇြန္တံုယမ္းဟင္းရျပီ။ နံနံပင္ ဒါမွမဟုတ္
ေရွာက္ရြက္ရွိရင္ အေပၚကေနအုပ္လုိက္ဦး။ ပုိေမႊးသြားရေအာင္။

ပုဇြန္ပိန္းဥဟင္း

ပုဇြန္ေဘာ့ခ်ိတ္ေလးေတြကုိ သန္႕ေအာင္ေရေဆး၊ ျပီးေတာ့ အခြံ႕ႏႊာ၊ ျပီးေတာ့မွ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕ေလးနဲ႕
နယ္ထားပါေနာ္။ ပိန္းဥကုိ အခံြႏႊာ၊ ျပီးေတာ့ ေရေဆးျပီး ေလးစိပ္ စိပ္ထားပါေနာ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴနီတုိ႕ကုိ အခြံႏႊာျပီး
ငရုတ္သီးအေရာင္မႈန္႕ေလးနဲ႕ ေရာေထာင္းထားပါေနာ္။ ပင္စိမ္းရြက္က အေျခာက္ပဲရွိေတာ့
ေရေလးစိမ္ထားလုိက္ပါတယ္။
အားလံုးအဆင္သင့္ျဖစ္လာျပီဆုိရင္ေတာ့ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးေလးတင္၊ ျပီးေတာ့ အုိးပူလာရင္ ဆီနည္းနည္းထည့္၊
နႏြင္းမႈန္႕ေလးနည္းနည္းေလးထည့္၊ ျပီးေတာ့ ငရုတ္သီးၾကက္သြန္ျဖဴနီေထာင္းကုိ ထည့္ျပီး ဆီသတ္ပါ။ ျပီးေတာ့
ပုဇြန္ကုိ ထည့္ျပီးဆီသတ္ပါ။ ျပီးေတာ့ ပိန္းဥကုိ ထည့္၊ ေမႊေပးပါ။ ျပီးေတာ့ ေရနည္းနည္းထည့္ အဖံုးအုပ္ျပီး
ပိန္းဥႏူးတဲ့အထိ တည္ေပးပါေနာ္။ ပိန္းဥလဲ ႏူးေလာက္ျပီဆုိရင္လည္း အရသာအေပါ့အငန္ကုိျမည္း၊
ပင္စိမ္းရြက္အုပ္ျပီး ေရက်န္ဆီက်န္ေလးမွာ ဟင္းအုိးခ်လုိ႕ရပါျပီ။

ပုစြန္ခ်ဥ္စပ္ဟင္း

ကြၽန္မရဲ႕ေမာင္ႏွမေတြကုိ ဒီအတုိင္းပစ္ထားတာ ၾကာေနျပီမုိ႕ ဒီေန႕ေတာ့ ပုစြန္ခ်ဥ္စပ္ဟင္းေလးနဲ႕ တည္ခင္း
ပါရေစေနာ္။ အခုပံုထဲက ဟင္းကေတာ့ ကြၽန္မအစ္ကုိရဲ႕ လက္ရာပါေနာ္။
ပုစြန္ခ်ဥ္စပ္ဟင္းခ်က္ဖုိ႕အတြက္ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကုိ အရင္ေျပာျပမယ္ေနာ္။ ပုစြန္အခြံေပ်ာ့၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊
ၾကက္သြန္နီ၊ ခ်င္း၊ ငရုတ္သီးေျခာက္အပုေတာင့္၊ မန္က်ည္းသီး၊ ငံျပာရည္၊ မာဆလာ၊ ငရုတ္သီးစိမ္းအပြေတာင့္၊
နံနံပင္၊ ဆား၊နႏြင္းမႈန္႕၊ ဆီနဲ႕သၾကားတုိ႕ပါေနာ္။
ပုစြန္အခြံေပ်ာ့ကုိ ေရစင္ေအာင္ေဆးျပီး ေခါင္းဘက္ပိုင္းက မ်က္လံုးေတြ၊ ဦးေခါင္းဘက္အခြံက အခြၽန္ရယ္၊
ေျခေခ်ာင္းေလးေတြကုိ ကပ္ေက်းနဲ႕ ညွပ္ပစ္လုိကပ
္ ါ။ ေခါင္းထဲက မစင္အိပ္ကုိလည္း ဖယ္ရွားပစ္လုိက္ပါေနာ္။
ျပီးေတာ့မွ ပုစြန္ရဲ႕ေက်ာဘက္ကေန အခြံေပ်ာ့ေနရာကုိ ကပ္ေက်းနဲ႕ အသာေလးခြဲထုပ္ျပီး ေနာက္ေခ်းေတြကုိ
ဖယ္ထုပ္လုိက္ပါ။ ျပီးေတာ့မွ ပုစြန္ကုိ ဆားနည္းနည္း၊ သၾကားေလးရယ္၊ ငံျပာရည္ေလးရယ္နဲ႕
နယ္ေပးထားပါေနာ္။
ငရုတ္သီးေျခာက္အပုေတာင့္ကုိ အညွာေျခြ၊ အေစ့ထုတ္ျပီး ငရုတ္သီးကုိ ေရေႏြးနဲ႕ စိမ္ေဆးေပးျပီး
ငရုတ္သီးဖတ္ေတြကုိ ေရစစ္ေပးထားပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴနီနဲ႕ ခ်င္းကုိ အခြံႏႊာ၊ ေရေဆးျပီး ခ်င္းကုိ ပါးပါးလွီး၊
ၾကက္သြန္နီကုိ ေလးစိတ္ထုိးေပးပါ။ ငရုတ္ဆံုထဲမွာ ေရစစ္ထားတဲ့ ငရုတ္သီးကုိ ထည့္ျပီးေထာင္းပါ။ ငရုတ္သီးဖတ္
မ်က္လံုးထဲ မစင္ရေအာင္လည္း သတိထားျပီးေထာင္းပါ။ ငရုတ္သီးညက္ျပီဆုိရင္ ခ်င္းထည့္ေထာင္း၊ ျပီးရင္ေတာ့
ၾကက္သြန္ျဖဴထည့္ေထာင္း၊ ျပီးေတာ့ ၾကက္သြန္နီကုိပါ ထည့္ေထာင္းေပးပါ။ မန္က်ည္းသီးကုိလည္း
ေရနဲ႕တစ္ၾကိမ္အသာေလးေဆးျပီး ေရေႏြးနဲ႕စိမ္ထားျပီး အႏွစ္ရေအာင္ တုိက္ယူေပး ပါေနာ္။
ငရုတ္သီးစိမ္းအပြေတာင့္ကုိ ေရေဆး၊ အေစ့ထုပ္ျပီး မထူမပါးေလးေတြ လွီးေပးထားပါ။ နံနပ
ံ င္ကုိလည္း
အျမစ္ဖယ္ထုတ္၊ မေကာင္းတာေတြ ရွင္းပစ္ျပီး ေရေဆးျပီး ေရစစ္ထားေပးပါေနာ္။
အားလံုးအဆင္သင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္ျပီးေတာ့ ဆီထည့္ပါ။ ဆီပူလာရင္ နႏြင္းမႈန္႕ေလး
နည္းထည္းထည့္၊ ေထာင္းထားတဲ့ ငရုတ္သီးၾကက္သြန္ေတြကုိထည့္ျပီး ဆီသတ္ပါ။ ဆီသတ္နံ႕ေမႊးလာျပီဆုိရင္
ပုစြန္ေတြကုိထည့္ျပီး တစ္ေကာင္ခ်င္း ငရုတ္သီးၾကက္သြန္နီနဲ႕ သမသြားေအာင္ လုပ္ေပးျပီး ဆီသတ္ပါ။ ျပီးရင္
မန္က်ည္းသီးႏွစ္ရည္ကုိထည့္၊ ပုစြန္ေတြနဲ႕ ေသခ်ာႏွံ႕ေအာင္ ေမႊေပးျပီး ဟင္းအုိးဆူေအာင္ တည္ေပးပါ။ ဟင္းအုိး
ဆူလာရင္ေတာ့ အေပါ့အငံေလးျမည္းျပီး မာဆလာေလးအုပ္လုိက္ပါေနာ္။ ျပီးေတာ့မွ ငရုတ္သီးပြေလးထည့္၊
နံနံပင္ေလးအုပ္ျပီး ဟင္းအုိးခ်လုိက္ရံုပါပဲေနာ္။

ငါးသလဲထုိးဆီျပန္

လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ငါးသလဲထုိး၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ခ်င္း၊ ငရုတ္သီးအပုေတာင့္၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊
နံနံပင္၊ ငရုတ္သီးစိမ္း၊ နႏြင္းမႈန္႕၊ ဆား၊ ငံျပာရည္၊ ဟင္းခတ္မႈန္႕နဲ႕ ဆီတုိ႕ပါေနာ္။
ပထမဦးဆံုး ငါးသလဲထုိးကုိ ဆားနဲ႕ပက္ျပီးေတာ့မွ ေရနဲ႕စင္ေအာင္ေဆးေပးျပီး ေရစစ္ထားပါ။ ေရစစ္သြားတဲ့အခါ
ငါးသလဲထုိးကုိ ဆား၊ ဟင္းခတ္မႈန္႕၊ ငံျပာရည္တုိ႕နဲ႕ နယ္ေပးထားပါ။ ျပီးရင္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးကုိ ေရေဆးျပီး
ခပ္ပါးပါးလွီးေပးထားပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ နီနဲ႔ ခ်င္းတုိ႕ကုိလည္း အခြံႏႊာေရေဆးေပးထားပါ။ ငရုတ္သီးစိမ္းနဲ႕
နံနံပင္ကုိလည္း အျမစ္ျဖတ္ျပီး ေရစင္ေအာင္ေဆးေပးျပီး ေရစစ္ေပးထားပါ။
ငရုတ္သီးအပုေတာင့္ကို အညွာေျခြ၊ အေစ့ထုတ္၊ ေရေႏြးနဲ႕ စိမ္ျပီးမွ ေဆးေပး၊ ျပီးေတာ့မွ ငရုတ္သီးေတြကုိ
ညက္ေအာင္အရင္ေထာင္းပါ။ ငရုတ္သီးညက္ျပီဆုိရင္ ခ်င္းေထာင္းထည့္ပါ။ ျပီးေတာ့မွ ၾကက္သြန္ျဖဴထည့္ေထာင္း၊
ေနာက္ဆံုးမွ ၾကက္သြန္နီကုိ ထည့္ေထာင္းေပးပါ။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ဆီထည့္၊ ဆီပူလာျပီဆုိရင္ နႏြင္းမႈန္႕ထည့္၊ ျပီးေတာ့မွ
ေထာင္းထားတဲ့ ငရုတ္သီးၾကက္သြန္တို႕ကုိထည့္ျပီး မီးအသင့္အတင့္နဲ႕ ဆီသတ္ေပးပါ။ ဆီသတ္နံ႕
ေမႊးျပီဆုိရင္ေတာ့ လွီးထားတဲ့ ခရမ္းခ်ဥ္သီးေတြကုိ ထည့္ျပီး သမေအာင္ေမႊျပီး ခရမ္းခ်ဥ္သီးေတြ ႏြမ္းသြားတဲ့အထိ
တည္ေပးပါ။ ခရမ္းခ်ဥ္သီးေတြ ႏြမ္းသြားျပီဆုိရင္ေတာ့ နယ္ထားတဲ့ ငါးေလးေတြကုိ ထည့္ျပီး ဟင္းအႏွစ္ေတြနဲ႕
ႏွံ႕ရေအာင္ ေယာင္းမနဲ႕ ေျဖးေျဖးခ်င္း ႏွံ႕ေအာင္လုပ္ေပးပါ။ ျပီးရင္ ဒယ္အုိးအဖံုးေလးကုိ ခဏပိတ္ထားျပီး ငါးထဲက
ထြက္မယ့္အရည္ခမ္းေအာင္ တည္ေပးပါ။ ပထမတစ္ရည္ခမ္းလုိ႕ ဆီျပန္ျပီဆုိရင္ေတာ့ ဆံုေဆးရည္ေလး ထည့္ျပီး
ေနာက္တစ္ရည္ တည္ေပးပါေနာ္။ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ဆီျပန္ျပီဆုိရင္ေတာ့ အေပါ့အငန္ျမည္း၊ လုိအပ္တဲ့ အရသာ
ထပ္ျဖည့္၊ ျပီးေတာ့မွ ငရုတ္သီးစိမ္းေလးေတြရယ္၊ နံနံပင္ေလးေတြ အုပ္ျပီး မီးဖုိမီးပိတ္လုိက္ရံုပါပဲေနာ္။
အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ငါးသလဲထုိး ဆီျပန္ခ်က္ေလး ရပါျပီေနာ္။

