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শুরুর আরে
একচেৈ হঠাৎ ব্যাপারো খুব ভাবাল আ্ায়। জে্ৈ ধররৈ, জ্াৈ হবার পর জররক 
জেরি আসচি ৫ বিররর জন্য একজৈ জেরশর ‘রাজা’ হয়, পররর ৫ বিরর আবার 
আররকজৈ হয় জভারে চজরি। ধরর চৈরয়চিলা্, এোই স্াভাচবক ও জরেষ্ঠি্ 
প্রচরিয়া, জেৈ এোই হবার, এোই হয়, এো িাড়া আর চকছু হবার জৈই। এ্চৈ করর 
ঈরের চেৈ জসলাচ্ জপিা্ কিকরি ৈতুৈ জৈাে, িা চেরয় আইসচরি্চরি্ জকৈা 
িলি। জেৈ এোই অৈাচে কাল জররক িরল আসা চসরটে্, অলঙ্্, অপচরবিমে ৈটীয়। 
এই চবরশে সুন্দর কােজো চেরলই জোকাৈ জররক অরৈক চকছু পাওয়া োয়। শুরিবার 
চবকাল ৩ো জররক চবটিচভরি শুরু হরিা পূণমে নেরমে ্ ‘বাবংলা িায়ািচব’। অচধকাবংশ 
চসরৈ্ারিই রাকি একো আোলরির দৃশ্য। কাঠেড়া, কারঠর হাতুচড়, অডমে ার 
অডমে ার... দুজৈ উচকল ঝেড়াঝাঁটি করর ‘অবরজকশৈ চ্লডমে ’। চবিার-সাচলরশর 
এই চিত্রোই জেৈ চিরন্তৈ, এো িাড়া আর চকছু জেৈ হরিই পারর ৈা। 

এই জে আ্ারের িারপারশ জে চসরটে্ো আ্রা জেচি, সবচকছুই একো চবরশে 
পদ্ধচি। এই পদ্ধচিো জিা চিরোকাল এ্ৈ চিল ৈা।	দকাগথেগক	এগ�া	এই	রিগেষ	
অ�ঙ্ট্	পদ্ধরতগুগ�া,	যাগেিগক	দকাগিা	প্রশ্ন	কিা	যাে	িা।	যাগেিগক	ছাড়া	অন্রকছু	
কল্পিা	 কিা	 যাে	 িা। আিাি	 দযরি	 ধগিি,	আরিা	 দয	 কাঠাগরাি	 দভতগি	 রচন্তা	
করি,	ঠিক-দিঠিক	রহগসি	করি,	যা	 রকছুগক	আরিা	কাণ্ডজ্ঞাি	রগি	করি;	এগুগ�া	
এগ�া	দকাগথেগক? জে্ৈ : জিােরবলা জররক চশরি এরসচি—জলিাপড়া করর জে, 
োচড়ররাড়ায় িরড় জস। বড় হরি হরি জাৈলা্, সবাই স্কুরল পরড় ৈা, অরৈরক 
্ােরাসায় পরড়, িারাও অরৈক পড়ারশাৈা করর ; চকন্তু িারের চৈরজর োচড়ররাড়া 
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রারক ৈা। জভরব জেিলা্, একো জিরল ো পারর, একো জ্রয় িা পারর ৈা। আবার 
জ্রয়রা ো পারর, জিরল হরয় আচ্ িা পাচর ৈা ; চকন্তু আ্ারক জকউ জজার করর 
চবশ্াস করারি িাইরি : একো জিরল ো ো পারর, জ্রয়ও িা পারর। ্টীৈা কার্মেৈ 
ইি্াচে চেরয় এই	কথাটাগক	দকউ	কাণ্ডজ্ঞাি	রহগসগি	আরাি	দভতি	প্ররতষ্া	কিগত	
চাইগছ।	

জকচজ ক্ারস ইসলা্ চশক্া বইরয় পড়লা্, সালাি পড়রি হয় চেরৈ ৫ বার। চকন্তু 
আরশপারশ জবচশরভাে ্ানুেই পড়রি ৈা। আররা বড় হরয় বুঝলা্ ‘সালাি ৈা 
পড়রল কটী হরব, আ্ার ঈ্াৈ চকন্তু ঠিকই আরি।’ ২৬ বির বয়রসর আরে ধ ম্ে ক ম্ে  
চৈরয় ভাবার ফুরসি জ্রলচৈ। অরৈরকর জিা জশে জবলায়ও জ্রল ৈা, জশাকর 
আলহা্দুচলল্াহ। ক্রআরৈর অনুবাে পড়রি চেরয় জেিলা্, অরৈক চকছুই আ্ার 
জিৈা দুচৈয়ার সারর চ্লরি ৈা। দুরিোি	দয	রসগস্রটাি	সাগথ	আরর	িড়	হগেরছ;	যা	
যা	ধ্রুিসতট্	রহগসগি	দজগি,	আধুরিক-ভাগ�া-দরেষ্	দজগি,	কাণ্ডজ্ঞাি	রহগসগি	রিিা	
প্রগশ্ন	দরগি	এগসরছ,	তাি	অগিক	রকছুি	সাগথই	ক্িআি	রর�গছ	িা। ক্রআৈ ো 
বলরি, িা জকউ ্ াৈরি ৈা। পাটিেচণরি সুেকোর অঙ্ক করারৈার স্য়ই বাবা বরল 
চেরয়চিরলৈ ‘সুে কটী’, ‘সুে ইসলার্ হারা্’ ইি্াচে। িাহরল আচ্ করচি জকৈ 
এই অঙ্ক? িাহরল জকৈ জিা্রা ব্যাবংরক োকা রািরিা সবাই? জকারৈা ক্ারসর 
বাবংলা বইরয় জবে্ জরারকয়ার একো প্রবন্ধ চিল : ‘পুরুে েিৈ পৃচরবটী-সূরেমে র দূরত্ব 
্ারপ, আ্রা ৈারটীরা িিৈ বাচলরশর ওয়াররর দেরমে ্ ্াচপ। শকরের (োচড়র) এক 
িাকা জিাে, আররক িাকা বড় হরল জস শকে িলরব কটী করর?’

 » ঠিকই জিা, অরধমেক জৈসবংখ্া ররর ‘পরড় রাকরল’ জাচি কটীভারব উন্নি হরব?
 » ঠিকই জিা, ধর ম্ে র চভচতিরি জাচি েঠিি হয় ৈা, বাবংলারেরশর স্াধটীৈিাই িার প্র া্ণ।
 » ঠিকই জিা, ধ ম্ে  োর োর, উৎসব সবার।
 » ঠিকই জিা, মুদ্া জিা কােরজরই হয়। আন্তজমে াচিক জলৈরেৈ জিা ডলাররই হয়, 

ডলাররই হরি হয়। 
 » ঠিকই জিা, ক্রআরৈর জে আইৈ (হাি কাো, পারর ছুরড় হি্া, জবত্রারাি), 

এগুরলা আজরকর যুরে ‘িরল ৈা’। ‘অিল, ববমে র, অ্াৈচবক’।
 » ঠিকই জিা, জটীবৈ জিা একোই। কাল জহা ৈা জহা। 
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এিকর	িহু	‘ঠিকই	দতা’-িা	এগস	রভড়	কগি	ক্িআি	আি	আপিাি	রাগে,	আল্াহ	
আি	আপিাি	রাগে।	কািা	কীভাগি	কখি	এই	‘ঠিকই	দতা’-গুগ�াগক	দসট	কগি	
রেগ�া	আরাগেি	রগি। ২০০১ সারলও স্কাচ্িারক আ্রা শিভাে জিরলই ঘৃণা 
করিা্ আ্ারের আবাচসক স্কুলোরি, জকউ ধরা জিরল পুররা ব্যাি চ্রল রিায়ারল 
জিালা হরিা িারক। আজ ২০ বিররর ্ারায় শুৈচি অরৈরকই এরক স্াভাচবক ্রৈ 
কররি, পরক্ ওকালচি কররি, বরবং এরক িারাপ ভাবাোই ৈাচক ্াৈচসক স্স্া। 
িার ্ারৈ আ্ারের ‘ঠিকই জিা’-র জকেল বেলায়। েিকাল ো ঠিক, আজ িা 
ঠিক ৈা। আবার েিকাল ো ঠিক চিল ৈা, আজ জসোই ঠিক। 

সুিরাবং, ্ানুরের চিন্তার ইচিহাস আ্ারের জাৈরি হরব। কীভাগি	 রানুগষি	
রচন্তাগুগ�া	িেগ�	দে�,	এটা	িা	জািগ�	‘আজগকি	আরাগেিগক’	আরিা	রচিগত	
পািি	িা।	আজগক	আরাগেি	রচন্তােত	দয	অিস্াি,	দসটা	প্রাকৃরতক	িারক	কৃররির?	
আরাগেি	 রিজস্ব	অরভজ্ঞতাি	আগ�াগক	 রিরর্ম ত?	িারক	অন্	কাগিা	অরভজ্ঞতাগক	
আরর	আরাি	জন্	ধ্রুি	রহগসগি	দরগি	রিগেরছ,	যরেও	আরাি	অরভজ্ঞতাটা	রছ�	রভন্ন?	
আরাি	রচন্তাি	ছকটা	রক	আরাগেি	দিগছ	দিওো,	িারক	কাগিা	চারপগে	দেওো?

সা্রৈ এই প্রশ্নগুরলার উতির পাঠক জপরি রাকরবৈ। পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় চৈরজরক 
আচবষ্ার কররি রাকরবৈ। আরর	দক?	আরর	এরি	দকি?	আরর	এরি	কগিই	ভারি	
দকি?	দকি	অন্িকর	কগি	ভারি	িা?	আরর	রক	স্বাধীিভাগি	ভারি,	িা	দকউ	আরাি	
ভািিাি	েরতপথ	 রিেন্ত্রণ	কগি?	ইউররাপ জসই ১৬শ শিক জররক পুররা দুচৈয়া 
শাসৈ করর আসরি, আজও কররি। খুব স্াভাচবকভারবই জৈটিভরের আইৈ-চবিার-
অরমে ৈটীচি-চশক্ারক িারা চৈরজরের সুচবধাররমে  সাচজরয় চৈরয়রি, জেরকারৈা শাসক 
িাই কররব। চৈজস্ একো চবরশে পচরচথিচির অচভজ্িায় ইউররাপ একো চবরশে 
চিন্তাধারা গ্রহণ করররি, োরক িারা ৈা্ চেরয়রি ‘সভ্িা’ বা ‘আধুচৈকিা’। 
এোরক একো স্-আররাচপি োচয়ত্ব চহরসরব চৈরয়রি জে, এই সভ্িা িারক 
জপৌঁরি চেরি হরব সারা দুচৈয়ায়—সভ্িার োয় (White Man’s Burden)। িাই 
ইউররারপর চৈজস্ অচভজ্িাপ্রসূি আইচডয়াগুরলা উপচৈরবশ আ্রল আ্ারেররক 
িারা জ্রৈ চৈরি পদ্ধচিেিভারব বাধ্ করররি, েচেও িারের অচভজ্িা আর 
আ্ারের অচভজ্িা এক ৈয়। সুিরাবং,, আরিা	রচন্তা-কাঠাগরাি	দক্ষগরি	ইউগিাগপি	
অনুসািী	িা	উত্তিারধকািী।	ইউগিাগপি	রগতা	কগিই	আরিা	রচন্তা	করি,	তাগেি	রগতা	
কগি	রচন্তা	কিাগক	আধুরিকতা	িা	প্রেরত	রগি	করি,	তাগেি	সরস্াি	সরাধািগক	
রিগজি	সরস্ািও	সরাধাি	রগি	করি।	
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ইউররাপটীয় জকেরল সবচকছু ্াপরি চশরিচি আ্রা, আ্ারের বাবারা, িারের 
বাবারা, চকন্তু ক্রআৈ-হাচেস-চফকরহর ঠিক-জবঠিক, দৈচিকিা, আইৈ, চসদ্ধান্ত 
ইউররাপটীয় জকেরল ঠিক োয় ৈা। িাইরল স্াধাৈো আসরল কটী?

