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নিম্নতম বা প্রথম আসমাি 

ডঃ এম, এম, আদেল 

পোর্থ বিজ্ঞান অধ্যাপক 

আরকান-ছ বিশ্ববিেযালয় – পাইন ব্লাফ 

 
মহাকাশের গর্জ ি। 

আবূ যার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফু‘ দিকেকব বদণিত, “আদম 

যা থিখদি থতামরা তা থিখি না, আেমান দিৎেকর উঠকি, আর 

দিৎোর েরা তার জকনে ঠিে আকি। তাকত িার আঙু্গল পদরমাণ 

জায়গা এমন থনই থযখাকন থোকনা দফদরশতা দনকজর মাো আল্লাির 

জকনে োজিার দনদমকে অবনত েকর দন। আল্লাির েেম, আদম যা 

জাদন যদি থতামরা তা জানকত, অবশেই থতামরা েম িােকত ও 

অকনে থবদশ োাঁ িকত, আর নারীকির দনকয় দবিানায় আরাম েরকত 

না, বরং উচ্চ স্বকর আল্লাির পানাি িাইকত িাইকত টিলায় দগকয় 

উঠকত। (ইিন মাজাহ, আত-বতরবমবে, আহমে)। এই হাবেস 

অনুযায়ী আকাদে ফফরদেতারা বিজবিজ করদছ – ফেলাদেবল 

কদর ফসজোিনত।  
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মহাকাদের িজথ দনর বিষদয় প্রর্দম িলা যাক। প্রবত িছর বিবিন্ন্ 

িদরর – ৫০ গ্রাম ফর্দক ১০ বকদলাগ্রাম-  প্রায় ১৭,০০০ উল্কা 

বপন্ড পৃ বর্িীদত পদে র্াদক যাদের ির হদি ৩৭,০০০ ফর্দক 

৭৮,০০০ টন। উল্কাবপদন্ডর আঘাদত ২০০,০০০ জনদর মদধ্য 

একজন ফলাক মরদত পাদর।  

৫০,০০০ িছর পূদিথ এযবরদযানার ফ্ল্যািস্ট্যাফ ফর্দক ৩৫ মাইল 

পূদিথ এযস্ট্াদরাইড সংঘাতজবনত িতথ  রদয়দছ (১ নং বিত্র)। এটা 

৬০ তালা অট্টাবলকার উচ্চতার মত িিীর আর ২০টা ফুটিল 

বফদের  (একটা ফুটিল বফে ৯১.৪৪ বমটার X  ৪৮.৮ বমটার) 

সমান  বিস্তার। 
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১নং বিত্র।  এযবরদযানার ফ্ল্যািস্ট্যাফ ফর্দক ৩৫ মাইল পূদিথ 

এযস্ট্াদরাইড সংঘাতজবনত িতথ  রদয়দছ। 

(https://www.mygrandcanyonpark.com/things-

to-do/attractions/see-a-meteor-crater/) 

 

একটা প্রকান্ড উল্কাবপদন্ডর আঘাদত জলিায়ু িেদল যাদি, 

আদেয়বিবরর িযাস ও ছাইদয়  ও ধূ্লা-িাবলদত শ্বাস-প্রশ্বাস িন্ধ হদি, 

ফরাদির প্রাদুিথ াি ঘটদি, খােযঘাটবত ঘটদি, প্রিন্ড তাদপ পাবন 

িাষ্পীিূত হদি, ইতযাবে বকছু ঘদট জীিজিদতর ইবত টানদি।  

রাবেয়ার ফিাইয়াবিন দস (Chelyabinsk) ২০১৩ সাশের ১৫ই 

ফেব্রুয়ারী এক উল্কাবপন্ড আঘাত কদর।  এদত ৭,২০০ োলান 

ফিংদি যায় ও ১,৫০০ জন আহত হয়।  বেিারকুল (Chebarkul) 

হ্রে ফর্দক উদ্ধারকৃত সিদিদয় িে অংে বছল ১,১৯০ পাউদন্ডর  (২ 

নং বিত্র) আর  বছটদক পো ৭টা অংে বছল ১৮৬ পাউদন্ডর।  

 

https://www.mygrandcanyonpark.com/things-to-do/attractions/see-a-meteor-crater/
https://www.mygrandcanyonpark.com/things-to-do/attractions/see-a-meteor-crater/
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২ নং বিত্র। রাবেয়ার ফিাইয়াবিন দস (Chelyabinsk) ২০১৩ 

সাশের ১৫ই ফেব্রুয়ারী পবতত উল্কাবপদন্ডর সিদিদয় িে টুকরা 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Chelyabinsk_met

eorite#/media/File:Chelyabinsk_meteorite_Hist

orical_Museum_1.jpg) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chelyabinsk_meteorite#/media/File:Chelyabinsk_meteorite_Historical_Museum_1.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Chelyabinsk_meteorite#/media/File:Chelyabinsk_meteorite_Historical_Museum_1.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Chelyabinsk_meteorite#/media/File:Chelyabinsk_meteorite_Historical_Museum_1.jpg
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িদে প্রবত ৫০০,০০০ িছদর এক বকদলাবমটার িযাস মাদপর এদকটা 

এযাস্ট্াদরাইড পৃবর্িীদক আঘাত হনদত পাদর। আর পাাঁ ি বকদলাবমটার 

আকাদরর ২০ বমবলয়ন িছদর একিার।  

পৃবর্িীদক এযাস্ট্াদরাইড আঘাত করার েরুণ ৬৫ বমবলয়ন িছর আদি 

ডাইনাদছাররা ধ্বংস হয়।  তারা ১৬৫ বমবলয়ন িছর পযথন্ত পৃবর্িীদত 

বছল।  

পৃবর্িীর সংদি ধূ্মদকতুরও ধ্াক্কা লািদত পাদর।  

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র ফকারাদণ িদলন: “তাাঁ র োকিই অদৃশে জগকতর িাদব 

