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বিজ্ঞান ও কুরআনন মানুনের সৃবি প্রবিয়ার বিবিন্ন স্তর 

   

কুরআন মাজীদ মানুনের সৃবি প্রবিয়ার বিবিন্ন স্তর বননয় আনলাচনা কনরনে। আল্লাহ তা‘আলা িনলন: 

َناَۡولََقدۡ ﴿ نَسَٰنََۡۡخلَق  ِ
َٰلَة ِۡۡمنۡٱۡل  ِنُۡسَل َفةۡ َۡجَعل َنَٰهُُۡۡثمۡ ١٢ِۡۡطيۡ ۡم  ِكيۡ ۡقََرار ِۡۡفُۡۡنط  َناُۡثمۡ ١٣ۡۡم  َفةََۡۡخلَق  َناَۡعلََقةۡ ۡٱنلُّط  َغةۡ ۡٱل َعلََقةَۡۡفََخلَق  ُۡمض 

َنا َغةَۡۡفََخلَق  اۡٱل ُمض  نَاِۡعَظَٰم  اۡٱل عَِظَٰمَۡۡفََكَسو  َنَٰهُُۡۡثمۡ ََۡل م 
 
نَشأ

َ
َُۡۡفَتَباَركََۡۡءاَخَر َۡۡخل ًقاۡأ َسنُۡۡٱّلل  ح 

َ
 [٢١  ،٢١: املؤمنون] ﴾١٤ۡٱل َخَٰلِقِيَۡۡأ

“আর আবম মানুেনক সৃবি কনরবে মাবির সারাাংশ থেনক। অতঃপর আবম তানক শুিবিনু্দরূনপ এক সাংরবিত 

আধানর স্থাপন কনরবে। এরপর আবম শুিবিনু্দনক জমাি রনে পবরণত কনরবে, অতঃপর জমাি রেনক মাাংসবপনে 

পবরণত কনরবে, এরপর থসই মাাংসবপে থেনক অবস্থ সৃবি কনরবে, অতঃপর অবস্থনক মাাংস দ্বারা আিৃত কনরবে। 

অিনশনে তানক একবি নতুনরুনপ দাড় কবরনয়বে। সুতরাাং বনপুণতম সৃবিকততা কতই না কলযাণময়।” [সূরা আল-

মুবমনুন, আয়াত: ১২-১৪] 

আরবি  َالَْعلََقة (আলাকা) শনের বতনবি অেত রনয়নে। যো: 

 ১. থজাক 
 ২. সাংযুে বজবনস 
 ৩. রেবপে 

আমরা যবদ থজাকনক গিতস্থ সন্তাননর সানে থমলানত যাই তাহনল, আমরা দু’বির মনধয সামজস্সয থদেনত পাই। বননচর 
১নাং েবিনত থসিা স্পি।1 

এ অিস্থায় থজাক থযমন অননযর রে োয় থতমবন উে ভ্রুন তার মানয়র রে থেনয় থিনচ োনক।2 

বদ্বতীয় অনেতর আনলানক আমরা যবদ তানক ‘সাংযুে বজবনস’ অনেত বনই তাহনল থদেনত পাই থয, গিতস্থ ভ্রুন মানয়র 
গনিতর সানে থলনে আনে। (২নাং ও ৩ নাং বচত্র দ্রিিয) 

তৃতীয় অনেতর আনলানক আমরা উে শনের ‘রেবপে’ অেত গ্রহণ করনল থদেনত পাি থয, তার িাবহযক অিস্থা ও 
তার সাংরবিত োচা (আিরণ) রেবপনের মনতাই থদোয়। উে অিস্থায় এোনন প্রচুর পবরমাণ রে িততমান োনক।3 
(৪েত বচত্র দ্রিিয) 

এতদসনেও বতন সপ্তাহ পযতন্ত এ রে সঞ্চাবলত হয় না।4 সুতরাাং িলা যায় থয, এ অিস্থা রেবপনের মনতাই। 

 

