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মুখ্বন্ধ
খ্ৃষ্টীয় ইবিহামসর এক বববশষ্ট পবিি স্বীকার কমরন হে, আধু বনক কামলর
খ্ৃষ্টধমে হমে ঈসা মসীমহর (Jesus) মুমখ্র উপর একবি ‘মুমখ্াশ’। বিবন
বমলন, একবি মুমখ্াশ দীর্ে সময় পরা থাকমল িা একবি বনজস্ব জীবন
লাভ কমর এবাং হসভামবই হসিা গৃহীি হয়। মুসলমামনরা ইবিহামসর
ঈসা আলাইবহস সালামমক ববশ্বাস কমর। িাই িারা ‘মুমখ্াশ’-মক গ্রহণ
করমি অস্বীকৃবি জানায়। সাংমেমপ, গি হচৌদ্দমশা’ বছর ধমর ইসলাম
ও চামচের মমধয এিাই মিপাথেমকযর কারণ হময় আমছ। ইসলামমর
আগমমনর পূ মবে এবরয়ান, পবলবসয় এবাং গথমদর বকছু হলাক ঈসা
আলাইবহস সালামমক গ্রহণ কমরবছল, িমব প্রিযাখ্যান কমরবছল িার
‘মুমখ্াশ’-মক। বকন্তু হরামান সম্রািগণ ঈসার আলাইবহস সালাম
‘মুমখ্াশ’-মক খ্ৃষ্টানমদর হমমন বনমি বাধয কমর। এই অসম্ভব লেয
হাবসমলর জনয িারা লে লে খ্ৃষ্টানমক হিযা কমর। সারবভিামসর
একজন ভক্ত কযাসবিমলা বমলন হে, “হকামনা মিবামদর জনয একজন
হলাকমক হিযা করমলই হসই মিবাদ প্রমাবণি হয় না।” অমের মুমখ্
হজার কমর হকামনা ধমমে ববশ্বাস করামনা োয় না।
হকামনা হকামনা মহমলর পরামশে হে ইাংলযামের জনসমামজর সামথ
বনববড়ভামব বমমশ োওয়ার জনয মুসবলমমদর উবচৎ িামদর দু ’বি
উৎসবমক বড়বদন ও ইস্টামরর সামথ সামঞ্জসযপূ ণে করা। োরা একথা
বমলন িারা ভুমল োন হে, হশম াক্ত উৎসবগুমলা খ্ৃষ্টান-পূ বে হপৌত্তবলক
উৎসব। একবি হমলা সূ েে- হদবিার প্রাচীন পমমাৎসব এবাং অনযবি
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হমলা প্রাচীন অযাাংমলা- সযাক্সন উবেরিার সস্ান দা্ী হদবীর উমদ্দমশয
বনমববদি পবব্ উৎসব। এ পবরবিবিমি বাস্তমব কারা ‘খ্ৃষ্ট ববমরাধী’
িা সহমজই অনু মময়।
এ গ্রমে সম্ভবি এই প্রথমবামরর মমিা মরু সাগর পুবুঁ থ সDead Sea
Scrolls), খ্ৃষ্টানমদর ধমেগ্রে, আধু বনক গমব ণা ও কুরআন-হাদীমসর
বভবত্তমি প্রাপ্ত সকল িথয বযবহার কমর ঈসা আলাইবহস সালামমর পবব্
জীবন বনময় গমব ণা করা হময়মছ। হেসব খ্ৃষ্টান পবিি েীশুর ইবিহাস
হলখ্ার হচষ্টা কমরমছন িারা কখ্মনাই িার ঈশ্বরমের ধারণা হথমক
বনমজমদর সম্পূ ণে মুক্ত করমি পামরন বন। যখন িারা িার ঈশ্বরে
প্রমাণ করমি বযথে হময়মছন িখ্ন কখ্মনা কখ্মনা এই বমল উপসাংহার
হিমনমছন হে, বিবন হমামিই অবস্তেশীল বছমলন না অথবা “বিবন
সকমলর কামছ সববকছু ।” এ রকম মানবসকিা সম্পন্ন কামরা পমেই
একবি বস্তুবনষ্ঠ গমব ণা করা অসম্ভব। ঈসা আলাইবহস সালাম
অবস্তেশীল বছমলন, এ দৃ ঢ় প্রিযয় বযক্ত কমরই এ গ্রে শুরু হময়মছ।
তিতন তিলেন একজন মানুষ এবং আল্লাহর নবী।
এ গ্রেবি ৩০ বছমরর অধযয়ন ও গমব ণার ফসল। আমািুর রকীব
বাজামর পাওয়া োয় না এমন সব বই সন্ধান করমি বগময় েু ক্তরামের
বববভন্ন শহমরর রাস্তায় বববভন্ন সমসযার সম্মু খ্ীন হন। িামক আমার
ধনযবাদ। এ সকল বই করাবচর লাইমেবরগুমলামি পাওয়া োয় না।
সু িরাাং এই ভদ্রমবহলা আমামক হে সাহােয কমরমছন িার গুরুে
অপবরসীম।
হজদ্দার মহামানয জনাব আহমদ জামজুন করাবচমি আমার সামথ সাোৎ
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কমরন। আবম েখ্নই হকামনা সমসযার সম্মু খ্ীন হময়বছ, িখ্বন িার
উৎসাহ ও সহমোবগিা হপময়বছ। আবম ধনযবাদ জানাই শাইখ্ মাহমুদ
সু বাহমক আমলাচয বব য়বি গভীরভামব অধযয়মনর জনয আমার লেন
আগমন িার সাহামেযই সম্ভব হময়মছ।
লেমন আবম মহামানয শাইখ্ আবদু ল কাবদমরর সামথ সাোৎ কবর।
প্রবিবি পেোময়ই বিবন আমার প্রবি সাহামেযর হাি প্রসাবরি কমরমছন।
এর ফমল আবম জনাব আহমদ িমসমনর সহমোবগিা লাভ কবর। বিবন
আমামক বহু িথয ও গ্রে সাংগ্রমহ সাহােয কমরমছন। িার এই উদার
সাহােয ছাড়া এ গ্রে রচনা কিবদমন হশ হমিা, িা বলা মুশবকল।
হাজী আবদু ল হক ববউবল সব সময় আমামক প্রময়াজনীয় পরামশে ও
উপমদশ বদময়মছন।
ডক্টর আলী আমনইবজর কাছ হথমক আবম হে হেহ ও আ্বরকিা লাভ
কমরবছ, িা বলার নয়, হৃদয় বদময় অনু ভব করার বব য়।
পবরমশম কুরআমনর ভা ায় ববল:

َ
َ
﴿ َو َما تَ ۡوف ِ ي
]٨٨ :ِيق إِّل بِٱللهِ﴾ [هود

“আল্লাহর সাহােয ছাড়া আমার পমে বকছু ই করা সম্ভব বছল না।” [সূ রা
হূ দ, আয়াি: ৮৮]
মুহাম্মদ আিাউর রহীম
লেন
জমাবদউল উলা, ১৩৯৭ বহজবর
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ভূবমকা
এ গ্রমের হলখ্ক মুহাম্মাদ আিাউর রহীম আমবগ সহকামর উপলবি
কমরন হে, খ্ৃষ্টান হদশগুমলার জনসাধারমণর েবদ ইসলাবম ধমে ববশ্বাস
সম্পমকে বকছু জ্ঞানও থাকি, পাশাপাবশ িারা েবদ আল্লাহর নবী ঈসা
আলাইবহস সালামমক প্রকৃিই বুঝার হচষ্টা করি, িাহমল ভবব যমি
অমনক অপ্রময়াজনীয় েন্ত্রণা পবরহার করা হেি। হমধাবী, উদার
দৃ বষ্টভবির অবধকারী আ্জোবিক মমনাভাবাপন্ন পবিি এ হলখ্ক
মানু ম র সু খ্ ও কলযাণ কামনার হেম্ হদশ ও জািীয়িার সীমা
অবিক্রম কমর হগমছন। িার বক্তবয, আ্ঃসাাংস্কৃবিক অজ্ঞিাই হমে
আজমকর দু দেশা ও কমষ্টর প্রধান একক কারণ।
হস কারমণই এ গ্রেবি রবচি, প্রধানি পাশ্চামিযর উমদ্দমশয। িমব এ
গ্রেবি িামদর জনযও োরা ঈসা আলাইবহস সালামমর জম, িার বমশন
ও িার অ্ধোনমক বর্মর পরস্পরববমরাধী ধারণার জিাজাল হথমক মুবক্ত
হপমি চান। মুহাম্মাদ আিাউর রহীম এই ববশৃ ঙ্খলামক একজন খ্াুঁবি
ঐবিহাবসমকর েু বক্ত বদময় আক্রমণ কমরমছন। বিবন হদখ্মি হপময়মছন
হে, প্রায় সকল ববভ্রাব্র কারণ হমলা দু ’বি মিবাদ ো সকল েু বক্তমকই
উমপো কমরমছ। মিবাদ দু ’বি হমলা কবথি েীশুর ঈশ্বরে এবাং
ব্েবাদ।
এই গ্রে খ্ৃষ্টান চাচে োর ওপর বযাপকভামব বনভেরশীল, হসই
কল্পকাবহনীমক ববপুলভামব হভমে গুুঁবড়ময় বদময়মছ এবাং ঈসা আলাইবহস

6

সালামমক হদবখ্ময়মছ এমকশ্বরবামদ ববশ্বামসর বশেক বহমসমব োমক
ইয়াহূ দী পুমরাবহিিমন্ত্রর মধযকার অসাংখ্য, খ্ারাপ উপাদান ধ্বাংমসর
জনয আল্লাহ পাক নবী বহমসমব হপ্ররণ কমরবছমলন।
িমব আবম এই ভূ বমকামক এ গ্রমের সারমমে বহমসমব িুমল ধরমি চাবে
না। এ গ্রেবি িার বনজস্ব বববশমষ্টয ও স্বকীয়িায় উজ্জ্বল। সিয উপলবির
বযাপামর অ-মুসবলমমদর সাহােয করমি এবাং অবধকাাংশ খ্ৃষ্টামনর
ইসলামমর প্রবি কুসাংস্কারজবনি ভীবি হ্রাস করার একা্ ইোর অাংশ
বহমসমব হলখ্ক এ গ্রেবি রচনা কমরমছন।
আমরা োরা মুসবলম িারা জাবন হে, এ ভয় কিিা অমূ লক। আমরা
আমামদর জ্ঞান হথমক জাবন, মহান আল্লাহ কি েমাশীল, মানু ম র প্রবি
কি অনু গ্রহশীল, বিবন মানু ম র স্পশোিীি সত্ত্বা:
َ َشء َو ُه َو
ُ يع ۡٱۡلَ ِص
ُ ٱلس ِم
ۡ َ ﴿لَ ۡي َس َك ِم ۡثلِهِۦ
]١١ :ي﴾ [الشورا
“হকামনা বকছু ই িার সদৃ শ নয়, বিবন সবে হরািা, বিবন সবেদ্রষ্টা”। [সূ রা
আশ-শুরা, আয়াি: ১১]
আমরা বনবশ্চি জাবন হে, আল্লাহ নবীগণমক হপ্ররণ কমরমছন, িারা
আমামদর জনযই হপ্রবরি হময়মছন, জগমি আমামদর একমা্ মা‘বুদ
বহমসমব আল্লাহর বাণী িারা প্রচার কমরমছন এবাং আমামদর অনু সরমণর
জনয প্রদান কমরমছন বনমদেশনা সআসমাবন বকিাব । মুসবলমগণ
অপবরবিেনীয় ও পূ ণোি পবব্ কুরআমনর অনু সারী, বকন্তু িারা সম্ভবি
সমময় সমময় এ পূ ণোি অপবরবিেনীয় মহা গ্রেবিমক অনযমদর জনয
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হবাধগময কমর িুলমি সমথে হয় না। এই হলখ্ক, সকল মানু ম র জনয
িার গভীর দরমদর কারমণ সববমশ

কমর োরা িার হচময়ও

হসৌভাগযহীন িামদর সামথ হোগামোমগর এই বযথেিা সম্পমকে সমচিন।
বিবন ইসলামমর বববভন্ন আঞ্চবলক রূপ সম্পমকেও ববমশ ভামব সমচিন
ো বকনা ইসলামমর অভয্মরই ববকাশ লাভ কমরমছ। এগুমলা োরা
ইসলামমক হবড়ার ওপার হথমক ভীবির সামথ হদমখ্মছ িামদর ববভ্রা্
করমি, এমনবক বববভন্ন হদমশর মুসবলমমদর মমধযও ববভ্রাব্ ও ভুল
হবাঝাবুবঝ র্িামি সেম।
হকবল সু দৃঢ় সাংকল্প, ববপুল সহানু ভূবিই বববভন্ন জাবির মমধয প্রকৃি
ভ্রািৃে ও সমমঝািা আনমি পামর। সবমচময় বড় বাধা হমলা অপবরচময়র
ভীবি। বনবিক মূ লযমবাধহীন পাশ্চামিযর বদমক িাবকময় অমনক মুসবলমই
মমন কমরন হে, হসই আধযাবিক শূ নযিার মমধয ইসলামমর প্রমবশ
র্িামনা খ্ুবই সহজ বযাপার হমব। বকন্তু এ ধরমনর আশা হপা ণ করা
আসমল শূ মনয প্রাসাদ বনমোমণর মমিাই। পাশ্চামিযর প্রেু বক্ত ও বশল্প
প্রবৃ বির জনয অপবরহােে জনগমণর গণবশো। এ গণবশো এসব
হলাকমদর সবাইমক সু স্পষ্টভামব হদবখ্ময়মছ হে, ধমেমক িারা হেভামব
জামন, িা সমিযর সমথেনহীন মিবামদর বভবত্তমি প্রবিবষ্ঠি। পবরণবিমি,
এিা হিমন আশ্চেেজনক নয় হে, এই বশল্প সমৃি সমামজর বৃ বিজীবী
এবলিরা খ্ৃষ্টান চামচের একমচবিয়া পুমরাবহিিমন্ত্রর কাছ হথমক িামদর
নয়া আববষ্কৃি স্বাধীনিার মমধয এক অপবরসীম মুবক্তর স্বাদ খ্ুমুঁ জ হপময়
প্রথম িামদর সমথেন প্রিযাহার কমরমছ। অথচ এই পুমরাবহিিন্ত্রই শি
শি বছর ধমর বশো ববস্তামরর কাজবি পালন কমর এমসমছ। ো হহাক,
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এ ধরমনর হলাকমদর কামছ ধমে, িা হস হে নামমই হহাক, শুধু পুমরামনা
কুসাংস্কারই নয়, উপরন্তু িা এক বাধা সৃ বষ্টকারী শবক্ত এবাং অবধকির
ববজ্ঞাবনক জ্ঞান অজেমনর হেম্ এক প্রবিবন্ধক বহমসমব পবরদৃ ষ্ট
হময়মছ। জমগিভামব মুসবলম, োরা বনমজমদর ও আল্লাহর মমধয সাংর্ৃ ষ্ট
হমি অনভযস্ত, িারা এই মমনাভাবমক উপলবি করমি পামর বন বমলই
মমন হয়। সিয ভ্রষ্ট খ্ৃষ্টানমদর জনয ধমে-ববশ্বাস হারামনা হমলা মানু ম র
বিবর দশেন হথমক ববচুযি হওয়া। ো বকনা অিীমি আইন- শৃ ঙ্খলা
রোর একবি পো বহমসমবই বকছু িা ো কামজ হলমগমছ।
ইসলাম পাশ্চামিযর আধযাবিক শূ নযিা পূ রণ করমি পারার আমগ এসব
সম্পূ ণে বস্তুবাদী মানু মক আল্লাহর প্রকৃি সত্ত্বার সম্পকে বুঝামি হমব
এবাং আল্লাহ সম্পমকে এই জ্ঞান হে িামদর প্রিযাখ্যাি পুমরাবহিিন্ত্রমক
পুনরায় গ্রহণ করার ওপর বনভের কমর না িাও বুঝামি হমব। িামদরমক
মুসবলমমদর বযাপামর দৃ ষ্টা্ িাপমনর মাধযমম এক নিুন ধারণা প্রদান
করমি হমব।
মধযপ্রামচযর ইসলাবম হদশগুমলা েবদ প্রায় রািারাবি ববপুল সম্পদ অজেন
করমি না পারি িাহমল ইসলাম সম্পমকে পাশ্চামিযর অজ্ঞিা আমরা
দীর্েিায়ী হময় ববদযমান থাকি। হেমন বলা োয়, রাবশয়াসহ সমগ্র
ইউমরাপ এবাং আমমবরকা হঠাৎ কমর শুধু িামদর কামছ অপবরবচি
একবি ধমে ববশ্বামসরই মুমখ্ামুবখ্ হয় বন, বরাং এমন একবি ধমে ববশ্বামসর
সম্মু খ্ীন হময়মছ োর বপছমন রময়মছ একবি পণয, হেিামক িারা স্বীকৃবি
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হদয়। হসবি হমলা অথে, ববপুল পবরমাণ অথে। িার অথে শবক্ত, হে শবক্ত
বদময় প্রায় সব বকছু জয় করা োয়।
এিা আশ্চেেজনক নয় হে, এই শবক্তর বযাপামর প্রকৃিই ভয় রময়মছ।
দীর্েকাল পূ মবে মুসবলম ববশ্বই ববজ্ঞাবনক জ্ঞামনর একমচবিয়া অবধকারী
বছল। প্রামচযর ববকামশর ওপর বভবত্ত কমর গমড় উমঠমছ পাশ্চামিযর
ববজ্ঞান, এিা দীর্েবদমনর ববস্তৃি ইবিহাস। আরব হদশগুমলা অবি সম্প্রবি
প্রকৃি জািীয়িামবাধ খ্ুুঁমজ হপময়মছ। পাবকস্তান এই কময়ক দশক
আমগও পবশ্চমা বশল্পশবক্তর হশা ণ-বনপীড়মনর বশকার বছল। িবুও
ববশ্ববযাপী ইসলাম সঅনু সারী জনমগাষ্ঠী পাশ্চামিযর চন্দ্র পৃমষ্ঠ পদচারণা,
হিস্ট-বিউব বশশু বিবরর সেমিা এবাং মানু ম র বিেমান আয়ু সীমামক
বিগুণ করার প্রায় অবজেি সাফলয সমত্ত্বও হসই সমামজর ওপর প্রাধানয
ববস্তার করার সম্ভাবনা প্রদশেন করমছ।
হরামার োজকিমন্ত্রর অধীনিা ও শাসন হথমক বনমজমদর হদশমক মুক্ত
করমি এবাং হবসামবরক সরকার ও নাগবরক আইন প্রবিষ্ঠা করমি োরা
কবঠন লড়াই কমরমছ, খ্ৃষ্টান হদশগুমলামি জমগ্রহণকারী হস সব
হলামকরা আজ িামদর স্বাধীনিা দ্রুি ববলু প্ত হওয়ার সম্ভাবনা হদখ্মি
পামে।
মুহাম্মাদ আিাউর রহীমমর এই গ্রমের মি ইসলাবম পবিি-গমব করা
মানু ম র প্রবি সেত্ন ভামলাবাসা বনময় েিেণ না পাশ্চামিযর সামথ
একবি র্বনষ্ঠ হোগামোমগর পবরমবশ সৃ বষ্ট করমব িিবদন শুধু ভীবির
আবহাওয়া হথমক ববমরামধরই সৃ বষ্ট হমি থাকমব। মুসবলম হদশগুমলা
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ববমশ ি হেসব হদমশর ববপুল আবথেক শবক্ত রময়মছ, িামদর ওপরই
আজ অবপেি হময়মছ এমেম্ প্রময়াজনীয় উদাহরণ সৃ বষ্টর গুরু দাবয়ে।
আশার কথা হে, পবশ্চমা হদশগুমলা এবাং মুসবলম হদশগুমলামিও
ববশ্বববদযালয় ও সাাংস্কৃবিক হকন্দ্রগুমলার ববস্তৃবি ও সাংখ্যা বৃ বি ইসলাবম
গমব ণা ও অধযয়মনর হেম্ গুরুেপূ ণে ও গঠনমূ লক অবদান রাখ্ার
সু মোগ সৃ বষ্ট করমব এবাং এর ফমল ইসলাম সম্পমকে পাশ্চামিযর
জনগমণর অমূ লক ভীবি ধীমর ধীমর ববলু প্ত হমব।
আমরা, মুসবলমরা আল্লাহর বনমদেবশি পথ অনু সরণ করব। বকন্তু িার
অথে এই নয় হে আমরা হাি-পা গুবিময় বপছমন পমড় থাকব। আমামদর
রময়মছ মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামমর হরষ্ঠিম
দৃ ষ্টা্ এবাং আমামদর বদক-বনমদেশনা প্রদানকারী পবব্ কুরআমনর
অপবরবিেনীয় বনমদেশনা ও অনু মপ্ররণা। িমব এ বনমদেশনায় সু স্পষ্টভামব
ো বলা হময়মছ িা হমলা আমরা েবদ ইহকামল শাব্ ও পরকামল
আল্লাহর সমবোত্তম অনু গ্রহ চাই, িাহমল আমামদর অবশযই হসভামব কাজ
করমি হমব হেমনবি মহান রাব্বু ল আলাবমন চান।
অযান্ড্রু ডগলস হযাবমলিন
জমাবদউস সাবন, ১৩৯৯ বহজবর
এবপ্রল, ১৯৭৯ খ্রী.
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অনু বাদমকর কথা
Jesus: Prophet of Islam ‘হজসাস: এ প্রমফি অব ইসলাম’ গ্রেবি
আবম প্রথম হদবখ্ ১৯৯৫ সামল ইসলাবমক ফাউমেশন লাইমেবরমি।
অনয আর পাুঁচবি বই উলমি হদখ্ার মমিাই হদমখ্বছলাম এ বইবি। এবি
হে কখ্মনা অনু বাদ করব ভাবব বন।
র্িনাচমক্র এর বছর হদয়ক পর বইবি অনু বামদর কাজ শুরু করলাম।
আর এ কামজ বেবন আমামক উৎসাবহি কমরমছন, বিবন হমে আমার
একা্ শুভাকাঙ্ক্ষী পরম রিাভাজন হলখ্ক, অনু বাদক জনাব লু ৎফুল
হক। বিবন িখ্ন ইসলাবমক ফাউমেশমনর অনু বাদ ববভামগর
পবরচালক। বনয়মানু োয়ী বইবি অনু বামদর বযাপামর আমার আগ্রহ প্রকাশ
কমর অনু বাদ ববভাগমক বচবঠ বদলাম। িারা অনু বামদর নমুনা জমা বদমি
বলমলন। বদলাম। িা িামদর পছন্দ হমলা। িারপর পুমরা বই অনু বাদ
কমর জমা বদলাম। হস ১৯৯৭ সামলর কথা।
এখ্ামন বলা দরকার, এ অনু বাদ বইময়র সূ ম্ই হদমশর প্রখ্যাি ইসলাবম
বচ্াববদ, হলখ্ক, গমব ক, বিবভ বযবক্তে বসয়দ আশরাফ আলী
সামহমবর সামথ আমার পবরচয় র্িার হসৌভাগয হয়। বিবন ১৯৯৫-১৯৯৬
সামল স্বল্প সমময়র জনয ইসলাবমক ফাউমেশমনর মহাপবরচালক বছমলন।
আবম িামক বচনমলও বিবন আমামক বচনমিন না। অনু বাদ ববভাগ আমার
অনু বদি বইবি ববক্রময় জনয িার কামছ পাবঠময়বছমলন। বিবন িখ্ন আর
মহাপবরচালক নন। বকন্তু বইময়র বকছু বব য় বনময় প্রশ্ন সৃ বষ্ট হওয়ায়
বিবন অনু বাদমকর সামথ কথা বলমি হচময়বছমলন। এিা হজমন একবদন
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হফামন কথা বমল সময় বঠক কমর িার কলা বাগান হলক সাকোমসর
বাবড়মি হগলাম। িার মি একজন পবিি হলাক আমার মি সামানয
অনু বাদমকর অনু বাদ পরীো কমর হদখ্মছন এ কারমণ হবশ শবিি
বছলাম। িমব সাোমির পর িার অসাধারণ হসৌন্দেেমবাধ আর আ্বরক
বযবহামর হস শিা হকমি হগল। বিবন বইবি হদমখ্ হশ কমরবছমলন।
দু ’একবি জায়গায় শব্দ বযবহার বনময় প্রশ্ন িুলমলন। আবম বযাখ্যা
বদলাম। বিবন হমমন বনমলন। বলমলন এবি হবশ কবঠন বই। িমব
আপনার অনু বাদ েমথষ্ট ভামলা হময়মছ। িার কথায় সবিয ভামলা লাগল
আমার আিববশ্বাস আমরা দৃ ঢ় হমলা। হদখ্লাম পািুবলবপমি বিবন অমনক
সাংমশাধন কমরমছন। আবম বববভন্ন নাম ও িামনর ইাংমরবজ বানান উমল্লখ্
করমি ভুমল বগময়বছলাম, বিবন কষ্ট কমর হসগুমলা বলমখ্ বদময়মছন। এর
প্রময়াজন বছল। িার প্রবি রিায় মাথা নি হময় এল।
এরপর বইবি সম্পাদনা করমি হদওয়া হয় প্রমফসর আবদু ল মান্নান
সামহবমক। িার সামথ আমার পবরচয় হনই। বকন্তু বইবির চূ ড়া্ প্রুফ
হদখ্ার সময় পািবলবপমি হদখ্লাম িার সু দে সম্পাদনার পবরচয়
ছবড়ময় আমছ। আবম উপলবি করলাম হে, এই পবিি মানু বির হামি
সম্পাবদি না হমল এ বইবিমি অমনক ত্রুবি হথমক হেি। িামক আমার
অমশ কৃিজ্ঞিা জানাই।
এবার এ বইবি প্রসমি বকছু কথা ববল। সবিয কথা বলমি বক, নবী
ঈসা আলাইবহস সালাম সম্পমকে ববমশ্বর হকাথাও হকামনা িথয হনই।
আমরা িার সম্পমকে খ্ুব হববশ বকছু জাবন না। অথচ ববমশ্বর ধমেীয়
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ইবিহামস বিবন একজন গুরুেপূ ণে নবী। মহান আল্লাহ িাআলা মানব
সমাজমক বহদায়ামির জনয েু মগ েু মগ অসাংখ্য নবী ও রাসূ ল হপ্ররণ
কমরন। িামদর মমধয মা্ চারজমনর কামছ আল্লাহ পাক আসমাবন
বকিাব নাবজল কমরবছমলন। ঈসা আলাইবহস সালাম িামদরই একজন।
বকন্তু মানব সমামজর দু ভোগয হে সমকামলর এক হরবণর মানু

িার

সম্পমকে ববভ্রাব্ সৃ বষ্ট পূ বেক িার প্রচাবরি ধমে বশোমক ববকৃি এবাং
িার ওপর ‘ঈশ্বরে’ আমরাপ কমর, োর মূ মল বকনা অসিয আর ববভ্রাব্
ছাড়া আর বকছু ই হনই। এমনবক ঈসা আলাইবহস সালাম হে,
ইসলামমরই এক নবী এ কথাবিও খ্ৃষ্টান ধমোবলম্বীরা স্বীকার কমর বন,
এখ্নও কমর না।
পাবকস্তামনর হলখ্ক গমব ক মুহাম্মাদ আিাউর রহীম এ বব য়বি গভীর
অধযয়ন গমব ণার পর ‘হজসাস, এ প্রমফি অব ইসলাম’ শী েক ইাংমরবজ
গ্রেবি রচনা কমরন। বিবন অসাংখ্য গ্রমের সমথেমন প্রমাণ কমরমছন হে
‘ব্েবাদ’ ো প্রচাবরি িা সম্পূ ণে ভ্রা্, আর েীশু অবশযই ঈশ্বর ননবিবন একজন মানু

ও আল্লাহর হপ্রবরি বকিাবধারী নবী ঈসা

আলাইবহস সালাম।
জানা মমি, খ্ৃষ্টধমমের িথাকবথি ব্েবাদমক অসার ও ভ্রা্ প্রবিপন্ন
কমর েু বক্ত ও প্রমাণ সহমোমগ এ রকম আর হকামনা গ্রে এ পেে্
রবচি হয় বন।
জনাব আিাউর-রহীমমর গ্রেবি ১৯৮০ সামলর নমভম্বমর পাবকস্তামনর
করাবচি আময়শা বাওয়ানী ওয়াকফ হথমক প্রথম প্রকাবশি হয়।
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১৯৮৬ সাল পেে্ গ্রেবির হমাি ৩বি সাংস্করণ প্রকামশর কথা জানা
োয়।
এ মূ লযবান গ্রেবির বাাংলা অনু বাদ করার িাওফীক আল্লাহ আমামক
বদময়বছমলন। এ জনয িার কামছ লামখ্া শুকবরয়া জানাই। আবথেক
অনিন, বযবক্তগি সমসযা সমময়র একা্ অভামবর কারমণ রামির পর
রাি হজমগ বহুবার ঢাকা-কুবষ্টয়া-ঢাকা োওয়া-আসার পমথ চল্ বামস,
হেমন, হফরীমি বমস েখ্ন হেখ্ামন হপমরবছ, হসখ্ামন হস অবিায়
অমানু ব ক পবররম কমর এ বইময়র অনু বামদর কাজ সম্পন্ন
কমরবছলাম। এমনও হময়মছ হে, একবি জবিল শমব্দর অথে বুঝমি হগািা
রাি পার হময় হগমছ। অমনক সময় অমনক িামন আিমক বগময় বিন
সাাংবাবদক সহকমেী, রমিয় হমাহাম্মদ নু রুল হহামসন সামহব, এস.এম.
হাবফজুর রহমান ও একরামুল্লাবহল কাবকর সাহােয হচময়বছ। এ সকল
মানু ম রা ববপুল ঔদামেে আমামক সহমোবগিা কমরমছন। িামদর কামছ
আমার কৃিজ্ঞিা জানাই।
সু ধী পাঠমকর কামছ েবদ সমাদৃ ি হয়, এ গ্রে অনু বাদমকর উমদ্দশয ও
পবররম সফল হমব।
হহামসন মাহমুদ
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প্রথম অধযায়
একেবাদী মিবাদ ও খ্ৃষ্টধমে
ঐবিহাবসক গমব ণা হথমক প্রিীয়মান হয় হে, ববমশ্বর সবে্ আবদম
হলাকমদর প্রাণী ও মূ বিেপূজার র্িনা সকল হেম্ই বছল মূ ল একেবাদী
ববশ্বাস হথমক এক পশ্চাদপসারণ এবাং ইয়াহূ দী, খ্ৃষ্টান ও দীন ইসলামমর
একেবাদ বহু ঈশ্বরবাদ হথমক উদ্ভূি হওয়ার পবরবমিে িার ববমরাধী
বহমসমবই প্রবিষ্ঠা লাভ কমর। হে হকামনা ধমমেই িার ববশুি রূপবি
পবরদৃ ষ্ট হয় িার প্রথমাবিায় এবাং পরবিেীমি শুধু িার অবনবিই হচামখ্
পমড়। আর এ দৃ বষ্টভবি হথমকই খ্ৃষ্টধমমের ইবিহাসমক হদখ্মি হমব।
একেবামদ ববশ্বাস বনময় এ ধমমের শুরু হময়বছল, িারপর িা ববকৃবির
বশকার হময় পমড় এবাং ব্-ঈশ্বরবাদ বা ব্েবাদ গৃহীি হয়। এর
পবরণবিমি সৃ বষ্ট হয় ববভ্রাব্ ও সাংশয় ো মানু মক অবধক হথমক
অবধকির মা্ায় মূ ল অবিা হথমক দূ মর হঠমল হদয়।
ঈসা আলাইবহস সালামমরর অ্ধোমনর পর প্রথম শিাব্দীমি িার
অনু সারীরা একেবামদর প্রবি সমথেন অবযাহি রামখ্। এর সিযিা হমমল
৯০ সমনর বদমক রবচি ‘বদ হশফাডে অফ হারমাস’ সThe Shepherd
of Hermas) নামক গ্রেবিমক ধমেীয় পবব্ গ্রে বহমসমব মেোদা প্রদামনর
র্িনায়। এ গ্রমের ১২বি ঐশী বনমদেমশর প্রথমবি শুরু হময়মছ এভামব:
সবেপ্রথম ববশ্বাস করমি হমব হে, আল্লাহ সGod) এক এবাং বিবন
সববকছু সৃ বষ্ট কমরমছন ও হসগুমলামক সাংগবঠি কমরমছন। িার ইোর
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বাইমর হকামনা বকছু র অবস্তে হনই এবাং বিবন সববকছু ধারণ কমরন,
বকন্তু বিবন বনমজ অ-ধারণমোগয......।১
বথওমডার োয়ন সTheodor Zahn)-এর মমি ২৫০ সন অববধ খ্ৃষ্টধমমে
ববশ্বামসর ভা া বছল এ রকম: “আবম সবেশবক্তমান আল্লামহ ববশ্বাস
কবর।”২ ১৮০ হথমক ২১০ সমনর মমধয ‘সবেশবক্তমান’ -এর পূ মবে ‘বপিা’
শব্দবি েু ক্ত হয়। হবশ বকছু সাংখ্যক চাচে-মনিা এর িীে ববমরাবধিা
কমরন। এ পদমেমপর বনন্দাকীমদর মমধয ববশপ বভক্টর (Bishop
Victor) ও ববশপ হজবফবসয়ামসর (Bishop Zephysius) নামও
রময়মছ। কারণ, িারা বাইমবমল হকামনা শব্দ সাংমোজন বা ববময়াজনমক
অবচ্নীয় অপবব্িা বমল গণয করমিন। িারা েীশুমক ঈশ্বমরর (God)
মেোদা প্রদামনর প্রবণিারও ববমরাধী বছমলন। িারা েীশুর মূ ল
বশোনু োয়ী একেবামদর প্রবি অিয্ হজার হদন এবাং বমলন হে, েবদও
বিবন একজন নবী বছমলন, বিবন অবশযই অনয দশজন মানু ম র মিই
একজন মানু বছমলন, েবদও বিবন বছমলন িার প্রভূ র অিয্ অনু গ্রহ
ধনয। উত্তর আবিকা ও পবশ্চম এবশয়ায় গমড় উঠা বহু চাচে এই ববশ্বামসর
ধারক বছল।
ঈসা আলাইবহস সালামমর বশো ক্রমশ ববস্তার লামভর পাশাপাবশ িা
একবদমক হেমন অনযানয সাংস্কৃবির সাংস্পমশে আমস অনযবদমক
েমিাসীনমদর সামথ িার ববমরাধ শুরু হয়। এ সময় খ্ৃষ্টধমে এসব
সাংস্কৃবিগুমলা কিৃেক অিীভূ ি ও গৃহীি হমি শুরু কমর এবাং এর ফমল
শাসকমদর বনেোিন-বনপীড়নও হ্রাস পায়। ববমশ

কমর গ্রীমস
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প্রথমবামরর মি একবি নয়া ভা ায় বযক্ত হওয়া এবাং এ সাংস্কৃবির
ধারণা ও দশেমনর সামথ অিীভূ ি হওয়া- এ উভয় পোয় খ্ৃষ্টধমমের
রূপা্র র্মি। গ্রীকমদর বহু-ঈশ্বমরর দৃ বষ্টভবির সামথ ববমশ

কমর

িারসামসর পমলর (Paul of Tarsus) মি বকছু বযবক্তর ঈসা আলাইবহস
সালামমক নবী হথমক ঈশ্বমর উন্নীি করার পেোয় ক্রবমক প্রয়াস ব্েবাদ
সTrinity) সৃ বষ্টর হেম্ ববরাি ভূ বমকা পালন কমর।
৩২৫ সমন ব্েবাদমক হগাুঁড়া (Orthodox) খ্ৃষ্টানমদর ধমে ববশ্বাস বমল
হর্া ণা করা হয়। বকন্তু এ হর্া ণায় স্বাের দানকারীমদর মমধয বকছু
হলাক এমি ববশ্বাস িাপন কমরন বন। কারণ, িারা বাইমবমল এর
হকামনা বভবত্ত হদখ্মি পান বন। এই হর্া ণার জনক বমল োমক ববমবচনা
করা হয় হসই এথানাবসয়াসও (Athanasius) বনমজ এর সিযিা
সম্পমকে িিিা বনবশ্চি বছমলন না। বিবন স্বীকার কমরন হে, “েখ্নই
বিবন িার উপলবিমক েীশুর ঈশ্বরমের বযাপামর হজার কমর বনবি
করার হচষ্টা কমরমছন, িখ্ন িা কষ্টকর ও বযথে হচষ্টায় পেেববসি
হময়মছ।” অবধকন্তু বিবন বলমখ্ হগমছন বচ্া প্রকামশ িার অেমিার
কথা। এমনবক এক পেোময় বিবন বলমখ্ হগমছন, “বিনজন নয়, ঈশ্বর
একজনই।” ব্েবামদ িার ববশ্বামসর বপছমন হকামনা দৃ ঢ় বভবত্ত বছল না,
বরাং িা বছল হকৌশল ও আপাি প্রময়াজনীয়িার কারমণ।
রাজননবিক সু ববধা ও দশেমনর ভুল েু বক্তর বভবত্তমি প্রদত্ত এ ঐবিহাবসক
বসিাম্র অনযিম উমদযাক্তা বছমলন হরামমর হপৌত্তবলক সম্রাি
কনস্টানিাইন (Constantine) বেবন কাউবিল অব বনবসয়ার সCouncil
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of Nicea) সভাপবিে কমরবছমলন। ক্রমবধেমান খ্ৃষ্টান সম্প্রদায় বছল
একবি শবক্ত োমদর ববমরাবধিা িার কাময বছল না। িারা িার সাম্রাজয
দু বেল কমর বদময়বছল। সাম্রাজযমক শবক্তশালী করমি িামদর সমথেন িার
কামছ বছল অিয্ মূ লযবান। িাই, খ্ৃষ্টান ধমেমক নিুন রূপ বদময় বিবন
চামচের সমথেন পাওয়ার আশা কমরবছমলন এবাং একই সামথ বিবন খ্ৃষ্টধমে
ও চামচের মমধয সৃ ষ্ট ববভ্রাব্র অবসান র্িামি হচময়বছমলন হেমহিু এিা
বছল িার সম্রামজযর মমধয সৃ ষ্ট ববমরামধর অনযিম কারণ।
হে প্রবক্রয়ার মাধযমম বিবন আাংবশকভামব িার লেয হাবসল করমি সমথে
হময়বছমলন িা অনয একবি র্িনার দৃ ষ্টা্ হথমক সু স্পষ্ট হমি পামর। এ
র্িনাবি র্মিবছল বিিীয় মহােু মির স১৯৩৯-৪৫ সময়।
একবার মুসবলমমদর ঈদ উৎসমবর কাছাকাবছ সমময় বসিাপুমর
অনু বষ্ঠিবয ঈমদর সালাি বব ময় হিাবকও হথমক হজার প্রচারণা চালামনা
শুরু হয়। বসিাপুর িখ্ন জাপাবনমদর দখ্মল। এিা হমব এক
ঐবিহাবসক র্িনা- হর্া ণা করল হিাবকও। বলল এর প্রভাব সারা
মুসবলম ববমশ্ব অনু ভূি হমব। ঈমদর সালাি বনময় জাপাবনমদর এ হঠাৎ
মািামাবি কময়কবদন পমরই আকবিকভামব বন্ধ হময় োয়। বকছু বদন
পর একবি খ্িেু মি একজন জাপাবন বসনয বন্দী হয়। িামক বজজ্ঞাসাবাদ
করমিই উমমাবচি হয় সব রহসয। জাপাবন বসনযবি জানায় হে, জাপান
সরকামরর প্রধান হজনামরল হিামজা আধু বনক কামলর একজন হরষ্ঠ
মুসবলম সাংস্কারমকর ভূ বমকায় অবিীণে হওয়ার পবরকল্পনা কমরবছমলন।
আধু বনক কামলর চাবহদার সামথ ইসলামমর বশোর সমন্বয় সাধমনর
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একবি কমেসূচী বছল িার। িার মমি, এ কমেসূচীমি মুসবলমমদর
সালামির সময় মক্কার পবরবমিে হিাবকওর বদমক মুখ্ হফরামনা শুরু
করার পবরকল্পনা বছল ো বকনা হিামজার হনিৃমে ইসলামমর ভবব যৎ
হকন্দ্র হমিা। বসবনকবি জানায়, মুসবলমরা ইসলামমর এই প্রাচয-কারমণর
অবভসবন্ধ প্রিযাখ্যান করায় পুমরা পবরকল্পনাবিই বাবিল হময় োয়। ো
হহাক, এ র্িনার পর হস বছর বসিাপুমর ঈমদর সালাি পড়ার অনু মবি
হদওয়া হয় বন। হিামজা ইসলামমর গুরুে উপলবি কমরবছমলন এবাং
বিবন সাম্রাজযবাদী পবরকল্পনা হাবসমলর পো বহমসমব ইসলামমক বযবহার
করমি হচময়বছমলন। বকন্তু বিবন এমি সফল হন বন। কনস্টান্টাইন
সফল হময়বছমলন, বযথে হময়বছমলন হিামজা। হজরুজামলমমর বদমল হরাম
পল-অনু সারী খ্ৃষ্টানমদর হকমন্দ্র পবরণি হময়বছল।
ঈসা আলাইবহস সালামমর আসল বশোর এই ববকৃবির অবনবােে ফল
হময়বছল ব্েবাদমক গ্রহণ, বকন্তু িা কখ্মনাই ববনা প্রবিবামদ হয় বন।
৩২৫ সমন েখ্ন সরকারীভামব বহু ঈশ্বরবাদমক ‘অমথোডক্স’ খ্ৃষ্টানমদর
ধমে রীবি বহসামব হর্া ণা করা হয় িখ্ন উত্তর আবিকার খ্ৃষ্টানমদর
এক হনিা আবরয়াস সArius) সম্রাি কনস্টানিাইন ও কযাথবলক চামচের
সবম্মবলি শবক্তর ববরুমি দোয়মান হন। বিবন িরণ কবরময় হদন হে,
ঈসা আলাইবহস সালাম সবেদাই স্রষ্টার একমের কথা বযক্ত কমরমছন।
কনস্টানিাইন িার সবেশবক্ত ও ববেরিা বদময় একেবামদর অনু সারীমদর
বনমূ েল করার হচষ্টা চালান। বকন্তু বিবন বযথে হন। পবরহামসর বব য় হে,
কনস্টানিাইন বনমজ একজন একেবামদ ববশ্বাসী বহমসমব মৃিুযবরণ
করমলও ব্েবাদ হশ পেে্ ইউমরামপ খ্ৃষ্টীয় মিবামদর বভবত্ত বহমসমব
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সর কারীভামব গৃহীি হয়। এই মি মানু ম র মমধয বযাপক ববভ্রাব্র
কারণ হময় দাুঁড়ায়, কারণ িামদর অমনকমকই বলা হময়বছল হে, হবাঝার
হকামনা হচষ্টা না কমরই এমি ববশ্বাস করমি হমব। বকন্তু মানু

িার

স্বভাব অনু োয়ী বুবির সাহামেয নয়া ধমেমিমক ববচার ও বযাখ্যার হচষ্টা
কমর ো বন্ধ করা সম্ভব বছল না। সাধারণভামব বলমি হগমল, এ সময়
বিনবি বচ্াধারার জম হয়। প্রথমবির প্রবক্তা বছমলন হসন্ট আগাষ্টাইন
সSt. Augustine) বিবন চিুথে শিাব্দীর হলাক বছমলন। িার অবভমি
বছল হে, ধমেমমির সিযিা প্রমাণ করা োয় না। বকন্তু িার বযাখ্যা করা
োয়। বিিীয় বচ্াধারার প্রবক্তা বছমলন হসন্ট বভকির সSt. Victor)।
তিতন তিলেন দ্বাদশ শিাব্দীর লোক। তিতন তবশ্বাস করলিন লয,
ধমেমক সু স্পষ্টভামব প্রমাবণি ও ববশদভামব বযক্ত- উভয়ই করা োয়।
িৃিীয় ধারাবির জম হয় চিুদেশ শিাব্দীমি। এরা বলমিন, ব্েবামদর
বযাখ্যা বা সিযিা প্রমামণর অবকাশ হনই, বরাং িা অন্ধভামব গ্রহণ ও
ববশ্বাস করমি হমব।
েবদও হশম াক্ত এ মিবামদর িীে ববমরাবধিা পবরহামরর লমে েীশুর
বশোদান সাংববলি গ্রেসমূ হ সম্পূ ণেরূমপ ধ্বাংস, লু বকময় হফলা নিুবা
পবরবিেন করা হয়। িারপরও হে গ্রেগুমলা বিমক বছল হসগুমলামি
েমথষ্ট সিয অববশষ্ট বছল। িাই ব্েবামদ ববশ্বাস বিবকময় রাখ্ার লমেয
ধমেগ্রমের ভাম যর হচময় চামচের হনিামদর ভাম যর ওপর অবধকির
গুরুে আমরাপ করা হয়। হর্া ণা করা হয় হে, “োইড অব হজসাস”
(Bride of Jesus) বা চামচের জনয প্রদত্ত ববমশ প্রিযামদশই হমলা এ
মিবামদর বভবত্ত। এখ্ামন উমল্লখ্ করা োয় হে, হপাপ একবি পম্ িা
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ফুলমজনবশওমক সFra Fulgention) ভৎসেনা কমর বলমখ্বছমলন হে,
“ধমেগ্রেসমূ মহর প্রচার একবি সমন্দহজনক বব য়। হে বযবক্ত
ধমেগ্রেসমূ মহর সামথ র্বনষ্ঠিা বজায় রাখ্মব হস বযবক্ত কযাথবলক ধমেমক
ধ্বাংস করমব।” পরবিেী পম্ বিবন ধমেগ্রেসমূ মহর ওপর অিযবধক
গুরুে আমরামপর ববরুমি হুুঁবশয়াবর উচ্চারণ কমর বলমখ্মছন- ...এ গুমলা
এমনই গ্রে হে হকউ েবদ িা আুঁকমড় ধমর িমব হস কযাথবলক চাচেমক
সম্পূ ণেরূমপ ধ্বাংস করমব।”৩
ঈসা আলাইবহস সালামমরর বশোমক কােেকরভামব পবরিযামগর জনয
িার ঐবিহাবসক বাস্তবিা সম্পমকে সম্পূ ণেরূমপ অস্পষ্টিা ববপুলভামব
দায়ী। চাচে ধমেমক শুধু ধমেগ্রে হথমকই বববেন্ন কমর বন, ঈসা আলাইবহস
সালামমক কবল্পি এক েীশুর সামথ িালমগাল পাবকময় হফমল। আসমল
ঈসা আলাইবহস সালামমর ওপর ববশ্বামসর অথে এই নয় হে,
পুনরুজ্জীববি খ্ৃমষ্ট ববশ্বাস করমি হমব। হেখ্ামন ঈসা আলাইবহস
সালামমর প্রিযে অনু সারীরা িার আদমশের বভবত্তমি িামদর জীবন গমড়
িুমলবছমলন, হসখ্ামন পল অনু সারী খ্ৃষ্টানমদর আদশে বছল েীশুর কবথি
ক্রুশববি হওয়ার পরবিেী জীবন। হসই কারমণ ঈসা আলাইবহস
সালামমর জীবন ও বশো িামদর কামছ আর গুরুেপূ ণে বছল না।
ঈসা আলাইবহস সালামমর বশো হথমক চাচে েি হববশ দূ মর হেমি থামক,
চামচের হনিারা িি হববশ জাগবিক স্বাথে সাংক্রা্ বব ময় জবড়ময় পড়মি
থামক। ঈসা আলাইবহস সালামমর বশো এবাং চাচে কিৃেপমের প্রিযাশার
মমধয বযবধান অস্পষ্ট হময় আসমি থামক ও একবির মমধয অপরবি
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বমমশ হেমি শুরু কমর। চাচে রাে হথমক েিই বনমজর পাথেমকযর ওপর
হজার বদমি থামক, িিই ক্রমশ অবধকিরভামব রামের সামথ জবড়ময়
োয় এবাং একবি শবক্ত বহমসমব আববভূ েি হয়। প্রথমবদমক চাচে রাজকীয়
শবক্তর অধীমন বছল। বকন্তু েখ্ন িা সম্পূ ণেরূমপ আমপা কমর হফমল
িখ্ন পবরবিবি উমে োয়। ঈসা আলাইবহস সালামমর বশো ও এই
পথভ্রষ্টিার মমধয ববমরাবধিা সবসময়ই বছল। চাচে েিই অবধক মা্ায়
েমিাশালী হময় ওমঠ িিই ব্েবামদ অস্বীকৃবি জ্ঞাপনকারীমদর জনয
পবরবিবি ববপজ্জনক হময় দাুঁড়ায়। এমনবক এ জনয মৃিুযদি পেে্
হদওয়া শরু হয়। েবদও লু থার হরামার চাচে পবরিযাগ কমরন, িার
ববমদ্রাহ বছল শুধু হপামপর কিৃেমের ববরুমি, হরামান কযাথবলক চামচের
হমৌবলক ধমেমমির ববরুমি নয়। এর ফল হমলা এই হে, বিবন একবি
নিুন চাচে প্রবিষ্ঠা করমলন এবাং িার প্রধান হমলন। খ্ৃষ্ট ধমেমমির
সকল হমৌবলক বব য়ই িামি গৃহীি ও বহাল রময় হগল। এর ফলে
লবশ তকিু সংখযক সংস্কারকৃ ি চাচচ ও ল াষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা ঘলে,
বকন্তু সাংস্কার পূ বেবিী খ্ৃষ্টধমে পূ বোবিায়ই রময় োয়। পলীয় চামচের এ
দু ’বি প্রধান শাখ্া এখ্ন পেে্ বিমক রময়মছ।
উত্তর আবিকা ও পবশ্চম এবশয়ার সাংখ্যাগবরষ্ঠ জনগণ আবরয়ামসর বশো
গ্রহণ কমরবছল। পমর হসখ্ামন ইসলামমর আগমন র্িমল িারা সামথ
সামথ ইসলাম গ্রহণ কমর। কারণ, িারা একেবাদী মিবামদর এবাং
ঈসা আলাইবহস সালামমর প্রকৃি বশোর অনু সারী বছল। িাই িারা
ইসলামমক সিয ধমে বহমসমব স্বীকার কমর হনয়।
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ইউমরামপ খ্ৃষ্টান সম্প্রদাময়র মমধয একেবামদর সূ িাবি কখ্মনা বছন্ন হয়
বন। কােেি এ আমন্দালন শবক্তশালী হময় ওমঠ এবাং অিীি ও বিেমামন
িাবপি চামচের অবযাহি বনমেম বনেোিন সমত্ত্বও িার অবসান হয় বন।
আজমকর বদমন ক্রমশই হববশ সাংখ্যক হলাক এ বযাপামর সমচিন হময়
উমঠমছ হে, ঈসা আলাইবহস সালামমর মূ ল বশোর সামথ বিেমান খ্ৃষ্টান
ধমমের ‘রহমসয’ ববশ্বাস িাপমনর অবকাশ হনই বলমলই চমল। বরাং
প্রমাবণি সিয এই হে, ইবিহামসর ঈসা আলাইবহস সালামমর সমি
চামচের খ্ৃমষ্টর হকামনা সম্পকে হনই। চামচের েীশু খ্ৃষ্টানমদর সমিযর পমথ
হকামনা সাহােয করমি পামরন না। খ্ৃষ্টানমদর এই বিেমান উভয় সাংকি
এ শিমকর চাচে ঐবিহাবসকমদর হলখ্ায় প্রকাবশি হময়মছ। এডলফ
হারনাক সAdlof Harnac) হে হমৌবলক অসু ববধার কথা উমল্লখ্
কমরমছন িা এই হে, “চিুথে শিক নাগাদ গসমপল গ্রীক দশেমনর
মুমখ্ামশ আবৃ ি হয়। এই মুমখ্াশ খ্ুমল হফলা এবাং মুমখ্ামশর বনমচ
খ্ৃষ্টধমমের প্রকৃি সমিযর সামথ িার পাথেকয প্রকামশর দাবয়ে বছল
ঐবিহাবসকমদর।” িমব হারনাক এই দাবয়ে পালমনর অসু ববধার কথা
উমল্লখ্ কমরমছন এভামব হে দীর্েকাল ধমর হজুঁমক বসা ধমেমমির মুমখ্াশ
উমমাচন ধমমের রূপমকই পামে বদমি পারি:
এ মুমখ্াশ িার বনজস্ব জীবনী শবক্ত অজেন কমরবছল। ব্েবাদ, খ্ৃমষ্টর
বিি সত্ত্বা, অভ্রা্িা এবাং এ সব মিবামদর সমথেনসূ চক প্রস্তাবাবদ বছল
ঐবিহাবসক বসিা্ ও পবরবিবির সৃ বষ্ট ো সম্পূ ণে বভন্নরূমপ পবরববিেি
হময় বগময়বছল িা সমত্ত্বও আমগর বা পমরর এই সৃ ষ্ট পবরববিেি শবক্ত,
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এই মিবাদ, প্রাথবমক অবিার মিই বজায় বছল, এ বুবিবাবদিা বছল
এক বদভযাস ো বিবন েখ্ন ইয়াহূ দীমদর কাছ হথমক পাবলময় আমসন
হস সময় খ্ৃষ্টানরা গ্রীকমদর কাছ হথমক লাভ কমরবছল।
হারনাক িার অনয একবি গ্রমে এ বব য়বি ববশদ আমলাচনা কমরমছন।
হসখ্ামন বিবন স্বীকার কমরন:
...৪থে গসমপল (Gospel) ধমে প্রচারক জন হথমক উদ্ভূি নয় বা উদ্ভূি
হওয়ার কথা বমল না। কারণ, ধমে প্রচারক জন ঐবিহাবসক সূ ্ বহমসমব
গণয হমি পামরন না.... চিুথে গসমপমলর হলখ্ক সম্পূ ণে স্বাধীনভামব
কাজ কমরমছন, র্িনাবলীর পবরবিেন র্বিময়মছন এবাং হসগুমলামক
অমচনা আমলায় আমলাবকি কমরমছন। বিবন বনমজই আমলাচনা
পবরসমাবপ্ত র্বিময়মছন এবাং কাল্পবনক পবরবিবিমি মহৎ বচ্াগুমলা
সবন্নমবশ কমরমছন।
হারনাক পুনরায় ববখ্যাি খ্ৃষ্টান ঐবিহাবসক হডবভড েস সDavid
Strauss) এর গ্রমের কথা উমল্লখ্ কমরমছন। স্ট্রসমক বিবন শুধু চিুথে
নয়, প্রথম বিনবি গসমপমলর ঐবিহাবসক সু নাম ও ববশ্বাসমোগযিা
ধ্বাংমসর জনযও দায়ী কমরমছন।

৫

অনয ঐবিহাবসক হজাহামনস হলহমামনর সJohannes Lehmann) মমি
৪বি গৃহীি গসমপমলর হলখ্করা বভন্ন এক েীশুর বণেনা কমরমছন বেবন
ঐবিহাবসক বাস্তবিার িারা পবরবচি ঈসা আলাইবহস সালাম নন। এর
পবরণবি বা ফলাফল বেবন উমল্লখ্ কমরমছন হসই হহইঞ্জ জাহরনি
(Heinz Zahrnt - হক উিৃ ি কমর হলহমান বমলন,
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ঐবিহাবসক গমব ণা েবদ প্রমাণ করমি পামর হে, ইবিহামসর ঈসা
আলাইবহস সালাম ও প্রচাবরি েীশুর মমধয মীমাাংসার অমোগয পরস্পর
ববমরাবধিা রময়মছ এবাং েীশুমি ববশ্বাস িাপমনর মি সমথেন স্বয়াং ঈসা
আলাইবহস সালামমর মমধযই হনই, িাহমল হসিা িাবত্ত্বকভামব শুধু
মারািক ভুলই হমব না, বরাং এন. এ. জাহল (N.A. Jahl) হেমনবি
বমলন, িার অথে দাুঁড়ামব খ্ৃষ্টীয় ধমে-দশেমনর অবসান। িবুও আমার
ববশ্বাস, আমরা ধমেিত্ত্বববদরা এ হথমক বনষ্কৃবির পথ হবর করমি পারব,
হকামনা সময়ই আমরা ো পাবর বন; িমব আমরা হয় এখ্ন বমথযাচার
করবছ, নয় িখ্ন করব।৬
উপমরাক্ত েুদ্র কময়কবি উিৃ বি হথমক একবদমক আজমকর খ্ৃষ্টধমমের
উভয় সাংকি হেমন প্রকাবশি হয় অনযবদমক জাহরন্ট-এর বক্তবযও
অমনক হববশ গুরুির বকছু র আভাস হদয়। হসিা এই হে, ঈসা
আলাইবহস সালামমর বশো, চামচের ভূ বমকা ও িার অনু সারীমদর
বব য়গুমলা র্বনষ্ঠভামব পেোমলাচনা করমল হদখ্া োয় িার বশোর আসল
উমদ্দশয উমপবেি অথবা ববলু প্ত হময়মছ। এর উদাহরণ বহমসমব
বথওমডার োয়ন চামচের মধযকার বিক্ত ববমরামধর উমল্লখ্ কমরমছন। বিবন
বমলন হে, হরামান কযাথবলক চাচে গ্রীক অমথোডক্স চাচেমক ভামলা ও মন্দ
উমদ্দশয সাংমোজন ও ববময়াজমনর মাধযমম পবব্ গ্রে পুনববেনযামসর জনয
অবভেু ক্ত কমর। অনযবদমক গ্রীকমদর পালিা অবভমোগ রময়মছ হে, বববভন্ন
িামনর কযাথবলকরা বনমজরাই মূ ল বাইমবল হথমক দূ মর সমর হগমছ।
িমব িামদর এই ববমভদ সমত্ত্বও িারা উভময় বমমল হেসব খ্ৃষ্টান বগজোর
অনু সারী নয় িামদর সিযপথ হথমক ববচুযি বমল অবভবহি এবাং িামদর
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ঈশ্বরমদ্রাহী বমল বনন্দা কমর। অনযবদমক ঈশ্বরমদ্রাহী বমল আখ্যাবয়ি
খ্ৃষ্টানরা পাো জবামব কযাথবলকমদর সমিযর জাবলয়াবি করার জনয
অবভেু ক্ত কমর। োয়ন বমলন, প্রকৃি র্িনা হথমক এসব অবভমোমগর
সিযিা বক প্রমাবণি হয় না?৭
ঈসা আলাইবহস সালাম স্বয়াং সম্পূ ণেরূমপ ববিৃ ি। োরা ঈসা আলাইবহস
সালামমর বযাপামর সমচিন এবাং সবো্ঃকরমণ িার মূ ল আদমশে
প্রিযাবিেন কমর জীবন অবিবাবহি করমি চায়, িারা িা করমি
বাধাগ্রস্ত হমে। কারণ ঈসা আলাইবহস সালামমর প্রকৃি বশো ও আদশে
আজ সম্পূ ণেরূমপ অ্বহেি হময়মছ এবাং িার পুনরুিারও সম্ভব নয়।
এরাসমাস (Erasmus) এর বক্তবয হমলা:
ঐশী বব য় সমূ মহ প্রাচীনমদর জ্ঞান বছল সামানযই। ধমে আমগ বাবহযক
আচরণ নয়, অ্মরর বব য় বছল। ধমে েখ্ন অ্মরর বদমল বলবখ্ি
রূমপ এল, িখ্ন িা প্রায় সবোাংমশ েি মানু িি ধমেমমির রূপ গ্রহণ
করল। খ্ৃমষ্টর ধমেমি, ো প্রথমম হকামনা প্রমভদ জানি না, িা দশেমনর
সাহােয- বনভের হময় পড়ল। চামচের পিমনর এিাই বছল প্রথম পেোয়।
এভামব চাচে বাধয হমলা কথায় বক প্রকাশ করা োমব না িা বযাখ্যা
করমি। উভয় পেই সম্রামির সমথেন আদায় করমি হকৌশল গ্রহণ
কমর। এরাসমাস বমলন,
এ বযাপামর সম্রামির কিৃেমের প্রময়াগ ধমমের প্রকৃি হকামনা সাহামেয
আমস বন...... েখ্ন ধমে অ্মরর উপলবি না হময় মুমখ্র বুবলমি পবরণি

 28 

হময়মছ, িখ্ন পবব্ বাইমবমলর প্রকৃি বশো ববলু প্ত হময়মছ। িারপরও
আমরা মানু মক িারা ো ববশ্বাস কমর না িা ববশ্বাস করার জনয, িারা
ো ভামলা বামস না িা িামক ভামলা বাসার জনয, িারা ো জামন না িা
জানার জনয িামদর বাধয করবছ। োমি বল প্রময়াগ করা হয় িা
আ্বরক হমি পামর না।৮
এরাসমাস বমলন, ঈসা আলাইবহস সালামমর প্রিযে অনু সারীরা
একেবাদমক স্বীকার কমরবছমলন ো কখ্মনাই িামদর বযাখ্যা করমি হয়
বন। তকন্তু যখন ঈসা আলাইবহস সালামমর বশো ছবড়ময় পড়ল এবাং
চামচের মমধয ববমরাধ হদখ্া বদল, িখ্ন জ্ঞানী বযবক্তরা িামদর িত্ত্বজ্ঞান
বযাখ্যা করমি বাধয হন। এর পর িারা েীশুর বশো সামবগ্রকভামব
হাবরময় হফমলন, িার সামথ সামথ একেবাদও হাবরময় োয়। িামদর
একমা্ আরয় বছল বকছু শব্দ ও গ্রীক দশেমনর পবরভা া োর দৃ বষ্ট বছল
একেবাদ নয়, ব্েবামদর প্রবি। এভামব বাস্তবিার প্রবি সহজ ও
ববশুি আিা এমন একবি ভা ায় িাবপি হমলা ো ঈসা আলাইবহস
সালামমর কামছ বছল অপবরবচি এবাং িা ঈসা আলাইবহস সালাম ও
পবব্ আিামক উমপো কমর জম হদয় ব্েবামদর। একেবামদ ববশ্বাস
হারামনার অবনবােে পবরণবি বহমসমব মানু ম র মমধয হদখ্া বদল ববভ্রাব্
ও ববমভদ।
োরা জানমি চান হে, েীশু হক বছমলন এবাং আসমল বিবন কী বশো
দান কমরবছমলন িা জানার জনয এ উপলবিবি হে হকামনা বযবক্তর জনযই
অিযাবশযক। হস সামথ এ কথাও জানা প্রময়াজন হে, মানু ব্েবামদই
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ববশ্বাস করুক অথবা মুমখ্ একেবামদর কথাই বলু ক, িামদর কামছ েবদ
একজন নবীর বদনবন্দন কােোবলী সো িার বশোর মূ িে প্রিীক সম্পমকে
অববহি হওয়ার হকামনা উপায় না থামক িখ্ন িারা েবিগ্রস্তই হয়।
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বিিীয় অধযায়
ঈসা আলাইবহস সালামমর ঐবিহাবসক বববরণ
েীশু প্রকৃিপমে হক বা কী বছমলন িা আববষ্কামরর জনয মানু

েি

হববশ হচষ্টা করমি থামক িিই িার সম্পমকে জ্ঞামনর স্বল্পিা প্রকি হময়
হদখ্া হদয়। িার বশো কমেকামির বলবখ্ি বববরণ থাকমলও বিবন
আসমল কীভামব জীবন অবিবাবহি করমিন এবাং অনয হলাকমদর সামথ
বিবন প্রবিবদন কীভামব কাজকমে করমিন, হস বযাপামর খ্ুব কমই জানা
োয়।
েীশু এবাং িার কমেকাে সম্পমকে বহু হলাক বববভন্ন মি বদময়মছ, বকন্তু
হসগুমলা ববকৃি। এ সমবর মমধয বকছু সিযিা েবদও আমছ, বকন্তু একথা
সিয হে, বববভন্ন সমময় বলবখ্ি ৪বি গৃহীি গসমপল সবাইমবমলর নিুন
বনয়ম পবরববিেি ও হসিরকৃিই শুধু হয় বন, হসগুমলা প্রিযেদশেীর
বববরণও নয়। প্রথম

সলেলের রচতিিা মাকচ

সMark । এটি

তেতখি হি ৬০-৭৫ সমন। বিবন বছমলন হসন্ট বানোবামসর (St.
Barnabas)- এর হবামনর পু্। মবথ (Mathew) বছমলন একজন িযাক্স
কামলক্টর সকর আদায়কারী িথা বনম্নপদি কমেকিো। বিবন েীশুর সামথ
ভ্রমণ কমরন বন। লূ মকর সLuke গসমপল অমনক পমর বলবখ্ি। িাছাড়া
মবথ ও মামকের মি িার গসমপমলর বণেনার উৎস একই। লু ক বছমলন
পমলর সমপৌল-Paul বচবকৎসক এবাং পমলর মি বিবনও কখ্মনা
েীশুমক হদমখ্নবন। জমনর সইউমহান্না গসমপমলর উৎস বভন্ন এবাং আমরা
পমর ১শ’ সমনর বদমক রবচি। িামক েীশুর বশ য জন সJohn মমন
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করা ভুল হমব, কারণ বিবন বভন্ন বযবক্ত। এই গসমপলমক েীশুর জীবমনর
বনভেরমোগয বববরণ বমল গণয করা উবচৎ হমব বকনা এবাং িা পবব্
গ্রমের অ্ভুেক্ত হমব বকনা িা বনময় দু ’শ বছর ধমর উত্তপ্ত ববিকে
চমলবছল।
ববখ্যাি ‘মরু সাগর পুুঁবথর’ (Dead Sea Scrolls) আববষ্কার েীশু হে
িামন জমগ্রহণ কমরবছমলন হসখ্ানকার সমামজর প্রকৃি ও বববশষ্টয
সম্পমকে নিুন আমলাকপাি কমর। বানোবামসর গসমপমল অনযানয
গসমপলগুমলার হচময় েীশুর জীবমনর অমনক হববশ বদক ববণেি হময়মছ
এবাং েীশু প্রকৃিপমে বক বছমলন, কুরআন ও হাদীস হস বব য়বি আমরা
বযাখ্যার মাধযমম সু স্পষ্ট কমরমছ।
আমরা হদখ্মি পাই হে, েীশু আেবরক অমথে ‘ঈশ্বমরর পু্’ বছমলন না।
িার পূ বেবিেী নবী ইবরাহীম আলাইবহস সালাম ও নবী মূ সা আলাইবহস
সালাম এবাং পরবিেী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামমর
মমিা বিবনও বছমলন একজন নবী। সকল মানু ম র মমিা বিবনও খ্াদয
গ্রহণ করমিন এবাং হাি- বাজামর হেমিন।
আমরা হদবখ্, অবনবােেভামব বিবন হসই সব হলাকমদর সামথ বনমজমক
সাংগ্রামরি হদখ্মি হপময়বছমলন োমদর স্বাথে বছল িার বশোর ববমরাধী।
বিবন হে প্রিযামদশ লাভ কমরন হসিা িারা হমমন হনয়বন অথবা সিয
জানা সমত্ত্বও িা উমপো কমর মানু ম র হচামখ্ েমিা লাভ, ধন সম্পদ
অজেন ও খ্যাবি প্রবিপবত্তর জনয িা বযবহার কমরমছ।
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আমরা হদখ্া োয়, েীশুর ইহমলৌবকক জীবন ইয়াহূ দী ইবিহামসর
অববমেদয অাংশ। িাই িার কাবহবন জানমি হগমল হস ইবিহামসর প্রবি
দৃ বষ্ট হদওয়া প্রময়াজন। েীশু িার সমগ্র জীবমন বছমলন একজন হগাুঁড়া
ইয়াহূ দী ধমোচরণকারী। বিবন বহু বছর ধমর পবরবিেমনর বশকার মূ সা
আলাইবহস সালামমর মূ ল বশো পুনবেযক্ত ও পুনরুজ্জীবমনর জনয
এমসবছমলন।
পবরমশম আমরা হদবখ্, বেবন ক্রুশববি হময়বছমলন বিবন েীশু নন, িারই
মি হদখ্মি অনয এক বযবক্ত। এক হরামান কমেকিো হলন্টালাস
(Lentutus) েীশুর বণেনা বদময়মছন এভামব:
কান পেে্ বাদাবম রমের চুল বছল িার, হসগুমলা বছল হকাুঁকড়ামনা এবাং
হস চুমলর বাহাবরগুে হনমম বগময়বছল কাুঁমধর উপর, নাজামরনীয়মদর
মি মাথার মধযভামগ বছল বসুঁবথ কািা। িার ভ্রূ বছল মসৃ ণ ও স্পষ্ট,
হকামনা দাগ ও ববলমরখ্া শূ নয লালমচ মুখ্মিল। নাক ও মুখ্ বছল
বনখ্ুুঁি। িার বছল সু দৃশয দাবড় োর রাং বছল মাথার চুমলর রমের মিই
এবাং িা মধযভামগ ববভক্ত বছল। িার দু ’বি হচাখ্ বছল নীল ধূ সর, িামি
অসাধারণভামব সব অনু ভূবির প্রকাশ র্িি। িার উচ্চিা বছল মাঝাবর,
সামড় ১৫ মুমঠা (Fists) দীর্ে। কবঠন অবিায়ও বিবন উৎফুল্ল থাকমিন।
হকামনা হকামনা সময় বিবন কাুঁদমিন, িমব হকউ িাুঁমক হকামনাবদন
হাসমি হদমখ্ বন।
হাদীস শরীমফ িার বণেনা রময়মছ সামানয পৃথকভামব:
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িার গাময়র রাং বছল সাদা হর্ুঁ া লালমচ। বিবন কখ্মনা মাথায় হিল হদন
বন। বিবন হাুঁিমিন খ্াবল পাময়। বদমনর খ্াবার ছাড়া িার সম্বল বছল
না। িার হকামনা র্র বছল না। বছল না হকামনা অলাংকার, হকামনা
বজবনসপ্, হপাশাক সামগ্রী, হকামনা সম্পদ। িার মাথা থাকি অববনযস্ত,
িার মুখ্মিল বছল হছাি। এই পৃবথবীমি বিবন বছমলন এক দরমবশ,
পরবিেী জীবমনর জনয অমপো মান এবাং আল্লাহর ইবাদমি মশগুল।
েীশুর জমমর সবঠক িাবরখ্ জানা োয় বন। েূলকর মলি ৬ খ্ৃষ্টামব্দ হে
আদমশুমাবর হয়, িার কাছাকাবছ সমময় েীশু জমগ্রহণ কমরন। এ
কথাও বলা হময়মছ হে, বিবন হহমরামদর (Herode) আমমল জমগ্রহণ
কমরন। হহমরামদর মৃিুয হয় ৪ খ্ৃষ্টপূ বোমব্দ।
বভনমসন্ট হিইলমরর (Vincent Taylor) বসিা্ েীশুর জম ৮
খ্ৃষ্টপূ বোমব্দর বদমক হমি পামর।১ িার মমি, হেমহিু েীশুর প্রকৃি বা
আসন্ন জমলামভর সাংবামদর হপ্রবেমি হহমরাদ হবথমলমহমমর সকল
নবজাি বশশুমদর হিযার ফরমান জাবর কমরবছমলন, হসমহিু েীশুর জম
অবশযই হহমরামদর মৃিুযর পূ মবেই র্মিবছল। এমনবক আমরা েবদ লূ মকর
গসমপল হদবখ্, িাহমল হদখ্া োয়, এই একই গসমপমলর দু ’বি পবতক্তর
বববরমণর মধযকার বযবধান দশ বছর। অবধকাাংশ ভা যকারই বিিীয়
পবতক্তমি ববশ্বাস কমরন। এমি বলা রময়মছ, েীশু ৪ খ্ৃষ্টপূ বোমব্দ অথোৎ
‘খ্ৃমষ্টর জমমর চার বছর পূ মবে’ জমগ্রহণ কমরন।
মািা হমরীর অমলৌবকক গভে ধারণ ও েীশুর জমগ্রহণ বযাপক
আমলাচনার বব য়বস্তু হময়মছ। বকছু হলামকর ববশ্বাস হে বিবন হজামসমফর
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রক্ত মাাংমসর স্ান ছাড়া অনয বকছু নন। পো্মর অমলৌবকক ধারণায়
ববশ্বাসীমদর মমি বিবন বছমলন ঈশ্বমরর পু্। িমব এই ‘ঈশ্বমরর পু্’
কথাবি আেবরকভামব না আলাংকাবরকভামব গ্রহণ করা হমব হস বযাপামর
িামদর মমধয মিমভদ রময়মছ। লূ ক বমলন,
দূ ি গাবেময়ল ঈশ্বমরর কাছ হথমক একজন কুমারীর কামছ হপ্রবরি
হময়বছমলন........ হসই কুমারীর নাম বছল হমরী এবাং দূ ি িার কামছ
আগমন করমলন এবাং সমম্বাধন করমলন: ‘হহ ঈশ্বমরর ববপুল অনু গ্রহ
প্রাপ্ত রমণী।’ বিবন েখ্ন িামক হদখ্মলন, িার কথায় ববেি হমলন
এবাং এ সমম্বাধনবির িাৎপেে উপলবির হচষ্টা করমলন। দূ ি িামক
বলমলন: ‘হহ হমরী! আপবন ভীি হমবন না, কারণ আপবন ঈশ্বমরর
অনু গ্রহ লাভ কমরমছন। আপনার গভে সঞ্চার হমব এবাং এক পু্ জম
বনমব, িার নামকরণ করমবন েীশু....।” িখ্ন হমরী দূ িমক বলমলন:
‘এিা বক কমর সম্ভব? আবম হকামনা পুরু মক বচবন না।” .... দূ ি জবাব
বদমলন: “ ঈশ্বমরর ইোয় হকামনা বকছু ই অসম্ভব নয়”... হমরী বলমলন,
“আবম ঈশ্বমরর হসববকা, আমার বযাপামর ঈশ্বমরর ইোই পূ ণে হহাক।”
এরপর দূ ি প্রিান করমলন।1
একই র্িনা কুরআন মবজমদ ববণেি হময়মছ এভামব:
“িরণ কর, েখ্ন বফবরশিাগণ বমলবছল: হহ মারইয়াম! আল্লাহ
হিামামক মমনানীি ও পবব্ কমরমছন এবাং ববমশ্বর নারীর মমধয

1

লূ ক: ১ : ২৬-৩৯।
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হিামামক মমনানীি কমরমছন.... হহ মারইয়াম! বনশ্চয় আল্লাহ হিামামক
িাুঁর পে হথমক একবি কামলমার সু সাংবাদ বদমেন সপু্ স্ামনর ,
িার নাম মসীহ, মারইয়াম িনয় ঈসা.... হস বলল: হহ আমার রব!
আমামক হকামনা পুরু স্পশে কমর বন, আমার স্ান হমব কীভামব?
বিবন বলমলন: এভামবই। আল্লাহ ো ইো সৃ বষ্ট কমরন। বিবন েখ্ন বকছু
বির কমরন িখ্ন বমলন, ‘হও’ এবাং িা হময় োয়।” [সূ রা আমল
ইমরান, আয়াি: ৪২-৪৭]
৪বি গসমপমলর মমধয মাকে ও জন সমোহন-ইউমহান্না েীশুর জম
সম্পমকে নীরব এবাং মবথ দায়সারাভামব িা উমল্লখ্ কমরমছন। এরপর
লূ ক েীশুর বাংশ বৃ ত্তা্ উমল্লখ্ কমর আবার স্বববমরাবধিার পবরচয়
বদময়মছন, পো্মর মাকে ও জন হকামনা বাংশ বৃ ত্তা্ হদন বন। মবথ ও
লূ মকর মমধয মবথ আদম ও েীশুর মধযবিেী ২৬ জমনর নাম উমল্লখ্
কমরমছন। অনযবদমক লূ মকর িাবলকায় আমছ ৪২ জমনর নাম। এভামব
দু ’জমনর বণেনায় ১৬ জমনর অসামঞ্জসয পবরলবেি হয়। েবদ হকামনা
বযবক্তর গড় বয়স ৪০ বছরও হমমন হনওয়া োয়, িারপরও েীশুর কবথি
পূ বেপুরু মদর দু ’বি িাবলকার মমধয বযবধান দাুঁড়ায় ৬ শি ৪০ বছর।
বকন্তু েীশুর অমলৌবকক জমমর বযাপামর কুরআমন পরস্পর ববমরাধী
হকামনা বণেনা হনই। েীশুর ‘ঈশ্বরমের’র (Divinity) বব য়বি কুরআন
দৃ ঢ়ভামব প্রিযাখ্যান কমরমছ। েীশুর জম গ্রহমণর পরপরই ো র্মিবছল
কুরআমন হস বণেনা পাঠ করমলই িা সু স্পষ্ট হমব:

 36 

ّٗ َ ۡ َ ۡ ۡ َ َ ُ َ ۡ َ َٰ َ ُ َ ُ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ
َ َ َ ۡ ُ َٰٓ َ
ۡ َ﴿فَ َأت
ت هَٰ ُرون
 يأخ٢٧ ت شيا ف ِريا
د
ق
ل
م
ي
ر
م
ي
وا
ال
ق
ۥ
ه
ل
م
َت
ا
ه
م
و
ق
ِۦ
ه
ب
ت
ِ جئ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
َ َ َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ّٗ
َ
َ
ُ
َ
ۡ
َ
ۡ
ُّ
َ
ۡ
َ
َ
َ  فأش٢٨ ك بغِيا
ارت إ ِ َۡلهِ قالوا ك ۡيف نكل ُِم من
ِ َما َكن أبُوكِ ٱم َرأ َس ۡوء َوما َكنت أم
ۡ
َ َ
َ
ّٗ َ َ
ّٗ
َ َ
َ َُۡ
َ َٰن ۡٱلك َِت
َ ِ َٰ ٱللِ َءاتَى
 َو َج َعل ِن٣٠ ب َو َج َعل ِن نبِيا
 قال إ ِ ِن عبد٢٩ َكن ِف ٱل َم ۡه ِد َصبِيا
َ
ّٗ ُ ۡ ُ َ َٰ َ َ َ َٰ َ َ
َ َ ُ ُ َ َ َۡ ًَ َ ُ
 َو َب َرَّۢا ب ِ َو َٰ ِ َِل ِت َول ۡم٣١ ت َحيا
نت َوأ ۡوص َٰ ِن بِٱلصلوة ِ وٱلزكوة ِ ما دم
مبارك أين ما ك
ُ
َ
ّٗ ُ
َۡ
ُ َع يَ ۡو َم ُو ِِل ُّت َو َي ۡو َم أ ُم
َ  َو٣٢ ارا َشق ِّٗيا
ّٗ َي َع ۡلن َج َب
َ َ َ ٱلس َل َٰ ُم
٣٣ وت َو َي ۡو َم أ ۡب َعث َحيا
ِ
َ َ َ َ
َ َۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ
َ
َ َُ ۡ َ
َ َ
 َما َكن ِللِ أن َي َتخِذ مِن٣٤ َتون
ٱۡل ِق ٱَّلِي فِيهِ يم
ذَٰل ِك عِيس ٱبن مريم قول
َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ۡ َ َٰ َ ُ ي
ُ ُ َ ُ
َٰٓ وِل سبحنه هۥ إِذا ق
]٥٣ ،٧٢ :﴾ [مريم٣٥ ض أ ۡم ّٗرا فإِن َما َيقول َُلۥ كن ف َيكون
“এরপর হস স্ানমক বনময় িার সম্প্রদাময়র কামছ উপবিি হমলা।
িারা বলল: ‘হহ মারইয়াম! িুবম হিা এক অদ্ভুি কাি কমর বমসছ! হহ
হারুমণর হবান, হিামার বপিা অসৎ বযবক্ত বছল না এবাং হিামার মািাও
বছল না বযবভচাবরণী।” এরপর মারইয়াম স্ামনর বদমক ইবিি করল।
িারা বলল, ‘হে কামলর বশশু, িার সামথ আমার হকমন কমর কথা
বলল?” হস বলল. “আবম হিা আল্লাহর বান্দা। বিবন আমামক বকিাব
বদময়মছন ও নবী কমরমছন। হেখ্ামনই আবম থাবক না হকন বিবন
আমামক বরকিময় কমরমছন। বিবন আমামক বনমদেশ বদময়মছন জীবদ্দশা
পেে্ সালাি ও োকাি আদায় করমি, আর আমামক আমার মািার
প্রবি অনু গি কমরমছন, বিবন আমামক কমরন বন উিি ও হিভাগয।
আমার প্রবি শাব্ হেবদন আবম জমলাভ কমরবছ, হেবদন আমার মৃিুয
হমব এবাং হেবদন জীববিাবিায় আবম পুনরুবিি হব।” এই-ই ঈসা
মারইয়াম িনয়। আবম বললাম সিয কথা, হে বব ময় িারা ববিকে
কমর। স্ান গ্রহণ করা আল্লাহর কাজ নয়। বিবন পবব্ মবহমাময়।
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বিবন েখ্ন বকছু বির কমরন, িখ্ন বমলন ‘হও’ আর িা হময় োয়।”
[সূ রা মারইয়াম, আয়াি: ২৭-৩৫]
আদম আলাইবহস সালামমর জম সবমচময় বড় অমলৌবকক র্িনা হেমহিু
বপিা বা মািা ছাড়াই বিবন জম গ্রহণ কমরন। হাওয়ার জমও েীশুর
জমমর হচময় অমনক বড় অমলৌবকক র্িনা, হেমহিু বিবন হকামনা মা
ছাড়াই জমম বছমলন। কুরআন মাজীমদ ববণেি আমছ:
َ َ َ ُ
ََ َ َ
ُ ُ َ ُ
َ َ َ َ
ُ
َٰ َ ﴿إ ِ َن َم َث َل ع
ِند ٱللِ ك َمث ِل َءاد َم خلق ُهۥ مِن ت َراب ث َم قال َُلۥ كن ف َيكون
ِيس ع
]٣٥ :﴾ [ال عمران٥٩

“আল্লাহর কামছ ঈসার দৃ ষ্টা্ আদমমর দৃ ষ্টা্ সদৃ শ। বিবন িামক সৃ বষ্ট
কমরবছমলন মাবি হথমক, িারপর বিবন িামক বমলবছমলন: ‘হও’ এবাং
হস হময় হগল।” [সূ রা আমল ইমরান, আয়াি: ৫৯]
েীশু হে সমামজ জমগ্রহণ কমরবছমলন হস সমামজ রাজননবিক ও
সামাবজকভামব বো র্মিবছল িার হপ্রোপমি েীশুর জীবনমক ববচার করা
গুরুেপূ ণে। ইয়াহূ দী জগমি এিা বছল এক মহা হগালমোমগর কাল।
ইয়াহূ দীরা িামদর ইবিহামস বার বার আগ্রাসমনর বশকার হময়
হানাদামরর পদিমল বনবিষ্ট হময়মছ। এ বব ময় পমর ববস্তাবরি
আমলাচনা করা োমব। ো হহাক, বারাংবার পরাজয় ইয়াহূ দীমদর অসহায়
কমর হিামল, ফমল িামদর মমন বধবক বধবক জ্বলমি থামক র্ৃ ণার আগুন।
িা সমত্ত্বও, গভীর হিাশা ভরা বদনগুমলামিও ইয়াহূ দীমদর একবি বড়
অাংশই িামদর মানবসক ভারসাময বহাল রামখ্ এ আশায় হে, এক নয়া
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মূ সা আলাইবহস সালাম আসমবন এবাং িার সহমোগীমদর বনময়
আগ্রাসনকারীমদর ববিাবড়ি করমি সেম হমবন, আবার প্রবিবষ্ঠি হমব
বেমহাভার শাসন। বিবন হমবন হমবসয়াহ্ (Messiah) অথোৎ অবভব ক্ত
েীশু।
ইয়াহূ দী জাবির মমধয একবি অাংশ বছল োরা সবসময় েমিাসীনমদর
পূ জ
ুঁ া করি। প্রবিকূল অবিায়ও বনমজমদর সু ববধা লামভর জনয িারা
েু মগর সামথ িাল বমবলময় পাল উবড়ময় বদি। িারা ধনসম্পদ ও ধমেীয়
অবিামনর বদক বদময় উচ্চিামন অবধবষ্ঠি হময়বছল। বকন্তু িা সমত্ত্বও
ইয়াহূ দী জাবির অববশষ্ট অাংশ িামদর ববশ্বাসর্ািক বহমসমবই গণয
করি।
এ দু ’বি অাংশ ছাড়াও ইয়াহূ দীমদর মমধয িৃিীয় আমরকবি দল বছল
োমদর সামথ পূ মবোক্ত দু ’বি দমলর বযাপামর পাথেকয বছল। িারা আরয়
বনময়বছল জিমল এবাং িাওরাি অনু োয়ী িারা ধমে পালন করি। েখ্নই
সু মোগ আসি িখ্বন িারা হানাদারমদর ববরুমি লড়াই করি। এ সময়
হরামানরা িামদর গুপ্ত র্াুঁবিগুমলা খ্ুমুঁ জ হবর করার জনয বহুবার হচষ্টা
চাবলও বযথে হয়। এই হদশ হপ্রবমক ইয়াহূ দীমদর সাংখ্যা ক্রমশই বাড়মি
থামক। হজামসফামসর কাছ হথমক িামদর কথা প্রথম জানা োয়। বিবন
ইয়াহূ দীমদর এ ৩বি দলমক েথাক্রমম ফারীসী (Pharisees), সাদ্দুকী
(Sadducces) ও এমসবন (Essenes) বমল আখ্যাবয়ি কমরন।
এমসবনমদর অবস্তে সম্পমকে অববহি হওয়া হগমলও ববশদ বকছু জানা
োয় না। ৪বি গসমপমলর হকামনাবিমিই িামদর নাম একবারও উমল্লখ্
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হয় বন। এর ের নােকীি আকতিকিার মলযয মরু সা লরর
কালি জদচ ালনর োহাড়গুলোলি মরু সা র েুুঁতথ সDead Sea
Scrolls নামম পবরবচি দলীল-প্ আববষ্কৃি হয়। এ আববষ্কার ববমশ্বর
বুবিজীবী ও োজক মহমল ঝড় হিামল। এ প্রসমি এ দবলল- প্
কীভামব আববষ্কৃি হমলা হস কাবহবনর বকছু িা উমল্লখ্ করা হেমি পামর।
১৯৪৭ সাল। কুমরামনর কামছ প্রা্মর এক আরব বালক হমর্ চরাবেল।
এক সময় হস লে করল, পামল একবি হম হনই। কামছই পাহাড়।
হম বি হয়মিা হসবদমকই হগমছ হভমব বালকবি পাহামড় বগময় হম
খ্ুুঁজমি শুরু করল। এক সময় িার নজমর পড়ল একবি গুহা। হস
ভাবল, হম বি হবাধহয় এর মমধযই ঢুমক পমড়মছ। বালকবি গুহার
বভিমর একবি পাথর বনমেপ করল। পাথমর পাথমর সাংর্ম ের শব্দ
হশানার আশা করবছল হস। বকন্তু িার পবরবমিে মমন হমলা, পাথমরর
িুকমরাবি হকামনা মাবির পা্ জািীয় হকামনা বস্তুর গাময় আর্াি
কমরমছ। মুহূমিেই িার মমন রবেন স্বপ্ন ডানা হমমল। হস ভাবল, বনশ্চয়
হকামনা গুপ্তধন আমছ এ গুহায়। পরবদন সকামল হস আবার গুহায় বফমর
আমস। সামথ একজন বন্ধুমকও বনময় োয় হস। দু ’জমন গুহার বভিমর
প্রমবশ কমর। বকন্তু হিাশ হয় িারা। গুহার হকাথাও গুপ্তধন হনই। িার
পবরবমিে ভাোমচারা মাবির বজবনসপম্র মমধয িারা কময়কবি মাবির
কলস সJar হদখ্মি হপল। এর হভির হথমক একবি কলস বনময়
বনমজমদর িাুঁবুমি এল িারা। হসবি হভমে হফলার পর িামদর হশ
আশািুকুও ববলীন হময় হগল। কলমসর হভির হথমক পাওয়া হগল
চামড়ায় হলখ্া একবি পুুঁবথ। হগািামনা পুুঁবথবি খ্ুলমি খ্ুলমি হশ পেে্
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িা িাুঁবুর এপাশ হথমক ওপাশ পেে্ হপৌছল। এিা বছল হসই
পুুঁবথগুমলার একবি ো পমর আড়াই লাখ্ ডলামর বববক্র হয়। আরব
বালকবি কময়ক বশবলাং এর বববনমময় কানমডা সKando নামক এক
বসরীয় খ্ৃষ্টামনর কামছ পুবুঁ থবি বববক্র কমর হদয়। কানমডা বছল একজন
মুবচ। হস বহু পুমরামনা চামড়াবি বকমনবছল এ জনয হে, এিা হয়মিা
হকামনা পুমরামনা জুিা হমরামমি কামজ লাগমব। হঠাৎ কানমডা লে
কমর হে চামড়াবির উপমর কীসব হলখ্া রময়মছ। বকন্তু ভা াবি িার
অজানা থাকায় হস বকছু ই বুঝমি পারল না। ভামলা কমর হদমখ্ বনময়
হস পুুঁবথবি হজরুজামলমমর হসন্ট মাকে মমঠর বসরীয় আচে ববশপমক
হদখ্ামব বমল মনি করল। এভামব এ দু ই বযবক্ত অমথোপাজেমনর কারমণ
পূ ুঁবথবি এক হদশ হথমক অনয হদমশ বময় বনময় োয়।
জদোমনর আমমবরকান ওবরময়ন্টাল ইনবস্টবিউমি এ পুুঁবথগুমলা ওল্ড
হিস্টামমমন্টর বিশাইময়র গ্রমের (Book of Tsaiah) জ্ঞাি কবপগুমলার
মমধয সবোমপো প্রাচীন বমল হদখ্া হগল। এর ৭ বছর পর পুুঁবথগুমলা
ইসরাইল সরকার কিৃেক হজরুজামলমমর গ্রে মবন্দমর (Shrine of the
book) রবেি হয়।
হমািামুবি বহমসমব জদোন নদীর িীরবিেী পাহামড় প্রায় ৬শ গুহা রময়মছ।
এ সব গুহামিই বাস করি এমসনীরা। এ ইয়াহূ দী সম্প্রদায়বি মানু ম র
সাংরব িযাগ কমরবছল। কারণ, িারা ববশ্বাস করি হে, একজন প্রকৃি
ইয়াহূ দী শুধু মা্ বেমহাভার (Jehovah) সওল্ড হিস্টামমমন্ট ঈশ্বরমক
বেমহাভা বমল আখ্যাবয়ি করা হময়মছ সাবেমভৌমমের অধীমনই বাস
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করমি পামর, অনয কামরা কিৃেমের অধীমন নয়। িামদর ববশ্বাস অনু োয়ী
হরামান সম্রামির অধীমন হে ইয়াহূ দী বসবাস এবাং িামক প্রভূ বহমসমব
স্বীকার কমর হস পাপ কাজ কমর।
পৃবথবীর হভাগ-ববলাস, আড়ম্বরপূ ণে জীবন এবাং অদময হসই শবক্ত ো
অবনবােেভামব মানু মক হঠমল হদয় ববমরাধ ও আি-ধ্বাংমসর পমথ,
প্রভৃবি কারমণ বীিরি এ ইয়াহূ দী সম্প্রদায় মরু সাগমরর িীরবিেী
পাহামড় বনজেন িামন আরয় গ্রহণ কমরবছল। পাহামড়র গুহায় বসবামসর
এ জীবন িারা হবমছ বনময়বছল এ কারমণ হে নীরব-বনভৃি পবরমবমশ
িারা পবব্ জীবন োপমন মমনাবনমবশ করমি পারমব এবাং মুবক্ত লাভ
করমি সেম হমব। মবন্দমরর বহু ইয়াহূ দীর মি িারা ওল্ড
হিস্টামমন্টমক অমথোপাজেমনর কামজ বযবহার কমর বন, বরাং পবব্ গ্রমের
বশোনু োয়ী জীবন-োপমনর হচষ্টা কমর। এ জীবন-োপমনর মাধযমম
শুিিা ও পবব্িা লাভ করমি পারমব বমল িারা আশা কমরবছল।
ঈশ্বমরর বনমদেশ ইয়াহূ দীরা অনু সরণ না করায় প্রকৃিপমে ধ্বাংমসর পমথ
এবগময় চমলবছল। হসই পথ িারা কীভামব পবরহার কমরমছ, অববশষ্ট
ইয়াহূ দীমদর সামমন িার দৃ ষ্টা্ িাপনই বছল িামদর লেয।
িারা আধযাবিক গান রচনা কমরবছল ো মানু ম র হৃদয়মক গভীরভামব
নাড়া বদময়বছল। একজন অধযািবাদীর জীবনমক ঝমড় পবিি জাহামজর
নযায় বমল একবি গামন উমল্লখ্ রময়মছ। অনয একবি গামন একজন
অধযািবাদীমক িমলায়ামরর মি বজহবা বববশষ্ট বসাংহ পবরপূ ণে অরমণয
ভ্রমণকারী একজন পবথক বমল আখ্যাবয়ি করা হময়মছ। পমথর শুরুমি
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একজন আধযািবাদী হে অবভজ্ঞিার সম্মু খ্ীন হয় িামক িুলনা করা
হময়মছ প্রথম স্ামনর জমদা্ী মাময়র অবভজ্ঞিার সামথ। েবদ হস এই
ববপেেয় পাবড় বদমি সেম হয় িাহমলই হস ঈশ্বমরর পাক-পবব্
আমলাকধারায় োি হয়। িখ্ন হস উপলবি কমর হে, মানু

মাবি ও

পাবনর বমরমণ বিবর এক বযথে ও শূ নয সৃ বষ্ট মা্। কবঠন দু মভোগ অবিক্রম
কমর এবাং সমন্দহ ও হিাশার সাগর হপবরময় আসার পর হস লাভ কমর
অশাব্র মমধয শাব্, দু ঃমখ্র মমধয সু খ্ এবাং হবদনার মমধয আনমন্দর
এক মধু র জীবন। িারপর হস বনমজমক হদখ্মি পায় ঈশ্বমরর
ভামলাবাসা মুড়ামনা অবিায়। এ পেোময় অপবরসীম কৃিজ্ঞিার সামথ হস
উপলবি কমর হে, কীভামব িামক অিল গহবর হথমক িুমল আনা
হময়মছ এবাং িাপন করা হময়মছ উুঁচু সমিল ভূ বমমি। এখ্ামন ঈশ্বমরর
আমলায় হাুঁিমি হাুঁিমি পৃবথবীর বনমেম শবক্তর সামমন হস অিল অববচল
হময় দাুঁড়ায়।
মরু সাগর পূ ুঁবথ আববষ্কামরর পূ মবে এমসনীমদর বব ময় অবি অল্পই জানা
হেি। বিবন সPliny) ও হজামসফাস সJosephus িামদর কথা উমল্লখ্
করমলও পরবিেী কামলর ঐবিহাবসকমদর িারা কােেি িারা উমপবেি
হময়মছ। বিবন এই মানব হগাষ্ঠীমক ববমশ্বর অনয হে হকামনা মানব হগাষ্ঠীর
হচময় অবধকির উমল্লখ্মোগয বমল বণেনা কমরমছন।
িামদর েী হনই, িারা হেৌন সাংসগে পবরিযাগ কমর, িামদর হকামনা অথে
সম্পদ হনই.... িামদর জীবনাচারণ হদমখ্ ববপুল সাংখ্যক হলাক িামদর
প্রবি আকৃষ্ট হয় এবাং এভামব িামদর সাংখ্যা ক্রমশ বৃ বি পাবেল....
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এভামব এ হগাষ্ঠীবি হাজার হাজার বছর বিমক বছল েবদও িারা হকামনা
স্ান উৎপাদন করি না। হজামসফাস, োর জীবন শুরু হময়বছল
একজন এমথনী বহমসমব, বিবন বলমখ্মছন হে এমথনীরা ববশ্বাস করি
হে আিা অমর। এিা ঈশ্বমরর প্রদত্ত এক উপহার। ঈশ্বর বকছু বকছু
আিামক সকল পাপ হথমক মুক্ত কমর বনমজর জনয পবব্ কমর হনন।
এভামব ববশুিকরণকৃি বযবক্ত সকল অপবব্িা হথমক মুক্ত হময়
পবব্িা অজেন কমর।
েু মগ েু মগ ববজয়ী ববহঃশবক্ত মবন্দর ধ্বাংস ও ইয়াহূ দীমদর বহুবার
পরাবজি করা সমত্ত্বও এ গুহাবাসীমদর জীবন-ো্ায় িার হকামনা প্রভাব
পমড় বন। িামদর এই হস্বো বনবোসমনর জীবন ধমমের পবব্িা এবাং
ববমদবশ আগ্রাসন হথমক জুবডয়ামক সJudea মুক্ত করার জনয প্রবিবি
ইয়াহূ দীর সাংগ্রামমর দাবয়ে হথমক পলায়ন বছল না। প্রািযবহক প্রাথেনা
ও পবব্ গ্রে পামঠর পাশাপাবশ িামদর হকউ হকউ একবি সু দে বাবহনী
গমড় িুমলবছল োরা শুধু মূ সা আলাইবহস সালামমর ধমেই প্রচার করি
না, উপরন্তু বনমদেবশি পমথ স্বাধীনিার জনয লড়াই করমিও প্রস্তুি বছল।
িামদর েু ি বছল শুধু মা্ ঈশ্বমরর হসবার জনয, েমিা লাভ বা বযবক্তগি
স্বাথেবসবির জনয নয়। এই হোিা বাবহনীর সদসযমদরমক শত্রুরা ‘ধমোন্ধ
ইহুবদ’ বমল আখ্যাবয়ি করি। িারা এক পিাকার অধীমন সাংগবঠি
বছল এবাং প্রবিবি হগাম্র বনজস্ব পবরবচবি পিাকা বছল। িারা বছল
৪বি বডবভশমন ববভক্ত এবাং প্রবিবি বডবভশমনর শীম ে বছল একজন
প্রধান। প্রবিবি বডবভশনই গবঠি বছল ইসরাইমলর ৩বি হগাম্র হলাক
বনময়। এভামব ইয়াহূ দীমদর ১২বি হগাম্র সকমলই এক পিাকার নীমচ
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সাংগবঠি হময়বছল। বাবহনীর প্রধানমক একজন হলবীয় পুমরাবহি হমি
হি। বিবন শুধু একজন সামবরক অবধনায়কই বছমলন না, আইমনর
একজন বশেকও বছমলন। প্রবিবি বডবভশমনর িার বনজস্ব মাদ্রাসা
স‘বমদরাস’ বা স্কুল বছল এবাং পুমরাবহিমদর একজন সামবরক কমাোর
বহমসমব দাবয়ে পালন ছাড়াও ববদযালময় বনয়বমি “দরশ” বা বশো
প্রদান করমি হি।
এভামব এসব গুহায় আবদম পবরমবমশ বাস কমর এমসনীরা আনন্দববলাস পবরিযাগ কমরবছল, িারা বববাহমক র্ৃ ণা করি এবাং ধনসম্পমদর প্রবি ববিৃষ্ণা বছল। িারা একবি গুপ্ত সমাজ প্রবিষ্ঠা কমরবছল
এবাং িামদর গুপ্ত বব য়সমূ হ সদসয নয় এমন কামরা কামছ কখ্মনাই
প্রকাশ করা হি না। হরামকরা িামদর অবস্তে সম্পমকে জানমলও িামদর
চারপামশর হগাপনীয়িার মুমখ্াশ হভদ করমি পামর বন। প্রতিটি
অ্যাডলেঞ্চার তপ্রি ইয়াহূ দীরই স্বপ্ন বছল এই সমামজর সদসয হওয়া,
কারণ ববমদবশ হানাদারমদর ববরুমি লড়াই করার এিাই বছল একমা্
সহজলভয পো।
বিবনর বণেনা হথমক আমরা হেমনবি জানমি পাবর, কােেিও এমসনীরা
বববাহমক র্ৃ ণা করি। িমব িারা অনযমদর নম্র ও বাধয বশশুমদর িামদর
বনকিজন বহমসমব গ্রহণ করি এবাং বনমজমদর জীবন ধারায় িামদর
গমড় িুলি। এভামবই শি শি বছর ধমর এমসনীরা িামদর অবস্তে
বিবকময় রাখ্মি হপমরবছল েবদও িামদর সমামজ হকামনা বশশুর জম হি
না। এভামবই, হিম্পল অব সমলামন বা সমলামন মবন্দমরর প্রধান
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পুমরাবহি োকাবরয়া (Zachariah) বৃ ি বয়মস েখ্ন একবি পু্ স্ান
লাভ কমরন বিবন িামক এমসনীয়মদর আবদম পবরমবমশ পাবঠময় হদন
এবাং হসখ্ামনই বিবন হবমড় ওমঠন। ইবিহামস বিবনই জন বদ বযাপবিষ্ট
(John the Baptist) বা বযাপবিষ্ট জন নামম পবরবচি।
সু িরাাং হদখ্া োমে, এমসনী সম্প্রদায় িামদর আবদম পবরমবমশ
অবস্তেশীল বছল। িামদর কামছ োকাবরয়ার স্ান হপ্ররমণর কারণও
হবাধগময। বিবন িার বহুকাাংবখ্ি পু্মক মরুভূ বমমি একাকী পাঠান
বন, বিবন সবমচময় ববশ্বস্ত সম্প্রদায়বির কামছ িার দাবয়ে ভার অপেণ
কমরবছমলন হে সম্প্রদায় জীবন োপন করি বেমহাভার সন্তুবষ্ট সাধমনর
জনয। যাকাতরিার েত্নী এতেজালবলথর জ্ঞাতি লবান লমরীলক
োকাবরয়া লালন-পালন কমরবছমলন। কারণ, হমরীর মা িামক মবন্দমরর
হসবায় উৎসগে করার মানি কমর িামক োকাবরয়ার হামি িুমল
বদময়বছমলন। এই পবরমবমশ েীশুর জম গ্রহণ র্মি।
ইয়াহূ দীরা মমন করি হে হমবসয়াহ (Messiah) নামম একজন নয়া
হনিার আববভোব র্িমব। বিবন খ্ৃষ্টধমমে দীবেি হমবন এবাং িামদর
রাজামক হিযা করমবন। িার আশু জমগ্রহমণর গুজব ইয়াহূ দীমদর মমধয
ছবড়ময় পড়ার পর হেখ্ামন হমবসয়াহর জমগ্রহমণর কথা, হসই
হবথমলমহমম জম গ্রহণকারী সকল বশশুমক হিযা করার জনয হহমরাদ
(Herod) বসিা্ হনয়। োকাবরয়া এমসনীমদর শবক্তশালী গুপ্ত সমাজমক
বব য়বি সম্পমকে অববহি কমরন। হমরী হরামক বসনযমদর হলৌহ হবষ্টনী
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হভদ কমর পাবলময় হেমি সেম হন। বিবন েীশুমক বনময় বমশর গমন
কমরন। হসখ্ামন এমসনীমদর আমরকবি সম্প্রদায় বাস করি।
মরু সাগর পূ ুঁবথ (Dead Sea Scroll) আববষ্কামরর পূ বে পেে্ হমরী ও
েীশুর আকবিক অ্ধোন এবাং হরামান কিৃেপমের হাি হথমক িামদর
বনরাপদ পলায়মনর বব য়বি রহসযাবৃ ি এবাং নান জল্পনা- কল্পনার উৎস
বছল। হকামনা গসমপমলই এ অধযায়বি সম্পমকে বকছু বলা হয় বন। এলসনী
সম্প্রদালির অ্তিত্ব লথলক এো লবাঝা যাি লয, কীভামব েীশুর
জমকালীন বযাপক প্রচারণা সমত্ত্বও অনু সরণকারীমদর হচাখ্ এবড়ময় িারা
সমমরী ও েীশু সাফমলযর সামথ পলায়ন করমি সেম হময়বছমলন। অনয
হকামনা পবরবিবিমি, হে বশশুবি চমৎকারভামব গুবছময় প্রামাবণক
কথাবািো বলমিন এবাং হম পালকরা ও মযাবগ (Magi) োমক দশেন
কমরবছমলন, বিবন বকছু মিই এি সহমজ পাবলময় হেমি পারমিন না।
খ্ৃষ্টপূ বে ৪ সমন েীশুর বয়স েখ্ন ৩ বা ৪ বছর, িখ্ন হহমরামদর মৃিুয
হয়। ফমল েীশুর আশু প্রাণ সাংশয় ভীবি অপসাবরি হয় এবাং বিবন
িখ্ন অবামধ র্ুমর হবড়ামি পারমিন। মমন হয়, এমসনী বশেকমদর
কমঠার শৃ ঙ্খলার মমধয বিবন বশো লাভ কমরবছমলন। হেমহিু বিবন
অিয্ হমধাবী বশোথেী বছমলন হস কারমণ খ্ুব দ্রুি িাওরাি বশো
করমি হপমরবছমলন। ১২ বছর বয়মস িামক মবন্দমর হপ্ররণ করা হয়।
এ সময় হদখ্া হগল, বারবার পাঠ পুনরাবৃ বত্তর পবরবমিে বিবন অিল
আিা ও পাবেমিযর সামথ কথা বলমছন।
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কময়কজন মুসবলম ঐবিহাবসমকর বববরমণ িার বশশু কামল সাংর্বিি
অমলৌবকক কমেকাি সম্পমকে বলা হময়মছ। সালাবীর ‘কাসাসু ল আবম্বয়া’
গ্রমে আমছ।
ওয়াহাব বমল: বালক ঈসার প্রথম হে বনদশেন হলামকরা প্রিযে করল
িা হমলা এই হে, িার মািা বমশমরর একবি গ্রামম গ্রাম প্রধামনর
বাবড়মি বাস করমিন। ছু িার বমবে হোমশফ বেবন মারইয়ামমর সামথ
বমশর গমন কমরবছমলন বিবনই িামক হস বাবড়মি বনময় এমসবছমলন।
দবরদ্র ছু িার বমবে গ্রাম প্রধামনর বাবড় হমরামি করমিন। একবার গ্রাম
প্রধামনর িহববল হথমক বকছু অথে চুবর োয়। বকন্তু বিবন দবরদ্র ছু িারমক
সমন্দহ কমরন বন। গ্রাম প্রধামনর এই অথে চুবরর র্িনায় মারইয়াম
দু ঃবখ্ি হন। বালক ঈসা মািামক গৃহস্বামীর অথে চুবরর র্িনায় দু ঃখ্কাির হদমখ্ িাুঁমক বজমজ্ঞস করমলন: মা, আপবন বক চান হে, আবম
এই চুবর োওয়া অমথের সন্ধান কবর। বিবন জবাব বদমলন, হযাুঁ বাছা।
বিবন বলমলন: িাহমল গৃহস্বামীমক বলু ন সব দবরদ্রমদর আমার কামছ
হডমক আনমি। একথা শুমন মারইয়াম গৃহস্বামীর কামছ বগময় িামক
িার পুম্র কথা জানামলন। বিবন সব দবরদ্র বযবক্তমক হডমক আনমলন।
িারা সবাই এমস হপৌঁছমল ঈসা আলাইবহস সালাম িামদর মমধয
দু ’বযবক্তর কামছ হগমলন। এমদর একজন বছল অন্ধ, অনযজন বছল
হখ্াুঁড়া। বিবন হখ্াুঁড়া বযবক্তমক অন্ধ বযবক্তর র্ামড়র ওপর িুমল বদমলন।
িারপর িামক বলমলন: উমঠ দাুঁড়াও। অন্ধ হলাকবি জবাব বদল. এ
বযবক্তমক র্ামড় কমর উমঠ দাুঁড়ামনার শবক্ত আমার হনই। ঈসা আলাইবহস
সালাম িখ্ন বলমলন: গিকাল এ শবক্ত িুবম কীভামব হপময়বছমল?
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উপবিি হলাকজন ঈসা আলাইবহস সালামমর একথা শুমন অন্ধ বযবক্তমক
মারধর করমি শুরু করার হস উমঠ দাুঁড়াল। হস উমঠ দাুঁড়ামিই হখ্াুঁড়া
বযবক্ত গৃহস্বামীর ধন-ভািামরর জানালার কামছ হপৌঁমছ হগল। িখ্ন ঈসা
আলাইবহস সালাম গৃহস্বামীর উমদ্দমশয বলমলন: এভামবই িারা গিকাল
আপনার সম্পদ চুবর কমরমছ। অন্ধ হলাকবি হখ্াুঁড়ার দৃ বষ্টশবক্ত এবাং
হখ্াুঁড়া দু ’জনই একমোমগ বমল উঠল: হযাুঁ, ইবন সিয কথাই বমলমছন।
িারপর িারা চুবর করা অথে গ্রামপ্রধানমক বফবরময় বদল। বিবন হসগুমলা
বনমজর ধনভািামর রাখ্মলন। বলমলন: হহ মারইয়াম, িুবম এর অমধেকিা
গ্রহণ কর। বিবন জবামব বলমলন: অমথের প্রবি আমার হকামনা আগ্রহ
হনই। গ্রাম প্রধান বলমলন: বঠক আমছ, এ অথে িাহমল হিামার পু্মক
দাও। মারইয়াম বলমলন: িার মেোদা আমার হচময়ও অবধক। .....এ
সময় ঈসার আলাইবহস সালাম বয়স বছল ১২ বছর।
বিিীয় বনদশেন:
সু দ্দী বমলন, ঈসা আলাইবহস সালাম েখ্ন ববদযালময় হলখ্াপড়া করমিন
িখ্ন বিবন িার সহপাঠী হছমলমদর কামছ িামদর বপিা-মািারা বক
করমছন, িা বমল বদমিন। বিবন এক একবদন এক একবি হছমলমক
বলমিন: বাবড় োও, হিামরা বাবড়র হলামকরা অমুক অমুক বজবনস
আহার করমছ এবাং হিামার জনয অমুক অমুক বজবনস বিবর করমছ
এবাং িারা অমুক অমুক খ্াবার খ্ামে। একথা শুমন হছমলবি বাবড় চমল
হেি এবাং িার কামছ ো ো শুমনমছ হসগুমলা িামক না হদওয়া পেে্
কান্নাকাবি করি। বাবড়র হলামকরা িামক বজমজ্ঞস করি হক হিামামক
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এগুমলা বমলমছ? হস বলি ঈসা। কময়কবি র্িনা র্িার পর বাবড়র
হলামকরা হছমলগুমলামক একবি বাবড়মি আিক রাখ্ল। ঈসা আলাইবহস
সালাম িামদর খ্ুুঁজমি খ্ুুঁজমি হসখ্ামন হগমলন। হলাকমদর কামছ
হছমলমদর কথা জানমি চাইমল িারা বলল, িারা হসখ্ামন হনই। বিবন
বজজ্ঞাসা করমলন: িাহমল এ বাবড়মি কী আমছ? িারা বলল: শূ কর।
বিবন বলমলন: িারা শূ কমর পবরণি হহাক। িারপর হলামকরা দরজা
খ্ুমল শুধু শূ করই হদখ্মি হপল। ইসরাইমলর বশশুরা ঈসার আলাইবহস
সালাম জনয ববপামক পমড়বছল। িার মা এ কারমণ িার জনয উবিগ্ন
হময় উঠমলন। বিবন িামক একবি গাধার বপমঠ িুমল বমমসরর উমদ্দমশয
ো্া করমলন......।
আিা বমলন, মারইয়াম ঈসা আলাইবহস সালামমক ববদযালয় হথমক বনময়
এমস বববভন্ন রকম কাজ হশখ্ামনার হচষ্টা করমি লাগমলন। সবেমশ
বিবন িামক বে রঞ্জনকারীমদর কামছ বদমলন। বিবন িামক বে
রঞ্জনকারীমদর প্রধামনর হামি িুমল বদমলন োমি বিবন িার কাছ হথমক
কাজ বশখ্মি পামরন। বকছু বদন হকমি হগল। হস হলাকবির কামছ বববভন্ন
ধরমনর বে বছল। বিবন এগুমলা বনময় সফমরর োবেমলন। বিবন ঈসা
আলাইবহস সালামমক বলমলন: িুবম এখ্ন বযবসা বশমখ্ছ। আবম ১০
বদমনর জনয সফমর োবে। এই বস্তুগুমলা বববভন্ন রমের। এগুমলা হকামনা
রমে রাং করা হমব আবম িা বচবিি কমর হরমখ্বছ। আবম চাই হে,
আমার বফমর আসার আমগই এ কাজগুমলা িুবম সম্পন্ন কমর রাখ্মব।
িারপর বিবন চমল হগমলন। ঈসা আলাইবহস সালাম একবি রাং করার
পাম্ একবি রাং বিবর করমলন এবাং সকল কাপড় িার মমধয ডুববময়
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বদময় আল্লাহর কামছ হদা‘আ করমলন। বনবদেষ্ট বদমন বে রঞ্জনকারী বফমর
এমলন। বিবন হদখ্মলন, ঈসা আলাইবহস সালাম একবি রমের পাম্
সকল বে হরমখ্মছন। বিবন বচৎকার কমর বলমলন: হায় হায়! এ িুবম
বক কমরছ? বিবন জবাব বদমলন: আবম কাজবি সম্পন্ন কমরবছ। বে
রঞ্জনকারী বলমলন: হসগুমলা হকাথায়? বিবন বলমলন: রমের পাম্ই
সব রময়মছ। বে রঞ্জনকারী বলমলন, সবগুমলা? বিবন বলমলন: হযাুঁ।
বে রঞ্জনকারী বলমলন: সকল কাপড় িুবম একবি পাম্ কীভামব
রাখ্মল? িুবম সবগুমলা কাপড়ই নষ্ট কমর বদময়ছ। বিবন বলমলন:
ওগুমলা িুলু ন এবাং হদখ্ুন। বিবন কাপড়গুমলা িুলমলন। ঈসা
আলাইবহস সালাম একবি হলু দ, একবি সবুজ একবি লাল এভামব
এমকর পর এক বববভন্ন রমের কাপড় িার হামি িুমল বদমি থাকমলন।
হদখ্া হগল, বে রঞ্জনকারী হেমনবি হচময়মছন হসগুমলা হিমনবিই
হময়মছ। এবার বে রঞ্জনকারীর বববিি হবার পালা। বিবন বুঝমি
পারমলন, ো র্মিমছ িা সবই আল্লাহর ইোয়। বিবন কি না
হগৌরবময়। িখ্ন বে রঞ্জনকারী হলাকজনমক হডমক বলমি থাকমলন:
হিামরা হদমখ্ োও ঈসা আলাইবহস সালাম বক কমরমছন। এরপর বিবন
এবাং িার সহচররা িাুঁমক ববশ্বাস কমর আল্লাহর ওপর ঈমান আনমলন
এবাং িার অনু সারীমি পবরণি হমলন।
েীশুর বশশুকামল একবি গুঞ্জন ছবড়ময় পমড় হে জন (John) এমসনী
সম্প্রদাময়র কাছ হথমক চমল এমসমছন এবাং বনজেমন বাস করমছন। িার
পরমন রময়মছ শুধু মা্ উমিরমলামমর বিবর একবি বে এবাং হকামমর
রময়মছ চামড়ার বন্ধনী। বিবন শুধু ফল-মূ ল এবাং বনয মধু আহার কমরন:
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সবমবথ ৩ : ৪ । বিবন সরাসবর হলাকজমনর মমধয ধমেপ্রচার কমরন। বিবন
দীর্েকাল বশো নবববশর জনয হজার কমরন না ো বকনা এমসনী
ভ্রািৃসাংমর্র সদসযপদ লামভর জনয অিযাবশযক। বিবন জনগমণর মমধয
আমলাড়ন িুমলমছন। বিবন বেমহাভার বদমক বফমর আসার জনয সকমলর
প্রবি ডাক বদময়মছন এবাং সকলমক আশ্বাস বদময়মছন হে বশগবগরই
ঈশ্বমরর রাজে প্রবিবষ্ঠি হমব।
এ বব ময়র সামথ সাংবিষ্ট বহসামব হজামসফাস কিৃেক বলবখ্ি অনয এক
সন্নযাসীর ইবিহাস পাঠও আগ্রমহাদ্দীপক। হজামসফাস বছমলন ঐ
সন্নযাসীর বশ য। হজামসফাস এক কমঠার িপসযায় বিন বছর বনজেন
িামন অবিবাবহি কমরন। এ সময় বিবন বানাস (Bannus) নামক এক
সন্নযাসীর িত্ত্বাবধামন বছমলন বেবন শুধু মা্ গামছর পািা বদময় বিবর
হপাশাক পরমিন, বুমনা ফল-মূ ল আহার করমিন এবাং শীিল পাবনমি
অববরাম অবগাহমনর মাধযমম বনমজর কাম-প্রবৃ বত্তমক বনয়ন্ত্রমণ রাখ্মিন।
সু িরাাং সন্নযাসীমদর সকল সাধারণ প্রথা জন হমমন চলমিন ও অনু সরণ
করমিন, এিাই স্বাভাববক।
হডবভড এবাং িার পূ মবেকার নবীগমণর কামছ বনজেন িানগুমলা বছল
আরয়িল। এখ্ামন এমস ইয়াহূ দীরা িামদর ববমদবশ শাসকমদর
আবধপিয ও ভুয়া ঈশ্বমরর প্রভাব হথমক মুক্ত হমি পারি। এখ্ামন
হপৌত্তবলক শাসকমদর অধীন থাকার বা িামদর একিুখ্াবন কৃপাদৃ বষ্ট
লামভর হকামনা বযাপার বছল না। এ রকম পবরমবমশ স্রষ্টার ওপর
বনভেরশীলিা সৃ বষ্ট হি এবাং একমা্ িারই ইবাদি হি। এিা বছল
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একেবামদর হদালনা। মরুভূ বমর এই বনজেন অঞ্চমল এমস মানু ম র মন
হথমক বনরাপত্তার বমথযা ধারণাবি অপসাবরি হময় হেমি এবাং হস শুধু
বাস্তবিার ওপরই বনভেরশীল হমি বশখ্ি। “বনজেন ববরানা প্রা্মর
অনযানয সব বকছু ই অসার প্রবিপন্ন হি এবাং মানু

সকল প্রামণর

বচর্ন উৎস, সকল বনরাপত্তার মূ ল শবক্ত এক প্রভূ র কামছ
হখ্ালাখ্ুবলভামব সমবপেি হি।”২ হসই বনজেনিায় সাংগ্রামমর দু ’বি বদক
বছল। প্রথমি: োরা ঈশ্বমরর সন্তুবষ্টর লমেয জীবন োপন করমি চাইি,
বনমজমদর সামথ এই সাংগ্রামমর ফমল ঈশ্বমরর প্রবি ববশ্বাস ও আিা
িামদর মমন দৃ ঢ় মূ ল হি। বিিীয়ি: এই পথ অবলম্বমনর ফমল োরা
অনযপোয় জীবন োপন করমি চাইি িামদর সামথ সাংর্াি অবনবােে
হময় উঠি। প্রথম সাংগ্রামবি বছল বেমহাভামক ববশ্বামসর এবাং আধযাবিক
সাফমলযর প্রশ্ন, িা হস বিিীয় লড়াইমি জয়ী হহাক আর না হহাক।
জমনর উদাত্ত আহ্বান ববপুল সাংখ্যক হলাকমক আকৃষ্ট করমি শুরু
করল। বিবন এমসনীয়মদর জীবনাচরমণর একবি গুরুেপূ ণে বব য় ববলু প্ত
করমলন। হসবি বছল- সম্প্রদাময়র হকামনা গুপ্ত বব য়ই কামরা কামছ
প্রকাশ করা োমব না- এমনবক বনেোিমন মৃিুয হমলও নয়”৩ আমগর মি
কমঠার বনয়ম পাবলি না হওয়ায় আমন্দালমনর মমধয হরামানমদর জনয
গুপ্তচমরর অনু প্রমবশ র্িামনা সহজ হময় ওমঠ। বকন্তু জন িার নবী সু লভ
েমিাবমল এসব ছদ্মমবশী হলাকমদর পবরচয় হজমন হফলমি সেম হন।
বিবন িামদর ‘বব াক্ত সাপ’ (Vipers) বমল আখ্যাবয়ি কমরন সমবথ ৩
: ৭ । িার কবনষ্ঠ জ্ঞাবি ভ্রািা েীশু এ আমন্দালমন হোগ হদন এবাং
সম্ভবি বিবন বছমলন হগাড়ার বদমক অবভব ক্তমদর অনযিম। িার

 53 

সবেেমণর সিী বাণোবাসও সম্ভবি িার সামথই দীো গ্রহণ কমরন।
েীশুর অনয সিী মযাবথয়াসও িার সামথই দীবেি হন।
জন জানমিন হে, বিবন লড়াই শুরু করার আমগই ‘বব াক্ত সামপরা’
সফল হমি োমে। বকন্তু েীশুর দীো গ্রহমণর ফমল বিবন এিই সন্তুষ্ট
হময়বছমলন হে, িার মৃিুযর সামথই হে িার আমন্দালন হশ হময় োমব
না এ বযাপামর বিবন বনবশ্চ্ বছমলন। জন হেমনবি ভবব যিাণী
কমরবছমলন, হিমনবিই হমলা। রাজা হহমরাদ িার বশরমেদ করমলন।
ফমল িার আমন্দালমনর সকল ভার েীশুর কাুঁমধ এমস পড়ল।
েীশু এসময় বছমলন ৩০ বছমরর েু বক। িার কামজর হময়াদ ৩ বছমরর
হববশ িায়ী হয় বন। তিতন উেেতি কলরন লয, িার প্রস্তুবির কাল
হশ

ও জীবমনর গুরুেপূ ণে অধযাময়র সূ চনা হময়মছ। সময়বির পূ ণে

িাৎপেে উপলবির জনয আমরা েীশুমক ইবিহামসর হপ্রোপমি িাপন
করব এবাং ববমশ কমর ইয়াহূ দী ইবিহামসর প্রবি দৃ বষ্ট বদব। এগুমলা
পুনরায় হস বব য়গুমলামকই বযাখ্যা করমব ইবিমমধয হেগুমলা র্িমি শুরু
কমরবছল। হেমন, এমসনী সম্প্রদাময়র অবস্তে, জমনর কমেকাে এবাং
চূ ড়া্ভামব েীশু ও হরামানমদর মমধয ববমরাধ। এগুমলার সবই হসই
একই পিবির র্িনা ো ইয়াহূ দীমদর ইবিহামস বারবার সাংর্বিি
হময়মছ। প্রবিবি হেম্ই শাসকরা েখ্ন িামদরমক ঈশ্বমরর সামথ
বনমজমদর সহমোগী ও অাংশীদার করার হচষ্টা কমরমছ চূ ড়া্ভামব,
িখ্নই ইয়াহূ দীরা ববমদবশ হানাদারমদর ববরুমি ববমদ্রাহ হর্া ণা
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কমরমছ। এক ঈশ্বমরর ববশ্বাস এবাং বিবন ছাড়া আর হকউ উপাসয নন,
িামদর এ বযাপারবি বছল বনঃশিে ও সু স্পষ্ট।
ইয়াহূ দীমদর মমধয শাসক বা রাে নায়মকাবচি গুণাববলর র্ািবি বছল।
ইবিহামসর উ ালমগ্ন হদখ্া োয়, ইয়াহূ দীরা িামদর বনমজমদর রাজার
ববরুমি ড়েন্ত্র কমরমছ। কারণ বিবন ঈশ্বমরর দৃ বষ্টমি ো খ্ারাপ িার
সব বকছু ই কমরবছমলন [১ রাজাবলী (II Kings) ১৩ : ১১]। বযাতবেলনর
লনবুশাদলনযার (Nebuchadnezzar) হজরুজামলম দখ্ল কমরন।
মবন্দর অেি রইল। বকন্তু মবন্দর ও রাজপ্রাসামদর ধন-রত্ন নিুন
শাসমকর অধীমন নযস্ত হমলা। ইয়াহূ দীরা বযাববলনীয় হানাদার শাসমকর
ববরুমি ববমদ্রাহ করমি কালমেপণ করল না। এর ফমল আবার ববমদবশ
হামলা হয় এবাং মবন্দর প্রসাদ ধ্বাংস হয়।
ভামগযর চাকা অনযবদমক র্ুরল। সাইরামসর (Cyrus) হনিৃমে
পারসযবাসীরা বযাববলন জয় কমর। ইয়াহূ দীমদর আর একবার
হানাদারমদর হসবায় বনময়াবজি করা হমলা। িমব সাইরাস অববলমম্বই
বযাববলমন এি ববপুল সাংখ্যক ববমদবশ হলামকর উপবিবির ববপদ
উপলবি করমি সেম হমলন এবাং বিবন িামদর হজরুজামলমম বফমর
োওয়ার বনমদেশ বদমলন। িামদর মবন্দর পুনবনেমামণরও অনু মবি হদওয়া
হমলা।
হজরুজামলম অবভমুমখ্ অগ্রসর মান কামফলার ইয়াহূ দীমদর সাংখ্যা বছল
৪২,৩৬০ জন। এ ছাড়া িামদর সামথ বছল ৭,৩৩৭ জন দাস ও
েীমলাক। এমদর মমধয বছল ২শ’ জন পুরু

