হযরত আদম (আলাইিহস সালাম) জীবন কািহনী
১. হযরত আদম (আলাইিহস সালাম)
িব ইিতহােস থম মানষু ও থম নবী িহসােব আাহ পাক আদম (আলাইিহস সালাম)-ক িনজ ’হাত
ারা সরাসির সি
ৃ কেরন (ছায়াদ ৩৮/৭৫)। মািটর সকল উপাদােনর সার-িনযাস একিত কের আঠােলা ও
পাড়ামািটর নায়  মািটর তরী স
ৃ কেরেছন।[1]
ু রতম অবয়েব হ ফঁেু ক িদেয় আাহ আদমেক সি
অতঃপর আদেমর পাঁজর থেক তাঁর ী হাওয়ােক সি
ৃ কেরন।[2] আর এ কারেণই ী জািত ভাবগত
ভােবই প
ু ষ জািতর অনগু ামী ও পরেরর িত আকৃ। অতঃপর ামী-ীর মাধেম যগু যগু ধের একই
িনয়েম মানববংশ বির
ৃ ধারা অবাহত রেয়েছ। কুরআন-এর বণনা অনযু ায়ী থম িদন থেকই মানষু পূণ
চতনা ও ান স সভ মানষু িহসােবই যাার কেরেছ এবং আজও সভােবই তা অবাহত রেয়েছ।
অতএব হামানব, বনমানব, আিদম মানব ইতািদ বেল অসভ যগু থেক সভ যেু গ মানেু ষর উরণ ঘেটেছ
বেল িকছ ু িকছ ু ঐিতহািসক যসব কথা িনেয় থােকন, তা অলীক কনা বতীত িকছইু নয়। সূচনা থেক
এযাবত এই দীঘ পথ পিরমায় মানষু কখেনাই মানষু বতীত অন িকছ ু িছল না। মানষু বানর বা উুেকর
উিতত প বেল ঊনিবংশ শতাীেত এেস চালস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২) য ‘িববতনবাদ’ (Theory
of Evolution) পশ কেরেছন, তা বতমােন একিট মতৃ মতবাদ মা এবং তা ায় সকল িবানী
কতকৃ তাখাত হেয়েছ।
থম মানষু আিদ িপতা আদম (আঃ)-ক আাহ সব িবষেয়র ান ও যাগতা দান কেরন এবং িবে
আাহর খলাফত পিরচালনার মযাদায় অিভিষ কেরন। সােথ সােথ সকল সৃ বেক কের দন মানেু ষর
অনগু ত (লাকমান ৩১/২০) ও সবিকছরু উপের দন মানেু ষর  (ইসরা ১৭/৭০)। আর সকারেণই
িজন-িফিরশতা সবাইেক মানেু ষর মযাদার িত সান দশেনর জন আদমেক িসজদা করার আেদশ দন।
সবাই স িনেদশ মেন িনেয়িছল। িক ইবলীস অহংকার বেশ স িনেদশ অমান করায় িচরকােলর মত
অিভশ হেয় যায় (বাারাহ ২/৩৪)। অথচ স িছল বড় আেলম ও ইবাদতযার। সকারণ িজন জািতর
হওয়া সেও স িফিরশতােদর সে বসবাস করার অনমু িত পেয়িছল ও তােদর নতা হেয়িছল।[3] িক
আদেমর উ মযাদা দেখ স ঈষাকাতর হেয় পেড়। ফেল অহংকার বেশ আদমেক িসজদা না করায় এবং
আাহ ভীিত না থাকায় স আাহর গযেব পিতত হয়। এজন জৈনক আরবী কিব বেলন,
ﻟﻮﻛﺎن ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺷﺮف ﻣﻦ دون اﻟﺘﻘ
ﻪ إﺑﻠﻴﺲﺎن أﺷﺮف ﺧﻠﻖ اﻟﻟ
‘যিদ তাওয়া িবহীন ইলেমর কান মযাদা থাকত,
তেব ইবলীস আাহর সিক
ৃ ু েলর সরা বেল গণ হ’ত’।
শয়তােনর সি
ৃ িছল মানেু ষর জন পরীা প :
ইবলীসেক আাহ মানেু ষর জন পরীা প সি
ৃ কেরন এবং িয়ামত পয তার হায়াত দীঘ কের দন।
মানষু েক আাহর পথ থেক িবচু ৎ করার জন ও তােক ধাঁকা দওয়াই শয়তােনর একমা কাজ। ‘স

মানষু েক বেল কুফরী কর’। িক যখন স কুফরী কের, তখন শয়তান বেল ‘আিম তামার থেক ম
ু । আিম
িবভু আােক ভয় কির’ (হাশর ৫৯/১৬)। অনিদেক যেু গ যেু গ নবী-রাসূল ও িকতাব পািঠেয় আাহ
মানষু েক সত পথ দশেনর ববা অবাহত রােখন(বাারাহ ২/২১৩)। আদম থেক  কের শষনবী
মহু াাদ (ছাঃ) পয এক ল চিববশ হাযার পয়গার িনয়ােত এেসেছন[4] এবং বতমােন সবেশষ
এলাহী পিব কুরআেনর ধারক ও বাহক মস
ু িলম ওলামােয় করাম শষনবীর ‘ওয়ািরছ’
িহসােব[5] আাহ িরত অহীর িবধান সমূহ িববাপী পৗঁেছ দবার দািয় পালন কের যােন (মােয়দাহ
৫/৬৭)। পিথবীর
চড়
ৃ
ূ া ংস তথা িয়ামেতর অববিহত কাল পূব পয এই িনয়ম জাির থাকেব।
শষনবীর ভিবষাণী অনযু ায়ী পিথবীর
এমন কান বি ও ঝুপিড় ঘরও থাকেব না, যখােন আাহ
ৃ
ইসলােমর বাণী পৗঁেছ দেবন না।[6] এতদসেও অবেশেষ পিথবীেত
যখন ‘আাহ’ বলার মত কান লাক
ৃ
থাকেব না, অথাৎ কৃত তাওহীেদর অনসু ারী কান মিু মন বাকী থাকেব না, তখন আাহর কুেম লয়
ঘিনেয় আসেব এবং িয়ামত সংঘিটত হেব।[7] মানেু ষর দহিল সব মতুৃ র পের মািটেত িমেশ যােব।
িক হিল   ভাল বা ম আমল অনযু ায়ী ‘ইীন’ অথবা ‘িসীেন’ অবান করেব(ম
ু াফেফফীন
৮৩/৭, ১৮)। যা িয়ামেতর পরপরই আাহর কুেম   দেহ পনু ঃেবশ করেব (ফজর ৮৯/২৯) এবং
চড়
া আাহর দরবাের নীত হেব (ম
ৃ
ূ া িহসাব-িনকােশর জন সকল মানষু সশরীের সিকত
ু াফেফফীন
৮৩/৪-৬)।
মানেু ষর িঠকানা হ’ল িতনিট : ১- দাদ িনয়া। অথাৎ যখােন আমরা এখন বসবাস করিছ ২- দাল
বরযখ। অথাৎ মতুৃ র পের কবেরর জগত। ৩- দাল ারার। অথাৎ িয়ামেতর িদন শষ িবচার শেষ
জাাত বা জাহাােমর িচরায়ী িঠকানা।
অতএব পিথবী
হ’ল মানেু ষর জন সামিয়ক পরীাগার মা। জাাত থেক নেম আসা মানষু এই
ৃ
পরীােল পরীা শেষ স
ু র ফল লােভ পনু রায় জাােত িফের যােব, অথবা বথকাম হেয় জাহাােম
িনি হেব। অতঃপর সখােনই হেব তােদর সবেশষ যাািবরিত এবং সটাই হেব তােদর চড়
ূ া ও িচরায়ী
িঠকানা। আাহ বেলন, ‘মািট থেকই আমরা তামােদর সি
ৃ কেরিছ। ঐ মািটেতই তামােদর িফিরেয় নব।
অতঃপর ঐ মািট থেকই আমরা তামােদরেক পনু রায় বর কের আনব’ (ায়াহা ২০/৫৫)। অতঃপর িবচার
শেষ কােফরেদরেক হাঁিকেয় নওয়া হেব জাহাােমর িদেক এবং মু াীেদর নওয়া হেব জাােত (যমু ার
৩৯/৬৯-৭৩)। এভােবই সিদন যােলম তার াপ শাি ভাগ করেব এবং মযলূম তার যথাযথ িতদান
পেয় ধন হেব। সিদন কা িত কানপ অিবচার করা হেব না (বাারাহ ২/২৮১)।
উেখ য, হযরত আদম (আঃ) সেক পিব কুরআেনর ১০িট সূরায় ৫০িট আয়ােত বিণত হেয়েছ।[8]
এেণ আদম সির
ৃ ঘটনাবলী কুরআেন যভােব বিণত হেয়েছ, তার আেলােক সার-সংেপ আমরা তুেল
ধরার য়াস পাব ইনশাআাহ।
আদম সির
ৃ কািহনী :
আাহ একদা ফেরশতােদর ডেক বলেলন, আিম পিথবীেত
‘খলীফা’ অথাৎ িতিনিধ সি
ৃ
ৃ করেত চাই। বল,
এ িবষেয় তামােদর বব িক? তারা (সবতঃ ইিতপূেব সৃ িজন জািতর িত অিভতার আেলােক)
বলল, হ আাহ! আপিন িক পিথবীেত
এমন কাউেক আবাদ করেত চান, যারা িগেয় সখােন ফাসাদ সি
ৃ
ৃ

করেব ও রপাত ঘটােব? অথচ আমরা সবদা আপনার কুম পালেন এবং আপনার ণগান ও পিবতা
বণনায় রত আিছ। এখােন ফেরশতােদর উ বব আপির জন িছল না, বরং জানার জন িছল। আাহ
বলেলন, আিম যা জািন, তামরা তা জােনা না (বাারাহ ২/৩০)। অথাৎ আাহ চান এ পিথবীেত
এমন
ৃ
একটা সির
ৃ আবাদ করেত, যারা হেব ান ও ইাশি স এবং িনজ িবচার-বিু  ও িচা-গেবষণা
সহকাের ায়-সােন আাহর িবধান সমূেহর আনগু ত করেব ও তাঁর ইবাদত করেব। ফেরশতােদর মত
কবল কুম তািমলকারী জািত নয়।
খলীফা অথ :
এখােন ‘খলীফা’ বা িতিনিধ বেল িজনেদর পরবতী িতিনিধ িহসােব বনু আদমেক বঝ
ু ােনা হেয়েছ, যারা
পিথবীেত
এেক অপেরর িতিনিধ হেব (ইবনু কাছীর)। অথবা এর ারা আদম ও পরবতী নায়িন
ৃ
শাসকেদর বঝ
ু ােনা হেয়েছ, যারা জনগেণর মেধ আাহর আনগু ত ও ইনছাফপূণ শাসক িতার মাধেম
আাহর িতিনিধ করেব। কননা ফাসাদ সিকারী
ও অনায় রপাতকারী বিরা আাহর িতিনিধ নয়
ৃ
(ইবনু জারীর)। তেব থম বাখাই অগণ, যা ফেরশতােদর জবােব তীয়মান হয় য, এমন িতিনিধ
আপিন সি
িগেয় ফাসাদ ও রপাত ঘটােব। বতঃ
ৃ করেবন, যারা পূববতী িজন জািতর মত পিথবীেত
ৃ
‘িজন জািতর উপর িয়াস কেরই তারা এপ কথা বেল থাকেত পাের’ (ইবনু কাছীর)।
অতঃপর আাহ আদমেক সবিকছরু নাম িশা িদেলন। ‘সবিকছরু নাম’ বলেত পিথবীর
সূচনা থেক লয়
ৃ
পয ছাট-বড় সকল সবর
ই ও তা ববহােরর যাগতা তােক িদেয় দওয়া হ’ল।[9] যা িদেয়
ৃ
সব
সমূহেক আদম ও বনু আদম িনেজেদর অনগু ত করেত পাের এবং তা থেক ফােয়দা হািছল করেত
ৃ
পাের। যিদও আাহর অসীম ানরািশর সােথ মানবজািতর সিিলত ােনর তুলনা মহাসাগেরর অৈথ
জলরািশর বক
ু থেক পািখর ছাঁ মারা এক ফাঁটা পািনর সমতুল মা।[10] বলা চেল য, আদমেক দওয়া
সই যাগতা ও ান ভাার যেু গ যেু গ তাঁর ানী ও িবানী সানেদর মাধেম িবতিরত হে ও তার ারা
জগত সংসার উপকৃত হে। আদমেক সবিকছরু নাম িশা দওয়ার পর  মােণর জন আাহ তােক
ফেরশতােদর সুেখ পশ করেলন। কুরআেন কবল ফেরশতােদর কথা উেিখত হ’লও সখােন িজনেদর
সদস ইবলীসও উপিত িছল (কাহফ ১৮/৫০)। অথাৎ আাহ চেয়িছেলন, িজন ও ফেরশতা উভয়
সদােয়র উপের আদম-এর  মািণত হৗক এবং বােব সটাই হ’ল। তেব যেহতু ফেরশতাগণ
িজনেদর চেয়  ও উ মযাদা স, সজন কবল তােদর নাম নওয়া হেয়েছ। আর িনয়ােত
িজনেদর ইিতপূেবকার উৎপাত ও অনাচার সে ফেরশতারা আেগ থেকই অবিহত িছল, সকারণ তারা
মানষু সেও একইপ ধারণা পাষণ কেরিছল এবং ের জবােব নিতবাচক উর িদেয়িছল। উেখ য,
‘আাহ িজন জািতেক আেগই সি
ৃ কেরন গনগেন আন থেক’ (িহজর ১৫/২৭)। িক তারা অবাধতার
চড়
ূ া কের।
আদমেক ফেরশতােদর সুেখ পশ করার পর আাহ ফেরশতােদরেক ঐসব বর নাম িজেস
করেলন। িক সত কারেণই তারা তা বলেত পারল না। তখন আাহ আদমেক িনেদশ িদেলন এবং িতিন
সবিকছরু নাম বেল িদেলন। ফেল ফেরশতারা অকপেট তােদর পরাজয় মেন িনল এবং আাহর মহ ও
পিবতা ঘাষণা কের বলল, হ আাহ! আপিন আমােদরেক যতটুকু িশিখেয়েছন, তার বাইের আমােদর

