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സൂ�ർേനാവ ( അധിനവതാര ), ഒരു പേ� �പപ��ിെല ഏ�വും ഹൃദയഹാരിയായ ഒരു 
വസ്തു ആയിരി�ാം. ഒരു ഭീമൻ ന��ത�ിെ�   പരിണാമ�ിെ� അ�ിമഘ��ിൽ 
സംഭവി�ു� ഏ�വും ഉ�ഗവും  ഊർ�സ�ലവുമായ േജ�ാതിശാസ്�ത �പതിഭാസ�ളിൽ 
ഒ�ാണ് ഇത്.  ഒരു ന��തം ‘സേചതനമായി ’ നിലനിൽ�ു�തു ന��ത�ിെ� 
കാ�ിെല ന���ിയർ ഫ��ഷൻ �പ�കിയയിൽ ഉൽ പാദി�ി�െ�ടു� ചൂടു� വാതക�ൾ 
െചലു�ു� ആ�രിക ഗുരുത�ാകർഷണ�ിെ� ഉൾവലിയും പുറേ�യ്�ു� 
ത�ലും ത�ിലു� ഒരു ( ൈഹേ�ഡാ�ാ�ിക് ) സമനില നിലനിർ�ിെ�ാ�് ആണ്. ഈ 
�പ�കിയ ദശല�ം (കുറ� പി�മു� ന��ത�ൾ) മുതൽ ശതേകാടി (അത��ം 
പി�മു�  ന��ത�ൾ)  വെര വർഷ�ൾ നീ�ുനിൽ�ുകയും, ഇത് കാരണം 
ന��ത�ൾ തിള�ുകയും െച���ു. എ�ിരു�ാലും, ൈഹ�ഡജൻ 
തീർ�ുതുട�ുേ�ാൾ, കാ�് ചുരു�ുകയും അത�ധികം ചൂടാകുകയും ഒരു  ചുവ� ഭീമൻ 
ന��തമായി മാറുകയും െച���ു. ഈ �പ�കിയയ്�ിെട, കാ�ിെ� ഉ�ിൽ ഏറിയ 
താപനിലയിൽ  നട�ു� ന���ിയർ ഫ��ഷൻ 12C, 16O, 20Ne, 28Si േപാലു� ഭാരേമറിയ 
മൂലക�ൾ ഉൽ പാദി�ി�ുകയും ഒടുവിൽ ഏ�വും �ിരതയു� ന���ിയസായ 56Fe 
ഉൽ പാദി�ി�ുകയും െച���ു. ഈ ഇരു�ിെ� അണുേക���ൾ�് ഏറിയ 
�ിരതയു�തിനാൽ കൂടുതൽ സംേയാജേനാർ�ം പുറെ�ടുവി�ു�ി�. കൃത�മായി 
ഈ ഘ��ിൽ, ഗുരുത�ാകർഷണം മറികട�ുകയും ന��തം ഒരു കൂ�ൻ സൂ�ർേനാവ 
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സ്േഫാടനേ�ാെട തകരുകയും െച���ു. രാ�തിയിെല ആകാശ�് ഇതിെ� തിള�വും 
�പത�� വലു�വും ച��നുമായി താരതമ��തായിരി�യും. കാല�കേമണ, സൂ�ർേനാവ 
മ�ുകയും അതിെ� അവശിഷ്ട�ള�ം ന��തധൂളികള�ം  �പപ��ിെ� ഇരു� 
ഭാഗ�ളിേല�് വ�ാപി�ുകയും െച���ു. 
 

 
ബഹിരാകാശ ദൂരദർശിനികളിൽ നി�് കാണു� �കാബ് െനബുല (എം 1, എൻ. ജി. സി 1952, േടാറസ് എ). 

 
ഏകേദശം ആയിരം വർഷ�ൾ�് മു�്, അ�രെമാരു സൂ�ർേനാവ (SN1054) നീ� 
ര�്  വർഷ കാലേ�ാളം   ആകാശ�് �പത��െ���. അതിനു േശഷം �കാബ് െനബുല 
എ�റിയെ�ടു� നിറമു� വാതക�ിെ� മഹ�ായ ഒരു കൂ��  അവേശഷി�ി�� അത് 
മാ�ുേപായി. ഈ സ്േഫാടന�ിൽ നി�ു� �പകാശം 1054 A.D യിൽ 
ഭൂമിയിെല�ുകയും, ആകാശ�് േശാഭയു� ഒരു പുതിയ ന��തം േപാെല 
കാണെ�ടുകയും െചയ്തു. ഇതിെന കുറി�് പുരാതന ൈചനീസ്, അറബ് 
േജ�ാതിശാസ്�ത�ർ  േരഖെ�ടു�ിയി���്.   ഈ അതിഥി ന��തം സൂര�നും ച��നും 
േശഷം ആകാശ�ിെല ഏ�വും തിള�മു� മൂ�ാമെ� വസ്തുവായിരു�ു എ�് 
അവരുെട േരഖകൾ വിവരി�ു�ു. അ�രെമാരു  അപൂർ�മായ  മഹാ �പതിഭാസം 
മനുഷ� ചി�യുെട  �ശ�െയ ആകർഷി�ുെമ�തിൽ സംശയിേ��തി�. 
എ�െനയാണ് അ�ാല�ു ഈ അതിഥി ന��തെ� ന�ുെട പൂർവികർ അഭിവാദനം 
െചയ്തത് എ�് നമു�് �ഹസ�മായി പര�േവ�ണം െച�ാം.  
 
