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ഖുÀആ-\nsâ സ്വാധീനം

•     മതാന്ധത മസ്തിഷ്കത്തിഡനറ്റ ഡ�ാകത്ത് ശാസ്്തര
 വിസ്മയങ്ങളുടെ% ചുരുളഴിക്കാ³  മുസ്�ീങ്ങടെള

 പ്ഡരരിപ്പിച്ചത് വിശുദ്ധഖുÀ  ആനും
 തിരുസുന്നത്തുംആയിരുന്നു.

•  അജ്ഞതയുടെ% ആഴിയിÂ   നിന്നും ജ്ഞാന
 ടെവട്ടത്തിഡ�ക്ക് ഖുÀആ³   അവടെര വഴി ന%ത്തി.

•    മനുഷ്യന് സാധാരണ ജീവിതവുമായി
   ബന്ധമുള്ള വസ്തുക്കടെള കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാ³ 

 അവടെര പ്ഡരരിപ്പിച്ചു.



 ഭൂമിയിടെ� ദൃഷ്ടാന്തങ്ങÄ

• സൂര്യനും, ചന്ദ്രനും,  താരസമൂഹവും, 
പാരാവാരവും, ജ�വും, ഇരുട്ടും, 

  ടെവളിച്ചവും രഹസ്യങ്ങളുടെ%
 ക�വറയാടെണന്നും ചിന്തിക്കുന്നവÀ  ക്ക്

അതിÂ  ദൃഷ്ടാന്തം ഉs ന്നും- ഖുÀആ³ 
ആവÀ  ത്തിച്ച് ഓÀമ്മിപ്പിച്ചു.

•   നിശ്ചയംആകാശഭൂമികളുടെ%
   സൃഷ്ടിപ്പി�ും രാപക�ുകളുടെ% മാറി

 വരവി�ും നിങ്ങÄ  ക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമു v 
(അÂബഖറ).



  ഡമാറിസ് ബുക്കായിയുടെ%അഭിപ്രായം

•  പ്രശസ്ത ഫ്ര©v  ശാസ്ത്രജ്ഞനായ
  ഡമാറിസ് ബുക്കായി തsâ "ബൈബബിÄ, 

ഖുÀആ³, ശാസ്ത്രം"  എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിÂ 
പറയുന്നു. ഡമാഡ�³ സയ³  സിന്

  വിരുദ്ധമായ ഒന്നും ഖുÀആനിÂ ഇ�്�. 
ഖുÀആ³    ഒരിക്ക�ും ഒരു ശാസ്ത്രീയ
ഗ്രന്ഥമ�്�.   എന്നാ�ും ഒരുപാ%്

 ശാസ്്തരീയ കാര്യങ്ങÄ ഖുÀആനിÂ 
വിവരിക്കുന്നു v.



ഖുÀ  ആനിടെ� ഭ്രൂണശാസ്്തരം

• മനുഷ്യÀ    എങ്ങടെനയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന്
ഖുÀആനിÂ പരാമÀശിക്കുന്നു v.  ആദ്യമായി

 അവതരിച്ചആയത്തിÂ   തടെന്ന മനുഷ്യ
   സൃഷ്ടിപ്പുമായിബന്ധടെപ്പട്ടകാര്യം പറയുന്നു. 

സൂറത്തുÂ ഖിയാമയിÂ  ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. 
"അവ³  സ്രവിക്കടെപ്പ%ുന്നശുക്�ത്തിÂ 

  നിന്നുള്ളഒരു കണമായിരുന്നി�്ഡ�"?.
•   മനുഷ്യടെനനാം ഭ്രൂണത്തിÂ  നിന്നും

 സൃഷ്ടിച്ചു (സൂറത്തുÂ അ�ഖ്).



ഗÀ   ഭാശയത്തിടെ� മൂന്്നഅറകÄ

• മാതാവിsâ ഗÀ   ഭാശയം മൂന്്ന അറകളാÂ 
സംവിധാനിക്കടെപ്പട്ടതാണ്. “  നിങ്ങളുടെ%

 മാതാക്കളുടെ% വയറുകളിÄ  മൂന്നുതരം
ഇരുട്ടുകÄ    ക്ക് ഉള്ളി�ായി സൃഷ്ടിയുടെ%

     ഒരു ഘട്ടത്തിന് ഡശഷം മടെറ്റാരു ഘട്ടമായി
 നിങ്ങടെള അവ³ ” സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു

(സുമÀ).



  സൃഷ്ടിപ്പിടെ� വിവിധഘട്ടങ്ങÄ

• ഭ്രൂണവളÀ    ച്ചയുടെ% വിവിധ ഘട്ടങ്ങടെളക്കുറിച്ച്
ഖുÀആ³ പറയുന്നു. "തീÀ   ച്ചയായും മനുഷ്യടെന

 നാം കളിമണ്ണിÂ  നിന്നും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.  പിന്നീ%്
      ഒരു ബീജമായി അവടെന നാം ഭദ്രമായസ്ഥാനത്്ത

ടെവച്ചു.    പിന്നീ%് ബീജടെത്ത രക്തക്കട്ടയായി
     മാറ്റുകയും രക്തക്കട്ട മാംസ കട്ടയായി മാറ്റുകയും

അതിÂ     നിന്നും അസ്ഥി രൂപടെപ്പ%ുത്തുകയും ആ
 അസ്ഥിടെയ മാംസംടെകാ v  ടെപാതിയുകയും

ടെചയ്തു.     പിന്നീ%് മടെറ്റാരു സൃഷ്ടിയായി നാം
 അവടെനവളÀ  ത്തിടെയ%ുത്തു (മുഅ്മിനൂ³). 