ငါးသေလာက္ ခ်ဥ္စပ္ခ်က္

ငါးသေလာက္က အရုိးကမ်ား အနံ႕ကျပင္း ဒီၾကားထဲ စားျပီးရင္ အေၾကာတက္တတ္တာမုိ႕ ကၽြန္မတုိ႕ မိသားစုရဲ႕
ထမင္း၀ိုင္းမွာ ခ်က္ေလ့ခ်က္ထ သိပ္မရွိလွပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ငါးသေလာက္ေတြက ဒီႏွစ္ အရမ္းကုိ ေပါျပီး
လတ္လည္းလတ္တာမုိ႕ အေမက ေစ်းသြားရင္းနဲ႕ ၀ယ္လာပါတယ္။ အိမ္ေရာက္ေတာ့ သားသမီးေတြကုိ
သားတုိ႕သမီးတုိ႕ရံုးပိတ္ရက္ အလုပ္ပိတ္ရက္မုိ႕ တစ္ခါတေလ ခ်က္စားၾကရေအာင္ဆုိျပီး ေျပာပါတယ္။
ဆီျပန္ဟင္းလည္း မစားခ်င္တာမုိ႕ ငါးသေလာက္ကုိ ငရုတ္သီးစိမ္း၊ မရမ္းျပားေလးထည့္ျပီး ခ်ဥ္စပ္ေလး
ခ်က္စားၾကရေအာင္လုိ႕ ကၽြန္မက ေျပာလုိက္ေတာ့ ကၽြန္မရဲ႕ ေမာင္ႏွမေတြက ေကာင္းသားပဲ ႕ ႕ ႕႕
ခ်ဥ္ငံစပ္ေလးဆုိေတာ့ ပြင့္သြားတာေပါ့ ဆုိျပီး ခ်က္ဖုိ႔ျပင္ပါေတာ့တယ္။
လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ငါးသေလာက္ ခပ္လတ္လတ္အေကာင္တစ္ေကာင္၊ မရမ္းျပားအနည္းငယ္
(မရမ္းျပားမရွိရင္ မန္က်ည္းသီးနဲ႕လည္းရတယ္) ငရုတ္သီးစိမ္း၊ ခ်င္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊နီ၊ ဆား၊ ငံျပာရည္၊ အခ်ဳိမႈန္႕နဲ႕
ဆီအနည္းငယ္တုိ႕ပါေနာ္။
စစခ်င္း ငါးသေလာက္ကုိ တစ္ေကာင္လံုး အေၾကးထုိး၊ ဗုိက္ခဲြျပီး အထဲက အူေတြ ကလီစာေတြထုတ္ (သည္းေျခ
မေပါက္ေအာင္ ဂရုတစုိက္ထုတ္ပါ)၊ ငါးေခါင္းထဲက ပါးဟက္ကုိ ထုတ္၊ ျပီးေတာ့မွ ငါးတစ္ေကာင္လံုးကုိ ေရနဲ႕
ေသခ်ာသန္႕ရွင္းေရး လုပ္ပါတယ္။ ျပီးမွ ငါးကုိ ေခါင္းကုိ စျပီးခုတ္ပါတယ္။ တဆက္တည္း ငါးကုိ အလယ္က
ထက္ပုိင္းပုိင္းျပီးေတာ့မွ အတံုးညီေလးေတြျဖစ္ေအာင္ တံုးပါ။ ငါးေတြကုိ တံုးျပီးေတာ့မွ ဆား၊
အခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္၊ ငံျပာရည္အနည္းငယ္ထည့္ျပီး နယ္ေပးထားပါေနာ္။
ငရုတ္သီးစိမ္းေတြကုိ ေရေဆးျပီး ေထာင္းပါ။ ခ်င္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴနီတုိ႕ကုိလည္း တဆက္တည္းေရာေထာင္းပါ။
မရမ္းျပားကုိလည္း ေရေႏြးေလးနဲ႕ စိမ္ထားေပးပါ။
ျပီးရင္ေတာ့ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ဆီေလးနည္းနည္းထည့္၊ ဆီပူလာျပီဆုိရင္ေတာ့ နႏြင္းမႈန္႕ေလးနည္းနည္းခပ္၊
ေထာင္းထားတဲ့ ငရုတ္သီးၾကက္သြန္ေတြထည့္ျပီး ဆီသတ္ပါ။ နည္းနည္းေတာ့ မႊန္မယ္ေနာ္။ ဆီသတ္နံ႕ေလး
ေမႊးလာျပီဆုိရင္ေတာ့ နယ္ထားတဲ့ငါးေတြထည့္ျပီး ေမႊျပီးေတာ့ ခဏေလာက္ အဖံုးအုပ္ျပီးတည္ေပးပါ။
အဲ့ဒီလုိတည္ေပးရင္းနဲ႕ ႏွစ္မိနစ္ သံုးမိနစ္ေလာက္ၾကာရင္ ဟင္းအုိးလည္း ဖ်စ္ဖ်စ္ျမည္လာပါမယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ
အဖံုးျပန္ဖြင့္ျပီး မရမ္းျပားရည္ေလးကုိ ထည့္၊ အဖုံုးျပန္အုပ္ျပီး ဟင္းအုိးပြက္ပြက္ဆူတ့အ
ဲ ထိ တည္ေပးပါေနာ္။
ဟင္းအုိးဆူလာျပီဆုိရင္ေတာ့ အေပါ့အငံျမည္းျပီး နံနံပင္ ဒါမွမဟုတ္ ရွမ္းနံနံေလးအုပ္ျပီး
ဟင္းအုိးခ်လုိက္ရံုပါပဲေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ခ်ဥ္ငံစပ္ငါးသေလာက္ခ်က္ေလးရပါျပီေနာ္။
ဂ်ပန္က ပင္လယ္ငါးေတြကုိလည္း အညီနံ႕သက္သာေအာင္ ဒီနည္းနဲ႕ ခ်က္လုိ႕ရပါတယ္ေနာ္။

ငါးအရုိးႏူးေပါင္း

အလွဴလုပ္ရင္ ငါးေပါင္းေလးပါရင္ ဧည့္သည္ေတြကုိ ဧည့္ခံရတာ အဆင္ေျပတယ္။
၀က္သား၊ ၾကက္သားဟင္းအစံုပါေပမယ့္ ငါးဟင္းက်ေတာ့ အရုိးမ်ားရင္ဧည့္သည္ေတြသံုးေဆာင္ရတာ
အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမွာစုိးတဲ့အတြက္ငါးအရုိးႏူးေပါင္းကုိ ခ်က္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႕ ငါးသေလာက္
ဒါမွမဟုတ္ငါးၾကင္းငါးျမစ္ခ်င္းစတဲ့ ငါးေတြကုိအရုိးႏူးေအာင္ေပါင္းတဲ့နည္းေလးကုိလက္ဆင့္ကမ္းလုိက္ပါရေစကြယ္
႕႕႕
ငါးေပါင္းေတာ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကုိယ္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ ငါး၊ ငါးသေလာက္၊ငါးျမစ္ခ်င္း၊ ငါးၾကင္း ၾကိဳက္ရာကုိ
ေရြးလုိ႕ရပါတယ္။ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ငရုတ္သီးအပုပြေတာင့္၊ စပါးလင္၊ နႏြင္း၊ ခ်င္း၊
ငံျပာရည္၊ ဆား၊ သၾကား၊ ရွလကာရည္နဲ႕ ဆီတုိ႕ပါ။
ငါးကုိေတာ့ အေၾကးခြံခြၽတ္၊ ေသခ်ာေရေဆးျပီးကုိယ္လုိခ်င္တ့အ
ဲ ရြယ္ပမာဏျဖစ္ေအာင္တံုးပါ။ ျပီးရင္ ဆား၊
သၾကား၊ အခ်ဳိမႈန္႕၊ငံျပာရည္၊ နႏြင္းမႈန္႕စတာတုိ႕နဲ႕ ေသခ်ာႏွံ႕ေအာင္ ေရာနယ္ျပီးႏွပ္ထားပါေနာ္။
နာရီ၀က္ေလာက္ ၾကာေအာင္ထားျပီးရင္ေတာ့ ရွလကာရည္ထည့္ျပီး ေနာက္ထပ္နာရီ၀က္ေလာက္ၾကာေအာင္
ထားေပးပါေနာ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ငရုတ္သီးအေျခာက္အပုပြေတာင့္ကို ေရစိမ္၊ အေစ့ထုတ္ျပီး ၾကက္သြန္ျဖဴ၊နီ၊
ခ်င္း၊စပါးလင္ပါးပါးလွီးတုိ႕နဲ႕ ေရာေထာင္းေပးပါေနာ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴနီတုိ႕ကုိအခြံႏႊာျပီး ၾကက္သြန္ျဖဴကုိဆုိရင္
ေက်ာဘက္ကေနထားျပီး ေလးျခမ္းေလာက္စီလွီးေပးပါေနာ္။ ၾကက္သြန္နီကုိလည္း အလံုးလုိက္ေလးေတြ
ထည့္ခ်င္လည္း ထည့္လုိ႕ရတယ္။ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း နည္းနည္းထူထူေလးေတြ လွီးထားေပးပါေနာ္။
ခရမ္းခ်ဥ္သီးေတြကုိလည္းမထူမပါးေလး လွီးထားေပးပါ။
အားလံုးအဆင္သင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ pressure cooker အုိးကုိယူျပီးေတာ့ေအာက္မွာစပါးလင္အရြက္ေလးေတြကုိ
ခင္းေပးပါေနာ္။ တခ်ဳိ႕က ၾကံရြက္ႏုႏုေလးေတြကုိ ခင္းၾကတယ္(အႏူးလြယ္ေအာင္လုိ႕)။ ျပီးေတာ့မွ ေထာင္းထားတဲ့
ငရုတ္သီးၾကက္သြန္ေတြရယ္၊ႏွပ္ထားတဲ့ငါးေတြရယ္၊မထူမပါးလွီးထားတဲ့ၾကက္သြန္ျဖဴနီေတြရယ္၊ခရမ္းခ်ဥ္သီးေတြ
ရယ္ကုိ ထည့္ျပီး ေရာသမေမႊျပီး pressure cooker ထဲမွာထည့္ထားတဲ့စပါးလင္အရြက္ေတြမွာ ျဖန္႕ခင္းေပးပါေနာ္။
ျပီးရင္ ဆီထည့္ေပးပါ။ ဆီကိေ
ု တာ့ကုိယ္ၾကိဳက္မယ့္အေနေလးပဲထည့္ပါေနာ္။ ပံုထဲမွာက အလွဴအတြက္ဆုိေတာ့
ဆီမ်ားမ်ားေလးနဲ႕ေပါင္းထားတာမုိ႕ပါေနာ္။(ငါးအေကာင္ေသးေတြကုိေပါင္းမယ္ဆုိရင္ေတာ့ငါးအသားေတြမေၾကရ
ေလေအာင္ ဆီနဲ႕ နည္းနည္းေၾကာ္ျပီးေတာ့မွေပါင္းေလ့ရွိပါတယ္ေနာ္။)
ျပီးရင္ေတာ့ မီးအသင့္အတင့္ထားျပီး pressurecookerထဲမွာနာရီ၀က္ေပါင္းပါ။နာရီ၀က္ၾကာျပီးရင္ေတာ့မီးဖုိေပၚက
ခဏခ်၊ ၁၀ မိနစ္ေလာက္ေစာင့္ျပီး အဖံုးဖြင့္၊ငါးအသားတံုးေလးေတြကုိ မပဲ့မေၾကသြားရေလေအာင္ အသာေလး
အထက္ေအာက္လွန္ေပးျပီးေနာက္ထပ္ နာရီ၀က္ထပ္ေပါင္းပါ။ ျပီးရင္ေတာ့ ေနာက္တစ္ခါ အေအးထပ္ခံျပီး
အရုိးႏူးမႏူးၾကည့္၊မႏူးေသးဘူးဆုိရင္ေတာ့ေရနည္းနည္းထပ္ထည့္ျပီးေနာက္ထပ္၁၅မိနစ္ေလာက္ထပ္ေပါင္းေပး
လုိက္ရင္ေတာ့ အသားေရာ အရုိးပါႏူးပါျပီ။ ျပီးရင္ေတာ့ေပါင္းအုိးကုိ အေအးခံျပီး ငါးအတံုးေလးေတြကုိ
မပဲ့မေၾကရေအာင္ အသာအယာခပ္ထည့္ျပီးအသင့္သံုးေဆာင္ႏုိင္ပါျပီေနာ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ အဲ့ဒီငါးေပါင္းကုိပဲ
ေဂၚဖီထုပ္ေလးပါးပါးလွီး၊ ၾကက္သြန္စိမ္းပါးပါးလွီး၊
ငရုပ္သီးစိမ္း၊ေရွာက္ရြက္၊သံပရာရည္ေလးညွစ္ျပီးအသုပ္သုပ္စားတတ္ၾကပါေသးတယ္ေနာ္။