                                                           
1 মানিনদনহর প্রিৃবি-মুর ও পারসাউড, ৫ম সাংস্করণ, পৃষ্ঠা-৮ 
2 কুরআন-হাদীনসর আনলানক মানি থদনহর প্রিৃবি–মুর ও অনযানয পৃষ্ঠা-৩৬ 
3 কুরআন-হাদীনসর আনলানক মানি থদনহর প্রিৃবি –মুর ও অনযানয পৃষ্ঠা-৩৭ ও ৩৮ 
4 মানিনদনহর প্রিৃবি-মুর ও পারসাউড, ৫ম সাংস্করণ, পৃষ্ঠা-৬৫ 
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বচত্র-১ 

 

বচনত্র থজাক ও মানি ভ্রুননক একই রকম থদো যানে। 

(নজানকর েবিবি কুরআন-হাদীনসর আনলানক মানি থদনহর প্রিৃবি –মুর ও অনযানয, গ্রনের ৩৭ নাং পৃষ্ঠা থেনক থনয়া 
হনয়নে যা বহলমান ও অনযানযনদর প্রবণত “পুণতাাংগ থমৌবলক জীি” গ্রে থেনক সাংনশাবধত হনয়নে এিাং মানি থদনহর 
বচত্রবি মানিনদনহর প্রিৃবি, ৫ম সাংস্করণ, ৭৩ পৃষ্ঠা হনত থনওয়া হনয়নে) 
বচত্র-২  

 

এ বচনত্র থদো যানে উে ভ্রুনবি মানয়র গনিতর সানে থলনে রনয়নে। (বচত্রবি মানিনদনহর প্রিৃবি, ৫ম সাংস্করণ, ৬৬ 
পৃষ্ঠা হনত থনওয়া হনয়নে) 

বচত্র-৩ 

 
এ বচনত্র থদো যানে B বচবিত ভ্রুনবি মাতৃগনিত থলনে আনে। এর িয়স মাত্র ১৫ বদন। আয়তন ০.৬ বম.বম. (বচত্রবি 
মানিনদনহর প্রিৃবি, ৩য় সাংস্করণ, ৬৬ পৃষ্ঠা হনত থনওয়া হনয়নে, যা সাংকবলত হনয়নে থলসন এন্ড থলসননর 
বহনটালজী গ্রে থেনক গৃহীত হনয়নে) 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=1012388&op=1&view=all&subj=407200539278&aid=-1&auser=0&oid=407200539278&id=1629754141
http://www.facebook.com/photo.php?pid=1012390&op=1&view=all&subj=407200539278&aid=-1&auser=0&oid=407200539278&id=1629754141
http://www.facebook.com/photo.php?pid=1012391&op=1&view=all&subj=407200539278&aid=-1&auser=0&oid=407200539278&id=1629754141
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বচত্র-৪ 

 
এ বচনত্র থদো যানে ভ্রুন ও তার আিরণনক প্রচুর রে োকার কারনণ রে বপনের মনতাই থদোনে। (বচত্রবি 
মানিনদনহর প্রিৃবি, ৫ম সাংস্করণ, ৬৫ পৃষ্ঠা হনত থনওয়া হনয়নে) 

উে ‘আলাকা’ শনের বতনবি অনেতর সানেই ভ্রুননর বিবিন্ন স্তনরর গুণািলী হুিহু বমনল যানে। 

 
কুরআন মাজীনদর আয়ানত উবল্লবেত ভ্রুননর ২য় স্তর হনলা   ُمْضَغة (মুদগাহ)।   ُمْضَغة হনলা চবিতত দ্রিয। যবদ থকউ ১ 

িুকরা চুইাংগাম বননয় দাাঁনত চিতন করার পর তানক ভ্রুননর সানে তুলনা করনত যায় তাহনল থদেনত পানি থয, দাাঁনত 
চিতন করার পর উে দ্রিয থযমন থদোয় থসিার সানে ভ্রুননর হুিহু বমল রনয়নে।5 (৫ ও ৬ নাং বচত্র দ্রিিয) 

আজ বিজ্ঞানীরা মাইনিানস্কাপসহ অতযাধুবনক সরজস্ামাবদ িযিহার এিাং অক্লান্ত পবরশ্রম কনর এগুনলা আবিস্কার 
কনরনে কুরআন নাবযল হওয়ার থদড় হাজার িের পর। তাহনল এত বকেু জানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম-এর জনয থকমন কনর সম্ভি ঐ সমনয় যেন এ সনির বকেুই আবিসৃ্কত হয় বন? 