 » জকউ ইসলা্রক ি্াে করর (ৈাচতিক ইসলা্চবরদ্বেটী)
 » জকউ ইউররাপটীয় িারপ জের্ক্ আঁরে জসর্ক্ রািার পরক্, বাচকর্ক্ জেঁরে 

জফলার পরক্ (্ডাচৈমে টে চরডাকশচৈটে মুসচল্) 
 » আবার জকউ ইউররারপর ্ৈরক্া করর ইসলা্রক পুৈব্যমোখ্া করার পরক্ 

(্ডাররে মুসচল্) 

প্রর্টি জিা ইসলা্ জররকই িাচরজ, পররর দুরোও প্রকৃি ইসলা্ ৈয়; বরবং 
ইসলার্র অপভ্বংশ। বহু মুসচল্ সন্তাৈ ইসলার্র চিরন্তৈ অবথিাৈ ি্াে করর, এই 
৩টিরি চেরয় আরেয় চৈরছে। রতিটা	অিস্াগিিই	দোড়া	এক	জােোে	:	ইউগিাপীে	
রাপকাঠিগক	ধ্রুি	 দরগি	 দিওো।	এজন্	ইউগিাপগক	 রচিগ�	 রিগজগক	 দচিা	যাগি।	
প্ররতটি	মুসর�গরি	প্রগোজি	ইউগিাপগক	দচিা,	ইউগিাগপি	রচন্তাি	ইরতহাস	দজগি	
রিগজগক	প্রশ্ন	কিা।	ইউগিাপ,	তুরর	কাি?	আি	আরর	কাি? 



ধ ম্ে  কটী?
হাজার বির ধরর চরিষ্টধর ম্ে র সারর ইউররারপর সবংসার। ধ ম্ে  বলরি ইউররাপ িাই 
জবারঝ চরিষ্টবােরক আর ্ধ্প্রাি্ জবারঝ ইসলা্। ধ ম্ে  চৈরয় ইউররারপর অচভজ্িা 
আর ্ধ্প্রারি্র অচভজ্িা পুররা ১৮০ চডচগ্র উলরো। আ্রা খুব সবংরক্রপ একর্ 
জবাঝার জিষ্টা করব জকৈ িারের অচভজ্িা চভন্ন। 

ররিষ্টধগর্ম ি	ইরতহাস
করা চিল চরিষ্টধ ম্ে  জকবল বচৈ ইসরাইরলর ্ারঝই সটী্াবদ্ধ রাকরব ; চকন্তু 'যীশুি	
জীিদ্দোে	যীশুরিগিাধী' একজৈ ইহুচে পচডিি, োর ৈা্ চিল Saul, জস চৈরজর 
জরা্াৈ ৈা্ রািল Paul. জস চিল জরা্াৈ রাজেরবারর ‘ৈােচরক’ (citizen) 
পে্েমে াোর, এইজন্য জরা্াৈ ৈা্। ঈসা-ৈচবর জশাকাছেন্ন সঙ্টীসাচররের কারি জস 
হুে করর উেয় হরয় জাৈাল, িার সারর ঈসা আলাইচহস সালার্র ্ররণাতির জেিা 
হরয়রি। ঈসা িারক বরলরিৈ, অ-ইহুচেরের ্ারঝও সি্ধর ম্ে র োওয়াহর কাজ 
কররি। অরি ঈসা-ৈচব চকন্তু বারবার সিকমে  করর বরল জেরিৈ—

These twelve Jesus sent out with the following instructions : 
Do not go onto the road of the Gentiles or enter any town of 
the Samaritans. Go rather to the lost sheep of Israel. [Matthew 
10 : 5-7]
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এই বাররা জৈরক েটীশু এই চৈরেমে শ চেরয় পাঠারলৈ : অ-ইহুচেরের (জজন্টাইল) 
রাতিায় জেরয়া ৈা চকবংবা সা্াচরোৈ (ইহুচেরের এক গ্রুপ)-জের জকারৈা শহরর 
প্ররবশ জকাররা ৈা ; বরবং ইসরাইরলর হারারৈা জভড়ারের (ৈচব ইসহারকর 
পরভ্ষ্ট সন্তাৈরের) কারি োও। (্ারৈ জকবল ইহুচে ডায়ার্ারাগুরলারি 
োওয়াহ কররি বরলরিৈ)[1]

Then Jesus said to the woman, “I was sent only to help God’s 
lost sheep—the people of Israel.” [Matthew 15 : 24]

(এক অ-ইহুচে ৈারটী এরসচিল সাহারযের জন্য) িিৈ েটীশু ৈারটীটিরক বলরলৈ : 
আচ্ জকবল ঈশ্ররর হারারৈা জভড়ারের সাহাযে করার জন্য জপ্রচরি হরয়চি—
ইসরাইরলর ববংশধররের প্রচি (বচৈ ইসরাইল)। 

জসস্য় বচৈ ইসরাইরলর ১২টি জোত্র সারা দুচৈয়ায় িচড়রয় পরড়চিল। এজন্যই 
ইসরাইরলর (ৈচব ইয়াক্রবর আররক ৈা্) পচরবাররর হারারৈা সন্তাৈ বরল সরম্বাধৈ 
করা হরয়রি বারবার। পারস্ সম্াে জৈবুিাে-জৈজার (বুিিৈাসর) চরিষ্টপূবমে  ৫৯৭ 
সারল জজরুসারল্ লুে করর বাইতুল ্াকচেস জ্াচলরয় জেয়, সকল িাওরাি পুচড়রয় 
জেয়, ইহুচে জোত্রগুরলারক োস বাচৈরয় ব্যাচবলরৈ চৈরয় োয়। পরর ‘ইহুচেরের 
ঈশ্রর’ চবশ্াসটী পারস্রাজ ্হাৈ সাইরাস (অরৈক ঐচিহাচসক এই ব্যচতিরকই 
ক্রআরৈ বচণমে ি যুলকারৈাইৈ ্রৈ কররৈ) িারেররক মুচতি জেৈ, বাইতুল ্াকচেস 
পুৈচৈমে ম্ে াণ কররৈ। িরব ব্যাচবলৈ জররক সব ইহুচে জোত্র চফচলচতিরৈ চফরর আরসচৈ। 
অরৈরক পাররস্ই জররক োয়, জকউ এচেকপারৈ সরর এরস আফোৈ, এ্ৈচক 
েচক্ণ ভাররিও িরল আরস বরল জাৈা োয়। এ িাড়া ইউররারপর বড় বড় শহরর 
ইহুচেরা িচড়রয় পরড় (Jewish Diaspora)। জ্াদ্াকরা, ঈসা	আ�াইরহস	সা�ার	
রিবেিরি	রছগ�ি	িা,	রতরি	রছগ�ি	িরি	ইসিাইগ�ি	িরি। এজন্য হাওয়াচরেণরকও[2] 

[1] জজন্টাইল : অ-ইহুচেরেররক জজন্টাইল বলা হয়। 
সা্াচরোৈ (শ্রটীয়) : এরা হল বচৈ ইসরাইরলরই এক গ্রুপ চিল, োরেররক জগ্রপ্ার করর ব্যাচবলরৈ োস 
বাচৈরয় চৈরয় োওয়া হয়চৈ। এরের োচব, এরাই মূসা আলাইচহস সালার্র মূল শচরয়রির উপরর ররয়রি। 
আর ব্যাচবলৈ জফরি ইহুচেরের কারি মূল িাওরাি জৈই, Ezra একো চবকৃি িাওরাি েচিরয় চেরয়রি 
এরের কারি।  
[2] ঈসা আলাইচহস সালার্র সহির ও সঙ্টীরের হাওয়াচর বলা হয়। 
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িারের োওয়াচি চ্শৈ ্ষ্ট করর চেরয়রিৈ : শুধু ইহুচে বসচিগুরলায় োরব 
জিা্রা, অ-ইহুচেরের বসচি জিা দূরর রাক, ওরের রাতিায়ও োরব ৈা। জেরহতু 
আ্ার োওয়াি অ-ইহুচেরের জন্য ৈয়। 

চকন্তু এই স্ররাচেি চশষ্য ও ‘সারবক শত্রু’ পল[1] ঈসা-ৈচবর োওয়াহর ্রধ্ চকছু 
সবংকোর আৈল, োর ্রধ্ প্রধাৈ হরলা ঈসা আলাইচহস সালা্রক ইহুচেরের ৈচব 
জররক চবশ্ৈচব জরােণা। চপোর[2] হরলৈ ‘ইহুচের প্রচি জপ্রচরি’ (apostle to the 
jews) আর পল চৈরজরক জরােণা করল ‘অ-ইহুচেরের প্রচি জপ্রচরি’ (apostle to 
the gentiles), জেো করার করা চিল ৈা। আ্ারের ভুরল জেরল িলরব ৈা, পল 
চকন্তু ঈসা আলাইচহস সালার্র জটীবদ্শায় চশষ্য চিল ৈা, িটীব্র শত্রু চিল ; চকন্তু 
এিৈ িারক সরাসচর চশষ্যরের স্াৈ ্রৈ করা হয়। অ-ইহুরেগেি	োওোহ	কিাি	
দক্ষগরি	 প�	 তাওিাগতি	আইিগক	 রেরথ�ভাগি	 উপস্াপি	 কিত,	 দক্ষরিরিগেগষ	
‘অপ্রগোজিীে’	রহগসগি।	এই	দযরি	ধগিি—খতিা	কিাি	েিকাি	দিই,	রদ্যপাি	
চ�গি,	েরিিাি	পা�গিি	েিকাি	দিই,	শুকি	খাওোি	রিগষধ	দিই	ইতট্ারে। 

বস্তুবােটী মূচিমে পূজক জরা্াৈরা পরলর চরিষ্টটীয় আধ্াচমিকিার জিাঁয়া জপরয় আকৃষ্ট 
হয়। িিৈ একো প্রশ্ন ওরঠ : অ-ইহুচেরের চরিষ্টাৈ হরি হরল আরে ইহুচে হরি 
হরব চক ৈা, িৎৈা, শচৈবার পালৈ, িাবারর বািচবিার এগুরলা কররি হরব চক 
ৈা। ৪৯ সারল জজরুসারলর্ apostolic council-এ চসদ্ধান্ত হয়, মুশচরকরা ইহুচে 
ৈা হরয়ই চরিষ্টাৈ হরি পাররব। এই স্তি চবেয় চৈরয় চপোর আর পরলর ্ারঝ 
চববােও হয়, কারণ চপোর িাওরারির শাচরয়া ্াৈা বাধ্িামূলক ্রৈ কররিৈ, 