রকয়কি। এ গুকলা দতদন বেতীত থেউ জাকন না। স্থকল ও জকল যা আকি, 

দতদনই জাকনন। থোন পাতা ঝকর না; দেন্তু দতদন তা জাকনন। থোন শেে েণা 

মৃদেোর অন্ধোর অংকশ পদতত িয় না এবং থোন আর্দ্ি  ও শুস্ক র্দ্বে পদতত 

িয় না; দেন্তু তা েব প্রোশে গ্রকে রকয়কি।“ (সূরা আল- আন-আম, ৬:৫৯) 

সারাটা দুবনয়ায় িছদর বিজলীর আঘাদত মারা যায় ৬,০০০ -২৪,০০০ 

এর মত ফলাকজন 

(https://www.vaisala.com/sites/default/files/doc

uments/Ron%20Holle.%20Number%20of%20D

ocumented%20Global%20Lightning%20Fataliti

https://www.vaisala.com/sites/default/files/documents/Ron%20Holle.%20Number%20of%20Documented%20Global%20Lightning%20Fatalities.pdf
https://www.vaisala.com/sites/default/files/documents/Ron%20Holle.%20Number%20of%20Documented%20Global%20Lightning%20Fatalities.pdf
https://www.vaisala.com/sites/default/files/documents/Ron%20Holle.%20Number%20of%20Documented%20Global%20Lightning%20Fatalities.pdf
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es.pdf). বিজলী সৃবি হদয় র্াদক িায়ুমন্ডদলর সিথবনম্নস্তর 

ট্রদপাদেয়াদর।  আহত জনরা  িাবকটা জীিন দুদিথ াি ফপাহান। 

সূযথ ও পৃবর্িীর সম্পকথ  ওতপ্রতিাদি জবেত। মাধ্যাকষথণ 

পরষ্পরদক আটদক রাদখ। পৃ বর্িীর আিহাওয়াও সূযথ বনয়ন্ত্রণ কদর 

র্াদক। সূদযথর আদলা পৃ বর্িীর প্রাদণর উৎস। সূদযথর উগ্রতা প্রকাে 

ফপদয় র্াদক প্রধ্ান প্রধ্ান সূদযথর ফফ্ল্য়াদর (সূযথপৃদে বিদোরণ) 

(৩ নং ছবি), কদরানা খদস পো ও  তা পৃ বধ্িী ও অনযনয গ্রদহর 

বেদক ধ্ািমান হওয়াদত (৪ নং ছবি), সূযথ ফর্দক েবিোলী 

কবণকা (ইদলকট্রন, ফপ্রাটন, ও বহবলয়াম) বিচু্ছরদণ (৫ নং ছবি), 

ইতযাবেদত। সূযথ ও পৃবর্িীর সম্পদকথ  কদরানা খদসপো খুিই 

গুরুত্বপূণথ । এর কারদণ িূ-িুম্বদকর ঝে সৃবি  (পৃবর্িীর িুম্বক 

েবির হ্রাস-িৃ বদ্ধ) হদয় র্াদক ও সূযথিায়ুর (সূযথ ফর্দক অনিরত 

ইদলকট্রন, ফপ্রাটন, ও বহবলয়াম বনিথমন) িবত িৃ বদ্ধ পায় (৬ নং 

ছবি)। এই ঝদের কারদণ উচ্চ অক্াংদের অঞ্চদল – বনউ 

ইয়কথ , কানাডা, ইতযাবে অঞ্চদল- বিদুযৎ সরিরাহ িন্ধ হদয় যায়, 

ফটবলবিেন, ফরবডও, ফসলদফান বসিনযাল ফপদত সমসযার সৃ বি 

হয়, ফনবিদিেদন অসুবিধ্া হয়, বমবলয়ন বমবলয়ন ডলাদরর  

কৃবত্রম উপগ্রদহর ইদলক্ট্রবনক্স যন্ত্রপাবত কাজ িযহত হয়, িযান 

https://www.vaisala.com/sites/default/files/documents/Ron%20Holle.%20Number%20of%20Documented%20Global%20Lightning%20Fatalities.pdf
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এযাদলন ফিদে ইদলকট্রন, ফপ্রাটন, বহবলয়াম,ইতযাবের প্রদিে 

ঘদট র্াদক (৫ নং ছবি)  ও অদরারা সৃ বি কদর র্াদক (৭ নং 

ছবি)। ২০১৫ সাদলর জুন মাদস সূদযথর েবক্ণাদধ্থ বিরাটাকাদর 

কদরানা খদস পদেবছল। ঐ সাদলর ২২জুদনর প্রর্ম দুইটা 

কদরানা খদসপো হোৎ আঘাদতর দৃেয সৃবি কদরবছল আর 

তুতীয়টা িূ-িুম্বদকর ঝদের সৃবি কদরবছল।     

 

  

৩ নং বিত্র। সূদযথর িজথ ন- সূদযথর ফফ্ল্য়াদরর ছবি 

(https://www.newsweek.com/origins-life-

violent-outbursts-sun-could-have-seeded-

living-creatures-earth-785876;  

https://nyuadi.secure.force.com/Events/NYU

EventRegistration?event=TNy_2BGQWpAs

QWxNhf41x5wQ_3D_3D) 

https://www.newsweek.com/origins-life-violent-outbursts-sun-could-have-seeded-living-creatures-earth-785876
https://www.newsweek.com/origins-life-violent-outbursts-sun-could-have-seeded-living-creatures-earth-785876
https://www.newsweek.com/origins-life-violent-outbursts-sun-could-have-seeded-living-creatures-earth-785876
https://nyuadi.secure.force.com/Events/NYUEventRegistration?event=TNy_2BGQWpAsQWxNhf41x5wQ_3D_3D
https://nyuadi.secure.force.com/Events/NYUEventRegistration?event=TNy_2BGQWpAsQWxNhf41x5wQ_3D_3D
https://nyuadi.secure.force.com/Events/NYUEventRegistration?event=TNy_2BGQWpAsQWxNhf41x5wQ_3D_3D
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৪ নং ছবি। সূদযথর কদরানা খদস পোর িজথ ন 

