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သတ္သတ္လြတ္ပဲျပားခ်က္

၀ါတြင္းမုိ႕ တခ်ဳိ႕က သတ္သတ္လြတ္ စားတတ္တ့အ
ဲ က်င့္ရွိပါတယ္။ ကၽြန္မလည္း ျမန္မာျပည္မွာတုန္းကတည္းက
ေမြးေန႕တုိင္း သတ္သတ္လြတ္စားခဲ့ဖူးတဲ့ အက်င့္ရွိေတာ့ ဒီေန႕ အေမ့လက္ရာ ပဲျပားဟင္းေလးကို သတိရလုိ႕
အလြမ္းေျပ ခ်က္မိပါတယ္။ ပဲျပားကို အတံုးေလးေတြ တံုးျပီးေတာ့ ပဲငံျပာရည္အက်ဲ၊ ခ်င္းကုိေထာင္းျပီး
အရည္ညွစ္၊ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕ေလးနဲ႕ ႏွပ္ထားလုိက္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ပဲပုတ္ခ်ပ္ေလး တစ္ခ်ပ္ကုိ
ထုေထာင္းထားလုိက္ပါတယ္။ ငရုတ္သီးစိမ္းနဲ႕ ၾကက္သြန္ျဖဴနီတုိ႕ကုိလဲ ေထာင္းထားလုိက္ပါဦးေနာ္။ အားလံုး
အသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ျပီးေတာ့ ဆီေလးနည္းနည္းထည့္၊
ၾကက္သြန္ျဖဴနီငရုတ္သီးစိမ္းေထာင္းကုိ ထည့္ဆီသတ္၊ ျပီးေတာ့မွ ပဲျပားေလးေတြ တန္းစီထည့္၊
ပဲပုတ္ေထာင္းေလးထည့္ျပီး ေရထည့္ျပီး အဖံုးပိတ္ျပီး မီးေႏြးေႏြးေလးနဲ႕ တည္ပါ။ ၃ မိနစ္ေလာက္ၾကာရင္
အဖံုးဖြင့္ျပီး ပဲျပားေတြကုိ တစ္ဖက္ထပ္လွန္ေပးပါ။ ေရနည္းနည္းထပ္ထည့္ျပီး တစ္ခါ မီးေႏြးေႏြးနဲ႕ ထပ္တည္ပါ။
ေနာက္ထပ္ ၃ မိနစ္ေလာက္ၾကာရင္ေတာ့ ဟင္းအုိးအဖုံုးဖြင့္ျပီးေတာ့ အရသာအေပါ့အငန္ကုိျမည္းျပီး ဟင္းအုိး
ခ်လုိ႕ရပါျပီရွင္။ ပဲပုတ္နံ႕ေမႊးေမႊးေလးနဲ႕ ငံငံစပ္စပ္ သတ္သတ္လြတ္ ပဲျပားခ်က္ေလးေပါ့။

သတ္သတ္လြတ္မုန္႕ဟင္းခါး
သတ္သတ္လြတ္မုန္႕ဟင္းခါးအတြက္ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းမ်ားကေတာ့ ကုလားပဲ၊ ငွက္ေပ်ာအူ၊ ေရႊၾကည္မႈန္႕၊
စပါးလင္၊ ခ်င္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ငရုတ္သီးအေရာင္မႈန္႕၊ နႏြင္းမႈန္႕၊ ငရုတ္ေကာင္းမႈန္႕၊ ဆား၊ သၾကား၊
ဆီနဲ႕ အခ်ဳိမႈန္႕တုိ႕ပါ။
ကုလားပဲကုိ မနက္ခ်က္မယ္ဆုိရင္ ညကတည္းက ေရေဆးျပီး စိမ္ထားေပးပါ။ မနက္က်ရင္
ကုလားပဲျပဳတ္မယ့္အုိးထဲကုိ ကုလားပဲေတြကုိ ထည့္၊ နႏြင္းမႈန္႕အနည္းငယ္နဲ႕ ေရထည့္ျပီး ႏူးေအာင္ျပဳတ္ပါ။
ေရခမ္းျပဳတ္ႏုိင္ရင္ ပုိေကာင္းပါတယ္။ ကုလားပဲျပဳတ္ေနစဥ္ ဆားမထည့္ရပါဘူးေနာ္။ ကုလားပဲႏူးသြားျပီဆုိနဲ႕
ကုလားပဲေတြကုိအေအးခံျပီး ေထာင္းပါ။ (တခ်ဳိ႕ကလည္း မေထာင္းဘဲ ဇကာနဲ႕ တုိက္ခ်ပါတယ္)။ ေရႊၾကည္မႈန္႕
ကုိလည္း ေရေလးနဲ႕ ေဖ်ာ္ထားေပးပါ။ ကုလားပဲနဲ႕ ေရႊၾကည္မႈန္႕အခ်ဳိးက သံုးဆ တစ္ဆပါ။ စပါးလင္ကုိ အျပင္က
ရင့္တဲ့အခြံေတြဖယ္၊ ေရေဆးျပီး ပါးပါးေလးေတြလွီးေပးထားပါ။ ခ်င္းကုိ အခံြႏႊာေရေဆးျပီး မထူမပါးလွီး
ေပးထားပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီတုိ႕ကုိလည္း အခြံႏႊာ၊ ေရေဆးေပးထားပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴတခ်ဳိ႕ကုိ
ၾကက္သြန္ေၾကာ္လုပ္ဖုိ႕ ခပ္ပါးပါးေလးလွီးေပးထားပါ။ က်န္တ့ၾဲ ကက္သြန္ျဖဴနဲ႕ ၾကက္သြန္နက
ီ ုိေတာ့ မထူမပါး
လွီးေပးထားပါ။ ၾကက္သြန္နီဥတခ်ဳိ႕ကုိလည္း ထက္ျခမ္းျခမ္းေပးထားပါ။ ငွက္ေပ်ာအူကုိ အရင့္ပိုင္းေတြ
ဖယ္ရွားပစ္ျပီး အႏုပုိင္းေတြကုိပါးပါးလွီးေပးပါ။ ငွက္ေပ်ာအူေတြ မဲမသြားေအာင္ အုိးတစ္လံုးထဲ ေရထည့္ျပီး
နႏြင္းမႈန္႕လက္ဖက္ရည္ဇြန္းတ၀က္ေလာက္ထည့္ျပီး လွီးျပီးသားငွက္ေပ်ာအူေတြကုိထည့္စိမ္ေပးပါ။