নারী গায়ক-গাবয়কা।
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কামফলার হলাকমদর বহন কমর আনবছল ৭৩৬বি হর্াড়া, ২৪৫ বি খ্চ্চর,
৪৩৫বি উি এবাং ৬,৭২০ বি গাধা সএজরা (Ezra) ২ : ৬৪-৬৯ । হে
সকল প্রাণী ধন-সম্পদ বহন কমর আনবছল, হসগুমলা এ বহমসমবর
বাইমর বছল।
হজরুজামলমম হপৌঁছার পর িারা মবন্দর পুনবনেমামণর পবরকল্পনা করমি
শুরু করল। এ উমদ্দমশয িারা ৬১ হাজার ড্রাম সDrams হসানা ও ৫
হাজার পাউে রুপা সাংগ্রহ কমরবছল। অবশয িারা বযাববলন হথমক হে
ধন-সম্পদ বনময় এমসবছল হসগুমলা এ বহসামবর মমধয ধরা হয় বন।
বযাতবেন লথলক ৩০ বি হর্াড়া হসানা বময় এমনবছল। রুপা আনার
জনয বযবহার করা হময়বছল ১ হাজার হর্াড়া। এ ছাড়াও মবন্দমর িাপমনর
জনয ৫,৪০০ হসানা ও রুপার পাি মজুদ করা বছল সএজরা ১ : ৯:
১১ । হেসব বন্দী দাস হজরুজামলমম প্রিযাবিেন কমরবছল িারা সাংখ্যা
ও সম্পদ উভয়ভামবই বৃ বি লাভ কমরবছল।
হজরুজামলমমর শাসক বহমসমব ইয়াহূ দীরা দীর্েকাল শাব্ উপমভাগ
করমি পামর বন। আলেকজান্ডার হজরুজামলম ববজময়র পর ৩২৩ খ্ৃষ্ট
পূ বোমব্দ িার মৃিুযর আমগই বিবন ভার জয় কমরন। িার মৃিুযর পর
িার হসনাধযেরা সাম্রাজযমক বনমজমদর মমধয ভাগ-বাুঁমিায়ারা কমর
বনময়বছমলন। িমলবম আমলকজাবন্দ্রয়ামক রাজধানী কমর বমশর শাসন
করমি থামকন। হসলু কামসর রামজযর রাজধানী হয় এবন্টওক এবাং
আমলকজাোমরর অববশষ্ট সাম্রামজযর রাজধানী হয় বযাববলন। িমলমীয়
ও হসলু সীয় শাসকরা বনমজমদর মমধয বনর্র েু ি-ববগ্রমহ বলপ্ত বছমলন।
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হগাড়ার বদমকর এক লড়াইমি হজরুজামলম বমশরীয় গ্রীকমদর হামি
পবিি হময়। নয়া শাসকরা ইসরাইমল ববপুলসাংখ্যক ইয়াহূ দীমদর
সমামবমশ খ্ুবশ বছল না। িারা বহুসাংখ্যক ইয়াহূ দীমক বমসমর পাবঠময়
হদয়। এর ফমল ইসরাইমলর বাইমর প্রথমবামরর মি বৃ হত্তম এক
ইয়াহূ দী উপবনমবশ গমড় উমঠ। হসখ্ামন িারা গ্রীক সভযিার র্বনষ্ঠ
সাবন্নমধয আসার সু মোগ লাভ কমর এবাং বহব্রু গ্রোবদ গ্রীক ভা ায়
রূপা্বরি হয়। িমলমীয় শাসকমদর কামছ ইসরাইল বছল এক
সু দূরবিেী উপবনমবশ। িামদর বাৎসবরক রাজস্ব পবরমশাধ কমরও
ইয়াহূ দীমদর কামছ ববপুল পবরমাণ অথে হথমক হেি।
১৯৮ খ্ৃষ্ট পূ বোমব্দ হসলু সীয় (Selucian) শাসকরা িমলমীয় শাসকমদর
কাছ হথমক হজরুজামলম দখ্ল কমর হনয়। হজরুজামলম বছল িামদর
একবামর হামির কামছ। সু িরাাং আমগর শাসকমদর মি হকামনা
গবড়মবস না কমর িারা হজরুজামলমমর হলাকমদর সকল বব ময়
বযাপকভামব হস্তমেপ করমি শুরু কমর। িমলমীয় শাসকমদর মিই নয়া
শাসকমদর অধীমনও িামদর জীবনাচামরর সামথ ইয়াহূ দীমদর সম্পৃ ক্ত
করার হবপমরায়া হচষ্টার মাধযমম গ্রীক সাংস্কৃবিমনা (Hellenised) কমর
হিালার প্রবক্রয়া চলমি থামক। এবন্টওকাস এমপপবলয়ানামসর
(Antiochus Epeplianus) শাসনামমল এই বলপূ বেক সাাংস্কৃবিক ঐকয
সাধন প্রবক্রয়া চূ ড়া্ পেোময় হপৌঁমছ। বিবন সমলামমনর মবন্দমর বজউমসর
(Zeus) একবি মূ বিে িাপমনর মি একবি ভুল কাজ কমরন। এ বব য়বি
ইয়াহূ দীমদর ববেুি কমর হিামল এবাং িারা জুদাহ মযাকাববমসর (Judah
Maccabes) হনিৃমে ববমদ্রাহ কমর। হািুবড় বছল িামদর ববমদ্রামহর
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প্রিীক। গ্রীকমদর হজরুজামলমমর বাইমর িাবড়ময় হদওয়া হয়। ববজয়ী
ইয়াহূ দীরা হদখ্মি হপল ধ্বাংসপ্রাপ্ত মবন্দর, জনশূ নয উপাসনািল,
অপবব্ হবদী এবাং মবন্দমরর পুমড় োওয়া িার। িারা িাওরাি অনু োয়ী
মবন্দর পুনঃ বনমোণ করল। নয়া শাসকরা এিই জনবপ্রয় হময়বছল হে,
িারা একাধামর মবন্দমরর উচ্চ পুমরাবহি ও ইসরাঈমলর রাজায় পবরণি
হয়। এক হামি সকল েমিা হকন্দ্রীভূ ি কমর শাসকরা আইন-কানূ মনর
প্রময়ামগ অিয্ কমঠারিা অবলম্বন কমর। ইয়াহূ দীরা িখ্ন ববমদবশ
শাসকমদর কলযাণকর শাসমনর জনয বযাকুল হময় পমড়। বনমজমদর
শাসমনর ববরুমি জনমমন অসম্া লেয কমর মযাকাববস আমরা উিি
ও অিযাচারী হময় ওমঠ। ইয়াহূ দীরা আমরা একবার িামদর বনমজমদর
শাসকমদর ববরুমি

ড়েন্ত্র শুরু কমর। হজরুজামলমম হরামান শাসন

কাময়মম এর ভূ বমকা হকামনা ক্রমমই েুদ্র বছল না।
েীশুর জমমর সময় হরামকরা পূ বেবিেী শাসকমদর ভুমলরই পুনরাবৃ বত্ত
কমরবছল। িারা মবন্দমর প্রধান দরজার ওপর একবি স্বণে ঈগল িাপন
কমরবছল। এ বব য়বি ইয়াহূ দীমদর ক্রুি কমর িুমলবছল এবাং এর ফমল
হরামকমদর ববরুমি উপেু েপবর ববমদ্রাহ সাংর্বিি হয়। মযাকাববমসর দু ’জন
অনু সারী প্রথম ববমদ্রামহর পিাকা উমত্তালন কমর। স্বণে ঈগল ধ্বাংস
করাই বছল িামদর লেয। হরামকমদর কামছ এিা শুধু রােমদ্রাবহিাই
বছল না, িামদর ধমমের প্রবিও এিা বছল অবমাননার শাবমল। বহু
রক্তপামির পর ববমদ্রাহ দমন করা হয়। ববমদ্রামহর দু ’ হনিামক জীব্
পুবড়ময় মারা হয়। এর অল্পকাল পরই হরামানমদর আমরকবি ববমদ্রামহর
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সম্মু খ্ীন হমি হয়। এ েু মি ইয়াহূ দীমদর পরাজয় র্মি এবাং ২ হাজার
ববমদ্রাহীমক ক্রুশববি কমর হিযা করা হয়।
ইয়াহূ দীরা পরাবজি হমলও িামদর মমনর মমধয হক্রাধ বধবকবধবক
জ্বলবছল। ৬ সমন কর ধামেের সু ববধার জনয সম্রাি আগাষ্টাস
(Augustus) েখ্ন ইয়াহূ দীমদর জনসাংখ্যা গণনার বনমদেশ হদন িখ্নও
হস হক্রাধ অিয্ উুঁচুমা্ায় ববরাবজি বছল। হদবে আমরাবপি সম্রািমক
কর প্রদান করা বছল িাওরামির বশোর ববপরীি। ইয়াহূ দীরা শুধু
বেমহাভামকই রাজা বা সম্রাি বমল গণয করি। ফমল ববশৃ ঙ্খলা হদখ্া
হদয়। ইয়াহূ দীমদর মমধয উদার মমনাভাবাপন্ন অাংশবি উপলবি করমলন
হে, এই লড়াই ইয়াহূ দীমদর জনয পুমরাপুবর গণহিযায় পবরণি হমব।
িারা সমমঝািার আমবদন কমর কর প্রদান করমি সম্মি হওয়ার
মাধযমম অথেহীন আিহিযা হথমক িামদর জনগণমক বাুঁচামি চাইমলন।
হে হনিারা এই মূ লয বদময় শাব্ বকনমলন িারা জনবপ্রয় হন বন, বরাং
িামদর ইয়াহূ দী জাবির প্রবি ববশ্বাসর্ািক বহমসমব বচবিি করা হয়।
েীশুর জমকালীন সময় এবাং হোহমনর মৃিুয পেে্ সাংর্বিি র্িনার
সামথ ঐ সমময়র বাস্তব ও সামাবজক পবরবিবির কথা ইবিমমধযই উমল্লখ্
করা হময়মছ। আমরা এখ্ন এমন এক পেোময় হপৌঁমছবছ হেখ্ামন সমগ্র
প্রবিমরাধ আমন্দালনই ঐশী অনু মপ্ররণায় উদ্দীপ্ত েীশুমক বর্মর হকন্দ্রীভূ ি
হময়বছল।
হকামনা বকছু করার আমগ েীশুর ৪০ বদন বনজেমন বাস ও প্রাথেনা করা
প্রময়াজন বছল। িার বয়স িখ্ন বছল ৩০ বছর। ইয়াহূ দী আইন
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অনু োয়ী এিা বছল হসই বয়স হে বয়মস হকামনা মানু

িার বপিার

বনয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়। হোহন েখ্ন মানু ম র মমধয ধমেপ্রচার কমরবছমলন
িখ্ন বিবন হরামকমদর ববরুমি সকমলর রুমখ্ দাুঁড়ামনার আহ্বান
জাবনময় বছমলন। বকন্তু েীশু এর আমগ প্রকামশয ধমে প্রচার কমরন বন।
সুিরাং সিকচ িার সালথ িার প্রস্তুবি হনওয়া প্রময়াজন হময় পমড়বছল।
এর আমগর প্রমচষ্টার পবরসমাবপ্ত র্মিবছল ববপেেময়র মমধয বদময় এবাং
সম্প্রবি হোহমনর মৃিুযর িৃ বি িার মমন জাগরূক বছল। দূ রদৃ বষ্ট ও
ববচেণিার সামথ বিবন ইয়াহূ দীমদর সাংগবঠি করার কাজ শুরু
করমলন। বিবন কাউমক দীো বদমলন না। এিা অকারমণ হরামানমদর
বযাপক দৃ বষ্ট আক েণ করি এবাং িা ববপজ্জনক অবিার সৃ বষ্ট করমি
পারি। অনযবদমক বিবন ‘বব াক্ত সাপ’গুমলার প্রবিমরাধ আমন্দালমন
অনু প্রমবমশও বাধা বদমলন না। বিবন ইসরাইমলর ১২বি হগাম্র
প্রবিবনবধেকারী বহমসমব প্রচবলি প্রথায় ১২ জন বশ য বা অনু সারী
বনময়াগ করমলন। িারা আবার িামদর হনিৃমে কাজ করার জনয ৭০
জন হদশমপ্রবমকমক বনময়াগ করল। ইয়াহূ দীমদর আচারবনষ্ঠ ধমেীয়
সম্প্রদায় ফারীসীরা গ্রামমর শক্ত সমথে ইয়াহূ দীমদর সআম আল আমরজAm-Al Arez) সামথ শীিল সম্পকে বজায় রাখ্মি েীশু িামদর বনমজর
অধীমন বনময় এমলন। এই কৃ কমদর মমধয অমনমকই এমসনী
সম্প্রদায়ভূ ক্ত বছল। িারা েীশুর ঈ েণীয় সমথেমক পবরণি হয়। িার
জনয িারা জীবন বদমি প্রস্তুি বছল। িারা পবরবচি বছল ধমেমোিা
(Zealots) নামম। বাইমবমলর মমি, ১২ জন বশম যর মমধয অ্ি ৬জন
বছল ধমেমোিা। েীশু মূ সা আলাইবহস সালামমর বশো প্রিযাখ্যান নয়,
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পুনঃপ্রচামরর জনয আগমন কমরবছমলন। বিবন ওল্ড হিস্টামমমন্টর
আমবদন িুমল ধরমলন: “হে আইমনর প্রবি রিাশীল এবাং চুবক্ত হমমন
চমল, আমার পমরই িার িান” সমযাকাববস ২ : ২৭-৩১ । বহু হলাক
িার অনু সারী হমি শুরু কমর। বকন্তু িামদর হগাপন িামন রাখ্া হি
এবাং বনজেন এলাকায় িামদর প্রবশেণ শুরু হয়। িামদর বলা হি ‘বার
ইওবনম’ (Bar Yonim) অথোৎ ‘বনজেনিামনর স্ান’। িামদর মমধয
োরা ছু রকার বযবহার বশো কমরবছল িারা ‘সাইকাবর’ (Sicarii) বা
‘চুবরকাধারী বযবক্ত’ নামম পবরবচি বছল। এ ছাড়া মুবষ্টমময় বকছু হলাকমক
বনময় এক ধরমনর হদহরেী দল বিবর করা হয়। িারা পবরবচি বছল
‘বার হজসাস’ নামম পবরবচি হলামকর কথা উমল্লখ্ কমরমছন। িা সমত্ত্বও
এসব হলাকমদর বর্মর এক ধরমনর রহসয ববরাজ করি। ফমল িামদর
সম্পমকে হববশ বকছু জানা োয় না। এিা হবাধগময। কারণ, িারা বছল
েীশুর অনু সারী র্বনষ্ঠ মহলবির অাংশ। িাই হরামান গুপ্তচরমদর হচামখ্র
আড়ামল রাখ্ার জনয িামদর পবরচয় হগাপন রাখ্া হি।
অনু সারীমদর েীশু বনমদেশ বদমলন: ‘োর িাকার থবল আমছ িামক হসিা
বনমি দাও, হস িাই বনময় থাক এবাং োর হকামনা িরবাবর হনই িামক
িার হপাশাক বববক্র করমি দাও োমি হস একবি বকনমি পামর সলূ ক
২২ : ৩৬ । েীশুর বশো অমলৌবকক কমেকামে অনু প্রাবণি হময় িার
অনু সারীমদর সাংখ্যা বৃ বি হপমি থামক। এসব প্রস্তুবির ফল দাুঁড়াল এই
হে বপমলি- (Pilate) এর উত্তর সু রী হসাবসয়ানাস বহময়মরাকলস
সSossianus Hierocles) হখ্ালাখ্ুবলই বলমলন হে, েীশু ৯শ ডাকামির
একবি দমলর হনিা স‘চাচে ফাদার’ লযাকিাবনয়াস (Lactanius) কিৃেক
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উিৃ ি । হজামসফামসর রবচি গ্রমের মধযেু গীয় বহব্রু অনু বলবপ হথমক
হদখ্া োয়, েীশুর সামথ ২ হাজার হথমক ৪ হাজার সশে অনু সারী বছল।৪
এমসনীমদর অনু সৃি ধমোদশে হথমক োমি হববশদূ মর সমর না োন,
হসবদমক েীশুর সিকে দৃ বষ্ট বছল। বিবন জানমিন হে, এমসনীমদর
ধমেগ্রমের প্রবি পৃষ্ঠামিই গসমফল ও ঈশ্বর হপ্রবরি দূ িমদর আচার
অনু ষ্ঠান ও নীবি বাকয রময়মছ । যমচপ্রচারকালে যীশু িার বশো ও
৫

আদশে সম্পূ ণেরূমপ িার অনু সারীমদর কামছ প্রকাশ কমরন বন। মূ লি
পূ ণে সিযবি মা্ অবি অল্প কময়কজমনর জানা বছল।
“হিামামদর কামছ আমার এখ্নও অমনক বকছু বলার বাবক আমছ। বকন্তু
হিামরা হসগুমলা বহন করমি পারমব না। ো হহাক, হসই বিবন অথোৎ
সিয আিা েখ্ন আগমন করমবন িখ্ন বিবন হিামামদর পূ ণে সমিযর
পমথ পবরচাবলি করমবন, বকন্তু বিবন বনমজ হথমক বকছু বলমবন না।
বিবন ো শুনমবন, িাই বিবন বলমবন।” সমোহন ১৬ : ১২-১৪
বিবন হকামনা জাগবিক েমিা চান বন। িাই বিবন হদমশর শাসক হেমন
হমি চানবন, হিমবন চানবন ধমেশােববদ হমি বা প্রভাবশালী ইয়াহূ দী
চমক্রর হনিৃে। বকন্তু সাধারণ মানু ম র মমধয িার ববপুল জনবপ্রয়িা
হদমখ্ ও িার অনু সারীমদর সাংখ্যা বদন বদন বৃ বি পাওয়ার কারমণ
হরামকরা এবাং িামদর সমথেক ইয়াহূ দী পুমরাবহিরা শবিি হময় ওমঠ
হে, বিবন হবাধ হয় শাসন েমিা দখ্ল করমি চাইমছন। বনমজমদর
েমিার প্রবি হুমবক সৃ বষ্ট হমি োমে হভমব িারা িাুঁমক বনবশ্চি করার
জনয দ্রুি সমচষ্ট হময় ওমঠ।
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েীশুর একমা্ লেয বছল স্রষ্টা হেমনবি বনমদেশ কমরমছন িদনু োয়ী
উপাসনার পিবি প্রবিষ্ঠা করা। ঐশী বনমদেবশি পোয় চলার পমথ হে
বাধা হদওয়ার হচষ্টা করমব িার সামথ লড়াই করার জনয েীশু ও িার
অনু সারীরা প্রস্তুি বছমলন।
প্রথম লড়াইবি সাংর্বিি হয় হরামকমদর অনু গি ইয়াহূ দীমদর সামথ। এ
েু মি েীশুর পমে হনিৃে বদময়বছমলন ‘বার হজসাস’ বারাববাস (Bar
Jesus Barabbas) এ েু মি ইয়াহূ দী দমলর হনিা বনহি হমল িারা
সম্পূ ণেরূমপ মমনাবল হাবরময় হফমল। বকন্তু বারাববাস হগ্রফিার হন।
পরবিেী লে বছল সমলামমনর মবন্দর। এ মবন্দমরর কামছই হরামকমদর
একবি শবক্তশালী বাবহনী বছল, কারণ হসিা বছল বাৎসবরক উৎসমবর
সময় এবাং পূ বে উপলমে হভামজাৎসব (Feast of the Passover)
বছল আসন্ন। এ হরামক বসনযরা বছমরর এ সময় সাধারণভামব হছািখ্াি হগালমোমগর জনয প্রস্তুি হময়ই থাকি। িমব এবার িারা অনয হে
হকামনা সমময়র হচময় হববশ সিকে বছল। এরা ছাড়াও বছল মবন্দর পুবলশ
োরা পবব্ িানগুমলা পাহারা বদি। েীশুর মবন্দর অবভোনবি এমনই
সু পবরকবল্পি বছল হে, হরামক বসনযরা র্িনার সময় এমকবামর হি
ববহবল হময় পমড়। েীশু মবন্দমরর বনয়ন্ত্রণ গ্রহণ কমরন। এই লড়াই
‘মবন্দর শুবিকরণ’ (Cleansing of the Temple) নামম খ্যাি। হোহন
এর গসমপমল এ র্িনা বনমম্নাক্ত ভা ায় বণেনা করা হময়মছ।
“েীশু মবন্দমর হসই সব বযবক্তমদর হদখ্মি হপমলন োরা গরু, হভড়া ও
পায়রা বববক্র করবছল। মুদ্রা বববনময়কারীরা িামদর কামজ বনময়াবজি
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বছল। েীশু চাবুমকর আর্াি কমর গরু ও হভড়াসহ িামদর মবন্দমরর
বাইমর িাবড়ময় বদমলন। বিবন মুদ্রা বযবসায়ীমদর িাকাগুমলা ছু ুঁমড় হফমল
বদমলন এবাং িামদর হিববলগুমলাও উবেময় বদমলন। সমোহন ২ : ১৪
চাবুমকর

আর্াি

সম্পমকে

ম্বয

করমি

বগময়

কারমাইমকল

(Carmichael) বমলন হেহেিা কােেি বছল এক ববরাি র্িনা হে হেম্ িারা মা্ সবহাংসিার
আভাস বদময়বছমলন এবাং সমন্দহািীিভামব অবি সামানযিম আর্াি
মা্ হহমনবছমলন। আমরা েবদ শুধু হসই মবন্দমরর আয়িন কল্পনা কবর,
োর বভির ও বাইমর সমমবি হময়বছল বহু হাজার হলাক, অসাংখ্য
হসবক, পুবলশ বাবহনী হরামক বসনযরা, পাশাপাবশ মুদ্রা বযবসায়ীমদর
বযাপামর বকছু না বমল শুধু গরু ববমক্রিামদর প্রবিবক্রয়ার কথা ভাবব,
আমরা হদখ্মি পাই হে, কাজবি বছল ববিয়কর বযাপামরর চাইমিও
অমনক হববশ বকছু । চিুথে গসমপমল এ র্িনার হে বণেনা রময়মছ আসল
র্িনা বছল এমকবামরই বভন্নির। ইবিহাসকার বাস্তবিার বাইমর
র্িনাবিমক ‘ঐশ্ববরকীকরমণ’র মাধযমম িাৎপেেহীন কমর হফমলমছন।৬
প্রবিবি হোিার এ বব য়বি জানা বছল হে, িানীয় পুবলশমদর সহানু ভূবি
বছল হদশমপ্রবমকমদর প্রবি, দখ্লদার হসনাবাবহনীর প্রবি নয়। এ
বব য়বি মবন্দমরর প্রবিরো বযবিা সম্পূ ণে হভমে পড়ার একবি কারণ
হমি পামর।
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হরামকরা িানীয়ভামব ববপেেময়র সম্মু খ্ীন হমলও িামদর শবক্ত চূ ণে হয়
বন। িার শতি বৃতির জনয সাহােয হচময় পাঠামল নিুন বসনয দল
হজরুজামলমমর বদমক অগ্রসর হয়। হজরুজামলমমর হিারণ রোর লড়াই
কময়কবদন ধমর চমল। বকন্তু হশ পেে্ হদশ হপ্রবমক বাবহনীর িুলনায়
হরামান বাবহনী অমনক হববশ শবক্তশালী প্রমাবণি হয়। িার সকল
অনু সারী বপছু হমি োয়। এমনবক েীশুর র্বনষ্ঠ বশ যরাও পলায়ন কমর।
িার সামথ মা্ সামানয বকছু মানু

অববশষ্ট বছল। েীশু আিমগাপন

করমলন। হরামানরা িামক খ্ুুঁমজ হবর করার জনয বযাপক িল্লাবশ শুরু
কমর।
েীশুর হগ্রফিার, ‘ববচার’ এবাং ‘ক্রুশববি’ করা বনময় এি হববশ পরস্পর
ববমরাধী ও ববভ্রাব্কর বববরণ পাওয়া োয় হে, িার মধয হথমক বাস্তমব
বক র্মিবছল িা জানা অিয্ দু ষ্কর। আমরা হদখ্মি পাই হে, হরামক
সরকার স্বল্পসাংখ্যক ইয়াহূ দীমদর আনু গিয ও হসবা লাভ করমি সেম
হময়বছল। কারণ হজরুজামলমম হরামক শাসন অবযাহি থাকমল এ
ববমশ মহলবির স্বাথে রবেি হমিা।
েীশুর এক বশ য জুডাস ইসকযাবরয়ি (Judas Iscariot) েীশুমক
হগ্রফিামরর কামজ সাহােয করার বববনমময় ৩০ বি হরৌপযখ্ি লামভর
প্রবিশ্রুবি হপময় হরামকমদর দমল বভমড় োয়। হে হকামনা ধরমনর
হগালমোগ এড়ামি রামির হবলায় েীশুমক হগ্রফিার করার বসিা্
হনওয়া হয়। েীশু হে িামন িার কময়কজন সিীসহ অবিান করবছমলন
হসখ্ামন হপৌঁমছ জুডাসমক েীশুমক চুম্বন করার বনমদেশ হদওয়া হয় োমি

 65 

ববমদবশ হরামক বসনযরা সহমজই িামক শনাক্ত করমি পামর। বকন্তু
পবরকল্পনাবি ভেুল হময় োয়। বসনযরা অন্ধকামরর মমধয বদশা হাবরময়
হফমল। দু ’জনমকই অন্ধকামরর মমধয এক রকম মমন হবেল। বসনযরা
ভুল কমর েীশুর পবরবমিে জুডাসমক হগ্রফিার কমর। এর পমর েীশু
পাবলময় হেমি সেম হন।
এ বযাপামর পবব্ কুরআন মজীমদ বলা হময়মছ: িারা িামক হিযা বা
ক্রুশববি কমর বন, বকন্তু িামদর এরূপ ববভ্রম হময়বছল।
বন্দীমক েখ্ন হরামক ববচারক বপমলি-এর সামমন হাবের করা হমলা,
র্িনার নািকীয়িা সকলমকই সন্তুষ্ট কমরবছল। অবধকাাংশ ইয়াহূ দী
উল্লবসি হময় উমঠবছল এ কারমণ হে অমলৌবককভামব ববশ্বাসর্ািক
বনমজই কাঠগড়ায় দিায়মান বছল, েীশু নন। অনযবদমক হরামকমদর
অনু গি ইয়াহূ দীরা খ্ুবশ হময়বছল এ কারমণ হে জুডামসর মৃিুয হমল
িামদর অপরামধর প্রমাণ ববলু প্ত হমব। উপরন্তু হেমহিু আইমনর দৃ বষ্টমি
েীশুর মৃিুয র্িমব হস কারমণ বিবন আর প্রকাশয আি প্রকাশ কমর
িামদর জনয হকামনা সমসযা সৃ বষ্ট করমি পারমবন না।
হরামক ববচারক বপমলি ববচার কামজ কী ভূ বমকা পালন কমরবছমলন িা
জানা োয় না। বাইমবমল বলা হময়মছ হে, বিবন বসিা্হীনিায়
ভুগবছমলন। ইয়াহূ দী হনিামদর প্রবি িার পেপাবিে বছল, অনযবদমক
েীশুর প্রবিও িার সহানু ভূবি বছল। ফমল এ বযাপামর এমন এক কাবহনী
বিবর হয় ো ববশ্বাস করা কবঠন। গসমপমলর হলখ্করা েীশুমক ক্রুশববি
কমর িার সকল দায়-দাবয়ে সমগ্র ইয়াহূ দী জাবির ওপর চাবপময় বদমি
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এবাং েীশুর কবথি মৃিুযর দায় হথমক হরামকমদর মুক্ত করার হে হচষ্টা
চাবলময়বছমলন, িার ফলশ্রুবিমিও প্রকৃি র্িনা িালমগাল পাকামনা
হমি পামর।৭ এ হেম্ একমা্ পথ হমি পারি এই র্িনা সম্পমকে
এমন একবি সরকারী বববরণ ো হদবশ শাসকমদর জনয েবিকর হি
না এবাং হসখ্ামন কিৃেপে োমি অসন্তুষ্ট বা ক্রুি না হয় হস জনয প্রকৃি
র্িনা প্রময়াজন হবামধ বকছু িা র্ুবরময় হলখ্া। আর িৎকালীন পবরমবমশ
শুধু এ ধরমনর বববরণই বিমক থাকা সম্ভব বছল।
অিএব, একবি শবক্তশালী সূ ম্ বযাখ্যা হদওয়া হময়মছ হে, বপমলি ৩০
হাজার পাউমের সমপবরমাণ অথে র্ু গ্রহণ কমরন। গসমপমল ো ববণেি
হময়মছ িা েবদ সিয হময় থামক িাহমল এিা বনবশ্চি হে, হসবদন
হজরুজামলমম হে নািক অনু বষ্ঠি হয় হসখ্ামন বপমলি একবি ববমশ
মহমলর স্বামথে কাজ কমরবছমলন।
সবেমশ আর একবি িাৎপেেপূণে র্িনার কথা উমল্লখ্ করা োয়। বমশর
ও ইবথওবপয়ার কবিক চামচের স্মদর (Saints of the Coptic
Church) কযামলোরগুমলা হথমক হদখ্া োয়, বপমলি ও িার েী ‘স্’
(Saints) বহমসমব গণয হময়মছন। এিা শুধু িখ্নই হওয়া সম্ভব েবদ
হমমন হনওয়া োয় হে, বপমলি বসনযমদর ভুল বযবক্তমক হগ্রফিার করা
সম্পমকে সম্পূ ণে অববহি বছমলন এবাং বিবন হজমনশুমনই জুডাসমক
মৃিুযদি বদময় েীশুমক পাবলময় োবার সু মোগ কমর হদন।
বাণোবামসর বববরমণ বলা হময়মছ হে, হগ্রফিামরর সময় স্রষ্টার ইোয়
জুডাস েীশুর হচহারায় পবরববিেি হন এবাং িা এিই বনখ্ুুঁি বছল হে,
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িার মািা ও র্বনষ্ঠ অনু সারীরাও িামক েীশু বমলই ববশ্বাস কমরবছমলন।
জুডামসর মৃিুযর পর েীশু িামদর কামছ হাবের না হওয়া পেে্ িারা
বুঝমিই পামরন বন হে, প্রকৃিপমে কী র্মি হগমছ। এ হথমকই হবাঝা
োয়, িৎকালীন পবরমবশ ও পবরবিবিমি হকন এই ববভ্রাব্ র্মিবছল
এবাং হকন হকামনা হকামনা হলখ্ক এ র্িনার বণেনা করমি বগময়
র্িনািমল উপবিি না হথমকও েীশুর ক্রুশববি হময় মৃিুযর ভ্রা্ কথা
সমথেন কমর হগমছন।
েীশুর সামথ ববশ্বাসর্ািকিাকারী বমল উবল্লবখ্ি বযবক্ত ক্রুশববি হময়
মারা বগময়বছল বকনা হস বযাপামর সকমলই সম্পূ ণে একমি নন। হগাড়ার
বদমকর খ্ৃষ্টানমদর মমধয হসবরনবথয়ানস (Cerinthians) ও পমর
বযাবসবলবডয়ানস (Basilidians) েীশুর ক্রুশববি হওয়ার কথা অস্বীকার
কমরমছন। িারা ববশ্বাস করমিন হে, েীশুর বদমল সাইবরন এর সাইমন
(Simon of Cyrene) ক্রুশববি হময়বছমলন। বপিার, পল ও জন এর
সমসামবয়ক হসবরনবথয়ানস েীশুর পুনরুিামনর কথাও স্বীকার কমরন।
হগাড়ার

বদমকর

আমরকবি

খ্ৃষ্টান

সম্প্রদায়

কামপোমক্রবশয়ানরা

(Carpocratians) ববশ্বাস করি হে, েীশু নয়, হুবহু িার মি হদখ্মি
িার এক অনু সারীমক ক্রুশববি করা হময়মছ। চিুথে শিাব্দীর মানু
িাবিনাস (Platinus) বমলমছন হে, বিবন ‘বদ জাবনে’স অব অযামপাসলস,
(The Journies of the Apostles) নামক একবি গ্রে পাঠ কমরন
ো বপিার, জন, অযান্ড্রু, িমাস ও পমলর কমেকাে সম্পমকে রবচি
হময়বছল। অনযানয বব ময়র সামথ এখ্ামনও বলা হময়মছ হে, েীশু
ক্রুশববি হন বন, িার িামন অনয বযবক্ত ক্রুশববি হয় এবাং োরা ববশ্বাস
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কমরবছল হে, িারা ক্রুশববি কমর িাুঁমক হিযা কমরমছ, িামদর বিবন
উপহাস করমিন।৮ এভামব হদখ্া োয়, েীশু ক্রুশববি হন বন বমল জানা
হগমলও হস কামলর হলখ্কগণ বা ঐবিহাবসকরা েীশুর িমল হক ক্রুশববি
হময় মারা হগমলন িার বযাপামর মিপাথেমকযর বশকার বকাংবা সু বনবদেষ্ট
বকছু বলমি অপারগ। হকউ হকউ বকছু ই ববশ্বাস করমি চান না।
েখ্ন হকউ হরামান বসবনকমদর হদৌরামিযর কথা বণেনা কমরন বিবন
আেবরকভামবই ওল্ড হিস্টামমমন্টর বনবদেষ্ট কময়কবি অনু মেমদর
পুনরাবৃ বত্ত কমরন......... িখ্নই পুমরা বব য়বিই বনছক কল্পনাপ্রসূ ি
আববষ্কার বমল সমন্দহ হজমগ ওমঠ।৯
বানোবামসর গসমপল (Gospel of Barnabas) ও কুরআন ছাড়া েীশুর
ক্রুশববি হওয়ার পর কী র্মিবছল, হস সম্পমকে হকামনা ঐবিহাবসক
হরকডে হনই। উক্ত বানোবামসর গসমপল ও কুরআমন এ র্িনার বণেনা
রময়মছ োমক ৪বি স্বীকৃি গসমপমলই ‘ঊধ্বোমরাহন’(Ascension) বমল
আখ্যাবয়ি করা হময়মছ। োর অথে িামক পৃবথবী হথমক িুমল হনওয়া
হময়বছল।
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িৃিীয় অধযায়
বানোবামসর গসমপল
বানোবামসর গসমপল েীশু খ্ৃমষ্টর একজন র্বনষ্ঠ বশম যর হলখ্া এবাং কাল
পবরক্রমায় রোপ্রাপ্ত একমা্ গসমপল। এর রচবয়িা বানোবাস বছমলন
েীশুর অিয্ র্বনষ্ঠ সহচর এবাং েীশুর বিন বছর বযাপী ধমে প্রচারকামল
বিবন অবধকাাংশ সময়ই িার ববশ্বস্ত সহচর বহমসমব বছমলন। এর ফমল
বিবন েীশুর ধমেপ্রচার স্বচমে প্রিযে কমর সরাসবর অবভজ্ঞিা ও জ্ঞান
লাভ কমরন ো চারবি স্বীকৃি গসমপমলর রচবয়িামদর কারও বছল না।
েীশু এবাং িার বশো ও বনমদেশ সম্পমকে বিবন কখ্ন এ গসমপল রচনা
কমরন িা জানা োয় না। সু িরাাং েখ্ন হে র্িনা বা কমথাপকথন
সাংর্বিি হময়বছল িখ্বন অথবা েীশুর ঊধ্বোমরাহমণর পরপরই িার
বকছু বশো পবরববিেি বা হাবরময় হেমি পামর হভমব বিবন এ গসমপল
রচনা কমরন, িা সু স্পষ্ট নয়। সম্ভবি জন মামকের (John Mark) সামথ
বিবন সাইপ্রাস প্রিযাবিেন করার পূ মবে বকছু ই রচনা কমরন বন। যীশুর
ঊর্ধ্চালরাহলের তকিু তদন ের োরসলসর েে (Paul of Tarsus)
এর সামথ সম্পকেমেমদর পর দু ’জন সাইপ্রাস ো্া কমরবছমলন। উক্ত
বযবক্ত বানোবামসর সামথ পুনরায় ভ্রমমণ অস্বীকৃবি জানামলও মাকে িার
সহো্ী হন। িমব বানোবামসর গসমপল কখ্ন হলখ্া হময়বছল িা িিিা
গুরুেপূ ণে নয়। এ গসমপলবিও অনয চারবি গসমপমলর নযায় বববভন্ন
ভা ায় অনু বদি ও পবরমশাবধি হময়মছ। িমব এ গ্রমের ববমশ ে হমলা
হে, এবি েীশুর জীবন ও কমে বব ময় একজন প্রিযেদশেীর বববরণ।

 70 

৩২৫ সন পেে্ আমলকজাবন্দ্রয়ার চাচেগুমলামি বানোবামসর গসমপল
একবি বগজো অনু মমাবদি গসমপল (Canonical Gospel) বহমসমবই
স্বীকৃি বছল। এিা সু বববদি হে, েীশুর জমলামভর পর প্রথম ও বিিীয়
শিাব্দীমি িা প্রচাবরি হমি শুরু কমর। ইরাবনয়ামসর সIraneus, ১৩০২০০ সন হলখ্ার কারমণই এিা র্মিবছল। কারণ বিবন একেবামদর
সমথেমন হলখ্ামলবখ্ করমিন। বিবন পমলর সমপৌমলর ববমরাধী বছমলন
এবাং েীশুর প্রকৃি বশোর মমধয হপৌত্তবলক, হরামান ধমে ও িামিাবনক
দশেমনর বমরণ র্িামনার দাময় পলমক অবভেু ক্ত কমরবছমলন। বিবন িার
মমির সমথেমন বানোবামসর বাইমবল হথমক বযাপকভামব উিৃ বি বদমিন।
৩২৫ সমন বনবসয়ার (Nicea) ববখ্যাি কাউবিল অনু বষ্ঠি হয়। এমি
ব্েবাদমক পলীয় চামচের আনু ষ্ঠাবনক ধমেমি বহমসমব হর্া ণা করা হয়।
এই বসিাম্র একবি ফল হয় এই হে, হস সময় হে ৩শ’র মমিা
গসমপল ববদযমান বছল, হসগুমলার মধয হথমক চারবিমক চামচের
অনু মমাবদি

গসমপল

বহমসমব

মমনানীি

করা

হয়।

অনযানয

গসমপমলগুমলা োর মমধয বানোবামসর গসমপলও বছল, সম্পূ ণরূ
ে মপ ধ্বাংস
কমর হফলার বনমদেশ হদওয়া হয়। এছাড়া বহব্রু ভা ায় বলবখ্ি সকল
গসমফলও ধ্বাংস করার বসিা্ হনওয়া হয়। ফরমান জাবর করা হয়
হে, কামরা কামছ অননু মমাবদি গসমপল পাওয়া হগমল িামক মৃিুযদমে
দবেি করা হমব। এবি বছল ব্েবামদর ববমরাধী েীশুর মূ ল বশো ববলু প্ত
করার প্রথম সু সাংগবঠি হচষ্টা। িা হস মানু ই হহাক আর গ্রেই হহাক।
িমব বানোবামসর গসপমলর হেম্ এ হচষ্টা সম্পূ ণে ফলপ্রসূ হয় বন।
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আজলকর তদনহ ও এ গ্রমের অবস্তে বজায় থাকা হথমকই িার প্রমাণ
পাওয়া োয়।
ডামাসাস (Damasus, ৩০৪-৩৮৪ সন ৩৬৬ সমন হপাপ হন। বিবন
ফরমান জাবর কমরন হে, বানোবামসর গসমপল পাঠ করা উবচৎ নয়।
কায়সাবরয়ার ববশপ হগলাসাস (Gelasus)- এ ফরমান সমথেন কমরন।
হগলাসাস ৩৯৫ সমন পরমলাক গমন কমরন। বিবন ‘এমপাক্রাইফাল’
(apocryphal) গ্রেগুমলার হে িাবলকা বিবর কমরন িার মমধয এ
গসমপলবিও বছল। এমপাক্রাইফা অথে “জনসাধারমণর কাছ হথমক
লু বকময় রাখ্া”। ফলে এ

সলেেটি িখন সহজেেয তিে না।

িলব চাচচ লনিারা িালদর কথাি

সলেলের প্রসঙ্গ উলল্লখ

করলিন। বািলব জানা যাি হে, হপাপ ৩৮৩ সমন বানোবামসর
বাইমবমলর একবি কবপ সাংগ্রহ কমরবছমলন ও িা িার বযবক্তগি
গ্রোগামর হরমখ্বছমলন।
এ গসমপল সাংক্রা্ বব ময় আমরা হবশ বকছু ফরমান জাবর করা হয়।
৩৮২ সমন পাশ্চামিযর চাচেগুমলা এবাং ৪৫৬ সমন হপাপ ইমনামসন্ট কিৃেক
(Innocent) এ গসমপল বনব ি কমর ফরমান জাবর করা হয়। ৪৯৬
সমন গ্লাবসয়ান ফরমামন বনব ি গ্রমের িাবলকায় ‘Evangelium
Barnabe’ ও অ্ভুেক্ত হয়। হরবমসডাস (Hormisdas) এর
ফরমামনও সবেবন ৫১৪ সন হথমক ৫২৩ সন পেে্ হপাপ বছমলন এ
বনম ধাজ্ঞা পুনবেযক্ত করা হয়। বব দয মন্টফামকা (B.de. Montfaucon,
১৬৫৫-১৭৪১

কিৃেক প্রণীি চযামিলর হসগাইয়ার (Chancellor
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Seguier, ১৫৫৮-১৬৭২ -এর গ্রোগামরর গ্রীক পািুবলবপর কযািালমগ
এ সকল ফরমামনর উমল্লখ্ করা হময়মছ।
নাইমসমফারামসর (Nicephorus) Stichometry হি ও বনম্নরূমপ
বানোবামসর গসমপমলর উমল্লখ্ করা হময়মছ:
ক্রবমক নাং ৩, বানোবামসর প্াবলী (Epistle of Bernabas) ...
১,৩০০ পেবক্ত।
আবার Sixty Books-এর িাবলকামি বানোবামসর গসমপমলর বনম্নরূপ
উমল্লখ্ রময়মছ:
ক্রবমক নাং ১৭। হপ্রবরি দূ িমদর ভ্রমণ ও বশো।
ক্রবমক নাং ১৮। বানোবামসর প্াববল।
ক্রবমক নাং ২৪। বানোবামসর গসমপল।
এই ববখ্যাি িাবলকা Index নামম পবরবচি। খ্ৃষ্টানরা পরকামলর
বচরিায়ী শাবস্তর ভময় এ গ্রেগুমলার হকামনাবিই পাঠ করি না বমল
ধারণা করা হয়।
িামির রাজার গ্রোগামরর পািুবলবপ সমূ মহর কযািালগ প্রস্তুিকারী
হকামিমলবরয়াস (Cotelerius) ১৭৮৯ সমন প্রণীি Index of
Scriptures-এ বানোবামসর গসমপলমক িাবলকাভূ ক্ত কমরন। অক্সমফাডে
হবাদমলইয়ান লাইমেবরর বামরা বসয়ান (Baroccian) সাংগ্রমহর ২০৬িম
পািুবলবপমি এই গসমপমলর বণেনা রময়মছ।১ এমথমির একবি োদু র্মর
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বানোবামসর গসমপমলর একবি খ্বেি কবপ রময়মছ। গ্রীক ভা ায়
অনু বদি এ কবপবি পুবড়ময় হফলা একবি গসমপমলর রোপ্রাপ্ত অাংশ।
সম্রাি হজমনার সZeno শাসনামমলর চিুথে বছমর ৪৭৮ সমন বানোবামসর
হদহাবমশ

আববষ্কৃি হয় এবাং িার বনমজর হামি হলখ্া গসমপমলর

একবি কবপ িার বুমকর ওপর রাখ্া অবিায় পাওয়া োয়। ১৬৯৮ সমন
অযান্টওয়াপে (Antwarp) হথমক প্রকাবশি (Acta Sanctorum
(Boland Junii, Tome II)-এর ৪২২-৪৫০ পৃষ্ঠায় এর উমল্লখ্ রময়মছ।
হরামান কযাথবলক চাচে দাবব কমরবছল হে, বানোবামসর কবমর প্রাপ্ত
গসমপলবি মবথর রবচি। বকন্তু এ কবপবি প্রদশেমনর হকামনা বযবিা
হনওয়া হয় বন। েযাটিকালনর “২৫ মাইল লম্বা লাইমেবর” অভয্মরই
এর বব য়বস্তু অজ্ঞাি রময় হগল।
বানোবামসর গসমপমলর হে পািুবলবপ হথমক ইাংমরবজ অনু বাদ করা
হময়মছ হসবি আদমি বছল হপাপ হসক্সিাস (Sextus) ১৫৮৯-৯০ এর
কামছ। িা মাবরমনা (Fra Marino) নামম িার এক োজক বন্ধু বছমলন।
বিবন ইরাবনয়ামসর হলখ্া পাঠ কমর বানোবামসর বাইমবমলর বযাপামর
অিয্ আগ্রহী হময় ওমঠন। ইরাবনয়াস িার হলখ্ায় বানোবামসর বাইমবল
বযাপকভামব উিৃ ি করমিন। একবদন মাবরমনা হপামপর সামথ সাোৎ
করমি োন। িারা একসামথ দু পুমরর আহামরর পর কথাবািো বলমি
থামকন। এ সময় হপাপ র্ুবমময় পমড়ন। ফাদার মাবরমনা িখ্ন হপামপর
বযবক্তগি লাইমেবরর বইগুমলা র্ুমর র্ুমর হদখ্মি থামকন। এক পেোময়
বিবন বানোবামসর গসমপমলর একবি ইিালীয় পািুবলবপ আববষ্কার
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কমরন। হসবি বনমজর আলমখ্ল্লার আবস্তমন লু বকময় মাবরমনা হপামপর
বাবড় িযাগ কমরন এবাং ভযাবিকযান হথমক চমল োন। বববভন্ন হলামকর
হাি র্ুমর পািুবলবপবি অবমশম Amsterdam এ এমন এক বযবক্তর
হামি হপৌঁমছ বেবন বছমলন ‘স্বনাম খ্যাি ও েমিাশালী’। বিবন
গসমপলবিমক অিয্ মূ লযবান বমল মমন করমিন। িার মৃিুযর পর
গসমপলবি প্রুবশয়ার রাজার এক সভাসদ হজ, ই, হক্রমামরর (J.E.
Cremer) হামি পমড়। ১৭১৩ সমন হক্রমার ববখ্যাি গ্রেমপ্রমী সযাভয়
এর েু বরাজ ইউবজনমক (Prince Eugene of Savoy) পািুবলবপবি
উপহার হদন। ১৭৩৮ সমন বপ্রমির সম্পূ ণে গ্রোগামরর সামথ পািুবলবপবি
বভময়নার হফববববলওমথক (Hofbibliothek)- এ হপৌঁমছ এবাং এখ্নও
িা হসখ্ামনই আমছ।
হগাড়ার বদমকর চামচের বববশষ্ট ঐবিহাবসক হিালাে (Toland) এ
পািুবলবপবি পাঠ কমরবছমলন এবাং বিবন িার Miscellaneous
Works-এ এর উমল্লখ্ কমরমছন। ১৭৪৭ সমন িার মৃিুযর পর গ্রেবি
প্রকাবশি হয়। এ গসমপল সম্পমকে বিবন বমলন, “এবি আগামগাড়া
েথাথেই এক ধমেগ্রে” (This is in Scripture Style to a hair)।
তিতন বমলন,
“এ পেে্ প্রাপ্ত গসমপল সমূ মহ েীশুর কাবহবন বববভন্নভামব ববণেি
হময়মছ। ববমশ

কমর এ গসমপলবিমি এই বভন্নিা আমরা হববশ

লেণীয়। মূ ল হথমক বনকিির বছল ববধায় হকউ হকউ এর প্রবি
অবধকির অনু কূল ধারণা হপা ণ করমব। কারণ হকামনা একবি র্িনা
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সাংর্বিি হওয়ার পরই শুধু হস সম্পমকে সমযক ধারণা লাভ করা োয়।
িাই মূ ল র্িনা হথমক েিই দূ মর সমর োওয়া হয় িিই িার আমবদন
হ্রাস পায়।”
এ পািুবলবপর বযাপামর হিালাে (Toland) হে প্রচারণা চালান িামি
সবমচময় বড় হে লাভ হয় িা হমলা এই হে, এ পািুবলবপমক অনযগুমলার
ভাগয বরণ করমি হয় বন। উলল্লখয, স্পযাবনশ ভা ায় আমরকবি গসমপল
এক সময় বছল। গসমপমলর ইিালীয় পািুবলবপবি হে সময় হফববববলও
হথমক হদওয়া হয় হসই একই সমময় স্পযাবনশ গসমপলবিও ইাংলযামের
একবি কমলজ লাইমেবরমক উপহার হদওয়া হময়বছল। রহসযজনকভামব
হস পািুবলবপবি অ্বহেি হওয়ার অমনক আমগ হথমকই হসবিমক
ইাংলযামে খ্ুুঁমজ পাওয়া োয় বন।
কযানন সCanon ও বমমসস রযাগ (Mrs. Ragg) ইিালীয় পািুবলবপবি
ইাংমরবজমি অনু বাদ কমরন। ১৯০৭ সামল অক্সমফাডে ইউবনভারবসবি
হপ্রস কিৃেক িা মুবদ্রি ও প্রকাবশি হয়। রহসযজনকভামব এর প্রায়
সকল কবপই বাজার হথমক উধাও হময় োয়। এর মা্ ২বি কবপ এখ্ন
বিমক আমছ। একবি রময়মছ বেবিশ বমউবজয়ামম এবাং অনযবি
ওয়াবশাংিমনর লাইমেবর অব কাংমগ্রস-এ। লাইমেবর অব কাংমগ্রমসর
কবপবির একবি মাইমক্রাবফল্ম কবপ সাংগ্রহ করা হয় এবাং িা পাবকস্তামন
মুবদ্রি হয়। বানোবামসর গসমপমলর সাংমশাবধি সাংস্করণ পুনমুেদ্রমণর
লমে এই সাংস্করমণরই কবপ বযবহার করা হয়।
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এিা এখ্ন সাধারণভামব স্বীকৃি হে (Synoptic Gospels) নামম
পবরবচি প্রথম বদমকর ৩বি স্বীকৃি গসমপল পূ মবের অপবরবচি এক
গসমপল হথমক নকল করা হয়। এই অপবরবচি গসমপলবিমক এ কামলর
গমব করা ভামলা হকামনা নাম খ্ুুঁমজ না হপময় ‘Q’ বমল আখ্যাবয়ি
কমরমছন। প্রশ্ন জামগ হে, বনব িকৃি বানোবামসর গসমপল আসমল এই
হারামনা গসমপল বকনা। িরণমোগয হে ৪বি স্বীকৃি গসমপমলর মমধয
প্রথমবি বেবন রচনা কমরন হসই জন মাকে বছমলন বানোবামসর হবামনর
পু্। েীশুর সামথ িার কখ্মনাই সাোৎ হয় বন। সুিরাং তিতন িার
সলেলে যীশুর জীবন ও তশক্ষা সম্পলকচ যা বেচনা কলরলিন
িা বিবন অবশযই অনয কামরা কাছ হথমক শুমনমছন বা হজমনমছন। বনউ
হিস্টামমমন্টর গ্রেসমূ হ হথমক জানা োয় হে, পল ও বানোবামসর সামথ
বহু ধমেপ্রচার বব য়ক সফমর বিবন সিী হময়বছমলন। পল ও বানোবামসর
মমধয িীে ববমরাধ সৃ বষ্ট না হওয়া পেে্ িা অবযাহি বছল। ববমরাধ হদখ্া
হদয়ার পর বানোবাস ও মাকে এক সামথ সাইপ্রাস গমন কমরন। পলও
কখ্মনা েীশুমক হদমখ্ন বন। সু িরাাং িমথযর জনয মাকে পমলর ওপর
বনভের কমরবছমলন, এিা হমিই পামর না। এখ্ামন একমা্ েু বক্তসাংগি
বসিা্ এিাই হে, মামা বানোবাস েীশু সম্পমকে িামক ো বমলবছমলন,
মাকে িার গসমপমল হসভামবই পুনরাবৃ বত্ত কমরমছন। হকউ হকউ বমলন
হে, মাকে বপিার এর হদাভা ী বহমসমব কাজ কমরবছমলন এবাং বিবন
বপিামরর কাছ হথমক ো শুমনমছন িাই বলমখ্মছন। এিা সিয হমি
পামর। বানোবাস ও পমলর সামথ মাকে েখ্ন সফর করমিন হস সময়
অনযানয ধমে প্রচারকারীমদর সামথ মামকের অবশযই সাোৎ র্মি থাকমব।

 77 

োমহাক, গুডস্পীড (Goodspeed) িার গমব ণায় হদবখ্ময়মছন হে,
বপিামরর কাছ হথমক মাকে ো শুমনবছমলন িা হকামনাক্রমমই সম্পূ ণে বা
সমবন্বি বছল না।
বিবন বছমলন বপিার এর একজন হদাভা ী। েীশু ো বমলমছন বা
কমরমছন বমল বিবন শুমনবছমলন হসগুমলা সবঠকভামব বিবন বলমখ্মছন
েবদও িা সু শৃঙ্খল হয় বন। কারে তিতন কখলনাই যীশুলক লদলখনতন
বা িার অনু গমন কমরন বন, বকন্তু পমর বিবন, আবম হেমনবি বমলবছ,
বপিামরর সবন্নধামন আমসন। বপিার েীশুর বক্তবয হরািামদর উপমোগী
কমর প্রকাশ করমিন, বকন্তু েীশুর জ্ঞানগভে বাণী ও উপমদমশর
সু সমবন্বি সু সমবন্বি বববরণ প্রদামনর হকামনা পবরকল্পনা িার বছল না।৪
লূ ক, বেবন হপ্রবরিমদর কােে সম্পমকে বলমখ্মছন বিবনও কখ্মনাই
েীশুখ্ৃষ্টমক হদমখ্নবন। বিবন বছমলন পমলর বযবক্তগি বচবকৎসক। েীশুর
সামি মবথরও কখ্মনা সাোৎ হয় বন। মতথ তিলেন একজন কর
আদািকারী।
বলা হময় থামক হে, মামকের গসমপলই ‘Q’ গসমপল। মবথ ও লূ ক িার
গসমপল বযবহার কমরই বনমজমদর গসমপল রচনা কমরন। ো হহাক,
মবথ ও লু মকর বণেনা অমনক ববশদ ো মাকে কমরন বন। এ লথলক মলন
হি, মামকের গসমপলই িামদর গসমপমলর একমা্ উৎস বা অবলম্বন
হমি পামর না। হকউ হকউ বমলন হে, এিা গুরুেপূ ণে নয়, হেমহিু
মামকের গসমপল রবচি হময়বছল বহব্রুমি, পমর িা অনু বদি হয় গ্রীক
ভা ায় এবাং গ্রীক হথমক লযাবিমন। মামকের গসমপমলর বহব্রু ভা ায় রবচি
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কবপ এবাং গ্রীক ভা ায় অনূ বদি কবপ ধ্বাংস হময় হগমছ। ফমল এ
গসমপল এক ভা া হথমক অনয ভা ায় অনূ বদি হওয়ার সময় কিিা
পবরববিেি বা সাংমশাবধি হময়বছল িা শুধু অনু মান সামপে।
এখ্ামন ববমশ ভামব উমল্লখ্য হে, গসমপলগুমলার মধযকার স্ব-ববমরাবধিার
বযাপারবি প্রবিবষ্ঠি চামচের জনয বকছু িা ববেিকর প্রমাবণি হওয়ায়
গসমপলগুমলা সমন্বয় কমর মূ মলর কামছ প্রিযাবিেমনর প্রমচষ্টা চালামনা
হময়বছল। পলীয় চাচে হসগুমলামক বিিীয় শিমকই িামদর প্রাবিষ্ঠাবনক
ধমেগ্রে বমল স্বীকৃবি বদময়বছল হসই ৪বি গসমপলমকই সমন্বয় করার
হচষ্টা কমরবছমলন িাইবশয়ান (Titian)। এই
জলনর

সলেলে োইতশিান

সলেলের শিকরা ৯৬ ভাগ, মবথর গসমপমলর শিকরা ৭৫

ভাগ, লূ মকর গসমপমলর শিকরা ৬৬ ভাগ এবাং মামকের গসমপমলর
শিকরা ৫০ ভাগ, বযবহার কমরন। বাবক অাংশ বিবন প্রিযাখ্যান কমরন।
এিা িাৎপেেপূণে বব য় হে, বিবন পুরািন গসমপল গুমলার ওপর
সামানযই আিা হরমখ্বছমলন এবাং রবচিবয গসমপমলর ওপর ববপুলভামব
বনভের কমরবছমলন। বকন্তু িার সমন্বয়কৃি গসমপল সফল হয় বন।
সু িরাাং মামকের গসমপল অনয ৩বি গসমপমলর অবভন্ন উৎস হমি পামর
বকনা িা ববিমকের বব য়। পো্মর এই ৩বি গসমপমল হেসব র্িনা
ববণেি হময়মছ, বানোবামসর গসমপমল হসগুমলা রময়মছ।
এ ধরমনর ববিবকেি হপ্রোপমি এই ৩ বযবক্ত একই উৎস হথমক িামদর
জ্ঞান আহরণ কমর থাকুন আর নাই থাকুন, বানোবাস সম্পমকে এ ঐশী
বনমদেমশর কথা িরণ করা োয়:
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েবদ হস হিামামদর কামছ আমস, িামক স্বাগি জানাও।
[কমলবসয়ানমদর কামছ প্ (Epistle to the Colossians, ৪ : ১০ ]
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চিুথে অধযায়
হারমামসর বদ হশফাডে
হারমামসর “বদ হশফাডে” (The Shepherd) বা হম পালক গ্রেবি রবচি
হময়বছল ৮৮ হথমক ৯৭ সমনর মমধয, এবফসামসর কামছ পযািমস-এ।
বানোবামসর গসমপমলর মি এ গ্রমেও ঈশ্বমরর একমের কথা বযক্ত
হময়মছ। এ কারমণই েখ্ন প্রবিবষ্ঠি পলীয় চামচে ব্েবাদ দৃ ঢ়ভামব বিবি
লাভ কমর িখ্ন এ গ্রেবি ধ্বাংমসর জনয সমবন্বি হচষ্টা চালামনা হয়। এ
ছাড়া ৩২৫ সমন বনবসয়ার কাউবিমল গৃহীি বসিা্ অনু োয়ী হে সকল
গ্রে বনব ি করা হয়, এবি বছল িার অনযিম।
ধারণা করা হয় হে, জন েখ্ন িার গসমপল রচনা কমরবছমলন, একই
সমময় “বদ হশফাডে” হলখ্া হময়বছল। েবদও বকছু হলামকর ধারণা হে
“বদ হশফাডে” জন-এর গসমপমলর আমগই রবচি। োমহাক, মিপাথেকয
োই থাক না হকন, এিা সিয হে হারমাস বনউ হিস্টামমমন্টর অ্ভুেক্ত
৪বি গসমপমলর হকামনাবিই হদমখ্ন বন বা পাঠ কমরন বন। হকউ হকউ
মমন কমরন, হারমাস বহব্রুমি রবচি গসমপল িারা অনু প্রাবণি
হময়বছমলন। উমল্লখ্য, প্রথম বদককার এ গসমপমলর হকামনা সন্ধান পমর
পাওয়া োয় বন। িমব এ গ্রেবি কীভামব হলখ্া হময়বছল হস বব ময়
হারমাস হে বববরণ বদময়মছন িামি এসব ধারণার হকামনা সমথেন হমমল
না।
বনবসয়ার কাউবিল অনু বষ্ঠি হওয়ার পূ বে পেে্ েীশুর হগাড়ার বদমকর
অনু সারী ও ভক্তগণ কিৃেক এ গ্রেবি বযাপকভামব গৃহীি ও বযবহৃি
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হয়। িারা হারমাসমক একজন নবী বহমসমব গণয করমিন। বিিীয়
শিাব্দীর হশ নাগাদ আমলকজাবন্দ্রয়ার বিমমন্ট (Clement) কিৃেক এ
গ্রেবি বনউ হিস্টামমমন্টর অাংশ বহমসমব গৃহীি হয়। অবরমজন ও
(Origen, ১৮৫-২৫৪ খ্ৃ এ গ্রেবিমক ঐশী গ্রে বহমসমব গ্রহণ কমরন
এবাং চিুথে শিাব্দীমি বযবহৃি Codex Sinaiticus- এর হশ াাংমশ এবি
িান লাভ কমর। এ.বড িারিাবলয়ান (A.D. Tertullian, ১৬০-২২০
খ্ৃ. প্রথমম এমক গ্রহণ করমলও পমর িা পবরিযাগ কমরন। ইরাবনয়াস
স১৩০-২৩০ এবিমক ধমেগ্রে বহমসমব গ্রহণ কমরন। কায়সাবরয়ার
ইউমসববয়াস (Eusebius of Caesaria) এবি প্রিযাখ্যান কমরন, বকন্তু
এথানাবসয়াস (Athanasius) ৩৬৭ সমন এবি গ্রহণ কমরন। িার েু বক্ত
বছল হে, নিুন ধমো্বরিমদর বযবক্তগি পামঠর জনয “বদ হশফাডে”
অিয্ উপমোগী। মযাবনবচয়াস নামক (Manichaeaus) নামক
পারমসযর এক খ্ৃষ্টান বযবক্ত এবি প্রামচয বনময় োন। দাম্ও (Dante)
বনবশ্চিভামব এ গ্রেিারা প্রভাববি হময়বছমলন।
সু িরাাং “বদ হশফাডে” বছল এমবন এক গ্রে ো হকামনা রকমমই
উমপেণীয় বছল না এবাং িা একবি ঐশী গ্রে বহমসমব হস েু মগর খ্ৃষ্টান
বচ্াববদ ও ঈশ্বর হপ্রমী গণ কিৃেক গৃহীি হময়বছল। েীশুর বশোমক
গ্রীক মমনাভাবাপন্ন সHellenise করার আমন্দালমনর বশশব অবিায়
এবাং েখ্ন েীশুর বহু অনু সারীই সমচিন বছমলন হে, েীশু ইয়াহূ দীমদর
কামছ মূ সা আলাইবহস সালামমর প্রচাবরি ধমে পুনরুিার ও ববস্তামরর
জনযই এমসবছমলন, িখ্বন এ গ্রেবি রবচি হয়। েীশুর নযায় িারাও
বছমলন আচারবনষ্ঠ ইয়াহূ দী। তকন্তু যীশুর জ্ঞালনর আলোলক িালদর
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এিবদমনর ববভ্রমজবনি অন্ধকার অপসাবরি হয়। িারা এখ্নও ওল্ড
হিস্টামমমন্ট ববশ্বাস হরমখ্মছন ও অনু সরণ করমছন। হেমহিু “বদ
হশফাডে” গ্রমে িারা ো জানমিন িা বযক্ত হময়বছল হস কারমণ িারা
হারমামসর গ্রেবিমক িামদর ধমেীয় গ্রমের অাংশ বহমসমব গ্রহণ
কমরবছমলন।
হকউ হকউ েখ্ন এ মমমে বলমি শুরু কমরন হে, হকামনা খ্ৃষ্টামনরই
ইয়াহূ দীমদর আইন হমমন চলার প্রময়াজন হনই িখ্ন বনউ হিস্টামমন্ট
বমল পবরবচি নয় বলবখ্ি বাইমবল, নিুন বনয়ম এবাং ওল্ড হিস্টামমমন্টর
মমধয ববমরাধ হদখ্া বদমি শুরু কমর। ো হহাক, এসব ববমরাধ সমত্ত্বও
চাচে কিৃেক ওল্ড হিস্টামমন্ট বহাল থামক। কারণ, ওল্ড হিস্টামমন্টমক
সরাসবর প্রিযাখ্যান করা বহু হলামকর কামছই স্বয়াং েীশুমক প্রিযাখ্যান
বহমসমবই গণয হওয়ার সম্ভাবনা বছল। এর অবনবােে ফল বহমসমব হদখ্া
হদয় ববভ্রাব্। একই সামথ ওল্ড হিস্টামমন্টমক গ্রহণ ও বজেমনর
পাশাপাবশ বনউ হিস্টামমমন্টর মমধযই স্ব-ববমরাবধিা হদখ্া হদয়। হেমহিু
িা পুমরামনাবিমক সরাসবর প্রিযাখ্যান না কমরই ‘নিুন’ হময়বছল। িমব
চামচের হগাড়ার বদমক এসব গ্রে এবাং বববভন্ন মিবাদ ও বববরণ সম্পমকে
বনবশ্চি হওয়ার জনয হসগুমলার িুলনামূ লক োচাই ও ববচামরর হকামনা
আনু ষ্ঠাবনক উমদযাগ হনওয়া হয় বন। প্রথম তদলকর খৃষ্ট সমামজর
হনিৃবৃ ন্দ অবামধ িামদর েমিা প্রময়াগ করমি পারমিন এবাং িামদর
ববচামর হেসব গ্রমে েীশুর বশো ভামলাভামব আমছ বমল মমন হি
হসগুমলার কথাই িারা উমল্লখ্ করমিন।
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৩২৫ খ্ৃস্টামব্দ ব্েবামদর উদ্ভাবন, িার রূপ হরখ্া প্রণয়ন ও
আনু ষ্ঠাবনকভামব গ্রহমণর কারমণ পলীয় চামচের কামছ এ ধরমনর
স্বাধীনিা আর গ্রহণমোগয বছল না। ৪বি স্বীকৃি গসমপল বনবোচন করা
হয় এবাং েীশুর জমমর পমর বলবখ্ি সকল ধমেীয় গ্রে বনব ি করা হয়।
ো হহাক, পলীয় চামচের হনিৃবৃ ন্দ, োরা িামদর রহসযময় ধমেমমির
বযাপামর সম্পূ ণরূ
ে মপ সন্তুষ্ট বছল না, ো এ সময় গমড় উঠবছল এবাং োরা
বকছু বনব ি গ্রমের ববধিা স্বীকার কমরবছমলন, িারা চামচের নয়া
ধমেমমির সামথ সরাসবর ববমরাবধিা সমত্ত্বও এ সব গ্রমের কময়কবিমক
বহাল রাখ্মি হচময়বছমলন। এসব গ্রে একম্ জমড়া করা হয় এবাং
হসগুমলা শুধু চামচের েমিাধর বযবক্তমদর বযবহামরর মমধযই সীবমি রাখ্া
হয়। এগুমলা পবরবচি ‘Apocrypha’ নামম োর অথে হমলা “জনগমণর
কাছ হথমক লু বকময় রাখ্া”। এরের

লসগুলো

বাইলবে

লথলক

অ্েসারে করা হি। লয সকে লোলকর কালি এ সব গ্রে পাওয়া
বগময়বছল িামদরসহ গ্রেগুমলা প্রকামশয ধ্বাংস কমর হফলা হয়। সামানয
বকছু সাংখ্যক কবপ মা্ এ ধ্বাংসকাে হথমক রো পায়। বানোবামসর
গসমপমলর মি হারমামসর The Shepherd-এর ভামগযও একই
পবরণবি র্মি। গ্রেবি বনউ হিস্টামমন্ট হথমকও বাদ হদওয়া হয়। হেমহিু
এ গ্রেবির কারমণ ব্েবামদ ববশ্বাস িাপমনর জনয বনমদেশপ্রাপ্ত হলাকমদর
মমন সাংশয় হদখ্া বদময়বছল হস কারমণ এবি সম্পূ ণেরূমপ ধ্বাংস করার
হচষ্টা চালামনা হয়।
িমব এ সকল হচষ্টা বযথে হময়মছ বমল প্রমাবণি হয়। এ গ্রেবির কথা
বববভন্ন সূ ম্ উবল্লবখ্ি রময়মছ। বকন্তু পাশ্চামিযর হকউ দীর্েকাল িা পাঠ
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করমি সেম হয় বন। আকতিকোলব ১৯২২ খ্ৃস্টামব্দ এ গ্রেবির
একবি িৃিীয় শিাব্দীর পযাবপরাস পািুবলবপ আমলার মুখ্ হদখ্মি পায়।
হদখ্া োয় হে হারমামসর বযবহৃি গ্রীক বছল একবি সহজ ভা া। সাধারণ
মানু এ ভা া বুঝমি পারি। এিা পবরষ্কার হে, গ্রেবি সকমলর কথা
হভমবই রবচি হময়বছল, গণযমানয বুবিজীবীমদর জনয নয়। িার ভা া
সরল ও র্মরায়া এবাং িার হমৌবলক প্রকাশভিী বইবিমক সহজ পাঠয
কমরবছল।
হারমাস িার গ্রেবি শুরু কমরমছন িার হদখ্া চারবি স্বমপ্নর বববরণ
বদময়। হশ স্বপ্নবিমক বিবন আখ্যাবয়ি কমরমছন প্রিযামদশ প্রাবপ্ত বমল
হেমহিু এ সময় হম পালমকর হপাশামক সবজ্জি এক স্বগেীয় দূ ি িার
কামছ এমসবছমলন। স্বগেীয় দূ ি িাুঁমক জ্ঞাি কমরন হে, ‘সবোমপো
সম্মাবনি স্বগেীয় দূ ি’ সঅথোৎ গাবেময়ল িামক িার কামছ হপ্ররণ
কমরমছন। হারমাস েিবদন জীববি থাকমবন িিবদন বিবনও িার সামথ
থাকমবন।
এরপর স্বগেীয় দূ ি হারমাসমক ‘সকল বনমদেশাবলী ও ধমেমমির বযাখ্যা’
বলবপবি করার বনমদেশ হদন। হেমহিু স্বগেীয় দূ ি কিৃেক এগুমলা
বলবপবি করার বনমদেশ হদওয়া হময়বছল এবাং উক্ত স্বগেীয় দূ িমক বনমদেশ
বদময়বছমলন ‘সবোমপো সম্মাবনি স্বগেীয় দূ ি’ হস কারমণ িৎকালীন
খ্ৃষ্টানগণ এ গ্রেমক ঐশী গ্রে বহমসমব গ্রহণ কমর।
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হারমাস হেসব বনমদেশাবলী বলবপবি করার বনমদেশ প্রাপ্ত হময়বছমলন
হসগুমলা বনম্নরূপ:
১. সবেপ্রথমমই ববশ্বাস করমি হমব হে, ঈশ্বর এক এবাং বিবন সববকছু
সৃ বষ্ট কমরমছন এবাং হসগুমলামক সাংগবঠি কমরমছন, বিবন ছাড়া আর
হকামনা স্রষ্টা হনই, বিবন সব বকছু মক ধারণ কমরন বকন্তু বিবন বনমজ
ধারণকৃি নন। িাুঁমক ববশ্বাস কর ও ভয় কর এবাং িামক ভয় কমর
আি-সাংেমী হও। এ আমদশ মানয কর এবাং বনমজর সকল দু ষ্ট প্রবৃ বত্ত
দূ র কর এবাং সৎ ও নযায়পরায়ণ হও। আমদশ মানয করমল িুবম
ঈশ্বমরর সাবন্নধয লাভ করমব।
২. ববশ্বস্ত ও সরলমনা হও। কামরা সম্পমকে মন্দ কথা বলমব না এবাং
হকউ বলমলও িামি কণেপাি করমব না। নযায়বনষ্ঠ হও এবাং মুক্তহমস্ত
দান কর।
৩. সিযমক ভামলাবামসা।
৪. পবব্ হও। শুধু কামজ নয়, বচ্ায়ও পবব্ হমি হমব।
৫. সবহষ্ণু ও বধেেশীল হও। ঈশ্বর বধেেশীল বকন্তু শয়িান অসবহষ্ণু।
৬. ো সিয হসিাই ববশ্বাস কর। ো সিয নয় িা ববশ্বাস কর না। নযাময়র
পথ সহজ ও সরল বকন্তু অনযমদর পথ বাুঁকা। মানু ম র সামথ দু ’জন
স্বগেীয় দূ ি আমছ, একজন নযাময়র বহসাব রামখ্ অনযজন অনযাময়র।
৭. ঈশ্বরমক ভয় কর ও িার আমদশ হমমন চল।
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৮. অনযাময়র বযাপামর বনজমক সাংবরণ কর, অনযায় কর না। িমব
নযাময়র বযাপামর বনয়ন্ত্রণ আমরাপ কর না। ো সবঠক িাই কর। সকল
অসৎ কাজ হথমক বনজমক সাংেি কর এবাং সিয পথ অনু সরণ কর।
৯. বনমজর মন হথমক সমন্দহ দূ র কর। হকামনা সাংশয় ছাড়া ঈশ্বমরর
কামছ চাও এবাং িুবম সব বকছু পামব। ঈশ্বর মানু ম র নযায় ঈ ো পরায়ণ
নন, বিবন েমাশীল এবাং িার সৃ বষ্টর প্রবি করুণাশীল। সু িরাাং
জাগবিক গবে-দম্ভ হথমক হৃদয়মক মুক্ত কর।
১০. মন হথমক দু ঃখ্মবাধ দূ র কর, কারণ িা সমন্দহ ও হক্রামধর
সমহাদরাস্বরূপ।
১১. হে ভি নবীর সামথ আলাপ পরামশে কমর হস মূ বিেপূুঁজক ও সিয
ববচুযি। হারমাস স্বগেীয় দূ মির কামছ জানমি চান হে, কীভামব একজন
সিয ও বমথযা নবীমক হচনা োমব। জবামব বিবন জানান, বেবন নবী বিবন
হমবন ভদ্র, নম্র ও ববনয়ী। বিবন সকল অসৎ কাজ হথমক ববরি
থাকমবন। িার হকামনা জাগবিক আকঙ্খা থাকমব না। বিবন বনমজর
হকামনা কথা বলমবন না... ঈশ্বর েখ্ন চাইমবন িখ্বন বিবন কথা
বলমবন........ ঈশ্বর সবেশবক্তমান।
একজন বমথযা নবী বনমজই বনমজর প্রশাংসা করমব এবাং বনমজর জনয
উচ্চাসন চাইমব। হস হমব দু দো্, বনলেজ্জ ও বাচাল। হস ববলাস বযসমনর
মমধয থাকমব এবাং িার নবীমের জনয পাবররবমক গ্রহণ করমব। হকামনা
পবব্ আিা বক নবীমের জনয পাবররবমক গ্রহণ করমি পামরন? বমথযা
নবী সৎ হলাকমদর পবরহার কমর এবাং নীমচ িামদর সামথই সাংবিষ্ট
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থামক োরা সমন্দহ প্রবণ ও দাবম্ভক। হস িামদর কামছ সবেদা
মমনারঞ্জনকর বমথযা কথা বমল। একবি শূ নয পা্ অনয শূ নয পাম্র
মমধয রাখ্া হমল হভমে োয় না, বরাং িামদর মমধয পারস্পবরক ঐকয ও
সম্প্রীবি লবেি হয়। একবি পাথর হামি বনময় আকামশর বদমক ছু ুঁমড়
দাও, হদখ্ িা আকাশ ছু ুঁমি পামর বকনা। জাগবিক বস্তুসমূ হ অেম ও
দু বেল। অনযবদমক ঐশী শবক্তমক গ্রহণ কর। একবি বশলা েুদ্র বস্তু, বকন্তু
িা েখ্ন মানু ম র মাথার ওপর পমড় িখ্ন কি না েন্ত্রণা হদয়। অথবা
হদখ্, ছামদর ওপর হথমক পাবনর হফাুঁিা মাবিমি পমড় বমবলময় োয়।
অথচ এই পাবনর হফাুঁিা পমড় পমড়ই পাথমরর বুমক গিে সৃ বষ্ট হয়।
সু িরাাং ঐশী শবক্ত অিয্ শবক্তশালী।
১২. মন হথমক সকল অসৎ ইো দূ র কর এবাং সৎ ও পবব্ ইোয়
মনমক সবজ্জি কর। ঈশ্বর মানু ম র স্বামথেই ববমশ্ব সৃ বষ্ট কমরমছন।
ঈশ্বরমপ্রমী বযবক্ত সব বকছু র অবধকারী হমব। ঈশ্বমরর একজন দামসর
মি আচরণ কর। োরা ঈশ্বমরর দাস, শয়িান িামদর কবজা করমি
পামর না। শয়িান িামদর সামথ লড়াই করমি পামর, বকন্তু পিন র্িামি
পামর না।১

 88 

পঞ্চম অধযায়
বানোবাস ও আবদ খ্ৃষ্টানগণ
বানোবাস বা বার-মনব শব্দবির অথে ‘সান্ত্বনার পু্’ বা ‘হপ্ররণার পু্’।
বানোবাস বছমলন একজন ইয়াহূ দী। তিতন সাইপ্রালস জন্মগ্রহে কলরন।
িার নাম বছল হজামসস বা হজামসফ। িার বানোবাস নামবি েীশুর
বশ যমদর হদওয়া। েবদও ৪বি গসমপমল িার সম্পমকে সামানযই উমল্লখ্
করা হময়মছ, বকন্তু বনউ হিস্টামমমন্টর অ্ভুেক্ত অনযানয গ্রে হথমক প্রমাণ
বমমল হে, েীশুর অ্ধোমনর পর বিবন িার বশ যমদর হনিা হময়বছমলন।
বিবন হসই বযবক্ত বেবন সমবোপবর েীশুর প্রকৃি বশো অববকলভামব
বিবকময় রাখ্ার প্রমচষ্টা চালান এবাং ববমশ

কমর িারসমসর পলসহ

অনযানযমদর নিুন বকছু সাংমোজমনর ববমরাবধিা কমরন। লূ ক, বেবন
‘হপ্রবরিমদর কােে’ (Acts of the Apostles) বলমখ্বছমলন, বিবন
বছমলন পমলর বযবক্তগি বচবকৎসক এবাং বিবন পমলর দৃ বষ্টভবিই বযক্ত
কমরমছন। এ হথমকই বুঝা োয় হকন বিবন শুধু পমলর কাবহবন বণেনা
করমি বগময়ই বানোবামসর কথা উমল্লখ্ কমরমছন। দু ভোগযক্রমম পলীয়
চাচে একসময় েখ্ন ব্েবাদ গ্রহণ কমর িখ্ন এ মিবামদর ববমরাধী
সকল প্রমাণ বনবশ্চি করার হচষ্টা কামল The Travels and
teachings of the Apostles- এর মি গ্রেও ধ্বাংস কমর হফলা
হয়। ফমল বানোবাস ও আবদ খ্ৃষ্টানমদর সম্পমকে অবধকাাংশ গ্রেই ববলু প্ত
হয়। ব্েবাদমদর এই নীবির কারমণই ৪বি গৃহীি গসমপল হথমক
আশ্চেেজনকভামব েীশুর ধমেপ্রচার কালীন সমময় বানোবামসর উমল্লখ্
পাওয়া োয় না। এ কারমণই লূ মকর মমি েীশুর অ্ধোমনর পর িার
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বশ য ও অনু সারীমদর হনিৃেদামনর হোগযিা হে বানোবাস ছাড়া বিিীয়
আর কামরা বছল না, হস বানোবাস বনমজ, পমলর সামথ মিববমরাধ ও
সিিযামগর পরপরই ইবিহামসর পািা হথমক হাবরময় োয়।
েীশুর ধমেপ্রচামরর হগাড়া হথমকই বানোবাস িার সমি বছমলন। িার
গসমপল হথমক েীশুর প্রবি িার অিুলনীয় আনু গিয ও ভামলাবাসার
প্রমাণ পাওয়া োয়। বানোবাস শুধু েীশুর সাবেেবণক সহচরই বছমলন নাবিবন িার মহান বশো আিি ও িরণ হরমখ্বছমলন। বিবন
অিযল্পকামলর মমধযই ববমশ খ্যাবি লাভ কমরবছমলন, কারণ বিবন েীশুর
কাছ হথমক লি বশো অনযমদর কামছ হপৌঁমছ বদমি সেম বছমলন।
েীশুর বশ য ও অনু সারীরা িাুঁমক নাম বদময়বছমলন িা হথমক বক্তা
বহসামব িার শবক্তমত্তার ইবিি পাওয়া োয়। বিবন বছমলন সান্ত্বনা ও
উৎসামহর উৎস। বিবন বছমলন ববশ্বস্ত ও উদার। েীশুর সামথ সাোমির
পর বিবন িার সকল সম্পদ বববক্র কমর হদন এবাং হস অথে েীশুর
অনু সারীমদর বযবহামরর জনয প্রদান কমরন। িাুঁমক হেসব নাম হদওয়া
হময়বছল বিবন িার সবগুমলামিই পবরবচি বছমলন। এ হথমক িার প্রবি
েীশু ও িার বশ যমদর হেহ ও ভামলাবাসার পবরচয় হমমল। েীশুর বশ যরা
জুডামসর িমল এমন একজনমক বনবোচমনর বসিা্ হনন বেবন একবামর
জমনর দীবেি করার সময় হথমক েীশুর সাবেেবণক সহচর বছমলন।
িারা এ জনয দু ’জনমক মমনানীি কমরন। একজন হমলন হোমসফ োমক
বানোবাস বলা হি। িার আর এক নাম বছল জাষ্টাস (Justus) অনযজন
হমলন: মযাবথয়াস সমপ্রবরি দূ িমদর কােে ১ : ২২-২৩ । েীশুর
জীবনকামল িার সিী বহসামব বনউ হিস্টামমমন্ট হে হোমসমফর কথা
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উমল্লখ্ করা হময়মছ, বিবন বানোবাস ছাড়া আর হকউ নন। কারণ এসময়
শুধু মা্ িামকই হোমসফ নামম ডাকা হি। গুডস্পীড বমলন, সু িরাাং
সকল সম্ভাবনা োর প্রবি ইবিি কমর বিবন বানোবাস, হকননা ভয়াংকর
বব পান কমরও িার হকামনা অসু ববধা হয় বন। যতদ িাই হি, িাহমল
এিাই প্রিীয়মান হয় হে, বানোবাস েবদ েীশুর প্রথম সাবরর ১২ জন
বশম যর একজন নাও হময় থামকন িমব প্রথম ৭০ জন বশম যর মমধয
অবশযই বিবন একজন বছমলন। আসল র্িনা হমলা, েীশুর মূ ল িাদশ
বশম যর মমধয প্রথম বশম যর মেোদা লামভর েমথষ্ট হোগযিা িার বছল।
এর সমথেন হমমল বনমম্নাক্ত র্িনা হথমক। েীশুর মািা হমরী েখ্ন
মৃিুযশেযায় শাবয়ি িখ্ন বিবন ১২ জন বশম যর সকলমকই হডমক
পাঠান। োরা এমসবছমলন, িামদর মমধয বানোবাস বছমলন অনযিম।
আমলকজাবন্দ্রয়ার বিমমন্ট ও (Clement of Alexandria) সব সময়ই
বানোবাসমক ১২ জন বশম যর একজন বহমসমব উমল্লখ্ কমর হগমছন।
এমনবি হমি পামর হে, েীশু এমসনী সম্প্রদায় কিৃেক লাবলি পাবলি
হময়বছমলন এবাং জানা োয় হে বানোবাস হসকামলর হগাুঁড়া ইয়াহূ দীবামদর
হরষ্ঠিম বশেক জামাবলময়ল (Gamaliel)- এর একজন ছা্ বছমলন।
সু িরাাং েীশু বানোবামসর সাোমির অথে বছল এই হে, এমসনীমদর
রহসযময় অধযািবাদী বশো ও মবন্দমরর হগাুঁড়া ইয়াহূ দীবামদর সমন্বয়
র্মিবছল। বনঃসমন্দমহ িা উভময়র হমধয সম্প্রীবি সৃ বষ্টমি অবদান
হরমখ্বছল। হেমহিু বানোবাস বছমলন একজন হলভীয় পুমরাবহি হস
কারমণ বিবন ধমেপ্রাণ হোিামদর (Zealots) একবি বডবভশমনর কমাোর
হময় থাকমি পামরন।
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বানোবাস সম্পমকে খ্ুব সামানযই জানা োয়। সবেমশ

ঐবিহাবসক

গমব ণায় ধীমর ধীমর িার বযাপামর অবধকির গুরুে আমরাপ করা হমে
হেমহিু বিবন বছমলন েীশুর সাবেেবণক সহচর। এখ্ন একিা বব ময়
সকমলই একমি হে, েীশুর ‘লাষ্ট সাপার’ বা হশ

সন্ধযা হভাজ

বানোবামসর হবামনর বাবড়মিই অনু বষ্ঠি হময়বছল।
আলবািে হশাময়ইিজার (Albert Sehweitzer) “বদ বকাংডম অব গড
অযাে বপ্রবমবিভবক্রবশ্চয়ান বববলফ” গ্রমে বলমখ্মছন:
হপ্রবরিমদর কােে (Acts) হথমক এ বসিা্ গ্রহণ করা োয় হে, েীশুর
বশ য ও গযালীবলর ববশ্বাস িাপনকারীরা জন মামকের মাময়র বাবড়মি
বমবলি হময়বছমলন বেবন বানোবাস ও পমলর প্রথম ধমেপ্রচার সফমর
িামদর সিী হময়বছমলন সমপ্রবরিমদর কােে ১২ : ২৫ ... িামদর
সাোমির িানবি বছল উপমরর র্র অথোৎ হেবি ছামদর বঠক নীমচই
অববিি বছল। সমপ্রবরিমদর কােে ১ : ১২-১৪ । েীশুর সকল সহচমরর
উপবিবির ফমল হসবি বছল এক বড় সমামবশ। এবি বছল হসই কে হে
কমে ইয়াহূ দীমদর পবে (Pentecost) উপলমে একই িামন সকল
ববশ্বাস িাপনকারী এক্ হময়বছমলন সমপ্রবরিমদর কােে ২ ঃ১ । েীশু
হে িামন িার বশ যমদর বনময় “লাষ্ট সাপার” (Last Supper) এ বমবলি
হময়বছমলন, িার সামথ এ িানবি বক কমর অবভন্ন বমল শনাক্ত করা
হগল?
েীশু েখ্ন হবথানী (Bethany) হথমক িার দু ’জন বশ যমক িার জনয
ইয়াহূ দী পমবের হভাজ (Passover) আময়াজমনর বনমদেশ বদময় শহমর
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হপ্ররণ কমরন, িখ্ন বিবন িামদর বমলন হে পাবনভরা কলস বহনকারী
এক বযবক্ত িামদর সামথ সাোৎ করমল িামদর িামক অনু সরণ করমি
হমব। হসই বযবক্ত িামদর একবি বাবড়মি বনময় োমবন োর ওপর িলাবি
কম্বল ববছামনা। হসখ্ামনই িামদর খ্াবার প্রস্তুি করমি হমব। আমরা
এই মূ লযবান িথযবি পাই মামকের গসমপল হথমক সমাকে ১৪ : ১৩-১৫ ,
োর উৎস হমলন জন মাকে। মবথ শুধু এিুকু বমলমছন হে, েীশু শহমর
কাউমক জানামনার জনয দু ’জন বশ যমক হপ্ররণ কমরন- “প্রভূ বলমলন,
আমার সময় ফুবরময় এমসমছ; আবম ঐ বাবড়বিমি বশ যমদর বনময় পমবের
বদন পালন করব” সমবথ ২৬ : ৮
বথওমডার োয়ন হসই মি হপা ণকারীমদর মমধয অনযিম প্রথম বেবন
বমলন হে, েীশু হে বাবড়মি হশ খ্াবার গ্রহণ কমরন িা মামকের মাময়র
বাবড়বির সামথ অবভন্ন বছল এবাং হসখ্ামন েীশুর বশ যরা গযালীবল হথমক
আগি ববশ্বাস িাপনকারীমদর সামথ বমবলি হময়বছমলন।১
েবদও হশাময়ইিজার বমলমছন হে, হসই বাবড়বি জন মামকের মাময়র,
বিবন বকন্তু একথা িরণ কবরময় হদন বন হে, মামকের মা বছমলন
বানোবামসর হবান। হেমহিু বানোবাস িার ো বকছু সম্পদ বছল িার সবই
বববক্র কমর বদময়বছমলন, হসমহিু ধারণা করা হয় হে, বিবন হজরুজামলমম
থাকার সময় িার হবামনর বাবড়মি েমথষ্ট বড় র্র বছল ো সকল বশম র
িান সাংকুলামনর উপেু ক্ত বছল। বনউ হিস্টামমমন্ট এ সব বব য়
সু স্পষ্টভামব উমল্লখ্ না হওয়ার কারণ সম্ভবি এিাই হে, েীশুর বশ যরা
িামদর সাোমির িানমক হগাপন রাখ্মি হচময়বছমলন। হকননা হসিা
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বছল এমন এক সময় েখ্ন বনমজমদর ধমে ববশ্বামসর কারমণ িামদর
ওপর বনেোিন চলবছল।
এখ্ন প্রশ্ন জামগ হে, বানোবাস সু ু্স্পষ্টভামব িার হবামনর বাবড়মি হে
হকামনা সমামবমশর হমজবান হওয়া সমত্ত্বও গৃহীি ৪বি বাইমবমলর ‘লাষ্ট
সাপামরর’ বণেনায় িার নাম উমল্লখ্ হয় বন হকন? হয় িার নাম উমল্লবখ্ি
বছল বকন্তু পমর অপসারণ করা হময়মছ অথবা হসাজা কথায় বিবন
হসখ্ামন উপবিি বছমলন না। এিা সম্ভব হে, কারাগামর থাকার কারমণ
হসখ্ামন উপবিি হওয়া িার পমে সম্ভব বছল না। বলবখ্ি বণেনায় হদখ্া
োয়, বারাববাস (Barabbas) নামক এক বযবক্ত একদল হলাক বনময়
হরামান পেী ইয়াহূ দীমদর আক্রমণ কমরন। আর এ সাংর্ ে র্মিবছল
ইয়াহূ দী পবে উপলমে আময়াবজি হভামজর অিযল্পকাল পূ মবে। এ সাংর্ম ে
ইয়াহূ দীমদর হনিা বনহি হন, বকন্তু বারাববাস আিক হন ও িামক
কারাগামর হপ্ররণ করা হয়। এ সাংর্ম ের র্িনাবলী ববশদভামব
পরীোকারী হহইনবরখ্ হমলাজমযান (Heinrich Holtzman) বমলন,
হগ্রফিারকৃি বযবক্তমদর মমধয ববখ্যাি বারাববাসও বছমলন বেবন বছমলন
বনবশ্চিভামব একজন হদশমপ্রবমক ও একজন রাজননবিক ‘নবী’। েীশুর
সামথ প্রায় একই সময় িারও ববচার অনু বষ্ঠি হয়।২ হেমহিু বানোবাস
একজন হলবীয় পুমরাবহি বছমলন এবাং েীশুর বশ যমদর মমধয বছমলন
প্রধান, হস কারমণ বিবন ধমেপ্রাণ হোিামদর একবি বডবভশমনর প্রধান
হময় থাকমি পামরন। মরু সাগর পুুঁবথ (Dead Sea Serolls) হথমক
আমরা জানমি পাবর হে, এই ৪বি বডবভশন বছল এমসনী সম্প্রদাময়র
অববমেদয অাংশ এবাং িারা ববমদবশ আগ্রাসনকারী ও িামদর সমথেকমদর
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কবল হথমক হদশমক মুক্ত করমি অিীকারবি বছল। শুধু একদল
ধমেপ্রাণ হোিামদর পমেই হস সময় হরামান পেী ইয়াহূ দীমদর ওপর
সাংগবঠি আক্রমণ চালামনা সম্ভব। সু িরাাং এিা হমি পামর হে,
বারাববাস ও বানোবাস এক এবাং অবভন্ন বযবক্ত বছমলন। এিা খ্ুবই সম্ভব
হে, পমলর কাবহনীর অাংশ নয় এমন হকামনা র্িনার সামথ জবড়ি
বহমসমব বানোবামসর নাম উমল্লখ্ থাকমল পলীয় চাচে অনযানয সাংমশাধনীর
সামথ িা হয় অপসারণ, নয় পবরবিেন কমরমছ। িারা এ প্রবক্রয়া সকল
হেম্ অনু সরণ করমি পামর বন। কারণ, বনউ হিস্টামমমন্ট বানোবামসর
উমল্লখ্য রময়মছ। হপ্রবরিমদর কােে হথমক জানা োয়, চামচের হগাড়ার
বদমকর বদনগুমলামি বানোবাস পলমক হে সমথেন বদময়বছল, বিবন হসিা
না করমল খ্ৃষ্ট ধমমের ইবিহামস পমলর হকামনা িান থাকি বকনা সমন্দহ।
েীশুর অ্ধোমনর পর িার বনকি অনু সারীমদর ভামগয বক র্মিবছল, হস
বযাপামর হকামনা বববরণ পাওয়া োয় না। মমন হয় েীশুর কবথি ক্রুশববি
হওয়ার পর িামদর অমনমকই বববভন্ন বদমক ছবড়ময় পমড়বছমলন।
বকছু কাল পমর িারা হজরুজামলমম আবার জমড়া হমি শুরু কমরন। ১২
জন বশ য এবাং ৭০ জন র্বনষ্ঠ অনু সারীর মমধয কিজন বফমর
এমসবছমলন িা জানা োয় না। এিা বনবশ্চি হে, োরা বফমর এমসবছমলন
িারা বছমলন ববশ্বাসী, আ্বরক ও সাহসী এবাং েীশুর জনয িামদর বছল
সু গভীর ভামলাবাসা। েীশুর র্বনষ্ঠ সহচর বহমসমব বানোবামসর অবিান
বশ যমদর হছাি দলবির মমধয িামক বববশষ্ট কমর িুমলবছল। িারা
ইয়াহূ দী বহমসমবই জীবন োপন করমিন এবাং েীশু িামদর হে বশো
বদময়বছমলন িা পালন করমিন। িারা নবীগমণর ববধান অনু সরণ
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করমিন ো “ধ্বাংস নয়, পবরপূ ণে করার জনযই” েীশু আগমন
কমরবছমলন সমবথ ৫ : ১৭ । হস কারমণ িামদর কামরা কামছই েীশুর
বশো নিুন হকামনা ধমে বছল না। িারা বছমলন ধমেবনষ্ঠ ইয়াহূ দী এবাং
প্রবিমবশীমদর সামথ িামদর পাথেকয বছল েীশুর প্রচাবরি বাণীমি িামদর
ববশ্বাস। হগাড়ার বদমকর এই বদনগুমলামি িারা বনমজমদর একবি পৃথক
সম্প্রদায় বহমসমব সাংগবঠি কমরন বন এবাং িামদর হকামনা বসনাগগও
সইয়াহূ দীমদর উপাসনালয় বছল না। মূ সা আলাইবহস সালাম প্রচাবরি
ধমমেরই অবযাহি ও পুনবেযক্ত রূপ। হে সকল ইয়াহূ দী মূ সা আলাইবহস
সালামমর বাণীমক বনমজমদর স্বাথে হাবসমলর জনয বযবহার করবছল এবাং
োরা শবিি হময় পমড়বছল হে, েীশুর অনু সারীমদর সমথেমনর অথে হমব
অবনবােেরূমপ বনমজমদর সম্পদ, শবক্ত ও অবিামনর জনয েবিকর, হস
সব ইয়াহূ দীমদর কারমণই েীশুর অনু সারী ও ইয়াহূ দীমদর মমধয সাংর্ ে
শুরু হয়। উচ্চ হরবণর ইয়াহূ দীরা িামদর ববমশ স্বাথে ও শি শি বছর
ধমর ভাগকৃি সু মোগ সু ববধা রোর জনয হরামানমদর সামথ চুবক্তমি
আবি হময়বছল। এর ফমল িারা এমনবক বনমজমদর ধমে হথমকও সমর
বগময়বছল। োমদর কথা ও কামজর ফমল িামদর কৃিকমে প্রকাশ হময়
পড়ার আশাংকা বছল, এমন বযবক্তমদর ওপর বনেোিন চালামনার জনয এ
সব ইয়াহূ দী হরামানমদর সবক্রয়ভামব সমথেন বদময়বছল। িাই হদখ্া হেি
হে, েীশুর একজন অনু সারী েখ্ন িামক গ্রহণ কমরমছ, হসখ্ামন একজন
ইয়াহূ দী িামক প্রিযাখ্যান করমছ। একবদমক হরামানরা িামদর
রাজননবিক শবক্তর প্রবি হুমবক বমল িামদর িাড়া কমর বফরি,
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অনযবদমক বনমজমদর ‘ধমেীয় কিৃেে’ খ্বে হমব এ আশাংকায় ইয়াহূ দীরাও
িামদর খ্ুুঁমজ হবড়াি।
পরবিেী বছরগুমলামি েীশুমক স্বীকার করমি অবনেুক ইয়াহূ দী ও েীশুর
অনু সারীমদর মধযকার বযবধান বযাপকভামব বৃ বি হপমি থামক। ৭০ সমন
হজরুজামলম অবমরামধর সময় েীশুর অনু সারীরা নগর িযাগ কমর। ১৩২
সমন বার হকায়াচাবা (Bar Coachaba ববমদ্রামহর সময়ও একই র্িনা
র্মি।
েীশুর আববভোব িার বববশষ্টয ও ঈশ্বমরর সামথ সম্পমকের বব য়
পরবিেীকামল ববপুল আমলাচনা-বযাখ্যার উৎস হমলও িার আবদ
অনু সারীমদর মমধয এ সব বযাপামর হকামনা প্রশ্ন হদখ্া হদয়বন। েীশু
বছমলন একজন মানু

বেবন বছমলন একজন নবী এবাং এমনই এক

বযবক্ত বেবন ঈশ্বমরর কামছ হথমক অমনক বকছু লাভ কমরবছমলন। িারা
হকামনা প্রশ্ন ছাড়াই িাুঁমক গ্রহণ কমরবছমলন। েীশুর কথায় বা পৃবথবীমি
িার অবিানকালীন জীবমন এমন বকছু বছল না োমি এ ধারণার হকামনা
বযিযয় হয়। আবরষ্টাইডস (Aristides এর মমি, হগাড়ার বদমকর
খ্ৃষ্টানরা ইয়াহূ দীমদর চাইমি অমনক হববশ পবরমামণ এমকশ্বরবাদী বছল।
এই ববশ্বস্ত অনু সারী চমক্রর মমধযই িারসমসর পল বা হপৌল (Paul of
Tursus) ববচরণ কমরবছমলন। বিবন কখ্মনাই েীশুর সামথ সাোৎ
কমরন বন, বকাংবা েীশুর র্বনষ্ঠ বশ যমদর কামরা সামথই বিবন সাংবিষ্ট
বছমলন না। বরাং েীশুর একজন বড় শত্রু বহমসমবই বিবন পবরবচি
বছমলন। বিবন বষ্টমফন (Stephen) এর প্রবি পাথর বনমেপ সিকে
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দৃ বষ্টমি প্রিযে কমরবছমলন। বষ্টমফন বছমলন ধমে ও পবব্ আিায়,
(Holy ghost) পূ ণে ববশ্বাসী সমপ্রবরিমদর কােে ৬ : ৫ এবাং হসই
ক্রমবধেমান সাংখ্যক ভক্তমদর একজন বেবন েীশুর অ্ধোমনর পর িার
অনু সারীমদর সামথ হোগ বদময়বছমলন। পমলর বনমজর বশেক
জামাবলময়ল বষ্টমফনমক রো করার হচষ্টা করমল িামকও পাথর ছু ুঁমড়
হিযা করা হয়। জানা োয় হে, পল, োমক িখ্ন সল (Saul) বমল ডাকা
হি, হস সময় চামচের ববরুমি প্রচি অিযাচার চালামনার জনয দায়ী
বছমলন। বিবন বগজোগুমলা ধ্বাংস কমরন এবাং র্মর র্মর প্রমবশ কমর
নারী ও পুরু মদর হিমন বহুঁচমড় হবর কমর এমন কারাগামর বন্দী বহমসমব
বনমেপ কমরন সমপ্রবরিমদর কােে ৮ : ১-৩ । পমলর বনমজর স্বীকামরাবক্ত:
“আপনারা শুমনমছন ......... বক প্রচি অিযাচার আবম চাবলময়বছ ঈশ্বমরর
চামচের ওপর এবাং হসগুমলামক ধ্বাংস কমরবছ- আবম আমার স্বমদশীয়
অমনমকর চাইমি ইয়াহূ দী ধমমের কাছ হথমক লাভবান হময়বছ, কারণ
আবম আমার পূ বেপুরু মদর চাইমিও অমনক হববশ ধমোন্ধ। সগালািীয়াি
সGalatians ১ : ১৩-১৫
এবাং হপ্রবরি পুরু মদর কােে ৯ : ৪১- এ এ সম্পমকে বলা হময়মছ:
পল েীশুর অনু সারীমদর হুমবক প্রদান ও হিযা চাবলময় হেমি থাকমলন।
বিবন প্রধান পুমরাবহমির কামছ হগমলন এবাং িার কামছ দামমশমকর
বসনাগগ গুমলার কামছ বচবঠ বলমখ্ হদওয়ার আমবদন জানামলন োমি
েীশুর অনু সারী কাউমক পাওয়া হগমল িা হস নারী বা পুরু হেই হহাক
না হকন, িামক হেন হজরুজামলমম বনময় আসমি পামরন।
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এই দামমশক ো্াপমথ পল েীশুমক স্বমপ্ন হদমখ্বছমলন এবাং পবরণবিমি
িার অনু সারীমি পবরণি হময়বছমলন বমল কবথি আমছ।
এসব র্িনাবলী সাংর্বিি হওয়ার বকছু বদন আমগ পল হপাবপয়া সPpea
নাবম এক মবহলামক ববময় করার ইো প্রকাশ কমরন। এই মবহলা
বছমলন ইয়াহূ দীমদর সমবোচ্চ পুমরাবহমির আক েণীয় ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী
কনযা। বিবন পলমক পছন্দ করা সমত্ত্বও িার ববময়র প্রস্তাব প্রিযাখ্যান
কমরন ও হরামম বগময় অবভমন্ী হন।
মঞ্চ হথমক ধামপ ধামপ িার উন্নবি হমি থামক এবাং এক পেোময় বিবন
সম্রাি নীমরার শেযা পেে্ হপৌঁমছ োন। হশ পেে্ বিবন িামক ববময়
কমরন ও হরাম সাম্রামজযর সম্রাজ্ঞী হন। সু িরাাং ইয়াহূ দী ও হরামান
উভময়র প্রবিই পমলর ববিৃষ্ণা হময় ওঠার সাংগি কারণ বছল। মূ লি
হপাবপয়া কিৃেক প্রিযাখ্যাি হওয়ার পরই পল ধমো্বরি হন। হস সময়
বিবন অিয্ আমবগিাবড়ি ও মানবসক ববপেেয়কর অবিার মমধয
বছমলন। ইয়াহূ দী ধমমের অনযিম হরষ্ঠ সমথেক হওয়ার পবরবমিে বিবন
হে এক ববরাি শত্রুমি পবরণি হন িার হপছমন সম্ভবি িার জীবমনর
এই সাংকমির একবি ভূ বমকা বছল।
ধমো্বরি হওয়ার পর পল দামমশমক েীশুর অনু সারীমদর সামথ অবিান
কমরন এবাং “সরাসবর বসনাগগগুমলামি গমন কমর েীশু ঈশ্বমরর পু্”
বমল প্রচার করমি থামকন সমপ্রবরিমদর কােে ৯ : ২০ । এর
ফলশ্রুবিমি বিবন অিযাচামরর স্বাদ লাভ করমি শুরু করমলন োর সামথ
বনকি অিীমি বিবন বনমজই জবড়ি বছমলন। েবদ বিবন েীশুর বণেনা
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করমি বগময় সিযই িাুঁমক ‘ঈশ্বমরর পু্’ বমল আখ্যাবয়ি কমর থামকন,
িাহমল সম্ভবি িা ইয়াহূ দীমদর ক্রুি কমর হিালায় সহায়ক হময়বছল।
হেমহিু িারা বছল ঈশ্বমরর একমে ববশ্বাসী হস কারমণ ঈশ্বমরর একবি
পু্ থাকার ধারণাবি িামদর কামছ অিয্ র্ৃ ণয বছল।
এরপর পল দামমশক িযাগ কমরন। বিবন েীশুর অনযানয অনু সারীমদর
সাহচেে সন্ধামনর পবরবমিে আরমবর মরুভূ বমমি গমন কমরন। হসখ্ামন
বিবন ৩ বছর লু বকময় থামকন। খ্ুব সম্ভবি এ বনজেনবামসই বিবন েীশুর
প্রচাবরি বশোর বভবত্তমি বনজস্ব একবি রূপ বিবরর কাজ শুরু কমরন।
এর মমধয বছল ইয়াহূ দী আইন প্রিযাখ্যান। েীশু িার জীবনবযাপী একজন
আচারবনষ্ঠ ইয়াহূ দীই বছমলন এবাং বিবন মূ সা আলাইবহস সালামমর
বশোমকই সবেদা সমুন্নি হরমখ্বছমলন। বকন্তু পল এ সিযমক অস্বীকার
কমরন।
মরুভূ বমর বনজেনবাস হশম পল হজরুজামলমম ধমে প্রচারকমদর কামছ
আগমন কমরন। িার আকবিক আগমমনর র্িনা ববিয় সৃ বষ্টর চাইমি
সমন্দহ সৃ বষ্ট কমর হববশ। পল েীশুর অনু সারীমদর প্রবি হে বনেোিন
চাবলময়বছমলন, িার িৃবি িখ্নও িামদর মমন জাগরুক বছল। একবি
বচিাবার্ বক িার শরীমরর দাগ পবরবিেন করমি পামর? েীশুর বশ যমদর
পমে পলমক িামদর মমধয গ্রহণ করার হকামনা কারণ বছল না। বিবন
হে িামদর ওপর বনেোিন চাবলময়বছমলন শুধু িাই নয়, বিবন আমরা
দাবব কমরবছমলন হে, েীশুর বশো সম্পমকে বিবন জ্ঞাি অথচ বিবন িামক
হকামনা বদন হদমখ্ন বন ও িার সামথ কখ্মনাই অবিান কমরন বন।
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এমনতক যীশুর ঘতনষ্ঠ তশষযলদর সালথও তিতন কখলনা থালকনতন।
যীশুর জীতবিকালে যারা িার র্বনষ্ঠ সাহচেে হপময়বছমলন, িামদর
কাছ হথমক বকছু জানা ও হশখ্ার বদমল পল িামদর বশো প্রদান করমি
চাইমলন। পল পমর গালািীয়মদর কামছ হলখ্া িার বচবঠপম্ িার এ
পদমেমপর হেৌবক্তকিা বণেনা কমর বমলন,
ভাইসব, আবম এ মমমে প্রিযয়ন করবছ হে আমার িারা প্রচাবরি গসমপল
হকামনা মনু য রবচি নয়। আবম হকামনা মানু ম র কাছ হথমক এবি লাভ
কবরবন বকাংবা হকউ আমামক এিা বশোও হদয়বন, এবি হমলা েীশুর
প্রিযামদশ হথমক প্রাপ্ত। সগালািীয় ১ : ১০-১২
এভামবই পল েীশুর সামথ বনমজর সম্পৃ ক্তিার দাবব কমরন ো েীশুর
জীবৎকাবলন র্বনষ্ঠ অনু সারীরা প্রিযাখ্যান কমরবছমলন। পল িামক হে
বশো হদওয়া হময়বছ বমল দাবব কমরন িা স্বয়াং েীশুর মুখ্ হথমক ধমে
প্রচারকমদর হশানা বশোর সামথ বমবলময় হদখ্া হয় বন। এো লবাঝা
যাি হে, িারা ধমো্মরর বযাপামর সমন্দহ হপা ণ কমরবছমলন এবাং িার
কবথি “প্রিযামদশ”-হক বনভেরমোগয বমল গণয কমরন বন। অ্লনলক
সম্ভবি সলেহ কলরতিলেন হে, বিবন েীশু অনু সারীর ছদ্মমবমশ গুপ্তচর
৩

