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প্রথম মানব

হযরত আদম ‘আলাইহহস সালাম
এর সৃহিবৃত্তান্ত

মুফতী মনসূরুল হক

মাকতাবাতুল মানসূর
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সূচীপত্র
আদম আ. এর সৃহি
আদম ‘আলাইহহস সালামকক সৃহির বযাপাকর ফফকরশতাগকের অহিমত
ফফকরশতার উপর মানুকের ফেষ্ঠত্ব
আদম ‘আলাইহহস সালামকক হসজদার হনকদেশ এবং ইবলীকসর অবাধ্যতা
হাওয়া ‘আলাইহহস সালাকমর সৃহির বেেনা
আদম ও হাওয়া ‘আলাইহহমাস সালাকমর তাওবা
আদম-হাওয়া ‘আলাইহহমাস সালাকমর তাওবা কবুল হকয়কে
আকলাহচত ঘটনার হকেু গুরুত্বপূেে হবেয়
আকলাহচত বেেনা ফথকক হশক্ষা

www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

5
باسمه تعاىل

আদম আ. এর সৃহি
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ ককরন,
ٍ ان ام ْن َصل َْص
َ َولَق َْد َخلَ ْق َنا ْال انْ َس
ال ام ْن َح َماٍ َم ْس ُن ْو ٍن ○ َوال َْجاۤ َن َخلَقْن ُه ام ْن َق ْب ُل ام ْن نَا ا
ٌۢ
ال ام ْن َح َماٍ َم ْس ُن ْو ٍن ○ َفاا َذا
َ
َ الس ُم ْو ام ○ َو اا ْذ ق
ٍ ک لال َْمل ائ َک اۃ اا انْ َخالاق بَ َش ًرا ام ْن َصل َْص
َ َُال َ ب

ۤ ح َفق َُع ْوا لَه س اج ادیْ َن ○ َف َس َج َد ال َْمل ائ َک ُۃ ك ُلُ ُه ْم ا َ ْج َم ُع ْو َن ○ اا َل
ْ َس َو ْی ُته َونَ َف ْخ ُت فا ْی اه ام ْن ُ ْو ا
○اابْلا ْی َس ؕ ا َ ۤب ا َ ْن یَك ُْو َن َم َع الس اج ادیْ َن

অথেঃ হনশ্চয় আহম মানুে সৃহি ককরহে গন্ধযুক্ত শুককনা ঠনঠনা
মাহট ফথকক এবং এর আকগ হজন সৃহি ককরহে গরম আগুন
ফথকক। স্মরে করুন,
বলকলন,

যখন আপনার রব ফফকরশতাগেকক

আহম গন্ধযুক্ত কাাঁদার শুককনা ঠনঠনা মাহট ফথকক

মানুে সৃহি করহে। অতঃপর যখন আহম তাকক হঠকঠাকমকতা
গঠন করলাম এবং তার মকধ্য আমার পক্ষ ফথকক রূহ সঞ্চার
ককর হদলাম, তখন ফফকরশতাগে তার প্রহত হসজদাবনত হকলা।
তখন ফফকরশতাগে সককলই এককত্র হসজদা করকলা;

হকন্তু

ইবলীস োড়া, ফস হসজদাকারীকদর দকল শাহমল ফথকক অস্বীকার
করকলা। ( সূরা হহজর, আয়াত: ২৬- ৩১)
আল্লাহ তা‘আলা হযরত আদম ‘আলাইহহস সালামকক মাহট
হদকয় সৃহি ককরকেন। তার খাহমর প্রস্তুত হওয়ার আকগই আল্লাহ
তা‘আলা ফফকরশতাকদর জানাকলন, মাহট হদকয় এক মাখলুক
পয়দা করকবন, যার নাম হকব “বাশার” ( মানুে) এবং ফস
মাখলুক পৃহথবীকত আল্লাহর প্রহতহনহধ্ত্ব করার সম্মান লাি
করকব।

www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

6

এ প্রসকে আল্লামা বাগাবী রহ. বেেনা ককরন, আল্লাহ তা‘আলা
প্রথকম আসমান- যহমন,

ফফকরশতা ও হজনকদর সৃহি ককরন।

আর ফফকরশতাকদর আসমাকন এবং হজনকদর যহমকন বসবাস
করার হনকদেশ ফদন। তখন হজনরা এক লম্বা সময় ধ্কর
পৃহথবীকত বসবাস ককর।
এরপর তাকদর মকধ্য আল্লাহর ইবাদকতর পহরবকতে,
হবকেে

ও

দাো- হাোমা

েহড়কয়

পকড়।

হহংসা-

তারা

পরস্পকর

মারামাহর- কাটাকাহট ও খুন- খারাবী চালাকত থাকক।
তখন

আল্লাহ

তা‘আলা,

ঐসব

দাো- হাোমাকারী

ফথকক

পৃহথবীকক মুক্ত করার জন্য ফফকরশতাকদর একহট দলকক
পৃহথবীকত পাঠান। ঐসকল ফফকরশতাককও অকনককর মকত হজন
বলা হকতা। তারা হেকলন জান্নাকতর রক্ষোকবক্ষেকারী। তাকদর
নাম হেল হজন। তাকদর ফনতা হেল ইবলীস। ফস হেল তাকদর
সরদার ও সবার ফচকয় বড় জ্ঞানী।
আল্লাহ তা‘আলার হুকুকম ফসই ফফকরশতাগে পৃহথবীকত আসকলন
এবং হজনকদরকক পাহাড়- জেকল তাহড়কয় হদকলন আর হনকজরা
পৃহথবীকত বসবাস শুরু করকলন। আল্লাহ তা‘আলা তাকদর উপর
আল্লাহর ইবাদত হালকা ককর হদকলন।
আল্লাহ

তা‘আলা

আসমাকনর

রাজত্ব

ইবলীসকক
এবং

পৃহথবী

জান্নাকতর

হদকলন। তাই ফস কখকনা যহমকন,

ও

এর

হনকটবতেী

রক্ষোকবক্ষকের

দাহয়ত্ব

কখকনা আসমাকন এবং

কখকনা জান্নাকত দাহয়ত্ব পালন ককর আল্লাহর ইবাদত করকতা।
এই উচ্চপদমযোদার দরুন ইবলীকসর মকধ্য অহংকার সৃহি
হকলা। ফস মকন মকন বলকলা, আমাকক আল্লাহ তা‘আলা এই
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রাজত্ব ও মযোদা দান করার কারে হকলা,

আহম সমস্ত

ফফকরশতার সরদার ও গুরু।
প্রথম মানব আদম ‘আলাইহহস সালামকক সৃহি করার আকগ
আল্লাহ তা‘আলা ফসই সকল ফফকরশতাকদরকক সকম্বাধ্ন ককর
বকলন,
اا انْ َجاعال اِف ْال َ ْ اض َخلا ْی َف ًۃ
অথোৎ, আহম পৃহথবীকত প্রহতহনহধ্ সৃহি করহে।
আল্লামা বাগাবী রহ. এর উক্ত বেেনা ফথকক বুঝা যায়, ইবলীস
হেল ফফকরশতা। আল্লাহ তা‘ আলা ইরশাদ ককরন,
َف َس َج َد ال َْمل ائ َك ُۃ ك ُلُ ُه ْم ا َ ْج َم ُع ْو َن اا َل ۤ اابْلا ْی َس
অথেঃ ফফকরশতাগে সককল একসকে হসজদা করকলা ইবলীস
োড়া।
এ আয়াকতর ইসহতসনা ( )اا ْس ات ْث َناফথককও এটাই বুঝা যায়।
ফকননা, তাকদর দকল শাহমল না হকল তাকদর ফথকক ইসহতসনা
( পৃথকীকরে) করা হকলা ফকন?
তকব হযরত হাসান বসরী রহ. সহীহ সনকদর হিহত্তকত বেেনা
ককরকেন, ইবলীস হেল মূলত হজনকদর অন্তিুক্ত
ে । ফফকরশতাকদর
সুহবাকত ফস বড় আকবদ বকন হগকয়হেল এবং ফফকরশতাকদর
সাকথই

ফস হমকল- হমকশ থাককতা। এজন্য হযরত আদম

‘আলাইহহস সালামকক হসজদা করার হুকুম তার উপরও
আকরাহপত হকয়হেল। এ োড়াও পহবত্র কুরআকনর অপর এক
আয়াত ও হবহিন্ন সহীহ হাদীস হদকয় হযরত হাসান বসরীর
মতহটই মজবুত বকল প্রমাহেত হয়।
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আল্লাহ তা‘আলা যখন ইবলীস ও ফফকরশতাগেকক আদম
‘আলাইহহস সালামকক হসজদা করার আকদশ হদকলন,

তখন

ইবলীস অহংকারবশত তা করকত অস্বীকার করকলা।
আদম ‘আলাইহহস সালামকক সৃহির বযাপাকর ফফকরশতাগকের
অহিমত
আল্লাহ তা‘আলা মানবজাহতর সৃহির সূচনায় হযরত আদম
‘আলাইহহস সালামকক সৃহি করার হবেয়হট ফফকরশতাগকের
সামকন উপস্থাপকনর ঘটনাহট পহবত্র কুরআকন হবশদিাকব উকল্লখ
ককরকেন। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ ককরন,
َال َ بُ َك لال َْمل ائ َك اۃ اا انْ َجاعال اِف ْال َ ْ اض َخلا ْی َف ًۃ قَال ُْۤوا اَت َْج َع ُل اف ْی َها َم ْن ُیف اْس ُد اف ْی َها
َ َواا ْذ ق
○َال اا انْۤ ا َ ْعل َُم َما َل ت َْعل َُم ْو َن
َ َو َی ْس اف ُك ال اد َمٓا َء َون َْح ُن ن َُس ابحُ با َح ْم ادكَ َونُ َق اد ُس ل ََك ق

অথেঃ স্মরে করুন, যখন আপনার প্রহতপালক ফফকরশতাগেকক
বলকলন,

হনশ্চয় আহম পৃহথবীকত খলীফা ( প্রহতহনহধ্)

