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માનવજાતના આિદમાનવ તરીકે ઓળખાતા આદમ અને હાવા બાઈબલમા ંભગવાન ઈસ ુઅને એમના િશ યોને બાદ કરતા ં
સૌથી વધારે જાણીતા ંપાતર્ો કહી શકાય. એટલે જ અંગેર્જી અને બીજંા ઘણા ંપર્ાચીન સાિહત્યોમા ંઆદમ અને હાવાના સમગર્ 
માનવજાતના ંમાતાિપતા તરીકે અને બધા માણસોને આદમ અને હાવાના ંસતંાનો તરીકેના ઘણા ઉ લેખો મળે છે. 

બાઈબલના પર્થમ ગર્થં ઉત્પિ મા ંઆવતી સ નની વાતમા ંઆદમ અને હાવાને ઈ રની સવર્ ે ઠ સિૃ ટ તરીકે ઈ રની 
પર્િતમિૂતર્ સમા સ યાની વાત છે. “આથી ઈ રે પોતાની પર્િતમિૂતર્ પે માણસને પેદા કય . પોતાની પર્િતમિૂતર્ પે ઈ રે એને 
પેદા કય . તેણે માણસોને ી અને પરુુષ બના યા ંપછી ઈ રે તેમને આશીવાર્દ આપ્યા. તેમને ક ુ,ં સતંિત પેદા કરો, 
વશંવેલો વધારો, પથૃ્વીને ભરી દો અને તેને તાબે કરો.” 

આ રીતે માણસોને “ ી અને પરુુષ” તરીકે બના યાનંી વાત પછી ફરી બીજા જ અધ્યાયમા ંમાણસના સ નની એક બીજુ ં
વણર્ આપણને મળે છે. “પછી પર્ભ ુપરમે રે ધરતીની માટીમાથંી માણસ ઘડયો અને તેના ંનસકોરામા ંપર્ાણ ંક્યો એટલે 
માણસમા ંજીવ આ યો.” પછી પર્ભ ુપરમે રે ક ુ.ં “માણસ એકલો રહ ેએ સારંુ નથી. હુ ંએને માટે લાયક એક મદદ કરનાર 
બનાવીશ. પછી પર્ભ ુપરમે રે ધરતીમાથંી સ ર્લા ંબધી જાતના ંજગંલી પર્ાણીઓ અને બધી જાતના ંઆકાશના ંપખંીઓ 
બતા યા.ં પણ માણસને પોતાને માટે લાયક કોઈ મદદગાર મ યુ ંનિહ. ” અહીં ભગવાનની સમગર્ સિૃ ટમા ંમાણસ સવર્ ે ઠ 
સ ન છે એનો આપણને ખ્યાલ આવે છે. પર્ાણી જગતનો કોઈ જીવ માણસના તોલે ન આવે. એટલે જ ભગવાને સ ર્લ બઘા ં
પર્ાણીઓમા ં“માણસને લાયક કોઈ મદદગાર મ યુ ંનિહ.” 

બાઈબલ આગળ જણાવે છે કે, માણસને લાયક મદદગાર તરીકે ભગવાને ી સજીર્. “એટલે પર્ભ ુપરમે ર ગાઢ ઊંઘમા ં
નાખી દીધો, અને તે ઊંઘતો હતો ત્યારે તેની એક પાસંળી કાઢી લીધી અને તેની જગ્યા માસંથી પરૂી દીધી. પછી 
માણસમાથંી  પાસળંી કાઢી લીધી હતી તેમાથંી એક ી બનાવીને પર્ભ ુપરમે ર તેને માણસ આગળ લઈ આ યો. એટલે 
માણસ બોલી ઊઠયોઃ આ તો મારા હાડમાનં ુ ંહાડ છે અને મારા માસંમાનં ુ ંમાસં છે. એ નારી કહવેાશે, કારણ, એને નરમાથંી 
કાઢવામા ંઆવેલી છે. આ જ કારણથી પરુુષ પોતાના ંમાબાપને છોડી જાય છે અને પોતાની પત્નીને વળગી રહ ેછે, અને તે 
બનેં એક બની જાય છે.” 