চাড়া আর বকছু নন। পলমক গ্রহণ করা হমব বকনা এ বনময় এক বিক্ত
ববমরামধর সৃ বষ্ট হয় এবাং এর ফলাফল বছল পূ বে বনধোবরি। এমিাবিায়
জামাবলময়মলর ছা্ বহমসমব বানোবাস িার সহপাঠী পমলর পমে
হস্তমেপ ও প্রচারণা শুরু কমরন। েীশুর অনু সারীমদর িার সহপাঠী
পমলর পমে হস্তমেপ ও প্রচারণা শুরু কমরন। েীশুর অনু সারীমদর
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সবেসম্মি ববমরাবধিা সমত্ত্বও বিবন পলমক িামদর িারা গ্রহণ করান। এ
হথমক ধমে প্রচারকমদর ওপর বানোবামসর প্রভামবর মা্া এবাং েীশুর
জীববি থাকা অবিায় িার সামথ িার সু গভীর র্বনষ্ঠিার আভাস পাওয়া
োয়। পল অবশযই এ কথা উপলবি কমরবছমলন হে, শুধু মা্ বানোবামসর
কিৃেে ও েমিার বমলই বিবন গৃহীি হময়মছন, বনমজর প্রমচষ্টায় নয়।
এর ফমল সম্ভবি বিবন অসন্তুষ্ট হময়বছমলন। িাই এ র্িনার পর পরই
বিবন হে িার বনমজর শহর িারসমস বফমর োওয়ার বসিা্ বনময়বছমলন
সম্ভবি িার অনযিম কারণ বছল এিাই। অবশয এ কথাও জানা োয়
হে, িার জীবন ববপদাপন্ন হওয়ার কারমণই বিবন হজরুজামলম িযাগ
কমরন।
হরামান ইয়াহূ দীমদর বনেোিমনর কারমণ েীশুর বহু অনু সারী হদমশর
বববভন্ন িামন ছবড়ময় বছবিময় পমড়ন। পল ও িার অনু সারীমদর
বনেোিমনর হাি হথমক হরহাই পাওয়ার জনয ধমে প্রচারক এবন্টওমকর
(Antioch) উমদ্দমশয ো্া কমরন। িৎকােীন লরামান সাম্রালজয
লরাম ও আলোকজাতিিার ের এতিওক তিে িৃ িীি বৃহত্তম
ন রী। এক সমি িা তিে গ্রীক সাম্রালজযর রাজযানী এবং
বযবসা ও বাতেজয লকি তহসালব ন রটি তবকতশি হলিতিে।
সম্পলদর প্রচালযচ স্ফীি জন ে তবোসী হলি ওলে। তশ ত রই
িালদর অ্যঃেিন ঘলে এবং এবন্টওক বনবিকিাহীন জীবনো্ার
নগরী বমল কুখ্যাবি লাভ কমর। এরকম একবি নগমর গাময় শুধু কম্বল
জড়ামনা েুদ্র একদল আগন্তুক সহজ, সরল ও সিিাপূ ণে ঈশ্বর ভীবিপূ ণে
জীবন োপন শুরু কমর। বনবিকিাহীন জীবন োপমন িা্ নগরবাসীরা
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িামদর প্রবি আকৃষ্ট হময় বভড় জমামি শুরু কমর। বকন্তু অবধকাাংশ
হলামকর কামছই িারা বছল অবজ্ঞা ও উপহামসর পা্। এসব নগরবাসী
িামদর ‘খ্ৃষ্টান’ বমল ডাকি। সামানয বকছু হলামকর কামছ এ শব্দবি বছল
রিাবযাঞ্জক, বকন্তু অনযরা এ শব্দবিমক র্ৃ ণা ও অবজ্ঞা করি। এ সময়
পেে্ েীশুর অনু সারীরা নাজাবরবন (Nazarene) নামমই পবরবচি
বছমলন। বহব্রু এ শব্দবির মূ ল অথে “রো করা বা ‘প্রহরা হদওয়া।’
এভামবই এ ববমশ ণবি েীশুর বশোর রেক ও অবভভাবক বহসামব
িামদর ভূ বমকার ইবিি বহন করবছল।
লাইমববনয়াস (Libanius) বমলমছন হে, এবন্টওমকর ইয়াহূ দীরা বদমন
বিনবার প্রাথেনা করি, “নাজাবরবনমদর ওপর ঈশ্বমরর অবভশাপ হপ্ররণ
করা।” অনয এক ঐবিহাবসক প্রমফরী (Prophery), বেবন সবসময়
নাজাবরবনমদর ববমরাধী বছমলন, বিবন িামদর জীবন পিবিমক “ববের,
নিুন ও অদ্ভুি ধমে” বমলন বণেনা কমরমছন। হসলসাস (Celsus) বমলন,
হজমরামমর (Jerome) মমি খ্ৃষ্টানমদর “গ্রীক ভে ও প্রিারক” বমল
আখ্যাবয়ি করা হমিা। কারণ গ্রীক মবন্দমরর পুমরাবহিরা হে আলমখ্ল্লা
পবরধান করমিন িারাও হসই একই গ্রীক আলমখ্ল্লা পবরধান করমিন।
েীশুর অনু সারীরা এ ধরমনর ববমরাবধিার সম্মু খ্ীন হওয়া সমত্ত্বও এ
অদ্ভুি নবাগিমদর কামছ হলাকজমনর আসা োওয়া অবযাহি বছল এবাং
িামদর সাংখ্যা ক্রমমই বৃ বি পাবেল। িামদর আগ্রহ হদমখ্ উৎসাবহি
হময় এবন্টওমকর েীশু অনু সারীমদর চারপামশর হপৌত্তবলক জনমগাষ্ঠীর
মমধয সিয বাণী ও েীশুর বশো প্রচামরর জনয একজন ধমে প্রচারকমক
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হপ্ররমণর জনয হজরুজামলমম ধমেপ্রচারকমদর কামছ খ্বর হপ্ররণ কমরন।
েীশুর বশ যরা এ কামজর জনয বানোবাসমকই সবমচময় উপেু ক্ত বযবক্ত
মমনানীি কমরন। এভামব বানোবাস হমলন খ্ৃষ্টধমমের ইবিহাস প্রথম
বমশনাবর বা ধমে প্রচারক। বানোবাস এবন্টওক গমন কমরন এবাং
অকল্পনীয় সাফলয লাভ কমরন। িার প্রমচষ্টায় “বহু সাংখ্যক হলাক েীশুর
প্রচাবরি ধমে গ্রহণ কমর” সমপ্রবরিমদর কােে, ১১ : ১৪ । এর কারণ
বানোবাস বছমলন একজন সৎ হলাক এবাং ঈশ্বর ও পবব্ আিায়
দৃ ঢ়ভামব ববশ্বাসী। এক বছর পর বিবন বসিাম্ হপৌঁমছন হে, এবন্টওমকর
বাইমর িার কমেকাি প্রসাবরি করার সময় এমসমছ। িার বনবশ্চি
ববশ্বাস বছল হে, এ কামজ পল িার ভামলা সাহােযকারী হমবন। বিবন
িারসস গমন কমরন এবাং পলমক বনময় বফমর আমসন।৪ এভামব পল
হসসব হলামকর কামছ বফমর এমলন োরা িারই হামি বনেোবিি হময়বছল
এবাং বিবন পুনরায় বববরিা ও ববমরাবধিার সম্মু খ্ীন হন। আমরকবার
বানোবাস হস্তমেপ করমলন এবাং এবন্টওমকর েীশু অনু সারী সমামজ পল
গৃহীি হমলন। এ র্িনা হথমক েীশু অনু সারী সমামজ বানোবামসর গুরুে
ও মেোদার বব য়বি পুনরায় প্রমাবণি হয়। মমন হয় বানোবাস িার
সামবক সহপাঠীর শুধু ভামলািুকুই হদমখ্মি হপময়বছমলন এবাং মমন
কমরবছমলন, হে ধমেীয় আমবগ ও উদ্দীপনা পলমক একজন অিযাচারীমি
পবরণি কমরবছল িা েবদ েীশুর ধমেীয় প্রচামরর কামজ লাগামনা োয়
িাহমল বিবন অসাধারণ ও অমূ লয অবদান রাখ্মবন।
বকন্তু সকল েীশু অনু সারী এ দৃ বষ্টভবির সামথ একমি হমি পামরন বন।
তেোর সরাসতর েলের তবলরাতযিাি অ্বিীেচ হন। েলের অ্িীি
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কাযচকোলের কথা িরে কলর এ ববতরিা আলরা লজারালো হলি
উোর োশাোতশ আলরা দু’বি বব ময় মি পাথেকয হদখ্া হদয়। েীশুর
বশো কার কাছ হথমক গ্রহণ করা হমব এবাং বশো হদওয়া হমব হস
বযাপামর িারা একমি হমি পারমলন না। বপিার মি প্রকাশ কমরন
হে, ইয়াহূ দীমদর কামছ প্রচাবরি ধমে পুনরুজ্জীবমনর জনযই েীশুর
আগমন র্মিবছল। হস কারমণ িার বশো শুধু মা্ ইয়াহূ দীমদর মমধযই
প্রচার হমব। অনযবদমক পল শুধু হে ইয়াহূ দী ও অনযমদরসহ সকমলর
কামছই ধমে প্রচামরর পে মি প্রকাশ কমরন িাই নয়, উপরন্তু বমলন
হে েীশুর অ্ধোমনর পর বিবন িার কাছ হথমক অবিবরক্ত বনমদেশনা
লাভ কমরমছন। বিবন আমরা বমলন হে সময় ও পবরবিবির দাববর সামথ
েীশুর বশোর প্রময়াজনীয় সমন্বয় সাধন করমি হমব। বানোবাস উভয়
পমের মধযবিেী অবিান গ্রহণ কমরন। বিবন মি বদমলন হে, িামদর
শুধু হস বশোই দান করা উবচৎ ো েীশু বশো বদময় হগমছন। িমব বিবন
বমলন, এ বশো িার কামছই প্রচার করা উবচৎ োর এমি কলযাণ হমব
এবাং হে সাড়া বদমব, হস ইয়াহূ দীই হহাক আর অ-ইয়াহূ দীই হহাক।
বানোবাস ও বপিার েীশুর কাছ হথমক হে বশো লাভ কমরবছমলন িামক
িারা ইয়াহূ দী ধমমের (Judaism) অবযাহি ও সম্প্রসাবরি রূপ বহসামবই
গণয করমিন। িারা স্বয়াং েীশুর কাছ হথমক ো শুমনবছমলন িার সামথ
পমলর বশোর হেখ্ামন বমল বছল না, হস অাংশবি গ্রহণ করমি পামরন
বন। িারা তবশ্বাস করলিন হে, পমলর নয়া ধমেমি সম্পূ ণেরূমপই িার
একা্ বনজস্ব সৃ বষ্ট। আলবািে হশাময়ইিজার (Albert Shweitzer
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িার ‘Paul and His Interpreters’ গ্রমে বমলমছন হে, পল কখ্মনাই
িার গুরুর সেীশু বাণী ও বনমদেশ প্রচার কমরন বন।৫
মমন হয়, বানোবাস আশা কমরবছমলন হে, এ দু ই চরমপেী নমনীয় হমবন
এবাং ববমশ কমর পল েীশুর অনু সারীমদর সাহচেে হথমক েীশুর বশোর
পূ ণে উপলবি ও রূপায়মণর মধয বদময় অবজেি জ্ঞামনর স্বামথে বনমজর
ধারণা পবরিযাগ করমিন। পমলর প্রবি এ পেোময় বানোবামসর সমথেন
হে কি গুরুেপূ ণে বছল িা স্পষ্ট হবাঝা োয়। কারণ বানোবাস ধমে
প্রচারকারীমদর সবেসম্মি ববমরাবধিার মুমখ্ পলমক আরয় প্রদান ও
রো কমরবছমলন। সম্ভবি এ কারমণই বানোবামসর জীবমনর এ পেোয়বি
ধমে প্রচারকমদর কমেকামে ববশদভামব ববণেি হময়মছ। হপ্রবরিমদর কােে,
১৩ : ১-২ হি বানোবাস ও পমলর মমধয সম্পকে বব ময় বলা হময়মছ:
“এবন্টওমকর চামচে বানোবাস ও বসমমওমনর মি কবিপয় ধমেগুরু ও
বশেক বছমলন োমদরমক সাইবরমনর নাইজার (Niger of Cyrene) ও
মানাময়মনর লু বসয়াস (Lucius of Manaen) বমল আখ্যাবয়ি করা হি
োমদর হক হহমরাদ বদ হিোকে (Herod the Tetrarch) এবাং সমলর
(Saul) সামথ প্রবিপালন করা হময়বছল। েখ্ন িারা ঈশ্বমরর উমদ্দমশয
প্রাথেনা ও উপবাস করমলন িখ্ন পবব্ আিা বলমলন: বানোবাস ও
সলমক আমার হস কামজর জনয পৃথক কর হে কামজর জনয আবম
িামদর আহ্বান কমরবছ।”
এসব অনু সারীমদর নামমর িাবলকায় লূ ক বানোবাসমক প্রথম ও পলমক
হশম িান বদময়মছন। একম্ কাজ করার জনয বনবোবচি হওয়ার পর
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িারা বানোবামসর হবামনর পু্ জন মাকেমক বনময় েীশুর বশো প্রচামরর
জনয গ্রীস ো্া কমরন। হোমসমফর ঔরমস জমলাভকারী হমরীর পু্
হজমসমক এবন্টওমক েীশুর অনু সারীমদর প্রধান বনবোবচি করা হয়।
বপিারও হসখ্ামনই হথমক োন।
হপ্রবরিমদর কােে-মি (Acts) আমছ হে, কময়কবি িামন িামদর প্রবি
পাথর বনমেপ করা সমত্ত্বও এ দু ই ধমে প্রচারক সামবগ্রকভামব সফল
হন। সিযানু সারী বযবক্ত বহমসমব িামদর খ্যাবি দূ র-দূ রা্মর ছবড়ময়
পমড়। িারা েখ্ন লু কাওবনয়া (Lucaonia) হপৌঁমছ এবাং একজন পিুমক
হরাগমুক্ত কমরন িখ্ন গুজব ছবড়ময় পমড় হে, মানু ম র ছদ্মমবমশ
ঈশ্বরগণ আমামদর কামছ হনমম এমসমছন। িারা বানোবাসমক জুবপিার
(Jupiter) নামম এবাং পলমক মাকোবরয়াস (Mercurius) নামম
আখ্যাবয়ি কমর। িখ্ন জুবপিামরর পুমরাবহিরা..... গরু ও মালা বনময়
হিারণিামর এল এবাং হসগুমলামক জবাই করল। বানোবাস ও পল েখ্ন
এিা শুনমি হপমলন, িারা িামদর হপাশাক হছুঁমড় হফমল কাুঁদমি কাুঁদমি
হলাকজমনর কামছ হদৌমড় হগমলন। িারা বলমলন . হিামরা এ সব কী
করছ? আমরা হিামামদরই মি সাধারণ মানু , আমরা হিামামদর কামছ
ঈশ্বমরর কথা প্রচার করমি এমসবছ বেবন স্বগে, পৃবথবী ও সমুদ্র সহ
ববশ্বমিমলর সকল বকছু সৃ বষ্ট কমরমছন। সহপ্রবরিমদর কােে, ১৪ : ১১১৫
গ্রীমসর অবধবাসীমদর এই প্রবিবক্রয়া েবদ স্বাভাববক হময় থামক িমব িা
বছল বাস্তব সমসযার ইবিি বহনকারী োর সম্মু খ্ীন হময়বছমলন বানোবাস
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ও পল। একজন প্রকৃি ইয়াহূ দী েীশুর বশোমক মূ সা আলাইবহস
সালামমর প্রচাবরি ধমমেরই পুনবেযক্ত রূপ বমল িাৎেবণকভামব স্বীকার
করমব। বকন্তু বহু মূ বিেপূুঁজমকর কামছই হসবি নিুন ও অদ্ভুি এবাং
বকছু িা জবিল বমল মমন হমব। অবধকাাংশ হপৌত্তবলক িখ্ন পেে্ বহু
ঈশ্বমর ববশ্বাসী বছল। িারা মমন করি, ঈশ্বরগণ মানু ম র সামথ অবাধ
হমলা হমশা কমর, িামদর সামথ বববাহ বন্ধমন আবি হয় এবাং মানব
জীবমনর প্রবিবি পেোময় বছল িামদর একজন ঈশ্বমরর অনু রূপ এবাং এ
অমথে িারা েীশুমক গ্রহণ করমি সম্ভবি প্রস্তুি বছল। হসখ্ামন আমরা
একজন ঈশ্বমরর িান বছল। ো হহাক, েীশুর প্রকৃি বশো িামদর সকল
ঈশ্বরমক নাকচ কমর হদয় ও এক ঈশ্বমরর কথা বযক্ত কমর। বহু পুিুল
পূ জ
ুঁ াবরর কামছই এ কথা গ্রহণমোগয বছল না। অবধকন্তু, েীশুর ধমেবশোর
অববমেদয অাংশ বছল আচরণ বববধ ো হকউ অনু সরণ করমি চাইমল
িার জীবনধারাই পালমি হেি। এিা একজন ইয়াহূ দীর পমেই সম্ভব
বছল, হপৌত্তবলমকর পমে নয়। ইয়াহূ দীমদর সু দমখ্ার জাবি বহমসমব গণয
করা হি, অ-ইয়াহূ দীমদর সবাই িামদর পছন্দ করি না।
“ইয়াহূ দী নয় এমন জনসমামজর মমধয ইয়াহূ দীমদর প্রবি র্ৃ ণা এিই
প্রবল বছল হে িামদর হেৌবক্তক বা প্রময়াজনীয় বকছু করমি হদখ্মলও
হেমহিু ইয়াহূ দীরা হসিা করমছ শুধু হস কারমণই জনসমাজ িা করমি
অস্বীকৃবি প্রকাশ করি।৬
হকামনা রকম আমপাশ না কমর গ্রীমস েীশুর প্রচাবরি ধমমের অনু সরমণ
জীবন বযবিা প্রবিষ্ঠায় বানোবামসর মি বনষ্ঠা ও দৃ ঢ়িা আর কামরা বছল
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না। পল ইবিমমধযই েীশুর বশো পবরবিেমন িার ইোর কথা প্রকাশ
কমরবছমলন। বিবন এখ্ন গ্রীক জনসাধারমণর রুবচ অনু োয়ী েীশুর
বশোর সমন্বয় সাধন অিযাবশযক বমল মমন করমলন। গ্রীস িখ্ন বছল
হরামান সাম্রামজযর অাংশ। হরামান হদবিা গ্রীমকর হদবিামদর সমি
সাদৃ শযেু ক্ত বছমলন এবাং িামদর ওপর ববশ্বাস িাপন করা বছল গ্রীক
হদবিামদর প্রবি ববশ্বাস িাপমনর মিই একবি ভ্রা্ ধারণা। পল এর
আমগ বকছু বদন হরামম কাবিময়বছমলন এবাং বিবন হরামান নাগবরক
বছমলন। সম্ভবি হরামান জীবনধারা িার বনজস্ব ববচারমবাধমক প্রভাববি
কমরবছল। হরামান সাম্রামজযর মমধয সাধারণ জনগমণর ওপর হগ্রমকাহরামান (Graeco-Roman) ধমমের হজারামলা প্রভাব সম্পমকে বিবন
সমচিন বছমলন। এিা সু স্পষ্ট হে, বিবন উপলবি কমরবছমলন হে,
বনমজমদর বশোর পবরবিেন র্িামনা ছাড়া িামদর ধমে রীবি পবরবিেন
করা সহজ হমব না। অনয বদমক বানোবাস জানমি হে, িার স্রষ্টার ইো
নয় হে, বিবন িার আইমনর এক ববন্দুমা্ ববরূপ বা পবরবিেন কমরন।
হস কারমণ বিবন িার ধমেমমির হকামনা পবরবিেমনর বযাপামর অনড়
বছমলন। খ্ৃষ্টধমে প্রচামরর এ পেোময় ববিমকের প্রধান উৎস অধযাি দশেন
(Metaphysical) সম্পবকেি বছল না। বুবিজীবীমদর সূ ক্ষ্ম েু বক্ত, িকে
ও চুলমচরা- ববমি মণর ববকাশ আমরা পরবিেী কামলর র্িনা। বানোবাস
ও পমলর মমধয হেসব বব য় বনময় মি পাথেকয সৃ বষ্ট হময় বছল িা বছল
মানু ম র প্রািযবহক জীবন ও জীবন ধারা সম্পবকেি। পল িার ও
বানোবামসর গ্রীমস আগমমনর পূ মবে হসখ্ামন প্রচবলি ও পাবলি আচার
প্রথার আকবিক পবরবিেন র্িামি ইেুক বছমলন না। িাই বিবন পশুর
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হগাশি হালাল হওয়া সম্পবকেি এবাং পশু কুরবাবন বব ময় মূ সা
আলাইবহস সালামমর প্রচবলি ববধান পবরিযামগর ইো হপা ণ কমরন।
এমনবক বিবন খ্িনা সাংক্রা্ ইবরাবহম আলাইবহস সালামমর প্রবিবষ্ঠি
বনয়মও বাবিমলর পবরকল্পনা গ্রহণ কমরন। েীশুর বশোর এসব বদক
প্রবিেন ও বাস্তবায়মনর বাস্তব সমসযার সম্মু খ্ীন হওয়ার হপ্রবেমি পল
ও বানোবামসর মধযকার বযবধান ববদূ বরি হওয়ার পবরবমিে আমরা
বযাপকির হময় ওমঠ।
এ পেোময় দু ’জমনর মমধয হেসব মিপাথেমকযর কথা বলা হময়মছ, সম্ভবি
িা সবঠক নয়। পল ও বানোবাস উভময়ই েীশুর জীবনাদশে প্রবিষ্ঠা
করমি বগময় বাস্তব চযামলমঞ্জর সম্মু খ্ীন হন। এমকশ্বরবামদর বশো
সমথেন করা অিযাবশযক বছল। বকন্তু প্রাথবমক পেোময় হপৌত্তবলকমদর
আচার অনাচরমণর চাইমি পৃথক ও বববশষ্টযময় আচার- আচরমণর
একবি পিবি প্রবিষ্ঠা করা প্রময়াজন বছল। স্পষ্টিই বদনবন্দন জীব
নাচামরর মধয বদময়ই হসই বববশষ্টযমবিি আচার- আচরণ পেোয়ক্রমম
গৃহীি ও আিকৃি হমি পারি। হকামনা হপৌত্তবলক সম্প্রদাময়র পমেই
েীশুর সকল বশো ও আচরণ রািারাবি গ্রহণ কমর হফলা সম্ভব বছল
না। প্রাপ্ত িমথয হদখ্া োয়, পল ও বানোবাস হকামনা িামনই দীর্েবদন
অবিান কমরন বন। স্বল্প সমময়র মমধয েীশুর সামবগ্রক বশো মানু ম র
কামছ হপৌঁমছ হদওয়া িামদর পমে সম্ভব হয় বন। লস কারলেই িারা
প্রথলম সবলচলি গুরুত্বেূেচ তবষিগুলোর তশক্ষা প্রদান করলিন।
িালদর ইচ্ছা তিে, পরবিেীকামল বফমর এমস পুনরায় িারা িামি
সাংমোজন করমবন এবাং আমরা বনমদেশনা প্রদান করমবন। বানোবাস
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হেখ্ামন েীশুর সমগ্র বশো প্রচার করমি আগ্রহী বছমলন, পল হসখ্ামন
প্রময়াজন মি প্রচামরর পেপািী বছমলন। কারণ বিবন িার বনমজর হে
নয়া ধমেমি গমড় িুলবছমলন, হসখ্ামন হসগুমলার আর প্রময়াজন বছল
না। ো হহাক, িারা হজরুজামলম প্রিযাবিেমনর পর পৃথক েু বক্তমি বনজ
বনজ কমেকামের হেৌবক্তকিা প্রদশেন কমরন। িারা হেৌথভামব হেসব
অমলৌবকক র্িনা র্বিময়বছমলন িারও বণেনা হদন। িা সমত্ত্বও িামদর
মিপাথেকয বহাল রইল এবাং হশ পেে্ িামদর পথ পৃথক হময় োয়।
বলা হময় থামক হে পল জন মাকেমক ভবব যৎ হকামনা সফমর সামথ
হনয়ার বব য়বি প্রিযাখ্যান কমরন। অনযবদমক বানোবাস জনমক িামদর
সফর সিী করার বযাপামর চাপ সৃ বষ্ট কমরন। আর এ কারমণই িামদর
মমধয ববমভদ হদখ্া হদয়। হপ্রবরিমদর কােে, ১৫ : ৩৯-৪০-এ বলা
হময়মছ, িামদর মমধয ববমরাধ এি িীে হময় ওমঠ হে, িারা এমক
অপমরর কাছ হথমক বববেন্ন হময় োন এবাং এর পর বানোবাস মাকেমক
বনময় সাইপ্রাস সফমর োন হেবি বছল বানোবামসর জমভূ বম। জন মামকের
বানোবামসর সফর সিী হওয়ার র্িনা হথমক ইবিি পাওয়া োয় হে, িার
ও িার মামার ধমে ববশ্বাস একই রকম বছল। পল হে িামক সিী রাখ্মি
চান বন, সম্ভবি এিা িার অনযিম কারণ। বাইমবমল এ বব ময়র পর
বানোবামসর উমল্লখ্ করা হয় বন বলমলই চমল।
হকৌিূ হমলর বব য় হে হপ্রবরিমদর কােে-এ উমল্লখ্ আমছ, “পবব্ আিা”
(Holy Ghost) বানোবাসমক মমনানীি করমলও পল িামক প্রিযাখ্যান
কমরন। মমন হয়, পল উপলবি কমরবছমলন হে, িার আর বানোবামসর
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প্রময়াজন হনই। িার প্রথম বদনকার বদনগুমলামি েখ্ন জানাজাবন হময়
োয় হে, বিবন েীশুর সিী বছমলন না িখ্ন হকউ িার ওপর আিাশীল
বছল না। বকন্তু েখ্ন বিবন খ্ৃষ্টান সম্প্রদাময়র মমধয প্রবিষ্ঠা লাভ করমলন,
িখ্ন বব য়বি আমগর মি থামক বন। িার খ্যাবি এিিাই হময়বছল হে,
বিবন হকামনা ভীবি বা প্রিযাখ্যামনর আশিা ছাড়াই বনমজর ধমেমি প্রচার
করমি পারমবন বমল উপলবি কমরবছমলন। এমনবক েীশুর বশো
ববহভূ েি বকছু প্রচার করমল বানোবাস িার ববমরাবধিা করমি পামরন, এ
ধরমনর সম্ভাবনামকও বিবন আমমল আমনন বন। উপরন্তু পল বছমলন
একজন হরামান নাগবরক। বিবন অবশযই হরামানমদর ভা া বশমখ্বছমলন।
সম্ভবি বিবন গ্রীক ভা ামিও কথা বলমিন। কারণ, বিবন হে এলাকায়
জমগ্রহণ কমরবছমলন, হসখ্ানকার সরকারী ভা া বছল গ্রীক। বিবন
গ্রীমসর খ্ৃষ্টান সম্প্রদাময়র কামছ হেসব প্ বলমখ্বছমলন িা অবশযই
িামদর মািৃভা ায় হলখ্া হময়বছল। এর অথে বিবন গ্রীস ও সম্ভবি
ইিাবলমিও ভা ার হকামনা সমসযা ছাড়াই সফর কমরবছমলন। অনযবদমক
বানোবাস এ দু ’ভা ার হকামনাবিই বলমি পারমিন না। জন মাকে গ্রীক
ভা া জানমিন। িাই, গ্রীমস বানোবামসর প্রথম ধমেপ্রচার সফমর বিবন
িার হদাভা ী বহমসমব কাজ কমরবছমলন। বানোবাস েবদ হসখ্ামন একা
হেমিন, িাহমল িার কথা হকউ বুঝমি বা বিবনও কামরা কথা বুঝমি
পারমিন না। সু িরাাং মামকের সামথ সফমর হেমি পমলর অস্বীকৃবি বছল
বানোবাস োমি িার সামথ ভ্রমমণ না োন, হসিা বনবশ্চি করার প্রয়াস।
দু ’জমনর পৃথক হময় োওয়ার বযাপামর ম্বয করমি বগময় মযাকবগফািে
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(Mc Giffert) িার The History of Christianity in the
Apostolic Age গ্রমে বমলমছন:
বানোবাস, ইয়াহূ দী নয় এমন জনসমামজর মমধয োর ধমে প্রচামরর কাজ
হজরুজামলমম স্বীকৃবি লাভ কমরবছল.... িার বফমর আসা, বনজমক পৃথক
কমর হনওয়া বছল এক আশ্চেে র্িনা। সকল প্রকার আইন হথমক
খ্ৃষ্টানমদর মুবক্তদামনর পমলর মিবামদর প্রবি বানোবামসর পূ ণে সমথেন
বছল না..... হপ্রবরিমদর কােে-এর এ হলখ্ক, পল ও বানোবামসর মমধয
সম্পকেমছমদর র্িনামক মাকেমক বনময় মি পাথেমকযর পবরণবি বমল
উমল্লখ্ কমরমছন, বকন্তু প্রকৃি কারণ বনবহি বছল আমরা গভীমর......
খ্ৃষ্টান বহমসমব পমলর জীবন শুরুর পর হগাড়ার বদমকর বছরগুমলামি
পমলর সবমচময় র্বনষ্ঠ ও অ্রি বেবন বছমলন, বিবন বানোবাস। বানোবাস
হজরুজামলমমর চামচের সদসয বছমলন......... িার বন্ধুে পমলর জনয বছল
অমনক হববশ বকছু এবাং বনঃসমন্দমহ িা খ্ৃষ্টানমদর মমধয পমলর সু নাম
ও প্রভাব বৃ বিমি বযাপক অবদান হরমখ্বছল। খ্ৃষ্টানমদর মমন েখ্ন
পমলর বনেোিমনর িৃবি জাগরূক বছল হসই বদনগুমলামি বানোবাস
পমলর পৃষ্ঠমপা কিা কমরবছমলন।৭
পমলর প্রবি বানোবামসর মমনাভামবর পবরবিেন র্মিবছল পমলর সামথ
সফরকামল অবজেি অবভজ্ঞিার কারমণ। পল িার মি পবরবিেন
করমবন এবাং েীশুর একজন প্রকৃি অনু সারী হমবন বমল বানোবাস হে
আশা হপা ণ কমরবছমলন, প্রথম সফমরই িা অপসৃ ি হময়বছল।
সম্ভবি, শুধু মা্ ইয়াহূ দীমদর উমদ্দমশয প্রচাবরি ধমে প্রচামরর হচষ্টার
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অসারিা এবাং িা হে ফলপ্রসূ হমে না, িা উপলবি করমি হপমর
বানোবাস িা িযাগ কমরন। িমব িার আমগ পেে্ জনসাধারমণর মমধয
েীশুর ধমে প্রচামরর হেম্ সম্ভাবনা পবরলবেি হময়বছল। বকন্তু হস হচষ্টা
চালামনার পর বাস্তব অবভজ্ঞিায় হদখ্া োয় হে, িা সম্ভব বছল না। হস
িুলনায় এবন্টওমক িার সাফলয বছল অমনক হববশ। হকননা হসখ্ামন
জনসাধারণ েীশুর অনু সারীমদর কামছ আগমন কমর খ্ৃষ্টধমমে িামদর
ধমো্র করার অনু মরাধ জানাবেল। পো্মর বিবন ও পল গ্রীমস বগময়
হসখ্ানকার অবধবাসীমদর খ্ৃষ্টান হওয়ার আহ্বান জানাবেমলন।
বানোবাস সাইপ্রামস বফমর আসার পর িার কী র্মিবছল হস বযাপামর
হকামনা বলবখ্ি বণেনা পাওয়া োয় না। িমব জানা োয় হে, নয়া নবীর
বশোর অনু সারী অনয বহু বযবক্তর মি বিবন একজন শহীদ বহমসমবই
ইব্কাল কমরন। বাইমবমলর বহু পৃষ্ঠা হথমক বানোবাসমক মুমছ হফলা
সমত্ত্বও এিা পবরদৃ ষ্ট হয় হে, বিবন খ্ৃষ্টধমমের ইবিহামসর অববমেদয অাংশ
এবাং ববিৃবির অিমল হাবরময় োবার মমিা হকউ নন। চামচের হগাড়ার
বদমক বিবন েীশুর কাছ হথমক ো বশমখ্বছমলন িা প্রকাশয সমথেন ও
বশোদামনর জনয হস্বোয় এবগময় এমসবছমলন এমন এক সময় েখ্ন
েীশুর অবি র্বনষ্ঠ বশ যগণও েীশুর সামথ িামদর সম্পমকের কথা স্বীকার
করমি ভীি বছমলন। েীশুর প্রবি বানোবামসর আনু গমিযর বব য়বি িার
শত্রু-বম্ সকমলই স্বীকার করমিন। েীশু িার হবামনর বাবড়মিই
জীবমনর হশ আহার গ্রহণ কমরন এবাং হস বাবড়বি েীশুর অ্ধোমনর
পর িার অনু সারীমদর সাোৎ ও সভািল বহমসমবই বছল। ধমে
প্রচারকারী ও েীশুর অনযানয অনু সারীমদর ওপর বানোবামসর প্রভামবর
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প্রমাণ হখ্াদ বাইমবমলই রময়মছ। িামক বলা হি একজন নবী, একজন
বশেক এবাং লূ ক িামক একজন ধমে প্রচারকারী বহমসমবও আখ্যাবয়ি
কমরমছন। পমলর প্রবি িার সমথেন বছল প্রশ্নািীি। সমবোপবর িাুঁমক
িরণ করা হয় এমন এক বযবক্ত বহমসমব বেবন েীশুর বাণী সম্পমকে
হকামনা আমপাশ বা পবরবিেমন রাবজ হন বন।
বানোবাস সাইপ্রামসর উমদ্দমশয ো্া করার পর পল ো শুরু কমরবছমলন,
িা অবযাহি রামখ্ন। িখ্ন িার সামথ এমন অমনক খ্ৃষ্টান বছমলন োরা
দীর্েবদন পলমক স্বীকার কমর হননবন। পল িার দু বেল অবিান সম্পমকে
সমচিন বছমলন। এ সময় িামক েীশুর হপ্রবরি ধমে প্রচারকারী বমল
আখ্যাবয়ি করা হয়। অবশয িামি েীশু জীবদ্দশায় িার সামথ িার
সাোৎ না হওয়ার সিযবির হকামনা পবরবিেন হয় বন। যতদও বিবন
েীশুর কাছ হথমক বাণী লাভ কমরমছন বমল দাবব কমরবছমলন, িা সমত্ত্বও
জনসাধারমণর মমধয ধমে প্রচারকামল েীশুর সিী বছমলন, এমন একজন
বযবক্তমক িার সামথ রাখ্া প্রময়াজন বছল। কারণ একজন প্রিযেদশেী
সিী িার জনয এক অমূ লয সমথেন এবাং িার েু বক্তর হেম্ অবিবরক্ত
ববশ্বাসমোগযিা প্রদান করি। বিবন বপিারমক িার সামথ হোগ বদমি
রাবজ করান।
এই দু ’বযবক্ত, োরা অিীমি বছমলন পরস্পর হর্ার ববমরাধী, িারা বক
কমর, এক্ হমলন িা এক ববিয়কর বযাপার। ো হহাক, পবরবিবির
পবরবিেন র্মিবছল। অমনমকই পলমক একজন খ্ৃষ্টান বহমসমব হমমন
বনময়বছমলন এবাং িামক আর সম্ভাবয গুপ্তচর বা অিযাচারী বহমসমব গণয
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করমিন না। গ্রীক দাশেবনক ও খ্ৃষ্টানমদর িীে সমামলাচক হসলসাস
(Celsus) বমলমছন হে, এবন্টওমক উভময়র মমধয মিপাথেমকযর মূ ল
কারণ বছল বপিামরর জনবপ্রয়িায় পমলর ঈ ো। বকন্তু পমর পমলর বনমজর
খ্যাবি বৃ বি পাওয়ায় বপিামরর প্রবি িার ঈ োর অবসান র্মি। িা ছাড়া
খ্ৃষ্টানমদর প্রবি বনপীড়নও সম্ভবি িামদর দু ’জনমক এক করার বপছমন
কাজ কমরবছল। হস সময় খ্ৃষ্টানমদর প্রবি হরামান ও িামদর সমথেক
ইয়াহূ দীমদর বনপীড়মনর মা্া ভয়াবহ রকম বৃ বি হপময়বছল। ইবিপূ মবে
েীশুর কবথি ববচার ও ক্রুশববি করার সময় চামপর মুমখ্ অথবা আশু
ববপমদর সম্মু খ্ীন হওয়ার কারমণ েীশুর সহচর থাকার কথা অস্বীকার
কমর বপিার িার দু বেলিার পবরচয় বদময়বছমলন। এখ্ন বিবন েীশুর
বাণীর বকছু িা রদবদমলর বযাপামর পমলর পদমেপ আগ্রহভমর সমথেন
করমলন। আর িা সম্ভবি এ কারমণ হে, এ ধরমনর পবরবিেন
বনপীড়নমক হ্রাস করমব।
হসই বদনগুমলামি পবরবিবি বছল এমনই হে, েীশুর বাণীর পবরবিেন ও
িামি নিুন বকছু সাংমোজন করা হমলা োমি িা অ-ইয়াহুদীমদর কামছ
গ্রহণমোগয হয়, উপরন্তু িা হেন হদমশর কিৃেপমের প্রবি আক্রমণািক
বা হুমবক জনক না হয়। ববশ্বজগমির স্রষ্টার ববধামনর সামথ সাংগবিপূ ণে
হহাক বা না হহাক, শাসকগণ ও িামদর আইমনর প্রবি অকুণ্ঠ সমথেন
জাবনময় প্রণীি এই নীবির কথা বপিামরর প্রথম পম্ স৩ : ১৩-১৮
ববধৃ ি রময়মছ।
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ঈশ্বমরর হদাহাই, হিামরা মানু ম র আইন মানয কর: সমবোচ্চ েমিাশালী
বহমসমব রাজা বা গভনের োরই হস আইন হহাক না হকন, হিামরা িা
মানয কর ো অনযায়কারীমদর শাবস্তদামনর জনয এবাং শাসকমদর
প্রশাংসার জনয প্রণয়ন করা হময়মছ, িামি রময়মছ কলযাণ। এিাই
ঈশ্বমরর ইো। এভামবই হিামরা মূ খ্ে বযবক্তমদর মূ খ্েিা হথমক মুক্ত হমি
পারমব। হিামরা হিামামদর স্বাধীনিামক ববমি

পরায়ণিার জনয

বযবহার করনা। ঈশ্বমরর ভৃিয হিামরা সকল মানু মক সম্মান কর।
মানু মক ভামলাবাস। ঈশ্বরমক ভয় কর। রাজামক সম্মান কর। ভৃিযগণ!
অ্মর ভীবিসহ প্রভূ র অনু গি হও, শুধু ভামলা ও সৎ হলাকমদর প্রবিই
নয়, অনযায়কারীমদর প্রবিও।
পল বপিামরর সামথ পবশ্চমম ভ্রমণ কমরবছমলন। আ্বরকিা ছাড়া ও
বানোবামসর প্রভাব দমন কমর িারা নয়া ধমেমি এবাং আমপাসরফা
বহমসমব সাংমোজনকৃি আচরণ ও বযবহার বববধর হেম্ বিবন অবশযই
স্বল্প প্রবিমরামধর সম্মু খ্ীন হময়বছমলন। হরাবময় ১৬ : ২০-২১- এ বিবন
বমলমছন:
হযাুঁ, এভামবই আবম গসমপল প্রচামরর জনয সাংগ্রাম কমরবছ, হেখ্ামন
খ্ৃমষ্টর নাম হনই, োমি আমামক অনয কামরা বভবত্তর ওপর বনমোণ করমি
না হয়। বরাং হেমনবি বলবপবি রময়মছ: োমদর কামছ বিবন বাণী প্রচার
কমরন বন িারা হদখ্মব এবাং িারা ো হশামন বন িা বুঝমি পারমব।
পল েবদ েীশুর প্রকৃি বশো প্রচার করমিন িাহমল অনয বযবক্তর বভবত্ত
বঠক িার মিই হি। িারা উভময় একই কাঠামমা বনমোমণ বনময়াবজি
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বছমলন। হেসব হলাক প্রথমবামরর মি পমলর মুখ্ হথমক েীশু বা খ্ৃমষ্টর
কথা জানমি বা শুনমি পারবছল, িামদর পমে হেসব ধমেপ্রচারকারী
িখ্নও েীশুর বশো ধারণ কমরবছমলন, িার সামথ িুলনা কমর হদখ্া
সম্ভব বছল না। কােেি িারা ো জানবছল, িা বছল শুধু পমলর বশো।
পল িার বনমজর বাণী প্রচামরর হেম্ আমপামলাস নামক
আমলকজাবন্দ্রয়া হথমক আগি এক জ্ঞানী ইয়াহূ দীর বযাপক সাহােয লাভ
কমরন। বিবন জনসাধারমণর মমধয পমলর মিবাদ প্রচামর ববপুল সাফলয
লাভ কমরন। বলা হি, পল চারা হরাপণ কমরবছমলন এবাং আমপামলাস
সAppolos িামি পাবন বসঞ্চন কমরবছমলন। হশ

পেে্ এমনবক

আমপামলাসও পমলর সকল ধমেীয় উদ্ভাবন হমমন বনমি পামরন বন এবাং
বানোবামসর মি বিবনও িার সামথ সম্পকে বছন্ন কমরন।
পল েীশুর বশো হথমক ক্রমশই হববশ কমর দূ মর সমর হেমি থামকন
এবাং বিবন স্বমপ্ন োর সামথ সাোৎ কমরবছমলন বমল দাবব কমরন হসই
খ্ৃমষ্টর প্রবি অবধকির হামর গুরুে আমরাপ করমি শুরু কমরন। েীশুর
ধমমের পবরবিেন সাধমনর অবভমোমগ োরা িামক অবভেু ক্ত কমরন িামদর
ববরুমি িার েু বক্ত বছল এই হে, বিবন ো প্রচার করমছন িার মূ ল হমলা
েীশুর কাছ হথমক সরাসবর লাভ করা প্রিযামদশ। এবি পলমক ঐশী
কিৃেে প্রদান কমরবছল। এই কিৃেমের সু বামদ বিবন দাবব কমরন হে,
গসমপমলর আশীবোদ শুধু ইয়াহূ দীমদর জনয নয়, বরাং োরা এমি ববশ্বাস
করমব িামদর সকমলর জনযই। উপরন্তু বিবন একথাও বমলন হে, মূ সার
ধমমের চাবহদাসমূ হ শুধু অপ্রময়াজনীয়ই নয়, িা ঈশ্বমরর কাছ হথমক িার
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কামছ সরাসবর হে প্রিযামদশ হময়মছ িার ববমরাধীও বমি। বিবন বমলন,
আসমল এগুমলা অবভশাপ। এভামব পল েীশুর অনু সারীমদর সহ সকল
ইয়াহূ দীমকই ক্রুি কমর িুলমলন। কারণ বিবন িামদর উভয় ‘নবী’রই
ববরুিাচরণ করবছমলন। এ হথমক হবাঝা োয় হে, হকন বিবন শুধু িামদর
মমধযই িার বশো প্রচার করবছমলন োরা ইয়াহূ দীমদর র্ৃ ণা করি এবাং
েীশুর সিয সম্পমকে অবগি বছল না।
পল বনমম্নাক্ত বক্তমবযর মধয বদময় িার মিবামদর হেৌবক্তকিা প্রমামণর
হচষ্টা কমরমছন:
ভাইসব, হিামরা বক জান না সআবম ববধান সম্পমকে জ্ঞাি হলাকমদর
উমদ্দমশয বলবছ হে একজন মানু েিবদন জীববি থামক িিবদনই িার
ওপর আইমনর বনয়ন্ত্রণ থামক। েীমলামকর হেম্ োর স্বামী আমছ হস
িার স্বামী জীববি থাকা পেে্ আইন িারা িার সামথ বন্ধমন আবি।
বকন্তু েবদ িার স্বামী মারা োয় িখ্ন মৃি স্বামীর সামথ িার আইমনর
বন্ধন বশবথল হময় োয়। েবদ িার স্বামী জীববি থামক এবাং হস অনয
হলামকর সামথ বববাহ বন্ধমন আবি হয় িখ্ন িামক বযবভচাবরণী বমল
আখ্যাবয়ি করা হমব। বকন্তু েবদ িার স্বামী মারা োয় িাহমল উক্ত আইন
হথমক হস মুক্ত। িখ্ন হস অনয হকামনা হলাকমক বববাহ করমলও হস
আর বযবভচাবরণী হমব না। সু িরাাং হহ আমার ভ্রািৃগণ! খ্ৃমষ্টর মৃিুযর
সামথ সামথ িার আইনও হিামামদর হেম্ মৃি। িার অথে িুবম অনযমক
বববাহ করমি পার, এমনবক হস বযবক্তমকও বেবন মৃিুয হথমক
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পুনরুজ্জীববি হময়মছন োমি আমরা ঈশ্বমরর জনয ফলপ্রসূ কাজ করমি
পাবর।
এ বক্তবয হথমক স্পষ্ট ইবিি পাওয়া োয় হে, পল েীশু ও ‘খ্ৃষ্ট’ এর
মমধয একবি পাথেকয সৃ বষ্ট কমরমছন। িার েু বক্ত অনু োয়ী হে আইন েীশু
ও িার অনু সারীমদর মমধয বন্ধন সৃ বষ্ট কমরবছল, বিবন মারা োওয়ার পর
িার প্রময়াজন ফুবরময় বগময়বছল। িারা আর েীশুর সামথ নয়, খ্ৃষ্ট এর
সামথ “বববাবহি” বেবন অনয এক আইন এমনমছন। সু িরাাং এখ্ন েীশু
নয়, খ্ৃমষ্টর অনু সরণ প্রময়াজন। েবদ হকউ েীশুর বশো মানয কমর
িাহমল হস ববপমথ চাবলি হমে। এ েু বক্তর সামথ বিবন প্রায়বশ্চত্ত ও
প্রবিকামরর বনজস্ব ধমেমমির সাংমোজন কমর হে মিবাদ প্রণয়ন কমরন
িা েীশু কখ্মনাই বশো হদন বন। এিা এক ববরাি সাফলয এমন হদয়
হেমহিু অনয কথায়- এমি প্রচার করা হবেল হে, একজন মানু িার
ো খ্ুবশ িাই করমি পামর এবাং হস িার কৃিকমমের জনয অবশযম্ভাবী
পবরণবির সম্মু খ্ীন হমব না। েবদ হস বদমনর হশম

এ কথাবি বমল:

“আবম খ্ৃমষ্ট ববশ্বাস কবর।” ো হহাক, হে মূ ল বভবত্তর ওপর পমলর েু বক্ত
বনভেরশীল বছল িা বছল বমথযা। কারণ েীশু ক্রুশববিও হন বন বকাংবা
পুনরুজ্জীববিও হন বন। পমলর প্রায়বশ্চত্ত ও প্রবিকামরর মিবাদ বছল
ভ্রাব্পূ ণে।
পমলর েু বক্ত প্রদশেমনর দু ’বি গুরুেপূ ণে পবরণবি হদখ্া বগময়বছল। এর
ফমল শুধু েীশুর বশোরই পবরবিেন র্মি বন, উপরন্তু িা েীশু হক বছমলন
হস বব ময় জনসাধারমণর ধারণারও সম্পূ ণে পবরবিেন র্বিময়বছল। বিবন
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হলামকর মমন একজন “মানু ” হথমক একবি ধারণায় পেেববসি হন।
বকছু হলাক েীশুর পৃবথবীমি অবিান কামলই িার বাণী ও অমলৌবকক
কমেকামে ববিয় ববমুগ্ধ হময় িার ওপর ঈশ্বরে আমরাপ কমরন। হকউ
হকউ ভুল কমর িামক নবীমদর হচময় হববশ বকছু ববমবচনা করমিন।
িার হকামনা হকামনা শত্রু গুজব ছবড়ময় বদময়বছল হে, বিবন বছমলন
“ঈশ্বমরর পু্।” এর উমদ্দশয বছল ঈশ্বমরর সামথ িাুঁমক সাংবিষ্ট করার
জনয হগাুঁড়া ইয়াহূ দীমদর িার ববরুমি হখ্বপময় হিালা। এভামব িার
অ্ধোমনর আমগই িার প্রকৃি সত্ত্বার একবি অমলৌবকক রূপদান এবাং
িার ওপর ঈশ্বরে আমরামপর একবি প্রবণিা হদখ্া বগময়বছল। খ্ৃমষ্টর
এই কাল্পবনক রূপ ো েীশুর প্রচাবরি বশোমক হয়মিা বাবিল কমর
হদওয়ার শবক্ত রাখ্ি, িা স্পষ্টিই হকামনা সাধারণ বযাপার বছল না
এবাং অবনবােেরূমপ বহু মানু ই ঈশ্বর সম্পমকে ববভ্রা্ হময় পমড়বছল।
এভামব এই কাল্পবনক রূপই উপাসনার বস্তু হময় দাুঁড়ায় এবাং ঈশ্বমরর
সামথ সাংবিষ্ট হময় োয়।
একজন মানু হথমক েীশুর খ্ৃষ্টরূপী ঈশ্বর বহমসমব প্রবিবষ্ঠি করার এ
র্িনা গ্রীস ও হরামমর বুবিজীবীমদরমক পল ও িার অনু সারীমদর
প্রচাবরি ধমেমক িামদর বনজস্ব দশেমনর সামথ অিীভূ ি করমি সেম
কমর। িারা ব্েবামদ ববশ্বাসী বছমলন। এখ্ন পলীয় চামচের ধমেমমির
“বপিা ঈশ্বর” ও “ঈশ্বমরর পু্” এর সামথ ব্েবামদর জনয িামদর
প্রময়াজন বছল শুধু “পবব্ আিা” হোগ করার। কাল পবরক্রমায় এ
দু ’বি বচ্ একবিমি অিীভূ ি হমলা এবাং ব্েবামদর জম র্িল। এ
সময় গ্রীমস ববরাবজি দাশেবনক ধারণা িামি হেমন রাং চড়াল, হিমবন
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গ্রীকভা াও এ বশোর প্রকাশমক প্রভাববি কমর এর অথেমক সীমাবি
কমর বদল। গ্রীক ভা া বগ্রকমদর দশেনমক ধারণ করমি সেম বছল,
বকন্তু েীশু ো বমলবছমলন িা ধারমণর মি ববশালিা বা গভীরিা এ
ভা ার বছল না। িাই েীশুর একজন প্রকৃি অনু সারী েবদ স্বেমন্দ গ্রীক
ভা া বলমিও পারমিন, িবুও এ ভা ামি েীশুর বশোর সাববেকিা
প্রকাশ করমি পারমিন না। এ জনয িামক বার বার উপেু ক্ত শমব্দর
সন্ধান করমি হি। েখ্ন বহব্রু গসমপলগুমলা গ্রীমক ভা া্মরর সময়
এল, এ সীমাবিিা িখ্ন িায়ী রূপ গ্রহণ করল এবাং হশ

পেে্

বহব্রুমি বলবখ্ি সকল গসমপল েখ্ন ধ্বাংস হময় োয়, িখ্ন িা
হমাহরাবিি হময় হগল।
েবদও পল প্রকৃি পমে েীশুর ঈশ্বরে বা ব্েবাদ প্রচার কমরন বন,
িার প্রকাশ ভবি এবাং িার কৃি পবরবিেন এ উভয়ই ভ্রা্ ধারণার
জনয িার উমু ক্ত কমর বদময়বছল এবাং ইউমরামপ িার ধমেমি বহমসমব
প্রবিবষ্ঠি হওয়ার পথ প্রস্তুি কমর বদময়বছল। এবি হসই ধমেমি ো
হমরীমক “ঈশ্বমরর মািা” বহমসমব গণয করার মি এক অসম্ভব িামন
িামক অবধবষ্ঠি কমরবছল।
পল এ কথা বমল িার কমেকােমক হেৌবক্তক রূপ হদওয়ার হচষ্টা
কমরবছমলন হে, েীশু হে সমময় বাস করমিন এবাং বিবন বনমজ সপল
হে সমময়র মানু - এ দু ময়র মামঝ হকামনা সম্পকে হনই। সমময়র
পবরবিেন হময়মছ এবাং এখ্ন হে পবরবিবি ববরাবজি িামি েীশুর বশো
পুমরামনা হময় হগমছ, িা আর অনু সরণমোগয নয়। বনবিকিার একবি
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নিুন বভবত্ত খ্ুুঁমজ পাওয়ার জনয িখ্ন এ েু বক্ত প্রময়াজন হময় পমড়বছল।
পল িখ্নকার ববরাজমান পবরবিবি মূ লযায়ন কমরবছমলন এবাং িখ্ন
প্রময়াজন অনু োয়ীই বিবন িার প্রবি ববশ্বাস িাপমনর বশো প্রদান
কমরবছমলন:
আমার সব বকছু ই আইন সম্মি, বকন্তু আবম কামরা েমিার অধীন নই।
স১ কবরনথীয় ৭ : ১২
পল শুধু মূ সা ও েীশুমক প্রিযাখ্যানই কমরন বন, বিবন হজার বদময়
বমলবছমলন হে, িার আইন বিবন বনমজই। স্বাভাববকভামবই বহু হলাকই
হস কথা হমমন হনয় বন। পল িামদর জবাব বদময়মছন এ বমল:
েবদ আমার বমথযার মধয বদময় ঈশ্বমরর সিয ও গবরমা প্রকাবশি হময়
থামক িাহমল আবম হকন ববচামর পাপী হব? সহরামীয় ৩ : ৭-৮
পমলর এই বক্তবয হথমক হদখ্া োয়, েবদও বিবন জানমিন হে, বিবন
বমথযা বলমছন, পল মমন করমিন ির উমদ্দমশযর জনয এিা হেৌবক্তক।
বকন্তু এিা বুঝা মুশবকল হে বমথযার মধয বদময় সিয কীভামব প্রকাবশি
হয়। এ েু বক্ত অনু োয়ী মানু

েীশু েবদ ঈশ্বমরর সমকে হন িামি

েীশুর অনু সারীমদর আপবত্তর বক আমছ?
পল এমন এক ধমমের জম বদময়মছন ো বববভন্ন পরস্পর ববমরাধী
উপাদান িারা পবরমববষ্টি। বিবন ইয়াহূ দীমদর একেবাদ গ্রহণ কমরন
এবাং িার মমধয হপৌত্তবলকমদর দশেন েু ক্ত কমরন। এই অদ্ভুি বমরমণর
মমধয বছল বকছু েীশুর বশো এবাং বকছু বছল ো পল খ্ৃমষ্টর কাছ হথমক
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লাভ কমরবছমলন বমল দাবব কমরবছমলন। পমলর ধমেিমত্ত্বর বভবত্ত বছল
সমকালীন গ্রীক বচ্াধারার আমলামক বযাখ্যাকৃি িার বযবক্তগি
অবভজ্ঞিা। েীশুর ওপর ঈশ্বরে আমরাপ করা হময়বছল এবাং িার পবব্
মুমখ্ ববসময় হদওয়া হময়বছ িহিার (Plato) কথা। প্রায়বশ্চমত্তর িত্ত্ব বছল
পমলর মবস্তস্কপ্রসূ ি ো েীশু ও িার বশ যমদর কামছ সম্পূ ণে অপবরবচি
বছল। এগুমলার বভবত্ত বছল

‘আবদ পাপ’ ‘ক্রুশববিকরণ’ ও

‘পুনরুজ্জীবন’- এ ববশ্বাস োর হকামনাবিরই হকামনা ববধিা বছল না।
এভামবই একবি কৃব্ম ধমমের সৃ বষ্ট হয়। িার নাম খ্ৃষ্ট ধমে ো
গাবণবিকভামব উদ্ভি, ঐবিহাবসকভামব বমথযা, িবুও মনস্তাবত্ত্বকভামব
আক েণীয়। ধমেীয় উমাদনা বনময় পল ধমমের হে জমকামলা মবন্দর বিবর
কমরবছমলন িার সব বদমকই বিবন দরজা বনমোণ কমরবছমলন। এর ফল
হময়বছল এই হে, োরা প্রথমবামরর মমিা িার খ্ৃষ্টধমে গ্রহণ কমরবছল,
িারা ইয়াহূ দী বা গ্রীক োই হহাক না হকন, িারা েখ্ন হসই মবন্দমরর
মমধয প্রমবশ করল, িামদর এ ধারণাই হদওয়া হমলা হে িারা হসই
হদবিার প্রবিই রিা বনমবদন করমছ োমক িারা সব সময় উপাসনা
কমর আসমছ। পমলর ভ্রা্ ধারণার উদ্ভব ও প্রবিষ্ঠা লামভর পর োরা
ভাবি হে, িারা েীশুর অনু সরণ করমছ, িারা িামদর অজাম্ েীশুর
পবরবমিে পমলর ধমেমমির অনু সারীমি পবরণি হমলা।
হহইনজ জাহরনি সHeinz Zahrnt) পলমক “েীশুর গসমপমলর
ববকৃিকারী”৮ বমল আখ্যাবয়ি কমরবছমলন। ওয়ারবড (Werde িামক
বণেনা কমরমছন “খ্ৃষ্টান ধমমের বিিীয় প্রবিষ্ঠািা” বহমসমব। উভয়
বক্তমবযরই বকছু হেৌবক্তকিা আমছ। ওয়ারবড বমলন, পমলর কারমণ:
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ঐবিহাবসক েীশু ও চামচে খ্ৃমষ্টর মমধয অসামঞ্জসয এি হববশ প্রকি হে,
িামদর মমধয হকামনা ঐকয খ্ুুঁমজ পাওয়া এমকবামরই কবঠন৯
শনবফল্ড (Schonfield) বলমখ্মছন:
হগাুঁড়াবমর (Orthodoxy) পলীয় ধমেমি খ্ৃষ্টান ধমমের বভবত্তরূমপ গণয
হয় এবাং ববধ চাচে ধমেববমরাধী বমল পবরিযক্ত হয়।১০
এভামব বানোবাস পবরগবণি হন প্রধান ধমে ববমরাধীরূমপ।
েীশুর অনু সারীমদর কামছ সমিযর পথ জযাবমবির সরল হরখ্ার মিবদর্েয আমছ বকন্তু হকামনা ববস্তার হনই। িারা েীশুর বশোর হকামনা
পবরবিেন করমি রাবজ হন বন, কারণ এই পবরবিেমনর উমদ্দশয বছল
সু ববধা লাভ। িামদর কামছ েীশুর বশোই বছল সিয এবাং পবরপূ ণে সিয।
বানোবাস ও িার অনু সারীরা েীশুর কাছ হথমক হে বশো লাভ
কমরবছমলন িার প্রচার ও অনু সরণ অবযাহি হরমখ্বছমলন। িারা সবেদাই
এবাং এখ্ন পেে্ একবি শবক্ত বহমসমবই গণয। িামদর মধয হথমকই
“স্” (Saint) ও পবিিমদর আববভোব র্মিবছল। িারা খ্ৃষ্টানমদর
প্রবিবি সম্প্রদাময়র কামছ রিার পা্ বছমলন।
েীশুর অনু সারীগণ ও বানোবাস কখ্মনাই একবি হকন্দ্রীয় সাংগঠন গমড়
হিামলনবন েবদও হনিামদর সিযবনষ্ঠার কারমণ অনু সারীমদর সাংখ্যা বৃ বি
হপল দ্রুি। এসকল হনিা বছমলন প্রাজ্ঞ ও জ্ঞানী োরা ঈশ্বরমক
ভামলাবাসমিন ও িার ভময় ভীি বছমলন। িারা মরুভূ বম ও পবেমি
গমন কমরবছমলন। প্রবিবি স্মক বর্মর একবি েুদ্র সম্প্রদায় গমড়
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উমঠবছল। িারা সকমলই বছমলন এমক অপর হথমক পৃথক। এর কারণ
বছল িামদর বাসিামনর চারপামশর দু গেম অঞ্চল। সাংগঠন কাঠামমার
অনু পবিবি বছল িামদর শবক্তর একবি উৎস, করণ এর ফমল
বনপীড়নকারীমদর পমে িামদর আিক করা সম্ভব বছল না। পমলর
খ্ৃষ্টধমে গ্রীস হময় ইউমরামপ প্রসাবরি হময়বছল। পো্মর এ
ঈশ্বরমপ্রমীরা িামদর জ্ঞামনর শবক্তমি দবেমণ, চূ ড়া্ পেোময় উত্তর
আবিকা বরাবর ববস্তার লাভ কমরবছমলন। িামদর প্রবিবষ্ঠি েু বসমাজ
েীশুর অনু সারী বছল। োরা িখ্নও েীশুর বশো ধারণ কমরবছমলন িারা
িামদর জ্ঞামনর অবধকাাংশই সরাসবর বযবক্ত হথমক বযবক্তমি চবড়ময়
বদময়বছমলন। আচার- বযবহার অনু করণ করা হি এবাং ধমেবশো হদওয়া
হি হমৌবখ্কভামব। িারা ঈশ্বমরর একে প্রচার অবযাহি হরমখ্বছমলন।
েীশুর অ্ধোমনর পর প্রথম বদমকর শিকগুমলামি বববভন্ন সম্প্রদাময়র
সাোৎ পাওয়া োয় হেমন. এমবানাইিস (Ebonites), হসবরনবথয়ানস
সCerinthians), বযাবসবলবডয়ানস (Basilidians , োরা ঈশ্বরমক বপিা
বহমসমব উপাসনা করমি অস্বীকৃবি জাবনময়বছল। িারা ঈশ্বরমক
ববশ্বজগমির সবেশবক্তমান শাসক, সমকেহীন সমবোচ্চ সত্ত্বা বহমসমবই
উপাসনা করি।
বিেমামন েীশুর জীবন ও বশো বব ময় বহু ধরমনর বলবখ্ি বববরণ
পাওয়া োয়। েীশু হে ভা ায় কথা বমলবছমলন, িা বছল আরবীর এক
কথয রূপ- এরাবমক। এ ভা া সাধারণভামব বলবখ্ি হমিা না। প্রথম
গসমপল বলবখ্ি হয় বহব্রুমি। হসই হগাড়ার বদমকর বদনগুমলামি বকছু ই
আনু ষ্ঠাবনকভামব গৃহীি বা ববজেি হয় বন। প্রতিটি খৃষ্টান িার
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সম্প্রদালির লনিার ওপর বনভের করি হে, বিবন হকামনা গ্রে বযবহার
করমবন। োর কাছ হথমক িারা বশো লাভ করমব িার ওপর বনভের
কমর প্রবিবি সম্প্রদায় একবি পৃথক সূ ম্র কামছ গমন করি। োরা
বানোবামসর দৃ ষ্টা্ অনু সরণ করমিন িারা এক সূ ম্র কামছ হেমিন,
আবার োরা পমলর অনু সারী বছমলন িারা হেমিন অমনযর কামছ।
এভামব পৃবথবী হথমক েীশুর অ্ধোমনর পর পরই েীশুর অনু সারী ও
পলীয় চামচের মমধয সু বনবদেষ্ট ও বযাপকির বযবধান সৃ বষ্ট হয়। উমল্লখ্য,
পলীয় চাচে পমর হরামান কযাথবলক চাচে নামম আখ্যাবয়ি হয়। এ পাথেকয
শুধু হে জীবনাচারণ ও ধমে ববশ্বামসর হেম্ই ববরাবজি বছল িা নয়,
হভৌমগাবলকভামবও এই পাথেকয সু স্পষ্ট রূপ গ্রহণ কমর। পলীয় চাচে েি
হববশ প্রবিষ্ঠা লাভ কমর িা েীশুর অনু সারীমদর প্রবি িি হববশ ববরী
হময় ওমঠ। পমলর অনু সারীরা হরামান শাসকমদর সামথ ক্রমশ অবধক
হামর বনমজমদর সম্পৃ ক্ত কমর হফলার হপ্রবেমি খ্ৃষ্টান নামমর পবরচয়
দানকারীরা হে, বনপীড়মনর বশকার হময়বছল পরবিেীমি একেবামদর
সমথেকরা হসই বনপীড়মনর প্রধান বশকামর পবরণি হয়। একেবাদীমদর
ধমে ববশ্বাস পবরবিেমনর এবাং ধমেগ্রে ধ্বাংসসহ িামদর বনমূ ল
ে করারও
হচষ্টা চমল। হস কারমণ আবদ শহীদমদর অবধকাাংশই বছমলন একেবাদী।
ব্েবামদর েি হববশ প্রসার র্িমি থামক িার অনু সারীরা িি হববশ
এমকশ্বরবাদ সমথেকমদর ববমরাধী হময় উমঠ। এ সময় সম্রাি জুবলয়ান
(Julian) েমিাসীন হন। িার আমমল খ্ৃষ্টানমদর অ্ববেমরাধ এমন
এক পেোময় হপৌঁমছ হে বিবন বলমি বাধয হন: “খ্ৃষ্টান সম্প্রদায়গুমলা
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সাধারণভামব পরস্পমরর েিিা ববরী হকামনা বনয পশুও মানু ম র প্রবি
িিিা ববরী নয়।”
স্বাভাববকভামবই, েীশুর বশো হথমক োরা সমর এমসবছল িারা
বাইমবমলর পবরবিেন র্িামিও প্রস্তুি বছল, এমনবক িামদর মমির
সমথেমন বমথযা বক্তবয সাংমোজন করমিও িারা বপছপা বছল না। হিালাে
(Toland) িার (The Nazarenes

গ্রমে আবদ এমকশ্বরবাদী

শহীদমদর অনযিম ইরাবনয়ামসর সIranius) এর এিদবব য়ক ভা া
উিৃ ি কমরমছন :
“সরল মানু

ও সিয ধমেগ্রে সম্পমকে অজ্ঞ হলাকমদর ববভ্রা্ করমি

িারা অনযায়ভামব িামদর ওপর বনমজমদর রবচি বমথযা ও জাল
ধমেগ্রমের হবাঝা চাবপময় বদময়মছ।”
হিালাে আমলা বমলন, “আমরা ইমিামমধযই জাবন হে, খ্ৃষ্টান চামচের
প্রাথবমক পেোময় কী পবরমাণ প্রিারণা র্মিবছল ও ধমে ববশ্বাস বনময়
বছবনবমবন হখ্লা হময়বছল। খ্ৃষ্টান চাচেগুমলাই সকল জাল ও ভুয়া ধমেগ্রে
গ্রহমণর হেম্ আগ্রহী ভূ বমকা পালন কমর।...... েখ্ন োজকরাই বছল
ধমেগ্রমের একমা্ প্রবিবলবপ রচনাকারী এবাং ভামলা বা মন্দ সকল
ধমেগ্রমের একমা্ বহফােিকারী, হস সমময়ই বযাপক মা্ায় এ অপকমে
সাংর্বিি হয়। বকন্তু পমর সমময়র পালা বদমল খ্ৃষ্টধমমের সূ চনা ও প্রকৃি
রূপ উিার করা, কল্পকাবহনী হথমক ইবিহাসমক অথবা ভ্রাব্ হথমক
সিযমক বচবিি করা প্রায় সম্পূ ণে অসম্ভব হময় পমড়।....
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হপ্রবরিমদর অবযববহি উত্তরসূ বররা বক কমর িামদর গুরুমদর প্রকৃি
বশোমক িামদর ওপর আমরাবপি বমথযা বশোগুমলার সামথ িালমগাল
পাবকময় হফলমলন? অথবা িারা েবদ এগুমলা সম্পমকে অন্ধকামরই
থাকমবন িাহমল হসগুমলা এি িাড়ািাবড় বক কমর িামদর অনু সরমণর
মধয বদময় অবধক গুরুে লাভ করল? হদখ্া োয়, এ ধরমনর বমথযা ও
জাল ধমেগ্রেগুমলা বগজোর পুমরাবহিমদর ‘কযানবনকাল’ (Canonical
গ্রেসমূ মহর সামথ প্রায়ই সমমেোদায় িাপন করা হি এবাং প্রথম হথমক
হশ

পেে্ সবকবি গ্রমেই উিৃ ি হি ঐশী ধমেগ্রে বহমসমব অথবা

হকামনা হকামনা সময় হেমনবি আমরা হদবখ্, িারা হসগুমলামক ঐশী
বহমসমব অস্বীকার করি। প্রশ্ন করা োয়, হকন বিমমন্ট অব
আমলকজাোর, ওবরমজন, িারিাবলয়ান ও এ ধরমনর বাবক হলখ্কগণ
কিৃেক খ্াুঁবি গ্রে বহমসমব আখ্যাবয়ি সকল গ্রেই সমভামব বনভেরমোগয
বমল গণয হমব না? এবাং হেসব োজক বা পুমরাবহি, োরা শুধু এমক
অমনযর ববমরাবধিাই নয়, উপমরান্তু একই র্িনা সম্পমকে িামদর বণেনার
মমধয প্রায়ই স্ববরমরাবধিা পবরলবেি হয়, িামদর সামেযর বযাপামরই বা
কিিুকু গুরুে হদওয়া োমব?
হিালাে বমলন হে, এ সব ‘ভি পুমরাবহি ও জাবলয়াবি’ সম্পমকে েখ্ন
প্রশ্ন হিালা হয় িখ্ন িারা েু বক্ত খ্িন করার হচময় প্রশ্ন উিাপনকারীমক
ধমেববমরাধী ও আিমগাপনকারী নাবস্তক বমল আখ্যাবয়ি কমি শুরু
কমর। বিবন বমলন, িামদর এ আচরণ িামদর প্রবি সকমলর কামছ
প্রিারক ও জাবলয়াি বহমসমব সমন্দহ সৃ বষ্ট কমর, কারণ মানু
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স্বাভাববকভামবই িার দু বেল িামন আর্াি লাগমল বচবকৎসা করমব।.......
োর কামছ প্রমশ্নর জবাব আমছ হস ক্রুি হমব না। ..........
অবমশম হিালামের প্রশ্ন:
সকল চাচে ঐবিহাবসক সবেসম্মিভামব নাজাবরবন (Nazarenes) অথবা
এববওনাইিসমদর (Ebionites) খ্ৃষ্টধমে গ্রহণকারী বহমসমব স্বীকার কমর
বনময়মছন, অথবা হসই ইয়াহূ দীরা োরা িার বনমজর হলাক বহমসমব খ্ৃমষ্টর
ওপর ববশ্বাস সহ িার জীববি থাকা ও অ্ধোমনর কথা ববশ্বাস করমিন,
িারাই িার কমেকামির প্রিযেদশেী বছমলন এবাং িারা সবাই িার ধমমের
প্রচারকারী বছমলন। এ সব বব য় ববমবচনা কমর আমার বক্তবয হে
িামদর পমে বক কমর সোমদর সবাইমক প্রথম ধমেমদ্রাহী বমল আখ্যাবয়ি
ও অমনকমকই দবেি করা হময়বছল েীশুর ধমমের ভুল বযাখ্যা বা িা
বনময় চক্রা্ করা সম্ভব? এ কাজবি হসসব গ্রীকমদর পমে কীভামব
সম্ভব োরা েীশুর অ্ধোমনর পর প্রচারকারীমদর মধযমমই িার অনু সারী
হময়বছল এবাং িার প্রকৃি সিয সম্পমকে কখ্মনাই অববহি বছল না
অথবা ঈশ্বর ববশ্বাসী ইয়াহূ দীগণ ছাড়া েখ্ন িামদর হকামনা িথয জানার
হকামনা উপায়ই বছল না?১১
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ষ্ঠ অধযায়
খ্ৃষ্টধমমের আবদ একেবাদীগণ
খ্ৃষ্টধমে প্রচারকমদর সমপ্রবরিমদর, েীশু ও বানোবামসর অনু সারীরা এ
নামম পবরবচি বছমলন মধয হথমক হবশ বকছু সাংখ্যক পবিি ও সম্র
আববভোব র্মিবছল। িামদর ধমেভবক্ত ও জ্ঞামনর জনয িারা এমনবক
আজও ববরি ও সমাদৃ ি। িামদর ধমেগ্রে-গুমলার ভা য ঐবিহাবসক
এবাং িামি বিেমান হগাুঁড়া কযাথবলক চাচে এর প্রচবলি বাইমবমলর মি
মূ ল ভাম য রূপক আকামর হকামনা অথে লু বকময় রাখ্া হয় বন, বরাং
হপ্রবরি নবীর বযক্ত বাণীর সরল অথে গ্রহণ করা হময়মছ। বাইমবমলর
বকছু অাংশমক অনযানয অাংমশর চাইমি হববশ গুরুে প্রদামনর ববরুমিও
িারা হসাচ্চার ভূ বমকা পালন কমরন। িারা ঈশ্বমরর একমের ওপর
গুরুে আমরাপ কমরবছমলন এবাং ব্েবামদর সামানযিম সমথেন কমর,
এমন মিবাদ প্রিযাখ্যান কমরবছমলন। িারা ঐবিহাবসক েীশুর ওপরই
হজার বদময়বছমলন এবাং িার সম্পমকে কথা বলার সময় ‘পু্’ শব্দবি
পবরহার কমরবছমলন। েীশু হেভামব জীবন োপন করমিন এবাং হেমন
আচরণ করমিন িারা বঠক িারই অনু সরণ করার হচষ্টা করমিন।
িামদর অমনমকই উত্তর আবিকায় বসবাস করমিন। েীশুর এসব
অনু সারীমদর মমধয সবমচময় গুরুেপূ ণে কময়কজন সম্পমকে নীমচ উমল্লখ্
করা হমলা:
ইরাবনয়াস সIranaeus ১৩০-২০০ খ্ৃ.
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ইরাবনয়ামসর জমকামল েীশুর প্রকৃি অনু সারী ধমে প্রচারকমদর প্রচাবরি
খ্ৃষ্টধমে উত্তর আবিকা ও হস্পন এবাং দবেণ িাি পেে্ প্রসার লাভ
কমরবছল। বলয়ুঁ (Lyons -এর ববশপ পবথনামসর সPothinus) পে
হথমক হরামম হপাপ এলু মথরামমর কামছ হপ্রবরি এক দরখ্াস্ত প্রসমি
ইরাবনয়াস সম্পমকে প্রথম উমল্লখ্ পাওয়া োয়। এ দরখ্ামস্ত পলীয় চামচের
ধমেমমির সামথ একমি নয় এমন খ্ৃষ্টানমদর ওপর বনপীড়ন বমন্ধর
জনয হপামপর কামছ আমবদন জানামনা হয়। ইরাবনয়াসই এ দরখ্াস্ত
বহন কমর বনময় বগময়বছমলন। বিবন হরামম থাকা অবিায়ই শুনমি পান
হে সকল বভন্ন মিাবলম্বী খ্ৃষ্টানসহ ববশপ পবথনাসমক হিযা করা
হময়মছ। হরাম হথমক হফরার পর বিবন বলয়ুঁর ববশপ বহমসমব পবথনামসর
িলাবভব ক্ত হন।
১৯০ খ্ৃস্টামব্দ ইরাবনয়াস বনমজই শুধু মা্ ধমেীয় বভন্নমমির কারমণ
খ্ৃষ্টানমদর গণহিযা বন্ধ করার জনয হপাপ বভক্টরমক অনু মরাধ জাবনময়
প্ হলমখ্ন। বকন্তু একই র্িনার পুনরাবৃ বত্ত র্মি এবাং বিবন বনমজই
২০০ খ্ৃস্টামব্দ বনহি হন। এভামব খ্ৃষ্টধমমের জনয ইরাবনয়ামসর জীবন
উৎসবগেি হয়।
ইরাবনয়াস এক ঈশ্বমর ববশ্বাস করমিন এবাং েীশুর মানববকিার মমির
সমথেক বছমলন। বিবন খ্ৃষ্টধমমে হপৌত্তবলক ধমে পমিানীয় দশেন প্রববষ্ট
করার জনয পলমক দায়ী কমর িার িীে সমামলাচনা কমরন। ইরাবনয়াস
িার হলখ্ায় বানোবাসমর গসমপমলর বযাপক উিৃ বি বদমিন। িার হলখ্া
পমড়ই িা মাবরমনা উক্ত গসমপমলর বযাপামর আগ্রহী হময় ওমঠন এবাং
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িার পবরণবিমিই বিবন হপামপর লাইমেবরমি বানোবামসর গসমপমলর
ইিালীয় পািুবলবপ আববষ্কার কমরন।
িারিাবলয়ান সTertullian স১৬০-২২০খ্ৃ.
িারিাবলয়ান আবিকান চামচের অনু সারী বছমলন। বিবন বছমলন কামথেমজর
অবধবাসী। বিবন ঈশ্বমরর একমে ববশ্বাসী বছমলন এবাং ইয়াহূ দী
হমবসয়াহমক েীশু বহসামব বচবিি কমরন। আনু শাসবনক অনু িাপ
প্রকামশর পর গবহেি পামপর প্রায়বশ্চত্ত হয় বমল হপাপ কযাবলসিাস হে
ববধান জাবর কমরন, বিবন িার ববমরাবধিা কমরন। বিবন ঈশ্বমরর
একমের ওপর হজার হদন।
িারিাবলয়ান বলমখ্বছমলন: “সাধারণ মানু

েীশুমক একজন মানু

বহমসমবইভামব।” বিবনই প্রথম লযাবিন ভা ায় গীজো সম্পবকেি রচনায়
ব্েবামদর নিুন অদ্ভুি ধমেমি আমলাচনা করমি বগময় ‘ব্েবাদ’ শব্দবি
বযবহার কমরন। অনু প্রাবণি ধমেগ্রেগুমলামি এক সময় এ শব্দবি
বযবহারই করা হয় বন।
অবরমজন সOrigen স১৮৫-২৪৫ খ্ৃ.
অবরমজন জমসূ ম্ বমশরীয় বছমলন। সম্ভবি বিবন আমলকজাবন্দ্রয়ার
জমগ্রহণ কমরন। িার বপিা বথওবনডাস একবি বশোমকন্দ্র প্রবিষ্ঠা
কমরন এবাং ববখ্যাি ধমেিত্ত্বববদ বিমমন্টমক এর প্রধান বনময়াগ কমরন।
অবরমজন এখ্ামনই বশো লাভ কমরন। বলওবনডাস খ্ৃষ্টধমে প্রচারকমদর
প্রচাবরি ধমমের অনু সারী বছমলন। পলীয় চাচে িার ধমে ববশ্বাস অনু মমাদন
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কমর বন। কারে, বিবন পমলর ধমেীয় বযাখ্যা ও নিুন সাংমোজন হমমন
বনমি অস্বীকৃবি জানান। ২০৮ খ্ৃস্টামব্দ বলওবনডাসমক হিযা করা হয়।
অবরমজন এই মমেন্তুদ র্িনায় এিিা ববচবলি হন হে, বিবন খ্ৃষ্টধমমের
জনয বনমজর জীবন উৎসগে করমি িথা শহীদ হমি হচময়বছমলন। বকন্তু
িার মাময়র বাধার কারমণ িা সম্ভব হয় বন।
বনমজর জীবন ববপন্ন হদমখ্ অবরমজমনর বশেক বিমমন্ট আমলকজাবন্দ্রয়া
হথমক পলায়ন কমরন। বপিা বনহি, বশেক পলািক। হসই শিাজনক
পবরবিবিমি অবরমজন বনমজও ববপদাপন্ন হময় পমড়ন। তকন্তু তেিার
প্রতিতষ্ঠি তবদযােলির নিা প্রযান তহলসলব তিতন শীঘ্রই জ্ঞান ও
অ্যযবসালির কারলে খযাতিমান হলি ওলেন। িার ঈশ্বরেতি ও
অ্তিতরি যমচপ্রীতি িার জনয দুলেচ াল র কারে হি। মতথর ১৯
: ১২ হিামক বলা হময়মছ:
বকছু নপুাংসক মানু আমছ োরা মািৃ গভে হথমক নপুাংসক বশশুর মিই
জম হনয় এবাং বকছু মানু আমছ োমদর নপুাংসক করা হয় এবাং এমন
বকছু মানু

আমছ োরা পরমলৌবকক সু ফল লামভর জনয বনমজমদরমক

নপুাংসক কমর হনয়। হে িা করমি সেম, িামক িা করমি দাও।
২৩০ খ্ৃস্টামব্দ অবরমজন বফবলবস্তমন পাদ্রী বনেু ক্ত হন। বকন্তু ববশপ
হডমাবরয়াস সDemerius িামক উৎখ্াি কমরন এবাং বনবোসমন পাঠান।
২৩১ খ্ৃস্টামব্দ বিবন কায়সাবরয়ায় আরয় লাভ কমরন। বপিার দৃ ষ্টা্
অনু সরমণ বিবন কায়সাবরয়ায় একবি ববদযালয় প্রবিষ্ঠা কমরন। এ
ববদযালয়বিও অিয্ খ্যাবি লাভ কমর। চিুদেশ শিাব্দীমি গ্রীক বাইমবল
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প্রথম লযাবিন ভা ায় অনু বাদ কমরন সাধু হজমরাম সJerome)। তিতন
অ্তরলজলনর প্রতি শুরুলি সমথচন জানান। তকন্তু েলর তিতন
তিত্ববালদ তবশ্বাসী হলি ওলেন এবং অ্তরলজলনর শত্রুলি েতরেি
হন। অ্তরলজন যালি চাচচ কিৃচ ক দতন্ডি হন, হস জনয হজমরাম
হচষ্টা চালান। বকন্তু অবরমজমনর জনবপ্রয়িার কারমণ ববশপ জন
সBishop John িা করার সাহস পান বন। প্রকৃিপমে অবরমজন
বনমজই হদশিযাগী হন। ো হহাক, হশ পেে্ ২৫০ খ্ৃস্টামব্দ হজমরাম
সফল হন। আমলকজাবন্দ্রয়ার কাউবিল অবরমজনমক দবেি কমর। িাুঁমক
কারাগামর বনমেপ করা হয়। দীর্েকাল বনেোিমনর ফমল অবমশম ২৫৪
খ্ৃস্টামব্দ কারাগামরই অবরমজন মৃিুযমুমখ্ পবিি হন। িার কারাদমের
কারণ বছল বিবন ব্েবাদ প্রিযাখ্যান কমরবছমলন এবাং একেবাদ প্রচার
করমিন। বিবন ববশ্বাস করমিন, ঈশ্বর সবেমরষ্ঠ, েীশু িার সমকে
বছমলন না, বরাং িার বান্দা বছমলন।
অবরমজন প্রায় ৬শ’ গমব ণামূ লক গ্রে ও জ্ঞানগভে প্রবন্ধ বলমখ্বছমলন।
িাুঁমক চামচের ইবিহামসর সবোমপো আক েণীয় সAppealing
চবর্গুমলার মমধয অনযিম বমল বণেনা করা হময়মছ। হেৌবমনর প্রথম
হথমক জীবমনর হশ বদন পেে্ বিবন বছমলন অকুমিাভয়। বিবন বছমলন
ববমবকজ্ঞান সম্পন্ন, ও সবহষ্ণু এবাং একজন হরষ্ঠ বশেমকর সকল
গুণাববল িার বছল। োরা িার কামছ বশো লাভ কমরবছল িারা িাুঁমক
ভামলাবাসি। িার পাথেকয বনরূপণ েমিা ও সৃ জনশীল শবক্ত ও ববপুল
জ্ঞান খ্ৃষ্টান সমামজ বছল িুলনাহীন।
ডাময়ামডারাস সDiodorus
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ডাময়ামডারাস বছমলন িারসমসর একজন ববশপ। েীশুর আসল বশোর
অনু সারী খ্ৃষ্টানমদর মমধয িাুঁমক অনযিম গুরুেপূ ণে হনিা বহমসমব গণয
করা হি।
ডাময়ামডারাস মি হপা ণ করমিন হে ববশ্ব পবরবিেনশীল। বকন্তু এ
পবরবিেন স্বয়াং একবি শুরুর শিে বহমসমব কাজ কমর োর বপছমন রময়মছ
বনরববেন্ন ধারা। উপরন্তু জীবমনর বববচ্য এবাং পবরবিেমনর এই ববমশ
প্রবক্রয়ায় হে প্রজ্ঞা পবরলবেি হয় িা মূ মলর ঐকয বনমদেশ কমর এবাং
একজন স্রষ্টা ও দূ রদশেীর উপবিবির প্রমাণ হদয়। এ ধরমনর স্রষ্টা শুধু
একজনই হমি পামরন।
ডাময়ামডারাস মানববক প্রাণ ও রক্ত- মাাংমসর শরীর সম্পন্ন েীশুমক
একজন পবরপূ ণে মানু বমলই গণয করমিন।
লু বসয়ান সLucian)
একজন জ্ঞানী বহমসমব লু বসয়ামনর েিিা খ্যাবি বছল বঠক িিিাই খ্যাবি
বছল িার ঈশ্বর- ভীরুিার জনয। তিতন তহব্রু ও গ্র ীক ভা ায়
পারদশেী বছমলন। ২২০ খ্ৃস্টাব্দ হথমক ২৯০ খ্ৃস্টাব্দ পেে্ বিবন চাচে
সম্প্রদাময়র বাইমর অবিান কমরন। িার পবব্িা ও গভীর পাবেিয
ববপুল সাংখ্যক হলাকমক আকৃষ্ট কমর। িার ববদযালয়বি বশগবগরই
পরবিেী কামল ‘আবরয়ান’ নামম পবরবচি মিবামদর লালন হকন্দ্র হময়
ওমঠ। আবরয়াস বছমলন িার একজন ছা্।
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লু বসয়ান ধমেগ্রমের বযাকরবণক ও আেবরক বযাখ্যায় ববশ্বাসী বছমলন।
বিবন ধমেগ্রমের প্রিীকী ও রূপক অথে সন্ধামনর প্রবণিার ববমরাবধিা
কমরন। বিবন ধমে গ্রমের গমব ণামূ লক ও সমামলাচনামূ লক পিবি
সমথেন করমিন। এই পরস্পর ববমরাধী দৃ বষ্টভবি হথমক হবাঝা োয় হে,
এ সময় হলামক ক্রমশই অবধকির মা্ায় ধমেগ্রমের ওপর আিাশীল
হময় উমঠবছল। অনযবদমক েীশুর বশোর হমৌবখ্ক ভাম যর ওপর ক্রমশই
িামদর আিা হ্রাস পাবেল। িা ছাড়া েীশুর বশো সামবগ্রকভামব হে
কি দ্রুি ববলু প্ত হয় এ হথমক িারও আভাস হমমল।
লু বসয়ান একজন ববরাি পবিি বছমলন। বিবন ওল্ড হিস্টামমমন্টর গ্রীক
অনু বাদবি সাংমশাধন কমরবছমলন। গসমপলসমূ হ গ্রীক ভা ায় অনু বদি
হওয়ার পর হসগুমলামি হেসব পবরবিেন র্িামনা হয় বিবন িার
অমনকিাই বনমূ েল কমরন এবাং ৪বি গসমপল প্রকাশ কমরন। িার মমি
হসগুমলাই বছল সিয গসমপল। এখ্ন পলীয় চাচে কিৃেক গৃহীি হে ৪বি
গসমপল রময়মছ হসগুমলা লু বসয়ামনর গসমপমলর অনু রূপ নয়।
বিবন ববশ্বাস করমিন হে, েীশু ঈশ্বমরর সমকে নন এবাং বিবন বছমলন
ঈশ্বমরর অধীনি বান্দা। এ ববশ্বামসর কারমণ বিবন পলীয় চামচের শত্রুমি
পবরণি হন। বযাপক বনেোিমনর পর ৩১২ খ্ৃস্টামব্দ িার মৃিুয হয়।
আবরয়াস সArius স২৫০-৩৩৬ খ্ৃ.
আবরয়ামসর জীবমনর সামথ সম্রাি কনস্টানিাইমনর জীবন এমন
অববমেদযভামব সম্পবকেি হে একজনমক না হজমন অনযমক জানা সম্ভব
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নয়। হরামক চামচের অনু সারী সম্রাি কনস্টানিাইন খ্ৃষ্টান চামচের
সাংস্পমশে বকভামব এমলন হস কাবহবন উমল্লখ্ করা হেমি পামর।
কনস্টানিাইন িার হজযষ্ঠ পু্ ও বসাংহাসমনর উত্তরাবধকারী বক্রসপামসর
(Crispus প্রবি ঈ োবন্বি বছমলন। িরুণ রাজকুমার সু ন্দর বযবহার,
চমৎকার আচরণ এবাং েু ি হেম্ সাহবসকিার জনয অিয্ জনবপ্রয়
হময় উমঠবছমলন। সম্রাি িার বনমজর অবিান োমি ববপন্ন না হয় হস
জনয বক্রসপাসমক হিযা কমরন। বক্রসপামসর মৃিুযমি সমগ্র সাম্রামজয
বব ামদর ছায়া হনমম আমস। জানা োয় হে, বক্রপামসর সৎ মািা বনমজর
পুম্র বসাংহাসমন আমরাহমণর পথ বনষ্কণ্টক করার জনয উদগ্রীব
বছমলন। হস কারমণ বক্রসপাসমক হিযা করা িার অবভপ্রায় বছল।
কনস্টানিাইন এ কারমণ এ হিযার জনয িাুঁমক দায়ী কমরন এবাং গরম
পাবন ভবিে হচৌবাচ্চার মমধয বনমেপ কমর িামক হিযা কমরন। এভামব
বিবন এক হিযা িারা আমরকবি হিযার দায় অপমনাদন করমি
হচময়বছমলন। বকন্তু এর ফল বিবন ো হভমববছমলন িার ববপরীি হয়।
বনহি রাণীর সমথেকরা িার মৃি পুম্র সমথেকমদর সামথ বমবলি হয়
এবাং প্রবিমশাধ গ্রহমণর জনয সমচষ্ট হময় উমঠ। কনস্টানিাইন উপায়্র
না হদমখ্ হরামমর জুবপিামরর মবন্দমরর পুমরাবহিমদর শরণাপন্ন হন।
বকন্তু িারা বমলন হে, এমন হকামনা উৎসগে বা প্রাথেনা হনই ো িামক
এ দু ’বি হিযার দায় হথমক মুক্ত করমি পামর। অবিা এমন দাুঁড়ায় হে,
কনস্টানিাইন হরামম অবিামন স্ববস্ত হবাধ না করায় বাইজানবিয়াম চমল
োওয়ার বসিা্ গ্রহণ কমরন।
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বাইজানবিয়ামম হপৌঁমছ বিবন িার নামম শহরবির নামকরণ কমরন।
িখ্ন হথমক শহরবির নাম হয় কনস্টাবন্টমনাপল (Constantinople)।
এখালন তিতন েেীি চালচচর কাি লথলক অ্প্রিযাতশি সমথচন োে
কলরন। িারা িামক জানায় হে, বিবন েবদ িামদর চামচে প্রায়বশ্চত্ত
কমরন িমব িার পাপ মুবক্ত র্িমব। কনস্টানিাইন এর পূ ণে সু মোগ
গ্রহণ কমরন। শুধু দু ’বি হিযার রমক্ত কনস্টানিাইমনর হাি হে রবঞ্জি
বছল িাই নয়, সাম্রাজয শাসমনর বববভন্ন সমসযায়ও বিবন হাবুডুবু
খ্াবেমলন। এভামব অপরাধ স্বীকামরর মাধযমম ববমবমকর দাংশন হথমক
মুবক্ত লাভ কমর এবাং দু বশ্চ্া হথমক হরহাই হপময় বিবন সাম্রামজযর বদমক
মমনাবনমবশ করমলন। বিবন বনমজর স্বাথেবসবির জনয চাচেমক বযবহামরর
সম্ভাবনা হদখ্মলন এভামব হে, বিবন েবদ চামচের আনু গিয লাভ কমরন
িাহমল বিবনও চাচেমক পূ ণে সমথেন হদমবন। িার কাছ হথমক অপ্রিযাবশি
সমথেন লাভ কমর চাচে রািারাবি শবক্তশালী ও েমিাবান হময় ওমঠ।
কনস্টানিাইন এর পূ ণেবযবহার কমরন। ভূ মধযসাগমরর চারপামশর
হদশগুমলামি অসাংখ্য খ্ৃষ্টান চাচে বছল। সম্রাি কনস্টানিাইন হে লড়াই
করবছমলন হস লড়াইময় চাচেগুমলামক পুমরাপুবর কামজ লাবগময় ববপুল
সু ববধা লাভ কমরন। বহু পুমরাবহিই িার হগাময়ন্দা বৃ বত্তর কামজ অিয্
সহায়ক হময়বছমলন। ইউমরাপ ও মধযপ্রাচযমক িার অধীমন একব্ি
করার প্রমচষ্টায় এ সাহােয বছল অিয্ গুরুেপূ ণে। অাংশি কৃিজ্ঞিা
জ্ঞাপমনর জনয এবাং অাংশি জুবপিামরর মবন্দমরর হে হরামান
পুমরাবহিরা িাুঁমক সমথেন বদমি অস্বীকৃবি জাবনময়বছমলন িামদর েমিা
ববলু প্ত করার জনয বিবন হরামম একবি চাচে প্রবিষ্ঠার জনয খ্ৃষ্টানমদর

 139 

উৎসাবহি কমরন। ো হহাক, কনস্টানিাইন বনমজ খ্ৃষ্টান হমলন না,
কারণ িার বহু সহমোগীই জুবপিার এবাং হরামমর হদবিার মবন্দমরর
অনযানয হদবিামদর ববশ্বাস করমিন। িামদর মমন োমি হকামনা
সমন্দমহর উমদ্রক না হয় হস জনয বিবন বহুসাংখ্যক বসিা্ গ্রহণ কমরন
ো হথমক প্রমাবণি হয় হে, বিবন হরামান হদবিামদরই উপাসনা
করমিন। েখ্ন পলীয় চাচে ও েীশুর প্রকৃি অনু সারী খ্ৃষ্টানমদর চামচের
মমধয পুমরামনা ববমরাধ মাথা চাড়া বদময় উঠল িখ্নও সব বকছু
ভামলাভামবই চলবছল বমল অনু বমি হয়।
এ সময় েীশু অনু সারী চামচের হনিা বছমলন একজন োজক বেবন
ইবিহামস আবরয়াস নামম পবরবচি। বিবন জমগি সূ ম্ বছমলন বলববয়ার
অবধবাসী। েীশু অনু সারী চাচেমক বিবন এক নয়া শবক্ত দান কমরবছমলন।
বিবন েীশুর বশোর িযথেহীন অনু সারী বছমলন এবাং পমলর প্রববিেি ধমে
গ্রহণ করমি অস্বীকৃবি জানান। আবরয়ামসর কথা বছল, েীশু হে ধমে
প্রচার করমছন হসিাই অনু সরণ করমি হমব- অনযবকছু নয়। এখ্ন পেে্
এমকশ্বরবামদর সমথেক বহমসমব িার নাম িরণ করা হময় থামক। এ
হথমক িার ভূ বমকা ও আমবদমনর গুরুে অনু ধাবন করা োয়।
পলীয় চাচে আবরয়ামসর কাছ হথমক প্রচি ধাক্কা হখ্ময়বছল। িার শত্রুমদর
মি বিবন হকামনা কুচক্রী বযবক্ত বছমলন না। িাই সাধারণ মানু ম র মি
িারাও িামক ববশ্বস্ত ও বনমদো

োজক বহমসমব স্বীকার করমি বাধয

হময়বছল। হে সময় মুমখ্ মুমখ্ ধমেপ্রচামরর প্রথা দু বেল হময় পড়মি শুরু
কমরবছল সমে েীশুর বশোমক জীব্ হরমখ্বছল এবাং েখ্ন বলবখ্ি
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ধমেগ্রমের প্রবিও ববশ্বাস হ্রাস হপমি শুরু কমরবছল িখ্ন আবরয়াস িার
প্রাণশবক্ত ও জ্ঞান বদময় উভময়রই পুনরুজ্জীবন ও নবায়ন সাধন
কমরবছমলন। পলীয় চাচে ও সম্রাি কনস্টানিাইমনর মমধয গমড় ওঠা
আুঁিাি হথমক বিবন দূ মর সমর বছমলন।
আবরয়াস পলীয় চামচের কট্টর সমামলাচক, ধমমের জনয জীবমনাৎসগেকারী,
পাবেমিযর জনয সু খ্যাি এবন্টওমকর লু বসয়ামনর সLucian বশ য বছমলন।
লু বসয়ান িার পূ বেসূবরর মিই পলীয় চামচের ধমেমি অনু সরণ না করার
কারমণ বনহি হন। এই চামচের কামছ গ্রহণমোগয নয় এমন ধমে ববশ্বাস
লালন করার ববপজ্জনক পবরণবি সম্পমকে আবরয়াস সমচিন বছমলন।
িার প্রথম জীবন রহমসযর আড়ামল আবৃ ি থাকমলও জানা োয় হে,
৩১৮ খ্ৃস্টামব্দ বিবন আমলকজাবন্দ্রয়ার বকাবলস (Baucalis চামচের
দাবয়মে বনময়াবজি বছমলন। নগরীর চাচেগুমলার মমধয এবি বছল
সবোমপো প্রাচীন এবাং অনযিম গুরুেপূ ণে চাচে।
প্রাপ্ত অপেোপ্ত িথয হথমক জানা োয়, আবরয়াস বছমলন দীর্ে ও কৃশকায়।
বিবন হয়মিা সু দশেন বছমলন, বকন্তু অবিশয় কৃশকায় হওয়ার কারমণ
িার মুখ্মিল বছল অিয্ ফযাকামশ, অনযবদমক দৃ বষ্টশবক্তর দু বেলিার
জনয িার দৃ বষ্ট থাকি আনি। িার হপাশাক ও বযবহার বছল একজন
বনষ্ঠাবান িাপমসর। বিবন একবি খ্ামিা হািা দীর্ে হকাি পবরধান
করমিন। িার মাথার চুল বছল জি পাকামনা। সাধারণি বিবন নীরব
থাকমলও হকামনা হকামনা উপলমে প্রচি উমত্তবজি স্বমর কথা বলমিন।
িার কণ্ঠস্বমর একবি মাধু েে বছল। িার বনকি সাবন্নমধয োরা আসি িারা
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িার আ্বরকিা ও বযবহামর মুগ্ধ হি। বিবন আমলকজাবন্দ্রয়ার
সবোমপো গুরুেপূ ণে োজক বহসামব সকমলর গভীর রিা অজেন
কমরবছমলন:
িাুঁর খ্যাবি বশগবগরই আমলকজাবন্দ্রয়ার বাইমরও ছবড়ময় পমড়। একজন
বনষ্ঠাবান কমেী এবাং কমঠার িাপস জীবন িাুঁমক এ খ্যাবি এমন
বদময়বছল। বিবন বছমলন একজন েমিাশালী ধমে- প্রচারক বেবন অিয্
দৃ ঢ়িার সামথ হখ্ালাখ্ুবল ধমমের মহান নীবি ও আদশে অনু সরণ
কমরবছমলন। িার বছল অপূ বে বাবিিা ও চমৎকার বযবক্তে। বিবন হে
বব ময় আগ্রহ হবাধ করমিন িা অমনযর মমধয সঞ্চাবরি করমি সেম
বছমলন। ববমশ্বর অনযানয মহান ধমেীয় হনিামদর মি বিবনও বছমলন
হগাুঁড়া ধমেবনষ্ঠ এবাং বিবন হে ধমেমি প্রচার করমিন িা বছল ববলষ্ঠ ও
ফলপ্রসূ ।১
জানা োয় হে, আমলকজাবন্দ্রয়ার বহু মবহলা িার অনু সারী হময়বছল। এ
খ্ৃষ্টান মবহলামদর সাংখ্যা ৭শি’র কম বছল না।২
এ সময় পেে্ একজন খ্ৃষ্টানমকও িার ধমে ববশ্বামসর জনয পীড়ন করা
হয় বন। তবতেন্ন খৃষ্টান সম্প্রদালির মলযয মি োথচকয তিে, কখ্মনা
িা গভীর ও বিক্ত রূপ পবরগ্রহ করি, বকন্তু হকামনা বযবক্তর ধমে ববশ্বাস
বছল িার বনজস্ব বযবক্তগি বসিা্ ও আ্বরকিার বব য়। পৃবথবী হথমক
েীশুর অ্ধোমনর পমরর এ সময়কামল সাধ ও ‘ধমে শহীদ’রা িামদর
ধমে ববশ্বামসর সামথ আমপা

করার হচময় হাবসমুমখ্ প্রাণ বদময়মছন।

শাসক কিৃেপে এ ধমেববশ্বাসীমদর বনমূ েল করার জনয িমলায়ার উমত্তালন
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করমলও বনবশ্চিভামব িামদর ধমেববশ্বাস পবরবিেমন বাধয কমর বন।
কনস্টানিাইন েখ্ন পলীয় চামচের সামথ প্রথম হজািবি হমলন, িখ্ন
পবরবিবিমি নািকীয় পবরবিেন হদখ্া বদল। বিবন হরামান হদবিামদর
পূ জ
ুঁ াবর বছমলন এবাং হপৌত্তবলক রামের ধমেীয় প্রধান হওয়া সমত্ত্বও
সরাসবর পলীয় চাচেমক সমথেন করমি শুরু কমরন। পলীয় খ্ৃষ্টধমে ও
েীশুর মূ ল ধমমের অনু সারীমদর মমধয একবি ববমভদ সৃ বষ্ট করাই সম্ভবি
িার উমদ্দশয বছল। এ আনু কূলয খ্ৃষ্টানধমেমক নিুন আমলায় উদ্ভাবসি
কমর এবাং কােেি িা হরামান সাম্রামজযর রােীয় ধমে ববশ্বামস পবরণি
হয়। বহু হলামকর জনযই খ্ৃষ্টান ধমে আকবিকভামব েু গপৎ নীবি ও
সু ববধা লামভর বব য় হময় ওমঠ। ফমল সামানয সরকারী চাপ প্রময়াগ
করমিই এ োবৎ বনরমপে বকছু হলাক পলীয় চামচের অনু সারীমি
পবরণি হয়। িমব বহু হলাকই অ্র হথমক নয়, সম্পূ ণে বভন্ন কারমণ
খ্ৃষ্টধমমে দীো গ্রহণ কমর। খ্ৃষ্টান ধমে এক গণ আমন্দালন হময় উমঠ।৩
োমহাক, এ র্িনা পলীয় চাচে ও েীশুর প্রকৃি অনু সারী খ্ৃষ্টান সম্প্রদাময়র
মমধয পুনরায় ববভবক্ত র্িায়। োরা সু ববধা লামভর জনয খ্ৃষ্টান ধমে গ্রহণ
কমরবছল িারা স্বভাবিই অমনক কম কমঠার পলীয় চাচেমক হবমছ
বনময়বছল। অনযবদমক েীশুর প্রকৃি ধমমের অনু সারী চাচে িামদরই আমন্ত্রণ
জানাি োর বনষ্ঠার সামথ এ ধমেবি গ্রহণ ও পালমন সম্মি বছল।
কনস্টানিাইন, বেবন এ পেোময় না খ্ৃষ্টধমেমক উপলবি করমিন না িামি
ববশ্বাস করমিন, একবি ঐকযবি চামচের রাজননবিক সু ববধা উপলবি
কমরন ো িামক মানয করমব এবাং োর হকন্দ্র হমব হরাম, হজরুজামলম
নয়। েীশুর ধমমের প্রকৃি অনু সারী চাচে েখ্ন িার ইো পালমন অস্বীকৃবি
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জানায় িখ্ন বিবন বল প্রময়ামগর মাধযমম িামদর বশীভূ ি করার হচষ্টা
করমলন। এ অকারণ চাপ বকন্তু প্রিযাবশি ফল বময় আনমি পামর বন।
যীশুর প্রকৃ ি যলমচর অ্নুসারী লবশ তকিু খৃষ্টান সম্প্রদায় িখ্ন
পেে্ হরামমর ববশমপর প্রভূ ে হমমন বনমি অস্বীকৃবি জাবনময়বছল। িারা
এ র্িনামক একজন ববমদবশ শাসমকর রাজননবিক উমদ্দশয সাধমনর
এবাং েীশুর বশো হথমক সম্পূ ণে পৃথক একবি পদমেপ বহমসমবই গণয
কমর।
প্রথম ববমদ্রামহর র্িনাবি গমি উত্তর আবিকায় বারবার সম্প্রদাময়র মধয
হথমক আবরয়াস নন, হডানািাস সDonatus নামক এক বযবক্ত এ
ববমদ্রামহর হনিৃে হদন। বারবাররা সামবগ্রকভামব কবিপয় হমৌবলক
ববশ্বামস ববশ্বাসী বছল। এগুমলার মমধয সবমচময় শবক্তশালী বছল ঈশ্বমরর
একমে ববশ্বাস। িারা েীশুমক একজন নবী বহমসমবই ববশ্বাস করি,
ঈশ্বর বহমসমব কখ্মনাই নয়। হেমহিু েীশু িার ধমে প্রচামরর হকন্দ্র
বহমসমব হরামমর কথা কখ্মনাই উমল্লখ্ কমরন বন, হসমহিু িামদর কামছ
এ রকম হকামনা ধারণা গ্রহণমোগয বছল না। ৩১৩ খ্ৃস্টামব্দ এসব হলাক
হডানািাসমক িামদর ববশপ বহমসমব বনবোচন কমর। প্রায় ৪০ বছর ধমর
হডানািাস িামদর চামচের হনিৃমে হদন ো হরামমর ববশমপর প্রবিপে
বহমসমবই ক্রমশ প্রসার লাভ কমর। হজমরামমর মমি, ‘হডানািাসবাদ’
এক প্রজমমর মমধয প্রায় সমগ্র উত্তর আবিকার ধমমে পবরণি হয়।
হকামনা শবক্ত বা েু বক্ত বদময়ই িার পবরবিেন করা সম্ভব বছল না।
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হরামমর ববশপ হডানািামসর িমল কামথেমজ আর একজন বনমজর
ববশপমক প্রবিবষ্ঠি করার হচষ্টা কমরন। িার নাম বছল হকবসবলয়ান
সCacealian)। সম্রাে কনস্টানোইলনর মযচাদার কারলে উেি
তববদমান েক্ষই এ বযাোলর িার শরোেন্ন হি। মলন হি, িারা
হভমববছল হে হকামনা এক রাজার সমথেন লাভ করমল আর লড়াই
করমি হমব না। সম্রাি কনস্টানিাইমনর পৃষ্ঠমপা কিা লামভর এ প্রয়াস
খ্ৃষ্টান ধমমের ইবিহামস এক গুরুেপূ ণে পবরবিেমনর সূ চনা কমর। এই
প্রথমবামরর মি মিববমভদ ও প্রচবলি ধমেমমি অববশ্বাস বনরমপে
আইন িারা শাবস্তমোগয অপরাধ হওয়া সম্ভব হমলা। এই আইমন ধমমের
রোকবচ হসই পামব হে বনমজমক কট্টর ধমে ববশ্বাসী বমল প্রমাণ করমি
পারমব এবাং িা পারার পর এ আইন িার ববরুমিই বযবহৃি হমব হে
ধমে ববশ্বামসর নয়া মানদমির সামথ বভন্নমি হপা ণ করমব।
কনস্টানিাইন হকবসবলয়ামনর পে সমথেন করমলন। কামথেমজর
অবধবাসীরা হরামান উপ-কনসামলর অবফমসর সামমন জমড়া হমলা এবাং
হকবসবলয়ামনর বনন্দা করল। কনস্টানিাইন িামদর আচরমণ ববরক্ত
হমলন। িা সমত্ত্বও বিবন উভয় পমের বক্তবয হশানার জনয হরামমর
ববশমপর হনিৃমে একবি োইবুনাল গঠন কমরন। হডানািাস হসখ্ামন
হাবের হন বন এবাং িার পমে েু বক্ত-িকে হপশ করারও হকউ হসখ্ামন
বছল না। িার অনু পবিবিমিই িার ববরুমি রায় হদওয়া হয়। আবিকায়
েীশুর প্রকৃি বশোর অনু সারী চাচে হরামান ববশমপর প্রদত্ত একিরফা
রায় প্রিযাখ্যান কমর। এ র্িনায় কনস্টানিাইমনর ববরুমি এ বমল
হোভ প্রকাশ করা হমলা হে, “ঈশ্বমরর মন্ত্রীগণ ফালিু মামলাবাজমদর
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মি বনমজমদর মমধয বাক- ববিিায় বলপ্ত বছমলন”৪ হিাশ হওয়া সমত্ত্বও
কনস্টানিাইন আরমলমস নিুন কমর একবি োইবুযনাল িাপন করমলন।
উভয় পমের শুনাবন অনু বষ্ঠি হওয়ার আমগ হকামনা রকম সাংর্ ে োমি
না র্মি হস জনয িামদর পৃথক পৃথক পমথ আরমলমস আসার জনয
বনমদেশ হদওয়া হয়। হডানািামসর সমথেকরা পুনরায় পরাবজি হন। এ
োইবুনামলর রাময় বলা হয়: “ববশপগণ বনমজমদর ববপজ্জনক হলাকমদর
সামথই হদখ্মি হপময়মছন োমদর হদমশর কিৃেপে- বা ঐবিমহযর প্রবি
হকামনা রিা হনই। একমা্ শাবস্তই িামদর প্রাপয।”৫ আমগর রাময়র
হচময় এ রায় হকামনাভামবই পৃথক বছল না। ফমল উত্তর আবিকার
খ্ৃষ্টানমদর কামছ িা হকামনাক্রমমই গ্রহণমোগয বছল না। বািলব লরামান
উে-কনসাল ও রাজ-কমেচারীমদর প্রবি িামদর সামানযই রিা বছল।
কময়ক প্রজম ধমর খ্ৃষ্টানরা িামদর বনপীড়মনর বশকার হয় এবাং
শয়িামনর হচলা বহমসমব িামদর আখ্যাবয়ি করা হয়। আমগ িারা
বনপীবড়ি হি খ্ৃষ্টান হওয়ার কারমণ। এখ্ন িামদর ওপর বনপীড়ন
হনমম আমস িারা প্রকৃি খ্ৃষ্টান নয় বমল। উত্তর আবিকার খ্ৃষ্টানরা
শুধু মা্ হরামমর পলীয় চামচের ববশমপর রায় বলবৎ করার জনয হরামান
সাম্রামজযর রাজকমেচারীমদর রািারাবি ঈশ্বমরর হসবক বমন োওয়ার
বব য়বিমক হমমন বনমি পামর বন। এ সমি েযচন্ত লডানাোস িালদর
তবশে তিলেন। এখন তিতন িালদর জনতপ্রি লনিাি েতরেি
হলেন।
এই ববখ্যাি বযবক্ত সম্পমকে খ্ুব অল্পই জানা োয়। বিবন হেসব গ্রে
বলমখ্বছমলন হসগুমলা সহ বহু মূ লযবান গ্রে সমৃি িার লাইমেবরবি
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হরামান বসনযরা পুবড়ময় হদয়। এ কাজবি িারা কমরবছল হরামান খ্ৃষ্টান
চামচের নামম ো িখ্ন এক হপৌত্তবলক রাজার সমথেমন ক্রমশ গুরুে লাভ
ও শবক্ত অজেন করবছল। ো হহাক, হডানািামসর অিীি জীবন, িার
বযবক্তগি জীবন, িার বন্ধু- বান্ধব বা জীবমনর র্িনাবলী সম্পমকে হিমন
বকছু জানা োয় না। শুধু জানা োয় হে, বিবন একজন চমৎকার বািী
এবাং একজন ববরাি হনিা বছমলন। বিবন হেসব িামন বগময়বছমলন, িার
মৃিুযর বহুকাল পরও হস সব িামন িামক িরণ করা হি। িার
অনু সারীরা িার ‘হশ্বি শুভ্র হকশ’ স্পশে কমর শপথ গ্রহণ করমিন।
বিবন বছমলন হস সব ধমেপ্রাণ োজকমদর অনু সরণীয় আদশে োরা বনবশ্চি
বছমলন হে সবঠক পথ অনু সরণ করমল ইহকাল ও পরকামলও িার
সু ফল লাভ করমবন। িার বনষ্ঠা ও সিিা শত্রু-বম্ সকমলরই রিা
অজেন কমরবছল। বিবন একজন ধমেীয় সাংস্কারক বহমসমব পবরবচি
বছমলন। “বেবন কামথেজ-এ চাচেমক ভ্রাব্ হথমক মুক্ত কমরবছমলন।”৬
জনসাধারণ িামক একজন অমলৌবকক কমেী এবাং দাবনময়মলর হচময়
জ্ঞানী িাপস বহমসমব সম্মান করি। েীশুর প্রকৃি বশো ববমলাপ ও
পবরবিেমনর সকল অপমচষ্টার ববরুমি বিবন এক অিল পাহামড়র মি
দিায়মান বছমলন।
সম্রাি কনস্টানিাইন দু ই চামচের কামছ হলখ্া এক পম্ িামদর মধযকার
ববমরাধ ভুমল হেমি এবাং িার সমবথেি চামচের অধীমন উভয় পেমক
ঐকযবি হওয়ার আহ্বান জানান। এ প্বি িাৎপেেপূণে এ কারমণ হে
এমি কনস্টানিাইন বনমজমক চামচের সবেময় কিো বহমসমব ববমবচনা
কমরমছন এবাং এমি েীশু সম্পমকে হকামনা প্রকার উমল্লখ্ না থাকায়
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বব য়বি নজর কামড়। িমব হকউ এ পম্র িারা প্রভাববি হয় বন এবাং
আরমলস এর োইবুযনামল হে বসিা্ হয় িা বাস্তবায়মনরও হকামনা
অগ্রগবি হদখ্া োয় বন।
৩১৫ খ্ৃস্টামব্দ সম্রাি হরামম প্রিযাবিেন কমরন। ইিাবলর উত্তমর িাাংকরা
হে হামলা শুরু কমর িা দমমনর জনয বমলান গমন করা সম্রামির জনয
জরুবর হময় পমড়বছল। এ সময় বিবন পবরবিবি পেেমবেণ ও সমসযার
সমাধামনর লমেয আবিকায় হপ্ররমণর জনয একবি কবমশন গঠন কমরন।
কবমশন হসখ্ামন হপৌছমল িামক বজেন করা হয় এবাং এমন সবহাংস
দািা শুরু হয় হে কবমশমনর সদসযরা হকামনা সাফলয অজেন ছাড়াই
ইিাবলমি বফমর আসমি বাধয হন। এই অপ্রীবিকর সাংবাদ
কনস্টানিাইমনর কামছ হপৌঁমছ ৩১৬ খ্ৃস্টামব্দ। তিতন স্বিং উত্তর
আতিকা

মন এবং সঠিক কীোলব সলবচাচ্চ ঈশ্বলরর উোসনা

করলি হলব লস তবষলি সুস্পষ্ট ফরমান জাতরর তসিান্ত গ্রহে
কলরন।
লেণীয় হে, কনস্টানিাইন এ ধরমনর একবি রায় প্রদান িার কিৃেমের
এখ্বিয়ারভূ ক্ত বমল গণয কমরবছমলন। আবিকায় দু ই চামচের কামছ হে
প্ বলমখ্বছমলন িামি বিবন বমলবছমলন:
“আমার পমে আমরা ো করা হেমি পামর িা হমলা সকল ভ্রাব্ দূ র
কমর এবাং হঠকারী মিামি ধ্বাংস কমর বদময় সকল হলাকমক সিয ধমে
ও সরল জীবমনর পথ অনু সরণ এবাং সবেশবক্তমান ঈশ্বমরর প্রাপয
উপাসনা করার আহ্বান জানামনা।”৭

 148 

এিা সু স্পষ্ট হে, েীশুর দৃ ষ্টা্ ভুমল োওয়া ও উমপো করার প্রবণিা
শুরু হওয়ার পর হথমক ‘সিয ধমে’ এক মিামমির বব য় হময় দাুঁড়ায়
এবাং কনস্টানিাইন বনমজ হে মি সমথেন করমিন িা ছাড়া অনয হকামনা
মিামি বছল না। এভামব সম্রাি কনস্টানিাইন এমন একবি ধমমের
অভয্রীণ বযাপামর গভীরভামব আগ্রহী হময় উমঠবছমলন ো বিবন বনমজ
অনু সরণ করমিন না। কনস্টানিাইন বনমজমক চামচের হনিামদর হচময়ও
অবধক কিৃেেবান মমন করমিন এবাং মমন হয় বনজমক সাধারণ
মরণশীল মানু ম র চাইমি ঈশ্বমরর বনজস্ব প্রবিবনবধ বহমসমবই ববমবচনা
করমিন। আরমলস (Arles - এর োইবুযনামল হেসব পলীয় ববশপ
ববচারক বহমসমব উপবিি বছমলন িারাও সম্ভবি কনস্টানিাইমনর মিই
ধারণা হপা ণ করমিন। িারা দাবব করমিন হে, িামদর পবরকল্পনা
৮

“পবব্ আিা ও িার হদবদূ মির সামমনই বলবপবি হময়বছল।” বকন্তু
িামদর রায় েখ্ন উমপবেি হমলা িখ্ন িারা সাহামেযর জনয সম্রামির
শরণাপন্ন হমলন।
কনস্টানিাইন পবরকল্পনা গ্রহণ করমলও আবিকা সফমর োন বন।
হডানািাস পেীরা এি শবক্তশালী হময় উমঠবছমলন হে সম্রািমক হডানািাস
ও হকমসবয়মনর মধযকার ববমরামধ বযবক্তগিভামব হস্তমেপ না করার
পরামশে হদওয়া হয়। েবদ িার বযবক্তগি হস্তমেপ বযথে হি িমব হসিা
হি িার মেোদার প্রবি এক ববরাি আর্াি। িাই বিবন হডানািামসর
বনন্দা কমর একবি ফরমান জাবর করমলন। এমি সমবোচ্চ ঈশ্বমরর
েমথাবচি পোয় প্রাথেনার সু মোগ সু ববধা বব ময় িার দৃ বষ্ট আক েণ করা
হয়।৯ েখ্ন িা উমপবেি হমলা িখ্ন অিয্ কমঠার এক আইন’ জাবর
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কমর আবিকায় হপ্রবরি হমলা। এমি হডানািামসর অনু সারীমদর সকল
চাচে বামজয়াপ্ত এবাং িামদর সকল হনিামক বনবোসমন পাঠামনার বনমদেশ
হদওয়া হয়। হকমসবলয়ান প্রথমম হডানািাসপেী চাচেমদর হনিামদর
উৎমকাচ বদময় হাি করার হচষ্টা কমরন, বকন্তু বযথে হন। হডানািাসপেীরা
রাজকীয় ফরমান অগ্রাহয ও উৎমকাচ উমপো কমর। িারা অথে
উৎমকামচর প্রস্তামবর বব য়বি প্রকামশয ফাুঁস কমর হদয়। হকমসবলয়ান
“কসাই এর চাইমিও বনমেম এবাং একজন বস্বরাচারীর চাইমিও বনষ্ঠুর”
বহমসমব আখ্যাবয়ি হন।১০
ইমিামমধয

‘কযাথবলক’

ববমশ ণ

গ্রহণকারী

হরামমর

চাচে

হডানািাসপেীমদর কামছ ঐকযবি হওয়ার আমবদন জাবনময়বছল।
ঈশ্বমরর উপাসনায় িামদর ধমেমিমক সাবেজনীন করার লমেযই িারা
এ নামবি গ্রহণ কমর। ো হহাক, িামদর আমবদমনর হকামনা সাড়া বমমল
বন এবাং হডানািাস হকমসবলয়ামনর কামছ িার চাচেগুমলা হস্তা্র করমি
অস্বীকৃবি জানান। হশ

পেে্ হরামান হসনাবাবহনী মামঠ নামম।

পাইকারীভামব হলাকজনমক হিযা করা হয়। মৃিমদমহগুমলা কূমপর মমধয
বনমেপ এবাং ববশপমদর িামদর চামচের অভয্মর হিযা কমর। বকন্তু
হডানািাস হবুঁমচ োন এবাং অনমনীয় থামকন। এরপর িামদর আমন্দালন
আমগর হচময়ও হজারদার হয়। িারা শহীদমদর চাচে সChurch of
Martyrs) নামম বনমজমদর চামচের নামকরণ কমরন। এ সকল র্িনায়
হডানািাসপেী ও কযাথবলক চাচে হপৌত্তবলক ববচারকগণ সMagistrates)
ও িামদর বসনযমদর সামথ একমজাি হময় কাজ করবছল, হসমহিু িামদর
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ববমভদপেী এবাং িামদর চাচেগুমলামক ‘র্ৃ ণয প্রবিমা উপাসনার িান’
বহমসমব আখ্যাবয়ি করা হয়।
কনস্টানিাইন, বেবন একজন দে প্রশাসক বছমলন, বল প্রময়ামগ ধমেীয়
সম্প্রীবি ও ঐকয পুনরুিামর িার বযথেিা উপলবি করমি সেম হন।
ববচেণিা বীরমের অি এ ববমবচনায় বিবন উত্তর আবিকার
জনসাধারণমক িামদর বনমজমদর ওপর হছমড় হদওয়ার বসিা্ হনন।
এ সব র্িনা ও হসগুমলার ফলাফল পরবিেীকামল িার কাউবিল অব
বনবসয়া সCouncil of Nicea আহবামনর বসিা্ গ্রহমণ এক ববরাি
ভূ বমকা পালন কমর।
এ সময় আবরয়ামসর কণ্ঠস্বর হকবল হশানা হেমি শুরু কমরবছল। িার
কাবহবনমি বফমর োওয়ার আমগ ইসলামমর আগমমনর পূ বে পেে্
হডানািাসপেীমদর একবি সাংবেপ্ত ইবিহাস বণেনা করা প্রময়াজন।
হেমহিু কনস্টানিাইন উত্তর আবিকা হথমক িার মমনামোগ সবরময় এমন
সাম্রামজযর অনযানয িামনর বদমক বনবি কমরবছমলন হস কারমণ
হডানািাসপেীমদর ওপর বনপীড়মনর মা্া অমনক কমম এমসবছল।
িামদর সাংখ্যা পুনরায় দ্রুি বৃ বি হপমি শুরু কমর। িারা এিিা
শবক্তশালী হময় ওমঠ হে সম্রাি েখ্ন ৩৩০ খ্ৃস্টামব্দ উত্তর আবিকায়
কযাথবলকমদর জনয একবি চাচে বনমোণ কমরন িখ্ন হডানািাসপেীরা িা
দখ্ল কমর হনয়। সম্রাি এ র্িনায় অিয্ ক্রুি হন। বকন্তু আমরকবি
চাচে বনমোমণর জনয কযাথবলকমদর পেোপ্ত অথে প্রদামনর প্রবিশ্রুবি প্রদান
করা ছাড়া িার আর বকছু করার বছল না। হডানািাসপেীমদর আমন্দালন
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হরাম পেে্ ববস্তার লাভ কমর। হরামম িামদরও একজন ববশপ বছমলন,
িমব পদমেোদার বদক হথমক িামক কামথেজ সCarthage

ও

বনমকামমবডয়ার সNicomedia) ববশমপর হচময় একধাপ নীমচ বমল গণয
করা হি।১১
হডানািাস কামথেমজ সাবেমভৌম কিৃেে লাভ কমরবছমলন। জনগণ অনযানয
মরণশীল মানু ম র চাইমি িামক আমরা উচ্চপেোময়র মানু

বমল

ববমবচনা করি। িামক কখ্মনাই ববশপ বমল ডাকা হমিা না, বরাং বিবন
‘কামথেমজর হডানািাস’ নামমই পবরবচি বছমলন। আগাস্টাইন একবার
অবভমোগ কমরন হে, হডানািাসপেীরা েীশুর ববরুমি ধমেীয় অবমাননার
চাইমি হডানািামসর ববরুমি অপমানজনক বকছু র হেম্ হববশ কমঠার
প্রবিবক্রয়া বযক্ত কমর। র্িনাবি সিয বছল। কারণ িৎকালীন
কযাথবলকরা হডানািাস সম্পমকে বকছু বলার সময় কমঠার ও বনষ্ঠুর ভা া
বযবহার করি।
েখ্ন কনস্টানিাইমনর রাজমের অবসান র্মি, িখ্ন হডানািাসপেীরা
চামচের স্বাধীনিার জনয িৎপরিা অবযাহি রামখ্। িারা ধমমের বযাপামর
সম্রাি অথবা রাজকমেকিোমদর হস্তমেমপর ববমরাধী বছল। িমব, িারা
বকন্তু আর োই হহাক, সাংকীণে বচত্ত বছল না। আগাষ্টাইন বমলমছন হে,
িারা কযাথবলকমদর ওপর বনপীড়ন চালাি না, এমনবক িারা েখ্ন
িামদর হচময় সাংখ্যায় হববশ হময় পমড়, িখ্নও না। কযাথবলকগণ, োরা
সব সময় বনমজমদর সবহষ্ণু বমল দাবব করমি প্রস্তুি বছল, িারা এিা
বরদাশি করমি সম্মি বছল না। েখ্ন আমরা একবার ভয়- ডরহীন
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হডানািাসপেীমদর দমমনর জনয রাজকীয় বসনযবাবহনী হপ্ররণ করা হয়,
িখ্ন এর প্রমাণ পাওয়া োয়। ো হহাক, দমন-বনপীড়ন অবযাহি থাকা
সমত্ত্বও হডানািাসপেীরা সম্রািমক িামদর ধমেমি বা ঈশ্বর- উপাসনার
পো পবরবিেন করমি বদমি অস্বীকৃবি জাবনময়বছল। িামদর অবভমি
বছল এই হে, “কযাথবলকগমণর পুমরাবহিরা অসৎ বযবক্ত োরা ইহমলামকর
রাজনয বমগের সামথ কাজ কমর। রাজ- অনু গ্রমহর ওপর বনভেরশীল হময়
িারা েীশুর অবমাননা কমরমছ।১২
হডানািামসর মৃিুযর পর উত্তর আবিকার অবধবাসীরা িার আদশে
অনু সরণ অবযাহি রামখ্। িারা ৩শি’ বছর ধমর িার প্রচাবরি েীশুর
বশো অনু সরণ কমর। পমর ইসলামমর আগমন র্িমল িারা ইসলাম
গ্রহণ কমর ো বছল কােেি িামদর অনু সৃি ধমমেরই এক সম্প্রসাবরি ও
সমথেনকারী ধমে।
হডানািামসর আমন্দালমনর পাশাপাবশ একই সমময় অথচ সম্পূ ণে স্বাধীন
এক আমন্দালন দবেণ বমসমর চলবছল। কনস্টানিাইন েখ্ন ৩২৪
খ্ৃস্টামব্দ উত্তর আবিকার জি হখ্ালার জনয আমরকবার উমদযাগ গ্রহণ
কমরবছমলন িখ্বন িার দৃ বষ্ট বমশমরর ওপর পবিি হয়। বমশর িখ্ন
ববমদ্রাহ হগালমোগ ও অরাজকিায় আকীণে বছল। ডাময়ামিাবশয়ামনর
(Diocletioan হনিৃমে খ্ৃষ্টানমদর প্রবি বনপীড়ন েখ্ন িুমি উমঠবছল,
িখ্ন অমনমকই িা পবরহামরর জনয িার সামথ সমমঝািা কমরবছল।
হমমলবিয়াস (Meletius) নামক একজন পুমরাবহি এ সময় বমলন হে,
হেসব পুমরাবহি প্রকামশয খ্ৃষ্টধমমের বনন্দা কমরমছ িামদর োজকবৃ বত্তর
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কাজ পুনরায় শুরু করার হেম্ বাধা হদওয়া উবচৎ। তিতন আলরা
উেেতি কলরন হে, প্রায়বশ্চমত্তর পেোপ্ত প্রমাণ না প্রদশেন করা পেে্
সকল ববশুি প্রাথেনা সমামবমশ িামদর হোগদান বন্ধ করমি হমব। এ
সময় আমলকজাবন্দ্রয়ার প্রধান োজক বপিার আমরা নমনীয় পোর
পরামশে হদন। িমব অবধকাাংশ হলাকই হমমলবিয়াসমক সমথেন কমর।
আমলকজাোর েখ্ন োজকমদর প্রধান হমলন, বিবন হমমলবিয়াসমক
মাইমনস-এ সMines বনবোবসি কমরন।
হমমলবিয়াস বফমর আসার পর বহু অনু সারী িার চারপামশ সমমবি হন।
বিবন ববশপ, পুমরাবহি ও উচ্চপমদর োুঁজকমদর বনময়াগ দান এবাং বহু
বগজো বনমোণ কমরবছমলন। িার অনু সারীরা িামদর বনপীড়নকারীমদর
কামছ আিসমপেণ করমি অস্বীকার কমরবছল। হমমলবিয়াস িার চাচেমক
“শহীদমদর চাচে” সChurch of the Martyrs নামম আখ্যাবয়ি
কমরন। আমলাকজাোমরর অনু সারীরা এর ববমরাধী বছল। কারণ, িারা
বনমজমদর কযাথবলক নামম আখ্যাবয়ি ও পমলর প্রচাবরি খ্ৃষ্টধমমের
অনু সরণ করি। হমমলবিয়ামসর মৃিুযর পর আমলকজাোর িার
অনু সারীমদর প্রাথেনা সমামবশ বনব ি কমরন। এ আমদমশর ববমরাবধিা
কমর িারা সম্রাি কনস্টানিাইমনর কামছ একবি প্রবিবনবধ দল হপ্ররণ
কমর। একমা্ বনমকামমবডয়ার ইউমসববয়ামসর সEusebius সাহােয
লাভ কমর িারা সম্রামির সামথ সাোমির অনু মবি লাভ কমর। সম্রামির
দরবামর িামদর উপবিবির র্িনা বনবসয়ার কাউবিল আহবামনর
অনযিম কারণ বছল। ইউমসববয়াস আবরয়ামসর বন্ধু বছমলন। এই

 154 

সাোমির মধযবদময় আবরয়ান ও হমমলবিয়ান আমন্দালমনর মমধয সাংমোগ
িাবপি হয়।
এই দু ’বি শহীমদর চামচের হপ্রোপমি আবরয়ামসর হনিৃমে আমন্দালন
সাংর্বিি হয়। আবরয়ামসর সমথেমন হলখ্া হকামনা বব য় এবাং িার
আমন্দালমনর হকামনা প্রকার বনরমপে মূ লযায়ন কােেি ধ্বাংসপ্রাপ্ত
হময়মছ। এখ্ন আবরয়াস সম্পমকে হেসব বইমি উমল্লখ্ পাওয়া োয় িার
প্রায় সবই িার শত্রুমদর হলখ্া। হস কারমণ িার জীবন ও কমমের পূ ণে
বববরণ প্রদান এমকবামরই অসম্ভব। বববভন্ন সূ ্ হথমক িার সম্পমকে
হেসব বচ্ পাওয়া োয় িা হজাড়া বদমল এই দাুঁড়ায়: আমলকজাবন্দ্রয়ার
ববশপ বপিার িাুঁমক একজন উচ্চ পদমেোদার োজক বহমসমব বনময়াগ
কমরন, বকন্তু পমর িামক বিবন ববহষ্কার কমরন। বপিামরর উত্তরসূ বর
পুনরায় িাুঁমক পুমরাবহি বনময়াগ কমরন। আবরয়াস এি জনবপ্রয় হময়
ওমঠন হে, েখ্ন আবচলামসর সAchillas মৃিুয গমি িখ্ন িার িান
দখ্মলর সবেপ্রকার সু মোগ জবড়ি হওয়ার হকামনা ইো িার বছল না।
ফমল োজকমদর সমবোচ্চ পদবিমি আমলকজাোর সহমজই অবধবষ্ঠি
হন। আবরয়ামসর প্রচাবরি ধমেমমির ববরুমি একবি অবভমোগ করা
হময়বছল। িার প্রবিিন্দ্বী বছমলন এ মামলার ববচারক। পবরণবিমি িাুঁমক
আবার ববহষ্কার করা হয়।
এ পেোয় পেে্ খ্ৃষ্টানমদর ধমে ববশ্বামসর হেম্ ববরাি স্বাধীনিা বছল।
োরা বনমজমদর খ্ৃষ্টান বমল আখ্যাবয়ি করি িামদর মমধয ববপুল সাংখ্যক
হলাক ব্েবাদমক গ্রহণ কমরবছল। বকন্তু এর প্রকৃি অথে বক হস বযাপামর
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হকউই বনবশ্চি বছল না। বকছু হলাক অন্ধভামব এর সমথেন করি। অনয
বদমক হডানািাস ও হমমলবিয়ামসর মি বকছু হলাক িামক প্রিযাখ্যান
কমরবছল। আর এ দু ময়র মমধয োরা অবিান করবছল, িারা বনমজরা
হেভামব ভামলা মমন করি, ব্েবামদর হসভামব বযাখ্যা করার স্বাধীনিা
িামদর বছল। দু ই শিাব্দী ধমর আমলাচনার পরও হকউই এ ধমেমিমক
সমন্দহমুক্তভামব বযাখ্যা করমি সেম হয় বন। আতরিাস তিত্ববালদর
সংজ্ঞা প্রদালনর জনয চযামলঞ্জ জানামলন। আমলকজাোর িখ্ন সম্পূ ণে
পশ্চাদপসরন করমলন। বিবন েিই এর বযাখ্যা হদওয়ার হচষ্টা করমলন
িিই বিবন ববভ্রাব্র বশকার হমলন। আবরয়াস েু বক্ত বদময় এবাং পবব্
গ্রমের প্রামাবণকিার ওপর বনভের কমর ব্েবাদমক বমথযা বমল প্রমাণ
করমলন।
এর পর আবরয়াস েীশু সম্পমকে আমলকজাোমরর হদওয়া বযাখ্যা খ্িন
কমরন। বিবন েু বক্ত হদখ্ান হে, েীশু েবদ প্রকৃিই ‘ঈশ্বমরর পু্’ হময়
থামকন িাহমল িার অথে এই দাুঁড়ায় হে, পুম্র পূ মবে বপিার অবস্তে
বছল। অিএব, এমন একবি সময় অবশযই বছল েখ্ন স্ামনর অবস্তে
বছল না। সু িরাাং এর অথে এিাই হয় হে, পু্ বছল হকামনা সত্ত্বা বা প্রাণ
িারা গবঠি সৃ বষ্ট ো সব সময়ই অবস্তেশীল বছল না। হেমহিু ঈশ্বর
অনাবদ ও বচরিায়ী সত্ত্বা, হস কারমণ েীশু ঈশ্বমরর মি একই সত্ত্বা হমি
পামরন না।
আবরয়াস সব সময় েু বক্ত-প্রমাণ বদময় কথা বলমিন। হেমহিু
আমলকজাোর েু বক্ত প্রমাণ সহ পাো জবাব বদমি বযথে হমিন হস
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কারমণ বিবন চি কমরই ক্রুি হময় পড়মিন। িার সামথ িমকের সময়
আবরয়াস বলমিন: “আমার েু বক্তর ত্রুবি হকাথায় এবাং আমার
নযায়ানু মান হকাথায় ভি হময়মছ?” এর জবাব বমলি না। ফমল ৩২১
খ্ৃস্টামব্দ নাগাদ আবরয়াস হময় উমঠবছমলন একজন জনবপ্রয় ববমদ্রাহী
পুমরাবহি, ববপুল রকম আিববশ্বাসী এবাং বনমজর ববশ্বামসর বযাপামর
বিধা-িন্ধহীন।
ববিমকে এই বযবক্তগি ববপেেয় র্িার পর আমলকজাোর আবরয়ামসর
ধমেমমির বযাপামর রায় হর্া ণার জনয এক প্রামদবশক সভা আহ্বান
কমরন। প্রায় ১শ’ বমশরীয় ও বলবীয় ববশপ এমি হোগদান কমরন।
আবরয়াস অিয্ ববলষ্ঠভামব িার অবিামনর কথা বযাখ্যা কমরন। বিবন
দৃ ঢ়িার সামথ বমলন, এমন এক সময় বছল েখ্ন েীশু অবস্তেশীল বছমলন
না, অথচ ঈশ্বর িখ্নও ববরাবজি বছমলন। হেমহিু েীশু ঈশ্বর কিৃেক
সৃ ষ্ট হস কারমণ িার সত্ত্বা সীমাবি, সু িরাাং বিবন বচর্ন হমি পামরন
না। একমা্ ঈশ্বরই বচর্ন। হেমহিু েীশু সৃ ষ্ট প্রাণী, হস কারমণ বিবনও
অনযানয সকল েু বক্তবাদী প্রাণীর মমিাই পবরবিেনশীল। একমা্ ঈশ্বরই
অপবরবিেনীয়। এভামব বিবন হজার বদময় বমলন হে, েীশু ঈশ্বর বছমলন
না। অববরাম েু বক্ত সহকামর িার বক্তবয হপমশর পাশাপাবশ বিবন
বাইমবল হথমক অজস্র হিাক উিৃ বি করমিন হেগুমলার হকাথাও
ব্েবামদর বযাপামর হকামনা উমল্লখ্ই বছল না। বিবন বমলন, েবদ েীশু
বমল থামকন ‘আমার বপিা আমার হচময় হরষ্ঠ’১৩ িাহমল ঈশ্বর ও েীশু
সমকে এ কথায় ববশ্বাস করার অথে বাইমবমলর সিযমক অস্বীকার
করা।
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আবরয়ামসর েু বক্ত সমূ হ অখ্িনীয় বছল। বকন্তু আমলকজাোর িার
অবিামনর সু বামদ িামক বনবোসমন হপ্ররণ কমরন। িমব আবরয়ামসর
অনু সারীর সাংখ্যা এি ববপুল বছল হে, পলীয় চাচে িামক উমপো করমি
পামর