[1] পল বা জপৌল চিল একজৈ চরিষ্টাৈ ধ ম্ে প্রিারক। িার পূরবমে র ৈা্ চিল জশৌল। জন্ম আনু্াচৈক ৫ চরিষ্টাব্দ, 
মৃতু্ ৬৪ বা ৬৭ চরিষ্টাব্দ। চকচলচকয়ার িােমে  শহরর িার জন্ম, এই শহররই জস বড় হয়। চশক্ক ে্চলরয়রলর 
কারি জস ইহুচেধ ম্ে  সম্পরকমে  চশক্া লাভ করর। পল প্রর্ জটীবরৈ চিল চরিষ্টধ ম্ে চবরদ্বেটী ও চরিষ্টাৈরের প্রচি 
অি্ািারটী একজৈ ইহুচে। পরবিতী স্রয় জস চরিষ্টধ ম্ে  গ্রহণ করর এববং িারি ৈাৈারক্ চবকৃচি ও পচরবিমে ৈ 
রটিরয় ্ানুরের ্ারঝ িা প্রিার কররি শুরু করর।—শারচয় সম্পােক
[2] চপোররর আসল ৈা্ চিল চস্ৈ (চগ্রক Σίμων) বা চসর্ওৈ (চগ্রক : Συμεών)। পরবিতীকারল 
িারক জকফা বা জপরিস (চগ্রক : Πέτρος) ৈা্ জেওয়া হয়। জন্ম আনু্াচৈক ৩০ চরিষ্টাব্দ, 
মৃতু্ আনু্াচৈক ৬৪ জররক ৬৮ চরিষ্টারব্দর ্রধ্। চিচৈ চিরলৈ ঈসা আলাইচহস সালার্র ১২ জৈ 
জপ্রচররির একজৈ এববং প্রারচভিক ্ডিলটীর জৈিারের অন্যি্। িারক সাধারণি জরার্র প্রর্ চবশপ 
এববং আচন্তয়চিয়ার প্রর্ ক্লচপিা ্াৈা হয়। প্রািটীৈ চরিষ্টটীয় স্তি সম্প্রোয় চপোররক একজৈ প্রধাৈ 
সন্ত এববং জরা্টীয় চরিষ্ট্ডিচল ও আচন্তয়চিয়ার চরিষ্ট্ডিচলর প্রচিষ্ঠািা চহরসরব রেদ্ধা করর রারক। 
—শারচয় সম্পােক
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ঈসা আলাইচহস সালার্র চশক্া অনুোয়টী। জশের্শ এভারব স্াধা হয়, জকউ কাররা 
কারজ ৈাক েলারব ৈা। এভারব চরিষ্টাৈরা দুইভারে ভাে হরয় জেল—
	» আ�ফা	ররিষ্টাি	:	‘ইহুেীে-ররিষ্টাি’	[রপটাগিি	অনুসািী	অথ্ম াৎ	ঈসা	আ.	এি	
আস�	অনুসািী	মুসর�র]	

	» রিটা	ররিষ্টাি	:	‘অ-ইহুরে	ররিষ্টাি’[পগ�ি	অনুসািী	িা	িত্ম রাি	ররিষ্টাি]	

১৩৫ সারলর পর জররক চবো-চরিষ্টাৈরা হরয় জেল মূলধারা। আর ঈসা আলাইচহস 
সালার্র অনুসারটী জসস্য়কার প্রকৃি মুসচল্রা হরয় জেল বাচিল চফরকা। চপোররর 
অনুসারটী চরিষ্টাৈরা এিৈ টিরক আরি ইহুচে ধর ম্ে র একো বাচিল চফরকা চহরসরব, 
োরের ৈা্ ‘ৈাোচরৈ’। আ্ারের মুসচল্রের ্রিাই িারের আচকো এ্ৈ—

 » আল্াহ একক।
 » ঈসা আলাইচহস সালা্ সি্ ৈচব ও ্াচসহ। 
 » চিচৈ ক্্ারটী ্ াচরয়া্ আলাইহাস সালার্র েভমে জাি, অরলৌচককভারব িার জন্ম।
 » িাওরারির চবধাৈ অবশ্যপালৈটীয়। িরব চকছু চৈরজরা জোে করর জৈয়—

চৈরাচ্ে জভাজৈ, জস্ছো-োচরদ্্, জধৌিকরণ প্ররা (ওযু োইপ), প্রাণটী ক্রবাচৈ 
ৈা জেওয়া। 

 » জসন্ট পলরক মুরিাে ্রৈ করা। 

চরিষ্টাৈ বলরি এিৈ জররক আ্রা চবো-চরিষ্টাৈ বা জসন্টপরলর অনুসারটীরের বুঝব। 
িাওরারির চবধাৈ জররক দূরর সরর জেরলও চরিষ্টটীয় ন্যায়-দৈচিকিা, মৃতু্ পরবিতী 
জটীবৈ ও আধ্াচমিকিা জভােবােটী জরা্াৈরেররক উন্নি িচরত্র ও আধ্াচমিকিার 
স্াে পাইরয় জেয়। মূলি িাওরারির রা্রেটীয় ও স্াজ সম্পচকমে ি চবধাৈ বাে চেরলও 
ব্যচতিেি িচরত্র-আধ্াচমিকিা এসরব পলটীয় চরিষ্টবাে খুব জজার চেরয়চিল। রার্রের 
আনুেরি্র ৈটীরস আিার-পাবমে ণ জররক ধর ম্ে র আনুেরি্র বেমে ণ িারের আকৃষ্ট 
কররি রারক। আবার দিারাি	মুেরিক	সিংস্কৃরতি	িািাি	 রেকও	ররিষ্টিাগে	ধুরগস	
প্রগিে	কগি:	২৫	রিগসম্বি	পা�ি	(রছ�	সূয্ম গেি	অট্াগপাগ�াি	জন্মরেি,	হগে	দে�	
ররিগষ্টি	জন্মরেি),	ঈসা	আ�াইরহস	সা�াগরি	ওপি	প্রভুত্ব	আগিাপ,	আল্াহি	পরি	
রগি	 কিা	 (দিারাি	 পিাগণি	 কিগসপ্ট),	 মূরত্ম 	 ততরি,	 েরিিাগিি	 িেগ�	 িরিিাি	
(SUN-day)	রিরোর	রেিস—	ইতট্ারে	তাগেি	প্াোি	রচন্তাগচতিাি	সাগথ	সারঞ্জস্	
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িাখাি	জন্	অনুগরারেত	হে। অরৈকো চশয়াবারের জভির পারচস ধর ম্ে র উপাোৈ 
ঢুরক পড়ার ্রিা। 

ইসলার্র চভিরও জেরকারৈা বাচিল জফরকা জেিরবৈ অরলৌচকক চকছো-কাচহৈটী, 
স্প্ন, চপর-ফচকররর জকরা্চির েচলরল প্রচিষ্ঠা পায়। জি্চৈ জসন্ট পরলর প্রিাচরি 
চরিষ্টবাে প্রচিচষ্ঠিই চিল ঈসা আলাইচহস সালার্র অরলৌচকক জন্ম, অরলৌচকক 
কােমেরি্ এববং আধ্াচমিক জেরির ওপর। স্াভাচবকভারবই অরলৌচকক এসব চবেয় 
প্রকৃচির চৈয়্ৈটীচি ও যুচতির চবপরটীি হরয় রারক। ফরল প্রকৃচিচবজ্াৈ ও যুচতিপ্ররয়ারের 
সারর চরিষ্টবারের জ্ৌচলক চবররাধ। আ্রা জেিব জসন্ট পল প্রিার কররিৈ—

জ্াৈটীরা জকারায়? জলিকরা জকারায়? এ যুরের োশমে চৈকরা জকারায় জেল? 
ঈশ্র চক দুচৈয়াচব জ্াৈরক আহাম্মচক বাৈাৈচৈ? [১ জকাচরচথিয়াৈ ১ : ২০]

ধ ম্ে িাচ্বিক Tertullian[1] বলরলৈ : চরিষ্টবাে প্রাকৃচিক যুচতির সারর অসা্ঞ্জস্পূণমে ই 
ৈয় জকবল, বরবং সরাসচর চবরুরদ্ধ। ধ ম্ে জ্াৈ যুচতির চবরুরদ্ধ এববং যুচতির ঊরধ্মে। চিচৈ 
সরাসচর জরােণা কররৈ : credo quia absurdum est (অরেৌচতিক বরলই আচ্ 
এো চবশ্াস কচর)।[2] আজরকর অরৈক জবাদ্ধা মুসচল্রকও এ করা বলরি শুৈরবৈ: 
ধ ম্ে  হল চবশ্ারসর চবেয়, ধর ম্ে  চবজ্ারৈর জকারৈা থিাৈ জৈই। এর কারণ হল, ধর্ম 	
ি�গত	‘প�ীে	খৃষ্টধর্ম ’-দকই	ইউগিাপ	রচগিগছ	এিিং	সািা	দুরিোগক	রচরিগেগছ।	ধর্ম 	
দয	দযৌরতিক	হগত	পাগি,	ধগর্ম ি	‘পারথ্ম ি’	অিংেটুক্	দয	রািিজ্ঞাগি	ধিা	রেগত	পাগি,	
এটা	ইউগিাগপি	কল্পিাগতই	দিই।	

তিিাগ্যিাে	
চগ্রক সভ্িায় একো স্য় জটোচয়কবাে (stoicism) ৈা্ক দবরাগ্যবাে িিমে া হরিা, 
ো জরা্াৈরের হরয় চরিষ্টধর ম্ে  থিাৈ পায়। বলা হরলা : অপচবত্র পৃচরবটীরি ্ানুে 
পেস্খচলি হরয়রি আে্ আলাইচহস সালার্র আচেপারপর কাররণ, ো জলরটে আরি 
প্রচিটি ্ ানুরের োরয়। জসই পাপ জররক মুচতি জপরি ও চরিরষ্টর চপ্রয়পাত্র হরি হরল এই 
ৈশ্র ঘৃণ্য দুচৈয়ার িাচহো, জভােরক অবে্ৈ কররি হরব। দুচৈয়ার সম্পকমে -সম্পে 
ি্াে করর ্ঠবাসটী জটীবৈ জবরি চৈরি হরব, সারাজটীবৈ োজক-ৈাৈরা চবরয় কররি 

[1] মৃতু্ : ২৪০ চরিষ্টাব্দ
[2] James Swindal, Faith and Reason, The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP)



28 অবাধ্যতার ইততহাস

পাররব ৈা। পাচৈ ব্যবহার ি্াে, লাোিার উপবাস, চৈরজরক ৈাৈাভারব অকারণ 
কষ্ট জেওয়া, ্াৈচবক িাচহোরক বচচিি করা, আমিটীয়রের বচচিি করর িারিমের ৈার্ 
সম্পে চলরি জেওয়া ইি্াচের ্রধ্ স্েমে  িালাশ কররি হরব। জকৈ আজ ইউররাপ 
ধ ম্ে রক শত্রু চহরসরব জেরি, জসো বুঝরি হরল আ্ারের এই ইচিহাসগুরলা জাৈরি 
হরব। William Edward Leckey িার History Of European Morals গ্ররথি 
জসস্য়কার দবরাগ্যিিমে ার িল্াৈ জে পদ্ধচিগুরলা আ্ারের জাৈারছেৈ—

 » ৩০ বির োবৎ চেরৈ ১টি রুটি জিরয় কাোরৈা 
 » েরিমে  বসবাস ও প্রচিচেরৈর িাবার ৫টি ডুমুর
 » বিরর একবার চুল কাো, ্য়লা কাপড় পরা
 » ইরছে করর ্াচিরক জেরহ কা্ড়ারৈার সুরোে জেওয়া
 » শরটীরর ৮০ পাউন্ড, ১৫০ পাউন্ড সবস্য় জলাহা বহৈ করা 
 » ৩ বির শুকরৈা ইঁোরার জভির বসবাস 
 » ৪০ চেৈ ৪০ রাি কাঁোরঝারপ অবথিাৈ 
 » ৪০ বির চবিাৈায় ো ৈা লাচেরয় ঘু্ারৈা
 » এক সপ্াহ োবৎ চকচ্ছু ৈা িাওয়া, ৈা ঘুর্ারৈা
 » পাচৈ ্শমে  ৈা করা। পাচৈ জিাঁয়া, পা জধায়া, হাি জধায়ারক পাপ ্রৈ করা। 
 » শরটীরর এ্ৈভারব রচশ জেঁরধ রািা োরি শরটীর জকরে জপাকা ধরর োয়। 
 » ১ বির োবৎ োঁচড়রয় রাকা 
 » পচরবাররর সারর আর জকারৈাচেৈ জেিা ৈা করা 
 » জিাি ঝাপসা ৈা হওয়া অচব্দ উরপাস করা

