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শিহdল iসলাম
মানুষ কখনi কােনা p বা ব াখ া ছাড়া জীবনেক মেন নয় িন। eটাi মানুেষর sভাব। pাচীনকাল
থেকi, িবেশষ কের িgক সভ তার rর কাল থেক, মানুষ pকৃিতর িবিভn ঘটনাবলী িনেয় ঔৎসুক pকাশ
কের eেসেছ। ‘আিম ক’, ‘ কাথা থেক eেসিছ’, ‘ কাথায় চেলিছ’, ‘িব bkাn ক িনয়ntণ করেছ’, ‘বstর
pকৃত সtা িক?’, ‘জীবন মৃতু র pকৃত রহস িক?’, iত ািদ pে র utর খঁাজার চ া কের eেসেছ মানুষ
সi আিদকাল থেকi। ধম, দশন o িবjান যুেগ যুেগ eসব pে র জুৎসi eকটা utর দবার চ া
কেরেছ। সসব pে র sান-কাল-ঐিতহািসকতার সীমানায় আবd িছল। utরo। মধ যুেগর দাশিনকরাo
তােদর যুেগর ভাবাদশ dারা pভািবত থেকi eসব pে র utর খুঁেজেছন। তঁােদর pধান uেdশ িছল চােচর
মৗিলক মতাদশgিলর ব াখ া িবে ষণ করা। নতুন কােনা িচnার aনুসnান করা স সময় িছল pায় aসmব
ব াপার। মধ যুেগর eক হাজার বছর দশন o িবjান ধমতেttর kীতদাস িছল বলেল ভুল বলা হয় না। মধ
o আধুিনক যুেগর সীমানায় দঁািড়েয় িজoদােনা brেনা তঁার সীমাহীন jানানুশীলেনর জন ক াথিলক ধম
আদালেতর রােয় আgেন পুেড় মৃতু বরণ কেরিছেলন।
িজoদােনা brেনা সমেয়র aেনক আেগ জn gহণ কেরিছেলন। িতিন eমন eকটা সমেয় জn gহণ কেরন
যখন মধ যুগ শষ হেয়o হয় িন, আবার আধুিনক যুগ r হেয়o হয় িন। মধ যুেগর ধমীয় o দাশিনক
pিতিkয়াশীলতা eবং আধুিনক যুেগর যুিkবাদ rর সিnkেণ তঁার জn হয়। 1548 সােল iতািলর
িভসুিভয়াস পবতমালার aদূের ছা eকিট শহর নালায় তার জn। iuেরােপর দীঘ anকার যুেগর শেষ
ei iতািলেতi 1350 ি াb থেক রেনসঁার যাtা r হয় eবং পরবতী dেশা বছর তা iতািল eবং
সমg iuেরােপর রাজৈনিতক aথৈনিতক, ধমীয় eবং সi সে বুিdবৃিtক o িশlকলায় aভূতপূব জায়ার
িনেয় আেস। স রেনসঁার কথা uঠেল আমরা ভােব গদগদ হেয় পিড়। রেনসঁা যখন utুে , তখন সi
রেনসঁার সূিতকাগার iতািলেত জn gহণ ক’ র িজoদােনা brেনােক ধু jানিবjান চচার জন মাt 52
বছর বয়েস পরম kমতাশালী চােচর eক ঘৃন িবচােরর রােয় জীবn পুেড় মরেত হেয়িছল। সpদশ শতাbীর
pথম বছের তঁার স আtত াগ রেনসঁার সব aজনেক যন ব কের। 1550 সােলর পর রেনসঁা
আেnালেনর তীbতা hাস পেত থােক। িরফেমশন িবেরাধী eক pিতিkয়াশীল আেnালেন সমg iuেরাপ
তখন কঁাপেছ। brেনা সi সময় তঁার দশন o িবjান pচার কেরিছেলন। তখন দশন o িবjােনর মলবnন
ঘেট িন। দশনচু ত িবjান িকংবা বলা যায় িবjানচু ত দশেনর eক anকারময় সমেয় brেনা তঁার িবpবী
মতবাদ িনেয় aবতীণ হন।
brেনা-হত া pমাণ কের য তখনo সমােজর oপর গীজার দাপট কেম িন। ধমিনরেপk শাসেকর শিk
তখনo তমন বৃিd পায় িন। সামnবাদী aথনীিতর ভা ন r হেলo সমােজর oপর তার সাংsৃিতক িনয়ntণ
তখনo রীিতমত বহাল রেয়েছ। পুিঁ জবাদ কবল uঁিকঝুঁিক মারেছ। িশlিবpব তখনo বhদূের। গীজার সে
রাজার kমতার dn তখনo িনরসন হয় িন। আর রাজার সে পালােমেnর dnd তখনo জেম oেঠ িন।
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সমেয়র সােথ সােথ শেষর di dnd তীbতর হেয় oেঠ। বলা যায় সমg মধ যুগ ধেরi গীজা o সকু লার
শাসেকর মেধ kমতার লড়াi চেল আসিছল। পাপ iেনােসn III (1198-1216)-র সমেয় চাচ kমতার
শীেষ আেরাহণ কের। িকnt তা alকাল sায়ী হয়। তেব রাে র সে dnd গীজার পরাজয় িছল সমেয়র
