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ကင္ပြန္းခ်ဥ္ရြက္ေၾကာ္

ဒီေန႕ေတာ့ ကၽြန္မေမာင္ႏွမေတြကုိ ကင္ပြန္းခ်ဥ္ရြက္ေၾကာ္ေလးနဲ႕ေၾကာ္ေကၽြးပါရေစေနာ္။
ကင္ပြန္းခ်ဥ္ရြက္ေၾကာ္ဖုိ႕အတြက္လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ကင္ပြန္းခ်ဥ္ရြက္၊ ပုစြန္၊ ငရုတ္သီးအပုေတာင့္၊
ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ငါးပိစိမ္းစား၊ ငံျပာရည္၊ ဆား၊ နႏြင္းမႈန္႕၊ငရုတ္သီးစိမ္း၊ ဆီတုိ႕ပါေနာ္။
ကင္ပြန္းခ်ဥ္ရြကက
္ ုိ အခုိင္လုိက္ ေရေဆးျပီးမွ ေဘးကအခက္ေလးေတြကုိအရင္ဦးဆံုး ေျခြလုိက္ပါေနာ္။
ဆူးေလးေတြကုိ သတိထားျပီး ေျခြပါေနာ္။ျပီးေတာ့မွ အခက္ေလးေတြက အရြက္ေလးေတြကုိ လက္ေခ်ာင္းေလးနဲ႕
အသာေလးေျခြေပးပါေနာ္။ ပုစြန္အေကာင္ေသးေတြကုိ ေခါင္းအခြံမာေလးေတြျဖဳတ္၊မစင္အိတ္ကုိ ထုတ္ပစ္ျပီး
ေရစင္ေအာင္ေဆးျပီး ဆား၊ နႏြင္း၊အခ်ဳိမႈန္႕ေလးနဲ႕ နယ္ေပးထားပါေနာ္။ ငရုတ္သီးေျခာက္အပုေတာင့္ကုိ
အညွာေျခြ၊အေစ့ထုတ္ျပီး ငရုတ္သီးကုိ ေရေႏြးနဲ႕ စိမ္ေဆးေပးျပီး ငရုတ္သီးဖတ္ေတြကုိေရစစ္ေပးထားပါ။
ၾကက္သြန္ျဖဴနီကုိ အခြံႏႊာ၊ ေရေဆးေပးထားပါ။ ငရုတ္ဆံုထဲမွာေရစစ္ထားတဲ့ ငရုတ္သီးကုိ ထည့္ျပီးေထာင္းပါ။
ငရုတ္သီးဖတ္ မ်က္လံုးထဲမစင္ရေအာင္လည္း သတိထားျပီးေထာင္းပါ။ ငရုတ္သီးညက္ျပီဆုိရင္
ၾကက္သြန္ျဖဴထည့္ေထာင္း၊ ျပီးေတာ့ ၾကက္သြန္နီကိပ
ု ါ ထည့္ေထာင္းေပးပါ။ငရုတ္သီးစိမ္းေတာင့္ကုိလည္း
ေရေဆးျပီး အညွာေျခြေပးထားပါေနာ္။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ဆီထည့္၊ဆီပူလာျပီဆုိရင္ နႏြင္းမႈန္႕ေလးခပ္၊ ျပီးေတာ့
ေထာင္းထားတဲ့ငရုတ္သီးၾကက္သြန္ထည့္ျပီး ဆီသတ္ပါေနာ္။ ဆီသတ္နံ႕ေမႊးလာျပီဆုိရင္
နယ္ထားတဲ့ ပုစြန္ေတြထည့္ျပီး ဆီသတ္၊ ျပီးရင္ ကင္ပြန္းရြက္ေတြထည့္၊ ဆား၊အခ်ဳိမႈန္႕၊ ငံျပာရည္နဲ႕
ငါးပိစိမ္းစားေလးကုိ ေရေဖ်ာ္ထည့္ျပီးအားလံုးႏွံ႕ေအာင္ ေသေသခ်ာခ်ာေမႊ၊ အဖံုးအုပ္ျပီး တည္ေပးပါ။
ေရခမ္းခါနီးက်ဟင္းအုိးအဖံုးဖြင့္ျပီး အေပါ့အငံအရသာျမည္း၊ လုိတဲ့အရသာထပ္ထည့္ပါေနာ္။
ျပီးရင္ေတာ့ ငရုတ္သီးစိမ္းေလးေတြ အုပ္ျပီး ဟင္းအုိးခ်လုိ႕ရပါျပီေနာ္။အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့
ကင္ပြနး္ ခ်ဥ္ရြက္ေၾကာ္ေလးရပါျပီေနာ္။ငရုတ္ေကာင္းဟင္းခါးေလးနဲ႕ တဲြဖက္သံုးေဆာင္ပါေနာ္။

ဟင္းႏုႏြယ္ဆူးပုတ္ေၾကာ္

ဒီတစ္ခါေတာ့ သတ္သတ္လြတ္စားေနတဲ့ေမာင္ႏွမေတြရယ္၊ diet လုပ္ေနသူေတြ၊
အသီးအရြက္ဆုိရင္ သိပ္ၾကိဳက္တတ္တ့ဲ ေမာင္ႏွမေတြအတြက္ ဟင္းႏုႏြယ္ဆူးပုတ္ေၾကာ္ေလး
ေၾကာ္ေကြၽးပါရေစဦးေနာ္။ ဟင္းႏုႏြယ္ကုိ ေၾကာ္စားစား၊ သုပ္စားစား၊ ဟင္းခ်ဳိရည္ပဲလုပ္ေသာက္ေသာက္၊
ဟင္းႏုႏြယ္ရုိးနီကုိ ကုလားပဲနဲ႕ ခ်ဥ္ရည္ဟင္းပဲခ်က္ခ်က္ ကြၽန္မ သိပ္ၾကိဳက္ပါတယ္။ ေသြးအားနည္းတတ္တ့ဲ
ကြၽန္မအဖုိ႕ ဟင္းႏုႏြယ္ကုိ နည္းမ်ဳိးစံုေအာင္ ခ်က္စားရတာမုိ႕ ေရေႏြးေဖ်ာျပီး ငါးပိရည္နဲ႕ တုိ႕စားရင္ေတာင္
ၾကိဳက္ပါတယ္။ အခု ဟင္းႏုႏြယ္ကုိ ဆူးပုတ္ရြက္နဲ႕ ေၾကာ္ပါ့မယ္ေနာ္။ ဆူးပုတ္ရြက္ကုိလည္း
ေရေႏြးေဖ်ာျပီးတုိ႕သလုိ ပဲၾကီးဆူးပုတ္ကလည္း ခဲြမရတဲ့အတဲြပါေနာ္။ ကန္ဇြန္းရြက္၊ ဖလံေတာင္ေ၀ွးတုိ႕ကုိလည္း
ဆူးပုတ္နဲ႕အတူေရာေၾကာ္သလုိ ဆူးပုတ္ကုိ ဘဲဥနဲ႕ေၾကာ္စားတာလည္း ရွိၾကေသးတယ္ေလ။
အခုေတာ့ ဟင္းႏုႏြယ္ဆူးပုတ္ေၾကာ္ဖုိ႕ လုိအပ္တာေလးေတြကုိ ေျပာျပမယ္ေနာ္။ ဟင္းႏုႏြယ္ရြက္၊
ဆူးပုတ္အရြက္ႏုေလးေတြရယ္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴရယ္၊ ၾကက္သြန္နီရယ္၊ ဆား၊ ပဲငံျပာရည္အၾကည္၊ ဆီနဲ႕
ဲ ခါ ပင္စည္ကအမွ်င္ေလးေတြကုိ ေသခ်ာဖယ္ပစ္ရတာမုိ႕
အခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္တုိ႕ပါေနာ္။ ဟင္းႏုႏြယ္ကုိ သင္တ့အ
လက္၀င္လွတယ္ဆုိေပမယ့္ မိသားစုေတြ၊ သူငယ္ခ်င္းေတြ စကားေျပာရင္း တစ္ေယာက္တစ္လက္နဲ႕ ၀ုိင္းကူရင္
ခဏေလးပါေနာ္။ ျပီးေတာ့မွ ေရစင္ေအာင္ေဆးျပီး ေရစစ္ေပးထားပါေနာ္။ ဆူးပုတ္ရြက္ကုိလည္း
ေရစင္ေအာင္ေဆးျပီး အညြန္႕ေလးေတြကုိလည္း ေခြၽျပီးေတာ့ ေရစစ္ထားပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴကုိ ဓားျပားရုိက္ျပီး
အခြံႏႊာထားေပးပါ။ ၾကက္သြန္နီကုိလည္း အခြံႏႊာျပီး တျခမ္းကုိ မထူမပါးေလး လွီးေပးထားပါေနာ္။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိတာနဲ႕ မီးဖုိေပၚဒယ္အုိးတင္၊ ျပီးရင္ဆီထည့္ပါ။ ဆီပူလာျပီဆုိရင္ေတာ့ ဓားျပားရုိက္ထားတဲ့
ၾကက္သြန္ျဖဴနဲ႕ မထူမပါးလွီးထားတဲ့ ၾကက္သြန္နီတုိ႕ကုိထည့္ျပီး ဆီသတ္ပါ။ ၾကက္သြန္ေတြႏြမ္းျပီး
စိမ္းနံ႕ေပ်ာက္ျပီဆုိတာနဲ႕ ဟင္းႏုႏြယ္ရြက္ေတြကုိထည့္ပါ။ တဆက္တည္းဆုိသလုိ မီးအပူရွိန္ကုိျမင့္ထားျပီး ဆားနဲ႕
အခ်ဳိမႈန္႕ေလးနည္းနည္းကုိထည့္ျပီး ေမႊေပးပါ။ ဟင္းႏုႏြယ္က နည္းနည္းမာတာမုိ႕ ႏူးသြားရေအာင္
ေရေလးနည္းနည္းထည့္ျပီး ခဏေလာက္အဖံုးအုပ္ေပးထားပါေနာ္။ ၂ မိနစ္ေလာက္ေနရင္ အဖံုးဖြင့္ျပီး
ဆူးပုတ္ရြက္ႏုေလးေတြကုိထည့္ျပီး ဟင္းႏုႏြယ္ေတြနဲ႕ သမေအာင္ ေရာေၾကာ္ေပးပါ။ (ဆူးပုတ္ရြက္ ရင့္တယ္လုိ႕
ထင္ရင္ေတာ့ ဟင္းႏုႏြယ္နဲ႕အႏူးညီေအာင္ ေရမထည့္မီထည့္ျပီး အဖံုးအုပ္ေပးပါေနာ္။) ျပီးရင္ေတာ့ အေပါ့အငံ
အရသာေလးျမည္းျပီး ဟင္းအုိးကုိ မီးဖုိေပၚကေန ခ်ႏုိင္ပါျပီေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ဟင္းႏုႏြယ္ဆူးပုတ္ေၾကာ္ေလး
ရပါျပီေနာ္။

ၾကက္ဟင္းခါးသီး အစာသိပ္

ဒီေန႕ ကၽြန္မေမာင္ႏွမေတြကုိ ၾကက္ဟင္းခါးသီးငါးဖယ္အစာသိပ္ဟင္းေလး
ခ်က္ေကၽြးပါရေစ။ ငါးဖယ္နဲ႕မွ မဟုတ္ပါဘူး။ မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္မယ့္ ပုဇြန္၊ ပုဇြန္ေျခာက္၊ ၀က္သား၊ အမဲသား
စတာေတြနဲ႕လည္း အစာသိပ္လုိ႕ရပါတယ္ေနာ္။ အခါးေၾကာက္တဲ့သူေတြအတြက္လည္း အဆင္ေျပေအာင္
ၾကက္ဟင္းခါးသီးကုိ အခါးသက္သာေစျပီး အိအိေလး စားလုိ႕ရေအာင္ ခ်က္တ့န
ဲ ည္းေလး ေျပာပါရေစေနာ္။
ၾကက္ဟင္းခါးသီးအစာသိပ္ဖုိ႕အတြက္ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ၾကက္ဟင္းခါးသီး၊ ငါးဖယ္၊ ၾကက္သြန္နီ၊
ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ခ်င္း၊ ငရုတ္သီး၊ ငံျပာရည္၊ ဆား၊ သၾကားနဲ႕ ဆီအနည္းငယ္တုိ႕ပါေနာ္။ ၾကက္ဟင္းခါးသီးကုိ
အသီးအရြယ္ကုိၾကည့္ျပီး အလယ္ကေန ႏွစ္ပုိင္း သုိ႕မဟုတ္ သံုးပုိင္း ပုိင္းပါ။ ျပီးရင္ အလယ္က အေစ့ေတြကုိ
ဖယ္ထုပ္ပစ္ပါ။ ျပီးရင္ ဆန္ေဆးေရနဲ႕ တစ္နာရီေလာက္ စိမ္ေပးထားပါေနာ္။ ငါးဖယ္ကုိ ခ်င္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ဆား၊
သၾကား၊ အခ်ဳိမႈန္႕ေလးနည္းနည္းနဲ႕ ေထာင္းေပးပါ။ ၾကက္သြန္နီကုိ အခြံႏႊာ၊ ေရေဆးျပီး
ခပ္ေသးေသးျဖစ္ေအာင္လွီးထားေပးပါ။ ငရုတ္သီးအေရာင္မႈန္႕နဲ႕ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊နီေလးကုိေလး
ေထာင္းေပးထားပါဦးေနာ္။ ျပီးေတာ့မွ ေထာင္းထားတဲ့ငါးဖယ္နဲ႕ ခပ္ေသးေသးျဖစ္ေအာင္ လွီးထားတဲ့ ၾကက္သြန္နီ၊
ငရုတ္သီးၾကက္သြန္ေထာင္းနဲ႕ ငံျပာရည္အနည္းငယ္တုိ႕ကုိ ပန္းကန္တစ္လံုးထဲထည့္ျပီး သမေအာင္
ေရာနယ္ေပးပါ။ အဆာေတြ အဆင္သင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ ဆန္ေဆးေရစိမ္ထဲကေန ၾကက္ဟင္းခါးသီးေတြကုိ
ဆယ္ယူျပီးေတာ့ ေရေလးနဲ႕ ေဆးျပီး ေရစစ္ပါ။ ျပီးေတာ့မွ ၾကက္ဟင္းသီးထဲကုိ ငါးဖယ္အဆာေတြကုိ ဇြန္းနဲ႕
ထည့္ေပးပါ။ အဆာေတြ အျပင္ကုိလွ်ံမထြက္ေအာင္ သတိထားျပီး အဆာသြပ္ေပးပါေနာ္။
ဟင္းအႏွစ္ရေစဖုိ႕အတြက္ အဆာနည္းနည္းကုိ သီးသန္႕ခ်န္ထားေပးပါေနာ္။
ဒယ္အုိးထဲကုိ အဆာသြပ္ထားတဲ့ ၾကက္ဟင္းခါးသီးေတြကုိစီစီရီရီထည့္ပါ။ ျပီးေတာ့ သပ္သပ္ဖယ္ထားတဲ့
အဆာေတြကုိ ထည့္ပါ။ ျပီးေတာ့မွ ၾကက္ဟင္းခါးသီးတစ္၀က္ေလာက္ျမဳပ္တ့အ
ဲ ထိ ေရထည့္ေပးပါ။
ဆီလည္းထည့္ေပးျပီး အဖံုးဖံုးလုိက္ပါေနာ္။ ဟင္းအုိးျပင္တာ အသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ မီးအသင့္အတင့္နဲ႕ မီးဖုိေပၚ
ဟင္းအုိးတင္ျပီး တည္ေပးပါေနာ္။ ၾကက္ဟင္းခါးသီးေတြ ဟုိဘက္ဒီဘက္အက်က္ညီေအာင္ေရာ၊
ေၾကမသြားေအာင္ေရာ သတိထားျပီး ခ်က္ေပးပါေနာ္။ ၾကက္ဟင္းခါးသီးလည္းႏူးျပီ၊ ဆီလည္းျပန္ျပီဆုိရင္ေတာ့
အေပါ့အငံျမည္းျပီး ဟင္းအုိးခ်ရံုပါပဲေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ အဆာမ်ားမ်ားနဲ႕ ၾကက္ဟင္းခါးသီးအစာသိပ္ဟင္းေလး
ရပါျပီေနာ္။ ကၽြန္မေမာင္ႏွမေတြလည္း စမ္းျပီး ခ်က္ၾကည့္ပါဦးေနာ္။

ခ၀ဲသီး ငရုတ္ပြေၾကာ္

မဂၤလာပါရွင္ ႕ ႕ ႕ အခုလုိ ရာသီမွာ ခ၀ဲသီးေလးေတြ သိပ္ေပါပါတယ္။ ခ၀ဲသီးကေတာ့
အခ်ဳိသီးရယ္၊ အခါးသီးရယ္ဆုိျပီး ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အျပင္ပန္း အျမင္အေနအထားနဲ႕ေတာ့ ခ၀ဲသီးဟာ ခ်ဳိသလား၊
ခါးသလား ခဲြျခားလုိ႕မရပါဘူး။ ခ၀ဲသီးအႏုအရင့္ကုိသာ အျပင္ပန္းအျမင္နဲ႕ ခဲြျခားႏုိင္ပါတယ္။ ခ၀ဲသီးအခြံမွာ အေပၚမွာ
ေဇာင္းေလးေတြပါပါတယ္။ ခ၀ဲသီးအခြံအေရာင္ စိမ္းစုိျပီး ေဇာင္းေလးေတြဟာ နက္တယ္ဆုိရင္ ခ၀ဲသီး ႏုပါတယ္။
ေဇာင္းေလးေတြ တိမ္ျပီး အေရာင္က အစိမ္းေရာင္နည္းနည္းေျခာက္တယ္ဆုိရင္ ခ၀ဲသီး ရင့္ပါတယ္။ အဲ့ဒီနည္းနဲ႕
ခ၀ဲသီးအႏုအရင့္ကုိ ေရြးႏုိင္ပါတယ္။
ခ၀ဲသီးငရုတ္ပြ ကုန္းေဘာင္ေၾကာ္အတြက္ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေလးေတြကုိ ေျပာျပပါမယ္ေနာ္။
ခ၀ဲသီး
ငရုတ္သီးအပြ
ၾကက္သားအသား
ၾကက္သြန္နီ
ငရုတ္သီးအေျခာက္ေတာင့္
သၾကား
ဆား
ဟင္းခတ္မႈန္႕နဲ႕
ဆီတုိ႕ပါေနာ္။
ၾကက္သားအသားခ်ည္းသပ္သပ္ကုိ ေရေဆး၊ မထူမပါးလွီးျပီး ဆားအနည္းငယ္၊ သၾကားအနည္းငယ္ တုိ႕နဲ႕ နယ္ေပးထားပါ။
ခ၀ဲသီးကို အခြံႏႊာ၊ ေရေဆးျပီး မထူမပါး ခပ္ေစာင္းေစာင္းေလးေတြ ျဖစ္ေအာင္ လွီးေပးပါ။ ငရုတ္သီး အပြေတာင့္ကို
အညွာေျခြျပီး ထက္ျခမ္းခဲြလုိက္ပါ။ ျပီးရင္ အထဲက ငရုတ္သီးအေစ့ေတြကုိ ဓါးနဲ႕အသာ လွီးျဖတ္ပစ္ပါ။
ငရုတ္သီးအသားေတြကုိ မထူမပါးလွီးေပးပါ။ ၾကက္သြန္နီကုိ အခြံႏႊာျပီး ေလးစိတ္ထုိးေပးထားပါ။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ မီးဖုိေပၚမွာ ဒယ္အုိးတင္ျပီး ဒယ္အုိးထဲကုိ သၾကားနဲ႕ ဆား အနည္းငယ္စီကုိ ထည့္လုိက္ပါ။
ျပီးေတာ့မွ ဆီထည့္ေပးပါ။ ဆီပူလာျပီး ဆီထဲမွာ သၾကားဆားေတြ အျမွဳပ္ေလး ထလာခ်ိန္မွာ ငရုတ္သီးအေျခာက္ေတာင့္ကုိ
ထည့္ေၾကာ္ေပးပါ။ မီးကုိ အနည္းဆံုးေလ်ာ့ခ်ထားျပီး ေၾကာ္ေပးပါ။ ငရုတ္သီးေတြ အက်က္ညီလာျပီဆုိရင္ေတာ့
ၾကက္သြန္နီထည့္ျပီး ေမႊေပးပါ။ ၾကက္သားကုိထည့္ျပီး မီးကုိ အသင့္အတင့္ျဖစ္ေအာင္ ထားျပီး အားလံုး သမေအာင္
ေရာေမႊေပးပါ။ ၾကက္သားရျပီဆုိရင္ လီွးထားတဲ့ ငရုတ္ပြနဲ႕ ခ၀ဲသီးေတြကုိထည့္ျပီး အားလံုးသမေအာင္ ေရာေမႊေပးပါ။
ဒယ္အုိးအဖံုးကုိ အုပ္စရာမလုိပါဘူး။ ၾကက္သားရယ္၊ ငရုတ္ပြရယ္၊ ခ၀ဲသီးရယ္ အားလံုးကုိ အႏူးညီေအာင္သာ ဂရုစိုက္ျပီး
ေၾကာ္ေပးပါ။ ေရထည့္စရာ မလုိပါဘူး။ မီးအသင့္အတင့္နဲ႕ ေၾကာ္ေပးေနတဲ့အတြက္ အသီးေတြက ထြက္လာတဲ့
အရည္နဲ႕တင္ အသားေရာ အသီးေတြေရာ ႏူးပါတယ္ေနာ္။ အရသာအေပါ့အငံအတြက္ ဆား၊ သၾကားနဲ႕
ဟင္းခတ္မႈန္႕တုိ႕ကုိ လုိသလုိ ျမည္းျပီး လုိအပ္တဲ့ အရသာေတြကုိ ထပ္ျဖည့္ ေပးပါေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ပူပူေႏြးေႏြး
ေမႊးေမႊးေလးနဲ႕ အရသာရွိလွတဲ့ ခ၀ဲငရုတ္ပြေၾကာ္ေလးရပါျပီေနာ္။ အလုပ္မ်ားျပီး ဟင္းခ်က္ဖုိ႕ အခ်ိန္သိပ္မေပးႏုိင္တဲ့
ခ်စ္ေမာင္ႏွမမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကုန္လည္းသက္သာ၊ အသားေရာ၊ အသီးအရြက္ေရာပါ တစ္ခါတည္း စားႏုိင္မယ့္
ဟင္းေလးတစ္မယ္ပါေနာ္။ ထမင္းျဖဴေလးနဲ႕ဆုိ သိပ္လုိက္ဖက္ပါတယ္ေနာ္။

ခရမ္းသီးႏွပ္

ခရမ္းသီးမွာ ေထာပတ္ခရမ္း (လံုးလံုး၀ိုင္း၀ိုင္းေလးေတြ)၊ ခရမ္းရွည္သီးဆုိျပီး ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႕
ေမာ္လျမိဳင္ဘက္မွာေတာ့ ေထာပတ္ခရမ္းသီးမ်ဳိးအျဖစ္မ်ားျပီး လူၾကိဳက္လည္း ပိုမ်ားပါတယ္္။
ေထာပတ္ခရမ္းကုိေတာ့ မီးဖုတ္ျပီးသုပ္စားတာရင္ ခရမ္းရွည္သီးထက္ ပုိေစးျပီး အရသာ ပုိရွိေပမယ့္
မီးဖုတ္တဲ့အခါ အသားထူလြန္းတဲ့အတြက္ အက်က္ညီေအာင္မီးဖုတ္ရခက္တ့ဲ အားနည္းခ်က္ေလးရွိပါတယ္။
ရန္ကုန္စားသံုးသူေတြကေတာ့ ခရမ္းရွည္သီးကုိ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္မႈမ်ားပါတယ္။ ခရမ္းရွည္သီးမွာလည္း
အစိမ္းသီးနဲ႕ ခရမ္းေရာင္အသီးဆုိျပီး ရွိပါေသးတယ္။ အစိမ္းသီးကေတာ့ ခရမ္းေရာင္အသီးနဲ႕ယွဥ္ရင္
အခြံနည္းနည္းထူပါတယ္။ ခရမ္းေရာင္ အရွည္သီးကေတာ့ ေစ်းကြက္ထဲမွာ ေပါေပါမ်ားမ်ား၀ယ္လုိ႕ရပါတယ္။
ဒီေန႕ ကၽြန္မခရမ္းသီးႏွပ္ဖုိ႕အတြက္ ေရြးခ်ယ္လုိက္တ့ဲ အသီးကေတာ့ ခရမ္းေရာင္အရွည္သီးပါ။
ခရမ္းသီးႏွပ္ဖုိ႕အတြက္ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ခရမ္းသီး၊ ပုဇြန္ေျခာက္၊ ငရုတ္သီးအေရာင္မႈန္႕၊
ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီ၊ နႏြငး္ မႈန္႕၊ ဆား၊ဆီ၊ ငံျပာရည္နဲ႕ အခ်ဳိမႈန္႕အနည္းတို႕ပါေနာ္။

ခရမ္းသီးေတြကုိ ေရစင္ေအာင္ေဆးျပီး ထိပ္ကေန ေလးစိပ္ထုိးျပီး သံုးလက္မအရွည္ေလာက္ေလးေတြျဖစ္ေအာင္
လွီးေပးပါ။ ပုဇြန္ေျခာက္ကုိ မညက္တညက္ေလးျဖစ္ေအာင္ ေထာင္းပါ။ ငရုတ္သီးနဲ႕ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ နီတုိ႕ကုိလည္း
ေထာင္းေပးပါ။ ျပီးရင္ေတာ့ အုိးထဲကုိ လွီးထားတဲ့ ခရမ္းသီးေတြရယ္၊ ေထာင္းထားတဲ့ပုဇြန္ေျခာက္၊
ငရုတ္သီးၾကက္သြန္၊ ဆား၊ နႏြင္းမႈန္႕အနည္းငယ္၊ ငံျပာရည္နဲ႕ အခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္တုိ႕ကုိ အတူသမေအာင္
ေရာနယ္ေပးျပီး လံုးေရေလး နည္းနည္းေလးထည့္၊ ျပီးေတာ့မွ ဆီထည့္ျပီး ဟင္းအုိးျပင္ပါ။ (ခရမ္းသီးႏွပ္မွာမုိ႕
ဆီနည္းနည္းပုိထည့္ေပးပါ)
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ ဟင္းအုိးကုိ မီးဖုိေပၚတင္ျပီးတည္ေပးပါ။ သံုးမိနစ္ေလာက္ဆုိရင္ေတာ့
ပထမလံုးေရေလး ခမ္းေလာက္ပါျပီ၊ အဲ့ဒီအခ်ိန္က်ရင္ ခရမ္းသီးေတြကုိဟုိဘက္ဒီဘက္ အသာလွန္ေပးျပီး
ေရနည္းနည္းထပ္ထည့္၊ အဖံုးအုပ္ျပီး ထပ္တည္ေပးပါေနာ္။ ေနာက္ထပ္ သံုးမိနစ္ေလာက္တည္ျပီးရင္ေတာ့
ေရလည္းခမ္း ခရမ္းသီးလည္း နပ္ေလာက္ပါျပီ။ အဲ့ဒီအခ်ိန္က်ရင္ေတာ့ ဟင္းအုိးမကပ္ရေလေအာင္
နည္းနည္းလႈပ္ေပးလုိက္ပါ။ ျပီးရင္ေတာ့ အေပါ့အငံကုိျမည္းပါ၊ ကုိယ္ႏွစ္သက္တဲ့အရသာရျပီဆုိရင္ေတာ့ မီးပိတ္ျပီး
ဟင္းအုိးခ်လုိ႕ရပါျပီေနာ္။
(သတ္သတ္လြတ္စားသူမ်ား ခရမ္းသီးႏွပ္ခ်က္လုိရင္ေတာ့ ပုဇြန္ေျခာက္အစား ေျမပဲ၊ ငံျပာရည္အစား
ပဲငံျပာရည္ကုိ အစားထုိးျပီး ခ်က္ႏုိင္ပါတယ္ေနာ္။)

ငန္ၿပာရည္ခ်က္
လူအေရအတြက္ေပၚမူတည္ၿပီး၊လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းရဲ႔အခ်ိဳးအစားကို
ၿကည္႔ထည္႔ပါတယ္။ ပုဇြန္ေျခာက္ကို
မညက္တညက္ေထာင္းထားပါတယ္။
ၾကက္သြန္ျဖဴနဲ႔အနီပါးပါးလီွး၊
ငရုတ္သီး စိမ္းေတြကိုထက္ၿခမ္းခြဲထား၊
မန္က်ည္း သီးကိုေရစိမ္၊အႏွစ္ရေအာင္စစ္ပါတယ္။
စစခ်င္းမွာ ဆီနည္းနည္းေလးထည့္ျပီး
ၾကက္သြန္ျဖဴနီနဲ႔ ငရုတ္သီးကုိဆီသတ္ပါတယ္။
နည္းနည္းေမႊးလာျပီဆုိ၊ ေထာင္းထားတဲ႔ပုဇြန္
ေျခာက္ထည့္ျပီးရင္ ငံျပာရည္ထည့္ပါတယ္။
ငရုတ္သီးစိမ္းထက္ၿခမ္းခြဲေလးေတြထည္႔၊
ေနာက္ဆံုးမွမန္က်ည္းႏွစ္ကိုထည့္ပါတယ္။
ဆီၿပန္လာၿပီဆုိ အေပါ႔အငန္ၿမည္း၊အေန
အေတာ္ပဲဆိုမီးဖိုေပၚကခ်လိုက္တာေပါ႔။

ခရမ္းခ်ဥ္သီး ငပိခ်က္

နစ္ေယာက္စာအတြက္ပဲဆိုေတာ႔
ၿကက္သြန္ၿဖဴသုံးမွြာ၊ၿကက္သြန္နီႏွစ္ဥကို
ေထာင္းခ်င္ေထာင္း၊(သုိ႔)ပါးပါးလွီးပါတယ္။
ငါးေျခာက္ကုိအေနေတာ္ေလးေတြတံုးထားပါတယ္။
ျပီးေတာ့ဆီထဲ ဆႏြင္းမႈန္႕နည္းနည္းခတ္
ေထာင္းထား၊လွီးထားတဲ႔ၿကက္သြန္ၿဖဴနီကို
အေရာင္မႈန္႕နဲ႔ဆီသတ္၊အန႔ံေလးေမြွးလာရင္
ငါးေျခာက္တုံးေလးေတြကုိထည့္၊ ျပီးေတာ့မွ
ခရမ္းခ်ဥ္သီးထည့္၊ငါးပိစိမ္းစားရွိရင္
နည္းနည္းထည့္ မရွိရင္ငံျပာရည္ပဲထည့္တာေပါ႔။
မီးေႏြးေႏြးနဲ႕အၾကာၾကီးတည္ရပါတယ္။ေနာက္ဆုံး
ခရမ္းခ်ဥ္သီးဖတ္ေလးေတြ လိမ္လာတဲ႔အထိေပါ႔။
ခ်ခါနီးမွငရုတ္သီးစိမ္းေလးနဲ႕နံနံပင္ေလး၊
ျကက္သြန္ျမိတ္ေလးအုပ္လုိက္ပါတယ္။

ဂ်ဴးဖူးေၾကာ္

အားလံုးမဂၤလာပါရွင္ ႕ ႕ ႕ ဒီေန႕ေတာ့ ကၽြန္မရဲ႕ ခ်စ္ေမာင္နွမေတြကုိ ဂ်ဴးဖူး (Chinese chives)
ေၾကာ္ေကၽြးပါ့မယ္ေနာ္။ အခုလုိ မုိးရာသီမွာ ပုစြန္ကလည္း ေပါတယ္ေလ။ ပုစြန္ေလးလည္း ေပါတုန္း၊
ဂ်ဴးဖူးေလးလည္း ေစ်းထဲမွာ ေတြ႕တုန္း၊ ဂ်ဴးဖူးကုိ ပုစြန္ေလးနဲ႕ ေၾကာ္ဖုိ႕ စိတ္ကူးရမိပါတယ္။
ဂ်ဴးဖူးေၾကာ္ဖုိ႕ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ဂ်ဴးဖူး၊ ပုစြန္၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ပဲငံျပာရည္အက်ဲ၊ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕၊
သၾကားအနည္းငယ္နဲ႕ ဆီတုိ႕ပါေနာ္။
ဂ်ဴးဖူးကုိ ေရစင္ေအာင္ေဆးျပီး ေရစစ္ထားပါ။ ျပီးရင္ တစ္လက္မခြဲအရြယ္ေလးေတြရေအာင္ လီွးျဖတ္ေပးပါ။
ပုစြန္ကုိလည္း အခြံႏႊာ၊ ေရေဆးျပီး ပဲငံျပာရည္အက်ဲ၊ သၾကားေလးနဲ႕ နယ္ေပးထားပါ။ ၾကက္သြန္နီကုိလည္း
အခြံႏႊာ၊ ေရေဆးျပီး မထူမပါး အကြင္းလုိက္ေလးေတြ လွီးေပးပါေနာ္။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ဆီနည္းနည္းေလးထည့္၊ ဆီပူလာျပီဆုိရင္
ၾကက္သြန္နီေတြထည့္ျပီး ဆီသတ္၊ ၾကက္သြန္နီေတြႏြမ္းသြားျပီး စိမ္းနံ႕ေပ်ာက္သြားတာနဲ႕ ပုစြန္ေတြကုိထည့္ျပီး
ေမႊေပး၊ ပုဇြန္ေလးေတြ ရဲလာျပီဆုိရင္ေတာ့ ဂ်ဴးဖူးေတြထည့္ျပီး ေၾကာ္ေပးပါ။ အရသာအတြက္ ဆား၊ သၾကား၊
အခ်ဳိမႈန္႕ေလးနည္းနည္းထည့္ျပီး ေၾကာ္ေပးပါေနာ္။ ဂ်ဴးဖူးေတြအားလံုးႏြမ္းျပီဆုိရင္ အေပါ့အငံကုိျမည္း၊
လုိတဲ့အရသာကုိ ထပ္ျဖည့္ျပီး မီးဖုိေပၚက ခ်ေပးလုိက္ရံုပဲေနာ္။ ဂ်ဴးဖူးေၾကာ္တ့အ
ဲ ခါမွာ ပုစြန္မွ မဟုတ္ပါဘူး၊ အျခား
အသားေတြနဲ႕လည္း ေၾကာ္လုိ႕ရေပမယ့္ ပုစြန္နဲ႕ေၾကာ္တာကေတာ့ အလုိက္ဖက္ဆံုးလုိ႕ ကၽြနမ
္ က ထင္ပါတယ္။
အရသာလည္း ရွိသလုိ ဂ်ဴးဖူးစိမ္းစိမ္းေလးေတြၾကား ပုစြန္ရဲရဲေလးေတြနဲ႕ဆုိေတာ့ အျမင္လည္းလွတယ္
ခ်ဳိလည္းခ်ဳိတယ္ေလ။ ဟင္းခ်က္ဖုိ႕အခ်ိန္ရွားပါးတဲ့ ေမာင္ႏွမေတြအတြက္လည္း ဒီဟင္းေလးက ခ်က္ရတာ
အခ်ိန္လည္းမယူဘူး၊ ငါးမိနစ္အတြင္း က်က္ႏုိင္တာမုိ႕ ဂ်ဴးဖူး၀ယ္လုိ႕ရတဲ့အခါ ေၾကာ္စားၾကည့္လုိက္ၾကဦးေနာ္။
ညစာကုိ ထမင္းမ်ားမ်ား မစားခ်င္ဘူး၊ အသီးအရြက္ေလာက္ပဲ စားခ်င္တယ္ဆုိရင္လည္းဂ်ဴးဖူးေၾကာ္ေလးခ်ည္းပဲ
စားၾကည့္ေပါ့ေနာ္။

ကန္ဇြန္းဆီတုိ႕ဟူးေၾကာ္

ကန္ဇြန္းရြက္ကုိ ပလိန္းေၾကာ္လုိက္၊ မႈိနဲ႕ေၾကာ္လုိက္၊ ခ်ဥ္ရည္ဟင္းခ်က္ေသာက္လုိက္၊
တုိ႕စားလုိက္၊ သုပ္စားလုိက္နဲ႕ အမ်ဳိးမ်ဳိးလုပ္စားလုိက္တာ ဒီတစ္ေခါက္ကေတာ့ ဆီတုိဟူးေလးနဲ႕
ေၾကာ္လုိက္ပါတယ္။
လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ကန္ဇြန္းရြက္၊ ဆီတုိဟူး၊ ငရုတ္သီးစိမ္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊
ခ်င္း၊ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္တုိ႕ပါ။စစခ်င္း ကန္ဇြန္းရြက္ကုိ အရုိးအရြက္ေရာေခၽြ၊
ေရေဆးျပီး စစ္ထားပါ။ ျပီးေတာ့ ၾကက္သြန္ျဖဴကုိ ဓါးျပားရုိက္ထားပါ။ ဆီတုိဟူးကုိ
ေရေႏြးနည္းနည္းထည့္ျပီး ေဖ်ာ္ထားပါ။ ငရုတ္သီးစိမ္းကုိ ထက္ျခမ္းခဲြထားပါ။
အားလံုးအဆင္သင့္ျဖစ္ရင္ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ဆီထည့္၊ ဆီပူလာျပီဆုိရင္
ၾကက္သြန္ျဖဴနဲ႕ ခ်င္း ဓါးျပားရုိက္ကုိ ထည့္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴနံ႕ေလးေမႊးလာျပီဆုိရင္
ကန္ဇြန္းရြက္ကုိထည့္၊ ဆားနည္းနည္းရယ္၊ အခ်ဳိမႈန္႕ရယ္ထည့္၊ ကမန္းကတန္းေမႊေနာ္။
မီးအားေကာင္းပါေစေနာ္။ ျပီးရင္ေတာ့ ဆီတုိဟူးအရည္ေဖ်ာ္ကုိ ထည့္ျပီး ေသခ်ာႏွံ႕ေအာင္
ေမႊေပးပါ။ ျပီးရင္ ငရုတ္သီးစိမ္းေလးအုပ္၊ အရသာအေပါ့အငန္ျမည္းျပီး ခ်လုိ႕ရျပီ။
ကန္ဇြန္းဆီတုိဟူးငံစပ္ေၾကာ္ေလး ရပါျပီ။

ခ်ဥ္ေပါင္ေၾကာ္

ေမ့ ႕ ႕ ဒီေန႕ဘာဟင္းခ်က္လဲဟင္ ႕ ႕ ႕
ဒီေန႕ေတာ့ ေမေမခ်ဥ္ေပါင္ေၾကာ္တယ္၊ ၀က္သားနဲ႕ တညင္းသီးအခ်ဳိခ်က္တယ္။ ဗူးသီးနဲ႕ ၾကာဇံကုိဟင္းခါးေလး ခ်က္တယ္တ့။ဲ
တုိ႕စရာကေတာ့ မာလာဖူး၊ ေရွာက္ရြက္ႏု၊ ေရသရက္ကင္းေလးေတြနဲ႕တဲ့။ သမီးရဲ႕ တူေတြ၊ တူမ ေတြက ခ်ဥ္ေပါင္ေၾကာ္နဲ႕ ထမင္းဗူး
ထည့္ေပးလုိက္ရင္ ထမင္းကုန္တယ္၊ တျခားဟင္းဆုိ ထမင္းမကုန္ဘူး သမီးရဲ႕တဲ့။ ေမေမနဲ႕ ဖုန္းေျပာတဲ့အခ်ိန္မွာ ေမေမေျပာျပေနတာပါ။
ေအာ္ ႕ ႕ ႕ ခ်ဥ္ေပါင္ေၾကာ္ေတာင္ မစားရတာ တစ္လေလာက္ရွိေနျပီ။ မႏွစ္က အိမ္ကုိအျပန္မွာ ေမေမက အစား ငမ္းလြန္းတဲ့
ကၽြန္မအတြက္ ခ်ဥ္ေပါင္ကုိ ဆီမထည့္ဘဲ ေသခ်ာေျခာက္ေနေအာင္ ေမႊေပးလုိက္တာ၊ ႏွစ္ေပါက္ ေအာင္ထားလဲ ဘာမွမျဖစ္ေအာင္ကုိ
လုပ္ေပးလုိက္တာ။ အခုေတာ့ အဲ့ဒါကုန္သြားေတာ့ ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္ေျခာက္နဲ႕ပဲ ႏွစ္ပါးသြားေနရတယ္။
ခ်ဥ္ေပါင္ေၾကာ္တ့အ
ဲ ခါ အရြက္ႏုႏုေလးေတြကုိ ေၾကာ္တ့အ
ဲ ခါက်ရင္ ခၽြဲခၽြဲေလးနဲ႕ စားလုိ႕ေကာင္းသလုိ တစ္ခါတေလ
ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္ၾကမ္းေနရင္ တစ္ေနေလာက္လွန္းျပီးမွ ေျခာက္ေအာင္ေၾကာ္ျပီး ၾကာရွည္ထားလုိ႕ ရေအာင္ေၾကာ္လုိ႕ရပါတယ္။ ကၽြန္မ
အေဆာင္မွာေနစဥ္ ငါးႏွစ္လံုးလံုး ေမေမ အဲ့ဒီလုိေၾကာ္ျပီး ထည့္ေပးေနက်။ အခုေတာ့ ကၽြန္မကပဲ ေမေမ့ေနရာကေနျပီး
ခ်ဥ္ေပါင္ေၾကာ္နည္းေလးေတြကုိ လက္ဆင့္ကမ္းပါရေစဦးရွင္ ႕ ႕ ႕
အရြက္ႏုေလးေတြကုိ ေၾကာ္နည္းကုိ အရင္ေျပာျပမယ္ေနာ္။ ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္ေလးေတြ၊ အဖူးေလးေတြကုိ သင္၊ ျပီးေတာ့ ေရေဆးျပီး
စစ္ထား။ ျပီးေတာ့ ပုဇြန္ေဘာ့ခ်ိတ္ေလးေတြကုိ ေခါင္းျဖတ္၊ အျမီးျဖတ္ျပီးေတာ့ ဆား၊ နႏြင္း၊ အခ်ဳိမႈန္႕ေလးနဲ႕ နယ္ထား။ ၾကက္သြန္ျဖဴနီ
ငရုတ္သီးအေရာင္တင္တိ႕ု ကုိ ေသခ်ာ ညက္ေအာင္ေထာင္းထား။ မွ်စ္ေလးေတြကုိ ပါးပါးလွီးထား။ ငရုတ္သီးစိမ္းေတာင့္ေလးေတြ
အညွာေခၽြထားပါေနာ္။ အားလံုးအဆင္သင့္ ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ျပီးေတာ့ ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္ရယ္၊ ငါးပိစိမ္းစားရယ္၊
နႏြင္းမႈန္႕ရယ္၊ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕ေလးထည့္ျပီး အဖံုးခဏအုပ္ထားပါ။ သံုးမိနစ္ေလာက္ေနရင္ ငါးပိစိမ္းစားနံ႕ေလးေမႊးလာပါလိမ့္မယ္။
အဲ့ဒအ
ီ ခ်ိန္မွာ အဖံုးဖြင့္ျပီး ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္ေတြကုိ ေမႊေပးပါ။ ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္ အကုန္ေၾကျပီဆုိရင္ ပန္းကန္တစ္ခ်ပ္နဲ႕
သပ္သပ္ဖယ္ထားလုိက္ပါ။ ျပီးေတာ့မွ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးျပန္တင္၊ ဆီမ်ားမ်ားေလးထည့္၊ ဆီပူလာရင္ နႏြင္းမႈန္႕ ေလးနည္းနည္းထည့္၊
ေထာင္းထားတဲ့ ငရုတ္သီးၾကက္သြန္ထည့္၊ ငံျပာရည္ေလးနည္းနည္း ထည့္ျပီး ဆီသတ္၊ ျပီးေတာ့ အနံ႕ေလးေမႊးလာျပီဆုိရင္ ပုဇြန္ထည့္ျပီး
ဆီသတ္၊ ျပီးရင္ေတာ့ မွ်စ္ေတြထည့္ျပီးေမႊ။ ေရနည္းနည္းေလး ထည့္ျပီး အဖံုးခဏအုပ္ထားလုိက္။ ေနာက္ထပ္ ၃ မိနစ္ေလာက္ေနရင္
အဖံုးဖြင့္ျပီး ဟင္းအုိးကုိ ေမႊ၊ ေနာက္ျပီး ေမႊထားတဲ့ ခ်ဥ္ေပါင္ေတြထည့္ျပီး ေသခ်ာႏွံ႕ေအာင္ေမႊေပး။ မီးကုိ ေလ်ာ့ျပီးေတာ့ ေသခ်ာေလး
ေမႊေပး။ ဆီျပန္လာျပီဆုိရင္ အေပါ့အငံျမည္း၊ ျပီးေတာ့မွ ငရုတ္သီးစိမ္းေလးအုပ္ျပီး ဟင္းအုိး ခ်လုိက္ရံုပဲ။
ေနာက္တစ္နည္းက်ေတာ့ ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္ေလးေတြကုိ သင္၊ ျပီးေတာ့ ေရေဆးျပီး စစ္ထား။ ျပီးေတာ့မွ တစ္ေန ေလာက္ လွန္းလုိက္၊
ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္ေလးေတြက ခပ္ထန္႕ထန္႕ေလးျဖစ္ျပီး ဖတ္သပ္သပ္ေလးျဖစ္ ေနလိမ့္မယ္။ အဲ့ဒါကုိမွ ျပန္ေၾကာ္တာပါ။ ေၾကာ္တ့အ
ဲ ခါ သူ႕ကုိ
သပ္သပ္ေမႊစရာမလုိဘဲ တစ္ခါတည္း ဆီသတ္ျပီးေတာ့ ေၾကာ္ တာပါ။ ေရရွည္ထားလုိ႕ရေအာင္လုိ႕ ပုဇြန္ေျခာက္နဲ႕ ေၾကာ္ရင္ေၾကာ္၊
တကယ္လုိ႕ ပုဇြန္အစုိနဲ႕ပဲ ေၾကာ္မယ္ဆုိရင္ ေတာ့ ဆီသတ္တ့အ
ဲ ခါ ပုဇြန္ကုိေျခာက္ေနေအာင္ ဆီသတ္ေပးပါေနာ္။ ေၾကာ္တ့ပ
ဲ ံုစံကေတာ့
အရြက္ႏုကုိ ေၾကာ္တ့ပ
ဲ ံုစံန႕ဲ တူတူပါပဲေနာ္။
ခ်ဥ္ေပါက္ရြက္၀ယ္မရတဲ့ေနရာေတြမွာ ေနရတဲ့သူေတြအတြက္ ျမန္မာျပည္ကေန ခ်ဥ္ေပါင္ေၾကာ္ကုိ သယ္လာခ်င္ ရင္ေတာ့ ဆီမထည့္ဘဲ
ခ်ဥ္ေပါင္ကုိ လုိအပ္တ့ပ
ဲ စၥည္း၊ အရသာေတြအကုန္ထည့္ျပီး ေသခ်ာေမႊခ်က္ေပးပါ။ ျပီးရင္ေတာ့ ေျခာက္ေနေအာင္ထား၊ အေအးခံျပီး
ေလလံုေအာင္ထုပ္ပါေနာ္။ အဲ့ဒါကုိ ေရခဲေသတၱာ အခဲထပ္ထဲ ထည့္ထားျပီး ကုိယ္စားခ်င္တ့အ
ဲ ခါက်မွ ဟင္းရည္ေသာက္ေလး
လုပ္ေသာက္ခ်င္ရင္လဲ ေရေႏြးနဲ႕ ေရာလုိက္ရံုပဲ၊ ေၾကာ္စားခ်င္ရင္လဲ ဒယ္အုိးထဲ ဆီထည့္ျပီး ေမႊေၾကာ္ျပန္လုပ္လုိက္ရံုပါပဲေနာ္။
တခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံေတြမွာ တစ္ခါတေလ ရတတ္တယ္ေျပာတယ္။ ရာသီကုန္ခ်ိန္မွာ စားခ်င္ရင္ စားလုိ႕ရေအာင္ preserved
လုပ္ထားလုိက္ေပါ့ေနာ္။

မရမ္းသီးေထာင္း

ကၽြန္မရဲ႕ ခ်စ္ေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုးမဂၤလာပါရွင္။ ကၽြန္မ အလုပ္မ်ားေနတာေရာ၊
က်န္းမာေရးအညံ့ နည္းနည္းရွိသြားတာေၾကာင့္ ဘာဟင္းမွ ခ်က္မေကၽြးျဖစ္တာ ၾကာပါျပီ။ ဘေလာ့ဂ္ကုိ ကၽြန္မဆီကေန
၀င္လုိ႕ မရတာလည္း ပါပါတယ္။ ေက်ာ္ခြတ့ဲ ultra surf လည္း ေက်ာ္လုိ႕မရေတာ့ ကၽြန္မ စီေဘာက္စ္က
ေမာင္ႏွမေတြကုိလည္း အေၾကာင္းမျပန္ရတာ ၾကာပါျပီေနာ္။ ကၽြန္မရဲ႕ ဒီဘက္က အေျခအေနအခက္အခဲေလးကုိ
ပထမဦးစြာ ေျပာျပျပီး ေတာင္းပန္ပါတယ္ေနာ္။
ဒီေန႕ေတာ့ ကၽြန္မရဲ႕ ေမာင္ႏွမေတြကုိ ရာသီစာ မရမ္းသီးေလးေတြကုိ ေထာင္းေကၽြးပါမယ္ေနာ္။ မရမ္းသီးေထာင္းဖုိ႕
လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ မရမ္းသီး တစ္ဆယ္က်ပ္သား၊ ငါးပိစိမ္းစား ၂ က်ပ္ခဲြသား၊ ပုစြန္ေျခာက္ (ၾကိဳက္သေလာက္)၊
ငရုတ္သီးစိမ္း (အစပ္စားႏုိင္သေလာက္)၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ (၁၀) မႊာ၊ ငရုတ္ေကာင္းေစ့ အနည္းငယ္နဲ႕ ဆား၊
ဟင္းခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္တုိ႕ပါေနာ္။
မရမ္းသီးကုိ ေရေဆး၊ ထက္ျခမ္းခဲြျပီးေတာ့မွ အဖန္ရည္ေတြ ထြက္သြားရေအာင္လုိ႕ ဆားရည္ေလးနဲ႕ စိမ္ေပးထားပါေနာ္။
ျပီးရင္ ငါးပိစိမ္းစားကုိ ေယာက္ခ်ဳိဇြန္းမွာ ကပ္ျပီးေတာ့ မီးကင္ပါတယ္။ (အေအးပုိင္းႏုိင္ငံက ေမာင္ႏွမမ်ား ငါးပိမီးဖုတ္တဲ့အခါ
အနံ႕နံမွာစိုးရင္ ငါးပိကုိ ေသခ်ာလံုေအာင္ ထုပ္ျပီးေတာ့မွ ထမင္းအုိး ေပါင္းအုိးနဲ႕ ထမင္းခ်က္တဲ့အခါ ထမင္းက်က္ျပီး
ခလုတ္တက္သြားတဲ့အခါ ထမင္းအေပၚဘက္မွာထည့္၊ အဖံုးအုပ္၊ ႏွပ္ေပးျပီး အသံုးျပဳရင္လည္း ရပါတယ္။ သူ႕ကေတာ့
ငါးပိကင္မဟုတ္ဘဲ ငါးပိကုိ က်က္သြားေအာင္ ေပါင္းလုိက္သလုိပါ။) ၾကက္သြန္ျဖဴေတြကုိလည္း အခြံပါအမႊာလုိက္
မီးအံုးပါတယ္။ ျပီးေတာ့မွ ၾကက္သြန္ျဖဴေလးေတြကုိ အခြံေလးေတြ သင္ျပီး သပ္သပ္ဖယ္ထားပါတယ္။ ငရုတ္သီးစိမ္းကုိေတာ့
ေရေဆး၊ အညွာေျခြျပီး ဒယ္အုိးေလးထဲထည့္၊ ေရလည္းနည္းနည္းထည့္ျပီးေတာ့ မီးမွ်င္းမွ်င္းေလးနဲ႕ ေျခာက္ေအာင္
ေလွာ္ပါတယ္။ ျပီးရင္ ငရုတ္ေကာင္းေစ့ေလးေတြကုိလည္း ေလွာ္ပါတယ္ေနာ္။ အဲ့ဒါေတြ အားလံုးလုပ္ျပီးတဲ့အခါမွာေတာ့
ကၽြန္မက မရမ္းသီးေတြကုိ ေရထဲကေန ဆယ္ယူျပီး ေရစစ္ထားလုိက္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့မွ ပုစြန္ေျခာက္ေလးေတြကုိ
ဒယ္အုိးထဲထည့္ျပီး မီးေႏြးေႏြးနဲ႕ ပုစြန္ေျခာက္ေလးေတြကုိ ၾကြပ္သြားေအာင္လုိ႕ ေလွာ္ေပးပါတယ္။ အဲ့ဒီလုိ
ေလွာ္လုိက္ျခင္းျဖင့္ ပုဇြန္ေျခာက္နံ႕ ပုိေမႊးသလုိ ပုိျပီးစားလုိ႕ေကာင္းတယ္လုိ႕ ကၽြန္မထင္လုိ႕ပါေနာ္။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ ငရုတ္ဆံုကုိယူျပီးေတာ့ စစခ်င္းမွာ ၾကက္သြန္ျဖဴနဲ႕ ငရုတ္သီးေတြကုိ ေထာင္းပါတယ္။
ျပီးေတာ့ ငရုတ္ေကာင္းေစ့ေလးေတြ ထည့္ေထာင္းပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ပုစြန္ေျခာက္ေတြ ထည့္ေထာင္းပါတယ္။
ပုစြန္ေျခာက္ေလးေတြ မညက္တညက္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ မရမ္းသီးေတြကုိ နည္းနည္းခ်င္းစီထည့္ျပီး ထည့္ျပီး ညက္တာညီေအာင္
ေထာင္းပါတယ္။ ဆားေလးနည္းနည္းနဲ႕ အခ်ဳိမႈန္႕ေလးနည္းနည္းထည့္ေထာင္းပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ငါးပိစိမ္းစားေတြကုိထည့္ျပီး
အားလံုးအထက္ေအာက္ သမေအာင္ ဇြန္းရွည္ရွည္ေလးနဲ႕ ေမႊေပးရင္း ေထာင္းရင္း လုပ္ပါတယ္ေနာ္။ ျပီးရင္ေတာ့
အေပါ့အငံေလးျမည္းျပီး ၾကိဳက္တ့အ
ဲ ရသာကုိ ထပ္ကဲေပးပါေနာ္။ မရမ္းသီးေထာင္းမုိ႕လုိ႕ ငါးပိကုိ နည္းနည္းပဲထည့္ျပီး
ေထာင္းပါတယ္။ မရမ္းသီးေထာင္းေတြကုိ ပန္းကန္ထဲ ခပ္ထည့္ျပီးေတာ့ ငရုတ္ဆံုမွာကပ္ေနတာေတြကုိ ထမင္းေလးနဲ႕
ထည့္ေထာင္းျပီး ထမင္းဆုပ္ေလးေတြ လုပ္ျပီး တူ၊ တူမေတြကုိ ေကၽြးလုိက္ေသးတယ္။ စပ္တယ္၊ ခ်ဥ္တယ္၊ ငံတယ္၊
အရသာစံုလွ်ာကၽြမ္းျပန္ျဖစ္ေနေလရဲ႕ေလ။
မရမ္းသီးေထာင္းနဲ႕ လုိက္ဖက္တဲ့ဟင္းအစပ္ကေတာ့ ဖရံုညႊန္႕ေၾကာ္ခ်က္၊ ပဲပင္ေပါက္ပဲျပားေၾကာ္၊ ၀က္သားအခ်ဳိခ်က္၊
ဗူးသီးပုတပ္စာဟင္းခါးတုိ႕ပါေနာ္။ ေမာင္ႏွမေတြလည္း အဆင္ေျပရင္ မရမ္းသီးေထာင္းေလး လုပ္စားၾကည့္ၾကဦးေနာ္။
(ငရုတ္ဆံုမရွိခ့ရ
ဲ င္ေတာ့ ၾကိတ္စက္ေလးနဲ႕ဆုိရင္လည္း အဆင္ေျပပါတယ္ေနာ္။)

အစိမ္းေၾကာ္

ဒီေန႕ေတာ့ အိမ္မွာရွိတဲ့ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေလးေတြနဲ႕ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႕
အခ်ိန္ကုန္သက္သာမယ့္ အစိမ္းေၾကာ္ ေၾကာ္နည္းေလး ေျပာျပပါဦးမယ္ေနာ္။
ေရခဲေသတၱာလက္က်န္ရွင္းတယ္လုိ႕ပဲ ဆုိပါေတာ့ေနာ္။ အစိမ္းေၾကာ္ဆုိေတာ့ ကိုယ္ထည့္ခ်င္တ့ဲ အသီးအရြက္
ၾကိဳက္တာသာ ပစ္ထည့္ေၾကာ္ျပီး အစိမ္းေၾကာ္လုိ႕ နာမည္ေပးလုိက္တာပဲေလ။ ဒီတစ္ခါေတာ့ ကၽြန္မက
လက္က်န္စာရင္းထဲက ပဲပင္ေပါက္၊ ေဂၚဖီထုပ္၊ မႈိ၊ မုန္လာဥနီ၊ ပဲသီးေတာင့္ရွည္၊ ပဲျပား၊
ၾကက္သည္းၾကက္ျမစ္ေလးတုိ႕နဲ႕ ေၾကာ္ပါမယ္။
ၾကက္သည္းၾကက္ျမစ္တုိ႕ကုိ သန္႕စင္ေအာင္ ေရေဆးျပီး ပါးပါးလွီးထားပါ။ ဆား၊ သၾကား၊
ၾကက္သားမႈန္႕နည္းနည္း၊ ေကာ္မႈန္႕၊ ဂ်ဳံမႈန္႕တုိ႕နဲ႕နယ္ျပီး ႏွပ္ထားေပးပါ။ ပဲျပားက ေၾကာ္ျပီးသားမုိ႕ မထူမပါးေလး
လွီးလုိက္ပါ။ ပဲပင္ေပါက္ကုိလည္း ေရေဆးျပီး စစ္ထားပါ။ ေဂၚဖီထုပ္ကုိလည္း ေရေသခ်ာေဆးျပီး မထူမပါး
လွီးေပးထားပါ။ မႈိကုိလည္း ေရေဆးျပီး စစ္ထားေပးပါ။ ပဲသီးေတာင့္ရွည္ကုိလည္း ေရေဆးျပီး
ခပ္ေစာင္းေစာင္းပါးပါးေလး လွီးထားေပးပါ။ မုန္လာဥနီကုိလည္း ေရေဆးျပီး ပါးပါးလွီးထားပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴကုိ
အခြံႏႊာျပီး ဓါးျပားရုိက္ထားေပးပါ။ ၾကက္သြန္နီကုိ အခံြႏႊာ ေရေဆးျပီး ေလးစိပ္ထုိးထားေပးပါ။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္တာနဲ႕ မီးဖုိေပၚ ဆီအိုးတင္၊ ဆီပူလာရင္ ၾကက္သြန္ျဖဴနီကုိထည့္၊
ၾကက္သြန္စိမ္းနံ႕ေပ်ာက္သြားျပီး ႏြမ္းလာျပီဆုိတာနဲ႕ ႏွပ္ထားတဲ့ ၾကက္သည္းၾကက္ျမစ္ကုိထည့္ျပီးေၾကာ္ေပးပါ။
ၾကက္ျမစ္က နည္းနည္းအႏူးခက္တာမုိ႕ ေရေလးနည္းနည္းထည့္ျပီး အဖံုးအုပ္ျပီး ေၾကာ္ရေအာင္ေနာ္။ ၂
မိနစ္ေလာက္ေနရင္ အဖံုးဖြင့္ျပီးအုိးထဲကုိ ပဲျပားေၾကာ္ထည့္ပါ။ ျပီးရင္ေတာ့ မႈိကုိထည့္ေၾကာ္ပါ။ ျပီးေတာ့မွ
မုန္လာဥနီ၊ ေဂၚဖီထုပ္နဲ႕ ပဲေတာင့္ရွည္တုိ႕႕ုိထည့္ျပီးေမႊြပါ။ ျပီးေတာ့မွ ဆားနည္းနည္းနဲ႕
ၾကက္သားမႈန္႕ေလးပါထည့္ျပီး ေမႊပါ။ ေနာက္ဆံုးက်မွ ပဲပင္ေပါက္ကုိထည့္ျပီး ေၾကာ္ေပးပါ။
အေပါ့အငံကိျု မည္းျပီးေတာ့မွ ကုိယ္ႏွစ္သက္ရာ အရသာအတုိင္းျဖစ္ေအာင္ ျပင္ျပီး အစိမ္းေၾကာ္အုိးခ်လုိ႕ရပါျပီ။
အျမန္ဆံုးေသာ ဟင္းရြက္ေၾကာ္နည္းတစ္မ်ဳိးပါေနာ္။

မွ်စ္ၾကက္ဟင္းခါးသီးေၾကာ္

မွ်စ္နဲ႔ၾကက္ဟင္းခါးသီးဆိုတာ တက္စာေတြခ်ည္းပါ။ သုိ႔ေပမယ္႔လည္း
က်န္းမာေရးရွဳ႔ေထာင္႔ကေန ၿကည္႔ရင္ မေကာင္းတဲ႔အစားအစာေတြဟာ
လ်ွာဖ်ားမွေတာ႔ အရသာရိွတတ္တယ္မဟုတ္လား။ ကိုယ္နဲ႔မတည္႔တာ
စားမိရင္ေတာ႔ ခံရမွာက ကိုယ္ပဲေနာ႔။ ကဲ.. လာေလေရာ႔..ေနာက္ထပ္
ၿကက္ဟင္းခါးသီးခ်က္နည္းတစ္မ်ိဳး။
လုိအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား
• ၾကက္ဟင္းခါးသီး ၂ လံုး
• မွ်စ္ ၁၀၀ ဂရမ္
• ခရမ္းခ်ဥ္သီး ၁ လံုး (ပါးပါးလွီးထားပါ)
• ပုဇြန္ေျခာက္ ၅၀ ဂရမ္ (သုိ႕) ပုဇြန္ ၁၀၀ ဂရမ္
• ၾကက္သြန္ျဖဴ ၄ မႊာ (ျခစ္ထားပါ)
• ၾကက္သြန္နီ ၁ လံုး (ေသးေသးေလးေတြျဖစ္ေအာင္ လွီးထားပါ)
• ဆား လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၂ ဇြန္း
• သၾကား လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၁ ဇြန္း
• အခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္
• ငံျပာရည္ (ပဲငံျပာရည္) စားပြဲတင္ဇြန္း ၂ ဇြန္း
• ပုဇြန္ငါးပိ အနည္းငယ္
• ဆီ စားပြဲတင္ဇြန္း ၃ ဇြန္း
• ငရုတ္သီးအေရာင္မႈန္႕အနည္းငယ္
• နႏြင္းမႈန္႕အနည္းငယ္
ခ်က္ျပဳတ္နည္းအဆင့္
ၾကက္ဟင္းခါးသးီကုိ ေရစင္ေအာင္ေဆးျပီး ထက္ျခမ္းခဲြပါ။ အတြင္းမွ အေစ့မ်ားႏွင့္အဖတ္မ်ားကုိ သန္႕စင္ေအာင္
ဖယ္ရွားပစ္ျပီး လက္သန္းလံုးခန္႕ အပါးညီညီလွီးပါ။ဆားႏွင့္အနည္းငယ္နယ္ေဆးပစ္ျပီး ေရစစ္ထားပါ။ မွ်စ္ကုိ
ေရစင္ေအာင္ ေဆးျပီးေသးေသးရွည္ရွည္သြယ္သြယ္ေလးမ်ားျဖစ္ေအာင္ လွီးပါ။ဒယ္အုိးထဲ ပူေအာင္လုပ္ျပီီး
ထည့္ပါ။ၾကက္သြန္ျဖဴနီကုိဆီသတ္ပါ။ဆႏြင္းမႈန္႕အနည္းငယ္၊ငရုတ္သီးမႈန္႕အေရာင္အနည္းငယ္ႏွင့္ပုဇြန္းငါးပိအန
ည္းငယ္ထည့္ကာေမႊပါ။ျပီးလွ်င္ပုဇြန္ထည့္ျပီးေမႊေပးပါ။ျပီးလွ်င္ပါးပါးလွီးထားေသာခရမ္းခ်ဥ္သီးကုိထည့္ျပီးေကာင္း
မြန္စြာ ေမႊေပးပါ။ ခရမ္းခ်ဥ္သီးေၾကျပီဆုိလွ်င္ မွ်စ္ထည့္ပါ။ျပီးလွ်င္ေရအနည္းငယ္ထည့္ကာ အဖံုးအုပ္ထားပါ။
ေရခမ္းသြားလွ်င္ၾကက္ဟင္းခါးသီးထည့္ျပီးေကာင္းမြန္စြာေမႊျပီးလွ်င္အဖံုးအုပ္ထားပါ။ေနာက္ထပ္၃မိနစ္ေလာက္ေန
ရင္ အဖံုးဖြင့္ကာ အေပါ့အငံျမည္းပါ။ ၾကက္ဟင္းခါးသီးလဲ အေရာင္မေျပာင္း
ပံုမပ်က္ဘဲ အရသာရွိလွတ့ဲ မွ်စ္ၾကက္ဟင္းခါးသီးေၾကာ္ကုိ သံုးေဆာင္ႏုိင္ပါျပီ။

မႈိကန္စြန္းေၾကာ္

ဆီၿပန္ဟင္းေတြခ်ည္း စားရတာ ၿငီးေငြ႔လာၿပီဆိုတ႔ဲ ညီမငယ္ေလးေတြအတြက္။
မႈိကန္စြန္းေၾကာ္လုိအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား
• ကန္စြန္းရြက္ ၁၀၀ ဂရမ္
• မႈိ ၁၀၀ ဂရမ္ိ
• ၾကက္သြန္ျဖဴ ၇ မႊာ
• ၾကက္သြန္နီ ၁ လံုး
• ငရုတ္သီးစိမ္း ၇ ေတာင့္
• ဆား လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၃ ဇြန္း
• အခ်ဳိမႈန္႕
• သၾကား လက္ဘက္ရည္ဇြန္း ၁/၂ ဇြန္း
• ပဲငံျပာရည္ လက္ဘက္ရည္ဇြန္း ၁ ဇြန္း
ခ်က္ျပဳတ္နည္းကေတာ႔
ကန္ဇြန္းရြက္ကုိ အရြက္သပ္သပ္၊ အရုိးသပ္သပ္ ေျခြကာ ေရေဆးျပီးေရစစ္ထားပါ။
မႈိကုိ ေရေဆးသန္႕စင္ကာ ေရစစ္ထားပါ။ ဒယ္အုိးကုိ မီးအပူေပးပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴနီမ်ားကုိ အနံ႕ေမႊးလာသည္အထိ
ဆီသတ္ပါ။ ျပီးရင္ မႈိ၊ ဆားႏွင့္ ၾကက္သားမႈန္႕ခဲ ထည့္ပါ။ ျပီးလွ်င္ ကန္ဇြန္းရုိးမ်ားကုိထည့္ျပီး ေမႊေပးျပီး
အဖံုးအုပ္ကာ ၂ မိနစ္ခန္႕ထားပါ။ ကန္ဇြန္းရြက္ႏွင့္ ပဲငံျပာရည္ကုိ ထပ္ထည့္ကာ ေမႊေပးပါ။ ျပီးလွ်င္ ၂
မိနစ္ခန္႕ထားပါ။
ငရုတ္သီးစိမ္းေလးခဲြျပီး အုပ္လုိက္ပါ။ အေပါ့အငန္အရသာျမည္းကာ ပူပူေႏြးေႏြး မႈိကန္ဇြန္းေၾကာ္ကုိ
စားသံုးႏုိင္ပါျပီ။

ရံုးပတီသီးေၾကာ္

ျခံထြက္ ရံုးပတီသီးႏုႏုေလးေတြကုိ ဘယ္လုိခ်က္စားရင္ေကာင္းမလဲ စဥ္းစားလုိက္ေတာ့ အလြယ္တကူ
ေၾကာ္စားဖုိ႕ပဲ စိတ္ကူးရလုိက္ပါတယ္။
ရံုးပတီသီးေၾကာ္ဖုိ႕အတြက္ လုိအပ္တ့ပ
ဲ စၥည္းေတြကေတာ့ ရံုးပတီသီး၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ပုစြန္ေျခာက္၊
ငံျပာရည္၊ ဆားအနည္းငယ္၊ ဆီနဲ႕ အခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္တုိ႕ပါ။
ရံုးပတီသီးကုိ အေတာင့္လုိက္ေရေဆးျပီးေတာ့မွ အျမီးျဖတ္၊ ထိပ္ဖ်ားေလးျဖတ္ျပီးေတာ့မွ ရံုးပတီသီးကုိ
အရြယ္ေတာ္ေလးသံုးပိုင္းပုိင္းထားေပးပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴနဲ႕ၾကက္သြန္နီကုိ အခြံႏႊာ၊ ေရေဆးျပီး ၾကက္သြန္ျဖဴကုိ
ဓားျပားရုိက္ျပီး ၾကက္သြန္နီကုိ မထူမပါးေလးလွီးေပးထားပါ။ ပုစြန္ေျခာက္ကုိလည္း မညက္တညက္ေလး
ေထာင္းေပးထားပါ။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္သြားျပီဆုိရင္ေတာ့ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ျပီးေတာ့ ဆီထည့္၊ ဆီပူလာျပီဆုိရင္ေတာ့
ၾကက္သြန္ျဖဴနီကုိထည့္ျပီး ဆီသတ္၊ ၾကက္သြန္စိမ္းနံ႕ေတြေပ်ာက္ျပီဆုိရင္ေတာ့ ပုစြန္ေျခာက္ေတြထည့္ျပီးေတာ့
ဆီသတ္၊ တစ္လက္စတည္း ရံုးပတီသီးေတြထည့္ျပီး ေၾကာ္ပါ။ ျပီးေတာ့မွ ဆား၊ ငံျပာရည္ေလးနည္းနည္း၊
အခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္တုိ႕ထည့္ျပီး ရံုးပတီသီးႏူးရေအာင္ေရေလးထည့္ျပီး ေမႊျပီးေတာ့ ခဏေလာက္
အဖံုးအုပ္ထားေပးပါ။ ခဏေနရင္ေတာ့ အဖံုးဖြင့္ျပီး အေပါ့အငံအရသာကုိျမည္းျပီး ရံုးပတီသီးေၾကာ္အုိးေလးကို
မီးဖုိေပၚကေန ခ်လုိ႕ရပါျပီေနာ္။

မႈိငရုတ္ပြေၾကာ္

ဒီေန႕ေတာ့ မႈိနဲ႕ ငရုတ္သီးအပြေတာင့္ကုိ ၾကက္သား၊ ၾကက္သည္းၾကက္ျမစ္နဲ႕ေၾကာ္ေကၽြးပါရေစေနာ္။
လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ၾကက္သားအသားသီးသန္႕၊ ၾကက္သည္း၊ ၾကက္ျမစ္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ မႈိ
(ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာမႈိကုိ သံုးႏုိင္ပါတယ္။ ကၽြန္မ အခု ေကာက္ရုိးမႈိကုိ သံုးထားပါတယ္။) ငရုတ္သီးအပြေတာင့္၊
ဂ်ဳံမႈန္႕၊ ေကာ္မႈန္႕၊ သၾကား၊ ဆား၊ ပဲငံျပာရည္အၾကည္နဲ႕ ဟင္းခတ္မႈန္႕တုိ႔ပါေနာ္။
ၾကက္သားကုိ သန္႕စင္ေအာင္ ေရေဆးျပီး ခပ္ရွည္ရွည္ေလးေတြျဖစ္ေအာင္ လွီးထားေပးပါ။
ၾကက္သည္းၾကက္ျမစ္ကုိလည္း ေသခ်ာသန္႕ရွင္းေရးလုပ္ျပီး အျမစ္ကုိ ခပ္ပါးပါးလွီးပါ။ အသည္းကုိေတာ့
အရြယ္ေတာ္အေနေလးေတြျဖစ္ေအာင္ လွီးထားေပးပါေနာ္။ ျပီးမွ ၾကက္သား၊ အသည္း၊ အျမစ္တုိ႕ကုိ
ဂ်ံဳမႈန္႕အနည္းငယ္၊ ေကာ္မႈန္႕အနည္းငယ္၊ ဆား၊ သၾကားနဲ႕ ဟင္းခတ္မႈန္႕အနည္းငယ္တုိ႕နဲ႕ နယ္ျပီး
ႏွပ္ေပးထားပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴကုိ ဓားျပားရုိက္ထားေပးပါ။ မႈိကုိ သန္႕စင္ေအာင္ တစ္ပြင့္ခ်င္းစီကုိ
သန္႕ရွင္းေရးလုပ္ျပီး မႈိပြင့္ေလးရဲ႕ အေပၚပုိင္းကေန ထက္ျခမ္းျခမ္းထားေပးပါေနာ္။ ငရုတ္သီးအပြေတာင့္ကုိလည္း
ေရေဆး အညွာေခၽြျပီး ထက္ျခမ္းခဲြေပးပါ။ ျပီးေတာ့မွ အထဲက အေစ့ေတြကုိ ဖယ္ထုတ္ပစ္ပါ။ ငရုတ္သီးကုိ
အရွည္လုိက္ ခပ္ပါးပါးေလးေတြ လွီးေပးပါေနာ္။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ မီးဖိုေပၚ ဒယ္အုိးတင္ျပီးေတာ့ ဆီထည့္၊ ဆီပူလာျပီဆုိရင္ နယ္ထားတဲ့
ၾကက္အျမစ္ကုိ အရင္ထည့္ျပီးေၾကာ္ပါ။ ၾကက္အျမစ္က မာတာမုိ႕ ေရေလးထည့္ျပီး အဖံုးအုပ္၊
မီးအသင့္အတင့္ထားျပီး ေၾကာ္ေပးပါေနာ္။ ၾကက္အျမစ္ႏူးေလာက္ျပီဆုိရင္ေတာ့
ၾကက္သားေတြကုိထည့္ျပီးေၾကာ္ပါ။ ၾကက္သားေတြက်က္ေလာက္ေတာ့မွ ၾကက္သည္းကုိထည့္ပါ။
အားလံုးအက်က္ညီေလာက္ျပီဆုိရင္ အသားေတြကုိ ဒယ္အုိးတစ္ဖက္ကပ္ျပီးေတာ့ က်န္တစ္ဖက္မွာ
ဓားျပားရုိက္ထားတဲ့ ၾကက္သြန္ျဖဴကုိထည့္ေၾကာ္ေပးပါ။ ၾကက္သြန္စိမ္းနံ႕ေပ်ာက္ျပီး ႏြမ္းတာနဲ႕တစ္ျပိဳင္နဲ႕
မႈိေတြကုိထည့္ျပီး ေၾကာ္ေပးပါ။ မိႈေတြရယ္အသားေတြရယ္ၾကက္သြန္ျဖဴေတြကုိ ႏွံ႕ေအာင္ ေရာသမေမြေပးျပီး ၂
မိနစ္ေလာက္ ခဏေလာက္ အဖံုးအုပ္ထားေပးပါ။ ျပီးေတာ့ အဖံုးျပန္ဖြင့္ျပီး လွီးထားတဲ့ငရုတ္သီးေတြကုိထည့္ျပီး
သမေအာင္ေမႊျပီး ေၾကာ္ေပးပါ။ ဆား၊ သၾကား၊ ဟင္းခတ္မႈန္႕နဲ႕ ပဲငံျပာရည္အၾကည္တုိ႕ကုိလည္း လုိအပ္သလုိ
ထည့္ျပီး အဖံုးခဏအုပ္ျပီးထားေပးပါ။ ျပီးရင္ အဖံုးဖြင့္ျပီး အထက္ေအာက္ႏွံ႕ေအာင္ေမႊျပီးေတာ့
အေပါ့အငံကုိျမည္းပါ။ အရသာၾကိဳက္ျပီဆုိရင္ေတာ့ မီးပိတ္ျပီး ဟင္းအုိးခ်လုိ႕ရပါျပီေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့
ၾကက္သား၊ မႈိနဲ႕ ငရုတ္သီးပြေၾကာ္ရပါျပီေနာ္။

ကဏန္းသားသီးစံုေၾကာ္

ဒီေန႕ေတာ့ ကၽြန္မရဲ႕ေမာင္ႏွမေတြကုိ ကဏန္းသားသီးစံုေၾကာ္နဲ႕ ဧည့္ခံပါရေစဦးေနာ္။
ကဏန္းသားသီးစံုေၾကာ္အတြက္ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ (baby corn) လုိ႕ အမ်ားေခၚၾကတဲ့
ေျပာင္းဖူးသားေလးေတြ၊ မုန္လာဥနီ၊ ေရႊပဲသီး၊ ပဲပုိးတီ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ နီ၊ ပဲငံျပာရည္အၾကည္၊ ဆား၊ သၾကား၊
ဟင္းခပ္မႈန္႕နဲ႕ ဆီတုိ႕ပါေနာ္။
ဂဏန္းအသားဗူးကေတာ့ ရယ္ဒီမိတ္ဗူးက ၀ယ္ထားတာမုိ႕ ကဏန္းအသားတစ္ခုခ်င္းကုိ အျပင္က အုပ္ထားတဲ့
ပလတ္စတစ္ကုိခြါျပီး အရြယ္ေလးေတာ္အေနေလးေတြျဖစ္ေအာင္ လွီးထားေပးပါ။ မုန္လာဥနီကုိ အခြံႏႊာ၊
ေရေဆးျပီး ပန္းပြင့္ေဖၚလွီးတာက လွီး၊ ခပ္ရွည္ရွည္မွ်င္မွ်င္ေလးေတြျဖစ္ေအာင္လွီးေပးပါ။
ေျပာင္းဖူးေပါက္စကုိေတာ့ ေရေဆးျပီး ခပ္ေစြေစြေလးေတြျဖစ္ေအာင္ လွီးထားေပးပါ။ ေရႊပဲသီးကုိလည္း
အညွာဘက္ကေန ေအာက္ဘက္ကုိ ဆဲြခ်ျပီး ေဘးႏွစ္ဘက္ အမွ်င္ေတြပါ ပါေအာင္ ဖယ္ထုတ္ပစ္ျပီး ေရေဆးျပီး
ေရစစ္ထားပါ။ ေရစစ္သြားရင္ေတာ့ သူ႕ကုိလည္း လက္တစ္လံုးအရြယ္ေလာက္ေလးေတြ လွီးေပးပါ။
ပဲပုိးတီကုိေတာ့ ေရေဆးျပီး အလ်ားလုိက္ ထက္ျခမ္းျခမ္းေပးပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴနဲ႕ ၾကက္သြန္နီကုိလည္း အခြံႏႊာျပီး
ေရေဆးေပးထားပါ။ ျပီးရင္ေတာ့ ၾကက္သြန္နီကို ထက္ျခမ္းျခမ္းျပီး ေလးစိတ္ထုိးေပးပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴကုိေတာ့
ဓားျပားရုိက္ေပးထားပါ။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိတာနဲ႕ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ျပီးရင္ ဆီထည့္၊ ဆီပူလာျပီဆုိတာနဲ႕ ဓားျပားရုိက္ထားတဲ့
ၾကက္သြန္ျဖဴနဲ႕ ေလးစိတ္ထုိးထားတဲ့ ၾကက္သြန္နီကုိထည့္ျပီး ဆီသတ္ေပးပါ။ ၾကက္သြန္စိမ္းနံ႕ေပ်ာက္ျပီး
ႏြမ္းလာတာနဲ႕ တျပိဳင္နက္ ဂဏန္းသားေတြကုိထည့္ျပီး ေၾကာ္ေပးပါ။ ျပီးရင္ လွီးထားတဲ့ ေျပာင္းဖူးေပါက္စကုိ
ထည့္ျပီးေမႊေပးပါ။ တစ္မိနစ္ေလာက္ေနရင္ေတာ့ ပဲပုိးတီကုိထည့္ျပီး ဆက္ေၾကာ္ေပးပါ။ ျပီးရင္
မုန္လာဥနီကုိထည့္ျပီး ႏွံ႕ေအာင္ေၾကာ္ေပးပါ။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေရႊပဲသီးကုိထည့္ျပီး ေၾကာ္ပါ။ အေပါ့အငံအတြက္
ပဲငံျပာရည္အၾကည္နည္းနည္း၊ ဆား၊ သၾကားေလးနဲ႕ ဟင္းခပ္မႈန္႕အနည္းငယ္ကုိထည့္ျပီး အသီးအရြက္အသား
အကုန္ႏွံ႕ေအာင္ ေမႊေပးပါ။ ျပီးရင္ အေပါ့အငံျမည္းျပီး ဟင္းအုိးခ်လုိက္ရံုပါပဲေနာ္။ အသီးအရြက္ၾကိဳက္တတ္တ့ဲ
ေမာင္ႏွမေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး ခ်က္ေပးလုိက္ပါတယ္ေနာ္။ အားေပးၾကပါဦး ခ်စ္ေမာင္ႏွတုိ႕ေရ ႕ ႕ ႕

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 ႏွပ္ထားလုိကပ
္ ါ။ 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

ငါးပိေၾကာ္နည္း လုိအပ္တ့ပ
ဲ စ္စည္းေတြကေတာ့ ပုဇြန္ေျခာက္၊ ငံျပာရည္၊ ငရုတ္သီးခဲြျခမ္းမႈန္႕၊ ၾကက္သြန္အျဖဴ၊
အနီ၊ မန္က်ည္းသီးမွည့္၊ အခ်ဳိမႈန္႕၊ သၾကား အနည္းငယ္ စတာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ပုဇြန္ေျခာက္ေလးကုိ မေထာင္းခင္မွာ ေရေလးနည္းနည္းဆြတ္ထားလုိက္ေနာ္ ႕ ႕ ႕ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ
ၾကက္သြန္အျဖဴအနီတိ႕ု ကုိ အခြံႏႊာထားေနာ္။ အဲေတာ့ အခ်ဳိးအစားေျပာဖုိ႕ေမ့သြားတယ္ ႕ ႕ ႕ ျပန္ေျပာမယ္
ပုဇြန္ေျခာက္ ၁၅ က်ပ္သားဆုိရင္ ၾကက္သြန္အျဖဴ ၃ လံုး၊ ၾကက္သြန္နီ အလတ္ ၅ လံုး၊ ငရုတ္သီးခဲြျခမ္း ၂
က်ပ္ခဲြသားေလာက္ေပါ့ေနာ္ (အစပ္မစားႏုိင္ရင္ ငရုတ္သီးအပုပြေတာင့္ရဲ႕ အၾကမ္းမႈန္႕ကုိသံုးေနာ္၊
အေရာင္လဲလတ
ွ ယ္၊ စပ္ခ်င္ရင္ ငရုတ္သီးအရွည္ေတာင့္မႈန္႕ စားပြဲတင္ဇြန္း ၁ ဇြန္းေလာက္ထည့္လုိက္ပါ)၊
မန္က်ည္းသီးမွည့္ ၂ က်ပ္ခဲြသားေလာက္ကုိ ေရေႏြးပူပူေလးနဲ႕ စိမ္ထားလုိက္ေနာ္။ ငံျပာရည္ကေတာ့
အေပါ့အငံၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာေပၚမူတည္ျပီး ထည့္ေနာ္။ ျပန္စျပီေနာ္ ႕႕ ႕ ၾကက္သြန္ျဖဴနီကုိ အခံြႏႊာျပီးရင္
ပါးပါးေလးေတြလွီးထားပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴနီတခ်ဳိ႕ကုိလဲ ဆီသတ္တ့အ
ဲ ထဲ ထည့္သံုးဖုိ႕အတြက္ ဖယ္ထားလုိက္ေနာ္။
ျပီးရင္ စကာေလးေပၚမွာ ျဖန္႕ထားျပီး ေလ၊ ေန သလပ္ခံထားလုိက္ပါေနာ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ခုနက ေရဆြတ္ထားတဲ့
ပုဇြန္ေျခာက္ကုိ မညက္တညက္ေထာင္းပါ။ ခုေခတ္ကေတာ့ ေခတ္မီေနျပီေတာ့ ဘလင္န္ဒါနဲ႕ ၾကိတ္တယ္ေပါ့ေနာ္။
ျပီးရင္ ခပ္ထားလုိက္ပါ။ ငရုတ္သီးအၾကမ္းမႈန္႕ စားပြဲတင္ဇြန္း ၁ ဇြန္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴနီတုိ႕ကုိ
မညက္တညက္ၾကိတ္ထားပါဦးေနာ္။
''အရပ္ကတုိ႕ေရ ႕ ႕ ႕ အေညွာ္ေၾကာ္မယ္ဗ်ဳိ႕'' ဆုိျပီး ေအာ္ထားေနာ္ ႕ ႕ ႕ ေနာက္မဟုတ္လုိ႕ကေတာ့
တစ္ရပ္ကြက္လံုးရဲ႕ ပုိ႕သတဲ့ ေမတ္တာဓါတ္ေတြ ခံယူေတာ္မူေနရဦးမယ္ ႕ ႕ ႕ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ဆီကုိ ၅
က်ပ္သားေလာက္ထည့္လုိက္ေနာ္။ ျပီးရင္ ခုနက ေလေနသလပ္ခံထားတဲ့ ၾကက္သြန္နီကုိ အရင္ထည့္လုိက္ပါ။
ၾကက္သြန္နီက ေရဓါတ္ပုိမ်ားေတာ့ ေၾကာ္ရင္ ၾကာတယ္ေလ။ ၾကက္သြန္နီေလး နည္းနည္း ႏြမ္းလာျပီဆုိရင္
ၾကက္သြန္ျဖဴကုိ ေရာထည့္လုိက္ပါ။ သူတုိ႕ေလးေတြကုိ မီးေႏြးေႏြးေလးနဲ႕ ေရႊညိဳေရာင္ေလးျဖစ္လာေအာင္ထိ
ေၾကာ္ေနာ္။ ေရႊအုိေရာင္ေျပာင္းလုိ႕ အနံ႕ေလးကလည္း သင္းလာျပီဆုိရင္ေတာ့ ဆီစစ္စကာပါတဲ့
ေယာက္မေလးနဲ႕ အသာေလးေဆးျပီး ပန္းကန္ျပားေလးထဲ ထည့္ျပီး အေအးခံထားလုိက္ေနာ္။ ျပီးရင္
ငရုတ္သီးၾကက္သြန္ျဖဴနီ မညက္တညက္ၾကိတ္ကုိထည့္ျပီး ဆီသတ္လုိက္ပါ။ ျပီးလွ်င္ ငရုတ္သီးခဲြၾကမ္းမႈန္႕၊
ပုဇြန္ေျခာက္စတာေတြကုိ ဆက္တုိက္ထည့္ပါ။ မီးေႏြးေႏြးပဲထားေနာ္။ မီးျပင္းလုိ႕ကေတာ့
အက်က္မညီဘဲျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။ ပုဇြန္ေျခာက္ေလးေရာ ငရုတ္သီးေလးေရာ အညိဳေရာင္ဘက္လုလာျပီဆုိရင္
ငံျပာရည္ထည့္ပါ။ အခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္ထည့္ပါေနာ္။ ေမႊေပးပါ။ မီးကို တတ္ႏုိင္သေလာက္ ေလွ်ာ့ပါ။ မီးကုိ
ေလွ်ာ့ထားစဥ္မွာ မန္က်ည္းသီးအႏွစ္ကုိစစ္လုိက္ပါ။ ဒယ္အုိးထဲ ထပ္ထည့္ပါ။ ေမႊပါ။ မီးေအးေအးနဲ႕ ခုနက
ငံျပာရည္ရယ္၊ မန္က်ည္းႏွစ္ရယ္ကုိ ခမ္းေအာင္ ထားပါ။ သၾကားေလးလဲထည့္လုိက္ဦးေနာ္။ အုိးမကပ္ေအာင္လဲ
သတိထားျပီး ေမႊေပးေနာ္။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ အရည္ေတြခမ္းလာတဲ့အခါမွာ အနီေရာင္ ဆီေလးေတြက အေပၚကုိ
ေ၀့တက္လာပါလာလိမ့္မယ္။ အေပါ့အငံကုိ ျမည္းေနာ္။ အရသာကုိ ဘယ္ဟာကုိမွ မကဲေစနဲ႕။ ျမည္းလုိက္တဲ့အခါမွ
မန္က်ည္းသီးမွည့္အခ်ဥ္ေလးလွ်ာထဲ စိမ့္သြားသလုိ ငရုတ္သီးရဲ႕အစပ္ကလဲ သြားရည္ယုိေစပါတယ္၊
ေရခမ္းေလာက္ျပီဆုိရင္ မီးဖုိေပၚကေန ခ်ျပီး အေအးခံထားလုိက္ေနာ္။ ေအးသြားျပီဆုိရင္ ခုနက ဖယ္ထားတဲ့
ၾကက္သြန္ျဖဴနီေၾကာ္ေလးနဲ႕ ေရာေမႊလုိက္ပါေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ အနံ႕အရသာနဲ႕ ျပည့္စံုလွတ့ဲ ငါးပိေၾကာ္ရပါျပီ။
ထမင္းပဲြတြက္ ပန္းကန္လံုးေလးနဲ႕ တစ္ပန္းကန္ေလာက္ခပ္ထားျပီးေတာ့ က်န္တာကုိ အေအးခံ ပုလင္းထဲ
ထည့္ျပီး ေလလံုေအာင္သိမ္းထားလုိ႕ကေတာ ့အၾကာၾကီးခံတယ္။ ဒယ္အုိးမွာ ကပ္ေနတာေတြကုိ ဒီအတုိင္းၾကီး
ေဆးပစ္လုိက္ရင္ ႏွေမ်ာစရာၾကီး။ ထမင္းအုိးထဲက ထမင္းေလးနည္းနည္းယူျပီး ဒယ္အုိးလူးလုိက္။
ထမင္းဆုပ္ေလးျဖစ္ေအာင္ လုပ္လုိက၊္ ျပီးရင္ ဟုိမွာ သရက္ကင္းေလး စိတ္ထားတာရွိတယ္ အဲ့ဒါေလးနဲ႕
အျမည္းသေဘာေလး တူ၊ တူမေလးေတြကုိ တစ္ေယာက္ကုိ ထမင္းတစ္ဆုပ္၊ သရက္သီးစိတ္
တစ္စိတ္စီေပးလုိက္ရင္ေတာ့လား ႕ ႕ ႕

လုိက္ဖက္တဲ႕စားစရာမ်ား
သခြါးသီး၊ သရက္ကင္းစိတ္၊ ေရွာက္ရြက္၊
ဗူးသီးၾကာဇံဟင္းခါး၊ ခ၀ဲသီးေၾကာ္ခ်က္၊
ပဲပင္ေပါက္ပဲျပားေၾကာ္၊ ပန္းမုန္လာနဲ႕ ၾကက္ဥေခါက္ေၾကာ္၊
တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ေပါင္မုန္႕ၾကားထဲညွပ္ျပီးစားတယ္ ႕ ႕ ႕

ငါးေဆာ္ဆီ

ငါးေဆာ္ဆီတ့ဲ ဘယ္လုိပါလိမ့္။ ဆက္ဆီလဲ မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္မ်ဳိးပါလား။ ဘယ္လုိၾကီးတုန္းဟ ...
တလဲြမေတြးပါနဲ႕ေလ။ ငါးေၾကာ္ကုိ ျပန္ျပီးေတာ့မွငရုတ္သီးနဲ႕ မန္က်ည္းႏွစ္ေလးနဲ႕ ျပန္ႏွပ္တာကုိ
ငါးေဆာ္ဆီလုိ႕ ကၽြန္မတုိ႕ ေမာ္လျမိဳင္ဘက္က ေခၚေလ့ရွိၾကတယ္ေလ။ ငါးေၾကာ္ႏွပ္လုိ႕လဲ ေခၚပါတယ္။
တခ်ဳိ႕က မန္က်ည္းႏွစ္ ထည့္ေလ့မရွိပါဘူး။ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ငါးပုဏ္ဏားကုိအဲ့ဒီလုိ ေဆာ္ဆီခ်က္ရင္
သိပ္ၾကိဳက္တာ။ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွာ အေၾကာင္းေၾကာင္းနဲ႕
ေရာက္ေနတဲ့ ေမာင္ႏွမေတြအတြက္ေတာ့ ကုိယ္ႏွစ္သက္တ့ဲ ငါးတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ၀ယ္၊ ေသခ်ာသန္႕စင္ေအာင္
ေဆးေၾကာျပီးေတာ့မွဆား၊သၾကားအနည္းငယ္၊အခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္၊ငံျပာရည္၊နႏြင္းတုိ႕နဲ႕ေသခ်ာေအာင္နယ္ျပီးႏွ
ပ္ထားလုိက္။ ျပီးေတာ့မွ ၾကက္သြန္ျဖဴနီကုိ အခြံႏႊာ၊ပါးပါးေသးေသးေလးေတြျဖစ္ေအာင္လွီးထားလုိက္။
မန္က်ည္းသီးေလးကုိ ေရေႏြးစိမ္ထားလုိက္ဦးေနာ္။ အားလံုးအဆင္သင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ မီးဖုိေပၚကုိ
ဒယ္အုိးေလးတင္၊ ဆီထည့္ပါ။ ဆီဆူလာလွ်င္ နႏြင္းမႈန္႕အနည္းငယ္ထည့္လုိက္ပါ။
ျပီးလွ်င္ ငါးေၾကာ္ပါ။ ငါးေၾကာ္တ့အ
ဲ ခ်ိန္မွာ သတိထားရမွာက တစ္ဖက္က မက်က္ေသးခင္မွာ မလွန္မိဖုိ႕ပါပဲ။
ေနာက္မဟုတ္ရင္ ငါးက ဒယ္အုိးမွာ ကပ္ေနျပီး အသားေတြ ပဲ့ကုန္ျပီး
မလွမပ ငါးေၾကာ္ဘ၀ ေရာက္သြားတတ္တာမုိ႕ပါ။ ငါးေၾကာ္ျပီးရင္ ပန္းကန္ျပားတစ္ခုထဲ
ေျပာင္းထည့္ထားလုိက္ပါေနာ္။ ျပီးေတာ့မွ ငါးေၾကာ္က က်န္တ့ဆ
ဲ ီနဲ႕ ၾကက္သြန္ျဖဴနီဆီသတ္ပါမယ္။
ငရုတ္သီးအေရာင္မႈန္႕ေရာ အစပ္မႈန႕္ ေရာထည့္ပါမယ္။
ျပီးရင္ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕၊ ငံျပာရည္ထည့္၊ မန္က်ည္းႏွစ္ေလးထည့္ျပီး ပြက္လာတဲ့အထိ မီးေႏြးေႏြးနဲ႕တည္ထားပါ။
ပြက္လာျပီဆုိရင္ ငါးေၾကာ္ေတြကုိ ဒယ္အုိးထဲ တန္းစီျပီးထည့္။ ျပီးရင္ ဟုိဘက္ဒီဘက္လွန္ေပး။ မီးအနည္းဆံုးနဲ႕
ငါးထဲကုိ ခ်ဥ္ငံစပ္အရသာအားလံုး၀င္ေအာင္
၇ မိနစ္ေလာက္ တည္ထားပါ။ ငါးေဆာ္ဆီရပါျပီ။

ၿကက္ခ်ိဳခ်ဥ္ေၿကာ္
ၾကက္သားၾကက္သဲၾကက္ျမစ္ေတြကုိ
ေသးေသးေလးေတြတံုးျပီးဆားသၾကားပဲငံျပာရည္နဲ႕နယ္ထားပါ။ျပီးေတာ့ ထည့္မယ့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြျဖစ္တဲ့
မုန္လာဥနီငရုတ္ပြေဂၚဖီမွ်စ္မႈိခရမ္းခ်ဥ္သီးပန္းေဂၚဖီ(ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား)ကုိသင့္ေတာ္တ့အ
ဲ ရြ
ယ္အစားအတုိင္းျဖတ္ေတာက္ထားပါ။ ၾကက္သြန္နီကုိဘေလာ့တံုးလွီးပါ။ ျပီးလွ်င္ ရွလကာရည္၊ေကာ္မႈန္႕၊ သၾကား၊
ဆား၊ ပဲငံျပာရည္၊ၾကက္သားမႈန္႕ေရာျပီး အရည္ေဖ်ာ္ထားတာကုိထည့္လုိက္ပါ။ ဒယ္အုိးထဲဆီထည့္ပါ။
ၾကက္သြန္ျဖဴဓါးျပားရုိက္ထည့္ပါ။ဂ်င္းနည္းနည္းထည့္ပါ ၾကက္သြန္နီထည့္ပါ။
ဆီသတ္ပါ။ျပီးလွ်င္ၾကက္သားထည့္ေမႊပါ။ျပီးလွ်င္ၾကက္သားမ်ားေမႊးလာလွ်င္ခုနကဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြထည့္ပါ။
ျပီးလွ်င္ရွလကာရည္၊ ေကာ္မႈန္႕၊ သၾကား၊ ဆား၊ၾကက္သားမႈန္႕ေရာျပီး အရည္ေဖ်ာ္ထားတာကုိထည့္လုိက္ပါ။
အရသာကေတာ့ကုိယ္ၾကိဳက္ႏွစသ
္ က္မယ့္ခ်ဳိခ်ဥ္အရသာေလးျဖစ္ေအာင္ခန္႕မွန္းျပီးထည့္လုိက္ေနာ္။ခ်ဳိခ်ဥ္ေၾကာ္နဲ႕
လုိက္ဖက္တာကေတာ့ၾကက္သားစြပ္ျပဳတ္သုိ႕မဟုတ္ငါးဖယ္လုံးစြပ္ျပဳတ္ေပါ့။က်န္တာကေတာ့ၾကိဳက္သလုိစားေနာ္

၀က္သားကုန္းေဘာင္ၾကီးေၾကာ္

ဒီေန႕ေတာ့ ကၽြန္မရဲ႕ ခ်စ္ေမာင္ႏွမေတြကုိ ၀က္သားကုန္းေဘာင္ၾကီးေၾကာ္ေလး ခ်က္ေကၽြးပါရေစဦးေနာ္။ တခါတေလ
ဟင္းအေျပာင္းအလဲေလး ျဖစ္ေအာင္ ျမန္မာလုိ ဆီျပန္ဟင္းမခ်က္ဘဲ ကုန္းေဘာင္ၾကီးေၾကာ္လုိက္ရေအာင္ေနာ္။
၀က္သားကုန္းေဘာင္ၾကီးေၾကာ္ဖုိ႕အတြက္ လုိအပ္တ့ပ
ဲ စၥည္းေတြကေတာ့ ၀က္သားအသားေကာင္းေကာင္း၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊
ၾကက္သြန္နီဥၾကီး၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ငရုတ္သီးအေျခာက္ေတာင့္၊ တရုတ္ပဲငံျပာရည္အပ်စ္၊ အက်ဲ၊ ခ်င္း၊ ေကာ္မႈန္႕ (corn flour) ၊ ဂ်ဳံမႈန္႕
(wheat flour)၊ သၾကား၊ အခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္၊ တရုတ္နံနံ၊ ဆားအနည္းငယ္နဲ႕ ဆီတုိ႕ပါေနာ္။
၀က္သားကုိ သန္႕စင္ေအာင္ ေရေဆးျပီး ေလးေထာင့္အတံုးေလးေတြ တံုးပါ။ ျပီးေတာ့မွ ေကာ္မႈန္႕၊ ဂ်ဳံမႈန္႕၊ ဆား၊ သၾကား၊ အခ်ဳိမႈန္႕၊
ပဲငံျပာရည္အပ်စ္တုိ႕နဲ႕ ေရာနယ္ျပီး ႏွပ္ေပးထားပါ။ ၾကက္သြန္နီကုိလည္း အခြံႏႊာ၊ ေရေဆးျပီး
ေလးေထာင့္ဘေလာ့ဂ္တံုးေလးေတြျဖစ္ေအာင္ တံုးထားေပးပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴကုိ အခြံႏႊာျပီး ဓါးျပားရုိက္ေပးထားပါ။ ခ်င္းကုိ အခြံႏႊာ၊
ေရေဆးျပီး အေခ်ာင္းေလးေတြျဖစ္ေအာင္ ပါးပါးလွီးေပးထားပါ။ ခရမ္းခ်ဥ္သီးကုိ ေရေဆးျပီး အကြင္းလုိက္ေလးေတြ လွီးေပးထားပါ။
တရုတ္နံနံကုိလည္း ေရေဆးျပီးမထူမပါးေလး လွီးေပးထားပါေနာ္။ ငရုတ္သီးအေျခာက္ေတာင့္ကုိလည္း အညွာေျခြျပီး
သန္႕ရွင္းေရးလုပ္ထားေပးပါ။
အားလံုးအဆင္သင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ဆီထည့္၊ ဆီပူလာျပီဆုိရင္ေတာ့ ငရုတ္သီးအေျခာက္ေတာင့္ေတြကုိ
ၾကြပ္ေအာင္ ေၾကာ္ေပးပါ။ အက်က္ညီျပီး ကၽြမ္းမသြားရေအာင္ ငရုတ္သီးကုိ ဟုိဘက္ဒီဘက္လွန္၊ မီးအသင့္တင့္နဲ႕ ေၾကာ္ေပးပါ။
ၾကြပ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ ငရုတ္သီးေတာင့္ေတြကုိ ဆီအုိးထဲကေန ပန္းကန္တစ္ခ်ပ္ထဲ ဆယ္ထည့္ထားေပးပါ။ ျပီးရင္ေတာ့ ဆီထဲကုိ
ပါးပါးလွီးထားတဲ့ ခ်င္းရယ္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴဓါးျပားရုိက္ရယ္ထည့္ျပီး ဆီသတ္ပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴစိမ္းနံ႕ေပ်ာက္ျပီး ႏြမ္းတာနဲ႕ နယ္ႏွပ္ထားတဲ့
အသားေတြကုိထည့္ျပီး ေၾကာ္ေပးပါ။ အသားႏူးရေအာင္ ေရနည္းနည္းထည့္ျပီး အဖံုးအုပ္ျပီး ခဏေလာက္ ႏွပ္ေပးထားပါ။
အသားႏူးေလာက္ျပီဆုိရင္ေတာ့ ၾကက္သြန္နီနဲ႕ ခရမ္းခ်ဥ္သီးပါ။ (ၾကိဳက္တတ္ျပီး ၀ယ္ထားတာ အဆင္သင့္ရွိရင္ေတာ့ ငရုတ္ပြ၊ မႈိ စေသာ
အျခားအသီးအရြက္မ်ားထည့္ႏုိင္ပါတယ္) ျပီးရင္ေတာ့ ပဲငံျပာရည္အပ်စ္နည္းနည္းနဲ႕ အက်ဲနည္းနည္းစီထည့္ျပီး ေမႊေပးပါ။
ၾကက္သြန္နီကုိလည္း အရမ္းၾကီးႏြမ္းေအာင္ မေၾကာ္နဲ႕ေနာ္။ အရသာ အေပါအငံကုိ ျမည္းျပီး ဖယ္ထားတဲ့
ငရုတ္သီးေတာင့္ေၾကာ္ကုိထည့္၊ တရုတ္နံနံေလး အုပ္ျပီး သံုးေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္ေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ၀က္သားကုန္းေဘာင္ၾကီးေၾကာ္
ရပါျပီေနာ္။ အားေပးၾကပါဦးေနာ္။

ငါးရွဥ့္ေျခာက္စပ္္ေၾကာ္

ခ်စ္ေမာင္ႏွမေတြ ဟင္းမၾကိဳက္လို႕ ထမင္းျဖဴခ်ည္းစားမယ္မ်ား စိတ္ကူးေနျပီလား။ခဏကေလးေစာင္႕ပါေနာ္။
ခံတြင္းေကာင္းသြားေအာင္ ငါးရွဥ္႕ေျခာက္စပ္ေၾကာ္ကေလးလုပ္ေကၽြးပါရေစဦး။ ေရေႏြးၾကမ္းေလးနဲ႕
ေသာက္လိုက္ရင္ အဆာေျပႏိုင္ပါတယ္။ျပန္ဆာလာတဲ႕အခါက်ရင္ေတာ႕ ကင္ပြန္းခ်ဥ္ရြက္ေလးနဲ႕ခ်က္ထားတာ
ထမင္းနဲ႕စားေနာ္။လုိအပ္တ့ပ
ဲ စၥည္းေတြကေတာ့ ငါးရွည့္ၾကပ္တင္ရယ္၊ ကင္ပြန္းခ်ဥ္ရြက္၊
ငရုတသ
္ ီးအေျခာက္ေတာင့္ရယ္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီရယ္၊ငံျပာရည္၊ဆားနဲ႕အခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္တုိ႕ပါေနာ္။
ငါးရွဥ့္ၾကပ္တင္က ေတာ္ေတာ္ေလး ေျခာက္ေနတာမုိ႕ ဓါးနဲ႕ ေသခ်ာခဲြ၊အရိုးထုတ္ျပီး အသားေလးေတြကုိ
ေသခ်ာမွ်င္လုိက္ပါတယ္။ငရုတ္သီးအေျခာက္ေတာင့္ေလးေတြကုိ ၾကက္သြန္ျဖဴ ၾကက္သြန္နီတုိ႕နဲ႕အတူ
မညက္တညက္ေလးေထာင္းလုိက္ပါတယ္ေနာ္။ ကင္ပြန္းခ်ဥ္ရြက္ကုိလည္း မေခြၽခင္မွာေရေဆး၊ ေရစစ္ျပီး
အရြက္ေလးေတြ ေခြၽထားလုိက္ပါေနာ္။အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ဆီထည့္ျပီး အပူေပးပါ။
ဆီပူလာျပီဆုိရင္ ေထာင္းထားတဲ့ ငရုတ္သီးၾကက္သြန္တုိ႕ကုိထည့္ျပီး ဆီသတ္ပါ။
ငါးအရသာကေပါ့တာမုိ႕ ဆီသတ္တ့အ
ဲ ခ်ိန္မွာ ငံျပာရည္ေလး ထည့္ျပီးေမႊးလာတဲ့အထိ
ဆီသတ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့မွ ငါးရွဥ့္အသားေလးေတြကုိ ထည့္ျပီး ေၾကာ္ပါတယ္။
အေပါ့အငံအတြက္ ဆားေလးနဲ႕ အခ်ဳိမႈန္႕ေလးနည္းနည္းထည့္ပါတယ္ေနာ္။ အဲ့ဒါက
ငါးရွဥ့္ၾကပ္တင္ေၾကာ္ သီးသန္႕ပါေနာ္။ ဒယ္အုိးထဲက
ငါးရွဥ့္ၾကပ္တင္ေၾကာ္တ၀က္ကုိ ပန္းကန္တစ္ခ်ပ္ထဲမွာ သီးသန္႔ဖယ္ထားလုိက္ပါ။
အဲ့ဒါကေတာ့ ၾကြပ္ရြျပီး စပ္စပ္ေလးနဲ႕ အရသာရွိတဲ့
ငါးရွဥ့္ေျခာက္စပ္ေၾကာ္ေလးပါေနာ္။ အဲ့ဒီအေၾကာ္ကုိေတာ့ ေရေႏြးၾကမ္းေလးနဲ႕
ျမည္းရင္ အရသာရွိလွပါတယ္ေနာ္။
ျပီးရင္ေတာ့ က်န္တ့အ
ဲ ေၾကာ္တ၀က္ထဲကုိ သန္႕စင္ျပီးေခြၽထားတဲ့
ကင္ပြန္းခ်ဥ္ရြက္ေလးနဲ႕ ေရာေၾကာ္လုိက္ပါ။
ကင္ပြန္းခ်ဥ္ရြက္ေလးထည့္တ့အ
ဲ တြက္ အရသာဘက္မွ်သြားေအာင္ ငံျပာရည္ေလးနဲ႕
အခ်ဳိမႈန္႕ေလး ေနာက္ထပ္ နည္းနည္းစီ ထပ္ထည့္ေပးပါေနာ္။ ျပီးရင္ေတာ့
အေပါ့အငံအရသာကုိျမည္းျပီး ဟင္းအုိးခ်လုိ႕ရပါျပီ။
ကင္ပြန္းခ်ဥ္ရြက္ထည့္လုိက္တဲ့အတြက္ ငါးရွဥ့္ၾကပ္တုိက္
ခ်ဥ္ငံစပ္အရသာေလးရပါတယ္။ ဒီအေၾကာ္ေလးကေတာ့ မိန္းကေလးေတြအၾကိဳက္
နယ္ဖတ္စားလို႕ရသလုိ အခ်ဥ္အရသာေလးလည္း ပါတဲ့အတြက္ စားရတာ
လွ်ာသြက္ပါတယ္ေနာ္။ ဟင္းႏွစ္မ်ဳိးစားလုိ႕ရေအာင္ စီစဥ္လုိက္တာပါေနာ္။
ပဲနီေလးနဲ႔ၾကာဇံဟင္းရည္ေသာက္ေလးနဲ႕ တဲြဖက္စားသံုးပါေနာ္။

ခ်ဳိခ်ဥ္ေၾကာ္

တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးတဲ့အခ်ိန္တုိင္း အိမ္မွာ ၾကက္/၀က္ခ်ဳိခ်ဥ္ေၾကာ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ေၾကာ္ပါတယ္။
ခ်ဳိခ်ဥ္ေၾကာ္ဆုိတဲ့အတုိင္းပဲ အရသာက ခ်ဳိခ်ဳိခ်ဥ္ခ်ဥ္ေလး၊ ေကာ္ရည္ေလးနဲ႕ဆုိေတာ့ ခၽြဲခၽြဲေလးဆုိေတာ့
အရမ္းၾကိဳက္တယ္။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြလည္း မ်ဳိးစံုပါတဲ့အတြက္ က်န္းမာေရးနဲ႕လည္း ညီညြတ္တယ္ေလ။
ဲ ည္းေလးကုိ လက္ဆင့္ကမ္းပါရေစဦးေနာ္။
ဒီေန႕ ေမာင္ႏွမေတြကို ၀က္သားခ်ဳိခ်ဥ္ေၾကာ္ ေၾကာ္တ့န
လုိအပ္တာေတြကေတာ့ ၀က္သားအလႊာေတြရယ္၊ ကုိယ္ႏွစ္သက္တဲ့ ဟင္းသီးဟင္းရြက္အစံု ေဂၚဖီ၊ မုန္ညင္း၊
မုန္လာဥနီ၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ဘရုိကုိလီ၊ ခ်င္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ေကာ္မႈန္႕၊ ပဲငံျပာရည္အပ်စ္၊
ဟင္းခ်က္အရက္အနည္းငယ္၊ ရွာလကာရည္၊ ငရုတသ
္ ီးစိမ္း၊ ဆား၊ သၾကားတုိ႕ပါ။
၀က္သားအလြႊာေလးေတြကုိ ဆား၊ သၾကားနဲ႕ နယ္ျပီး ႏွပ္ထားေပးပါ။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြကုိ
အရြယ္ေတာ္အေနေလးေတြျဖစ္ေအာင္လွီးျပီး ေရေဆးပါ။ ျပီးရင္ေတာ့ စကာထဲ ထည့္ျပီး ေရစစ္ထားပါ။ ခ်င္းကုိ
အ၀ုိင္းေလးေတြျဖစ္ေအာင္လွီးထားပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴ ဓါးျပားရုိက္ပါ။ ၾကက္သြန္နီကုိ
ဘေလာ့ခ္တံုးေလးေတြျဖစ္ေအာင္ လွီးထားပါ။ ေကာ္မႈန္႕ကုိ ေရေလးထည့္ျပီး ေဖ်ာ္ထားေနာ္။
ပဲငံျပာရည္အပ်စ္ရယ္၊ ဟင္းခ်က္အရက္ရယ္၊ ရွာလကာရည္ကုိ ေရာျပီး ေဖ်ာ္ထားပါ။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ရင္ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ဆီထည့္၊ ဆီပူလာျပီဆုိရင္ေတာ့ ၾကက္သြန္ျဖဴဓါးျပားရုိက္ကုိထည့္ျပီး
ေမႊ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴက ေရႊအုိေရာင္ေလးေတြေျပာင္းလာျပီဆုိရင္ လွီးထားတဲ့ခ်င္းကုိထည့္ျပီး ဆက္ေမႊ၊
ေမႊးလာျပီဆုိရင္ ၀က္သားကုိထည့္ျပီး ေၾကာ္ေပးပါ။ ၀က္သားက်က္ေလာက္ျပီဆုိရင္ေတာ့ မုန္လာဥနီကုိ
အရင္ထည့္၊ ျပီးေတာ့မွ ေဂၚဖီထုပ္ထည့္ျပီးေမႊ၊ ဆား၊ သၾကားေလးထည့္ေပးျပီး ေသခ်ာေမႊေပးဦးေနာ္။ ျပီးေတာ့မွ
မုန္ညင္းနဲ႕ ဘရုိကုိလီကုိထည့္ျပီး ေမႊ။ အရြက္ေတြ တအားမႏူးခင္မွာ ေဖ်ာ္ထားတဲ့ ပဲငံျပာရည္နဲ႕ ဟင္းခ်က္အရက္၊
ရွာလကာရည္္ အေရာကုိထည့္ျပီးေမႊေပး၊ ဆက္တုိက္ဆုိသလုိပဲ ေကာ္ရည္ကုိလည္း ကမန္းကတန္းထည့္ျပီးေတာ့
အသီးအရြက္ေတြ အကုန္အထက္ေအာက္ ႏွံ႕ေအာင္ ေၾကာ္ေပးပါေနာ္။ ျပီးေတာ့မွ ငရုတ္သီးစိမ္းေလး
ကမန္းကတန္းအုပ္လုိက္ျပီး ႏွံ႕ေအာင္ေမႊေပးလုိက္ရံုပဲ။ အေပါ့အငံကုိေတာ့ ကုိယ္ၾကိဳက္ေလာက္တ့ဲ အေနေလာက္
ထားျပီး မီးပိတ္လုိက္ရံုပဲေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ခ်ဳိခ်ဥ္စပ္ခၽြဲရသာစံု ၀က္သားခ်ဳိခ်ဥ္ေၾကာ္ေလးရပါျပီေနာ္။