આમ, આિદમાનવ આદમ અને હાવાના સ નની બનેં વાતોમા ંકેટલીક બાબતો પ ટ છે. એક, ભગવાને માણસને સ યા છે. 
બે ભગવાને પોતાની જ પર્િતમિૂતર્ પ માણસને સ યા છે. તર્ણ, ભગવાને માણસને શરીર અને આત્મ પ ધડયા છે. “પરમે રે 
ધરતીની માટીમાથંઈ માણસ ઘડયો અને તેના ંનકસકોરામંા ંપર્ાણ કં્યો. એટલે માણસમા ંજીવ આ યો.” ચાર, ભગવાને 



માણસોને ી અને પરુુષ બના યા ં છે. પાચં, બને ી અને પરુુષ ભગવાન આગળ સમાન છે. કારણ, બનેંનુ ંસ ન ખદુ 
ભગવાનનુ ંપર્િતમિૂતર્ પ છે. 

બનેં ી અને પરુુષ એકબીજાથી જાિતય િભ તા ધરાવે છે. છતા ંએ િભ તામા ં ી અને પરુુષ એકબીજાના પરૂક તરીકે 
બના યા ંછે. એટલે જ બાઈબલ કહ ેછે કે, “પરુુષ પોતાના ંમાબાપને છોડી જાય છે અને પોતાની પત્નીને વળગી રહ ેછે. 
અને તે ને એક બની જાય છે.” સાત, ભગવાને માણસને બધી જ સખુસગવડ સાથે સ યા છે. માણસને સજીર્ને તેમને 
આશીવાર્દ આપતા ંભગવાને ક ુ,ં “સતંિત પેદા કરો, વશંવેલો વધારો, પથૃ્વીને ભરી દો અને તેને તાબે કરો... જુઓ, મેં 
તમને પથૃ્વીના પડ ઉપર બધા અનાજ પેદા કરનારા છોડવા અને દરેક જાતના ંબી વાળા ંફળના ંઝાડ આપ્યા ંછે,  એ તમારે 

ખાવા ચાલશે.” અને છે લે માણસ ભગવાનનુ ંસવર્ ે ઠ સ ન છે. 

પાણ માણસ ભગવાનના ંક ામા ંર ો નથી. એને ભગવાન થવાનો મોહ થયો અને માણસે ભગવાન િવરુ  પાપ કયુર્ં. પિરણામે 

પોતાને મળેલુ ંસખુ સૌભાગ્ય તે ખોઈ બેઠો. માણસના પતનની આ વાત બાઈબલ ખબૂ આકષર્ક રીતે આપણને સમજાવે છે. 

“પર્ભ ુપરમે રે માણસને લઈને તેને એદનના બગીચાને ખેડવા અને સભંાળવા માટે તેમા ંમકૂ્યો. તેણે તેને એવી આ ી કરી કે, 

તારે બગીચામાનંા ંબધા ંઝાડના ંફળ ટથી ખાવા, પણ સારાસારના ાનના વકૃ્ષના ંફળ તારે ખાવા નિહ, કારણ  િદવસે તુ ંફળ 

ખાશે તે િદવસે તારંુ મોત િનિ ત માન .” 

પણ માણસને લાગ્યુ ં કે સારાસારનુ ં ાન ધરાવતા વકૃ્ષના ં ફળ ન ખાવાથી વાત બરાબર નથી. તેણે જોયુ ં કે એદન વાડીના 

વચ્ચોવચના ઝાડના ંફળ ખાશે તો તે પોતે ભગવાન વો બની જશે અને સારાસારનુ ં ાન પર્ાપ્ત કરી લેશે. આ પર્લોભનથી કે 

બાઈબલમા ંસાપનુ ંપર્તીક લઈને કરેલી કસોટીની વાતમાથંી માણસ લોભાયો. 