ব াপার মাt। গীজা তার kমতা সংরkেণ মিরয়া হেয় oেঠ। ষাড়শ শতাbী পযn রামান ক াথিলক চাচ
মানুেষর িচnা o সংsৃিতেক িনয়ntণ করেত চায়। iহজাগিতকতা eবং pেটsাn ধেমর িবsার রােধ মিরয়া
হেয় oেঠ। 1542 সােল ি sীয় আদালত (Inquisition) pিতি ত হয় eবং 1564 সােল ‘Council of
Trent সবpথম িনিষd বi-eর তািলকা pকাশ কের। pগিত o pিতিkয়ার শিk পরsর সহ aবsান
কের। aকসেফাড, কমিbজ, প ািরস িব িবদ ালয়সহ pায় সমs িশkা pিত ান pিতিkয়ার শk ঘঁািটেত
পিরণত হয়। brেনার oপর যখন aত াচার-িনযাতন চালােনা হয়, সi ষাড়শ শতাbীর শষ নাগাদ পি ম
iuেরাপ িকছুটা হেলo মধ যুগীয় িব ছিব থেক বিরেয় আসেত সkম হয়। aিধকাংশ সাধারণ মানুষ
মধ যুগীয় িচnাভাবনার মেধ নাক ডুিবেয় থাকেলo মানুেষর িচnার kেt eকিট পিরবতেনর রশ s হেয়
oেঠ। িব ােসর sানিট kমশ gহণ করেত থােক যুিk। আেবগ, িমথ eবং aিতpাকৃত িকছুর sান দখল কের
যুিkবাদ। মানুষ তার িনেজর oপর আsা িফের পায়। নেবািtত িবjােনর pভাব aবেহলা করেত পাের না
পি ম iuেরাপ। সiসে ধীর aথচ দৃঢ় পদেkপ eিগেয় চেল পুঁিজবাদী aথনীিত। বংশ পিরচয় নয়, মধা,
মনন o পির েমর dারা সমােজ pিত া পেত থােক সাধারণ ঘেরর মানুষ। কাপারিনকাস, গ ািলিলo o
িনuটেনর নতুন িব ছিব, ভে চুরমার কের দয় eিরsটেলর মধ যুগীয় িব ছিবটােক। সi নেবািtত
িবjােনর aনুেpরণায় দশন ধমতেttর শk রিশ িছঁেড় বর হেয় আসেত সমথ হয়। aেনেকi a-ি ান হেয়
পেড়ন, aেনেক আবার ধম িবেরাধী। যুিkহীন িব াস নয়, aনুভূিতpসূত যুিki হেয় oেঠ তঁােদর হােতর
pধান হািতয়ার। aিভjতা o যুিk িদেয়i তঁারা oপেরর p gিলর সমাধান চান। কান pাচীন বা ধমীয়
কতৃপেkর কতৃt তঁারা আর মানেত রাজী নন। tেয়াদশ শতাbীেতi বjািনক পরীkা-িনরীkার grt
aনুভূত হেত থােক। আল কিমsরা হােত কলেম পরীkা-িনরীkা ধারাi ব বহার করেতা। িকnt তঁােদর
uেdশ িছল, িবjান চতনা িবেরাধী। লk ভুল হেল যা হয়, তােদর kেto তাi হেয়িছল। তেব তঁােদর
স aপেচ ার ফেল আধুিনক রসায়ন জngহণ কের। tেয়াদশ শতাbীেত সmবত রাজার বকন (12141292) সবpথম যুিk o হােত কলেম পরীkািনরীkার oপর জার দন eবং eিরsটেলর aপিবjানেক
সাংঘািতক ভাষায় আkমণ কেরন। িতিন eিরsটেলর সমs বi পুিড়েয় ফলেত চেয়িছেলন। িতিনi pথম
সামnবাদী aথনীিতর ভাবাদশ o জীবনাচরেণর aমানিবকতার কথা বেলন। চািরিtক স িত না থাকেলo
তার দৃি ভি িট িছল বstতািntক। eিরsটলীয় ভাবাদশ dারা pভািবত akেফাড িব িবদ ালয় তঁােক
aধ াপনার পদ থেক সিরেয় দয় eবং গীজা কতৃপেkর িনেদেশ তঁােক বিn করা হয়। িজoদােনা brেনার
হত ার 20 বছর পর ািসস বকন (1516-1625) তঁার িবখ াত বi ‘ নাভাস aগানাম’, pকাশ কেরন।
সi বiেত িতিন sলাসিটিসজম নােমর িবjান িবেরাধী দশনেক আkমণ কেরন eবং আধুিনক আেরাহী
পdিতর সাহােয িবjােনর বn দরজা খুেল দন। ঐ বiেত বকন পিরsার ভাষায় ধেমর িবjান িবেরাধী
চিরেtর uেlখ কেরন eবং ধম-সংsার হােত িবjানীেদর aত াচার-িনযাতেনর কথাo uেlখ কেরন। িকnt
আ য হেলo সিত য মাt 20 বছর আেগ ক াথিলক চাচ য brেনােক আgেন পুিড়েয় মেরিছল, সকথার
কােনা uেlখ নi স gেn।
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eকজন সিনক িজoভ ানী brেনার ঘের জngহণ করেলo সিত কথা বলেত িক brেনার কােনা পিরবার