বন।

তবলশষ

কলর

েূবচাঞ্চলের

অ্লনক

তবশেই

আলেকজান্ডালরর জাতর করা আলদশ লমলন তনলি পামরন বন। লয
তবিকচ ৩শ’ বছর ধমর িগবগ কমর ফুিবছল িা এবার ববমফাবরি
হমলা। পূ বোঞ্চমলর এি হববশ সাংখ্যক ববশপ আবরয়াসমক সমথেন কমরন
হে, আমলকজাোর রীবি মি সমসযার সম্মু খ্ীন হন। এ সব ববশমপর
প্রধান বম্ বছমলন বনমকামমবডয়ার ইউমসববয়াস। বিবন আবরয়াস বছমলন
বন্ধু ও লু বসয়ামনর ছা্ বেবন িার পবব্িা ও জ্ঞামনর জনয সাবেজনীন
মেোদার পা্ বছমলন। সম্ভবি ৩১২ খ্ৃস্টামব্দ লু বসয়ামনর হিযার র্িনা
িামদর বন্ধুেমক আমরা শবক্তশালী ও অবভন্ন ধমে ববশ্বামস আমরা দৃ ঢ়
প্রিযয়ী কমরবছল।
আমলকজাোর কিৃেক বনবোবসি হওয়ার পর আবরয়াস কনস্টাবন্টমনাপমল
ইউমসববয়ামসর কামছ একবি প্ হলমখ্ন। হস প্বি আজও রময়মছ।
আবরয়াস এ পম্ আমলাকজাোমরর ববরুমি বনপীড়মনর অবভমোগ
আমনন বেবন আবরয়াসমক একজন অধাবমেক নাবস্তক বহমসমব
আমলকজাবন্দ্রয়া হথমক ববহষ্কার করার হচষ্টা কমরবছমলন। কারণ
আবরয়াস ও িার বন্ধুরা ববশমপর প্রচাবরি ধমমের প্রবি িামদর আনু গিয
প্রকাশ করমি রাবজ হন বন। আতরিাস েলি বমলন, “আমরা বনেোবিি
হবে এ কারমণ হেমহিু আমরা ববল হে, েীশু উদ্ভূি হময়বছমলন; বকন্তু
ঈশ্বর উদ্ভূি হন বন, বিবন অনাবদ।১৪ এ র্িনার ফমল আবরয়াস
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ইউমসববয়ামসর কাছ হথমক আমরা হববশ কমর সমথেন লাভ কমরন।
ইউমসববয়ামসর বযাপক প্রভাব বছল। আর শুধু জনসাধারমণর ওপরই
নয়, হখ্াদ রাজ প্রসামদও িার প্রভাব ববস্তৃি বছল। িমব এই সমথেন
লাভ সমত্ত্বও আবরয়াস মমন হয় ববমরাবধিার চাইমি একবি সমমঝািার
প্রবিই সবেদা আগ্রহী বছমলন। সম্ভবি চামচের অভয্মর একবি শৃ ঙ্খলা
বজায় থাকুক, এিা বিবন ববমশ ভামব চাইমিন।
দু ভোগযক্রমম এ বব ময় ইবিহামস খ্ুব সামানয উপাদানই পাওয়া োয়।
আবরয়ামসর বকছু প্ এখ্নও বিমক আমছ ো হথমক হদখ্া োয় হে,
আবরয়ামসর একমা্ লে বছল েীশুর বশোমক ববশুি ও পবরবিেন
হথমক মুক্ত রাখ্া এবাং খ্ৃষ্টানমদর মমধয ববচুযবি না র্িামনা। অনযবদমক
আমলকজাোমরর হলখ্া প্সমূ হ হথমক হদখ্া োয় হে, বিবন সবে সময়ই
আবরয়াস ও িামদর সমথেকমদর ববরুমি অসবহষ্ণু ভা া বযবহার
কমরমছন। এক পম্ বিবন বলমখ্মছন: িারা শয়িামনর িারা চাবলি,
শয়িান িামদর মমধয বাস কমর এবাং িামদর উমত্তবজি কমর; িারা
হভলবক জামন এবাং প্রিারক, চিুর, জাদু কমরর মমিা কথায় হমাহাববষ্ট
কমর, িাহারা হমলা দসু য, বনমজমদর আস্তানায় িারা বদন রাি খ্ৃষ্টমক
অবভশাপ হদয়... িারা শহমরর চবর্হীন িরুণী-রমণীমদর মাধযমম
হলাকজনমক ধমো্বরি কমর।”১৫ এ ধরমনর বহাংস্র ও অপমানকর ভা া
বযবহার হথমক সমন্দহ সৃ বষ্ট হয় হে, ববশপ আমলকজাোর িার বনমজর
ধমেমমির দু বেলিার বযাপামর অবশযই সমচিন বছমলন।
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ইউমসববয়াস ববশপ আমলকজাোমরর মমনাভামব অিয্ অসন্তুষ্ট হন।
বিবন পূ বোঞ্চলীয় ববশপমদর এক সভা আহ্বানপূ বেক িামদর কামছ সম্পূ ণে
বব য়বি উিাপন কমরন। এ সমামবমশর ফল বছল একবি প্ ো পূ বে
ও পবশ্চমমর সকল ববশমপর কামছ হপ্ররণ করা হয়। পম্ িামদরমক
আবরয়াসমক চামচে বফবরময় বনমি আমলকজাোরমক রাবজ করামি
অনু মরাধ জানামনা হয়। বকন্তু আমলকজাোর আবরয়ামসর পূ ণে
আিসমপেণ চাইমলন। আবরয়াস বফবলবস্তমন বফমর আমসন ও িার
অনু সারীমদর বনময় প্রাথেনা সমামবশ করমি থামকন। আমলকজাোর
িখ্ন “িার কযাথবলক চামচের সহমোগী কমেীমদর” কামছ দীর্ে এক প্
হলমখ্ন োমি আবরয়ামসর পুনরায় সমামলাচনা করা হয়। আমলকজাোর
এ পম্ ইউমসববয়ামসর নাম উমল্লখ্ কমর িামক অবভেু ক্ত কমরন এ
বমল হে, “বিবন মমন কমরন হে, িার সম্মবির ওপরই চামচের কলযাণ
বনভের কমর।”১৬ বিবন আমরা বমলন, ইউমসববয়াস আবরয়াসমক সমথেন
কমরন, আর িা শুধু বিবন হে আবরয়ামসর মিবামদ ববশ্বাস কমরন হস
জনযই নয়, এর বপছমন রময়মছ িার বনজস্ব উচ্চাকাঙ্খাজবনি স্বাথে।
এভামব োজকমদর মধযকার ববমরাধ প্রাচয ও পাশ্চামিযর ববশপমদর মমধয
বযবক্তগি ববমরামধর রূপ গ্রহণ কমর।
এ বব য়বি বনময় ববশপমদর পেোয় হথমক সাধারণ মানু ম র মমধযও
বববভন্ন প্রশ্ন ছবড়ময় পমড়। নাইবসয়ার হগ্রগরী সGregory of Nyssea
বলমখ্মছন:
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“রাস্তা-র্াি, বাজার, মুদ্রা বযবসায়ীমদর হদাকান, খ্াবার হদাকানসহ
কনস্টাবন্টমনাপমলর সবে্ই িামদর বনময় আমলাচনা চলবছল। একজন
হদাকাবনমক েবদ বজজ্ঞাসা করা হয় হে অমুক বজবনমসর মূ লয কি, হস
িার জবাব হদয় উদ্ভূি সত্ত্বা ও উদ্ভূি নয় এমন সত্ত্বা সম্পমকে জানমি
হচময়। রুবিওয়ালার কামছ রুবির দাম জানমি চাইমল হস বমল, ‘পু্
িার বপিার বান্দা’; চাকরমক েবদ বজজ্ঞাসা করা োয় হে, হগাসলখ্ানা
বিবর করা হময়মছ বকনা, হস জবাব হদয়: ‘পু্ হকামনা বকছু হথমক উদ্ভূি
হয় বন।’ কযাথবলকরা হর্া ণা কমরমছ, ‘জমলাভকারীই হরষ্ঠ’ এবাং
আবরয়াসরা বলমছ: বিবনই হরষ্ঠ বেবন জমদান কমরমছন।”১৭
হলামক রমণীমদর কামছ বজজ্ঞাসা করি হে, হকামনা পু্ জমগ্রহণ করার
আমগ িার অবস্তে থাকমি পামর বক? োজক মহমলর উচ্চ পেোময়ও এ
ববিকে বছল সমানভামব উত্তপ্ত ও বিক্ত। জানা োয় হে, “প্রবিবি শহমরই
ববশপরা ববশপমদর সামথ একগুুঁময় ববমরামধ বলপ্ত বছল। জনসাধারণ বছল
জনসাধারমণর ববপমে... এবাং িারা পরস্পমরর সামথ সবহাংস সাংর্ম ে
বলপ্ত হময়বছল।১৮
সম্রাি কনস্টানিাইন বব য়বি অববহি বছমলন। র্িনাবলী ক্রমশই
অবনবির বদমক োবেল। বিবন হস্তমেপ করমি বাধয হমলন এবাং
আমলকজাোর ও আবরয়াস উভময়র উমদ্দমশয একবি প্ হপ্ররণ
করমলন। এমি বিবন বলমলন হে, ধমেীয় মিামমির ঐকয বিবন
একা্ভামব কামনা কমরন হেমহিু সাম্রামজয শাব্র জনয হসিাই হমলা
সমবোত্তম গযারাবন্ট। উত্তর আবিকার র্িনাবলীমি গভীরভামব হিাশ হময়
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বিবন “প্রামচযর হৃদময়র” সBosom of East কাছ হথমক উত্তম বকছু
আশা করমলন হেখ্ামন “ঐশ্ববরক আমলার প্রভামির” সDawn of
Divine light উদয় র্মিবছল। বিবন বলমখ্মছন:
“বকন্তু হায় হগৌরবময় ও পবব্ ঈশ্বর! শুধু আমার কান নয়, আমার
হৃদয়ও েি- ববেি, েখ্ন আবম শুনমি হপলাম হে, আপনার মমধয হে
ববমরাধ ও দলাদবল ববদযমান িা এমন বক আবিকার চাইমিও মারািক;
সু িরাাং আপনারা, োমদর আবম অনযমদর ববমরাধ বনরসমনর দৃ ষ্টা্
বহমসমব আশা কবর, িামদর হচময় আমরা খ্ারাপ হওয়ার আমগই এর
প্রবিকার হওয়া প্রময়াজন এবাং এখ্মনা, এই আমলাচনার মূ ল কারণ
সম্পমকে সিকে অনু সন্ধান করার পর আবম হদখ্মি হপময়বছ হে, িা
এমকবামরই িাৎপেেহীন এবাং এ ধরমনর বববামদর হেম্ সম্পূ ণে
েু বক্তহীন। .... আমার অনু মান হে, বিেমান ববিমকের উৎপবত্ত র্মিমছ
এভামব: েখ্ন আপবন, আমলকজাোর, প্রবিবি োজকমক বজজ্ঞাসা
করমলন হে, পবব্ গ্রমের কবিপয় অাংশ সম্পমকে বিবন কীভামবন অথবা
বিবন একবি অথেহীন হবাকাবমপূ ণে প্রমশ্নর একবি ববমশ বদক সম্পমকে
কী বচ্া কমরন এবাং আপবন, আবরয়াস, েথােথ ববমবচনা ছাড়াই আপবন
এমন সব কথা বলমলন ো কখ্মনা প্রকাশই পায় বন অথবা হপমলও
নীরমবই িার ববলু বপ্ত র্মিমছ, আপনামদর মমধয বভন্নমি হদখ্া বদল।
হোগামোগ বছন্ন হমলা এবাং অবধকাাংশ হলাক দু ’ভামগ ববভক্ত হময় হগল,
িারা আর অবভন্ন বহমসমব ঐকযবি রইল না।”
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এর সম্রাি িামদর উভয়মকই অবা্র প্রশ্ন ও হঠকারী জবাব ববিৃি
হওয়ার সবনবেন্ধ অনু মরাধ জানান:
বব য়বি আদমি কখ্মনাই উবিি হওয়ার হোগয বছল না, বকন্তু অলস
হলাকমদর করার মি বহু অপকমে থামক এবাং অলস মবস্তষ্কগুমলা এ
বচ্াই কমর। আপনামদর মমধয হে মিপাথেকয বা ববমরাধ িা পবব্
গ্রেবভবত্তক হকামনা োজমকর ধমেমি নয় বকাংবা িা নয়া প্রববিেি হকামনা
মিবামদর কারমণ নয়। আপনারা উভময়ই একই প্রকার এবাং অবভন্ন
মি হপা ণ কমরন। সু িরাাং আপনামদর মমধয পুনবমেলন সহমজই সম্ভব।
সম্রাি এ পম্ হপৌত্তবলক দাশেবনকমদর উদাহরণ হদন োরা একই প্রকার
ববশদ সাধারণ নীবিমালা ধারমণর হেম্ মিপাথেকয হপা মণ সম্মি
হময়বছমলন। হসমেম্ বিবন প্রশ্ন কমরন, বনছক িুে ও হমৌবখ্ক
মিপাথেমকযর কারমণ খ্ৃষ্টান ভাইমদর এমক অপমরর সামথ শত্রুর মমিা
আচরণ করা বক বঠক? িার মমি এ ধরমনর আচরণ:
রুবচহীন, বশশুসূ লভ ও বদমমজাবজ ও দু ভোগা ঈশ্বমরর োজকগণ এবাং
হবাধ সম্পন্ন বযবক্তগণ... এিা হমলা শয়িামনর ছলনা ও প্রমলাভন। এ
বযাপামর আসু ন আমরা বকছু কবর। আমরা সবাই েবদ সকল বব ময় এক
রকম ভাবমি নাও পাবর, অ্ি বড় বব য়গুমলামি আমরা ঐকযবি
হমি পাবর। পবব্ ঐশ্ববরক সত্ত্বা প্রসমি আসু ন সবাই একই ববশ্বাস
এক উপলবি হপা ণ এবাং ঈশ্বর প্রসমি এক ও অবভন্ন মি অবলম্বন
কবর।
পম্ এ বমল উপসাংহার িানা হয়:
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েবদ িা না হয়, িাহমল আমার হসই শাব্পূ ণে ও সমসযামুক্ত রািগুমলা
বফবরময় বদন োমি আবম আমার আনন্দ এবাং শাব্পূ ণে জীবমনর
উৎফুল্লিা লাভ করমি পাবর। িা েবদ না হয় িাহমল আবম অবশযই
েন্ত্রণা কাির ও অশ্রুবসক্ত হব এবাং মৃিুয পেে্ আবম হকামনা শাব্ পাব
না। হেখ্ামন ঈশ্বর হপ্রমীগণ, আমার সহকমেী হসবকগণ এ ধরমনর
হবআইবন ও েবিকর ববিমকে বলপ্ত হসখ্ামন আবম কীভামব মমন শাব্
পাব?১৯
এ প্ শুধু খ্ৃষ্টধমে সম্পমকেই নয়, অনযানয ধমে সম্পমকেও সম্রামির চরম
অজ্ঞিার পবরচয় বহন কমর হেমহিু বিবন মমন করমিন হে, একজন
মানু

হেভামব খ্ুবশ ঈশ্বমরর উপাসনা করুক অথবা ঈশ্বর বনমদেবশি

পোয়ই উপাসনা করুক িা একই বযাপার। কােেি িার কামছ
আমলকজাোর ও আবরয়ামসর মধযকার ববমরাধ বছল হনহাময়িই হমৌবখ্ক
বববাদ অথবা এক িাৎপেেহীন এবাং অপ্রময়াজনীয় িুে বব য়। এ
দু ’জমনর মধযকার ববমরাধমক বনছক িুে বমল আখ্যাবয়ি করা হথমক
হবাঝা োয় হে, কনস্টানিাইন জানমিন না বিবন হকান বব ময় কথা
বলমছন। একবদমক এক ঈশ্বমর ববশ্বাস অনয বদমক ব্েবামদ ববশ্বাস
এর মমধয িার দৃ বষ্টমি হমৌবলক হকামনা ববমরাধ বছল না। প্ হথমক
হদখ্া োয়, কনস্টানিাইন বাস্তব সিয বনময় নয়, িার মমনর শাব্র
বযাপামরই হববশ উবিগ্ন বছমলন। সু িরাাং িার পম্ হে হকামনা ফল হয়
বন, িামি ববিময়র বকছু হনই। কমদোবার হহাবসয়াস এ প্
আমলকজাবন্দ্রয়ায় বময় বনময় বগময়বছমলন। অল্প কময়কবদন অবিামনর
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পর বিবন িার বমশমনর বযথেিা সম্পমকে সম্রািমক জ্ঞাি করার জনয
শূ নয হামি বফমর আমসন।
একবদমক েখ্ন এসব র্িনা র্মি চমলবছল, অনযবদমক কনস্টানিাইন
িার ভগ্নীপবি বলবসনামসর সLicinus) সামথ েু ি হেম্ লড়াই
করবছমলন। েু মি বলবসনাস বনহি হন। বলবসনাস বছমলন আবরয়ামসর
সমথেক। সু িরাাং িার মৃিুযর ফমল সম্রামির দরবামর আবরয়ামসর
অবিান আমরা দু বেল হময় পমড়। ো হহাক, কনস্টানিাইন উপলবি
করমলন হে, একবি েু মি জয়লাভ করমলও শাব্ হারামনা সম্ভব।
হহাবসয়ামসর সHosius) বমশমনর বযথেিার পর প্রামচযর পবরবিবি
হগালমোগপূ ণে হময় পমড়বছল। আবরয়ামসর বাণী ও েু বক্তর পবরণবি হমলা
আমলকজাবন্দ্রয়ায় রক্তপাি। সাম্রামজযর পূ বোঞ্চল বা প্রামচযর সবে্
অসম্া

ছবড়ময় পমড়। ইবিপূ মবেই উত্তর আবিকায় ববশৃ ঙ্খলা ও

হগালমোগ বছল। এ পেোময় সম্রাি উপলবি কমরন হে, িার পলীয় চামচের
বন্ধুগণ িার হকামনা সমসযাই বমবিময় হদওয়ার মমিা শবক্তশালী নয়।
উত্তর আবিকার বব ময় িার অবভজ্ঞিা হথমক বিবন বশো লাভ
কমরবছমলন িা হমলা: প্রকামশয হকামনা পে সমথেন করা িার উবচৎ
নয়। িাই বিবন আহ্বান করার বসিা্ হনন। একজন হপৌত্তবলক
বহমসমব িার অবিান িামক এক ববরাি সু মোগ এমন বদময়বছল। হেমহিু
বিবন বববাদমান হকামনা সম্প্রদাময়রই অনু সারী নন, হস কারমণ বিবন
একজন বনরমপে ববচারক হমি পারমবন। িার ধারণা হমলা, এর ফমল
িখ্ন পেে্ ববশপরা হে সমসযার সম্মু খ্ীন বছমলন, িা বনরসন হমব।
কারণ, এ ধরমনর একবি বব ময়র বনিবত্তকারী বহমসমব একজন
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খ্ৃষ্টামনর সভাপবিমের বব য়বি হমমন হনওয়া িামদর পমে সম্ভব বছল
না। কনস্টানিাইমনর হনিৃমে ববশপমদর এ সভাবি আজ কাউবিল অব
বনবসয়া সCouncil of Nicea বহমসমব পবরবচি।
সভার জনয আমন্ত্রণ বলবপ হপ্ররণ করা হমলা। কনস্টানিাইন রাজকীয়
হকা াগার হথমক এর সকল বযয় ভার বহন কমরন। দু ’বববদমান পমে
হনিৃবৃ ন্দ ছাড়া অনয োমদর আমন্ত্রণ জানামনা হমলা িারা সাববেকভামব
হিমন জ্ঞানসম্পন্ন বযবক্ত বছমলন না। হডানািামসর প্রধান ববমরাধী
হকমসবলয়ানমক এ সভায় আমন্ত্রণ জানামনা হমলও হডানািামসর চামচের
কাউমকই আমন্ত্রণ করা হয় বন। সোি অ্ংশগ্রহেকারী অ্তযক
গুরুত্বেূেচ তবশে ে হলেন:
কায়সাবরয়ার ইউমসববয়াস সEusebius of Caesaria
ইউমসববয়াস বছমলন খ্ৃষ্টীয় ধমেীয় ইবিহামসর জনক। িার গ্রে হমলা
বববভন্ন বববরমণর প্রধান ভাোর ো খ্ৃষ্টীয় ধমেীয় ইবিহামসর চিুথে
শিকমক প্রথম শিমকর সামথ সাংেু ক্ত কমরমছ। প্রভূ ি জ্ঞান ছাড়াও
িার প্রভাব বছল অিয্ বযাপক। প্রামচযর োজকমদর মমধয বিবনই
বছমলন একমা্ বযবক্ত বেবন সম্রামির মমনর কথা বলমি পারমিন। বিবন
সম্রামির হদাভা ী, নামমা্ োজক ও পামপর স্বীকামরাবক্ত রবণকারী
বছমলন। বিবন মমন প্রামণ আবরয়ামসর মিানু সারী বছমলন এবাং
বফবলবস্তমনর অবধকাাংশ ববশমপর সমথেন বিবন লাভ কমরবছমলন।
বনমকামমবডয়ার ইউমসববয়াস সEusebius of Nicomedia)
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বিবন বছমলন এক অবভজাি পবরবামরর স্ান। বিবন একই সময়
লু বসয়ান ও আবরয়ামসর অনু সারী বছমলন। িার আধযাবিক খ্যাবি সবে্
স্বীকৃি বছল। ঐ সময় একই নামম সইউমসববয়াস দু ’জন ঈশ্বরভক্ত
বযবক্ত বছমলন। োর ফমল সমকালীন ঐবিহাবসকমদর মমধয িামদর
বযাপামর বকছু িা ববভ্রাব্র সৃ বষ্ট হময়বছল। বনমকামমবডয়ার ইউমসববয়াস
আবরয়ামসর অববচল সমথেন বছমলন। আবরয়ামসর অনু সারীরা িামক
“মহান” বমল আখ্যাবয়ি কমরন। িার অমলৌবকক েমিা বছল। বিবন
প্রথমম ববরুমির ববশপ বছমলন, পমর বনমকামমবডয়ায় বদবল হন।
বনমকামমবডয়া িখ্ন প্রামচযর রাজধানী বছল। সম্রামির ভগ্নীপবি ও
প্রবিিন্দ্বী বলবসনাস িার একজন ভামলা বন্ধু বছমলন। ফমল সম্রামির
হবান কনষ্টানবিনার সConstantina ওপর িার বযাপক প্রভাব বছল।
বলবসনাস সম্রামির সামথ লড়াইময় বলপ্ত হন। এবাং প্রাণ হারান। স্বামীর
মৃিুযর পর কনস্টানবিনা বসবামসর জনয রাজ প্রসামদ চমল োন। এভামব
কনষ্টানবিনার মাধযমম ও রাজ পবরবামরর সামথ িার দূ র সম্পকেীয়
আিীয়িার কারমণ রাজদরবামর িার ভামলা প্রভাব বছল এবাং িা
কখ্মনাই খ্বে হয় বন। শুযু িার প্রোলবই সম্রাে কনস্টানিাইন
আবরয়ামসর চামচে খ্ৃষ্টধমে গ্রহণ কমরন এবাং হশ পেে্ এমকশ্বরবামদ
ববশ্বাসী হময়ই মারা োন।
এথানাবসয়াস সAthanasius):
বয়মস িরুণ এই বযবক্তবি ব্েবামদর এক কট্টর সমথেক বছমলন।
বাধেমকয উপনীি ও আবরয়াস কিৃেক বহুবার ববপেেস্ত আমলকজাোর
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বনবসয়ার

সভায়

বনমজ

োওয়ার

পবরবমিে

প্রবিবনবধ

বহমসমব

এথানাবসয়াসমক হপ্ররমণর বসিা্ গ্রহণ কমরন।
হহাবসয়াস সHosius)
হহাবসয়াস বছমলন সম্রামির প্রধান সভাসদ। িার গুরুে বছল এখ্ামন হে
বিবন পাশ্চামিয পলীয় চামচের প্রবিবনবধে করমিন হেখ্ামন সম্রামির
প্রভাব বছল দু বেলিার। হহাবসয়াস একজন ধমেীয় পবিি বহমসমব স্বীকৃি
বছমলন। ইবিহামস বিবন ‘মাননীয় প্রবীণ বযবক্ত’ বহমসমব পবরবচি বছমলন
োমক এথানাবসয়াস ‘পবব্’ সHoly) বমল আখ্যাবয়ি কমরন। উচ্চ চবর্
বমলর জনয বিবন সকমলর কামছ সু পবরবচি বছমলন। সম্রামির সামথ
র্বনষ্ঠিার কারমণ িার গুরুে বৃ বি হপময়বছল।
উপমরাক্ত কময়কজন ছাড়াও কাউবিমল এমন সব বযবক্ত বছমলন োরা
ধমেবনষ্ঠার জনয খ্যাবিমান হমলও জ্ঞামনর জনয খ্যাবিমান বছমলন না।
িামদর হৃদয় পবব্ থাকমলও মুমখ্র ভা া সবসময় পবরশীবলি বছল
না।
বস্পবরমডম সSpiridem
বস্পবরমডম বছমলন একজন অমাবজেি ও সরলমনা োজক। বিবন বছমলন
হসসব অবশবেি ববশপমদরই একজন োরা ঐ সময় বছমলন চাচেগুমলামি
সাংখ্যাগবরষ্ঠ। িার প্রবি গভীরভামব দৃ বষ্ট বদমল বিবন কী ধরমনর মানু বছমলন
িা বুঝার হেম্ সহায়ক হমব। বিবন বছমলন একজন হম পালক। বনপীড়নবনেোিন সমত্ত্বও বিবন িার ববশ্বামস অিল বছমলন। ধমমের রাজনীবির বযাপামর
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িার জ্ঞান বছল ভা া। িার প্রবি বববভন্ন অমলৌবকক র্িনা আমরাবপি হওয়ার
কারমণ বিবন ববশপ বনেু ক্ত হন। ববশপ হওয়ার পরও িার সাধারণ ও হগুঁময়া
হবশ-ভূ ার পবরবিেন হয় বন। তিতন সব সমি েদব্রলজ চেলিন। েেীি
চালচচর অ্নযানয ‘রাজপু্গণ’ িামক পছন্দ করমিন না। িামদর উমিগ
বছল হে, বিবন েথাসমময় সভার অবধমবশমন হোগ বদমি বনবসয়া হপৌঁছমি
পারমবন বকনা। বস্পবরমডম েখ্ন সম্রামির কাছ হথমক আমন্ত্রণ প্ হপমলন,
বিবন উপলবি করমলন বিবন েবদ েথাসমময় হপৌঁছমি চান িাহমল িামক
খ্চ্চমরর বপমঠ সাওয়ার হময় সফর করমি হমব। বিবন অনযানয ববশপমদর
মি দলবল না বনময় একজন মা্ পবরচারক সমি বনময় ো্া করমলন।
িারা দু ’বি খ্চ্চমর চমড় সফর করবছমলন। একবি রাং বছল সাদা, অনযবির
রাং বছল সাদা ও কামলায় বমশামনা। এক রামি িারা একবি সরাইখ্ানায়
আরয় হনন। এ সময় হসখ্ামন অনযানয ববশপরাও হপৌঁমছন োরা বনবশ্চম্
বছমলন না হে, বস্পবরমডম সভার আমলাচনায় অাংশ গ্রহমণর জনয আমদৌ
হোগয বকনা। পরবদন হভামর বস্পবরমডম েখ্ন বনদ্রায় ববমভার, িারা দু ’বি
খ্চ্চরমক হিযাকমর সরাইখ্ানা িযাগ কমরন। বস্পবরমডম র্ুম হথমক হজমগ
খ্চ্চরগুমলামক আহার কবরময় হসগুমলার বপমঠ বজন চাপামি পবরচারকমক
বনমদেশ বদমলন। হস খ্চ্চরগুমলামক মৃি অবিায় হদখ্মি হপময় বস্পবরমডমমক
হসই দু ঃসাংবাদ বদল। ববশপগণ খ্চ্চর দু ’বির মস্তক হদহ হথমক বববেন্ন কমর
হফমলবছমলন। বিবন পবরচারকমক প্রবিবি খ্চ্চমরর হদমহর কামছ হস গুমলার
কবিেি মাথা এমন রাখ্মি বলমলন। হস অন্ধকামরর মমধয ভুল কমর এক
খ্চ্চমরর মাথা অনযবির কামছ বনময় রাখ্ল। হেইমা্ হস মাথাগুমলা
খ্চ্চরগুমলার হদমহর কামছ রাখ্ল, সামথ সামথ হসগুমলা জীবন লাভ কমর
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উমঠ দাুঁড়াল। িারা িামদর ো্া আবার শুরু করমলন। বকছু সময় পরই
িারা হসই ববশপমদর দলমক অবিক্রম করমলন োরা হভমববছল হে, িারা
বস্পবরমডমমক েমথষ্ট বপছমন হফমল আসমি সেম হময়মছ এবাং বিবন েথা
সমময় বনবসয়া হপৌঁছমি পারমবন না। িামদর ববিয় চরমম হপৌঁছাল েখ্ন
িারা হদখ্ল হে, সাদা খ্চ্চরবির মাথা সাদা কামলা রাং অনযবদমক সাদা কামলা
রমের খ্চ্চরবির মাথা সাদা।২০
পািামন সPatamon বিবন একজন সন্নযাসী বছমলন
ওবসয়াস সOcsius), বিবন শুধু িার আচারবনষ্ঠিার কারমণ খ্যাবি লাভ
কমরবছমলন।
বনমকালামসর মাইজার সMyser of Nicholas , িার নামবি ইবিহামস
িান লাভ কমরমছ ববমশ ি চামচের ঐবিহাবসকগমণর করমণ, হেমহিু
আবরয়াস েখ্ন কথা বলবছমলন, বিবন িখ্ন িার কামন র্ুবস
হমমরবছমলন।
এভামব হদখ্া োয়, বনবসয়ার সবনবকও পবর দ হববশর ভাগ হসসব
ববশপমদর বনময়ই গবঠি হময়বছল োরা একা্ ধমেবনষ্ঠ বছমলন, বকন্তু
মূ ল বব ময় পেোপ্ত বুবিবৃ বত্তক জ্ঞান িামদর বছল না। এ সকল হলাকমক
হঠাৎ কমর হসকামলর গ্রীক দশেমনর চিপমি ও অিয্ জ্ঞানী
বযাখ্যািামদর মুমখ্ামুবখ্ করা হময়বছল। িামদর প্রকাশ ভবি বছল এমন
হে কী বলা হমে িার িাৎপেে বুমঝ ওঠা এসব ববশমপর পমে সম্ভব
বছল না। িারা িামদর জ্ঞামনর েু বক্তপূ ণে বযাখ্যা বদমি অপরাগ হময় অথবা
িামদর ববমরাধীমদর সামথ ববিমকে অেম হময় িামদর বনমজমদর ববশ্বামস
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বিি হময় চুপ কমর থাকা অথবা সম্রামির বসিাম্র সামথ একমি
হওয়া ছাড়া িামদর আর বকছু করার বছল না।
সভা শুরু হওয়ার কময়কবদন আমগই সকল প্রবিবনবধ বনবসয়া হপাুঁমছন।
িারা হছাি হছাি দমল জমড়া হমিন এবাং িামদর মমধয আসন্ন সভার
বব য় বনময় প্রকামশয ববিকে হি। এসব সমামবমশ, ো সাধারণি
বজমনাবসয়াম বা হখ্ালা আকামশর বনমচ অনু বষ্ঠি হি, গ্রীক দাশেবনকগণ
িামদর েু বক্তর বাণ ছু ুঁমড় বদমিন এবাং বযিয ববদ্রূপ করমিন িমব িা
আগি প্রবিবনবধমদর ববভ্রা্ করি না।
অবমশম বনবদেষ্ট বদনবি এল। প্রমিযমকই সভায় উপবিি হমলন। সম্রাি
সভা উমিাধন করমবন। প্রাসামদর একবি ববশাল কে সভার জনয
বনধোরণ করা হয়। কমের মাঝখ্ামন হিববমল হসকামলর সকল জ্ঞাি
গসমপমলর কবপ সমূ হ রাখ্া হময় বছল। হসগুমলার সাংখ্যা বছল প্রায়
৩শ’। প্রমিযমকর দৃ বষ্ট বনবি বছল চমৎকার সামজ সবজ্জি কামঠর বিবর
রাজবসাংহাসমনর বদমক। বসাংহাসনবি িাপন করা হময়বছল পরস্পমরর
বদমক মুখ্ কমর সবন্নববষ্ট দু ’সাবর আসমনর মমধয, কমের উুঁচু হময় উমঠ
োওয়া বদমকর হশ প্রাম্। মামঝ মামঝ দূ রাগি বমবছমলর শব্দ হরাল
ছাড়া কমের মমধয গভীর নীরবিা ববরাজ করবছল। বমবছলবি প্রাসামদর
বদমকই অগ্রসর হবেল। এ সময় রাজদরবামরর কমেকিোরা এমক এমক
আসমি শুরু করমলন। হশ মুহূমিে হকামনা হর্া ণা ছাড়াই সম্রাি এমস
হাবের হমলন। সভায় আগি সমমবি প্রবিবনবধরা উমঠ দাুঁড়ামলন এবাং
প্রথমবামরর মি িারা সম্রাি কনস্টানিাইমনর প্রবি সববিয় দৃ বষ্ট
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বনমেপ করমি লাগমলন। বিবন বছমলন সম্রাি কনস্টানিাইন, ববজয়ী,
মহান, হরষ্ঠ। িার দীর্ে হদহ, সু গবঠি শরীর, প্রশস্ত কাুঁধ এবাং সু দশেন
মুখ্ায়বর িার উচ্চ মেোদার সামথ সাংগবিপূ ণে বছল। িার অবভবযবক্ত
হদমখ্ িামক অববকল হরামান সূ েেমদবিা অযামপামলার মমিা মমন হবেল।
ববশপমদর অমনমকই িার ঝলমমল জমকামলা রাজ হপাশাক হদমখ্
ববিয়াবভভূ ি হময় পমড়ন। িার দীর্ে চুমল ঢাকা মাথায় বছল মবনমুক্তা
খ্বচি রাজমুকুি। িার উজ্জ্বল লাল রমির আলখ্াল্লা বছল মূ লযবান পাথর
ও হসানার কারুকাজ খ্বচি। িার পাময় বছল িকিমক লাল রমের জুিা
ো হসকামল শুধু মা্ সম্রািরাই পাময় বদমিন এবাং এ কামল শুধু মা্
হপাপই িা পমরন।
সম্রামির দু ’পামশ আসীন বছমলন হহাবসয়াস ও ইউমসববয়াস।
ইউমসববয়াস সম্রামির উমদ্দমশয বক্তৃিার মাধযমম সভার কােেক্রম শুরু
করমলন। সম্রাি সাংবেপ্ত ভা মণর মমধয বদময় িার জবাব বদমলন। িার
ভা ণ লযাবিন হথমক গ্রীক ভা ায় অনু বাদ করা হয় ো অল্প হলামকই
বুঝমি সেম হময়বছল। এমনবক সম্রাি বনমজও িা হিমন বুঝমি পামরন
বন। কারে, গ্রীক ভা ায় িার জ্ঞান বছল অবি সামানয। সভার কাজ
েিই অগ্রসর হমি থাকল, ববিমকের হিারণিার িি উমু ক্ত হমি শুরু
করল। কনস্টানিাইন িার ভািা ভািা গ্রীক জ্ঞান বনময় একিা বব ময়ই
িার সকল শবক্ত বনময়াবজি করমলন। িা হমলা, একবি সবেসম্মি
বসিাম্ হপৌঁছা। বিবন প্রমিযকমক জাবনময় বদমলন হে, বববভন্ন দমলর
কাছ হথমক কময়কবদন আমগ বিবন েি অবভমোগ আমবদন হপময়বছমলন
িার সবই বিবন পুবড়ময় বদময়মছন। বিবন আশ্বস্ত করমলন হে, হেমহিু
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বিবন হসগুমলার হকামনাবিই পমড়ন বন, হেমহিু িার মন হখ্ালা রময়মছ
এবাং বিবন পেপািদু ষ্ট নন।
পলীয় চামচের প্রবিবনবধগণ ঈশ্বমরর ৩বি অাংশ প্রমাণ করমি
হচময়বছমলন। বকন্তু িারা বাইমবল হথমক মা্ দু ’জমনর পমে েু বক্ত হপশ
করমি সেম হন। িা সমত্ত্বও ‘পবব্ আিা’ হক ঈশ্বমরর িৃিীয় অাংশ
িথা িৃিীয় ঈশ্বর বহমসমব হর্া ণা করা হয় েবদও এ কবল্পি বব ময়র
সমথেমন হকামনা েু বক্ত প্রদশেন করা হয় বন। অ্নযতদলক েুতসিালনর
তশষযরা িালদর তেতত্ত সম্পলকচ

তনতিি তিলেন এবং িারা

তিত্ববাদীলদর একটি অ্সম্ভব অ্বস্থান লথলক অ্নয অ্বস্থালন লযলি
বাযয কলরন।
ব্েবাদীরা একজন খ্ৃষ্টামনর হে সাংজ্ঞা বনধোরণ করমি চাইবছল
আবরয়াস ও অনযানয একেবাদী সমথেকমদর বাদ বদময় হস সাংজ্ঞা
বনধোরমণ সমসযা হদখ্া হদয়। ববমশ কমর ব্েবাদ োমক িারা দু ’পমের
মমধয প্রধান ববিবকেি বব য় বমল গুরুে আমরাপ কমরবছল, প্রকৃিপমে
হকামনা গসমপমলই িার উমল্লখ্ বছল না। িামদর বক্তবয বছল হে, িারা
োমক ‘পু্’ বহমসমব আখ্যাবয়ি কমর বিবন ঈশ্বমরর পু্। আবরয়াস
পেীরা িার জবামব বমল হে, িারা সকমলই ‘ঈশ্বমরর পু্’, কারণ
বাইমবমল হলখ্া আমছ হে, “সকল বকছু ই ঈশ্বর হথমক।”২১ এ েু বক্ত
বযবহার করা হমল সকল সৃ বষ্টরই ঈশ্বরে প্রমাবণি হয়। পলীয় ববশপগণ
িখ্ন েু বক্ত উিাপন কমরন হে, েীশু শুধু ‘ঈশ্বর হমি’ নন, ‘ঈশ্বমরর
সত্ত্বা হথমকও।’ এ েু বক্ত সকল সনািনপেী খ্ৃষ্টামনর ববমরাবধিার
সম্মু খ্ীন হয়। িারা বমলন, বাইমবমল এ ধরমনর হকামনা কথাই হনই।
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এভামব েীশুমক ঈশ্বর প্রবিপন্ন করার হচষ্টা খ্ৃষ্টানমদর ঐকযবি করার
পবরবমিে িামদর মমধয আমরা ববভবক্ত সৃ বষ্ট কমর। হবপমরায়া হময়
ব্েবাদীরা িখ্ন েু বক্ত প্রদশেন কমর হে, বাইমবমল বলা হময়মছ “েীশু
হমলন বপিা ও সিয ঈশ্বমরর বচর্ন ভাবমূ বিে।”২২ আবরয়াস পেীরা
িার জবামব বমলন, বাইমবমল একথাও বলা হময়মছ “আমরা মানবগণ
ঈশ্বমরর ভাবমূ বিে ও হগৌরব।”২৩ ো হহাক, এ েু বক্ত েবদ গৃহীি হয়
িাহমল প্রমাবণি হয় শুধু েীশুই নয়, সকল মানু ই ঐশ্ববরক বমল দাবব
করমি পামর।
সভাকমেই শুধু নয়, রাজপ্রাসামদর মমধযও আমলাচনা চলমি থামক।
সম্রামির মািা হহমলনা পলীয় চাচেমক সমথেন কমরন। বিবন বছমলন
রাজনীবি ববশারদ, িার রমক্ত বছল শাসক হগাষ্ঠীর ধারা প্রবাহ মান।
অনযবদমক সম্রামির হবান কনষ্টানবিনা বছমলন একেবামদ ববশ্বাসী। বিবন
আবরয়াসমক সমথেন করমিন। িার মমি আবরয়াস েীশুর বশোর
অনু সারী বছমলন। বিবন রাজনীবি র্ৃ ণা করমিন এবাং ঈশ্বরমক ভামলা
বাসমিন ও ভয় করমিন। ববিকে রাজ দরবামরও ছবড়ময় পমড়। সভায়
োর শুরু হময়বছল িা রাজ প্রাসাদ পেে্ সম্প্রসাবরি হয় এবাং িামি
রাজপুরু ও প্রাসামদর পাচকগণও এক গুরুেপূ ণে ভূ বমকা পালন কমর।
সু মকৌশমল সম্রাি দু ’পে হথমক দূ রে বজায় রামখ্ন এবাং সবাইমক আুঁচঅনু মামনর মমধয রামখ্ন। একজন হপৌত্তবলক বহমসমব বিবন খ্ৃষ্টানমদর
হকামনা সম্প্রদাময়রই পমে বছমলন না। এবি বছল িার পমে এক
হজারামলা েু বক্ত।
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ববিকে চলমি থাকা অবিায় উভয় পমের কামছই স্পষ্ট হময় উমঠ হে,
এ সভায় হকামনা সু স্পষ্ট বসিাম্ হপৌঁছামনা োমব না। িা সমত্ত্বও িারা
সম্রামির সমথেমনর প্রিযাশা করমলন হেমহিু পলীয় চামচের জনয হসিা
বছল শবক্ত বৃ বির বযাপার। অনযবদমক উত্তর আবিকাবাসীমদর জনয
সম্রামির সমথেন লামভর অথে বছল িামদর বনপীড়মনর অবসান।
কনস্টানিাইমনর আনু কূলয লামভর জনয উপবিি সকল ববশপ ধমমের
বকছু

পবরবিেন

সাধমন

সম্মি

হন।

রাজকুমারী

কনষ্টানবিনা

ইউমসববয়াসমক পরামশে বদমলন হে, সম্রাি একবি ঐকযবি চাচে চান।
কারণ খ্ৃষ্টান সম্প্রদাময়র ববভবক্ত সাম্রাজযমক ববপদগ্রস্ত করমব। বকন্তু
েবদ হকামনা ঐকমিয না হয় িাহমল বিবন বধেেয হারামবন এবাং
খ্ৃষ্টানমদর প্রবি িার সমথেন প্রিযাহার করমবন। েবদ বিবন হস পোই
গ্রহণ কমরন িাহমল খ্ৃষ্টানমদর পবরবিবি আমগর হচময়ও খ্ারাপ হমব
এবাং খ্ৃষ্টান ধমেও অবধকির ববপন্ন হমব। ইউমসববয়ামসর পরামশেক্রমম
আবরয়াস ও িার অনু সারীরা বনবিয় ভূ বমকা পালন করমলন, িমব সভা
হেসব পবরবিেন সাধমনর বসিা্ বনল িা হথমক িারা বনমজমদর দূ মর
সবরময় রাখ্মলন। হেমহিু হস সময় সাম্রামজযর সবে্ হরামান সূ েেমদবিার
উপাসনা অিয্ জনবপ্রয় বছল এবাং সম্রািমক পৃবথবীমি হদবিার রূপ
বহমসমব গণয করা হি, এ হপ্রবেমি পলীয় চাচে:
হরামান সূ ে-ে বদবস সSun-day)- হক খ্ৃষ্টানমদর সাপ্তাবহক ধমেীয়
বদবস হর্া ণা করল;
সূ েে-মদবিার প্রচবলি জম বদবস ২৫ বডমসম্বরমক েীশুর জম বদবস
বহমসমব গ্রহণ করল;
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সূ েে-হদবিার প্রিীক আমলার ক্রুশমক (Cross of light খ্ৃষ্টবামদর
প্রিীক বহমসমব গ্রহণ করল;
এবাং সূ ে-ে হদবিার জম বদবমসর সকল উৎসব অনু ষ্ঠানমক
বনমজমদর উৎসব অনু ষ্ঠান বহমসমব পালমনর বসিা্ বনল।
খ্ৃষ্টান ধমে এবাং িার সাম্রামজযর ধমমের মধযকার ববপুল বযবধান অিয্
উমল্লখ্ হোগযভামব হ্রাস পাওয়ার এ র্িনা সম্রাি কনস্টানিাইমনর জনয
বনশ্চয় অিয্ সম্া জনক মমন হময়বছল। চাচে িার ইোনু োয়ী কাজ
কমর। ফমল চামচের প্রবি িার সমথেন আমগ দু বেল থাকমলও এখ্ন িা
অিয্ হজারামলা হময় ওমঠ।
চূ ড়া্ভামব ব্েবাদ খ্ৃষ্টানধমমের হমৌবলক মিবাদ বহমসমব গৃহীি হয়।
এ পেোময় সম্ভবি এই মিবামদর বকছু অনু সারীর িখ্নও সরাসবর
একেবামদর অবভজ্ঞিা ও িার প্রবি সমথেন ববদযমান বছল। িামদর
জনয ব্েবাদ হসই পোর হচময় কম বকছু বছল না হে পোয় িারা ো
প্রিযে কমরবছল িা বণেনার হচষ্টা করি। হেমহিু েীশু হে এক ঈশ্বমরর
বশো বদময়বছমলন িা িখ্ন ববলু প্ত হময়বছল, িাই িারা হশ

পো

বহমসমব পহিাবনক দশেমনর পবরভা া বযবহার করমি শুরু কমরবছল
েবদও িা িামদর উমদ্দশয সাধমনর জনয পেোপ্ত বছল না। কােেি এ-ই
বছল িামদর সব ো িারা জানি। ো হহাক, এ বব য়বি সামানয বকছু
হলামকর কামছই স্পষ্ট বছল। এপুবলয়াস সApuleius বলমখ্মছন, “আবম
নীরমব এই মবহমাবন্বি ও িামিাবনক মিবাদ উমপো কমরবছলাম।
কারণ, সামানয বকছু ধমেপ্রাণ বযবক্তই এিা বুমঝবছমলন, অনযবদমক প্রবিবি
সাধারণ মানু ম র কামছই িা অজ্ঞাি বছল।”২৪ িামিা বমলন, “স্রষ্টামক
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হখ্াুঁজা কবঠন, বকন্তু বনম্নমরবণর হলাকমদর কামছ িা বযাখ্যা করা
অসম্ভব।”২৫ বপথামগারাস বমলন, “কু-সাংস্কারােন্ন মমির মানু ম র মমধয
ঈশ্বমরর কথা বলা বনরাপদ নয়। িামদর কামছ সিয বা বমথযা বলা সমান
ববপজ্জনক।”২৬
োরা এক ঈশ্বমরর বববশষ্টয প্রকামশর হচষ্টা কমরবছমলন িামদর কামরা
কামরা কামছ েবদও এ পবরভা ার বযবহার হেৌবক্তক বমলই গণয বছল,
বকন্তু কােেি এ প্রমচষ্টা বযথেিায় পেেববসি হওয়ার উপক্রম হময়বছল।
এমন হকামনা পো বছল না োমি ‘হদবিাগণ’ এর গ্রীক ধারণা েীশুর
কামছ প্রিযামদশকৃি ধমমের হরষ্ঠেমক সফলভামব খ্বে করমি পামর। এ
ধরমনর হকামনা র্িনা শুধু মা্ পল ও িার অনু সারীমদর পমেই কল্পনা
করা সম্ভব বছল। োরা গ্রীক দশেমনর আদশে হৃদয়াংগম করমি পামর বন
িামদর মমধয শুধু ববভ্রাব্রই সৃ বষ্ট হময়বছল। আসমল ব্েবামদর
সাংস্পমশে োরা এমসবছল, িামদর সাংখ্যাগবরষ্ঠ অাংমশর অবিাই বছল এ
রকম। িারা হে ববভ্রাব্মি পবিি হময়বছল িা নানা জল্পনা কল্পনার
সৃ বষ্ট কমরবছল। সভা বনমজ হথমকই িামদর সু স্পষ্টভামব এ পমথ হঠমল
বদময়বছল। এ মিবাদ কীভামব উদ্ভূি এবাং হকন িা গৃহীি হমলা, বক
কমর অনানু ষ্ঠাবনকভামব অনু মমাবদি হমলা, িা হবাধগময। এিাও পবরষ্কার
হে, এ মিবামদর হেম্ ববভ্রাব্র হপ্রবেমি আবরয়াস হকন পথ
বনমদেশনার জনয গ্রীক দাশেবনকমদর বচ্াধারার আরয় হনয়ার বদমল
খ্ৃষ্টান ধমমের উৎমসর কামছ বফমর োবার ওপর গুরুে প্রদান
কমরবছমলন। কারণ, গ্রীক দশেন নবী েীশুর ওপর প্রিযামদশ হথমক উদ্ভূি
বছল না।
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বনবসয়ার সভায় এ সব পবরবিেন সাংর্বিি হওয়ার পরবিেী পদমেপ
বছল েীশুর বশো হথমক সমর আসা। হসিাও সম্ভব হময়বছল। আজ ো
বনসীয় ধমেমি সNicene Creed

নামম পবরবচি িা সম্রাি

কনস্টানিাইমনর সমথেমন সভায় উপবিিমদর িারা প্রণীি ও সিযাবয়ি।
এমি ব্েবাদীমদর মিই িান হপময়বছল এবাং আবরয়ামসর বশোর
সরাসবর প্রিযাখ্যান বহমসমব বনমম্নাক্ত বদব অবভশাপ সাংেু ক্ত করা
হময়বছল।
োরা বমল, “এক সময় বিবন বছমলন না এবাং জমমর পূ মবে বিবন
অবস্তেশীল বছমলন না এবাং বিবন হকামনা বকছু হথমক অবস্তেশীল হন
বন” অথবা োরা বমল হে, ঈশ্বমরর পু্ বভন্ন সত্ত্বা বা উপাদান অথবা
বিবন সৃ ষ্ট হময়মছন অথবা পবরবিেমনর উপমোগী- িামদর জনয কযাথবলক
চামচের অবভশাপ।
োরা এ ধমেমমি স্বাের কমরবছমলন, িামদর হকউ হকউ এমি ববশ্বাসী
বছমলন, হকউ হকউ জানমিন না হে, বক হস িারা িামদর নাম স্বাের
কমরমছন এবাং বকছু বযবক্ত, োরা সভার প্রবিবনবধমদর মমধয সাংখ্যাগবরষ্ঠ
বছমলন, িারা ব্েবামদর সামথ একমি হমি পামরন বন, বকন্তু িারা
অবনো সমত্ত্বও সম্রািমক খ্ুবশ করার জনয এমি স্বাের কমরন। িামদর
একজন বমলন, “একিু কাবলর বববনমময় প্রাণ রো হমামিই খ্ারাপ
নয়।” এ বক্তবয প্রসমি প্রমফসর হগায়ািবকন সGwatkin দু ঃখ্ কমর
বমলমছন হে, একজন ঐবিহাবসমকর জনয এবি হকামনা আনন্দদায়ক
দৃ শয বছল না। হয়মিা র্িনা এ রকমই বছল বমল প্রমফসর হগায়ািবকন
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একজন ঐবিহাবসক বহমসমব িা হলমখ্নবন, বিবন পালন কমরমছন
একজন আইনজীবীর ভূ বমকা বেবন একবি দু বেল মামলা পবরচালনার
জনয গ্রহণ কমরমছন।
এরাই বছল হস সব হলাক োরা একজন হপৌত্তবলক সম্রামির অধীমন
বসিা্ গ্রহণ কমরবছল হে, একজন হগাুঁড়া খ্ৃষ্টামনর পরীো কী হমব?
এর ফল ব্েবাদীমদর জনয হেমন হিমবন আবরয়াসপেীমদর জনযও
অিয্ ববিয়কর হময়বছল। র্িনা হকামনা বদমক হমাড় হনমব িা
কামরারই জানা বছল না। সাবেজনীন পরীো গ্রহমণর ধারণাবি বছল এক
ববিববক পবরবিেন। হকউই

িা

পছন্দ

কমর

বন।

িদুেতর

আতরিাসবালদর সরাসতর তনো তিে এক মারািক পদমেপ।
এমনবক োরা ধমেমমির সিযায়মন সম্মবি জ্ঞাপন কমরবছল িারাও
সমন্দমহর সামথই িা কমরবছল। পবব্ গ্রমে বছল না এবাং েীশু বা িার
বশ যমদর িারা বযক্ত বা উমল্লবখ্ি নয়, এমন একবি শমব্দর সমথেমন
স্বাের করমি হময়মছ। বহু ঢাকমঢাল বপবিময় হিাড়মজাড় কমর হে সভার
আময়াজন করা হময়বছল বাস্তমব িা বকছু অজেন করমি সম্পূ ণে বযথে হয়।
একজন মা্ বযবক্ত জানমিন হে, বিবন কী করমছন। বিবন হমলন সম্রাি
কনস্টানিাইন। তিতন জানলিন লয দৃঢ় তবশ্বাস নি, হভামির ওপর
বভবত্ত কমর দাুঁড় করামনা একবি ধমেমিমক গুরুমের সামথ গ্রহণ করা
হমব না। হকামনা বযবক্ত ঈশ্বমর ববশ্বাস করমি পামর, বকন্তু িামক
গণিাবন্ত্রক পোয় বনবোবচি নাও করমি পামর। বিবন জানমিন কীভামব
ও হকন ববশপগণ ধমেমমির হর্া ণায় স্বাের কমরমছন। বিবন ববশপমদর
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িামদর ইোর ববরুমি স্বাের বদমি বাধয কমরমছন এমন ধারণা সৃ বষ্ট
না করার বযাপামর দৃ ঢ় সাংকল্প বছমলন। সু িরাাং বসিা্ হনওয়া হয় হে
সভার বসিাম্র প্রবি ঈশ্বমরর সমথেন ও অনু মমাদন প্রমামণর জনয
ঈশ্বমরর অমলৌবকক েমিার আরয় হনওয়া হমব। সভার শুরুমি এমন
জমড়া করা েীশুর বশোর বলবখ্ি বববরণ গসমপমলর ববশাল স্তূপ িখ্নও
সভাকমের মধযখ্ামন রাখ্া বছল। একবি সূ ্ মমি, হসখ্ামন হস সমময়
২৭০বি গসমপল রাখ্া বছল। অনয একবি সূ ্ মমি বববভন্ন ধরমনর
গসমপমলর সাংখ্যা বছল ৪০০০ এর মমিা। যতদ লসগুলোর সংখযা
এলকবালরই কতমলি যরা হি িাহলেও লকালনা তশতক্ষি খৃষ্টালনর
জনয হস সাংখ্যা বছল অমনক হববশ। গসমপমল খ্ুুঁমজ পাওয়া োয় না এমন
সব ধারণা সম্ববলি এবাং হকামনা হকামনা হেম্ গসমপমলর সামথ
সরাসবর ববমরাধমূ লক একবি ধমেীয় মিবাদ প্রণয়ন ও প্রচলন বকছু
হলাকমক হেমন ববভ্রা্ কমরবছল অনযবদমক গসমপলসমূ মহর ববদযমানিা
অনযমদর জনয খ্ুবই অসু ববধাজনক বছল।
এ হপ্রবেমি বসিা্ গৃহীি হয় হে, সকল গসমপল সভাকমে একবি
হিববমলর নীমচ রাখ্া হমব। িার পর সকমলই কে িযাগ কমর এবাং িা
িালাবি করা হয়। এখ্ন হে গসমপলবি সবঠক হসিা োমি হিববমলর
ওপর চমল আমস িার জনয সারারাি ধমর প্রাথেনা করার জনয ববশপমদর
বনমদেশ হদওয়া হয়। সকাল হবলা হদখ্া হগল, আমলকজাোমরর প্রবিবনবধ
এথানাবসয়ামসর কামছ গ্রহণমোগয গসমপলবি হিববমলর ওপর িাবপি
রময়মছ। এ র্িনায় হিববমলর নীমচ থাকা অনযানয সকল গসমপল পুবড়ময়
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হফলার বসিা্ হনওয়া হয়। িমব হসই রামি সভাকমের িালার চাবব
কার কামছ বছল হস বযাপামর বকছু জানা োয় না।
এরপর অননু মমাবদি গসমপল কামছ রাখ্া গুরুির অপরামধ পবরণি
হয়। এর পবরণবিমি পরবিেী বছরগুমলামি ১০ লামখ্রও হববশ খ্ৃষ্টান
বনহি হয়। এথানাবসয়াস হে কীভামব খ্ৃষ্টানমদর মমধয ঐকয প্রবিষ্ঠার
হচষ্টা কমরবছমলন, এ হথমকই িা বুঝা োয়।
বনবসবয়র সভা হথমক প্রিযাবিেমনর পর ববশপগণ িামদর পুমরামনা
ববমরাধমক জাবগময় িুলমলন ো িারা সম্রাি কিৃেক আহূ ি হময় পবরিযাগ
কমরবছমলন। লড়াই শুরু হয়, পুমরামনা ববমরাধ চলমিই থামক। িারা
হে বনবসয়ার সভায় ধমেমমি স্বাের কমরমছন, হস কথা বববিি হমলন।
আবরয়ামসর সমথেকরা বনবসয়ার ধমেমিমক প্রকৃি খ্ৃষ্টান ধমমের সমথেক
বমল ববমবচনা কমরন না, হস কথা হগাপন করমলন না। একমা্
এথানাবসয়াসই সAthanasius সম্ভবি এ নয়া ধমেমমির প্রবি অনু গি
বছমলন। বকন্তু িার সমথেকমদর মমধয এ বনময় সমন্দহ ববরাজ করবছল।
অনযবদমক পাশ্চামিয িা বছল সম্পূ ণে অজ্ঞাি।
বনবসয়ার সভার ৩০ বছর পরও সাধু বহলাবর সSaint Hillary বনসীয়
ধমেমি সম্পমকে অনববহি বছমলন। বিবন বলমখ্মছন:
আমরা োমদর ববমরাধী িামদর আমরা অবভশাপ বদবে। আমামদর মমধয
অনয কামরা মিবাদ হহাক অথবা অনয কামরা মমধয আমামদর মিবাদ
হহাক, আমরা িার বনন্দা করবছ। এভামব আমরা এমক অপরমক বছন্নবভন্ন
করবছ, আমরা অমনযর ধ্বাংমসর কারণ হময় দাুঁবড়ময়বছ। নয়া বাইমবমলর
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গ্রীক হথমক লযাবিমন অনু বাদ ববমশ

কমর পমিাবনক দশেমনর গ্রীক

শব্দগুমলার হেম্, ো চাচে কিৃেক পবব্ উমদ্দমশয বযবহার করা হময়মছ,
খ্ৃষ্টান ধমমের রহসযগুমলামক প্রকাশ করমি বযথে হময়মছ। পবব্ গ্রমে
হমৌবখ্ক ভুলগুমলা লযাবিন ধমেিমে মারািক রকম ভ্রাব্ বা জবিলিার
সৃ বষ্ট করমব।২৮
হেমসর সThrace একজন ববশপ সাববনাস সSabinus বনবসয়ায়
সমমবি হওয়া সকল ববশপমক অজ্ঞ, িূলবুবি সম্পন্ন বমল আখ্যাবয়ি
কমরন। হসখ্ামন হে ধমে ববশ্বামসর হর্া ণা হদওয়া হয় িামক বিবন মূ খ্ে
বযবক্তমদর কাজ বমল উমল্লখ্ কমর বমলন হে, এ বব ময় িামদর হকামনা
জ্ঞানই বছল না। ঐবিহাবসক সবক্রিাস সSocritus উভয় পেমক
রামির অন্ধকামর এমক অমনযর কথা বুঝমি না হপমর লড়াইরি হসনা
দমলর সামথ িুলনা কমরমছন। ড. স্টযানবল বলমখ্মছন হে, এথানাবসয়াস
বৃ ি বয়মস ধমমের আধু বনকায়মন হে আগ্রহ হদবখ্ময়মছন িা বিবন েবদ
িরুণ বয়মস প্রদশেন করমিন িাহমল হয়মিা কযাথবলক চাচে ববভক্ত হি
না, বহু রক্ত েয়ও হয়মিা বা এড়ামনা হেি। এভামব বনবসয়ার সভা
খ্ৃষ্টান সম্প্রদায়গুমলার মধযকার ববরাি বযবধান কবমময় আনার পবরবমিে
িা আমরা বাবড়ময় হিামল। িামদর মমধয বিক্তিার অবসান হিা র্িলই
না, বরাং িা বৃ বি হপল। চামচের হক্রাধ এমন পেোময় হপৌঁমছ হে, সকল
েু বক্ত ও কারণ বাদ বদময় িা শবক্ত প্রময়ামগর পথ গ্রহণ কমর। এর
পবরণবিমি আবরয়াসমদর প্রথম বড় ধরমনর রক্তপাি শুরু হয়। এ
পোয় পথ সGoths ও লমবাডেরা সLombards) ‘ধমো্বরি’ হয়।
ক্রুমসড েু মির ফল বহসামব আশিাজনকভামব প্রাণহাবন র্িমি থামক।
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ইউমরামপ ব্শ বছর ধমর চলমি থাকা েু মি এিা প্রবিবষ্ঠি হয় হে, শুধু
ব্েবামদ ববশ্বাস িাপনই েমথষ্ট নয়, চাচেমকও মানয করমি হমব। এই
সাংস্কার চলাকামল পবরবিবি বছল এমনই হে লু থামরর সLuther
কমেকাি হমামিই েীশুর প্রকৃি বশোর বদমক বফমর োওয়ার লমেয নয়,
বরাং িা বনছক এক েমিার লড়াই বমলই প্রমাবণি হয়।
৩২৫ খ্ৃস্টামব্দ অবযববহি পরই হেসব র্িনা র্মিবছল, িার মমধয
অনযিম বছল ববশপ আমলকজাোমরর পরমলাকগমন। বিবন ৩২৮
খ্ৃস্টামব্দ মারা োন। আলেকজাতিিার
ল ােলযা

তবশে

তনবচাচন

তনলি

লদখা লদি। আতরিাসেন্থী ও হমমলবিয়ান পেীরা প্রবল

প্রবিমরাধ গমড় হিামল। বকন্তু এথানাবসয়াস ববশপ পমড় প্রাথেী বহমসমব
হর্াব ি, বনবোবচি ও অবভব ক্ত হন। িার বনবোচন বছল ববিবকেি। োরা
িার বনবোবচি হওয়ার ববমরাবধিা কমরবছল িারা িার ববরুমি বনপীড়ন,
রাজননবিক ড়েন্ত্র এমনবক হভাজবাবজ প্রদশেমনরও অবভমোগ আমন।
এবদমক সম্রাি কনস্টানিাইমনর দরবামর িার ঈশ্বরমপ্রমী হবান
কনষ্টানবিনা খ্ৃষ্টানমদর হিযাকামের ববমরাবধিা অবযাহি হরমখ্বছমলন।
বিবন হে আবরয়াসমকই সিয খ্ৃষ্টান ধমমের প্রবিবনবধ মমন কমরন হস
কথা কখ্মনাই হগাপন করার হচষ্টা কমরন বন। তিতন তনলকালমতডিার
ইউলসতবিালসর প্রবি সম্রামির আচরমণরও ববমরাবধিা কমরন।
কনস্টানিাইন িামক বনবোসন বদময়বছমলন। দীর্েবদন পর কনস্টানবিনা
সফল হন এবাং ইউমসববয়াসমক হদমশ হফরার অনু মবি হদওয়া হয়।
এথাবনয়ামসর জনয এবি বছল এক মারািক আর্াি। সম্রাি ধীমর ধীমর
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আবরয়ামসর প্রবি ঝুমুঁ ক পড়মি শুরু কমরন। েখ্ন বিবন শুনমলন হে,
আমলকজাবন্দ্রয়ার ববশপ পমদ এথানাবসয়ামসর বনবোচন বনময় অবভমোগ
উিাবপি হময়মছ, িখ্বন বিবন নয়া ববশপমক রাজধানীমি িলব কমরন।
বকন্তু

এথানাবসয়াস

েমা

প্রাথেনা

করমলন।

বিবন

রাজধানী

কনস্টাবন্টমনাপমল হগমলন না। ৩৩৫ খ্ৃস্টামব্দ কনস্টানিাইমনর রাজমের
ব্শ বছর পূ বিে উপলমে িায়ার সTyre নগরীমি এক সভা অনু বষ্ঠি
হয়। এথানাবসয়াস িামি হোগ বদমি বাধয হন। িার ববরুমি রাজকীয়
বস্বরাচামরর অবভমোগ আনা হয়। পবরবিবি িার এমনই প্রবিকূল বছল
হে, বিবন সভার বসিাম্র অমপো না কমরই সভািল িযাগ কমরন।
িার বনন্দা করা হয়। ববশপগণ হজরুজামলমম সমমবি হন এবাং িার
বনন্দার বব ময় বনবশ্চি হন। আবরয়াসমক চামচে বফবরময় আনা হয় এবাং
বিবন ধমেীয় প্রাথেনা সভা অনু ষ্ঠামনর অনু মবি লাভ কমরন।
আবরয়াস ও িার বন্ধু ইউমজায়াসমক সম্রাি কনস্টাবন্টমনাপমল আমন্ত্রণ
জানান। আবরয়াস ও সম্রামির মমধয শাব্ প্রবিষ্ঠা সম্পন্ন হমলা। এরপর
ববশপগণ পুনরায় আনু ষ্ঠাবনকভামব এথানাবসয়ামসর বনন্দা কমরন।
হবপমরায়া এথানাবসয়াস বসাংমহর গুহার মমধযই িার সম্মু খ্ীন হওয়ার
বসিা্ গ্রহণ কমরন। বিবন কনস্টাবন্টমনাপমল চমল আমসন। সম্রামির
দরবামর উপবিি হওয়ার জনয িামক অনু মবি হদওয়া হমলা। এ সময়
বনমকামমবডয়ার

ইউমসববয়াস

হসখ্ামন

উপবিি

বছমলন।

বিবন

ভামলাভামবই জানমিন হে, বনবসয়ার সভার বসিা্ রাজননবিক কারমণ
আবরয়ামসর ববপমে হগমছ বিবন উপলবি করমলন হে, ধমেীয় ববিকে
সম্রাি হকামনাভামবই বুঝমি পারমবন না। সু িরাাং হস পমথ না বগময়
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বিবন রাজধানীমি শসয সরবরামহ বাধা সৃ বষ্টর জনয এথানাবসয়াসমক
অবভেু ক্ত করমলন। এই অবভনব অবভমোমগ এথানাবসয়াস ববিয় ববমূ ঢ়
হময় পমড়ন। বিবন উপলবি করমলন হে, বিবন হে হখ্লায় দে হস হখ্লা
দেিার সামথ হখ্লমি পারার মমিা অনয হলাকও আমছ। অবভমোগ
সহমজই প্রমাবণি হয় এবাং এথানাবসয়াসমক গল সGaul) প্রমদমশর
োয়ামর সTrier হপ্ররণ করা হয়। আবরয়াস কনস্টাবন্টমনাপমলর ববশপ
বনেু ক্ত হন। বকন্তু এর বকছু বদন পরই ৩৩৬ খ্ৃস্টামব্দ বব

প্রময়ামগর

ফমল বিবন মারা োন। চাচে এমক অমলৌবকক র্িনা বমল আখ্যাবয়ি
করমলও সম্রাি িা হিযাকাে বমল সমন্দহ করমলন। বিবন এ মৃিুযর
র্িনা িদম্ একবি কবমশন গঠন কমরন। রহসযজনক পোয় িদ্
কাজ চমল। এথানাবসয়াস এ হিযাকামের জনয দায়ী বমল প্রমাবণি হয়।
ফমল আবরয়াসমক হিযার জনয এথানাবসয়াসমক হদা ী সাবযস্ত করা হয়।
আবরয়ামসর মৃিুযর র্িনায় সম্রাি প্রচিভামব আমলাবড়ি হময়বছমলন।
উপরন্তু হবামনর িারা প্রভাববি হময় বিবন খ্ৃষ্টানধমে গ্রহণ কমরন।
বনমকামমবডয়ার ইউমসববয়াস িামক দীবেি কমরন। এর মা্ এক বছর
পর ৩৩৭ খ্ৃস্টামব্দ সম্রাি মারা োন। এোলব তযতন িার রাজলত্বর
অ্তযকাংশ

সমি

একত্ববালদর

সমথচকলদর

ওের

তনেীড়ন

চাতেলিতিলেন, বিবন জীবমনর হশ প্রাম্ এমস িার হামি োরা বনহি
হময়বছল িামদরই ধমে গ্রহণ কমর মারা োন।
খ্ৃষ্টধমমের ইবিহামস আবরয়াস এক গুরুেপূ ণে ভূ বমকা পালন কমরন।
কনস্টানিাইমনর খ্ৃষ্টান ধমে গ্রহমণর বপছমন বিবন হে বড় ভূ বমকা পালন
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কমরন শুধু িাই নয়, োরা েীশুর প্রদবশেি সিয পথ হখ্ালাখ্ুবল অনু সরমণ
সমচষ্ট বছল বিবন িামদরও প্রবিবনবধ বছমলন। েখ্ন েীশুর বশো
মারািকভামব ববলু বপ্তর বদমক এবগময় চমলবছল, েখ্ন প্রিযামদশ প্রাপ্ত
মানু বহমসমব েীশুর িৃবি ঝাপসা হময় উঠবছল, আবরয়াস িখ্ন অিল
পাহামড়র দৃ ঢ়িা বনময় িার হমাকামবলা কমরন এবাং হকামনা র্িনাই
িামক িার ভূ বমকা হথমক এক চুলও িলামি পামর বন।
বিবন ববশ্বাস করমিন হে, ঈশ্বর মা্ একজনই এবাং এ ববশ্বাস বছল
খ্ুবই সহজ-সরল। বিবন ববশ্বাস করমিন হে, ঈশ্বর কামরা সৃ ষ্ট নন,
বিবন বচর্ন, িার হকামনা শুরু হনই, বিবন সমবোত্তম, বিবন সবেশবক্তমান,
বিবন অপবরবিেনীয়, িার হকামনা ববকৃবি হনই এবাং িার সত্ত্বা প্রবিবি
সৃ ষ্ট প্রাণীর ববহেমুখ্ী দৃ বষ্ট হথমক এক বচর্ন রহমসযর মমধয ঢাকা। বিবন
ঈশ্বমরর প্রবি মানববকে আমরামপর হে হকামনা ধারণার ববমরাধী বছমলন।
আবরয়াস সু িষ্টভামব েীশুর বশো অনু সরমণর প্রবি গুরুে আমরাপ
কমরবছমলন। ঈশ্বমরর পৃথক সত্ত্বা ও িার একমের সামথ সাংগবিপূ ণে
প্রবিবি গুমণর প্রকাশ িার মমধয র্িুক, এিাই বিবন কায়মমনাবামকয
চাইমিন। বকন্তু বহু- ঈশ্বমরর হকামনা প্রকার ধারণার সামথ বিবন
আমপাশ কমরন বন। আর এ কারলেই তিতন যীশুলক ঈশ্বর তহলসলব
গ্রহেকারী লয লকালনা মিবাদলক প্রিযাখযান করলি বাযয
তিলেন। লযলহিু ঈশ্বলরর অ্নযিম ে ু্রধান বববশষ্টয হে, বিবন কামরা
িারা কখ্মনাই সৃ ষ্ট নন। সু িরাাং হকামনা অবিামিই হকামনা ধারণায়ই
ঈশ্বমরর হকামনা স্ান থাকমি পামর না।
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বিবন েু বক্ত হদবখ্ময় বমলন, ঈশ্বমরর ওপর েবদ স্ান জমদামনর কােে
আমরাপ করা হয় িাহমল িা িার একেমক ধ্বাংস কমর। এ ছাড়া িা
ঈশ্বমরর ওপর শারীবরক অবস্তে ও আমবগও আমরাপ কমর ো শুধু
মানু ম র হেম্ই আমরাপমোগয। উপরন্তু িা ঈশ্বমরর প্রময়াজনীয়িার
কথাও বুঝায় ো িার হনই। সু িরাাং হকামনা অবিামিই ঈশ্বমরর ওপর
জমদামনর কােে আমরাপ করা সম্ভব নয়।
আবরয়াস আমরা বমলন হে হেমহিু েীশু বছমলন সীমাবি হস কারমণ
বিবন ঈশ্বর নন, অনযবকছু , কারণ ঈশ্বর বচর্ন। এমন একবি সময়
বছল েখ্ন েীশুর অবস্তে বছল না, ো হথমক পুনরায় প্রিীয়মান হয় হে,
েীশু ঈশ্বর ছাড়া অনযবকছু । েীশু ঈশ্বমরর সত্ত্বা নন, বিবন ঈশ্বমরর এক
সৃ বষ্ট, অবশযই অনযানয সৃ ষ্ট মানু ম র মিই, িমব নবী হওয়ার কারমণ
মানু মদর মমধয বনবশ্চিভামব অননয। ঐশ্ববরক সত্ত্বার অাংশীদার বিবন
নন, বিবন পবরচাবলি হমিন ঐশী বনমদেমশ। বিবন অবশযই অনযানয সৃ বষ্টর
মি ঈশ্বমরর করুণা ও সাহামেযর ওপর বনভেরশীল বছমলন, পো্মর
ঈশ্বর হকামনা বকছু র ওপরই বনভেরশীল নন। সকল মানু ম র মি িারও
বছল স্বাধীন ইো ও স্বভাব ো িামক ঈশ্বমরর কামছ সম্া জনক বা
অসম্া জনক কমে সম্পাদমন েমিা বদময়বছল। েবদও ঈশ্বর অসন্তুষ্ট
হন এমন কাজ করার েমিা েীশুর বছল, বকন্তু িার বনবিক শুিিাই
িামক হসরকম বকছু করা হথমক ববরি হরমখ্বছল।
আবরয়ামসর ধমে ববশ্বামসর এই হমৌবলক মিবাদগুমলা এখ্ন পেে্ বিমক
আমছ এবাং বহু একেবাদী খ্ৃষ্টামনর ধমে ববশ্বামসর িা মূ ল বভবত্ত।
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৩৩৭ খ্ৃস্টামব্দ সম্রাি কনস্টানিাইমনর মৃিুযর পর পর পরবিেী সম্রাি
কনষ্টানবিয়াসও আবরয়ামসর ধমেমি গ্রহণ কমরবছমলন এবাং একেবামদ
ববশ্বাসই হগাুঁড়া খ্ৃষ্টান ধমে বহমসমব সরকারীভামব গৃহীি হওয়া অবযাহি
বছল। ৩৪১ খ্ৃস্টামব্দ এবন্টওমক অনু বষ্ঠি এক সমম্মলমন একেবাদই
খ্ৃষ্টান ধমমের প্রকৃি বভবত্ত বহমসমব গৃহীি হয়। ৩৫১ খ্ৃস্টামব্দ বসরবময়ামম
অনু বষ্ঠি আমরকবি সমম্মলমন িৎকালীন সম্রামির উপবিবিমি পুনরায়
পূ মবের বসিা্মকই স্বীকার কমর হনওয়া হয়। এভামব আবরয়াস হে বশো
ধারণ কমরবছমলন িাই খ্ৃষ্টান সমামজর সাংখ্যাগবরষ্ঠ অাংশগ্রহণ কমর।
সাধু হজমরাম ৩৫৯ খ্ৃস্টামব্দ বলমখ্বছমলন হে, “সারা ববশ্বই বনমজমক
আবরয়ামসর ধমেমমির অনু সারী বহমসমব হদখ্মি হপময় হবদনািে ও
বববিি হময়বছল।২৯ এর পরবিেী বছরগুমলামি ব্েবাদীমদর সাংখ্যা
বকছু িা বৃ বি পায়, বকন্তু ৩৮১ খ্ৃস্টামব্দ কনস্টানবিমনাপমল সম্রামির
সরকারী ধমে বহমসমব আবরয়ামসর ধমেমমির কথাই হর্া ণা করা হয়।
ো হহাক, পাশ্চামিয খ্ৃষ্টধমমের বভবত্ত বহমসমব ব্েবাদ ধীমর ধীমর গৃহীি
হমি থামক। বববভন্ন ‘সভার’ ববঠমকর বব য় ও গৃহীি ‘সরকারী’
প্রস্তাবমালা হথমক হদখ্া োয় হে পাশ্চামিযর হগাুঁড়া খ্ৃষ্টান সমাজ েীশুর
বশো হথমক কিখ্াবন দূ মর সমর বগময়বছল। েীশু বনমজ কখ্মনাই এ
ধরমনর সাংিা গঠন কমরন বন ো শাসকমদর রাজ-দরবারগুমলামি
সাধারণি হদখ্া হেি।
৩৮৭ খ্ৃস্টামব্দ হজমরাম িার ববখ্যাি লযাবিন বাইমবল সVulgate Bible
অনু বামদর কাজ সম্পন্ন কমরন। মূ ল বহব্রু হথমক গ্রীক ভা ায় হেসব
ধমেগ্রে অনু বদি হময়বছল, িারই কময়কবির প্রথম লযাবিন অনু বাদ বছল
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হজমরামমর বাইমবল। এখ্ন ো ওল্ড হিস্টামমন্ট বমল পবরবচি, হসবিও
এর অ্ভুেক্ত বছল। অনযানয ভা ায় হেসব বাইমবল অনু বাদ করা হয়,
হজমরামমর বাইমবল হসগুমলার বভবত্ত বহমসমব পবরণি হয়। এই
বাইমবমলই হরামান কযাথবলক এবাং পমর হপ্রামিস্টযান্ট চাচে কিৃেক
সরকারী ধমেগ্রে বহমসমব গৃহীি হয়। আর েখ্ন িা প্রবিবষ্ঠি হময় হগল
িখ্ন হজমরামমর সাংকলমন বছল না এমন সকল গসমপল ও পবব্ গ্রে
এ দু ’বি চাচে কিৃেক আমগ বা পমর প্রায় সম্পূ ণে ধ্বাংস কমর হফলা হয়।
এভামব প্রকৃি েীশুর সামথ সকল সাংমোগ ধীমর ধীমর ববলু প্ত হওয়া
অবযাহি থামক।
পরবিেী গুরুেপূ ণে বযবক্ত হমলন হপাপ অনাবরয়াস সHonorius) মহানবী
মুহাম্মাদ স. এর সমসামবয়ক এ বযবক্তবি ইসলামমর উিামনর হজায়ার
প্রিযে কমরন োর সামথ আবরয়ামসর ধমেমমির ববপুল সাদৃ শয বছল।
খ্ৃষ্টানমদর পারস্পবরক হানাহাবন িার মমন িখ্নও িরিাজা িৃ বি
বহমসমব জাগরূক বচল। বিবন হয়মিা হভমববছমলন হে, ইসলাম সম্পমকে
বিবন ো শুমনমছন িা খ্ৃষ্টানমদর মধযকার ববমভদ দূ র করার জনয প্রময়াগ
করা হেমি পামর। বিবন িার প্গুমলামি ব্েবামদর মমধয ‘এক মন’
সOne mind - এর মিবাদ সমথেন করমি শুরু কমরন। বিবন
ববশৃ ঙ্খলাপূ ণে। েু বক্তর উপসাংহামর বিবন এক ঈশ্বমরর অবস্তমে ববশ্বামসর
কথা উমল্লখ্ কমরন।
৪৫১ খ্ৃস্টামব্দ চযালবসডমনর সভা হর্া ণা কমরবছল হে, খ্ৃমষ্টর স্বভাব
অববভাজয। এ বসিা্ অনাবরয়াসমক খ্ৃমষ্টর ‘এক মন’ সাংক্রা্ িার
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মমির বযাপামর উৎসাবহি কমর হিামল। বিবন েু বক্ত প্রদশেন কমরন হে,
খ্ৃষ্ট আবদ পামপর অবভশাপ হথমক মুক্ত একজন মানু ম র রূপ ধারণ
কমরবছমলন। এই মি অনু োয়ী খ্ৃমষ্টর একবি মানববক ইো বছল।
এভামব পলীয় খ্ৃষ্টানধমমের মমধযই পমরােভামব এক ঈশ্বমরর প্রবি
ববশ্বাসমক সমথেন করা হয়। পমলর উদ্ভাববি ধমেমি কিিা হজুঁমক
বমসবছল ও জন-মানসমক ববভ্রা্ কমরবছল, এ ধরমনর ববপরীিয হথমক
িার আভাস পাওয়া োয়। হপাপ অনাবরয়াস ৬৩৮ সমন পরমলাকগমন
কমরন। একই বছর সম্রাি হহরাবিয়াস অনাবরয়ামসর ধমেমিমক
সরকারীভামব গ্রহণ কমরন এবাং বিবন এক ফরমান জাবর কমরন এই
বমল হে, “সম্রামির সকল প্রজামকই েীশুর এক মমনর কথা স্বীকার
করমি

হমব।”৩০

৬৩৮

খ্ৃস্টামব্দ

অনু বষ্ঠি

কনস্টাবন্টমনাপমলর

োজকসভায় অনাবরয়ামসর ধমেমিমক “েীশুর বশ যমদর প্রচাবরি বশোর
সামথ প্রকৃি সাংগবিপূ ণে” আখ্যাবয়ি কমর সমথেন জানামনা হয়।৩১
আবরয়ামসর মিবাদ প্রায় অধে শিক পেে্ হকামনা চযামলমঞ্জর সম্মু খ্ীন
হয় বন। ৬৮০ খ্ৃস্টামব্দ িার মৃিুযর ৪২ বছর পর কনস্টাবন্টমনাপমল
এক োজক সভা অনু বষ্ঠি হয় এবাং এমি হপাপ অনাবরয়াসমক অবভশাপ
হদওয়া হয় এ কারমণ হে, বিবন “ধমে ববমরাধী বশোর আগুনমক
শুরুমিই বনবোবপি করমি বযথে হময়মছন এবাং অবমহলা প্রদশেমনর
মাধযমম িামক আমরা ববস্তার লাভ করমি বদময়মছন” এবাং িারপর
“পবব্ ধমেমক কলবিি হমি বদময়মছন।”৩২ চামচের সমথেমন একজন
হপাপমক িার উত্তরসূ বর কিৃেক বনন্দা করা হপাপীয় ইবিহামস এক
অবভনব র্িনা।
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এরপর পলীয় চাচে অথবা হরামান কযাথবলক চাচে অনু সারীমদর সাংখ্যা
বযাপকভামব বৃ বি ও শবক্ত সঞ্চময়র মাধযমম েমিাশালী হময় ওমঠ। এর
বড় কারণ বছল হরামান সম্রািমদর সামথ চামচের সম্পৃ ক্তিা। হপাপ ও
োজমকরা শাসকমদর সামথ েি হববশ হাি হমলামলন িিই চাচে ও
শাসমকরা অবভন্ন হময় উঠমি থাকল। অষ্টম শিাব্দীমি হরামন কযাথবলক
চাচে হজরুজামলম নয়, হরামমক সদর দফির কমর সু দৃঢ়ভামব প্রবিষ্ঠা
লাভ কমর। হরাম নগরীর বভিমর ও বাইমর ববপুল পবরমাণ ভূ বম ও
সম্পদ চামচের হস্তগি হয়। এ সম্পদ সম্রাি “কনস্টানিাইমনর দান”
বহমসমব পবরবচি বছল।
হরামান কযাথবলক চামচের মমির ববমরাবধিা করা ববপজ্জনক বছল। কারণ
চামচের বনজস্ব েমিার পাশাপাবশ বছল হসনা বাবহনীর সমথেন। ৩২৫
সমনর পর কযাথবলক চামচের ধমেমি গ্রহণ না করা ১০ লামখ্রও হববশ
খ্ৃষ্টানমক হিযা করা হয়। কােেি এই বছল এক অন্ধকার েু গ বা কামলা
অধযায়। এ সময় প্রকামশয একেবামদর প্রবি সমথেন প্রকামশর সাহস
ইউমরামপ খ্ুব কম হলামকরই বছল।
কযাথবলক চাচে েখ্ন ধমেীয় হেম্ বভন্নমি হপা ণকারীমদর “ধমে
ববমরাধী” আখ্যা বদময় িামদর বনমূ েল করমি বযস্ত বছল, িিবদমন
মুসবলমরা খ্ৃষ্টান জগমি িামদর পবরবচবি ববস্তার করমি শুরু কমরবছল।
উত্তর আবিকার প্রায় সকল েীশু অনু সারীই ইসলামমক িামদর প্রভূ র
িরফ হথমক পুনঃবািো বহমসমব স্বীকৃবি বদময়বছল ো সরাসবর িামদর
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ধমেমক অনু সরণ ও অবিক্রম কমর বগময়বছল। িারা ইসলাম গ্রহণ
করল। ফমল শুধু ইউমরামপই খ্ৃষ্টান ধমে বহাল রইল।
ভযাবিকামনর হনিৃবৃ ন্দ অবশযই ইসলাম এবাং আবরয়ামসর প্রচাবরি
একেবামদর মমধয সাদৃ শয হদখ্মি হপময়বছমলন। উভময়ই ববশ্বাসী বছল
এক স্রষ্টায়- ইসলামমর ভা ায় এক আল্লাহ এবাং আবরয়ামসর ভা ায়
এক ঈশ্বমর। উভময়র কামছই েীশু বছমলন একজন নবী। আবরয়ামসর
ভা ায় বেবন েীশু ইসলামমর ভা ায় বিবন ঈসা আলাইবহস সালাম
উভময়র কামছই বিবন বছমলন একজন মানু । ইসলাম ও আবরয়াস
উভময়ই হমরীমক কুমারী বমলমছ এবাং েীশুর পবব্িায় উভময়ই
ববশ্বাসী। উভয় ধমমেই পবব্ আিামক গ্রহণ করা হময়মছ। উভময়ই
েীশুর ওপর ঈশ্বরে আমরাপমক প্রিযাখ্যান কমরমছ। সু িরাাং আবরয়ামসর
প্রবি হে র্ৃ ণা পলীয় চাচে হপা ণ করবছল এখ্ন িার লেয হমলা
মুসবলমরা। এবদক হথমক হদখ্মল চামচের ইবিহামস ক্রুমসডগুমলা হকামনা
বববেন্ন বব য় বছল না, বরাং পলীয় চাচে ক্রুমসডমক আবরয়াসপেীমদর
গণহিযার উমদ্দমশয বযবহার কমর।
এ সময়কামল চাচে িার অভয্মর হে হকামনা ববমরাবধিাই হহাক না
হকন, উমপো করি না। চামচের প্রবিবষ্ঠি মিবাদ হথমক হে হকামনা
ধরমনর ববচুযবি বা বভন্নমি িদ্ কমর হদখ্া ও িা বনমূ েমলর জনয
‘িদ্ ও হজরা’ নামম একবি সাংিা সInquisition প্রবিষ্ঠা করা হয়।
এ সাংিা কিৃেক কি হলাকমক হে হিযা করা হময়বছল িার প্রকৃি সাংখ্যা
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জানা োয় না। িমব বনবশ্চিভামব ববপুল সাংখ্যক হলাক িামদর বশকার
হময় বনমূ েল হময়বছল।
সাংস্কামরর সReformation র্িনাববল এবাং পাশাপাবশ হপ্রামিস্টযান্ট
চামচের প্রবিষ্ঠার কারমণ ব্েবাদ আমরা দৃ ঢ় হময় প্রবিবষ্ঠি হয় েবদও
“কনস্টানিাইমনর দান” শী ক
ে দবলমলর ববধিা বনময় হপ্রামিস্টযান্ট ও
হরামান কযাথবলকমদর মমধয িীে ববমরাবধিা বছল। বকছু পবিি এ
দলীলবি র্বনষ্ঠভামব পেেমবেণ ও পরীো কমরন এবাং এবি জাল বছল
বমল হদখ্মি পান। িখ্ন হথমক ভযাবিকান এ দবলল সম্পমকে দমম্ভাবক্ত
বন্ধ কমর। হপ্রামিস্টযান্ট ও কযাথবলকমদর মমধয ববখ্যাি ৩০ বছমরর েু ি
সThirty Year War হথমক প্রমাবণি হয় হে, েীশুর প্রকৃি বশোর
প্রবিষ্ঠা করা এ েু মির লেয বছল না। আবরয়ামসর অনু সারীগণ ও পমর
মুসবলমমদর প্রবি পলীয় চামচের আগ্রাসী নীবি হথমক সু স্পষ্টভামব
প্রিীয়মান হয় হে, চাচে ো হচময়বছল িা হমলা েমিা। এই বিনবি
র্িনার সবকবিমিই চাচে প্রবিষ্ঠান বহমসমব িার বনমজর অবস্তে ও
েমিা রাখ্ার জনযই লড়াই কমরমছ, েীশুর বশোর ববস্তার র্িামি নয়।
ইসলামমর ববস্তার অবযাহি থাকার হপ্রবেমি প্রাচয ও পাশ্চািয হথমক
মুসবলমমদরমক আক্রমমণর এক মহা পবরকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এ
পবরকল্পনায় িারা ভারমির একজন বকাংবদব্র খ্ৃষ্টান রাজার বাবহনীর
সামথ হোগ হদওয়ার এবাং িার সাহামেয সারা ববশ্ব জয় করার আশা
কমরবছল। ভারমি হপৌঁছার প্রমচষ্টায় কলম্বাস আমমবরকা আববষ্কার কমরন
এবাং ভামস্কাডাগামা ভারমি োওয়ার নিুন পথ খ্ুুঁমজ পান। এ দু ’বি
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আববষ্কারই অথেননবিক বদক বদময় লাভজনক বমল প্রমাবণি হয়।
খ্ৃষ্টানরা ভারমির বকাংবদব্র রাজামক আববষ্কার কমর বন বা িারা
ইসলামমকও বনমূ েল করমি পামর বন। তকন্তু িারা ববমশ্বর অবধকাাংশ
িামন উপবনমবশ প্রবিষ্ঠা করমি হপমরবছল এবাং ফলশ্রুবিমি িামদর
হনিৃবৃ ন্দ ও ববণকরা অিয্ সম্পদশালী হময় ওমঠ।
হরামান কযাথবলক ও হপ্রামিস্টান্ট চামচের প্রচি েমিা সমত্ত্বও িারা
একেবামদ ববশ্বাসমক বনমূ েল করমি বযথে হময়মছ। এমক আবরয়াসবাদ
অথবা

হসাবকয়ানবাদ

সSociamsim

অথবা

একেবাদ

সUnitariansim োই বলা হহাকনা হকন, খ্ৃষ্টানমদর সকল দমনবনপীড়মনর মমধযও আজ পেে্ বিমক আমছ। পরবিেী অধযাময় ববণেি
স্পষ্টভা ী একেবাদীমদর সাংবেপ্ত জীবন পবরবচবি হথমক িার প্রমাণ
বমলমব।
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সপ্তম অধযায়
খ্ৃষ্টধমমের পরবিেী একেবাদীগণ
মাইমকল সারমভিাস সMichael Servetus ১৫১১-১৫৫৩ খ্ৃস্টাব্দ
১৫১১ সামল হস্পমনর বভলাবুময়ভায় মাইমকল সারমভিাস জমগ্রহণ
কমরন। িার বপিা বছমলন িানীয় একজন ববচারক। বিবন এমন এক
সমময় বাস করমিন েখ্ন প্রবিবষ্ঠি বগজোয় অসম্া ববরাজ করবছল
এবাং প্রমিযমকই খ্ৃষ্টান ধমে সম্পমকে প্রশ্ন করবছল। ১৫১৭ সামল
সারমভিাস েখ্ন ৬ বছমরর বালক, িখ্ন মাবিেন লু থার হরামান
কযাথবলক চামচের ববরুমি ববমদ্রাহ হর্া ণা কমরন। এর ফল হমলা এই
হে, বিবন ববহষ্কৃি হমলন এবাং নয়া সাংস্কারকৃি হপ্রামিস্টযান্ট ধমমের
একজন হনিায় পবরণি হমলন। এ আমন্দালন, ো আজ সাংস্কার সাধন
সReformation নামম পবরবচবি, িা দাবানমলর মি ছবড়ময় পমড়।
োরা মাবিেন লু থামরর সMartin Luther সামথ একমি বছল না িারাও
এ আমন্দালমন হোগ বদমি বাধয হয়। এ সাংর্ামির পাশাপাবশ হস্পমন
আমরকবি র্িনা র্মি। অিীমি হস্পমনর মুসবলম ও খ্ৃষ্টানমদর মমধয
চমৎকার সম্পকে থাকমলও প্রামচয ক্রুমসমডর কারমণ খ্ৃষ্টানমদর হক্রামধর
বশকামর পবরণি হয় হস্পমনর মুসবলমরা। হস্পনীয় ধমেববচার সভা
সSpanish Inquisition) বনমদেশ জাবর কমর হে োরা খ্ৃষ্টান নয় িামদর
হরামান কযাথবলক ধমমে দীবেি হমি হমব। চামচের রীবি-নীবি অনু সরমণ
বশবথলিার পবরণবি দাুঁড়াল হয় মৃিুয না হয় কমঠার শাবস্ত।
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আমরা বড় হময় এবাং অবধক জানার পর িরুণ সারমভিাস এি
রক্তপামি আিবিি হময় উঠমলন। হদমশ ববপুল সাংখ্যক মুসবলম ও
ইয়াহূ দী বছল। প্রকামশয হরামন কযাথবলক ধমে গ্রহণ এবাং ব্েবামদর
ফরমুলার প্রবি আনু গিয প্রকাশই বছল িরবাবরর আর্াি হথমক িামদর
জীবন রোর একমা্ উপায়। আমরা গভীরভামব বাইমবল অধযয়ন ও
পরীোর পর সববিময় বিবন হদখ্মি হপমলন হে, বাইমবমলর বশোর
অাংশ বহমসমব হকাথাও ব্েবাদ হনই। বিবন আমরা আববষ্কার করমলন
হে, চাচে ো বশো বদমে বাইমবল সব হেম্ িা সমথেন কমর না। িার
বয়স েখ্ন ২০ বছর িখ্ন সারমভিাস বসিা্ হনন হে, বিবন ো খ্ুুঁমজ
হপময়মছন ববশ্বমক হস সিয জানামবন। বিবন পমর আমরা আববষ্কার
কমরন হে, খ্ৃষ্টানরা েবদ হমমন হনয় হে, ঈশ্বর মা্ একজনই, িাহমল
খ্ৃষ্টান ও মুসবলমমদর মমধয ববমরামধর অবসান হমব এবাং উভয় সম্প্রদায়
একম্ শাব্মি বাস করমি পারমব। এই সাংমবদনশীল অনবভজ্ঞ িরুণ
িার অনু সবন্ধৎসু মন বনময় উপলবি করমলন হে, খ্ৃষ্টান-মুসবলম
সাংর্ামির অবসামনর লেয সহমজই অবজেি হওয়া সম্ভব েবদ সাংস্কামর
হনিামদর সাহােয পাওয়া োয়। কারণ িারা ইবিমমধযই কযাথবলক চাচে
হথমক বববেন্ন হময় পমড়বছমলন। িার ববশ্বাস জমমবছল হে, নয়া
হপ্রামিস্টযান্ট চাচেগুমলা একেবাদী হমব এবাং িামদর সাহামেয খ্ৃষ্টান,
ইয়াহূ দী ও মুসবলমরা একম্ শাব্মি বাস করমি সেম হমব। মানব
পবরবামরর “বপিা” এক ঈশ্বমরর বভবত্তমি একবি সহনশীল ববশ্ব একবি
সম্ভাবয বব য় হময় উঠমব।
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সাংস্কার হনিামদর মন ও মানস িখ্নও হে হসই একই বমথযা অবধববদযার
ফাুঁমদ আিকা পমড় আমছ, িা উপলবি করার হেম্ সারমভিাস খ্ুব
হববশ িরুন বছমলন। বিবন হদখ্মলন হে, ঈশ্বমরর একমে িার ববশ্বামসর
বযাপামর লু থার ও কযালবভমনর হকামনাই সম্পকে হনই। সাংস্কার
আমন্দালন সু দূর প্রসারী হওয়ার বযাপামর িারা শবিি বছমলন।
কযাথবলক চামচের হবশ বকছু অনু ষ্ঠান ববলু প্ত করা হয়, বকন্তু িারা েীশুর
আসল বশোর পুনরাববষ্কামর ভীি বছমলন। কারণ িা করমল িামদর
জনয আমরা সমসযা হদখ্া বদমি পারি এবাং িামদর বনজস্ব েমিা ও
খ্যাবি ববলু প্ত হমি পারি। সম্ভবি িারা উপলবি করমি পামরন বন হে,
হরামান-কযাথবলকমদর আচার-আচরণ বেশুবখ্রমস্টর জীবনাচারণ হথমক
কি দূ মর সমর বগময়বছল। িারা সাংস্কারকৃি ধমেমক সনািন কযাথবলক
ধমমের কাঠামমার মমধয ধমর রাখ্মি আপ্রাণ হচষ্টা কমরন। িামদর বববাদ
বছল হরামমর ধমেিমত্ত্বর সামথ নয়, িার সাংিাগুমলার সামথ এবাং
বনবদেষ্টভামব হক চাচেমক শাসন করমব, হস বযাপামর। সারমভিামসর ববশ্বাস
এ দু ’বি সাংিার প্রবি হুমবক হময় উমঠবছল। আর হস কারমণই
সাংস্কারবাদীমদর প্রবি িার আমবদন িামদর বনজস্ব অবভন্ন স্বাথেরোর
স্বামথে কযাথবলক চামচের সামথ িামদর হোগদামনর কারণ হময় দাুঁড়ায়।
এর বকছু ই িরুণ সারমভিামসর পূ ণে হগাচমর আমস বন।
সাংস্কার হনিামদর বযাপামর বিবন খ্ুবই আশাবাদী বছমলন। িার ববশ্বাস
বছল হে, হরামান কযাথবলকবাদ বেশুবখ্রমষ্টর ধমে নয়। িার অধযয়ন
ব্েবামদ িার ববশ্বাস চূ ণে ববচূ ণে কমর বদময়বছল। এর ফল হময়বছল এই
হে, বিবন ঈশ্বর এক এবাং েীশু িার একজন নবী, এ ববশ্বামস ববশ্বাসী
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হময় উমঠবছমলন। হপাপ কিৃেক হস্পমনর রাজা পঞ্চম চালেমসর অবভম ক
উৎসমব হোগদান করার র্িনা প্রিযে কমর িার ববশ্বাস আমরা দৃ ঢ়
হয়। ১৫২৭ খ্ৃস্টামব্দ চালেস হরাম আক্রমণ ও অবধকার কমরন। প্রথমম
বিবন হপাপমক বন্দী কমরন। বকন্তু িারপরই বিবন হপাপমক একজন
বম্ কমর হিালার দ্রুি প্রময়াজনীয়িা উপলবি কমরন। বিবন হেমনবি
হচময়বছমলন, বন্দী অবিায় হপামপর পমে জনগণমক বনমজর অনু কূমল
প্রভাববি করা সম্ভব বছল না। হস কারমণ বিবন হপাপমক বকছু িা
স্বাধীনিা বফবরময় বদমলন। বিবন হপামপর িারা অবভব ক্ত হওয়ার বসিা্
বনমলন। সিয বলমি বক, এর প্রময়াজন বছল না। এিা বছল সামাবজক
বববাহ অনু ষ্ঠামনর পর আবার বগজোয় বগময় বববাহ করার মি। রাজার
পূ বেসূবররা এ প্রথা হকউ পালন কমরমছন, হকউ কমরন বন। তকন্তু েঞ্চাশ
চােচলসর মলন হলো লয, বিবন এখ্ন েমথষ্ট সবক্তশালী এবাং হপাপ
েমথষ্ট দু বেল। সু িরাাং বসিা্ অনু োয়ী অবভম ক অনু ষ্ঠামনর আময়াজন
করা হমলা। বকন্তু িা হরামম অনু বষ্ঠি হমলা না। সাধারমণর ববশ্বাস বছল
হপাপ হেখ্ামন হরামও হসখ্ামন। রাজা অনু ষ্ঠামনর আময়াজন করমলন
হবামলানা সBologna -মি। সারমভিাস হসই জাুঁকজমকপূ ণে অনু ষ্ঠান
প্রিযে করমলন। কযাথবলক চামচের ববরুমি িার মন র্ৃ ণায় ও ববিৃষ্ণায়
ভমর ওমঠ। এ র্িনা বণেনা কমর বিবন বলমখ্মছন:
“বনমজর

হচামখ্

আবম

হদখ্লাম

রাজপু্মদর

কাুঁমধ

হপামপর

জাুঁকজমকপূ ণে হশাভাো্া। ক্রুশ বচমির মমিা িার হাি দু ’বি আড়াআবড়
িাবপি। উমু ক্ত রাস্তায় রাস্তায় ভক্তবৃ ন্দ এমনভামব নিজানু হময় িার
প্রবি রিা বনমবদন করবছল হে, োরা িার পাময়র জুিা চুম্বন করমি

 198 

সেম হমে িারা অববশষ্টমদর হচময় বনমজমদর ভাগযবান মমন করমছ
এবাং হর্া ণা করমছ হে, িামদর বহু মনস্কামই পূ ণে রময়মছ এবাং এবার
বহু বছমরর জনয িামদর নারকীয় েন্ত্রণার উপশম র্িমব। হায়, ইিরিম
প্রাণী, বারািণার হচময়ও বনলেজ্জ!”১
এমিাবিায় সাংস্কামরর হনিারা সারমভিামসর আশািল হময় উমঠন।
সারমভিাস বনবশ্চি বছমলন হে, বিবন েবদ ব্েবামদর ভ্রাব্ সম্পমকে
িামদর বুঝামি পামরন িাহমল িারা ঐ মিবামদ ববশ্বাস হারামবন এবাং
িা িযাগ করমবন। এ ভুল ধারণার মাশুল িামক বদমি হয় জীবন বদময়।
বিবন হস্পন িযাগ কমরন এবাং িুলু মজ সToulouse বসবাস করমি
শুরু কমরন। এখ্ামনই বিবন বচবকৎসা শাে অধযয়ন কমরন এবাং ১৫৩৪
খ্ৃস্টামব্দ ডাক্তারী বডবগ্র লাভ কমরন। পরবিেী বছরগুমলামি বিবন
একজন কমেজীবী বচবকৎসমক পবরণি হন। বকন্তু এ সম্পূ ণে সময় প্রকৃি
খ্ৃষ্টান ধমে প্রবিষ্ঠার বদমকই িার আগ্রহ বনবি বছল। হকামনা িামন
দীর্েবদন থাকা িার স্বাভামবয বছল না। বিবন দূ র- দূ রা্ র্ুমর হসসব
মুক্তমনা হলাকমদর খ্ুমুঁ জ বফরমিন োরা েীশু প্রচাবরি প্রকৃি খ্ৃষ্ট ধমমের
কথা শুনমব।
বিবন

সাংস্কারবাদীমদর

ববখ্যাি

হনিা

ওময়কমলামপাবডয়ামসর

সOeclompadius) সামথ সাোমির জনয বাসল সBasle) গমন কমরন।
িার সামথ সারমভিামসর হবশ কময়কবার ববঠক হয়। িামদর আমলাচনা
প্রধানি খ্ৃষ্ট ধমমের দু ’বি রূমপর বযাপামরই হকন্দ্রীভূ ি বছল। ববশ্ব সৃ বষ্টর
আমগই বেশুবখ্রমস্টর অবস্তে বছল, সারমভিাস এ ববশ্বাস বা ধারণা
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প্রিযাখ্যান কমরন। বিবন েু বক্ত হদখ্ান হে, ইয়াহূ দী নবীরা সবেদাই
“ঈশ্বমরর পু্” সম্পমকে কথা বলার সময় ভবব যৎকাল বযবহার
কমরমছন। ো হহাক, বিবন হদখ্মি হপমলন হে, িার মি সু ইজারলযামের
হপ্রামিস্টান্টমদর কামছ গ্রহণমোগয নয়। বিবন ১৫৩০ খ্ৃস্টামব্দ বাসল
িযাগ কমরন। এিা বছল িার জনয এক ববরাি আর্াি। করণ িার
আশা বছল িামির কযাথবলকরা িার কথা না শুনমলও হপ্রামিস্টান্টরা
েীশু ও িার বশো সম্পমকে িার বক্তবয সহানু ভূবির সামথ শুনমব। বিবন
োসবুগে সStrassbourg গমন করমলন। হদখ্মলন, হসখ্ামন জীববকা
অজেমনর হকামনা পথ হনই। জামোন ভা া না জানার কারমণ বিবন িার
বচবকৎসাববদযা কামজ লাগামি বযথে হন। বাধয হময় িাুঁমক বলয়ুঁ সLyons)
চমল হেমি হয়। সারমভিাস হস্পন হথমক হফরার পর সম্পূ ণে সময়কাল
ধমর কযালবভমনর সCalvin সামথ দীর্ে হোগামোগ বজায় রামখ্ন। বকন্তু
িার কাছ হথমক বিবন অনু কূল সাড়া পানবন। কযালবভন বনমজ েীশু
খ্ৃমষ্টর বশো সম্পূ ণেরূমপ হমমন চলার হচষ্টা করমি আগ্রহী বছমলন না,
বরাং বিবন সাংস্কার আমন্দালমনর হনিা বহমসমব থাকমি আগ্রহী বছমলন।
বযবক্তগি হোগামোমগর মাধযমম জনসাধারণমক প্রভাববি করার হচষ্টা
েখ্ন বযথে হমলা, িখ্ন সারমভিাস “বদ এররস অব বেবনবি” সThe
Errors of Trinity) গ্রে রচনা ও মুদ্রণ কমর িার মি প্রকাশ
করমলন। ১৫৩১ খ্ৃস্টামব্দ এ গ্রেবি প্রকাবশি হয়। এ বছরই “িু
ডায়ালগস অন বেবনবি” সTwo Dialogues on Trinity) নামম বিবন
আমরকবি গ্রে প্রকাশ কমরন। এ দু ’বি গ্রে সারা ইউমরামপ ঝড় হিামল।
িরণকামলর মমধয এরকম গ্রে রচনার দু ঃসাহস আর হকউ কমর বন।
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ফে হলো এই হে, চাচে হনয হময় এক িান হথমক আমরক িামন
সারমভিাসমক খ্ুুঁমজ হবড়ামি শুরু করল। সারমভিাস বাধয হময় িার
বনমজর নাম পবরবিেন করমলন, িমব মি-মক নয়। ১৫৩২ খ্ৃস্টাব্দ
হথমক মৃিুয পেে্ বিবন ছদ্মনামম হবুঁমচ বছমলন। িখ্নও কযালবভমনর
প্রবি সারমভিামসর একবি বশশুসূ লভ ববশ্বাস বজায় বছল। অথচ
কযালবভন সারমভিামসর গ্রে পামঠর পর িার প্রবি গভীরভামব ববিৃষ্ণা
হময় উমঠন। িার কামছ সারমভিাস বছমলন এক কল্পনাপ্রবণ িরুণ
েু বক হে বকনা িার মমিা হলাকমকও ধমেিত্ত্ব হশখ্ামনার দু ঃসাহস
হদবখ্ময়বছল।
বকন্তু সারমভিাস িার কামছ বচবঠপ্ হলখ্া অবযাহি রামখ্ন। সারমভিাস
িার মি হমমন বনমি অস্বীকার কমরমছন এিা হদখ্ার পর এ হনিার
হক্রাধ আমরা বৃ বি পায়। অনযবদমক হপ্রামিস্টাণ্ট আমন্দালমনর হনিামদর
মমধয আশিা হদখ্া বদল হে, এই িরুণ েু বমকর মমির কথা েবদ
জনসাধারমণর মমধয জানাজাবন হময় োয় িাহমল িামদর ধমেীয়
আমন্দালন ববপেেময়র সম্মু খ্ীন হমব। িামদর আমরা ভয় বছল হে,
কযাথবলক খ্ৃষ্টান ধমে হথমক প্রমিস্টান্ট ধমে েবদ খ্ুব হববশ দূ মর সমর োয়
িাহমল চামচের বনেোিন আমরা বৃ বি পামব। এভামব সারমভিাস,
প্রমিস্টান্টমদর িার মমি দীবেি করার বদমল অবধকিার উৎসামহর
সামথই িামদর ব্েবাদী ধমেমক আবলিন করমি বাধয করমলন। হস
জনয মাবিেন লু থার ১৫৩৯ খ্ৃস্টামব্দ প্রকামশয িার বনন্দা কমরন।
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এ সময়িামি সারমভিাস বচবকৎসক বহমসমব প্রযাকবিস অবযাহি রামখ্ন
এবাং অিয্ জনবপ্রয় বচবকৎসমক পবরণি হন। একজন হপশাদার
বচবকৎসমকর ববকাশ খ্ুব কম, এ বাস্তবিা সমত্ত্বও সারমভিাস একবি
বাইমবমলর মুদ্রণ িদারবকর জনয সময় হবর কমর বনমিন। বাইমবলবি
১৫৪০ খ্ৃস্টামব্দ প্রকাবশি হয়। সরমভিাস এমি একবি ভূ বমকা হলমখ্ন।
িামি বিবন প্রশ্ন কমরন হে, বাইমবমলর এমকর অবধক অথে থাকমি
পামর বক না। কযালবভন এর হযাুঁ সূ চক জবাব হদন। বকন্তু সারমভিাস
িার সামথ একমি হমি পামরন বন। আজ কযালবভনপেী চাচে হস বযাখ্যার
নীবি গ্রহণ কমরমছ োমক কযালবভন কযাথবলক ধমমের ববরুমি
সারমভিামসর সবমচময় বড় অপরাধ বমল অবভেু ক্ত কমরবছমলন।
সারমভিাস

বমলবছমলন

হে,

বিবন

খ্ৃষ্টবামদর

অযানবিওমচন

সAntiochene) ধারাভুক্ত প্রথমবদমকর নবীমদর মমিরই অনু সরণ
করমছন।
এখ্ামন একবি বব য় উমল্লখ্মোগয হে, বিক্ত ববমরাবধিা েখ্ন িুমি িখ্ন
সারমভিাস িার পুমরামনা বন্ধু বপিার পালবমময়র সPeter Palmier এর বাবড়মি আরয় বনময়বছমলন ও শাব্ হপময়বছমলন। পালবমময়র িখ্ন
বছমলন বভময়নার হরামান কযাথবলক আচেববশপ। সারমভিাস হসখ্ামন ১৩
বছর বাস কমরন। এ সময় বিবন বচবকৎসার পূ ণে স্বাধীনিা হপময়বছমলন
এবাং অিয্ খ্যাবিমান একজন বচবকৎসক হময় ওমঠন। ইউমরামপ োরা
প্রথম রক্ত সঞ্চালমনর নীবি সম্পমকে হলমখ্ন, বিবন বছমলন িামদরই
একজন। বিবন ভূ মগাল বব ময়ও একবি গ্রে রচনা কমরন। এসব
সাবহবিযক সাফলয সমত্ত্বও িার মমনামোমগর হকন্দ্র বছল খ্ৃষ্টান ধমমের
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সমসযা। বিবন কযালবভমনর কামছ বচবঠ হলখ্া অবযাহি হরমখ্বছমলন। এ
আশায় হে, বিবন হয়মিা হশ

পেে্ িামক বনমজর মমি আনমি

পারমবন। বকন্তু কযালবভন সারমভিামসর বচবঠমি বযক্ত ববশ্বাস বা ধারণা
দৃ ঢ়িার সামথ প্রিযাখ্যান কমরন। সারমভিাসও কযালবভমনর নীবিবাকয
হমমন বনমি অস্বীকৃবি জানান। হস সময়কার প্রমিস্টান্ট খ্ৃষ্টানমদর হরষ্ঠ
বচ্াববদ বহমসমব স্বীকৃি কযালবভন মমন করমিন হে, ধমেীয় বযাপামর
িার বনমদেশনামক চযামলঞ্জ করার দু ঃসাহমসর জনয সারমভিামসর প্রবি
ববরবক্ত প্রকাশ েথােথ বছল। সারমভিাস কযালবভনমক অববিবকেি ধমেীয়
কিৃেপে বহমসমব হমমন বনমি অস্বীকৃবি জানান। কযালবভন সমক্রামধ
িার পম্র জবাব হদন এবাং সারমভিাস িীে বযিপূ ণে ভা ায় িার
প্রিুযত্তর হপ্ররণ কমরন। এরপর সারমভিাস “বদ হরস্টামরশন অব
বক্রবশ্চয়াবনবি” সThe Restoration of Christianity