কান ান নই। িনয়ই আপিন সব ও দূরদিময়’
(বাারাহ ২/৩২)। অতঃপর আাহ তােদর সবাইেক
ৃ
আদেমর সুেখ সােনর িসজদা করেত বলেলন। সবাই িসজদা করল, ইবলীস বতীত। স অীকার করল
ও অহংকাের ীত হেয় তাখান করল। ফেল স কািফরেদর অভু হ’ল (বাারাহ ২/৩৪)। ইবলীস ঐ
সময় িনেজর পে যিু  পশ কের বলল, ‘আিম ওর চাইেত উম। কননা আপিন আমােক আন ারা সি
ৃ
কেরেছন আর ওেক সি
ৃ কেরেছন মািট িদেয়’। আাহ বলেলন, তুই বর হেয় যা। তুই অিভশ, তার
উপের আমার অিভশাপ রইল পনু ান িদবস পয’ (ছায়াদ ৩৮/৭৬-৭৮; আ‘রাফ ৭/১২)।
িসজদার বাখা ও উেশ :
আদমেক সি
ৃ করার আেগই আাহ ফেরশতােদরেক আদেমর িত িসজদা করার কথা বেল
িদেয়িছেলন (হা-মীম সাজদাহ/ফছু িছলাত ৪১/১১)। তাছাড়া কুরআেনর বণনা সমূহ থেক একথা  হয়
য, আদমেক িসজদা করার জন আাহর িনেদশ বি আদম িহসােব িছল না, বরং ভিবষৎ মানব জািতর
িতিনিধকারী িহসােব তাঁর িত সান জানােনার জন িজন ও িফিরশতােদর িসজদা করেত বলা হেয়িছল।
এই িসজদা কখেনাই আদেমর িত ইবাদত পযােয়র িছল না। বরং তা িছল মানবজািতর িত আনগু ত
দশন ও তােদরেক সকল কােজ সহায়তা করার িতিত দােনর তীকী ও সান সূচক িসজদা মা।
ওিদেক কািফরেদর অভু হ’লও ইবলীস িক আাহেক সিকত
া ও পালনকতা িহসােব অীকার
ৃ
কেরিন। বরং আাহ যখন তােক ‘অিভসাৎ’ কের জাাত থেক িচরিদেনর মত িবতািড়ত করেলন, তখন
স আােক ‘রব’ িহসােবই সোধন কের াথনা করল, ‐َﺜُــﻮنﻌﺒ ﻳم ـﻮ ﻳﻟَــ اﻧﺮﻧﻈِ ﻓَ ـﺎب ر‘ﻗَــﺎلহ
আমার ভু! আমােক আপিন িয়ামত পয অবকাশ িদন’ (িহজর ১৫/৩৬, ছায়াদ ৩৮/৭৯)। আাহ তার
াথনা মুর করেলন। অতঃপর স বলল, ‘হ আমার পালনকতা! আপিন যমন আমােক পথ কেরেছন,
আিমও তমিন তােদর সবাইেক পিথবীেত
নানাপ সৗেয ল
ৃ
ু করব এবং তােদরেক পথ কের দব।
তেব যারা আপনার একিন বাা, তােদর বতীত’(িহজর ১৫/৩৪-৪০; ছায়াদ ৩৮/৭৯-৮৩)। আাহ তােক
বলেলন, তুিম নেম যাও এবং এখান থেক বিরেয় যাও। তুিম নীচত
ু মেদর অভু। এখােন তামার
অহংকার করার অিধকার নই’(আ‘রাফ ৭/১৩)। উেখ য, ইবলীস জাাত থেক বিহৃত হ’লও মানেু ষর
রগ-রশায় ঢুেক ধাঁকা দওয়ার ও িবা করার মতা আাহ তােক িদেয়িছেলন।[11] আর এটা িছল
মানেু ষর পরীার জন। শয়তােনর ধাঁকার িবে িজতেত পারেলই মানষু তার ের মযাদা অু
রাখেত পারেব এবং আেখরােত জাাত লােভ ধন হেব। নইেল ইহকাল ও পরকােল বথকাম হেব। মানেু ষর
িত ফেরশতােদর িসজদা করা ও ইবলীেসর িসজদা না করার মেধ ইিত রেয়েছ এ িবষেয় য, মানষু যন
িত পেদ পেদ শয়তােনর বাপাের সতক থােক এবং আাহর িত আনগু েতর মাধেম িনেজর ের
মযাদা অু রােখ।
আদেমর পাঁচিট  :
(১) আাহ তােক িনজ ’হােত সি
ৃ কেরেছন (ছায়াদ ৩৮/৭৫)। (২) আাহ িনেজ তার মেধ হ ফঁেু ক
িদেয়েছন (ছায়াদ ৩৮/৭২)। (৩) আাহ তােক সকল বর নাম িশা িদেয়েছন (বাারাহ ২/৩১)। (৪)
তােক িসজদা করার জন আাহ ফেরশতােদর িনেদশ িদেয়েছন (বাারাহ ২/৩৪)। (৫) আদম একাই মা

মািট থেক স।
ৃ বাকী সবাই িপতা-মাতার মাধেম সৃ (সাজদাহ ৩২/৭-৯)।
ইবলীেসর অিভশ হওয়ার কারণ িছল তার িয়াস। স আাহর আেদেশর িবে যিু  পশ কের
বেলিছল, ‘আিম আদেমর চাইেত উম। কননা আপিন আমােক আন িদেয় সি
ৃ কেরেছন এবং তােক সি
ৃ
কেরেছন মািট দেয়’ (িহজর ২৯)। মহু াাদ ইবনু সীরীন বেলন, ‘اول ﻣـــﻦ ﻗـــﺎس اﺑﻠﻴـــﺲথম িয়াস
কেরিছল ইবলীস’। হাসান বছরীও অন
ু প বেলেছন।[12]
নারী জািত প
ু েষরই অংশ এবং তার অনগু ত :
িসজদা অনু ােনর পর আাহ আদেমর জিু ড় িহসােব তার অবয়ব হ’ত একাংশ িনেয় অথাৎ তার পাঁজর হ’ত
তার ী হাওয়ােক সি
ৃ করেলন[13] মািট থেক সৃ হওয়া আদেমর নাম হ’ল ‘আদম’ এবং জীব আদেমর
পাঁজর হ’ত সৃ হওয়ায় তাঁর ীর নাম হ’ল ‘হাওয়া’ (কুরতুবী)। অতঃপর তােদর উেেশ আাহ বলেলন,
‘তামরা ’জন জাােত বসবাস কর ও সখান থেক যা খশু ী খেয় বড়াও। তেব সাবধান! এই গাছিটর
িনকেট যেয়া না। তাহ’ল তামরা সীমালংঘনকারীেদর অভু হেয় যােব’ (বাারাহ ২/৩৫)। এেত বঝ
ু া
যায় য, ফেরশতাগেণর িসজদা কবল আদেমর জন িছল, হাওয়ার জন নয়। িতীয়তঃ িসজদা অনু ােনর
পের আদেমর অবয়ব থেক হাওয়ােক সি
ৃ করা হয়, পূেব নয়। িতিন পথক
ৃ কান সি
ৃ িছেলন না। এেত
প
ু েষর িত নারীর অনগু ামী হওয়া মািণত হয়। আাহ বেলন, ‘প
ু েষরা নারীেদর উপর
কতৃ শীল’ (িনসা ৪/৩৪)। অতঃপর বিহৃত ইবলীস তার থম টােগট িহসােব আদম ও হাওয়ার িবে
তারণার জাল িনেপ করল। সমেত স থেম তােদর খবু আপনজন বেন গল এবং নানা কথায় তােদর
ভুলােত লাগল। এক পযােয় স বলল, ‘আাহ য তামােদরেক ঐ গাছিটর িনকেট যেত িনেষধ কেরেছন,
তার কারণ হ’ল এই য, তামরা তাহ’ল ফেরশতা হেয় যােব িকংবা তামরা এখােন িচরায়ী বািসা হেয়
যােব’ (আ‘রাফ ৭/২০)। স অতঃপর কসম খেয় বলল য, আিম অবশই তামােদর িহতাকাংখী’(ঐ, ২১)।
‘এভােবই স আদম ও হাওয়ােক সত কের ফলল এবং তার তারণার জােল আটেক িগেয় তারা উ
িনিষ বের
ফল আাদন করল। ফেল সােথ সােথ তােদর া কািশত হেয় পড়ল এবং তারা তিড়ঘিড়
ৃ
গােছর পাতা সমূহ িদেয় তা ঢাকেত লাগল। আাহ তােদরেক ডেক বলেলন, আিম িক তামােদরেক এ ব
ৃ
থেক িনেষধ কিরিন এবং বিলিন য, শয়তান তামােদর কাশ শ? (ঐ, ২২) তখন তারা অনত
ু  হ’য়
বলল, ‐ﺮِﻳﻦ اﻟْﺨَﺎﺳﻦ ﻣﻮﻧَﻦَﻨَﺎ ﻟَﻨﻤﺣﺗَﺮ ﻟَﻨَﺎ وﺮ ﺗَﻐْﻔن ﻟﱠﻢاﻨَﺎ وﻧﻔُﺴﻨَﺎ اﻨَﺎ ﻇَﻠَﻤﺑ ر‘ ﻗَﺎﻻহ আমােদর
পালনকতা! আমরা িনেজেদর উপর যল
ু মু কেরিছ। যিদ আপিন আমােদর মা না কেরন, তেব অবশই
আমরা িতেদর অভু হেয় যাব’ (২৩)। ‘আাহ তখন বলেলন, তামরা (জাাত থেক) নেম যাও।
তামরা এেক অপেরর শ। তামােদর অবান হেব পিথবীেত
এবং সখােনই তামরা একিট িনিদ ময়াদ
ৃ
পয সদরািজ ভাগ করেব’ (২৪)। িতিন আরও বলেলন য, ‘তামরা পিথবীেতই
জীবনযাপন করেব,
ৃ
সখােনই মতুৃ বরণ করেব এবং সখান থেকই তামরা পনু িত হেব’ (আ‘রাফ ৭/২০-২৫)।
এখােন একিট িবষয় উেখ করা যেত পাের য, ইবলীেসর কথায় সবথম হাওয়া তািরত হন। অতঃপর
তার মাধেম আদম তািরত হন বেল য কথা চালু আেছ কুরআেন এর কান সমথন নই। ছহীহ হাদীেছও
 িকছ ু নই। এ িবষেয় তাফসীের ইবনু জারীের ইবনু আববাস (রাঃ) থেক য বণনা এেসেছ, তা
যঈফ।[14] িতীয়তঃ জাাত থেক অবতরেণর িনেদশ তােদর অপরােধর শাি প িছলনা। কননা এটা

িছল তওবা কবেু লর পেরর ঘটনা। অতএব এটা িছল হয়তবা তােক িশাচার িশা দােনর জন। বরং সিঠক
কথা এই য, এটা িছল আাহর পূব িনধািরত ও দূরদশী পিরকনারই অংশ। কননা জাাত হ’ল কমফল
লােভর ান, কেমর ান নয়। তাছাড়া জাােত মানেু ষর বংশ বির
ৃ সেু যাগ নই। এজন িনয়ায় নািমেয়
দওয়া যরী িছল।
থম বার আেদশ দােনর পের পনু রায় হ ও অনু হ িমিত আেদশ িদেয় বলেলন, ‘তামরা সবাই নেম
যাও’। অতঃপর পিথবীেত
আাহর খলীফা হওয়ার (বাারাহ ২/৩০; ফাির ৩৫/৩৯)মহান মযাদা দান
ৃ
কের বলেলন, ‘তামােদর িনকেট আমার প থেক হদায়াত অবতীণ হেব। যারা তার অনসু রণ করেব,
তােদর জন কান ভয় বা িচার কারণ থাকেব না। িক যারা তা তাখান করেব ও িমথা িতপ করেব,
তারা হেব জাহাােমর অিধবাসী এবং সখােন তারা অনকাল ধের অবান করেব’ (বাারাহ ২/৩৮-৩৯)।
উেখ য, নবীগণ িছেলন িনাপ এবং হযরত আদম (আঃ) িছেলন িনঃসেেহ িনাপ। িতিন
ইাকৃতভােব কান ভুল কেরনিন। বরং শয়তােনর েরাচনায় তািরত হেয় িতিন সামিয়কভােব িনিষ
বের
িনকটবতী হওয়ার িনেষধাার কথািট ভুেল িগেয়িছেলন। যমন অন আয়ােত বিণত হেয়েছ, ـــﻓَﻨَﺴ
ৃ
‐ـــــﺎﻣﺰ ﻋ ﻧَﺠِـــــﺪْ ﻟَـــــﻪﻟَـــــﻢ‘وঅতঃপর আদম ভুেল গল এবং আিম তার মেধ (সংকের) দঢ়তা
ৃ
পাইিন’ (ায়াহা ২০/১১৫)। তাছাড়া উ ঘটনার সময় িতিন নবী হনিন বরং পদলেনর ঘটনার পের
আাহ তােক নবী মেনানীত কের িনয়ায় পাঠান ও হদায়াত দান কেরন’ (আ‘রাফ ৭/১২২)।
এখােন একিট িবষয় লণীয় য, ইবলীেসর ে আাহ বলেলন, ‐ﺟِﻴ ـﻢﻧﱠ ـﻚَ رــﺎ ﻓَﺎﻨْﻬ ﻣج ﻓَــﺎﺧْﺮﻗَــﺎل
‘তুিম জাাত থেক বিরেয় যাও। িনয়ই তুিম অিভশ’ (িহজর ১৫/৩৪; আ‘রাফ ৭/১৮)। অনিদেক
আদম ও হাওয়ার ে বলেলন, ‐ـــﺎﻨْﻬﺒِﻄُـــﻮاْ ﻣ ‘ﻗُﻠْﻨَـــﺎ اﻫতামরা নেম যাও’ (বাারাহ ২/৩৬, ৩৮;
আ‘রাফ ৭/২৪)। এেত ইিত রেয়েছ য, ইবলীস কখেনাই আর জাােত িফের আসেত পারেব না। িক বনু
আদেমর ঈমানদারগণ পনু রায় িফের আসেত পারেব ইনশাআাহ।
নতা শয়তােনর থম কাজ :
মানেু ষর উপের শয়তােনর থম হামলা িছল তার দহ থেক কাপড় খিসেয় তােক উল কের দওয়া।
আজও পিথবীেত
শয়তােনর পদাংক অনসু ারী ও ইবলীেসর িশখীেদর থম কাজ হ’ল তথাকিথত মতায়ন
ৃ
ও িল সমতার নােম নারীেক উল কের ঘেরর বাইের আনা ও তার সৗয উপেভাগ করা। অথচ পিথবীর
ৃ
িবগত সভতািল ংস হেয়েছ মূলতঃ নারী ও মেদর সহজলভতার কারেণই। অতএব সভ-ভ ও
আাহভী বাােদর িনকেট ঈমােনর পর সবথম ফরয হ’ল   লাান আবতৃ রাখা ও ইযযত-আবর
হফাযত করা। অনান ফরয সবই এর পের। নারীর পদা কবল পাষােক হেব না, বরং তা হেব তার
িভতের, তার কথা-বাতায়, আচার-আচরেণ ও চাল-চলেন সব িবষেয়। পরনারীর িতিট অভি ও িম
কর পরপ
ু েষর দেয় অনায় ভাব িবার কের। অতএব লাশীলতাই মিু মন নর-নারীর অভূষণ ও
পারিরক িনরাপার গারাি। নারী ও প
অবনত
ৃ
ু ষ েতেক এেক অপেরর থেক   দিেক
রাখেব (নূর ২৪/৩০-৩১) এবং পরের সািবক পদা বজায় রেখ কবলমা েয়াজনীয় কথাটুকু
াভািবকভােব সংেেপ বলেব। নারী ও প
ু ষ েতেক িনজ িনজ াত ও পদা বজায় রেখ   কমেল
ও কমপিরিধর মেধ াধীনভােব কাজ করেব এবং সংসার ও সমােজর কলােণ সাধমত অবদান রাখেব।

