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ভূিমকা
Preface

বাইেবেলর এই সংস্করণ তঁােদর কথা মাথায় েরেখ প্রস্তুত করা
হেয়েছ যঁারা সাধারণ মানুষ, যােদর েবাধবুিদ্ধ এবং পািণ্ডতয্ অসাধারণ
রকেমর নয়, অথচ যঁােদর এই শাস্ত্রপােঠর প্রেয়াজন আেছ। এই
সংস্করেণর প্রস্তুিতর িপছেন েয মূল ভাবনা িবেশষভােব সিক্রয়
রেযেছ তা হল ভােলা অনুবাদ ভােলাভােব েপৗেঁছ েদওয়া। এই
পুস্তেকরঅনুবাদেকরা প্রধানতঃ এই িচন্তার দ্বারাই অনুপ্রািণত হেযেছন:
িকভােব বাইেবেলর রচিয়তােদর বাণীগুিল েতমনই স্বাভািবক এবং
কাযর্করীভােব পাঠেকর কােছ েপৗেঁছ েদওয়া যায়, েযমনিট মূল
রচনাগুিল তখনকার মানুষেদর কােছ েপৗেঁছ িদেয়িছল। অিভধান খঁুেজ
েকবল মূল শব্দগুিলর ভাষান্তর করাই িবশ্বস্ত অনুবাদ নয়। িবশ্বস্ত
অনুবাদ বাণীগুিলেক প্রকাশ করেব এমন একিট েচহারায যা শুধুমাত্র
মূেলর অথর্ই বহন করেব না, বরং হাজার হাজার বছর আেগকার
সমেয়র মেতাই একই রকেমর প্রাসিঙ্গকতার আবহাওয়া ৈতরী করেব,
েসই রকমই েকৗতুহেলর উেদ্রক ঘটােব এবং সমান গুরুত্বপূণর্ প্রভাব
েফলেব।
কােজই এই পুস্তেকর অনুবাদকেদর কােছ কাযর্করী েযাগােযােগর

িবষয়িট খুবই গুরুত্বপূণর্ িছল। এর জেনয্ অনুবাদ যথাযথ করবার
িবষয়িট েয কম গুরুত্ব েপেয়েছ এমন নয়, তেব 'যথাথর্' বলেত এঁরা
বুেঝেছন ধয্ানধারণাগুিলর িবশ্বস্ত প্রিতিনিধত্ব, ভাষাগত ৈবিশষ্টগুিলর
িনখঁুত েচহারাবদল নয়।
শােস্ত্রর রচিয়তারা, িবেশষ কের যঁারা 'নূতন িনয়ম' এর রচনাগুিল

িলেখিছেলন, তঁােদর ভাষা ৈশলী বয্বহােরর মধয্ িদেয় েদিখেয়েছন
েয তঁারা মূলতঃ উত্তম েযাগােযােগর িবষেয়ই উৎসাহী িছেলন। এই
বাংলা সংস্করেণর প্রস্তুতকারেকরা ঐ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেত প্রয়াসী
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হেয়েছন। তাই তঁােদর িবেশষ পাঠক সমােজর কােছ বাইেবেলর
বাণীগুিল তঁারা সহজ ও স্বাভািবক ভঙ্গীেত েপৗেঁছ িদেত েচেযেছন।
বতর্ মান অনুবাদকগণ ভাষােক বয্বহার কেরেছন শােস্ত্রর সেতয্র
কুঠুিরগুিলর দরজার তালা েখালবার চািব িহেসেব।
েবাধগময্তা বৃিদ্ধ করার জনয্ িবেশষ যত্ন েনওয়া হেয়েছ। শক্ত

অথবা দ্বয্থর্ক শব্দ বা বাকয্বন্ধগুিল অেনক সময় অল্প কথায় বয্াখয্া
কের েদওয়া হেযেছ। কখনও বা সমাথর্ক শব্দ ইতয্ািদ বয্বহার করা
হেযেছ। প্রেয়াজনেবােধ পদ টীকা বয্বহার করা হেযেছ। অেনক
সমেয়ই শােস্ত্রর উদৃ্ধিতগুিল িচিহ্নত করা হেযেছ এবং েক্ষত্র িবেশেষ
িবেশষ বাকয্ ও বাণীগুিলর পাঠান্তর িনেদর্ শ করা হেযেছ। মােঝমেধয্
প্রসেঙ্গর মেধয্ িনিহত শব্দ বা মন্তবয্গুিল অনুবােদ পিরষ্কার িলেখ
েদওয়া হেযেছ। আমােদর িবশ্বাস এই যত্ন ও পিরশ্রম িপ্রয় পাঠকেক
উপযুক্তভােব সাহাযয্ করেব।

Introduction

সূচনা
বাইেবেলর েশষ অংশ েয েলখাগুিলর সমষ্টি, শতাব্দীর পর

শতাব্দী ধের েসইগুিলেক একেত্র “নূতন িনয়ম” নােম অিভিহত
করা হেয়েছ, আর এই বাইেবেলর প্রথম অংশিটর নাম “পুরাতন
িনয়ম।” প্রকৃতপেক্ষ, 'বাইেবল' শব্দিটর উৎ পিত্ত একিট গ্রীক শব্দ
েথেক যার অথর্ “পুস্তকসকল।” অনুবােদ “িনয়ম” শব্দিট বয্বহার
করা হেয়িছল “চুিক্ত” কথািটেত তারই ইিঙ্গত আেছ। েমািশর সমেয়
ঈশ্বর ইস্রােযেলর ইহুদীেদর সেঙ্গ েয চুিক্তগুিল কেরিছেলন, পুরাতন
িনযম হল, েসই েলখাগুিলর সমষ্টিগত রূপ। এরপর ঈশ্বর, খ্রীষ্ট িবশ্বাসী
সমস্ত মানুেষর সােথ েয চুিক্ত করেলন, েসই েলখাগুিল িনেযই “নূতন
িনয়ম” সংকিলত।
ইহুদীেদর পিরচালনা করার সময় ঈশ্বর েযসব মহত্ কাজ

কেরিছেলন তার একিট িববরণ পুরাতন িনয়েমর েলখাগুিলেত পাওয়া
যায়; এবং েসই সেঙ্গ তঁার আশীবর্াদ সারা জগেতর কােছ েপৗেঁছ



iii

েদওয়ার জেনয্ এই েলােকেদর বয্বহার করার েয পিরকল্পনা ঈশ্বর
কেরিছেলন তাও এই পুরাতন িনয়েমর েলখাগুিল প্রকাশ কের।
এই েলখাগুিলেত ভিবষয্েতর িবষেয় ইিঙ্গত আেছ েয, ঈশ্বর তঁার
পিরকল্পনা কাযর্য্করী করার জনয্ একজন ত্রাণকতর্ ােক বা (“খ্রীষ্ট”)
পাঠােবন। নূতন িনয়েমর েলখাগুিল পুরাতন িনয়েমর কািহনীর পূণর্তা।
এগুিলেত েসই ত্রাণকতর্ া (অথর্াৎ যীশু খ্রীেষ্টর) আিবভর্ ােবর বণর্না
আেছ এবং সমস্ত মানবজািতর কােছ তঁার আগমন তাত্ পযর্য্। কােজই
নূতন িনযম েবাঝবার জনয্ পুরাতন িনয়েমর প্রেয়াজন, েযেহতু
প্রেয়াজনীয় পটভূিমকা ওখােনই পাওয়া যােব। আবার পুরাতন িনয়েম
েয পিরত্রােণর কািহনীর শুরু, নূতন িনয়েম তা পূণর্তা েপেয়েছ।

