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ေရႊရင္ေအး

အတာကူးတဲ့ႏွစ္ကူးေရာက္ေတာ့မွာမုိ႕ ကၽြန္မရဲ႕ ေမာင္ႏွမေတြကုိ ခါသၾကၤန္မွာ ေရႊရင္ေအးခ်ဳိခ်ဳိေအးေအးေလး
လုပ္ေကၽြးပါရေစေနာ္။ ေရႊရင္ေအးလုပ္ဖုိ႕ လုိအပ္တ့ပ
ဲ စၥည္းေတြကေတာ့ မုန္႕လက္ေဆာင္းဖတ္၊ သာကူျပင္၊
ေက်ာက္ေက်ာ၊
ေမွ်ာ့ေခ်ာင္း၊ ေကာက္ညွင္း၊ ေပါင္မုန္႕၊ အုန္းႏုိ႕ရည္၊ သၾကား၊ ဆားအနည္းတုိ႕ပါေနာ္။
ျမန္မာျပည္မွာေနတဲ့သူေတြအဖုိ႕မုန္႕လက္ေဆာင္းဖတ္ကုိအလြယ္တကူ၀ယ္လုိ႕ရေပမယ့္ႏုိင္ငံျခားမွာေရာက္ေနတဲ့
သူေတြအတြက္က မုန္႕လက္ေဆာင္းဖတ္က ၀ယ္ဖုိ႕
အခက္သားေနာ္။အဲ့ဒီေတာ့မုန္႕လက္ေဆာင္းဖတ္ဘယ္လုိလုပ္လုိ႕ရမလဲဆုိတာကုိ အရင္ ေျပာျပပါရေစေနာ္။

(၁) မုန္႕လက္ေဆာင္းဖတ္လုပ္နည္း
မုန္႕လက္ေဆာင္းဖတ္လုပ္ဖုိ႕ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ဆန္၊ ကြမ္းစားထံုးအနည္းငယ္နဲ႕ ဆြမ္းေမႊးရြက္
(Pandan leave) တုိ႕ပါေနာ္။ ဆန္ကုိ ေရနဲ႕ သန္႕စင္ေအာင္ေဆးျပီး အနည္းဆံုး ၂ နာရီေလာက္ၾကာေအာင္
ေရစိမ္ထားေပးပါေနာ္။ ဆြမ္းေမႊးရြက္ကုိလည္း ေရနဲ႕ သန္႕စင္ေအာင္ေဆးျပီး အရြက္ေတြကုိ လွီးျပီး
ဆန္နဲ႕အတူေရာျပီး မုန္႕ၾကိတ္ေပးပါ။ ေရပံုးထဲ
ကြမ္းစားထံုးထည့္ျပီး ထံုးရည္ၾကည္ရေအာင္ ထားေပးပါ။ မုန္႕ႏွစ္ေတြ ရလာျပီဆုိရင္ေတာ့ မုန္႕အိတ္ သန္႕သန္႕နဲ႕
မုန္႕ေရစစ္ေပးပါေနာ္။ မုန္႕ေရစစ္တဲ့အခါမွာ မုန္႕အိတ္ထိပ္ပိုင္းကုိ ၾကိဳးနဲ႕ခ်ည္ျပီး တုိင္မွာ ခ်ိတ္ထားျပီး စစ္ရင္
ရသလုိ မုန္႕အိတ္ကုိ ဇလံုထဲထည့္၊ ျပီးေတာ့မွ မုန္႕အိတ္အေပၚကေန ေလးပင္တဲ့အုတ္ခဲ၊ ဒါမွမဟုတ္ ေက်ာက္ျပင္၊
ငရုတ္ဆံုတုိ႕နဲ႕ ဖိထားျပီး
မုန္႕ရည္ေတြစစ္ထုတ္လုိ႕လည္းရပါတယ္ေနာ္။ေရစစ္ျပီးသားမုန္႕သားေတြကုိမွထံုးေရၾကည္နဲ႕နာနာနယ္ေပးပါေနာ္။
ျပီးရင္ေတာ့ မီးဖုိေပၚ
အုိးတစ္လံုးတင္၊နယ္ထားတဲ႕မုန္႕သားေတြကုိထံုးရည္ၾကည္နဲ႕က်ဳိေပးပါ။မုန္႕ရည္ေတြပြက္ပြက္ဆူလာျပီး
ပ်စ္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ေအာက္မွာေရဇလားၾကီးခံထား၊ျပီးေတာ့မွမုန္႕လက္ေဆာင္းလုပ္တ့ဇ
ဲ ကာေပၚကုိမုန္႕ရည္ေ
တြေလာင္းခ်ျပီး ဇကာကုိ ခါခ်ေပးပါ။ အဲ့ဒါဆုိ မုန္႕လက္ေဆာင္းဖတ္ေလးေတြက
ေရေအးထဲမွာေရာက္သြားျပီးေအးသြားပါလိမ့္မယ္ေနာ္။ ဆြမ္းေမႊးရြက္ထည့္ထားတဲ့အတြက္
မုန္႕လက္ေဆာင္းဖတ္ေလးေတြကစိမ္းဖန္႕ဖန္႕အေရာင္ေလးနဲ႕အနံ႕ေလးေမႊးေမႊးသင္းသင္းေလးျဖစ္ေနေတာ့တာေ
ပါ့။အဲ့ဒါဆုိရင္မုန္႕လက္ေဆာင္းဖတ္ေလးေတြရပါျပီေနာ္။ရလာတဲ့မုန္႕လက္ေဆာင္းဖတ္ေလးေတြကုိ
ေရခဲတံုးေလးေတြနဲ႕ စိမ္ေပးထားရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးေပါ့ေနာ္။
(၂) သာကူျပင္လုပ္နည္း
သာကူျပင္လုပ္ဖုိ႕ လုိအပ္တ့ဲ ပစၥည္းေတြကေတာ့ သာကူ ၂၅ က်ပ္သား၊ သၾကား ၁၀ က်ပ္သား၊ အုန္းႏုိ႕ရည္
ႏုိ႕ဆီဗူးတစ္ဗူး၊ ဆားအနည္းငယ္တုိ႕ပါေနာ္။
ပထမဦးဆံုး သၾကားကုိ ေရနဲ႕ သၾကားအရည္ေပ်ာ္ေအာင္ က်ဳိေပးပါ။ ပြက္ပြက္ဆူစရာမလုိပါဘူးေနာ္။
သၾကားရည္ရလာျပီဆုိေတာ့မွ ေရစစ္နဲ႕ စစ္ျပီး သၾကားရည္ သန္႕ေအာင္ စစ္ယူပါေနာ္။ ျပီးေတာ့မွ
အုိးတစ္လံုးထဲကုိ
သၾကားရည္ေတြထည့္ျပီး မီးဖုိေပၚတင္၊ အုန္းႏုိ႕ရည္ထည့္၊ ဆားအနည္းငယ္နဲ႕ သန္႕စင္ျပီးသား သာကူေစ့ေတြကုိ
ထည့္ျပီး သာကူမ်က္စိျဖဴျဖဴေလးေတြ ေပ်ာက္ခါနီးျဖစ္တဲ့အထိ က်ဳိေပးပါ။ ျပီးေတာ့မွ သာကူျပင္ထည့္မယ့္
ဗန္းထဲကုိ
သၾကားရည္ခပ္ပ်စ္ပ်စ္ေလးသုပ္လိမ္းလုိက္ျပီး သာကူက်ဳိေတြကုိ ေလာင္းထည့္ ျပီး အေအးခံလုိက္ပါေနာ္။
သာကူျပင္ေတြ ေအးသြားျပီဆုိရင္ေတာ့ အတံုးေလးေတြ လွီးထားလုိက္ပါေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ သာကူျပင္ရပါျပီေနာ္။
(၃) ေက်ာက္ေက်ာနဲ႕ ေမွ်ာ့ေခ်ာင္းလုပ္နည္း
လုိအပ္တာေတြကေတာ့ ေက်ာက္ေက်ာမႈန္႕၊ အုန္းႏုိ႕၊ သၾကား၊ ဆားအနည္းငယ္အျပင္
ေမွ်ာ့ေခ်ာင္းလုပ္ဖုိ႕ အတြက္ ေရာင္စံုအမႈန္႕ေလးမ်ား လုိအပ္ပါတယ္ေနာ္။
လူရုိင္းေခါင္းတံဆိပ္ေက်ာက္ေက်ာထမင္းစားဇြန္း သံုးဇြန္း ကုိ
အုန္းႏုိ႕တစ္လီတာေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ရယ္၊ သၾကား ၂၀ က်ပ္သားရယ္၊

ဆားအနည္းငယ္ရယ္ ထည့္ျပီး က်ဳိပါေနာ္။
မိနစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္က်ဳိျပီးရင္ ေက်ာက္ေက်ာကုိ ဗန္းထဲ ဒါမွမဟုတ္
ကုိယ္လုိခ်င္တ့ဲ ပံုစံ ခြက္ေလးထဲထည့္လုိက္ရင္
အုန္းႏုိ႕ေက်ာက္ေက်ာရပါျပီေနာ္။
ေမွ်ာ့ေခ်ာင္းအတြက္ေတာ့ ေက်ာက္ေက်ာ၊ သၾကားနဲ႕ ေရတုိ႕ကုိ
အခ်ဳိးညီေအာင္ထည့္က်ဳိျပီး ကုိယ္လုိခ်င္တဲ့ အေရာင္ေလးေတြနဲ႕ က်ဳိျပီး
အေအးခံ၊ ျပီးေတာ့မွ ပါးပါးရွည္ရွည္ေလးေတြျဖစ္ေအာင္လွီးလုိက္ရင္
ေမွ်ာ့ေခ်ာင္း ေလးေတြ ရျပီေနာ္။
(၄) ေကာက္ညွင္း
ေကာက္ညွင္းဆန္ကုိေရေဆးျပီးricecookerနဲ႕ပဲအလြယ္တကူခ်က္လုိက္ပါတယ္။ထမင္းခ်က္တာနဲ႕စာရင္ေကာက္
ညွင္းထည့္ရင္ ေရေလ်ာ့ထည့္ျပီးခ်က္ပါေနာ္။ ေကာက္ညွင္းက်က္ရင္လည္း ပန္းကန္ထဲထည့္ျပီး
အေအးခံထားလုိက္ပါေနာ္။
(၅) ေပါင္မုန္႕၊ အုန္းႏုိ႕ရည္ ျပင္ဆင္နည္း
ေပါင္မုန္႕ကုိေတာ့ အျပင္ကပဲ အလြယ္တကူ၀ယ္လုိက္ျပီး လွီးလုိက္ပါတယ္ေနာ္။ အုန္းႏုိ႕ရည္ကုိလည္း အရသာ
ခ်ဳိခ်ဳိဆိမ့္ဆိမ့္ေလးျဖစ္ေအာင္ ျပင္ထားေပးပါ။ ေရခဲတံုးေသးေသးေလးေတြလည္း အသင့္ျပင္ေပးထားပါေနာ္။
စားလုိ႕ရျပီလားဟင္ ႕႕႕ ရပါျပီ ႕ ႕ ႕႕ အဲ့ဒါဆုိ မုန္႕ပဲြျပင္ရေအာင္ေနာ္ ႕
႕ ႕ ကုိယ့္စိတ္ၾကိဳက္ ကုိယ္ၾကိဳက္သလုိသာ ထည့္ျပင္ေပေတာ့ေနာ္ ႕ ႕ ႕႕ ႕
တာသၾကၤန္ႏွစ္ကူးမွာ စိတ္သစ္လူသစ္နဲ႕ အားလံုးေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစေနာ္။

သာေခြယုိင္

ကၽြန္မေမာင္ႏွမေတြထဲက ဦးေမာင္သုိက္က ေမာ္လျမိဳင္အလြမ္းေျပ သာေခြယုိင္လုပ္ေကၽြးပါဦးလုိ႕ ေျပာထား
တာမုိ႕ ဒီေန႕ ကၽြန္မရဲ႕ ေမာင္ႏွမအားလံုးကုိ သာေခြယုိင္ လုပ္ေကၽြးပါရေစေနာ္။ ေမာ္လျမိဳင္အေခၚ သာေခြယုိင္လုိ႕
ဆုိေပမယ့္ ကၽြန္မရဲ႕ဦးေလးတစ္ေယာက္က သူတုိ႕ေဒသမွာ နန္ကထိလုိ႕ေခၚတယ္တ့။ဲ ျမိတ္ဘက္က
ေမာင္ေလးတစ္ေယာက္ကလည္း သူတုိ႕ဘက္က အေခၚက တစ္မ်ဳိးတဲ့ေလ။ အဲ့ဒီေတာ့ ေဒသေပၚ မူတည္ျပီး
အေခၚအေ၀ၚ ကြဲသြားေပမယ့္ စားစရာဆုိ စားမယ္ ၀ါးမယ္ဆုိတာခ်ည္းပဲမုိ႕ သာေခြယုိင္ဆုိတဲ့ နာမည္ေလးနဲ႕ပဲ
ဒီပုိ႕စ္မွာ အမည္ေပးပါရေစေနာ္။
သာေခြယုိင္လုပ္ဖုိ႕ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ သာကူ၊ ေကာက္ညွင္း၊ ဒူးရင္းသီး၊ အုန္းႏုိ႕၊ သၾကားနဲ႕
ဆားအနည္းငယ္တုိ႕ပါေနာ္။ ဒီမုန္႕ကေတာ့ လုပ္ရတာ အရမ္းလြယ္တယ္ေနာ္။
(၁) သာကူျပင္လုပ္နည္း
သာကူျပင္လုပ္ဖုိ႕ လုိအပ္တ့ဲ ပစၥည္းေတြကေတာ့ သာကူ ၂၅ က်ပ္သား၊ သၾကား ၁၀ က်ပ္သား၊ အုန္းႏုိ႕ရည္
ႏုိ႕ဆီဗူးတစ္ဗူး၊ ဆားအနည္းငယ္တုိ႕ပါေနာ္။

