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একিট িবজ্ঞা কেয়কিট �� 

াীিতহীা ঞুঁিজব্েদর আিধঞেতযর  ুেে িবজ্ঞা বযবস্ এসা তুে । 

বতরম্ো েদেের সবরর সব িমিডয়্য় িবজ্ঞোর েন্েিন। এসব 

িবজ্ঞোর অিধক্ংেই াীিত-ৈািতকত্র ম্াদে� অাু�ীণর। িবজ্ঞা-

কুেীলবেদর েঞ্ে্েকর ফয্ো ব্ ব্ািাক  ্ইল- েক্ো্ট্ই েদেের 

ব্ সংসয্েিরর জােেণর সং�ৃিত ও ঐিতেহযর সে  ম্া্াসই ায়। 

অোক িবজ্ঞো া্রীেক কঞউ্ঞা কর্ হয় ঞণয িহেসেব। িকেু 

িবজ্ঞা সর্সির ই িটিজংেয়র রসদ ে ্ে্া েদয়। আব্র অোক 

িবজ্ঞা বয্সয্তীত অীীত্র েদ্েে দুষ। ইেত্ঞূেবর এইডস িবেেয় 

সোতাত্ সৃিষর িবজ্ঞো কাডেমর ব্িজর দৃেয সুউ েব্ধস�� 

অোক অমুসিলম অি  ্বকেক সম্েল্াা্মুসর কের তুেলিেল। এসো্ 

ের্জ েবেন ােলেে িে� রিাহীা িবক্র ম্ািসকত্র িবজ্ঞা িামর্ণ 

ও ত্র �া্র। ম্েঝ মেধযই এ সংং্া িবি � েলস্ ঞর-ঞিরক্ 

ম্রফত াজের ঞেন। ব্ংল্েদেের একিট জাি�য় জ্তীয় ৈদিােকর 

ঈদ স্মিয়কীেত িবজ্ঞো ে্রীিরক কসরেতর সম্েল্াা্ কের 

জাি�য় েকৗতুকিবদ হ্িাফ সংেকত একিট সরস রাা্ই িলেসা ‘কী 

জ্ঞোর িবজ্ঞা’ িেের্া্েম। মূলত িবজ্ঞোর ম্ধযেম ম্াুেেক 

জ্ঞা কর্ হয় ত ্ েক্ো্ ঞেণযর সংব্দ েদয়্ হয়। িক� িবজ্ঞো 
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ঞেণযর োেয় া্রীেদর েরীরী কঞউ্ঞা্ এত েবিে ে  এিট িক ঞণয া্ 

েরীেরর িবজ্ঞা েস �� ক�্ঞাও স ত হেয় ওেঠ?    

অোক িদা ধের �্মীণেফ্োর একিট িবজ্ঞা �া্িরত হেয় আসেে। 

�্মীণেফ্া ই�্রোট েম্েডেমর িবজ্ঞা েসিট। ‘আেল্ আসেবই’ 

