"ေေတံမီနညံဵျဖငဴံ ပ့ာဵရညံယူစို ဴ "
--နနံဵနးယံေောငံ-"ပ့ာဵေုဳ"ဟုဆိုလိုကံသညံန္ငဴံ သစံပငံသစံကိုငံဵမ့ာဵတးငံ ေ့ိတံတးယံေနေသာ ပ့ာဵသလကံေ့ပံ တစံေ့ပံတညံဵရ္ိေသာ
ပ့ာဵေုဳ၊ သစံေေါငံဵမ့ာဵ ေတးငံဵ ပ့ာဵသလကံေ့ပံမ့ာဵ ေွပိုငံေဆာကံလုပံေုဳဖးဲ ဴေနေသာ ပ့ာဵေုဳမ့ာဵကိုသာ ေျပဵျမငံမိြက
မညံပငံျဖစံသညံ။ "ပ့ာဵရညံ" ဟု ဆိုရာတးငံ လညံဵ သဘာဝေေလ့ာကံဖးဲ ဴတညံေနေသာ ပ့ာဵေုဳောဵ မီဵေိုဵမှိုငံဵတိုကံ၍
ပ့ာဵမ့ာဵေသေြကပ့ကံဆီဵကာ ပ့ာဵသလကံောဵလကံျဖငဴံ ဆုပံညှစံ၍ ပ့ာဵေုဳပ့ကံဆီဵွပီဵမ္ရရ္ိေသာ ပ့ာဵရညံကိုသာ
ျမငံေယာငံမိြကေပမညံ။ လူေမ့ာဵစုသညံ ၎ငံဵပ့ာဵရညံကို ရယူစာဵသုဳဵြကရနံ မဝဳဴမရဲျဖစံ တတံြကပါသညံ။

"ေေတံမီပ့ာဵေမးဵျမူေရဵ"ဆိုသညံမ္ာ ပ့ာဵမ့ာဵေသေြကပ့ကံဆီဵျေငံဵ၊ ပ့ာဵေုဳပ့ကံဆီဵျေငံဵမရ္ိပဲပ့ာဵရညံ၊ ဝတံမှုနံန္ငဴံ
ေျောဵပ့ာဵထးကံပစ္စညံဵ သနသ
ဴံ နက
ဴံ ိုသာ ထုတံယူရနံေတးကံ နညံဵစနစံက့စးာ ေမးဵျမူျေငံဵျဖစံပါသညံ။ ပ့ာဵေမးဵျမူ
သညဴံေတတံပညာကို