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။

သတ္သတ္လြတ္ပဲျပားသုပ္
နာက သတ္သတ္လြတ္စားတာေနာ္၊ ပဲျပားသိပ္ၾကိဳက္တာေနာ္လုိ႕ ဆုိလာတဲ့ ကၽြန္မရဲ႕ ေမာင္ႏွမထဲက
တစ္ေယာက္အတြက္ ပဲျပားကုိ သုပ္လုိ႕တစ္မ်ဳိး၊ အခ်ဳိခ်က္လုိ႕တစ္ဖံု၊ အစာသိပ္လုပ္လုိ႕တစ္သြယ္
ခ်က္ၾကမယ္ေနာ္။ အခုေတာ့ ပဲျပားသုပ္နည္းေလးကုိ ေျပာျပပါမယ္ေနာ္။
ပဲျပားသုပ္အတြက္ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကုိ ေျပာျပမယ္ေနာ္။ ပဲျပား၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ သခြါးသီး၊ ေဂၚဖီ၊
ပဲပင္ေပါက္၊ နံနံပင္၊ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕၊ ပဲမႈန္႕အက်က္မႈန္႕၊ ငရုတ္သီးအေလွာ္မႈန္႕၊ ပဲငံျပာရည္အက်ဲ၊ မန္က်ည္းသီးနဲ႕
ဆီ္တုိ႕ပါေနာ္။
ပဲျပားကုိ ေရေဆးျပီး အလယ္ကေန ႏွစ္ပုိင္းပုိင္းလုိက္ပါေနာ္။ ျပီးေတာ့မွ ေနာက္ထပ္ အစိပ္ေလးေတြျဖစ္ေအာင္
လွီးျပီး ဆားေလးနဲ႕ အခ်ဳိမႈန္႕ေလးနဲ႕ နယ္ေပးပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴနဲ႕ ၾကက္သြန္နီကုိ အခြံႏႊာ၊ ေရေဆးျပီး
ခပ္ပါးပါးေလး လွီးေပးထားပါ။ သခြါးသီးကုိလည္း ေရေဆးျပီး အ၀ုိင္းလုိက္အရင္လွီးပါ။ ျပီးေတာ့မွ
အ၀ုိင္းေလးေတြကုိ ကန္႕လန္႔ျဖတ္ ခပ္ရွည္ရွည္ ျပန္လွီးေပးပါေနာ္။ ျပီးရင္ ေဂၚဖီဖတ္ေတြကုိ တစ္ဖတ္ခ်င္းခြါ၊
ဆားေရထဲမွာ ၁၅ မိနစ္ေလာက္ အနည္းဆံုးစိမ္ (ပုိးသတ္ေဆးေတြ၊ အပင္ေဟာ္မုန္းေတြရဲ႕
အႏၱရာယ္ကင္းေအာင္)၊ ျပီးေတာ့မွ ရုိးရုိးေရနဲ႔ျပန္ေဆးျပီး ပါးပါးလွီးျပီး ေရစစ္ထားေနာ္။ ပဲပင္ေပါက္ကုိလည္း
ေရေဆးျပီး စစ္ထားပါ။ မန္က်ည္းသီးကုိလည္း ေရေႏြးေလးနဲ႕ ၁၀ မိနစ္ေလာက္စိမ္ထားျပီးမွ နယ္ျပီး
အႏွစ္ရေအာင္ စစ္ယူပါေနာ္။

မီးဖုိေပၚဒယ္အုိးတင္၊ ျပီးရင္ဆီထည့္၊ ဆီပူလာရင္ နႏြင္းမႈန္႕ေလးခပ္ထည့္ျပီး ၾကက္သြန္ျဖဴနီကုိ္ထည့္ျပီး ေၾကာ္ပါ။
မီးအရမ္းမျပင္း အရမ္းမနည္းေစဘဲ မီးအသင့္အတင့္နဲ႕ ေၾကာ္ေပးပါ။ ၾကက္သြန္ီေတြ တူးမသြားေအာင္နဲ႕
အက်က္ညီေအာင္ ေမႊေပးဖုိ႕လည္း မေမ့နဲ႕ေနာ္။ ေရႊအုိေရာင္သန္းလာျပီဆုိရင္ေတာ့ မီးဖုိေပၚကေနခ်ျပီး
ဒယ္အုိးထဲမွာရွိတဲ့ ဆီခ်က္ေတြကုိ ဆက္ေမႊေပးပါေနာ္။ ျပီးေတာ့မွ ပန္းကန္လံုးတစ္လံုးထဲကုိ ၾကက္သြန္ေၾကာ္
အဖတ္ေတြ ဆယ္ထည့္ျပီး ေအးေတာ့မွ ဆီေတြကုိ ေပါင္းထည့္ေပးပါေနာ္။ ျပီးေတာ့မွ အုိးတစ္လံုးကုိ မီးဖုိေပၚ တင္၊
အုိးက ခပ္က်က္က်က္ပူျပီဆုိရင္ ပဲပင္ေပါက္ေတြကုိ ထည့္ျပီး မီးျပင္းျပင္းနဲ႕ ေလွာ္ေပးပါ။ (ပဲပင္ေပါက္
ေရေႏြးေဖ်ာရင္ အာဟာရဓါတ္ေတြ ေလ်ာ့သြားမွာ စုိးလုိ႕ ေလွာ္ျပီးသံုးတာပါေနာ္။) ျပီးေတာ့မွ
ပန္းကန္ျပားတစ္ခ်ပ္ထဲ ထည့္ထားလုိက္ပါေနာ္။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ ဇလံုတစ္လံုးထဲ ေၾကာ္ထားတဲ့ ပဲျပားေတြကုိ ညွပ္ထည့္၊ ျပီးေတာ့မွ လွီးထားတဲ့
သခြါးသီး၊ ေဂၚဖီ၊ ပဲပင္ေပါက္တုိ႕ကုိထည့္၊ ျပီးေတာ့ မန္က်ည္းႏွစ္ထည့္၊ ပဲငံျပာရည္အက်ဲ၊ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕၊ ပဲမႈန္႕၊
ငရုတ္သီးမႈန္႕နဲ႕ ဆီခ်က္ႏုိင္ႏုိင္ထည့္ျပီး နယ္ေပးပါ။ အရသာအတြက္ကေတာ့ ကိုယ္ႏွစ္သက္မယ့္အတုိင္း
ထည့္ပါေနာ္။ ခ်ဥ္ငံစပ္ႏွစ္သက္ရင္ ခ်ဥ္ငံစပ္ထည့္ေပါ့ေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ သတ္သတ္လြတ္ ပဲျပားသုပ္
ရပါျပီေနာ္။ သတ္သတ္လြတ္သမားေတြအတြက္တင္ မကဘဲ သတ္သတ္မလြတ္သူေတြကေတာ့ ပဲငံျပာရည္အစား
ငံျပာရည္နဲ႕ ပုဇြန္ေျခာက္မႈန္႕ထည့္ျပီး သုပ္စားႏုိင္ပါတယ္ေနာ္။