িছল না, জnsান িছলনা, রা িছল না, ধম িছল না। ei িবশাল পৃিথবীেত িতিন িছেলন িনঃস -eকা।
ভবঘুেরর মত pাণ হােত কের iuেরােপর দেশ দেশ তঁােক পািলেয় বড়ােত হেয়েছ। তবুo আ েযর কথা
ei য ষাড়শ শতাbীর শষভােগ যাজক-ঐিতেহ র dারা িনপীিড়ত িনঃস brেনা তৎকালীন বjািনক
আিব ারgিলর oপর দঁািড়েয় eকজন pকৃত দাশিনেকর মত পৃিথবীেক িবচার করেত বেসিছেলন। eটা
আ েযর ei জন য মাt িবংশ শতাbীেত eেস িবjানী o দাশিনকরা ei ধরেণর িচnায় aভ s হেয়
পেড়ন। তাi বলিছলাম brেনা তঁার সমেয়র aেনক আেগ জngহণ কেরিছেলন যখন তার দশন শানার কান
তির হয় িন। িব াস করার মন তা তিরi হয় িন।
আধুিনক aেথ brেনাi িছেলন pথম সবpাণবাদী। সেব রবাদ মেন কের পৃিথবীর সবিকছুর pাণ আেছ। ঈ র
সবt িবরাজমান। তাi ঈ রেক খঁাজার জন কান uপাসনালেয়র pেয়াজন নাi। িতিন ি ি য় ধমতtt
সmূণ পিরত াগ কেরিছেলন। pাচীন gীক সভ তার বstবাদ o sিয়ক মতবােদর পুনrtান ঘটান। তার সে
aনn aসীম িব bkােnর pেফিটক ধারনা সংযুk কেরন।
তর বছর থেক পরবতী দশ বছর িতিন নপলেসর সn ডািমিনকান sুেল লখাপড়া কেরিছেলন। িবখ াত
sুল সিট। সn থমাস e াকুiনাস িছেলন ডািমিনকান গােtর eকজন মানুষ। িতিন সi sুেল
িশkকতা করেতন। b“ না e াকুiনােসর pভাব asীকার করেত পােরন িন eবং িকছুকােলর মেধ brেনা
eকজন ডািমিনকান ধমযাজক িহেসেব শপথ gহণ কেরন। সi সে িতিন িজoদােনা নামিট gহণ কেরন।
al িকছুিদেনর মেধ i sুেলর সবাi তঁার aসাধারণ মধা o sরণশিkর পিরচয় পান। িতিন eকজন
s ভাষী, মুkমেনর মানুষ িছেলন। িকnt বাক সংযম করেত জানেতন না। যা সিত মেন করেতন,
aনায়ােস তা pকাশ করেত িপছপা হেতন না। ফেল িকছুিদেনর মেধ i িতিন িনেজেক িবপেদর জােল জিড়েয়
ফেলন। pমাণ হেয় যায় য ei বালক ডািমিনকান সmpদােয়র uপযুk নন। সকােল ছাtেদর p করার
কােনা aিধকার িছল না। িশkক ছাtেদর যা শখান, ছাtেদর সটুকু িনেয়i সnt থাকেত হত। ছাt
aবsায় যা তােক শখােনা হেতা, িশkক হেয়o তার মেধ মুখ ডুেব থাকাi িছল, সকােলর িশkা ব বsার
a । িশkকরা িছেলন পুরাতন jােনর সংরkক। নতুেনর pিত তঁােদর কােনা আgহ িছল না। ছাtরা িছল
তঁােদর াতা। িশkকেদর jােনর pশংসা করাi িছল eকজন ভাল ছােtর সদgণ। নতুন কােনা কথা
বলা, কান রকম সেnহ pকাশ িছল শািsেযাগ aপরাধ। সৃজনশীলতা িছল মহাপাপ। তারা পির ম করেব,
পরীkা দেব eবং ফেলর জন aেপkা করেব। িশkা িছল eরকম eকৈরিখক ব াপার। িকnt brেনার চিরেt
সরকম ‘সdুণ’ িছল না। নতুেনর pিত তঁার আgহ িছল মjাগত। মােঝ মেধ বয়াড়া ধরেনর p কের
িশkকেদর বকায়দায় ফেল িদেতন। তাi aিচেরi িতিন িবপদgs হেলন। pচিলত ধমেক িতিন যুিkর ast
িদেয় p িবd করেতন। ফেল িশগিগরi িতিন ধম আদালেতর নজের পেড়ন। 1576 সােল িবচার eড়ােত
িতিন নপলস ত াগ কের রােম যান। সখােনo িনsার নi। িবচােরর ভেয় aিত সtর রাম ত াগ কেরন।
ei সময় িতিন ডািমিনকান ধমমত পিরত াগ কেরন। 1579 সােল িতিন জেনভায় যান। সখােন
কলিভন eকিট pেটsাn িরপাবিলক sাপন কেরিছেলন। িতিন কলিভন ধমমেত দীkা gহণ কেরন। িকnt
বশীিদন িতিন তা ধের থাকেত পােরন না। আবারo িতিন িবতেক জিড়েয় পেড়ন। eকিট pবেn িতিন