ငါးဖယ္လံုး အစပ္ခ်က္

ဒီေန႕ေတာ့ ခ်စ္ေမာင္ႏွေတြအတြက္ ငါးဖယ္လံုးအစပ္ခ်က္နည္းေလး လက္ဆင့္ကမ္းပါရေစဦးေနာ္။
ငါးဖယ္ျခစ္ကုိေတာ့ ကုိယ့္ဘာသာျခစ္လဲ ရတယ္။ ျခစ္ျပီးသားကုိ ေစ်းကေန အလြယ္တကူ၀ယ္ရင္လည္း
ရတယ္ေနာ္။ ငါးဖယ္လံုးအစပ္ဟင္းခ်က္ဖုိ႕အတြက္ လုိအပ္တာေလးေတြကုိ အရင္ေျပာပါရေစေနာ္။
ငါးဖယ္ျခစ္ရယ္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴနီ၊ ခ်င္း၊ ငရုတ္သီးအေရာင္မႈန႕္ ၊ ငရုတ္သီးစိမ္း၊ ဆား၊ သၾကား၊ အခ်ဳိမႈန္႕၊
ေကာ္မႈန္႕နည္းနည္း၊ ဆီ နဲ႕ ရွမ္းနံနံတုိ႕ပါေနာ္။
ငါးဖယ္ျခစ္ျပီးသားကုိ ေထာင္းဖုိ႕အတြက္ ခ်င္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴကုိ အခံြႏႊာပါ။ ျပီးရင္ ခ်င္းကုိ
အရင္ညက္ေအာင္ေထာင္းေပးပါေနာ္။ ျပီးေတာ့မွ ၾကက္သြန္ျဖဴကုိ ခပ္မ်ားမ်ား
ခပ္ညက္ညက္ေလးေထာင္းေပးပါေနာ္။ ျပီးေတာ့မွ ငါးဖယ္ကုိ ထည့္ျပီး ဂ်င္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴတုိ႕နဲ႕ သမေအာင္
ေထာင္းေပးပါေနာ္။ ေထာင္းေနတဲ့အခ်ိန္မွာလည္း ဆား၊ သၾကားနဲ႕ အခ်ဳိမႈန္႕နည္းနည္းထည့္ေထာင္းေပးပါေနာ္။
ငါးဖယ္ကုိေထာင္းတဲ့အခါမွာ ငါးဖယ္အသားေတြ ေစးပုိင္သြားမွ ေကာင္းတာမုိ႕ အေထာင္းညက္ဖုိ႕ လုိပါတယ္။
စားတဲ့အခါမွာ ပုိျပီး ထုပ္ထုပ္ေလးျဖစ္ရေအာင္လုိ႕လည္း ေကာ္မႈန႕္ ေလးနည္းနည္းထည့္ေထာင္းေပးပါေနာ္။
ျပီးရင္ေတာ့ ငါးဖယ္လံုးေလးေတြကုိ ကုိယ္ၾကိဳက္တ့ဲ ပံုစံေလးေတြနဲ႕ လံုးေပါ့ေနာ္။ အခု လုလုကေတာ့
အလံုးေလးေတြပဲ လံုးလုိက္တယ္ေလ။ ငါးဖယ္ကုိလည္း မေၾကာ္ဘဲ အစိမ္းအတုိင္းေလးပဲ ခ်က္မွာမုိ႕
ဟင္းခ်က္ဖုိ႕အတြက္ လုိအပ္တာေလးေတြ ျပင္ဆင္လုိက္ပါတယ္ေနာ္။ ငရုတ္သီးအေရာင္မႈန္႕နဲ႕
ၾကက္သြန္ျဖဴနီေထာင္းတယ္၊ ငရုတ္သီးစိမ္းေလးကို မထူမပါးေလးျဖစ္ေအာင္ ကပ္ေက်းေလးနဲ႕ ညွပ္တယ္။
ရွမ္းနံနံေလးေတြကုိ ေရသန္႕ေနေအာင္ေဆးျပီး လက္တစ္လံုးေလာက္ေလးေတြျဖစ္ေအာင္ လွီထားလုိက္တယ္။

အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ဆီထည့္၊ ဆီပူလာျပီဆုိရင္ေတာ့ ေထာင္းထားတဲ့
ငရုတ္သီးၾကက္သြန္ကုိ ဆီသတ္၊ ငံျပာရည္ေလး နည္းနည္းထည့္ျပီး ဆီသတ္ရင္ေတာ့ ပုိေမႊးတာေပါ့ေနာ္။
ျပီးရင္ေတာ့ ငါးဖယ္လံုးေလးေတြကုိ တန္းစီထည့္ျပီး ဆီသတ္ေပးပါေနာ္။ ေသေသခ်ာခ်ာေလးေမႊေပးျပီးေတာ့
လံုးေရေလးထည့္ျပီး ပြက္ပြက္ဆူေအာင္ ဒယ္အုိးကုိ အဖံုးအုပ္ျပီး တည္ေပးပါေနာ္။
လံုးေရေလးခန္းသြားျပီဆုိရင္ေတာ့ ညွပ္ထားတဲ့ ငရုတ္သီးစိမ္းေလးေတြထည့္၊ ေရေလးနည္းနည္းပါထပ္ထည့္ျပီး
ငရုတ္သီးလည္းက်က္၊ ငါးဖယ္ထဲကုိလည္း ငရုတ္သီးစိမ္းရဲ႕ အနံ႕ေရာ အရသာပါ ၀င္သြားေအာင္ တည္ေပးပါေနာ္။
ဆီျပန္ၾကိဳက္ရင္ေတာ့ ေရခမ္းတဲ့အထိ တည္ေပးျပီး ဆီက်န္ေရက်န္ေလးၾကိဳက္တတ္တ့သ
ဲ ူကေတာ့
ေရေလးက်န္တ့အ
ဲ ခ်ိန္မွာ ဟင္းအုိးအေပါ့အငံကုိျမည္းျပီး အရသာသင့္ျပီးဆုိရင္ ရွမ္းနံနံေလးအုပ္ျပီးး ဟင္းအုိးကုိ
မီးဖုိေပၚကေန ခ်လုိက္ရံုပါပဲေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ငါးဖယ္လံုး အစပ္ခ်က္ေလး ရပါျပီေနာ္။ မေၾကာ္ဘဲ
ငါးဖယ္လံုးအစိမ္းအတုိင္းခ်က္ထားတဲ့အတြက္လည္း အရသာ ပုိရွိျပီး ထုပ္ထုပ္ေလးနဲ႕ ၀ါးလုိ႕လည္း
ေကာင္းပါတယ္ေနာ္။ အားေပးၾကပါဦးေနာ္။