သတ္သတ္လြတ္မႈိေၾကာ္

သတ္သတ္လြတ္စားတဲ့ ခ်စ္ေမာင္ႏွမေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး မႈိေၾကာ္ေလး
ေၾကာ္ေပးပါရေစေနာ္။ မႈိမွာ သဘာ၀အေလွ်ာက္ ေပါက္တ့မ
ဲ ႈိနဲ႕ စုိက္ပ်ဳိးမႈိဆုိျပီး ရွိပါတယ္။ ေတာင္ပုိ႕မႈိက်ေတာ့
ေႏြအကုန္မုိးအကူးရာသီမွာ စတင္ျပီး ေပါက္တတ္ပါတယ္။ ေကာက္ရုိးမႈိ၊ ေငြႏွင္းမႈိစတာေတြကေတာ့
ဲ ခါမွာ သံုးမယ့္မႈိကေတာ့ ေကာက္ရုိးမႈိပါ။
စုိက္ပ်ဳိးမႈိေတြပါေနာ္။ အခု ကၽြန္မေၾကာ္တ့အ
မႈိေၾကာ္တ့အ
ဲ ခါမွာ လူၾကီးသူမေတြက အဆိပ္အေတာက္ကင္းေအာင္ ကန္ဇြန္းရြက္ေလးထည့္ေၾကာ္ ဒါမွမဟုတ္ရင္
ငရုတ္သီးစိမ္းေလးထည့္ေၾကာ္ဆုိျပီး အျမဲသတိေပးေလ့ရွိပါတယ္။ အခု မႈိေၾကာ္ဖုိ႕ လုိအပ္တာေလးေတြကေတာ့
ေကာက္ရုိးမႈိ၊ ကန္ဇြန္းညြန္႕ နည္းနည္း၊ ငရုတ္သီးစိမ္းအနည္းငယ္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ဆား၊ သၾကား၊ ပဲငံျပာရည္အက်ဲ၊
အခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္နဲ႕ ဆီတုိ႕ပါ။
ေကာက္ရုိးမႈိက ခူးျပီးခါစမွာ လံုးလံုးဖူးဖူးေလးေတြျဖစ္ေနေပမယ့္ ေနာက္တစ္ရက္က်ရင္ အပြင့္ေလးေတြ ပြင့္အာ
ထြက္သြားပါတယ္။ မႈိပြင့္နဲ႕ မႈိအေျခက ေကာက္ရုိးမွ်င္ေလးေတြကုိ ဖယ္ရွားပစ္ဖုိ႕ မႈိပြင့္ေလးကုိ
လက္တစ္ဖက္ကကုိင္၊ ေရဇလံုကုိ ေအာက္မွာခံထားျပီး မႈိကုိ ေရဆြတ္ျပီး သြားပြတ္တံအေဟာင္းေလးနဲ႕
အသာအယာ ပြတ္ေဆးေပးပါ။ ျပီးရင္ေတာ့ မႈိပြင့္ေလးေတြကုိ ေရစင္ေအာင္ေဆး၊ ထက္ျခမ္းခဲြျပီး
ေရစစ္ေပးထားပါ။ ကန္ဇြန္းညြန္႕ေလးေတြကုိလည္း ေရစင္ေအာင္ေဆး၊ လုိအပ္သလုိ ျဖတ္ေတာက္ျပီး
ေရစစ္ေပးထားပါ။ ငရုတ္သီးစိမ္းကုိလည္းကုိလည္း ေရေဆးျပီး ထက္ျခမ္းခဲြေပးထားပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴကုိလည္း
အခြံႏႊာျပီး ဓားျပားရုိက္ေပးထားပါ။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္ ဆီထည့္ျပီး ဆီထည့္ပါေနာ္။ ဆီပူလာရင္ ဓားျပားရုိက္ထားတဲ့
ၾကက္သြန္ျဖဴကုိထည့္ျပီး ဆီသတ္ပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴႏြမ္းျပီဆုိရင္ေတာ့ မႈိကုိထည့္ျပီး ေမႊေပးပါ။ မီးျပင္းပါေစေနာ္။
ဆား၊ သၾကားအနည္းငယ္၊ ပဲငံျပာရည္အက်ဲအနည္းငယ္နဲ႕ အခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္ထည့္ ေမႊျပီး အဖံုးခဏေလာက္
အုပ္ထားလုိက္ပါေနာ္။ ၂ မိနစ္ေလာက္ေနလုိ႕ မႈိႏူးသြားျပီဆုိရင္ေတာ့ ဒယ္အုိးဖံုးျပန္ဖြင့္ျပီး ကန္ဇြန္းရြက္ထည့္ျပီး
မႈိေတြနဲ႕ ႏွံ႕ေအာင္ ေၾကာ္ေပးပါ။ ကန္ဇြန္းရြက္ႏြမ္းတာနဲ႕ တျပိဳင္နက္ ငရုတ္သီးစိမ္းေလးအုပ္ျပီး ေမႊေပးပါ။ ဆား၊
အခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္ထပ္ထည့္ျပီး အေပါ့အငံအရသာကုိျမည္းပါ။ စိတ္ၾကိဳက္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ မီးပိတ္ျပီး
ဟင္းအုိးကုိ မီးဖုိေပၚကေန ခ်လုိ႕ရပါျပီေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ပူပူေႏြးေႏြး သတ္သတ္လြတ္ မႈိေၾကာ္ေလး
ရပါျပီေနာ္။ သတ္သတ္လြတ္စားတတ္တ့ဲ ေမာင္ႏွမေတြအတြက္ ဟင္းတစ္ခြက္ပါေနာ္။

ခရမ္းခ်ဥ္သီးပန္ေထြေဖ်ာ္

သတ္သတ္လြတ္ဟင္းလ်ာေတြကုိ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္တတ္တ့ဲ သူငယ္ခ်င္း အခြံ
(ခြန္လင္းခ်စ္သူ)က ဟင္းသီးဟင္းရြက္ သတ္သတ္လြတ္ဟင္းေလးေတြ ခ်က္ေကၽြးပါဦးလုိ႕ ဆုိလာတာေၾကာင့္
ကၽြန္မ ဒီေန႕ ခရမ္းခ်ဥ္သီးပန္ေထြေဖ်ာ္လုပ္ေကၽြးပါ့မယ္။ ခရမ္းခ်ဥ္သီးပန္ေထြေဖ်ာ္ဖုိ႕အတြက္
လိုအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ငရုတ္သီးစိမ္း၊ ငရုတ္သီးအေလွာ္ေထာင္း၊
ပဲပုပ္၊ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕နဲ႕ ပူစီနံ အနည္းငယ္တုိ႕ပါေနာ္။
ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ ပူစီနံ၊ ငရုတ္သီးစိမ္းတုိ႕ကုိ ေရေဆးျပီးေရစစ္ေပးထားပါ။ ခရမ္းခ်ဥ္သီးကုိ မီးေသြးမီးဖုိထဲ ထည့္ျပီး
မီးအံုးေပးပါ။ မီးအံုးဖုိ႕ အခက္အခဲရွိရင္ ဒယ္အုိးထဲ ခရမ္းခ်ဥ္သီးေတြကုိ ထည့္၊ ေရေလးထည့္ျပီး
ေရခမ္းျပဳတ္ေပးပါေနာ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴနဲ႕ ၾကက္သြန္နီကုိ အခြံႏႊာျပီး ေရေဆးေပးထားပါ။ ျပီးေတာ့မွ ၾကက္သြန္နီကုိ
မထူမပါးလွီးျပီး ေရေဆးျပီး ေရစစ္ေပးထားပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴကုိလည္း ဓားျပားရုိက္ေပးထားပါ။
ပဲပုတ္တစ္ခ်ပ္ကုိလည္း ဟုိဘက္ဒီဘက္လွန္ အက်က္ညီေအာင္ မီးကင္ျပီး မညက္တညက္ေလး
ေထာင္းထားေပးပါ။ ငရုတ္သီးစိမ္းကုိလည္း မထူမပါးလွီးေပးထားပါ။ (မီးအံုးျပီး သုိ႕မဟုတ္
ေလွာ္ျပီးထည့္လွ်င္လည္း ရပါတယ္ေနာ္။) ပူစီနံကုိလည္း အညြန္႕ေလးေတြ ေခၽြျပီးထည့္ေပးပါ။ ပူစီနံ
မၾကိဳက္တ့သ
ဲ ူေတြကေတာ့ နံနံပင္ ဒါမွမဟုတ္ ၾကက္သြန္ျမိတ္ထည့္လုိ႕ရပါတယ္ေနာ္။ ခရမ္းခ်ဥ္သီးရျပီဆုိရင္
အေအးခံ၊ ျပီးေတာ့ အျပင္က အခြံေလးကုိ ႏႊာ၊ အသားေတြကုိ ဇြန္းေလးနဲ႕ အသာအယာျခစ္ယူျပီး ပန္းကန္လံုးထဲ
ထည့္ထားေပးပါ။ ျပီးေတာ့ ေထာင္းထားတဲ့ ပဲပုတ္ေလးကုိထည့္၊
မထူမပါးလွီးထားတဲ့ ၾကက္သြန္နီနဲ႕ ဓားျပားရုိက္ထားတဲ့ ၾကက္သြန္ျဖဴကုိထည့္၊ လွီးထားတဲ့
ငရုတ္သီးစိမ္းေလးေတြထည့္၊ ငရုတ္သီးအေလွာ္မႈန္႕ေလးလည္း ထည့္၊ အားေလး၊ အခ်ဳိမႈန္႕ေလးထည့္ျပီး
ပူစီနံအုပ္ျပီးေမႊလုိက္ပါေနာ္။ ပဲပုတ္ေထာင္းနံ႕သင္းသင္းေလး၊ အရသာခ်ဥ္ျပံဳးျပံဳးေလးနဲ႕
သတ္သတ္လြတ္ခရမ္းခ်ဥ္သီးပန္ေထြေဖ်ာ္ေလး ရပါျပီေနာ္။ တုိ႕စရာအေနနဲ႕ ဘရုိကုိလီျပဳတ္၊ ကုိက္လန္ဖူးျပဳတ္၊
မုန္ညင္းဖူးျပဳတ္တုိ႕နဲ႕ လုိက္ဖက္ပါတယ္ေနာ္။

