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ဒိန္ခ်ဥ္ျပဳလုပ္နည္း

ကၽြန္မေမာင္ႏွမမ်ားကုိ ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ ဒိန္ခ်ဥ္လုပ္နည္းေလး လက္ဆင့္ကမ္းပါရေစ။ (ကၽြန္မရဲ႕
လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ထဲမွ အမတစ္ေယာက္ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွာ ပညာေတာ္သင္သြားရင္း ရလာခဲ့တဲ့နည္းေလးကုိ ကၽြန္မ တဆင့္
ပြားေပးလုိက္တာပါ)။
ဒိန္ခ်ဥ္လုပ္ဖုိ႕အတြက္ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ႏြားႏုိ႕ရယ္၊ သံပုရာရည္ (သုိ႕မဟုတ္) ဒိန္ခ်ဥ္
လက္ဘက္ရည္ဇြန္းတစ္ဇြန္းတုိ႕ပါေနာ္။ ေနာက္ျပီး ဒိန္ခ်ဥ္နဲ႕တဲြဖက္ေသာက္သံုးမယ့္ ထန္းလ်က္ရည္ (သို႕မဟုတ)္ သၾကား၊
ပ်ားရည္ စတာတုိ႕ေပါ့ေနာ္။
ဒိန္ခ်ဥ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ အဓိကအေရးၾကီးတာကေတာ့ ဒိန္ခ်ဥ္တည္မယ့္ အုိး၊ ဒါမွမဟုတ္ အ၀က်ယ္ပုလင္း၊
ဖန္ပန္းကန္စတာေတြကုိ သန္႕စင္ေအာင္ ေရေႏြးနဲ႕ျပဳတ္ျပီး ေဆးရပါတယ္။ အသံုးျပဳမယ့္ ပစၥည္းကိရိယာအားလံုးကုိ
တတ္ႏုိင္ရင္ ေရေႏြးနဲ႕ျပဳတ္ေဆးျပီးမွ သံုးပါ။ တျခားဟင္းနံ႕ေတြနဲ႕လည္း မေရာေစေအာင္ သတိထားျပီးမွ လုပ္ပါေနာ္။
ႏြားႏုိ႕အျပင္ တျခားေသာ ႏုိ႕ (ဆိတ္ႏုိ႕၊ ကၽြဲႏုိ႕) စတာေတြကုိလည္း အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ အဆီထုတ္ထားတဲ့ႏုိ႕ဆုိရင္ေတာ့
က်န္းမာေရးအတြက္ ပုိျပီးသင့္ေလ်ာ္ပါတယ္။ ႏြားႏုိ႕ (၁) လီတာကုိ မီးအားျပင္းျပင္းနဲ႕ ပြက္ပြက္ဆေ
ူ အာင္က်ဳိပါ။ ျပီးရင္
ေနာက္ထပ္ႏြားႏုိ႕အစိမ္းကုိ ထပ္ထည့္ျပီး ပြက္ပြက္ဆူေအာင္ ထပ္က်ဳိေပးပါ။ အဲ့ဒီလုိက်ဳိေပးရင္းနဲ႕ မလုိင္ထူထူနဲ႕
ႏြားႏုိ႕ဆူဆူေလး ရပါျပီ။ ႏြားႏုိ႕ဆူျပီဆုိတာနဲ႕ ဒိန္ခ်ဥ္လုပ္မယ့္ ေျမအုိး ဒါမွမဟုတ္ ခြက္ေလးေတြထဲကုိ
ႏြားႏုိ႕ပူပူေလးေတြေလာင္းထည့္ေပးပါ။ ထည့္ျပီးသား ႏြားႏုိ႕ေတြကုိ ၂ မိနစ္ေလာက္ ခဏေမႊေပးျပီး အေအးခံထားေပးပါ။
ႏုိ႕ထည့္ထားတဲ့ ဗူးေလးကုိ လက္၀ါးေလးကပ္ျပီး အသာစမ္းၾကည့္ပါ။ ခပ္ေႏြးေႏြးေလးျဖစ္ျပီဆုိရင္ အဲ့ဒီႏုိ႕ထဲကုိ
သံပုရာရည္တစ္စက္ (ေရစက္ကေလးတစ္စက္) စာေလာက္ထည့္ေပးပါ။ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း အရင္ရက္က လုပ္ထားတဲ့
ဒိန္ခ်ဥ္ လက္ဘက္ရည္ဇြန္းတစ္ဇြန္းစာ ထည့္ေပးျပီး အဲ့ဒီအုိး/ပုလင္း/ဗူးကုိ မလႈပ္မယွက္ေစဘဲ (၆) နာရီၾကာေအာင္
အခန္းအပူအခ်ိန္အတုိင္း ထားေပးပါ။ (၆) နာရီေနာက္ပုိင္းက်ရင္ေတာ့ အဲ့ဒီႏုိ႕ေလးေတြဟာ ခဲျပီး အေပၚမွာ
အရည္ၾကည္ေလးေတြ နည္းနည္း တက္ေနတာကုိ ေတြ႕ရပါမယ္။ အဲ့ဒီအရည္ေတြကုိ တခ်ဳိ႕ကလည္း ခပ္ထုပ္ပစ္ၾကသလုိ
တခ်ဳိ႕ကလည္း ဒီအတုိင္းထားပါတယ္။ ရလာတဲ့ ဒိန္ခ်ဥ္ဗူး/အုိး/ပုလင္းကုိမွ အဖံုးအုပ္ျပီး ေရခဲေသတၱာထဲ ထည့္သိမ္းဆုိရင္
အနည္းဆံုး ၃ ရက္ကေန ၅ ရက္ တစ္ပတ္ထိ အထားခံပါတယ္။
ဒိန္ခ်ဥ္နဲ႕ တဲြဖက္ေသာက္သံုးဖုိ႕အတြက္ ထန္းလ်က္ရည္က်ဳိမယ္ဆုိရင္လည္း ထန္းလ်က္ ၅၀ သားကုိ
ေရတစ္လီတာနဲ႕ေရာက်ဳိျပီး အမႈိက္၊ သဲမပါေအာင္ ေသခ်ာစစ္ျပီးမွ ခပ္ပ်စ္ပ်စ္ရေအာင္ က်ဳိေပးျပီး အေအးခံထားပါေနာ္။
သၾကားနဲ႕ဆုိရင္ေတာ့ ဒီအတုိင္းေရာျပီး ခပ္စားလုိက္ရံုပါပဲ။ တခ်ဳိ႕ကလည္း ပ်ားရည္နဲ႕ တဲြဖက္ျပီး စားသံုးၾကပါတယ္ေနာ္။
တခ်ဳိ႕ကလည္း ဒိန္ခ်ဥ္ကုိ ရာသီေပၚအသီးအႏွံေတြထည့္ျပီး စားသံုးတတ္ၾက ပါေသးတယ္။
ကၽြန္မအၾကိဳက္ကေတာ့ ဒိန္ခ်ဥ္ထဲကုိ ထန္းလ်က္ရည္ခ်ဳိခ်ဳိပ်စ္ပ်စ္ေလးထည့္ျပီး ေမႊစားလုိက္တာပဲ။ ကေလးေတြကေတာ့
ေရခဲတံုးေလးေတြထည့္ေပးရင္ ပုိၾကိဳက္ၾကတယ္။ အေမကေတာ့ ပ်ားရည္ေလးနဲ႕ ပိုၾကိဳက္တယ္တဲ့။ ကၽြန္မရဲ႕
ေမာင္ႏွမေတြကေရာ ဘယ္လုိမ်ဳိးမ်ား ၾကိဳက္ၾကလဲဟင္ ႕ ႕ ႕

ဆားဘဲဥလုပ္ၾကရေအာင္ ႕ ႕ ႕

အားလံုးမဂၤလာပါရွင္ ႕ ႕ ႕ ဒီတစ္ခါ လုလုေမာင္ႏွမေတြကုိ ဘဲဥအငန္ျပဳလုပ္နည္းေလး ေျပာျပပါရေစဦးေနာ္။ ကၽြန္မတုိ႕
ေမာ္လျမိဳင္မွာ ညဘက္ဆုိရင္ ဘဲဥဆားနယ္ျပဳတ္ဆုိျပီး ေအာ္ကာ လွည့္ေရာင္းတတ္တဲ့ ဦးေလးၾကီးတစ္ေယာက္ရွိတယ္။
ညတုိင္း မုန္႕ဖက္ထုပ္ပူပူေႏြးေႏြးဆုိျပီး ေအာ္ေရာင္းတတ္တ့ေ
ဲ စ်းသည္ရယ္၊ ဘဲဥဆားနယ္ျပဳတ္အသည္ရယ္ ရွိတယ္။ ကၽြန္မ
ခပ္ငယ္ငယ္က ဘဲဥဆားနယ္ကုိ ဘယ္လုိလုပ္ရတယ္ဆုိတာကုိ မသိေပမယ့္ ဘဲဥဆားနယ္ရဲ႕အထဲက အႏွစ္ေလးကုိ
အရမ္းၾကိဳက္တာ ႕ ႕ ႕အခုထက္ထိ ၾကိဳက္တယ္ ႕ ႕ ႕ ဘဲဥဆားနယ္ရဲ႕ အထဲက အႏွစ္ေလးက လိပ္ဥျပဳတ္ေလးလုိလုိ၊
ဂ်ယ္လီလံုးေလးလုိလုိနဲ႕ အရမ္းကုိ စားေကာင္းပါတယ္။ အဲ့ဒါနဲ႕ အခု အဲ့ဒီဘဲဥဆားနယ္ ဘယ္လုိ လုပ္ရတယ္ဆုိတာေလးကုိ
မွ်ေ၀ပါရေစေနာ္။
ဘဲဥဆားနယ္ (ၾကက္ဥ၊ ငံုးဥလည္းရပါတယ္) လုပ္ဖုိ႕အတြက္ အဓိက လုိအပ္တာက ဘဲဥ၊ ဆား၊ ရႊံ႕ေစး၊ ေရ နဲ႕
ေျမအုိးသုိ႕မဟုတ္ အ၀က်ယ္ပုလင္းသန္႕သန္႕တုိ႕ပါေနာ္။
ဘဲဥလတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ကုိ ေရစင္ေအာင္ေဆးျပီး ထားပါ။ ပထမတစ္နည္းကေတာ့ မီးဖုိေပၚမွာ ေရေႏြးအုိးတည္ျပီး
ေရေႏြးဆူလာေအာင္ ေစာင့္ပါ။ ေရေႏြးပြက္ပြက္ဆူလာတာနဲ႕ ဆားခပ္မ်ားမ်ားထည့္ျပီး က်ဳိပါ။ ဆားအားလံုး
အရည္ေပ်ာ္သြားျပီဆုိရင္ ေနာက္ထပ္ ဆားထပ္ထည့္ျပီး က်ဳိပါ။ ေနာက္ဆံုး ထပ္ထည့္တဲ့ဆား လံုး၀ကုိ မေပ်ာ္၀င္
ႏုိင္ေတာ့တဲ့အထိ က်ဳိပါ။ ျပီးရင္ ဆားက်ဳိရည္ကုိ အေအးခံထားပါ။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ဆားတခ်ဳိ႕ဟာ ေျခာက္ျပီး အပြင့္ေလးေတြ
တက္လာတာကုိ ေတြ႕ရပါမယ္ေနာ္။ ဆားေပ်ာ္ရည္ေအးသြားျပီဆုိရင္ ပုလင္း ဒါမွမဟုတ္ ေျမအုိးထဲကုိ ဘဲဥေတြ ထည့္ပါ။
ျပီးေတာ့ အေပၚကေန ဆားေပ်ာ္ရည္ေတြ ေလာင္းထည့္ေပးျပီး အဖံုးကုိ ပိတ္ေပးျပီး ေအးျပီး
အလင္းေရာင္တုိက္ရုိက္မရတဲ့ေနရာမွာ အနည္းဆံုးႏွစ္ပတ္ကေန တစ္လထိ သိမ္းေပးပါေနာ္။ ဆားရည္ထဲ
စိမ္တဲ့အခ်ိန္ၾကာေလေလ ဘဲဥထဲကုိ ဆားငံဓာတ္မ်ားမ်ား၀င္ေလေလပါပဲ။ ဆားရည္က်ဳိတဲ့ အခါမွာလည္း
ဆားမ်ားမ်ားထည့္ဖုိ႕မေမ့နဲ႕ဦးေနာ္။ တစ္လၾကာျပီဆုိမွ ဆားရည္အုိးထဲကေန ဘဲဥေတြကုိ ဆယ္ယူ၊ ေရေဆး၊
ေျခာက္ေအာင္အ၀တ္နဲ႕သုပ္ျပီး ေရခဲေသတၱာထဲ ထည့္သိမ္းသင့္တာ ထည့္သိမ္း၊ စားမယ္ဆုိရင္လည္း အဆင္သင့္ျဖစ္ပါျပီ။
ဒုတိယနည္းကေတာ့ ရႊံ႕ေစးေတြကုိ ဆားေတြနဲ႕ နယ္ျပီး ဘဲဥကုိ မံေပးရတာပါ။ ရႊံ႕ေစးေတြနဲ႕ နယ္ျပီး ဘဲဥရဲ႕ အေပၚကေန
ဆားေတြ ပက္ေပးျပီး ဘဲဥေတြကုိ သစ္သားေသတၱာအက်ဲထဲထည့္ျပီး အလင္းေရာင္ တုိက္ရုိက္မရဘဲ ေအးျပီး
ေျခာက္ေသြ႕တဲ့ေနရာမွာ ႏွစ္ပတ္ကေန တစ္လအထိ သိမ္းေပးပါေနာ္။ တစ္လၾကာရင္ေတာ့ အေပၚက မံထားတဲ့ ရႊံ႕ေတြကုိ
ခြာထုတ္၊ ေရေဆးျပီးမွ ခ်က္စားဖုိ႕အသင့္ျဖစ္တဲ့ ဆားဘဲဥရပါျပီေနာ္။
ဆားဘဲဥကုိ ျပဳတ္ျပီးေတာ့ ထမင္းပူပူေလးနဲ႕ ဆီေလးဆမ္းျပီး နယ္စားတတ္ၾကသလုိ တခ်ဳိ႕ကလည္း ဆန္ျပဳတ္နဲ႕
စားတတ္ပါတယ္။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြေၾကာ္တဲ့အခါမွာလည္း ဆားဘဲဥကုိ ေဖာက္ျပီး ထည့္ေၾကာ္ တတ္ပါတယ္။
၀က္သားေပါင္းျပီးရင္လည္း ဘဲဥအငန္ေလးထည့္ျပီး စားတတ္ေသးတယ္ေနာ္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားနဲ႕ ပုိျပီးသင့္ေတာ္တယ္လုိ႕
အဖြားကေျပာပါတယ္။ အဲ ႕ ႕႕ ေသြးတုိးရွိတဲ့လူေတာ့ သိပ္မစားနဲ႕ေနာ္။ ကၽြန္မကေတာ့ ဘဲဥအလယ္က ဂ်ယ္လီေလးလုိ
ျဖစ္ေနတဲ့ အႏွစ္ကုိ ပုိၾကိဳက္တယ္ ႕ ႕

ငါးပိရည္က်ဳိနဲ႕ တုိ႕စရာ

ငါးပိရည္က်ဳိကုိ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ အနံ႕မခံႏုိင္လုိ႕
မၾကိဳက္တတ္ၾကပါဘူး။ ၾကိဳက္တတ္တဲ့သူေတြ ႏုိင္ငံရပ္ျခားေရာက္ခ့ရ
ဲ င္ ငါးပိရည္က်ဳိကုိ အလြယ္တကူ၀ယ္လုိ႕ မရႏုိင္လုိ႕
ငါးပိရည္က်ဳိ မစားရတာလည္း ရွိပါေသးတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွာေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာေတြ ငါးပိရည္က်ဳိကုိ
ကုိယ္တုိင္လုပ္လုိ႕ရေအာင္ နည္းေလးမွ်ေ၀လုိက္ပါရေစေနာ္။

ငါးပိရည္က်ဳိ ျပဳလုပ္နည္း ႕ ႕ ႕
ငါးပိရည္က်ဳိလုပ္မယ္ဆုိရင္ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ငါးစင္ရုိင္းငါးပိရည္က်ဳိ၊ ငါးခူငါးပိရည္က်ဳိ၊ ငါးရံ႕ ငါးပိရည္က်ဳိဆုိျပီး
လုပ္ၾကသလုိ ငါးေလးငါးပိရည္က်ဳိ၊ ငါးၾကီးငါးပိရည္က်ဳိဆုိျပီးေတာ့လည္း ေခၚၾကပါတယ္ေနာ္။
ငါးပိရည္က်ဳိလုပ္ဖုိ႕အတြက္ အဲ့ဒီငါးေတြမွမဟုတ္ပါဘူး။ ဂ်ပန္မွာေနတုန္းကေတာင္ ပင္လယ္ငါးနဲ႕ ငါးပိရည္က်ဳိ
လုပ္ပါေသးတယ္ေနာ္။ အဲ့ဒေ
ီ တာ့ ငါးပိရည္က်ဳိကုိ လုပ္ဖုိ႕အတြက္ ငါးအေကာင္အရြယ္ေတာ္ေလာက္ေလးေတြ၀ယ္ျပီး
ဆားနဲ႕နယ္ျပီး ေရစစ္ေအာင္ ဇကာထဲထည့္ျပီး ၂ ရက္ေလာက္ ေနပူထဲမွာ လွန္းထားေပးပါေနာ္။ ငါးထဲက အရည္ေတြ
စစ္သြားျပီးဆုိရင္ေတာ့ ငါးေတြကုိ ငရုတ္ဆံုထဲ ထည့္ေထာင္းပါ။ ငါးအေကာင္ေသးတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေထာင္းစရာမလုိပါဘူး။
ငရုတ္ဆံုမရွိလည္း ငါးကုိ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္နဲ႕ အထပ္ထပ္ထုပ္၊ ျပီးေတာ့ အေပၚကေန ဆာလာအိတ္ထုပ္ျပီးေတာ့မွ
အျပင္ကေန ေက်ာက္တံုးနဲ႕ ထုေပးပါ။ ငါးပိရည္က်ဳိ ခပ္ပ်စ္ပ်စ္စားခ်င္ရင္ေတာ့ ဆန္ကြဲ (ဆန္) ကုိ ခပ္ပ်စ္ပ်စ္က်ဳိျပီး
ေထာင္းျပီးသားငါးနဲ႕ ေရာနယ္ျပီး အုိးသိပ္ပါ။ ပလတ္စတစ္ဗူး၊ ဖန္ပုလင္းၾကီးေတြနဲ႕လည္း ထည့္သိပ္လုိ႕ရပါတယ္ေနာ္။
ငါးခ်ည္းသပ္သပ္သိပ္ရင္ေတာ့ ပုိစားေကာင္းပါတယ္ေနာ္။ ဒါေပမယ့္ ငါးပိရည္က်ဳိလုိက္ရင္
အရည္က်ဲက်ဲျဖစ္ေနတတ္လုိ႕ပါေနာ္။ ငါးပိသိပ္တဲ့အခါ ပုလင္းအျပည့္ ဗူးအျပည့္ ထည့္မသိပ္ရပါဘူး။ ပုလင္းရဲ႕
ေလးပံုသံုးပံုေလာက္ထိပဲ သိပ္ျပီး အေပၚကေန ပလတ္စတစ္ေလးအုပ္ျပီးေတာ့မွ အဖံုးဖံုးပါေနာ္။ ျမန္မာအယူမွာေတာ့
ပင္လယ္မွာ ေရတက္ရက္ေတြဆုိရင္ ငါးပိအုိးမွာလည္း ေရေတြထြက္လာျပီး ေရက်ရက္ေတြမွာ ငါးပိအုိးထဲမွာလည္း
ေရမရွိဘူးလုိ႕ ဆုိၾကပါတယ္ေနာ္။ ငါးပိကေတာ့ ၾကာေလ ငါးက နပ္ေလေလ ျဖစ္ျပီး စားရတာ အရသာပုိရွိလွပါတယ္ေနာ္။

ငါးပိရည္က်ဳိခ်က္နည္း
ေရက်ဳိငါးပိကုိ ေရျမဳပ္ေအာင္ထည့္ျပီးနႏြင္းမႈန္႕ေလးနည္းနည္းထည့္ျပီး ခပ္ပ်စ္ပ်စ္ေလးရေအာင္ က်ဳိေပးပါေနာ္။
သံုးခြက္တစ္ခြက္တင္က်ဳိရင္ေတာ့ ငါးပိရည္ခပ္ပ်စ္ပ်စ္ေလးရျပီး အရသာလည္း ေကာင္းလွပါတယ္ေနာ္။

ငါးပိရည္ေဖ်ာ္နည္း
ငါးပိရည္ကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေဖ်ာ္တတ္ၾကပါတယ္။ အခု ကြၽန္မလည္း ကြၽန္မတုိ႕မိသားစုထဲမွာ ေဖ်ာ္ေလ့ရွိတဲ့ နည္းေလးေတြကုိ
မွ်ေ၀လုိက္ပါတယ္ေနာ္။
ပထမနည္းကေတာ့ ငရုတ္သီးစိမ္းေလးေတြကုိ သီတံေလးမွာသီျပီးေတာ့ မီးအံုးပါ။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ငရုတ္သီးစိမ္းေလးေတြကုိ
ေရေဆး၊ အညွာေျခြျပီးေတာ့ ဒယ္အုိးထဲေရေလျမဳပ္ရံုထည့္ျပီး ျပဳတ္ပါ။ ေရခမ္းခါနီးက်ရင္ ေယာက္မေလးနဲ႕ ေမႊေပးပါ။
အဲ့ဒီလုိလုပ္ရင္ အေညွာ္လည္း မမိသလုိ ဗုိက္နာမွာလည္း မစုိးရေတာ့ဘူးေလေနာ္။ ျပီးေတာ့ ၾကက္သြန္ျဖဴနဲ႕
ၾကက္သြန္နီေလးေတြကုိလည္း မီးအံုးလုိက္ပါ။ ျပည္ပေရာက္ေနသူေတြကေတာ့ ၾကက္သြန္ျဖဴနီကုိ ဂက္စ္မီးဖုိမွာ
အသားငါးကင္တ့ေ
ဲ နရာေလး ပါတတ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီေနရာမွာထည့္ျပီး ကင္လုိက္ပါေနာ္။ ျပီးေတာ့မွ ငရုတ္ဆံု ဒါမွမဟုတ္
ၾကိတ္စက္ထဲကုိ ပုဇြန္ေျခာက္ ဒါမွမဟုတ္ ငါးကင္ေလးထည့္ပါ။ ျပီးေတာ့ မီးအံုးထားတဲ့ ငရုတ္သီး ၾကက္သြန္ျဖဴနီစတာေတြနဲ႕
ေရာေထာင္းေပးပါ။ ျပီးေတာ့မွ ပန္းကန္လံုးတစ္လံုးထဲကုိ က်ဳိထားတဲ့ ငါးပိရည္ကုိ အရုိးေလးစစ္ျပီးေတာ့ ထည့္၊
ေထာင္းထားတာေတြထည့္ျပီး ေမႊေပးပါေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ငရုတ္သီးစိမ္းငါးပိရည္က်ဳိရပါျပီ။ လုိက္ဖက္တဲ့
တုိ႕စရာေတြကေတာ့ တညင္း၀က္မီးအံုး၊ ေရသရက္ကင္း၊ သရက္ကင္းရြက္၊ ေရကနေဖာ့၊ ကန္ဇြန္းရုိးနီအခ်ဥ္ျပဳတ္တုိ႕ပါေနာ္။
ျပည္ပေရာက္ ေမာင္ႏွမေတြအတြက္ေတာ့ သဘာ၀တုိ႕စရာ ရွားပါးတဲ့အတြက္ ဘရုိကုိလီျပဳတ္၊ မုန္လာဥျဖဴျပဳတ္၊
ခရမ္းသီးျပဳတ္၊ မုန္ညင္းရြက္ျပဳတ္တုိ႕နဲ႕ လုိက္ဖက္ညီလွပါေပတယ္။ ငါးကင္ေလးနဲ႕ခ်က္ထားတဲ့
ဗူးသီးဟင္းခါးေလးတစ္ခြက္ပါ၀င္ျဖည့္စြက္လုိက္ရင္ျဖင့္ တကယ့္ကုိ ျပည့္စံုသြားႏုိင္ပါတယ္ေနာ္။
ဒုတိယနည္းကေတာ့ က်ဳိျပီးသားငါးပိရည္ကုိ ငရုတ္သီးအေလွာ္ေထာင္းေမႊးေမႊးေလးရယ္၊ ပုဇြန္ေျခာက္မႈန္႕ေလးနဲ႕
ရုိးရုိးေဖ်ာ္တာပါ။ ခ်ဥ္ေပါင္ဟင္း၊ ခ်ဥ္ရည္ဟင္းမ်ားနဲ႕ လုိက္ဖက္လြန္းလွပါတယ္ေနာ္။ တုိ႕စရာမ်ားအျဖစ္
ရံုးပတီသီးေရေႏြးေဖ်ာ၊ ေခြးေတာက္ရြက္ေရေႏြးေဖ်ာ၊ ခရမ္းသီးျပဳတ္၊ သခြပပ
္ ြင့္ျပဳတ္၊ မလႊပြင့္ျပဳတ္စတာနဲ႕နဲ႕
လုိက္ဖက္ပါတယ္ေနာ္။ ခ်ဥ္ရည္ဟင္းမခ်က္လုိ႕ ဆီျပန္ဟင္းခ်ည္းအီေနခဲ့မယ္ဆုိရင္လည္း သရက္သီးအကင္း၊
မုန္လာဥခ်ဥ္ဖတ္၊ ပဲပင္ေပါက္ခ်ဥ္ဖတ္စတဲ့ ခ်ဥ္ဖတ္စံုနဲ႕ လုိက္ဖက္တ့ဲ ငါးပိရည္မ်ဳိးပါရွင္ ႕ ႕ ႕
တတိယနည္းကေတာ့ သတ္သတ္လြတ္စားသံုးတဲ့ ေမာင္ႏွမမ်ားအတြက္ပါေနာ္ ႕ ႕ ႕ ကြၽန္မလုိ ေအာက္ျပည္ေအာက္ရြာမွာ
ၾကီးျပင္းခဲ့သူေတြအတြက္ ငါးပိရည္မပါရင္ ထမင္းမစားတတ္ၾကပါဘူး။ အဲ့ဒီလူမ်ဳိးေတြ သတ္သတ္လြတ္စားတဲ့အခါ
အခက္မၾကံဳရေလေအာင္ သတ္သတ္လြတ္ငါးပိရည္က်ဳိနည္းေလးကုိလည္း မွ်ေ၀ပါရေစဦးေနာ္။ ႕ ႕ ႕
ပဲငံျပာရည္အၾကည္ဆုိတာ ငံျပာရည္လုိ႕ အမည္နာမ ေခၚဆုိၾကေပမယ့္ ပဲကေနထုတ္ထားတဲ့ ပဲရည္တစ္မ်ဳိးပါေနာ္။
အဲ့ဒီပဲငံျပာရည္အၾကည္ကုိ ပန္းကန္လံုးေလးထဲ တစ္ခါေဖ်ာ္စာေလာက္ေလး အသင့္အတင့္ထည့္၊ ျပီးရင္
ၾကက္သြန္ျဖဴဓားျပားရုိက္ေလးထည့္၊ ငရုတ္သီးအေလွာ္မႈန္႕ ေမႊးေမႊးေလးထည့္ျပီး ေမႊပါေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ သတ္သတ္လြတ္
ငါးပိရည္ေဖ်ာ္ပါေနာ္။ တကယ္လုိ႕ အခ်ဥ္ၾကိဳက္တတ္ရင္ေတာ့ မန္က်ည္းသီးအႏွစ္ေလးနည္းနည္းထည့္ျပီး ေဖ်ာ္ပါေနာ္။
ခ်ဥ္ခ်ဳိငံစပ္အရသာေလးနဲ႕ ထမင္းစားျမိန္မွာ ေျမၾကီးလက္ခတ္မလြဲပါေနာ္။ ပဲနီေလးၾကာဇံဟင္း၊ သတ္သတ္လြတ္
ဟင္းရြက္သုပ္ေလး၊ တုိ႕စရာအစံုနဲ႕ စားသံုးႏုိင္ပါတယ္ေနာ္။
ေနာက္တစ္မ်ဳိးကေတာ့ ငါးပိရည္က်ဳိထဲကုိ ခရမ္းခ်ဥ္သီးမီးအံုးေလး ဒါမွမဟုတ္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးကုိ ေရခမ္းျပဳတ္ျပီး အႏွစ္ေတြကုိ
ထည့္ပါ။ ငရုတ္သီးစိမ္း သုိ႕မဟုတ္ ငရုတ္သီးအေလွာ္ေထာင္းေမႊးေမႊးေလး ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာကုိ ထည့္ပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴကုိ
ဓားျပားရုိက္ထည့္ျပီး အားလံုးသမေအာင္ ေမႊေပးပါ။ အရသာခ်ဥ္ျဖဳန္းေလးနဲ႕ နယ္စားလုိ႕ ေကာင္းလွပါတယ္။
ခရမ္းခ်ဥ္သီးၾကိဳက္တတ္တဲ့ေမာင္ႏွမေတြအတြက္ပါေနာ္။ တုိ႕စရာကေတာ့ ၾကက္သြန္ျမိတ္၊ ဂ်ဴးျမစ္၊ မာလာဖူး၊
သခြားသီးတုိ႕အျပင္ မိမိႏွစ္သက္ရာ အသီးအရြက္အစံုအလင္နဲ႕ စိတ္ၾကိဳက္ ထမင္းျမိန္ျမိန္သံုးေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္ေနာ္ ႕ ႕႕

ပုစြန္ခ်ဥ္ တည္နည္း
ဒီေန႕ မယုယုစံအပါအ၀င္ ေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုးအတြက္ ပုစြန္ခ်ဥ္တည္နည္းေလးကုိ ေျပာျပပါရေစေနာ္။
ပုစြန္ခ်ဥ္တည္ဖုိ႕ လုိအပ္တာေတြကေတာ့ ပုစြန္ေဘာ့ခ်ိတ္ ဒါမွမဟုတ္ အရြတ္ခပ္လတ္လတ္ (၂၅) က်ပ္သား၊
ထမင္း(ကေလးလက္သီးဆုပ္တစ္ဆုပ္)၊ ဆား (စားပြဲတင္ဇြန္း၄ ဇြန္း)၊ ငွက္ေပ်ာဖက္ စတာတုိ႕ပါေနာ္။
စစခ်င္းမွာ ပုဇြန္ေတြကုိ ေခါင္းက အခြံမာေတြခြာပစ္ပါ။ ေျခေခ်ာင္းေတြကုိ ဖယ္ပစ္ျပီး ေရစင္ေအာင္
ေဆးေပးပါေနာ္။ ပုဇြန္အေကာင္သိပ္ၾကီးရင္ေတာ့ ေဘးအခြံေတြပါ အကုန္ခြာပစ္ပါေနာ္။ ျပီးေတာ့ ဇကာခံုးေလးထဲ
ပုစြန္ေတြကုိထည့္ျပီး ေရစစ္ေပးထားပါ။ ငွက္ေပ်ာဖက္ေတြကုိ သန္႕စင္ေအာင္ ေရေဆးျပီး ေျခာက္ေသြ႕ေအာင္
ျပဳလုပ္ထားေပးပါ။ ဖက္မသံုးရင္ ပုလင္း/ အင္တံု/ စဥ့္အုိး စသျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္ေနာ္။
ထမင္းကုိ ခပ္မာမာခ်က္ထားျပီး အေအးခံထားပါေနာ္။ ထမင္းေအးသြားျပီဆုိရင္ လက္ကုိ သန္႕ေအာင္
ေဆးျပီးေတာ့ ထမင္းမာမာနဲ႕ ဆာနဲ႕ ႏွံ႕ေအာင္ ထမင္းေက်ေအာင္ နယ္ေပးပါ။ ျပီးေတာ့မွ ထမင္းနဲ႕
ပုဇြန္အသားေတြကုိ ႏွံ႕ေအာင္နယ္ေပးပါ။ ျပီးရင္ ငွက္ေပ်ာဖက္နဲ႕ ထုပ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ငွက္ေပ်ာဖက္ကုိ
ႏွစ္ထပ္သံုးထပ္ေလာက္ ေအာက္ခံထားျပီး အေပၚကေန ပုဇြန္နဲ႕ထမင္းနယ္ထားတာေတြကုိ ထည့္ျပီး
က်စ္လ်စ္ေနေအာင္ ထုပ္ေပးပါ။ ဖက္မရွိခဲ့ရင္လည္း ခုနက နယ္ထားတဲ့ ပုဇြန္နဲ႕ ထမင္းေတြကုိ ပုလင္း ဒါမွမဟုတ္
အင္တံုထဲထည့္ျပီး အေပၚကေန ဆားေလးနည္းနည္းထပ္ျဖဴးျပီး ပိတ္စိမ္းပါးေလးအုပ္ျပီးေတာ့
ပိတ္စကုိၾကိဳးနဲ႕ခုိင္ေအာင္ခ်ည္ေႏွာင္ျပီး ပုလင္းနဲ႕သိပ္ထားတာဆုိရင္ အထဲကေန အခ်ဥ္ေတြလည္း
စီးက်လာမွာမုိ႕ ပုလင္းေအာက္မွာ ေၾကြဇလံုတစ္ခုခံထားျပီး ပုလင္းကုိ ေဇာက္ထုိးထားေပးပါ။ အင္တံုနဲ႕
တည္ထားတယ္ဆုိရင္ အေပၚက ပိတ္စနဲ႕ အုပ္ျပီးရင္ အေပၚကေန ငရုတ္ဆံု ဒါမွမဟုတ္ ေက်ာက္ျပင္က့သ
ဲ ုိ႕
ေလးလံမယ့္အတံုးၾကီးနဲ႕ ဖိထားေပးပါ။ ရာသီဥတုေအးရင္ေတာ့ ပုဇြန္ခ်ဥ္ဖုိ႕ အခ်ိန္ၾကာမွာျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။
ျမန္မာျပည္ရာသီဥတုနဲ႕ဆုိရင္ ငါးရက္ေလာက္ဆုိရင္ေတာ့ ခ်ဥ္ပါျပီ။ အရမ္းခ်ဥ္သြားမွာစုိးရင္ေတာ့
ေရခဲေသတ္တာထဲ ထည့္ထားျပီး အခ်ဥ္ဓာတ္ထိန္းထားႏုိင္ပါတယ္ေနာ္။
ရလာတဲ့ ပုဇြန္ခ်ဥ္ကုိမွ သုပ္စားတဲ့အခါမွာ ပုဇြန္ခ်ဥ္သုပ္ထဲကုိထည့္ဖုိ႕ ၾကက္သြန္နီ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴတုိ႕ကုိ အခြံႏႊာ
ပါးပါးလွီး ေရစင္ေအာင္ေဆးထားပါေနာ္။ ျပီးရင္ ဂ်ဴးျမစ္ကုိလည္း ေရစင္ေအာင္ေဆးျပီး လွီးေပးထားပါ။ ပင္စိမ္း
ဒါမွမဟုတ္ နံနံပင္နဲ႕ ငရုတ္သီးစိမ္းတုိ႕ကုိလည္း ေရေဆးျပီး ပါးပါးလွီးေပးထားပါေနာ္။ ျပီးရင္ေတာ့
ဇလံုတစ္လံုးထဲကုိ ပုဇြန္ခ်ဥ္ရယ္၊ လွီးထားတဲ့ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊နီ၊ ပင္စိမ္း၊ ဂ်ဴးျမစ္၊ ငရုတ္သီးစိမ္းစတာေတြကုိထည့္၊
ျပီးေတာ့ အခ်ဳိမႈန္႕ေလးနည္းနည္းနဲ႕ ဆီတုိ႕ကုိ ထည့္ျပီး ေရာနယ္ပါ။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ပုဇြန္ခ်ဥ္သုပ္ေလး ရပါျပီေနာ္

ငါးနဲ႕မွ်စ္ခ်ဥ္ဟင္းခ်က္နည္း

မွ်စ္ခ်ဥ္တည္နည္း ႕ ႕ ႕
မွ်စ္ခ်ဥ္လုပ္တဲ့အခါမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၀ါးပုိးမွ်စ္ကုိ သံုးၾကပါတယ္။ မွ်စ္ကေတာ့ မုိးတြင္းဘက္မွာ ထြက္တာျဖစ္တဲ့အတြက္
မွ်စ္ခ်ဥ္ကုိ မုိးတြင္းမွာတည္ၾကပါတယ္။ ၀ါးပုိးမွ်စ္လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ကုိ ၀ယ္ျပီး အခြံအရင့္ဖတ္ေတြကုိ ခြါပစ္ပါ။ ျပီးလွ်င္
ပါးပါးလွီးတာၾကိဳက္ရင္ ပါးပါးလွီးပါ။ တခ်ဳိ႕ကုိ ထက္ျခမ္း ဒါမွမဟုတ္ မွ်စ္စုိ႕ေပါက္တစ္ခုလံုးကုိပဲ ေရသန္႕သန္႕နဲ႕ စိမ္ေပးပါ။
မွ်စ္စိမ္ထားတဲ့ေရကုိ တစ္ေန႕တစ္ၾကိမ္ေရသစ္လဲေပးပါေနာ္။ တစ္ပတ္ျပည့္တ့ရ
ဲ က္မွာ ေရေတြကုိ သြန္ပစ္ျပီး
ဆန္ကြဲနဲ႕ဆားေရာျပီး နယ္ထားတာကုိ မွ်စ္ဖတ္မ်ားကုိ ေသေသခ်ာခ်ာႏွံ႕ေအာင္ နယ္ေပးပါ။ ျပီးရင္ေတာ့
ပလတ္စတစ္ဇလားသန္႕သန္႕ ဒါမွမဟုတ္ စဥ့္အင္တံုသန္႕သန္႕ထဲမွာ နယ္ျပီးသားမွ်စ္ေတြကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ သိပ္ေပးျပီး
အေပၚကေန ဖက္ သုိ႕မဟုတ္ ပိတ္စိမ္းပါးနဲ႕ လံုေအာင္ပိတ္ျပီး အေပၚကေန ဆားရည္ေဖ်ာ္ျပီး ထပ္ေလာင္းေပးပါ။
(ဆားရည္ေဖ်ာ္တဲ့ အခါ ေရနဲ႕ဆားကုိက်ဳိျပီးေတာ့ အေအးခံျပီးမွ ေဖ်ာ္ပါေနာ္။) အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ႏွစ္လံုးေပါက္ထားႏုိင္ျပီး
ေရရွည္စားသံုးဖုိ႕အတြက္ အထားခံတဲ့ မွ်စ္ခ်ဥ္ကုိ ရပါျပီေနာ္။ ကြၽန္မအဘြားကေတာ့ အခုလုိ ေႏြေပါက္လာျပီဆုိရင္ေတာ့
မွ်စ္ေတြလည္း ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ခ်ဥ္ျပီမုိ႕ မွ်စ္ေတြကုိ ဆယ္ယူ၊ ေရစစ္ျပီး အေျခာက္လွန္းတာရွိသလုိ၊
မွ်စ္စုိ႕ေပါက္ၾကီးေတြကုိက်ေတာ့ သံုးေလးရက္ေနလွန္းျပီး အုိးျပန္သိပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ေရေတြအရမ္းမဆြတ္၊
အခ်ဥ္လည္း မလြန္ဘဲ မွ်စ္အခုိးလည္းနည္းျပီး စားလုိ႕ေကာင္းပါတယ္ေနာ္။
မွ်စ္ခ်ဥ္နဲ႕ငါးဟင္းခ်က္ဖုိ႕လုိအပ္တာေတြကုိ အရင္ေျပာျပမယ္ေနာ္။
မွ်စ္ခ်ဥ္၊ ငါးၾကင္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ နီ၊ ဆီ၊ ငရုတ္သီးအပုေတာင့္၊ဆန္ေလွာ္မႈန္႕၊ နႏြင္းမႈန္႕၊ သၾကားအနည္းငယ္၊ ငါးပိစိမ္းစား၊
ငံျပာရည္အနည္းငယ္၊ အခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္တုိ႕ပါေနာ္။မွ်စ္ခ်ဥ္ကုိ ေရေဆးျပီး အခ်ဥ္ဓာတ္ကဲမွာစုိးရင္ တစ္ေရေလာက္
ျပဳတ္ပစ္ပါေနာ္။ ငါးကုိလည္း အေၾကးခြံဖယ္၊ အေတာင္ခုတ္၊ေဘးဆူးေတာင္ေတြဖယ္ရွား၊ ဗုိက္ခဲြကလီစာေတြထုပ္ပစ္ျပီး
အရြယ္ေတာ္အတံုးတံုးပါေနာ္။ၾကက္သြန္ျဖဴနီတုိ႕ကုိ အခြံႏႊာထားျပီးငရုတ္သီးအပုေတာင္နဲ႕ေထာင္းထားေပးပါေနာ္။
ငါးကုိေတာ့ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕၊ငံျပာရည္၊ သၾကားတုိ႕နဲ႕ နယ္ေပးထားပါေနာ္အုိးတစ္လံုးထဲမွာ မွ်စ္ခ်ဥ္ကုိ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕၊
ငါးပိစိမ္းစား၊သၾကားတုိ႕နဲ႕နယ္၊ ျပီးေတာ့ ဆန္ေလွာ္မႈန္႕ပါထည့္ျပီး အားလံုးသမေအာင္နယ္ျပီး မွ်စ္ခ်ဥ္ေရျမဳပ္တဲ့အထိ
ေရထည့္ျပီး ပြက္ပြက္ဆူေအာင္တည္ထားေပးပါေနာ္။ ဒီဘက္မွာ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတစ္လံုးတင္၊ ဒယ္အုိးထဲကုိ
ဆီနည္းနည္းေလးထည့္ျပီး ေထာင္းထားတဲ့ ငရုတ္သီးၾကက္သြန္ေတြကုိထည့္ျပီးဆီသတ္ပါ။ ဆီသတ္နံ႕ေမႊးလာျပီဆုိရင္ေတာ့
ငါးကုိထည့္ျပီး ဆီသတ္တာႏွံ႕သြားျပီဆုိရင္ေတာ့ မွ်စ္ခ်ဥ္အုိးထဲကုိ ဆီသတ္ထားတဲ့ငါးေတြကုိေလာင္းထည့္ေပးပါ။
ျပီးရင္ေတာ့ မီးအသင့္အတင့္နဲ႕ မွ်စ္ခ်ဥ္ဟင္းကုိတည္ေပးထားပါ။ မွ်စ္ခ်ဥ္က ၾကာၾကာတည္ေလ စားေကာင္းေလဆုိေတာ့
တတ္ႏုိင္သေလာက္ၾကာၾကာတည္ျပီးေတာ့မွ သံုးေဆာင္ပါေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ငါးနဲ႕မွ်စ္ခ်ဥ္ဟင္းေလး ရပါျပီေနာ္။

၀က္သားခ်ဥ္လုပ္နည္း
ေဂ်က ၀က္သားခ်ဥ္စားခ်င္တယ္ဆုိလုိ႕ ကၽြန္မရဲ႕ တကၠသုိလ္တက္တုန္းက အခန္းေဖၚ ရွမ္းမေလး အိမ္မွာ
တစ္လေလာက္ သြားေနတုန္းက သူငယ္ခ်င္းအေမ ၀က္သားခ်ဥ္လုပ္နည္းေလးကုိ သတိရျပီး
ဒီပုိ႕စ္တင္ေပးလုိက္ပါတယ္ေနာ္။
၀က္သားခ်ဥ္လုပ္ဖုိ႕အတြက္ လုိအပ္တ့ပ
ဲ စၥည္းေတြကေတာ့ ၀က္သား (ကုိယ့္စိတ္ၾကိဳက္ သံုးထပ္သားျဖစ္ေစ၊
အသားသပ္သပ္ျဖစ္ေစ၊ အဆီ အသား အေခါက္ေရာျဖစ္ေစ)၊ ထမင္း၊ ဆား၊ သၾကား၊ အခ်ဳိမႈန္႕
အနည္းငယ္တုိ႕ပါေနာ္။
၀က္သားကီလုိ၀က္ကုိ ေရစင္ေအာင္ေဆးျပီး ေရေျခာက္ေအာင္ စစ္ထားေပးပါ။ ျပီးမွ
အေနေတာ္အတံုးေလးေတြျဖစ္ေအာင္ လီွးျပီး ဆား၊ သၾကား၊ အခ်ဳိမႈန္႕နဲ႕ ေသေသခ်ာခ်ာ နာနာေလး နယ္ေပးပါ။
ျပီးရင္ေတာ့ ခပ္မာမာခ်က္ထားတဲ့ ထမင္း (ရွမ္းမွာ ဆန္နီဆုိတာ ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီဆန္နီကုိခ်က္ထားတဲ့
ထမင္းနဲ႕ဆုိရင္ ပုိျပီး အေရာင္လွေစပါတယ္) ကုိ လူၾကီးလက္သီးဆုပ္ ႏွစ္ဆုပ္ေလာက္ယူျပီး ေၾကေအာင္
နာနာေခ်ေပးပါ။ ျပီးေတာ့မွ ေခ်ထားတဲ့ ထမင္းနဲ႕ ၀က္သားကုိ ေရာျပီးနယ္ေပးပါ။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ
ဆားနည္းနည္းထပ္ထည့္ေပးပါေနာ္။ ျပီးေတာ့မွ ထမင္းနဲ႕၀က္သားကုိ အင္ဖက္ထဲကုိ ထည့္ျပီး
တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ေလးျဖစ္ေအာင္ ထုပ္ျပီး ၾကိဳးခ်ည္ထားေပးပါ။ ျပီးေတာ့မွ အဲ့ဒီ၀က္သားထုပ္ကုိ အေပၚကေန
ပိတ္စိမ္းပါးေလးနဲ႕ တစ္ထပ္ထပ္ပတ္ထားျပီး စဥ့္အင္တံုထဲ ဒါမွမဟုတ္ ပလတ္စတစ္ဇလံုထဲထည့္ျပီး အေပၚကေန
အေလးတံုးမ်ားနဲ႕ ဖိထားေပးပါေနာ္။ (ဒန္အုိး၊ ဒန္ဇလံု၊ သတၱဳအုိးမ်ားမသံုးရပါ)။ ရာသီဥတုေႏြးရင္ အခ်ဥ္ျမန္ျပီး
ရာသီဥတုေအးလွ်င္ အနည္းဆံုးတစ္ပတ္ေလာက္ထားေပးမွ ခ်ဥ္ပါမယ္ေနာ္။ ရက္ၾကာၾကာထားရင္
အခ်ဥ္ပုိစူးတတ္ပါတယ္။
ခ်ဥ္တဲ့အခါက်ရင္ေတာ့ ၀က္သားခ်ဥ္ကုိ အတံုးေလးေတြျဖစ္ေအာင္လွီးျပီး ၾကက္သြန္ျဖဴေၾကာ္ေလးကုိ ဆီေလးနဲ႕
ဆမ္းျပီး ဂ်ဴးျမစ္၊ ငရုတ္သီးေျခာက္ေတာင့္ေၾကာ္တုိ႕နဲ႕ တဲြျပီး စားသံုးၾကသလုိ ဟင္းလည္း ခ်က္စားၾကပါတယ္။
ဟင္းခ်က္စားတဲ့အခါက်ရင္ တခ်ဳိ႕က ထမင္းလံုးေတြကုိ ဖယ္ျပီး ခ်က္တတ္သလုိ ဟင္းအႏွစ္ရလုိသူေတြကေတာ့
ထမင္းလံုးေၾကေတြကုိပါ ထည့္ခ်က္တတ္ပါတယ္။ ကၽြန္မကေတာ့ ဒီအတုိင္းေလး ၾကက္သြန္ျဖဴေၾကာ္ေလးနဲ႕
ဂ်ဴးျမစ္၊ ငရုတ္သီးေျခာက္ေၾကာ္နဲ႕ စားရတာကုိ ပုိႏွစ္သက္ပါတယ္။ ေကာက္ညွင္းလက္ဘက္ေျခာက္ေမႊးေမႊးေလး
ခပ္ထားတဲ့ ေရေႏြးၾကမ္းပူပူေလးနဲ႕ဆုိရင္ေတာ့ သိပ္လုိက္တာေပါ့ရွင္။ စမ္းသပ္ၾကည့္ၾကပါဦးေနာ္

ငါးပိေကာင္ေၾကာ္

ႏုိင္ငံရပ္ျခားေရာက္ေနေပမယ့္ တစ္ခါတေလ ငါးပိေကာင္ကုိ
စားခ်င္တတ္ပါတယ္။ ငါးပိေကာင္ရဖုိ႕ မလြယ္ပါဘူး။ ကၽြန္မကေတာ့
ငါးကုိ၀ယ္လာျပီး ေရေဆး၊ ေရစစ္ေအာင္ထားျပီးရင္ ဆားနဲ႕
ေသခ်ာနယ္၊ ျပီးရင္ ပလတ္စတစ္အိတ္ေတြနဲ႕ အထပ္ထပ္ထုပ္ျပီးေတာ့
ေရခဲေသတၱာအေပၚခန္းထဲကုိ အနည္းဆံုး ၁ ပတ္ထားလုိက္တယ္။
ၾကာၾကာထားႏုိင္ရင္ေတာ့ ငါးထဲကုိ ဆားအရသာ ပုိ၀င္တာေပါ့။
အဲ့ဒါကေတာ့ အလြယ္ကူဆံုး ငါးပိေကာင္လုပ္နည္းပါ။
ငါးပိေကာင္ကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိးခ်က္စားလုိ႕ရေပမယ့္
ဒီေန႕ေတာ့ ငါးပိေကာင္ေၾကာ္နည္းေလး ေျပာျပမယ္ေနာ္။
ငါးပိေကာင္ကုိ ေရေဆးျပီးေတာ့ စစ္ထားလုိက္ပါ။ ျပီးရင္ေတာ့
ငါးကုိ ဓါးေလးနဲ႕ မႊန္းလုိက္ပါ။ ျပီးေတာ့ အခ်ဳိမႈန္႕ေလးနဲ႕
ေသခ်ာနယ္ေပးျပီး ႏွပ္ထားလုိက္ပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊နီတုိ႕ကုိ
ပါးပါးလွီးပါ။ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတည္ပါ။ ျပီးရင္ ဆီထည့္၊
ဆီပူလာရင္ နႏြင္းမႈန္႕ေလးခပ္၊ ၾကက္သြန္နီကုိ အရင္စေၾကာ္၊
ျပီးရင္ၾကက္သြန္ျဖဴပါထည့္ျပီး ေၾကာ္ပါ။ ၾကက္သြန္ေတြ
မရဲတရဲအခ်ိန္ေလးမွာ ခပ္ထားလုိက္။ ျပီးရင္ အဲ့ဒီဆီထဲမွာ
ငါးဆက္ေၾကာ္၊ ငါးကုိ မီးေႏြးေႏြးနဲ႕
ဟုိဘက္ဒီဘက္လွန္ေပးျပီး ေသခ်ာက်က္ေအာင္ေၾကာ္။
ျပီးရင္ေတာ့ ငါးေၾကာ္ေတြကုိ ဆီစစ္ျပီး ပန္းကန္ထဲ
ထည့္၊ အေပၚကေန ခုနက ဖယ္ထားတဲ့ ၾကက္သြန္ေၾကာ္ေလးေတြ
ျဖဴးလုိက္ရံုပါပဲ။ ဒါက အခ်ဳိေၾကာ္နည္းေပါ့။ တကယ္လုိ႕
အစပ္ၾကိဳက္တယ္ဆုိရင္ ငရုတ္သီးအၾကမ္းမႈန္႕ေလးေတြပါ
ထည့္ေၾကာ္လုိက္ရံုပဲ။ သံပုရာရည္ေလး ဆမ္းစားရင္
အရမ္းေကာင္းတယ္။ စားၾကည့္ၾကည့္ေနာ္ ႕ ႕ ႕

ရွမ္းခ်ဥ္ (သို႕မဟုတ္) မုန္ညင္းခ်ဥ္

မုန္ညင္းခ်ဥ္ (ရွမ္းခ်ဥ္)ကုိ ရွမ္းေခါက္ဆဲြ၊ တုိဟူးေႏြး၊ ျမီးရွည္ တုိ႕နဲ႕ တဲြဘက္သံုးေဆာင္ၾကသလုိ အသားမ်ားနဲ႕လည္း
ခ်က္စားတတ္ၾကပါတယ္။
မုန္ညင္းခ်ဥ္လုပ္ဖုိ႕ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ ့ မုန္ညင္းစိမ္း ႏွစ္ပိသာ၊ မုန္လာဥနီ ၁၅ က်ပ္သား၊ ဂ်ဴးျမစ္ ၁၅ က်ပ္သား၊
ပဲပုိးတီ ၂၅ က်ပ္သား၊ ခ်င္း ၅ က်ပ္သား၊ မုန္ညင္းေစ့ ၁ က်ပ္သား၊ ငရုတ္သီး အေရာင္မႈန္႕ ၅ က်ပ္သား၊ နံနံေစ့ ၁ က်ပ္သား၊
ဆား၊ ၾကံသကာ ၅ က်ပ္သား၊ ဆန္အရက္ ထမင္းစားဇြန္း ၃ ဇြန္းတုိ႕ပါေနာ္။
မုန္ညင္းစိမ္းကုိ ေရမ်ားမ်ားနဲ႕ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေရေဆးျပီး ပထမ ႏွစ္ေရေလာက္ကုိ သြန္ပစ္ပါ။
တတိယတစ္ၾကိမ္က်ရင္ေတာ့ ေရပံုးၾကီးၾကီးထဲမွာ ေရထည့္၊ ဆားကုိ ထည့္ျပီး ဆားရည္ျဖင့္ အနည္းဆံုး တစ္နာရီေလာက္
စိမ္ထားေပးပါ။ ျပီးရင္ မုန္ညင္းစိမ္းေတြကုိ ေရထဲကေန ဆယ္ယူ၊ ေရစစ္ျပီး တစ္ေနလွန္းေပးပါ။ တစ္ေနလွန္းလုိက္တဲ့အခါ
မုန္ညင္းေတြ ႏြမ္းသြားျပီး အခ်ဥ္တည္ဖုိ႕ အေကာင္းဆံုးအေနအထားကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ မုန္ညင္းစိမ္းကုိေတာ့
ႏွစ္လက္မအရြယ္အစား ေလာက္ေလးေတြ ရေအာင္ ျဖတ္ေတာက္ပါတယ္။ ျပီးရင္ မုန္လာဥနီ၊ ဂ်ဴးျမစ္နဲ႕ ပဲပုိးတီတုိ႕ကုိလည္း
သန္႕စင္ေအာင္ ေရေဆးျပီး ေရစစ္ေပးထားပါ။ ဂ်ဴးျမစ္ကုိ ေရေဆးျပီးတဲ့အခါ အျမစ္ေလးတစ္ေခ်ာင္းခ်င္းစီကုိ
ႏႈတ္ယူျပီးေတာ့ တစ္လက္ခဲြအရွည္ရေအာင္ ျဖတ္ေတာက္ေပးထားပါ။ မုန္လာဥနီကုိလည္း ပန္းပြင့္ေလးေတြ ေဖာ္ႏုိင္သလုိ
အရွည္လုိက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အတံုးေလးေတြပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ကုိယ္ႏွစ္သက္သလုိ တံုးေပးထားပါ။ ပဲပုိးတီကုိေတာ့ အလံုးလုိက္ေလးေတြ
ထည့္လုိက္ လုိ႕ ရတာမုိ႕ ဒီအတုိင္းပဲ ေရစစ္ထားလုိက္ပါေနာ္။ (ၾကက္သြန္ဥေလးေတြပါထည့္ခ်င္ရင္ေတာ့
ၾကက္သြန္ျမိတ္ဥေလးေတြကုိ သန္႕စင္ေအာင္ေရေဆး၊ ထိပ္ပုိင္းေလးေတြျဖတ္ေတာက္ထားျပီး ေရစစ္ေပးထားပါေနာ္။)
ျပီးရင္ အေမႊးအၾကိဳင္ေတြအတြက္ လုိအပ္တာေလးေတြ ျပင္ဆင္ရေအာင္ေနာ္။ ခ်င္းကုိ အခြံႏႊာေရေဆးျပီး
ခပ္လႊာလႊာေလးေတြရေအာင္ လွီးေပးထားပါ။ နံနံေစ့နဲ႕ မုန္ညင္းေစ့တုိ႕ကုိ ဒယ္အုိးထဲ ထည့္ျပီး မီးေႏြးေႏြးေလးနဲ႕
ျဖည္းျဖည္းခ်င္းေလွာ္ေပးပါ။ အဲ့ဒီလုိေလွာ္လုိက္ရင္းနဲ႕ အနံ႕ေတြသင္းလာတဲ့အခါက်ရင္ ဒယ္အုိးကုိ မီးဖုိေပၚကေနခ်ျပီး
အထဲက အေမႊးအၾကိဳင္အေလွာ္ေတြကုိ ငရုတ္ဆံုထဲထည့္ျပီး မညက္တညက္ေလးေထာင္းေပးပါေနာ္။ ျပီးရင္
ပါးပါးလွီးထားတဲ့ ခ်င္းတ၀က္ကုိ ထည့္ျပီး ေထာင္းလုိက္ပါေနာ္။ ငရုတ္သီးအေရာင္မႈန္႕အတြက္ကုိေတာ့ ငရုတ္သီး
အပုပြေတာင့္ကုိ ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ ၾကိတ္ႏုိင္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ပုိေကာင္းပါတယ္ေနာ္။ ၾကံသကာကုိလည္း
ေခ်ျပီးထည့္ေပးပါေနာ္။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ ပလတ္စတစ္ဇလံုခပ္ၾကီးၾကီးကုိယူ၊ ျပီးရင္ ခုနက အသီးအရြက္ေတြထည့္၊
အေမႊးအၾကိဳင္ေတြထည့္၊ ၾကံသကာ၊ ဆားနဲ႕ ဆန္အရက္အနည္းငယ္တုိ႕ကုိထည့္ျပီး အားလံုးသမေအာင္ နယ္ေပးပါ။
ျပီးေတာ့မွ ပုလင္းသန္႕သန္႕ ဒါမွမဟုတ္ စဥ့္အုိးသန္႕သန္႕ထဲ ဖိသိပ္ျပီး ထည့္ေပးပါ။ ျပီးရင္ အေပၚကေန
ပလတ္စတစ္ေလးခံျပီးေတာ့မွ အဖံုးကုိ လံုေအာင္ပိတ္ေပးပါေနာ္။ အဲ့ဒီလုိသိပ္ထားျပီး ပူတဲ့ရာသီဆုိ ၃ ရက္မွ ၅ ရက္အတြင္း၊
ေအးတဲ့ရာသီဆုိရင္ တစ္ပတ္မွ ၁၀ ရက္အတြင္းဆုိရင္ေတာ့ အရသာရွိလွတဲ့ မုန္ညင္းခ်ဥ္ေလး ရပါျပီေနာ္။

ရာသီေပၚသီးႏွံမ်ားနဲ႕ ကၽြန္မတုိ႕ မိသားစု
အားလံုးေသာ ခ်စ္ေမာင္ႏွမမ်ား မဂၤလာပါေနာ္။ ဒီေန႕ေတာ့ ကၽြန္မရဲ႕ ေမာင္ႏွမေတြကုိ ရာသီေပၚသီးႏွံ ေတြကုိ
တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးစားႏုိင္ေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲဆုိတာေလးကို မွ်ေ၀ေပးပါမယ္ေနာ္။ ဒီပို႕စ္ေလးက ကၽြန္မတုိ႕
မိသားစုရဲ႕ (အထူးသျဖင့္ ကၽြန္မရဲ႕အဘြားႏွစ္ေယာက္၊ ၾကီးေတာ္မ်ားနဲ႕ ကၽြန္မရဲ႕အေမ) တုိ႕ရဲ႕
စိတ္ကူးစိတ္သန္းေကာင္းပံုေလးေတြ၊ စည္းကမ္းေကာင္းပံုေလးေတြကုိ မွ်ေ၀တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။
ကၽြန္မတုိ႕ မိသားစုမွာ ရာသီအလုိက္ ေပါေပါမ်ားမ်ား ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္တ့ဲ ဆီးသီး၊ မရမ္းသီး၊ မန္က်ည္းသီး၊ သရက္သီး၊
ေရွာက္သီး၊ သံပုရာသီး၊ ငရုတ္သီး၊ မုန္လာဥ၊ မႈိ၊ သစ္တုိသီး စတာေတြကုိ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးစားႏုိင္ ေအာင္
လုပ္နည္းေလးပါေနာ္။ ကၽြန္မတုိ႕ အိမ္မွာ ရာသီအလုိက္ ထြက္တ့ဲ သီးႏွံေတြကုိ အျမဲမျပတ္ စားႏုိင္ေအာင္ လုိ႕
အေျခာက္လွန္း သင့္တာကုိလွန္း၊ ယုိလုပ္ျပီးသိမ္းထားသိမ္း၊ ဆားရည္စိမ္သင့္တာ ဆားရည္စိမ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး
လုပ္ထားတတ္ပါတယ္။
ဆီးသီး
ဆီးသီးက ကၽြန္မတုိ႕ အိမ္မွာ အပင္မရွိဘူးေနာ္။ ဆီးသီး (အခ်ဥ္သီး) ကုိ ေစ်းကေန ၀ယ္လာျပီးရင္ ေရစင္ေအာင္ေဆး၊
ငံျပာရည္ ငရုတ္သီးမႈန္႕နဲ႕နယ္၊ နံနံပင္ေလးအုပ္ျပီး စားတတ္ၾကသလုိ ဆီးသီးကုိ ဆား၊ ငရုတ္သီးအေရာင္မႈန္႕၊
ေဆးသၾကားတုိ႕နဲ႕လည္း စားၾကပါေသးတယ္။ ကၽြန္မတုိ႕ ငယ္ငယ္တုန္းက ကၽြန္မတုိ႕ရဲ႕ အၾကီးေအးက
ဆီးသီးေပၚခ်ိန္တုိင္း ဆီးသီးေတြကုိ ေရေဆး၊ တစ္ေနလွန္းျပီးေတာ့ ညဘက္က ထန္းလ်က္နဲ႕ ေညာင္ေစးက်ေအာင္
ထုိးထားတဲ့ ဆီးယုိေလးကို ပုလင္းေလးထဲ ထည့္ျပီး အၾကာၾကီး ထားစားလုိ႕ရေအာင္ လုပ္ေကၽြးပါတယ္။
ဒါတင္မကေသးဘူးေနာ္။ ကၽြန္မတုိ႕ ေမာ္လျမိဳင္ဘက္က ဆီးသီးေျခာက္ကုိ ငါးမီးအံုးေလးက အသားေလးေတြ
ဖဲ့ျပီးထည့္၊ လက္ပံေျခာက္ေလးေတြနဲ႕ ဆီးသီးဟင္းခ်ဳိ ခ်က္စားတတ္ၾကပါေသးတယ္ေနာ္။ ကၽြန္မအဘြားခ်က္တ့ဲ
ဆီးသီးဟင္းခ်ဳိကေတာ့ ကၽြန္မတုိ႕ ေမာင္ႏွမေတြ အရမ္းၾကိဳက္။ အခုအခ်ိန္ထိ ဆီးသီးေပၚခ်ိန္ဆုိရင္ ကၽြန္မတုိ႕အိမ္မွာ
ဆီးသီးေတြ၀ယ္၊ ေရေဆး၊ အလံုးလွတာေလးေတြကုိ ဆီးယုိထုိးဖုိ႕ ခဲြထားသလုိ၊ သိပ္မလွတ့ဲ အလံုးေလးေတြကုိေတာ့
ဆီးသီးေျခာက္လွန္းျပီး ႏွစ္ေပါက္ေအာင္ သိမ္းထားၾကပါတယ္။
မရမ္းသီး
ေမာ္လျမိဳင္ဘက္က မန္က်ည္းသီးအစား မရမ္းသီးကို အခ်ဥ္အျဖစ္ သံုးတာမ်ားပါတယ္။ မရမ္းသီးေတြ
အေစ့မယွက္ခင္မွာေတာ့ မရမ္းသီးကုိ ဆားရည္စိမ္ျပီး ႏွစပ
္ တ္လည္ထားလုိ႕ရေအာင္ လုပ္ပါတယ္ေနာ္။ ေနာက္ျပီး
မရမ္းသီးေပၚခ်ိန္မွာ အခက္အခဲမရွိေပမယ့္ မရမ္းသီး ရွားတဲ့အခါမွာ အခ်ဥ္ဟင္းခ်က္စားလုိ႕ရေအာင္ မရမ္းသီးကုိ
ေရေဆး၊ ထက္ျခမ္းခဲြ၊ အေစ့ထုတ္၊ ဆားနယ္ျပီးေနပူလွန္ အုိးသိပ္ လုပ္ရပါတယ္။ အဲ့ဒီလုိ အိုးသိပ္ထားတဲ့ မရမ္းျပားကုိ
ဟင္းခ်က္တ့အ
ဲ ခါမွာ ထည့္သံုးရံုတင္မကပါဘူး၊ ငပိေထာင္းေထာင္းတဲ့အခါမွာလည္း ထည့္သံုးတတ္သလုိ
ရင္ေတြတုန္ျပီး မူးေမာေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အဲ့ဒီမရမ္းျပားကုိ သၾကားေလးနဲ႕ ေရာနယ္ျပီး စားေပးရင္ အမူးအေမာ
သက္သာေစပါတယ္ေနာ္။ ကၽြန္မအိမ္မွာ မူးလုိက္တာဆုိျပီး ကၽြန္မအကုိကုိ ညာျပီး ေျပာရင္ အစ္ကုိက ေအး ႕႕ ႕ ေနဦး ႕
႕ ႕ ငါ မရမ္းျပားနဲ႕ သၾကားနဲ႕ လုပ္ေပးမယ္ဆုိျပီး လုပ္ေပးတာ ႕ ႕ ႕ ကၽြန္မက အဲ့ဒီလုိ ညာျပီးစားေနက် :D ေနာက္ျပီး
မရမ္းျပားကုိ ထက္ျခမ္းခဲြ၊ အေစ့ထုတ္ျပီး ထံုးေရၾကည္နဲ႕ ညသိပ္စိမ္၊ မနက္က်မွ ဆယ္ယူျပီး သၾကားရည္နဲ႕
ေညာင္ေစးက်ေအာင္ က်ဳိ၊ ျပီးရင္ ေနာက္တစ္ရက္ ေနပူလွန္း၊ ေနာက္ေန႕က် တစ္ခါ သၾကးရည္နဲ႕ ျပန္က်ဳိ၊ အဲ့ဒီလုိ
သံုးေလးခါ လုပ္ျပီး မရမ္းသီး အကၽြတ္ယုိလည္း လုပ္ျပီး ႏွစ္ေပါက္ေအာင္ ထားစားတာလည္း လုပ္ေသးတယ္ေနာ္။
ေျပာရင္း စားခ်င္လုိက္တာေနာ္။

မန္က်ည္းသီး
မန္က်ည္းသီးအသစ္ေပၚခ်ိန္မွာဆုိ မန္က်ည္းသီးက အေရာင္မမဲဘဲ အညိဳေဖ်ာ့ေရာင္ေလးေနာ္။ သူကလည္း အခ်ဳိသီးနဲ႕
အခ်ဥ္သီးရွိတာမုိ႕ အသုပ္သုပ္စားဖုိ႕အတြက္ အခ်ဥ္သီးကုိ ၀ယ္ျပီး မန္က်ည္းေဖ်ာ္ရည္ အတြက္ အခ်ဳိသီးကုိ
၀ယ္တယ္ေနာ္။ အဲ့ဒီအခါက်ရင္လည္း မန္က်ည္းသီးေတြကုိ အေစ့ထုတ္ျပီး လက္သီးဆုပ္ေလာက္
အလံုးေလးေတြလံုးလံုးျပီး ေနပူလွန္း၊ စဥ့္အုိးေလးေတြထဲ အခ်ဳိသီးနဲ႕ အခ်ဥ္သီးခဲြထည့္ျပီး သိပ္ထားေပေတာ့ပဲ။
သရက္သီး
သရက္သီးကုိက်ေတာ့ သၾကၤန္လက္ေဆးမုိး ရြာတဲ့အခါ ေလနဲ႕အတူ ေၾကြက်သြားတဲ့ သရက္သီးေတြကုိ ေကာက္ျပီး
မကြဲသြားတာေလးေတြဆုိရင္ ေရစိမ္ထား၊ ေန႕စဥ္ ေရအသစ္လဲျပီး တစ္ပတ္ေလာက္က်ေတာ့မွ ဆားရည္စိမ္ျပီး
ႏွစ္ေပါက္ေအာင္ ထားတာပဲ။ ကြဲသြားတာေလးေတြဆုိရင္ေတာ့ ထက္ျခမ္းခဲြ၊ ျပီးေတာ့မွ ႏွစ္ပုိင္းထပ္ပုိင္းျပီး ေနပူလွန္း၊
ေျခာက္သြားျပီဆုိရင္ ဒီအတုိင္းသိမ္းထားသင့္တာကုိ သိမ္းထား၊ တခ်ဳိ႕ကိုေတာ့ သရက္သီးသနပ္လုပ္ျပီး ပုလင္းနဲ႕
သိပ္ထား၊ ျပီးရင္ အိမ္နဲ႕ေ၀းေ၀းေနရတဲ့သူေတြ ဆီကုိ လက္ေဆာင္ေပးပုိ႕ေတာ့တာပါပဲ။ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း
ကြသ
ဲ ာြ းတဲ့ သရက္ေလးေတြကုိ ခပ္ပါးပါးလွီး ၂ ေနေလာက္လွန္းျပီး ထန္းလ်က္နဲ႕ သရက္ယုိထိးု ။ သိပ္ေကာင္း။
သရက္သီးအမွည့္ေတြ မုိးဦးမက်ခင္ ေကၽြျပီဆုိရင္ေတာ့ ကြသ
ဲ ြားတဲ့ သရက္သီးေတြကုိ အခြံႏႊာျပီး အႏွစ္ေတြကုိ
ဇလံုတစ္လံုးထဲ တုိက္ခ်၊ ျပီးရင္ ထန္းလ်က္နည္းနည္းနဲ႕ သရက္သီးအႏွစ္ေတြကုိ ယုိထုိး၊
ယုိခပ္ေပ်ာ့ေပ်ာ့ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဗာဒံရြက္၊ ဒါမွမဟုတ္ စေလာင္းဖံုးေပၚမွာ ဆီသုပ္ျပီး သရက္ယုိအႏွစ္ေတြကုိ
အျပန္႔လုိက္ျဖစ္ေအာင္ မ်က္ႏွာျပင္ညွိ၊ အေျခာက္လွန္းျပီး သရက္ဖ်င္လုပ္ေသးတယ္။ အဲ့ဒီသရက္ဖ်င္ကုိ
ၾကာၾကာခံခ်င္ရင္ ေနပူလွန္းတုိင္း ဟုိဘက္ဒီဘက္ အေျခာက္ညီေအာင္လည္း လွန္း၊ ျပီးရင္ ဆီေလးသုပ္ထား၊ ျပီးရင္
အခ်ဳိအတုိင္းပဲ စားစား၊ ႏြယ္ခ်ဳိငရုတ္သီးမႈန္႕ေလးပဲ ျဖဴးစားစား အလြန္အရသာရွိ။
ေရွာက္သီးနဲ႕ သံပုရာသီး
ေရွာက္သံပုရာကေလ ေနပူတာနဲ႕ သူတုိ႕က ရွားေတာ့တာပဲ။ အခုေခတ္မွာေတာ့ နည္းပညာေတြက တုိးတက္လာေတာ့
သံပုရာသီး ရွားသြားေပမယ့္ ေဟာ္လန္သံပုရာတုိ႕ သံပယုိတုိ႕က ေနရာယူလာၾကျပီ။ ဒါေပမယ့္လည္း ကၽြန္မအပါအ၀င္
ကၽြန္မရဲ႕ အဘြားနဲ႕ ၾကီးေတာ္မ်ားက ေရွးထံုးကုိ မပယ္ႏုိင္သူမ်ားဆုိေတာ့ သံပုရာသီး ပုစိေကြးေလးလည္း
တန္ဖုိးထားတာပဲ၊ ေရွာက္သီးမ်ား အခြံေတာင္ လႊင့္မပစ္ဘူး။ သံပုရာသီးေပါခ်ိန္ဆုိ ေလးစိတ္ထုိး၊ ဆားနယ္၊
ပုလင္းထဲထည့္ျပီးပုလင္းလုိက္ ေနပူလွန္းတာယူမလား၊ ဒါမွမဟုတ္ဘဲ ေလးစိတ္ထုိး၊ ဆားနယ္ျပီး အေျခာက္လွန္း၊
မေျခာက္တေျခာက္အခ်ိန္မွာ ႏြယ္ခ်ဳိမႈန္႕ေလးျဖဴးျပီး အခ်ဥ္ေပါင္းလုပ္စားတာ ယူမလား အကုန္ရတယ္ေနာ္။
ေရွာက္သီးေပၚခ်ိန္ဆုိ ပုစြန္ဆိတ္ေလးေတြ ေပၚခ်ိန္နဲ႕အကုိက္ပဲမုိ႕ ေရွာက္သီးသုပ္စားရံုတင္မက ေရွာက္သီးအခံြကို
ပါးပါးလွီး၊ တစ္ေရျပဳတ္ပစ္၊ ျပီးေတာ့မွ ေရွာက္သီးအနည္းငယ္၊ ဆား၊ ထန္းလွ်က္တုိ႕နဲ႕ ေရွာက္ယုိထုိးစားရင္
ေလေၾကသတဲ့။ အဲ့ဒီလုိလည္း လုပ္ေသးတယ္။ ေနာက္ျပီး ေရွာက္သီးအလံုးလုိက္က အကြင္းလုိက္လွီး၊ ဆားနဲ႕နယ္၊
ေနပူလွန္းလုိက္၊ အုိးသိပ္လုိက္၊ ေနပူလွန္းလုိက္၊ ႏူးျပီး အိလာ၊ ေျခာက္လာတဲ့အခါ ႏြယ္ခ်ဳိမႈန္႕နဲ႕လူးစား။
ေမာ္လျမိဳင္ေရွာက္သီးေဆးျပားရေရာ။ ေကာင္းမွေကာင္း၊ အေမဘက္က အဘြားက ပုိစံုေသးတယ္။ ေရွာက္သီးနဲ႕
ဆင္တံုးမႏြယ္နဲ႕ ႏြယ္ခ်ဳိနဲ႕ေပါင္းျပီး ေဆးေဖာ္ေသးတယ္ေနာ္။ တစ္ႏွစ္လံုးမျပတ္ဘူးေနာ္။
ငရုတ္သီး
ငရုတ္သီးေတာင့္ေတြဆုိလည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္းပဲ။ ရာသီေပၚခ်ိန္ ငရုတ္သီးေတာင့္ လႈိင္လႈိင္ေပၚျပီဆုိ
ကၽြန္မအဘြားတုိ႕ အလုပ္ရႈပ္ျပီပဲ။ ငရုတ္သီး အပုပြေတာင့္က ဟင္းခ်က္ရင္ အေရာင္လွဖုိ႕၊ ငရုတ္သီးမုိးေမွ်ာ္ကေတာ့
အေလွာ္မႈန္႕အတြက္၊ သနပ္စံုလုပ္ရင္၊ ငါးေျခာက္ေထာင္းေၾကာ္၊ ငါးေၾကာ္တုိ႕အတြက္

ငရုတ္သီးေတာင့္လံုးေၾကာ္ေလးထည့္ဖုိ႕အတြက္ အဲ့ဒီလုိ ခဲြျခားျပီး ေနပူလွန္း၊ ျပီးရင္ အညွာေျခႊ၊ ကပ္ေက်းနဲ႕ညွပ္၊
အေစ့ထုတ္ျပီးမွ ပုလင္းၾကီးေတြထဲထည့္၊ ေလလံုေအာင္ပိတ္ျပီး ႏွစ္ပတ္လည္ေအာင္ သိမ္းတာ။ အဘြားက
ကၽြန္မတုိ႕ေမာင္ႏွမေတြကုိ အဲ့ဒီလုိလုပ္ခုိင္းရင္ က်န္တ့ဲ ေမာင္ႏွမေတြက ထြက္ေျပးခဲ့ေပမယ့္ ကၽြန္မက အဘြားနဲ႕
မတည့္သူမုိ႕ အဘြားရဲ႕တံျမက္စည္းစာ မမိရေအာင္ အဘြားနားကပ္ျပီး အျမဲလုပ္ေပးရပါတယ္။
မုန္လာဥေျခာက္
အေဖဘက္က အဘုိးက တရုတ္မုိ႕ မုန္လာဥေျခာက္ အိမ္မွာ မျပတ္ပါဘူး။ မုန္လာဥေတြ ေပါျပီဆုိ ၀ယ္လာျပီး
မုန္လာဥေကာင္းေကာင္းေတြကုိ အေျခာက္လွန္းျပီး ၀က္ရုိး၊ ၾကက္ရုိး၊ ဘဲရုိး စတာေတြနဲ႕
စြပ္ျပဳတ္လုပ္ေသာက္ေလ့ရွိပါတယ္။ ကၽြန္မက ခပ္ငယ္ငယ္က အဲဒ
့ ီမုန္လာဥေျခာက္ကုိ အနံ႕ မခံႏုိင္လုိ႕
မၾကိဳက္ခဲ့ေပမယ့္ ေရနဲ႕ ေသခ်ာေဆးျပီးမွ ခ်က္လုိက္ရင္ အလြန္စားေကာင္းတာမုိ႕ ၾကိဳက္သြားပါတယ္။
မုန္လာရြက္ကုိေတာ့ အခ်ဥ္တည္ျပီး ငါးပိနဲ႕ တုိ႕သလုိ၊ မုန္ညင္းခ်ဥ္လုိပဲ အသားနဲ႕လည္း ေၾကာ္တတ္၊
ခ်က္တတ္ပါေသးတယ္။ (ကၽြန္မရဲ႕အေဖဘက္က အဘြားရဲ႕ အမၾကီး (အေမၾကီး)က အခ်ဥ္ (ခ်ဥ္ဖတ္)တည္တာ
အရမ္းေတာ္တာ။ ကၽြန္မတုိ႕ ငယ္ငယ္တုိ႕က အေမၾကီးက အဲ့ဒီလုိခ်ဥ္ဖတ္တည္ျပီး ကၽြန္မတုိ႕ကုိ
ေက်ာင္းထားေပးခဲ့တာ။)
ၾကံမဆုိင္
မုန္ညင္းစိမ္းကုိ ေရေဆး၊ တစ္ေနလွန္း၊ ျပီးေတာ့မွ ဆား၊ ဆန္ေဆးရည္နဲ႕ အခ်ဥ္တည္တာပါ။ ပုလင္းနဲ႕ သြပ္ျပီး
ႏွစ္ေပါက္ထားႏုိင္ေအာင္ ေနလွန္းလွန္းေပးျပီး သိမ္းပါတယ္။ ၀က္နံရုိးနဲ႕ ျပဳတ္ေသာက္သလုိ၊ ၀က္သားသံုးထပ္သားနဲ႕
ေၾကာ္စားစား၊ ခ်က္စားစား အရသာရွိလွပါတယ္။
မႈိေျခာက္
ေမာ္လျမိဳင္ ေညာင္ပင္ဆိပ္ရြာက အဘြားရဲ႕ ေဆြမ်ဳိးေတြအမ်ားၾကီးပဲ။ မုိးေလးတျဖိဳက္ ႏွစ္ျဖိဳက္ရြာလုိက္၊
ေနေလးပူလုိက္ဆုိရင္ ေညာင္ပင္ဆိပ္မွာ မႈိေတြ တအားထြက္ျပီ။ သဘာ၀က ေပါက္တ့ဲ မႈိေတြမုိ႕ အဆိပ္ရွိႏုိင္တယ္ပဲ
ေျပာေျပာ၊ ဘာပဲေျပာေျပာ မႈိဆုိရင္ အရမ္းအရမ္းကုိ ၾကိဳက္ပါတယ္။ ေညာင္ပင္ဆိပ္က အမ်ဳိးေတြက ကၽြန္မတုိ႕အိမ္ကုိ
မႈိေတြေတာင္းေတြနဲ႕ လာေပးၾကပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း မႈိခ်ဥ္တည္ျပီး လာေပးၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း
မႈိေျခာက္လုပ္ျပီး လာေပးၾကပါတယ္။ အဲ့ဒါကုိ ကၽြန္မက အတုယူျပီး တစ္ခါတေလ ေငြႏွင္းမႈိေတြမ်ား ေပါမ်ားခဲ့ရင္
၀ယ္ျပီး မႈိေျခာက္လုပ္ျပီး အသားဟင္းထဲ ထည့္ခ်က္သလုိ ဟင္းခ်ဳိ၊ ၾကာဇံခ်က္ စတာေတြထဲလည္း
ထည့္ခ်က္ပါေသးတယ္။ ကၽြန္မအစ္ကုိက အိမ္ေထာင္က်ေတာ့ သူ႕အမ်ဳိးသမီးဘက္က အမ်ဳိးေတြက ျပည္၊
ေပါက္ေခါင္းဘက္ကလုိ႕ ေျပာပါတယ္။ သူတုိ႕ဆီကလည္း မႈိေျခာက္ေတြ ႏွစ္စဥ္လက္ေဆာင္ရပါတယ္။ စကားမစပ္
ဒီေန႕ေတာင္မွ ဘဲသားနဲ႕ အဲ့ဒီမႈိေျခာက္ကုိ ခ်က္လာပါေသးတယ္။
သစ္တုိသီး
ေမာ္လျမိဳင္ဘက္မွာ အခ်ဥ္ေပါင္းေရာင္းတဲ့သူလည္း သစ္တုိသီးကုိ အခံြႏႊာ၊ ေဘးသားေလးေတြကုိ ဓားေလးနဲ႕ေပါက္၊
ေဆးသၾကား၊ ဆား၊ ငရုတ္သီးမႈန္႕နဲ႕နယ္ျပီးေရာင္းတယ္။ ကၽြန္မက သစ္တုိသီးအေစ့ကုိ ပုိၾကိဳက္တယ္၊
အေစ့ရဲ႕အခံြမွာပါတဲ့အႏွစ္ႏုႏုေလးေတြက စားလုိ႕ အရမ္းေကာင္းတယ္။ သစ္တုိသီးကုိ အိမ္မွာေတာ့ အဘြားက
၀က္သားနဲ႕ ခ်က္သလုိ သစ္တုိသီးေတြကုိ ပုစြန္ေျခာက္နဲ႕လည္း ဘာလေခ်ာင္ေၾကာ္ပါတယ္။
သစ္တုိသီးဆားရည္စိမ္ထားရင္ေတာ့ ႏွစ္ေပါက္ေအာင္ ခံတာမုိ႕ ကၽြန္မတုိ႕ ေမာ္လျမိဳင္မွာေနတုန္းက အျမဲစားရပါတယ္။
အခုေတာ့ သစ္တုိသီးမစားရတာေတာင္ ၾကာျပီ။

ဆီးျဖဴသီး
ဆီးျဖဴသီးကို ငါးျမင္း၊ ငါးတန္စတဲ့ အဆီမ်ား၊ အသားထူတ့ဲ ငါးမ်ဳိးနဲ႕ ခ်က္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ဆီးျဖဴသီးကုိ
ငါးပိေကာင္နဲ႕လည္း ခ်က္တတ္ပါေသးတယ္။ အိမ္မွာရွိတ့ဲ ျခံ၀င္းထဲ၊ တံခါးၾကား၊ ကုတင္ေအာက္၊
ဗီရုိေအာက္တုိ႕မွာလည္း ေျမႊ၀င္ေခြမွာစုိးလုိ႕ဆုိျပီး ဆီးျဖဴသီး ခ်ထားပါတယ္။ ေနာက္ျပီး ဆီးျဖဴသီးကုိ
အေျခာက္လုပ္ထားျပီး ရာသီခ်ိန္မဟုတ္တ့အ
ဲ ခါမွာ ဟင္းထဲ ထည့္ခ်က္စားပါတယ္။ ေနာက္တစ္နည္းက
ဆီးျဖဴသီးေျခာက္ကုိ ဆံပင္သန္ေအာင္လုပ္တ့ဲ အုန္းဆီထဲ ထည့္ပါေသးတယ္။
ကၽြန္မရဲ႕ အေဖနဲ႕အေမဘက္က အဘြားႏွစ္ေယာက္က ဂ်ပန္ေခတ္ကုိ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရတဲ့သူေတြမုိ႕ လုိ႕ ထင္ပါတယ္။
စားေသာက္စရာေတြကုိ ဘယ္ေတာ့မွ လႊင့္ပစ္ရတယ္မရွိေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားတတ္ပါတယ္။ ဥပမာ - ထမင္းေလး
ပုိခ့ရ
ဲ င္ေတာင္မွ လႊင့္မပစ္ဘဲ ေနပူလွန္းျပီး ေန႕ခင္းေန႕လည္က်ရင္ ဆီပူေလးထုိးျပီး ထမင္းေျခာက္ ေၾကာ္ေလး
ေၾကာ္ေကၽြးတတ္ပါတယ္။ ထမင္းခ်ဳိး (ဂ်ဳိး) ကုိလည္း ထုိနည္းတူပဲ တစ္ခါမွ လႊင့္ပစ္တာ မေတြ႕ဖူးပါဘူး။ ကၽြန္မတုိ႕
အိမ္ေခါင္မုိးနဲ႕ ျခံစည္းရုိး ပတ္ပတ္လည္မွာ စေကာေတြ ဗန္းေတြနဲ႕ ရာသီေပၚ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြကို
အေျခာက္လွန္းတာ အျမဲမျပတ္ပါ။

စားေတာ္ပဲၿပဳတ္

ရပ္ေ၀းေရာက္ေနတဲ့ ေမာင္နွမေတြ တစ္ခါတေလ ပဲနံျပားေလး စားခ်င္လုိက္တာ၊ ပဲပလာတာေလး
စားခ်င္လုိက္တာ၊ ကတ္ေက်းကုိက္ေလး လုပ္စားခ်င္လုိက္တာ၊ မနက္ေစာေစာ အိပ္ယာႏုိးရင္
ပဲျပဳတ္ဆီဆမ္း ထမင္းေလးနယ္စားခ်င္လုိက္တာ ႕ ႕ ႕ အဲ့ဒီလုိမ်ဳိး ေတာင့္တတတ္တ့ဲ စိတ္ကုိ
အစာေကၽြးဖုိ႕အတြက္ စားေတာ္ပဲ အေညွာင့္ေဖါက္တာေလးကုိ ေျပာျပလုိက္ရပါတယ္။ လုလုတုိ႕
အိမ္ေဘးနားမွာေနတဲ့ ပဲျပဳတ္ေရာင္းတဲ့အေဒၚၾကီးဆီက သင္ထားတာ။ စားေတာ္ပဲက အခံြထူတယ္၊
အဲ့ဒီေတာ့ သူက လြယ္လြယ္နဲ႕ အေညွာင့္မထြက္ႏုိင္ဘူးေလ။ အဲ့ဒီေတာ့ စားေတာ္ပဲကုိ စေနေန႕
မနက္မွာ စားခ်င္တယ္ဆုိရင္ ၾကာသပေတးညကတည္းက ေရေႏြးၾကက္သီးေႏြးနဲ႕ပဲကို
အရင္စိမ္ရပါတယ္။ ေသာၾကာေန႕မနက္က်ရင္ အဲ့ဒီပဲေစ့ေလးေတြကုိ ဆယ္ျပီးေတာ့
ပိတ္ပါးစထဲ ထည့္ျပီး ထုပ္ထားပါတယ္။ ျပီးေတာ့မွ အဲ့ဒီပဲထုပ္ေလးကုိ ေသာက္ေရအုိးစင္ေအာက္
ေလးမွာ ဇလံုေလးနဲ႕ထည့္ျပီး ေသာေန႕တစ္ေန႕႕ကုန္ရယ္ တစ္ညရယ္ ထားရပါတယ္။ စေနေန႕
မနက္ ၄ နာရီေလာက္က်ေတာ့ အဲ့ဒီအထုပ္ေလးကုိ ေျဖလုိက္တ့အ
ဲ ခါက်ရင္ ပဲေစ့ေတြရဲ႕ အေညွာင့္က
အဲ့ဒီပိတ္ပါးစေလးေတြမွာ ကပ္ေနပါတယ္။ အရမ္းခ်စ္ဖုိ႕ေကာင္းတယ္ ပဲပင္ေပါက္ေလးေတြရဲ႕ အေညွာင့္

ေလးေတြက တြန္႕လိန္လိန္ေလးေတြ ျဖဴသလုိလုိ ညဳိေရာင္ခပ္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ေလးေတြလုိနဲ႕ေပါ့။
အဲ့ဒီလုိ အေညွာင့္ရလာျပီဆုိတဲ့ ပဲကုိမွ သူတုိ႕က ျပဳတ္တဲ့အခါမွာ ေရစပ္စပ္ေလးထည့္၊
စားေဆာ္ဒါေလး နည္းနည္းထည့္ျပီး ျပဳတ္၊ ျပီးေတာ့မွ အဲ့ဒီပဲျပဳတ္ကုိဆားေလး သင့္ရံုထည့္ပိတ္ပါးစနဲ႕
ျပန္ထုပ္၊ျပီးေတာ့မွ ျပန္ေပါင္းရတာ။ အဲ့ဒီအေဒၚၾကီးေပါင္းတာကေတာ့ ေျမအုိးေပါင္းေခ်ာင္ထဲ
ထည့္ျပီးေပါင္းတာ။ အနံ႕ကသင္းျပီး လႈိင္ေနတာပဲ။ ေအာက္က ေျမေရေႏြးအုိးၾကီးတည္ျပီး အေပၚကေန
ပဲထုပ္ထည့္ထားတဲ့ ေပါင္းေခ်ာင္နဲ႕ေပါင္းတာ ဟိဟိ ႕ ႕ ႕ ေျပာရင္း အိမ္သတိရလာသလုိလုိ ႕ ႕ ႕
အဲ့ဒီအေဒၚၾကီးကို လြမ္းလာသလုိလုိ ႕ ႕ ႕ သူေစ်းေရာင္းမထြက္ခင္ ကၽြန္မက သူ႕ျပဳတ္တ့ပ
ဲ ဲအုိးကုိ
နပ္မနပ္ေစာင့္ၾကည့္ျပီး ျမည္းတာ ႕ ႕ ႕ ဟိ ႕ ႕ ႕(ကပ္စားတာပါ ႕ ႕ ႕တကယ္ေတာ့ သူ႕ဘာသာသူ နပ္ျပီးသား)
ကၽြန္မတုိ႕က ေမာင္ႏွမမ်ားေတာ့ မေန႕ညကက်န္တ့ဲ ထမင္းၾကမ္းခဲကုိ ေခ်ျပီး ပဲျပဳတ္နဲ႕ ျပန္ေၾကာ္တာေလ။
တစ္ခါတေလလဲ ပဲအီၾကာလုပ္စားတယ္၊ ပဲနံျပားလုပ္စားတယ္ေပါ့ေလ။ ကပ္ေက်းကိုက္လုပ္စားတယ္။
ေတာ္ျပီကြယ္ ႕ ႕ ႕ စားစရာေတြခ်ည္းပဲ ေျပာေနတယ္ ႕ ႕ ႕ စားတုိင္းသာ ၀မယ္ဆုိရင္ေတာ့
ဂြမ္းပံု၊ပြင္႔ကေတာင္အရံႈးေပးေနရမယ့္ ကၽြန္မအျဖစ္ ႕ ႕ ႕ ဟင့္ ႕ ႕ရပ္ေ၀းေရာက္ေနတဲ့သူေတြအဖုိ႕ကေတာ့
ေျမအုိးနဲ႕ ဘယ္ေပါင္းႏုိင္မွာလဲေနာ္ ႕ ႕ ႕ ရုိးရုိးေပါင္းအုိးနဲ႕ပဲေပါင္းလုိက္လဲ ရပါတယ္။ ကၽြန္မကေတာ့
စားေတာ္ပဲရလာရင္ ဒီမွာ အဲ့ဒီလုိပဲ အေညွာင့္ေဖါက္ျပီး ျပဳတ္လုိက္၊ေပါင္းလုိက္တာပါပဲေလ။
သူငယ္ခ်င္းတုိ႕လဲ စမ္းသပ္ၾကည့္ေပါ့ေနာ္ ႕ ႕ ႕

ကင္မ္ခ်ီ (Kimchi)

Kimchi Jjigae

Kimchi

စုေပါင္းကင္မ္ခ်ီလုပ္ပြဲ

ကုိရီးယားဇာတ္လမ္းတဲြေတြ ျမန္မာျပည္မွာ စျပကတည္းက အဲ့ဒီကင္မ္ခ်ီဆုိတာၾကီးကုိ စားခ်င္ေနမိတာ ႕ ႕ ႕
အဟုတ္ပဲ ႕ ႕႕ ကုိယ္ကလဲ ၾကိဳက္လုိက္မွျဖင့္ ခ်ဥ္စပ္၊ ကုိရီးယားဇာတ္လမ္းတြဲေတြထဲမွာ ကင္မ္ခ်ီကလည္း
မပါမျဖစ္ ႕ ႕ ႕ ဒီလုိနဲ႕ပဲ ကၽြန္မ အခြင့္အေရးေလးတစ္ခု ၾကံဳၾကိဳက္ေတာ့ ကုိရးီ ယားကုိ ႏွစ္ပတ္ အလည္သြားခြင့္
ရခဲ့ပါတယ္ ႕ ႕ ႕ အ့ဲဒီခရီးစဥ္မွာ ကုိရီးယားမိသားစုအိမ္မွာ Home Stay ေနခဲ့ရပါတယ္။ သူတုိ႕က ကုိရီးယားလူမ်ဳိး
ေတြရဲ႕ အဓိက အစားအစာခ်က္ျပဳတ္နည္းေတြကုိ သင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီအထဲမွာ ကင္မ္ခ်ီလုပ္နည္းကလည္း
တစ္ခုအပါအ၀င္ေပါ့။
ကင္မ္ခ်ီမ်ဳိးေပါင္းမ်ားစြာရွိတအ
့ဲ ထဲက အလြယ္ကူဆံုး၊ ကၽြန္မကုိယ္တုိင္လည္း မၾကာခဏ လုပ္စားျဖစ္တဲ့
နည္းေလးကုိပဲ လက္ဆင့္ကမ္းမွ်ေ၀ပါ့မယ္။ ကင္မ္ခ်ီကုိ မုန္လာဥ၊ မုန္ညင္းျဖဴထုပ္၊ သခြါးသီး စသျဖင့္ ဟင္းသီး

ဟင္းရြက္အစံုနဲ႕ လုပ္တာပါ။ ေနာက္ျပီး ငရုတ္သီးမႈန္႕ (တခ်ဳိ႕ဆုိင္ေတြမွာ ကင္မ္ခ်ီလုပ္တဲ့ ငရုတ္သီးမႈန္႔ ဆုိျပီး
သပ္သပ္ ရွိပါေသးတယ္)၊ ပုဇြန္ ဒါမွမဟုတ္ ခရု (အငံလုပ္ထားတာပါ)၊ ခ်င္း၊ ၾကက္သြန္ျမိတ္၊ ဆား၊ သၾကားတုိ႕ပါ။
မုန္ညင္းျဖဴထုပ္နဲ႕ လုပ္မယ္ဆုိရင္ အဲ့ဒီမုန္ညင္းထုပ္ၾကီးကို ထက္ျခမ္းအရင္ျခမ္း၊ ျပီးေတာ့မွ တစ္ခါ အလယ္ကေန
ထက္ျခမ္းထပ္ျခမ္း၊ ျပီးရင္ အဲ့ဒီမုန္ညင္းထုပ္ကုိ ေရေဆး ျပီးေတာ့ ဆားေတြနဲ႕ နယ္ထား၊ တခ်ဳိ႕က ေတာ့
ဆားရည္စိမ္ပါတယ္တ့။ဲ ေလးနာရီေလာက္ထားျပီးေတာ့မွ အဲ့ဒီမုန္ညင္းေတြကုိ ေရေဆးျပီး ျပန္စစ္ထား ပါတယ္။
မုန္လာဥကုိလည္း ေရေဆး၊ ျပီးေတာ့ ခပ္ပါးပါးရွည္ရွည္ေလးေတြ လွီးထားပါ။ ၾကက္သြန္ျမိတ္ကုိလည္း
ခပ္ရွည္ရွည္ေလးေတြ ျဖတ္ထားေပးပါ။ ခ်င္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴကုိလည္း ျခစ္ထားပါေနာ္။
ျပီးေတာ့မွ ဇလံုအသန္႕တစ္လံုးထဲမွာ မုန္လာဥပါးပါးလွီးထားတာရယ္၊ ျခစ္ထားတဲ့ ခ်င္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ ရယ္၊
ပုဇြန္ဒါမွမဟုတ္ခရုရယ္၊ ဆား၊ သၾကား၊ ငရုတ္သီးမႈန္႕ထည့္ျပီးေတာ့ ေသခ်ာနယ္။ ျပီးရင္ ခုနက ေရစစ္ထား တဲ့
မုန္ညင္းျဖဴထုပ္ကုိ ယူျပီးေတာ့ တစ္လႊာခ်င္းရဲ႕ ၾကားထဲမွာ ခုနက ေရာနယ္ထားတဲ့ မုန္လာဥအႏွစ္ေတြကုိ
ေသခ်ာထည့္၊ တစ္လႊာျပီးတစ္လႊာေသခ်ာထည့္၊ ျပီးေတာ့မွ မုန္ညင္းထုပ္ေလးကုိ ငရုတ္သီး မုန္လာဥ အႏွစ္ေတြ
နဲ႕ နွံ႕ေအာင္ေသခ်ာနယ္ျပီးေတာ့ ဗူးသန္႕သန္႕၊ ပုလင္းသန္႕သန္႕ထဲထည့္ထားေနာ္။ ျပီးေတာ့မွ ေလလံုေအာင္
ေသခ်ာပိတ္ထား။ ေနာက္တစ္ေန႕မနက္က်ရင္ အဲ့ဒီကင္မ္ခ်ီကေန အရည္ေတြ ထြက္လာမယ္။ ဘာမွ မျဖစ္
ဘူးေနာ္။ ၃ ရက္ေလာက္ဆုိရင္ေတာ့ ခ်ဥ္လာျပီး စားလုိ႕ရေနျပီ။ အရည္ေတြကုိ မလုိခ်င္ရင္သြန္ပစ္လုိ႕လဲ ရသလုိ
ေနာက္ပုိင္း ဟင္းထဲ ထည့္ခ်က္စားလဲ ရတယ္။ ပုိျပီး အခ်ဥ္ကဲမွ စားခ်င္တယ္ ဆုိရင္ေတာ့ နည္းနည္း
ရက္ၾကာၾကာထားစားရံုပဲေလ။ ကုိရီးယားလူမ်ဳိးေတြကေတာ့ ကင္မ္ခ်ီကုိ လုပ္ျပီးျပီးခ်င္းပဲ ၀က္သား သံုးထပ္သား
ျပဳတ္နဲ႕ စားၾကပါတယ္။ အဲ့ဒါသူတုိ႕ရဲ႕ ပြဲေတာ္တစ္ခုပဲ။ နာမည္ေတာ့ ေမ့ေနျပီ။ ၀က္သားအတံုးလုိက္ၾကီးေတြကုိ
သၾကားေတ၊ြ ဆားေတြနဲ႕ နယ္၊ ျပီးေတာ့မွ အနံ႕မနံ႕ရေအာင္ ေကာ္ဖီခဲေလးထည့္ျပီးေတာ့မွ ျပဳတ္တာ၊
ကင္မ္ခ်ီေတြကုိလည္း အမ်ားၾကီးလုပ္တာ။ ၀က္သားျပဳတ္ ႏူးျပီဆုိတာနဲ႕ အဲ့ဒီ၀က္သားေတြကုိ အုိးထဲကေန ဆယ္၊
ျပီးေတာ့မွ မထူမပါးလွီး၊ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္လုပ္ထားတဲ့ ကင္မ္ခ်ီကုိ အဲ့ဒီ၀က္သားေလးနဲ႕ လိပ္ျပီး
စားၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ ကင္မ္ခ်ီကုိ ရာ၀င္အုိးေတြန႕ဲကုိ သိပ္၊ ေျမၾကီးထဲ ျမွဳပ္ထားျပီးေတာ့မွ စားၾကတာ။
အၾကာၾကီးထားျပီးေတာ့မွ ေနာက္ပုိင္းက်ရင္ Kimchi Jjigae အပါအ၀င္ တျခားအစားအစာမ်ားကုိ လုပ္စားၾကပါ
တယ္တ့။ဲ Kimchi Jjigae ကေတာ့ အဲ့ဒီကင္မ္ခ်ီရယ္၊ ျပီးေတာ့ seafood ေတြရယ္၊ ၀က္သားရယ္၊ တုိဟူး၊
ၾကက္သြန္ျမိတ္၊ ၾကက္သြန္နီ စတာေတြကုိထည့္ျပီး ျပန္ခ်က္တာပါတဲ့။ Oma ရဲ႕ လက္ရာကုိ လြမ္းလုိက္တာ ႕ ႕ ႕
Smile … 1..2..3..4… Kimchii ႕ ႕ ႕ တဖ်တ္ဖ်တ္နဲ႕ ကင္မ္ရာကေန အေရာင္ေလးေတြ လက္လာသလုိ ျပန္ခါနီး
က်ခဲ့ရတဲ့မ်က္ရည္စက္ေတြ၊ ကုိရီးယားအေမနဲ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြရဲ႕ အားေပးအျပံဳးေတြ ႕ ႕႕ ႕ ေႏြးေထြးမႈေတြနဲ႕
အတူ ႕ ႕ ႕႕ ကုိရီးယားႏုိင္ငံကုိ လြမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ရင္းနဲ႔ ႕ ႕႕ ႕ Oma ရယ္ ႕ ႕႕ အခြင့္ရွိေသးရင္ ေနာက္တစ္ေခါက္
လာခဲ့ပါဦးမယ္ ႕ ႕ ႕
ကၽြန္မ Host Family ကုိရီယားအေမၾကီးရဲ႕ ၾကင္နာမႈနဲ႕အတူ ကုိရီးယားႏုိင္ငံကုိ ကၽြန္မနဲ႕ အတူ အလည္
တစ္ေခါက္အတူသြားခဲ့ၾကရတဲ့ အာဆီယံႏုိင္ငံမွ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလံုးအတြက္ အမွတ္တရ ႕ ႕ ႕ ႕ ႕႕ ႕

ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္ေျခာက္ခ်က္နည္း

ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္အေျခာက္ကုိ ဟင္းခ်က္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ ကၽြန္မကေတာ့ ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္အစုိကုိ ခ်က္တ့အ
ဲ တုိင္းေလး
ျဖစ္ခ်င္တဲ့အခါမွာ မခ်က္ခင္ ္ (၂) နာရီေလာက္ေရစိမ္လည္း ရပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္လုိ႕ ေဆာင္းတြင္းဆုိရင္
ေရနံဆီဟီတာသံုးခဲ့တယ္ဆုိရင္ ဟီတာရဲ႕အေပၚမွာ ေရအုိးတစ္လံုး တင္ထားရတဲ့အထဲ ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္
ျခာက္ေတြကုိ ထည့္ထားလုိက္ပါတယ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္ေျခာက္ေတြက ခဏေလးနဲ႕ ႏူးသြားပါလိမ့္မယ္။
ရလာတဲ့ ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္ကုိမွ ကၽြန္မက ကပ္ေၾကးေလးနဲ႕ ခပ္ႏုပ္ႏုပ္ေလးေတြ ညွပ္ေပးပါတယ္။ အဲ့ဒီလုိ
လုပ္လုိက္ရင္ ျမန္မာျပည္က ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္ အရြက္ႏုေလးေတြကုိ ေမႊလုိက္သလုိေလး ျဖစ္သြားပါတယ္။ အဲ့ဒါကုိမွ
ကုိယ္ခ်က္လိတ
ု ့ဲ ဟင္းခတ္ (ငါး၊ ပုစြန္၊ ပုစြန္ေျခာက္၊ ၀က္သား) စသျဖင့္နဲ႕ ေရာခ်က္တာေပါ့ေနာ္။
အခ်ဥ္အရသာေပါ့တယ္ ထင္ရင္ေတာ့ မန္က်ည္းမွည့္ေလးနည္းနည္းထပ္အုပ္ေပါ့ေနာ္။ ေနာက္တစ္နည္းကေတာ့
ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္အေျခာက္ကုိ စြန္ထန္လုိ ဟင္းခ်ဳိခ်က္တာပါ။ အဲ့ဒီလုိခ်က္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္ကုိ
ေရေဆးရံုပဲ ေဆးျပီး စစ္ထားလုိက္ပါ။ အုိးတစ္လံုးယူ ေရထည့္၊ ပုစြန္ေျခာက္ေလးထည့္ျပီးတည္၊ ေရဆူျပီဆုိရင္
ၾကက္သြန္ျဖဴေလး ဓါးျပားရုိက္ထည့္၊ ခ်င္းေလး အ၀ုိင္းဖတ္ေလးျဖစ္ေအာင္ လွီးထည့္၊ ဆားနဲ႕
ဟင္းခတ္မႈန္႕ေလးထည့္ျပီးေတာ့မွ ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္ကုိ ခတ္လုိက္ပါေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ စြန္ထန္အလြမ္းေျပ
ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္ေျခာက္ဟင္းရည္ေသာက္ေပါ့ေနာ္။ ၾကိဳက္တတ္ရင္ေတာ့ ငရုတ္ေကာင္းမႈန္႕ေလးခပ္လုိက္ဦးေနာ္။

၀က္နံရုိးတံုယမ္းခ်က္

ခ်စ္ေသာေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုး

မဂၤလာပါရွင္။

ဒီေန႕ေတာ့

ေမာင္ႏွမေတြကုိ

၀က္နံရုိးတံုယမ္း

ဟင္းခ်က္နည္းေလး

မွ်ေ၀ေပးပါေစဦးေနာ္။ ကၽြန္မတုိ႕ဘေလာ့ဂ္မာင္ႏွမ တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ Blogger ေလး က ေမးလ္ပုိ႕ျပီး ေမးလာပါတယ္။

အမေရ...
ကၽြန္ေတာ့မွာ ဒါေတြရွိတယ္။ ဘာခ်က္သင့္လဲ အၾကံေပးပါဦး။
၁။ ဝက္သား၊ ၾကက္သား၊ Lamb သား
၂။ မဆလာ
၃။ ငံျပာရည္
၄။ ပဲငံျပာရည္ အၾကည္ အေနာက္ ၂ မ်ိဳးလံုး
၅။ ဆား၊ သၾကား၊ အခ်ိဳမႈန္႔ ၾကက္သားမႈန္႔
၆။ ၾကက္သြန္ ျဖဴနီ ဂ်င္း
၇။ သစ္ဂ်ပိုး၊ နာနတ္ပြင့္၊ ပ်င္းေတာ္သိန္၊ ကရေဝးရြက္
၈။ အာလူး
၉။ တံုယမ္း အႏွစ္
တျခား ဟာေတြ ကေတာ့ အသားငါး အရြက္ သြားေျပးဝယ္လို႔ရတယ္။ဟင္းခတ္အေမႊးအၾကိဳင္ ကေတာ့ အဲ့ဒါေတြေလာက္ပဲ
သိတယ္ဗ်။ မနက္ျဖန္ဟင္းခ်က္ခ်င္လို႔ေလ။ အဲ့ဒါ အၾကံေပးပါဦး။
အမ ကတိလည္း မတည္ဘူး။ အဂၤလိပ္နာမည္နဲ႔ ဟင္းခတ္အေမႊးအၾကိဳင္တင္ေပးမယ္
ဆိုျပီး တင္လဲ မတင္ေပးေသးဘူး။
ဟိုေန႔က အမေျပာတဲ့အတိုင္း နာနတ္သီးနဲ႔ ဝက္သားနဲ႔ ေကာင္းမွေကာင္းပဲ။ အရမ္းေက်းဇူး တင္တယ္ေနာ္။
တာ့တာ။
ရဲလင္းကို (ဘေလာ့ဂါေလး)
ဘေလာ့ဂါေလးရဲ႕ ေမးလ္ကုိ ဖတ္ျပီးေတာ့မွ သူ႕နဲ႕ ဂ်ီေတာ့ခ္မွာ ခ်က္တင္လုပ္ရင္း ၀က္နံရုိးတံုယမ္း ခ်က္နည္းေလးကုိ
ေျပာျပျဖစ္ပါတယ္။ အခုဓာတ္ပံုကလည္း သူခ်က္ျဖစ္တဲ့ ၀က္နံရုိးတံုယမ္းခ်က္ေလးပါ ေနာ္။ ကၽြန္မက
၀က္သားမစားတဲ့နုိင္ငံေရာက္ေနတဲ့ ဘေလာ့ဂါေလးရဲ႕လက္ရာနဲ႕ ေမာင္ႏွမမ်ားကုိ မွ်ေ၀ေပးပါရေစရွင္။
လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ၀က္နရ
ံ ုိး၊ ခ်င္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ငရုတ္သီးစိမ္း၊ တံုယမ္း အႏွစ္၊ သံပုရာသီး၊
ေရွာက္ရြက္၊ စပါးလင္၊ နႏြင္းမႈန္႕၊ ဆား၊ သၾကားအနည္းငယ္၊ ဟင္းခတ္မႈန္႕ အနည္းငယ္နဲ႕ ဆီတုိ႕ပါေနာ္။
၀က္နံရုိး

အရုိးအသားေရာကုိ

အလြန္ညွီတတ္တာမုိ႕
၀က္သားေတြကုိ

ခုတ္ထစ္ျပီး

သံပရာရည္နဲ႕

ခ်င္းရည္၊

ဆား၊

သံပရာရည္နဲ႕

နယ္ျပီး
သၾကား၊

၁၀

နယ္ေဆးေပးပါေနာ္။

မိနစ္ေလာက္

၀က္သားက

ႏွပ္ထားျပီးမွ

ဟင္းခတ္မႈန္႕အနည္းငယ္တုိ႕နဲ႕

အခန္႕

ျပန္ေဆးေပးပါေနာ္။
ေရာနယ္ျပီး

နာရီ

မသင့္ရင္
ျပီးေတာ့မွ

၀က္ေလာက္

ႏွပ္ေပးထားပါေနာ္။
ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ နီ၊ ခ်င္းတုိ႕ကုိ အခြံႏႊာေရေဆးေပးျပီး ငရုတ္သီးစိမ္း အညွာေျခြ ေပးထားပါ။ စပါးလင္ကုိလည္း ေဆးေၾကာျပီး
တစ္လက္မခြဲ အရွည္ေလာက္ လွီးျဖတ္ေပးထားပါေနာ္။ ျပီးရင္ ငရုတ္ဆံု ထဲကုိ ခ်င္းကုိ အရင္ထည့္ျပီး ေထာင္းေပးပါ။
ျပီးရင္ေတာ့

စပါးလင္ကုိ

ထည့္ေထာင္းေပးပါေနာ္။

ျပီးေတာ့မွ

ငရုတ္သီးစိမ္း၊

ၾကက္သြန္ျဖဴနီတုိ႕ကုိ

မညက္တညက္ေထာင္းေပးထားပါေနာ္။ သံပရာသီးကုိလည္း အစိတ္ ေလးေတြ စိတ္ေပးထားပါေနာ္။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ဒယ္အုိးပူလာရင္ မီးအား ျပင္းျပင္းနဲ႕ ၀က္နံရုိးေတြကုိ ထည့္ျပီး
ေလွာ္ေပးပါေနာ္။

အဲ့ဒီလုိ

နယ္ႏွပ္ထားတဲ့အတြက္

ေလွာ္လုိက္တဲ့အတြက္

၀က္နံရုိးထဲကုိ

၀က္သားညွီနံ႕ေပ်ာက္သြား

ခ်င္းနံ႕ေမႊးေမႊးေလးေတြ

၀င္သြားေစပါတယ္

ေစတဲ့အျပင္
ေနာ္။

ခ်င္းရည္နဲ႕
၀က္သားထဲက

ထြက္လာတဲ့အရည္ေတြ ခမ္းျပီဆုိရင္ေတာ့ ၀က္သားေတြကုိ ပန္းကန္တစ္ခ်ပ္ထဲ ခဏဆယ္ထည့္ေပးထားပါေနာ္။ ျပီးေတာ့

ဒယ္အုိးထဲ

ဆီထည့္၊

ဆီပူလာရင္

နႏြင္းမႈန္႕ေလး

နည္းနည္းထည့္၊

ေထာင္းထားတဲ့

ၾကက္သြန္ျဖဴနီခ်င္းစပါးလင္ငရုတ္သီးတုိ႕ကုိ

မီးအားအသင့္အတင့္နဲ႕

ဆီသတ္ေပးပါေနာ္။

ငရုတ္သီးၾကက္သြန္ႏြမ္းျပီဆုိရင္ေတာ့

ေရွာက္ရြက္တုိ႕ကုိ

ေနာ္။

၀က္နံရုိးေတြထည့္ျပီး
အတင့္နဲ႕တည္ေပးပါ။

အားလံုးသမေအာင္
ျပီးေတာ့မွ

ေရလည္းခမ္းျပီ၊

ခ်ဳိခ်ဥ္အရသာေလးနဲ႕

ေမႊေပးပါေနာ္။

အဲ့ဒီေရခမ္းသြားျပီဆုိရင္

လုိအပ္တဲ့အရသာထပ္ျဖည့္၊
တည္ေပးပါေနာ္။

တံုယမ္းအႏွစ္နဲ႕

ျပီးရင္

ဟင္းအုိးကုိ

အအီေျပေစရေအာင္

အရသာအေပါ့အငန္လည္း

၀က္နံရုိးတံုယမ္းခ်က္ေလး

ရပါျပီေနာ္။

ထည့္ေမႊေပးပါ

၀က္နံရုိးျမဳပ္
ႏွံ႕ေအာင္ေမႊ၊

ျပီးေတာ့မွ

ရံုေရထည့္ျပီးေတာ့
ျပီးေတာ့

သံပုရာရည္ေလးထည့္၊
ၾကိဳက္ျပီဆုိရင္ေတာ့
ၾကိဳက္တတ္ရင္ေတာ့

အေပါ့အငန္ျမည္းျပီး

ေရအနည္းငယ္
တံုယမ္း

မီးအသင့္
ထပ္ထည့္ျပီး

နံ႕ေလး

ပင္စိမ္း

သင္းျပီး

ရြက္ေလးအုပ္ျပီး

သံုးေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္ေနာ္။

အင္ဒုိနီးရွား ငရုတ္သီးေထာင္းနဲ႕ တုိ႕စရာအစံု

ငရုတ္သီးေထာင္းနဲ႕ တုိ႕စရာအစံု

ငရုတ္သီးေထာင္းထမင္း

ငရုတ္ဆံုမ်ဳိးစံု
(ဒီမွာသံုးတာကေတာ့ က်ည္ေပြ႕
အေကာက္ေလးနဲ႕ဟာမ်ဳိးေနာ္)

ခ်စ္ေသာေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုး မဂၤလာပါရွင္။ ဒီေန႕ေတာ့ ကၽြန္မရဲ႕ေမာင္ႏွမေတြကုိ Sambal လုိ႕ေခၚတဲ့
အင္ဒုိနီးရွားငရုတ္သီးေထာင္းလုပ္နည္းေလး မွ်ေ၀ပါရေစေနာ္။
Sambal လုပ္တ့အ
ဲ ခါ ဒီမွာေတာ့ ငရုတ္သီးကုိ အစုိေတြခ်ည္းသံုးၾကတာ မ်ားပါတယ္။ ငရုတ္သီးအေျခာက္ကုိ

သံုးေလ့မရွိၾကပါဘူးေနာ္။ Sambal အတြက္ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ အနီေရာင္ ငရုတ္သီးအစုိအပြ ေတာင့္
(အေရာင္လွေစဖုိ႕) လက္တစ္ဆုပ္၊ စပ္တဲ့ငရုတ္သီးအစုိ (အစပ္စားႏုိင္သေလာက္ထည့္ေနာ္)၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ ၃ မႊာ၊ စပါးလင္း

၁ ပင္၊ ငပိစိမ္းစား ထမင္းစားဇြန္းတစ္ဇြန္း၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး တစ္လံုး၊ ဆားအနည္းငယ္၊ ဟင္းခပ္မႈန္႕ အနည္းငယ္နဲ႕
ဆီအနည္းငယ္တုိ႕ပါေနာ္။ (ၾကိဳက္တတ္ရင္ ေရွာက္ရြက္ လည္း ထည့္လုိ႕ရပါတယ္ေနာ္)
ငရုတ္သီးေတာင့္ေတြကုိ အညွာေျခြေရေဆးျပီး တစ္လက္မအရွည္၀န္းက်င္ ျဖတ္ေတာက္ေပးပါေနာ္။ ခရမ္းခ်ဥ္သီးကုိလည္း
ေရေဆးျပီး အစိတ္ေလးေတြ စိတ္ေပးပါေနာ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴကုိလည္း အခြံႏႊာေပး ထားပါ။ စပါးလင္ကုိ
ေဆးေၾကာသန္႕စင္ျပီးေနာက္ တစ္လက္မအရွည္ေလာက္ ျဖတ္ေတာက္ေပး ထားပါေနာ္။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ရင္ ဒယ္အုိးထဲကုိ ငရုတ္သီး၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ စပါးလင္၊ ငပိစိမ္းစား၊ ဆား၊
ဟင္းခပ္မႈန္႕အနည္းငယ္နဲ႕ ဆီတုိ႕ကုိထည့္ျပီး ေၾကာ္ေပးပါ။ ငရုတ္သီးနဲ႕ ခရမ္းခ်ဥ္သီးေတြ ႏြမ္းေအာင္အထိ
ေၾကာ္ေပးပါေနာ္။ ျပီးရင္ ေတာ့ အဲ့ဒီေၾကာ္ထား တာေတြထဲက စပါးလင္ဖတ္ကုိ ဖယ္ျပီးေတာ့ က်န္တာကုိ ငရုတ္ဆံုထဲ

ထည့္ျပီး ေထာင္းေပးပါေနာ္။ သူတုိ႕ဆီမွာသံုးတဲ့ ငရုတ္ဆံုကေတာ့ ခပ္ပက္ပက္ငရုတ္ဆံုျဖစ္ျပီး က်ည္ေပြ႕က
ေကာက္ေကာက္ကေလးပါေနာ္။ ငရုတ္ဆံုေပၚ အဆာပလာထည့္ျပီးတဲ့အခါ က်ည္ေပြ႕ေကာက္ ေလးနဲ႕
ၾကိတ္ေခ်ယူတာပါေနာ္။ အရသာ အေပါ့အငံကုိျမည္း၊ လုိအပ္တာကုိ ထပ္ျဖည့္ျပီး ပန္းကန္လံုးေလး ထဲ ထည့္လုိ႕ရပါျပီေနာ္။
အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ စပါးလင္နံ႕သင္းသင္းနဲ႕ အေရာင္နီရဲရဲ sambal ေခၚ အင္ဒုိနီးရွားငရုတ္သီးေထာင္းေလး ရပါျပီေနာ္။
(ငရုတ္သီးေထာင္းထဲကုိ မရမ္းသီး၊ သရက္သီးစိမ္းတုိ႕ နဲ႕လည္း ထည့္ေထာင္းတတ္ပါေသးတယ္ေနာ္။ ကၽြန္မအထင္ကုိ

ေျပာရရင္ သူတုိ႕ငရုတ္သီးေထာင္းက ကၽြန္မတုိ႕ ငါးပိေထာင္းလုိပါပဲေနာ္၊ သူတုိ႕က ငါးပိပါတာနည္းျပီး
ခရမ္းခ်ဥ္သီးပါသြားတာရယ္၊ စပါးလင္ထည့္တာရယ္၊ ဆီနဲ႕ေၾကာ္ျပီးမွ ေထာင္းတာရယ္ကြာတယ္ေနာ္။ ကၽြန္မကေတာ့ ဆီနဲ႕
ေၾကာ္တာမၾကိဳက္လုိ႕ ကၽြန္မေထာင္းတဲ့ ငရုတ္သီးေထာင္းမွာ ဆီဘယ္ေတာ့မွ ပါေလ့မရွိဘူး။)
ဒီမွာေတာ့ ငရုတ္သီးေထာင္းက ကၽြန္မတုိ႕ျမန္မာေတြ ငပိမပါရင္ မစားတတ္သလုိပဲ သူတုိ႕ကလည္း sambal မပါရင္
မစားတတ္ၾကပါဘူးေနာ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ သူတုိ႕ဆီမွာ (ကၽြန္မ ေရာက္ေနတဲ့ ၈်ာဗာကၽြန္းမွာေတာ့ sambal လုပ္တဲ့အထဲ
သၾကားထည့္ပါတယ္၊ ကံေကာင္း လွစြာပဲ အခ်ဳိမၾကိဳက္သူကၽြန္မအတြက္ ကၽြန္မေနရတဲ့ အေမကလည္း အခ်ဳိမၾကိဳက္ေတာ့
အဆင္ေျပပါတယ္ေနာ္)။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း ငရုတ္သီးေတြေၾကာ္ ေနတဲ့အထဲကုိ မန္က်ည္းႏွစ္ ထည့္တတ္ပါေသးတယ္။
sambal ငရုတ္သီးေထာင္းကုိ စားခါနီးမွာ သံပရာရည္ေလးညွစ္၊ အသီးအရြက္မ်ဳိးစံုနဲ႕ တဲြဖက္စားသံုးနုိင္သလုိ

တုိဟူးပဲျပားေၾကာ္၊ tempae လုိ႕ေခၚတဲ့ အင္ဒုိနီးရွားပဲပုပ္ေၾကာ္၊ ၾကက္ေၾကာ္၊ ငါးကင္ အစရွိတာေတြနဲ႕
တြဲဖက္စားသံုးေလ့ရွိၾကပါတယ္ေနာ္။
ငရုတ္သီးေထာင္း ေထာင္းျပီးရင္ ငရုတ္ဆံုမွာရွိေနတဲ့ ငရုတ္သီးေတြကုိ ထမင္းနဲ႕လူးျပီး စားရတာကုိလည္း ကၽြန္မက
သိပ္ၾကိဳက္ပါတယ္ေနာ္။
ေမာင္ႏွမမ်ားလည္း တစ္ခါတေလ အေျပာင္းအလဲေလးအျဖစ္ အင္ဒုိနီးရွား ငရုတ္သီးေထာင္းေလး လုပ္စား
ၾကည့္ၾကပါဦးေနာ္။

ၾကက္ေၾကာ္ေမႊးေမႊးေလး

ခ်စ္ေသာေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုး မဂၤလာပါရွင္။ ကၽြန္မရဲ႕ ေမာင္ႏွမမ်ားကုိ ဒီေန႕ေတာ့ အင္ဒုိနီးရွားစတုိင္လ္ ၾကက္ေၾကာ္ေလး
ခ်က္ေကၽြးပါရေစေနာ္။ ဒီမွာေတာ့ ၾကက္ေၾကာ္ကုိ AYAM GORENG လုိ႕ ေခၚပါတယ္ေနာ္။ ကၽြန္မဒီမွာ ေနခြင့္ရတဲ့
အိမ္မွာေတာ့ ကၽြန္မ အေမက ထမင္းဟင္းခ်က္ေကၽြးေတာ့ ၾကက္ေၾကာ္ေလးက အရမ္းကို ေမႊးျပီး စားေကာင္းေနတာမုိ႕
ဘယ္လုိေၾကာ္ရတယ္ဆုိတာကုိ ေမးျပီး ေၾကာ္ထားတဲ့ ၾကက္ေၾကာ္
ေလးကုိ မွ်ေ၀ပါရေစေနာ္။
ၾကက္ေၾကာ္အတြက္ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ၾကက္သား ရင္ပံုသား သုိ႕မဟုတ္ ေပါင္သား ၁ ကီလုိ၊ စပါးလင္ ၅ ပင္၊
ခ်င္း လက္သံုးဆစ္၊ ပဒဲေကာ လက္သံုးဆစ္၊ နံနံေစ့ အနည္းငယ္၊ နႏြင္းတက္ (အင္ဒုိနီးရွားမွာေတာ့ နႏြင္းမႈန္႕အစား
နႏြင္းတက္အစိမ္းကုိသံုးပါတယ္ေနာ္) လက္သံုးဆစ္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ ၁၀ မႊာ၊ ေရွာက္ရြက္၊ ဆားအနည္းငယ္နဲ႕ ဆီတုိ႕ပါေနာ္။
ၾကက္သားကုိ သန္႕စင္ေအာင္ ေရနဲ႕ ေဆးေၾကာေပးထားပါေနာ္။ အျခားေသာ အဆာပလာမ်ားျဖစ္တဲ့ စပါးလင္၊ ခ်င္း၊
ပဒဲေကာ၊ နံနံေစ့၊ နႏြင္းတက္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴတုိ႕ကုိ သန္႕စင္ေအာင္ ေဆးေၾကာ၊ အခြံႏႊာေပးထားပါ။ ျပီးရင္
အဆာပလာအားလံုးနဲ႕အတူ ေရ လက္ဖက္ရည္ပန္းကန္လံုးတစ္လံုးခန္႕ရယ္ ဆားရယ္ကုိထည့္ျပီး ဘလင္ဒါ ၾကိတ္စက္ထဲ
ထည့္ျပီး ၾကိတ္ပါတယ္ေနာ္။ အားလံုးညက္ျပီဆုိရင္ေတာ့ ၾကက္သားထဲ အဲ့ဒီအရည္ေတြ အကုန္လံုးကုိထည့္ျပီး အနည္းဆံုး
နာရီ၀က္ကေန တစ္နာရီေလာက္ ႏွပ္ေပးထားပါေနာ္။
ႏွပ္ထားတဲ့ ၾကက္သားေတြရယ္၊ ေရွာက္ရြက္ရယ္ကုိ အုိးတစ္လံုးထဲထည့္ျပီး ေရခမ္းေအာင္ မီးအသင့္တင့္နဲ႕
တည္ပါတယ္ေနာ္။ ေရခမ္းသြားျပီဆုိရင္ေတာ့ ၾကက္သားကုိ အေအးခံေပးပါေနာ္။ တကယ္လုိ႕ ေရရွည္အတြက္
ထားခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ တစ္ခါတည္းနဲ႕ ၾကက္သား ငါးကီလုိေလာက္ ၀ယ္ျပီးေတာ့ အထက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့
နည္းအတုိင္း လုပ္ျပီး အေအးခံ၊ ျပီးေတာ့မွ ပလတ္စတစ္အိတ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ဗူးေလးထဲ ထည့္ျပီး freezer
ထဲထည့္ထားႏုိင္ပါတယ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ လုိအပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အခ်ိန္မေ ရြးေၾကာ္စားလို႕ ရပါတယ္ေနာ္။
ေၾကာ္ဖုိ႕ကေတာ့ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္ ဆီထည့္၊ ဆီပူလာရင္ေတာ့ ၾကက္သားေတြ ထည့္ျပီး မီးအသင့္အတင့္နဲ႕ မွန္မွန္ေလး
ေၾကာ္ေပးလုိ္က္ရံုပါပဲေနာ္။ အက်က္ညီေအာင္ ဟုိဘက္ဒီဘက္လွန္ေပးျပီး ေၾကာ္ေပးပါေနာ္။
အဆာပလာအဖတ္ေလးေတြကလည္း အညိဳေရာင္ေလးျဖစ္ျပီး အနံ႕ေလးကေတာ့ ေမႊးၾကိဳင္ေနတာပဲေနာ္။
အက်က္ညီသြားျပီဆုိရင္ေတာ့ ၾကက္သားေလးေတြကုိဆယ္၊ အဆာပလာ အကၽြတ္ေၾကာ္ေလးေတြလည္း ဆယ္ယူျပီး
ထမင္းျဖဴပူပူေလးနဲ႕ တဲြဖက္စားသံုးႏုိင္ပါတယ္ေနာ္။ ၾကြတ္ရြေမႊးၾကိဳင္ေနတဲ့ၾကက္ေၾကာ္ေလးရယ္၊ sembel လုိ႕
သူတုိ႕ေခၚၾကတဲ့ ငရုတ္သီးေထာင္းရယ္၊ အသီးအရြက္မ်ဳိးစံုတုိ႕စရာရယ္၊ ထမင္းျဖဴပူပူေလးရယ္နဲ႕တဲြဖက္စားသံုး
ၾကပါတယ္ေနာ္။

ျပိဳင္ပြဲ၀င္ေရႊရင္ေအး

ေရႊရင္ေအးမွာ ပါ၀င္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ မုန္႕လက္ေဆာင္း၊ ေပါင္မုန္႕၊ သာကူ၊ ေကာက္ညွင္းဆန္၊
အုန္းသီးအရင့္၊ အုန္းစိမ္း၊ သၾကား၊ ပင္ပြား၊ ေျပာင္းဖူး၊ စပ်စ္ေျခာက္၊ ဒူးရင္းယုိ၊ ၾကက္ဥ၊ ႏုိ႕စိမ္း၊
အာဂါးေက်ာက္ေက်ာမႈန္႕ အစိမ္းထုပ္၊ ဆြမ္းေမႊးရြက္နဲ႕ ဆားအနည္းငယ္တုိ႕ပါေနာ္။
•

မုန္႕လက္ေဆာင္းဖတ္နဲ႕ ေပါင္မုန္႕ကုိေတာ့ အျပင္ကပဲ ၀ယ္လုိက္ပါတယ္။

•

သာကူျပင္လုပ္မွာမုိ႕လုိ႕ ျမန္မာသာကူကုိပဲ ေရြး၀ယ္လုိက္ပါတယ္။

•

ကာက္ညွင္းဆန္ကုိေတာ့ ၀ယ္ျပီးေတာ့မွ ဆန္ၾကမ္းေတြကုိ ဖယ္ပစ္ပါတယ္။

•

အုန္းသီးအရင့္ကေတာ့ အုန္းႏုိ႕ရည္အတြက္ပါ။

•

အုန္းစိမ္းကေတာ့ အုန္းစိမ္းရည္ကုိ အုန္းႏုိ႕နဲ႕ ေရာစပ္ဖုိ႕ရယ္နဲ႕ ေက်ာက္ေက်ာထုိးတဲ့အခါ သံုးဖုိ႕ပါ။
အုန္းစိမ္းအဖတ္ကုိေတာ့ ခပ္ရွည္ရွည္သြယ္သြယ္ေလးရေအာင္ လက္ျခစ္နဲ႕ ျခစ္ယူျပီး ေမွ်ာ့ေခ်ာင္းအစား
သံုးဖုိ႕ပါ။

•

ၾကက္ဥနဲ႕ ႏုိ႕စိမ္းကုိေတာ့ ၾကက္ဥေပါင္းေလးလုိလုပ္ျပီး ေမွ်ာ့ေခ်ာင္းအစားသံုးဖုိ႕ပါ။ မာမာေလး ျဖစ္ေန
ရေအာင္လုိ႕ ၾကက္ဥေပါင္းေလး လုပ္တ့အ
ဲ ထဲမွာ သာကူမႈန္႕နည္းနည္းထည့္ျပီး ေပါင္းပါတယ္။

•

ေျပာင္းဖူး၊ ႏုိ႕စိမ္းနဲ႕ စပ်စ္ေျခာက္ကုိ အာဂါးေက်ာက္ေက်ာ အစိမ္းေရာင္အထုပ္နဲ႕ေပါင္းျပီး ေျပာင္းဖူးႏို႕စိမ္း
စပ်စ္ေျခာက္ ေက်ာက္ေက်ာအတြက္ သံုးဖုိ႕ပါ။

•

အုန္းစိမ္းရည္၊ ပင္ပြား၊ ဒူးရင္းယုိကုိ အာဂါးေက်ာက္ေက်ာအစိမ္းေရာင္အထုပ္နဲ႕ေပါင္းျပီး အုန္းစိမ္းပင္ပြား
ဒူးရင္းယို ေက်ာက္ေက်ာအတြက္ သံုးဖုိ႕ပါ။

•

အုန္းႏုိ႕ရည္နဲ႕ ဆြမ္းေမႊးရြက္အရည္ကုိေတာ့ အုန္းႏုိ႕ဆြမ္းေမႊးေက်ာက္ေက်ာအတြက္ သံုးဖုိ႕ပါ။

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္
ေကာက္ညွင္းခ်က္ျခင္းအဆင့္
မုန္႕လက္ေဆာင္းနဲ႕ ေပါင္မုန္႕က အျပင္ကေန ၀ယ္ထားတာမုိ႕ သူတုိ႕အတြက္ မစဥ္းစားေသးဘဲ ေကာက္ညွင္းကို

အရင္ခ်က္ပါတယ္။ ေကာက္ညွင္းခ်က္ကုိ ေရနဲ႕သန္႕စင္ေအာင္ေဆးျပီး ေရစစ္ထားပါတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ
အုိးတစ္လံုးထဲ ေရခပ္မ်ားမ်ားထည့္ျပီး မီးဖုိေပၚတင္ျပီး ဆူေအာင္တည္ပါတယ္။ ေရဆူလာျပီဆုိမွ ေကာက္ညွင္းကုိ
ထည့္ပါတယ္။ ေကာက္ညွင္းေတြ ကပ္မေနေအာင္လုိ႕ အုိးကုိလည္း မၾကာခဏ ေမႊေပးရင္း ေကာက္ညွင္းအထဲက
ဲ ခ်ိန္မွာ ေရငွဲ႕လုိက္ပါတယ္။
ဆန္သားေလးကုိ ၾကည့္ျပီး ဆန္သားအျဖဴေလး နည္းနည္းေလးက်န္တ့အ
ေရကုိကုန္ေအာင္ ေသခ်ာငွဲ႕ျပီးေတာ့မွ ေကာက္ညွင္းကုိ အထက္ေအာက္ သမေအာင္ သစ္သားေယာင္းမေလးနဲ႕
အသာအယာလွန္၊ လက္တစ္ဆစ္အရြယ္ ဆြမ္းေမႊးရြက္ေလး သံုးရြက္ေလာက္ထည့္ျပီး ေကာက္ညွင္းကုိ
မီးေႏြးေႏြးေလးနဲ႕ အခ်ိန္ယူျပီး ႏွပ္ပါတယ္။ ေကာက္ညွင္းနပ္ျပီဆိရ
ု င္ေတာ့ မီးဖုိေပၚကေန ခ်ျပီး ၁၀ မိနစ္ေလာက္
အေအးခံ၊ ေကာက္ညွင္းအပူကုိ လက္နဲ႕ ကုိင္ႏုိင္တဲ့အခ်ိန္ေလာက္မွာ ေကာက္ညွင္းေတြကုိ
အ၀ုိင္းေလးေတြရေအာင္ ၀ုိင္းပါတယ္။

(၂) သာကူျပင္ျပဳလုပ္ျခင္းအဆင့္
သာကူျပင္လုပ္ဖုိ႕အတြက္ စစခ်င္းမွာ မီးဖုိေပၚ အုိးတစ္လံုးတင္၊ ေရ (တစ္လီတာခြဲ) ထည့္ျပီး
ေရဆူေအာင္တည္ပါတယ္။ ေရဆူလာတဲ့အခါမွာ သၾကားနည္းနည္း (၂က်ပ္ခဲြသား)နဲ႕ ဆား
(လက္ဘက္ရည္ဇြန္းတစ္ဇြန္း) ထည့္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့မွ သာကူ (ႏုိ႕ဆီဗူး ၁ ဗူး) ကုိ ေရေဆးျပီး ထည့္ပါတယ္။
ျပီးေတာ့မွ သာကူေတြကုိ က်ဳိပါတယ္။ သာကူအထဲမွာအျဖဴဆန္ေလးေတြ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ ေပ်ာက္ျပီဆုိရင္
က်န္တ့အ
ဲ ဆန္ေလးေတြဟာ သာကူထဲမွာရွိတ့အ
ဲ ပူနဲ႕တင္ နပ္ႏုိင္တာမုိ႕ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ သာကူေတြကုိ
ခဲေအာင္လုပ္ဖုိ႕အတြက္ ဗန္းထဲေလာင္းထည့္ျပီး အေအးခံထားလုိက္ပါတယ္။ ေအးတဲ့အခါက်ရင္ သာကူျပင္
ရပါျပီေနာ္။

(၃) ၾကက္ဥေပါင္းျပဳလုပ္ျခင္းအဆင့္
ၾကက္ဥ (၁၀) လံုး၊ ႏုိ႕စိမ္း (၁) ဗူး၊ သၾကား လက္ဘက္ရည္ပန္းကန္လံုး (၁) လံုး၊ သာကူမႈန္႕ ထမင္းစားဇြန္း (၁)
ဇြန္း၊ ဆား လက္ဘက္စားဇြန္း (၁) ဇြန္းတုိ႕လုိပါတယ္။ ဇလံုၾကီးၾကီးတစ္လံုးထဲကုိ ၾကက္ဥကုိ ပြလာေအာင္
ေသေသခ်ာခ်ာေခါက္ျပီးႏုိ႕စိမ္းေရာထည့္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့မွ သာကူမႈန္႕၊ သၾကားနဲ႕ ဆားတုိ႕ကုိထည့္ျပီး
သမေအာင္ ထပ္ေခါက္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အုိးၾကီးၾကီးတစ္လံုးကုိ ယူ၊ ေရတ၀က္ေလာက္ ထည့္၊ ျပီးေတာ့မွ
ၾကက္ဥေပါင္းလုပ္မယ့္ ဇလံုကုိထည့္ျပီး ၾကက္ဥကုိ ေပါင္းပါတယ္။ ကၽြန္မကေတာ့ ၄၅ မိနစ္ေလာက္ၾကာေအာင္
ထားျပီး ေပါင္းပါတယ္။ ျပီးရင္မီးခလုတ္ကုိ ပိတ္ျပီး ၾကက္ဥေပါင္းဇလံုကုိ ေရေႏြးအုိးထဲကေန ဆယ္ယူျပီးေတာ့
လွ်ပ္စစ္မီးဖုိရဲ႕ အပူရွိန္နဲ႕ပဲ ၾကက္ဥေပါင္းအုိးကုိ တင္ထားပါတယ္။ မီးဖုိကုိ အျခားကိစၥေတြအတြက္
သံုးျပီးရင္လည္း က်န္တ့ဲ အပူရွိန္နဲ႕ ၾကက္ဥေပါင္းအုိးကုိ တင္ထားေပးပါတယ္။ အဲ့ဒီလုိ လုပ္လုိက္ျခင္းအားျဖင့္
ၾကက္ဥေပါင္းေလးက ေရစစ္သြားတယ္၊ ပုိျပီး က်စ္သြားျပီး လွီးရတဲ့အခါ လြယ္ကူေစပါတယ္။ ၾကက္ဥေပါင္းကုိ
အေအးခံထားျပီးေတာ့မွ ခပ္ရွည္ရွည္ေလးေတြ လွီးယူပါတယ္၊ ပံုစံေလးလည္း ေပၚေအာင္လုိ႕
ေက်ာက္ေက်ာလွီးဓားအတြန္႕နဲ႕ လွီးျပီး ေမွ်ာ့ေခ်ာင္းအစား ၾကက္ဥေပါင္းကုိ ထည့္သံုးပါတယ္။

(၄) အုန္းသီးျခစ္သည္/ညွစ္သည္
အုန္းသီးအရင့္ (၇) လံုးနဲ႕ အုန္းစိမ္း (၅) လံုးကုိ ခဲြပါတယ္။ အထဲက အုန္းရည္ေတြကုိ ယူပါတယ္။
(အုန္းစိမ္းရည္ကုိ သီးသန္႔ ဖယ္ထားပါတယ္)။ ျပီးေတာ့မွ အုန္းသီးအရင့္ကုိ ျခစ္ျပီး အုန္းႏုိ႕ရည္ ညွစ္ယူပါတယ္။
အုန္းႏုိ႕ရည္ေတြကုိ သီးသန္႕ထားပါတယ္။ အုန္းစိမ္းကုိေတာ့ အရည္ယူထားျပီးေတာ့ အုန္းစိမ္းက အသားဖတ္
ေလးေတြ (ျမင္ေအာင္ေျပာရရင္ ျပည္ၾကီးငါးကုိ ကုိင္သလုိျဖစ္ေနတဲ့ အေနအထားေလးရွိ တဲ့အုန္းစိမ္းဖတ္ေလး
ေတြ) ကုိ အုန္းသီးလက္ျခစ္နဲ႕ ရွည္ရွည္ေလးေတြ ရေအာင္ ျခစ္ယူပါတယ္။ အုန္းသီးႏုဖတ္ေလးေတြကုိ
ေမွ်ာ့ေခ်ာင္းအစား အသံုးျပဳခ်င္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ပါ။

(၅) သၾကားရည္က်ဳိျခင္း
သၾကားထဲမွာ အမႈိက္ေတြ သဲေတြ မပါရေအာင္လုိ႕ သၾကားရည္က်ဳိ၊ အေအးခံျပီး ေရစစ္နဲ႕ ျပန္စစ္ယူထားပါတယ္။
သၾကားရည္ကုိေတာ့ အုန္းႏုိ႕ရည္ေဖ်ာ္စပ္ဖုိ႕ရယ္၊ ေက်ာက္ေက်ာထဲ ထည့္က်ဳိဖုိ႕ရယ္ အတြက္ပါ။

(၆) ေက်ာက္ေက်ာက်ဳိျခင္း
ေရႊရင္ေအးထဲကုိ ထည့္ဖုိ႕အတြက္ ေက်ာက္ေက်ာက်ဳိတ့အ
ဲ ခါ ထူးထူးဆန္းဆန္းေလးလည္းျဖစ္ရေအာင္၊
ေရႊရင္ေအးထဲမွာ ပါ၀င္တ့အ
ဲ မယ္ေတြထဲကေနလည္း ေခ်ာ္ထြက္မသြားေအာင္ ဘယ္လုိေက်ာက္ေက်ာမ်ဳိး
က်ဳိမယ္ဆုိတာကုိ ေတာ္ေတာ္ေလး တုိင္ပင္စဥ္းစားၾကရပါတယ္။ သူမ်ားနဲ႕လည္း မတူခ်င္ဘူး၊ အရသာကလည္း
ေရႊရင္ေအးနဲ႕ တဲြစားရင္ လုိက္ဖက္ညီရမယ္၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈလည္း ရွိရမယ္၊ (အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းထဲမွာကုိက
တီထြင္ဆန္းသစ္မႈအတြက္ အမွတ္ - ၂၀ ေပးထားတယ္ေလ) အဲ့ဒါေၾကာင့္မုိ႕ ကၽြန္မ အြန္လုိင္းက ေမာင္ႏွမ
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ တုိင္ပင္ခဲ့ပါတယ္၊ အၾကံဥာဏ္ေတြလည္း ေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ ေမာင္ႏွမေတြ၊ ၀ုိင္းေတာ္သား
ေတြရဲ႕ အၾကံေကာင္းေတြ ေပါင္းစုလုိက္တ့အ
ဲ ခါမွာ ေက်ာက္ေက်ာ (၃) မ်ဳိးကုိ စဥ္းစားလုိ႕ ရခဲ့ပါတယ္။

(က) ေျပာင္းဖူးႏုိ႕စိမ္းစပ်စ္ေျခာက္ ေက်ာက္ေက်ာ
လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ လူရုိင္းေခါင္းတံဆိပ္ အုန္းႏုိ႕ေက်ာက္ေက်ာအစိမ္းထုပ္ (၁) ထုပ္၊ သၾကားေျပာင္းဖူး
(၅) ဖူး၊ ႏုိ႕စိမ္း (၁) ဗူး၊ စပ်စ္ေျခာက္ (၂.၅) က်ပ္သား၊ သၾကား (၂၀) က်ပ္သား၊ ဆား အနည္းငယ္တုိ႕ပါ။
ေျပာင္းဖူးေတြကုိ အျပင္က အခြံေတြကုိ ဓားထက္ထက္နဲ႕ လွီးထုတ္လိက
ု ္ျပီးေတာ့ ေျပာင္းဖူး အသားေတြကုိ
ျခစ္ယူပါတယ္။ ျပီးေတာ့မွ ေျပာင္းဖူးအသားေတြကုိ ပိတ္ပါးစနဲ႕ထုပ္ျပီး ေျပာင္းဖူးႏုိ႕ရည္ေတြကုိ ညွစ္ယူပါတယ္။
ျပီးေတာ့ ေျပာင္းဖူးေတြကုိ ေရေႏြးေလးနဲ႕ နယ္နယ္ျပီးေတာ့ ေျပာင္းဖူးႏုိ႕ရည္ကုိ ညွစ္ယူပါတယ္။
ေျပာင္းဖူးႏုိ႕ရည္ဟာ ေက်ာက္ေက်ာတစ္ထုပ္အတြက္ တစ္လီတာလုိအပ္ပါတယ္။
ျပီးရင္ေတာ့ သၾကားကုိ ေရလီတာ၀က္နဲ႕ က်ဳိျပီး အမႈိက္ေတြ မပါေအာင္ စစ္ယူပါတယ္။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ အုိးတစ္လံုးထဲကုိ ေျပာင္းဖူးႏုိ႕ရည္၊ နုိ႕စိမ္းတစ္ဗူး၊ သၾကားရည္၊
ဆားအနည္းငယ္နဲ႕ ေက်ာက္ေက်ာတုိ႕ကုိ ထည့္၊ သမေအာင္ ေမႊျပီး မီးဖုိေပၚ တင္ေပးပါ။ ေက်ာက္ေက်ာအုိး
အဆူျမန္ေအာင္ အုိးအဖံုးပိတ္ျပီး တည္ေပးပါတယ္။ အခ်ိန္ (၁၀) မိနစ္ေလာက္ၾကာတဲ့အခါ အုိးအဖံုးဖြင့္ျပီး
ေက်ာက္ေက်ာအုိး ကပ္မသြားေအာင္ ေမႊေပးပါတယ္။ ျပီးရင္ အုိးအဖံုးျပန္ပိတ္ျပီး (၅) မိနစ္ေလာက္ ၾကာေအာင္
ထပ္တည္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ေက်ာက္ေက်ာထည့္မယ့္ ပံုစံခြက္ ဒါမွမဟုတ္ ဗန္းထဲကုိ စပ်စ္ေျခာက္ေလးေတြ
ထည့္ထားေပးပါေနာ္။ ျပီးေတာ့မွ အုိးအဖံုးကုိ ဖြင့္ထားျပီး ေက်ာက္ေက်ာအုိးကုိ (၁၅) မိနစ္ေလာက္
အဆက္မျပတ္ေမႊေပးပါတယ္။ ျပီးရင္ေတာ့ ေက်ာက္ေက်ာကုိ ပန္းကန္ျပားေလးတစ္ခုထဲ ထည့္ျပီး
အေအးခံၾကည့္ျပီး ခဲ၊ မခဲ စမ္းသပ္ပါ။ ခဲျပီဆုိရင္ေတာ့ ေက်ာက္ေက်ာေတြကုိ ကုိယ္ထည့္ခ်င္တဲ့ ပံုစံခြက္
ဒါမွမဟုတ္ ဗန္းထဲကုိ ေလာင္းထည့္လုိက္ျပီး အေအးခံထားလုိက္ပါေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ အရသာလည္း ရွိ၊
အေရာင္အဆင္းလည္း လွတဲ့ ေျပာင္းဖူးႏုိ႕စိမ္းစပ်စ္ေျခာက္ေက်ာက္ေက်ာေလး ရပါျပီေနာ္။

(ခ) အုန္းစိမ္းပင္ပြားဒူးရင္းယုိေက်ာက္ေက်ာ
လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ လူရုိင္းေခါင္းတံဆိပ္ အုန္းႏုိ႕ေက်ာက္ေက်ာအစိမ္းထုပ္ (၁) ထုပ္၊ အုန္းစိမ္းရည္ (၂)
လီတာ၊ ပင္ပြားေစ့အေျခာက္ ထမင္းစားဇြန္း (၁) ဇြန္း၊ ဒူးရင္းယုိ (၅) က်ပ္သား၊ သၾကား (၂၀) က်ပ္သား၊
ဆားအနည္းငယ္တုိ႕ပါေနာ္။
ပင္ပြားေစ့ေတြကုိ ေက်ာက္ေက်ာမက်ဳိခင္ ၃ နာရီေလာက္ကတည္းက ၾကိဳတင္ျပီး ေရစိမ္ေပး ထားပါ။
ပထမတစ္ေရစိမ္ျပီးတဲ့အခါ ပင္ပြားေတြ ပြလာတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ပင္ပြားေစ့ေတြကုိ
ဆယ္ယူျပီးေတာ့ ေနာက္တစ္ေရလဲေပးထားပါေနာ္။ ဒူးရင္းယုိေလးေတြကုိလည္း အ၀ုိင္းေလးေတြ ရေအာင္
လွီးျပီးေတာ့မွ ငံုးဥအႏွစ္ေလးလုိျဖစ္ေအာင္ လံုးေပးထားပါ။ အုန္းစိမ္းရည္ကုိလည္း အသင့္ျပင္ေပးထားပါ။
ျပီးရင္ေတာ့ သၾကားကုိ ေရလီတာ၀က္နဲ႕ က်ဳိျပီး အမႈိက္ေတြ မပါေအာင္ စစ္ယူပါတယ္။

အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီျဖစ္ရင္ေတာ့ အုိးတစ္လံုးထဲကုိ အုန္းစိမ္းရည္၊ သၾကားရည္၊ ေက်ာက္ေက်ာမႈန္႕၊ ပင္ပြား၊
ဆားအနည္းငယ္တုိ႔ ထည့္ျပီး အားလံုးသမေအာင္ ေမႊျပီး မီးဖုိေပၚ တင္ေပးပါ။ ေက်ာက္ေက်ာအုိး အဆူျမန္ေအာင္
အုိးအဖံုးပိတ္ျပီး တည္ေပးပါတယ္။ အခ်ိန္ (၁၀) မိနစ္ေလာက္ၾကာတဲ့အခါ အုိးအဖံုးဖြင့္ျပီး ေက်ာက္ေက်ာအုိး
ကပ္မသြားေအာင္ ေမႊေပးပါတယ္။ ျပီးရင္ အုိးအဖံုးျပန္ပိတ္ျပီး (၅) မိနစ္ေလာက္ ၾကာေအာင္ ထပ္တည္ပါတယ္။
အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ေက်ာက္ေက်ာထည့္မယ့္ ပံုစံခြက္ ဒါမွမဟုတ္ ဗန္းထဲကုိ ဒူးရင္းယုိေလးေတြ ထည့္ထားေပးပါေနာ္။
ျပီးေတာ့မွ အုိးအဖံုးကုိ ဖြင့္၊ ပင္ပြားေတြကုိ ထည့္ျပီး ေက်ာက္ေက်ာအုိးကုိ (၁၅) မိနစ္ေလာက္
အဆက္မျပတ္ေမႊေပးပါတယ္။ ျပီးရင္ေတာ့ ေက်ာက္ေက်ာကုိ ပန္းကန္ျပားေလးတစ္ခုထဲ ထည့္ျပီး
အေအးခံၾကည့္ျပီး ခဲ၊ မခဲ စမ္းသပ္ပါ။ ခဲျပီဆုိရင္ေတာ့ ေက်ာက္ေက်ာေတြကုိ ကုိယ္ထည့္ခ်င္တဲ့ ပံုစံခြက္
ဒါမွမဟုတ္ ဗန္းထဲကုိ ေလာင္းထည့္လုိက္ျပီး အေအးခံထားလုိက္ပါေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ အရသာလည္းရွိ
အျမင္လည္း လွတဲ့ အုန္းစိမ္းပင္ပြားဒူးရင္းယုိေက်ာက္ေက်ာေလး ရပါျပီေနာ္။

(ဂ) အုန္းႏုိ႕ဆြမ္းေမႊးေက်ာက္ေက်ာ
လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ လူရုိင္းေခါင္းတံဆိပ္ အုန္းႏုိ႕ေက်ာက္ေက်ာအစိမ္းထုပ္ (၁) ထုပ္၊ အုန္းႏုိ႕ရည္ (၂)
လီတာ၊ ဆြမ္းေမႊးရြက္ကုိ ေထာင္းျပီး ညွစ္ထားတဲ့အရည္ ထမင္းစားဇြန္း (၂) ဇြန္း၊ သၾကား (၂၀) က်ပ္သား၊
ဆားအနည္းငယ္တုိ႕ပါေနာ္။
အုန္းသီးအရင့္တစ္လံုးကုိ ျခစ္ျပီး အဲ့ဒီအုန္းသီးကုိ အုန္းႏုိ႕ရည္ (၂) လီတာ ရေအာင္ ညွစ္ေပးပါ။ တကယ္လုိ႕
ရယ္ဒီမိတ္ အုန္းႏုိ႕ဗူးကုိ သံုးမယ္ဆုိရင္လည္း အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္ေနာ္။ သၾကားကုိ ေရလီတာ၀က္နဲ႕ က်ဳိျပီး
အမႈိက္ေတြ မပါေအာင္ စစ္ယူပါတယ္။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီျဖစ္ရင္ေတာ့ အုိးတစ္လံုးထဲကုိ အုန္းႏုိ႕ရည္၊ သၾကားရည္၊ ေက်ာက္ေက်ာမႈန္႕၊
ဆားအနည္းငယ္တုိ႕ထည့္ျပီး အားလံုးသမေအာင္ ေမႊျပီး မီးဖုိေပၚ တင္ေပးပါ။ ေက်ာက္ေက်ာအုိး အဆူျမန္ေအာင္
အုိးအဖံုးပိတ္ျပီး တည္ေပးပါတယ္။ အခ်ိန္ (၁၀) မိနစ္ေလာက္ၾကာတဲ့အခါ အုိးအဖံုးဖြင့္ျပီး ေက်ာက္ေက်ာအုိး
ကပ္မသြားေအာင္ ေမႊေပးပါတယ္။ ျပီးရင္ ဆြမ္းေမႊးရြက္အရည္ထည့္၊ အုိးအဖံုးျပန္ပိတ္ျပီး (၅) မိနစ္ေလာက္
ၾကာေအာင္ ထပ္တည္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့မွ အုိးအဖံုးကုိ ဖြင့္ျပီး ေက်ာက္ေက်ာအုိးကုိ (၁၅) မိနစ္ေလာက္
အဆက္မျပတ္ေမႊေပးပါတယ္။ ျပီးရင္ေတာ့ ေက်ာက္ေက်ာကုိ ပန္းကန္ျပားေလးတစ္ခုထဲ ထည့္ျပီး
အေအးခံၾကည့္ျပီး ခဲ၊ မခဲ စမ္းသပ္ပါ။ ခဲျပီဆုိရင္ေတာ့ ေက်ာက္ေက်ာေတြကုိ ကုိယ္ထည့္ခ်င္တဲ့ ပံုစံခြက္
ဒါမွမဟုတ္ ဗန္းထဲကုိ ေလာင္းထည့္လိက
ု ္ျပီး အေအးခံထားလုိက္ပါေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ အရသာလည္းရွိ
အေရာင္ေလးစိမ္းဖန္႕ဖန္႕ေလးနဲ႕ ဆြမ္းေမႊးနံ႕သင္းသင္းေလးနဲ႕ အုန္းႏုိ႕ ဆြမ္းေမႊးေက်ာက္ေက်ာေလး ရပါျပီေနာ္။

(၇) ေပါင္မုန္႔
ပါင္မုန္႕ကုိ အျပင္က ၀ယ္ျပီးသံုးတာဆုိေပမယ့္ အလွအပေလးေတြျဖစ္သြားရေအာင္လုိ႕ ေပါင္မုန္႕ကုိ
ေဘးသားေတြမပါေအာင္ အ၀ုိင္းပံုေလးေတြရေအာင္ ျဖတ္လုိက္ပါတယ္။

(၈) မုန္႕လက္ေဆာင္းဖတ္
မုန္႕လက္ေဆာင္းဖတ္ကုိေတာ့ အျပင္က ၀ယ္တာပါ။ ေအးသြားရေအာင္လုိ႕ မုန္႕လက္ေဆာင္းဖတ္ ေတြကုိ
ဇလံုတစ္လံုးထဲထည့္ျပီး ေရခဲတံုးေလးနဲ႕ စိမ္ထားလုိက္ပါတယ္။

(၉) အုန္းႏုိ႕ရည္ေဖ်ာ္စပ္ျခင္း
အုန္းသီး (၅) လံုးက ရတဲ့ အုန္းႏုိ႕ရည္ (၄) လီတာကုိ အုန္းစိမ္း ရည္ (၂) လီတာခဲြ၊ သၾကားႏွစ္ပိသာက်ဳိရည္ (၁)
လီတာ၊ ဆားအနည္းငယ္တုိ႕ထည့္ျပီး ေဖ်ာ္စပ္ပါတယ္။ အခ်ဳိၾကိဳက္တဲ့သူေတြ အဆင္ေျပေစဖုိ႕ သၾကားက်ဳိရည္ကုိ
သီးသန္႕ထားပါေသးတယ္။ အုန္းႏုိ႕ရည္နဲ႕ အုန္းစိမ္းရည္ကုိ ေရာျပီး ေဖ်ာ္စပ္ေပးတဲ့အတြက္ အုန္းႏုိ႕ရည္အနံ႕ေရာ
အရသာပါ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။ အုန္းသီးရွာလပတ္ အနံ႕အရသာလုိမ်ဳိးရပါတယ္။

(၁၀) မုန္႕ပြဲျပင္ဆင္ျခင္း
ပန္းကန္ထဲမွာ မုန္႕လက္ေဆာင္းဖတ္ေလးေတြကုိ အရင္ထည့္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ေကာက္ညွင္း၊ ေပါင္မုန္႕၊

သာကူျပင္၊ ေက်ာက္ေက်ာ၊ အုန္းစိမ္းဖတ္၊ ၾကက္ဥေပါင္း စတာေတြကုိ စီစီရီရီေလး ထည့္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့မွ
အုန္းႏုိ႕ရည္ကုိထည့္ပါတယ္။ ေရသန္႕ေရခဲတံုးေလး ၂ တံုးထည့္ပါတယ္။ အခ်ဳိၾကိဳက္သူေတြအတြက္
သၾကားက်ဳိရည္ နည္းနည္းထပ္ထည့္ပါတယ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ အနံ႕အရသာနဲ႕လည္း ျပည့္စံု၊ အေရာင္အဆင္း
ေလးကလည္း စားခ်င္စဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ေရႊရင္ေအးေလး ရပါျပီေနာ္။