ငါးေျမြထုိးအခ်ဥ္ရည္ဟင္း

ဒီတစ္ခါေတာ့ လူတုိင္းမစားတဲ႕ ငါးတစ္မ်ဳိးျဖစ္တ့ဲ ငါးေျမြထုိးကုိ မရမ္းသီးးနဲ႕အခ်ဥ္ရည္ဟင္း ခ်က္ေကၽြးပါရေစေနာ္။
ငါးေျမြထုိးကုိ အဂၤလိပ္လုိ Mastacembelusarmatus လုိ႕ ေခၚပါတယ္။ ငါးေျမြထုိးက အေၾကးခြံမပါတဲ့ ငါးမ်ဳိးပါ။
အရုိးလည္းအလယ္ရုိးတစ္ရုိးသာရွိျပီး အသားကလည္း ခပ္မာမာေလးနဲ႕မုိ႕ စားလုိ႕ေကာင္းပါတယ္။
ငါးေျမြထုိးကုိ ဟင္းခ်က္စားၾကသလုိ ငါးေျခာက္လုပ္လုိ႕တစ္မ်ဳိး၊ၾကပ္တင္လုပ္လုိ႕တစ္ဖံု အမ်ဳိးမ်ဳိး
ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ၾက ပါတယ္။
ငါးေျမြထုိးခ်ဥ္ရည္ဟင္းခ်က္ဖုိ႕ လုိအပ္တ့ပ
ဲ စၥည္းေတြကေတာ့ ငါးေျမြထုိး၊မရမ္းသီး၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီ၊
ငရုတ္သီးပုအေျခာက္ေတာင့္၊ခ်င္း၊ဆား၊နႏြင္း၊အခ်ဳိမႈန္႕၊ငါးပိစိမ္းစား၊ငံျပာရည္အနည္းငယ္နဲ႕ရွမ္းနံနံအနည္းငယ္တုိ႕
ပါေနာ္။ငါးေျမြထုိးကအေၾကးခြံမရွိေပမယ့္အရမ္းခၽြဲတ့အ
ဲ တြက္အခ်ဥ္သီးတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးဒါမွမဟုတ္ဆားနဲ႕ေသေသခ်ာခ်ာ
နယ္ေဆးေပးပါ။ ျပီးရင္ ငါးေခါင္းကုိျဖတ္ထုပ္ေပးျပီး ဗုိက္ထဲက ကလီစာေတြကုိလည္း ဖယ္ရွင္းပစ္ျပီး ေရနဲ႕
သန္႕စင္ေအာင္ေဆးေပးပါ။ ျပီးေတာ့မွ ငါးကုိ ႏွစ္ပုိင္းပုိင္းျပီး ဆား၊အခ်ဳိမႈန္႔၊ ငံျပာရည္နဲ႕ နယ္ေပးပါေနာ္။
ငရုတ္သီးေျခာက္အပုေတာင့္ကုိအညွာေျခြ၊အေစ့ထုတ္ျပီးငရုတ္သီးကုိေရေႏြးနဲ႕စိမ္ေဆးေပးျပီးငရုတ္သီးဖတ္ေတြ
ကုိေရစစ္ေပးထားပါ။ၾကက္သြန္ျဖဴနီနဲ႕ခ်င္းကုိအခြံႏႊာ၊ေရေဆးျပီးခ်င္းကုိပါးပါးလွီး၊ၾကက္သြန္နီကုိေလးစိတ္ထုိးေပးပါ
။ ငရုတ္ဆံုထဲမွာ ေရစစ္ထားတဲ့ငရုတ္သီးကုိ ထည့္ျပီးေထာင္းပါ။ ငရုတ္သီးဖတ္ မ်က္လံုးထဲ မစင္ရေအာင္လည္း
သတိထားျပီးေထာင္းပါ။ ငရုတ္သီးညက္ျပီဆုိရင္ ခ်င္းထည့္ေထာင္း၊ ျပီးရင္ေတာ့ၾကက္သြန္ျဖဴထည့္ေထာင္း၊
ျပီးေတာ့ၾကက္သြန္နီကုိပါထည့္ေထာင္းေပးပါ။ရွမ္းနံနံကုိလည္းအျမစ္ေတြဖယ္ရွားပစ္ျပီးလက္တစ္ဆစ္အရြယ္
ေလာက္ေလးေတြျဖစ္ေအာင္ျဖတ္ထားေပးပါ။ မရမ္းသီးက အခုအခ်ိန္မွာ မွည့္လုနီးပါးျဖစ္ေနျပီမုိ႕ ေရေဆး
ထက္ျခမ္းခဲြျပီး အေစ့ထုတ္ပစ္ျပီး လက္နဲ႕ အသားေတြကုိ ဖ်စ္ထားေပးပါ။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ဆီထည့္၊ဆီပူလာျပီဆုိရင္ေတာ့ နႏြင္းမႈန္႕ေလးခပ္၊
ေထာင္းထားတဲ့ငရုတ္သီးၾကက္သြန္ေတြထည့္ျပီး ဆီသတ္ပါ။ ၾကက္သြန္ေတြ စိမ္းနံ႕ေပ်ာက္လာျပီဆုိရင္
ငါးပိစိမ္းစားေလး ကြမ္းသီးလံုးေလာက္ထည့္ျပီး ဆီသတ္ပါ။ ျပီးရင္ နယ္ထားတဲ့ငါးေတြကုိပါ ထည့္ျပီး
ဆီသတ္ေပးပါ။ ငါးဆီသတ္ျပီးတဲ့အခါငါးျမဳပ္ရံုေရေလးနည္းနည္းထပ္ထည့္ျပီး အဖံုးအုပ္ျပီးတည္ေပးပါ။
ဟင္းအုိးပြက္လာတဲ့အခါ မရမ္းသီးေတြထည့္၊ ေရထည့္ျပီး ဟင္းအုိးကုိ အဖံုးအုပ္ျပီးမီးအသင့္အတင့္နဲ႕႕တည္ေပးပါ။
ဟင္းအုိးပြက္ပြက္ဆူလာျပီဆုိတာနဲ႕အေပါ့အငံအရသာျမည္းျပီး ရွမ္းနံနံေလးအုပ္လုိက္ပါေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့
ရွမ္းနံနံနံ႕သင္းသင္းေလးနဲ႕ ငါးေျမြထုိးခ်ဥ္စပ္ဟင္းေလးတစ္ခြက္ရပါျပီေနာ္။
အားေပးၾကပါဦးေနာ္။

ငါးသေလာက္အခ်ဥ္ေပါင္း

ဒီေန႕မွာေတာ့ ကၽြန္မရဲ႕ခ်စ္ေမာင္ႏွမေတြကုိ ေမာ္လျမိဳင္အစားအစာတစ္မ်ဳိးျဖစ္တဲ့ ငါးသေလာက္အခ်ဥ္ ေပါင္းေလး
ခ်က္ေကၽြးပါရေစဦးေနာ္။ ငါးသေလာက္ကုိ ဆီျပန္ဟင္းပဲ ခ်က္ခ်က္၊ အရုိးႏူးပဲေပါင္းေပါင္း
အမ်ဳိးမ်ဳိးခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္တတ္ၾကသလုိ အခုတစ္ခါမွာလည္း ဟင္းရည္ရႊဲရႊဲေလးဆမ္းစားလုိ႕လည္းရေအာင္၊
အရည္ေသာက္လုိမ်ဳိးေလးလည္း စားလုိ႕ရေအာင္ ခ်က္ေကၽြးပါရေစဦးေနာ္။
ငါးသေလာက္အခ်ဥ္ေပါင္းခ်က္ဖို႕ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ငါးသေလာက္ (၅၀) သားခန္႕ အေလးခ်ိန္ရွိတစ္ေကာင္၊
ေမာ္လျမိဳင္ရွာလကာရည္ လက္ဘက္ရည္ပန္းကန္လံုး ၁ လံုးခဲြ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ ဥတစ္လံုး ၁၀ ဥ၊ ၾကက္သြန္နီဥၾကီး ၅ လံုး၊
ခ်င္း လက္ႏွစ္ဆစ္၊ စပါးလင္ခပ္တုတ္တုတ္ ၃ ပင္၊ ငရုတ္သီးအမွည့္ေတာင့္ ၁၀ ေတာင့္မွ ၂၀ ခန္႕၊ ဆား၊ သၾကား၊ နႏြင္းမႈန္႕၊
အခ်ဳိမႈန္႕တုိ႕ပါပဲေနာ္။ ငါးသေလာက္ အေကာင္လတ္ကုိ အေၾကးထုိး၊ ဗုိက္ခဲြ၊ ကလီစာေတြထုတ္ပစ္၊ ေခါင္းကုိလည္း
အခၽြဲေတြနဲ႕ ပါးဟက္ေတြ ထုတ္ပစ္ျပီး ေရနဲ႕ သန္႕စင္ေအာင္ ေဆးေၾကာပါ။ ျပီးရင္ ငါးကုိ အလ်ားလုိက္ထားျပီး
လက္သံုးလံုးအရြယ္အကြင္းလုိက္ လွီးေပးပါ။ လွီးျပီးသားငါးေတြကုိ သၾကား၊ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕၊ နႏြင္းမႈန္႕၊ ရွာလကာရည္ တုိ႕နဲ႕
အရသာခပ္ျပင္းျပင္းနယ္ထားျပီး နာရီ၀က္ တစ္နာရီေလာက္ ႏွပ္ထားလုိက္ပါ။ (တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ငါးပိစိမ္းစားေမႊးေမႊးေလးကုိ
နည္းနည္းထည့္တတ္ၾကတယ္) ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ခ်င္းတုိ႕ကုိ အခြံႏႊာ၊ ေရေဆးျပီး ၾကက္သြန္နီကုိ
ေလးစိတ္ထုိးေပးပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴ ဓားျပားရုိက္ေပးပါ။ ခ်င္းကုိ ပါးပါးလႊာလႊာေလးေတြျဖစ္ေအာင္ လွီးေပးပါ။ စပါးလင္ကုိ
အေပၚတစ္လႊာဖယ္ပစ္ျပီးေတာ့ ေရနဲ႕ေသခ်ာေဆး၊ ေရစင္ေအာင္ခါ၊ ျပီးေတာ့မွ ဓားျပားရုိက္ျပီး သံုးပုိင္းပုိင္းထားေပးပါ။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ ေပါင္းအုိးထဲကုိ ေအာက္ဆံုးကေန စပါးလင္ထည့္၊ ျပီးေတာ့ ငါးေတြထည့္၊ အေပၚကေန
ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ခ်င္း၊ စတာေတြကုိထည့္ ျပီးေတာ့ ရွာလကာရည္ထည့္၊ ျပီးေတာ့မွ အေပၚကေန ငါးျမဳပ္တဲ့အထိ
ေရထည့္ေပးျပီး အုိးအဖံုးအုပ္၊ မီးဖုိေပၚတင္ျပီး စတည္ေပးပါေနာ္။ ၁၅ မိနစ္ေလာက္တည္ျပီးရင္ မီးဖုိမီးပိတ္ျပီး၊
ခဏအေအးခံျပီးေတာ့ အဖံုးဖြင့္၊ ငါးေလးေတြကုိ မေၾကရေအာင္ အသာေလးအထက္ေအာက္လွန္ျပီးေတာ့
ေရခပ္မ်ားမ်ားေလးထည့္ျပီး တည္ေပးပါေနာ္။ အရုိးႏူးအိေနတဲ့အထိ ၾကိဳက္ရင္ အရုိးႏူးတဲ့အထိ တည္ေပးႏုိင္ျပီး၊
အရုိးေလးေတြ ႏူးတႏူးခပ္မာမာေလးရခ်င္ရင္ေတာ့ ဒီတစ္ခါ ၁၀ မိနစ္ေလာက္ တည္ျပီးရင္ ငရုတ္သီးေတာင့္ေလးေတြ ခပ္၊
အရသာကုိျမည္းျပီး လုိတဲ့အရသာျဖည့္၊ ကုိယ္ၾကိဳက္တဲ့အရသာရျပီဆုိရင္ေတာ့ ဟင္းအုိးခ်လုိက္ရံုပါပဲေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့
ငါးသေလာက္ အခ်ဥ္ေပါင္းေလး တစ္ခြက္ရပါျပီ။ အဲ့ဒီဟင္းကုိ ထမင္းနဲ႕ အရည္ဆမ္းစားလုိ႕ ရသလုိ
ဟင္းရည္ေသာက္အေနနဲ႕လည္း ခ်က္စားတတ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႕ ငယ္ငယ္တုန္းက အဖြားက ငါးသေလာက္ကုိ အဲ့ဒီလုိ
အခ်ဥ္ေပါင္းေလးခ်က္ျပီးရင္ နံျပားေလးနဲ႕တုိ႕စားခုိင္းေသးတယ္။ အစတုန္းက ဘယ္လုိၾကီးမွန္း မသိေပမယ့္ နံျပားပူပူေလးနဲ႕
အဲ့ဒီငါးသေလာက္အသားခ်ဥ္ျဖံဳးအိအိေလးနဲ႕ တဲြ၀ါးမိသြားတဲ့အခါ သိပ္အရသာ ရွိတာပဲ။ ငရုတ္သီးေတာင့္လည္း
ကိုက္မိရင္ေတာ့ စပ္လုိက္တဲ့အမ်ဳိး၊ နံျပားေနာက္တစ္လုပ္ကုိ အလ်င္အျမန္ သြပ္သြင္းလုိက္မွ အစပ္ေျပသြားသလုိလုိေပါ့။ ႕ ႕
႕
ကၽြန္မရဲ႕ခ်စ္ေမာင္ႏွမေတြလည္း ငါးသေလာက္နံ႕မခံႏုိင္ဘူး၊ ညွီတယ္လုိ႕ ထင္ရင္၊ ဒါမွမဟုတ္ ရာသီဥတု ပူပူမွာ
ဆီျပန္ဟင္းေတြ မစားခ်င္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ တစ္ခါေလာက္ ငါးသေလာက္ကုိ အခ်ဥ္ေပါင္းေလး ခ်က္စားၾကည့္ၾကပါဦးလုိ