သတ္သတ္လြတ္ခ၀ဲသီးေၾကာ္ခ်က္

ေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုး မဂၤလာပါရွင္။ အင္တာနက္ကြန္နက္ရွင္မေကာင္းတာေရာ၊ အလုပ္မ်ားတာေရာ၊
ေနသိပ္မေကာင္းတာေရာ အားလံုးေပါင္းျပီး ဘေလာ့ဂ္ေလးကုိ ပစ္ထားရသလုိ ခ်စ္ေမာင္ႏွမေတြကုိလည္း
ႏႈတ္ခြန္းမသီရတာၾကာပါျပီေနာ္။ တစ္လေက်ာ္ေလာက္ၾကာေအာင္ ေမာင္ႏွမေတြကုိ ပစ္ထားသလုိ ျဖစ္ခဲ့တာကုိ
လည္း ကြၽန္မကုိ နားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးဖုိ႕ အရင္ဦးဆံုး ေတာင္းပန္ပါရေစေနာ္။
ဘေလာ့ဂ္ကုိ ကြၽန္မ ၀င္တာ ၀င္လုိ႕ကုိ မရေသးဘူးေနာ္။ Freedom နဲ႕ ေက်ာ္ၾကတယ္ေျပာတယ္၊ ကြၽန္မက
ေက်ာ္လုိ႕မရဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၀ုိင္းေတာ္သားမ်ားရဲ႕ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ကြၽန္မဘေလာ့ဂ္မွာ
ဘယ္ညီမေလး၊ ဘယ္အမ၊ ဘယ္သူ၊ ဘယ္၀ါ လာေအာ္သြားတယ္ဆုိတာကုိေတာ့ သိခြင့္ရပါတယ္။ ဒီေန႕က စျပီး
အားလပ္တုိင္း၊ အခ်ိန္ရတုိင္း ယခင္အတုိင္းပဲ (မႏွစ္တုန္းကအတုိင္း) ကြၽန္မ ဟင္းအသစ္ေလးေတြကုိ ခ်က္ေကြၽး
ပါဦးမယ္ေနာ္။ အေၾကြးလည္း ေတာ္ေတာ္ထူေနပါျပီ။ ကတိေတြလည္း ပ်က္ေနပါျပီ။ ခြင့္လႊတ္ၾကပါေနာ္။
ဒီေန႕မွာေတာ့ ကြၽန္မရဲ႕ေမာင္ႏွမေတြကုိ သၾကၤန္တုန္းက အိမ္မွာ သတ္သတ္လြတ္စားတဲ့ ေမာင္ႏွမေတြ အတြက္
ခ်က္ေပးခဲ့တဲ့ ခ၀ဲသီးေၾကာ္ခ်က္ ခ်က္နည္းေလးကုိ မွ်ေ၀လုိက္ပါတယ္ေနာ္။
လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ခ၀ဲသီး၊ ၾကာဇံ၊ ၾကက္နားရြက္မႈိ၊ ပန္းေျခာက္၊ ပဲျပားေျခာက္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊
ၾကက္သြန္နီ၊ သၾကား၊ ဆား၊ ပဲငံျပာရည္အနည္းငယ္၊ ဆီအနည္းငယ္နဲ႕ ဟင္းခတ္မႈန္႕အနည္းငယ္တုိ႕ပါေနာ္။
ခ၀ဲသီး၀ယ္ရင္ ခ၀ဲသီးအႏုအရင့္ကုိ ဘယ္လုိခြဲရမယ္ဆုိတာေလးကုိလည္း ေျပာျပပါမယ္ေနာ္။ ခ၀ဲသီးမွာ ပါတဲ့
အေျမွာင္းေလးေတြရဲ႕ အက်ဥ္းအက်ယ္နဲ႕ ေဇာက္အတိမ္အနက္၊ ခ၀ဲသီးရဲ႕အေရာင္တုိ႕ကုိ ၾကည့္ျပီး ေရြးရပါ
မယ္ေနာ္။ ခ၀ဲသီးရဲ႕အေရာင္က စိမ္းစုိေနျပီး အေျမွာင္းက်ဥ္းမယ္၊ ေဇာက္နက္မယ္ဆုိရင္ ခ၀ဲသီး ႏုပါတယ္ေနာ္။
အေရာင္အစိမ္းေျခာက္ေျခာက္၊ ေျမွာင္းက်ယ္ျပီး ေဇာက္တိမ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ခ၀ဲသီး ရင့္ပါတယ္။ ရင့္တ့ဲ ခ၀ဲသီးက
ပြျပီး အခ်ဳိဓာတ္ေပါ့ပါတယ္ေနာ္။
ခ၀ဲသီးအခြံမႏႊာခင္ ၾကာဇံ၊ မႈိေျခာက္၊ ပန္းေျခာက္နဲ႕ ပဲျပားေျခာက္တုိ႕ကုိ တစ္မ်ဳိးကုိ ဇလံုတစ္ခုထဲစီထည့္ျပီး
ေရစိမ္ေပးထားပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴနီတုိ႕ကုိလည္း အခြံႏႊာ၊ ေရေဆးေပးထားပါ။ ခ၀ဲသီးကုိ အခြံႏႊာတဲ့အခါ
ေျမာင္းေလးေတြကုိ ဓားနဲ႕ အရင္ဦးဆံုး သပ္ခ်လုိက္ပါ။ အဲ့ဒါဆုိရင္ ေျမာင္းေတြမရွိေတာ့ဘဲ အခြံသင္ရတာ
လြယ္ကူသြားပါလိမ့္မယ္။ ျပီးရင္ အခြံႏႊာျပီးသား ခ၀ဲသီးကုိ ေရေဆးျပီး ဓားထက္ထက္ကေလးနဲ႔ ခပ္ေစြေစြေလး
လွီးျဖတ္ေပးထားပါ။ အခု ၾကာဇံေတြကလည္း အနံ႕နည္းနည္းရွိတာမုိ႕ ေရနဲ႕ ႏွစ္ၾကိမ္၊ သံုးၾကိမ္ေလာက္ ပြတ္ျပီး
ေဆးေပးပါ မႈိေျခာက္ကုိလည္း ပထမတစ္ေရစိမ္ျပီးရင္ ေရေႏြးေလးနဲ႕ စိမ္ေပးျပီး ပြလာတဲ့အခါက်မွ
အရြယ္ေတာ္ေလးေတြ ရေအာင္ လွီးျဖတ္ေပးထားပါ ပန္းေျခာက္ကုိလည္း ေရနဲ႕ အနည္းဆံုး ႏွစ္ၾကိမ္၊
သံုးၾကိမ္ေလာက္ေဆး၊ ျပီးရင္ အထဲက ၀တ္ဆံေတြကုိ ထုတ္ပစ္၊ အထံုးေလးေတြထံုးေပးပါ။ ပဲျပားေျခာက္ကုိလည္း
ေရနဲ႕ ေသခ်ာေအာင္ေဆးျပီး ေရစစ္ေပးထားပါ။