(https://astronomy.com/magazine/ask-

astro/2013/05/sun-and-cmes; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Coronal_mass_eje

ction) 

https://astronomy.com/magazine/ask-astro/2013/05/sun-and-cmes
https://astronomy.com/magazine/ask-astro/2013/05/sun-and-cmes
https://en.wikipedia.org/wiki/Coronal_mass_ejection
https://en.wikipedia.org/wiki/Coronal_mass_ejection
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৫ নং ছবি। সূযথ ফর্দক বিচু্ছবরত ইদলকট্রন, ফপ্রাটন, ও বহবলয়াম 

কবণকার িযান এযাদলন ফিদে 

প্রদিে(https://www.vectorstock.com/royalty-

free-vector/solar-wind-diagram-vector-

21409409)। 

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/solar-
https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/solar-
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৬ নং বিত্র। উপদরর ফলখবিত্র আন্তঃগ্রাবহক িুম্বক ফক্দত্রর উো-নামা 

ফেখায়।  ৪:০০ ই্উ টি বস-ফত হেৎ কদর িৃবদ্ধ পায় (১০ একক  ফর্দক 

২৫ একদক এ উদে);  মদধ্যর ফলখবিদত্র ফেখাদন হদয়দছ ফয ঐ একই 

সমদয় সূযথ িায়ুর িবত প্রবত ফসদকন্ড ৪০০ ফর্দক ৫০০ বকদলাবমটাদর 

উদে; নীদির ফলখবিদত্র িূ-িুম্বক ফক্দত্রর পবরিতথ ন ফেখাদনা হদয়দছ 

– ১২.৫  একক ফর্দক িৃবদ্ধ ফপদয় ৩০ একদক ফপ াঁদছদছ। 

(Advanced Composition Explorer- এর পযথদিক্ণ 

অনুযায়ী 

https://site.uit.no/spaceweather/2015/03/17/stor

m-sudden-commencement/) 

https://site.uit.no/spaceweather/2015/03/17/storm-sudden-commencement/
https://site.uit.no/spaceweather/2015/03/17/storm-sudden-commencement/
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৭ নং বিত্র। পৃবর্িীর িায়মুন্ডদল ইদলকট্রন, ফপ্রাটন, ও বহবলয়াম 

কবণকার প্রদিদে অদরারা সৃবির ছবি 

(https://www.sciencefriday.com/articles/a-

physicist-explains-the-shimmering-science-

behind-auroras/) 

 

এসি ঘটনািলী এখন আমরা জানদত পাবর কৃবত্রম উপগ্রহ দ্বারা। 

রসূলুল্লাহ (সাঃ) সিবকছুই জানদতন।  

https://www.sciencefriday.com/articles/a-physicist-explains-the-shimmering-science-behind-auroras/
https://www.sciencefriday.com/articles/a-physicist-explains-the-shimmering-science-behind-auroras/
https://www.sciencefriday.com/articles/a-physicist-explains-the-shimmering-science-behind-auroras/
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পুবর্িীর সংদি সূদযথর সম্পকথ  জানদত বতনটা বজওদস্ট্েনারী  

উপগ্রদহর প্রদয়াজন। বজওদস্ট্েনারী  উপগ্রহ পৃবর্িীর ঘূণথন 

িবতদত ঘুরদত র্াদক যার ফদল এটাদক মার্ার উপর বির ফেখা 

যায়। িতথ মাদন এদের সংখযা কদয়ক ে’ হদি। এরা পৃবর্িীর পৃে 

ফর্দক ৩৫,৭৮৬ বকদলাবমটার উচ্চতায় পৃবর্িীদক প্রেবক্ণ কদর 

র্াদক ২৩ ঘন্টা ৫৬ বমবনট ৪.০৯ ফসদকদন্ড। বজওদস্ট্েনারী  

উপগ্রহ পৃবর্িীর বিষুি ফরখার সমতদল ঘুদর (েূণয বডগ্রী ফকাণ) 

আর বজওবসনদরানাস  উপগ্রহ বিষুি ফরখার তদলর সংদি অনয 

ফকাদণ ঘুদর ( ৬ নং বিত্র)। 

৮ নং বিত্র।  বজওদস্ট্েনারী  উপগ্রহ পৃবর্িীর বিষুি ফরখার 
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সমতদল ঘুদর (েূণয বডগ্রী ফকাণ) আর বজওবসনদরানাস  উপগ্রহ 

বিষুি ফরখার তদলর সংদি অনয ফকাদণ ঘুদর ( ৮ নং বিত্র)। 

(https://gisgeography.com/geosynchronous-

geostationary-orbits/) 

 

নীদির ৯ নং  বিত্র ফেখায় ফয কৃবত্রম উপগ্রহ মহাকাদে বিজবিজ 

করদছ। এই সিবকছুই মহাকাে ও পৃবর্িীর  সম্পকথ  উদমািদন যা 

রসূদল কবরম (সাঃ) উদল্লখ কদরবছদলন ১৪০০ িছদররও আদি।  

https://gisgeography.com/geosynchronous-geostationary-orbits/
https://gisgeography.com/geosynchronous-geostationary-orbits/
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৯ নং বিত্র। বজওদস্ট্েনারী  উপগ্রহ ও অনযানয উপগ্রদহর 

কক্পদর্র িযাসাধ্থ ও কক্পদর্ িবত ফেখাদনা হদয়দছ।  

 