ငါးဂ်ဴးျမစ္သရက္သီးခ်က္

သၾကၤန္ရက္ေတြတုန္းက အိမ္မွာပဲေနျပီး လုပ္စရာရွိလုပ္ေနရေပမယ့္ စိတ္ကအြန္လုိင္းက ေမာင္ႏွမေတြကုိ သတိရေနတာ၊
ႏွစ္ဆန္းႏွစ္ရက္ေန႕လည္းက်ေရာမေနႏုိင္မထုိင္ႏုိင္နဲ႕အြနလ
္ ုိင္းကုိအေျပးအလႊားတက္ေတာ့တာ။အေက်ာ္အခြေဆာ့ဖ္၀ဲလ္
ေတြသံုးျပီး ဘေလာ့ဂ္ကုိ တစ္ဖက္၊ ဂ်ီေမးလ္ကုိတစ္ဖက္ခပ္သြက္သြက္ေလး ၀င္လုိက္တဲ့အခါမွာ ညီမေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕
ေမးလ္ကိဖ
ု တ္လုိက္ရေတာ့သူတုိ႕ဇနီးေမာင္ႏွံကုိယ္စားအရမ္းကုိ၀မ္းသာပီတိျဖစ္မိသြားသလုိငါလည္းၾကီးေတာ္လုျဖစ္ဦးမွာပါ
လားလုိ႕တစ္ကုိယ္တည္း ေတြးျပီးျပံဳးမိျပန္ပါတယ္။ျပီးတာနဲ႕ဂ်ီေတာ့ခ္ကုိ၀င္ျပီးအဲ့ဒီညီမေလးကုိကြန္ဂရက္က်ဴေလးရွင္းလုပ္၊
ျပီးေတာ့ က်န္းမာေရးေရာအေနအထုိင္အစားအေသာက္ေရာ အစစအရာရာ ဂရုစိုက္ဖုိ႕ မွာရင္း စကားေတြ
အျပန္အလွန္ လက္ဆံုက်မိေနျပန္ေရာ။ ညီမေလးက ကုိယ္၀န္ရွိခါစမုိ႕ခံတြင္းပ်က္ျပီး မၾကာခဏ အန္ခ်င္ေနတဲ့အေၾကာင္း၊
ဘာကုိမွစားခ်င္စိတ္မရွိေပမယ့္ ငါးကုိ သရက္သီးေလးနဲ႕ ငါးပိခ်က္လုိ ခ်က္ထားတာေလးစားခ်င္တဲ့အေၾကာင္း
စကားစပ္မိတာနဲ႕ ညီမေလး တကယ္မစားရေတာင္အာသာေျပေလးျဖစ္ေအာင္ ခ်က္ေကၽြးမယ္လုိ႕ ကတိေပးခဲ့မိ ပါတယ္။
ဒီလုိနဲ႕ပဲငါးဂ်ဴးျမစ္သရက္သီးခ်က္ေလး ခ်က္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ဟင္းမခ်က္ခင္ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကုိ ေျပာျပပါရေစဦးေနာ္။
ငါးၾကင္းျဖဴ၊သရက္သီး၀င္းေရာင္၊ဂ်ဴးျမစ္၊ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ငရုတ္သီးအပုေတာင့္၊ခ်င္း၊ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ၾကက္သြန္နီ၊ငရုတ္သီးစိမ္း၊စိမ္း
စားငါးပိ၊ငံျပာရည္၊ဆား၊အခ်ဳိမႈန္႕၊နႏြင္းမႈန္႕နဲ႕ဆီတုိ႕ပါေနာ္။<ငါးၾကင္းကုိ၀ယ္ကတည္းကအလယ္သားေကာင္းေကာင္းကုိ
၀ယ္၊ ျပီးေတာ့ အေၾကးထုိး၊ ေရသန္႕စင္ေအာင္ ေဆးျပီး အရြယ္ေတာ္အတံုးေလးေတြတံုး၊ ျပီးေတာ့ ငံျပာရည္၊ဆား၊
အခ်ဳိမႈန္႕ေလးနဲ႕ နယ္ျပီး ႏွပ္ထားပါေနာ္။ ငရုတ္သီးအပုေတာင့္ကိုအညွာေျခြ၊ အေစ့ထုတ္၊ ေရေႏြးေလးနဲ႕ေဆး၊ ေရညွစ္ျပီး
ငရုတ္ဆံုထဲထည့္ေထာင္း၊ျပီးရင္တစ္လက္စတည္းခ်င္း၊ၾကက္သြန္ျဖဴနဲ႕ၾကက္သြန္နီကုိအခြံႏႊာျပီးထည့္ေထာင္းေပးပါေနာ္။အခု
အခ်ိန္မွာသရက္သီးေတြက၀င္းေရာင္ေလးေတြျဖစ္ေနျပီ၊တခ်ဳိ႕ဆုိခူးျပီးအုပ္ထားလုိ႕ရျပီးအမွည့္ေတာင္စားလုိ႕ရေနျပီ။အဲ့ဒီလုိ
သရက္သီး၀င္းေရာင္ေလးေတြနဲ႕ ဟင္းခ်က္စားတဲ့အခါ ခ်ဳိခ်ဥ္ေလးနဲ႕မုိ႕လွ်ာမွာ အရသာ က ခ်ဳိတလွည့္ ခ်ဥ္တလွည့္နဲ႕
လွ်ာလည္ေနေတာ့တာ။သရက္သီးေလးေတြကုိအညွာကုိတိကနဲေနေအာင္ျဖတ္၊အေစးေတြထြက္ႏုိင္သေလာက္ထြက္သြားေ
အာင္ေရစိမ္ေပးထား၊ျပီးေတာ့အခြံႏႊာျပီးသရက္သီးကုိဓားေလးနဲ႕ေပါက္ေပးပါေနာ္။အဲ့ဒါဆုိရင္သရက္သီး၀ါဖန္႕ဖန္႕ေလးေတြ
ကစီစီရီရီနဲ႕ထြက္လာပါေတာ့တယ္ေနာ္။ခရမ္းခ်ဥ္သီးႏွစ္လံုးေလာက္ကုိလည္းေရေဆးျပီးခပ္ပါးပါးေလးလွီးေပးထားပါေနာ္။ဂ်ဴး
ျမစ္ေလးေတြကုိလည္းေရစင္ေအာင္ေဆး၊ျပီးေတာ့မွအျမစ္ေလးေတြကုိ၂လက္မအရွည္ေလာက္ရေအာင္ျဖတ္ထားပါေနာ္။ငရု
တ္သီးစိမ္းေလးေတြကုိလည္းေရေဆး၊ အညွာေျခြျပီးဓားျပားေလးရုိက္ထားေပးပါေနာ္။အားလံုးအဆင္သင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့
မီးဖုိေပၚဒယ္အုိးတင္၊ဆီနည္းနည္းထည့္၊ဆီပူလာျပီဆုိရင္ေတာ့နႏြင္းမႈန္႕ေလးခပ္၊ျပီးေတာ့ေထာင္းထားတဲ့ငရုတ္သီးေတြကုိထ
ည့္ျပီး ဆီသတ္ပါေနာ္။ ဆီသတ္နံ႕ေမႊး လာျပီဆုိရင္ေတာ့ခရမ္းခ်ဥ္သီးေတြထည့္၊ တစ္လက္စတည္း ငါးပိစိမ္းစား ကြမ္းသီးလံုး
၂လံုးစာေလာက္ထည့္ျပီး ေမႊ၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးေတြ ေၾကေအာင္ အဖံုးအုပ္ျပီးခဏတည္ေပးပါ။
ခရမ္းခ်ဥ္သီးေတြေၾကျပီဆုိရင္နယ္ထားတဲ့ ငါး ေတြထည့္ျပီး ေမႊ၊ျပီးတာနဲ႕ သရက္သီးေလးေတြထည့္ျပီး ငါးရယ္၊
သရက္သီးရယ္၊ဟင္းအႏွစ္ေတြရယ္အားလံုးသမေအာင္ေမႊျပီးရင္အဖံုးအုပ္ျပီးလံုးရည္ေလးခမ္းေအာင္တည္ထား၊
လံုးရည္ခမ္းျပီဆုိရင္ေတာ့ ဂ်ဴးျမစ္ေလး ေတြထည့္၊ ေနာက္ထပ္လက္ဘက္ရည္ပန္းကန္လံုး
တစ္လံုးခြဲေလာက္ထပ္ထည့္၊ပြက္ပြက္ဆူေအာင္တည္၊အေပါ့အငံအရသာကုိျမည္း၊ၾကိဳက္ျပီဆုိရင္ဓားျပားရိုက္ထားတဲ့ငရုတ္သီ
းစိမ္းေလးအုပ္လုိက္ျပီး ဟင္းအုိးခ် လုိက္ရံုပါပဲေနာ္။အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ခ်ဳိခ်ဥ္ငံစပ္အရသာေလးနဲ႕
ငါးဂ်ဴးျမစ္သရက္သီးခ်က္ေလးရပါျပီေနာ္။ တညင္းသီးဆားစိမ္၊ ဒါမွမဟုတ္ တညင္းသီးျပဳတ္ ေစးေစးေလး၊
ေရွာက္ရြက္ႏု၊ သခြါးသီး တုိ႕စရာတုိ႕နဲ႕ တဲြဖက္သံုးေဆာင္ပါေနာ္။