പ്രപ©ത്തിsâ ഉÂ  പത്തി

• പ്രപ©  ത്തിടെ� സÀ   വ്വതും ഒടെരാറ്റ
അതിപിണ്ഡത്തിÂ   നിന്നാടെണന്നു ശാസ്്തരം
പറയുഡIാÄ നൂറ്റാ pകÄ    ക്്ക മുI് തടെന്ന
ഖുÀആ³  പറയുന്നത് കാണുക. "  ആകാശങ്ങളും

 ഭൂമിയും ഒട്ടിഡച്ചÀ   ന്നതായിരുന്നുടെവന്നും പിന്നീ%്
 നാമവടെയ ഡവÀ  ടെപ%ുത്തിയതാടെണന്നും

സത്യനിഡഷധികÄ കാണുന്നി�്ഡ�? ജ�ത്തിÂ 
    നിന്നും എ�്�ാ വസ്തുക്കടെളയും നാം ഉ 

m  ക്കുകയും ടെചയ്തു.  എന്നിട്ടും അവÀ 
വിശ്വസിക്കുന്നി�്ഡ�?"(21:30).  



  ഡതനീച്ച ജീവികളിടെ� വിസ്മയം

• 1876 Â ഡഹാള p  കാരനായ ഡസാമÀ   �ാം എന്ന ശാസ്്തരജ്ഞ³ 
     ഡതനീച്ചകളുടെ% സാമൂഹിക ജീവിതടെത്തക്കുറിച്ചും ഡജാ�ി

  വിഭജനടെത്ത കുറിച്ചും പഠനങ്ങÄ ന%ത്തി.  ടെപണ് ഡതനീച്ചകÄ 
 ആണ് ഡജാ�ികÄ   ടെചയ്യുന്നടെതന്ന് അഡKഹം കs -ത്തി. 

ഖുÀആ³  പറയുന്നത് കാണുക. "നിsâ നാഥ³  ഡതനീച്ചയ്ക്ക്
  ഇപ്രകാരം ഡബാധനം നÂ  കുകയും ടെചയ്തിരിക്കുന്നു. 

മ�കളി�ും, മരങ്ങളി�ും, മനുഷ്യÀ  ടെകട്ടി ഉയÀ  ത്തുന്നതി�ും
 നീ പാÀപ്പി%ങ്ങÄ ഉ mക്കുക.   പിടെന്നഎ�്�ാ ഫ�ങ്ങളിÂ  നിന്നും
 നീ ഭക്ഷിച്ചുടെകാള്ളുക.  അവയുടെ% ഉദരങ്ങളിÂ  നിന്ന്

 വ്യത്യസ്ത coXnbnep    ള്ള പാനീയം പുറത്്ത വരുന്നു. അതിÂ 
മനുഷ്യÀ  ക്ക് ഡരാഗശമനമു v. ചിന്തിക്കുന്നവÀ  ക്ക് അതിÂ 

 തീർച്ചയായും ദൃഷ്ടാന്തമു v (നഹ്Â). 



  ഭൂമിയ�്�ാത്തമറ്റ് ഗ്രഹങ്ങÄ

•     ഭൂമിക്ക് പുറഡമ നിരവധി ഗ്രഹങ്ങടെള
 ശാസ്്തരഡ�ാകം കs ത്തിയിട്ടു v. എന്നാÂ 

നൂറ്റാ pകÄ    ക്ക് മുIുതടെന്ന ഇത്തരം
   ഗ്രഹങ്ങടെള കുറിച്ച് തടെന്ന ഖുÀആ³ 

സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു."   ഏഴ് ആകാശങ്ങടെള
സൃഷ്ടിച്ചവ³ അവനാകുന്നു.  ഭൂമിയി�ും

  അത് ഡപാടെ�യുള്ളവടെയ സൃഷ്ടിച്ചു".
(65:12). 



ഗുരുത്വാകÀഷണബ�ം

• ഗുരുത്വാകÀ   ഷണബ�ടെത്ത കുറിച്ച്
   വ്യക്തമായിട്ട �്ടെ�ങ്കി�ും വൃംഗൃമായി

ഖുÀആ³ സൂചിപ്പിക്കുന്നു v. "നിങ്ങÄ  ക്ക്
  ദൃശ്യമാകുന്ന തൂണുകടെളാന്നും

  കൂ%ാടെത ആകാശങ്ങടെള
ഉയÀ   ത്തിയവനാകുന്നു അള്ളാഹു
(�ുഖ്മാ³).  



 നന്ദി

                                     
ശുഭം
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