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জৈনক কলিভনপnী দশেনর aধ াপকেক আkমন কেরন eবং তঁার eকিট বtৃতায় 20িট ভুল শনাk
কেরন। ফেল তঁােক িকছুিদন কারােভাগ করেত হয়। ভুল sীকার কের িতিন মুিk পান।
1581 সােল িতিন প ািরেস পলায়ন কেরন। সখােন তখন ক াথিলক o hেগানটেদর মেধ ধমীয় যুd
চলেছ। তঁার ধমিব ােসর কারেণ সখােন িতিন িশkকতার কােনা কাজ পেলন না। িবিভn িবষেয় িতিন
সখানকার িবdৎসমােজর সামেন বkৃতা দন। pথম িদেক িতিন িকছু সহানুভূিতশীল বnুo পেয় যান। তঁার
gণপনা, িবেশষ কের তঁার aসাধারণ sরণশিkর কথা, রাজা তৃতীয় হনিরর কােন পঁৗছায়। brেনার নতুন
দশেনর pিত িতিন আকৃ হন। brেনা িক আসেলi জাdকর নািক মায়াবী িকছু, তা জানার জন আgহী হেয়
oেঠন। brেনা তঁার pখর sরণশিkর জন যাdকর বেল pিসিd লাভ কেরন। রাজা তােক ডেক পাঠান।
brেনা তঁােক বাঝােত সkম হন য ম ািজক নয়, তঁার িসসেটম সুসংগিঠত jােনর oপর pিতি ত।
alকােলর জন হেলo b“ না ােnর রাজার আশীবাদ লাভ কেরন। 1583-1585 ei di বছর িতিন
লnেন ফরািস রা দূেতর বাড়ীেত বাস কেরন। ei সময় 1584 সােল তঁার dখানা িবখ াত gn pকািশত
হয়। The Ash Wednesday Supper eবং On the Infinity Universe and Worlds e বi dখািন
তা বেটi, তঁার pায় 20 িট gেnর সবgেলাi iটািল ভাষায় লখা। pথম বiিটেত িতিন কাপারিনকােসর
সূয কিndক সৗরজগেতর সমথেন তার বkব তুেল ধেরন। িdতীয় বiিটেত িতিন আমােদর িব bkােnর
মত আরo aসংখ িব bkােnর aিsেtর পেk pমাণ তুেল ধেরন eবং বেলন তােদর pেত কিটেত মানুেষর
মত বুিdমান pাণীর বাস আেছ। তঁার e মত সরাসির বাiেবেলর জেনিসস পেবর িবেরাধী। তাi চাচ তা
মানেত রাজী িছল না। ঐ বছর তঁার আরo eকখানা বi pকািশত হয়। ‘On Cause, Principle and
Unity’। ei িতনখানা বiেত brেনা তঁার িব তtt s ভােব তুেল ধেরন। তা িছল ধমীয় o eিরsটিলয়
িব তেttর সmূণ িবেরাধী। শষ বiেত িতিন ভিবষ ৎd ার মত বেলন –
“সমg পৃিথবী o তারকারািজর কােনা মুতু নi eবং তারা কখনo ভে পেড় না। সুতরাং pকৃিতর
কাথাo িকছুর মৃতু aসmব। সময় সময় তারা তােদর a pত ে র সmূণ পিরবতেনর মাধ েম তারা
পুনগিঠত হয় মাt। oপর o নীচ বেল rব িকছু নi, যমনিট eিরsটল িশkা িদেয়েছন, মহাশূেন
sায়ী আসন বেলo িকছু নi। eকিট বstর aবsান aন আর eকিট বstর aবsােনর সে আেপিkক।
িব bkােnর সবt বst aিবরাম পিরবতেনর aধীন eবং পিরদশক সবসময়i বstজগেতর কেnd aবsান
কেরন ।”

eভােব brেনা স সময়i গিতর আেপিkকতা তেttর আভাষ দন।
কাপারিনকাস ধু সৗর জগেতর কেnd পৃিথবীর জায়গায় সূযেক sাপন কের eক িবpব সাধন কেরিছেলন।
কাপারিনকাস aনn িব জগেতর কথা ভােবন িন, তঁার ভাবনা িছল সৗরজগৎ ক িঘের। িকnt brেনা
কাপারািনকােসর কিlত সীিমত িবে র মেডলিট pত াখ ান কেরিছেলন eবং aসীম িব bkােnর aিsেtর
কথা বেলিছেলন, eকািধক িব bhাে র ধারণাo িতিন কেরিছেলন। পরবতী িবjােনর agযাtা brেনার
কlনােক সিত বেল pমাণ কের। হাজার হাজার িব bkােnর aিstt আজ আর aনুমােনর ব াপার নয়।
তাi জামান দাশিনক আেনs ক ািসর বেলন,
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“brেনার িসdাn মানুেষর sাধীনতার পেথ pথম o চূড়াn পদেkপ। মানুষ কবল আমােদর িব bkােnর
kুd গিnর মেধ আবd থাকেত রাজী নয়। ...... aনn o aসংখ িব bkােnর ধারণা মানুেষর যুিkর