করকত যাহি। তখন ফফকরশতাগে বলকলন,

সৃহি

আপহন হক

পৃহথবীকত এমন কাউকক সৃহি করকবন, ফয পৃহথবীকত দাোহাোমা করকব এবং রক্তপাত ঘটাকব? অথচ আমরা ফতা
আপনার গুে- কীতেন ও পহবত্রতা বেেনা ককরই চলহে। হতহন
বলকলন,

হনঃসকেকহ আহমই জাহন,

যা ফতামরা জান না।

( সূরা বাকারা, আয়াত: ৩০)
উহল্লহখত আয়াকত বলা হকয়কে,

আল্লাহ তা‘আলা ফফকরশতাগে

ফথকক পরীক্ষা ফনয়ার জন্য স্বীয় এ ইিা প্রকাশ ককরন ফয,
আহম আদম ‘আলাইহহস সালামকক সৃহি ককর হবকে তার
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হখলাফত প্রহতষ্ঠা করকত চাই। একত ইংহগত হেল ফয, তারা
ফযন এ বযাপাকর হনকজকদর অহিমত বযক্ত ককরন।
কাকজই ফফকরশতাগে অহিমত প্রকাশ করকলন ফয,
জাহতর মাকঝ অকনক ফলাক হকব,

মানব

যারা শুধ্ু হবশৃঙ্খলা সৃহি

করকব এবং রক্তপাত ঘটাকব। সুতরাং মানুকের উপর হখলাফত
ও শৃঙ্খলা হবধ্াকনর দাহয়ত্ব ফদয়ার কারে ফফকরশতাকদর
পুকরাপুহর বুকঝ আকস নাই।
বরং এর পহরবকতে এ দাহয়ত্ব পালকনর জন্য ফফকরশতাগে
হনকজকদরই ফযাগযতম বকল মকন করকলন। ফকননা আল্লাহ
তা‘আলা ফফকরশতাকদর সৃহিই ককরকেন এমনিাকব ফয, ফনক
আমল আর সৎ কাজ করাই তাকদর স্বিাবজাত গুে। তাকদর
হদকয় পাপ ও অন্যায় কাজ আকদৌ সম্ভব নয়। তারা সবসময়ই
আল্লাহর অনুগত। তাই এ পৃহথবীকত শাসনকাযে পহরচালনা ও
শৃঙ্খলা হবধ্াকনর কাজও তারাই সুষ্ঠিাকব সম্পন্ন করকত সক্ষম
হকব।
তাকদর এ ধ্ারো ফয িুল ও অমূলক,

তা আল্লাহ তা‘আলা

শাসককাহচত িহেকত বেেনা ককর বকলন, اا انْ ۤاَعْل َُم َما َل ت َْعل َُم ْو َن
অথেঃ হনঃসকেকহ আহমই জাহন, যা ফতামরা জান না।
অথোৎ হবে হখলাফকতর প্রকৃহত ও আনুেহেক প্রকয়াজনীয়তা সম্পককে
ফতামরা ফমাকটই ওয়াহকফহাল নও। তা ফকবল আহম পহরপূেেিাকব
জাহন।
আল্লাহ তা‘আলা ফফকরশতাগকের সাকথ উপকরাক্ত কথাবাতো বলার
পর হযরত আদম ‘আলাইহহস সালামকক  ادیم زمنيঅথোৎ িূপৃষ্ঠ
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ফথকক সৃহি করকলন। একক্ষকত্র যহমন ফথকক সব রকের মাহট হনকয় তা
হবহিন্ন পাহন হদকয় খাহমর করকলন। তারপর হতহন তা সুহবন্যস্ত ককর
বাতাকস শুহককয় আগুকন পুহড়কয় ঠনঠনা বাহনকয় তাকত রূহ ফুকাঁ ক
হদকলন। তাকত পয়দা হকয় ফগকলন মনুষ্য শরীকর হযরত আদম
‘আলাইহহস সালাম।
এই প্রসকে হযরত আবু মুসা আশআরী রা. বেেনা ককরন, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ককরকেন,
ْن
َ ض ٍۃ َف َب
َ لل تَ َعاىل َخلَ َق ا َد َم ام ْن َق ْب
َ اا َن ا
ُ ُ ْ ض َها ام ْن َج ام ْی اع ْال َ ْ اض َف َجا َء بَ ُن ْو ا َد َم ام
َ ث َو
َ ني ذلا َك َوا
.ب
ُ لس ْه ُل َوالْ َح َز ُن َوالْ َخ اب ْی
ُ ْال َ ْح َم ُر َو ْال َبْ َی
َ ْ َض َوب
ُ الط ای

অথেঃ আল্লাহ তা‘আলা আদম ‘আলাইহহস সালামকক এমন এক মুহি
মাহট হদকয় সৃহি ককরকেন,

যা হতহন সমগ্র িূপৃষ্ঠ ফথকক সংগ্রহ

ককরহেকলন। আর এ কারকেই আদম-সন্তানকদর মকধ্য ফকউ লাল,
ফকউ সাদা,

ফকউ এর মাঝামাহঝ। আবার ফকউ ফকামল,

ফকউ

ককেশ, ফকউ অনাচারী ও ফকউ সদাচারী হয়।
একক্ষকত্র সমগ্র িূপৃষ্ঠ ফথকক মাহট সংগ্রহ করার রহস্য হকি,

সব

ধ্রকনর ফযাগযতা তাকত সহন্নকবহশত করা। (তাফসীকর মাযহারী)
ফফকরশতার উপর মানুকের ফেষ্ঠত্ব
ইমাম বাগাবী রহ. বেেনা ককরন,

আল্লাহ তা‘আলা যখন বকলন,

আহম যহমকন খলীফা বানাকত যাহি, তখন ফফকরশতাগে পরস্পকর
আকলাচনা করকলন ফয,
করকবন,

আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন যা ইিা সৃহি

হকন্তু হনশ্চয় আমাকদর ফচকয় উত্তম ফকান মাখলুক সৃহি

করকবন না। আর যহদ ফকান মাখলুক আমাকদর ফচকয় উৎকৃি সৃহিও
ককরন, তবু জ্ঞাকনর হদক হদকয় আমরা তাকদর ফচকয় ফেষ্ঠ থাককবা
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হনশ্চয়। ফকননা,

প্রথমত আমরা তাকদর আকগ সৃহি হকয়হে এবং

হেতীয়ত আমরা এমন সব আশ্চযে ঘটনা ফদকখহে, যা তারা ফদকখহন।
তখন আল্লাহ তা‘আলা তাকদর উপর মানুকের ফেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার
বযবস্থা ককরন। এ বযবস্থা সম্পককে সূরা বাকারায় হবস্তাহরত বেেনা করা
হকয়কে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ ককরন,
َال اَنٌْۢ ابـ ُْو انْ بااَ ْس َمٓا اء ۤهؤ َُاَل اء اا ْن
َ َوعَلَ َم ا َد َم ْال َْس َمٓا َء ك ُلَ َها ث ُ َم َع َر َض ُه ْم ع َََل ال َْمل ائ َک ۙ اۃ َفق
ک اَن َْت ال َْعلا ْی ُم ال َْح اک ْی ُم
َ َک َل عال َْم لَ َناۤ اا َل َما عَل َ ْم َت َنا اان
َ ني ○ قَال ُْوا ُس ْبح َن
َ ْ ُك ْن ُت ْم ص ادقا
ٌۢ
ٌۢ
َال اَل َْم اَقُ ْل لَك ُْم اا انْۤ اَعْل َُم
َ َال یۤا َد ُم اَنْ ابئ ُْه ْم بااَ ْس َمٓائا اه ْۚم َفلَمَاۤ اَنْ َباَ ُه ْم بااَ ْس َمٓائا اه ْۙم ق
َ ○ق
ۙ السمو ات َو ْال َ ْ ا
○ض َواَعْل َُم َما تُ ْب ُد ْو َن َو َما ُك ْن ُت ْم تَ ْك ُت ُم ْو َن
َ ب
َ غ َْی
অথেঃ আল্লাহ তা‘আলা আদম ‘আলাইহহস সালামকক যাবতীয়
(বস্তুর) নাম হশক্ষা হদকলন। তারপর ফসগুকলাকক ফফকরশতাগকের
সামকন উপস্থাপন করকলন এবং বলকলন,
আমাকক বকল দাও,
বলকলন,

ফতামরা এসকবর নাম

যহদ ফতামরা সতযবাদী হও। ফফকরশতাগে

আপহন অহত পহবত্র,

আপহন আমাকদর যা হশক্ষা

হদকয়কেন, তা োড়া আমাকদর ফকান জ্ঞানই ফনই। হনশ্চয় আপহনই
প্রকৃত জ্ঞানবান ও প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ তা‘আলা বলকলন, ফহ আদম,
তাকদর এগুকলার নাম বকল দাও। সকে সকে যখন আদম ‘আলাইহহস
সালাম তাকদর ফসগুকলার নাম বকল হদকলন, তখন আল্লাহ তা‘আলা
বলকলন,

আহম হক ফতামাকদর বহলহন ফয,

আহম আসমান ও

যহমকনর যাবতীয় অদৃশ্য বস্তু সম্বকন্ধ হনহশ্চতিাকব অবহহত এবং
ফতামরা যা বযক্ত কর বা ফগাপন রাখ,

আহম সবই জাহন? ( সূরা

বাকারা, আয়াত: ৩১- ৩৩)
হযরত আদম ‘আলাইহহস সালামকক আল্লাহ তা‘আলা ফকান ফকান
বস্তুর নাম হশক্ষা হদকয়হেকলন,
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ককয়কহট মত বহেেত আকে। অহধ্কাংশ মুফাসহসর বকলন,
সারাহবকের সমস্ত মাখলুককর নাম হশক্ষা হদকয়হেকলন। হযরত
আবদুল্লাহ ইবকন আব্বাস রা.,

মুজাহহদ ও কাতাদা রহ. বকলন,

যাবতীয় বস্তুর নাম হশক্ষা হদকয়হেকলন। এমনহক বড় ফপয়ালা ও ফোট
ফপয়ালার নামও হশহখকয়হেকলন।
অনুরূপ ফকউ ফকউ বকলন,