উপদরর ৯ নং বিদত্র আনুিূবমক ফরখাটা কত িযাসাদধ্থর ফকান 

িৃত্তাকার পদর্ উপগ্রহগুবল পৃ বর্িীর িাবরবেদক ঘুদর তা বনদেথ ে 



15 
 

কদর। আর খাো ফরখাটার উপগ্রহিদলার পৃ বর্িী প্রেবক্দণর িবত 

ফেখায়। 

মহােূদণযর তজথ ন-িজথ দনর অন্ত নাই। একজন এযাদরানটদক প্রায় 

১ বিবলয়ন ডলাদরর ফেস সুযট পরদত হয়। মহােূদণযর তজথ ন-

িজথ ন আমাদের জনয প্রদজাজয। আমরা অনুিুবতেীল। 

ফফরদেতাদের বনকট এই তজথ ন-িজথ ন সমপূণথ বনদরাধ্ক। 

ফফদরেতাদের সংদি ফকান বমর্ষ্ক্রবয়া হদয় র্াদক না।  

মানুদষর িদিষণালব্ধ মাহাকাদের বিদত্র বিজ্ঞানীরা সিদিদয় 

েবিোলী ইলদকট্রন মাইদরাসদকাপ বনদয় খুাঁজদলও ফসই 

ফসজোরত ফফদরেতাদের পাদি না।  কারণ, ফফদরেতারা 

পোদর্থর সৃ বি না, আর তারা মানুদষর সংদি ইন্টার যাক্ট িা 

বমর্বিয়া কদর র্াদক না।  

উদল্লখয ফয, মহাবিদশ্বর পোদর্থর ৮৫% ফক অন্ধকার পোর্থ িলা 

হদয় র্াদক কারণ এই পোর্থ মানুদষর ততরী যন্ত্রপাবতদত ধ্রা 

ফেয় না। 

নীদির ১০ নং বিত্র আমাদের বমবল্ক ওদয় িা  ছায়াপদর্র। এর 

িারটা ফপাঁিাদনা োখা আদছ।  আমাদের সূযথ তার ফস রজিত 

(গ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ, উপগ্রহ, ধু্সদকতু,ইতযাবে)  বনদয় পারবসয়াস 
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আর িযাবজটযাবরয়াস ফপাঁিাদনা োখাদ্বদয়র মদধ্য ওরাইওন োখার 

পাদে অিবিত। ছায়াপদর্র িযাস িা একপাে ফর্দক বিপরীত 

পাদের আোআবে দূরত্ব ১০০,০০০ আদলািষথ ফযখাদন এক 

আদলািষথ সাদে নয় ট্রিবলয়ন বকদলাবমটার।  ছায়াপদর্র ফকন্দ্র 

ফর্দক সূযথ ২৮,০০০ আদলািষথ দূদর। ছায়াপদর্ প্রায় ১০০ 

বিবলয়ন নক্ত্র আদছ বিবিন্ন িয়দসর ও বিবিন্ন আকাদরর- সূদযথর 

ফর্দক ফছাট, সমান, ও িে। ছায়াপদর্র িাবরবেদক ঘুদর আসদত 

ফস রজিদতর ২৫০ বমবলয়ন িছর সময় লাদি। আর এক ঘন্টায় 

ফস রজিত ৮২৮,০০০ বকদলাবমটার পর্ অবতরম কদর র্াদক।  

ফস রজিৎ ছায়াপদর্র সংদি বকিাদি ফহদল অিিান কদর তা ১১ 

নং বিদত্র ফেখাদনা হদয়দছ।  
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১০ নং বিত্র। িা বমবল্ক ওদয় িযালাক্সী। িারটা প্রধ্ান ফপাঁিাদনা িাহু 

রদয়দছ 

(https://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/q

uestions/question18.html) 

 

https://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/questions/question18.html
https://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/questions/question18.html
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১১ নং বিত্র। ছায়াপদর্র ওরাইওন িাহু আর তাদত ফহলাদনািাদি 

িসাদনা ফস রজিত। ফেখা যাদচ্ছ ফয সূদযথর কক্পদর্র সংদি 

গ্রহগুদলার কক্পর্ খাোিাদি িা ৯০ বডগ্রী অিিান কদর। 

(McNish, 2018)  
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১২ নং বিত্র। মহাকাদের িজথ নঃ -সূপারদনািা (নক্ত্র ফফদট যাওয়া) 

ফফদটযাওয়ার দৃেয (image of supernova explosion 

(Ihttps://scitechdaily.com/new-third-type-of-

supernova-discovered-an-electron-capture-

supernova/) 
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১৩ নং বিত্র। মিাোকশর গজি নঃ- েূপারকনাভা থফকেযাওয়ার দৃেয 

(https://www.quantamagazine.org/new-kind-of-

space-explosion-reveals-the-birth-of-a-black-

hole-20210310/) 

 

উপদরর ১০ নং বিদত্র আমাদের িযালাক্সীর ছবি ফেওয়া হদয়দছ।  

িযালাক্সীরা েল ফিাঁদধ্ র্াদক (১৪ নং বিত্র)। বকছু সংখযক িযালাক্সী 

বনদয়  িানীয় েল িা ফলাকযাল গ্রুপ িেন কদর। ছায়াপর্ এই েদলর 

https://www.quantamagazine.org/new-kind-of-space-explosion-reveals-the-birth-of-a-black-hole-20210310/
https://www.quantamagazine.org/new-kind-of-space-explosion-reveals-the-birth-of-a-black-hole-20210310/
https://www.quantamagazine.org/new-kind-of-space-explosion-reveals-the-birth-of-a-black-hole-20210310/
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সেসয। আোআবেিাদি এর পবরমাপ হদচ্ছ ৯.৮ বমবলয়ন আদলািষথ। 

এর্ মদধ্য ৫০টার মত িামন িযালাক্সী রদয়দছ।  

 

১৪ নং বিত্র। ফলাকযাল গ্রুদপর সেসযগুদলা (Ciccolella, 2016). 