সীমানােক ভে gঁিড়েয় িদেয়েছ। বরং তা মানুেষর িচnার sাধীনতার জন eক িবরাট udীপক িসdাn।”

(আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাtী, aিভিজৎ রায়, 2006, পৃ া 137)
eর িকছু আেগ 1582 সােল তঁার dখানা বi pকািশত হয়। Shadows of Idea eবং Art of
Memory। ei বi dখানােত িতিন মানুেষর ধারণা বা আদশেক সেত র ছায়া বেল মেন কেরন। eকi
বছের তঁার Brief Architecture of the Art of Lully নােম আেরা eকিট বi pকািশত হয়। লুিল নােমর
pধান চিরtিট গীজার ধমমত মানুেষর িবচার বুিd িদেয় pমাণ করেত চায়। িকnt brেনা pমাণ কেরন য ei
ধরেণর বুিdবৃিtক pেচ ার কােনা aথ হয় না। ি ধমেক িতিন সmূণ aেযৗিkক বেল দািব কেরন। িতিন
মেন কেরন য ধম সmূণ দশন িবেরাধী। ি ধম aন সব ধেমর সে িdমত পাষণ কের। িতিন দৃঢ়তার
সে বেলন য ধেমর িভিt হল an িব াস। তথাকিথত pত ােদেশর কান বjািনক িভিt নi।
িতিন য aসীম িব bhােnর psাবনা কেরন সখােন ঈ েরর ধারণার কােনা জায়গা রােখন িন। িতিন
ধারণাi করেত পারেতন না য ঈ র eবং pকৃিতর কােনা আলাদা সtা আেছ eবং পৃথকভােব তঁারা
aিstবান। বাiেবেলর জেনিসস পব, ক াথিলক চাচ, eমন িক eিরsটল য রকম ঈ েরর কlণা
কেরিছেলা, সটা brেনা মানেত পােরন িন। তঁার কােছ মরীর কৗমায eবং যী র kুসিবেdর ব াপারিট
aথহীন। িতিন বাiেবলেক aিশিkেতর জন eকখানা বi ছাড়া aন িকছু ভাবেত পােরন িন। িতিন চােচর
িশkােক aনথক মেন কেরন eবং মেন কেরন য তা মানুেষর ajতােক uেs দয়। brেনা লেখন “মানুষ
যা িকছু সুিনি ত eবং sতঃিসd সত বেল মেন কের, সgেলােক যিদ ব াপক আেলাচনার আoতায় আনা
যায়, তাহেল pমাণ হেয় যায় য সgেলা কতটা aস ত eবং aেযৗিkক”। িতিন ‘Libertes
philosophica’ নােম eকিট শbবেnর pচলন কেরন যার aথ হল িচnার sাধীনতা, sp দখার sাধীনতা
eবং যিদ icা কর দশন সৃি র sাধীনতা। তার চতুথ বiেয়র নাম ‘The Incantation of circe’, িসরিসর
যাd । িসরিস হেc হামােরর সi যাdকর িযিন মানুষেক প েত rপাnর কের eবং সi প র সে
তােদরi ভুল ািn িনেয় আেলাচনা কের। brেনার ei বiটা pমাণ কের য িতিন ভাবানুষ িনেয় িচnা
করেতন eবং ঐিতহ বাহী jান o তার পdিত িনেয় aিবরাম p utাপন করেতন।
34 বছর বয়েস 1582 সােল িতিন The Chandler নােম eকিট নাটক লেখন। নাটেকর িথম eরকম:
eকজন মামাবািত pstতকারক চিব o তলজ পদাথ িদেয় মামবািত তরী কের eবং সgেলা িবিk করার
সময় ucsের বলেতন,
‘আমার তরী ei মামবািতর িদেক তাকান। eিট আিম তির কেরিছ। eর আেলা আপনােদর িকছু
িব ােসর ছায়ােক দীিpমান কের তুলেব। ............ আিম আমার িব াস আপনােদর oপর চািপেয় িদেত
চাi না। সময়i সবিকছু দয় আবার সবিকছু কেড় িনেয় যায়। সবিকছু পিরবিতত হয় িকnt
কােনািকছুi aিntহীন হেয় যায় না। ......... ei দশেনর সাহােয আমার মেনর শিk বৃিd পায়,
আমার মন pসািরত হয়। তেব রাত যতi anকারাcনড়ব হাক, আিম িদেনর জন aেপkা কির eবং
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যারা সারািদন ঘারতর পির ম কেরন তারা রােতর জন aেপkা কেরন। সুতরাং আনn কrন। সmব
হেল তৃিpেত পিরপূণ থাকুন eবং ভালবাসার িবিনমেয় ভালবাসা pদান কrন।‘ (John J Kessler
Ph. D. Ch.E. ).