পুরাতন িনয়ম
এই পুরাতন িনয়ম হল নানান রচিয়তার েলখআ উনচিল্লশিট

পুস্তেকর সঙ্কলন। এগুিল প্রধানতঃ প্রাচীন ইস্রােয়েলর ভাষা িহব্রুেত
রিচত। অবশয্ এর িকছু িকছু অংশ বািবল সাম্রােজয্র সরকারী ভাষা
“আকামাইক” এ েলখা। পুরাতন িনয়েমর িকছু িকছু অংশ সােড়
িতন হাজার বছেররও েবশী আেগ েলখা হেয়িছল এবং এর প্রথম
পুস্তক রচনার সময় েথেক েশষ পুস্তক রচনাকােলর মেধয্ এক হাজার
বছেররও েবশী বয্বধান িছল। এই সঙ্কলেন আইন, ইিতহাস, গদয্,
সঙ্গীত এবং কাবয্ সংক্রান্ত পুস্তক আেছ। এছাড়াও আেছ জ্ঞানী
মানুষেদর েদওয়া নানারকম িশক্ষা।
পুরাতন িনয়মেক প্রায়শঃই িতনিট প্রধান পেবর্ ভাগ করা হয়: িবিধ-

বয্বস্থা, ভাববাদীগণ এবং পিবত্র রচনাবলী। “িবিধ-বয্বস্থা” পবর্িটর
অন্তগর্ত পঁাচিট পুস্তক “েমািশর পঁাচ পুস্তক” নােম পিরিচত। এর প্রথম
পুস্তক আিদপুস্তক। এেত আেছ িবশ্ব সৃষ্টির ঘটনাবলী, আিদ মানব
ও মানবী এবং তােদর ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ প্রথম পাপাচরেণর ঘটনা।
এই গ্রেন্থ মহাপ্লাবেনর কথা আেছ এবং ঈশ্বর এই প্লাবেনর সময় েয
পিরবারেক উদ্ধার কেরিছেলন তার কথা রেয়েছ। আর রেয়েছ ইহুদী
জািতর জািত িহসােব উত্থােনর কািহনী, েয ইহুদীেদর ঈশ্বর এক িবেশষ
উেদ্দেশয্ বয্বহার করার জনয্ েবেছ িনেয়িছেলন।
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অব্রাহােমর কািহনী
ঈশ্বর অব্রাহাম নােম এক মহত্ িবশ্বাসী মানুেষর সেঙ্গ একিট

চুিক্ত কেরিছেলন। েসই চুিক্তেত ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুিত িছল েয িতিন
অব্রাহামেক এক মহান জািতর িপতা কের তুলেবন এবং তঁােক ও
তঁার বংশধরেদর েদেবন কনান নামক েদেশ। অব্রাহাম এই চুিক্ত গ্রহন
করেলন, আর তা েদখােনার জেনয্ িতিন সুন্নত হেল এবং ঈশ্বর এবং
তঁার মানবেগাষ্ঠীর মেধয্ চুিক্তর প্রমাণস্বরূপ হেয় উঠল এই সুন্নত
প্রিক্রয়া। ঈশ্বর িক কের তঁার প্রিতশ্রুিত কাজগুিল করেবন েস সম্বেন্ধ
অব্রাহােমর েকান ধারণা িছল না, িকন্তু অব্রাহাম ঈশ্বেরর উপর তঁার
িবশ্বাস স্থাপন করেলন। এেত ঈশ্বর খুবই খুশী হেলন।
েমেসাপেটিময়ার ইব্রীয়েদর মেধয্ অব্রাহােমর েয বাসভূিম িছল,

ঈশ্বর অব্রাহামেক তা তয্াগ করেত বলেলন এবং তঁােক েসই প্রিতশ্রুিত
কনান েদেশ (যার আেরক নাম পেলষ্টীয়) িনেয় েগেলন। বৃদ্ধ বয়েস
অব্রাহােমর এক পুত্র সন্তান জন্মােলা যার নাম ইসহাক। ইসহাক বড়
হেয় উঠেলন এবং পের যােকাব নােম তঁার এক সন্তান হল। এই যােকাব
(যার আেরক নাম ইস্রােয়ল) পের বােরািট পুত্র ও একিট কনয্ার
জনক হেলন। এই পিরবার হেয় উঠল ইস্রােয়ল জািত; িকন্তু এঁরা
কখনও এঁেদর েগাষ্ঠীর উত্তপিত্তর ইিতহাস ভুেল যান িন। এই পিরবার
িনেজেদর ইস্রােয়েলর বােরািট উপজািত (বা পািরবািরক সম্প্রদায়)
িহেসেব পিরচয় িদেত থাকেলন; এঁরা িছেলন যােকােবর েসই বােরাজন
পুেত্রর বংশধর যােদর নাম িছল রূেবণ, িশিমেয়ান, েলিব, িযহূদা, দান,
নপ্তািল, গাদ, আেশর, ইষাখার, সবূলূন, েযােষফ এবং িবনয্ামীন।
এঁেদর মেধয্ িতনজন প্রধান পূবর্পুরুষ অব্রাহাম, ইসহাক এবং যােকাব
ইস্রােয়েলর �িপতৃপুরুষ� িহেসেব পিরিচত।
প্রাচীন ইস্রােয়েল অেনকবার ঈশ্বর িকছু িকছু মানুষেক তঁার

মুখপাত্র িহেসেব আহ্বান কেরিছেলন। এই মুখপাত্রগণ ও ভাববাদীগণ
মানুেষর কােছ ঈশ্বেরর প্রিতিনিধ িছেলন। ভাববাদীেদর মাধয্েম ঈশ্বর
ইস্রােয়েলর জনগণেক অেনক প্রিতশ্রুিত, সতকর্ বাণী, িবিধ-বয্বস্থা,
অতীত অিভজ্ঞতালদ্ধ িশক্ষা এবং ভিবষয্েতর ঘটনা সম্পির্কত িশক্ষা
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িদেয়িছেলন। শােস্ত্র উিল্লিখত প্রথম ভাববাদী হেচ্ছন “িহব্রু” অব্রাহাম।
এই অব্রাহামেকই আেরক ধরেণর িপতা িহসােব উেল্লখ করা হয়।

দাসেত্বর শৃঙ্খলমুক্ত ইস্রােয়ল
যােকােবর পিরবার েবেড় উঠল এবং প্রায় সত্তর জন প্রতয্ক্ষ

বংশধর তার অন্তভুর্ ক্ত হল। তঁার পুত্রেদর একজন েযােষফ, িমশের
একজন বড় সরকারী কমর্চারী হেয়িছেলন। তারপর দুির্দন এেল যােকাব
ও তঁার পিরবার িমশের চেল েগেলন। েসখােন খাদয্দ্রেবয্র প্রাচুযর্য্
িছল এবং জীবনধারন িছল সহজ, সরল। িহব্রুেদর এই উপজািত ক্রেম
একিট েছাট জািতেত পিরণত হল; এরপর িমশেররর রাজা (ফারাও)
এই েলাকগুিলেক ক্রীতদােস পিরণত করেলন। চারশ বছর পের ঈশ্বর
িকভােব ভাববাদী েমািশেক বয্বহার কের ইস্রােয়লীয়েদর িমশেরর
দাসেত্বর বন্ধন েথেক মুক্ত কেরিছেলন এবং তােদর পেলষ্টীয়ায়
িফিরেয় এেনিছেলন, তার িববরণ রেয়েছ “যাত্রাপুস্তক” নামক
পুস্তেক। এই মুিক্তর জনয্ চরম মূলয্ িদেত হেয়িছল, িকন্তু েসই মূলয্
িদেয়িছেলন িমশরীয়গণ। েশষপযর্ন্ত ঐ েলাকেদর (ইস্রােয়লীয়েদর
মুিক্ত িদেত ফারাও যখন রাজী হেলন ততিদেন ফারাও এবং িমশেরর
সমস্ত পিরবার তােদর প্রথম পুত্রেদর হািরেয়িছেলন। প্রথমজাত
পুত্রেদর মৃতুয্বরণ করেত হল যােত মানুষগুিলেক মুিক্ত েদওয়া
যায় এবং পরবতীর্কােল ইস্রােয়লীয়রা নানাভােব তােদর উপাসনা ও
বিলদােন সময় এই কথা স্মরণ করত।
ইস্রােয়েলর েলােকরা মুিক্তর পেথ যাত্রার জনয্ ৈতরী হল। তারা