নেগিটভ ও পেজিটভ পাশাপািশ িবৎবাহী ’িট কাবেলর মােঝ ািেকর আবরণ যমন পদার কাজ কের
এবং অপিরহায এিেড ও অিকা থেক রা কের, অন
ু পভােব পরনারী ও পরপ
ু েষর মধকার পদা
উভেয়র মােঝ ঘিটতব যেকান অনাকাংিখত িবষয় থেক পররেক হফাযত কের। অতএব শয়তােনর
েরাচনায় জাােতর পিব পিরেবেশ আিদ িপতা-মাতার জীবেন ঘিটত উ অিনাকৃত ঘটনা থেক
িনয়ার এই পিল পিরেবেশ বসবাসরত মানব জািতেক আরও বশী সতক ও সাবধান থাকা উিচত। কুরআন
ও হাদীছ আমােদরেক সিদেকই ঁিশয়ার কেরেছ।
মানব সির
ৃ রহস :
আাহ বেলন, ذَا ﻓَﺎ،ٍنﻨُﻮﺴ ﻣﺎﻤ ﺣﻦﺎلٍ ﻣﻠْﺼﻦ ﺻا ﻣﺸَﺮ ﺑﻖ ﺧَﺎﻟّﻧ اﺔﺋﻼﻠْﻤﻚَ ﻟﺑ رذْ ﻗَﺎلاو
‐ﻦﺎﺟِﺪِﻳ ﺳا ﻟَﻪﻮ ﻓَﻘَﻌوﺣﻦ ر ﻣﻪﻴ ﻓﻧَﻔَﺨْﺖ وﺘُﻪﻳﻮ‘ ﺳরণ কর সই সমেয়র কথা, যখন তামার
ভু ফেরশতােদর বলেলন, আিম িমিত পচা কাদার কেনা মািট িদেয় ‘মানষু ’ সি
ৃ করব। অতঃপর যখন
আিম তার অবয়ব পূণভােব তরী কের ফলব ও তােত আিম আমার হ ফঁেু ক দব, তখন তামরা তার িত
িসজদায় পেড় যােব’ (িহজর ১৫/২৮-২৯)। অন িতিন বেলন, ﻒﻴ ﻛﺎمﺣر اﻻ ﻓﻢﻛِرﻮﺼ ﻳ اﻟﱠﺬِيﻮﻫ
‐ )آل ﻋﻤـﺮانﻴـﻢ اﻟْﺤﺰِﻳـﺰ اﻟْﻌـﻮ ﻫﻻ اﻟَـﻪ ﻵ اﺸَـﺂءﻳ৬)- ‘িতিনই সই সা িযিন তামােদরেক মাত ৃগেভ
আকার-আকৃিত দান কেরেছন যমন িতিন চেয়েছন। িতিন বতীত কান উপাস নই। িতিন মহা পরাা
ও মহা িবানী’ (আেল ইমরান ৩/৬)। িতিন আরও বেলন, ِﺪﻌﻦ ﺑ ﺧَﻠْﻘًﺎ ﻣﻢﺎﺗﻬﻣنِ اﻄُﻮ ﺑ ﻓﻢُيَﺧْﻠُﻘ
ثٍ‐ )زﻣـﺮـﺎتٍ ﺛَﻼ ﻇُﻠُﻤـ ﻓﺧَﻠْـﻖ৬)- ‘িতিন তামােদরেক তামােদর মাত ৃগেভ সি
ৃ কেরন এেকর পর
এক ের িতনিট অকারা আবরেণর মেধ’ (যমু ার ৩৯/৬)। িতনিট আবরণ হ’ল- পট, রেহম বা জরায়ু
এবং জরায়রু ফলু বা গভাধার।
উপেরা আয়াতিলেত আদম সির
ৃ িতনিট পযায় বণনা করা হেয়েছ। থেম মািট ারা অবয়ব িনমাণ,
অতঃপর তার আকার-আকৃিত গঠন ও অ-ত সমূেহ শির আনপ
ু িতক হার িনধারণ ও পরেরর মেধ
সামস িবধান এবং সবেশেষ তােত হ সার কের আদমেক অি দান। অতঃপর আদেমর অবয়ব
(পাঁজর) থেক িকছ ু অংশ িনেয় তার জাড়া বা ী সি
ৃ করা। সির
ৃ সূচনা পেবর এই কাজিল আাহ
সরাসির িনজ হােত কেরেছন (ছায়াদ ৩৮/৭৫)। অতঃপর এই প
ু ষ ও নারী ামী-ী িহসােব বসবাস কের
থম য যমজ সান জ দয়, তারাই হ’ল মানেু ষর মাধেম সৃ পিথবীর
থম মানব যগু ল। তারপর থেক
ৃ
এযাবত ামী-ীর িমলেন মানেু ষর বংশ বি
ৃ অবাহত রেয়েছ।
ধু মানষু নয়, উিদরািজ, জীবজ ও াণীকুেলর সি
ৃ হেয়েছ মািট থেক। আর মািট সি
ৃ হেয়েছ পািন
থেক। পািনই হ’ল সকল জীব বর মূল (ফরু ান ২৫/৫৪)।
মিকাজাত
সকল াণীর জীবেনর থম ও মূল একক (Unit) হে ‘ােটাাজম’ (Protoplasm)।
ৃ
যােক বলা হয় ‘আিদ াণসা’। এ থেকই সকল াণী সি
ৃ হেয়েছ। এজন িবানী মিরস বক
ু াইলী এেক
Bomb shell বেল অিভিহত কেরেছন। এর মেধ রেয়েছ মািটর সকল কােরর রাসায়িনক উপাদান।
মানেু ষর জীবন বীেজ চরু পিরমােণ চারিট উপাদান পাওয়া যায়। অিেজন, নাইোেজন, কাবন ও
হাইোেজন। আর আটিট পাওয়া যায় সাধারণভােব সমপিরমােণ। সিল হ’ল- মাগেনিশয়াম, সািডয়াম,
পটািশয়াম, কালিসয়াম, ফসফরাস, ািরন, সালফার ও আয়রণ। আরও আটিট পদাথ পাওয়া যায় 

পিরমােণ। তাহ’ল: িসিলকন, মািলবেডনাম, ুরাইন, কাবা, মাািনজ, আেয়ািডন, কপার ও িযংক।
িক এই সব উপাদান সংিমিত কের জীবেনর কণা তথা ‘ােটাাজম’ তরী করা সব নয়। জৈনক
িবানী দীঘ ১৫ বছর ধের এসব মৗল উপাদান সংিমিত করেত চা কেরেছন। িক বথ হেয়েছন এবং
তােত কান জীবেনর ‘কণা’ পিরলিত হয়িন। এই সংিমণ ও তােত জীবন সার আাহ বতীত কা পে
সব নয়। িবান এেে মাথা নত করেত বাধ হেয়েছ।
থম পযােয় মািট থেক সরাসির আদমেক অতঃপর আদম থেক তার ী হাওয়ােক সি
ৃ করার পরবতী
পযােয় আাহ আদম সানেদর মাধেম বনু আদেমর বংশ বির
ৃ ববা কেরেছন। এখােনও রেয়েছ সাতিট
র। যমন: মিকার
সারাংশ তথা ােটাাজম, বীয বা কীট, জমাট র, মাংসিপ, অিমা, অি
ৃ
পিরেবনকারী মাংস এবং সবেশেষ হ সারণ (মিু মনূন ২৩/১২-১৪; মিু মন ৪০/৬৭; ফরু ান ২৫/৪৪;
তাের ৮৬/৫-৭)। ামীর কীট ীর জরায়েু ত রিত িডেকােষ েবশ করার পর উভেয়র সংিমিত
বীেয সান জ হণ কের(দাহর ৭৬/২)। উেখ য, প
ু েষর একবার িনগত লমান বীেয ল-কািট
াণু থােক। আাহর কুেম তধকার একিট মা কীট ীর জরায়েু ত েবশ কের। এই কীট
প
ু ষ ােমাজম Y অথবা ী ােমাজম X হেয় থােক। এর মেধ যিট ীর িডের X ােমাজেমর
সােথ িমিলত হয়, সভােবই পু বা কনা সান জ হণ কের আাহর কুেম।
মাত ৃগেভর িতন িতনিট গাঢ় অকার পদার অরােল এইভােব দীঘ নয় মাস ধের বেড় ওঠা থমত:
একিট পূণ জীবন সার সি,
ৃ অতঃপর একিট জীব াণব ও িতভাবান িশ িহসােব িনয়ােত ভূিম
হওয়া কতই না িবয়কর বাপার। কান মানেু ষর পে এই অনন-অকনীয় সিকম
আেদৗ সব কী?
ৃ
মাত ৃগেভর ঐ অকার গেহ
ৃ মানবিশ সির
ৃ সই মহান কািরগর ক? ক সই মহান আিকেট, িযিন ঐ
গাপন কুঠরীেত িপতার ২৩িট ােমাজম ও মাতার ২৩িট ােমাজম একিত কের সংিমিত বীয ত
কেরন? ক সই মহান িশী, িযিন রিপ আকােরর জীবন টুকরািটেক মাত ৃগেভ পু কেরন? অতঃপর
১২০ িদন পের তােত হ সার কের তােক জীব মানব িশেত পিরণত কেরন এবং পূণ-পিরণত হওয়ার
পের সখান থেক বাইের ঠেল দন (আবাসা ৮০/১৮-২০)। বাপ-মােয়র ের ফসল িহসােব নয়েনর
পু িল িহসােব? মােয়র গেভ মানষু তরীর সই িবয়কর যের দ কািরগর ও সই মহান িশী আর কউ
নন, িতিন আাহ! সবু হানাািহ ওয়া বহামিদিহ, সবু হানাািহল আযীম!!
প
ু ষ ও নারীর সংিমিত বীেয সান জ লােভর তথ কুরআনই সবথম উপাপন কেরেছ (দাহর
৭৬/২)। আধিু নক িবান এ তথ জনেত পেরেছ মা গত শতাীেত ১৮৭৫ সােল ও ১৯১২ সােল। তার
পূেব এিরটল সহ সকল িবানীর ধারণা িছল য, প
ু েষর বীেযর কান কাযকািরতা নই। রাসূেলর হাদীছ
িবানীেদর এই মতেক সূণ বািতল ঘাষণা কেরেছ।[15]কননা সখােন ভােব বলা হেয়েছ সান
জনেন প
ু ষ ও নারী উভেয়র বীয সমানভােব কাযকর।
উেখ য, মাত ৃগেভ বীয থম ৬ িদন কবল বু ুদ আকাের থােক। তারপর জরায়েু ত সিকত হয়। িতন
মােসর আেগ ছেল বা মেয় সান িচিত হয় না। চার মাস পর হ সািরত হেয় বাা নেড়চেড় ওেঠ ও
আুল চষু েত থােক। যােত ভূিম হওয়ার পের মােয়র ন চষু েত অসিু বধা না হয়। এ সময় তার কপােল
চারিট ব িলেখ দওয়া হয়। তার আজাল (হায়াত), আমল, িরিযক এবং স ভাগবান না ভাগা।[16]

এভােবই জগত সংসাের মানববংশ বির
ৃ ধারা এিগেয় চেলেছ। এ িনয়েমর বিতম নই কবল আাহর
কুম বতীত। একারেণই আাহ অহংকারী মানষু েক উেশ কের বেলন, ‘মানষু িক দেখ না য, আমরা
তােক সি
ৃ কেরিছ িবু থেক? অতঃপর স হেয় গল কােশ িবতাকারী’। ‘স আমােদর সেক
নানাপ দা
ৃ বণনা কের। অথচ স িনেজর সি
ৃ সেক ভুেল যায়, আর বেল য, ক জীিবত করেব এসব
হাড়েগাড় সমূহেক, যখন সেলা পেচ গেল যােব? (ইয়াসীন ৩৬/৭৭-৭৮)।
জাাত থেক পিতত হবার পর :
হযরত আুাহ ইবেন আববাস (রাঃ) থেক ছহীহ সনেদ ইমাম আহমাদ, নাসাঈ ও হােকম (রহঃ) বণনা
কেরন য, ـﻢ‘أﻟﺴـﺖ ﺑﺮﺑআিম িক তামােদর ভু নই? বনু আদেমর কাছ থেক এই বল িস ‘আহেদ
আলা’ বা িতা-িতিতিট তখনই নওয়া হয়, যখন আদম (আঃ)-ক জাাত থেক পিথবীেত
নািমেয়
ৃ
দওয়া হয়। আর এ িতিত নওয়া হেয়িছল না‘মান (َــﺎنﻤ)وادى ﻧَﻌনামক উপতকায়, যা পরবতীকােল
‘আরাফাত’-এর ময়দান নােম পিরিচত হেয়েছ।[17]এর ারা একিট িবষয় মািণত হয় য, জাাত ও
জাহাােমর অবান পিথবীর
বাইের অন এবং তা সৃ অবায় তখনও িছল এখনও আেছ। আধিু নক িবান
ৃ
এ পিথবী
ও সৗরেলােকর বাইের দূের বদূের অগিণত সৗরেলােকর সান িদেয় কুরআন ও হাদীেছর
ৃ
তথেকই সমাণ কের িদে।
আদেমর অবতরণ ল :
আদম ও হাওয়ােক আসমােন অবিত জাাত থেক নািমেয় িনয়ায় কাথায় রাখা হেয়িছল, স িবষেয়
মতেভদ রেয়েছ। যমন বলা হেয়েছ আদমেক সরনদীেপ (ীলংকা) ও হাওয়ােক জায় (সঊদী আরব)
এবং ইবলীসেক বছরায় (ইরাক) ও ইবলােসর জাােত ঢাকার কিথত বাহন সাপেক ইাহােন (ইরান)
নািমেয় দওয়া হেয়িছল। কউ বেলেছন, আদমেক মার ছাফা পাহােড় এবং হাওয়ােক মারওয়া পাহােড়
নামােনা হেয়িছল। এছাড়া আরও বব এেসেছ। তেব যেহতু কুরআন ও ছহীহ হাদীেছ এ িবষেয়  িকছ ু
বলা হয়িন, সকারণ এ িবষেয় আমােদর চপ
ু থাকাই য়।
‘আেদ আলা-র িববরণ :
মস
ু িলম ইবেন ইয়াসার (রাঃ) বেলন, িকছ ু লাক হযরত ওমর ফাক (রাঃ)-এর িনকেট সূরা আ‘রাফ ১৭২
আয়ােতর মম জানেত চাইেল িতিন বেলন, এ িবষেয় রাসূল
ু াহ (ছাঃ)-ক  করা হ’ল তাঁেক আিম বলেত
েনিছ য, ‘আাহ তা‘আলা আদম (আঃ)-ক সি
ৃ কেরন।[18]অতঃপর িনেজর ডান হাত তার িপেঠ বিু লেয়
িদেলন। তখন তার ঔরেস যত সৎ মানষু জাবার িছল, তারা সব বিরেয় এল। আাহ বলেলন, এেদরেক
আিম জাােতর জন সি
ৃ কেরিছ এবং এরা িনয়ােত জাােতরই কাজ করেব। অতঃপর িতিন পনু রায় তার
িপেঠ হাত বল
ু ােলন, তখন সখান থেক একদল সান বর কের আনেলন এবং বলেলন, এেদরেক আিম
জাহাােমর জেন সি
ৃ কেরিছ। এরা িনয়ােত জাহাােমর কাজই করেব। একথা েন জৈনক ছাহাবী 
করেলন, হ আাহর রাসূল! তাহ’ল আর আমল করােনার উেশ িক? রাসূল
ু াহ (ছাঃ) বলেলন, যখন
আাহ কাউেক জাােতর জন সি
ৃ কেরন, তখন িতিন তােক িদেয় জাােতর কাজই কিরেয় নন, এমনিক
তার মতুৃ ও অন
ু প কােজর মেধ হেয় থােক। অতঃপর আাহ তােক জাােত েবশ করান। পাের যখন
িতিন কাউেক জাহাােমর জন সি
ৃ কেরন, তখন তােক িদেয় জাহাােমর কাজই কিরেয় নন। এমনিক তার