বচত্র-৫ 

 

এ বচত্রবি ২৮ বদন িয়নসর (মুদগাহ স্তনরর) ভ্রুননর বচত্র। উে বচত্রবি দাত দ্বারা চবিতত চুইাংগানমর মনতাই থদোনে। 
(বচত্রবি মানিনদনহর প্রিৃবি, ৫ম সাংস্করণ, ৭২ পৃষ্ঠা থেনক থনওয়া হনয়নে) 

                                                           
5 মানিনদনহর প্রিৃবি, ৫ম সাংস্করণ, পৃষ্ঠা-৮ 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=1012394&op=1&view=all&subj=407200539278&aid=-1&auser=0&oid=407200539278&id=1629754141
http://www.facebook.com/photo.php?pid=1012398&op=1&view=all&subj=407200539278&aid=-1&auser=0&oid=407200539278&id=1629754141
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বচত্র-৬ 

 

বচনত্র চুইাংগাম ও ভ্রুননর বচত্র উপস্থাবপত হনয়নে। আমরা উিনয়র মনধয সামজস্সয থদেনত পাই। উপনরর বচত্র A থত 

আমরা ভ্রুননর গানয় দাাঁনতর মত বচি এিাং বচত্র B থত চবিতত চুইাংগাম থদেনত পাবে। 

১৬৭৭ েৃিানে হাম ও বলউনয়ননহাক নামক দুই বিজ্ঞানী মাইনিানস্কাপ বদনয় মানুনের িীনযতর মনধয জীিননর অবস্তে 

(Spermatozoma) েুনজ পান রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম-এর যুনগর এক সহস্রাবধক িের পর। এ 

দুইজন বিজ্ঞানীই আনগ িুলিনম বিশ্বাস কনরবেনলন থয, মানুনের িীনযতর মনধয উে থকানের রনয়নে অবত সামানয 

প্রবিয়া। নারীর বডম্বানুনত আসার পর তা ধীনর ধীনর িৃবি থপনত োনক।6 

আর প্রনফসর থকইে এল. মুর বিনশ্বর একজন প্রবসি ভ্রুন বিজ্ঞানী এিাং “মানিনদনহর প্রিৃবি” গ্রনের থলেক; যা 

বিনশ্বর আিবি িাোয় োপা হনয়নে। এবি বিজ্ঞাননর একবি গুরুেপূণত থরফানরন্স িই। এ িইবি আনমবরকার বিবশি 

একবি গনিেণা থিাডত কতৃতক থকাননা একক থলেনকর থশ্রষ্ঠ িই বহনসনি স্বীকৃবত থপনয়নে। 

থকইে এল. মুর হনেন কানাডার িনরানটা বিশ্ববিদযালনয়র শরীর বিদযা ও থকাে বিিানগর প্রনফসর। বতবন ওোনন 

থমবডকযাল বডপািতনমনটর অধীনন থমৌবলক বিজ্ঞান বিিানগর সহকারী ডীন বহনসনি এিাং আি িের শরীর বিদযা 

বিিানগর বিিাগীয় প্রধান বহনসনি দাবয়ে পালন কনরবেনলন। ১৯৮৪ সানল বতবন কানাডায় শরীর বিদযা বিিানগর 

ওপর কৃবতেপূণত স্বাির রাোর জনয কানাডার শরীর বিদযা থিানডতর পি থেনক J.C.B পুরস্কার থপনয়বেনলন। এোড়া 

বতবন “কানাবডয়ান এন্ড এনমবরকান এনসাবসয়শন এিাং বদ কাউবন্সল অফ বদ ইউবনয়ন অফ িাইনয়ালবজকাল সাইন্স” 