িমশর েথেক চেল যাওয়ার জনয্ প্রস্তুত হল। প্রেতয্ক পিরবার একিট
েমষশাবক বধ কের আগুেন ঝলেস িনল। ঐ েমষশাবেকর রক্ত তারা
ঈশ্বেরর প্রিত িবেশষ িচহ্ন িহেসেব তােদর দরজার েচৗকাঠগুিল উপর
িছিটেয় িদল। খািমরিবহীন রুিট তাড়াহুেড়া কের ৈতরী কের েখেয় িনল।
েসই রােত্র প্রভুর দূত ঐ েদেশর ওপর িদেয় েগেলন। েয পিরবােরর
দরজার েচৗকােঠ েমষশাবেকর রক্ত িছল না তােদর প্রথমজাতেদর
মৃতুয্ হল। এর ফেল িমশরীয়েদর পিরবােরর প্রথমজাত সন্তান, এমনিক
িমশেরর রাজা ফারাও তঁার সন্তান হারােলন এবং বাধয্ হেয় েশেষ
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ইস্রােয়লীয়েদর মুিক্ত িদেলন, িকন্তু যখন দােসরা িমশর তয্াগ করবার
জনয্ প্রস্তুত হল, ফারাও তঁার মত পিরবতর্ ন করেলন। িতিন ইস্রােয়লীয়
দাসেদর ধের িফিরেয় আনার জেনয্ তঁার ৈসনয্বািহনী পাঠােলন,
িকন্তু ঈশ্বর তঁার েলাকেদর বঁাচােলন। ঈশ্বর েলািহত সাগরেক দুই
ভােগ িবভক্ত করেলন, তঁার েলাকেদর তার মধয্ িদেয় অপরপাের
িনেয় েগেলন এবং িপছেন ধাওয়া করা িমশরীয় ৈসনয্বািহনীেক ধ্বংস
করেলন। তারপর, আরব উপদ্বীেপর মেধয্ েকান এক স্থােন িসনাই
মরুভূিমর এক পাহােড় ঈশ্বর এই জনেগাষ্ঠীর সেঙ্গ একিট িবেশষ চুিক্ত
করেলন।

েমািশর িবিধ-বয্বস্থা
এইভােব ইস্রােয়লীয়েদর উদ্ধার কের এবং তােদর সেঙ্গ সীনয়েত

চুিক্ত কের ঈশ্বর তােদর অনয্ সমস্ত জািত েথেক আলাদা কের এক
পৃথক অিস্তত্ব িদেলন। এই চুিক্তেত ইস্রােয়লীয়েদর জেনয্ অেনক
প্রিতশ্রুিত ও িবিধ-বয্বস্থা িছল। এই চুিক্তর একাংশ যা দশ িবধান
নােম পিরিচত, তা ঈশ্বর দুই পাথেরর ফলেকর উপর িলেখ েলােকেদর
িদেলন। ইস্রােয়লীয়েদর কােছ ঈশ্বর েয ধরেণর জীবনযাপন প্রতয্াশা
কেরিছেলন তার মূল নীিতগুিলই এই দশ িবধােন েদওয়া িছল। একজন
ইস্রােয়লীেয়র তার ঈশ্বর, পিরবার ও প্রিতেবশীর প্রিত িক কতর্ বয্ তাও
এর আওতার মেধয্ পড়ত। এই দশ িবধান এবং সীনয় পবর্েত েদওয়া
অনয্ানয্ িনয়ম ও িশক্ষাগুিল “েমািশর িবিধ-বয্বস্থা” নােম েকবল
“িবিধ-বয্বস্থা” নােমই পিরিচত। অেনকসময়ই এই শব্দগুিল শােস্ত্রর
প্রথম পঁাচিট গ্রন্থ এবং প্রায়শঃই সমূ্পণর্ পুরাতন িনয়ম (বা পুরাতন
চুিক্ত) সম্পেকর্ িনেদর্ শ করার জনয্ বয্বহৃত হয়। দশ িবধান এবং অনয্
িকছু আচরণ িবিধ ছাড়াও েমািশর িবিধ-বয্বস্থােত রেয়েছ যাজকেদর
সম্পেকর্ , বিলদান ও উপাসনা এবং পিবত্র িদনগুিল সম্পেকর্ িবধান
এবং িনেদর্ শ। এই িবধানগুিল েলবীয় পুস্তেক পাওয়া যায়। েমািশর
িবিধ-বয্বস্থা অনুসাের সমস্ত যাজক এবং তােদর সহকারীরা েলবীর
েগাষ্ঠী েথেক এেসিছেলন। এইসব সহকারীেক বলা েহাত েলবীয়।
সবেচেয় গুরুত্বপূণর্ যাজকেক মহাযাজক বলা হত।
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“পিবত্র তঁাবু” অথবা সভা তঁাবু েযখােন ঈশ্বেরর উপাসনার জেনয্
ইস্রােয়লীয়রা েযেতন, তা ৈতরী করার িনেদর্ শনামাও এই িবিধ-
বয্বস্থার মেধয্ আেছ। উপাসনাকােল বয্বহােরর জনয্ েয সব িজিনস
প্রেয়াজন হেব েসগুিল ৈতরী করার িনেদর্ শাবলীও এেত আেছ।
এর ফেল েজরুশােলেমর সীেয়ান পবর্েতর উপর মিন্দর িনমর্ােণর
জেনয্ ইস্রােয়লীরা প্রস্তুত হেলন। পরবতীর্কােল এই মিন্দেরই ঈশ্বেরর
উপাসনার জেনয্ েলােকরা েযেতন। বিল এবং উপাসনার িবধানগুিল
েলােকেদর এটা বুঝেত সাহাযয্ করল েয তারা পরস্পেরর িবরুেদ্ধ
এবং ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ পাপ কের থােক। িকন্তু এই িবধানগুিল একই
সেঙ্গ পুনির্মিলত হেব। মানুেষর মুিক্তর জেনয্ ঈশ্বর েয বিলদান
প্রস্তুত করিছেলন, পুরাতন িনয়েমর বিলদানগুিল তা আরও ভালভােব
েবাঝবার পথ কের িদল।
িবিধ-বয্বস্থােত অেনকগুিল পিবত্র িদন এবং উত্সব পালন করবার

িনেদর্ শাবলী িছল। প্রেতয্কিট উত্সেবরই িনজস্ব িবেশষ অথর্ িছল।
কতকগুিল (উত্সব) িছল বছেরর নানান িবেশষ সময় পালেনর
আনন্দদায়ক উপলক্ষয্ েযমন প্রথম ফেলর কতর্ ন উত্সব, সাবাথ
(পঞ্চাশত্তমী অথর্াৎ সপ্তাহ পালেনর উত্সব) এবং সােকাথ (অথর্াৎ
কুিটরবাস পবর্।)
এর মেধয্ িকছু উত্সেবর দ্বারা ঈশ্বর তঁার েলাকেদর জনয্ েয