બાઈબલના ંશબ્દોમા ંકહીએ તો, “ ીને ખબર પડી કે એ ઝાડના ંફળ ખાવામા ંસારા ંછે, દેખાવમા ંસુદંર છે અને ાન કરાવનાર 

હોઈ લોભામણા ંછે. એટલે તેણે ઝાડનુ ંફળ લઈને ખા ુ,ં અને પોતાની પાસે ઊભેલા પિતને પણ આપ્યુ,ં અને તેણે પણ તે ખા ુ.ં 

પછી બનેંની આંખ ઊઘડી ગઈ અને તેમને ખબર પડી કે પોતે નવ ા ં છે.” ભગવાન સામે આ રીતે પાપ કરવાથી ભગવાન 

સાથેના માણસના સબંધંમા ંભગં પડયો. ફરી બાઈબલના શબ્દોમા ંકહીએ તો, આદમ અને હાવા પરમે રની નજર આગળથી 

વાડીના ંઝાડમા ં પાઈ ગયા.ં ભગવાન અને માણસ વચ્ચેનો િનખાલસ સબંધં હવે ર ો નથી. 

ભગવાને માણસને અને તેની પત્નીને એદન બગીચામાથંી કાઢી મકૂ્યા.ં તેણે ીને ુ.ં “પર્સિુત વખતે તારે ભારે વેદના વેઠવી પડે 

એમ હુ ંકરીશ. છોકરાનેં જન્મ આપતા ંતને પુ યકળ વેદના થશે. છતા ંતુ ંતારા પિતનો સગં ઈચ્છયા કરીશ, અને તે તારા ઉપર 

ધણીપણુ ંચલાવશે.” માણસને તેણે ક ુ,ં “  ઝાડના ંફળ ખાવાની મેં તને હા પાડી હતી. તેના ંફળ તે તારી વહુની વાત માનીને 

ખાધા ંએટલે તારે લીધી આ ધરતી શાિપત બની છ્. િજંદગીભર મહનેત કરીશ એમાથંી તુ ંખાવા પામીશ. એમા ંકાટંા અને ઝાખંરા 

ઊગશે, અને તારે જગંલી છોડવા ખાઈને પેટ ભરવુ ંપડશે. તુ ંધરતીમાથંી પેદા થયો છે. એટલે પાછો ધરતીમા ંમળી જાય ત્યા ં

સધુી તારે માથાનો પસીનો ઉતારીને રોટલો ખાવો પડશે. તુ ંમાટીનો બનેલો છે ને પાછો માટીમા ંમળી જવાનો છે.” 



પણ બાઈબલ ન ધે છે તેમ, આદમે પોતાની પત્ની હાવી સાથે સમાગમ કય  અને તે ગભર્વતી થઈ, અને તેણે કાઈનને જન્મ 

આપ્યો. ત્યાર બાદ તેણે તેના ભાઈ હાબેલને જન્મ આપ્યો. ઘણા વષ  પછી હાવા અને આદમને તર્ીજો પતુર્ સેથ અને બીજંા 

પતુર્પતુર્ી પણ થયા.ં 

બાઈબલના ંઉત્પિ  ગર્થંમા ંઆવતી માણસના સ નની વાત માણસના અિ તત્વ િવશેનો વૈ ાિનક ખલુાસો નથી કે નથી માણસના 

આરંભની ઐિતહાિસક વાત. છતા ંમાણસના સ ન વી બાઈબલની એકેક વાતને શબ્દશઃ સાચી માનનાર ધમાર્ંધ લોકો જોવા 

મળશે. પરંત ુમાણસના સ નની કથાને શબ્દશઃ સાચી માનવા કોઈ માણસ બધંાયેલો નથી. આ  અનેક િખર્ તી લોકો માણસના 

અિ તત્વના આરંભ િવશે િવિભ  મતો ધરાવે છે. 