ငါးျမင္းဇီးျဖဴသီးခ်က္

ဒီတစ္ေခါက္မွာ ကြၽန္မရဲ႕ေမာင္ႏွမေတြကုိ ငါးျမင္းနဲ႕ ဇီးျဖဴသီးခ်က္ေကြၽးပါရေစေနာ္။ ငါးျမင္းဗုိက္သားက
အဆီေတြအမ်ားၾကီးပါတယ္ေလ။ ဒါေပမယ့္ အခ်ဥ္ေလးနဲ႕ ခ်က္တ့အ
ဲ ခါ စားလုိ႕ေကာင္းတာမုိ႕ ငါးျမင္းဗုိက္သားနဲ႕
ဇီးျဖဴသီးကုိခ်က္ေကြၽးပါရေစေနာ္။
ငါးျမင္းဇီးျဖဴသီးဟင္းခ်က္ဖုိ႕ လုိအပ္တာေတြကေတာ့ ငါးျမင္း၊ ဇီးျဖဴသီး၊ ငရုတ္သီးအပုအပြေတာင့္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊
ၾကက္သြန္နီ၊ ငရုတ္သီးစိမ္း၊ ငံျပာရည္၊ ဆား၊ နႏြင္းမႈန္႕နဲ႕ အခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္တုိ႕ပါေနာ္။
ငါးျမင္းကုိ ေရေဆးျပီး အရြယ္ေတာ္အတံုးေလးေတြျဖစ္ေအာင္ တံုးေပးပါေနာ္။ ျပီးေတာ့မွ ငါးကုိ ဆား၊ နႏြင္းမႈန္႕၊
ငံျပာရည္၊ အခ်ဳိမႈန္႕တုိ႕နဲ႕ နယ္ေပးထားပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴနီတုိ႕ကုိ အခြံႏႊာထားျပီး ငရုတ္သီးအပုေတာင့္နဲ႕
ေထာင္းထားေပးပါေနာ္။ ဇီးျဖဴသီးေတြကုိလည္း ထုျပီးေတာ့ အေစ့ေတြဖယ္ထားေပးပါေနာ္။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ျပီးရင္ ဆီထည့္၊ ဆီပူလာျပီဆုိရင္ေတာ့ နႏြင္းမႈန္႕ေလး
နည္းနည္းထည့္လုိက္ပါျပီ။ ျပီးရင္ ေထာင္းထားတဲ့ ငရုတ္သီးၾကက္သြန္တုိ႕ကုိထည့္ျပီး ဆီသတ္ပါ။
ဆီသတ္နံ႕ေမႊးလာျပီး ေရႊအုိေရာင္ေျပာင္းလာတဲ့အခါမွာေတာ့ နယ္ထားတဲ့ ငါးေတြကုိထည့္ျပီး ငရုတ္သီးေတြနဲ႕
ႏွံ႕ေအာင္ေမႊေပးပါေနာ္။ ျပီးရင္ အုိးအဖံုးေလးပိတ္ျပီး ခဏေလာက္တည္ေပးပါ။ ေရကုန္လုိ႕ ဟင္းအုိး
ဖ်စ္ဖ်စ္ျမည္လာရင္ ဇီးျဖဴသီးစိတ္ေတြကုိထည့္၊ ငါးျမဳပ္ေအာင္ေရထည့္ျပီး အဖံုးအုပ္ျပီး မီးအသင့္အတင့္နဲ႕
ခပ္ၾကာၾကာေလးတည္ေပးပါ။ ဒါမွ ဇီးျဖဴသီးထဲက အခ်ဥ္ေတြက ငါးထဲကုိ အရသာ၀င္သြားမွာေလ။ ဟင္းအုိး
ဆီျပန္ျပီဆုိရင္ အေပါ့အငံကုိျမည္းျပီး ငရုတ္သီးေလးေတြကုိ ထက္ျခမ္းခဲြဲထည့္ျပီး အဖံုးအုပ္ျပီး
ဟင္းအုိးခ်လုိက္ရံုပါပဲေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ခ်ဥ္ျဖံဳးျဖံဳးအရသာေလးနဲ႕ ငါးျမင္းဇီးျဖဴခ်က္ေလး ရပါျပီေနာ္။

ေခါင္းတစ္ရာသားအုိးကပ္

ဒီေန႕ေတာ့ ကြၽန္မရဲ႕ခ်စ္ေမာင္ႏွမေတြကုိ ငါးဘဲအုိးကပ္ေလး
ခ်က္ေကြၽးပါရေစဦးေနာ္။ ေခါင္းတစ္ရာသားကုိစားသံုးပါက မွတ္ဥာဏ္ေကာင္းတယ္လုိ႕ငယ္တုန္းက
သင္ခန္းစာထဲမွာ သင္ခဲ့ဖူးတယ္ေနာ္။ ငါးစားရင္ အရုိးစူးမွာ သိပ္ေၾကာက္တ့ဲ ကြၽန္မရဲ႕အိမ္ကအကုိေတာ္နဲ႕
ေမာင္ေတာ္အတြက္လည္း အရုိးပါ ၀ါးစားလုိ႕ရတဲ့ ငါးေလးအုိးကပ္ကုိ ခ်က္ေကြၽးရင္ အဆင္ေျပတယ္ေလ။
ကေလးေတြအတြက္ဆိရ
ု င္လည္း အရုိးပါစားလုိ႕ငါးအုိးကပ္ေလးနဲ႕ ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္ဟင္းရည္ခြၽဲခြၽဲေလး ခ်က္ေပးရင္
ၾကိဳက္ၾကတာမုိ႕ ခ်က္ေကြၽးလုိက္ပါတယ္ေနာ္။ ငါးအုိးကပ္ခ်က္ဖုိ႕အတြက္လုိအပ္တာေတြကေတာ့ ငါးဘဲ၊
ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ခ်င္း၊ ငရုတ္သီးအေရာင္မႈန္႕၊ နႏြင္းမႈန္႕၊ ငံျပာရည္၊ ဆီ၊ ငရုတ္သီးစိမ္း၊ ပင္စိမ္းရြက္
သုိ႕မဟုတ္ နံနံပင္တုိ႕ပါေနာ္။
ငါးဘဲကုိ ေခါင္းနဲ႕၀မ္းဗုိက္သားေတြမပါေအာင္ ဖဲ့ျပီး ေရစင္ေအာင္ေဆးျပီး ေရစစ္ထားပါေနာ္။ ျပီးရင္ ငါးကုိ ဆား၊
အခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္၊ ငံျပာရည္၊ နႏြင္းမႈန္႕တုိ႕နဲ႕ နယ္ေပးပါ။ ခ်င္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴနဲ႕အနီကုိလည္း
အခံြႏႊာေရေဆးျပီး မထူမပါးေလး လွီးေပးထားပါ။ ျပီးရင္ ငရုတ္ဆံုထဲကုိ ငရုတသ
္ ီးအေရာင္မႈန္႕ေလး ထည့္ျပီး
ေရေလးနည္းနည္းထည့္ျပီး ေဖ်ာ္လုိက္ပါ။ ျပီးေတာ့မွ လွီးထားတဲ့ ခ်င္းကုိ အရင္ထည့္ေထာင္းပါ။ ျပီးရင္
ၾကက္သြန္ျဖဴနီတုိ႕ကုိ အတူ ေရာေထာင္းထားေပးပါ။ ငရုတ္သီးစိမ္းကုိလည္း ေရေဆးျပီး
မထူမပါးေလးေတြျဖစ္ေအာင္ လွီးေပးထားပါ။ နံနံပင္ကုိလည္း အျမီးျဖတ္သန္႕စင္ထားျပီး ေရစင္ေအာင္
ေဆးထားေပးပါေနာ္။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆိရ
ု င္ေတာ့ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ျပီးရင္ ဆီထည့္၊ ဆီပူလာျပီဆုိရင္ေတာ့ နႏြင္းမႈန္႕ေလး
နည္းနည္းထည့္လုိက္ပါျပီ။ ျပီးရင္ ေထာင္းထားတဲ့ ငရုတ္သီးၾကက္သြန္တုိ႕ကုိထည့္ျပီး ဆီသတ္ပါ။
ဆီသတ္နံ႕ေမႊးလာျပီး ေရႊအုိေရာင္ေျပာင္းလာတဲ့အခါမွာေတာ့ နယ္ထားတဲ့ ငါးေတြကုိထည့္ျပီး ငရုတ္သီးေတြနဲ႕
ႏွံ႕ေအာင္ေမႊေပးပါေနာ္။ အေပါ့အငံအရသာကုိ ျမည္းျပီး မီးခပ္ေႏြးေႏြးနဲ႕ပဲ ေျဖးေျဖးခ်င္းအုိးကပ္ေအာင္
တည္ေပးပါေနာ္။ အုိးကပ္ခါနီးက်မွ ပါးပါးလွီးထားတဲ့ ငရုတ္သီးစိမ္းေလးေတြထည့္ပါ။ ဆီဖ်စ္ဖ်စ္ျမည္ျပီး
ငါးေလးေတြေျခာက္သြားျပီရင္ ငါးေလးေတြကုိ ဟုိဘက္ဒီဘက္လွန္ေပးျပီး နံနံပင္ေလးအုပ္လုိက္ပါေနာ္။
အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ နံနံပင္နံ႕သင္းသင္းေလးနဲ႕ ငါးေလးအုိးကပ္စပ္စပ္ေလးရပါျပီေနာ္။ ကင္ပြန္းရြက္ဟင္းရည္၊
ခ်ဥ္ေပါင္ဟင္းရည္ေသာက္တုိ႕နဲ႕ တဲြဖက္သံုးေဆာင္ပါေနာ္။