সব আশ্চযর্য্ কাজ কেরেছন তা স্মরণ করা হত। িনস্তারপবর্ িছল
এইরকম একিট উত্সব। এই পেবর্ প্রেতয্কিট পিরবার িমশর েথেক
েবিরেয় আসার অিভজ্ঞতার মধয্ িদেয় আেরকবার েযেতন। েলােকরা
ঈশ্বেরর প্রশংসা গান গাইেতন। একিট েমষশাবক বধ করা হত এবং
আহাযর্ প্রস্তুত করা হত। প্রিতিট পানপাত্র এবং প্রিতিট খােদয্র টুকেরা
েলােকেদর স্মরণ কিরেয় িদত তােদর েবদনা ও দুঃেখর জীবন েথেক
উদ্ধার করার েজয্ ঈশ্বর যা িকছু কেরিছেলন েস সব কথা।
অনয্ কতকগুিল উত্সব িছল গভীর তাত্পযর্পূণর্। প্রেতয্ক বছর,

প্রায়িশ্চেত্তর িদেন, েলােকেদর মেন করেত হত অনয্েদর প্রিত এবং
ঈশ্বেরর প্রিত তারা কত মন্দ কাজ কেরেছ। এই িদনিট িছল িবষােদর
িদন এবং েলােকরা এিদন েকান আহাযর্ গ্রহণ করত না। এই িদেন
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মহাযাজক মানুেষর পােপর প্রায়িশ্চত্ত ও ক্ষমার জনয্ িবেশষ বিল
উত্সগর্ করেতন।
পুরাতন িনয়েমর রচিয়তােদর কােছ ঈশ্বর এবং ইস্রােয়েলর মেধয্

েয চুিক্ত হেয়িছল েসিট িছল খুবই গুরুত্বপূণর্। ভাববাদীেদর এবং
পিবত্র রচনাগুিলর প্রায় সব গ্রন্থগুিলই এই সেতয্র উপর িভিত্ত কের
েলখা েয ইস্রােয়ল জািত এবং ইস্রােয়েলর প্রিতিট মানুষ ঈশ্বেরর
সেঙ্গ এক অিত িবেশষ চুিক্তেত আবদ্ধ হেয়িছল। তঁারা এই চুিক্তর
নাম িদেয়িছেলন, “প্রভুর চুিক্ত” বা আেরা সহজ কথায় শুধু “চুিক্ত।”
তঁােদর ইিতহাস গ্রন্থগুিল সমস্ত ঘটনােক এই চুিক্তর আেলােত বয্াখয্া
কেরেছ। যিদ বয্িক্ত িবেশষ অথবা জািত ঈশ্বেরর প্রিত এবং ঐ চুিক্তর
প্রিত িবশ্বস্ত থাকেতন তাহেল ঈশ্বর তােদর পুরসৃ্কত করেতন। যিদ
েলােকরা চুিক্তিটেক অগ্রাহয্ করেতন তাহেল ঈশ্বর তঁােদর দণ্ড িদেতন।
ঈশ্বর তঁার ভাববাদীেদর পাঠােতন যােত তঁারা েলােকেদর ঐ চুিক্তর
কথা স্মরণ কিরেয় েদন। ইস্রােয়েলর কিবরা একিদেক েযমন তঁার
বাধয্ েলােকেদর জেনয্ ঈশ্বেরর কথা সমস্ত িবস্ময়কর কােজর বন্দনা
কেরেছন, েতমিন তঁার অবাধয্ মানুষেদর েয যন্ত্রণা ও শািস্ত েভাগ
করেত হেয়েছ তার িবষেয়ও েশাক প্রকাশ কেরেছন। এইসব রচিয়তা
িঠক ও ভুল িবষেয় তঁােদর ধারণাগুিল ঐ চুিক্তর িশক্ষার ওপর িভিত্ত
কের গড়েতন; আর যখন িনেদর্ াষ েলােকরা কষ্ট েপেতন তখন কিবরা
প্রাণপণ বুঝেত েচষ্টা করেতন েকন এমন হত।

ইস্রােয়ল রাজয্
প্রাচীন ইস্রােয়েলর কািহনীেত রেয়েছ িকভােব েলােকরা ঈশ্বরেক

তয্াগ করেলা, ঈশ্বর িকভােব তােদর উদ্ধার করেলন, এই েলােকরা
িকভােব ঈশ্বেরর কােছ িফরল এবং আবার িকভােব তঁােক পিরতয্াগ
করল এই সব ঘটনার চক্র। এই চেক্রর শুরু হয় েলােকরা ঈশ্বেরর
চুিক্ত গ্রহণ করার অবয্বিহত পেরই। এর পুনরাবৃিত্ত বারংবার ঘটেলা।
সীনয় পবর্েত ইস্রােয়লীগণ ঈশ্বরেক অনুসরণ করার সন্মিত িদেয়িছল।
তারপর তারা িবেদ্রাহ করেলা এবং মরুভূিমেত চিল্লশ বৎসর ঘুের
েবড়ােত বাধয্ হল। েশষ পযর্ন্ত েমািশর সহকারী িযেহাশূয় েলােকেদর
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িনেয় প্রিতশ্রুত েদেশ েগেলন। শুরুেত এক িবজয় অিভযান এবং
আংিশক ইস্রােয়ল রােজয্র উপিনেবশ স্থাপন হল। এই উপিনেবশ
স্থাপেনর পর প্রথম কেয়ক শতাব্দী ধের জনগণ িবচারক নােম পিরিচত
স্থানীয় েনতােদর দ্বারা শািসত হেয়িছল।
কালক্রেম, েলােকরা চাইল একজন রাজা। প্রথম রাজা হেলন

েশৗল। েশৗল ঈশ্বরেক মানয্ করেলন না, ফেল ঈশ্বর দায়ূদ নােম এক
েমষপালকেক নতুন রাজা িহেসেব িনবর্াচন করেলন। ভাববাদী শমূেয়ল
এেস তঁার মাথায় আনুষ্ঠািনকভােব েতল েঢেল তঁােক ইস্রােয়েলর রাজা
িহেসেব অিভিষক্ত করেলন। ঈশ্বর দায়ূদেক কথা িদেলন েয িযহূদার
উপজািত েথেক আসা তঁার বংশধরগণই ভিবষয্েত ইস্রােয়েলর রাজা
হেবন। দায়ূদ েজরুশােলম নগরী জয় করেলন এবং েসই নগরীেক
তঁার রাজধানী এবং ভিবষয্ৎ উপাসনা গৃেহর স্থআন িহেসেব িনবর্াচন
করেলন। িতিন উপাসনাগৃেহ উপাসনার জেনয্ যাজক, ভাববাদী,
গীিতকার, সংগীতকার এবং গায়কেদর একত্র করেলন। দায়ূদ িনেজও
অেনকগুিল গান িলখেলন, িকন্তু ঈশ্বর তঁােক উপাসনা গৃহ িনমর্াণ
করেত িদেলন না।
বৃদ্ধ বয়েস যখন তঁার মৃতুয্ আসন্ন তখন দায়ূদ তঁার পুত্র শেলামনেক

ইস্রােয়েলর রাজা করেলন। পুত্রেক িতিন সাবধান কের িদেলন েযন
েস সবর্দাই ঈশ্বেরর কথামেতা চেল এবং চুিক্ত মানয্ কের। রাজা
থাকাকালীন শেলামন উপাসনাগৃহ িনমর্াণ করেলন, আর ইস্রােয়েলর
সীমানা িবসৃ্তত করেলন। এই সমেয় ইস্রােয়ল তার মিহমার চূড়ায়
েপৗেঁচিছল। শেলামন িবখয্াত হেলন এবং ইস্রােয়ল হল শিক্তশালী।

িযহূদা এবং ইস্রােয়ল িবভক্ত রাজয্
শেলামেনর মৃতুয্র পরই গৃহ যুদ্ধ েদখা িদল এবং েদশ িবভক্ত