এই	আত্া-িস্তুি	পৃথকীকিণ	আি	অিতািিাগেি	ররিক	েে্ম ি	আি	দিারাি	সরাগজি	
প্রথা-পাি্ম ণ	 ররগ�	 ররিষ্টধর্ম গক	দয	জোরখচুরড়	িািা�,	তাি	সাগথ	ঈসা	আ�াইরহস	
সা�াগরি	 রেক্ষাি	 দকাগিা	 সম্পক্ম 	 দিই। এই আজগুচব দুচৈয়াি্াে ্াৈচবকভারব 
অসভিব প্রচিভাি হরলা। ফরল স্ারজ একো অবংশ অচিরভােবােটী হরি রাকল, িাও 
আবার িারিমের জকর্রের কিমে াব্যচতিরাও এর ্রধ্। একচেরক চেজমে া-্রঠ ্ায়া-জপ্র্-
িাচহোর দপশাচিক অবে্ৈ। আররকচেরক শহরর পাপািাররর জজায়ার। এই অসভিব 
জটীবৈ স্য়বং পােচররের পরক্ই বজায় রািা সভিব হরিা ৈা। জসন্ট বাৈমে াডমে  বরলচিরলৈ : 
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চেজমে ারক েচে সম্মাৈজৈক চবরয় জররক বচচিি করা হয়, িরব িারক অনবধ 
পত্টী গ্রহণ, চৈকোমিটীয়রের সারর জেৌৈসম্পকমে  এববং অন্যান্য সব অপচবত্রিা ও 
পাপািাররর চেরক জঠরল জেওয়া হরব।[1] 

িার এ করা োজরকরা কারৈই জিারলচৈ। ঠিকই ্ঠগুরলা হরয় ওরঠ জোপৈ চকন্তু 
অবাধ জেৌৈিার লটীলাভূচ্। ক্্ারটী ৈারটীরের সারর সহাবথিাৈ ও সম্পরের অবাধ 
প্রবাহ স্য়বং ্ঠাধ্ক্রেরও ইচ্রেয়পূজার চেরক জঠরল জেয়। জকারৈা জসইন্ট ধরা জিরল 
জপারপর পক্ জররক এর শাচতি চিল বড়রজার অন্য ্রঠ বেচল বা বাধ্িামূলক 
অবসর। ফরল সাধািণ	 জিেণ	 ও	 িাজক্ষরতাি	 কাগছ	 যাজকগেি	 রয্ম াো	 করগত	
থাগক।	ঘৃণা	এরি	তীব্র	হে	দয,	‘রঠিাসী’	পরিণত	হে	োর�গত	[2]। 

অথ্ম নিরতক	অতট্াচাি	
জরা্াৈ ক্ারচলক িািমে  েরড় জিারল োজকিন্ত্র, োর শটীরেমে  জপাপ। জপাপ চৈরয়াে 
চেরিৈ জেরশ জেরশ প্রধাৈ আিমে চবশপ। আিমে চবশরপর অধটীরৈ অন্যান্য িািমে  বা ্রঠ 
চবশপ চৈরয়াে হরিা। এই িািমেিন্ত্র চিল রাজা-জচ্োররের পাশাপাচশ আররক 
প্ারালাল ব্যবথিা। এরা চকছু কর আোয় করি, শাসৈকারেমে  হতিরক্প করি। 
োইর, অ্ারৈে ইি্াচে চবচভন্ন ৈার্ ৈাৈা প্রকার ধ্তীয় কর আোর করা হরিা রাজা 
ও চবশপরের জররক। রির্ই জবরড় িলচিল এই োচব। জপারপর জকাোোররক বলা 
হরিা ‘unbottomed sack of Rome’, জরার্র অিলান্ত ররল। 

োজকররেচণর জটীবৈোত্রা জকারৈা জকারৈা জক্রত্র অচভজািরের জিরয়ও জভােবােটী 
চিল। জা ম্ে াচৈর এক-তৃিটীয়াবংশ ও ফ্ারসের এক-পচি্াবংশ সম্পরের ্াচলক চিল 
িািমে , চকন্তু পালমে ার্রন্টর প্রচকউরার জজৈাররল ১৫০২ সারল চহরসব করর জেিাৈ, 
ফ্ারসের চিৈ-িতুরমে াবংরশর ্ াচলক িািমে । ইিাচলর এক-তৃিটীয়াবংশ ভূচ্র ্ াচলক িািমে ।[3] 
কটী একো চবচিচকচছে অবথিা। একরেগক	দুরিোতট্াগেি	িাক,	অন্রেগক	রিগজিাই	
দুরিোি	রগযে	আকণ্ঠ	রিররজিত।	শুধু চক িাই? জপাপ চৈরজই চবশাল এক এলাকা 
সরাসচর শাসৈ করি, োরক বলা হরিা Papal State.  

[1] H.E. Lea, An historical sketch of sacerdotal celibacy, page : 331 

[2] ইররস্াস (১৫০২ চরিষ্টাব্দ)-এর সূরত্র Cambridge Modern History.

[3] Will Durant, The Story Of Civilization, page : 17  
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িাজট্েরতিি	সাগথ	দ্বন্দ্ব
এরা জকবল ধ্তীয় চবেরয়ই ৈয়, রা্রেটীয়-অরমে নৈচিক ব্যাপাররও হতিরক্প করি। 
জেরশর রাজারক জপারপর অনুর্ােৈ চৈরি হরিা। শুরু জররকই িািমে  িাইচিল চবচভন্ন 
চরিষ্টাৈ জেরশর রাজা-জচ্োররের ওপর প্রভাব িাোরি। আবার ওচেরক উলরো 
রাজারাও ৈাৈাৈ ধ্তীয় চবেয়-আশরয় প্রভাব িাোরি িাইচিল। 

 ■ জরা্াৈ সম্াে ৪রমে  জহৈচরর চৈযুতি চবশপরক বচহষ্ার কররৈ জপাপ ৭্ জগ্রেচর। 
সম্াে জপাপরক সচররয় চেরি িাৈ, উলরো জপাপই সম্ােরক ১০৭৬ সারল ধ ম্ে  
জররক বচহষ্ার জরােণা করর। সম্াে িাওবা করর জফরি আরসৈ। ১০৮০ সারল 
জপাপ আবার িারক বচহষ্ার কররৈ। ১০৮৪ সারল সম্ােই জপাপরক সচররয় 
জেৈ। কটী একো ৈােক, চিন্তা কররৈ।  

 ■ চবশপ ও ্ঠাধ্ক্রের চৈরয়াে চৈরয় জা ম্ে াৈ সম্াে ও জপারপর ্রধ্ ৫০ বির 
ধরর িলা চববাে জশে হয় ১১২২ সারল Concordat of Worms-এর দ্বারা। 

 ■ আিমে চবশপ চৈরয়াে জেওয়া চৈরয় ইবংল্ারন্ড রাজা জৈ ও জপারপর ্ারঝ দ্বন্দ্ব। 
৭ বির ইবংল্ান্ডরক ধ্তীয়ভারব বয়করে (interdict) রািা হয়। ১২১৫ সারল 
ম্ােৈাকােমে া েচলরলর ্াধ্র্ ইবংল্ারন্ড িািমে-রা্রে সম্পকমে  সটীচ্ি করা হয়। 

 ■ জপাপ জবাচৈরফস োচব করর বরসৈ : ৈাজারির জন্য প্ররি্করক জরা্াৈ িারিমের 
অধটীৈিা স্টীকার কররি হরব। আধ্াচমিক প্রধারৈর পাশাপাচশ জপাপ পাচরমে ব 
চবেয়াচেরও প্রধাৈ। এ চৈরয় ফ্ারসের রাজা ৪রমে  চফচলরপর সারর দ্বন্দ্ব শুরু হয়। 
জশরে চফচলপ ১৩০৩ সারল জপাপরক বচহষ্ার ও জগ্রপ্ার করর। 

সাধারণ পাবচলরকর করাো চিন্তা করুৈ। ধরুৈ আ্ারের জেরশই সরকাররর সারর 
আচল্-ওলা্ার সবংরারির স্য় আ্রা কটী পচর্াণ ইৈচসচকউচরটিরি ভুচে। 
ইউররাপটীয়রা শিাব্দটীর পর শিাব্দটী এভারব ভুরেরি।

জুলুগরি	তিরতক	অনুগরােি
এরিা জেল একো চেক। রাজার রাজত্ব ও জচ্োররর জচ্োচরর জপিরৈ িারিমের 
দৈচিক অনুর্ােৈ রাকি এববং লােি। সাধারণ ্ানুেরক অরমে নৈচিক ও সা্াচজক 
দুরভমে াে জপাহারি হরিা। জকারৈা েডি ৈয়, জকবল েিমে ার করার জন্য কটীসব েন্ত্র দিচর 
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করা হরয়চিল, জেখুৈ। অবশ্য অচধকাবংশই সহ্ ৈা কররি জপরর ্ররই জেি বরল 
্রৈ হয়। দুবমেল হৃেরয়র জলাকরের জেিার েরকার জৈই। 

 » Iron Maiden একো শলাকাযুতি আল্াচরর ্রিা। জভিরর জলাক ঢুচকরয় 
পাল্া লাচেরয় চেরলই এরফাঁড়-ওরফাঁড় হরয় জেি।

 » Scold’s Bridle ্ারায় পচররয় মুিরা ৈারটীরক বাজারর জরারারৈা হরিা। 
 » Breast Ripper চেরয় ৈারটীরের তিৈ চিন্নচভন্ন করর জফলা হরিা। 
 » Heretic’s Fork লাচেরয় থুিচৈ েলা দুচেরকই ঢুরক োরব ঘুর্ ্ারা ঝঁরক এরলই। 
 » Wooden horse-এর ওপর বচসরয় জরাড়ারক লাফারল চলঙ্-জোচৈ-অডিরকাে 

চিন্নচভন্ন হরয় জেি।
 » Spanish Boot-এর প্াঁি করে পা জেঁিরল ৈটীল করর জেওয়া হরিা।[1]  

ক্ারচলক িারিমের ধ্তীয় আোলরির ৈা্ চিল Inquisition. অ-ক্ারচলক চরিষ্টাৈ 
জররক চৈরয় মুসচল্-ইহুচে, জজায়াৈ অব আকমে  জররক চৈরয় ৈাইে-জেম্পলাররের 
চবিাররর ৈার্ চৈেমে ািৈ, হি্ার ্ছেব িরল করয়ক শিাব্দটীজুরড়। ডাইচৈ-চৈধরৈর 
(witch-hunt) ৈার্ ১৪৫০-১৭৫০ পেমেন্ত চিৈশি বিরর ৫-৭ লাি ্ানুে হি্া 
করা হরয়চিল, োরের ৮০% চিল ৈারটী। ২০০ বিরর শুধু ্্াচৈশ ইৈক্ইচজশরৈ 
হি্া করা হয় ৩২ হাজার ্ানুে, শাচতি-চৈেমে ািৈ করা হয় ৩ লক্ জৈরক।[2] 
অন্যান্য জেশ জিা বােই রইল। 