পৃহথবীকত যা আকগ হকয়কে এবং যা

হকয়ামত পযেন্ত হকব, সবহকেুর নাম হশক্ষা হদকয়হেকলন।
হযরত রবী ইবকন আনাস রহ. বকলন, তাকক ফফকরশতাগকের নাম
হশক্ষা ফদওয়া হকয়হেল। ফকউ ফকউ বকলন, তার সন্তানসন্তহতর নাম
হশক্ষা ফদওয়া হকয়হেল।
আবার ফকউ ফকউ এই মত বযক্ত ককরকেন ফয, আদম ‘আলাইহহস
সালামকক সকল বস্তুর নাম ও গুোবলী হশক্ষা ফদওয়া হকয়হেল।
ফতমহনিাকব কাকরা কাকরা অহিমত হকলা, আল্লাহ তা‘আলা আদম
‘আলাইহহস সালামকক সমস্ত িাো হশক্ষা হদকয়হেকলন। একারকেই
আদমসন্তানরা হবহিন্ন িাোয় কথা বকল। (তাফসীকর মাযহারী)
সারকথা,

আল্লাহ তা‘আলা এিাকব ফফকরশতাকদর সামকন হযরত

আদম ‘আলাইহহস সালাকমর ফেষ্ঠত্ব এবং জ্ঞাকনর ফক্ষকত্র তার অনন্য
মযোদার হবেয়হট চাক্ষুেিাকব প্রমাহেত করকলন এবং বলকলন, হবে
হখলাফকতর জন্য পৃহথবীকত যকতা সৃি হজহনস রকয়কে এর নাম,
গুোবলী,

হবস্তাহরত অবস্থা ও যাবতীয় লক্ষে সম্পককে সম্পূেে জ্ঞান

থাকা একান্ত আবশ্যক। বস্তুত ফতামাকদর মকধ্য এধ্রকনর ফযাগযতা ও
গুোবলী ফনই। হকন্তু আদকমর মকধ্য ফসই গুোবলী আকে।
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আল্লামা বাগাবী রহ. হযরত আবদুল্লাহ ইবকন আব্বাস রা. ফথকক
বেেনা ককরন, হযরত আদম ‘আলাইহহস সালাকমর আত্মাহীন ফদহ
মক্কা ও তাকয়কফর মাঝখাকন রাখা হেল। তখন ইবলীস ফসখান হদকয়
যাওয়ার সময় বকলহেল, একক ফকন সৃহি করা হকয়কে? এরপর ফস
তার সেী ফফকরশতাকদর বলকলা, যহদ তাকক ফতামাকদর ফচকয় উত্তম
বানাকনা হয় এবং ফতামাকদর তার আনুগতয করার হনকদেশ ফদওয়া
হয়,

তকব ফতামরা কী করকব? ফফকরশতাগে সবাই এক স্বকর

বলকলন, আমরা আমাকদর রকবর হুকুম ফমকন হনব। ইবলীস তখন
মকন মকন বলকলা,

আল্লাহর কসম,

আমাকক যহদ তার উপর

ক্ষমতাবান করা হয়,

তকব আহম তাকক ধ্বংস ককর োড়কবা। আর

তাকক যহদ আমার উপর ক্ষমতাবান করা হয়,

তা হকল অবশ্যই

আহম তাকক অমান্য করকবা।
এহদকক ইহেত ককরই আল্লাহ তা‘আলা আদম ‘আলাইহহস সালাকমর
ফেষ্ঠত্ব প্রকাকশর পর ফফকরশতাকদর বকলন,
َوا َ ْعل َُم َما تُ ْب ُد ْو َن َو َما ُك ْن ُت ْم تَ ْك ُت ُم ْو َن
অথেঃ এবং আহম জাহন যা ফতামরা প্রকাশ করকো এবং যা ফতামরা
লুহককয়হেকল। ( সূরা বাকারা, আয়াত: ৩৩)
অথোৎ, ফফকরশতাগে ফয আমার আনুগতয প্রকাশ ককরকে তা আহম
জাহন। আর শয়তান ফয হবকরাহ ও অবাধ্যতা তার মকনর মকধ্য লুহককয়
ফরকখকে, ফস সম্পককেও আহম অবগত।
আদম ‘আলাইহহস সালামকক হসজদার হনকদেশ এবং ইবলীকসর
অবাধ্যতা
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হযরত আদম ‘আলাইহহস সালাকমর মাকঝ ফযকহতু ফফকরশতা ও হজন
উিয় সম্প্রদাকয়র যাবতীয় জ্ঞাকনর সমাহার ঘকটহেল, সুতরাং উিয়
সম্প্রদাকয়র উপর তার ফেষ্ঠত্ব ও উচ্চ পদমযোদা হদবাকলাককর ন্যায়
সুস্পি হেল। এখন আল্লাহ তা‘আলা এ হবেয়হট কাযেকরিাকব প্রকাশ
করার ইিা করকলন ফয, ফফকরশতা ও হজনকদর হদকয় হযরত আদম
‘আলাইহহস সালাকমর প্রহত এমন হবকশে ধ্রকনর সম্মান প্রদশেন
করাকনা ফহাক,

যদ্দ্বারা কাযেত স্পি হকয় যায় ফয,

হতহন তাকদর

উিকয়র চাইকত উত্তম ও পূেেতর। এজন্য তাকদর হযরত আদম
‘আলাইহহস সালাকমর প্রহত সম্মান প্রদশেনমূলক হসজদা করার
আকদশ হদকলন।
তখন আল্লাহ তা‘আলার হুকুম পাওয়ামাত্র সকল ফফকরশতা একসকে
হসজদা করকলন। হকন্তু ইবলীস হসজদা করকলা না। ফস ঔদ্ধতয প্রকাশ
ককর হসজদা করকত অস্বীকার করকলা। এ সম্পককেই আল্লাহ তা‘আলা
ইরশাদ ককরন,

َ
○َان ام َن الَْ َافا اری َْن
َ َْ َوك
َ َ اس ُج ُد ْوا ال َد َم َف َس َج ُد ْوا اال ۤ اابْلا ْی َس اَب َوا ْس َتك
ْ َواا ْذ ُقلْ َنا لال َْمل ائ َك اۃ

অথেঃ যখন আহম ফফকরশতাকদর বললাম, ফতামরা আদমকক হসজদা
ককরা। তখন তারা সবাই হসজদা করকলা ইবলীস োড়া। ফস (হনকদেশ)
পালন করকত অস্বীকার করকলা এবং অহংকার প্রদশেন করকলা। ফকল
ফস কাকফরকদর অন্তিুক্ত
ে হকয় ফগল। ( সূরা বাকারা, আয়াত: ৩৪)
সুজূদ ( )سجودবা হসজদা ( )سجدةশকের আহিধ্াহনক অথে হবনয় ও
হীনতা প্রকাশ করা। আর শরী‘আকতর পহরিাোয় এর অথে হকি
ইবাদকতর উকেকশ্য যহমকনর উপর কপাল রাখা।
ফফকরশতাগকের প্রহত ফয হসজদার হনকদেশ প্রদান করা হকয়হেল, এর
হদকয় শর‘ঈ হসজদা বুঝাকনা হকয়কে। একক্ষকত্র প্রকৃতপকক্ষ হসজদা
www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

15

গেয হকব আল্লাহ তা‘আলারই জন্য। ফকননা,

এর হনকদেশ হতহনই

হদকয়কেন। ফসই সাকথ এর হদকয় হযরত আদম ‘আলাইহহস সালাকমর
প্রহত অনন্য সম্মান প্রদশেন উকেশ্য। একত ককর প্রথমপযোকয়
ফফকরশতাগে আদম ‘আলাইহহস সালাকমর মযোদা ফয অস্বীকার
ককরহেল, তা অসার প্রমাহেত হকব এবং এর হবপরীকত তাকদর হদকয়
আদম ‘আলাইহহস সালাকমর সুউচ্চ মযোদার স্বীকৃহত প্রমাহেত হকব।
এ হহকসকব বলা যায়, আল্লাহর জন্য হসজদার ফক্ষকত্র আদম
‘আলাইহহস সালামকক হকবলা বানাকনা হকয়হেল। হাদীস শরীকফ
এমনহটই বলা হকয়কে।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম বকলকেন, আদম-সন্তান
যখন (পহবত্র কুরআকনর) হসজদার আয়াত পাঠ ককর এবং হসজদা
ককর, তখন শয়তান ফকানায় হগকয় কান্না ককর এবং বলকত থাকক,
আফকসাস, আদম-সন্তানকক হসজদার হুকুম করা হকয়কে, আর ফস
হসজদা ককর জান্নাকতর অহধ্কারী হকয়কে। অপরহদকক আমাকক
হসজদার হুকুম করা হকয়হেল, হকন্তু আহম তা অমান্য ককরহে, তাই
আমার জন্য রকয়কে জাহান্নাম!
এই বযাখযা অনুসাকর اس ُج ُد ْوا ال َد َم
ْ -এর ِ( لঅথে জন্য) শেহট ( ااىلঅথে
হদকক)-এর অথে হদকব। একত অথে হকব আদকমর হদকক হফকর আমাকক
(আল্লাহকক) হসজদা ককরা।
অথবা আয়াতহটর তাবীর এিাকবও করা যায় ফয,

ফফকরশতাকদর

তরফ ফথকক ফযকহতু বাহ্যত আদম ‘আলাইহহস সালামকক সৃহি করার
জন্য আপহত্ত প্রকাশ ফপকয়হেল, তাই তাওবা হহসাকব তাকদর উপর
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একহট হসজদা ওয়াহজব হকয়কে। আর ওই হসজদার মূল কারে আদম
‘আলাইহহস সালাম হওয়ার দরুন  ال َد َمবলা হকয়কে।
এই বযাখযা অনুসাকর আয়াকতর অথে হকব আদকমর কারকে আমাকক
হসজদা ককরা। তখন ل َد َم-এর
 الহরফহট কারেমূলক অবযয় হকব।
ا
হকংবা এখাকন হসজদার আকদশ হদকয় হসজদা শকের আহিধ্াহনক অথে
উকেশ্য বকলও তাবীর করা যায়। অথোৎ আদকমর সামকন সম্মানসূচক
হবনয় ও নীচতা প্রকাশ ককরা। ফযরূপ হযরত ইউসুফ ‘আলাইহহস
সালাকমর িাইকয়রা তাকক সম্মানসূচক হসজদা ককরহেল। (তাফসীকর
মাযহারী)
ইবলীস হযরত আদম ‘আলাইহহস সালামকক হসজদা না করার সময়
দুহট কথা বকলহেল, প্রথমত ফস বকলহেল, আদম মাহটর ততরী এবং
আহম আগুকনর। আপহন মাহটর আদমকক আহম-আগুকনর উপর ফেষ্ঠত্ব
দান করকলন ফকন?
এই প্রশ্নহট আল্লাহ তা‘আলার আকদকশর হবপরীকত ফসই হনকদেকশর
রহস্য জানার সাকথ সম্পকেযুক্ত হেল। ফকান আহদি বযহক্তর এরূপ প্রশ্ন
করার অহধ্কার ফনই।
আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ ফথকক আহদি বযহক্তর ফয রহস্য অনুসন্ধাকনর
অহধ্কার ফনই, একথা বলাইবাহুলয। কারে, দুহনয়াকত স্বয়ং মানুে
তার চাকরকক এই অহধ্কার ফদয় না ফয,

