
এক ন�� ও অধ�চে�র সমাপতন:  
�াৈগিতহািসক �হািচে� সপুারেনাভা িবে�ারেণর �িতফলন 

 
পা�� নাথ 
(��াজ�েয়ট �ুেড�, �আইএফআর, হায়দরাবাদ) 
Translation: Subhrajyoti Dolai 

 

'�য ইি�েত ন��ও ঝের, আকােশর নীলাভ নরম বুক �ছেড় িদেয় িহেমর �ভতের ডুেব যায়।'  কােলর অেমাঘ 
িনয়েম মৃতু� �াস কের ন��েকও। িক� �কউ িক কখেনা �দেখেছ �কান ন��পতন? ' এই অপর�প �ংস? ' 
এক� ন�ে�র মৃতু� এেতা দীঘ�কালীন ঘটনা �য �কান মানুেষর পে� তা জীব�শায় �দখা স�বপর হয়না। 
�সই �সে�ই আসা যাক। মরেণা�ুখ ন�� বা সুপারেনাভা স�বতঃ এ মহািবে�র আ�য�তম 
মহাজাগিতক ব�।। অেপ�াকৃত ভারী �কােনা ন�ে�র িববত� েনর �শষ দশায় এই অক�নীয় �ংসা�ক 
এবং শি�িবিকরক ঘটনা ঘেট থােক। এক� ন�� �বঁেচ থােক তার মেধ�কার অ�মু�খী মাধ�াকষ�ণ বল 
এবং িনউি�য় িফউশন �থেক উৎপ� গ�ােসর বিহমু�খী বেলর মেধ� সাম�স� র�া কের। এই ভারসাম� �েক 
থােক ল� �কা� বৎসর ধের। িক� যখন �ালািন�র�প হাইে�ােজন এবং িহিলয়াম গ�াস িনঃেশিষত হেয় 
যায় তখন �সই ন���র �ক� সংকুিচত হয় এবং আেরা উ�� হেয় এক� র�াভ �দত�াকার ( Red 
Giant) ন�ে� পিরণত হয়। এই �ি�য়া চলাকালীন �চ� উ�ােপ ন���র �কে�  12C, 16O, 28Si এর মেতা 
ভারী �মৗল �তরী হয়। সব �শেষ �তরী হওয়া  56Fe এর িনউি�য়াস এতটাই ি�িতশীল �য পরবত� িফউশন 
িবি�য়া �থেক আর শি� উৎপ� হয়না। ��তঃ মাধ�াকষ�ণ বল িবজয়ী হয় এবং এক� �চ� 
িবে�ারেণ তারা�র �ক� �ংস হেয় যায়।  এই সংি�� ন��পতনকােল, অক�নীয় শি�িবিকরণ 
ন���েক এতটাই উ�ল কের �তােল �য খািল �চােখও এ� �দখা স�ব। তখন, পৃিথবী �থেক তারা�র 
ঔ�লতা �ায় সূয� বা চঁােদর সমক� হেয় যায়। অবশ�ই ��সমেয়র জন�। তারপর, �ান হেত হেত 
তারা�র  �ংসাবেশষ, ধুেলােমঘ ছিড়েয় �যেত থােক অ�কার মহািবে�র �কাণায় �কাণায় । 
 

িচ� ১. বামিদেক, মহাকাশ দ�রবী�ণ িদেয় �দখা ��াব �নবলুা (M1, NGC 1952, Taurus A). �সৗজন�: নাসা এবং STscl. 
ডানিদেক, �থম গেবষণাপ� যা সপুারেনাভা ১০৫৪ এবং উ�র আিরেজানার �হািচে�র মেধ� স�াব� �যাগস�ূ �কাশ 
কেরিছল। 

 

http://abyss.uoregon.edu/~js/ast122/lectures/lec16.html
http://abyss.uoregon.edu/~js/ast122/lectures/lec16.html