েীেরক এই িবজ্ঞািটেত েদস্ো্ হয় � ্তঞূবর আঁধ্র িাের আেল্ 

ফুটেে। দুয়্র-ব্ত্য়া েঞিনেয় ঘের অা্িবল আেল্ ঢুকেে। আেল্র 

েদস্ েঞেয় সব্ই েুটেে ব্িহর ঞ্ো। এরঞেরই েদস্ো্ হে�, �্ময 

ম�েবর ব্লক-ব্িলক্ দল আেল্র েদেস ত্েদর ক্য়দ্-আমঞ্র্ ও 

কুরআা-েকত্ব েফেল ব্ইের েুটেে।    

েে্টেব্োর জায িসম িকােত �্মীণেফ্োর এক ক্ ম্র েস�্ের 

িেেয়িেল্ম। েসস্ো উ্িঞত িবজ্ঞোর ঞদর্য় � ম এ িবজ্ঞা ো্েস 

ঞেন। অমো্ে ্েের সে  � মব্র েদসেলও টুিঞ-ঞ্�্িব ঞিরিহত 

ব্লকেদর েরহ্ল-ক্য়দ্ েফেল েুেট  ্ওয়্র দৃেয আম্র দৃিষ আকেরণ 

করেল্। মুহূতরক্ল ঞেরই আম্র দৃিষ িফের এেল্ েসই ঞদর্র িদেক। 

সিব�েয় আিম লকয কির মেডেমর ওঞর িািমরত এই িবজ্ঞািট। োষ্ 

কির এর ত্ৎঞ র অাুধ্বা করেত। অবেয েবিে েদির ল্েে া্। আম্র 

স্মো ঞির�্র ধর্ ঞেন, কুরআোর িেক্েক  ্র্ ঞ ্ৎঞদত্ বেল 
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অি িহত কেরা, ম্দর্স্ িেক্েক  ্র্ জি ব্েদর ক�্িাদ্ত্ বেল 

মো কেরা, ত্েদর কবরর মেজ ে েকই ধ্র োয়্ হেয়েে এই 

িবজ্ঞোর ি ম। িেকের কঠল্ম এ ক ্ েজো, িবজ্ঞািট া্িক িটি  

ায্েলানেল্েতও বয্ঞক ্েব �দিেরত হেয়েে। 

এ দৃেয িদেয়  ষতই এিদেক ইি ত কর্ হেয়েে, ম�ব ত ্ 

কুরআোর িেক্ ম্ো অ ক্েরর িেক্! ই�্রোেটর আেল্ আস্ 

ম্র এ িেক্ েফেল সব্র েুেট  ্ওয়্ ে েক অাত ত্-ই �িত ্ত 

হয়। কুরআা ও কুরআাী িেক্র �িত অি  ্বকেদর িারৎস্িহত 

করেত ালি�র ৈতিরর ঞর এসা েদিস িবজ্ঞা ব্া্ো্ও ওর 

হেয়েে! জ্িা া্ এ েক্া অেিা সংেকত। দুঃেসর সে  লকয কির 

আম্েদর এক ে�ণীর বুি�জীবী ও ব্মঞ�ী  ্ইেয়র্ ধমরীয় িেক্র 

�িত েজো া্ েজো িবে�েঞূণর মো্ ্ব ল্লা কেরা।  

এসা �� হেল্, আসেলই িক কুরআাী িেক্ েক�নেল্েত অ ক্েরর 

িেক্ েদয়্ হয়? ব্�েবই িক কুরআোর িেক্ অ ত্ ও ক�ত্ েন্য়? 

এ �ে�র ক�র েস্ঁজ্র আেে আসুা িাোর ��নেল্র �িত একটু 

াজর েদয়্  ্ক।  
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ক. েদেে �িতিদা িবি � উ্ো া্রী িা র্তোর ঘটা্ ঘেট। ে ৗতুেকর 

বিল হয় অসহ্য় া্রী। ধেরেণর িেক্র হয় িবঞ� রমণী। এসব 

অঞর্েধর কয়িট সংঘিটত হয় কুরআা ঞনুয়্েদর হ্েত?  

স. �িতিদা েদেের িবি � �্ো ই িটিজংেয়র ঘটা্ ঘটেে। 

ই িটিজংেয়র �্ল্ সইেত া্ েঞের অোেক তরণী আআহতয্ করেে। 

ই িটিজংেয় ব্ধ্ েদয়্য় িেককেক ঞ রা িঞিটেয় হতয্ কর্ হে�। 

কেঠ্র আইা আর েদেজুেন সম্েল্াা্ সে�ও এই বস্েটেদর িাবৃত 

কর্  ্ে� া্। এেদর কয়জা ম�েব ঞনুয়্?  