হেয় েগল। উত্তেরর দশিট উপজািত িনেজেদর ইস্রােয়ল নােম পিরচয়
িদল। দিক্ষেণর উপজািতগুিল িযহূদা নাম িনল। (আধুিনক নাম ইহুদী
এই নাম েথেক এেসেছ) িযহূদা চুিক্তর প্রিত আনুগতয্ অটুট রাখল
এবং দায়ূেদর বংশধরগণ েজরুশােলেম রাজত্ব করেলন; অবেশেষ
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িযহূদা চূড়ান্তভােব পরািজত হল এবং বািবলবাসীেদর দ্বারা এই িযহূদার
েলােকরা িনবর্ািসত হল।
উত্তেরর রাজয্ ইস্রােয়েল েবশ কেয়কিট বংশ এেলা এবং েগেলা,

কারণ েসখানকার েলােকরা “চুিক্ত” মানেলা না। ইস্রােয়েলর রাজােদর
িবিভন্ন সমেয় িভন্ন নগের রাজধানী িছল এবং এগুিলর মেধয্ েশষতম
িছল শমরীয় নগর। জনগেণর ওপর তঁােদর িনয়ন্ত্রণ দৃঢ় করার জেনয্
ইস্রােয়েলর রাজারা ঈশ্বর উপাসনার পদ্ধিত বদল করেলন। তঁারা নতুন
যাজকেদর িনবর্াচন করেলন এবং দুিট নতুন মিন্দর ৈতরী করেলন;
একিট ইস্রােয়েলর উত্তর সীমানায় “দান” নামক স্থােন এবং অপরিট
ইস্রােয়ল ও িযহূদা সীমানা বরাবর “েবেথেল।” এরপর ইস্রােয়ল এবং
িযহূদার মেধয্ বহু যুদ্ধ সংঘিটত হল।
গৃহযুদ্ধ এবং নানারকম ঝােমলার এই সময়টােত ঈশ্বর িযহূদা ও

ইস্রােয়েল অেনক ভাববাদীেক পাঠােলন। কেয়কজন ভাববাদী যাজক
িহেসেব এেলন এবং অনয্রা এেলন কৃষক িহেসেব। এঁেদর েকউ
েকউ রাজােদর পরামশর্দাতা িছেলন, অনয্রা অেনক েবশী সাদািসেধ
জীবনযাপন করেলন। ভাববাবীেদর কেয়কজন তঁােদর িশক্ষাগুিল
অথবা ভাববাণী সকল িলেখ রাখেলন। অনয্ অেনেকই তা করেলন না।
িকন্তু সব কজন ভাববাদীই নয্ায়িবচার, নয্াযয্ বয্বহার এবং সাহােযয্র
জেনয্ ঈশ্বেরর ওপর িনভর্ রতার প্রেয়াজনীয়তার কথা প্রচার করেলন।
বহু ভাববাদীই এই সতকর্ বানী উচ্চারণ করেলন েয জনগণ

পরাস্ত এবং ছত্রখান হেয় যােব যিদ না তারা ঈশ্বেরর িদেক েফের।
ভাববাদীেদর েকউ েকউ ভাবী মিহমানর এবং ভাবী শািস্তর িবষেয়
দশর্ন েপেলন। তঁােদর অেনেকই আবার ভিবষয্েত েসই সমেয়র িদেক
তািকেয় থাকেলন যখন রাজয্ শাসন করার জেনয্ একজন নতুন রাজা
আসেবন। েকউ েকউ এই রাজােক দায়ূেদর বংশধর িহেসেব েদখেলন,
িযিন ঈশ্বেরর েলােকেদর এক নতুন স্বণর্যুেগ িনেয় যােবন। েকউ েকউ
আবার বলেলন এই রাজা িচরকালীন রােজয্ িচরিদেনর জেনয্ রাজত্ব
করেবন। অনয্রা আবার তঁােক েদখেলন এক দাস িহেসেব, িযিন
ঈশ্বেরর কােছ তঁার জনেগাষ্ঠীেক িফিরেয় িনেয় যাওয়ার জেনয্ অেনক
কষ্ট েভাগ করেবন। িকন্তু এঁরা সবাই তঁােক েদখেলন মশীহ িহেসেব,
িযিন ঈশ্বেরর দ্বারা মেনানীত এবং অিভিষক্ত নতুন যুেগর প্রবতর্ ক।
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ইস্রােয়ল এবং িযহূদার ধ্বংসপ্রািপ্ত
ইস্রােয়েলর েলােকরা ঈশ্বেরর সাবধান বাণীগুিলেত কণর্পাত কের

িন, ফেল খ্রীষ্টপূবর্ 722/721 অেব্দ আক্রমণকারী অশূরীয়েদর কাছ
শমরীয় পরাজয় স্বীকার করেলা। ইস্রােয়লীেদর তােদর িনজ িনজ
গৃহ েথেক সিরেয় িনেয় অশূরীয় সাম্রােজয্র িদেক িদেক ছিড়েয়
েদওয়া েহাল; এরা িযহূদায় বসবাসকারী ভাই ও েবােনেদর কাছ েথেক
িচরিদেনর মেতা হািরেয় েগল।
তারপর অশূরীয়গণ িবেদশীেদর িনেয় এল ইস্রােয়ল ভূখেণ্ড পুনরায়

উপিনেবশ স্থাপেনর জনয্। িযহূদা এবং ইস্রােয়েলর ধমর্ িবষেয় এই
েলােকেদর িশক্ষা েদওয়া হল এবং এেদর অেনেকই “চুিক্ত” পালেনর
েচষ্টা করল। এইজনেগাষ্ঠীক্রেম শমরীয় নােম পিরিচত হল।অশূরীয়রা
িযহূদা অিভযােনর েচষ্টা করল।অেনক নগরআক্রমণকারীেদর পদানত
হল; িকন্তু ঈশ্বর েজরুশােলমেক রক্ষা করেলন। পরািজত অশূরীয়
রাজা তঁার িনেজর েদেশ িফরেলন এবং েসখােন তঁার পুত্রেদর মেধয্
দুজন তঁােক হতয্া করল। এইভােব িযহূদা রক্ষা েপল।

অল্প িকছুিদেনর জনয্ িযহূদার েলােকরা বদেল েগল। তারা অল্প
সমেয়র জনয্ ঈশ্বেরর বাধয্ হল; িকন্তু তারাও েশষ পযর্ন্ত পরাস্ত
হল ও ছিড়েয় েগল। বািবেলর জািত ক্ষমতায় উন্নীত হল এবং িযহূদা
অিভযান করল। প্রথেম তারা েকবল অল্পসংখয্ক গুরুত্বপূণর্ েলাকেক
বন্দী কের িনেয় েগল। িকন্তু কেয়ক বছর পের 587/586 খ্রীষ্ট
পূবর্ােব্দ তারা আবার িফের এেস েজরুশােলম এবং উপাসনাগৃহিট
(মিন্দরিট) ধ্বংস করল। জনগেণর েকউ েকউ িমশের পািলেয় েগল;
িকন্তু তােদর অিধকাংশেকই দাস িহেসেব বািবেল িনেয় যাওয়া হল।
আবার ঈশ্বর েলােকেদর কােছ তঁার ভাববাদীেদর পাঠােলন এবং
েলােকরা তঁােদর কথা শুনেত লাগল। মেন হয়, েজরুশােলম মিন্দেরর
ধ্বংসপ্রািপ্ত এবং বািবেল তােদর িনবর্াসন, এই ঘটনাগুিল েলােকেদর
মেধয্ একটা সিতয্কার পিরবতর্ ন আনল। ভাববাদীরা আরও েবশী কের
নতুন রাজা এবং তঁার রােজয্র কথা বলেত লাগেলন। ভাববাদীেদর
একজন িযরিময় এমনিক নতুন এক চুিক্তর কথাও বলেলন, েয
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নতুন চুিক্ত প্রস্তর ফলেক েলখা হেব না, েলখা হেব ঈশ্বেরর আপন
জনেগাষ্ঠীর অন্তের।

