brেনা'র সমকালীন আেরা যােদর হত া করা হেয়িছল
নুrjামান মািনক
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মধ যুেগর iuেরােপ সmাট াজান (ি 98-117) eর সময় নীিত িনধারণ করা হয় , ি sান হoয়া eকিট
মৃতু দnেযৗগ aপরাধ । aবশ ি sধেমর িবrেd িনেষধাjা বলবৎ থাকেলo তৃতীয় শতেক e ধমেক বশ
খালােখািলভােবi সহ করা হেতা। িকছু িকছু সংিখp দমনমুলক pেচsা নয়া হেয়িছল বিক আর eকবার
বেড়া ধরেনর িনযাতন r কেরন 250 সােল সmাট ডিসয়াস (249-51ি ) eবং সmাট ভােলিরয়ান
(253-260 ি ) তা’ চািলেয় যান । দূিট সহনশীলতার ফরমান (313 o 313 ি ) িনযাতেনর aবকাশ
ঘটায় । ধমীয় sাধীনতার iিতহােস ei দিলল dিটর grt আেছ । eর মেধ eকিট িছল সmাট
কনsানিতন (ি 306-337) যা iিডকট aব িমলান নােম পিরিচত ।ei ফরমান জািরর pায় দশ বছর
পের কনsানিতন দ gট sয়ং ি sধম gহন কেরন । য ি sধমীরা eতিদন সহনশীলতা দািব করিছেলন
ei যুিkেত য, ধমিব াস ঐিcক সi তারাi রাsীয় kমতার সমথেন সহনশীলতার মত পিরত াগ করল
আর pচার করল ‘ি sীয় মতবােদ যারা িব াস কের না তারা aনnকােলর জন নরেক যােব’ । আর কােয়মী
রাজৈনিতক sাথজিনত কারেণ শাসকে নী ‘eকমাt সত ’ িহেসেব ি sীয় মতবাদ জনগেণর uপর চািপেয়
দয়া আর ভুেলর িবsার রাধ করা কতব িহেসেব gহন কের (ei নীিত সবকােল সব দেশ সব শাসক
নীর জন িনদাrন ভােব সমকািলন সত )। কনsানিতন দ gট o তার utািরধাকারেদর আমেল eেকর
পর eক ফরমান জাির হেত থােক । পগ ান মতবাদ চুরাnভভােব িবধবs হয় চতুথ শতেক সmাট
িথoেডািসয়াস (379-95) eর কেঠার আiন বেল । sেন ধমেdাহী িpিসিলয়ান (340-85) eর মৃতুদn
থেক ধমেdািহতার জন মৃতুদn দয়া r হয় । নতৃsানীয় ি sান যাজক সn আগািsন (মৃ 410 ি .)
ভিবষ ত pজেnর জন পীড়েনর নীিত pণয়ন কেরন eবং eেক ধমgেnর শkিভিtর uপর sাপন কেরন
।শাসক

নীর uপর িগজার pভাব সবেচেয় মারাtক rপলাভ কের dাদশ শতেক । আলেবেজায়ােত
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তথাকিথত kুেসেডর নােম পুrষ, নারী o িশ েদর পাiকািরভােব আgেন পুিড়েয় o ফািসেত ঝুিলেয় মারা
হয় । তােতo তারা সn হেলন না । িবrdমতাবলmীেদর খুেজ বর করার জন 1233 ি sােb পাপ
নবম gােগাির iনকুiিজশন বা ধমীয় িবচারসভা নােম eক সংঘিটত ব বsা চালু কেরন যা পুনতা পায় চতুথ
iেনােসn eর eক aধ ােদশ বেল 1252সােল।
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িজaরদােনা brেনা ক িভnমত পাষেনর দােয় রােম দnাjা দবার পর "কােmা দ িফoির" নামক
দহনsলীেত পুিড়েয় মারা হয় 1600 সােল। eটা আমরা কমেবশী সবাi জািন। িতিন িবখ াত ব িk িছেলন
িবধায় তােক িনেয় িবsর লখােলিখ হেয়েছ । বাংলা ভাষায়o লখার কমিত নi । িবিশ িশkািবদ
aধ াপক শহীdল iসলােমর eকিট লখা ei বiেয়o সিnেবিশত হেয়েছ।
িকnt brেনাi ধমীয় িনযাতেনর pথম eবং শষ uদাহরণ নয়; brেনার ঐ যুেগ iuেরােপ eরকম aেনক
হত াকাn ঘেটিছল ,যােদর সবার কথা iিতহােস পাoয়া যায়না। যতdর জানা যায়, 1619 সােল তুলেু জ
লুিচিলo ভািনিন নািsক িহেসেব দাষী সাব s হন; তার িজঁহবা ছুেড় ফলা হয় eবং তােক পুিড়েয় মারা হয়
। pথম eিলজােবথ o জমস (রাজ 1603-1625) eর শাসনকােল iংল াn রামান iনকুiিজশেনর চেয়
িপিছেয় িছল না িকnt যােদর বিল দয়া হেয়িছল তারা aখ াত ব িk িছেলন বেল ঐ দেশর ধমীয় unাদনার
কথা ভুেল যাoয়া হেয়েছ। aবশ কিব মােলা (1564-1593) যিদ শূিড়খানায় নাংরা কলেহ িনহত না
হেতন তেব iংল াn তােক পুিড়েয় মের iতািলর মত গৗরব (!) লাভ করেত পারত, কারণ মােলার খ ািত
brেনার চেয় কম িছল না । uেlখ , িতিন নািsকতার দােয় aিভযুk হেয়িছেলন িকnt িবচার চলাকােলi
িতিন িনহত হন । নাট কার টমাস িকড (1558-1594) কo িনদাrন শািs দয়া হেয়িছল। স ার
oয়াlার র◌্যােল (1554-1618) eর িবrেd মামলা হেয়িছল িকnt িতিন দাষী সাব s হনিন বেল রহাi
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পান । aন রা eত সৗভাগ বান িছেলন না । eিলজােবেথর রাজtকােল নরuiেচ

ািnস কট (িযিন

কমিbেজ করপাস িkিsর ফেলা ) সহ িতন/চার জনেক পুিড়েয় মারা হেয়িছল।
pথম জমস eর আেদেশ বােথৗেলািমu িলেগট (1575-1611) ক িকছুিদন কারাrd রেখ তারপর
িsথিফলেদ পুিড়েয় মারা হয় । মাt eক মাস পের oয়াiটম ানেক কেভিnর িবশপ িলচিফলেড পুিড়েয় মারা
হয়। স ার oয়াlার র◌্যােল ক পুনরায় gফতার কের িশেরােcেদর মাধ েম হত া করা হয় 1618 সােলর
29 শ aেkাবর । রােয়েলর মৃতু র পর, তারা মাথােক মিম কের তার stীেক িফিরেয় দয়া হয়। িকছু িকছু
সুt

থেক জানা যায়, িশরেcদ করার পূেব তােক

শষবােরর মেতা ধূমপান করেত

দয়া

হেয়িছেলা......মৃতু র আেগ বnীেক শষবােরর মেতা ধূমপান করেত দয়ার রoয়াজনুসাের তােকo ধূমপান
করেত দয়া হেয়িছল।

মুিkর মিnর সাপান তেল, কতpাণ হল বিলদান
লখা আেছ ar জেল ...।
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