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This image provided by NASA shows comet Tempel 1 at the moment of impact with 
NASA's Deep Impact probe as it smashed into its surface. The probe crashed between 
the two dark-rimmed craters near the center and bottom of the comet (File Photo - July 
4, 2005)  

သကၠရာဇ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ကမာၻႀကီး ပ်က္သုဥ္းမယ္လို႔ ေျပာလာ သူ အမ်ားအျပားရွိေနပါ  တယ္။ 
လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း တေထာင္ေက်ာ္က အေမရိကတိုက္ အလယ္ပိုင္းမွာေနထိုင္ခဲ့တဲ့ မိုင္ယန္ (Mayan) 
လူမ်ိဳးေတြ ေရးဆြဲသြားတဲ့ မိုင္ယန္ ျပကၡဒိန္က ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွာ ဆံုးေနပါတယ္။   လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း 
၅၀၀ ေလာက္ကတည္းက ျပင္သစ္ႏို္င္ငံမွာေမြးဖြားလာ သူ တဦးျဖစ္တဲ့ ေ နာ္စထရာ ဒါးမတ္စ္ 
(Nostradamus)ဟာ ကမာၻႀကီးမွာ ဘာေတြ ျဖစ္လာမယ္ ဆုိတာ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္း ရာမွာ မွန္ကန္တယ္  
လို႔  နံမယ္ႀကီးသူျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ့ နိမိတ္ဖတ္ခ်က္ ေတြကို အနက္ေကာက္ႀကရာမွာ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ 
ဒီဖင္ဘာလ ၂၁ရက္ေန႔မွာ ကမာၻပ်က္ကိန္း ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ 



သိပၸံပညာရွင္ ေတြကေတာ့ ဒါကို လက္မခံႀကပါဘူးလို႔  Illinois အီလီႏြိဳင္းတကၠသိုလ္က Astronomer 
နကၡတၱေဗဒ ပညာရွင္ ေဒါက္တာ၀င္းသာေထြးက ေျပာပါတယ္။ 

အဲဒီေန႔မွာ Galactic allignment   လို႔ေခၚတဲ့ နဂါးေငြ႔တန္း ဗဟိုယာဥ္စြန္းတန္းနဲ႔   ေနရဲ့ ပတ္လမ္း  
ေႀကာင္းဟာ တတန္းထဲရွိေနတာမို႔  ဆြဲအားေတြ သိပ္မ်ားၿပီး ေနကေရြ႔လ်ားသြားမလားလို႔ ပူပင္သူေတြ 
ရွိႀကပါတယ္။  ကမာၻ႔ လူသားေတြဟာ ေနမိသားစုထဲမွာ ေနကိုအားကိုးေနထုိင္သူေတြမို႔ ေနေရြ႕   သြား 
ခဲရ့င္ ၿဂိဳဟ္ေတြပါ ပရမ္းပတာ ျဖစ္ၿပီး  အားလံုး ကစဥ္႔ကလ်ားျဖစ္မွာကိုစိုး ၾကတာပါ။  ဒါ့ျပင္ အဲဒီေန႔မွာ 
ၿဂိဳဟ္ေတြ တတ န္းထဲ ရွိမွာမို႔ စိုးရိမ္ သူေတြ အတြက္လည္း ဒါဟာ ႏွစ္စဥ္ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္တခုလို႔ ဆိုပါ  
တယ္။ 

