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বাইবেল পুকাশিত ধম্মের

· সহিত

হিন্দু লোকদের শাস্ত্রোক্ত ধর্মের তুলনা বিষয়ক

পুস্তক।
অথাৎ

এতদুভয় শাস্ত্রের সত্যতাবোধক প্রমাণের বলবত্তা

ও অবলবত্তা বিবেচনা করিয়া

কোনটা ঈশ্বরদত্ত, কোনটা বা নহে

ইহু। এই পুস্তকে লেখা গিয়াছে।

ঋণ্ডদ্বয়েতে রচিত।
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ভূমিকা ।
-

ই^লণ্ডৗয়াদি দেশস্থ কোন ২ লোকেরা ঐক্য হইয়া,

স্থানে ২ সভাস•\স্থাপন করত, স্ব ২ ধন ব্যয়দৃারা পরিত্রাণ

ফলক খৃষ্টীয় ধর্মের কথা প্রকাশ করণার্থে দেশদেশা

ন্তরে নানা পাদরী লোকদিগকে পাঠাইয়াছেন , এই

ক্ষণে নূ্যূনাধিক পঞ্চাশ বৎসরাবধি তাহাদের কর্তৃক

নিযোজিত পাদরী লোকেরা এই দেশে আসিয়া তদ্বন্মের

কথা কায়মনোবাক্যেতে হিন্দু লোকদের নিকটে ঘোষণা

করিতেছে, তথাপি তাহাদের ধনব্যয়ের, ও পরিশুমের

অনুসারে, ফলোদয় হইতেছে না ; অতএব এই পুস্তকের

রচক উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া, অনুমান করেন, যে এ বিষয়ে

বহু ২ কারণ থাকিলেও, তাহার একটা প্রধান কারণ

এই হইতে পারে, যে বাইবেলের সত্যতা কতশত দৃঢ়

প্রমাণস্বারা প্রতিপন্ন হয়, হিন্দু লোকেরা ইহা জানে না ;

যেহেতূক ঐ পাদরী লোকেরা স্থানে ২ গিয়া ঘোষণাদা

রা সেই প্রমাণের বিষয় তাহাদিগকে কথন ২ শুনাইলেও,

তথাপি আজি পর্য্যন্ত কেহ সেই সকল প্রমাণ ঐক্য

করত, তদ্বিষয়ক এক পুস্তক বাঙ্গালা ভাষাতে করেন নাই,

এ প্রযুক্ত তিনি লোকদের হিতের নিমিত্তে এতদ্রুপ এক

থান পুস্তকের আবশ্যকতা বুঝিয়া, তাহা করিতে প্রবৃত্ত

হইলেন। কিন্তু ইহাদ্বারা তাহাদের কোন সুফল ফলিবে

কি না, এ বিষয়ে বড় সন্দিগ্ধ আছেন , যেহেতূক হিন্দু



লোকদের এই একটা বড় দোষ আছে, যে বাইবেলের

কোন কথা তাহাদিগকে শুনাইলেও, তাহারা তাহাতে

মনোনিবেশ করিয়া, সেই কথার অভিপ্রায় কি ? ইহা প্রায়

কিছুই বিবেচনা করে না ; অতএব যে সকল প্রমাণ দ্বার।

বাইবেলের সত্যতা স্থিরীকৃত হয়, তাহার অতি গৌরব, ও

বহুবিধস্ত, ও সর্ব্বজন বিশ্বসনীয়ত্ব, থাকিলেও, লোক যদি

তাহার প্রতি মনঃসংযোগ না করে, তবে তাহাদ্বারা ইহা

দের বিশ্বাস কি রূপে জন্মিতে পারিবে ? ফল, এতদ্দেশস্থ

লোকেরা যে এত কাল পর্য্যন্ত বাইবেল প্রকাশিত ধর্মু

গ্রহণ করে নাই, সেটা কিছু তাহার সত্যতার প্রমাণা

ভাব প্রযুক্ত, তাহা নয়,কেবল তচ্ছাস্ত্রের সত্যতা স্থির

কারক প্রমাণের প্রতি তাহাদের অমনোযোগিতা হইয়া

ছে তাহার প্রধান কারণ , যেহেতুক উহারা যদি তাহার

প্রতি এক বার মনকে ডুবাইত, তবে তাহার সত্যতা

এমত নিশ্চয় জানিতে পারিত, যে তাহাতে তাহাদের

আর কোন প্রকারে অবিশ্বাস থাকিতে পারিত না ,

অধিকন্তু উহারা তাহা করিলে বাইবেলের উত্তমতা, ও

গুরুতাবিষয়ক স্থিরানুভব পাইয়া, তাহার শিক্ষাদ্বার।

মনের মধ্যে পারমার্থিক বিষয়ের জ্ঞান উত্তম রূপে প্রাপ্ত

হইত ; এব^ পরিত্রাণার্থে সেই শাস্ত্র গ্রহণের আবশ্যক

তা বুঝিয়া, আপনাদের কর্তৃক সেবার্থে, “ স্বহস্তকৃত স্বর্ণ

ও রৌপ্যাদির প্রতিমাগণকে, উদুর, ও চামচিকার

কাছে নিক্ষেপ ” করিয়া, ( ১ ) যিনি পাপি লোকদের

জন্যে “ জ্ঞান, ও যথার্থতা, ও পবিত্রতা, ও মুক্তিবিষয়ে*

- ( ১ ) যিশায়িয় ভবিষ্যদ্বক্তার পুস্তক ২ । ২ •



৫

ঈশ্বর কর্তৃক নিযোজিত হইয়াছেন,” এমন যে প্রভু যীশু

খ্রীষ্ট, মনের প্রশস্ততা পূর্ব্বক অবশ্য তাহারা তাহাকে

গ্রহণ করিত । ( ১ )

দেখদেখি, আমি যদি দশহস্ত, বিংশতি পাদ, পঞ্চ

লোচন, ইত্যাদি বিজাতীয়াকার কোন এক জন বীরের

কথা, হিন্দুদের নিকটে প্রসঙ্গ করিয়া গল্প করিতাম, তবে

তাহারা তাহাতেই প্রত্যয়ী হইয়া, আল্লাদ পূর্ব্বক শুনিত;

অর্থাৎ এমত কোন বিকটাকার মনুষ্য দর্শন দিয়া, বাই

বেলের আনুকূল্যে নানা কর্ম করিয়াছেন, এমত কোন

কথা যদি তাহাদের নিকটে কহিতাম, তবে তাহার।

মনঃস^যোগ পূর্ব্বক শুনিয়া, সেই বাক্যকে প্রমাণস্বরূপ

করিয়া মানিত , কিন্তু বাইবেলের সত্যতা প্রতিপন্ন কর

ণার্থে যে সকল অলৌকিক কমু কৃত হইয়াছিল, তাহার

কোন কথা কহিলে, কিম্বা তাহার সত্যতাবোধক তদন্তঃ

পাতি ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা ইত্যাদিবিষয়ক কোন ২ বাক্য

তাহাদের নিকটে উপস্থিত করিলে, সে সকলি পণ্ডশ্রম

মাত্র। ফল, এতদ্রুপ প্রমাণ মাত্রই, জ্ঞানবান বিবেচক

লোকদের গ্রহণযোগ্য বটে, তথাপি হিন্দু লোকের।

ইহার প্রতি কোন প্রকারে মন দেয় না, ও প্রাণ বিয়োগ

পর্য্যন্ত, পরিশ্রম করিলেও, প্রায় তাহাদের মন ইহার

প্রতি আকর্ষিত করা যায় না , পরন্তু এ পুস্তক পাঠ

করিয়া, কেহ যদি তাহাতে বিরক্ত হয়, তবে গ্রন্থকন্তা

তাহাদিগকে এই জানাইতেছেন, যে কাহার অসন্তোষের

নিমিত্তে, কিম্বা হিন্দু লোকদের ধম্ম নিন্দা করিবার জন্যে,

( ১ ) করিন্থীদিগকে প্রথম পত্র ১। ৩ •
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তিনি ইহার রচনা করেন নাই , কেবল লোকদের ভুল

ভুান্তি দূরীকরণার্থে, ও সত্য শাস্ত্রেতে তাহাদের প্রকৃত

জ্ঞান জন্মাইবার নিমিত্তে, ইহা করিয়াছেন ; অতএব

তিনি তাহাদের প্রতি এই বিনতি করিতেছেন, যে

কোনটা ঈশ্বরের দত্ত শাস্ত্র, কোনটা বা নহে, ইহা নির্ণয়

করণের চেষ্টাকে তাহারা যেন তুচ্ছ না করেন, বরণ

পরিত্রাণ পাইবার জন্যে আবশ্যকীয় যে এই সর্ব্বোত্তম

জ্ঞান, তাহা প্রাপণের নিমিত্তে যত্নবান হন, এব… এই

পুস্তুকে এতদ্বিষয়ক যে সকল বাক্য লিথিত আছে, তাহ।

উহারা যেন প্রার্থনা, ও নমুান্তঃকরণ, ও মনঃসংযোগ

পূর্ব্বক, সবূসাধ্যেতে আলোচনা করেন । বাস্তবিক উক্ত

এই জ্ঞানসাধনের জন্যে, এতদ্দেশস্থ লোক স্ব ২ নিমিত্তে

প্রার্থনা করুক বা না করুক ; উহারা যেন এই পরম রত্ন

পায়, এই নিমিত্তে গ্রন্থকন্ত যাবজ্জীবন পর্যন্ত প্রার্থনা

ত্যাগ করিবেন না, যেহেতুক তাহাদের হিতার্থে, তিনি

এই সকল শারীরিক, ও মানসিক পরিশ্রম স্বীকার,করি

য়াছেন। অতএব এ বিষয়ে যেন আপন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ

হয়, এতদর্থে তিনি একান্ত চিত্তেতে ঈশ্বরের নিকটে বি

নতি করিবেন ; কেননা মনুষ্য মন্দ হইয়াও, যদি আপনা

দের সন্তানদিগকে উত্তম বস্তু দিতে ভাল বাসে, তবে

সকলের স্বর্গস্থ পিতা যে ঈশ্বর, তিনি আপন যাচকদিগকে

উত্তম সামগ্রী দিতে কতো অধিক সন্তুষ্ট আছেন ; ইহা

বলা যায় না, মথি রচিত মঙ্গলসমাচার ৭ । ১১



নির্ঘণ্ট ।

-***-

প্রথম খণ্ড।

বাইবেলের সত্যতাঞ্জাপক গুণোদৃত পুমাণ।

ও

হিন্দু লোকদের শাস্ত্রে তত্তৎ প্রমাণভাববিষয়ক

বাক্য ।

পৃষ্ঠে

মনুষ্যদের শাস্ত্র পাওনের আবশ্যকতাবিষয়ক

বিবরণ । • • • • • • • • • • • • • • ১

--

প্রথম অধ্যায়।

ঈশ্বর দত্ত শাস্ত্রের রচনা ও গুণাদি কি প্রকার

উৎকৃষ্ণ হইবে, ইহা যুক্তি ও বুদ্ধিদ্বারা প্রথমতঃ

স্থির করিয়া বাইবেল ও হিন্দুদের শাস্ত্র পরীক্ষা

করিলে কাহার সেই ২ গুণাদি আছে কাহার বা

নাই, তদ্বিষয় নিশ্চায়ক বাক্য । . . . . ৭

প্রথম প্রকরণ ।

যুক্ত্যাদিদ্বারা ঈশ্বরের গুণাদি বিষয়ে কি পর্যন্ত স্থি

রীকৃত হইতে পারে, এবণ সকল মনুষ্য স্ব ২ মানিত শাস্ত্র



৮

ঈশ্বরের দত্ত বটে কিন ইহা জানিতে ইচ্ছা করিলে,

তৎস্থিরতা সেই সমুদয় শাস্ত্রের বাক্যের সহিত মিলা

হইয়া যে কি প্রকারে পরীক্ষা করিবে ইহার বিবরণ। ৮

দ্বিতীয় প্রকরণ ।

বাইবেলের মধ্যে ঈশ্বরের একত্ব, ও গুণ, ও তঁাহার সৃষ্টি

স্থিতি পালনাদিবিষয়ে লিথিত যে বাক্য, তাহাও ঐ অগ্রে

কথিত যুক্তির সহিত মিলন আছে, এতদ্বিষয়ক বৃত্তান্ত। ১২

তৃতীয় প্রকরণ।

ঈশ্বর বিষয়ে এবণ ঠাহার শাসনাদি বিষয়ে হিন্দু লো

কদের শাস্ত্রের মধ্যে যে নানা ব্যতিক্রম ও পূর্বোক্ত যুক্তির

বিরুদ্ধ বহু ২ বাক্য আছে, ইহার বিস্তারিত কথা । ২০

•ঙ্©5ঙ্গ

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বাইবেলের কর্তৃব/তাবিষয়ক আজ্ঞা,এবং মনু

ষ/দের চরিত্রাদি শুদ্ধসত্ত্ব করাইতে তাহার যে

অভিপ্রায়, ইত্যাদি নানা বিষয়ে হিন্দু লোকদের

শাস্ত্রহইতে তাহা যে কি পর্য্যন্ত উত্তম ও গুণা

নৃিত, এতদ্বিষয়ক বাক্য। .. .. .. .. ৩২

প্রথম প্রকরণ ।

বাইবেলের কর্তৃব্যতাবিষয়ক আজ্ঞার বিবরণ । • • ৩৩

দ্বিতীয় প্রকরণ ।

মনুষ্যদের চরিত্রাদি শুদ্ধ সত্ত্ব করাইতে বাইবেলের

যে অভিপ্রেত, আছে ইহার বিস্তারিত কথা । . . ৪৯



৯

তৃতীয় প্রকরণ ।

হিন্দু লোকদের শাস্ত্রে যে দুষ্ট দুরাচারিদের কুব্য

বহার ত্যাগ করাইয়া সৎ কর্মুেতে প্রবৃত্তিজনক গুণা

ভাব, ইহার বিবরণ । . . . . . . . . . . ৬০

চতুর্থ প্রকরণ।

হিন্দুদের মধ্যে অতি মান্য রূপে খ্যাত লোকদের বি

ষয়ক বৃত্তান্ত | . . . . . . • • • • • • ৩৬

পঞ্চম প্রকরণ।

প্রথম থণ্ডে লিথিত যে প্রমাণ সকল তাহার পোষক

বাক] [ . • • • . . . . • • • • • ৭২

দ্বিতীয় খণ্ড।
বাইবেলে লিথিত অলৌকিক ক্রিয়া ও ভবিষ্যদ্বাণ্যা

দিহইতে উদ্ধৃত যে তাহার সত্যতাবোধক প্রমাণ।

এব^

হিন্দু লোকদের শাস্ত্রীয় এতাদৃশ প্রমাণাপেক্ষ।

বাইবেলীয় ঐ কথিত প্রমাণের যে

অধিকত্ব ও বলবত্ত্ব, ইহার বিবরণ।

প্রথম অধ্যায়।

অলৌকিক কর্ম বিষয়ক বাক্য ।

বাইবেলীয় অলৌকিক ক্রিয়া যে তাহার সত্যতার

দৃঢ় প্রমাণ স্বরূপ ইহার বৃত্তান্ত। . . . . . . ৭৮
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প্রথম প্রকরণ।

বাইবেল লিথিত অলৌকিক ক্রিয়ার যে বহুত্ব, ও

নানা বিধস্ত, এবণ\ দয়াধম্মফলকতা, ইত্যাদি বিষয়ক

বিবরণ । • • • • • • • • • ৮১

দ্বিতীয় প্রকরণ ।

পূর্ব্ব লিথিত বাইবেলীয় অলৌকিক ক্রিয়ার পোষক

বাক্য । . . • • • • • • • • • • • • ৯°

তৃতীয় প্রকরণ।

হিন্দু লোকদের শাস্ত্রে লিখিত অলৌকিক ক্রিয়া বি

ষয়ক বিস্তারিত কথা । • • • • • • • • • • ৯৬

-…*<>©••

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ক বাক্য।

বাইবেলের সত্যতার সহিত তল্লিথিত ভবিষ্যদ্বাণীর

পূর্ণতার যে কি সম্বন্ধ আছে, ইহার বৃত্তান্ত। . . ১০৪

প্রথম প্রকরণ

বাইবেলের লিখিত যে সকল ভবিষ্যদ্বাক্য, ও তাহ।

যে কি পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হইয়াছে, ইত্যাদি বিষয়ক

বিবরণ । • • • • • • • • • • • • ১ °৫

দ্বিতীয় প্রকরণ।

হিন্দু লোকদের শাস্ত্রোক্ত যে ২ বাক্যকে তাহারা

ভবিষ্যদ্বাক্য করিয়া বলে, তাহার বিস্তারিত কথা | ১৩৪



১১

তৃতীয় অধ্যায়।

খ্রীষ্টের পুনরুত্থান বিষয়ক বাক্য।

খ্রীষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা বাইবেলের সত্যতা যে কি

রূপে প্রতিপন্ন হয়, ইহার বৃত্তান্ত । • • • • ১৪০

প্রথম প্রকরণ ।

খুঁৗষ্টের পুনরুত্থান যে নিশ্চয় হইয়াছে, তাহ।

কি ২ প্রমাণ, ও কত ২ সাক্ষিদ্বারা স্থিরীকৃত হয়, ইহার

বিবরণ । . . • • • • • • ১৪২

দ্বিতীয় প্রকরণ ।

খুঁৗষ্টের পুনরুত্থানবিষয়ক বিবরণের পোষক বাক্য,

ও সেই পুনরুত্থান যে কি পর্য্যন্ত বাইবেলের সত্যতাতে

প্রমাণ স্বরূপ, ইহার বিস্তারিত কথা । . . . . ১৫১

-…

চতুর্থ অধ্যায়।

খ্রীষ্টের প্রেরিতদের দুঃখভোগ, ও পরিশ্রমাদি

বিষষক বাক্য ।

প্রেরিতদের দুঃখভোগাদি যে বাইবেলের সত্যতাতে

কি প্রকারে প্রমাণ স্বন্ধপ হয়, ইহার বৃত্তান্ত। . . ১৬২

প্রথম প্রকরণ।

খ্রীষ্টের প্রেরিতেরা যে কেবল সাত্ত্বিক ভাবেতে ঠাহার

ধমুবিষয়ক বাক্য ঘোষণা করিলেন, ইহারবিবরণ | ১৬৫

দ্বিতীয় প্রকরণ ।

খ্রীষ্টের ধর্মবিষয়ক বাক্য ঘোষণা দেওয়াতে, তঁাহার
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প্রেরিতাদির প্রতি যে ২ বিশেষ দুঃখ ও উপদ্রবাদি

ঘটিল, ইহার বিস্তারিত কথা । . . . . . . ১৭৪

তৃতীয় প্রকরণ।

হিন্দু লোকদের শাস্ত্রের বিধানুসারে যাহারা ক্লেশাদি

স্বীকার করে, তাহাদের তদ্বিষয়ক বিবরণ । . . ১৮৫

→®®…

পঞ্চম অধ্যায়।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম ব্যাপকতাবিষয়ক বাক্য ।

গ্রীষ্টের ধর্মের ব্যাপকতার সহিত বাইবেলের সত্য

তার যে কি রূপে সম্বন্ধ আছে, ইহার বৃত্তান্ত। . . ১৯৩

প্রথম প্রকরণ ।

খ্রীষ্টের ধর্ম প্রচারানন্তর তাহ। অল্প কালের মধ্যে

যে কি পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া উঠিল, ও বহু লোক কর্তৃক গৃহীত

হইল, ইহার বিবরণ । . . • • • • • • ১৯৫

দ্বিতীয় প্রকরণ।

মহম্মদের ধর্মের ব্যাপন বিষয়ক বিস্তারিত কথা | ২০৪

→→→

ষষ্ঠ অধ্যায়।

হিন্দু লোকেরা বাইবেল, ও খ্রীষ্টের ধর্মের প্রতি যে

সকল দোষ দেয়, তাহার প্রতু্যত্তর বাক্য । . . ২১১

……

সমাপক বাক্য। . . . . • • • • • • ২৩৭



প্রথম খণ্ড।

বাইবেলের সত্তাঞ্জাপক

গুণোদ্ভূত প্রমাণ
ও

হিন্দু লোকদের শাস্ত্রে তত্তৎ প্রমাণাভাব

বিষয়ক বাক্য।

-জ্ব…

পূর্ঘকালীন পণ্ডিতেরা স্ব ২ দেশীয় বিবরণ বিষয়ক

নানা পুস্তক রচনা করিয়া আমাদের অনেক উপকার

করিয়াছেন, যেহেতূক ইহার দ্বারা আমরা জানিতে

পারি, যে বর্তমান কালে তাবদেশস্থ লোকেরা যেমন

নানা আইন স্থাপন করিয়া সেই ২ আইনানুসারে সক

লের শাসন করিবার জন্যে কোন ২ ব্যক্তিকে অধ্যক্ষ

পদে নিযুক্ত করিয়াছেন, তেমনি পূর্ব্বকালীন লোকদের

মধ্যেও এতদ্রুপ আইনাদি চলিত ছিল ; অর্থাৎ এ ব্যবস্থা

নূতন নহে, চিরকাল আছে, ফলতঃ সকল মনুষ্যই আ

পন ২ বুদ্ধিদ্বারা বিবেচনা করিয়া দেখিলে জানিতে পারে,

ষে এ সকল ব্যবস্থার আবশ্যকতা আছে, যেহেতূক তা

বদেশেতেই এই প্রকার শাসন পদ না থাকিলে মহল

একটা গোলমাল উপস্থিত হইয়া লোকদের নানা দুর্দশা

ঘটিত, ও কাহারও সুন্ধারা থাকিতে পারিত না।
1850.] B [2000.
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মনুষ্য যদি আপন ২ বুদ্ধিদ্বারা জানিতে পারে, যে

শিষ্টতা বিশিষ্টতা সুনীতি সুধার রাখিবার জন্যে তাবৎ

রাজ্যেই এই প্রকার ব্যবস্থা ও শাসনকর্তার আবশ্যকতা

আছে, তবে আমাদের এই বোধ হয়, যে সকলহইতে

বুদ্ধিমান ও গুণবান ও সদ্বিবেচক যে পরমেশ্বর, তিনি

আপন রাজ্য পৃথিবীস্থ প্রজারূপ মনুষ্য সকলের শাসনাদি

করিবার জন্যে আইনস্বরূপ অবশ্য কোন একটা শাস্ত্র

দিয়াছেন, এবà মনুষ্য সেই শাস্ত্রের কথা জানিয়া শুনিয়া

যে যেমন রূপে পালন করে কিম্বা পালন না করে ঈশ্বর

তাহাকে তদনুরূপ প্রতিফল নিশ্চয় দিবেন ।

যদি আমরা জগৎস্ব তাবল্লোকের ব্যবহার দেখিয়া

বিবেচনা করি, যে তাহারা পারমার্থিক বিষয়ে কেমন

মুগ্ধ ও ধর্ম বিষয়ে তাহাদের কত শত ভিন্ন ২ মত, এব…

ত্রাণ পাইবার জন্যে ও ঈশ্বরের সন্তোষজনক কমুোর

বিষয়ে তাহারা নানা জনে কেমন নানা প্রকার গোলমা

লের কথা কহে, তবে আমরা এই স্থির জানিতে পারি,

যে মনুষ্যদের এই সকল গোলমালজনক ব্যবহার বিষয়ে

সন্দেহ ভঞ্জনার্থে ঈশ্বরদত্ত এক সত্য শাস্ত্র তাহাদের পাও

নের আবশ্যকতা আছে। ফল, এই সকল গোলমাল

দ্বার। ইহা নিশ্চয় জানা যায়, যে এমন একটা শাস্ত্র না

পাইলে মনুষ্যতো পারমার্থিক সকল বিষয়ে কি সত্য কি

মিথ্যা, ইহা আপন ২ বুদ্ধিদ্বারা কোন প্রকারেই স্থির

করিতে পারে না ।

ঈশ্বরহইতে প্রকৃতদত্ত এমন একটী শাস্ত্র পাওনের আ

বশ্যকতা আছে ইহা প্রায় সকলেই স্বীকার করে, এবণ
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আমরা সত্য শাস্ত্র পাইয়াছি, ও আমরা পাইয়াছি এই ২

রূপ নানা কথা যে নানা দেশীয় লোকেরা কহে, ইহাতে

নিশ্চয় বোধ হয়, যে ঈশ্বর কোথাও না কোথাও কাহা

কেও না কাহাকেও এমন এক সত্যশাস্ত্র অবশ্য দিয়াছেন ;

যেহেতূক শাস্ত্র পাইয়াছি এই কথা যে নানা লোকে কহে,

অবশ্য ইহার একটা মূল আছে। ঈশ্বর যদি কোন স্থানে

কাহাকেও শাস্ত্র না দিতেন, তবে এ কথা কোথাহইতে

জন্মিল ? কিন্তু যে সকল পুস্তক নানা দেশীয় লোক গ্রহণ

করিয়া প্রকৃত শাস্ত্র বলে, তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিলে আ

মরা স্থির জানিতে পারি, যে ঐ সকল শাস্ত্রের ভিন্নং মত

ও পরম্নর বিরুদ্ধ বাক্য প্রযুক্ত কদাচ সে সকলি ঈশ্বরদত্ত

হইতে পারে না ।

দেখ বহু রাজ্যাধিকারী কোন রাজা যদি আপনার

কোন এক রাজ্যের প্রত্যেক পরগণাস্থ লোকদের বিচারা

দির নিমিত্তে নানা বিরোধি ব্যবস্থা ও আইন স্থাপন

করেন, তবে সেই রাজ্যেতে কত গোলমাল উপস্থিত

হইবে, বাস্তবিক কোন রাজাই এমত কমু করেন না, বরণ

শাসনের বিষয় ঐক্যতায় সুফল জানিয়া এক ২ রাজ্যের

নিমিত্তে এক ২ ব্যবস্থামাত্র স্থির করেন, এবণ সেই ব্যব

স্থানুসারে চলাতে কিম্বা না চালাতে দোষাদোষ বিবেচন।

করিয়া নিরপেক্ষরূপে তত্রস্থ তাবৎ লোককে প্রতিফল

দেন। তবে যে বিষয়ে আমরা বিবেচনা করিতেছি, সে

বিষয়ের উপর এই দৃষ্টান্ত বর্তাইলে স্থির জানা যাইবে,

যে যে সকল ভিন্ন ২ মত ও বিরোধি বাক্য বিশিষ্ট পাঁচ

প্রকার শাস্ত্রকে নানা দেশীয় মনুষ্যেরা ঈশ্বরীয় শাস্ত্র
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বলিয়া ব্যবহার করে, সে সকল শাস্ত্র কদাচ তাঁহার দত্ত

হইতে পারে না, কেননা ঈশ্বর আছেন একমনা ও সত্যবা

দী, তাহার বাক্য ও তাঁহার কর্ম এক প্রকার ব্যতীত নান

প্রকার হইতে পারে না , ফলতঃ তঁাহার রাজ্যস্বরূপ হই

য়াছে যে এই পৃথিবী, তত্রস্থ প্রজাস্বরূপ তাবৎ মনুষ্যদের

শালনার্থে ও পরিত্রাণার্থে তিনি এক মাত্র শাস্ত্র দিয়াছেন।

কিন্তু কোন দেশের রাজা স্বনামাদিবিশিষ্ট উত্তম টাক।

নিম্মাণ করিয়া স্বরাজ্যে যথন চালান, দুষ্ট লোকেরা যেমন

তৎকালে তামাদি পূর্ণ টাকা প্রস্তুত করিয়া আপন ২

লাভার্থে মনুষ্যদের বুদ্ধি মোহ করত চলিত করে, এই

স্থলেও তেমনি জানিবণ , অর্থাৎ দুষ্ট লোকেরা ঈশ্বরদত্ত

সেই একই প্রকৃত শাস্ত্রের নাম শুনিয়া আপন ২ লাভার্থে

মেকী টাকা স্বরূপ নানা মিথ্যা শাস্ত্র রচনা করিয়া, এই

হইয়াছে ত্রাণজনক ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্র ইহা কহত তদ্বার।

মনুষ্যদের বুদ্ধি মোহ করিয়া সেই সমুদায়কে চালাইতেছে।

এই পৃথিবীর মধ্যে যে সকল শাস্ত্র চলিত আছে তাহার

মধ্যে অনেকই মিথ্যা ইহা নিশ্চয় জানিয়া, কোনটা ঈশ্বর

দত্ত কোনটা বা মনুষ্যকল্পিত মাত্র, ইহা স্থির করিতে

অতিশয় চেষ্টা করা আমাদের উচিত, যেহেতূক ঐ সকল

কল্পিত শাস্ত্র গ্রহণ করিয়া যাহারা ব্যবহার করে, তাহা

দের কদাচ পরিত্রাণ হইতে পারে না ; ফল এই জগতে

চলিত ঐ সকল শাস্ত্রের মধ্যে কেবল একটা হইতে পারে

ঈশ্বরদত্ত প্রকৃত শাস্ত্র। তবে সেই শাস্ত্রই বা কোনটা, আর

আমরা যে তাহা কি প্রকারে জ্ঞাত হইতে পারি, ইহা বড়

শক্ত কমু বটে ; অতএব কেহ ং এই বিষয় স্থির করিতে
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মনস্থ করিলে সেই মনস্কামনা সিদ্ধি করিবার জন্যে তা

হারা যে কি প্রকারে বিবেচনা করিবে ইহা তাহাদিগকে

বুঝাইবার নিমিত্তে আমি দুইটী দৃষ্টান্ত কথা লিখি।

দেখ দেখি, আমি কোন দূর দেশস্থ ব্যক্তির নাম

সম্বলিত এক থান জ্ঞাপন পত্র পাইলে তৎপত্রার্থে যদি

কোন সন্দেহ উপস্থিত হয়, তবে এই পত্র সেই লোক

নিশ্চয় লিখিয়াছেন কি না ইহা স্থির করিবার জন্যে বি

বেচনা করিতে গেলে, ইহার পরে লিথিত দুইটী

দৃষ্টান্তানুসারে বিবেচনা করিলে অবশ্য ঠাহরাইতে

পারি, যে এই পত্র তাহার হস্ত লিখিত কি জাল

স্বরূপ মাত্র।

প্রথম দৃষ্টান্ত। যাহার নামেতে ঐ পত্র মুদ্রিত আছে সেই

লোক কেমন ও তাহার গুণ ও পাণ্ডিত্য ও স্বভাব

বা কেমন প্রথমত ইহা স্থির করিতে হইবে । এই

সকল উত্তমরূপে বিবেচিত হইলে পর যদি দেখা

যায় যে সেই ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে উত্তম, তবে এমন

সজ্জন ও বিশিষ্ট লোক পত্র লিথিলে তিনি কি প্র

কার পত্র লিথিবেন তাহা মনে ২ অনায়াসে জা

নিতে পারি। তৎপরে তাহার নামাঙ্কিত যে পত্র

পাইয়াছি সেই পত্র পাঠ করিয়া সেই রূপ গুণবান

ব্যক্তির লিখনের মত এই লিপি বটে কি না ইহা

বিবেচনা করা কর্তব্য ; ফল তাদৃশ গুণবান ব্যক্তির

লিখনের মত যদি হয়, তবে আমার বিশ্বাস হইতে

পারে যে এটা তাহারি পত্র বটে, কিন্তু তাহা না

হইয়া যদি তাহার গুণের বিরুদ্ধে লিপি হয় তবে
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নিশ্চয় বোধ হইবে, যে এ লিখন কদাচ সেই গুণ

বান ব্যক্তির নয়, বরণ কোন দুষ্ট লোক আমাকে

প্রবঞ্চনা করিবার জন্যে লিথিয়াছে ।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত । যাহার দ্বারা আমার নিকটে সেই পত্র

প্রেরিত হইয়াছে সেই ব্যক্তি সত্যবাদী কি মিথ্যা

বাদী, প্রতারক কি সজ্জন, এই প্রকার সর্ব বিষয়ে

তাহার আচরণ পরীক্ষা করা উচিত। এই পরীক্ষা

করণানন্তর তাহার যত ব্যবহার সর্ব্বপ্রকারে সত্য

বাদী ও সজ্জনের চিহ্নবিশিষ্ট বটে, কি মিথ্যাবাদী

প্রতারকের চিহ্নবিশিষ্ট, যেমত ২ বোধ হইবে তদ

নুসারে তাহার আনীত পত্রেতে বিশ্বাস কিম্বা অবি

শ্বাস কর্তব্য ; ফল তাহার ব্যবহার নানা মতে

মিথ্যাবাদী প্রতারকের মত হইলে, কিম্বা আমি

প্রতারিত হইলে তাহার নিজের লাভ হইবে অথবা

অন্য কোন কারণ অনুভব পাইলে তাহার অানীত

পত্র গ্রহণ করিতে আমার মহা সন্দেহ উপস্থিত

হইবে, কিন্তু সর্বতোভাবে তাহার ব্যবহার যদি

সত্যবাদী সজ্জনের মত হয়, এব…\ অামাতে প্রতা

রণার কোন কারণ যদি দেখিতে না পাই, তবে ঐ

পত্র সত্য জ্ঞান করিয়া অবশ্য গ্রহণ করা উচিত।

এ স্থলে ঐ প্রথম দৃষ্টান্তস্বরূপ পত্র লেথক পদে ঈশ্ব

রকে বুঝায়, আর তৎপত্র পদে শাস্ত্রকে বুঝায়, অতএব

পূব্বোক্ত দৃষ্টান্তদ্বয়ের আদ্য দৃষ্টান্ত স্বরিয়া বাইবেল ও

হিন্দুদের শাস্ত্রের উপর বর্তাইয়া তদূষ্টান্তানুসারে

উভয়ের পরীক্ষা করত কোনটা বা প্রকৃত ঈশ্বরদত্ত



৭

হয়, কোনটা বা না হয়, ইহা বিবেচনা ক্রমে লেখা

যাইতেছে।

প্রথম অধ্যায়।

ঈশ্বর দত্ত শাস্ত্রের রচনা ও গুণাদি কি প্রকার

উৎকৃষ্ট হইবে, ইহা যুক্তি ও বুদ্ধিদ্বারা প্রথমত স্থির

করিয়া বাইবেল ও হিন্দুদের শাস্ত্র পরীক্ষা করিলে

কাহার সেই ২ গুণাদি আছে কাহার বী নাই,

তদ্বিষয় নিশ্চায়ক বাক্য ।

যুক্তিদ্বারা এবং পৃথিবীর সৃষ্ট বস্তু সকলের দর্শন দ্বারা

ঈশ্বরের মহিমা ও গুণাদি বিষয় অতি অল্প জানা যায়

বটে, কিন্তু সেই জ্ঞান অল্প হইলেও অথচ জগতে চলিত ষে

সকল শাস্ত্র তাহাদের মধ্যে কোনটা বা ঈশ্বরদত্ত, কো

নট বা নহে, ইহা নিশ্চয় করিতে গেলে ঐ যুক্তিদ্বার।

উৎপন্ন যে জ্ঞান তাহার সহিত কোন শাস্ত্রের ঐক্য আছে,

কাহার বী নাই, অগ্রে আমাদের এই অনুসন্ধান করা

উচিত, যেহেতুক • এই ঐক্যতার নিশ্চয় করণ হইয়াছে

শাস্ত্র মাত্রের সত্যতা পরীক্ষার প্রথম সোপানস্বরূপ ;

ফলত * ঈশ্বরের অদৃশ্য গুণাদি, এমন যে তাঁহার অনন্ত

শক্তি ও ঈশ্বরত্ব, তাহা সৃষ্ট বস্তুদ্বারা জগতের সৃষ্টি কা

লাবধি এমন সুব্যক্তরূপে প্রকাশিত হইতেছে যে সেই

সৃষ্ট্যাদির প্রতি আমরা আপন ২ বুদ্ধি সূক্ষ্মরূপে প্রবেশ

করাইলে তদ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও গুণ ও পরাক্রমাদি

* রোমীয় ১। ২•,
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অনেক ২ বিষয় নিঃসন্দেহরূপে স্থির করিতে পারি ।

অতএব সেই স্থিরতাকে অবলম্বন করিয়া আমরা যদি

তদনুসারে শাস্ত্র সমুদায় পরীক্ষা করি তবে কোন শাস্ত্রের

বাক্য সত্য, কাহার বা মিথ্যা, ইহা জানিতে আমাদের

অতি সুগম হইবে , কি না যে শাস্ত্রেতে ঈশ্বর ও তাহার

গুণ ও সৃষ্ট্যাদি বিষয় সত্যরূপে লিথিত আছে অর্থাৎ

যে শাস্ত্রের এতদ্বিষয়ক বাক্য যুক্তিদ্বারা প্রামাণ্য ও মিলন

হয় তাহার বিষয়ে আমাদের এই বোধ হইবে, যে পা

পের প্রায়শ্চিত্ত ও ক্ষমা ইত্যাদি বিষয়ে তাহাতে যাহা২ লি

থিত আছে,তাহাও ঈশ্বরের অভিমতানুসারে অবশ্য সত্য

রূপে লিখিয়া থাকিবে। অতএব মনুষ্যের। আপন ২ মানিত

শাস্ত্রের উপরে এই যুক্তি সঙ্গত স্থিরতা বন্তাইয়া তদ্দ্বার।

সেই সমুদয় শাস্ত্রের পরীক্ষা করা তাহাদের কত্তব্য, যে

হেতুক তাহা করিলে তত্তৎ শাস্ত্র ঈশ্বরদত্ত কি মনুষ্য ক

ল্লিত মাত্র এবিষয়ে তাহারা অনায়াসে জানিতে পারিবে।

প্রথম প্রকরণ।

যুক্তাদিদ্বারা ঈশ্বরের গুণাদি বিষয়ে কি পর্যন্ত

স্থিরীকৃত হইতে পারে,এবং সকল মনুষ্য স্ব ২ মা

নিত শাস্ত্র ঈশ্বরের দত্ত বটে কি না ইহা জানিতে

ইচ্ছা করিলে, তৎস্থিরতা সেই সমুদয় শাস্ত্রের বা

ক্যের সহিত মিলাইয়া যে কি প্রকারে পরীক্ষা

করিবে ইহার বিবরণ ।
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পূর্বে আমি বলিয়াছি, যে সৃষ্ট্যাদি দর্শনদারা ঈশ্বর

ও র্তাহার গুণাদি বিষয় আমরা বড় একটা জানিতে

পারি না, কিন্তু তদ্বারা সেই ২ বিষয়ের কি পর্য্যন্ত

জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলি নাই , আত

এব এক্ষণে সেই সৃষ্ট্যাদিকে অবলম্বন করিয়া তাহাদ্বার।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও গুণাদি বিষয় যে কি পর্য্যন্ত স্থির

জানিতে পারি, ইহা অগ্রে লিথিব , পরে সেই স্থিরতা

শাস্ত্র সমুদায়ের সঙ্গে মিলাইয়া তদ্বারা তত্তৎ শান্ত্রের

পরীক্ষা করা অতি সহজ হইবে । দেখ, যেমন কুম্ভ দর্শন

দ্বরা নিশ্চয় জানা যায় যে ইহার কত্ত কুম্ভকার এক জন

অবশ্য আছে, তেমনি সৃষ্ট বস্তু দর্শনদারাও নিশ্চয়

অনুমান হয় যে ইহার এক জন সৃষ্টিকর্ত্ত কেহ অবশ্য

থাকিবেন, তিনিই ঈশ্বর। আর এই সকল সৃষ্ট্যাদি দ্বার।

তাঁহার যে সমুদয় গুণাদি প্রকাশ হইতেছে, তাহাতে

স্থির প্রামাণ্য হয় যে তিনি অতি গৌরব ও জ্ঞান ও

বলাদি বিশিষ্ট, পরন্তু তিনি কি রূপে জগতের স্থিতি

ও পালন ও শাসনাদি করিতেছেন, ইহাতে আমর।

যদি মনোযোগ করি, তবে অবশ্য জানিতে পারিব

ষে তিনি যেমন ২ অসীম জ্ঞান ও শক্ত্যাদিমান তেমনি

দয়াবান ও সহিষ্ণুতাকারী ও বাহুল্যরূপে অনুগ্রহদাতা

আছেন ।

আর দেখ, যুক্তিদ্বারা আমরা আরো ইহাও নিশ্চয়

করিতে পারি, যে তিনি সকলের শাসনকত্তা, যেহেতুক

তিনি জগতিস্থ তাবল্লোকের মনেতে একটা বিশেষ জ্ঞান

দিয়াছেন, যাহাকে পণ্ডিতেরা দোষাদোষ জ্ঞান বলেন ;
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সেই জ্ঞানদ্বার। কিব। ভাল, কিব। মন্দ, ইহ। প্রত্যেক মনুষ্য

বোধগম্য করিতে পারে, অর্থাৎ মনুষ্য মাত্রই স্বাভা

বিক বুদ্ধিদ্বারণ জানিতে পারে, যে ঈশ্বর আছেন জগতের

কত্তা ও পাপের শাসনকারী । অতএব লোক সকল

ভাল বা হউক কি মন্দ বা হউক যে যেমন কমু করে

তিনি তাহাদিগকে তদনুরূপ প্রতিফল দিবেন , ফলতঃ

এক ব্রহ্ম দ্বিতীয়ো নাস্তি, আর তিনিই হইয়াছেন

সকলের সৃষ্টি স্থিতি পালন ও শাসনাদির কত্তা, ও

অনন্ত ও অনাদি সব্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপী আন্ত

র্যামী, এবণ তিনি পাপেতে নির্লিপ্ত, এ প্রযুক্ত যাহার।

মন্দ কম্মেতে রত হইবে তিনি তাহাদিগকে সমুচিত দণ্ড

করিবেন, ইহা সকলেই স্বীকার করে। অপর তিনি আ

মাদিগকে সৃষ্টি করিয়া আজন্মকালাবধি নানা আপদ

বিপদহইতে রক্ষা করত প্রতিপালন করিতেছেন , অতএব

তঁাহাকে প্রেম ভক্তি করা, ও তাহার আজ্ঞা পালন করা,

যে সকলের অবশ্য কর্ত্তব্য কমু, এতদ্বিষয়ে প্রায় কাহার

আপত্তি নাই, অর্থাৎ ঈশ্বরের গুণ ও মনুষ্যদের এই

কথিত কত্তব্যাদি বিষয়ে যুক্তিদ্বারা এমনি নিঃসন্দেহ রূপে

স্থিরীকৃত হয়, যে এই সমুদায়ের কোন বিষয়ে প্রায় কাহার

বিবাদ বিসম্বাদ নাই, বরণ\ সকলেরি ঐক্যতা আছে ।

অতএব মনুষ্যেরা স্ব ২ মানিত শাস্ত্র ঈশ্বরদত্ত, কি ধূর্জ্জ

লোক কর্তৃক কল্পিত, ইহা যদি জানিতে ইচ্ছা করে,

তবে ঈশ্বর বিষয়ে ও তঁাহার গুণ ও শাসনাদি বিষয়ে

এই কথিত যুক্তিদ্বারা যাহ। ২ স্থির হয়, সেই স্থিরতা

ধরিয়া যদি তদনুসারে বিবেচনা করে, তবে তাহার সহিত
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কোন শাস্ত্রের মিলন আছে, কহার বা মিলন নাই, ইহা

তাহারা অনায়াসে জানিতে পারিবে ; ফল পত্র বিষয়ে

পূর্বোক্ত দৃষ্টান্ত দ্বয়ের প্রথম দৃষ্টান্ত হইয়াছে এই বিবে

চনী করণের মূল স্বরূপ, যেহেতূক তাহা অবলম্বন

করত বাইবেল ও হিন্দু লোকদের শাস্ত্রের উপর বর্ত্তা

ইয়া তদনুসারে আমরা যদি বিবেচনা করি, তবে এই

উভয়ের মধ্যে কোনটা ঈশ্বরের দত্ত শাস্ত্র কোনটা বা

নহে ইহা অবশ্য ঠাহরাইতে পারি, অর্থাৎ ঐ দৃষ্টান্তানু

সারে বিবেচনা করিলে নিশ্চয় জানা যায়, যে যেটা ঈশ্ব

দত্ত শাস্ত্র হইবে, যুক্তি সিদ্ধ কথার সহিত তাহার অবশ্য

মেলন থাকিবে, কি না যে ২ বিষয়ে সকল মনুষ্যের ঐক্যতা

হয় এমত যে পূর্ব লিথিত ঈশ্বরের প্রসিদ্ধ গুণাদি তদ্বি

ষয়ে সত্য শাস্ত্রে তাহার অন্য মতে নির্ণয় না করিয়া

অবশ্য তদনুসারে বর্ণনা করিবে। বাস্তবিক তঁাহারি দত্ত

যে শাস্ত্র সে অবশ্য তাহাকে সৃষ্টি স্থিতি পালন ও শাস

নাদির কত্ত করিয়া বর্ণনা করত তাহার গৌরব ও মান

সমুম ও সর্বোচ্চোত্তম পদানুসারে তাহাকে মানিতে সক

লকে আজ্ঞা দিবে । তবে ঐ দৃষ্টান্তানুযায়ি বিবেচনা

করিলে বোধ হয় যে যে শাস্ত্র ঐ সকল যুক্তিসিদ্ধ কথা

নুসারে তাহাকে নির্ণয় করিয়া সকলকে এতদ্রুপে মানিতে

আজ্ঞা দেয়, সেই শাস্ত্রই তাহারি দত্ত ও সত্য শাস্ত্র বটে ;

কিন্তু যে ২ শাস্ত্রে এই সকল বিষয়ের ব্যতিক্রম রূপে

তাহাকে বর্ণনা করে, সেই সকল শাস্ত্রের প্রতি আমাদের

বুদ্ধিকে প্রবেশ করাইলে, আমরা অনায়াসে জানিতে

পারিব, যে মনুষ্যেরা কেবল আপনাদের পাপান্ধতা
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প্রযুক্ত তত্তৎ শাস্ত্র ঈশ্বরদত্ত জ্ঞানে মান্য করে, অর্থাৎ

পারমার্থিক বিষয়ে তাহাদের যদি ষৎ কিঞ্চিৎ জ্ঞানও থা

কিত, তবে এই সকল শাস্ত্র তাহাদের অবশ্য ত্যাজ্য হইত,

যেহেতূক সৃষ্ট্যাদি দর্শনস্বারা আমরা ঈশ্বর ও তাহার শা

সনাদি বিষয়ে যাহা ২ স্থির করিতে পারি, সে সকল শাস্ত্র

হইয়াছে তৎস্থিরতার অতিশয় বিরুদ্ধ, এপ্রযুক্ত সেই সকল

শাস্ত্র কোন প্রকারে তাহার দত্ত হইতে পারে না।

দ্বিতীয় পুকরণ।

বাইবেলের মধ্যে ঈশ্বরের একত্ব, ও গু৭, ও তাহার

সৃষ্টি স্থিতি পালনাদি বিষয়ে লিখিত যে বাক্য,

তাহা ঐ অগ্রে কথিত যুক্তির সহিত যে মিলন

অাছে, এতদ্বিষয়ক বৃত্তান্ত।

যে শাস্ত্র ঈশ্বরদত্ত হইবে তাহাতে তাহার ও সৃষ্ট্যাদি

বিষয়ের কি ২ প্রকার কথা থাকিবে এতদ্বিষয়ে আমি

পূর্ব্ব খণ্ডে লিথিয়াছি ; অতএব পাঠকেরা বাইবেল পরীক্ষা

করিলে জানিতে পারিবে, যে সেই সকল বিষয়ক কথা

তাহাতে ঠিক তদনুরূপ লিখিত আছে , যেহেতুক তা

হার রচকেরা আপন ২ মনের সঙ্কল্পানুসারে তাহা না

লিথিয়া ঈশ্বর তাহাদিগকে যেমত ২ লেখাইলেন তাহারা

সকল বিষয়ে ঠিক তেমনই লিথিল; ফলতঃ তাহার সমুদয়

লিথিত বিষয় এতদ্রপ অনুক্রম ও যুক্তিসিদ্ধন্ধপে বর্ণিত

থাকাতে তাহা অবশ্য ঈশ্বরদত্ত প্রকৃত শাস্ত্র বটে, কদাচ
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মনুষ্য কর্তৃক কল্পিত হইতে পারে না । বাস্তবিক ঈশ্বরের

গুণাদি বিষয়ে, এবৎ মনুষ্যদের কি ঝপে তাহাকে সম্ভ্রম

ও তাহার আজ্ঞা পালনাদি করা কর্তব্য, ইত্যাদি সকল

বিষয় আমরা যদি বাইবেলীয় বাক্যের সহিত হিন্দু লো

কদের শাস্ত্রোক্ত তদ্বিষয়ক বাক্যের তুলনা দি, তবে জানি

তে পারিব যে হিন্দু লোকদের শাস্ত্রের কথা অপেক্ষা বাই

বেলের কথা সর্ব্বপ্রকারে উত্তম ; যে হেতূক চিরজীবিতা

ও সব্বপ্রধানতা ও অতিগৌরব ও সর্বশক্তি ইত্যাদি

নান গুণবিশিষ্ট একই ব্রহ্ম আছেন, দ্বিতীয়ো নাস্তি।

বাইবেলই কেবল এই প্রকারে পরমেশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা

করেন। আর তিনি সকলের সৃষ্টি ও পালনকর্ত্তা ও রাজা

এব^ শেষে সকলের বিচারকত্তা হইবেন, তৎশান্ত্র এতা

দৃশ উচ্চপদ বিশিষ্ট করিয়া তাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করত,তা

হাকে তদনুসারে সম্ভ্রম ও উপাসনা ও প্রেম ও ভয় এব৭

তাহার আজ্ঞাপালন করিতে সকলকে বিধি দিয়াছেন যথা।

ঈশ্বরের একত্ব বিষয়ের প্রমাণ।

যাহা ব্যতিরেক আর কোন ঈশ্বর নাই আমি পরমেশ্বর,

আমি র্যাথার্থিক ও মুক্তিদাতা ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর

ষিশায়িয় ভবিষ্যদ্বক্তার পুস্তক। ৪৫ । ২১

এক ঈশ্বর আছেন, এবণ তাহা ব্যতিরেক আর দ্বিতীয়

ঈশ্বর নাই। মার্ক রচিত মঙ্গল সমাচার ১২ । ৩২

যিহোবা হইয়াছেন অদ্বিতীয় সত্য ঈশ্বর, তিনি নিত্যজীবি

ঈশ্বর ও অনন্তকালস্থায়ি রাজী। যিরমীয়া ১০ । ১০

…



১৪

তাহার গৌরবের ও শক্ত্যাদি বিষয়ের প্রমাণ ।

সৱাধ্যক্ষ যে পরমেশ্বর, তিনি মন্ত্রণাতে আশ্চর্য্য,

ও কার্য্য করণে নিপুণ। যিশায়িয়া ২৮। ২৯

কে পরমেশ্বরের আত্মাকে পরামর্শ দিয়াছে ; ও মন্ত্রী হ

ইয়া কে তাহাকে শিক্ষা দিয়াছে? তিনি কাহার সহিত

পরামর্শ করিয়াছেন?ও কে তাহাকে বুদ্ধি দিয়াছে?

ও বিচারপথে কে শিক্ষা দিয়াছে? ও কে তাহাকে

জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছে? ও বুদ্ধির পথ তাহাকে কে

জানাইয়াছে ? দেখ, তাবৎ দেশীয় লোক কলসের

বিন্দুর ন্যায় ও নিক্তিস্থিত ধূলার এক কণিকার

· ন্যায় ; তিনি উপদ্বীপ সকলকে এক পরমাণুর ন্যায়

তুলেন। লিবানোন অগ্নির নিমিত্তে প্রচুর হয় না।

তাহার সম্মুখে তাবদেশীয় লোকেরা অগণ্য ও

অসার ও অলীক মাত্র মান্য হয়। য়িশায়িয়। ৪০।

, ১৩, ১৫, ১৭

তাহার সৃষ্ট্যাদি বিষয়ের প্রমাণ।

আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন।

আদিপুস্তক, ১। ১

ইস্রায়েলের একই ধাম্মিক ও সৃষ্টিকর্ত্য যে যিহোবা,

তিনি কহেন, আমি ইপুথিবৗকে উৎপন্ন করিয়াছি,

এব^ তাহার উপরিস্ক মনুষ্যদিগকেও নির্মাণ করি

য়াছি , আমিই স্বহস্তদ্বারা আকাশাদি বিস্তার



১৫

করিয়াছি, ও তাহার তাবদ্বম্ভকে আজ্ঞা দিয়াছি ।

ফিশায়িয়া, ৪৫ । ১১, ১২

যিহোবা আপন পরাক্রমেতে পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছেন,

তিনি আপন জ্ঞানেতে জগৎ স্থাপন করিয়াছেন,

এবণ আপন বুদ্ধিতে আকাশমণ্ডলকে বিস্তারিত

করিয়াছেন। য়িরিমীয়া, ১০ । ১২

তৎকর্তৃক সকলের প্রতিপালন বিষয়ক প্রমাণ।

হে পরমেশ্বর, তুমি মনুষ্য ও পশুগণ তাবৎকে প্রতিপা

পরমেশ্বর সমুদয় পতনশীল লোককে ধরিয়া রাখেন

জগৎ

লন করিতেছ। গীতপুস্তক, ৩৬। ৬

সমস্ত ভারগ্রস্ত স…ঙ্কোচিত লোককে দাড় করান।

সকলের চক্ষু তাহার প্রতি অপেক্ষা করে, ও তিনি

তাহাদিগকে সময়ে ভক্ষ্য দিতেছেন। গীতপুস্তক,

১৪৫ | ১৪, ১৫

এবণ জগৎস্থ সমুদয় বস্তুর সৃষ্টিকর্তা যে ঈশ্বর,

তিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর একাধিপতি হইয়া হস্তকৃত

মন্দিরে বাস করেন না , আর তিনিই সকলকে

জীবন ও প্রাণ ও তাবৎ সামগ্রী দেন ; অতএব

তিনি যে কোন সামগ্রীর অভাব প্রযুক্ত মনুষ্যদের

হস্তদ্বারা সেবিত হন এমন নয়। ফলতঃ আমরা

সকলে তাহার দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ ও গমনা

গমন ও প্রাণধারণ করিতেছি । প্রেরিতদের ক্রিয়া,

১৭ | ২৪, ২৫, ২৮
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১৬

সকলের উপর তাহার রাজত্ব বিষয়ের প্রমাণ ।

পরমেশ্বর মহান ঈশ্বর, সকল রাজার উপর তিনি শ্রেষ্ঠ

রাজ। পৃথিবীর যাবৎ গভীর স্থান তঁাহার হস্তগত

আছে, পব্বতের শিখরও তঁাহার অধিকার। গীত

পুস্তক, ৯৫ । ৩, ৪

পরমেশ্বর য়াকুবের বংশের মধ্যে থাকিয়া পৃথিবীর

সীমা পর্য্যন্ত কর্তৃত্ব করেন। গীত পুস্তক, ৫৯। ১৩

সর্বোচ্চেতে বর্ত্তমান যে যিহোবা তিনি মনুষ্যদের রাজ্যের

মধ্যে কর্তৃত্ব করেন, এবণ যাহাকে ইচ্ছা করেন

তাহাকে তিনি সেই রাজ্য অপর্ণ করেন। দানিএল

ভবিষ্যদ্বক্তা, ৪। ২৫

তিনি যে সকলের বিচারকর্তা হইবেন

তদ্বিষয়ে প্রমাণ ।

পরমেশ্বর মনুষ্যদের প্রত্যেক কর্ম ও তাহাদের সকল

গুপ্ত বিষয় ভাল বা হউক, মন্দ বণ হউক, তাহ।

তিনি বিচার করিবেন। উপদেশক ১২। ১৪

মনুষ্যেরা যে সকল অনর্থক বাক্য কহে, তাহার বিষয়ে

বিচার দিবসে তাহাদিগকে উত্তর দিতে হইবে। মথি

রচিত মঙ্গল সমাচার, ১২। ৩৬

তিনি, অর্থাৎ ঈশ্বর, এক দিবস স্থির করিয়াছেন, যাহাতে

আপন নিযোজিত এক পুরুষদ্বারা জগতের বি

চার যাথার্থিকরূপে করিবেন। প্রেরিতদের ক্রিয়া,

১৭ | ৩১



১৭ .

বাইবেল এই মতে ঈশ্বরকে অভু্যুচ্চপদবিশিষ্ট করিয়া

বর্ণন করত তৎপদানুসারে তাহাকে ভক্তি ও সম্ভ্রমাদি

করিতে সকলকে আজ্ঞা দিতেছেন , আর মিথ্যা মাত্র

যে দেবতা ও প্রতিমা, তাহার উপাসনা করা, ইহা

তঁাহার অতি ঘৃণাহ বলিয়া তাহা করিতে সকলকে নি

ষেধ করিয়াছেন । যথা ।

তুমি আপনার কারণ কোন থোদিত প্রতিমা, অর্থাৎ যে

কোন বস্তু উপরিস্থ স্বর্গেতে কিম্বা নীচস্থ পৃথিবীতে

কিম্বা পৃথিবীর নীচস্থ জলেতে থাকে, তাহাদের

কোন কাহার প্রতিমূর্তি নির্মাণ করিও না, তুমি

তাহাদিগকে প্রণাম করিও না, ও তাহাদিগকে সেবা

করিও না। কেননা আমি তোমার প্রভূ পরমেশ্বর।

যাত্রা পুস্তক, ২০ | ৪, ৫ ·

আমি ষিহোবা এই আমার নাম, আমার মাহাত্ম্য আমি

অন্যকে দিব না ; এব^ আমার প্রশ°\সা আমি দেব

প্রতিমাকে অর্পণ করিব না। য়িশায়িয়া, ৪২। ৮

তুমি আপন প্রভু ঈশ্বরকে ভজনা করিব, এবং তঁাহাকে

ছাড়া আর কাহাকেও সেবা করিবা না । মথি

রচিত মঙ্গল সমাচার, ৪ । ১০

তাহাদের খোদিত দেব প্রতিমা তুমি আমি দিয়া পোড়াও,

তদুপরিস্থ ঝপ্যে কিম্বা স্বর্ণে তুমি লোভ করিও না,

এব^ আপনার জন্যে তাহা গ্রহণ করিও না ;

পাছে তুমি তাহাতে ফাদগ্রস্ত হও, যেহেতূক তাহ।

তোমার ঈশ্বর যিহোবার অতি ঘৃণার্হ বস্তু। দ্বিতীয়

বাক্যপুস্তক, ৭ । ২৫
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১৮

পরমেশ্বর ধম্মময় ও পাপের ঘূণাকারী, এ প্রযুক্ত

মনুষ্য মাত্রের নির্মুলান্তঃকরণে ও আত্মাতে তঁাহার উপা

সনা করা উচিত, এই বিষয়ে বাইবেলের যে প্রমাণ

তাহা লেখা যাইতেছে।

ঈশ্বরের ধর্মময়ত্ব বিষয়ে প্রমাণ।

পরমেশ্বর অাপন সকল পথে যাথার্থিক, ও আপন তাবৎ

কম্মে ধম্মময়। গীত পুস্তক, ১৪৫ | ১৭

হে পরমেশ্বর, দেবগণের মধ্যে তোমার তুল্য কে আছে,

এব^ তোমার সমান পবিত্রতাতে অাদরণীয় ও

ভয়ানকন্তু প্রযুক্ত স্তবনীয় ও আশ্চর্য্য ক্রিয়াকারী

কে আছে। যাত্রাপুস্তক ১৫ । ১১

পাপ তাহার অতি ঘৃণিত এতদ্বিষয়ক প্রমাণ।

আমি যাহাকে মহাঘূণা করি, এমন ষে ঐ ঘৃণাহক্রিয়া

তাহা করিও না। য়িরিমীয়া, ৪৪। ৪

হে যিহোবা, তুমি তাহাদিগকে বিচারের কারণ নিরূপণ

করিয়াছ, এবণ\ হে শক্তিমান ঈশ্বর, তুমি শাস্তির

নিমিত্তে তাহাদিগকে স্থির করিয়াছ, তুমি কুক্রিয়া ।

যে দেখিবণ তাহাহইতে নির্মুল চক্ষুবিশিষ্ট ও

অযথার্থ্যের প্রতি তুমি দৃষ্টি করিতে পার না। হবকু

কের পুস্তক, ১ | ১২, ১৩



১৯

মনুষ/মাত্রের নির্মুলান্তঃকরণে ও আত্মাতে যে

তাহার উপাসনা কত্তব/ তদ্বিষয়ক প্রমাণ ।

যিহোবা যে কথা কহিয়াছিলেন সে এই, আমি আপন

নিকটগামিদের মধ্যে অবশ্য পবিত্ররূপে মান্য

হইব, ও সকল লোকের সম্মুখে গৌরব প্রাপ্ত

হইব। লৈব্যব্যবস্থা পুস্তক, ১০ । ৩

ঈশ্বর পুণ্যবানদের সভাতে মহাভয়ঙ্কর ও তঁাহার চতু

দিকস্থ লোকের প্রতি সম্ভমাহ।গৗত পুস্তক,৮। ৯, ৭

ঈশ্বর আছেন আত্মা, এবণ যাহারা তাহার উপাসন।

করে, আত্মাতে ও সত্যেতে তাহাদের তাহাকে

উপসনা করিতে আবশ্যক আছে। যোহন রচিত

মঙ্গল সমাচার, ৪ । ২৪

দেথ বাইবেলের বাক্যের যুক্তিসিদ্ধতা বিষয়ে পূর্বে

যাহা ২ বলিয়াছি, তাহাহইতে উদ্ধৃত এই সকল প্রমাণ

দেখিলে, পাঠক অবশ্য জানিতে পারিবে, যে সে কথা সত্য

বটে, কি না তন্মধ্যস্থিত এই সকল কথা তাহাহইতে

বাহির করিয়া এই পুস্তকের মধ্যে যে লিথিয়াছি, ইহাতে

আমি বাইবেলকে এক প্রকার অাপন বিষয়ে স্বয়০\ সাক্ষী

স্বরূপ করিয়াছি; তবে পাঠকের মন কুসংস্কারেতে বিকৃত

না হইলে অবশ্য তিনি এই স্বীকার করিবেন, যে ঈশ্বরের

গুণ ও সম্ভম ও মনুষ্য সকলের তাহাকে কি প্রকার

ভক্ত্যাদি করা কর্ত্তব্য, এই সকল সার বিষয় বাইবেলীয়

ঐ লিথিত বচনেতে যেমত নির্ণীত আছে, সেই সকল

বাক্যদ্বারা তাহার সত্যতা স্লষ্টরূপে প্রামাণ্য হয়। ফল,
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এই সমুদায় লিথন এমন উত্তম ও যুক্তিসিদ্ধ, যে তৎ

শাস্ত্র ঈশ্বরদত্ত নয়, তাহা যথার্থ বিচার করিলে এমত

সন্দেহ কেহ আর কদাচ করিতে পারে না। অতএব ঐ

সকল কথা যে হিন্দু লোকদের শাস্ত্রীয় লিখিত কথাহইতে

অতি উত্তম এবণ\ বাইবেলের সত্যতা বিষয়ে একান্ত

বিশ্বসনীয় প্রমাণস্বরূপ, ইহা দেখাইবার নিমিত্তে আগামি

ঋণ্ডেতে আমি তাহাদের শাস্ত্রের এতদ্বিষয়ক কথা ইহার

সহিত তুলনা দিয়া তত্তৎ কথা যে কি পর্য্যন্ত যুক্তিবিরুদ্ধ

তাহা লিখিতেছি , বাস্তবিক হিন্দু লোকদের শাস্ত্রে ঈশ্বর

ও তঁাহার গুণাদি বিষয়ে এতদ্রুপ উত্তমরূপে না লিথিয়া

এমন অন্যায়রূপে লিথিয়াছে, যে সেই শাস্ত্র কোন প্রকারে

তাহার দত্ত হইতে পারে না, এব… মূর্খ লোক বিন আর

কেহ তদ্রুপে তাহা গ্রহণ করিবে না।

তৃতীয় পুকরণ।

ঈশ্বর বিষয়ে এবং তাহার শাসনাদি বিষয়ে

হিন্দু লোকদের শাস্ত্রের মধ্যে যে নানা ব্যতিক্রম

ও পূর্বোক্ত যুক্তির বিরুদ্ধ বহু ২ বাক্য আছে,

ইহার বিস্তারিত কথা ।

হিন্দু লোকদের কোন ২ শাস্ত্রে এক ব্রহ্ম দ্বিতীয়ে।

নাস্তি এই প্রকার ঈশ্বরকে নিরূপণ করিয়াছেন, এবণ\

তাঁহার সেবাহইতে বিমুখ হইয়া যে ঈশ্বর বুদ্ধিতে অন্যের

সেবা করা সে অতি অজ্ঞানের কমু, ও বৃথা করিয়া

বলিয়াছেন। যথা । •
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যে মা« সর্ব্বেযু ভূতেষু সন্তমাত্মানমৗখরৎ। হিত্বা

চ্চা« ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ। (১)

মৃচ্ছিল ধাতুদাব্বাদি মূর্ভাবৗখরবুদ্ধয়ঃ। ক্লিশ্যন্তি তপস।

মূঢ়াঃ পরাণ শান্তি” ন যান্তি তে। (২)

কাষ্ঠলোষ্ট্রস্থ মূর্খনাৎ যুক্তস্যাত্মনি দেবতা। (৩)

এখন বুদ্ধিমান পাঠক দেথিলে জানিতে পারিবে যে

হিন্দু লোকদের শাস্ত্রে ঈশ্বরকে এই মতে একই রূপে

নিরূপণ করিলেও, অথচ ঐ সকল শাস্ত্রে আরবার কেবল

তাহাকেই সৃষ্টি স্থিতি পালন কর্তৃত্ব পদানুসারে উপাসন।

করিতে বিধি না দিয়া, বরণ নান কল্পিত দেব দেবীর ও

প্রতিমার পূজা করিতে লোকদের প্রতি আজ্ঞা দিয়া তা

হার অতি অসম্ভম ও মান্যতার হানি করিয়াছে। যথা।

ন পূজয়তি যে মোহাদেবৗ« দুর্গাৎ মহোৎসবে।

দম্ভাদ্ধাপার্থবালস্যাৎ কামানিষ্টান্নিহন্তি বৈ। ( ১ )

মৃভস্ম গোশকৃৎ পিণ্ডৈস্তথা বালুকয়াপিবা। কৃত্বা লি

জন্তু সমপূজ্য বসেৎ কল্পায়ুত… দিবি। (২)

বর•\ প্রাণপরিত্যাগঃ শিরসো বাপি কত্তন` । নত্বন

ভ্যচ্চ ভূঞ্জীত ভগবন্তমধোক্ষজ«। (৩)

বিষ্ণুপূজাৎ বিনা ঘোহি ভুঙ্ক্তে বিপ্র দিনে ২। অভক্ষ্য^

ভক্ষয়েন্নিত্যমতো চণ্ডালতা« ব্রজেৎ। (৪)

কাঞ্চনীৎ প্রতিমা« কৃত্বা নানারত্নময়ৗ« শুভা«। পূজ

য়েদুম্ভে বিধিনা স যাতি পরমণ\ পদ^ | রাজতৗ^

তামুময়ৗ^ দেবৗ« পূজয়িত্ব বিধানতঃ ইহলোকে

( ১ ) গীতা । ( ২ ) শান্তিপৰীয় । (৩) শান্তিপর্কীয়।

(১)কালীপুরাণং । (২)শিবপুরাণং।(৩) পদ্মপুরাণং । (৪) শিবপুরাণং।
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সুখে স্থিত্ব। পরে মোক্ষমবাপুয়াৎ। ন তত্র গ্রামে

দুর্ভিক্ষণ\ নচ মারী প্রবত্ততে শ্রদ্ধয়ারাধিতা যত্র

প্রতিমা চ গৃহে সদা II ( ৫ )

দেখ দেথি, হিন্দু লোকদের শাস্ত্রের পরম্নর বিরোধী।

এই সকল বচনদ্বার। নিশ্চয় জানা যায়, যে তত্তৎ শাস্ত্রের

বাক্যের ঐক্যতামাত্র নাই, যেহেতূক প্রথমত লিথিত

প্রমাণ ত্রয়ে বলে, যে যাহারা পরমেশ্বরের আরাধনাতে

বিমুখ হইয়া দেবাদির ও প্রতিমার পূজা করে, তাহার।

অজ্ঞান ও তাহাদের লে কর্ম কেবল ভস্মেতে হোম করণ

স্বন্ধপ ; কিন্তু শেষোক্ত প্রমাণ পঞ্চকে বলে, যে দেবতার

ও প্রতিমাদির উপাসনা করণ অবশ্য কর্ত্তব্য কমু। অধি

কন্তু তন্ত্র শাস্ত্রে উক্ত আছে, যে যাহারা প্রতিমাদিকে

হেয়জ্ঞান করিয়া অমান্য করে, তাহাদের ঘোরতর নরক

যন্ত্রণা হইবে। যথা “প্রতিমায়া« শিলাবুদ্ধি« মন্ত্রে চাক্ষর

ভাবনাA। গুরৌ মনুষ্যবুদ্ধিঞ্চ কুন্দ্রাণে নরক” ব্রজেৎ।”

অতএব হিন্দু লোকদের শাস্ত্রের কথার এতদ্রুপ গোলমাল

ও পরম্নর অমিলন হওয়াতে নিশ্চয় এই বোধ হয়, ষে

যাহারা সেই শাস্ত্র লিথিয়াছে ঈশ্বর তাহাদিগকে তত্রস্থ

কোন কথা লেখাইলেন না, বরণ\ তাহারা কেবল অা

পন ২ মনের সঙ্কল্পানুসারে তাহা রচনা করিয়াছে, যেহে

জুক ঈশ্বর একমনা ও সত্যবাদী, তাহার কথা এক বিন।

দুই নহে, এ প্রযুক্ত সেই সকল শাস্ত্র কদাচ তাঁহার দত্ত

হইতে পারে না, কেননা তিনি যদি ইহার মূল হইতেন

তবে তন্মধ্যে নানা প্রকার বিরুদ্ধ কথা না থাকিয়া সকল

(৫) দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী।
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কথার অবশ্য ঐক্য হইত। ফল, যাহাহইতে লোক সকল

জীবনের নিশ্বাস প্রশ্বাসাদি পাইতেছে, এমন ষে সত্য

সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর, তাহার সেবাতে তচ্ছাস্ত্র তাহাদের

প্রবৃত্তি না জন্মাইয়া বরণ তাহাদিগকে তাহাহইতে বিমুখ

করাইয়া নানা জড় পিণ্ডস্বরূপ প্রতিমাও দেব সেবাদিরূপ

অন্ধকারেতে মগ্ন করাইতেছে, অতএব এমন কুপ্রবৃত্তি

দায়ক ও ঈশ্বরের অপমানজনক ও যুক্তিবিরুদ্ধ যে শাস্ত্র

সে কি প্রকারে ঈশ্বরদত্ত প্রকৃত শাস্ত্র হইতে পারে ?

হিন্দু লোকেরা এই সকল কথা শুনিয়া অবশ্য এই

উত্তর দিবে, যে ঈশ্বরের উপাসনা হউক আর দেব

প্রতিমার উপাসনাই বা হউক দুই সমান, যেহেতূক

ঈশ্বরেতে আর দেব প্রতিমাতে ভেদ নাই; কিন্তু এ কথা

অতি অন্যায় ও হাস্যাল্পদ মাত্র।

দেখ দেথি, কাহার ভৃত্য কোন দিন আপন স্বামির

ঘরে না যাইয়া এবণ\ তাহার কোন কর্ম না করিয়া যদি

গঙ্গাতীরে গমন করত মৃত্তিকাদিদ্বারা এক প্রতিমা নির্মাণ

করে, এবং এই আমার প্রভুর প্রতিমূর্তি ইহা বলিয়া

তাহাকে স্নান করায়, ও নৈবেদ্যাদি দেয়, ও ছত্রাদিদ্বারা

তাহার রৌদ্রাদি নিবারণ করে, পরে দিনান্তে সেই মনি

বের নিকটে গেলে তিনি যদি জিজ্ঞাসা করেন, যে ওরে

দুষ্ট ভূত, তুমি সমস্ত দিন আমার কম্ম না করিয়া

কোথায় ছিলা? তাহাতে সেই ভৃত্য যদি উত্তর দেয়, যে

আমি অদ্য এই প্রকারে তোমার কর্ম করিয়াছি, তাহাতে

সেই স্বামী কি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে উত্তম প্রশংসনীয়

ভৃত্য বলিবেন ? এবণ সেই ভৃত্য মাসের প্রথমাবধি শেষ
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পর্য্যন্ত এই ২ ঝপ কমু করিয়া মাসান্তে যদি আপন

স্বামির নিকটে বেতন লইতে যায়, তবে কি তিনি তাহাকে

তাহা দিবেন ? কদাচ না, বরৎ ক্ষিপ্ত বলিয়া দূর করিয়া

দিবেন। তেমনি যাহারা দেবাদির পূজাতে রত হইয়া

বুঝে, যে আমরা প্রকৃত ঈশ্বরের আরাধনা করিতেছি

ইহাদ্বারাই আমাদের স্বর্গভোগ হইবে, তাহারাও তেমনি

ভুান্ত, যেহেতুক পরলোকে গেলে তাহাদের স্বর্গভোগ

.না হইয়া বর° ঘোর নরক যন্ত্রণা হইবে। আর দেখ,

হিন্দু লোকেরা যে দেব দেবী সকলকে ঈশ্বরস্বরূপ করিয়া

বলে, তাহারাই আরবার আপনারা স্বীকার করে, যে

সেই দেবতারা অতিশয় মন্দ ক্রিয়াকারী, এবণ যে ২

শাস্ত্রেতে ঐ সকল দেবতার পূজাদি করিতে বিধি দিয়া

ছেন, সেই ২ গ্রন্থেই পুনর্ব্বার তাহারা যে নানা কুৎসিত ও

নিন্দনীয় অশ্রাব্য ও লজ্জাকর কম্মেতে রত ছিলেন, ইহাও

লিথিয়াছেন; কি না ব্রহ্মা কামাশক্ত হইয়া আপন কন্যার

প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন, এবণ ইন্দ্র আপন গুরুপত্নী

অহল্যার সতীত্ব নষ্ট করেন, ও চন্দ্র স্বগুরু বৃহন্নতির স্ত্রী

তারাকে লইয়া পলায়ন করত তাহার গর্ভে সন্তানোৎ

পত্তি পর্য্যন্ত করেন , আর হিন্দু লোকেরা যাহাকে

সর্ব্বদেব শ্রেষ্ঠ করিয়া বলে এমন ষে কৃষ্ণ, তিনিও নানা

গোপ স্ত্রীর বস্ত্র হরণ ও তাহাদিগকে লইয়া নানা বিহার

ও রাসক্রীড়া ইত্যাদি অনুচিত কর্ম করিলেন; এবণ ষে ২

কর্মদ্বারা শিবের লিঙ্গ পূজা স্থাপন হইল তদ্বিষয়ক

ইতিহাস কথা এবণ8 এতদ্রুপ অন্য ২ নানা প্রকার লজ্জা

কর কথাও তাহাদের বিষয়ে সেই শাস্ত্রেতে লিখিত
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আছে। অতএব এমত দুষ্কর্মকারি দেবতাদের সহিত ঈশ্ব

রের যে কোন সম্বন্ধ আছে, কিম্বা তাহাদের উপাসনা

দ্বারা তাহার উপাসনা সিদ্ধ হয়, এ কথা বলিলে অতি

অন্যায় ও ঈশ্বরের অপমানের বিষয় ও যুক্তিবিরুদ্ধ হয়।

ফল, যে ২ শাস্ত্র এমত কুৎসিত কর্মকারি দেবতাদিগকে

ঈশ্বর করিয়া বলিতেছে, ও সকল লোককে তাহাদের

পূজা করিতে বিধি দিতেছে, তত্ত্বৎ শাস্ত্র কি মহামান্য, ও

গৌরববস্ত পাপের ঘূণাকারী যে ঈশ্বর, তাঁহার দত্ত

হইতে পারে ? না, কদাচ নয়, বাস্তবিক লোকদের জ্ঞানচক্ষু

যদি উৎপাটিত না হইত, তবে উহারা এমত কুক্রিয়াকারি

দেবতাদের উপাসনার বিধি বাক্যকে সেই সমুদয় শাস্ত্রের

মিথ্যাত্বে প্রমাণস্বরূপ বোধ করিত।

দেখ দেখি, বাইবেল ইহাহইতে সর্বপ্রকারে উত্তম

ও যথার্থ রূপে ঈশ্বরের মহত্ত্ব ও গুণাদি নির্ণয় করি

য়াছেন। আর তাহাতে ঈশ্বরোপাসন বিষয়ক যে সকল

বাক্য আছে, তাহা হিন্দু লোকদের শাস্ত্রীয় তদ্বিষয়ক

বাক্যহইতে যে কি পর্য্যন্ত উত্তম, বিবেচনা করিলে পাঠ

কেরা ইহা অনায়াসে জানিতে পারিবে ; অর্থাৎ বাইবেল

তাহাকে সকল প্রকার পাপের ঘূণাকারিরূপে নির্ণয়

করিয়া বলেন, যে তিনি এমত নির্মল চক্ষুবিশিষ্ট যে কু

ক্রিয়া কিম্বা অযথার্থের প্রতি দৃষ্টিমাত্র করিতে পারেন

না (১), বিশেষতঃ দেবতার উপাসনা তাহার অতি অল

ন্তোষের বিষয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যথা, আমি

যিহোবা, এই আমার নাম, এব…আমার মাহাত্ম্য আমি

D

(১) হবকুকের পুস্তক, ১ । ১৩
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অন্যকে দিব না, এব… আমার স্তবও আমি খোদিত প্র

ভিমাকে অপর্ণ করিব না ( ১ )। আমি যাহা ঘৃণা করি

এমন যে ঐ ঘৃণাহ ক্রিয়া, অর্থাৎ দেবতার উপাসনা,

তাহণ করিও না। ( ২ )

এইক্ষণে বাইবেলে ঈশ্বর বিষয়ে ও তাহার উপাসন!