সহ িহু আন্তজতাবতক সাংস্থায় দাবয়ে পালন কনরনেন। 

১৯৮১ সানল সউদীর দাম্মানম অনুবষ্ঠত এক থমবডকযাল থসবমনানর বতবন িনলন: আমার জনয এিা অতযন্ত থসৌিানগযর 

িযাপার বেল থয, আবম মানি শরীনরর প্রিৃবির িযাপানর িানলািানি জাননত কুরআন মাজীনদর সহায়তা বনতাম। 

আমার কানে এিা স্পি হনয়নে থয, এ বিেয়গুনলা আল্লাহ তা‘আলার পি থেনক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম-এর ওপর অিতীণত হনয়নে। থকননা, এ সকল বিেনয়র প্রায় সি বকেুই তার মৃতুযর কনয়কশত িের পর 

                                                           
6 মানিনদনহর প্রিৃবি-মুর ও পারসাউড, ৫ম সাংস্করণ, পৃষ্ঠা-৯ 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=1012401&op=1&view=all&subj=407200539278&aid=-1&auser=0&oid=407200539278&id=1629754141
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আবিষৃ্কত হনয়নে। এ িযাপারবি প্রমাণ কনর থয, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা‘আলার সতয 

নিী।7 

এ সময় তানক প্রশ্ন করা হল, তাহনল বক এর অেত দাাঁড়ায় -কুরআন আল্লাহ তা‘আলার িাণী? বতবন জিাি বদনলন: 

“আবম এ কো থমনন বননত কুন্ঠানিাধ কবর না।” 

প্রনফসর মুর একবি কনফানরনন্স িনলবেনলন: “কুরআন ও হাদীনস মানিভ্রুননর িৃবি প্রবিয়ার সময়কার বিবিন্ন 

স্তরনক অতযন্ত সুন্দরিানি বিবিন্ন নানম িাগ কনরনে।” এর পিবতগুনলা অতযন্ত চমৎকার ও বিসৃ্তত অেত বননদতশ কনর 

োনক। যা আধুবনক শরীর বিজ্ঞাননর নতুন নতুন আবিস্কানরর সানে সাংগবতপূণত। বিগত চার িেনর সপ্তম শতােীনত 

নাবযলকৃত কুরআন ও হাদীনসর আনলানক মানিভ্রুন বননয় গনিেণা কনর বিস্ময়কর ফলাফল পাওয়া থগনে। 

এবরটিল ভ্রুন বিদযার জনক হওয়া সনেও বিটপুিত চতুেত শতােীনত মুরগীর বডনমর ওপর গনিেণা চাবলনয় থদনেন 

থয, মুরগীর িাচ্চার সৃবি প্রবিয়া সম্পন্ন হয় কনয়কবি স্তনর। তনি বতবন স্তরগুনলা সম্বনে বিস্তাবরত বকেুই জানানত 

পানরন বন। ধনর থনওয়া যায় থয, কুরআন নাবযনলর সময় েুি কমই জানা বেল ভ্রুননর স্তরগুনলা সম্বনে যা সপ্তম 

শতােীনত বিজ্ঞাননর থকাননা বকেুর ওপর বনিতর কনর তা জানার সুনযাগ বেল না। 

এোনন এনস শুধু একবি মাত্র বনিতরনযাগয ফলাফনল আসা যায় থয, এ সমস্ত জ্ঞান নিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম-এর কানে এনসনে একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার পি থেনক। কারণ, বতবন বেনলন বনরির তার এগুনলা 

জানার কো বেল না। এোড়া অনয থকাোও থেনক তার মনতা বনরির থলাকনক থয থেবনাং থদওয়া হনি তাও বেল 

অসম্ভি।8 

সমাপ্ত 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 ‘হাবজহী বহয়াল হাবককাহ’ তো এিাই সতয নামক বিবডও ডকুনমটারী থেনক সাংগৃহীত। 
8 বিবডও ডকুনমটারী ‘হাবজহী বহয়াল হাকীকাত’। 
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