ငါးခူသံပုရာရည္ဆမ္းအစပ္ခ်က္

သတ္သတ္လြတ္ဟင္းေတြခ်ည္း ဆက္ေနေတာ့ ကၽြန္မေမာင္ႏွမေတြလည္း ျငီးေငြ႕ေနေလာက္ေရာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္မုိ႕ ဒီေန႕မွာ
ကၽြန္မရဲ႕ ေမာင္ႏွမေတြကုိ ငါးခူကုိ သံပုရာရည္ဆမ္းျပီး ငရုတ္သီးစိမ္းေလးနဲ႕ ခ်ဥ္ခ်ဥ္စပ္စပ္ေလး ခ်က္ေကၽြးပါမယ္ေနာ္။
အခု ငါးခူသံပုရာရည္ဆမ္းအစပ္ခ်က္ဖုိ႕ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကုိ ေျပာပါ့မယ္ေနာ္။ ငါးခူ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီ၊
ငရုတ္သီးအပုေတာင့္အပြ၊ စပါးလင္၊ ခ်င္း၊ ငရုတ္သီးစိမ္း (ကုလားေအာ္သီး)၊ သံပုရာသီး၊ ပင္စိမ္း၊ ဆား၊ သၾကားအနည္းငယ္၊
ငံျပာရည္၊ နႏြင္းမႈန္႕အနည္းငယ္နဲ႕ ဆီတုိ႕ပါ။
ငါးခူကုိ အဂၤလိပ္လုိ cat fish လုိ႕ေခၚပါတယ္။ ငါးခူက အေၾကးခြံမပါတဲ့ ငါးမ်ဳိးပါ။ အေရခံြမည္းမည္း ေျပာင္ေခ်ာေခ်ာနဲ႕
ႏႈတ္ခမ္းေမႊးကားကားနဲ႕ ငါးပါ။ အေၾကးခြံမပါတဲ့အတြက္ အေၾကးထုိးရ သက္သာေပမယ့္ ငါးအေရခြံက ခၽြဲက်ိေနတာမုိ႕
ေဆးေၾကာတဲ့အခါမွာ အခၽြဲေတြကုန္ေအာင္ ေတာ္ေတာ္ေလး ဂရုတစုိက္နဲ႕ ေဆးေၾကာရပါတယ္။
ငါးခူကုိ သန္႕ရွင္းေရးလုပ္တဲ့အခါမွာ ႏႈတ္ခမ္းေမႊးေတြကုိ အရင္ခုတ္ပစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့မွ ငါးခူကုိယ္လံုးကုိ
မန္က်ည္းသီးမွည့္နဲ႕ ဆားနဲ႕နယ္ျပီး အက်ိအခၽြဲေတြကုန္ေအာင္ ခပ္နာနာေလး တုိက္ေဆးပစ္ရပါတယ္။ ျပီးေတာ့မွ ငါးခူကုိ
ပက္လက္လွန္ျပီး လည္ပင္းဘက္ကေန လွီးျပီး ၀မ္းဗုိက္ထဲက အူနဲ႕ကလီစာေတြကုိ ထုပ္ယူပစ္ပါ။ ေခါင္းဘက္ကေနျပီး
ပါးဟက္ကုိ ဆဲြထုတ္ပစ္ျပီး အက်ိအခၽြဲေတြကုန္စင္ေအာင္ ဖယ္ရွားပစ္ပါ။ ေဘးနားက ဆူးေတာင္ေတြကုိ ခုတ္ထစ္ပစ္ပါ။
ျပီးေတာ့မွ ငါးခူကုိယ္လံုးကုိ အကြင္းလုိက္ေလးေတြ လွီးပါ။ သံပုရာသီးကုိလည္း အရည္ညွစ္ေပးထားပါ။ ျပီးရင္ ငါးခူကုိ ဆား၊
သၾကား၊ ငံျပာရည္၊သံပုရာရည္၊ နႏြင္းမႈန္႕၊ အခ်ဳိမႈန္႕တုိ႕နဲ႕ ေသေသခ်ာခ်ာႏွံ႕ေအာင္ နယ္ျပီး ႏွပ္ထားေပးပါ။
ငရုတ္သီးအပုေတာင့္ကုိ အညွာေျခြ၊ အေစ့ထုတ္ျပီး ကပ္ေၾကးေလးနဲ႕ အသာညွပ္ျပီး ေရေႏြးေလးနဲ႕ စိမ္ထားေပးပါ။
ၾကက္သြန္ျဖဴနဲ႕ ၾကက္သြန္နီကုိ အခြံႏႊာ၊ ေရေဆးျပီး ငရုတ္သီးထဲ ထည့္ေထာင္းလုိ႕ရေအာင္ မထူမပါးေလး လွီးေပးထားပါ။
ခ်င္းကုိလည္း အခြံႏႊာေရေဆးျပီး လွီးေပးထားပါ။ ျပီးေတာ့မွ ေရထဲကေန ဆယ္၊ ေရစင္ေအာင္ညွစ္ထုတ္ပစ္ျပီး ငရုတ္ဆံုထဲ
ထည့္ေထာင္းေပးပါ။ ငရုတ္သီးညက္တာနဲ႕ ခ်င္းထည့္ျပီးေထာင္းပါ။ ျပီးရင္ စပါးလင္ကုိ ေရေဆးျပီး ပါးပါးလွီးျပီး ငရုတ္ဆံုထဲ
ေရာထည့္ေထာင္းပါေနာ္။ ျပီးေတာ့မွ ကုလားေအာ္သီးသံုးေတာင့္ကုိကုိ ခပ္ပါးပါးလွီးျပီး ထည့္ေထာင္းေပးပါ။ ျပီးေတာ့မွ
ၾကက္သြန္ျဖဴနဲ႕ အနီကုိ ထည့္ေထာင္းေပးပါေနာ္။ ပင္စိမ္းရြက္ကုိလည္း ေရေဆးျပီး အရြက္ေလးေတြအခက္လုိက္ျဖစ္ေအာင္
ေခၽြေပးထားပါေနာ္။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိတာနဲ႕ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ဆီထည့္၊ ဆီပူလာျပီဆုိရင္ နႏြင္းမႈန္႕ေလး အသာခပ္ျပီး
ေထာင္းထားတဲ့ ငရုတ္သီးကုိ ထည့္ျပီး မီးအသင့္အတင့္နဲ႕ ဆီသတ္ပါေနာ္။ ငရုတ္သီးဆီသတ္တဲ့အခါ ေညွာ္မမိေအာင္
သတိထားျပီး ဆီသတ္ပါေနာ္။ ဆီသတ္နံ႕ေမႊးလာတဲ့အခါ နယ္ႏွပ္ထားတဲ့ ငါးေတြကုိ စီစီရီရီထည့္ျပီး
ငရုတ္သီးဆီသတ္နဲ႕အတူ သမေအာင္ ေမႊေပးပါ။ လံုးေရလည္း နည္းနည္းထည့္ျပီး မီးအသင့္အတင့္နဲ႕ပဲ ဒယ္အုိးအဖံုးအုပ္ျပီး
တည္ေပးပါ။ ဟင္းအုိးဖ်စ္ဖ်စ္ျမည္ျပီး ဆီျပန္လာတဲ့အခါ ေရေလးနည္းနည္းထပ္ထည့္ျပီး အဖံုးအုပ္ျပီး ေရခမ္းျပီး
ဆီျပန္တဲ့အထိ တည္ေပးပါေနာ္။ ဆီျပန္ခါနီးက်ရင္ ဟင္းအုိးအေပါ့အငံကုိျမည္းျပီး ခ်ဥ္ခ်ဥ္ေလးၾကိဳက္ရင္
သံပုရာရည္ထပ္ထည့္ေပးပါ။ အရသာ စိတ္ၾကိဳက္ျဖစ္ျပီဆုိေတာ့မွ ပင္စိမ္းေလး အေပၚကေန အုပ္ျပီး ဟင္းအုိးခ်ႏုိင္ပါျပီေနာ္။
အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ငါးခူသံပုရာရည္ဆမ္းအစပ္ခ်က္ေလး ရပါျပီေနာ္။

ငါးပုဏၰားေဆာ္ဆီ

ငါးပုဏၰားကုိ အဂၤလိပ္လုိ mango fish (Polymemus paradiseus) လုိ႕ ေခၚၾကပါတယ္။ ငါးရဲ႕အေရာင္က ေရႊနီေရာင္ေလး
သန္းေနျပီး ႏႈတ္ခမ္းေမႊးက အျမီးထိ ရွည္ပါတယ္။ ငါးက ငါးပ်က္အေကာင္ေသးအရြယ္ေလာက္ ရွိျပီး အေၾကးခြံပါပါတယ္။
အေရျပား ေရႊနီေရာင္၊ ႏႈတ္ခမ္းေမႊးရွည္ရည္နဲ႕ အသားႏုတဲ့ ငါးတစ္မ်ဳိးပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဥပါတတ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီငါးကုိ
ေမာ္လျမိဳင္ဘက္မွာ အမ်ားဆံုး ေတြ႕ရျပီး ရန္ကုန္ဘက္ေတာ့ တစ္ခါတခါ ေစ်းထဲမွာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရန္ကုန္မွာ
ရွိတဲ့ ငါးပုဏၰားက ေရႊေရာင္ေဖ်ာ့ေတာ့ေတာ့နဲ႕ မလတ္သလုိ ထင္ရပါတယ္။ ေဆာ္ဆီဆုိတာကေတာ့ ငါးကုိ ေၾကာ္ျပီး
ျပန္ႏွပ္တာကုိ ကၽြန္မတုိ႕ ေမာ္လျမိဳင္ဘက္ကအေခၚက ငါးေဆာ္ဆီပါတဲ့။
အခု ငါးပုဏၰားေဆာ္ဆီလုပ္ဖုိ႕အတြက္ လုိအပ္တာေတြကုိ ေျပာျပပါမယ္။ ငါးပုဏၰား၊ မန္က်ည္းသီးမွည့္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊
ၾကက္သြန္နီ၊ ငရုတ္သီးအေရာင္မႈန္႕အနည္းငယ္၊ ဆား၊ နႏြင္း၊ သၾကား၊ ငံျပာရည္နဲ႕ အခ်ဳိမႈန္႕တုိ႕ပါေနာ္။
ငါးပုဏၰားကုိ ေရေဆးျပီး ႏႈတ္ခမ္းေမႊးျဖတ္ပါမယ္။ ျပီးရင္ အေၾကးခြံျခစ္ထုတ္ပစ္ျပီး ေဘးနားက အေတာင္ေလးေတြကုိပါ
ခုတ္ပစ္ပါ။ ငါးပါးဟက္ကုိ ဆဲြထုပ္ပစ္ပါ။ ငါးရဲ႕ လည္ပင္းဘက္ကေန ဗုိက္ထဲက အူနဲ႕ ကလီစာေတြကုိ ဖယ္ထုတ္ပစ္ပါ။
ဥေတြကုိလည္း ဒီအတုိင္း ထားေပးပါ။ ျပီးရင္ ငါးကုိ သန္႕ရွင္းေအာင္ ေရတစ္ေခါက္ ထပ္ေဆးေပးျပီး ငါးကုိယ္ပုိင္းကုိ ဓားနဲ႕
သံုးမႊန္းေလာက္ မႊန္းေပးပါ။ ျပီးေတာ့မွ ဆား၊ သၾကားအနည္းငယ္၊ အခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္နဲ႕ ငံျပာရည္နဲ႕ နႏြင္းမႈန္႕
အနည္းငယ္တုိ႕ ထည့္ျပီး ငါးထဲ အရသာ၀င္ေအာင္ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ နယ္ျပီး ႏွပ္ေပးထားပါ။
ၾကက္သြန္ျဖဴနဲ႕ ၾကက္သြန္နီတုိ႕ကုိ အခြံႏႊာ ေရေဆးျပီး မထူမပါး လွီးေပးထားပါ။ မန္က်ည္သီးကုိ ေရေႏြးနဲ႕ စိမ္ထားျပီး
မန္က်ည္းႏွစ္ရေအာင္ နယ္ေပးထားပါ။ ငရုတ္ဆံထဲ ငရုတ္သီးအေရာင္မႈန္႕ေလးထည့္ျပီး ၾကက္သြန္ျဖဴထည့္ေထာင္းပါ။
ျပီးရင္ ၾကက္သြန္နီေထာင္းထည့္ပါ။ ငရုတ္သီးၾကက္သြန္ခပ္မ်ားမ်ားေလး ေထာင္းထားေပးပါေနာ္။ မန္က်ည္းႏွစ္သပ္သပ္
စစ္ထားေပးပါ။
အားလံုးအဆင္သင့္ျဖစ္ရင္ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္ျပီး ဆီထည့္ပါ။ ဆီက်က္ျပီဆုိတာနဲ႕ ငါးေတြကုိ ဒယ္အုိးထဲ
စီရီေနေအာင္ထည့္ျပီ မီးအသင့္အတင့္နဲ႕ ေၾကာ္ေပးပါ။ ငါးေၾကာ္တဲ့အခါမွာ အက်က္ညီ အၾကြပ္ညီျပီး ေၾက မသြားရေအာင္
တစ္ဖက္ကုိ ေသခ်ာၾကြပ္ျပီဆုိေတာ့မွ ေနာက္တစ္ဖက္ကုိ လွန္ရပါမယ္ေနာ္။ ငါးပုဏၰားေၾကာ္တဲ့ အခါ တစ္ခုသတိထားရမွာက
ငါးဗုိက္ထဲမွာ ငါးဥေတြ ပါေနတာမုိ ႕ဆီအလြန္ေပါက္ပါတယ္။ မ်က္ႏွာ၊ မ်က္စိတုိ႕ကုိ ဆီပူမစင္ရေလေအာင္ သတိထားျပီး
ေၾကာ္ေပးပါ။ မီးသိပ္ျပင္းရင္လည္း အျပင္က တူးျပီး အထဲက မက်က္ျဖစ္တတ္သလုိ မီးသိပ္နည္းရင္လည္း ငါးေၾကာ္က
မက်က္ႏုိင္ဘဲ ပ်င္းတြဲတြဲၾကီး ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ ငါးေၾကာ္ေတြရျပီဆုိရင္ေတာ့ ဇကာေလးထဲထည့္ျပီး ဆီစစ္ေပးထားပါ။
ငါးေဆာ္ဆီလုပ္ဖုိ႕ကုိေတာ့ ငါးေၾကာ္ဆီနဲ႕ ျပန္သံုးမွာမုိ႕ ဆီမ်ားေနရင္ ပန္းကန္လံုးတစ္လံုးထဲ ထည့္ထားေပးပါ။ ျပီးေတာ့မွ
ဒယ္အုိးထဲ ဆီပူလာရင္ နႏြင္းမႈန္႕ေလးခပ္ျပီး ေထာင္းထားတဲ့ ငရုတ္သီး ၾကက္သြန္ထည့္ျပီး မီးအသင့္အတင့္နဲ႕
ဆီသတ္ေပးပါ။ ဆီသတ္နဲ႕ ေမႊးလာျပီဆုိရင္ ငံျပာရည္၊ မန္က်ည္းႏွစ္နဲ႕ သၾကား၊ ဆားနည္းနည္းစီထည့္ျပီး ေမႊေပးပါ။
ျပီးရင္ေတာ့ ငါးေၾကာ္ေလးေတြကုိ ဒယ္အုိးထဲ စီစီရီရီထည့္ျပီး ခုနက ေဆာ္ဆီ အႏွစ္ေတြနဲ႕ တစ္ေကာင္ခ်င္းစီကုိ ႏွံ႕ေအာင္
စိတ္ရွည္လက္ရွည္နဲ႕ မီးေအးေအးနဲ႕ လုပ္ေပးပါေနာ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ ငါးေၾကာ္ထဲကုိ ေဆာ္ဆီအႏွစ္အရသာေတြ ၀င္ျပီး
ခ်ဥ္ငံစပ္အရသာေလးနဲ႕ ငါးေဆာ္ဆီတစ္ခြက္ ရပါျပီေနာ္။ ငါးေဆာ္ဆီနဲ႕ လုိက္ဖက္တဲ့ ဟင္းအမယ္ေတြကေတာ့
အရြက္သုပ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႕ ဟင္းခါးပူပူေလး တစ္မ်ဳိးေလာက္နဲ႕ပါ။ စမ္းသပ္ၾကည့္ၾကပါဦးေနာ္။