বিষয়ে ষাহ। ২ লিথিত আছে, ও হিন্দু লোকের শান্ত্রে

এতদ্বিষয়ে যাহা ২ লিখিয়াছে, এই দুই শাস্ত্রের কথার

মধ্যে কোনটা সত্য কোনটা বা মিথ্যা, পাঠকেরা যেন

ইহা স্থির করিতে পারে, এতন্নিমিত্তে দেবতার ও প্রতি

মার এই উভয় উপাসনার প্রতি যে বর্তে, এতদ্রূপ দুইটি

দৃষ্টান্ত লিখিতেছি।

দেবোপাসন বিষয়ক দৃষ্টান্ত।

দেথ, কোন রাজা প্রজাদের প্রতি একখান ইস্তাহার

পত্র দিলে তিনি কি তাহাতে এমন লিখিবেন, যে তোমা

দের আমাকে রাজপদানুসারে অার মর্য্যাদা করণের

প্রয়োজন নাই, এব^ আমার সেবা আর না করিয়া

দেশস্থ চোরপ্রধান ও লম্নটপ্রধান বীরদিকে মান্যমান

করিলে যদি তোমাদের অধিক সন্তোষ জন্মে, তবে তাহাই

করিতে তোমাদিগকে অনুমতি দিলাম, এব… সে কমু，

করিয়া যদি তোমরা আমাকে তুচ্ছ বোধ কর, তথাপি

আমি তোমাদিগকে উত্তম প্রশংসনীয় প্রজা জ্ঞান করিয়া

তোমাদের মঙ্গল করিব। ফল, কোন রাজাই প্রজাদিগকে

এমন ইস্তাহার পত্র দেন না । আর এতক্রপ ইম্ভাহার

(১) য়িশায়িয়া, ৪২ । ৮(২) য়িরির্মীয়, ৪৪ । ৪
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তাহাদের চক্ষুর কিম্বা কর্ণের গোচর হইলে তাহারা তৎ

ক্ষণাৎ জানিবে, যে এটা রাজদত্ত জ্ঞাপনপত্র নয়, কেবল

জালথতস্বরূপ মিথ্যালিপি, কোন প্রতারকের কমু , ষে

হেতূক সকল দেশে রাজা কি মন্ত্রী কি জজ ষে যত লোক

উচ্চপদ পাইয়াছে, প্রত্যেক জন আপন ২ পদানুসারে

সকলহইতে মর্য্যাদা পাইবার সম্ভাবনা রাখে।

প্রতিমা পূজার ফলাফল জ্ঞাপক দৃষ্টান্ত ।

কোন দেশস্থ লোক যদি মৃত্তিকাদিদ্বারা বিজাতীয়াকার

পুত্তলিকা নির্মাণ করিয়া বলে, যে এই পুত্তলিকা হই

য়াছে আমাদের রাজা, তিনি ইহাতে আবির্ভূত হইয়া

বক্তমান আছেন, এব… ইহার পরে উহারণ যদি আপন

রাজাকে আর মান মর্যাদা কিছু না করিয়া ঐ স্বহস্ত

নির্মিত পুত্তলিকাকে কেবল মান্যমান করে, তবে কি

রাজা তাহাদের সে কম্মেতে সন্তুষ্ট হইবেন ? কদাচ নয়।

তেমনি সকলের রাজাধিরাজ এমন যে গৌরববস্তু চির

জীবৗ সত্যময় ঈশ্বর, লোক যে তাঁহার সেবাহইতে বিমূখ

হইয়া নানা কদাকার বিজাতীয় মুক্তি বানাইয়া সেই

কল্পিত বস্তুকে ঈশ্বর জ্ঞানে সেবা করে, তাহাদের সে

কর্মুেতে তিনি কি সন্তুষ্ট হইবেন ? না, তাহা নয়, বরণ

তাহাদের সে কম্ম পাপজনক ও অাপন অপমানক জ্ঞান

করিয়া সমুচিত প্রতিফল দিবেন। অতএব যে ২ শাস্ত্র ঐ

প্রকার দেবতা ও প্রতিমা সকলকে ঈশ্বরের স্বরূপে পূজাদি

করিতে আজ্ঞা দেয়, কিম্বা যে ২ শাস্ত্র এক ব্রহ্ম দ্বিতীয়ে।

D 2
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নাস্তি ইহা বলিয়া সকলকে কায়মনোবাক্যে সৃষ্টি স্থিতি

পালনাদির কারণ স্বরূপ জ্ঞান করত, কেবল তাহাকেই

আরাধনা করিতে বিধি দেয়, এই দুইয়ের মধ্যে কোনট।

বা ঈশ্বরদত্ত প্রকৃত শাস্ত্র, কোনটা বা নয়, সুবুদ্ধি লো

কের। বিবেচনা করিলে তাহা অনায়াসে জানিতে পা

রিবে। ফল, সকলের রাজাধিরাজ ষে ঈশ্বর, তিনি মনু

যাদের প্রতি প্রকৃত রাজদত্ত ইস্তাহার পত্রস্বরূপ এক

শাস্ত্রমাত্র দিয়াছেন, তবে যে শাস্ত্র মানুষের মন তাহার

প্রতি আকর্ষিত না করিয়া বরণ তৎসেবাদিহইতে বিমুখ

করাইয়া নানা দেব প্রতিমাদির প্রতি আসক্ত করায়,

সেই শাস্ত্র যুক্তিবিরুদ্ধ হওয়াতে কোন প্রকারে তাহার

কৃত হইতে পারে না, সুতরাং তাহা কোন প্রতারক

কিম্বা ভুান্ত লোকের কল্পিত রচনামাত্র, ইহাতে কোন

সন্দেহ নাই।

আর দেথ, আত্মাতে ও পবিত্র মনেতে ভক্তিপূর্ব্বক

ঈশ্বরের সেবা করিতে বাইবেল সকলের প্রতি যেমন

অাজ্ঞা দেয়, হিন্দু লোকদের শান্ত্র তেমনি উত্তমরূপে

তাহার সেবা করিতে কুত্রাপিও আজ্ঞা না দিয়া বরণ

তদুক্ত উপাসনার অন্তঃপাতি কুক্রিয়া ও মনের মলিনতা

জনক কুৎসিত অঙ্গ ভঙ্গী ও নৃত্য ও অশ্রাব্য গীত বাদ্যাদি

করিতে বিধি দেয় । অপর বাইবেল যেমন সকলকে

ভুাতৃবন্ধুর স্বরূপ জ্ঞান করিয়া যথাশক্তি তাহাদের

উপকার করিতে আজ্ঞা দেয়, এবং কোন স্থলেই সত্য

বাক্যের ব্যতিক্রমে মিথ্যা কহিতে কাহাকেও অনুমতি দেয়

না, তেমনি হিন্দু লোকদের কোন গ্রন্থেই এতদ্রুপ সুপ
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বিত্র আজ্ঞা পাওয়া যায় না ; বর°\ তাহাদের মনু ও

অন্য কোন ২ শাস্ত্ররচকেরা স্বীয় ২ শাস্ত্রেতে লোককে

মিথ্যা কহিতে সূক্সষ্টরূপে বিধি দিয়াছে, যথা স্ত্রীষু নমু

বিবাহেষু বিস্তার্থে প্রাণসঙ্কটে। গবার্থে ব্রাহ্মণার্থে চ না

নৃত… স্যাৎ জুগুপিসতৎ।

হিন্দু লোকেরা ইহা শুনিয়া অবশ্য বলিবে, যে অামা

দের শান্ত্রতো স্থান বিশেষ ব্যতিরেক সর্ব্বত্র মিথ্যা

কহিতে অনুমতি দেন নাই। এ কথা সত্য বটে, কিন্তু ঐ

অনুমতানুসারে লোকদের আচরণ করাতে যে কি পর্যন্ত

মন্দ ফল জন্মায়, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি ; যে

হেতুক উহারা কেবল স্থান বিশেষে মিথ্যা কহে এমত

নয়, আবশ্যক হইলে ঐ খেই ধরিয়া সর্ব্বদা সকল বিষয়ে

তাহারণ মিথ্যা কহিতে প্রস্তুত আছে। ফলতঃ, এই বোধ

হয় যে পৃথিবীতে তাহাদের সমান মিথ্যাবাদী আর

কুত্রাপি নাই, কেহ না দেখিলে কোন ক্রমে কদাচ বুঝিতে

পারে না, যে তাহারা অতি সামান্য বিষয়েও কেমন

নির্লজ্জ হইয়া মিথ্যা কহিতে পারে •। অতএব কোন

* এই পুস্তক রচকের কর্মকারী কোন ২ হিন্দু লোকেরা আপন ২ দোষ

গোপনে রাখিবার জন্যে তাহার নিকটে এক সময়ে মিথ্যা কথা কহিল,

তিনিও তাহাদের দোষের বিষয় নিশ্চয়রাপে ডব্বাত হইয়া কোন ক্রমে তা

হাদিগকে তাহা স্বীকার করাইতে চেষ্টা পাইলেও তাহারা কদাচ স্বীকার

না করিয়া সকলে একপরামশী হইয়া আপনাদিগকে নির্দোষিরূপে ব

লিল ; কিন্তু বিচার করিতে ২ শেষে তাহাদের দোষ এমত স্পষ্টরূপে প্রকা

শিত হইল, যে আর কোন মতে লুকাইয়া রাখিতে পারিল না, ইহাতে

তাহারা ঐ শাস্ত্রীয় কথাকে অবলম্বন করিয়া কহিল, যে ফিনি আমাদের

মধ্যে প্রধান দোষী তিনি ব্রাহ্মণ, অতএব তাহার উপরে যেন কোন বিপদ

না ঘটে এ জন্যে তাহার দোষ লুকাইয়া রাখিতে শাস্ত্রাজ্ঞানুসারে আমাদের

মিথ্যা কহ কত্তব্য।

D 3
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শাস্ত্র সত্য কোনটা বা মিথ্যা ইহা স্থির করিতে গেলে

তত্থস্থিরীকরণ বিষয়ে এই পুস্তকের পঞ্চম পৃষ্ঠে যে

দুইটি দৃষ্টান্তানুসারে বিবেচনা করিতে বলিলাম, তাহার

প্রথম দৃষ্টান্ত ধরিয়া হিন্দু লোকদের শাস্ত্রের উপর

বক্তাইলে তদ্বারা নিশ্চয় জানা যায় যে সেই শাস্ত্র কোন

প্রকারে সত্য হইতে পারে না , কিন্তু ঐ দৃষ্টান্ত কি ঝপে

সেই শাস্ত্রের উপর থাটে, ও তাহার ভাব যেন স্নষ্টরূপে

বুঝা যায়, এ জন্যে আমি তদনুরূপ আর একটা দৃষ্টান্ত

লিখি। দেখ দেথি, কাশীবাসী কোন ব্যক্তি কার্যক্রমে

কলিকাতাতে বাস করণকালে উহার নিকটে এক লোক

আসিয়া যদি এক থান চিঠী দিয়া বলে, যে এই পত্র

তোমাকে কাশীর রাজা পাঠাইয়াছেন, কিন্তু সেই পত্র

প্রাপ্ত ব্যক্তি কথন রাজাকে দেখে নাই, এই মাত্র শুনি

য়াছে যে তিনি গুণবান ও দয়াবান ও ধম্মশীল ও প্রজার

প্রতি প্রেমকারী রাজা, এ প্রযুক্ত তাবৎ লোক কর্তৃক

মান্যমান হইবার যোগ্য আছেন ; অতএব সেই পত্র

খুলিয়া পাঠ করিবার পূর্ব্বে তাহার মনে ২ নিতান্ত এই

স্থির হইবে, যে সেই গুণবান ও উচ্চপদবিশিষ্ট রাজা

যেমন, এই পত্রেতে তেমন লিথন অবশ্য থাকিবে; কিন্তু

পাঠ করুণানন্তর যদি দেখে যে সেই পত্র তদ্রপে লিথিত

না হইয়া বরণ এমন গুণবান ব্যক্তির লেথনের বিরুদ্ধ

রূপে সর্ব্ব প্রকারে লিখিত আছে, তবে ঐ লেথন অবশ্য

কোন প্রতারকের পত্র বলিয়া অগ্রাহ্য করিবে। ফল, সে

নিশ্চয় জানে যে কাশীর রাজা অতি জ্ঞানবান, কিন্তু ঐ

পত্রে অনেক ২ নীচ ও সামান্য ভাষা থাকাতে অপ্রবীণ
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লোকের মত লিখিত বোধ হয় ; কি না সেই রাজা

হইয়াছেন অতিশয় গুণবান, কিন্তু ঐ পত্রে অনেক ২

বিরুদ্ধ কথা ও নানা বিষয়ে মূর্খের মত রচিত আছে;

রাজাতো অতি ধাম্মিক ও সুপবিত্র ব্যক্তি, কিন্তু ঐ পত্রেতে

অনেক অশুচি ও পাপজনক কথা আছে , অধিকন্তু রাজ

মুদ্রাঙ্কিত হইয়াও যদি তাহাতে তাহার পদানুসারে তদ

গ্রাহককে মান্য করিতে আজ্ঞা না থাকিয়া বরণ রাজ

যোগ্য সম্মান পূর্ব্বক তাহাকে আর না মানিতে অনুমতি

দেয়, তবে সেই পত্রের বিষয়ে আর বড় একটা বিবেচনা

করিবার আবশ্যকতা নাই, যেহেতুক রাজার উচ্চপদ

গুণাদি সকল বিষয়ের ঐ রূপে বিরুদ্ধমতে লিখিত প্রযুক্ত

তিনি নিশ্চয় জানিতে পারিবেন, যে সেটা কোন দুষ্ট

প্রতারকের মিথ্যা লিপি মাত্র। কিন্তু ঐ পত্র যদি এমত

মন্দরূপে লিথিত না হইয়া সেই গুণাদিবিশিষ্ট রাজার

লিখনের মত সর্ব্ব প্রকারে লিথিত হয়, তবে যথার্থরূপে

বিচার করিলে আর কোন প্রকারে অগ্রাহ্য করিতে পা

রেন না। তেমনি দেথ, ঐ দৃষ্টান্ত বাইবেলের ও হিন্দু

লোকদের শাস্ত্রের উপর বর্তাইলে আমরা এই নিশ্চয়

জানিতে পারিব, যে বাইবেল সর্ব্ব প্রকারে উত্তম ও ঈশ্ব

রীয় লেখনের মত লিথিত হইয়া সব্বতোভাবে সব দে

শীয় লোক কর্তৃক গ্রাহ্য হইবার যোগ্য বটে ; কিন্তু হিন্দু

লোকদের শাস্ত্র ঐ জালথতস্বরূপ পত্রের মত লিথিত

হইয়াছে, অর্থাৎ তাহার মধ্যে অনেক অপবিত্র ও পাপ

জনক ও বিরুদ্ধ কথা থাকাতে সর্ব্বজনের তাহার মান্যতা

ত্যাগ করা উচিত। কি না, সেই শাস্ত্র ঈশ্বরীয় গুণানুসারে
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কৃত না হইয়া বরণ তদ্বিরুদ্ধে ও যুক্তির ব্যতিক্রমে সর্ব্ব

বিষয়ে লিখিত প্রযুক্ত এই নিশ্চয় জানা যায়, যে তাহ।

কোন প্রকারে ঈশ্বরের দত্ত প্রকৃত শাস্ত্র না হইয়া কেবল

কোন ধূর্জ্য মনুষ্য কর্তৃক কল্পিত মাত্র।

দ্বিতীয় অধ্যায়। .

বাইবেলের কর্তৃব্যতা বিষয়ক আজ্ঞা এবং মনু

ষ্যদের চরিত্রাদি শুদ্ধ সত্ত্ব করাইতে তাহার যে

অভিপ্রায়, ইত্যাদি নানা বিষয়ে হিন্দু লোকদের

শাস্ত্রহইতে তাহা যে কি পর্যন্ত উত্তম ও গুণা

ন্বিত, এতদ্বিষয়ক বাক্য।

বাইবেল মনুষ্যের সকল কর্তব্যতা বিষয়ে সমপূর্ণ

ষোল আনা রূপে আজ্ঞা দিয়াছেন, যেহেতুক ঈশ্বরের

প্রতি তাহাদের যে কি প্রকার অাচারী হওয়া উচিত,

এব^ যাহার সহিত যেমন সম্বন্ধ আছে, সকল বিষয়ে

তৎসম্বন্ধানুসারে তাহাদের কি মতে কর্ম করিতে হইবে,

ইহা সূক্ষ্মরূপে তাহাতে নিরূপিত আছে। ফল, সর্ব্ব

প্রকার পাপ হইয়াছে বাইবেলের মতের বিরুদ্ধ, এবণ

তচ্ছাস্ত্রে ইন্দ্রিয়াদি অবশ রাখিতে কাহাকেও অনুমতি

দেন নাই ; অধিকন্তু ভণ্ড তপস্যা করা ও উদাসীন হওয়া,

কিম্বা শরীরকে আর কোন অনর্থক দুঃখ দেওয়া, এ

সকলও তাহার অভিমত নহে। আর মনুষ্য যে ইচ্ছানু，

*

সারে তাহার কোন ২ অাজ্ঞা পালন করিবে, আর কোন ২
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বা পালন না করিবে, তাহাও তাহার মতে হইতে পারে

না ; যেহেতূক স্নষ্টরূপে তাহাতে এই লিথিত আছে, যে

কেহ যদি সমুদয় ব্যবস্থা পালন করিয়া এক আজ্ঞা পা

লনেও লুট করে, তবে সে সকল আজ্ঞা লক্ট্রন দোষে

দোষী হয়। যাকূবের পত্র ২। ১০

অতএব এই স্থলে বাইবেলের বিষয়ে যাহা ২ কহি

য়াছি ইহা যে নিশ্চয় সত্য, তাহা প াঠকদিগকে স্নষ্টরূপে

বুঝাইবার জন্যে, আমি আগামি দুই প্রকরণেতে তন্মধ্য

স্থিত কতক গুলিন কত্তব্য বিষয়ক আজ্ঞা প্রমাণস্বরূপে

স^গ্রহ করিয়া লিখিতেছি।

প্রথম প্রকরণ ।

বাইবেলের কত্তব/তা বিষয়ক অাজ্ঞার বিবরণ।

যথা, হে ইস্রায়েল বণশ, শুন, আমাদের প্রভু পরমেশ্বর

একই পরমেশ্বর । তোমরা আপন সমস্ত অন্তঃকরণ

ও সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত শক্তিদ্বারা আপন প্রভু

পরমেশ্বরেতে প্রেম কর। দ্বিতীয় বাক্য পুস্তুক

৬ | ৪, ৫

তোমাদের প্রেম কাপট্য রহিত হউক , তোমরা মন্দ

বিষয়ে বিরক্ত হইয়া উত্তম বিষয়ে অনুরক্ত হও।

এব^ ভুাতৃ ভাবের প্রেমেতে পরম্নর প্রেম কর,

ও সমাদরপূর্ব্বক এক জন অন্য জনকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান

কর। এবণ কার্য্যেতে নিরালস্য ও আত্মাতে উদ

যোগী হইয়া প্রভুর সেবা কর। এবণ প্রত্যাশাতে
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আনন্দিত হও , ও দুঃসময়ে ধৈর্য্যান্বিত হও , ও

প্রার্থনাতে সতত প্রবৃত্ত হও , ও পবিত্রদিগের দীনতা

দূর কর ; ও অতিথি সেবাতে রত হও। যাহারা

তোমাদের তাড়না করে, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ

কর, শাপ না দিয়া আশীব্বাদ কর । যাহারা

আনন্দ করে, তাহাদের সহিত আনন্দ কর ;

যাহার। রোদন করে, তাহাদের সহিত রোদন

কর। আর পরল্লর তোমাদের মনের এক ভাব

হউক , এবণ উচ্চ পদাকাড়ী না হইয়া ইতর লো

কদের সহিতও কোমল ব্যবহার কর ; আপনা

দিগকে জ্ঞানবান বোধ করিও না । পরহইতে

অপকার প্রাপ্ত হইলেও তাহার অপকার করিও

না ; সকলের দৃষ্টিতে যে কমু উত্তম, তাহাই কর।

যদি হইতে পারে, তবে সাধ্য পর্য্যন্ত সকলের

সহিত নির্বিরোধে কাল যাপন কর। হে প্রিয়

বন্ধুগণ, কাহারো কুপ্রতীকার করিও না, কিন্তু

ক্রোধকে স্থান দেও, যেহেতূক লিপি আছে,

“ পরমেশ্বর কহিতেছেন, প্রতিফল দেওয়া আমার

কমু আমিই সমুচিত দণ্ড দিব।” এই জন্যে তো

মার শত্রু যদি ক্ষুধিত হয়, তবে তাহাকে ভোজন

করাও ; এব^যদি তৃষ্ণাযুক্ত হয় তবে তাহাকে জল

পান করাও , তাহাতে তুমি তাহার মস্তকে জলদগ্নি

রাশি করিয়া রাখিব। কুক্রিয়াতে পরাজিত না

হইয়া উত্তম ক্রিয়াতে কুক্রিয়াকে পরাজয় কর। রো

মীয় মণ্ডলীর প্রতি পত্র ১২। ৯, ২১ পদ পর্যন্ত।
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তোমরা প্রত্যেক জন বর্ত্তমান শাসন পদের অধীন

হও, কেননা যে সমস্ত শাসন পদ অাছে, সকলি

ঈশ্বরের স্থাপিত, ঈশ্বর ব্যতিরেকে পদ স্থাপন

হয় ন। অতএব কেবল দণ্ডের ভয়ে নয়, কিন্তু

মনের নিমিত্তে ও তাহার বশীভূত হইতে হয়, এ

জন্যে তোমাদের রাজকর দেওয়াও উচিত, যেহে

তুক যাহারা কর লয়, তাহারা ঈশ্বরের সেবক

হইয়া নিরন্তর এ কর্মুেতে প্রবৃত্ত থাকে । রোমী

১৩ | ১, ৫, ৬

রাজাকে রাজস্ব দেও, ও শুল্ফগ্রাহককে শুল্ক দেও, এব^

যাহাকে ভয় করিতে হয়, তাহাকে ভয় কর ; ও

যাহাকে সমাদর করিতে হয়, তাহাকে সমাদর

কর , এই ঝপে যাহার ষে পাওনা, তাহা তা

হাকে দেও। তোমরা পরম্নর প্রেম বিনা আর

কিছুতে কাহারও ঋণী হইও না ; কেননা যে পরের

প্রতি প্রেম করে, তাহাদ্বারা ব্যবস্থা সিদ্ধ হয় ।

ফলতঃ পরদার করিও না, ও নরহত্যা করিও না,

ও চুরি করিও না, ও মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, এবণ

লোভ করিও না, এই সকল অাজ্ঞা, স্তম্ভিন্ন ষে

কোন অাজ্ঞা আছে তাহাও * প্রতিবাসিকে আত্ম

হুল্য প্রেম কর, এই এক স…ক্ষেপ আজ্ঞাতেই

পাওয়া যায় । কেননা প্রেম প্রতিবাসির মন্দ জন্মায়

না ; এই জন্যে প্রেমদ্বারাই সমস্ত ব্যবস্থা পালন

হয় l রোমী ; ১৩ | ৭, ৮, ৯, ১০

রাত্রি শেষ হইয়াছে, অরুণোদয়কাল প্রায় উপস্থিত ;
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অতএব আইস, রঙ্গরস ও মত্ততা, এব^ লম্নটতা

ও কামুকতা, এবং বিরোধ ও ঈর্ষ্যা প্রভৃতি রাত্রি

কালের ক্রিয়া সকল পরিত্যাগ করিয়া দীপ্তির

উপযুক্ত সজ্জা গ্রহণ পূর্ব্বক বিহিত সদাচরণ করি।

তোমরা শারীরিক সুখাভিলাষ পরিপূর্ণ করণের

আয়োজন না করিয়া প্রভু যীশু খ্রীষ্টঙ্কপ বস্ত্রেতে

বভ্রান্বিত হও । রোমী ১৩ | ১২, ১৩, ১৪

ক্রোধ, ও রাগ, ও জিঘাংসা ও দুর্মুর্খতা, ও মুখ নির্গত

কুৎসিত আলাপ; এই সকল দূর কর। আর তো

মরা এক জন অন্যের প্রতি মিথ্যা কথা কহিও না ।

কলসীয় মণ্ডলীর প্রতি পত্র, ৩। ৮, ৯

' ঈশ্বরের মনোনীত লোকদের ন্যায় পবিত্র ও প্রিয়

হইয়া আন্তরিক দয়া ও অনুগ্রহ ও নমুতা ও

মৃদুতা ও ধৈর্য্যাবলম্বন এই সকলেতে বিভূষিত

হও। তোমরা সহ্য করিয়া পরম্নর অপরাধ ক্ষমা

কর , তোমাদের কাহারও সহিত যদি কাহারও

বিবাদ উপস্থিত হয়, তবে খুঁৗষ্ট যেমন তোমা

দিগকে ক্ষমা করিয়াছেন, তোমরাও তদ্রুপ কর।

বিশেষতঃ সিদ্ধিদায়ক প্রেম বন্ধনে বদ্ধ হও। কল

সীয় ৩ | ১২, ১৩, ১৪

হে স্ত্রীগণ, তোমরা প্রভুর বিধিমতে স্বামির বশস্তাপন্ন

হও। হে স্বামিগণ, তোমরা আপন ২ ভার্ষ্যার

প্রতি কটু ব্যবহার না করিয়া তাহাদের সহিত

প্রেম কর। হে বালকগণ, তোমরা সমস্ত বিষয়ে

পিতা মাতার আজ্ঞা পালন কর, কেননা এই
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কর্ম প্রভুর সন্তোষজনক হয়। হে পিতৃগণ, তোমরা

আপন ২ বালকদিগের ক্রোধ জন্মাইও না, পাছে

তাহাদের মনোভঙ্গ হয়। হে দাসগণ, কেবল

সাক্ষাতে মনুষ্যদের তুষ্টিজনক কষ্ম না করিয়া

ঈশ্বরে ভয় করণ পূর্ব্বক অন্তঃকরণের সরলতাতে

সর্ব বিষয়ে আপনাদের ঐহিক প্রভূগণের আজ্ঞা

পালন কর। এবণ প্রভূহইতে স্বর্গাধিকার রূপ ফল

পাইব, ইহা জানিয়া তোমরা যে ২ কর্ম কর, তাহ।

মনুষ্যের উদ্দেশে না করিয়া প্রভুর উদ্দেশে প্রফুল্ল

মনে কর । কলসীয় ৩ | ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩

পরম্নর প্রণয় কর, তোমাদের প্রতি আমাদের এই নিবে

দন। হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদিগকে আরও বিনতি

করি, তোমরা অবিহিতাচারি লোককে অনুযোগ

কর, ও ক্ষুদ্রমনাদিগকে প্রবোধ দেও, ও দুর্ব্বল

দিগকে সবল কর ও সকলের প্রতি সহিষ্ণু হও।

আর সাবধান, কেহ তোমাদের ছি`সা করিলেও

তোমরা তাহার প্রতিহিগসা করিও না । আত্মীয়

এব^ পর সকলের প্রতি নিত্য ২ সৌজন্য ব্যবহার

কর। সর্ব্বদা আনন্দ কর, নিরন্তর প্রার্থনা কর।

সকল বিষয়ে ধন্যবাদ কর, কেননা তোমাদের

বিষয়ে গ্রীষ্ট যীপ্তর দ্বারা এই ঈশ্বরের অভিমত।

পবিত্র আত্মাকে নির্ব্বাণ করিও না, প্রচারিত

বাক্যকে অবজ্ঞা করিও না । সব্ব বিষয়ের পরীক্ষা

করিয়া যাহা ভাল তাহাতেই আসক্ত হও। পা

R

পের ছায়াহ্ইতেও দূরে থাক। থিষলনীকীয় মণ্ড.
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লৗর প্রতি প্রথম পত্র, ৫ । ১৩ পদ অবধি ২২ পদ

পর্য্যন্ত ।

সমস্ত বিষয়ের অন্তিম কাল উপস্থিত ; অতএব সাবধান

হইয়া প্রার্থনা করিতে সচেতন হও। বিশেষতঃ আপ

নাদের মধ্যে পরম্নর দৃঢ়রূপে প্রেম কর, কেননা প্রেম

বাহুল্য পাপের আচ্ছাদন করে। পরম্নর অকাতরে

আতিথ্য কর। পিতরের প্রথম পত্র, ৪। ৭, ৮, ৯

সকলকে মর্যাদা কর, ভুাতৃবর্গকে প্রেম কর, ঈশ্বরকে

ভয় কর, রাজাকে সম্মান দেও। পিতরের প্রথম

পত্র, ২ । ১৭

তোমরা যেন সৎকর্ম করিয়া নির্ব্বোধ মনুষ্যদের অজ্ঞা

নতাকে জড় করিয়া রাথ এবণ মুক্ত হইয়াও

আপনাদের মুক্তিকে দুষ্টতার আচ্ছাদনস্থব্ধপ না

করিয়া ঈশ্বরের দাসগণ হও,এই ঈশ্বরের অভিমত।

পিতরের প্রথম পত্র:২ | ১৬

· কর্ত্তব্য করণীয় বিষয়ে বাইবেলে এতাদৃশ অসত্থ্যক

অাজ্ঞা আছে, কিন্তু তাহা লিখিবার অার আবশ্যকতা

নাই, যেহেতূক এই হইয়াছে প্রচুর, ইহাদ্বারাই তছা

স্ত্রীয় বিধি ও শিক্ষা যে অতি উত্তম, ও তাহা যে লোক

সকলকে কি পর্যন্ত সকল বিষয়ে সুপবিত্র রূপে থাকিতে

আজ্ঞা দেন, ইহা অতি স্লষ্ট প্রামাণ্য হইতেছে। আর

দেখ, মনুষ্য কেবল বাহ্যে এই সঙ্কল বিধির পালন

করিলে তৎপালনের ফল সিদ্ধ হয় তাহা নয়, আন্তরিক

শ্রদ্ধাও চাই। কেননা তুমি সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া আপন

প্রভু ঈশ্বরকে প্রেম ভক্তি করিব, এই হইয়াছে বাইবে
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লের সকল অাজ্ঞাহইতে শ্রেষ্ঠ আজ্ঞা (মার্ক রচিত মঙ্গল

সমাচার ১২ । ৩০ ) অতএব মনুষ্যদের অন্তঃকরণের

মধ্যে ঈশ্বরীয় প্রেম ভক্তি থাকার সব্ব প্রকারে আা

বশ্যকতা আছে, কি না এই প্রেম ভক্তি হইয়াছে

অন্য ২ সকল অাজ্ঞা পালনের বনিয়াদ স্বরূপ, যেহেতুক

লোক অন্যং তাবদাজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে পালন করিলেও

তথাপি তাহারা যদি ঈশ্বরীয় প্রেমভক্তির সহিত পালন

না করে, তবে তাহাদের সে পালন করা কেবল ভস্মে

হোম করণ স্বরূপ, নিষ্কৃল জানিবা ।

অপর বাইবেলের মতে মনকে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র

রাথিতে হয়, কেননা মনুষ্য যদি তল্লিথিত তাবদ্বিধির

পালন করে, ও কোন ক্রমে বাহ্যে কিছু মন্দ কমু না

করে, অথচ ক্রোধ হি`সা লোভ ইত্যাদি কোন মন্দ

চিন্তাকে যদি মনেতে স্থান দেয়, তবে যিনি মানসিক ব্যা

পার পর্য্যন্ত বিচার করেন এমন যে অন্তর্যামী ঈশ্বর,

তিনি তাহাদিগকে সত্য ভক্ত জ্ঞান না করিয়া কাপটিক

মাত্র গণনা করিবেন। অতএব মনুষ্য যদি তঁাহার বি

চারে ধার্মিক হইতে চাহে, তবে তাহাদের এই কথিত

বিষয়ে কি পর্য্যন্ত মনোযোগ করা উচিত তাহা বলি,

অর্থাৎ বাইবেলের আজ্ঞানুসারে তাহাদের কি পর্য্যন্ত

আন্তরিক শুদ্ধ ও মন সুপবিত্র হইবার চেষ্টা কর।

কর্ত্তব্য, ইহা দেখাইবার জন্যে তাহাহইতে গোটা দুই

তিন এতন্বিষয়ক আজ্ঞা সংগ্রহ করিয়া লিখি। যথা।

তুমি আপন প্রতিবাসির ঘরে লোভ করিও না, অাপন

প্রতিবাসির ভার্য্যাতে কিম্বা তাহার দাসেতে কিম্ব।

E 2
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তাহার দাসীতে কিম্বা তাহার গরুতে কিম্বা তাহার

গাধাতে কিম্বা তাহার যে কোন বস্তু আছে তাহা -

তে তুমি লোভ করিও না। যাত্রাপুস্তুক ২০ । ১৭

তুমি যত্নপূর্ব্বক আপন অন্তঃকরণের প্রতি প্রহরী হও,

যেহেতুক তাহাহইতে জীবনের ফল নির্গত হয়।

হিত উপদেশ ৪ । ২৩ -

কটুবাক্য,ওকোপ,ও রাগ, ও কলহ,ও নিন্দা,ও তাবৎ জি

ঘাণসী,এ সকল তোমাদের হইতে দূর হউক। এবণ

খ্রীষ্টের অনুরোধে ঈশ্বর তোমাদিগকে যেমন ক্ষমা

করিয়াছেন, তোমরা তেমনি দয়ালু ও কোমলান্তঃ

করণ হইয়া পরল্লর ক্ষমা কর। ইফিষীয় ৪! ৩১, ৩২

হে পরমেশ্বর, তুমি অন্তরের মধ্যে সত্যতা চাহিতেছ,

ও গোপনে আমাকে জ্ঞানোপদেশ দিয়াছ | গীত

পুস্তক ৫১। ৬

তোমরা শুনিয়াছ, যে পূর্ব্বকার লোকদিগকে কহা গিয়া

ছিল, তুমি বধ করিবা না ; আর যে কেহ বধ

করে সে দণ্ডের দায়ী হইবে। কিন্তু আমি তোমা

দিগকে কহি, যে কোন ব্যক্তি যদি আপন ভুাতার

প্রতি অকারণে ক্রোধ করে, তবে সে দণ্ডের দায়ী

হইবে, আর যে কেহ আপন ভুাতাকে কহিবে

যে তুমি ক্ষিপ্ত সে , নরকানলের দণ্ডনীয় পাত্র

হইবে । মথিরচিত মঙ্গল সমাচার, ৫ । ২১, ২২

তোমরা শুনিয়াছ, যে পূর্ব্বকার লোকদিগকে কহ গি

য়াছিল, তুমি পরদার করিবা না , কিন্তু আমি

তোমাদিগকে কহি, যে কেহ কামভাবেতে পরস্ত্রীর
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উপর অবলোকন করে সে আপন মনেতে তখনি

তাহার সঙ্গে পরদার করিয়াছে। মথিরচিত মঙ্গল

সমাচার, ৫ । ২৭, ২৮

ঘুে কেহ আপন ভুাতাকে ঘৃণা করে সে বধী আছে, এবণ

তোমরা জান যে কোন বধী অনন্ত জীবনের অধি

কারী হইতে পারে না। যোহনের প্রথম সাধারণ

পত্র, ৩ । ১৫

বাইবেলের মতানুসারে সকলের আন্তরিক ধর্ম কি

প্রকার হওয়া উচিত, ইহা এই সকল বচনে আমাদিগকে

স্লষ্ট রূপে জানাইতেছে, অর্থাৎ ইহার দ্বারা আমরা এই

জানিতে পারি, যে তঁাহার আজ্ঞা সর্ব্ব প্রকারে এমত

সুপবিত্র যে সে কাহাকেও আত্ম মনের মধ্যে অপবি

ত্রতা ও কামাদি বিষয়ে কুচিন্তা নিমেষমাত্র কাল রাখি

তে অনুমতি দেয় নাই। যে ব্যক্তি এই ২ প্রকার চি

ন্তাকে দমন না করে সে তাহার আজ্ঞা লণ্ডুক হইয়া

দোষী হয়। ফল, আত্মপড়সীকে প্রেম কর, চুরি করিও

না, পরদার করিও না, ইত্যাদি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে,

তঁাহার যত ২ আজ্ঞা আছে, তাহা পালন করিতে গেলে

পূর্ব্ব কথিতানুলারে ঈশ্বরীয় প্রেম, ভক্তি, ও অন্তঃকণের

শুদ্ধতার সহযোগ চাই, যেহেতুক মনুষ্য সম্পূর্ণ রূপে

ঈশ্বরীয় সকল আজ্ঞা পালন করিলেও যদি তাহাদের

মন এতদ্রুপ দোষে নির্লিপ্ত না হয়, তবে তিনি তাহা

দিগকে ভণ্ডতপস্বী জানিয়া আপনার লোকদের মধ্যে

গণনা করিবেন না ।

আর দেথ, লোক সেই সমুদয় অাজ্ঞা সব্ব সময়ে

£ 3
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সম্পূর্ণরূপে পালন করিবে, ও তৎপালনে পবিত্র মনের

সহযোগ রাখিবে, কেবল এই চাই তাহা নয় ; ফলসিদ্ধি

হইবার জন্যে সে সকল সাত্ত্বিক ভাবে পালন করিতে

হইবে, কি না ইহা পালন করিলে মনুষ্যেরা আমাকে

ধার্মিক বলিবে, ও প্রশংসা ও মান্য করিবে, ইত্যাদি

কোন মন্দ ভাবনা পূর্ব্বক কেহ যদি পালন করে সে

কিছুই নয়, যেহেতূক এমত রাজস ভাবেতে সৎকর্ম করি

লেও সে ঈশ্বরের বিচারেতে, সৎ না হইয়া বরণ\ অস

দ্রুপে গণিত হইবে । অতএব মনুষ্য তত্তল্লিখিত অাজ্ঞা

পালন করণে কি প্রকারে সেই মন্দ ভাবেতে নির্লিপ্ত

থাকিবে, ইহা পাঠকদিগকে জানাইবার জন্যে এতদ্বিষ

য়ক বাইবেল শাস্ত্রীয় গোটা দুই তিন বাক্য লিথি

তেছি । যথা ।

সাবধান, তোমরা আপনাদের দানাদি মনুষ্যদের দেখি

বার জন্যে তাহাদের সাক্ষাতে যেন না কর, কে

ননা তাহা করিলে তোমাদের স্বর্গীয় পিতাহইতে

তোমরা কোন ফল প্রাপ্ত হইবা না । অতএব

যখন তুমি ভিক্ষা দেও, তখন তোমার অগ্রে ব্লাক

বাজাইও না, যেমন কপটির মনুষ্যদিগহইতে

প্রশ^সিত হইবার কারণ সভাতে ও সরানেতে

' বাজায় ; সত্য আমি তোমাদিগকে কহি, তাহার।

আপনাদের ফল পাইয়াছে। কিন্তু যখন তুমি

ভিক্ষা দেও, তখন তোমার দক্ষিণ হাত কি কর্ম

করিতেছে তাহা তোমার বাম হাত যেন জানিতে

না পারে, এমত গোপনে কর ; তাহাতে তোমার
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পিতা যিনি গোপনের মধ্যে দেখিতেছেন তিনি

তোমাকে ব্যক্ত কপে ফল দিবেন । অপর

যখন তুমি প্রার্থনা কর, তখন কপটিবর্গের মত

হইবা না, কেননা মনুষ্যদের স্থানে যেন দৃষ্ট হয়

এ জন্যে তাহারা সভাতে ও সরানের কোণেতে

দাড়াইয়া প্রার্থনা করিতে আকাণ্ডু' করে। সত্য

আমি তোমাদিগকে কহি, যে তাহারা আপনা

দের ফল প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তুমি যখন

প্রার্থনা কর, তখন আপনার অন্তরাগারে প্রবেশ

কর ; এব^ দ্বার রুদ্ধ করিয়া তোমার গুপ্ত স্থানস্থ

পিতার নিকটে প্রার্থনা কর, ও তোমার পিতা

যিনি গোপনের মধ্যে দেথিতেছেন তিনি তোমাকে

প্রকাশ ঝপে ফল দিবেন । অপর যখন তো

মরা উপবাস কর, তখন কপটিবর্গের মত বিষন্ন

বদন হইও না, কেননা তাহারা মনুষ্যদিগকে উপ

বাসী দেখাইবার কারণ আপনাদের মুখ বিকৃত

করে। সত্য আমি তোমাদিগকে কহি, তাহারা

আপনাদের ফল পাইয়াছে; কিন্তু তুমি যখন

উপবাস কর, তখন আপন মস্তকে তৈল মর্দন কর,

ও মুখ প্রক্ষালন কর , তাহাতে যেন তুমি মনুষ্য

দের নিকটে উপবাসির মত না দেথাও, কিন্তু

তোমার গুপ্তস্থ পিতার নিকটে ; এব^ তোমার

পিতা যিনি গোপনে দেখিতেছেন, তিনি তোমা

কে প্রকাশরূপে ফল দিবেন। মথিরচিত মঙ্গল

সমাচার ৬ | ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ১৬, ১৭, ১৮
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বাইবেলীয় এই সকল বচনে ষে ২ ভাবেতে ধর্মু

কম্ করিতে নিষেধ আছে, হিন্দু লোকেরা সেই সকল

মন্দ ভাবেতেই ষে তত্তৎ কর্ম করিয়া থাকে, ইহা অতি

প্রসিদ্ধ আছে; যে হেতুক তাহাদের মধ্যে কেহ ং উদা

সীন ও সন্ন্যাসী ইত্যাদি হইয়া আপন ২ শরীরকে অতি

ক্লেশ দেয় বটে, কিন্তু ইহা করিলে যে ঈশ্বর তুষ্ট হইবেন

এমত সাত্ত্বিক ভাবেতে তাহা করে না, আমাদের এই নি -

শচয় বোধ হয়। ফল, তাহাদের মধ্যে কেহ না কেহ যদি

শুদ্ধ ভাবে করে তত্রাপি সে অতি অল্প, প্রায় সকলেই

মান মর্য্যাদা ইত্যাদি পাইবার জন্যে কেবল রাজস ও

তামস ভাবেতেই তত্ত্বস্মতাবলম্বী হয়। দেখ, খুঁৗষ্ট যখন

এই পৃথিবীতে ছিলেন, তখন য়িহুদৗ লোকদের মধ্যে

ফারসী ও অধ্যাপক রূপে খ্যাত যে দুই দল বিশেষ,

তাহারাও ঠিক এতদ্রুপ আচারী ছিল , তাহাদের বিষয়ে

তিনি কহিলেন, যে তাহারা আপনাদের সমস্ত কমু কেবল

মনুষ্যকে দেখাইবার জন্যে করিত, যেহেতুক মনুষ্যের।

রাজপথে ও সভাতে তাহাদিগকে গুরো গুরো বলিয়া

নমস্কার করে, এই তাহাদের ইচ্ছা ছিল ; অতএব তা

হাদের এই রাজস মন্দ ভাব প্রযুক্ত তিনি তাহাদিগকে

কপটী বলিয়া ধিক্কার দিয়া কহিলেন, “ওরে সর্প সকল

তোমরা সপের ছান। ; নরকের দণ্ড কেমন করিয়া এড়া

ইবা ?” মথিরচিত মঙ্গল সমাচার, ২৩। ৩৩

দেখ, বাইবেল সব্ব কত্তব্য বিষয়ে যে এতদ্রুপ সুপ

বিত্র আজ্ঞা ও শিক্ষা দেন, আর তন্মতানুসারে সেই

আজ্ঞা পালনে সকলকে আপন ২ মন ষে সর্ব্বদা পবিত্র
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রাথিতে বলেন, এবণ ধম্মধ্বজী হইয়া তদাঞ্জা পালন

করিতে মনুষ্যকে যে অতি শক্তিরূপে নিষেধ করেন, এই

সকল হইয়াছে তাহার সত্যতার বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ ;

অর্থাৎ বাইবেল যে ঈশ্বরদত্ত প্রকৃত শাস্ত্র এতজজ্ঞাপক

যত ২ প্রমাণ পাওয়া যায়, এই সকল অাজ্ঞাও হইয়াছে

তৎসত্যতাঞ্জাপক প্রমাণের মধ্যে গণিত হইবার যোগ্য ;

এব^ লঘুতর প্রমাণও নহে; ফল, তাহা যদি ঈশ্বরদত্ত

অদ্বিতীয় শাস্ত্র না হইত, তবে এতদ্রপ শুদ্ধসত্ত্ব আজ্ঞা

বিশিষ্ট না হইয়া বরণ মিথ্যা কল্পিত শাস্ত্রের মত

লোকদের মনকে নানা মন্দ কর্মুেতে প্রবত্তক হইত।

আর দেথ, বাইবেলের কর্তব্যতা বিষয়ক অাজ্ঞা

আমি এই অধ্যায়ে যাহা ২ লিথিয়াছি ইহা ছাড়া তা

হার সত্যতা প্রামাণ্যকারক আর দুইটি বিশেষ শিক্ষা

তাহাতে আছে, কিন মনুষ্যদের কর্তৃক রচিত পুস্তকের

মধ্যে যাহা কুত্রাপি পাওয়া যায় না, এমত দুইটি বিশেষ

শিক্ষা বাইবেলে আছে। ফল, মনুষ্যদের কুস্বভাব দ্বার।

অনেক ২ মন্দরীতি ও কুব্যবহারাদি অতি প্রবলরূপে

স^সারের মধ্যে চলিতেছে, আর তাহারা আপনং মন্দ

স্বভাব প্রযুক্ত সেই সমুদয়কে প্রায় আর দোষের বিষয় জ্ঞান

করে না, কিন্তু ঐ রীত্যাদি যে অতিশয় পাপের কর্ম

তাহা এই দুই বিশেষ শিক্ষাদ্বারাতে আমরা বোধ পা

ইতেছি। অতএব বাইবেলের যে সত্যতা ইহা বুঝিবার

জন্যে যাহাদের মন একগুঁয়া নয় তাহারা অবশ্য স্বীকার

করিবে যে এই দুই শিক্ষা হইয়াছে তাহার সত্যতা জ্ঞা

পক দৃঢ়তর প্রমাণ স্বরূপ, যে হেতুক সে দুটি শিক্ষা
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মানুষের মনোনুরূপ না হওয়াতে, মনুষ্যহইতে উদ্ভূত

এমত বোধ না হইয়া, কেবল ঈশ্বর হইতেই যে প্রকাশিত

ইহা আমাদের নিশ্চয় অনুমান হয়।

প্রথম শিক্ষা। দেখ, মনুষ্য কর্তৃক লিখিত যে সকল

পুস্তক তন্মধ্যে বীরতা, ও মনুষ্যহইতে প্রাপ্ত সম্ভ্রম ও

মান ইত্যাদি, সেই সকলই বাহুল্য রূপে প্রশ^সিত

আছে , কিন্তু বাইবেলে এই সকলকে প্রশ`সিত রূপে

কুত্রাপি ন লিথিয়া, বর” লোককে এতদ্বিষয়ে চেষ্টা

পাইতে বারণ করে ; অতএব এতদ্রুপ শিক্ষা দেওয়াতে

বাইবেল মনুষ্যকৃত সকল পুস্তকহইতে অতি বিভিন্ন।

বাইবেলের দ্বিতীয় বিশেয় শিক্ষা এই, কি না মনুষ্য

আপন ২ শত্রুর প্রতি প্রেম করিবে, ও তাহাদের হিতার্থে

প্রার্থনা করিবে, এবণ প্রতিবাসিকে প্রেম করিয়া যেমন

আপন মঙ্গল চেষ্টা করে, তেমনি তাহাদেরও করিবে ;

এতদ্রুপ অাচারী হইতে সকলকে অাজ্ঞা দিয়াছেন, এবà

কেহ কাহার মন্দ করিলে তৎপরিবত্তে তাহার মন্দ

করিতে মন্দ প্রাপ্ত ব্যক্তিকে নিষেধ করিয়াছেন, যথ।

পরহইতে অপকার প্রাপ্ত হইলেও তাহার অপকার

করিও না , সকলের দৃষ্টিতে যে কমু উত্তম তাহাই

কর। হে প্রিয় বন্ধুগণ কাহারো কুপ্রতিকার করিও

না, কিন্তু ক্রোধকে স্থান দেও যেহেতু লিপি আছে ;

পরমেশ্বর কহিতেছেন; প্রতিফল দেওয়া আমার কর্ম;

আমিই সমুচিত দণ্ড দিব। কর্মীদিগকে ১২। ১৭, ১৯

কেহ যদি ধর্ম কর্ম করণ প্রযুক্ত অসঙ্গত দণ্ড পাইয়া দুঃখ

সহিষ্ণুতা করে, সেই প্রতিষ্ঠাযোগ্য হয় , কিন্তু তো
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মরা আপনাদের ঘাইট নিমিত্তে প্রহারিত হইয়া

- যদ্যপি সহিষ্ণুতা কর, তাহাতে তোমাদের কি প্রতি

ঠা? কিন্তু যখন ভাল কর্ম কর, তখন যদি দুঃখ

পাইয়া তোমরা সহিষ্ণুতা কর, তবে তাহা ঈশ্বরের

সাক্ষাতে শোভনীয় হয়। পিতরের প্রথম সাধারণ

পত্র, ২ । ১৯, ২০

তুমি অাপনার পড়সিকে আপন তুল্য প্রেম করিব।

মথিরচিত মঙ্গল সমাচার, ২২। ৩৯

তোমরা শুনিয়াছ য়ে উক্ত হইয়াছিল, চক্ষুর কারণ চক্ষু

ও দন্তের কারণ দন্ত ; কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহি,

যে তোমরা হিংসুককে প্রতিরোধ করিও না, বরণ

কেহ তোমার দক্ষিণ গালে চড় মারিলে তাহার প্রতি

অন্য গাল ফিরাইয়া দেও । অার তোমরা অাপনা

দের শত্রুদিগের সহিত সদ্ভাব কর, তোমাদিগকে

যাহারা শাপ দেয় তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর,

যাহারা তোমাদিগকে ঘৃণা ও নিন্দা করে তাহাদি

.গের ভাল কর, এব…\ যাহারা তোমাদিগকে আপ

মান ও তাড়না করে তাহাদের কারণ প্রার্থনা কর।

মথি কর্তৃক মঙ্গল সমাচার,৫। ৩৮, ৩৯, ৪৪

এখন এই দুইটি শিক্ষা যে কেমন উত্তম, ইহা বুঝি

বার জন্যে আমাদের এই বিবেচনা করা উচিত, কি না

পৃথিবীর মধ্যে কেহ যদি ঐ শিক্ষানুসারে অাচারী না

হইত, তবে পৃথিবী কেমন গোলমাল ও দৌরাত্ম্য ও

রক্তসুাবাদিতে পরিপুর্ণ হইত! কিন্তু উহার বিপরীত যদি

হইত, কি না, জগৎস্ব তাবৎ লোক যদি ঐ আজ্ঞানুসারে
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আচার করিত, তবে দৌরাত্ম্যাদি মন্দ কর্ম একেবারে

লুপ্ত হইয়া যাইত , যেহেতুক সকলে এতদ্রুপ আচারী

হইলে পরম্নর ভুাতৃবন্ধু স্বরূপ জ্ঞান করিত, এবং প্রেম,

যথার্থতা, সহিষ্ণুতা, দয়া, ঐক্য, ইত্যাদি সদগুণ সকল

বৃদ্ধিকে পাইয়া তাবৎ জগতে ব্যাপিয়া উঠিত।

এইক্ষণে পাঠকের প্রতি আমার অনুরোধ এই, যে

বাইবেলের কত্তব্যতা বিষয়ক যে সকল অাজ্ঞা স^গ্রহ

করিয়া আমি এই খণ্ডে লিথিয়াছি, সেই সমুদয় অাজ্ঞা

যে কি পর্য্যন্ত শ্রেষ্ঠ ইহা তোমরা বিবেচনা কর ; অর্থাৎ

ঐ পূর্ব্বোক্ত দুইটি বিশেষ শিক্ষা, প্রথমতঃ ইহা যে কে.

মন উত্তম তাহ। বিবেচনা কর, এবণ ভাবিয়া দেখ যে

এই দুইটি শিক্ষাদ্বারা আর ২ সকল পুস্তকহইতে বাই

বেল অসাধারণ রূপে গুণান্বিত ও প্রমাণীকৃত আছে ;

যেহেতূক সে দুইটি আদেশ হইয়াছে মনুষ্যের স্বাভাবিক

ইচ্ছাদির অতি বিরুদ্ধ, এ প্রযুক্ত তদনুরূপ উপদেশ

মনুষ্য কর্তৃক লিখিত পুস্তকে কুত্রাপি পাওয়া যায না ;

এব^ ইহার সঙ্গে আরো বিবেচনা কর, যে কত্তব্য বিষ

য়ক তঁাহার এই শিক্ষা যদি সর্ব্বত্র চলিত হইত, তবে

তাহাদ্বারা মনুষ্যদের আচরণেতে যে কত উত্তম ২ সুফল

জষ্মিত, তাহা আমরা বলিতে পারি না । ফল, আমি

এই প্রকরণের প্রথমতঃ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে বাইবেলীয়

যে সকল অাজ্ঞা লিখিলাম, তোমরা যদি তাহার সহিত

তৎপরে লিথিত বচন সকলের ঐক্য কর, তবে তাহার

সকল উপদেশ যে কেমন উত্তম, ও মনুষ্য সমুদয় ইহা

পালন করিলে তাহার গুণেতে উহারা যে কি পর্য্যন্ত নূত
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মীকৃত মনুষ্যের মত হইয়া উঠিত, তাহা অনায়াসে বুঝি

তে পারিব। বাস্তবিক তোমরা যদি সরল মনেতে এই

কমু কর, তবে বাইবেল যে ঈশ্বরদত্ত সত্য শাস্ত্র বটে

ইহার অনুভব অতি শীঘ্র পাইবা ; অর্থাৎ যে সকল

প্রমাণঘারা বাইবেলের সত্যতা প্রতিপন্ন হয়, এই সকল

লিথিত সুআজ্ঞা হইয়াছে তত্তৎ প্রমাণের মধ্যে এমন

বলবান প্রমাণ স্বরূপ, যে তৎশাস্ত্রের সত্যতাতে আর

কোন প্রকারে সন্দেহ নাই, ইহা তোমরা অবশ্য স্বী

কার করিব।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

মনুষ্যদের চরিত্রাদি শুদ্ধ সত্ত্ব করাইতে বাই

বেলের যে অভিপ্রেত অাছে, ইহার বিস্তারিত কথা।

হিন্দু লোকদের মধ্যে কেহ ২ শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া তদনু

সারে অাচরণ না করিলেও তাহার কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু

কোন ব্যক্তি বাইবেলের লিথিত বাক্য বিষয়ে প্রজ্ঞ

হইয়াও যদি তদনুসারে না চলে, তবে সেই জ্ঞান তাহার

পক্ষে কেবল অধিক দণ্ডের কারণ হয় , কিন্তু তাহার

কর্ত্তব্যতা বিষয়ক বাক্যানুসারে যাহার চরিত্র হয়, তাহার

মন ও আচরণাদি সকলকে ক্রমে ২ আরো শুদ্ধসত্ত্ব করিতে

সেই শাস্ত্রের অভিপ্রায়, তাহা মাত্র নয়, বরঞ্চ তাহ। তদ্রুপ

গুণ ও ক্ষমতাবিশিষ্টও আছে ; যেহেতূক তচ্ছাস্ত্র সকল

কর্ত্তব্য বিষয়ে সমপূর্ণরূপে শিক্ষা দেয়, এবণ যাহার

আচরণানুসারে তাবৎ লোকের আচরণ করা উচিত
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সর্ব বিষয়ে সিদ্ধ এমন এক ব্যক্তিকে আদর্শরূপে তাহা

দিগকে দেখান। অতএব মনুষ্য ঐ আদর্শস্বরূপ সিদ্ধ

ব্যক্তির আচরণানুসারে আচরণ করিতে চেষ্টা করিলে

ধর্ম আত্মার সহায়তাদ্বারা তাহারা ক্রমে ২ বাইবেলের

অভিপ্রেত সিদ্ধির পাত্র হইয়া উঠিবে।

পূর্খ খণ্ডে বাইবেলহইতে উদ্ধার করিয়া প্রচুররুপে

বে ২ বচন লিথিয়াছি, তাহার দ্বারাই তচ্ছাস্ত্র যে সকল

কর্তৃব্যাকর্তব্য বিষয়ে উত্তম মতে শিক্ষা দেয়, ইহা স্লষ্ট

ঝপে প্রামাণ্য হয় ; অতএব এইক্ষণে যাহার কার্য্যানুসারে

আচরণাদি কর্তৃব্য, এমত যে ঐ পূর্ব্বোক্ত আদশীভূত

ব্যক্তি, তাহার বিষয়ে, এবণ বাইবেলের শিক্ষানুসারে

চলাতে, এব^ সেই আদর্শস্বরূপ ব্যক্তির আচরণের প্রতি

রূপ হওয়াতে, কোন ২ লোক যে কি পর্যন্ত উত্তম মনুষ্য

হইয়া উঠিয়াছে, এখন এই দুই বিষয় লিখিতেছি।

ঐ পূর্বোক্ত আদশীভূত ব্যক্তি হইয়াছেন প্রভু যীশু

খ্রীষ্ট, যেহেতুক মঙ্গল সমাচারাদি গ্রন্থেতে তঁাহার বিষয়ে

যাহ ২ লিথিত আছে, তদ্বারা আমরা এই নিশ্চয় জানি

তেছি, যে তিনি সর্ব বিষয়ে সম্পূর্ণৰপে সিদ্ধ ছিলেন,

যথা। “ তিনি কিছুই পাপ করিলেন না, এবং তাহার

মুথে কোন ছলের কথা ছিল না। তিনি তিরস্কত হইয়াও

তিরস্কার করিলেন না, এবণ\ দুঃখ পাইয়া ভৎর্সনা করি

লেন না। কিন্তু যিনি প্রকৃত বিচার করেন তাহার নিকটে

আপনাকে সমর্পণ করিলেন ” ( ১ )। এব^ তঁাহার বিষয়ে

আরো লিথিত আছে, যে তিনি শুদ্ধসত্ত্ব অহিৎসক,

( ১ ) পিতরের প্রথম পত্র ২। ২২, ২৩ ।
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নিমূল, পাপি লোকহইতে বিভিন্ন ( ১ )। অপর তাহার

সিদ্ধি বিষয়ে বাইবেলোক্ত এই ২ বচন যে সত্য, ইহা

য়িহুদা ও পিলাতের কথাম্বারা স্থিরীকৃত হয়, যেহেতুক

য়িহুদা তাহাকে বিশ্বাসঘাতকতা করণানন্তর তদোষ বজ্র

স্বন্ধপ হইয়া তাহার মনেতে অসহ্যক্কপে বিদ্ধ হইল ; এ

প্রযুক্ত আমি নির্দোষির রক্ত পরহস্তগত করাতে পাপ

করিয়াছি, এই কথা কহিয়া সে বাহিরে গিয়া আপনাকে

ফার্সী দিল (২)। অপরঞ্চ য়িহুদৗ লোকেরা খুঁৗষ্টের

উপর হিংসাতে মিথ্যা দোষ বর্ভাইয়া রূমী লোকদের

কর্তৃক বিচার কর্তৃত্বে নিযোজিত পিলাতের নিকটে তঁাহা

কে লইয়া গেলে সে তঁাহার বিষয়ে বিচার করিয়া কহিল,

যে “ আমি এই মনুষ্যের কোন দোষ দেখি না” (৩)

আর দেথ, খ্রীষ্ট আপনি, আপন শত্রুদিগকে যদি পারে

তবে নিজের উপর দোষ বর্তাইতে কহিলেন, যে তোমা

দের মধ্যে কোন জন কি আমার পাপ প্রতিপন্ন করিয়া

দেখাইতে পারে ? ( ৪ ) কিন্তু এ কথা শুনিয়া তাহার।

নীরব হইয়া রহিল; অতএব তঁাহার শত্রু হইয়াও যে

তাহারা উত্তর দিল না, ইহাতে আমরা নিশ্চয় জানিতেছি,

যে তিনি কোন দোষের দোষী ছিলেন না , তাহা ন।

* হইলে তাহারা অবশ্য উত্তর দিয়া কহিত, যে তোমাতে

এই ২ দোষ আছে ।

আর দেখ, মঙ্গল সমাচারাদি পুস্তকে তঁাহার শুদ্ধতা

( ১ ) এব্রিরদিগকে ৭ । ২৬ (২) মথিরচিত মঙ্গল সমাচার ২৭ । ৪

(৩) লুকরচিত মঙ্গল সমাচার ২৩ ৷ ৪ (৪) য়োহন রচিত মঙ্গল

সমাচার ৮ | ৪৬
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ও সিদ্ধত্ব বিষয়ে যাহা ২ লিথিত আছে, তদ্দ্বারা আমরা

তঁাহার বিষয়ে আরো অধিক এই জানিতে পারি, যে

তিনি কেবল ক্রিয়াম্বার ও শিক্ষাদ্বারা সর্ব্বদা পরের উপ

কার করিয়াই কালক্ষেপণ করিতেন। তঁাহার ক্রিয়ার

বিষয়ে প্রমাণ এই, যথ। তিনি হিতকম্ম করিতে ২ এব^

শয়তানের মদিত সকল লোককে স্বাস্থ্য দিতে ২ ভুমণ

করিলেন ( ১ ) । অার তঁাহার শিক্ষার বিষয়ে কথিত

আছে, যে এই মনুষ্য যেমত কথা কহেন এমত কথা কোন

মনুষ্য কথন কহে নাই (২)। এব^ তিনি আমাদের

প্রতিনিধিস্বরূপে যে ঈশ্বরের তাবৎ আজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে

পালন করিলেন, তৎপালনের সিদ্ধতা বিষয়েও এই একটা

প্রমাণ আছে, যথা, “তিনি ব্যবস্থা সম্পূর্ণৰপে পালন

করিয়া তাহার গৌরবান্ত করিয়াছেন” (৩)।

এই ক্ষণে বাইবেলের শিক্ষানুসারে চলাতে, এব^ এই

আদশীভূত সিদ্ধ ব্যক্তি যে খুঁৗষ্ট তঁাহার আচরণের প্রতি

রূপ হওয়াতে যে কোন ২ মনুষ্য কি পর্যন্ত উত্তম লোক

হইয়া উঠিয়াছে ইহার বিবরণ লিখি। এব^ পাঠক

ব্যক্তির এই মনে রাখা কর্তব্য, যে যাহাদের বৃত্তান্ত

আমি লিথিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহারাতো একটা কোন

বিশেষ মনুষ্য ছিল তাহা নহে, যেহেতূক বাইবেলের

এমত অসাধারণ গুণ আছে, যে, যে কোন লোক হউক

না কেন, যাহারা শ্রদ্ধাপূর্খক ও সাত্ত্বিকভাবে তৎপ্রকাশিত

ধম্মকে গ্রহণ করে, সেই শাস্ত্র তাহাদিগকে সদগুণ

( ১ ) প্রেরিতদের ক্রিয়া ১ • । ৩৮ (২) য়োহন রচিত মঙ্গল সমাচার

৭ । ৪৬ ( ৩ ) য়িশায়িয় ৪২ । ২১
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বিশিষ্ট করাইয়া বক্ষ্যমাণ ভদ্র লোকদের সদৃশ ভদ্র

করিবেন ।

দেখ দেখি, গ্রীক দেশের কোন ২ নগরস্থ লোকেরা

খ্রীষ্টের ধর্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে বিষম দুষ্টাচারী

ছিল, যেহেতুক পৌল প্রেরিত তাহাদের বিষয়ে এই ২

লিখিয়াছেন, যে তাহারা বেশ্যাগার্মী, প্রতিমাপূজক,

ও পারদারিক, ও লম্নট, ও চোর, লোভী, মাতাল,

দুর্মুথ, লুট্যারা ছিল , (১) কিন্তু তাহারা স্তব্ধস্ম গ্রহণ

করিবামাত্র রাগ, রোষ, দ্বেষ দূর করত কুৎসা বাক্য,

কদর্য্যালাপ, এই সকলও আপনাদের মুখহইতে

পরিত্যাগ করিল (২)। তাহাদের মধ্যে যে পূর্ব্বে

চোর ছিল সে আর চৌর্য্য কমু করিত না; বরণ

দরিদ্রদিগকে দেওনের যেন কিছু সঙ্গতি থাকে এ

জন্যে স্বহস্তে কম্ম কার্য্য করিয়া ধনোপার্জ্জন করিল :

(৩)। ফলতঃ, তাহার। খ্রীষ্টীয়ান হইবামাত্র বেশ্যাগমন,

মন্দক্রিয়া, দুষ্কর্মুেতে অনুরাগ, কু লোভ, লালসা, এই

সকল ও প্রতিমাপূজা পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়াদি সকল

দমন করিয়া রাখিল ; ( ৪ ) পরন্তু তাহারা আপনাদের

নিকটহইতে সমস্ত দুভাব, ও কটুতা, ও উষ্মা, ও কোপ,

ও গোলমাল, ও কুৎসা বাক্য দূর করিল ; এব^ এক

জন অন্যের প্রতি অনুকূল হইয়া কোমলান্তঃকরণে পরম্নর

ক্ষমা করিল (৫)। আর আত্মার ফল যে প্রেম, আনন্দ,

( ১) করিন্তিনীরদিগকে প্রথম পত্র ৬। ৯, ১ ০ ( ২ ) কলসীরদিগকে

৩ । ৮ (৩) এফেসসীর-দিগকে ৪ । ২৮ (৪ ) কলসীরদিগকে ৩। ৫ ( ৫ )

এফেস্সীরদিগকে ৪ । ৩১, ৩২
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শান্তি, চির ক্ষমা, কোমলতা, ঔদার্য্য, প্রত্যয়, ক্ষান্তি, পরি

মিত ভোগ, এই সকল তাহাদের আচরণেতে প্রকাশিত

হইল , (১)। বাস্তবিক তাহারা এমন ধম্মময় ওসহি

ফুতাকারী ও সর্ব্বদা সৎকম্মান্বিত ছিল, যে পৌল

তাহাদিগকে নূতন মনুষ্যস্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাহাদের

নূতনীভূত হওন বিষয়ে এই প্রকার লিথিলেন, যথা,

“তোমরা প্রভু যীশুর নামে ও ঈশ্বরের আত্মাম্বারা ধৌত

হইয়াছ, ও তোমরা পবিত্র হইয়াছ, ও তোমরা নির্দো

ষী ঠাহর। গিয়াছ।” (২)

এইক্ষণে ঐ লোকদের বিষয়ে আর কিছু না বলিয়া

স্তিফানস ও পৌল নামে খ্রীষ্টের দুই জন সেবকের

বিবরণ কিঞ্চিৎ বিশেষরূপে লিখিব , যেহেতূক তাহাদের

ধাম্মিকতাচরণদ্বারা গ্রীষ্টের : ধম্মেতে যে কেমন উত্তম

গুণ আছে, ইহা অতি স্লষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। দেখ

দেখি, খ্রীষ্ট আপন শত্রুদের হিতের নিমিত্তে প্রার্থনা

করিতে আপন শিষ্যদিগকে অাজ্ঞা দিয়াছেন, এবণ তিনি

এই বিষয়ে পরকে যে রূপ করিতে আজ্ঞা দিলেন, আপ

নিও সেই প্রকার করিলেন, যেহেতূক লুকের রচিত

মঙ্গল সমাচার ত্রয়োবি ০\শতি অধ্যায় , চৌত্রিশ পদে

লিথিত আছে; যে দুষ্ট লোকেরা তঁাহাকে যখন ক্রুশে

চড়াইল, তখন তাহাদের বিষয়ে তিনি প্রার্থনা করিয়া

কহিলেন, যে “ হে পিতঃ, তাহাদিগকে ক্ষমা কর, কেননা

তাহারা যে কি করিতেছে ইহা তাহারা জানে না।”

(১ ) গালাতিনীদিগকে ৫ । ২২, ২৩

( ২ ) করিন্তীরদিগকে প্রথম পত্র ৬ । ১১
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খ্রীষ্টের ঐ আজ্ঞা অতি উত্তম ইহা বলিয়া যে স্বীকার …

কর1. সে বড় সহজ, কিন্তু তদাঞ্জা যে বিধিবোধিতরূপে

পালন করা সেটি বড় শক্ত কমু , যেহেতুক মনুষ্যমাত্রে

রই অন্তঃকরণ স্বাভাবিক এমত বিরুদ্ধ, যে শত্রুদের হিত

করিতে না চাহিয়া বর° অপকার করিতেই সর্ব্বদা তাহা

দের ইচ্ছা জন্মায়। অথচ ঐ স্তিফানস থ্রীষ্টহইতে এমত

ধর্মু স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যে তিনি কেবল সেই

অাজ্ঞার উত্তমতা : স্বীকার করিলেন তাহা নয়, অধিকন্তু

অন্তিমকালে আপন শত্রুদের মঙ্গলার্থে প্রার্থনা করত

তাহা পালনও করিলেন। যথা “ তখন স্তিফানস ঈশ্বরকে

স্মরণ করিতে ২, এব^ হে প্রভো যীশু, আমার জীবা

ত্মাকে লও ইহা বলিতে ২, তাহারা তাহাকে প্রস্তরাঘাত

করিল, তাহাতে সে হাটু পাড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে চেচাইয়া

বলিল যে হে প্রভো, এই পাপ তাহাদের উপর বত্তাইয়া

দিও না।” প্রেরিতদের ক্রিয়া ৭ । ৫৯, ৬০

আর দেথ, পৌল নামে খুঁৗষ্টের এক জন প্রেরিত

আপন হস্তেই আপনার বিষয়ে লিখিয়াছেন, যে তিনি

খ্রীষ্টের ধর্ম গ্রহণের পূর্ব্বে অতি দুরাত্মা, ও দুষ্ট, ও

নিন্দক, ও উপদ্রবী, ও হিৎসক, ছিলেন। ( টিমোতিয়সকে

প্রথম পত্র ১। ১৩) আর প্রেরিতদের ক্রিয়ার পুস্তকে

তঁাহার বিষয়ে যাহা ২ লিখিত আছে, তদ্বারা আমরা

নিশ্চয় জানিতে পারি, যে তিনি এই মত দুষ্ট ছিলেন

বটে ; যেহেতুক যাহারা ঐ স্তিফানসকে বধ করিল,

পূর্ব্বে তিনি ঐ সকল দুরাত্মাদের এক জন প্রধান সঙ্গী

ছিলেন; কিন্তু তিনি খ্রীষ্টাশ্রিত হইবামাত্র ঐ সকল
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দুষ্কর্ম ত্যাগ করিয়া যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত কেবল পরোপ

কারার্থে অসঙ্খ্যক ও অকথনীয় দুঃখ স্বীকার করিলেন ।

ফলতঃ, তৎকর্ম করণার্থে তিনি কি ২ পরিশ্রম করিলেন,

ও তাহার উপরে কতই বা দুঃখ ঘটিল, তাহার নিজ

হস্তে লিখিত বক্ষ্যমাণ বচন পাঠ করিলেই তাহা জানা

যাইবে, যথা ।

বোধ হয় প্রেরিত যে আমরা, ঈশ্বর আমাদিগকে বধ্য

লোকদের ন্যায় অবশিষ্ট করিয়া দেখাইতেছেন,

তাহাতে আমরা তাবতের অর্থাৎ স্বর্গদূতগণের

এব^ মানুষগণের কৌতুকাল্পদ হইতেছি। খ্রীষ্টের

নিমিত্তে আমরা মূঢ়, কিন্তু তোমরা স্ত্রীষ্টেতে জ্ঞানী ;