মতুৃ ও অন
ু প কােজর মেধ হেয় থােক। অতঃপর আাহ তােক জাহাােম েবশ করান।[19] আব
ু ারদা
(রাঃ) হ’ত বিণত হেয়েছ য, রাসূল
ু াহ (ছাঃ) বেলন, ডান মিু র লাকেলা িছল স
ু র চকচেক ু
িপপীিলকা দেলর নায়। আর বাম মিু র ু লাকেলা িছল কােলা কয়লার নায়’।[20]
উেখ য, কুরআেন বলা হেয়েছ, ‘বনু আদেমর পেদশ
থেক’ (আ‘রাফ ১৭২)। অনিদেক হাদীেছ বলা
ৃ
হেয়েছ, ‘আদেমর পেদশ’
থেক- মূলতঃ উভেয়র মেধ কান বপিরত নই। আদম যেহতু বনু আদেমর
ৃ
মূল এবং আিদ িপতা, সেহতু তাঁর পেদশ
বলা আর বনু আদেমর পেদশ
বলা একই কথা। তাছাড়া
ৃ
ৃ
আদেমর দেহর িতিট লামকূ প থেক অসংখ বনু আদমেক বর কের এেন উপিত করােনা আাহর জন
িবিচ িকছইু নয়।
মানষু যেহতু তার ভাগ সেক জােন না, সেহতু তােক সবদা জাাত লােভর আশায় উ পেথই কাজ
কের যেত হেব। সাধমত চা সেও বথ হ’ল বঝ
ু েত হেব য, ওটাই তার তাকদীেরর িলখন িছল।
বাােক ভাল ও ম ’িট করারই াধীন এখিতয়ার দওয়া হেয়েছ। আর এই ইাশি েয়ােগর
াধীনতার কারেণই বনু আদম আাহর সরা সির
ৃ মযাদায় অিভিষ হেয়েছ। আর একারেণই তােক তার
ভাল ও ম কােজর পিরণিত ভাগ করেত হয়।
এখােন আদেমর ঔরস বলেত আদম ও তার ভিবষৎ সানেদর ঔরস বঝ
ু ােনা হেয়েছ। এখােন ‘বংশধর’
বলেত তােদর অশরীরী আােক বঝ
ু ােনা হয়িন, বরং আা ও দেহর সমেয় ান ও চতনা স ু
অবয়ব সমূহেক বঝ
ু ােনা হেয়েছ, যােদর কাছ থেক সিদন সােন তােদর িতা ও িতিত নওয়া
হেয়িছল। আর এটা আাহর জন খবু ই সহজ। আজেকর িবান একটা ুািতু অণরু িভতের গাটা
সৗরমলীয় ববা সেক পরীা-িনরীা চালাে। িফের মাধেম একিট িবরাটকায় বেক একিট
ছা িবুর আয়তেন দখােনা হে। কােজই আাহ তা‘আলা যিদ উ অীকার অনু ােন সকল আদম
সানেক ান-বিু  স কের ুািতু দেহ অণ-ু িবুেত অি দান কের থােকন, তেব তােত
আয হবার িকছ ু নই। তাছাড়া ানস না হ’ল এবং িবষয়িট তােদর অনধু াবেন ও উপলিেত না
আসেল এ ধরেনর িতিত হেণর ও অীকার ঘাষণার কান  থােক না।
 হ’ত পাের য, সির
ৃ সূচনায় গহীত
ৃ এই িতা ও িতিতর কথা পরবতীেত মানেু ষর ভুেল যাওয়াটাই
াভািবক। তাহ’ল এ ধরেনর িতিত হেণর ফলাফলটা িক? এর জবাব এই য, আিদ িপতা-মাতা
আদম-হাওয়ার র ও মানিসকতার ভাব যমন যেু গ-যেু গ দেশ-দেশ সকল ভাষা ও বেণর মানেু ষর মেধ
সমভােব পিরদৃ হয়, তমিনভােব সিদেন গহীত
ৃ তাওহীেদর ীকৃিত ও িতিতর ভাব সকল মানেু ষর
মেধই কমেবশী িবদমান রেয়েছ। মানেু ষর অিই মানষু েক তার সিকত
ার সান দয় ও িবপ অবায়
ৃ
তার কােছ আয় হেণর জন তার দয় বাকুল হেয় ওেঠ।
তাই তা দখা গেছ, িব ইিতহােসর িনুরতম শাসক ও আাহোহী ফরাঊন ডুেব মরার সময় চীৎকার
িদেয় আাহর উপের তার িবাস ঘাষণা কেরিছল’ (ইউনসু ১০/৯০-৯১)। মা-মদীনার কােফর-মশু িরকরা
শষনবীর সােথ শতা পাষণ করেলও কখেনা আাহেক অীকার কেরিন। আধিু নক িবের নািকেসরা
ািলনেক পয শষ িনঃাস তােগর পূব মহু েত
ূ ‘ওহ মাই গড’ বেল চীৎকার কের উঠেত শানা গেছ।
কৃতপে সির
ৃ সূচনালে গহীত
ৃ উ ীকােরাি েতকিট মানেু ষর দেয় আাহর অিের িত

িবােসর বীজ বপন কের িদেয়েছ। চাই তার িবকাশ কান িশরকী ও া পিতেত হৗক বা নবীেদর
দখােনা সিঠক তাওহীদী পিতেত হৗক।
এ কথাটাই হাদীেছ এেসেছ এভােব য,  اَوﻪاﻧِدــﻮﻬ ﻳاهﻮﺑ ﻓَــﺎةﻄْــﺮ اﻟْﻔﻠَــﻟَــﺪُ ﻋﻮ ﻳدٍ إﻻﻟُــﻮﻮ ﻣﻦــﺎﻣﻣ
...ﻪـــﺎﻧِﺴﺠﻤ ﻳو اﻪاﻧـــﺮﻨَﺼ‘ﻳেতক মানবিশই িফৎরােতর উপের জহণ কের। অতঃপর তার িপতামাতা তােক ইদী-নাছারা বা মজস
ূ ী (অিউপাসক) বানায়’।[21] এখােন ‘িফৎরাত’ অথ ভাবধম
ইসলাম।[22] অথাৎ মানব িশ কান িশরকী ও কুফরী চতনা িনেয় জহণ কের না। বরং আাহেক
চনা ও তার িত আনগু ত ও আসমপেণর চতনা ও যাগতা িনেয় জহণ কের। এর ফেল নবীেদর
দ তাওহীেদর িশােক স অত সহেজ ও সােহ বরণ কের নয়। কননা ধু জগত চতনার
কারেণই কউ মস
ু লমান হ’ত পাের না। যতণ না স নবীর মাধেম িরত ীন সােন ায় কবল
ু
কের।
ছহীহ মস
ু িলেমর অপর বণনায় এেসেছ, ﻦﻴـﺎﻃ اﻟﺸﱠﻴـﻢﺗَﺘْﻬ اـﻢﻧﱠﻬا وـﻢﻠﱠﻬ ﻛﻨَﻔَـﺎء ﺣـﺎدِيﺒ ﻋ ﺧَﻠَﻘْـﺖـّﻧاو
...ﻬِـــﻢﻨ دِﻳـــﻦ ﻋﻢﺘَـــﺎﻟَﺘْﻬ‘ﻓَﺎﺟআাহ বেলেছন, য আিম আমার বাােদর ‘হানীফ’ অথাৎ ‘আাহর িত
একিন’ েপ সি
ৃ কেরিছ। অতঃপর শয়তান তার িপেছ লেগ তােক আাহর পথ থেক দূের িনেয়
গেছ।[23]আাহ বেলন, ـﻪ اﻟﺨَﻠْـﻖ ﻟﻞـﺪِﻳ ﺗَﺒــﺎ ﻻﻬﻠَﻴ ﻋ اﻟﻨﱠــﺎس ﻓَﻄَـﺮـ اﻟﱠﺘـﻪةَ اﻟﻄْـﺮ‘ ﻓআাহর
িফৎরত, যার উপের িতিন মানষু েক সি
ৃ কেরেছন। আাহর এই সির
ৃ কান পিরবতন নই’ (ম ৩০/৩০)।
মাট কথা েতক মানবিশ ভাবধম ইসলােমর উপের জহণ কের এবং িনজ সিকত
ােক চনার ও
ৃ
তােক মেন চলার অনভ
ৃ হয়। যিদও িপতা-মাতা ও পিরেবেশর কারেণ িকংবা
ু িূ ত ও যাগতা িনেয় সি
শয়তােনর ওয়াসওয়াসায় পরবতীেত অেনেক িবা হয়। অতএব কািফর-মিু মন-মশু িরক সবার মেধ
আাহেক চনার ও তাঁর ইবাদত ও আনগু েতর চতনা ও যাগতা িবদমান রেয়েছ। এই সিগত
চতনা ও
ৃ
অনভ
ু িূ তেক কউ পিরবতন করেত পাের না। অথাৎ কুিশা, কুস ও শয়তানী সািহত পাঠ কের বা ন 
িফের নীল দংশেন উ চতনােক পিরবতেনর চা করা আাহর সির
ৃ িবে িবোহ করার শািমল।
অতএব উ সিগত
চতনােক সমু ত রাখাই বি, সমাজ ও রাের কতব।
ৃ
একথা ব কের আাহ বেলন, ‐ِنـﺪُوﺒﻌﻴ ﻟﻻ اﻧْﺲـا و اﻟْﺠِـﻦــﺎ ﺧَﻠَﻘْـﺖﻣ‘وআিম িজন ও ইনসানেক
আমার ইবাদত বতীত অন কান কােজর জন সি
ৃ কিরিন’ (যািরয়াত ৫১/৫৬)। অথাৎ আিম তার
কৃিতেত আমার িত ইবাদত ও দাসের আহ ও যাগতা সি
ৃ কের িদেয়িছ। এটােক সিঠক অেথ কােজ
লাগােল আমার অবাধতামূলক কান কাজ বাার ারা সংঘিটত হেব না এবং জগতসংসােরও কান অশাি
ঘটেব না। যমনভােব কান মস
ু িলম িশ জহেণর সােথ সােথ তার কােন আযান শানােনা
হয়।[24] অথচ ঐ িশ আযােনর মম বেু ঝ না বা বড় হেয়ও তার সকথা মেন থােক না। অথচ ঐ আযােনর
মাধেম তার দেয় ািথত হেয় যায় তাওহীদ, িরসালাত ও ইবাদেতর বীজ। যার ভাব স আজীবন
অনভ
ু ব কের। স ব-আমল হ’লও ‘ইসলাম’-এর গী থেক খািরজ হেয় যেত তার অর কখেনাই সায়
দয় না। তার অবেচতন মেন আাহ ও রাসূেলর িত আনগু ত বাধ অু থােক। িবেশষ কের হতাশা ও
িবপ অবায় স তার ভুর সাহায ও সািধ লােভর জন বাকুল হেয় ওেঠ।
অথ না বঝ
ু েলও কুরআন পাঠ ও আযােনর িন মানেু ষর মনেক যভােব আকৃ কের এবং দেয় য ায়ী