 

নীদির ১৫ নং ছবিদত এযাদরাদমডা িযালাক্সীর  (েবক্ণ ফিালাদধ্থ দৃেয 

হদয় র্াদক) সংদি ছায়াপদর্র সাম্ভািয সংঘষথ ফেখাদনা হদয়দছ।  

সংঘদষথ এদের আকৃবতর পবরিতথ ন হদত পাদর বকংিা িে রকদমর 

িযালাক্সী িেন করদত পাদর। 
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১৫ নং বিত্র। এযাদরাদমডা িযালাক্সী  (িাদম) ৩.৭৫ বিবলয়ন িছদরর 

মদধ্য আমাদের দৃেযপট িেলাদয় বেদি। Image via NASA/ 

ESA/ Z. Levay and R. van der Marel, STScI/ T. 

Hallas/ A. Mellinger copied from in 3.75 billion 

years (copied from https://earthsky.org/clusters-

nebulae-galaxies/andromeda-galaxy-closest-

spiral-to-milky-way/). 

 

িযালাক্সীর েল িা ক্লাস্ট্ার সুপার ক্লািার  িেন কদর। নীদি িাদিথা 

সুপারক্লাস্ট্াদরর ছবি ফেওয়া হদয়দছ। িাদিথা সুপারক্লাস্ট্াদর  ২,০০০ 

এর মত িযালাক্সী আদছ। এটা আমাদের ফর্দক ৬৫-৭০ বমবলয়ন 

https://earthsky.org/clusters-nebulae-galaxies/andromeda-galaxy-closest-spiral-to-milky-way/
https://earthsky.org/clusters-nebulae-galaxies/andromeda-galaxy-closest-spiral-to-milky-way/
https://earthsky.org/clusters-nebulae-galaxies/andromeda-galaxy-closest-spiral-to-milky-way/
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আদলািষথ দুদর রদয়দছ। বিদশ্বর আমাদের অংদের কতৃত্ব কদর র্াদক 

িাদিথা।  

িযালবক্সরা হালকা িসবতর িযালাবক্সসমুহ ফর্দক ঘন িসবত িযালাবক্সর 

বেদক ছুদট মাধ্যাকষথন েবির ফদল। হালকা িসবতর িানদক ফলাকযাল 

িদয়ড িা িানীয় েূণয িলা হদয় র্াদক।   

 

 

১৬ নং বিত্র। িাদিথা সুপারক্লাস্ট্াদর অনযানয িযালক্সীর কক্পর্। বমবল্ক 

ওদয়দক  ( MW) হলুে ও এযাদরাদমডাদক ( M31 ) লাল রং-এ  

ফেখাদনা হদয়দছ।copied from 

https://earthsky.org/clusters-nebulae-

galaxies/what-is-the-local-group/). 

https://earthsky.org/clusters-nebulae-galaxies/what-is-the-local-group/
https://earthsky.org/clusters-nebulae-galaxies/what-is-the-local-group/
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১৭ নং বিদত্র িাদিথা সুপারক্লািাদর ফলাকযাল গ্রুদপর অিন্থান ফেখাদনা 

হদয়দছ।  

 

১৭ নং বিত্র। িাদিথা সুপারক্লাস্ট্াদর ফলাকযাল গ্রুপ. Image via 

Andrew Z. Colvin/ Wikimedia Commons 

(Colvin, 2011).  



25 
 

 

 

১৮ নং বিত্র। িাদিথা সুপারক্লািার িৃহোকার সুপারক্লািার লযাবনয়যাবকর 

অংে। ছবিদত ফলাকযাল গ্রুদপর অিিান ফেখা যায়। Image via 

Andrew Z. Colvin/ Wikimedia Commons ( 

Colvin, 2018). 
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১৯ নং বিত্র। বনকটতম বিদশ্বর সুপার ক্লাস্ট্াদরর মানবিত্র। লযাবনয়াবকদক 

হলুে ফেখাদনা হদয়দছ Image via Wikimedia Commons 

(Powell, 2016). 
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সপ্তম আসমাি।  

সূদযথর আদলা পৃবর্িীদত ফপ াঁছাদত ৮ বমবনট ২০ ফসদকন্ড সময়  লাদি। 

তাই এই মুহূদতথ  সূদযথর ফয আদলাটা সমু্মদখ এদলা তা সূদযথর  ৮ বমবনট 

২০ ফসদকন্ড পূদিথকার িাতথ া বনদয় আসদছ। এজনয সূদযথর দূরত্ব ৮.৩ 

আদলা বমবনটও িলা যাদি।  আদলা এক ফসদকদন্ড ১,৮৬,০০০ মাইল 

িলদত পাদর। আদলার এই িবতদক ৮ বমবনট ২০ ফসদকন্ড িা ৫০০ 

ফসদকন্ড দ্বারা গুণ করদলই পৃবর্িী ফর্দক সূদযথর দূরত্ব মাইদল পাওয়া 

যাদি।  

আোআোািাদি  এক প্রান্ত ফর্দক বিপরীত প্রান্ত পযথন্ত পযথদিক্ণদযািয 

বিশ্ব ৯৩ বিবলয়ন আদলািষথ। পযথদিক্ণদযািয বিশ্ব িলদত িুঝায় যাসি 

এযািৎ আমরা ফেদখবছ িা পযথদিক্ণ কদরবছ।  সমগ্র বিশ্ব  অসীম।   

মহাবিদশ্বর িয়স প্রায় ১৪ বিবলয়ন িছর। ফযবেদক আমরা ফেবখ – ডাইদন-

িাদম, সমু্মদখ-বপছদন - আদলা প্রায় ১৪ বিবলয়ন িছর ধ্দর ঘুরদছ। এদত 

মদন হয় দৃেযদযািয বিশ্ব ১৪ বিবলযন িছদরর বদ্বগুণ অর্থাৎ 

আোআবেিাদি ২৮ িছর।  বিশ্ব বকন্তু প্রবত ফসদকদন্ড ৬০০ 

বকদলাবমটার প্রসাবরত হদয় র্াদক।  আমাদের বনকট ফয সংদকত 

ফপ াঁদছদছ তা ১৪ বিবলয়ন িছর আদিকার। তাহদল ১৪ বিবলয়ন িছদর 

মহাবিশ্ব আরও প্রসাবরত হদয়দছ।  আজদক, ঐ দূরিতী বেিন্ত ৪৬ 

বিবলয়ন আদলািদষথরও ফিেী দূদি।  ৪৬ আদলািষথ ধ্রার বকছু ফয বিকতা 
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আদছ যাসি এখাদন িলা হদচ্ছ না। এটাদক ২ বেদয় গুণ করদল 

দৃেযদযািয বিদশ্বর আোআবে মাপ পাওয়া যায় ৯৩ বিবলয়ন আদলািষথ 

(২০ নং বিত্র)।  

 

২০ নং বিত্র।  দৃেযদযািয বিশ্ব। The size of our visible Universe 

(yellow), along with the amount we can reach (magenta). 