এব^ আমরা দুর্ব্বল, কিন্তু তোমরা সবল ; এবণ\

তোমরা সম্মানিত,কিন্তু আমরা অপমানিত। আমরা

অদ্য পর্য্যন্ত ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্জ্য ও বস্ত্রহীন ও প্রস্থা

রিত ও আশ্রমরহিত হইয়া স্বহস্তে পরিশ্রম করিয়া

আসিতেছি এবণ ভর্ৎসিত হইয়া আশীর্ব্বাদ করি,

এব^ তাড়িত হইয়া সহ্য করি, ও নিন্দিত হইয়া

বিনয় করি। আমরা অদ্য পর্য্যন্তু জগতের মল ও

তাবৎ মলরাশি স্বরূপ গণিত হইতেছি। করিন্থীয়

দিগের প্রতি প্রথম পত্র, ৪। ৯, ১০, ১১,১২,১৩, পদ।

আমি যিহূদীয়দের হইতে পাঁচ বার উনচল্লিশ প্রহার

এব^ তিনবার বেত্রাঘাত, এব…\ একবার প্রস্তরা

ঘাত ভোগ করিলাম, আর তিনবার জাহাজ ডুবি

তে ঠেকিলাম, অগাধ জলে এক দিন এক রাত্রি ক্ষেপ

করিলাম। এই রূপে অনেক ২ বার যাত্রাতে, ও
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নদীসঙ্কটে,ও দসু্যসঙ্কটে, ও স্বদেশীয়দের সঙ্কটেও

বিদেশীয়দের সঙ্কটে ও নগরসঙ্কটে ও বনসঙ্কটে

ও সমুদ্রসন্ধটে এব^ভাক্ত ভুাতৃগণের সঙ্কটে ; এবণ

পরিশুমে ও ক্লেশে ও বার ২ জাগরণে ও ক্ষুধাতে

ও তৃষ্ণাতে ও অনেক বার অনাহারে, ও শীতে ও

উলঙ্গতাতে কালক্ষেপ করিলাম। করিন্থীয়দিগের

প্রতি দ্বিতীয় পত্র, ১১ । ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, পদ।

দেখদেথি, পরের উপকার করিতে পৌলের প্রতি যে

সকল দুঃখ ঘটিল, তদ্বিষয়ে পূর্রলিথিত কথা পড়িতে ২

যাহার অন্তঃকরণ দ্রব হইয়া না যায় সেতো অবশ্য অতি

কঠিন লোক। অার তৎকর্ম করণেতে কেবল ঐ কথিত

দুঃখ তাহার উপর ঘটিয়াছিল এমত নহে, বরণ বোধ

হয় যে তিনি ততোধিক অন্য ২ বহুবিধ ক্লেশও পাইয়া

ছিলেন। পরন্তু যাহারা তাহার সকল বৃত্তান্ত বিশেষ

ব্ধপে জানে না, তাহারা ঐ সকল কথা পাঠ করিয়া এই

অনুমান করিতে পারে, যে আপনি পুণ্যবান কিম্বা ধার্মিক

রূপে থ্যাত হইবার জন্যে ঐ সকল দুঃখাদি স্বীকার করি

লেন। ফলতঃ তাহা নহে, যেহেতূক তঁাহার আর ২ বিব

রণদ্বারা আমরা এই জানিতে পারি, যে তিনি আপনাকে

পুণ্যবান ও ধাম্মিক জ্ঞান কিছুই করেন নাই, বরণ অতি

নম্রান্তঃকরণে আপনাকে অতি লঘুতর ষপে সকলকে

জানাইলেন, কেননা তিনি আপনার পূর্ব্বকৃত পাপের

বিষয় স্মরণ করিয়া আপনাকে সকল পাপিহইতে প্রধান

পাপী বলিয়া লিখিয়াছেন, (১) এবণ গ্রীষ্টের ধর্মগ্রহণা

*

( ১ ) তিমতীয়সের প্রথম পত্র ১ | ১৫
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নন্তর তিনি অতি ধার্মিক হইলেও অথচ অতিনমু ভাবে আ

ত্মবিষয়ে লিখিয়া কহিলেন, যে “ আমি সকল ধার্মিকদের

মধ্যে ক্ষুদ্রহইতেও ক্ষুদ্রতর,” (১)। অপর খ্রীষ্টের প্রেরিত

দের মধ্যে তিনি বাস্তবিক এক জন প্রধান ও বহু পরিশ্রমী

ও বিশেষ ফলোৎপাদক কর্মকারী হইয়াও এমত নমুমন।

ছিলেন, যে আপনাকে প্রেরিতদের মধ্যে গণিত হইবার

অতি অযোগ্য লোক করিয়া লিখিলেন, যথ) “ আমি

প্রেরিতগণের মধ্যে সকলের লঘু, বরণ প্রেরিত নাম

পাইবার যোগ্য নহি ; কেননা আমি ঈশ্বরের মণ্ডলীর

প্রতি নানা উৎপাত করিলাম”। ( ২ )

আর দেখ, তিনি যে আপনাকে ঐ প্রকারে অতিনমু

করিয়া লিখিয়াছেন, এটা কেবল তঁাহার মুখের কথা

নহে, কেননা তিনি স্বকৃত পুণ্য কেবল কথাতে অস্বীকার

করিলেন এমত নহে, কার্য্যেতেও অস্বীকার করিলেন ;

কি না ঈশ্বরীয় দয়া পাইবার জন্যে আত্মকৃত পুণ্যের

উপর কিছুই ভরসা রাখিলেন না , যেহেতুক তাহার

নিজহস্ত লিখিত বক্ষ্যমাণ কথাদ্ধারা আমরা জানিতে

পারি, যে তিনি আপন পুণ্যদ্বারা কিম্বা ধাম্মিকতাদ্বারা

আমি ঈশ্বরীয় দয়াপ্রাপ্ত হইবার যোগ্য আছি, আপ

নাকে এমত জ্ঞান না করিয়া বরণ\ অাপনাকে পাপিষ্ঠ

ও নারকী বলিয়া তাহার দয়া ও পরিত্রাণ পাইবার

জন্যে খুঁৗষ্টের ঐচরণাবলম্বন করতঃ কেবল তাহারি উপর

ভরসা রাখিলেন, যথা ।

( ১) এফেসসিরদিগকে ৩। ৮ (২) করিন্তীদিগকে প্রথম পত্র ১৫। ৯
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যাহাম্বার। সৎসারের পক্ষে আমি হত, এব…\ সৎসারও

আমার পক্ষে হত, এমন যে আমাদের প্রভূ যীপ্ত

খ্রীষ্টের ক্রুশ তদ্ভিন্ন আর কোন বিষয়ে আমার

শ্লাঘা করা না হউক। গালাতীয়দিগকে, ৬ । ১৪,পদ

তত্তদ্বিষয়ে আমার যে খ লাভ ছিল, খ্রীষ্টের নিমিত্তে সে

- সমস্তই ক্ষতি জ্ঞান করিলাম। ফলতঃ আমি আপন

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উত্তম জ্ঞানের নিমিত্তে সমস্তই

ক্ষতিমাত্র জ্ঞান করি ; এব^ খুঁৗষ্টরূপ ধন প্রাপ্ত হই

বার জন্যে সেই সমস্তের ক্ষতি স্বীকার করিয়া তাহা

লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান করি। ফিলিপৗরদিগকে,৩। ৭, ৮

খুঁৗষ্টের ঐ সেবক যে পৌল তিনি সর্ব বিষয়ে কেমন

সজ্জন ছিলেন, ইহা পাঠকদিগকে বুঝাইবার জন্যে তা

হার বিষয়ে যাহা ২ বলা গিয়াছে তাহা ছাড়া আরো

একটা কথা লিখিতেছি। কি না তিনি সকলহইতে ধা

স্মিক, ও তদ্ধমু প্রচারাদি ক্রিয়া বিষয়ে বহু পরিশ্রমী ও

দুঃখের সহিষ্ণুতাকারী হইয়াও, অথচ আত্মকৃত কর্মের

জুটি জ্ঞান করিয়া ঐ সকল প্রাপ্ত বিষয়েতে আপনাকে

সর্ব্বদা অকৃতার্থের ন্যায় মানিলেন ; এপ্রযুক্ত তিনি আপ

নাকে অযোগ্য সেবক বলিয়া আরো প্রচুর রূপে ধার্মিক

ও ঈশ্বরীয় কমুকারী হইতে একান্ত চেষ্টা পাইয়াছি

লেন। এতদ্বিষয়ে তিনি যে আপনাকে কি প্রকার বোধ

করিলেন, ইহা জ্ঞাপনার্থে খ্রীষ্টের মণ্ডলীর প্রতি তাহার

স্বহস্ত লিথিত যে ঐ পত্র, তাহাহইতে আরো দুই একটা

কথা উদ্ধৃত করিয়া লিখি, ষগ্ধ ।

আমি যে এখন তাবৎ প্রাপ্ত হইয়াছি, কি এখন সিদ্ধ
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হইয়াছি, তাহা নয় ; কিন্তু যাহার নিমিত্তে খ্রীষ্ট

কর্তৃক ধৃত হইয়াছিলাম, তাহা ধরিবার জন্যে

আমি ধাবমান হইতেছি। হে ভুাতৃগণ, আমি যে

তাহা ধরিয়াছি, এমন জ্ঞান করি না ; কেবল ইহা

(বলিতে পারি) পশ্চাৎস্থিত বিষয় না মানিয়া

অগ্রস্থিত বিষয়ের চেষ্টাতে প্রাণপণ করিয়া

খ্রীষ্ট যীশুদ্বারা উর্দ্ধহইতে আহ্বানকারি ঈশ্বরের

দেয় পণ লক্ষ্য করিয়া দৌড়িতেছি । ফিলীপীয়

দিগকে, ৩। ১২, ১৩, ১৪

তৃতীয় প্রকরণ।

হিন্দু লোকদের শাস্ত্র যে দুষ্ট দুরাচারিদের

কুব্যবহার ত্যাগ করাইয়া সৎকর্মেতে প্রবৃত্তিজনক

গুণাভাব, ইহার বিবরণ।

বাইবেল যে সর্ব্ব কত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে

শিক্ষা দেয়, ও তৎপ্রকাশিত ধর্ম গ্রহণঘারা কোন ২

লোক যে কি পর্যন্ত উত্তম মনুষ্য হইয়া উঠিয়াছে, তা

হার ইত্যাদি নানা গুণের বিষয়ে আমি পূর্ব্ব খণ্ডে যাহা ২

লিথিয়াছি, তাহার সহিত হিন্দু লোকদের শাস্ত্রের তুলন।

দিলে বাইবেল যে তচ্ছাস্ত্রহইতে কতবড় উত্তম, ইহা

অনায়াসে বোধ হইবে। দেখ, গ্রীক দেশীয় কোন ২

নগরস্থ লোকেরা তক্কম্ম গ্রহণঘারা যে কি পর্যন্ত নূতন

মনুষ্য হইয়াছিল, ইহা বাহুল্য রূপে লেখা গিয়াছে ;
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এব… বিস্তার ভয় যদি না থাকিত তবে বাইবেলের গুণ

প্রকাশক এ প্রকার অনেক ২ নিদর্শন দেখাইতে পারি

তাম ; যেহেতূক তচ্ছাস্ত্রীয় ধর্ম গ্রহণেতে তন্নগরস্থ লো

কের৷ যে এমত উত্তম হইয়া উঠিল, এটা কিছু বিশেষ

ঘটনা নয় , কেননা তাহার এমনি একটি অসাধারণ গুণ

আছে, যে, যে কোন লোক হউক না কেন, যাহারা শ্রদ্ধা

পূর্ব্বক স্বাত্ত্বিক ভাবে তাহা গ্রহণ করে, তাহারা অবশ্য

এতদ্রুপ সজ্জন শুদ্ধসত্ত্ব মনুষ্য হয়। ফল, খ্রীষ্টের ধর্ম

গ্রহণেতে গ্রাহকদের প্রতি যে এতদ্রপ সুফল ফলে, ইহা

সেই ধর্মের স্থাপন কালাবধি আজি পর্য্যন্ত সহস্র ২ মনু

ষ্যের আচরণেতে স্থিরীকৃত হইয়াছে ও হইতেছে, কি না

পূর্বে যাহারা চৌর্য্য, ও মদ্যপান, বেশ্যাগমন, লোভ

অহঙ্কার, ইত্যাদি নানা অব্যক্তব্য ও লজ্জাকর কম্মেতে রক্ত

ছিল, তাহারা তস্কমু গ্রহণানন্তর এই সকল নিন্দিত কমুf

ত্যাগ করিল, এবৎ যাবজ্জীবন নমুতা পবিত্রতা সহিষ্ণুতাদি

গুণেতে উপলক্ষিত হইয়া আপনাদের পুর্ব্বকৃত সকল মন্দ

কম্মের পরিবর্তে প্রশংসনীয় ও ভূষণরূপ নানা সদগুণগ্রহণ

করিল । আর তাহারা ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ভক্তি ও মনু

ষ্যের প্রতি দয়া, এই উভয়দ্বারা মনে উস্কাইত হইয়া ঈশ্ব

রের সেবা ও মনুষ্যদের উপকার করিতে অস…্যক পরি

শ্রম ও বহুবিধ ক্লেশাদি অন্তিমকাল পর্য্যন্ত স্বীকার করিল।

দেখদেখি, যে শাস্ত্রের অভু্যত্তম গুণ আছে, সেই গুণই

তচ্ছান্ত্রের সত্যতাতে প্রমাণস্বরূপ, আমরা যদি ইহা স্বীকার

করি, তবে বাইবেলেতে আছে যে ঐ সকল পূর্ব্বোক্ত গুণ,

তদ্রুপ গুণ হিন্দু লোকদের শাস্ত্রে আছে কি না ইহা
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অামাদের বিবেচনা করা কত্তব্য ; যেহেতুক উভয় শাস্ত্র ঐ

বিষয়ের তুলনা করিলে কোনটা ঈশ্বরের দত্ত কোনটা ব।

নয়, আমরা অবশ্য ইহা জানিতে পারিব। অতএব হে পা

ঠক মহাশয়েরা, তোমরা যদি হিন্দু লোকদের ধর্মের প্রতি

অনুরাগী থাক, তবে একটা কথা তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা

করিতে আমাকে অনুমতি দেও। দেখ, পূর্ব্বপ্রকরণদ্বয়ে লি

থিত আছে, যে অসঙ্খ্যক লোক খুঁৗষ্টীয় ধর্ম আশ্রয় করণ

দ্বারা শুদ্ধস্বত্ত্ব ও অতি উত্তম মনুষ্য হইয়া উঠিল ; অতএব

জিজ্ঞাসা করিতেছি, যে তোমাদের ধর্মগ্রহণঘার। কেহ কি

তেমন উৎকৃষ্ট ও সাত্ত্বিক লোক কথন হইয়াছিল ? কিম্ব।

হইতেছে ? আর তস্কর্যুেতে যে এতদ্রুপ উত্তম গুণ আছে,

ইহা বহু ২ লোকের আচরণেতে যদি তোমরা প্রামাণ্য

করিতে না পার, তথাপি ঐ ধর্মের গ্রহণঘারা যে সকল

কুকমুহইতে বিমুখ হইয়া সর্বদাই সৎকম্মেতে প্রবৃত্ত ছিল,

এমন এক জন মাত্রকে কি দেখাইতে পার ? না, সত্য কথা

কহিলে অবশ্য তোমাদিগকে এই স্বীকার করিতে হইবে,

যে আমাদের শাস্ত্রীয় ধম্মযাজনদ্বারা কেহ যে কথন এমত

শুদ্ধ ও সদাচারী হইয়া উঠিয়াছে ইহা আমরা বলিতে

পারি না । ফল, হিন্দু লোকদের শাস্ত্র যে কখন কোন দুষ্ট

লোকের দুষ্টামী ত্যাগ করাইয়া ঈশ্বরের প্রকৃত স্বাত্ত্বিক

সেবক করাইয়াছে এমত একটাও নিদর্শন দ্বারা কেহ

তচ্ছান্ত্রের সভ্যতা স্থিরীকৃত করিতে পারে না। এবণ এট।

কিছু অসম্ভবের বিষয় নয়, যেহেতুক পূব্ব লিথিত খ্রীষ্টের

ধম্মগ্রহণেতে লোকদের প্রতি ষে রূপ সুফল ফলিল, হিন্দু

লোকদের শাস্ত্র যে তদুক্ত ধুর্ম গ্রাহকদের তদ্রুপ ফল
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ফলায় এমত কোন গুণ তাহাতে নাই ; পরন্তু লোককে

শুদ্ধাচারী করাইয়া তাহাদিগকে যে সিদ্ধ করে তাহার

এমত অভিপ্রায়ও নাই। অর্থাৎ লোক যদি তল্লিখিত

বিধ্যনুসারে হোম, যজ্ঞ, বলিদান, স্বস্ত্যয়নাদি করে, তবে

তাহারা কুকর্মান্বিত হইলেও তচ্ছাস্ত্র তাহাদের সে দোষ

বড় একটা ধন্তব্য করে না । বাস্তবিক তাহাদ্বারা লোকদের

সুপ্রবৃত্তি জন্মান দূরে থাকুক, বর° সে আপন মাতা ও

ভগিনী অাদিকে অগ্নিদ্বারা পোড়াইতে বিধি দিয়া তা

হাদের অন্তঃকরণ দয়া ধম্মাদি একেবারে শূন্য করে। ও

তল্লিথিত যে সকল পূজার অন্তঃপাতি নানা গান বাদ্য নৃত্য

কুৎসিত অঙ্গ ভঙ্গ্যাদি আছে, তদ্বারা মনে কাম জন্মাইয়া

তাহাদিগকে অধিক কুকমুন্বিত করে। কি না সে শাস্ত্র না

থাকিলে লোক যেমন কু আচারী হইত, তাহা চলিত থা

কিলেও তাহাদের সেই মন্দ আচরণের হ্রাসত না হইয়া

বরণ\ তৎকথিত ধর্মের অঙ্গরূপে নিরূপিত ষে ঐ সকল

কম্ম, তাহার পালনেতে আরো অধিক কুকমুন্বিত হয় • ।

* ঐ সকল নাচকাচাদিতে যে কি পর্য্যন্ত মন্দ হয়, তাহা বিশেষ করিয়া

বলিবার আবশ্যকতা নাই ; যেহেতুক প্রায় সকল হিন্দুরাই তাহা জ্ঞাত

আছে। ফলতঃ, তাহাদের পূজাদি যে কেমন মন্দ ফলজনক ইহা বুঝিবার

জন্যে পূজ্য বস্তু যে কেমন মন্দ কেবল ইহা বিবেচনা করিতে হইবে। দেখ

দেখি, যাহারা কৃষ্ণ কালী পূজা করিয়া মনে ২ সেই পূজার আকর তত্ত্ব

করে তাহাদের কি কামবৃদ্ধি না হইয়া তাহা নিবৃত্তি হইবে? আর এমত

মন্দ বস্ক লোকদের পূজনীয় হওয়াতে কি পর্যন্ত মন্দ ফল জন্মে, ইহা প্র

ত্যক্ষে দেখা যাইতেছে; যেহেতুক কখন ২ দশ জন স্ত্রী দশ জন পুরুষ

একত্র হইয়া তাহাদের ইষ্ট দেবতার পূজা ও নাচকাচাদিতে মত্ত হইয়া

কেহ বা রাধা কেহ বা কৃষ্ণ কহত যুগম ২ হইয়া নানা মন্দ কর্ম করে, এবং

কোন ২ সময়ে যাহা লজ্জাপ্রযুক্ত মুখে আনা যায় না এতক্রপ আরো

অধিক কুৎসিত ও নিন্দনীয় কর্ম করে । বাম্ভবিক হিন্দু লোকেরা যদবধি

এমত কুকর্মাকারি দেবতার উপাসনা করিবে তদবধি কুকর্মান্বিত বই আর

সুকর্মান্বিত কদাচ হইতে পারিবে না ।

G 2
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দেখ দেখি, ভাল ফল হউক কিম্বা মন্দ ফল বা হউক,

সকল বিষয়েতেই যেমন ফল, তেমনি একটা কারণ অবশ্য

আছে ; কেননা কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যোৎপত্তি কদাচ

হয় না । অার কারণের গুণও কম্মেতে অবশ্য প্রকাশ পায়,

অতএর হিন্দু শাস্ত্র তদুক্ত ধর্মাশ্রিতদিগকে শুদ্ধসত্ত্ব না

করাতে এই রোধ হয়, যে কারণের তদণ্ডণাভাব প্রযুক্ত

সে এমত সুফল ফলাইতে পারে না। পাঠকের। এতদ্বি

স্নয়ে বক্ষ্যমাণ দৃষ্টান্তাবলোকন করিলে নিশ্চয় জানিতে

পারিবে, যে তাহার প্রতি সংস্থাপিত য়ে এই দোষ সে

সত্য বটে। দেখ, যাহারা নাস্তিক তাহারা বলে যে ঈশ্বর

নাই, অথচ তাহাদের মধ্যে কেহ ২ মনুষ্য সকলকে ভুাতৃ

বন্ধুস্বরূপ জ্ঞান করিয়া পরের অপকার করা অকর্তৃব্য,

ইহা মানিয়া ঐ সম্বন্ধানুসারে পরম্নর যে কি প্রকার আ

চারী হওয়া উচিত তাহা আপন ২ বুদ্ধিদ্বারা স্থির করিয়া

তদ্রপ ব্যবহার করে। অতএব আমি এই জিজ্ঞাসা করি,

যে ঐ নাস্তিকদের মধ্যে কেহ যদি নাস্তিকতা ত্যাগ করিয়া

হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে, তবে সে ইহার দ্বারা পূর্ব্বহইতে কি

অধিক সুকমুন্বিত হইবে ? ফল, তদ্ধম্মানুসারে তাহাকে

জপতপ হোম যাগ যজ্ঞ ইত্যাদি নানা কর্ম করিতে হইবে,

অথচ তাহার অাচরণাদি পরিষ্কৃত হইয়া সে যে তস্কর্যু

দ্বারা পূর্ব্বহইতে উত্তম মনুষ্য হইয়া উঠিবে,এমত ফলোৎ

পত্তি কথন হইবে না। কিন্তু সেই নাস্তিক যদি হিন্দু

লোকদের ধর্ম গ্রহণ না করিয়া খ্রীষ্টের ধর্ম গ্রহণ করে,

তরে সর্র প্রকারে অন্য মত্ত হইরে, কি না সে এমন

উত্তম নূতন মানুষ হইয়া উঠিবে, যে তাহার সেই নূত
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নতা বিষয়ে বিবেচনা করিতে গেলে, বোধ হইবে যে তা

হার পুনর্জন্ম হইয়াছে, বুঝি এ সে মনুষ্য নহে; অর্থাৎ

সে যদি প্রকৃত গ্রীষ্টীয়ান হয় তবে ঈশ্বরের ধর্মাত্মাহইতে

পুনর্জাত হইয়া এই কুস৭সারে ও শয়তানীয় ক্রিয়া ও

কামাদি ছয় রিপুকে দমন করিয়া রাখিবে (১) সে ব্যক্তি

অন্ধকারহইতে দীপ্তির প্রতি ও শয়তানের বশহইতে

ঈশ্বরের প্রতি ফিরান যাইবে। (২) ও তদ্বন্মের গুণেতে

উস্কাইত হইয়া জগৎস্ব বস্তুর প্রতি মনকে আর মগ্ন ন।

করিয়া উর্ধ্বস্থিত বস্তুতেই একান্তমনা হইবে। (৩) এব…

তত্রস্থ বস্তু সকল সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান করত, যাহার

অভাবে কোন মনুষ্য ঈশ্বরকে দেখিতে পাইবে না এমন

যে শুদ্ধসত্ত্বতা, তাহা পাইবার নিমিত্তে একান্ত চেষ্টায়

থাকিবে। (৪) বাস্তবিক সেই ব্যক্তি পুত্র কি পিতা কি

ভ্রাতা কি আত্মীয় বন্ধু বান্ধব কি স্বামী যাহার সহিত যে

সম্বন্ধ আছে, সেই ২ সম্বন্ধানুসারে এই সকলের প্রতি

কত্তব্যানুসারে পূর্ব্বে যেমত ২ করিত, ঐ ধম্ম গ্রহণ করিলে

পর তত্তৎ কর্ত্তব্য সকল বিষয়ে তদপেক্ষা অধিক উত্তম

রূপে আচারী হইবে।

. দেখ, বাইবেল যে কি পর্য্যন্ত মনুষ্যদের সৎকর্মেতে

প্রবৃত্তিজনক, আর হিন্দু লোকদের শাস্ত্র যে তদ্রপ

সৎকর্মে প্রবৃত্তি জন্মাইতে গুণাভাব, ইহা পূর্ব্বোক্ত তুলনা

কথাতেই স্লষ্টরূপে প্রকাশিত আছে ; অতএব মনুষ্যের

( ১ ) মঙ্গল সমাচার যোহন রচিত, ৩ ৷ ৬ এবং যোহনের প্রথম সাধা

ব্রণ পত্র, ৩ । ৯ এব^ অধ্যায় ৫। ৪, ১৮ ( ২ ) প্রেরিতের ক্রিয়া ২৬ । ১৮

(৩) কলসীদিগকে ৩। ২ (৪) এব্রিদিগকে ১২ । ১৪

G 3
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মন যদি পাপেতে অন্ধীভূত না হয় তবে তাহারা অবশ্য

এই স্বীকার করিবে, যে, যে গুণদ্বারা বাইবেল অাপন

গ্রাহকদিগকে অগ্রে কথিত অসম্ভবরূপে শুদ্ধসত্ত্ব করি

য়াছে, সেই গুণ হইয়াছে তাহার সত্যত্বে প্রমাণস্বরূপ ;

কিন্তু হিন্দু লোকদের শাস্ত্র তদুক্ত ধর্ম পালকদের দুষ্টা

চার ও কুব্যবহারাদি ত্যাগ করাইয়া যে সৎকম্মেতে

প্রবৃত্তি জন্মায় না, এ প্রযুক্ত সে কোন প্রকারে সত্য হইতে

পারে না , কি না তছাস্ত্রের তাদৃশ গুণাভাবই হইয়াছে

ত:হার মিথ্যাত্বে প্রমাণস্বরূপ। ফল, যে কোন বিষয়ে

হউক না কেন যত ২ বিষয়ে আমরা সেই শাস্ত্রের বিচার

করি কোন বিষয়েই তাহার সত্যতার প্রমাণ পাইতে

পারি না, বরণ তাহা সর্ব্ব প্রকারে যুক্তিবিরুদ্ধ এবণ

ঈশ্বরের পবিত্রতাদি গুণের বিপরীতে নানা কথা তাহাতে

লিথিত আছে, ইহা দেখিতেছি , অতএব সে যে তাহার

দত্ত শাস্ত্র যথার্থ বিচার করিলে ইহা আমরা কোন প্রকারে

বলিতে পারি না ।

চতুর্থ পুকরণ।

হিন্দুদের মধ্যে অতি মান্য ঝপে খ্যাত লোক

দের বিষয়ক বৃত্তান্ত ।

হিন্দু লোকদের শাস্ত্রের যে তদুক্ত ধম্মপালকদিগকে

শুদ্ধাচারী করাইয়া সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায় নাই, ও

দুষ্টাচারিদের কুব্যবহার ত্যাগ করাইয়া সৎ কর্মুেতে
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প্রবৃত্তিজনক গুণাভাব, পূর্ব প্রকরণে এতদুভয় বিষয়ে

যাহা ২ বলিলাম, যাহার। সেই ধর্মের প্রতি অত্যন্ত অনু

রাগী তাহারা এই কথা যে সত্য ইহা স্বীকার না

করিয়া বরণ মিথ্যা বলিবে । ফল, তাহারা কহিবে, যে

লোককে শুদ্ধসত্ত্ব করিতে আমাদের শাস্ত্রের অভি

প্রেত আছে, এবণ বিধিবোধিত রূপে তদুক্ত আজ্ঞা

পালন করিয়া বহু লোক সিদ্ধ হইয়াছে , কিন্তু সেই

সকল সিদ্ধ লোক কি প্রকার, ও তাহারা বা কোথায়

আছে, ইহা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা মৌনব্রতী উর্দু

বাহু অজগরব্রতী ও নানা প্রকার মহারণ্য ও পৱতের

গুহাতে স্থিত লোকদের কথা উপস্থিত করিয়া তাহা

দিগকে সিদ্ধ করিয়া বলিবে । অতএব আমি বক্ষ্যমাণ

বাক্যদ্বারা সেই কথার এই উত্তর দেই। দেখদেখি, যুদ্ধের

সময়ে পলায়ন না করিয়া শত্রুর সহিত যুদ্ধ করত তা

হাকে যে পরাজয় করা, সে অতি উত্তম কর্ম, এখন এই

দৃষ্টান্তানুসারে শত্রুপদে সম্প্রসারকে বুঝায়, কিন্তু যে

উদাসীন হয় সে নিন্দিত পলায়িত ব্যক্তি স্বরূপ মাত্র,

কি না যাহারা তত্ত্বদাশ্রম গ্রহণ করে তাহারা শত্রু স্বরূপ

যে স^সার, তাহাতে থাকিয়া তাহার পরাজয় করিতে

চেষ্টা না পাইয়া বনবাসছলে পলাযন করে , এ প্রযুক্ত

আমি এতদ্রুপ লোককে সিদ্ধ না কহিয়। বরণ\ অন্য ২

মনুষ্যহইতে অধিক পাপী জ্ঞান করি , যেহেতূক তাহা

দের মধ্যে অনেকেই কাল্পনিক মাত্র, তাহারা কথাতে

বলে, যে আমরা সাৎসারিক স্ত্রী পুত্র ধন ইত্যাদি ত্যাগ

করিয়া উদাসীন হইয়াছি, অথচ গোপনে প্রায় সকলে
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দুই একটা ব্যভিচারিণী স্ত্রী রাখিয়া তাহাদের সহিত

মন্দ কর্ম করে । আর এমত কপটী দুষ্টাচারী না হইয়া

উদাসীনের প্রকৃত ধর্ম রাখিলেও তাহারা বড় পাতকী,

কেননা স^সার ধর্ম ত্যাগ করিয়া যে এতদ্রুপ বৈরাগ্য

গ্রহণেতে কালক্ষেপ করা সেও অতি মন্দ। দেখ দেখি,

ঈশ্বর আপন সৃষ্ট সম্বন্ধানুসারে পিতা মাতা পুত্র স্ত্রী

পুরুষ ভূাতৃ বন্ধু কুটুম্ব ইত্যাদি রূপে মনুষ্যকে পৃথিবীতে

স্থাপন করিয়া তত্তৎ সম্বন্ধানুসারে যথা যোগ্য উচিত

ব্যবহার করিতে, এবণ আপন প্রতিবাসিকে আত্মবৎ

প্রেম করিতে সকলকে অাজ্ঞা দিয়াছেন ; কিন্তু যাহারা

উদাসীন হয় তাহারা যাবজ্জীবন এই আজ্ঞা লড়্গন করে,

যেহেতুক এতদ্রুপ ব্যক্তির পিতা ভ্রাতা বন্ধু লোকদের

ঘরে আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গেলেও সে বনে থাকিয়া

তাহাদের কি উপকার করিতে পারে? অথবা ঐ পিত্রাদি

পীড়িত হইয়া ঔষধাভাবে কিম্বা আহারাভাবে ইত্যাদি

: নানা উপদ্রবেতে যদি মৃতপ্রায় হয়, তথাপিও সে ব্যক্তি

তাহাদের কিছুই ভাল করিতে পারে না । ফল, এমত

লোক কেবল জড়পিণ্ড ও কাষ্ঠদির স্তম্ভস্বরূপ হওয়াতে

পরের উপকার করিতে সবর্ত্র প্রকারে অাপনাকে শক্তি

হৗন করিয়া রাখিয়াছে; অতএব এতাদৃশ লোকের।

উত্তম পিতা কিম্বা উত্তম পুত্র উত্তম ভুাত উত্তম বন্ধু

ইত্যাদি কোন বিষয়ে উত্তম হইতে পারে না, কেনন।

এই সকলের পরম্নর সম্বন্ধানুসারে যে ২ ব্যবহারাদি করা

উচিত তাহা উহারা কিছুই করিতে পারে না। অপর

ঈশ্বর এমত একটিও অাজ্ঞা দেন নাই, যে সে অাজ্ঞা
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কাহার প্রতিপাল্য কাহার বী নয়, সকল মনুষ্যকেই তঁা

স্থার তাবৎ অাজ্ঞা প্রতিপালন করিতে কহিয়াছেন ;

অতএব উদাসীন হওয়া যদি তঁাহার আজ্ঞানুসারে উচিত

কর্ম হয়, তবেতো সকলের তাহাই হওয়া কর্ত্তব্য ; যেহে

তুক ঈশ্বরাজ্ঞী লত্তুন করিয়া কেহ নির্দোষী হইতে পারে

না। আর সকলেই বা উদাসীন হইয়া বনবাসী ক্রি

প্রকারে হইতে পারে ? তাহা হইলে সর্ব্বত্র নগর প্রান্তর

হইলে বনই পুনর্ব্বার নগর হইবে । অার দেখ, সকলে

যদি বৈরাগ্য ধর্ম গ্রহণ করে, তবে মনুষ্যের প্রতিপাল

নের জন্যে আবশ্যকীয় হইয়াছে যে কৃষি বাণিজ্যাদি

কর্ম, সেও আর চলিবে না ; এব^ কাহার ব…শোৎপত্তি

না হওয়াতে ঈশ্বরের সৃষ্টি একেবারে লোপ হইয়া যা

ইবে । দেখ, সৃষ্টিকালে ঈশ্বর যখন এক স্ত্রী ও এক পুরুষ

সৃষ্টি করিলেন, তখনতো তিনি তাহাদিগকে উদাসীন

হইতে আজ্ঞা দেন নাই, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সৃষ্টিলোপ

হইয়া যাইত।

অতএব শক্রুস্বরূপ সম্প্রসারকে জয় করিবার জন্যে

হিন্দু লোকদের শাস্ত্রোক্ত যে ঐ সব্বনাশক মত, আর

তজ্জয়ার্থে বাইবেলোক্ত যে মত, এই উভয়ের তুলনা

করিয়া কোনটা ভাল কোনটা বা মন্দ ইহা বিবেচনা

করা পাঠকদের উচিত। দেখ,যাহারা বাইবেলের মতানু

সারে প্রকৃত গ্রীষ্টীয়ান হয়, তাহারা সংসাররূপ শত্রুর

ভয়েতে পলায়ন না করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করে, কি

না সৎসারে থাকিয়া পিতা মাতা ভুাতা স্ত্রী পুত্র বন্ধু

বান্ধব ইত্যাদির সহিত সম্বন্ধানুসারে উচিত ব্যবস্থার
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করিয়া অথচ কেবল তাহাদের প্রতি মগ্নচিত্ত না হইয়া

বাইবেলের পারমার্থিক বিষয়ক যে সকল অাজ্ঞা, তাহাও

যথার্থ রূপে পালন করে : অর্থাৎ তাহারা স^সারের পরা

জয়ের জন্যে গ্রীষ্টের আজ্ঞানুসারে সচেতন থাকিয়া প্রার্থনা

করে। (১) যেহেতুক জগৎকে প্রীতি করিলে অন্তরে

ঐশ্বরিক ভক্তি হইতে পারে না, তাহারা ইহা জানিয়া

জগৎকে কিম্বা জগৎস্ব বস্তুকে ভাল বাসে না, (২) এ

প্রযুক্ত জগতের মধ্যে থাকিলেও তাহারা জগৎস্ব লোকদের

মধ্যে গণিত নহে। (৩) পরন্তু যাহারা সত্য খুঁৗষ্টীয়ান

তাহারা আপনাদের বিশ্বাস দ্বারা জগৎস•\সারকে পরা

জয় করে (৪) এবণ\ তদ্বারা তাহাদের অন্তঃকরণও

পবিত্র হয় (৫) অধিকন্তু ঈশ্বরের উত্তম প্রতিজ্ঞা

বাক্য প্রাপ্ত হইয়া তাহারা শরীরের ও আত্মার তাবৎ

মালিন্য হইতে আপনাদিগকে পরিষ্কার করিয়া ঈশ্বরকে

ভয় করণপূর্ব্বক সকল ধর্মু ক্রিয়া সাধন করে । (৬ )

ফলতঃ, তাহারা বাইবেলের আজ্ঞানুসারে কামাদি রি

পুর ও অভিলাষের সহিত ইন্দ্রিয়কে ক্রুশে বদ্ধ করে ;

(৭) ও এই অধ্যায়ের প্রথম প্রকরণে কর্ত্তব্য বিষ

য়ক তচ্ছান্ত্রের যে সকল অাজ্ঞা লিখিলাম, আন্তরিক

চিন্তাতে ও বাহ্য ক্রিয়াতে সেই সকল বিষয়ে তদনুরূপ

আচারী হইতে তাহারা চেষ্টা পায় । অপর প্রকৃত ধার্মিক

হইলেও এই আমার প্রচুর হইয়াছে কথন এমত জ্ঞান ন।

( ১ ) মার্ক রচিত মঙ্গলসমাচার ১৪ । ৩৮ ( ২ ) যোহনের প্রথম সাধা

রণ পত্র ২ । ১৫ ( ৩ ) যোহন রচিত মঙ্গলসমাচার ১৭ । ১৪ ( ৪ ) যোহ

নের প্রথম সাধারণ পত্র ৫। ৪ ( ৫ ) প্রেরিতদের ক্রিয়া ১৫। ৯ ( ৬ )

করিন্থিদিগকে দ্বিতীয় পত্র ও । ১৯ ( ৭ ) গালাতীদিগকে ৫ । ২৪
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করিয়া, যে সিদ্ধতা জন্মাইতে বাইবেলের অভিপ্রায় আছে

তত্থসিদ্ধি পাইবার জন্যে আরো অধিক চেষ্টান্বিত হয়।

দেখদেথি, বাইবেলের লিখিত যে সকল অাজ্ঞা তা

হার ও তৎকথিত সৎক্রিয়া সমুদায়ের যে পালন, এই হই

য়াছে তদুক্ত সিদ্ধতার মূল। অপর কোন ব্যক্তি উক্ত এই

সিদ্ধি পাইবার চেষ্টা করিলেও তাহার সা«সারিক কোন

কর্মুের ক্ষতি না হইয়া সকলি অবিকল থাকে, অর্থাৎ তৎ

সিদ্ধতা পাইবার চেষ্টার সহিত ঈশ্বরদত্ত পিতৃত্বাদি সম্ব

স্কানুসারে কর্ত্তব্য যে ক্রিয়া সমুদয়, তাহাও করা যাইতে

পারে ; অতএব সব্বোত্তম যে উক্ত এই বাইবেলীয়

সিদ্ধতা, কিম্বা পিত্রাদি সকল পরিজনকে ছাড়িয়া এব…

সৃষ্টি সংস্থাপনের নিমিত্তে আবশ্যকীয় যে সাৎসারিক

কমু, তাহা ত্যাগ করিয়া বনে যাওয়াতে হিন্দু শাস্ত্রোক্ত

যে সিদ্ধতা, এই উভয় সিদ্ধির মধ্যে কোনটা ভাল কোনট।

বা মন্দ, বিবেচনা করিলে ইহা অনায়াসে জানা যায় ।

ফল, এই উভয় মতের মধ্যে কোনটা যুক্তিসিদ্ধ হয়,

কোনটা বা না হয়, আর কোনটা ঈশ্বর স…স্থাপিত

হইবার যোগ্য কোনটা তাহা নয়, এবণ এই সিদ্ধিদ্বয়ের

মধ্যে কোনটা পাইবার নিমিত্তে চেষ্টা করা উত্তম কো

নটা বা উত্তম নয়, ইহা বুদ্ধিমান পাঠকদের বিবেচনা

করা উচিত , যেহেতূক উভয় শাস্ত্রের কথাতে এতদ্রুপ

তুলনা দিয়া তদুক্ত সকল বিষয়ে যদি তাহারা পরীক্ষা

করে, তবে প্রমাণের বলবত্তা ও অবলবত্তাদ্বারা কোনট।

ঈশ্বর সত্থস্থাপিত শাস্ত্র কোনটা বা মনুষ্যকল্পিত মাত্র,

ইহা তাহারা অবশ্য অনায়াসে স্থির করিতে পারে।
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পঞ্চম প্রকরণ l

প্রথম খণ্ডে লিখিত যে প্রমাণ সকল তাহার

পোষক বাক্য ।

বাইবেলের যে সকল গুণোদ্ভূত প্রমাণের দ্বারা তা

হার সত্যতা নিশ্চয় রূপে স্থিরীকৃত হয়, তত্তদ্বিষয়ক বাক্য

পূর্ব্বোক্ত প্রকরণ সমূহের মধ্যে বাহুল্য রূপে লিখিত

হইয়াছে । এইক্ষণে পাঠকদিগকে ততোধিক উত্তমরূপে

বুঝাইবার জন্যে ঐ সকল প্রমাণের পোষক আর গোটা

দুই তিন তদ্রুপ-কথা লিথিয়। এই ঋণ্ড সমাপ্ত করি।

প্রথম, যাহারা কুসংস্কারেতে নির্লিপ্ত হইয়া বিবেচনা

পূর্ব্বক বাইবেল পাঠ করে, তাহারা অবশ্য এই স্বী

কার করিবে, যে তাহার অন্তঃপাতী বিধি ও বাক্য ও

অাজ্ঞা সকল সর্বপ্রকারে এমন উত্তম, যে এই শাস্ত্রই সর্ব্ব

গুণালঙ্কৃত ; এ প্রযুক্ত ঈশ্বরদত্ত হইবার যোগ্য ও যুক্তি

সিদ্ধ সত্য শাস্ত্র বটে। ফল, মনুষ্য সকল যত ং কম্ম করে

তাহার মধ্যে ছিদ্র ও দোষ ছাড়া কোন কমু নাই, সক

লেতেই কোন না কোন একটা ছিদ্র আছে, কিন্তু বাই

বেল এতদ্রুপ সৰ দোষেতে নির্লিপ্ত হইয়া কেবল গুণময়:

রূপে সিদ্ধ আছেন, অতএব পবিত্রতাজনক ও সর্ব্বোত্তম

এই শাস্ত্র যদি ঈশ্বর কৃত না হয়, তবে কোন মনুষ্যকল্পিত'

এই মাত্র বলিতে হইবে; কিন্তু এতাদৃশ শাস্ত্র যে মনুষ্য

কল্পিত, ইহা আমাদের বুদ্ধিতে কদাচ লয় না, যেহেতুক

অামরা যদি ইহা কহি, তবে এই বিরুদ্ধ ও নিন্দনীয় ও

পাষণ্ডীয় বাক্য বলিতে হইবে, যে মনুষ্য সর্ব্ববিষয়ে，
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ঈশ্বরহইতে অত্যন্তাধম ও তাহাদের সকল কর্ম অসৎ

খ্যক দোষাশ্রিত হইলেও তাহারা শাস্ত্র করণ বিষয়ে

ঈশ্বরের সমান গুণ প্রকাশ করিয়াছে ; অর্থাৎ বাইবেল

যদি মনুষ্যরচিত হয়, তবেতো তাহারা ঈশ্বরকৃত শাস্ত্রের

ন্যায় সর্ব্বগুণযুক্ত ও পবিত্রতাজনক ও উত্তম ফল উৎ

পাদক এবণ যাহাহইতে আর কোন বিষয় অধিক ভাল

হইতে পারে না, এমত উত্তমরূপে তাহা করিয়াছে, যে

হেতুক আমরা নিঃসন্দেহ ঝপে প্রায় এই কহিতে পারি,

যে বাইবেল প্রচুরষ্কপে এমন ঐ সকল গুণবিশিষ্ট, ষে

ঈশ্বরও আপনি তাহাহইতে অধিক গুণান্বিত কোন শাস্ত্র

করিতে প্রয়োজন জ্ঞান করিবেন না !

দ্বিতীয়, বাইবেলীয় ধর্ম গ্রহণঘারা যে কোন ২ লোক

কিপর্য্যন্ত ধার্মিক ও সুপবিত্র হইয়া উঠিয়াছে, এবণ

কর্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে তদুক্ত অাজ্ঞা সকলের যে কি

পর্য্যন্ত উত্তমতা, ইহা পূর্ব্বে বাহুল্যরূপে লেখা গিয়াছে।

অতএব এইক্ষণে বাইবেলের মতবিরোধিদিগকে এই

একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যে তচ্ছাস্ত্র যদি ঈশ্বরদত্ত না

হইত, তবে তদুক্ত ধর্ম গ্রহণঘারা গ্রাহকদের যে এতাদৃশ

সুফল জন্মিয়াছে, ইহা কি প্রকারে হইল ? ফল, যাহার।

বাইবেল লিথিলেন, তাহারা এই কথা বলিয়াছেন, ষে

ঈশ্বর আমাদিগকে যাহা ২ লেখাইলেন তাহাইমাত্র আ

মরা এই শাস্ত্রের মধ্যে লিথিলাম। আর এ কথা সত্য না

হইয়া যদি উহারা স্ব ২ মনের কুস…কল্পানুসারে তচ্ছাত্র

কল্পনা করিয়াছে এমত হয়, তবে তাহার আকর কেবল

তাহাদের দুষ্টতা ও প্রবঞ্চনা ও মিথ্যাত্ব মাত্র ; কিন্তু তা

↓
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হার মূল যে এমন মন্দ, ইহা কোন বুদ্ধিমান ও বিবেচক

ব্যক্তি কথন বিশ্বাস করিতে পারে না , যেহেতূক এতদ্রুপ

হইলে তচ্ছাস্ত্র গ্রাহকদের এমত সুফল কদাচ ফলাইতে

পারিতেন না। দেখ দেখি, যেমন কূপ তেমন জল, ও

যেমন গাছ তেমনি ফল ; মন্দ গাছ মন্দ ফল ফলে,

উত্তম গাছ উত্তম ফল ফলে, আর এই দৃষ্টান্ত বাইবে

লের কষ্টি পাত্তরের স্বরূপ মানিয়া তদ্বারা যদি আমরা

তাহা পরীক্ষণ করি, তবে তাহা যে সত্য ইহা আমাদের

অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে , কেননা সেই শাস্ত্র সর্ব্বত্র

সম্ভ্রদেশীয় গ্রাহকদের উত্তম ফল ব্যতিরেকে আর কিছু

ফলান না । এই হেতুক প্রকৃত সন্ত্রগুণবিশিষ্ট সেই শাস্ত্র

ঈশ্বরদত্ত বই, মনুষ্যরচিত কোন প্রকারে হইতে পারে না ।

তৃতীয়, বাইবেলের রচকের। হয়তো ভাল মনুষ্য না

হয় তো দুষ্ট লোক, এই দুয়ের এক ব্যতিরেক আর

কিছু হইতে পারে না , কিন্তু তাহাদিগকে কোন ক্রমে

দুষ্ট বলা যায় না। যেহেতুক বাইবেল সর্বপ্রকারে এমন

উত্তম ধমূপ্রকাশক পুস্তক, যে সে কোন প্রকারে দুজ্জ

নের কৃত বোধ করা যায় না, অর্থাৎ দুষ্ট লোকের।

কোন শাস্ত্র কল্পনা করিতে গেলে, বাইবেলের মত অতি

পবিত্র, ও সর্ব্ববিষয়ে সুফলজনক, বিশেষতঃ আপনাদের

নিজাচরণকে যে নিন্দনীয় ও নারকীয় ব্যবহার রূপে গণিত

করায়, এমত শাস্ত্র তাহারা কদাচ করিবে না। অতএব

অন্যায় বিচার ব্যতিরেকে আমরা যদি বাইবেলের রচক

দিগকে দুষ্ট লোকদের মধ্যে গণিত করিতে না পারি,

তবে তাহারা যে প্রকৃত লজ্জন ও সত্যবাদী ইহা অবশ্য
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স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহারা যদি প্রকৃত সজ্জন

ও সত্যবাদী হয়, তবে তাহাদের দ্বারা রচিত যে বাইবেল

শাস্ত্র, সে সত্য বই আর কদাচ মিথ্যা হইতে পারে না ;

যেহেতুক তদন্তঃপাতি বাক্য সকল ঈশ্বর তাহাদিগকে

লেথাইলেন, ইহা তাহারা বলিয়াছে, আর তাহাদের এ .

কথা যদি সত্য না হয়, তবে তাহারা সত্যবাদী ও সজ্জ- '

নের মধ্যে কদাচ গণিত হইতে পারে না। অপর কেহ

যদি বলে, যে তাহার। তদ্রুপ লোক নয়, কেবল দুষ্ট

দুরাচারী কাল্পনিক মাত্র, সেটা অতি যুক্তিবিরুদ্ধ কথা ;

কেননা তাহারা যদি এমত মন্দ হইত, তবে বাইবেলের

অন্তঃপাতি এত পবিত্রতাজনক ও পাপনাশক বাণী এবণ\

তাহার সত্যতাতে প্রমাণস্বরূপ বহুগুণবিশিষ্ট বাক্য কদাচ

থাকিতে পারিত না ।

চতুর্থ, বাইবেলের সকল রচকেরা বিশেষতঃ ষাহার।

মঙ্গলসমাচার ও তৎপরে লিখিত পুস্তক রচনা করিলেন,

তঁাহার। কিছু বিশেষরূপে গুণবন্ত কিম্বা অসাধারণরূপে

শিক্ষিত মনুষ্য ছিলেন এমত নহে, বরং সর্ব বিষয়ে

সামান্য লোক মাত্র। আর তচ্ছাস্ত্র ঈশ্বরের কৃত না হই

য়া যদি তাহাদের কর্তৃক কল্পিত হয়, তবে তাহাদিগকে

প্রতারকের অগ্রগণ্য বলা যায় ; অতএব এই আমি জি

জ্ঞাসা করি, যে এতাদৃশ অশিক্ষিত ও বিশেষ গুণরহিত

হইয়াও যদি আরবার দুষ্ট প্রতারক হইত, তবে উহার।

কি বাইবেলের মত সর্ব্ব প্রকারে অতি সুপবিত্র ও দোষ

রহিত শাস্ত্র রচনা করিতে পারিত 2 অর্থাৎ বাইবেল

জগৎস্ব আর ২ তাবৎ শাস্ত্রহইতে উত্তম, এব^ গ্রাহক
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দের সকল পাপ ঋণ্ডাইয়া মনের শুদ্ধি জন্মাইতে অভিপ্রায়া

ন্বিত,ইত্যাদি অস…থ্যক অসাধারণ গুণবিশিষ্ট হওয়াতে কি

অজ্ঞ দুষ্ট প্রতারকের কৃত হইতে পারে ? না, কদাচ পারে

না । ফল, বাইবেল যে ঈশ্বরদত্ত প্রকৃত সত্য শাস্ত্র নয়,

- ইহা কহিলে, যাহা কোন প্রকারে ভঞ্জন করা যায় না,

এমত অসঙ্খ্যক গোলমাল ও বিরোধ উপস্থিত হয়,

কিন্তু সত্য জ্ঞানে গ্রাহ্য করিলে, তবে এ সকল গোলমাল

বিরোধাদি বিষয়ক সন্দেহ দূরে গিয়া তছাস্ত্র যে কেন

এতাদৃশ উত্তম ইহার কারণ অনায়াসে জানা যায় । বা

স্তবিক যে ব্যক্তি বাইবেলকে ত্রাণজনক ঈশ্বরীয় শাস্ত্র

বলিয়া তদনুরূপে গ্রহণ করে, এবং আপনাকে অজ্ঞান

মানিয়া সুশিক্ষিত হইবার জন্যে ঈশ্বরের নিকটে নমুান্তঃ

করণে প্রার্থনা করে, সে কদাচ অন্ধকারে ভুমণ না করিয়া

জীবনরূপ দীপ্তি পাইবে ( ১ ) এব^ তঁাহার লিখিত প্রতি

জ্ঞানুসারে আপন অন্তরে সাক্ষী পাইয়া (২) নিশ্চয় জা.

নিতে পারিবে, যে তচ্ছাস্ত্র যীশু খ্রীষ্টেতে প্রত্যয়দ্বারা তাবৎ

লোককে পরিত্রাণদায়ক জ্ঞানে জ্ঞানবান করিতে পারেন,

(৩) যেহেতুক অকাট্য প্রমাণঘারা নিশ্চয় স্থিরীকৃত হয়,

যে যাহার। তদন্তঃপাতি বাক্য সকল রচনা করিলেন,

তাহারা আপন খ মনের সঙ্কল্পানুসারে কিছুই লিথিলেন

না ; বরণ ঈশ্বরের ধাম্মিক পুরুষ হইয়া ধর্মাত্মা তাহাদি

গকে যেমত ২ লেখাইলেন, তাহাই মাত্র তাহারা লি

থিলেন ( ৪ ) ।

， (১) যোহন রচিত মঙ্গল সমাচার ৮，১২ (২) যোহনের প্রথম সা.

ধারণ_পত্র, ৫ । ১ • (৩) তিমথীয়স দ্বিতীয় পত্র ৩ । ১৫ (৪) পিতরের
দ্বিতীয় সাধারণ পত্র ১ | ২১



দ্বিতীয় খণ্ড।
→→→→

বাইবেলের লিখিত অলৌকিক ক্রিয়া

ও

ভবিষ্যদ্বাণ…দিহইতে উদ্ধৃত যে তাহার

সত/তা বোধক প্রমাণ,

এব^

হিন্দু লোকের শাস্ত্রীয় এতাদৃশ প্রমাণাপেক্ষ।

বাইবেলীয় ঐ কথিত প্রমাণের যে অধিকন্তু ও বলবত্ত্ব

ইহার বিবরণ ।

কোন শাস্ত্র সত্য কোনটা বা মিথ্যা, ইহা স্থির করিতে

গেলে কি ২ প্রকারে বিবেচনা করিতে হইবে তাহা এই পু

স্তকের পঞ্চম পৃষ্ঠে দৃষ্টান্তদ্বয়েতে পাঠকদিগকে বুঝাইয়া

দিয়াছি, আর পূর্ব্ব খণ্ডীয় সেই দৃষ্টান্তদ্বয়ের মধ্যে প্রথম

দৃষ্টান্ত নিয়া বাইবেল ও হিন্দু লোকদের শাস্ত্রের উপর

বর্ভাইয়া প্রমাণের বলবত্তানুসারে যাহার সত্যতা বোধ

হয় তাহাও লিখিলাম ; অতএব এই ক্ষণে এই খণ্ডে অগ্রে

কথিত দ্বিতীয় দৃষ্টান্তদ্বারা পূব্বের ন্যায় তদুভয় শাস্ত্রের

তুলনা দিয়া পরীক্ষা করি, যেহেতূক তাহাদের প্রতি ঐ

দৃষ্টান্ত বর্তাইলে বাইবেলের সত্যতা বহু ২ অলৌকিক কমু

ও ভবিষ্যদ্বাণ্যাদিদ্বারা প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়, এবণ\ হিন্দু লো
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“কদের শান্ত্র তত্তৎ প্রমাণাভাব প্রযুক্ত যে কোন প্রকারে

সত্য হইতে পারে না, ইহা অতি মূল্পষ্ট রূপে নিশ্চিত

হইবে। অর্থাৎ ঐ দৃষ্টান্তেতে আমি যে প্রকারে পরীক্ষা

করিতে বলিলাম, তদনুসারে তাহা করিলে, জান যাইবে

যে যাহার দ্বারা আমাদের নিকটে বাইবেল ঝপ পত্র

প্রেরিত হইয়াছে, এমন যে খুঁৗষ্টের প্রেরিতাদির।, তাহা•

দের তাবদ্ব্যবহার সর্ব্ববিষয়ে এমনি সত্যবাদী ও সজ্জনের

চিহ্নবিশিষ্ট, যে তচ্ছান্ত্রের অন্তঃপাতি লিথিত অলৌকিক

ক্রিয়া ও ভবিষ্যদ্বাণী ও খ্রীষ্টের ধর্মু ব্যাপনাদি বিষয়ে, তা

হারা যাহা ২ বলিয়াছে সে সকল কথা সব্বতোভাবে গ্রহ

ণযোগ্য বটে, কিন্তু যে মুনাদিদ্বারা হিন্দু লোকদের শাস্ত্র

প্রচলিত হইয়াছে, তাহাদের সব্ববিষয়ক অাচরণাদি সজ্জন

সত্যবাদির ন্যায় না হইয়া, কেবল মিথ্যাবাদী ও প্রতার

কের চিহ্নবিশিষ্ট আছে, এ প্রযুক্ত তাহার অলৌকিক

ক্রিয়াদি বিষয়ে তছান্ত্রে যাহা ২ লিথিয়াছে সে গুলাবিশ্ব

সনীয় না হইয়া বরণ সর্ব্বপ্রকারে অগ্রাহ্য বোধ হয় ।

প্রথমাধ্যায় ।

অলৌকিক কর্মবিষয়ক বাক্য ।

বাইবেলীয় অলৌকিক ক্রিয়া যে তাহার সত/তার

দৃঢ় প্রমাণস্বরূপ ইহার বৃত্তান্ত।

মনুষ্যের। আপন সাধ্যেতে যাহা করিতে না পারে, ও

ঈশ্বরীয় সৃষ্টি চলিত রীত্যনুসারে ঘটিত না হইয়া, বরণ
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তদতিরিক্ত ধারাতে নিষ্কম্পন্ন হয় যে ক্রিয়া, তাহার নাম

অলৌকিক ক্রিয়া , পরন্তু যে ক্রিয়া প্রকৃত অলৌকিক

তাহা কেবল ঈশ্বরের শক্তিদ্বারাই ঘটিতে পারে, এই

প্রযুক্ত প্রত্যহ কিম্বা প্রতি স্থানে না হইয়া সময়ানুসারে '

ও স্থানবিশেষে মাত্র কৃত হয়। আর মনুষ্য স্বসাধ্যেতে

সে কর্ম করিতে না পারিলেও অথচ ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে

বিশেষ ২ কমু সাধনের নিমিত্তে তিনি তাহাদিগকে যথা

যোগ্য কালে তচ্ছক্তি দিয়া অনায়াসে তাহা সাধন করা

ইতে পারেন, কিন্তু সেই ক্রিয়া জ্ঞান, দয়া, ধর্ম ফলক না

হইলে কিম্বা তৎকরণে তাদৃশ ঈশ্বরীয় গুণানুরূপ কোন কা

রণ না থাকিলে, তিনি কাহাকেও তত্তৎ কর্ম করিতে কদাচ

শক্তি দিবেন ন। । অতএব কোন ২ লোক আপন ২ শাস্ত্র

দেখাইয়া, কিম্বা কোন ২ মুনি ঋষিদের নাম করিয়া, নান।

অলৌকিক ক্রিয়া বিষয়ে তজ্জন গজ্জন করিলে, হঠাৎ সে

কথাতে বিশ্বাস না করিয়া, বরণ তাহাদের সেই গজ্জনের

বিষয় ঐ অলৌকিক ক্রিয়া করণে পূর্ব্ব কথিত বিশেষ

কম্ম সাধনার্থে ঈশ্বরীয় গুণানুরূপ কোন কারণ আছে কি

না, ইহা আমাদের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য , যেহেতুক এ

তাদৃশ উপযুক্ত কারণ না থাকিলে এমন কর্ম কোন

প্রকারে ঘটিত হইতে পারে না, ইহা নিশ্চয় জানিয়া তা

হার। তদ্রপ কোন কারণ দেখাইতে না পারিলে তাহাদের

সে সকল কথা সর্ব প্রকারে অগ্রাহ্য। কিন্তু ঈশ্বরীয় ধর্ম

স্থাপনার্থে, কিম্বা মনুষ্যদের কোন বিষয়ে মঙ্গলার্থে, অথবা

যে ২ ক্রিয়া এই প্রকার অন্য কোন মহৎ কারণেতে কৃত

হইয়াছিল, এমন কোন অলৌকিক ক্রিয়া বিষয়ে কেহ
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যদি কোন কথা কহে, তবে আমরা তাহাদের সে কথা

কোন প্রকারে হঠাৎ অগ্রাহ্য করিতে পারি না , যেহেতূক

তত্তৎ কর্ম করণের এতদ্রুপ সব্বোত্তম ও ঈশ্বরীয়

গুণানুরূপ, কোন কারণ যদি থাকে, তবে তিনি যে আ

পন সেবকদিগকে অলৌকিক কমু করিতে শক্তি

দিবেন না, এমন অবিশ্বাস না করিয়া, বরণ তিনি যে

তৎস্থলে এতাদৃশ শক্তি দিবেন ও দিয়াছেন, এমত

বিশ্বাস করা উচিত। অতএব ঐ কথিত কারণ হই

য়াছে অলৌকিক ক্রিয়ার সত্যতাতে পরীক্ষক কষ্টি

পাতরস্বরূপ, ইহা স্থির বুঝিয়া, এই অধ্যায়ে আমি বাই

বেল ও হিন্দু লোকদের শাস্ত্রোক্ত তত্তৎ ক্রিয়া ধরিয়া এই

উক্ত কথার অনুসারে তাহা পরীক্ষা করি, কেননা ইহার

দ্বারা ঐ সকল অলৌকিক কমু বিষয়ক বাক্য কোনট।

বিশ্বসনীয় কোনটা বা অবিশ্বসনীয়, ইহা অনায়াসে বোধ

হইবে। ফল, বক্ষ্যমাণ প্রকরণ পড়িলেই জানিতে পা

রিবে, যে বাইবেলোক্ত অলৌকিক ক্রিয়া সকল ঈশ্বরের

গুণানুরূপ এবণ মনুষ্য মাত্রের উপকারক ও ধম্ম স্থাপন

ফলক, ইত্যাদি পূর্ব্বলিথিত সত্যতার তাবৎ চিহ্নবিশিষ্ট।

বিশেষতঃ, এত বহু সাক্ষিদ্বারা স্থিরীকৃত হয়, যে সে

সমুদায় ঘটনের বিষয়ে আর কোন সন্দেহ হইতে পারে

না ; অতএব ঐ সমুদয় অলৌকিক ক্রিয়াম্বার। বাইবেল

প্রকাশিত ধর্ম যে নিতান্ত ঈশ্বরস`স্থাপিত, ইহা দৃঢ় প্রা

মাণ্য সিদ্ধ হয় , যেহেতুক তব্ধম্মের সত্যতা জ্ঞাপনার্থে ঐ

সকল অলৌকিক কর্ম কর। গিয়াছিল, এ প্রযুক্ত তৎ

কম্ম ঘটনার নিশ্চয়ৰপে স্থির হইলে বাইবেল যে ঈশ্ব
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রের দত্ত অদ্বিতীয় শাস্ত্র, ইহার বিষয়ে আর কোন

সন্দেহ হইতে পারে না ।

প্রথম প্রকরণ।

বাইবেল লিথিত অলৌকিক ক্রিয়ার যে বহুত্ব,

ও নানাবিধ ত্ব, এবং দয়া ধর্ম ফলকতা, ইত্যাদি

বিষয়ক বিবরণ ।

খ্রীষ্টোপাখ্যান পুস্তক চতুষ্টয়ে যাহাকে মঙ্গল সমা

চার বলে, ও প্রেরিতদের ক্রিয়া পুস্তকে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট

ও তদন্ত শক্তিপ্রাপ্ত তঁাহার প্রেরিতদের কর্তৃক কৃত

নূ্যূনাধিক পঞ্চাশৎ অলৌকিক ক্রিয়া বিষয়ক বাক্য

লিথিত আছে , আর ঐ সকল অলৌকিক ক্রিয়া যে এক

প্রকার ছিল তাহা নয়, বরং বহু বিষয়ে নানাবিধ

রূপে কৃত হইয়াছিল, কি না তাহারা কথামাত্র কিম্বা

স্লশমাত্র ইত্যাদিতে অন্ধ, বধির, খঞ্জ, মূক, জড় প্রভৃতি

ব্যক্তিকে অবিকলাঙ্গ করিয়া সুস্থ করিলেন , ও ভূত ছা

ড়ান, মৃত ব্যক্তির জীবনদান, আর সমুদ্র তরঙ্গ ও বায়ুকে

স্থগিত করণ, এতদ্রুপ নানাবিধ আশ্চর্য্য কমুদ্রার স্থাবর

জঙ্গম দৃশ্য অদৃশ্য বস্তুর প্রতি আপন ২ অলৌকিক

ক্রিয়া করণার্হ শক্তি দেখাইলেন। পাঠকদের মধ্যে কেহ

যদি খ্রীষ্ট ও তাহার প্রেরিতদের কৃত এই সকল অভূত

ক্রিয়ার প্রতি নিশ্চয় কি অনিশ্চয়, এমত সন্দেহ করেন,

তবে সেই সকল কমু কত সাক্ষিদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে,
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অথবা কি ২ প্রকার ও কত্ত ২ লোকের সাক্ষাতে কর।

গিয়াছিল, ইহা বিবেচনা করিলে সে সন্দেহ তৎক্ষণাৎ

দূরীকৃত হইবে। দেখদেখি, সেই সকল ক্রিয়া যদি তৎ

কারকদের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজন কিম্বা তাহাদের

শিক্ষাতে অত্যন্তানুরাগি লোকদের সাক্ষাতে মাত্র করা

যাইত, তবে সন্দেহ হইতে পারিত বটে , কিন্তু মঙ্গল

সমাচার পাঠ করিলেই জানিতে পারিবে, যে সে সকল

ক্রিয়া কেবল এতদ্রুপ লোকের সাক্ষাতে করা গিয়াছিল

এমত নয়, বরং শত্রু মিত্র সকলের সাক্ষাতে কৃত হইয়া

ছিল , যেহেতুক খ্রীষ্ট আপন শত্রুদিগকে হিৎসা ত্যাগ

করাইবার জন্যে তঁাহার অলৌকিক কর্মের উদ্দেশে এই

কথা কহিলেন, ষে। “ আমার কৃত কার্য্যই আমার

বিষয়ে প্রমাণ দেয়, যে পিতা আমাকে প্রেরণ করিয়া

ছেন। (১)” অতএব তঁাহার এই কথা দ্বারা আমরা

জানিতে পারি, যে তাহাদের সাক্ষাতে এ সকল ক্রিয়া

করা গিয়াছিল, নতুবা তিনি তদ্বিষয়ে এমত সাহসিক

বাক্য কদাচ কহিতে পারিতেন না। আর করিন্থীয়

লোকেরা পৌল নামে খ্রীষ্টের প্রেরিতের তৎপদত্ব

বিষয়ে এক কালীন সন্দেহ করিল ; অতএব তাহাদের

সেই সন্দেহ ভঞ্জনার্থে আত্মকৃত অলৌকিক ক্রিয়া সকল

যে তঁাহার তৎপদ প্রাপণের চিহ্নস্বরূপ, ইহা নিশ্চয়

জানিয়া তদ্বিষয়ে তাহাদের সাক্ষাতে কহিলেন, যে

“ আমি অগণ্যের মধ্যে এক জন হইলেও প্রধান প্রেরিত

গণহইতে কোন অংশে নূন নহি। সব্ব প্রকারে ধৈর্য্যা

( ১ ) যোহন রচিত মঙ্গল সমাচার, ৫ | ৩৬
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বলম্বন ও অলৌকিক ক্রিয়া ও শক্তি ও অদ্ভুত লক্ষণ

ইত্যাদি প্রেরিতের চিহ্ন তোমাদের মধ্যে প্রকাশিত ছিল।”

( ১ ) তবে এ সকল কথাদ্ধারা নিশ্চিত হয়, যে এতদ্রুপ

নানা অদ্ভুত কমু অবশ্য করা গিয়াছিল, এবং তত্ত্বৎ

কর্ম প্রত্যক্ষীভূত হইয়া, কি শত্রু কি মিত্র সকলের সা

ক্ষাতে দৃষ্ট হইল। আর পরীক্ষিত হওয়াতে এমত সত্যৗ

ভূতও হইল, যে তদ্বিষয়ে কেহ আর কোন মতে সন্দেহ

করিতে পারিল না, যেহেতুক খুঁৗষ্টই বা হউক, আর

তঁাহার শিষ্যেরাই বা হউক, অলৌকিক ক্রিয়া বিষয়ে

শত্রুদের সাক্ষাতে কোন কথা কহিলে তাহারা অস্বীকার

করিতে কিম্বা খণ্ডাইতে কোন চেষ্টা পাইল না। ফল,

হিৎসা প্রযুক্ত তাহারা দুষ্টতা করিয়া কেবল এই মাত্র

কহিল, যে খুঁৗষ্ট ভূতপতিদ্বারা আপন অলৌকিক কম্

সাধিলেন। (২) কিন্তু কমু ষে কৃত হইল না, এমত

অস্বীকার কদাচ করিল না। আর দেখ, খুঁৗষ্টের ধর্ম যেন

লোকদের অগ্রাহ্য হইয়া কোন প্রকারে না চলে, এই

হইল সেই দুষ্ট লোকদের ইচ্ছা, এ প্রযুক্ত বিস্তর পরি

শ্রম পূর্ব্বক তদ্ধঘেঁতে বিরোধ বিসম্বাদ ও নানা বাধা

জন্মান প্রভৃতি পাষণ্ডীয় কার্য্যেতে তাহারা সব্বদা একান্ত

রূপে রত ছিল ; অতএব ঐ সকল অলৌকিক কর্ম যদি

ঘটিত নাহইত, তবে তাহাদের এত পরিশ্রমের আবশ্য

কতা কিছুই ছিল না, যেহেতুক তাহারা তত্তৎকর্মুের

( ১ ) করস্থিদিগকে দ্বিতীয় পত্র ১ ২ । ১১, ১ ২ ( ২ ) মাক্ব রচিত মঙ্গল

সমাচার • | ২ ২ -
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মিথ্যাত্ব যদি কোন প্রকারে প্রামাণ্য করিতে পারিত,

তবে তাহাদের মনস্কামনা অনায়াসে পূর্ণ হইত ; কিন্তু

ইহা করিতে না পারিয়া এমত চেষ্টাও কদাচ কথন

পায় নাই, বরং যাহারা প্রথমে স্ত্রীষ্টের শত্রু হইয়া

তাহার এতদ্রপ বিরুদ্ধাচারী ছিল, তাহাদের মধ্যে

অারবার কেহ ২ ঐ অলৌকিক ক্রিয়া যে সত্য, এব…

তত্তৎ ক্রিয়া যে খুঁৗষ্টের প্রকাশিত ধর্মের প্রমাণস্বরূপ,

ইহা মানিয়া শেষে তাহা গ্রহণ করতঃ পবিত্র মন পাইয়া

ধার্মিক হইয়া উঠিল , অধিকন্তু তদ্বন্মের সত্যতা প্রা

মাণ্য করাইবার নিমিত্তে ও জগৎস্ব তাবল্লোকেরা যেন

তাহা গ্রাহ্য করে, এ কারণ তঁাহার। অসঙ্খ্যক অকথনীয়

দুঃখ ক্লেশ পরিশ্রমাদি অন্তিমকাল পর্য্যন্ত স্বীকার

করিলেন ।

আর দেথ, কোন ২ লোক খুঁৗষ্টের ধর্ম গ্রহণানন্তর

ভয়াদি নানা কারণেতে তাহা ত্যাগ করিল বটে, কিন্তু

যাহারা ত্যাগ করিল ইহাদের মধ্যে এক জনও ঐ অলৌ

কিক ক্রিয়া যে মিথ্যা ইহা বলিল না। ফল, যাহার।

তদ্ধম্মত্যাগী তাহাদের মধ্যে যিহুদা নামে এক জন

ছিল প্রধান, যেহেতুক সে কেবল ঐ দুষ্কম্মমাত্র না

করিয়া বাড়ার ভাগ গ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসঘাতকী হইল ;

অতএব সে সর্বদা গ্রীষ্টের সহচর ও তদ্ধম্মের আশ্রিত

হওয়াতে, ঐ অলৌকিক ক্রিয়া যদি প্রকৃত না হইয়।

ভেলকীর মত প্রতারণা ও অযথার্থ হইত, তবে সে

ব্যক্তি ইহার ভিতরকার ফাকি জুকি অবশ্য জানিতে

পারিত, অার অাপনার ঐ বিশ্বাসঘাতকতা দোষ ছাপা
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ইবার জন্যে ঐ অলৌকিক কমু যে সত্য নয়, বরণ মিথ্যা

ও প্রতারণা মাত্র, ইহা লোককে নিশ্চয় জানাইয়া দিত;

কিন্তু সে ইহণ না করিয়া, আমি নির্দোষির রক্তেতে বি

শ্বাসঘাতকী হইয়াছি, ইহা কহত বাহিরে গিয়া উদ্বন্ধন

দ্বারা আত্মঘাতী হইল। বাস্তবিক ঐ সকল কর্মুের

সত্যতা বাইবেলের অন্য ২ স্থানে কথিত নানা বচনদ্বারা

নিশ্চয় রূপে দৃঢ়ৗকৃত হইতে পারে, যেহেতূক তত্তৎ স্থা

নের বহুতর বাক্যদ্বারা জানা যায়, সেই সকল কর্ম

করণের পূর্ব্বে তাহার কিছুই উদ্দেশ কিম্বা তত্থসিদ্ধিজনক

কোন উপায় স্থির ছিল না, কিন্তু হঠাৎ দর্শন মাত্রত

একদা সমপূর্ণ ঝপে নিষ্পন্ন হইল, অথচ ভেলকীর মত

হইল না, কেননা তজ্জনিত ফল চিরকাল পর্যন্ত স্থির

হইয়া রহিল, এ প্রযুক্ত ঐ সকল আশ্চর্য্য বিষয় সৃষ্টির

রীতানুসারে কিম্বা অন্য কোন সামান্য কারণদ্বারা উদ্ভূত

হইতে পারে না, কেননা সৃষ্ট বস্তুমাত্র স্বভাবত এক

কালীন সর্ব্বতোভাবে সম্নন্ন না হইয়া ঈশ্বরের নিয়মানু

সারে ক্রমে ২ বৃদ্ধিকে কিম্বা হ্রাসতাকে পায় , অতএব

ঐ সকল ক্রিয়া সৃষ্টির ধারার নিয়মাতিরিক্ত হওয়াতে

নিশ্চয় জানা যায়, যে সকলই প্রকৃত অলৌকিক বটে।

অপর ঐ যিহুদা ছাড়া জুলিয়ান নামে তদ্রপ আর

এক জন দুষ্ট লোক ছিল, তাহার পিতৃব্য কনষ্টান

টাইন নামে রূমীলোকদের রাজা, আপন রাজত্ব করণ

সময়ে খ্রীষ্টের ধম্মাশ্রিত হইলে ঐ জুলিয়ান উত্তরাধি

কারি প্রযুক্ত, আন্তরিক বিশ্বাসে নয়, বরণ অনুমানে,

কেবল পিতৃব্যের সন্তোষার্থে খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছিলেন,
↓ -
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পরে ঐ রাজার মরণানন্তর তিনি ব্রাজসি^হাসনোপবিষ্ট

হইবামাত্র তদ্বমু ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বস্রিত দেবপূজকের

মত গ্রহণ করিলেন, এবণ গ্রীষ্টের ধর্ম ত্যাগী হইলে পর,

তিনি তৎপ্রতি দ্বেষ প্রকাশ করিয়া তাহাতে দোষ বর্ন্তা

ইবার জন্যে বিরুদ্ধ ভাবে নানা পুস্তক রচনা করিলেন,

অথচ ঐ পূর্ব্বোক্ত মঙ্গলসমাচারাদি লিথিত অলৌকিক

ক্রিয়া যে মিথ্যা এমত কথা কুত্রাপি কহেন নাই, কিম্ব।

কাহার তদ্বিষয়ে এতদ্রুপ ভাব জন্মাইতে চেষ্টাও পাই

লেন না। আর তিনি খুঁৗষ্টের ধম্মেতে প্রবিষ্ট হইয়া তা

হার মূল পর্য্যন্ত সকল বিষয় জ্ঞাত হওয়াতে ঐ অলৌ

কিক ক্রিয়া সত্য কি মিথ্যা, ইহা অবশ্য জানিতে পারিয়া

ছিলেন, অতএব মিথ্যা কি ভেলকী আদি মাত্র যদি হইত,

তবে তদোষ উল্লেখ করিয়া ইহা ঐ ধর্ম ত্যাগের কারণ

কহত, সকলকে অবশ্য জানাইয়া দিতেন ; ফল, উপদ্রব ও

তাড়নাদি সময়ে বিস্তর ২ লোক কেহ বা ভয় কেহ ব।

তাড়নার অসহিষ্ণুতা, ইত্যাদি নানা কারণেতে তদ্ধমু

হইতে বিমুখ হইল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহই ঐ

সকল অলৌকিক ক্রিয়া যে মিথ্যা কিম্বা ঐ ধর্মের ভি

তরে কোন প্রতারণা আছে, ইহা বলিয়া তাহার উপর

এতদ্রপ কোন দোষ কথন বন্তায় নাই ; অতএব ইহা

দ্বারাও স্থির প্রামাণ্য হয়, যে সকলই সত্য বটে, ষে হে

তুক ঐ সমুদায় লোক তাহার নিগুঢ়ার্থেতে প্রবিষ্ট ছিল ;

তাহাতে যদি মিথ্যা কিম্বা প্রতারণা থাকিত, তবে তাহার।

তদ্বিষয় জ্ঞাত হইয়া ত্যাগ করণানন্তর সে দোষ অবশ্য

প্রকাশ করিত।
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আর বাইবেলোক্ত অলৌকিক ক্রিয়া যে সত্য, এত

দ্বিষয়ে ঐ প্রচুর প্রমাণাতিরিক্ত আরো বহু ২ প্রমাণ আছে,

কি না কেবল তক্কম্মাশ্রিতেরা নয়, বরণ অনাশ্রিতেরাও ;

বিশেষতঃ তাহার নানা শত্রু ও বিরুদ্ধাচারিরাও তৎক্রি

য়ার সত্যতা স্বীকার করিয়াছে। দেখ, নিকদিমল নামে

যিহুদী লোকদের মধ্যে প্রধান এক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি

খুঁৗষ্টের মতাবলম্বী না হইলেও রাত্রিকালে তঁাহার নি

কটে গিয়া কহিলেন, “ হে গুরে। আমরা জানি যে আ

পনি ঈশ্বরের নিকটহইতে আগত এক জন উপদেশক

বটেন, কেননা আপনি যে সমস্তু আশ্চর্য্য কম্ম করিতে

ছেন তাহা ঈশ্বরের সহায়তা ব্যতিরেকে কেহ করিতে

পারে না। (১) আর খুঁৗষ্টের পুনরুত্থানের পর অলৌ

কিক কমু করাতে তাহার প্রেরিতেরা যিহুদী লোকদের

সভা মধ্যে আনীত হইলে তাহারা তদ্বিষয়ে বিবেচন।

করিয়া কহিল, যে “ এই মনুষ্যদিগকে আমরা কি করিব ?