নামক

আমরকবি গ্রে রচনা কমরন এবাং হস পািুবলবপর একবি অবগ্রম কবপ
কযালবভমনর কামছ পাঠান। বইবি েখ্ন প্রকাবশি হমলা, হদখ্া হগল
িামি রময়মছ হমাি ৭বি অধযায়। এর মমধয প্রথম ও হশ অধযায়বি
সম্পূ ণেরূমপ খ্ৃষ্টধমে বনময় হলখ্া। পঞ্চম অধযাময় বছল ৩০বি বচবঠ হেগুমলা
সারমভিাস ও কযালবভমনর মমধয বববনময় হময়বছল। এ হথমক প্রকাশ
হময় পমড় হে, কযালবভন েি প্রবিভাধরই হন না হকন, িার মমধয খ্ৃষ্ট
ধমমের নম্রিার অভাব রময়মছ। এ গ্রমের জনয সারমভিাস পুনরায়
কযাথবলক ও প্রমিস্টান্ট খ্ৃষ্টান উভময়রই বনন্দার সম্মু খ্ীন হন। উভয়
পে গ্রেবি ধ্বাংমসর বযাপামর ঐকযবি হয় এবাং িা এমনভামব করা হয়
হে, আজ িার দু ’বি মা্ কবপ ছাড়া আর হকামনা কবপর কথা জানা
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োয় না। এ গ্রমের পুনমুেদ্রণ হয় ১৭৯১ খ্ৃস্টামব্দ। তকন্তু এ মুদ্রলের
সকে কতেও র্ধ্ংস করা হি।
১৫৪৬ খ্ৃস্টামব্দ সারমভিাসমক হলখ্া এক বচবঠমি কযালবভন িামক হুমবক
হদন হে, সারমভিাস েবদ কখ্মনা হজমনভায় আমসন িাহমল িামক জীবন
বনময় বফরমি হদওয়া হমব না। সারমভিাস িামক ববশ্বাস করমিন বমলন
মমন হয় না। পমর সারমভিাস হজমনভা এমস এ ববশ্বাস বনময়
কযালবভমনর সামথ সাোৎ করমি োন হে, িামদর মমধয হয়মিা মমির
বমল িখ্নও সম্ভব। বকন্তু কযালবভন হরামান কযাথবলকমদর বদময় িাুঁমক
হগ্রফিার করান এবাং ধমেমদ্রাবহিার দাময় িামক কারাগামর বনমেপ
কমরন।
সারমভিাস বচবকৎসক বহমসমব এি জনবপ্রয় হময় উমঠবছমলন হে, িার
বকছু প্রাক্তন হরাগীর সাহামেয বিবন কারাগার হথমক পাবলময় হেমি সেম
হন। বিবন হনপলস সNaples োবার বসিা্ হনন। হজমনভার মধয
বদময় হনপলস হেমি হি। বিবন ছদ্মমবশ বনমলন। মমন করমলন, এ
ছদ্মমবশ অমনযর হচামখ্ ধু মলা হদয়ার জনয েমথষ্ট হময়মছ। বকন্তু হসিা
বছল ভুল। শহমরর মধয বদময় োবার সময় বিবন ধরা পড়মলন এবাং
আমরকবার কারারুি হমলন। এবার বিবন পালামি পামরন বন। তবচার
িাুঁলক যমচলদ্রাহী বলে সাবযি করা হি। িার ববচামরর রাময়র বকছু
অাংশ বনম্নরূপ:
সারমভিাস স্বীকার কমরন হে, িার বইমি বিবন ব্েবামদ ববশ্বাসীমদর
ব্েবাদী ও নাবস্তক বমল আখ্যাবয়ি কমরমছন। বিবন ব্েবাদমক বিন
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মাথাওয়ালা এক শয়িান সদৃ শ বদিয বমল আখ্যাবয়ি কমরমছন... বিবন
বশশুমদর খ্ৃষ্টধমমে দীবেি করামক শয়িান ও জাদু করমদর আববষ্কার
বমল আখ্যাবয়ি কমরমছন.... িার মমি, এিা বহু আিামক হিযা ও
ধ্বাংস কমর। সমবোপবর বিবন একজন মন্ত্রীর কামছ হলখ্া পম্ অনয বহু
প্রকার ধমে অবমাননার সামথ আমামদর ঐশ্ববরক ধমেমক ববশ্বাসহীন এবাং
ঈশ্বরহীন বমল হর্া ণা কমরমছন। বিবন বমলমছন, ঈশ্বমরর িামন আমরা
বিন মাথাওয়ালা নরমকর কুকুরমক িাপন কমরবছ। সারমভিাসমক
উমদ্দশয কমর আদালি বমল হে, পবব্ ব্েবামদর মহামবহম ঈশ্বমরর
ববমরাবধিা করায় িুবম লজ্জা বা ভীবিমবাধ কর না এবাং হহমি িুবম
একগুুঁময়ভামব ববমশ্ব হিামার দূ গেন্ধেু ক্ত ধমেমদ্রাবহিার বব চাড়ামনার হচষ্টা
করছ হসমহিু এসব এবাং অনযানয কারমণ ঈশ্বমরর চাচেমক এ ধরমনর
সাংক্রমণ হথমক পবব্ রাখ্মি এবাং নষ্ট সদসয হথমক মুক্ত করমি...
আমরা হিামামক মাইমকল সারমভিাসমক বন্ধন কমর এবাং বগজোয় বনমি
এবাং হসখ্ামন খ্ুুঁবির সামথ হবুঁমধ এবাং হিামার বইময়র সামথ হিামামক
পুবড়ময় মারার চরম শাবস্ত প্রদান করবছ এবাং হিামার মমিা আর হকউ
করমি চাইমল িার জনযও উদাহরণ হময় থাকমব।২
১৫৫৩ খ্ৃস্টামব্দ ২৬ অমক্টাবর সারমভিাসমক মাবিমি হপ্রাবথি একবি
গামছর সামথ বাুঁধা হয়। িার পা শুধু মা্ মাবি স্পশে করবছল। গন্ধক
মাখ্ামনা খ্ড় ও পািার বিবর একবি মুকুি িার মাথায় পবরময় হদওয়া
হমলা। পািাসহ কাুঁচা ওক ও অনযানয জ্বালাবন কাঠ এমন িার পাময়র
চারপামশ জমড়া করা হমলা। এরপর খ্ুুঁবির সামথ িার শরীর হলাহার
বশকল বদময় শক্ত কমর বাুঁধা হমলা। দবড় বদময় গলা ও র্াড় হপুঁবচময়
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বাুঁধা হমলা, এরপর কামঠ আগুন ধবরময় হদওয়া হমলা। আগুন িাুঁমক
েন্ত্রণা বদল, বকন্তু মারািকভামব হপাড়ামি পারল না। এ দৃ শয হদমখ্ বকছু
দশেক িার প্রবি সহানু ভূবিশীল হময় উঠল এবাং িার েন্ত্রণার অবসান
র্িামি আমরা জ্বালাবন হোগ করল। একজন প্রিযেদশেীর মমি
সারমভিাস মৃিুযর পূ মবে দু ’র্ণ্টা ধমর েন্ত্রণায় হমাচড় খ্াবেমলন। “বদ
এররস অব বেবনবি”র সThe Errors of Trinity একবি কবপ কামঠ
আগুন জ্বালামনার আমগ িার হকামমর হবুঁমধ হদওয়া হময়বছল। বলা
হময়মছ হে, হকউ একজন বইবি উিার কমরবছল। হসই আধ- হপাড়া
বইবি এখ্নও আমছ। হসলসাস সCelsus) বমলমছন হে, জ্বল্ আগুমনর
মমধয সারমভিামসর অববচলিা বহু হলাকমক িার ববশ্বামসর অনু সারী
হমি হপ্ররণা জুবগময়বছল। কযালবভন িার অবভমোমগর মধয বদময় হস
কথাই স্বীকার কমর বমলমছন হে, বহু হলাক রময়মছ োরা িাুঁমক ভবক্ত
ও রিা কমর। সারমভিামসর এক অনু সারী কাসবিমলা সCastillos
বমলন, “হকামনা মানু মক পুবড়ময় হিযা কমর হকামনা মিমক প্রমাণ করা
োয় না।”৩ পরবিেী বছরগুমলামি হজমনভার মানু ম রা সারমভিামসর
একবি মূ বিে বিবর ও িাপন কমর িামদর রিা প্রদশেন কমর। বকন্তু
কযালবভমনর মৃিুযর পর িারা িার হকামনা মূ বিে বিবর বা িাপন কমর
বন। কারে, বিবনই সারমভিাসমক জীব্ পুবড়ময় হিযা করার জনয দায়ী
বছমলন।
কবব কাউপার সCowper এ র্িনা িরমণ বলমখ্বছমলন:
িারা বছমলন অপবরবচি
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বনেোিন িামদর হিমন আনল খ্যাবির বশখ্মর
এবাং স্বগে পেে্ িামদর ধাওয়া করল।
িামদর ছাই উমড় হগল হাওয়ায়
হকউ জামন না- হকাথায় গ্মবয!
িামদর নামম হকামনা চারণ কবব
রচনা কমর না অমর ও পবব্ সাংগীি।
আর ইবিহাস কি েুদ্র বব ময়ও মুখ্র
অথচ এ বযাপামর আশ্চেে নীরব।৪
সারমভিামসর মৃিুয হকামনাক্রমমই হকামনা বববেন্ন র্িনা বছল না।
হস সময় সমগ্র ইউমরামপই এ ধরমনর র্িনা র্িবছল। হমািবলর
সMotley “রাইজ অব বদ ডাচ বরপাববলক” সRise of the Dutch
Republic গ্রমের বনমম্নাক্ত উিৃ বিমি িারই ইবিি হদওয়া হময়মছ।
১৫৬৮ খ্ৃস্টামব্দ ১৫ হফব্রুয়াবর োজক সভা হনদারলযামের সকল
অবধবাসীমক ধমেমদ্রাহী বমল হদা ী সাবযস্ত কমর। এ ভী ণ প্রলয়কাে
হথমক মুবষ্টমময় ববমশ বকছু বযবক্তমা্ প্রামণ রো পান। ১০ বদন পমরর
িাবরমখ্ হস্পমনর রাজা বিিীয় বফবলমপর এক হর্া ণায় োজক সভার
দিামদশ বনবশ্চি করা হয় এবাং িাৎেবণক মৃিুযদমের মাধযমম িা
কােেকর করার ফরমান জাবর করা হয়... বধযভূ বমমি ৩বি সাবরমি দাুঁড়
কবরময় ৩০ লাখ্ নারী, পুরু ও বশশুমক হিযা করা হয়। নয়া ফরমামন
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মৃিুযদি বশবথল করা হয় বন। প্রতিতদন এবং প্রতি ঘিাি উচ্চেদস্থ
ও মহৎ বযতিলদর যলর এলন শূলে চড়ালনা হতচ্ছে। আেো
তদ্বিীি তফতেলের কালি লেখা একটি েলি েতবি সপ্তাহ বা হতে
উইলকর ের েরেরই যালদর ম ৃিুযদি কােেকর করা হয় িামদর
সাংখ্যা ৮০০ বমল অনু মান কমরন।৫
হে গ্রে সারমভিামসর ববরুমি সবহাংসিার কারণ হময় উমঠবছল, হসই
“বদ এররস অব বেবনবি”র বকছু অাংশ বনম্নরূপ:
দাশেবনকগণ িৃিীয় একবি পৃথক সত্ত্বার আববষ্কার কমরমছন। এবি
প্রকৃিই অনয দু ’বি হথমক আলাদা। এমক িারা বমলন িৃিীয় ঈশ্বর বা
পবব্ আিা, এভামব িারা এক কবল্পি ব্েবামদর হকৌশল উদ্ভাবন
কমরমছন, এমকর মমধয বিমনর অবস্তে। বকন্তু বাস্তমব বিন ঈশ্বর অথবা
এক ব্সত্ত্বময় ঈশ্বরমক বমথযা বণেনার মাধযমম এবাং একেবামদর নামম
আমামদর ওপর চাবপময় হদওয়া হময়মছ।... িামদর জনয এসব কথামক
গুরুমের সামথ গ্রহণ করা, ৩বি অবস্তে বিেমান বমল হমমন হনওয়া খ্ুবই
সহজ। বকন্তু অনয োরা এিা ববশ্বাস কমর না, িামদর সামথ এমেম্
হসই ববশ্বাস না করা বযবক্তমদর পাথেকয ও দূ রে রময়মছ এবাং িারা
এগুমলা একই পাম্ মুখ্ আিমক হরমখ্মছ। হেমহিু আবম ‘বযবক্তগণ’
শব্দবির অপবযবহার করমি অবনেুক হস কারমণ আবম িামদর প্রথম
সত্ত্বা, বিিীয় সত্ত্বা ও িৃিীয় সত্ত্বা নামম আখ্যাবয়ি করব, কারণ বাইমবমল
আবম িামদর জনয অনয নাম খ্ুুঁমজ পাই বন... িারা িামদর রীবি অনু োয়ী
এমদর বযবক্ত বহমসমব আখ্যাবয়ি কমর থামক, িারা মুক্তকমণ্ঠ এ সব
অবস্তমের বহুেমক, সত্ত্বার বহুেমক, মূ মলর বহুেমক, মমমের বহুেমক
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স্বীকার কমর। ঈশ্বর শব্দবিমক কমঠারভামব গ্রহণ করার অথে িামদর
ঈশ্বমরর সাংখ্যা একাবধক।
সারমভিাস আমরা বলমখ্মছন:
েবদ িাই হয় িাহমল ৩জন ঈশ্বর রময়মছ একথা োরা বমল হসই
বেওমিারাইিসমদর সTriotorites হকন দায়ী করা হমব? িামদর এি
ঈশ্বমরর মমোথেও হিা একই এবাং েবদও বকছু বযবক্ত ৩ জন ঈশ্বরমক
এক করা হময়মছ কথাবি হবাঝামি চাইমবন না, েবদও িারা এ শব্দবি
বযবহার কমরন হে, িারা একম্ গবঠি এবাং একথা হে- এ ৩বি সত্ত্বা
হথমকই ঈশ্বর গবঠি। এরপর এিা সু স্পষ্ট হে, িারা বেওমিারাইিস
এবাং আমামদর বিনজন ঈশ্বর গবঠি। এরপর এিা সু স্পষ্ট হে, িারা
বিওমিারাইিস এবাং আমামদর বিনজন ঈশ্বর রময়মছন। আমরা নাবস্তক
হময় পমড়বছ অথোৎ আমামদর হকামনা ঈশ্বর হনই। হেই মা্ আমরা
ঈশ্বর সম্পমকে ভাবার হচষ্টা কবর, আমামদর পামশ এমস দাুঁড়ায় বিনবি
অলীক মূ বিে োমি আমামদর ধারণায় হকামনা ধরমনর একেবাদ অববশষ্ট
না থামক। ঈশ্বর ছাড়া আর বকছু হনই। বকন্তু ঈশ্বর সম্পমকে বচ্ায়
অেম হমল, েখ্ন আমামদর উপলবিমি ব্-সত্ত্বার সাবেেবণক সাংশয়
ববরক্ত করমি থাকমব, আমরা বচরকামলর জনয একবি হর্ামরর মমধয
বনবেপ্ত হব এবাং মমন করব হে, আমরা ঈশ্বমরর বচ্াই করবছ। িারা
েখ্ন স্বগে লামভর জনয এ ধরমনর স্বপ্ন হদমখ্, মমন হয় িারা আমরক
জগমি বাস করমছ। স্বমগের রাজয এসব বনমবোধ কথাবািোর বযাপামর
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বকছু ই জ্ঞাি নন এবাং ধমেগ্রে হে পবব্ আিার কথা বমল িার অথে
সম্পূ ণে বভন্ন, ো িামদর অজানা।
বিবন আমরা বমলন,
ব্েবামদর এই বব য়বি মুসবলমমদর কামছ হে কিিা হাসযকর িা শুধু
ঈশ্বরই জামনন। ইয়াহূ দীরাও আমামদর এই কবল্পি ধারণার প্রবি
আনু গিয প্রকাশ কমর বন, িারা এই হবাকাবমর জনয আমামদর উপহাস
কমর। িারা ববশ্বাস কমর না হে, িারা হে েীশুবখ্রমষ্টর কথা শুমনমছ ইবনই
বিবন। শুধু মুসবলম বা ইয়াহূ দীরাই নয়, এমনবক মামঠর পশুরাও
আমামদর বনময় উপহাস করি, েবদ িারা আমামদর এই উদ্ভি ধারণা
বুঝমি পারি, হকননা ঈশ্বমরর সকল সৃ বষ্টই এক ঈশ্বমরর অনু গ্রহ
প্রাথেনা কমর।... িাই এই জ্বল্ মহামাবর হেন হোগ করা হময়মছ এবাং
অবি হকৌশমল সম্প্রবি আসা নয়া ঈশ্বমরর বব য় আমরাপ করা হময়মছ
হে ধমে আমামদর পূ বেপুরু রা পালন কমরন বন। আমামদর ওপর দশেমনর
এ মহামারী এমনমছ গ্রীকরা, আর আমরা িামদর কথায় ববশ্বাস িাপন
কমর দাশেবনক হময় পমড়বছ। িারা ধমেগ্রমের বানীর মমোথে কখ্মনাই
বুঝমি পামর বন ো িারা এ প্রসমি উপিাপন কমরমছ। সারমভিাস
েীশুর প্রকৃি বববশষ্টয বমল ো ববশ্বাস করমিন িার ওপর হজার
বদময়মছন:
েীশুখ্ৃষ্টমক আবম নবী বমল আখ্যাবয়ি করায় বকছু হলাক িা বনময় কুৎসা
রিনা করমছ, কারণ িার হেসব গুণাববল হসগুমলা িারা বমল না, িামদর
ববশ্বাস হে োরা এ কাজ কমর িামদর সবাই ইয়াহূ দী ও মুসবলম।
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যর ু্মীয় গ্রে ও প্রাচীন হলখ্কগণ িামক নবী বলমলও িামদর বকছু
আমস োয় না।৬
মাইমকল সারমভিাস বছমলন িার সময়কার প্রবিবষ্ঠি চামচের সবমচময়
স্পষ্টভা ী সমামলাচক। এিাই প্রমিনিান্টমদর সাহােয বনময় কযাথবলকগণ
কিৃেক িামক আগুমন জীব্ পুবড়ময় মারার কারণ হময় দাুঁড়ায়।
নবজাগরণ সRenaissance ও সাংস্কামরর সReformation ো বকছু
ভামলা,িার মমধয িারই সমন্বয় র্মিবছল এবাং হে আদশে একজন
মানু মক গভীর বববশক জ্ঞানসহ ‘ববশ্বজনীন মানু ’ কমর হিামল, বিবন
জীবমনর হস পেোময়র কাছাকাবছ হপৌঁমছবছমলন। বচবকৎসাশাে, ভূ মগাল
ও বাইমবমল আর পাবিিয বছল এবাং ধমেশামে বিবন বছমলন দে।
বহুমুখ্ী বশো িামক বদময়বছল দৃ বষ্টর প্রসারিা। বকন্তু িার হচময়
অল্পবশবেি বযবক্তরা িামক প্রিযাখ্যান কমরবছল। কযালবভমনর সামথ
ববমরাধ বছল সম্ভবি িার জীবমনর সবমচময় গুরুেপূ ণে অাংশ।
বনবশ্চিভামবই এিা বছল বযবক্তমের িন্দ্ব, বকন্তু কােেি িার হচময়ও হববশ
বকছু এিা বছল কমঠার বদমল হদয়ার জনয সূ বচি সাংস্কামরর প্রিযাখ্যান,
অধঃপবিি চামচের বব য় নয়। এর মূ লয িাুঁমক বদমি হময়মছ বনমজর
জীবন বদময়। সারমভিাস েবদও পরমলাকগি, বকন্তু একেবাদী ধমমে
িার ববশ্বামসর মৃিুয হয় বন। এখনও তিতন আযুতনক একত্ববাহদর
প্রবিষ্ঠািা সThe Fonder of modern unitarianism বহমসমবই
মেোদা মবিি।
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সারমভিামসর ববশ্বামস োরা ববশ্বাসী বছমলন িামদর সবাই িার পবরণবি
হমমন বনমি পামরন বন। িার সমসামবয়ক অযাডাম বনউসার সAdam
Neuser - এর বচবঠমি িার প্রমাণ পাওয়া োয়। এ বচবঠবি হলখ্া
হময়বছল কনস্টাবন্টমনাপমলর মুসবলম শাসক সম্রাি বিিীয় হসবলমমর
কামছ। এ বচবঠবি রাজকীয় প্রাচীন বনদশেমনর অাংশ বহমসমব এখ্ন
হাইমডলবামগের সHeidelburg আকোইমভ সাংরবেি রময়মছ:
“আবম, অযাডাম বনউসার, জামোবনমি জমগ্রহণকারী একজন খ্ৃষ্টান এবাং
হাইমডলবামগের হলাকমদর কামছ ধমে প্রচারকারীর মেোদা লাভকারী, হে
শহমর এ সময়কার সবমচময় হববশ বশবেি হলাক হদখ্া োয়, আবম
আপনার বপ্রয় আল্লাহ ও আপনার নবীর সিাুঁর ওপর শাব্ বব েি হহাক
উবসলা বদময় একা্ ববনময়র সামথ মহামানয সু লিামনর কামছ আরয়
প্রাথেনা করবছ, আমামক আপনার একজন অনু গিমদর মমধয এবাং
আপনার হসই জনগমণর মমধয অ্ভুেক্ত কমর হনওয়ার আমবদন জানাবে
োরা আল্লাহমি ববশ্বাস কমর। সবেশবক্তমান আল্লাহর ইোয়, আবম হদবখ্,
আবম জাবন ও আবম সবো্ঃকরমণ ববশ্বাস কবর হে, আপনার ধমে পবব্,
সু স্পষ্ট ও আল্লাহর কামছ গ্রহণমোগয। আমার দৃ ঢ় ববশ্বাস হে, আমার
প্রবিমা পূ জক খ্ৃষ্টান সমাজ িযামগর র্িনা বহু ববমবচনাশীল বযবক্তমকই
আপনার ববশ্বাস ও ধমে গ্রহণ করমি অনু প্রাবণি করমব, ববমশ কমর
িামদর মমধয সবোমপো বশবেি ও সবোমপো ববমবচনাশীল বহু বযবক্ত
হেমহিু আমারই মি মমনাভাব হপা ণ কমরন ো আবম মহামানয
সু লিানমক হমৌবখ্কভামব অববহি করব। আমার সম্পমকে বলমি হগমল
আবম হসই বযবক্ত োর সম্পমকে আল কুরআমনর ্ময়াদশ অধযাময় বলা
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হময়মছ: খ্ৃষ্টানরা আমামদর প্রবি ইয়াহূ দীমদর হচময় হববশ সবদো প্রদশেন
কমর; এবাং েখ্ন িামদর প্রাদ্রী ও ববশপগমণর মি িারা হঠকারী ও
একগুুঁময় নয়, িারা আল্লাহর নবীর বনমদেশগুমলা বুঝমি পামর এবাং
সিযমক স্বীকার কমর, িারা অশ্রু সজল হচামখ্ বমল, হহ প্রভূ ! আমরা
অ্র হথমক আশা কবর হে, হেমহিু ভামলা হলাকরা ো ববশ্বাস করি
এবাং আমরাও িাই কবর এবাং িা আমামদর ধমেববশ্বাসীমদর দমল িাবপি
করমব: িাহমল আমরা হকন আল্লাহ ও িার সিয প্রচারকারী নবীমক
ববশ্বাস করব না?2
হহ সম্রাি! আবম িামদরই একজন োরা আনমন্দর সামথ আল কুরআন
পাঠ কমর। আবম িামদরই একজন হে আপনার জনগমণর একজন হমি
চাই এবাং আবম আল্লাহর নামম সােয বদবে হে, আপনার নবীর মিবাদ
সমন্দহািীিভামব সিয। আবম মহামানয সু লিামনর কামছ আমার কথা
হশানার জনয এবাং পরম করুণাময় আল্লাহ এ সিয আমার কামছ
কীভামব প্রকাশ কমরমছন িা জানার জনয করমজামড় আমবদন জানাবে।
িমব মহামানয সম্রাি, আবম প্রথমমই বমল বনবে হে, অপরাধ, হিযা,
দসু যিা অথবা হেৌন অপরামধর কারমণ হেসব খ্ৃষ্টান িামদর বনমজমদর
মমধয বসবাস করমি না হপমর আপনার আরয় বনময়মছ, আবম হস কারমণ
আপনার আরয় চাইবছ না। আবম এক বছর পূ মবেই আপনার আরয়
গ্রহমণর বসিা্ হনই এবাং কনস্টাবন্টমনাপমলর পমথ আবম হপ্রসবাগে
সPresburg পেে্ অগ্রসর হময়বছলাম। বকন্তু হামিরীয় ভা া না বুঝার
2

িু. ১৩ : ৩৬ এবাং ৫ : ৮২-৮৩।
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কারমণ আবম আর অগ্রসর হমি পাবর বন এবাং ইোর ববরুমি আবম
হদমশ বফমর আবস। েবদ আবম হকামনা অপরামধর কারমণ পাবলময় হেিাম
িাহমল আবম হদমশ বফরিাম না। িাছাড়া হকামনা বযবক্ত আপনার ধমে
গ্রহণ করমি আমামক বাধয কমর বন। আর লকই বা িা করলব?
কারণ আপনার হলাকমদর কামছ অপবরবচি এবাং িামদর কাছ হথমক
বহু দূ মর রময়বছ।
সু িরাাং আমার ববনীি প্রাথেনা হে, মহামানয সু লিান হেন অনু গ্রহ কমর
আমামক িামদর একজন বমল না ভামবন োরা েু মি পরাবজি হময় বন্দী
হময়মছ এবাং আপনার ধমে গ্রহণ কমরমছ অবনোয় োরা সু মোগ হপমলই
পাবলময় োমব এবাং সিয ধমমের বনন্দা করমব। আবম মহামানয সু লিামনর
কামছ আমার ববনীি আমবদন জানাবে হে, আবম ো বলমি োবে িামি
হেন বিবন অনু গ্রহ কমর মমনামোগ হদন এবাং আপনার সাম্রামজয আমার
প্রিযাবিেমনর সিয র্িনা সম্পমকে অববহি হন। ববখ্যাি হাইমডলবাগে
ববশ্বববদযালময় ধমে প্রচারমকর পমদ উন্নীি হওয়ার পর আবম বনমজ
বনমজই আমামদর খ্ৃষ্টধমমের বহু প্রকার মিববমরাধ ও ববভবক্ত সম্পমকে
ববচার ববমশ ণ শুরু কবর। কারণ আমামদর মমধয েি মানু বছল িি
বছল মি ও মমনাভাব। আবম নবী েীশু খ্ৃমষ্টর সময় হথমক েি পবিি
ও বযাখ্যাকার ধমেগ্রে সম্পমকে ো বলমখ্মছন ও বশো বদময়মছন, িার
সাংবেপ্তসার বিবরর কামজ হাি বদই। আবম শুধু দু ’বি িামনই বনমজমক
সম্পৃ ক্ত কমরবছলাম। এক. মূ সার আলাইবহস সালাম বনমদেশ এবাং
গসমপল। এরপর আবম অিয্ ধমেীয় আচার-অনু ষ্ঠামনর মাধযমম
ঈশ্বরমক একা্ভামব ডাকমি থাবক, প্রাথেনা করমি থাবক োমি বিবন
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আমামক সবঠক পথ হদখ্ান োমি আবম ববভ্রা্ না হই। এরপর ঈশ্বর
সন্তুষ্ট হময় আমার কামছ প্রকাশ করমলন ‘একজন মা্ ঈশ্বমরর দলীল’,
হসই দলীমলর ওপর বভবত্ত কমর আবম একবি গ্রে রচনা কবর োমি
আবম প্রমাণ কবর হে, খ্ৃষ্টানরা হে বমথযা কথা বমল থামক েীশুর মিাদমশে
হস কথা হকাথাও বলা হনই হে, বিবন একজন ঈশ্বর; বরাং ঈশ্বর
একজনই োর হকামনা পু্ হনই। আবম এ গ্রেবি আপনামক উৎসগে
করবছ এবাং আবম সম্পূ ণে বনবশ্চি হে, খ্ৃষ্টানমদর মমধয সবোমপো হোগয
বযবক্তও এিা খ্িন করমি সেম নয়। সু িরাাং আমার পমে বক ঈশ্বমরর
সামথ আমরকজন ঈশ্বরমক সম্পৃ ক্ত করা সম্ভব? মূ সা আলাইবহস সালাম
এিা বনম ধ কমরমছন এবাং েীশুও কখ্মনা এ বশো হদন বন। আল্লাহর
অনু গ্রমহ বদন বদন আবম বনমজমক শবক্তশালী কমর িুমলবছ এবাং বুমঝবছ
হে, খ্ৃষ্টানরা বেশুবখ্রমস্টর সকল সু ববধার অপবযবহার কমরমছ হেমনবি
কমরবছল ইয়াহূ দীরা বপিমলর সপেমক.... আমার বসিা্ হে, খ্ৃষ্টানমদর
মমধয পবব্ বকছু খ্ুুঁমজ পাওয়া োমব না এবাং িারা এখ্ন সকমলই
বমথযাচারী। িারা মূ সা আলাইবহস সালামমর বকিাব ও গসমপমলর সব
বকছু ই বমথযা বযাখ্যা কমর ববকৃবির বশকার হময়মছ ো আবম আমার
বনমজর হামি হলখ্া একবি বইমি হদবখ্ময়বছ এবাং হসিা আবম আপনামক
উপহার প্রদান করব। আবম েখ্ন ববল হে, খ্ৃষ্টানরা বমথযাচার কমরমছ
ও মূ সা আলাইবহস সালামমর বনমদেশ ও গসমপল ববকৃি কমরমছ আবম
িা মমন প্রামণই ববল। মূ সা আলাইবহস সালাম, ঈসা আলাইবহস
সালামমর বযাপামর সু ববধাজনক সােয বদময়মছ। বকন্তু কুরআন প্রধানি
িামদর বমথযা বযাখ্যার মাধযমম মূ সা আলাইবহস সালামমর বকিাব ও ঈসা
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আলাইবহস সালামমর গসমপল ববকৃি করার বব য়বি হজার বদময়
বমলমছ। কােেি আল্লাহর বাণী েবদ সবঠকভামব বযাখ্যা করা হি িাহমল
ইয়াহূ দী, খ্ৃষ্টান ও িুবকেমদর মমধয হকামনা পাথেকয থাকি না। িাই
কুরআন যা বলেলি িা সিয। ম ুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লামমর ধমে সকল বমথযা বযাখ্যামক ধ্বাংস কমরমছ এবাং আমামদর
আল্লাহ এর সবঠক অথে বশো বদময়মছ....
এরপর আল্লাহর অনু গ্রমহ আবম বুঝমি পাবর হে, আল্লাহ এক, ঈসা
আলাইবহস সালামমর প্রকৃি ধমেমমির বশো আমরা লাভ কবর বন। িাই
খ্ৃষ্টানমদর সকল অনু ষ্ঠামনর সামথই মূ মলর অিয্ হববশ পাথেকয রময়মছ।
আবম ভাবমি শুরু কবর হে, এ ববমশ্ব আমার মমি হলাক শুধু আবম
একা। আবম আল কুরআন হদবখ্ বন। আমামদর খ্ৃষ্টানরা মুহাম্মাদ
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামমর ধমে সাংবিষ্ট হকামনা বকছু োমি হকাথাও
ববস্তার লাভ করমি না পামর হস জনয সিকে দৃ বষ্ট রামখ্ এবাং দাবরদ্রযরা
োমি এসব সিয হজমন িামি ববশ্বাস িাপন না কমর হস জনয িারা
সিযমক হগাপন কমর আল-কুরআমনর মিবাদ সম্পমকে এমন কুৎসা
রিনা কমর হে, িারা আল-কুরআমনর নাম শুমনই আিিগ্রস্ত হময়
পাবলময় োয়। িা সমত্ত্বও অমলৌবককভামব হসই মহা গ্রেবি আমার হামি
এমস পমড়মছ এবাং এ জনয আবম আল্লাহর প্রবি কৃিজ্ঞিা জানাই।
আল্লাহ জামনন, আবম িার কামছ মহামানয সু লিান ও িার সাববেক
কলযামণর জনয প্রাথেনা কবর। আবম হে জ্ঞান লাভ কমরবছ িা সকমলর
কামছ বযক্ত করার সকল পো অবলম্বন করমি মনি কমরবছ এবাং েবদ
িারা িা গ্রহণ না কমর িাহমল আবম আমার পদ িযাগ করব এবাং
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আপনার শ্মরণ বনব। আবম খ্ৃষ্ট ধমমের বকছু বব ময় চাচে ও অনযানয ধমেীয়
প্রবিষ্ঠামন হে ববমরাধ চলমছ িার সমামলাচনা শুরু কমরবছ এবাং িামি
প্রিযাবশি ফল পাবে। আবম বব য়িামক এমন এক পেোময় বনময় এমসবছ
হে, সাম্রামজযর সকল হলাকই এখ্ন িা হজমন হগমছ এবাং আবম বকছু
জ্ঞানী বযবক্তমক আমার পামশ হপময়বছ। আমার বনময়াগ কিো বেবন
একজন রাজপু্ এবাং েমিার বদক বদময় জামোবনমি সম্রামির পমরই
িার িান সম্রাি মযাবক্সবমবলয়ামনর হামলার ভময় আমামক পদচুযি
কমরমছন...।৭
এ বচবঠবি সম্রাি মযাবক্সবমবলয়ামনর সMaximilliaহ

হামি পমড়।

বনউসার িার দু ’বন্ধু বসলভান সSylvan ও মযাবথয়াস বভবহ সMathias
Vehe - সহ হগ্রফিার হন। িামদর কারাগামর বনমেপ করা হয়। ১৫৭০
সামলর ১৫ জুলাই বনউসার কারাগার হথমক পাবলময় োন ও আবার
হগ্রফিার হন। বিবন বিিীয় বার পলায়ন কমরন ও আবারও হগ্রফিার
হন। দু ’বছর ধমর িামদর ববচার চমল। বসলভামনর মাথা হকমি হফলার
বসিা্ হনওয়া হয়।
এ

পেোময়

বনউসার

আবার

পলায়ন

কমরন।

এবার

বিবন

কনষ্টাবণ্টমনাপমল হপৌঁছমি সেম হন ও ইসলাম গ্রহণ কমরন।
িাবিস হডবভড সFrancis David ১৫১০-১৫৭৯ খ্ৃ.
িাবি হডবভড ১৫১০ খ্ৃস্টামব্দ োনবসলভাবনয়ার কামলাজার সKolozsar
এ জমগ্রহণ কমরন। হমধাবী ছা্ িাবিস উমিনবামগে অধযয়মনর বৃ বত্ত
লাভ কমরন। হসখ্ামন িামক ৪ বছর ধমর কযাথবলক পাবদ্রর প্রবশেণ
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হদওয়া হয়। কামলাজার- এ বফমর আসার পর বিবন কযাথবলক স্কুমলর
হরকডোর বনেু ক্ত হন। এরপর বিবন হপ্রামিষ্টাণ্টবাদ গ্রহণ কমর কযাথবলক
স্কুল িযাগ কমরন। ১৫৫৫ খ্ৃস্টামব্দ একবি লু থারপেী স্কুমলর হরকডোর
হন। লু থার ও কযালবভমনর মমধয সাংস্কার আমন্দালন বনময় ভােন হদখ্া
বদমল হডবভড কযালবভমনর দমল হোগ হদন। সাংস্কার িখ্নও বযাপক রূপ
লাভ কমর বন। এ েতরলবলশ অ্নুসন্ধানী তচন্তালক িখনও তনতষি
করা হয় বন। খৃষ্টানযলমচর সকে েযচালি আলোচনা অ্নুলমাতদি
তিে। সাংস্কারপেী চাচে িখ্ন পেে্ হকামনা বনবদেষ্ট মিবাদ গ্রহণ কমর
বন এবাং হস কারমণ মুক্ত বচ্ার অবকাশ বছল। এ পবরমবমশ প্রবিবি
মানু

শুধু ঈশ্বমরর কামছ জবাববদবহ করমব, এ মি প্রকামশর অবাধ

স্বাধীনিা বছল।
হে দু ’বি মি ববশ্বাস সাধারণ মানু ম র মমধয সবোমপো হববশ ববভ্রাব্
সৃ বষ্ট কমরবছল এবাং ো বছল হেৌবক্তক বযাখ্যার বাইমর হস দু ’বি হমলা
েীশুর ঈশ্বরে ও ব্েবাদ। েু বক্ত ববহভূ েি এ মি ববশ্বামসর বযাপামর
হডবভমডর মন ববেুি হময় উমঠবছল। বিবন হভমব পাবেমলন না হে, এ
বযাপারগুমলা বুঝার হচষ্টা না কমরই োরা এ রহমসয ববশ্বাসী িারাই ভামলা
খ্ৃষ্টান বহমসমব গণয হয় বক কমর। বিবন হকামনা ববশ্বাসমকই অন্ধভামব
গ্রহণ করমি রাবজ বছমলন না। বিবন ধীমর ধীমর এ বসিা্ হপৌঁমছন হে,
েীশু ঈশ্বর নন। বিবন এক ঈশ্বমরর অবস্তমে ববশ্বাসী হময় উমঠন।
হপালামে এ ববশ্বামসর প্রবি হজার সমথেন বছল। এ দমলর হনিা বছমলন
দু ’জন: রাজ দরবামরর বচবকৎসক বন্ড্রািা সBlandrata

এবাং
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হসাবকয়ানাস সSocianus নামক এক বযবক্ত। হডবভড েখ্ন ধমে ববশ্বাস
সম্পমকে িার একবি ধারণা সূ ্বি করার কাজ চাবলময় োবেমলন, এ
সময় োনবসলভাবনয়ার রাজা জন অসু ি হময় পমড়ন এবাং বচবকৎসার
জনয বন্ড্রািামক িলব কমরন। হডবভড হসখ্ামন অবিানকামল বন্ড্রািার
সামথ সাোৎ কমরন। এ হথমক খ্ৃষ্টান ধমমের মূ ল বভবত্তরূমপ এক ঈশ্বমর
িার ববশ্বামসর েথাথেিা প্রমাবণি হয়। ১৫৬৬ খ্ৃস্টামব্দ হডবভড এক
ধমেীয় স্বীকামরাবক্ত রচনা কমরন। এমি বাইমবমল প্রকৃি বক বলা হময়মছ
িারই আমলামক ব্েবামদর অবিান বযক্ত করা হয়। এমি বপিা, পু্
ও পবব্ আিার পাবিবিক ধারণা বিবন প্রিযাখ্যান কমরন। বন্ড্রািাও
িার পে হথমক প্রকাবশি এক পুবস্তকায় এসব মি ববশ্বাস ইবিবাচক
হনবিবাচক উভয়ভামব প্রিযাখ্যান কমর ৭বি প্রস্তাব হপশ কমরন। একই
বছমর বন্ড্রািার সু পাবরমশ রাজা জন হডবভডমক রাজদরবামর ধমে প্রচারক
বনময়াগ কমরন। এভামব হডবভড িৎকামল ধমেীয় সমসযাবদ বযাখ্যা করার
জনয রাজা কিৃেক আহুি জািীয় ববিমকে একেবাদী দমলর মুখ্পাম্
পবরণি হন। বিবন বছমলন একজন অিুলনীয় বািী। িার সম্পমকে
সমকালীন এক বযবক্ত বমলন, মমন হি ওল্ড ও বনউ হিস্টামমন্ট
হডবভমডর হঠাুঁিি।
রাজা জমনর আমমল ১৫৬৬ ও ১৫৬৮ খ্ৃস্টামব্দ বজউয়ালবফমহরভাি
সGyualafeharvat এবাং ১৫৬৯ খ্ৃস্টামব্দ নাবগভারাদ সNagyvarad
এ সবমচময় বড় ববিকে সভাগুমলা অনু বষ্ঠি হয়। প্রথম ববিকে বছল
অমীমাাংবসি। িমব রাজা বন্ড্রািা ও হডবভমডর েু বক্ত- প্রমাণ প্রদশেমন

 219 

মুগ্ধ হময়বছমলন। হস কারমণ ১৫৬৭ খ্ৃষ্টামব্দ পরমি সবহষ্ণুিা সাংক্রা্
এক রাজকীয় ফরমান জাবর করা হয়। এমি হর্া ণা করা হয়:
“প্রবিবি িামন ধমে প্রচারকরা ধমেপ্রচার করমি এবাং িামদর উপলবি
অনু োয়ী গসমপমলর বযাখ্যা করমি পারমবন এবাং সমমবি বযবক্তরা েবদ
িা ভামলা মমন কমর িাহমল হকউ িামদর বাধা বদমি পারমব না। এবাং
োমদর মিবাদ িামদর ভামলা মমন হয় িারা হসই ধমে প্রচারকমক
রাখ্মব। হকউ ধমে প্রচারকমক র্ৃ ণা করমি বা িার সামথ দু বেযবহার
করমি পারমব না... ববমশ কমর িার ধমেমি প্রচামরর জনয, কারণ ধমে
ববশ্বাস ঈশ্বমরর উপহার।”৯
১৫৬৮ সামল ধমে সম্পবকেি বিিীয় ববিকে সভাবি ডাকা হময়বছল এ মি
ববশ্বাস প্রমামণর জনয হে বাইমবমল ব্েবাদ ও েীশুর ঈশ্বরমের কথা
বলা হময়মছ বকনা। অিয্ শবক্তশালী ও পরািুম বক্তা হডবভমডর
েু বক্তিকে অসার প্রমাণ করমি ববমরাধীরা বযথে হয়। ববিকে সভায় আসন্ন
পরাজয় উপলবি কমর ববমরাধীরা গালাগাবল শুরু কমর। এ র্িনা রাজা
জনমক হডবভমডর েু বক্ত প্রমাণমকই খ্াুঁবি বমল গণয করমি সাহােয কমর।
দশ বদন ধমর ববিকে সভা চমল এবাং িা একেবাদমক জনবপ্রয় ধমে
ববশ্বাস বহমসমব প্রবিবষ্ঠি কমর। হডবভড হময় উমঠন এর অগ্রদূ ি।
এ সময় মাইমকল সারমভিামসর হলখ্া-মলবখ্র প্রায় সবই ধ্বাংস হময়
বগময়বছল। বকছু অাংশ হগাপমন োনবসলভাবনয়ামি বনময় এমস িা িানীয়
ভা ায় অনু বাদ করা হয়। হসগুমলা বযাপকভামব পবঠি হমি থামক এবাং
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িা পূ বে ইউমরামপ একেবাদী আমন্দালনমক শবক্তশালী করায় অবদান
রামখ্।
১৫৬৯ খ্ৃস্টামব্দ হামিরীমি িৃিীয় ববিকে সভা অনু বষ্ঠি হয়। জননক
ঐবিহাবসমকর ভা ায় এিা বছল চূ ড়া্ বসিা্মূ লক ববিকে সভা ো
একেবামদর চূ ড়া্ ববজয় সূ বচি কমর।১০ রাজা স্বয়াং এ সভায়
সভাপবিে কমরন এবাং এমি রামজযর সকল উচ্চ পদি হবসামবরক ও
সামবরক কমেকিোগণ উপবিি বছমলন। হডবভমডর েু বক্ত বছল এরকম:
হরামম হপামপর ব্েবামদ আসমল ৪ অথবা ৫ জন ঈশ্বমরর ববশ্বাস করা
হয়। একজন মূ ল ঈশ্বর, ৩ জন পৃথক বযবক্ত োমদর প্রমিযকমক ঈশ্বর
বলা হময় থামক এবাং আমরা একজন বযবক্ত েীশু োমকও বকনা ঈশ্বর
বলা হময় থামক। িাবিস হডবভমডর মমি, ঈশ্বর শুধু একজন বিবন
হমেন বপিা, োর হথমক এবাং োর িারা সববকছু সৃ বষ্ট হময়মছ এবাং
বেবন সববকছু র ঊমধ্বে, বেবন সববকছু সৃ বষ্ট কমরমছন িার প্রজ্ঞার শব্দ ও
মুখ্ বনঃসৃ ি বনশ্বামসর মাধযমম। এই ঈশ্বমরর বাইমর আর হকামনা ঈশ্বর
হনই, বিনও নয়, চারও নয়, না ভাবামথে না বযবক্তরূমপ, কারণ হকামনা
ধমেগ্রমে ্য়ী ঈশ্বর সম্পমকে বকছু ই বলা হয় বন।
চামচের কবথি ঈশ্বর পু্ বেবন বকনা ঈশ্বমরর সত্ত্বা হথমক সৃ বষ্টর শুরুমিই
জমগ্রহণ কমরমছন, িার কথা বাইমবমলর হকাথাও উমল্লখ্ হনই, বকাংবা
হনই ব্েবামদর বিিীয় ঈশ্বমরর কথা বেবন উদ্ভূি ঈশ্বর হথমক এবাং
রক্তমাাংমসর মানু । এিা একা্ই মানু ম রই আববষ্কার ও কুসাংস্কার।
আর হস কারমণ িা প্রিযাখ্যানমোগয।
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েীশু বনমজমক সৃ বষ্ট কমরন বন, বপিা িামক জম বদময়মছন। বপিা িামক
ঐশ্ববরক পোর মাধযমম জমদান কমরবছমলন।
বপিা িামক পবব্ কমর পৃবথবীমি হপ্ররণ কমরন।
েীশুর সামথ ঈশ্বমরর সম্পকে শুধু িাই ো ঈশ্বর িামক প্রদান কমরমছন।
ঈশ্বর ঐশী সত্ত্বার সব বকছু র ঊমধ্বে ববরাজমান।
ঈশ্বমরর কামছ সমময়র পাথেকয বমল বকছু হনই- িার কামছ সমস্ত বকছু ই
বিেমানকাল। বকন্তু ধমেগ্রমে হকাথাও এ বশো হদওয়া হয় বন হে, েীশু
সৃ বষ্টর শুরুমিই জমগ্রহণ কমরবছমলন।
এ ববিকে পাুঁচ বদন ধমর চমলবছল। আর এবিও হয় সমাবপ্তমূ লক। রাজা
জন িার চূ ড়া্ ভা মণ হর্া ণা কমর হে একেবাদীমদর মি প্রকামশর
পূ ণে স্বাধীনিা প্রদান করা হমব। ববমরাধী পে অথোৎ লু থারপেী দমলর
হনিা হমবলয়াসমক সMelius হুুঁবশয়ার কমর হদওয়া হমলা হে, বিবন হেন
হপামপর বনমদেমশ কাজ না কমরন, বই-প্ পুবড়ময় না হদন এবাং
জনগণমক বলপ্রময়ামগ ধমো্বরি না কমরন।
পমর হডবভড ধমেীয় ববিমকের সার সাংমেপ বণেনা কমরন এভামব:
আবম ধমেগ্রে অনু সরণ কবর, বকন্তু আমার ববমরাধীরা িা থমলর মমধয
লু বকময় রামখ্ন। িারা ব্েবামদর কথা বমল আমলার বদমল অন্ধকার
হডমক আমনন। িামদর ধমে এিিা স্বববমরাধী হে, িারা বনমজরা পেে্
এমক পূ ণোিভামব উপিাপন করমি পামরন বন। ো হহাক, িারা অবনো
সমত্ত্বও হদখ্মি পামবন হে, ঈশ্বর িার সিয প্রকাশ করমবন।১১
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এ ধমেীয় ববিমকের ফল হয় এই হে, কমলাজার শহমরর প্রায় সকল
অবধবাসীই এক ঈশ্বমর ববশ্বাসী হময় উমঠ। গ্রামাঞ্চমলও এ ধমে ববশ্বাস
ছবড়ময় পমড় এবাং সাংখ্যাগবরষ্ঠ হলামকর ধমমে পবরণি হয়। একেবাদ
কারীভামব স্বীকৃি ৪বি ধমমের একবিমি পবরণি হয়, অথোৎ িা আইমনর
বনরাপত্তা লাভ কমর। ১৫৭১ সাল নাগাদ োনবসলভাবনয়ায় একোদীমদর
প্রায় ৫শ’বি সমামবশ অনু বষ্ঠি হয়। এ বছরই রাজা জন মারা োন।
একেবামদর জনবপ্রয়িা েবদও বৃ বি পাবেল বকন্তু নিুন রাজা বস্টমফন
রাজা জমনর সবহষ্ণুিার নীবি অনু সরণ পবরিযাগ কমরন। রাজা জমনর
মি প্রকামশর স্বাধীনিার নীবিও বিবন বাবিল কমরন। ফমল
একেবামদর অনু সারীমদর জীবনো্া ববপদসাংকুল হময় পমড়। এ সময়
বন্ড্রািা ও হসাবকনায়ামসর সামথ ববমরাধ হদখ্া হদয়ায় হডবভমডর অবিাও
সবিন হময় ওমঠ। বিবন বছমলন আপসহীন একেবাদী এবাং এমনবক
পমরােভামবও বিবন কাউমক ঈশ্বমরর অাংশীদার করমি রাবজ বছমলন
না। হসাবকয়ানাস েীশুর প্রবি রিা ও উপাসনার মমধয একবি পাথেকয
হরখ্া িামনন। হকউ িার উপাসনা করমি পারমব না, বকন্তু রিা জানামি
পারমব। হডবভড এিা মানমি পামরন বন। অথচ হপাবলশ একেবাদীমদর
কামছও বব য়বি আপবত্তকর মমন হয় বন। কারে, এ দু ময়র মামঝ পাথেকয
বছল সামানযই। সাধারণ মানু ম র বচ্ায় ও বদনবন্দন অভযামস এই
পাথেমকযর বব য়বি ধীমর ধীমর বস্তবমি হময় আমস এবাং উপাসনার সময়
অকপমি এিা বলা সম্ভব বছল না হে, হকউ প্রাথেনা করমছ না রিা
জ্ঞাপন করমছ।
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হরামান কযাথবলকগণ নিুন রাজার সমথেন লাভ কমর। অনযবদমক
একেবাদী আমন্দালমনর হনিামদর মমধয ববভবক্ত িামদর আমরা শবক্ত
হজাগায়। ১৫৭১ খ্ৃস্টামব্দ িরডামি এক সমম্মলমন অবভমোগ উিাপন
করা হয় হে, বকছু োজক নয়া ধমেমি প্রবিেমনর জনয হদা ী। ১৫৭৩,
১৫৭৬, ১৫৭৮ খ্ৃস্টামব্দ সমম্মলমনও এ অবভমোগ পুনরায় উিাপন করা
হয়। এসব অবভমোগ ক্রমশ সু বনবদেষ্ট রূপ বনমি থামক এবাং চূ ড়া্ভামব
িাবিস হডবভড িার লেযবস্তুমি পবরণি হন। ১৫৭৮ সামল বন্ড্রািার
সামথ রাজার ক্রমবধেমান বন্ধুে গমড় উঠবছল। ১৫৭৮ সামল বন্ড্রািা
হখ্ালাখ্ুবলভামব হডবভমডর ববমরাবধিা কমরন এবাং বিবন হডবভডমক িার
ধমে আর প্রচার না করার জনয বমলন। বকন্তু হডবভড প্রাণভময় ভীি
হময় বনমজর ববশ্বাস িযাগ করার মি মানু

বছমলন না। হে বন্ড্রািা

সারাজীবন একেবাদী ধমে প্রবিষ্ঠার সাংগ্রাম কমরমছন বিবনই হশ পেে্
দু বেল হময় পড়মলন। বময়াবৃ ি বন্ড্রািা অবসর চাইমলন। বিবন আর
বনমজর বা বন্ধুমদর ওপর সমসযা হডমক আনমি চাইমলন না। িারা
জানমিন, হডবভড ো করমছন িা অিয্ ববপজ্জনক। িারা উপলবি
করমলন হে, হডবভড েবদ িামদর পদাি অনু সরণ কমরন িাহমল সববকছু
সহজ হময় োমব।
বকন্তু হডবভড িার মমি অববচল রইমলন। বিবন হে শুধু প্রচার অবযাহি
রাখ্মলন িাই নয়, উপরন্তু সকল ববমরাবধিা অগ্রাহয কমর িার ববশ্বামসর
কথা বলখ্মি ও প্রচারপম্র মাধযমম চারবদমক ছবড়ময় বদমি শুরু
কমরন। বন্ড্রািা হডবভমডর মি পবরবিেন করার প্রয়ামস হসাবকয়ানাসমক
োনবসলভাবনয়ায় আমন্ত্রণ কমরন। হসাবকয়ানাস আগমন কমরন ও
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হডবভমডর আবিথয হনন। িার হচষ্টায় হকামনা ফল হয় বন। িলব
লডতেড িার লেখালেতখ সংতক্ষপ্ত করলি রাতজ হন এবং লসগুলো
লোতেশ একত্বাবাদী চালচচর কালি লেশ করার তসদ ধ
ু্ া্ হনওয়া
হয়। হডবভড িাই কমরন এবাং হমাি চারবি বব য় প্রণয়ন কমরন:
ঈশ্বমরর কমঠার বনমদেশ হমলা হে হকউই স্বগে ও পৃবথবীর স্রষ্টা, বপিা
ঈশ্বর ছাড়া আর কামরা কামছ প্রাথেনা করমি পারমব না।
সমিযর বশোদািা বেশুবখ্রষ্ট বশো বদময়মছন হে, স্বগেীয় বপিা বযিীি
আর কামরা সাহােয প্রাথেনা করা োমব না।
প্রকৃি প্রাথেনার সাংজ্ঞা হমলা ো মমন প্রামণ বপিার উমদ্দমশয
বনমববদি হয়।
সাধারণ প্রাথেনার লেযবস্তু বপিা, খ্ৃষ্ট নন।
হসাবকয়ানাস এ মমির ববরুমি হলমখ্ন এবাং হডবভড িার মমির
সমথেমন পুনরায় বলমখ্ন। এ আমলাচনা ক্রমশ উত্তপ্ত হময় উমঠ এবাং
ধীমর ধীমর িা বিক্ত ও বযবক্তগি পেোময় হপৌঁমছ। ফল হমলা এই হে,
বন্ড্রািা ও হডবভড হখ্ালাখ্ুবলভামব পরস্পমরর শত্রু হময় ওমঠন। একা
কযাথবলক রাজামক প্রময়াজনীয় সমথেন এমন হদয়। হডবভডমক গৃহবন্দী
করার বনমদেশ হদওয়া হয়। িার সামথ কামরা হদখ্া সাোৎ ও বনব ি
করা হয়। এ বনমদেশ কােেকর হওয়ার আমগই হডবভড িা জানমি
পামরন। বিবন িৎেণাৎ েি হববশ সম্ভাবয হগ্রফিার সম্পমকে
জনসাধারণমক জাবনময় হদন।
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বিবন হর্া ণা কমরন, ববশ্ববাসী োই করার হচষ্টা করুক না হকন, ঈশ্বর
এক- এ কথা সারা ববমশ্বর কামছই সু স্পষ্ট হময় উঠমব।১২
হগ্রফিামরর পর হডবভডমক একবি ধমেীয় সমম্মলমন হাবের করা হয়।
বন্ড্রািা একই সামথ প্রধান হকৌসু লী এবাং প্রধান সােীর ভূ বমকা পালন
কমরন। হডবভমডর জনয এিা বছল দু ঃসহ ধকল এবাং বিবন অসু ি হময়
পমড়ন। িামক একবি হচয়ামর কমর বহন করা হমিা। বিবন িার হািপা নাড়মি পারমিন না। িামক োবজ্জীবন কারাদি হদওয়া হয় এবাং
একবি উুঁচু পাহামড়র ওপর বনবমেি কযাসমলর বন্দীশালায় রাখ্া হয়।
হসখ্ামন বিবন হে ৫ মাস জীববি বছমলন, হস সময় বিবন কী পবরমাণ
দু রবিার বশকার হময়বছমলন িা হকউ জামন না। ১৫৭৯ খ্ৃস্টামব্দ
নমভম্বমর িার মৃিুয হয় এবাং একবি অজ্ঞাি কবমর অপরাধীর মি
িামক কবরি করা হয়।
হডবভমডর মৃিুযর পর িার কারা কমের হদয়ামল একবি কববিা বলবখ্ি
আমছ বমল হদখ্া োয়। এর অাংশ ববমশ বনম্নরূপ:
দু ’বি দশক আবম বনষ্ঠার সামথ আমার হদশ
ও বপ্রমির হসবা কমরবছ
আমার ববশ্বস্তিা প্রমাবণি হময়মছ।
আমার বক অপরাধ হে, আবম বপিৃভূ বমর কামছ র্ৃ বণি?
িা হমলা শুধু এই: ঈশ্বর একজন, বিনজন নন

 226 

আবম এ উপাসনাই কমরবছ।
এ কববিার হশ াাংশ বছল এরকম:
বজ্র নয়, ক্রুশ নয়, নয় হপামপর িরবাবর, নয় মৃিুযর মুখ্বযাদান
সমিযর অগ্রো্া হরাধ কমর হনই এমন হকামনা শবক্ত
আবম ো অনু ভব কমরবছ িাই বলমখ্বছ
এক ববশ্বাস পবরপূ ণে হৃদয় বনময় আবম কথা বমলবছ
আমার মৃিুযর পর র্িমব পিন অসিয মিবামদর।১৩
হডবভড পরমলাকগমন করমলও িার আমন্দালন অবযাহি থামক। কােেি
বহু বছর ধমর োনবসলভাবনয়ার একেবাদীমদর িাবিস হডবভমডর ধমমের
অনু সারী বমল আখ্যাবয়ি করা হি। আজ িার মি ও বক্তবয সহজ,
সু স্পষ্ট ও বাইমবল বভবত্তক বমল গৃহীি হমে। সকল দাবয়েশীল বযবক্তর
রায়ই এখ্ন িাবিস হডবভমডর পমে োমে।১৪
হডবভমডর মৃিুযর বযাপামর বড় ভূ বমকা পালনকারী বন্ড্রািা কযাথবলকমদর
ও রাজার কামছ অিয্ বপ্রয় হময় ওমঠন। বিবন এি ধনী বছমলন হে,
িার উত্তরাবধকারী িার স্বাভাববক মৃিুযর অমপো না কমর িামক হিযা
কমর। একেবাদীমদর ওপর বনেোিন েবদও অবযাহি বছল বকন্তু
বনপীড়নকারীমদর কাবঙ্ক্ষি লেয অজেমন িা সহায়ক হয় বন। তশ ত রই
লডতেড একজন শহীলদর মযচাদা োে কলরন। িার দৃ ষ্টা্
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একেবাদীমদর মমধয এমন হপ্ররণা হে সাংগবঠি বনপীড়ন সমত্ত্বও িা
প্রজমমর পর প্রজম ধমর বিমক থামক।
োনবসলভাবনয়ায় একেবাদীমদর সাংখ্যা উমল্লখ্ হোগযভামব হ্রাস পায়।
িমব িুকেী শাসনাধীন হামিরীর দবেমণ িামদর সাংখ্যা বৃ বি হপমি শুরু
কমর। মুসবলম শাসকরা কুরআমনর বনমদেশ অনু োয়ী সকল ধমমের
হলাকমদর শাব্মি বসবামসর অনু মবি হদন। িমব শিে বছল হে, িারা
মুসবলমমদর ধমোচরমণ হকামনা হস্তমেপ করমব না। এভামব খ্ৃষ্টানরা
মুসবলম শাসনাধীন পূ ণে ধমেীয় স্বাধীনিা হভাগ কমর ো আর হকামনা
খ্ৃষ্টান ধমোবলম্বী হদমশ বছল না। এমনবক খ্ৃষ্টানমদর িামদর বনজস্ব আইন
অনু োয়ী চলারও অনু মবি হদওয়া হয়। স্বাধীনিার এ সু মোগ গ্রহণ কমর
একজন কযালবভনপেী ববশপ ধমেমদ্রাহীিার অবভমোমগ একজন
একেবাদীর ফাুঁবস হদন। অনয একজন একেবাদী এ বব য়বি বুদার
িুবকে গভনেরমক অববহি কমরন। গভনের কযালবভনপেী ববশপমক িার
সামমন উপবিি হওয়ার বনমদেশ হদন। ববচামরর পর ববশপ ও িার
দু ’জন সহকারীমক হিযার দাময় মৃিুযদি হদওয়া হয়। একেবাদী োজক
দিপ্রাপ্ত ববশমপর পমে হস্তমেপ কমরন এই বমল হে, বিবন এ হিযার
প্রবিমশাধ গ্রহণ করমি চান না, িমব বিবন চান হেন এ ধরমনর র্িনার
পুনরাবৃ বত্ত না র্মি। এর ফমল অপরাধীমদর মৃিুযদি রবহি কমর িার
পবরবমিে িামদর ববপুল অাংমকর জবরমানা করা হয়।
িুবকে সরকামরর অধীমন একেবাদীগণ প্রায় এক শিাব্দী োবৎ শাব্মি
বসবাস কমর। িুবকে শাসনাধীন হদমশ িামদর প্রায় ৬০ বি চাচে বছল।
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িুবকে সাম্রামজযর পিমনর সামথ সামথ িামদর ধমে ববশ্বামসর স্বাধীনিাও
খ্বে হয় এবাং হলাকজনমক আবার বলপূ বেক কযাথবলক ধমমে দীবেিকরণ
শুরু হয়। োরা ধমো্র গ্রহমণ অস্বীকৃবি জানাি িারা সবহাংস
বনপীড়মনর বশকার হি। উবনশ শিমকর হশ

নাগাদ জনসাধারমণর

ওপর প্রকামশয বনপীড়ন চালামনা অসম্ভব হময় পমড়। ফমল
একেবাদীমদর সাংখ্যা আবার বৃ বি হপমি শুরু কমর। পূ বে ইউমরামপ
একেবাদী আমন্দালন আজও অবস্তে বনময় বিমক আমছ এবাং
একেবামদর অনু সারীমদর হৃদময় এখ্নও হডবভমডর ববপুল প্রভাব
পবরলবেি হয়।
মুসবলমমদর সামথ িাবিস হডবভমডর কিিা হোগামোগ বছল, হস
বযাপামর জল্পনা-কল্পনা রময়মছ। বনঃসমন্দমহ িার ধমে ববশ্বাস ইসলামমর
খ্ুব কাছাকাবছ হপৌঁমছবছল এবাং কমপমে একবি িামন বিবন িার
ববশ্বামসর সমথেমন হখ্ালাখ্ুবলভামব কুরআনমক উিৃ ি কমরবছমলন:
কুরআমন একথা কারণ ছাড়া বলা হয় বন হে, োরা েীশুর উপাসনা
করি েীশু িামদর হকামনা সাহােয করমি পারমবন না। িারা িামক
ঈশ্বর বমল মমন করি ো বছল িার ধমেমমির ববমরাধী... সু িরাাং
িামদরমক এ জনয দায়ী করা োয় হে, আমামদর েীশুর উপাসনা করার
বশো হক বদময়মছ হেখ্ামন েীশু বনমজ বমলমছন হে, ঈশ্বমরর প্রাথেনা
কর.... ঈশ্বর বিনজন নন শুধু একজন।১৫
সিু. ৫ : ১১৬-১১৭
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হডবভমডর েি বনন্দা বা সমামলাচনা করা হহাক না হকন, িামক
কখ্মনাই একজন মুসবলম বলা হয় বন। কারে কযােতেনেন্থী ও
কযাথতেক উেলিরই আশঙ্কা তিে হে, এিা িৎকালীন শবক্তশালী
িুবকে শাসকমদর একেবাদীমদর সাহামেয হডমক আনমব। একেবাদী
আমন্দালন ো ইসলামমর খ্ুবই বনকিবিেী বছল, সম্পমকে িুবকে শাসকমদর
অসিকেিার কারণ হয়মিা এই বছল হে, িামদর বনমজমদর ধমে
ইসলামমর হেম্ও অধঃপিমনর সূ চনা হময়বছল। হডবভমডর একবি
প্রধান সমামলাচনা হমলা হে, েবদ িার মি গ্রহণ করা হি, িাহমল
ইয়াহূ দী ও খ্ৃষ্টধমমের মধযকার পাথেকয দূ র হময় োওয়ার সম্ভাবনা বছল
এবাং খ্ৃষ্টধমে হয়মিা ইয়াহূ দী ধমমের মমধয পুনরায় বমমশ হেি। এমনবক
বন্ড্রািাও হডবভডমক ববদ্রূপ করি এই বমল হে, বিবন ইয়াহূ দী ধমমে
বফমর োমেন। বিবন কখ্নই হডবভমডর েু বক্ত খ্িন কমরন বন, বকন্তু
ইয়াহূ দীমদর ববরুমি জনমিমক উসমক বদময় বিবন হডবভমডর মেোদা
হাবনর হচষ্টা কমরমছন। বন্ড্রািা হবাধ হয় একথা ভুমল বগময়বছমলন হে,
প্রমিযক নবীই িার পূ বেবিেী নবীর বশো পুনবেযক্ত ও কাজ সমথেন ও
সম্প্রসারমণর জনযই এমসমছন। কােেি িাবিি হডবভমডর গুরুে
এখ্ামনই হে এক ঈশ্বমরর প্রবি আিা বযক্ত করার মধয বদময় বিবন
হপ্রবরি পুরু মদর ধারাবাবহকিায় েীশুর আমগ ও পমরর হকামনা নবীর
ঐবিহযমক অস্বীকার না কমর েীশুর অবিান সমথেন কমরমছন। উপরন্তু
বিবন জনগণমক িরণ কবরময় বদময়মছন হে, সিয ববশ্বাস, ঈশ্বমর ববশ্বাস
এবাং েীশুর আদশে ও বশোর অনু সরণ ও জীবন-োপনই ইহকাল ও
পরকামলর জনয েমথষ্ট।১৬,
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হলবলও িামিসমকা মাবরয়া হসাবজবন
সLelio Francesco Maria Sozini ১৫২৫-১৫৬২ খ্ৃ.
হলবলও হসাবজবন ১৫২৫ খ্ৃস্টামব্দ জমগ্রহণ কমরন। পবরণি বয়মস বিবন
একজন আইনববদ হন। এ পেোময় আইন অধযয়ন িামক বহব্রু ও
বাইমবমলর গমব ণায় উিু ি কমর। িরুণ বয়মস বিবন হবামলাগনা িযাগ
কমরন ও হডবনমসর পাশ্বেবিেী এলাকায় গমন কমরন। হসখ্ামন িখ্ন
বকছু িা ধমেীয় স্বাধীনিা বছল ো ইিাবলর আর হকামনা অাংমশ বছল না।
সারমভিামসর রচনা হসখ্ামন সমাদৃ ি হমিা এবাং অমনমকই িার িারা
প্রভাববি বছমলন। ওয়ামলস িার “এবন্ট বেবনিাবরয়অন বাময়াগ্রাবফ” গ্রমে
বলমখ্মছন হে, সারমভিামসর অনু সারীমদর মমধয হভবনমসর বহু বববশষ্ট
বযবক্ত ও কমেকিোও বছমলন।১৭ বকন্তু বসমনি সারমভিামসর অনু সারীমদর
প্রকাশয কােেক্রম বনব ি করার হপ্রবেমি িারা হগাপমন বমবলি হমি
শুরু কমরন। খ্ৃষ্টধমমের সিয রূপ জানা এবাং েীশুর প্রকৃি বশোমক
পুনঃ প্রবিষ্ঠা করাই বছল িামদর উমদ্দশয। “বহষ্টবর অব বদ বরফরমমশন
ইন হপালাে” গ্রমে লু বববনময়িবস্ক সLubinietski বলমখ্মছন:
িারা এ বসিাম্ উপনীি হন হে, এক ঈশ্বর ছাড়া আর হকামনা ঈশ্বর
হনই। েীশু প্রকৃিই একজন রক্ত- মাাংমসর মানু বছমলন। বিবন ঈশ্বমরর
অমলৌবকক েমিায় কুমারী মাময়র গমভে জমগ্রহণ কমরন। ব্-ঈশ্বর
এবাং

েীশুর

দাশেবনকগণ।১৮

ঈশ্বরে

মিবামদর

উমদযাগিা

হমলা

হপৌত্তবলক
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ওয়ামলস সWallace বলমখ্মছন, হলবলও এসব হলামকর সামথ সাোৎ
কমরন এবাং িামদর মমি মুগ্ধ হময় িারুমণযর উৎসাহ বনময় ধমেীয়
সমিযর সন্ধামন বনময়াবজি হন।১৯ কযাবমমলা সCamillo নামক একজন
ধমেজ্ঞানী বযবক্ত িামক ববমশ ভামব প্রভাববি কমরন। িার সামমন এক
নিুন বদগ্ উমমাবচি হয়। িখ্ন পেে্ িার মন প্রবিবষ্ঠি চামচের
কমঠার ধমেমমি দৃ ঢ়ভামব ববশ্বাসী বছল। বকন্তু এখ্ন বিবন নিুন এক
স্বাধীনিা অনু ভব করমলন ো বিবন আমগ লাভ কমরন বন। তিতন
জীবলনর নিু ন অ্থচ খুুঁলজ লেলেন এব াং সমিযর সন্ধামন বনমজমক
আজীবন উৎসগে করার বসিা্ হনন। জানা োয় হে, আজ ো
বভমনমসনজার গুপ্ত (Secret Society of Vincenza সবমবি নামম
পবরবচি, হসবদন এ সবমবির সদসযমদর সাংখ্যা বছল ৪০ এরও হববশ।
এক সময় এ গুপ্ত সবমবির অবস্তে প্রকাশ হময় পড়মল সদসযমদর
অমনকমকই হগ্রফিার করা হয়। কামরা কামরা মৃিুযদি হয়। অনযবদমক
ভাগযবান সদসযরা পাবলময় হেমি সেম হন ও অনযানয হদমশ বগময়
আরয় গ্রহণ কমরন। হলবলও হসাবজবন ছাড়া এ সবমবির সদসযমদর মমধয
বছমলন ওবচনাস, ডাবরয়াস হসাবজবন সমলবলওর জ্ঞাবিভ্রািা , আলবসয়াবি
ও বুকাবলস। একবি হজার ধারণা চালু আমছ হে, হশম াক্ত দু ’জন ইসলাম
গ্রহণ কমরবছমলন। ডাঃ হহায়াইি িার েম্পিন বক্তৃিায় সBrompton
Lectures হসাবজবনর অনু সারীমদর “আরমবর নবীর অনু সারী” বমল
আখ্যাবয়ি কমরমছন।২০
একবদমক এ সবমবির অবস্তে েখ্ন হগাপন বছল, অনযবদমক হলবলও
হসাবজবনর দৃ বষ্ট এর বাইমরর দু ’বযবক্তর প্রবি আকৃষ্ট হময়বছল। এমদর
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একজন সারমভিাস, অনযজন কযালবভন। সারমভিামসর একেবামদ িার
ববশ্বামসর কথা প্রকামশয হর্া ণার সাহস বছল, অনযবদমক কযালবভন
বনমজমক ইউমরামপর সাংস্কারবাদী হগাষ্ঠীর সমিুলয একবি শবক্ত
বহমসমবই বনমজর পবরচয় বদমিন।
হসাবজবন প্রথমম কযালবভমনর সামথ সাোৎ করমি মনি কমরন। বকন্তু
িার সামথ সাোমির পর হসাবজবন হদখ্মি পান হে, একজন হরামান
োজমকর মিই কযালবভন এক অনু দার মানবসকিার বযবক্ত। এমি বিবন
খ্ুবই হিাশ হন। িার এ মমনাভাব অববলমম্বই ববমফারমণামু খ্ রূপ
পবরগ্রহ কমর েখ্ন বিবন আববষ্কার কমরন হে, সারমভিাসমক
হগ্রফিামরর বযাপামর কযালবভন সাহােয কমরবছমলন। িখ্ন হথমক
হসাবজবন সারমভিামসর মিবামদ আিা িাপন কমরন। কযাবমমলার
অনু মপ্ররণায় বিবন প্রবিবষ্ঠি চামচের গৃহীি মিবাদ সমূ মহর বযাপক
অধযয়ন ও গমব ণা অবযাহি রামখ্ন।
১৫৫৯ সামল বিবন জুবরখ্ গমন কমরন। হসখ্ামনই িার জীবমনর হশ
বিন বছর গভীর অধযয়মনর মমধয অবিবাবহি হয়। ১৫৬২ সামল মা্
৩৭ বছর বয়মস বিবন মারা োন।
ফাউমষ্টা পাওমলা হসাবজবন সFausto Paolo Sozini ১৫৩৯-১৬০৪
খ্ৃস্টাব্দ
হলবলও হসাবজবনর ভ্রািুিু্ ফাউমষ্টা পাওমলা হসাবজবন ১৫৩৯ খ্ৃস্টামব্দ
জমগ্রহণ কমরন। িার বপিৃবয স্বল্পকালীন অথচ ফলপ্রসূ জীবমন ো
অজেন কমরবছমলন, িার সবই ভ্রািুিু্মক বদময় োন। ২৩ বছর বয়মস
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জনসাধারমণর কামছ হসাবকয়ানাস নামম পবরবচি ফাউমষ্টা হসাবজবন শুধু
হলবলওরই নয়, কযাবমমলা ও সারমভিামসরও উত্তরসূ রীমি পবরণি হন।
বপিৃমবযর কাছ হথমক মহামূ লয উপহার বহমসমব বিবন হপময়বছমলন ববপুল
সাংখ্যক পািুবলবপ ও বযাখ্যামূ লক হনাি।
হসাবকয়ানাস িার জমিান বসময়নায় সSienna প্রাথবমক বশো লাভ
কমরন। পমর বিবন বলয়ুঁ ও হজমনভা গমন কমরন। ১৫৬৫ খ্ৃস্টামব্দ বিবন
ইিাবলমি বফমর আমসন। বিবন হলামরি োন এবাং ইসামবলা দয
হমমডবসর সIssabella de Medeci অধীমন চাকুবর গ্রহণ কমরন।
হসখ্ামন বিবন মেোদা ও সম্মান লাভ কমরন। ইসামবলার মৃিুযর পর
বিবন ইিাবল িযাগ কমরন ও বাবসমলমি বাস করমি শুরু কমরন। িরুণ
পবিি হসখ্ামন খ্ুব বশগবগরই ধমেিমত্ত্ব আগ্রহীমদর দৃ বষ্ট আক েণ করমি
সেম হন। বিবন হবনামম একবি গ্রে প্রকাশ কমর হগাপমন ববিরণ
কমরন, কারণ চামচের অনু শাসমনর সামথ প্রকামশয মিপাথেকয প্রকাশ
করা অিয্ ববপজ্জনক বছল।
ফাউমস্টা হসাবজবনর গ্রেবি হপালামের রাজ দরবামর বচবকৎসক বন্ড্রািার
সBlandrata হামি হপৌঁমছ। এ পেোময় হচমপ বসা শাসমরাধকর
পবরবিবি হথমক সাধারণ মানু মক মুক্ত করার সাহস, মন, েমিা ও
উচ্চাকাঙ্ক্ষা বন্ড্রািার বছল। শাসকমদর ধমে সবহষ্ণুিা ধমে বনময় মুক্ত
আমলাচনায় আগ্রহী ও চামচের িূল অনু শাসন মানমি অবনেুক বযবক্তমদর
জনয হপালােমক আক েণীয় িামন পবরণি কমরবছল। বন্ড্রািা
হসাবকয়ানাসমক হপালামে আসার আমন্ত্রণ জানান। হসাবকয়ানাস
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আনমন্দর সামথ িা গ্রহণ কমরন। বিবন হপালামে মুক্ত ও আ্বরক
পবরমবশ হদখ্মি পান। বিবন চামচের বনপীড়ন, ভয় মুক্ত পবরমবমশ স্বনামম
হলখ্ার স্বাধীনিা লাভ কমরন। হপালামে এমস েবদও বিবন প্রামণ রো
পান, বকন্তু ইিাবলমি িার সহায়-সম্পদ বামজয়াপ্ত করা হয়।
হসাবকয়ানাস একজন হপাবলশ মবহলামক ববময় কমরন এবাং স্বমদমশর
সামথ সকল সম্পকে বছন্ন কমরন।
হপালামের শাসকরা ব্েবামদ ববশ্বাস করমিন না। িমব িারা িখ্নও
অন্ধকামর হািমড় হবড়াবেমলন। িারা জানমিন না হে, একবি
ইবিবাচক ধমেমি প্রণয়মন কী পদমেপ বনমি হমব। হসাবকয়ানামসর
উপবিবি এ অভাব পূ রণ কমর এবাং শাসক ও জনগণও িামি স্পষ্টিই
সন্তুষ্ট হয়। বপিৃমবযর কাছ হথমক লি জ্ঞান ও বনজস্ব অধযয়মনর সু ফমলর
সমন্বয় র্মিবছল হসাবকয়ানামসর হমধা ও মনমন এবাং চামচের ওপর িার
হলখ্ার শবক্তশালী প্রবিবক্রয়া র্মিবছল।
ক্রুি চাচে িামক হগ্রফিার কমর এবাং িামক জীব্ পুবড়ময় মারার বনমদেশ
হদওয়া হয়। বকন্তু হসাবকয়ানামসর প্রবি জনসমথেন এি ববপুল বছল হে,
আদালি িামদর বসিা্ পবরবিেন করমি বাধয হয়। িবুও িামদর
ববচামরর ফলাফমলর ববরাি গুরুে প্রদশেন করমি িামক ঠািা পাবনমি
ডুববময় হিযার বসিা্ হনয়। চাচে ধমেীয় ববরুিাচরণকারীমদর জনয
জীব্ আগুমন পুবড়ময় মারার পাশাপাবশ ঠািা পাবনমি ডুববময় হিযার
এ ববধানমক জুবডকাম হডই সJudicum dei বা ঈশ্বমরর ববচার নামম
আখ্যাবয়ি করি েবদও িা কখ্মনাই বেশুবখ্রষ্ট বা পমলর বশোর অাংশ
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বছল না। এ শাবস্তমি হদা ী সাবযস্ত বযবক্তমক গভীর পাবনমি বনমেপ
করা হমিা। েবদ হস ডুমব হেি িাহমল হস হদা ী প্রমাবণি হমিা।
হসাবকয়ানাস সাুঁিার জানমিন না, একথা ভামলাভামব জানা সমত্ত্বও
োজকরা িামক সাগমর বনমেপ কমর। হেভামবই হহাক বিবন প্রামণ হবুঁমচ
োন এবাং ১৬০৪ খ্ৃস্টাব্দ পেে্ জীববি বছমলন।
১৬০৫ খ্ৃস্টামব্দ হসাবকয়ানামসর সব রচনা এক্ কমর একবি গ্রে
প্রকাশ করা হয়। হরামকাউ সRokow হি গ্রেবি প্রকাবশি হওয়ার
কারমণ সাধারমণর কামছ একবি রামকাবভয়ান কযামথবসজম সRacovian
Cathechism নামম পবরবচি হয়। হপাবলশ ভা ায় প্রকাবশি এ গ্রেবি
ইউমরামপর প্রায় সকল ভা ায় অনু বদি হয়। িার মিাদশে সবে্ ছবড়ময়
পমড় এবাং িার ধমেীয় বচ্াধারা হসাবকয়ানবাদ সSocianism নামম
পবরবচবি লাভ কমর। হারনাক িার “আউিলাইনস অব বদ বহষ্টবর অব
ডগমা” গ্রমে হসাবকয়ানবাদমক খ্ৃষ্টীয় ধমেমমির চূ ড়া্ পেোময় সবেমশ
বহমসমব হরামান কযাথবলকবাদ ও প্রমিস্টাণ্টবামদর সম পেোময় িাপন
কমরমছন। অবশয এিা হসাবকয়ানামসর প্রাপয। কারণ িার জনযই হস
সময় একেবাদীরা আধু বনক খ্ৃষ্টান ধমমের মমধয এক পৃথক পবরবচবি
লাভ কমরবছল। হারনাক হসাবকয়ানবামদর বনমম্নাক্ত বববশষ্টযগুমলা উমল্লখ্
কমরমছন:
এমি রময়মছ ধমমের বাস্তবিা ও বব য় সম্পবকেি প্রশ্নসমূ হ সহজ
কমর হিালার এবাং চাচে প্রববিেি ধমমের হবাঝা প্রিযাখ্যামনর সাহস।
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এিা ধমে ও ববজ্ঞামনর মমধয এবাং খ্ৃষ্টধমে ও িাহিাবনজমমর মমধয
চুবক্তর বন্ধন হভমে বদময়মছ।
এিা এ ধারণা ছবড়ময় বদময়মছ হে, ধমেমক শবক্তশালী করমি হমল
ধমেীয় সমিযর বববরণ সু স্পষ্ট ও উপলবিমোগয হমি হমব।
এিা বাইমবমল ো হনই হসই প্রাচীন ধমেমমির বন্ধন হথমক পবব্
বাইমবমলর অধযয়নমক মুক্ত করার হচষ্টা কমরমছ। হকউ একজন
বমলমছন হে, “সাধারণ মানু ম র অজ্ঞিা হমলা োজকমদর রাজস্ব।”
হসাবকয়ানবাদ এ দু ’বিমকই হ্রাস করার হেম্ েমথষ্ট ভূ বমকা পালন
কমর।
হসাবকয়ান ধমেিত্ত্ব ইউমরাপ জুমড় ছবড়ময় পমড়। ইাংলযামেও িা ববস্তৃি
হয়। নরউইমচর ববশপ হমলা সBishop Hall ববলাপ শুরু কমরন হে,
ব্েবাদ ববমরাধী ও নয়া ধমোনু সারীমদর িারা নারকীয় হসাবকয়ান
ধমেমমির মাধযমম খ্ৃষ্টানমদর মন ববপথগামী হময়মছ। ফমল খ্ৃষ্টধমমের
চূ ড়া্ ধ্বাংমসর আশিা হদখ্া বদময়মছ।২১ ১৬৩৮ খ্ৃস্টামব্দ হসাবকয়ানমদর
ওপর বনমেম ও সাংগবঠি বনপীড়ন শুরু হয়। হরামকাউমি িামদর কমলজ
বন্ধ কমর হদওয়া হয়।
হসাবকয়ানামসর অনু সারীরা সকল নাগবরক অবধকার হথমক ববঞ্চি হন
এবাং একেবামদ ববশ্বাসী বহু হলাকমক জীব্ পুবড়ময় মারা হয়। এমেম্
উদাহরণ বহমসমব কযামথবরন হভাগামলর সCatherine Vogal) কথা বলা
হেমি পামর। হপালামের এক অলাংকার বযবসায়ীর েী কযামথবরনমক ৮০
বছর বয়মস জীব্ পুবড়ময় মারা হয়। িার অপরাধ বছল এই হে, বিবন
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ববশ্বাস করমিন, ঈশ্বর একজন, বিবনই দৃ শযমান এবাং অদৃ শয ববমশ্বর
স্রষ্টা এবাং মানববক বুবি িাুঁর নাগাল পায় না। এিা আসমল অকৃব্ম
ইসলাবম বব য়। ফুলার বলমখ্মছন হে হসাবকয়ানামসর অনু সারীমদর
এভামব জীব্ পুবড়ময় মারার বীভৎস বযাপারবি সাধারণ মানু মক স্তবম্ভি
কমর... এবাং িারা ভামলা বচ্াগুমলা এমনবক ধমেববমরাধীমদর মিও
সাদমর গ্রহণ করমি প্রস্তুি বছল োরা রক্ত আখ্মর খ্বচি কমরবছল
বনমজমদর ধমে ববশ্বাসমক।২২ ওয়ামলস বমলন, হসজনযই প্রথম হজমস
আগুমন পুবড়ময় হিযার বদমল িামদর বই পুবড়ময় হদওয়ার অবধকির
কম েবিকর নীবি গ্রহণ কমরন।২৩
১৬৫৮ খ্ৃস্টামব্দ জনসাধারণমক হরামান কযাথবলক ধমে গ্রহণ অথবা
বনবোসমন োওয়ার হে হকামনা একবিমক হবমছ বনমি বলা হয়। ফমল
একেবাদীরা ছ্ভি হময় সারা ইউমরামপ ছবড়ময় পমড়। িমব িামদর
ধমে ববশ্বাস হথমক িারা ববচুযি হয় বন এবাং দীর্েবদন বনমজমদর স্বিন্ত্র
পবরচয় বজায় রামখ্।
রামকাবভয়ান কযামথবসজমম ববধৃ ি হলখ্ায় হসাবকয়ানাস প্রায়বশ্চত্ত মিবাদ
প্রিযাখ্যান কমর হগাুঁড়া খ্ৃষ্টধমমের মমে মূ মল আর্াি হহমনবছমলন। েীশু
ক্রুশববি হন বন বকাংবা পুনরুজ্জীববিও হন বন, সু িরাাং এ মিবাদ
সম্পূ ণেরূমপ বভবত্তহীন। হসাবকয়ানাস েীশুর জীবমনর হশ

পবরণবি

সম্পমকে জ্ঞাি না থাকমলও বিবন অনযানয বভবত্তমি এ মিবামদর
অসারিা প্রমামণ সেম বছমলন। সাংমেমপ বলমল, প্রায়বশ্চত্ত মিবামদর
অনু সারীরা প্রচার করমি থামক হে আদমমর প্রথম ভুল কামজর জনয
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মানু

পাপী হময় জমগ্রহণ কমরমছ। েীশু িার ক্রুশববি হওয়ার মধয

বদময় এ পাপ এবাং খ্ৃষ্টধমে গ্রহণকারী িার অনু সারী সকমলর পামপর
প্রায়বশ্চত্ত কমরমছন। হগাুঁড়া খ্ৃষ্টধমে অনু সামর চাচে হমলা একবি ধমেীয়
প্রবিষ্ঠান ও পবব্ সমাজ ো বেশুবখ্রষ্ট মানু ম র কামজর জনয িার
প্রায়বশ্চমত্তর মাধযমম প্রবিবষ্ঠি কমরমছন। শুধু মা্ এ সমামজর মমধয
হথমক এবাং িার হসবার মাধযমম পাপী মানু

ঈশ্বর লামভর পথ খ্ুুঁমজ

হপমি পামর। এ কারমণ চাচে ববশ্বাসী বযবক্তর চাইমি অবধক গুরুেপূ ণে
ও অগ্রাবধকার প্রাপ্ত। হসাবজবন-এর সববকছু ই প্রিযাখ্যান কমরন বিবন
বনবশ্চি বছমলন হে, একজন মানু হকামনা মধযিিাকারী ছাড়াই সরাসবর
ঈশ্বরমক লাভ করমি পামর। আিার মুবক্তর জনয খ্ৃষ্টধমে নয়, সবঠক
ববশ্বাস প্রময়াজন, অন্ধভামব চাচেমক অনু সরণ করার প্রময়াজন হনই।
প্রায়বশ্চত্ত মিবাদ প্রিযাখ্যান কমর হসাবকয়ানাস সমগ্র চামচের কিৃেে ও
অবস্তে সম্পমকেই প্রমশ্নর সৃ বষ্ট কমরন। প্রধানি এই কারমণই কযাথবলক
ও হপ্রামিষ্টাণ্টরা হকাবসয়ানামসর ববরুমি লড়াই করার জনয পরস্পমরর
সামথ হাি বমবলময়বছল। হসাবকয়ানাস বনমম্নাক্ত বভবত্তমি প্রায়বশ্চত্ত মিবাদ
খ্িন কমরন:
বেশুবখ্রষ্ট আবদ পামপর প্রায়বশ্চত্ত করার জনয জীবন উৎসগে কমরন বন।
সলেলের বেচনা অ্নুযািী যীশু অ্ল্প সমলির জনয েন্ত্রণামভাগ
কমরন। মানু মক হে অন্কালীন েন্ত্রণামভাগ করমি হমব িার সামথ
িুলনায় স্বল্প সমময়র খ্ুব িীে েন্ত্রণা বকছু ই নয়। েবদ এ কথা বলা হয়
হে, এ েন্ত্রণা বছল অবি ভয়ানক কারণ বেবন িা হভাগ কমরন বিবন
বছমলন অবনঃমশ বযবক্তর েন্ত্রণাও অন্ েন্ত্রণার কামছ বকছু ই নয়।
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েবদ স্বীকার কমর হনওয়াও হয় হে, েীশুবখ্রষ্ট প্রায়বশ্চত্ত কমরবছমলন
িাহমলও সৃ বষ্টকিোর েমা অথবা িার েমার জনয িার প্রবি মানু ম র
কৃিজ্ঞিা জ্ঞাপমনর কথা বলা অসম্ভব, হেমহিু হে বযবক্ত েীশুখ্ৃমষ্টর নামম
দীবেি হময় সৃ বষ্টকিো িার পাপ েমা করার আমগই হস স্বাংয়বক্রয়ভামব
েমাপ্রাপ্ত হময় োয়। এ মিবাদ অনু সরণ করার অথে সৃ বষ্টকিোর আইন
িার বান্দামদর জনয আর বাধয-বাধকিামূ লক থামক না। হেমহিু
ইমিামমধয িার সকল পামপর পূ ণে প্রায়বশ্চত্ত হময় হগমছ। সু িরাাং হকামনা
বযবক্ত িার ো খ্ুবশ করার স্বাধীনিা হপময় োয়। হেমহিু েীশুখ্ৃমষ্টর
প্রায়বশ্চত্ত পূ ণোি ও অন্, সু িরাাং সকমলই িার আওিাভূ ক্ত। িাই
বচরকালীন মুবক্ত অবধাবরি হময় োয়। অনয কথায়, মানু মক নিুন
হকামনা শিে হদওয়ার অবধকার ঈশ্বমরর হনই। অিীি, বিেমান ও
ভবব যমির সম্পূ ণে মূ লয পবরমশাধ করা হময়মছ, হস কারমণ সকল ঋণ
গ্রহীিাই এখ্ন মুক্ত। ধরা োক, একদল হলাক একজন জাগবিক
ঋণদািার কাছ হথমক ববপুল পবরমাণ ঋণ বনময়মছ এবাং হকামনা একজন
িা সম্পূ ণেরূমপ পবরমশাধ করল। এর পর ঐ ঋণদািার বক ওইসব ঋণ
গ্রহীিার কামছ আর হকামনা দাবব থাকমব োরা আর িার কামছ ঋণী
নয়?
েীশু ঈশ্বর নন, একজন মানু , একথা বযক্ত কমর হসাবকয়ানাস
পমরােভামব প্রায়বশ্চত্ত মিবাদ সম্পমকে প্রশ্ন িুমলবছমলন। হকামনা
বযবক্তই সমগ্র মানবজাবির অসৎ বা ভুল কামজর জনয প্রায়বশ্চত্ত করমি
পামর না। এ সিযবি এই কাল্পবনক মিবাদ খ্িন করার জনয েমথষ্ট।
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হসাবকয়ানাস হজার বদময় বমলমছন হে, েীশু একজন মরণশীল মানু
বছমলন। বিবন এক কুমারী মাময়র গমভে জমগ্রহণ কমরন। িার জীবমনর
পবব্িার জনয বিবন অনয সকল মানু

হথমক পৃথক বছমলন। বিবন

ঈশ্বর বছমলন না, বকন্তু ঈশ্বমরর কাছ হথমক হপ্ররণা হপময়বছমলন। িার
অমলৌবকক দৃ বষ্ট ও শবক্ত বছল। বকন্তু বিবন িার স্রষ্টা বছমলন না। ঈশ্বর
মানবজাবির কামছ এক বমশমন িামক হপ্ররণ কমরবছমলন। বাইমবমলর
সাংবিষ্ট অনু মেদসমূ মহর উিৃ বি ও বযাখ্যার মাধযমম হসাবকয়ানাস এসব
ববশ্বাসমক সমথেন কমরন। িার সূ ক্ষ্ম ও ববলষ্ঠ েু বক্ত েীশুখ্ৃষ্ট সম্পমকে
একবি হেৌবক্তক বযাখ্যা প্রদান কমর। বিবন বমলন, েীশু িার জীবমন
সকল অনযায় কামজর ববরুমি ববজয় অজেন কমরমছন। ববশ্ব সৃ বষ্টর আমগ
িার সৃ বষ্ট হয় বন। প্রাথচনার সমি যীশুর সাহাযয কামনা করা
লযলি োলর যতদ না ঈশ্বর তহলসলব িার উোসনা করা হি।
হসাবকয়ানাস দৃ ঢ়িার সামথ বযক্ত কমরন হে ঈশ্বর সমবোচ্চ প্রভূ ।
সবচশতিমান িার একমাি গুণ নয়, বিবন সকল গুমণর অবধকারী।
ঈশ্বমরর ববরুমি হকামনা প্রশ্ন উিাপন করা োয় না। সীমা- অসীমমর
পবরমাপ হমি পামর না। সু িরাাং ঈশ্বর সম্পমকে মানু ম র সকল ধারণাই
অপেোপ্ত এবাং শুধু এ ধারণার ওপর বভবত্ত কমর ঈশ্বমরর ববচার করা
োয় না। ঈশ্বর স্বাধীন, স্ব-ইো সম্পন্ন এবাং মানু ম র মবস্তষ্ক প্রসূ ি
হকামনা আইমনর বিবন আওিাধীন নন। িার উমদ্দশয এবাং িার ইো
মানু ম র অমগাচর। বিবন মানু ম র এবাং অনয সকল বব ময়র ওপর
সমবোচ্চ কিৃেে সম্পন্ন এবাং সব বকছু ই িার ইোধীন। বিবন অ্মরর
অ্িমল লু বকময় রাখ্া হগাপন কথাবিও জামনন। বেবন ইোমমিা বববধ-
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ববধান বিবর কমরন এবাং সৎকাজ ও অসৎ কামজর জনয পুরস্কার ও
শাবস্ত প্রদান কমরন। বযবক্ত বহমসমব মানু মক ইোর স্বাধীনিা হদওয়া
হময়মছ, বকন্তু কােেি হস েমিাহীন।
হসাবকয়ানাস বমলন, সকল বকছু র ওপর সমবোচ্চ েমিার অবধকারী সত্ত্বা
একজমনর হববশ হমি পামরন না। সু িরাাং বিনজন সবেশবক্তমামনর কথা
বলা অমেৌবক্তক। ঈশ্বর একজনই, সাংখ্যায়ও বিবন এক। ঈশ্বমরর সাংখ্যা
হকামনা ক্রমমই একাবধক নয়। প্রবিবি বযবক্তর বনজস্ব বুবিবৃ বত্তক সত্ত্বা
রময়মছ। ঈশ্বর েবদ সাংখ্যায় বিনজনই হমবন িাহমল বিনবি স্বিন্ত্র
বযবক্তসত্তা ও থাকার কথা। েবদ এিাই বলা হয় হে, একবি মা্ সত্ত্বাই
ববরাজমান িাহমল এিাও সিয হে, সাংখ্যার বদক বদময়ও ঈশ্বর
একজনই।
হসাবকয়ানাস হে েু বক্ত বদময় ব্েবামদর বব য় খ্িন কমরমছন িা হমলা
েীশুর একই সামথ দু ’বি বববশষ্টয থাকা সম্ভব নয়। বিবন বমলন, একই
বযবক্তর মমধয দু ’বি ববপরীি গুণ বা বববশষ্টয সম্পন্ন সত্ত্বার সমামবশ
র্িমি পামর না। আর এ ধরমনর বববশষ্টযগুমলা হমলা মরণশীলিা ও
অ-মরণশীলিা, আবদ ও অনাবদ, পবরবিেন ও পবরবিেনহীনিা। আবার
দু ’বি বববশষ্টয োর প্রবিবি একবি পৃথক বযবক্তসত্তা গঠমন সেম, এক
বযবক্তর মমধয িামদর সমন্বয় করা হেমি পামর না। িাই একজমনর
পবরবমিে প্রময়াজমনর িাবগমদই এমেম্ দু ’বযবক্তর উদ্ভব র্মি এবাং
পবরণবিমি দু ’জনই েীশু খ্ৃমষ্ট পবরণি হন। একজন ঈশ্বর, অনযজন
মানু । চাচে বমল হে, েীশুবখ্রমস্টর ঐশ্ববরক ও মানববক সত্ত্বা রময়মছ
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হেমনবি মানু হদহ ও আিার সমন্বময় গবঠি। হসাবকয়ানাস জবাব হদন
হে, উভময়র মমধয িুলনা চমল না। হকননা একজন মানু ম র হেম্ হদহ
ও আিা এমনভামব সাংেু ক্ত হে, একজন মানু শুধু না আিা না শরীর।
শুধু আিা বা শুধু হদহ বদময় হকামনা মানু

সৃ বষ্ট হয় না। পো্মর

ঐশীশবক্ত বনমজই প্রময়াজমন একবি মানু সৃ বষ্ট কমর। একইভামব মানু
বনমজও এক পৃথক বযবক্তমক সৃ বষ্ট কমর।
হসাবকয়ানাস বমলন, শুধু িাই নয়, এিা বাইমবমলর কামছও গ্রহণমোগয
হমব না হে, েীশুখ্ৃমষ্টর ঐশ্ববরক বববশষ্টয থাকমি হমব। প্রথমি, ঈশ্বর
েীশুমক সৃ বষ্ট কমরমছন। বিিীয়ি, বাইমবমলর মমি িার সবই ঈশ্বমরর
দান। চিুথেি, বাইমবমল সু িষ্টভামব আভাস হদওয়া হময়মছ হে, েীশু
সকল অমলৌবকক র্িনার উৎস বহমসমব িার বনমজর বা হকামনা ঐশ্ববরক
গুমনর কথা উমল্লখ্ কমরন বন, বরাং ঈশ্বরমকই এসমবর উৎস বমল বযক্ত
কমরমছন। েীশু বনমজও ঈশ্বমরর ইোর বব য়বি স্বীকার কমরমছন।
হরলাে সReland - এর ‘বহষ্টাবরকাল অযাে বক্রবিকাল বরমলকশনস
আপন হমাহামমডাবনজম এে হসাবকয়াবনজম’ সHistorical and
Critical

Reflections

upon

Mohammedanism

and

Socianism গ্রমে রাকাবভয়ান কযামিবসজম সম্পবকেি বক্তমবযর বকছু
অাংশ বনমচ হদওয়া হমলা:
বেশুবখ্রস্টমক ঈশ্বর বমল ববশ্বাস করার কথা োরা বমলন িা শুধু
সবঠক েু বক্তর ববপরীিই নয়, এমনবক িা পবব্ বাইমবমলও
পবরপেী এবাং োরা ববশ্বাস কমর হে, শুধু বপিাই নন, িার পু্
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এবাং পবব্ আিাও একই ঈশ্বমরর মমধয ্য়ী সত্ত্বা, িারাও
মারািক ভ্রাব্র মমধয রময়মছ... ঈশ্বমরর সত্ত্বা অিয্ সহজ এবাং
সম্পূ ণে একক। সু িরাাং িারা েবদ বিন স্বিন্ত্র বযবক্ত হময় থামকন
িাহমল আমরকজন ঈশ্বমরর কথা বলা এমকবামরই পরস্পর ববমরাধী
এবাং বপিা িার বনজস্ব সত্ত্বায় একবি স্ামনর জমদান কমরমছন
বমল আমামদর প্রবিপমের দু বেল েুদ্র েু বক্ত উদ্ভি ও অপ্রাসবিক...
বনবসয়ার কাউবিমলর সময় পেে্ সকল সময় এবাং বকছু সময়
পরও সমসামবয়কমদর হলখ্ায় বপিা ঈশ্বরমকই প্রকৃি ঈশ্বর বমল
স্বীকার করা হি বমল হদখ্া োয়। োরা ববপরীি মমির অবধকারী
বছমলন, হেমন সামববলয়ান সSabellian) এবাং িার সমমনামদর
প্রচবলি ধমেমি ববমরাধী বমল গণয করা হমিা... বেশুবখ্রস্ট ববমরাধী
হচিনা খ্ৃষ্টীয় চামচের মমধয সবচাইমি হববশ মারািক ভুমলর প্রচলন
কমরমছ এই মিবামদ হে ঈশ্বমরর অিয্ সহজ সত্ত্বায় রময়মছ বিন
জন স্বিন্ত্র বযবক্ত োমদর প্রমিযমকই এক একজন ঈশ্বর এবাং বপিাই
শুধু একমা্ প্রকৃি ঈশ্বর নন, পুি এবাং পবব্ আিাও অবশযই
একই রকম ঈশ্বর। সমিযর এর হচময় অবধক অবাস্তব, অবধক
অসম্ভব এবাং অপলাপ আর হমি পামর না... খ্ৃষ্টানরাও ববশ্বাস কমর
হে, েীশুখ্ৃষ্ট আমমদর পামপর প্রায়বশ্চমত্তর জনযই মৃিুযবরণ কমরমছন
এবাং আমামদর পামপর স্খালন কমরমছন। বকন্তু এই মি বমথযা,
ভ্রাব্পূ ণে ও েবিকারক।২৪
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হসাবকয়ানাস বমলমছন হে, ব্েবাদ গ্রহমণর অনযিম একবি কারণ হমলা
হপৌত্তবলক দশেন। হিালযামের “বদ নাজামরবনস” সNazarenes গ্রমে হস
আভাস হদওয়া হময়মছ:
হসাবকয়ানামসর মিানু সারী এবাং অনযানয একোবাদীরা অিয্ আিার
সামথ বমলন হে, োরা ইয়াহূ দী সম্প্রদায়ভুক্ত বছল না িারাই খ্ৃষ্টধমমে
িামদর সামবক একাবধক ঈশ্বরবাদ ও মৃি মানু মক ঈশ্বরে আমরামপর
মিবাদ প্রচলন কমরমছ: এগুমলামি খ্ৃষ্টধমমের নাম বহাল রময়মছ বকন্তু
বব ময়র আমূ ল পবরবিেন হময় হগমছ এবাং সকল মি ও প্রথার সামথ
সাংগবি হরমখ্ বনমজমদর স্বামথে ও প্রময়াজমন এরা িা কামজ লাগামে।২৫
এিা সু স্পষ্ট হে, হসাবকয়ানামসর রচনা বযাপকভামব গৃহীি হময়বছল।
বিবন জনসাধারমণর কামছ েীশু হক বছমলন এবাং কী জনয বিবন
এমসবছমলন হস বযাপামর সবঠক বচ্ই শুধু িুমল ধমরনবন, উপরন্তু
মানু ম র ওপর চাচে হে ববপুল েমিা প্রময়াগ করি, িার অবধকাাংশই
ধ্বাংস কমরবছমলন। হসাবকয়ানামসর হরষ্ঠে এখ্ামন হে বিবন এমন এক
ধমেমমির ধারক বছমলন ো বছল হেৌবক্তক এবাং বাইমবলবভবত্তক। িার
ববমরাধীমদর পমে িার মিামি বাবিল করা অিয্ কবঠন বছল।
উদাহরণ বহমসমব একবি র্িনার কথা বলা োয়। ১৬৮০ খ্ৃস্টামব্দ
হরভামরে

জজে অযাশওময়ল

সAshwell

েখ্ন হদখ্মলন

হে,

হসাবকয়ানামসর গ্রেগুমলা িার ছা্মদর মমধয অিয্ জনবপ্রয় হময়
উঠমছ িখ্ন বিবন বনমজ হসাবকয়ান ধমমের ওপর একবি গ্রে রচনার
বসিা্

হনন।

হসাবকয়ানাস

সম্পমকে

িার

মূ লযায়ন

অিয্
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হকৌিুহমলাদ্দীপক হেমহিু বিবন এ মূ লযায়ন কমরমছন একজন শত্রু
বহমসমব:
এ সম্প্রদাময়র প্রবিষ্ঠািা ও পৃষ্ঠমপা ক এক অিয্ মহৎ বযবক্ত োর
মমধয সকল গুমণর সমামবশ র্মিবছল এবাং বিবন মানু ম র রিা ও
প্রশাংসা অজেন কমরবছমলন। োমদর সামথ বিবন কথা বলমিন িামদর
সকলমকই বিবন মুগ্ধ করমিন। বিবন সকমলর মমন রিা ও ভামলাবাসার
ছাপ হরমখ্বছমলন। বিবন িার প্রবিভার হরষ্ঠে প্রদশেন কমরবছমলন।
িার েু বক্ত ববনযাস বছল অিয্ হজারামলা, বিবন বছমলন ববরাি বািী।
িার সদ্গুণ সকমলর কামছই বছল অসাধারণ। িার মহৎ চবর্ ও জীবন
বছল উদাহরণমোগয এবাং হস কারমণই বিবন মানু ম র রিা লাভ
কমরমছন।
এসব কথা বলার পর অযাশওময়ল বমলমছন হে, হকাবসয়ানাস বছমলন
“শয়িামনর বড় ফাুঁস বা ফাুঁদ।”২৬
িমব আজমকর বদমন বহু খ্ৃষ্টানই হসাবকয়ানাস সম্পমকে হরভামরে
অযাশওময়মলর স্বববমরাধী ম্মবযর সামথ একমি নন। কােেি
হসাবকয়ানামসর প্রবি সহানু ভূবি বযাপকভামব বাড়মছ। হে বনমেমভামব
এই মিবাদ দমন করা হময়বছল িামি অমনমকর সহানু ভূবিরই উমদ্রক
কমর। উপরন্তু ব্েবামদর প্রবি সু বনবদেষ্ট ববরূপ প্রবিবক্রয়া রময়মছ। বহু
বচ্াশীল খ্ৃষ্টান হসাবকয়ানামসর ববশ্বাসমক সমথেন এবাং েীশুখ্ৃষ্টমক ঈশ্বর
হর্া ণার ধমেমিমক প্রিযাখ্যান করমছন।
জন ববডল সJohn Biddle ১৬১৫-১৬৬২ খ্ৃ.
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ইাংলযামে একেবামদর জনক জন ববডল ১৬১৫ খ্ৃস্টামব্দ জমগ্রহণ
কমরন। বিবন অিয্ হমধাবী ছা্ বছমলন। বিবন ববদযাবুবিমি িার
বশেকমদর ছাবড়ময় বগময়বছমলন এবাং বনমজই বনমজর বশেমক পবরণবি
হময়বছমলন বমল ববণেি আমছ।২২ বিবন ১৬৩৪ খ্ৃস্টামব্দ অক্সমফাডে
ববশ্বববদযালময় ভবিে হন। ১৬৩৮ খ্ৃস্টামব্দ বিবন বব.এস. এবাং ১৬৪১
খ্ৃস্টামব্দ এম.এস. বডবগ্র লাভ কমরন। অক্সমফাডে িযামগর পর বিবন
গ্লুমচষ্টামর হসণ্ট হমবর দযা বক্রপস বি স্কুমল বশেক বনেু ক্ত হন। এখ্ামন
বিবন িার ধমে ববশ্বাস পুনববেমবচনা করমি শুরু কমরন এবাং এ পেোময়
ব্েবাদী ধমেমমির ববধিার বযাপামর িার মমন সমন্দহ জাগমি শুরু
কমর। হস সময় হসাবকয়ানামসর মি ও রচনা ইাংলযামে হপৌঁছমি শুরু
কমরবছল। বিবনও ইউমরাপীয় একেবাদীমদর িারা প্রভাববি হন। রাজা
হজমসমক উৎসগে করা রামকাবভয়ান কযামথবসজম এর লযাবিন ভা ায়
অনু বদি একবি গ্রে ইাংলযামে হপ্ররণ করা হয়। ১৬১৪ খ্ৃস্টামব্দ জল্লাদ
প্রকামশয িা পুবড়ময় হদয়। েবদও গ্রেবি পুবড়ময় হফলা হয় বকন্তু িার
বব য়বস্তু জনমমন আগ্রমহর সৃ বষ্ট কমর। এ র্িনার বনন্দা জানামনার
পদমেপ হনওয়া হয়। ক্রমওময়মলর অধীমন কাউবিল অব হষ্টি কিৃেক
জন ওময়নমক হসাবকয়ানামসর ধমেমি খ্িমনর দাবয়ে প্রদান করা হয়।
বিবন বমলন, হভমবা না হে, এসব বজবনমসর সামথ হিামামদর সম্পকে
অবি সামানয। শয়িান এখ্ন দরজায় এমস দাুঁবড়ময়মছ। এখ্ন ইাংলযামের
একবি নগর, শহর বা গ্রামও হনই হেখ্ামন এ বব ময় বকছু না বকছু অাংশ
ছবড়ময় পমড় বন।২৮
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চামচের গৃহীি ধমেমি সমুন্নি রাখ্ার এ হচষ্টা ববমরাবধিার সম্মু খ্ীন হয়।
ইউবলয়াম বলবলাংওয়াথে স১৬০২-১৬৪৪খ্ৃ. মানু ম র বনেোিন, পুবড়ময়
মারা, অবভশাপ প্রদান ও েবি করার মি অপকমেগুমলামক ঈশ্বর কিৃেক
মানু ম র জনয বনধোবরি নয় বমল বনন্দা কমরন।

২৯

হজমরবম হিলর ও

বমলিন উভময়ই বমলন হে, ধমে ববশ্বামসর অনু সরণ ধমেমদ্রাবহিা নয়।
হকউ েবদ অসৎ উমদ্দশয িারা প্রভাববি হয় িাহমল হসিাই েবিকর।৩০
এ ববিকে ছবড়ময় পমড় এবাং ব্েবামদর অনু সারীরা আমরা পদমেপ
গ্রহণ কমর। ১৬৪০ খ্ৃস্টামব্দ জুন মামস কযান্টারমববর ও ইয়মকের
সমম্মলমন হসাবকয়ানামসর গ্রেসমূ মহর আমদাবন, মুদ্রণ ও ববিরণ বনব ি
হদওয়া হয় এবাং হুুঁবশয়ার কমর হদওয়া হয় হে, এ ধমেমমি হকউ ববশ্বাস
িাপন করমল িামক বগজো হমি ববহষ্কার করা হমব। একদল হলখ্ক ও
বুবিজীবী এ বসিাম্র বনন্দা করমলও ফলপ্রসূ হয় বন।
পুনমূ েলযায়ন ও নিুন পরীোর এ পবরমবমশ ববমশ কমর ব্েবাদসহ
বববভন্ন বব ময় ববডমলর বনমজর মমিও পবরবিেন সাবধি হয়। বিবন িার
উপলি ববশ্বাস সম্পমকে হখ্ালাখ্ুবল কথাবািো বলমি থামকন। এর ফল
বহমসমব মযাবজমেিগণ ১৬৪৪ খ্ৃস্টামব্দ িামক বলবখ্িভামব ধমেীয়
স্বীকামরাবক্তর বনমদেশ প্রদান কমরন। খ্ুব সহজ ভা ায় বিবন হসিা
কমরন। আবম ববশ্বাস কবর ঈশ্বর নামম একজনই সবেশবক্তমান সত্ত্বা
রময়মছন। সু িরাাং ঈশ্বর একজনই।৩১
ববডল এ সময় একবি প্রচারপ্ও প্রকাশ কমরন। এর বশমরানাম বছল,
“পবব্ আিার ঈশ্বরে খ্িন কমর ১২ বি েু বক্ত” সTwelve

 248 

Arguments Refuting the Deity of the Holy Spirit) “খ্ৃষ্টান
পাঠক সমাজমক সমম্বাধন কমর এবি প্রকাশ করা হয়। ১৬৪৫ খ্ৃস্টামব্দ
এ গ্রেবি আিক এবাং ববডলমক কারাগামর অ্বরন করা হয়। িামক
পালোমমমন্টর সামমন উপবিি হওয়ার জনয িলব করা হয়, বকন্তু বিবন
পবব্ আিামক ঈশ্বর বহমসমব হমমন বনমি অস্বীকার কমরন। ১৬৪৭
খ্ৃস্টামব্দ বিবন আবার প্রচারপ্ পুনমুেদ্রণ কমরন। এ বছরই ৬ হসমিম্বর
পালোমমন্ট প্রচারপ্গুমলা পুবড়ময় হদওয়ার জনয জল্লাদমক বনমদেশ হদয়
এবাং িা পাবলি হয়। ১৬৪৮ সামলর ২ হম এক কমঠার অধযামদশ জাবর
করা হয়। এমি বলা হয় হে, হকউ েবদ ব্েবামদ, অথবা েীশু অথবা
পবব্ আিামক অস্বীকার কমর, িামক মৃিুযদি হদওয়া হমব।
হে গ্রমের কারমণ এই কমঠার শাবস্তর ববধান জাবর করা হয়, হসই
“িুময়লভ আগুেমমন্টস” এর সারাাংশ বনম্নরূপ:
1) হে ঈশ্বর হথমক পৃথক হস ঈশ্বর নয়
পবব্ আিা ঈশ্বর হথমক পৃথক
অিএব, পবব্ আিা ঈশ্বর নয়।
ববডল বনমম্নাক্ত বক্তমবযর মাধযমম এ েু বক্তর বযাখ্যা প্রদান কমরন:
প্রধান সূ ্বি অিয্ সু স্পষ্ট হে, েবদ আমরা ববল পবব্ আিাই
ঈশ্বর এবাং িারপর েবদ িামক ঈশ্বর হথমক স্বিন্ত্র, সমগ্র
বাইমবল িা িারা সমবথেি। পবব্ আিা বযবক্ত বহমসমব ঈশ্বর
হথমক বভন্ন বকন্তু সত্ত্বা বহমসমব নয়, এরূপ েু বক্তই েু বক্ত ববরুি।
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প্রথমি, হকামনা মানু ম র পমে ঈশ্বর সত্ত্বা হথমক বযবক্তমক
পৃথক করা এবাং িার মমন দু ’বি বা বিনবি সত্ত্বামক ঠাুঁই হদওয়া
অসম্ভব। এর ফল বহমসমব হস দু ’জন ঈশ্বর রময়মছ বমল
বসিা্ বনমি বাধয হমব।
বিিীয়ি, বযবক্তমক েবদ ঈশ্বমরর সত্ত্বা হথমক পৃথক করা হয়
িখ্ন বযবক্ত এক ধরমনর স্বাধীন বস্তু হময় উঠমব এবাং িা হয়
সীমাবি নয় অ-সীমাবি হমব। েবদ সীমাবি হয় িাহমল
ঈশ্বরও একজন সীমাবি সত্ত্বা হেমহিু চাচে অনু সামর ঈশ্বমরর
মধযকার সববকছু ই স্বয়াং ঈশ্বর। সু িরাাং এমেম্ বসিা্ হমব
অবাস্তব। েবদ অ-সীমাবি হয় িাহমল ঈশ্বমরর মমধযও দু ’জন
অ-সীমাবি বযবক্ত থাকমবন অথোৎ দু ’জন ঈশ্বর ো আমগর
েু বক্তর হচময় আমরা অবাস্তব।
িৃিীয়ি, ঈশ্বর সম্পমকে বনবেযবক্তক বকছু বলা হাসযকর হেমহিু
প্রমিযক বযবক্ত কিৃেক একথা স্বীকৃি হে, ঈশ্বর একজন বযবক্তর
নাম বেবন সবেশবক্তমান শাসনকারী... একজন বযবক্ত ছাড়া হকউ
অনযমদর ওপর শাসন ববস্তার করমি পামর না। সু িরাাং িামক
বযবক্তর বদমল অনয বকছু বহমসমব গ্রহণ করার অথে বিবন ো
নন িামক হস বহমসমব গণয করা।
2) বেবন ইসরাইলমদর পবব্ আিা বদময়বছমলন বিবন বেমহাভা
সু িরাাং পবব্ আিা বেমহাভা বা ঈশ্বর নন।
3) বেবন বনমজর কথা বমলন না বিবন ঈশ্বর নন।
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পবব্ আিা বনমজর কথা বমলন না।
সু িরাাং পবব্ আিা ঈশ্বর নন।
4) বেবন বশো লাভ কমরন বিবন ঈশ্বর নন
বেবন বক বলমবন িা অমনযর
কাছ হথমক হশামনন হসিাই হমলা বশো
েীশুখ্ৃষ্ট িাই বলমিন ো িামক বলা হি।
সু িরাাং েীশু ঈশ্বর নন।
এখ্ামন ববডল জমনর গসমপল স৮: ২৬ উিৃ ি কমরমছন হেখ্ামন েীশু
বমলমছন: “আবম িার সঈশ্বর কাছ হথমক ো শুমনবছ হস সব কথাই
ববল।”
5) জমনর গসমপল-এ স১৬: ১৪ েীশু বমলন,
ঈশ্বর বিবন বেবন সকলমক সব বকছু বদময়মছন।
বেবন অমনযর কাছ হথমক বকছু গ্রহণ
কমরন বিবন ঈশ্বর নন।
6) বেবন অনয কিৃেক হপ্রবরি বিবন ঈশ্বর নন।
পবব্ আিা ঈশ্বর হপ্রবরি।
সু িরাাং পবব্ আিা ঈশ্বর নন।
7) বেবন সববকছু বদমি পামরন না বিবন ঈশ্বর নন।
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বেবন ঈশ্বমরর দান, বিবন সবেদািা নন
বিবন বনমজই ঈশ্বমরর প্রদত্ত দান
বকছু দান করা দািার শবক্ত ও বনজস্ব ইোধীন
সু িরাাং এিা কল্পনা করাই অবাস্তব
হে ঈশ্বর কামরা শবক্ত ও ইোধীন।
এখ্ামন ববডল হপ্রবরিমদর কােোবলী ১৭: ২৫ উিৃ ি কমরমছন: ঈশ্বর
সকলমক বদময়মছন প্রাণ, শ্বাস- প্রশ্বাস এবাং সববকছু ।
8) বেবন িান পবরবিেন কমরন বিবন ঈশ্বর নন
পবব্ আিা িান পবরবিেন কমরন
সু িরাাং পবব্ আিা ঈশ্বর নন।
ববডল এই েু বক্তর বযাখ্যা বদময়মছন এভামব: “েবদ ঈশ্বর িান পবরবিেন
কমরন িাহমল হেখ্ামন বিবন আমগ বছমলন হসখ্ামন বিবন থাকমবন না
এবাং হেখ্ামন বিবন আমগ বছমলন না হসখ্ামন ো্া শুরু করমবন। এিা
িার সবে্ ববরাজমান থাকা ও ঈশ্বরমের ববমরাধী। সু িরাাং েীশুর কামছ
বেবন এমসবছমলন বিবন ঈশ্বর নন বরাং ঈশ্বমরর নামম একজন স্বগেীয়
দূ ি।
9) বেবন বসিাম্র জনয েীশুর কামছ প্রাথেনা
কমরন বিবন ঈশ্বর নন
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পবব্ আিা ঈশ্বর নন।
10) হরামীয় ১০: ১৪ এ বলা হময়মছ:
“োর কথা িারা হশামনবন িামক িারা কীভামব ববশ্বাস করমব?
মানু
োর প্রবি ববশ্বাস িাপন কমর বন, িবুও বছল িারা অনু সারী।”
োর প্রবি ববশ্বাস িাবপি হয় বন বিবন ঈশ্বর নন।
মানু পবব্ আিার প্রবি ববশ্বাস িাপন কমর বন
িবুও িারা িার অনু সারী
সু িরাাং পবব্ আিা ঈশ্বর নন।
11) বেবন অমনযর মারফি ঈশ্বমরর কথা জানমি পামরন. হেমন
েীশু, বিবন ো বলমবন িা ঈশ্বর হথমক স্বিন্ত্র।
বেবন ঈশ্বমরর কাছ হথমক বনমদেশ গ্রহণ কমরন
ও বমলন িা ঈশ্বমরর বশো
পবব্ আিা হসিাই কমরন
অিএব পবব্ আিা ঈশ্বর নন।
12) ঈশ্বর হথমক বেবন স্বিন্ত্র ইো রামখ্ন বিবন ঈশ্বর নন
পবব্ আিা ঈশ্বর হথমক স্বিন্ত্র ইো রামখ্ন
সু িরাাং পবব্ আিা ঈশ্বর নন।
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এখ্ামন ববডল হরামীয় ৮: ২৬-২৭ উিৃ বি কমরমছন োমি বলা হময়মছ:
“অনু রূপভামব পবব্ আিা আমামদর প্রাথেনা করমি বশবখ্ময়মছন, কারণ
আমরা িা জানিাম না। পবব্ আিা আমামদর জনয কািরভামব প্রাথেনা
কমরমছন... ঈশ্বমরর ইোনু োয়ী সাধু - স্মদর জনযও বিবন সু পাবরশ
কমরমছন।”
ববডল বনউ হিস্টামমমন্টর একবি হিাকও আমলাচনা কমরমছন ো
প্রবিবষ্ঠি চাচে ব্েবামদর বযাপামর িামদর সমথেমন উিৃ ি কমর থামক।
িা হমলা জমনর গসমপমল স৫ : ৭ বলা হময়মছ: “৩বি বব য় রময়মছ ো
ঐশী। হসগুমলা হমলা বপিা ঈশ্বর, বাণী ও পবব্ আিা। আর এই বিমন
বমমল এক।” ববডল বমলন, এ হিাক সাধারণ জ্ঞামন পরস্পর ববমরাধী।
উপরন্তু িা ধমেগ্রেগুমলার অনযানয হিামকরও ববমরাধী। িাছাড়া এিা
িামদর ঐকমিযমকই িুমল ধমর, কখ্মনাই সত্ত্বার নয়। িদু পবর, এমনবক
প্রাচীন গ্রীক গসমপমলও এ হিাকবি হদখ্া োয় না হেমন িা হনই বসরীয়
অনু বামদ এবাং অবি প্রাচীন লযাবিন সাংস্করমণ। িাই মমন হয় হে, এ
হি াকবি সাংমোজন করা হময়মছ এবাং হস কারমণ প্রাচীন ও আধু বনক
কামলর বযাখ্যাকার গণ িা প্রিযাখ্যান কমরমছন।

৩২

১৬৪৮ সামলর আইন সমত্ত্বও ববডল এরা দু ’বি গ্রে প্রকাশ কমরন এবাং
এ কারমণ হয়মিা িামক ফাুঁবসমি ঝুলমি হি েবদ না পালোমমমন্টর
কময়কজন বনরমপে সদসয িামক সাহােয করমিন। একবি পুবস্তকার
নাম বছল “এ কনমফশন অব হফইথ িাবচাং বদ হবল বেবনবি অযাকবডোং িু
বদ বিপচার” সA confession of Faith Touching the Holy
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Trinity According to the Scirpture । ৬বি প্রবন্ধ বনময় এ
গ্রেবি প্রণীি হময়বছল। প্রবিবি প্রবন্ধই রবচি হময়বছল বাইমবমলর
উিৃ বি ও িার েু বক্ত-িকে বদময়। ভূ বমকায় বিবন ব্েবাদী ধমেমমির
কারমণ সৃ ষ্ট েবির কথা ববলষ্ঠিার সামথ বযক্ত কমরন। বিবন বমলন হে,
ব্েবাদীমদর বযবহৃি েু বক্তসমূ হ খ্ৃষ্টানমদর হচময় জাদু করমদর জনয হববশ
উপেু ক্ত।

৩৩

ববডল এর এই “কনমফশন অব হহইথ” গ্রমের বকছু অাংশ

উিৃ ি করা হমলা:
আবম ববশ্বাস কবর হে, একজন সমবোচ্চ ঈশ্বর রময়মছন বেবন স্বগে ও
পৃবথবীর স্রষ্টা এবাং সকল বস্তুর মূ ল উৎস এবাং বিবনই আমমদর চূ ড়া্
ববশ্বাস ও প্রাথেনার লেয। আবম েীশুমি ববশ্বাস কবর এ পেে্ হে, বিবন
আমামদর ভাই হমি পামরন এবাং আমামদর দু বেলিার প্রবি িার রময়মছ
সহানু ভূবি হে কারমণ আমামদর সাহামেযর জনয বিবন অবধক প্রস্তুি।
বিবন একজন মানু

মা্। বিবন স্রষ্টার অধীন। বিবন অনয একজন

ঈশ্বর নন। ঈশ্বর দু ’জন নয়।
পবব্ আিা একজন স্বগেীয় দূ ি বেবন িার মহত্ত্ব ও ঈশ্বমরর সামথ
র্বনষ্ঠ সম্পমকের কারমণ ঈশ্বমরর বাণী বহমনর জনয বনবোবচি
হময়মছন।

৩৪

এ সময় ববডল অনয হে গ্রেবি প্রকাশ কমরন হসবির নাম ‘বদ
হিবস্টমবনজ অব ইরাবনয়াস, জাবস্টন মাবিেয়ার কনসাবনোং ওয়ান গড
অযাে বদ পারসনস অববদ হবল বেবনবি সTestimonies of Iraneus,
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Justin Martyr Etc. Conerning one God and the Persons
of the Holy Trinity ।
কারাগামর দীর্েবদন অমপোর পর একজন মযাবজমস্ট্রি ববডমলর জাবমন
মঞ্জু র কমরন এবাং বিবন কারামুক্ত হন। বনরাপত্তার কারমণ উক্ত
মযাবজমস্ট্রমির নাম হগাপন রাখ্া হয়। বকন্তু ববডল হববশবদন মুক্ত জীবন
কািামি পামরন বন। িালক আবার কারা ালর তনলক্ষে করা হি।
এর েরেরই মযাতজহস্ট্রি পরমলাকগমন কমরন। বিবন ববডমলর জনয
সামানয সম্পদ হরমখ্ োন। কারা জীবমনর বযায় হমিামি খ্ুব বশগবগরই
িা বনঃমশ হময় োয়। বকছু কামলর ববডমলর আহার সকাল ও সন্ধযায়
সামানয পবরমাণ দু মধ মা্ এমস হঠমক। িমব এ সময় কারাগামর থাকা
অবিায় বাইমবমলর গ্রীক অনু বামদর একবি নিুন সাংস্করমণর প্রুফ হদমখ্
হদওয়ার জনয লেমনর একজন প্রকাশক িামক প্রুফবরডার বনেু ক্ত
করায় ববডমলর আবথেক অবিার বকছু িা উন্নবি র্মি। ১৬৫২ খ্ৃস্টামব্দ
েমা প্রদশেন আইন পাস হমল ববডল মুবক্ত লাভ কমরন। এ বছরই
আমষ্টাডোমম রামকাবভয়ান কযামথবসজম এর একবি ইাংমরবজ অনু বাদ
প্রকাবশি হয়। অববলমম্বই িা ইাংলযামে জনবপ্রয় হময় ওমঠ।
ববডল ১৬৫৪ খ্ৃস্টামব্দ আমষ্টাডোমম একেবাদ বব ময় পুনরায় একবি
গ্রে প্রকাশ কমরন। ইাংলযামে এ গ্রেবিও বযাপকভামব পবঠি হয়। স্বাধীন
জীবমনর এ সময়কালবিমি ববডল প্রবি রবববার িামদর বনজস্ব রীবিমি
ঈশ্বমরর উপাসনার জনয অনযানয একেবাদীর সামথ বমবলি হমিন।
এমি োরা হোগদান করমিন িারা আবদ পামপর ধারণা ও প্রায়বশ্চত্ত
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মিবামদ ববশ্বাসী বছমলন না। ১৬৫৪ খ্ৃস্টামব্দ ১৩ বডমসম্বর ববডলমক
পুনরায় হগ্রফিার কমর কারাগামর পাঠামনা হয়। িামক কলম, কাবল ও
কাগজ প্রদান বনব ি করা হয় এবাং হকামনা দশেনাথেীমকও িার সামথ
সাোৎ করার অনু মবি হদওয়া হয় বন। িার সব গ্রন্থ জ্বাবলময়
হফলার বনমদেশ হদওয়া হয়। বিবন আবপল কমরন এবাং ১৬৫৫ খ্ৃস্টামব্দ
২৮ হম মুবক্ত পান।
অল্পবদমনর মমধযই ববডল পুনরায় কিৃেপমের সামথ সাংর্ম ে জবড়ময়
পমড়ন। একবি প্রকাশয ববিকে অনু বষ্ঠি হবেল। বক্তা ববিমকের শুরুমিই
বজজ্ঞাসা কমরন হে, েীশুমক সমবোচ্চ ঈশ্বর বমল অববশ্বাস কমরন এমন
হকামনা বযবক্ত হসখ্ামন উপবিি আমছন বকনা। ববডল সামথ সামথ অিয্
দৃ ঢ়িার সামথ বলমলন: আবম অববশ্বাস কবর। বিবন িার বক্তমবযর
সপমে েু বক্ত বদমি শুরু কমরন। িার প্রবিপে হসসব েু বক্ত খ্িন করমি
পারমলন না। িখ্ন ববিকে বন্ধ এবাং অনয বদন িা পুনরায় অনু বষ্ঠি
হমব বমল বসিা্ হনওয়া হয়। ববডলমক কিৃেপমের কামছ হনওয়া হয়।
ববিমকের বনধোবরি বদমনর একবদন আমগ আবার িামক হগ্রফিার করা
হয়। সম্ভবি হস সময় এমন হকামনা আইন হসখ্ামন বলবৎ বছল না োর
বমল িামক শাবস্ত হদওয়া হেি। িার বন্ধুরা একথা জানমিন বমল
সরাসবর ক্রমওময়মলর কামছ আমবদন জানামনার বসিা্ বনমলন। িারা
একবি আমবদন প্ প্রস্তুি কমর ক্রমওময়মলর কামছ হপ্ররণ কমরন।
বকন্তু িার কামছ হপৌঁছামনার আমগ হস আমবদন প্বি এমনভামব
পবরববিেি ও ববকৃি করা হয় হে আমবদনকারীরা হসিামক জাল বমল
প্রকামশয দাবয়ে অস্বীকার কমরন।
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ক্রমওময়ল এই জবিল অবিা হথমক মুবক্ত পাওয়ার পো বহমসমব ১৬৫৫
খ্ৃস্টামব্দ ৫ অমক্টাবর ববডলমক বসবসবলমি বনবোবসি কমরন। িামক বাবক
জীবন হসন্ট হমবর কযাসমলর কারাগামর থাকমি হমব এবাং বাব েক ১০০
ক্রাউন ভািা হদওয়া হমব বমল জানামনা হয়। হসখ্ামন কারাববন্দ থাকা
কামল ববডল একবি কববিা বলমখ্বছমলন। িার বকছু অাংশ বনম্নরূপ:
গুপ্ত সভার ববঠক বসল, ববচারক বনধোবরি হমলা,
মানু আমরাহণ করল ঈশ্বমরর বসাংহাসমন
এবাং িারা একবি বব ময়র ববচার করল
ো শুধু একা িারই সঈশ্বমরর হশাভা পায়;
একজন ভাইময়র ববশ্বাসমক িারা বলল অপরাধ
এবাং িারা ধ্বাংস করল বচ্ার মহৎ স্বাধীনিা।৩৬
ববডল েি হববশ অিযাচাবরি হমলন, চাচে সমবথেি ধমমের ভ্রাব্সমূ মহর
বযাপামর িার মমনাভাব িি হববশ দৃ ঢ় হমলা। িমান ফারবমন অিীমিও
ববডলমক সাহােয কমরবছমলন। বিবন ববডলমক সাহােয করা অবযাহি
হরমখ্ িামক অথে সাহােয বদমি থামকন। এর ফমল কারাগামর িার
জীবনো্া েিিা সম্ভব আরামদায়ক হময় উমঠবছল। ইবিমমধয ববডমলর
প্রবি সহানু ভূবি বযাপকভামব বৃ বি পায়। কারাগামর েিই বদন
অবিবাবহি হমি থাকল িার জনবপ্রয়িা িি হববশ বাড়মি থাকল।
সরকার ডা. জন ওময়নমক ববডমলর বশোর প্রভামবর ববরুমি পালিা
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বযবিা গ্রহমণর বনমদেশ হদন। বিবন এক জবরপ পবরচালনা কমরন। এমি
হদখ্া োয় হে, ববপুল সাংখ্যক ইাংমরজই একেবাদী। এরপর বিবন ১৬৫৫
খ্ৃস্টামব্দ ববডমলর ধমেমমির জবাব প্রকাশ কমরন। ক্রমওময়মলর
পদমেপ এক বদক বদময় ববডলমক সাহােয কমর। সরকার প্রদত্ত ভািায়
ববডল বছমলন িার শত্রুমদর নাগামলর বাইমর। গভীর বচ্া ও প্রাথেনার
মমধয িার বদন অবিবাবহি হমিা। ১৬৫৮ খ্ৃস্টাব্দ পেে্ বিবন হসন্ট
হমবরর দু মগে সCastle of St. Mary বন্দী জীবন কািান। এ বছর িার
মুবক্তর বযাপামর চাপ বৃ বি পাওয়ায় বিবন মুবক্ত লাভ কমরন।
কারাগার হথমক বাইমর আসার পর পরই ববডল জনসভা করমি শুরু
কমরন। এসব সভায় বিবন ঈশ্বমরর একে সম্পমকে এবাং ব্েবামদর
অসারিা বব ময় বাইমবল হথমক উিৃ বি বদময় েু বক্ত- বযাখ্যা বদমিন।
এসব জনসভা এক পেোময় প্রাথেনা সভায় পবরণি হয়। ইাংলযামে আমগ
কখ্মনা এমনবি হদখ্া োয় বন।
১৬৬২ খ্ৃস্টামব্দ এক সভা চলার মাঝপমথ ববডল ও িার কময়কজন
সিীমক হগ্রফিার করা হয়। িামদর সবাইমক কারাগামর বনমেপ এবাং
জাবমমনর আমবদন নামঞ্জু র করা হয়। িখ্ন এমন হকামনা আইন বছল
না োমি িামদর শাবস্ত হদওয়া োয়। িাই সাধারণ আইমনই িামদর
ববচার করা হয়। ববডলমক একশি পাউে জবরমানা কমর উক্ত অথে
পবরমশাধ না করা পেে্ কারাগামর রাখ্ার বনমদেশ হদওয়া হয়। িার
সহমোগী বন্ধুমদর প্রমিযকমক ২০ পাউে কমর জবরমানা করা হয়।
কারাগামর ববডমলর সামথ দু বেযবহার করা হয় এবাং িামক বন্দী রাখ্া হয়

