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মানুষ সৃি�র িহকমত 
 

��: আিম অমুসিলম, আিম জানেত চাই েয, “আ�াহ েকন মানুষ 

সৃি� কেরেছন” ইসলাম এ স�েকর িক বেল? এর িনিদর� েকােনা 

কারণ আেছ িক? 

উ�র: আল-হামদুিল�াহ। 

আমরা িব�াস কির েয, আ�াহ তা‘আলাই মানুেষর ��া, িতিন 

একাই সকল মখলুক সৃি� কেরেছন, েযমন চতু�দ জ�, পািখরািজ, 

িকটপত�, মাছ ও অনযানয মখলুক েহাক েস মানুষ িকংবা িজন। 
আমরা আেরা িব�াস কির েয, আ�াহ তা‘আলা তােদরেক অযথা 

সৃি� কেরন িন। িতিন ইরশাদ কেরন: 

ا َوَما ﴿ َ�َٰ�ٰتِ  َخلَۡقنَ َّ �َض  لس
َ
َّ  َخلَۡقَ�ُٰهَمآ  َما ٣ َ�ٰعِبِ�َ  بَۡيَنُهَما َوَما َولۡ� ِ ّقِ  ِ  بِٱۡ�َ

 َّ ِِ ۡ�َ�َُهمۡ  َوَ�ٰ
َ
 ]  ٣٩  ،٣٨: الخين[ ﴾ ٣ نَ َ�ۡعلَُمو ََ  أ

“আর আিম আসমানসমূহ, জিমন এবং এতেদাভেয়র মেধয যা িকছু 

আেছ তা েখলা�েল সৃি� কেরিন। আিম এ দু’েটােক যথাযথভােবই 

সৃি� কেরিছ, িক� তােদর অিধকাংশই তা জােন না”।०F

1 

আ�াহ মানব জািতেক সকল মখলুেকর উপর ে��� �দান 

কেরেছন, িতিন তােদর দান কেরেছন িবেবক, �বণ শি�, দৃি� 

                                                           
1 সূরা দুখান: (৩৮-৩৯) 
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শি�, অ�র এবং মুখেক িদেয়েছন বাকশি�। িতিন মানুষেক সবার 

উপর মযরাদা দান কেরেছন। িতিন েঘাষণা কেরন: 

ۡمنَا َولََقدۡ  ﴿ َّ ِ  ِ�  وََ�َۡلَ�ُٰهمۡ  ءَاَدمَ  بَِ�ٓ  ََ ََ  َوَرزَۡقَ�ُٰهم وَلۡ�َۡحَِ  لۡلَ�ّ ّيَِ�ِٰت  ّمِ َّ  لل
ۡلَ�ُٰهمۡ َوفَ  َّ  ٰ ثِ�ٖ  َ�َ ََ  َۡ ّم ِ يٗ�  َخلَۡقنَا ّّ َِ  ]  ٧٠: ارسا [ ﴾ ٧ َ�ۡف

“আর আিম েতা আদম স�ানেদর স�ািনত কেরিছ এবং আিম 

তােদরেক �েল ও সমুে� বাহন িদেয়িছ এবং তােদরেক িদেয়িছ 

উ�ম িরিজক। আর আিম যা সৃি� কেরিছ তােদর েথেক অেনেকর 

উপর আিম তােদরেক অেনক মযরাদা িদেয়িছ”।१F

2 

আ�াহ মানুষেক িবেবক ও অ�র দান কেরেছন, মানুষ তার ��ােক 

জােন, তাই তােক ইবাদেতর িনেদরশ েদওয়া হেয়েছ। মানুষ আ�াহর 

মািলকানাধীন, মািলকানাধীন ব�েত কতৃর� করা মািলেকর অিধকার, 

তাই তােদর িতিন ইবাদেতর িনেদরশ িদেয়েছন, বরং ইবাদেতর 

জনযই তােদরেক সৃি� কেরেছন। িতিন েঘাষণা কেরন: 

َّ  َخلَۡقُت  َوَما ﴿ ِ
ۡۡ �َس  ل َّ  وَلۡ�ِ ِ  ]  ٥٦: الامنيت[ ﴾ ٥ ِ�َۡعبُُدونِ  ِ

“আর আিম িজন ও মানুষেক েকবল এ জনযই সৃি� কেরিছ েয তারা 

েকবল আমার ইবাদত করেব”।২F

3 িতিন তােদরেক অনযানয জীবজ�র 

নযায় হেত িনেষধ কেরেছন। িতিন বেলন: 

                                                           
2 সূরা ইসরা: (৭০) 
3 সূরা যারািয়ত: (৩৩) 
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ۡبُتمۡ ﴿ َِ َفَح
َ
َما أ َّ مۡ  ََ ُِ مۡ  َ�َبٗثا َخَلۡقَ�ٰ ُِ َّ َنا َوََ ََۡجُعونَ  ََ  َِِ�ۡ  ]  ١١٥:  الؤمغون[ ﴾١ ُت

“েতামরা িক মেন কেরিছেল েয, আিম েতামােদরেক েকবল অনথরক 

সৃি� কেরিছ এবং েতামরা আমার িদেক �তযাবিতরত হেব না”?৩ F

4 এটা 

খারাপ ধারণা। অনয্ িতিন ইরশাদ কেরন: 

ُب  ﴿ ََ ۡ�َ
َ
َ  َُ ٰ�َ� ن لۡ�ِ

َ
 ]  ٣٦: الق يمة[ ﴾ ٣ ُسًدى ُ�ۡ�َكَ  أ

“মানুষ িক মেন কের েয, তােক এমিন েছেড় েদওয়া হেব”?৪F

5 অথরাা 

অযথা, তােক িনেদরশ ও িনেষধ করা হেব না এবং তােক েকােনা 

িবধান েদওয়া হেব না। 
আ�াহ তা‘আলা মানব জািতেক অনযানয মখলুক েথেক আলাদা 

ৈবিশ�য দান কেরেছন। তাই িতিন তােদরেক ইবাদেতর িনেদরশ 

িদেয়েছন, হারাম ব� েথেক িনেষধ কেরেছন, আনুগেতযর িবিনমেয় 

জা�ােতর ওয়াদা কেরেছন। িতিন তােক সংবাদ িদেয়েছন েয, মৃতুযর 

পর তােক পুনরায় উি�ত করেবন, অতঃপর েস তার পিরপূণর 

�িতদান লাভ করেব। এ সংবাদ েয িব�াস করল েস মুিমন, েয 

�তযাখযান করল েস কািার। কািার িনেজেকই কিত�� কের। 

আ�াহ ভােলা জােনন। 
সূ্: 

 اإلسالم سؤال وبوابموقع  
                                                           
4 সূরা আল-মুিমনুন: (১১৫) 
5 সূরা আল-িকয়ামাহ: (৩৬) 