ক্রুগসি
এরপর ধরুৈ, ক্ারচলক িারিমের প্রি্ক্ বা পররাক্ ইন্ধরৈ ২০০ বিররর ্ ারঝ ১০ো 
ক্রুরসড ইউররাপ লরড়রি মুসচল্ সভ্িার চবরুরদ্ধ। ো জিাে ইউররারপর জন্যই 
অরমে নৈচিক, সা্াচজক, রাজনৈচিক চবপেমে য় জডরক আরৈ। ক্রুরসরডর ৈার্ একো 
ব্যাপক সা্াচজক অরাজকিা সৃচষ্ট হরয়চিল। কিরৈা মুসচল্রের সারর যুরদ্ধ এরকর 

[1] www.medievalwarfare.info

[2] Don Juan Antonio Llorente, a historian and bishop, who became commissary of 
the Holy Office (Inquisition) in 1789 William D. Rubinstein, Genocide [Routledge, 
2004], 34
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পর এক পরাজয়, কিরৈা আররক চফরকার চরিষ্টাৈরের সারর যুদ্ধ ও লুেিরাজ, 
কিরৈা চশশুরের চৈরয় বাচহৈটী েঠৈ (চশশুরের ক্রুরসড ১২১২)। সালগুরলা জেখুৈ। 
একই প্রজন্ম দুরো-চিৈরে করর ক্রুরসড জপরয়রি জকারৈা জকারৈা বার—

রি্রি্ সাল ফলাফলফলাফল
১্ ক্রুরসড১্ ক্রুরসড ১০৯৫-১০৯৯ মুসচল্রা পরাচজিমুসচল্রা পরাচজি

২য় ক্রুরসড২য় ক্রুরসড ১১৪৭-১১৪৯ নুরুচদ্ৈ জচঙ্ রাচহ্াহুল্াহর হারি চরিষ্টাৈ চরিষ্টাৈ 
বাচহৈটীর জশািৈটীয় পরাজয়বাচহৈটীর জশািৈটীয় পরাজয়।

৩য় ক্রুরসড৩য় ক্রুরসড ১১৮৯-১১৯২ চরিষ্টাৈরেরচরিষ্টাৈরের জজরুসারল্ পুৈরুদ্ধার অচভোৈ, ব্যরমেব্যরমে

৪রমে  ক্রুরসড৪রমে  ক্রুরসড ১২০৩-১২০৪
মুসচল্রের সারর ৈয়,মুসচল্রের সারর ৈয়, বাইজান্টাইৈ রাজধাৈটী 
কৈটে্াচন্টরৈাপল েিল ও লুেিরাজ করল 
ক্ারচলকরা। 

৫্ ক্রুরসড ১২১৬-১২২১ চরিষ্টাৈরের চরিষ্টাৈরের চ্শর আরি্ণ এববং মুসচল্ মুসচল্ 
বাচহৈটীর কারি আমিস্পমে ণবাচহৈটীর কারি আমিস্পমে ণ

৬ষ্ঠ ক্রুরসড ১২২৮-১২২৯
এক চুচতিরি ১০ বিররর জন্য জজরুসারল্ 
চরিষ্টাৈরের শাসরৈ, চুচতির জ্য়াে জশরে 
মুসচল্রা পুৈেমে িল করর জৈয়মুসচল্রা পুৈেমে িল করর জৈয়

৭্ ক্রুরসড ১২৩৯-১২৪১ চরিষ্টাৈ কতৃমে ক চরিষ্টাৈ কতৃমে ক জজরুসারল্ আবংচশক েিলআবংচশক েিল, 
১২৪৪ সারল আবার িা মুসচল্ বাচহৈটীর েিরল

৮্ ক্রুরসড ১২৪৯-১২৫০ চ্সররর চবরুরদ্ধ, চরিষ্টাৈরা পরাচজিপরাচজি
৯্ ক্রুরসড ১২৮৯ ক্রুরসডার রা্রে চত্ররপাচল েিল করর মুসচল্রা

১০্ ও 
জশে ক্রুরসড ১২৯০-১২৯১

জৈৌবহর পাঠারৈা হয় জশে ক্রুরসডার রা্রেগুরলা 
রক্ার জন্য। জশে চরিষ্টাৈ রা্রে Acre েিল 
করর মুসচল্রা।

 
এগককটা	যুদ্ধ	রাগি	ব্াপক	প্রস্তুরত,	কৃষক-রেল্পীগেি	দসিােগ�	রিক্রুটগরন্ট,	দরেরিিং,	
যুদ্ধব্গেি	জন্	অরতরিতি	কি	আগিাপ,	দসই	রব্রগটি-ফ্ান্স-জার্ম ারি	দথগক	রযেপ্রাচট্	
অরদি	আসা।	েে-রিে	িছি	পিপিই	যুগদ্ধি	িাক,	পিাজগেি	পি	পিাজে। সরহ্র 
জিা আসরলই একো সটী্া আরি, ভাই।
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েে্ম ি-রিজ্ঞাগিি	রিগিারধতা
ঠিক জে্ৈ চরিষ্টবাে ্াৈব-িাচহোর চবরুরদ্ধ োচঁড়রয় চেরয়চিল, একইভারব োচঁড়রয় 
জেল প্রকৃচিচবজ্ারৈর চবরুরদ্ধও। বাইরবরলর ওল্ড-চৈউ জকারৈাোই মূল জিহারায় জৈই। 
এো এরের ভাোনশলটী জররকই জবাঝা োয়। ক্রআৈ জে্ৈ আরেশ-চৈরেমেশসূিক 
ভাোরটীচিরি। আল্াহ চৈরেমেশ চেরছেৈ, ‘জহ ্াৈবজাচি, এো কররা, ওো কররা ৈা, 
জহ ৈচব আপচৈ বলুৈ।’ বিমে ্াৈ বাইরবরল (পুরািৈ ও ৈতুৈ) বািৈভচঙ্ বণমে ৈামূলক, 
জেৈ জকউ চববরণ চেরছে, েল্প জশাৈারছে। ‘অিঃপর সোপ্রভু বলরলৈ...’ চকবংবা 
‘জিাোবন্দ ঈসা ্চসহ পাহারড় উঠরলৈ।’ ওচহর স্কক্ জিা ৈয়ই। হাচেরসর 
ইক্ইভ্ারলন্টও ৈা। 

জে্ৈ ধরুৈ, ক্রআৈ। ৈচবচজ সাল্াল্াহু আলাইচহ ওয়া সাল্ার্র মুি জররক জবর 
হরি জেচর, সাহাচবরের চলরি চৈরি জেচর জৈই। পড়ারলিা-জাৈা সাহাচবরের এক 
েলই চিল ‘কাচিবুল ওয়াচহ’ (ওচহ জলিক)। িারের জকউ ৈা জকউ সবমে ো ৈচবচজর 
সারর রাকরিৈ। ওচহ ৈাচেল হওয়া্াত্র িারা মুিথিও করর চৈরিৈ এববং চলরিও 
জফলরিৈ। জে বির ৈচবচজ সাল্াল্াহু আলাইচহ ওয়া সাল্া্ ইচন্তকাল কররৈ, 
জসই বিরই এক যুরদ্ধ (ইয়া্া্া) ৭০ জৈ সাহাচব শচহে হরলৈ, োরা প্ররি্রক 
পুররা ক্রআৈ মুিথি কররচিরলৈ। আররা জটীচবি জিা চিরলৈ বহু। এরপর জররক 
আজ পেমেন্ত প্রচি প্রজরন্ম লক্ লক্ ্ানুে ৩০ পারা ক্রআৈ পুররাো মুিথি করর 
জররিরি। শুধু	দ�খা	হগ�	রকছু	রকছু	হারিগে	দযত,	শুধু	মুখস্	হগ�ও	হারিগে	দযত,	
রিকৃত	হগে	দযত।	দুগটাই	একসাগথ	হগেগছ,	ফগ�	এখি	দয	ক্িআি	আরিা	পরড়,	
তা	হুিহু	দসই	ক্িআি,	যা	িরিরজ	সাল্াল্াহু	আ�াইরহ	ওো	সাল্াগরি	মুখ	দথগক	
দিরিগেগছ	আি	সাহারিিা	র�গখগছি। এই যুরদ্ধর পর আবু বকর রাচেয়াল্াহু আৈহু 
আর জেচর কররৈচৈ, উ্ার রাচেয়াল্াহু আৈহুর পরা্রশমে  পুররা ক্রআৈ একো বই 
আকারর চলচিরয় জৈৈ, হাচফেরের মুিরথির সারর চ্চলরয়, অরমে াৎ ৈচবচজর মৃতু্র  
ঠিক পররর বিরই। পরবিতী স্রয় উস্াৈ রাচেয়াল্াহু আৈহু জসোরক ৭ো কচপ 
করর ৈাৈাৈ প্ররেরশ পাঠাৈ, জসই কচপগুরলার ২/৩ো আজও আরি। ্ারৈ সিগচগে	
প্রাচীি	করপ	িরিরজি	ওফাগতি	১৫	িছগিি	রাগে	দ�খা।	আি	এই	১৫	িছগিি	রাগে	
মূ�	একটা	কররলিট	করপ	দতা	রছ�ই,	সাগথ	রছ�	হাজাগিা	হারফয	সাহারি-তারিরে।		

চবপরটীরি কট্টর ইহুচেরের োচব ্রি িাওরাি ৈাচেল হরয়রি ১৩১২ চরিষ্টপূবমে , 
পররর ৪০ বিরব্যাপটী চলচপবদ্ধ হয়। ক্ কট্টররের ্রি, করয়ক শিাব্দটী ধরর জলিা 
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হয়, জলিকও জবশ করয়কজৈ; চকন্তু বিমে ্ারৈ প্রাপ্ িাওরািটি ৪৫০-৩৫০ চরিষ্টপূবমে  
স্রয় রচিি। ৫৮৭ চরিষ্টপূবমে  সারল পারস্ সম্াে জৈবুিাে-জৈজার জজরুসারল্ লুে 
করর ধুরলায় চ্চশরয় জেৈ, বাইতুল ্াকচেস পুচড়রয় জেৈ, ইহুচেরের োস বাচৈরয় 
ব্যাচবলরৈ চৈরয় োৈ। িাওরাি হাচররয় োয়। ৪৮৭ চরিষ্টপূবমে  সারল Ezra (উোরয়র 
আলাইচহস সালা্) িারেররক জজরুসারলর্ আবার চৈরয় আরসৈ এববং বিমে ্াৈ 
িাওরাি চেরয় বরলৈ, এোই মুসা-ৈচবর িাওরাি [1]। জ্াদ্াকরা, ওল্ড জেটোর্ন্ট 
ধারাবাচহকিা চবচছেন্ন গ্রথি। এর চলিৈ-সবংরক্ণ-ধ্বংস-পুৈরাচবষ্ার চ্চলরয় 
সরন্দরহর েররষ্ট কারণ ররয়রি জে, এই িাওরাি জসই মুসা আলাইচহস সালার্র 
মুিচৈঃসৃি ওচহ চক ৈা।

আবার ধরুৈ চৈউ জেটোর্ন্ট। একো চবরাে অবংশ জিা চশষ্যরের জলিা চিঠিপত্র।  
স্াভাচবকভারবই জসগুরলা ওচহ ৈয়, ো ৈচবরের ওপর ৈাচেল হয়। পুররা চৈউ 
জেটোর্রন্টর সবরিরয় প্রািটীৈ কচপ (চিঠিগুরলাসহ) ৩৬৭ সারলর। ৪ো েসরপল 
মূলি েটীশুর জটীবৈটী, জে্ৈ আ্ারের ৈচবচজর চসরাহ, চকন্তু পারমে ক্ হরলা, আরাগেি	
িরিরজ	সাল্াল্াহু	আ�াইরহ	ওো	সাল্াগরি	রসিাহও	সিাসরি	তাি	সাহারিগেি	িরণ্ম ত।	
রকন্তু	 ৪টা	 েসগপ�-দ�খগকি	 দকউই	 ঈসা-িরিি	 সাহারি	 (হাওোরি)	 িে। New 
Oxford Annotated Bible জাৈারছে—