ভাব ফেল তার কান তুলনা নই। একারেণই কািফর আরব নতারা মানষু েক কুরআন নেত িদত না।
অথচ িনেজরা রােতর অকাের তা গাপেন আিড় পেত নত এবং এেক জা বলত।  আরব কিবগণ
কুরআেনর অেলৗিককের কােছ আসমপণ কেরন এমনিক অনতম  আরবী কিব লাবীদ িবন রাবী‘আহ
কুরআন শানার পর কাবচচা পিরতাগ কেরন। গত শতাীর েত তুরে ওছমানীয় খলাফত উৎখাত
কের কামাল পাশা ধমিনরেপতা িতা কেরন এবং মসিজদ সমূেহ আরবী আযান ব কের তুকী ভাষায়
আযান দওয়ার িনেদশ জাির কেরন। িক তােত আরবী আযােনর িত মানেু ষর দয়ােবগ আরও বি
ৃ
পায়। ফেল গণিবোহ দখা িদেল িতিন উ আেদশ বািতল করেত বাধ হন।
আধিু নক িবানও মাণ কের িদেয়েছ য, শ মানব মেন বাপক ভাব িবার কের। তাই আাহ িরত
আযােনর িন সদসূত িশর কিচ মেন আজীবেনর জন সদু ূরসারী ায়ী ভাব িবার করেব- এটাই
াভািবক। অতএব সির
ৃ সূচনাকােলর গহীত
ৃ ‘আেদ আলা’ বা আাহর িত ইবাদত ও আনগু েতর
িতা ও িতিত মানব মেন জীবনবাপী ায়ী ভাব িবার কের থােক। যার কথা বারবার বাােক
রণ কিরেয় িদেত হয় এবং যার িবেরািধতা করা আবনা করার শািমল।
‘আেদ আলা-র উেশ :
আাহ বেলন,
ًﺔِﻳﻨﱠﺎ ذُرﻛ وﻞ ﻗَﺒﻦﻧَﺎ ﻣﺎوكَ آﺑﺷْﺮﺎ اﻧﱠﻤا ا ﺗَﻘُﻮﻟُﻮو ا،ﻴﻦﻠﺬَا ﻏَﺎﻓ ﻫﻦﻨﱠﺎ ﻋﻧﱠﺎ ﻛ اﺔﺎﻣﻴ اﻟْﻘمﻮا ﻳنْ ﺗَﻘُﻮﻟُﻮا
ﻮنَ‐ )اﻷﻋﺮافﺟِﻌﺮ ﻳﻢﻠﱠﻬﻟَﻌﺎتِ و اﻵﻳﻞﻚَ ﻧُﻔَﺼﺬَﻟﻛ و،َﻠُﻮنﻄﺒ اﻟْﻤﻞﺎ ﻓَﻌﻨَﺎ ﺑِﻤﻠﻓَﺘُﻬ اﻢﺪِﻫﻌﻦ ﺑﻣ
-(১৭২ -১৭৪
‘(আিম পিথবীেত
আবাদ করার আেগভােগ তামােদর অীকার এজেনই িনেয়িছ) যােত তামরা িয়ামেতর
ৃ
িদন একথা বলেত না পার য, (তাওহীদ ও ইবাদেতর) এ িবষয়িট আমােদর জানা িছল না’। ‘অথবা একথা
বলেত না পার য, িশরেকর থা তা আমােদর পূেব আমােদর বাপ-দাদারা চালু কেরিছল। আমরা হ’লাম
তােদর পরবতী বংশধর। তাহ’ল সই বািতলপীরা য কাজ কেরেছ, তার জন িক আপিন আমােদর ংস
করেবন’? আাহ বেলন, ‘বতঃ এভােব আমরা (আিদকােল ঘিটত) িবষয়সমূহ সিবাের বণনা করলাম,
যােত তারা (অথাৎ অিবাসীরা আমার পেথ) িফের আেস’ (আ‘রাফ ১৭২-১৭৪)।
উপেরা বণনার আেলােক বঝ
ু া যায় য, উ িতা িছল ’ধরেনর। এক- আিদকােল ঘিটত িতা
(  )اﻟﻤﻴﺜــﺎق اﻷزﻟــএবং ই- অহীর িবধােনর আনগু ত করার জাগিতক িতা (واﻟﻤﻴﺜــﺎق اﻹﻧــﺰاﻟ
 )اﻟﺤﺎﻟযা েতক নবীর আমেল তার উতগেণর উপের িছল অপিরহায।
অনান অীকার হণ :
(১) নবী-রাসূলেদর িতিত :
‘আেদ আলার মাধেম সাধারণভােব সকল আদম সােনর কাছ থেক িতিত হেণর পর আাহ
নবী-রাসূলেদর কাছ থেক িবেশষভােব িতিত নন; তারা যন আাহর প থেক াব রসালােতর
বাণীসমূহ   উেতর িনকেট যথাযথভােব পৗঁেছ দন এবং এেত কােরা ভয়-ভীিত ও অপবাদ-ভৎসনার
পেরায়া না কেরন।

(২) উতগেণর িতিত :
অন
ু পভােব িবিভ নবীর উতগেণর কাছ থেকও িতিত নওয়া হয়, তারা যন িনজ িনজ নবীরাসূলেদর আনগু ত কের ও কান অবায় তােদর নাফরমানী না কের।
যমন ছাহাবী উবাই ইবনু কা‘ব (রাঃ) সূরা আ‘রাফ ১৭২ আয়াত (অনবু াদঃ ‘যখন তামার ভু বনু আদেমর
িপঠ সমূহ থেক তােদর সানেদর বর কের আনেলন’)-এর বাখায় বেলন, অতঃপর আাহ তােদর
একিত করেলন এবং নারী-প
ু েষ িবভ করেলন। অতঃপর তােদরেক ভিবষেতর আকৃিত দান করেলন ও
কথা বলার মতা িদেলন। তখন তারা কথা বলল। অতঃপর আাহ তােদর কাছ থেক িতা ও িতিত
হণ করেলন এবং তােদরেক িনেজেদর উপের সাী কের িজেস করেলন, আিম িক তামােদর িতপালক
নই? তারা বলল, হাঁ। আাহ বলেলন, আিম তামােদর একথার উপর সাত আসমান ও সাত যমীনেক সাী
করিছ এবং তামােদর উপর তামােদর িপতা আদমেক সাী রাখিছ, যােত তামরা িয়ামেতর িদন একথা
বলেত না পার য, এ িতিতর কথা আমরা জানতাম না।
তামরা জেন রাখ য, আিম বতীত কান উপাস নই ও আিম বতীত কান িতপালক নই। আর
তামরা আমার সােথ কাউেক শরীক কেরা না। সর আিম তামােদর িনকট আমার রাসূলগণেক পাঠাব।
তাঁরা তামােদরেক আমার সােথ কৃত এই িতা ও িতিতর কথা রণ কিরেয় দেবন। আর আিম
তামােদর িত আমার িকতাব সমূহ নািযল করব। তখন তারা বলল, আমরা সা িদি য, িনয়ই
আপিন আমােদর ভু এবং উপাস। আপিন বতীত আমােদর কান িতপালক নই এবং আপিন বতীত
আমােদর কান উপাস নই। এভােব তারা ীকৃিত িদল। অতঃপর আদমেক তােদর উপর উিঠেয় ধরা হ’ল।
িতিন তােদর িদেক দখেত লাগেলন। িতিন দখেলন তােদর মধকার ধনী-গরীব, স
ু র-অস
ু র সবাইেক।
তখন িতিন বলেলন, হ ভু! আপিন কন আপনার বাােদর সমান করেলন না? আাহ বলেলন, আিম চাই
য, এর ফেল আমার িত কৃততা কাশ করা হউক।
িতিন তােদর মেধ নবীগণেক দখেলন দীপ সদশ।
িরসালাত ও নবঅ
ৃ তাঁেদর িনকট থেক পথকভােব
ৃ
ু েতর
দািয় পালেনর িবেশষ অীকার নওয়া হয়। য সেক আাহ বেলন, ‘যখন আমরা নবীগেণর িনকট
থেক অীকার হণ করলাম এবং আপনার িনকট থেকও এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মািরয়াম-পু ঈসার
িনকট থেক’ (আহযাব ৩৩/৭)। ঐ হিলর মেধ ঈসার হ িছল, যা মািরয়ােমর কােছ পাঠােনা হয়।
উবাই থেক বিণত হেয়েছ য, উ হ মািরয়ােমর মখু িদেয় েবশ কের’।[25]
(৪) শষনবীর জন িতিত :
এরপর সকল নবীর কাছ থেক িবেশষ িতিত নওয়া হেয়েছ শষনবী মহু াাদ (ছাঃ)-এর  ও
মযাদােক মেন নওয়ার জন, তাঁর অনসু রেণর জন এবং তাঁর যগু পেল তাঁেক সাহায করার জন। যমনআাহ বেলন,
ﺎﻤّ ﻟﺪِّقﺼ ﻣﻮلﺳ رﻢﻛﺎء ﺟ ﺛُﻢﺔﻤﺣﺘَﺎبٍ و ﻛﻦﻢ ﻣُﺘﺎ آﺗَﻴ ﻟَﻤﻦِﻴ اﻟﻨﱠﺒِﻴﺜَﺎقﻴ ﻣﻪﺧَﺬَ اﻟذْ ااو
اﺪُو ﻓَﺎﺷْﻬﻧَﺎ ﻗَﺎلرﻗْﺮا ا ﻗَﺎﻟُﻮﺮِيﺻ اﻢ ذَﻟَﻠ ﻋﺧَﺬْﺗُﻢا وﺗُﻢرﻗْﺮا ا ﻗَﺎلﻧﱠﻪﺮﻟَﺘَﻨْﺼ و ﺑِﻪﻨُﻦﻣ ﻟَﺘُﻮﻢﻌﻣ
-(৮১ ‐ )آل ﻋﻤﺮانﻦﺪِﻳ اﻟﺸﱠﺎﻫﻦﻢ ﻣﻌﻧَﺎ ﻣاو
‘আর আাহ যখন নবীগেণর কাছ থেক অীকার িনেলন য, আিম যা িকছ ু তামােদরেক দান কেরিছ িকতাব

ও িহকমত, অতঃপর তামােদর িনকেট (যখন) রাসূল (শষনবী) আেসন তামােদর িনকট যা আেছ
(তাওরাত-ইীল) তার সতয়নকারী িহসােব, তখন সই রাসূেলর (শষনবীর) িত তামরা ঈমান আনেব
ও তােক সাহায করেব। িতিন বলেলন, তামরা িক অীকার করছ? এবং উপেরা শেত তামরা আমার
ওয়াদা কবল
ু কের িন? তারা (নবীগণ) বলল, আমরা অীকার করিছ। িতিন (আাহ) বলেলন, তাহ’ল
তামরা সাী থাক। আর আিমও তামােদর সােথ সাী রইলাম’ (আেল ইমরান ৩/৮১)।
অন আাহ বেলন, ﺎﻤّﺪِّﻗﺎً ﻟﺼﻢ ﻣﻟَﻴ اﻪ اﻟﻮلﺳ رّﻧ اﻴﻞاﺋﺮﺳ اﻨﺎ ﺑ ﻳﻢﻳﺮ ﻣﻦ اﺑﻴﺴ ﻋذْ ﻗَﺎلاو
،...ُﺪﻤﺣ اﻪﻤﺪِي اﺳﻌﻦ ﺑ ﻣﺗﺎﻮلٍ ﻳﺳﺮاً ﺑِﺮّﺸﺒﻣ واةر اﻟﺘﱠﻮﻦ ﻣﺪَي ﻳﻦﻴ‘ﺑরণ কর, যখন মািরয়ামতনয় ঈসা বলল, হ ইাঈল সানগণ! আিম তামােদর কােছ আাহর িরত রাসূল এবং আমার পূববতী
তাওরাত িকতােবর সতয়নকারী। আর আিম একজন রাসূেলর সস
ু ংবাদ দানকারী, িযিন আমার পের
আসেবন, যার নাম হেব ‘আহমাদ’... (ছফ ৬১/৬)।
উপেরা আয়াত েয় বঝ
ু া যায় য, িবগত সকল নবী যমন তাঁর পূববতী নবীর সতয়নকারী িছেলন, তমিন
সকল নবী   উেতর িনকেট শষনবী মহু াাদ ছাাা আলাইেহ ওয়া সাােমর আগমনবাতা িনেয়
গেছন ও তাঁর িত ঈমান, আনগু ত ও তাঁেক সািবকভােব সাহায করার জন অিছয়ত কের গেছন। এিদক
িদেয় শষনবী য িবনবী িছেলন এবং তাঁর আনীত শরী‘আেতর মেধ িবগত সকল শরী‘আত য পূণতাা
হেয়েছ, তা পিরার হেয় যায়।
(৫) ইদী পিতেদর িতিত :
উপেরা ওয়াদা ছাড়াও ইদী-নাছারা পিতেদর কাছ থেক িবেশষ িতিত নওয়া হয়, যােত তারা সত
গাপন না কের। যমন আাহ বেলন,
ﻢﻮرِﻫ ﻇُﻬاءر وهﺬُو ﻓَﻨَﺒﻮﻧَﻪﺘُﻤَ ﺗﻻﻠﻨﱠﺎسِ و ﻟِﻨُﻨﱠﻪﻴ ﻟَﺘُﺒﺘَﺎبْا اﻟوﺗُﻮ اﻦ اﻟﱠﺬِﻳﺜَﺎقﻴ ﻣﻪﺧَﺬَ اﻟذْ ااو
-(১৮৭ نَ‐ )آل ﻋﻤﺮانوﺸْﺘَﺮﺎ ﻳ ﻣﺲ ﻓَﺒِﯩﻼﻴﻨﺎً ﻗَﻠ ﺛَﻤا ﺑِﻪواﺷْﺘَﺮو
‘আর আাহ যখন আহেল িকতাবেদর (পিতেদর) িনকট থেক িতা হণ করেলন য, তারা তা
লাকেদর িনকেট বণনা করেব ও তা গাপন করেব না। তখন তারা স িতােক িপছেন রেখ িদল, আর তা
বচা-কনা করল সামান পয়সার িবিনমেয়। কতই না ম তােদর এ বচা-কনা’(আেল ইমরান ৩/১৮৭)।
(৬) সাধারণ বনু ইাঈলগেণর িতিত :
অতঃপর বনু ইাঈেলর সাধারণ লাকেদর কাছ থেকও িতিত নওয়া হয়। যমন আাহ বেলন,
ﺘَﺎﻣاﻟْﻴ وﺑذِي اﻟْﻘُﺮﺎﻧًﺎ وﺴﺣ اﻦﺪَﻳاﻟﺑِﺎﻟْﻮ وﻪ اﻟﻻﺪُونَ اﺒ ﺗَﻌ ﻻﻞﻴاﺋﺮﺳ اﻨ ﺑﻴﺜَﺎقﺧَﺬْﻧَﺎ ﻣذْ ااو
ﻧْﺘُﻢا وﻢْﻨ ﻣﻴﻼ ﻗَﻠﻻ اﺘُﻢﻟﱠﻴ ﺗَﻮﺎةَ ﺛُﻢﻛآﺗُﻮا اﻟﺰةَ وﻼﻮا اﻟﺼﻤﻴﻗاﻨًﺎ وﺴﻠﻨﱠﺎسِ ﺣا ﻟﻗُﻮﻟُﻮ وﻦﻴﺎﻛﺴاﻟْﻤو
-(৮৩ نَ‐ )اﻟﺒﻘﺮةﻮﺮِﺿﻌﻣ
‘যখন আমরা বনু ইাঈলগেণর কাছ থেক িতিত িনলাম এই মেম য, তামরা আাহ বতীত অন কা
ইবাদত করেব না। আর তামরা িপতা-মাতা, আীয়-জন ও ইয়াতীম-িমসকীনেদর সােথ সবহার করেব
এবং মানেু ষর সােথ স
ু র কথা বলেব, ছালাত কােয়ম করেব ও যাকাত আদায় করেব। িক িকছ ু লাক
বতীত তামরা সবাই মখু িফিরেয় িনেল এবং তামরা তা অাহ করেল’ (বাারাহ ২/৮৩)।
বলা বাল য, অিধকাংশ নবী বনু ইাঈল থেকই হেয়েছন। িক বনু ইাঈলরাই অিধকাংশ নবীেক হতা

কেরেছ, তােদরেক িমথা িতপ কেরেছ, তােদর ঐশী িকতাবসমূহেক পিরবতন ও িবকৃত কেরেছ, তােদর
নবীেদর চির হনন কেরেছ, তােদর নােম কলংক লপন কেরেছ এবং অবেশেষ শষনবী মহু াাদ (ছাঃ)-ক
িচনেত পেরও (বাারাহ ২/১৪৬; আন‘আম ৬/২০) না চনার ভান কেরেছ ও তাঁর সে চড়
ূ া গাারী
কেরেছ। অবশ তােদর মেধ অেনেক (ﺎﻧًـــﺎﺒﻫر وﻦـــﻴﺴﻴﺴ )ﻗঈমান এেন ধন হেয়িছেলন এবং আাহর
িনকেট কৃত ওয়াদা পূণ কেরিছেলন।[26]যমন খাতনামা ছাহাবী আুাহ ইবেন সালাম, আদী ইবেন
হােতম মখু নত ৃব।
ৃ এততীত হাবশার খান
ৃ বাদশাহ নাাশী িনেজ তা শষনবীর উপের িবাসী
িছেলন। অিধক িতিন আিবিসিনয়ার ৬২ জন ও িসিরয়ার ৮ জন মাট ৭০ জেনর একিট শীষানীয় খান
ৃ
ধমীয় িতিনিধদলেক মদীনায় রণ কেরন। তাঁরা রাসূেলর মেু খ সূরা ইয়াসীন েন অিবরল ধারায় অ
িবসজন দন। অতঃপর সবাই ইসলাম হণ কেরন’। তােদর তাবতেনর পর নাাশী িনেজর ইসলাম
কবেু লর কথা ঘাষণা কেরন এবং একখানা প িলেখ ীয় পেু র নত ৃে আেরকিট িতিনিধদল মদীনায়
রণ কেরন। িক ভাগেম জাহায ডুিবর কারেণ তারা সবাই পিথমেধ মতুৃ বরণ কেরন।[27]
আদেমর মযাদা ও  :
‘আশরাফলু মাখলূাত’ বা সরা সি
ৃ িহসােব আাহ আদম ও বনু আদমেক সি
ৃ কেরন। এ িবষেয় আাহ
বেলন,
ٍﻴﺮﺜ ﻛَﻠ ﻋﻢﻠْﻨَﺎﻫﻓَﻀﺎتِ وِﺒ اﻟﻄﱠﻴﻦﻢ ﻣزَﻗْﻨَﺎﻫرﺮِ وﺤاﻟْﺒِ وﺮ اﻟْﺒ ﻓﻢﻠْﻨَﺎﻫﻤﺣ وم آدﻨﻨَﺎ ﺑﻣﺮﻟَﻘَﺪْ ﻛو
-(৭০ ‐ )اﻹﺳﺮاءﻼﻴ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ ﺗَﻔْﻀﻦﻤﻣ
‘আমরা বনু আদমেক উ সািনত কেরিছ, তােদরেক ল ও জলপেথ বহন কের িনেয়িছ, তােদরেক পিব
ব সমূহ হ’ত খাদ দান কেরিছ এবং আমােদর ব সির
ৃ উপের তােদরেক উ মযাদা দান
কেরিছ’ (ইসরা ১৭/৭০)।
এখােন থেম ﻨَــــﺎ ﱠﺮﻣﻛশ ববহােরর মাধেম মানষু েক এমন িকছ ু িবষেয় এক সান দােনর কথা বলা
হেয়েছ, যা অন কান সিেক
দওয়া হয়িন। যমন ান-িবেবক, িচাশি, ভাল-ম ও নায়-অনােয়র
ৃ
পাথকেবাধ, াধীন ইাশি েয়ােগর মতা ইতািদ। অতঃপর ﺾﻟْﻨَــﺎ
ﻓَ ﱠশ ববহােরর মাধেম অেনর
তুলনায় মানষু েক উ মযাদা দােনর কথা বলা হেয়েছ। যমন মানেু ষর উত হ’ত উততর জীবন যাপন
ণালী, গহৃ িনমাণ পিত, খাদ হণ, পাষাক-পিরদ ইতািদেত উততর িচশীলতা, আইনানগু ও
সমাজব জীবনযাপন ভ ৃিত িবষয়িল অনান াণী হ’ত বিশ মিত এবং নানা বিচে ভরপরু ।
তােত িতিনয়ত পিরবতন, পিরবধন, িববতন ও উয়ন অবাহত রেয়েছ। অথচ বাবইু পািখর নীড় রচনা
িকংবা বেন-জেল বাঘ-শগােলর
বসবাস পিত ল বছর ধের অপিরবিতত রেয়েছ। না তােত অতীেত কান
ৃ
পিরবতন এেসেছ, না ভিবষেত কান পিরবতন আসার সাবনা রেয়েছ।
মানষু জেল-েল-অরীে উত হ’ত উততর পিরবহেন চলােফরা ও ববসা-বািণজ করেছ। তারা
পিথবীর
সেবাম খাদসমূহ হণ করেছ, উত পাক-ণালীর মাধেম স
ৃ
ু া খাবার হণ ও সেবাম
পানীয় পান করেছ, যা অন াণীর পে আেদৗ সব নয়।
মানব মযাদার অনতম  িবষয় হে তােক কথা বলার শি দান করা, যা অন কান সিেক
দওয়া
ৃ
হয়িন। তােক দওয়া হেয়েছ ভাষা ও রেঙর বিচ, দওয়া হেয়েছ িলখনমতা এবং উত সািহত ান ও

অলংকার সমৃ বাক গঠন ও কাব রচনার যাগতা, যা অন কান সিেক
দওয়া হয়িন।
ৃ
মানব মযাদার অনতম িবষয় হ’ল, িবের কাশ-অকাশ সকল সিেক
মানেু ষর অনগু ত কের দওয়া
ৃ
হেয়েছ (লাকমান ৩১/২০)। যন আাহর যাবতীয় সিকেম
র মূল ল হে মানষু । মানেু ষর জনই যন
ৃ
সবিকছ।ু সূেযর িকরণ, চের জািত, হ-নের িমিটিমিট আেলা, বাতােসর মম
বাহ, পািনর
ৃ
জীবনদািয়নী মতা, মািটর উবরা শি, আেনর দািহকা শি, িবেতর ব মািক কলাণকািরতা,
মাঠভরা সবজ
ু শসভাার, গাছ ভরা ফল-ফলািদ, বািগচায় রং-বরংেয়র ফেু লর বাহার, পক
ু ু র-নদী-সাগর
ভরা নানা জােতর মাছ ও মিণ-ম
ু ার সমাহার, ভূগেভ সিত ণ-রৗপ ও খিনজ সদরািজ ও তলগােসর আকর, গায়াল ও জলভরা প-পীর আবাস কােদর জন? এক কথায় জবাব: এসবই কবল
মানেু ষর জন। আাহ বেলন, ًﻴﻌـﺎﻤضِ ﺟر اﻻــﺎ ﻓـﻢ ﻣَ ﻟ اﻟﱠـﺬِي ﺧَﻠَـﻖـﻮ‘ ﻫিতিনই সই সা, িযিন
তামােদর জন পিথবীর
সবিকছেক
ৃ
ৃ কেরেছন’ (বাারাহ ২/২৯)।
ু সি
 হ’ল: সবই যখন মানেু ষর জন, তাহ’ল মানষু কার জন? তারও জবাব একটাই: ‘আমরা আাহর জন,
এবং আমরা তাঁর কােছই িফের যাব’ (বাারাহ ২/১৫৬)। ‘আমরা এেসিছ তাঁর ইবাদেতর জন, সবেে
তাঁর দাসের জন (যািরয়াত ৫১/৫৬) এবং িনয়ায় তাঁর খলাফত পিরচালনার জন’ (বাারাহ ২/৩০)।।
িবেলােক যা িকছ ু আেছ সবই আাহর ইবাদেত রত। সবই একিট িনিদ সমেয়র জন (লাকমান
৩১/২৯) িনিদ িনয়েমর অধীেন পিরচািলত (ফািতর ৩৫/৪৩)। সবই আাহর অনগু ত ও তাঁর িত িসজদায়
অবনত এবং কবল তাঁরই ণগােন রত। জগত সংসার পিরচালনার এই সিু নিদ িনয়মটাই হ’ল ‘ীন’ এবং
এই ীেনর িত িনখাদ আনগু ত ও আসমপণেকই বলা হয় ‘ইসলাম’। এজেনই বলা হেয়েছ نﱠ اﻟــــﺪِّﻳﻦا
مﻼﺳ اﻻﻪﻨﺪَ اﻟ‘ﻋআাহর িনকেট ‘ীন’ হ’ল কবল ‘ইসলাম’ (আেল ইমরান ৩/১৯)।
ইসলােমর ’িট িদক রেয়েছ, াকৃিতক ও মানিবক। থমিট সম িব কৃিতেত পিরব। যখােন সবিকছ ু
সরাসির আাহ কতকৃ াকৃিতক িনয়েম পিরচািলত। য িনয়েমর কান বতয় নই কান বিতম নই
(আাহর িবেশষ কুম বতীত) (ইউসফ
ু ১২/৪০; আহযাব ৩৩/৬২; ইসরা ১৭/৭৭)।
িতীয়িট অথাৎ মানিবক জীবন পিরচালনার ববহািরক নীিত-িনয়ম যা আাহ যেু গ যেু গ নবী-রাসূলেদর
মাধেম পািঠেয়েছন। এেকই বেল ইসলামী শরী‘আত। যা আদম আলাইিহস সালােমরমাধেম  হেয়
শষনবী মহু াাদ ছাাা আলাইেহ ওয়া সাােমর মাধেম শষ হেয়েছ ও পূণতা লাভ কেরেছ (মােয়দাহ
৫/৩)। উেখ য, আিভধািনক অেথ িবগত সকল নবীর ীনেক ইসলাম বলা গেলও পািরভািষকভােব
শষনবীর িনকেট িরত সবেশষ ও পূণা ীনেকই কবল ‘ইসলাম’ বলা হেয় থােক। আাহ বেলন,
ﻚَ اﻟﺪِّﻳﻦ ذَﻟﻪ اﻟﺨَﻠْﻖ ﻟﺪِﻳﻞ ﺗَﺒﺎ ﻻﻬﻠَﻴ ﻋ اﻟﻨﱠﺎس ﻓَﻄَﺮ اﻟﱠﺘﻪةَ اﻟﻄْﺮﻴﻔًﺎ ﻓﻨ ﺣﻦﻠﺪِّﻳﻚَ ﻟﻬﺟ وﻢﻗﻓَﺎ
-(৩০ ﻮنَ‐ )اﻟﺮومﻠَﻤﻌ ﻳ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻻﺜَﺮﻛ اﻦَﻟ وِﻢاﻟْﻘَﻴ
‘তুিম তামার চহারােক ীেনর জন একিন কর। এিটই আাহর িফৎরাত, যার উপের িতিন মানষু েক সি
ৃ
কেরেছন। আাহর সির
ৃ কান পিরবতন নই। এটাই হ’ল সরল ধম। িক অিধকাংশ মানষু তা জােন
না’ (ম ৩০/৩০)।
উপেরা আয়ােত আাহ তা‘আলা অপিরবতনীয় ীেনর িত মানেু ষর দি
ৃ িনব করেত বেলেছন, সিট হ’ল
সই ীন, যা িবেলােক াকৃিতকভােব িতিত। মানেু ষর দহসায় ও জীবন বােহ উ ীন িতিবিত।

উ ীেনর িত আনগু েতর কারেণই িপতার স
ৃ হয়। অতঃপর
ু ািতস
ু াণু থেক মাত ৃগেভ ণ সি
িনধািরত সমেয় তা স
ু র ফটু ফেু ট মানবিশ েপ িনয়ােত ভূিম হয়। অতঃপর শশব, কেশার, যৗবন ও
ৗঢ় পিরেয় স বাধেক উপনীত হয় ও এক সময় তার মতুৃ  হয়। দেহর এই জ-মতুৃ র িনয়েমর কান
পিরবতন নই। এেে মানষু সহ সকল সজীব
ইায়-অিনায় আাহর অলংঘনীয় িবধােনর িত
ৃ
আনগু তশীল ও আসমিপত ‘মস
ু িলম’ (আেল ইমরান ৩/৮৩; রা‘দ ১৩/১৫)। এটা হ’ল ‘ইসলাম’-এর
াকৃিতক িদক, যা মানেত েতক মানষু বাধ। মানেু ষর দহ তাই াকৃিতক িনয়েমর অধীন। িক ােনর
িদক িদেয় স াধীন। স তার ানেক াধীনভােব েয়াগ করেত পাের।
মানেু ষর বািহক আকৃিতর ের সােথ তার আধািক িদেকর সংেযাগ এক অসাধারণ বাপার। অথচ
িবেলােকর অনান সির
ৃ বাইেরর িদক ও িভতেরর িদেকর মেধ কান পাথক নই। চ-সূেযর সবটাই
আেলা, পর সবটাই পে ভরা। িক মানেু ষর বাইেরর িদেকর সােথ িভতেরর িদেকর কান িমল নই।
বরং তা আরও জিটল ও েবাধ। মানেু ষর দিহক অবয়েবর মেধ ওটা একটা আলাদা জগত। যা দখা যায়
না, কবল উপলি করা যায়। মানষু যমন ষড় িরপু সমৃ একিট জিবক সা, তমিন স একিট িবেবকবান
নিতক ও আধািক সা। মানেু ষর দহ জগেতর িচিকৎসা ও আরাম-আেয়েশর উপকরণ তাই কমেবশী
সব ায় সমান হ’লও তার মেনাজগেতর িচিকৎসা ও সখু -ঃেখর অনভ
ু িূ ত সবার জন সমান নয়।
মেনাজগেত শয়তােনর তােবদার হেয় স অেনক সময় তার বািহক দহ জগতেক ংস কের দয়। মূলত:
মেনাজগেত লািলত ধারণা ও িবাসই মানেু ষর কমজগেত িতফিলত হয়। তাই দয়ালু আাহ তাঁর িয় সি
ৃ
মানেু ষর সািবক জীবন সিঠক পেথ পিরচালনার জন যেু গ যেু গ নবীগেণর মাধেম এলাহী হদায়াত সমূহ
পািঠেয়েছন। াকৃিতক ীন-এর মত এই ীনও অপিরবতনীয় ও িচরকলাণময়। আর সটাই হ’ল ইসলােমর
বািহক মানিবক িদক। উ মানিবক িদক পিরচালনার উেেশ য ীন নবীেদর মাধেম িরত হেয়েছ, তা
হণ ও পালেনর াধীন এখিতয়ার মানষু েক দওয়া হেয়েছ (কাহফ ১৮/২৯; দাহর ৭৬/৪)।
এ ীন বা শরী‘আেতর পূণা অনসু রেণ মানষু িনয়ায় শাি পােব ও আেখরােত জাাত লােভ ধন হেব।
আর তা অমান করেল িনয়ায় অশাি ভাগ করেব ও পরকােল জাহাােমর আেন দীভূত হেব (বাারাহ
২/৩৮-৩৯; তাগাবনু ৬৪/ ৯-১০)।
বলা বাল, এ াধীন ইাশিই মানেু ষর ‘সির
ৃ সরা’ হওয়ার মূল কারণ। এেতই তার পরীা এবং
এেতই তার জাাত বা জাহাাম। মানেু ষর ের সবেচেয় বড় িদক হ’ল এ পিথবীেত
আাহর খলাফত
ৃ
িতা করা। কননা তােক ‘আাহর খলীফা’ িহসােবই িনয়ায় পাঠােনা হেয়েছ।[28] এ িনয়ােক আাহর
ইা অনযু ায়ী স
ু রভােব আবাদ করা এবং অহীর িবধান অনযু ায়ী সািবক জীবন পিরচালনার মাধেম আাহর
িতিনিধের দািয় পালন করাই তার ধান কাজ। খলাফেতর এ দািয় স বি জীবেন যমন পালন
করেব, সামািজক ও রাীয় জীবেনও তমিন পালন করেব। সব স আাহর িবধােনর িত আনগু তশীল
বাা িহসােব িনেজেক মাণ করেব। এই  দািয় আসমান-যমীন, পাহাড়-পবত কউ হণ করেত
সাহসী হয়িন। মানষু ায় এ দািয় হণ কেরিছল (আহযাব ৩৩/৮২)। িক িনয়ায় এেস এর চাকিচক
দেখ মানষু মাহ হেয় গেছ ও আাহর খলাফেতর দািয় পালেনর কথা ভুেল গেছ। কউবা তােত
অলসতা দখাে, কউবা অীকার করেছ। তবও
ু িয়ামত-াাল অবিধ একদল লাক িচরিদন থাকেব,

যারা এ দািয় পালন কের যােব।[29] আাহ বেলন, ‐َﺪِﻟُﻮنﻌ ﻳﺑِﻪ وﻖﺪُونَ ﺑِﺎﻟْﺤﻬﺔٌ ﻳﻣ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ اﻦﻤﻣو
‘আমরা যােদর সি
ৃ কেরিছ তােদর মেধ একিট দল রেয়েছ, যারা সত পথ দখায় ও সমেত নায়িবচার
কের’ (আ‘রাফ ৭/১৮১)। অতঃপর িতিন বেলন, ِنﺎ اﻟﺜﱠﻘَﻼﻬﻳ اﻢَغُ ﻟﻨَﻔْﺮ‘ﺳহ িজন ও ইনসান! অিতসর
আমরা তামােদর বাপাের মেনািনেবশ করব’ (রহমান ৫৫/৩১)। অথাৎ একিট িবেশষ মহু েত
ূ িনয়ােত
তামােদর পরীা হেণর এই ধারা সহসাই ব হেয় যােব এবং তামােদরেক পনু জীিবত কের হাশেরর
ময়দােন একিত করা হেব। সিদন আমার স
ু িবচােরর হাত থেক তামরা কউই রহাই পােব না।
িজনেদর আাহ আেগই সি
ৃ কেরন আন থেক। তারাও িছল াধীন এখিতয়ার স। িক তারা
অবাধতা কেরিছল। অেনেক িজনেক চম চুেত দখেত পায় না বেল তােদরেক অীকার কের। অথচ ব
িজিনষ রেয়েছ যা মানষু বািহক দিেত
দখেত পায় না। তাই বেল তােদর অিেক অীকার করা যায় না।
ৃ
যমন িবৎ, বায়ু বাহ, বর াদ ও গ ইতািদ। মানেু ষর নবীই িজনেদর নবী। তােদর মেধ মিু মন,
কািফর, ফািসক সবই রেয়েছ। িজেনরা য এলাকায় বাস কের স এলাকার মানেু ষর ভাষা তারা বেু ঝ।
নবঅ
ু েতর দশম বছের ােয়ফ থেক ফরার পেথ ‘নাখলা’ উপতকায় িজেনরা রাসূেলর কে সূরা রহমান
েনিছল ও যতবারই আাহ ِـــﺎنﺬِّﺑُـــﺎ ﺗﻤِﺑ رءِ آﻻىﻓَﺒِـــﺎবেলেছন, ততবারই তারা জবােব বেলিছল, লা
বশাইিয়ন িমন িন‘আিমকা রববানা নক
ু াযিযবু ফালাকাল হা।[30] তারা মানেু ষর কথা শােন, বেু ঝ ও
উপলি কের। আাহর িকতাব িজন ও ইনসান সবার জন। অতএব তােদর পিরণিত ও মানেু ষর পিরণিত
একই।
বতঃ আদম ও বনু আদম হ’ল আাহর সবািধক িয় ও সরা সি।
ৃ মতুৃ কাল অবিধ তােক এ িনয়ার
পরীাগাের অবান করেত হেব একজন সজাগ ও সিয় পরীাথী িহসােব। মতুৃ র পেরই তার িয়ামত
 হেয় যােব। ভাল-ম কেমর সেু যাগ আর থাকেব না। তাই আাহ িরত অহীর িবধান মেন চেল
কলাণময় জীবন পিরচালনার মাধেম আাহর সরা সির
ৃ মযাদা অু রেখ িনয়া থেক িবদায় হওয়াই
বিু মান মানেু ষর কতব।
মেন রাখেত হেব য, ‘আমরা সবাই আাহর জন এবং আমরা সবাই তাঁর িদেকই িফের যাব’(বাারাহ
২/১৫৬)। ‘আমােদর ছালাত, আমােদর কুরবানী, আমােদর জীবন, আমােদর মরণ সবিকছইু কবলমা
িবভু আাহর জন’ (আন‘আম ৬/১৬৩)। জাাত থেক িনি বনু আদম আমরা যন পনু রায় জাােত
িফের যেত পাির, কণাময় আাহ আমােদর সই তাওফীক দান কন- আমীন!!
িনয়াবী ববাপনায় আদম (আঃ) :
হােফয শামস
ু ীন যাহাবী (রহঃ) اﻟﻄــــﺐ اﻟﻨﺒــــﻮىকতােব বেলন, মানেু ষর িনয়াবী জীবেন েয়াজনীয়
সবকার িশকম অহীর মাধেম কান না কান নবীর হােত  হেয়েছ। অতঃপর যেু গ যেু গ তার উিত ও
উৎকষ সািধত হেয়েছ। সবথম আদম (আঃ)-এর উপের য সব অহী নািযল করা হেয়িছল, তার অিধকাংশ
িছল ভূিম আবাদ করা, কৃিষকায ও িশ সংা। যাতায়াত ও পিরবহেনর জন চাকা চািলত গাড়ী সবথম
আদম (আঃ) আিবার কেরন। কােলর িববতেন নানািবধ মেডেলর গাড়ী এখন চালু হেয়েছ। িক সব গাড়ীর
িভি হ’ল চাকার উপের। বলা চেল য, সভতা এিগেয় চেলেছ চাকার উপের িভি কের। অতএব িযিন
থম এটা চালু কেরন, িতিনই বড় আিবারক। আর িতিন িছেলন আমােদর আিদ িপতা থম মানষু ও থম

নবী হযরত আদম(আলাইিহস সালাম)। যা িতিন অহীর মাধেম া হেয়িছেলন।[31] আদেমর যেু গ
পিথবীর
থম কৃিষপণ িছল ‘তীন’ ফল। িফিলীন ভূখ থেক সিত া স যেু গর একিট আ তীন
ৃ
ফেলর  ফিসল পরীা কের একথা মািণত হেয়েছ। পিব কুরআেন আাহ ‘তীন’ ফেলর শপথ
কেরেছন। আাহ আমােদর আিদ িপতার উপের শাি বষণ কন- আমীন!
আদম পু েয়র কািহনী :
আাহ বেলন, .ﻖ ﺑِــﺎﻟْﺤم آدﻨَــ اﺑــﺎ ﻧَﺒﻬِــﻢﻠَﻴ ﻋاﺗْــﻞ‘ وআপিন ওেদরেক (আহেল িকতাবেদরেক) আদম
পু েয়র যথাথ কািহনী িনেয় িদন। যখন তারা উভেয় কুরবানী পশ করল। অতঃপর তােদর একজেনর
কুরবানী কবল
ু হ’ল। িক অপরজেনর কুরবানী কবল
ু হ’ল না। তখন একজন বলল, আিম অবশই তামােক
হতা করব। জবােব অপরজন বলল, আাহ কবলমা আাহভীেদর থেকই কবল
ু কেরন’ (মােয়দাহ
২৭)। ‘যিদ তুিম আমােক হতার উেেশ হাত বাড়াও, আিম তামােক হতার উেেশ হাত বাড়ােবা না।
আিম িবভু আাহেক ভয় কির’ (২৮)। ‘আিম মেন কির এর ফেল তুিম আমােক হতার পাপ ও তামার
অনান পাপসমূেহর বাঝা িনেয় জাহাামবাসী হেব। আর সটাই হ’ল অতাচারীেদর কমফল’ (২৯)।
‘অতঃপর তার মন তােক াত ৃহতায় েরািচত করল এবং স তােক হতা করল। ফেল স িতেদর
অভু হ’ল’ (৩০)। ‘অতঃপর আাহ একিট কাক পাঠােলন। য মািট খনন করেত লাগল এটা দখােনার
জন য িকভােব স তার ভাইেয়র মতেদহ
দাফন করেব। স বলল, হায়! আিম িক এই কাকিটর
ৃ
মেতাও হ’ত পারলাম না, যােত আিম আমার ভাইেয়র মতেদহ
দাফন করেত পাির। অতঃপর স অনত
ৃ
ু 
হ’ল’(মােয়দাহ ৫/২৭-৩১)।
কুরআেনর উ বণনা ছাড়াও ‘জাইিয়দ’ (উম) সনদ সহ আুাহ ইবেন আমর ও আুাহ ইবেন আববাস
(রাঃ) থেক ‘মওকূ ফ’ সূে যা যা বিণত হেয়েছ এবং হােফয ইবনু কাছীর যােক পূববতী ও পরবতী একািধক
িবানগেণর ‘মশহর’
ূ বব বেল ীয় তাফসীের ও তারীেখ উেখ কেরেছন, স অনযু ায়ী আদম পু েয়র
নাম িছল াবীল ও হাবীল (  )ﻗﺎﺑﻴـــﻞ وﻫﺎﺑﻴـــﻞএবং াবীল িছল আদেমর থম সান ও সবার বড় এবং
হাবীল িছল তার ছাট।
হতাকাের কারণ :
এ িবষেয় কুরআন যা বেলেছ তা এই য, ’ভাই আাহর নােম কুরবানী কেরিছল। িক আাহ একজেনর
কুরবানী কবল
ু কেরন, অনজেনরটা কেরনিন। তােত েপ িগেয় একজন অনজনেক হতা কের, যার
কুরবানী কবল
ু হেয়িছল।
উেখ য, স যেু গ কুরবানী কবল
ু হওয়ার িনদশন িছল এই য, আসমান থেক একিট আন এেস কুরবানী
িনেয় অিহত হেয় যত। য কুরবানীেক উ অি হণ করত না, স কুরবানীেক তাখাত মেন করা
হ’ত। াবীল কৃিষকাজ করত। স কাপণ বেশ িকছ ু িনকৃ কােরর শস, গম ইতািদ কুরবানীর জন পশ
করল। হাবীল প পালন করত। স আাহর মহববেত তার উৎকৃ ািট কুরবানী করল। অতঃপর
আসমান থেক আন এেস হাবীেলর কুরবানীিট িনেয় গল। িক কাবীেলর কুরবানী যমন িছল, তমিন
পেড় রইল। এেত াবীল ু হ’ল এবং হাবীলেক বলল, َ‘لَأﻗْﺘُﻠَﻨﱠــــﻚআিম অবশই তামােক হতা করব’।
হাবীল তখন তােক উপেদশ িদেয় মািজত ভাষায় বলল, َﻟ اﻄْﺖﺴﻦ ﺑ ﻟَﺌ،ﻴﻦﺘﱠﻘ اﻟْﻤﻦﻪ ُﻣ اﻟﻞﺘَﻘَﺒﺎ ﻳﻧﱠﻤا

‐ﻴﻦﺎﻟَﻤ اﻟْﻌب رﻪ اﻟﺧَﺎف اّﻧﻗْﺘُﻠَﻚَ ا َﻚﻟَﻴ اﺪِي ﻳﻂﺎﺳﻧَﺎ ﺑِﺒﺎ ا ﻣﺘَﻘْﺘُﻠَﻨﺪَكَ ﻟ‘ﻳিনয়ই আাহ
তাওয়াশীল বাােদর থেক (কুরবানী) কবল
ু কের থােকন। এেণ যিদ তুিম আমােক হতা করেত উদত
হও, তেব আিম তামােক পাা হতা করেত উদত হব না। কননা আিম িবচরাচেরর পালনকতা আােক
ভয় কির’ (মােয়দাহ ৫/২৭-২৮)।
ইবনু আববাস (রাঃ) বেলন, হাবীেলর কুরবানী দওয়া ািটই পরবতীেত ইবরাহীম (আঃ) কতকৃ
ইসমাঈলেক কুরবানীর িবিনময় িহসােব জাাত থেক পাঠােনা হয়।[32]
আহেল িকতাব-এর মেধ যগু যগু ধের িসি আেছ য, হতাকাের লিট িছল উর দােমে ‘ািসয়ূন’
(  )ﻗﺎﺳــﻴﻮنপাহােড়র একিট হায়। যা আজও ‘রহা’ (  )مﻏــﺎرة اﻟــﺪمনােম খাত। যিদও এর কান
িনিত িভি নই।[33]
কুরতুবী বেলন, াবীল ফ িহংসা বেশ হাবীলেক হতা কেরিছল। স চায়িন য, ছাট ভাই হাবীল তার
চাইেত উম বি িহসােব সমােজ শংিসত হৗক (তাফসীর কুরতুবী) ইবনু কাছীর বেলন, ইিতপূেব
মােয়দাহ ২০ হ’ত ২৬ আয়াত পয ৭িট আয়ােত মূসার িত বনু ইাঈেলর অবাধতা এবং তার শাি
প তীহ াের তােদর দীঘ ৪০ বছেরর বী বরেণর লানাকর ইিতহাস নােনার পর মদীনার
ইদীেদরেক আদম পু েয়র পারিরক িহংসার মমািক পিরণােমর কথা নােনা হেয়েছ একারেণ য,
তারা যন ফ িহংসা বেশ শষনবী মহু াাদ (ছাঃ)-এর অবাধতা না কের এবং কুরআনেক অীকার না
কের’ (তাফসীর ইবনু কাছীর)। কননা তারা শষনবীেক িচনেলও তােক মােনিন ফ এই িহংসার কারেণ
য, ইাঈল বংেশ তাঁর জ না হেয় ইসমাঈল বংেশ জ হেয়িছল। এই ািত িহংসা ইদীেদরেক
মস
ু লমানেদর িচরশেত পিরণত কেরেছ। একইভােব কবল মা িহংসার কারেণই কাবীল তার সেহাদর
ছাট ভাই হাবীলেক খনু কেরিছল এবং পিথবীেত
থম হতাকা সংঘিটত হেয়িছল। কবল ইদী-নাছারা
ৃ
নয়, যেু গ যেু গ ইসলাম-িবেষী সকেলর অবা ায় একইপ। আজেকর িবের অভ শি বলয় সব
ইসলােমর ও ইসলােমর নবীর িবে যভােব িবেষাার কের যাে, তা কবিল সেতর িবে িমথার
িচরন িহংসার আধিু নক প মা।
উেখ য, আদম (আঃ)-এর শরী‘আেতর িবেরািধতা কের িনেজর যমজ সু ী বানেক জার কের িবেয়
করার জন এবং উ িবেয়র দাবীদার হাবীলেক পেথর কাঁটা মেন কের তােক িচরতের সিরেয় দওয়ার জন
কাবীল হাবীলেক হতা কের িছল বেল য ‘আছার’ সমূহ ইবনু জারীর, কুরতুবী, ইবনু কাছীর ভ ৃিত
তাফসীেরর িকতােব বিণত হেয়েছ, তার সবিলই ‘মরু সাল’, যঈফ ও মওযূ। ইবনু কাছীর বেলন, এিল
ফ ইাঈলী উপকথা মা এবং পরবতীেত মস
ু লমান হওয়া সােবক ইদী পিত কা‘ব আল-আহবার থেক
নকলকৃত।[34]
আইয়ূব সাখিতয়ানী বেলন, উেত মহু াাদীর মেধ এই আয়ােতর উপর আমলকারী থম বি হ’লন
ত ৃতীয় খলীফা হযরত ওছমান ইবনু আফফান (ইবনু কাছীর)। িযিন মতা থাকা সেও এবং িনেজর
জীবেনর িবিনমেয় হ’লও িবোহীেদর দমেন মদীনাবাসীেক অধারেণর অনমু িত দনিন। ‘িফৎনার সময়
বেস থাকা বি দাঁড়ােনা বির চেয় উম’ রাসূল (ছাঃ)-এর এপ িনেদশনা সে হযরত সা‘দ ইবনু
আবী ওয়াকাছ (রাঃ) বেলন, হ আাহর রাসূল! যখন আমােক হতার জন আমার ঘের ঢুেক কউ আমার

িদেক হাত বাড়ােব, তখন আিম িক করব? রাসূল
ু াহ (ছাঃ) বলেলন, م آدﻨَــــﺮِ اﺑﺨَﻴ ﻛــﻦ‘ﻛতুিম আদেমর
ই পেু র মেধ উমিটর মত হও’ (অথাৎ হাবীেলর মত মতুৃ েক বরণ কর)। অতঃপর আাহর রাসূল (ছাঃ)
মােয়দাহ ২৮ আয়াতিট পাঠ কের নােলন’।[35]
ইবনু কাছীর বেলন য, এই সব ‘আছার’ একথা দাবী কের য, আদম পু েয়র কুরবানী িবেশষ কান কারণ
বেশ িছল না বা কান নারীঘিটত িবষয় এর মেধ জিড়ত িছল না। কুরআেনর কাশ অথ উ কথা সমথন
কের, যা মােয়দাহ ২৭ আয়ােত বিণত হেয়েছ। অতএব পূবাপর িবষয় সমূহ ারা একথাই  হয় য,
াত ৃ হতার কারণ িছল ফ এই িহংসা বশতঃ য, হাবীেলর কুরবানী কবল
ু হেয়িছল, িক াবীেলর
কুরবানী কবল
ু হয়িন (তাফসীর ইবনু কাছীর)। যিদও এেত হাবীেলর কান হাত িছল না। ভােলার িত এই
িহংসা ও আোশ ম লাকেদর মাগত ভাব। যা পিথবীেত
সব যেু গ িবদমান রেয়েছ। এর ফেল ভােলা
ৃ
লােকরা সামিয়কভােব িত হ’লও চড়
ূ া িবচাের তারাই লাভবান হেয় থােকন। পাের ম লােকরা
সামিয়কভােব লাভবান হ’লও চড়
ূ া িবচাের তারাই িত হেয় থােক। িনেদাষ হাবীলেক অনায়ভােব
হতা কের াবীল তার আোশ িমিটেয় সামিয়কভােব ত ৃিেবাধ করেলও চড়
ূ া িবচাের স অন িতর
মেধ পিতত হেয়েছ। সিদেক ইিত কেরই আাহ বেলন, ‐ﻦـــﺮِﻳ اﻟْﺨَﺎﺳـــﻦ ﻣﺢـــﺒﺻ‘ﻓَﺎঅতঃপর স
িতেদর অভু হ’ল’ (মােয়দাহ ৫/৩০)।
রাসূল
ু াহ (ছাঃ) এরশাদ কেরন, ﻧﱠﻪ ﺎﻬﻣ دﻦ ﻣﻔْﻞلِ ﻛ اﻷوم آدﻦ اﺑَﻠﺎنَ ﻋ ﻛﺎ إﻻ ﻇُﻠْﻤ ﻧَﻔْﺲ ﺗُﻘْﺘَﻞﻻ
‐ رواه اﻟﺒﺨــﺎري، اﻟْﻘَﺘْ ـﻞ ـﻦ ﺳ ـﻦ ﻣلو‘اঅনায়ভােব কান মানষু িনহত হ’ল তােক খনু করার পােপর
একটা অংশ আদেমর থম পেু র আমলনামায় য
ু হয়। কননা সই-ই থম হতাকাের সূচনা
কের’।[36]িতিন আরও বেলন, ‘য বির উপর তার ভাইেয়র সানহািন বা অন কান কােরর যল
ু মু
রেয়েছ, স যন তার থেক আজই তা ম
ু কের নয়, সইিদন আসার আেগ, যিদন তার িনকেট দীনার ও
িদরহাম (ণ ও রৗপ মু া) িকছইু থাকেব না (অথাৎ মতুৃ র পূেব)। যিদ তার িনকট কান সৎকম থােক,
তেব তার যল
ু মু পিরমাণ নকী সখান থেক িনেয় নওয়া হেব। আর যিদ তার কান নকী না থােক, তাহ’ল
মযলূেমর পাপ সমূহ িনেয় যােলেমর উপর চািপেয় দওয়া হেব’।[37]
উ মেম কুরআেন বিণত হেয়েছ ﺎﻤ ﻋﺔﺎﻣﻴ اﻟْﻘمﻮ ﻳﻠُﻦﯩﺴﻟَﻴ وﻬِﻢﺛْﻘَﺎﻟ اﻊ ﻣﺛْﻘَﺎَﻻا وﻢ اَﺗْﻘَﺎَﻟَﻬﻠُﻦﻤﺤﻟَﻴو
‐َنوﻔْﺘَ ـﺮا ﻳــﺎﻧُﻮ‘ﻛআর তারা অবশই িনেজেদর পাপভার বহন করেব ও তার সােথ অনেদর পাপভার এবং
তারা যসব িমথােরাপ কের, স সেক িয়ামেতর িদন অবশই িজািসত হেব’ (আনকাবূত ২৯/১৩)।
িশণীয় িবষয় :
(১) াবীল ও হাবীেলর উ কািহনীর মেধ মানেু ষর সহজাত বির
ৃ তাড়নায় েরািচত হওয়ার ও তার
াধীন ইাশি স হওয়ার মাণ িনিহত রেয়েছ।
(২) অনায়ভােব মানষু হতা য সবােপা জঘন পাপ এবং তওবা বতীত হতাকারীর কান নক আমল
আাহ কবল
ু কেরন না, তার মাণ রেয়েছ।
(৩) আাহভী বিগণ অনােয়র পাা অনায় কেরন না, বরং আাহর উপের ভরসা কেরন ও তাঁর
িনকেটই তার বলা কামনা কেরন।

(৪) অনােয়র ফেল অনায়কারী এক সময় অনত
ু  হয় ও িনয়ােত স অালায় দীভূত হয় এবং
আেখরােত জাহাােমর খারাক হয়।
(৫) নককার বিগণ িনয়ার ঃখ-কেক আাহর পরীা মেন কেরন এবং এেত ধয ধারণ কেরন।
(৬) মযলূম যিদ ধয ধারণ কের, তেব তার গানাহ সমূহ যােলেমর ঘােড় চােপ এবং ই জেনর পােপর
শাি যােলমেক একাই ভাগ করেত হয়।
(৭) মানষু মারা গেল কবর দওয়াই আাহ দ িচরন িবধান। ইসলামী শরী‘আেত এই িবধান
রেয়েছ (আবাসা ৮০/২১)। অতএব মতৃ মানষু েক পিু ড়েয় ভ করা উ আবহমান কালবাপী এলাহী
সু ােতর  লংঘন।
(৮) অনায়ভােব মানষু হতার এই িসলিসলা াবীেলর মাধেম র হয় িবধায় িয়ামত পয যত মানষু
অনায়ভােব খনু হেব, সকল হতাকারীর পােপর বাঝা াবীেলর আমলনামায় চাপােনা হেব। অতএব
অনােয়র সূচনাকারীগণ সাবধান!
মতুৃ  ও বয়স :
রাসূল
ু াহ (ছাঃ) বেলন, ‘তামােদর িদনেলার মেধ সবােপা উম িদন হ’ল জমু ‘আর িদন। এ িদেনই
আদমেক সি
ৃ করা হেয়েছ, এ িদেনই তার মতুৃ  হেয়েছ এবং এ িদেনই িয়ামত সংঘিটত
হেব...’।[38] আদম (আঃ)-ক এক হাযার বছর বয়স দওয়া হেয়িছল। েহর জগেত দাঊদ (আঃ)-এর
সৗেয ম
ু হেয় িতিন িনেজর বয়স থেক ৪০ বছর তােক দান কেরন। ফেল অবিশ ৯৬০ বছর িতিন
জীিবত িছেলন।[39]
আদম (আঃ)-এর জীবনী থেক িশণীয় িবষয় সমূহ :
১. িতিন সরাসির আাহর ’হােত গড়া এবং মািট হ’ত স।
ৃ িতিন ানস ও পূণা মানষু িহসােব জীবন
লাভ কেরিছেলন।
২. িতিন িছেলন মানব জািতর আিদ িপতা ও থম নবী।
৩. িতিন িজন জািতর পরবতী িতিনিধ িহসােব এবং িনয়া পিরচালনার দািয়শীল খিলফা িহসােব িরত
হেয়িছেলন।
৪. িনয়ার সকল সৃ বর নাম অথাৎ সসেবর ান ও তা ববহােরর যাগতা তােক দান করা হেয়িছল।
৫. িজন ও িফিরশতা সহ সকল কাশ ও অকাশ সির
ৃ উপের মানব জািতর  মািণত। সকেল
তােদর অনগু ত ও তােদর সবায় িনেয়ািজত।
৬. আদমেক জাােত সি
বাইের আসমােন সৃ অবায় তখনও িছল, এখনও আেছ।
ৃ করা হয়। যা পিথবীর
ৃ
৭. জাােত আদেমর পাঁজেরর হাড় থেক তার জাড়া িহসােব ী হাওয়ােক সি
ৃ করা হয়। সকারণ ী জািত
সবদা প
ু ষ জািতর অনগু ামী এবং উভেয় পরেরর িত আকৃ।
৮. আদম ও হাওয়ােক আসমানী জাাত থেক িনয়ায় নািমেয় দওয়া হয় এবং পিথবীর
নািভল মার
ৃ
সিকেট না‘মান উপতকায় অথাৎ আরাফােতর ময়দােন িয়ামত পয জহণকারী সকল মানেু ষর
ুেদহী অবয়ব সি
ৃ কের তােদর িনকট থেক ‘আহেদ আলা’ অথাৎ আাহর িত দাসের ীকৃিত ও
িতিত নওয়া হয়।

৯. মানষু হ’ল পিথবীর
একমা ান স াণী। তােক ভাল ও ম ’িটই করার ইাশি ও াধীনতা
ৃ
দওয়া হেয়েছ।
১০. আদেমর মেধ মানব ও নবও
ু য়ােতর িনাপ উভয় ণ িছল। িতিন শয়তােনর েরাচনায় আাহর
িনেষধাার কথা সামিয়কভােব ভুেল িগেয় িনিষ বের
ফল খেয় অনত
ৃ
ু  হন ও তওবা কেরন। তওবা
কবল
ু হবার পের িতিন নবঅ
ু ত া হন। অতএব িনঃসেেহ িতিন িনাপ িছেলন। একইভােব আদেমর
আওলাদগণ পাপ কের তওবা করেল আাহ তা মাফ কের থােকন।
১১. আদমেক িসজদা না করার িপছেন ইবলীেসর অহংকার ও তার পিরণিতেত তার অিভশ হওয়ার ঘটনার
মেধ মানষু েক অহংকারী না হওয়ার িশা দান করা হেয়েছ।
১২. জিবক ও আধািক িদেকর সমেয় মানষু একিট অসাধারণ সা, যা অন কান সির
ৃ সােথ তুলনীয়
নয়।
১৩. ঈমানদার বাাগণ িয়ামেতর িদন িবচার শেষ পনু রায় জাােত িফের যােব।
১৪. িনয়াবী ববাপনার সকল ান আদমেক দওয়া হেয়িছল এবং তার মাধেমই পিথবীেত
থম ভূিম
ৃ
আবাদ ও চাকা চািলত পিরবহেনর সূচনা হয়।
১৫. সবিকছইু সি
ৃ হেয়েছ মানেু ষর সবার জন। আর মানষু সি
ৃ হেয়েছ আাহর দাসের জন।
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তুহফাতুল আহওয়াযী হা/৫০৭২-এর বাখা।