ইহুদীরা িফলীিস্তেন িফরল
ইিতমেধয্ মধয্ পারসয্ সাম্রােজয্ সাইরাস ক্ষমতায় এেলন এবং

বািবল অিধকার করেলন। সাইরাস েসখােন বাসরত িযহূদার
েলােকেদর তােদর েদেশ েফরার অনুমিত িদেলন। কােজই সত্তর
বছর িনবর্াসন েভাগ করার পর অেনক িযহূদাবাসী েদেশ িফরেলন।
তঁারা তঁােদর রাজয্ পুনগর্ঠন করেত েচষ্টা করেলন, িকন্তু িযহূদা
কু্ষদ্র ও দুবর্ল রেয় েগল। জনগণ আবার মিন্দরিট িনমর্াণ করল,
এই মিন্দর সেলামেনর ৈতরী মিন্দেরর মেতা সুন্দর হল না। িকন্তু
অেনেকই সিতয্ সিতয্ ঈশ্বরািভমুখী হল, িবিধ-বয্বস্থা পাঠ করেত
শুরু করল, ভাববাদীেদর েলখাগুিল এবং অনয্ানয্ পিবত্র রচনাসমূহ
পড়েত লাগল। বহু েলােক েলখক (অথর্াৎ িবেশষ পিণ্ডত) হেয় উঠেলা
এবং শাস্ত্রগুিলর নকল ৈতরী করল। ক্রেম এরা শাস্ত্র অধয্য়েণর
পাঠশালার বেন্দাবস্ত করল। িবশ্রামবােরর (শিনবার) িদনগুিলেত
েলােকরা একসেঙ্গ িমিলত হেয় অধয্য়ন, প্রাথর্না এবং ঈশ্বেরর উপাসনা
শুরু করল। তােদর সমাজগৃেহ (েযগুিল সভাগৃহ নােম পিরিচত হল)
তারা মেনােযাগ সহকাের শাস্ত্র অধয্য়ন করেত লাগল এবং তােদর
অেনেক খ্রীেষ্টর আগমেনর প্রতীক্ষা করেত লাগল।
পিশ্চেম মহামিত আেলকসান্দার গ্রীেসর িনয়ন্ত্রণ দখল করেলন

এবং শীঘ্রই সারা পৃিথবী জয় করেলন। িতিন গ্রীক ভাষা এবং গ্রীেসর
কৃষ্টি ও আচার িবেশ্বর বহু েদেশ ছিড়েয় িদেলন। তঁার মৃতুয্ হেল তঁার
সাম্রাজয্ িবভক্ত হেয় েগল এবং শীঘ্রই আেরকিট সাম্রােজয্র অভুয্ত্থান
হল, েয সাম্রাজয্ তখনকার পৃিথবীর িবশাল এক অংেশর দখল িনল,
যার মেধয্ িছল িফলীিস্তন, েযখােন িযহূদার েলােকরা বসবাস করিছল।
এই নতুন শাসকগণ যারা েরামান নােম পিরিচত, প্রায়শঃই িনষু্ঠর

এবং রূঢ় বয্বহার করেতন, অনয্িদেক ইহুদীরা িছেলন অহঙ্কারী এবং
উদ্ধত। এই অিস্থর ও কিঠন সমেয় অেনক ইহুদীই তঁােদর জীবদ্দশায়
খ্রীেষ্টর আিবভর্ ােবর অেপক্ষায় থাকেলন। ইহুদীরা েকবল ঈশ্বর এবং
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ঈশ্বর েয খ্রীষ্টেক পাঠােনার প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন তঁার দ্বারাই শািসত
হেত চাইিছেলন। তঁারা বুঝেত পােরন িন েয ঈশ্বর খ্রীেষ্টর মাধয্েম
পৃিথবীেক রক্ষা করবার পিরকল্পনা কেরিছেলন। তঁারা েভেবিছেলন
ঈশ্বেরর পিরকল্পনা বুিঝ শুধু জগৎ  েথেক ইহুদীেদর উদ্ধার করা!
তঁােদর েকউ েকউ ঈশ্বেরর খ্রীষ্ট েপ্ররেণর অেপক্ষােতই সন্তুষ্ট িছেলন;
িকন্তু অেনয্রা িসদ্ধান্ত িনল েয তারা নতুন রাজয্ স্থাপেন ঈশ্বরেক
সাহাযয্ করেব। এই ইহুদীেদর বলা হল অতুয্ত্সাহী ধেমর্ান্মােদর দল।
এরা েরামাণেদর িবরুেদ্ধ লড়াই করার েচষ্টা করল এবং েযসব ইহুদীরা
েরামাণেদর সেঙ্গ সহেযািগতা করিছল তােদর প্রায়ই িনধন করেত
লাগল।

ইহুদী ধমীর্য় দল সকল
খ্রীষ্টপূবর্ প্রথম শতাব্দী নাগাদ ইহুদীেদর কােছ েমািশর িবিধ-বয্বস্থা

অতয্ন্ত গুরুত্বপূণর্ হেয় উঠল। েলােকরা ইিতমেধয্ এই িবিধ-বয্বস্থা
খঁুিটেয় পেড়েছ এবং তা িনেয় তকর্ িবতকর্ কেরেছ। এই েলােকরা
িবিভন্নভােব িবিধ-বয্বস্থােক বুেঝিছল (িনেজর িনেজর মত কের)।
িকন্তু বহু ইহুদীই এই িবিধ-বয্বস্থার জনয্ প্রাণ িবসজর্ ন িদেত প্রস্তুত
িছল। ইহুদীেদর মেধয্ প্রধান িতনিট ধমীর্য় দল িছল এবং প্রেতয্ক দেলই
েলখকগণ (আইনজীিব অথবা পিণ্ডেতরা) িছল।

সদূ্দকী
একিট দেলর নাম িছল সদূ্দকী। এই নাম সম্ভবতঃ রাজা দায়ূেদর

সমেয় মহাযাজক সেদাক এর নাম েথেক উদু্ভত। অেনক যাজক
এবং কতৃর্ পেক্ষর অেনক মানুষ সদূ্দকী িছল। এরা ধমীর্য় বয্াপাের
েকবল েমািশর িবিধ-বয্বস্থা (পঁাচিট গ্রন্থ) েমেন চলার মেনাভাব গ্রহণ
কেরিছল। িবিধ-বয্বস্থায় যাজক এবং বিলদান িবষেয় অেনক িকছুই
িশক্ষণীয় িছল, িকন্তু এেত মৃতুয্র পরবতীর্ জীবন সম্বেন্ধ েকান িশক্ষা
িছল না। তাই সদূ্দকীরা মৃতুয্ েথেক মানুেষর পুনরুিত্থত হওয়ােত িবশ্বাসী
িছল না।
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ফরীশী
আেরকিট দেলর নাম িছল ফরীশী।এই নাম এেসেছ একিট িহব্রু শব্দ