কেয়ক হাজার বছর আেগ পৃিথবীর আকােশ দ�ই বৎসেরর জন� উদয় হেয়িছল এরকম এক� সুপারেনাভা। 
িনেভ �যেত �যেত এ� িচ��র�প �পছেন �ফেল যায় অভূতপূব� রিঙন গ�ােসর �মঘ, যা আমরা জািন কক� ট 
নীহািরকা (Crab Nebula) িহেসেব। এর িবে�ারেণর ফেল উ�ূত আেলাক পৃিথবীেত এেস �পৗ�ছয় ১০৫৪ 
ি��পূব�াে�।  তৎকালীন �চিনক এবং আরব �জ�ািত�ব�দরা এ�েক এক� নতুন ন�ে�র উদয় িহেসেব 
িচি�ত কেরিছেলন । তখনকার ঐিতহািসক উপাদান �থেক জানা যায় তখনকার আকােশ এ� তৃতীয় 
উ�ল ব� িহেসেব িচি�ত হয়, সূয� এবং চঁােদর পেরই। �াভািবক ভােবই  এই অত�া�য�  ঘটনা� মানুেষর 
�কৗতূহলী মেনর মেনােযাগ আকষ�ণ করেত স�ম হয়। তােদর িলিখত �িতি�য়া �থেকই এই নবাগত 
ন�� স�েক�  জানা যাক। 
১৯৫৫ ি��াে�, উইিলয়াম িস. িমেলেরর �নতৃে� উইলসন পালমার মানমি�র এবং উ�র আেমিরকা 
সং�হশালা �থেক এক� দল �াচীন পুেয়ে�া মানুেষর[ ১ ] আঁকা দ�েটা �াৈগিতহািসক �হািচে�র মেম�া�ার 
করেত আ�হী হেয় পেড়, যা আিব�ৃত হেয়িছল �হায়াইট �মসা এবং নবাহ ক�ািনয়েনর �হা �থেক।  িনেচর 
ছিব�েত �সই দ�� ছিব �দখােনা হেয়েছ। পির�ার �দখা যাে� , এক� অধ�বৃে�র কাছাকিছ এক� বৃ� , যা 
অধ�বৃে�র �ক �কে�র িনেচ অবি�ত। ছিব�েলা �ভাবতই দ��� আকষ�ণ কের, কারণ উ�র আিরেজানার 
িচ�সমূেহ অধ�বৃে�র উপি�িত �বশ  িবরল। 
ছিব�িলেত �দখােনা হেয়েছ �য এক� বৃ�াকার ব� পৃিথবী এবং চঁােদর মধ� িদেয় অিত�ম করেছ । 
�থমতঃ যিদ এ� �হাণু হেতা তাহেল চঁােদর মেতা অধ�বৃ�াকার হেতা, িক� এেতা উ�ল চাকিতর মেতা 
�িতভাত হেতানা। সুতরাং, এ� অবশ�ই ��ভঃ িছল। অন�ান� ��ভঃ ব� হেত পারেতা উ�া, িক� উ�ার 
িবি�� চলেনর জন� এ�েক বৃ�াকার ব�র�েপ উপ�াপন করাই যায়না। ি�তীয়তঃ �য শতা�ীেত �মসা 
এবং উ�র আিরেজানার ক�ািনয়েনর �হা �িলেত মানুষ বসবাস করেতা, �সই সময় উ�ল �হ�িল 
(�যমন �� ও বৃহ�িত)চঁােদর আেরা কাছাকািছ �তীয়মান হেতা। তাই �স�িল �কােনা িবেশষ মেনােযাগ 
আকষ�ণ কেরিন। নাহেল �হািচে� �স�িলর উপি�িত সাধারণ ব�াপার হেতা। এই ঘটনা� এতটাই িবরল 
এবং দ���ন�ন িছল �য সহেজই �স� মানুেষর মেনােযাগ আকষ�ণ করেত স�ম হয়। 
 

িচ� ২) �হায়াইট �মসা (বামিদেক) এবং নবাহ ক�ািনয়েন (ডানিদেক) পাওয়া �হািচ�। 

 