သာကူျပင္ ပထမဦးဆံုး သၾကားကုိ ေရ (တစ္လီတာ)နဲ႕ သၾကားအရည္ေပ်ာ္ေအာင္ က်ဳိေပးပါ။ ပြက္ပြက္ဆူစရာ
မလုိပါဘူးေနာ္။ သၾကားရည္ရလာျပီဆုိေတာ့မွ ေရစစ္နဲ႕ စစ္ျပီး သၾကားရည္ သန္႕ေအာင္ စစ္ယူပါေနာ္။ ျပီးေတာ့မွ
အုိးတစ္လံုးထဲကုိ သၾကားရည္ေတြထည့္ျပီး မီးဖုိေပၚတင္၊ အုန္းႏုိ႕ရည္ထည့္၊ ဆားအနည္းငယ္နဲ႕ သန္႕စင္ျပီးသား
သာကူေစ့ေတြကို ထည့္ျပီး သာကူမ်က္စိျဖဴျဖဴေလးေတြ ေပ်ာက္ခါနီးျဖစ္တ့အ
ဲ ထိ က်ဳိေပးပါ။ ျပီးေတာ့မွ
သာကူျပင္ထည့္မယ့္ ဗန္းထဲကုိ သၾကားရည္ခပ္ပ်စ္ပ်စ္ေလးသုပ္လိမ္းလုိက္ျပီး သာကူက်ဳိေတြကုိ ေလာင္းထည့္ ျပီး
အေအးခံလုိက္ပါေနာ္။ သာကူျပင္ေတြ ေအးသြားျပီဆုိရင္ေတာ့ အတံုးေလးေတြ လွီးထားလုိက္ပါေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္
သာကူျပင္ရပါျပီေနာ္။

(၂) ေကာက္ညွင္း

ေကာက္ညွင္း
ေကာက္ညွင္းဆန္ ႏုိ႕ဆီဗူး (၂) ဗူးကုိ ေရစင္ေအာင္ေဆးျပီး ထမင္းေပါင္းအုိးထဲထည့္ပါ။ ေကာက္ညွင္းအေပၚကေန
ေရကုိ လက္တစ္ဆစ္နီးပါးထည့္ျပီး ထမင္းခ်က္တဲ့အတုိင္းခ်က္ပါေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိ ေကာက္ညွင္းခ်က္ရပါျပီ။
(၃) ဒူးရင္းသီး

ဒူးရင္းသီးအလံုးလုိက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ခဲြထားျပီး ဒူးရင္းသီးပဲျဖစ္ျဖစ္ ၀ယ္ျပီးေတာ့ ဒူးရင္းသီးအသားသပ္သပ္ရေအာင္
ယူထားပါ။
(၄) အုန္းႏုိ႕ရည္

အုန္းႏုိ႕ရည္ရယ္ဒီမိတ္ဗူးကုိ သံုးမယ္ဆုိရင္ ၄၀၀ ml အုန္းႏုိ႕ရည္တစ္ဗူးကုိ ေရသန္႕တစ္လီတာ၊ သၾကား ၂၅ သား၊
ဆား လက္ဘက္ရည္ဇြန္း ၃ ဇြန္းထည့္ျပီး အုန္းႏုိ႕ရည္ေဖ်ာ္ပါေနာ္။

(၅) မုန္႕ပြဲျပင္ဆင္ျခင္း

စားပဲြျပင္ဖုိ႕အတြက္ ပန္းကန္လံုးေလးထဲကုိ သာကူတံုးေလးေတြရယ္၊ ေကာက္ညွင္းရယ္၊ ဒူးရင္းသီးေတြထည့္ျပီး
အုန္းႏုိ႕ရည္ဆမ္းပါ။ ေအးေအးေလးစားခ်င္ရင္ ေရခဲတံုးေလးေတြပါ ထည့္ျပီးစားပါေနာ္။ ခ်ဳိအီဆိမ့္ေမႊးေလးမုိ႕
တစ္ပြဲကုိ မနည္းကုန္ေအာင္ စားရပါတယ္။ ကၽြန္မတူမေလးကေတာ့ အစားပုတ္လြန္းျပီး ေကာက္ညွင္းကုိလည္း
သိပ္ၾကိဳက္တာမုိ႕ ၃ ပြဲကုန္ေအာင္စားတယ္ ႕ ႕ ႕႕ အံ႔ေရာ ႕ ႕ ႕ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႕ေလးေတြ စားႏုိင္လုိ႕ ကၽြန္မလည္း
တစ္မ်ဳိးျပီးတစ္မ်ဳိး လက္စြမ္းျပႏုိင္ျပီး ဘေလာ့ဂ္ေပၚ တင္ခြင့္ရွိတာမဟုတ္လားလုိ႕ ေတြးရင္း ျပံဳးမိေနေလရဲ႕ေလ ႕ ႕

ပူတင္းေကာ္ဖီေက်ာက္ေက်ာ

ဒီေန႕ေတာ့ ကၽြန္မေမာင္ႏွမေတြကုိ ပူတင္းေကာ္ဖီေက်ာက္ေက်ာလုပ္နည္းေလးကုိ မွ်ေ၀ပါရေစရွင္။
ဒီေက်ာက္ေက်ာကုိေတာ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ ရက္၊ ေတာင္သူလယ္သမားေန႕မွာ ကန္ေတာ္ၾကီး၊
ေမွ်ာ္စင္ကၽြန္းမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ လူရုိင္းေခါင္းတံဆိပ္ Agar Agar ေက်ာက္ေက်ာရဲ႕
ေတာင္သူလယ္သမားေန႕ဂုဏ္ျပဳ ေက်ာက္ေက်ာထုိးျပိဳင္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ဆင္ႏႊဲစဥ္က လုပ္ခတ
့ဲ ာပါေနာ္။
လုိအပ္တ့ပ
ဲ စၥည္းေတြကေတာ့ ၂၅ ဂရမ္ပါ Agar ေက်ာက္ေက်ာ ၂.၅ ထုပ္၊ ၾကက္ဥ ၇ လံုး၊ ႏုိ႕စိမ္း တစ္ဗူး၊
သၾကား ၅၀ က်ပ္သား၊ ေကာ္ဖီ လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၃ ဇြန္း၊ ဗန္ဒါဆံ၊ သီဟုိဠ္ဆံ၊ စပ်စ္ေျခာက္၊ ေနၾကာေစ့၊
အစိမ္းေရာင္ဖယံုေစ့ေလွာ္နဲ႕ ဆားအနည္းငယ္တုိ႕ပါ။
ေကာ္ဖီႏွပ္ေပးထားပါ။ ဗန္ဒါဆန္နဲ႕ သီဟုိဠ္ဆံကုိ ခပ္ေသးေသးျဖစ္ေအာင္ ကပ္ေက်းေလးေတြနဲ႕
ညွပ္ေပးထားပါ။
ေအာက္ဆံုးအလႊာျပင္ဆင္နည္း
စစခ်င္းမွာ ေအာက္ဆံုးအလႊာျဖစ္တ့ဲ ပူတင္းအလႊာကုိ ထုိးမွာမုိ႕ ၾကက္ဥကုိခဲြျပီး အကာကုိဖယ္ထုတ္ျပီး
အႏွစ္ခ်ည္း သီးသန္႕ရေအာင္ ယူျပီး အႏွစ္ေတြကုိ ဆားအနည္းငယ္ထည့္ျပီး ေခါက္ေပးပါေနာ္။
ႏုိ႕စိမ္းဗူးကုိ ေဖာက္ထားေပးပါ။ ေရသန္႕ တစ္လီတာျပင္ေပးထားတာ။ သၾကား ၂၀
က်ပ္သားျပင္ေပးထားပါ။ အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ သၾကားကုိ ေရသန္႕နဲ႕ က်ဳိျပီးေတာ့ အမႈိက္သရုိက္
ကင္းစင္ေအာင္ ေရစစ္နဲ႕ စစ္ေပးပါ။ ျပီးရင္ ေက်ာက္ေက်ာမႈန္႕တစ္ထုပ္၊ ၾကက္ဥအႏွစ္၊
ႏုိ႕စိမ္းတုိ႕ကုိထည့္ျပီး ေက်ာက္ေက်ာက်ဳိပါေနာ္။ ၁၀ မိနစ္ ေလာက္ၾကာရင္ေတာ့
ေက်ာက္ေက်ာရည္ပ်စ္လာျပီး ခဲဖုိ႕အဆင္ေျပမယ့္အခ်ိန္ေရာက္ျပီမုိ႕ ဗန္းသန္႕သန္႕ထဲမွာ
ေအာက္ဆံုးတစ္လႊာ ခင္းေပးပါေနာ္။ ျပီးရင္ေတာ့ စပ်စ္ေျခာက္ေတြကုိ ပတ္ပတ္လည္ ညီညီညာညာေလး
ျဖစ္ေအာင္ ျဖဴးေပးပါေနာ္။
ဒုတိယအလႊာျပင္ဆင္နည္း

ေကာ္ဖီအလႊာအတြက္ ျပင္ဆင္မွာမုိ႕ ေက်ာက္ေက်ာမႈန္႕တစ္ထုပ္၊ ႏွပ္ထားတဲ့ ေကာ္ဖီ လက္ဖက္ရည္
ပန္းကန္လံုး တစ္လံုး၊ သၾကား ၂၀ က်ပ္သား၊ ေရသန္႕ တစ္လီတာခဲြနဲ႕ ဆားအနည္းငယ္ တုိ႕ကုိ
ျပင္ထားေပးပါ။ သၾကားထဲက အမိႈက္သရုိက္ကင္းစင္းေအာင္ ေရသန္႕နဲ႕ က်ဳိျပီး ေရစစ္နဲ႕
သၾကားေရေတြကုိ စစ္ေပးထားပါ။ ျပီးရင္ ေက်ာက္ေက်ာမႈန္႕၊ ေကာ္ဖီ၊ သၾကားရည္တုိ႕ကုိ ေပါင္းျပီး
က်ဳိေပးပါ။ ေညာင္ေစးက်သလုိျဖစ္လာျပီဆုိရင္ေတာ့ စပ်စ္ေျခာက္ေတြရဲ႕ အေပၚကေန
ေနာက္တစ္ထပ္ေလာင္းေပးပါေနာ္။ ဒုတိယအလႊာေလာင္းျပီး ၅ မိနစ္ေလာက္ အၾကာမွာေတာ့ ဗန္ဒါဆံနဲ႕
သီဟုိဠ္ဆံကုိ ေက်ာက္ေက်ာမ်က္ႏွာျပင္အႏွံ႕ ညီညီညာညာ ျဖဴးေပးပါ။
တတိယအလႊာျပင္ဆင္နည္း
တတိယအလႊာအတြက္ ေက်ာက္ေက်ာမႈန္႕ တစ္၀က္၊ သၾကား ၁၀ သား၊ ေရသန္႕ ၀.၇၅ လီတာတုိ႕ကုိ
ထည့္ျပီး ၁၀ မိနစ္ခန္႕ က်ဳိေပးျပီး ေက်ာက္ေက်ာဗန္းထဲ တတိယအလႊာျဖစ္ေအာင္ ေလာင္းထည့္ေပးပါ။
အဲ့ဒါဆုိရင္ သီဟုိဠ္ဆံနဲ႕ ဗန္ဒါဆံကုိ ေလာင္းျပီးသားျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။
ဒီပြဲဟာ ေတာင္သူလယ္သမားေန႕႕ကုိ ဂုဏ္ျပဳတဲ့ ပြဲျဖစ္တာမုိ႕ ကၽြန္မတုိ႕အဖဲြ႕က အေပၚဆံုးအလႊာမွာ
ဒီဇုိင္းဆင္ဖုိ႕အတြက္ ဦးၾကီးမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳတဲ့ စပါးႏွံပုစ
ံ ံေလးကုိ ေဖာ္ဖုိ႕ စိတ္ကူးရတာမုိ႕ အေပၚမွာ
စပါးႏွံပံုေဖာ္ဖုိ႕အတြက္ ေနၾကာေစ့ကုိ အသံုးျပဳျပီး စပါးရြက္အတြက္ အစိမ္းေရာင္ ဖယံုေစ့ကုိ
အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။
အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ပူတင္းေကာ္ဖီ အဆံစံု စီထားတဲ့ ေက်ာက္ေက်ာေလးရပါျပီေနာ္။ အုန္းႏုိ႕မပါတဲ့အတြက္
ေသြးတုိးသမားေတြ စိတ္မပူရသလုိ အခ်ဳိေလ်ာ့ထားတဲ့အတြက္ ဆီးခ်ဳိျဖစ္မွာလည္း မစုိးရိမ္ရေတာ့ပါဘူး။
အာဟာရဓာတ္ျပည့္တ့ဲ အေစ့ေတြ၊ အခြံမာအသီးေတြရဲ႕အဆံေတြကုိ အသံုးျပဳထားတဲ့အတြက္ လုိအပ္တ့ဲ
အာဟာရဓာတ္ ေတြလည္း အျပည့္ပါေနျပီမုိ႕ က်န္းမာေရးနဲ႕လည္း သင့္ေတာ္မယ္လုိ႕ ယူဆျပီး
ဒီေက်ာက္ေက်ာေလးကုိ အသြင္တစ္မ်ဳိးနဲ႕ ဖန္တီးလုိက္တာပါ။ ခ်စ္ေမာင္ႏွမမ်ားလည္း
အဆင္ေျပမယ္ဆုိရင္ ပူတင္းေကာ္ဖီ ေက်ာက္ေက်ာေလးကုိ လုပ္စားၾကည့္ၾကပါဦးေနာ္။