ၾကက္သြန္ျဖဴကုိ ဓားျပားရုိက္ထားေပးပါ။ ၾကက္သြန္နီကုိ ေလးစိပ္စိပ္ေပးပါ။ အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ မီးဖုိေပၚ
ဒယ္အုိးတင္၊ ျပီးရင္ ဆီထမင္းစားဇြန္း တစ္ဇြန္းထည့္၊ ျပီးေတာ့မွ ၾကက္သြန္ျဖဴနဲ႕ ၾကက္သြန္နီတုိ႕ကုိထည့္ေပးပါ။
ၾကက္သြန္စိမ္းနံ႕ေပ်ာက္ျပီဆုိရင္ေတာ့ မႈိေျခာက္၊ ပန္းေျခာက္၊ ပဲျပားေျခာက္တုိ႕ကုိ အရင္ထည့္ေပးပါ။ ျပီးရင္
သၾကား၊ ဆား၊ ပဲငံျပာရည္အနည္းငယ္တုိ႕ကုိထည့္၊ ေရေလးနည္းနည္းထည့္ျပီး အုပ္ေပးထားပါ။
သံုးမိနစ္ေလာက္ထားျပီးရင္ ၾကာဇံထည့္ျပီး သမေအာင္ေမႊ၊ ေရေလးနည္းနည္းထည့္ျပီး သံုးမိနစ္ေလာက္
ထပ္တည္ေပးထားပါ။ ေရလည္းခမ္းေလာက္ျပီ အထဲက အဆာပလာေတြလည္း ႏူးေလာက္ျပီဆုိရင္
ဒယ္အုိးအဖံုးကုိဖြင့္ျပီး ခ၀ဲသီးကုိထည့္၊ အားလံုးသမေအာင္ ေမႊေပးျပီးေတာ့မွ ဒယ္အုိးအဖံုးကုိ ခဏေလာက္အုပ္ျပီး
တည္ေပးပါ။ ခ၀ဲသီးႏူးေလာက္ျပီဆုိရင္ အေပါ့အငံျမည္း၊ လုိအပ္တဲ့အရသာကုိထပ္ျဖည့္၊ ေရစပ္စပ္ေလးနဲ႕
စားလုိ႕ရေအာင္ ေရေႏြး လက္ဘက္ရည္ ပန္းကန္လံုးတစ္လံုးသာသာေလာက္ျဖည့္ျပီး ပြက္ေအာင္တည္၊
ဟင္းအုိးဆူရင္ေတာ့ မီးပိတ္ျပီး မီးဖုိေပၚကေန ဟင္းအုိးခ်ႏုိင္ပါျပီေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ အရသာရွိလွတ့ဲ
သတ္သတ္လြတ္ ခ၀ဲသီးေၾကာ္ခ်က္ေလး ရပါျပီေနာ္။ ခ၀ဲသီးကုိ ဒီအတုိင္းေၾကာ္ခ်က္ ခ်က္ရင္လည္း ရေပမယ့္
ပုိျပီးေတာ့ စားျမိန္သြားရေအာင္ မႈိေျခာက္ပန္းေျခာက္ေလးနဲ႕ ၾကာဇံဟင္းေလးလုိ ခ်က္ေပးလုိက္တာပါေနာ္။
ငရုတ္သီးဆားေထာင္း၊ သရက္ခ်ဥ္သုပ္၊ ဆီတုိဟူးေလးတုိ႕နဲ႕သာဆုိရင္ေတာ့ အရမ္းကုိ ျပည့္စံုတဲ့ ထမင္း၀ုိင္းေလး
ျဖစ္သြားပါမယ္ေနာ္။ ခ်စ္ေမာင္ႏွမေတြလည္း တစ္ခါတေလ ဟင္းေျပာင္းအလဲေလးခ်က္ခ်င္ရင္
ခ၀ဲသီးေၾကာ္ခ်က္ေလး ခ်က္စားၾကည့္ပါဦးေနာ္။

သာမညအလြမ္းေျပ ဟင္းေလးမ်ား

အားလံုးေသာ ေမာင္ႏွမမ်ားမဂၤလာပါရွင္။ အင္တာနက္ကြန္နက္ရွင္က ျပဳျပင္ဆဲကာလမုိ႕ ေႏွးေနတုန္း ပါပဲေနာ္။
ဘေလာ့ဂ္ေလးကုိ မျမင္ရတာလည္း ၾကာသြားျပီ။ ၀ုိင္းေတာ္သားမ်ားရဲ႕ ေက်းဇူးနဲ႕ ဘယ္သူေတြ
ဘာေတြလာေအာ္သြားတယ္ဆုိတာကုိေတာ့ သိေနရလုိ႕ စိတ္ထဲ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္မယ္လုိ႕ထင္ေပမယ့္
တကယ္တမ္း ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က်ျမင္ခ်င္၊ ျပန္ေျပာခ်င္ခဲ့မိတာေတာ့အမွန္ပါ။ ဒါေပမယ့္လည္း စိတ္ထဲကပဲ
ျမိဳသိပ္ျပီးေတာ့ ကြန္နက္ရွင္ေကာင္းမယ့္တစ္ေန႕ကုိ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနမိေၾကာင္းပါ။
ဒီေန႕မွာေတာ့ ကၽြန္မရဲ႕ ေမာင္ႏွမေတြကုိ သတ္သတ္လြတ္ဟင္းလ်ာေလးေတြနဲ႕ခ်က္ေကၽြးပါရ စဦးေနာ္။ ကၽြန္မ
၁ဝ တန္းစာေမးပြဲေျဖျပီးေတာ့ ကၽြန္မတုိ႕ေမာင္ႏွမေတြကုိ က်ဳိက္ထီးရုိးနဲ႕ သာမည ဘုရားဖူး ခရီးစဥ္ကုိ အိမ္က
အၾကီးေတြက လုိက္ပို႕ပါတယ္။ က်ဳိက္ထီးရုိး ကင္ပြန္းစခန္းေတာင္ေျခမွာ အမဝမ္းကြဲေတြရွိလုိ႕
အစားအေသာက္ကိစၥအဆင္ေျပခဲ့ပါတယ္။ က်ဳိက္ထီးရုိးကအျပန္ သာမညေတာင္ကုိ ၀င္ျပီး ဆရာေတာ္ကုိ ဝင္ဖူး
ရပါတယ္။
သာမညကုိလည္းေရာက္ေရာ ဓာတ္စက္ၾကီးကတဆင့္ ဘုရားဖူးဧည့္သည္မ်ားကုိ ထမင္းဖိတ္ေခၚေကၽြးေမြးေန
တာကုိ ၾကားရပါတယ္။ တစ္ပန္းကန္တည္းစားရမွာမဟုတ္ဘူးတဲ့၊ ၾကိဳက္သေလာက္ အ၀စားတဲ့။ ဆရာေတာ္
ဘုရားက ဒါနျပဳတာတဲ့။ ကၽြန္မလည္း က်ဳိက္ထီးရုိးက အျပန္ဆုိေတာ့ ကေလးပီပီ ေမာေနျပီေလ။ ဗုိက္လည္း
ဆာလွျပီ။ ထမင္းေကၽြးတဲ့အေဆာင္ကုိသြားေတာ့ေလ ဘုရားဖူးပရိသတ္ေတြက နည္းတာမဟုတ္ဘူး။ ေကၽြးေမြးဖုိ႕
အခ်က္အျပဳတ္ သန္႕ရွင္းေရး အစစအရာရာ ကူညီေပးေနတဲ့အဖဲြ႕ကလည္း အင္အားေတာင့္ လုိက္တာ၊
စိတ္ေစတနာအျပည့္နဲ႕လည္း ခ်က္ေနလုိက္ၾကတာ။ အားရစရာၾကီး ႕ ႕
ထမင္း၀ုိင္းကုိၾကည့္လုိက္ေတာ့လည္း ကၽြန္အၾကိဳက္ မွ်စ္ခ်ဥ္ဟင္း၊ ညိဳညိဳအတံုးေလးေတြက ဘာပါလိမ့္ ဆုိျပီး
ေမးၾကည့္ေတာ့ ၀ဥတဲ့။ သာမညေရာက္မွ ၀ဥကုိ စျပီးစားဖူးတာ။ ျပီးေတာ့ ခရမ္းခ်ဥ္သီးငါးပိခ်က္ပံုစံမ်ဳိး ေလး။
သတ္သတ္လြတ္ဆုိေတာ့ ဘယ္လိေ
ု လးမ်ား ခ်က္ထားသလဲဆုိျပီးေတာ့ စူးစမ္းခ်င္မိတာ။ ျပီးေတာ့