এবাের সুপারেনাভা এবং উপিরউ� ছিব�িলর মেধ� �যাগসূ� িনেয় আেলাচনা করা যাক। ৪ঠা জ�লাই, 
১০৫৪ ি��পূব�াে�র �ভাের চীনা এবং জাপানী �জ�ািত�ব�দরা আলাদা আলাদা ভােব পয�েব�ণ কেরন 
টরাস ন��পুে�র ন�� িজটার কােছ খুব  উ�ল আেরক� ন�ে�র  উপি�িত। এ�ই িছল ১০৫৪ 
ি��পূব�াে�র �সই িবখ�াত সুপারেনাভা, SN1054.  আধুিনক তথ� অনুযায়ী  এই নবাগত ন��� িছল 
���েহর উ�লতম দশার �থেকও চার�ন �বিশ উ�ল। এ�র  আপাত উ�লতার  মান িছল -৭। এই 

http://www.messier.seds.org/more/m001_sn.html
https://www.nationalgeographic.org/thisday/jul4/supernova-1054/
https://arxiv.org/pdf/astro-ph/0511187.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Apparent_magnitude


ঘটনার স�াব� ব�াখা�িল  এরকম হেত পাের ১) ৪ঠা জ�লাই চঁাদ অধ�বৃ�াকার দশায় িছল, ২) চঁাদ উ� 
সুপারেনাভার �াত অব�ােনর কেয়ক িডি�র মেধ� িছল। িমলার এবং তঁার দল সুপারেনাভার আিবভ� ােবর 
সমেয় চঁােদর দশা  এবং অব�ান জানার �চ�া কেরন। িবখ�াত গিণত� এবং �জ�ািত�ব�দ ওে�া ই. 
�নয়ােজবুর  (Otto E. Neugebauer) এক�  �টিবল  �তরী কেরিছেলন, যা িদেয় ৪০০০ ি��পূব�া� �থেক 
সম� মুখ� �হ এবং সূয� চে�র অব�ান জানা স�ব। িমলার এবং তঁার দল এই �টিবল িদেয়ই গণনা 
কেরিছেলন। এখন অবশ� এক� িসে�ল �বাড�  কি�উটারই (Single Board Computer, e.g. 
Raspberry Pi) এই গণনা করেত স�ম। যাইেহাক, িমলােরর গণনা �থেক উপিরউ� স�াবনা�িলর 
সব�িলই িমেল যায় এবং �হািচ��িলর এবং SN1054 এর মেধ� �যাগসূ� �মািণত হয়। 

 
িচ� ৩. এক� িসমেুলেটড সকােলর আকাশ, ৪ঠা জ�লাই, ১০৫৪ ি��পবূ�াে�। ছিব�েত �দখা যাে� টরাস ন��পেু�র  
ন�� িজটা টাউিরর (বামিদেক চাট�� �দখনু) পােশ SN ১০৫৪ সপুারেনাভােক। এই ছিব� �তরী করা হেয়েছ এক� িবনামলূ�  
উ��ু সফটওয়�ার ��লািরয়াম (Stellarium) িদেয় যােত ঐিতহািসক সপুারেনাভা �াগ-ইন� রেয়েছ। 
 
যিদও, ই. িস. �ুপ (E.C. Krupp) এক� সা�িতক এবং ফলাও  গেবষণায়  বলা হেয়েছ �হািচে�র অধ�চ� 
এবং সুপারেনাভার মেধ� �যাগসূে�র �মান�িল সে�াষজনক নয়। 
১৯৭৯ ি��াে� �জ. িস. �া�ট (J. C. Brandt) এবং আর. এ. উইিলয়ামসেনর (R. A. Williamson) উ�র 
আিরেজানার অন�ান� জায়গার �হািচ� ও ��র িশে�র ওপর এক�  গেবষণায়  �দখােনা হেয়েছ এই উ� 
�স��র উপি�িত - এক মরেণা�ুখ  ন�� ও অধ�চে�র সমাপতন। 
�আইএফআর, মু�াইেয়র এম. এন. ভািহয়ার (M. N. Vahia) �নতৃে� এক�  গেবষণায়  কা�ীর অ�েল 
এক� �খাদাই পাথের সুপারেনাভার িচ�েণর মেম�া�ার হয়। এই গেবষণায় আেরা �দখােনা হয় �য এই 
িচ�ণই সুপারেনাভা আিবভ� ােবর সব��াচীন নিথ। এ� কা�ীেরর বুজ� াহম অ�ল (�নগেরর �থেক দশ 
িকিম পূেব� ) �থেক উ�ার হেয়িছল।  
 