 259 

এক বনজেন প্রমকামষ্ঠ। কারাগামরর দূ ব ি বািাস এবাং বনঃসিিা বমমল
িামক হরাগগ্রস্ত কমর হিামল। মা্ পাুঁচ সপ্তামহর মমধযই িার মৃিুয র্মি।
১৬৬২ খ্ৃস্টামব্দ ২২ হসমিম্বর িামক সমাবহি করা হয়।
হে বছর ববডমলর মৃিুয হয়, হস বছরই কােেকর হয় সমরূপ ববধান
আইন সAct of Uniformity । এর অ্থচ হলো তবডে লয প্রকাশয
উোসনা সোর েিতি প্রচেন কলরতিলেন িা বন্ধ কলর
লদওিা। এ আইলন ২,২৫৭ জন োজকমক িামদর জীববকা চুযি করা
হয়। িামদর পবরণবি অজ্ঞাি। িমব এিা জানা োয় হে, ব্েবাদমক
হমমন বনমি অস্বীকার করায় ইাংলযামে এসময় ৮ হাজার মানু
কারাগামরর অ্রামল প্রাণ হারায়। ববডমলর এক িৃবি কথার এক
হলখ্ক বনরাপত্তার কারমণ িার নাম অজ্ঞাি রামখ্ন েবদও বিবন িা
বলমখ্বছমলন ববডমলর মৃিুযর ববশ বছর পর। োমহাক, এিবকছু র পরও
একেবাদ একবি ধমেমি বহমসমব বিমক থামক এবাং অনু সারীমদর
সাংখ্যাও বৃ বি পায়। চামচের ধমমে মানু মক বফবরময় আনার জনয বল
প্রময়াগ করা হয়। পবরণবিমি িা হসাবকয়ানাস ও ববডমলর প্রচাবরি
মমির অনু সারীমদর সাংখ্যা বৃ বিমি সাহােয কমর। হস েু মগর শী েিানীয়
বুবিজীবী, বচ্াববদগণ হেমন বমলিন, সযার আইজাক বনউিন ও লক
এর মি বযবক্তরা এক ঈশ্বমর আিা বযক্ত কমরন।
একেবাদ বনমূ েমলর জনয কিৃেপে হে কিিা হবপমরায়া হময় উমঠবছল,
সাংবিষ্ট আইন জাবর হথমক িার হমািামুবি পবরচয় পাওয়া োয়। ১৬৬৪
খ্ৃস্টামব্দ এক আইমন চামচে হেমি অস্বীকৃবি জ্ঞাপনকারী সকল হলাকমক
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বনবোসন দি হদওয়া হয়। হকউ বফমর এমল িার জনয বছল ফাুঁবসমি
মৃিুযদি। চালচচর অ্নুমতি িাড়া োুঁচ বা িলিাতযক বযতির
উেতস্থতি সম্পন্ন চালচচর অ্ননুলমাতদি লকালনা যমীি সোি
লযা দান করলে িালক জতরমানা করা হি। লকউ যবদ এ
অপরাধ বিিীয়বার করি িামক আমমবরকায় বনবোসমন পাঠামনা হি।
হকউ বফমর এমল বা পলায়ন করমল িার শাবস্ত বছল োজক- সু ববধাহীন
মৃিুযদি। ১৬৭৩ খ্ৃস্টামব্দ জাবরকৃি হিস্ট অযামক্ট সTest Act বলা
হয়, ১৬৬৪ খ্ৃস্টামব্দ আইমন উবল্লবখ্ি শাবস্ত ছাড়াও োরা চাচে অব
ইাংলযামের প্রচবলি ধমোনু ষ্ঠান পালন করমব না িারা আদালমি কামরা
ববরুমি মামলা করমি পারমব না অথবা হকামনা ববচার পামব না। হস
এরপর হথমক হকামনা বশশুর অবভভাবক হমি পারমব না, হকামনা
দাবয়েপ্রাপ্ত হমব না, হকামনা সম্পমদর বা হকামনা কমমের বা হকামনা
দানকৃি সম্পমদর অবধকারী হমি পারমব না। হকউ েবদ এই আইমনর
অধীমন উবল্লবখ্ি হকামনা কাজ করার হচষ্টা কমর িাহমল িামক ৫শ’
পাউে জবরমানা করা হমব। ১৬৮৯ খ্ৃস্টামব্দ সবহষ্ণুিা আইন
সToleration Act জাবর হয়। বকন্তু ব্েবাদ হমমন বনমি অস্বীকৃবি
জ্ঞাপনকারীমদরমক এই আইমনর সু ববধা হদওয়া হয় বন। একত্ববাদীরা
সতহষ্ণুিা আইমনর অসবহষ্ণুিার বনন্দা কমরন। পালোমমন্ট একেবাদমক
এক র্ৃ ণয ধমেববরুিিা সObnoxious heresy আখ্যাবয়ি কমর এর
জবাব হদয়। এ অপরামধর শাবস্ত বছল সকল নাগবরক অবধকার
ববমলাপসহ ৩ বছমরর কারাদি। তকন্তু এি তকিু কলরও মানুলষর
মন লথলক তবডলের প্রচাতরি যমচমি অ্েসারে কর া োয় বন
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েবদও এসব আইমনর ফমল বহু হলামকর প্রকাশয ধমে ববশ্বাস বযক্ত করা
বাধাগ্রস্ত হয়। োমদর পমে আইন অমানয ও প্রকামশয ব্েবামদর বনন্দা
করা সম্ভব বছল না িারা িামদর ধমেমমির প্রবি ববমরাবধিা শা্ করার
জনয সু মোমগর অমপোয় থাকার পো গ্রহণ কমর। হকউ হকউ
এথানাবসয়ান ধমেমমির হে অাংশ িামদর কামছ অগ্রহণমোগয, হস
অাংশিুকু বাদ হদয়। হকউ হকউ িা ‘পযাবরস িাকে’ সParish Clerk)
হক সজম, মৃিুয, বববাহ প্রভৃবির িাবরখ্ ও বববরণ বলবপবি করার
দাবয়মে বনময়াবজি বগজোর হকরাবন বদময় িা পাঠ করাি। জানা োয়
হে, এক বযবক্ত একবি জনবপ্রয় বশকার সাংগীমির সু মর এবি গাওয়ার
মাধযমম িার অরিা প্রদশেন করমিন। অনয এক োজক আইন
অনু মমাবদি ব্েবাদ ধমেমি পামঠর পূ মবে বমলন, ভাইসব! এিা হসন্ট
এথানাবসয়ামসর ধমেমি, বকন্তু ঈশ্বর না করুক, এিা হেন অনযানয
মানু ম র ধমেমি না হয়।৩৭ িমব সাধারণি: একেবাদীরা প্রকামশয
িামদর ধমেমি হর্া ণা করার সাহস করমিন না।
ববডল বছমলন একজন পবররমী পবিি এবাং িার বক্তবয বছল িার
গভীর অধযয়মনর ফল। িার দৃ ঢ় ববশ্বাস বছল হে, অকুমিাভময় সমিযর
বাণী প্রকাশ ও প্রচামরর বভির বদময় বিবন মানু ম র হসবা করমি
পারমবন। েবদ িার পবরণবি হয় বনন্দা ও বনেোিন, িমব িাই হহাক।
বিবন দবরদ্র, কারাদি বা বনবোসমনর জনয প্রস্তুি বছমলন। বিবন
হচময়বছমলন জনসাধারণ দু ণেীবিগ্রি চাচে িযাগ এবাং হে হকামনা ভ্রাব্মক
প্রিযাখ্যান করুক। িার বছল আিিযামগর সাহস।
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বমলিন সMilton ১৬০৮-৭৪ খ্ৃ.
বমলিন বছমলন ববডমলর সমসামবয়ক। ববডমলর মমির সামথ িার বহু
বমল বছল, বকন্তু বিবন ববডমলর মি স্পষ্টভা ী বছমলন না। করাগামর
বিবন বনবেপ্ত হমি চানবন। “বেবিজঅব েু বরবলবজয়ান” সTreatise of
True Religion নামক দু ’খ্মির এক গ্রমে বিবন বমলন, আবরয়ান ও
হসাবকয়ানরা ব্েবামদর ববমরাধী বমল অবভমোগ করা হময়মছ। িারা
বাইমবল এবাং হপ্রবরিমদর ধমেমি অনু োয়ী বপিা, পু্ ও পবব্ আিায়
ববশ্বাস করমি হমব। ব্েবামদ বযক্ত ব্-ঈশ্বর সহ-সত্তা, ব্-বযবক্তেমক
িারা ধমেোজকমদর আববষ্কার বহমসমব গণয কমর এবাং বমল হে, ধমেগ্রমে
এসব হনই। িালদর এ তবশ্বাস সাযারে প্রহিস্টাণ্ট মমির মিই স্বে
ও প্রাঞ্জল। সবঠক বক্তমবযর মধয বদময় িারা এ উচ্চমামগের বব য়বি
প্রকাশ কমর ো জানা অিযাবশযক। িারা মমন কমর, ব্েবাদীমদর
িত্ত্বজ্ঞান সম্ববলি বক্তমবযর মমধয রময়মছ রহসযময় সূ ক্ষ্ম হকৌশল, বকন্তু
বাইমবমল িা সহজ এক মি মা্।৩৮
অনয একবি গ্রমে বিবন আমরা স্পষ্টভামব মিামি বযক্ত কমরমছন। বিবন
বমলন হে, হপাপ, কাউবিল, ববশপ ও োজকমদর অবি জর্নয দু ষ্কমেকারী
ও বস্বরাচারীমদর সাবরমি হরবণকরণ করা উবচৎ। তিতন আলরা বলেন,
বববভন্ন আইন, অনু ষ্ঠান ও মিবাদ হমলা স্বাধীনিার ওপর অবাবিি
আগ্রাসন।৩৯
এ প্রখ্যাি কবব প্রকামশয হদমশর শাসন কিৃেপেমক অগ্রাহয কমরন বন,
বকন্তু বিবন বনমজমক চামচের হগাুঁড়াবম ও অসবহষ্ণুিার ববরুমি একবি
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প্রবিবাদ বহমসমব প্রবিবষ্ঠি কমরন। হবশ বকছু শী ে বুবিজীবীর মি
বিবনও চামচে োওয়া বন্ধ কমর বদময়বছমলন। বমলিন সম্পমকে ডা. জনসন
বমলমছন: বিবন হপ্রামিষ্টাণ্টমদর হকামনা শাখ্ার সামথ সম্পৃ ক্ত বছমলন না।
বিবন কী বছমলন িা জানার চাইমি বিবন কী বছমলন না, আমরা হসিাই
জাবন। বিবন চাচে অব হরামমর বকাংবা চাচে অব ইাংলযামের অনু সারী
বছমলন না। প্রকামশয িামক উপাসনা করমি হদখ্া োয় বন। িার
বদনবন্দন সময়সূ বচমি প্রবিবি র্ণ্টা ভাগ করা বছল। হসখ্ামন উপাসনার
জনয হকামনা সময় রাখ্া বছল না। িার কাজ এবাং িার ধযানই বছল িার
উপাসনা।৪০
এিা স্পষ্ট হে, ডা. জনসন সDr. Johnson বমলিমনর হলখ্া একবি
গ্রে সম্পমকে অববহি বছমলন না। কারণ, বমলিমনর মৃিুযর প্রায় হদড়শ’
বছর পর ১৮২৩ খ্ৃস্টামব্দ এ গ্রেবি আববষ্কৃি হয়। হহায়াইি হমল ওল্ড
হস্টি হপপার অবফমস সOld state paper office in whitehall
পািুবলবপবি আববষ্কৃি হয়। এমি নাম বছল: “এ বেবিজ বরমলবিাং িু গড”
সA Treatise relating to God)। তিতন যখন ক্রমওলিলের
লসলক্রোতর তিলেন িখনই এ গ্রেবি হলখ্া হয়। বনঃসমন্দমহ, বমলিন
িার জীবদ্দশায় এ গ্রেবি প্রকাশ হহাক িা চানবন।
এ গ্রমের প্রথম খ্এির বিিীয় অধযাময় বমলিন ঈশ্বমরর গুণাববল এবাং
বনবদেষ্টভামব একেবাদ প্রসমি বলমখ্মছন:
“ঈশ্বরমক অস্বীকার কমর এমন হলামকর সাংখ্যা এমকবামর কম নয়।
এসব বনমবোমধরা অ্র হথমক ববশ্বাস কমর হে, হকামনা ঈশ্বর হনই”
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হস্তাে ১৪ : ১, অথচ ঈশ্বর মানু ম র অ্মর িার বনমজর এমন বহু
প্রশ্নািীি বনদশেমনর ছাপ এুঁমক বদময়মছন এবাং প্রকৃবির সবে্ িার
পবরচয় এমনভামব ছড়ামনা রময়মছ হে হবাধসম্পন্ন হকামনা বযবক্তই সিয
সম্পমকে অজ্ঞ থাকমি পামর না। এমি হকামনা সমন্দহই থাকমি পামর
না হে, ববমশ্বর সব বকছু ই সু শৃঙ্খলভামব পবরচাবলি এবাং িামি রময়মছ
এক চূ ড়া্ ও কলযাণকর উমদ্দশয ো সােয হদয় হে, এক সমবোচ্চ
সু মোগয শবক্ত অবশযই পূ বে হথমক ববরাজমান োর িারা সমগ্র সৃ বষ্টই এক
সু বনবদেষ্ট লমেযর জনয বনধোবরি। ঈশ্বমরর বাণী বাদ বদময় শুধু প্রকৃবি
বা বুবিমক পথ বনমদেশক কমর ঈশ্বর সম্পমকে সবঠক বচ্া করা োয়
না। আমামদর মন েিিা ধারণ করমি পামর অথবা আমমদর প্রকৃবির
পমে েিিা বহন করা সম্ভব, ঈশ্বর িার সম্পমকে িিিাই প্রকাশ
কমরমছন.... ঈশ্বর সম্পমকে েিিুকু জ্ঞান মানু ম র পবর্ামণর জনয
প্রময়াজন, বিবন িা পেোপ্ত পবরমামণ বনজ করুণায় প্রকাশ কমরমছন...
ঈশ্বমরর নাম ও গুণাববল হয় িার বববশষ্টয প্রকাশক, নয় িার ঐশী
শবক্ত ও হরষ্ঠমের পবরচায়ক।
বমলিন এরপর ঈশ্বমরর কবিপয় গুমণর বববরণ বদময়মছন: সিয, সত্ত্বা,
ববশালে ও অসীমে, বচর িাবয়ে, অপবরবিেনীয়িা, নযায়পরায়ণিা,
অমরে, সবে্ ববদযমানিা সবেশবক্তমত্তা এবাং চূ ড়া্রূমপ একে। বিবন
বমলন, উবল্লবখ্ি সকল গুমণর সারবস্তু হমলা িার একে। এরপর
বমলিন বাইমবল হথমক বনমম্নাক্ত প্রমাণ উপিাপন কমরমছন:
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বেমহাভা, বিবনই ঈশ্বর, বিবন ছাড়া আর হকউ হনই সবিিীয় বববরণ ৪:
৩৫
বেমহাভা, বিবনই স্বগে মমিের ঈশ্বর, অনয আর হকউ হনই।
সবিিীয় বববরণ ৫: ৩৯
আবম, শুধু আবম, আবমই ঈশ্বর এবাং আমার সামথ আর হকামনা ঈশ্বর
হনই।

সবিিীয় বববরণ ৩২ : ৩৯

পৃবথবীর সকল মানু ম র জানা প্রময়াজন হে, বেমহাভাই ঈশ্বর এবাং আর
হকামনা ঈশ্বর হনই।

স১ রাজাববল ৮ : ৬০

বিবন ঈশ্বর, বিবন এক, বিবন ববমশ্বর সকল সাম্রামজযর ঈশ্বর।
স২ রাজাববল ১৯ : ১৫
আবম ছাড়া আর হকামনা ঈশ্বর আমছ? না, ঈশ্বর একজনই।
সবেশাইয় ৪৪ : ৮
আবম বেমহাভা এবাং আবম ছাড়া হকামনা ঈশ্বর হনই।
সবেশাইয় ৪৫ : ৫
আবম ছাড়া হকামনা ঈশ্বর হনই .... আবম ছাড়া আর হকউ হনই।
সবেশাইয় ৪৫ : ২১
আবম ঈশ্বর এবাং আর হকউ হনই। সবেশাইয় ৪৫: ২২
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উপমরাক্ত উিৃ বিসমূ হ প্রসমি বমলিন বমলন, অথোৎ ঈশ্বর ছাড়া আর
হকামনা সত্ত্বা, বযবক্ত বা হকামনা অবস্তে হনই।
আবম ঈশ্বর, আর হকউ নয়। আবমই ঈশ্বর এবাং আমার মি আর
হকউ হনই। সবেশাইয় ৪৬: ৯
বমলিন বমলন, “সাংখ্যািাবত্ত্বক একমের অবভন্ন ধারণায় সাংখ্যাগি বদক
বদময় একজন ঈশ্বর এবাং একজন আিা রময়মছন বমল ঈশ্বর সম্পমকে
মানু ম র মমধয ববশ্বাস সৃ বষ্টর লমেয এর চাইমি সহজ, সু বনবদেষ্ট,
গ্রহণমোগয আর কী পো হমি পামর? এখ্ামন প্রথমি এবাং চূ ড়া্ভামব
এিাই বছল েথাথে ও েু বক্তসাংগি হে, জনসাধারমণর মমধয বনম্নহার
বযবক্তবির মস্তকও ঈশ্বমরর উমদ্দমশয অবনি করার জনয ধমেীয় বাণী
এরূপ সহজ পোয় প্রচার করা হয় হে, িার মমধয হকামনা অবনশ্চয়িা
বা অস্পষ্টিা হনই। অনযথায় উপাসনাকারীরা ভ্রাব্মি বকাংবা সমন্দমহর
মমধয বনপবিি হমি পারি। ইসরাঈবলরা িামদর ববধান ও নবীমদর
মারফি সবেদাই একথা উপলবি কমরমছ হে, সাংখ্যাগি বদক বদময় ঈশ্বর
একজনই এবাং িার সম পেোময়র বা িার হচময় বনম্ন পেোময়র আর
হকামনা ঈশ্বর হনই। িখ্ন পেে্ ধমেগুরুমদর আববভোব হয় বন োরা
িামদর বনজস্ব জ্ঞানবুবি ও সম্পূ ণে স্বববমরাধী েু বক্তর মাধযমম একেবাদী
মিবাদমক ববকৃি কমরমছ েবদও ভান কমর হে, িারা িা বজায় রাখ্মি
চাইমছ। বকন্তু সবেশবক্তমান ঈশ্বর সম্পমকে হে কথািা সবেজন গৃহীি িা
হমলা এই হে স্বববমরাধী হমি পামর এমন বকছু বিবন করমি পামরন না।
সু িরাাং এখ্ামন সবেদা মমন রাখ্মি হমব হে, ঈশ্বমরর একমের সামথ
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সাংগবিপূ ণে নয় এবাং ো একই সামথ িার একে ও একাবধকে
সম্পবকেি, ঈশ্বর সম্পমকে এমন বকছু বলা োয় না। সমাকে ১৩ : ২৯৩২

“হহ ইসরাইবলরা হশান! আমামদর বেবন প্রভূ বিবনই ঈশ্বর

একজনই এবাং বিবন ছাড়া আর হকামনা ঈশ্বর হনই।”
এরপর বমলিন পবব্ আিার বববশষ্টয সম্পমকে আমলাচনা কমরমছন।
বিবন বমলন, এ বযাপামর বাইমবমল কী িার বববশষ্টয সম্পমকে আমলাচনা
কমরমছন। বিবন বমলন, এ বযাপামর বাইমবমল বক িার বববশষ্টয বা
প্রকৃবি, কীভামব িা অবস্তেশীল বকাংবা কখ্ন িার উদ্ভব- িার বকছু ই
বলা হয় বন। তিতন বমলন,
ধমমের মি একবি অিয্ জবিল বব ময় ববশ্বাসীমদর সামমন ধমে
প্রবক্তামদর উবচৎ িার প্রাথবমক গুরুে ও সমন্দহািীি বনশ্চয়িা অথবা
ধমেগ্রমের সু স্পষ্ট সামেযর চাইমি বভন্ন বকছু উপিাপন না করা এবাং
বব য়বি এমনভামব উপিাপন করা োমি মানববক ববমবচনায় িার প্রমাণ
সম্পমকে হকামনা প্রকার সমন্দমহর হকামনা অবকাশ না থামক বা হকামনা
সাংশয় বা ববিমকের বব য়বস্তু হেন না হয়।
এরপর বমেন বাইমবমলর আমলামক িার বক্তমবযর উপসাংহার
হিমনমছন: পবব্ আিা সবেজ্ঞ নয় এবাং িা সবে্ ববরাজমানও নয়।
একথা বলা োয় না হে, হেমহিু পবব্ আিা ঈশ্বমরর বাণী ও বনমদেশ
বহন কমর আমনন হস করমণ বিবন ঈশ্বমরর অাংশ। েবদ বিবন ঈশ্বরই
হমিন িাহমল হকন পবব্ আিামক সান্ত্বনা দানকারী সComforter
বলা হয় বেবন েীশুর পমর আসমবন, বেবন বনমজর সম্পমকে বকছু বমলন
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না বকাংবা িার বনমজর নামম বকছু বমলন না এবাং োর শবক্ত অবজেি
সজন ১৬ : ৭- ১৪ ? সু িরাাং এিা সু স্পষ্ট হে, ‘সান্ত্বনা দানকারী’ আসমল
েীশুর পমর আগমনকারী একজন নবী, এ অমথে িাুঁমক গ্রহণ না কমর
এক সীমাহীন ববভ্রাব্ সৃ বষ্টর লমেযই িামক পবব্ আিা এমনবক ঈশ্বর
বমল আখ্যাবয়ি করা হমে।

১৪

আবরয়ামসর সামথ বমলিনও একমি হে, েীশু বচর্ন নন। বিবন বমলন,
েীশুমক সৃ বষ্ট করা বা না করা িা সম্পূ ণেই বছল ঈশ্বমরর বযাপামর। বিবন
বমলন, েীশু “সমময়র সীমাবিিার মমধযই” জমগ্রহণ কমরবছমলন।
েীশুর ঐশ্ববরক জম সম্পবকেি মিবামদর সমথেমন বাইমবমলর একবি
পেবক্তও বিবন খ্ুুঁমজ পান বন। েীশুমক বযবক্ত বহমসমব বভন্ন এবাং সত্ত্বা
বহমসমব ঈশ্বমরর একজন বহমসমব গণয করা অদ্ভুি ও েু বক্ত ববমরাধী। এ
মিবাদ শুধু েু বক্ত ববমরাধীই নয়, বাইমবমলর সােয প্রমামণরও ববমরাধী।
বমলিন ইসরাইবল জনগমণর সামথ একমি হপা ণ কমরমছন হে, ঈশ্বর
একজন ও অবিিীয়। আর িা এিিাই সু স্পষ্ট হে, এর জনয আলাদা
হকামনা বযাখ্যার প্রময়াজন পমড় না। হে এক ঈশ্বর একজন স্বঅবস্তেবান ঈশ্বর এবাং হে সত্ত্বা স্ব-অবস্তেবান নয় হস ঈশ্বর হমি পামর
না। বিবন উপসাংহামর বমলন,
“বাইমবমলর সহজ অথেমক পবরহার অথবা আড়াল করার জনয কবিপয়
বযবক্ত বক হকৌশলপূ ণে ধূ িেিা ও প্রিারণার আরয় বনময়মছ িা হদমখ্
বববিি হমি হয়।”৪২
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বমলিন বমলন হে, পবব্ আিা ঈশ্বর ও েীশুর হচময়ও নূ যন িানীয়
হেমহিু িার দাবয়ে হমলা একজমনর বািো অমনযর কামছ হপৌঁমছ হদওয়া।
বিবন বনমজ বকছু ই করমি পামরন না। বিবন সকল বব ময় ঈশ্বমরর বান্দা
ও অনু গি। ঈশ্বর কিৃেক বিবন হপ্রবরি হন এবাং িামক িার বনমজর
সম্পমকে বকছু বলমি হদওয়া হয় বন।
বমলিন উপলবি কমরবছমলন হে, বিবন এ মি প্রকামশয বযক্ত করমি
পারমবন না। কারণ িামি িার বযবক্তগি বনরাপত্তা ববপন্ন হমি পারি
এবাং িার অবিাও ববডল ও সমমগা্ীয় অনযমদর মি দু দেশাপূ ণে হওয়ার
আশিা বছল। ১৬১১ খ্ৃস্টামব্দ বমলিমনর জীবদ্দশায় বম: হলগাি ও বম:
ওয়াইিমযান সLegatt and wightman নামক দু ’বযবক্তমক রাজার
অনু মমাদনক্রমম জীব্ পুবড়ময় মারা হয়। িামদর অপরাধ বছল হে, িারা
বপিা, পু্ ও পবব্ আিামক বনময় প্রচাবরি ব্েবামদ ববশ্বাসী বছমলন
না। িারা ববশ্বাস করমিন হে, েীশু হেমন ঈশ্বমরর প্রকৃি স্বাভাববক
স্ান নন হিমবন ঈশ্বমরর সত্ত্বা, বচর্নিা ও সবেময় েমিার অনু রূপ
হকামনা গুণ িার বছল না। েীশু বছমলন বনছক একজন মানু , একই
বযবক্ত সত্ত্বায় ঈশ্বর ও মানু ম র সমবন্বি বকছু বিবন বছমলন না।
বমলিন হকন িার জীবদ্দশায় নীরব বছমলন, এ হথমকিা বুঝা োয়।
জন লক সJohn Locke ১৬৩২-১৭০৪ খ্ৃ.
সামাবজক চুবক্ত বব ময় বববভন্ন গ্রে রচনার জনয সু পবরবচি জন হলাকও
একেবাদী বছমলন। বকন্তু বিবনও িা প্রকামশয হর্া ণা করমি ভীি
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বছমলন। রাজননবিক দৃ বষ্টভবির কারমণ এক পেোময় বিবন ইাংলযাে িযাগ
করমি বাধয হন। ১৬৮৮ সামলর ববিহবর পর হদমশ বফমর বিবন বনবশ্চি
কমরন হে, বিবন সরাসবর চাচে শবক্তর ববমরাবধিা করমবন না। কারে
এর ফলে আলরা তনেীড়ন- বনেোিমনর আশিা বছল। েু বক্ত সমথেমন
িার পাবেিযপূ ণে গ্রেও চাচে পছন্দ কমর বন। অ্নয একটি গ্রন্থ িালক
লবনামীলি প্রকাশ করলি হি। যা লহাক, জানা োয় হে, বিবন েীশু
খ্ৃমষ্টর হগাড়ার বদমকর বশ যমদর বশো অধযয়ন কমরন এবাং ব্েবামদ
ববশ্বাস করার হকামনা েু বক্ত খ্ুুঁমজ পান বন। বিবন ববজ্ঞানী বনউিমনর
র্বনষ্ঠ বন্ধু বছমলন। িার সামথ এসব বযাপার বনময় বিবন আমলাচনা
করমিন হেগুমলার বযাপামর িার মি বছল অিয্ ববিবকেি। হলাক ও
বনউিমনর বন্ধু লী হিয়ার বমলমছন, একবদমক এি দেিা বনময় অথবা
অনযবদমক এি ভুল প্রবিবনবধে, ববভ্রাব্ ও অজ্ঞিা বনময় আর হকামনা
ববিবকেি বব য় এমনভামব আমলাবচি হয় বন। কতথি আলি হে, লকই
১৬৮৯ খ্ৃস্টামব্দ সবহষ্ণুিা আইমনর সAct of Toleration প্রমণিা
বছমলন।
সযার আইজাক বনউিন সSir Isac Newton ১৬৪২-১৭২৭ খ্ৃ.
সু ববখ্যাি ইাংমরজ কবব আমলকজাোর হপামপর সAlexander pope
কববিায় বনউিমনর বণোঢয জীবন বচব্ি হময়মছ এভামব:
প্রকৃবি ও প্রকৃবির ববধান ঢাকা পমড় বছল রামি
ঈশ্বর বলমলন “বনউিন সৃ বষ্ট হও”
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এবাং সব আমলাবকি হমলা।”৪৩
বনউিন বছমলন িামদরই একজন োরা িামদর ববশ্বাসমক প্রকামশয বযক্ত
করা ববচেণিার পবরচায়ক বমল মমন করমিন না। ১৬৯০ খ্ৃস্টামব্দ
জন ৫ : ৭ ও িীমথীয় ৩ : ১৬ প্রসমি বনউ হিস্টামমমন্টর বক্তমবযর
ববকৃবি বব ময় িার ম্বয সাংববলি একবি েুদ্র পযামকি বিবন জন
লমকর কামছ হপ্ররণ কমরন। বিবন আশা কমরবছমলন হে, হেমহিু এিা
ইাংলযামে প্রকাশ করা ববপজ্জনক হস কারমণ জন লক িার পুবস্তকাবি
ফরাসী ভা ায় অনু বাদ ও িামি প্রকামশর কামজ সহায়িা করমবন। এ
পািুবলবপর নাম বছল: “এন বহমস্টাবরকাল একাউন্টস অফ িু হনামিবল
করাপশনস অব বিপচার (An Historical Accounts of Two
Notable Corruptiouns of scripture)। ১৬৯২ সামল অজ্ঞািনামা
বযবক্তর রচনা বহমসমব এর লযাবিন অনু বাদ প্রকামশর হচষ্টা হনওয়া হয়।
বনউিন বযাপারিা শুনমি হপময় এ প্রকাশনা বমন্ধর বযবিা হনয়ার জনয
লকমক অনু মরাধ কমরন। কারণ, িার ধারণা বছল হে, সময়বি এ পুবস্তকা
প্রকামশর অনু কূল নয়।
বনউিন িার ‘বহমষ্টাবরকাল একানউন্টস’ গ্রমে জন ৫: ৭ প্রসমি
বমলমছন:
“ব্েবাদ সম্পমকে হজমরামমর সময় এবাং িার আমগ ও পমর ববশ্ববযাপী
অিয্ শবক্তশালী দীর্েকালীন ও িায়ী হকামনা ববিমকেই বিন ঈশ্বমরর
বব য়বি কখ্মনাই বছল না। এিা এখ্ন প্রমিযমকর মুমখ্ এবাং কামজর
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প্রধান বভবত্ত বহমসমব পবরগবণি এবাং বনবশ্চিভামব িামদর জনযই িা
করা হময়মছ হেভামব িামদর গ্রেগুমলামি রময়মছ।”
বনউিন আমরা বমলন,
োরা হোগয, এ বযাপামর িামদর হবামধাদয় হওয়া উবচৎ। আমার েক্ষহ
বকছু করা সম্ভব নয়। েবদ এিা বলা হয় হে, আমার ধমেগ্রে কী িা
বনধোরণ এবাং বযবক্তগি ববচামরর হকউ হনই হসমেম্ হেসব িামন
ববমরাধ হনই হসখ্ামন আবম এিা স্বীকার কবর, বকন্তু হেখ্ামন ববমরাধ
আমছ হসখ্ামন আবম সবমচময় ভামলা বুবঝ, িাই কবর। মানব সমামজর
উত্তপ্ত হমজাজ ও কুসাংস্কারােন্ন অাংশ ধমেীয় বযাপামর বচরকালই
রহসযময়িার ভক্ত, আর এ কারমণই িারা ো কম হবামঝ হসিাই হববশ
পছন্দ কমর। এ ধরমনর হলামকরাই হপ্রবরি দূ ি হোহনমক হেভামব খ্ুবশ
বযবহার করমি পামর, বকন্তু িার প্রবি আমার এমন রিামবাধ রময়মছ
োমি আবম ববশ্বাস কবর বিবন হে উমদ্দমশয বলমখ্মছন ো হথমক ভামলািুকু
গ্রহণ করা োয়।৪৪
বনউিমনর মমি, এই অাংশবি এরাসমামসর বনউ হিস্টামমমন্টর িৃিীয়
সাংস্করমণ প্রথম হদখ্া োয়। বিবন মমন করমিন হে, এই সাংস্করণ
প্রকামশর আমগ এই বমথযা অাংশবি বনউ হিস্টামমমন্ট বছল না। বনউিন
বমলন, “িারা েখ্ন এই সাংস্করমণ ব্েবাদ হপল িখ্ন িারা বনমজরাই
বনমজমদর ধমেগ্রে হথমক থাকমল িা ছু ুঁমড় হফলল হেমন হলাকজন
পুমরামনা আলমানাকমক ছু ুঁমড় হফমল। এ ধরমনর পবরবিেমনর র্িনা বক
হকামনা ববমবচক বযবক্তমক সন্তুষ্ট করমি পামর?” বিবন বমলন, “ভািা

 273 

বাদযেমন্ত্র সু র হিালার মিই এিা ধমমের জনয উপকারী হওয়ার পবরবমিে
ববপজ্জনক।”
১ িীমথীয় ৩ : ১৬ প্রসমি বনউিন বমলন, উত্তপ্ত ও দীর্েিায়ী আবরয়ান
ববিমকের হকামনা সমময়ই এিা হশানা োয় বন.... োরা বমল “ঈশ্বর
রক্তমাাংমসর মানু ম র মমধয প্রকাবশি” িারা িামদর উমদ্দমশযর চূ ড়া্
লেয হাবসমলর জনযই িা বমল থামক।

৪৫

বনউিন ওল্ড হিস্টামমমন্টর প্রিীকী বা বিি বযাখ্যার ববমরাধী বছমলন।
বিবন সব ধমেগ্রেমক সমান রিা করমিন না। হুইস্টন বমলন, বিবন
অনয দু ’বি ধমেগ্রমের ওপর একবি গমব ণা গ্রে রচনা কমরন হেগুমলা
এথানাবসয়াস ববকৃি করার হচষ্টা কমরবছমলন। িমব আজ আর িার হস
গ্রমের হকামনা হবদস পাওয়া োয় না।
বনউিন সবমশম বমলন,
হদবিা সDeity শব্দবি অধীনি প্রাণীকুমলর ওপর হরষ্ঠে প্রকাশক এবাং
ঈশ্বর (God শব্দবি স্বিফূ িেভামব প্রভূ ে প্রকাশক। প্রমিযক প্রভূ ই
ঈশ্বর নয়। এক আধযাবিক সত্ত্বার মমধয প্রাধানয ববস্তামরর মাধযমম
ঈশ্বমরর প্রকাশ র্মি। েবদ এ প্রাধানয সিয হয় িাহমল হস সত্ত্বাই প্রকৃি
ঈশ্বর। এিা েবদ সমন্দহপূ ণে হয় িমব িা হমব বমথযা ঈশ্বর, আর েবদ
িা সমন্দহািীি হয় িমব বিবন হমবন সবেশবক্তমান ঈশ্বর।৪৬
িমাস এমবলন সThomas Emlyn ১৬৬৩-১৭৪১ খ্ৃ.
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িমাস এমবলন ১৬৬৩ খ্ৃস্টামব্দ ২৭ হম জম গ্রহণ কমরন। ১৬৭৮
খ্ৃস্টামব্দ বিবন হকমবেজ গমন কমর হসখ্ামন বশো সমাপ্ত কমরন।
িারপর বিবন ডাববলমন বফমর আমসন। খ্ুব বশগবগর বিবন হসখ্ামন
একজন জনবপ্রয় ধমেপ্রচারক হময় উমঠন। ১৬৮২ খ্ৃস্টামব্দ এই োজক
প্রথম ধমমোপমদশ প্রচার কমরন এবাং পরবিেী ১০ বছর একজন
ধমেপ্রচারক বহমসমব িার খ্যাবি উত্তমরাত্তর বৃ বি পায়। ১৭০২ খ্ৃস্টামব্দ
িার ধমেপ্রচার সভার একজন সদসয লে কমরন হে, এমবলন
ব্েবামদর সমথেমন বযবহৃি হয় এমন বকছু সু পবরবচি বযাখ্যা ও েু বক্ত
পবরহার কমরমছন। এ র্িনার ফমল ব্েবামদর ধারণার বযাপামর বিবন
কী বশো বদমেন, হস বব ময় িামক প্রমশ্নর সম্মু খ্ীন হমি হয়। েখ্ন
িামক সু বনবদেষ্টভামব এ বব ময় প্রশ্ন করা হয়, িখ্ন বিবন হকামনা বিধা
ছাড়াই হখ্ালাখ্ুবল িার মি প্রকাশ কমরন।
বিবন স্বীকার কমরন হে, বিবন একেবামদ ববশ্বাসী। বিবন হর্া ণা কমরন
হে, ঈশ্বর একক সমবোচ্চ সত্ত্বা এবাং েীশু িার সকল েমিা ও কিৃেে
শুধু িার কাছ হথমকই লাভ কমরমছন। বিবন আমরা বমলন, ধমে
সমামবমশর হকউ েবদ িার মিমক আপবত্তকর বমল হদমখ্ন, িমব বিবন
হস্বোয় পদিযাগ করমবন োমি িারা িামদর মমির সমথেনকারী
একজন ধমেপ্রচারক োজকমক মমনানীি করমি পামরন। ধমেীয়
সমামবমশর অবধকাাংশই এিা চাইবছল না, বকন্তু পবরবিবি এমন দাুঁড়ায়
হে, বিবন পদিযাগ কমরন। এমি অবধকাাংশ হলাকই দু ঃবখ্ি হয়।
পবরবিবি োমি শা্ হময় আমস হস জনয স্বল্পকামলর জনয িামক
ইাংলযাে গমন করমি বলা হয়। বিবন িাই কমরন।
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ইাংলযামে ১০ সপ্তাহ অবিামনর পর বিবন িার পবরবামরর সদসযমদর
ইাংলযামে বনময় োবার জনয ডাববলন বফমর আমসন। বকন্তু িার আমগই
িামক ১৭০৩ খ্ৃস্টামব্দ হগ্রফিার করা হয়। িার ববরুমি ধমে ববমরাবধিার
অবভমোগ আনা হয়। হদখ্া োয় হে, বিবন “An humble Inquiry
into the Scripture account of Jesus Christ” নামক
একোবামদর সমথেক একবি গ্রে প্রকামশর জনয দায়ী। এ র্িনায় িার
ববচামরর জনয হেসব সােযপ্রমাণ হখ্াুঁজা হবেল, িা বমমল হগল। পুমরা
পুস্তকবিই মূ লি জন এর গসমপমলর ১৪ : ২৮ হি ামকর ওপর বভবত্ত
কমর রবচি োমি েীশু বমলমছন “বপিা আমার চাইমি হরষ্ঠ।” এমবলন
প্রবিষ্ঠা করমি হচময়বছমলন হে, েীশু বছমলন মানু

ও ঈশ্বমরর মামঝ

একজন মধযিিাকারী। এভামব বিবন অিয্ সূ ক্ষ্ম পোয় েীশুমক ঈশ্বর
হথমক পৃথক কমরন। আর িা করার মাধযমম ব্েবামদর ধারণামক চূ ণেববচূ ণে কমরন।
এমবলমনর ববমরাধীরা িামক হদা ী প্রবিপন্ন করার হেম্ সমসযার
সম্মু খ্ীন হওয়ায় িার ববচার কময়ক মামসর জনয বপবছময় োয়। এ
সময়বি িার কামি কারাগামর। েখ্ন চূ ড়া্ ববচার শুরু হমলা, িখ্ন
“দীর্ে আলমখ্ল্লা পবরবহি এক সৎ বযবক্ত” িামক অববহি কমরন হে,
আিপে সমথেমনর অনু মবি িামক হদওয়া হমব না, বরাং হকামনা “আইন
বা হখ্লা ছাড়াই একবি হনকমড়র নযায় িামক ধাওয়া কমর হশ কমর
হফলার জনযই এ চক্রা্ করা হময়মছ।”৪৭ সু িরাাং বিবন হে “েীশুবখ্রষ্ট
সমবোচ্চ ঈশ্বর নন” একথা হর্া ণা কমর একবি অখ্যাি ও কলিজনক
বাইমবল রচনা ও প্রকামশর জনয অবভেু ক্ত ও হদা ী সাবযস্ত হমবন, িামি
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ববিময়র বকছু হনই।৪৮ িামক এক বছমরর কারাদি অথবা এক হাজার
পাউে জবরমানা প্রদান- এ দু ময়র মমধয একবিমক হবমছ বনমি বলা
হমলা। জবরমানার অথে পবরমশাধ না করা পেে্ বিবন কারাগামর থামকন।
এ দোমদমশর ববরুমি বিবন আবপল করমল িামক আদালমি িানাহহুঁছড়া করা হয় এবাং জনসাধারমণর সামমন িামক একজন ধমেমদ্রাহী
বহমসমব প্রদশেন করা হয়। এই অবমাননাকর আচরণমকও অবশয
কিৃেপে সদয় আচরণ বমলই আখ্যাবয়ি কমরবছল, কারণ বিবন েবদ
হস্পমন থাকমিন িাহমল িামক জীব্ পুবড়ময় মারা হি। ো হহাক,
সরকামরর ওপর প্রচি চাপ সৃ বষ্ট হওয়ার ফমল িার জবরমানা কবমময়
৭০ পাউে করা হয়। জবরমানা পবরমশামধর পর এ মবলন প্রথমম
কারাগার এবাং পমর আয়ারলযাে িযাগ কমরন। ধমেমদ্রাহীমদর প্রবি এ
আচরণ প্রসমি ম্বয করমি বগময় একজন বববশষ্ট োজক বমলন হে,
একবি অন্ধকার কারাগামর জ্ঞামনর আমলা প্রজ্জ্বলনকারী ববভাগ ও
জবরমানা দৃ ঢ় প্রিযয় উৎপাদক।৪৯
এরপর এ মবলন হসসব বববশষ্ট সাধু মদর সামথ হোগদান কমরন োরা
ব্েবাদ প্রিযাখ্যান এবাং এক ও অবিিীয় ঈশ্বমরর ববশ্বাসী বছমলন।
পবব্ কুরআমন এ বব য়বি পবরষ্কারভামব বলা হময়মছ। বিবন সমবোচ্চ
এবাং িার মি অনয হকউ হনই। আর এমি আল্লাহ বহমসমব আর কামরা
উমলযখ্ হনই। দু ভোগযক্রমম বাইমবমল এভামব বলা হয় বন। িাই এমতেন
িার েুিলক এ তবভ্রাতন্ত দূর করার লচষ্টা করলেন। তিতন বেলেন:
ঈশ্বর “হকান হকামনা সময় সমবোচ্চ, পবব্ ও অববনশ্বর সত্ত্বা বহমসমব
পবরগবণি বেবন বনমজ একক এবাং বিবন অনয কামরা জাি নন, িার
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কিৃেে এবাং অনযানয হকামনা বকছু ই অনয কামরা কাছ হথমক লি নয়।
িাই, েখ্ন আমরা ঈশ্বমরর কথা ববল বা সাধারণভামব আমলাচনা কবর
এবাং প্রাথেনা কবর এবাং প্রশাংসা কবর, িখ্ন এ বব য়গুমলামি মহত্তম
অমথে ঈশ্বরমক বুঝাই।”
এমবলন পরবিেীমি হদখ্ান হে, বাইমবমল েবদও “ঈশ্বর” শব্দবি বযবহৃি
হময়মছ, বকন্তু িা প্রায়শই এমন সব বযবক্তর গুরুে হবাঝামনার জনয
বযবহৃি হময়মছ োমদরমক সমবোচ্চ সত্ত্বার িুলনায় বনম্নির কিৃেে ও
েমিা প্রদান করা হময়বছল: “ হদবদূ িমদর সবফবরশিামদর ঈশ্বর
বহমসমব আখ্যাবয়ি করা হময়বছল.... োরা ঈশ্বমরর চাইমি বকছু িা বনম্ন
মেোদা সম্পন্ন বছমলন সগীিসাংবহিা ৮ : ১, হোহন ১০: ৩৪-৩৫ । হকামনা
হকামনা সময় একজন বযবক্তমকও ঈশ্বর বহমসমব আখ্যাবয়ি করা হময়মছ।
হেমন নবী মূ সা আলাইবহস সালামমক হারুন আলাইবহস সালাম নবীর
কামছ দু ইবার ঈশ্বর বহমসমব উমল্লখ্ করা হয় এবাং পরবিেীমি
হফরাউমনর সPharaoh কামছও। এমনবক শয়িানমকও এই পৃবথবীর
ঈশ্বর বমল আখ্যাবয়ি করা হময়মছ। রাজপু্ ও প্রবল েমিাশালী
শাসকমদরও ঈশ্বর বমল আখ্যাবয়ি করার কথা জানা োয় োরা
অনযায়ভামব ও বলপূ বেক এবাং ঈশ্বমরর অনু মমাদনক্রমম শাসক পেোময়
উপনীি হময়বছল। বেবন একক সত্ত্বাময় ঈশ্বর বিবন এ সমবর ঊমধ্বে
অববনশ্বর। সু িরাাং অনয োমদর ঈশ্বর বমল আখ্যাবয়ি করা হময়মছ
িামদর চাইমি ঈশ্বরমক আমরা স্বিন্ত্র বববশষ্টযমবিি হদখ্মি পাই।”
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এ বববশষ্টয আমরা বযাখ্যা করমি বগময় এমবলন বফমলামক সPhilo উিৃ ি
কমরমছন। বফমলা সমবোচ্চ সত্ত্বামক “শুধু মা্ মানু ম র ঈশ্বরই নয়,
ঈশ্বমরর ঈশ্বর” বমল বণেনা কমরমছন। ওল্ড হিস্টামমমন্ট ঈশ্বমরর হরষ্ঠে
ও মবহমার মবহমাবন্বি উমলযখ্ কামল িাুঁমক এই সমবোচ্চ ও সবোবধক
হগৌরবাবন্বি আখ্যায় আখ্যাবয়ি করা হময়মছ।
হেমহিু বাইমবল ঈশ্বমরর বণেনা ও ঈশ্বমরর চাইমি বনম্নিম সত্ত্বারও
বণেনাকামল “ঈশ্বর” সGod শব্দবি বযবহার কমরমছ হসমহিু এমবলন এ
প্রমশ্নর একবি উত্তর হখ্াুঁজার হচষ্টা কমরমছন: পবব্ গ্রমে দু ’বি অমথের
হকামনাবিমি খ্ৃষ্টমক ঈশ্বর বমল অবভবহি করা হমব? বিবন বমলন
ঈশ্বরমদর ঈশ্বমরর িুলনায় খ্ৃষ্ট একজন অধস্তন সত্ত্বা সমদখ্ুন ১
কবরণথীয় ৮ : ৫ । বিবন বনমজমক বনমম্নর প্রশ্ন কমরই এই গুরুেপূ ণে
প্রমশ্নর বসিাম্ হপৌঁমছমচন: েীশু খ্ৃমষ্টর ঊধ্বেিন েবদ হকামনা ঈশ্বর
থামকন িার কিৃেে অবধকির হববশ এবাং িার চাইমি অবধকির
েমিাবান, নয় বক? এ প্রমশ্নর উত্তর একভামব অথবা অনযভামব েীশুর
অবিান সম্পমকে বসিা্ প্রদান করমব। েবদ ঈশ্বর িার ওপর হময়
থামকন িাহমল বিবন অথোৎ েীশু সমবোচ্চ ঈশ্বর হমি পমরন না।
এবমবলমনর জবাব: হযাুঁ, িাই এবাং বিবন িার জবামবর সমথেমন ৩বি
েু বক্ত হপশ কমরন:
েীশু সু িষ্টভামব বিবন ছাড়া অনয একজন ঈশ্বমরর কথা বমলমছন।
বিবন িার ঈশ্বরমক িার হচময় ঊধ্বেিন অথবা উচ্চির বমল গ্রহণ
কমরমছন। বিবন পবব্িা অজেমনর কথা বমলমছন হেমহিু বিবন সমবোচ্চ
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বববশষ্টয এবাং অববনশ্বর পবব্িার অবধকারী বছমলন না ো শুধু সমবোচ্চ
সত্ত্বা ঈশ্বমররই রময়মছ।
এমবলন উপলবি কমরন হে, সাধারণ মানু োমি বুঝমি পামর হসরকম
পোয় এই ৩বি েু বক্তমক ববশদ বযাখ্যা করা প্রময়াজন। োরা সাধারণ
হলামকর কামছ হবাধগময নয় এমনভামব ধমেগ্রোবদ সম্পমকে বলমখ্মছন
অথচ োরা িামদর রচনায় বযক্ত মিবাদ হলামক ববশ্বাস করমব বমল
প্রিযাশা কমরমছন- বিবন হসই সব হলাকমদর পো বজেন কমরন।
এমবলন এই ৩বি েু বক্ত বযাখ্যা কমরন এভামব:
প্রথমি: েীশু িার হচময় পৃথক অনয একজন ঈশ্বমরর কথা বমলমছন।
হবশ কময়কবার আমরা হদবখ্ অনয কামরা সম্পমকে বিবন বলমছন
“আমার ঈশ্বর আমার ঈশ্বর” সমবথ ২৭: ৪৬ , “আমার ঈশ্বর আমার
ঈশ্বর, হকন িুবম আমামক পবরিযাগ কমরমছ? সমোহন ২০ : ১৭ ।
বনঃসমন্দমহ বিবন একথা বলমি চান বন হে, “আমার আবম আমার আবম,
িুবম হকন আমামক পবরিযাগ কমরমছ?” এই ঈশ্বর িার হচময় পৃথক,
হেমনবি বিবন অনযানয িামন হর্া ণা কমরমছন সমোহন ৮: ৪২ , উমলখ্য
হে, হসখ্ামন বিবন ঈশ্বরমক বপিা বহমসমব িার হথমক পৃথক কমরন বন,
বকন্তু ঈশ্বর বহমসমব এবাং অিঃপর, সকল নযায় ববমবচনায়, বিবন স্বয়াং
হসই একই ঈশ্বর হমি পামরন না, ো হথমক বিবন বনমজমক পৃথক
কমরমছন....
বিিীয়ি: েীশু বিবন ছাড়া অনয ঈশ্বরমক শুধু হমমনই হনন বন, বিবন
একথাও স্বীকার কমরমছন হে, হসই বিবন অথোৎ ঈশ্বর িার হচময়
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ঊধ্বেিন ও উচ্চ, হেমনবি হসাজাসু বজ বযক্ত কমরমছন িার বশ যগণ। বহু
র্িনায়ই বিবন উচ্চস্বমর বপিা ঈশ্বমরর প্রবি িার আনু গিয হর্া ণা
কমরমছন। বিবন বমলমছন, বিবন বনমজর ইোয় বকছু করার জনয
আমসনবন, িার সববকছু ই শুধু বপিার সঈশ্বর নাম ও েমিা বমল।
বনমজর নয়, ঈশ্বমরর মবহমাই িার কাময বছল; বনমজর ইোয় পবরচালনা
নয়, ঈশ্বমরর শাসন িার কাময বছল। এ ধরমনর আনু গিয ধারণ কমরই
বিবন পৃবথবীমি এমসবছমলন। পুনরায় বিবন ঈশ্বমরর ওপর িার
বনভেরিার কথা হর্া ণা কমরন। এমনবক হস সকল বব য়ও, হেগুমলা
একজন ঈশ্বর বহমসমব িার বমলই বলার হচষ্টা করা হময়মছ, হেমন
অমলৌবকক েমিার প্রময়াগ, মৃিমক জীববি করা, নযায়ববচার বলবৎ
করা ইিযাবদ। আর এসব বব ময় বিবন বমলমছন, “আবম বনমজ বকছু ই
করমি পাবর না।”
িৃিীয়ি: েীশু বনমজ অসাধারণ েমিার অবধকারী হওয়ার বব য়বি
অস্বীকার কমরমছন সমেমন অনবজেি শবক্ত, একে্ ঈশ্বরে, সীমাহীন
জ্ঞান , একমা্ ঈশ্বরগমণর সমবোচ্চ ঈশ্বরই োর অবধকারী এবাং এিা
সু বনবশ্চি হে, বিবন েবদ এসব গুমণর একবি বা হকামনা একবির
অবধকারী না হময় থামকন, ো ঈশ্বরমের জনয অিযবশযকীয়, িাহমল
বিবন হস অমথে ঈশ্বর নন। এর হকামনা একবি গুণ েবদ িার মমধয
আমরা না হদবখ্, বিবন অনযগুমলা চযামলঞ্জ করমি পামরন। হকননা িার
বনমজর সবকয়বি ঐশ্ববরক গুণাববল না থাকা আর বনমজমক অববনশ্বর
ঈশ্বর বহমসমব অস্বীকার করা একই বযাপার।
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এরপর এমবলন িার সবেমশ েু বক্তর প্রমাণ বহমসমব বকছু দৃ ষ্টা্ উমল্লখ্
কমরমছন:
ঈশ্বর এক মহান ও বববচ্ গুণ হমলা সবেময় ও অনবজেি সবেময়
শবক্তমত্তা। বেবন সকল বকছু অমলৌবককভামব এবাং বনমজর ইোনু রূপ
করমি পামরন না বিবন কখ্মনাই সমবোচ্চ সত্ত্বা হমি পামরন না। েবদ
বিবন অনয কামরা সাহােয না বনময় বকছু করমি না পামরন, িামক
িুলনামূ লকভামব অপূ ণোি ত্রুবিেু ক্ত সত্ত্বা বমল মমন হয় হেমহিু বিবন
অমনযর সাহামেযর মুখ্ামপেী এবাং িার বনমজর ছাড়া অনয কামরা কাছ
হথমক অবিবরক্ত শবক্তর প্রবি বিবন বনভেরশীল। এখ্ন সু িষ্টভামব
প্রিীয়মান হে, েীশু সিার েমিা োই থাক না হকন বার বার স্বীকার
কমরমছন হে, িার বনমজর অসীম শবক্ত বছল না: “আবম বনমজ বকছু ই
করমি পাবর না” সমোহন ৫ : ৩০ । বিবন মহা অমলৌবকক েমিা
সম্পমকে বমলমছন, হেমন মৃিমদর পুনরুজ্জীবন, সকমলর প্রবি সমববচার
করা; বিবন সু স্পষ্ট ভা ায় বমলন, মানু ম র জানা উবচৎ হে, এসব হেম্
িার ইো পূ রণ করার মাবলক ঈশ্বর। শুরুমি বিবন বমলন, “পু্ বকছু ই
করমি পামর না, িার বপিা ো কমরন হস িাই শুধু হদমখ্।” িাই, মামঝ
এমসও বিবন একই কথা বযক্ত কমরন। বিবন হেন িার মহান সিয
সম্পমকে খ্ুব হববশ অাংহকারী না হময় ওমঠন হস জনয বিবন উপসাংহামর
বমলন, “আবম বনমজ হথমক বকছু ই করমি পাবর না” ... বনবশ্চিভামব
এবি ঈশ্বমরর কথা নয়, একজন মানু ম র কথা। বেবন সমবোচ্চ বিবন
কামরা কাছ হথমক বকছু গ্রহণ করমি পামরন না। বিবন িাুঁমক বনমজর
হচময় অবধক শবক্তশালী বা জ্ঞানী বহমসমব বিবর করমি পামরন না,
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হকননা পবরপূ ণে হরষ্ঠমের সামথ আর বকছু হোগ হমি পামর না। হেমহিু
ঈশ্বমরর েমিা একবি অিযাবশযক পূ ণেিা হসমহিু হসবি েবদ উদ্ভূি হয়
িাহমল সত্ত্বা বা অবস্তমের হেম্ও িা র্িমব ো বকনা সমবোচ্চ সত্ত্বার
ববরুমিই অবমাননাকর। িাুঁমক উদ্ভূি সত্ত্বা সমূ মহর মমধয িাপন করা
িাুঁমক “অ-ঈশ্বর” করারই শাবমল। সমবোচ্চ ঈশ্বর প্রকৃিপমে শুধু মা্
বিবনই বেবন একক এবাং সকল বকছু র মূ ল।
মাকে িার গসমপমলর ১৩ : ৩২ হিামক েীশু সম্পমকে হে বববরণ
বদময়মছন, এমবলন িা পরীো কমরমছন। ববচার বদবস সম্পমকে বলমি
বগময় বিবন বমলমছন, “হসই বদন সম্পমকে হকামনা মানু , স্বমগের হদবদূ ি
সবফবরশিা পু্ হকউই জামন না- শুধু বপিা ছাড়া।” এমবলন বমলন,
েীশুর ঈশ্বরে ববশ্বাস কমর এমন হে হকামনা হলামকর কামছই এ বক্তবয
ঈশ্বমরর একই সমি দু ’বি প্রকৃবি বা দু ’বি বভন্ন অবগবির অবিার ধারণা
প্রদান কমর। কােেি এবি একই সামথ িাুঁমক বকছু বজবনস জানা এবাং
বকছু বজবনস না জানার মি এক উদ্ভি অবিায় িাপন কমর। েবদ েীশু
ঈশ্বর হময় থাকমিন এবাং ঈশ্বমরর িা জানা থাকি িাহমল েীশু এ
ধরমনর কথা বলমিন না, কারণ এই প্রকৃবির অবধকারী হওয়ার কারমণ
িারও উক্ত জ্ঞামনর অবধকারী হওয়ার কথা।
িমাস এমবলন ভামলাভামবই সমচিন বছমলন হে, ববপুল সাংখ্যক খ্ৃষ্টান
িামক ভুল বুঝমি পামর। বিবন িার ববশ্বামসর সমথেমন খ্ৃষ্টধমমে িার
সু স্পষ্ট স্বীকামরাবক্ত প্রদান কমরমছন এই বমল হে, বিবন েীশুমক িার
বশেক বহমসমব রিা কমরন। বিবন িার অনু রাগী ভক্ত এবাং বপিা,
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মািা, বন্ধু-বান্ধব সকমলর হচময় িাুঁমক হববশ ভামলাবামসন। বিবন বমলন,
“আবম জাবন হে, েীশু শুধু সিযমকই ভামলাবাসমিন এবাং োরা িার
বাণী অনু সরণ কমর বিবন িামদর কামরা প্রবিই ক্রুি হমবন না োরা
বমল “বপিা আমার হচময় হরষ্ঠ” সমোহন ১৪ : ২৮ । এই বক্তমবযর
হপ্রবেমি এমবলন বমলন, “ঈশ্বর েীশুর হচময় হরষ্ঠ নন” এ কথা বলা
ববপজ্জনক হমব।৫০
িমাস এমবলন বছমলন একজন ঈশ্বর ভক্ত জ্ঞানী বযবক্ত বেবন িার
পাবিিয, বনষ্ঠা ও দৃ ঢ়িার জনয বববশষ্ট বছমলন। বিবন বনেোিমনর মুমখ্ও
কখ্মনা আমপাশ কমরন বন। তিতন তিলেন ঐ সাযুমিলীর একজন
োরা িামদর ববমরাধীমদর সামথ লড়াই কমরমছন বনভেীকভামব। িারা
কারাদি, বনেোিন, এমনবক মৃিুযদিও মাথা হপমি বনময়মছন, বকন্তু রাে
ও চামচের অপশবক্তর কামছ নিজানু হন বন। িারা তমতেিোলব
িালদর তনমূচে করার লচষ্টা কলরলি, বকন্তু সাববেক সাফলয অজেন
করমি পামর বন। কাযচি প্রতিটি তনযচািলনর ঘেনাই িালদর লসই
েরমতপ্রি বােীলক অ্তযকিরভামব জনবপ্রয় কমরমছ। হস বাণীবি বছল:
ঈশ্বর বিনজন নন, একজন।
এমবলন হসই সিয হর্া ণাকারী বভন্ন মিাবলম্বীমদর মমধয বছমলন প্রথম
সাবরর অনযিম োর ব্েবামদ অববশ্বামসর কথা প্রকামশয হর্া ণা করার
সাহস বছল। হেসব োজক িার সামথ হোগ বদময়বছমলন, োরা
আবরয়ামসর অনু সারী বছমলন এবাং আঠামরা শিমকর হগাড়ার বদমক
আবরয়ামসর

অনু সারী

ও

অনযানয

একেবাদীমদর

সাংখ্যা

বছল
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উমল্লখ্মোগয। এমবলমনর ববচামরর দশ বছর পর েীশুর কবথি ঈশ্বরে
বনময় প্রমশ্নর ফলশ্রুবিমি হে চাপা অসম্া সৃ বষ্ট হময়বছল, চাচে অব
ইাংলযাে িার িীেিা উপলবি কমরবছল। ১৭১২ খ্ৃস্টামব্দ সযামুময়ল িাক
সSamuel Clarke) এর “Scripture Doctrine of the Trinity”
গ্রে প্রকামশর মধয বদময় হস চাপা অসম্াম র ববমফারণ র্মি। এ গ্রমে
“বপিা ঈশ্বর হমলন সমবোচ্চ এবাং খ্ৃষ্ট ও পবব্ আিা িার অধীনি
সৃ বষ্ট”- একথা প্রমামণর জনয বিবন বববভন্ন ধমেগ্রে হথমক ১২৫১ বি অাংশ
উিৃ ি কমরমছন। িাকে পমর এথানাবসয়ামসর ধমেমি ও অনযানয
ব্েবাদী বববশষ্টয বজেন কমর সবেসাধারমণর উপমোগী প্রাথেনা গ্রমের
একবি সম্পাবদি সাংস্করণ প্রকাশ কমরন।
িমাস এমবলন ১৭৪১ খ্ৃস্টামব্দ জুলাই মামস পরমলাকগমন কমরন।
বথওবফলাস বলেমস সTheophilus Lindsey ১৭২৩-১৮০৮ খ্ৃ.
বথওবফলাস বলেমস ১৭২৩ খ্ৃস্টামব্দ জমগ্রহণ কমরন। বিবন বছমলন
ইাংলযামে প্রথম একেবাদীমদর সমামবশ অনু ষ্ঠামনর সাংগঠক। ৬০ বছর
পূ মবে সযামুময়ল িামকের সাংমশাধনীর বভবত্তমি সাংমশাবধি প্রাথেনা রীবি
বযবহার কমর এবাং প্রচবলি প্রথানু োয়ী সাদা আেরাখ্া বা উত্তরবাস
ছাড়া আলমখ্ল্লা পবরধান কমর বলেমস লেমনর এমসক্স বস্ট্রমির এক
বনলাম কমে প্রথম প্রাথেনা সভায় হবঞ্জাবমন িাাংকবলন ও হজামসফ
বপ্রস্টবল সহ বহু সাংখ্যক মানু হোগ বদময়বছমলন। পমরর বদন বলেমস
িার এক বন্ধুর কামছ হলখ্া পম্ এ র্িনার বববরণ হদন:
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আপবন শুমন খ্ুবশ হমবন হে, গিকাল সব বকছু খ্ুব ভামলাভামবই সম্পন্ন
হময়মছ। আবম ো ধারণা কমরবছলাম িার হচময় অমনক বড় সমামবশ
হময়বছল এবাং বহু গণযমানয বযবক্ত এমি হোগদান কমরন। িামদর
আচরণ বছল পবরশীবলি ও সাববেকভামব সু ন্দর। িামদর অমনমকই
প্রাথেনা সভামক সামবগ্রকভামব অিয্ সম্া জনক বমল আখ্যাবয়ি
কমরন। বকছু হগালমোমগর আশিা করা হময়বছল। িমব হকামনা বকছু
র্মি বন। একমা্ হে ত্রুবি হদখ্া বগময়বছল িা হমলা এই হে আময়াজন
প্রময়াজমনর িুলনায় হছাি মমন হবেল। অনু ষ্ঠান হথমক অনু কূল
প্রবিবক্রয়া সৃ বষ্ট হময়মছ বমল মমন হমে, সবাই গুরুে বদময়মছ ও সম্া
প্রকাশ কমরমছ। আমার এখ্ন প্রিযয় জমমমছ হে, এ প্রমচষ্টা ঈশ্বমরর
আশীবোমদ বযাপক কলযামণ আসমব। আমামদর ও চামচের প্রাথেনার মমধয
ববপরীিয প্রমিযমকর দৃ বষ্ট আক েণ কমরমছ। আমামক একথা বলার জনয
েমা করমবন হে, আমার লজ্জামবাধ করা উবচৎ বছল হে, আবম একবি
সাদা হপাশাক পমর অনু ষ্ঠামন উপবিি হময়বছলাম। উপবিি হলাকমদর
মমধয হকউই এিা চায় বন বমল মমন হময়মছ। হসখ্ামন হে হকামনা অর্িন
র্মি বন, শুধু এ কারমণই আবম সন্তুষ্ট নই, আবম সম্পূ ণে অনু ষ্ঠামনর
বযাপামরই সন্তুষ্ট ো আমগ কখ্মনা হইবন। একথা আমামক আবারও
বলমি হমে। ঈশ্বমরর আশীবোদ ও করুণার ফমল আমরা এিা
ভামলাভামব সম্পন্ন করমি সেম হময়বছ। আমরা শুধু আশা হপা ণ কবর
হে, আমামদর কমেকাি চাবলময় হেমি িার আশীবোদ ও করুণা অবযাহি
থাকমব...।৫১
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এমসক্স বেমির এই ধমেীয় সমামবশ অনযানয একোবাদীমদর বাবমোংহাম,
মযামঞ্চষ্টর ও ইাংলযামের অনযানয শহমর হছাি বগজো সChape প্রবিষ্ঠায়
উৎসাবহি কমর। বগজোয় ধমেপালমনর স্বাধীনিা মিবাদগি স্বাধীনিার
ববকাশ র্িায়। এর ফমল ১৭৯০ খ্ৃস্টামব্দ অক্সমফাডে ও হকমবেজ
ববশ্বববদযালময়র ছা্মদর উমদ্দমশয বক্তৃিাকামল বলেমস সকমলর কামছ
সু স্পষ্ট ও সহজ কমর হিালার জনয বনমম্নাক্ত “সিয” গুমলা বযক্ত কমরন
োর কামছ পবব্ গ্রেসমূ মহ ববশ্বাসী সকল মানু আমগ বা পমর অবশযই
নবি স্বীকার করমব ও হমমন হনমব:
ঈশ্বর একজন। বিবন একক সত্ত্বা, বেবন ঈশ্বর বিবন একমা্ স্রষ্টা ও
সকল বকছু র সাবেমভৌম প্রভূ ; েীশু ইয়াহূ দী জাবিভূ ক্ত একজন বযবক্ত
বছমলন, বিবন বছমলন ঈশ্বমরর বান্দা, িার িারা ববপুল মেোদা মবিি ও
সম্মান প্রাপ্ত; আিা অথবা পবব্ আিা হকামনা বযবক্ত নন অথবা বুবি
জ্ঞান সম্পন্ন প্রাণী নন, বিবন শুধু এক ববমশ শবক্ত অথবা ঈশ্বমরর
উপহার, বিবন েীশুখ্ৃমষ্টর জীবনকামল িামক সাংবাদাবদ প্রদান করমিন
এবাং িার পরবিেী সমময় বিবন ধমে প্রচারকগণ ও বহু আবদ খ্ৃষ্টানমক
সাফলয জনকভামব গসমপমলর প্রচার ও প্রসার শবক্ত ও উৎসাহ
জুবগময়মছন সমপ্রবরিমদর কােে ১ : ২ ।
এবাং এই বছল ঈশ্বর এবাং খ্ৃষ্ট এবাং পবব্ আিা সাংক্রা্ মিবাদ ো
ধমেপ্রচারকগণ কিৃেক বশো প্রদান এবাং ইয়াহূ দী ও হপৌত্তবলকমদর কামছ
প্রচার করা হময়মছ।৫২
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এই আধু বনক প্রিযয় দৃ ঢ়িার মধয বদময় ইাংমরজ একেবাদ িার হরষ্ঠিম
েু মগ প্রমবশ কমর।
বলেমস িার রচনায় েীশুখ্ৃষ্ট হে ঈশ্বর নন, হসই সিয প্রবিষ্ঠার জনয
বনমম্নাক্ত েু বক্ত প্রদশেন কমরন:
েীশু কখ্মনাই বনমজমক ঈশ্বর বমল হর্া ণা বা আখ্যাবয়ি কমরন বন।
এমনতক, বিবন এক বযবক্ত োর িারা সকল বকছু সৃ বষ্ট হময়মছ এরকম
সামানযিম হকামনা আভাসও বিবন হদন বন।
ওল্ড হিস্টামমমন্টর পবব্ গ্রেগুমলার সবগুমলামিই শুধু এক বযবক্ত, এক
বেমহাভা, এক ঈশ্বর, িামক একা এবাং সকল বকছু র স্রষ্টা বমল বলা
হময়মছ। হোহন এর গসমপল এর ৫ : ৭ হশক প্রসমি উমলখ্য হে,
হোহমনর মি একজন ধমেবনষ্ঠ ইয়াহূ দী হঠাৎ কমর একজন অনয স্রষ্টা,
একজন নিুন ঈশ্বর হাবের করমবন, এিা ববশ্বাসমোগয নয়। বিবন কখ্ন
এই অদ্ভুি মিবাদ উদ্ভাবন করমলন এবাং হকামনা েমিাবমল িা প্রচার
করমলন, হসিা জানা োয় না। ববমশ কমর বিবন বনমজই হেখ্ামন ববশ্বাস
করমিন হে, মূ সা আলাইবহস সালাম নবীর ববধান অনু োয়ী বেমহাভা
ছাড়া অনয হকামনা ঈশ্বমরর ববশ্বাস িাপন বা উপাসনা করা মূ বিে পূ জার
মমিাই একবি অপরাধ এবাং ধমমের প্রবি অবমাননা কর। িার গুরু
প্রভূ েীশু বেমহাভা ছাড়া অনয হকামনা ঈশ্বমর ববশ্বাস িাপন বা উপাসনা
করা মূ বিে পূ জার মিই একবি অপরাধ এবাং ধমমের প্রবি অবমাননা
কর। িার গুরু প্রভূ েীশু বেমহাভা বযিীি অনয হকামনা ঈশ্বমরর উমল্লখ্
কমরন বন, বিবন বনমজর সম্পমকেও কখ্মনা এরকম বকছু বমলন বন; বরাং
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বিবন বমলমছন হে, বপিা, োর দূ ি বছমলন বিবন, বিবনই িামক বক
বলমি হমব এবাং বক বলা উবচৎ িার বনমদেশনা প্রদান কমরমছন সমোহন
১২ : ৪৯ ।
গসমপল ইবিহামসর হলখ্কগন একজন ঐশী বযবক্ত, বপিামক, একমা্
প্রকৃি ঈশ্বর বমলমছন সমোহন ১৭ : ৩
মাকে, মবথ ও লূ ক হকউই িামদর স্ব- স্ব গসমপল হলখ্ার সময় কামরা
সামথ আমলাচনা কমরন বন। িারা কখ্মনাই েীশু ঈশ্বর বছমলন বমল
হকামনা ইবিি হদন বন। িারা যতদ িালক ঈশ্বর এবং তবলশ্বর স্রষ্টা
তহলসলবই জানলিন, হসমেম্ এ রকম একবি গুরুেপূ ণে বব ময় িারা
বনশ্চুপ থাকমিন -একথা ববশ্বাসমোগয নয়।
হোহন বেবন িার গসমপমলর শুরুমিই ঈশ্বরমক ঈশ্বর এবাং েীশুমক রক্ত
মাাংমসর মানু

রূপী বাণী বমল উমল্লখ্ কমরমছন, গসমপমলর অববশষ্ট

অাংমশ বিবন েীশুমক ঈশ্বর বমল আখ্যাবয়ি করমি পামরন না।
লূ মকর গসমপল পরীো বনরীো করমল হদখ্া োয়, বিবন ববশ্বাস করমিন
হে, মা হমরীর গমভে জমগ্রহমণর পূ মবে েীশুর হকামনা অবস্তে বছল না।
সমেমহিুঃ
৩.২৩.৩৮ এ েীশুর বাংশানু ক্রমমর ধারাবাবহক উমল্লখ্ আমছ।
৪: ২৪ এবাং ৮: ৩৩ এ েীশুমক ঈশ্বমরর নবী বমল স্বীকার করা
হময়মছ।
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৭: ১৬ ও ২৪: ১৯ এ েীশুমক নবী বমল আখ্যাবয়ি করা হময়মছ।
৩: ১৩, ২৬ ও ৪: ২৭, ৩০ এ বপিার ও অনয কময়কজন ধমেপ্রচারক
েীশুমক ঈশ্বমরর বান্দা বহমসমব অবভবহি কমরমছন।
১৭: ২৪, ৩০ এ লূ ক িামক “মানু ম র পু্” পৃবথবীর স্রষ্টা ঈশ্বমরর
এক গুরুেপূ ণে দাবয়মে বনেু ক্ত বযবক্ত বমল আখ্যাবয়ি কমরমছন।
োরা েীশুর উপাসনা কমর বলেমস িামদর প্রশ্ন কমরমছন হে, েীশু
েবদ িামদর সামমন হাবের হন ও বনমম্নাক্ত প্রশ্নসমূ হ বজজ্ঞাসা কমরন,
িখ্ন িামদর প্রবিবক্রয়া বক হমব:
হিামরা আমার উপাসনা কর হকন? আবম বক হিামামদর কখ্মনা এ
ধরমনর বনমদেশ বদময়বছ অথবা ধমেীয় উপাসনার লেযবস্তু বহমসমব আবম
বক বনমজর নাম হিামামদর কামছ প্রস্তাব কমরবছ?
আবম বক সবেদা এবাং এমকবামর হশ পেে্ বপিা, আমার ও হিামামদর
বপিা, আমার ও হিামামদর ঈশ্বমরর উপাসনার দৃ ষ্টা্ িাপন কবর বন?
সমোহন ২০ : ১৭
আমার বশ যরা িামদর প্রাথেনা হশখ্ামনার জনয আমামক অনু মরাধ
কমরবছল সলূ ক ১১ : ১-২ । আবম বক িখ্ন িামদরমক আমার কামছ
প্রাথেনার অথবা বপিা ছাড়া অনয কামরা প্রাথেনা করার বশো বদময়বছলাম?
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আবম বক কখ্মনা বনমজমক ঈশ্বর বমল হর্া ণা কমরবছলাম অথবা
হিামামদর বক বমলবছলাম হে, আবমই ববমশ্বর স্রষ্টা এবাং আমার উপাসনা
করমি হমব?
হসালায়মান আলাইবহস সালাম উপাসনালয় সবায়িুল মুকাদ্দস বনমোণ
সম্পন্ন হওয়ার পর বমলবছমলন, “ঈশ্বর বক সিযই পৃবথবীমি বাস
করমবন? স্বমগের প্রবি দৃ বষ্টপাি কর, স্বমগের স্বগেও িাুঁমক ধারণ করমি
পামর না; আবম হে ভবন বনমোণ কমরবছ িা িার হচময় কি হে নু নিম
সরাজাববল ৩৮: ২৭

৫৩

এক ঈশ্বমর বলেমসর ববশ্বামসর বব য়বি বনমম্নাক্ত বক্তবয হথমক সু স্পষ্ট
প্রিীয়মান হয়:
সকল িামন বচর্ন ঈশ্বমরর উপাসনা হওয়া প্রময়াজন, কারণ বিবন
সবে্ ববরাবজি... হকামনা িানই অনযবির হচময় অবধক পবব্ নয়, বকন্তু
প্রবিবি িানই উপাসনার জনয পবব্। উপাসনাকারীরাই িান বনধোরণ
কমর। হকউ েখ্ন ভবক্তপূ ণে ববনয়াবনি বচমত্ত হসখ্ামন ঈশ্বমরর সন্ধান
কমর িখ্ন ঈশ্বর হসখ্ামন থামকন। পাপমুক্ত মনই হমে ঈশ্বর প্রকৃি
মবন্দর।৫৪
হোমসফ বপ্রস্টবল সJosheph Priestly) ১৭৩৩-১৮০৪
হোমসফ বপ্রস্টবল ১৭৩৩ খ্ৃস্টামব্দ বলডস এর ৬ মইল দবেণ- পবশ্চমম
েুদ্র বফল্ডমহড গ্রামম জমগ্রহণ কমরন। িার বপিা বছমলন িানীয়
একজন বে উৎপাদক। বপ্রস্টবল বছমলন বপিার হজযাষ্ঠপু্। িার ৬
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বছর বয়মসর সময় মা মারা োন। কমঠার কযালবভনীয় বশোয় বাবড়মি
বিবন হবমড় ওমঠন। বকন্তু স্কুমল বিবন হসই সব বভন্ন ধমেীয় আদমশের
অনু সারী বশেকমদর কামছ বশো লাভ কমরন োরা চাচে অব ইাংলযামের
মিবামদর সামথ বভন্নমি হপা ণ করমিন। একজন োজক হওয়ার
লমেয বিবন লযাবিন, গ্রীক ও বহব্রু ভা া ভামলাভামব আয়ত্ত কমরন।
আদমমর পাপ সAdam’s Sins বব ময় বিবন পেোপ্ত অনু িাপ প্রদশেন
না করায় িামক বন্ধু সভার সElders of the Quakers সদসয ভুবক্ত
করমি অস্বীকৃবি জানামনা হয়। অমথোডক্স চামচের সকল মিবামদর
অনু সারী নয়, এমন কাউমক গ্রহণ করমি ববশ্বববদযালয়গুমলা অস্বীকৃবি
জানায়। ফমল িামক একবি সু পবরবচি একামডবমমি পাঠামনা হয়
হেখ্ামন বশেক ও ছা্রা অমথোডক্স চামচের মিবাদ ও ‘ধমেববমরাধী
মিবাদ’ িথা একেবামদ ববশ্বামসর মমধয ববভক্ত বছল। এখ্ামন বপ্রস্টবল
খ্ৃষ্টান চামচের হমৌবলক মিবাদ সমূ মহর ববমশ কমর ব্েবামদর সিযিার
বযাপামর গভীরভামব সমন্দহ হপা ণ করমি শুরু কমরন। বিবন েিই
বাইমবল পাঠ করমলন িিই িার বনমজর মমি আিাশীল হময় উঠমলন।
আবরয়াস, সারমভিাস ও হসাবজবনর রচনা িার মমনর ওপর গভীর ছাপ
হফমল। িামদর মি বিবনও বসিাম্ উপনীি হন হে ধমেগ্রেগুমলা
ব্েবাদ ও প্রায়বশ্চত্ত সম্পমকে হজারামলা প্রমাণ বদমি পামর বন। এর
ফল হমলা এই হে, বিবন েখ্ন বশো হশ

কমর একামডবম িযাগ

করমলন, হদখ্া হগল িখ্ন বিবন একজন কট্টর আবরয়াস অনু সারীমি
পবরণি হময়মছন।
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বপ্রস্টবল বাব েক ৩০ পাউে হবিমন একজন োজমকর সহকারী বনেু ক্ত
হন। েখ্ন আববষ্কৃি হমলা হে, বিবন একজন আবরয়াস অনু সারী িখ্ন
িামক চাকুবর হথমক বরখ্াস্ত করা হয়। ১৭৫৮ খ্ৃস্টামব্দ বিবন হচশায়ামর
নান্টউইমচ সNantwich) একজন োজক বহমসমব বনময়াগ লাভ করমি
সেম হন। হসখ্ামন বিবন বিন বছর চাকুবর কমর। িার আয় অবি
সামানয হওয়ায় প্রাইমভি বিউশবনর মাধযমম বিবন আমরা অমথোপাজেন
করমিন। খ্ুব বশগবগরই একজন ভামলা বশেক বহমসমব িার খ্যাবি
ছবড়ময়

পমড়।

আবরয়াসপেীরা

১৭৫৭

খ্ৃস্টামব্দ

ওয়াবরাংিমন

সWarrington) একবি একামডমী প্রবিষ্ঠা করমল বপ্রস্টবল নান্টউইচ
িযাগ কমরন এবাং হসখ্ামন বশেক বহমসমব বনময়াবজি হন।
অবসরকালীন সমময় বিবন প্রায়ই লেন গমন করমিন। এভামবই এক
সফমরর সময় লেমন ববজ্ঞানী হবনজাবমন িাাংকবলমনর সামথ িার
প্রথমবামরর মি সাোৎ র্মি। ১৬৬৭ সামল বিবন িার পুমরামনা
বাসিামনর কাছাকাবছ বলডস সLids -এর বমল বহল সMill Hill - এর
োজক হময় আমসন। হসখ্ামন বিবন ৬ বছর বছমলন। বলডস-এ বপ্রস্টবল
হবশ বকছু পুবস্তকা প্রকাশ কমরন। বশগবগরই একেবামদর একজন
অসাধারণ ও জ্ঞানী মুখ্পা্ বহমসমব বিবন খ্যাবি লাভ কমরন। অবসর
সমময় বিবন রসায়নববদযা পাঠ করমি শুরু কমরন। এ হেম্ িার
সাফলয বছল উমল্লখ্মোগয। বিবন রয়াল হসাসাইবির স্বীকৃবি লাভ কমরন।
১৭৭৪ সামল বিবন অবক্সমজন আববষ্কার করার ফমল অিয্ ববখ্যাি হময়
পমড়ন। পরবিেীমি আমরা গমব ণায় বিবন নিুন বকছু গযাস আববষ্কার
কমরন ো িার আমগ আর হকামনা ববজ্ঞানী করমি পামরন বন। িলব
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েদাথচ তবজ্ঞালনর লচি যলমচর বযাোলরই তিতন লবতশ উৎসাহী
তিলেন। িাই তিতন এসব আতবষ্কারলক একজন যমচিত্ত্বতবলদর
অ্বসর

মুহূলিচ র

ফসে

তহলসলবই

তবলবচনা

করলিন।

আত্মজীবনীলি বপ্রস্টবল িার এসব েু গা্কারী আববষ্কার সম্পমকে
বলমি বগময় মা্ একবি পৃষ্ঠা বযয় কমরমছন। এক সময় বিবন
বলমখ্বছমলন: “রসায়মনর কময়কবি শাখ্ায় আবম বকছু আববষ্কার কমরবছ।
আবম এ বযাপামর কখ্মনাই স্বাভাববক সমময়র হচময় অবিবরক্ত মমনামোগ
বদই বন এবাং সাধারণ প্রবক্রয়াসমূ মহর বযাপামরও আবম সামানযই
জানিাম।৫৫
পরবিেীমি হোমসফ বপ্রস্টবল আলে অব হশলবামসের সEarl of
Shellburne লাইমেবরয়ান ও সাবহিয সিী হন। এ কামজর জনয িামক
আক েণীয় হবিন এবাং িার খ্ুবশ মি কাজ করার স্বাধীনিাসহ আজীবন
ভািা বরাদ্দ করা হয়। বিবন এ কামজ ৭ বছর বনময়াবজি বছমলন। িার
গ্রীমের বদনগুমলা কািি আমলের পল্ল ী- প্রসামদ এবাং শীিকাল কািি
লেমন। পযাবরস, হলযাে, হবলবজয়াম ও জামোনী সফমরর সময় বিবন
আমলের সিী বছমলন। আলে হবঞ্জাবমন িাাংকবলমনর সামথ বপ্রস্টবলর
বন্ধুমের কারমণ ববেি হবাধ করমি থামকন। করণ এ সময় িামি হে
ববিব চলবছল িাাংকবলন িার সমথেক বছমলন। বপ্রস্টবল আনু ষ্ঠাবনকভামব
িাাংকবলমনর সামথ সম্পকে িযাগ কমরন এবাং এর অিযল্পকাল পরই
বসবামসর জনয বাবমোংহাম চমল োন। এই শহমর িার বসবাস ১১ বছর
িায়ী হয়। েবদও হশ বদকবি বছল অিয্ মমেববদারক োমজবড, িা
সমত্ত্বও এবিই বছল িার জীবমনর সবমচময় সু খ্কর অধযায়। োজক
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বহমসমব িামক সপ্তামহ মা্ এক বদন অথোৎ রবববামর দাবয়ে পালন
করমি হমিা। হস কারমণ সপ্তামহর বাবক বদনগুমলামি বিবন প্রাণভমর
গমব ণাগামর কাজ করমি ও ইমেমি বলখ্মি পারমিন।
বাবমোংহামম থাকমি বপ্রস্টবল িার সবমচময় গুরুেপূ ণে ও প্রভাবশালী গ্রে
History of the Corruptions of Christianity রচনা কমরন। এ
গ্রেবি চাচেমক প্রচি ক্রুি কমর হিামল। এ গ্রমে বপ্রস্টবল শুধু ব্েবামদর
ববধিা প্রিযাখ্যানই কমরন বন, উপরন্তু বিবন েীশুর মানবীয়িামকও
সমথেন কমরন। বিবন বমলন, েীশু জম সম্পমকে হেসব বণেনা ও বববরণ
পাওয়া োয় িা পরস্পর অসাংগবিপূ ণে। বিবন ববশ্বাস করমিন হে, েীশু
বছমলন একজন মানু । মানু ম র মিই সকল উপাদামন বিবন গবঠি
বছমলন। আর দশজন মানু ম র মি বিবনও অসু িিা, অজ্ঞিা, সাংস্কার
ও দু বেলিার প্রবণিা সম্পন্ন বছমলন। ববমশ্ব বনবিক ববধান চালু র জনযই
ঈশ্বর িাুঁমক বনবোবচি কমরবছমলন। িার কাজ ও দাবয়ে সম্পমকে িামক
বনমদেশনা হদওয়া হময়বছল এবাং িাুঁমক প্রদান করা হময়বছল অমলৌবকক
েমিা। েীশুমক মৃিুয পরবিেী পরমলৌবকক জীবন সম্পমকে ববপুল জ্ঞান
দান কমর মানু ম র কামছ হপ্ররণ করা হময়বছল হে জীবমন মানু মক িার
ইহজীবমনর সৎকামজর জনয পুরস্কৃি করা হমব, বনছক খ্ৃষ্টধমমে দীবেি
হওয়ার জনয নয়। সরকার বকাংবা চাচে হকউই বপ্রস্টবলর এই মি পছন্দ
করমি পামর বন।
বপ্রস্টবল েীশুর মানবীয়িামক শুধু সমথেনই কমরন বন, েীশুর অমলৌবকক
জমগ্রহমণর সImmaculate Conception বব য়বিও বিবন প্রিযাখ্যান
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কমরন। এভামব বিবন এক নয়া বচ্ার বভবত্ত িাপন কমরন। এর
ফলশ্রুবিমি একেবাদীমদর অবিা হময় দাুঁড়ায় ঝঞ্ঝাববেুি সাগমর
হাল-ববহীন এক জাহামজর মি। সাবেজনীন একেবাদ নামম পবরবচি
হে আমন্দালমনর সূ চনা হয়, িামি এক বদক বনমদেশনার একা্ই অভাব
বছল। িাই েীশুর অমলৌবকক জমগ্রহমণর ধারণা প্রিযাখ্যান সম্পূ ণে
অনাবশযক ও বিক্ত এক িমন্দ্বর সৃ বষ্ট কমর ো একোমদর সমথেকমদর
মিমলর চাইমি েবিসাধন কমর হববশ। ফরাবস ববিব ও সন্ত্রামসর
রাজমের প্রবি সমথেন জাবনময় ইাংলযামেও অনু রূপ আমরকবি
আমন্দালমনর জম র্মি ো বহু ইাংলযােবাসীমক ভীি কমর হিামল। হগাুঁড়া
চাচে এই সু মোমগ প্রচারণা চালামি থামক হে, বপ্রস্টবলর বশো ইাংলযামেও
অনু রূপ োমজবডর সৃ বষ্ট করমব। এর ফমল বপ্রস্টবলমক অপমান কমর ও
িামক হুমবক বদময় হলখ্া অসাংখ্য বচবঠ িার বাবড়মি আসমি শুরু কমর।
হদমশর বববভন্ন িামন িার কুশপুত্তবলকা হপাড়ামনা হয়।
১৭৯১ খ্ৃস্টামব্দ ১৪ জুলাই একদল হলাক বাবমোংহামমর একবি হহামিমল
বাবস্তল পিমনর বাব েকী উদোপন করবছল। এ সময় শহমরর
ববচারকমদর হনিৃমে এক ববশাল জনিা হহামিমলর বাইমর সমমবি
হমি শুরু কমর। বপ্রস্টবল এ আমলাচনায় অাংশগ্রহণ কমরমছন ধারণা
কমর িারা হহামিমল হামলা চালায় ও জানালার কাচ চূ ণে-ববচূ ণে কমর।
বপ্রস্টবল হসখ্ামন বছমলন না। জনিা িখ্ন বপ্রস্টবলর বাবড়মি হামলা
চালায়। বপ্রস্টবলর ভা ায় “িারা বনষ্ঠুরভামব লু ন্ঠনপূ বে সমাপ্ত কমর
বাবড়বিমি আগুন জ্বাবলময় বদল।”৫৬ িার গমব ণাগার, লাইমেবর এবাং
িার সকল পািুবলবপ ও দবললপ্ পুমড় ভিীভূ ি হময় োয়। এক বন্ধু
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আমগ হথমক সিকে কমর হদওয়ায় বপ্রস্টবল হকামনা রকমম প্রামণ রো
পান। পরবদন সকল গুরুেপূ ণে একেবামদ ববশ্বাসী মানু ম র বাবড় পুবড়ময়
হদওয়া হয়। এর দু ’বদন পর জনিা, োরা হর্াব ি একেবাদী নয়, বকন্তু
একেবাদীমদর আরয় ও বনরাপত্তা বদময়মছ এমন সব হলাকমদর
বাবড়গুমলাও পুবড়ময় হদয়। এ সময়বি বাবমোংহামমর হলাকজমনর কামি
আিমির মমধয বদময়। সকল হদাকান-পাি বন্ধ হময় োয়। সাধারণ
মানু মক উমত্ত জনিার হরা হথমক বাুঁচার জনয “চাচে ও রাজা” বচৎকার
কমর উচ্চারণ করমি ও দরজায় বলমখ্ রাখ্মি হদখ্া োয়। পবরবিবির
ভয়াবহিা হদমখ্ হসনাবাবহনী িলব করা হয়। িখ্ন দািাকারীরা অদৃ শয
হয়।
এ পেোময় বাবমোংহামম অবিান করা বপ্রস্টবলর জনয ববপজ্জনক হময়
পমড়। বিবন ছদ্মমবমশ লেমলর উমদ্দমশয বাবমোংহাম িযাগ কমরন।
বাবমোংহামমর অবভজ্ঞিার কথা বলমি বগময় বিবন িার িৃবি কথায়
বলমখ্মছন: “আইনববহীন সবহাংসিা হথমক পালামনার পবরবমিে আবম
পাবলময়বছলাম গণববচার হথমক। চূ ড়া্ প্রবিবহাংসার উমত্ত আমবগ বনময়
হসখ্ামন আমামক হখ্াুঁজা হবেল।”৫৭ লেমল এমস হলামকর বচমন হফলার
ভময় বিবন রাস্তায় প্রকামশয চলামফরা করমি সেম বছমলন না।
ইমিামমধয িার আরয়দািার বাবড়মি হামলা চাবলময় ধ্বাংস কমর হদওয়া
হয়। ফমল িামক একবি ভাড়া বাবড়মি আরয় বনমি হয়। িার গৃহস্বামী
শুধু বাবড় হারামনার ভময়ই শবিি বছমলন না, েমিা ও প্রবিপবত্ত
হারামনার ভময়ও ভীি হময় পমড়বছমলন।
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১৭৯৪ খ্ৃস্টামব্দ হবঞ্জাবমন িাাংকবলনমক সামথ বনময় বপ্রস্টবল আমমবরকার
উমদ্দমশয পাবড় জমান। বফলামডলবফয়া হপৌঁমছ িারা শহমর ও আশপামশ
প্রথম কময়কবি একেবাদীমদর চাচে প্রবিষ্ঠা কমরন। পরবিেী
বছরগুমলামি ইাংলযামের পবরবিবি অমনকখ্াবন স্বাভাববক হময় আমস।
১৮০২ খ্ৃস্টামব্দ বপ্রস্টবলর পুমরামনা সাংগঠন একবি েুদ্র বগজো িাপন
কমর। একেবাদীমদর এক শী েিানীয় হনিা ববলাশামমক সBilsham
উক্ত বগজোর উমিাধনী ধমমোপমদশ প্রদামনর আমন্ত্রণ জানামনা হয়। িমব
বপ্রস্টবল আমমবরকামিই হথমক োন। ১৮০৪ খ্ৃস্টামব্দ বিবন মারা োন।
ইাংলযামে একেবাদীমদর জনয বপ্রস্টবলর বড় অবদান হমলা ঈশ্বমরর
একমের সমথেমন বযাপক ঐবিহাবসক ও দাশেবনক েু বক্তসমূ হ। বববভন্ন
ধমেগ্রে এবাং প্রাচীন খ্ৃষ্টান োজক ও ধমেপ্রচারকগমণর রচনা হথমক
এসব েু বক্ত বিবন সাংগ্রহ কমরবছমলন। হসগুমলা বিবন িার সময়কামলর
ধমেীয় ও রাজননবিক সমসযায় েু বক্তপূ ণেভামব প্রময়াগ করমিন। বিবন
বলমখ্বছমলন, “অসার বব য়মক শবক্ত বদময় েু বক্তর ববরুমি দাুঁড় কবরময়
বিবকময় রাখ্া পায় না।”৫৮ িার সকল ধমেীয় কমেকামের মমধয দু ই খ্মে
হলখ্া History of the corruptions of Christianity গ্রেবি বছল
সবোমপো প্রভাবশালী। এ গ্রমে বিবন হদখ্ামি হচময়মছন হে, প্রকৃি
খ্ৃষ্টান ধমে, ো প্রথমবদমকর চামচের ধমে ববশ্বামসর অি বছল, িা একেবাদী
এবাং এ ববশ্বাস হথমক সকল ধরমনর ববচুযবি কােেি ধমেববকৃবি ছাড়া
বকছু ই নয়। এ গ্রেবি ইাংলযাে ও আমমবরকার হগাুঁড়া খ্ৃষ্টানমদর ক্রুি
এবাং উদার পেীমদর আনবন্দি কমরবছল। হলযামে গ্রেবি প্রকামশয
হপাড়ামনা হয়। এ গ্রমে বপ্রস্টবল বলমখ্মছন:
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খ্ৃষ্টান ধমমের পিবিবি ববমবচনা কমর হদখ্মল হে, হকউ এমক ধমমের
ববকৃবি ও অপবযবহামরর জনয দায়ী বমল ভাবমি পামর। খ্ৃষ্টান ধমমের
বাবহযক রূমপ হথমক ো মমন হয় িা হমলা এই হে, মানব জাবির শাশ্বি
বপিা সঈশ্বর বেশুবখ্রস্টমক মানু মক সৎকাজ করার আহ্বান জানামি,
অনু মশাচনাকারীমদর জনয িার েমার আশ্বাস প্রদান করমি এবাং সকল
সৎকমেকারীমদর জনয পরকামল অমর জীবন ও সু খ্ময় বদন োপমনর
সাংবাদ হপৌঁমছ হদয়ার দাবয়ে প্রদান কমরন। এর মমধয এমন বকছু হনই
ো বনময় দু মবোধয জল্পনা-কল্পনা সৃ বষ্ট বা আপবত্তকর মমন হমি পামর। এ
মিবাদ এিই সরল হে, জ্ঞানী-অজ্ঞানী সকমলর কামছই িা রিার বব য়
বমল হে কামরারই মমন হমব। হে বযবক্ত এর বব য়বস্তু সম্পমকে জ্ঞাি
নয়, হস এ ধমমের প্রচারকামল এ ধমে বযবিার মমধয লু বকময় থাকা
ভয়াংকর ববকৃবি ও অপবযবহার সম্পমকে বকছু খ্ুজ
ুঁ মি হগমল বযথে হমব।
েীশু ও িার ধমেপ্রচারকগণ পূ বে হথমকই অববহি হময়বছমলন হে, এক
সময় সিয হথমক বযাপক ববচুযবি র্িমব এবাং িারা ো বশো প্রদান
কমরমছন িার সামথ চামচের মিবামদর ববরাি ফারাক র্িমব, এমনবক
িা সিয ধমমের জনয ধ্বাংসকর হমব।
ো হহাক, বাস্তমব ধমমের ববকৃবির কারণসমূ হ উত্তমরাত্তর বহাল থামক
এবাং িদনু োয়ী, ধমমের স্বাভাববক রীবি- নীবি আমরা অনু সরমণর বদমল
অপবযবহার সমবোচ্চ পেোময় হপৌঁমছ। এমেম্ ো অিয্ আশ্চেেজনক
িা হমলা, সিয ধমমের স্বাভাববক কারমণ এসব অপবযবহার ধীমর ধীমর
সাংমশাবধি হমে এবাং খ্ৃষ্টানধমে িার প্রকৃি হসৌন্দেে ও মবহমা বফমর
পামে।

 299 

এ ধমেীয় ববকৃবির কারণসমূ হ প্রায় সবোাংমশই অ-খ্ৃষ্টান জগমির প্রচবলি
মি হথমক উদ্ভূি, ববমশ

কমর িামদর দশেমনর অাংশ এগুমলা। হস

কারমণই এই অ-খ্ৃষ্টানরা েখ্ন খ্ৃষ্টধমে গ্রহণ করল িারা এর সামথ
িামদর ধমেীয় বশো ও সাংস্কারগুবলও বমবশময় বদল। উপরন্তু ইয়াহূ দী ও
অ-খ্ৃষ্টানরা উভময়ই অবভন্ন অবনষ্টকারী বহমসমব ক্রুশববি হময়বছমলন
এমন এক বযবক্তর অনু সারী হওয়ার ধারণায় এিমববশ মমেপীড়ার বশকার
হময় পমড়বছল হে, খ্ৃষ্টানরা এ কলি এমকবামর মুমছ হফলমি হে হকামনা
মিবাদ পুমরাপুবর গ্রহণ করমি প্রস্তুি বছল।
বলা হয় হে, মানু ম র মানবসক েমিা শরীর বকাংবা মবস্তষ্ক হথমক পৃথক
বব য় এবাং এই অদৃ শয আবিক অাংশ, অথবা আিা, হদমহর সামথ
সবম্মলমনর পূ মবে বা পমর বনজস্ব অবস্তে বজায় রাখ্মি সেম, সকল
দশেমনর মমধযই িা গভীর বশকড় ববস্তার কমরমছ, এই উমদ্দমশযর জবাব
হখ্াুঁজার হেম্ চমৎকারভামব িার ওপর বনভের করা হময়মছ। এ পোয়
খ্ৃষ্টানরা খ্ৃমষ্টর আিামক িার জমমর পূ মবেই িামদর পছন্দ মি একবি
ঐশ্ববরক মেোদায় িাবপি করমি সেম হয়। প্রাচয দশেন হথমক উদ্ভূি
মিবাদ গ্রহণকারী অধযাি রহসযবাদী খ্ৃষ্টানগণ এ নীবি অবলম্বন
কমরবছল। পরবিেীমি খ্ৃষ্টান দাশেবনকগণ জ্ঞান অথবা ঈশ্বর বপিার সবে
বনয়ন্ত্রক শবক্তমক বযবক্তসম্ভুি কমর ঈশ্বর বপিার সমকে করার অনয
নীবি গ্রহণ কমর...।
খ্ৃষ্টানধমমের সদথেক প্রবিষ্ঠানগুমলার অপবযবহার বছল অিয্ মারািক।
এর উদ্ভব র্মি ধমেীয় রীবি ও অনু ষ্ঠামনর ববশুিকরণ ও পবব্করমণর
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মিবাদ হথমক, ো বছল অ-খ্ৃষ্টানমদর উপাসনার সবেপ্রধান বভবত্ত এবাং
হসগুমলা বছল ইয়াহূ দী ধমমের অপবযবহামরর অনু রূপ। আমরা অখ্ৃষ্টানমদর মি ও আচার-কমমের মমধয সন্নযাসীমদর কৃচ্ছ্রিার সকল
উপাদান হদখ্মি পাই োরা শরীরমক মাসকারাভূ ব ি হওয়ার ও বাসনা
দমন করার মাধযমম আিামক পবব্ ও মবহমাবন্বি করার বচ্া করি।
চামচের কিৃেমের এই অপবযবহারমক সহমজই হবসামবরক সরকামরর
অপবযবহামরর মিই বযাখ্যা করা হেি। জাগবিক স্বাথেসম্পন্ন হলামকরা
িামদর েমিা বৃ বির জনয হে হকামনা সু মোগমক কামজ লাগামি
সদাপ্রস্তুি বছল এবাং অন্ধকার েু মগ এমন বহু র্িনা সাংর্বিি হয় ো
িামদরমক এ ধরমনর বববচ্ সু মোগ এমন বদময়বছল।
সামবগ্রকভামব আবম বলমি চাই হে, একজন মমনামোগী পাঠমকর কামছ
এিা সু স্পষ্ট হমব হে, খ্ৃষ্টান ধমমের ধমে ববশ্বাস ও প্রবিবি কমেকামে
ববকৃবি রময়মছ, আর িা হমলা পবরবিবিমি িার প্রচার র্মিবছল, িারই
ফল। এ সামথ একথাও বলমি হয় হে, এ ববচুযবি হথমক মুবক্তও বববভন্ন
পবরবিবির স্বাভাববক পবরণবি।
পুমরা বব য়বিমক সখ্ৃষ্টানমদর ভ্রা্ অবিান সাংবেপ্ত করমল দাুঁড়ায়:
1) সাধারণ সভা পু্মক বপিার মি একই বববশমষ্টয ভূ ব ি
কমরবছল।
2) পবব্ আিামক ব্েবামদর অ্ভুেক্ত কমরবছল।
3) মানববক আিার অবধকারী খ্ৃষ্টমক ববশ্ব বনয়ন্ত্রক শবক্তর সামথ
সাংেু ক্ত কমরবছল।
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4) খ্ৃমষ্টর ঐশ্ববরক ও মানববক বববশমষ্টযর কবল্পি বমলন র্বিময়বছল
এবাং
5) এই বমলমনর পবরণবি বহমসমব দু ’বি বববশমষ্টযর সমন্বময় একই
বযবক্ত গবঠি হওয়ার কথা সমথেন কমরবছল।
এসব বববশষ্টয মমন রাখ্ার জনয েমথষ্ট ভামলা িৃবিশবক্ত প্রময়াজন।
কারণ এগুমলা শুধু কথার হবসাি, এর সামথ ভাবনা- বচ্ার হকামনা
সম্পকে হনই।৫৯
“The History of Jesus Christ” নামম বপ্রস্টবল আমরা একবি গ্রমে
বিবন বমলমছন:
আমরা েখ্ন হকামনা বব ময় একবি বা হবশ বকছু বইময়র মিবাদ খ্ুুঁমজ
হদবখ্ এবাং েখ্ন বববভন্ন মমির সমথেমন বক্তবযসমূ হ হদখ্মি পাই, িখ্ন
আমামদর প্রধানি ববমবচনা করমি হমব হে, পুমরা গ্রেবির মূ ল সু র ও
মমে বক অথবা এ বযাপামর প্রথম সেত্ন অনু সন্ধান একজন বনরমপে
পাঠমকর ওপর বক ছাপ হফলমব...।
আমরা েবদ সৃ বষ্ট সম্পমকে মূ সা আলাইবহস সালামমর ধারণা আমলাচনা
কবর িাহমল আমরা হদখ্মি পাব হে, বিবন একজমনর হববশ ঈশ্বমরর
উমল্লখ্ কমরন বন বেবন স্বগে ও পৃবথবী সৃ বষ্ট কমরমছন, বেবন পৃবথবীমি
গাছপালা ও জীব-জন্তু সৃ বষ্ট কমরমছন এবাং বেবন মানু ও সৃ বষ্ট কমরমছন।
ঈশ্বর সম্পমকে বহুবচনািক সাংখ্যা িখ্বন বযবহৃি হমি পামর েখ্ন িার
বক্তবয এভামব উপিাপন করা হয়। “চল, আমরা মানু

সৃ বষ্ট কবর”

সআবদ পুস্তক ১ : ২৬ ; বকন্তু এিা হে শুধু মা্ বাগনশলী িার প্রমাণ
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বমমল বকছু পমরই একবচন সাংখ্যা হথমক, ঈশ্বর মানু মক িার বনজস্ব
কল্পনায় সৃ বষ্ট কমরমছন। সআবদ পুস্তক ৫ : ২৭ , সু িরাাং স্রষ্টা বকন্তু
একজনই। উপরন্তু বাইমবমলর হিারণ বনমোণ বববরমণও আমরা পাঠ
কবর হে, “ঈশ্বর বলমলন, চল আমরা নীমচ নাবম এবাং হসখ্ামন িামদর
ভা া িালমগাল পাবকময় হগমছ” সআবদ পুস্তক ১১ : ৭ ; বকন্তু পরবিেী
বামকযই আমরা হদখ্মি পাই হে, প্রকৃিপমে এ কাজবি বেবন
কমরবছমলন বিবন বছমলন একক সত্ত্বা মা্।
ঈশ্বমরর সমি আদম আলাইবহস সালাম নূ হ আলাইবহস সালাম ও
অনযানয নবীর কমথাপকথমনর হেম্ কখ্মনাই এক সত্ত্বা ছাড়া অনয
বকছু র উমল্লখ্ পাওয়া োয় না। িারা ঈশ্বরমক একজন বহমসমবই সমম্বাধন
কমরমছন। হকামনা হকামনা সময় িামক “বেমহাভা” অনযানয সময়
“ইবরাবহমমর ঈশ্বর” ইিযাবদ নামমও িামক সমম্বাধন করা হময়মছ, বকন্তু
এখ্ামন হকামনা সমন্দহই থাকমি পামর না হে, প্রথমমই োমক ঈশ্বর
নামম সাধারণ সমম্বাধন করা হময়মছ এবাং পৃবথবী ও স্বমগের স্রষ্টা বমল
োমক আখ্যাবয়ি করা হময়মছ, বিবন একই সত্ত্বা।
ধমেগ্রেগুমলামি স্বগেীয় দূ িমদর সAngels বব ময় বারাংবার উমল্লখ্
রময়মছ োরা কখ্মনা কখ্মনা ঈশ্বমরর নামম কথা বমলমছন, বকন্তু িারা
সবেদাই স্রষ্টা এবাং ঈশ্বমরর দাস বহমসমব উবল্লবখ্ি... হকামনা অবিামিই
এসব স্বগেীয় দূ িমক “ঈশ্বর” বলা হেমি পামর না। িারা সমবোচ্চ সত্ত্বার
প্রবিিন্দ্বী হমি বকাংবা িার সমমেোদা সম্পন্ন হমি পামরন না।
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ঈশ্বমরর একে সম্পবকেি সবমচময় সু স্পষ্ট হর্া ণা এবাং িামি ববশ্বাস
িাপমনর বব ময় ওল্ড হিস্টামমমন্ট বার বার গুরুে আমরাপ করা হময়মছ।
প্রথম বনমদেশ হমলা, “আমার পূ মবে আর হকামনা ঈশ্বর বছল না” সো্া
পুস্তক ২০ : ৩ । এ কথাবি আমরা স্পষ্ট কমর বলা হময়মছ, “ হহ
ইসরাইবলরা, হশান, বেবন প্রভূ বিবনই ঈশ্বর, বিবন একজনই” সবিিীয়
বববরণ ৫: ৪ । এ বব ময় পরবিেী নবীমদর হেম্ বক র্মিবছল িা
পুনরাবৃ বত্ত করার সু মোগ আমার হনই। হদখ্া োয়, ইয়াহূ দী ধমমে এবি
বছল ববরাি বব য় এবাং এর ফমল ঈশ্বমরর হরষ্ঠেপূ ণে উপবিবি ও
িত্ত্বাবধান, বনমজমদর মমধয এমকশ্বমরর জ্ঞান সাংরেণ অনযানয জাবির
সামথ িামদর পাথেকয সূ বচি কমরবছল, অনযবদমক বাবক ববশ্ব বছল
মূ বিেপূজার অনু সারী। এ জাবির মাধযমম এবাং অনু সৃি শৃ ঙ্খলার মাধযমম
মানু ম র মমধয এই মহান মিবাদ কােেকরভামব সাংরবেি হময়বছল এবাং
আমজা িা অবযাহি আমছ।
ব্েবাদ হেমনবি বমল হিমনবি পৃথক বববশষ্টয সম্পন্ন একাবধক ঈশ্বর
হথমক থাকমল িা নু নিম পমে হমৌবলক ইয়াহূ দী ধমে- মিবামদর লঙ্ঘন
হমিা এবাং িা বনবশ্চিরূমপ বযাখ্যা দাবব করি, উপরন্তু এর ববপমে
চূ ড়া্ বসিা্ হদওয়া হি। শাশ্বি বপিার েবদ হকামনা পু্ এবাং আমরা
একবি আিা হথমক থামক সপবব্ আিা োরা প্রমিযমক িার বনমজর
সমান েমিা ও মবহমা সম্পন্ন, েবদও এমন একবি অথে থাকা উবচৎ
বছল হে, িামদর প্রমিযমকই প্রকৃি ঈশ্বর িবুও সবঠকভামব বলমি হগমল
মা্ একজন মা্ ঈশ্বর রময়মছন। নূ যনিম পমে এমন বসিা্ হমি
পারি হে, বিন জমনর প্রমিযমকই েবদ প্রকৃি ঈশ্বর হমিন িারা সকমল
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বমমল বিন ঈশ্বর হমিন। িমব হেমহিু ওল্ড হিস্টামমমন্ট এ ধরমনর বকছু
বলা হয় বন, হকামনা আপবত্ত উিাপন বা িার জবাবও হদওয়া হয় বন।
সু িরাাং প্রিীয়মান হয় হে, এ ধারণাবি িখ্ন বছল না। হসকামলর হকামনা
বক্তবয বা র্িনা হথমকও এ ধরমনর সমসযার কথা জানা োয় না।
ইয়াহূ দীরা হে জ্ঞান ও উপলবি বদময় িামদর বনমজমদর পবব্ গ্রে সমূ হ
অবধান করি, আমরা েবদ িার িারা পবরচাবলি হই, িাহমল ো হদখ্মি
পাব িা হমলা, খ্ৃষ্টীয় ব্েবামদর মমিা হকামনা মিবাদ হসসব গ্রমে
হনই। প্রাচীন বা আধু বনককামলর হকামনা ইয়াহূ দী িামদর কাছ হথমক এ
ধরমনর হকামনা মিবাদ কখ্মনাই গ্রহণ কমর বন। ইয়াহূ দীরা সব সময়ই
িামদর ধমেগ্রেগুমলামক ঈশ্বর এক, একাবধক ঈশ্বমরর উমলযখ্ না করা
এবাং হসই অবিিীয় সত্ত্বাই পৃবথবীর স্রষ্টা প্রভৃবি বশো প্রদামনর জনযই
বযবহার কমরমছ এবাং িামদর এসব ধমেগ্রে োজক ও নবীমদর সমি
কথা বলার বযাপামর ঈশ্বর, স্বগেীয় দূ ি সবফবরশিা ছাড়া িামদর
পাশাপাবশ অনয হকামনা সত্ত্বার কথা বমল বন।
খ্ৃষ্টানরা কল্পনা কমর হে, ব্-ঈশ্বমরর মমধয মসীমহর সMessiah িান
হমলা বিিীয়। বকন্তু ইয়াহূ দীরা কখ্মনাই এ ধরমনর হকামনা বব য় কল্পনা
কমর বন। অ্নযতদলক আমরা যতদ এ মহান বযতির নতবত্ব সম্পলকচ
েতবষযৎ বােীর তবষিটি তবলবচনা কতর, আমরা হদখ্মি পাব হে,
িারা িামক মানু ম র বাইমর অবিবরক্ত বকছু বহমসমব প্রিযাশা কমর বন।
এিা বনঃসমন্দমহ সম্া জনক। মসীহমক “েীমলামকর স্ান”
বশমরানামমর অধযাময় আমামদর পূ বে পুরু মদর কামছ হর্া ণা করা
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হময়মছ বমল মমন হয়” সআবদ পুস্তক ৩ : ১৩ । ঈশ্বর ইবরাবহম
আলাইবহস সালামমক প্রবিশ্রুবি বদময়বছমলন হে, পৃবথবীমি িার
বাংশধরগমণর প্রবি ঈশ্বমরর আশীবোদ থাকমব সআবদ পুস্তক ১২: ৩ ।
এ বব য়বি সমমামিও েবদ মসীমহর সামথ জবড়ি হময় থামক আমামদরমক
হে ধারণা হদয় িা হমলা এই হে, িার হকামনা স্ান বা বাংশধর মানব
সমামজর জনয এক ববরাি আশীবোদ বময় আনার কারণ হমবন। এ
প্রসমি মসীহ সম্পমকে মূ সা আলাইবহস সালামমর কবথি বণেনার কথাও
উমলযখ্ করা হেমি পামর। বিবন বমলবছমলন, আবম িামদর নবী বহমসমব
সৃ বষ্ট করব িামদর মধয হথমক, হিামার মি এবাং িার মুমখ্ হদব আমার
বাণী এবাং আবম িামক ো বনমদেশ প্রদান করব হস িা িামদর কামছ
বযক্ত করমব: সবিিীয় বববরণ ১৮ : ১৮ । এখ্ামন ব্েবাদ অনু োয়ী
বিিীয় ঈশ্বমরর মি বকছু হনই বা বপিার সমকে হকামনা বযবক্তর কথা
বলা হয় বন- এখ্ামন বলা হময়মছ একজন নবীর কথা বেবন ঈশ্বমরর
নামম কথা বলমবন এবাং িাই করমবন ো করার জনয বিবন
বনমদেবশি....।
বনউ হিস্টামমমন্টও আমরা ঈশ্বর সম্পমকে ওল্ড হিস্টামমমন্টর মি একই
মিবাদ লেয কবর। প্রথম এবাং হরষ্ঠিম ঐশ্ববরক বনমদেশ কী, ধমেগুরুর
এ অনু সন্ধামনর জবামব আমামদর পবব্ আিা বমলন, “হহ
ইসরাঈবলগণ, ঈশ্বমর প্রথম বনমদেশ হমলা আমামদর প্রভূ বেবন ঈশ্বর
বিবন এক প্রভূ ” ইিযাবদ এবাং ধমেগুরু িার জবামব বমলন “হযাুঁ প্রভূ !
আপবন সিয বমলমছন: কারণ ঈশ্বর একজনই আমছন এবাং বিবন ছাড়া
আর হকামনা ঈশ্বর হনই” ইিযাবদ।
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েীশু সবেদাই িার ঈশ্বর ও বপিা বহমসমব এই এক ঈশ্বমরর উপাসনাই
কমরমছন। বিবন বলমিন িার ধমেমি ও শবক্ত বিবন ঈশ্বমরর কাছ
হথমকই প্রাপ্ত এবাং বিবন বারাংবার িার বনমজর হকামনা শবক্ত বা েমিা
থাকার কথা অস্বীকার কমরমছন সমোহন ৫ : ১৯ , “িখ্ন েীশু জবাব
বদমলন এবাং িামদর উমদ্দমশয বলমলন, ‘বনশ্চয়, বনশ্চয় আবম হিামামদর
বলবছ, পু্ বনমজ বকছু ই করমি পামর না।” “আবম হিামামদর কামছ ো
বযক্ত কমরবছ, িা আমার বনমজর কথা নয়, হসগুমলা হমলা আমার বপিার
বেবন আমার বভিমর বাস কমরন, বিবনই সববকছু কমরন” সগালািী ১৪
: ১৯ । “আমার সহমোগীমদর কামছ গমন কর এবাং িামদর উমদ্দমশয
বল, আবম আমার বপিার ও হিামামদর বপিার এবাং আমার ঈশ্বর ও
হিামামদর ঈশ্বমরর অধীনি” সগালািীয় ২০ : ১৭ । হকামনা ঈশ্বর এ
ধরমনর ভা া বযবহার করমবন, হকামনাক্রমমই িা হমি পামর না।
হশ বদমকর ধমেপ্রচারকগণ িামদর হলখ্া, কথা বািোর একই ববশ্বাস ও
ধারণা বযক্ত কমরমছন। িারা বপিামক একমা্ প্রকৃি ঈশ্বর এবাং খ্ৃষ্টমক
একজন মানু

ও ঈশ্বমরর বান্দা বহমসমবই উপিাপন কমরমছন বেবন

িামক পুনরুজ্জীববি কমরবছমলন এবাং িার প্রবি আনু গমিযর পুরস্কার
বহমসমব খ্ৃষ্ট হেসকল শবক্তর অবধকারী বছমলন িা বিবন িামক
বদময়বছমলন। সমপ্রবরিমদর কােে ২ : ২২ । বপিার বমলমছন “ হহ
ইসরাইবলগণ, হিামরা হশান, নাজামরমথর েীশু, বিবন হিামামদর মমধয
ঈশ্বর কিৃেক মমনানীি, বিবন অমলৌবকক, আশ্চেে েমিা ও
বনদশেনসমূ মহর অবধকারী ো ঈশ্বর িামক বদময়মছন, ইিযাবদ, ঈশ্বর
িামক পুনরুজ্জীববি কমরমছন।” পলও বমলমছন, “ঈশ্বর একজনই
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ববরাজমান এবাং ঈশ্বর ও মানু ম র মমধয একজন মধযি বছমলন, হসই
হলাকবি হমলন বেশুবখ্রষ্ট” সিীমথীয় ২ : ৫ ।
ইবিহামসর ধারায় হদখ্া োমব হে, হসসব সাধারণ মানু , োমদর
বযবহামরর জনয বনউ হিস্টামমন্ট রবচি হময়বছল, িারা হসগুমলার মমধয
খ্ৃমষ্টর হকামনা প্রাক- অবস্তে বা ঈশ্বরে হদমখ্ বন। অ্থচ এখনকার
বহু লোকই দৃঢ় ববশ্বাসী হে, িারা হসগুমলার মমধয িা হদমখ্মছ। িা
েবদ সিযই হময় থামক িাহমল ওল্ড ও বনউ হিস্টামমমন্ট হেমন সু বনবদেষ্ট
এক ঈশ্বমরর মিবাদ সু িষ্টভামব বশো হদওয়া হময়মছ ব্েবাদ হসখ্ামন
সু িষ্টভামব বশো হদওয়া হয় বন হকন? নূ যনিমভামব বনউ হিস্টামমমন্ট
হিা িা সু বনবদেষ্টভামব বলা হেি। হকন একেবাদমক এি শিেহীনভামব,
ব্েবামদর প্রবি হকামনা ছাড় বযবিমরমক, োমি এ বযাপামর হকামনা
ববভ্রাব্ না র্িমি পামর এি স্পষ্টভামব বণেনা করা হময়মছ? হেমনবি
আজকাল হগাুঁড়া বশো রীবি, ধমেমি, উপমদশ সকল হেম্ই
ব্েবামদর ববভ্রাব্মক লালন করা হমে। ধমেিত্ত্বববদ গণ খ্ুবই মামুবল
কথাবািোর ওপর অনু মান কমর অদ্ভুি এবাং অ-বযাখ্যামোগয ব্ে মিবাদ
সৃ বষ্ট করমছন ো সু স্পষ্ট, ববলষ্ঠ এবাং িযথেহীনভামব ধমেগ্রে সমবথেি বমল
কামরা কামছই প্রমাণ করা োয় না।
বাইমবমল এমন বহু অাংশ রময়মছ হেগুমলামি সু স্পষ্ট ও ববলষ্ঠভামব
একেবামদর মিবাদ হর্াব ি হময়মছ। ব্েবামদর সমথেমন এরকম
হকামনা একবি মা্ অাংশ উিৃ ি করা োমব না। িাহমল সু স্পষ্ট ও ববলষ্ঠ
সােয প্রমাণ বযবিমরমক রহসযময় সব বব ময় আমরা হকন ববশ্বাস করব?