[1] এিারৈ একটি প্রশ্ন উত্াচপি হরি পারর জে, উোইর আলাইচহস সালা্ জিা ৈচব চিরলৈ। িাহরল 
চিচৈ েিৈ িাওরারির কচপ চেরয় বলরলৈ, এোই মুসা আলাইচহস সালার্র ওপর ৈাচেলকৃি িাওরাি, 
িাহরল জিা িার করা চবশ্াস কররিই হরব। কারণ চিচৈ চিরলৈ ৈচব, আর ৈচবেণ কিরৈা চ্থ্া বরলৈ 
ৈা। িারের করা ও কারজ রারক সরাসচর আল্াহর সাহাযে-স্রমে ৈ। িাই ৈচব উোইর আলাইচহস সালা্ 
বিমে ্াৈ িাওরািরক অচবকৃি িাওরাি বরল অচভচহি করায় প্র্াণ হরলা জে, এোই জস িাওরাি, ো মুসা 
আলাইচহস সালার্র ওপর ৈাচেল হরয়চিল
এোর উতিরর আ্রা বলরি পাচর, উোইর আলাইচহস সালা্ ৈচব চক ৈা, জস ব্যাপারর ্িানৈক্ আরি। 
চৈঃসরন্দরহ চিচৈ ইহুচেরের ্রধ্ অি্ন্ত জৈককার ও বুজুেমে  ব্যচতি চিরলৈ, চকন্তু িার ৈচব হওয়ার চবেয়টি 
অকাে্ ৈয়। সচহহ সৈরে বচণমে ি একটি হাচেরস এরসরি, ৈচবচজ সাল্াল্াহু আলাইচহ ওয়া সাল্া্ বরলরিৈ, 
‘আ্ার জাৈা জৈই জে, উোইর ৈচব চক ৈা।’ [সুৈানু আচব োউে : ৪৬৭৪] অিএব, িার ৈচব হওয়ার 
চবেয়টি জেরহতু সুচৈচচিি ৈয়, িাই মুসা আলাইচহস সালা্ পেমেন্ত প্র্াচণি চবশুদ্ধ সৈে িাড়া শুধু িার করার 
ওপর চৈভমে র করর িাওরারির চবশুদ্ধিা োিাই করা সভিব ৈয়। অিএব, বিমে ্ারৈর িাওরাি গ্রথিটি মুসা 
আলাইচহস সালার্র ওপর ৈাচেলকৃি জসই অচবকৃি িাওরাি চক ৈা, জস ব্যাপারর সরন্দহ করার েররষ্ট 
অবকাশ আরি। জ্ােকরা, অকাে্ভারব জকউ বিমে ্ারৈর িাওরািরক মুসা আলাইচহস সালার্র ওপর  
ৈাচেলকৃি প্রকৃি িাওরাি বরল প্র্াণ কররি পাররব ৈা।—শারচয় সম্পােক



35ধ ম্ে  কটী?

সাচবমেকভারব পচডিিরা এক্ি জে, েসরপল ৪টি েটীশুর মৃতু্র ৪০-৬০ বির 
পরর জলিা। েটীশুরক স্িরক্ জেিা বা সা্স্চয়ক কাররা জলিা ৈয়। 

কট্টর চরিষ্টাৈ ঐচিহাচসকরের ্রিও এগুরলা সবই ৭০ সারলর আরে জলিা। 
অন্যরের ্রি, ৭০-১০০ সারলর ্ারঝ জলিা। ক্রআরৈর সারর তুলৈা জিা সভিবই 
ৈয়, জেিা োক হাচেরসর সারর তুলৈা িরল চক ৈা। ৈচবচজ সাল্াল্াহু আলাইচহ ওয়া 
সাল্া্ িার জটীবদ্শায় হাচেস চলচপবদ্ধ করার হুক্্ চেরয়চিরলৈ। প্ররর্ ক্রআরৈর 
সারর চ্রশ োবার আশঙ্কায় ্াৈা কররচিরলৈ। চকছুচেৈ পরর েিৈ ক্রআরৈর 
ভাোনশলটী ও ৈচবচজর বািৈনশলটীর পারমে ক্ সবার কারি ্ষ্ট হরয় জেল, িিৈ 
অনু্চি চেরয়চিরলৈ। অরৈক সাহাচবর স্হরতি চলচিি পাণ্ডুচলচপ (ডারয়চর) চিল, 
ো পরর বিমে ্াৈ হাচেসগ্রথিগুরলায় আমিটীকৃি হরয়রি। জে্ৈ :

 » আব্দুল্াহ ইবনু আ্র রাচেয়াল্াহু আৈহু্ার আস সচহফাতুস সাচেকাহ (চৈভুমে ল 
পাণ্ডুচলচপ) 

 » আচল রাচেয়াল্াহু আৈহুর সচহফা (পাণ্ডুচলচপ)
 » আ্র ইবনু হাে্ রাচেয়াল্াহু আৈহুরক ইয়া্ারৈ পাঠারৈার স্য় ৈচবচজর 

চলচিি চৈরেমে শৈা্া
 » সামুরা ইবনু জুন্দুব রাচেয়াল্াহু  আৈহুর পাণ্ডুচলচপ
 » সাে ইবনু উবাো রাচেয়াল্াহু  আৈহুর সচহফা
 » জাচবর ইবনু আচব্দল্াহ রাচেয়াল্াহু আৈহু্ার (হরজর হাচেস-সবংরিান্ত)  সচহফা
 » মুচেরা রাচেয়াল্াহু  আৈহুর ্াজমুআ (সবংকলৈ)
 » আবু হুরায়রা রাচেয়াল্াহু  আৈহুর মুসৈাে (সুৈানুে োচরচ্রি উরল্ি আরি)
 » আবু হুরায়রা রাচেয়াল্াহু আৈহু িার এক চশষ্যরক জেওয়ার জন্য ১৫০ হাচেরসর 

সবংকলৈ কররৈ
 » আৈাস ইবনু ্ াচলক রাচেয়াল্াহু আৈহু্ার সচহফা (মুসিােরাক চলল হাচক্-এ 

উরল্ি আরি)
 » আব্দুল্াহ ইবনু আব্াস রাচেয়াল্াহু আৈহুর  সচহফা (একউে পচর্াণ বই)
 » আব্দুল্াহ ইবনু ্াসউে রাচেয়াল্াহু আৈহুর সচহফা
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 » নুবাইি ইবনু শাচরি রাচেয়াল্াহু আৈহুর সচহফা (োচহচরয়া লাইরব্রচররি এর 
পাণ্ডুচলচপ সবংরচক্ি আরি এববং এর একাবংশ মুসৈাদু আহ্ারে উরল্ি আরি।)

 » জাচবর ইবনু আচব্দল্াহ রাচেয়াল্াহু আৈহু জররক ১৫৪০ো হাচেস চলরি জৈৈ 
ওয়াহব ইবনু মুৈাচব্হ রাচহ্াহুল্াহ

 » আম্মাজাৈ আচয়শা রাচেয়াল্াহু আৈহার হাচেসগুরলা চলরি জৈৈ উরওয়া 
রাচহ্াহুল্াহ 

এসব পাণ্ডুচলচপর উরল্ি পরবিতী ৈাৈা গ্ররথি পাওয়া োয়। এসব সবংকলরৈর 
হাচেসগুরলা পরর বণমে ৈা পরম্পরাসহ বিমে ্ারৈ প্রাপ্ গ্রথিগুরলায় আমিটীকৃি হরয়রি 
জে্ৈ আব্দুল্াহ ইবনু আ্র রাচেয়াল্াহু আৈহুর ‘আস- সচহফাতুস সাচেকাহ’ 
পুররাোই আরি মুসৈাদু আহ্ারে। অন্যান্য সচহফার হাচেসগুরলাও মুসৈাদু আহ্াে, 
মুসিােরাক্ল হাচক্, সুৈানুে োচরচ্, সুৈানুল বাইহাচক-সহ চবচভন্ন হাচেসগ্ররথি 
ধারাবাচহক সৈেসহ বচণমে ি হরয়রি। অরমে াৎ আরাগেি	 হারেসগুগ�াি	একটা	 িণ্ম িা	
পিম্পিা	আগছ,	রিিিরছিন্ন,	দকাগিা	ফাুঁক	দিই,	গ্যাপ	দিই,	হারিগে	যােরি	রকছু।	যািা	
হারেস	র�গখগছি,	তািা	সিাই	সাহারি,	স্বচগক্ষ	দেগখগছি	িরিরজ	সাল্াল্াহু	আ�াইরহ	
ওো	সাল্ারগক।	আরাগেি	িরিরজি	হারেস-রসিাহগতও	িণ্ম িাকািীি	পিম্পিা-দচইি	
(সিে)	িগেগছ,	যা	সিাসরি	িরিরজি	মুখ	পয্মন্ত	দপৌুঁগছ,	চকন্তু েসরপরলর সবংরক্ণ-
চলিৈ এ্ৈ ৈয়, লুক েচে এভারব চলিরিৈ : আচ্ শুরৈচি আ্ার উতিাে 
জসন্টপরলর কারি, জস শুরৈরি হাওয়াচর র্ারসর মুরি, েটীশু বরলরিৈ...। িাহরল 
আ্ারের চসরাহ-হাচেরসর সারর একো তুলৈা জেওয়া জেি। ইস�ারর	 সিগেি	
েগত্ম 	 দফ�গ�,	িাইগি�	হেগতা	রওযু/	মুিকাি	 (জা�-প্রতট্াখ্াত)	িা	 দটগিটুগি	
সিেরিহীি	রাজহু�	(অজ্ঞাত)	একোো	িারি	(িণ্ম িাকািী)	িরণ্ম ত	ইরতহাস	রিগথেি	
রয্ম াো	পাগি,	রকন্তু	দসই	আরে	ওরহি	ঢগে	সুরিোরি	ভাষাি	ইিরজ�	এখি	দুরিোি	
বুগক	দিই।	দিই	ওরহি	ঢগেি	তাওিাতও[1]। 

দযগহতু	রানুগষি	িচিা,	রিকৃত	িাইগিগ�	এরি	অগিক	রিেড়া	রিিিণ	িগেগছ,	যা	
িাইগি�	দ�খগকিা	দসসরগেি	আন্াগজ	র�গখগছি।	পিিততী	সরগে	প্রকৃরত	

[1] আরা্াচয়ক (সুচরয়াচৈ) ভাোর বাইরবল জেো পাওয়া োয়, জসো চগ্রক চৈউ জেটোর্রন্টরই (ঈসা 
আলাইচহস সালার্র জটীবৈটী োইপ) সুচরয়াচৈ অনুবাে। মূল সুচরয়াচৈ ইৈচজল জৈই। আর ইবরাচৈ (চহব্রু) 
ভাোর িাওরাি ররয়রি ো ইচিহাস গ্ররথির ্রিা চববরণমূলক, ওচহর ্রিা চৈরেমে শমূলক ৈা
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পয্ম গিক্ষগণি	সাগথ	এগুগ�া	সািংঘরষ্ম ক	হগে	যাে।	িিৈ প্রকৃচিচবজ্াৈ চিল েশমে রৈরই 
অবংশ (Philosophia Naturalis) আর েশমে ৈিিমে া চৈচেদ্ধ চিল জসই ৭্ শিক 
জররকই। John Malalas[1]-এর জলিা (Chronographia) জররক জাৈা োয়: 
এরররসে পাঠারৈা হয় সম্াে চডচসয়ারসর ফর্াৈ, জকউ চফরলাসচফ জশিারব ৈা...।[2] 
জসন্ট অোচটেরৈর জবারৈ, োশমে চৈকরের ্িগুরলা ‘সম্পূণমে  উরছেে ও েচ্ি 
হরয়রি’। ৬০০ সারলর আরেই ৯০% ক্্াচসকাল জেক্সে আর ৯৫% ল্াটিৈ রিৈা 
হাচররয় জেল কারলর েরভমে ।

‘ইৈক্ইচজশৈ’ আোলরির ্াধ্র্ োশমে চৈক-চবজ্াৈটীরের ‘ধ ম্ে হটীৈ’ সাব্যতি 
করর েচডিি করা হরিা ডাইৈ চহরসরব, গুপ্িিমে া করার অপরারধ। জেিা োক, এই 
িাচলকায় কারা কারা চিল।

ৈা্ৈা্ পচরিয় পচরিয় শাচতি শাচতি িারিমের অচভরোে িারিমের অচভরোে 

রজার জবকৈ োশমে চৈক-চবজ্াৈটী অন্তরটীণ 
অবথিায় মৃতু্

ৈতুৈ ্িবারের 
কাররণ (imprisoned 

for ‘suspected 
novelties’.) 