လူသာဵတို ဴသညံပ့ာဵေုဳမ့ာဵကို

လုဳလုဳျေုဳျေုဳျဖငဴံကာလြကာရ္ညံစးာထာဵရ္ိရနံ

ျပုလုပံေဲဴြကရာမ္

စတငံေဲဴသညံဟု သိရ္ိရပါသညံ။ ပထမတးငံလဲွပိုေနေသာ သစံပငံမ္သစံေေါငံဵမ့ာဵ သစံပငံ၏ေကိုငံဵေေကံမ့ာဵျဖငဴံ
စတငံေသုဳဵျပုေမးဵျမူရာမ္ တျဖညံဵျဖညံဵတီထးငံလုပံကိုငံလာြကရာ သစံေေါငံဵတးငံေမးဵျမူရာမ္ ေရေိုဵျဖငဴံ ေမးဵျမူ
ျေငံဵကို ေျမထဲပငံလယံေဒသ၌ စတငံေဲဴြကွပီဵ၊ ေမးဵျမူေသာပ့ာဵမ့ာဵမ္ာ ေုဳေးဲထးကံလာေသာပ့ာဵမ့ာဵျဖစံသညံ။ ထိုမ္
တဆငဴံျေငံဵမ့ာဵ၊ ေကာကံရိုဵေျောကံေေးမ့ာဵျဖငဴံ တီထးငံေသုဳဵျပုလာြကပါသညံ။ ပ့ာဵမ့ာဵကိုေမးဵျမူေနြကေသာံလညံဵ
ေေဒီ (၁၅၀၀) ေထိပ့ာဵတို ဴ၏ ဇီဝေဗဒေေြကာငံဵန္ငဴံ ထိနံဵသိမံဵနညံဵမ့ာဵကို မသိရ္ိြကေသဵေပ။
ေေဒီ (၁၅၀၀) မ္ ေေဒီ (၁၈၅၀) ေတးငံဵတးငံ ပ့ာဵတို ဴ၏သဘာဝကိုသိပ္ပဳပညာရ္ငံမ့ာဵကေလဴလာစူဵစမံဵ၍ ေဖာံထုတေ
ံ ဲဴ
ြကပါ သညံ။ ေေဒီ (၁၈၅၁) တးငံ ေေမရိကနံျပညံသာဵ ( Lorenze Lorraine Langstroth) ဆိုသူ ဘုနံဵေတာံှကီဵက
ပ့ာဵမ့ာဵေုဳတးငံဵ လးယံကူလးတံလပံစးာလှုပံရ္ာဵသးာဵလာနိုငံသညဴံ ပ့ာဵသလကံေဘာငံန္ငဴံ ပ့ာဵေိမံကို စတငံတီထးငံေဲဴရာ
ယေုေေ့ိနံေထိ ၎ငံဵပ့ာဵေိမံပုဳစဳောဵ ေေတံမီပ့ာဵေမးဵျမူေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵတးငံ ေသုဳဵျပုေနြကဆဲျဖစံပါသညံ။ ထိုမ္
ေဆငဴံဆငဴံ ေလဴလာတီထးငံေဲဴရာ (၁၉၂၆) ေုန္စံတးငံ ပ့ာဵဘုရငံမ ေမထုနံမဲဴသာဵစပံနညံဵောဵ စမံဵသပံေောငံျမငံ
ေဲဴပါသညံ။ ပ့ာဵေမးဵျမူေရဵဆိုငံရာပစ္စညံဵကိရိယာမ့ာဵကို လညံဵေသုဳဵျပုရလးယံကူရ္ငံဵလငံဵေစနိုငံရနံ ဆနံဵသစံတီထးငံ
ေသုဳဵျပုလာြကွပီျဖစံပါသညံ။

ျမနံမာနိုငံငဳတးငံ ေေတံမီနညံဵစနစံျဖငဴံ ေမးဵျမူေနေသာပ့ာဵမ့ိုဵမ္ာ ဥေရာပပ့ာဵမ့ိုဵ(Apismellifera) ျဖစံွပီဵ၊ ေဒသေဳ
သစံေေါငံဵပ့ာဵမ့ိုဵမ့ာဵကိုလညံဵ

ေေတံမီေုဳေတးငံဵ

ေုဳသးငံဵေမးဵျမူျေငံဵောဵလညံဵ

ေဆာငံရးကံေနွပီျဖစံပါသညံ။

ပ့ာဵမ့ာဵသညံ ပ့ာဵသလကံဟုေေ်ေသာ ဖေယာငံဵျပာဵေပ်တးငံ လှုပံရ္ာဵသးာဵလာရငံဵမ္ ပ့ာဵရညံစုေဆာငံဵရ္ာေဖးျေငံဵ၊
ပ့ာဵေေ့ငံဵေ့ငံဵစုစုစညံဵစညံဵေနထိုငံျေငံဵတို ဴကို ေတး ရ္ဴ ိရပါသညံ။ ပ့ာဵေုဳတစံေုဳတးငံပ့ာဵေမ့ိုဵေစာဵ(၃)မ့ိုဵကိုေတး ရွပီ
ဴ ဵ
၎ငံဵတို ဴမ္ာပ့ာဵဘုရငံမ၊ လုပံသာဵပ့ာဵန္ငဴံ ပ့ာဵထီဵတို ဴျဖစံြကသညံ လုပံသာဵပ့ာဵန္ငဴံ ပ့ာဵဘုရငံမတို ဴမ္ာ ေမမ့ာဵျဖစံွပီဵ
လုပံငနံဵတာဝနံထမံဵေဆာငံပုဳ မတူြကေပ။ ေန္ဓာကိုယံတညံေဆာကံပုဳလညံဵ ကးဲျပာဵသညံ။ လုပံသာဵပ့ာဵမ့ာဵထဲတးငံ
လညံဵ