 308

োরা ববশ্বাস কমর হে, খ্ৃষ্ট হয় ঈশ্বর অথবা ঈশ্বমরর অধীমন পৃবথবীর
স্রষ্টা িামদর ববমবচনার জনয আমরকবি বব য় এখ্ামন উিাবপি হমি
পামর। এবি হমলা: আমামদর প্রভূ সেীশু বনমজর সম্পমকে হে ভা ায় ও
ভবিমি কথা বমলন এবাং িার হে শবক্ত বদময় বিবন অমলৌবকক কমেকাে
সাধন কমরন, িা িার ভা ার সামথ অসাংগবিপূ ণে বমল মমন হমব েবদ
িা হথমক অনয হকামনা বযবক্তর হচময় িার বনমজর হকামনা শবক্ত অবধক
রময়মছ বমল ধারণা করা হয়।
েবদ খ্ৃষ্ট পৃবথবীর স্রষ্টা হমিন িাহমল বিবন বনমজর সম্পমকে বলমিন না
হে, বিবন বনমজ বকছু করমি পামরন না, বিবন ো বমলন িা বনমজর
কথা নয় এবাং িার মমধয হে বপিা আমছ বিবনই সববকছু কমরন।
হকামনা সাধারণ হলাক, অনয সাধারণ হলামকর মি কাজ কমর েবদ এ
ধরমনর ভা া বযবহার করি এবাং বলি হে, হস বকছু বমল না বা কমর
না, িার মাধযমম ঈশ্বরই সববকছু বমলন ও কমরন এবাং হস হকামনা
বকছু ই বলমি বা করমি সেম নয়- আমরা বলমি বিধা করিাম না
হে, হস হয় বমথযাবাদী অথবা ধমে অবমাননাকারী...।
েবদ মমন করা হয় হে, খ্ৃষ্ট েখ্ন বমলমছন হে, িার বপিা িার হচময়ও
হরষ্ঠির িখ্ন বিবন িার মানব সত্ত্বার কথা বযক্ত কমরমছন, অথচ একই
সামথ িার ঐশ্ববরক সত্ত্বা সম্পূ ণেরূমপ ঈশ্বমরর সমকে বছল, িাহমল িা
হমব ভা ার অপবযবহার। মবথ, মাকে বা লূ মকর গসমপমল ঐশ্ববরকে,
এমনবক অবি বদববক সত্ত্বা বমল আখ্যাবয়ি করা োয়, এমন বকছু েীশুর
প্রবি আমরাবপি হয় বন। জলনর

সলেলের েূ তমকাি এ যরলনর
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তকিু আোস আলি বলে স্বীকার কলর তনলেও একথা তবহশ ভামব
উমলখ্য হে, হসখ্ামন এমন বহু অাংশ আমছ োমি চূ ড়া্ভামব েীশুমক
একজন সাধারণ মানু বহমসমবই বচবিি করা হময়মছ।
এখ্ন এ খ্ৃষ্টানরা উপলবি করমি পামর না হে, োমদর জনয
গসমপলসমূ হ রবচি হময়বছল হসই ইয়াহূ দী অথবা অ-ইয়াহুদীমদর এি
গুরুেপূ ণে একবি বব ময় িমথযর প্রময়াজন বছল না ো এ উভয় হরবণর
হলাকমদর ধারণার বাইমর বছল বরাং ো একই সমময় ক্রুমশর
সমামলাচনামক কােেকরভামব আবৃ ি কমরবছল, ো বছল হস েু মগর
খ্ৃষ্টানমদর অবযাহি দু দেশার কারণ। খ্ৃমষ্টর ঈশ্বরে অথবা িার পূ বে
অবস্তমের মিবাদ েবদ সিয হয় িাহমল িা হে অবি ভী ণ গুরুেপূ ণে
ও আগ্রমহাদ্দীপক বব য় িামি হকামনা সমন্দহ হনই। বকন্তু হেমহিু এ
খ্ৃষ্টানরা হসগুমলা সম্পমকে সু বনবদেষ্ট ও সু স্পষ্ট হকামনা বববরণ বদমি পামর
না এবাং িামদর গুরুে সম্পমকেও বকছু বমল না, সু িরাাং বনবশ্চিভামব
বলা োয় এগুমলা িামদর অজ্ঞাি বছল।
আমরকবি প্রশ্নও িামদরমক অবশযই করা হেমি পামর। িা হমলা,
ধমেপ্রচারকারীরা েখ্ন েীশুমক ঈশ্বর অথবা ঈশ্বমরর অধীন পৃবথবীর
স্রষ্টামক এক অবি- বদববক শবক্ত বহমসমব আববষ্কার করমলন, িারপরও
িারা বকভামব িামদর হপ্রবরিমদর কােোবলী সBook of Acts গ্রমে
এবাং প্াববলমি সব সময়ই েীশুমক একজন মানু বহমসমব আখ্যাবয়ি
করমলন? উক্ত ধারণার পর এিা বছল অমেোদাকর, অস্বাভাববক ও
অমেৌবক্তক, মানু ম র রূমপ িার উপবিবি এমকবামরই হবমানান।...
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আসু ন, আমরা হপ্রবরিমদর ও েীশুর বশ যমদর িামন বনমজমদর িাপন
কবর। িারা বনবশ্চিভামব েীশুমক িামদর মিই একজন মানু বহমসমব
হভমববছমলন বমলই িার সামথ সাোৎ ও কথাবািো বমলবছমলন। এ
বযাপামর হকামনা সমন্দহ থাকমি পামর না। এরপর, বিবন মানু

নন,

বরাং প্রকৃি পমে ঈশ্বর, অথবা পৃবথবীর স্রষ্টা বমল জানমি পারমল
িামদর ববিয় হিমনবিই হি হেমনবি আমামদর হমব েবদ আমরা
আববষ্কার কবর হে, আমামদর হচনা-জানা হকামনা একজন মানু বাস্তমব
ঈশ্বর অথবা পৃবথবীর স্রষ্টা। এখ্ামন আমামদর ববমবচনা করমি হমব হে,
আমামদর হকমন অনু ভূবি হি এবাং আমরা এ ধরমনর একজন বযবক্তর
সামথ হকমন বযবহার করিাম এবাং িার সামথ কীভামব কথা বলিাম।
আবম আিাশীল হে হকউ েবদ উপলবি করমি পামর হে, এই হলাকবি
ঈশ্বর অথবা একজন স্বগেীয় দূ ি, হস কখ্মনাই ঐ বযবক্তমক আর মানু
বহমসমব আখ্যাবয়ি করমব না। হস এরপর হথমক িার পদ ও মেোদার
উপমোগী পোয় িার সামথ কথা বলমব।
ধারা োক, আমামদর সামথ সাংবিষ্ট হে হকামনা দু ’বযবক্ত পরীো বনরীোর
পর স্বগেীয় দূ ি মাইমকল ও গযাবেময়ল সমফমরশিা বমকাইল ও বজবরীল
বমল প্রমাবণি হমলন। এরপরও বক আমরা িামদর মানু

বমলই

আখ্যাবয়ি করব? অবশযই না। আমরা িখ্ন স্বাভাববকভামবই বন্ধুমদর
বলব, “ঐ দু ই বযবক্ত োমদর আমরা মানু বমল জানিাম, িারা মানু
নন, ছদ্মমবমশ স্বগেীয় দূ ি।” এ কথাবি হমব স্বাভাববক। বেশুবখ্রষ্ট েবদ
পৃবথবীমি আসার পূ মবে মানু ম র চাইমি হববশ বকছু হমিন, ববমশ কমর
বিবন েবদ ঈশ্বর বা পৃবথবীর স্রষ্টা হময় থাকমিন, বিবন কখ্মনাই
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পৃবথবীমি থাকাকামল একজন মানু বহমসমব কখ্মনাই গণয হমিন না,
হকননা বিবন িার হরষ্ঠে ও আসল বববশষ্টয িযাগ করমি পারমিন না।
বিবন েবদ ছদ্মমবমশও থাকমিন িাহমল প্রকৃিপমে বিবন পূ মবে ো
বছমলন িাই থাকমিন এবাং োরা িামক প্রকৃিপমে বচনি, িামদর কামছ
হসভামবই বিবন আখ্যাবয়ি হমিন।
েীশুখ্ৃষ্টমক িখ্ন হকামনাক্রমমই নযায়বনষ্ঠ, েু বক্তবাদী মানু বহমসমব গণয
করা হমিা না, েবদও িার বাবহযক উপবিবি মানু মক অবভভূ ক্ত করি
এবাং িারা িামক এ নামম ডাকি না।
বনউ হিস্টামমমন্টর বাগ-নববশমষ্টযর বদমক দৃ বষ্ট বদমল প্রবিবি হলামকর মমন
হে, কথািা নাড়া বদমব িা হমলা ‘খ্ৃষ্ট’ ও ‘ঈশ্বর’ নামক দু ’বি আখ্যা ো
পরস্পর ববমরাধী বহমসমব আগামগাড়াই বযবহার হময়মছ ‘ঈশ্বর’ ও ‘মানু ’
শব্দ িময়র মি। আমরা েবদ শমব্দর সাধারণ বযবহামরর বব য়বি
ববমবচনা কবর, আমরা সম্াম র সামথ হদখ্মি পাব হে, এমনবি কখ্নই
র্িি না েবদ প্রথমবি পমররবির গুণ বনমদেশক হমিা, অথোৎ েবদ খ্ৃষ্ট
ঈশ্বর হমিন।
আমরা ববল, “রাজপু্ এবাং রাজা”, কারণ রাজপু্ রাজা নন। েবদ
বিবন রাজা হমিন, িাহমল আমমদরমক অনয হকামনা পাথেকযসূ চক শব্দ
হেমন “বৃ হৎ ও েুদ্র” ‘ঊধ্বেিন ও অধস্তন’ ‘বপিা ও পু্’ ইিযাবদ
বযবহার করমি হমি। েখ্ন ধমেপ্রচারক পল বমলন হে, কবরনমথর চাচে
খ্ৃমষ্টর এবাং খ্ৃষ্ট ঈশ্বমরর একজন, সবনউ হিস্টামমমন্ট বারাংবার এরকম
উমল্লখ্ আমছ িখ্ন প্রিীয়মান হয় হে, অথেপূণেভামব খ্ৃমষ্টর ঈশ্বর হওয়া
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সম্পমকে িার হকামনা ধারণা বছল না। অনু রূপভামব বিমমি হরামানাস
কিৃেক খ্ৃষ্টমক “ঐশ্ববরক মবহমার রাজদি” বহমসমব আখ্যাবয়ি করা
হথমক পেোপ্ত প্রমাণ বমমল হে, িার মমি রাজদি হমলা এক বজবনস
এবাং ঈশ্বর অনয বজবনস। আমার বক্তবয এই হে, কথাবি েখ্ন প্রথম
বলা হময়বছল িখ্ন িার অথে এ রকমই বছল।
বাইমবলগুমলার সামবগ্রক মমে এবাং কবিপয় ববমবচনা হথমক বসিা্ করা
োয় হে, হসগুমলা ব্েবামদর অথবা খ্ৃমষ্টর ঈশ্বরে অথবা প্রাক অবস্তমের
পমে হমামিই অনু কূল নয়। উপরন্তু আমরকবি ববমবচনার বদমক লেয
করা োয় হেবদমক কামরারই দৃ বষ্ট খ্ুব একিা পমড় বন ো এসকল
মিবামদর সম্পূ ণে পবরপেী এবাং িা িামদর ধমেগ্রমের মিবামদরও
ববরুমি। হসবি হমলা েীশু মসীহ হমলও হস বব য়বি ধমেপ্রচারক ও
ইয়াহূ দীমদর কামছ অিয্ সিকেিার সামথ প্রকাশ করা হময়বছল।
আমমদর প্রভূ দীর্ে সময় োবৎ এ বব ময় সু স্পষ্ট বকছু ই বমলন বন, বরাং
ইয়াহূ দীমদর মি িার বশ যমদরও িাুঁমক হদমখ্ বসিা্ হনওয়ার জনয
িামদর ওপর হছমড় হদন। বিবন শুধু িার কামছ বযাবিস্ট হোহন এর
হপ্রবরি দূ িমদরমকই বযাপারবি জাবনময় বছমলন।
েীশু বনমজমক মসীহ বমল হর্া ণার পর েবদ সমবোচ্চ পুমরাবহি িার
হপাশাক বছুঁমড় হফলার মাধযমম আিি প্রকাশ কমর থামকন, িাহমল
বিবন েবদ অনয হকামনা উচ্চির রকম দাবব করমিন, িা হশানা বা
সমন্দহ করার পর ঐ পুমরাবহি বক করমিন? েবদ বিবন হস রকম বকছু
দাবব করমিন িমব বনশ্চয় িা প্রকাশ হপি। েখ্ন সাধারণ মানু িার
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অমলৌবকক কােোবলী প্রিযে করল, িারা বববিি হময়বছল এই হভমব
হে, ঈশ্বর একজন মানু মক এ ধরমনর েমিা দান করমি পামরন!
জনগণ েখ্ন িা হদখ্ল িারা বববিি ও চমৎকৃি হমলা এবাং ঈশ্বমরর
মবহমা হর্া ণা করল বেবন মানু মক এ ধরমনর েমিা বদময়মছন সমবথ
৯: ৮ । হহমরাদ হে সময় িার কথা শুনমলন, হকউ হকউ ধারণা করল
বিবন ইবলয়াস আলাইবহস সালাম হকউ হকউ বলল বিবন নবী এবাং
হকউ হকউ বলল বিবন পুনজেীবন লাভকারী হোহন। বকন্তু হকউই িাুঁমক
সমবোচ্চ ঈশ্বর অথবা ঈশ্বমরর অধীন পৃবথবীর স্রষ্টা বহমসমবভামববন।
একবি হলাকও একথা বমল না হে েীশু িার বনমজর শবক্তমি এরকম
অমলৌবকক েমিা প্রদশেন করমছন। হপ্রবরিগণ েবদ প্রকৃিপমে েীশুর
ঈশ্বরমের মিবাদই প্রচার করমিন এবাং ধমো্বরি ইয়াহূ দীরা েবদ
সামবগ্রকভামব িা গ্রহণ করি িাহমল অববশ্বাসী ইয়াহূ দীমদর মমধয িা
অবশযই সু বববদি থাকি এবাং হস সময় োরা পূ বোপর একেবামদ
দৃ ঢ়ভামব ববশ্বাসী বছল িারা বক একাবধক ঈশ্বমরর ধমেমি প্রচামরর জনয
খ্ৃষ্টানমদর কামছ আপবত্ত উিাপন করি না? এখ্ন পেে্ হপ্রবরিমদর
কােোবলী গ্রে বকাংবা বনউ হিস্টামমমন্টর হকামনাখ্ামনই এ ধরমনর হকামনা
বকছু র সাোৎ পাওয়া োয় বন। দুই অ্থবা তিনজন ঈশ্বর সম্পতকচ ি
অ্তেলযাল র জবাব দান কতিেি প্রাচীন খৃষ্টান োদ্রীর রচনার
উমল্লখ্মোগয অাংশ বছল। িারপরও হকন আমরা হপ্রবরিমদর সমময় এ
ধরমনর বকছু খ্ুুঁমজ পাই না? এর জবাব একিাই- আর িা হমলা এই
হে, িখ্ন এমন পবরবিবির উদ্ভব হয় বন এবাং খ্ৃমষ্টর ঈশ্বরমের
মিবাদও উিাবপিই হয় বন। মতের ও আইলনর তবরুলি কথা
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বো িাড়া বস্টমফমনর ববরুমি আর বক অবভমোগ বছল সমপ্রবরিমদর
কােে ৬ : ১৩ ? আমরা েবদ পমলর সকল সফমরই িার সিী হই এবাং
ইয়াহূ দীমদর উপাসনালময় সSynagogue

ইয়াহূ দীমদর সামথ িার

আমলাচনাসমূ মহ হোগ হদই, িামদর অববরাম ও প্রচি বনেোিমনর বব য়
লে কবর, িাহমল হদখ্মি পাব হে, বিবন েীশুর নয়া ঈশ্বরমের প্রচার
কমরমছন বমল ইয়াহূ দীরা হকামনা সমন্দহ প্রকাশ করমছ না। েবদ েীশুর
ঈশ্বরে প্রচার করা হমিা িাহমল ইয়াহূ দীরা িামদর বচরাচবরি বনয়মম
এক নয়া ঈশ্বমরর প্রচার হমে বমল অবভমোগ উিাপন করি।
হপ্রবরিগণ কখ্মনাই েীশুর ঈশ্বরে বা পূ বে অবস্তমের মমিা হকামনা
মিবামদর বযাপামর বক কখ্মনা বনমদেবশি হময়বছমলন? েবদ িাই হি
িাহমল িার সামথ িামদর সাংমোগ িাপমনর সময়কালবি আমামদর
কামছ ধরা পড়ি হেমহিু হসবি বছল িখ্নও সম্পূ ণে নিুন ও অস্বাভাববক
এক মিবাদ। েবদ এ বব ময়র সিযিা সম্পমকে িারা দৃ ঢ়ভামব
সমন্দহমুক্ত না থাকমিন, িাহমল স্বাভাববকভামবই িারা ববিয় প্রকাশ
করমিন। িারা েবদ অববচল ববশ্বামস িা অনযমদর বশো বদমিন িমব
িারা িামদর িাৎেবণকভামব গ্রহণ করি না। বকছু বব য় সম্পমকে
সমন্দহ থাকমল িামদর িকে-ববিকে করা বকাংবা কিকগুমলা বব ময়
আপবত্তর জবাব বদমি হমিা। বকন্তু িামদর সমগ্র ইবিহামস এবাং িামদর
ববশাল রচনার ভাোমর িামদর বনমজমদর ববিয় বা সমন্দহ বকাংবা
অনযমদর সমন্দহ বা আপবত্তর হকামনা প্রমাণ বমমল না।
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একথা অবশযই স্বীকার করমি হমব হে, উপাসনার েথােথ লেযবস্তু
হমেন বপিা ঈশ্বর, ব্েবামদ োমক ঈশ্বরমদর মমধয প্রথম বযবক্ত বলা
হয়। কােেি ধমেগ্রেগুমলামি এরকম হকামনা অনু মমাবদি ববধান পাওয়া
োয় না ো আমামদর অনয হকামনা ঈশ্বর বা িদানু রূপ কাউমক সমম্বাধন
করমি বমল। এ বব ময় স্বমপ্ন েীশুমক হদখ্ার পর িার উমদ্দমশয
বষ্টমফমনর কবথি সাংবেপ্ত ভা মনর উমলযখ্ গুরুেহীন। েীশু সব সময়ই
িার বপিা ঈশ্বমরর কামছ প্রাথেনা করমিন, আর িা বিবন করমিন এি
ববনীি ও আি সমবপেিভামব ো একজন অবি বনভেরশীল বযবক্তর পমেই
শুধু করা সম্ভব। বিবন ঈশ্বরমক সবেদাই িার বপিা বমল অথবা িার
জীবমনর প্রভূ বমল সমম্বাধন করমিন এবাং বিবন িার বশ যমদরও একই
সত্ত্বার প্রাথেনা করার জনয বনমদেশ বদমিন। বিবন বলমিন, আমামদর
িারই উপাসনা করা উবচৎ।
িদনু োয়ী শুধু মা্ বপিার প্রাথেনা করা বছল চামচের সু দীর্েকামলর বনয়ম
ও ঐবিহয। বলিাবনমি সLitany হেমনবি রময়মছ, “প্রভু আমামদর
করুণা কর”, “খ্ৃষ্ট আমামদর করুণা কর”- এ ধরমনর সাংবেপ্ত প্রাথেনা
িুলনামূ লকভামব অমনক পমর প্রবিেন করা হয়। বিমমন্টীয় প্রাথেনা ো
সবমচময় প্রাচীন প্রাথেনা বহমসমব আজও ববদযমান এবাং গীজো সাংক্রা্
সাংববধামনর অ্ভুেক্ত, এবি রবচি হময়বছল চিুথে শিাব্দীমি এবাং
হসখ্ামন এ ধরমনর হকামনা বব য় হনই। অবরমজন প্রাথেনা বব য়ক এক
ববশাল গ্রমে অিয্ ববলষ্ঠিার সামথ শুধু বপিামক উপাসনার আহ্বান
জাবনময়মছন, খ্ৃষ্টমক নয়; এবাং হেমহিু জনসাধারমণর এ ধরমনর
প্রাথেনার হেম্ বনন্দার বা হদাম র বকছু আমছ এমন কথা বিবন বমলনবন,
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স্বাভাববকভামবই আমরা ধমর বনমি পাবর হে, খ্ৃমষ্টর কামছ পূ মবোক্ত
ধরমনর কাির অনু নয় ববনয় করা খ্ৃষ্টানমদর গণ প্রাথেনা সভার কামছ
অজ্ঞাি বছল।
এখ্ামন হপ্রবরিমদর ইবিহামসর একজন বববশষ্ট বযবক্ত ও র্িনার প্রবি
দৃ বষ্ট হদওয়া োক। হহমরাদ েখ্ন হজমসমক হিযা করমলন সেবন বছমলন
জমনর ভাই এবাং বপিারমক বন্দী করমলন, আমরা পাঠ কবর হে, চামচে
অববরাম “ঈশ্বমরর উমদ্দশয” প্রাথেনা করা হময়বছল; খ্ৃমষ্টর উমদ্দমশয নয়,
“িাুঁর জনয” সমপ্রবরিমদর কােে ১২ : ৫ । পল ও সাইলাস েখ্ন
বফবলবপর কারাগামর বন্দী বছমলন, আমরা পাঠ কবর হে, িখ্ন িারা
“ঈশ্বমরর গুণগান ও প্রশাংসা কমরবছমলন” সমপ্রবরিমদর কােে ১৬: ২৫
েীশুর নয়; এবাং েখ্ন পলমক হজরুজামলম গমন করমল িার পবরণবি
সম্পমকে হুুঁবশয়ার কমর হদওয়া হমলা, িখ্ন বিবন বমলবছমলন “ঈশ্বর ো
ইো কমরন িাই হমব সমপ্রবরিমদর কােে ২১ : ১৪ । এ হথমক অবশযই
মমন করা োয় হে, িারা বপিা ঈশ্বরমকই বুবঝময়মছন, কারণ েীশু
বনমজও এ হেম্ একই ভা া বযবহার কমরবছমলন। হেমন ঈশ্বমরর
উপাসনাকামল বিবন বলমিন: আমার ইোয় নয়, আপনার ইোই পূ রণ
হহাক...।
পূ মবেই ববণেি হময়মছ হে, ধমেগ্রেসমূ মহ ব্েবামদর মি হকামনা মিবাদ
হনই। এিা সু স্পষ্টভামব প্রমাবণি হময়মছ হে, হকামনা েু বক্তবাদী নযায়বনষ্ঠ
মানু ম র পমে এ ব্েবাদ গ্রহণ বা ধারণ করা অসম্ভব। হকননা এর
স্বববমরাবধিা এিামক অথেহীন কমর বদময়মছ।
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এথানাবসয়ামসর ব্-ঈশ্বর বব য়ক মিবামদ হজার বদময় বলা হময়মছ হে,
বপিা-পু্ বা আিার কামরারই হকামনা বকছু র অভাব হনই। হকননা
িামদর মমধয প্রমিযমক প্রকৃি ও েথােথ ঈশ্বর, প্রমিযমকই অববনশ্বরিার
বদক বদময় সমান এবাং প্রমিযমকই ঐশ্ববরকিায় পূ ণোি। বকন্তু িা সমত্ত্বও
এরা বিনজন বিন ঈশ্বর নন, শুধু এক ঈশ্বর। ফমল িারা প্রমিযমক
পূ ণোি ঈশ্বর হওয়া সমত্ত্বও এক এবাং বহু উভয়ই। এবি বনঃসমন্দমহ এক
স্বববমরাধী বব য়- হেমন একথা বলা হে, বপিার, হজমন ও জন এমদর
প্রমিযমকরই এক একজন পূ ণোি মানু

হওয়ার জনয প্রময়াজনীয়

সববকছু ই আমছ, িমব িারা সবম্মবলিভামব বিন বযবক্ত নয়- একজন
মা্। “ঈশ্বর” অথবা “মানু ” শব্দ িময়র সামথ সাংবিষ্ট ধারণা সমূ হ এ
দু ’বি প্রস্তামবর প্রকৃবিমি হকামনা পাথেকয সূ বচি করমি পামর না।
বনবসয়ার কাউবিমলর পর এই ববমশ রীবিমিই ব্েবামদর মিবাদমক
বযাখ্যা করার বহু দৃ ষ্টা্ রময়মছ। হস েু মগর োজক ও পাদ্রীগণ
ববমশ ভামব বিন “বযবক্তর” পূ ণোি সমকেিা রোর বযাপামর ববমশ
আগ্রহী বছমলন। আর িা করমি বগময় িারা একমের বব য়বি সম্পূ ণে
ববসজেন বদময়বছমলন। ো হহাক, এ মিবাদ কীভামব বযাখ্যা করা
হময়বছল, হসবি হকামনা বযাপার না হমলও এগুমলার একবিমক সবেদাই
অনযবির জনয ববল বদমি হয়। হেমহিু “বযবক্ত” সPerson ও “সত্ত্বা”
সbeing শমব্দর বযবহার বনময় মানু ববভ্রাব্র বশকার, হস কারমণ িা
সু বনবদেষ্ট হওয়া প্রময়াজন। “সত্তা” আখ্যাবি প্রমিযকবি বব ময়র এবাং
িারপর ব্-ঈশ্বমরর বিন বযবক্তর প্রমিযমকর গুণবাচক আখ্যা হমি
পামর। উদাহরণস্বরূপ েবদ বলা হয় খ্ৃষ্টই ঈশ্বর। বকন্তু এখ্ামন হকামনা
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সত্ত্বা হনই, বববশষ্টয হনই ো বদময় িার গুণ প্রকাশ পায়। িাহমল এিামক
এক অথেহীন বব য় ছাড়া আর বকছু বলা োয় না। বকন্তু েখ্ন বলা হয়
হে, এসব বযবক্তমদর প্রমিযমকই স্বয়াং ঈশ্বর, এর অথে অবশযই এই হমব
হে, বপিা পৃথকভামব একবি সত্ত্বা, পু্ পৃথকভামব একবি সত্ত্বা এবাং
িদানু রূপ পবব্ আিারও স্বিন্ত্রভামব একবি সত্ত্বা রময়মছ। এখ্ামন
বিনবি সত্ত্বার বিনজনই বযবক্ত। হস হেম্ এই বিনজন ঈশ্বর ছাড়া
আর বক হমি পামরন েবদ না অনু মান করা োয় হে, বিনজন সমবন্বি
বযবক্ত অথবা বিনজন বপিা, বিনজন পু্ অথবা বিনজন পবব্ আিা
আমছন?
বপিার েবদ জমদামনর রহসযময় বববচ্ েমিা থামক, িমব এখ্নও িা
সবক্রয় নয় হকন? বিবন েবদ অপবরবিেনীয় নাই হমবন িাহমল শুরুমি
ো বছল এখ্ন িা হনই হকন? িার পূ ণোিিা বক একই আমছ এবাং িার
পবরকল্পনা করার েমিাও বক একরই রকম রময়মছ? িাই েবদ হয়
িাহমল আমরা স্ান বিবন উৎপাদন কমরন বন হকন? হগাুঁড়া োজকরা
হেমনবি বজজ্ঞাসা কমর হস রকম বিবন বক স্ান জমদামন অেম হময়
পমড়মছন? অথবা বিবন িার জমদামনর েমিা কামজ লাগামবন বকনা
হসই ইো ও মবজের ওপরই বক িা বনভেরশীল? বিবন িার িারা
বভন্নভামব সৃ ষ্ট অনয হকামনা রূপ বা আকৃবি সম্পন্ন অনয হকামনা বকছু র
মিই? এবাং বিবন িারই মি একই উপাদামন গবঠি হমবন বক না?
এ প্রশ্নও অবশযই করমি হমব হে, ব্-ঈশ্বমরর িৃিীয় বযবক্ত হকামনা
পোয় উৎপন্ন হময়মছন। িামক প্রথম দু ’বযবক্তর স্ব স্ব পূ ণোিিার অবভপ্রায়
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হথমক হেৌথ েমিার মাধযমম হময়মছ? েবদ িাই হয়, িাহমল একই
কােেক্রমম হকন চিুথে বা পমর আমরা উৎপন্ন করা হমলা না?
ো হহাক, ব্েবামদর এই অদ্ভুি জমদামনর কথা স্বীকার কমর বনমল
পুম্র বযবক্তক অবস্তে িার বপিার হমধা হথমকই উৎসাবরি বমল
অবশযই স্বীকার করমি হয়, আর িা পুম্র িুলনায় বনবশ্চিভামব বপিার
অগ্রাবধকার অথবা হরষ্ঠমের কথাই িুমল ধমর। আর হকামনা সত্ত্বাই
েথােথ ঈশ্বর হমি পামর না েবদ িার হচময় ঊধ্বেিন বা হরষ্ঠ হকউ
থামক, সাংমেমপ এই পবরকল্পনা কােেকরভামব েথােথ সমকেিার এবাং
পাশাপাবশ ব্েবামদ বিন বযবক্তর একমের মিবাদমক প্রিযাখ্যান কমর।
ব্েবামদর বযাপামর প্রধান আপবত্ত এই হে, এবি হমলা ঐশ্ববরক
প্রিযামদমশর প্রধান উমদ্দশয উপাসনার লেযবস্তু বহমসমব একেবাদ
প্রবিষ্ঠার পবরপেী। এই একেবামদর সাংস্কার করা অথবা অনযরূমপ িার
অনু সরণ সমন্দমহর বব য় বমলই ববমববচি বা গণয হমব। আর িা এ
কারমণ হে, এ মিবাদ বহু ঈশ্বর িথা হপৌত্তবলক উপাসনার প্রবিেন
কমর।৬০
ইাংলযামের একেবাদী আমন্দালমনর গভীর প্রভাব আমমবরকামিও
পমড়বছল। কযালবভনপেী একবি হগাষ্ঠীর মাধযমম এর সূ চনা হময়বছল।
বকন্তু সপ্তদশ শিাব্দী নাগাদ বববভন্ন প্রবিষ্ঠান ধীমর ধীমর ধমেীয় আরমম
পবরণি হয় এবাং এ পেোময় ধমেমমির ওপর িি হববশ গুরুে হদওয়া
হি না। এভামব ধীমর ধীমর ধমেীয় পবরবিেমনর পথ উমু ক্ত হয়। চালেস
চনসী সCharles Chauncy, ১৭০৫-১৭৫৭ খ্ৃ. বছমলন হবাস্টমনর
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অবধবাসী। বিবন এক ঈশ্বমর ববশ্বাস িাপমনর এক সু বনবদেষ্ট বনমদেশনা
প্রদান কমরন। হজমস বিমযামনর স১৭৫৯-১৮৩৫ খ্ৃ. হনিৃমে বকাংস
চযাপামলর ধমেীয় সমামবশ ব্েবাদ বব য়ক িামদর অযাাংগবলকান বগজোর
সকল রীবি- নীবি ববমলাপ কমর। ১৭৮৫ খ্ৃস্টামব্দ এ র্িনা র্মি।
এভামব আমমবরকায় প্রথম একেবাদী চামচের অবস্তে হর্াব ি হয়।
বপ্রস্টবলর মিবাদ প্রকামশয মুবদ্রি ও ববিবরি হমি থামক। অবধকাাংশ
হলাকই িা গ্রহণ কমর। এর ফল বহমসমব হবাস্টমন একজন ছাড়া সকল
োজক হনিৃবৃ ন্দ কিৃেক একেবাদ গৃহীি হয়।
উইবলয়াম এলবর চযাবনাং সW. Ellery Channing, ১৭৮০-১৮৮২ খ্ৃ.
ইউবলয়াম এলাবর চযাবনাং ১৭৮০ খ্ৃস্টামব্দ জমগ্রহণ কমরন। ২৩ বছর
বয়মস বিবন হবাস্টমন আগমন কমরন এবাং োজমকর দাবয়ে পালন শুরু
কমরন। বিবন একেবাদী বচ্া িারা ববপুলভামব প্রভাববি হময়বছমলন।
চযাবনাং কখ্মনাই ব্েবাদ গ্রহণ কমরন বন, িমব হস সময় িা প্রকামশয
হর্া ণা করা বনরাপদ বছল না। িামক অনযানয একেবাদী োজকমদর
সামথ বমমল হগাপমন ব্েবাদ ববমরাধী মিবাদ প্রচামরর জনয অবভেু ক্ত
করা হয়। চযাবনাং জবামব বমলন হে, ব্েবাদ সম্পমকে িামদর মিামি
িারা হগাপন রামখ্নবন, িমব িারা হস মিবাদ এমনভামব প্রচার
কমরমছন হেন আমগ কামরা িা জানা বছল না। চযাবনাং আমরা বমলন,
িারা এ পো গ্রহণ কমরমছন এ কারমণ োমি খ্ৃষ্টানরা পরস্পমরর
ববরুমি আমরা ববভক্ত না হময় পমড়। হস কারমণ এ পেোময় একেবাদী
আমন্দালন প্রকাশয রূপ গ্রহণ করমি পামর বন।
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১৮১৯ খ্ৃস্টামব্দ চযাবনাং হরভামরে জযামরড স্পাকেমসর সJared Sparks
দাবয়ে গ্রহণ অনু ষ্ঠামন এক বক্তৃিা প্রদান কমরন। বিবন িার
অননু করণীয় রীবিমি একেবাদী ধমমের মূ ল বববশষ্টযগুমলা বযাখ্যা কমরন।
বিবন বমলন হে, বনউমিস্টামমমন্টর বভবত্ত হমলা ওল্ড হিস্টামমন্ট।
খ্ৃষ্টানমদর জনয হে বশো প্রচার করা হময়মছ, িাই ইয়াহূ দীমদর মমধয
প্রচার করা হময়বছল। এবি বছল ঈশ্বমরর সু দূর প্রসারী ববশাল
পবরকল্পনার পূ ণেিা ো উপলবি করার জনয ববপুল প্রজ্ঞা প্রময়াজন।
বিবন বমলন, একথা মমন হরমখ্ বিবন এ ববশ্বাস বযক্ত কমরমছন হে,
পবব্ গ্রমের এক অাংমশ ঈশ্বর হে বশো প্রদান কমরন িা অনয অাংমশর
সামথ ববমরাবধিাপূ ণে হমি পামর না। ঈশ্বর িার গভীর ববমবচনার পর
এমন সব বযাখ্যার প্রবি আমরা অববশ্বাস বযক্ত কবর, ো প্রবিবষ্ঠি সমিযর
পবরপেী। চযাবনাং হজার বদময় বমলন, মানু ম র উবচৎ িার েু বক্ত বযবহার
করা। বিবন বমলন, “ঈশ্বর আমামদর বুবিবৃ বত্ত বদময়মছন এবাং এর জনয
আমামদর জবাববদহী করমি হমব। আমরা েবদ এমক বযবহার না কমর
বনবিয় রাবখ্, হে হেম্ আমামদর বনমজমদরই ধ্বাংস হডমক আনা হমব।
আমরা বুবিসম্পন্ন প্রাণী বমলই আমামদর উমদ্দমশয প্রিযামদশ হপ্ররণ
করা হময়মছ। আমরা আলমসয বনমবজ্জি হময় আশা করমি পাবর হে,
ঈশ্বর আমামদর এমন বযবিা বদময়মছন হেখ্ামন িুলনা করা, সীমাবি
করা বা বসিা্ গ্রহমণর হকামনা প্রময়াজন হনই। বকন্তু এিা হমব
আমামদর বিেমান অবস্তমের সামবগ্রক বববশমষ্টযর চাইমি পৃথক বকছু ।
প্রিযামদশ হেভামব আমামদর ওপর অবপেি হময়মছ িামক হসভামবই গ্রহণ
করা এবাং োর ওপর িার ববশ্বাস ও বভবত্ত বনভের কমর হসই মমনর
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সাহামেয িার বযাখ্যা করা প্রজ্ঞার কাজ।” বিবন আমরা বমলন, “ঈশ্বর
েবদ অপবরসীম জ্ঞানী হন িাহমল বিবন িার সৃ বষ্টর জ্ঞান বনময় হকৌিুক
করমি পামরন না। একজন জ্ঞানী বশেক িার ছা্গণ কিৃেক িামক
গ্রহমণর েমিার মমধযই িার সাথেকিা হদখ্মি পান, িামদর হবামধর
অগময বকছু বশো বদময় হিববহবল কমর বকাংবা পরস্পর ববমরাধী
ববিমকের মমধয িামদর অসহায়ভামব বনমেপ কমর নয়। বুবির অগময
বাগ বশলীর িারা আমামদর েমিার ববহভূ েি বকছু হবাঝামনার হচষ্টা করা
এবাং ববিমকের মধয বদময় ববভ্রাব্ সৃ বষ্ট ও হকামনা সমাধান না করা
প্রজ্ঞার পবরচায়ক নয়। একবি প্রিযামদশ একবি ঐশ্ববরক উপহার। িা
আমামদর অজ্ঞানিামক বৃ বি এবাং জবিলিামক বহুমুখ্ী কমর না।”
এই নীবি অনু সরণ কমর চযাবনাং বমলন,
“প্রথমমই আমরা ববশ্বাস কবর এক ঈশ্বমর অথোৎ ঈশ্বর একজনই এবাং
শুধু মা্ এক। এই সমিযর প্রবি আমরা অমশ গুরুে প্রদান কবর এবাং
হকামনা বযবক্ত োমি বযথে দশেমনর মাধযমম আমামদরমক ববভ্রা্ করমি
না পামর হস জনয এ বযাপামর সিকে দৃ বষ্ট রাখ্মি আমরা দায়বি। ঈশ্বর
এক প্রচাবরি সিযবি আমামদর কামছ অিয্ সরল বমল মমন হয়। এর
িারা আমরা বুবঝ হে, একজন মা্ সত্ত্বাই রময়মছন। এক সত্ত্বা, এক
মন, এক বযবক্ত, এক বুবিমান র্িবয়িা এবাং অবিিীয় হসই একজনই
বেবন অনু দ্ভূি, বচর্ন, সম্পূ ণে বনখ্ুুঁি এবাং প্রভূ মের অবধকারী। আমরা
জাবন হে এই মহা সমিযর োরা ভবব যমির জনয আমানিকারী বছল
এবাং োরা সত্ত্বা ও বযবক্তর মধযকার চুলমচরা পাথেকয বুঝমি এমকবামরই
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অেম বছল, হসই সরল ও অননু শীবলি হলাকমদর কামছ এই সব শব্দ
অনয হকামনা অথে বহন করি না। এসব ববচারবুবি মূ লি আমরা পরবিেী
কামলর আববষ্কার। আমরা এ ধরমনর হকামনা আভাস পাই না হে
ঈশ্বমরর একে অনযানয বুবিমান সত্ত্বার একে হথমক সম্পূ ণেরূমপ পৃথক
হকামনা বব য় বছল।
আমরা ব্েবামদর ববমরাধী এ কারমণ হে, িা শাবব্দকভামব ঈশ্বমরর
একমের কথা বলমলও কােেি িার ববপরীি। এই মিবাদ অনু োয়ী
বিনজন অববনশ্বর ও সমকে বযবক্ত রময়মছন োরা সমবোচ্চ ঈশ্বরমের
অবধকারী, িামদর বলা হয় বপিা-পু্ ও পবব্ আিা। ধমেিাবিকগণ
হেমনবি বণেনা কমরমছন, এই সব বযবক্তর প্রমিযমকরই বনজস্ব
হচিনামবাধ, ইো সমন

ও উপলবি রময়মছ িারা পরস্পরমক

ভামলাবামসন, পরস্পর কথাবািো বমলন এবাং এমক অমনযর সহচমেে
উৎফুল্ল হন। িারা মানু ম র প্রায়বশ্চমত্তর বববভন্ন পেোময়র দাবয়ে পালন
কমরন, প্রমিযমকরই রময়মছ েথােথ কমেিল এবাং প্রমিযমকই োর োর
বনমজর কাজ কমরন, একজন অনযজমনর কাজ কমরন না। পু্
মধযিিাকারী, বিবন বপিা নন। বপিা পু্মক হপ্ররণ কমরন, বনমজ
হপ্রবরি হন না। বিবন পুম্র মি হদহ সমচিন নন। সু িরাাং এখ্ামন
আমরা বিন ধরমনর বুবিমান র্িবয়িামক পাবে োরা বভন্ন হচিনামবাধ
সম্পন্ন, বভন্ন ইোর অবধকারী ও বভন্ন উপলবি সম্পন্ন; িারা বভন্ন কাজ
কমরন এবাং িারা বভন্ন বভন্ন সম্পকে বজায় রামখ্ন। এসব বব য় েবদ
বিনবি ‘মন’ বা ‘সত্তা’ গঠন না কমর, িাহমল আমরা সিযই জাবন না
হে, বিনবি মন বা সত্ত্বা কীভামব গবঠি হয়। এবি হমলা বববশমষ্টযর
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পাথেকয, কমেকামের পাথেকয, হচিনামবামধর পাথেকয ো আমামদর বববভন্ন
বুবিসম্পন্ন সত্ত্বার বযাপামর ববশ্বাসী কমর এবাং েবদ এসব লেণ সিয
না হয় িাহমল সমগ্র জ্ঞামনরই পিন র্মি, কারণ আমামদর কামছ
হকামনা প্রমাণ হনই হে, ববশ্বজগমির সকল র্িবয়িা ও বযবক্ত এক নন
বা অবভন্ন মমনর নন। আমরা েখ্ন বিন ঈশ্বমরর কথা কল্পনা করার
হচষ্টা কবর, আমরা আমামদর বিনজন র্িবয়িার প্রবিবনবধে করার কথা
ছাড়া হববশ বকছু ভাবমি পাবর না োরা একই প্রকার বববশষ্টয ও বববচ্য
িারা পরস্পর হথমক পৃথক হেগুমলা ব্েবামদর বযবক্তমদরও পৃথক কমর
রামখ্। েখ্ন সাধারণ খ্ৃষ্টানরা এ বযবক্তমদর বনমজমদর মমধয কথাবািো
বলমি, এমক অপরমক ভামলাবাসমি ও বববভন্ন কমেকামির দাবয়ে পালন
করার কথা হশামন, িখ্ন িারা কীভামব িামদর পৃথক সত্ত্বা, পৃথক মন
সম্পন্ন নন বমল মমন করমি পামর?
আমরা আমামদর সহমোগী ভাইমদর বনন্দা না কমরও মমন-প্রামণ এই
অমেৌবক্তক ও ধমেগ্রে ববহভূ েি ব্েবামদর প্রবিবাদ কবর। ধমেপ্রচারক ও
আবদ খ্ৃষ্টানমদর মি “আমামদর কামছও ঈশ্বর অবিিীয়, এমনবক
বপিাও।” েীশুর মি আমরাও বপিার উপাসনা কবর, আর িা একমা্
জীব্ ও প্রকৃি ঈশ্বর বহমসমবই। আমরা আশ্চেে হই, হেমকামনা হলাক
বনউ হিস্টামমন্ট পাঠ করমি পামর এবাং এই ববশ্বাস পবরহার করমি
পামর হে, বপিাই একমা্ ঈশ্বর। আমরা শুবন হে, আমামদর পবব্
আিা অবযাহিভামব এভামব েীশুর সামথ পাথেকযমবিি হময়মছন হে,
“ঈশ্বর িার পু্মক হপ্ররণ কমরমছন”, “ঈশ্বর েীশুমক প্রবিবনবধ বনেু ক্ত
কমরমছন।” এখ্ন এই আখ্যা েবদ েীশুর জনযও সমভামব প্রমোজয হময়
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থামক এবাং এ গ্রমের একবি প্রধান উমদ্দশয েবদ িামক ঈশ্বর বহমসমব
প্রকাশ করা হময় থামক, সমবোচ্চ ঈশ্বর বপিার সমকে বহমসমব, িাহমল
হগািা বনউ হিস্টামমন্ট ভবিে বাগ বশলী কিই না অদ্ভুি ও অবযামখ্যয়
হময় পড়মব। আমরা আমামদর ববমরাধীমদর বনউ হিস্টামমন্ট হথমক এমন
একবি অাংশ উিৃ ি করার চযামলঞ্জ জানাবে হেখ্ামন ঈশ্বর বলমি বিন
বযবক্ত বুঝামনা হময়মছ, হেখ্ামন িা এক বযবক্তর মমধয সীমাবি নয় এবাং
হেখ্ামন সাধারণ সাংবিষ্ট পবরবিবিমি অমথের বযবিক্রম ছাড়া এর অথে
বপিা বযক্ত করা হয় বন। তিন বযতি সংবতেি ঈশ্বলরর মিবাদ
লয খৃষ্টানলদর লমৌতেক মিবাদ নি, এ বযাপামর িামদর কামছ ববলষ্ঠ
প্রমাণ আমছ বক?
এই মিবাদ েবদ বযাপক স্পষ্টিা, ববপুল সিকেিা ও সম্ভাবয সকল
ধরমনর বনভূ েলিার ওপর গুরুে আমরাপ করা হমিা। বকন্তু এরকম
বক্তবয হকাথায়? ঈশ্বর সাংক্রা্ ধমেগ্রমের বহু অাংশ হথমক আমরা একবি
মা্ অাংশ হদখ্মি চাই োমি আমামদর বলা হময়মছ হে, ঈশ্বর বিনবি
সত্ত্বা অথবা বিবন বিন বযবক্ত অথবা বিবন বপিা, পু্ ও পবব্ আিা।
এর ববপরীমি বনউ হিস্টামমমন্ট আমরা হেখ্ামন কমপমে এ বববশমষ্টযর
বহুবার উমল্লখ্ আশা কবর, হসখ্ামন ঈশ্বরমক অবিিীয় বমল হর্া ণা করা
হময়মছ বমলই হদখ্মি পাই এবাং হসমেম্ সাধারণভামব নু যনিম হকামনা
আপবত্তও পবরলবেি হয় না। ঈশ্বর হসখ্ামন সবেদাই ববণেি ও সমম্বাবধি
হময়মছন একবচমন, অথোৎ হসই ভা ায় ো একক বযবক্তর কথাই
সাববেকভামব প্রকাশ কমর এবাং োর সামথ অনয হকামনা ধারণা েু বক্ত হমল
প্রকাশয ভৎসেনা হডমক আমন। সু িরাাং আমামদর সকল ধমেগ্রে ব্েবাদ
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বণেনা হথমক সম্পূ ণে ববরি। িাই আমামদর ববমরাধীরা িামদর ধমেমি
ও ঈশ্বর মবহমা কীিেমনর প্রাথেনায় বাইমবমলর শব্দমালা পবরিযাগ করমি
বাধয হয় এবাং এমন সব শব্দগুে আববষ্কার কমর ো ধমেগ্রে কিৃেক
অনু মমাবদি নয়। এি গুরুেপূ ণে বব ময় এ ধরমনর মিবাদ এি অদ্ভুি,
এি ববভ্রাব্ সৃ বষ্টকর, এি অপবরপক্ব এবাং সিকে বযাখ্যা সামপে ো
অবনণেীি ও অরবেি অবিায়ই হরমখ্ বদমি হয় এবাং হে বযাপামর শুধু
অনু মান করা ছাড়া আর হকামনা উপায় থামক না। এ বযাপামর হকামনা
অনু সন্ধান করমি হয় ধমেগ্রমের দূ রবিেী ও বববেন্ন অাংশ িারা, এবি
এক সমসযা, ো আমামদর মমি হকামনা উদ্ভাবন পিুিা িারা বযাখ্যা করা
োয় না।
আমামদর আমরকবি সমসযা আমছ। অবশযই মমন রাখ্মি হমব হে, খ্ৃষ্টান
ধমমের হগাড়াপত্তন ও িার ববকাশ র্মিমছ িীক্ষ্ণদৃ বষ্ট সম্পন্ন শত্রু
পবরমববষ্টি অবিায়। িারা এ মিবামদর হকামনা আপবত্তকর অাংমশর
প্রবিই উদাসীন থামক বন এবাং ব্েবামদর মি স্বববমরাধী একবি মিবাদ
বযক্ত হমল িামক সমামলাচনার জনয িারা অিয্ আগ্রহভমর লু মফ বনি।
ইয়াহূ দীরা োরা একেবামদর অনু সারী বমল গবেমবাধ করি, িারা
এরকম একবি হগালমোগ সৃ বষ্ট কমরবছল বমল িামদর ববরুমি হে
অবভমোগ করা হয়, আমরা িা হমমন বনমি পাবর না। এখ্ন প্রশ্ন হমলা,
কীভামব এিা র্মি হেখ্ামন প্রকৃি খ্ৃষ্টান ধমমের অনু সারীমদর রচনা এই
খ্ৃষ্টান ধমে ও ধমে হথমক উদ্ভূি ববিবকেি বব য় সাংবিষ্ট হমলও হসখ্ামন
ব্েবাদ সম্পমকে গসমপমলর ববরুমি অবভমোগমূ লক হকামনা শব্দ হনই,
এর সমথেমন ও বযাখ্যায়ও একবি শব্দ বযয় করা হয় বন, বনন্দা ও ভুল
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হথমক উিামরর লমেযও হকামনা শব্দ উচ্চাবরি হয় বন? এই েু বক্ত স্পষ্ট
ও শবক্তশালী। আমামদর ববশ্বাস করামনার হচষ্টা করা হময়মছ হে, খ্ৃষ্টান
ধমমে বিনজন ঐশ্ববরক বযবক্ত রময়মছন ো খ্ৃষ্টান ধমমের আবদ প্রচারকগণ
হর্া ণা কমর হগমছন, িারা সকমলই সমকে, সকমলই অববনশ্বর সত্ত্বা,
িামদর মমধয একজন হমলন েীশু বেবন পমর ক্রুশববি হময় মারা োন।
খ্ৃষ্টান ধমমে ব্েবামদর এই বববচ্ বযাপার-সযাপার র্মি থাকমল িার
ববরুমি অবযাহি আক্রমণ এি ববপুলভামব আসি হে, সকমলই িার
জবাব বদমি বযস্ত হময় পড়ি এবাং হপ্রবরিগণমক হস আক্রমণ হঠকামি
কমঠার পবররম করমি হমিা। িমব বাস্তব সিয এই হে, খ্ৃষ্টান ধমমের
প্রবি হে আপবত্তর কথাবািো হশানা োয়, িা হপ্রবরিমদর সময়কালীন
নয়। িামদর প্াববলমি ব্েবাদ হথমক সৃ ষ্ট ববিমকের হকামনা সন্ধান
পাওয়া োয় না।
এ মিবাদ সম্পমকে আমামদর আমরা আপবত্ত িার বাস্তব প্রভাব হথমক
উৎসাবরি। ঈশ্বমরর সামথ সাংমোগ হথমক মনমক পৃথক করা বা বভন্ন
পমথ চাবলি করামক আমরা উপাসনায় একাগ্রিা অজেমনর প্রবিকূল
বমল ববমবচনা কবর। একেবাদী মিবামদর এক ববরাি মবহমা হে িা
আমামদর সমবোচ্চ রিার, ভবক্তর ও ভামলাবাসার এক সত্ত্বার, এক
বচর্ন বপিার, সত্ত্বাসমূ মহর একক সত্ত্বা, এক আবদ ও উৎস উপাসয
সত্ত্বার কথা বমল, োর কামছ আমরা সকল ভামলা কামজর প্রবিদান
চাইমি পাবর, বিবন আমামদর সকল মুবক্ত এবাং অবলম্বন এবাং োর
সু ন্দর ও অিুলনীয় বববশষ্টয আমামদর বচ্ামক পবরবযাপ্ত করমি পামর।
হকামনা অববভক্ত সত্ত্বার প্রবি বনমববদি অকৃব্ম উপাসনার মমধয
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ববশুিিা, অননযিা রময়মছ ো ধমেীয় রিা ও ভামলাবাসার জনয অিয্
অনু কূল। এখ্ন ব্েবাদ আমামদর সামমন হাবের কমর সমবোচ্চ
ভবক্তভাজন বিনবি পৃথক সত্ত্বা, বিনজন অববনশ্বর বযবক্ত, আমামদর
অ্মরর ওপর সমান দাবব জানায়, বিনজন ঐশ্ববরক সত্ত্বা বববভন্ন
দাবয়মে বনময়াবজি এবাং পৃথক পৃথক স্বীকৃবি ও উপাসনা দাবব কমর।
আমামদর প্রশ্ন, দু বেল ও সীমাবি মানু ম র মন বনমজমক হসই রকম
একাবধক শবক্তর সামথ বক সম্পৃ ক্ত করমি পামর, হেমনবি করমি পামর
এক অববনশ্বর বপিা, এক ঈশ্বমরর সামথ বেবন সকল করুণা ও মুবক্ত
লামভর একমা্ প্রভূ ? ধমেীয় উপাসনামক বিন প্রবিিন্দ্বী শবক্তর দাববর
িারা ববভক্ত করা অবশযই উবচৎ নয়। হকননা হস হেম্ একজন
জ্ঞানসম্পন্ন দৃ ঢ় ববশ্বাসী খ্ৃষ্টামনর মমনামোগ বববিি হমব এই আশিায়
হে হকামনা একজন ঈশ্বর বা অনযজমনর প্রবি েথােথ রিা ও ভবক্তর
অনু পাি না ভারসামযহীন হময় পমড়।
আমরা আমরা বচ্া কবর হে, ব্েবাদ উপাসনার েবি সাধন কমর।
আর িা বপিার সামথ অনযানয সত্ত্বামকও উপাসনার লেয বির কমরই
শুধু নয়, উপরন্তু বপিার সমবোচ্চ হেহ ো শুধু িারই এখ্বিয়ার, িা িার
কাছ হথমক বনময় পুম্র কামছ িানা্মরর মাধযমমও। এিা এক অিয্
গুরুেপূ ণে বব য়। বেশুবখ্রস্ট েবদ অববনশ্বর সত্ত্বা হন িাহমল বপিার
হচময়ও বিবন অবধক আক েণীয় হমবন- ইবিহাস হথমক এিাই
প্রিযাবশি। মানব স্বভামবর গবি প্রকৃবি হথমক হদখ্া োয় হে, মানু
এমন এক উপাসয বস্তু চায় ো হমব িামদর মিই এবাং মূ বিে পূ জার
হগাপন রহসযবি মানু ম র এই প্রবণিার মমধযই বনবহি। আমামদর মি
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একই হপাশামক সবজ্জি, আমামদর চাওয়া ও দু ঃমখ্র অনু ভূবি সম্পন্ন,
দু বেল প্রকৃবি বনময় বেবন কথা বমলন বিবনই আমামদর কামছ আক েণীয়,
স্বমগের হসই ঈশ্বর হথমক বেবন শুি আিা; অদৃ শয এবাং বচ্াশীল ও
পবরশুি মন ছাড়া অমনযর কামছ অনধীগময। আমরা আমরা ভাবব হে,
প্রচবলি ধমেিত্ত্ব অনু োয়ী েীশুর ওপর হে বববচ্ দাবয়ে অবপেি হময়মছ
িা িামক ঈশ্বরমদর মমধয সবোমপো আক েণীয় বযবক্তমি পবরণি
কমরমছ। বপিা নযায়ববচামরর ধারক, অবধকারসমূ মহর রোকারী এবাং
ঐশ্ববরক বববধ-ববধামনর প্রবিফলদািা। অনযবদমক পু্, বেবন ঐশ্ববরক
েমার উজ্জ্বলযদীপ্ত, িার অবিান ক্রুি ঈশ্বর ও অপরাধী মানু ম র মমধয,
বিবন ঝমড়র মমধয িার ববনি মস্তক এবগময় হদন, ভামলাবাসা পবরপূ ণে
বে প্রসাবরি কমরন ঈশ্বমরর নযায়- ববচামরর িমলায়ামরর বনমচ, বিবন
বহন কমরন আমামদর শাবস্তর সমগ্র হবাঝা এবাং বনমজর রক্ত বদময় ক্রয়
কমরন ঈশ্বমরর প্রবিবি করুণা ববন্দু। খ্ৃষ্টান ধমে িামদর জনয প্রধানি
হপ্রবরি হময়বছল, ববমশ কমর সাধারণ মানু ম র, োমদর কামছ বপিামক
সু ন্দরিম সত্ত্বা বহমসমব প্রবিভাি করার কথা, িামদর মমনর ওপর এই
উপিাপনার প্রবিবক্রয়া কী হমি পামর িার বণেনার আর প্রময়াজন আমছ
বক?
একেবাদ সম্পমকে আমামদর এই দৃ বষ্টভবি বণেনার পর আবম বিিীয় হে
বব য়বির কথা বলব, িা হমলা আমরা েীশু খ্ৃমষ্টর একমে ববশ্বাসী।
আমরা ববশ্বাস কবর হে, েীশু এক মন, এক আিা, প্রকৃিপমে হেমনবি
আমরা এবাং বিবন সমানভামব এক ঈশ্বর হথমক আলাদা। আমরা
ব্েবাদমক অবভেু ক্ত করব এ কারমণ হে, িা ঈশ্বমরর বিনবি সত্ত্বা বিবর
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কমরই ো্ হয় বন, েীশুরও দু ’বি সত্ত্বা বিবর কমরমছ এবাং এভামব িার
বযাপামর আমামদর সাধারণ জ্ঞান ও ধমেগ্রমের স্বাভাববক মমেবাণীর
পবরপেী এবাং িা েীশুর সরল সিযমক ববকৃি করার বমথযা দশেমনর
েমিার এক উমল্লখ্মোগয প্রমাণ।
এ মিবাদ অনু োয়ী েীশুবখ্রস্ট আমামদর পমে ো বুঝা সম্ভব হসই এক
মন, এক জ্ঞান সম্পন্ন বুবিমান মানু

হওয়ার পবরবমিে দু ’বি আিার

সমন্বময় গবঠি, দু ই মনসম্পন্ন সত্ত্বা। এর একটি হলো ঐশ্বতরকিা,
অনযবি হমলা সবেজ্ঞিা। আমরা লেয বকর, েীশুমক দু ’বি সত্ত্বা করার
জনযই এবি করা হময়মছ। িামক এক বযবক্ত, এক সো আখ্যা হদওয়া
এবাং িদু পবর িামক দু ই মন সম্পন্ন বমল অনু মামনর কারণ অপবযবহার
ও িালমগাল পাকামনার মাধযমম হবাধশবক্ত সম্পন্ন সত্ত্বা সম্পমকে
আমামদর ধারণার ওপর সামবগ্রকভামব একবি কামলা পদো ছু মুঁ ড় হদওয়া।
সাধারণ মিবাদ অনু সামর খ্ৃমষ্টর এই দু ’বি মমনর প্রমিযমকরই বনজস্ব
হবাধ, বনজস্ব ইো, বনজস্ব উপলবি রময়মছ। কােেি িামদর হকামনা
অবভন্ন বববশষ্টয হনই। ঐশ্ববরক মন মানু ম র হকামনা অভাব বা দু ঃখ্
অনু ভব কমর না এবাং মানু ম র মমধয ঐশ্ববরক পূ ণোিিা ও সু খ্ হনই।
আপবন বক ববশ্ব পৃবথবীমি অবধক স্বািন্ত্রমবিি দু ’বি সত্ত্বার কথা ভাবমি
পামরন? আমরা সব সময়ই হভমব এমসবছ হে, এক বযবক্ত এক
সমচিনিা হবাধ িারা গবঠি ও স্বিন্ত্র। এক এবাং অবভন্ন বযবক্তর দু ’বি
সমচিনিামবাধ, দু ’বি ইো, দু ’বি আিা, এগুমলা সম্পূ ণেরূমপ পরস্পর
হথমক আলাদা। এগুমলা মানু ম র ববশ্বামসর ওপর প্রচি চাপ সৃ বষ্টকারী
হবাঝা ছাড়া আর বকছু নয়।
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আমামদর বক্তবয হে, এ ধরমনর একবি অদ্ভুি, জবিল, মানু ম র পূ বে
ধারণা হথমক বহু দূ রবিেী মিবাদ েবদ প্রকৃিই প্রিযামদমশর অাংশ বা
অিযাবশযক অাংশ হময় থামক, িাহমল িা অবশযই অিয্ মেোদাপূ ণেভামব
বশো বদমি হমব। আমরা আমামদর ভাইমদর এরকম বকছু সরল,
সরাসবর অাংশ হদখ্ামনার আহ্বান জানাবে হেখ্ামন েীশুমক দু ’মমনর
অবধকারী বহমসমব পৃথকভামব হদখ্ামনা হময়মছ, এক বযবক্ত বহমসমব নয়।
আমরা এমন বকছু ই হদবখ্ না। অনয খ্ৃষ্টানরা বমলন, এ মিবাদ
ধমেসমূ মহর মমধয সামঞ্জসয ববধামনর জনয অিযাবশযক, কারণ বকছু
ধমেগ্রমে েীশুমক মানু এবাং বকছু ধমেগ্রমে িামক ঐশ্ববরক সত্ত্বা বহমসমব
হদখ্ামনা হময়মছ। আর এমেম্ একবি সমন্বয় সাধমনর জনযই আমামদর
অবশযই দু ই মমনর অনু মান করমি হমব োমি এই বববশষ্টযসমূ হ িার
সামথ সম্পৃ ক্ত করা োয়। অনয কথায়, বকছু বনবদেষ্ট অাংশমক সামঞ্জসযপূ ণে
করমি আমামদর অবশযই একবি কবল্পি বব য় আববষ্কার করা প্রময়াজন
ো আমরা জবিল এবাং বযাপকভামব অমেৌবক্তক। আমামদর একবি সূ ম্র
মাধযমম এই হগালকধাুঁধার জবিল আবিে হথমক পবর্াণ লামভর পথ
খ্ুুঁমজ হবর করমি হয়।
েবদ েীশুবখ্রস্ট বনবশ্চিভামব উপলবি করমিন হে, বিবন দু ই মন িারা
গবঠি এবাং িা িার ধমমের শী েিানীয় বববশষ্টয, িাহমল িার মেোদা
সাংক্রা্ িার বক্তবয এই বববশমষ্টযর রমে রবঞ্জি থাকি। মানু ম র
ববশ্বজনীন ভা া হে ধারণামক হকন্দ্র কমর গমড় উমঠমছ িা হমলা, এক
বযবক্ত, একই বযবক্ত, একই মন এবাং একই আিা। েখ্ন সাধারণ মানু
েীশুর মুখ্ হথমক এ ভা া উচ্চাবরি হমি শুমনমছ িারা অবশযই িা
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সাধারণ অমথেই গ্রহণ কমরমছ এবাং বভন্ন অমথে বযাখ্যার স্পষ্ট বনমদেশ না
পাওয়া পেে্ একক আিার সামথই িা সম্পবকেি কমরমছ োর কথাই
বিবন সবেদা বমলমছন। বকন্তু আমরা এ বনমদেশনা হকাথায় পাব? হেসব
কথাবািোয় ব্েবাদ গ্রেগুমলা পবরপূ ণে এবাং ো েীশুর বিি বববশষ্টয
হথমক অবশযম্ভাবীরূমপ সৃ ষ্ট হময়মছ, বনউ হিস্টামমমণ্ট িা আপবন হকাথায়
পামবন? হকাথায় এই ঐশ্ববরক বশেক বমলমছন, “আবম এিা বলবছ
ঈশ্বর বহমসমব এবাং এিা বলবছ মানু বহমসমব, এিা শুধু আমার মানব
মমনর সিয, এিা শুধু আমার ঐশ্ববরক মমনর সিয?” আমরা বক
প্াববলমি এই অদ্ভুি কথার হকামনা সন্ধান পাই? হকাথাও নয়।
িখ্নকার বদমন এগুমলার প্রময়াজন বছল না। পরবিেীকামল ভ্রাব্ সৃ বষ্টর
জনযই এসব করা হময়মছ। সু িরাাং আমরা ববশ্বাস কবর হে, খ্ৃষ্ট এক
মন, এক সত্ত্বা এবাং আবম এর সামথ হোগ করবছ হে, বিবন এক সত্ত্বা
ো ঈশ্বর হথমক পৃথক।... আমরা আশা কবর, োমদর সামথ আমামদর
মিপাথেকয রময়মছ, িারা একবি গুরুেপূ ণে বব য় ববমবচনা করমবন।
েীশু িার বশো প্রচারকামল অবযাহিভামব ঈশ্বমরর কথা বমলমছন। এ
শব্দ সব সময় িার মুমখ্ থাকি। আমামদর প্রশ্ন, এই শব্দ িারা বিবন
বক বনমজমক বুবঝময়মছন? আমরা ববল, কখ্মনাই না। বরাং বিবন
হসাজাসু বজভামব ঈশ্বর ও িার মমধয পাথেকয বনমদেশ কমরমছন এবাং িার
প্রিযে অনু সারীরাও িাই কমরমছন। সু িরাাং একথা কীভামব হমমন
হনওয়া োয় হে, ঈশ্বর বহমসমব েীশুর প্রকাশ খ্ৃষ্টান ধমমের প্রধান লেয?
আমামদর প্রবিপেমক অবশযই িা সবঠকভামব বনণেয় করমি হমব।
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ধমেগ্রেগুমলার হে অাংশগুমলামি েীশুমক ঈশ্বর হথমক পৃথক বহমসমব
উমল্লখ্ করা হময়মছ, আমরা হসগুমলা পরীো করমল হদখ্মি পাব হে,
হসগুমলামি িাুঁমক শুধু আলাদা সত্ত্বাই বলা হয় বন, উপরন্তু িার অধস্তন
হওয়ার কথাও প্রকাবশি হময়মছ। বিবন সবেদাই বনমজমক ঈশ্বমরর পু্,
ঈশ্বর কিৃেক হপ্রবরি, ঈশ্বর হথমক সকল শবক্ত লাভকারী, ঈশ্বমরর
সাহামেযই সকল অমলৌবকক র্িনা সাংর্িন, ঈশ্বর িাুঁমক বশো বদময়মছন
বমলই নযায় ববচার করমি হপমরমছন, হেমহিু ঈশ্বর িাুঁমক বনেু ক্ত ও
ববধিা প্রদান কমরমছন হস কারমণ িার প্রবি আমামদর ববশ্বাস দাবব
কমরমছন এবাং বিবন বনমজ হকামনা বকছু করমি সেম নন বমল
জাবনময়মছন। বনউ হিস্টামমন্ট এসব কথায় পবরপূ ণে। এখ্ন আমামদর
প্রশ্ন, এসব কথা িারা কী বলমি ও বুঝামি চাওয়া হময়মছ? োরা এসব
কথা শুমনমছ িারা বক এ ধারণা করমব হে, েীশুই বছমলন হসই ঈশ্বর
হে ঈশ্বমরর চাইমি বিবন বনমজমক অধস্তন বমল বার বার হর্া ণা
কমরমছন; বেবন িাুঁমক হপ্ররণ কমরমছন এবাং োর কাছ হথমক বিবন শবক্ত
ও েমিা লামভর কথা স্বীকার কমরমছন!
ব্েবাদীরা েীশুর প্রবি িামদর এই দৃ বষ্টভবি হথমক বকছু গুরুেপূ ণে
সু ববধা লামভর হচষ্টা কমরমছ। িারা আমামদর বমল হে, এিা িামদর
জনয ঐশ্ববরক প্রায়বশ্চমত্তর সু মোগ সৃ বষ্ট কমরমছ, হকননা এিা িামদর
হদবখ্ময়মছ হে, িামদর পামপর কারমণ এক ঐশ্ববরক সত্ত্বা েন্ত্রণা হভাগ
কমরমছন। এই ভ্রা্ েু বক্ত িারা এি আিার সামথ বযক্ত কমর ো হদমখ্
বববিি হমি হয়, েখ্ন িামদর প্রশ্ন করা হয় হে, িারা বক প্রকৃিই
ববশ্বাস কমর হে, একজন অববনশ্বর ও অপবরবিেনীয় ঈশ্বর ক্রুমশ ববি
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হময় েন্ত্রণামভাগ ও মৃিুযবরণ কমরমছন? িখ্ন িারা স্বীকার কমর হে,
এিা সিয নয়। িমব খ্ৃমষ্টর মানববক মনই শুধু মৃিুয েন্ত্রণা সহয কমর
বিমক বছল। িাহমল আমরা একজন েন্ত্রণা হভাগীকারী ঐশ্ববরক সত্ত্বামক
পাবে কীভামব? আমামদর মমন হয়, এই সব কথা সাধারণ মানু ম র
সরল মমনর ওপর চাবপময় হদওয়া হময়মছ এবাং িা ঈশ্বমরর নযায়ববচামরর প্রবি অিয্ অবমাননা কর, হেমহিু এগুমলা কূি িকে ও
কল্পকাবহনী ছাড়া আর বকছু নয়...।৬১
এভামব েবদও চযাবনাং ববশ্বাস করমিন হে, েীশু ক্রুশববি হময়বছমলন ও
পুনজেীবন লাভ কমরবছমলন, িা সমত্ত্বও বিবন প্রায়বশ্চত্ত মিবামদর
অসারিা প্রদশেমন সেম বছমলন। হেসব র্িনার ওপর বভবত্ত কমর এ
মিবাদ প্রবিবষ্ঠি, হসগুমলা হে বাস্তমব সাংর্বিি হয় বন, হস বযাপামর
বকন্তু বিবন অববহি বছমলন না। চযাবনাং বনমম্নাক্ত কারমণ প্রায়বশ্চত্ত মিবাদ
প্রিযাখ্যান কমরবছমলন:
বাইমবমল এমন হকামনা অাংশ হনই হেখ্ামন আমামদর বলা হময়মছ
মানু ম র পু্ ঈশ্বর এবাং িার ঐশ্ববরক প্রায়বশ্চত্ত প্রময়াজন। এ মিবাদ
আমামদর বশো হদয় হে, মানু েবদও ঈশ্বর কিৃেক নশ্বর, ভ্রাব্শীল ও
অপূ ণোি সত্ত্বা বহমসমব সৃ ষ্ট, হস স্রষ্টার কামছ একজন ঐশ্ববরক ববধান
লাংর্নকারী বহমসমবই গণয। চযাবনাং বমলন, একেবাদীরা ববশ্বাস কমর
হে, ঈশ্বর হকামনা কমঠার শাবস্ত ছাড়াই পাপ েমা করমি পামরন। হে
মিবাদ ঈশ্বরমক একজন েন্ত্রণা হভাগকারী ও বনমজর ববমদ্রাহপ্রবণ
সৃ বষ্টর কারমণ প্রাণদামনর কথা বমল িা অমেৌবক্তক ও ধমেগ্রে পবরপেী।
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প্রায়বশ্চত্ত হয় ঈশ্বমরর কামছ, ঈশ্বমরর জনয প্রায়বশ্চত্ত হমি পামর না।
েবদ ঐশ্ববরক প্রায়বশ্চত্ত অপবরহােে হয়, ো শুধু ঈশ্বরই করমি পামরন,
হসমেম্ ঈশ্বরমক অবশযই একজন েন্ত্রণা হভাগকারী হমি হমব এবাং
আমামদর দু ঃখ্ ও বযথা গ্রহণ করমি হমব। এিা এক অবাস্তব,
অগ্রহণমোগয কল্পনা। এই সমসযা পবরহার করমি আমামদর বলা হমে
হে, খ্ৃষ্ট একজন মানু বহমসমব েন্ত্রণা হভাগ কমরন, ঈশ্বর বহমসমব নয়।
বকন্তু মানু েবদ স্বল্প ও সীবমি সমময়র জনয েন্ত্রণামভাগ কমর িাহমল
বচর্ন প্রায়বশ্চমত্তর প্রময়াজন বক? আমামদর েবদ স্বমগে বচর্ন গুণ ও
শবক্ত সম্পন্ন ঈশ্বর হথমকই থামকন, িাহমল আমামদর রোর জনয অনয
হকামনা বচর্ন বযবক্তর আমামদর প্রময়াজন হনই। এই মিবাদ েখ্ন
বমল হে, বিিীয় ও িৃিীয় ঈশ্বর ছাড়া ঈশ্বর হকামনা মানু মক রো
করমি পামরন না, িখ্ন এ মিবাদ ঈশ্বমররই অবমাননা কমর। মানু ম র
মুবক্তর জনয নযায়- ববচামরর প্রবি ঐশ্ববরক সন্তুবষ্ট েবদ অপবরহােে হময়
থামক িমব বাইমবমলর অ্ি একবি অাংমশ িার সু স্পষ্ট ও সু বনবদেষ্ট
প্রকাশ থাকা উবচৎ বছল। এ মিবাদ আদালমি উপবিি অপরাধীর িারা
সাংর্বিি অপরামধর জনয ববচারক কিৃেক বনমজমক শাবস্ত প্রদামনর
মমিাই অবাস্তব ও অথেহীন।
বাইমবল বমল, “খ্ৃমষ্টর ববচার আসমনর সম্মু মখ্ প্রমিযকমকই হাবের হমি
হমব িার কৃিকমমের ফললামভর জনয, িা হস ভামলাই করুক আর
মন্দই করুক স২ কবরনথীয় ৫ : ১০ এবাং পুনরায় বাইমবল বমল:
“আমামদর প্রমিযকমকই ঈশ্বমরর কামছ বনমজর বববরণ বদমি হমব”
সমরামীয় ১৪ : ১০ । েবদ েীশুর ক্রুশববি হওয়ার মধয বদময় অিীি,
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বিেমান ও ভবব যমির সকল পামপর প্রায়বশ্চত্ত হময়মছ বমল ঈশ্বর সন্তুষ্ট
হময় থামকন, িাহমল ধমেীয় ও সৎকমেশীল জীবন-োপমনর বনমদেশ
হদওয়ার সকল েমিা ঈশ্বর হাবরময়মছন এবাং অবাধযমদর শাবস্ত
প্রদামনরও ববমশ অবধকার িার হনই। ঈশ্বর েবদ ববচার বদবমস হকামনা
পাপীমক শাবস্ত প্রদান কমরন িাহমল িার অথে এই দাুঁড়ায় হে, হয় ঈশ্বর
িার ওয়াদা লাংর্ণকারী, নয় প্রায়বশ্চত্ত মিবাদ অসিয।
১৮১৯ খ্ৃস্টাব্দ পেে্ কামরা বাবড়মি অথবা হবাস্টমনর বাকেমল স্ট্রীি
অববিি হমবডকযাল কমলমজর হমল একেবাদীমদর সমামবশ অনু বষ্ঠি
হমিা। ১৮২০ খ্ৃস্টামব্দ একেবাদীমদর উপাসনার জনয একবি ভবমনর
বনমোণ কাজ শুরু হয়। ১৮২১ খ্ৃস্টামব্দ িা হশ হয়। এর মধয বদময়
িামদর মিবামদর আমরা প্রবিবষ্ঠি হওয়ার প্রমাণ বমলমলও িখ্ন পেে্
একেবাদীমদর ধমেমদ্রাহী, অববশ্বাসী অথবা নাবস্তক বমল আখ্যাবয়ি করা
হমিা।৬২ োমহাক, এ বছর একেবাদীমদর ধমেমি প্রচামরর হেম্
সিকেিার নীবির অবসান র্মি। চযাবনাং এিবদন হগাুঁড়া চামচের সাংকীণে
ও বিক্ত আক্রমমণর বশকার হময়মছন, বকন্তু হকামনা প্রবি-আক্রমণ
করমি পামরন বন। এখ্ন বিবন অনু ভব করমলন হে, পাো আর্াি
হানার সময় এমসমছ। আর িা করমি হমব িার সবেশবক্ত বদময়, অিয্
ববলষ্ঠভামব িার ধমে ববশ্বামসর সপমে ও হগাুঁড়া কুসাংস্কামরর ববরুমি
কথা বমল।
A History of Unitarianism গ্রমে ই.এম. উইলবার সE. M.
wilbar) চযাবনাং সম্পমকে বলমখ্মছন, িার মূ ল বক্তবয বছল ধমেগ্রেগুমলা
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েখ্ন েু বক্তসাংগিভামব বযাখ্যা করা হয়, িখ্ন িা একেবাদীমদর
মিবাদই বশো হদয়। এগুমলামি রময়মছ প্রধান মিবাদসমূ হ োর ওপর
একেবাদীমদর হগাুঁড়াপেীমদর হথমক পৃথক এবাং হসগুমলা িারা সমুন্নি
হরমখ্মছ এমকর পর এক পরীো অনু সন্ধামনর জনয... এগুমলা
কযালবভনবামদর মি অমেৌবক্তক, অমানববক ও হিাশাগ্রস্ত পবরকল্পনা
পবরপূ ণে মিবামদর ববরুমি ববলষ্ঠ ও িযথেহীন আহ্বান জানায়.... এবাং
মানু ম র েু বক্ত ও জ্ঞান ববহভূ েি হসকামলর হগাুঁড়া খ্ৃষ্টান ধমেীয় মিবাদমক
অবভেু ক্ত কমর।৬৩
১৮২৩ খ্ৃস্টামব্দ মযাসাচুমসিমস এক সমম্মলন অনু ষ্ঠামনর মাধযমম
আমমবরকায় একেবাদী আমন্দালন আমরা শবক্তশালী হময় উমঠ। এই
সমম্মলমন হোগদামনর জনয োরা প্রচার চালামি আগ্রহী বছল, হগাুঁড়া চাচে
িামদর ওপর বনম ধাজ্ঞা আমরামপর হচষ্টা চাবলময় বযথে হয়। এই বযথেিা
একেবাদী আমন্দালনমক প্রকাশয রূপ লামভ সাহােয এবাং এর বববভন্ন
সমসযামক অবভন্ন স্বাথেরোয় ঐকযবি কমর।
১৮২৭ খ্ৃস্টামব্দ চযাবনাং এর ববখ্যাি এক ধমেীয় বক্তৃিার মধয বদময়
বিিীয় একবি চামচের প্রবিষ্ঠা র্মি। ই. এম. উইলবার বলমখ্মছন, এই
সু ফল লামভর কৃবিে প্রধানি িারই প্রাপয এ কারমণ হে, সু িষ্টভামব
স্বীকার করা না হমলও ব্ে-বাদ আনু ষ্ঠাবনক প্রচার সমত্ত্বও হগাুঁড়া ধমে
ববশ্বামসর হকন্দ্রীয় অবিান ববলু প্ত হমলা এবাং িার গুরুে আর আমগর
মি রইল না। উপরন্তু কযালবভনবামদর মিবাদ এক নিুন বযাখ্যা লাভ
করল ো োজকরা ইবিপূ মবে ভীবির সামথ প্রিযাখ্যান করমিন।৬৪ সব
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র্িনা প্রবিমরাধ ছাড়া র্মি বন। ১৮৩৩ খ্ৃস্টামব্দ একেবাদীমদরমক ঠাো
মাথায় অববশ্বাসী বমল আখ্যাবয়ি করা হয় এবাং িামদর এমন বনপীড়ন
করা হয় হে, িার কামছ ধমেীয় অসবহষ্ণুিা ও হগাুঁড়াবমর পূ মবের সকল
নবজর ম্লান হময় োয়।৬৫ জানা োয় হে, ১৯২৪ খ্ৃস্টামব্দর বদমক ৪০ জন
একেবাদীর মমধয ৩০ জন হবাস্টমন বমবলি হন এবাং একবি
অজ্ঞািনামা সবমবি প্রবিষ্ঠা কমরন। এ হথমক ইবিি পাওয়া োয় হে,
েবদও আমগকার বদমনর একেবাদীমদর মমিা দু ভোগযজনক পবরণবি
বরমণর আশিা িামদর বছল না, িা সমত্ত্বও এক ঈশ্বমরর সমথেনকারী
একজন খ্ৃষ্টামনর জনয িখ্ন পেে্ পবরবিবি ববপজ্জনক বছল।
চযাবনাং িার জীবমনর হশ বদন পেে্ একেবামদ দৃ ঢ় ববশ্বাসী বছমলন।
িার কামছ েীশু শুধু একজন মানু ই বছমলন না, ঈশ্বমরর হপ্রবরি
একজন নবীও বছমলন। মানু ম র বনবিক স্খলন, ঈশ্বমরর হরা

এবাং

েীশুর প্রায়বশ্চত্তমূ লক আিিযামগর কযালবভনীয় মিবামদর ববপরীমি
চযাবনাং এক মহত্তম ধারণার হর্া ণা হদন োর সাংজ্ঞা বিবন বদময়মছন
এভামব: “আিার হরষ্ঠে, ঈশ্বমরর সামথ আবিক সাদৃ মশযর কারমণ িার
সবম্মলন, ঈশ্বমরর সত্ত্বার ধারণ েমিা, িার স্ব-গঠন শবক্ত, অন্
জীবমনর বদমক িার ো্া এবাং িার অমরে।”৬৬
বপ্রস্টবলর েু বক্তবাদ এবাং কবল্পি জগৎ হথমক এবি বছল এক নিুন
পবরবিেন। শুধু আমমবরকামিই নয়, ইাংলযামেও একেবাদী আমন্দালমন
িা নিুন কমর প্রাণ সঞ্চার কমরবছল। বপ্রস্টবল কােেি বছমলন একজন
ববজ্ঞাবনক। িার েু বক্ত বছল হজারামলা, বকন্তু দৃ বষ্টভবি বছল জড়বাদী।
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চযাবনাং িামক মহত্তম আধযাবিকিার শীম ে উন্নীি কমরন। বিবন েখ্ন
বমলবছমলন- “মানু ম র েু বক্তবাদী স্বভাব ঈশ্বমরর প্রদত্ত”- িার হসই কথা
আিলাবন্টমকর উভয় পামরর মানু মক গভীরভামব প্রভাববি কমরবছল।৬৭
বিবন সম্প্রদায়গি সাংকীণেিার প্রবিবি বদমকরই ববমরাধী বছমলন। হরবণ
বা সাম্প্রদাবয়ক আগ্রাসন বছল িার কামছ অসহয এবাং িার এই হচিনা
আমন্দালমনর হনিামদরমকও অনু প্রাবণি কমরবছল। এরই পবরণবি
বহমসমব ১৮৬১ খ্ৃস্টামব্দ বডবভবনবি স্কুল অফ হাভোডে ইউবনভাবসেবি
প্রবিবষ্ঠি হয়।
এই সাংগঠমনর সাংববধামনর এক অাংমশ বলা হময়মছ, “এিা উপলবি
করমি হমব হে, খ্ৃষ্টীয় সমিযর গুরুেপূ ণে বনরমপে ও পেপািহীন
অনু সন্ধামনর প্রবিবি হে্মক উৎসাবহি করমি হমব এবাং ছা্, বশেক
অথবা প্রবশেকমদর হকামনাপ্রকার সাম্প্রদাবয়ক দৃ বষ্টভবি গ্রহণমোগয হমব
না।৬৮ ১৮২৫ খ্ৃস্টামব্দ আমমবরকান সবমবি প্রবিবষ্ঠি হয়। একই বছর
ইাংলযামেও এ সবমবি প্রবিবষ্ঠি হয়। রালফ ওয়ালমডা এমারসন
সRalph Waldo Emerson, ১৮০৩-১৮৮২ খ্ৃ. হবাস্টমনর োজক
সম্প্রদায় হথমক পদিযাগ কমরন এবাং নিুন ও পুমরামনা বচ্ার
অনু সারীমদর মমধয ভােন সম্পন্ন হয়। েীশুর ধমেমক ঈশ্বর হপ্রম ও মানব
হসবার ধমে এবাং একবি পূ ণোি ধমে বহমসমব হর্া ণা করা হয়।
খ্ৃষ্টান ধমমের মমধয একেবাদ আজও অবযাহি রময়মছ। খ্ৃষ্টান
সম্প্রদায়গুমলার মমধয অমনমকই এক ঈশ্বমর ববশ্বাসী এবাং িারা
বাইমবমলর মধযকার স্বববমরাবধিা সমত্ত্বও হসই বনমদেশনা অনু োয়ী জীবন-
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োপমন আগ্রহী। েবদও েীশুর বাস্তব জীবন সম্পমকে, হেমন বিবন কীভামব
মানু ম র সামথ আচরণ করমিন এবাং িামদর ধমে বশো বদমিন, বিবন
কীভামব সব কাজ করমিন ও জীবন-োপন করমিন হসসব বব ময়
িামদর সামানযই জ্ঞান বছল। ো হহাক, প্রায়বশ্চত্ত, পাপ স্খলন ও ব্েবাদী
মিবামদর ফমল সৃ ষ্ট ববভ্রাব্ এবাং িার সামথ েীশু সঈসা আলাইবহস
সালাম হেভামব জীবন কাবিময়মছন, িদনু োয়ী চলার বযাপামর প্রকৃি
বদক-বনমদেশনার অভাব থাকার কারমণ হে ববভ্রাব্ সৃ বষ্ট হময়মছ িা
খ্ৃষ্টধমেমক পুমরাপুবর প্রিযাখ্যামনর কারণ হময়মছ। বস্তুি খ্ৃষ্টধমমের
চাচেগুমলা আজ সামানযিার ওপর দাুঁবড়ময় আমছ।
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অষ্টম অধযায়
একামল খ্ৃষ্টধমে
একামল খ্ৃষ্টধমমের বববশষ্টয বনণেয় করমি দু ’বি বব য় মমন রাখ্া জরুবর।
িা হমলা পেেমবেণ ও অনু মান লি জ্ঞান ও মানু ম র বনকি
প্রিযামদশপ্রাপ্ত জ্ঞামনর মমধয পাথেকয। নিুন নিুন পেেমবেণ ও নিুন
অবভজ্ঞিার বভবত্তমি অনু মান লি জ্ঞামনর পবরবিেন র্মি। সু িরাাং এ
জ্ঞান সমন্দহািীি নয়। প্রিযামদশপ্রাপ্ত বদক, অনযবি হমলা বাস্তুব বদক।
অবধববদযাগি জ্ঞান এক ঈশ্বমরর প্রকৃবি সম্পমকে বশো হদয়। অনযবদমক
বাস্তব জ্ঞান বশো হদয় আচরণবববধ। প্রিযাবদষ্ট জ্ঞান সবেদা একজন
বািো বাহক বা দূ ি কিৃেক বহন কমর আনা হময়মছ বেবন িার বাস্তব
রূপ। বিবন হে পোয় জীবন-োপন কমরমছন হসিাই বাণী। একজন দূ ি
বা বাণী বাহমকর নযায় আচরণ করার জনয হস বাণী সম্পমকে জ্ঞান
থাকমি হমব। আর এ জ্ঞান হমলা সমন্দহািীি। বলা হয়, প্রিযাবদষ্ট
জ্ঞানই হমলা একামলর খ্ৃষ্টান ধমমের বভবত্ত। বকন্তু হকামনা বাইমবমলই
েীশুর বাণী অববকৃি অবিায় অথোৎ িার কামছ হেভামব প্রিযামদশ
হময়বছল হসই আবদরূপ হনই। িার আচরণবববধর হকামনা বলবখ্ি বববরণ
হকাথাও খ্ুুঁমজ পাওয়া কবঠন। বনউমিষ্টামমমন্টর হকামনা গ্রমেই িার বাণী
ও কমেকামের বযাপামর প্রিযেদশেীর হকামনা বববরণ হনই। হসগুমলা
এমন হলাকমদর িারা বলবখ্ি হময়মছ োরা েীশুমক স্বচমে হদমখ্নবন,
িাুঁমক হদখ্মছন এমন বযবক্তমদর কামছ শুমন িারা বলমখ্মছন। এসব
বববরণ সমবন্বি বা উপলবিমোগয নয়। েীশু ো বমলমছন ও কমরমছন
অথচ বলবপবি হয় বন িার সবই বচরকামলর মি ববলু প্ত হময়মছ।
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বনউ হিস্টামমমণ্ট ববধৃ ি বব য়সমূ হ োরা োচাই করমি চান, িারা দাবব
কমরন হে, একবি হকামনাক্রমমই সমবন্বি না হমলও নূ যনিম পমে
বনভুেল। ো হহাক, একবি িাৎপেেপূণে বব য় সবসময় মমন রাখ্মি হমব
হে, বাইমবমলর বিেমান অনু বাদগুমলা হেখ্ান হথমক উদ্ভূি, হসই বনউ
হিস্টামমমণ্টর প্রাচীনিম বিমক থাকা পািুবলবপগুমলাও বনবসয়ার
কাউবিমলর পর রবচি। সাইনাইবিকামসর সCodex Sinaiticus পুুঁবথ
ও ভযাবিকানামসর সCodes Vaticanus পুুঁবথর রচনাকামল চিুথে
শিাব্দীর হশম র বদক। অনযবদমক আমলকজাবন্দ্রয়ামসর পুুঁবথর সCodes
Alexandrius রচনাকাল পঞ্চম শিাব্দী। বনবসয়ার কাউবিমলর পর
েীশুর জীবমনর বববরণ সাংববলি প্রায় ৩শ’ পািুবলবপ, োর মমধয অমনক
প্রিযেদশেীর বববরণও বছল, পবরকবল্পিভামব ধ্বাংস করা হয়। বনবসয়ার
কাউবিমলর র্িনাবলী এ ইবিি হদয় হে, পলীয় চাচে িখ্নও বিমক থাকা
চারবি গসমপমলর পবরবিেন সাধন করার জনয উমঠ পমড় হলমগবছল।
এিা সু স্পষ্ট হে, বনবসয়ার কাউবিমলর পর বলবখ্ি বনউ হিস্টামমমন্টর
পািুবলবপগুমলার সামথ সাংগবিপূ ণে নয় মরু সাগর পুুঁবথগুমলার এমন
অাংশগুমলার প্রকামশর বযবিা করা হমলও পরবিেীমি উক্ত অাংমশর
প্রকাশনা বন্ধ করা হয়।
গসমপলগুমলার অবাস্তবিা চাচে বনমজও স্বীকার কমরমছ বমলই মমন হয়।
খ্ৃষ্টধমমের অধযাি দশেন আজ এমনবক গসমপল বভবত্তকও নয়। আবদ
পাপ, প্রায়বশ্চত্ত ও পাপস্খালন, েীশুর ঈশ্বরে, পবব্ আিার ঈশ্বরে ও
ব্েবাদী মিবামদর ওপর বভবত্ত কমর চাচে প্রবিবষ্ঠি। বকন্তু
গসমপলগুমলামি এসব মিবামদর হকামনাবিই খ্ুুঁমজ পাওয়া োয় না।
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েীশু হসগুমলা বশো প্রদান কমরন বন। এর সবই েলের আতবষ্কার
এবং গ্রীক সংস্কৃ তি ও দশচলনর প্রোহবর ফল। পল কখ্মনাই েীশুর
সাহচেে লাভ কমরন বন বকাংবা িার কাছ হথমক সরাসবর হকামনা জ্ঞান
আহরণও কমরন বন। তিতন যলমচ দীক্ষা গ্রহলের আল

যীশুর

অ্নুসারীলদর ওের কলোর তনেীড়ন চাতেলিলিন এবং যীশুর
অ্ন্তযচালনর ের তিতন যখন খৃষ্টান যমচলক গ্রীলসর অ্-ইয়াহুদীমদরও
অনযমদর কামছ বনময় োন, িখ্ন েীশুর আচরণ বববধ ববপুলভামব
পবরিযামগর জনয বিবন দায়ী। “খ্ৃমষ্টর” রূমপ হে বযবক্ত িামক িার নয়া
মিবাদ বশো বদময়বছমলন বমল বিবন দাবব কমরন িা বছল কবল্পি।
িার বশো ো বকনা েীশুর কবল্পি মৃিুয ও পুনরুিান বনভের এমন এক
র্িনা িা বাস্তমব কখ্মনা র্মি বন।
মূ ল সম্পমকে সমন্দহপূ ণে হওয়া সমত্ত্বও এসব মিবাদ “খ্ৃষ্টান ধমে
বশোকারী” হে হকামনা বযবক্তর জনয অববমেদয অাংশ বহমসমব
পালনমোগয। েবদও অমনমকই এসব মিবাদ পুমরাপুবর বা আাংবশকভামব
প্রিযাখ্যান কমরমছ, বকন্তু িারপরও োরা এমি ববশ্বাস িাপন কমর িারা
এই কুখ্যাি েু বক্ত িারা পবরচাবলি হয় হে, “চামচের বাইমর হকামনা মুবক্ত
হনই।” চামচের অধযাি দশেমনর কাঠামমা হমলা: প্রায়বশ্চত্ত ও পাপ মুবক্তর
মিবাদ বমল হে, ঈশ্বরমদর একজন খ্ৃষ্ট মানু ম র রূপ গ্রহণ কমরন,
বিবন েীশু নামম পবরবচি হন, অিঃপর বিবন মানবজাবির সকল পামপর
প্রায়বশ্চত্ত কমর মৃিুযবরণ কমরন। চাচে ববচামরর বদমন “খ্ৃমষ্ট” ববশ্বাসী
সকল মানু ও োরা চামচের বনমদেশনা অনু সরণ কমর িামদর সকমলর
পামপর েমা ও মুবক্তর বনশ্চয়িা হদয়। উপরন্তু আমরা ববশ্বাস করা হয়
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হে, জগমির ববলু বপ্ত না র্িা পেে্ সকল মানু ম র হেম্ এই চুবক্ত
কােেকর। এ ববশ্বামসর স্বাভাববক পবরণবি এরূপ:
প্রথমি: এ হথমক প্রিীয়মান হয় হে, হকামনা বযবক্ত িার কৃিকমমের
জনয দায়ী নয় এবাং মৃিুযর পর হসগুমলার জনয হস দায়ী হমব না। কারণ
হস োই করুক না হকন িার ববশ্বাস হে, “খ্ৃমষ্টর আিিযামগর” কারমণ
হস মুবক্ত লাভ করমব। োমহাক, এর অথে এই নয় হে, পৃবথবীমি িার
জীবন আনমন্দ পবরপূ ণে হমব। আবদ পামপর মিবামদ িার ববশ্বামসর
সোমি বলা হময়মছ হে, আদমমর ভুমলর কারমণ সকল মানু ই পাপী
হময় জম হনয় অথে হমলা এই হে, হস েিেণ জীববি থামক িার
অবিা থামক অমোগযিা ও অপূ ণেিারই একবি দৃ ষ্টা্। জীবমনর এই
দু ঃখ্জনক দৃ বষ্টভবি হজ. বজ. ভস সJ. G VOS নামক একজন খ্ৃষ্টামনর
বণেনায় ফুমি উমঠমছ। এমি বিবন ইসলাম ও খ্ৃষ্টধমমের িুলনা কমরমছন:
ইসলাম এমন বকছু হসই হে, হকামনা মানু বলমব “বক হিভাগয আবম
মৃিুযর পর হক আমামক উিার করমব?” অথবা “ আবম জাবন, আবম
অথোৎ আমার এই শরীর হকামনা ভামলা কাজ কমর বন।” েু বক্তসাংগি
অভীষ্ট লামভর উমদ্দশয সাংববলি একবি ধমে পাপীমক অপরাধী ববমবমকর
েন্ত্রণা হভাগ বা একবি সম্পূ ণে বনবিক মানসম্মি জীবন- োপমন সাফলয
লাভ না করার হিাশা প্রদান কমর না। সাংমেমপ, ইসলাম একজন
মানু ম র মমন উত্তম অনু ভূবি সৃ বষ্ট কমর, পো্মর খ্ৃষ্টধমে অবনবােেভামব
সৃ বষ্ট কমর খ্ারাপ অনু ভূবি। ভগ্নহৃদয় হলাকমদর ধমে হমলা খ্ৃষ্টধমে,
ইসলাম নয়।১
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বিিীয়ি: প্রায়বশ্চত্ত ও মুবক্ত লাভ মিবামদ ববশ্বাস এক ববভ্রাব্র সৃ বষ্ট
কমর েখ্ন একজন খ্ৃষ্টান অনয মানু ম র কামছ ঈশ্বমরর প্রিযাবদষ্ট অনযানয
ধমমের সামথ িার ধমমের একবি সামঞ্জসয ববধামনর হচষ্টা কমর। এর অথে
এই হে, ‘খ্ৃমষ্টর আিিযাগ’ ও “বাণী” অিুলনীয় ও চূ ড়া্ এবাং বিবন
অনয নবীমদর বশোগ্রহণ করমি পামরন না। একই সামথ বিবন
হসগুমলার মমধয হে, সিয খ্ুুঁমজ পান িাও অস্বীকার করমি পামরন না।
এভামব একজন খ্ৃষ্টান ইয়াহূ দীধমেমক প্রিযাখ্যান কমর, আবার গ্রহণ
কমর ওল্ড হিস্টামমন্ট ো ইয়াহূ দীমদর কামছ আনীি মূ সার আলাইবহস
সালাম বশো হথমক উদ্ভূি। হস বনমজমক েু গপৎভামব দু ’বি পরস্পর
ববমরাধী ববশ্বাস গ্রহণ করার এক অসম্ভব অবিামন বনমজমক িাবপি
কমর। বনমম্নািৃ ি অাংমশ এর প্রমাণ হমমল: অ-খ্ৃষ্টান ধমেগুমলামি
আমপবেক ভামলা উপাদান রময়মছ। বমথযা ধমে হথমক দূ মর থাকার
আহ্বানবি

বনবশ্চিরূমপই

বাইমবমলর

অনযবদমক

ধমেগ্রেগুমলামি

হপৌত্তবলক ধমমের অপমদবিামদর বশোও প্রদান করা হময়মছ... এ কথাও
সিয হে, সীবমি আমপবেক ভামলার উপাদানগুমলা এসব ধমমেও
রময়মছ। একথা হেমন সিয হে, হসগুমলা অপমদবিার বববশষ্টযমবিি,
একথাও আবার সিয হে, হসগুমলার মানু ম র কামছ ঈশ্বমরর
প্রিযামদমশর মানু ম র কৃি ববকৃি বযাখ্যারই সৃ বষ্ট। েবদও হসগুমলা
শয়িামনর কমে হমি পামর, িমব িা অাংবশি ঈশ্বমরর সাধারণ অনু গ্রমহর
এবাং অাংবশি পাপী মানু
ফসলও বমি।২

কিৃেক ঈশ্বমরর প্রিযামদমশর অপবযবহামরর
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এখ্ামন গুরুেপূ ণে বব য় হমলা হে, ভস বাইমবল হেসব ববকৃবির বশকার
হময়মছ িার সবগুমলার উমল্লখ্ কমরন বন।
অ-খ্ৃষ্টান ধমে ববশ্বামসর েু গপৎ গ্রহণ ও বজেমনর এই সমসযা পবরহামরর
প্রমচষ্টা এ েু বক্তমি শুরু হমলা হে, বকছু খ্ৃষ্টান “বনমজমদর মমধয ‘ঈশ্বমরর
খ্ৃমষ্ট’র প্রভাব উপলবি করমছ বেবন বচর্ন ববশ্ব বনয়ন্ত্রক অথবা ঈশ্বর
বহমসমব হমেন “আমলা বেবন প্রবিবি মানু মক আমলাবকি কমরন।”
উইবলয়াম হিম্পল সW. Temple) এই মি সমথেন কমর বলমখ্মছন“ঈশ্বমরর বাণী, বলমি হগমল েীশুখ্ৃষ্ট, বেশাইয় সIsaiah) ও িাহিা,
েরথ্রুে সZoroastor) বুি ও কনফুবসয়াস হস সিযই বলমখ্মছন ও
বমলমছন ো িারা হর্া ণা কমরমছন। ঐশ্ববরক আমলা একিাই এবাং
প্রবিবি মানু ই িার বনজ বনজ পবরমাপ অনু োয়ী িা িারা আমলাবকি
হময়মছ।”৩ এই বক্তমবয হে দু ’বি বব ময়র ওপর হজার হদওয়া হময়মছ
িা হমলা “এক ঐশ্ববরক আমলা” এবাং “খ্ৃষ্ট”। এ দু’বি আসমল একই
বব য়। হেমহিু খ্ৃষ্ট ‘কল্পনার’ বব য়, িাই এ মিবাদ বযথে এবাং সমসযা
ববরাজ করমছ। জজে অরওময়মলর “বিি বচ্া”র শরণাপন্ন হমলই শুধু
িা পবরহার করা হেমি পামর। বিবন এমক এভামব সাংজ্ঞাবয়ি কমরমছন:
‘বিি বচ্া’র অথে হমলা েু গপৎভামব দু ’বি পরস্পর ববমরাধী শবক্তমক
ধারণ করা এবাং িামদর উভয়মকই গ্রহণ করা। দলীয় বুবিজীবী জামনন
হে, বিবন বাস্তমবর সামথ ভাুঁওিাবাবজ করমছন, বকন্তু বিি বচ্ার প্রময়াগ
িারা বিবন বনমজমক সন্তুষ্টও করমছন হে বাস্তবিা লাংবর্ি হমে না।৪
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খ্ৃষ্টই ঈশ্বর- একজন খ্ৃষ্টামনর এই হমৌবলক ধারণার মূ মল রময়মছ ‘বিি
বচ্া’র অবিান। েীশুর দু ’বি প্রকৃবির ববপরীিয হথমক হে ধারণা সৃ বষ্ট
হময়মছ, বিি বচ্া িামক হবষ্টন কমর আমছ। এক মুহূমিে বিবন মানু ।
অনয মুহূমিে বিবন ঈশ্বর। প্রথমম বিবন েীশু, িার পমর বিবন খ্ৃষ্ট।
একজন মানু েু গপৎভামব দু ’বি পরস্পর ববমরাধী ববশ্বাস ধারণ করমি
পামর। এিা শুধু বিি বচ্ার প্রময়ামগই সম্ভব। একমা্ বিি বচ্ার
িারাই ব্েবামদ ববশ্বাস িাপন ও িা বজায় রাখ্া োয়।
চাচে অব ইাংলযামের ৩৯ বি অনু মেমদর মমধয ৭ম অনু মেদ শুরু হময়মছ
এভামব:
“ওল্ড হিস্টামমন্ট নিুনবির ববমরাধী নয়....” বমেন স্পষ্টভামব
হদবখ্ময়মছন হে, ওল্ড হিস্টামমমন্টর বহু অাংমশ ঈশ্বমরর একমের প্রবি
সমথেন বযক্ত হময়মছ। হসখ্ামন এমন একবি অাংশও হনই হেখ্ামন
ঐশ্ববরক সিযমক ব্েবামদর রূমপ বণেনা করা হময়মছ। ওল্ড হিস্টামমন্ট
ও গসমপলগুমলামি একেবামদর প্রবি সমথেন এবাং একই সমময়
ব্েবামদর প্রবি সমথেন সম্ভবি আজমকর খ্ৃষ্টান ধমমের মমধয বিি
বচ্ার প্রভামবর হরষ্ঠিম উদাহরণ। এভামব েীশু ো বশো হদন বন,
হসই মিবাদ বভবত্তক চামচের অবধববদযার েু বক্ত শুধু েীশুর মেোদামকই
ম্লান কমর বন, ঈশ্বমরর একেমকও েুণ্ণ কমরমছন। আজমকর খ্ৃষ্টান
ধমমের হে অধযাি দশেন িা েীশুর আনীি অধযাি দশেমনর সম্পূ ণে
ববমরাধী। েীশুর বশোর বাস্তব বদকগুমলা অথোৎ িার আচরণ বববধ আজ
বচরিমরর জনয ববলু প্ত। েীশুর জীবন-োপন অনু োয়ী জীবন োপন করার
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মাধযমমই িার বাণী উপলবি করা সম্ভব, বকন্তু েীশুর আচরমণর হকামনা
বববরণ এখ্ন কােেি আর বিমক হনই। এ সম্পমকে েৎসামানয ো জানা
োয়, িাও আজ উমপবেি। েীশুর সবচাইমি হমৌবলক কাজ বছল স্রষ্টার
উপাসনা- হে উমদ্দমশযই শুধু মানু মক সৃ বষ্ট করা হময়মছ। এখ্ন এিা
স্পষ্টিই প্রিীয়মান হয় হে, েীশু হে উপাসনা করমিন, হকামনা খ্ৃষ্টানই
এখ্ন হস উপাসনার কাজ কমর না। েীশু সাধারণ বসনাগমগ উপাসনা
করমিন। বিবন প্রবিবদন বনধোবরি সমময় উপাসনা করমিন- সকাল,
দু পুর ও সন্ধযায়। িার উপাসনার প্রকৃি বববরণ আজ আর পাওয়া োয়
না। িমব জানা োয় হে, মূ সা আলাইবহস সালামমর প্রবি হে রকম
উপাসনার বনমদেশ হদওয়া হময়বছল, িাই বছল িার উপাসনার বভবত্ত।
েীশু বলমিন, বিবন বববধ-ববধানমক সমুন্নি রাখ্ার জনযই এমসমছন।
হসগুমলার ববন্দুমা্ ধ্বাংস সাধন বা েবি করার জনয নয়। েীশুমক ১২
বছর বয়স হথমকই হজরুজামলমম বসনাগমগ বশো প্রদান করা হময়বছল।
বিবন বসনাগগমক পবরষ্কার-পবরেন্ন রাখ্মিন। হকামনা খ্ৃষ্টানমকই এখ্ন
এ ধরমনর কাজ করমি হদখ্া োয় না। েীশুর মি কমর ক’জন খ্ৃষ্টান
খ্িনা কবরময়মছন? আজ চামচে হে প্রাথেনা অনু বষ্ঠি হয় িার প্রচলন শুরু
হয় েীশুর অ্ধোন র্িার বহুকাল পর। িার অমনকগুমলাই সরাসবর
এমসমছ হপৌত্তবলক হগ্রমকা- হরামান সGraeco-Roman হপৌরাবণক
রীবি-নীবি হথমক। এখ্ন িারা হে প্রাথেনা বাকয পাঠ কমর, িা েীশুর
প্রাথেনা বাকয নয়। িারা হে হস্তা্ হগময় থামক িা েীশুর গাওয়া হস্তা্
নয়। পল ও িামদর অনু সারীমদর মবস্তষ্ক প্রসূ ি মিবামদর কারমণ
হকামনা বজবনস খ্াওয়া হারাম আর হকামনাবি নয়- হস বযাপামর হকামনা
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প্রিযামদশজবনি বশো হনই। এখ্ন োরা খ্ৃষ্টান হয়, িারা ো খ্ুবশ হখ্মি
পামর। েীশু ও িার অনু সারীরা শুধু হালাল হগাশি হখ্মিন, িামদর
শূ কমরর মাাংস আহার করা বনব ি বছল। অ্ধোমনর পূ মবে েীশু সবেমশ
হে আহার কমরন িা ধমেীয় উৎসব সPassover meal উপলমে প্রস্তুি
খ্াদয। হকামনা খ্ৃষ্টানই আজ দীর্েকামলর এই ইয়াহূ দী ঐবিহযবি পালন
কমর না ো েীশু অিয্ সিকেিার সামথ পালন কমরবছমলন। আজ
আমরা জানা োয় না হে, েীশু কীভামব আহার ও পান করমিন, বিবন
কার সামথ আহার করমিন এবাং কার সামথ আহার করমিন না, হকাথায়
বিবন আহার করমিন এবাং হকাথায় করমিন না, কখ্ন আহার করমিন
এবাং কখ্ন আহার করমিন না। েীশু উপবাস করমিন, বকন্তু কীভামব
হকাথায় এবাং কখ্ন উপবাস করমিন, িাও জানা োয় না। িার
উপবামসর বনয়ম- কানু ন আজ হাবরময় হগমছ। বিবন হকামনা খ্াবার
ববমশ পছন্দ করমিন এবাং হকামনা খ্াবামরর প্রবি িার ববমশ হকামনা
দু বেলিা বছল না, িাও জানা োয় না। েীশু েিবদন পৃবথবীমি বছমলন
বিবন বববাহ কমরন বন, বকন্তু বিবন বনব িও কমরন বন।

সলেলে এমন

লকালনা অ্ংশ লনই লযখালন িার একজন সহচমররও হকৌমােে পালমনর
শপথ গ্রহমণর কথা আমছ। আবার মঠ বা আরমমর মমিা পুরু
অধু যব ি সমাজ প্রবিষ্ঠার প্রমাণও হকাথাও হনই েবদও িামদর উৎমসর
সামথ সম্পবকেি এরকম দু ’একবি সম্প্রদায় িখ্ন বছল। হেমন
প্রমসনীরা। েীশুর আবদ অনু সারীমদর মমধয োরা বববাহ কমরবছমলন িারা
অবশযই মূ সার আলাইবহস সালাম প্রচাবরি ধমমের বনয়ম- কানু ন
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অনু সামরই িা কমরবছমলন। িামদর দৃ ষ্টা্ আজ আর অনু সরণ করা হয়
না।
পাশ্চামিয পাবরবাবরক কাঠামমার ভািন হথমক হদখ্া োয় হে, একজন
পুরু একজন েীমলামকর সামথ বক আচরণ করমব বা একজন মবহলা
একজন পুরুম র সামথ কী ধরমনর আচরণ করমব- এ বযাপামর খ্ৃষ্টান
বববামহর মমধয হকামনা কােেকর বনমদেশনা হনই। গসমপল হথমক বনবিক
নীবি আহরণ কমর িার সাহামেয জীবন োপমনর হচষ্টা আর েীশু হকামনা
বনবদেষ্ট পবরবিবিমি হকামনা বনবদেষ্টভামব কাজ কমরমছন বমল জ্ঞাি হময়
হসভামব কাজ করা এক কথা নয়। কারণ প্রথমিা হমলা বসিা্মূ লক
জ্ঞামনর ফল, আর বিিীয়বি হমলা প্রিযামদশ লি জ্ঞামনর বাস্তবায়ন।
েীশু কীভামব হাুঁিমিন, কীভামব বসমিন, কীভামব দাুঁড়ামিন, কীভামব
বনমজমক পবরষ্কার-পবরেন্ন রাখ্মিন, কীভামব র্ুমামি হেমিন, কীভামব
হজমগ উঠমিন, কীভামব মানু মক শুমভো জানামিন, বৃ ি হলাকমদর
সামথ বক রকম বযবহার করমিন, অল্পবয়স্ক হলাকমদর সামথ িার
বযবহার হকমন বছল, বৃ িা মবহলামদর সামথ বিবন হকমন বযবহার
করমিন, িরুণী-েু বিীমদর সামথ িার বযবহার হকমন বছল,
আগন্তুকমদর কামছ বিবন হকমন বছমলন, অবিবথমদর সামথ হকমন
বযবহার করমিন, শত্রুমদর সামথ িার বযবহার হকমন বছল, কীভামব
ভ্রমণ করমিন, বিবন বক করার অনু মমাদন প্রাপ্ত বছমলন এবাং বিবন বক
করার অনু মবি প্রাপ্ত বছমলন না- এ সমবর হকামনা বববরণই হনই।
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েীশুর কামছ ঈশ্বর কিৃেক প্রিযাবদষ্ট বাণীর হে বববরণ পাওয়া োয় িা
অপূ ণে ও অ-েথাথে। আজমকর খ্ৃষ্টান ধমে হে মিবামদর ওপর প্রবিবষ্ঠি,
এসব বববরমণর মমধয িা খ্ুুঁমজ পাওয়া োমব না। েীশুর কমেকামের
বববরণ প্রায় সম্পূ ণেই অনু পবিি, েৎসামানয োও বা আমছ িাও কােেি
উমপবেি। অবশয চাচে হে রূমপই হহাক না, সবেদাই েীশুর বাণীর
বযাখ্যািা ও অবভভাবক হওয়ার দাবব জাবনময় আসমছ। েীশু বকন্তু চাচে
প্রবিষ্ঠা কমর োনবন। বিবন ঈশ্বর ও মানু ম র মমধয মধযিিা করার জনয
হকামনা পুমরাবহি বা োজকমিলী প্রবিষ্ঠা কমর োনবন। িা সমত্ত্বও হসই
প্রথমাবিা হথমকই প্রবিবষ্ঠি পলীয় চাচে সবেদাই খ্ৃষ্টানমদর এই বশো
বদময় আসমছ হে, িামদর মুবক্ত বনশ্চয়িা িখ্নই হদওয়া োমব েবদ িারা
চাচে ো বমল িা কমর ও ববশ্বাস িাপন কমর। চাচে হকাথা হথমক এ
কিৃেে বা েমিা হপময়মছ?
এই চরমপেী কিৃেমের দাবব হদখ্া োয় হরামান কযাথবলক চামচের
হপাপমদর অভ্রা্ বমল দাববকৃি মিবামদর মমধয। কাবডেনাল হীনান
সHeenan এভামব এর বণেনা বদময়মছন:
আমামদর চামচের মমধয এই আশ্চেে ঐমকযর হগাপন রহসয হমলা খ্ৃমষ্টর
হসই অিীকার োমি বিবন বমলবছমলন চাচে কখ্মনা সিয বশো বদমি
বযথে হমব না। আমরা জাবন হে, চাচে হে বশো হদয় আমরা িা গ্রহণ
কবর। আমরা জাবন হে এিা অবশযই সিয হমব... সকল কযাথবলক
োজকই একই মিবাদ বশো দান কমরন হেমহিু িারা সকমলই খ্ৃমষ্টর
প্রবিবনবধে মানয কমরন।
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‘প্রবিবনবধে’ কথাবির অথে হমলা “হসই বযবক্ত বেবন অমনযর িান গ্রহণ
কমরন।” হপাপ হমলন খ্ৃমষ্টর প্রবিবনবধ, হকননা, বিবন পৃবথবীমি চামচের
প্রধান। চাচে একই থামক হেমহিু িার সকল সদসযই একই ববশ্বামস
ববশ্বাসী। িারা চাচে ববশ্বাস কমর, হকননা চাচে বমথযা হকামনা বকছু বশো
বদমি পামর না। আমরা েখ্ন ববল হে, চাচে অভ্রা্, িার মধয বদময়
আমরা এ কথাই বুঝামি চাই। খ্ৃষ্ট িার চাচেমক পবরচাবলি করার
প্রবিশ্রুবি বদময়বছমলন। এ জনয বিবন হেসব পো মমনানীি কমরমছন
িার একবি হমলা িার কথা বলার জনয পৃবথবীমি িার প্রবিবনবধে
হরমখ্ োওয়া। হস কারমণই আমরা হপাপমক অভ্রা্ বমল থাবক। বিবন
হমে অভ্রা্ চামচের প্রধান। ঈশ্বর িামক ভ্রাব্মি বনপবিি হমি বদমি
পামরন না।৫
এখ্ামন িাৎপেেপূণে বব য় হমলা হে, কাবডেনাল হীনান শুধু খ্ৃমষ্টর কথাই
বমলমছন, েীশুর কথা নয়। বিবন িার বক্তমবযর সমথেমন গসমপমলর
উমল্লখ্ কমরন বন।
এই মিবাদ প্রায়শই অসামঞ্জসযপূ ণে বমল প্রমাবণি হময়মছ। হকননা,
েবদ সকল হপাপই অভ্রা্ হন, িাহমল হকন হপাপ অনাবরয়াসমক
সHonorius

গীজোর অবভশাপ হদওয়া হময়বছল? সাম্প্রবিককামল

হপামপর উত্তরসূ বর েীশুর কবথি ক্রুশববি হওয়ার জনয ইয়াহূ দীরা দায়ী
বছল না বমল মি বযক্ত কমরমছন, িার অথে বক এই হে, পূ মবের সকল
হপাপই হমামিই অভ্রা্ বছমলন না? “চাচে কখ্মনাই সিয বশো বদমি
বযথে হমব না বমল খ্ৃমষ্টর প্রবিশ্রুবি’র ববধিা একামলর বহু হরামান
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কযাথবলকই প্রিযাখ্যান কমরমছন। হকামনা গসমপমলও অবশয এ বক্তমবযর
সিযিা খ্ুুঁমজ পাওয়া োয় না। চামচের বশো ও রীবি- নীবির মমধয হে
ববশাল ফাুঁক িা বসনবসনাবির আচে ববশপ হজামসফ এল, বানোবডন
সJosheph. L. Bernadin -হক সমসযায় হফমল বদময়মছ। ইউ.এস.
কযাথবলক- এ এক সাোৎকামরর বাণোবডন বমলন, “বহু হলাকই
বনমজমদরমক উত্তম কযাথবলক বমল ববমবচনা কমর েবদও িামদর ববশ্বাস
ও আচার-আচরমণর সামথ চামচের আনু ষ্ঠাবনক বশোর ববমরাধ হদখ্া োয়।
একামল একজন ভামলা কযাথবলক হওয়ার অথেই প্রায় নিুন রূপ ধারণ
কমরমছ.... েখ্ন স১৯৬৬ শুক্রবামর হগাশি খ্াওয়া ববধ হমলা, িখ্ন
হে হকউই হপামপর কিৃেে সম্পমকে সমন্দহ প্রকাশ করমি পামর,
জমবনয়ন্ত্রণ পালন, োজকবৃ বত্ত িযাগ এবাং বববাহ করা অথবা োর ো
খ্ুবশ করমি পামর।” গ্রীবল সGreely বলমখ্মছন, “শুক্রবামর হগাশি
আহার হথমক ববরি থাকার অথে েীশুর উপবামসর প্রবি সম্মান প্রদশেন
এবাং হে বদনবিমি বিবন ক্রুশববি হন, হস বদনবির িৃ বি পালন করা।
হশ

পেে্ িা চামচের এক ববধামন পবরণি হয় এবাং শিাব্দীর পর

শিাব্দী োবৎ িা এক ধরমনর হরামান কযাথবলক পবরচয় বচি বহমসমব
কাজ কমর।”
হলখ্ক হডাবরস গ্রুমবাখ্ সDoris Grumbach বক্রবিক- এ বলমখ্বছমলন:
ভযাবিকান ২ স১৯৬২ খ্ৃস্টামব্দ বিিীয় ভযাবিকান কাউবিল আমামক
অবভভূ ি কমরবছল। কারণ বববণে জীবন, জ্ঞান ও আচরমণর একা্ হে
ভুবন- িার বাইমর আমরা বকছু বযাপামর িা এমকর অবধক জবামবর
সম্ভাবনা সৃ বষ্ট কমরবছল, বকন্তু বনয়ম- কানু ন ও শাসমনর মানববক
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অবভজ্ঞিার সকল হেম্র নযায় েখ্ন জানালা খ্ুমল োয়, প্রমিযকবি
বব য়ই িখ্ন প্রমশ্নর সম্মু খ্ীন হয়। হকামনা বচর্নিা, হকামনা পূ ণোিিা
িখ্ন অববশষ্ট থামক না। এ সময় চাচে আমার কামছ একবি ববিকেমোগয
প্রশ্ন হময় উমঠ। আবম এখ্নও আমার জীবমনর হকন্দ্রশবক্ত বহমসমব
গসপল, খ্ৃষ্ট এবাং িার বকছু বশ যমক আুঁকমড় ধমর রময়বছ, বকন্তু চাচে
আমার কামছ আর গুরুেপূ ণে প্রবিষ্ঠান নয়। আবম আর এর মমধয থাকমি
পাবর না।৬
সম্পূ ণে অভ্রা্ না হওয়া সমত্ত্বও চামচের কিৃেে এখ্নও ববদযমান। হেসব
চাচে িামদর ওপর হপামপর কিৃেে অস্বীকার কমরমছ, হসসব চামচের
মমধযও এর বশকড় ছড়ামনা। ো হহাক, আজ এই কিৃেমের ববধিা
সম্পমকে সমন্দহ সৃ বষ্ট হময়মছ এবাং এমন পেোময় িা প্রিযাখ্যাি হময়মছ
ো পূ মবে কখ্মনা হয় বন। জজচ হযাতরসলনর োষাি:
আপবন েখ্ন িরুণ বছমলন িখ্ন আপনার বপিা- মািা কিৃেক আপবন
চামচে নীি হময়বছমলন এবাং স্কুমল আপনামক ধমে বশো গ্রহণ করমি
বাধয করা হময়বছল। হসগুমলা আপনার মমন বকছু হরখ্াপাি করার হচষ্টা
করমছ। এর কারণ এই হে, হকউই চামচে োয় না এবাং ঈশ্বমর ববশ্বাস
কমর না। হকন? কারণ িারা বাইমবলমক হসভামব বযাখ্যা কমর বন
হেভামব িা করা উবচৎ বছল। আবম আসমলই ঈশ্বমর ববশ্বাস কবরবন,
কারণ আমামক হসই বশো হদওয়া হময়মছ শুধু ববশ্বাস লামভর জনয,
আপনার হস জনয দু ঃবখ্ি হওয়ার বকছু হনই, আমরা আপনামক ো
বলবছ, আপবন শুধু িা ববশ্বাস করুন।৭
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েীশুর বানীর অবভভাবকমের বযাপামর চামচের ববশ্বাসমোগযিা সম্পূ ণে
গ্রহণ ও সম্পূ ণে প্রিযাখ্যামনর দু ’বি হমরুর মমধয একজন খ্ৃষ্টান হওয়ার
বযাপামর সকল মিামমির ছায়াপাি র্মিমছ। উইলমিড কযান্টওময়ল
বিি বলমখ্মছন:
আজমকর খ্ৃষ্টান চামচের মমধয এি হববশ ববপরীিয ও সাংর্াি, এি হববশ
হগালমোগ হে খ্ৃষ্টীয় সমিযর ঐকযবি অথবা পিবিগি পুমরামনা আদশে
ববদায় বনময়মছ। হস কারমণ োজক সম্প্রদাময়র ঐকয আমন্দালমন অিয্
হদবর হময় হগমছ। ো র্মিমছ িা হমলা খ্ৃষ্টান জগৎ ববকল্প সু মোমগর
হখ্ালাখ্ুবল বববচ্যময় পবরবিবির বদমক এবগময়মছ। মমন হয়, কামরা
পমে আর এিা সম্ভব হমব না হে, িামক আনু ষ্ঠাবনক ও সামবগ্রকভামব
খ্ৃষ্টান হওয়ার কথা বলা হমব অথবা বলার কল্পনা করা হমব। িার
বনমজর জনয িামকই বসিা্ বদমি হমব।৮
এ বসিা্ হথমক এিাই বুঝা োয় হে, আজ েি খ্ৃষ্টান আমছ, খ্ৃষ্টান
ধমমের িি রূপও আমছ এবাং েীশুর বাণীর অবভভাবক হে চাচে, প্রবিষ্ঠান
বহমসমব হসই চামচের ভূ বমকা এখ্ন ববপুলভামব হ্রাস হপময়মছ। ইউ, বস.
এল. এ সU. C. L. A)-এর একজন োিক ছাম্র প্রশ্ন: “েবদ আমার
জ্ঞামনর ওপরই সববকছু বনভের কমর িাহমল চামচের প্রময়াজনিা বক?”