brেনা pায় eককভােব কাপারিনকােসর সূযেকিndক িব bhাে র পেk pচারািভযান চািলেয় যান। তখন
pায় সবাi তার কথায় হাসাহািস করেতা-ব িবdrপ করেতা। কাপারিনকােসর তtt তখন pায় কui
িব াস করেতা না কারণ তা eিরsটেলর িব তেttর সে মেল না। 1582 থেক 1592 সােলর মেধ
iuেরােপ eমন eকজন িশkক খুেঁ জ পাoয়া যত না, িযিন সরাসির o খালাখুিলভােব কাপারিনকােসর
িব তেttর পেk কথা বলেতন। eকমাt brেনা ছাড়া। গ ািলিলo (1564-1642) কখনo brেনার সে
দখা কেরন িন eবং িতিন তঁার কােনা লখায় brেনার নাম পযn uেlখ কেরন িন। কপলার (15711630) o গ ািলিলo uভেয়i brেনােক খুব eকটা পছn করেতন না।
iংলেnর রানী eিলজােবেথর সে তার eকবার দখা হেয়িছল। িতিন তার gণকীতেন খুবi বাড়াবািড়
কেরিছেলন। রানীেক িতিন aেপরা গািয়কা, pােটsাn শাসক, পূতপিবt, sগীয় iত ািদ িবেশষেণ ভূিষত
কেরিছেলন eবং তােক His Most Christian Majesty eবং পিবt রামান সাmােজ র pধান বেল সেmাধন
কেরিছেলন। তঁার ei ucাসময় uিk তঁার িবচােরর সময় তঁার িবrেd ব বহার করা হেয়িছল। তঁােক
eকজন নািsক eবং ধমেdাহী বেল িচিhত করা হেয়িছল। রানী eিলেজেবথo brেনা সmেক uc ধারণা
পাষণ করেতন না। িতিন তােক eকজন জংিল, িবpবী, রা েdাহী o ভয় র মানুষ বেল মেন করেতন।
আবার, brেনা iংেরেজেদর ককষ মানুষ বেল মেন করেতন।
iেতামেধ ধমসংsার আেnালেন pােটsাn ধেমর িবজয় সূিচত হেয়েছ। iংল াn তখন ক াথিলক ধম o
রােমর িবrেd সাcার। brেনা eেত আশাবাদী হেয় oেঠন। ােnর রা দূেতর সে iংলেn যান। aেনক
আশায় আবার বুক বঁেধ brেনা akেফােড দশেনর aধ াপক পেদর জন দরখাs কেরন। িকnt akেফাড
তখনo প ািরস িব িবদ ালেয়র মত িনজীব eরsটলবােদর হােত বিn। brেনা সখােন কাপারিনকােসর
নতুন িব তেttর সমথেন বkৃতা pদান কেরন। িকnt akেফােড তখন সাধারণভােব কাপারিনকােসর স
তtt gহণেযাগ হেয় oেঠ িন। সখােন তখনo সূযi পৃিথবীর চারিদেক ঘাের। সiসে িতিন eিরsটেলর
িব ছিবটােক ucকেn আkমণ কেরন। brেনা যন ভীমrেলর চােক আঘাত করেলন। তঁার সi বkৃতা তীb
বাদানুবােদর সৃি কের। চৗযবৃিtর aিভেযােগ aিভযুk হন িতিন eবং akেফাড ছাড়েত বাধ হন। লnেন
eেস ফরাসী রা দূেতর বাড়ীেত আ য় gহণ কেরন।
1585 সােলর আেগ িতিন আর প ািরেস িফের আেসন িন। প ািরেস eেস পুণরায় িতিন িবপেদর মেধ
পেড়ন। কমbাi কেলেজ বkৃতায় িতিন eরsটলেক তীb ভাষায় আkমণ কেরন eবং কাপারিনকােসর
তেttর pিত দৃঢ় সমথন jাপন কেরন। ফেল sাতারা uেtিজত হেয় oেঠন। তােক কবল ব িবdপ কেরi
তারা kাn হন িন, শারীিরকভােবo লাি ত করা হয়। দশ ছেড় পালােত তঁােক বাধ করা হয়। িতিন
পালান িকnt িতিন তার মতাদশ পিরত াগ কেরন না। iuেরােপর িবিভn sােন পািলেয় ঘুের বড়ান। পঁাচ
বছর িতিন মধ o পূব iuেরােপর িবিভনড়ব দেশ ঘুের বড়ান। মােঝ মেধ মাবুব, মiনজ, uiেটনবাগ,
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pাগ, হেমেsড, া ফুট eবং জুিরখ pভৃিত sােন িকছুিদেনর জন aবsান কেরন। eসব pােটsাn
দশ। eর মেধ িতিন ল ািটন ভাষায় দশন, িব তtt, পদাথিবjান, ম ািজক eবং sৃিতিবjােনর uপর বশ
কিট বi লেখন।
যিদ িতিন জামািনেত থাকেতন তাহেল হয়েতা ভেয়র িকছু িছল না। িকnt 1591 সােল ভিনস থেক িতিন
eক রহস ময় আমntণ পান। জুয়ােন মােসিনেগা নােমর eক যুবক sৃিতিবjান শখার জন তােক আমntণ