E. SIEGEL, BASED ON WORK BY WIKIMEDIA 

COMMONS USERS AZCOLVIN 429 AND FRÉDÉRIC 
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MICHEL 

(https://www.forbes.com/sites/startswithabang/2018/02/23

/if-the-universe-is-13-8-billion-years-old-how-can-we-see-

46-billion-light-years-away/?sh=2922f1fd1303) 

 

খাবল ফিাদখ ফেখা যায় ৪,০০০ আদলািষথ পযথন্ত দূদরর নক্ত্র।  দূরিীক্ণ 

যন্ত্র বনদয় ফেখা যায় ৭৫০০ আদলািষথ পযথন্ত। িাদিথা সুপারক্লাস্ট্ার 

আমাদের ফর্দক প্রায় ৬৫ বমবলয়ন আদলািষথ দূদর। িাদিথা 

সুপারক্লাস্ট্াদররও দূদর রদয়দছ কমপদক্ ১০০টা িযালাবক্সর েল যাদের 

আোআবে বিস্তার হদি ১১০ বমবলয়ন আদলািষথ।  আমরা ৪৬ বিবলয়ন 

আদলািষথ দূরত্ব পযথন্ত ফেখদত পাই ফযটাদক  িলা ফযদত পাদর 

মহাজািবতক পযথদিক্ণদযািয বেিন্ত।  পবিত্র ফকারাদণ আল্লাহ তায়ালা 

িদলনঃ “অতঃপর দতদন আোশমন্ডলীকে দু'দিকন  (দুই ফস্ট্দজ িা 

ধ্াদপ) েপ্ত আোশ েকর দিকলন এবং প্রকতেে আোকশ তার আকিশ 

থপ্ররণ েরকলন। আদম দনেেবতী আোশকে প্রিীপমালা দ্বারা 

েুকশাদভত ও েংরদিত েকরদি। এো পরাক্রমশালী েবিজ্ঞ আল্লাির 

বেবস্থাপনা।“ [েুরা িা-মীম - ৪১:১২]  

মহাকাদে ফজযাবতদের জবরপ ইলদক্ট্রামযািদনটিক ফরবডদয়েন িা বিদুযৎ-

িুম্বক বিবকরদণর সি সেদসযর মাধ্যদমই করা হয়।  এর সেসযরা হদচ্ছ 

https://www.forbes.com/sites/startswithabang/2018/02/23/if-the-universe-is-13-8-billion-years-old-how-can-we-see-46-billion-light-years-away/?sh=2922f1fd1303
https://www.forbes.com/sites/startswithabang/2018/02/23/if-the-universe-is-13-8-billion-years-old-how-can-we-see-46-billion-light-years-away/?sh=2922f1fd1303
https://www.forbes.com/sites/startswithabang/2018/02/23/if-the-universe-is-13-8-billion-years-old-how-can-we-see-46-billion-light-years-away/?sh=2922f1fd1303
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িযামা বিবকরণ, এক্সদর বিবকরণ, অবতরঞ্জন রবি বিবকরণ, দৃেযমান 

আদলা,  ইনফ্রাদরড বিবকরণ, মাইদরাওদয়ি বিবকরণ, ও ফরবডও 

ওদয়ি বিবকরণ।  এদের কাদরা মাধ্যদম ফকান ফজযাবতে ধ্রা পেদল তা 

পযথদিক্ণদযািয  বিদশ্বর মদধ্য পেদি। আর প্রেীপমালা দ্বারা সুদোবিত 

আকাে  িলদত দৃেযমান আদলার মাধ্যদম ফেখা ফজযাবতেদের িুঝায়। 

দৃবি েবি বিবেি সিথসাধ্ারদণর জনয এটা প্রদযাজয।  তাই দূরিীক্ণ 

যন্ত্রপাবত িা তদুধ্থ কৃবত্রম উপগ্রদহর দ্বারা পযথদিবক্ত ফজযাবতদের প্রসঙ্গ 

িাে পদে যায়।  উদল্লখ করা ফযদত পাদর ফয ফযসি ফজযাবতে দৃেযমান 

আদলা বিবকরণ কদর র্াদক তারা কমদিেী বিদুযৎ-িুম্বদকর অনযানয 

সেসযদেরও বিবকরণ কদর র্াদক। একসময় কদয়কজন  এযাদরাদনামার  

মহাকাে জবরদপ ফেখদত পান ফয প্রিীপমালা দ্বারা েুকশাদভত 

আকাদের িাইদর অন্ধকারাচ্ছন্ন (বডসকিার মযািাবজদনর ফকান এক 

সংখযা যা মদন পেদছ না)। ঐ সি ফজযাবতে দৃেযমান আদলা বিবকরণ 

কদর র্াদক না িা করদলও ধ্রাদছাাঁ য়ার িাইদর।  এই আদলািনার 

পবরদপ্রবক্দত প্রিীপমালা দ্বারা েুকশাদভত ৪,০০০ আদলািদষথর 

আকােদক বনম্নতম িা প্রর্ম আসমান িলা সমীবিন হদি। আল্লাহ 

তায়ালাই িাল জাদনন।। 

মহাজািবতক বেিন্ত আমাদের ফর্দক  ৪৬ বিবলয়ন আদলািষথ দূদর।  এর 

ফর্দক বনম্নতম আসমাদনর দূরত্ব ৪,০০০ আদলািষথ িে বেদল ৪৬ 

বিবলয়ন আদলািষথ ফতমন কদম না।  িাবক ছয়টা আসমান ৪৬ বিবলয়ন 
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আদলািদষথর মদধ্যই র্াকদি।  যবে ছয় আসমান সমান দূরদত্বর হদয় 