ငါးဖယ္ကပတ္

ဒီေန႕ေတာ့ ေမာင္ႏွမေတြအတြက္ ငါးဖယ္ကပတ္ခ်က္ေကၽြးပါမယ္။ (ဆိတ္သား/အမဲသား/သုိးသား/ၾကက္သား)
စတဲ့ အသားေတြနဲ႕ခ်က္ရင္လည္း ရပါတယ္ေနာ္။ ငါးဖယ္ကပတ္ခ်က္ဖုိ႕အတြက္ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့
ငါးဖယ္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ခ်င္း၊ ပူစီနံ (ဇီယာ)၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ ငရုတ္သီးစိမ္းအပြ၊ ငရုတ္သီးအေရာင္မႈန႕္ ၊
ငံျပာရည္၊ ဆား၊ သၾကားနဲ႕ အခ်ဳိမႈန္႕တုိ႕ပါေနာ္။ ျခစ္ျပီးသားငါးဖယ္ကုိ ခ်င္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ဆား၊ သၾကား၊
အခ်ဳိမႈန္႕တုိ႕နဲ႕ ေရာေထာင္းေပးပါေနာ္။ ျပီးေတာ့မွ ငါးဖယ္ကုိ အလံုး ဒါမွမဟုတ္ အျပားေတြျဖစ္ေအာင္
လုပ္ထားပါ။ ၾကက္သြန္နီကုိ အခြံႏႊာ၊ ေရေဆးျပီး အကြင္းလုိက္ေလးေတြျဖစ္ေအာင္လွီးထားေပးပါ။
ခရမ္းခ်ဥ္သီးကုိလည္း ေရေဆးျပီး အကြင္းလုိက္ လွီးထားေပးပါ။ ပူစီနံေတြကုိ အရင့္ပုိင္းေတြဖယ္ထုတ္ပစ္ျပီး
ေရေဆးျပီး ေရစစ္ထားေပးပါ။ ငရုတ္သီးစိမ္းအပြေတာင့္ရွည္ကုိ ေရေဆးျပီး ခပ္ေစြေစြေလး လွီးထားေပးပါ။
ငရုတ္သီးအေရာင္မႈန္႕နဲ႕ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီတုိ႕ကုိလည္း ေထာင္းေပးထားပါ။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ မီးဖိုေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ဆီထည့္၊ ဆီပူလာျပီဆုိရင္ ငါးဖယ္ကုိ ထည့္ေၾကာ္ပါ။
ေၾကာ္ျပီးသား ငါးဖယ္ေတြကုိ ဒယ္အုိးထဲကေန ဆယ္ျပီး ဆီစစ္ထားပါ။ ျပီးရင္ေတာ့ ေထာင္းထားတဲ့
ငရုတ္သီးေတြကုိ ထည့္ျပီး ဆီသတ္ပါေနာ္။ ဆီသတ္နံ႕ေမႊးလာျပီဆုိရင္ ၾကက္သြန္နီအကြင္းလုိက္ေတြကုိ ထည့္ပါ။
ၾကက္သြန္နီေတြ ႏြမ္းသြားျပီဆုိရင္ေတာ့ ခရမ္းခ်ဥ္သီးကုိထည့္ပါ။ ခရမ္းခ်ဥ္သီးထည့္ျပီး သိပ္မၾကာခင္မွာ
ငါးဖယ္ေၾကာ္ေတြကုိထည့္ပါ။ ျပီးရင္ ဆား၊ သၾကား၊ အခ်ဳိမႈန္႕နဲ႕ ငံျပာရည္ထည့္ျပီး ေသခ်ာႏံွ႕ေအာင္ေမႊျပီး
အဖံုးအုပ္ထားပါေနာ္။ သံုးမိနစ္ေလာက္ေနျပီးရင္ေတာ့ ဟင္းအုိးအဖံုးဖြင့္ ျပီးရင္ ငရုတ္သီးစိမ္းနဲ႕ ပူစီနံကုိထည့္ျပီး
ေမႊပါ။ ျပီးရင္ အေပါ့အငံကုိျမည္းျပီး ခ်ႏုိင္ပါျပီေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ပူစီနံနံ႕သင္းသင္းနဲ႕ ခ်ဳိခ်ဥ္ျပံဳးအရသာေလးနဲ႕
ငါးဖယ္ကပတ္ရပါျပီေနာ္။

ငါးေဖာင္ရုိးဟင္း

အားလံုးမဂၤလာပါရွင္။ ဒီေန႕မွာေတာ့ ကၽြန္မရဲ႕ေမာင္ႏွမေတြကုိ ငါးေဖာင္ရုိးကုိ
ဆီျပန္ေလး ခ်က္ေကၽြးပါဦးမယ္ေနာ္။ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ငါးေဖာင္ရုိး၊ ငရုတ္သီးအပုပြေတာင့္၊
ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ခ်င္း၊ ငံျပာရည္၊ ဆား၊ ဟင္းခတ္မႈန္႕အနည္းငယ္၊ နႏြင္းမႈန္႕၊ ငရုတ္သီးစိမ္းနဲ႕
ၾကက္သြန္ျမိတ္တုိ႕ ပါေနာ္။
ငါးေဖာင္ရုိးကုိ အဂၤလိပ္လုိ garfish လုိ႕ေခၚျပီး သိပၸံနာမည္ကေတာ့ Belone cancila လုိ႕ ေခၚပါတယ္။
ႏႈတ္သီးခၽြန္ခၽြန္၊ အေရာင္ၾကည္ၾကည္နဲ႕ ပိန္သြယ္သြယ္ငါးမ်ဳိးျဖစ္ေပမယ့္ အသားကေတာ့ မာမာေလးပါ။
ငါးေဖာင္ရုိးလုိ႕ေခၚေပမယ့္ သူက အလယ္ရုိးတစ္ရုိးပဲ ပါတာမုိ႕ အရုိးမ်ားတဲ့ငါးကုိေၾကာက္တတ္ၾကတဲ့
ေမာင္ႏွမေတြအတြက္ စားသံုးဖုိ႕ သင့္ေတာ္တ့ဲ ငါးမ်ဳိးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕မွာ တျခားငါးေတြလုိ အေၾကးခြံေတြကုိ
မျမင္ရေပမယ့္ ငါးကုိယ္ထည္ေလးကုိ လက္သည္းေေလးနဲ႕ အသာျခစ္ယူလုိက္ရင္ အေရာင္ၾကည္ၾကည္ေလးနဲ႕
အေၾကးခြံေသးေသးေလးေတြကုိ ဖယ္ျပီးသား ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ ျပီးေတာ့မွ ငါးႏႈတ္သီးပုိင္းကုိ
ျဖတ္ေတာက္ပစ္လုိက္ပါ။ ဗုိက္ခဲြျပီး ဗုိက္ထဲက ကလီစာေတြထုတ္ဖယ္ျပီး ေရနဲ႕သန္႕စင္ေအာင္
ေဆးေၾကာေပးပါေနာ္။ ျပီးေတာ့မွ ငါးေဖာင္ရိးု ကုိ ၂ ပုိင္းပုိင္းျပီး ေရစစ္ထားျပီး နႏြင္းမႈန္႕၊ ဆားအနည္းငယ္၊
ငံျပာရည္အနည္းငယ္၊ ဟင္းခတ္မႈန္႕အနည္းငယ္တုိ႕ထည့္ျပီး ခပ္နာနာနယ္ေပးထားပါေနာ္။
ၾကက္သြန္ျမိတ္ကုိလည္း ေရစင္ေအာင္ေဆး၊ မေကာင္းတဲ့အပုိင္းေတြဖယ္ပစ္ျပီး ခပ္ရွည္ရွည္ေလးေတြ
ပုိင္းထားေပးပါ။ ငရုတ္သီးစိမ္းကုိလည္း ေရေဆး၊ အညွာေျခြေပးပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီနဲ႕ ခ်င္းတုိ႕ကုိ
အခြံႏႊာေရေဆးေပးထားပါ။
ငရုတ္သီးအပုေတာင့္ကုိ အညွာေျခြ၊ အေစ့ထုတ္၊ ေရေႏြးနဲ႕ စိမ္ျပီးမွ ေဆးေပး၊ ျပီးေတာ့မွ ငရုတ္သီးေတြကုိ
ညက္ေအာင္အရင္ေထာင္းပါ။ ငရုတ္သီးညက္ျပီဆုိရင္ ခ်င္းေထာင္းထည့္ပါ။ ျပီးေတာ့မွ ခ်င္းကုိထည့္ေထာင္း၊
ၾကက္သြန္ျဖဴထည့္ေထာင္း၊ ေနာက္ဆံုးမွ ၾကက္သြန္နီကုိ ထည့္ေထာင္းေပးပါ။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ဆီထည့္၊ ဆီပူလာျပီဆုိရင္ နႏြင္းမႈန္႕ထည့္၊ ျပီးေတာ့မွ
ေထာင္းထားတဲ့ ငရုတ္သီးၾကက္သြန္တို႕ကုိထည့္ျပီး မီးအသင့္အတင့္နဲ႕ ဆီသတ္ေပးပါ။ ဆီသတ္နံ႕
ေမႊးျပီဆုိရင္ေတာ့ နယ္ထားတဲ့ ငါးေလးေတြကုိ ထည့္ျပီး ဟင္းအႏွစ္ေတြနဲ႕ ႏွံ႕ရေအာင္ ေယာင္းမနဲ႕ ေျဖးေျဖးခ်င္း
ႏွံ႕ေအာင္လုပ္ေပးပါ။ ျပီးရင္ ဒယ္အုိးအဖံုးေလးကုိ ခဏပိတ္ထားျပီး ငါးထဲက ထြက္မယ့္အရည္ခမ္းေအာင္
တည္ေပးပါ။ ပထမတစ္ရည္ခမ္းလုိ႕ ဆီျပန္ျပီဆုိရင္ေတာ့ ဆံုေဆးရည္ေလး ထည့္ျပီး ေနာက္တစ္ရည္
တည္ေပးပါေနာ္။ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ဆီျပန္ျပီဆုိရင္ေတာ့ အေပါ့အငန္ျမည္း၊ လုိအပ္တဲ့ အရသာ ထပ္ျဖည့္၊
ျပီးေတာ့မွ ငရုတ္သီးစိမ္းေလးေတြရယ္၊ ၾကက္သြန္ျမိတ္ေလးေတြ အုပ္ျပီး မီးဖုိမီးပိတ္လုိက္ရံုပါပဲေနာ္။
အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ငါးေဖာင္ရုိးဆီျပန္ခ်က္ေလး ရပါျပီေနာ္။