কেননা তাহাদের দ্বারা একটা অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য কমু কৃত

হইয়াছে, তাহা যিরোশৗলম নিবাসি সকলের নিকটে

প্রকাশ পাইয়াছে , এবà তাহা আমরা অস্বীকার করি

তে পারি না।” (২ ) অতএব এই সকল কথাতে স্নষ্টই

প্রামাণ্য হয়, যে ঐ তাবৎ অলৌকিক ক্রিয়া নিতান্তই সত্য

বটে , যে হেতূক ঐ সভাস্থ লোকেরা গ্রীষ্টের শত্রু ও

তদ্ধম্মের বিরুদ্ধাচারী, এ প্রযুক্ত অস্বীকার করিতে একান্ত

ইচ্ছক ছিল , কিন্তু তত্তৎ ক্রিয়া এমত প্রমাণৗভূত হইল,

ষে কোন ক্রমে তাহণ করিতে পারিল না। ফল, বাইবেল

( ১ ) যোহনরচিত মঙ্গল সমাচার ৩ | ২ (২) প্রেরিতদের ক্রিয়া ৪ । ১৬

-
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লিথিত অলৌকিক ক্রিয়ার বিষয়ে কথন কোন বিবাদ উপ

স্থিত ছিল না, কেননা কি শত্রু, কি মিত্র, কেহ কখন সেই

ক্রিয় মিথ্যা বলে নাই, বরণ\ সকলেই তাহার সত্যতা

সব্বদা স্বীকার করিয়াছে ; অতএব ইহাতে বহু ২ সাক্ষি

দ্বারা স্থিরীকৃত হয়, যে কেবল তত্তৎ ক্রিয়ামাত্র সত্য তাহ।

নয়, যাহার মধ্যে ঐ সকল ক্রিয়ার বৃত্তান্ত লিখিত আছে,

এমন যে বাইবেল তাহার সত্যতাও তদ্বারা প্রমাণীকৃত

হয়, অর্থাৎ সেই অলৌকিক ক্রিয়ার সত্যতা যদি প্রামাণ্য

হইল, তবে ইহাদ্ধারা তছাস্ত্র যে ঈশ্বরদত্ত অদ্বিতীয়

শাস্ত্র ও তদন্তঃপাতী গ্রীষ্টীয় ধর্ম যে সত্য, ইহাও নিশ্চয়ী

কৃত হয়। *

সম্রতি কিরূপ বিবেচনাছারা ঐ স্থিরতা উৎপন্ন হই

য়াছে, ইহা বিস্তার করিয়া লিথি । দেখ, বাইবেলে

কথিত আছে, যে তৎপ্রকাশিত ধর্মু স্থাপনকালে অনে

ক ২ অলৌকিক ক্রিয়া করা গিয়াছিল, এব^ বহু বি

বেচনাধারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, যে সেই সকল কথা সত্য,

কি না ঐ তাবৎ অলৌকিক ক্রিয়া ঠিক তল্লিথনানুসারে

যে ঘটিয়াছিল ইহা অসৎখ্যক সাক্ষিদ্বারা নিঃসন্দেহ রূপে

প্রামাণ্য হয়। আর সেই সমুদায় ক্রিয়া সন্দ্ব প্রকারে মনুষ্য

দের উপকারার্থক ও অতি গুরুতর ফলক এব^ ঈশ্বরের

গুণানুরূপ বটে, যেহেতুক বাইবেলীয় ধর্মের সত্যতা

প্রামাণ্য করিবার জন্যে ও তাহা যেন স্থাপিত হয় এত

ন্নিমিত্তে কৃত হইয়াছিল। অতএব এই সকলের স্থিরতা

দ্বারা আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, ষে সেই

ধম্ম ঈশ্বরের সংস্থাপিত এবণ তৎ প্রকাশক যে বাইবেল
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শাস্ত্র, তাহাও নিতান্ত ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্র ; এ প্রযুক্ত যাহারা

তচ্ছাস্ত্রকে অগ্রাহ্য করে, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট স্বর্গহইতে আ

পন পরাক্রান্ত দূতগণকে সঙ্গে করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিতে

প্রকাশিত হইলে তাহার। অনন্তনাশের দণ্ডে মর্দিত হই

য়। আপন ২ অবিশ্বাসের সমুচিত প্রতিফল পাইবে।

( তসলোনীদিগকে দ্বিতীয় পত্র ১। ৭, ৮, ৯) এইক্ষণে

বাইবেল লিথিত অলৌকিক ক্রিয়া যে তৎসত্যত্বে প্রমা

পক এই বিষয়ে আমি যাহা ২ লিথিয়াছি তদ্বিষয়ে পাঠ

কদের মধ্যে কেহ যদি সন্দিগ্ধ হয়, অর্থাৎ কেহ যদি ঐ

সকল কর্মের সত্যতার সহিত বাইবেলের সত্যতার যে

: কি সম্বন্ধ আছে ইহা বুঝিতে না পারে, তবে তাহা

দিগকে বুঝাইবার জন্যে আমি বক্ষ্যমাণ দৃষ্টান্ত লিথি

তেছি। দেখ দেখি, কোন ২ দেশের মধ্যে দশ জন দুষ্ট

লোক যদি এক পরামর্শে নানা আইন ও আজ্ঞা বিশিষ্ট

ও ভয় প্রদর্শক বাক্য সম্বলিত এমন এক ইস্তাহার পত্র লি

থিয়া রাজপত্র বলিয়া দেশে প্রচার করে, তবে রাজা ইহা

শুনিয়া সেই পত্র তাহার প্রজা সকলের মান্য হইবার

জন্যে কি তাহাতে মুদ্রাঙ্কিত করিবেন ? না, তাহা নয়,

বর° সেই দুষ্টাত্মাদের প্রতারণা প্রযুক্ত তাহাদের

প্রাণ দণ্ড করিবেন। এইক্ষণে এই দৃষ্টান্তের অন্তর্গত

পত্র পদে, বাইবেলকে বুঝায়, আর রাজমুদ্রাস্বরূপ হই

য়াছে অলৌকিক ক্রিয়া, অতএব বাইবেল যদি প্রকৃত

ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্র না হইত, তবে যাহারা সেই শাস্ত্র রচন।

করিয়া প্রচার করিল তিনি তাহাদিগকে তৎ কমু করি

বার যোগ্যতা না দিয়া বরণ শাস্তি দিতেন ; কিন্তু তিনি

· 8



৯e

তাহাদের প্রতি যে এমত কোন কিছু বিড়ম্বনা না করিয়া

এতদ্রপ অলৌকিক কমুেতে সহায়তা পূর্বক তাহাদের

চেষ্টা সফল করিলেন , ইহাতেই তিনি অকাট্য সৰ জন

গ্রাহ্য প্রমাণস্বারা নিশ্চিত করিয়াছেন, যে বাইবেল তা

হার দত্ত ত্রাণজনক প্রকৃত শাস্ত্র বটে।

দ্বিতীয় পুকরণ।

পূর্ব লিখিত বাইবেলীয় অলৌকিক ক্রিয়ার

পোষক বাক্য । …

পূর্ব্ব কথিত বাইবেলীয় অলৌকিক ক্রিয়া বিষয়ক

বাক্য পাঠ করিলে পর, কোন ২ লোক অবশ্য জিজ্ঞাসা

করিবে, যে তৎ ক্রিয়ার যদি ঐ লিথনানুসারে বহুত্ব ও না

নাবিধ ত্ব ও দয়াধমূ ফলকতা ছিল, তবে ফিহুদী লোকের।

সব্বদা তৎক্রিয়ার ঘটনা দেখিয়া শুনিয়াও কেন গ্রীষ্টের

প্রতি বিশ্বাস করিল না ? তাহার উত্তর এই, যে তঁাহার

স^স্থাপিত ধর্মের চলন তাহারা আপনাদের সাংসারিক

ধনোপার্জ্জনাদির ক্ষতির বিষয় বুঝিল। আর স্তব্ধস্ম গ্রহণ

করিলে শারীরিক কু অভিলাষ ত্যাগ করিতে, ও স্বকীয়

ইচ্ছার বিপরীত তদুক্ত আজ্ঞা সকল পালিতে হইবে

ইহা জানিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইল না। তাহার

সাক্ষী দেথ, পূর্ব প্রকরণে লিথিত নিকদিমস কর্তৃক

কথিত যে কথা, তাহাদ্বারা আমরা জানিতে পারি, যে

তাহাদের মধ্যে অনেক জন গ্রীষ্টের ধর্মকে সত্য বোধ
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করিল, যেহেতূক সে কেবল আপনার কথা বলিল তাহ।

নয়, বরঞ্চ সকলের অন্তঃকরণের তাদৃশ ভাব বুঝিয়া,

আমি না কহিয়া, অামরা, এ কথা কহিল , কিন্তু তাহার।

সত্য জানিলেও অথচ এমনি দুষ্টাত্মা ও শয়তানের কুহ

কেতে বশীভূত যে তক্কম্ম গ্রহণ করা দূরে থাকুক, বরণ

একান্ত রূপে তাহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত ছিল। আর তা

হারা যে এত অবিবেচক ও হতবুদ্ধির মত কম্ম করিল,

এটা কিছু অসম্ভবের বিষয় নয়, কেননা চিরকাল সব্ব

দেশেতেই এমত সহসু ২ লোক আছে, যে যাহারা নাশ্য

শরীরের উত্তম রূপে ভরণ পোষণার্থে অবিনাশি জীবা

ত্মাকে নরকযোগ্য করে , অতএব সেই ধম্মপথের উত্ত

মতা জানিয়াও তাহাদের যে তাহাহইতে এতদ্রুপ বিমুখ

হওয়া, এটা কিছু নূতন বিষয় নয় , যেহেতুক আমরা প্রতি

দিন প্রত্যক্ষে দেখিতেছি, যে তাহাদের মত অসঙ্খ্যক

লোক দেখিয়া শুনিয়াও নরকের পথে ধাবমান হয় ।

আর দেখ, যাহারা ঐ সকল আশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রত্যক্ষে

দেখিতে পাইয়া তাহার সত্যতা নিশ্চয় রূপে বোধ করিল,

ঐ পূর্ব্বোক্ত লোক ছাড়া আরো এমত ব্যক্তি অনেক ২

ছিল, কিন্তু তাহাতে মনোযোগ না করাতে খ্রীষ্টের ধর্ম

গ্রহণ করিল না , কি না সেই ক্রিয়া যে কি পর্য্যন্ত ঐ

ধর্মের সত্যতাতে প্রমাপক, ইহা তাহারা কিছুই বিবেচনা

করিল না। দেখ দেখি, সেই ধর্মের সত্যতাতে যে সকল

বহুতর প্রমাণ আছে, তাহাতে যে অমনোযোগী হওয়া

সেটা অতি প্রসিদ্ধ দোষ, অর্থাৎ তত্তৎপ্রমাণের প্রতি

বহু ২ লোকেরা কিছু মনঃসংযোগ করে না, এই প্রযুক্ত
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সেই ধর্মের কথা প্রতি দিন শুনিলেও গ্রাহ্য না করিয়া

নরকোৎপাদক অবিশ্বাসেতে মগ্ন হইয়া থাকে । ফলতঃ,

এত্তদেশস্থ লোক যে ঐ দোষেতে অতি বড় দোর্ষী আছে,

তাহাদের আচরণের প্রতি সুন্দর রূপে দৃষ্টি করিলেই ইহা

অনায়াসে জানা যায়, যেহেতুক তাহাদের মধ্যে সহসু ং

লোক অনেক ২ বার শুনিতে পাইয়াছে, যে আপনাদের

যাজিত ধর্ম মিথ্যা, ও কেবল বাইবেলোক্ত ধম্মমাত্র সত্য,

এ প্রযুক্ত পূর্বোক্ত ধর্ম ত্যাগ করিয়া বাইবেল প্রকাশিত

ধর্ম গ্রহণ না করিলে তাহাদের নিশ্চয় নরকযন্ত্রণা হইবে।

আর এ কথা অতি ভয়ানক হইলেও অথচ তদ্বারা তা

হাদের কিছুই ভয় উপস্থিত হয় না, ভয় পাওয়া দূরে

থাকুক, বরণ সর্ব্ব প্রকারে তদ্বিষয়ে অমনোযোগী হইয়া

এতদুভয় ধর্মের সত্যতাবোধক প্রমাণের মধ্যে কাহার

বা বলবত্তা কাহার বা অবলবত্ত। ইহা স্থির করিতে এক

বার চেষ্টাও করে না । অতএব লোকদের যে এতদ্রুপ

আচরণ সে অতি থেদের বিষয়, যেহেতুক বাইবেলের

সত্যত্বে প্রমাণ সর্ব প্রকারে বলবান হইলেও তাহার।

যদি সেই প্রমাণের প্রতি মনকে প্রবেশ করিতে না

দেয়, তবে তৎপ্রমাণদ্বারা তাহাদের কিছুই ফল হইতে

পারিবে না , কি না তাহারা যাব ৎ পর্য্যন্ত এই সকলকে

অতিভারি বিষয় জ্ঞান না করিবে, ও কুসংস্কারেতে নির্লি

প্ততা পূর্ব্বক একান্ত চিত্তেতে তৎ শাস্ত্রের সত্যতাঞ্জাপক

প্রমাণের প্রতি মনঃস•\যোগ না করিবে, তাবৎ পর্য্যন্ত

তাহাদের বিশ্বাস কোন প্রকারে জন্মাইতে পারিবে না ;

যেহেতুক সেই প্রমাণের বহুত্ব ও বলবত্ত্ব ও স্লষ্টত্ব থাকি
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লেও বিবেচনা ব্যতিরেকে কিছুই হইতে পারে না। ফল,

বাইবেল যে সত্য ইহা নিশ্চয় রূপে জ্ঞাত হইবার নিমি

ত্তে তত্তৎ প্রমাণের প্রতি একান্ত মনোযোগের অপেক্ষা

করে, এবণ\ লোকদের ঐ মনোযোগাভাব হইয়াছে ইহ

কালে তাহাদের অবিশ্বাসের মূল, এব^ পরকালেও

তাহা, তাহাদের সব্বনাশের কারণ হইবে ।

আর দেখ, কোন লোক অবশ্য এই কথা জিজ্ঞাসা

করিবে, যে খুঁৗষ্টের ধর্ম যখন প্রথমে প্রকাশিত হইল,

তৎকালে ঘটিত যে অলৌকিক ক্রিয়া, তাহার দ্বারা যদি

লোকদের বিশ্বাসাদি নানা উত্তম ফল জন্মিয়াছিল, তবে

তদ্রুপ ক্রিয়া তৎকালাবধি এইক্ষণ পর্য্যন্তু চলিত না

হইয়া কেন লুপ্ত হইয়া গেল ? তাহার উত্তর এই, যে

অলৌকিক কমু চিরকাল চলনের কিছুই আবশ্যকতা

নাই। দেখ দেখি, একটি ক্ষুদ্র বালককে যখন চলিতে

শিক্ষা করায়, তখন লোক তাহার হাত ধরিয়া চলি ২

পা ২ বলিয়া কোন ক্রমে তাহাকে শিক্ষায় , কিন্তু তাহার

আপনা আপনি চলিবার শক্তি হইলে, আর এমত কমু

করে না, বরণ আপনা আপনি চলিতে ছাড়িয়া দেয় ।

তেমনি ঐ সময়ে খুঁৗষ্টের ধর্ম ছিল ঐ ছোট বালকের

স্বরূপ, এই হেতূক সে সময়ে তক্কম্ম চালাইবার জন্যে ঐ

সকল অলৌকিক কর্মুের আবশ্যকতা ছিল, কিন্তু অনেক

লোক কর্তৃক গৃহীত হইলে ও বহু প্রমাণ দ্বারা তাহার

সত্যতা স্থিরীকৃত হইলে সে সকল কর্মের অার আবশ্য

কতা না থাকাতে লুপ্ত হইয়া গেল। ফল, অলৌকিক

কমু যদি সর্ব্বদা চলিত হইত, তবে সে কমুকে লোক আর
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অসম্ভব বোধ করিত না । দেখ, এক শত বৎসর পর্য্যন্ত

সূর্যোদয় না হইয়া যদি কেবল চন্দ্রই উদয় হইত,

পরে হঠাৎ সূর্য্যোদয় হইলে, লোক সকল পূর্বে কথন

তাহা না দেখাতে, বড় অলৌকিক বোধ করিত, কিন্তু

প্রতিদিন সূর্য্যকে উদিত দেখাতে কিছু অসম্ভব জ্ঞান করে

না , তেমনি কেহ যদি অলৌকিক কমু করিয়া প্রতি দিন

মৃত মনুষ্যকে সজীব করিত, ও অন্ধ, থোড়া, নুলা, ও

নানা রোগিকে সুস্থ করিত, তবে মনুষ্য সে সকলকে

আর অলৌকিক বোধ না করিয়া সামান্য জ্ঞান করিত ;

অতএব অলৌকিক কমু যদি চিরকাল চলিত, তবে তৎ

কমু কিছুই ফলদায়ক হইত না। কিন্তু ঈশ্বর বিশেষ সম

য়েতে সেই সকল কর্ম পরম উপকারক জানিয়া তৎকা

লীন অাপন সেবকদিগকে এমত কম্ম করিতে শক্তি দি

য়াছিলেন। অপর ঐ পূর্বুের জিজ্ঞাস্য কথার আর এই

একটা উত্তর আছে, যে বাইবেলের প্রতি আমাদের

বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্তে তাহার সত্যতা জ্ঞাপক বিবে

চনাহ ও বোধগম্য নানা প্রমাণ পাওনের আবশ্যতা

হইলেও, অথচ তত্ত ও প্রমাণের যে বহুলতা ও প্রকারত্ব,

সে আমাদের কর্তৃত্বাধীন নহে, কেবল ঈশ্বরেরই ইচ্ছা

ধীন । ফল, তিনি যদি তাহার সত্যতা প্রচুর প্রমাণঘার।

আমাদের বোধগম্য করান, তবে সেই প্রমাণ যে কোন

প্রকার হউক না কেন, তাহাকেই অবলম্বন করত সেই

শাস্ত্রকে গ্রাহ্য করিয়া তদনুসারে অাচারী হওয়া অামা

দের অবশ্য কর্ত্তব্য ; কিন্তু পুনঃ ২ যে অলৌকিক কর্মের

দর্শনাদিদ্বারা তছাস্ত্রের প্রামাণ্য পাইবার আশা সে মিথ্যা,



৯৫

যেহেতূক বক্তমান কালে তত্ত্বং কর্মের প্রয়োজনাভাব

প্রযুক্ত আর করা যাইবে না। পূর্ব্বকালে এতদ্রপ প্রমা

ণের প্রয়োজন ছিল বটে, কেননা তৎকালে লোকেরা

বাইবেলের অপূর্ণতা প্রভৃতি, নানা কারণেতে বিশ্বাস

জনক প্রায় আর কোন বিবেচনাহ ও বোধগম্য প্রমাণ

পাইতে পারে নাই , কিন্তু এইক্ষণে আমাদের অবস্থা সর্ব্ব

প্রকারে অন্য মত, কি না আমাদের সৌভাগ্যক্রমে বাই

বেল শাস্ত্র পূর্ণ রূপে লিথিত আছে, এই হেতুক তাহার

অন্তঃপাতী কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ক আজ্ঞা ও গুণাদি সকল

পরীক্ষা করিলে তাহার সত্যতা ও উত্তমত্য, আমরা

অনায়াসে অনুভব পাইতে পারি। অপর তচ্ছান্ত্রের প্রকা

শিত ধর্ম সম্রতি দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইয়া অনেক ।

সাক্ষিদ্বারা তাহার সত্যতা স্থিরীকৃত হইয়াছে, এ প্রযুক্ত

অলৌকিক কম্মেতে অার কোন প্রকারে প্রয়োজন হইতে

পারে না, যেহেতূক তাহা নিরীক্ষণ করিলে আমরা

অতি শীঘ্র জানিতে পারিব, যে তাহার প্রমাণের এমত

বহুত্ব ও বলবত্ত্ব যে লোকদের মন যদি পাপেতে বিকৃত

না হইত, তবে তাহারা আর কোন প্রকারে তচ্ছাস্ত্র

অগ্রাহ্য করিতে পারিত না, বর→ তত্রস্থ প্রমাণের

প্রচুরত্ব মানিয়া, তাহাতে তাহাদের বিশ্বাস অবশ্য জ

ম্মিত । ফল, যাহারা সেই সকল প্রমাণার্থ অন্তঃকরণেতে

প্রবেশ করায়, তাহাদের মন যদি অতি পাষণ্ড না হয়,

তবে তাহার। নিশ্চয় এই অনুভব পাইবে, যে বাইবেল

সকলের গ্রহণযোগ্য ঈশ্বরদত্ত অদ্বিতীয় সত্য শাস্ত্র বটে ।
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তৃতীয় পুকরণ।

হিন্দু লোকদের শাস্ত্রে লিখিত অলৌকিক ক্রিয়া

বিষয়ক বিস্তারিত কথা ।

বাইবেল লিথিত অলৌকিক কমু যে তদুক্ত ধর্মের

সত্যতাজাপক প্রমাণস্বরূপ, এতদ্বিষয়ে আমি পূর্ব্বপ্রকরণ

দ্বয়ে যাহ" ২ লিখিলাম, কোন ২ পাঠকেরা তাহা শুনিয়া

অবশ্য জিজ্ঞাসা করিবেন, যে অলৌকিক ক্রিয়া দ্বারা

যদি শাস্ত্রের সত্যতা প্রামাণ্য হয়, তবে হিন্দু লোকদের

শাস্ত্রেতেও নানা ঋষি মুনি দেব দেবৗ কর্তৃক কৃত বহু ং

অলৌকিক ক্রিয়া বিষয়ক বাক্য থাকাতে, তচ্ছাস্ত্রও কেন

সত্য না হইতে পারে ? ইহার উত্তর এই, দেথ, হিন্দু

লোকদের শাস্ত্রোক্ত যে সমুদয় অলৌকিক ক্রিয়া, তাহ।

ঘটিল কি না ঘটিল ইহার নিশ্চয় কোন প্রকারে পাওয়া

যায় না। কি না ঠিক ঐ লিথনানুসারে অলৌকিক

ক্রিয়া যে কৃত হইয়াছিল ইহার কোন বিশ্বাসজনক

প্রমাণ কুত্রাপি নাই ; অতএব সেই সকল কর্মের সত্য

তাতে প্রমাণাভাব প্রযুক্ত আমি যদি তদুক্ত তাবদ্বাক্যকে

অবিশ্বসনীয় বলি, তবে যে অন্যায় বিচারে এ কথা

কহিতেছি, এমত কেহ বলিতে পারিবে না, যেহেতুক

সত্য দোষ মাত্র তাহার উপর বর্তাইতেছি ।*

* মঙ্গলসমাচার ও তৎপরে লিখিত যে সকল পুস্তক তদন্তঃপাতি বাক্য

দ্বারা আমাদের এই নিশ্চয় বোধ জন্মিয়াছে, যে সে সকল শাস্ত্র নূ্যূনাধিক

আঠার শত বৎসর হইয়াছে, এবং তৎকালে গ্রীক ও রোমান ইত্যাদি

নানা দেশীয় বৃত্তান্তরচকেরা যে ২ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, সেই সকলের

দ্বারাও আমরা এই জানিতে পারি, যে ঐ মঙ্গলসমাচারাদি পূর্বোক্ত
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দেখদেথি, বিবেচনা করিলে আমরা জানিতে পারিব।

যে লোককে প্রতারণা করিবার জন্যে ঐ ঋষি মুনাদির।

নিয়মিত কালের পূর্বেও নয় পরেও নয়, ঠিক সেই সময়ে লিখিত হইয়া

ছিল ; যেহেতুক ঐ আঠার শত বৎসরের পূর্ব ২ যে সকল পুস্তক রচিত

ছিল, তাহাদের মধ্যে মঙ্গল সমাচারাদির নামও কুত্রাপি নাই, কিন্তু তৎ

কালাবধি অদ্য পর্য্যন্ত যে সকল নানাবিধ পুস্তক রচিত হইয়াছে, তাহার

মধ্যে কেবল ঐ মঙ্গল সমাচারাদির নাম আছে এই মাত্র নহে ; বরং ঐ

গ্রস্থকর্তারা তাহাহইতে নানা বাক্য অানিয়াও আপন ২ পুস্তকে লিখিয়া

ছেন, অতএব তচ্ছাস্ত্র যে ঠিক সেই কালেই লিখিত ও তদন্তঃপাতি বাক্য

সকল যে সত্য ইহা ঐ সকল উপাখ্যান পুস্তকস্বারাই প্রামাণ্য হইয়াছে।

আর দেখ, তত্তৎ পুস্তক রচকেরা কিছু লোককে তদুক্ত ধর্মের বিষয়

জানাইবার, কিম্বা বুঝাইবার জন্যে লিখিলেন, তাহা নয়, কেহ ২ তাহার

উপর কেবল দোষ বত্তাইবার নিমিত্তে, কেহ বা পূর্বে ঘটিয়াছিল যে সকল

বিষয়, সেই সকল নানা বিষয়ের পুস্তক রচনা করিতে ২ তদন্তঃপাতি রূপে

তন্ধর্ম স্থাপনাদিকে গণনা করিয়া আপনাদের পুস্তকের মধ্যে তাহার

বিবরণ লিখিলেন। ফল, সেই সমুদয় গ্রন্থকর্তারা প্রায় সকলেই খ্রীষ্টীয়

ধর্মের বিরুদ্ধাচারী ছিল, এই প্রযুক্ত এই উপস্থিত বিষয়ে যাহ ২ লিখি

য়াছে তাহাতে আমরা কোন প্রকারে অবিশ্বাস করিতে পারি না, যেহে

তৃক এতদ্রূপ স্থলে, স্বপক্ষ লোকের কথাহইতে বিপক্ষ লোকের কথা অধিক

মান্য হয়, অপর তাহারা যদি বাইবেলের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী হইয়া

সেই সকল কথা লিখিত, তবে এমত সন্দেহ করিতে পারিতাম, যে উহারা

কেবল তচ্ছাস্ত্র লোককে গ্রহণ করাইবার জন্যে নানা প্রকার মিথ্যা লিখি

য়াছে, কিন্তু তাহার প্রতি তাহাদের অশ্রদ্ধা থাকিয়াও, যে তাহারা এতদ্রুপ

লিখিয়াছে, ইহাতে তাহাদের কথাকে কোন প্রকারে অগ্রাহ্য করা যায়

না, ফলতঃ সেই শাস্ত্রের সত্যতা যে তৎসমকালীন গ্রন্থকর্তাদের পুস্তুক

দ্বারা কি পর্য্যন্ত প্রমাণিত হয়, ইহা অধিক বাহুল্য রূপে লিখিতে পারিতাম,

কিন্তু তাহা করিবার আবশ্যকতা নাই; যেহেতুক এই পুস্তকের দ্বিতীয়

খণ্ডীয় চতুর্থাধ্যায়ের দ্বিতীয় প্রকরণের প্রায় শেষে, এই বিষয়ক বৃত্তান্ত

অতি সুস্পষ্ট রূপে বর্ণনা করিয়াছি; অতএব কেহ যদি এ কথাম্বার।

বুঝিতে না পারে, তবে সেই স্থানে পাঠ করিলে এবিষয় তাহারা অনায়াসে

বোধগম্য করিতে পারিবে।

এইক্ষণে পাঠকেরা বিবেচনা করিলে, জানিতে পারিবে, যে ঐ সকল

নানা দেশীয় বৃত্তান্ত পুস্তকস্বারা যেমন বাইবেলের সত্যতার প্রমাণ পাওয়া

যায়, হিন্দু লোকদের শাস্ত্র তৎসমকালে ও তৎপরে ক্রমে ২ লিখিত নানা

K
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অনেক কৌশল জানিত, অতএব অলৌকিক ক্রিয়া কৃত

না হইলেও তাহারা তদ্বিষয়ে লোককে অনায়াসে

এমত ভুলাইতে পারিত, যে তাহারা ঠিক বুঝিত যে এই

সকল কমু বাস্তবিক বটে । ফল, হিন্দু লোকদের শাস্ত্র

যে সময়ে ঐ সকল ক্রিয়া করা গিয়াছিল বলে, সে

সময়ের লোক অতি উদার, ও অজ্ঞান ছিল, ও ঐ মুন্যা

দিকে তৎকালে এমত মান্যমান ও ভয় করিত, যে

তাহারা যাহা বলিত তাহা সত্য কি মিথ্যা, ইহা কিছুই

বিবেচনা না করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহাই বিশ্বাস করিত , এ

প্রযুক্ত ঐ ঋষ্যাদিরা পাণ্ডিত্য, ও নিপুণতাঘার। সকলের

নিকটে আপনাদের মান মর্য্যাদা বাড়াইবার জন্যে ঐ

সকল পন্থা অবলম্বন করিল, যেহেতুক তাহারা লোক

সকলকে আজ্ঞাধীন করিয়া যাহা ইচ্ছা করিত, তাহাই

স্বীকার করাইতে পারিত। দেখ, যে দেশে রোমান কা

তলিকদের ধর্ম চলে, অদ্যপর্য্যন্ত সে দেশস্থ লোকের।

উপাখ্যান পুস্তকস্থার তেমন প্রামাণ্য হইতে পারে না ; কি না সেই

শাস্ত্রের রচনা কালে ও তৎকালাবধি অদ্য পর্য্যন্ত ক্রমে ২ লিখিত যে

ব্রহ্ম দেশীয় কিম্বা চীন দেশীয়, উপাখ্যানাদি পুস্তক, অথবা তছাত্রের

বিরুদ্ধাচারী অন্য কোন লোক কর্তৃক লিখিত কোন পুস্তক পাওয়া যায় না,

যে যাহার সহিত মিলাইয়া হিন্দু লোকদের শাস্ত্র প্রমাণিত হইতে পারে।

ফল, সেই সকল শাস্ত্রের মধ্যে অনেক ২ গ্রন্থ কাহার দ্বারা, কিম্বা কোনূ ২

সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহার কিছুই স্থির পাওয়া যায় না, যেহেতুক

তাহার সত্যতাতে তদন্তঃপাতি বাক্যহইতে যে সকল প্রমাণ উস্কৃত

হইতে পারে, তাহা ব্যতিরেকে আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না ; অতএব

তত্তচ্ছাত্মের অন্তঃপাতি লিখিত বাক্য সকলের অস্থিরতা, ও তাহার

রচনাদি সন্দেহাস্পদ, এবং তাহাতে গুণোস্ত প্রমাণের অভাব, বিশেষতঃ

তৎসমকালজনিত উপাখ্যান পুস্তকস্বারা প্রাপ্ত প্রমাণের রাহিত্য, ইত্যাদি

নানা কারণ প্রযুক্ত সেই সকল শাস্ত্র যে ঈশ্বরের দত্ত, বুদ্ধিমান

বিবেচক লোকেরা কোন প্রকারে এমত বিশ্বাস করিতে পারে না।
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প্রায় সকলেই এইং রূপ অসৎখ্যক ভুল ভুান্তিতে পড়িয়া

থাকে,অর্থাৎ তত্তদেশস্থ লোকেরা আপনাদের প্রীষ্ট, কি না

গুরুগণকে অতি মান্যমান করিয়া তাহারা যাহা বলে, সত্য

জ্ঞানে তাহাই মানে ; অতএব সেই প্রীষ্টের মধ্যে অনেকেই

দুষ্টাত্মা হইয়া নানা মিথ্যা অলৌকিক কমু্যদ্বারা ঐ অজ্ঞান

লোকদিগকে প্রতারণা করে , কিন্তু অবোধ অবিবেচক

লোকেরা চক্ষুকর্ণদি থাকিতেও স্ব ২ গ্রাহ্য বিষয়ে তাহ।

সংযুক্ত না করিলে, কি পর্য্যন্ত যে ভুান্ত হইতে পারে,

ইহার প্রামাণ্য করিবার জন্যে অন্য ২ দেশের লোকদের

কথা উপস্থিত করিবার আবশ্যকতা নাই, যেহেতুক এত

দেশস্থ লোকদের ব্যবহার্য্য কর্মের প্রতি দৃষ্টি করিলেই

জানিতে পারিবে, যে তাহারা চক্ষুরাদি থাকিতেও, প্রতা

রকদের কথাতে অন্ধৗভূত হইয়া, যুক্তিবিরুদ্ধ নানা বিজা

তীয় বিষয়ে অতি অসম্ভব রূপে বিশ্বাস করিতেছে। দেথ

দেখি, বুদ্ধিমন্ত বিবেচক লোকেরা নিতান্ত জানে,যে প্রতিমা

সকল, জীবাত্মা ও চৈতন্য রহিত, জড় পিণ্ডস্বরূপ মাত্র ;

তথাপি অনেকেই এমত নির্ব্বোধ, যে স্বর্ণ রূপ্য তামু

কাষ্ঠ মৃত্তিকাদিদ্বার। হস্তনির্মিত পুত্তলিকা, প্রাণপ্রতিষ্ঠার

পর, সজীব সচেতন হয়, এমত জ্ঞান করে ; কি না ঐ

কর্মের পর তাহারা বলে, যে দেবতা ইহাতে আবির্ভূত

অাছেন, এবণ\ দুব্বোধ লোকদের কথাম্বারা কুসংস্কা

রান্বিত হইয়া কথন ঠিক বুঝে, যে তিনি হাস্য করিতে

ছেন, কথন বা মুনি হইতেছেন, কথন মস্তক লাড়িতে

ছেন, ইত্যাদি নানা অসম্ভব বিষয়ে আপনাকে চক্ষুতে

ঠুলি দেওয়া, কলুর বলদের স্বরূপ করিতেছে।
K 2
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আর দেখ, হিন্দু লোকদের শাস্ত্রোক্ত অলৌকিক

ক্রিয়ার সহিত বাইবেল লিথিত অলৌকিক ক্রিয়ার

তুলনা দিতে গেলে, আমাদের বোধগম্য হইবে, যে এই

দুই নানা প্রকারে অতি বিভিন্ন, কি না বাইবেলীয়

অলৌকিক ক্রিয়া যাহার ২ সাক্ষাতে করা গিয়াছিল,

তাহারা তৎক্রিয়া কারকদিগকে অতি সমাদর ও মান্য

করিত, কিম্বা তাহাদের শিক্ষাতে যে অতি অনুরাগী হইয়া

তদুক্ত কথাতে বিবেচনা ব্যতিরেকে বিশ্বাস করিত,

তাহা নয়, বরণ সর্ব্বপ্রকারে তাহাদের প্রতি বিপরীত

ব্যবহার করিত, যেহেতুক আমরা মঙ্গল সমাচারাদি

পুস্তক পাঠ করিলেই জানিতে পারিব, যে তৎকম্কার

কেরা বিস্তর উপদ্রবান্বিত হইয়াছিল, কি না তৎকালের

রাজগণ তাহাদিগকে অনেক তাড়না করিল, এবণ\ যা

হার। ২ সেই সমুদয় অলৌকিক ক্রিয়া দেখিল, প্রায়

সকলেই তৎ কম্মকারকদের শত্রু ও বিরুদ্ধাচারী হইয়া,

তাহাদের শিক্ষাতে শিক্ষিত হইতে অসম্মত ছিল। বিশে

ষতঃ, সেই সময়ে যাজকেরা তাহাদের প্রতি অত্যন্ত হিগস।

প্রকাশ করিয়া, সেই সকল ক্রিয়া যে মিথ্যা, ইহা প্রামাণ্য

করিতে বিস্তর চেষ্টা পাইল ; অথচ সে সকল ক্রিয়।

এমত সুপ্পষ্ট, ও নিশ্চিত হইল, যে কি শত্রু কি মিত্র কেহ

তাহার সত্যতা অস্বীকার করিতে পারিল না। কিন্তু যে

যত লোক হিন্দু শাস্ত্রোক্ত অলৌকিক কমু দেখিয়াছিল,

তাহারা ঐ সকল কমুকারিদের প্রতি শত্রুতা না করিয়া

বর্ণ শ্রদ্ধা ভক্তি ইত্যাদি ভাব তাহাদের প্রতি প্রকাশ

করিত । অপর বাইবেলোক্ত অলৌকিক কর্ম তৎপ্রকা
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শিত ধম্মস্থাপনের পূর্ব্বে, বিশেষতঃ যে সময়ে স্তদ্ধমুেতে

কাহার শ্রদ্ধা ছিল না, বরণ কি ছোট কি বড়, সকলে যৎ

কালে তাহার প্রতিরোধ করিতে প্রবৃত্ত ছিল, তৎকা

লেই কৃত হইয়াছিল , কিন্তু হিন্দু লোকদের শাস্ত্রোক্ত

অলৌকিক কর্ম তদুক্ত ধম্মস্থাপনের পুর্ব্বে কৃত না হইয়া

বরণ তৎস্থাপনের পরে, ও সকলে যখন তাহার প্রতি

শ্রদ্ধা করিল তখনি করা গিয়াছিল। • ফল, প্রথমোক্ত

অলৌকিক ক্রিয়া সকল দয়া ধর্মাদি ফলক মাত্র, কথন

তৎকারকের লাভার্থে, কিম্বা যশোর্থে কৃত হয় নাই, বরণ

সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বোত্তম হইয়া, ঈশ্বরের গুণানুক্কপ ছিল ;

কিন্তু পশ্চাদুক্ত অলৌকিক কমু,কি মূলেতে কি ফলেতে

কোন প্রকারে তদ্রুপ উত্তম ছিল না, যেহেতূক ঐ সকল

ক্রিয়া দয়া ধর্মাদি প্রকাশক কিম্বা খ্রীষ্টের কৃতের ন্যায়

প্রাণদায়ক না হইয়া, কখন বা লোকদের অপকারক,

কখন বা প্রাণনাশক, প্রভৃতি নানা মন্দ বিষয়ে কৃত হইল,

পরন্তু তৎকারকদের হি`সাদি প্রকাশার্থে ও যশোর্থে

এব^ লাভার্থে, ইত্যাদি নানা মন্দ প্রয়োজনার্থে করা

গিয়াছিল। আর হিন্দু লোকদের শাস্ত্রোক্ত কোন ২

অলৌকিক ক্রিয়া এমত কুকর্ম সম্বলিত আছে, যে তাহ।

প্রায় মুখে আনা যায় না, এবং অন্য ২ অতিশয় বিজাতীয়

* এই পৃষ্ঠেতে হিন্দু লোকদের অগৌকিক ক্রিয়াবিষয়ে যেমন জনশ্রুতি

অাছে, তদনুরূপ ভাহার ঘটনা বিষয়ে গ্রন্থকগুঁ লিখিয়াছেন, কিন্তু ঐ

অলৌকিক কর্ম প্রকাশক শাস্ত্রের সর্ব প্রকারে প্রমাণাভাব প্রযুক্ত, তিনি

নিশ্চয় জ্ঞান করিতেছেন, যে ঐ সকল লিখনানুসারে মুনি ঋষ্যাদি কর্তৃক

কখন কোন অলৌকিক ক্রিয়া কৃত হয় নাই।
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ও বিরুদ্ধ ও ছেলিয়া থেলার মত মাত্র; অধিকন্তু তচ্ছা

ঘ্রেতে কথিত প্রায় তাবৎ অলৌকিক কর্ম এমত ঈশ্বরের

কম্মের ও গুণাদির বিপরীত, এবণ যুক্তি ও অনুভবের

ব্যতিক্রমে,এমনি বর্ণিত আছে, যে সেই সমুদয় লিখনের

প্রতি মনুষ্য যদি আপন ২ বুদ্ধি প্রবেশ করাইত, তবে

এতদ্রুপ ক্রিয়া যে নিশ্চয় ঘটিয়াছে, ইহা তাহারা কোন

প্রকারে বিশ্বাস করিতে পারিত না। * অপর সেই

* হিন্দু লোকদের শাস্ত্রে লিখিত আছে, যে কোন দেবতা লাঙ্গল দিয়া

হন্তিনা নগরকে, অর্থাৎ দিল্লীকে গঙ্গায় ফেলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন,

আর কোথাও লেখে, যে অনেক দেবতা একত্র হইয়া অমৃত পাইবার

জন্যে মন্দর পর্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকি সপকে তাহার রজু করিয়া

সমুদ্র মন্থন করিলেন; ও কোন এক মনুষ্যের পুত্রের সপ্ত সমুদ্র খনন

করিল। এবং কোন মুনি গঙ্গার তাবৎ জল, কোন মুনি বা সমুদ্রের সকল

জল গঙুষমাত্রেতে পান করিল । এমত বহু ২ অবিশ্বসনীয় ও অসম্ভব

গণপ তৎশাস্ত্রে অলৌকিক ক্রিয়া বিষয়ে লিখিত আছে। অপর সেই

শাস্ত্রে বলে, যে কৃষ্ণ ব্রহ্মার অজ্ঞানতা নষ্ট করিবার জন্যে এক দিন

শত ২ ব্রজবালক ও গোবৎসাদি রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। তবে লোকের।

এত্তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিলে অনায়াসে জানিতে পারিবে, যে এই সমুদয়

অলৌকিক ক্রিয়া বিষয়ক বাক্য, বাইবেলের অলৌকিক ক্রিয়া সকল

যেমন ঈশ্বরের গুণানুরূপ ঘটিল, সেই সকল ক্রিয়া তদনুরূপ ঘটিত হয়

নাই, বরং এমনি বিজাতীয় ও বিরুদ্ধ, যে লোকেরা যদ্যপি ক্ষীণবুদ্ধি না

হইত, তবে তাহারা সেই সমুদয় ক্রিয়াকে কদাচ সত্য জ্ঞান করিত না।

দেখ, কাহার অলৌকিক কর্ম করিবার শক্তি থাকিলেও সে যদি পরোপ

কারার্থে তচ্ছক্তি প্রকাশ না করিয়া, গরু বাছুর কুকুরাদি রূপ ধারণ করতঃ

কুহকের মত আপনার সেই শক্তি প্রকাশ করে, তবে নিশ্চয় জানা যায়

ষে তিনি ঈশ্বরহইতে প্রাপ্তশক্তিদ্বারা সে কর্ম করেন না ; অতএব হিন্দু

লোকদের শাস্ত্রোক্ত অলৌকিক ক্রিয়া দ্বারা তচ্ছাত্রের কোন প্রকারে সত্য

তাবোধ হইতে পারে না, যেহেতুক প্রায় সেই সমুদায় ক্রিয়া ভেলকির

মত মাত্র, ও অতিশয় যুক্তি বিরুদ্ধ। বিশেষত্তঃ, এমত ঈশ্বরের করুণা

যোগ্য যে তঁাহাহইতে প্রাপ্ত শক্তিদ্বারা কদাচ সেই কর্ম কৃত হইতে

পারে না ।
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সমুদয় ক্রিয়া কিছু তছান্ত্রের সত্যতা প্রামাণ্য করিবার

জন্যে করা যায় নাই, বরণ পূর্ব্ব লিখনানুসারে কেবল

যশ ও হি…সাদি নানা মন্দ কারণের নিমিত্তে করা গিয়া

ছিল ; অতএব বাইবেলীয় অলৌকিক ক্রিয়া সকল ঐ

মুন্যাদির কৃত কর্মের সঙ্গে তুলনা দিলে জানা যাইবে,

যে বাইবেলের ক্রিয়ার, প্রকার ও ফল, তাহাদের কমু

হইতে তাবৎ বিষয়ে অধিক উত্তম বটে। ফলতঃ, হিন্দু

লোকদের শাস্ত্রোক্ত অলৌকিক ক্রিয়া যদি নিশ্চয় হইয়া

থাকে, অথচ তত্তৎক্রিয়া রাহিত্যেতে যেমন সেই শাস্ত্রের

সত্যতাতে প্রামাণ্যাভাব হইত, তত্তৎ ক্রিয়ার সাহিত্যে

তেও, তাহার সত্যতাতে তেমনি প্রামাণ্যাভাব আছে,

কিন্তু গ্রীষ্ট ও তঁাহার প্রেরিতগণ কর্তৃক কৃত অলৌকিক

ক্রিয়া সকল, বহু ২ অকাট্য প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়া,

বাইবেলোক্ত ধর্মের চতুর্দিকহু অলজ্ব্য প্রাচীরের স্বরূপ

হইয়াছে, কি না ইহাবারা তাহার সত্যতা এমত দৃঢ়

রূপে প্রামাণ্য হয়, যে যত ২ লোক হি…সাতে উষ্কায়িত

হইয়া, বাদানুবাদ ও কৌশলদ্বারা তাহার অপ্রামাণ্য

করিতে চেষ্টা পাইয়াছে, তাহাদের সেই চেষ্টা কিছুই

সফল হইল না ; বরণ তাহাদের ঐ বিচারাদিদ্বারা তচ্ছা

ন্ত্রের সত্যতা ও গুণাদি সকল, বাহুল্য রূপে প্রকাশ

পাইয়া শেষে কেবল তাহার আরো অধিক দৃঢ়তর রূপে

স^স্থাপনের কারণ হইয়াছে।
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দ্বিতীয় অধ্যায়।

ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ক বাক্য।

বাইবেলের সত/তার সহিত তল্লিখিত ভবি

য/দ্বাণীর পূর্ণতার যে কি সম্বন্ধ আছে, ইহার

বৃত্তান্ত।

উত্তর কালে ঘটতব্য ও মনুষ্য আপন বুদ্ধিদ্বার পূর্বে

যাহা কদাচ জানিতে পারে না, এতদ্বিষয়ের প্রকাশক

যে বাক্য, তাহার নাম ভবিষ্যদ্বাক্য। সেই সকল ভবি

ষ্যদঘটনার কেবল ঈশ্বরাধৗনত্ব প্রযুক্ত, তিনি সেই ঘটনার

বিষয় যাবৎ পর্য্যন্ত কাহাকেও জানাইয়া প্রকাশ করিতে

অনুমতি না দেন, তাবৎ পর্য্যন্ত সকলের অজ্ঞাতসারে

থাকে ; অতএব কোন ২ লোক যদি এতদ্রুপ ভবিষ্যদূঘট

নাবিষয়ক বাক্য সম্বলিত নানা পুস্তক রচনা করিয়া বলে,

যে এই সকল গ্রন্থ ঈশ্বর আমাদিগকে লেখাইলেন, পরে

তাহারা যে ২ বিষয়ের রচনা করিয়াছে, কালানুক্রমে সেই

সকল যদি ঠিক ঐ লিথনানুসারে ফলবান হয়, তবে তাহা

দের কথা যে সত্য,ইহা ঐ ফলসিদ্ধিদ্বারা নিশ্চয় জানা যায় ;

কি না ঈশ্বর য়ে তাহাদিগকে নিতান্তই সে সমস্ত বাক্য

লেখাইলেন, ইহা ঐ প্রকাশিত নিদর্শনস্বারা স্থিরীকৃত

হওয়াতে, তাহারা যে সত্যবাদী নয়, আমরা এমন কথা

কোন প্রকারে বলিতে পারি না । এইক্ষণে পাঠকেরা এ

কথা যে যথার্থ, ও বাইবেলে লিখিত ভবিষ্যদ্বাক্যের

সত্যতা পরীক্ষক কষ্টিপাতরস্বরূপ, ইহা স্বীকার করিয়া
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তদ্বারা তাহার পরীক্ষা করিলে, তবে তাহা সত্য কি

মিথ্যা ইহা অনায়াসে জানিতে পারে । যেহেতুক ভূত

ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালের ঘটনার প্রতি যে বর্ত্তে, এমত

অস^থ্যক ভবিষ্যদ্বাণী তাহাতে লিখিত আছে। আর

তন্মধ্যস্থিত ভূত কালীন ঘটনাবিষয়ক যে সকল বাক্য

সেই সমুদয়ের ফল, ঠিক তল্পিথনানুসারে ঘটিয়াছে,

অতএব ঈশ্বর আমাদিগকে এই সকল লেখাইলেন, তা

হার রচকদের এই কথা, যে নিতান্ত সত্য, ইহা ঐ

অকাট্য প্রমাণদারা স্থিরীকৃত হয়। ফল, বক্ষ্যমাণ প্রক

রণে আমি বাইবেলীয় কতক গুলি ভবিষ্যদ্বাক্য ধৃত করিয়া

তত্তদ্বাক্য যে কি ঝপে পূর্ণ হইল, ইহা অতি স্নষ্ট রূপে

একযোগে লিথিব। অতএব যাহারা মনোযোগ পূর্বক

তাহ' পাঠ করে, তাহারা পূর্ব্বলিখিত ফলসিদ্ধি বিষয়ে

আমি যাহা ২ লিখিয়াছি, তদনুসারে পরীক্ষা করিলে

আনায়াসে জানিতে পারিবে, যে বাইবেল ঈশ্বরদত্ত সত্য

শাস্ত্র বটে।

-

পুথম প্রকরণ।

বাইবেলে লিখিত যে সকল ভবিষ্যদ্বাক্য, ও

তাহা যে কি পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ রূপে পূর্ণ হইয়াছে,

ইত্যাদি বিষয়ক বিবরণ । -

এই প্রকরণে বিবরিয়া লেখা যাইতেছে, যে বাইবে

লীয় ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা, তাহা এক কালে না হইয়া
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ত্রিকালে হয়, কি না কতক বা পূর্ণ হইয়াছে, কতক

বা হইতেছে, কতক বণ হইবে; অতএব সেই সকল

ভবিষ্যদ্বাণীদ্বারা বাইবেলের সত্যতা যে কি পর্য্যন্ত প্র

তিপন্ন হয়, ইহা আমি পাঠকদিগকে জ্ঞাত করাইবার

জন্যে তাহার বৃত্তান্ত ক্রমে ২ এই কথিত পূর্ণতার ধারা

নুসারে বর্ণনা করতঃ প্রথমতঃ অতীত কালে যাহা ২ পূর্ণ

হইয়াছে, তত্ত্বদ্বাক্যের ফল, কোন ২ সময়ে কোন ২

স্থানে কি প্রকারে নিষপন্ন হইয়াছিল, তাহার তাবদ্বিবরণ

বিস্তার করিয়া লিখি ।

দেখ, বাইবেলীয় যে ২ ভবিষ্যদ্বাক্য পূর্ণ হইয়াছে,

তাহার বহুতর বাক্য খুঁৗষ্টাবতারের পূর্ব্বে লিখিত

হইয়া তিনি যে কি প্রকারে অবতৗণ হইবেন, আর

অবতীর্ণ হইয়া তিনি কিং কমু, ও কতং দুঃখভোগ করি

বেন, ইত্যাদি তঁাহার নানা বৃত্তান্ত বিষয়ে লিখিত ছিল,

অপর সেই সমুদয় বাক্য তাহার জন্ম গ্রহণের বহুকাল

পূর্ব্বে লিথিত হইলেও, অথচ তাহার অর্থ এমত সুপ্পষ্ট,

যে সেই সকল কথা কাহার উপর, কি বিষয়ে থাটে, ইহা

পাঠ করিবামাত্র, প্রায় সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারে,

অার তঁাহার বিষয়ে বাইবেলের নানা ভাগে, নানা স্থানে,

এতদ্রুপ এত বহুতর বাক্য আছে, যে সেই সমুদয় সম্পৃহ

করিয়া একত্র লিথিলে, তদ্বারাই তঁাহার বিষয়ে এক থান

উপাখ্যান পুস্তক হইতে পারিত।

দেখদেথি, প্রতারকেরা যখন আপনাদিগকে ভবিষ্যদ্বক্তা

করিয়া জানায়, তখন এমন হইবে, অমন হইবে, তেমন

হইবে, ইত্যাদি বলিয়া ভবিষ্যদ ঘটনার বিষয়ে নানা
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কথা কহে, কি না তাহাদের সেই সমুদয় বাক্য এমত

বোধাগম্য ও এলুয়া থেম্বুয়া হয়, যে কোন ২ বিষয়ে লি

থিত হইয়াছে, কাহার ২ উপরেই বা থাটে, ইহা কেহ

কিছুই বুঝিতে পারে না , কিন্তু বাইবেলীয় ভাবি বিষ

য়ক বাক্য এতদ্রপে লিথিত নয় । ফল, বক্ষ্যমাণ পৃষ্ঠেতে

আমি তদুক্ত যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী লিথিব, তাহা পাঠ

করিলে দেখা যাইবে, যে তত্ত্বদ্বাক্য সমূহ এমত মূল্পষ্ট ও

সূক্ষ্ম রূপে গ্রথিত আছে, যে তাহার অর্থ বা কি, ও স্বং

ঘটনার বিষয়ের উপর কেমনে খাটে, ইহা সহজে বো

ধগম্য হয়, কি না বাইবেলীয় এই সকল ভবিষ্যদ্বাক্য

এমত মূল্পষ্ট রূপে লিখিত, যে তাহার সত্যতা অনায়াসে

পরীক্ষিত হইতে পারে । আর এতদ্রুপে তাহা পরীক্ষা

করাও, সকল লোকের কত্তব্য ; যেহেতুক মনঃসংযোগ

পূর্ব্বক তাহা করিলে তছাস্ত্র যে সত্য কি মিথ্যা, ঈশ্ব

রের দত্ত, কি অদত্ত, ইহা স্বচ্ছন্দে জানা যাইতে পারে।

এইক্ষণে খুঁৗষ্টের অবতারাদি বিষয়ক বাইবেল লিথিত

ভবিষ্যদ্বাণী সৎগ্রহ করিয়া সেই সমুদয় যে কি রূপে পূর্ণ

হইয়াছে, ইহা আমি বিস্তারিত রূপে লিখিতেছি। অপর

এই সকল বাক্য পাঠ করণ কালে অমুক পুস্তক,

কিম্ব। অমুকের পুস্তকের এই ২ অধ্যায়, ও পদে, যেরূপ

অঙ্কিত আছে, সেইরূপে তাহা পড়িতে হইবে, এবণ গীত

পুস্তকের কোন ২ কথা উপস্থিত হইলে, অধ্যায়ের স্থানে

অমুক গীত বলিয়া পাঠ করিবে , অতএব পাঠকেরা যে ২

স্থানে যাহা ২ দেওয়া উচিত হয়, তাহা বিবেচনা

করিয়া পড়িবে ।
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মোশহদ্বারা আদি পুস্তকের তৃতীয়াধ্যায়, পঞ্চদশ পদে,

ঈশ্বর যে তঁাহাকে শয়তানের মস্তুক চূর্ণ করিবার

জন্যে পাঠাইবেন, তঁাহার অবতারের ৪০০৪

বৎসরের পূর্ব্বে এতদ্রুপ উক্ত ছিল, যথা “ আমি

তোমাতে ও নারীতে এব… তোমার বe\শেতে

ও তাহার ব…শেতে পরম্নর বৈরিভাব জন্মাইব,

তাহাতে তিনি তোমার মস্তকে আঘাত করিবেন

এবণ ভূমি তাহার পাদমূলে আঘাত করিব।”

দ্বিতীয় বাক্য পুস্তকের অষ্টাদশ অধ্যায় পঞ্চদশ পদে,

যাহা তাহার আসিবার ১৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে গ্র

থিত ছিল, তাহাতে মোশহ তঁাহার অবতার

বিষয়ে এতদ্রপ কহিলেন , যথা “ তোমাদের প্রভূ

পরমেশ্বর তোমাদের, অর্থাৎ তোমাদের ভুাতৃগ

ণের মধ্যহইতে আমার সদৃশ এক জন ভবিষ্যু

দ্বক্তার উদয় করিবেন, তাহার কথাতে তোমরা

মনোযোগ করিব।**

যিশায়িয়। পুস্তকের একাদশ অধ্যায়ের প্রথম পদে, তঁা

হার জন্ম গ্রহণের ৭৪০ বৎসর পূর্ব্বে, তিনি যেশী

নামে এক ব্যক্তির ব…শেতে জন্ম গ্রহণ প্রযুক্ত,

যেশার গুঁড়িহইতে উৎপন্ন শাখা স্বরূপে নির্ণীত

হইয়াছিলেন। আর পরে লিথিত পদ সমুদায়,

তঁাহার রাজ্যস্থাপন হইলে পর তদ্বারা লোকদের

কি ২ সুফল জন্মিবে, ইত্যাদি নানা বিষয় অতি

সূক্ষ্ম রূপে নির্ণীত আছে। যাহারা এই সকল বিষয়

বিশেষ রূপে জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করে, তাহার।
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উক্ত পুস্তকের সেই স্থানে পাঠ করিলেই অনায়াসে

জানিতে পারে , যেহেতূক বিস্তার ভয়েতে সেই

সকল বচন এই পুস্তকের মধ্যে লিখিতে পারি

লাম না ।

যিশায়িয়ের পুস্তকের ৯। ৬,৭ তঁাহার আসিবার ৭৪০

বৎসর অগ্রে, তঁাহার বিষয়ে এতদ্রুপ ভবিষ্যদ্বাণী

লিথিত ছিল , যথা “ আমাদের নিমিত্তে এক

বালক জন্মিবে, ও আমাদিগকে এক পুত্র দত্ত

হইবে, ও তঁাহার স্কন্ধের উপরে তাবৎ কর্তৃত্বভার

সমর্পিত হইবে, ও তাহার নাম আশ্চর্য্য, ও মন্ত্রী

ও বলবান ঈশ্বর, ও অনন্তকালীয় পিতা ও শাস্তি

রূপ রাজা হইবে। এবৎ তঁাহার কর্তৃত্ব ও মঙ্গল

বৃদ্ধির শেষ হইবে না, এবং তিনি দায়ূদের

লি`হাসনের ও রাজ্যের কর্ত্ত হইয়া, বিচারেতে

ও ন্যায়েতে তাহা এথন ও সদীকাল নিরূপণ ও

স্থাপন করিবেন, এবণ সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের

উদযোগেতে এই সকল সিদ্ধ হইবে।”

যিশায়িয়ের পুস্তকের ৭। ১৪ যাহা তঁাহার অবতীর্ণ হও

নের ৭৪০ বৎসর পূর্ব্বে গ্রথিত ছিল, তাহার

দ্বারা জানা গিয়াছিল, যে তিনি এক কুমারীর

গন্তে জন্মগ্রহণ করিবেন। আর পাঠকেরা মঙ্গল

সমাচার চতুষ্টয়, পাঠ করিলে বিশেষতঃ, মথি

রচিত প্রথমাধ্যায়ের অষ্টাদশ পদ অবধি শেষ

পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিলে, ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাণী যে কি

পর্য্যন্ত নিশ্চয় রূপে পূর্ণ হইয়াছিল, ইহার অনু

…
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ভব পাইবে , যেহেতূক সেই স্থলেতে এই সমুদয়

বৃত্তান্ত বিশেষ রূপে নির্ণীত আছে, কিন্তু অতি

বিস্তার ভয়ে এ স্থানে লিথিলাম না।

মীকারের পুস্তকের ৫ । ২ তঁাহার মনুষ্যদেহ ধারণের

৭২০ বৎসর পূর্ব্বে য়িহুদৗ দেশে বৈথলেহম নাম

নগরে যে সেই আশ্চর্য্য বিষয় ঘটিত হইবে, ইহা

লিথিত ছিল , যথা “ হে বৈৎলেহম ইফ্লুাথা,

যদ্যপি ভূমি যিহূদা দেশের সকল রাজধানীর

মধ্যে ক্ষুদ্র হও, তথাপি আমার ইস্রায়েল লোক

দের প্রতিপালন করিবেন, এমত জগদাদি অনাদি

মন্নিরূপিত রাজা, তোমার মধ্যহইতে উৎপন্ন

হইবেন।” আর মথি রচিত মঙ্গল সমাচারের

দ্বিতীয়াধ্যায়ে তঁাহার জন্ম, ও তত্তৎ সম্বলিত

ঘটিত বৃত্তান্ত বিস্তারক্কপে লিথিত আছে, অতএব

সেই অধ্যায় পাঠ করিলে, এই ভবিষ্যদ্বাণী যে কি

পর্য্যন্ত পূর্ণ হইয়াছিল ইহা জানা যাইবে।

লিথরিয়ের পুস্তকের ৯। ৯ যাহা তাহার আসিবার ৫১০

বৎসর পূর্ব্বে লিখিত ছিল, তাহাতে তিনি কেমন

জয়িস্বরূপে য়িরোশালম নগরে প্রবেশ করিবেন,

ইহা এতদ্রুপে নির্ণীত আছে, যথা “ হে শীয়নের

কন্যে তুমি বড় আনন্দ কর, হে যিরোশালমের

কন্যে, তুমি উচ্চৈঃস্বর কর, দেখ তোমার রাজ্য

ধম্মস্বরূপ, ও পরিত্রাণকর্ত্ত ও নমুশৗল ও গদ

ভাষাঢ়, বর « গর্দভীর, শাবকারূঢ় হইয়া তোমার

নিকটে আসিবেন।”
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আর মথি মার্ক লুক এই তিন জনও, ঐ সকল বাক্য যে

পূর্ণ হইয়াছিল, তাহা আপন ২ গ্রন্থেতে লিথি

য়াছেন। বিশেষতঃ, প্রথমোক্ত ব্যক্তি সেই সকল

বাণী যে কি প্রকারে পূর্ণ হইয়াছিল, ও তৎ সময়ে

নগরস্থ অনেক ২ লোক যে কেমনে তঁাহাকে মহা

নন্দে জয়িম্বরূপে গ্রহণ করিলেন, ইহা বিস্তারিত

করিয়া লিথিয়াছেন, যথ। “ পরে অনেক ২ লোক

আপনাদের বস্ত্র পথে পাতিয়া দিল, এবণ\ কতক ২

লোক বৃক্ষের শাখাদি কাটিয়া পথে বিস্তার ক

রিল। আর অগ্র পশ্চাদগামি লোক সকল উচ্চৈঃ

স্বরে কহিতে লাগিল, জয় ২ দায়ূদের সন্তান, যিনি

পরমেশ্বরের নামে আসিতেছেন তিনি ধন্য ; সর্ব্বো

পরিস্থ স্বর্গেতেও জয়ধ্বনি হউক।”

দেখদেখি, বাইবেলোক্ত ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাক্য যে

কি পর্য্যন্ত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে পূর্ণ হইল, তাহা বিবেচনা

করিলে তত্তদ্বাক্য যে তাহার সত্যতার অতি শক্ত অখণ্ডনীয়

প্রমাণস্বরূপ, পাঠকেরা ইহা অবশ্য স্বীকার করিবেন।

আর ইহার পরে লিথিত খ্রীষ্টের মৃতু্য ও দুঃথাদি বিষ

য়ক যে সকল বাক্য আমি ভবিষ্যদ্বক্তাদিগের পুস্তকহইতে

বৃত্ত করিয়া, মঙ্গলসমাচারের তদ্বিষয়ক বাক্যের সহিত ঐক্য

করিয়াছি, তাহা পাঠ করিলে জানা যাইবে, যে নিতান্ত

পূর্ণ না হইয়াছে, সেই সকল ভবিষ্যদ্বক্তার পুস্তকের

মধ্যে এমন কোন কথা কুত্রাপি লিথিত নাই। ফল,

যাহারা মনঃস°\যোগ পূর্ব্বক এই সকল বিষয়ের বিবেচনা

করে, তাহারা নিশ্চয় জানিতে পারিবে, যে বাইবেলের

L 2
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রচকেরা নিজ স…কল্পানুসারে তচ্ছাস্ত্র রচনা করে নাই,

বরৎ যিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান বিষয় জ্ঞাত আছেন,

এমন যে ঈশ্বর, তিনিই তাহাদিগকে তত্রস্থ তাবদ্বাক্য

লেথাইলেন বটে।

যিশায়িয়ের পুস্তকের ৫৩। ৭ খ্রীষ্টের নরদেহ স্বীকারের

৭০৬ বৎসর পূর্বে তিনি যে আপন শত্রুদের

নিকটে কি ঝপে নীরব হইয়া থাকিবেন, ইহ।

লিথিত ছিল। যথা “ তিনি মুখ বন্ধ করিয়া থা

কিলেন, এব…\ হত হওনের জন্যে যেষশাবকের

ন্যায় আনীত হইলেন, আর লোমচ্ছেদকের

সম্মুখে যেমন মেষশাবক নীরব হইয়া থাকে,

তেমনি মুখ বদ্ধ করিয়া থাকিলেন।” আর মঙ্গল

সমাচার মার্ক রচিত ১৫। ৩, ৪, ৫ পড়িলে দেখr

যাইবে, যে ঐ বাক্য যেমত লিখিত ছিল, ঠিক

সেই রূপেই পূর্ণ হইল , যথা “ অপর প্রধান

যাজকেরা অনেক ২ বিষয়ে র্তাহার প্রতি দোষা

রোপণ করিল, কিন্তু তিনি কিছু উত্তর দিলেন

না । তখন পীলাত তাহাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা

করিল, তুমি কিছু উত্তর দিবা না? দেথ, ইহার।

কত বিষয়ে তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু

যীশু তখনও কিছু উত্তর না দেওয়াতে পীলাতের

আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল।”

দায়ূদের গৗত পুস্তকের ৪১। ৯ এক চল্লিশ গীত নবম

পদে, তাহার অবতারের ১০২১ বৎসর পূর্ব্বে

তাহার এক জন শিষ্য যে তাহার প্রতি বিশ্বাস



১১৩

ঘাতকতা করিবে ইহা লিখিত ছিল, যথা “ যে

আমার সুহৃৎ, যাহাতে প্রত্যাশা রাখি, ও যে

আমার রুটী আহার করে, সেও আমার বিরুদ্ধে

পাদমূল উঠায়।” আর মঙ্গলসমাচার যোহন

রচিত ১৩ অধ্যায় এই বাক্য যে কি প্রকারে

পূর্ণ হইয়াছিল, কি না, তাহার এক জন শিষ্য

বিশ্বাসঘাতকৗ হইয়া, যে কেমনে তাহাকে ছল

পূর্ব্বক ফারসী ও অধ্যাপক ও যাজকদের কাছে

লমপর্ণ করিল, এই সকল বৃত্তান্ত বিশেষরূপে

লিথিত আছে।

লিথরিয়ের পুস্তকের ১১। ১২ তঁাহার আসিবার ৫১০

বৎসর পূর্ব্বে সেই দুষ্ট লোক তঁাহার প্রতি বিশ্বা

সঘাতকতা করিয়া কি ২ মূল্য পাইবে, ইহা লিখিত

ছিল , যথা “ তাহারা আমার মূল্যের জন্যে

ত্রিশ মুদ্রা আমাকে তৌল করিয়া দিল।” আর

মঙ্গলসমাচার মথিরচিত ২৬ । ১৪, ১৫, ১৬

ঐ কথা সিদ্ধ হওনের বৃত্তান্ত এতদ্রুপে বর্ণিত

আছে , যথা “ পরে দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে ঈষুরি

য়োতীয় যিহূদ। নামে এক জন, প্রধান যাজকদিগের

নিকটে গিয়া কহিল, যদি যীশুকে তোমাদের হস্তে

সমপর্ণ করি, তবে আমাকে কি দিবা ? তখন

তাহারা তাহাকে ত্রিশ টাকা দিতে প্রতিজ্ঞা করিল।

লে তৎকালাবধি তঁাহাকে পরহস্তগত করিবার

নিমিত্তে সুযোগ চেষ্টা করিতে লাগিল।”

সিখরিয় ভবিষ্যদ্বক্তা স্বরচিত পুস্তকের ১৩ । ৭ তাহার

u 3
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মনুষ্যদেহ ধারণের ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে তাহার

দুঃখ উপস্থিত হইলে তাহার শিষ্যের। যে কি

প্রকারে ছিন্নভিন্ন হইবে এতদ্বিষয়ে লিখিয়াছেন ;

যথা “ সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, হে ঋড়গ,

তুমি আমার মেষপালকের অর্থাৎ আমার সদৃশ ।

ব্যক্তির বিরুদ্ধে জাগ্রৎ হও ; মেষপালককে প্রহার

কর, তাহাতে মেষেরা ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে।”

আর মঙ্গলসমাচার মার্করচিত ১৪। ৪৫ ও পরে

লিথিত পদে উক্ত আছে, যিহূদীরা তঁাহার উপরে

হাত দিবামাত্র তাহার শিষ্যের ভয়ান্বিত প্রযুক্ত

কি হইবে, ইহা না জানিয়া পলায়ন করত ছিন্ন

ভিন্ন হইয়া গেল।

দায়ূদের গীতপুস্তকের ৬৯। ২১ সেই কষ্মের ১০৫৪

বৎসর ঘটনার পূর্ব্বে গ্রন্থকর্তা খুঁৗষ্টের প্রতিনিধি

স্বরূপে কহিলেন, যে “ ভক্ষণার্থে তাহারা আমাকে

তিক্ত দ্রব্য দিল, ও তৃষ্ণার্থে আমাকে শিরক।

পান করাইল।” এবণ\ মঙ্গলসমাচার মথিরচিত

২৭ | ৩৩, ৩৪ তাহার বিষয়ে এতদ্রুপ লিথিত

অাছে , যথা “ অনন্তর গুলগলতা, অর্থাৎ মাথা

খুলৗনামক স্থানে উপস্থিত হইলে পর, তাহার।

যীশুকে পিত্তমিশ্রিত অম্লরস পান করিতে দিল ;

কিন্তু তিনি তাহা আস্বাদন করিয়া পান করিতে

অস্বীকার করিলেন ।”

গীতপুস্তকের ১২। ১৮ তাহার জন্ম হওনের ১০৬০

বৎসর অগ্রে গ্রন্থকর্তা তাহার প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া
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কহিলেন যে “ তাহারা আমার বস্ত্র সকল আপনা

দের মধ্যে বিভাগ করিয়াছে, ও আমার পরিধেয়

বস্ত্রের উপর গুটিকাপাত করিয়াছে।” আর মঙ্গল

সমাচার যোহনরচিত ১৯ । ২৩, ২৪ পড়িলে

জ্ঞাত হওয়া যাইবে, যে ঠিক ঐ লিখনানুসারে

ঘটিয়াছিল , যথা “তথন সেনাগণ যীশুকে ক্রুশে

বিদ্ধ করিয়া তাহার পরিধেয় বস্ত্র চারি ভাগ

করিয়া প্রত্যেক সৈন্য এক ২ ভাগ লইল, এবণ

তাহার উত্তরীয় বস্ত্রও লইল । কিন্তু উত্তরীয় বস্ত্র

সিঙ্গনিরহিত সর্ব্বগুদ্ধ বুনা ছিল, এই প্রযুক্ত

তাহারা বলিল, ইহা কে পাইবে? আইস, তাহ!