র্াদক,  তদি পরেদরর মদধ্য দূরত্ব ৭ ফর্দক ৮ বিবলয়ন আদলািষথ 

হদি।  সাত আসমাদনর প্রদতযকটিদত কতৃত্ব প্রবতবেত কদর রাখা 

হদয়দছ। প্রশ্ন হদচ্ছ রসূলুল্লাহ (সাঃ) ফয সি নিীর সংদি সাক্াৎ 

করদলন ফম’রাদজ তাাঁ রাই  বক কতৃদত্ব আদছন?   আল্লাহু আলীম। 

আল্লাহর কর্া  আর এযাদরাদনামারদের পযথদিক্ণ দুটাই বমদল ধ্রদল 

বনম্নতম আসমাদনর পরিতী ছয়টা আসমান – ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ে, ও 

৭ম –আমাদের কাদছ অন্ধকারাচ্ছন্ন রদয়দছ।  

বজব্রাইল (আঃ) জানদতন ফফদরেতার জিদত প্রর্ম আসমাদনর 

প্রদিেদ্বার ফকার্ায় আদছ। প্রর্ম আসমাদনর সি ফজযাবতে আমাদের 

ফর্দক সমান দূরদত্ব র্াদক না। তাদের পরেদরর মদধ্য  আদলািদষথর 

মত দূরত্ব র্াদক। আমাদের বনকট সি ফজযাবতে সমান দূদর ও প্রর্ম 

আসমানদক ফিালাকার মদন হয়।                                                                                                                                                                                                                  

আল্লাহ তায়ালার কুেরত ফেদখ স্বিািতঃই বিশ্বাদস আদস “পৃদেবীকত 

যত বৃি আকি, েবই যদি েলম িয় এবং েমুকর্দ্র োকেও োত েমুর্দ্ 

যুক্ত িকয় োদল িয়, তবুও তাাঁ র বােোবলী দলকখ থশষ েরা যাকব না। 

দনশ্চয় আল্লাি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।“ [েুরা লুেমান - ৩১:২৭] 
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ফম’রার্। 

আমরা সাধ্ারণ মানুষ যবে ফফদরেতাদের সংদি বরয়া-বিবরয়া 

করতাম, তাদের প্রবত সংদিেনেীল হতাম তদি আকাদে উেদত 

পারতাম না ফফদরেতারা ক্বতগ্রস্ত হদি িদল। নাসা মহােূণয 

বিজদয়র স্বপ্ন ফেখদতা না। ফফদরেতারা আর মানুষ িাি-বিতন্ডায় 

পেদতা। হয়দতা ফম িাদক ঠিল ছুাঁ োর মত হদতা। আল্লাহর হাযার 

হযার শুকবরয়া ফয ফফদরেতারা তাদের জ্িদত িদল আর মানুষ 

মানুদষর জিদত িদল।  

সূর িবন-ইসরাইদলর ১ নং আয়াদতর অর্থ হদলাঃ পরম পদবত্র ও 

মদিমাময় েো দতদন, দযদন স্বীয় বান্দাকে রাদত্র থবলায় ভ্রমণ 

েদরকয়দিকলন মেদজকি িারাম থেকে মেদজকি আেো পযিান্ত-যার 

িার দিকে আদম পযিাপ্ত বরেত িান েকরদি যাকত আদম তাাঁ কে 

কুিরকতর দেিু দনিশিন থিদখকয় থিই। দনশ্চয়ই দতদন পরম শ্রবণোরী ও 

িশিনশীল (সূরা িবন-ইসরাইল, ১৭:১)।  

রসূলুল্লাহ (সাঃ) ৬২১ সাদলর বেদক ২৭ রজদির রাদত্র ফম’রাজ 

িমন কদরবছদলন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-ফক জীবিত অিিায় পরিতী 

দুবনয়ার অদনক বনেেথন ফেখাদয়দছন। তাাঁ র (সাঃ) সংিী বছদলন 
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ফফদরেতাদের সেথ ার  বজব্রাইল (আঃ)। আর ফফদরশ্তাদের 

িলাদফরার িবত আদলার িবতর মত। তারা বিদুযৎ ফিদি পৃ বর্িীর এক 

প্রান্ত ফর্দক বিপরীত প্রাদন্ত বনদমদষ ফপ াঁদছ হাযার হাযার ফলাদকর 

জীিন বনদয় িদলদছন কবিড-১৯ এর আমদল। উপদরর হাবেস িদল 

ফয মহাকাে ফফদরেতাদের জিৎ যার এক বিঘত িানও 

ফফদরেতাদের ফসজো ছাো না। আমরা জীিবত কাদল 

ইহকাদলর িাবসন্দা আর মৃতুযর পর হই পরকাদলর িাবসন্দা। 

আমাদের ইহকাল ও পরকাদলর মদধ্য ফকান ফযািাদদযাি র্াদক 

না।   ফফদরেতারা ঊিয় কাদলর িাবসন্দা।  

ফকান িস্তু ফর্দক একটা বনবেথ িা েবির  বিবকরণ (আদলা) 