ফস তার চাকরকক ফকান

কাজ করকত বলকব এবং চাকর ফসই কাজহট করার পহরবকতে
মাহলককক প্রশ্ন করকব,

এর রহস্য কী? তাই ইবলীকসর এই

প্রশ্নহটকক উত্তকরর অকযাগয সাবযস্ত ককর কুরআন মজীকদ তার স্পি
ফকান উত্তর ফদওয়া হয়হন।
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তকব বাহহ্যক উত্তর হকলা,

এক বস্তু অন্য বস্তুর উপর ফেষ্ঠত্ব দান

করার অহধ্কার একমাত্র ফসই সত্তার, হযহন সৃহিকতো ও পালনকতো।
হতহন যখন ফয বস্তুকক অন্য বস্তুর উপর ফেষ্ঠত্ব দান করকবন, তখন
তা-ই ফেষ্ঠ হকয় যাকব। ফসকক্ষকত্র কাকরা ফকানরূপ আপহত্ত ফতালার
ফকান অহধ্কার ফনই।
ইবলীকসর হেতীয় কথা হেল এই ফয, যহদ আমাকক হকয়ামত পযেন্ত
জীবন দান করা হয়, তকব আহম হকেু মুখহলস বাো োড়া আদকমর
ফগাটা বংশধ্রকক পথভ্রি ককর োড়কবা।
আল্লাহ তা‘আলা এর উত্তকর বকলকেন, আমার খাাঁহট বাোকদর উপর
ফতার ফকান ক্ষমতা চলকব না, যহদও ফতার ফগাটা বাহহনীর সবেশহক্ত
এই কাকজ হনকয়াহজত হয়। আর অবহশি অখাাঁহট বাোরা ফতার
বশীিূত হকয় ফগকল,

তাকদর দুদেশা তা-ই হকব,

যা ফতার জন্য

হনধ্োহরত। অথোৎ জাহান্নাকমর আযাকব তাকদর সবাই হনপহতত হকব।
কুরআন মজীকদ একথাই বেেনা করা হকয়কে। আল্লাহ তা‘আলা
ইরশাদ ককরন,

○ْت اط ْی ًنا
َ اس ُج ُد ْوا ال َد َم َف َس َج ُد ْوۤا اا َل ۤاابْلا ْی َس ق
َ َال َءا َ ْس ُج ُد ل َام ْن َخلَق
ْ َو اا ْذ ُقلْ َنا لال َْمل ائ َک اۃ

ًً ََل لَئ ْان ا َ َخ ْرتَ ان ااىل َی ْو ام الْ اقی َم اۃ َل َ ْح َت ان َک َن ُذ ایَ َت ۤه اا َل َق ال ْی
َ ۫ َ ی ک ََر ْم َت ع
َ ق
َ َال ا َ َ َء ْی َت
ْ ک ه َذا الَ اذ

○اْن َفاا َن َج َه َن َم َج َزٓا ُؤك ُْم َج َزٓا ًء َم ْو ُف ْو ً ا
َ ○ق
َ ب َف َم ْن ت اَب َع
ْ ُ ْ کم
ْ َال ا ْذ َه

অথেঃ স্মরে করুন,

যখন আহম ফফকরশতাকদর বললাম,

আদমকক হসজদা ককরা,
করকলা। ফস বলকলা,

ফতামরা

তখন ইবলীস োড়া সককলই হসজদা

আহম হক এমন বযহক্তকক হসজদা করকবা,

যাকক আপহন মাহট হদকয় সৃহি ককরকেন? ফস বলকলা, আিা বলুন
ফতা,

এ বযহক্ত,

যাকক আপহন আমার উপর মযোদা দান করকলন
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(তার মকধ্য মযোদার কী আকে?) , আপহন যহদ আমাকক হকয়ামকতর
হদন পযেন্ত অবকাশ ফদন,

তা হকল আহম স্বল্পসংখযক োড়া তার

বংশধ্রকদর আমার বশীিূত ককর ফফলব। আল্লাহ তা‘আলা
বলকলন, যাও, তাকদর মধ্য ফথকক যারা ফতামার অনুসরে করকব,
জাহান্নামই হকব ফতামাকদর সককলর যথাথে শাহস্ত। ( সূরা বনী ইসরাইল,
আয়াত: ৬১- ৬৩)

পহবত্র কুরআকনর অন্যত্র উক্ত হবেয়হট এিাকব হববৃত করা হকয়কে,

َِن ام ْن نَا ٍ َو َخلَ ْق َته ام ْن
َ ُک ق
َ ق
َ ک ا َ َل ت َْس ُج َد اا ْذ ا َ َم ْرت
َ َال َما َم َن َع
ْ َال اَنَا َخ ْْی ام ْن ۚ ُه َخلَ ْقت ا

○ني
ٍ ْ اط

অথেঃ আল্লাহ তা‘আলা বলকলন,

ফকান হবেয়হট ফতামাকক হসজদা

করকত বারে করকলা যখন আহম ফতামাকক আকদশ ককরহে? ইবলীস
উত্তকর বলকলা, আহম আদকমর ফচকয় উত্তম। আপহন আমাকক আগুন
হদকয় সৃহি ককরকেন আর আদমকক মাহট হদকয় সৃহি ককরকেন। ( সূরা
আ‘রাফ, আয়াত: ১২)
অথোৎ শয়তাকনর বক্তবয হেল,

আহম আদকমর ফচকয় অহধ্ক

সম্মাহনত। ফকননা, আপহন আমাকক আগুন হদকয় সৃহি ককরকেন এবং
আগুন ঊধ্বেগামী আর আদমকক মাহট হদকয় সৃহি ককরকেন,

যা

হনম্নমুখী। আগুকনর সৃহির সাকথ মাহটর সৃহির তুলনা হকত পাকর না।
অতএব আহম ফকন আদমকক হসজদা করকবা?
আল্লাহ তা‘আলা অন্তযোমী,
অতীত,

মকনর গুপ্তহবেয়ও হতহন জাকনন।

বতেমান ও িহবষ্যৎ সবই তাাঁর হনকট সমান। ইবলীকসর

মকনর অবস্থা হতহন সবই জানকতন। তবু হতহন পরীক্ষার জন্য এবং
সবেসমকক্ষ তার জবাব প্রকাশ করাকনার জন্য ইবলীস-শয়তানকক
উক্ত প্রশ্ন ককরকেন।
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হতিাগা ইবলীস হনকজর গবে ও অহংকাকরর দরুন একথা িুকল ফগল
ফয, যখন ফস এবং আদম উিকয় আল্লাহ তা‘আলারই সৃি, তখন
সৃিজীকবর মূল তথয, স্রিার ফচকয় ফবশী সৃিজীব হনকজও জানকত পাকর
না। শয়তান হনকজর আত্মগহরমা ও অহংকাকরর কারকে এই কথাহট
বুঝকতই পারকলা না ফয,

ইজ্জত- সম্মান কখকনা ঐ হজহনকসর

উপর হনিের ককর না, যা হদকয় ফস ততরী বরং ইজ্জত- সম্মান
হনিের ককর ঐ সমস্ত গুকনর উপর, যা বানাকনওয়ালা বানাকনার
পর ঐ হজহনকসর মকধ্য হদকয়কেন।
শয়তাকনর জবাব ফযকহতু অহংকার ও গকবের মূখেতাপ্রসূত হিহত্তর
উপর স্থাহপত হেল, তাই আল্লাহ তা‘আলা তাকক স্পি বকল হদকলন,
মূখেতাজহনত গবে ও অহংকার ফতাকক এত অন্ধ ককর হদকয়কে ফয,
তুই হনকজর স্রিার হকও িুকল হগকয়হেস। ফস কারকে আমার হনকদেকশ
আপহত্ত উত্থাপন ককরহেস,

যা এই কথা প্রমাে করকে ফয, আহম

(আল্লাহ) ফতাকক ফয আকদশ ককরহে তা আমার (আল্লাহর) অন্যায়
হকয়কে। আমাকক (আল্লাহকক) ফদােী প্রমাে করার মকতা ফবআদবী
আর দুঃসাহস ফতার োরা প্রকাশ ফপকয়কে। একথা বুঝকত পারহল না
ফয,

ফতার মূখেতা ফতাকক আসল তথয বুঝকত অক্ষম ও অপারগ

বাহনকয় হদকয়কে। অতএব,

তুই এখন এ অবাধ্যচরকের জন্য

হচরস্থায়ী ধ্বংকসর উপযুক্ত হকয়হেস এবং এটাই ফতার কাকজর উপযুক্ত
হবহনময়। সুতরাং তুই এই জান্নাত ফথকক অপমাহনত ও লাহিত
অবস্থায় ফবর হকয় যা এবং ফতার হনকজর ও ফতার অনুসারীকদর
পহরেহত হহসাকব হচরস্থায়ী অহিশাপ ও জাহান্নাকমর অকপক্ষায় থাক।
পহবত্র কুরআকন এ হবেয় বযক্ত করা হকয়কে,
○ک ام َن الصغ ااری َْن
َ ق
َ َََ فا ْی َها َفا ْخ ُرجْ اان
َ ََال َفا ْه اب ْط ام ْن َها َف َما َیك ُْو ُن ل
َ َ ک ا َ ْن تَ َتک
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অথেঃ আল্লাহ তা‘আলা বলকলন, তুই এখান ফথকক ফনকম যা। এখাকন
ফথকক তুই অহংকার করহব,
যা;