না চিরিয়া ইহাতে গুলির্বাট করি।”

গীতপুম্ভকের ২২ । ১৬ তাহার পৃথিবীতে আসিবার

১০৬০ বৎসর পূর্ব্বে তাহার দুঃখের বিষয়ে এতদ্রুপ

বাক্য লিখিত ছিল , যথা “ কুকুরের। আমাকে

ঘেরে, ও খলসমূহ আমাকে বেড়ে, ও আমার

হস্তপদ বিদ্ধ করে।” আর মঙ্গলসমাচার চতুষ্টয়

পাঠ করিলে জানা যাইবে, যে এ কথা সর্ব্ব প্রকারে

পূর্ণ হইয়াছিল , যেহেতুক দুষ্ট লোকেরা তা

হার হাত পা প্রেকঘারা বিদ্ধ করত, ক্রুশেতে টা

জাইয়া তঁাহাকে হত করিল।

লিখরিয়কর্তৃক লিখিত পুস্তকের ১২। ১০ তাহার নর

দেহ স্বীকারের ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত ছিল,

তাহাতে গ্রন্থকগুঁ প্রতিনিধি রূপে, এই কথা কহি

লেন, যে “ তাহারা যাহাকে বিদ্ধ করিল তাহার
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প্রতি অর্থাৎ আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে।”

এব^ মঙ্গলসমাচার যোহনরচিত ১৯ | ৩৪ ইহার

পূর্ণতা বিষয়ক বাক্য এই, যথা “ পরে এক জন

সেনা বড়শাঘাতে তাহার কুক্ষিদেশ বিদ্ধ করিলে

তৎক্ষণাৎ তাহাহইতে রক্ত, এবণ জল, নির্গত

হইল। যে ব্যক্তি ইহার সাক্ষ্য দিতেছে সে আ

পনি দেখিয়াছে, ও তাহার এই সাক্ষ্য সত্য।”

গীতপুম্ভকের ২২। ৭, ৮ তিনি লোকদের দৃষ্টিগোচর

হইবার ১০৬০ বৎসর পূর্ব্বে তাহার দুঃখভোগ

বিষয়ে গ্রন্থকর্তা এতদ্রুপে লিখিলেন , যথা “যে

সকল লোক আমাকে দেখে, তাহারা ওষ্ঠ বক্র

করিয়া মস্তক লাড়িয়া আমাকে উপহাস করিয়া

কহে, সে পরমেশ্বরেতে আপন ভার অর্পণ করুক ,

তাহাতে তিনি যদি তাহাতে সন্তুষ্ট হন, তবে

তাহাকে রক্ষা করিবেন।” এবণ\ মঙ্গলসমাচার

মথিরচিত ২৭ | ৩৯, ৪০, ৪১ পাঠ করিলেই

জানা যাইবে, যে এই বাক্য কেমন আশ্চর্য্যরূপে

ফলিত হইয়াছিল , যথা “ তথন পথ দিয়া যে ২

লোক যাতায়াত করিল, সকলেই শিরশ্চালন

পূদ্রক নিন্দা করিয়া কহিল, হে মন্দির ভগ্নকারি

ও তিন দিনের মধ্যে তাহার নির্মাণকারি, অাপ

নাকে রক্ষা কর, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র বট, তবে

ক্রুশহইতে নাম। এবণ প্রধান যাজকেরা ও অধ্যা

পকেরা এব •\ প্রাচীন লোকেরাও লেই মত

বিদ্রূপ করিয়া কহিল, এ ব্যক্তি অন্য ২ লো
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ককে রক্ষা করিল, কিন্তু আপনাকে রক্ষা করিতে

পারে না ।”

যিশায়িয়ের পুস্তকের ৫৩। ১২ তঁাহার জন্ম গ্রহণের

৭০৬ বৎসর পূর্বে এই উক্ত ছিল, যে তিনি মৃতু্য

কালে দুষ্ট লোকের সহিত গণিত হইবেন, আর

মার্ক রচিত মঙ্গল সমাচার ১৫। ২৭,২৮ পড়িলেই

এই কথা যে কেমন সফল হইয়াছিল, তাহ।

জানা যাইবে, যেহেতুক সেই স্থলেতে এতদ্রুপ লি

থিত আছে, যথা * তাহারা তাহার বাম ও দক্ষিণ,

দুই দিগে, দুই চোরকে তাহার সহিত ক্রুশে বিদ্ধ

করিল। তাহাতে তিনি পাপিদের সহিত গণিত

হইলেন, এই শাস্ত্রোক্ত বচন সিদ্ধ হইল।”

গীতপুস্তকের ১৬। ১০ তিনি পৃথিবীতে ঈশ্বরপ্রেরিত

হইবার ১০৫৮ বৎসর পূর্ব্বে তঁাহার পুনরুত্থান

বিষয়ে গ্রন্থকন্তু এইরূপ লিথিলেন। যথা “ পর

লোকে তুমি আমার প্রাণকে ত্যাগ করিবা না, ও

নিজ পুণ্যবানকে ক্ষয় পাইতে দিব না।” আর

মঙ্গলসমাচার চতুষ্টয় পাঠ করিলে জানা যাইবে,

যে সেই পুনরুত্থান অতি অসম্ভবের বিষয় হইলেও,

অথচ ঠিক ঐ লিখনানুসারে হইয়াছিল। ফল,

প্রেরিতদের ক্রিয়ার ২ । ২৪ সেই আশ্চর্য্য ঘটনের

বিষয়ে, এতদ্রুপ মূল্পষ্টরূপে লিথিত আছে। যথা

“ ঈশ্বর তাহাকে মৃত্ব্যুর বন্ধনহইতে মুক্ত করিয়া

উত্থান করাইলেন, কেননা তিনি যে মৃতু্যদ্বার।

বদ্ধ থাকেন ইহা সম্ভব হয় না।”
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বাইবেলোক্ত এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীর অতিরিক্ত

যিশায়িয়ের পুস্তকের ৫৩ অধ্যায় সমুদয় পাঠকদের পাঠ

করা কর্ত্তব্য, যেহেতূক সেই অধ্যায়ে খুঁৗষ্টের দুঃখভোগ,

ও মৃতু্য আদি বিষয় এমত মূল্পষ্ট ও নিশ্চিত রূপে নির্ণীত

আছে, যে ভাবি ঘটনার বিষয় সকল তৎকালে কৃত

না হইয়াও, যেন ঠিক হওনের ন্যায় বোধ হইবে ।

আর খ্রীষ্টের আগমনের ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে গ্রথিত হই

লেও, মঙ্গল সমাচারাদি পুস্তক পাঠ করিলেই, অবগত

হইবে, যে ঐ অধ্যায়ে যাহা ২ লিখিত ছিল, তঁাহার

আগমনের পর তাহার একটিও পূর্ণ হইবার অপেক্ষা

ছিল না , ঠিক তদনুসারে সকলি ঘটিয়াছিল।

আর দেখ, খুঁৗষ্টবিষয়ক এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী ছাড়া,

বাইবেলের মধ্যে নানা দেশের ঘটিতব্য বৃত্তান্ত, কি না

জগতের শেষ পর্য্যন্ত কোন ২ দেশের কি প্রকারে

বৃদ্ধি, ও হ্রাসতা, আর রাজশাসনাদির বিপর্যয় হইবে,

ইত্যাদি নানা বিষয়ক ভাবি কথা তাহাতে লিখিত আছে ;

এব^ সেই সকল বাক্যের মধ্যে গত কালের প্রতি ও

বক্তমান কালের প্রতি যাহা ২ লিখিত ছিল, তাহা ঠিক

তল্পিথনানুসারে পূর্ণ হইয়াছে, ও ইহতেছে। ফল, ভূত

কালের উদ্দেশে যে সকল ভবিষ্যদ্বাক্য লিখিত ছিল,

তাহাদের মধ্যে সমপূর্ণ রূপে পূর্ণ না হইয়াছে, এমত

একটীও কথা কুত্রাপি নাই, অতএব পাঠকের। এই সকল

ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি মনঃসøযোগ করিয়া বক্ষ্যমাণ লিখ

নানুসারে যদি বিবেচনা করে, তবে বাইবেল শাস্ত্র সত্য

কি মিথ্যা, ঈশ্বরের দত্ত কি আদত্ত, ইহা অনায়াসে জানি
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তে পারিবে। তদ্যগ্ধ ; যে ২ ঘটিতব্য বিষয় কেবল ঈশ্বর

জ্ঞাত ছিলেন, পূর্ব্ব লিখিতাতিরিক্ত এতদ্রুপ-বহু ২ ভাবি

বিষয়ক বার্ণৗ বাইবেলের মধ্যে অতি স্নষ্টরূপে গ্রথিত

আছে, অর্থাৎ যে ং বিষয়ক বৃত্তান্ত ঈশ্বর যদি কোন

ব্যক্তিকে না জানাইতেন, ও পরের কাছে প্রকাশ করিতে

ক্ষমতা না দিতেন, তবে ঘটিবার পূর্ব্বে তাহার বিষয়ে

কেহ কিছু জানিতে পারিত না, এতদ্রুপ অসৎখ্যক ঘট

নাবিষয়ক বিবরণ পূর্ব্বকালাবধি তাহাতে গ্রথিত আছে ;

আর সেই সকল ভবিষ্যদ্বাক্য এক কালে লিথিত না

হইয়া, কোনটা বা তত্তদঘটনার বহু কাল পূর্ব্বে, কো

নটা অল্প কাল পূর্বে এই রূপে, ভিন্ন ২ সময়ে গ্রথিত

ছিল, অধিকন্তু যাহাদের মুখহইতে সেই সমুদয় ভবিষ্য

দ্বাক্য নির্গত হইল, তাহারা কিছু এক সময় স্থ, ও এক

অবস্থাম্বিত, ও এক প্রকার শিক্ষিত মনুষ্য ছিল, তাহা

নয়। ফলতঃ, তাহারা সকলেই বিভিন্ন সময় জাত,

ও ভিন্ন ২ নগরস্থ ও পৃথক ২ শিক্ষিত, এ প্রযুক্ত কাহার

সহিত কাহার প্রায় আলাপ পরিচয়াদি কিছুই ছিল

না, এব… হইবার সম্ভাবনাও ছিল না , তথাপি ভবিতব্য

বিষয়ে তাহারা যাহা ২ লিথিয়াছে, তাহা দেখিলে স্থির

জানা যায়, যে এক জন যাহা কহিয়াছে, অন্যেরাও ঠিক

তাহাই বলিয়াছে, পরম্নর লিথনের কিছুই গোলমাল

বা ব্যতিক্রম নাই। অপর যে কোন বিষয়ে হউক না

কেন, তাহাদের মুখহইতে যত ২ ভবিষ্যদ্বাণী বহির্গত

হইয়াছিল, তাহার একটাও লড়চড় না হইয়া, ঠিক

কথিতানুসারে সকলই সফল হইল ; অতএব এই উক্ত
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বিষয়ে আমাদের বুদ্ধিতে এই উপস্থিত হয়, যে সেই

সকল লিথনের মূল যদি ঈশ্বর না হইতেন, কি না

ঐ তাবদ্বাক্য তিনি যদি তাহাদিগকে না লেখাইতেন,

তবে এমত নিশ্চয় সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে ফলসিদ্ধি কদাচ

হইতে পারিত না ।

এই ক্ষণে বাইবেলের যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ

হইয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে প্রথম য়িরোশালমের ও

তন্মধ্যস্থিত ঈশ্বরের মন্দির বিনাশের বিষয়ে, দ্বিতীয়

যিহূদী লোকদের ছিন্নভিন্ন হওনের বিষয়ে যাহা লিথিত

ছিল, সেই দুইটি বিশেষ ভবিষ্যদ্বাণী, যে কি আশ্চর্য্য

রূপে পূর্ণ হইয়াছে, ইহা কিঞ্চিৎ বিস্তার করিয়া লিখি।

ঐ অগ্রে লিখিত বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাক্য খুঁৗষ্টের মুখহইতে

নির্গত হইয়াছিল, কিন্তু অতি বিস্তার ভয়েতে এখানে

লিথিলাম না , এ প্রযুক্ত তাহার বিশেষ বিবরণ যাহারা

জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করে, তাহাদের মথিরচিত চতুর্বিণশ

অধ্যায়, ও মার্করচিত মঙ্গল সমাচারের ত্রয়োদশ

অধ্যায়, পাঠ করা কর্ত্তব্য , যেহেতূক তদ্বিষয়ের তাবৎ

কথা সেই দুই স্থানে অতি মূল্পষ্ট রূপে গ্রথিত আছে।

ফল বিবেচনা করিলে নিশ্চয় জানা যাইবে, যে খুঁৗষ্ট

ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত ত্রাণকর্ত্ত, ও তঁাহার প্রকাশিত

ধম্ম যে ঈশ্বরের সংস্থাপিত, ইহাতে তাহার মুখনির্গত

ঐ বাক্য, হইয়াছে একটি দৃঢ়তর প্রমাণস্বরূপ । দেখ,

প্রতারক ব্যক্তি, যাহাতে লোক তাহার প্রতি ক্রোধ

ও হিংসা প্রকাশ করে, এমত কথা না কহিয়া, উহার।

যেন তাহার উপরে তুষ্ট হয়, ও তাহার মত গ্রাহ্য
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করে এতদ্রপ বাক্য অবশ্য কহিবে । আর খ্রীষ্ট যদি

এমত লোকদের মধ্যে এক জন হইতেন, তবে কথাতে

ও কমুেতে সকল বিষয়ে তাহাদের মত আচারী হইতেন,

অতএব পূর্ব্বোক্ত তাহার ঐ মন্দিরের নাশ বিষয়ক

ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা নিতান্ত জানা যায়, যে তিনি এমত

লোক নহেন, কেবল সত্যবাদী, ও ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত

এক জন, অদ্বিতীয় ত্রাণকর্ত্ত বটেন । তাহার সাক্ষী দেথ,

যিহূদী লোকেরা তৎকর্তৃক উক্ত সেই কথাতে তুষ্ট না

হইয়া, বর→ তাহার প্রতি কেবল ক্রোধ ও হিংসা ও

দ্বেষাদি প্রকাশ করিল। ফলতঃ, মাকরচিত মঙ্গলসমাচা

রের ১৪ | ৫৮ পাঠ করিলে জানা যাইবে, যে তিনি এত

দ্রুপ কথা কহাতে, তাহার প্রতি তাহাদের এমত বিজাতীয়

ক্রোধ উপস্থিত হইয়াছিল, যে সেই কথার ছল ধরিয়া

তাহার বিপরীতার্থ ঘটানারা, তাহা যে তাহার মৃতু্যু

জনক দোষের বিষয় ইহা স্থির করিল,। আর তিনি যদি

প্রতারক হইতেন, তবে যাহাতে আপনার উপর এতদ্রুপ

বিপদ ঘটে, এমন কথা কদাচ কহিতেন না, বরং লোক

যাহাতে তুষ্ট হয়, এমত কথাই কহিতেন। অপর ঐ

বাক্য যথন তঁাহার মুখহইতে বাহির হইল, তথন তাহ।

যে ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের মধ্যে পূর্ণ হইবে, এমত কোন

সম্ভাবনা, কি চিহ্ন কিছুই ছিল না , অথচ তৎকাল ঘটিত

বৃত্তান্ত পুস্তক পাঠ করিলে আমরা নিশ্চয় জানিতে পা

রিব, যে সেই বিনাশাদি টিক তাহার কথানুসারে পূর্ণ

হইয়াছিল। তিনি কহিলেন, যে ঐ মন্দিরের “ এক প্রস্ত

M

রের উপর অন্য প্রস্তর থাকিবে না, এমত সময় আসি
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তেছে ;” কিন্তু সেই মন্দির অতি বড়, ও এমত দৃঢ়তর রূপে

নিম্মিত ছিল, যে এই কথার ফলসিদ্ধি হইবে, তৎকালে

কেহ এমন বোধ কোন প্রকারে করিল না । অথচ তাহ।

অতি আশ্চর্য্য ও বিশেষ রূপে পূর্ণ হইয়া গেল , যেহে

ভূক রূমী লোকদের সৈন্যের মধ্যে এই প্রচারিত হইল, যে

ইহার বনিয়াদের নীচে বিস্তর স্বর্ণ অাছে ; অতএব সেই

স্বর্ণ পাইবার নিমিত্তে উহারা মন্দিরের পুস্তন পর্য্যন্ত

ঋনন করিয়া ফেলিল।

এখন যিহূদিদের ছিন্নভিন্ন হওন বিষয়ে ঐ পূর্ব্ব

কথিত বাক্যদ্বয়ের দ্বিতীয় যে বাক্য, তাহার ফলসিদ্ধি

হওনের ১৫২৫ বৎসর পূর্ব্বে, মোশহের মুখহইতে নির্গত

হইয়াছিল, ও তৎকর্তৃক রচিত দ্বিতীয় বাক্য নামক পুস্তু:

কের অষ্টাবি•\শতি অধ্যায়ে অতি বিস্তারিত রূপে লি

থিত আছে, এবৎ লুক কর্তৃক রচিত মঙ্গল সমাচারের

একবি•\শতি অধ্যায়ের বি…শতি পদ অবধি তদধ্যায়ের

শেষ পর্য্যন্ত সেই ছিন্নভিন্ন হওনের বিষয় বিশেষ রূপে

নির্ণীত আছে। ফলতঃ,এই শেষোক্ত কথা খুঁৗষ্টদ্বারা কথিত

ছিল, যেহেতূক তিনি যখন পৃথিবীতে ছিলেন, তখন

শিক্ষাদ্বারা আপন শিষ্যদিগকে এই জানাইলেন, যে

যিহূদী লোকদের পাপ প্রায় পূর্ণ হইয়াছে, এ প্রযুক্ত

ঐ সব্বনাশবিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী অল্প দিনের মধ্যে তাহা

দের প্রতি ফলবান হইবে। অপর তৎফলসিদ্ধির পূর্বে

ত২সূচক কি ২ বিশেষ চিহ্ন হইবে, ইত্যাদি তাহার

নানা বিষয়ক বৃত্তান্ত তিনি অতি স্নষ্ট রূপে কহিলেন,

অতএব পাঠকদের ঐ দুই অধ্যায় পাঠ করুণানন্তর
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পূর্ব্বকালের উপাখ্যানাদি বিষয়ক নানা পুস্তক দৃষ্টি

করিয়া, সেই দুই অধ্যায়ের সহিত ঐক্য করা কত্ত্বব্য ;

যেহেতুক তাহা করিলে তাহারা জানিতে পারিবে,

যে খ্রীষ্ট ঐ কথা কহনের নূ্যূনাধিক চল্লিশ বৎসরের

পরে রূমী লোকেরা আসিয়া সেই নগর বেষ্টন করত

ঐ রাজধানী ও তন্মন্দির ঋণ্ড ২ করিয়া যিহূদী লোক

দিগকে ছিন্নভিন্ন করিল, এবণ\ তৎকালাবধি অদ্য

পর্য্যন্ত তাহার। তদ্রুপেই দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া আছে। ফলতঃ

মোশহ কর্তৃক কথিত,যে ঐ পূর্ব্বোক্ত বাক্য, সে এই ক্ষণে

প্রায় ৩৩০০ বৎসর লিখিত হইলেও বক্তমান কালে

যিহূদী লোকদের যে অবস্থা, তাহা তাহাতে অতি বিশেষ

রূপে নির্ণীত আছে, কি না তাহার সেই সমুদয় কথার

ফল যেমত লিখিত ছিল,ঠিক সেই রূপেই বর্ত্তমান কালে

প্রত্যক্ষ হইতেছে ; অতএব যাহারা ঐ সকল বিষয়

পড়িয়া বিবেচনা করিবে, তাহারা বাইবেল যে সত্য

শাস্ত্র, ইহা অবশ্য মানিবে, অর্থাৎ যিহূদী লোকদের

এই ক্ষণকার অবস্থা এমনি আশ্চর্য্য, যে তদবস্থাই হই

য়াছে বাইবেলের সত্যতার একটা প্রত্যক্ষীভূত বিশেষ

প্রমাণ স্বরূপ ; বাস্তবিক এই সকল বিষয় উত্তম রূপে

জ্ঞাত হইয়াও যাহারা তছাস্ত্রের সত্যতা বিষয়ে কোন

সন্দেহ করে, তাহারা আপনাদের দেহাদির অস্তিত্ব বিষ

য়েও সন্দেহ করিতে পারে, ও যত স্লষ্ট হউক না কেন,

শাস্ত্রের প্রমাণমাত্র তাহারা অগ্রাহ্য করিবে। *

* এই সকল কথা ছাড়া, যাহা অন্যান্য দেশের এবং নগরের প্রতি

বন্তে বাইবেলে এতদ্রুপ অনেকানেক ভবিষ্যদ্বাক্য আছে, বিশেষতঃ নভূম
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সম্রতি পূর্বোক্ত যে সকল বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণী

পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহা ত্যাগ করিয়া বর্ত্মান কালে

ভবিষ্যদ্বক্তার পুস্তকে নিনিবি নামে পূর্বকালের এক নগরের বিষয়ে

অতিভয়ানক কথা লিখিত অাছে, ফলতঃ ৩ ০ ০ ০ তিন হাজার বৎসরের

পূর্বে ঐ নগর অতি গৌরবান্বিত ও এমনি বৃহৎ আর পরাক্রম বিশিষ্ট

ছিল, যে এক প্রকার সমস্ত পৃথিবীর রাজধানী স্বরূপ বলা যায়; কিন্তু

সেই নগরস্থ লোক অতি দুষ্ট, এপ্রযুক্ত পরমেশ্বর উক্ত ভবিষ্যদ্বক্তার

প্রমুখাৎ কহিলেন যে নিনিবি নগর সম্পূর্ণ রূপে বিনষ্ট ও উচ্ছিন্ন হইবে।

আর ঐ কথা তৎকালের লোকদের বিবেচনায় অতি অসম্ভবের বিষয়

হইলেও তাহা এমনি পূর্ণ হইয়াছে, যে ঐ নগর কোন স্থানে স্থাপিত

ছিল, গত ১ ০ ০ ০ হাজার বৎসর পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি তাহার নির্ণয় করি

তে পারে নাই; কিন্তু ৭, কি ৮, বৎসর গত হইল, লেঅাড় নামে এক

বিজ্ঞ সাহেব, উক্ত নিনিবি নগরের স্থান নির্ণয় করিতে মনস্থ করিয়!

বহুদেশ পর্যটন ও বহুযত্ন পূর্বক অনুসন্ধান করিতে ২ অবশেষে সেই

নগর প্রাপ্ত হইয়াছে; ফলতঃ নগরের অট্টালিকাদি সমস্ত মৃত্তিকার নিম্নে

প্রথিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা খনন করিলে পর দেখা গিয়াছে যে তাহ!

পূর্বকালে যে রূপ ছিল, অদ্যপর্য্যন্ত প্রায় তদ্রুপই আছে, কি না গৃহদ্বার

পথ, এবং অন্য ২ অতি আশ্চর্য্য ২ বিষয়ও তাহাতে পাইতেছেন, বিশেষতঃ

ঘোড়া পাখী সিংহ ও মনুষ্যকৃিতি প্রস্তর নির্মিত প্রতিমা, এবং অতি সুদৃশ্য

চিত্রিত ছবি, প্রভৃতি তিনি পাইতেছেন। আর দেখ যিহিষ্কেল নামে এক জন

ভবিষ্যদ্বক্তা, আপন পুস্তকে সে নগরস্থ লোকদের ছবি ও প্রতিমার উদ্দেশে

নানা প্রকার কথা লিখিয়াছেন, ইহাতে বাইবেলের বিরুদ্ধকারি নানা

লোকেরা ঐ ভবিষ্যদ্বক্তার পুস্তক উপস্থিত করিয়া বলিত, যে ইহার

লিখিত সকল কথাই মিথ্যা, যেহেতুক তিনি আপন পুস্তকে যেরূপ ছবি ও

প্রতিমাদির কথা লিখিয়াছেন, তদ্রুপ ছবি ও প্রতিমা পৃথিবীতে নাই, এবং

কখন ছিল না, কিন্তু এক্ষণে লেআড় সাহেরের দ্বারা পৃথিবীর অভ্যন্তর

হইতে উদ্ধারিত উক্ত সকল প্রতিমাদি দৃষ্টে, আমরা প্রবোধ পাইতেছি,

যে ঐ ভবিষ্যদ্বক্তা যেরূপ ২ বর্ণনা করিয়াছেন, ঠিক সেইরূপ অাছে,

অতএব এতদ্দেশীয় সন্দেহকারি লোকদিগকে আমরা বলি, যে বাইবেলের

সত্যতার পক্ষে ইহাও এক দৃঢ়তর প্রমাণস্বরূপ । অার কাহার ইচ্ছা থা

কিলে কেবল বোম্বাই পর্য্যন্ত গমন করিলে সে ব্যক্তি স্বচক্ষে দেখিতে

পাইবে, কেননা লেয়াড় সাহেব ঐ নিনিবি নগরস্থ লোকদের প্রতিমা ও

ছবি অাদি সকল বোম্বাই নগরে পাঠাইয়া দিতেছেন, ও সেই স্থানহইতে

অনেক অর্থ ব্যয় করত, সে সকল বেলাতে প্রেরণ করা যাইতেছে । অত
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যাহার ফল ধরিতেছে, তছান্ত্রের অন্তঃপাতী এমত দুইটি

ভাবি বিষয়ক বাক্যের বিবরণ লিথি । ইহার প্রথম বাক্য

· ফিরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তা কর্তৃক ২৪৩০ বৎসর পূর্বে উক্ত

ছিল, ও তাহার পুস্তকের দশমাধ্যায়ের একাদশ পদে,

গ্রথিত আছে , যথা “ স্বর্গের ও পৃথিবীর সৃষ্টি না করি

য়াছে যে দেবেরা, তাহারা এই পৃথিবৗহইতে, এবণ এ

স্বর্গের অধোহইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে।” এই ভবি

ষ্যদ্বাক্য যৎকালে উক্ত হইয়াছিল তৎকালে যিহূদী

লোক ব্যতিরেক জগৎস্থ তাবৎ লোক দেবারাধনাতে

রত ছিল , কিন্তু এই ক্ষণে ইংলণ্ড, রুষিয়া, ফুান্স,

নেদরলণ্ড, আন্ত্রিরা, প্রুষিয়া, স্লানিয়া, স্বীদেন, দেমাক,

পোন্তগাল, স্থিতজেলণ্ড, জর্মাণী, ইত্যাদি নানা দেশস্থ

লোকদের প্রতি ঐ লিথনানুসারে ঘটিয়াছে, কি না

সেই সকল দেশের মধ্যে দেবেরা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে ;

যেহেতুক তদেশস্থ তাবল্লোক আপনাদের পিতৃপিতা

মহাদির সেব্য দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া, তাহাদের

প্রতিমা সমুদায়কে ছেদন করিয়া ফেলিয়াছে, এব…

“ যিনি আপন পরাক্রমেতে পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছেন,

ও আপন জ্ঞানেতে তাহার স্থাপন করিয়াছেন, ও আ

এব এই সকল সুস্পষ্ট ও অতি দৃঢ়তর প্রমাণ সত্ত্বে, যাহারা বাইবেল

শাস্ত্রের সত্যতাকে প্রামাণ্য ও প্রত্যয় না করে, তাহারা নিতান্ত বিবেক

হীন মনুষ্য ; ফলতঃ ইহাহইতেই বা অধিক স্পষ্ট প্রমাণ আর কি হইতে

পারে ? যেহেতুক ইহার দ্বারা আমরা স্ব ২চক্ষে দেখিতে পাইতেছি বাইবে

লের লেখক ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ, যেমন ২ লিখিয়াছেন, তাহা ঠিক তেমনি

পূর্ণ হইয়াছে ও হইতেছে, অতএব পরমেশ্বর স্বয়ং তাহাদিগকে যে ঐ

সমস্ত কথা লেখাইলেন, এ বিষয়ে প্রকৃত রূপে অার কোন কেহ সন্দেহ

করিতে পারে না,
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পন বিচারেতে আকাশ সকল মিলাইয়াছেন,” এমন যে

চিরজীবী সত্য ঈশ্বর, তাহার সেবাতে রত হইয়াছে।

অপর দেব সকলের ক্ষয়বিষয়ক যে ঐ ভবিষ্যদ্বাণী, তাহ।

অদ্যাপিও ফল ধরিতেছে, তাহার শেষ হয় নাই। আর

বিবেচনা করিলে সকলেই জ্ঞাত হইতে পারে, যে এই

ক্ষুণেও অামাদের প্রত্যক্ষে সেই বাণী পূর্ণ হইতেছে।

বাস্তবিক গত পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যে সেই কথার বিস্তর

ফল ধরিয়াছে, যেহেতুক ঐ গণিত কালের মধ্যে অতা

হীতি নামে দ্বীপস্থ, ও তাহার নিকটবর্ত্তি অন্য বিণশতি

দ্বীপস্থ লোক, আপনাদের পূজনীয় দেবতা সকল ত্যাগ

করিয়া থ্রীষ্টধর্মাশ্রিত হইয়াছে, ও তাহাদের স্থাপিত

প্রতিমা সকলও নষ্ট করিয়াছে, এবণ এইক্ষণে সেই

দেশে দেব প্রতিমাদির নামও আর শুনা যায় না | বরণ\

তাহারা স্বর্গ ও পৃথিব্যাদির সৃষ্টিকর্ত্ত যে ঈশ্বর, তাহাকে

ব্যতিরেকে আর কাহাকেও মান্য করিয়া অারাধনা করে

না। আর ঐ ২ দ্বীপস্থ লোক ছাড়া অন্য ২ দ্বীপস্থ এব^

আর ২ নানা দেশ স্থ লোকদের মধ্যে ক্রমে ২ দেবোপা

সনা হ্রাসত পাইতেছে। ফলতঃ, মনুষ্যেরা জ্ঞানচক্ষু

দ্বারা দেখিলে অবশ্য জানিতে পারিবে, যে দেবোপাসন।

ও তৎসম্বলিত মন্দ কর্ম ভূল ভুান্তি ইত্যাদি সকল, যৎকালে

জগৎস্ব তাবদেশহইতে স্বপ্নের ন্যায় লুপ্ত হইয়া যাইবে,

তৎকাল ক্রমে ২ সন্নিকট হইয়া আসিতেছে।

বর্তমান কালে পূর্ণ হইতেছে যে পূর্ল কথিত বাই

বেলীয় ভবিষ্যদ্বাক্যদ্বয়, তাহার দ্বিতীয় বাক্য মথিরচিত

মঙ্গল সমাচারে গ্রথিত আছে। যথা “ এই রাজ্যের
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মঙ্গল সমাচার, সকল দেশের প্রতি সাক্ষী হইবার কারণ

জগতের শেষ সীমা পর্যন্ত প্রচারিত হইবে ।” (১) খুঁৗ

ষ্টের ধর্মু স্থাপনাদি বিষয়ক যে এই অতি আহ্লাদ

জনক ও গুরুতর বাক্য, সে পূর্ব্বোক্ত দেবোপাসনার

নাশক বাক্যের সহিত এক প্রকার সংযুক্ত আছে, যে

হেতুক দেবোপাসনা ও অন্য ২ অনীশ্বরীয় ধম্ম সকল লুপ্ত

হইলে, সেই ধর্মের বলবত্তা হইয়া অবশ্য তাহা স্থাপিত

হইবে । ফলতঃ, তদ্ধমু স্থাপন বিষয়ে এতদ্রুপ আরো

অস৭\থ্যক ভাবি বিষয়ক বাক্য বাইবেলের মধ্যে পা

ওয়া যায়। দায়ূদের গৗত পুস্তকে লিথিত আছে, যে ঈশ্বর

দেবপূজকদের দেশ অধিকারের কারণ, ও পৃথিবীর অন্ত

ভাগ আপনার রাজ্যের কারণ খুঁৗষ্টকে, দিবেন। (২)

“তিনি অর্থাৎ খ্রীষ্ট, এক সমুদ্র অবধি অপর সমুদ্র পর্য্যন্ত,

ও নদী অবধি পৃথিবীর শেষ সীমা পর্য্যন্ত রাজ্য করিবেন।

সকল রাজা তাহার প্রতি প্রণিপাত করিবে, ও সকল

লোক তঁাহার সেবা করিবে । তাহার নাম চিরকাল

থাকিবে, ও যাবৎকাল সূর্য্য থাকিবে তাবৎ পর্য্যন্ত ঠা

হার নাম থ্যাত হইবে ; মনুষ্যেরা তঁাহাহইতে কুশল

প্রাপ্ত হইবে, ও সব্ব দেশীয়েরা তঁাহাকে ধন্যং করিবে।”

(৩) এব^ এ বিষয়ে অন্য ভবিষ্যদ্বক্তাও এতদ্রুপ লি

থিয়াছেন , যথা, “পরমেশ্বর কহেন, সূর্যের উদয়স্থানা

বধি তাহার অস্ত যাওন স্থান পর্যন্ত দেবপূজকদের

দেশের মধ্যে আমার নাম বড় হইবে, এবণ\ প্রত্যেক

( ১) মথি কর্তৃক মঙ্গলসমাচার ২৪ । ১৪ (২) গীতপুস্তক ২। ৮

(৩) গীতপুস্তক ৭২ ৷ ৮, ১১, ১৭ ।
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স্থানে শুদ্ধ, কি না মনের নৈবেদ্য, আমার নামের উদ্দেশে

উৎসৃষ্ট হইবে ; কেননা আমার নাম দেবপূজকের দেশের

মধ্যে গুরুতর হইবে।” (১) “ হে পরমেশ্বর পৃথিবীর

সীমাহইতে দেবপূজকদের দেশীয়েরা তোমার নিকটে

আসিবে, ও কহিবে, অবশ্য আমাদের পিতৃলোকের।

মিথ্যা কথা ও অবস্তুতা, ও যাহাতে ফল নাই, এমন বিষয়ে

অধিকার করিয়াছে।” (২) দেথ, গ্রীষ্টের ধর্মু স্থাপনাদি

বিষয়ে বাইবেলের মধ্যে এই প্রকার অসঙ্খ্যক বাক্য

আছে, কিন্তু সেই সকল ধরিয়া বিশেষ রূপে তাহার অর্থ

বলিবার আবশ্যকতা নাই ; কেননা মথির পুস্তকহইতে

আনিয়া সর্ব্বাগ্নে যে বচন লিখিয়াছি, সে অতি সুন্নষ্ট,

এব^ তত্তভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে গুরুতর ও শেষোক্ত হইল,

অতএব কেবল তাহা ধরিয়া তাহার অর্থ যে কি প্রকারে

পূর্ণ হইয়াছে ও হইতেছে, ইত্যাদি তাবদ্বিবরণ কিঞ্চিৎ

বিস্তার করিয়া লিখি ।

দেখদেখি, যৎকালে ঐ ভবিষ্যদ্বাণী খুঁৗষ্টের মুখহই

তে নির্গত হইল, তৎকালে তাহা যে পূর্ণ হইবে, এমত

কোন লক্ষণ কিম্বা সম্ভাবনা ছিল না, বরঞ্চ তাহা যে

কদাচ পূর্ণ হইবে না, এমত সহসু ং চিহ্ন ছিল , যে

হেতুক তৎকালে তাহার প্রকাশিত ধর্ম প্রায় কাহার

কর্তৃক গৃহীত হইল না, এব… লোকদের তদগ্রহণে প্রবৃত্তি

জনক সা•\সারিক লাভের বিষয় তাহাতে কিছুই ন]

থাকাতে, যাজকগণ, ও রাজবগ, ইত্যাদি প্রধান লোকেরা,

কেহই তাহাতে অনুকূল না হইয়া, সকলেই তাহার প্রতি

( ১ ) মলাখি ১ । ১১ ( ২) ফিরিমিয় ১৬ । ১৯
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কুলাচারী ছিল , অধিকন্তু লোক সকল অত্যন্ত অনুরা

গান্বিত হইয়া যাহার যাজন করিত, এমত যে তাহাদের

পৈতৃক চলিত নানা ধর্ম ও নানা মত, সেই সকল খুঁৗ

ষ্টীয় ধর্ম চলনের অতিশয় প্রতিবন্ধক ছিল, কি না যে ২

দেশের মধ্যে তাহা প্রকাশিত হইল, সে ২ দেশস্থ লো

কেরা ঐ পূব্বাশ্রিত মতাদির প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী ছিল,

এই হেতুক তাহারা গ্রীষ্টের ধর্মের কথা বারম্বার শুনি

লেও তাহার সত্যতা স্বীকার করিল না; বরণ তুচ্ছ বোধ

করিয়া তাহার বিরুদ্ধকারী হইল । এব^ তাহাদের মধ্যে

যাহারা স্ব ২ কর্তৃত্ব ও বলাধিক্য প্রযুক্ত, অনায়াসে মন্দ

করিতে পারিত, এমত দুঃশৗল দুষ্ট লোকেরা, রাগ দ্বেষ”

দিদ্বারা উষ্কায়িত হইয়া, তাহা একেবারে পৃথিবৗহইতে

দুরীকৃত করিতে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টান্বিত ছিল। ফল

তাহার স্থাপনে অসঙ্খ্যক অকথনীয় বাধা উপস্থিত

ছিল বটে, তত্রাপি সেই সমুদয় বাধাতে তদ্ধম্ম বাধিত

না হইয়া জয় পূর্ব্বক ইউরপের তাবৎ দেশস্থ ও অন্য ২

নানা দেশস্থ লোক কর্তৃক ক্রমে ২ গৃহীত হইল ; পরন্তু

এই ক্ষণেও নানা দেশস্থ লোকদিগকে তদ্বন্ম গ্রহণ করাই

বার জন্যে যে ২ কমু করা যাইতেছে, মনঃসংযোগ পূব্বক

তাহ। বিবেচনা করিলে জানা যাইবে, যে খ্রীষ্টের ঐ উক্ত

কথা যেমন পূর্বকালে তাহার ধর্মস্থাপন দ্বারা পূর্ণ হই

য়াছিল, তেমনি বন্তমান কালেও পূর্ণ হইতেছে, ও ভবি

ষ্যৎকালেও পূর্ণ হইবে, কি না খ্রীষ্টের ঐ ভাবি বিষয়ক

বাক্য যখন তাহার ধম্মস্থাপনাদিদ্বারা সমপূর্ণরূপে ফল

ধরিবে, ও তিনি যখন দায়ূদের কথিত বাক্যানুলারে এক
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সমুদ্র অবধি অপর সমুদ্র পর্য্যন্ত, ও নদী অবধি পৃথিবীর

শেষসীমা পর্য্যন্ত রাজত্ব করিবেন, এমন সময় অাসি

তেছে । গীতপুস্তক ৭২ | ৮

সঞ্জুতি বাইবেলের যে সমুদয় বাক্য ফলিত হইয়াছে,

তাহার কোন বিবরণ আর না লিথিয়া কালানুক্রমে

অবশ্য পূর্ণ হইবে, এমত তাহার একটি বিশেষ বাক্যের

অভিপ্রায়, ও ফলাদি বিষয়ক বৃত্তান্ত কহি। এই ভবিষ্য

দ্বিষয়ক বাক্য যিশায়িয়ের পুস্তক ৪৩। ৫, ৬ ও যিরমিয়ের

২৯ । ১৪ গ্রথিত আছে , যথা, “ আমি তোমার সহায়

আছি, অতএব ভয় করিও না , আমি পূর্ব্বদেশহইতে

তোমার বণশদিগকে আনিব, ও পশ্চিম দেশহইতে

তোমাকে স^গ্রহ করিব, এবণ উত্তর দেশকে কহিব,

তুমি তাহাদিগকে সমপর্ণ কর, এবণ\ দক্ষিণ দেশকেও

কহিব, তুমি তাহাদিগকে রাখিও না, কিন্তু আমার পুত্র

গণকে দূরদেশহইতে ও কন্যাদিগকে পৃথিবীর অন্ত

হইতে আনিয়া দেও ।”

“পরমেশ্বর কহেন, আমি তোমাদের দ্বারা প্রাপ্ত হইব,

এব^ আমি তোমাদিগকে বন্দিত্বহইতে মুক্ত করিব,

আর যে দেশীয় লোকদের যে স্থানে তোমাদিগকে ছিন্ন

ভিন্ন করিয়াছিলাম, সেই সকল স্থান হইতে তোমাদিগকে

স^গ্রহ করিব ; এব^ যে স্থান হইতে তোমাদিগকে

দূর করিয়াছিলাম, সেই স্থানে তোমাদিগকে পুনর্ঝর

আনিব ।”

এই ভবিষ্যৎ কথার স্থূল অভিপ্রায় এই, যে ঈশ্বর ঐ

যিহূদী লোকদিগকে দেশ দেশান্তরে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া
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রাখিবার যে অভিপ্রায়, তাহার ফলসিদ্ধি হইলে, তিনি

পুনব্বার তাহাদিগকে একত্র করিয়া স্বদেশে সংস্থাপিত

করিবেন । অপর তাহাদের সেই ছিন্নভিন্ন হওয়া এই

ক্ষণে নূ্যূনাধিক ১৭৬০ বৎসর হইয়া গিয়াছে, এবং যি

শায়িয়ের পূর্ব্বে ধৃত ঐ কথা ৭৮০ বৎসর ও যিরিমিয়ের

কথা ৬৭০ বৎসর তাহাদের তত্তদশ ঘটনের অগ্রে লি.

থিত ছিল ; অতএব পাঠকদের মধ্যে কেহ অবশ্য এ

কথা জিজ্ঞাসা করিবে, যে ঐ বাক্য এত দিন লিখিত

হইয়াও আজি পর্য্যন্ত তাহার পূর্ণতা না হওয়াতে, বাই

বেল যে সত্য, ইহা কে প্রত্যয় করিবে ? ইহার উত্তর

এই, যে যিহূদী লোকদের এইক্ষণকার দশা দেথিয়া ঐ

ভবিষ্যদ্বাণীর সহিত ঐক্য করিলে জানা যাইবে , যে ঐ

বাক্যের অপূর্ণতাতে বাইবেল অপ্রত্যয় যোগ্য না হইয়া,

বর« বিবেচনা করিলে এই অনুভব হইবে, যে সেই বা

ক্যদ্বারা তচ্ছাস্ত্রের সত্যতা অতি দৃঢ় রূপে প্রতিপন্ন হয়।

দেখদেথি, পৃথিবীর প্রায় তাবদেশের মধ্যে কোন

না কোন যিহূদৗ লোক আছে, কিন্তু তাহারা তত্ত্বদেশস্থ

লোকদের কোন জাতির সঙ্গে বিবাহাদি ও ব্যবহার

কমেঁতে, মিশ্রিত হয় না, অধিকন্তু তাহারা প্রায় তাবদে

শস্থ লোকদের দ্বারা নিন্দিত ও তাড়িত, ও নানা বাণি

জ্যাদিতে বাধিত, ইত্যাদি অনেক বিষয়ে উপদ্রুত আছে;

অতএব তাহাদের যে সেই রূপ সব্বজনবিরুদ্ধ ব্যবহার

ও তাবল্লোকের সহিত অমেল, প্রভৃতি বিশেষ নীত্যাদি

সকল তাহা ত্যাগ করিতে সেই বিড়ম্বনাদারাও যে

তাহাদের ইচ্ছা না জন্মে, ও যে ২ দেশেতে তাহারা বাস
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করে সেই ২ দেশস্থ লোকদের সহিত বিবাহাদি কষ্মেতে

মেল হইতে তাহারা যে চেষ্টা না পায়, এটা অতি অসম্ভ

বের বিষয় , যেহেতুক এমন মেল হইলে, তাহাদের ঐ

সকল দুঃখ লুপ্ত হইয়া, তত্ত্বদেশস্থ লোক যেমন সুখী

ও সুশাসিত অাছে, তাহারাও তদ্রুপ হইতে পারিত ;

কিন্তু তাহাদের ঐ ছিন্নভিন্ন ও পৃথক্ ২ হইয়া থাক।

এই ক্ষণে ১৭৫০ বৎসর হইলেও, অথচ প্রথমে যে কপ

ছিল অদ্যাপিও ঠিক সেই রূপ আছে, কিছু বিশেষ নাই ;

অতএব তাহারা যেখানে ২ থাকে সেখানকার লোকদের

সহিত মিলিয়া যে আপনাদের দুঃখের শেষ না করে,

ইহাতে অবশ্য কোন একটা বিশেষ কারণ আছে , যে

হেতুক তাহাদের অবস্থা এমনি অসম্ভব, ও অন্য ২

লোকহইতে সকল বিষয়ে তাহাদের এমনি আশ্চর্য্য ধারা,

যে তাহাদের এতদ্রুপে থাকা কোন সামান্য কারণদ্বারা

কদাচ হইতে পারে না । ফল, আমরা বাইবেলের কথা

পাঠ করিয়া তাহাদের অবস্থার সহিত যদি তদর্থের মিলন

করি, তবে অনায়াসে জানিতে পারি, যে ইহার মূল

কারণ হইয়াছেন ঈশ্বর, কি না তিনিই তাহাদিগকে এত

দ্রুপে পৃথক্ ং করিয়া দুরবস্থাতে রাখিতেছেন , কেননা

তৎশাস্ত্রই বলে, যে ঈশ্বর কালানুক্রমে তাহাদিগকে

পৈতৃক স্থানে আনাইয়া রাখিবেন; অতএব তাহাদের

বিষয়ে তঁাহার কথিত বাক্য যেন সফল হয়, এ জন্যে ঐ

কথিতানুসারে তাহাদিগকে পৃথক করিয়া রাথনের আ

বশ্যকতা আছে, অর্থাৎ অন্য ২ দেশস্থ লোকদের সঙ্গে

বিবাহাদিদ্বারা মিলিয়া যদি তাহাদের বণশ লুপ্ত হইয়া
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যাইত, তবে ঐ বাক্যের ফল তাহাদের প্রতি কোন মতে

ঘটিতে পারিত না। এ প্রযুক্ত আমরা যদি বিবেচনা করি,

তবে নিশ্চয় জানিতে পারি, যে বাইবেলের আর ২ সকল

ভবিষ্যদ্বাক্যের মত যিহূদী লোকদের প্রতি লিখিত যে ঐ

বাক্য, সেও ঈশ্বরের নিযোজিত, উপযুক্ত সময়ে নিশ্চয়

ঝপে পূর্ণ হইবে। অধিকন্তু ইউরপের কোন ২ দেশস্থ

লোকেরা যে সম্রতি বিশ পঁচিশ বৎসরাবধি তাহাদের

নান， মঙ্গল বিষয়ে কেমন মনোযোগী ও সচেষ্টিত

অাছে, তাহা দেখিলে নিশ্চয় এই অনুভব হইবে, যে

যে কালে সেই বাক্য পূর্ণ হইবে,সেই কাল নিতান্ত সন্নি

কট হইয়া আসিতেছে। বাস্তবিক আমাদের প্রত্যক্ষেতেই

পূর্ণ হইতেছে, যে যিহূদী লোকদের ছিন্নভিন্ন হওন

বিষয়ক বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাক্য, ও কালান্তরে তাহাদের

পুনর্ঝর পৈতৃকস্থানে আনয়নাদি বিষয়ক যে তদীয়

বাক্য, কিম্বা তচ্ছাস্ত্রীয় অন্য যে কোন বিষয়ক বাক্য

হউক না কেন, তাহার তাবদ্বাক্য লোকেরা যদি সরলতা

পূর্ব্বক বিবেচনা করে,তবে বাইবেলের প্রতি তাহাদের যে

অবিশ্বাস সে একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইবে, এবং তচ্ছাস্ত্র

যে সত্য, ও ঈশ্বরদত্ত প্রকৃত শাস্ত্র বটে, ইহা তাহারা

আর কোন প্রকারে অস্বীকার করিতে পারিবে না ।
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দ্বিতীয় প্রকরণ।

হিন্দু লোকদের শাস্ত্রোক্ত যে ২ বাক্যকে তা

হারা ভবিষ্যদ্বাক্য করিয়া বলে, তাহার বিস্তা

রিত কথা ।

পূর্ব প্রকরণে আমি বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়ে

যাহা ২ লিথিয়াছি, তাহা পাঠ করিলে কোন ২ হিন্দু

লোকেরা আপনাদের শাস্ত্রের বচন উপস্থিত করিয়া

অবশ্য এই কথা বলিবে, যে আমাদের পুরাণেতে এই

উক্ত আছে যে কলিতে ক্রমে ২ হিন্দুলোকদের মানিত

ধম্ম লোপ হইয়া যাইবে, কি না তৎকালের শেষে, ভারত

বর্ষবূ তাবৎ লোকেরা পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করিয়া সকলেই

এক বর্ণ হইবে l আর বিবেচনাছারা অামাদের বোধ

হয়, যে সেটা প্রকৃত ভবিষ্যদ্বাণী বটে, যেহেতুক বর্তমান

কালে অন্য ২ লোকদের ধর্ম এই দেশের মধ্যে প্রচারিত

হওয়াতে, এব… হিন্দু লোকদের ধর্ম নাশের প্রতি

যাহা ২ ঘটিতেছে, ও লোকদের এইক্ষণে সংসারের প্রতি

যে আত্যন্তিক মনঃস•\যোগ, ইত্যাদি নানা চিহ্নদ্বার।

জানা যাইতেছে, যে কালক্রমে ঐ বাক্য অবশ্য পূর্ণ হই

বে , অতএব গত প্রকরণে উক্ত বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বা

ণীর দ্বারা যদি তচ্ছাস্ত্রের সত্যতা প্রামাণ্য হয়, তবে এই '

উপস্থিত কন্ঠাদ্বারা হিন্দু লোকের শাস্ত্র কেন না সত্য

হয় ? ইহার উত্তর এই, যে, যে কোন বিষয়ে কথিত

হউক না কেন, হিন্দু লোকদের শাস্ত্রের মধ্যে যদি কোন
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প্রকৃত ভবিষ্যদ্বাণী থাকিত, তবে সেই শাস্ত্র যে সত্য নয়,

এমত কথা আমরা কদাচ বলিতে পারিতাম না , কিন্তু

তচ্ছাস্ত্রের উপস্থিত এই কথা যে প্রকৃত ভবিষ্যদ্বাণী, আ

মাদের এমত বোধ হয় না, যেহেতুক সেই শাস্ত্র রচ

কের। আপন ২ বুদ্ধিদ্বারাই জানিতে পারিল যে তদন্তঃ

পাতি ধর্ম নিতান্ত চিরকাল পর্য্যন্ত থাকিতে পারিবে না, এ

প্রযুক্ত উহারা তাহার বিষয়ে এতদ্রুপ লিথিয়াছে। দেথ

দেখি, কোন ব্যক্তি যদি একটি গৃহ নির্মাণ করে, ও তাহার

দেয়াল এমত শক্তরূপে গাথে যে অনুমান হয়, বহু ২ বৎ.

সর গত হইলেও তাহার এক থান ইষ্টক থসিবে না,

অথচ সেই ঘর বালুকাময় স্থানে স্থাপিত ও তাহার বনি

য়াদ অশক্ত, সে ব্যক্তি ইহা জানিয়া যদি বলে, যে এই

ঘর দুই তিন বৎসরের মধ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িবে,পরে তাহার

কথানুসারে ঘটিলেও সেট। কিছু অসম্ভবের বিষয় নয়।

ফলতঃ অজ্ঞান লোকের। সে কথার ফলসিদ্ধি দেথিয়া তা

হাকে ভবিষ্যদ্বক্তা রূপে মানিলেও যাহারা সেই ঘরের ভূমি

ও বনিয়াদের বিষয়ে জ্ঞাত ছিল, তাহারা কিছু তাহাকে

তদ্রুপে মানিবে না ; যেহেতুক এই মতে নির্মিত

হওয়াতে উহারা পূর্ব্বেই জানে, যে ঘর কদাচ থাকিবে

না । এখন এই দৃষ্টান্তের অন্তঃপাতি গৃহপদে, হিন্দু লো

কদের ধম্মকে বুঝায়, কি না সত্যতারুপ যে পুস্তন, তাহ।

তদ্ধম্মেতে নাই, বরং তাহা বালুকাময় স্থানস্বরূপ মিথ্যা

ত্বের উপর নির্মিত হইয়াছে, অতএব সেই ধর্মু যে চির

কাল থাকিবে এমত কদাচ হইতে পারে না, কালক্রমে

অবশ্যই লুপ্ত হইবে। অপর যে ২ মুনি ঋষি প্রভৃতি লো
N 2
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কের৷ সেই ধর্মের স্থাপন করিল, তাহারাও যে তাহা

কে ঈশ্বরীয় ধর্ম জ্ঞান করিল, কিম্বা তৎস্থাপন দ্বারা তা

হাদের লোককে সুশিক্ষা দিয়া স্বর্গীয় পথেতে আনিবার

মনস্থ ছিল তাহা নয়, কেবল তদ্দ্বারা লোককে অন্ধৗভূত

করিয়া, তাহারা যেন তাহাদের উপর আপনাদের যো

য়াইল অতি শক্তিরূপে বান্ধিতে পারে, ও আপনার।

মান মর্য্যাদা ইত্যাদি প্রাপ্ত হয়, এই মাত্র তাহাদের

ইচ্ছ, এবৎ তদ্ধম্ম স্থাপনের মূল কারণও বটে;

তবে সেই ধর্মের মিথ্যাত্ব জানিয়া, ইহা চিরকাল থা

কিবে না, তাহার বিষয়ে যে তাহারা এই কথা বলিয়াছে,

এটা কিছু অসম্ভব নয় ; যেহেত্বক তাহারা অবশ্য

পূর্ব্বেই জানিতে পারিল, যে কালক্রমে মনুষ্যেরা যদি জ্ঞান

প্রাপ্ত হইয়া, এই ধম্মের পরীক্ষা করে, তবে ইহার মি

থ্যাত্ব প্রকাশিত হওয়াতে তাহারা উহার যাজন অার

কদাচ করিবে না, অবশ্য ত্যাগ করিবে।

পূর্ব্বোক্ত ঐ ঘরের বিষয়ক দৃষ্টান্ত, হিন্দু লোকদের

শাস্ত্রোক্ত ধর্মের উপর বন্তে, অতএব বাইবেল যে তচ্ছা

স্ত্রহুইতে কত উত্তম, ইহা পাঠকদিগকে বুঝাইবার জন্যে

তাহার কথিত ধর্মের উপরে যে বর্ত্তে এতদ্রুপ আর এক

ট। দৃষ্টান্ত লিথি । দেখদেখি, কোন ব্যক্তি যদি একটা

ঘর নিমুাণ করে, আর সেই ঘর প্রস্তুত হইলে পরে

সহসু ২ লোক তাহার উপর পড়িয়া ভাঙ্গিতে উদ্যত

হইলেও তাহার নিমুাণকর্ত্ত যদি নির্ভয়েতে বলে, যে তা

হাদের সেই সকল চেষ্টা মিথ্যা, এই ঘর কথন ভাঙ্গি

তে পারিবে না, বরং চিরকাল পর্য্যন্ত থাকিবে । অনন্তর
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তাহার কথানুসারে যদ্যপি ঘটে, তবে ইনি যে সত্য ভবি

ষ্যদ্বক্তা নয়, এমন কথা কেহ কদাচ বলিতে পারিবে না ।

যেহেতুক কোন ঘর চিরকাল পর্যন্ত থাকে না , এই

ক্ষণে এই দৃষ্টান্ত বাইবেলীয় ধর্মের উপর বর্তাইলে নি

শচয় জানা যাইবে, যে তৎ স্থাপনকালে তাহার বিষয়ে

কথিত যে বক্ষ্যমাণ গ্রীষ্টের বাক্য, তাহা নিতান্ত সত্য

ভবিষ্যদ্বাক্য বটে । দেখ, সেই ধর্ম যখন প্রথমে প্রকা

শিত হইয়াছিল, তখন রাজা ও রাজমন্ত্রী ও মাজক

ইত্যাদি এত বহু ২ লোক তাহার উপরে বিরুদ্ধ ভাবে

উঠিল, যে মনুষ্যের বিবেচনাতে অবশ্যই এই অনুমান

হইল, যে সে বহুকাল না থাকিয়া, বরণ অল্প দিনের

মধ্যেই লুপ্ত হইয়া যাইবে, তথাপি সেই ধর্মের স্থাপক

যে খ্রীষ্ট, তিনি তাহাদের সেই চেষ্টা মিথ্যা হইবে ইহা

জানিয়া কহিলেন, যে ইহা লুপ্ত না হইয়া ক্রমে ২ বৃদ্ধিকে

পাইবে, ও শেষে জগৎস্ব তাবৎ লোক কর্তৃক গৃহীত হই

য়া চিরকাল পর্য্যন্ত থাকিবে ; অতএব তঁাহীর উক্ত

এই বাক্য যদি সত্য ভবিষ্যদ্বাণী না হইত, ও তঁাহার ধর্ম

যদি ঈশ্বরসংস্থাপিত না হইত, তবে সেই বাণী ভূত

কালে যেমত পূর্ণ হইয়াছে ও বক্তমান কালে যেমত

হইতেছে, তদ্রুপে কদাচ পূর্ণ হইতে পারিত না । ফলতঃ,

যে কোন বিষয়ে হউক না কেন, যত ২ বিষয়ের বাই

বেলীয় ভবিষ্যদ্বাক্য লিথিত আছে, সে সকল হিন্দু

লোকদের শাস্ত্রোক্ত তাদৃশ কথার সহিত তুলনা দিলে,

বাইবেল যে তচ্ছাস্ত্রহইতে সন্দ্ব প্রকারে উত্তম ইহা অনু

ভব হইবে, কি না বাইবেলের সত্যতা যেমন তদন্তঃপাতি

N 3
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ভবিষ্যদ্বাণীর বহুত্ব ও নানাবিধস্ত ও সম্পূর্ণ ফল সিদ্ধি

দ্বারা স্থিরীকৃত হয়, তদ্রুপ কোন একটি প্রমাণ দ্বারাও

হিন্দু লোকদের শাস্ত্রের সত্যতা প্রতিপন্ন হইতে পারে

না, বাস্তবিক পূর্ব্বোক্ত তচ্ছাস্ত্রীয় কথা যাহাকে হিন্দু

লোকেরা ভবিষ্যদ্বাক্য করিয়া বলে, সেই কথা তাহা

দের শাস্ত্রের সত্যতার প্রমাপক না হইয়া বরণ তাহার

মিথ্যাত্বের অনুমাপক হয় , যেহেতুক ঐ কথাদ্ধারা আ

মরা জানিতে পারি, যে যাহারা সেই শাস্ত্রের রচনা করি

য়াছিল, তাহারা নিশ্চয় জানিল, যে ইহার আকর মিথ্যা,

আমাদের কল্পিত প্রবঞ্চনাদি মাত্র, ঈশ্বরীয় শাস্ত্র নয় ;

তাহা না হইলে, তদন্তঃপাতি ধর্ম যে চিরকাল থাকিবে

না, তাহার বিষয়ে তাহারা কদাচ এমত কথা লিখিত

না ; কেননা যে ধর্ম ঈশ্বরস`স্থাপিত হয় তাহা লুপ্ত ন

হইয়া চিরকাল পর্য্যন্ত অবশ্য থাকে ।

অতএব খ্রীষ্টের ধর্ম যে হিন্দু লোকদের যাজিত ধর্ম

হইতে কেমন বিভিন্ন ও কত বা অধিক প্রমাণস্বারা প্রমা

ণিত হয়, ইহা জ্ঞাত হইবার জন্যে পাঠকদের সেই

উভয় ধম্মের তুলনা দিয়া বিশেষ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

দেখদেখি হিন্দু লোকদের ধর্মু যখন অতি শক্তিরূপে

স^স্থাপিত হইল এবং কোন কেহ তাহার বিপক্ষ না

হইয়া, বর→ সকলেই সপক্ষ হইল, ও অতি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক

তাহাকে মান্যমান করিতে লাগিল, তৎসময়েতেই তা

হার স্থাপকেরা কহিল, ইহা চিরকাল প্রচলিত থাকি

বেক না, কালানুক্রমে লুপ্ত হইয়া যাইবে, কিন্তু এতদ্বিষয়ে

খ্রীষ্টের ধর্ম সন্দ্ব প্রকারে বিপরীত, যেহেতূক সে ধর্ম
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যখন লুপ্ত হইবার অসৎখ্যক চিঙ্কু উপস্থিত হইল,

তখন তিনি তাহার বিষয়ে কহিলেন, যে ইহাতে যত

প্রতিবন্ধক হইতে পারে, তাহা হউক, ইহাদ্বার। তাহ।

লুপ্ত হইবে, কিম্বা ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে, তাহা নয়, বরণ

তদ্বার। আরো অধিক দৃঢ়ৗভূত হইয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত

থাকিবে , এবং সেই কালাবধি আজি পর্য্যন্ত পৃথিবীর

মধ্যে যাহা ২ ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, সেই সকলদার।

তাহার ঐ কথা যে সত্য ইহা নিশ্চিত হয়, কি না তা

হার ঐ উক্ত কথানুসারে তাহার ধম্ম ক্রমে ২ জগৎস্ব

তাবদেশে ব্যাপিয়া যে চিরকাল পর্য্যন্ত থাকিবে, ইহা

অনেক প্রত্যক্ষীভূত চিহ্নদ্বারা স্থিরীকৃত হয় ; অতএব

তঁাহার ঐ বাক্য এমত অসম্ভব রূপে পূর্ণ হওয়াতে নিশ্চয়

জানা যায়, যে তিনি নিতান্ত ঈশ্বরের প্রেরিত অদ্বিতীয়

ত্রাণকর্ত্তা, ও তঁাহার উক্ত বাক্য যাহা যোহনরচিত মঙ্গল

সমাচারের ১২। ৪৯, ৫০ গ্রথিত আছে, সে সত্য বটে ;

যথা “ আমি আপনাহইতে কিছু কহি না, কিন্তু আমার

প্রেরণকব্জা যে পিতা, তিনি আমাকে কি ২ বলিতে এবণ

কি ২ শিক্ষাইতে হয়, তাহা আমাকে আজ্ঞা দিলেন,

এব^ আমি জানি যে তাহার আজ্ঞা অনন্ত জীবন ;

অতএব আমি যে কিছু কহি তাহ। পিতার আজ্ঞা

মুক্রমেই কহিতেছি।”
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তৃতীয়াধ্যায়।

খ্রীষ্টের পুনরুত্থান বিষয়ক বাক্য।

খ্রীষ্টের পুনরুত্থানস্বারা বাইবেলের সত্যতা যে কি

রূপে প্রতিপন্ন হয়, ইহার বৃত্তান্ত।

মরণানন্তর কাহার দেহ মৃত্তিকাতে পোথিত হইলে,

সে যে পুনর্ব্বার সজীব হইয়া উঠে, এটা অতি অসম্ভবের

বিষয়, যেহেতুক শুদ্ধ মনুষ্যের শক্তিদ্বারা এমত ঘটনা

কদাচ হইতে পারে না ; অতএব নিশ্চয় এই বোধ হয়,

যে যাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে লেখা যাইতেছে, এমন

যে গ্রীষ্টের পুনরুত্থান, তৎপুনরুত্থান ছাড়া ও যে ২

লোককে তিনি আপন শক্তিদ্বারা পুনরুত্থিত করিলেন,

ইহারা ব্যতিরেক আর কাহার এমত অসম্ভব ঘটনার

বিষয় জগতের সৃষ্টি কালাবধি কথন শুনা যায় নাই, ও

যাইবেও না। -

দেথ যিহূদী লোকেরা যখন খুঁৗষ্টের সহিত বাদানুবাদ

করিয়া তিনি যে ঈশ্বরের প্রেরিত জগতের অদ্বিতীয়

ত্রাণকর্ত্ত, ইহার প্রমাণজনক একটা অসাধারণ স্বর্গীয়

চিহ্ন দেখাইতে তাহাকে বলিয়াছিল, তখন তিনি তাহার।

যে রূপ লক্ষণ অন্বেষণ করিল, তাহ। না দেখাইয়। তদ

পেক্ষা গুরুতর আপন ভাবি পুনরুত্থানের বিষয় সঙ্কেত

ক্রমে তাহাদিগকে জানাইয়া কহিলেন, যে এই তোমাদের

প্রতি চিহ্ন হইবে, ইহাদ্বারা তোমাদের বিশ্বাস না জন্মা
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ইলে তজ্জনক আর কোন কিছু চিহ্ন দেওয়া যাইবে না ;

যথা “ এই কালের মন্দ ও পারদারিক লোকেরা চিহ্নের

অন্বেষণ করিতেছে, কিন্তু যুনস্ ভবিষ্যদ্বক্তার চিহ্ন ব্যতি

রেক তাহাদিগকে আর কোন চিহ্ন দত্ত হইবে না , কে.

নন। যুনস্ যেমত তিন দিবারাত্রি বৃহৎ মৎস্যের উদরে

ছিল, সেইমত মনুষ্যের পুত্র তিন দিবারাত্রি পৃথি

বীর অন্তরে থাকিবেন ।” মঙ্গলসমাচার মথিরচিত

১২ | ৩৯, ৪০

দেথ, খুঁৗষ্টের এই কথাতেই জানা যায়, যে তাহার

ত্রাণকর্তৃত্বপদের সত্যতা, কি মিথ্যাত্ব, ইহা তাহার স্বকীয়

পূনরুত্থান দ্বারা পরীক্ষিত হইতে পারে, যেহেতুক তিনি

সেই ভাবি পুনরুত্থানকে আপনার তৎপদের প্রমাণ স্বরূপে

কহিলেন ; অতএব তিনি আপন কথানুসারে নিশ্চয় উঠি

লেন কি না, ইহা আমাদের স্থির বিবেচনা করা উচিত,

কেননা সেই অসম্ভব বিষয়ক ঘটনা যদি বাস্তবিক ঘটিত

হইয়া থাকে, তবে তিনি যে জগতের ত্রাণকর্ত্ত নহেন,

এমন কথা আমরা আর কোন প্রকারে বলিতে পারি না ।

ফল, তিনি যদি না উঠিয়া থাকেন, তবে নিতান্ত এমত

বোধ হইতে পারে, যে তিনি মিথ্যাবাদী ও কাল্পনিক'

মাত্র ; কিন্তু তিনি স্বকীয় পুনরুত্থানের বিষয়ে যাহা ২

কহিলেন, তাহার সেই ২ কথার ফলসিদ্ধি যদি অবিকল

রূপে হইয়া থাকে, তবে তৎপুনরুত্থান দ্বারা তিনি যে

ঈশ্বর নিযোজিত অদ্বিতীয় ত্রাণকর্ত্তা, ইহা নিঃসন্দেহ রূপে

প্রামাণ্য হয় । অপর বাইবেল পরীক্ষা করিলে আমর।

জানিতে পারিব, যে তিনি হইয়াছেন তাহার ক অাদি
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ক্ষ পর্য্যন্ত, তাবৎ বর্ণের স্বরূপ, যেহেতূক তৎশাস্ত্র তা

হাকে অদ্বিতীয় ত্রাণকর্ত্তাব্ধপে জানাইয়া পরিত্রাণার্থে

তাহার উপর বিশ্বাস করিতে সকলকে আজ্ঞা দেয়। এ

প্রযুক্ত তাহার তৎপদাদি বিষয়ে বাইবেলে যে ২ রূপ

লেখে, তিনি যে তদনুসারে নিশ্চয় সেই পদ পাইয়াছেন,

ইহা যদি প্রতিপন্ন হয়, তবে তৎপ্রতিপাদন দ্বারা বাইবেল

যে সত্য, ও ঈশ্বরের অদ্বিতীয় দত্ত শাস্ত্র, ইহাও সব্বজন

গ্রাহ্যরূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে ; অতএব তিনি যে

অাপন কথিত বাক্যানুসারে বাস্তবিক উঠিয়াছিলেন,

ইহা পাঠকদিগকে বুঝাইবার জন্যে সেই পুনরুত্থানের

নিশ্চয়তা, যে কত কত সাক্ষী, ও কত শত প্রমাণ

দ্বারা দৃঢ়ৗভূত হয়, তাহা বক্ষ্যমাণ প্রকরণে লেখা

যাইতেছে ।

- প্রথম প্রকরণ।

খ্রীষ্টের পুনরুত্থান যে নিশ্চয় হইয়াছে, তাহা

কি ২ প্রমাণ, ও কত ২ সাক্ষিদ্বারা স্থিরীকৃত হয়,

ইহার বিবরণ।

ঐ পূর্ব্বোক্ত খুঁৗষ্টের পুনরুত্থানের নিশ্চয়ত্ব জানাইবার

পূর্ব্বে তাহার মরণের সত্যতা প্রামাণ্য করিবার আবশ্য

কভী অাছে,যেহেতূক বিবাদি লোকেরা এমত বলিতে পা

রে, যে তাহার প্রাণবিয়োগের পূর্বেই তাহার বন্ধু লোকে

রা তঁাহাকে ক্রুশহইতে নামাইয়া জীবদ্দশাতেই কবরে
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শয়ন করাইল, অতএব তিনি কেবল বিশ্রাম স্বরূপ তৎ

স্থানে কিঞ্চিৎ কাল থাকিয়া পুনর্ব্বার গাত্রোত্থান করিলেন,

এইমাত্র ; কিন্তু পাঠকেরা যথার্থ বিচার করিলে প্রচুর

প্রমাণ দ্বারা জানিতে পারিবে, যে এ দোষ সব্ব প্রকারে

মূলরহিত।

দেখদেখি, চারি জন মঙ্গলসমাচার রচকেরা তঁাহার

মৃতু্যু আদির বৃত্তান্ত আপনাদের পুস্তকের মধ্যে লিথিয়া

ছেন, বিশেষতঃ মার্করচিত মঙ্গলসমাচারের ১৫। ৪২

আদি পদে, যে কথা গ্রথিত আছে তাহার দ্বারা নিঃসন্দেহ

রূপে স্থির হয়, যে বাস্তবিক তাহার মৃতু্য হইয়াছিল ; .