জানান। ভিনস তখন iটািলর eকিট sাধীন pেদশ। িতিন ভেবিছেলন রােমর pসািরত হাত হয়েতা
সখােন পৗছােব না। িতিন ভিনেস গেলন। তঁার ছাt তখন তােক সখানকার ধম আদালেতর হােত তুেল
িদল। brেনা ভিনেসর ধম আদালেত িবচােরর সmুখীন হেলন। তঁার gণধর ছাtিট তার িবrেd aিভেযােগর
eক দীঘতািলকা pদান কেরন। aিভেযােগর তািলকায় বলা হেয়িছল য brেনা হযরত মুসােক eকজন বড়
যাdকর িহেসেব িবেবচনা করেতন। িতিন ঈ েরর সে গl কেরিছেলন, বাiেবেল য কlকািহনী ছাপােনা
আেছ, তা গঁাজাখুের গl ছাড়া িকছু নয়। যী o eকজন যাdকর িছেলন eবং িতিন eকজন জঘন ব িk।
brেনা নািক বলেতন িতিন িয র চাiেতo ভাল ম ািজক দখােত পােরন। িয র পুনrtান o তার virgin
birth িনেয় ঠা া তামাশা করেতন। নরক বেল িকছু আেছ বেল িতিন মেন করেতন না। তাi মৃতু র পর
মানুষেক কােনা শািs পেত হেব না। ঈ র বেল আলাদা িকছুর aিstt িতিন sীকার করেতন না। কারণ
সবশিkমান ঈ র থাকেল eমন aসmূণ o trিটপূণ পৃিথবীর সৃি হত না। pাথনা, সংিরkত sৃিতিচh,
ছিব কান িকছুi কান uপকাের আেস না। যাজকরা সবাi গাধা। কান ধমi তােক খুশী করেত পাের না।
মােসিনেগা তােক িজেjস কেরিছল, ‘‘তাহেল আপিন কান ধম িব াস কেরন?’’ utের eিরsটেলর eকিট
uিk udৃত কের বেলিছেলন, ‘যা pেত কিট আiন o pেত কিট িব ােসর শtr’, বেল ucsের হেস
uেঠিছেলন। ভিনেসর আদালেতর সামেন নতজানু হেয় িতিন kমাpাথনা কেরিছেলন eবং তার eসমs
ধমতtt o িব তtt asীকার কেরিছেলন। eর মেধ িতিন কােন aন ায় দেখন িন। মৃতু েক িতিন পিরহার
করত চেয়িছেলন আরo িকছু কাজ করার সুেযাগ পাoয়ার জন । িতিন তঁার নতুন দশেনর আেলােক ধেমর
eকিট নতুন সmpদায় গেড় তুলেত চেয়িছেলন। মুk হেল িতিন জামািন বা iংলেn চেল যেতন eবং তার
ধমমেতর পেk pচার চালােতন। িকছু aনুসারী তরীর চ া চালােতন। brেনা ভেবিছেলন িতিন মুিk
পােবন। িকnt রােমর uc আদালত স সুেযাগ তােক দয় িন। pধান ধম িবচারক কািডনাল সাnােসেভিরনা
brেনােক রােমর ধম আদালেত হsাnর করার িনেদশ দয়। ভিনস সরকার pথেম বাধা িদেলo brেনােক
রােমর ধম আদালেতর হােত তুেল িদেত বাধ হয়।
1593 সােলর 27 শ ফrয়াির তােক রােম আনা হয়। সাত বছর সখােন তঁােক কারাrd কের রাখা হয়।
তােক লখাপড়ার কান সর াম দয়া হয় িন। b“ নার িবrেd আটিট aিভেযাগ utাপন করা হয়। সgেলা
য িক, তা কান িদনi জানা যােব না। কারণ তার ফাiলিট লুিকেয় রাখা হয়। পের নেপািলয়েনর হােত
পেড় তা ংস হয়। 1599 সােল তঁার িবচার r হয়।
1600 সােলর 25 শ জানুয়াির পাপ িkেমn 6 তঁােক ধমিনরেpk শাসেকর হােত িবচােরর ভার aপণ
কেরন। brেনা eবাের িকnt kমা চান না। িতিন বেলন য িতিন তার বkব pত াহার করেবন না। কারণ
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িতিন eমন িকছু লেখন িন বা বেলন িন যা pত াহারেযাগ । 8i ফrয়াির িবচােরর রায় পাঠ করা হয়। স
রােয় brেনােক aনুতাপ ন , গঁায়ার, dদম, eকgঁেয় eবং ধমহীন িহেসেব িচিhত করা হয়। তােক গীজা
থেক বিহ ার করা হয় eবং যাজকীয় kমতা কেড় নয়া হয়। সn িপটার গীজার আি নায় জনসmুেখ
তার বi আgেন পুিড়েয় ফলা হয় eবং সসব বigিলেক িনিষd বieর তািলকায় anভুk করা হয়। তঁার
স বigেলা আজo িনিষd বi eর তািলকায় রেয়েছ। িবচােরর রায় েন aকুেতাভয় brেনা বেলিছলন,
“Perhaps you who pronounce my sentence are in greater fear than I who receive it.”