ေသကံေရးယံေလိုကံတာဝနံမ့ာဵမတူြကေပ။

ပ့ာဵေုဳတစံေုဳ၏

သကံတမံဵသညံကာလရ္ညံြကာ

တတံေသာံလညံဵ ေုဳရ္ိပ့ာဵမ့ာဵ၏ သကံတမံဵမ္ာမတူညီြကေပ။
ေသဆုဳဵကုနံြကေသာပ့ာဵမ့ာဵ၏ေနရာတးငံ သကံငယံပ့ာဵမ့ာဵ ေစာဵထိုဵဝငံေရာကံလာတတံြကသျဖငဴံ ေေ့ိနံေေါမေရးဵ
ပ့ာဵေုဳမ့ာဵ၌

ပ့ာဵမ့ာဵကိုေတး ေနရျေငံ
ဴ
ဵျဖစံသညံ။

ပ့ာဵသလကံေ့ပံမ့ာဵရ္(ိ cell)ဆဲလံကးကံမ့ာဵကို

ေြကမံဵောဵျဖငဴံ

လုပံသာဵပ့ာဵဆဲလံန္ငဴံ ပ့ာဵထီဵဆဲလံဟူ၍ ေးဲျောဵထာဵွပီဵပ့ာဵဘုရငံမဆဲလံကိုမှုေုဳရ္ိပ့ာဵဘုရငံမေိုမငံဵလာေ့ိနံ၊ ပ့ာဵေုဳေးဲ
ထးကံလိုေ့ိနံမ့ာဵတးငံ ေတး ရ္ဴ ိရတတံပါသညံ။ ေစာစုေဆာငံဵျေငံဵန္ငဴံ သာဵေလာငံဵေပါကံဖးာဵျပုစုျေငံဵ တို ဴကိုပ့ာဵေုဳ၏
လိုေပံေ့ကံေရလုပံေဆာငံတတံြကသညံ။ မ့ာဵေသာောဵျဖငဴံပ့ာဵသလကံေဘာငံတစံေု၏ ေေပ်ဘကံ၌ရငဴံမ္ညဴံေသာ
ပ့ာဵရညံကိုလညံဵေကာငံဵ၊ ေလယံ၌သာဵေလာငံဵမ့ာဵကိုလညံဵေကာငံဵ၊ ေဘဵဘကံန္ငဴံေောကံဘကံတို ဴ၌ ဝတံမှုနံကို
လညံဵေကာငံဵေတး ရတတံ
ဴ
ပါသညံ။ ေေ့ို ဴေသာပ့ာဵသလကံေဘာငံမ့ာဵေပ်တးငံ ောဵလုဳဵနီဵပါဵဝတံရညံ၊ ဝတံမှုနံေ့ညံဵ
ေသာံလညံဵေကာငံဵ (သို ဴမဟုတ)ံ သာဵေလာငံဵေ့ညံဵေသာံလညံဵေကာငံဵ ေတး ရတတံ
ဴ
သညံ။ ၎ငံဵမ္ာေေ့ိနံရာသီန္ငဴံ
ပ့ာဵစာရရ္ိမှုေြကာငဴံလညံဵ ျဖစံတတံပါသညံ။
ေစာရ္ာပ့ာဵတို ဴသညံ
ေလဴရ္ိြကပါသညံ။

