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সাদা কােলা নানা রেঙর মানুষ সৃি�র িহকমত 
 

��: মানুষেক েকন সাদা কােলা নানা রেঙর সৃি� করা হেয়েছ, এ 

রহেসযর কুরআিনক েকােনা উ�র আেছ িক? দীঘরিদন যাবত আিম 

তার উ�র খুজিছ, িক� শা�নাদায়ক উ�র পাইিন। 
উ�র: আল-হামদুিল�াহ। 

আবু মুসা ‘আশআির রািদয়া�াহ ‘আনহ েেেক বিিরত, িতিন বেলন, 

নবী সা�া�াহ 'আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

رِْض ، فََجيَ  �َغُ «
َ ْ
يِع األ ي ِخْل َجِ ََ ََ ََ ََ ن   ََ َْ ََ  َ اََل دَدَم ِخْل 

َ
َّ� عََعيَ و دَدَم َعَ ََِن� ا
رِْض 

َ ْ
ُل قَْدِر األ َْ ْصَفُم، َو�َْ�َ ذَلَِك ، َوالَس�

َ ْ
�َْيُض َواأل

َ ْ
ْسَوُد َواأل

َ ْ
ُم َواأل ْحَ

َ ْ
ُُ األ َُ ، ِخْغ

َزْ 
ْ
يُب َواة ََِيُث َواشِط�

ْ
  .»ُن ، َوال

“িন�য় আ�াহ তা'আলা আদমেক এক মুি� মািট েেেক সৃি� 

কেরেছন, যা িতিন জিমেনর সব জায়গা েেেক িনেয়েছন, ফেল 

আদম স�ান হেয়েছ জিমেনর �কৃিত েমাতােবক, েকউ লাল, েকউ 

কােলা, েকউ সাদা ও েকউ হলুদ ইতযািদ। েকউ নরম �ভােবর, 

েকউ কিঠন �ভােবর, েকউ ভােলা ও েকউ খারাপ”।०F

1 

এ হািদস �মাি কের েয, মানুেষর নানা রঙ ও তােদর �ভাব 

আ�াহর সৃি� ও তার তাকিদর, যা তােদর উপাদােনর �কৃিত 

                                                           
1 িতরিমিয: (২৯৫৫), ইবন িহ�ান: (৬১৬০), আলবািন রহ. হািদসিট সিহ 

বেলেছন, েদখুন: ‘সািহহাহ’: (১৬৩০) 
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েমাতােবক, েযখান েেেক তারা জ� লাভ কেরেছ এবং ঐ মািটর 

মত, েযখান েেেক তােদরেক সৃি� করা হেয়েছ। জিমেনর মািট ও 

তার িবিভ� অ�ল এক রেঙর নয়, বরং লাল, সাদা ও কােলা 

ইতযািদ, এ িহেসেব মানুেষর রঙ ও তােদর িবিভ� আকৃিত সৃি� 

হেয়েছ, েকউ লাল, েকউ কােলা ও েকউ সাদা ইতযািদ। 

মািটর �ভাবও িবিভ� �কার, তার েকােনা অংশ কিঠন ও অমসৃি, 

েযখােন চলা খুব ক�কর, েকােনা অংশ নরম ও মসৃি, েযখােন 

িবচরি করা খুব সহজ, আবার েকােনা অংশ আেছ মাঝামািঝ 

�কােরর। মানুেষর �ভাবও তৈেবচ, েকউ নরম ও ভ� �কৃিতর, 

েকউ কিঠন ও র� �কৃিতর, েকউ মাঝামািঝ। আবার কতক মানুষ 

আেছ ভােলা ও মুিমন, েকউ আেছ খারাপ ও কািফর, জিমেনর 

অব�াও েসরপ, েযখান েেেক তােদরেক সৃি� করা হেয়েছ। 

এসব িকছুই হে� আ�াহর কুদরত ও মহান রাজে�র িনদরশন, 

সকল মানুষ তার মুি�, কমতা ও রাজে�র অ ীন, েহাক েস মুিমন, 

িকংবা কািফর; কিঠন িকংবা নরম েমজােজর, সবাই তার কুদরত ও 

কতৃরে�র অ ীন, তার আেদশ ও তাকিদেরর িনকট অবনত। তার 

িহকমেতর দািব েমাতােবক েযভােব ই�া িতিন তােদরেক সৃি� 

কেরেছন, িতিন তােদর সৃি� ও নানা রেঙর গঠনেক তার কুদরত ও 

মহে�র িনদরশন বািনেয়েছন। িতিন কমতা র, যা ই�া কেরন এবং 

েযভােব চান সৃি� করেত পােরন। তার সৃি�, িনেদরশ ও রাজে� 
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েকােনা মখলুেকর সামানযতম অি কার েনই। এককভােব িতিনই 

মখলুেকর উপর রাজ�কারী। িতিন েঘাষিা কেরন: 

﴿  �َ
َ
ۗ  ٱۡ�َۡلقُ  َ�ُ  � ۡمُر

َ
ُ  �َبَاَركَ  َوٱۡ� َّ ُّ  ٱ  ]  ٥٣: االعماف[ ﴾ ٥ ٱۡلَ�ٰلَمِ�َ  َر

“েজেন েরখ, সৃি� ও িনেদরশ তারই। আ�াহ মহান, িযিন সকল সৃি�র 

রব”।१F

2 অপর আয়ােত িতিন েঘাষিা কেরন: 

ُّكَ  ﴿ لُقُ  َوَر ۗ  �ََشآءُ  َما َ�ۡ ۚ  لَُهمُ  َ�نَ  َما َو�َۡختَاُر ِ  ُسۡبَ�ٰنَ  ٱۡ�َِ�َةُ َّ ّما َوتََ�َٰ�ٰ  ٱ ََ 
 ]  ٦٨: اشقصص[ ﴾ ٦ �ُۡ�ُِ�ونَ 