যেহেতুক পীলাত নামক বিচারকক্তা তাহার বন্ধুদিগকে

ক্রুশহইতে দেহ নামাইতে অনুমতি দিবার পূর্ব্বে তঁাহার

মৃতু্য নিশ্চয় হইয়াছে কি না, ইহা জ্ঞাত হইবার জন্যে

আপনার এক সেনাপতিকে ক্রুশ সমীপে পাঠাইয়াছিল ;

পরে তাহার প্রমুখাৎ তদ্বিষয় স্থির জ্ঞাত হইয়া, যাচক

দিগকে তত্থ শরীর অর্পণ করিলেন। অতএব এই কথিত

প্রমাণদারা তঁাহার মৃতু্য নিশ্চয় সপ্রমাণ হইলে, এইক্ষণে

তঁাহার কবর যে কোন স্থানে হইয়াছিল, পাঠকের।

যদি ইহা অবগত হইতে চায়, তবে মঙ্গলসমাচার চতু

ষ্টয়ে এতদ্বিষয়ক যে সকল বাক্য আছে, তাহা পাঠ

করিলে উহারা জানিতে পারিবে, যে ভিত্তিরূপ পাষাণ

ভূমিতে থোদিত, এক দ্বার গহ্বরে তাহারা তাহাকে কবর

দিয়াছিল, এবং ঐ গহ্বরে প্রবেশ করিতে সেই এক দ্বার

ব্যতিরেকে আর অন্য কোন পথ ছিল না ; অতএব এ

সকল বিষয় যদি আমরা মনের মধ্যে স্থায়ি করিয়া
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রাখি, কি না তাহার মৃতু্যর নিশ্চয়ত্ব, ও কবরের দৃঢ়তর ত্ব

ইত্যাদি সকল বিষয় যদি মনের মধ্যে আলোচনা করি,

তবে বক্ষ্যমাণ কথাতে লেখা যাইতেছে যে তঁাহার

পুনরুত্থানাদির বৃত্তান্ত, তাহার ভিতরে কিছু ফাকা জুকী

না হইয়া বরণ তাহণ যে নিতান্ত ঘটিল, আমাদের অবশ্য

এই স্থির অনুভব হইবে।

দেথ, খ্রীষ্ট আপন শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিবার সময়ে

সঙ্কেতক্রমে আপনার পুনরুত্থানবিষয়ক নানা কথা কহি

য়াছিলেন, এ প্রযুক্ত তাহারা আসিয়া কবরহইতে মৃত

দেহ উঠাইয়া লইয়া গিয়া পাছে বলে, যে তাহার পুন

রুত্থান হইয়াছে, এই ভয়েতে দুষ্ট যিহূদী লোকের।

পীলাতের নিকটে গিয়া সেই কথা কহত, তদেহ রক্ষার্থে

কবরের দ্বারে প্রহরী রাথিতে কহিয়াছিল ; এব^ সেই

দেশাধ্যক্ষ তাহাদের কথা শুনিয়া ঐ কবরস্থারে যাহ! তা

হার অনুমতি ব্যতিরেকে কেহ ভাঙ্গিয়া ফেলিলে তদেশের

ব্যবস্থানুসারে মরণযোগ্য দোষী হয়, এমত একটা মুদ্রা

ঙ্কিত বৃহৎ প্রস্তুর দিয়া দ্বার রুদ্ধ করত, সসজ্জ এক দল

রুমী সৈন্য তাহার রক্ষার্থে নিযুক্ত করিলেন , যথা

* অনন্তর আয়োজন দিবসের পরদিবসে প্রধান যাজকে

রা ও ফারশীরা একত্র হইয়া পীলাতের নিকটে গিয়৷

কহিল, হে মহাশয়, আমাদের স্মরণ হইতেছে যে ও

প্রবঞ্চক জীবৎ কালে কহিয়াছিল, যে তিন দিন পরে

আমি কবরহইতে উঠিব। অতএব তৃতীয় দিবস পর্য্যন্ত

কবরস্থান রক্ষা করিতে আজ্ঞা করুন, কি জানি তাহার

শিষ্যগণ রাত্রি সময়ে আসিয়া তাহাকে হরণ করিয়া
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লইয়া যায়, পরে লোকদিগকে বলে, যে তিনি কবরহইতে

উঠিয়াছেন, তাহাতে শেষ ভুান্তি প্রথমহইতে অধিক হই

বে। পীলাত তাহাদিগকে কহিল, তোমাদেরি স্থানে প্র

হরিবর্গ আছে , অতএব আপনাদের যথাসাধ্যে তাহ।

রক্ষা কর । তাহাতে তাহারা গিয়া পাথরে মোহর দিল,

এব^ প্রহরিবর্গ রাখিয়া কবরস্থান রক্ষা করাইল।” মর্থি

রচিত মঙ্গলসমাচার ২৭ | ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬ । আর

দেখ, মথি ছাড়া অন্য তিন জন মঙ্গলসমাচাররচক ও

তৎকালীন উপাখ্যান ঘটিত পুস্তক কারকেরা অনেকেই

এই সকল বৃত্তান্ত আপনাদের পুস্তকের মধ্যে গ্রথিত

করিয়াছে, কিন্তু ইহারাই বা হউক, আর উহারাই ব।

হউক, এতদ্বিষয়ক বৃত্তান্ত যে যত লিথিয়াছে, সকলেরি

রচনার ঐক্য আছে, বিন্দু বিসর্গেরও তফাৎ নাই, কি

না, তঁাহার শিষ্যেরা আসিয়া যেন দেহ চুরি করিয়া

লইয়া গিয়া পুনরুত্থান হইয়াছে বলিয়া প্রচার না করে,

এতদর্থে চৌকি দেওন আদি যত ২ বৃত্তান্ত যে ২ রূপে

হইয়াছিল, তাহা সকলি এক মতে লিথিয়াছে। অতএব

তদ্বিষয়ে তাহারা, বিশেষতঃ, মঙ্গল সমাচাররচকেরা

যাহা ২ বলিয়াছে, সে সকলি প্রত্যয়যোগ্য বটে ;

যেহেতূক তাহারা উপযুক্ত সাক্ষী, অর্থাৎ ঐ সকল লি

'থিত বৃত্তান্ত তাহাদের সমক্ষেই ঘটিয়াছিল ; এব^ তা

হারা লাত্ত্বিক সজ্জন লোক, এ প্রযুক্ত তাহাদের কথাতে

অামরা কদাচ অবিশ্বাস করিতে পারি না ।

এই ক্ষণে পাঠকেরা যদি বিবেচনা করে, তবে জানিতে

O

পারিবে, যে এই সকল বাধা সত্ত্বেও, শ্রীষ্টের পুনরুত্থান
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নিশ্চয় ঘটিল, এবং তাহাও যে কি ২ প্রকারে ঘটিল, ইহ।

তাহারা যদি বোধগম্য করিতে চাহে, ভবে পূর্ব্বোক্ত

পুস্তক সমুদয় পাঠ করিলে অবশ্য জানিতে পারিবে;

বিশেষতঃ, মন্থি রচিত গ্রন্থের শেষাধ্যায় পাঠ কর।

তাহাদের উচিত, যেহেতূক সেই স্থলে তদঘটিত বৃত্তান্ত

বিস্তার রূপে লিখিত আছে, এবং তদ্বারাও নিশ্চয়

প্রতিপন্ন হয়, যে ঐ সকল প্রহরী, ও মুদ্রা, ইত্যাদি নানা

বাধা থাকিলেও খুঁৗষ্ট ঠিক আপনার কথানুসারে মরণের

তৃতীয় দিবসে মৃতু্যুঞ্জয় হইয়া উঠিলেন।

অার দেথ, সেই গ্রন্থদ্বারা আমরা আরো এই জ্ঞাত

হইতেছি, যে তাহার পূনরুত্থানের বিষয়ে যে তঁাহার

শিষ্যেরা মাত্র সাক্ষ্য দিল তাহা নয়, এ অসম্ভব ঘটনা

ষে বাস্তবিক হইয়াছিল, তাহার সত্যতা বিষয়ে ঐ সকল

প্রহরি সৈন্যেরাও সাক্ষ্য দিয়াছিল, যেহেতূক থ্রীষ্টের

পুনরুত্থানের সময়ে কবরের দ্বার কি প্রকারে খোলা

গেল, ও তাহারা যে তদর্শনেতে ভীত হইয়া কি রূপে

পলায়ন করিল, এব^ নগরে গিয়া সেই অদ্ভুত ঘটনাদি

বিষয়ে যাজকদের নিকটে যে কি ২ কথা কহিল, ইত্যাদি

তাবৎ বৃত্তান্ত ঐ স্থানেতে অতি স্নষ্টরূপে লিখিত আছে।

ফলতঃ, খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের নিশ্চয়ত্ব এত বহু সাক্ষিদ্বার।

প্রতিপন্ন হয়, যে ইহার বিষয়ে আমাদের আর অবি

শ্বাস কোন প্রকারে হইতে পারে না ; অতএব সত্য কথা

গ্রহণ করিতে যাহাদের মন সরল হয়, তাহারা এই

সকল প্রমাণই প্রচুর, ইহা স্বীকার করিয়া তৎপুনরুত্থানের

সত্যতা বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হইবে, যেহেতূক তঁাহার
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কবরহইতে উত্থান যেন নিঃসন্দেহ জপে স্থিরীকৃত হয়,

এই জন্যে তিনি সেই আশ্চর্য্য ঘটনানন্তর আপন শিষ্য

দিগকে নয় বার পর্য্যন্ত দেখা দিয়াছিলেন । অপর করন্থৗ

য়দিগকে প্রথম পত্র ১৫। ৬ দ্বারা আমরা জানিতে পারি,

যে তিনি এক বার একত্র স্থিত পাঁচ শত লোকের প্রত্য

ক্ষৗভূত হইলেন, এবৎ তৎপত্র লেখনের কালে এতদ্বি

ষয়ের সাক্ষী ঐ পাচ শত লোক প্রায় সকলেই জীবদ্দশায়

ছিল; অতএব মনুষ্যদের কোন কথা যদি প্রত্যয়াহ হই

তে পারে, তবে খুঁৗষ্টের পুনরুত্থানবিষয়ক যে সকল কথা

মঙ্গল সমাচারাদি পুস্তকে লিখিত আছে, সেই তাবৎ

বাক্যের বহুত্ব, ও স্থিরত্ব, ও ঐক্যতা, ইত্যাদি নানা কারণ

প্রযুক্ত সব্ব প্রকারে প্রত্যয়যোগ্য বটে, অর্থাৎ লোক

দের যাহাতে গ্রহণের বাধা জন্মে, এমত কোন দোষের

সম্নকও ঐ বিবরণেতে নাই । ফল, খ্রীষ্টের শিষ্যের

সজ্জন, ও সত্যবাদী হইয়াও তঁাহার পুনরুত্থানাদি বিষয়ে

তাহারা ভুান্ত ছিল, কেহ যদি এমত সন্দেহ করে, তবে

উহারা স্থির হইয়া বিবেচনা করিলে, অনায়াসে জানিতে

পারিবে, যে তাহারা এতদ্রুপ ভুান্তিতে কদাচ কোন

ক্রমে পড়িতে পারিত না, যেহেতুক তাহারা খ্রীষ্টকে

এমত বিশেষ রূপে চিনিল, যে কেহ তঁাহার বেশ ধারণ

করিয়া তাহাদিগকে ভূলাইবে, এমন কদাচ হইতে পা

রিল না , কেননা তঁাহার পুনরুত্থানের বৃত্তান্ত তাহা

দের বিচারাধীন ছিল, এবং বিচার করিতে তাহাদের

চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় সকলও অবিকল ছিল ; অত

এব সেই সকল ইন্দ্রিয় স্ব ২ কর্মে নিযুক্ত করিলে কি
o 2
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প্রকারে তাহাদের ভুম হইতে পারে ? আর দেখ, তাহার

পুনরুত্থানের পর তাহারা বারম্বার তঁাহাকে দেখিয়া

তৎকৃত নানা কমুর্দারা উপলব্ধি করিল, এবণ তাহার

হস্ত পাদে প্রেকের চিহ্ন, ও কক্ষদেশে শূলের চিহ্ন,

ইত্যাদি নানা লক্ষণদ্বারা তাহাকে চিনিল , এব^ তঁাহার

সহিত কথোপকথন পূর্ব্বক একত্র ভোজন পানাদিও

করিল, ও তঁাহার আজ্ঞা পাইয়া তদনুসারে পারমার্থিক

কম্ম সকলও নিষপন্ন করিল ; বিশেষতঃ, তিনি তাহাদের

সমক্ষেতেই স্বর্গারোহণ করিলেন, ও তদন্ত শক্তি প্রাপ্তি

দ্বারা তাহার সেই স্বর্গারোহণের পর, তাহারা নানা

অলৌকিক ক্রিয়াও করিল , অতএব এই সকল প্রমাণ

দ্বারা তাহার পুনরুত্থানের বিষয় যেমন নিশ্চয় স্থিরীকৃত

হয়, জগতের সৃষ্টি কালাবধি কোন ঘটিত বৃত্তান্ত প্রায়

তেমনি স্নষ্টরূপে স্থিরীকৃত হইতে পারে না , বাস্তবিক

সেই পুনরুত্থান এমন সপ্রমাণীকৃত যে তাহাহইতে

আর কোন প্রকারে কোন বিষয়ের অধিক প্রামাণ্য হইতে

পারে না । অতএব যাহারা সেই পুনরুত্থানের সত্যতা

স্বীকার না করে, তৎপ্রতি তাহাদের বিশ্বাস জন্মাইবার

আর কোন কথাতে প্রয়োজন নাই , যেহেতুক তাহার।

পাষণ্ড ও বৌদ্ধাচারী লোক, কিছুই মানিবে না ।

কোন ২ লোক যদি জিজ্ঞাসা করে, যে খ্রীষ্ট যদি মৃতু্য

হইতে সজীব হইয়া উঠিলেন, তবে মরণের পূর্বে যেমন

শত্রুদের নিকটে প্রত্যক্ষীভূত হইয়া সর্ব্বদা দেখা দিতেন,

পুনরুত্থানের পরও সেই রূপে তাহাদের দৃষ্টি গোচর

কেন না হইলেন ? ইহার উত্তর এই, যে তাহার রাজ্য
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রূপ বৃক্ষের বীজ বপন করিয়া তদ্বদ্ধির নিমিত্তে যাহা ২

অাবশ্যক ছিল, সে সকলি তিনি পূর্ব্বে সাধন করিয়া

ছিলেন,অতএব পুনরায় সর্ব্বত্র যাতায়াত করিয়া ঘোষণা,

ও অলৌকিক ক্রিয়া, ইত্যাদি বিষয়ে পরিশ্রম করিবার, তা

হার আর কিছুই প্রয়োজন ছিল না ; ফলতঃ, যে কম্মের

জন্যে ঈশ্বর তাঁহাকে পৃথিবীতে পাঠাইলেন, এমন যে

পুর্ণরূপে ব্যবস্থা পালন, ও পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত

করণ, ও পারমার্থিক বিষয়ে শিক্ষা দেওন, প্রভৃতি তাবৎ

ক্রিয়া তাহা সাঙ্গ হওয়াতে, তিনি পাষণ্ড ও নিন্দকদের

নিকটে আর পুনর্ব্বার দেখা না দিয়া, যাহারা তাহাকে

বিশ্বাস করিল, ও যাহাদিগকে তিনি আপন ধর্ম প্রকাশ

করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কেবল তাহাদিগকেই দেখ।

দেওয়া বিহিত জ্ঞান করিলেন ।

অতএব বিবেচনা করিলে আমরা এই নিশ্চয় জানি

তে পারিব, যে ঐ দোষ ছায়াহইতেও লঘু, যেহেতুক

ঐ দুষ্টদের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্যে খুঁৗষ্ট যে সকল

প্রচুর কর্ম করিয়াছিলেন, তাহাতেও যদি তাহাদের বি

শ্বাস না জন্মাইল, তবে তিনি যে পুনঃ২ তাহাদের নিকটে

প্রত্যক্ষীভূত হইবেন, এবং বার ২ অলৌকিক ক্রিয়া করি

স্না শিক্ষাদি দিবেন, এমত সম্ভাবনা করা বুদ্ধিমানদের

বিবেচনাতে বোধ হয় না ; ফল, তিনি যদি পুনর্খর দেখা

দিয়া তদ্রূপ সহসু ২ কর্ম করিতেন, তথাপি তাহারা এমত

বিরুদ্ধাচারী ও তাহাদের মন এমন পাষণ্ড ছিল, যে তা

হারা কোন প্রকারে তঁাহার উপরে বিশ্বাস করিত না।

দেখদেখি, মনুষ্য তাহার আজ্ঞাপালন করে কি না,

o 8
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ইহা দেখিবার জন্যে ঈশ্বর খুঁৗষ্টের উপরে প্রত্যয় করি

তে সকলকে আজ্ঞা দিতেছেন, ও তাহারা যেন সেই

আজ্ঞা পালন করে, এই জন্যে গ্রীষ্ট যে নিতান্ত জগতের

অদ্বিতীয় ত্রাণকর্তৃ। ইহা প্রচুর প্রমাণস্বারা তিনি স্থিরী

কৃত করিয়াছেন ; অতএব তত্তৎ প্রমাণাবলম্বন করিয়া

যাহারা বিশ্বাস না করে, ঈশ্বর কিছু জোর করিয়া তা

হাদের বিশ্বাস জন্মাইবেন না, বরণ\ সেই সব্বনাশক

দোষ প্রযুক্ত তাহারা নিতান্ত তঁাহার ত্যক্ত পাত্র হইবে।

ফল, খ্রীষ্ট ছাড়া আর কাহাহইতেও যে আমাদের ত্রাণ

হইতে পারে, স্বর্গের নীচে মনুষ্যদের মধ্যে এমত কোন

নামই দত্ত হয় নাই । ( ১ ) অতএব তাবৎ লোকের এই

কর্ত্তব্য, যে তাহারা সেই ২ প্রমাণের বলবত্তা মানিয়া

তঁাহার উপর যেন বিশ্বাস করে,যেহেতুক যাহারা তঁাহার

ধম্মের সত্যতাতে প্রমাণাভাব বলিয়া, কিম্বা তাহার উপর

আর কোন দোষ বর্তাইয়া গ্রাহ্য না করে, তাহাদের নরক

ভোগ নিবারণার্থে ঢাল স্বরূপ কোন আশ্রয় নাই , অবশ্য

তাহাদিগকে তাহা ভোগ করিতে হইবে, কেননা ঈশ্বর

মনুষ্যের সদৃশ নহেন, যে তিনি মিথ্যা কথা কহিবেন,

ও মনুষ্যের সন্তানও নহেন, ষে তিনি পরামনন করি

বেন। (২) এবণ তাহার কথাম্বার। আমরা নিশ্চয় জানিতে

পারি,যে তাহার পূএেতে অবিশ্বাসি লোক সকল ইহকালে

তাহার ক্রোধাধীন পাত্র হয়। (৩) ও পরকালে তাহার।

কুকম্মী ও নরহত্যাকারী ও বেশ্যাগামী ও মায়াবী ও

( ১) প্রেরিতদের ক্রিয়া ৪ । ১২ (২) গণনাপুস্তক ২৩ । ১৯

(৩) যোহন রচিত মঙ্গল সমাচার ৩ | ৩৬
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মিথ্যাবাদী ও বিগ্রহপূজক ইত্যাদি দুষ্ট লোকের সহিত

গণিত হইয়া সগন্ধক জ্বলন্ত অগ্নির হ্রদে অর্থাৎ নরকে

নিঃক্ষিপ্ত হইবে। (৪)

দ্বিতীয় পুকরণ।

খ্রীষ্টের পুনরুত্থান বিষয়ক বিবরণের পোষক

বাক্য, ও সেই পুনরুত্থান যে কি পর্যন্ত বাইবে

লের সত্যতাতে প্রমাণ স্বরূপ, ইহার বিস্তারিত

কথা ।

খুঁৗষ্টের ধর্মের প্রতি যাহাদের মন দ্বেষভাবেতে বি

কৃত না হয়, তাহার পূর্ব্ব প্রকরণ পাঠ করিলে অবশ্য

স্বীকার করিবে, যে তাহার পূনরুত্থান অসংথ্যক বিশ্বাস

জনক প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে , কিন্তু তাহাতে বহু

তর প্রমাণ থাকিলেও কেহ ২ তাহার নিশ্চয়তা বিষয়ে

সন্দেহ করিতে পারে, যেহেতুক মথিরচিত মঙ্গলসমা

চারের অষ্টাবি•\শতি অধ্যায়ের একাদশ পদ অবধি

পঞ্চদশ পদ পর্য্যন্তেতে যে ২ কথা লিখিত আছে, তা

হাদ্বারা জানা যায়, যে ঐ বহুতর প্রমাণ খণ্ডাইবার

জন্যে যিহূদী লোকেরা এই কথা কহিয়াছিল, যে প্রহ

রিরা নিদ্রা গেলে খুঁৗষ্টের শিষ্যেরা রাত্রিতে আসিয়া তঁা

হার মৃত দেহ চুরি করিয়া লইয়া গিয়া মিথ্যা জনরব

( ৪ ) প্রকাশিত ভষিষ্যদ্বাক্য ২১ । ৮
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করিল, যে তাহার পুনরুত্থান হইয়াছে ; অতএব পাঠ

কেরণ বক্ষ্যমাণ বাক্যার্থে মনোযোগ করিলে জানিতে

পারিবে, যে তাহাদের সে কথা সর্ব্বপ্রকারে অবিশ্বস

নীয় ও নির্মুল।

দেখদেখি, পূর্ব্বে কহিয়াছি, যে খুঁৗষ্টের শরীর

ভিত্তি রূপ পাষাণ ভূমিতে থোদিত, এক দ্বার গহ্বরেতে

কবর দেওয়া গেলে, পরে, সেই দেহ রক্ষার্থে লসজ্জ

এক দল রুমৗয় সৈন্য সেই কবরের দ্বারে স্থাপিত হইয়া

ছিল; অতএব যিহূদী লোকদের কথাতে তাহার পুন

কুত্থানের সত্যতা বিষয়ে যাহারা সন্দেহ করে তাহাদি

গকে এই জিজ্ঞাসা করি, যে খ্রীষ্টের শিষ্যেরা এগার জন

মাত্র, ও তাহাদের অস্ত্র শস্ত্র কিছু ছিল না, তবে তাহারা

ঐ সলজ্জ সৈন্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ও সেই কবরদ্বার

স্থিত অতি বৃহৎ প্রস্তরকে গড়াইয়া দিয়া কি রূপে তা

হার শরীর লইয়া যাইতে পারে ? ফলতঃ, তাহাদের এ

কর্ম করা দূরে থাকুক, এমত দুঃসাধ্য প্রাণনাশক কর্ম যে

কেহ করিয়া উঠিতে পারে, এটা সর্ব্বপ্রকারে অবিশ্বস

নীয় । অপর এমত মহাবল পরাক্রান্ত লোক কর্তৃক সুর

ক্ষিত শরীর হরণ করিতে গেলে, অপহারকদের অতি

বীরত্ব, ও মহাসাহস না থাকিলে কদাচ তৎকর্ম করিতে

প্রবৃত্তি হইবে না। কিন্তু মার্করচিত মঙ্গলসমাচারের

১৪ । ৫০ পাঠ করিলে জানা যাইবে, যে তৎকালে স্ত্রী

ষ্টের শিষ্যদের বীরত্ব কিম্বা সাহস কিছু ছিল না, বরণ

তাহারা অতিভৗত, ও যুদ্ধাদিতে সর্ব্বপ্রকারে অক্ষম ছিল ;

যেহেতূক পদাতিকেরা যথন খুঁৗষ্টকে ধরিল, তখন তা
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হার। ভরসা পূর্ব্বক তঁাহার সঙ্গে না থাকিয়া তৎক্ষণাৎ

পলায়ন করিল ; অতএব তাহার জীবদ্দশাতেই কোন

একটু বিপদ পড়িলে, তাহারা তাহার রক্ষার্থে যদি কোন

কিছু উপায় করিতে সাহলিক হইল না, তবে তাহার।

যে তাহার মৃত দেহ পাইবার জন্যে নিরর্থক আপনাদের

প্রাণ হারাইতে উদ্যত হইয়া সাহসিক হইল, এই কথা- -

তে কে প্রত্যয় করিবে ? ফল, আমরা যদি বিবেচন!

করি, তবে অনায়াসে জানিতে পারি যে ঐ যিহূদী লো

কেরা খুঁৗষ্টের পুনরুত্থানের সত্যতা কাটাইবার জন্যে,

কি বলিতে হয়, ইহা না জানিয়া, বুদ্ধি শুদ্ধি লুপ্ত মনু

ষ্যদের মত, ঐ হাস্যাস্পদ কথাকে অবলম্বন করিল।

আর দেখ, প্রায় সর্ব্ব দেশেতে এই একটি আইন

আছে, যে প্রহরী দিবার সময়ে চৌকীদার সৈন্যের।

নিদ্রা গেলে, তাহারা নিতান্ত বধযোগ্য দোষী হয়, আর

সে দোষেতে কদাচ রক্ষা নাই ; অতএব ঐ সৈন্যেরা যদি

ঘুমাইয়াছিল, তবে সে সময়ে রুমী লোকদের ব্যবস্থাও

কি তাহাদের সহিত ঘুমাইয়া গিয়াছিল, যে তাহার।

তদোষেতে মারা গেল না ? * আর যিহূদী লোকদের ঐ

পূর্ব্বোক্ত কথা যদি সত্য হয়, তবে খুঁৗষ্টের শিষ্যেরা যে

ঐ কবরম্বার স্থিত মুদ্রাঙ্কিত প্রস্তর নাড়িয়াছিল, তাহাতে

তাহারাও তো বধযোগ্য দোষী হইয়াছিল ; তবে যিহূদী

* প্রহরি সৈন্যদের চৌকী দেওন বিষয়ে ক্রুটি হইলে, তদ্দ্বারা তাহারা

ষে মরণযোগ্য দোষী হয়, এতদ্বিষয়ে আমি যাহ! ২ লিখিয়াছি, তাহা

সত্য কি না, কেহ যদি এমত সন্দেহ করে, তবে প্রেরিতদের ক্রিয়ার দ্বাদশী

ধ্যায়ের প্রথম পদ অবধি উনবিংশতি পদ পর্য্যন্ত, বিশেষতঃ শেষোক্ত পদ

পাঠ করিলে ইহা যে নিশ্চয় সত্য, তাহার প্রমাণ পাইবে।
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লোকদের তাহাদের প্রতি অতি হি…স থাকাতে, তাহার।

সেই দোষ অবলম্বন করিয়া, কেন তাহাদিগকে নষ্ট

করিল না ? যেহেতুক ইহা করিলে তাহারা খুঁৗষ্টের

ধম্মু একেবারে পৃথিবৗহইতে ঘুচাইয়া ফেলিতে পারিত,

ও তাহাদের মনস্কামনাও সিদ্ধ হইত । আর দেথ, শি

• ষ্যেরা মৃত দেহ চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাদের

যদি নিশ্চয় এমত বোধ হইল, তবে যত্ন পূর্ব্বক উদ্দেশ

করত, তাহা পাইয়া লোককে কেন দেখাইল না ? যে

হেতুক তাহারা যদি এ কর্ম করিতে পারিত, তবে খুঁৗ

ষ্টের শিষ্যেরা যে প্রতারকমাত্র, ও তাহাদের কর্তৃক প্রকা

শিত যে তাহার পুনরুত্থান, সে সব্ব প্রকারে মিথ্যা ইহা

ঐকমুর্দার অতি স্নষ্টরূপে জানা যাইত , কিন্তু সেই মৃত

দেহ পাইবার জন্যে তাহারা যে কিছু উদ্দেশ করিল না,

এব^ রুমী লোকদের সৈন্য, কি বা খ্রীষ্টের শিষ্য, কেহ

যে মারা গেল না ; বিশেষতঃ ঐ অতি ভারি ও মরণযোগ্য

দোষ যে যিহূদী লোকেরা তাহাদের উপর আরোপণ

করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে তাহারা নিশ্চয় দোষী কি না, ইহা

প্রতিপন্ন করণার্থে কেহ যে কোন কিছু নালিশও করিল

না, ইহার দ্বারা আমরা স্থির জানিতে পারি, স্ত্রী

ষ্টের শিষ্যদের কথা যে মিথ্যা, তাহা দূরে থাকুক, কেবল

যিহূদী লোকদেরই বাক্য মিথ্যা, তাহা না হইলে শিষ্যেরা,

ও সৈন্যেরা, উভয়ে যদি উহাদের বাক্যানুসারে বাস্তবিক

দোষী হইত, তবে তাহারা আপন ২ দোষানুব্ধপ প্রতি

ফল অবশ্য পাইত। ফল, যিহূদী লোকেরা স্ব ং বাক্যের

মিথ্যাত্ব জ্ঞাত ছিল, অতএব দেহের অন্বেষণাদি করিলে
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তাহাদের কথার মিথ্যাত্ব প্রকাশ পাইয়া থ্রীষ্টের পুন

রুত্থান অকাট্যব্ধপে সপ্রমাণ হইবে, ইহা তাহারা নি

শচয় জানিল, এ প্রযুক্ত তাহার উদ্দেশ কিম্বা শিষ্যদের প্রতি

বা হউক, কি সৈন্যদের প্রতি বা হউক, কাহার প্রতি না

লিশ আদি কিছু করিল না। অপর পাঠকেরা প্রেরিত

দের ক্রিয়ার ২ । ২৩, ২৪ এব…\ ৪ | ১০ পাঠ করিলে

যিহূদী লোকদের ঐ কথিত কথা যে মিথ্যা, ইহা নিশ্চয়

জানিতে পারিবে , যেহেতুক সেই স্বলে লিথিত আছে,

যে পিতর নামক খ্রীষ্টের এক জন শিষ্য, তিনি প্রথমে

লোকদের সাক্ষাতে, পরে অধ্যক্ষ, ও বিচারকর্তাদের

সাক্ষাতে, অতি স্নষ্ট ও নির্ভয় রূপে গ্রীষ্টের পুনরুত্থান

বিষয়ের সাক্ষ্য দিয়া কহিলেন, যে “ঈশ্বর তঁাহাকে মৃতু্যর

বন্ধন ঘুচাইয়া পুনর্জীবিত করিয়াছেন,” এব^ তাহারা এ

কথা শুনিয়া নীরব হইয়া থাকিল ; অতএব তাহার তদ্বাক্য

যদি মিথ্যা হইত, অর্থাৎ সেই যিহূদী লোকদের কথানু

সারে খ্রীষ্টের শিষ্যেরা যদি তাহার দেহ চুরি করিয়া

ছিল, তবে উহারা সে কথাতে কিছুই উত্তর না করিয়া

কেন মৌনী হইয়া রহিল ? বাস্তবিক তাহাদের এমত নী

রব থাকাতে, একটা কারণ ছিল, কি না তাহারা নিশ্চয়

জানিতে পারিল, যে শিষ্যদের উপর উহারা দেহ চুরির

বিষয়ে যে দোষারোপ করিয়াছে, সে এমত বিজাতীয়

মিথ্যা, যে ইহা অারবার কহিলে, সেটা তাহাদের মনস্কা

মনা সিদ্ধির বিষয় না হইয়া, বরুণ কেবল অারও দুষ্টতা

প্রকাশ ও লজ্জার বিষয় হইবে ।

আর দেখ, কোন ২ লোক যদি জিজ্ঞাসা করে, যে
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খ্রীষ্টের শিষ্যেরা যিহূদী লোকদের ঐ বাক্যানুসারে

লোককে প্রতারণা না করিলেও, খ্রীষ্টের পুনরুত্থান বি

ষয়ে তাহারা তো নিজে প্রতারিত হইতে পারে, কি না,

তাহারা অবিবেচক, ও ক্ষীণবুদ্ধি, ও অজ্ঞানাদি যদি হয়,

তবে খুঁৗষ্ট বাস্তবিক পুনরুত্থিত না হইলেও, অথচ কেহ

তাহাদিগকে প্রতারণা করিতে ইচ্ছা করিলে, তিনি যে

পুনরুত্থান করিয়াছেন, তাহাদের এমন বিশ্বাস অনায়াসে

জন্মাইতে পারে। ইহার উত্তর এই, যে খ্রীষ্টের শিষ্যেরা

অবিবেচক, কি অজ্ঞান, কিম্বা ক্ষীণবুদ্ধি, ইহার কিছুই

ছিল না, যেহেতূক তাহারা তাহার পুনরুত্থান বিষয়ে

যখন যে কথা শুনিত, তাহার ভিতরে ঢুকিয়া, সত্য কি

মিথ্যা, এমত নিশ্চয় না জানিয়া, হঠাৎ গ্রাহ্য করিত না ।

বিশেষতঃ, যত দিন পর্যন্ত তাহারা সকলে আপন ২

চক্ষুতে তঁাহাকে না দেখিতে পাইল, তত দিন তাহার

পুনরুত্থান বিষয়ে বিশ্বাস করিল না। দেখদেথি, খ্রীষ্ট

পুনরুত্থিত হইলে পর, সকলকে এক কালে কিম্বা এক

স্থানে দেখা দেন নাই, কথন বা এক জনকে, কখন ব।

দুই জনকে, কোন দিন তিন চারি জনকে, এই রূপে ক্রমে ২

সকলকেই দেখা দিলেন , আর যাহারা অগ্রে এক জন

কি দুই জন, তাহার দর্শন পাইল, তাহার অন্য ২কে

কহিল, যে প্রভূ উঠিয়া আমাদের দৃগগোচর হইয়াছেন,

কিন্তু তাহারা যত দিন পর্য্যন্ত আপনাদের স্বচক্ষে তঁাহা

কে না দেখিল, তত দিন উহাদের কথাতে বিশ্বাস করে

নাই। অধিকন্তু খ্রীষ্ট এক দিন তাহাদের দশ জনকে

এক কালীন দেখা দিলেও, তমা নামক তাহার এক শিষ্য,
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তৎকালে সে স্থানে অনুপস্থিত থাকাতে, ঐ দশ জন তা

ছার নিকটে গিয়া তদ্দর্শনের কথা তাহাকে কহিল,

তথাপি সে এত বহুস্তর সাক্ষির প্রমুখাৎ শুনিয়াও তাহা

দের কথা গ্রাহ্য না করিয়া, অতি অবিশ্বাসেতে কহিল,“র্ষে

তাহার হস্তেতে প্লেকের চিহ্ন না দেখিলে, এব^ প্রেকের

চিহ্নে আমার অঙ্গুলী না দিলে, অপর তাহার কক্ষ

দেশের ক্ষতস্থানে আমার হাত না সাধাইলে, আমি

প্রত্যয় করিব না” (মঙ্গলসমাচার যোহনরচিত ২০ | ২৫)

অতএব এই কথাম্বারা আমাদের এই নিশ্চয় আছে, যে

ব্যাঘ্রের মুখে, কোন প্রাণী পড়িলেই, সে যেমন গ্রাস

করে, খ্রীষ্টের শিষ্যেরা কিছু তেমনি পশুর মত নয়,

যে তাহাদের কর্ণে যে কথা প্রবিষ্ট হয়, তাহা সত্য, কি

মিথ্যা, ইহা বিবেচনা না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণ

করে ; বরঞ্চ তাহারা যে তাহার পুনরুত্থানের কথা

বারম্বার শুনিয়াও তাহাতে অবিশ্বাস করিল, সেটা তাহা

দের অতিশয় দোষের বিষয় । যেহেতুক মার্করচিত

মঙ্গলসমাচারের ১৬ অধ্যায় ১৪ পদদ্বারা আমরা জানি

তে পারি, যে তাহাদের অবিশ্বাস এমত বলবত্তর ছিল,

যে তৎপ্রযুক্ত তাহারা খ্রীষ্টের অনুযোগে পড়িল, যথ।

* তদনন্তর একাদশ শিষ্যেরা ভোজনে বসিলে তিনি তা

হাদের স্থানে দর্শন দিয়া তাহাদের অপ্রত্যয় ও মনের

কঠিনতা প্রযুক্ত তাহাদিগকে অনুমোগ করিলেন; কেনন।

স্বাহারা তঁাহার উত্থানের পরে তঁাহার দর্শন পাইয়া

ছিল, তাহাদের কথাতে উহারা প্রত্যয় করে নাই।”

পুর্ব্বোক্ত যে সকল দোষদ্বারা বাইবেলীয় ধর্মের

→
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বিরুদ্ধকারী লোক, খুঁৗষ্টের পুনরুত্থানের সত্যতা খণ্ডাইতে

চেষ্টা করে, পাঠকেরা বিবেচনা করিলে অনায়াসে জানিতে

পারিবে, যে সে সকল কিছুই নয়, যেহেতূক তিনি

তঁাহার শিষ্যদের উপরে ধম্মাত্মা প্রদান করিয়াছেন,

ও করিতেছেন , অতএব পূর্ব্বপ্রকরণে কথিত যে সকল

প্রমাণ তাহা যদি না থাকিত, তথাপি ইহার দ্বারাও

তঁাহার পুনরুত্থান এমত প্রমাণীকৃত হয়, যে কোন বাদ

বিতণ্ডা ও পূর্ব্বপক্ষাদিদ্বারা তাহার অন্যথা করা যায়

না । দেখ, যোহনরচিত মঙ্গলসমাচারের ১৬ | ৭, ও

প্রেরিতদের ক্রিয়ার ১। ৮, লিথিত আছে, যে খুঁৗষ্ট

স্বর্গারোহণের পূর্ব্বে শিষ্যদিগকে ধর্মাত্মা প্রদান করিতে

প্রতিজ্ঞা করিলেন, যথা “ আমি যদি না যাই তবে প্রবো

ধকর্ত্ত তোমাদের স্থানে আসিবেন না, কিন্তু আমি যদি

যাই তবে তাহাকে তোমাদের স্থানে পাঠাইব।” “ তো

মাদের উপর ধর্মাত্মা আইলে তোমরা শক্তি পাইবা,

এব^ যিরূশােলমে ও যিহূদা দেশ সমুদায়ে ও, সমরণ

দেশে, এবণ পৃথিবীর সীমা পর্যন্তই আমার সাক্ষী

হইব।” অতএব পাঠকেরা এই প্রতিজ্ঞা যে পূর্ণ হই.

য়াছিল কি না, ইহা জ্ঞাত হইতে ইচ্ছুক হইলে, প্রে

রিতদের ক্রিয়ার দ্বিতীয়াধ্যায় যদি পাঠ করে, তবে

তাহারা জানিতে পারিবে, যে অতি বিশেষরূপে ঐ

কথার ফলসিদ্ধি হইয়াছিল , যেহেতুক ধর্মাত্মা যে কে

মনে প্রেরিতদের উপরে নামিলেন, এবণ অশিক্ষিত নানা

ভাষা কহিতে তাহাদিগকে শক্তি দিলেন , বিশেষতঃ বাই

বেলীয় ধম্মের কথা প্রচার করিবার আবশ্যকীয় নান৷
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গুণ, যে কি প্রকারে তাহাদিগকে প্রদান করিলেন, এই

সকল বৃত্তান্ত ঐ স্থলে লিখিত আছে। আর তৎকালে

মাত্র ঐ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইয়াছিল, তাহা নয়, অদ্যাপিও

পূর্ণ হইতেছে, অর্থাৎ এইক্ষণেও ধম্মাত্মা দুষ্ট দুরা

চারিদের মনের পরিবর্ত্ত করিয়া কুস্বভাব নাশ করত,

সুস্বভাব জন্মাইতেছেন, ও খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস জন্মান পূর্ব্বক

তাহাদিগকে তাহার নিকটে অাকর্ষণ করিতেছেন, এব…

যাহারা খ্রীষ্টের ধর্ম প্রচার করিতে নিযুক্ত আছে, নান৷

প্রকারে তাহাদের উপকার করণস্থার ক্রমে ২ পৃথিবীর

মধ্যে খুঁৗষ্টের রাজ্যের বৃদ্ধি করাইতেছেন। ফল, খ্রীষ্টের

মণ্ডলীর প্রতি অনেক বার ধর্মাত্মা প্রদানের হ্রাসত৷

হইলেও, অথচ সব্বপ্রকারে তাহার অভাব কথন হয়

নাই, কিছু না কিছু সর্বদা দেওয়া গিয়াছে। অতএব

খুঁৗষ্ট যে মৃতু্যহইতে উঠিলেন কি না, ইহা আমাদের

বিবেচনা করিবার আর আবশ্যকতা নাই, যেহেতুক

তিনি ধর্মাত্মা প্রদানদ্বারা আপনার ঐ পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞা

পূর্ণ করিয়াছেন, এ প্রযুক্ত কেহ অার তদ্বিষয়ে বাদ

বিতণ্ডা কোন প্রকারে করিতে পারে না , কেননা তিনি

যে নিশ্চয় উঠিলেন,ও তদুত্থানদ্বারা যে আপনার জগতের

ত্রাণকর্তৃত্ব পদের প্রামাণ্য করিয়াছেন, ইহা ঐ ধর্মাত্মা

প্রদানদ্বারা নিঃসন্দেহরূপে স্থিরীকৃত হয় ; কি না, আমি

কবরহইতে উঠিব, ও সেই উত্থান আমার জগতের ত্রাণ

কর্তৃত্ব পদের চিহ্নস্বরূপ হইবে, খুঁৗষ্ট যে মরিবার পূর্ব্বে

এই কথা কহিলেন, এবণ মরণানন্তর যে আপনার

সেই কথানুসারে উঠিলেন, ও তৎপরে ধর্মাত্মা প্রদান

P 2
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করিলেন, এ প্রযুক্ত তিনি যে জগতের আদ্বিতীয় ত্রাণকর্তা,

ও বাইবেল যে নিতান্ত ঈশ্বরের দত্ত শাস্ত্র, এই উভয়

বিষয়, ঐ পুনরুত্থানাদির দ্বারা এমত নিশ্চয়রপে প্রামাণ্য

হয়, যে এ বিষয়ে, কি ও বিষয়ে, এই দুইয়ের কোন বিষয়ে

আমরা আর কদাচ সন্দেহ করিতে পারি না ।

বাইবেলের সত্যতার সহিত স্ত্রীষ্টের পুনরুত্থানাদির

কি সম্বন্ধ আছে, আর তদ্দ্বারা তাহার ত্রাণকর্তৃত্ব পদের

সত্যতা যে কেমনে স্থিরীকৃত হয়, পাঠকেরা যদি ইহা

বুঝিতে না পারে, তবে তাহাদিগকে বুঝাইবার নিমিত্তে

এই একটা দৃষ্টান্ত লিখিতেছি । দেখ, কোন ব্যক্তি

যদি স্বেচ্ছাতে কাহার দেন টাকার মালজামিন হয়,

সেই ঋণী আপন কর্জের পরিশোধ না করিলে, ঐ জামি

নদারকে হয়তো টাকা দিতে হয়, নহেতো কারাগারে

বদ্ধ থাকিতে হয়। অপর একবার কারাগৃহে প্রবিষ্ট

হইলে, টাকা না দিয়া, কদাচ সে স্থানহইতে বহির্গত

হইতে পারে না , তেমনি দেথ, খ্রীষ্ট পাপি লোক

দের পাপঝপ ঋণ পরিশোধ করণার্থে, জামিনদার

স্বকপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন , এবং ঈশ্বরের

বিচারানুসারে পৃত হইয়া, লোকদের সেই পাপরূপ ঋণের

দায়ে, মৃত্যুন্ধপ কারাগারে রুদ্ধ হইলেন, অতএব সে

স্থানে বহুকাল না থাকিয়া অত্যল্পকালেই বহির্গত হও

য়াতে, নিশ্চয় জানা যায়, যে তিনি সম্পূর্ণরূপে সেই

পাপঝপ ঋণের পরিশোধ করিয়াছেন, কি না তিনি

যদি জগতের ত্রাণকর্ত্ত না হইতেন, ও তৎপদানুসারে

তিনি যেমন ২ পাপভোগ করিত্তে স্বীকার করিয়াছিলেন,
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তেমনি যদি ভোগ না করিতেন, তবে মৃতু্যুন্ধপ কারা

গৃহহইতে মুক্তি না পাইয়া সামান্য মনুষ্য মরিলে,

যেমন মৃতু্যুর অধীন হইয়া থাকে, তিনিও তেমনি আজি

পর্যন্ত মৃতু্যূর বশে থাকিতেন, কদাচ পুনরুত্থিত হইতে

পারিতেন না , কিন্তু তিনি যে এতদ্রপ অধীন না থাকিয়া

মৃত্ব্যুঞ্জয় হইয়া উঠিলেন, এই নিদর্শনস্বারা স্থির প্রামাণ্য

হয়, যে তিনি ঈশ্বরের পুত্র ও জগতের ত্রাণকর্তা বটেন।

আর তঁাহার ঐ পদের সত্যতা স্থিরীকৃত হইলে, তৎস্থির

তাদ্বারা বাইবেলের সত্যতাও প্রতিপন্ন হয়, যেহেতূক

এই দুইয়েতে এমত সম্বন্ধ আছে, যে একটা সত্য হইলে,

অন্যটা কোন প্রকারে মিথ্যা হইতে পারে না, উভয়ই

সত্য বটে। ফল, বাইবেলের সত্যতাজাপক এত্তদ্ভিন্ন

আর কোন প্রমাণ যদি না থাকিত, তথাপি এই প্রমাণের

এমত বলবত্তা আছে, যে বিবেচনা করিলে ইহাদারাই

বাইবেলের প্রতি আমাদের একান্ত শুদ্ধ। অবশ্য জনিত

হইবে, অর্থাৎ এই প্রমাণমাত্র থাকিলে, তথাপি বাইবেল

যে ঈশ্বরের অদ্বিতীয় ত্রাণজনক শান্ত্র ইহা অনায়াসে

জানা যাইতে পারিত। অতএব যাহারা এই প্রমাণকে

অবলম্বন করিয়া বাইবেলকে গ্রাহ্য না করে, বিশেষতঃ,

যাহারা এ সকল বিষয়ে অমনোযোগী হইয়া কি সত্য,

কি মিথ্যা, কি ঈশ্বরের দত্ত, কি বা তাহার অদত্ত, ইহা

স্থির করিতে এক বার চেষ্টাও করে না, তাহারা ঈশ্বর

-

কর্তৃক ত্যক্ত হইয়া নিতান্ত সর্ব্বনাশে পড়িবে।
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চতুর্থ অধ্যায়।

খ্রীষ্টের প্রেরিতদের দুঃখভোগ, ও পরিশ্রমাদি

বিষয়ক বাক্য ।

প্রেরিতদের দুঃখভোগাদি যে বাইবেলের সত/-

তাতে কি প্রকারে প্রমাণস্বরূপ হয়, ইহার বৃত্তান্ত।

পরের ভালই বা হউক, আর মন্দই বা হউক, আপ

নার ভাল হইলেই হয়, এই ইচ্ছানুসারে প্রায় সকলেই

ব্যবহার করে , অর্থাৎ এই কুইচ্ছানুসারেতেই লোক

যে কর্ম করে, এটা অতি প্রসিদ্ধ, যেহেতুক স্বকীয় লাভার্থে

অসংখ্যক পরিশ্রম ও দুঃথাদি স্বীকার করিতে, সর্ব্বদা

প্রস্তুত থাকে, এমত বহু লোক সব্ব দেশেতেই আছে;

কিন্তু আত্মোপকার ব্যতিরেকে কেবল পরের উপকা

রার্থে যে এতদ্রুপ ক্লেশদি স্বীকার করিতে প্রবৃত্ত হয়,

এমত লোক প্রায় কুত্রাপি পাওয়া যায় না। অতএব

কোন ব্যক্তিকে যদি আমরা বিশেষ কম্লাধনার্থে বহু

ক্লেশ, ও দুঃথাদি স্বীকার করিতে দেখি, তবে তৎক্ষণাৎ

অামাদের এমন বোধ হইবে, যে ইহার ভিতর এ ব্য

ক্তির লাভাদি বিষয়ক কোন বিশেষ কারণ অবশ্য থা

কিবে , কিন্তু তৎকষ্মের মূল কি? ইহা অনুসন্ধান করিয়া,

যদি জানা যায়, যে তাহার বিষয়ে আমরা যাহা ভাবি

লাম সে কিছু নয়, কেবল আমাদের ভুাস্তি মাত্র, কি

না, অন্য ২ লোকেরা যেমন আপনাদের লাভার্থেই
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ক্লেশ স্বীকার করে, এ ব্যক্তি তাহা না করিয়া যে তদ্বি

ষয়ে কমু করিতেছে, ইহাতে তাহার মনে এরূপ প্রবৃত্তি

উদয়ের কোন বিশেষ নিগূঢ় কারণ অবশ্য থাকিবে,

আমাদের নিশ্চয় এ রূপ বোধ হইবে ।

আর দেখ, সেই ব্যক্তিকে কেহ তাহার দুঃখ ক্লেশাদি

স্বীকার করিবার, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি যদি

বলেন, যে ঈশ্বরহইতে আমি উত্তম নানা পারমার্থিক

শিক্ষা পাইয়াছি, ও সেই সকল উপদেশ লোককে

শিক্ষাইতে তিনি আমাকে আজ্ঞা দিয়াছেন, অতএব

তাহার আজ্ঞানুসারে সেই কর্ম সাধনার্থে, আমি এই

সকল পরিশ্রমাদি স্বীকার করিতেছি, কি না, সেই

ব্যক্তি যদি এমত উত্তর দেয়, তবে আমাদের নিশ্চয়

এই বোধ হইবে, যে তাহার ভুান্তি হউক, বা ন।

হউক, তিনি যে বাস্তবিক এমন শিক্ষা পাইয়াছেন নিতান্ত

তঁাহার এমন সম্পর্দ্ধার আছে, অর্থাৎ তৎশিক্ষা বিষয়ে

তিনি যাহা বলেন, অন্য লোক তাহাতে প্রত্যয় করুক,

বা না করুক, সে ব্যক্তি নিজে এমত নিশ্চয় জ্ঞান করি

তেছে, যে আমি ঈশ্বরহইতে এতদ্রূপ শিক্ষা পাইয়াছি,

নতুবা লে তদ্বিষয় প্রচার করণার্থে কদাচ এত দুঃখ ও

ক্লেশাদি স্বীকার করিত না। ফল, আমরা যদি কোন

ব্যক্তিকে এমত কর্ম করিতে দেখি, ও কথা কহিতে শুনি,

তবে তিনি আপন ঈশ্বরীয় শিক্ষাবিষয়ে যাহা বলেন,

ভাহাতে আমাদের সব্বপ্রকারে প্রত্যয় না হইলেও,

তথাপি নিতান্ত অপ্রত্যয় করিতে পারি না, বর° আ

মাদের এই অনুভব হইবে, যে তাহার কথা সত্য হইতে
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পারে, যেহেতূক তাহার সেই সকল দুঃখাদি স্বীকার

করাতে, আমাদের নিশ্চয় এই বোধ হয়, যে তিনি

নিতান্ত সাত্ত্বিক লোক, কদাচ প্রতারক নহেন; অতএব

তাহার কথাতে হঠাৎ অবিশ্বাস না করিয়া, বরণ বিশ্বাস

করাই কর্ত্তব্য। বাস্তবিক কোন ক্ষিপ্ত লোক ব্যতিরেকে

যদি স্বাভাবিক জ্ঞানাবস্থ কোন সরল লোকে এমত কর্ম

করে,ও তৎকরণ বিষয়ে এতদ্রুপ কথা কহে, তবে তাহার

কথা অবশ্য সত্য হয়, কদাচ অন্যথা হইতে পারে না ।

এই ক্ষণে পাঠকেরা যদি জিজ্ঞাসা করে, যে এ কথা

কোন স্থানে ও কাহার প্রতি খাটে ? তবে ইহার উত্তর

এই, যে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আজ্ঞানুসারে তাহার

ধমুবিষয়ক বাক্যঘোষণা দেওয়াতে, তাহার প্রেরি

তদের প্রতি যে সকল ক্লেশাদি ঘটিল, তাহাদের উপর

খাটে ; যেহেতূক তঁাহাদের ঐহিক লাভ, ও সুর্থাদি, কিছুই

না থাকিলেও, তঁাহারা সেই কর্ম সাধনার্থে, অসঙ্খ্যক

ক্লেশ, পরিশুম, তাড়না, প্রাণভয়, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি

যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেন ; অতএব তঁাহার।

যে কেবল সাত্ত্বিক ভাবেতে তদ্ধম্মের কথা প্রচার করি

লেন, ও তৎকরণেতে তঁাহাদের যে ক্লেশ, ও পরিশুমাদি

ঘটিল, এতদ্বিষয়ক বিবরণ যাহা বক্ষ্যমাণ প্রকরণদ্বয়ে

লিখিত অাছে, তাহাতে মনোযোগ করিলে তাহাদের

কর্তৃক প্রকাশিত সেই ধর্ম, নিতান্তই সত্য, ও তদ্ধম্মের

প্রকাশক শাস্ত্র যে বাইবেল, তাহা নিতান্ত ঈশ্বরহইতেই

হইয়াছে, পাঠকদের এমত বিশ্বাস অবশ্য জন্মিবে।
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প্রথম প্রকরণ।

খ্রীষ্টের প্রেরিতেরা যে কেবল সাত্ত্বিক ভাবেতে

তাহার ধর্মবিষয়ক বাক্য ঘোষণা করিলেন, ইহার

বিবরণ ।

যাহারা মঙ্গলসমাচারাদি লিখিত বাক্য মনোযোগ

পূর্ব্বক পাঠ করিবে, তাহারা অবশ্য জানিতে পারিবে, যে

খ্রীষ্টের শিষ্যেরা লাভ, বা মর্যাদা, বা সুখ্যাতি, ইত্যাদির

নিমিত্তে, যে তঁাহার ধর্ম বিষয়ক বাক্য ঘোষণা দিতে

প্রবৃত্ত ছিল, তাহা নয়, যেহেতূক খুঁৗষ্ট তাহাদিগকে

যে দিন প্রথম শিক্ষাইতে আরম্ভ করিলেন, সেই দিব

সাবধি শেষ পর্য্যন্ত এমত বলিয়াছেন, যে এ কম্মেতে

তোমরা ঐহিক ধন সঞ্চয় করিতে পারিব না, বরঞ্চ

দুঃথাদি সহিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকা তোমাদের কত্তব্য ;

কেননা লোকেরা তোমাদিগকে মন্দ বাসিয়া নানn তাড়না

ও ক্লেশ দিবে , আর অধিক কি বলিব? মৃতু্যুভয়কে

তুচ্ছ করিয়া, তন্নিমিত্তে তোমাদিগকে সুসজ্জ হইয়া

থাকিতে হইবে , যথা “ পৃথিবীর উপর আপনাদের

কারণ ধনসঞ্চয় করিও না, যেখানে কীট ও মচ্যা ক্ষয়

করে, ও যেখানে চোরেরা সিঁদ দিয়া চুরি করে , কিন্তু

স্বর্গেতে ধনসঞ্চয় কর, যেথানে কীট ও মর্চা ক্ষয়ও

করে না, এবণ যেখানে চোরেরা সিঁদ দিয়া চুরিও

করিতে পারে না, কেননা যেখানে তোমাদের ধন

সেইখানে তোমাদের মনও হইবে ।” ( ১ ) “ যখন
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মনুষ্যের। আমার নাম প্রযুক্ত তোমাদিগকে নিন্দা করে,

ও তাড়না করে, এবণ মিথ্যা করিয়া তোমাদের

প্রতি সকল প্রকার মন্দ বলে, তখন তোমরা ধন্য।”

( ১ ) “ তাহারা তোমাদিগকে ভজনালয়হইতে বাহির

করিয়া দিবে, বরঞ্চ এমন সময় আসিতেছে, যখন তো

মাদিগকে যে কেহ বধ করে, সে বুঝিবে যে তাহাতে

ঈশ্বরের সেবা করিতেছে ।” ( ২) “ যে কেহ আমার

স্থানে আসিয়া, আপন মাতাকে, ও পিতাকে, ও স্ত্রীকে, ও

সন্তানদিগকে,ও ভাইদিগকে, ও ভগিনীদিগকে, বর° আ

পন প্রাণকে অপ্রিয় জ্ঞান না করে, সে আমার শিষ্য হইতে

পারিবে না, এবং যে কেহ আপন ক্রুশ বহিয়া আমার

পশ্চাদ্বন্তী না হয়, সে আমার শিষ্য হইতে পারিবে না।”

(৩) “ তখন তিনি লোকদিগকে, ও আপন শিষ্যদিগকে,

ডাকিয়া কহিলেন, যে কেহ আমার পশ্চাদ্বন্তী হইতে

চাহে সে আপন অভিলাষ ত্যাগ করুক, ও আপন কুশ

জুলিয়া লইয়া আমার পশ্চাদগামী হউক , কেননা যে

কেহ আপন প্রাণকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, সে তাহা

হারাইবে, এব^ যে কেহ আমার, ও মঙ্গল সমাচারের

কারণ তাহা হারায়, সেই তাহা রক্ষা করিবে।” (৪)

দেখ, খুঁৗষ্টের শিষ্যের। তাহার স্থানে এতদ্রপ শিক্ষিত

হইয়া, সুখলাভাদির ভরসাতে যে তাহার পশ্চাদ্বন্তী

হইল তাহা দূরে থাকুক, বর→ তাহারা এই সকল অভি

( ১ ) মথিকর্তৃক মঙ্গলসমাচার ৫। ১১ (২) যোহনরচিত মঙ্গল

সমাচার ১৬। ২ (৩) লুককর্তৃক মঙ্গলসমাচার ১৪ । ২৬, ২৭ (৪)

মাকরচিত মঙ্গল সমাচার ৮।৩৪, ৩৫
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লাষ ত্যাগ করিয়া নিশ্চয় জানিতে পারিল, যে তৎকর্মে

তে তাহাদের প্রতি ইহকালে কেবল উপদ্রবাদি ঘটিবে,

যেহেতূক তঁাহারা যখন তঁাহার আজ্ঞানুসারে ধর্ম প্রচা

রার্থে দেশ বিদেশে ভূমণ করিলেন, তখন গ্রীষ্টের নিকটে

এই বিষয়ে যেমন শিক্ষা পাইয়াছিলেন,লোককে সেইন্ধপে

শিক্ষা দিলেন, কি না তদ্বন্মের ভিতর তাহাদিগকে প্রবেশ

করাইবার নিমিত্তে লোভ প্রদর্শন না করাইয়া, কেবল

সব্বদা দুঃখাদি সহিতে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে কহিলেন ,

যথা “ অনেক দুঃখ ভুঞ্জিয়া ঈশ্বরের রাজ্যে আমাদের

প্রবেশ করিবার আবশ্যক আছে।” ( ১ ) “ যখন আমরা।

তোমাদের সঙ্গে ছিলাম, তখনি আমরা তোমাদিগকে

কহিলাম, যে আমরা ক্লেশ পাইব, যেমত তাহা ঘটি

য়াছে।” ( ২) “সকল বিষয়েতে সচেতন হইয়া থাক,

ক্লেশদির সহিষ্ণুতা কর, মঙ্গলসমাচার প্রচারকের কম্

সাধিয়া দেও, তোমার সেবা নিষ্পন্ন কর ।” (৩)

আর দেথ, পাঠকেরা খুঁৗষ্টের মণ্ডলীর প্রতি লিথিত

পৌল প্রেরিতের পত্র, ও প্রেরিতদের ক্রিয়া পুস্তক সমুদয়

পাঠ করিলে, জানিতে পারিবে, যে দুঃখ উপদ্রবাদি ভোগ

করণার্থে খ্রীষ্টের আশ্রিতেরা প্রস্তুত থাকিতে, যে চেতনা

জনক শিক্ষা পাইয়াছিল, সেই শিক্ষা তাহাদিগকে

বৃথা ও অনর্থকঝপে দেওয়া হইল না; যেহেতুক অগ্রে

কথিত বাক্যানুসারে সব্বপ্রকারে তাহাদের উপর দুঃথাদি

ঘটিল। ফল, খ্রীষ্টের ধর্মবিষয়ক বাক্য যাহাকে মঙ্গল

( ১ ) প্রেরিতদের ক্রিয়া ১৪ । ২২ (২) থিষলনীকীয় প্রথম পত্রও। 9

(৩) তীমথিয়ের প্রতি দ্বিতীয় পত্র ৪ । ৫
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সমাচার বলা যায়, তাহার ঘোষণা দেওয়াতে, তাহাদের

উপর এমত বহুতর ক্লেশ ও উপদ্রবাদি উপস্থিত হইল,

যে ক্ষিপ্ত, ও অজ্ঞান ব্যতিরেকে, লাভাদি পাইবার ভর

সায় কাহার তৎকমু করণেতে প্রবৃত্তি কোন প্রকারেই

হইতে পারে না । অপর তাহাদের সেই ধম্মের কথা

ঘোষণা দিতে যে প্রবৃত্তি, তাহা লাভাদির ভরসায় ন।

হইলেও, তথাচ এ দেশীয় উদাসীন প্রভৃতির মত, যে

তাহারা লোকের নিকটে মান মর্য্যাদা ইত্যাদি নিমিত্তে

তৎকর্ম করিল, কেহ যদি এমত সন্দেহ করে, তবে

সে ব্যক্তি যোহনরচিত মঙ্গলসমাচারের ৫। ৪০ অাদি

পদ পাঠ করিলে, জ্ঞাত হইতে পারিবে, যে তাহারা

এমত মনস্থেতে কদাচ সে কম্ম করে নাই , যেহেতুক

খ্রীষ্ট তদ্রপ বাঞ্ছ অতি দোষের বিষয় বলিয়া, তত্তৎ

প্রবৃত্তিতে সে কর্ম করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এব…

তঁাহার ধর্মবিষয়ক বাক্য ঘোষণা দেওয়াতে, তাহাদের

উপর যাহা ২ ঘটিল, তদ্বারা জানা যায়, যে মনুষ্যহইতে

মর্য্যাদাদি পাইবার জন্যে তাহারা কদাচ সেই ধর্মুের

কথা প্রচার করিল না , কেননা তাহাদের তাহা পা

ওয়া দূরে থাকুক, বর→ তৎকর্ম করণপ্রযুক্ত, তাহার।

ভদ্র লোকের মধ্যে গণিত না হইয়া, কেবল তাড়না, ও

উপজুবাদি পাইল, অধিকন্তু তাহারা প্রায় সকল মনুষ্যে

রই তুচ্ছ ও বিদ্রূপাদির আল্পদ হইয়া, জগতের কলঙ্ক

এবণ সকলের নিছনিস্বন্ধপে গণিত হইল। করিন্থীয়

দিগকে প্রথম পত্র ৪। ১৩

আর দেথ, খুঁৗষ্টের শিষ্যের উন্মত্ত, ও অজ্ঞান অবি
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বেচক যদি হইত, তবে উহারা এতদ্দেশীয় গাজন পশ্তা

দিকারক অজ্ঞান লোকদের মত তঁাহার ধর্মবিষয়ক কথা

প্রচার করিতে এত ক্লেশাদি স্বীকার করিলে, সেটা কিছু

· অসম্ভবের বিষয় হইত না , কিন্তু তাহাদের আপন বিপ

ক্ষদের প্রতি উত্তর দেওয়াতে, ও জ্ঞান ও সদুপদেশ সম্ব

লিত নানা পুস্তক রচনা করাতে, এব^ তাহাদের অন্য ২

নানা প্রকার উত্তম কমুদ্বিারা আমরা জানিতে পারি, যে

তাহারা ক্ষিপ্ত, কি অজ্ঞান ইত্যাদি কিছু ছিল না, বরণ

তাহারা সুবুদ্ধি ও বিবেচক ছিল , এ প্রযুক্ত যখন যাহ।

করিল, তখন তাহার মুল, ফলাদি না জানিয়া, কিছুই

করিল না । অপর অামরা তাহাদের তৎ কমু করণের

বিষয়ে সরলান্তঃকরণে বিবেচনা করিলে, জানিতে পারি,

যে তাহারা পূর্ব্বোক্ত কোন মন্দ কারণেতে মনে চালিত

না হইয়া, কেবল সাত্ত্বিক ভাবেতেই সে সকল কর্ম

করিল : যেহেতুক তাহারা ঐ ধর্মুের ঘোষণা দেও

য়াতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিন্দা, ও তাড়না এবণ সাংসারিক

সকল বিষয়ের ক্ষতি, ইত্যাদি স্বীকার করিল, এ প্রযুক্ত

তাহাদের তৎকর্ম করণেতে যে অন্য কোন ভাব ছিল,

কাহার কদাচ এমন বোধ হইতে পারে না ; অতএব

তাহাদের তত্ত্বৎ দুঃখ সহিবার প্রকৃত কারণ হইয়াছিল

মনুষ্যদের প্রতি দয়া, ও ঈশ্বরাজ্ঞী পালনের ইচ্ছা,

এতদুভয় বিষয়ে তাহারা আমাদিগকে যাহা ২ জানাই

য়াছে সেই সকলে আমাদের প্রত্যয় করা কর্ত্তব্য ; কি না,

যাহা সকলের নিকটে তাহাদের প্রচার করণের অাব

Q

শ্যক ছিল, এমত একটা বিশেষ ধর্ম ঈশ্বর তাহাদিগকে



১৭e

দিয়াছিলেন ; আর সেই ধর্ম গ্রহণ না করিলে, কেহ

নরকহইতে রক্ষা পাইতে পারে না, ইহা তাহারা নিশ্চয়

জ্ঞাত হইল, এ প্রযুক্ত সকলে যেন তাহা গ্রহণ করিয়া

পরিত্রাণ পায়, ও ঈশ্বরের আজ্ঞা যেন পালন করে, এই

হেতুক তাহারা সব্বদা সেই ধর্ম প্রচারেতে একাস্ত রূপে

রত ছিল । এতদ্বিষয়ে তাহারা যাহ! ২ বলিয়াছে লে

সন্দ্ব প্রকারে প্রত্যয়াহ, যেহেতূক তাহাদের কথা ও কর্ম

এত বহুতর সত্যরূপ চিহ্ন সম্বলিত আছে, যে অন্যায়

বিচার না করিলে, আমরা আর কোন ক্রমে তাহ।

অগ্রাহ্য করিতে পারি না , ফল, কোন মহৎ কারণ না

থাকিলে, তাহারা যে যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত আপনাদিগকে

দুঃখ, ও মৃতু্যর সম্ভাবনাতে ফেলিবে, ও স্বেচ্ছাতে ঐহিক

· সকল বিষয়ের ক্ষতি স্বীকার করিবে, তাহা কেহ কদাচ

প্রত্যয় করিতে পারে না , বিশেষতঃ তাহারা যদি জা

নিত যে সেই ধর্মুের আকরেতে মিথ্যা, ও প্রবঞ্চনাদি আছে,

তবে তাহারা তদদ্বিষয় প্রচার করণার্থে ঐ পূর্ব্বোক্ত

উৎপাতাদি কখন স্বীকার করিত না , অর্থাৎ তাহা মি

থ্যাদি হইলে, উহাদের ঐ সকল দুঃথাদি স্বীকার কর

ণেতে প্রবৃত্তিজনক ফল কিম্বা প্রয়োজন, তাহাতে কিছুই

ছিল না । অতএব সেই ধর্ম যে ঈশ্বরের সৎস্বাপিত

সত্য ধর্ম ও তদগ্রহণেতে যে সকলের আবশ্যকতা আছে,

তাহারা ইহা জানিয়া, শুদ্ধ সাত্ত্বিকভাবে তাহার প্রচারে

রত ছিল ; এই কারণ ব্যতিরেক তাহাদের তৎকম্

করণেতে অন্য কোন আশয় আমাদের অনুভবেতে

আইসে না , বাস্তবিক তাহারা লোককে খুঁৗষ্টের ধর্ম
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গ্রহণ করাইতে যে সকল যন্ত্রণাদি সহিষ্ণুতা করিল;

ইহার মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে, অতি ন্যায়বিরুদ্ধ

বিচার না করিলে, এই উক্ত কারণ ভিন্ন আর কোন

কারণ আমাদের বুদ্ধিতে কোন প্রকারে উপস্থিত হইতে

পারে না , যেহেতুক ধনাদি, কিম্বা মানাদি, পাইবার

জন্যে তাহারা সে কর্ম করিল না, কিম্বা ক্ষিপ্ত, ও অজ্ঞান

হইয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইল, তাহাও নয় ; অতএব এদিকে,

কি ওদিকে, যে কোন দিকে, আমরা তত্ত্ব করি তাহাতে

দেখিতে পাইব, যে সাত্ত্বিক ভাবে জনিত যে প্রবৃত্তি,

তৎপ্রবৃত্তি ব্যতিরেক, অন্য কোন ভাবেতে তাহার।

কদাচ তদ্বন্মের বিধি প্রচার করিল না।

আর দেখ, কেহ যদি বলে, খ্রীষ্টের প্রেরিতেরা যে

সাত্ত্বিক ভাবে তঁাহার ধর্ম প্রচার করিল সে সত্য বটে,

কিন্তু তাহার প্রতি তাহাদের অত্যন্ত অনুরাগ, ও বিজাতীয়

ভক্তি ছিল, এ প্রযুক্ত সেই ধম্মের মিথ্যাত্ব থাকিলেও,

তাহারা ঐ সকলঘার অন্ধীভূত হইয়া তাহার মিথ্যাত্ব

ঠাহরাইতে পারিল না ; অতএব সেই ধর্মের গুরুতা ও

সত্যতা বিষয়ে তাহারা যাহ। ২ ভাবিল, সে সকলি তাহা”

দের ভুম মাত্র, এমত হইতে পারে । ইহার উত্তর এই,

যে খ্রীষ্টের ধর্ম যদি মিথ্যা হইত, তবে তাহার শিষ্যের।

তাহার মিথ্যাত্ব অবশ্য ঠাহরাইতে পারিত, যেহেতূক তা

হারা তৎকালে এমত অবস্থাতে ছিল, যে তষ্কর্মের সত্যতা,

কি গুরুতা, ইত্যাদি কোন বিষয়ে তাহাদের প্রমাদ হইতে

পারে না। ফল, খ্রীষ্ট বিষয়ে, কিম্বা তঁাহার ধর্মবিষয়ে,

তাহারা যাহা ২ লিখিয়াছে, তত্তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিলে

০ 2
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জানা যাইবে, যে তাহাদের সেই সকল কথার মধ্যে

একটিও অগ্রাহের স্থল নয় , কেননা সেই সকল বৃত্তান্ত

তাহাদের প্রত্যক্ষেই ঘটিয়াছিল, জনশ্রুতিদ্বারা তাহার।

কিছুই লেখে নাই, অর্থাৎ তাহারা যাহা আপন কর্ণে

শ্রবণ করিয়াছিল ও স্বচমুতে যাহা ২ দেখিয়াছিল ও

যাহাতে স্থির দৃষ্টি করিয়াছিল ও যাহ। আপন হস্তে

স্নশ করিয়াছিল, তাহা ব্যতিরেক আর কোন কিছু

লেখে নাই। যোহনের প্রথমসাধারণ পত্র ১ | ১ অতএব

বাধকেরা খুঁৗষ্টের ধম্মের সত্যতার অপ্রামাণ্য করিতে

যদি ইচ্ছুক হয়, তবে তাহা করিতে চেষ্টা করুক,

তাহাতে আমাদের কিছুই ভয় নাই, যেহেতুক তঁাহার

শিষ্যেরা কেবল সাত্ত্বিক ভাবেতেই তাহা প্রচার করিল,

এ প্রযুক্ত নিশ্চয় জানা যায়, যে কেহ তাহার সত্যতা

ঋণ্ডাইতে পারে না, কি না তাহাদের যে সাত্ত্বিক ভাবেতে

ঐ কর্ম করা, সে হইয়াছে তদ্বমের সত্যতাতে অখণ্ডনীয়

প্রমাণস্বরূপ। অপর সেই ধর্মের সত্যতা যদি সত্থস্থাপিত

হইল, তবে তাহার প্রকাশক যে বাইবেল, সে তাহার

সহিত সম্বলিত থাকাতে, নিতান্ত ঈশ্বরদত্ত অদ্বিতীয় শাস্ত্র

ইহাও নির্ণীত হইল। বাস্তবিক বাইবেল যে ঈশ্বরদত্ত,

ও তৎপ্রকাশিত ধম্ম যে তাহার সংস্থাপিত, এই বিষয়ে

কেহ যদি সন্দেহ করে, তবে খুঁৗষ্টের প্রেরিতেরা যে কি

প্রবৃত্তিতে সেই ধম্ম প্রকাশ করিল, কেনই বা এত দুঃখ,

ও পরিশ্রম, ও ক্ষতি, স্বীকার করিল, এতদ্রুপ কথা তাহা

দিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কদাচ তাহার উত্তর

দিতে পারিবে না, যেহেতুক তব্ধম্মের আকর যদি মিথ্যা
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মাত্র, কিম্বা তাহারা যদি লাভ বা মর্যাদা পাইবার জন্যে

তাহা প্রকাশ করে নাই, অধিকন্তু তাহারা যদি ক্ষিপ্ত, ও

অবিবেচক নয়, তবে কি ২ কারণেতে যে এই সকল পরি

শ্রমাদি স্বীকার করিল, সে এমনি অসম্ভব ও আমাদের

বুদ্ধির এমনি অগোচর যে যত অনুসন্ধান করি,সে সকলি

বৃথা, ইহার কারণ আমরা কোন প্রকারে ঠাহরাইতে

পারি না । কিন্তু তদ্বমূর্খ যে সত্য, ও তাহার প্রকাশক

শাস্ত্র যে ঈশ্বরের দত্ত ইহা মান্য করিলে, তবে স্ত্রীষ্টের

শিষ্যদের তাহা প্রকাশার্থে যে ঐ সকল উপদ্রব স্বীকার

করা, সে কিছু অসম্ভবের বিষয় নয় ; বরণ\ তাহাদের

তত্তদুঃখ সহনের প্রকৃত কারণ আমরা অনায়াসে বুঝি

তে পারি । অতএব যাহারা বিরুদ্ধাচারী হইয়া কোন

প্রমাণই মানিব না, ইহা মনে ২ স্থির করিয়াছে, তাহারা

বাইবেলের সত্যতা বিষয়ে সন্দেহ করিলেও, অথচ যা

হার। সরলান্তঃকরণেতে এই সকল পূর্ব্বোক্ত কথা মনের

মধ্যে প্রবেশ করায়, তাহারা অতি শীঘ্র এই অনুভব

পাইবে,যে বাইবেল শাস্ত্র নিতান্ত ঈশ্বরের কৃত, ও একব্ররি

মোহরের স্বরূপ বটে ।
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দ্বিতীয় পুকরণ।

খ্রীষ্টের ধর্মবিষয়ক বাক্য ঘোষণা দেওয়াতে,

তাহার প্রেরিতাদির প্রতি যে ২ বিশেষ দুঃখ ও

উপদুবাদি ঘটিল, ইহার বিস্তারিত কথা ।

খুঁৗষ্টের প্রেরিতেরা যে কেবল সাত্ত্বিক ভাবেতে তা

হার ধর্ম প্রচার করিল, ও তাহাদের সেই সাত্ত্বিক ভাব

যে স্তদ্ধম্মের সত্যতাতে অতি দৃঢ়তর প্রমাণ স্বরূপ, ইহার

বিশেষ বৃত্তান্ত পূর্ব প্রকরণে লিথিয়াছি; কিন্তু সেই

ধর্ম প্রচার করাতে তাহাদের প্রতি ঘটিয়াছিল যে

সকল অসঙ্খ্যক দুঃখ ক্লেশাদি, তাহার বিবরণ অতি

স^ক্ষেপে লিখিলাম ; অতএব তাহাদের সেই দুঃখাদি

বিষয়ক বৃত্তান্ত এই প্রকরণে কিঞ্চিৎ বাহুল্যরূপে লেখা

যাইতেছে, যেহেতুক এই বিষয় বিশেষ ঝপে জ্ঞাত

হইলে, তাহারা যে নিতান্ত সাত্ত্বিক ভাবে তদ্বমু প্রচার

করিল, ও তাহারা সত্যবাদী, ও সজ্জন হইয়া, তদ্বিষয়ে

যাহা ২ লিথিয়াছে, সে যে সর্ব্ব জনের গ্রহণযোগ্য,

পাঠকদের এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ কদাচ হইতে

পারিবে না ।

দেথ, খুঁৗষ্টের ঐ সত্য সেবকেরা তঁাহার আজ্ঞানুসারে

বাইবেলীয় ধর্ম বিষয়ক বাক্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ

করিবামাত্র, দুষ্ট, ও দুরাত্মা যিহূদী লোকেরা তাহাদের

প্রতি অতিশয় তাড়না, ও উপদ্রবাদি করিতে লাগিল,

যেহেতূক প্রেরিতদের ক্রিয়াপুস্তকে চতুর্থাধ্যায়ে যে ২
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কথা লিথিত আছে, তাহাদ্বারা আমরা জানিতে পারি, যে

প্রথম বার যখন তাহারা সে কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হইল,

তৎক্ষণাৎ ঐ যিহূদী লোকদের পদাতিকেরা তাহাদিগকে

ধরিয়া লইয়া গিয়া, মন্ত্রিসভাতে সমর্পণ করিল,এবণ ঐ

সভাস্থেরা তাহাদিগকে নানা ভয়প্রদর্শক বাক্য কহিল;

কিন্তু সেই পেয়াদারা অল্প দিনের পর পুনর্বার তাহা

দিগকে সভাস্থদের নিকটে লইয়া গেলে, সে সময়ে ঐ

দুষ্ট বিচারকত্তারা তাহাদিগকে কেবল ভয়প্রদর্শন

• মাত্র না করিয়া, প্রহার করত লোকদের সাক্ষাতে পুন

বার গ্রীষ্টের কথা কহিতে বারণ করিল, যথা “ পরে

তাহারা , প্রেরিতদিগকে ডাকিয়া প্রহার করিয়া যীশুর

নামে আর কোন কথা না কহিতে আজ্ঞা দিয়া, তাহা

দিগকে বিদায় করিল। কিন্তু তাহার নামার্থে লজ্জা ভোগ

করিতে , যে আপনার যোগ্যপাত্র গণিত হইয়াছে,

ইহাতে আহ্লাদিত হইয়া তাহারা মন্ত্রিসভার সাক্ষাৎ

হইতে প্রস্থান করিল।” প্রেরিতদের ক্রিয়া ৫ । ৪০, ৪১

আর দেখ, ঐ পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের ষষ্ঠ ও সপ্তমাধ্যায়দার।

জানা যায়, যে প্রেরিতেরা মন্ত্রিসভাহইতে বহির্গমনানন্তর,

খ্রীষ্টের কথা প্রচার করিতে ক্ষান্ত না হওয়াতে, তৃতীয়

বার উহারা তাহাদের উপর আক্রমণ করিয়া স্তিফান

নামক তাহাদের এক জনকে, অতি দুজ্জন ব্যবহারে

প্রাণে নষ্ট করিল ; এব^ অষ্টমাধ্যায়ের তৃতীয় পদেও

লিখিত আছে, যে শৌল নামে এক ব্যক্তি গ্রীষ্টের

মণ্ডলীর প্রতি বড় উৎপাত করিতে লাগিল, সে ঘরে ২

প্রবেশ করিয়া পুরুষ ও স্ত্রীগণকে আকর্ষণ করিয়া কারা
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গারেতে সমপর্ণ করিত। ফল, ঐ শৌল কালানুক্রমে

মন ফিরাইয়া খুঁৗষ্টের প্রতি প্রত্যয় করিলে পৌল না

মেতে প্রসিদ্ধ হইয়া প্রেরিতদের মধ্যে এক জন প্রধান

হইলেন; কিন্তু তিনি যৎকালে খুঁৗষ্টের ধর্মের বিরুদ্ধাচারী

হইয়া, তাহার সেবকদের উপর ঐ কথিত নানা দৌরাত্ম্য

করিলেন, তৎকালে তাহাদের অতি হিৎসুক শত্রু হইয়া,

তাহাদের বিনাশের নিমিত্তে দেশে ২ তজ্জন গজ্জন করি

য়৷ ভুমণ করিয়াছিলেন, যথা “ শৌল প্রভুর শিষ্যদের

প্রতিকূলে শাস্তি ও বধের কথা প্রচার করিয়া, এই মতা

বলম্বি যে কোন স্ত্রীর কি পুরুষের দেখা পায়, তাহাদি

গকে যেন ধরিয়া বান্ধিয়া যিরূশালমে আনে, এই অাশ

য়েতে মহাযাজকের নিকটে যাইয়া দম্মেষক নগরীয়

সভা সকলের প্রতি পত্র চাহিল।

দেখ, খুঁৗষ্টের প্রেরিতদের ও তঁাহার ধর্মাশ্রিতদের

এই সকল প্রচুর দুঃখ হইলেও, অথচ তাহা ক্রমে ২

স্থগিত না হইয়া, বরণ তাহাদের প্রকাশিত ধর্ম

যেমন বৃদ্ধি পাইল, তেমনি তাহাদের সেই দুঃখ দিনে ২

বাড়িতে লাগিল ; যেহেতুক প্রেরিতদের ক্রিয়াপুস্তকের

দ্বাদশাধ্যায়ের দ্বিতীয় পদে লিখিত আছে, যে “ হেরোদ

রাজা যাকূব নামক তাহাদের এক জনকে তলওয়ারের

দ্বারা সৎহার করিল ; এব^ পিতরকে ধরিয়া কারা

গারেতে বদ্ধ করিয়া নষ্ট করিতে মনস্থ করিল,” কিন্তু

ঈশ্বর অলৌকিক কমুদ্বিারা তাহাকে ঐ দুষ্ট রাজার

হস্তহইতে রক্ষা করিলেন। ফল, পাঠকেরা ঐ পুস্তকের

সেই অধ্যায় অবধি শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিলে, জানিতে
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পারিবে, যে সেই ধম্মের কথা ঘোষণা দেওয়াতে তাহা

দের উপর যে সকল দুঃখ ও উৎপাতাদি ঘটিল, তাহার

সীমা পরিসীমা নাই । আর তদ্বিষয়ক বৃত্তান্ত ঐ পুস্তকের

মধ্যে যাহা ২ কথিত আছে, তাহা গুঁৗষ্টের মণ্ডলীর

প্রতি লিখিত পৌল প্রেরিতের পত্রের সহিত ঐক্য

করিলে, দেখা যাইবে, যে সে সকলি সত্য, অধিক কিম্বা

অযথার্থ কিছুই লেখা যায় নাই*। অপর প্রেরিতদের

ক্রিয়াতে আর ঐ পত্রাদিতে তাহাদের দুঃখ বিষয়ক যে

সকল বৃত্তান্ত আছে, তাহা যোসীফস্, ও সেলসস্, ও

ট্যাসিটস, ও প্লিনি, নামক এব^ তৎসমকালীন অন্য ২

উপাখ্যানপুস্তকরচকদের তদূঃখ বিষয়ক লিথনের সহিত

তুলনা দিলে, আমরা জানিতে পারি, যে প্রেরিতদের ক্রিয়া

পুস্তক আদি রচকেরা, তাহাদের এক আনা মাত্র দুঃখ

লিথিয়াছে , যেহেতূক ঐ সকল গ্রন্থকন্তাদের পুস্তকে

এই উক্ত আছে, যে অালেক্বান্দ্রিয় নগরস্থ লোকেরা মা

র্কের উভয় পদে রঞ্জু দিয়া বান্ধিয়া, পথের মধ্যে এ দিকে,

ও দিকে, আকর্ষণ করিতে ২ যাব ২ পর্য্যন্ত তাহার প্রাণ

বিয়োগ না হইল, তাবৎ পর্য্যন্ত তাহারা ক্ষান্ত হইল না ;

এব« গ্রীক দেশেতে উদ্বন্ধন দ্বারা লুক নষ্ট হইলেন,

আর যাকুব যিরূশালমেতে তলওয়ারদ্বারা ছিন্ন হই

লেন, ও রুম নগরে পিতর ক্রুশেতে হত হইলেন, এব…

তৎস্থানেতেই পৌলের শিরশ্ছেদন হইল। অপর তম।

নামে তাহাদের এক জন এ দেশেতে ঘোষণা করিতে

* ঐ কর্ম করাতে পৌলের প্রতি যে ২ দুঃখ ঘটিল, তদ্বিষয়ক বৃত্তান্ত

তাহারি ঐ পত্রহইতে লইয়া এই পুস্তকের ৫৬ ও ৫৭ পৃষ্ঠে লেখা গিয়াছে।
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আসিয়া ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা নষ্ট হইলেন। ফল, কেবল

খুঁৗষ্টের প্রেরিতদের প্রতি যে এ সকল দুঃখ ঘটিল

তাহা নয়, যে ২ লোক তঁাহার ধম্মাশ্রিত হইল, তাহার।

সকলেই এতদ্রপ অতি কঠিন ও নিষ্ঠুর নির্দয় ব্যবহার

পাইবার সম্ভাবনাতে পড়িল । আর এই সকল নির্দয়

ব্যবহার এক দেশেতে, কিম্বা অল্পকালের নিমিত্তে

হইল, তাহা নয়, যত দিন পর্য্যন্ত গ্রীষ্টের ধর্ম বহুদেশে

জয়িস্বরূপে ব্যাপক হইয়া না উঠিল, তত দিন পর্য্যন্ত

প্রায় তাবদেশেতে এই সকল নিষ্ঠুরাচরণ তদ্ধম্মাশ্রিত

দের উপর ঘটিল ; বাস্তবিক তাহারা এ বিষয়ের নিমিত্তে

যে ং দুঃখ সহিল, জগতের সৃষ্টি কালাবধি কেহ কথন

এমত দুঃথ সহে নাই ; যেহেতুক দুষ্ট লোকেরা তাহা

দের মধ্যে কাহার ২ শরীরের সকল মাণ\স যাবৎ পর্য্যন্ত

থসিয়া না পড়িল, তাবৎ পর্য্যন্ত বেত্রাঘাত করিল, কথন ২

কৌতুকেচ্ছুক হইয়া তাহাদের শরীর কুকুরাদি পশুর

চমেতে আবৃত করত, ব্যাঘ্র ভল্লুক ইত্যাদি হিৎসুক জন্তুর

সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া তামাসা দেখিল, কখন বা কাষ্ঠের

তক্তাতে সূক্ষ্মাগ্র স্কুল প্রেক বিদ্ধ করিয়া, তাহার উপর

কাহাকে ২ শয়ন করাইয়া অতি ক্লেশদ্বারা প্রাণ বিয়োগ

করাইল, কাহাকেও বা অন্নব্যঞ্জনাদি পাক করিবার

ন্যায়, অল্লাগ্নিদ্বার। ক্রমে ২ শরীর দগ্ধ করিয়া নষ্ট করিল,

ও অন্যের ২ শরীরে তৈল ও আলকাতরা মিশ্রিত পট্ট

জড়াইয়া স্কুল মসাল স্বরূপ করত, অগ্নিদ্বারা রাত্রিতে

দীপক করিল । অধিক আর কি বলিব? সবর্ত্র প্রকারে

তাহাদের দুঃথ এত বহুতর ছিল, যে পৌল তদ্বিষয়ে
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এই লিথিয়াছেন, যে কেবল ইহকালের নিমিত্তে তাহা

দের খুঁৗষ্টের উপর যদি ভরসা থাকিত, তবে সব্ব লোক

হইতে তাহারা অতি দুর্ভাগ্য ও দুরবস্থা ছিল। করিন্থীয়.