16 ফrয়াির b“ নােক Caupo dei Fiori ত আনা হয়। তােক kাn o ভগড়বhদয় দখািcল। শষ
মুহূেতo চাচ তঁােক eকা ছেড় দয় িন, eকদল যাজক তােক িঘের থােক eবং তঁার িবrেd াগান িদেত
থােক। আgন লাগাবার িঠক আগ মুহূেত চুমু খাoয়ার জন তােক eকিট kুশ দয়া হয়। রােগ িতিন মুখ
ঘুিরেয় নন। বেলন, ‘‘আিম sicায় মৃতু বরণ করিছ।’’ িতিন মেন কেরন িচতার আgেনর লিলহান িশখার
oপর চেপ তার আtা sেগ পঁৗেছ যােব। তঁােক uল কের eকিট খুিঁ টর সে বাধা হল। তারপর আgন
jািলেয় দয়া হয়। সেkিটেসর পর আর eকজন পিnতেক jানচচার, িভnমত পাষণ করার জন eবং
কাপারিনকােসর সূযেকিndক িব তttেক সমথন করার জন আtাhিত িদেত হল।
brেনােক হত া করার দায় থেক চাচ কখনo িনেজেক মুk করেত পাের না। কাপারিনকােসর De
revolutionbus (1543) pকািশত হoয়ায় ক াথিলক চাচ ততটা pিতিkয়া ব k কের িন। কারণ সmবত
ei য তার স তtt কবল জ ািতিবjানী o িবdৎসমােজর আেলাচনার মেধ সীমাবd িছল। িকnt b“ নার
সমথনjাপন eবং তার স তেttর পেk pচারািভযান চালােনার পরi বiিট িনিষd করা হয় 1616
ি ােb। বiিট pকােশর 73 বছর পের। আঠার শতক পযn স িনেষধাjা বলব িছল। িকnt িজoদােনা
rেনার বigিল (pায় 20িট) আজo ক াথিলক চােচর িনিষd বi-eর তািলকায় রেয়েছ। 1979 সােলর 10
নেভmর আiনsাiেনর জnশতবািষকীেত ধমযাজকীয় িবjান eকােডমীর িবjানীেদর eক সমােবেশ পাপ
2য় জন পল য মnব কেরিছেলন তা pিণধানেযাগ । বেলিছেলন,
‘‘মাননীয় সভাপিত, আপিন আপনার ভাষেণ সিত i বেলেছন য গ ািলিলo o আiনsাiন eকিট
যুগেক বিশ মিnত কের তােল। গ ািলিলoর িবশালt সকেলর জানা, আiনsাiেনর িবশালতার
মতi। িকnt শেষাk ব িk যােক আজ আমরা সmািনত করিছ কািডনালেদর কেলেজর সামেন, িবপরীেত
pথম ব িkিটেক সীমাহীন ক dঃখ ভাগ করেত হেয়েছ চােচর মানুষ o সংগঠেনর হােত। আর e সত
আমরা চাপা িদেত পাির না।’’ (আেলা হােত আঁধােরর যাtী, aিভিজৎ রায়, পৃ 32)।

1992 সােলর 31 aেkাবর রামান ক াথিলক চাচ aিনcা সেtto sীকার কেরেছন য কপারিনকােসার তtt
সমথন কের গ ািলিলo সিঠক কাজ কেরিছেলন, brেনার pিত e রকম কােনা sীকােরািk চাচ আজ পযn
কের িন। (আেলা হােত আঁধােরর যাtী, aিভিজ রায়, পৃ 33) বরং brেনার pিত ক াথিলক চাচ য eখনo
aনুদার দৃি ভি পাষণ কের তা eনসাiেkােপািডয়ার সবেশষ সংখ ায় brেনা সmেক মnেব pকাশ পায়।
সখােন brেনােক চপলমিত o aিsিতশীল চিরেtর aিধকারী eকজন jানী ব িk িহেসেব িচিhত করা
হেয়েছ। brেনার ধম সmেক ধারণাgিলেক াn বেল uেlখ করা হেয়েছ eবং সজন চােচর রkণশীল a

মুkমনা

িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়?

brেনার মৃতু eবং িকছু p

‘iনকুiিজশেন’র হােত দীঘিদন ধের কারাবnী o িনযাতন ভাগ করার কথা বলা হেলo চাচ কতৃপk য
তােক জীবn দg কের হত া কের তার জন কান aনুেশাচনার aিভব িk pকাশ পায় িন। (আেলা হােত
আঁধােরর যাtী, aিভিজৎ রায়, পৃ 33)।
তাi আসুন brেনার হত াকাে র চারশ বছর পুিত uপলেk বাংলােদেশর ei kুd sরণসভা থেক আমরা
আoয়াজ তুিল য গ ািলিলoর মত brেনার pিতo য ক াথিলক চাচ aমানিবক aপরাধ কেরিছল আজ
চাচেক তা sীকার করেত হেব eবং তার জন সমg িব বাসীর কােছ kমা pাথনা করেত হেব। সi সে
তার সমs বi eর uপর থেক ধমীয় আদালেতর িনেষধাjা pত াহার করত হেব।
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ড. শিহdল iসলাম, মুkমেনর মানুষ o সকু লািরs aধ াপক শিহdল iসলাম pাবিnক িহেসেব

সুপিরিচত। িশkা, িবjান দশন তঁার লখার িpয় িবষয়। ফিলত রসায়ন o রাসায়িনক pযুিkর aধ াপক
িহেসেব দীঘিদন রাজশাহী িব িবদ ালেয় িশkকতা কের সmpিত aবসর িনেয়েছন। রাজশাহী িব িবদ ালেয়
নব pিতি ত িশkা o গেবষণা iনিsিটuেটর িতিন িছেলন pথম পিরচালক। সমাজ o রাজনীিত সেচতন
ei িশkািবদ িশkা o িশkক সmnীয় সমস া িনেয় দীঘিদন ধের আেnালেনর সােথ জিড়ত। িশkা
আেnালন মে র aন তম সহ সভাপিত। dিট খেn সmpিত pকািশত তঁার gnিটর নাম ‘িবjােনর দশন’।
তঁার aন ান পিরিচত gেnর মেধ uেlখেযাগ হল: সাmpদািয়কতা রা রাজনীিত, জাতীয়তাবাদ :
সাmpদািয়ক ভদবুিd, pস : িশkা, দশভাগ o সংখ ালঘু সmpদায় iত ািদ।