“আর েতামার রব যা ই�া সৃি� কেরন এবং মেনানীত কেরন, 

তােদর েকােনা ইখিতয়ার েনই। আ�াহ পিব� মহান এবং তারা যা 

শরীক কের, িতিন তা েেেক উে�র”।২F

3 অপর আয়ােত িতিন বেলন: 
َ�َٰ�ٰتِ  َخۡلقُ  ءَاَ�ٰتِهِۦ َومِنۡ  ﴿ َّ �ِض  ٱل

َ
نَتُِ�مۡ  وَٱۡختَِ�ُٰف  وَٱۡ� َِ ۡ ل

َ
ۡلَ�ٰنُِ�مۚۡ  �

َ
 ِ�  ِِنّ  َو�

 ]  ٢٢: الموم[ ﴾ ٢ ّلِۡلَ�ٰلِمِ�َ  �َ�ٰٖت  َ�ٰلِكَ 
“আর িনদশরনাবলীর মে য রেয়েছ আসমান ও জিমেনর সৃি� এবং 

েতামােদর ভাষা ও বেিরর িভ�তা। িন�য় এর মে য িনদশরনাবলী 

রেয়েছ জানীেদর জনয”।৩F

4 

আ�ামা শানিকিত রহ. বেলন: “এ ছাড়া একাি ক জায়গায় আ�াহ 

�� কেরেছন েয, মানুেষর রেঙর িভ�তা, পাহাড়সমূহ, ফল-ফলািদ, 
                                                           
2 সূরা আরাফ: (৫৪) 
3 সূরা কাসাস: (৬৮) 
4 সূরা রম: (২২) 
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কীট-পত� ও জীব-জ�র রেঙর িবিভ�তা আ�াহর পিরপূির কুদরত 

এবং িতিনই ইবাদেতর হকদার �মাি বহন কের। এসব ব�র 

িবিচ� রঙ আ�াহর মহান সৃি� ও িনখঁুত পিরক�নার ফল। িতিনই 

এগেলােত কমতার �েয়াগ ও কতৃর�কারী, এসব কমরকাােক 

�কৃিতর সােে স�ৃ� করা সবেচেয় বড় কুফির ও েগামরাহী”। ৪

5  

মু�াকো: মুসিলেমর কতরবয হল আ�াহর সৃি� ও িব ােন িবদযমান 

পিরপূির িহকমতেক েমেন েনওয়া, েয িহকমত আমােদর জনয �� 

হয়, আমরা তার জনয আ�াহর �শংসা করব, যার ফেল মুিমেনর 

ঈমান ও আনুগতযই বৃি� পায়। আর যা আমােদর সামেন �� 

হয়িন, আমরা তার জানেক আ�াহর িনকট েসাপদর করব এবং তার 

�িত ঈমান আনব। আ�াহ তা‘আলা বেলন:  
ِيٓ  ُهوَ  ﴿ َّ نَزَل  ٱ

َ
َكَ�ٌٰت  ءَاَ�ٰتٞ  ِمۡنهُ  ٱۡلكَِ�َٰب  َعَلۡيَك  أ ۡ ُّ  ُهنّ  ُّ

ُ
َخرُ  ٱۡلكَِ�ٰبِ  أ

ُ
 َوأ

ّما ُمتََ�ٰبَِ�ٰتۖٞ 
َ
ِينَ  َََ َّ َبهَ  َما ََيَّتبُِعونَ  َزۡ�غٞ  قُلُوُِهِمۡ  ِ�  ٱ  ٱۡلفِۡتنَةِ  ٱبۡتَِغآءَ  مِۡنهُ  �ََ�ٰ

  وَٱبۡتَِغآءَ 
ۡ
ۥٓ  َ�ۡعلَمُ  َوَما وِ�لِهۦِۖ تََ وِ�لَُه

ۡ
ۗ  ِِّ�  تََ ُ َّ ِٰسُخونَ  ٱ َّ  بِهِۦ ءَاَمنّا َ�ُقولُونَ  ٱۡلعِۡلمِ  ِ�  وَٱل

ۗ  عِندِ  ّمِنۡ  ُ�ّٞ  ُِّنَا رُ  َوَما َر َّ ّّ ْ  ِِّ�ٓ  يَ ْولُوا
ُ
ۡلَ�ٰبِ  أ

َ
 ]  ٧: عممان ال[ ﴾ ٧ ٱۡ�

“িতিনই েতামার উপর িকতব নািযল কেরেছন, তার মে য আেছ 

মুহকাম আয়াতসমূহ, েসগেলা িকতােবর মূল, আর অনযগেলা 

মুতাশািবহ, ফেল যােদর অ�ের রেয়েছ সতয িবমুখ �বিতা, তারা 

                                                           
5 আদওয়াউল বায়ান: (৬/১৭৩) 
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িফতনার উে�েশয এবং ভুল বযাখযার অনুস�ােন মুতাশািবহ 

আয়াতসমূেহর েপছেন েলেগ োেক, অেচ আ�াহ ছাড়া েকউ এর 

বযাখযা জােন না। আর যারা জােন পিরপ�, তারা বেল, আমরা 

এগেলার �িত ঈমান আনলাম, সবগেলা আমােদর রেবর পক 

েেেক। আর িবেবক স��রাই উপেদশ �হি কের”। ५

6 আ�াহ 

ভােলা জােনন। 

সূ�: 

  اإلسالم سؤال وجوابموقع 

                                                           
6 সূরা আেল-ইমরান: (৭) 