তা হকত পাকর না। সুতরাং ফবর হকয়

তুই হনকৃিকদর অন্তিুক্ত
ে হকয় হগকয়হেস। ( সূরা আ‘রাফ,

আয়াত: ১৩)
ইবলীস যখন ফদখকলা, হবেপালনকতোর আকদশ অমান্য করা, গবে
ও অহংকার করা এবং আল্লাহ তা‘আলার প্রহত অন্যায় আকদশদাকনর
ফদাে আকরাপ করার মকতা অপরাধ্গুকলা তাকক আল্লাহ রাব্বুল
‘আলামীকনর রহমকতর দরবার ফথকক হবতাহড়ত এবং ফবকহশত ফথকক
বহঞ্চত ককর হদকয়কে,

তখন ফস অনুতপ্ত ও লহজ্জত হকয় তাওবা-

ইসহতগফার করার পহরবকতে দুঃসাহস ফদহখকয় আল্লাহ তা‘আলার
হনকট এই দাহব জানাকলা ফয,

“হকয়ামত পযেন্ত আমাকক (আমার

শয়তাহন কাযেক্রম চালাকনার জন্য) অবকাশ দান করুন। এই লম্বা
সময়টুকুর জন্য আমার আয়ু লম্বা ককর হদন।” আল্লাহ তা‘আলার
ফহকমকতর চাহহদাও হেল এটাই। সুতরাং হতহন ইবলীকসর দাহব
মনযুর করকলন।
এ পযোকয় ফস আকরকবার হনকজর শয়তাহন স্বিাব জাহহর ককর
বলকলা, আপহন যখন আমাকক আপনার দরবার ফথকক হবতাহড়তই
ককর হদকলন তখন ফযই আদকমর কারকে এই অপমান ও লািনা
আমার িাকগয জুটল, আহম তার সন্তানকদর পথভ্রি করকবা, তাকদর
হপেকন, সামকন, আশপাকশ তথা চারহদক ফথকক তাকদর ফগামরাহ
করকবা এবং তাকদর অহধ্কাংশকক আপনার অকৃতজ্ঞ ও নাফরমান
বাহনকয় োড়কবা। অবশ্য আপনার খাাঁহট বাোকদর পথভ্রি করকত
আক্রমে ককরও কাবু করকত পারব না। তারা সম্পূেেরূকপ সুরহক্ষত
থাককব।
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আল্লাহ তা‘আলা বলকলন, তাকত আমার ফকান পকরায়া ফনই। আমার
সৃহির হবধ্ান, “ফযমন কমে ফতমন ফল” অটল থাককব। সুতরাং ফয
ফযমন কাজ করকব, ফস ফতমনই ফল ফিাগ করকব। তাই ফযই আদমসন্তান আমার হদক ফথকক মুখ হফহরকয় ফতার রাস্তা অনুসরে করকব,
ফস ফতারই সাকথ জাহান্নাকম আযাকবর িাগী হকব। পহবত্র কুরআকন
এই হবেয়হট এিাকব হববৃত হকয়কে,
َِن َلَق ُْع َد َن ل َُه ْم
َ ک ام َن الْ ُم ْن َظ اری َْن○ ق
َ َال اَنْ اظ ْر انْۤ ااىل َی ْو ام ُی ْب َعث ُْو َن○ ق
َ ق
َ ََال اان
ْ َال َف اب َماۤ اَغ َْو ْیت ا
ني ا َ ْی اد ْی اه ْم َو ام ْن َخلْ اف اه ْم َو َع ْن ا َ ْی َمانا اه ْم َو َع ْن
َ اص َر َاط
ْ ُ َ ک ال ُْم ْس َت اق ْی َم ○ ث ُ َم َلتا َی
ْن ام ٌْۢن بَ ْ ا
ک
َ َش َمٓائالا اه ْم َو َل تَ اج ُد ا َ ْكث ََر ُه ْم ش اک اری َْن○ ق
َ َال ا ْخ ُرجْ ام ْن َها َم ْذ ُء ْو ًما َم ْد ُح ْو ً ا ل ََم ْن ت اَب َع
○ني
َ ْ اْن َل َ ْملَـ َ َن َج َه َن َم ام ْنك ُْم ا َ ْج َم اع
ْ ُْم

অথেঃ শয়তান বলকলা, আমাকক হকয়ামত হদবস পযেন্ত অবকাশ হদন।
আল্লাহ তা‘আলা বলকলন,
অন্তিুেক্ত। ফস বলকলা,

হঠক আকে,

তুই অবকাশপ্রাপ্তকদর

ফযকহতু আপহন আমাকক ফগামরাহ সাবযস্ত

ককরকেন, তাই আহম অবশ্যই বনী আদকমর জন্য আপনার সরলসহঠক পকথ ওত ফপকত বকস থাককবা। তারপর আহম অবশ্যই তাকদর
কাকে আসব তাকদর সামকন, হপকে এবং ডান ও বাম হদক হদকয়।
আর আপহন তাকদর অহধ্কাংশকক ফশাকরগুযার পাকবন না। আল্লাহ
তা‘আলা বলকলন,

এখান ফথকক ফবহরকয় যা, লাহিত ও অপমান

অবস্থায়। তাকদর মধ্য ফথকক ফয-ককউ ফতার অনুসরে করকব, আহম
অবশ্যই ফতাকদর সবাইকক হদকয় জাহান্নাম পূেে করকবা। ( সূরা
আ‘রাফ, আয়াত: ১৪-১৮)
ফফকরশতাগে যখন হযরত আদম ‘আলাইহহস সালাকমর ফেষ্ঠত্ব ফমকন
হনকয় তার সামকন হসজদা করকলন আর ইবলীস আত্মগহরমা ও
হঠকাহরতার দরুন কাকফর হকয় জান্নাত ফথকক ফবহরকয় ফগল, তখন
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হযরত আদম ‘আলাইহহস সালাম এবং তার সহধ্হমেেী হাওয়া
‘আলাইহহস সালাম এই হনকদেশপ্রাপ্ত হকলন ফয,

ফতামরা জান্নাকত

বসবাস করকত থাককা এবং ফসখানকার হনয়ামতসমূহ তৃহপ্তিকর ফিাগ
করকত থাককা। আর একহট হনহদেি গাে সম্পককে হনকদেশ ফদওয়া
হকলা,

এর কাকে-ধ্াকরও যাকব না। অথোৎ ফসহটর ফল খাকব না।

কুরআকন কারীকম হবেয়হট এিাকব বযক্ত করা হকয়কে,
ث اش ْئ ُت َما َو َل تَق َْربَا ه اذ اه
ُ َو ُقلْ َنا یَا ا َد ُم ا ْس ُك ْن اَن َْت َو َز ْو ُج َك ال َْج َن َۃ َوك ًَُ ام ْن َها َ غ ًَدا َح ْی
َ ا
○ ني
َ ْ لش َج َر َة َف َتك ُْونَا ام َن ال َْظالا ام

অথেঃ আর আহম বললাম,

ফহ আদম,

তুহম ও ফতামার ফবগম

জান্নাকত বসবাস করকত থাককা এবং ফসখাকন যা চাও, ফযখান ফথকক
চাও, পহরতৃহপ্তসহ ফখকত থাককা। হকন্তু এই গাকের হনকটবতেী হকয়া
না। তা না হকল ফতামরা জাহলমকদর অন্তিুক্ত
ে হকয় পড়কব। ( সূরা
বাকারা, আয়াত: ৩৫)
হাওয়া ‘আলাইহহস সালাকমর সৃহির বেেনা
হযরত আদম ‘আলাইহহস সালাম লম্বাসময় যাবত একাকী
জীবনযাপন করহেকলন। হকন্তু হনকজর জীবনযাপকন এবং সুখ-শাহন্তকত
একপ্রকার হনজেনতা ও শূন্যতা অনুিব করহেকলন। তাই আল্লাহ
তা‘আলা হযরত হাওয়া ‘আলাইহহস সালামকক পয়দা করকলন।
হযরত আদম ‘আলাইহহস সালাম হনকজর জীবনসহেনীকক ফপকয়
অতযন্ত আনহেত হকলন এবং অন্তকর শাহন্ত অনুিব করকলন।
উপকরাক্ত আয়াকত উকল্লখ করা হকয়কে,

হযরত আদম ও হাওয়া

‘আলাইহহমাস সালাকমর প্রহত আল্লাহর তরফ ফথকক ফবকহশকতর
ফযককাকনা স্থাকন বসবাস করার অনুমহত হেল এবং ফযককাকনা বস্তু
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বযবহার ও খাওয়ার অনুমহত হেল। তকব হনহদেি একহট গাে সম্বকন্ধ
বলা হকয়হেল, তা ফল খাকব না, এমনহক তার কাকেও যাকব না।
এই পযোকয় ইবলীস এর সুকযাগ গ্রহে করকলা। হনকজর সুরত বদল
ককর, ফস হযরত আদম ও হাওয়া ‘আলাইহহমাস সালামকক এই
কুপরামশে হদল ফয, এই গােহট “অমর গাে”। এই গাকের ফল ফখকল
অতযন্ত আরাম ও শাহন্তর সাকথ হচরকাল বসবাস করা এবং আল্লাহ
তা‘আলার তনকটয লাি করা অবধ্াহরত হকয় যাকব। তদুপহর ফস
নানান উপাকয় শপথ ককর তাকদর অন্তকর এই হবোস জহমকয় হদল
ফয, ফস তাকদর একান্ত হহতাকাংক্ষী, তাকদর শত্রু নয়।
আল্লাহর নাকমর কসম শুকন হযরত আদম ও হাওয়া ‘আলাইহহমাস
সালাম হচন্তাও করকত পারকলন না ফয,