ငွက္ေပ်ာဖူးခ်က္ေလးရယ္၊ တုိ႕စရာက ေရသဖန္းသီးကုိ ဆားရည္စိမ္ထားတာ။
ထမင္းဟင္းေတြအားလံုးက အေငြ႕တေထာင္းေထာင္း ထေနတာ၊ အနံ႕ေတြကလည္း ေမႊးၾကိဳင္ေနေတာ့ ကြၽန္မကုိ
စားပါေတာ့ စားပါေတာ့လုိ႕ ႏႈိးေဆာ္ေနသလုိပဲ ႕ ႕ ႕ ျပီးေတာ့ ဆာေလာင္ေနတဲ့ ၀မ္းဗုိက္က ပုိးမ်ဳိး ၈၀ ကလည္း
တက်ဳပ္က်ဳပ္နဲ႕ အသံေပးလာာသလုိ ခံတြင္းထဲမွာလည္း သြားေရယုိလာပါေတာ့တယ္။ အဲ့ဒါနဲ႕ပဲ
ထမင္း၀ိုင္းမွာထုိင္ျပီး စားဖုိ႕ျပင္လုိက္ပါတယ္။ စစခ်င္းမွာ ၾကီးေတာ္ကုိ ဟင္းေလးေတြ အရင္ ဦးခ်လုိက္ပါတယ္။
(ကုိယ္က အရင္ဦးဆံုးစားခ်င္တာကုိ ဟန္ေဆာင္ျပီး လူၾကီးကုိ အရုိအေသေပးသလုိနဲ႕ အရင္ဦးခ်လုိက္တာ :P)
ျပီးေတာ့ ၀ဥတံုးေလးေတြကုိ စားခ်င္စိတ္ေစာေနတာမုိ႕ မွ်စ္ခ်ဥ္ဟင္းပန္းကန္ကုိ စျပီး ကုိင္လုိက္ျပီး
၀ဥတံုးေလးရယ္ မွ်စ္ဖတ္ေလးရယ္ ဟင္းရည္ေလးရယ္ အားလံုးမွ်ေအာင္ ခပ္ျပီး ပန္းကန္ထဲ ထည့္လုိက္ပါတယ္။
မွ်စ္ခ်ဥ္ဟင္းျပီးေတာ့ ငါးပိခ်က္ပန္းကန္ကုိ လွမ္းျပီး ငါးပိခ်က္တစ္ဇြန္းခပ္ျပီး ထမင္းပန္းကန္ထဲထည့္၊ ျပီးေတာ့
ငွက္ေပ်ာဖူးဟင္း တစ္ဇြန္းခပ္ျပီး ပန္းကန္ထဲထည့္၊ သဖန္းသီးခ်ဥ္တုိ႕ကုိ ထည့္ျပီး စားဖုိ႕ျပင္ပါတယ္။ ၀ဥေလးကုိ
ဒီအတုိင္းစားၾကည့္လုိက္ေတာ့ ထုတ္ထုတ္ေလးေတာ့ ၀ါးရတာ ေကာင္းလုိက္တာ။ အနံ႕က မွ်စ္ခ်ဥ္နဲ႕
ပဲပုပ္နံ႕ေလးနဲ႕။ အရသာခ်ဥ္ျဖံဳးေလး၊ ပဲပုပ္ပါေတာ့ေလ အနံ႕ေရာ အရသာပါ ပုိျပီး ဆဲြေဆာင္မႈ ရွိသလုိလုိ၊
ေမာ္လျမိဳင္သူက ေတာင္ေပၚေဒသအစားအစာျဖစ္တဲ့ူ ပဲပုပ္ရဲ႕ အနံ႕နဲ႕အရသာကုိ စစခ်င္းစားဖူးတာလုိ႕ပဲ
ဆုိပါေတာ့။ ငါးပိခ်က္ေလးနဲ႕ ထမင္းေလးနဲ႕ နယ္စားၾကည့္လုိက္ေတာ့ ေျမပဲကုိေထာင္းျပီး ခရမ္းခ်ဥ္သီးနဲ႕
ခ်က္ထားတာ သတ္သတ္လြတ္ငါးပိခ်က္ကေလး၊ ေကာင္းမွေကာင္း၊ ဆိမ့္ခ်ဥ္ငံစပ္ကေလး၊ ျပီးေတာ့ ငွက္ေပ်ာဖူး
ဟင္းေလးကုိ စားၾကည့္ေတာ့ ငွက္ေပ်ာဖူးကုိ ငါးေပါင္းထုပ္လုိ ခ်က္ထားတာ၊ ဒါေပမယ့္ သတ္သတ္လြတ္ေလး
စပါးလင္နံ႕ေလးနဲ႕ ၾကက္သြန္နီဥအလံုးလုိက္ေလးနဲ႕၊ စားရတာ အနံ႕ေရာ အရသာပါေကာင္းလုိက္တာ။ ဒီတုန္းက
စားေကာင္းေကာင္းနဲ႕ စားလုိက္တာ သံုးပန္းကန္ေတာင္မွ၊ အဲ့ဒီလုိ အစားပုပ္တာ။
ေနာက္တစ္ေန႕မနက္ အိပ္ယာႏုိးေတာ့ မ်က္ႏွာေလးက ေဖာင္းကားမုိ႕အစ္ေနတာပဲ။ အစားေတြ နင္းကန္
စားထားတာကုိး။ သာမညက အျပန္ လက္ေဆာင္ကေတာ့ ၀ဥရယ္၊ ပဲပုပ္ခ်ပ္ရယ္ေပါ့။ အိမ္ေရာက္ေတာ့လည္း
၀ဥကုိ သုပ္စားတာေရာ၊ မွ်စ္ခ်ဥ္နဲ႕ခ်က္တာေရာ အစံုလုပ္စားျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒီသာမညက
အလြမ္းေျပအစားအစာမ်ားကုိ သတိရတဲ့အေနနဲ႕ ခ်က္စားၾကရေအာင္ေနာ္။
မွ်စ္ခ်ဥ္ဟင္းအတြက္ လိုအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ မွ်စ္ခ်ဥ္၊ ၀ဥ၊ ပဲပုပ္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီ၊
ငရုတ္သီးအပုပြေတာင့္၊ နႏြင္းမႈန္႕၊ ဆား၊ ဆီ၊ ပဲငံျပာရည္၊ ဟင္းခတ္မႈန္႕အနည္းငယ္နဲ႕ သၾကားတုိ႕ပါေနာ္။
မွ်စ္ခ်ဥ္ကုိ ပါးပါးရွည္ရွည္ေလးေတြျဖစ္ေအာင္ လွွီးျပီး ေရစိမ္ထားပါ။ ၀ဥအတံုးလုိက္ကုိ ေရစင္ေအာင္
ေဆးျပီးေတာ့ အံစာတံုးလုိ တစ္လက္မပတ္လည္အရြယ္ေလးေတြ တံုးေပးပါ။ ျပီးရင္ ၀ဥေလးေတြကုိ ဆား၊
သၾကား၊ အခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္တုိ႕နဲ႕ နယ္ျပီး ခဏႏွပ္ထားေပးပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴနီတုိ႕ကုိ အခြံႏႊာထားျပီး
ငရုတ္သီးအပု ေတာင့္နဲ႕ေထာင္းထားေပးပါေနာ္။ ငရုတ္သီးညက္တာနဲ႕ ပဲပုပ္ခ်ပ္ေတြကုိ ထည့္ျပီး ေထာင္းေပးပါ။
ပဲပုပ္ညက္ျပီဆုိရင္ ၾကက္သြန္ေတြထည့္ေထာင္းေပးပါ။
မွ်စ္ခ်ဥ္ကုိ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕၊ ပဲငံျပာရည္တုိ႕နဲ႕နယ္ျပီးေတာ့ မွ်စ္ခ်ဥ္ေရျမဳပ္တ့အ
ဲ ထိ ေရထည့္ျပီး ပြက္ပြက္ဆူ ေအာင္
တည္ထားေပးပါေနာ္။ အဲ့ဒီေတာ့မွ မွ်စ္ခ်ဥ္လည္း ပြလာျပီး အခ်ဥ္ဓါတ္ေတြလည္း ထြက္လာတယ္ေလ။ ဒီဘက္မွာ
မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတစ္လံုးတင္၊ ဒယ္အုိးထဲကုိ ဆီနည္းနည္းေလးထည့္ျပီး ၀ဥေတြကုိ ထည့္ျပီး မီးေႏြးေႏြးနဲ႕
အၾကာၾကီး ေမႊေေပးပါ။ ၀ဥထဲက ေရေတြထြက္သြားေစတဲ့အျပင္ ခပ္တင္းတင္းေလးျဖစ္သြားေတာ့
ပုိစားေကာင္းတာေပါ့ေနာ္။ ျပီးရင္ ၀ဥေတြကုိ ဒယ္အုိးေဘးနားကပ္ထားျပီး ေထာင္းထားတဲ့ ငရုတ္သးီ