দিগকে প্রথম পত্র ১৫ । ১৯

অতএব এই ক্ষণে যাহারা খ্রীষ্টের ধর্মের সত্যতা বি

যয়ে সন্দেহ করে, তাহাদিগকে এই জিজ্ঞাসা করি, যে

তঁাহার অাশ্রিতেরা যদি তদ্বন্মের সত্যতা নিশ্চয় রূপে

না জানিত, তবে কি তাহারা এত বিজাতীয় দুঃখ

ক্লেশাদি কথন সহিতে পারিত : কিম্বা তাহা গ্রহণ করাতে

যে তাহাদের এত দুঃখ ঘটিবে, ইহা জানিয়াও কি

তদগ্রহণের পূর্ব্বে তাহাতে প্রবেশ করিয়া তাহার সত্যতা,

কি মিথ্যাত্ব, ইহা কিছুই অন্বেষণ করিল না ? অধিকন্তু

' তাহারা যদি তাহার মিথ্যাত্ব নিশ্চয় জানিত, তবে কি

এমত পাগল হইতে পারিত, যে তাহা চালাইবার, কিম্বা

যাজন করিবার জন্যে, আপনাদিগকে এত দুঃখের সম্ভা

বনাতে ফেলিত ? না, কদাচ এমত হইতে পারিত না ।

ফল, মনুষ্যদের আচরণদ্বারাই আমরা দেখিতে পাই, যে

আপনাদের কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, কাল্পনি

কত, ও প্রতারকতা, প্রকাশ করিতে তাহাদের অতিশয়

নিপুণতা আছে, কিন্তু খুঁৗষ্টের ঐ সেবকেরা যে এমত

দুষ্ট দুরাচারী ছিল, তাহা কদাচ হইতে পারে না,

যেহেতূক অগ্নি, ও তলওয়ার, ও হি…সুক পস্ত, ইত্যা

দিদ্বারা জনিত যে মৃতূ্য, ও দুঃখ, সে তো খেলিবার সা

মগ্রী নয়, যে কোন বিশেষ কারণ ও সাত্ত্বিক ভাব ব্যতি

রেক, মনুষ্যেরা আপনাদিগকে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক এই সক
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লেতে ফেলিবে । অতএব পাঠকেরা যথার্থ রূপে বিবে

চনা করিলে অবশ্য এই জানিতে পারিবে, যে যাহাদের

দুঃখাদির বৃত্তান্ত আমি এই স্থলে লিখিতেছি, তাহার।

জানিল, যে সেই ধর্ম নিশ্চয় সত্য, এব… ইহাহইতে

বহির্ভূত থাকিলে, কদাচ কাহার ত্রাণ হইতে পারে না,

এ জন্যে তাহারা এত দুঃথাদি পাইলেও, তাহাহইতে

বিমুখ না হইয়া, যাবজ্জীবন পর্যন্ত তাহা সহিল। বাস্ত

বিক তাহারা আপনাদের জীবাত্মাতে নূতনীকৃত ছিল, (১)

এব^ ঈশ্বরের উত্তম বাণী, ও আগত জগতের গুণের রসা

স্বাদন করিয়া (২) নিশ্চয় জ্ঞাত ছিল, যে খ্রীষ্টের ধর্ম

প্রকাশক মঙ্গলসমাচার, হইয়াছে, সকল বিশ্বাসি লো

কের প্রতি পরিত্রাণ সাধনার্থে, ঈশ্বরীয় প্রকাশিত শক্তি

স্বরূপ , (৩) অপর তাহারা দেখিতে পাইল, যে জগৎস্ব

তাবৎ লোক পাপেতে পতিত হইয়াছে, ( ৪ ) এব^ ইহা

দেখিয়া স্থির বোধ করিল, যে তাহাদের প্রত্যেক প্রা

ণির উপরে ঈশ্বরীয় কোপ, ও উষ্মা থাকাতে, কেবল

বেদন, ও যন্ত্রণা তাহাদের জন্যে অপেক্ষিত ছিল ; ( ৫ )

অতএব মনুষ্য কোন ক্রমে যেন এই দুরবস্থাহইতে রক্ষা

পায়, এই জন্যে, ত্রাণজনক বাইবেলীয় ধর্ম ঘোষণা দেও

য়াতে, কেহ যদি আমাদিগকে ক্ষিপ্ত জ্ঞান করে, করুক,

ইহা তাহারা স্বীকার করিল ; (৬) কি না এই দয়াফলক

কর্ম সাধনার্থে, তাহারা ক্লেশ, ও অনাটন, ও কষ্ট, ও

( ১ ) এফেসসীদিগকে ৪ । ২৩ (২) ইব্রিদিগকে ৬। ৫ (৩) রুমি

দিগকে ১ । ১৬ ( ৪ ) যোহনের প্রথম সাধারণ পত্র ৫ । ১৯ ( ৫ ) রুমি

দিগকে ২ । ৮ ( ৬ ) করিন্থীয়দিগকে প্রথম পত্র ৪ । ১.
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প্রহার, ও গোলমাল, ও অনাহার ইত্যাদি দুঃখ ধৈর্য্যা

বলম্বন পূর্ব্বক স্নিগ্ধ ভাবে সহিষ্ণুতা করিল, ( ১ ) এব^

স্বর্গেতে আপনাদের উত্তম ও নিত্যস্থায়ি সম্নৎ আছে,

ইহা জানিয়া, তাহারা আপনাদের ঐহিক সামগ্রী লুট,

সানন্দে সহ্য করিল , (২) যেহেতুক যাহারা মৃতু্যু

পর্য্যন্ত গ্রীষ্টেতে বিশ্বাসী থাকে, তাহারা অনন্ত জীবনের

মুকুট প্রাপ্ত হইবে, (৩) এই অনুভব তাহারা পাইল;

এ প্রযুক্ত সেই মুকুট পাইবার জন্যে, ও অন্য ২ লোকে

তাহা যেন পায়, এই নিমিত্তে পিতৃ পিতামহাদি যাজিত

ধর্মত্যাগ করিয়া, নিন্দা,ও তাড়না, ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত ক্লেশ

সকল, এব^ বিস্তার ভয়েতে যাহা লিখিতে পারিব না,

এতদ্রুপ বহুবিধ যন্ত্রণা যাবজ্জীবন তাহাদের উপর ঘটি

লেও, তথাপি তাহারা তাহাহইতে বিমুগ্ধ না হইয়া, অতি

শীতলতা পূর্ব্বক সকলি সহিল।

* এইক্ষণে পাঠকদের মধ্যে কেহ যদি বলে, যে ঐ

পূর্ব্বোক্ত উপাথ্যান ঘটিত গ্রন্থকস্তাঁরা গ্রীষ্টের ধর্মের

সত্যতা প্রামাণ্য করিবার জন্যে মিথ্যা কথাও লি

থিতে পারিত, অতএব তাহারা যে এতদ্রুপে না লিথিয়া

সত্য কথাই লিখিয়াছে, ইহা কিসে জানা যায় ? ইহার

উত্তর এই, যে উহারা যদি স্তদ্ধর্ম প্রতি অনুরাগী হইত,

কিম্বা লোককে তাহা গ্রহণ করাইবার জন্যে চেষ্টিত

( ১) করিন্থীয়দিগকে দ্বিতীয় পত্র ৬। ৪,৫ (২) ইব্রিদিগকে ১ • | ৩৪

(৩) প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্য ২ । ১ •

* অলৌকিক কর্ম বিষয়ক বাক্যের তৃতীয় প্রকরণের নীচে যে কথা

লিখিত আছে, সে এখানকার বাক্যের মত, অতএব এই দুই স্থানস্থ কথা

R

ঐক্য করিয়া পাঠ করিলে ভাল হয় ।
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থাকিত, তবে আমরা এমত সন্দেহ করিতে পারিতাম

বটে ; কিন্তু বিবেচনা করিলে জানা যাইবে, যে তাহা

দের একটা কথাও সন্দেহাল্লদ নহে, যেহেতূক তাহার।

নানা দেশীয় বৃত্তান্ত মাত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া, অমুক

ব্রাজার সময়ে, কিং ঘটিয়াছিল, ও ফলান। রাজার কালীন,

কি ২ হইল, ও কোন ২ জাতির উপর কি ২ আপদাদি

পড়িল, ইত্যাদি লিথিতেং খ্রীষ্টীয়ান লোকদের প্রতি যে

সকল ঘটিল, তাহাও আপনাদের পুস্তকের মধ্যে লিথিল।

ফল, তাহারা প্রায় তাবৎই খুঁৗষ্টীয় ধর্মের বিরুদ্ধাচারী

লোক ছিল, এ প্রযুক্ত তাহার আনুকূল্যে তাহারা কিছুই

না লিথিয়া,বরণ\ কেবল তদ্বমের উপর দোষ বর্জ্যইবার

জন্যে অতি হি…সাভাবে ঐ সকল কথা লিথিল ; অতএব

তাহাদের পুস্তকের মধ্যে লিথিত যত ২ কথাদ্বারা তা

হার সত্যতার প্রামাণ্য হইতে পারে, সে সব্ব প্রকারে

গ্রাহ্য, যেহেতূক সেই সকল কথা যদি সত্য না হইত,

তবে তাহারা কদাচ এমত লিখিত না ।

আর দেখ, খুঁৗষ্টের ধম্মাশ্রিতেরা যে তস্কমের যাজ

নার্থে, ও প্রচারার্থে, কেবল ঐ সকল পূর্ব্যেক্ত কষ্ট, ও

উৎপাতাদিমাত্র সহিল, তাহা নয়, অধিকন্তু তাহারা সেই

সুমু গ্রহণঘারা সহিষ্ণুতা, ও সুশীলতা, ও শুদ্ধসত্ত্বতা,

ইত্যাদি সদগুণেতে অলস্কৃত হইয়া নূতন মানুষের মত

হইয়া উঠিল, * এব^ তদ্ধমু ত্যাগ করণেতে অগ্রে কথিত

* খ্রীষ্টাশ্রিতদের স্বভাব পরিবর্তন হওনের বিশেষ বিবরণ, এই পুস্তকের

৫২ এবং ৫৩ পৃষ্ঠে লিখিত আছে; অতএব পাঠকেরা যদি এই বিষয়

অধিক জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করে, তবে সেই পৃষ্ঠা পাঠ করিলেই ইহার

বৃত্তান্ত সকলি জানিতে পারিবে।
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দুঃখাদিহইতে উদ্ধার পাইতে পারিলেও, তাহারা তাহ।

স্বীকৃত না হইয়া, উত্তম পুনরুত্থান, অর্থাৎ অনন্ত জীবনার্থে

পুনরুত্থান,পাইবার জন্যে সেই বহুতর যন্ত্রণাদি যাবজ্জী

বন পর্য্যন্ত স্বীকার করিল। ( ১ ) ফল, তাহারা তদ্ব

স্মের সত্যতাবিষয়ে এমত দৃঢ়তর অনুভব পাইয়াছিল,

যে কেহ কোন প্রকারে তাহা তাহাদিগকে ত্যাগ করা

ইতে পারিল না, বরণ উহারা স্থিরতর রূপে খ্রীষ্টের

আশ্রিত থাকিয়া, যে সকল ব্যবহার ও নীত্যাদির প্রতি

পূব্বে তাহাদের দৃঢ়তর সংস্কার ছিল, সে সমুদায় ত্যাগ

করত, তদ্ধর্মের গুণে, সুপ্রবৃত্তি পাইয়া, নূতন আচার, ও

ব্যবহারদি গ্রহণ করিল , অধিকন্তু তাহারা নমুতা ও

সুশীলতা ও ধৈর্য্যতা, ইত্যাদি সদগুণ বিশিষ্ট হইয়া সদা

চরণদ্বারা এক কুটিল ও বিপথগামি বণশের মধ্যে জীব

নদায়ক বাণী ব্যক্ত করিয়া, জগৎস্থিত দীপকের ন্যায়

দীপ্তি প্রকাশ করত, সকলের প্রতি সদাচরণের বিষয়ে আদ

শীভূতহইল (২) অতএব বিবেচনা করিলে আমরা অবশ্য

এই জানিতে পারিব, যে তাহাদের এতদ্রপ শুদ্ধসত্ত্ব হওন,

এব^ তদ্ধম্ম যাজনেতে তাহাদের সেই সকল দুঃখ স্বী

কার করণ, এব^ সাত্ত্বিক ভাবে তাহার ঘোষণা দেওন,

ইত্যাদি দ্বারা তাহার সত্যতা অতি শক্ত রূপে প্রতিপন্ন হয় ।

ফল, পাঠকদের মধ্যে যাহারা এই বিষয়ে সন্দেহ করে।

তাহাদিগকে আমি এই প্রশ্ন করি, যে এই ধর্মুের সত্যতা

যদি নিশ্চয় সপ্রমাণীকৃত না হইত, তবে ঝুঁৗষ্টাশ্রিতদের

প্রত্যয়োৎপাদিত কমু, ও প্রেমোৎপন্ন শ্রম,ও ভরসা জনিত

(১) ইব্রিদিগকে ১১ । ৩৫ ( ২ ) ফিলিপিদিগকে ২ । ১৫, ১৬
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সহিষ্ণুতা, (১) এবৎ তাহাদের পূর্ব নির্ণীত সে সকল

গুণ, ও শ্রম, ও দুঃখাদি প্রভৃতি, তাহা সহিবার মূল কারণ

কি? অর্থাৎ তদ্ধম্মের সত্যতাতে যে নিশ্চয় জ্ঞান,তাহা যদি

তাহাদের এই সকল সহিতে প্রবৃত্তিজনক না হইত, তবে

কি প্রবৃত্তিতে তাহারা এই সকল স্বীকার করিল, ইহা

সেই সন্দেহকারকদের দেখান কর্ত্তব্য ; কিন্তু তাহারা

যদি মনকে কুসংস্কারেতে নির্লিপ্ত করিয়া যুক্ত্যনুসারে

বিচার করে, তবে অবশ্য এই স্বীকার করিবে, যে খুঁৗ

ষ্টের ধম্ম নিতান্তই সত্য, ও তঁাহার পূর্ব্বোক্ত সমুদয় অাম্রি

তেরা তাহার সত্যতা বিষয়ে স্থিরানুভব পাইয়া ঐ সকল

দুঃথাদি সহ্য করিল ; ফলত মনুষ্য তাহা গ্রহণ না করিলে,

তাহাদের কদাচ ত্রাণ হইতে পারে না, ইহা তাহারা নি

শ্ময় জ্ঞাত ছিল, এ প্রযুক্ত আপনাদের প্রাণ রক্ষার্থে, ঈশ্ব

রের প্রতি ভরসা রাখিয়া সকল লোক যেন সেই ধর্ম গ্রহণ

করে, এই নিমিত্তে তাহার আজ্ঞানুসারে তদুক্ত বিধি প্রচার

করণার্থে, উহারা সকল প্রকার দুঃখ, ও উপদ্রবাদি,সম্ভা

বনায় আপনাদিগকে ফেলিতে সাহসিক হইল ; বাস্তবিক

মনুষ্যদের দুষ্টতা ও দুরাত্মতা প্রযুক্ত, তাহারা মুত্যুর ঘট

নাতে বারম্বার পতিত হইলেও (২) তথাপি যিনি তাহা

দিগকে প্রত্যেক মনুষ্যের নিকটে তস্কর্মের কথা ঘোষণা

করিতে আজ্ঞা দিলেন, এমন যে খুঁৗষ্ট (৩) তিনি তাহা

দের সহকারী হইলেন, (৪) অতএব প্রত্যয়দ্বারা যে উত্তম

( ১ ) তসলোনীদিগকে প্রথম পত্র ১। ৩। ( ২ ) করিন্থীয়দিগকে দ্বিতীয়

পত্র ১১। ২৩ (৩) মঙ্গলসমাচার মাকরচিত ১৬ । ১৫ ( ৪ ) মঙ্গল

সমাচার মাকরচিত ১৬ । ২ ০
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যুদ্ধ, সেই যুদ্ধ করিয়া ( ১ ) অদৃশ্য ঈশ্বরকে দৃগগোচর রা

থিয়া, সর্ব্বপ্রকার দুঃথাদি সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক (২) ঐ

ধর্মের কথা ঘোষণা দিতে যে সেবা কম্মের ভার তা

হারা পাইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ মতে নিষ্পন্ন করিতে

সব্বদা চেষ্টান্বিত হইল (৩)

, তৃতীয় প্রকরণ।

হিন্দু লোকদের শাস্ত্রের বিধানুসারে যাহারা ক্বে

শাদি স্বীকার করে, তাহাদের তদ্বিষয়ক বিবরণ।

পূর্ব প্রকরণেতে আমি খুঁৗষ্টাম্রিস্তদের দুঃখাদি সহিষ্ণু

তা করণ বিষয়ে যাহা ২ লিথিয়াছি, তাহা পাঠ করণা

নম্ভর কেহ যদি বলে, যে তাহাদের ঐ দুঃথাদি স্বীকার

করাই, যদ্যপি বাইবেলের সত্যতাতে প্রমাপক স্বরূপ

হয়, তবে হিন্দু লোকদের শাস্ত্রও সত্য হইতে পারে, যে

হেতুক তাহাদের মধ্যে বহু খ লোক ঐ শাস্ত্রের বিধ্যনুসা

রে অতিশয় দুঃখ ও যন্ত্রণাভোগ করিতেছে, অর্থাৎ কএক

বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রতি বৎসর সহস্র ২

লোক স্বেচ্ছাতে সহগমন করত, অতি যন্ত্রণা পূর্ব্বক মৃতু্য

স্বীকার করিতেছিল, অতএব তাহাদের লেই দুঃখভোগ

( ১ ) ভীমথিয়কে প্রথম পত্র ও । ১২ (২) ইৱিদিগকে ১১ । ২৭ (৩)

তীমথিয়কে দ্বিতীয় পত্র ৪। •
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তচ্ছান্ত্রের সত্যতাতে প্রমাণস্বরূপ কেন না হয় ? • ইহার

উত্তর এই, যে পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষের মধ্যে অনেকেই

শাস্ত্রাজ্ঞানুসারে স্বেচ্ছাতে আপনাদের প্রাণত্যাগ করিত,

সে কথা, সত্য বটে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত খ্রীষ্টীয় ধর্মাশ্রিত

দের দুঃথাদি ভোগদ্বার। বাইবেলের সত্যতার যেমন

প্রামাণ্য হয়, তেমনি হিন্দু লোকদের শাস্ত্রের সত্যত্ত্ব কিছু

ঐ সহগামিনীদের দুঃখ ভোগাদিদ্বারা প্রতিপন্ন হইতে

পারে, তাহা নয় , যেহেতূক তাহাদের এই প্রকারে মৃতু্য

স্বীকার করা, আর খুঁৗষ্টের ধর্মাশ্রিতদের উপদ্রব, ও মৃতু্য

আদি স্বীকার করা, এই উভয়ের প্রতি যে সকল বক্ষ্য

মাণ তুলনা লিথিত আছে, তাহা বিবেচনা করিলে জানা

যাইবে, যে ঐ সমস্ত বিষয়ে বিস্তর ভেদ আছে, কোন

বিষয়ে ঐক্য নাই । -

প্রথম, যাহারা হিন্দু লোকদের শাস্ত্রের বিধ্যনুসারে

সহগামিনী হইল, তাহারা যে সেই শাস্ত্রের সত্যতা বিষয়ে

স্থির অনুভব পাইয়া, এতদ্রুপে আপনাদের প্রাণ পরি

ত্যাগ করিয়াছিল, তাহা নয়, যেহেতুক যাহাচ্ছ্বারা সেই

শাস্ত্রের সত্যতার প্রামাণ্য হইতে পারে, এমত কোন

অলৌকিক কমু তাহারা কথন দেখে নাই, কিম্বা যাহারা

সেই ধম্মের মূল ও স্থাপনাদি বিষয় জ্ঞাত ছিল, এমত কোন

* ঐ সহগামিনী স্ত্রী ছাড়া হিন্দু লোকদের ধর্মানুসারে অনেকে বনে

গিয়া তপস্যাদ্বারা বিস্তর ক্লেশ স্বীকার করে, অতএব ঐ সহগামিনী স্ত্রী

দের দুঃখ দ্বারা হিন্দু লোকদের ধর্মের সত্যতার প্রামাণ্য না হইলেও এই

তপস্বিদের দুঃখদ্বারাও তো তাহার সত্যতা স্থিরীকৃত হইতে পারে, এমন

কথা কেহ যদি বলে, তবে তাহারা এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডীয় দ্বিতীয়াধ্যা

য়ের চতুর্থ প্রকরণ পাঠ করিলে, সেই স্থানেই এই কথার উত্তর পাইবে।



১৮৭

বিশ্বাসি লোকহইতে তাহার সত্যতা বিষয়ে বোধ পা

ইয়াছিল, তাহাও নয়, অর্থাৎ এই দুই প্রকারে জনিত

যে ধর্মের সত্যতা বিষয়ে প্রমাণ, তাহা ঐ স্ত্রীলোকেরা

পায় নাই, এব…\ পাইবার সম্ভাবনাও তাহাদের নাই।

ফল, তাহাদের মধ্যে কেহ ২ লোকদের মুখে সহগমনের

বিস্তর প্রশংসা, ও ফলাদি শুনিয়া, সেই প্রবৃত্তিতেই

তৎকমু করিত। আর অনেকেই স্বামিমরণানন্তর সকলে

আমাকে তুচ্ছ করিবে, ও খাদ্যাদির দুঃখ পাইব, ও

নানা প্রকারে ক্লেশাদি হইবে, এই আশঙ্কাতেই তাহ।

করিত , কিন্তু খ্রীষ্টের ধর্ম যাজন করাতে যাহারা সেই

সকল অগ্রে কথিত যন্ত্রণা ভোগ করিল, তাহাদের এমত

কোন প্রবৃত্তি ছিল না, কেবল সাত্ত্বিক ভাবেতেই তা

হারা সেই সকল কমু করিল, অর্থাৎ লোকদের হইতে

প্রশ^সা পাইবার জন্যে, কিম্বা জীবদ্দশায় থাকিলে নান।

দুঃখ পাইব, এই জন্যে, কিম্বা ভয়েতে,কিম্বা তদ্রপ আর ২

কোন কারণেতে, তাহারা সেই সকল দুঃখ স্বীকার

করিল, তাহা নয় , যেহেতুক তাহারা যদি সেই ধর্ম ত্যাগ

করিত, তবে তাহাদের প্রতি যে সকল নিন্দা, ও বিদ্রুপ,

ও যন্ত্রণা, ও মৃতু্য, ইত্যাদি ঘটিয়াছিল, তাহা তাহারা

অনায়াসে এড়াইয়া, তদ্বিপরীত মান, মর্য্যাদা, ধন ধান্য,

ইত্যাদি সকল পুনর্ব্বার পাইয়া গৌরবান্বিত লোকের

ন্যায় চিরকাল সাৎসারিক সুখভোগ করিতে পারিত।

দ্বিতীয়, যাহার। সহগামিনী হইত, তাহারা কিছু পূর্ব্বে

তৎকর্মের কত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে বিবেচনা করিয়া তাহ।

করিত, এমত নয়, কেবল পতিমরণজন্য মনোদুঃখেতে,
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কিম্বা তাহার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগেতে অস্থির হইয়া,

হঠাৎ তাহা করিত, কিন্তু ঐ গ্রীষ্টীয়ান লোকেরা যে দুঃখ

ও মৃত্যু আদি স্বীকার করিল, তাহা কিছু কোন বিষয়ে

মনোদুঃখেতে, কিম্বা অনুরাগেতে, অথবা অবিবেচন।

পূর্ব্বক হঠাৎ করিল, এমত নয়, যেহেতুক দুষ্ট লোকের।

যখন তাহাদিগকে ধরিল, তৎক্ষণাৎ তাহাদের প্রাণ দণ্ড

না করিয়া, প্রথমতঃ কিঞ্চিৎকাল কারাগারে বদ্ধ করিয়া

রাথিল; অতএব তাহাদের মধ্যে যে সহসু ২ লোক

সেই সকল বহু কষ্ট ও মৃত্যু আদি স্থিরান্তঃকরণেতে

স্বীকার করিল, তাহারা যদি ত্যক্ত পৈতৃক ধর্ম পুনর্ব্বার

অবলম্বন করিয়া থ্রীষ্টীয় ধর্ম অস্বীকার করিত, তবে ঐ

সকল যন্ত্রণা, ও মরণাদি অনায়াসে এড়াইতে পারিত।

তৃতীয়, হিন্দুরা আপনাদের স্ত্রীলোকদিগকে লেখা

পড়া কিছু না শিক্ষাইয়া, কলুর বলদের ন্যায় অজ্ঞানেতে

অন্ধৗভূত করিয়া, প্রতিপালন করে, অতএব অন্ধ মনুষ্যের।

যেমন চক্ষুর অভাবেতে কথন ২ আপন প্রাণনাশক কর্ম

করে, তেমনি তাহাদেরও জ্ঞান চক্ষুর অভাব প্রযুক্ত,

তাহারা আপনাদিগকে সেই সব্বনাশেতে ফেলিত ; অর্থাৎ

যেমন কোন অন্ধ মনুষ্য দেখিতে না পাওয়াতে, পরের

কথায় সম্মুথস্থিত গত্তে পড়িয়া মরে, তেমনি ঐ স্ত্রীলো

কেরুণ সেই কষ্মের ভাল মন্দ বিবেচনা করিতে অক্ষমতা

প্রযুক্ত, কেবল পরের কথাতেই, জীবদ্দশায় অমিতে

পুড়িয়া মরিত, কিন্তু খুঁৗষ্টের প্রেরিতাদির) যাহারা অনেক

দুঃখাদি সহিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিল, তাহারা

আপনাদের অজ্ঞানতা প্রযুক্ত অন্ধৗভূত হইয়া, এ কর্ম
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করে নাই, যেহেতুক তাহাদের মধ্যে সহসু ং লোক

জ্ঞানবান,ও বিবেচক,ও সুশিক্ষিত ছিল, এ প্রযুক্ত তাহার।

আপনাদের দুঃখাদি সহনের, ও প্রাণ সমর্পণের কারণ,

এব^ তত্তৎকমু করণের যে আবশ্যকতাদি, তাহ। সকলি

জ্ঞাত ছিল , অর্থাৎ খ্রীষ্টের ধম্মের ভিতরে ঢুকিয়া তাহার

সত্যতা, কি মিথ্যাত্ব, ইহা বিবেচনা করিতে, তাছারা

ক্ষমতাপন্ন ছিল, এবং সেই ক্ষমতানুসারে তাহাতে প্র- '

বেশ করিয়া, সেই ধর্ম যে নিশ্চয় সত্য তাহারা এই অনুভব

পাইল, এ প্রযুক্ত খুঁৗষ্টের আজ্ঞানুসারে আপনাদের

মনের অভিলাষ ত্যাগ করত,আপন · ক্রুশ তুলিয়া তাহার

পশ্চাদগামী হইল। ( ১ ) ফল, আপন পিতামাতাকে

ও স্ত্রীপুত্রাদিকে ও ভুাতৃভগিনীদিগকে ত্যাগ, ও স্বকীয়

প্রাণকে মন্দ বাসা, (২) ইত্যাদি দুষ্কর কর্ম কর, অবশ্য

তাহাদের অতি কঠিন বিষয় ছিল , তথাপি তাহার।

সেই ধর্মের সত্যতাতে যে অনুভব পাইয়াছিল, সে এমন

বলবত্তর, যে আবশ্যক হইলে, তাহারা সব্বদা এতদ্রুপ

ক্ষতি ও উৎপাত স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল, যেহেতুক

ইহকালে লঘু, ও ক্ষণমাত্রস্থায়ি, যে তাহাদের দুঃখ,

সে পরকালে তাহাদের বাহুল্যরূপে, অনন্ত ঐশ্বর্য্যের

প্রচুর ফলক হইবে, (৩) ইহা তাহারা নিশ্চয় জানিল।

চতুর্থ, ঐ সহগামিনী স্ত্রীলোকেরা কেবল দেশ ব্যব

হার, ও বাল্যকালাবধি শিক্ষানুসারে আপনাদের শরীর

অগ্নিতে পোড়াইয়া প্রাণ নষ্ট করে, কিন্তু সে কর্ম ভাল

( ১ ) মঙ্গলসমাচার মার্ক রচিত ৮ | ৩৪ (২) মঙ্গলসমাচার লুক রচিত

১৪ । ২৬ (৩) করিন্থীয়দিগকে দ্বিতীয় পত্র ৪ । ১ ৭
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কি মন্দ, ঈশ্বরের সন্তোষক, কি অসন্তোষক, ইহা তাহার।

কোন প্রকারে বোধগম্য করিতে পারিত না; অতএব মনুষ্য

কোন কর্মের ভাব না বুঝিয়া কেবল পরের কথা শুনিয়া

সেই কম্ম করিলে, যেমন তাহাতে তাহার ভুাস্তি হইবার

বড় সম্ভাবনা আছে, তেমনি ঐ স্ত্রীলোকেরা যে কেবল

দেশের রীতিতে, ও পরের কথাতে, সহগমন করিত,

ইহাতে তাহাদের ভুমের অভাব না হইয়া, ভুম ব্যতিরেক

আর কিছুই হইতে পারিত না; কিন্তু যাহারা খ্রীষ্টের

ধর্ম ত্যাগ করণাপেক্ষা, নিজপ্রাণ ত্যাগ করা উত্তম

জ্ঞান করিল, তাহারা তো পরের শিক্ষানুসারে সে কর্ম

করে নাই, বরণ তাহাদের সমক্ষে যাহা ২ ঘটিয়াছিল,

কেবল তাহারি সত্যতা প্রামাণ্য করিবার জন্যে তাহাদের

বহু ২ লোক সে কমু করিল , অর্থাৎ যাহা তাহারা

শুবণ করিয়াছিল, ও যাহা তাহারা স্বচছুতে দেখি

য়াছিল, ও যাহার উপর তাহারা, স্থির দৃষ্টি করিয়া

ছিল, ও যাহা তাহারা স্বহস্তে স্নশ করিয়াছিল, তাহ।

ব্যতিরেক আর কোন কিছুর প্রমাণার্থে ঐ সকল অসহ্য

ক্লেশাদি স্বীকার করে নাই। যোহনের প্রথম সাধারণ

পত্র ১। ১ অতএব তাহারা ঐ হিন্দু লোকদের স্ত্রীর

মত বালক কালের শিক্ষাতে, কিম্বা দেশের রীতানুসারে,

প্রাণ না দিয়া, যে নানা অদ্ভুতাদি দর্শন দ্বারা তত্তৎ

কর্মের কত্তব্যতা বিষয়ে যথার্থানুভব পাইয়া, প্রাণ

সমর্পণ করিল, ও দুঃথাদি সহিল, ইহাতেই তাহাদের

কদাচ ভুম হইতে পারে না, অর্থাৎ মনুষ্য কেবল

শিক্ষা মাত্রাবলম্বন করিয়া কর্ম করিলে, অনায়াসে
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প্রতারিত হইতে পারে , কিন্তু যাহারা স্বচমুতে যাহা ২

দেখিয়াছে, ও স্বহস্তে যাহা ২ স্নশ করিয়াছে, ও স্বকর্ণে

যাহা ২ শুনিয়াছে, ও যাহার প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়াছে,

কিম্বা যাহার ভিতর প্রবেশ করত তাহার মর্ম বুঝি.

য়াছে, তাহারা যদি সেই সকল মাত্রকে অবলম্বন করিয়া

কমঁ করে, তবে তাহাতে কদাচ তদ্রুপ প্রতারিত হইতে

পারে না । অতএব পাঠকেরা বিবেচনা করিলে অবশ্য

বুঝিতে পারিবে, যে যাহারা হিন্দু লোকদের শাস্ত্রানুসারে

তপস্যা করিয়া, কষ্ট, ও যন্ত্রণা, ও মৃতু্য আদি স্বীকার

করে, তাহাদের তত্তৎ কমুদ্রারণ যে সে শাস্ত্রের সত্যতা

প্রতিপন্ন হয়, এমত কদাচ হইতে পারে না।

অপর খ্রীষ্টের প্রেরিতেরা তঁাহার আজ্ঞানুসারে সকল

কম্ম করাতে ও সরলভাবে ধর্মের ঘোষণা দেওয়াতে দুঃ

থাদি সহিতে, সর্ব্বদা সমপূর্ণরূপে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু হিন্দু

দিগের তপস্বী আদির। তদ্রুপ সরলভাবে, অথবা আপনা

দের শাস্ত্রের আদেশানুসারে দুঃথাদি না সহিয়, বরঞ্চ স্বে

চ্ছানুসারে আপনাদের যশ, কৗক্তি, মান, মর্যাদা লাভ, ও

কুইচ্ছাদির সিদ্ধি, আকাণ্ডুায় যাহা খ অতি সহজ, তাহা ২

মাত্র গ্রহণ করে, কিন্তু যাহাতে অতি কঠিন দুঃথাদি ভোগ

করিতে হয়, তাহার নিকট দিয়াও যায় না, ইহার একটা

নিদর্শন দেখ, হিন্দু শাস্ত্রে লিখে চৈত্র ও বৈশাখ মাসে

সূর্য্যের উত্তাপে বসিয়া চতুর্দিগে অগ্নি প্রজ্বলিত করিবে,

এব^ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডোপরি উর্দ্বপদ অধো মস্তকে

লুণ্ঠিত হইবে, আর অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে দিবানিশি

নদীর জলে আপন শরীর মগ্ন করিয়া তপস্যা করিবে,



১৯২

কিন্তু এ সকল কেহই করে না, তবে যে কোন ২ জন

আপনাদের নিকটে কিঞ্চিৎ ২ অগ্নি রাখে তাহার এই

দুই কারণ, প্রথম ভস্ম অঙ্গে মাথিয়া আপনাকে তপস্বী

প্রকাশ করুণ, দ্বিতীয় গাজী তামাকু আদি ধূমপানের

নিমিত্তমাত্র, আর কিছু নহে, কিন্তু যাহারা খ্রীষ্টের

ধর্মাশ্রিত হওয়াতে আপনাদের রক্তপাতাদি ও প্রাণ

সমপর্ণ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছে, তাহাদের তৎকর্ম

করণের প্রকৃত মূল ছিল, কি না তাহারা জ্ঞান ও বুদ্ধি

ও বিবেচনা পূর্ব্বক সে কর্ম করিল , এ প্রযুক্ত যে সকল

প্রমাণদার। খুঁৗষ্টের ধর্মের সত্যতা স্থিরীকৃত হয়, তাহ।

গণনা করিতে গেলে, তাহাদের ঐ সকল মৃতু্যু, ও

দুঃখাদি স্বীকার করণ, তাহাও তদ্বিষয়ে একটা প্রমাণ

স্বরূপে গণনা করিতে হইবে, যেহেতুক এই হইয়াছে

অন্য ২ প্রমাণ সকলের সহকারি, অতি শক্ত প্রমাণ

স্বব্ধপ, কিন্তু এতদ্রুপ প্রমাণস্বারণ হিন্দু লোকদের শাস্ত্রের

সত্যতা কোন প্রকারে নিশ্চিত হইতে পারে না। ফল,

যাহাদের এই ইচ্ছা আছে যে সেই শাস্ত্রোক্ত ধর্ম যেন

লুপ্ত না হয়, তবে যে কথা কহিলে তদ্বিষয়ে বিচারের সূত্র

উঠে, এমত কথা কাহার সাক্ষাতে তাহাদের কহা কর্ত্তব্য

নহে ; কেননা পরীক্ষা করিলে সেই শাস্ত্রের সত্যতা

বোধ হওয়া দূরে থাকুক, বরৎ যত ২ বিচারিত হইবে.

তত ২ তাহার মিথ্যাত্ব, ও প্রবঞ্চনা ব্যক্ত হইবে, এই

নিমিত্তে তাহার রচনাকারি ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে অন্য লো

ক্রে পাঠ করণে দৃঢ়তর নিষেধ আছে, কিন্তু বাইবেল

ষত ২ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক পরীক্ষিত হইবে, তত ২ তাহার
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উত্তম গুণ প্রকাশিত হইয়া সত্যরূপে বোধগম্য হইবে ;

বাস্তবিক তাহা কেবল লোক কর্তৃক পরীক্ষিত হইতে অ

পেক্ষিত হয়, যেহেতুক তাহারা যদি মনঃসংযোগ পূর্ব্বক

ঐ কর্ম করিত, তবে তাহার সত্যতাবিষয়ে তাহাদের

যত সন্দেহ আছে, সে সকল একেবারে লুপ্ত হইয়া

যাইত, এব… তাহারা তচ্ছাস্ত্র গ্রহণ, ও যাজন করিতে,

কদাচ আর বিলম্ব করিতে পারিত না ।

পঞ্চম অধ্যায়।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম ব্যাপকতা বিষয়ক বাক্য ।

খ্রীষ্টের ধর্মের ব্যাপকতার সহিত বাইবেলের

সত/তার যে কি ঝপে সম্বন্ধ আছে, ইহার বৃত্তান্ত।

যে সময়ে খুঁৗষ্ট পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলেন, সেই

সময়ে যিহূদী লোক ব্যতিরেক জগৎস্থ তাবদেশীয় লোক

প্রতিমার উপাসনাতে মগ্ন হইয়া অতি পাতকী ও অজ্ঞান

রূপ অন্ধকারাবৃত ছিল , কিন্তু যে ধম্ম সংস্থাপনের নি -

মিত্তে তিনি অবতীর্ণ হইলেন, তাহার ঘোষণাস্বারা ঐ

পূর্ব্ব কালীন চলিত বহু ২ মতের ক্রমে ২ হাসতা হই

তে লাগিল। পরে কালানুক্রমে সেই সমুদায় অনীশ্বরীয়

মত নানা দেশেতে স্বপ্নের ন্যায় লুপ্ত হইয়া গেল,

অর্থাৎ তাহার ধর্মের কথা ঘোষণা দেওনের আরম্ভা

বধি নূ্যূনাতিরেক পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যে আফ্রিকা, ও

8

অাশিয়া, বিশেষতঃ ইউরপের অনেক ২ দেশস্থ লোক
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কর্তৃক সেই ধর্ম গৃহীত হইল, ও কমবেশ তিন শত পঁচিশ

বৎসরের মধ্যে প্রায় সেই সকল দেশেতে তদ্ধম্ম সংস্থা

পিত হইয়া তত্তদেশস্থ লোকদের মধ্যে চলিত, ও যাজ্য

কপে উপাস্য হইল । ফল, তাহাদ্বারা সেই সকল দেশের

মধ্যে প্রায় জগতের আরম্ভাবধি চলিত, ও উপাসিত, যে

বহুবিধ মত, ও নানা দেবোপাসনাদি, মূলের সহিত সে

সকলের উৎপাটন হইল, ও দেবদেবীর মন্দিরাদি সকল

উজড় হইয়া, তৎপরিবত্তে খ্রীষ্টীয়ানদের ভজনালয় সৎ

স্থাপিত হইল, এব^ ঐ শেষোক্ত কালের অতি অল্প দি

নের পরে ঐ সকল দেশে দেবোপাসনাদি সর্ব্ব প্রকারে

দূরৗকৃত হইয়া, তাহার নামও আর কাহার মুখে শুন।

গেল না ।

দেথ, কোন উর্ধ্বর ভূমিতে একটা সতেজ বৃক্ষ রো

পিত হইলে, তাহা যদি অতি শীঘু বাড়িয়া উঠিয়া পুস্পিত

ও ফলিত হয়, সেটা কিছুই অসম্ভবের বিষয় নয়, কিন্তু

ছিন্নমূল শুস্কু বৃক্ষ, উষর মৃত্তিকাতে পোথিত হইয়া, যদি

শাথা পল্লব বহির্গত করত, পুষপ ফলান্বিত হয়, তবে

সেটা অতি আশ্চর্য্য বিষয় বোধ হয় ; ফল পূর্বাপর

চলিত সৃষ্টির বিরুদ্ধ, এমন অসম্ভব ঘটনা দেখিলে এট।

ঈশ্বরের ব্যতিরেক আর কাহার কৃত নয়, আমরা অবশ্য

এমত জ্ঞান করিব। তেমনি দেথ, খ্রীষ্টের ধমু যদি ঐ

উব্বর ভূমিতে রোপিত সতেজ বৃক্ষের মত হইত, তবে

তাহার ঐ পূর্বোক্ত অসম্ভব রূপে ব্যাপন দ্বারা তাহার

সত্যতা যে প্রতিপন্ন হয়, ইহা আমরা বলিতে পারিতাম

না , কিন্তু তাহার প্রথম প্রকাশ সময়ে, প্রচণ্ড রৌদ্রস্বরূপ
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এত তাড়নাদি উপস্থিত হইল, যে তাহা সর্ব্ব প্রকারে ঐ

শেষোক্ত উষর ভূমিতে পোথিত ছিন্নমূল বৃক্ষের সদৃশ

হইল । অতএব সেই ধম্ম ঐ সকল তাড়নাদিকে পরাজয়

করিয়া, শেষে যে জয়িষ্কপে স^স্থাপিত হইল, বক্ষ্যমাণ

প্রকরণে লিথিত তদ্বিষয়ক বাক্য পাঠ করিলেই, জান।

যাইবে, যে তৎস্থাপনাদিদ্বারা তাহার সত্যতা নিঃসন্দে

হরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে; অর্থাৎ ঈশ্বর কর্তৃক প্রতি

ষ্ঠিত যে বিষয়, তাহা অবশ্য সত্য, আর সেই ধম্ম যে

তঁাহারি প্রতিষ্ঠিত বটে কি না, তাহাতে এমত কোন

সন্দেহও হইতে পারে না, যেহেতুক তৎকালে তাহার

প্রতি ঘটিত উপদ্রব, ও হি…সাদির এত গুরুতা ছিল, যে

তিনি যদি সহায়তা করিয়া, তাহার স^স্থাপনাদি ন।

করিতেন, তবে বহু ২ দেশ ব্যাপিয়া বদ্ধিত না হইয়া,

বর•\ ঐ সকল তাড়নাদিরূপ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া নিশ্চয়

ভস্মসাৎ হইত ।

প্রথম প্রকরণ।

খ্রীষ্টের ধর্মপ্রচারানন্তর তাহা অন্ন কালের

মধ্যে যে কি পর্যন্ত ব্যাপিয়া উঠিল, ও বহু লোক

কর্তৃক গৃহীত হইল, ইহার বিবরণ ।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যখন আপন ধর্মের কথা জগৎস্ব তাব

ল্লোকদিগকে শিক্ষাইতে আপনার শিষ্য সকলকে আজ্ঞ।

দিলেন, তখন সে ধর্ম যে অনায়াসে স্থাপিত হইবে,

৪ 2
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এমত সূচনা, কিম্বা সম্ভাবনা, কিছুই ছিল না, যেহেতূক

যাহাকে আশ্রয় করিয়া তাহা নিষপন্ন করিবেন, এমন

ধন, ও লোকবল, কিম্বা কর্তৃত্বপদ,ইত্যাদি কিছুই তঁাহার

ছিল না, বরং তিনি ব্যবহার, ও পদাদি বিষয়ে সর্ব্ব

প্রকারে সামান্য মনুষ্যের ন্যায় থাকাতে, তাহাদের মত

দুঃখ ও শোকাদি ভোগী ছিলেন । ফিশায়িয় (ভবি

ষ্যদ্বক্তার পুস্তক ৫৩। ৩ (ফল, মঙ্গলসমাচার চতুষ্টয়ে,

তাহার বিষয়ে যাহা ২ লিথিত আছে, তাহা পাঠ করি

লেই জানা যাইবে, যে ঈশ্বর তাহার সহায়তা করিয়া

তদ্ধমুের সৎস্বাপন করিবেন, তঁাহার নিতান্ত এই ভরসা

ছিল , কিন্তু সেই সংস্থাপনের ফলসাধনার্থে তাহার এত

ভিন্ন আর কোন ভরসা কদাচ ছিল না; যেহেতুক লোক

সকল তঁাহার আনুকূল্য না করিয়া, তাহাকে তুচ্ছ করিল,

ও তাহাদের দেশের কত্তা, ও পণ্ডিত, ও যাজকাদি সকল

তাহার অতিশয় বিরুদ্ধাচারী হইয়া, স্ব ২ শক্তিদ্বারা তঁা

হার প্রতি যত ২ হি…সা, ও দ্বেষ, ও ঘৃণা, ইত্যাদি প্রকাশ

করিতে পারিল, তাহা করিয়া তাহার ধর্ম দূরীকরণার্থে

সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টাম্বিত হইল।

অপর তিনি তদ্বন্মের কথা প্রচার করিবার জনে) যে

দ্বাদশ জন প্রেরিতকে নিযুক্ত করিলেন, তাহারাও ঐহিক

' ধনাদিবিষয়ে সর্ব প্রকারে তাহারি তুল্য ছিল, যেহে

তুক তিনি তাহাদিগকে পণ্ডিত, কিম্বা মান্যমান লোক,

কিম্বা ধনি লোক, কিম্বা প্রতাপান্বিত মনুষ্য সমূহহইতে

বাছিয়া না লইয়ণ, অতি সামান্য ব্যক্তিহইতে মনোনীত

করিয়া লইলেন ; অতএব তাহারা সামান্য মনুষ্যমাত্র,
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তত্রাপি তাহাদের দ্বারা যে তাহার ধর্ম প্রচারের ফল

সিদ্ধি হইল, সেটা কিছু তাহাদের পাণ্ডিত্যদ্বারা, কিম্ব।

মান মর্য্যাদাদিদ্বারা, কিম্বা ধনাদিদ্বারা, ইহা আমরা কোন

প্রকারে বলিতে পারি না , যেহেতুক তাহারা সর্ব্ব

বিষয়ে এমত ক্ষুদ্র লোক ছিল, যে ইহাদের দ্বারা

কোন কিছু ফল দর্শিবে, তদ্ধম্মেতে প্রত্যয়কারি লোক

ব্যতিরেক অন্য কাহারো মনে কথন এরূপ চিন্তার

উদয় হইতে পারিত না । অধিকন্তু পাঠকেরা যদি এই

পুস্তকের ১২৮ ও ১২৯ পৃষ্ঠ, এব^ ইহার পূর্ব্বাধ্যায়ের

দ্বিতীয় প্রকরণে পাঠ করে, তবে জানিতে পারিবে, যে

তাহারা সে কর্মুেতে প্রবৃত্ত হইবামাত্র, তাহার নিষ্কৃলত।-

জনক তাড়না, ও উপদ্রবাদি, এত কুলক্ষণ উপস্থিত হইল,

যে তাহাদের যদি ঈশ্বরের উপরে দৃঢ়তর বিশ্বাস ন

থাকিত, তবে তাহারা অবশ্য অভরসাতে পড়িয়া সেই

চেষ্টা ত্যাগ করিত । - -

কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে, যে ঐ সকল কুলক্ষণ উপ

স্থিত হওনের মূল কারণ কি? তাহার উত্তর এই, যে খুঁৗ

ষ্টের ধর্ম সর্ব্ব প্রকারে এমত সুপবিত্র, ও পাপনিবারক,

যে মনুষ্যেরা আপনাদের স্বাভাবিক দুষ্টতা প্রযুক্ত তাহ।

শুনিবামাত্র ক্রোধ, ও হি…সাদিদ্বারা মনে উষ্কায়িত হই

য়া, তাহার বিরুদ্ধাচারী হইল । অধিকন্তু যে কালে সে

ধর্ম প্রকাশিত হইল তৎকালে পূর্বাপর চলিত জগৎস্ব

তাবৎ মতাদি তাহার এমত বিপরীত ছিল, যে কাহার

সহিত তাহার মেল কোন প্রকারে হইতে পারিল না।

অতএব থ্রীষ্টের প্রেরিতেরা তঁাহার আজ্ঞানুসারে সেই

8 8
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ধর্মের কথা যথন প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন প্রায়

জগৎস্ব তাবৎ লোক সসন্ড্র হইয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধ

করিতে লাগিল ; অর্থাৎ শয়তান, ও তাহার বাশতাপন্ন

দুষ্ট লোকেরা তাহার প্রতি বাধা লাগাইবার জন্যে, ক্রো

ধেতে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় হইয়া উঠিয়া, কি রাজা, কি প্রজা,

কি যাজ্য, কি যাজক, কি ছোট, কি বড়, কেহ তঁাহার

প্রতি বন্ধুতা প্রকাশ না করিয়া, সকলেই প্রতিকূলাচার

করিতে লাগিল । ফল, কেহ বা যাজিত ধম্মের প্রতি দৃঢ়

সংস্কারেতে, কেহ বা স্বকীয় কর্তৃত্ব নাশের ভয়েতে,

কেহ বা লাভহানির শঙ্কাতে, কেহ বা পাপকে প্রিয়তম

বোধ করাতে, ইত্যাদি নানা কারণদ্বারা উস্কায়িত হইয়া

প্রায় সকলেই তাহার এমত বিরুদ্ধাচারী হইল, যে তদ্ব

ম্মের স^স্থাপন কোন প্রকারে না হইয়া, বরণ একেবারে

পৃথিবৗহইতে তাহা দূরীভূত হইবে, এমত সম্ভাবনা ছিল ;

কিন্তু এই সকল বাধা অতি দারুণ, ও বহুদিন স্থায়ি

হইলেও তদ্বারা সেই ধর্মের মূল খনন হওয়া দূরে থাকুক,

উপরিস্থ এক প্রস্তুরও চালিত হইল না ; বরণ গ্রীষ্টের

প্রেরিতাদি কর্তৃক ঐ রাগ দ্বেষ হিংসাদি বিশিষ্ট শত্রুরা

কালানুক্রমে পরাজিত হওয়াতে, আমি দুই তিন পৃষ্ঠের

পূর্ব্বে যেমত লিখিয়াছি, সেই মতে ঐ ধম্ম জয়ি স্বরূপে

সংস্থাপিত হইল; অর্থাৎ ঐ পূর্ব্ব লিখনানুসারে নূ্যুনা

ধিক তিন শত পঞ্চবিংশতি বৎসরের মধ্যে তাহার শলু

সকল আর কিছু করিতে না পারাতে, আপনাদের অস্ত্র

শস্ত্র ত্যাগ করিয়া পিছে হটিয়া গেল , এবং তাহার

বিপক্ষে উঠিয়াছিল যে সকল বাহু, তাহা স্তদ্ধমুের
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সত্যতা রূপ অলিদ্বারা ছিন্নশির হইয়া ভূমিশায়িত

হইল, ও সেই ধর্ম সর্ব বিষয়ে বলবত্ত্ব হইয়া আপন সেবক

দিগকে তজ্জনিত ফল, যে সুশীলতা ও পবিত্রতা ও শান্তি ও

দয়া ইত্যাদি সদগুণরূপ ভূষণদ্বারা ভূষিত করাইল।

দেখদেথি, লোকে কথার কথা বলিয়া থাকে, যে “কার

ণগুণাঃ কার্য্যগুণমারভন্তে,” অর্থাৎ কারণের গুণানুসারে

কার্য্যোৎপত্তি হয় । অতএব এ কথা যে সত্য ইহা যদি

আমরা স্বীকার করি, তবে তাহার অনুসারে বিবেচনা

করিলে জানিতে পারিব, যে খ্রীষ্টের ধর্ম চলন বিষয়ে

এত বিষম বাধা, ও উপদ্রব, সত্ত্বেও তাহা যে সর্ব প্রকারে

স^স্থাপিত হইয়া বহুকালাবধি চলিত ধর্মু সকলের

মূলোৎপাটন করিল, এই অসম্ভব ফলের গুরুতাতে কোন

একটা তদনুরূপ বিশেষ বলবৎ কারণ অবশ্য থাকিবে।

ফল, খ্রীষ্টের প্রেরিতেরা তঁাহার ধর্মের প্রতি অত্যন্ত

অনুরাগী ছিল, ও তৎপ্রচারার্থে বিস্তর পরিশ্রমাদি স্বী

কার করিত, এ প্রযুক্ত যে সেই ধর্ম এমত অসম্ভব রূপে

স^স্থাপিত হইল, ইহা কেহ বলিতে পারে না , যেহে

তুক অন্যং বহু লোকেরা তদ্বন্মের প্রতি অনুরাগী হইয়া,

তাহা প্রচারার্থে বিস্তর পরিশুমাদি করিয়াছে ও করি

তেছে , তথাপি তাহাদের সে চেষ্টা এতদ্রুপ অসম্ভব

রূপে ফলবতী হয় নাই ; অতএব সেই ধর্ম পূর্ব্ব কালে

এমত অসঙ্খ্যক বাধা থাকিতেও, যে অনায়াসে চলিত

হইয়া, প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে কোন বিশেষ ভারি

কারণ না থাকিলে, কদাচ এমত হইতে পারিত না।

দেখ, মথিরচিত মঙ্গলসমাচারের ২৮ । ২০ লিথিত
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আছে, যে খৃীষ্ট জগতের শেষ পর্য্যন্ত আপন সেব

কদের সঙ্গে থাকিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এবণ ঐ

প্রেবিতদের প্রতিও সেই প্রতিজ্ঞা বিশেষরূপে পূর্ণ হইল,

কেননা মাকরচিত মঙ্গল সমাচারের ১৬ | ২০ উক্ত অাছে,

যে “ তাহারা প্রস্থান করিয়া সর্বত্র সুসমাচারের কথা প্র

চার করিতে লাগিল; আর প্রভু তাহাদের সহকারী হইয়া

প্রকাশিত আশ্চর্য্য ক্রিয়াস্বার সেই কথা সপ্রমাণ করি

লেন।” অতএব তাহাদের সেই সকল চেষ্টার ফলসিদ্ধি

হওয়াতে,নিশ্চয় জানা যায়,যে এই কথা সত্য বটে,যেহেতুক

প্রভুর সহকারিতাই হইল তাহাদের সেই সকল ফলসিদ্ধির

মূল। বাস্তবিক ক্ষুদ্র বালক স্বহস্তদ্বারা আকাশমণ্ডল স্থিত

সূর্য্য ধরিতে, কিম্ব। পৃথিবীর ধারা সকল উলটাইতে ইচ্ছ৷

' করিলে, তাহার সেই চেষ্টা যেমন বিফল হয়, তেমনি

ঈশ্বর যদি উহাদের সহায় না থাকিতেন, তবে তাহাদের ঐ

ধম্ম সংস্থাপনের চেষ্টা তদ্রপ বিফল হইত,এব^ তাহার।

কেবল সূর্যগ্রহণেচ্ছুক ক্ষুদ্র বালকের স্বরূপ হইত , অর্থাৎ

তঁাহার সহকারিতা ব্যতিরেকে তাহাদের যে প্রত্যয়োৎ

পাদিত পরিশ্রম, ও প্রেমেতে স্বীকৃত দুঃখ, সে সর্ব্ব প্রকা

· রে বিফল হইত, এব… প্রায় জগতের সৃষ্টিকালাবধি

চলিত দেবপূজাদি কল্পিত ধর্মু, পূর্বের ন্যায় স্থায়ী হইয়া

থাকিয়া, আজি পর্য্যন্ত “ অন্ধকার পৃথিবীকে, ও ঘোর

অন্ধকার, তত্রস্থ তাবল্লোককে আবৃত করিয়া রাথিত।”

ফিশায়িয় ভবিষ্যদ্বক্তা ৬০ | ২

এই ক্ষণে পাঠকেরা পূর্ব্বোক্ত কথা মনের মধ্যে প্রবেশ

করাইয়া, তাহার ভাব বিবেচনা করিয়া, যদি যথার্থ ঝপে
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বুঝে, তবে থ্রীষ্টের ধম্মের ঐ অসম্ভব রূপে চলন, ও সব্ব

তোভাবে স…স্থাপন, এই উভয়দ্বারা তাহার সত্যতা যে

কি পর্য্যন্ত প্রতিপন্ন হয়, ইহা তাহারা অনায়াসে জানিতে

পারিবে ; অর্থাৎ খ্রীষ্টের প্রেরিতেরা তাঁহার ধর্মের ঘো

ষণা দিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাদের প্রতি যে সকল ঘোর

তর বাধা, ও উপদ্রব, ও তাড়নাদি উপস্থিত হইল, ঈশ্বর

তৎকালে তাহাদের সেই কম্ম করণবিষয়ে যদি অনুকূল

না হইতেন, তবে সেই সমুদয়হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তাহা

দের দ্বারা তদ্বন্মের স্থাপন কদাচ হইতে পারিত না ।

ফলতঃ, তাহার স^স্থাপনার্থে যদি ঈশ্বরীয় শক্তি প্রকাশের

আবশ্যকতা হইল, তবে তাহার স্থাপনারা নিশ্চয় জান।

যায়, যে তাহার আনুকূল্যার্থে তৎশক্তি প্রকাশ অবশ্য

হইয়াছিল, নহিলে কদাচ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত না।

অতএব তাহার স্থাপনার্থে তিনি যে এতদ্রুপ সহায়তা

করিলেন, ইহার দ্বারা নিশ্চয় স্থিরীকৃত হয়, যে সেই ধর্ম

তঁাহাহইতেই প্রকাশিত হইয়াছিল ; অর্থাৎ তিনিই হই

য়াছেন তাহার আকর, যেহেতুক তাহার মূল যদি মি

থ্যা, প্রতারণা, ইত্যাদি দুষ্টতা মাত্র হইত, তবে যাহারা

তাহা চালাইবার জন্যে একান্ত রত ছিল, তিনি তাহাদের

সহিত মিলিয়া, কদাচ তৎকমু সিদ্ধি করিতেন না, বর…

তাহাদের দুষ্টতা সকলের নিকটে প্রকাশ করাইয়া যা

হাতে তাহাদের তচেষ্টা লজ্জাস্নদের বিষয় হয়, এমত

করিতেন ।

দেখদেথি, খুঁৗষ্টের প্রেরিতদের ঘোষণা দেওনের

যেমত ফলসিদ্ধি হইল, বর্ত্তমান কালে যাহারা তঁাহার
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ধর্মুের বাক্য প্রচার করিতেছে তাহাদের তৎকর্ম করণে

তাদৃশ ফলোৎপত্তি হয় নাই, অর্থাৎ যাহারা বহু কা

লাবধি এতদ্দেশেতে গ্রীষ্টের কথা ঘোষণা দিতেছে, তাহা

দের তৎকর্ম সব্ব প্রকারে বিফল না হইলেও, তথাপি

তাহাদের শারীরিক শ্রম, ও ধনব্যয়, ইত্যাদির অনুসারে

কার্য্য দশায় না ; অতএব এইক্ষণে ঘোষণাকারিদের

তৎকর্ম জনিত ফলের সহিত যে পূর্ব্বকালীন প্রেরিত

দের তৎকর্মের ফলের বিশেষ আছে, ইহাতে অবশ্য

কোন একটা বিশেষ কারণ থাকিবে , বাস্তবিক যে সকল

করণাদি,ও অলৌকিক ক্রিয়াম্বারা সেই প্রেরিতদের চেষ্টা

বিষয়ক ফলসিদ্ধি হইল, তদ্রপ করণাদি, বর্তমান কা

লীন ধর্মপ্রকাশকদের বশতাপন্ন নাই। বিশেষতঃ, লুক

রচিত মঙ্গল সমাচারের ২৪ । ৪৯ ও প্রেরিতদের ক্রিয়ার

১। ৪ আদি পদে যে ২ কথা লিখিত অাছে, তাহার দ্বার।

আমরা জানিতে পারি, যে খুঁৗষ্টের প্রতিজ্ঞানুসারে তা

হার ঐ সত্য - সেবকদের ঘোষণা দেওয়ার ফলসিদ্ধি যেন

হয়, এই নিমিত্তে, উহারা স্বর্গহইতে বিশেষ শক্তি পাই

য়াছিল; অপর তাহাদের ঘোষণা দেওন কালীন, মনুষ্য

দের মনের পরিবর্তকারী ধম্মাত্মা, তাহাদিগকে অসাধারণ

রূপে দত্ত হইয়াছিল, কিন্তু বর্তমান কালের ঘোষণাকা

রিরা কেবল সাধারণ রূপে তাহাকে পাইতেছে ; অত

এব তাহাদের ঘোষণা, ঐ প্রেরিতদের মত বিশেষ রূপে

ফলবন্ত না হইয়া, কেবল সামান্য ঝপে ফল ধরিতেছে ;

' কিন্তু ঈশ্বর বাইবেলীয় ধমূপ্রকাশকদের বিশেষ রূপেই

বা হউক, কিম্বা সামান্য রূপেই বা হউক, কোন ক্রমে
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আনুকূল্য করিয়া যদি আপন সেবকদের সেই চেষ্টার

ফলসিদ্ধি করেন, তবে নিশ্চয় জানা যায়, যে বাইবেল

তাহারি দত্ত শাস্ত্র, ও তদন্তঃপাতি লিথিত ধর্ম সত্য বটে ;

অতএব ঈশ্বর বর্তমান কালীন ঘোষণাকারিদের সহায়তা

করিতেছেন কি না, পাঠকেরা এমত সন্দেহ করিলেও,

তিনি যে ঐ প্রেরিতদের সহকারী হইলেন, এ বিষয়ে

তাহারা আর কোন প্রকারে সন্দেহ করিতে পারে না :

যেহেতূক তাহাদের উপর এত উপদ্রব, ও তাড়নাদি

হইলেও, তাহাদের প্রকাশিত ধমূ সেই সকলকে পরাজয়

করত, ক্রমে ২ বদ্ধিত হইয়া, বহুকালাবধি যাজিত পুর্ব্ব

কালীয় মতাদির উৎপাটন পূর্ব্বক সেই সমুদায়ের পরি

বর্তে স^স্থাপিত হইল, ইহাদ্বারা স্লষ্ট প্রামাণ্য হয়, যে

তিনি তাহাদের সহকারী বটেন , তাহা না হইলে তাহা

দের পরিশ্রমদ্বারা এতদ্রুপ অসম্ভব ফলোৎপত্তি কদাচ

হইতে পারিত না । ফলতঃ, তিনি যদি এই সকলের মুল

না হইতেন, তবে সেই ধর্মু এমনি জয় পূর্ব্বক দেশ দেশা

ন্তরে ব্যাপ্ত না হইয়া, বরণ\ তাহার, ও তাহার প্রকাশক,

ঐ পুেরিতদের, এই উভয়ের নাম বহুকালাবধি পৃথিবী

তে লুপ্ত হইয়া যাইত, এব… বর্তমান কালে আমরা

ইহাদের কাহার বিষয়ে কদাচ কোন কিছু কথা শুনিতে

পাইতাম না ।
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দ্বিতীয় পুকরণ।

মহম্মদের ধর্মের ব্যাপনবিষয়ক বিস্তারিত কথা।

মহম্মদের ধর্ম বিষয়ক বিবরণ লিথিতে এই পুস্তুক

রচকের অভিপ্রায় ছিল না, তথাপি পূর্ব্বপ্রকরণে লিথিত

খুঁৗষ্টের ধর্মের ব্যাপনবিষয়ক বাক্য পাঠ করিলে, কেহং

বিতণ্ডাভাবে বলিতে পারে, যে নানা দেশেতে ব্যাপন

দ্বারা যদি সেই ধর্মের সত্যতার প্রামাণ্য হয়, তবে

বহু দেশীয় লোক কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে, যে মহম্মদের

ধর্মু, সেও তো সত্য হইতে পারে ; অতএব যাহারা কি

সত্য, কি মিথ্যা, এমত চেষ্টাতে আছে, তাহাদের ঐ বাদা

নুবাদদ্বারা যেন কোন প্রকারে থ্রীষ্টের ধম্মের সত্যতা

বিষয়ে সন্দেহ না জন্মে, এ নিমিত্তে মহম্মদের ধর্মুের

ব্যাপন, ও খ্রীষ্টের ধর্মের ব্যাপনের যে বিস্তর প্রভেদ

আছে, ইহা তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্যে গ্রন্থকন্তু মহ

মুদৗয় ধর্মের ব্যাপনবিষয়ে এই বক্ষ্যমাণ দুই চারিট।

কথা লিথিতে বিহিত জ্ঞান করিলেন।

দেখদেথি, পূব্বে লিথিত হইয়াছে, যে খ্রীষ্টের ধর্মু,

সে যদি উব্বর ভূমিতে রোপিত সতেজ বৃক্ষের মত হইত,

তবে তাহার ব্যাপন যে তৎ সত্যতাতে প্রমাপক স্বরূপ

ইহা আমরা বলিতে পারিতাম না , যেহেতুক নন।

মিথ্যা ধর্মু বাধাভাব প্রযুক্ত বহু ২ দেশেতে চলিত হইয়া

সহসু খ লোক কর্তৃক উপালিত হয়। কিন্তু পাঠকের।

যদ্যপি থ্রীষ্টীয় ধর্মের ব্যাপনের বিষয়ে বিবেচনা করেন,

তবে দেখিতে পাইবেন, যে তাহার ব্যাপনাদি সর্ব্ব প্রকা
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রে এমত অসম্ভব ছিল, যে তাহার দ্বারাতেই ঐ ধম্মের

সত্যতা সর্ব্বজন কর্তৃক বিশ্বসনীয় হয়। ফল, তাহ। যদি

সত্য না হইত, তবে তাহার প্রতি যে সকল বাধা, ও

উপদ্রবাদি ঘটিয়া তাহার ব্যাপনের প্রতিবন্ধক হইল, '

তাহা কদাচ সেই সমুদয় বাধাদিকে পরাজয় করিয়া

নানা দেশে ব্যাপ্ত হইতে পারিত না , কিন্তু মহম্মদের

ধর্ম যে তাহার বদ্ধনাদি প্রযুক্ত এতদ্রূপ সত্য বোধ হইতে

পারে, তাহা নয়, যেহেতুক এই উভয়ের বিষয়ে বক্ষ্য

মাণ ষে সকল তুলনা দেওয়া গিয়াছে, তাহার দ্বারাই

জানা যাইবে, যে এতদুভয় ধর্মের প্রকারতা, ও ব্যাপন,

ইত্যাদি অনেক ২ বিষয়ে বিস্তর বিভিন্নতা আছে।

প্রথম, মহম্মদ কোরাণের মধ্যে লিথিয়াছে, যে যা

হার। মৎসংস্থাপিত ধর্মের উত্তম হৃপে যাজন করে,

তাহাদের দিব্য স্ত্রী, ও নানা প্রকার ইন্দ্রিয় সুখ ও

ঐশ্বর্য্যাদি লাভ হইবে, কিন্তু বাইবেলেতে এতাদৃশ

লোভজনক কোন বাক্য লেখে না; ফল, তচ্ছাস্ত্রে

· দুষ্কর্মের ছায়ামাত্রহইতেও দূরে থাকিতে সকলকে

আজ্ঞা দেয়, ( তসলোনীদিগকে প্রথম পত্র ৫ । ২২) এব^

সপষ্ট রূপে তাহাতে লিথিত আছে, যে যে ব্যক্তি পাপ

করিবে নিতান্ত তাহার মৃতু্যু, কি না তাহার নরকরূপ

মৃতু্য হইবে । ( যিহিষ্কৃেলের ভবিষ্যদ্বাক্য ১৮। ৪ ) *

অতএব মনুষ্যদের দুষ্ট স্বভাব প্রযুক্ত পাপকে প্রিয়তম

* বাইবেলের মধ্যে এমত সুপবিত্র আজ্ঞা থাকিতেও কোন ২ খ্রীষ্টী

য়ান লোক যে দুষ্ট দুরাচারী হয়, ইহার কারণ কি? কেহ যদি এমত কথা

জিজ্ঞাসা করে, তবে তাহারা এই পুস্তকের পরে লিখিত অধ্যায়ের প্রথম, ও

দ্বিতীয় পৃষ্ঠ পাঠ করিলে সেই স্থানেই এই কথার উত্তর পাইবে।

…
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করাতে, সেই আজ্ঞা তাহাদের তদুক্ত ধর্ম গ্রহণেতে