બાઈબલના પિંડતો જ નિહ પણ મોટા ભાગના લોકો પણ માને છે કે ઉત્પિ  ગર્થંમા ંઆવતી માણસના સ નની વાત ખરેખર એક 

બોધકથા છે. જૂના જમાનામા ંઊંડા સત્યને કે ગહન વાત સમજાવવા માટે આપણા પવૂર્જો દંતકથાઓનો આશરો લેતા. આપણે આ 

દંતકથાના હાદર્  કે સદેંશને સમજવાના હોય છે. આપણે એની એકેક વાતને શબ્દશઃ લેવાની ભલૂ કરવી ન જોઈએ. 

આત્મ વ પ ભગવાનને માણસની મ હાથ હોય જ નિહ કે તે કંુભારની મ માણસને માટીમાથંી ઘડવા માડેં. સાપ વા પર્ાણીઓ 

ફક્ત પરીકથાઓમા ંજ બોલે, ઉત્કર્ાિન્ત કે પિરવતર્નવાદમા ંમાનનાર લોકો પણ આ  વીકારે છે કે, પર્ાણીએના અબજો વષર્ 

દરિમયાન થઈ રહલેા પિરવતર્નના અમકુ ચોક્કસ તબક્કામા ંભગવાને આિદ માનવને ી અને પરુુષ તરીકે પોતાની પર્િતમિૂતર્ 

સમા ંસ યા ંહશે. 

માણસના સ નની સમગર્ વાતમા ંસૌથી અગત્યની બાબત એમા ંઆપેલી નાનીમોટી િવગતો નથી, પણ એમા ંસમાયેલો બોધ છે. 

એને બોધ એ છે કે, ભગવાન સવર્ સિૃ ટનો સ નહાર છે. માણસ સિહતનુ ંભગવાનનુ ંસમગર્ સ ન ે ઠ છે. બાઈબલ પનુઃ ને પનુઃ 

કહ ેઠે કે, “અને ઈ રને પોતે બનાવેલુ ંબધુ ંસારંુ જ લાગ્યુ,ં” ભગવાને બધુ ં જ સારંુ બના યુ ંછે. 

દુિનયામા ં  કંઈ ખોટંુ છે  કંઈ અિન ટ છે, તે માટે ભગવાનને દોષ દેવાય નિહ. દુિનયામા ં  કાઈં ખોટંુ છે એનુ ંકારણ ભગવાન 

નથી પણ માણસે કરેલુ ંપાપ છે.  પેર્મથી ભગવાને માણસનુ ંસ ન કયુર્ં છે તે ઊંડા પેર્મને આદમે અને હાવાએ લાત મારી છે. 

માણસે ભગવાનનુ ંસ ન બની રહવેાનો ઈન્કાર કય . આદમ અને હાવાને ભગવાનની મ દેવ-દેવ બનવાનો મોહ જાગ્યો. 

ભગવાનથી િબલકુલ વતતંર્ બની જવા આદમ અને હાવા લલચયા.ં આ જ છે સવર્ માણસોના ંમાતાિપતા Ð આિદમાનવનુ ંમળૂ 

પાપ. 

બાઈબલમા ંઆ બોધકથા વાચંતા ંઆપણે આદમ અને હાવાના માથા ઉપર દોષનો ટોપલો નાખી દઈએ છીએ. બનેં આિદમાનવો 

કેટલા ંમરૂખા ંછે. ! એમણે ભગવાન સામે બડં પોકાયુર્ં અને આપણને બધા ંએનુ ંપિરણામ ભોગવવાનો વારો આ યો. પણ આદમ 

અને હાવાની સ ન અને પાપની વાત કેવળ આદમ અને હાવાની વાત નથી. પણ એ વાત દરેક માણસની વાત છે. ભગવાન 

આદમે અને હાવાની મ દરેક માણસને Ð તમને અને મને ઊંડા પેર્મથી સજ્યાર્ં છે. 

માનવ પિરિ થિતને સમજવા માટે સ નની તેમજ આદમ અને હાવાની આ વાત આપણા માટે એક ઉ મ દર્ ટાતં છે, બોધકથા છે. 