ၾကက္သြန္ေတြကုိထည့္ျပီး ဆီသတ္ပါ။ ဆီသတ္နံ႕ေမႊးလာျပီဆုိရင္ေတာ့ ၀ဥေတြနဲ႕ေရာျပီး ဆီသတ္ပါ။
ဆီသတ္တာ ႏွံ႕သြားျပီဆုိရင္ေတာ့ မွ်စ္ခ်ဥ္အုိးထဲကုိ ဆီသတ္ထားတာေတြ ေလာင္းထည့္ေပးပါ။ ျပီးရင္ေတာ့
မီးအသင့္အတင့္နဲ႕ မွ်စ္ခ်ဥ္ဟင္းကုိ တည္ေပးထားပါ။ ပြက္ပြက္ဆူလာရင္ေတာ့ အေပါ့အငံအရသာကုိျမည္းျပီး
ဲ ခါတုိင္း
လုိတဲ့အရသာျဖည့္ျပီး ဟင္းအုိးခ်လုိက္လုိ႕ရပါတယ္ေနာ္။ ကၽြန္မတုိ႕အိမ္မွာေတာ့ မွ်စ္ခ်ဥ္ဟင္းခ်က္တ့အ
တစ္ညသိပ္ မီးေႏြးေႏြးနဲ႕တည္ထားျပီးမွ စားေလ့ရွိပါတယ္။ မွ်စ္ခ်ဥ္ဟင္းက သတ္သတ္လြတ္ဆုိေပမယ့္
ပဲပုပ္နံ႕ေလးသင္းသင္းေလးနဲ႕မုိ႕ အရမ္းအရသာရွိပါတယ္ေနာ္။
ေျမပဲငါးပိခ်က္အတြက္ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ေျမပဲဆန္အစိမ္း၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ ပဲငံျပာရည္၊ ငရုတ္
သီးအပုပြေတာင့္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ဆီ၊ နႏြင္းမႈန္႕၊ ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕အနည္းငယ္တုိ႕ပါေနာ္။
ေျမပဲဆန္အစိမ္းကုိ အခြာႏႊာျပီး မညက္တညက္ေလးျဖစ္ေအာင္ ေထာင္းေပးပါ။ ငရုတ္ဆံုမရွိလည္း
ၾကိတ္လုိ႕ရပါတယ္ေနာ္။ ျပီးေတာ့ ခရမ္းခ်ဥ္သီးေတြကို ေရစင္ေအာင္ေဆး၊ ေရစစ္ထားျပီးေတာ့ ခရမ္းခ်ဥ္သီး
ေတြကုိ ခပ္ပါးပါးလွီးလုိက္ပါတယ္။ ငရုတ္သီးအေျခာက္ေတာင့္ကုိလည္း အေစ့ထုတ္ ေရစိမ္ျပီး ညက္ေအာင္
ေထာင္းပါတယ္။ ျပီးေတာ့မွ ၾကက္သြန္ျဖဴနီကုိ အခံြႏႊာျပီး ထည့္ေထာင္းပါတယ္။ ငရုတ္သီးစိမ္းေလးေတြကုိလည္း
ေရေဆးျပီး ထက္ျခမ္းျခမ္းထားလုိက္ပါတယ္။
အားလံုးအသင့္ျဖစ္ျပီဆုိေတာ့မွ မီးဖုိေပၚ ဒယ္အုိးတင္၊ ဆီေလးထည့္၊ ဆီပူလာရင္ နႏြင္းမႈန္႕ေလး နည္းနည္းခပ္၊
ျပီးေတာ့မွ ေထာင္းထားတဲ့ ငရုတ္သီးၾကက္သြန္ေတြကုိ ထည့္ျပီး ဆီသတ္ေပးပါ။ ဆီသတ္နံ႕ေမႊးလာျပီဆုိတာနဲ႕
တျပိဳင္နက္ ေထာင္းထားတဲ့ေျမပဲေတြကုိထည့္ျပီး ဆီသတ္ေပးပါ။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ဆားအနည္းငယ္၊ ပဲငံျပာရည္နဲ႕
အခ်ဳိမႈန္႕တုိ႕ကုိလည္း ထည့္ေပးပါ။ ျပီးရင္ ေျမပဲေတြကုိ ဒယ္အုိးရဲ႕ တစ္ဖက္နားကုိ ကပ္ထားျပီး ပါးပါးလွီးထားတဲ့
ခရမ္းခ်ဥ္သီးေတြကုိ ထည့္ျပီး ေမႊေပးပါ။ ျပီးေတာ့မွ ခရမ္းခ်ဥ္သီးနဲ႕ ေျမပဲကုိ ေရာျပီး ေနာက္ထပ္ေမႊေပးပါေနာ္။
ျပီးရင္ေတာ့ ခရမ္းခ်ဥ္သီးလည္း ႏူးသြားရေအာင္ အဖံုးအုပ္ထားေပးပါ။ ငါးမိနစ္ေလာက္ၾကာရင္ အဖံုးဖြင့္ျပီး
ဟင္းအုိးမကပ္ရေအာင္နဲ႕ အထက္ေအာက္ သမသြားေအာင္ တစ္ခါေမႊျပီး မီးဖုိကုိ မီးေလ်ာ့ျပီး ဒယ္အုိးအဖံုးအုပ္ျပီး
ေနာက္ထပ္ ငါးမိနစ္ေလာက္ ထပ္တည္ေပးပါေနာ္။ ျပီးရင္ေတာ့ ဆီအျပန္ ေရအက်န္ကုိေတာ့
ကုိယ္ႏွစ္သက္သေလာက္ထား၊ ငရုတ္သီးစိမ္းေလးအုပ္၊ အေပါ့အငံျမည္းျပီး ဟင္းအုိးခ် လုိက္ရံုပါပဲေနာ္။
အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ေျမပဲခရမ္းခ်ဥ္သီးခ်က္ဟင္း တစ္ခြက္ရပါျပီ။
ငွက္ေပ်ာဖူးႏွပ္ခ်က္ဖုိ႕အတြက္ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ငွက္ေပ်ာဖူး (၂)ဖူး၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ ၅ မႊာ၊ ၾကက္သြန္နီ
(၁၀) လံုး၊ စပါးလင္ (၃)ပင္၊ ဆန္မႈန္႕ ထမင္းစားဇြန္း (၂) ဇြန္း၊ ေကာ္မႈန္႕ထမင္းစားဇြန္း (၁) ဇြန္း၊
နႏြင္းမႈန္႕အနည္းငယ္၊ မန္က်ည္းသီးမွည့္အနည္းငယ္၊ ဆီ၊ ပဲငံျပာရည္၊ ဆားနဲ႕ ဟင္းခတ္မႈန္႕အနည္းငယ္
တုိ႕ပါေနာ္။
ငွက္ေပ်ာဖူးကုိ အေပၚက အရင့္ပုိင္းေတြ ႏႊာပစ္ျပီး အတြင္းက အဖူးအႏုပုိင္းေလးကုိ ပါးပါးလွီးျပီး
မန္က်ည္းသီးထည့္ေဖ်ာ္ထားတဲ့ ေရထဲမွာ စိမ္ေပးပါ (အဲ့ဒီလုိ စိမ္လုိက္ျခင္းအားျဖင့္ ငွက္ေပ်ာဖူး မဲမသြားေစတဲ့
အျပင္ ငွက္ေပ်ာဖူးမွာရွိတဲ့ အေစးေတြလည္း သက္သာသြားေစပါတယ္)။ ၾကက္သြနျ္ ဖဴ၊ နီတုိ႕ကုိ အခြံႏႊာ၊
ေရေဆးေပးထားပါ။ စပါးလင္ကုိ အျပင္က အခြံၾကမ္းေတြဖယ္ပစ္၊ အတြင္းက အႏုပုိင္းေလးေတြကုိ ခပ္ပါးပါးလွီး
ေပးထားပါ။ ၾကက္သြန္နီထဲက အရြယ္ေတာ္အလံုး ႏွစ္လံုးေလာက္ကုိ ခပ္ပါးပါးလွီးေပးထားျပီး က်န္တ့ဲ
အလံုးေသးေလးေတြကုိ ဒီအတုိင္း သပ္သပ္ဖယ္ထားပါ။ ျပီးရင္ ငရုတ္ဆံုထဲကုိ စပါးလင္ထည့္ျပီး ေထာင္းေပးပါ၊
စပါးလင္ညက္ျပီဆိုရင္ေတာ့ ၾကက္သြန္ျဖဴထည့္ေထာင္းပါ၊ ျပီးရင္ေတာ့ ၾကက္သြန္နီထည့္ေထာင္းေပးပါ။
ျပီးေတာ့မွ ငွက္ေပ်ာဖူးေတြကုိ ေရထဲကေနဆယ္ယူျပီး ေရစင္ေအာင္ စကာထဲထည့္ျပီး ေရစစ္ေပးထားပါ။