ফকউ আল্লাহর নাম হনকয়

হমথযা বলকত পাকর। তাই ইবলীকসর নসীহত শুকন আদম ‘আলাইহহস
সালাম হবেয়হট ফবমালুম িুকল ফগকলন। িুকল ফগকলন ফয, আল্লাহ এহট
করকত হনকেধ্ ককরহেকলন। আল্লাহর হুকুকমর হবপরীকত ফকান কাজ
করা যাকব না। ফশে পযেন্ত হবেয়হট, হচরকাল ফবকহশকত থাকা এবং
আল্লাহর তনককটয থাকার বাাঁধ্া হকয় দাাঁড়াকলা। ফকল তারা ফসই হনহেদ্ধ
গাকের ফল ফখকলন।
ফসই ফল খাওয়ার সাকথ সাকথই অবধ্াহরত পহরেহত ফদখা ফগল।
তাাঁরা ফদখকত ফপকলন,

তাাঁরা উিকয়ই বস্ত্রহীন এবং ফবকহশতী

ফপাশাক ফথকক বহঞ্চত। তখন তাড়াতাহড় আদম ও হাওয়া
‘আলাইহহমাস সালাম দুজকনই জান্নাকতর গাকের পাতা জহড়কয় হনজ
হনজ আবরেকযাগয স্থান আবৃত করকলন। হবেয়হট ফযন মানবসিযতার
প্রকাশ হেল; ফদহ আবৃত করার জন্য সবেপ্রথম তারা দুজন গাকের
পাতা বযবহার করকলন।
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এ পযোকয় আল্লাহ তা‘আলার হতরস্কার নাহযল হকলা এবং আদম ও
হাওয়ার হনকট ফথকক তকহফয়ত তলব করা হকলা,

হনকেধ্ সকেও

হনকদেশ ফকন লঙ্ঘন করকল?
আদম ও হাওয়া ‘আলাইহহমাস সালাকমর তাওবা
আদম ‘আলাইহহস সালাম ফতা আদমই হেকলন, আল্লাহ তা‘আলার
হপ্রয় বাো আর হাওয়া ‘আলাইহহস সালামও তারই মকতা আল্লাহর
অনুগত বােী হেকলন। সুতরাং তারা শয়তাকনর মকতা হবতকে করকলন
না বা হনকজকদর িুল অপবযাখযার আবরকে ঢাককত ফচিা করকলন না।
বরং অনুতাপ ও লজ্জার সাকথ স্বীকার করকলন, িুল হকয় হগকয়কে।
হকন্তু এর কারে অবাধ্যতা নয়; বরং মানহবক স্বিাবগত িুলই এর
কারে। তবু তা িুলই বকট, তাই তাওবা ককর তার অনুকশাচনা ও
ফরানাজাহরর সাকথ ক্ষমা প্রাথেনা ককর বলকলন, আয় আল্লাহ, এই
মুহকূ তে আপহন আমাকদর না ক্ষমা করকল এবং দয়া না করকল,
আমাকদর ধ্বংস অহনবাযে হকয় যাকব। আল্লাহ তা‘আলা তাকদর এই
ওযর কবুল করকলন এবং তাকদর ক্ষমা ককর হদকলন।
হকন্তু পৃহথবীকত আল্লাহ তা‘আলার প্রহতহনহধ্ত্ব করার সময়, হযরত
আদম ‘আলাইহহস সালাকমর একস হগকয়হেল তাই আল্লাহ তা‘আলার
ফহকমকতর চাহহদা অনুযায়ী সকে সকেই এই হনকদেশ শুনাকনা হকলা
ফয, ফহ আদম, ফতামাকক এবং ফতামার সন্তানকদর এক হনহদেি সময়
পযেন্ত পৃহথবীকত অবস্থান করকত হকব এবং ফতামার শত্রু ইবলীসও
তার শত্রুতার যাবতীয় উপকরে হনকয় ফসখাকন অবস্থান করকব। তাই
ফতামাকক ফফকরশতাসুলি ও অবাধ্যতামূলক হবপরীত শহক্তর
মাঝখাকন ফথকক ঈমান ও সৎকাকজর সাকথ জীবনযাপন করকত হকব।
এমতাবস্থায় তুহম এবং ফতামার সন্তানগে যহদ খাাঁহট বাো ও
www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

25

সহতযকার ফরমাবরদার বকল সাবযস্ত হও,

তকব ফতামার আসল

বাসস্থান ফবকহশত অনন্তকাকলর জন্য ফতামার ও ফতামার সন্তানকদর
মাহলকানায় হদকয় ফদওয়া হকব। অথোৎ ফতামরা জান্নাকতর অহধ্কারী
হকব।
অতএব,

আপাতত তুহম ও ফতামার ফবগম দুহনয়াকত চকল যাও,

আমার যহমকন হগকয় বসবাস করকত থাককা এবং হনকজর হনহদেি
আয়ুষ্কাল পযেন্ত বকেগীর হক আদায় করকত থাক।
তখন মানবজাহতর আহদ হপতা এবং আল্লাহ তা‘আলার খলীফা
হযরত আদম ‘আলাইহহস সালাম হনকজর জীবনসহেনী হযরত হাওয়া
‘আলাইহহস সালামকক সকে হনকয় যহমকন আগমন করকলন।
উপকরাক্ত ঘটনাবলীর বেেনায় মহান আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ
ককরন,

َ ث اش ْئ ُت َما َو َل تَق َْربَا ه اذها
الش َج َر َة َف َتك ُْونَا
ُ ک ال َْج َن َۃ َفَ ًَُ ام ْن َح ْی
َ َویۤا َد ُم ا ْس ُك ْن اَن َْت َو َز ْو ُج
َ ني○ َفوسو َس ل َُه َما ا
َال َما
َ ی َع ْن ُه َما ام ْن َس ْواتا اه َما َوق
َ ْ ام َن الظلا ام
َ ی ل َُه َما َماو ا
َ لش ْیط ُن لا ُی ْب اد
َْ َ
ۤ َ َني ا َ ْو تَكُونَا ام َن الْخلا ادی َْن ○ َوق
َ نَهك َُما َ بُك َُما َع ْن ه اذها
الش َج َر اة اا َل ۤ ا َ ْن تَك ُْونَا َملَک ْ ا
ْ
َْاس َم ُه َما اا ان

َ ىه َما باغ ُُر ْو ۚ ٍ َفلَمَا َذاقَا
الش َج َر َة بَ َد ْت ل َُه َما َس ْوات ُُه َما َو َط افقَا
ُ ني ○ َف َدل
َ ْ لَك َُما لَم َان الن اص اح
ۤالش َجر اة َو ا َ ُق ْل لَك َُما
ۤ
ُ َی ْخ اصف ان َعل َْی اه َما ام ْن َو َ اق ال َْج َن اۃ َو نَاد
َ َ ىه َما َ بُ ُه َما اَل َْم اَن َْهك َُما َع ْن تالْك َُما

َ اا َن ا
لش ْیط َن لَك َُما َع ُدو ُم اب ْني ○ ق ََال َ بَ َنا َظل َْم َناۤ اَنْف َُس َنا َو اا ْن لَ ْم تَ ْغ اف ْرلَ َنا َو ت َْر َح ْم َنا لَ َنك ُْونَ َن

ضك ُْم لا َب ْع ٍض عَ ُد ۚو َولَك ُْم اِف ْال َ ْ اض ُم ْس َت َقر َو َم َتاع ااىل
َ ام َن الْخ اس اری َْن ○ ق
ُ َال ا ْه اب ُط ْوا بَ ْع

অথেঃ ফহ আদম,

○َال فا ْی َها ت َْح َی ْو َن َو اف ْی َها ت َُم ْوت ُْو َن َو ام ْن َها تُ ْخ َر ُج ْو َن
َ ني ○ق
ٍ ْ اح

তুহম ও ফতামার ফবগম জান্নাকত বসবাস ককরা।

অতঃপর ফসখান ফথকক যা ইিা খাও। তকব এই গাকের কাকে ফযকয়া
না। তা না হকল ফতামরা জাহলমকদর অন্তিুক্ত
ে হকয় পড়কব। তারপর
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শয়তান তাকদর উিয়কক প্রকরাহচত করকলা, যাকত প্রকাশ ককর ফদয়
তাকদর সামকন তাকদর লজ্জাস্থান, যা তাকদর কাকে ফগাপন হেল এবং
বলকলা,

ফতামাকদর পালনকতো ফতামাকদর এই গাে ফথকক শুধ্ু

এজন্য হনকেধ্ ককরকেন,

ফযন ফতামরা ফফকরশতা হকয় না যাও

হকংবা অনন্ত জীবকনর অহধ্কারী হকয় না যাও। আর ফস তাকদর
উিকয়র কাকে শপথ ককর বলকলা,

আহম অবশ্যই ফতামাকদর

হহতাকাঙ্ক্ষী একজন। এিাকব ফস তাকদর ফধ্াকা হদকয় হবভ্রান্ত করকলা।
তারপর যখন তারা ফসই গাকের ফল ফখকলা, তখন তাকদর লজ্জাস্থান
তাকদর সামকন প্রকাশ হকয় পড়কলা এবং তারা হনকজকদর উপর
ফবকহশকতর পাতা জড়াকত লাগকলন। তখন তাকদর প্রহতপালক
তাকদর বলকলন, আহম হক ফতামাকদর এই গাে ফথকক হনকেধ্ কহরহন
এবং বহলহন ফয, শয়তান ফতামাকদর প্রকাশ্য শত্রু ? তারা উিকয়
বলকলন, ফহ আমাকদর পালনকতো, আমরা হনকজকদর উপর জুলুম
ককরহে। যহদ আপহন আমাকদর ক্ষমা না ককরন এবং আমাকদর প্রহত
দয়া না ককরন,

তকব অবশ্যই আমরা ক্ষহতগ্রস্তকদর অন্তিুক্ত
ে হকয়

পড়ব। আল্লাহ তা‘আলা বলকলন, ফতামরা ফনকম যাও! ফতামরা একক
অপকরর শত্রু । আর পৃহথবীকত হকেুকাকলর জন্য ফতামাকদর বসবাস
ও জীহবকার বযবস্থা রইল। হতহন বলকলন,
জীবনযাপন করকব,

ফসখাকনই ফতামরা

ফসখাকনই ফতামরা মৃতুযবরে করকব এবং

ফসখান ফথককই ফতামাকদর ফবর ককর আনা হকব। ( সূরা আ‘রাফ,
আয়াত: ১৯-২৫)
আদম-হাওয়া ‘আলাইহহমাস সালাকমর তাওবা কবুল হকয়কে
হযরত আদম ও হাওয়া ‘আলাইহহমাস সালাম আল্লাহ তা‘আলার
দরবাকর তাওবা করার পকর আল্লাহ তা‘আলা তাকদর তাওবা কবুল
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করকলন। কুরআন মজীকদ তাকদর এই তাওবার কথা হববৃত হকয়কে।
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ ককরন,