ে. ে�ম-ঞরকীয়্র েরে ধের অহরহ সুো্সুিার ঘটা্ ঘটেে। �্মীর 

হ্েত �ী আব্র �ীর হ্েত �্মীও সুা হে�। েক্ো্ �া্র ব্ 

সোতাত্ অি  ্া া্িলেয়ই এেদর ব্ঁা্ো্  ্ে� া্। এসব 

অম্াুেেদর কয়জা কুরআাী িেক্য় িেিকত?  

ঘ. কয়িদা ঞরঞরই িমিডয়্য় সে� ে্রেদর মহন্ েদস্  ্য় িবি � 

িেক্ �িতর্ো। হল দসল ও া্ঁদ্ব্িদ-েট�্রব্িজর িেক্র হেয় সুা 

হয় িারঞর্ধ ে্র-ে্রীর্। এসব িক কুরআা িেক্র �িতর্া?  
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ঙ. েদেে ম্দক ও অৈবধ েদহ বযবস্ ৈদিাক বৃি� ঞ্ে�। 

ম্দক্স�েদর হ্েত �্ণ হ্র্েত হে� া্রী ও িেও এমািক আঞা 

িঞত্ম্ত্েক। আব্িসক েহ্েটলনেল্ ে েক আঞি�কর অবউ্য় 

আইােৃ�ল্ ব্িহাীর হ্েত হরের্জ ধের ঞনেে অোক �্টর ও 

 �েবেী তরণ-তরণী। এর্ িক ধমরীয় িেক্য় িেিকত?  

আমর্ িাি ত েক্ো্ ক�র কুরআা িবে�েীও এসেবর ক�ের কুরআাী 

িেক্র �েংস্ ৈব িা�্ ে্ইেত ঞ্রেবা া্। ত্হেল কুরআাী িেক্র 

িদেক েকা অ ক্েরর ইি ত? আসেল এিট ইকের্ঞ-আেমিরক্ েফরত 

বুি�েবঞ্রীেদর দ্ল্িল আিব�্র। এ ওধু ইসল্ম আর ইসল্মী 

েঞ্ে্েক  ্েদর এল্িজর রেয়েে ত্েদর সুের ক ্ বল্। ে  ঞি ম্ িব� 

স�্েসর িম য্ অি ে ্েে ইর্ক-আফে্ো হ্মল্ কের এসা েেেন েদ 

ম্ েকঁেদ ব্ঁিা অবউ্য় ঞেনেে, ম্াব্িধক্েরর বুিল েফির কের 

েবর্ো্ ে  ঞি ম্ � ুর্ ইর্ক-আফে্ো িারীহ া্েিরকেদর ওঞর 

অবণরাীয় িা র্তোর সবরেেে েে্ঞা াি  �ক্ে হওয়্য় মহ্িববতকর 

অবউ্য় ঞেনেে- এ েকবল ত্েদর িােদরেে ঞু� দুলো্।    

কুরআাী িেক্েক কট্ক কর্র এই ের্ে ইদ্াীং ঞি েমর দ্া্ঞ্িা 

া্ ঞ্ওয়্ অোেকর মেধযও সংংিমত হেয়েে। স্দ্ � ুেদর দ্া-
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দ্িকেণযর  ্ে িােয় িবল্সী জীবোর �ে  িবে ্র অোক ক্েল্ 