ျပီးရင္ အုိးတစ္လံုးယူ၊ အုိးထဲကုိ ငွက္ေပ်ာဖူး၊ ေထာင္းထားတဲ့ စပါးလင္ၾကက္သြန္၊ ဆန္မႈန္႕၊ေကာ္မႈန္႕၊ နႏြင္းမႈန္႕၊
ဆား၊ အခ်ဳိမႈန္႕၊ ပဲငံျပာရည္၊ ဆီ၊ ၾကက္သြန္နီအလံုးလုိက္တုိ႕ကုိထည့္ျပီး အားလံုး သမေအာင္ နယ္ေပးပါ။
ျပီးေတာ့မွ မီးဖုိေပၚ အဲ့ဒီအုိးကိုတင္ျပီး မီးအသင့္အတင့္နဲ႕ တည္ေပးပါ။ ပထမတစ္ၾကိမ္ ဟင္းအုိးဖ်စ္ဖ်စ္မည္လာ
ျပီဆုိရင္ေတာ့ အဖံုးဖြင့္ျပီး ဟင္းေတြကုိ သမေအာင္ အထက္ေအာက္ ေမႊေပးပါ။ ျပီးရင္ ေရေလးနည္းနည္း
ထပ္ထည့္၊ မီးေလွ်ာ့ျပီး ေရခမ္းျပီး ဆီျပန္တဲ့အထိ တည္ေပးပါေနာ္။ ဆီျပန္ခါနီးက်ရင္ ဟင္းကုိ
အေပါ့အငန္အရသာျမည္း၊ လုိတာထပ္ျဖည့္ျပီး ခ်လုိ႕ရပါျပီေနာ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ေတာ့ ငွက္ေပ်ာဖူးႏွပ္ေလးရပါျပီေနာ္။
ငယ္ငယ္တုန္းက သာမညသြားတုန္းက ခရီးစဥ္အေၾကာင္း ေျပာၾကရင္း အမွတ္တရအေနနဲ႕
ခ်က္စားျဖစ္ခဲ့တာေလးေတြပါေနာ္။ သၾကၤန္အခါတြင္းမွာ သတ္သတ္လြတ္စားခ်င္တဲ့ ေမာင္ႏွမမ်ားအတြက္ လည္း
အဆင္ေျပႏုိင္မယ္ လုိ႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ေနာ္။