ဥကၠာပ်ံႀကီးေတြ ၀င္တိုက္လို႔ ပ်က္စီးမယ့္ အေရးပူပန္ေနသူေတြလည္းရွိပါတယ္။ 

ဥကၠာပ်ကံို ၃မ်ိဳးခြဲျခား ႏို္င္ၿပီး   အဂၤါျဂိဳဟ္နဲ႔  ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ၾကားမွာ ပ်ံ့ႏွံံေနတဲ့   ေက်ာက္အစိငု္ 
အခဲႀကီး ေတြကိုေတာ့ Asteroids လို႔ေခၚပါတယ္။  သူတို႔ဟာ အက်ယ္အ၀န္း ၂မိုင္ ၃မိုင္ေလာက္ ထိ 
ေအာင္ ႀကီးႀကီး မားမား ရွိတတ္ပါတယ္။   အဲဒီထဲက တခ်ိဳ႕ေက်ာက္စိုင္ေက်ာက္ခဲေတြ ကမာၻ႕ေလထု  
ထဲ၀င္လာတာ ဒါမွမဟုတ္ တျခားျဂိဳဟ္က ေက်ာက္စိုင္ေက်ာက္ခဲေတြ ၀င္လာတာမ်ိဳးမွာ  ေလရဲ့ ပြတ္  
တုကိ္မႈေၾကာင့္ မီးေလာင္ၿပီး က်တာ မ်ိဳးကိုေတာ့   ႀကယ္ေႀကြတာ ဒါမွမဟုတ္ Meteor လို႔ ေခၚပါ  
တယ္။   ေနာက္တမ်ိဳးကေတာ့ ကမာၻကို ဘဲဥပံုပတ္ ေနတဲ့   ေရခဲေတြနဲ႔ ဖဲြ႕စည္းထားတဲ့  Comet ပါ။  
Meteoroids နဲ႔ Comet ေတြကေတာ့ အႏၱရာယ္ မရွိလွပါဘူး။ 

၁၉၉၄ခုႏွစ္ က အလြန္ႀကီးမားတဲ့ Asteroids လို႔ေခၚတဲ ့ ဥကၠာပ်ံ ဟာ ၾကာသပေတး ၿဂိဳဟ္ေပၚ က်  
ေရာကခ္ဲ့ ပါတယ္။   ၾကာသပေတး ၿဂိဳဟ္ဟာ ဆြဲငင္အားအလြန္ ျပင္းထန္တာမို႔   ဥကၠာပ်ံဟာ အပိုင္း 
၂၄ ပိုင္းကြဲၿပီး က်ေရာက္ခဲ့တာပါ။  တခ်ိဳ႕ အစိုင္အခဲေတြဟာဆို ကမာၻ ပမာဏေလာက္ရွိေနပါတယ္။ 

ဒီေလာက္ႀကီးမားတဲ့ ဥကၠာပ်ံႀကီးေတြ ကမာၻကို  က်ေရာက္ခဲ့တဲ့ သက္ေသအေထာက္အထားေတြ 
ရွိပါတယ္။  သူတုိ႔က ဒိုင္ႏိုေဆာ လို သတၱ ၀ါႀကီးေတြကို ေျမျပင္ေပၚကေန ေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္ 
လုပ္ႏိုင္ခဲ့တာပါ။  ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ ဒီလို ဥကၠာပ်ံ က်ေရာက္မႈုေတြမွာ အႏၱရာယ္ျ ပဳႏို္င္ေလာက္တဲ့ 
အေနထားရွိလာမယဆ္ိုရင္ အေမရိကန္ အာကာသ စူးစမ္းေ လ့လာေရး အဖြဲ႔ နာဆာ NASA က  ႏွစ္နဲ႔ 
ခ်ီၿပီး ႀကိဳတင္ သတိ္ေပးမွာျဖစ္ပါ တယ္။ 

ေနစၾကၤာ၀ဌာရဲ့ သက္တမ္းဟာ ႏွစ္သန္းေပါင္း ေလးေထာင့္ ငါးရာရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ 
ေနာက္ထပ္ ႏွစ္သန္းေပါင္း ငါးေထာင္ေလာက္ထပ္ၿပီး ေနႏို္င္ပါေသးတယ္။   ဒီသက္တမ္းအတြင္း 
ဥကၠာပ်ံေတြ က်ေရာက္ မႈ ရွိႏို္င္ေပမယ့္ ၾကာသပေတးျဂိဳဟ္နဲ႔  စေနၿဂိဳဟ္ေတြလို ဆြဲအား  သိပ္ျပင္း 
ထန္တဲ ့ ျဂိဳဟ္ေတြက  ဥကၠာပ်ံေတြရဲ့ ရန္ေတြကေန ကမာၻကို အကာအကြယ္ေတြေပး ေနပါတယ္။ 
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