মোর ম্াুেও এ েদেে জ��হণ কেরেে। এই ে�ণীর েল্েকর্ই িামর্ণ 

কেরেে কুরআাী িেক্ ত ্ ম�ব-ম্দর্স্র িদেক ম� ও কুৎিসত 

ইি তঞূণর ালি�র ‘ম্িটর ময়া্’ ও ‘ ্ডর ঞ্রসা িস ুল্র া্া্র’ এবং 

মুি�র অেঞক্য়  ্ক্ ‘র্াওেয়’ ও ‘�তীক্’ ইতয্িদ িসোম্। সবেরর 

ক্েজ ও িমিডয়্র েল্কেদর ম্ধযেম অাত আিম এমাই েজোিে।  

অ া ব্�েব একম্র কুরআাী িেক্ই ঞ্ের ম্াুেেক আেল্িকত 

করেত। ওধু ঞ্ের ত্ই ায়; অতীেত েঞেরেে, বতরম্ো ঞ্রেে এবং 

 িবেযেতও ঞ্রেব। অতীেত এ কুরআাী আসল্েকর ব্�ব ামুা্ েঞে 

কেরেো অ ক্র ঞৃি বীেক আেল্য়  ের িদেত ঞৃি বীেত আেমাক্রী 

মুহ্�্দ র্সূেল আর্বী স্�্�্হ আল্ইিহ ওয়্স্�্ম। ত্ঁর জীবা 

এতট্ আেল্কময় িেল ে  অমুসিলম মাীেীর্ও ত্ �ীক্র কেরেো  

অকৃঞণ ্েব। ত্ই েত্ ত্ঁেক একজা অমুসিলম ম্ইেকল এইা হ্টর 

ঞৃি বীর েসর্ েত মাীেীর জীবাীেত ত্ঁেক � ম উ্ো র্েসা। কী 

এমা কঞ্দ্া, কী এমা ৈবিেষ িেল ত্ঁর জীবাীেত? ালুা তেব ত্রঁ 

সহধিমরাীর জব্াীেত েে্া্  ্ক। র্সূলু�্হ স্�্�্হ আল্ইিহ 

ওয়্স্�্েমর ািরর েকমা িেল এ �ে�র জব্েব িতিা বেলা,  
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ُقْرآنَ  ُخلُُقهُ  َكنَ 
ْ
 ال

‘হবহ কুরআাই িেল ত্ঁর ািরর।’ [মুসা্দ আহমদ : ২৫১০৮; আল-

আদ্বুল মুফর্দ : ৩০৮।] 

আর  িবেযেতও ঞ্র্র েয্র্ি� ওধু কুরআোর েকেরই �ে ্জয। 

ক্রণ, িকয়্মত ঞ রা অিবকৃত  ্ক্র েয্র্ি� ওধু এ মহ্�ে�রই 

রেয়েে। আ�্হ ত্’আল্ ঞিবর কুরআো ইরে্দ কেরা,  

ّا﴿ ۡ�َ  نُ َ�ۡ  َِن َّ  ]٠٩: جرال[  ﴾فنُظونَ َلَ�ٰ ۥ َ�ُ  نَّا رَ كۡ ّ�ن ٱ اََ

‘িা য় আিম কুরআা া্ি ল কেরিে, আর আিমই ত্র েহফ্ তক্রী।’ 

{সূর্ আল-িহজর, আয়্ত : ০৯}  

কুরআোর িেক্ই োৗচে বের আেে জ্িহিলয়্েতর অ ক্ের 

িামি�ত মর অিধব্সীেদর ঞিরণত কেরিেল ইিতহ্েসর সবরে�র 

ম্াবেে্রী। এ কুরআাী িেক্ই েঞেরিেল অে্িা ও হ্া্হ্িাঞূণর 

ঞৃি বীেক ে্িােত  ের িদেত। ে িদা ে েক ধূিলর ধর্য় কুরআোর 

আেম ঘেটেে েসিদা ে েকই এ িেক্ ত্র ধ্রক-ব্হকেদর ব্িােয়েে 

আেল্িকত ম্াুে। এসা ঞ রা ঞৃি বীর সব েদেে ত্র্ই সবো 
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সুা্েিরক  ্র্ কুরআোর আেল্য় আেল্িকত। কুরআা স�েকর 

আ�্হ ত্’আল্ ঞিবর কুরআো বেলা,  

ٓ  قَدۡ ﴿ ن ٱ ّمننَ  َءُ�مَجا   15]:الجر [  ﴾ّمبن� بٞ َو�نَ�ٰ  َُورٞ  َّ

‘অবেযই েত্ম্েদর িাকট আ�্হর ঞক ে েক আেল্ ও  ষ িকত্ব 

এেসেে।’ {সূর্ আল-ম্িয়দ্, আয়্ত : ১৫) অ র্ৎ, এ কুরআা ম্াব 

জীবো আেল্র কৎস। ম্াব ািরের আেল্র ে ্ে্াদ্ত্। কুরআোর 

আেল্য় ক�্িসত জীবাই আেল্িকত জীবা।    

�স ত বল্ দরক্র, আম্েদর িমিডয়্নেল্ এইডস, ম্দক ও 

ে ৗতুেকর িবরে� অোক েবিে সরব। ওধু ত্ই ায়, অোক ঞিরক্েক 

েদস্  ্য়, ম্দক ও ে ৗতুেকর িবরে� েজহ্দ করেত। অ া ত্র্ 

একিটব্র এক ্ বেলা া্, ব্ংল্েদেের ল্স ল্স কুরআাী িেক্য় 

িেিকত েল্েকর েককই ম্দক্স� ায়। এেদর ক্কেক ধূমঞ্া 

ে্ন্েত েক্ো্ �া্রণ্ও া্ল্েত হয় া্। এেদর েককই ে ৗতুেকর 

জায �ীর ওঞর িা র্তা া্ল্া া্। এর্ সব্ই সব ধরোর েজা্-

বযি া্র ে েক দূের  ্ক্র ফেল এইডসসহ  ্বতীয় ম্রণবয্িধ ে েক 

মু�।  
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ৈকেে্েরর ঊে্লে�  সা িেওেদর বুি�র কে�ে ঘেট ত্েদর  দয়-মা 

 ্েক তসা সেফদ িামরল। েসস্ো  ্-ই র্স্ হয় উ্য়ী ্েব ত্-ই 

অি�ত হেয়  ্য়। েসস্ো  িদ সতয, সু�র ও সুকেমরর বীজ বঞণ কর্ 

হয়, ত্-ই হয় ত্র আজীবোর ঞ্ে য়। এ জাযই �িতিট বুি�ম্া 

জ্িত িাজ  িবেযৎ �জে�র িা�র  ৈেেেব ত্র ে তের আদের ও 

ঐিতেহযর বীজ বুো েদয়। িেওর্  িদ িেক্ জীবোর ওরেতই ম�ব 

ব্ ঞ্ঠে্ল্য় কুরআোর িেক্য় আেল্িকত হেত ঞ্ের, ত্হেল 

 িবেযৎ জীবো ত্র্ ে স্োই ঞনুক িকংব্  ্ই ঞনুক ত্ ত্েদরেক 

সুঞ  েদস্েব।  

ত্ই আমর্ সরক্েরর ক্েে আেবদা জ্া্ই, কুরআাী িেক্র �িত 

সব ধরোর অঞ�া্েরর িবরে� কেঠ্র বযবউ্ িাা। স�্স ও 

অে্িামু� েস্া্র ব্ংল্ েনেত া্ইেল, আদের ও সুা্েিরক সৃিষ 

করেত হেল কুরআাী িেক্র �স্র ঘট্া। েদেের �িতিট এল্ক্য় 

কুরআা িেক্র �িতর্া েেন তুলুা। াতুা িেক্াীিতেত কুরআাী 

িেক্েক কেঞক্ ায়; ব্ধযত্মূলক কর্র বযবউ্ িাা। অায ্য় েদেের 

সুস-সমৃি� অধর্ই ে েক  ্েব। আ�্হ ত্’আল্ আম্েদর সব্র 



12 

 

জীবােক কুরআোর আেল্য় আেল্িকত করা। কুরআোর ে্ঁো 

আম্েদর জীবা েন্র ত্ওফীক িদা। আমীা। 