Pietro d' 
Abano

ইিালটীয় োশমে চৈক, 
জ্চডচসরৈর অধ্াপক

কারাোরর মৃতু্। 
মৃতু্র পর েডি 
চহরসরব হাড় 
জপাড়ারৈা হয়।

গুপ্চবদ্ািিমে া

Cecco d' 
Ascoli

ইিালটীয় চিচকৎসক 
ও েচণিজ্। 

জজ্াচিচবমেদ্ার অধ্াপক 
(University of 

Bologna)

পুচড়রয় হি্া জপ্রিিিমে া

[1] মৃতু্ : ৫৭০ চরিষ্টাব্দ
[2] Paavo Castren (ed.), Post Herulian Athens AD 267-529.  
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Michael 
Servetus

জ্ৈটীয় চিচকৎসক, 
ধ ম্ে জ্, ভূিাচ্বিক মৃতু্েডি চত্রত্ববাে অস্টীকার 

(একত্ববােটী চিরলৈ)

Girolamo 
Cardano েচণিজ্, পচলম্ার কারােডি

িাত্ররের জেৌৈ 
চৈেমে ািরৈর অচভরোে 
(জপাপ পরর ক্্া 

কররৈ)

Giordano 
Bruno

েচণিজ্, জজ্াচিচবমে ে 
ও কচব পুচড়রয় হি্া

েটীশুর জেবত্ব অস্টীকার, 
চবশ্রক অসটী্ োচব, 
চত্রত্ববাে অস্টীকার, 
িািমে রক োল্ন্দ, 

োদুচবদ্ািিমে া ইি্াচে 
Lucilio 
Vanini োশমে চৈক ও চিচকৎসক চজহ্া কিমে ৈ ও 

মৃতু্েডি ব্াসরফচ্

Galileo চবজ্াৈটী, জজ্াচিচবমে ে কারােডি

ধ ম্ে   ও চবজ্ারৈর ্ারঝ 
ৈতুৈ সম্পকমে  চৈ ম্ে াণ জে, 
ধ ম্ে  পেমে রবক্রণর অধটীৈ 
হরি হরব, এই বতিব্য

Copernicus জপাচলশ োজক ও 
জজ্াচিচবমে ে িাপপ্ররয়াে সূেমে রকচ্রেক ্িবাে

ইচিহাসরবতিা Will Durant-এর ্রি, জকাপাচৈমে কারসর সূেমে রকচ্রেক ্িবাে 
(পৃচরবটীই সূেমে রক জক্রে করর জরারর) চিল চরিষ্টবারের ইচিহারস সবরিরয় বড় 
ি্ারলঞ্জ। িারিমের অি্ািারর বাধ্ হরয় জকাপাচৈমে কাস চৈরজর ভুরলর সভিাবৈা জ্রৈ 
চৈরয় ্রির পচর্াজমে ৈ করর জস োত্রা রক্া পাৈ।

েতিষ্মব্াপী	যুদ্ধ	
ক্রুরসরডর পর এরলা শিবেমেব্যাপটী যুদ্ধ। ২০০	িছি	মুসর�রগেি	সাগথ,	এিাি	১০০	
িছি	 রিগজগেি	 সাগথ	 রিগজিা। ১৩৩৭-১৪৫৩ সালব্যাপটী ইবংল্ান্ড ও ফ্ারসের 
্ারঝ িলরি রারক েফায় েফায় যুদ্ধ। ফ্ারসের চসবংহাসরৈ জক বসরব, িা চৈরয়। 
জচ্োরিন্ত্র আর জপাপিরন্ত্রর জাঁিাকরল ইউররারপর আসরলই জশািৈটীয় েশা। 
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বুগিারিক	দলিে
এরই ্ারঝ এরলা কারলা্রণ। ১৩৪৭-১৩৫২ সারলর বুরবাচৈক জলেে ্হা্াচররি 
শুধু ইউররারপ ্ারা োয় আড়াই জররক ৪ জকাটি ্ানুে। জৈসবংখ্ার প্রায় অরধমেক। 
ইউররাপ-আচফ্কা-এচশয়া চ্রল ্ারা োয় বহু ্ানুে, জকউ বরল ৭ জকাটি, জকউ 
বরল ২০ জকাটি। দপাপতগন্ত্রি	ঐেী	ক্ষরতা	রিগে	জিরগি	সগন্হ	জগন্ম,	এগেি	রেগে	
িা	দিাে	থারগছ,	আি	িা	মৃতুট্।	যাজগকিাই	েগ�	েগ�	রািা	যাগছি	(জেরহতু িারা 
চিচকৎসার জন্য, মৃি সৎকারর এচেরয় োচছেল)। ১৩৪৯ সারলর চেরক ইবংল্ারন্ডর 
৪৫% আর বারসমে রলাৈার ৬০% পােচর ্ারা পরড়।[1] বয়াৈ জেওয়া হচছেল জে, 
আ্ারের পারপর শাচতি এই জলেে। আবার োরের চৈষ্াপ ভাচব, জসই পােচরই 
অরধমেক ্ারা জেল। িাহরল এরা ো বরলরি, িা জিা চ্লরি ৈা। 

আবার িাবুকধারটী আরন্দালৈ (Flagellate Movement) শুরু হরলা। ধররৈ 
করয়করশা জলাক শহরর শহরর ঘুররব জশাকসবংেটীি োইরি োইরি। প্রধাৈ িারিমের 
সা্রৈ কান্নাকাটি, গুৈাহ ্ারফর দুআ কররব সবার পক্ জররক, চিৎকার-চবলাপ-
জপাশাক চেঁরড়-চৈরজরক িাবুক চেরয় জপোরব। জকরে রতিাতি করর জফলরব চৈরজরের। 
জশরে সবাই ক্রুরশর আকার ধরর পরড় রাকরব। জৈেণ চররর জেিরি রাকরব। 
এরের জৈিা জশরে উপচথিি সবাইরক িাওবার আহ্াৈ জাৈারব। এরেররকও জপাপ 
‘জো্রাহ’ ফারিায়া চেরয় চেরলা, জবিারারা সবার পরক্ জররক িাওবা করচিল। 
এসরবর েরুৈ চেৈরক চেৈ চরিষ্টাৈ জৈেরণর ওপর িািমে  প্রভাব হারাচছেল। 

Western Schism

১৩৭৮ জররক ১৪১৭ সাল অচব্দ িরল আররক ৈােক। ৩ জৈ ব্যচতি চৈরজরক ‘আসল 
জপাপ’ োচব কররি রারক। ১৪২৯ সাল পেমেন্ত চবভতি হরয় রারক ক্ারচলক িািমে । 
এইগুলা চক সহ্ হয় বরলৈ? 

সব চ্চলরয় ধর ম্ে র ব্যাপারর ইউররারপর অচভজ্িাো আসরলই ভয়াবহ। ইউররাপ 
বটীিরেদ্ধ হরয় উঠল। সবমেত্র চরিষ্টবারের অন্যায় হতিরক্প জৈজটীবৈ চবপেমেতি করর 
তুরলচিল। ইউররাপ সারধ চক জসক্্লাচরজর্র চেরক ঝঁরকরি? ্াৈব-রচিি 

[1] John Aberth, ed. The Black Death : The Great Mortality of 1348-1350 : A Brief 
History with Documents (New York : Bedford/St. Martin’s, 2005), 107



40 অবাধ্যতার ইততহাস

চরিষ্টবারের সারর ইউররারপর হাজার বিররর সবংসার। জশে জপররকো ঠুরক চেরলা 
মুসচল্রের হারি কৈটে্াচন্টরৈাপরলর পিৈ। 

কিস্ট্ারন্টগিাপগ�ি	পতি
১৪৫৩ সারল উস্াচৈ িচলফা মুহাম্মাে আল-ফাচিরহর হারি পিৈ ররে চরিষ্টবারের 
অন্যি্ রাঁটি কৈটে্াচন্টরৈাপরলর। এসব এলাকা জররক অরৈক চগ্রক পচডিি ইিাচল 
িরল আরস, োরের হাি ধরর ইউররারপ চফরর আরস হাচররয় োওয়া চগ্রক-জরা্াৈ 
রিৈা। ইিাচলরি চগ্রক ভাো, মূল চগ্রক বাইরবল িিমে া, জরা্াৈ োশমে চৈকরের (Cicero, 
Lucretius, Livy, Seneca) েশমে ৈিিমে া জবরড় িরল। জ্ারররসে আবার েরড় ওরঠ জসই  
৫৩২ সারল বন্ধ হরয় োওয়া চৈও-জলেরোচৈক স্কুল।

অিগেগষ	দজগে	ওঠা	:	দিগিসাুঁ
ইউররারপর চিন্তার পচরবিমে রৈ মূল অবোৈ আরবরের।[1] প্াোৈ চগ্রক েশমে ৈরক 
োজরকরা প্রি্াখ্াৈ কররচিল। রকন্তু	 মুসর�রিা	 যখি	 দসই	 ররিক	 েে্ম িগক	
এগকবেিিাগেি	 সাগথ	 ররর�গে	 ব্াখ্া	 কিগ�ি,	 দসটাই	 হগে	 উঠ�	 কট্াগথড্া�	
স্কু�গুগ�াি	পাঠট্। ১৩২৫ সারলর ্ারঝ University of Paris-এর কাচরক্লার্ 
আবার এচরটেেল চফরর আরস এই শরিমে  জে, এচরটেেরলর জের্ক্ ইবনু রুশে গ্রহণ 
করররিৈ, জসর্ক্ই পাঠ্ হরব।[2] যুচতিচপ্রয় ও সুচফবােটী উভয় প্রকাররর পােচররের 
জন্য েশমে ৈশাস্ত্র গ্রহণরোগ্য হরয় ওরঠ।