ေယဘုယ့ောဵျဖငဴံ
ေုဳေတးငံဵမ္ျပငံပသို ဴ

ေစာေပါမ့ာဵေသာ

ေနရာတစံေုတညံဵ၌

ေစာရ္ာထးကံလာသညဴံေေါတးငံ

သာပ့ဳသနံဵရ္ာေဖးစုေဆာငံဵ

သးာဵေနြကေစာရ္ိရာသို ဴ

ပ့ဳသနံဵသးာဵ

တတံြကွပီဵ ပနံဵပးငဴံေမ့ိုဵေစာဵတစံမ့ိုဵတညံဵ၌သာဝတံရညံ၊ ဝတံမှုနံစုေဆာငံဵေလဴရ္ိြကပါသညံ။ ဝတံရညံေိတံေျပညဴံ
ရရ္ိရနံ ပနံဵပးငဴံေပါငံဵေထာငံေ့ီ၍ သးာဵြကရေပသညံ။ ထို ဴေြကာငဴံဝတံမှုနံကူဵလုပံငနံဵေတးကံ ေက့ိုဵသကံေရာကံမှုမ့ာဵ
ရျေငံဵျဖစံပါသညံ။
ပ့ာဵမ့ာဵသညံ ရာသီဥတုေျပာငံဵလဲမှုေေပ်မူတညံ၍ ပ့ာဵေုဳ၏လုပံငနံဵမ့ာဵျဖစံေသာ ေစာစုေဆာငံဵျေငံဵ၊ ပ့ာဵေုဳ
ေငံောဵ တိုဵပးာဵျေငံဵန္ငဴံ ေုဳေးဲထးကံျေငံဵမ့ာဵ ျပုလုပံတတံြကသျဖငဴံ ပ့ာဵေုဳောဵစနစံတက့ရာသီေလိုကံ ကိုငံတးယံ
ထိနံဵသိမံဵတတံရနံလိုေပံပါသညံ။

မညံသို ဴပငံျဖစံေစကာမူဥေရာပပ့ာဵမ့ိုဵတို ဴ၏

မူလသဘာဝေရပ့ာဵေုဳတစံေုဳတးငံ

ေငံောဵျပုစုပ့ိုဵေထာငံေ့ိနံ( Building up period ) ၊ ပ့ာဵရညံထးကံရာသီ( Honey flow period) န္ငဴံ ေစာရ္ာဵ
ပါဵေ့ိနံ (Dearth period) တို ဴမ္ာေစဲံလိုကံေျပာငံဵလဲျဖစံေပ်လ့ကံရ္ိသျဖငဴံ ပ့ာဵေမးဵသူကပ့ာဵေမးဵျမူေရဵပညာမ့ာဵကို
ဂရုတစိုကံေလဴလာ၍

ေေကာငံဵဆုဳဵပဳဴပိုဵလုပံေဆာငံေပဵျေငံဵျဖငဴံ

ပ့ာဵေုဳမ့ာဵမ္

ေေကာငံဵဆုဳဵ

ေက့ိုဵတရာဵမ့ာဵ

ျပနံလညံရရ္ိနိုငံမညံျဖစံပါသညံ။
ပ့ာဵရညံထုတံရာသီတးငံ

ပ့ာဵရညံေေျမာကံေမ့ာဵစုေဆာငံဵရနံေတးကံ

ပ့ာဵသလကံေဘာငံ

ေလးတံမ့ာဵ

ထညဴံထာဵေသာပ့ာဵေိမံ ေလးတံကိုမူလပ့ာဵေိမံသာဵေပါကံေနံဵေပ်သို ဴ ထပံဆငဴံတငံေပဵရပါသညံ။ မူလပ့ာဵေိမံန္ငဴံ
ထပံဆငဴံပ့ာဵေိမံြကာဵတးငံ ပ့ာဵဘုရငံမတာဵဇကာကို ြကာဵေဳျောဵထာဵေပဵရပါမညံ။ ပ့ာဵဘုရငံမသညံ ေေပါ်ထပံဆငဴံ

ပ့ာဵေိမံရ္ိပ့ာဵသလကံမ့ာဵေပ်တးငံ
မ့ာဵကို

ဥေုျေငံဵမျပုလုပံနိုငံရနံေတးကံျဖစံပါသညံ။

ရရ္ိွပီဵပ့ာဵရညံထုတံယူရာတးငံ

ပ့ာဵေုဳေတးငံဵတးငံမရငဴံမ္ညဴံေသာ

ပ့ာဵသာဵေလာငံဵမ့ာဵပါဝငံ

ပ့ာဵရညံန္ငဴံရငဴံမ္ညဴံွပီဵ

သို ဴမ္သာပ့ာဵရညံ

သီဵသနေဴံ ဘာငံ

ေသေြကပ့ကံဆီဵျေငံဵမရ္ိနိုငံမညံျဖစံပါသညံ။

ပ့ာဵရညံဟူ၍န္စံမ့ိုဵေတး နိဴ ုငံပါသညံ။

ရငဴံမ္ညဴံပ့ာဵရညံမ္ာ

ပ့ာဵရညံေဆငဴံေရာကံရ္ိ၍ ပ့ာဵဖေယာငံဵေုပံထာဵေသာ ပ့ာဵရညံျဖစံပါသညံ။
ပ့ာဵရညံထုတံယူရာတးငံ ပ့ာဵဖေယာငံဵေုပံထာဵေသာပ့ာဵရညံကိုသာ ထုတံယူရပါသညံ။ ပ့ာဵသလကံေဘာငံ မ့ကံန္ာ
ျပငံေပ်ရ္ိ ပ့ာဵမ့ာဵောဵပ့ာဵေုဳတးငံဵေါေ့ေဲဴ၍ ဖုဳဵေုပံထာဵေသာဖေယာငံဵမ့ာဵကိုဖေယာငံဵလွှာဓါဵ(Uncapping Knife)
ျဖငဴံလ္ီဵထုတံေးာပစံရပါမညံ။
လ္ညဴံထုတံကာသနစဴံ ငံေသာ

ဖေယာငံဵလွှာွပီဵေသာ
ပ့ာဵရညံထုတံ

ပ့ာဵရညံေဘာငံမ့ာဵောဵ

ယူနိုငံပါသညံ။

ပ့ာဵရညံထုတံစကံေတးငံဵထညဴံ၍

၎ငံဵပ့ာဵရညံထုတံစကံမ္ာဗဟိုေးာောဵ(

Centrifugal

Force) ကိုေသုဳဵျပုထာဵပါသညံ။ ပ့ာဵရညံထုတံယူရာတးငံလညံဵ ေုဳရ္ိပ့ာဵမ့ာဵစာဵသုဳဵရနံေတးကံ လုဳေလာကံေသာ
ပ့ာဵရညံေဘာငံမ့ာဵောဵ ေ့နံထာဵရမညံျဖစံပါသညံ။
ေေတံမီပ့ာဵေမးဵျမူေရဵနညံဵစနစံမ့ာဵ ေတိုငံဵပ့ာဵရညံထုတံယူရာတးငံ ပ့ာဵသာဵေလာငံဵမ့ာဵ၊ ပ့ာဵမ့ာဵ၊ ပ့ာဵေုဳမ့ာဵ
ေသေြကပ့ကံဆီဵျေငံဵမရ္ိျေငံဵ၊ ရငဴံမ္ညဴံွပီဵေသာပ့ာဵရညံမ့ာဵကိုသာ စနစံတက့သနသ
ဴံ နရဴံ ္ငံဵရ္ငံဵ ထုတံယူသျဖငဴံ ပ့ာဵ
ရညံ ေေ့ဲံေပါကံျေငံဵမရ္ိျေငံဵ၊ နိုငံငဳတကာေစ့ဵကးကံသို ဴ တငံပို ဴနိုငံေသာ စဳေ့ိနံစဳေွှနံဵမ့ာဵရရ္ိနိုငံျေငံဵ၊ ပ့ာဵေုဳေ့ထာဵ
ေမးဵျမူေသာပတံဝနံဵက့ငံရ္ိ သီဵပငံစာဵပငံမ့ာဵ၊စိုကံေငံဵ၊ သစံေတာမ့ာဵောဵ ဝတံမှုနံကူဵျေငံဵျဖငဴံ ရ္ငံသနံဖးဳွဖိုဵေထးကံ
တိုဵေစျေငံဵစသညဴံ ေက့ိုဵမ့ာဵရရ္ိနိုငံပါသျဖငဴံ ေေတံမီပ့ာဵေမးဵျမူနညံဵစနစံျဖငဴံ ပ့ာဵေမးဵျမူလိုပါက ေမးဵျမူနိုငံပါရနံ
တငံျပလိုကံရပါေပသညံ။။