৯

ো হহাক, চাচে আজ পবশ্চমা সাংস্কৃবির অববমেদয অাংশ বহমসমবই
ববদযমান এবাং এ দু ময়র মধযকার সম্পকে এক হকৌিূ হমলাদ্দীপক বব য়।
ববগি কময়ক শিাব্দী ধমর অবস্তমের বববশষ্টয উপলবির প্রমচষ্টায়
পাশ্চামিয ববপুল পবরমাণ সাবহিয রবচি হময়মছ। এর মমধয বহু গ্রেই
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মানু ম র েখ্ন িার জীবন- োপন ও জীবমনাপলবির হেম্ প্রিযাবদষ্ট
জ্ঞামনর বনশ্চয়িা থামক না িখ্ন হস ো খ্ুুঁমজ হফমর, হসই মানু ম র
মমনর বচ্ার সম্ভাবয সকল হেম্র একবি বচ্ িুমল ধমর। বকছু বকছু
হলখ্ক হেমন পাসকাল সPascal উপলবি কমরমছন হে, মন একবি
সীমাবি েন্ত্র এবাং হৃদয় হমলা মানু ম র সত্ত্বার হকন্দ্র এবাং প্রকৃি জ্ঞামনর
আধার:
হৃদময়র বনজস্ব েু বক্ত আমছ ো েু বক্তর কামছ অপবরবচি। হৃদয়ই ঈশ্বর
সম্পমকে সমচিন, েু বক্ত নয়। এিা হমলা িাই, োমক ববশ্বাস বলা হয়।
ঈশ্বর হৃদয় িারা উপলি হন, েু বক্ত িারা নয়।১০
হৃদময় প্রমবশ লামভর হচষ্টায় অমনমকই খ্ৃষ্টান ধমেমক প্রিযাখ্যান এবাং
অনয পো বনময় পরীো- বনরীো কমরমছন:
অধযািবাদী অবভজ্ঞিা ববশ্বজগৎ সম্পমকে “সমিযর” প্রকৃি জ্ঞান লামভর
বদমক এবগময় বনময় োয়। এই সিয ভা ায় প্রকাশ করা োয় না, বরাং
িা উপলবির বব য়। এমেম্ মাধযম হমি পামর সাংগীি, মাদক,
ধযান....।১১
সিয উপলবির এই ববকল্প পো পাশ্চামিয বযাপকভামব জনগণ কিৃেক
গৃহীি হময়মছ, প্রায়শই আিিুবষ্টর পো বহমসমব।
পাশ্চামিযর সাংস্কৃবির এই নয়া ধারার সামথ চাচে বযাপকভামব বনমজমক
খ্াপ খ্াইময় বনময়মছ। চাচেমক জনাকীণে রাখ্মি বকছু োজক িামদর
কমেসূচীমি হপাপ গ্রুপ ও বডসমকামথকমক অ্ভুেক্ত কমরমছন োমি
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িরুণ সমাজমক আকৃষ্ট করা োয়। কনসািে, প্রদশেনী এবাং রেণশীলমদর
জনয বযবিা করা হয় পুমরামনা মামলর সস্তা দমর ববক্রময়র। দািবয
সাংিাগুমলা চাচেগুমলার সামথ জবড়িমদর জনয একবি উমদ্দশয সাধমনর
বযবিা প্রবিষ্ঠায় সাহােয কমর। চাচেমক “আধু বনকায়ন” করার এবাং িামক
েু মগাপমোগী রাখ্ার বনর্র উমদযাগ হে হকামনা পোয় আমপাস করার
পলীয় চামচের দীর্েকামলর ঐবিমহযরই পবরচয় বহন কমর। চাচে েবদ
েীশুর বাণী প্রচার করমি নাও পামর, নূ যনিম পমে একবি প্রময়াজনীয়
সামাবজক অনু ষ্ঠামনর আময়াজক অবশযই হমি পামর।
এই আমপাস প্রবক্রয়ার ফল হময়মছ ববমশ কমর গি দশমক সাংস্কৃবিমি
চামচের অবযাহি আিীকরণ এবাং চামচের পবরবিেনশীল কাঠামমামি
সাংস্কৃবির পুনঃআিীকরণ। এবি হমলা একবি বি-মুখ্ী প্রবক্রয়া ো পল
ও িার অনু সারীগণ কিৃেক শুরু হওয়ার পর হথমক সীমাহীনভামব
পবরববিেি হময় চমলমছ। সাংগীি, মাদক ও ধযামনর অবভজ্ঞিার ফমল
বহু হলাকই খ্ৃষ্টান ধমমে প্রিযাবিেন কমরমছ। িামদর প্রবণিা হমলা হয়
এসব অবভজ্ঞিা সম্পূ ণে প্রিযাখ্যান ও খ্ৃষ্টানধমমের হগাুঁড়া রূপবি গ্রহণ
অথবা িামদর নিুন জীবন ধারামক খ্ৃষ্টানধমমের িামদর বনজস্ব
আধু বনকীকৃি রূমপ অ্ভুেক্ত করা। এই উভয়ধারাই েীশুর নবীেমক
হঢমক হফমলমছ। বিবন হয় ঈশ্বর বহমসমব উন্নীি হময়মছন অথবা
অমলৌবকক েমিা সম্পন্ন রমিয় বযবক্ত বহমসমব গণয হময়মছন। বিবন
উত্তম বছমলন, িমব িামক ভুল বুঝা হময়মছ।
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পবশ্চমা সাংস্কৃবির সামথ চামচের সম্পমকের বব য়বি একামল হলামকরা
কীভামব জীবন- োপন কমর িা লেয কমর হদখ্মলই সু িষ্টভামব ধরা
পড়মব। োরা ঈশ্বরমক িরণ করার জনয মঠ ও আরমগুমলামি
বনমজমদর প্রিযাহার কমরমছ িামদর ছাড়া োরা বনমজমদর খ্ৃষ্টান বমল
আখ্যাবয়ি কমর, িামদর জীবন ো্ার সামথ োরা বনমজমদর অজ্ঞবাদী
সAgnostic , মানবিাবাদী বা নাবস্তক বমল দাবব কমর, িামদর জীবন
ো্ার সাদৃ শয রময়মছ। িামদর ধমে ববশ্বামসর পাথেকয থাকমি পামর,
বকন্তু িামদর সাধারণ বযবহার বা আচরমণ হকামনা পাথেকয হনই।
পাশ্চামিযর খ্ৃষ্টান হদশগুমলামি হে আইন ববদযমান, হেমন জম ও মৃিুয
সম্পবকেি আইন, বববাহ ও বববাহ ববমেদ সাংক্রা্ আইন, বববাবহি
জীবন ও বববাহ জীবমনর বাইমর সম্পবত্তর অবধকার অথবা বববাহ
ববমেদ ও মৃিুয সাংক্রা্ র্িনা, দত্তক গ্রহণ ও অবভভাবকে, বাবণজয
ও বশল্প সাংক্রা্ আইন এসমবর হকামনাবিই গসমপলগুমলামি খ্ুুঁমজ
পাওয়া োয় না। ঈশ্বর কিৃেক মানু ম র কামছ হেসব আইন প্রিযাবদষ্ট
হময়মছ, এগুমলা হস আইন নয়। এগুমলা হমলা বসিা্মূ লক জ্ঞামনর
ফল। এগুমলা হয় হরামান আইন বযবিা হথমক উত্তরাবধকার বহমসমব
এমসমছ অথবা দীর্েকাল ধমর হলামকর সাধারণ আচার- আচরণ িার
বভবত্ত অথবা প্রাচীন গ্রীকমদর প্রণীি বববধ ো গণিাবন্ত্রক পিবির সামথ
সামঞ্জসযপূ ণে কমর সাংস্কার ও সাংমশাধন করা হময়মছ। একামলর হকামনা
আদালমি হকউই হকামনা হলামকর হেম্ আইন প্রময়াগকামল উৎস
বহমসমব গসমপমলর কথা উমল্লখ্ করমি বা িা গ্রহণ করমি পামর না।
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আজমকর খ্ৃষ্টান ধমে পাশ্চামিযর সাংস্কৃবি হথমক অববভাজয। খ্ৃষ্টান চাচে
ও রাে এক। এসব প্রবিষ্ঠামন হেসব বযবক্ত কাজ কমরন িারা েীশুর
নযায় জীবন- োপন কমরন না। খ্ৃষ্টান ধমমের সামবগ্রক অবেময়র কারণ
বহমসমব বলা োয় হে, আজমকর বদমনর খ্ৃষ্টানমদর মমধয সামাবজক
আচরণ- জ্ঞামনর অভাব রময়মছ এবাং এই অভাব িামদরমক এই জীবমন
সদ্গুণ ববজেি কমরমছ এবাং মৃিুয পরবিেী জীবমনর র্িনার জনয িামদর
প্রস্তুি কমর হরমখ্মছ। উইলমিড কযান্টওময়ল বিি বলমখ্মছন:
‘খ্ৃষ্টান ধমেমক সিয ধমে বলা হকামনা িাৎপেেপূণে বক্তবয নয়। একবিই
মা্ প্রশ্ন িাৎপেেপূণে ো ঈশ্বর অথবা আমামক অথবা আমার
প্রবিমবশীমক বনময়- আর িা হমলা: আমার খ্ৃষ্টান ধমে সিয নাবক
আপনারবি সিয। এই প্রমশ্নর বযাপামর, ো সিযই এক ববশ্বজনীন প্রশ্ন,
আমার কামছ এর একমা্ ববধ উত্তরবি হমলা- খ্ুব একিা না. ।১২
এিেমণর এই আমলাচনার পর হে ববিয়কর র্িনাবি দৃ বষ্ট আক েণ
কমর িা হমলা, ববমশ্বর চাচেগুমলা ক্রমশ: শূ নয হময় পমড়মছ- আর ইসলাম
ধমমের মসবজদগুমলা ক্রমশ: পূ ণে হময় উঠমছ।
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নবম অধযায়
কুরআমন ঈসা আলাইবহস সালাম
মহান আল্লাহ রাববুল আলামীন কিৃেক ববমশ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
আলাইবহ ওয়াসাল্লামমর ওপর নাবজলকৃি সবেমশ

আসমাবন বকিাব

আল-কুরআন ঈসা আলাইবহস সালাম সম্পমকে জ্ঞামনর একবি উৎস ো
সাধারণভামব অবধকাাংশ খ্ৃষ্টামনরই জানা হনই। কুরআন আমামদরমক
িার সম্পমকে শুধু ভামলাভামব জানমিই সাহােয কমর না, উপরন্তু এই
জানার মধয বদময় িার প্রবি আমামদর রিা ও ভামলাবাসামকও বৃ বি
কমর। ঈসা আলাইবহস সালামমর জমমর প্রায় ৬শ’ বছর পর নাবজলকৃি
সবেমশ আসমাবন বকিাব কুরআন পাক িার জীবন ও বশো সম্পমকে
গুরুেপূ ণে বণেনা প্রদান কমরমছ। একেবাদীমদর ধারণায় নবী জীবমনর
ববশাল হপ্রোপি রময়মছ, কুরআন হসই হপ্রোপমি ঈসা আলাইবহস
সালামমর ভূ বমকামক িাপন কমরমছ। প্রকৃিপমে কুরআন িার সম্পমকে
েিিা জ্ঞাি কমরমছ, অনয আর হকামনা সূ ্ িা পামর বন।
পবব্ কুরআন ঈসা আলাইবহস সালামমর জীবন-কাবহনীর ববশদ বণেনা
প্রদান কমর বন, বরাং সু বনবদেষ্ট বকছু র্িনা বযক্ত কমরমছ। িামক হে
অমলৌবকক েমিা ও শবক্ত হদওয়া হময়বছল িার উমল্লখ্ রময়মছ, বকন্তু
িা অবধকাাংশ হেম্ সাধারণ ভা ায়। অনু রূপভামব আল্লাহ িার কামছ
“ইনবজল” নামম হে আসমাবন বকিাব নাবেল কমরবছমলন হবশ
কময়কবার িার উমল্লখ্ রময়মছ, বকন্তু উক্ত বকিামবর সবঠক বব য়বস্তু
সম্পমকে ববমশ বকছু বলা হয় বন। যা লহাক, বিবন কীভামব পৃবথবীমি
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আগমন কমরন, বিবন হক বছমলন, বিবন কী বছমলন না এবাং কীভামব
িার ওপর অবপেি দাবয়ে পালমনর পবরসমাবপ্ত র্মি এসব বব ময়
কুরআমন সু স্পষ্ট বণেনা রময়মছ।
ঈসা আলাইবহস সালামমর জীবমনর প্রবি দৃ বষ্ট হদওয়ার আমগ পৃবথবীমি
িার কাজ কী বছল, বিবন কীভামব পাবরপাবশ্বেক অবিার সামথ খ্াপ
খ্াইময় বনময়বছমলন এবাং িার পমর কী আসার কথা বছল এসব বব য়
পরীো কমর বনমল িার জীবন সম্পমকে জানা সহজ হমব। একথা
বারবার বলা হময়মছ হে, ঈসা আলাইবহস সালাম বছমলন পেোয়ক্রমম
আগি নবীগমণর একজন োমক পৃবথবীর মানু ম র কামছ হপ্ররণ করা
হময়বছল। বিবন বছমলন একজন নবী বেবন িার পূ মবে আগি নবীমদর
বনমদেশনা ও বশোই পুনবেযক্ত কমরবছমলন এবাং বিবন বছমলন িার
পরবিেী নবীরই পূ বেসূরী।
কুরআমনর এমকবামর হগাড়ার বদমকই ঈসা আলাইবহস সালাম সম্পমকে
উমল্লখ্ করা হময়মছ:
َ ﴿ َولَ َق ۡد َءاتَ ۡي َنا ُم
َ ٱلر ُسل َو َءاتَ ۡي َنا ع
َ َٰوس ۡٱلك َِت
ُّ ب َو َق َف ۡي َنا ِم َّۢن َب ۡع ِده ِۦ ب
ِيس ٱ ۡب َن َم ۡر َي َم
ِ
ِ
ُ ۡ ِ ُ ُ َٰ َ ۡ َ َ َ َٰ َ َ ۡ
]٨٢ :وح ٱلق ُد ِس﴾ [ابلقرة
ت وأيدنه بِر
ِ ٱۡليِن
“এবাং বনশ্চয় মূ সামক বকিাব বদময়বছ এবাং িার পমর পেোয়ক্রমম
রাসূ লগণমক হপ্ররণ কমরবছ, মারইয়াম-পু্ ঈসামক স্পষ্ট প্রমাণ বদময়বছ
এবাং ‘পবব্ আিা’ িারা িামক শবক্তশালী কমরবছ।” [সূ রা আলবাকারাহ, আয়াি: ৮৭]
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কুরআমনর বনমম্নাক্ত আয়ািগুমলা বহু নবীর কথা িরণ কবরময় হদয়
ঈসা আলাইবহস সালাম োুঁমদর অ্ভুেক্ত বছমলন। ইবরাবহম আলাইবহস
সালাম সম্পমকে উমল্লখ্পূ বেক বলা হময়মছ:
ُ
ُ َ
َ َ
َ ً ُ َ َ ۡ َ َ ً ُ َ ُ ۡ َ َ َ َٰ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ُ ي
وحا ه َد ۡي َنا مِن ق ۡبل َومِن ذرِ َيتِهِۦ د ُاوۥد
وب لُك هدينا ه ون
﴿ووهبنا َلۥ إِسحق ويعق ه
َ
ۡ َ َ َ َ َ ُ َٰ َ َ َٰ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ ُّ َ َ َ َٰ َ ۡ َ ُ َ
ۡ ۡ
َ سن
 َو َزك ِر َيا٨٤ ِي
ِ ون َوكذَٰل ِك َن ِزي ٱل ُمح
وسليمن وأيوب ويوسف وموس وهر ه
ۡ َ َ ۡ
ُ َ َ ۡ َٰ َ َ َٰ َ ۡ َ َ
ُ
ّٗ ُ
َ َ
َ ٱلصَٰلِح
٨٥ ي
اس ك مِن
ويحي وعِيس ِإَوَل
ِإَوسمَٰعِيل َوٱليَ َس َع َو ُيون َس َولوطا ه
ِ
َ َ َ ۡ َ َ ّٗ ُ َ
َ
َ َع ۡٱل َعَٰلم
]٨٨ ،٨٨ :﴾ [االنعام٨٦ ي
وُك فضلنا
ِ
“এবাং িামক দান কমরবছলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবাং িামদর
প্রমিযকমক সৎপমথ পবরচাবলি কমরবছলাম; পূ মবে নূ হমকও সৎপমথ
পবরচাবলি কমরবছলাম এবাং িার বাংশধর দাউদ, সু লায়মান, আইয়ু ব,
ইউসু ফ, মূ সা ও হারুনমকও; আর এভামবই সৎকমে পরায়ণমদর পুরস্কৃি
কবর। এবাং োকাবরয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা এবাং ইবলয়াসমকও সৎপমথ
পবরচাবলি কমরবছলাম, এরা সকমলই সজ্জনমদর অ্ভুক্ত
ে ।” [সূ রা
আল-আন‘আম, আয়াি: ৮৪-৮৬]
রাসূ লগমণর এ িাবলকা বকন্তু এই-ই সম্পূ ণে নয়। এ বযাপামর বলা
হময়মছ:
ُ َ
َ َ ّٗ
ۡ َ َ ّٗ
َ َ
َ َ
:﴿ َو ُر ُسل ق ۡد ق َص ۡص َنَٰ ُه ۡم َعل ۡيك مِن ق ۡبل َو ُر ُسل ل ۡم نق ُص ۡص ُه ۡم َعل ۡيكه﴾ [النساء
]١٨٨
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“অমনক রাসূ ল হপ্ররণ কমরবছ োমদর কথা পূ মবে আবম হিামামক বমলবছ
এবাং অমনক রাসূ ল োমদর কথা হিামামক ববল বন।” [সূ রা আন-বনসা,
আয়াি: ১৬৪]
হাদীস শরীমফ আমছ, নবীগমণর সাংখ্যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম বমলমছন ১লাখ্ ২৪ হাজার। ঈসা আলাইবহস সালাম হে
িামদর মমধয একজন এ বনময় হকামনা ববমরাধ বা ববিমকের অবকাশ
হনই। আল্লাহ িা‘আলা কুরআন মজীমদ বমলন,
َ َٰ َ ۡ َ َٰ َ ۡ َٰٓ َ َ َ ُ ُ ۡ َ َ َ َ َ َ ي ُ َ َ َ ۡ َ َ َ ي
َ ِإَوس
ۡ ِيل
َ حَٰ َق َو َي ۡع ُق
وب
نزل َع إِبرهِيم ِإَوسمع
ِ نزل علينا وما أ
ِ ﴿قل ءامنا بِٱللِ وما أ
َ
َ
َ
َ ُّ َ َ َٰ َ َ َٰ َ ُ َ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ي
ۡ
َ ۡ ون مِن َربه ۡم ّل ُن َفر ُق َب
ي أ َحد ِم ۡن ُه ۡم َوَن ُن
وت موس وعِيس وٱنلبِي
ِ وٱۡلسب
ِِ
ِ اط وما أ
ِ
َ
َ
]٨٨ :﴾ [ال عمران٨٤ َُلۥ ُم ۡسل ُِمون
“বল, ‘আমরা আল্লাহমি এবাং আমামদর প্রবি ো অবিীণে হময়মছ এবাং
ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকূব ও িার বাংশধরগমণর প্রবি ো
অবিীণে হময়বছল এবাং ো মূ সা, ঈসা ও অনযানয নবীগণমক িামদর
প্রবিপালমকর বনকি হথমক প্রদান করা হময়মছ, িামি ঈমান এমনবছ।
আমরা িামদর মমধয হকামনা িারিময কবর না এবাং আমরা িার বনকি
আিসমপেণকারী।” [সূ রা আমল ইমরান, আয়াি: ৮৪]
সকল নবীই এ বযাপামর অববহি বছমলন হে, আল্লাহ িামদরমক একই
উমদ্দমশয ও একই বাণী বদময় হপ্ররণ কমরমছন:
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َ َ ۡ ُ َ َٰ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ
َ وس َوع
َ ِنك َومِن نُّوح ِإَوبۡ َرَٰه
َٰ َ ِيم َو ُم
ِيس ٱبۡ ِن
﴿ِإَوذ أخذنا مِن ٱنلب ِ ِين مِيثقهم وم
َ
ّٗ َ ً َ
َ ۡ
َۡ َ َ
َ
َ ٱلصَٰ ِدق
ِي َعن صِ ۡدق ِ ِه ۡ هم َوأ َع َد
 ل ِيَسل٧ َم ۡر َي َم َوأخذنا م ِۡن ُهم مِيثَٰقا غل ِيظا
َ َ َ
َ ۡ
]٨ ،٢ :﴾ [االحزاب٨ ين َعذابًا أ َِل ّٗما
ِل ِلكَٰفِر
“িরণ কর, েখ্ন আমরা নবীমদর বনকি হথমক অিীকার গ্রহণ
কমরবছলাম এবাং হিামার বনকি হথমকও এবাং নূ হ, ইবরাহীম, মূ সা,
মারইয়াম-পু্ ঈসার বনকি হথমকও। িামদর কাছ হথমক গ্রহণ
কমরবছলাম দৃ ঢ় অিীকার; সিযবাদীমদরমক িামদর সিযবাবদিা সম্বমন্ধ
বজজ্ঞাসা করার জনয। বিবন কাবফরমদর জনয প্রস্তুি হরমখ্মছন মমেন্তুদ
শাবস্ত।” [সূ রা আল-আহোব, আয়াি: ৭-৮]

َ َ
َ
َ ُ َ
َ ُ ۡ
َ ٱلر ُس ُل ُُكُوا م َِن
ُّ يأ ُّي َها
َٰٓ ﴿
 ِإَون٥١ ت َوٱع َملوا صَٰل ًِحا إ ِ ِن ب ِ َما ت ۡع َملون َعل ِيم
ِ َٰٱلطي ِ َب
َ
ُ
ُ
ُ َ َ ۡ ُ ُّ َ َ َ ّٗ َ َ ّٗ َ ۡ ُ ُ َ
َ
]٣٧ ،٣١ :﴾ [املؤمنون٥٢ ون
ِ هَٰ ِذه ِۦي أمتكم أمة وَٰحِدة وأنا ربكم فٱتق

“হহ রাসূ লগণ! হিামরা পবব্ বস্তু হথমক আহার কর ও সৎকমে কর;
হিামরা ো কর হস সম্বমন্ধ আবম সববমশ অববহি এবাং হিামামদর এই
হে জাবি- এমিা একই জাবি এবাং আবমই হিামামদর প্রবিপালক,
অিএব আমামক ভয় কর।” [সূ রা আল-মুবমনূ ন, আয়াি: ৫১-৫২]
َ ُ ّٗ َ َ ي
َ َ ي
ُ َ َ َ َ
َٰ َ كم م َِن ٱِلِين َما َو
ِي أ ۡو َح ۡي َنا إ ِ َۡلك َو َما َو َص ۡي َنا بِه يِۦ
ّص بِهِۦ نوحا وٱَّل
﴿َشع ل
ِ
َ
َ
ُ َ َ َ َ
ُ ِيس أ ۡن أق
َ إبۡ َرَٰه
َٰ َ ِيم َو ُم
َٰٓ َ وس َوع
]١٥ :ِين َوّل ت َتف َرقوا فِيهِ﴾ [الشورا
ِيموا ٱِل
ِ
“বিবন হিামামদর জনয বববধবি কমরমছন দীন োর বনমদেশ বিবন
বদময়বছমলন নূ হমক, সআর ো আমরা অহী কমরবছ হিামামক এবাং োর
বনমদেশ বদময়বছলাম ইবরাহীম, মূ সা ও ঈসামক এই বমল হে, হিামরা
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দীনমক প্রবিবষ্ঠি কর এবাং এমি মিমভদ কর না।” [সূ রা আশ-শুরা,
আয়াি: ১৩]
এসব আয়ামি এ হগালমোগপূ ণে পৃবথবীমি বববেন্ন র্িনার জনয িরণীয়
একজন মানু বহমসমব ঈসা আলাইবহস সালামমর আগমমনর কথা বলা
হয় বন, বরাং বলা হময়মছ এমন একজন নবীর কথা োমক হপ্ররণ করা
হময়বছল িার সময় ও কামলর জনয, আর িা মহা সমিযর উমমাচমনর
অাংশ বহমসমবই:
َ
َ ۡ ِيس ٱبۡن َم ۡر َي َم ُم َصد ِّٗقا ل َِما َب
َ َع َء َاثَٰرهِم بع
َ ي يَ َديۡهِ م َِن
َٰٓ َ َ ﴿ َو َق َف ۡي َنا
ٱتل ۡو َرىَٰةِ َو َءات ۡي َنَٰ ُه
ِ
ِ
ِ
ۡ
َ
ُ َ ّٗ ُ
]٨٨ :َنيل فِيهِ هدى ونور﴾ [املائدة
ِ ٱۡل
ِ
“মারইয়াম পু্ ঈসামক িার পূ মবে অবিীণে িাওরামির সমথেকরূমপ
িামদর পশ্চামি হপ্ররণ কমরবছলাম এবাং মুত্তাকীমদর জনয পমথর বনমদেশ
ও উপমদশরূমপ িামক ইবঞ্জল বদময়বছলাম, িামি বছল পমথর বনমদেশ ও
আমলা।” [সূ রা আল-মাময়দাহ, আয়াি: ৪৬]
উপরন্তু সময় সম্পমকেও কুরআমন বলা হময়মছ, হে বব ময় ঈসা
আলাইবহস সালাম বনমজও অিয্ সমচিন বছমলন। িার আমগ ও িার
পমরও সময় বনবদেষ্ট কমর হদওয়া হময়বছল:
ۡ
َ
ُ َۡ َ ُ ُ َ
َ ۡ كم ُّم َصد ِّٗقا ل َِما َب
َ ِإَوذ قَ َال ع
ِيس ۡٱب ُن َم ۡر َي َم َي َٰ َب ِ ي
ي
ن إ ِ ۡس َرَٰٓءِيل إ ِ ِن رسول ٱللِ إَِل
﴿
ۡ
َ
َ ۡ ٱس ُم ُه يۥ أ
ۡ شَّۢا ب َر ُسول يَأت ِم َّۢن َب ۡعدِي
َ ََُ ََۡ َ َ ََ
]٨ :ۡح ُد﴾ [الصف
ِ
ِ ِ يدي مِن ٱتلورىَٰةِ ومب
“িরণ কর, মারইয়াম পু্ ঈসা বমলবছল: হহ বনী ইসরাঈল! আবম
হিামামদর কামছ আল্লাহর রাসূ ল এবাং আমার পূ বে হথমক হিামামদর
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কামছ হে িাওরাি রময়মছ আবম িার সমথেক এবাং আমার পমর আহমদ
নামম হে রাসূ ল আসমবন আবম িার সু সাংবাদদািা।” [সূ রা আস-সাফ,
]আয়াি: ৬
ঈসা আলাইবহস সালামমর আগমন ও জম সম্পমকে কুরআমন ববশদ
বণেনা রময়মছ। এখ্ামন িার মাময়র জম ও হবমড় ওঠা বব য় কুরআমন
মাজীমদ ো উমল্লখ্ হময়মছ িা উিৃ ি করা হেমি পামর, কারণ েীশুর
ভবব যৎ মািা বহমসমব আল্লাহর ইোয় িার জম ও কীভামব বিবন
বনবোবচি হন িা জানমি সহায়ক হমব:

ُ َ َ ّٗ َ َ َ َ ۡ
ي َ َ
ََۡ ُ َ َ
ٱم َرأ َ ُ
﴿إ ۡذ قَالَت ۡ
ك َما ف َب ۡ
ت ع ِۡم َر َٰ َن َ
ِن إِنك
م
ل
ب
ق
ت
ف
ا
ر
ر
ُم
ن
ط
ل
ت
ر
ذ
ن
ن
إ
ب
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ َ َُۡي َ َ َُ ۡ َ
َََ َ َ ََۡ َ َ ۡ َ
َ َ َ ُ َۡ ُ
ب إ ِ ِن وضعتها أ َٰ
ٱلل أعل ُم ب ِ َما
نث و
أنت ٱلس ِميع ٱلعل ِيم  ٣٥فلما وضعتها قالت ر ِ
َ َ َ ُۡ
َ َ َ ۡ َ
ي ُ ُ َ َ ُ
َ ََُۡ َََۡ
ٱَّلك ُر كٱۡل َ َٰ
ِإَون أعِيذها بِك َوذرِ َي َت َها ِم َن
ت َول ۡي َس
وضع
ِإَون سميتها مريم ِ
نث ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ َ َ ً
َ َۡ
َ
ۢنب َت َها ن َباتا َح َس ّٗنا َوكفل َها َزك ِر َيا
جي ِم  ٣٦ف َتق َبل َها َر ُّب َها بِق ُبول حسن وأ
ٱلشيطَٰ ِن ٱلر ِ
ُ َ َ َ َ َ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ۡ َ َ َ َ َ َ َ ۡ ّٗ َ َ َ َ ۡ َ ُ َ َ َٰ َ
ك َهَٰ َذا قَالَ ۡ
ت
ُكما دخل عليها زك ِريا ٱل ِمحراب وجد عِندها رِزقا قال يَٰمريم أ
نل ِ
َ
ُ َ َ
َ َ ََ َۡ ُ ُ َ ََ يُ َۡ
َُ ۡ
ي ح َِساب  ٣٧ه َنال ِك د َع َزكرِ َيا َر َب ُهۥ
هو مِن عِن ِد ٱللِ إِن ٱلل يرزق من يشاء بِغ ِ
َ ُ َ ُ َ ّٗ َ َ ً َ َ َ ُ ُّ ي
َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َٰٓ َ ُ ُ
قَ َال َرب َه ۡ
لئِكة َوه َو
ٱِل َعءِ  ٣٨فنادته ٱلم
ب ِل مِن ِلنك ذرِية طيِبة إِنك س ِميع
ِ
َ
ۡ
َ
َ
َ َ َ َ ّٗ
َ
َّۢ
َ
قَايئم يُ َصل ف ٱل ِم ۡح َراب أن َ
ٱلل يُ َب ِ ُ
ش َك ب ِ َي ۡح َ َٰ
ي ُم َصدِقا بِكل َِمة مِن ٱللِ وسيِدا
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ّٗ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ۡ
َ
ُ
َ
َ
َ
ن ۡٱلك َِبُ
ّٗ
َ
َ
َ
َ
ن يكون ِل غلَٰم وقد بلغ ِ َ
ب أ َٰ
َوحصورا ونبِيا مِن ٱلصَٰل ِ ِ
حي  ٣٩قال ر ِ
َ ۡ َ
ۡ َ ي ّٗ َ َ
َ
َ َ َ
َ َ َ َ َ َ َُ َۡ َُ َ ََ يُ
َ
ل َءايَة قال َء َاي ُتك
ب ٱجعل ِ
وٱمرأ ِت عق ِر قال كذَٰل ِك ٱلل يفعل ما يشاء  ٤٠قال ر ِ
َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َٰ َ َ َ َ َ َ ۡ ّٗ َ ۡ ُ َ َ َ َ ّٗ َ َ ۡ ۡ
َ ۡ َ
ٱل َ
ٱۡلبۡك َٰ ِر
و
ش
ع
ِ
أّل تكل ِم ٱنلاس ثلثة أيام إِّل رمزا وٱذكر ربك كث ِيا وسبِح ب ِ
ِ ِ
[ ﴾ ٤١ال عمران]٨١ ،٥٣ :
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“িরণ কর, েখ্ন ইমরামনর েী বমলবছল, ‘হহ আমার প্রবিপালক!
আমার গমভে ো আমছ িা একা্ হিামার জনয আবম উৎসগে করলাম।
সু িরাাং িুবম আমার কাছ হথমক িা কবুল কর, িুবম সবেমরািা, সবেজ্ঞ।’
িারপর েখ্ন হস িামক প্রসব করল, িখ্ন হস বলল, ‘হহ আল্লাহ
আমার প্রবিপালক! আবম কনযা প্রসব কমরবছ।’ হস ো প্রসব কমরমছ
আল্লাহ িা সমযক অবগি। ‘হছমল হিা হমময়র মমিা নয়, আবম িার
নাম মারইয়াম হরমখ্বছ।’ ‘এবাং অবভশপ্ত শয়িান হথমক িার ও িার
বাংশধরমদর জনয হিামার িরণ গ্রহণ করবছ।’ িারপর িার রব িামক
সাগ্রমহ কবুল করমলন এবাং িামক উত্তমরূমপ লালন পালন করমলন
এবাং বিবন িামক োকাবরয়ার িত্ত্বাবধামন হরমখ্বছমলন। েখ্নই োকাবরয়া
কমে িার সামথ সাোৎ করমি হেি িখ্বন িার কামছ খ্াদয-সামগ্রী
হদখ্মি হপি। হস বলি ‘হহ মারইয়াম! এসব িুবম হকাথায় হপমল? হস
বলি- ‘আল্লাহর কাছ হথমক।’ আল্লাহ োমক ইো অপবরবমি
জীবমনাপকরণ দান কমরন। হসখ্ামনই োকাবরয়া িার রমবর কামছ
প্রাথেনা কমর বলল- ‘হহ আমার প্রবিপালক! আমামক িুবম হিামার কাছ
হথমক সৎ বাংশধর দান কর। বনশ্চয় িুবম প্রাথেনা রবণকারী।’ েখ্ন
োকাবরয়া কমে সালামি দাুঁবড়ময়বছমলন িখ্ন বফবরশিাগণ িামক
সমম্বাধন কমর বলল, ‘আল্লাহ হিামামক ইয়াহয়ার সু সাংবাদ বদমেন, হস
হমব আল্লাহর বাণীর সমথেক, হনিা, েী ববরাগী এবাং পুণযবানমদর মমধয
একজন নবী।’ হস বলল, ‘হহ আমার রব! আমার পু্ হমব কীভামব?
আমার হিা বাধেকয এমসমছ এবাং আমার েী বন্ধযা।’ বিবন বলমলন- ‘
এভামবই।’ আল্লাহ ো ইো িাই কমরন। হস বলল- ‘হহ আমার রব!
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আমামক একবি বনদশেন দাও।’ বিবন বলমলন, ‘ হিামার বনদশেন এই
হে, বিন বদন িুবম ইবিি বযিীি কথা বলমি পারমব না। আর হিামার
রবমক অবধক িরণ করমব এবাং সন্ধযায় ও প্রভামি িার পবব্িা ও
]মবহমা হর্া ণা করমব।” [সূ রা আমল ইমরান, আয়াি: ৩৫-৪১
ঈসা আলাইবহস সালামমর বঠক আমগর নবী বছমলন ইয়াহয়া আলাইবহস
সালাম। ‘সূ রা মারইয়াম’- এ নবী ইয়াহইয়ার অমলৌবকক জমগ্রহমণর
উমল্লখ্ করা হময়মছ:
َ ي
ۡ َ َ َٰ َ َ ُ َ ي ً َ ّٗ
َ َ
َ
ۡ َۡ
َ َ َ
ب إ ِ ِن َوه َن
ت َربِك ع ۡب َدهُۥ َزك ِر َيا  ٢إِذ ناد
﴿ذِك ُر َرۡح ِ
ى ربهۥ ن ِداء خفِيا  ٣قال ر ِ
َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ َ ۡ ّٗ َ َ ۡ َ ُ َّۢ ُ َ ي َ
ك َرب َشق ِّٗيا ِ ٤إَون خ ِۡف ُ
َۡۡ ُ
ت ٱل ۡ َم َو َٰ ِ َ
ل
ِ
ِ
ٱلعظم م ِِن وٱشتعل ٱلرأس شيبا ولم أكن بِدعئ ِ
َ ُ ََ ُ
َُ َ
نك َو ِ ّٗ
مِن َو َرايءِي َو َكنَت ۡ
ٱم َرأَت َعق ِّٗرا َف َه ۡ
ث م ِۡن َ
ال
ء
ر
ي
و
ن
ث
ر
ي
٥
ا
َل
ِل
ِن
م
ل
ب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ َ َ َ ي َ ُ َ ُ َ ُ َ َٰ ۡ ُ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ َ
َُۡ َ َ ۡ َُۡ َ
ب َرضِ ّٗيا  ٦يَٰزك ِريا إِنا نب ِشك بِغلم ٱسمهۥ َي َٰ
ي ل ۡم َن َعل َُلۥ
يعقوب وٱجعله ر ِ
َ ۡ ُ َ ّٗ
َ َ َ َ َ َٰ َ ُ ُ
ون ل ُغ َلَٰم َو َكنَت ۡ
ٱم َرأَت َعق ِّٗرا َوقَ ۡد بَلَ ۡغ ُ
ت م َِن
بأ
ِ
ِ
ن يك ِ
مِن قبل س ِميا  ٧قال ر ِ
ّٗ
َ ُ َ َ ُ
َ َ َۡ َ
َ َ َ َ َٰ َ َ َ َ ُّ َ ُ َ َ َ َ َ
ۡ َ
َع ه ِي َوق ۡد خلق ُتك مِن ق ۡبل َول ۡم تك
ِب ِعت ِيا  ٨قال كذل ِك قال ربك هو
ٱلك ِ
ۡ َ ي َ َ ّٗ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ
ّٗ
َ ۡ
َ َ َ
اس ثلَٰث َلَال َسوِيا ١٠
ب ٱجعل ِل ءاية قال ءايتك أّل تكل ِم ٱنل
شيا  ٩قال ر ِ
َ َ ۡ َ َٰٓ َ ۡ ۡ َ َ ُ ُ ۡ َ ّٗ َ َ ّٗ
َ َ
خ َر َج َ َ َٰ َ ۡ
َ ۡ ۡ َ
شِيا َ ١١ي َٰ َي ۡح َ َٰ
ي
اب فأوح إَِل ِهم أن سبِحوا بكرة وع
ف
َع قو ِمهِۦ مِن ٱل ِمحر ِ
ۡ
َ
ۡ
َ
َ
ّٗ َ َ ّٗ
ّٗ
َ
ّٗ
َ َٰ َ ُ َ َ َ َ ۡ َ َٰ ُ ُ ۡ
ُ
ٱۡلك َم َصبِيا َ ١٢و َح َنانا مِن ُِلنا َو َزك َٰوة َوكن تقِيا ١٣
خ ِذ ٱلكِتب بِقوة وءاتينه
َ َ َ َّۢ َ َٰ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ
ارا َعص ّٗيا َ ١٤و َس َلَٰم َعلَ ۡيهِ يَ ۡو َم ُو ِ َِل َو َي ۡو َم َي ُم ُ
كن َج َب ً
وت َو َي ۡو َم
وبرا بِو ِِليهِ ولم ي
ِ
ُ ّٗ
ُي ۡب َعث َحيا [ ﴾١٥مريم]١٣ ،٧ :
“এবি হিামার রমবর অনু গ্রমহর বববরণ িার বান্দা োকাবরয়ার প্রবি
েখ্ন হস িার রবমক আহ্বান কমরবছল বনভৃমি হে, বমলবছল, ‘আমার

 369 

অবি দু বেল হময়মছ, বাধেমকয আমার মস্তক হশাবভি ধূ সর চুমল, হহ আমার
রব! আবম কখ্মনা হিামার প্রাথেনা কমর ববফল হইবন।’ আবম আশিা
কবর আমার পর আমার সমগা্ীয়মদর সম্পমকে; আমার েী বন্ধযা, সু িরাাং
িুবম হিামার বনকি হথমক দান কর উত্তরাবধকারী, হে আমার
উত্তরাবধকাবরে করমব এবাং উত্তরাবধকাবরে করমব ইয়াকুমবর বাংমশর
এবাং হহ আমার প্রবিপালক! িামক িুবম কর সম্া ভাজন।’ বিবন
বলমলন হহ োকাবরয়া! আবম হিামামক এক পুম্র সু সাংবাদ বদবে িার
নাম হমব ইয়াহয়া, এ নামম আবম আমগ কামরা নামকরণ কবর বন।’ হস
বলল, ‘হহ আমার রব! হকমন কমর আমার পু্ হমব েখ্ন আমার েী
বন্ধযা ও আবম বাধেমকযর হশ সীমায় উপনীি?’ বিবন বলমলন: ‘এরূপই
হমব।’ হিামার প্রবিপালক বলমলন, ‘এিা আমার জনয সহজ, আবম হিা
এর আমগ হিামামকও সৃ বষ্ট কমরবছ েখ্ন িুবম বকছু ই বছমলন না।’
োকাবরয়া বলল, ‘হহ আমার রব! আমামক একবি বনমদেশন দাও।’ বিবন
বলমলন, ‘হিামার বনদশেন এই হে, িুবম সু ি থাকা সমত্ত্বও বিন বদন
কামরা সামথ হকামনা বাকযালাপ করমব না।’ এরপর হস িার র্র হথমক
হবর হময় িার সম্প্রদাময়র হলাকমদর কামছ এল এবাং ইবিমি িামদরমক
সকাল- সন্ধযায় আল্লাহর পবব্িা ও মবহমা হর্া ণা করমি বলল। আবম
ববললাম, ‘হহ ইয়াহইয়া! এই বকিাব দৃ ঢ়িার সামথ গ্রহণ কর। আবম
বশশমবই িামক দান কমরবছলাম জ্ঞান এবাং আমার বনকি হথমক হৃদময়র
হকামলিা ও পবব্িা এবাং হস বছল মুত্তাকী, বপিা- মািার অনু গি।
হস বছল না উিি ও অবাধয। িার প্রবি বছল শাব্ হে বদন হস জমগ্রহণ
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কমর, শাব্ থাকমব হে বদন িার মৃিুয হমব এবাং হেবদন হস জীববি
]অবিায় পুনরুবিি হমব।” [সূ রা মারইয়াম, আয়াি: ২-১৫
পবব্ কুরআমন দু ’বি িামন ঈসা আলাইবহস সালামমর জম গ্রহমণর
প্রসমি আমছ:
ۡ َ َ
ي
ۡ َ
ۡ َ َ َٰٓ َ ُ َ َٰ َ ۡ َ ُ َ َ َ ۡ َ
ك َ َ َٰ
َع ن َِسا ِء
ت ٱلملئِكة يمريم إِن
ك َو َط َه َركِ َوٱص َطفى َٰ ِ
ٱلل ٱص َطفى َٰ ِ
﴿ِإَوذ قال ِ
َ َٰ َ ۡ َ َ ي
َ ََُۡ ۡ
ٱر َكع َم َع َ
ٱلرَٰكِع َ
ٱق ُنت ل َِرب ِ َ ۡ ُ
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لئِكة يَٰمريم إِن ٱلل يب ِشكِ ب ِ
َ
ِيس ۡٱب ُن َم ۡر َي َم َوج ّٗ
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ت ب ِإِذ ِن
ح ٱلمو
فأنفخ فِيهِ فيكون طيَّۢا بِإِذ ِن ٱللِ وأب ِرئ ٱۡلكمه وٱۡلبرص وأ ِ
ُ َ
َ
َۡ ُ ُ َ
َ َُ
َ
ّٗ َ ُ
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ُ
ٱللِ َوأنب ِ ُئكم ب ِ َما تأكلون َو َما ت َدخ ُِرون ِف ُب ُيوت ِك ۡ هم إِن ِف ذَٰل ِك ٓأَليَة لك ۡم إِن
َ َ
ُ َ َ ُ
ُك ُ
ِي َ ٤٩و ُم َصد ِّٗقا ل َِما َب ۡ َ
نتم ُّم ۡؤ ِمن َ
ي يَ َد َي م َِن َ
ٱتل ۡو َرىَٰةِ َو ِۡلحِل لكم َب ۡعض ٱَّلِي
َ ُ ۡ َ َُ
ُ َ َ َۡ ُ ۡ َ ُۡ ُ
ََ ََ ُ
َ
ِيعون  ٥٠إ َن َ َ
ٱلل َر ِب
ِ
جئتكم أَِبية مِن ربِكم فٱتقوا ٱلل وأط ِ
ح ِرم عليك هم و ِ
َ
ۡ
ُۡ َ َ
َ َ ُّ ُ ۡ َ ۡ
ٱع ُب ُدوهُه َهَٰ َذا صِ َرَٰط ُّم ۡس َتقِيم ۞ ٥١فَلَ َما ي أ َح َس ع َ َٰ
ِيس م ِۡن ُه ُم ٱلكف َر قال
وربكم ف
َ َ ۡ َ ۡ ََ
َ
ۡ
َ
َ
َ
َ َ
َ َ ُّ َ ۡ ُ َ ُ َ
َم ۡن أ َ َ
نصار ي
ار ٱللِ َء َام َنا بِٱللِ وٱشهد بِأنا
ي إِل ٱللِ قال ٱۡلوارِيون َنن أنص
ِ
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َ
ۡ َ َ ُ َ َََۡ َ َ َۡ َ َََي َ ََ َي
َ ٱلشهد
َِٰ َ ٱك ُت ۡب َنا َم َع
﴾٥٣ ِين
 ربنا ءامنا بِما أنزلت وٱتبعنا ٱلرسول ف٥٢ ُم ۡسل ُِمون
]٣٥ ،٨٧ :[ال عمران

িরণ কর, েখ্ন বফবরশিাগণ বমলবছল, ‘হহ মারইয়াম! আল্লাহ হিামামক
মমনানীি ও পবব্ কমরমছন এবাং ববমশ্বর নারীমদর মমধয হিামামক
মমনানীি কমরমছন।’ ‘হহ মারইয়াম! হিামার রমবর অনু গি হও ও
সাজদাহ কর এবাং োরা রুকু কমর িামদর সামথ রুকু কর।’ ‘এবি
অদৃ শয বব ময়র সাংবাদ ো হিামামক ওবহ িারা অববহি করবছ।
মারইয়ামমর িত্ত্বাবধামনর দাবয়ে হক গ্রহণ করমব এ বনময় েখ্ন িারা
িামদর কলম বনমেপ করবছল িুবম িখ্ন িামদর বনকি বছমল না এবাং
িারা েখ্ন বাদানু বাদ করবছল িখ্নও িুবম িামদর বনকি বছমল না।
িরণ কর, েখ্ন হফরশিাগণ বলল, হহ মারইয়াম! আল্লাহ হিামামক
িার পে হমি একবি কামলমার সু সাংবাদ বদমেন, িার নাম মসীহ,
মারইয়াম পু্ ঈসা। হস ইহমলাক ও পরমলামক সম্মাবনি হমব এবাং
আল্লাহর সাবন্নধযপ্রাপ্তমদর মমধয অনযিম হমব।’ ‘হস হদালনায় থাকা
অবিায় ও পবরণি বয়মস মানু ম র সামথ কথা বলমব এবাং হস হমব
পুণযবানমদর একজন।’ হস বলল, ‘ হহ আমার রব! আমামক হকামনা
পুরু

স্পশে কমর বন, আমার স্ান হমব কীভামব?’ বিবন বলমলন,

‘এভামবই।’ আল্লাহ ো ইো সৃ বষ্ট কমরন। বিবন েখ্ন বকছু বির কমরন
িখ্ন বমলন, ‘হও!’ এবাং িা হময় োয়। এবাং বিবন িামক বশো হদমবন
বকিাব, বহকমি, িাওরাি ও ইঞ্জীল এবাং িামক বনী ইসরাঈমলর জনয
রাসূ ল করমবন। হস বলমব, আবম হিামামদর রমবর পে হথমক
হিামামদর কামছ বনদেশন বনময় এমসবছ। আবম হিামামদর জনয কাদামাবি
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বদময় একবি পাবখ্ সদৃ শ আকৃবি বিবর করব, িারপর আবম িামি ফুুঁ
হদব এবাং আল্লাহর হুকুমম িা পাবখ্ হময় োমব। আবম জমান্ধ ও কুষ্ঠ
হরাগীমদর বনরাময় করব এবাং আল্লাহর হুকুমম মৃিমদর জীববি করব।
হিামরা হিামামদর র্মর ো আহার কর ও মজুদ কর িা হিামামদর
বমল হদব। হিামরা েবদ ববশ্বাসী হও, িাহমল এর মমধয হিামামদর জনয
বনদশেন আমছ। আবম এমসবছ আমার সম্মু মখ্ িাওরামি ো রময়মছ িার
সমথেকরূমপ এবাং হিামামদর জনয ো বনব ি বছল িার কিকমগুামক
ববধ করমি। আবম হিামামদর রমবর কাছ হথমক হিামামদর জনয বনদশেন
বনময় এমসবছ। সু িরাাং আল্লাহমক ভয় কর আর আমামক অনু সরণ কর।
বনশ্চয় আল্লাহ আমার রব এবাং হিামামদরও রব সু িরাাং হিামরা িার
ইবাদি করমব। এিাই সরল পথ। েখ্ন ঈসা িামদর অববশ্বাস উপলবি
করল িখ্ন হস বলল, আল্লাহর পমথ কারা আমার সাহােযকারী? বশ যগণ
বলল, আল্লাহর পমথ আমরাই সাহােযকারী। আমরা আল্লাহমি ঈমান
এমনবছ। িুবম সােী থাক হে, আমরা আিসমপেণকারী। ‘হহ আমামদর
রব! িুবম ো অবিীণে কমরছ িামি আমরা ঈমান এমনবছ এবাং আমরা
এই রাসূ মলর অনু সরণ কমরবছ। সু িরাাং আমামদর সমিযর পমথ সােয
বহনকারীমদর িাবলকাভুক্ত কর।” [সূ রা আমল ইমরান, আয়াি: ৪২৫৩]
সূ রা মারইয়ামমও এ র্িনা ববণেি হময়মছ:
ّٗ ۡ َ ّٗ َ َ َ ۡ َ ۡ ۡ َ َ َ
ۡ َ ََ َ
ُ
َ ۡ
ُۡ ۡ َ
 فٱَّتذت مِن دون ِ ِه ۡم١٦ َشقِيا
ب َم ۡر َي َم إِذِ ٱنتبذت مِن أهل ِها مَكنا
ِ َٰ﴿وٱذكر ِف ٱلكِت
ُ ُ َ َ َ ۡ ي
ّٗ َ ّٗ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ّٗ َ َ ۡ َ ۡ َ ي
َ
َ وذ ب
ٱلرِنَٰمۡح مِنك
ِ ِ  قالت إ١٧ حِجابا فأرسلنا إ ِ َۡلها روحنا فتمثل لها بشا سوِيا
ِ ن أع
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َهي َونلِ َ ۡج َعلَ ُه يۥ َءايَ ّٗة ل َ
ِلن ِ
ح َمل ۡت ُه فٱنت َبذت
ضيا ۞ ٢١ف
اس ورۡحة مِنا ه وكن أمرا مق ِ
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ۡ
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َ
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َ
ۡ
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َ َ َ َ َ ُ
َ ّٗ
ۡ َ َ
ت يَٰل ۡيت ِن مِت قبل
جذ ِع ٱنلَخلةِ قال
بِهِۦ مَكنا ق ِصيا  ٢٢فأجاءها ٱلمخاض إ ِ َٰل ِ
َ َٰ َ َ ُ ُ َ
َ ۡ َ ي َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ ُّ َ ۡ َ َ ّٗ
َ ّٗ
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سيا
هذا وك
ك َتت ِ
نت ن ۡس ّٗيا منسِيا  ٢٣فنادى َٰ َها مِن َتت ِها أّل َتز ِن قد جعل رب ِ
ك ِ
َ
َ ۡ َ ُ َ َٰ ۡ َ َ
ۡ
َ
َ ٢٤و ُهز ي
ك ُر َط ّٗبا َجن ِّٗيا  ٢٥فَ ُُك َو ۡ َ
ٱَش ِب َوقرِي
ِبذ ِع ٱنلخلةِ ت
سقِط عل ۡي ِ
ي إ ِ َۡل ِ
ك ِِ
ِ
ِ
ُ
َ
ۡ
ۡ
َ
َ
َ
َ
َ ۡ ّٗ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ّٗ ُ
َ
ول إن نَذ ۡر ُ
تل َ
ِلرِنَٰمۡح َص ۡو ّٗما فل ۡن أكل َِم ٱَلَ ۡو َم
ش أحدا فق ِ ي ِ ِ
عينا فإِما تريِن مِن ٱلب ِ
ُ
ّٗ
َ َ َۡ
َتملُ ُهۥ قَالُوا َي َٰ َم ۡر َي ُم لَ َق ۡد ۡ
َََ ۡ
يأ ۡخ َ
ت َش ۡيا فَ ِر ّٗيا َٰٓ َ ٢٧
ت
جئ ِ
إِنسِيا  ٢٦فأتت بِهِۦ ق ۡوم َها ِ
ِ
ّٗ
َََ َ ۡ َ َ ُ َ َ
َ َٰ ُ َ
ون َما ََك َن َأبُوكِ ۡ
ٱم َرأ َ َس ۡوء َو َما ََكنَ ۡ ُ ُّ
ارت إ ِ َۡلهِ قالوا ك ۡيف
ك بَغِيا  ٢٨فأش
هر
ت أم ِ
ۡ
ۡ
َ
َ
َ
َ
َ ّٗ
ّٗ
َ
َُۡ َ
ُ َ
ن ٱلك َِتَٰ َ
ٱللِ َءاتَى َٰ ِ َ
ب َو َج َعل ِن نب ِيا
نكل ُِم َمن َكن ِف ٱل َم ۡه ِد َصبِيا  ٢٩قال إ ِ ِن عبد
َ َ َٰ َ َ َ َٰ َ ُ ۡ ُ ّٗ
َ َ َ َ ُ َ ًَ َۡ َ َ ُ ُ َ َ
ت َحيا َ ٣١و َب َرَّۢا
نت َوأ ۡوصَٰ ِن بِٱلصلوة ِ وٱلزكوة ِ ما دم
 ٣٠وجعل ِن مبارك أين ما ك
ُ
َ
َ
ُ
َ َٰ َ َ َ ۡ َ ۡ
َع يَ ۡو َم ُو ِِل ُّت َو َي ۡو َم أ ُم ُ
ارا َشق ِّٗيا َ ٣٢و َ
َي َع ۡلن َج َب ّٗ
ٱلس َل َٰ ُم َ َ
وت َو َي ۡو َم أ ۡب َعث
بِو ِِل ِت ولم
ِ
َ َ َ َ َ
ۡ
َ
َ
َ ۡ َُ َ
َح ّٗيا َ ٣٣ذَٰل َِك ع َ
ِيس ۡٱب ُن َم ۡر َي َم قَ ۡول َ
َتون  ٣٤ما َكن ِللِ أن
ٱۡل ِق ٱَّلِي فِيهِ يم
ََ ُۡ َ َُي َ َ َ َ
َ َ ُ ُ َ
َ
ُ َ ُ ُ
ِإَون َ َ
َي َتخ َِذ مِن وِل سبحَٰنه هۥ إِذا ق َٰٓ
ٱلل
ض أ ۡم ّٗرا فإِن َما َيقول َُلۥ كن ف َيكون ٣٥
َ َ
ُ َ ۡ
َر ِب َو َر ُّبك ۡم فٱع ُب ُدوهُه هَٰذا صِ َرَٰط ُّم ۡس َتقِيم [ ﴾٣٦مريم]٥٨ ،١٨ :
“বণেনা কর, এই বকিামব উবল্লবখ্ি মারইয়ামমর কথা, েখ্ন হস িার
পবরবার বগে হথমক পৃথক হময় বনভৃমি পূ বেবদমক একিামন আরয় বনল,
িারপর িামদর কাছ হথমক হস পদো করল। এরপর আবম িার কামছ
আমার রূহমক সবজবরীল পাঠালাম, হস িার কামছ পূ ণে মানু আকৃবিমি
আিপ্রকাশ করল। মারইয়াম বলল: িুবম েবদ আল্লাহমক ভয় কর িমব
আবম হিামার কাছ হথমক দয়ামময়র আরয় গ্রহণ করবছ। হস বলল,

 374 

আবম হিা হকবল হিামার রব- হপ্রবরি, আবম এমসবছ হিামামক এক
পবব্ পু্ দান করার জনয। মারইয়াম বলল, ‘হকমন কমর আমার পু্
হমব েখ্ন আমামক হকামনা পুরু

স্পশে কমর বন এবাং আবম

বযবভচাবরণীও নই।’ হস বলল, ‘এভামবই হমব।’ হিামার প্রবিপালক
বমলমছন, ‘ এিা আমার জনয সহজসাধয এবাং আবম িামক এ জনয সৃ বষ্ট
করব হেন হস হয় মানু ম র জনয এক বনদশেন ও আমার কাছ হথমক
এক অনু গ্রহ। এমিা এক বিরীকৃি বযাপার।’ িারপর হস িামক গমভে
ধরল, পমর িামক গমভে বনময় এক দূ রবিেী িামন চমল হগল। প্রসব
হবদনা িামক এক হখ্জুর গামছর বনমচ আরয় বনমি বাধয করল। হস
বলল, ‘হায়, এর আমগ েবদ আবম মারা হেিাম আর েবদ হলামকর িৃবি
হথমক সম্পূ ণে ববলু প্ত হময় হেিাম!’ িখ্ন িার নীমচর বদক হথমক
বফবরশিা িামক উমদ্দশয কমর বলল, ‘িুবম দু ঃখ্ কর না, হিামার
পদিমল হিামার প্রবিপালক এক নহর সৃ বষ্ট কমরমছন, িুবম হখ্জুর
গামছর কাি হিামার বদমক নাড়া দাও, এর ফমল হিামার ওপর পাকা
হখ্জুর পবিি হমব। সু িরাাং িুবম খ্াও, পান কর ও চেু জুড়াও।
হিামার সামথ েবদ হকামনা মানু ম র সাোৎ হয়, িামক বল হে, আবম
দয়ামময়র উমদ্দমশয হমৌনিা অবলম্বমনর মানি কমরবছ। সু িরাাং আজ
আবম বকছু মিই হকামনা মানু ম র সামথ কথা- বািো বলব না। িারপর
হস িার পু্মক বনময় িার সম্প্রদাময়র কামছ উপবিি হমলা। িারা
বলল, ‘ হহ মারইয়াম! িুবম হিা এক অদ্ভুি কাি কমরছ! হহ হারুমণর
হবান, হিামার বপিা অসৎ হলাক বছল না এবাং হিামার মাও বছল না
বযবভচাবরণী। িারপর মারইয়াম িার স্ামনর বদমক ইবিি করল। িারা
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বলল, ‘হে হকামলর বশশু িার সামথ আমরা হকমন কমর কথা বলব?’
হস বলল, ‘আবম হিা আল্লাহর বান্দা। বিবন আমামক বকিাব বদময়মছন,
আমামক নবী কমরমছন, হেখ্ামনই আবম থাবক না হকন বিবন আমামক
বরকিময় কমরমছন, বিবন আমামক বনমদেশ বদময়মছন েিবদন জীববি
থাবক িিবদন সালাি ও োকাি আদায় করমি। আর আমামক আমার
মাময়র প্রবি অনু গি কমরমছন এবাং বিবন আমামক উিি ও হিভাগয
কমরন বন। আমার প্রতি শাতন্ত লযতদন আতম জন্মগ্রহে কলরতি,
হেবদন আমার মৃিুয হমব এবাং হেবদন আবম জীববি অবিায় পুনরুবিি
হব।’ এই-ই বছল মারইয়াম পু্ ঈসা। আবম বললাম সিয কথা, হে
বব ময় িারা ববিকে কমর। স্ান গ্রহণ করা আল্লাহর কাজ নয়, বিবন
পবব্ মবহমাময়। বিবন েখ্ন বকছু বির কমরন িখ্ন বমলন, ‘হও’ এবাং
িা হময় োয়। আল্লাহই আমার প্রবিপালক ও হিামামদর রব সু িরাাং
হিামরা িার ইবাদি কর; এিাই সরল পথ।” [সূ রা মারইয়াম, আয়াি:
১৬-৩৬]
ঈসা আলাইবহস সালাম হে িামন জমগ্রহণ কমরন, কুরআমনর একবি
আয়ামি িার উমল্লখ্ করা হময়মছ:
َ
َ
ۡ
﴾٥٠ ات ق َرار َو َمعِي
ِ َرب َوة ذ

ُ
َ ي
ۡ
ّٗ
﴿ َو َج َعل َنا ۡٱب َن َم ۡر َي َم َوأ َم ُه يۥ َءايَة َو َء َاو ۡي َنَٰ ُه َما إ ِ َٰل
]٣٥ :[املؤمنون

“এবাং আমরা মারইয়াম পু্ ও িার জননীমক কমরবছলাম এক বনদশেন,
িামদর আরয় বদময়বছলাম এক বনরাপদ ও প্রস্রবণ বববশষ্ট উুঁচু ভূ বমমি।”
[সূ রা আর-মুবমনূ ন, আয়াি: ৫০]
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ুঈসার আলাইবহস সালাম বশশব ও বকমশার সম্পমকে কুরআমন বকছ
উমল্লখ্ করা হয় বন। িলব যারা িার বশ য হময়বছমলন িারা িার
আহবামন কীভামব সাড়া বদময়বছমলন, হস বব ময় উমল্লখ্ রময়মছ:
َ َٰٓ َ ُّ َ َ َ َ َ ُ ُ ُ ي َ َ َ َ
ِيس ۡٱب ُن َم ۡر َي َم ل ِۡل َ
ٱللِ َك َما َق َال ع َ
ح َوارِ ِي َن َم ۡن
﴿ يأيها ٱَّلِين ءامنوا كونوا أنصار
َ
َ
َ َ ي َ َ َ َ ۡ َ َ ُّ َ َ ۡ ُ َ ُ َ
ٱللِ َف َ
ام َنت َطايئ ِ َفة ِم َّۢن بَ ِ ي
ن إ ِ ۡس َرَٰٓءِيل
أنصارِي إِل ٱللِ قال ٱۡلوارِيون َنن أنصار
ي َ
ََ
َوكف َرت َطائِفة﴾ [الصف]١٨ :
্ু“হহ মুবমনগণ! আল্লাহর দীমনর সাহােযকারী হও। হেমন, মারইয়াম প
ঈসা বমলবছল িার বশ যগণমক- ‘আল্লাহর পমথ হক আমার সাহােযকারী
’হমব?’ বশ যগণ বমলবছল, ‘আমরাই হিা আল্লাহর পমথ সাহােযকারী।
এরপর বনী ইসরাইলমদর একদল ঈমান আনল এবাং একদল কুফুরী
]করল।” [সূ রা আস-সফ, আয়াি: ১৪
পুনরায় আমরা ববশদভামব উমল্লখ্ রময়মছ:
َ
َ ُ
ۡ
ََ
َ َۡ َ ُ
َ َ ُ
ۡ ۡ َ ۡ ُ َ َۡ َ
ول قال يوا َء َام َنا َوٱش َه ۡد بِأن َنا
﴿ِإَوذ أوحيت إِل ٱۡلوارِ ِين أن ءامِنوا ِب وبِرس ِ
ۡ َ َ ۡ َ َ ُّ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ ُّ َ َ ُ َ َ َ
ُ ۡ ُ َ
نل َعل ۡي َنا
مسل ِمون  ١١١إِذ قال ٱۡلوارِيون يَٰعِيس ٱبن مريم هل يست ِطيع ربك أن ي ِ
َ ُ ُ ُ َ َۡ ُ َ
ٱلل إن ُك ُ
نتم ُّم ۡؤ ِمن َ
َمايئ َد ّٗة م َِن َ
ٱلس َما ي ِء قَ َال َٱت ُقوا َ َ
يد أن نأكل م ِۡن َها
ِي  ١١٢قالوا ن ِر
ِ
ِ
َ
َ َ
َ
َ
ُ
ۡ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ۡ
ۡ
َ
َ
َ
َ
ۡ
ُ
َ
ۡ
َ
ََ َ َ
ٱلشهد َ
َ
َ َ
ِين  ١١٣قال عِيس
وتطمئِن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها مِن َٰ ِ
ۡ ُ َ ۡ َ َ َ ُ َ َ َ َ ي َ ۡ َ َ ۡ َ َ ي َ ّٗ َ َ ي َ ُ ُ َ
ّٗ َ َ َ َ َ َ
خ ِرنا
نزل علينا مائِدة مِن
ٱلس َماءِ تكون نلَا عِيدا ِۡلونلِ ا وءا ِ
ٱبن مريم ٱللهم ربنا أ ِ
َُ ُ
ّٗ
َ ُ َ
َ
ي َ
ٱلرَٰزق َ
ِي  ١١٤قَ َال َ ُ
نت َخ ۡ ُ
ٱر ُز ۡق َنا َوأ َ َ
ِنك َو ۡ
نل َها َعل ۡيك ۡم ف َمن
م
ن
إ
ٱلل
َو َءايَة م
ِ
ِ
ِ
ِ
ۡ ُ
ُ
ن أ ُ َعذِبُ ُهۥ َع َذ ّٗابا َّلي أ ُ َعذِبُ ُه يۥ أَ َح ّٗدا م َِن ۡٱل َعَٰلَم َ
ِنك ۡم فَإ ِ ِ ي
ي [ ﴾١١٥املائدة:
يَكف ۡر َب ۡع ُد م
ِ
]١١٣ ،١١١

 377 

“আরও িরণ কর আবম েখ্ন হাওয়ারীবদগমক এই আমদশ বদময়বছলাম
হে, হিামরা আমার প্রবি ও আমার রাসূ মলর প্রবি ঈমান আন, িারা
বমলবছল, আমরা ঈমান আনলাম এবাং িুবম সােী থাক হে, আমরা হিা
মুসবলম সআিসমপেণকারী । িরণ কর, হাওয়ারীগণ বমলবছল, হহ
মারইয়াম পু্ ঈসা! হিামার প্রবিপালক বক আমামদর জনয আসমান
হথমক খ্াদয পবরপূ ণে খ্াঞ্চা হপ্ররণ হপ্ররণ করমি সেম। হস বমলবছল,
‘আল্লাহমক ভয় কর, েবদ হিামরা হমাবমন হও।’ িারা বমলবছল, আমরা
চাই হে িা হথমক আহার কবর এবাং এমি আমামদর মন সন্তুষ্ট হমব।
আর আমরা জানমি চাই হে িুবম আমামদর কামছ সিয বমলছ এবাং
আমরা িার সােী থাকমি চাই।’ মারইয়াম পু্ ঈসা বলল, ‘হহ আল্লাহ,
আমামদর রব! আমামদর জনয আসমান হথমক খ্াদযপূ ণে খ্াঞ্চা হপ্ররণ
কর, িা হমব আমামদর ও আমামদর পূ বেবিেী ও পরবিেী সকমলর জনয
আনমন্দাৎসবস্বরূপ ও হিামার বনকি হথমক বনদশেন। আমামদর জীববকা
দান কর, আর িুবমই হিা হরষ্ঠ জীববকাদািা। আল্লাহ বলমলন, আবম
হিামামদর কামছ িা হপ্ররণ করব, বকন্তু িারপর হিামামদর মমধয হকউ
কুফবর করমল িামক এমন শাবস্ত প্রদান করব হে শাবস্ত ববশ্ব- জগমির
অনয হকামনা সৃ বষ্টমক আবম বদব না।” [সূ রা আল-মাময়দাহ, আয়াি:
১১১-১১৫]
ঈসা আলাইবহস সালামমর বশো েখ্ন ছবড়ময় পড়মি শুরু করল, িখ্ন
বকছু হলাক িা গ্রহণ করল, বকছু হলাক করল না:
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َ
َٰ َ ُ َ
ُ َ َ
َ َ َ ًَ
ُ ََ َ
 َوقال يوا َءأل َِه ُت َنا خ ۡي أ ۡم ه َ هو٥٧ ُض َب ۡٱب ُن َم ۡر َي َم َمثل إِذا ق ۡو ُمك م ِۡن ُه يَ ِص ُّدون
ِ ﴿ولما
َ َ َ
َ
َ ُ ۡ َّۢ َ
َۡ َ َ ُ ۡ
َ
َ
َ َ َما
ِ إِن ه َو إِّل ع ۡبد أن َع ۡم َنا َعل ۡيه٥٨ ُض ُبوهُ لك إِّل َج َدّل ه بَل ه ۡم ق ۡوم خ ِص ُمون
ّٗ
َ
َو َج َع ۡل َنَٰ ُه َم َثل ِۡلَ ِ ي
]٣٥ ،٣٢ : ﴾ [الزخرف٥٩ ن إ ِ ۡس َرَٰٓءِيل
“েখ্ন মারইয়াম পুম্র দৃ ষ্টা্ উপবিি করা হয় িখ্ন হিামার সম্প্রদায়
িামি হশারমগাল শুরু কমর হদয় এবাং বমল, ‘আমামদর উপাসযগুমলা
হরষ্ঠ না ঈসা? িারা হকবল বাক-ববিিার উমদ্দমশযই আমামক একথা
বমল। বস্তুি িারা হিা এক ববিিাকারী সম্প্রদায়। হস হিা বছল আমারই
এক বান্দা োমক আমরা অনু গ্রহ কমরবছলাম এবাং কমরবছলাম বনী
ইসরাঈমলর জনয দৃ ষ্টা্।” [সূ রা আে-েু খ্রুফ, আয়াি: ৫৭-৫৯]
ۡ ُ ََۡ َ َ َ ََۡ ۡ َ
ۡ
َ
َ َ َٰٓ َ َ َ ۡ َ َ
ََََۡ َ ُ ُ
َنيل َو َج َعل َنا ِف
﴿ قفينا
ِ ٱۡل
ِ َع ءاث َٰ ِرهِم بِرسل ِنا وقفينا بِعِيس ٱب ِن مريم وءاتينَٰه
ۡ
َ
َ
َ
ُُ
َي
ً ۡ ّٗ َ ۡ َ َ ّٗ َ َ ُ ُ َ َ َ َ
َ
ۡحة ه َو َره َبان َِية ۡٱب َت َد ُعوها َما ك َت ۡب َنَٰ َها َعل ۡي ِه ۡم إِّل ٱبۡت ِغا َء
وب ٱَّلِين ٱتبعوه رأفة ور
ِ قل
َ ُ َ
َ َٰ َ ۡ
َ ٱللِ َف َما َر َع ۡو َها َح َق ر َعيَت َِها َفاتَ ۡي َنا َٱَّل
ِين َء َام ُنوا م ِۡن ُه ۡم أ ۡج َره ۡم َوكث ِي ِم ۡن ُه ۡم
رِضو ِن
ِ
َ ُ َ
]٧٢ :﴾ [احلديد٢٧ فَٰسِقون
“..... আমরা িামদর পশ্চামি অনু গামী কমরবছলাম আমার রাসূ লগণমক
এবাং অনু গামী কমরবছলাম মারইয়াম পু্ ঈসামক, আর িামক
বদময়বছলাম ইবঞ্জল এবাং িার অনু সারীমদর অ্মর বদময়বছলাম করুণা
ও দয়া; আর সন্নযাসবাদ- হসমিা আল্লাহর সন্তুবষ্ট ববধামনর জনযই িারা
এর প্রবিেন কমরবছল, আমরা এ ববধান িামদর হদই বন, অথচ িাও
িারা েথােথভামব পালন কমর বন। িামদর মমধয োরা ঈমান এমনবছল
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িামদর আমরা বদময়বছলাম পুরস্কার, বকন্তু িামদর অবধকাাংশই সিয
]িযাগী।” [সূ রা আল-হাদীদ, আয়াি: ২৭
বিবন হে বাণী বহন কমরবছমলন িা বছল সহজ ও সরল:
َ َ
ۡ ۡ َ َ َُ َ َ ُ
َ َ َ َ ي َ َ َٰ ۡ َ َ َٰ َ َ َ ۡ ۡ ُ ُ
ي لكم َب ۡعض ٱَّلِي
﴿ولما جاء عِيس بِٱۡليِن ِ
ت قال قد ِ
جئتكم بِٱۡل ِكمةِ و ِۡلب ِ
َ َ
ََۡ ُ َ
ُ َ ۡ
َ ََ ُ
َ َُ ََ ََ ُ
ٱلل ه َو َر ِب َو َر ُّبك ۡم فٱع ُب ُدوهُه هَٰذا صِ َرَٰط
ون  ٦٣إِن
َّتتل ِفون فِيهِ فٱتقوا ٱلل وأطِيع ِ
ُّم ۡس َتقِيم [ ﴾٦٤الزخرف]٨٨ ،٨٥ :
“ঈসা েখ্ন স্পষ্ট বনদশেনসহ এল, হস বমলবছল, ‘আবম হিা হিামামদর
বনকি এমসবছ প্রজ্ঞাসহ এবাং হিামরা হে বব ময় মিমভদ করছ, িা
স্পষ্ট কমর হদয়ার জনয। সুিরাং লিামরা আল্লাহলক েি কর এবং
আমার অ্নুসরে কর। আল্লাহই লিা আমালদর প্রতিোেক এবং
”লিামালদরও রব। অিএব, িার ইবাদি কর, এিাই সরল পথ।
][সূ রা আে-েু খ্রুফ, আয়াি: ৬৩-৬৪
িাুঁর অমলৌবকক কমেকামির কথা আবার উমল্লখ্ করা হময়মছ:
ۡ َ َ َ ُ َ َٰ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ َ َٰ َ َٰ َ َ ۡ َ َ ُّ َ
ك ب ِ ُر ِ
وح
﴿إِذ قال ٱلل يعِيس ٱبن مريم ٱذكر ن ِعم ِت عليك وَع و ِِلت ِك إِذ أيدت
َ ّٗ
ۡ
ۡ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ َٰ َ َ ۡ ۡ َ َ َ َ َ
ُۡ ُ ِ ُ َ
كل ُِم ٱنلَ َ
ٱتل ۡو َرىَٰة
اس ِف ٱل َم ۡه ِد َوك ۡهل ِإَوذ علمتك ٱلكِتب وٱۡل ِكمة و
ٱلقدس ت
َ
َ ۡ ۡ ََ ُ ُ َ ََ ُ ُ َ َۡ ۡ
َ ۡ
َو ۡٱۡل َ ۡ ۡ ُ ُ
يَّۢا بِإِذ ِن
ي ك َهيةِ ٱلطيِ بِإِذ ِن فتنفخ فِيها فتكون ط
َنيل ِإَوذ َّتلق م َِن ِ
ٱلط ِ
ِ ِ
َ
َ
ۡ
ۡ
ُ
ۡ
َ
َ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
َ
َُۡ ُ
ۡ َ َ َ َۡ َ
ت بإذن ِإَوذ ك َف ۡف ُ
ۡ ُ َۡ
ت بَ ِ ي
ن إ ِ ۡس َرَٰٓءِيل
بئ ٱۡلكمه وٱۡلبرص بِإِذ ِن ِإَوذ َّت ِرج ٱلمو َٰ ِ ِ ِ
وت ِ
َ َ ۡ ۡ َ ُ ۡ َ َ َٰ َ َ َ َ َ َ
ك َف ُروا م ِۡن ُه ۡم إ ۡن َهَٰ َذا ي إ َّل س ۡ
ِحر ُّمبِي ﴾١١٠
ت فقال ٱَّلِين
جئتهم بِٱۡليِن ِ
ِ
ِ
عنك إِذ ِ
[املائدة]١١٥ :
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“িরণ কর, আল্লাহ বলমলন, ‘হহ মবরয়াম পু্ ঈসা, হিামার প্রবি ও
হিামার জননীর প্রবি আমার অনু গ্রহ িরণ কর: পবব্ আিা িারা
আবম হিামামক শবক্তশালী কমরবছলাম এবাং িুবম হদালনায় থাকা অবিাও
পবরণি বয়মস মানু ম র সামথ কথা বলমি; হিামামক বকিাব, বহকমি,
িাওরাি ও ইনবজল বশো বদময়বছলাম, িুবম কাদামাবি বদময় আমার
অনু মবিক্রমম পাবখ্ সদৃ শ আকৃবি গঠন ও িামি ফুুঁ বদমি, ফমল আমার
অনু মবিক্রমম বনরাময় ও আমার অনু মবিক্রমম মৃিমক জীববি করমি;
আবম হিামার েবি করা হথমক বনী ইসলাইলমক বনবৃ ত্ত হরমখ্বছলাম;
িুবম েখ্ন িামদর মমধয স্পষ্ট বনদশেন এমনবছমল িখ্ন িামদর মমধয
োরা কুফবর কমরবছল, িারা বমলবছল- এমিা স্পষ্ট োদু ।” [সূ রা আলমাময়দাহ, আয়াি: ১১০]
ঈসা আলাইবহস সালামমর জমগ্রহণকালীন পবরবিবির কারমণ একবি
ভ্রা্ ধারণার সৃ বষ্ট হয় হে, বিবন ‘আল্লাহর পু্।’ কুরআমন বলা হময়মছ:
َۡ
َ ُ َ
ۡ
َ َ ن َ َُلۥ َما ف
َ ٱلل َو َ ِّٗلا ُس ۡب
ُ َ ٱَّتَ َذ
ُّ ِ حَٰ َن ُهۥ ُه َو ۡٱل َغ
ِ ت َو َما ِف ٱۡل
ۡرض إ ِن
﴿قالوا
ِ َٰ ٱلسم َٰ َو
ِ
َ
َ
َ
ۡ
َ َ َ
َ َ َ ُ َُ َي
ُ َ
]٨٨ : ﴾ [يونس٦٨ ِندكم مِن ُسل َطَِٰۢن ب ِ َهَٰذاه أتقولون َع ٱللِ َما ّل ت ۡعل ُمون
ع
“িারা বমল, ‘আল্লাহ স্ান গ্রহণ কমরমছন।’ বিবন মহান পবব্। বিবন
অভাবমুক্ত। আকাশমিলী ও পৃবথবীমি ো বকছু আমছ, িা িারই। এ
বব ময় হিামামদর কামছ হকামনা সনদ হনই। হিামরা বক আল্লাহ সম্পমকে
এমন বকছু বলছ হে বব ময় হিামামদর হকামনা জ্ঞান হনই?” [সূ রা
ইউনূ স, আয়াি: ৬৮]
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ُ
َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ ََ َ ُ َ َ َ َ َ ُ
ُ َ ﴿إ ۡذ قَ َال
َٰٓ َ ٱلل َيَٰع
ِين كف ُروا َو َجاعِل
ِيس إ ِ ِن متوف ِيك وراف ِعك إِل ومط ِهرك مِن ٱَّل
ِ
َ
َ ُ
ُ
َۡ َ َ ُ َ َ ۡ َۡ َ َ َ ََُ َ َۡ َ َ َ َ َ ُ ي
ج ُعك ۡم فأ ۡحك ُم
ِ ٱَّلِين ٱتبعوك فوق ٱَّلِين كفروا إ ِ َٰل يو ِم ٱلقِيَٰمةِ ثم إ ِ َل مر
َُ
َ َ َ َ َََ
َ ُ َۡ
ّٗ َ َ
ُ ََۡ
ُ ِيما ُك
َ ك ۡم ف
ِين كف ُروا فأ َعذ ُِب ُه ۡم َعذ ّٗابا شدِيدا ِف
 فأما ٱَّل٥٥ نت ۡم فِيهِ َّت َتل ِفون
بين
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ َ
ُ
ُ ََ َ
َ َ ۡ ُّ
َ  َوأ َما ٱَّل٥٦ ين
َ ِص
ت
ِ َِٰين َء َامنوا َوع ِملوا ٱلصَٰل ِح
ِ ِ َٰٱِلنيا وٱٓأۡلخِرة ِ وما لهم مِن ن
ۡ
َ ُّ ُ َ ُ َ َ ۡ ُ َ ُ ُ ۡ َ ُ َ
َ
َ َ َ َُۡ َ َ
َ ٱلظَٰلِم
ت َوٱَّلِك ِر
فيوف ِي ِهم أجورهم وٱلل ّل َيِب
ِ َٰ  ذَٰل ِك نتلوهُ عل ۡيك م َِن ٱٓأۡلي٥٧ ي
ِ
َ
َ
َ
َ ُ
ََ َ
ََ َ َ
َ
ُ
ُ
َ َ َٰ َ
َۡ
ِند ٱللِ ك َمث ِل َءاد َم خلق ُهۥ مِن ت َراب ث َم قال َُلۥ كن
 إِن َمثل عِيس ع٥٨ ٱۡلكِي ِم
ُ ُ َ
]٣٥ ،٣٣ :﴾ [ال عمران٥٩ ف َيكون
“.... িরণ কর, েখ্ন আল্লাহ বলমলন: ‘হহ ঈসা! আবম হিামার কাল
পূ ণে করবছ এবাং আমার কামছ হিামামক িুমল বনবে এবাং োরা সিয
প্রিযাখ্যান কমরমছ িামদর মধয হথমক হিামামক পবব্ সমুক্ত করবছ।
আর হিামার অনু সারীমদর বকয়ামি পেে্ কাবফরমদর ওপর প্রাধানয
দান করবছ, এরপর আমার কামছ হিামামদর প্রিযাবিেন।’ িারপর হে
বব ময় হিামামদর মিা্র র্িমছ িা আবম মীমাাংসা কমর হদব। োরা
সিয প্রিযাখ্যান কমরমছ আবম িামদরমক দু বনয়ায় ও আখ্রামি কমঠার
শাবস্ত প্রদান করব এবাং িামদর হকামনা সাহােযকারী হনই। আর োরা
ঈমান এমনমছ ও সৎকােে কমরমছ বিবন িামদর প্রবিফল পুমরাপুবর
প্রদান করমবন। আল্লাহ জাবলমমদর পছন্দ কমরন না। ো আবম হিামার
বনকি বিলাওয়াি করবছ িা বনদশেন ও সারগভে বাণী হথমক। আল্লাহর
কামছ ঈসার দৃ ষ্টা্ আদমমর দৃ ষ্টা্ সদৃ শ। িামক মাবি হথমক সৃ বষ্ট
কমরবছমলন, িারপর িামক বমলবছমলন, ‘হও’, ফমল হস হময় হগল।”
[সূ রা আমল ইমরান, আয়াি: ৫৫-৫৯]
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َۡ
َ ُ ََ
َ َ َ ُ
َ َ حَٰ َن ُهۥ بَل َ َُلۥ َما ف
َ ٱلل َو َ ِّٗلا ُس ۡب
ُ َ ٱَّتَ َذ
ِ ت َوٱۡل
١١٦ ۡرض ك َُلۥ قَٰن ُِتون
﴿وقالوا
ِ َٰ ٱلسمَٰ َو
ِ
َ
َ
ۡ
َ ُ ُ َ َ
َ
ُ ُ َ ُ
َ َ ِيع
ُ بَد
َٰٓ َ َِإَوذا ق
ِ ت َوٱۡل
:﴾ [ابلقرة١١٧ ض أ ۡم ّٗرا فإِن َما َيقول َُلۥ كن ف َيكون
ۡرض
ِ َٰ ٱلسم َٰ َو
]١١٢ ،١١٨

“এবাং িারা বমল, ‘আল্লাহ স্ান গ্রহণ কমরমছন’ বিবন অবি পবব্।
বরাং আকাশমিলী ও পৃবথবীমি ো বকছু আমছ সব আল্লাহরই। সববকছু
িারই একা্ অনু গি। আল্লাহ আকাশমিলী ও পৃবথবীর স্রষ্টা এবাং
েখ্ন বিবন বকছু করমি ইো কমরন িখ্ন শুধু বমলন, ‘হও’. আর িা
হময় োয়।” [সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াি: ১১৬-১৭]
َ ُ ََ
َ
ۡ
ۡ
َۡ
َ ُ
َ
َ ٱلر ۡح َم َٰ ُن َو َ ِّٗلا ُس ۡب
َ ٱَّتَ َذ
 ّل ي َ ۡسبِقون ُهۥ بِٱلق ۡو ِل٢٦ حَٰ َن ُه هۥ بَل ع َِباد ُّمك َر ُمون
﴿وقالوا
َ
َ ُ
َ
َ
ۡ
َ
ُ
َ َ
َ َ ۡ
َ ََۡ
َ ۡ  َي ۡعل ُم َما َب٢٧ ون
ي أيۡدِي ِه ۡم َو َما خلف ُه ۡم َوّل يَشف ُعون إِّل ل َِم ِن
َوهم بِأ ۡمرِه ِۦ يعمل
َ ََ َُۡ ُۡ ۡ ي
َ ُ ۡ ُ
َ ََ
ُ
َ ۡ َ ۡ ُ َ َٰ َ َٱرت
ۡ
ن إِلَٰه مِن دونِهِۦ فذَٰل ِك
ِ ِ  ۞ومن يقل مِنهم إ٢٨ ض وهم مِن خشيتِهِۦ مشفِقون
َ
َۡ َ َ َ
َۡ
َ ٱلظَٰلِم
]٧٥ ،٧٨ :﴾ [االنبياء٢٩ ي
َن ِزيهِ َج َه َن َ هم كذَٰل ِك َن ِزي
ِ
“িারা বমল, ‘দয়াময় আল্লাহ স্ান গ্রহণ কমরমছন।’ বিবন পবব্,
মহান। িারা হিা িার সম্মাবনি বান্দা। িারা আগ বাবড়ময় কথা বমল
না, িারা হিা িার আমদশ অনু সামরই কাজ কমর থামক। িামদর সামমন
ও পশ্চামি ো বকছু আমছ িা বিবন অবগি। িারা সু পাবরশ কমর শুধু
িামদর জনয োমদর প্রবি বিবন সন্তুষ্ট এবাং োরা িার ভময় ভীি সন্ত্রস্ত।
িামদর মমধয হে বলমব, ‘আবম ইলাহ্, বিবন বযিীি’, িামক আবম
প্রবিফল বদব জাহান্নাম; এভামবই আমরা োবলমমদর শাবস্ত বদময় থাবক।”
[সূ রা আল-আবম্বয়া, আয়াি: ২৬-২৯]
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ّٗ ۡ َ
َ َ ُ َٰ َ َٰ َ َ ُ َ َ
ۡ ََ
ّٗ َ َ ُ َ ۡ َ َ َ َ ُ َ َ
ت َي َتف َط ۡرن
 تكاد ٱلسمو٨٩ ج ۡئ ُت ۡم شيا إِدا
ِ  لقد٨٨ ﴿وقالوا ٱَّتذ ٱلرحمَٰن وِلا
َ
ُ َ ۡ ُّ َ َ َ ُ ۡ
ً َ ُ َ ۡ ۡرض َو ََّت ُِّر
َ َ ََ
ّٗ َ َ
َ ۢنبغ ل
َ َۡ َ
ِلرِنَٰمۡح
مِنه وتنشق ٱۡل
ِ
ِ  وما ي٩١  أن دعوا ل ِلرِنَٰمۡح وِلا٩٠ ٱۡلبال هدا
َ
َ
ۡ
َ
َ َ
ي
ُّ ُ
ّٗ َ
َ َ ك َمن ف
َ ۡرض إِّل َءات
ِ ت َوٱۡل
﴾ ٩٣ ٱلرِنَٰمۡح ع ۡبدا
 إِن٩٢ أن َي َتخِذ َو ًِلا
ِ َٰ ٱلسمَٰ َو
ِ
ِ
]٥٥ ،٨٨ :[مريم
“িারা বমল, দয়াময় স্ান গ্রহণ কমরমছন। হিামরা হিা এক বীভৎস
কথার অবিারণা কমরছ। এমি হেন আকাশমিলী ববদীণে হময় োমব,
পৃবথবী খ্ি-ববখ্ি হময় োমব ও পবেিমালা চূ ণে ববচূ ণে হময় আপবিি
হমব, হেমহিু িারা দয়ামময়র প্রবি স্ান আমরাপ কমর। অথচ স্ান
গ্রহণ করা দয়ামময়র জনয হশাভন নয়। আকাশমিলী ও পৃবথবীমি এমন
হকউ হনই হস দয়ামময়র বনকি বান্দারূমপ উপবিি হমব না।” [সূ রা
মারইয়াম, আয়াি: ৮৮-৯৩]
কুরআন ঈসা আলাইবহস সালামমর ইলাহ হওয়া অস্বীকার কমরমছ:
َ ُۡ
َ
ُ
َ ۡ ََ
ُ ِٱلل ُه َو ٱل ۡ َمس
َ َ ِين قَال ُ يوا إ َن
َ ك َف َر َٱَّل
﴿ لقد
ِيح ۡٱب ُن َم ۡر َي َ هم قل ف َمن َي ۡمل ِك م َِن ٱلل
ِ
َ
ُ
َ
َ
ۡ
ۡ
ۡ
ُ
َ ّٗ َ ِ
َ َ ۡ ۡ َ
َ اد أن ُي ۡهل َِك ٱل َمس
ِيعا َو ِللِ ُملك
ِيح ۡٱب َن َم ۡر َي َم َوأ َم ُهۥ َو َمن ِف ٱۡلۡرض َج
شيا إِن أر
َ
ۡ
َ ۡ َ ُ َٰ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ۡ َ ُ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َ ي
َ َ
ِ ت َوٱۡل
:﴾ [املائدة١٧ َشء قدِير
ك
ِ َٰ ٱلسم َٰ َو
ِ ۡرض وما بينهما ه َيلق ما يشاء ه وٱلل َع
]١٢

“োরা বমল, ‘মারইয়াম পু্ মসীহই আল্লাহ’ িারা হিা কুফুরী কমরমছ।
বল, আল্লাহ মারইয়াম পু্ মসীহ, িার মািা এবাং দু বনয়ার সকলমক
েবদ ধ্বাংস করার ইো কমরন িাহমল িাুঁমক বাধা হদয়ার শবক্ত কার
আমছ? আসমান ও জবমমনর এবাং এর মমধয ো বকছু আমছ িার
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সাবেমভৌমে আল্লাহরই। বিবন ো ইো সৃ বষ্ট কমরন এবাং আল্লাহ সবে
বব ময় সবেশবক্তমান।” [সূ রা আর-মাময়দাহ, আয়াি: ১৭]
ۡ
ُ َ
ُ
َۡ َ َ َُ
َ تل
َ ٱلل َيَٰع
َ نت قُ ۡل
َ َ ِيس ۡٱب َن َم ۡر َي َم َءأ
ُ َ ِإَوذ قَ َال
ِ
ون
ِذ
ٱَّت
اس
ِلن
﴿
ِ ون وأ
ِ ي مِن د
ِ م إِلَٰه
ِ
َ
َ
ۡ
ُ
َ
َ
َ
ُ ُ
ُ ۡ َ َ ُ ۡ َ َٰ َ َ َ َ ُ ُ ي
ََ
نت قل ُت ُهۥ فق ۡد
ل أن أقول َما ل ۡي َس ِل ِِبَق إِن ك
ِ ٱللِ قال سبحنك ما يكون
َ
َ
ۡ
َ
َ
ُ ُ ُ َ َ َ َ َ ِ َعل ِۡم َت ُه هۥ َت ۡعلَ ُم َما ف َن ۡف ِس َو َّلي أ ۡعل ُم َما ف َن ۡف
 َما١١٦ وب
ِ
ِ
ِ سكه إِنك أنت علَٰم ٱلغي
َ
ُ
َ
َ
ۡ
َ
ّٗ
ُ
َ
َ
ُ ٱلل َرب َو َر َبك ۡم َوك
َ ت ل َ ُه ۡم إ َّل َما ي أ َ َم ۡرتن بهِۦي أن ٱع ُب ُدوا
ُ قُ ۡل
نت عل ۡي ِه ۡم ش ِهيدا َما
ه
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ ۡ َ ُ َٰ َ َ َ َ َ ۡ ۡ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ۡ َ َ َ َ َ َ ۡ
ُ ُۡ
١١٧ َشء ش ِهيد
ك
ِ دمت فِي ِهم فلما توفيت ِن كنت أنت ٱلرقِيب علي ِه هم وأنت َع
]١١٢ ،١١٨ :﴾ [املائدة

“আল্লাহ েখ্ন বলমবন, ‘হহ মারইয়াম পু্ ঈসা! িুবম বক হলাকমদর
বলবছমল হে, হিামরা আল্লাহ বযিীি আমামক ও আমার জননীমক
ইলাহরূমপ গ্রহণ কর?’ হস বলমব, ‘িুবমই মবহমাবন্বি! ো বলার
অবধকার আমার হনই িা বলা আমার পমে হশাভন নয়। েবদ আবম িা
বলিাম িমব িুবম হিা িা জানমি। আমার অ্মরর কথা হিা িুবম
অবগি আছ, বকন্তু হিামার অ্মরর কথা আবম অবগি নই, িুবম হিা
অদৃ শয সম্বমন্ধ সমযক পবরজ্ঞাি। িুবম আমামক হে আমদশ কমরছ িা
বযিীি আবম বকছু ই ববলবন। আবম িামদর বমলবছ: ‘হিামরা আমার ও
হিামামদর রব আল্লাহর ইবাদি কর’; এবাং েিবদন আবম িামদর মমধয
বছলাম িিবদন আবম বছলাম িামদর কােেকলামপর সােী; বকন্তু েখ্ন
িুবম আমামক িুমল বনমল িখ্ন িুবমই হিা বছমল িামদর কােেকলামপর
িত্ত্বাবধায়ক এবাং িুবম সবে বব ময় সােী। িুবম েবদ িামদর শাবস্ত দাও
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িমব িারা হিা হিামারই বান্দা, আর েবদ িামদর েমা কর িমব িুবম
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” [সূ রা আল-মাময়দাহ: ১১৬-১১৮]
ُ َ َ َ َ
َ َ َ
َ َ
ۡ ُ ُ ۡ
ُ ت ٱنلَ َص َٰ َرى ٱل ۡ َمس
ِيح ۡٱب ُن ٱللِ ذَٰل ِك ق ۡول ُهم
ِ ت ٱَلَ ُهود ع َزير ۡٱب ُن ٱللِ َوقال
ِ ﴿ َوقال
ُ ََ
َ َ َ َ َ ۡ َ َ َٰ َ ُ ۡ َٰ َ ۡ َ
َ ُ َ ۡ َٰ َ َ ُ َ ُ ُ َ َ َٰ َ ُ ۡ َ
 ٱَّتذ يوا٣٠ ن يُؤفكون
ِين كف ُروا مِن قبل ه قتلهم ٱلل أ
بِأفوهِ ِهم يض ِهون قول ٱَّل
ُ
َ
ۡ
ي
َ
ُ
ّٗ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ ُ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ
َ ٱللِ َوٱل َمس
ِيح ۡٱب َن َم ۡر َي َم َو َما أم ُِر يوا إِّل َِلَ ۡع ُب ُد يوا
ون
ِ أحبارهم ورهبَٰنهم أربابا مِن د
َ َ ُ ُ
َ ُ ۡ ُ َ َ ُ َ َٰ َ ۡ ُ َ ُ َ َ َٰ َ َ َٰ ّٗ َ َٰ ّٗ َ ي
َ َ ُ
يدون أن ُي ۡط ِفوا ن
 ي ِر٣١ شكون
ِور ٱلل
ِ إِلها وحِدا ّل إِله إِّل هوه سبحنهۥ عما ي
َ ۡ َ َ َ ُ َ ُ َ ََۡ ۡ َ َۡ َ َُ َ ي
َ
]٥٧ ،٥٥ :﴾ [اتلوبة٣٢ ورهُۥ َول ۡو كرِهَ ٱلكَٰف ُِرون
بِأفوَٰهِ ِهم ويأب ٱلل إِّل أن يت ِم ن
ইয়াহূ দীরা বমল, ‘উোইর সEzra আল্লাহর পু্’ এবাং খ্ৃষ্টানরা বমল,
‘মসীহ আল্লাহর পু্।’ এগুমলা িামদর মুমখ্র কথা। আমগ োরা কুফবর
কমরবছল িারা িামদর মি কথা বমল। আল্লাহ িামদর ধ্বাংস করুন।
িারা হকমন কমর সিয ববমুখ্ হয়! িারা আল্লাহ বযিীি িামদর
পবিিগণমক ও সাংসার ববরাগীগণমক িামদর প্রভূ সহুকুমমর মাবলক
রূমপ গ্রহণ কমরমছ এবাং মারইয়াম পু্ মসীহমকও। বকন্তু িারা এক
ইলামহর ইবাদি করার জনযই আবদষ্ট হময়বছল। বিবন বযিীি হকামনা
উপাসয হনই। িারা োমক িার শবরক কমর িা হমি বিবন কি পবব্!
িারা িামদর মুমখ্র ফুৎকামর আল্লাহর হজযাবি বনবোবপি করমি চায়।
কাবফরগণ অপ্রীবিকরণ মমন করমলও আল্লাহ িার হজযাবির পূ ণে
উদভাসন ছাড়া অনয বকছু চান না।” [সূ রা আি-িাওবাহ, আয়াি: ৩০৩২]
কুরআন ব্েবাদমক প্রিযাখ্যান কমরমছ:
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ۡ َ َۡ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ۡ ُ
َُۡ َ َ ۡ ََۡ َ
َٰٓ ﴿
ٱۡل َق ه إِن َما ٱل َمسِ ي ُح
ب ّل تغلوا ِف دِين ِكم وّل تقولوا َع ٱللِ إِّل
ِ َٰيأهل ٱلكِت
َ
َ َۡ ي
َ َ ُ
َ ۡ
َ
َ ع
ِِيس ۡٱب ُن َم ۡر َي َم َر ُسول ٱللِ َوَك َِم ُت ُه يۥ ألقى َٰ َها إ ِ َٰل َم ۡر َي َم َو ُروح مِن ُه فام ُِنوا بِٱلل
َ
َ ُ
ُ َ ّٗ ۡ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ
َ ٱلل إ َلَٰه َوَٰحِد ُس ۡب
ُ َ ك ۡم إ َن َما
ُُ َ
حَٰ َن ُه يۥ أن يَكون
ِ
ِ ورسلِهِۦ وّل تقولوا ثلَٰثة ه ٱنتهوا خيا ل ه
ّٗ
َ
َ َ
َ َٰ َ َ َ ِ َ ۡ
َ َ َ َُلۥ َو َِل د َ َُلۥ َما ف
 لن ي َ ۡستنكِف١٧١ ف بِٱللِ َوك ِيل
ت َو َما ِف ٱۡلۡرض وك
ِ َٰ ٱلسم َٰ َو
ِ
َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ۡ ُ َ َٰٓ َ َ ۡ َ َ َ ّٗ ۡ َ َ ُ َ َ ُ َ ۡ
ون ومن يستنكِف عن عِبادت ِهِۦ
ٱلمسِيح أن يكون عبدا ِللِ وّل ٱلملئِكة ٱلمقرب ه
ُ َ ُ
َ َٰ َ َٰ َ
ُ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ ََۡ
ّٗ ش ُه ۡم إ َ َۡلهِ ََج
َ  فَأَ َما َٱَّل١٧٢ ِيعا
ت ف ُي َوف ِي ِه ۡم
ِ ِين َء َامنوا َوع ِملوا ٱلصل ِح
ِ ُ ويستك ِب فسيح
َ
َ َُ ۡ َ ۡ َ ُ َ َ ۡ َ َ َََ
ۡ َ
ُ ُ ََ ۡ َُ ُ ُ
بوا ف ُي َعذ ُِب ُه ۡم َعذابًا
يدهم مِن فضلِهِۦ وأما ٱَّلِين ٱستنكفوا وٱستك
أجورهم وي ِز
َ
ُ
ّٗ ٱللِ َو ِ َّٗلا َو َّل نَ ِص
ُ َ َ ُ َ أ َ َِل ّٗما َو َّل
]١٢٥ ،١٢١ :﴾ [النساء١٧٣ يا
ون
ِ َيدون لهم مِن د
ِ
“হহ বকিাববগণ! দীমনর বযাপামর বাড়বাবড় কর না ও আল্লাহর সম্বমন্ধ
সিয বযিীি বল না। মারইয়াম পু্ ঈসা মসীহ আল্লাহর রাসূ ল এবাং
িার বাণী ো বিবন মারইয়ামমর কামছ হপ্ররণ কমরবছমলন ও িার
আমদশ। সু িরাাং হিামরা আল্লাহ ও িার রাসূ মলর প্রবি ঈমান আন
এবাং ‘বিন’ বমলা না- বনবৃ ত্ত হও, এিা হিামামদর জনয কলযাণকর হমব।
আল্লাহ হিা একমা্ ইলাহ। িার স্ান হমব- বিবন এ হথমক পবব্।
আসমামন ো বকছু আমছ ও জবমমন ো বকছু আমছ সব আল্লাহরই। কমেববধামন আল্লাহই েমথষ্ট। মসীহ আল্লাহর বান্দা হওয়ামক হহয় জ্ঞান কমর
না এবাং র্বনষ্ঠ হফমরশিাগণও নয়; হকউ আল্লাহর বান্দা হওয়ামক হহয়
জ্ঞান করমল এবাং অহাংকার করমল বিবন িামদর সকলমক িার কামছ
এক্ করমবন। োরা ঈমান আমন ও সৎকাজ কমর বিবন িামদরমক
পূ ণে পুরস্কার দান করমবন এবাং বনজ অনু গ্রমহ আমরা হববশ হদমবন; বকন্তু
োরা হহয় জ্ঞান কমর ও অহাংকার কমর িামদর বিবন মমেন্তুদ শাবস্তদান
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করমবন এবাং আল্লাহ বযিীি িামদর জনয িারা হকামনা অবভভাবক ও
সহায় পামব না।” [সূ রা আন-বনসা, আয়াি: ১৭১-১৭৩]
কুরআন ঈসা আলাইবহস সালামমর ক্রুশববি কমর হিযার দাবব
প্রিযাখ্যান কমর, পো্মর সমথেন কমর িার ঊধ্বোমরাহণমক:
َ َ َُ َََۡ َ ۡ
َ ِيح ع
َ ﴿ َوقَ ۡولِه ۡم إنَا َق َت ۡل َنا ٱل ۡ َمس
ُ ٱللِ َو َما َق َتلُوهُ َو َما َصلَ ُب
وه
ِيس ٱبن مريم رسول
ِ ِ
َ ۡ ۡ
َ
َُ َ ُ ۡ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ ۡ َ
َ
ُ
ِين ٱخ َتلفوا فِيهِ ل ِف شك مِن هه ما لهم بِهِۦ مِن عِلم إِّل
َولَٰكِن شب ِ َه ل ُه ۡ هم ِإَون ٱَّل
َ َ َ
َ ٱلظن َو َما َق َتلُوهُ يَق
ّٗ يزا َحك
ُ َ ٱلل إ َ َۡلهِ َو َك َن
ُ َ  بَل َر َف َع ُه١٥٧ ِينَّۢا
ً ٱلل َعز
﴾١٥٨ ِيما
ٱتِباع
ِ
ِه
ِ
]١٣٨ ،١٣٢ :[النساء

“আর ‘আমরা আল্লাহর রাসূ ল মারইয়াম পু্ ঈসা মসীহমক হিযা
কমরবছ’ িামদর এ উবক্তর জনয িারা লা‘নিগ্রস্ত। অথচ িারা িামক
হিযাও কমর বন, ক্রুশববিও কমর বন, বকন্তু িামদর এ রকম ববভ্রম
হময়বছল। োরা িার সম্বমন্ধ মিমভদ কমরবছল িারা বনশ্চয় এ সম্বমন্ধ
সাংশয়েু ক্ত বছল; এ সম্পমকে অনু মান করা ছাড়া িামদর হকামনা জ্ঞানই
বছল না। এিা বনবশ্চি হে, িারা িামক হিযা কমর বন। বরাং আল্লাহ
িামক িার বনকি িুমল বনময়মছন এবাং আল্লাহ পরাক্রমশালী;
প্রজ্ঞাময়।” [সূ রা আন-বনসা, আয়াি: ১৫৭-১৫৮]
চূ ড়া্ভামব:
َ
َ ۡ ََ
ُ ِِيح ۡٱب ُن َم ۡر َي َم َوقَ َال ٱل ۡ َمس
ُ ٱلل ُه َو ٱل ۡ َمس
َ َ ِين قَال ُ يوا إ َن
َ ك َف َر َٱَّل
يح َي َٰ َب ِ ي
ن إ ِ ۡس َرَٰٓءِيل
﴿ لقد
ِ
ۡ
ۡ
َ
َ
َ
َ ۡ ُۡ َ َُ ۡ ُ ََ َ َ ََ
ُُۡ
ُ َ ٱللِ ف َق ۡد َح َر َم
َ ِٱلل َعل ۡيه
ٱۡل َنة َو َمأ َوى َٰ ُه
ِ شك ب
ِ ٱعبدوا ٱلل ر ِب وربكم إِنهۥ من ي
َ ََ ُ َ
َ ََ ُ َ ََ َ ََ ۡ َ َ َ َ َ َ ُي
َ َي م ِۡن أ
َ ِلظَٰلِم
ٱلل ثال ِث ثلَٰثة َو َما م ِۡن
 لقد كفر ٱَّلِين قالوا إِن٧٢ نصار
ٱنلار وما ل
ِ
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َ َ َي
َ
َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ُ َُ َ َ َُ َ ۡ َ
ِين كف ُروا م ِۡن ُه ۡم َعذاب
إِلَٰه إِّل إِلَٰه َوَٰح هِد ِإَون لم ينتهوا عما يقولون َلمسن ٱَّل
َ
َ َ َ ُ َُ َََ
ُ  َما ٱل ۡ َم٧٤ ٱلل َغ ُفور َرحِيم
ُ َ ٱللِ َوي َ ۡس َت ۡغف ُِرونَ ُه هۥ َو
سِيح ۡٱب ُن
 أفل يتوبون إِل٧٣ أ َِلم
ُ ُ
ُ َۡ َ َ َ
َ ٱلط َع
ۡ ََم ۡر َي َم إ َّل َر ُسول قَ ۡد َخل
َ ك َلن
ُّ ِت مِن َق ۡبلِه
ام
ٱلر ُسل َوأ ُّم ُهۥ صِ دِيقة َكنا يأ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ۡ َٰ ۡ ُ َ
َ
ُ َٱنظ ۡر َك ۡي َف نُب
]٢٣ ،٢٧ :﴾ [املائدة٧٥ ن يُؤفكون
ت ثم ٱنظر أ
ِ َٰ ي ل ُه ُم ٱٓأۡلي
ِ
“োরা বমল, ‘আল্লাহই মারইয়াম পু্ মসীহ’, িারা হিা কুফুরী কমরমছই;
অথচ মসীহ বমলবছল, ‘হহ বনী ইসরাইল! হিামরা আমার প্রবিপালক
ও হিামামদর প্রবিপালক আল্লাহর ইবাদি কর।’ হকউ আল্লাহর শবরক
করমল আল্লাহ িার জনয জান্নাি অবশযই বনব ি করমবন ও িার আবাস
জাহান্নাম। জাবলমমদর হকামনা সাহােযকারী হনই। োরা বমল, ‘আল্লাহ
হিা বিমনর মমধয একজন; িারা হিা কুফবর কমরমছই; েবদও এক
ইলাহ বযিীি অনয হকামনা ইলাহ হনই। িারা ো বমল িা হথমক বনবৃ ত্ত
না হমল িামদর মমধয োরা কুফবর কমরমছ িামদর ওপর মমেন্তুদ শাবস্ত
আপবিি হমবই। িমব বক িারা আল্লাহর বদমক প্রিযাবিেন করমব না
ও িার কামছ েমা প্রাথেনা করমব না? আল্লাহ হিা েমাশীল, পরম
দয়ালু । মারইয়াম পু্ মসীহ হিা হকবল একজন রাসূ ল; িার পূ মবে বহু
রাসূ ল গি হময়মছ এবাং িার মািা সিযবনষ্ঠ বছল। িারা উভময়ই খ্াদয
আহার করি। হদখ্ িামদর জনয আয়াি কি ববশদভামব বণেনা কবর;
আরও হদখ্, িারা কীভামব সিয ববমুখ্ হয়।” [সূ রা আল-মাময়দাহ: ৭২৭৫]
َ َۡ َ ََ َ َُ َََ َ ُۡ
َ ۡ
َ ض ُه ۡم َد َر
ُّ ك
َٰ َ َ ٱلر ُس ُل فَ َض ۡل َنا َب ۡع َض ُه ۡم
ََٰٰت
َع َب ۡعض مِنهم من ُكم ٱلل ورفع بع
﴿ت ِل
َ
ۡ
ۡ
َ ََ ۡ َ ُ َ َ َ َۡ َ ي
ُ ِ ُ ُ َٰ َ ۡ َ َ َٰ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ
ََۡ
وح ٱلق ُد ِس ولو شاء ٱلل ما ٱقتتل
ت وأيدنه بِر
ِ َو َءاتينا عِيس ٱبن مريم ٱۡليِن
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َ ُ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َّۢ َ ۡ َ َ ي
َ َُ ۡ
َ َٱَّل
َِٰين ِم َّۢن َب ۡع ِدهِم ِمن بع ِد ما جاءتهم ٱۡليِن
ت َولَٰك ِِن ٱخ َتلفوا ف ِم ۡن ُهم َم ۡن َء َام َن
ۡ َ ُ َ َ َ َ َ َ َۡ َ ي
ُ ٱلل َي ۡف َع ُل َما يُر
َ َ ٱق َت َتلُوا َو َلَٰك َِن
:﴾ [ابلقرة٢٥٣ يد
َوم ِۡن ُهم َمن كفر ه ولو شاء ٱلل ما
ِ
]٧٣٥

“এই রাসূ লগণ, িামদর মমধয কাউমক কামরা ওপর হরষ্ঠে দান কমরবছ।
িামদর মমধয এমন হকউ রময়মছ োর সামথ আল্লাহ কথা বমলমছন,
আবার কাউমক উচ্চ মেোদাও উন্নীি কমরমছন। মারইয়াম পু্ ঈসামক
স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান কমরবছ ও পবব্ আিা িারা িামক শবক্তশালী
কমরবছ। আল্লাহ ইো করমল িামদর পরবিেীরা িামদর কামছ স্পষ্ট
প্রমাণ সমাগি হওয়ার পর পারস্পবরক েু ি- ববগ্রমহ বলপ্ত হি না; বকন্তু
িামদর মমধয মিমভদ সৃ বষ্ট হমলা। ফমল িামদর বকছু বকছু ঈমান আনল
এবাং বকছু বকছু কুফুরী করল। আল্লাহ ইো করমল িারা পারস্পবরক
েু ি ববগ্রমহ বলপ্ত হি না, বকন্তু আল্লাহ ো ইো িা কমরন।” [সূ রা আলবাকারাহ, আয়াি: ২৫৩]
বকন্তুۡ َ َ َ َ َ ُ َ ۡ َ َ َ َ َ ُ َ ۡ ُ َ َ َ َ ّٗ َ َٰ َ َ
َ﴿ َتلَج َد َن أ َ َش َد ٱنل
ِ
ج َدن أق َر َب ُهم
تل
و
وا
ك
َش
أ
ِين
ٱَّل
و
ود
ه
ٱَل
وا
ن
ام
ء
ِين
َِّل
ل
ة
و
د
ع
اس
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ّٗ َ ۡ ُ َ َ
َ
ّٗ َ َ َ
َ
َ
ۡ
ُ
َ
ُانا َو َأ َنه ۡم
ُ
َ ي
َ َ
ى ذَٰل ِك بِأن مِنه ۡم ق ِِسيسِ ي ورهب
مودة ل َِّلِين ءامنوا ٱَّلِين قالوا إِنا نص َٰ َر َٰ ه
َ ُ ۡ َ َۡ َ
]٨٧ :﴾ [املائدة٨٢ بون
ِ ّل يستك
“অবশয মুবমনমদর প্রবি শত্রুিায় মানু ম র মমধয ইয়াহূ দী ও
মুশবরকমদরই িুবম সবোবধক উগ্র হদখ্মব এবাং োরা বমল ‘আমরা খ্ৃষ্টান’,
মানু ম র মমধয িামদরই িুবম হমাবমনমদর বনকিির বন্ধুরূমপ হদখ্মব,
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কারণ িামদর মমধয অমনক পবিি ও সাংসার ববরাগী আমছ, আর িারা
অহাংকার কমর না।” [সূ রা আল-মাময়দাহ, আয়াি: ৮২]
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দশম অধযায়
হাদীস ও মুসবলম ইবিহাস গ্রমে ঈসা আলাইবহস সালাম
জ্ঞামনর আমরকবি উৎস হমলা হাদীস, আর এ হাদীস সম্পমকে খ্ৃষ্টান
ধমোবলম্বীমদর অন্ধকামর রাখ্া হময়মছ। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লামমর মুমখ্র বাণী ও িার কমেকামির প্রিযেদশেীর বববরণ
সম্ববলি বলবখ্ি রূপই হমলা হাদীস। সিকে পরীো ও োচাই-বাছাই
এর পবরণবিমি প্রামাণয হাদীস গ্রেসমূ মহর ওপর বভবত্ত কমর হে হাদীস
সাবহিয গমড় উমঠমছ িামক হহয় প্রবিপন্ন করার জনয ববগি শিমক
হরামান চাচে ও খ্ৃষ্টান বমশনারীগণ একবি অিযাধু বনক কপি বৃ বত্ত
সPseudo_Scholarship

প্রবিষ্ঠা কমর। বনউ হিস্টামমমন্ট হেসব

গসমপল অ্ভুেক্ত করা হময়মছ হসগুমলা হমামিই হকামনা োচাই-বাছাই
করা হয় বন। তকন্তু হাদীলসর লক্ষলি লিমনটি র্মি বন। প্রতিটি
হাদীসই তনেচ রলযা য সূি লথলক

ৃহীি, প্রময়াজমন িার উৎস সন্ধামন

হপৌঁমছ োওয়া হময়মছ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামমর হসই
সাহাববর কামছ বেবন প্রকৃিই িার মুমখ্র কথা রবণ কমরমছন ও বববভন্ন
র্িনা প্রিযে কমরমছন। হাদীসসমূ মহর সবোমপো বনভেরমোগয সূ ্
হমলন হস সব বযবক্ত োরা আল্লাহমক ভয় করমিন ও ভামলাবাসমিন।
হাদীস গ্রেগুমলার মমধয সবোবধক গুরুেপূ ণে গ্রে দু ’বি ইমাম আল-বুখ্ারী
ও ইমাম মুসবলম কিৃেক সাংকবলি। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
আলাইবহ ওয়াসাল্লামমর ওফামির প্রায় একশ ববশ বছর পর িা
সাংকবলি করা হয়। এসব হাদীমস মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লামমর জীবন ও জ্ঞামনর প্রবিবি বদকই উপবিি। হাদীস হমলা
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মুহাম্ম াদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামমর বশোর অপবরহােে অাংশ।
ইমাম বুখ্ারী রহ. ও ইমাম মুসবলম রহ. হসসব হাদীস সাংগ্রহ
কমরবছমলন রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামমর সমকালীন
প্রিযেদশেীমদর বববরণ হথমক।
হাদীমস হেমন ঈসা আলাইবহস সালামমর প্রসি রময়মছ, হিমবন বহু
মুসবলম পবিিও িার বাণী ও কমমের বববরণ প্রদান কমরমছন। এগুমলা
মূ লি ঈসা আলাইবহস সালামমর প্রথম বদমকর অনু সারীগণ কিৃেক
সাংগৃহীি হময়বছল। োরা আরব ও উত্তর আবিকায় ছবড়ময় পমড়বছমলন।
েখ্ন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামমর আগমন র্িল, িখ্ন
ঈসা আলাইবহস সালামমর এসব বশম যর বহু অনু সারীই ইসলাম গ্রহণ
কমরন। ঈসা আলাইবহস সালাম সম্পমকে িামদর কামছ হেসব বববরণ
বছল িা িারা রো কমরবছমলন। ঈসা আলাইবহস সালাম হশ

নবী

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামমর আগমমনর বযাপামর
ভবব যিাণী কমরবছমলন। োমহাক, মুসবলমরা প্রজমমর পর প্রজম
হাদীসমূ হ লালন ও চচো কমরন। এগুমলার মমধয বহু হাদীস চূ ড়া্ভামব
সা’লাবীর’র ‘কাসাসু ল আবম্বয়া’ সStories of the Prophets এবাং
আল- গাোলীর ‘ইহয়াউ উলু বমদ্দীন’ সRevival of the life
Transaction Sciences) গ্রমে অ্ভুেক্ত হয়। এিা িাৎপেেপূণেভামব
লেণীয় হে, এসব হাদীমস বক স্পষ্টভামব হসই মহান নবীর জীবন ও
কমমের এক সু স্পষ্ট ও পূ ণোি বচ্ ফুমি উমঠমছ বেবন সু গম কমরবছমলন
হশ নবীর পৃবথবীমি আগমমনর পথ।
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কা‘ব আল আহবার বমলন, মারইয়ামমর পু্ ঈসা আলাইবহস সালাম
বছমলন লাল রমের, সাদা হর্ুঁ া, িার চুল দীর্ে বছল না, বিবন কখ্নই
মাথায় হিল বযবহার করমিন না। বিবন খ্াবল পাময় হাুঁিমিন, হকামনা
বাবড় র্র, আসবাবপ্, হকামনা সামগ্রী, হপাশাক অথবা অনয বকছু ই িার
বছল না শুধু মা্ বদমনর খ্াবার ছাড়া। হেখ্ামনই সূ েোস্ত হি হসখ্ামনই
বিবন হথমম পড়মিন এবাং পরবদন হভার না হওয়া পেে্ উপাসনায় রি
থাকমিন। বিবন জমামন্ধর দৃ বষ্ট বফবরময় বদমিন। কুষ্ঠমদর হরাগ বনরাময়
করমিন এবাং আল্লাহর হুকুমম মৃিমদর পুনজেীবন দান করমিন। বিবন
িার হলাকমদর বলমিন িারা বাবড়মি কী খ্ামে এবাং আগামীকামলর
জনয কী মজুি কমর হরমখ্মছ। বিবন সমুমদ্রর পাবনর ওপর বদময় হহুঁমি
হেমিন। িার মাথা অববনযস্ত থাকি, িার মুখ্মিল বছল হছাি। বিবন
বছমলন পৃবথবীমি এক কমঠার িপস্বী, োুঁর লেয বছল পরকাল এবাং
বিবন বছমলন আল্লাহর ইবাদমি মশগুল। ইয়াহূ দীরা েিবদন না িামক
খ্ুুঁমজ এবাং িাুঁমক হিযা করার চক্রা্ কমরবছল িিবদন বিবন বছমলন
পৃবথবীমি এক মূ সাবফর। এরপর আল্লাহ িাুঁমক আসমামন িুমল হনন;
আল্লাহই সমযক অবগি।
ঈসা আলাইবহস সালাম বমলমছন, োরা ইহমলামকর আকাঙ্ক্ষা কমর িারা
হমলা হসই বযবক্তর নযায় হে সমুমদ্রর পাবন পান কমর; েি হববশ হস পান
করমব িার িৃষ্ণা িি বৃ বি পামব, েিেণ না িার মৃিুয হয়।”
ঈসা আলাইবহস সালাম একবদন বিন বযবক্তমক হদখ্মি হপমলন। িামদর
শরীর বছল কৃশকায় ও ফযাকামশ। বিবন িামদর বজজ্ঞাসা করমলন,
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“হিামামদর এই অবিার কারণ কী?” িারা জবাব বদল, আগুমনর ভময়।
বিবন বলমলন, “োরা ভীি িামদর বনরাপত্তা দান আল্লাহর দাবয়ে।”
বিবন িামদর হছমড় এবগময় বগময় আমরা বিন বযবক্তমক হদখ্মি হপমলন।
িারা আমরা হববশ েীণকায় ও ফযাকামশ। বিবন িামদর বজজ্ঞাসা
করমলন, “হিামামদর এই অবিা হময়মছ হকন? িারা জবাব বদল,
“আমরা জান্নামির বাগান চাই।” বিবন বলমলন, “হিামামদর আশা পূ রণ
করা আল্লাহর দাবয়ে।” িামদর অবিক্রম কমর আমরা বকছু দূ র অগ্রসর
হওয়ার পর বিবন আমরা বিন বযবক্তমক হদখ্মি হপমলন। িারা বছল
আমগর হলাকগুমলার হচময়ও েীণকায় এবাং িামদর হচহারা আমরা হববশ
ফযাকামশ বছল। বিবন িামদর বজজ্ঞাসা করমলন, “হিামামদর এই
অবিার কারণ বক?” িারা জবাব বদল, আমরা আল্লাহমক ভামলাবাবস।
তিতন লেষ্ঠ ও মহীিান।” বিবন বলমলন, হিামরা িারা োরা আল্লাহর
বনকিিম, হিামরা িারা োরা আল্লাহর বনকিিম, হিামরা িারা োরা
আল্লাহর বনকিিম।”
আব্দু ল্লাহ ইবন উমার রাবদয়াল্লাহু আনহুমা বণেনা কমরন হে, বিবন
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামমক বলমি শুমনমছন:
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»يح ْاب ُن َم ْر َي َم
ِ  هذا: من هذا؟ فقالوا: فقلت،ت
ِ ابلي
ِ
ِ
“গিরামি স্বমপ্ন আবম বনমজমক কা‘বা র্মর হদখ্মি হপলাম। আবম
লালাভ হচহারার এক বযবক্তমক হদখ্মি হপলাম। এ ধরমনর হলাক হেমন
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অিয্ সু দশেন হয়, বিবনও হসরকমই বছমলন হেমনবি হিামরা অিয্
সু ন্দর হকশগুে সম্পন্ন হলাকমক হদখ্মি পাও। িার চুলগুমলা আুঁচড়ামনা
বছল এবাং হসগুমলা পাবনমি বসক্ত বছল। বিবন দু ’বযবক্তর কাুঁমধ ভর বদময়
কা‘বা গৃহ িাওয়াফ করমি থাকমলন। আবম েখ্ন বজজ্ঞাসা করলাম
িখ্ন আমামক বলা হমলা, ঈসা মসীহ-মারইয়ামমর পু্.....: সসহীহ
বুখ্ারী ও মুসবলম
আবূ হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু আনহু হথমক ববণেি হে, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বমলমছন,

َّ
َ َ
ْ ََ ًْ َ ً َ َ َََْ ُْ ْ ُ
َ ْ َ ْ َ َّ َ
َْ
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ُ َ َ ََ ََْ َ َ ََ َ ْ
َُْ
َ َّ
 َح َّّت،المال َح َّّت ال يقبَله أ َحد
 وي ِفيض،اجلزية
ِ  َو َيقتل ا،الص ِليب
ِ  ويضع،ْنير
ِ خل
ْ
َ ُ َ ُ ُ َ ُ َ َ َ َ ْ ُّ َ ً ْ َ ُ َ َ ُ َ ْ َّ َ ُ َ
 " َواق َر ُءوا: ث َّم يقول أبُو ه َريْ َرة،»يها
احدة خْيا ِمن ادلنيا وما ِف
ِ تكون السجدة الو
َ
َ
ۡ
َ َ
َ َ  ﴿ِإَون م ِۡن أ َ ۡهل ٱلك َِتَٰب إّل َلُ ۡؤم:إ ْن شئْتُ ْم
»]١٣٥ :ِن بِهِۦ ق ۡبل َم ۡوتِهِۦ﴾ [النساء
ِ ِ
ِ ِ
ِ

“োর হামি আমার প্রাণ িার কসম, মারইয়ামমর পু্ বশগবগরই
হিামামদর মমধয আসমবন একজন নযায় ববচারক বহমসমব। বিবন ক্রুশ
হভমে হফলমবন, অিযাচারী, অমানু মদর হিযা করমবন এবাং বজবেয়া
কর ববলু প্ত করমবন। িখ্ন এি হববশ সম্পদ হমব হে দান গ্রহণ করার
মি কাউমক পাওয়া োমব না এবাং একবি সাজদাহ হমব পৃবথবী ও িার
সম্পমদর হচময় অমনক হববশ উত্তম।” অিপর আবূ হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু
َ َ ﴿ِإَون م ِۡن أ َ ۡهل ۡٱلك َِتَٰب إ َّل ََلُ ۡؤم
আনহু বমলন, মন চাইমল উচ্চারণ কর, ِن
ِ ِ
ِ
ََۡ
َ
ۡ
]١٣٥ :“ بِهِۦ قبل موتِهِۦ﴾ [النساءবকিামবর অনু সারী প্রবিবি বযবক্তই মৃিুযর
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পূ বে পেে্ িাুঁমক ববশ্বাস করমবই”। [সূ রা আন-বনসা, আয়াি: ১৫৯]
সসহীহ বুখ্ারী ও মুসবলম
আবূ হুরায়রা কিৃেক ববণেি আমছ, আল্লাহর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম বমলমছন হে,
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ِ  كيف؟ يا رسول ا: ِف اْلول َواْل ِخ َر ِة» قالوا،اس بِ ِعيس اب ِن مريم
َّ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ
ُ َ َّ ُ َ
َ  َو ِدينُ ُه ْم،ات ُه ْم َش َّّت
 فَلَيْ َس بَيْنَنَا نَ ي،احد
»َ
و
ه
م
أ
و
،
ت
َّل
 «اْلن ِبياء ِإخوة ِمن ع:قال
ِ
ٍ
ِ

“পৃবথবীমি এবাং আবখ্রামি আবম মারইয়ামমর পু্ ঈসার বনকিিম।
সাহাবীগণ বলমলন: হহ আল্লাহর রাসূ ল! িা কীভামব? বিবন বলমলন:
নবীগণ ববমাম্য় ভাই ভাই, িামদর মািা বভন্ন বভন্ন, বকন্তু ধমে এক।
আমামদর দু ’জমনর মমধয হকামনা নবী হনই”। সসহীহ বুখ্ারী ও মুসবলম
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িাুঁর এই ববখ্যাি ভা মণ এ
বযাপামর ো বমলমছন িার সারকথা হমলা: নবীগণ ভাই ভাই, িারা
সকমলই এক, িামদর মমধয হকামনা পাথেকয হনই। িারা এক বপিার
পু্: িারা একই মিবাদ হর্া ণা কমরমছন সলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ
ছাড়া আর হকামনা সিয ইলাহ হনই। িার একক সত্ত্বায় িার সামথ আর
বকছু েু ক্ত হমি পামর না।
িামদর মািাগণ পৃথক: প্রমিযক নবীমকই একবি বনবদেষ্ট সমময় একবি
বনবদেষ্ট জনমগাষ্ঠীর কামছ হপ্ররণ করা হময়মছ। প্রমিযক নবী লাভ
কমরমছন সু ন্নাহ বা জীবন-কাঠামমা, রীবি-নীবি, একবি সামাবজক পিবি
োর অনু সরণ িারা িার সম্প্রদায় জীবন-োপন করমব। েখ্নই একজন

 397 

নিুন নবী এমসমছন বিবন নিুন সমময়র সামথ সামঞ্জসযপূ ণে সু ন্নাহর
নিুন রূপ বনময় এমসমছন। এিাই হমলা শাবরয়া বা নবীগমণর পথ।
এভামব হশ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামমর আগমমনর
মমধয বদময় আসমাবন বদক বনমদেশনার সমাবপ্ত র্মিমছ। সবেমশ
নাবেলকৃি গ্রে মবহমাবন্বি কুরআমনর মধয বদময় নবুওয়ামির অবসান
সূ বচি হময়মছ। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামমর শরী‘আহ ও
সু ন্নাহর সামথ নবুওয়াি সীলমমাহরকৃি ও সমাপ্ত হময়মছ।
ধমমোপসনার ববজ্ঞান হমলা আল্লাহমক পাওয়ার পো। আদম আলাইবহস
সালামমর স্ানমদর কামছ নাবেলকৃি বকিাব ও সু ন্নাহ’হি আল্লাহর
বনদশেন ববরাবজি। ইসলামমর নবী ঈসা আলাইবহস সালামমর পথ হশম
শুরু হময়মছ ইসলামমর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামমর
পথ।
পবব্ কুরআমনর বনমম্নাক্ত আয়ামি এই অসাধারণ র্িনার ইবি িানা
হময়মছ এভামব:

َ ۡ ُ ُ َ ُ
َ َ َ ۡ ۡ ُ َۡ َ ُ ۡ َ ََۡ ۡ ُ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َۡۡ
ٱۡل ۡسل َٰ َم
ِ ﴿ٱَلوم أكملت لكم دِينكم وأتممت عليكم ن ِعم ِت ورضِ يت لكم
]٥ :د ِّٗينا ه﴾ [املائدة

“এ বদমন আবম হিামামদর জনয হিামামদর দীনমক পূ ণোি কমরবছ এবাং
হিামামদর প্রবি আমার অনু গ্রহ সম্পন্ন কমরবছ এবাং হিামামদর জনয
মমনানীি কমরবছ দীন-আল-ইসলাম।” [সূ রা আল-মাময়দাহ, আয়াি: ৩]
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‘ঈসা মসীহ: ইসলামমর এক নবী’ গ্রেবি ইাংমরবজ হথমক বাাংলায়
অনু বাদ করা হময়মছ। এ গ্রমে ঐবিহাবসক দলীল-প্রমাণসহ
হদখ্ামনা হময়মছ হে, খ্রীষ্টান পাদ্রী ও িামদর শাসকমগাষ্ঠী কীভামব
ঈসা আলাইবহস সালামমর একেবাদী ধমেমক আমুল ববকৃি কমর
হপৌত্তবলক

ধমমে রপা্বরি কমরমছ।

এমকশ্বরবাদী খ্ৃষ্টান

পবিিমদর স্বীকামরাবক্তসমূ হ উমল্লখ্ করা হময়মছ এ বইবিমি।
সবেমশম ঈসা মসীহ সম্পমকে ইসলামমর আকীদা-ববশ্বাস িুমল ধরা
হময়মছ। দাওয়ািী ময়দামন োরা খ্ৃষ্টানমদর েু বক্ত খ্িন কমর
ইসলামমর সিযিা প্রমাণ করমি চান, িামদর জনয এ বইবি একবি
মুলযবান পামথয়।
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