জরা্াৈ ক্ারচলকরের ্ারঝ জসস্য় চিল দুই চফরকা : জডাচ্চৈকাৈ আর 
ফ্াচসেসকাৈ। জডাচ্চৈকাৈরের করা চিল, ো-ই জহাক আর িাই জহাক, যুচতি িলরব 
ৈা। চরিষ্টবাে হরলা সবমে ান্তকররণ চবশ্াস। বারসমে রলাৈা শহরর িারের ১২৯৯ সারলর 
জপ্রাচভচসেয়াল ি্াটোরর (োওয়াচি সরম্মলৈ) চবজ্াৈ পড়ার ব্যাপারর করঠার হঁুচশয়াচর 
জাচর করা হয়। বলা হয় —

চবজ্ারৈর প্রচি আ্ারের অবথিাৈ হরলা, আ্ারের ভ্াতৃসবংররর জকউ 
জ্চডচসৈ বা দুচৈয়াচব যুচতিচবদ্া িিমে া কররব ৈা। ো চকছু আ্ারেররক দুবমেল 

[1] চবতিাচরি জাৈরি জলিরকর কাঠেড়া বইটি জেিরি পাররৈ 
[2] Rashdall, Universities, i.368 সূরত্র The Legacy of Islam,  Page. 276 
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করর, চবিচকমে ি করর এ্ৈ সবচকছু পচরহারর আ্ারের চদ্বধা জৈই। এইসব 
চবেরয়র বইপত্র িাড়াই আ্রা এচেরয় োব।[1]  

আর প্রিচলি ধ ম্ে ির্বির বাইরর চেরয় ফ্াচসেসকাৈরের করা চিল, প্রকৃচি পেমে রবক্রণর 
দ্বারা স্রষ্টার ্ চহ্া উপলচধি করা। ক্াররড্াল স্কুরলর এই োজক-পচডিিরের হারিই 
েশমে ৈ ও প্রকৃচিচবজ্াৈ িিমে া আবার শুরু হয় ইউররারপ। ফ্াচসেসকাৈ পােচররের এই 
জিিৈারক বলা হরছে ‘জপ্রারো-জররৈসাঁ’ বা প্রাক-জররৈসাঁ। অক্সরফাডমে  চিল এই 
পােচররের িািমেস্কুল। ১২৩০ সারল চবশপ রবােমে  গ্রসরেটে প্রকৃচিেশমে রৈর ওপর 
ক্াস শুরু কররৈ এিারৈ, জোে জেৈ চসলচসলার সভ্ (ফ্ায়ার) রজার জবকৈ। 
তাহগ�	 ১৩৫০-এি	 ঠিক	 আগে	 ইউগিাগপি	 হাগত	 িগেগছ—দিারাি	 আইগিি	
রিস্তৃত	িইপস্তক,	আিিীে	দররিরসি,	এরিস্ট�ীে	যুরতি	ও	প্রকৃরতরিজ্ঞাি	(আিরি	
ব্াখ্া),	 েরণত	 ও	 দজট্ারতরি্মদ্যা	 (আিরি-টু-ল্াটিি	অনুিাে),	 র�খি-িণ্ম রা�া	 ও	
দ�খ্ভাষা-অ�িংকাি	এিিং	ল্াটিি	করিতাি	ভান্াি।[2]	এসি	চচ্ম া	কগি	দিগিসাুঁি	
আগেই	ররিষ্ট-ইউগিাগপ	োুঁরড়গে	দেগছ	দিেরকছু	রিবেরিদ্যা�ে	—

 ■ ইিাচলরি সারলরৈমে া জ্চডরকল স্কুল (১০৭৭), জবারলােৈা (১০৮৮), পদুয়া 
(১২২২), জরা্ চবশ্চবদ্ালয় (১৩০৩), জ্াররসে (১৩২১)

 ■ ইবংল্ারন্ড অক্সরফাডমে  (১১৬৭), জক্চব্রজ চবশ্চবদ্ালয় (১২০৯) 
 ■ ফ্ারসে প্াচরস (১১৫০-১১৭০), ্ন্টচপচলয়ার (১২২০), তুরলাঁ (১২২৯)  
 ■ জ্রৈ স্ালা্াঙ্কা চবশ্চবদ্ালয় (১২১৮)
 ■ ্ধ্ ইউররারপ প্রাে (১৩৪৮) ও চভরয়ৈা (১৩৬৫) 

ইউররারপ জররৈসাঁ (১৩০০-১৬০০ চরিষ্টাব্দ) বা ৈবজােররণর আঁতুড়রর জিা 
এগুরলাই। শুরুো োজকরের হাি ধরর হরলও এই	 ইউরিভারস্ম টিগুগ�াগত	 ততরি	
হগেগছ	 অযাজক	 পরণ্ডতিা।	 ররিক-মুসর�র	 জ্ঞাি-েে্ম গিি	 প্রভাগি	 রেরক্ষত-রচন্তক	
অযাজক	সম্প্রোে	েগড়	ওঠাই	ইউগিাগপি	দিগিসাুঁি	কািণ।

[1] (Douais, “Acta Capitulorum Provincialium O. P.,” Toulouse, 1894, Page. 
648, No. 14) সূরত্র John M. Lenhart (1924). Science In The Franciscan Order : A 
Historical Sketch. Franciscan Studies, (1), 5–44. 

[2] Paul Oskar Kristeller, Renaissance Thought, 1961
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এই পচডিিরের ্ারঝই পারবৈ ভচবষ্যৎ জররৈসাঁর জৈক Petrarch[1] আর 
Giovanni Boccaccio.[2] িারের হাি ধরর ইিাচলরি শুরু হরলা এক বুচদ্ধবৃচতিক 
আরন্দালৈ—‘চহউম্াচৈজ্’, োরক বলা োয় জররৈসাঁর প্রাণরভা্রা। Gianozzo 
Manetti, Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Giovanni Pico della 
Mirandola, Lorenzo Valla এববং Coluccio Salutati-জের ্াধ্র্ চগ্রক ও 
জরা্াৈ মূল্রবাধগুরলা পুৈপমে াঠ ও িিমে া িলরি রারক। প্রধাৈ জিিৈাগুরলা চিল— 

	» এই	রিগবেি	দকন্দ্রিস্তু	রানুষ	রিগজ	[সিাি	ওপগি	রানুষ	সতট্,	তাহাি	ওপগি	
িাই,	আগে	রানুষ	হি]।	রানুগষি	জ্ঞাি,	রানুগষি	অজ্ম ি,	রানুগষি	জীিিই	সতট্।	
(দকাগিা	স্রষ্টা-স্রষ্টাপরি-পিকা�	িে)	

	» রািিতাি	 রয্ম াো	 :	 রিবোগসি	অনুতাগপ	পগড়	 িাজাগতি	 রাগে	 রয্ম াো	 দিই	
(ররিষ্টিাগেি	দচতিা);	িিিং	সিংরিার	ও	প্রকৃরতগক	জে	কিাগতই	রানুগষি	রয্ম াো।		

	» রগিি	ওপি	 দেঁগক	িসা	 রিগেরে	রতিাগেি	 (ররিষ্টিাে	ইউগিাগপ	 রিগেরেই)	
দেক�	দভগে	মুতিরচন্তা	ও	সরাগ�াচিা।

ইউররারপ চিন্তার এই ৈবজােরণরকই বলা হয় জররৈসাঁ (ৈবজন্ম)। েটীরমে  এক হাজার 
বিররর অবরুদ্ধ ্ৈৈ জিালস জিরড় জবচররয় ৈতুৈ করর ভাবরি চশিল। ঠিক করব 
জররক জররৈসাঁ শুরু হরলা, িা চৈরয় ্িরভে আরি। জকউ বলরিৈ ১৩০০-১৬০০ 
পেমেন্ত, জকউ বরলৈ ১৩৫৮-১৬৫৮ পেমেন্ত; আবার জকউ বলরিৈ ১৪৫৩-১৫২৭ 
স্য়র্ক্ই আসরল মূল জােরণ হরয়রি। ্ধ্যুরের বন্ধ্াত্ব কাটিরয় চরিষ্ট-ইউররাপ 
এিৈ প্ররবশ কররি আধুচৈক যুরে। দিগিসাুঁ	 েগদিি	 অথ্ম ই	 ‘িিজন্ম’।	 রিগেরে	
ররিষ্টিাে	পরিহাি	কগি	ইউগিাগপি	রিজস্বতাে	(ক্ট্ারসকা�)	রফগি	যাওোগক	ি�া	
হগছি	পিজ্ম ন্ম।	ক্ট্ারসকা�	অথ্ম 	দরিগকা-দিারাি	সভট্তা,	যা	ইউগিাগপি	রিজস্বতা,	
ররিষ্টিাে	দতা	ইউগিাগপি	িাইগিি	রজরিস।	

সাচহি্, কচবিা, চিত্রচশল্প, ভাকেেমে  ইি্াচের ্ াধ্র্ এই জিিৈাগুরলা িচড়রয় জেওয়া 
হরি লােল। অরৈক ইচিহাসচবে জররৈসাঁরক ir-religion বা un-christianizing 
বরলরিৈ। ধর ম্ে র ব্যাপারর জগ্ররকা-জরা্াৈ সবমেজৈটীৈ natural religion (এক জািটীয় 

[1] মৃতু্ : ১৩৭৪ 
[2] মৃতু্ :১৩৭৫
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সরবমেশ্রবাে) জপ্রার্ােকারটী আরলািৈাও চৈরজ জররকই িরল আরস। ১৪৩৬ সারলর 
চেরক গুরেৈবােমে  আচবষ্ার কররৈ িাপািাৈা। োর ফরল জররৈসাঁর জিিৈা িচড়রয় 
োয়। ৈােক-সাচহি্-কচবিা-চিত্রকর ম্ে র ্াধ্র্ ব্যাপকিা লাভ করর। বাইরবলও 
ব্যাপক মুদ্রণর ফরল হারি হারি জপৌঁরি োয়। একস্য় িািমেই বাইরবল ব্যাখ্ার 
অচধকার রািি। ক্ারচলকরের বহু ব্যাখ্া প্রশ্নচবদ্ধ হরি লােল চশচক্ি ্ানুরের 
কারি। োরক পরবিতী স্রয় আ্রা জপ্রারেটে্ান্ট আরন্দালৈ চহরসরব জেিব।
এভারবই োজকরের অনৈচিকিা, শিাব্দটীর পর শিাব্দটী ডাইচৈ-চৈধৈ, বুরবাচৈক এভারবই োজকরের অনৈচিকিা, শিাব্দটীর পর শিাব্দটী ডাইচৈ-চৈধৈ, বুরবাচৈক 
জলেে, িািমে-স্চরমে ি সা্ন্তিরন্ত্রর অি্ািার, ক্ারচলক-জপ্রারেটে্ান্ট যুরদ্ধ বটীিরেদ্ধ জলেে, িািমে-স্চরমে ি সা্ন্তিরন্ত্রর অি্ািার, ক্ারচলক-জপ্রারেটে্ান্ট যুরদ্ধ বটীিরেদ্ধ 
ইউররাপ চিরৈরি ধ ম্ে রক শত্রু চহরসরব। চবকাশ, জ্াৈ, চিন্তা, মুচতি, জটীবরৈর বাধা ইউররাপ চিরৈরি ধ ম্ে রক শত্রু চহরসরব। চবকাশ, জ্াৈ, চিন্তা, মুচতি, জটীবরৈর বাধা 
চহরসরব। কটীভারব বাঁিরব ইউররাপ? জকাৈ জস রাতিা ো ইউররাপরক দুেডি শাচন্ত চহরসরব। কটীভারব বাঁিরব ইউররাপ? জকাৈ জস রাতিা ো ইউররাপরক দুেডি শাচন্ত 
জেরব? জকাৈ জস আরলা ো পর জেিারব আঁধারর বচন্দ ইউররাপরক? জেরব? জকাৈ জস আরলা ো পর জেিারব আঁধারর বচন্দ ইউররাপরক? 