েথেক যার অথর্ হল বয্াখয্া করা বা পৃথক করা। এই দেলর েলােকরা
সাধারণ মানুেষর কােছ েমািশর িবিধ-বয্বস্থা িশক্ষা িদেত বা তার বয্াখয্া
িদেত েচষ্টা করত। এরা িবশ্বাস করত েয েমািশর সময় েথেক একটা
েমৗিখক ঐিতহয্ ৈতরী হেয়িছল এবং এও িবশ্বাস করত েয প্রেতয্ক
প্রজেন্মর প্রেয়াজন েমটােনার জনয্ িবিধ-বয্বস্থার উপযুক্ত বয্াখয্া
করেত সক্ষম। ফরীশীরা শুধু েমািশর িবিধ-বয্বস্থােকই একমাত্র কতৃর্ ত্ব
বেল েমেন িনেত রাজী িছল না; তারা একই সেঙ্গ ভাববাদীেদর িশক্ষা,
পিবত্র রচনাবলী, এমনিক তােদর িনেজেদর পরম্পরাগত ঐিতেহয্র
ওপরও আস্থাশীল িছল। এরা িবিধ-বয্বস্থা এবং তােদর ঐিতহয্ উভয়ই
অনুসরণ করেত যত্নবান িছল। আর েসই জেনয্ই তারা িক খােচ্ছ এবং
িক স্পশর্ করেছ, হাত েধায়া এবং স্নান সম্পেকর্ সতকর্ থাকত। তারা
এটাও িবশ্বাস করত েয মানুষ মৃতুয্ েথেক পুনরুিত্থত হেব, কারণ বহু
ভাববাদীই এই সম্বেন্ধ বেলিছেলন।

ইসীন
তৃতীয় বড় দল িছল ইসীন। েজরুশােলেম বহু যাজকই ঈশ্বর

অিভেপ্রত পেথ জীবনযাপন করিছল না। তাছাড়া েরামানরা অেনক
মহাযাজকেক িনযুক্ত কেরিছল; তােদর কেয়কজেনর েক্ষেত্র েমািশর
িবিধ-বয্বস্থার িনেদর্ িশত েযাগয্তার অভাব িছল। এইজনয্ ইসীনরা মেন
করত েয েজরুশােলেম উপাসনা এবং বিলদান ইতয্ািদ িঠকভােব হেচ্ছ
না। আর তাই এরা েবিরেয় এেস জুিডয়ান মরুভূিমেত বাস করেত শুরু
করল। এরা িনজস্ব এক সম্প্রদায় ৈতরী করল, েযখােন েকবল অনয্
ইসীনরাই বসবাস করেত পারত। ইসীনরা উেপাস করত, প্রাথর্না করত
এবং অেপক্ষা করত কখন ঈশ্বর মিন্দর শুিচশুদ্ধ এবং যাজকবৃিত্তেক
পিবত্র করার জনয্ খ্রীষ্টেক পাঠােবন।

নূতন িনয়ম
ইিতমেধয্ ঈশ্বর তঁার পিরকল্পনা শুরু কেরিছেলন। িতিন একিট

িবেশষ জািতেক মেনানীত কের তােদর সেঙ্গ একিট চুিক্ত কেরিছেলন
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েয চুিক্ত তঁার নয্ায়িবচার ও দয়া বুঝেত এই মানুষেদর প্রস্তুত
কের তুলেব। জগতেক আশীবর্াদ ধনয্ করবার জনয্ একিট নতুন ও
উন্নততর চুিক্তর ওপের িনভর্ রশীল একত্রুিটহীনআধয্ািত্মক রাজয্ গেড়
েতালবার েয পিরকল্পনা তঁার িছল, ভাববাদী এবং কিবেদর মাধয্েম
ঈশ্বর তাআেগই জািনেয় িদেয়িছেলন। এই পিরকল্পনা প্রিতশ্রুত খ্রীেষ্টর
আগমেনর পূেবর্ই হল। ভাববাদীরা তঁার আগমেনর প্রিতিট খঁুিটনািট
বেল িদেয়িছেলন। তঁারা বেল িদেয়িছেলন েকাথায় খ্রীেষ্টর জন্ম হেব,
িতিন েকমন ধরেণর মানুষ হেবন এবং তঁােক িক কাজ করেত হেব।
ক্রেম খ্রীেষ্টর আিবভর্ ােবর এবং নতুন চুিক্ত শুরু করার সময় এেস
েগল।

নূতন িনয়েমর েলখাগুিল পড়েল ঈশ্বেরর নতুন চুিক্ত িকভােব যীশুর
দ্বারা প্রকািশত হেয়িছল এবং কাযর্করী হেয়িছল তার বণর্না পাওয়া যায়।
এই যীশু িছেলন খ্রীষ্ট (অথর্াৎ “অিভিষক্ত বয্িক্ত খ্রীষ্ট”) এই রচনাগুিল
িশক্ষা েদয় েয এই নতুন চুিক্ত সমস্ত মানুেষর জেনয্। এেতআেছ েকমন
কের প্রথম শতাব্দীেত মানুষ ঈশ্বেরর মহান ভােলাবাসার দােন সাড়া
িদেয়িছল এবং নতুন চুিক্তর ভাগীদার হেয় উেঠিছল। এই েলখাগুিলেত
আেছ ঈশ্বরর েলাকেদর প্রিত িনেদর্ শনামা: েকমন কের এই জগেত
জীবনযাপন করেত হেব। ঈশ্বর তঁার েলাকেদর এক পিরপূণর্ এবং
অথর্পূণর্ ইহেলৗিকক জীবন এবং মৃতুয্র পের তঁার সেঙ্গ েবঁেচ থাকার
েয প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন তাও এই রচনাগুিলেত েলখা আেছ।

নতুন চুিক্তর রচনাগুিলেত অন্ততঃ আটজন িবিভন্ন েলখেকর েলখা
সাতাশিট িভন্ন িভন্ন “পুস্তক” আেছ। এই েলখেকরা সবাই িলেখিছেলন
গ্রীক ভাষায়, প্রথম শতাব্দীেত এই ভাষা পৃিথবীেত বহুল প্রচিলত
িছল। সমগ্র রচনা সংগ্রেহর অেধর্েকরও েবশী অংশ িলেখিছেলন
চারজন “েপ্রিরত” যীশুর দ্বারা িনবর্ািচত তঁার িবেশষ প্রিতিনিধ অথবা
সহায়কারী। এঁেদর মেধয্-মিথ, েযাহন এবং িপতর িছেলন যীশুর
জীবদ্দশায় তঁার িনকটতম বােরাজন অনুগামীর মেধয্ িতন জন।
েপৗল নামক একজন “েপ্রিরত” পরবতীর্কােল যীশুর এক অেলৗিকক
আিবভর্ ােবর মাধয্েম মেনানীত হন।
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প্রথম চারিট পুস্তক েযগুিলেক “সুসমাচার” বলা হয়, েসগুিল হল
যীশু খ্রীেষ্টর জীবন ও মৃতুয্র পৃথক পৃথক িববরণ। সাধারণভােব এই
পুস্তকগুিল যীশুর িশক্ষা, পৃিথবীেত তঁার আিবভর্ ােবর উেদ্দশয্ এবং
তঁার মৃতুয্র অসামানয্ গুরুত্ব এই িবষয়গুিলর উপর েজার িদেয়েছ,
এগুিল েকবল তঁার জীবেনর ঐিতহািসক ঘটনাবলীর িববরণ মাত্র
নয়। চতুথর্ পুস্তক েযাহেনর সুসমাচার সম্পেকর্ এই কথা সবেচেয়
েবশী প্রেযাজয্। প্রথম িতনিট সুসমাচাের িবষয়বস্তুর িদক েথেক খুবই
িমল রেয়েছ। বস্তুত এেদর একিটেত পাওয়া তথয্ অনয্ একিট বা
দুিটেতইঅেনকপিরমােন পাওয়া যায়।অবশয্ প্রেতয্ক রচনাকারই িভন্ন
িভন্ন পাঠকেগাষ্ঠীর জেনয্ িলেখেছন এবং আপাতভােব প্রেতয্েকরই
অনয্েদর েথেক একটু আলাদা লক্ষয্ আেছ বেল মেন হয়।