َ اب عَل َْی اه اانَه ُه َو
○الر اح ْی ُم
َ اب
ٍ ق ا َد ُم ام ْن َ باه كَلام
ۤ ََف َتل
ُ الت َو
َ ت َف َت

অথেঃ অতঃপর হযরত আদম তার পালনকতোর কাে ফথকক হকেু বােী
হশকখ হনকলন। তারপর আল্লাহ তা‘আলা তার প্রহত ক্ষমাপরবশ
হকলন। হনশ্চয়ই হতহন মহা-ক্ষমাশীল,

অসীম দয়ালু। ( সূরা

বাকারা, আয়াত: ৩৭)
এই আয়াকত শুধ্ু হযরত আদম ‘আলাইহহস সালাকমর তাওবা কবুল
হওয়ার কথা উকল্লখ করা হকয়কে। এর কারে হকি,

হাওয়া

‘আলাইহহস সালাম হুকুকমর হদক ফথকক আদম ‘আলাইহহস সালাকমর
অধ্ীনস্থ হেকলন। আর এ কারকেই কুরআন ও সুন্নাহর অহধ্কাংশ স্থাকন
নারীকদর কথা সরাসহরিাকব উকল্লখ করা হয়হন। (বরং পুরুেকদর কথা
উকল্লকখর মকধ্য অধ্ীন হহসাকব নারীকদর কথাও উকল্লখ করা হকয়কে)।
(তাফসীকর মাযহারী- ১ম খণ্ড)
আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ ফথকক ক্ষমা ফঘােোর পকরও হযরত আদম
‘আলাইহহস সালাম আল্লাহ তা‘আলার দরবাকর কী পহরমাে অনুতপ্ত
হেকলন, হনম্নবহেেত ফরওয়ায়াতহট হদকয় তা হদবাকলাককর মকতা স্পি
হকয় ওকঠ।
হযরত আবদুল্লাহ ইবকন আব্বাস রা. বেেনা ককরন,

হযরত আদম

ও হাওয়া ‘আলাইহহমাস সালাম দুইশত বের কান্না ককরন এবং
চহল্লশহদন পযেন্ত ফকান হকেু না ফখকয় অনুকশাচনা করকত থাককন।
ফতমহনিাকব হযরত আদম ‘আলাইহহস সালাম অনুকশাচনাগ্রস্ত হকয়
একশত বের পযেন্ত হাওয়া ‘আলাইহহস সালাকমর হনককটও
আকসনহন।
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হযরত শাহর ইবকন হাউশাব রহ. বকলন,
ফপৌাঁকেকে ফয,

আমার কাকে খবর

হযরত আদম ‘আলাইহহস সালাম আল্লাহর কাকে

লহজ্জত হকয় হতনশত বের পযেন্ত মাথা ওঠানহন।
আকলাহচত ঘটনার হকেু গুরুত্বপূেে হবেয়
১. আদম ‘আলাইহহস সালামকক হসজদা করার জন্য আল্লাহ তা‘আলা
ফয আকদশ দান ককরহেকলন, তা ফফকরশতাকদর ককরহেকলন, আর
ইবলীস ফতা হজনজাহতর সদস্য,

ফফকরশতাজাহতর অন্তিুক্ত
ে নয়;

তা হকল ইবলীসকক ফকন অবাধ্য সাবযস্ত করা হকলা এবং তার উপর
ফকন আল্লাহ তা‘আলার হতরস্কার ও অহিশাপ বহেেত হকলা?
এই প্রকশ্নর উত্তর হকলা,

ইবলীস ফয ফফকরশতাকদর ফথকক নয়,

তাকত ফকান সকেহ ফনই। ফকননা, কুরআন মজীকদ পহরষ্কার উকল্লখ
রকয়কে,
َان ام َن الْ اج ان َفف ََس َق َع ْن ا َ ْم ار َ ابه
َ ك
অথেঃ ইবলীস হজনজাহতর অন্তিুক্ত
ে
হেল,

তারপর ফস তার

প্রহতপালককর নাফরমানী করকলা। ( সূরা কাহাফ, আয়াত: ৫০)
হকন্তু আল্লাহ তা‘আলা যখন হযরত আদম ‘আলাইহহস সালামকক
হসজদা করার হনকদেশ প্রদান ককরন, তখন ইবলীস ফসই মজহলকসর
অন্তিুক্ত
ে হেল এবং লম্বা সময় পযেন্ত ফস ফফকরশতাকদর সাকথ তাসবীহতাহলীল পাকঠ মশগুল হেল। এ কারকে ফসও এই আকদকশ আহদি
হেল এবং ফস হনকজও হনকজকক এই আকদকশ আহদি বকল মকন
ককরহেল। এই কারকেই যখন আল্লাহ তা‘আলা তাকক হজজ্ঞাসা
করকলন “তুহম হসজদা করকল না ফকন” তখন ফস এই উত্তর ফদয়হন
ফয, “আহম ফফকরশতা নই, তাই এ আকদকশ আহদিই হেলাম না,
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যার দরুন হসজদা কহরহন।” বরং ফস অহংকাকরর সাকথ বকলহেল,
“আহম আদকমর ফচকয় উত্তম ও ফেষ্ঠ, কাকজই হসজদা ফথকক হবরত
রকয়হে।”
২. ইবলীস হবতাহড়ত হকয় ফবকহশত ফথকক বহহষ্কৃত হকলা আর হযরত
আদম ‘আলাইহহস সালাম ফবকহশকতই হেকলন। সুতরাং ইবলীকসর
পকক্ষ হযরত আদম ও হাওয়া ‘আলাইহহমাস সালামকক হবভ্রান্ত করা
কীিাকব সম্ভব হকলা?
আকলমগে এই প্রকশ্নর হেহবধ্ উত্তর প্রদান ককরকেন এবং উিয় উত্তর
ফকান লম্বা বযাখযা োড়াই ফবাধ্গময।
ক. যহদও ইবলীসকক ফবকহশত ফথকক বহহষ্কার করা হকয়হেল, তবু
এক গুনাহগার ও হনকৃি মাখলুক হহসাকব ফবকহশকত দাহখল হওয়া
তার হবতাহড়ত হওয়ার হবকরাধ্ী নয়। সুতরাং এরূকপই ফস ফবকহশকত
প্রকবশ ককর হযরত আদম ও হাওয়া ‘আলাইহহমাস সালাকমর সাকথ
এরূপ ককথাপকথন ককরহেল এবং তাকদর ফধ্াাঁকায় ফফকলহেল।
একক্ষকত্র এই আয়াত “ اا ْه اب ُط ْوا ام ْن َها َج ام ْی ًعاসককল এখান ফথকক ফনকম
যাও” এটা এরই সমথেন করকে ফয, গুনাহগার মাখলুকরূকপ তখন
পযেন্ত ফবকহশকত তার প্রকবশ হনহেদ্ধ হয়হন।
খ. ফযিাকব একহট শে ফটহলকফান হকংবা ফরহডওর সাহাকযয বহুদূকর
ফযকত পাকর এবং ফযিাকব ওয়যারকলকসর মাধ্যকম শুধ্ু শেতরকের
সাহাকযয একহট পয়গাম হাজার মাইল পযেন্ত ফপৌাঁোকনা ফযকত পাকর,
অনুরূপিাকব এটা ফকন সম্ভব হকব না ফয, হনকট ও মুকখামুহখ হকয়
সকম্বাধ্ন করা োড়াই শয়তাকনর কুমন্ত্রো মানুকের অন্তকর ফপৌাঁকে যাকব
এবং তাকত প্রহতহক্রয়া হকব?
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প্রদাকনর অবস্থা এরূপ হকব ফয, শয়তান ফবকহশকতর বাইকর ফথককই
হযরত আদম ও হাওয়া ‘আলাইহহমাস সালাকমর অন্তকর এই কুমন্ত্রো
হদকয়হেল।
َ ( فَ َو ْس َو َس ل َُه َماশয়তান তাকদর কুমন্ত্রো হদল)
এ সম্পহকেত বেেনা ان
ُ الش ْی َط
আয়াতহট ফথকক এটাই প্রকাশ পায়।
৩. ফকউ প্রশ্ন করকত পাকর,

হযরত আদম ‘আলাইহহস সালাম

একজন পয়গামবর হওয়া সকেও কীিাকব আল্লাহ তা‘আলার হুকুকমর
ফখলাফ কাজ ককর হনহেদ্ধ গাকের ফল ফখকয়কেন?
কুরআন মজীকদ এই প্রকশ্নর জবাব ফদওয়া হকয়কে। আল্লাহ তা‘আলা
ইরশাদ ককরন,
○ِس َول َْم نَ اج ْد لَه َع ْز ًما
َ َولَق َْد َع اه ْدنَا ااىل ۤا َد َم ام ْن َق ْب ُل َف َن ا
অথেঃ আর আহম এর আকগ আদকমর প্রহত হনকদেশ দান ককরহেলাম,
হকন্তু ফস িুকল হগকয়হেল,

আহম তাকক ইিাপূবেক অন্যায়কারী

পাইহন। ( সূরা ত্ব-হা, আয়াত: ১১৫)
এখাকন  َع اه ْدنَاশেহট  َو َص ْی َناঅথবা  ا َ َم ْرنَاশকের অকথে বযবহৃত হকয়কে।
উকেশ্য হকলা,

আপনার বহু আকগ আদম ‘আলাইহহস সালামকক

তাহকদ হদকয় একহট হনকদেশ হদকয়হেলাম। অথোৎ একহট হনহদেি গাে
সম্পককে বকলহেলাম,

এই গাকের ফল ফখও না। এমনহক এর

হনককটও ফযকয়া না। এ োড়া জান্নাকতর সব বাগ-বাহগচা ও হনয়ামত
ফতামাকদর জন্য উন্মুক্ত। আরও বকলহেলাম,