1955-ൽ, മൗ�് വിൽസൺ- പേലാമർ ഒബ്സർേവ�റീസ്, േനാർേ�ൺ 
അരിേസാണയിെല മ��സിയം എ�ിവട�ളിൽ നി�ും വില�ം സി. മി�റുെട 

http://www.messier.seds.org/more/m001_sn.html


േനതൃത��ിലു� ഒരു സംഘം ഗേവഷകർ പുരാതന പ��േ�ാ ജനത വര� ചരി�താതീത 
േന�ീവ് അേമരി�ൻ ഗുഹ ചി�ത�ൾ കെ��ി.  ഈ ചി�ത�ളിൽ ഒരു ച���ല 
മധ�ഭാഗ�് �ിതിെച��� ഒരു വൃ�വുമായി അടു� ബ�ം  കാണി�ു�ുെവ�് 
മന�ിലാ�ാം. വട�ൻ അരിേസാണയിൽ സാധാരണയായി കാണെ�ടാറു� 
ചി�ത�ളിൽ ച���ല വളെര അപൂർവമായതിനാൽ ഈ ചി�ത�ൾ ഉടനടി ഈ 
ഗേവഷകകരുെട   �ശ�െയ  ആകർഷി��. 
 

 
വട�ൻ അരിേസാണയിെല ഗുഹ ചി�ത�ള�ം 1054 െല സൂ�ർേനാവയും ത�ിലു� ബ�െ��ുറി�് അേന�ഷി� ആദ� 

പഠനം . 
 
ഈ ചി�ത�ളിൽ ഭൂമി�ും ച��നും ഇടയിൽ വൃ�ാകൃതിയിലു� ഒരു വസ്തു 
കട�ുേപാകു�തായും ചി�തീകരി�ു�ു. ഇത് ഒരു �ാനേ�ായ്ഡ് ആയിരുെ��ിൽ, അത് 
ഒരു �പകാശമാനമായ ഡിസ്കായി കാണെ�ടുമായിരു�ി�, മറി�് ച��ന് സമാനമായ 
ച���ലയായി കാണെ�ടുമായിരു�ു. ഇത് സൂചി�ി�ു�ത് വസ്തു സ�യം 
തിള�മു�തായിരി�ണം എ�ാണ്. 



 
ൈവ�് െമസ (ഇടത്), നവാേഹാ മലയിടു�് (വല�്) എ�ി ഗുഹയകളിൽ കെ��ിയ േ�ഡായിംഗുകൾ. 

 
സ�യം �പകാശി�ു� മ�് വസ്തു�ൾ ഒരു ധൂമേകതുവാകാം, പേ� ധുമേകതു ഒരു 
വൃ��ിൽ �പതിനിധീകരി�ാൻ കഴിയാ��ത ചിതറിയതു ആകുമായിരു�ു. കൂടാെത, 
വട�ൻ അരിേസാണയിെല െചറുപീഠ�പേദശ�ള�ം  മലയിടു�ുകള�ം മനുഷ�ർ 
ൈകവശെ�ടു�ിയിരു� നൂ�ാ�ുകളിൽ, േശാഭയു� �ഗഹ�ൾ (ഉദാ. ശു�കൻ, വ�ാഴം) 
ച��നടു�് �പത��െ���, അതുെകാ�ു തെ� അത് പലേ�ാഴും �പേത�ക �ശ� 
ആകർഷി�ി�, അെ��ിൽ അ�രം  ചി�ത�ൾ സാധാരണമാേയെന. ഒരു �പതിഭാസം 
�പേത�ക �ശ� േനടണെമ�ിൽ അത് വളെര അപൂർവവും 
അതിശയകരവുമായിരി�ണം . 1054 എ.ഡി. ജൂൈല 4െല �പഭാത�ിൽ  ജാ�നീസ് 
ൈചനീസ് േജ�ാതിശാസ്�ത�ർ േടാറസ് ന��തസമൂഹ�ിെല സീ� �ൗരി 
ന��ത�ിനടു�് വളെര തിള�മു� ഒരു പുതിയ ന��തം  നിരീ�ി�� . അതാണ് 
ഇേ�ാൾ 1054 A.D യിെല SN 1054 എ� �പശസ്തമായ സൂ�ർേനാവ.  ആധുനിക ഡാ� 
കാണി�ു�ത് ഈ ന��തം ശു�കെ� ഏ�വും തിള�മു� ഘ��ിേന�ാൾ നാലിര�ി 
െതളി�മു�താ കാം എ�ാണ്,  �പത��  �പകാശമാനം  -7 ഉം.  ഇതിെന സാധൂകരി�ു� 
ഉ�ര�ൾ ലഭി��ു�തിെ� ആവശ�കതകൾ താെഴ പറയു�വയാണ്: 
 