চারিট সুসমাচােরর পেরই আেছ েপ্রিরতেদর কাযর্য্ িববরণ যা হল
যীশুর মৃতুয্র পরবতীর্ ঘটনাগুিলর ইিতবৃত্ত। পৃিথবীর সকল মানুেষর
কােছ ঈশ্বেরর ভালবাসা দােনর কথা যীশুর অনুগামীগণ িকভােব
েঘাষণা কেরিছেলন তার বণর্না এেত আেছ। এেত আরও আেছ
েসই িববরণ িকভােব এই “সুসমাচার” েঘাষণার ফেল সারা পেলষ্টীয়
এবং েরামান রাজয্ জুেড় খ্রীষ্টীয় িবশ্বাস (ধমর্) বয্াপকভােব গৃহীত
হেয়িছল। এই েপ্রিরতেদর কাযর্য্ িববরণী পুস্তক িলেখিছেলন লূক,
িতিন যা িলিপবদ্ধ কেরিছেলন তার অিধকাংশ িবষেয়রই প্রতয্ক্ষ
দ্রষ্ট িছেলন িতিন তৃতীয় সুসমাচােররও েলখক। তঁার দুিট গ্রেন্থর
মেধয্ একিট যুিক্তসঙ্গত ঐকয্সুত্র আেছ। যীশুর জীবনী সম্পেকর্ তঁার
িববরণীর একিট স্বাভািবক পিরিশষ্ট িহেসেব এেসেছ “েপ্রিরতেদর
কাযর্য্ িববরণ।” েপ্রিরতেদর কাযর্য্ িববরণীর পের আেছ িবিভন্ন বয্িক্ত
িবেশষ ও েগাষ্ঠীেদর উেদ্দেশয্ েলখা িচিঠর একিট সংগ্রহ। এই
পত্রগুিল খ্রীষ্টীয়ান েনতা েপৗল এবং িপতেরর মত মানুেষর কােছ েথেক
পাঠােনা, যারা দুজন িছেলন যীশুর েপ্রিরত। েসই সমেয় জনগণ েযসব
সমসয্ার মুেখামুিখ হিচ্ছল েসগুিলর েমাকািবলা তারা িকভােব করেব
েসই বয্াপাের তােদর সাহাযয্ করার জনয্ এই পত্রগুিল রিচত। এগুিল
শুধু ঐ অল্পসংখয্ক মানুষগুিলেকই নয় বরং সমস্ত খ্রীষ্টায়ানেক তােদর
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ধমর্ িবশ্বাস সিম্মিলত জীবন এবং এই জগেত জীবনযাপেনর খঁুিটনািট
বয্াপাের তথয্ েদয়, শুধের েদয়, িশিক্ষত কের এবং অনুপ্রািনত কের।
নূতন িনয়েমর েশষ পুস্তক “প্রকািশত বাকয্” অনয্ সব পুস্তক

েথেক আলাদা। এর মেধয্ পাওয়া যায় এর রচিয়তা েপ্রিরত েযাহেনর
দশর্নগুিলর বণর্না। এই পুস্তেকর অেনক চিরত্র এবং িচত্রকল্প পুরাতন
িনয়েমর েথেক েনওয়া এবং এগুিল উত্তমরূেপ তখনই েবাঝা সম্ভব
যখন এগুিলেক পুরাতন চুিক্তর েলখাগুিলর সেঙ্গ তুলনা কের পড়া
হেব। এই চূড়ান্ত পুস্তেক আেছ খ্রীষ্টীয়ানেদর উেদ্দশয্ এই িনশ্চয়তার
আশ্বাস েয, ঈশ্বেরর ক্ষমতা এবং তােদর েনতা ও সহায় যীশুর
ক্ষমতার বেল বলীয়ান হেয় সমস্ত অশুভ শিক্তর িবরুেদ্ধ চূড়ান্ত জয়
অবশয্ম্ভাবী।

বাইেবল ও আধুিনক পাঠক
আজেকর বাইেবল পাঠকেক এটা মেন রাখেত হেব েয এই

পুস্তকগুিল হাজার হাজার বছর আেগ েলখা হেয়িছল, এমন েলাকেদর
জেনয্ যারা আমােদর েচেয় অেনক স্বতন্ত্র এক সংসৃ্কিতর মেধয্ বাস
করত। সাধারণভােব েলখাগুিল েযসব নীিতর ওপর আেলাকপাত
কের েসগুিল িবশ্বজনীন, িকন্তু অেনক ঐিতহািসক িববরণ দৃষ্টান্ত
এবং উেল্লখ েকবল েসই সময়কার সংসৃ্কিতর ও ইিতহােসর জ্ঞােনর
িভিত্তেতই েবাধগময্ হেত পাের। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যীশু
একটা গল্প বলেছন: একিট েলােকর জিমেত বীজ েবানার গল্প েয
জিমটার নানা ধরেণর মৃিত্তকাগুণ বতর্ মান। এই মৃিত্তকা চিরেত্রর সিঠক
ৈবিশষ্টয্গুিল আজেকর পাঠেকর কােছ অপিরিচত মেন হেত পাের।
িকন্তু এই গল্পিট েথেক যীশু েয িশক্ষা িদেলন তা েয েকান সমেয় েয
েকানও েদেশর মানুেষর কােছ গ্রহণীয়।
আধুিনক পাঠেকর কােছ বাইেবেলর জগত্ টা একটু িবস্ময়কর

মেন হেত পাের। তখনকার েলােকেদর আচার অনুষ্ঠান, দৃষ্টিভঙ্গী,
কথাবাতর্ ার ধরণ এসবই পুেরাপুির অপিরিচত মেন হেত পাের। এইসব
িবষেয়র মূলয্ায়ন িকন্তু েসই সমেয়র এবং স্থােনর মানদেণ্ড িবচার
করাই যুিক্তযুক্ত - আধুিনক মাপকািঠর সাহােযয্ নয়। এটা েখয়াল
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রাখাও জরুরী েয িবজ্ঞােনর বই িহেসেব বাইেবল েলখা হয় িন।
এই পুস্তক েলখা হেয়িছল প্রধানতঃ ঐিতহািসক িকছু ঘটনা িববৃত
করার জেনয্ এবং মানুেষর কােছ েসইসব ঘটনার তাত্ পযর্য্ তুেল
ধরবার জেনয্। এর িশক্ষা সব িবশ্বজননী সেতয্র সেঙ্গ জিড়ত এবং
েসগুিল িবজ্ঞােনর রােজয্র বাইেরর িজিনস। বাইেবল আজেকর
যুেগও প্রাসিঙ্গক কারণ এর আেলাচনা ও িবেশ্লষেণর িবষয় হল
মানুেষর আিত্মক প্রেয়াজনসমূহ েযগুিল কখনও পিরবির্তত হয় না।
িযিন বাইেবল পুস্তকিট েখালা মেন পাঠ করেবন িতিন অেনক

উপকার পাওয়ার আশা করেত পােরন। িতিন প্রাচীন িবেশ্বর ইিতহাস
ও কৃষ্টি িবষেয় জ্ঞানলাভ করেবন। িতিন যীশু খ্রীেষ্টর জীবন ও িশক্ষার
িবষেয় জানেবন এবং তঁার অনুগামী হওয়ার অথর্ িক তাও জানেবন।
িতিন লাভ করেবন িকছু েমৗিলক আিত্মক অন্তদৃর্ ষ্টি এবং িতিন একিট
গিতশীল এবং আনন্দময় জীবনযাপেনর জেনয্ েয বয্বহািরক িশক্ষার
দরকার তাও লাভ করেবন। জীবেনর কিঠনতম প্রশ্নগুিলর উত্তর িতিন
এখােন পােবন।কােজই এই পুস্তকপড়বার অেনকগুিল উপযুক্তকারণ
আেছ, আর েয বয্িক্ত েখালা এবং েকৗতুহলী মন িনেয এিট পড়েবন
িতিন খুব সম্ভব তার জীবেনর জনয্ ঈশ্বেরর উেদ্দশয্ িক তা আিবষ্কার
করেবন।
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