ইবলীস ফতামাকদর

শত্রু । তার কুমন্ত্রো ফমকন হনকল ফতামাকদর হবপদ হকব। হকন্তু আদম
‘আলাইহহস সালাম এসব কথা িুকল ফগকলন। তকব আহম তার মকধ্য
ইিাপূবেক নাফরমানী পাইহন।
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এখাকন দুহট শে বযবহৃত হকয়কে,  نا ْس َیانও  َع ْزم।  ن ا ْس َیانশকের অথে
িুকল যাওয়া এবং  َع ْزمশকের অথে ফকান কাকজর জন্য সংকল্পকক
দৃঢ় করা অথোৎ পাক্কা ইরাদা করা। এই শে দুহট হদকয় এখাকন কী
বুঝাকনা হকয়কে,
জরুরী ফয,

তা হৃদয়েম করার আকগ একথা ফজকন ফনওয়া

হযরত আদম ‘আলাইহহস সালাম আল্লাহ তা‘আলার

হবহশি নবীকদর অন্যতম হেকলন এবং সকল নবীই গুনাহ ফথকক পহবত্র
ও হনষ্পাপ হকয় থাককন।
প্রথম শকে বলা হকয়কে, আদম ‘আলাইহহস সালাম িুলবশতঃ তা
ককরকেন। িুকল যাওয়া মানুকের ইিাধ্ীন কাজ নয়। তাই শরী‘আকত
একক পাপই গেয করা হয়হন। এক হাদীকস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ককরন,
ُ
ان
ِت الْ َخ َطأ َو ا
ُ الن ْس َی
ْ ُ فا َع َع ْن ا َُم ا
অথেঃ আমার উম্মকতর িুলবশত ও িুকল যাওয়ার গুনাহ মাফ ককর
ফদওয়া হকয়কে।
তা োড়াও আদম ‘আলাইহহস সালাকমর এই ঘটনা প্রথমত
নবুওয়যাত ও হরসালাকতর আকগকার। এ সময় নবীকদর কাে ফথকক
ফকান িুল প্রকাশ পাওয়া আহকল সুন্নত ওয়াল জামা‘আকতর কতক
আকলকমর মকত হনষ্পাপ হওয়ার পহরপন্থী নয়। হেতীয়ত প্রকৃত অকথে
এটা একটা িুকল যাওয়ার হবেয়,

যা গুনাহ নয়। হকন্তু আদম

‘আলাইহহস সালাকমর উচ্চ মরতবা ও তনককটযর পহরকপ্রহক্ষকত
এককও তার জন্য গুনাহ সাবযস্ত করা হকয়কে। ফকল আল্লাহ তা‘আলা
তাকক িৎেসনা ককরকেন এবং সতকে করার জন্য এই িুলকক اع ْص َیان
(অবাধ্যতা) শে হদকয় বযক্ত ককরকেন।
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হেতীয়ত  َع ْزمশে বযবহার ককর আয়াকত বলা হকয়কে,

আদম

‘আলাইহহস সালাকমর মকধ্য  َع ْزمতথা অন্যাকয়র সংককল্পর দৃঢ়তা
পাওয়া যায়হন। আকগই বলা হকয়কে,

এর অথে ফকান কাকজ

দৃঢ়সংকল্প হওয়া। আদম ‘আলাইহহস সালাম ফখাদায়ী হনকদেশ পালন
করার পুকরাপুহর হসদ্ধান্ত ও সংকল্প ককর ফরকখহেকলন,

হকন্তু

শয়তাকনর প্রকরাচনায় অহনিাকৃত িুল তাকক আল্লাহর হুকুম মান্য
করার মজবুত সংকল্প ফথকক হবচুযত ককর ফদয়। সুতরাং উক্ত িুল
কাকজর মকধ্য হযরত আদম ‘আলাইহহস সালাকমর ইিাশহক্তর ফকান
প্রয়াস পাওয়া যায়হন।
আকলাহচত বেেনা ফথকক হশক্ষা
১. আল্লাহ তা‘আলার ফহকমকতর রহস্য অসংখয। ফকান মানুকের
পকক্ষ,

হতহন আল্লাহ তা‘আলার যত সাহন্নধ্যপ্রাপ্তই ফহান,

সমস্ত

রহস্য সম্বকন্ধ পুকরাপুহর ওয়াহকফহাল হওয়া কখকনাই সম্ভব নয়। এই
কারকেই আল্লাহ তা‘আলার ফফকরশতাগে চরম পযোকয়র সাহন্নধ্যপ্রাপ্ত
হওয়া সকেও হযরত আদম ‘আলাইহহস সালামকক খলীফা বানাকনার
ফহকমত সম্পককে হকেুই জানকত পাকরনহন এবং বযাপারহটর পূেে তথয
সামকন না আসা পযেন্ত তারা হবস্মকয় ডুকব হেকলন। সুতরাং আল্লাহ
তা‘আলার ফহকমকতর হবেয় বুকঝ আসুক বা না আসুক, সবোবস্থায়
তার প্রহত আনুগতয প্রকাশ করকত হকব।
২. আল্লাহ তা‘আলার রহমকতর দৃহি ও তাওয়াজ্জুহ যহদ ফকান তুি
পদাকথের প্রহতও পকড় যায়,

তকব ফস ফেষ্ঠতর মযোদায় এবং

মহাসম্মাহনত পকদ অহধ্হষ্ঠত হকত পাকর এবং অনন্য মহে ও বুযুগেী
লাি করকত পাকর। আদম ‘আলাইহহস সালামকক সৃহি করার মূল
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উপাদান-মাহটর প্রহত লক্ষয করুন,

তারপর আল্লাহ তা‘আলার

প্রহতহনহধ্কত্বর পদহটর প্রহত দৃহিপাত করুন। আর হযরত আদম
‘আলাইহহস সালাকমর নবুওয়যাত ও হরসালাকতর পদহটও ফদখুন।
আল্লাহ তা‘আলার রহমকতর তাওয়াজ্জুহ হদকয় ফসই সাধ্ারে মাহট
হযরত আদম ‘আলাইহহস সালাকমর পহবত্র ফদকহ একস কত
মযোদাবান হকয়কে! অবশ্য আল্লাহ তা‘আলার দয়াদৃহির ফসই িাগয
ঘটনাক্রকম হয় না অথবা ফহকমতশূন্য হয় না,

বরং মাখলুক তার

ফযাগযতা অনুযায়ীই ফসই রহমতপ্রাপ্ত হয়।
৩. মানুেকক যহদও সবেপ্রকাকরর বুযুগেী দান করা হকয়কে এবং ফস
সকবোচ্চ সম্মান ও মযোদা লাি ককরকে,

তবু তার সৃহিগত ও

স্বিাবজাত দুবেলতা হনকজর যায়গায় আকগর মতই বহাল রকয়কে এবং
মানব ও মনুষ্যসুলি ফসই সৃহিগত দুবেলতা তার মকধ্য অবহশি
রকয়কে। এই মনুষ্য-দুবেলতাই ফসই হবেয় হেল,

যা হযরত আদম

‘আলাইহহস সালাকমর উচ্চ মযোদা ও উচ্চপদ অহজেত হওয়া সকেও
হতহন ইবলীকসর ফধ্াাঁকায় পকড় যান। সুতরাং ফকান মানুে, যকতা বড়
বুযুগেই ফহান, হনকজকক ত্রুহটমুক্ত দাহব করা মানায় না এবং ঈমানী
মৃতুযর বযাপাকর আশংকামুক্ত হওয়া হঠক নয়।
৪. অপরাধ্ী হকয়ও যহদ মানুকের অন্তর তাওবা ও অনুতাকপর হদকক
হনহবি হয়, তকব তার জন্য আল্লাহ তা‘আলার রহমকতর দরজা বন্ধ
থাকক না। অবশ্য খাাঁহট তাওবা ও সহতযকাকরর অনুতাপ শতে।
হযরত আদম ‘আলাইহহস সালাকমর িুল-ত্রুহট ফযমন এই তাওবা ও
অনুতাকপর ফকল মাগহফরাত লাি ককরকে,

তদ্রুপ তার সকল

বংশধ্করর জন্যও এই ক্ষমা ও রহমকতর জগত খুবই প্রশস্ত। ফযমন,
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ ককরন,
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ُ اّل یَ ْغ افر ا
لذن ُْو َب
ى الَ اذی َْن ا َ ْس َر ُف ْوا عََل اَنْف اُس اه ْم َل تَ ْق َن ُط ْوا ام ْن َ ْح َم اۃ ا
َ اّل اا َن
َ ُق ْل یَا اع َبا اد
ُ

○الر اح ْی ُم
َ ُ َج ام ْی ًعا اانَه ُه َو الْ َغف ُْو

অথেঃ

( ফহ রাসূল, )

আপহন বকল হদন,

( আল্লাহ তা‘আলা

বলকেন, ) ফহ আমার বাোগে, যারা হনকজকদর নফকসর বযাপাকর
সীমালঙ্ঘন ককরে (অথোৎ গুনাহর কাজ ককর নফকসর উপর জুলুম
ককরে),

ফতামরা আল্লাহর রহমত ফথকক হনরাশ হকয়া না। আল্লাহ

তা‘আলা ফতামাকদর সব গুনাহ ক্ষমা ককর হদকবন। হনঃসকেকহ হতহন
খুবই ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ( সূরা জুমার, আয়াত: ৫৩)
৫. আল্লাহর দরবাকর ফবআদহব করা ও হবকরাহী হওয়া যাবতীয় ফনহক
ও সৎকাজ ধ্বংস ককর ফদয় এবং স্থায়ী অপমান ও ক্ষহতর কারে হকয়
দাাঁড়ায়। এ হবেকয় ইবলীকসর ঘটনাহট বড় উপকদশমূলক। আল্লাহ
তা‘আলার দরবাকর ফবআদহব ও হবকরাহ করার ফকল তার হাজার
বেকরর ইবাদকতর কী পহরেহত হকয়কে,

তা হনঃসকেকহ উপকদশ

গ্রহকের উপকরে। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন আমাকদর সকলকক
আকলাহচত কাহহনী ফথকক হশক্ষা অজেন ককর অহংকার ও
আত্মগহরমামূলক কাযেকলাপ ফথকক ফবাঁকচ ফথকক তাাঁর অনুগত বাো
হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।
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