আমাদের ফিাদখ পেদল আমরা সাধ্ারণ মানুষ িমথিকু্ বেদয় তা 

ফেখদত পাি; অনযর্ায় না। বিশ্ব নিী (সাঃ) আমাদের ফিদয় 

অদনক বকছু ফেখদতন, শুনদতন, অনুিি করদতন, িুঝদতন, 

ইতযাবে। ফফদরেতাদের মহােূদণযর জিদত রসূলুল্লাহ (সাঃ) ১ম 

আসমান যা বনম্নতম আসমান হদি, ২য় আসমান, তয় আসমান, 

৪র্থ আসমান, ৫ম আসমান, ৬ে আসমান, ও ৭ম আসমান পযথন্ত 

ভ্রমণ কদরদছন।  প্রবতটা আসমাদনই বজব্রাইল (আঃ)-ফক  

অনুমবত বনদয় প্রদিে করদত হদয়দছ। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
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সাক্াৎ হদয়দছ ১ম আসমাদন আেম (আঃ) -এর সংদি, ২য় 

আসমাদন ইয়াবহয়া (আঃ) ও ঈসা (আঃ) – এর সংদি, ৩য় 

আসমাদন ই্উসুফ (আঃ), ৪র্থ আসমাদন ইেরীস (আঃ), ৫ম 

আসমাদন হারুন (আঃ), ৬ে আসমাদন মুসা (আঃ), ৭ম 

আসমাদন ইব্রাহীম (আঃ)-এর সংদি। ফকানই আসমাদন আল্লাহর 

বিনা আদেদে  ফকউ প্রদিে করদত পাদর না – ফিে সুরবক্ত 

র্াদক। এর সি বকছুই আল্লাহ তায়ালার কুেরদত ঘদটদছ – 

রসূলুল্লাহ (সাঃ) একজন ইহজিদতর মানুষ হদয় কর্া িদলদছন 

পরজিদতর নিীদের সংদি যাাঁ রা ফেহািসাদনর মাধ্যদম ইহধ্াম 

তযাি কদরদছন।  

আল্লাি তায়ালা নবীগণকে দবকশষ ঈন্দ্রীয় শদক্ত িান েকর োকেন। 

েুলাইমান (আঃ)-এর থলাে-লস্কর, জ্বীন, ও পিীকুকলর সেনে-

োমন্ত দিল (েূরা আন-নমল, ২৭:১৫-১৯) 

মূো (আঃ) আল্লাির েংকগ েরােদর েো বকলদিকলন (সূরা আল-

কাছাছ, ২৮:৩০)। 

একমাত্র রসূলুল্লাহ (সাঃ)-ই পোদর্থর ততরী হদয় অপোদর্থর  

(জ্বীন আগুদনর সৃবি, ফফদরেতারা নূদরর সৃ বি) সৃ বির সৃংদি 
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বমর্বিয়া  ঘদটদছ। আল্লাহ তায়ালা “হও”, িলদলই হদয় যায় িা 

ঘদট যায় (২:১৭, ৩:৪৭, ৩:৫৯, ৬:৭৩, ১৬:৪০, ১৯:৩৫, 

৩৬:৮২, ৪০:৬৮)।  

মুিাম্মি (োঃ)জীব্রাইল (আঃ)-থে মানুকষর ও থফকরশতার রূকপ 

থিকখদিকলন (েূরা আন-নজম ৫৩:১৩)। 

মুিাম্মি (োঃ) েবকর মানুকষর শাদির োন্না শুনকত থপকয়দিকলন 

যা োধারকণর জনে অবশ্রাবে িকয় োকে (বুখারী, খন্ড ২, বই ২৩, 

িাদিে #৪৪৩)। 

দতদন (োঃ) শয়তাকনর েুাঁটি থিকপ ধকরদিকলন োরণ তাাঁ কে (োঃ) 

নামাকয অনেমনস্ক েরার থিষ্টা েরদিল (খন্ড ২, বই ২২, নং 

৩০১, আবু হুরায়রা (রাঃ) বদণিত। 

তাাঁ কে (োঃ) থবকিি ও থিাযখ মেদজকির দেবলামুখী থিওয়াকল 

থিখাকনা িকয়দিল (বুখারী খন্ড ১, বই ১২, িাদিে  ৭১৬)। 

থম’রাকজ দতদন (োঃ) দবলাল (রাঃ)-এর থবকিশকত িাাঁ োর শব্দ 

শুকনদিকলন (েিীি মুেদলম)। 
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েূযি গ্রিকণর নামাকয দতদন (োঃ) থবকিশকতর এেগুচ্ছ আঙু্গর ধরার 

থিষ্টা েকরদিকলন (বুখারী, খন্ড ১, বই ১২, নং ৭১৫)। 

আল্লাহ তায়ালা রসূলুল্লাহ (সাঃ)- এর ঐ ইন্দ্রীয় খুদল বেদয়বছদলন 

ফয ইন্দ্রীয় বেদয় মদতথ  ফর্দকও ফিদহেদতর বজবনস ফেদখবছদলন।  

মহান আল্লাহর সৃবিদত বনধ্থাবরত বনয়দমর ফদল েীঘথতম ভ্রমণও 

হ্রস্বতম সমদয় করা যায়। ফফদরেতার তবেৎ ফিদি িলার েরুণ 

রসূলুল্লাহ ফম’রাজ িমণ ও প্রতযািতথ ন তাাঁ র সময় অনুযায়ী অবত 

স্বল্প সমদয় সম্ভি হদয়বছল। িাহদনর শুধু্ প্রদয়াজন বছল সমদিদি 

আদলার িবতর বনবকটতম িবতদত পর্ িলা। এই পযথন্ত আমরা 

মানুষ িু বঝ। পরম করুণাময়ই  বযবন সৃ বি কদরদছন সি উত্তম 

জাদনন।  

েূরা আল-ইছ্রার ১ নং আয়াকত পদরষ্কারভাকব বলা িকয়কি আল্লাি 

তায়ালা তাাঁ কে (োঃ) তার দনিশিন থিখাকত দনকয় দগকয়দিকলন। 

আর েূরা আন-নজকম (৫৩: ১১-১৮) বলা িকয়কি আল্লাি 

তায়ালার দনিশিন থলাে গাকির েো। Wallahua’lam. 

 