প্রবৃত্তিজনক না হইয়া বরণ দূরীকরণের ইচ্ছা বিষয়ক

হয় , কিন্তু কোরাণে লিথিত ঐ সকল সা«সারিক ও

দৈহিক সুখজনক বাক্য মনুষ্যদের দুষ্ট মনের মত হইয়া,

তদ্ধম্ম গ্রহণেতে অবশ্য প্রবৃত্তিজনক হইয়াছিল ; অতএব

কোরাণের মধ্যে এতাদৃশ কথা থাকাতে, সে যে অনেক

দেশেতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বহু লোক কর্তৃক গৃহীত হই

য়াছে, এটা কিছু অসম্ভবের বিষয় নয়।

দ্বিতীয়। নূতন কোন একটা ধর্ম কোন দেশের মধ্যে

প্রকাশিত হইলে, তত্ত্বদেশীয় বহু কালাবধি পালিত

ধর্মের প্রতি যে লোকদের বালককালাবধি উত্তম

রূপেতে দৃঢ়তর সংস্কার, সে ঐ নূতন ধর্মের চলনেতে

বড় বাধকস্বরূপ হয়। বিশেষতঃ, সেই পালিত ধম্ম যদি

তাহাদের পিতৃপিতামহাদিক্রমে চিরকালাবধি যাজিত

হয়, তবে তস্কর্মের উৎপাটন করিয়া, যে অন্য কোন

ধর্মের স্থাপন করা, সেটা অতি দুষ্কর বিষয়, প্রায় কোন

প্রকারে করা যায় না , কিন্তু মহম্মদ যথন আপন কল্পিত

ধমু চালাইতে লাগিল, তখন তাহাকে প্রায় এতদ্রুপ '

কোন প্রতিবন্ধকের সহিত যুদ্ধ করিতে হইল না, যেহে

তুক যে দেশেতে তাহার জন্ম হইল, তৎকালে তদ্দেশেতে

কোন ধর্মই সত্থস্থাপিত ছিল না ; অতএব সে যথন

ঐ কমু করিতে প্রবৃত্ত হইল, তথন তাহা অনায়াসে

সিদ্ধ করিতে পারিল, ফলতঃ কি ছোট, কি বড়, যত ২

লোক তাহার প্রতি বাধা দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তা

হারা অতি অল্প দিনের মধ্যে সে বিরুদ্ধ ভাব পরিত্যাগ
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করিয়া, তাহার প্রকাশিত ধর্ম গ্রহণ করিতে স্বীকৃত

হইল। কিন্তু এই পুস্তকের পূর্ব প্রকরণ, ও তৎকথিত

অন্য ২ স্থানস্থ কথা পাঠ করিলে জানা যাইবে, যে

গ্রীষ্টের ধর্মু বহু কালাবধি নিষ্কোষ শাণিত থড়গের

স্বরূপ তাড়না, ও ভয়, ও উপদ্রবাদির দ্বারা এমত শক্ত

রূপে বাধিত হইল, যে সে সমুদায় বলিতে গেলে আর

মন কোন প্রকারে স্থির থাকে না ; অতএব প্রায় কোন

শত্রু না থাকাতে যে মহম্মদের কল্পিত ধর্ম চলিত হইল,

এটা কিছু আশ্চর্য বিষয় নয় , কিন্তু খ্রীষ্টের ধর্ম প্রচণ্ড

বাতাভিমুখ চলিত নৌকাস্কন্ধপ হইয়াও,যে বদ্ধিত হইয়া

বহু ২ দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এটা অসম্ভব ঘটনা,

নিতান্ত ঈশ্বরকৃত, ও তঁাহার ধন্যবাদের বিষয় বটে।

তৃতীয়। মহম্মদ উচ্চপদস্থ কোন সম্ভান্ত লোকের

সন্তান ছিল, এবণ অতি ধনবতী সম্ভান্তা এক বিধবাকে

বিবাহ করিয়াছিল, এ প্রযুক্ত যাহার দ্বারা তাহার

মনস্কামনার বিষয়ধমু স্থাপনাদি নিষপন্ন হইতে পারিত,

এমত ধন, মানাদি সকলি তাহার আয়ত্তৗভূত ছিল, কিন্তু

গ্রীষ্ট ও তাহার প্রেরিতদের এতদ্রুপ কোন সহায় ছিল

না, অর্থাৎ খ্রীষ্টের বশতাপন্ন ধন, কি মান, কি লোক

বল, অথবা কর্তৃত্ব পদ, কিছুই ছিল না, যেহেতুক তঁাহার

জন্ম কোন উচ্চপদস্থিত লোকহইতে হয় নাই। ফল,

তিনি সামান্য ব…শেতে জন্ম গ্রহণ করিয়া সর্ব বিষয়ে

সামান্য মনুষ্যের ন্যায় ছিলেন ; অতএব তঁাহার ধর্ম

স্থাপন বিষয়ে ঐ সকল মান, মর্য্যাদা, উচ্চপদত্বাদি কোন

ক্রমে অনুকূল হইল না, বরং সেই সকল তাহার প্রতি

q 2
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কুলস্বরূপ হইল, যেহেতূক ধনাদিবিশিষ্ট রাজা, ও যাজ

কাদিসকল বলেতে হউক, বা ছলেতে হউক, কিম্বা

তঁাহার উপর নানা দোষ বক্তাইয়াই বা হউক, কিম্ব।

আপনাদের সেবিত ধর্মের উত্তমতা জানাতেই বা হউক,

কোন প্রকারে তঁাহার ধর্মের প্রতি লোকদের অশ্রদ্ধা

জন্মাইয়া, উহারা যেন তাহা গ্রহণ না করে, এই নিমিত্তে

সব্বদা নানা সুযোগের অনুসন্ধান করিল।

চতুর্থ। মহম্মদ যখন প্রথমতঃ আপনাকে ঈশ্বরীয়

ভবিষ্যদ্বক্তা করিয়া লোককে জানাইল, তখন সে তা

হাদিগকে শিক্ষাদিদ্বারা আপনার ধর্মের মধ্যে প্রবেশ

করাইতে চেষ্টা পাইলেও ইহাদ্বারা কিছুই হইয়া উঠিল

না, যেহেতূক সে যাবৎ পর্য্যন্ত তলওয়ার ধারণ

না করিল, তাবৎ পর্য্যন্ত তাহার ধর্ম প্রায় কেহ

গ্রহণ করিল না। কিন্তু খ্রীষ্টের ধর্মু চলনের সহিত তলও

য়ারের কোন সম্বন্ধ নাই ; ফল, যাহাকে আশ্রয় করিয়া

মহম্মদ কিছুই করিতে পারিল না, খুঁৗষ্ট তত্তদবলম্বন

দ্বারাই সকল নিষপন্ন করিলেন, অর্থাৎ মহম্মদ শিক্ষাদি

দেওনদ্বারা স্বকীয় ধম্ম স্থাপন বিষয়ে কিছুই করিতে

পারিল না, কিন্তু খ্রীষ্ট ও তাহার প্রেরিতেরা কেবল

শিক্ষা ও ঘোষণাঞ্ছারা স্বীয় প্রকাশিত ধম্মস্থাপনের

নিফপত্তি করিলেন ।

পঞ্চম। যত ২ দেশেতে খুঁৗষ্টের ধর্ম প্রকাশ করা

গিয়াছিল, সেই ২ দেশস্থ লোকেরা তৎকথা শ্রবণানন্তর

যাহাদের ইচ্ছা হইল, তাহারা গ্রহণ করিল, যাহাদের

ইচ্ছা না হইল, তাহারা গ্রহণ করিল না; অর্থাৎ
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এইক্ষণে যেমন কেহ বলাদিদ্বারা হিন্দুদিগকে তদ্বমূর্ব

গ্রহণ করায় না, তেমনি তৎকালে কেহ ঐ দেশস্থ

লোকদিগকে ভয় প্রদর্শনাদিদ্বারা তাহাতে প্রবেশ করায়

নাই। কিন্তু মহম্মদের প্রকাশিত ধম্ম যে ২ লোকেরা

গ্রহণ করিল, তাহারা প্রায় ইচ্ছা পূর্ব্বক কেহ তাহা করে

নাই , যেহেতুক যাহারা কোরাণের কথা শুনিয়াও তাহ।

স্বীকার না করিত, তাহাদের শিরশ্ছেদন করা যাইত।

বাস্তবিক তাহার কথাম্বারা কোরাণ গ্রহণ না করাতে

সহসু ২ লোক প্রাণ হারাইল ; কিন্তু খুঁৗষ্টের ধম্ম গ্রহ

ণেতে সর্ব প্রকারে ইহার বিপরীত হইল, যেহেতুক যে

সহসু ২ লোক তাহাকে আশ্রয় করিল, তাহাদের মধ্যে

কেহ ং তদাশ্রয় করণ প্রযুক্ত প্রাণ হারাইল, কেহ ং বা

মান, কেহ বা পৈতৃক ধনাদি হারাইল, ও কেহ বা

তাড়না, ও ভয় ইত্যাদিতে পতিত হওয়াতে, অস°\থ্য

দুঃখ সহিল। ফলতঃ, তাহারা দুষ্ট লোক কর্তৃক স্বকীয় ২

বাসস্থানহইতে দূরীকৃত হওয়াতে, “মেষ, ও ছাগের

চমুেতে আচ্ছাদিত, দীন হীন, ক্লিষ্ট ও তাড়িত হইয়া,

পশু গুহাতে, ও পৃথিবীর গহ্বরে, ভুমণ করিয়া বেড়া

ইল।” এব্রীদিগকে ১১ | ৩৭, ৩৮

ষষ্ঠ। খুঁৗষ্টের ধর্ম কেবল ঘোষণা করণদ্বারা ও লো

কদিগকে শিক্ষা দেওনদ্বারা স^স্থাপিত হইল ; কিন্তু

মহমুদের ধর্মু এতদ্রুপে চালিত না হইয়া, কেবল থড়গ

দ্বারা প্রচালিত হইল ; যেহেতুক সে এক হস্তে আসি,

অন্য হস্তে কোরাণ ধারণ করত সসজ্জ হইয়া লোকদের

নিকটে গিয়া কহিল, যে হয় তো কোরাণ গ্রহণ কর,

দু' 3
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নতুবা মস্তুক দেও। তাহার এই কথাতে যাহারা কোরাণ

গ্রহণ করিল তাহাদের প্রাণ রক্ষা পাইল, যাহারা তাহ।

না করিল তাহাদের তৎক্ষণাৎ প্রাণ নষ্ট হইল। ফল,

মহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করিলে যে আমাদের দুঃখ, ও ক্লেশ,

ও তাড়না,ও মৃতু্য,ইত্যাদি হইবে, এমত সম্ভাবনা থাকাতে,

কেহ তাহা গ্রহণ করিল না, যেহেতূক তদ্ধমু গ্রহণ তা

হাদের এই সকল উপদ্রবের বিষয় না হইয়া, কেবল

সুখের বিষয় হইল , কিন্তু খ্রীষ্টের ধর্মের প্রথম প্রকাশ

সময়ে, যত ২ লোক তাহা গ্রহণ করিল, তদগ্রহণ প্রযুক্ত,

তাহাদের উপর এতদ্রুপ সহসু ং উৎপাত হইল, তথাপি

তাহারা তাহাহইতে বিমুখ না হইয়া, বরণ ইহা ত্যাগ

করণাপেক্ষা যাবজ্জীবন পর্যন্ত আমাদের এই সকল

উপদ্রব সহিষ্ণুতা করা ভাল,ইহা তাহার স্বীকার করিল।

অতএব এই উভয় ধম্মের স্থাপনবিষয়ে আমরা যত ২

তুলনাদি সব্বত্রেতেই দেখিতে পাই, যে তাহাদের অতিশয়

ভেদ আছে , বাস্তবিক গ্রীষ্টের ধর্মের স্থাপনারা তাহার

সত্যতা সপ্রমাণ হইলেও, মহম্মদের ধর্ম স্থাপনঘারা যে

তাহার সত্যতাঞ্জাপক হইতে পারে, তাহা কদাচ নয়,

বরণ\ বলাৎকারে তাহা চালিত হওয়াতে, নিতান্ত মিথ্যা

বোধ হয় ।

সপ্তম। যে ধর্ম ঈশ্বরসংস্থাপিত, ও যাহার মূল সত্য

হয়, জগৎস্ব তাবল্লোক যদি একত্র হইয়া তাহা উৎ

পাটন করিতে চেষ্টা পায়, তথাপি তাহাদের সে চেষ্টা

মিথ্যা হইয়া, তদ্বমু চিরস্থায়ী হইবে । ফল, খ্রীষ্টের ধর্ম

এতদ্রুপ সমুল আছে, ও ঈশ্বর তাহার অনুকুল আছেন,
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এপ্রযুক্ত সেই ধর্মুসহস্র ২ উপদ্রবকে পরাজয় করিয়াছে,

এব^ লোককে সুশীলতা, ও শান্তি, প্রদান পূর্ব্বক প্রতিদিন

জয়িস্বরূপে বদ্ধিষ্ণু হইতেছে, ইহাতে বোধ হয়,যে কালা

মুক্রমে জগৎস্ব তাবদেশেতে তদ্ধম্ম ব্যাপক হইয়া উঠিবে।

কিন্তু মহম্মদের ধর্মের, ও হিন্দু লোকদের ধর্মের এতদ্রুপ

সত্যতারূপ মূল না থাকাতে, ক্রমেং বদ্ধিষ্ণু না হইয়া, প্রতি

দিন তাহার হ্রাসতা হইতেছে, ও আরো হইবে ; বাস্তবিক

· অামাদের এই নিশ্চয় বোধ হয়, যে এই উভয় ধর্ম এবণ

তাহাদের মত, যাহাদের মূলাবধি মিথ্যা প্রবঞ্চনাদি মাত্র,

এমত যে অন্য ২ অনীশ্বরীয় ধর্মু সকল, মনুষ্য যেমন

কোন তুচ্ছ বস্তু আপন গৃহহইতে ফেলিয়া দেয়, তেমনি

তদ্ধমু কালানুক্রমে পৃথিবৗহইতে ঝাটিয়া ফেলা যাইবে।

ষঃ অধ্যায়।

হিন্দু লোকেরা বাইবেল, ও খ্রীষ্টের ধর্মের প্রতি

যে সকল দোষ দেয়, তাহার প্রত্যুত্তর বাক্য ।

জিজ্ঞাসা। থ্রীষ্টের ধর্মু যদি উত্তম, এবণ দুষ্ট লোককে

শুদ্ধাচারী করিতে যদি বাইবেলের অভিপ্রেত এমত হয়,

তবে অনেক লোক খুঁৗষ্টীয়ান হইয়াও যে দুষ্ট দুরাচারী

হইতেছে, ইহার কারণ কি ?

উত্তর । এ দেশেতে, এবণ\ অন্য ২ নানা দেশেতে যা

হার। আপনাদিগকে খুঁৗষ্টীয়ান করিয়া বলে, এমত দুষ্ট

দুরাচারী, ও অতি পাপী, ও ইন্দ্রিয় সুখেতেই অভিলাষী,

অনেক মনুষ্য আছে বটে, কিন্তু তাহাদের দুঃশীলতাতে
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কিছু বাইবেল দোষী হইতে পারে না , যেহেতুক উহার।

বাইবেলের আজ্ঞানুসারে কোন কমু না করিয়া বরণ\

সর্ব্ব প্রকারে তাহার বিপরীতাচারী হয় । ফল, যে দেশে

তে খ্রীষ্টের ধর্ম ব্যতিরেক আর কোন ধর্ম চলে না,

তাহারা সে দেশেতে জন্মিয়া থ্রীষ্টীয়ান নাম মাত্র পাই

স্নাছে ; কিন্তু কি ধমূ, কি অধমু, তাহারা তো প্রায় কিছুই

জানে না, অধিকন্তু তাহাদের মধ্যে সহসুং লোক ধর্মবিষয়ে

এমত অবিজ্ঞ, যে কি বঙ্গ দেশ, কি চীন দেশ, কি যবন দেশ,

যে হউক, অন্য কোন দেশে তাহাদের জন্ম যদি হইত, তবে

তাহারা তদেশের ধর্মুই উত্তম বলিয়া গ্রহণ করিত।

অতএব তাহারা বাহেতে খ্রীষ্টীয়ান মাত্র, অন্তঃকরণে

কিছুই নয়, ইহাতে বাইবেলের কি দোষ হইতে পারে ?

দেখ, কোন গুণবান রাজা আপন প্রজাদের পালনার্থে ও

শাসনার্থে, উত্তম আইন,ও নিয়মাদির স্থাপন করিলেও, তা

হার প্রজাদের মধ্যে সহসু ং লোক যদি সেই রাজাজ্ঞানু

সারে না চলে, তাহাতে কি সেই ভূপতির উপর কিম্বা তৎ

স্থাপিত ব্যবস্থাদির উপর কেহ দোষ বর্তাইতে পারে ?

কদাচ নয়, যেহেতুক তাহার তো কিছুই দোষ নাই, কে

বল যে সকল দুষ্ট লোকেরা আপনাদের মনের কুঅভি

লাষ পরিপূর্ণ করিবার জন্যে, সেই আইনাদির অনুসারে

না চলে, তাহাদেরই দোষ মাত্র। এইক্ষণে এই দৃষ্টান্তস্থলে,

রাজপদে, ঈশ্বরকে বুঝায়, আর আইন ও নিয়মাদি পদে,

বাইবেলকে বুঝায়। অর্থাৎ ঈশ্বর আপন স্থাপিত অাইনাদি

স্বরূপ যে বাইবেল, তাহাতে তিনি লোককে সুপবিত্র আজ্ঞ

দিতেছেন, এবণ\ সকলকে সব্ব প্রকারে শুদ্ধাচারী করাইতে
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তখশাস্ত্রের অভিপ্রেত বটে ; তবে যাহারা আপনাদের কু

স্বভাব প্রযুক্ত নানা দুষ্কর্ম করে, তাহারা আপনাদিগকে

খৃীষ্টীয়ান করিয়া জানাইলেও, তাহাতে যে বাইবেলের

· উপর দোষ বর্ন্তান, সেটা অতি অন্যায় বিচার । ফল,

যত ং লোক মুখেতে মাত্র খ্রীষ্টের নাম লয়, বাইবেল

তাহাদের প্রত্যেক জনকে দুষ্টাচারেতে, নির্লিপ্ত থাকিতে

অাজ্ঞা দেয় ; ( ১ ) অতএব মনুষ্য আপনাদিগকে খুঁৗষ্টী

য়ান বলিয়াও,যদি বাহেতে ও অন্তঃকরণেতে এই আজ্ঞা

সর্ব্ব প্রকারে পালন না করে, তবে যিনি প্রত্যেক জনকে

আপন ২ অাচরণানুসারে ও স্বকৃত কর্মানুসারে ফল দি

বার কারণ অন্তঃকরণের পরীক্ষা করেন, এমন যে ঈশ্বর,

( ২ ) তঁাহার বিচারে তাহারা কাল্পনিক মাত্র ; বাস্তবিক

কেহ যদি খুঁৗষ্টীয়ান নাম ধারণ করিয়া দুরাচারী হয়,

তবে সেই নামধারণ কেবল তাহার পাপ বৃদ্ধির ও পর

কালে অধিক দুঃখের বিষয় হইবে , যেহেতুক বাইবেলের

অস^থ্যক কথাদ্ধারা আমরা জানিতে পারি, যে ঈশ্বর

জগৎস্ব তাবল্লোককে প্রাকৃতার্থিক রূপে বিচার করণার্থে

যে দিন স্থির করিয়াছেন, ( ৩ ) সেই দিন উপস্থিত

হইলে ইহাদের মূর্খতা সকলের সাক্ষাতে প্রকাশ কর।

যাইবে, ( ৪ ) এবণ তাহারা দুষ্ট লোকদের, ও ঈশ্বরকে

বিস্মৃত সর্ব্ব দেশীয় লোকদের সহিত গণিত হইয়া, নরকে

নিঃক্ষিপ্ত হইবে । ( ৫ )

( ১ ) তীমথিয়ের দ্বিতীয় পত্র ২ । ১৯ ( ২ ) য়িরর্মীয় ১৭ । ১ •

( ৩ ) প্রেরিতদের ক্রিয়া ১৭ । ৬১ ( ৪ ) তীমথিয়ের দ্বিতীয় পত্র

৩ । ১ ( ৫ ) গীতপুস্তক ৯ । ১৭
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জিজ্ঞাসা। গ্রীষ্টের ধর্ম ব্যতিরেক যদি আর ২ সকল

ধমুই মিথ্যা, এমত নিশ্চিত হয়, তবে এত বাদানুবাদ ও

বিবেচনাদি বিনা, তাহার সত্যতা প্রতিপন্ন হইতে পারে

না কেন ? অর্থাৎ তঁাহার বিষয়ে যেন লোকদের আর

কোন সন্দেহ না থাকে, এই নিমিত্তে ঈশ্বর এমত একটা

বিশেষ চিহ্নদ্বারা তাহার সত্যতা স্থিরীকৃত করেন নাই

কেন ? যেহেতুক তিনি তাহা করিলে তদ্বিষয়ে আর লো

কদের কোন বাদ বিতণ্ডা থাকিত না ।

উত্তর | ঈশ্বরের করণীকরণ ইত্যাদি নানা বিষয়ের

মূল সর্ব্বপ্রকারে আমাদের বোধগম্য ; অতএব নান৷

স্থান বিশেষে তাহার কি করা কর্তব্য, কি বা অকর্তব্য,

ইহা আমরা জানিতে পারি না , এপ্রযুক্ত তিনি কেন

এমন করেন না, অমন করেন না, তেমন করেন না ?

এতদ্রুপ জিজ্ঞাসা করা আমাদের সর্ব প্রকারে অনুচিত ;

যেহেতুক “ তিনি পরামর্শেতে নিপুণ ও কার্য্য করণেতে

আশ্চর্য্য,” (য়িশায়িয় ২৮। ২৯) অতএব আমরা কে, যে

আমাদের ভুল ভুান্তি রূপ বিচারাসনের সম্মুখে তাহাকে

আকর্ষিত করিয়া, তাহার কর্তৃত্বাদিবিষয়ের দোষাদোষ

বিবেচনা করিব , দেখ, ঈশ্বর নানা চন্দ্র সূর্য্যের সৃষ্টি

না করিয়া, কেন কেবল একং চন্দ্র সূর্য্যের সৃষ্টি করিয়া

ছেন ? এব^ কোন ২ মনুষ্যের পাচ সাত হস্ত পাদাদি না

দিয়া কেন সকলেরি দুই ২ মাত্র দিয়াছেন ? অর্থাৎ তিনি

পাচ প্রকার মনুষ্য না করিয়া, কেন কেবল এক প্রকা

রই করিয়াছেন ? অপর তিনি কোন ২ দেশেতে অতিশয়

শীত, কোথাও বা অতিশয় গ্রীষ্ম, এমত না করিয়া সর্ব্ব
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দেশেতে সকল সময়ে ফালগুণ চৈত্র মাসের মত কিঞ্চিৎ

শীত কিঞ্চিৎ গ্রীষ্ম কেন না করিলেন ? এব^ শাকাদির

ক্ষতিজনক নানা কাঁটাদির সৃষ্টি কি নিমিত্তে করিয়াছেন ?

তঁাহার কৃতিবিষয়ে এতদ্রুপ অসৎখ্যক পূর্ব পক্ষ আম

রা করিতে পারি, কিন্তু সে সকলি অনর্থক , যেহেতুক

আমাদের অতি অল্পবুদ্ধি প্রযুক্ত ঈশ্বরের কার্য্য বিষয়ের

কারণ, আমরা কদাচ ঠাহরাইয়া উঠিতে পারি না ;

অর্থাৎ আমরা এই মাত্র জানি, যে সকলি তাহার স্বে

চ্ছাধীন, ও তিনি ভাল ব্যতিরেকে মন্দ করেন না ; অতএব

কি প্রকারে, ও কত বড় প্রমাণ দ্বারা, ও কত গৌরবেতে

আপন সত্থস্থাপিত ধম্মের সত্যতা স্থিরীকৃত করা উচিত,

এ সকলি তিনি জানেন, কোন প্রকারে আমাদের বুদ্ধির

বিষয় নয় । ফল, ঈশ্বর যে শাস্ত্র দেন, সেটা যে তাহারি

দত্ত, আমরা যাহাতে ইহা নিশ্চয় জানিতে পারি, এমত

কোন না কোন বোধগম্য প্রমাণ দেওনের তাহার

আবশ্যকতা আছে বটে ; কিন্তু তিনি আমাদিগকে যে

প্রকার হউক, এতদ্রুপ বিশ্বাসজনক কোন প্রমাণ দিলে,

তাহাকেই অবলম্বন করিয়া, বিশ্বাস পূর্ব্বক, সেই শাস্ত্র

আমাদের গ্রাহ্য করা কর্তব্য ; অতএব আমরা যদি বাই

বেলের বিষয়ে বিবেচনা করি, তবে জানিতে পারিব, যে

তিনি এতদ্রুপ প্রচুর প্রমাণ দ্বারা তাহার ও খ্রীষ্টের ধর্মের

সত্যতা স্থিরীকৃত করিয়াছেন ; অর্থাৎ খ্রীষ্টের প্রেরিতের।

সব্বদা তাহার সহিত থাকাতে, ও তঁাহার কমুদি সকল

দেখাতে, তিনি যে ধর্ম প্রচার করিলেন, তাহা সত্য কি

মিথ্যা ইহা তাহারা জানিতে পারিল । আর তাহ। যে
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নিশ্চয় সত্য, ইহাতে তাহারা সহসু ২ বার সাক্ষ্য দিয়া

ছে, এবণ তাহাদের সাক্ষ্য সর্ব্ব প্রকারে গ্রাহ, কোন

বিষয়ে অবিশ্বসনীয় নহে । দেখদেথি, যে সকল ঘটন।

আমাদের প্রত্যক্ষীভূত, কিম্বা পরীক্ষার বিষয় নয়, এমত

অস^থ্যক ঘটনা পৃথিবীর মধ্যে হইয়াছে, ও হইতেছে,

তথাপি তাহা আমরা বহু লোকের সাক্ষ্যদ্বারা সত্য

করিয়া মানিতেছি, তবে বাইবেলের সত্যতা এতদ্রুপ

অসঙ্খ্যক প্রমাণ, ও সাক্ষ্যদ্বারা স্থিরীকৃত হইলেও, যে

লোক অগ্রাহ্য করে, সেটা কেবল তাহাদের অন্তঃকরণের

পাষণ্ডতা মাত্র। ফলতঃ, ঈশ্বর এ বিষয়ে যে সকল প্রমাণ

দিয়াছেন, যাহারা তাহার প্রচুরতা না মানিয়া, তাহাতে

বিশ্বাস না করে, তাহাদিগকে তিনি অন্য কোন বিশ্বাস

জনক প্রমাণ কদাচ দিবেন না, বরণ\ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাহা

দের এতদ্রুপ অন্ধতা প্রযুক্ত শয়তানের হস্তে পতিত থাকিতে

দিবেন , পরন্তু অলৌকিক ক্রিয়া আমরা দেখিতে পাইলে,

কিম্বা এমন হইলে, অমন হইলে, তেমন হইলে, আমর।

বিশ্বাস করিতাম , এতদ্রুপ নানা কথা যে হিন্দু লোকেরা

ছেলিয়া মানুষের মত কহে, সেটা কেবল সত্য কথা নিবা

রণার্থে তাহাদের ঢালস্বরূপ মাত্র। যেহেতূক ঈশ্বর যদি

তাহাদিগকে সহসু ২ অলৌকিক ক্রিয়া প্রতি দিন দেখা

ইতেন, তথাপি নূতন মন না হইলে, তাহারা বিশ্বাস করিত

না; ইহার সাক্ষী দেথ, জগতের পত্তনাবধি যে রূপ অলৌ

কিক ক্রিয়া কেহ কথন দেখে নাই, এতদ্রুপ অস°\থ্যক

অলৌকিক ক্রিয়া স্ত্রীষ্টের ও তঁাহার প্রেরিতদের কর্তৃক

কৃত য়িহুদৗ লোকেরা প্রত্যহ দেখিলেও, অথচ তাহাতে
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তাহাদের মন আদু হইয়া বিশ্বাসী হয় নাই ; অতএব

য়িহুদৗ লোকদের এই কঠিনতা ও অবিশ্বস্ততাছারা, এবণ

আমাদের প্রত্যক্ষে ঘটিত মনুষ্যদের নানা ক্রিয়াম্বার,আ

মরা জানিতে পারি, যে বাইবেলের সত্যতাতে এত প্রমাণ

থাকিতেও, যাহারা তাহাতে প্রমাণাভাব বলিয়া অগ্রাহ্য

করে, তাহাদের সহিত যে বাদানুবাদ করা, কিম্বা তাহা

দিগকে যে বুঝাইতে চেষ্টা করা,সে সর্ব্ব প্রকারে বিফল ;

যেহেতূক মঙ্গলসমাচারের বক্ষ্যমাণ কথাতেই নিশ্চয়

জানা যায়, যে অলৌকিক ক্রিয়াই বা হউক, কিম্বা উপ

যুক্ত সাক্ষির কথাতেই বা হউক, এতদ্রপ লোকের কেহ

কোন প্রকারে বিশ্বাস জন্মাইতে পারিবে না । যথা

তাহারা যদি মূসার এবং ভবিষ্যদ্বক্তাদের বাণী না শুনে,

তবে মৃতু্যলোকহইতে এক জন উঠিলেও তাহারা প্রবোধ

মানিবে না। (লুকরচিত মঙ্গলসমাচার ১৬। ৩১ * )

জিজ্ঞাসা | ঈশ্বর তো সাৎসারিক বস্তু কাহাকেও ব।

অল্প, কাহাকেও বা বিস্তর, সকলকেই কিছু না কিছু

দিতেছেন, সর্ব্ব প্রকারে সকল বিষয়ের অভাব কাহার

রাখেন নাই ; অতএব বাইবেল যদি নিতান্ত তাহারি দত্ত

অদ্বিতীয় শাস্ত্র, এমত হয়, আর তভিন্ন সকলি মিথ্যা,

তবে তিনি সব্ব দেশীয় লোককে তাহা ন দিয়া,

বহু ২ লোককে অদ্যাপিও তদভাব বিশিষ্ট করিয়া কেন

রাথিয়াছেন ?

* বাইবেলের সত্যতাতে কদাচ প্রমাণাভাব নাই, কিন্তু হিন্দু লোক

দের তাহাতে নিতান্ত অমনোযোগ ; এপ্রযুক্ত যে তাহারা তচ্ছাজ

গ্রহণ করে না, এতদ্বিষয়ক গোটা দুই তিন বাক্য এই পুস্তকের ভূমি

কাতে ও ৯১ এবং ৯২ পৃষ্ঠেতে লিখিত আছে।

U
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উত্তর । মনুষ্যের আপনাদের ভুল ভুান্তি রূপ বিচারা

সনের সম্মুখে, ঈশ্বরকে আকর্ষণ করিয়া তাহার কর্মের

দোষাদোষ বিষয়ে বিবেচনা করা, যে অকর্তব্য, এই

বিষয়ে পূর্বে যাহা ২ লিথিয়াছি সেইট। ইহারো উত্তর

স্বরূপ, অর্থাৎ ঈশ্বর যে ২ প্রকারে কমু করিতেছেন, সে ২

প্রকারে না করিয়া, এ প্রকারে,ও প্রকারে, কেন না করেন,

এটা আমাদের বিচারাধীন নহে ; যেহেতুক তিনি জগৎস্ব

তাবল্লোকদের কত্তা ও স্বকীয় ইচ্ছার অধীন, এব^ সক

লের বুদ্ধির উপরে তাহার বুদ্ধি ভূমণ করে, এ প্রযুক্ত

তিনি আপনার কমুের কোন কারণ, কাহাকেও বলেন

না; ( ১ ) অতএব তঁাহার কার্য্যানুসারে বাদবিতণ্ডা

করিয়া, “ তুমি কি করিতেছ ?” এ কথা যে তাহাকে বলা,

( ২ ) সেটা সন্দ্ব প্রকারে আমাদের অনুচিত, ও পাষণ্ড

লোক ব্যতিরেক, কেহ তাহাকে এ কথা কদাচ বলিবে না ।

অপর ঈশ্বর সর্ব্ব দেশীয় তাবল্লোককে বাইবেল ন।

দিয়া কেন বহু লোককে তদভাব বিশিষ্ট করিয়া রাথি

য়াছেন ? যাহারা এ কথা জিজ্ঞাসা করে, তাহারা যদি

বহু লোককে তাহা না দেওনকে তচ্ছাস্ত্রের মিথ্যাত্বের

কারণ করিয়া বুঝে, তবে বিশিষ্ট রূপে বিবেচনা করিলে

জানিতে পারিবে, যে সেটা কোন প্রকারে মিথ্যাত্বের,

কিম্বা কোন দোষের হেতু কদাচ হইতে পারিবে না ;

সেহেতুক ঈশ্বর জগতের কব্জা, এবং তিনি আপন কর্তৃত্বা

নুসারে, অতি উত্তম ও সুখাহ আবশ্যকীয় বস্তু কাহাকে ২

· বিস্তর আকাণ্ডু' পূর্ণ করিয়া দিতেছেন, কাহাকেও

( ১ ) আয়ুব ৩৩। ১৩ ( ২ ) আয়ুব ৯ | ১ ২
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ব， যৎকিঞ্চিৎও দেন না , অতএব তাবদেশীয় লোককে যে

বাইবেল না দেওয়া, আর সকলকে যে এই উক্ত অাবশ্য

কীয় সুখজনক বস্তু না দেওয়া, এই উভয় বিষয়ে তাহার

কার্য্যের ঐক্য দেথিয়া, সকলকে না দেওয়াতে, বাইবেল

যে তঁাহার শাস্ত্র নহে, এ কথা আমরা কোন প্রকারে

বলিতে পারি না। দেখদেথি, ভূমিতে উত্তম শস্য পাইবার

জন্যে তন্নিষ্পাদক উপযুক্ত বৃষ্টির আবশ্যকতা আছে,

কিন্তু সর্ব স্থানে এতদ্রুপ জল না হওয়াতে কোন ২ স্থানে

জলপ্লাবনদ্বারা সকল ডুবিয়া গিয়া, শস্যের গাছ পর্য্যন্ত

পচিয়া যায়, কোথাও বা কিছুই বৃষ্টি না হওয়াতে,

মৃত্তিকার অতি শুষ্কতা প্রযুক্ত বীজ বপনও হয় না ।

আর আমরাও তো জানি, যে ইহার মূলকারণ ঈশ্বর,

তথাপি তিনি কি নিমিত্তে এমত করিতেছেন, ইহার

কারণ আমরা কিছুই বলিতে পারি না , তেমনি তিনি

কোন ২ স্থানের লোকদিগকে বহুকালাবধি বাইবেল

দিয়াছেন, কোন স্থানের মনুষ্যকে অল্প দিন দিয়াছেন,

কোন ২ লোককে অদ্য পর্য্যন্ত যে দেন নাই, ইহার

নানা কারণ অবশ্য থাকিবে , কিন্তু সেই সকল কারণ

আমরা কোন প্রকারে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ফল,

আমরা নিতান্ত এই জানি, যে ঈশ্বর মনুষ্যদের কোন

ক্রমে দেনাদার নহেন, বরণ মনুষ্যেরা পাপদ্ধার আপ

নাদিগকে সর্ব বিষয়ে তাহার অনুগ্রহ পাইবার অযোগ্য

পাত্র করিয়াছে ; অতএব তিনি সকলের প্রতি সমান

ভাব প্রকাশ না করিয়া, যে মনুষ্য জাতির মধ্যে কোন ২

জনের উপর কৃপাবলোকন করেন, এটা বড় আশ্চর্য্য

U 2
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বিষয় , কিন্তু তদনুগ্রহ কাহাকেও দেওয়া, আর কাহাকেও

না দেওয়া, এট। তঁাহার ইচ্ছার অধীন আছে, আমাদের

বিচার্য্য বিষয় নহে ; কেননা তিনি তো ন্যায়, ও জ্ঞান, ও

যথার্থতা, ও বিবেচনা, ইত্যাদি সদগুণ বিশিষ্ট, ইহা

আমরা জানি, এ প্রযুক্ত তাহার স্বকীয় অনুগ্রহ দান

দানের পাত্রপাত্র বিবেচনা করিতে আপনাদের অপার

কতা মানিয়া, এই সকলের ভার তাহার হস্তে সমপর্ণ

করা আমাদের উপযুক্ত কমু । -

এইক্ষণে পাঠকেরা যথার্থ রূপে বিবেচনা করিলে

অবশ্য বুঝিবে, যে পূর্ব্বে কথিত ঐ আরোপিত দোষ

বাইবেলের উপর কোন প্রকারে বর্তে না, যেহেতুক

তদন্তঃপাতি ধর্মু জগৎস্ব তাবল্লোকদের যাজনার্থে লিখিত

হইয়াছে, এবণ পূর্ব্বকালে তাহা গ্রহণ করিতে তাহা

দের অন্তঃকরণের প্রাশস্ত্য যদি হইত, তবে বোধ হয়, যে

ঈশ্বর কোন ক্রমে, তছাস্ত্র তাহাদের নিকটে অবশ্য

পাঠাইয়া দিতেন , কিন্তু চিরকাল পর্য্যন্ত আছে, এব…

এই ক্ষণেও স্থায়ী হইতেছে, যে বাইবেলের প্রতি লোক

দের বিরুদ্ধ ভাব, আমাদের অনুমান এই হয়, যে সেই

বিরুদ্ধ ভাব, তাহাদের ঐ শাস্ত্র না পাওনের একটা মূল

কারণ হইতে পারে । দেখ হিন্দু লোকেরা তদুক্ত ধর্মের

কথা ঘোষণাকারিদের নিকটে কথন ২ কহে, যে এ ধর্মু

তো নূতন, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কথন ইহা শুনে নাই,

ও যাজন করে নাই , এ প্রযুক্ত ইহ গ্রহণ করা আমাদের

অতি অকর্তব্য। কিন্তু তাহাদের এ কথা সত্য নহে, যেহে

তুক পূর্ব্বকালের কএক জন গ্রন্থকর্তারা বলিয়াছে যে
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খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের পরে তমা, ও বাত্তলমৗ নামে, তঁাহার

দুই জন প্রেরিত এ দেশেতে আসিয়া তব্ধর্মের কথা ঘো

ষণা করিয়াছিলেন, এবণ\ তাহার অল্প দিনানন্তর পান্তীনস

নামে, আর এক ব্যক্তি আসিয়া, লোকদের হস্তে অগ্রে

কথিত ঐ দুই জনদ্বার। আনীত, মথি কর্তৃক লিখিত

মঙ্গলসমাচারের পুস্তক পাইলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তমা

কে বধ করিল, ও অন্য দুই জনের প্রতি এত উপদ্রব,

ও তাড়নাদি করিল, যে তাহাদের ঐ দয়াফলক কর্ম

আর কোন প্রকারে চলিল না ।

দেথ, হিন্দু লোকদের ও অন্য ২ বহু লোক কর্তৃক

লিথিত নানা পুস্তকদ্বারা আমরা জানিতে পারি, যে

উহাদের পূর্ব্বকালীন অবস্থা এইক্ষণহইতে অতি গৌর

বান্বিত, এবণ সম্রতি উহারা যেমন অন্য ২ দেশস্থ লোক

দের নিকটে মানাদি পাইতেছে, পূর্ব্বকালে তাহাহইতে

অধিক মান্যমান ছিল ; অতএব তাহারা যে এইক্ষণে তা

দৃশ মর্য্যাদা, ও গৌরবাদি বিশিষ্ট না থাকিয়া, লঘুত।

প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহার কারণ কি ? না, আমাদের অনুমানে

তে এই বোধ হয়, যে ইহার কারণ তাহাদের বাইবেলীয়

ধর্মের অগ্রাহ্য করণ, আর সেই সজ্জনদের তাড়নাদি জনিত

পাপ। যেহেতুক শিমূয়েলের প্রথম পুস্তকের ২। ৩০

ঈশ্বর ভবিষ্যদ্বক্তার মুখে কহেন, যে যাহারা আমাকে

সম্মান করে, আমি তাহাদের সম্মান করাইব, ও যাহারণ

আমার তুচ্ছকারী হয়, আমি তাহাদিগকে হতমর্য্যাদা

করিব ; অতএব হিন্দু লোকেরা ঈশ্বরের বাক্য অগ্রাহ্য

করিয়া, যে তাহাকে তুচ্ছ করিয়াছে, ইহাতে তিনি তাহা

© 2
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দের প্রতি আপনার এই উক্ত বাক্য পূর্ণ করিয়া অন্য ২

লোকের নিকটে হতমর্য্যাদা করিয়াছেন ; কিন্তু কেহ

যদি এ বিষয়ে সন্দেহ করে, তবে তাহাদের প্রবোধার্থে

এইস্থলে আমি দুইটা নিদর্শন দেখাইতেছি। তাহার

প্রথম নিদর্শনস্বরূপ যিহূদী লোক, দ্বিতীয় ইৎরাজ।

দেথ, যিহূদী লোকেরা যেমন ঈশ্বরের কথা তুচ্ছ করিয়া

ছে, ও অমান্য করিয়াছে, এমত কেহ কথন করে নাই,

এব^ তাহারাও যেমন অমর্য্যাদা ও দুঃখ পাইয়াছে,

এমত কেহ কথন পায় নাই , যেহেতুক তাহারা এইক্ষণে

দেশভুষ্ট, ও ছিন্নভিন্ন হইয়া, প্রায় সকল লোকের কর্তৃক

নিন্দিত, ও তুচ্ছাসপদ ও উপদ্রবান্বিত আছে।

আর ই^লণ্ডের মধ্যে কোন ২ লোক অতি দুষ্ট দুরা

চারী হইলেও, তথাপি দেশ সমুদায়ানুসারে, তাহাদের

বিষয়ে কহিতে গেলে, এ কথা কহিতে পারি, যে উহার।

যেমন ঈশ্বরকে ভয় করে, ও তঁাহার কথা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক

মানে, ও তৎকথা অন্য ২ দেশস্থ লোকদের নিকটে পা

ঠাইতে চেষ্টান্বিত হয়, তদ্রুপ অন্য কোন দেশীয় লোক

ঈশ্বরের কমু বিষয়ে অনুরাগী হয় না ; অতএব তিনি

সে দেশস্থ লোকদের যেমন উচ্চপদ, ও সম্মানাদি বাড়া

ইয়া দিয়াছেন, অন্য কোন দেশীয় লোকদের প্রতি

তিনি তেমনি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন নাই, যেহেতূক

আমরা যদি তাহাদের নিজ দেশের লোকদের সুখ, ও

প্রজাদিশাসন বিষয়ে বিবেচনা করি, কিম্বা অন্য ২ দেশে

তাহাদের যে সকল অধিকার, ও বাণিজ্যাদি হইতেছে,

তাহার প্রতি অবলোকন করি, তবে আমরা জানিতে
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পারিব, যে এই সকল বিষয়ে ইংলণ্ডীয়েরা যেমন উচ্চতা,

ও সম্ভ্রম, ও বলাদি বিশিষ্ট আছে, জগতের মধ্যে কোন

দেশীয় লোক এই সকল বিষয়ে তাহাদের মত ভাগ্যবান

নাই। ফল, ই^লগু দেশীয় লোকেরা ঈশ্বরের কথা

মানন, ও প্রচার করণাদিদ্বারা তাহাকে সম্মান করিতেছে,

এ প্রযুক্ত তিনি আপন কথানুসারে তদেশের সম্মান,

এমত বাড়াইয়াছেন, যে ইংলণ্ড পৃথিবীরূপ শরীরের

মস্তক হইয়াছে , পরন্তু আমরা যদি রুষ, ও স্লেন, ও

ফ্রান্স, ইত্যাদি নানা দেশস্থ লোকদের বর্তমান কালের

অবস্থা বিবেচনা করি, তবে জানিতে পারিব, যে উহার।

বাইবেলীয় ধর্মের মান, অল্পই বা হউক, আর অধিক

বা হউক, যে ,যেমন ঝপে করিতেছে তাহারা পৃথিবীস্থ

অন্য ২ দেশের মধ্যে তেমনি মান মর্য্যাদা গুরুতাদি

বিশিষ্ট হইয়া আছে । কিন্তু আমার এ কথা লেখাতে

কেহ যেন এমত না বুঝে, যে তক্কম্ম গ্রহণ তাহা

দের সাংসারিক ধনাদিবৃদ্ধির বিষয় হইবে, যেহেতুক

যে ২ দেশস্থ লোকেরা সেই ধর্মুকে না মানে, তাহাদের

মধ্যে দশ, পাঁচ জন, তাহা গ্রহণ করিলে, অমানক লো

কেরা তাহাদিগকে অবশ্য তাড়ন করিবে ; অতএব সেটা

তাহাদের ঐহিক লাভের বিষয় না হইয়া বরণ ক্লেশের

বিষয় হইবে । কিন্তু হিন্দু দেশের লোক, কিম্বা ব্রহ্ম

দেশীয় লোক, কিম্বা চীন দেশস্থ লোক, আর এতদ্রুপ

অন্য ২ দেশস্থ লোকেরা যদি ঐক্য হইয়া, মনুষ্য সাধা

রণে তাহা গ্রহণ করিয়া প্রকৃত ঝপে যাজন করিত, তবে

সেটা তাহাদের কেবল পরকালের সুখের বিষয় না
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হইয়া ইহকালের সূথের, ও তাবদীয় বস্তু বৃদ্ধির বিষয়ও

হইত । ফলতঃ, প্রত্যেক লোক যেমন ২ কম্ম করে, ঈশ্বর

পরকালে তাহাকে তদনুরূপ প্রতিফল দিবেন , কিন্তু চীন,

কি ই^রাজ, কি অন্য ২ কোন দেশস্থ লোক, তাহার।

দেশ সাধারণে, ভালই বা হউক, আর মন্দই বা হউক,

যেমন ২ কম্ম করে, ঈশ্বর এইক্ষণেও তেমনি সাধারণ

রূপে তাহাদের দেশ দেশের প্রতি, নিগ্রহ, কিম্বা অনুগ্রহ

করিতেছেন, যেহেতুক দেশ বিশেষের বন্দোবস্তের নি

মিত্তে পরলোকে পৃথক ২ স্থান নাই ; অতএব পরকালে

লোকদের এই প্রকার অবস্থিতি না থাকাতে, তিনি ন্যায়

বিচার করিয়া, সকল দেশস্থ লোকদের যাহার যেমন

ব্যবহার আছে, তাহাদিগকে দেশ বন্দোবস্তানুসারে ইহ

কালে তদনুরূপ প্রতিফল দিতেছেন।

জিজ্ঞাস। যাহা কেহ বুঝিতে পারে না, এমত অনেক ২

বাক্য বাইবেলের মধ্যে লিখিত আছে ; অতএব তাহ।

যদি ঈশ্বরের শাস্ত্র এমত হয়, তবে যে বাক্যের অর্থ

লোকেরা অনায়াসে বুঝিতে পারে, এমত বাক্যদ্বারাই

তিনি তাহা লেখাইলেন না কেন ?

উত্তর | বাইবেলের মধ্যে যে অনেক ২ কঠিন বাক্য

আছে সে সত্য বটে, তথাপি পরিত্রাণার্থে যাহা ২ জানি

বার আবশ্যকতা আছে, সে সকল বাক্য এমত স্লষ্টার্থ,

যে দ্রুতগামি ব্যক্তিও পড়িতে পারে, ও পথগামি লোক

জ্ঞানরহিত হইলেও, তাহাতে ভুান্ত হইবে না, (হবন্ধু

কের পুস্তক ২ । ২ ও যিশায়িয় ৩৫। ৮) দেখ, পণ্ডিত

মনুষ্যেরাও এক খান পুস্তক রচিতে গেলে, মুর্খ লোকের।
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যেন বুঝিতে না পারে এমত অনেক বাক্য তাহার মধ্যে

অনায়াসে দিতে পারেন, তবে র্যাহার বুদ্ধি সকলের

বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতম, এমন যে ঈশ্বর তিনি যে মূর্খ ও পাপান্ধ

মনুষ্যেরা বুঝিতে না পারে, এমত দুই চারি টা কথা

আপন শাস্ত্রের মধ্যে দিয়াছেন, এটা কিছু অসম্ভবের

বিষয় নয় । অপর বাইবেলের মধ্যে নানা দুর্গম্য বাক্য

আছে, এ প্রযুক্ত ঈশ্বরের কৃত বটে কি না, তাহার বিষয়ে

আমরা যদি এমত সন্দেহ করি, তবে এই জগৎ তাহার

সৃষ্ট বটে কি না, ও তঁাহার কর্তৃত্বের অধীন কি না,

ইহাও আমরা সন্দেহ করিতে পারি , যেহেতুক অামা

দের বোধাগম্য অনেক বিষয় এই উভয়েতে আছে । .

অতএব সৃষ্ট্যাদিসম্বন্ধীয় বহু ২ কঠিন ও অসম্ভব বিষয়

থাকিলেও যদি আমরা সে সকলকে ঈশ্বরকৃত বলিয়া

স্বীকার করি, তবে বাইবেলের মধ্যে কোন ২ দুর্গম্য

বাক্য থাকিলেও, কেন তাহাকে ঈশ্বরকৃত করিয়া স্বীকার

না করিব ? পরন্তু আমরা যথার্থ রূপে বিবেচনা করিলে

এই জানিতে পারিব, যে নানা বোধগম্য বিষয়ে সৃষ্ট্য

দির সহিত বাইবেলের ঐক্য থাকাতে, সেই সকল দুরূহ

বিষয় যে তাহার সত্যতাতে প্রতিবন্ধক, এমত বোধ ন।

করিয়া, বর→ তৎ প্রযুক্ত তাহা যে ঈশ্বরের কৃত, এমত

বোধ করা উচিত, যেহেতুক তঁাহার অন্য সকল কার্য্যের

বিপরীত না হইয়া, বর°\ তাহার সহিত যে মেলন আছে,

ইহা আমরা দেখিতে পাইতেছি । ফল, “ যিনি আপন

পরাক্রমে পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন,ও আপন জ্ঞানেতে

জগৎ স^স্থাপন করিয়াছেন, ও অাপন বিচারেতে স্বর্গ
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সকল মিলাইয়া দিয়াছেন,” (যিরিমিয় ১০ । ১২) এমন

যে তেজোময় ঈশ্বর, তিনি যে শাস্ত্র মনুষ্যদের পরিত্রাণ

সাধনার্থে দিয়াছেন, সেই শাস্ত্রই নিতান্ত বাইবেল , যে

হেতুক তাহা যুক্তিসিদ্ধ, ও সন্দ্ব প্রকারে জ্ঞানজনক, এ

প্রযুক্ত ঈশ্বর ব্যতিরেক আর কাহারও কৃত কদাচ হইতে

পারে না ।

জিজ্ঞাসা। পিতা, পুত্র, ধম্মাত্মা, এই তিনেই এক,আর

একেই তিন, এব^ খুঁৗষ্ট আপনি নিষপাপ হইয়াও, প্রতি

নিধি স্বরূপে পাপি লোকদের পাপভোগ করিলেন, বাই

বেলীয় এই বাক্যের প্রথম বাক্যার্থ এমত বোধাগম্য, ও

দ্বিতীয় বাক্যার্থ এমনি বুদ্ধিবিরুদ্ধ, যে ইহাতে মনুষ্যদের

কি প্রকারে প্রত্যয় হইতে পারে ?

উত্তর । মনুষ্যদের শরীরের সহিত জীবাত্মার কি

প্রকার সম্বন্ধ আছে, ও তিনি দেহকে কি ঝপে চালাইতে

ছেন, যত জ্ঞানবান হউক না কেন, পৃথিবীস্থ কোন মনুষ্য

তাহা স্থির করিয়া বলিতে পারে না ; অতএব যাহারা

আপনাদের শরীর, ও তত্রস্থ আত্মার বিষয় বোধগম্য

করিতে না পারে, তাহারা যে তিনেই এক, ও একেই

তিন, এই রূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক বাইবেলীয়

বাক্যকে বোধগম্য, ও অবিশ্বসনীয় বলিয়া অগ্রাহ্য করে,

এতদ্রুপ তাহাদের কমুহইতে কি আর কোন কমু আধিক

বিরুদ্ধ, ও বিতণ্ডার বিষয় হইতে পারে ? ফল উহার।

তো আপনাদের অগ্রে কথিত শরীর, ও আত্মাদির যোগ,

বিষয়ে প্রথমে বুঝুক, পশ্চাৎ ঐ কথার বোধগম্যত্ব প্রযুক্ত,

তাহার উপর নানা দোষ বর্ন্তাইতে পারিবে , কিন্তু উহা
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র! আপনাদের নিজ শরীরের ঘটনাদি বিষয়ে যাবৎ

পর্য্যন্ত ঠাহরাইতে না পারিবে, তাবৎ পর্য্যন্ত তাহা

দের এতদ্রুপ কথা কহা সব্ব প্রকারে অনুচিত। অপর

খ্রীষ্ট নিস্পাপী হইয়া প্রতিনিধি ঝপে পাপি লোকদের

পাপভোগ করিলেন, এ কথা যে কোন ২ লোক অগ্রাহ্য

করিয়া বলে,সেটা কিছু নয় , যেহেতুক এই পৃথিবী হই

য়াছে সব্ব প্রকারে ঈশ্বরের কর্তৃত্বাধীন, তাঁহার ইচ্ছা

ব্যতিরেক তাহাতে কিছুই হইতে পারে না , আর তিনি

তো যাথার্থিক ন্যায়বান, দয়াময়, তত্রাপি এক জনের

দোষেতে যে অন্য জন দুঃখ পায়, প্রতি দিন এতদ্রুপ

ঘটনা তিনি হইতে দিতেছেন। দেখদেখি, বালকের।

আপনাদের বিশেষ পাপ না থাকিলেও, পিতামাতার

পাপেতে কথন ২ অতিশয় দুঃখ পায়, ও দুষ্ট রাজাদের

পাপেতে প্রজারাই বা কত বিপদে পড়ে। কখন বা জা

হাজস্থ কর্ণধার মদ্যপানেতে মত্ত হইয়া, জাহাজকে

ডুবাইয়া দিলে, তত্রস্থ লোকেরা সেই দোষের দোষী

না হইয়াও, তদ্বারা প্রাণ হারাইতেছে। এতদ্রপ সহসু ২

ঘটনা ঈশ্বর পৃথিবীতে হইতে দিতেছেন ; অতএব অগ্রে

কথিত ঐ কথা, কেহ যদি বাইবেলের দোষ স্বরূপে বোধ

করে, তবে তাহারা বিবেচনা করিলে দেখিতে পাইবে,

যে তচ্ছাস্ত্রের উপরে ঐ দোষ যেমন বন্তে, ঈশ্বরের

কর্তৃত্বাধীন তাবতের প্রতিও তদনুরূপ বত্তিতে পারে।

আর দেথ, ঈশ্বর যে খুঁৗষ্টকে পাপি লোকদের পাপ

ভোগ করাইলেন, এতবিষয়ে বাইবেলেতে যাহ ২ লি

থিত আছে, তাহা যদি তদুক্ত ধম্মের বাধকেরা বিবেচনা
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করিয়া দেখে, তবে তাহারা অনুভব পাইবে, যে তিনি

কিছু অন্যায়াচরণেতে সে কর্ম করেন নাই , যেহেতুক

• খুঁৗষ্ট স্বেচ্চাতেই সে সকল দুঃখভোগাদি স্বীকার করি

লেন, আর বক্ষ্যমাণ তদ্বিষয়ক বাইবেলের কথা পাঠ

করিলে উহারা জানিতে পারিবে, যে ঐ দুঃথাদির সহিত

সংযুক্ত গৌরব, ও উচ্চপদাদি থাকাতে, তিনি তাহার

পরে প্রচুর রূপে সেই সকলি প্রাপ্ত হইলেন। যথা

“তিনি আপনাকে নমুমাণ করত, মৃত্যুর আজ্ঞা, বরণ

ক্রুশেতে মৃতু্যুবিষয়ক আজ্ঞা পর্যন্ত স্বীকার করি

লেন ; অতএব ঈশ্বর তাহাকে সর্ব্বোত্তম পদেতে উন্নত

করিয়াছেন, এবং যীশুর নামেতে স্বর্গস্থ, এব^ পৃথিবীর

উপরিস্থ, ও নীচস্থ, সকলে যেন হাঁটু পাড়ে, তাহাকে

সকল নামের উপর, এমন এক নাম দিয়াছেন ;” ( ১ )

“ তিনি সকল বস্তুর পূর্ববর্ত্তী, ও তাহাদ্বারা সকল বস্তুর

স্থিতি আছে, এবণ তিনি মণ্ডলীরূপ শরীরের মস্তক,

ও সকলের অাদি আছেন। অপর মৃতু্যহইতে প্রথমতঃ

পুনরুত্থিত ব্যক্তি তিনি, এব^ সকল বিষয়েতে তাহার প্রা

ধান্য, কেননা পিতার এই ইচ্ছা ছিল, যে সকল পূর্ণতার

আধার তিনি হয়েন।” (২) “ তিনি স্বর্গারোহণ করিয়া ঈশ্ব

রের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট, এবং দিব্য দূতগণ,ও শাসক

গণ ও পরাক্রমিবর্গ তঁাহার বশীভূত হইয়াছে।” (৩)

দেখ, খুঁৗষ্ট স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মৃতু্যু স্বীকার করাতে, এই

সকল উচ্চপদ পাইলেন, এ প্রযুক্ত ইহাতে যে ঈশ্বরের

( ১ ) ফিলিপীদিগকে ২ । ৮, ৯, ১০ ( ২ ) কলমীদিগকে ১ | ১৭,

১৮৮ ১৯ (৩) পিতরের প্রথম সাধারণ পত্র ৩ | ২২
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অবিচার হইল, তাহা আমরা কোন প্রকারে বলিতে

পারি না। ফল, তিনি পরের দ্বারাতেই জগতের শাসনাদি

করিতেছেন, অতএব তিনি যে পরের দ্বারা, অর্থাৎ

খ্রীষ্টের দ্বারা মনুষ্যদের উদ্ধার করাইতেছেন, ইহাতে

তঁাহার অন্য কম্মাদির সহিত বিরোধ না হইয়া,

বর« ঐক্য আছে, এ প্রযুক্ত তাহার এই প্রকারে মনুষ্য

দের ত্রাণকরণ বিষয়ক বাইবেলের লিখিত যে বাক্য,

সে কোন প্রকারে অবিশ্বসনীয় বোধ হইতে পারে

না । অপর যে সকল প্রমাণস্বারা বাইবেলের সত্যতা

স্থিরীকৃত হয়, সেই ২ প্রমাণ যেমন আমাদের বিচারা

ধীন, তেমনি তাহার বোধগম্য বাক্য সমুদায়, আমাদের

বিচারাধীন নহে , অর্থাৎ তাহা যে ঈশ্বরের দত্ত শাস্ত্র

বটে, ইহা যদি অসৎখ্যক প্রমাণঘার। নিশ্চয়ৗকৃত হয়,

তবে তাহাতে ঐ পূর্ব্বকথিত নানা বোধাগম্য বাক্য

থাকিলেও, তাহা আমাদের গ্রাহ্য করা কত্তব্য, এবণ

ঈশ্বর তাহাতে এমন লিখিলে, অমন লিখিলে, তেমন

লিথিলে, ভাল হইত, এতদ্রূপ অনুচিত বিতণ্ডা না করিয়া,

বর•\ এই সকল বিষয় তাহার কর্তৃত্বাধীন, ইহা স্বীকার

করত, তিনি যে আমাদিগকে এমন উত্তম শাস্ত্র দিয়া

ছেন, এ জন্যে তঁাহার ধন্যবাদ করা, এই আমাদের

উপযুক্ত কর্ম।

জিজ্ঞাসা । খুঁৗষ্টীয়ান লোকেরা অখাদ্য মাংসাদি ভো

জন করে, এবং তাহাদের কোন জাতি নাই ; অতএব

তাহাদের ধর্মানুসারে এ সকল কর্ম দোষের বিষয় না

v

হওয়াতে, লেই ধম্ম কি প্রকারে ভাল হইতে পারে ?
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উত্তর । হিন্দু লোকদের মধ্যে যে বিশেষ ২ জাতি

লইয়া ব্যবহারাদি চলিতেছে, তাহার মূল হইয়াছে

কেবল মনুষ্যদের দুষ্টতা, ও প্রতারকতা, ইত্যাদি মাত্র,

অর্থাৎ যে মুক্তি ঈশ্বর স্বভাবানুসারে সকলকে দিয়াছেন,

এব^ যাহা অবিকল রূপে থাকিলে সকলের উপকার

হইত, প্রতারকেরা জাতিরূপ শৃঙ্খল সৃষ্টি করিয়া, মনুষ্য

দের ঐ মুক্তি নিবারণার্থে, তদ্বারা যে তাহাদিগকে বা

ন্ধিয়া রাখিয়াছে, এটা তাহাদের অতি পাপের বিষয়।

দেথদেথি, ঈশ্বর সমুদায় পৃথিবীর উপর বসতবাস

করিবার কারণ, মনুষ্যের সমস্ত কুল এক রক্তেতে সৃষ্টি

করিয়াছেন। ( প্রেরিতদের ক্রিয়া ১৭ । ২৬ ) এ প্রযুক্ত

হিন্দু লোক ছাড়া, জগৎস্ব তাবৎ লোকেরা জাতি বিশে

ষের ব্যবহারকে তুচ্ছ করিয়া অমান্য করে । ফল, যাহা

দ্বারা বিশেষ ২ জাতি জানা যায়, ঈশ্বর তো এমন কোন

একটা চিহ্ন কাহার শরীরে দেন নাই, এবং তঁাহার কোন

সৃষ্ট বস্তুদ্বারাও আমরা জাতি বিষয়ে, এমন কিছু অনুভব

করিতে পারি না, যে তিনি তাহার মূল আছেন , বরণ

তিনি সকলের শরীরকেই আত্মা বিশিষ্ট করিয়া নির্মূণ

করিয়াছেন, ও তাহাদের উচ্চতার, ও স্থূলতার, ও হস্ত

পাদাদির, ও বৃদ্ধির, ও জ্ঞানের, ওইন্দ্রিয়সুখ বিষয়ের, প্রায়

ঐক্য করিয়াছেন। ইহাতে এই বোধ হয়, যে তাহার সৃষ্ট্য

নুসারে সকল মনুষ্যের জাতিরও তদনুরূপ ঐক্য আছে, কি

না, এক জাতি মাত্র, অর্থাৎ দুষ্ট মনুষ্যের কল্পনানুসারে

ভিন্ন ২ জাতি হইলেও, তথাপি ঈশ্বরের সৃষ্টানুসারে মনুষ্য

দের মধ্যে জাতির কোন বিশেষ নাই ; অতএব নির্বুদ্ধি
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লোকেরা জাতি আদি মানিবার বিষয়ে অনুরাগী হইলেও,

হইতে পারে , কিন্তু যাহারা বুদ্ধিমান বিবেচক লোক,

তাহারা যদি জাতি বিশেষহইতে মুক্তি পাইয়া নিষ্কণ্টকে

বেড়াইতে পারে, তবে তাহারা তো স্বেচ্ছাতে আপন ২

পদে জাতিরূপ শৃঙ্খল লাগাইয়া, চোরের ন্যায় অতি

ক্লেশেতে কদাচ বেড়াইবে না ।

অপর হিন্দু লোকেরা যাহাকে ২ অথাদ্য করিয়া বলে,

খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা যে এমন অনেক দ্রব্য খায়, এটা সত্য

বটে, কিন্তু তাহারা কিছু বাইবেলের আজ্ঞানুসারে সে

কর্ম করে না , তাহা যদি করিত, তবে হিন্দু লোকেরা সে

কমু তাহাদের ধর্মের প্রতি দোষরূপে বক্তাইতে পারিত ;

কিন্তু বাইবেলে এমত কর্ম করিতে আজ্ঞা না থাকিলেও,

তথাপি সেই কমু যে লোক করিবে না, এমত নিষেধ না

করিয়া, বরণ কাহার ইচ্ছা থাকিলে, তাহা করিতে তাহা

কে অনুমতি দেন ; অতএব মাৎসাদি আহার করা, গ্রীষ্টী

য়ানদের শারীরিক কমু, ও দেশ ব্যবহারানুসারে চলিত

রৗতি মাত্র, এ প্রযুক্ত উহারা তৎকর্ম দোষের বিষয় জ্ঞান

না করিয়া স্ব ২ দেশে তদ্বিষয়ে যেমত ব্যবহার করিত, এ

দেশেতেও তেমনি করে। ফল, শীত প্রযুক্ত ইউরপের

কোন দেশের মধ্যে এমত শস্য জন্মায় না, যে তাহাদ্বারা

তত্রস্থ লোকদের প্রতিপালন হইতে পারে ; অতএব

মাৎসই বা হউক, কিম্বা অন্য কোন খাদ্য দ্রব্যই বা হউক,

ঈশ্বর তাহাদিগকে যখন যাহা দিতেছেম, উহারা তাহাই

আঙ্কলাদ পুব্বক গ্রহণ করা আপনাদের কর্ত্তব্য বোধ

করে। আর হিন্দু লোকদের যদি অজ্ঞানতা, ও বালক

v 2
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কালাবধি সেই সকল বস্তুতে অখাদ্য রূপে কু সংস্কার

না থাকিত, তবে তাহারা গ্রীষ্টীয়ানদের এই ব্যবহার

কিছু মন্দরূপে জ্ঞান করিত না, কিন্তু কেহ খুঁৗষ্টের ধর্ম গ্রহণ

করিলে, যদি এ বিষয়ে আপনার সেই পূর্ব্ব সংস্কার ত্যাগ

করিতে না পারে, তবে গ্রীষ্টীয়ানদের এই ব্যবহারানু

সারে তাহার চলিবার আবশ্যকতা নাই , যেহেতূক

ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, ও মনুষ্যের প্রতি দয়া, ও সদাচার, ও

মনের নমুতা, ইত্যাদি উত্তম গুণ বিশিষ্ট হইলেই, সেই

ধম্মের যাজন করা সিদ্ধ হয় , যাহারা এই সকল বিষয়ে

বাইবেলের তাবদাজ্ঞা পালন করে, তাহারা খাদ্যাখাদ্য

বিষয়ে আপনাদের ইচ্ছানুসারে চলিতে পারে।

দেখদেখি, পাষণ্ডমনা ব্যক্তিরা খুঁৗষ্টের ধর্মের সত্য

তাতে প্রতিরোধ দিয়া, যে সকল কৌশলদ্বারা লোককে

তাহা অগ্রাহ্য করাইতে চেষ্টা পায়, সে অতি প্রচুর বটে;

( ১ ) কিন্তু যত বিস্তর হউক না কেন, বুদ্ধিমান ব্যক্তির।

বিবেচনা করিলে জানিতে পারিবে, যে সে সকল কিছু নয় ;

কেননা তাহার সত্যতা এত বহুতর প্রমাণঘারা প্রতি

পন্ন হইয়াছে, যে কেহ কোন প্রকারে তাহা কাটিতে

পারে না । ফল, তাহা কেবল পরীক্ষিত হইবার জন্যে

অপেক্ষিত আছে, ও লোক তাহার যত অধিক পরীক্ষা

করিবে, ততই তাহার সত্যতাবিষয়ে তাহাদের অধিক

অনুভব বাড়িবে , অর্থাৎ উহারা যদি সরলভাবে মনঃ

স^যোগ পূর্ব্বক, সে কর্ম করিত, তবে তচ্ছাস্ত্রের সত্যতা

বোধক প্রমাণ, ও তাহার মধ্যে যে সকল সদাজ্ঞা, ও

( ১ ) তীমথিয়ের দ্বিতীয় পত্র ৩ । ৮



২৩৩

বিশ্বসনীয় প্রতিজ্ঞা লিথিত আছে, সে সকলি তাহাদের

মনোনীত ও তুষ্টিজনক বিষয় হইত, এব…\ ঈশ্বরের প্রে

রিত বিশ্বাসী, ও সত্য সাক্ষী, যে যীশু খ্রীষ্ট, ( ১ ) তিনি

তাহাদের বিবেচনাতে সব্বে সব্বাস্থব্ধপ হওয়াতে, ( ২ )

তাহারা তাহাকে আপনাদের অন্তঃকরণ ঝপ সি৭হা

সনের উপর স্থাপন করিয়া, অতি আহ্লাদ, ও বিশ্বাস :

পূর্ব্বক, দায়ূদের কথানুসারে তঁাহার উদ্দেশে এই কহিত,

যে “ স্বর্গেতে তোমা ব্যতিরেক আর আমার কে আছে ?

এব^ ভূমণ্ডলেতে তোমা ভিন্ন আর কাহাতেও আমার

মনঃপ্রীতি হয় না।” ( ৩ )

জিজ্ঞাসা। বাইবেল শাস্ত্র ভিন্ন, অন্যান্য সকল শীঘ্রই

যদি মিথ্যা ঈশ্বরের দত্ত নয়, তবে অজ্ঞাত প্রযুক্ত, তন্মতা

নুসারে ধর্ম যাজন না করিয়া, পরলোকে গিয়াছে, যে

আমাদের পিতৃলোক সকল, তাহাদিগের কি গতি হই

রাছে? কি তাহাদের সকলের সর্ব্বনাশ হইয়াছে ?

উত্তর। ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্রের মত অজ্ঞাত প্রযুক্ত তন্মতা

নুসারে ধম্মাচরণ করিতে না পারিয়া পরলোকে গিয়াছে

যে তোমাদের পূর্বপুরুষেরা, তাহাদের সকলেরি যে

এতঙ্কপ মন্দ গতি হইয়াছে, ইহা কে বলিতে পারে ? ফলতঃ

পরমেশ্বর আপনার অস্তিত্ব, ও গুণাদি, এবণ মনুষ্যের

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে, যে সকল কথা,বাইবেল শাস্ত্রে মাত্র

স্লষ্ট রূপে প্রকাশ করিয়াছেন, সে সত্য বটে, তথাপি যাহা

রা সেই শাস্ত্র প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা সৃষ্টাদি কর্ম দর্শন

(১) প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্য ৩। ১৪ (২) কলসীদিগকে ৩ । ১১ (৩)

গীভপুস্তক ৭৩। ২৫
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দ্বারা, সৃষ্টিকত্তার গুণাদি বিষয় যৎকিঞ্চিৎ জানিতে পারে,

এব^ আপনাদের অন্তঃকরণে স্থিত বিবেকদ্বারা, অর্থাৎ

ভাল মন্দ বোধদ্বার', আপনাদের কর্ত্তব্যাকর্তব্য নিশ্চয়

করণে সক্ষমও বটে ; অতএব তোমাদের পূর্বপুরুষদিগের .

মধ্যে কোন ২ জন যদি সৃষ্ট বস্তুর দর্শনদারা, সৃষ্টিকত্তার

· সর্ব্বসামর্থ্য জ্ঞান, দয়া, ও একত্ব, আর বিবেক বিবে

চনাছারা তঁাহার পবিত্রতা, ও আপনাদিগের কত্তব্য কমু্যু

নিশ্চয় করিয়া তদনুসারে কমু করিয়াছে, কি না তাহারা

পাপ ত্যাগ করিয়া, যদি অদ্বিতীয় সত্য ঈশ্বরের প্রতি

প্রেম ভক্তি করিয়াছে, ও তিনি মনুষ্যের নিমিত্তে

কোন ত্রাণের উপায় সৎস্বাপন করিলে সেই উপায়

দ্বারা যেন তাহাদের ত্রাণ সিদ্ধ হয়, এমন প্রার্থনা

তঁাহার নিকটে যদি করিয়াছে, ও , এইরূপ অবস্থায়

আপনাদের আয়ু শেষ করিয়াছে, তবে তাহার।

নিজে সেই ত্রাণোপায় অজ্ঞাত , থাকিলেও, তথাপি

অামাদের এরূপ বোধ হয়, যে তিনি স্বীয় কৃপালু

স্বভাব বশতঃ, এমন লোককে অবশ্য ত্রাণপাত্র করিয়া

থাকিবেন। কিন্তু উক্ত প্রকার না করিয়া, উহারা যদি

সকলে তোমাদের মত আচার করিয়া থাকে , অর্থাৎ

এক ঈশ্বরে দ্বিতীয়ো নাম্ভি, ইহা জানিলেও, তথাপি তঁা

হার সেবা না করিয়া, যদি নানা প্রকার কল্পিত দেবমূর্ত্তির

লেবী, ও পাপাচরণে আপনাদের আয়ুর কাল কাটা

ইয়া থাকে, তবে তাহারা যে ত্রাণ না পাইয়া, নিতান্ত

বিনষ্ট হইয়াছে, কি না নরকে গিয়াছে ইহা নিশ্চয়।

' অপর তোমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা স্বর্গে যাউক, আর
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নরক প্রাপ্ত হউক, এ বিষয়ে আর একটি কথা এই মাত্র

বলিতে পারি, যে উহারা যদি নরকে গিয়া থাকে, তথাচ

মন না ফিরাইলে, তোমাদের ভবিষ্যৎ নরকযাতনা

তাহাদের নরকযন্ত্রণাহইতে অনেকাংশে বিস্তর গুরুতর

হইবে, অর্থাৎ তোমাদের গতি তাহাদের গতিহইতে

অতি ভয়ানক হইবে, কেননা বাইবেলে লিখে যে “ যা

হারা ব্যবস্থা না পাইয়া পাপ করিয়াছে, ব্যবস্থা না

পাইবার মত তাহাদের বিনাশ ঘটিবে, কিন্তু যাহারা

ব্যবস্থা পাইয়াও পাপ করিয়াছে ব্যবস্থানুসারে তাহা

দের বিচার হইবে ।” ( ১ ) এখন এই কথার ভাব এই,

যে যাহারা ব্যবস্থা পাইয়াছে, এব…\ যাহারা না পাই

য়াছে, এ উভয়ের সর্বনাশ হইতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি

ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও, পাপ করিয়াছে, তাহার গতি

ব্যবস্থা অপ্রাপ্ত ব্যক্তির গতিহইতে অধিক মন্দ হইবে ।

আর তোমরা সে ব্যবস্থা পাইয়াছ, তথাপি আপ

নাদিগের মনের দুর্ভাব প্রযুক্ত, তাহা পালন না করিয়া

হেয়জ্ঞান করিতেছ, অতএব তোমাদের যে পাপ, সে

জ্ঞানকৃত পাপ, এপ্রযুক্ত তোমাদের দণ্ড, তোমাদের পিতