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ဗူးသီးပုတတ္စာဟင္းခါး

ဧျပီလထဲေရာက္ျပီဆုိေတာ့ ရန္ကုန္ရဲ႕ အပူခ်ိန္က သိသိသာသာတုိးလုိ႔
ပူေနပါျပီ။ ရာသီဥတု ပူလာတဲ့အခါမွာ အိမ္သားေတြ ထမင္းစားျမိန္ဖုိ႕
ဘယ္လုိဟင္းအမယ္မ်ဳိးေတြကုိ ခ်က္ျပဳတ္ရင္ျဖင့္ အိမ္သားေတြအတြက္
အဆင္ေျပမလဲဆုိတာ စဥ္းစားျပီး ေခါင္းေျခာက္ရတာ အိမ္ရွင္မေတြေပါ့။
မိသားစု၀င္ ကုိးဦးရွိတဲ့ ကၽြနမ
္ တုိ႕အိမ္အတြက္ ဟင္းအမယ္ စဥ္းစားတဲ့အခါ
သိပ္ျပီး စိတ္ညစ္ရပါတယ္။ လူၾကီးေတြအတြက္က တစ္မ်ဳိး၊ ကၽြန္မတုိ႕ ညီအမေတြက
ခ်ဥ္ငံစပ္၊ အကုိနဲ႕ေမာင္အတြက္က်ေတာ့ အရုိးမပါတဲ့ ဟင္း၊ တူ၊
တူမေတြအတြက္က်ေတာ့ သူတုိ႕အၾကိဳက္လည္းပါေစ၊ အာဟာရဓာတ္လည္း စံုေစဆုိေတာ့
တစ္ေန႕တစ္ေန႕ ေစ်းမသြားခင္ ၀ယ္ရမယ့္ ဟင္းစားအတြက္ ဘယ္သူေရ
ဘာဟင္းစားခ်င္လဲ ဆုိျပီး မနက္အေစာၾကီး ထေမးရတာ ကၽြန္မအလုပ္။ တခါတေလမ်ား
သူတုိ႕မွာတာ မရလုိ႕ အဆင္ေျပတာေလး ၀ယ္ခ်က္ျပန္ေတာ့ မမၾကီးက ေမးတုန္းက
ေမးျပီး ခ်က္တာက်ေတာ့ သူခ်က္ခ်င္တာ ခ်က္တယ္ ျဖစ္ျပန္ေရာ ႕ ႕႕ ႕
ကုိယ့္အၾကိဳက္ခ်ည္းပဲလည္း ၀ယ္ခ်က္လုိ႕မရျပန္၊ အေဖနဲ႕ အေမက ၀က္၊ အမဲနဲ႕
ေျခေလးေခ်ာင္း မစား၊ ဒါေပမယ့္ ဟင္းရည္ေသာက္မပါလုိ႕ မျဖစ္၊ ကၽြန္မတုိ႕
ေမာင္ႏွမေတြထဲက ကၽြန္မက ငါးပုစြန္ကုိ ပုိၾကိဳက္ျပန္၊ အစ္ကုိနဲ႕ ေမာင္ေလးက
၀က္သားၾကိဳက္၊ ကေလးေတြက်ေတာ့ ၾကက္သား ဒါမွမဟုတ္ ဘဲသားကုိ ျပဳတ္ေၾကာ္ျပီး
ပဲငံျပာရည္အခ်ဳိနဲ႕ ျပန္ျပီး ေၾကာ္ထား (ေမာ္လျမိဳင္အေခၚ ပဲဆီခ်က္)
အဲ့ဒါကုိ ၾကိဳက္တယ္၊ ျပီးေတာ့ဟင္းရည္ေသာက္ပါမွ ႕ ႕ ႕ အဲ့ဒီေတာ့ ကၽြန္မမွာ
အိမ္သားအားလံုးအဆင္ေျပေအာင္ စိတ္ၾကိဳက္၀ယ္ျခမ္းခ်က္ျပဳတ္ခ်င္ေပမယ့္စားသံုးကုန္ေတြရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းရယ္၊
ရာသီေပၚ အစားအစာရယ္၊ ရာသီဥတုနဲ႕

သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တ့ဲ အစားအစာျဖစ္ေအာင္ ျပန္ျပီး စီစဥ္ရတာမုိ႕
စိတ္ၾကီးရယ္ ညစ္လွပါရဲ႕လုိ႕ ညီးတြားမိတာ အၾကိမ္ၾကိမ္။
ဒါနဲ႕ပဲ အိမ္သားအားလံုးအတြက္ အဆင္လည္းေျပေစမယ္၊ အရည္ေသာက္ေလးလည္းပါရင္
ပုိျပီး ထမင္းျမိန္ေစမွာပဲဆုိျပီး စဥ္းစားလုိက္ေတာ့ ပုတက္စာေပါတဲ့
ရာသီမွာ ဗူးသီးေလးနဲ႕ ဟင္းခါးေလးခ်က္လုိက္ရင္ ့ဘိုးဘုိးၾကီးေရာ
ဘြားဘြားၾကီးအပါအ၀င္ အကုိေတြေမာင္ေတြ ညီမေတြေရာ တူ၊ တူမေလးေတြအတြက္ပါ
အဆင္ေျပတာမုိ႕ ဗူးသီးပုတတ္စာဟင္းခါးေလး တစ္ခြက္ ခ်က္လုိက္ရပါတယ္။

ဗူးသီးပုတတ္စာဟင္းခါးခ်က္ဖုိ႕အတြက္ လုိအပ္တ့ပ
ဲ စၥည္းေတြကေတာ့ ပုစြန္အစုိ/
ပုစြန္ေျခာက္/ ငါး၊ ဗူးသီးႏုႏု၊ ပုတတ္စာ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ငရုတ္ေကာင္း၊ ဆား၊
ငံျပာရည္၊ အခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္တုိ႕ပါေနာ္။

ကၽြန္မကဒီတစ္ေခါက္ဟင္းခါးကုိ ငါးပေနာ္နဲ႕ ခ်က္ပါမယ္။ ငါးပေနာ္
အေကာင္ၾကီးေလးေတြကုိ သန္႕ရွင္းေအာင္ ေရေဆးျပီးေတာ့ အေၾကးခြံ မထုိး၊
ဗုိက္မေဖာက္၊ ေခါင္းမျဖဳတ္ဘဲ ကင္ပါမယ္ေနာ္။ ငါးပေနာ္ေလးေတြကုိ သီတံေလးမွာ
ညီေနေအာင္ စီျပီးေတာ့ မီးေသြးမီးဖုိရဲ႕ မီးအားခပ္ေလ်ာ့ေလ်ာ့အခ်ိန္မွာ
မီးဖုိေပၚ အသားငါးကင္ရင္ တင္တ့ဲ သံဇကာေလးတင္ျပီးေတာ့ ငါးေတြကုိ
မီးကင္ပါတယ္။ မီးအားခပ္ေလ်ာ့ေလ်ာ့နဲ႕ ကင္တာမုိ႕ အက်က္ညီျပီး ငါးေတြ
တူးကုန္တာေတြ၊ အက်က္လြနသ
္ ြားတာေတြ မျဖစ္ေစပါဘူး။ ငါးေတြ တစ္ဖက္က်က္ရင္
ေနာက္တစ္ဖက္ကုိလည္း အသာအယာလွန္ေပးဖုိ႕ မေမ့နဲ႔ဦးေနာ္။ ငါးေတြအားလံုး
အက်က္ညီျပီဆုိရင္ေတာ့ ငါးကုိ အေအးခံျပီးေတာ့မွ သီတံေလးကေန ငါးေတြကုိ
တစ္ေကာင္ခ်င္းျဖဳတ္ယူပါ။ ငါးေခါင္းေတြကုိ ဖယ္ရွားပစ္ပါ။ ငါးကုိ
အေၾကးမထုိးဘဲ ကင္ထားတဲ့အတြက္ ငါးရဲ႕ အသားထဲကုိ မတူးေစႏုိင္သလုိ
ငါးအေၾကးခြံ ေတြနဲ႕ကပ္လ်က္ရွိတဲ့ ငါးအေရခြံကုိပါ တစ္ခါတည္း ခြာျပီးသား
ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ အေရခံြခြာျပီးတဲ့ ငါးေတြကုိမွ အလယ္ရုိးနဲ႕
အျခားအရုိးေလးေတြ မပါေအာင္ ဂရုတစုိက္နဲ႕ အသားႏႊင္ယူပါေနာ္။
အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ငါးကင္အသားေလးေတြကို ႏႊာယူျပီးပါျပီ။
ဗူးသီးကုိေတာ့ ထက္ျခမ္းျခမ္း၊ အခြံႏႊာ၊ အေစ့ေလးေတြ ဖယ္ထုတ္၊
ေရေဆးျပီးေတာ့မွ ကုိယ္လုိခ်င္တဲ့ အရြယအ
္ စားေလးေတြျဖစ္ေအာင္
ျဖတ္ေတာက္ေပးပါေနာ္။ ပုတတ္စာကုိလည္း ရင့္တဲ့အပုိင္းေတြ ဖယ္ရွားပစ္ျပီး
ႏုတာေလးေတြကုိ အရြယ္ေတာ္ေလးျဖစ္ေအာင္ ဖဲ့၊ ေရေဆးျပီး ေရစစ္ေပးထားပါေနာ္။
ၾကက္သြန္ျဖဴကုိ အခြံႏႊာေပးထားပါ။ ငရုတ္ဆံုထဲကုိ
ေလွာ္ျပီးသားငရုတ္ေကာင္းေစ့ေလးေတြထည့္ေထာင္းပါ။ ငရုတ္ေကာင္းေလး ေတြ
ညက္ေလာက္ျပီဆုိရင္ေတာ့ ၾကက္သြန္ျဖဴေတြကုိ ထည့္ေထာင္းေပးပါေနာ္။
အားလံုး အဆင္သင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ ဒန္အုိးတစ္လံုးထဲကုိ
ေရအသင့္အတင့္ထည့္၊ ငါးကင္၊ ဆား၊ ငံျပာရည္၊ အခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္ထည့္ျပီး
ဟင္းခ်ဳိရည္အုိးျပင္ပါေနာ္။ ဟင္းရည္အုိးအသင့္ျဖစ္ရင္မီးဖုိေပၚတည္ေပးပါ။
ဟင္းရည္အုိး ပြက္ျပီဆုိရင္ေတာ့ ေထာင္းထားတဲ့
ငရုတ္ေကာင္းၾကက္သြန္ျဖဴကုိထည့္ျပီး ဟင္းရည္အိးု နည္းနည္းက်တဲ့အထိ
ပြက္ပြက္ဆူေအာင္တည္ေပးပါေနာ္။ ျပီးရင္ ဟင္းရည္အုိးထဲကုိ
ဗူးသီးအရင္ထည့္ခတ္ျပီး ဟင္းရည္အုိးအဖံုးပိတ္ျပီး ဆူေအာင္တည္ေပးပါ။
ဟင္းအုိးဆူေတာ့မွ ပုတတ္စာကုိ ခပ္၊ အဖံုးအုပ္ျပီး
ေနာက္တစ္ၾကိမ္ဆူေအာင္တည္ေပးပါ။ ဟင္းအုိးဆူလာျပီရင္ေတာ့ အေပါ့အငံျမည္းျပီး
လုိတဲ့အရသာ ထပ္ျဖည့္ျပီး ဟင္းအုိးခ်လုိက္ပါေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့
အရည္ေသာက္ဟင္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္တဲ့ ဗူးသီးပုတက္စာဟင္းခါး
ခ်ဳိခ်ဳိေမႊးေမႊးပူပူေလး တစ္ခြက္ ရပါျပီေနာ္။

ကၽြန္မႏွင့္ ဒုတ္ဟင္း

ေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုးမဂၤလာပါရွင္ ႕ ႕ ႕ ဒီေန႕လည္း ကၽြန္မႏွင့္ ဒုတ္အေၾကာင္းကုိ
လွ်ာရွည္ပါဦးမယ္ေနာ္။ ကၽြန္မတုိ႕ေမာ္လျမိဳင္ဘက္က ေရေျမအေနအထားက ေျမေဆြးထည့္စရာမလုိဘဲ
ေျမၾသဇာ သိပ္ေကာင္း ပါတယ္။ အိမ္ရဲ ႕အေနာက္ဘက္ျခံ၀င္းထဲမွာ ငွက္ေပ်ာပင္၊ ပိႏၷဲပင္၊ သရက္ပင္၊
ဒန္႕သလြန္ပင္၊ ကြမ္းပင္၊ ငရုတ္ ပင္၊ ခ်ဥ္ေပါင္၊ စပါးလင္၊ ခ်င္း၊ မာလကာ၊ သေဘၤာ အစရွိတ့ဲ သီးပင္ေတြ ရွိသလုိ
ကန္ဇြန္းခင္းၾကီးကလည္း သန္လုိက္တာမွ ထြက္လာတဲ့ ကန္ဇြန္းႏြယ္ေတြကုိ ခူးဆြတ္လုိ႕ပင္ မကုန္ႏုိင္။ ခူးေလ
အညြန္႕အတက္ထြက္ေလ ျဖစ္တာမုိ႕ ေနာက္ဆံုး အိမ္နီးနားခ်င္းေတြကုိပါ ၾကိဳက္သေလာက္ လာခူးႏုိင္ပါတယ္လုိ႕
ခြင့္ေပးခဲ့ရတာ ႕ ႕ ႕ ဒါတင္မကေသးဘူးေနာ္ ႕ ႕ ႕ ပန္းပင္ေလးေတြကလည္း ရွိေသးတယ္။
အဲ့ဒီလုိ အပင္ေတြကေန ရလာတဲ့ အပြင့္၊ အရြက္၊ အသီး အကုန္လံုးက အိမ္က မိသားစုအတြက္
လုိအပ္တဲ့ဟင္းသီးဟင္းရြက္အတြက္ အမာခံပါပဲေနာ္။ ေသြးတုိးတတ္တ့ဲ ၾကီးေမအတြက္ ဒန္႕သလြန္ပင္ၾကီးက
အမာခံအေနနဲ႕ ရပ္တည္ေပးထားသလုိ မၾကာခဏ ရင္ၾကပ္တတ္တ့ဲ အၾကီးေအးအတြက္ေတာ့ ကြမ္းရြက္ပင္က
အသင့္ေစာင့္ေနတာေပါ့။
အဲ့ဒီရွိတ့အ
ဲ ပင္ေတြထဲက ကၽြန္မ မၾကိဳက္တဲ့အသီးရွိတယ္။ ဒုတ္လုိ႕ ကၽြန္မေခၚတဲ့ ဒန္႕သလြန္သီးေပါ့။
ေမာ္လျမိဳင္ဘက္က ေရေျမေကာင္းေတာ့ ဒန္႕သလြန္သီးၾကီးေတြမ်ား စိမ္းစိုႏုဖတ္ျပီး သြယ္လ်ရွည္လ်ားေနတာ ပဲ။
ျပီးေတာ့ အခြပ
ံ ါး၊ အတြင္းသားထူထူနဲ႕ ဒန္႕သလြန္ေစ့ေလးေတြကလည္း ႏုဖတ္ဖတ္ေလးနဲ႕ အရမ္းကုိ
ေကာင္းတာေနာ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ရင့္မွည့္လာလာ အေရာင္မဲြေျခာက္ေျခာက္နဲ႕ ျဖစ္မသြားဘူး။ ဒါေပမယ့္ေလ
ဒန္႕သလြန္ပင္တစ္ပင္က သီးလာတဲ့အသီးေတြက စားလုိ႕မကုန္ႏုိင္ဘူး။ အိမ္မွာ ဒန္႕သလြန္သီး ေပါတဲ့အခ်ိန္
က်ရင္ ေန႕တုိင္း အဲ့ဒဒ
ီ ုတ္ဟင္းက ပါေနေရာ။ ကၽြန္မက ေန႕တုိင္းဆုိေတာ့ အဲ့ဒီဟင္းကုိ မစားခ်င္ေတာ့ဘူးေလ။
အဲ့ဒီေတာ့ အဲ့ဒီဟင္းခ်က္တ့ေ
ဲ န႕ဆုိ ကလန္ကဆန္လုပ္ေတာ့ ကၽြန္မရဲ႕ အဘြားက ဒန္႕သလြန္သီးနဲ႕ ကၽြန္မကုိ
ေဆာ္ပေလာ္တီးေတာ့တာေပါ့။ အဲ့ဒီကေန႕ကစျပီး ကၽြန္မရဲ႕ ေမာင္ႏွမေတြက ဒန္႕သလြန္သီးဟင္းခ်က္တုိင္း
ကၽြန္မကုိ ဒုတ္ဟင္းစားရေတာ့မယ္ ေဟ့ ႕ ႕ ႕ ေဟ့ ႕ ႕ ႕ ဒုတ္ဟင္းမစားရင္ေတာ့ ဒုတ္စာမိေတာ့မယ္ ႕ ႕ ႕ ဆုိျပီး
က်ီစယ္ၾကေတာ့တာ ယေန႕ထိပါပဲ။
ဒါေပမယ့္ေလ အဘြားရဲ႕ ဒုတ္စာမိျပီးတဲ့အခ်ိန္က စျပီး ကၽြန္မက အဲ့ဒီဒန္႕သလြန္သီးဟင္းကုိ မျဖစ္ မေန စားရင္းနဲ႕
ၾကိဳက္သြားေတာ့တာ ကေန႕ထိ ဒန္႕သလြန္သီးေတြ႕ျပီဆုိရင္ ခ်က္ျပီးသားပဲ။ ဒါေပမယ့္ေလ အခု ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရဲ႕
ျမိဳ႕သစ္ေလးတစ္ခုမွာ ေနေနရတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ အိမ္မွာ ဒန္႕သလြန္ပင္ စုိက္လုိ႕ သီးေပ မယ့္ ေမာ္လျမိဳင္နဲ႕
ေရေျမမတူေတာ့ေလ သီးတဲ့အသီးကလည္း စိမ္းစိမ္းစုိစုိမရွိဘဲ ညိဳတုိတုိျဖစ္ေနတာမုိ႕ ကၽြန္မက အေမ့ကုိ
ေျပာပါတယ္။ အေမ ႕ ႕ ႕ ဒီက ဒန္႕သလြန္သီးေတြက ေမာ္လျမိဳင္က ဒန္႕သလြန္သီးေတြနဲ႕ ယွဥ္လုိက္ရင္
ဇရာအုိနဲ႕ ကညာပ်ဳိလုိပဲေနာ္လုိ႕ ေျပာေတာ့ အေမကေလ ရီလုိက္တာ ႕ ႕ ႕ေမာ္လျမိဳင္က ဒန္႕သလြန္သီးေတြမ်ား
ႏုဖတ္ေနတာပဲ ႕ ႕ ႕ ဒီက ဒန္႕သလြန္ေတြက အဘုိးအုိက်ေနတာပဲလုိ႕ ေျပာလုိ႕ေလ ႕ ႕
အဲ့ဒီဒုတ္ကုိ ဒီေန႕မွာေတာ့ ကၽြန္မရဲ႕ေမာင္ႏွမေတြအတြက္ ငါးရံ႕ေလးနဲ႕ ခ်ဥ္ရည္ဟင္းေလး

ခ်က္ေကၽြးပါဦးမယ္ေနာ္။ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ဒုတ္ (၁၀) ေခ်ာင္း၊ ငါးရံ႕ အေကာင္ၾကီး တစ္ေကာင္၊
ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ငရုတ္သီးအပုပြေတာင့္၊ မန္က်ည္းသီးမွည့္၊ ငါးပိစိမ္းစားအနည္းငယ္၊ ဆီ၊ ငံျပာရည္၊
ဆားနဲ႕ ဟင္းခတ္မႈန္႕အနည္းငယ္တုိ႕ပါေနာ္။

ေစ်းထဲမွာ ဒန္႕သလြန္၀ယ္ရင္ ႏုလား၊ ရင့္လား ဘယ္လုိခဲြျခားမလဲဆုိတာကုိလည္း ေမာင္ႏွမေတြကုိ
လက္တုိ႕လုိက္ပါရေစေနာ္။ ၀ယ္မယ့္ ဒန္႕သလြန္သီးရဲ႕ ထိပ္ႏွစ္ဘက္ကုိ ကုိင္လုိက္ျပီး အသာလိမ္လုိက္ပါ။
ဒန္႕သလြန္သီးေလးမွာရွိတ့ဲ အေမွ်ာင္းေလးေတြၾကားထဲကေန အက္ကြဲထြက္မလာဘဲ လိမ္လုိက္တ့ဲ ေနာက္က ေန
အလုိက္သင့္ေလးပါလာတယ္ဆုိရင္ ဒန္႕သလြန္သီးက ႏုပါတယ္။ မဟုတ္ဘဲ ကြဲထြက္သြားတယ္ဆုိရင္ေတာ့
ဒန္႕သလြန္သီးရင့္ပါတယ္ေနာ္။
ငါးရံ႕ကုိ အေၾကးမထုိးခင္ မန္က်ည္းႏွစ္နဲ႕ လူးျပီး ေဆးေၾကာပစ္ပါ။ ျပီးေတာ့မွ အေၾကးထုိး၊ ေဘးဆူးေတာင္ခုတ္၊
ဗုိက္ခဲြ၊ မလုိအပ္တာေတြ ဖယ္ထုတ္၊ သန္႕ရွင္းေရးလုပ္ျပီးေတာ့ ေရစင္ေအာင္ ေဆးပါ။ ျပီးရင္ ငါးရံ႕ကုိ ေခါင္းျဖတ္၊
ကုိယ္ထည္ပုိင္းကုိ အကြင္းလုိက္ေလးေတြ ရေအာင္ လွီးျပီး ဆား၊ ငံျပာရည္ အနည္း ငယ္နဲ႕ ဟင္းခတ္မႈန္႕
အနည္းငယ္ထည့္နယ္ေပးထားပါ။ ျပီးရင္ ဒုတ္(၁၀) ေခ်ာင္းကုိ သန္႕ရွင္းေရးလုပ္ပါမယ္ ေနာ္။ ဒုတ္ရဲ႕
ထိပ္ႏွစ္ဘက္ကုိ အရင္ ဓားေလးနဲ႕ ျဖတ္လုိက္ပါ၊ ျပီးေတာ့မွ ကုိယ္လုိခ်င္တဲ့ အရွည္ေလာက္ေလး ေတြ
ဓားရာေပးျပီး အသာဖိခ်လုိက္ပါ။ တစ္ဖက္က ျပတ္ထြက္သြားျပီး ေနာက္တစ္ဘက္ကို အခြံမွ်င္ေလးေတြပါ
ပါေအာင္ ဆဲြခ်လုိက္ပါ။ ျပီးေတာ့မွ ေဘးႏွစ္ဘက္က အခြံ အစိမ္းေရာင္ေတြ ကုန္ေအာင္ ဓားေလးနဲ႕ ဆဲြခြာခ်ေပး
ပါ။ ျပီးရင္ ဒန္႕သလြန္သီးေတြကုိ ေရေဆးျပီး ေရစစ္ေပးထားပါ။
ငရုတ္သီး အပုေတာင့္ကုိ အညွာေျခြ၊ အေစ့ထုတ္ျပီး ေရစိမ္ေပးပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴနီကုိ အခြံႏႊာ၊ ေရေဆး ျပီးရင္ေတာ့
ငရုတ္သီးကုိ အရင္ညက္ေအာင္ေထာင္း၊ ငရုတ္သီးညက္ျပီဆုိရင္ ၾကက္သြန္ျဖဴကို ထည့္ေထာင္း၊ ညက္ျပီ
ဆုိရင္ေတာ့ ၾကက္သြန္နီကုိ ထည့္ေထာင္းေပးထားပါ။ မန္က်ည္းသီးကုိလည္း တစ္ေရစင္ေအာင္ေဆးျပီး ေရေႏြးနဲ႕
နယ္ျပီး အႏွစ္တုိက္ေပးထားပါ။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ဆီထည့္၊ ဆီပူလာျပီဆုိရင္ နႏြင္းမႈန္႕ေလးခပ္၊ ျပီးေတာ့
ေထာင္းထားတဲ့ ငရုတ္သီးၾကက္သြန္ေတြကုိ ထည့္ျပီး ဆီသတ္ပါ။ ၾကက္သြန္စိမ္းနံ႕ေပ်ာက္ျပီဆုိရင္ ေတာ့
ငပိစိမ္းစားေလးကုိပါထည့္ျပီး ဆီသတ္၊ ျပီးရင္ ငါးေတြကုိထည့္ျပီး ဆီသတ္ပါ။ ငါးေတြေၾကမသြားရ ေအာင္
ငါးေတြဆီသတ္ျပီးထားနဲ႕ အသာေလးဆယ္ယူျပီးေတာ့ ပန္းကန္တစ္ခ်ပ္ထဲ ထည့္ေပးထားပါ။ ျပီးရင္
ဒန္႕သလြန္သးီ ေတြကုိ ထည့္ျပီး ဒန္႕သလြန္သီးျမဳပ္ေအာင္ ေရထည့္၊ အဖံုးအုပ္ျပီး တည္ေပးပါ။ ေရခမ္းေလာက္
ျပီဆုိရင္ ဒန္႕သလြန္သီးလည္း ႏူးခါနီးျဖစ္တဲ့အခ်ိန္နဲ႕ အေနေတာ္ပါ။ ျပီးရင္ ဟင္းအုိးထဲကုိ ငါးေတြထည့္ျပီး
မန္က်ည္းႏွစ္ေတြကုိထည့္၊ ေရလုိသေလာက္ထည့္ျပီး ဟင္းအုိးဆူေအာင္ ထပ္တည္ေပးပါ။ ဟင္းအုိးပြက္လာျပီ
ဆုိရင္ေတာ့ အေပါ့အငံျမည္းျပီး လုိတာထပ္ျဖည့္ျပီး ဟင္းအုိးခ်လုိက္ရံုပါပဲေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ဒန္႕သလြန္သီး
ငါးရံ႕ဟင္းေလး ရပါျပီေနာ္။
ဘာလေခ်ာင္ေၾကာ္ (သုိ႕မဟုတ္) ငါးပိရည္ေဖ်ာ္၊ တုိ႕စရာအစံုအလင္ေလးနဲ႕ဆုိ လုိက္ဖက္ပါတယ္ ေနာ္။
စကားမစပ္ ႕ ႕ ႕ ဒီေန႕လည္း ဒုတ္နဲ႕ ငါးေခါင္းခ်ဥ္ရည္ဟင္းခ်က္ျပီး သရက္ကင္း (စုိင္သီး) ေလးရယ္၊
ပုတက္စာရယ္က တုိ႕စရာေပါ့ေနာ္။ လာစားလွည့္ပါဦးေနာ္။

ပဲၾကီးဆူးပုတ္

ဒီေန႕ေတာ့ ကၽြန္မရဲ႕ေမာင္ႏွေတြကုိ သတ္သတ္လြတ္ ပဲၾကီးဆူးပုတ္ဟင္းေလး
ခ်က္ေကၽြးပါရေစေနာ္။ အိမ္ရွင္မေတြ ဟင္းခ်က္ဖုိ႕ စဥ္းစားတဲ့အခါ ပဲၾကီးနဲ႕
ဆူးပုတ္ရြက္ကေတာ့ ခဲြလုိ႕မရတဲ့ လုိက္ဖက္လြန္းလွတဲ့ အတြဲျဖစ္ပါတယ္။
ဆူးပုတ္ရြက္ကုိ အနံ႕ဆုိးေပမယ့္ ဘယ္လုိအသီးအရြက္နဲ႕ ေရာေရာ ၾကိဳက္တတ္ၾကသလုိ
ဒီအတုိင္းလည္း ျပဳတ္တုိ႔ၾကပါတယ္ေနာ္။
ပဲၾကီးဆူးပုတ္ခ်က္ဖုိ႕ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ပဲၾကီး၊ ဆူးပုတ္ရြက္၊
ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ဆား၊ ဆီ၊ နႏြင္း၊ အခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္တုိ႕ပါေနာ္။
ပဲၾကီးကုိ မနက္ခ်က္မယ္ဆုိရင္ ညကတည္းက ပဲၾကီးေစ့ကုိ ေရစိမ္ေပးထားပါ။ မနက္က်ရင္
ပဲၾကီးခြံေလးေတြ ပြတက္လာပါလိမ့္မယ္။ မနက္က်ရင္ေတာ့ ပြတက္လာတဲ့ ပဲၾကီးေစ့ေတြကုိ
ေရထဲကေနဆယ္ယူျပီး ပဲၾကီးေစ့ညွစ္ထုပ္ေပးပါ။ ဆူးပုတ္ရြက္ေတြကုိ မေျခြခင္
အခက္လုိက္ အရင္ေဆးေပးပါ။ ျပီးေတာ့မွ ဆူးပုတ္ရြက္ အညြန္႕ႏုေလးေတြကုိ
ေျခြယူထားပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီတုိ႕ကုိ အခြံႏႊာ၊ ေရေဆးျပီး
ၾကက္သြန္ျဖဴကုိ ဓားျပားရုိက္ထားေပးျပီး ၾကက္သြန္နီကုိ မထူမပါးေလး လွီးေပးထားပါ။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္တဲ့အခါ မီးဖုိေပၚ အုိးတစ္လံုးတင္၊ ျပီးရင္ ဆီနည္းနည္းေလးထည့္၊
ဆီပူလာရင္ နႏြင္းမႈန္႕ေလးခပ္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ ၾကက္သြန္နီကုိထည့္ျပီး ဆီသတ္၊
ၾကက္သြန္နည္းနည္းႏြမ္းတာနဲ႕ ပဲၾကီးေစ့ေတြကုိထည့္ျပီး ဆီသတ္လုိက္၊ ျပီးေတာ့မွ
ေရထည့္၊ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕နည္းနည္းထည့္ျပီး ပဲၾကီးႏူးတဲ့အထိ တည္ေပးပါ။
ပဲၾကီးႏူးလာျပီဆုိရင္ေတာ့ ဆူးပုတ္ရြက္ညြန္႕ေလးေတြ ခပ္ျပီး ေနာက္တစ္ၾကိမ္
ပြက္ပြက္ေပးဆူလုိက္ပါ။ ဟင္းအုိးဆူလာရင္ေတာ့ အေပါ့အငံအရသာျမည္းျပီး
ကုိယ့္စိတ္ၾကိဳက္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ ဟင္းအုိး ခ်လုိ႕ရပါျပီေနာ္။
ပဲၾကီးဆူးပုတ္ဟင္းနဲ႕ လုိက္ဖက္တာေတြကေတာ့ သရက္ခ်ဥ္သုပ္၊ မရမ္းသီးသုပ္ စတဲ့
အခ်ဥ္သုပ္၊ ဒါမွမဟုတ္ မုန္လာဥပုိးတီ၊ ပဲတီခ်ဥ္၊ သခြါးခ်ဥ္တုိ႕ပါေနာ္။

ေဂၚဖီဟင္းခါး

ဒီေန႕ေတာ့ ကြၽန္မေမာင္ႏွမေတြကုိ ျမန္လြယ္ေကာင္းဟင္းခ်ဳိခ်က္နည္းေလးနဲ႕
ေဂၚဖီဟင္းခ်ဳိေလး ခ်က္ေကြၽးပါရေစေနာ္။ ဟင္းခ်ဳိကုိေတာ့ ထမင္းနဲ႕စားတဲ့အခါပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အသုပ္ေတြ
သုပ္စားတဲ့အခါမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဟင္းခ်ဳိဟင္းခါးေလးနဲ႕ တဲြဖက္စားသံုးၾကတာ အက်င့္တစ္ခုပါပဲေနာ္။
ေဂၚဖီဟင္းခါးခ်က္ဖုိ႕အတြက္ လုိအပ္တာေတြကေတာ့ ေဂၚဖီထုပ္၊ ပဲၾကာဇံအနည္းငယ္၊ ၾကက္ရုိး သုိ႕မဟုတ္
ပုစြန္ေျခာက္၊ ဆား၊ သၾကားအနည္းငယ္၊ ပဲငံျပာရည္အက်ဲ၊ တရုတ္နံနံ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ခ်င္းနဲ႕
ငရုတ္ေကာင္းအနည္းငယ္တုိ႕ပါေနာ္။
ပထမဦးဆံုးမွာ ၾကက္ရုိးကုိ ခုတ္ထစ္ေဆးေၾကာျပီး ဆား၊ သၾကားအနည္းငယ္၊ ပဲငံျပာရည္အက်ဲတုိ႕နဲ႕
နယ္ေပးပါေနာ္။ ခ်င္းနဲ႕ ၾကက္သြန္ျဖဴကုိအခြံႏႊာေပးထားပါ။ ခ်င္းကုိေရေဆးျပီး ခပ္ပါးပါးမွ်င္မွ်င္ေလးေတြ
ျဖစ္ေအာင္ လွီးေပးပါ။ ပဲၾကာဇံကုိလည္း ေရစိမ္ေပးထားပါ။ ေဂၚဖီဖတ္ေတြကုိ တစ္ဖတ္ခ်င္းခြါျပီး
ပုိးသတ္ေဆးၾကြင္းအာနိသင္္ကင္းေအာင္ ဆားရည္နဲ႕ နာရီ၀က္ေလာက္စိမ္ေပးပါ။ ျပီးေတာ့မွ
ေရနဲ႕တစ္ခါထပ္ေဆးျပီးေတာ့မွ ေဂၚဖီဖတ္ေတြကုိ ခပ္ၾကီးၾကီးေလး ဖဲ့ထားေပးပါ။ တရုတ္နံနံကုိလည္း ေရေဆးျပီး
ခပ္ရွည္ရွည္ေလးျဖတ္ထားေပးပါ။
အဆင္သင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ အုိးတစ္လံုးထဲ ၾကက္ရုိးေတြထည့္၊ ျပီးရင္ လွီးထားတဲ့ ခ်င္းကုိထည့္၊ ျပီးေတာ့ ဆား၊
သၾကားေလးနဲ႕ ပဲငံျပာရည္အက်ဲေလးနည္းနည္းထည့္ျပီး ပြက္ပြက္ဆူေအာင္တည္ပါေနာ္။ ဟင္းရည္အုိး
ပြက္ပြက္ဆူလာတဲ့အခါ ငရုတ္ေကာင္းေစ့ေလးေတြကုိ ငရုတ္ဆံုထဲ ထည့္ေထာင္း၊ ျပီးတာနဲ႕ ၾကက္သြန္ျဖဴကုိပါ
ဲ င္းရည္အုိးထဲ
မညက္တညက္ေလးထည့္ေထာင္းျပီး ငရုတ္ေကာင္းၾကက္သြန္ျဖဴေထာင္းကုိ ပြက္ပြကဆ
္ ူတ့ဟ
ထည့္ေပးပါေနာ္။ ဟင္းရည္နည္းနည္းက်သြားေအာင္ေရာ၊ ၾကက္ရုိးထဲက အခ်ုဳိရည္ထြက္လာေအာင္ေရာ
ခပ္ၾကာၾကာေလးတည္ေပးပါ။ ငရုတ္ေကာင္းဟင္းခါးနံ႕ေလးေမႊးလာျပီ ၾကက္ရုိးလည္းႏူးေလာက္ျပီဆုိရင္ေတာ့
ၾကာဇံနဲ႕ ေဂၚဖီဖတ္ေတြကုိထည့္ျပီး ဟင္းရည္အုိးကုိ ေနာက္ထပ္ေပးဆူလုိက္ပါေနာ္။ ဟင္းရည္အုိးဆူတာနဲ႕
အေပါ့အငံျမည္း၊ လုိတ့အ
ဲ ရသာေလးထည့္၊ စိတ္ၾကိဳက္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ တရုတ္နံနံေလးထည့္ျပီး
ဟင္းအုိးခ်လုိက္ရံုပါပဲေနာ္။

ငါးနဲ႕မွ်စ္ခ်ဥ္ဟင္းခ်က္နည္း

မွ်စ္ခ်ဥ္တည္နည္း ႕ ႕ ႕
မွ်စ္ခ်ဥ္လုပ္တ့အ
ဲ ခါမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၀ါးပုိးမွ်စ္ကုိ သံုးၾကပါတယ္။ မွ်စ္ကေတာ့ မုိးတြင္းဘက္မွာ
ထြက္တာျဖစ္တ့အ
ဲ တြက္ 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 အထားခံတ့ဲ 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
တစ္ေရေလာက္ျပဳတ္ပစ္ပါေနာ္။ ငါးကုိလည္း အေၾကးခြံဖယ္၊ အေတာင္ခုတ္၊ေဘးဆူးေတာင္ေတြဖယ္ရွား၊
ဗုိက္ခဲြကလီစာေတြထုပ္ပစ္ျပီးအရြယ္ေတာ္အတံုးတံုးပါေနာ္။ၾကက္သြန္ျဖဴနီတုိ႕ကုိ အခြံႏႊာထားျပီး
ငရုတ္သီးအပုေတာင္နဲ႕ေထာင္းထားေပးပါေနာ္။ ငါးကုိေတာ့ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕၊ငံျပာရည္၊ သၾကားတုိ႕နဲ႕
နယ္ေပးထားပါေနာ္အုိးတစ္လံုးထဲမွာ မွ်စ္ခ်ဥ္ကုိ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕၊ ငါးပိစိမ္းစား၊သၾကားတုိ႕နဲ႕နယ္၊ ျပီးေတာ့
ဆန္ေလွာ္မႈန္႕ပါထည့္ျပီး အားလံုးသမေအာင္နယ္ျပီး မွ်စ္ခ်ဥ္ေရျမဳပ္တဲ့အထိ ေရထည့္ျပီး ပြက္ပြက္ဆူေအာင္
တည္ထားေပးပါေနာ္။ ဒီဘက္မွာ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတစ္လံုးတင္၊ ဒယ္အုိးထဲကုိဆီနည္းနည္းေလးထည့္ျပီး
ေထာင္းထားတဲ့ ငရုတ္သီးၾကက္သြန္ေတြကုိထည့္ျပီးဆီသတ္ပါ။ ဆီသတ္နံ႕ေမႊးလာျပီဆုိရင္ေတာ့ ငါးကုိထည့္ျပီး
ဆီသတ္တာႏွံ႕သြားျပီဆုိရင္ေတာ့ မွ်စ္ခ်ဥ္အုိးထဲကုိ ဆီသတ္ထားတဲ့ငါးေတြကုိေလာင္းထည့္ေပးပါ။ ျပီးရင္ေတာ့
မီးအသင့္အတင့္နဲ႕ မွ်စ္ခ်ဥ္ဟင္းကုိတည္ေပးထားပါ။ မွ်စ္ခ်ဥ္က ၾကာၾကာတည္ေလ စားေကာင္းေလဆုိေတာ့
တတ္ႏုိင္သေလာက္ၾကာၾကာတည္ျပီးေတာ့မွ သံုးေဆာင္ပါေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ငါးနဲ႕မွ်စ္ခ်ဥ္ဟင္းေလး
ရပါျပီေနာ္။

ကင္ပြန္းရြက္နဲ႕ ပုတတ္စာဟင္း

ဒီေန႔ေတာ႔ ကၽြန္မရဲ႔ ေမာင္ႏွမေတြကုိ ကင္ပြန္းရြက္နဲ႕ ပဒတ္စာကုိ ငါးက်ည္းနဲ႕
ဟင္းရည္ေသာက္ေလး ခ်က္ေပးပါမယ္ေနာ္။ ကင္ပြန္းရြက္ကုိ အဂၤလိပ္လုိ soap acacia leaves (Kaempferia
candida)လုိ႕ ေခၚျပီး ပုတတ္စာ (ပဒတ္စာ) ကုိေတာ့ ginger wort လုိ႕ ေခၚပါတယ္။
ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွာေနတဲ့သူေတြအတြက္ ကင္ပြန္းရြက္ေျခာက္ကုိ အလြမ္းေျပ ခ်က္စားလုိ႕ရေပမယ့္ ပုတတ္စာကုိေတာ့
ရွာရခက္ပါလိမ့္မယ္ေနာ္။
ကင္ပြန္းရြက္နဲ႕ ပုတတ္စာဟင္းခ်က္ဖုိ႕ လုိအပ္တာေတြကေတာ့ ကင္ပြန္းရြက္၊ ပုတတ္စာ၊ ငါးက်ည္း
(ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာငါး သုိ႕မဟုတ္ ပုဇြန္၊ ပုဇြန္ေျခာက္)၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ငါးပိစိမ္းစား၊ ဆား၊
ငံျပာရည္အနည္းတုိ႕ပါေနာ္။
ကင္ပြန္းရြက္ကုိ ေရေဆးျပီးေတာ့မွ ေခြၽပါေနာ္။ ေခြၽတဲ့အခါမွာ ဆူးမစူးရေလေအာင္ ကုိင္းျဖာေလးေတြကုိ အရင္
ကပ္ေက်းနဲ႕ ညွပ္လုိက္ျပီးေတာ့မွ ကုိင္းျဖာေပၚက အရြက္ေလးေတြကုိ လက္နဲ႕ ေခြၽေပးပါေနာ္။ ပုတတ္စာက
အျဖဴေရာင္ အပြင့္ေလးေတြပါေနာ္။ အဲ့ဒီေတာ့ အျပင္က ပြင့္ခ်ပ္ခပ္မာမာေလးေတြကုိ ဖယ္ထုတ္ျပီးေတာ့မွ
က်န္တ့ပ
ဲ ြင့္ဖတ္ေတြကုိ ေသခ်ာေခြၽျပီးေတာ့မွ ေဆးျပီး ေရစစ္ထားပါေနာ္။ ငါးက်ည္းကုိေတာ့ ေခါင္းျဖတ္၊
ႏႈတ္ခမ္းေမႊးျဖတ္ျပီးေတာ့ အက်ိအခြၽဲေတြ ကုန္ေအာင္ မန္က်ည္းသီးမွည့္နဲ႕ တုိက္ေဆးေပးပါ။ ျပီးေတာ့မွ
ငါးက်ည္းကုိ ႏွစ္ပုိင္းျဖတ္ျပီးေတာ့ ဆား၊ ငံျပာရည္တုိ႕နဲ႕ နယ္ေပးထားပါေနာ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴကုိ
ဓါးျပားရုိက္ထားေပးပါ။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ အုိးတစ္လံုးထဲ ေရထည့္ျပီး ငါးပိစိမ္းစားထည့္ပါ။ ျပီးေတာ့ ဆား၊ ငံျပာရည္နဲ႕
နယ္ထားတဲ့ ငါးက်ည္းေတြကုိ ထည့္ျပီး မီးဖုိေပၚတင္ျပီး ပြက္ပြက္ဆူေအာင္တည္ေပးပါ။ ဟင္းရည္အုိး
ပြက္ပြက္ဆူလာရင္ ၾကက္သြန္ျဖဴ ဓါးျပားရုိက္ကုိထည့္ျပီး ေပးဆူပါ။ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ဟင္းအိုးဆူတာနဲ႕
ကင္ပြန္းရြက္နဲ႕ ပုတတ္စာကုိထည့္ျပီး အဖံုးအုပ္ျပီး ေနာက္တစ္ၾကိမ္ဆူေအာင္ ထပ္တည္ေပးပါေနာ္။ ဟင္းရည္အုိး
ပြက္ပြက္ဆူျပီးတာနဲ႕ အေပါ့အငံအရသာကုိျမည္းျပီး စိတ္ၾကိဳက္ျဖစ္ရင္ မီးပိတ္ျပီး ဟင္းအုိးခ်ႏုိင္ပါျပီေနာ္။
အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ပုတတ္စာနံ႕သင္းသင္းေလးနဲ႕ ကင္ပြန္းရြက္ဟင္းရည္ေသာက္ ရပါျပီေနာ္။ ကြၽန္မရဲ႕
ေမာင္ႏွမေတြလည္း ၾကိဳက္မယ္လုိ႕ ယံုၾကည္ပါတယ္ေနာ္။

ခ်ဥ္ေပါင္ဟင္းနဲ႕ ငါးက်ည္းေၾကာ္

ဒီေန႕ေတာ့ ကၽြန္မရဲ႕ ေမာင္ႏွမေတြကုိ ျမန္မာဟင္းတလွည့္ခ်က္ေကၽြးပါဦးမယ္ေနာ္။ ေနမေကာင္းျဖစ္ျပီး နာလန္ထကာစမွာ
ဆီျပန္ဟင္းေတြမစားခ်င္ၾကဘူးေလ။ ခ်ဥ္ရည္ဟင္းစပ္စပ္ေလးနဲ႕ ငါးေၾကာ္ၾကြတ္ၾကြတ္ေလး စားခ်င္တတ္ၾကတယ္မဟုတ္လား။
ေန႕စဥ္ဆက္တုိင္း တရုတ္အစားအစာေတြ၊ fast food ေတြ စားရတာမ်ားလာရင္ တစ္ခါတေလ ျမန္မာဟင္းကုိ
လြမ္းတတ္ၾကတယ္ေလ။ အဲ့ဒီအတြက္ေၾကာင့္ ဒီေန႕ ကၽြန္မ ခ်ဥ္ေပါင္ဟင္းနဲ႕ ငါးက်ည္းေၾကာ္ ခ်က္ေကၽြးပါမယ္ေနာ္။
ခ်ဥ္ေပါင္းဟင္းအတြက္ လုိအပ္တာေတြကုိေတာ့ ခ်ဥ္ေပါင္၊ ငါးၾကင္း၊ မွ်စ္၊ ငါးပိစိမ္းစား၊ ငရုတ္သီးစိမ္း၊ နံနံပင္၊
ငရုတ္သီးအေရာင္တင္မႈန္႕အနည္းငယ္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ဆား၊ ငံျပာရည္၊ နႏြင္းမႈန္႕နဲ႕ အခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္တုိ႕ပါေနာ္။
ငါးက်ည္းေၾကာ္အတြကက
္ ေတာ့ ငါးက်ည္း၊ နႏြင္းမႈန္႕၊ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕နဲ႕ ဆီတုိ႕ပါ။
ငါးက်ည္းေတြကုိ အက်ိအခၽြဲေတြ ကုန္စင္သြားရေအာင္ မန္က်ည္းမွည့္၊ ဆားနဲ႕ နယ္ျပီး ေဆးေပးပါ။ ျပီးရင္ ငါးေခါင္းကုိ ျဖတ္ပစ္ပါ။
ငါးဗုိက္ထဲက အူနဲ႕ သည္းေျခအိတ္ကုိ ဖယ္ထုပ္ပစ္ပါ။ ငါးကုိ ေရထပ္ေဆးျပီးေတာ့မွ ဓားနဲ႕ မႊန္းေပးပါ။ (ငါးကုိ မႊန္းလုိက္တအ
့ဲ တြက္
ငါးကုိ နႏြင္းမႈန္႕၊ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕တုိ႕နဲ႕ နယ္တ့အ
ဲ ခါ ပုိျပီး အရသာ ၀င္သလုိ ေၾကာ္တ့အ
ဲ ခါလည္း အက်က္ညီ အၾကြပ္ညီေစသလုိ
ဆီလည္း မေပါက္ေတာ့ဘူးေပါ့။) ငါးကုိ နႏြင္းမႈန္႕၊ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕တုိ႕နဲ႕ နယ္ျပီး ႏွပ္ထားေပးပါ။
ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္ေတြကုိ ေခၽြျပီး ေရေဆးျပီး ေရစစ္ထားေပးပါ။ ငါးၾကင္းကုိလည္း အေၾကးခြံခြာ၊ အေတာင္ဖယ္ပစ္၊ ေရေဆး၊
အရြယ္ေတာ္အတံုးေလးေတြတံုးျပီး ဆား၊ ငံျပာရည္နယ္ေပးထားပါ။ မွ်စ္ကုိလည္း ေရေဆးျပီး
ပါးပါးေလးေတြျဖစ္ေအာင္လွီးထားေပးပါ။ ငရုတ္သီးစိမ္းေလးေတြကုိလည္း ေရေဆးျပီး ထက္ျခမ္းခဲြထားေပးပါ။ နံနံပင္ကုိလည္း
အျမစ္ေတြဖယ္၊ မေကာင္းတာေတြဖယ္ျပီး ေရေဆး၊ ေရစစ္ေပးထားပါ။ ငါးပိစိမ္းစားကုိလည္းေရေဖ်ာ္ထားေပးပါေနာ္။
ၾကက္သြန္ျဖဴနီကုိလည္း အခြံႏႊာျပီး ငရုတ္သီးအေရာင္မႈန္႕နဲ႕ ေရာေထာင္းထားေပးပါ။အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္
ငါးေၾကာ္အရင္ေၾကာ္ၾကရေအာင္ေနာ္။ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ဒယ္အုိးထဲ ဆီထည့္၊ ဆီပူလာရင္ ငါးက်ည္းေတြကုိထည့္ျပီး
မီးအသင့္အတင့္နဲ႕ ေၾကာ္ေပးပါ။ တစ္ဘက္က ေသေသခ်ာခ်ာက်က္မွ ေနာက္တစ္ဖက္ကုိလွန္ပါေနာ္။ စိတ္ေလာအားၾကီးျပီး
တစ္ဖက္က မက်က္ေသးဘဲ ေနာက္တစ္ဖက္ကို လွန္လုိက္ရင္ ငါးအသားေတြ ဒယ္အုိးနဲ႕ကပ္ျပီး က်န္ခ့ဲျပီး ငါးေၾကာ္မဟုတ္ဘဲ
ငါးေၾကျဖစ္သြားတတ္လုိ႕ပါေနာ္။ ငါးေၾကာ္ကုိ ဟုိဘက္ဒီဘက္ ေသခ်ာက်က္ေအာင္ ၾကြပ္ေအာင္ ေၾကာ္ျပီးျပီဆုိရင္ေတာ့
ဒယ္အုိးထဲက ဆယ္ျပီးေတာ့ ဆီစုပ္တစ္ရွဴးေလးခင္းထားတဲ့ ပန္းကန္ျပားေလးထဲ ထည့္ထားလုိက္ပါေနာ္။
ငါးေၾကာ္ထားတဲ့ ဆီက်န္တာ မ်ားေနရင္ ခပ္ထားလုိက္ျပီး ဆီေလးနည္းနည္းနဲ႕ ငရုတ္သီးဆီသတ္လုိက္ပါေနာ္။ ျပီးရင္ေတာ့
နယ္ထားတဲ့ ငါးၾကင္းေလးကုိထည့္ျပီး ဆီသတ္ျပီး ပန္းကန္တစ္ခ်ပ္ထဲ သီးသန္႕ခပ္ထားလုိက္ပါေနာ္။ ျပီးေတာ့မွ
ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္ေတြကုိထည့္ျပီး ေၾကေအာင္ ေမႊေပးပါ။ ခ်ဥ္ေပါင္ေၾကျပီဆုိတာနဲ႕ မွ်စ္ကုိထည့္ျပီး ေမႊေပးပါ။ ျပီးေတာ့ ေရေဖ်ာ္ထားတဲ့
ငါးပိစိမ္းစားေလးကုိထည့္ေပးျပီး ခ်ဥ္ေပါင္မွ်စ္နဲ႕ အတူ ႏွံ႕ေအာင္ ေမႊေပးပါ။ ျပီးေတာ့မွ ေရထည့္၊ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕ေလးထည့္ျပီး
ဟင္းအုိးပြက္ပြက္ဆူေအာင္တည္ေပးပါ။ ဟင္းအုိးပြက္ပြက္ဆူလာတာနဲ႕ ဆီသတ္ထားတဲ့ ငါးကုိထည့္၊ ထက္ျခမ္းခြဲထားတဲ့
ငရုတ္သီးစိမ္းေတြကုိထည့္ျပီး ပြက္ေအာင္တည္ေပးပါ။ ဟင္းအုိးပြက္လာတာနဲ႕ အေပါ့အငံကုိျမည္းျပီး နံနံပင္ေလး
အုပ္လုိက္ရုပ
ံ ါပဲေနာ္။
အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ခ်ဥ္ေပါက္ရြက္ဟင္းနဲ႕ ငါးက်ည္းေၾကာ္ၾကြပ္ၾကြပ္ေလးကုိ ထမင္းပူပူေလးနဲ႕ သံုးေဆာင္ႏုိင္ပါျပီေနာ္။
အားေပးၾကပါဦးေမာင္ႏွမတုိ႕ေရ ႕ ႕ ႕
(မွတ္ခ်က္။ ။ျပည္ပေရာက္ေနတဲ့ေမာင္ႏွမေတြခ်ဥ္ေပါင္ရြက္ ၀ယ္မရခဲ့ရင္ spinach အရြက္ကုိ ၀ယ္ျပီး ပါးပါးလွီးျပီး ႏူးေအာင္ေမႊ၊
ျပီးေတာ့မွ မန္က်ည္းႏွစ္ေလးအုပ္ျပီး ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္အစားထုိးခ်က္စားလို႕ရပါတယ္ေနာ္။

ၾကက္ရုိးေခြးေတာက္ရြက္ဟင္းခ်ဳိ

ကၽြန္မရဲ႕ ေမာင္ႏွမေတြကုိ ဒီေန႕ေတာ့ ၾကက္ရုိးနဲ႕ ေခြးေတာက္ရြက္ဟင္းခ်ဳိ ခ်က္ေကၽြးမယ္ေနာ္။ ေခြးေတာက္ရြက္
ကုိ ျမန္မာအမည္ ေခြးေတာက္ (ေခြးမ်ားကုိ ေတာက္ေစသည္လုိ႕ တုိက္ရုိက္ဘာသာျပန္ဆုိႏုိင္ပါတယ္)၊ ရုကၡေဗဒ
အမည္ကေတာ့ Dregea Voulubilis Benth.လုိ႕ ေခၚဆုိျပီး မ်ဳိးရင္းကေတာ့ Asclepiadaceae ျဖစ္ပါတယ္။
ေခြးေတာက္ရြက္က ခႏၶာကုိယ္မွာရွိတဲ့ ခ်ဳိး (အရက္၊ ကြမး္ ၊ ေဆးလိပ္) ေတြ က်တယ္လုိ႕လည္း ေျပာၾကေတာ့
အိမ္က အစ္ကုိက ခဏခဏ ခ်က္ခုိင္းပါတယ္။ သူကေတာ့ ကြမ္းသမားဆုိေတာ့ ကြမ္းခ်ဳိးက်ေအာင္လုိ႕ေပါ့ေလ။
ေခြးေတာက္ရြက္ကုိ ၾကိတ္ျပီးေတာ့ ေရ ဒါမွမဟုတ္ အရက္တုိ႕နဲ႕ ေရာျပီး လိမ္းေပးရင္လည္း ျပင္ပထိခုိက္ရွနာနဲ႕
ေယာင္ယမ္းနာေတြကုိ သက္သာေပ်ာက္ကင္းတယ္လုိ႕လည္း ဆုိၾကျပန္ပါေသးတယ္ေနာ္။ ေခြးရူးျပန္ေဆး၊
ထိခုိက္ဒဏ္ရာနဲ႕ အပူေလာင္ျခင္းေတြအတြက္လည္း အသံုးျပဳၾကပါေသးတယ္ေနာ္။ ေခြးေတာက္ရြက္ကုိ ဘဲဥနဲ႕
ေၾကာ္စားရင္လည္း ခြန္အားကုိ တုိးပြါးေစပါတယ္တ့။ဲ
အခုေတာ့ ၾကက္ရုိးနဲ႕ ေခြးေတာက္ရြက္ဟင္းခ်ဳိခ်က္မွာမုိ႕ လုိအပ္တာေတြကုိ အရင္ေျပာျပပါမယ္ေနာ္။ ၾကက္ရုိး၊
ေခြးေတာက္ရြက္၊ ပဲငံျပာရည္အက်ဲ၊ ပုဇြန္ငံျပာရည္၊ ခ်င္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕တုိ႕ပါေနာ္။
ၾကက္ရုိးကုိ သန္႕စင္ေအာင္ ေရေဆးျပီး အရြယ္ေတာ္အတံုးေလးေတြ တံုးပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴနဲ႕ ခ်င္းကုိ အခြံႏႊာျပီး
မညက္တညက္ေလး ေထာင္းပါ။ ျပီးေတာ့မွ ၾကက္ရုိးကုိ ေထာင္းထားတဲ့ ခ်င္းၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕၊
ပဲငံျပာရည္အက်ဲ၊ ပုဇြန္ငံျပာရည္ေလးတုိ႕နဲ႕နယ္ပါ။ ေခြးေတာက္ရြက္ကုိ သန္႕စင္ေအာင္ေရေဆးျပီး
အရြယ္ေတာ္ေလးေတြျဖစ္ေအာင္ ဖဲ့ထားေပးပါ။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ အုိးတစ္လံုးထဲ နယ္ထားတဲ့ ၾကက္သားေတြကုိထည့္၊ ေရထည့္ျပီး
ႏူးေအာင္ျပဳတ္ပါ။ ၾကက္သားေတြႏူးျပီဆုိရင္ေတာ့ ေခြးေတာက္ရြက္ေတြ ထည့္ပါေနာ္။ ပြက္ပြက္ဆူရင္ေတာ့
အေပါ့အငံျမည္းျပီး ဟင္းအုိးခ်ျပီး ခ်ဳိခါးဆိမ့္ ေခြးေတာက္ၾကက္ရုိးဟင္းခ်ဳိေလးကုိ အသင့္သံုးေဆာင္ႏုိငပ
္ ါျပီေနာ္။

ငါးေျခာက္ရုိး သီးစံု ခ်ဥ္ရည္ဟင္း

ဥတုေဘာဇနက်မ္းရဲ႕ အလုိအရ အခုလုိ ေအးတဲ့ေဆာင္းရာသီမွာ က်န္းမာေရးအတြက္ ခ်ဥ္ရည္ဟင္းေလး
ခ်က္စားရင္ ေကာင္းပါတယ္တဲ့။ အသီးအရြက္အစံုအလင္နဲ႕ မန္က်ည္းႏွစ္ေလးနဲ႕
ခ်ဥ္ရည္ဟင္းခ်က္တ့အ
ဲ တြက္လည္း ၀မ္းအတြက္လည္း ေကာင္းေစပါတယ္။
ဒီတစ္ခါေတာ့ ကၽြန္မရဲ႕ေမာင္ႏွမေတြအတြက္ ငါးေျခာက္ရုိးသီးစံုခ်ဥ္ရည္ဟင္းေလး ခ်က္ေပးပါမယ္။
လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကုိ အရင္ေျပာျပပါမယ္။ ငါးေျခာက္ရုိး၊ ဒန္႕သလြန္သီး၊ ဘူးသီး၊ ပဲေတာင့္ရွည္၊ အာလူး၊
ရံုးပတီသီး၊ နံနံပင္၊ ငါးပိစိမ္းစား၊ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္၊ ငံျပာရယ္အနည္းငယ္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီ၊
ငရုတ္သီးအေရာင္မႈန္႕အနည္းငယ္၊ ဆီအနည္းငယ္၊ နံနံပင္အနည္းငယ္တုိ႕ပါေနာ္။ (ဟင္းသီးဟင္းရြက္ကုိ
ကုိယ္ႏွစ္သက္ရာေတြကုိလည္း ထည့္လုိ႕ရပါတယ္)
ငါးေျခာက္ရုိးက သိပ္ေျခာက္ေနရင္ ဆယ္မိနစ္ေလာက္ ေရစိမ္ထားျပီးေတာ့မွ ခုတ္ထစ္ထားပါ။ ဒန္႕သလြန္သီးကုိ
အခြံႏႊာ၊ခပ္ရွည္ရွည္ေလးေတြ ျဖတ္ျပီး ေရေဆးျပီး ေရစစ္ထားပါ။ ဘူးသီးကုိလည္း အခြံႏႊာ၊ ေရေဆးျပီးေတာ့
အရြယ္ေတာ္ အတံုးေလးေတြျဖစ္ေအာင္တံုးထားေပးပါ။ ပဲေတာင့္ရွည္ကုိလည္း ေရေဆးျပီး
တစ္လက္မခဲြအရွည္ေလာက္ေလးေတြျဖစ္ေအာင္ ျဖတ္ထားေပးပါ။ အာလူးကုိ အခံြႏႊာ၊ ေရေဆးျပီး
အတံုးေလးေတြတံုးျပီး ဆားနဲ႕နယ္ထားေပးပါ။ အာလူးကုိ အဲ့ဒီလုိ ဆားနဲ႕နယ္ေပးလုိက္ရင္ ပအာတာေတြ
ေပ်ာက္သြားျပီး အရသာေကာင္းေစပါတယ္။ ရံုးပတီသီးကုိလည္း ေရေဆးျပီး အျမီးနဲ႕ေခါင္းကုိျဖတ္ျပီး
သံုးပုိင္းေလာက္စီ ပုိင္းေပးပါ။ နံနံပင္ကုိ အျမစ္ျဖတ္ျပီး ေရေဆးထားေပးပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴနီတုိ႕ကုိ အခြံႏႊာျပီးေတာ့
ငရုတ္သီးအေရာင္မႈန္႕နဲ႕ ေရာေထာင္းထားေပးပါ။ ငါးပိစိမ္းစားကုိလည္း ေရေလးနဲ႕ ေဖ်ာ္ေပးထားပါ။
မန္က်ည္းသီးကုိ အႏွစ္ရလြယ္ေအာင္ ေရေႏြးနဲ႕ စိမ္ထားေပးပါ။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ မီးဖုိေပၚ အုိးတင္၊ ဆီေလးနည္းနည္းထည့္၊ နႏြင္းမႈန္႕ေလးနည္းနည္းခပ္ျပီးေတာ့
ေထာင္းထားတဲ့ ၾကက္သြန္ျဖဴနီငရုတ္သီးကုိထည့္ျပီး ဆီသတ္၊ ေမႊးလာျပီဆုိရင္ ငါးေျခာက္ကုိထည့္ျပီး ေမႊေပးပါ။
ငါးေျခာက္ရုိးက နည္းနည္းမာရင္ ေရေလးနည္းနည္းထည့္ျပီး အုိးအဖံုးေလးခဏအုပ္ျပီး တည္ေပးပါ။ ျပီးရင္ေတာ
ငါးပိစိမ္းစားအရည္ေဖ်ာ္ကုိထည့္၊ တစ္လက္စတည္း ႏူးဖုိ႕ အခ်ိန္နည္းနည္းပုိယူရမယ့္ အာလူး၊ ဒန္႕သလြန္သီး၊
ဗူးသီးတုိ႕ကုိ ထည့္ျပီး ေမႊေပး၊ အဖံုးအုပ္ျပီး တည္ေပးပါ။ ၃ မိနစ္ေလာက္ေနျပီဆုိရင္ အဖံုးျပန္ဖြင့္ျပီး က်န္တ့ဲ
ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြျဖစ္တ့ဲ ပဲေတာင့္ရွည္နဲ႕ ရံုးပတီသီးထည့္ျပီး ဆား၊ ငံျပာရည္နဲ႕ အခ်ဳိမႈန္႕ေလးပါထည့္ျပီး
ေမႊေပး၊ အဖံုးအုပ္ျပီး ဆူေအာင္တည္ေပးပါ။ ဆူျပီဆုိရင္ေတာ့ မန္က်ည္းရည္ထည့္ျပီး ဟင္းအုိးပြက္ေအာင္
ျပန္တည္ေပးပါ။ ဟင္းအုိးပြက္လာျပီဆုိရင္ေတာ့ အေပါ့အငံကုိျမည္းျပီး ကုိယ္ႏွစ္သက္မယ့္ အရသာျဖစ္ေအာင္
လုိတဲ့အရသာကုိ ထည့္၊ နံနံပင္ေလးအုပ္ျပီးေတာ့ ဟင္းအုိးခ်လုိက္ရံုပါပဲေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ငါးေျခာက္နဲ႕
ေမႊးေမႊးေလးနဲ႕ သီးစံုခ်ဥ္ရည္ဟင္းေလးရပါျပီ။ အားေပးၾကပါဦးေနာ္။

သီးစံုပဲကုလားဟင္း

ဟင္းသီးဟင္းရြက္ကုိ ႏွစ္သက္တ့ဲ ကၽြန္မအဖုိ႕ တုိ႕စရာအျဖစ္ အစိမ္းစားစား၊ အသုပ္လုပ္စားစား၊ ေၾကာ္စားစား၊
ခ်ဥ္ရည္ဟင္းခ်က္စားစား အကုန္ ၾကိဳက္ပါတယ္။ ကၽြန္မအစ္ကုိက ကၽြန္မကုိေျပာဖူး ပါတယ္။
အဲ့ဒီေလာက္အရြက္ေတြစားတာ ဆိတ္ေသ လုိ႕မ်ား၀င္စားသလားတဲ့ေလ။ ခုတေလာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြကုိ
အမ်ဳိးမ်ဳိးခ်က္ စားျဖစ္ေပမယ့္ မခ်က္ျဖစ္ေသးတာ ၾကာျပီျဖစ္တ့ဲ သီးစံုပဲကုလားဟင္းေလးကုိ ခ်က္စားခ်င္စိတ္
ျဖစ္ေန မိပါတယ္။ ညီမေလးအမြန္ကလဲ ေတာင္းဆုိထားေတာ့ ဒီေန႕ အဲ့ဒီဟင္းေလးကုိ ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။
လုိအပ္တဲ့ ပစၥည္းေတြကေတာ့ ကုလားပဲ၊ အာလူး၊ ခရမ္းသီး၊ မွ်စ္၊ ေရႊဖရံုသီး၊ ဒန္႕သလြန္သီး၊ မုန္လာဥ၊ ပဲသီး၊
ဗူးသီး၊ ရံုးပတီသီး စသျဖင့္ ကုိယ္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္တ့ဲ အသီးအရြက္ေတြထည့္ပါ။ ကုလားပဲကုိေတာ့ ညက တည္းက
ေရစိမ္ထားလုိက္ပါတယ္။ ဟင္းခ်က္မယ္ဆုိေတာ့ တျခားဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြကုိ ျပင္ဆင္ေနတုန္း ကုလားပဲကုိ
ႏူးေအာင္ျပဳတ္ထားလုိက္ပါေနာ္။ အာလူးကုိအခံြႏႊာ၊ အရြယ္ေတာ္ အတံုးေလးေတြ ဟင္းအုိးဆီသတ္ဖုိ႕ကုိေတာ့
ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ နီ အခြံႏႊာ၊ ပါးပါးလွီးပါ။ ကရေ၀းရြက္ (ရွိရင္ေပါ့ေနာ္)၊ မာဆလာ အနည္းငယ္စတာေတြကုိလဲ
ျပင္ထားပါ။ မန္က်ည္းသီးကုိ ေရေႏြးနဲ႕ စိမ္ထားေပးပါ။ အားလံုး အဆင္သင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ မီးဖုိေပၚ
ဟင္းအုိးတင္၊ အပူေပးျပီး ဆီထည့္ပါေနာ္။ ဆီပူလာရင္ ၾကက္သြန္ျဖဴနီငရုတ္သီးေတြထည့္ျပီး ဆီသတ္ပါ။
ပ်ဥ္းေတာ္သိမ္ရြက္ရွိရင္ တစ္ခါတည္းထည့္ျပီး ဆီသတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ငရုတ္သီးၾကိဳက္တတ္ရင္
ငရုတ္သီးေတာင့္ေလးေတြပါ ေၾကာ္ျပီးထည့္လုိ႕ရပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က ငါးေျခာက္ထည့္တာ ၾကိဳက္တတ္ပါတယ္။
အဆင္ေျပရင္ ငါးေျခာက္ထည့္ပါ။ ျပီးေတာ့ အႏူးၾကာတဲ့ အာလူး၊ ေရႊဖရံုသီး၊ မွ်စ္တုိ႕ကုိ အရင္ထည့္ျပီး ေမႊေပးပါ။
ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕၊ ငံျပာရည္နဲ႕ ေရနည္းနည္းထည့္ျပီး အဖံုးခဏအုပထ
္ ားေပးပါေနာ္။ ငါးမိနစ္ေလာက္ေနရင္ အဖံုးဖြင့္၊
ျပီးေတာ့ ခရမ္းသီး၊ ဒန္႕သလြန္သီး၊ ဗူးသီးန႕ဲ က်န္တဲ့ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြကုိ ထည့္ျပီးေမႊပါ။ ျပီးရင္
အဖံုးျပန္အုပ္ထားပါ။ ဟင္းအုိးဆူလာျပီဆုိရင္ေတာ့ မန္က်ည္းႏွစ္ေလးေတြထည့္၊ ေရကုိ သင့္သေလာက္ထည့္၊
အေပါ့အငန္အရသာကုိျမည္းျပီး ျပန္အုပ္ထားပါ။ ေနာက္ဆံုးဟင္းအုိးပြက္ပြက္ဆူလာျပီဆုိေတာ့မွ
ရံုးပတီသီးေလးထည့္၊ မာဆလာေလးအုပ္၊ အရသာ သင့္မသင့္ျမည္းျပီး ဆူေအာင္တည္လုိက္ရံုပါပဲ။
အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ သီးစံုပဲကုလားဟင္း ရပါျပီေနာ္။

ပုဇြန္ခ်ဥ္သုပ္နဲ႕ ပိန္းဥဟင္းခါး

ေဆာင္းတြင္းေရာက္လာျပီဆုိေတာ့ ဆီျပန္ဟင္းလည္း မစားခ်င္၊ အေၾကာ္အေလွာ္နဲ႕ခ်ည္းပဲဆုိရင္လည္း စားရတာ
ခံတြင္းမေတြ႕လွဘူးျဖစ္ေနတုန္း ငါးခ်ဥ္သုပ္ေလးနဲ႕ ဟင္းခါးေလး စားရင္ေကာင္းမွာပဲလုိ႕ ေတြးမိျပီး
စီစဥ္လုိက္ရတာပါေနာ္။
ငါးခ်ဥ္ကုိ ငါးကေလးခ်ဥ္၊ ငါးဖယ္ခ်ဥ္၊ ပုဇြန္ခ်ဥ္ဆုိျပီး သီးသန္႕စီ သိထားေပမယ့္ အခုတစ္ခါ ပဲခူးမွာေနတဲ့
သူငယ္ခ်င္းဆီက လက္ေဆာင္ရတဲ့ ငါးခ်ဥ္က ငါးဖယ္နဲ႕ ပုဇြန္ကုိတဲြျပီး အခ်ဥ္လုပ္ထားတာဆုိေတာ့
ပုိျပီးၾကိဳက္သြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ငါးခ်ဥ္၊ ပုဇြန္ခ်ဥ္ဆုိရင္ အစိမ္းအတုိင္း သုပ္စားရင္ မစားရဲတ့သ
ဲ ူေတြလည္း
ရွိတယ္ေလ။ ေနာက္တစ္ခါက်ရင္ ပုဇြန္ခ်ဥ္လုပ္နည္းေရးေပးပါဦးမယ္ေနာ္။ သူတုိ႕ကေတာ့ ေၾကာ္စားၾကတယ္။
ကြၽန္မက အစိမ္းအတုိင္း မသုပ္စားရဲတ့ဲ ေမာင္ႏွမေတြအတြက္ နည္းလမ္းေလး ေပးပါရေစေနာ္။
အသင့္ျပင္ထားရမွာကေတာ့ ပုဇြန္ခ်ဥ္၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ငရုတ္သီးစိမ္း၊ နံနံပင္၊ ငရုတ္သီးအက်က္မႈန္႕၊
အခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္နဲ႕ ဆီတုိ႕ပါ။ ဟင္းခါးအတြက္ကေတာ့ ပိန္းဥ၊ ပုဇြန္ေျခာက္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ငရုတ္ေကာင္း၊
ပင္စိမ္း၊ ဆား၊ ငံျပာရည္အနည္းငယ္နဲ႕ အခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္တုိ႕ပါေနာ္။
ပိန္းဥဟင္းခါး
အသုပ္မသုပ္ခင္ ဟင္းခါးအတြက္ မီးဖုိေပၚ ဒန္အုိးတင္၊ အုိးထဲေရထည့္ျပီး ပိန္းဥကုိျပဳတ္ပါ။ ပိန္းဥကုိျပဳတ္ျပီး
က်က္ရင္ အေအးခံျပီး အခြံႏႊာပါ။ ျပီးေတာ့ ဟင္းခါးအုိးျပင္ဖုိ႕အတြက္ ဒန္အုိးေလးထဲကုိ ေရသင့္ရံုထည့္၊ ျပီးေတာ့
ပုဇြန္ေျခာက္ကုိ မညက္တညက္ေလးငရုတ္ဆံုထဲေထာင္းထားတာေလး ခပ္ထည့္၊ ျပီးေတာ့ ဆား၊ ငံျပာရည္၊
အခ်ဳိမႈန္႕ေလးနည္းနည္းထည့္ျပီး ဟင္းခါးအုိးတည္ပါ။ ဟင္းခါးအုိးပြက္ပြက္ဆူလာရင္ ၾကက္သြန္ျဖဴနဲ႕
ငရုတ္ေကာင္းေစ့ကုိ မညက္တညက္ေလးေထာင္းျပီး ခပ္ပါ။ ျပီးရင္ ပိန္းဥထည့္ျပီး မီးေႏြးေႏြးနဲ႕
ဆူေအာင္ထပ္တည္ပါ။ ဒါမွ ပိန္းဥထဲ အရသာေတြလည္း ေကာင္းေကာင္း၀င္ျပီး ႏူးႏူးနပ္နပ္ရွိမယ္ေလ။ ဟင္းခါးအုိး
ပြက္ပြက္ဆူလာျပီဆုိရင္ေတာ့ အေပါ့အငံ အရသာကုိျမည္းျပီး ကုိယ္ၾကိဳက္တ့အ
ဲ ရသာရျပီဆုိတာနဲ႕
ပင္စိမ္းရြက္ေလးအုပ္ျပီး မီးပိတ္လုိက္ရံုပါပဲေနာ္။
ပုဇြန္ခ်ဥ္သုပ္
အသုပ္သုပ္ဖုိ႕အတြက္ ၾကက္သြန္ျဖဴနဲ႕ အနီကုိ အခြံႏႊာျပီး ေရေဆးပါ။ ျပီးရင္ ၾကက္သြန္နီကုိ ပါးပါးလွီး၊
ေရေဆးပစ္ျပီး ေရစစ္ထားပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴကုိလည္း ေက်ာဘက္ကေန အရွည္လုိက္ ခပ္ပါးပါးလွီးပါ။
နံနံပင္ကုိလည္း ခပ္ပါးပါးေလး လွီးေပးထားပါ။ ငရုတ္သီးစိမ္းကုိလည္း ေရေဆးျပီး လွီးထားပါ။
ငါးဖယ္ပုဇြန္ခ်ဥ္ကုိလည္း လွီးျပီး သုပ္မယ့္ ပန္းကန္ထဲ ထည့္ထားေပးပါ။ အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့
မီးဖုိေပၚဒယ္အုိးတင္၊ ျပီးေတာ့ဒယ္အုိးထဲကုိ ဆီနည္းနည္းထည့္ျပီး ဆီက်က္ေအာင္တည္ေပးပါ။
ဆီက်က္ျပီဆုိရင္ေတာ့ ပုဇြန္ခ်ဥ္အေပၚကေန ေလာင္းခ်လုိက္ပါေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ဆီက်က္ရဲ႕ အပူရွိန္နဲ႕
ပုဇြန္ခ်ဥ္ကို နည္းနည္းက်က္သြားေစပါတယ္။ ျပီးေတာ့မွ ခုနက လွီးထားတဲ့ၾကက္သြန္ျဖဴနီ၊ နံနံပင္ ငရုတ္သီးစိမ္း၊
ငရုတ္သီးအက်က္မႈန္႕၊ အခ်ဳိမႈန္႕နည္းနည္းထည့္ျပီး ေသေသခ်ာခ်ာႏွံ႕ေအာင္နယ္ေပးပါ။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့
ပုဇြန္ခ်ဥ္သုပ္ရျပီ။
ပုဇြန္ခ်ဥ္သုပ္ခ်ဥ္စပ္ေလးနဲ႕ ပိန္းဥဟင္းခါး ပူပူေႏြးေႏြးေလးနဲ႕ အားေပးၾကပါဦးေနာ္။

မယ္ဇလီဟင္းခ်ဳိ

တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ညမွာ ၾကယ္တာရာနက္ခတ္ေတြ စံုလင္တ့အ
ဲ တြက္ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ
ႏြယ္ျမက္သစ္ပင္ေတာင္မွ ေဆးဖက္၀င္တယ္လုိ႕ ဆုိၾကပါတယ္္။ အထူးသျဖင့္ မယ္ဇလီပင္က ပုိျပီး ေဆးဖက္၀င္တယ္လုိ႕ မွတ္ယူၾကျပီး
တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ညေတြမွာ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြက မယ္ဇလီဖူးသုပ္တုိ႕ မယ္ဇလီဖူးဟင္းခ်ဳိတုိ႕့ လုပ္စားေလ့ရွိျပီး
အိမ္နီးနားခ်င္းေတြကုိလည္း အလွဴဒါေျမာက္ေအာင္ ေပးေ၀တဲ့ဓေလ့တစ္ခုရွိပါတယ္ေနာ္။ လာမယ့္စေနေန႕ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႕
ၾကယ္တာရာေတြစံုလင္လုိ႕ ေဆးေပါင္းခတဲ့အခ်ိန္မွာ စားဖုိ႕အတြက္ မယ္ဇလီဟင္းခ်ဳိ ခ်က္ေပးလုိက္ပါတယ္ေနာ္။
မယ္ဇလီဟင္းခ်ဳိခ်က္ဖုိ႕အတြက္ မယ္ဇလီရြက္၊ ငါးခူ၊ ခရမ္းသီး၊ ပဲျပား၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ နီ၊ ဆီအနည္းငယ္နဲ႕ ဆား၊ ငံျပာရည္၊
အခ်ိဳမႈန္႕တုိ႕ပါေနာ္။
မယ္ဇလီရြက္ကုိေတာ့ အပင္ကေနခူးတာမုိ႕ အခါးဓါတ္သက္သာသြားေအာင္ ျပဳတ္ပစ္ရပါတယ္။ ဆူတ့အ
ဲ ခါမွာ အရြက္ေတြကုိ
ေရေႏြးအုိးထဲကေနဆယ္ျပီးေတာ့ ေရေအးနဲ႕ေသခ်ာနယ္ေဆးပစ္ျပီးေတာ့ အခါးရည္ေတြထြက္သြားေအာင္ ညွစ္ထုတ္ပစ္ရပါတယ္။
သိပ္ခါးရင္လည္း ဟင္းရည္ေသာက္ရတာ အဆင္မေျပသလုိ အခါးဓါတ္မက်န္ခ့ရ
ဲ င္လည္း ေဆးဘက္၀င္တ့အ
ဲ ာနိသင္ေလးေတြ
ေပ်ာက္ပ်က္သာြ းမွာစုိးတာမုိ႕ အရြက္ျပဳတ္တအ
့ဲ ခါမွာ အရမ္းၾကီးႏူးအိေနေအာင္ မျပဳတ္ရပါဘူး။
ငါးခူကုိေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာေရနဲ႕ေဆး၊ အက်ိအခြၽဲေတြကုန္ေအာင္ မန္က်ည္းႏွစ္ေလးနဲ႕ နယ္ေဆးေပး၊
ႏႈတ္ခမ္းေမႊးေတြျဖတ္ေတာက္ျပီး သန္႕ရွင္းေအာင္ကုိင္ျပီးေတာ့ ဆား၊အခ်ဳိမႈန္႕နဲ႕နယ္ထားေပး၊ ျပီးရင္ေတာ့ အုိးတစ္အုိးထဲ
နယ္ထားတဲ့ငါးေတြထည့္၊ နႏြင္းမႈန္႕ေလးနည္းနည္းထည့္၊ ငံျပာရည္ေလးနည္းနည္းထည့္ျပီးေတာ့ မီးဖုိေပၚတင္ျပီး ျပဳတ္လုိက္ပါေနာ္။
ဲ ခါက်ရင္လည္း အႏူးညီရေအာင္ ဟုိဘက္ဒီလက္လွန္ေပးဖုိ႕လည္း မေမ့န႔ဥ
ဲ ီးေနာ္။ ငါးျပဳတ္ရျပီဆုိရင္
ငါးျပဳတ္တ့အ
ငါးကုိပန္းကန္တစ္ခ်ပ္ထဲ သီးသန္႕ဖယ္ထည့္ျပီးေတာ့မွ အေအးခံျပီး အရုိးႏႊင္ေပးပါေနာ္။ အရုိးေတြကုိလည္း ငရုတ္ဆံုထဲထည့္ေထာင္း၊
ေရထည့္ျပီး ဇကာေလးနဲ႕ ေရစစ္ေပးပါေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ အရုိးထဲကေန အခ်ဳိရည္ေတြအမ်ားၾကီးရလာပါျပီေနာ္။
ခရမ္းသီးကုိ ေရေဆးျပီး လက္တစ္လံုးေလာက္အရြယ္ေလးေတြျဖစ္ေအာင္ လွီးထားပါ။ ခရမ္းခ်ဥ္သီးကို ပါးပါးေလးလွီးပါ။
ၾကက္သြန္ျဖဴနီကုိ အခြံသင္ ေရေဆးျပီး မညက္တညက္ေလးျဖစ္ေအာင္ ေထာင္းထားေပးပါေနာ္။ ပဲျပားကုိလည္း ေရေဆးျပီး
အတံုးေသးေသးေလးေတြျဖစ္ေအာင္လွီးျပီး ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕ေလးနည္းနည္း နယ္ထားေပးပါ။
မီးဖုိေပၚကုိ ဒယ္အုိးတင္၊ ဆီေလးနည္းနည္းထည့္၊ ဆီပူလာျပီဆုိရင္ နႏြင္းမႈန္႕ေလးနည္းနည္းထည့္၊ ေထာင္းထားတဲ့
ၾကက္သြန္ေတြထည့္ျပီး ဆီသတ္၊ ၾကက္သြန္စိမ္းနံ႕ေပ်ာက္ျပီဆုိရင္ေတာ့ ခရမ္းခ်ဥ္သီးထည့္၊ ခရမ္းသီးထည့္၊ ဆား၊
အခ်ဳိမႈန္႕နည္းနည္းရယ္၊ အရုိးႏႊင္ထားတဲ့ ငါးေတြထည့္ျပီးေမႊပါ။ ျပီးရင္ ပဲျပားေလးေတြကုိပါထည့္လုိက္ပါ။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့
ပဲျပားေလးလည္းမာသြားျပီး ငါးလည္းဆီသတ္ျပီးသားျဖစ္သြားပါျပီ။
ဟင္းရည္တည္မယ့္အုိးကုိယူ၊ ေရသန္႕ထည့္ျပီး ပြက္ပြက္ဆူေအာင္ မီးဖုိေပၚ တည္ေပးပါေနာ္။ ေရေႏြးပြက္ပြက္ဆူလာျပီဆုိရင္ေတာ့ ခုနက
ဆီသတ္ထားတဲ့အႏွစ္ေတြထည့္ပါ။ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕နဲ႕ ငံျပာရည္အနည္းငယ္လည္း ထည့္ေပးပါ။ ျပီးရင္ေတာ့
မယ္ဇလီရြက္ျပဳတ္ေတြထည့္ပါေနာ္။ မီးအသင့္အတင့္နဲ႕ အခ်ိန္ယူျပီး ပြက္ပြက္ဆူေအာင္၊ ဟင္းရည္က်ေအာင္ထိ တည္ေပးပါေနာ္။
ဟင္္းရည္အုိးပြက္ပြက္ဆူျပီး အရည္က်ျပီဆုိရင္ေတာ့ အေပါ့အငံအရသာကုိျမည္းျပီး ဟင္းအုိးခ်လုိက္ရံုပါပဲေနာ္။
ခါးဆိမ့္သက္အရသာေလးနဲ႕ ပူပူေႏြးေႏြး မယ္ဇလီဟင္းခ်ဳိေလးရပါျပီေနာ္။ ကြၽန္မအဘြားကေတာ့ မနက္ျဖန္
တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႕ညမွာစားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ တစ္ရက္ၾကိဳျပီး အဖိတ္ေန႕မွာကတည္းက ခ်က္ရင္ ပုိျပီးစားေကာင္းတယ္လုိ႕
ေျပာပါတယ္။
တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ညမွာ မယ္ဇလီဟင္းခ်ဳိနဲ႕ ေဆးေပါင္းချပီး က်န္းမာရႊင္လန္းႏုိင္ၾကပါေစေနာ္။ အဲ ႕ ႕ ႕ ေမ့လုိ႕ ႕ ႕ ႕
တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ညရဲ႕ ၁၂ နာရီတိတိအခ်ိန္မွာ ေဆးေပါင္းခတဲ့ မယ္ဇလီဖူးသုပ္၊ ဟင္းခ်ဳိ စားျပီးေနာက္ ထိန္ထိန္သာတဲ့
လမင္းၾကီးကုိၾကည့္ျပီး ကုိယ္လုိခ်င္တ့ဆ
ဲ ုကုိ ေတာင္းရင္ ျပည့္ႏုိင္တယ္လုိ႕ ေျပာၾကပါတယ္။ အကိုးအကားေတာ့ ကြၽန္မ မသိပါဘူး။
ကြၽန္မေတာ့ လာမယ့္လျပည့္ညက်ရင္ အလုိခ်င္ဆံုး ဆုတစ္ခုကုိေတာ့ လမင္းၾကီးကုိၾကည့္ျပီး ေတာင္းၾကည့္လုိက္မယ္ ႕ ႕ ႕ ႕ ျပည့္
မျပည့္ကုိေတာ့ ေငြေရာင္ပိတ္ကားေပၚမွာ ဆက္ၾကည့္ပါေနာ္ ႕ ႕ ႕႕

ပိန္းရုိးဟင္း

ငယ္ငယ္တုန္းက အဘြားက ေျပာဖူးတယ္ ႕ ႕ ႕ ပိန္းရုိးတုိ႕ ပိန္းဥတုိ႕စားတဲ့အခါက်ရင္ အာေခါင္ယားတတ္တ့သ
ဲ ူက
ေနာက္ေၾကာင္းမရွင္းလုိ႕တဲ့ ႕ ႕ ႕ ေနာက္ေၾကာင္းမရွင္းတာဘာလဲလုိ႕ လာေမးနဲ႕ေနာ္ ႕ ႕ ႕ ဟိ ႕ ႕႕ ႕ သိခ်င္ရင္
တိတ္တိတ္ေလး လာေမး ႕ ႕႕ ဟိ ႕ ႕ ႕
ေမာ္လျမိဳင္မွာေနတုန္းက အဘြားက ပိန္းရုိးကုိ ပုဇြန္ေပါက္စနေလးေတြနဲ႕ ခ်က္ေကၽြးရင္ သိပ္ၾကိဳက္တာပဲ။
တစ္ခါတေလက်ေတာ့ ဟင္းခါးေလးခ်က္သလုိ တစ္ခါတရံက်ေတာ့လည္း မုိးေမွ်ာ္သီး မရမ္းျပား ငါးပိစိမ္းစားနဲ႕
မြန္ဟင္းခ်က္ေကၽြးတယ္။ ႏွစ္ခုလံုးကုိ ၾကိဳက္ခဲ့တာ ႕ ႕ ႕
မေန႕က ေစ်းသြားေတာ့ ပိန္းရုိးနဲ႕ ခပ္ဆင္ဆင္တူတာေလးေတြ႕လုိ႕ ၀ယ္လာတာ။ ငါးေပါက္စေနေသးေသးေလး
ေတြလည္း၀ယ္လာခဲ့ေသးတယ္။ ဒီေန႔ညေန ေက်ာင္းက ျပန္လာေတာ့ ဗုိက္ကလည္း ဆာ၊ တျခား
အသားဟင္းေတြ ရွိေပမယ့္ မစားခ်င္တာနဲ႕ ပိန္းရုိးဟင္းခ်က္မယ္ဆုိျပီး ခ်က္ျဖစ္တာ ႕ ႕႕ ႕ ဒီက ပိန္းရုိးကေတာ့
ျမန္မာျပည္က ပိန္းရုိးနဲ႕ မတူဘူး ႕ ႕႕ ျမန္မာျပည္က ပိနး္ ရုိးက ပုိႏူးညံ့ျပီး အရသာပုိရွိတယ္ ႕ ႕႕ ႕
အိမ္ျပန္ရခါနီးပါျပီဆုိမွ လြမ္းျပေနျပန္ျပီေနာ္ ႕ ႕႕ ႕ နာ့ႏွယ္ ႕ ႕ ႕ ဒြတ္ခ ႕ ႕႕
အဲ ႕ ႕ ႕ ေလေၾကာရွည္ေနတာ ႕ ႕႕ ႕ အခု ခ်က္နည္းေလးေတာ့ ေျပာပါရေစဦးေနာ္ ႕ ႕ ႕
လုိအပ္တဲ့ပစၥညး္ ေတြကေတာ့ ပိန္းရုိး၊ ငါး ဒါမွမဟုတ္ ပုဇြန္ေပါက္စေကြးေလးေတြ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴနီ၊ ငရုပ္သီးစိမ္း၊
ငါးပိစိမ္းစား၊ မရမ္းျပား ဒါမွမဟုတ္ သံပုရာရည္၊ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕ ၊ ငရုပ္ေကာင္းမႈန္႕တုိ႕ပါ။
ပိန္းရုိးကုိ အမွ်င္ေလးေတြအရင္သင္ပစ္ပါ။ ျပီးေတာ့မွ ေရေဆးျပီး ကုိယ္လိခ
ု ်င္တဲ့ အရြယ္ေလာက္ျဖစ္ေအာင္
လွီးပါ။ ငရုတ္သီးစိမ္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴနီေထာင္းထားပါ။ မရမ္းျပားကုိပါ ေထာင္းပါ။ (မရမ္းျပားမရွိရင္ စားခါနီးမွ
သံပုရာရည္ ဒါမွမဟုတ္ ေရွာက္ရည္ ညွစ္ထည့္ပါ)။
အုိးတစ္လံုးကိုယူ ပိန္းရုိး၊ ငါးေပါက္စေကြးေလးေတြရယ္၊ ေထာင္းထားတဲ့ ၾကက္သြန္ျဖဴနီ ငရုတ္သီးစိမ္းေတြရယ္၊
မရမ္းျပားေထာင္းရယ္၊ ငါးပိစိမ္းစားရယ္၊ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕ အားလံုးကုိ ထည့္ျပီး ေသခ်ာနယ္ေပးပါ။ ျပီးေတာ့မွ
လံုးေရေလး နည္းနည္းထည့္ျပီး မီးဖုိေပၚတင္ပါ။ ပထမတစ္ေရ ကုန္ခါနီးက်ရင္ ေနာက္ထပ္ ကုိယ္လုိခ်င္တ့ဲ
အေနအထားေလာက္ ေရထပ္ထည့္ေပးပါ။ အရည္ေသာက္ၾကိဳက္ရင္ အရည္မ်ားမ်ားေလးထည့္ေပးေပါ့ေနာ္။
ဟင္းအုိးကုိ ေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာတဲ့အထိ ေပးဆူပါ။ ဟင္းအုိးက်တဲအ
့ ထိ ပြက္ပြက္ေပးဆူျပီးရင္ေတာ့ အရသာ
အေပါ့အငံကုိ ျမည္းျပီး ငရုတ္ေကာင္းမႈန္႕ေလး ထည့္ျပီး ဟင္းအုိးခ်ရံုပါပဲ။ နံနံပင္၊ ၾကက္သြန္စိမ္း၊ ၾကက္သြန္ျမိတ္
ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သလုိ ထည့္စားလုိ႕ရပါတယ္။ ကၽြန္မေတာ့ ၾကက္သြန္ျမိတ္ေလးပဲ ထည့္စားလုိက္တာပါပဲေလ ႕ ႕႕ ႕
မုိးေမွ်ာ္သီးက စပ္၊ မရမ္းျပားက ခ်ဥ္၊ ငါးေပါက္စေကြးနဲ႕ ပိန္းရုိးက ခ်ဳိ၊ ငရုတ္ေကာင္းက ပူ ႕ ႕ ႕႕ ဟူး ႕ ႕ ႕႕
ေခၽြးလည္းထြက္၊ ႏွပ္လည္းထြက္ ႕ ႕ ႕ လူလည္း ေတာ္ေတာ္ေလး ေနလုိ႕ ေကာင္းသြားတယ္ ႕ ႕ ႕ ပြင့္သြားတာပဲ ႕ ႕
႕ ႕ ေဘာ္ေဘာ္တုိ႕ေရ ႕ ႕႕ ႕ ျမည္းၾကည့္ၾကပါဦးေနာ္ ႕ ႕႕ ႕

ၾကာဇံခ်က္

ျပီးခဲ့တ့ဲ ေမလတုန္းက ေက်ာင္းမွာ ပေရာ္ဖက္ဆာေမြးေန႕အတြက္ ဌာနမွာ ပါတီေလးက်င္းပမယ္ဆုိေတာ့
ကၽြန္မလဲ ဘာခ်က္ရမလဲ စဥ္းစားတာ စဥ္းစားလုိ႕မရတာနဲ႕ဘဲ ကၽြန္မရဲ႕ ခ်စ္သူငယ္ခ်င္းၾကီး တုတ္ၾကီးကို
နားပူမိပါတယ္ ႕ ႕ ႕ ကတုတ္စ္ရယ္ ႕ ႕႕ ႕ ဌာနမွာ ပါတီရွိတယ္ ႕ ႕႕ ဘာဟင္းခ်က္ရမလဲလုိ႕ေမးေတာ့ ကတုတ္စ္က
လာမေမးနဲ႕တဲ့ ငါတုိ႕က စားဖုိ႕ပဲသိတယ္ ႕ ႕႕ ခ်က္ဖုိ႕မသိဘူးတဲ့ ႕ ႕႕ ႕ တုတ္စ္ရယ္ ႕ ႕
႕အင္တာေနရွင္နယ္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြက သူတုိ႕ႏုိင္ငံကုိယ္စားျပဳ ဟင္းတစ္မ်ဳိးစီခ်က္တ့အ
ဲ ခါမွာ
နလုစ္လဲ ဟင္းတစ္မ်ဳိးေတာ့ ခ်က္ခ်င္ပါတယ္ ႕ ႕႕ ႕ ဘာေလးခ်က္ရင္ေကာင္းမလဲ အၾကံေပးပါေနာ္လုိ႕
ကဂ်ီဂေဂ်ာင္တုိက္မိေလေတာ့ တုတ္ၾကီးခမ်ာလဲ မတတ္သာေတာ့ပါဘူး ႕ ႕ ႕ ေနာက္မဟုတ္ရင္ ကၽြန္မက သူ႕ကုိ
ဂ်ီက်ေနမွာကိုး ႕ ႕ ႕ ေနာက္ဆံုး တုတ္စ္က အၾကံေပးပါတယ္ ႕ ႕ ႕ ၾကာဇံခ်က္ေလးလုပ္ပါလားတဲ့ေလ ႕ ႕ ႕
ကၽြန္မလဲ အၾကံေကာင္းရသြားတယ္ ႕ ႕ ႕
လုိအပ္တဲ့ ပစၥည္းေတြကေတာ့ လူဦးေရေပၚမူတည္ျပီး အတုိင္းအတာက ကြာမွာေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္မ ဒီတစ္ခါမွာ
စာရင္းကုိပဲ ဦးစားေပးျပီး ပမာဏကုိ မေျပာေတာ့ဘူးေနာ္ ႕ ႕ ႕
ၾကာဇံ၊ ၾကက္သား၊ ၾကက္ရုိး၊ ၾကြက္နားရြက္မႈိ၊ ပဲျပားလိပ္၊ မႈိေျခာက္၊ ပန္းေျခာက္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ခ်င္း၊
ၾကက္သြန္ျမိတ္၊ နံနံပင္၊ ငရုတ္သီးအက်က္မႈန္႕၊ ငရုတ္ေကာင္းမႈန္႕၊ ငံျပာရည္၊ သံပုရာသီး၊ ဆား၊ သၾကား၊
ၾကက္သားမႈန္႕ (အခ်ဳိမႈန္႕) တုိ႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ငါးဖယ္ရွိရင္ထည့္ပါ။ မရွိခဲ့ရင္ ၾကက္သားကုိ ႏုိင္ႏုိင္ေလး
ထည့္လုိက္တာေပါ့ ႕ ႕ ႕ ။
စစခ်င္း ေရေႏြးအုိးျပင္ျပီး အဲ့ဒီထဲမွာ ၾကက္ရုိးေတြ ထည့္ျပဳတ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီထဲမွာ ဂ်င္းေလးေတြ ျခစ္ျပီး
အရည္ညွစ္ထည့္ လုိက္ပါတယ္။ ဆား၊ သၾကား၊ ငံျပာရည္နဲ႕ ၾကက္သားမႈန္႕ အနည္းငယ္ထည့္လုိက္ပါတယ္။
ၾကာဇံကုိ ေရစိမ္ပါတယ္။ မႈိေျခာက္ပန္းေျခာက္နဲ႕ ၾကြက္နားရြက္မႈိကုိ တူတူေရစိမ္တယ္။ ပဲျပားလိပ္ေျခာက္ကုိေတာ့
သီးသန္႕ေရစိမ္ထားပါတယ္။ ၾကြက္နားရြက္မႈိကုိ သတိထားျပီး ေသခ်ာသန္႕ေအာင္ ေဆးပါေနာ္။
ၾကာဇံေရစိမ္ထားတာကုိ ၁၀ မိနစ္ေလာက္ထားျပီး ေနာက္ပုိင္းမွာ ေရထဲက ဆယ္ျပီး ကတ္ေၾကး ေလးနဲ႕ ၄
လက္မ အရွည္ေလာက္ေလးေတြ ျဖတ္ထားပါ။ မႈိေျခာက္နဲ႕ ၾကြက္နားရြက္မႈိေေျခာက္ကုိ ေရထဲက ဆယ္ျပီး
အရြယ္ေတာ္ ေလးေတြ ျဖတ္ထားပါ။ ပန္းေျခာက္ကုိ အထံုးေလးေတြ လုပ္ရင္လုပ္၊ မလုပ္ရင္လဲ သူ႕ကုိလဲ
အရြယ္ေတာ္ေလးျဖတ္လုိက္ေနာ္။ ပဲျပားလိပ္ကုိလဲ ဆယ္ထားလုိက္ေနာ္။ ၾကက္သားကုိ အသားတံုးေလးေတြ
အေနေတာ္ေလး ေတြ တံုးျပီး ဆား၊ သၾကား၊ ငံျပာရည္တုိ႕နဲ႕ ေသခ်ာနယ္ထားလုိက္ပါတယ္။
ႏုိင္ငံျခားသားေတြအတြက္ ခ်က္ရတယ္ဆုိေတာ့ ငရုတ္သီး ဆီမသတ္ရဲဘူးေလ ႕ ႕ ႕ ေတာ္ေတာ္ၾကာ
ဆီနီနီေလးေတြ အေပၚမွာေ၀့ေနတာကုိ သတိမမူဘဲ ေသာက္လုိက္လုိ႕ သီး(သည္း) သြားရင္ျဖင့္ ကၽြန္မကုိ
ေမတၱာေတြ အတံုးလုိက္အတစ္လုိက္ ပုိ႕လုိက္မယ့္အမ်ဳိး ႕ ႕ ႕႕ အဲ့ဒီေတာ့ ဆီကုိ ငရုတ္ေရာင္မထည့္ဘဲ
အျဖဴထည္ေလးအတုိင္းပဲ ၾကက္သားေတြနဲ႕ ၾကက္သြန္ျဖဴဂ်င္းတုိ႕နဲ႕ ဆီသတ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ၾကက္သြန္နီ
ဲ ထဲ ထည့္လုိက္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ၾကက္ရုိးဟင္းရည္အုိးကလဲ
ဘေလာ့ခ္တံုးေလးေတြကုိပါ ဆီသတ္တ့အ
ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ ဆူလာပါျပီ။ ကၽြန္မကေတာ့ ၾကက္ရုိးေတြကုိ ဖယ္လုိက္ပါတယ္။ အိမ္မွာဆုိရင္ေတာ့
မဖယ္ပါဘူး။ ေက်ာင္းမွာဆုိေတာ့ စားရတဲ့သူေတြအတြက္ အဆင္မေျပ ျဖစ္မွာစိုးလုိ႕ပါ။ ျပီးေတာ့ ဆီသတ္ထားတဲ့

ၾကက္သားကုိ ဟင္းအုိးထဲ ထည့္လုိက္ျပီး ပြက္ပြက္ဆူေအာင္တည္ပါ။ ဟင္းအုိးဆူျပီဆုိရင္ေတာ့
မႈိေျခာက္ပန္းေျခာက္ေတြကုိ အရင္ထည့္လုိက္ပါ။ မႈိေျခာက္ပန္းေျခာက္ထည့္ျပီးရင္ ဟင္းအုိးကုိ မီးေလ်ာ့ျပီး
ေပးဆူပါ။ ဟင္းအုိးနည္းနည္းက်ေအာင္ေရာ မႈိေျခာက္ပန္းေျခာက္ပြျပီး ႏူးလာမယ့္အခ်ိန္ထိ အခ်ိန္နည္းနည္း
ၾကာေအာင္ထားလုိက္ပါ။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ၾကက္သြန္နီကုိ ပါးပါးလွီးပါ၊ ၾကက္သြန္ျမိတ္ကုိ ပါးပါးလွီးပါ။
သံပုရာသီးေလးေတြ အေနေတာ္ေလးေတြ စိပ္ထားပါ။ မႈိေျခာက္ပန္းေျခာက္ႏူးလာျပီဆုိရင္ေတာ့ ပဲျပားေျခာက္နဲ႕
ၾကာဇံကုိ ထည့္လုိက္ပါ။ မီးအသင့္အတင့္နဲ႕ ဟင္းအုိးကုိ ေျဖးေျဖးခ်င္းေပးဆူပါ။ ဟင္းအုိးဆူလာျပီဆုိရင္ေတာ့
အရသာ အေပါ့အငန္ကုိ ျမည္းျပီး ေနာက္ဆံုးမွာ ငရုပ္ေကာင္းမႈန္႕ ခပ္ပါ။ ဟင္းသိပ္ပူသိပ္စပ္မွာစိုးရင္ေတာ့
စားမယ့္သူအၾကိဳက္ သူတုိ႕ပန္းကန္ထဲမွာပဲ ငရုတ္ေကာင္းမႈန္႕ကုိ စိတ္ၾကိဳက္ထည့္စားပါေစ။ ျပီးရင္ မီးပိတ္ျပီး
ဟင္းအုိးကုိ အသာေလးလွပ္ထားလုိက္ပါ။ ကဲ ႕ ႕ ႕ အနံ႕အရသာနဲ႕ ျပည့္စံုလွတ့ဲ ၾကာဇံခ်က္ ရပါျပီ။
ပန္းကန္လံုးေလးထဲ ၾကာဇံဟင္းေလး ခပ္ထည့္၊ အေပၚကေန ၾကက္သြန္စိမ္းေလးရယ္၊ ၾကက္သြန္ျမိတ္ေလးရယ္
ျဖဴးလုိက္ပါဦး ႕ ႕႕ အခ်ဳိပဲၾကိဳက္တတ္ရင္ေတာ့ ဒီအတုိင္းပဲ စားေပါ့ေနာ္။ ခ်ဥ္ငံစပ္ၾကိဳက္တတ္ရင္ေတာ့
ငံျပာရည္ေလးရယ္၊ သံပုရာရည္ေလးရယ္၊ ငရုတ္သီးအက်က္မႈန္႕ေလးရယ္၊ ငရုတ္ေကာင္းမႈန္႕ေလးရယ္
ထည့္စားေနာ္ ႕ ႕ ႕

ငါးႏွပ္ မုိးေမွ်ာ္သီး မရမ္းျပားဟင္း

မေန႕က ေနပူပူထဲ အျပင္ထြက္လုိက္ေတာ့ ေခၽြးထြက္ျပီး အပူငုပ္သလုိျဖစ္သြားေတာ့ခံတြင္းက ပ်က္ပ်က္နဲ႕
စားခ်င္စိတ္ေလးျဖစ္လာေအာင္ စားစရာေတြကုိကုိ အငမ္းမရေခါင္းထဲ တန္းစီျပီး စဥ္းစားပါေတာ့တယ္ ႕ ႕ ႕ အဲ့ဒီမွာ
ငါးႏွပ္ဟင္းကုိ သတိတရျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္ငါးႏွပ္ဆုိတာ ဘာလဲဆုိျပီး ေခါင္းရႈပ္မသြားနဲ႕ဦးေနာ္။ ငါးႏွပ္ဆုိတာ အာျပဲေျခာက္
အစုိကုိ ေျပာတာ၊ျကည္ၾကည္တုန္တုန္ေလးေပါ့ ႕ ႕ ႕ ေမာ္လျမိဳင္ဘက္မွာေတာ့ အရမ္းေပါတယ္ ႕ ႕႕ ႕ ရန္ကုန္မွာလဲ အခုလုိ
မုိးရာသီနဲ႕ ေဆာင္းရာသီမွာ ရတတ္ပါတယ္ ႕ ႕ ႕ ငယ္ငယ္ေလးကတည္းကေန ခုထိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရတဲ့ အစားအစာထဲမွာ
ငါးႏွပ္ဟင္းလဲပါတယ္ ႕ ႕ ႕ ဘယ္ေလာက္ၾကိဳက္လဲဆုိရင္အိမ္မွာ ငါးႏွပ္ဟင္းခ်က္တဲ့ေန႕က်ရင္ အေမမသိေအာင္ သပ္သပ္
ဟင္းတစ္ခြက္ခုိးခပ္ျပီး ၀ွက္ထားတတ္ပါတယ္( ဟီး ႕ ႕ ႕ အက်င့္ေကာင္းေလးေတြဆုိပါေတာ့ ႕ ႕ ႕)
ကဲ ႕ ႕ ႕ ဟင္းမခ်က္ခင္ လုိတဲ့ ပစၥည္းေလးေတြကုိ အရင္ေျပာျပမယ္ေနာ္။
(၁) ငါးႏွပ္ ၃ ကီလုိ
(၂) မရမ္းျပား ၂၀ ဂရမ္ (မရမ္းျပားမရွိခ့ရ
ဲ င္ သံပုရာသီး သုိ႕မဟုတ္ ေရွာက္သီး သံုးႏုိင္ပါတယ္)
(၃) ၾကက္သြန္ျဖဴ ၁၀ မႊာ (ဓါးျပားထုပါ)
(၄) ငရုတ္သီးစိမ္း (ကုလားေအာ္၊ မုိးေမွ်ာ္) အစပ္စားႏုိင္သေလာက္ထည့္ပါ
(၅) ၾကက္သြန္နီ အလံုးၾကီး ၁ လံုး
(၆) ပုဇြန္ငါးပိစိမ္းစား စားပြဲတင္ဇြန္း ၁ ဇြန္းခဲြ
(၇) ငံျပာရည္ စားပြဲတင္ဇြန္း ၄ ဇြန္း
(၈) အခ်ဳိမႈန္႕ အနည္းငယ္
(၉) နံနံပင္ (သုိ႕မဟုတ္) ေရွာက္ရြက္
(၁၀) စပါးလင္နဲ႕ ဂ်င္းအနည္းငယ္စီ (ႏုတ္ႏုတ္စင္းထားေနာ္)
(၁၁) ဆား လက္ဘက္ရည္ဇြန္း ၅ ဇြန္း
ငါးႏွပ္ကုိ ေရစင္ေအာင္ေဆးပါ။ သူ႕မွာက အေၾကးခံြမပါဘူးေလ ႕ ႕ ႕
တုန္တုန္ၾကည္ၾကည္ေလးမို႕ ႏူးႏူးညံ့ညံ့ေလးကုိင္ေနာ္ ႕ ႕႕ ႕
သူက အလယ္က အရုိးကလဲ အရုိးႏုေလးေလ။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ အရုိးစူးမွာလဲ မပူရဘူးေလေနာ္။
ျပီးရင္ တစ္ေကာင္ကုိ ႏွစ္ပုိင္းပဲပုိင္းလုိက္။ ျပီးတဲ့အခါ သူ႕ကုိ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕၊ ငံျပာရည္ေလးနဲ႕ နယ္ထားလုိက္ေနာ္။
ကဲ ႕ ႕ ႕ ဟင္းရည္အုိးေလး စတည္ရေအာင္ေနာ္။ အုိး ခပ္ၾကီးၾကီးကုိယူေနာ္ ... ေရ ၂ လီတာေလာက္ထည့္လုိက္ေနာ္။ ျပီးရင္
ပုဇြန္ငါးပိစိမ္းစားေလးကို ေရေဖ်ာ္ထည့္၊ မရမ္းျပား၊ စပါးလင္၊ ဂ်င္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ငရုတ္သီးစိမ္း၊ ၾကက္သြန္နီ အဲ့ဒါေတြကုိ
ေသခ်ာေထာင္းလုိက္၊ ျပီးေတာ့ ခုနက ေရေတြ ပြက္ပြက္ဆူလာရင္ ေထာင္းထားျပီးသား အမယ္စံုကုိထည့္လုိက္ပါ။ ဆား၊
ငံျပာရည္ အခ်ဳိမႈန္႕ေလးေတြလဲ ထည့္ေနာ္။ အဲ့ဒီ ပြက္ပြက္ဆူလာေအာင္ ေစာင့္ေနာ္။ ဆူလာျပီဆုိရင္ အရသာေလးကုိ
ျမည္းလုိက္ဦး။ ျပီးေတာ့ ခုနက နယ္ထားတဲ့ ငါးႏွပ္ကုိထည့္လုိက္ပါ။ အဖံုးေလးအုပ္ထားလုိက္။ ဟင္းအုိးပြက္လာျပီဆုိတာနဲ႕
ၾကည့္လုိက္ပါ။ ငါးႏွပ္ၾကည္ၾကည္ တုန္တုန္ေလးေတြကေန ျဖဴျဖဴတုန္တုန္ေလးေတြ ျဖစ္သြားေရာ။ ခ်ဥ္ငံစပ္
အရသာေတြကလဲ ငါးႏွပ္ထဲ ၀င္သြားေရာေလ။ အေပါ့အငံ ေလးကုိလဲ ျမည္းလုိက္ဦးေနာ္။ ျမည္းလုိက္တာနဲ႕ လွ်ာကေန
အရသာေပါင္းစံုကုိ ထိေတြ႕မိပါေတာ့မယ္။ ေျဖးေျဖးျမည္းေနာ္ ။ ငရုတ္သီးစပ္ေတာ့ သီးမွာစုိးရတယ္ ၊ခ်ဥ္ငံစပ္ေလးေပါ့၊
ငါးႏွပ္ေလးကလဲ ရွလြတ္ကနဲဆုိ ၀င္သြားေရာ ဟီးဟီး ႕ ႕ ႕ ေျပာရင္းသြားရည္က်လုိ႕ မ်ဳိခ်ေနရတယ္။ ျပီးရင္ေတာ့
ပန္းကန္လံုးေလးထဲထည့္၊ နံနံပင္ဒါမွမဟုတ္ ေရွာက္ရြက္ပါးပါးေလး လွီးထည့္၊ ၾကက္သြန္စိမ္းၾကိဳက္ရင္
နည္းနည္းလွီးထည့္ျပီး စိတ္ၾကိဳက္သာ သံုးေဆာင္ေပေတာ့

ပုဇြန္ခ၀ဲသီးၾကာဇံဟင္း

ကြ်န္တို႔ေက်ာင္းမွာ ဟင္းခ်က္ၿပဳိင္ပြဲေလး က်င္းပပါမယ္။
၀ါသနာကတားမရေတာ႔ အဲဒီမွာ ၀င္ဆင္ႏြဲရအုံးမွာေပါ႔။
ဟင္းမယ္ေတြကို စဥ္းစားရတာ အေမာပါပဲ။ စားမယ္႔သူေတြက
ဂ်ပန္ေတြမို႔ ဂ်ပန္စားနုိင္မယ္႔ အရသာမိ်ဳးေလးလဲၿဖစ္ရမယ္ေလ။
အပူ၊အစပ္၊အခ်ဥ္ကဲတာေတြ။ငပိနံ႔အရမ္းထြက္တာမ်ိဳးေတြ
ခ်က္လို႔မၿဖစ္ဘူးေလ။ ပထမဆုံးစဥ္းစားမိတာက..
ပုစြန္ခ၀ဲသီးၿကာဇံဟင္းပါ။
လုိအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား
ခ၀ဲသီးႏုႏု ၂ လံုး
ပုစြန္အေကာင္လတ္ ၁၅ ေကာင္
ျကာဇံ ၅ ဂရမ္
ၾကက္သြန္နီဥၾကီးတစ္ဥ
ၾကက္သြန္ျဖဴ ၃ ျမႊာ (ေသးေသးေလးေတြျဖစ္ေအာင္လုပ္ထားပါ)
ဆီ စားပြဲတင္ဇြန္း ၂ ဇြန္း
ဆား လက္ဘက္ရည္ဇြန္း ၁ ဇြန္းမွ ၁ ဇြန္းခဲြ
သၾကားလက္ဘက္ရည္ဇြန္း ၁/၂ ဇြန္း
ပဲငံျပာရည္ စားပြဲတင္ဇြန္း ၁ ဇြန္း
အခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္ (အခ်ဳိမႈန္႕မသံုးလုိပါက ၾကက္သားမႈန္႕ သံုးႏုိင္ပါသည္)
ၾကက္သားျပဳတ္ရည္ ၁-၂ ခြက္
အားလုံးအသင္႔ၿဖစ္ၿပီဆို...
ခ၀ဲသီးကုိ ေရစင္ေအာင္ေဆးျပီး အခြံႏႊာပါတယ္။
ျပီးလွ်င္ ေလးပုိင္းပုိင္းျပီး ဆႏြင္းမကင္းတံုးေလးေတြ ျဖစ္ေအာင္လွီး။
ၾကာဇံကုိ ေရထဲတြင္ ၁၀ မိနစ္ခန္႕စိမ္။ ၾကက္သြန္နီကုိ ဘေလာ့တံုးေလးေတြျဖစ္ေအာင္လွီးပါတယ္။
ပုဇြန္ကုိေရေဆး၊အခြံႏႊာပါတယ္။ ၾကက္သားမႈန္႕၊ ပဲငံျပာရည္ ၁ ဇြန္း ထည့္ျပီး နယ္ပါတယ္။
ဒယ္အုိးကုိအပူေပး၊ဆီထည့္ျပီး ပုဇြန္ကုိ ပထမဦးစြာခ်က္ျပီးလွ်င္ ဖယ္ထားလိုက္ပါတယ္။
ျပီးလွ်င္ ၾကက္သြန္ျဖဴနီကုိ ဆီသတ္ၿပီးၾကာဇံႏွင့္ ၾကက္သားျပဳတ္ရည္ကုိထည့္ျပီး
၂ မိနစ္ခန္႕တည္လိုက္ပါတယ္။ ျပီးလွ်င္ ခ၀ဲသီးထည့္ျပီး ေမြွပါတယ္။
ခ၀ဲသီးႏွင့္ၾကာဇံ ၈၀ ရာခုိင္နႈန္းေလာက္က်က္ျပီဆုိလွ်င္ ဖယ္ထားေသာ ပုဇြန္ကုိ ထည့္ေမႊ၊
ၾကက္သားျပဳတ္ရည္ နည္းနည္းထပ္ထည့္ျပီး လုိတ႔ဲ အရသာမ်ား အားလံုးထည့္လုိက္ျပီး
ေျဖးေျဖးခ်င္း ေမႊပါတယ္။ေနာက္ထပ္ ၂ မိနစ္ေလာက္ေနလွ်င္ က်က္ၿပီေလ။
အင္း.. သူနဲ႔လုိက္ဖက္တ႔အ
ဲ သုပ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးစဥ္းစားလိုက္အုံးမယ္။

၀က္လက္စြပ္ျပဳတ္

ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ ကၽြန္မေမာင္ႏွမေတြကုိ ၀က္လက္စြပ္ျပဳတ္ေလး လုပ္ေကၽြးပါရေစဦးေနာ္။ ၀က္ေျခေထာက္နဲ႕
ယွဥ္လုိက္ရင္ ၀က္လက္က ပုိျပီး အသားမ်ားတယ္မဟုတ္လား။ အဲ့ဒီေတာ့ ၀က္လက္ေလးကုိ စြပ္ျပဳတ္ေလး
လုပ္ေကၽြးဦးမယ္ေနာ္။
၀က္လက္စြပ္ျပဳတ္လုပ္ဖုိ႕ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ၀က္လက္၊ ခ်င္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္န၊ီ
ငရုတ္ေကာင္း၊ တရုတ္မာဆလာအနည္းငယ္၊ ေရွာက္ရြက္ႏု၊ ဆား၊ ပဲငံျပာရည္အပ်စ္၊ ငရုတ္ေကာင္းမႈန္႕၊
သၾကားနဲ႕ ႏွမ္းဆီ အနည္းငယ္ တုိ႕ပါေနာ္။
၀က္လက္ကုိ အေမႊးေတြ ေျပာင္ေအာင္ သန္႕ရွင္းေရးလုပ္ေပးပါ။ အေမႊးအမွ်င္ သိပ္မ်ားေနတယ္ထင္ရယ္ တခ်ဳိ႕က
မီးကင္ၾကေပမယ့္ ကၽြန္မကေတာ့ ၀က္လက္ကုိ ေရေႏြးပြက္ပြက္ဆထ
ူ ဲကုိ ခဏေလးႏွစ္ထည့္ လုိက္တယ္၊ ျပီးေတာ့
ကြမ္းစားထံုးေလးသုပ္လိမ္းေပးျပီး အေျခာက္ခံလုိက္တယ္၊ ျပီးေတာ့မွ ဘရိတ္ဒါးနဲ႕ ရိတ္ပစ္ျပီး
က်န္တာေလးေတြကုိ ဇာဂနာေလးေတြနဲ႕ ႏႈတ္ပစ္လုိက္တယ္ေနာ္။ အေမႊးအမွ်င္ေတြ ကုန္ျပီဆုိရင္ေတာ့
အရြယ္ေတာ္ အတံုးေလးေတြျဖစ္ေအာင္ တံုးျပီးေတာ့ ေရစင္ေအာင္ ေဆးေၾကာရင္း အေမႊးအမွ်င္ေတြ ရွိမရွိ
ေသခ်ာေအာင္ စစ္ျပီး သန္႕ရွင္းေရးလုပ္ပါ။ ျပီးေတာ့မွ ၀က္လက္တံုးေလးေတြကုိ ဇကာထဲထည့္ျပီး
ေရစစ္ေပးထားပါေနာ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီနဲ႕ ခ်င္းကုိ အခြံႏႊာျပီးေတာ့ ခ်င္းတခ်ဳိ႕ကုိ
ညက္ေအာင္ေထာင္းျပီး အရည္ညွစ္ ယူထားပါ။ က်န္တ့ဲ ခ်င္းတစ္၀က္ကုိေတာ့ ပါးပါးေလးေတြျဖစ္ေအာင္
လွီးေပးထားပါေနာ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴေတြကုိ ဓားျပားရုိက္၊ ၾကက္သြန္နီကို ေလးစိပ္စိပ္ေပးထားပါေနာ္။
ေရွာက္ရြက္ေလးေတြကုိ ေရစင္ေအာင္ ေဆးထားေပးပါေနာ္။
ျပီးေတာ့မွ ဇလံုတစ္လံုးထဲ ၀က္လက္ကုိထည့္၊ ျပီးေတာ့ သၾကား၊ ဆား၊ ပဲငံျပာရည္အပ်စ္၊ တရုတ္မာဆလာ
အနည္းငယ္၊ ခ်င္းအရည္တုိ႕နဲ႕ ႏွံ႕ေအာင္ နယ္ေပးထားပါ။ အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိေတာ့မွ မီးဖုိေပၚ
အုိးတစ္လံုးတင္၊ ႏွမ္းဆီအနည္းငယ္ထည့္ျပီး ခ်င္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴနဲ႕ ၾကက္သြန္နီကုိထည့္ျပီး ဆီသတ္လုိက္ပါေနာ္။
ၾကက္သြန္ႏြမ္းျပီဆုိတာနဲ႕ နယ္ထားတဲ့ ၀က္သားေတြကုိထည့္ျပီး အသားကအရည္ခမ္းတဲ့အထိ အဖံုးအုပ္ျပီး
တည္ေပးပါေနာ္။ ပထမတစ္ၾကိမ္ ေရခမ္းျပီဆုိတာနဲ႕ ၀က္လက္ေတြ ႏူးအိျပီး အရသာရွိေနေအာင္ pressure
cooker ဒါမွမဟုတ္ ေပါင္းအုိးတစ္အုိးထဲ ထည့္၊ ၀က္လက္ျမဳပ္တ့အ
ဲ ထိ ေရထည့္ျပီး မိနစ္ ၂၀ ေလာက္
တည္ေပးပါေနာ္။ ျပီးရင္ေတာ့ အုိးကုိ ခဏအေအးခံျပီးေတာ့ ဖြင့္ၾကည့္၊ အရသာအေပါ့အငံကုိျမည္း၊
ႏူးမႏူးျမည္းၾကည့္ပါေနာ္။ အရသာလည္းၾကိဳက္ျပီ၊ အသားလည္း ႏူးျပီဆုိရင္ေတာ့ ငရုတ္ေကာင္းမႈန္႕ေလး
ခပ္လုိက္ေနာ္။ စားခါနီးက်ရင္ေတာ့ ေရွာက္ရြက္ႏုႏုေလးခပ္ျပီး ေသာက္ေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ခ်ဳိအိေမႊး
အနံ႕အရသာအစံုနဲ႕ ၀က္လက္စြပ္ျပဳတ္ေလး ရပါျပီေနာ္။

တံုယမ္းဟင္းရည္ (Tom yam kung)

ခ်စ္ေမာင္ႏွမေတြကုိ ဒီေန႕ ထုိင္းဟင္းလ်ာျဖစ္တဲ့ တံုယမ္းဟင္းရည္ေသာက္ခ်က္နည္းေလး လက္ဆင့္ကမ္းပါရေစ။
တကယ္ေတာ့ တံုယမ္းဟင္းဆုိတာ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ နာမည္ၾကီးတဲ့ အစားအစာတစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕
သူငယ္ခ်င္း ထုိင္းမေလးရဲ႕ အကူအညီနဲ႕ ခ်က္တတ္ခဲ့တ့ဲ ဟင္းေလးပါ။ အရမ္းလြယ္ပါတယ္။
လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကုိ အရင္ေျပာျပပါရေစေနာ္။ ပုဇြန္၊ မႈိ၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ တံုယမ္းအႏွစ္ (တံုယမ္းအႏွစ္ကုိေတာ့
၀ယ္ရတာ လြယ္ပါတယ္)၊ သံပုရာသီး၊ ငံျပာရည္၊ စပါးလင္၊ ေရွာက္ရြက္၊ နံနံပင္ စတာေတြပါ။
ပထမဦးဆံုး ပုဇြန္ကုိင္ရပါတယ္။ အခြံႏႊာ၊ အျမီးေလးခ်န္ထား၊ ျပီးေတာ့ ေက်ာဘက္ကေန ခဲြျပီးေတာ့
ေနာက္ေခ်းထုတ္ သန္႕စင္ျပီးေတာ့ ေရစစ္ထားပါ။ မႈိေတြကုိ ေရေဆးျပီး လုိခ်င္တဲ့ ပံုစံေလးေတြျဖစ္ေအာင္
လွီးထားပါ။ သံပုရာရည္ညွစ္ထားပါ။ စပါးလင္ကုိ ပါးပါးလွီးထားပါ။ ခရမ္းခ်ဥ္သီးကုိ ေရေဆးျပီးေတာ့
အစိပ္ေလးေတြ စိပ္ထားေပးပါ။ နံနံပင္ေလးကုိ ေရေဆးထားျပီး မထူမပါး လွီးထားေပးပါေနာ္။
အားလံုးအဆင္သင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ မီးဖုိေပၚ အုိးတင္၊ ျပီးေတာ့ ေရထည့္ျပီး တည္ပါ။ ေရေႏြးဆူျပီ ဆုိတာနဲ႕
တံုယမ္းအႏွစ္ေတြ ထည့္ပါတယ္။ အႏွစ္ပမာဏကေတာ့ ကုိယ္စားႏုိင္သေလာက္ အစပ္ႏႈန္းကုိ ၾကည့္ျပီး
ထည့္ေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္မတုိ႕ ဌာနမွာေတာ့ ဂ်ပန္ေတြေရာ စားလုိ႕ရေအာင္ ခ်က္တာမုိ႕ အစပ္ေလ်ာ့ထည့္ရပါတယ္။
စပါးလင္ထည့္၊ ျပီးရင္ ပုဇြန္ထည့္ျပီး ဟင္းအုိးဆူေအာင္ ဆက္ေစာင့္ပါေနာ္။ ဟင္းအုိးဆူျပီဆုိရင္ေတာ့ မႈိထည့္ပါ။
မႈိထည့္ျပီးရင္လည္း ဟင္းအုိးဆူေအာင္ ဆက္တည္ထား၊ ဆူျပီဆုိရင္ေတာ့ ခရမ္းခ်ဥ္သီးလွီးထားတာေတြထည့္၊
ဟင္းအုိးဆူေအာင္ ဆက္ေစာင့္၊ ဆူလာျပီဆုိရင္ ငံျပာရည္၊ သံပုရာရည္ထည့္၊ အေပါ့အငံျမည္း၊ ကုိယ္စိတ္ၾကိဳက္
အရသာေတြ႕ ျပီဆုိရင္ေတာ့ အေပၚကေန ေရွာက္ရြက္ထည့္၊ နံနံပင္ေလးအုပ္လုိက္ရံုပါပဲေနာ္။ ဒါက
ဟင္းရည္ေသာက္ခ်က္နည္းပါေနာ္။ တံုယမ္းဟင္းရည္ေသာက္ရင္းနဲ႕ ခ်ဥ္စပ္အရသာေလးရယ္၊ ပုဇြန္က
ခ်ဳိတာရယ္၊ မႈိရယ္၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးရယ္နဲ႕ ဆုိေတာ့ အရသာစံုက လွ်ာဖ်ားကုိ ထိမိေနတာပဲ။ ေခၽြးေတြလည္း
ထြက္လုိက္တာ။ ဂ်ပန္ေတြကေတာ့ ေသာက္ရင္းနဲ႕ စပ္လုိ႕ဆုိျပီး ေခၽြးေတြ တအားထြက္၊ မ်က္ႏွာေတြ၊
နားရြက္ေတြဆုိ ရဲေနတာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ၾကိဳးစားျပီး ေသာက္ၾကတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ ေမာင္ႏွမေတြလည္း
ေနမေကာင္းလုိ႕ ခံတြင္းမလုိက္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ တံုယမ္းဟင္းရည္ေသာက္ေလး ခ်က္ေသာက္ၾကည့္ေလေနာ္ ႕ ႕ ႕

တရုတ္မုန္ညင္း၊တုိဟူးငါးဖယ္လံုးစြပ္ျပဳတ္

တခါတေလမွာ ေနမေကာင္းၿဖစ္ခ်င္သလိုခံစားေနရရင္
စြပ္ၿပဳတ္ပူပူေလးေသာက္လိုက္ရင္ ေခြ်းထြက္ၿပီး ၿပန္လည္
လန္းဆန္းလာတတ္ပါတယ္။ ကိုယ္တုိင္မလုပ္ခ်င္ရင္ေတာင္
နည္းေလးသိေတာ႔ သူမ်ားကိုလည္း ေၿပာၿပၿပီးခ်က္ခုိင္းလို႔ရတာေပါ႔။
သူမ်ားေနမေကာင္းေတာ႔လည္း ကိုယ္က ၿပန္ၿပဳစုေပါ႔ေနာ္။
လုိအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား
• တရုတ္မုန္ညင္း ၁၀၀ ဂရမ္
• ၀က္နံရုိး ၁၀၀ ဂရမ္
• ငါးဖယ္လံုး
• တုိဟူး ၂ ထုပ္
• တရုတ္နံနံ
• ခ်င္း (ျခစ္ထားေသာအရာကုိ ငါးဖယ္လံုးထဲထည့္ပါ။ ပါးပါးလွီးထားေသာ ခ်င္းကုိ ၀က္နံရုိးျပဳတ္ထဲထည့္ပါ)
• ဆား လက္ဘက္ရည္ဇြန္း ၁ - ၁ ၁/၂ဇြန္း
• သၾကားလက္ဘက္ရည္္ဇြန္း ၁-၂ ဇြန္း
• အခ်ဳိမႈန္႕
• ငရုတ္ေကာင္းမႈန္႕
ခ်က္ျပဳတ္နည္းအဆင့္
မုန္ညင္းကုိ ေရစင္ေအာင္ေဆးျပီး ေရစစ္ထားပါ။ ျပီးလွ်င္ သံုးလက္မအရွည္ျဖတ္ပါ။
ငါးကုိ အသားႏြင္ျပီး ႏုတ္ႏုတ္စင္းပါ။ ျပီးလွ်င္ ခ်င္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ဆား၊ ၾကက္သားမႈန္႕ႏွင့္
ေကာ္မႈန္႕ထည့္ျပီး ေထာင္းပါ။ ျပီးလွ်င္ အရြယ္ေတာ္ အလံုးေလးမ်ား လံုးပါ။
တုိဟူးကုိ ေလးေထာင့္တံုးေလးမ်ားျဖစ္ေအာင္ တံုးပါ။Pressure Cooker ထဲသုိ႕
၀က္နံရုိး၊ ၾကက္သားမႈန္႕၊ ခ်င္းတုိ႕ကုိထည့္ျပီး ၁၀ မိနစ္ခန္႕ မီးဖုိေပၚတြင္ တည္ပါ။
ျပီးလွ်င္ မီးခဏပိတ္ျပီး အုိးကုိအေအးခံကာ အဖံုးဖြင့္ပါ။ ျပီးလွ်င္ ေရထပ္ထည့္ျပီး ဆူေအာင္
ထပ္တည္ပါ။ ျပီးလွ်င္ ၀က္နံရုိးအဖတ္မ်ားကုိ ဖယ္လုိက္ပါ။ ငါးဖယ္လံုးထည့္ပါ။ ျပီးလွ်င္
တုိဟူးထည့္ပါ။ ငါးဖယ္လံုးမ်ား အေပၚသုိ႕ တက္လာလွ်င္ ငါးဖယ္လံုးက်က္ျပီျဖစ္ပါတယ္။
ျပီးလွ်င္ မုန္ညင္းထည့္ပါ။ တရုတ္နံနံအရုိးထည့္ပါ။ ဟင္းရည္အုိးပြက္လာျပီဆုိလွ်င္
အရသာအေပါ့အငံကုိျမည္းပါ။ အရသာ စိတ္ၾကိဳက္ေတြ႕ျပီဆုိလွ်င္ တရုတ္နံနံအရြက္ေလး
ေတြအုပ္ျပီး ပူပူေလး သံုးေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္ရွင္။