ေမတၱာေရလႈိင္း

လႈိင္းေတြလည္း ေျပးေဆာ့ေနဆဲ ႕႕႕ ဘယ္ေသာင္ျပင္
ဘယ္ကမ္းပါးဆီကုိရြယ္ ႕ ႕ ႕နားခုိစရာ သူရွာလုိ႕ရယ္ ႕ ႕ ႕အေျပးေလးလွမ္းခဲ့တယ္ ႕ ႕႕
ေသာင္ခံုျပင္၀ယ္ ႕ ႕႕ ဟုိသည္မွာကြယ္ ႕ ႕႕ ၀င္ကာရယ္ ႕ ႕ ႕ငုိလြမ္းၾကရတယ္ ႕ ႕ ႕
ဒီေန႕ ကြၽန္မေမာင္ႏွမေတြကုိ ေမတၱာေရလႈိင္းေက်ာက္ေက်ာလုပ္နည္းေလး ေ၀မွ်ပါရေစ ႕ ႕ ႕
ဒီေက်ာက္ေက်ာေလးကုိ မတ္လ (၂) ရက္ေန႕
ေတာင္သူလယ္သမားေန႕ဂုဏ္ျပဳအစီအစဥ္အေနနဲ႕
လူရုိင္းေခါင္းတံဆိပ္ေက်ာက္ေက်ာထုိးျပိဳင္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့တ့ဲ
ေက်ာက္ေက်ာျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။
အဲ့ဒီအထဲက ဒုတိယတစ္မ်ဳိးျဖစ္တဲ့ ေမတၱာေရလႈိင္းေက်ာက္ေက်ာလုပ္နည္းေလးကုိ
ေ၀မွ်လုိက္ပါတယ္ေနာ္။
လုိအပ္တာေတြကေတာ့ အုန္းႏုိ႕၊ ပင္ပြား၊ အုန္းစိမ္း၊ သၾကား၊ အစိမ္းေရာင္ေဖ်ာ္ရည္အနည္းငယ္၊
ဆားအနည္းငယ္နဲ႕ ေက်ာက္ေက်ာတုိ႕ပါေနာ္။
လူရုိင္းေခါင္းတံဆိပ္ 25 ဂရမ္ေက်ာက္ေက်ာတစ္ထုပ္ဆုိရင္ ထမင္းစားဇြန္း ၃ ဇြန္းနဲ႕ ညီမွ်ပါတယ္။
အဲ့ဒီေက်ာက္ေက်ာတစ္ထုပ္ဆုိရင္ သၾကား ၂၅ က်ပ္သားနဲ႕ ေရတစ္လီတာခဲြသံုးရပါမယ္။
ဒီေက်ာက္ေက်ာေလးက သံုးလႊာလုပ္မွာမုိ႕ေက်ာက္ေက်ာကုိ သံုးထုပ္သံုးပါမယ္။ ဒါမွမဟုတ္
ေက်ာက္ေက်ာတစ္ထုပ္တည္းကုိ သံုးမယ္ဆုိရင္လည္း ေက်ာက္ေက်ာကုိ သံုးပံုပံုပါ။
သၾကားကုိေတာ့ အထက္မွာ ေဖၚျပထားတဲ့အတုိင္း အခ်ဳိးညီေအာင္ထည့္ပါ။
ပထမတစ္လႊာကုိ အုန္းႏုိ႕ေက်ာက္ေက်ာျဖစ္ေအာင္က်ဳိမယ္၊ ဒုတိယတစ္လႊာကုိ
ေက်ာက္ေက်ာအၾကည္မွာ အစိမ္းေရာင္ေဖ်ာ္ရည္အနည္းငယ္ထည့္ျပီး

ပင္ပြားေလးေတြထည့္ျပီးက်ဳိမယ္။ ျပီးရင္ အုန္းသီးစိမ္းေလးေတြကုိ လႈိင္းတြန္႕ပံုေဖာ္ျပီး
စီစီရီရီေလးေတြျဖစ္ေအာင္စီထားမယ္။ ေနာက္ဆံုးတစ္လႊာကုိေတာ့
အုန္းစိမ္းေရနဲ႕ေက်ာက္ေက်ာက်ဳိျပီး အေပၚဆံုးကေန အုပ္လုိက္ရံုပါပဲေနာ္။
ပထမအလႊာလုပ္နည္း
သၾကားကုိ ေရသန္႕တစ္ဗူးနဲ႕ေဖ်ာ္ျပီး ဖုန္ေတြအမႈန္ေတြမပါေအာင္ ေရစစ္နဲ႕ စစ္ထားေပးျပီး
ေက်ာက္ေက်ာမႈန္႕နဲ႕ ေရာေဖ်ာ္ေပးပါ။ ျပီးေတာ့အုန္းႏုိ႕ရည္လီတာ၀က္ကုိထည့္ျပီး
အားလံုးေရာေမႊျပီး မီးဖုိေပၚတင္ျပီး က်ဳိေပးပါေနာ္။ 10 မိနစ္ေက်ာ္၊ 15 မိနစ္ေလာက္ဆုိရင္ေတာ့
ေက်ာက္ေက်ာအုိးခ်ျပီး ဗန္းထဲမွာ ပထမတစ္လႊာခင္းလုိက္ပါေနာ္။
ဒုတိယအလႊာလုပ္နည္း
ေက်ာက္ေက်ာမႈန္႕ရယ္၊ သၾကားရယ္၊ ေရရယ္ကုိ က်ဳိျပီး
အစိမ္းေရာင္ေဖ်ာ္ရည္ေလးနည္းနည္းထည့္ျပီး အေရာင္နည္းနည္းယူျပီး ထည့္က်ဳိပါ။ ျပီးေတာ့မွ
ပင္ပြားေတြကုိထည့္က်ဳိျပီး ဗန္းထဲကုိ ဒုတိယအလႊာအျဖစ္ ေလာင္းထည့္ေပးပါေနာ္။
တတိယအလႊာလုပ္နည္း
အုန္းသီးစိမ္းဇြန္းျခစ္ကုိ ဇြန္းနဲ႕အသာျခစ္ယူျပီး ဓားနဲ႕ လႈိင္းတြန္႕ေလးေတြျဖစ္ေအာင္
လွီးျဖတ္ေပးပါ။ ျပီးေတာ့မွ ေက်ာက္ေက်ာဗန္းထဲက ဒုတိယအလႊာေပၚမွာ
အုန္းသီးဖတ္ေလးေတြကုိ တန္းစီေပးထားပါ။ အုန္းစိမ္းအရည္ တစ္လီတာခြဲ၊ သၾကားနဲ႕
ေက်ာက္ေက်ာတုိ႕ကုိ ေရာသမျပီး ေက်ာက္ေက်ာတစ္အုိးထပ္ထုိးေပးပါ။ ျပီးေတာ့မွ
ေနာက္ဆံုးအလႊာအေနနဲ႕ ေက်ာက္ေက်ာေတြကုိ ဗန္းေပၚ အသာခင္းေပးပါ။ အုန္းသီးေတြ
ေရြ႕မသြားေအာင္ သတိထားျပီး ေက်ာက္ေက်ာကုိ ဇြန္းနဲ႕ ေလာင္းခ်ေပးပါေနာ္။
ခဲသြားျပီးဆုိရင္ေတာ့ အသင့္စားသံုးႏုိင္တဲ့ အုန္းပင္ပြားေက်ာက္ေက်ာ (ေမတၱာေရလိႈင္း)
ရပါျပီေနာ္

ေကာက္ညွင္းျပန္ေပါင္း ပုစြန္ေထာင္း

ဒီေန႕မွာ ကၽြန္မရဲ႕ေမာင္ႏွမေတြကုိ ေကာက္ညွင္းျပန္ေပါင္းပုစြန္ေထာင္းလုပ္ေကၽြးပါရေစေနာ္။ ကၽြန္မတုိ႕
ငယ္ငယ္တုန္းက ေန႕ခင္းဘက္အဆာေျပစားမယ့္အခ်ိန္ေလာက္ေရာက္ရင္ မုန္႕သည္မ်ဳိးစံုက
မုန္႕မ်ဳိးစံုလွည့္ေရာင္းတဲ့အထဲမွာ ေကာက္ညွင္းျပန္ေပါင္းပုစြန္ေထာင္းကုိ သိပ္ၾကိဳက္ခဲ့တာ။
ေမာင္ႏွမေတြၾကိဳက္လြန္းလုိ႕ ေနာက္ဆံုး ကၽြန္မတုိ႕အဘြားက အျပင္မုန္႕ေတြကုိ ၀ယ္ေကၽြးရင္
ပုိက္ဆံအရမ္းကုန္တာမုိ႕ အိမ္မွာပဲ လုပ္ေကၽြးပါေတာ့တယ္။ အခု ကၽြန္မအဘြား မၾကာခဏ လုပ္ေကၽြးတတ္တ့ဲ
ေကာက္ညွင္းျပန္ေပါင္း ပုစြန္ေထာင္းေလးကုိ အမွတ္တရအေနနဲ႕ အိမ္မွာလုပ္စားၾကတာေလးကုိ
မွ်ေ၀ပါရေစဦးေနာ္။
ေကာက္ညွင္းျပန္ေပါင္းပုစြန္ေထာင္းအတြက္ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ေကာက္ညွင္းအျဖဴ ႏွစ္ဗူး၊
အုန္းသီးတစ္လံုး၊ ပုစြန္ အေကာင္လတ္ (၂၀) သား၊ ႏွမ္း၊ ဆားနဲ႕ ဆီအနည္းငယ္တုိ႕ပါေနာ္။
ေကာက္ညွင္းဆန္ကုိ ေရစင္ေအာင္ေဆးျပီး ေရစစ္ထားပါ။ အုန္းသီးကုိျခစ္ျပီး သံုးပံုတစ္ပံုကုိ အုန္းႏုိ႕ရည္ (ဦးေရ)
ညွစ္ျပီး သီးသန္႕ဖယ္ထားပါ။ က်န္ႏွစ္ပံုကုိ ဆီနဲ႕ အုန္းေၾကာ္ေၾကာ္ျပီး ပန္းကန္တစ္ခ်ပ္ထဲ သီးသန္႕ဖယ္ထားေပးပါ။
ပုဇြန္ကုိ သန္႕စင္ေအာင္ေဆး၊ အခြံႏႊာျပီးေတာ့ ဆားအနည္းငယ္နဲ႕ နယ္ေပးထားပါေနာ္။ ျပီးေတာ့မွ ပုဇြန္ကုိ
အုန္းေၾကာ္ေၾကာ္ထားတဲ့ဆီအနည္းငယ္ထည့္ျပီး ေၾကာ္ေပးပါ။ ျပီးေတာ့မွ ပုစြန္ေၾကာ္ေလးကုိ ငရုတ္ဆံုထဲ
ထည့္ေထာင္းေပးပါ။ ႏွမ္းေလးကုိ ေလွာ္ျပီးေတာ့ ဆားအနည္းငယ္နဲ႕အတူေရာျပီး ငရုတ္ဆံုထဲထည့္ေထာင္းျပီး
ပန္းကန္ျပားေလးထဲ ဖယ္ထားေပးပါ။
ေကာက္ညွင္းကုိ မေပါင္းဘဲ rice cooker နဲ႕ပဲ အလြယ္တကူပဲ ခ်က္လုိက္ၾကရေအာင္ေနာ္။ ေရေဆးထားျပီးသား
ေကာက္ညွင္းကုိ အုိးထဲထည့္၊ ျပီးေတာ့မွ အေပၚကေန ေရလက္တစ္ဆစ္သာသာေလာက္ထည့္ျပီး တည္ပါ။
ေကာက္ညွင္းက်က္ျပီဆုိရင္ အေအးခဏေလာက္ ခံထားပါေနာ္။ ေကာက္ညွင္းေတြ ေႏြးလာျပီဆုိရင္ေတာ့
အုန္းႏုိ႔ဦးရည္ လက္ဖက္ရည္ပန္းကန္လံုး (၁) လံုးရယ္၊ ဆားေလးနည္းနည္းရယ္နဲ႕ ႏွံ႕ေအာင္နယ္ျပီး
ေကာက္ညွင္းေတြကုိ ျပန္ေပါင္းေပးပါ။ ေပါင္းေခ်ာင္နဲ႕မွ မဟုတ္ပါ။ rice cooker အေပၚထပ္မွာထည့္ျပီးေတာ့
ေပါင္းလုိ႕ရပါတယ္။ ေပါင္းတဲ့အခါမွာ ေရေႏြးေငြ႕နဲ႕ အနည္းဆံုး မိနစ္ ၂၀ ကေန နာရီ၀က္ေလာက္ထိ
ေပါင္းေပးပါေနာ္။ အဲ့ဒီလုိေပါင္းတဲ့အခါ ေကာက္ညွင္းလည္း ႏူးႏူးနပ္နပ္ျဖစ္ျပီး အုန္းႏုိ႕နံ႕လည္း တသင္းသင္းနဲ႕
ေပါင္းလုိ႕ရတဲ့ေကာက္ညွင္းကုိမွ လက္နဲ႕နယ္ႏုိင္တ့အ
ဲ ပူဒဏ္ေလာက္ထိ ထားျပီးေတာ့မွ ေထာင္းထားတဲ့
ပုဇြန္သံုးပံုႏွစ္ပံုရယ္ အုန္းသီးေၾကာ္ သံုးပံုႏွစ္ပံုရယ္နဲ႕အတူ ေရာနယ္ေပးပါ။ ျပီးေတာ့မွ အေပၚကေန
ႏွမ္းေထာင္းေလးရယ္၊ အုန္းသီးေၾကာ္နဲ႕ ပုဇြန္ေၾကာ္ရယ္ကုိ ျဖဴးေပးပါေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ခ်ဳိအီဆိမ့္အရသာစံုနဲ႕
ေကာက္ညွင္းျပန္ေပါင္းပုစြန္ေထာင္းေလး ရပါျပီေနာ္။

ေကာ္ျပန္႕စိမ္း

ကၽြန္မရဲ႕ခ်စ္ေမာင္ႏွမေတြအတြက္ စားဖုိမွဴးၾကီး ေဂ်ရဲ႕ ေကာ္ျပန္႕စိမ္း summer roll နဲ႕
ဧည့္ခံပါရေစဦးေနာ္။ ေကာ္ျပန္႕စိမ္းလုပ္ဖုိ႕ လုိအပ္တ့ပ
ဲ စၥည္းေတြကုိ ေျပာျပပါရေစဦးေနာ္။ ၀က္သား - ကီလုိ၀က္၊ စိမ္းစားဥ
(၁.၅လက္မအရြယ္) - ၅လံုး၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ - ၄ျမႊာ၊ ဆား - .၅ဇြန္း (လုိသလိုထပ္ထ့န
ဲ ုိင္ပါသည္)၊ အခ်ဳိမႈန္႕ - .၅ဇြန္း
(လုိသလိုထပ္ထ့န
ဲ ုိင္ပါသည္)၊ ပဲငံျပာရည္အက်ဲ - ၂ဇြန္း၊ ၾကက္သြန္နီမိတ္ - ၅ပင္ (၃ပင္ကို စိတ္၍ လိပ္တ့အ
ဲ ထဲထည့္ျပီး က်န္၂ပင္ကို
၂လက္မအရြယ္ စိတ္၍ ကိုက္စားရန္ သံုးပါသည္)၊ မုန္လာနီ (၄လက္မအရြယ္) - ၅ဥ၊ ေဂၚဖီထုပ္ - (စိပ္ထားေသာ မုန္နာနီနွင့္
ပမာဏတူ)၊ ဘုိစားပဲ - (စိပ္ထားေသာ မုန္နာနီနွင့္ ပမာဏတူ)၊ ပဲပင္ေပါက္ - (စိပ္ထားေသာ မုန္နာနီနွင့္ ပမာဏတူ) (ၾကိဳက္လွ်င္ထည့္ပါ၊
ေရထြက္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ရက္ၾကာၾကာထားစားမရေသာေၾကာင့္စာေရးသူမသံုးပါ)၊ ဘဲဥ(ၾကက္ဥ) - ၃လံုး ( ပြေအာင္
ေခါက္ထားပါ )။ ျပဳတ္ထားေသာဂဏန္း အသား - ၃ဇြန္း (အနံ ့အတြက္အဓိကျဖစ္ပါသည္။ ပိုထ့န
ဲ ုိင္လွ်င္ ခ်ဳိပါသည္ အခ်ိဳမႈန္႕ပင္ မလိုပါ)။
ေကာ္ျပန္႕ရြက္ကုိေတာ့ တုိရွည္နဲ႕ ခပ္ဆင္ဆင္တူတ့ဲ အာပံုကုိ သံုးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံရပ္ျခားေရာက္ေနသူေတြ ကေတာ့ rice paper ကုိ
သံုးႏုိင္ပါတယ္ေနာ္။အဆာအတြက္ကေတာ့ ၀က္သား ဒါမွမဟုတ္ ၾကက္သားကုိ သန္႕စင္ေအာင္ ေရေဆးျပီး
ခပ္ႏုပ္ႏုပ္ေလးေတြျဖစ္ေအာင္ စင္းေပးပါ။ မုန္လာဥနီ၊ ကုိ အခြံႏႊာေရေဆးျပီး သေဘၤာျခစ္ျဖင့္ ျခစ္ထားပါ။ စိမ္းစားဥကုိ အခြံႏႊာေရေဆးျပီး
သေဘၤာျခစ္ျဖင့္ ျခစ္ထားပါ။ ေဂၚဖီထုပ္ကိလ
ု ည္း ေသေသခ်ာခ်ာ ေရေဆးျပီး ခပ္ပါးပါးလွီးပါ။ ဘုိစားပဲကုိလည္း ေရေဆးျပီး
ခပ္ပါးပါးလွီးထားေပးပါ။ ပဲပင္ေပါက္ကုိလည္း ေရေဆးျပီး ေရစစ္ထားေပးပါ။ အားလံုးကို သီးသန္ ့ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ၾကက္သြန္ျဖဴကုိ အခြံႏႊာ၊ ေရေဆးျပီး နွပ္ႏွပ္စင္းပါ။ ပဲျပားတခုကို အခ်ပ္ ၈ခ်ပ္ရေအာင္စိတ္ပါ။ ဘဲဥကို ပြေအာင္ ေခါက္ထားပါ။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ဆီအနည္းငယ္သာထည့္ျပီး အိုးအနံွ ့ ဆီေရာက္ေအာင္ လွည့္ေမႊေပးပါ။
ေခါက္ထားေသာ ဘဲဥကို ထဲ့ျပီး ေခါက္မုန္ ့ပံုစံအျပားျဖစ္ရန္ ဒယ္အုိးကို လွည့္ေပးးျပီး ၾကြတ္ေအာင္ ေၾကာ္ပါ။ လိုအပ္လွ်င္ ဆီအေပၚမွ နဲနဲ
လူးေပးပါ။ ဆယ္ျပီးပုဂံျပားထဲထ့ထ
ဲ ားပါ။ ဘဲဥအရည္ အားလံုးကုိ အခ်ပ္၀ုိင္းျဖစ္ရန္ ေၾကာ္ျပီးပါက ထပ္မံ ဆီထည့္ျပီး ပဲျပားေျကာ္ပါ။
ၾကြပ္ေအာင္ေၾကာ္လွ်င္ ၀ါးေသာအခါ ပါးေညာင္းပါသျဖင့္ အနည္းငယ္ ညိဳေရာင္သန္းလွ်င္ဆယ္ျပီးဆီစစ္ထားပါ။ ျပီးလွ်င္ ႏုတ္ႏုတ္စင္း
ထားတဲ့ ၾကက္သြန္ျဖဴကုိထည့္ျပီး ဆီသတ္ပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴ နဲနဲ၀ါလာ ျပီဆုိတာနဲ႕ ႏုတ္ႏုတ္စင္းထားတဲ့အသားနွင့္ ဂဏန္းအသား
ေတြကုိထည့္ျပီး ေၾကာ္ျပီး ဖယ္ထားပါ။ ျပီးရင္ လီွးထားတဲ့ မုန္လာဥနီ၊ ေဂၚဖီထုပ္၊ ဘုိစားပဲနဲ႕ ပဲပင္ေပါက္တုိ႕ကုိ တခုခ်င္းထည့္ျပီး
မီးျပင္းျပင္းနဲ႕ ေၾကာ္ျပီး ပုဂံျပားထဲထည့္ထားပါ။ ဟင္းရြက္ေတြ အရည္ထြက္လို ့ကုန္ေအာင္ ခ်က္ပါတယ္၊ ျပီးလွ်င္ အားလံုးျပန္ေရာျပီး
အေပါ့အငံျမည္းပါသည္။ တခုခ်င္းေၾကာ္ရျခင္းမွာ တခ်ိဳ႕ ဟင္းရြက္မ်ား အရည္ထြက္လြန္းေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း မုန္လာနီအေရာင္
တျခားဟင္းရြက္သို ့မစြန္းသြားရန္ လည္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။
ဘဲဥေၾကာ္ အျပား၀ုိင္းမ်ားကို ၁လက္မအရြယ္ အမွ်င္မ်ားျဖစ္ရန္ ပါးပါးလီွးစိတ္ပါ။ ပဲျပားကိုလည္း ပါးပါးလီွးစိတ္ပါ။ ပုဂံထဲတြင္ သီးသန္
့ထားပါ။ ျပီးေတာ့မွ အဆာေတြကုိ ဒယ္အုိးထဲကေန အဆာေတြကုိ အိုးထဲတြင္ အေအးခံ အရည္စစ္ရန္ထားျပီးမွ
ပန္းကန္ျပားၾကီးၾကီးတစ္ခ်ပ္ထဲ ဇြန္းျဖင့္ အရည္စစ္ ခပ္ယူထားျပီး အေအးခံထားပါ။
ပုဂံျပားထဲတြင္ ေကာ္ျပန္႕ရြက္တစ္ရြက္ ခင္း၊ ဆလပ္ရြက္ထိပ္ပိုင္းကို ျဖန္ ့ခင္း ဆလပ္ရြက္ေပၚ အစာကို ဇြန္း၂-၃ဇြန္း ခပ္ထ့ပ
ဲ ါ။
(ဟင္းရြက္မ်ား အရည္ထပ္ထြက္ေသာေျကာင့္ အုိးကိုေစာင္းျပီး အရည္စစ္ပါ (သို ့) အေပၚယံအသားမ်ားကို ခရင္း၂ေခ်ာင္းျဖင့္
အရည္ညွစ္ထ့ပ
ဲ ါ။) အဆာမ်ားကို ညီေအာင္ညိွထ့ပ
ဲ ါ။ပဲျပားေၾကာ္၊ ဘဲဥေၾကာ္အမွ်င္နွင့္ အသားေၾကာ္မ်ားအေပၚမွ ထပ္ထ့ပ
ဲ ါ၊ ေကာ္ျပန္
့အဖတ္ကို ပထမ ေအာက္ေျခမွ အရြက္ေပၚအုပ္ပါ။ အုပ္ထားေသာ အဆာေရွ ့ဘက္တြင္ ပဲငါးပိ အပ်စ္ အခ်ိဳရည္ကို ဇြန္းေသးတ၀က္ခန္
့ထည့္ျပီး လက္ဘက္ရည္ဇြန္းဖင္ျဖင့္ အရွည္လိုက္ပြတ္ပါ။ ျပီးမွ ေဘး၂ဖက္ အစြန္းကိုထပ္ေခါက္ျပီးလိပ္ပါ။ အဆံုးေရာက္ခါနီးလွ်င္ေကာ္ျပန္
့သားကိုငရုတ္ရည္အနီေရာင္သုတ္လိမ္းျပီးကပ္လိုက္ပါ။ေကာ္ျပန္မွာအျဖဴေရာင္အလိပ္တြင္အညိဳေရာင္အနီေရာင္တကြက္စီျဖင့္လွပသြား
မည္။စားေသာအခါတြင္ ၾကက္သြန္နီမိတ္ျဖင့္စားပါက ပိုေမႊးပါမည္။

ႏုိ႕ကီ၀ီေက်ာက္ေက်ာ

ကၽြန္မတုိ႕ရပ္ကြက္မွာ အသံမစဲပ႒ာန္းပြဲအတြက္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ေနတဲ့ ဘုန္းဘုန္းေတြကုိ မေန႕က ကၽြန္မတုိ႕အိမ္မွာ
အာရုဏ္ဆြမ္းဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီအထဲက အခ်ဳိပြဲထဲမွာ လူၾကိဳက္အမ်ားဆံုးျဖစ္ခ့တ
ဲ ဲ့
ႏုိ႕ကီ၀ီေက်ာက္ေက်ာက်ဳိနည္းေလးကုိ ေ၀မွ်လုိက္ရပါတယ္ရွင္။ ဟင္းပြဲေတြနဲ႕ က်န္တဲ့အခ်ဳိပြဲျဖစ္တဲ့
စေတာ္ဘယ္ရီေက်ာက္ေက်ာနဲ႕ အုနး္ ႏုိ႕ေက်ာက္ေက်ာ၊ ပူတင္းတုိ႕ကုိလည္း အခါအခြင့္သင့္တုိင္း တင္ေပးသြားမယ္ေနာ္။
ႏုိ႕ကီ၀ီေက်ာက္ေက်ာအတြက္ လုိအပ္တ့ဲပစၥည္းေတြကေတာ့ ေက်ာက္ေက်ာ (တယ္လီဖုန္းတံဆိပ္) အထုပ္ၾကီးတစ္ထုပ္၊
ႏြားႏုိ႕အစိမ္း (၃ လီတာ)၊ သၾကား ၃၅ က်ပ္သားတုိ႕ပါေနာ္။ ေက်ာက္ေက်ာမက်ဳိခင္မွာ ေက်ာက္ေက်ာအမႈန္႕နဲ႕ သၾကားကုိ
ေရာသမေပးထားပါေနာ္။ ကီ၀ီသးီ ကုိလည္း အခြံႏႊာထားျပီး ခပ္ေသးေသးေလးေတြျဖစ္ေအာင္ လွီးေပးထားပါ။
အားလံုးအသင့္ျပင္ထားျပီးျပီဆုိရင္ေတာ့ အုိးတစ္လံုးသန္႕သန္႕ထဲကုိ ႏြားႏုိ႕ထည့္ျပီး မီးဖုိေပၚတင္ပါ။ ႏြားႏုိ႕ေတြ
ပြက္ပြက္ဆူလာျပီဆုိရင္ေတာ့ ခုနက ေရာထားတဲ့ ေက်ာက္ေက်ာမႈန္႕နဲ႕ သၾကားကုိ ထည့္ျပီး က်ဳိေပးပါေနာ္။ မိနစ္ ၂၀
ေလာက္ၾကာရင္ေတာ့ ေက်ာက္ေက်ာအရည္က ခပ္ပ်စ္ပ်စ္ေလးျဖစ္လာပါျပီေနာ္။ ခဲမခဲ သိရေအာင္ ပန္းကန္ျပားေလးထဲကုိ
ေက်ာက္ေက်ာရည္ကုိ အစက္ေလးခ်ၾကည့္ပါ၊ ခဏေလးေနလုိ႕ ခဲသြားျပီဆုိရင္ေတာ့ ဗန္းထဲ ဒါမွမဟုတ္ ကုိယ္ထည့္မယ့္
ဗူးေလးေတြထဲကုိ ေက်ာက္ေက်ာကုိ ထည့္ျပီး အေအးခံေပးပါ။ ေက်ာက္ေက်ာကုိ ဗန္းထဲထည့္ျပီး ၅ မိနစ္ေလာက္ေနရင္
လွီးထားတဲ့ ကီ၀ီသီးေတြကုိ ေက်ာက္ေက်ာထဲ ထည့္ျပီး ကီ၀ီသီးေတြနဲ႕ ေက်ာက္ေက်ာေတြ ႏွံ႕သြားေအာင္ တူေလးနဲ႕
အသာေလးေမႊေပးျပီး အေအးခံထားေပးပါေနာ္။ ေအးသြားျပီဆုိရင္ေတာ့ ကုိယ္လုိခ်င္တဲ့ ပံုစံေလးေတြ လွီးျပီး
ပန္းကန္ျပားေလးထဲ ထည့္ျပီး သံုးေဆာင္ႏုိင္ပါျပီေနာ္။ ႏြားႏုိ႕ရဲ႕ ခပ္ဆိမ့္ဆိမ့္အရသာထဲမွာ ကီ၀ီသီးခ်ဳိခ်ဥ္အရသာေလးနဲ႕မုိ႕
အအီေျပေလး သံုးေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။ ခ်စ္ေမာင္ႏွမတုိ႕လည္း အခ်ိန္လည္းရမယ္၊ ၀ယ္ရျခမ္းရလည္း အဆင္ေျပမယ္ဆုိရင္
ႏုိ႕ကီ၀ီသီးေက်ာက္ေက်ာေလးကုိ က်ဳိစားၾကည့္ၾကပါလားေနာ္။

ေအာ္ေကြ႕ ၾကည္လုပ္စားရေအာင္

ဒီေန႕ေတာ့ ကၽြန္မတုိ႕ ေမာ္လျမိဳင္မွာ မုန္လာဥမုန္႕လုိ႕ေခၚတတ္တဲ့ ေအာ္ေကြ႔ၾကည္မုန္႕
လုပ္စားၾကရေအာင္ေနာ္။ အဆာေျပစာေတြၾကိဳက္တဲ့ ညီမေလးသိမ့္ မမနဲ႕အတူ လာ၀ုိင္းကူေနာ္။ ေအာ္ေကြ႕ ၾကည္ကုိ
ကၽြန္မတုိ႕ ငယ္ငယ္တုန္းက ေက်ာင္းမုန္႕စားတန္းမွာ အမ်ားဆံုး ၀ယ္စားဖူးတယ္။ မုန္လာဥမုန္႕လုိ႕ေခၚေပမယ့္
မုန္လာဥနဲ႕အျပင္ ပိန္းဥ၊ ေရႊဖယံုသီးတုိ႕နဲ႕လည္း လုပ္ၾကပါတယ္။ မုန္လာဥနဲ႕က အနံ႕တစ္မ်ဳိးျဖစ္တာမုိ႕ ဒီတစ္ခါေတာ့
ကၽြန္မတုိ႕ ပိန္းဥရယ္ ေရႊဖယံုသီးရယ္တုိ႕နဲ႕ လုပ္စားၾကရေအာင္ေနာ္။
ေအာ္ေကြ႔ၾကည္လုပ္ဖုိ႕ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ဆန္ႏုိ႕ဆီဗူး(၂) လံုး၊ ပိန္းဥ (၂၅) က်ပ္သား၊ ေရႊဖယံုသီး
အခြံနဲ႕အေစ့ထုတ္ျပီးသား (၂၅) က်ပ္သား၊ ပုဇြန္ေျခာက္ အနည္းငယ္ (မထည့္လဲ ရပါတယ္ေနာ္။
သတ္သတ္လြတ္စားမယ့္သူေတြအတြက္ မလုိပါဘူးေနာ္)၊ ဆီအနည္းငယ္တုိ႕ပါေနာ္။
ဆန္ကုိ ေရနဲ႕သန္႕စင္ေအာင္ေဆးထားေပးပါ။ ပိန္းဥ (သုိ႕မဟုတ္) ေရႊဖယံုသီးတုိ႕ကုိလည္း
ပါးပါးေသးေသးေလးေတြျဖစ္ေအာင္ လွီးထားျပီး သီးသန္႔ခြဲေပးထားပါ။ ပုဇြန္ေျခာက္ကုိလည္း ၾကိတ္ထားေပးပါ။ ျပီးေတာ့မွ
ဆန္တစ္၀က္နဲ႕ ပိန္းဥ (သုိ႕မဟုတ္)ဲေရႊဖယံုသီးတုိ႕နဲ႕အတူေရာျပီး မုန္႔ၾကိတ္ပါ။ မုန္႕ႏွစ္ရေအာင္ ၾကိတ္ျပီးသား မုန္႕ရည္ကုိ
မုန္႕အိတ္ထဲထည့္ျပီး မုန္႕အိတ္ကုိ ထိပ္ကေန ၾကိဳးနဲ႕ခ်ည္ျပီး မုန္႕ရည္စစ္ေပးပါေနာ္။ မုန္႕ရည္ေတြ စစ္သြားတဲ့အခါ
မုန္႕ႏွစ္ေတြကုိ ၾကိတ္ထားတဲ့ ပုဇြန္ေျခာက္နဲ႕အတူ ေရာေနေပးပါေနာ္။ ျပီးရင္ အဲ့ဒီမုန္႕ႏွစ္ေတြကုိ ေပါင္းေပးရမယ္ေနာ္။
မုန္႕ႏွစ္ေတြေပါင္းတဲ့အခါ မုန္႕ႏွစ္ကုိ ခပ္၀ုိင္း၀ိုင္း ပံုစံခြက္ထဲထည့္ျပီး ေရေႏြးပြက္ပြက္ဆူအုိးထဲထည့္ျပီး
နာရီ၀က္ေလာက္အနည္းဆံုးထားျပီးေပါင္းေပးပါေနာ္။ ပိန္းဥနဲ႕ ၾကိတ္ထားတဲ့ မုန္႕သားက ျဖဴျပီး
ထုတ္ထုတ္ေလးျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ေရႊဖယံုသီးနဲ႔ေပါင္းထားတဲ့ မုန္႕သားကေတာ့ လိေမၼာ္ေရာင္သန္းျပီး
ခပ္အိအိေလးျဖစ္ေနပါမယ္ေနာ္။ ျပီးေတာ့မွ ေပါင္းျပီးသား မုန္႕ႏွစ္ကုိမွ လက္တစ္လံုးေလာက္အထူယူျပီး လွီးေပးပါေနာ္။
မီးဖုိေပၚမွာ ဒယ္အုိးအျပန္႕ေလးကုိတင္ ဒယ္အုိးပူလာျပီဆုိရင္ ဆီေလးနည္းနည္းထည့္၊ ဆီပူလာျပီဆုိရင္ေတာ့
ခုနကလွီးထားတဲ့ မုန္႕သားေတြကုိ ဒယ္အုိးေပၚမွာ ျဖန္႕ခ်ျပီး ေၾကာ္ေပးပါေနာ္။ ဟုိဘက္ဒီဘက္အက်က္ညီေအာင္
မီးအသင့္အတင့္နဲ႕ ေၾကာ္ေပးပါေနာ္။ က်က္သြားျပီဆုိရင္ေတာ့ ဒယ္အုိးထဲကေန အေၾကာ္ေတြကုိ ဆယ္ျပီး
ဆီစုပ္တစ္ရွဴးေလးခင္းထားတဲ့ ပန္းကန္ျပားထဲ ထည့္ေပးပါေနာ္။
ျပီးရင္ေတာ့ မုန္႕ေၾကာ္ေလးေတြကုိ ယူျပီး ကပ္ေက်းေလးနဲ႕ ညွပ္ျပီး ပန္းကန္ျပားထဲ ထည့္ေပးပါ။ ျပီးေတာ့ အေပၚကေန
အခ်ဥ္ရည္ ဆမ္းျပီး ပူပူေႏြးေႏြးေလး သံုးေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္ရွင္။ ပိန္းဥေအာ္ေကြ႕ၾကည္က ေစးေစးထုတ္ထုတ္ေလးနဲ႕
စားရတာအရသာတစ္မ်ဳိးျဖစ္ျပီး ေရႊဖယံုသီးေအာ္ေကြ႕ ၾကည္ကေတာ့ အရသာခ်ဳိခ်ဳိေလးနဲ႕ အိအိေမႊးေမႊးပါေနာ္။
ေကာက္ညွင္းေမႊးလက္ဖက္ေျခာက္ခပ္ထားတဲ့ ေရေႏြးၾကမ္းေလးနဲ႕ အဆာေျပသံုးေဆာင္ပါဦးေနာ္။

မုန္႔ပိႏၷဲေစ့လုပ္စားရေအာင္

တစ္ေက်ာင္းတစ္ဂါထာ တစ္ရြာတစ္ပုဒ္ဆန္း ဆုိသလုိပဲ မုန္႕ပိႏၷဲေစ့လုိ႕
ေမာ္လျမိဳင္ကေခၚတဲ့ မုန္႕ကုိ ရန္ကုန္မွာေတာ့ မုန္႔ၾကာေစ့လုိ႕ေခၚပါတယ္။ ဒီေန႕ပိတ္ရက္ဆုိေတာ့ ကၽြန္မတုိ႕ေမာင္ႏွမေတြ
စုျပီး မုန္႕ပိႏၷဲေစ့ လုပ္စားၾကရေအာင္ေနာ္။ အဲ့ဒီမုန္႕ကေတာ့ အလံုးေလးေတြ လံုးရမွာမုိ႕ ေမာင္ႏွမေတြ တက္ညီလက္ညီနဲ႕
၀ုိင္းျပီး လံုးၾကမွ ျဖစ္မယ္ေနာ္။ အဲ့ဒီေတာ့ မုန္႕လံုးေလးေတြ လံုးဖုိ႕အတြက္ တန္းစီၾကပါ။ အဲ ႕ ႕ ႕ တစ္ခုေတာ့
ၾကိဳေျပာမယ္ေနာ္ လက္ေဆးလာခဲ့ေနာ္ ႕ ႕ ႕ ႕ မုန္႕၀ုိင္းလံုးဖုိ႕အတြက္ ပထမဆံုးဘယ္သူအရင္ေရာက္လဲ ၾကည့္မယ္ေနာ္ ႕ ႕ ႕
မုန္႕ပိႏၷဲေစ့လုပ္စားဖုိ႕အတြက္ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ေကာက္ညွင္း၊ ဆန္ၾကမ္း၊ ထန္းလ်က္ (jaggery)၊၊ အုန္းသီးတုိ႕
လုိအပ္ပါတယ္။ အခ်ဳိးကေတာ့ မုန္႕လံုးေရေပၚလုပ္သလုိ ေကာက္ညွင္းတစ္ျပည္ကုိ ဆန္ၾကမ္းတစ္လံုးထည့္ပါတယ္။
မုန္႕သားၾကိတ္ဖုိ႕ အခက္အခဲရွိသူေတြကေတာ့ ေကာက္ညွင္းမႈန္႕နဲ႕ ဆန္မႈန္႕ကုိ သံုးျပီး
မုန္႕လုပ္လုိ႕ရပါတယ္ေနာ္။ေကာက္ညွင္းနဲ႕ဆန္ၾကမ္းကုိေရာျပီး ေရျဖင့္ သန္႕စင္ေအာင္ ေဆးျပီး စစ္ထားပါ။ ျပီးလွ်င္
မုန္႔ၾကိတ္ပါ။ မုန္႕ရည္ရလာတဲ့အခါက်ရင္ မုန္႕အိတ္ထဲကုိ မုန္႕ရည္ေတြထည့္ျပီး မုန္႕အိတ္ကုိ ၾကိဳးခ်ည္ျပီး မုန္႕ရည္ကုိ
တစ္ညသိပ္ စစ္ထားေပးပါ။ စစ္သြားတဲ့ မုန္႕ေတြကုိမွ ေသခ်ာနယ္ေပးပါ။ မုန္႕သားမနယ္ခင္ လက္ကုိ စင္ေအာင္ေဆးျပီးမွ
နယ္ပါ။ မုန္႕သားနယ္တာ နပ္ေလာက္ျပီဆုိရင္ မုန္႕လံုးလံုးဖုိ႕ ျပင္ပါမယ္။ ေကာက္ညွင္းမႈန္႕ (glutinous rice flour) နဲ႕
ဆန္မႈန္႕ (rice flour) ကုိသံုးျပီး မုန္႕ႏွစ္စပ္မယ္ဆုိရင္ မုန္႕သားမာမာၾကိဳက္တတ္ရင္ ဆန္မႈန္႕မ်ားမ်ားပုိထည့္ျပီး
မုန္႕သားအိအိေလးၾကိဳက္တတ္ရင္ ဆန္မႈန္႕နည္းနည္းေလ်ာ့ထည့္ပါ။ ပံုမွန္အတုိင္းဆုိရင္ ေကာက္ညွင္းငါးဆ ဆန္တစ္ဆ
ထည့္တတ္ၾကပါတယ္။ ေကာက္ညွင္းမႈန္႕နဲ႕ဆန္မႈန္႕ကုိ ေရနဲ႕စပ္ျပီး မုန္႕သားနယ္တဲ့အခါမွာ ေရကုိ ခ်ိန္ထည့္ပါ။
ေရမ်ားသြားရင္ မုန္႕လံုးလုိ႕မရဘဲ ေခ်ာ္ထြက္ေနတတ္ပါတယ္။ ေရကုိ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းထည့္ျပီး ေကာက္ညွင္းဆန္မႈန္႕နဲ႕ ေရ
သမသြားေအာင္ နယ္ေပးပါေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ အဆင္ေျပမွာပါ။
မုန္႕လံုးတဲ့အခါက်ရင္ မုန္႕သားကုိ အေနေတာ္ေလာက္ေလးယူျပီး မုန္႕သားေလးေတြကုိ အလံုးေလးျဖစ္ေအာင္လံုးပါ။
မီးဖုိေပၚ ေရေႏြးအုိး ပြက္ပြက္ဆူေအာင္တည္ထားပါ။ လံုးျပီးသားမုန္႕လံုးေလးေတြကုိ ေရပြက္ပြက္ဆူထဲထည့္ပါ။
မုန္႕လံုးေလးေတြ က်က္ျပီဆုိရင္ေတာ့ မုန္႕လံုးေလးေတြက ေရေပၚကုိ ေပါေလာေပၚလာပါမယ္။ အဲ့ဒီက်က္သြားတဲ့
မုန္႕လံုးေလးေတြကုိ ဆယ္ယူျပီးေတာ့ ေရေအးထဲ ထည့္စိမ္ျပီးေတာ့မွ ေရစစ္ထားလုိက္ပါ။
ထန္းလ်က္ (၂၅) က်ပ္သားကုိ ေရ တစ္လီတာ ထည့္ျပီး က်ဳိေပးပါ။ က်ဳိျပီးတဲ့အခါမွာ သဲေတြ၊ အမႈိက္ေတြ ကင္းစင္ေအာင္
ထန္းညက္ရည္ကုိ ပိတ္စေလးနဲ႕ စစ္ေပးပါေနာ္။ ထန္းလ်က္ရည္ကုိ ပြက္ေအာင္ က်ဳိေပးပါ။ ဆားေလး နည္းနည္းထည့္ျပီး
က်ဳိေပးပါေနာ္။ အုန္းသီးကုိလည္း လက္ျခစ္ေလးနဲ႕ ျခစ္ေပးထားပါ။
ျပီးေတာ့မွ ထန္းလ်က္ရည္အုိးထဲကုိ မုန္႕ပိႏၷဲေစ့ေလးေတြကုိထည့္ျပီး ေမႊေပးပါ။ (တခ်ဳိ႕ကေတာ့ အုန္းႏုိ႕ရည္ကုိပါ ထည့္ျပီး

ထန္းလ်က္ရည္ထဲ ထည့္က်ဳိပါတယ္။) ပြက္ပြက္ဆူလာျပီဆုိရင္ေတာ့ ျခစ္ထားတဲ့ အုန္းသီးေလးေတြျဖဴးျပီး
ပူပူေႏြးေႏြးသံုးေဆာင္ႏုိင္ပါျပီေနာ္
လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား
- နို ့မွုန္ ့ ၁ခြက္
- ဂ်ံံဳမွုန္ ့ ၄ပံု ၁ပံု ခြက္
- ႏြားနို ့ ၄ပံု ၁ပံု ခြက္- ေထာပတ္ ၃ဇြန္း
- ဘတ္ကင္ဆိုဒါ ၂ပံု၁ပံု (ကာဖီဇြန္းအေသး)
- သိၾကား (သို ့) သၾကား ၁ခြက္ (အခိ်ဳကို စိတ္ၾကိဳက္္ထဲ့ပါ)
ျပင္ဆင္ျခင္း အဆင့္ဆင့္
- ႏုိ႕မႈန္ ့၊ဂ်ံဳမႈန္ ့၊ ဘတ္ကင္ဆိုဒါ ရိွသမွ် အမႈန္႕မ်ားကို နံ ့စပ္ေအာင္ ေရာေမႊပါ။
- ခပ္ေႏြးေႏြး ျဖစ္ေသာ ႏြားႏုိ႕ ထပ္မံေရာေမႊျပီး ၁၀မိနစ္ခန္ ့ အုပ္ထားရပါမည္။
- သၾကားကို ၾကိဳထားရပါသည္
- မုန္ ့ဖတ္ကို နံ ့စပ္သြားေအာင္ နယ္ထားပါ။ ျပီးလွ်င္ ၁က်ပ္သားလံုးခန္ ့အလံုးမ်ားလံုးပါ၊
- မီးဖို တြင္ ဆီအိုးကို အပူရိွန္ အနည္းငယ္ မီးေအးေအးျဖင့္ တည္ထားပါ။
- မုန္ ့လံုးဖတ္မ်ားကို ဆီထဲတြင္ မီးေအးေအးျဖင့္ ညိဳလာသည္အထိ လိွမ့္ေပးျပီး ေျကာ္ပါ။ - နီရဲကာ ညိဳလာေသာအခါ
သၾကားရည္ထဲတြင္ စိမ္ထားရပါမည္။

ငွက္ေပ်ာေပါင္း
ငွက္ေပ်ာသီးေပါင္းဖုိ႕အတြက္ ရခုိင္ငွက္ေပ်ာသီး၊ အုန္းသီး၊ သၾကား၊ ဆားအနည္းငယ္တုိ႕လုိပါတယ္။
အုန္းသီးအနည္းအမ်ားကုိေတာ့ အုန္းသီးၾကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့အေပၚ မူတည္ျပီး ထည့္ေပးပါေနာ္။(ႏုိင္ငံျခားမွာေတာ့
ရခုိင္ငွက္ေပ်ာသီး ရဖုိ႕မလြယ္ပါဘူး။ ကၽြန္မ ဂ်ပန္မွာ ေနတုန္းကေတာ့ သီးေမြးငွက္ေပ်ာသီးနဲ႕ တစ္ခါ
ငွက္ေပ်ာေပါင္းလုပ္ဖူးပါတယ္။)
ရခုိင္ငွက္ေပ်ာသီးကုိ အခြံေတြႏႊာ၊ ထက္ျခမ္းျခမ္းျပီး အဖန္ရည္ေတြ ထြက္သြားေအာင္ ေရနဲ႔ ႏွစ္ၾကိမ္မွ သံုးၾကိမ္ထိ
ျပဳတ္ပစ္ပါ။ ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္ျပဳတ္ျပီးရင္ေတာ့ ေရေတြသြန္ပစ္ျပီး ငွက္ေပ်ာသီးေတြကုိ ေရစစ္ျပီး အေအးခံထားလုိက္ပါ။
အုန္းသီးကုိ ျခစ္ထားျပီးေတာ့မွ ဦးေရကုိ ညွစ္ျပီး သီးသန္႕ဖယ္ထားပါ။ ျပီးေတာ့မွ က်န္တဲ့ညွစ္ေရေတြကုိ
သပ္သပ္ဖယ္ထားပါ။ လက္ျခစ္နဲ႕လည္း သပ္သပ္ျခစ္ထားပါ။
ျပီးရင္ အုိးတစ္လံုးထဲကုိ အုန္းႏုိ႕ဦးေရကုိ ထည့္ျပီး က်ဳိေပးပါ။ အဆီဥေလးေတြ တက္လာျပီဆုိရင္ေတာ့ ပန္းကန္တစ္လံုးထဲ
သပ္သပ္ခပ္ထားလုိက္ပါ။
အုိးၾကီးၾကီးတစ္လံုးထဲ ျပဳတ္ထားတဲ့ ငွက္ေပ်ာသီးေတြကုိ တန္းစီျပီး ထည့္ပါ။ ျပီးရင္ သၾကား၊ ဆားအနည္းငယ္နဲ႕
အုန္းႏုိ႕ေရေတြ ထည့္ျပီး မီးဖုိေပၚ တင္ျပီး မီးေႏြးေႏြးနဲ႕ တည္္ပါ။ သၾကားကုိလည္း အခ်ဳိၾကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့အေပၚ မူတည္ျပီး
ထည့္ပါ။ မုန္႕အုိးဆူလာျပီး အုန္းႏုိ႕ရည္ေတြ ခပ္ပ်စ္ပ်စ္ျဖစ္လာျပီဆုိရင္ေတာ့ အုန္းႏုိ႕ဆီက်ဳိထားတာေတြကုိပါ ထည့္ျပီး
ငွက္ေပ်ာသီးေတြကုိ ဟုိဘက္ဒီဘက္လွန္ေပးပါ။ ျပီးေတာ့မွ အေပၚကေန လက္ျခစ္နဲ႕ျခစ္ထားတဲ့ အုန္းသီးေတြထည့္ျပီး
မီးေႏြးေႏြးနဲ႕ ငါးမိနစ္ေလာက္ ထပ္တည္ေပးပါေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ငွက္ေပ်ာေပါင္း ေမႊးေမႊးခ်ဳိခ်ဳိအိအိေလး ရပါျပီေနာ္။
စမ္းၾကည့္ပါေနာ္။ မုန္႕လုပ္စားျဖစ္တဲ့ေန႕က်ရင္ ဓါတ္ပံုတင္ေပးမယ္ေနာ္။

မုန္႔လံုးေရေပၚ

မုန္႕လံုးေရေပၚကုိ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားက သၾကၤန္အခါမွာ အလွဴဒါနျပဳဖုိ႕လုပ္ကိုင္ၾကသလုိ လူငယ္အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္
ရင္းႏွီးေစတဲ့သေဘာအေနနဲ႕လည္းလုပ္ကိုင္ၾကပါတယ္။ မုန္႕လံုးေရေပၚလံုးၾကတဲ့အခါမွာ အေပ်ာ္သေဘာနဲ႕ မုန္႕ထဲ
ငရုတ္သီးစိမ္းေတြထည့္ျပီး က်ီစယ္ၾကပါတယ္။
မုန္႕လံုးေရေပၚလုပ္ဖုိ႕အတြက္ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ေကာက္ညွင္း၊ဆန္ၾကမ္း၊ ထန္းလ်က္၊ အုန္းသီးတုိ႕
လုိအပ္ပါတယ္။ အခ်ဳိးကေတာ့ေကာက္ညွင္းတစ္ျပည္ကုိ ဆန္ၾကမ္းတစ္လံုးထည့္ပါတယ္။ ဒါကလည္း
မုန္႕သားအေပ်ာ့အမာေပၚ မူတည္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ မုန္႕သားကိုနည္းနည္းမာတာၾကိဳက္တတ္ၾကတဲ့အတြက္
ဆန္ၾကမ္းပုိထည့္ပါတယ္။ ကၽြန္မကေတာ့မုန္႕သားအိအိေလးျဖစ္ေနတာကုိ ၾကိဳက္တဲ့အတြက္ ေကာက္ညွင္းပုိထည့္ပါတယ္။
ေကာက္ညွင္းနဲ႕ဆန္ၾကမ္းကုိေရာျပီး ေရျဖင့္ သန္႕စင္ေအာင္ ေဆးျပီး စစ္ထားပါ။ပီးလွ်င္ မုန္႔ၾကိတ္ပါ။
မုန္႕ရည္ရလာတဲ့အခါက်ရင္ မုန္႕အိတ္ထဲကုိမုန္႕ရည္ေတြထည့္ျပီး မုန္႕အိတ္ကုိ ၾကိဳးခ်ည္ျပီး မုန္႕ရည္ကုိ တစ္ညသိပ္
စစ္ထားေပးပါ။ စစ္သြားတဲ့ မုန္႕ေတြကုိမွ ေသခ်ာနယ္ေပးပါ။ မုန္႕သားမနယ္ခင္လက္ကုိ စင္ေအာင္ေဆးျပီးမွ နယ္ပါ။
မုန္႕သားနယ္တာ နပ္ေလာက္ျပီဆုိရင္မုန္႕လံုးလံုးဖုိ႕ ျပင္ပါမယ္။ ထန္းညက္ခဲကုိလည္း စိတ္ထားေပးပါေနာ္။
အုန္းသီးကုိလည္း ျခစ္ထားေပးပါ။
မုန္႕လံုးတဲ့အခါက်ရင္ မုန္႕သားကုိ အေနေတာ္ေလာက္ေလးယူျပီး ဘယ္ဘက္လက္၀ါးျပင္ေပၚမွာတင္၊ ညာဘက္
လက္မေလးနဲ႕ မုန္႕သားအလယ္ေလးကိုဖိလုိက္ျပီးေတာ့ ထန္းညက္ခဲစိတ္ေလးကုိ တင္၊ ျပီးေတာ့မွ မုန္႕သားေလးေတြကုိ
အလံုးေလးျဖစ္ေအာင္လံုးပါ။
မီးဖုိေပၚ ေရေႏြးအုိး ပြက္ပြက္ဆူေအာင္တည္ထားပါ။လံုးျပီးသားမုန္႕လံုးေလးေတြကုိ ေရပြက္ပြက္ဆူထဲထည့္ပါ။
မုန္႕လံုးေလးေတြက်က္ျပီဆုိရင္ေတာ့ မုန္႕လံုးေလးေတြက ေရေပၚကုိ ေပါေလာေပၚလာပါမယ္။
အဲ့ဒီက်က္သြားတဲ့ မုန္႕လံုးေလးေတြကုိ ဆယ္ယူျပီးေတာ့ ေရေအးထဲ
ထည့္စိမ္ျပီးေတာ့မွ ေရစစ္ထားလုိက္ပါ။
ျပီးရင္ေတာ့ ပန္းကန္ျပားတစ္ခ်ပ္ယူ၊ မုန္႕လံုးေလးေတြ တန္းစီထည့္၊ အေပၚကေန
အုန္းသီးျဖဴးလုိက္ရင္ေတာ့ မုန္႕သားအိအိ ထန္းလ်က္ခ်ဳိခ်ဳိ
အုန္းသီးဆိမ့္ဆိမ့္ေမႊးေမႊးေလးနဲ႕ မုန္႕လံုးေရေပၚရပါျပီ။
သၾကၤန္တြင္းမွာလုပ္တဲ့ မုန္႕လံုးေရေပၚစားရင္ေတာ့ ငရုတ္သီးကုိ
သတိထားစားေနာ္။ အားေပးၾကပါဦးေနာ

မုန္႕လက္ေကာက္
ကြၽန္မတုိ႕ငယ္ငယ္တုန္းက ေမာင္ႏွမေတြ ပြဲေစ်းတန္းေလွ်ာက္ျပီး ျပန္လာရင္ အိမ္အတြက္ မုန္႕၀ယ္တဲ့အထဲမွာ
မုန္႕လက္ေကာက္လည္း မပါမျဖစ္ပါ။ မုန္႕လက္ေကာက္ကုိ ေမာ္လျမိဳင္ဘက္မွာ ေရာင္းတာကေတာ့
မုန္႕လက္ေကာက္ကုိ အေပၚကေန ေညာင္ေစးက်ေအာင္ ထန္းလ်က္ရည္ သုတ္လိမ္းေပးထားတာပါ။
ရန္ကုန္ဘက္ေရာက္တ့ဲ မုန္႕လက္ေကာက္၀ယ္စားတဲ့အခါမွာ မုန္႕လက္ေကာက္က သပ္သပ္၊ ထန္းလ်က္ရည္က
သပ္သပ္ျဖစ္ျပီး တုိ႕စားရတာ။ စားရတာ မတူဘူး ဘယ္လုိၾကီးမွန္းမသိေပမယ့္ မုန္႕လက္ေကာက္ကုိ
ဘယ္လုိေနေန ၾကိဳက္ပါတယ္။
မုန္႕လက္ေကာက္လုပ္ဖုိ႕အတြက္ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကုိ အရင္ေျပာျပပါရေစ။ ေကာက္ညွင္း၊ ဆန္၊ စားဆုိဒါ၊
ဆား၊ ဆီ၊ ထန္းလ်က္တုိ႕ပါ။
ေကာက္ညွင္းဆန္ေလးဗူးဆုိရင္ ဆန္ၾကမ္းတစ္ဗူးႏႈန္း ထည့္ႏုိင္ပါတယ္။ မုန္႕သားအိတာကုိ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္တ့ဲ
အေပၚ မူတည္ပါတယ္။ ေကာက္ညွင္းဆန္ေရာ ဆန္ၾကမ္းကုိ ေရေဆးျပီးေတာ့ မုန္႕ၾကိတ္ပါ။ ၾကိတ္ျပီးသား
မုန္႕ရည္ေတြကုိ ပိတ္သားနဲ႕ခ်ဳပ္ထားတဲ့ အိတ္ထဲ ထည့္ျပီး မုန္႕ေရစစ္ထားေပးပါ။ ျပီးေတာ့မွ မုန္႕သားကုိ စားဆုိဒါ
လက္ဘက္ရည္ဇြန္းတစ္ဇြန္းခဲြနဲ႕ ဆားအနည္းငယ္ထည့္ျပီး မုန္႕သားေတြကုိ ႏွံ႕ေအာင္ နယ္ေပးပါ။ မုန္႕သားေတြ
ေစးပုိင္လာျပီဆုိရင္ေတာ့ မုန္႕သားကုိ လက္ဆစ္ဆုပ္စာအရြယ္ေလးေတြျဖစ္ေအာင္ လံုးေပးပါ။ ျပီးေတာ့မွ
အဲ့ဒီမုန္႕လံုးေလးကုိ လက္၀ါးျပင္ ႏွစဘ
္ က္ၾကားညွပ္ျပီး ရွည္ရွည္ေလး ျဖစ္သြားေအာင္ လွိမ့္ေပးပါ။
မုန္႕သားရွည္ရွည္ေလး ရလာျပီးဆုိရင္ေတာ့ အဲ့ဒီမုန္႕သားေလးကုိ လက္ေကာက္ေလးကုိ ၀ုိင္းျပီး
ဆက္လုိက္ပါေနာ္။ ထန္းလ်က္ကုိလည္း ေရနဲ႕စိမ္ထားျပီး သဲနဲ႕ အမႈိက္ေတြမပါေအာင္ ေရစစ္နဲ႕
ထန္းလ်က္ရည္ကုိ စစ္ယူထားပါ။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ဆီထည့္ျပီး ဆီပူလာရင္ မီးအသင့္အတင့္နဲ႕
မုန္႕လက္ေကာက္ ေၾကာ္သလုိ၊ မီးဖုိေနာက္တစ္ဖုိေပၚမွာလည္း ထန္းလ်က္ရည္ကုိ ေညာင္ေစးက်တဲ့အထိ
မီးအသင့္တင့္နဲ႕ က်ဳိေပးပါေနာ္။ ထန္းလ်က္ရည္ရျပီဆုိရင္ မီးဖုိေပၚကေနခ်ျပီး အေအးခံထားပါ။
မုန္႕လက္ေကာက္ေၾကာ္ရလာျပီဆုိရင္ေတာ့ ဆီစုပ္တစ္သွ်ဴးေလးခံထားတဲ့ ဇကာေလးထဲ မုန္႕လက္ေကာက္ကုိ
ထည့္ျပီး အေအးခံ၊ မုန္႕လက္ေကာ္ေၾကာ္ နည္းနည္းေအးသြားျပီဆုိရင္ မုန္႕လက္ေကာက္ေၾကာ္ကုိယူျပီး
ထန္းလ်က္ရည္ထဲ အသာေလးႏွစ္ေပးလုိက္ျပီး ျပန္ဆယ္ယူလုိက္ပါေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိ ေမာ္လျမိဳင္မုန္႕လက္ေကာက္
ျဖစ္ျပီ။ ရန္ကုန္မုန္႕လက္ေကာက္ဆုိရင္ေတာ့ မုန္႕လက္ေကာက္ေၾကာ္ကုိ ကပ္ေက်းေလးနဲ႕ လက္တစ္ဆက္
အရြယ္ေလာက္ေလးေတြျဖစ္ေအာင္ ျဖတ္ျပီးေတာ့မွ အေပၚကေန ထန္းလ်က္ရည္ဆမ္း၊ ဒါမွမဟုတ္
ထန္းလ်က္ရည္နဲ႕ တုိ႕စားႏုိင္ပါတယ္ေနာ္။

မုန္႔သိုင္းျခံဳ

ဒီေန႕ေတာ့ ကြၽန္မရဲ႕ ခ်စ္ေမာင္ႏွမေတြကုိ ျမန္မာမုန္႕ေတြထဲက မုန္႕သုိင္းျခံဳလုပ္ေကြၽးပါရေစေနာ္။
ဒီမုန္႕ကေလး လုပ္စားဖုိ႕အတြက္ လုိအပ္တ့အ
ဲ မယ္ေတြက မမ်ားသလုိ၊ လုပ္ရတာလည္း
လက္မ၀င္တ့အ
ဲ တြက္ လြယ္လြယ္ကူကူ လုပ္စားႏုိင္ပါတယ္ေနာ္။
မုန္႕သိုင္းျခံဳလုပ္ဖုိ႕ လုိအပ္တ့ပ
ဲ စၥည္းေတြကေတာ့ ဘဲဥ ၇ လံုး၊ ဂ်ံဳမႈန္႕ငါးက်ပ္သားခန္႕၊
စားေဆာ္ဒါအနည္းငယ္၊ အုန္းသီး၊ သၾကား၊ ဆီနဲ႕ ဆားအနည္းငယ္ တုိ႕ပါေနာ္။
ဂ်ဳံမႈန္႕ရယ္၊ ဘဲဥရယ္၊ ေရအနည္းငယ္ရယ္၊ ဆားေလးရယ္နဲ႕ သၾကားေလးရယ္နဲ႕ အတူ
ေရာေခါက္ေပးပါ။ မုန္႕ႏွစ္ပြေအာင္ စားေဆာ္ဒါေလး
လက္ဖက္စားဇြန္းတစ္ဇြန္းေလာက္ထည့္ေမႊေပးပါေနာ္။ မုန္႕ႏွစ္ရည္က အရမ္းက်ဲက်ဲမဟုတ္ဘဲ
ဇြန္းေလးနဲ႕ခပ္ျပီး ေအာက္ဘက္ကုိ ေလာင္းခ်ၾကည့္ပါ။ ၾကြက္ျမီးတန္းေလး အေနအထား ဆုိရင္ေတာ့
မုန္႕ႏွစ္ရည္စပ္တာ အေတာ္ပါပဲေနာ္။ အုန္းသီးကုိ လက္ျခစ္နဲ႕ ျခစ္ထားေပးပါ။ ျပီးေတာ့မွ မီးဖုိေပၚ
ဒယ္အုိးေလးတင္ျပီး အုန္းသီးနဲ႕ သၾကားကုိ မီးေလးအသင့္အတင့္နဲ႕ အသာအယာ လိွ္မ့္ေပးထားပါ။
အုန္းသီးေလးေတြ သၾကားဓာတ္၀င္ျပီး ခပ္ေတာင့္ေတာင့္ေလးျဖစ္သြားျပီဆုိရင္ေတာ့ ဒယ္အုိးကုိ
မီးဖုိေပၚကေန ခ်ျပီး အုန္းယုိေလးကုိ အေအးခံထားေပးပါေနာ္။
အားလံုးအဆင္သင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ မီးအသင့္အတင့္နဲ႕ မီးဖုိေပၚမွာ ဒယ္အုိးအျပန္႕ကုိ တင္၊ ျပီးေတာ့ ဆီေလး
နည္းနည္းေလးကုိထည့္၊ ျပီးေတာ့မွ မုန္႕ႏွစ္ကုိ ဇြန္းေလးနဲ႕ခပ္ျပီးေတာ့ အ၀ုိင္းေလးျဖစ္ေအာင္ ၀ုိင္းေပးပါ။
ျပီးေတာ့မွ အလယ္ကေန အုန္းသီးယုိေလးကုိထည့္ျပီး မုန္႕အနားဖတ္ေလးေတြကုိ
အလယ္ကုိေရာက္ေအာင္ ေခါက္ထည့္ေပးပါ။ ျပီးေတာ့မွ မုန္႕ကုိ ဟုိဘက္လွန္ေပးပါေနာ္။
အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ပူပူေႏြးေႏြး ေမႊးေမႊးအီအီအရသာေလးနဲ႕ မုန္႕သုိင္းျခံဳေလး ရပါျပီေနာ္။
ေရေႏြးၾကမ္းေလးနဲ႕ တဲြဖက္သံုးေဆာင္ပါေနာ္။
မွတ္ခ်က္။ ။ ဘဲဥအစား ၾကက္ဥကုိလည္း အစားထုိးသံုးႏုိင္ပါတယ္။

မုန္႕စိမ္းေပါင္းလုပ္စားရေအာင္

ကၽြန္မေမာင္ႏွမေတြနဲ႕ ဒီပိတ္ရက္မွာ အလြန္အင္မတန္လက္၀င္တ့ဲ မုန္႕စိမ္းေပါင္းကုိ လုပ္စားၾကရေအာင္ေနာ္။
ကၽြန္မကုိယ္တုိင္လည္း မုန္႕ပဲသေရစာထဲမွာ ျမန္မာမုန္႕ေတြကုိ အေနာက္တုိင္းမုန္႕ေတြထက္ ပုိျပီး
ႏွစ္သက္ပါတယ္။ ျမန္မာမုန္႕ေတြက အဓိကအားျဖင့္ ဆန္ကုိအေျခခံျပီးလုပ္တာမုိ႕ ဂ်ံဳနဲ႕လုပတ
္ ့မ
ဲ ုန္႕ထက္
ပုိျပီးေတာ့ ႏွစ္သက္ပါတယ္။
မုန္႕စိမ္းေပါင္းလုပ္ဖုိ႕ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ဆန္၊ ပဲလြန္း၊ ထန္းလ်က္၊ အုန္းသီး၊ ဆား၊ ႏွမ္းတုိ႕ပါေနာ္။
ဆန္ၾကမ္း ႏုိ႕ဆီဗူး (၂)လံုးကုိ၊ ထန္းလ်က္ (၂၀) က်ပ္သား၊ ပဲလြန္း ႏုိ႕ဆီဗူးတစ္၀က္နဲ႕ အုန္းသီးတစ္လံုးတုိ႕
လုိအပ္ပါတယ္ေနာ္။
ဆန္ကုိ သန္႕စင္ေအာင္ ပိတ္စနဲ႕ ပြတ္တုိက္ေပးျပီး ဆန္မႈန္႕ရေအာင့္ ၾကိတ္ပါ။ အုန္းသီးကုိျခစ္ျပီး
အုန္းႏုိ႔ညွစ္ထားေပးပါ။ အုိးတစ္လံုးကုိ ထန္းလ်က္ထည့္၊ ေရေလးထည့္ျပီး က်ဳိေပးပါ။ ထန္းလ်က္ေပ်ာ္သြားတဲ့အခါ
အမႈိက္သရုိက္နဲ႕ သဲေတြမပါရေအာင္ စကာနဲ႕ ထန္းလ်က္ရည္ကုိ စစ္ေပးပါ။ ျပီးေတာ့မွ ထန္းလ်က္ကုိ
ေညာင္ေစးမက်တက်ျဖစ္ေအာင္ က်ဳိေပးပါေနာ္။ ပဲလြန္းကုိလည္း ေရစင္ေအာင္ေဆးျပီး
ေရခမ္းျပဳတ္ထားေပးပါေနာ္။
မုန္႕စိမ္းေပါင္းကုိ သံုးထပ္လုပ္မွာမုိ႕ ဆန္မႈန္႕နည္းနည္းကုိ ဆားေလးနည္းနည္းထည့္၊ ျပီးေတာ့ အုန္းႏုိ႕ပ်စ္ပ်စ္နဲ႕
သမေအာင္ နယ္ေပးပါေနာ္။ ေနာက္ထပ္ဆန္မႈန္႕နည္းနည္းကုိေတာ့ ျပဳတ္ထားျပီးသား ပဲလြန္းနဲ႕ ႏွံ႕ေအာင္
နယ္ေပးေပါေနာ္။ (တခ်ဳိ႕က ပဲကုိ အလံုးမပ်က္စားခ်င္ၾကတာမုိ႕ ဒီအဆင့္မွာ ပဲလြန္းကုိ ထည့္မနယ္ၾကဘူး။)
က်န္တ့ဆ
ဲ န္မႈန္႕ေတြကုိေတာ့ က်ဳိထားတဲ့ ထန္းလ်က္ရည္ပ်စ္ပ်စ္နဲ႕ ေသေသခ်ာခ်ာႏွံ႕စပ္ေအာင္ နယ္ေပးပါေနာ္။
အဲ့ဒီနယ္ျပီးသားမုန္႕ေတြကုိ ပထမအဆင့္အေနနဲ႕ တစ္ခုခ်င္းကို ပိတ္စိမ္းပါးေလးေတြနဲ႕ ထုပ္ျပီး
ေပါင္းၾကရေအာင္ေနာ္။ ေပါင္းတဲ့အခါ ေကာက္ညွင္းေပါင္း ေပါင္းတဲ့ ေပါင္းေခ်ာင္နဲ႕ေပါင္းလုိ႕ရသလုိ၊
ေဇာက္နက္တ့အ
ဲ ုိးထဲမွာ ေရထည့္ျပီး အလယ္ကေန ေဇာက္နက္နက္ ဇလံု ဒါမွမဟုတ္ ခ်ဳိင့္ကုိ ထည့္၊ အဖံုးပိတ္ျပီး
ေရေႏြးကုိဆူေအာင္လုပ္ျပီး အခ်ိန္ၾကာၾကာေပါင္းယူလုိ႕ ရပါတယ္ေနာ္။ ဒါမွမဟုတ္ ထမင္းေပါင္းအုိးမွာ
စကာပါတဲ့အဆင့္ေလး ပါပါတယ္။ အဲ့ဒီထမင္းေပါင္းအုိးကုိ ေအာက္ကေန ေရထည့္၊ အေပၚက
စကာပါတဲ့အဆင့္ေလးကုိ ပိတ္စိမ္းပါးေလးခင္းျပီး ပိတ္စိမ္းပါးေလးအေပၚကေနမွ မုန္႕ႏွစ္ေတြကုိ ထည့္ျပီး
ေရေႏြးဆူေအာင္လုပ္ျပီး ေပါင္းလုိ႕လည္း ရပါတယ္ေနာ္။
ေပါင္းျပီးတဲ့ မုန္႕ေတြကုိမွ တစ္ခါျပန္နယ္ျပီး စကာနဲ႕ တုိက္ခ်ေပးပါ။ မုန္႕ေလးေတြ မြမြေလးေတြျဖစ္ရေအာင္
စကာနဲ႕ တုိက္ခ်ရတာေနာ္။ စကာနဲ႕တုိက္ခ်ျပီးသားမုန္႕ေတြကုိလည္း တစ္မ်ဳိးတစ္ပံုစီ သီးသန္႕ထားေပးပါေနာ္။
ေနာက္ဆံုးအဆင့္ မုန္႕ေပါင္းဖုိ႕ ျပင္ၾကရေအာင္ေနာ္ ႕ ႕ ႕ ႕ ျမန္မာမွာေတာ့ မုန္႕စိမ္းေပါင္း ေပါင္းတဲ့အုိးဆုိျပီး

သီးသန္႕ရွိပါတယ္ေနာ္။ မုန္႕စိမ္းေပါင္းဆုိရင္ ေရပံုးေလးကုိ ေမွာက္ထားတဲ့ ပံုစံမ်ဳိးေလးပဲ ျမင္ဖူးၾကတယ္ဆုိေတာ့
မုန္႕စိမ္းေပါင္းကုိ အဲ့ဒီလုိေပါင္းရမယ္လုိ႕ပဲ မွတ္ယူၾကတယ္ေလ။ ကုိယ္က ႏုိင္ငံရပ္ျခားေရာက္ေနလုိ႕
မုန္႕စိမ္းေပါင္း ေပါင္းဖုိ႕ အုိးကုိ ၀ယ္ဖုိ႕ ဘယ္လုိလမ
ိ ့္မလဲေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ပံုစံမလွေပမယ့္
အလံုးေလးပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေလးေထာင့္ပံုစံေလးပဲျဖစ္ျဖစ္ ရေအာင္ မုန္႕ကုိထပ္တင္ျပီးေပါင္းႏုိင္ပါတယ္။
မုန္႕စိမ္းေပါင္းေပါင္းတဲ့ အုိးမွာ ကတ္ျပားေလးခံလုိက္ျပီးေတာ့ ပိတ္စိမ္းပါးေလး ခင္းေပးပါေနာ္။
ေအာက္ဆံုးအဆင့္ကေန ထန္းလ်က္နဲ႕နယ္ထားတဲ့ မုန္႕သားကုိထည့္ပါေနာ္။ ဒုတိယအဆင့္ကုိေတာ့
ပဲနဲ႕နယ္ထားတဲ့ မုန္႕ကုိထည့္ျပီး အေပၚဆံုးအဆင့္မွာေတာ့ အုန္းႏုိ႕ပ်စ္ပ်စ္နဲ႕ နယ္ထားတဲ့ မုန္႕အျဖဴကုိ
ထည့္ပါေနာ္။ အဲ့ဒီမုန္႕ႏွစ္ေတြကုိ ေပါင္းေပးရမယ္ေနာ္။ ျပီးရင္ေတာ့ ေအာက္ကေန ေရေႏြးေငြ႕နဲ႕ ေပါင္းပါေနာ္။
အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ သရီးကာလာ သံုးေရာင္ခ်ယ္ ခ်ဳိဆိမ့္ေမႊးလွတ့ဲ မုန္႕စိမ္းေပါင္းပူပူေႏြးေႏြးေလးရပါျပီေနာ္။
အေပၚကေန ျခစ္ထားတဲ့ အုန္းသီးေလးျဖဴးျပီး ႏွမ္းေထာင္းေလးျဖဴးျပီး မုန္႕ပြဲေလးျပင္လုိက္ပါေနာ္။
ေဆာင္းတြင္းခ်မ္းေအးေအးမွာ အနံ႕အရသာနဲ႔ျပည့္စံုတ့ဲ ပူပူေႏြးေႏြး မုန္႕စိမ္းေပါင္းေလးကုိ ေရေႏြးၾကမ္းေလးနဲ႕
တဲြဖက္သံုးေဆာင္ၾကပါေနာ္။
(မွတ္ခ်က္။ ။မုန္႕စိမ္းေပါင္းေပါင္းတဲ့ မုန္႕ဖုိမွာ သြားေရာက္ေလ့လာျပီး ေရးေပးထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။)

ေပါင္မုန္႕ပူတင္းေပါင္း

မဂၤလာပါရွင္ ႕ ႕ ႕ ေပါင္မုန္႕ေတြ၀ယ္ျပီးရင္ အမ်ားၾကီးပုိေနတတ္လုိ႕ အခက္ေတြ႕ေန႕တဲ့ ခင္ဦးေရ ႕ ႕ ႕
လာေလျပီေနာ္ ႕ ႕ ႕ ခင္ဦးလုိပဲ ေပါင္မုန္႕ေတြ ၀ယ္ျပီး ပုိေနတဲ့အခါ ဘယ္လုိမ်ား လုပ္ရပါလိမ့္ ဆုိျပီး
အၾကံအုိက္ေနတဲ့ ခ်စ္ေသာေမာင္ႏွမမ်ားအတြက္ ေပါင္မုန္႕ပူတင္းလုပ္နည္းေလးကုိ
မွ်ေ၀လုိက္ပါတယ္ေနာ္။
ေပါင္မုန္႕ပူတင္းအတြက္ လုိအပ္တ့ပ
ဲ စၥည္းမ်ားကေတာ့
ေပါင္မုန္႕ ၁၀ ခ်ပ္
ၾကက္ဥ (၁၀) လံုး
ႏြားႏုိ႕ တစ္လီတာ
ေထာပတ္ ထမင္းစားဇြန္း (၃) ဇြန္း
သၾကား (၁၅) က်ပ္သား (အခ်ဳိမၾကိဳက္ရင္ ေလ်ာ့ထည့္ပါေနာ္)
ဆား လက္ဘက္ရည္ဇြန္း (၁) ဇြန္းတုိ႕ပါေနာ္။
ေပါင္မုန္႕ေတြကုိ ေဘးသားေတြ ဖယ္ပစ္ျပီး အတြင္းသားေတြကုိ ေသးေသးေလးေတြျဖစ္ေအာင္ ဖဲ့ေပးပါ။
စတီးဇလံုတစ္လံုးကုိယူျပီး ၾကက္ဥထည့္ျပီး ေသေသခ်ာခ်ာေလး ေခါက္ေပးပါ။ ၾကက္ဥေတြ အားလံုး
ပြလာျပီဆုိရင္ေတာ့ ႏြားႏုိ႕ထည့္ပါ။ ေထာပတ္၊ သၾကားနဲ႕ ဆားတုိ႕ကုိ ထည့္ျပီး အားလံုးသမေအာင္
ေမႊေခါက္ေပးပါ။
မီးဖုိေပၚ ေဇာက္နက္နက္အုိးၾကီးတစ္လံုးယူ သံုးပံုတစ္ပံုေလာက္ထည့္ပါ။ ျပီးေတာ့မွ ေပါင္မုန္႕နဲ႕
အဆာပလာအားလံုးထည့္ေမႊထားတဲ့ ဇလံုထဲကုိ ေရထည့္ အုိးအဖံုးကုိပိတျ္ ပီး ေရေႏြးေငြ႕နဲ႕ ေပါင္းေပးပါ။
မိနစ္ ၂၀၊ နာရီ၀က္ေလာက္ဆုိရင္ေတာ့ ေပါင္မုန္႕ပူတင္းေပါင္းေလးရပါျပီေနာ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့
အေပၚမီးေလးနဲ႕ ပူတင္းကို ျပန္ျပီး ေပါင္းတတ္ပါေသးတယ္ေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့
ေပါင္မုန္႕ပူတင္းေလးရပါျပီေနာ္။
ၾကိဳက္တတ္ရင္ အေမႊးနံ႕တုိ႕၊ စပ်စ္ေျခာက္တုိ႕လည္း ထည့္လုိ႕ရပါတယ္ေနာ္။

ဒညင္းသီးအုန္းႏုိ႕ဆီဆမ္း

အားလံုးေသာ ေမာင္ႏွမမ်ား မဂၤလာပါရွင္။ ဒီေန႕ေတာ့ ကြၽန္မရဲ႕ ေမာင္ႏွမေတြကုိ ရာသီစာ တညင္းသီးကုိ
ျပဳတ္ ေထာင္းျပီး အုန္းဆီခ်က္နဲ႕ ဆမ္းထားတာေလး လုပ္ေကြၽးပါဦးမယ္ေနာ္။ တညင္းသီး
မၾကိဳက္တတ္တ့ဲ ေမာင္ႏွမမ်ားနဲ႕ တညင္းသီးၾကိဳက္ေပမယ့္ ၀ယ္လုိ႕မရႏုိင္တ့ဲ ေမာင္ႏွမမ်ား ဒီတစ္ခါ
ခြင့္လႊတ္ပါေနာ္။
ဲ ူ တစ္ေယာက္မွ မရွိေပမယ့္ တစ္ေယာက္နဲ႕
ကြၽန္မတုိ႕ မိသားစုထဲမွာ တညင္းသီးမၾကိဳက္တ့သ
တစ္ေယာက္ အၾကိဳက္ေတာ့ မတူၾကပါဘူး။ ကြၽန္မရယ္၊ အေမရယ္၊ ကြၽန္မအစ္ကုိရယ္က တညင္းသီးႏုႏု
(အရည္တည္) ေလးေတြကုိ ခ်ဥ္ေပါင္ဟင္း ပ်စ္ပ်စ္ေလးနဲ႕ ငါးပိရည္ကုိ ငရုတ္သီးစိမ္းနဲ႕ ေဖ်ာ္ထားတာနဲ႕
နယ္ျပီး တုိ႕စားရတာ ၾကိဳက္သလုိ တညင္းသီး ဆားရည္စိမ္ကုိလည္း အရမ္းၾကိဳက္ပါတယ္။
ကြၽန္မညီမေလး၊ ေမာင္ေလးနဲ႕ တူ၊ တူမေလးေတြက်ေတာ့ တညင္းသီးကုိ ျပဳတ္ျပီးေတာ့
ဆီျပန္ဟင္းထဲထည့္ခ်က္မလား၊ တာလေပါဟင္းခ်က္မလား၊ လက္ဘက္ထဲ ထည့္ႏွပ္မလား၊ ဒီအတုိင္း
ဆီနဲ႕ဆားနဲ႕ တုိ႕စားမလား၊ အခုလုိ တညင္းသီးျပဳတ္ျပီး ေထာင္း၊ အုန္းႏုိ႕ဆီခ်က္ျပီးေတာ့ စားမလား
အလြန္ၾကိဳက္ၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ မဲခဲြလုိက္ေတာ့ မဲသာတဲ့ဘက္အတုိင္းပဲ ကြၽန္မ ေစးတဲ့
တညင္းသီးကုိ ၀ယ္ျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရပါ ေတာ့တယ္။
လုိအပ္တ့ပ
ဲ စၥည္းေတြကေတာ့ တညင္းသီး အလံုး (၂၅)၊ အုန္းသီး တစ္လံုး၊ ထန္းလ်က္ (၅) လံုးနဲ႕
ဆားအနည္းငယ္တုိ႕ပါေနာ္။
တညင္းသီးအေစးမ်ဳိး အလံုးခပ္ၾကီးၾကီးကုိ ေရစင္ေအာင္ေဆး၊ ျပီးရင္ အုိးတစ္လံုးထဲထည့္၊ ေရကုိ
ဲ ခါ ပြက္ပြက္ဆူေအာင္
ခပ္မ်ားမ်ားထည့္ျပီး တည္ေပးပါ။ ပထမအၾကိမ္ တညင္းသီးအုိးတည္တ့အ
မီးျပင္းျပင္းနဲ႕ တည္ႏုိင္ပါတယ္။ ျပဳတ္အုိးတည္ထားတဲ့အခ်ိန္မွာ အုန္းသီးျခစ္ျပီး
အုန္းႏုိ႕ရည္ညွစ္ေပးထားပါ။ အုန္းႏုိ႕ရည္ညွစ္တ့အ
ဲ ခါ ေရသိပ္မထည့္ဘဲ အားစုိက္ျပီး

အုန္းႏုိ႕ခ်ည္းသီးသန္႕ရေအာင္ ညွစ္ေပးထားပါေနာ္။ အုန္းႏုိ႕ညွစ္ျပီးတဲ့အခ်ိန္နဲ႕
တညင္းသီးျပဳတ္အုိးဆူမယ့္အခ်ိန္က အံကုိက္ပါပဲေနာ္။
ပထမတစ္ရည္ဆူသြားျပီဆုိရင္ အဲ့ဒီေရေတြကုိ သြန္ပစ္၊ ေရအသစ္ထည့္ျပီး ဒုတိယအၾကိမ္
ျပဳတ္အုိးတည္ေပးပါ။ ဒုတိယအၾကိမ္ ဆူျပီးဆုိရင္လည္း ပထမအၾကိမ္အတုိင္းပဲ ျပဳတ္ရည္ေတြကို
သြန္ပစ္ပါ။ အဲ့ဒအ
ီ ခ်ိန္မွာ တညင္းသီးေတြက အခြံေတြ ၾကြပ္စျပဳေနျပီျဖစ္တာမုိ႕ အခံြေတြ ခြၽတ္ပစ္လုိက္ပါ။
ျပီးရင္ တညင္းသီးကုိ ထက္ျခမ္းခဲြလုိက္ျပီး အလယ္မွာ ရွိတ့ဲ အညွာေလးကုိ ဖယ္ပစ္လုိက္ပါ။
(တညင္းသီးအညွာကုိ ဖယ္လုိက္ျခင္းျဖင့္ အေၾကာတက္တာ သက္သာေစတယ္လုိ႕ အဖြားက
ေျပာပါတယ္)
ျပီးရင္ တညင္းသီးျခမ္းေလးေတြကုိ ဒယ္အုိးထဲထည့္၊ ဆားေလး
လက္ဘက္စားဇြန္းတစ္၀က္ေလာက္ထည့္၊ ထန္းလ်က္ငါးလံုးထည့္၊ ေရကုိေတာ့ တညင္းသီးျမဳပ္ရံုထည့္ျပီး
မီးေႏြးေႏြးနဲ႕ တည္ေပးပါ။ တညင္းသီးအုိး တည္ထားစဥ္မွာ ေနာက္ မီးဖုိတစ္လံုးမွာ အုန္းႏုိ႕ရည္ကုိ
ဆားေလး အနည္းငယ္ခပ္ျပီး က်ဳိေပးပါ။ အုန္းႏုိ႕ရည္က က်ဳိရင္းနဲ႕ ေနာက္ဆံုး အုန္းဆီနံ႕ေလးသင္း၊
ေရခမ္း၊ အုန္းႏုိ႕ဥေတြ တက္လာျပီး အုန္းႏုိ႕ဆီျဖစ္လာရင္ မီးဖုိေပၚက ခ်လုိက္ပါေနာ္။
တညင္းသီးအုိးလည္း ေရခမ္းတဲ့အခါက်ရင္ မီးဖုိေပၚကခ်ျပီး အေအးခံထားပါေနာ္။
တညင္းသီးေတြ လက္နဲ႕ကုိင္ႏုိင္ေလာက္တ့ဲ အပူဒဏ္ရွိျပီဆုိရင္ တညင္းသီးေတြကုိ တစ္ျခမ္းခ်င္းယူျပီး
ငရုတ္ဆံုထဲထည့္ျပီး အ၀ုိင္းမပ်က္ဘဲ ေစးပုိင္ပုိင္ေလးျဖစ္ေအာင္ ထုေထာင္းေပးပါ။ ေထာင္းျပီးသား
တညင္းသီးေတြကုိ အုန္းႏုိ႕ဆီအုိးထဲထည့္ျပီး ႏွစ္လုိက္၊ ျပီးေတာ့မွ ပန္းကန္ထဲကုိ စီစီရီရီနဲ႕
ထည့္ေပးလုိက္ပါ ေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ခပ္ဆိမ့္ဆိမ့္အရသာေလးနဲ႕ တညင္းသီး
အုန္းဆီဆမ္းရပါျပီေနာ္။ အေၾကာမတက္ရေလေအာင္ ျမင္းခြာရြက္ေျခာက္ကုိ
လက္ဘက္ေျခာက္အစားခပ္ထားတဲ့ ေရေႏြးၾကမ္းေလးနဲ႕ တဲြဘက္ သံုးေဆာင္ပါေနာ္။
(တညင္းသီးစားျပီးရင္ေတာ့ ခံတြင္းမနံရေလေအာင္ ဆန္ကုိ နည္းနည္း၀ါးစားလုိက္ပါ။ ဒါမွမဟုတ္
သၾကား စားေပးပါ။ အိမ္သာသံုးျပီးရင္ေတာ့ ေရမ်ားမ်ားသံုးေပးပါ။)