https://www.researchgate.net/publication/314281855_Translating_Babylonian_Mathematical_Astronomy_Neugebauer_and_Beyond#pf9
http://journals.equinoxpub.com/JSA/article/view/28255
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-data_query?bibcode=1979JHAS...10....1B&link_type=ARTICLE&db_key=AST&high=
https://www.tifr.res.in/~vahia/oldest-sn.pdf


 
িচ� ৫. �নগেরর বজু� াহেম পাওয়া ��র-��াদন এবং এর অ�েনর আেলাকিচ�। 

 
৩০০০-১৫০০ ি��পূব�া� সময়কার  এই ছিব�েত রেয়েছ দ�� উ�ল ব�র উপি�িত এবং �থম ব��র 
িনেচ একজন িশকারী এক�  জ� িশকাের রত। একজন িশকারী এবং মেধ�কার হিরণ� যথা�েম 
কালপুর�ষ (Orion) এবং বৃষরািশর (Taurus) সে� স�িতপূণ� হেত পাের। এই য�সাধ�  গেবষণা�  ৫৭০০ 
± ১০০০ �ী�পূব�াে�র এক� সুপারেনাভা  HB9 �ক িনেদ� শ কের যা �সই সময়কার ��র অ�েন পাওয়া 
যায়।  
আমরা �কা� বৎসর আেগকার ঘটা এক� ন�ে�র �ংেসর কািহনী উপ�াপনা করলাম। এক হাজার 
বৎসর আেগ �সই �ংেসর আেলা পৃিথবীেত এেস �পৗ�ছয় ১০৫৪ �ী�পূব�াে�। মানুষ এই ঘটনা �ত�� 
কেরিছল �কৗতূহেল, হয়েতা ভেয়ও। তারা আমােদর জন�, ভিবষ�ৎ মানুষেদর জন� �সই ঘটনা িলিপব� 
কেরিছল পাথেরর ওপর ছিব এঁেক। �সই ঘটনার একহাজার বৎসর পর আজেক, আমরা অেনকটাই 
জানেত স�ম হেয়িছ মহািব� স�েক� , ন��েদর স�েক�  এবং সবেচেয় �র��পূণ� িবষয়,  ন��পতেনর 
পর তােদর �ংসাবেশষ িনেয়, যা আমােদর সবিকছুর সৃ��র কারণ। এখন আমরা এই অসাধারণ সিত�টা 
জািন �য, আমােদর শরীেরর �েত�ক� পরমাণুর উৎস �কান ন�ে�র �ংস-পরবত� �দহাবেশষ।আমরা 
এখােন �য কািহনী উপ�াপনা করলাম, তা হয়েতা সম� মানবজািতর এক যা�াপথ, যা �র� হেয়িছল 
এক� নবাগত ন�ে�র �িত �কৗতূহেল, স�ােন, এবং এখন আমরা জািন আমােদর মেধ� িবরাজ করেছ 
মহািব�। আমরা �তরী হেয়িছ ন��েদহ  িদেয়ই। কাল� �সগােনর ব�েব� ‘আমরাই �সই মহািব� যা 
আ�-অে�ষেণর পথযা�ী।’ 
 'চৈরেবিত  চৈরেবিত  ।‘   

https://www.tifr.res.in/~vahia/oldest-sn.pdf