(1) ജൂൈല 4 ന് ച��ൻ അതിെ� അർേ��ുവിലായിരി�ും, (2) സൂ�ർേനാവയുെട 
അറിയെ�ടു� �ാന�ിെ� ഏതാനും ഡി�ഗികൾ�ു�ിൽ ച��ൻ �ിതിെച���ു. 
സൂ�ർേനാവ ഏ�വും മിഴിവു�തായി തിള�ു� സമയ�ു� 
ച��െ� �ാനവും ഘ�വും മി�റും സംഘവും കെ��ി. �പശസ്ത 
ഗണിതശാസ്�ത�നും േജ�ാതിശാസ്�ത�നുമായ ഓേ�ാ ഇ. ന��ജിബവർ 
ത�ാറാ�ിയ  പ�ികകള�െട  സഹായേ�ാെടയാണ് അവർ ഈ കണ�ുകൂ�ലുകൾ 
നട�ിയത്. ഈ പ�ികകൾ�് എ�ാ �പധാന �ഗഹ�ള�െടയും, 4000 ബി.സി. മുതലു� 
സൂര�െ�യും ച��െ�യും �ാനം എ�ിവ നൽകാൻ കഴിയും. ന�ുെട ഈ 
കാലഘ��ിൽ ആ പ�ികകൾ ഉപേയാഗിേ��തി�, ഒരു േബാർഡ് ക����റിനു േപാലും 
(ഉദാ. റാസ്െബറി ൈപ) ഇത് കണ�ുകൂ�ാൻ കഴിയും. എ�ായാലും, മി�റും 
സഹ�പവർ�കരും അവരുെട കണ�ുകൂ�ലുകളിൽ നി�് ര�് ആവശ�കതകള�ം 
ന�ായമായും തൃപ്തികരമാെണ�് കെ��ി. അ�െന, ഗുഹകലയിെല ച���ലയ്�് 
പി�ിലു� ന��തവും  എസ്. എൻ. 1054 ഉം ത�ിൽ �പത��മായ ഒരു ബ�ം 
�ാപി�െ���. 
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ജൂൈല 4, 1054 എ.ഡി െല ജ�ാനിെല േക�ാേ�ാ നഗര�ിെ� �പഭാത ആകാശ�ിെ� സിമുേലഷൻ.  ഇത് എസ്.എൻ. 1054 
സൂ�ർേനാവെയ ഇടവം രാശിയിെല സീ� �ൗരി ന��ത�ിനടു�ായി കാണി�ു�ു. ഈ ചി�തം നിർമി�ിരി�ു�ത് 
ഓ�ൺ േസാഴ് സ് �ാനേ�ാറിയം േസാഫ്െ��യറായ  െ�േ�റിയവും  അതിെ� അവിഭാജ�ഭാഗമായ ചരി�ത സൂ�ർേനാവ 
�ഗ്-ഇ�ും ഉപേയാഗി�ാണ്. 

 
അടു�ിെട ഇ.സി. �കൂ�ിെ� േനതൃത��ിൽ നട� (2015) വിപുലമായ ഒരു  പഠന�ിൽ 
ന��തവും ച���ലയും 1054െല സൂ�ർേനാവയും ത�ിലു� നിർ�ിഷ്ട ബ�ം 
തൃപ്തികരമെ��് കെ��ി. 
 
1979 ൽ, െജ. സി. �ബാ� ്, ആർ. എ. വില�ംസൺ എ�ിവരുെട േനതൃത��ിൽ വട�ൻ 
അരിേസാണയിൽ �ിതിെച��� മ�് ൈസ��കളിെല ഗുഹ ചി�ത�ളിൽ  നട�ിയ ഒരു 
പര�േവ�ണ�ിൽ  - ച���ലയുെട പി�ിലു� ഒരു ന��തവും അതിനു 
സൂ�ർേനാവയുമായു� ബ�വും എ� തീമിെ� വിപുലമായ സാ�ിധ�ം കാണി�ു�ു. 
 
മുംൈബയിെല ടി . ഐ. എഫ് . ആറിൽ നി�ു� എം.എൻ. വാഹിയയും 
സഹ�പവർ�കരും നട�ിയ മെ�ാരു  പഠന�ിൽ , കശ്മീർ േമഖലയിെല ഒരു �ല�് 
നി�് കുഴിെ�ടു� ക�ിെല െകാ�ുപണിെയ ഒരു സൂ�ർേനാവയുെട ഏ�വും പഴയ 
ചി�തീകരണമായി വ�ാഖ�ാനി��. �ശീനഗറിൽ നി�് 10 കിേലാമീ�ർ വട�ുകിഴ�ായി 
കശ്മീരിെല ബർസാേഹാം േമഖലയിൽ നി�ാണ് ഇത് കെ�ടു�ത്. 
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�ശീനഗറിെല ബർസാേഹാമിൽ നി�് കെ��ിയ ക�് െകാ�ുപണിയുെടയും അതിെല ചി�ത�ിെ�യും േഫാേ�ാ. 

 
ഈ ചി�തം 3000 BC – 1500 BC വെര പഴ�മു�താണ് എ�് കണ�ാ�െ��ു. ഇതിൽ 
ആകാശ�് േശാഭയു�തും അവയിൽ നി�് �പകാശകിരണ�ൾ പുറെ�ടു�തുമായ 
ര�് വസ്തു�ള�ം, ആദ�െ� വസ്തുവിനു താെഴ ഒരു മൃഗെ� േവ�യാടു� 
േവ��ാരെനയും കാണി�ു�ു. േവ��ാരിെലാരാെളയും മധ��ിലു� മൃഗെ�യും 
യഥാ�കമം ഓറിേയാൺ േടാറസ് എ�ീ രാശികള�മായി ബ�െ�ടു�ാം. ഈ പഠന�ിൽ 
ചി�ത�ിെല േശാഭയു� വസ്തു�ളിൽ ഒ�് എ�്.ബി 9 സൂ�ർേനാവയാെണ�് 
തിരി�റി�ു, അത് ബിസി 5700 ± 1000  ബി.സി. പ ഴ�മു�താണ്. 
 
അ�െന ഏതാ�് ഒരു  ശതേകാടി  വർഷ�ൾ�് മു�് മ�ി െപാലി�ു േപായ ഒരു 
ന��ത�ിെ� സ്േഫാടന�ിൽ നി�് ആരംഭി� ഒരു കഥയാണ് ന�ൾ ഇവിെട 
പറ�ത്. അതിെ� �പകാശം ആയിരം വർഷ�ൾ�് മു�് AD1054 ൽ ഭൂമിയിെല�ി. 
മനുഷ�ർ കൗതുകേ�ാെടയും, ഒരുപേ� ഭയേ�ാെടയും അതിെന കുറി�് ചി�ി��. 
അവർ ഒരുപേ� അതിെ� ചി�ത�ൾ പാറകളിൽ വരയ്�ുകയും അതിെ� പി�ിെല 
�പതിഭാസ�ൾ ന�െള അറിയുകയും െചയ്തു. ഇ�്, ഈ �പതിഭാസം സംഭവി�തിനു 
ആയിരം വർഷ�ൾ�് േശഷം, �പപ�െ� �ുറി��ം ന��ത�െള �ുറി��ം ഏ�വും 
�പധാനമായി ന�ുെട മഹ�ായ ഉ�വെ� �ുറി��ം - െപാലി�ു േപായ 
ന��ത�ള�െട െപാടിപടല�െള�ുറി��ം നമു�് വളെരയധികം ധാരണകൾ ലഭി��. 
ന�ുെട ശരീര�ിെല ഓേരാ ആ�വും െപാലി�ു േപായ ഒരു ന��ത�ിൽ നി�ാണ് 
ഉ�വി�ത് എ�് ഇേ�ാൾ നമു�റിയാം. മനുഷ�രാശി ഒരു അതിഥി താര�ിന് 
അഭിവാദനം നൽകി ആരംഭി� ഒരു യാ�തെയ�ുറി�ാണ് ന�ൾ ഇേ�ാൾ വിവരി� 
കഥെയ�് ഞാൻ കരുതു�ു. �പപ�ം ന�ുെട ഉ�ിലാെണ�് ഇേ�ാൾ നമു�റിയാം. 
ന��ത സ� ഉപേയാഗി�ാണ് ന�ൾ നിർ�ി�െ��ിരി�ു�തു. ന�ൾ, �പപ��ിനു 
അതിെന കുറി�് സ�യെമ തിരി�റിയാനു� ഒരു മാർഗമാണ്. 


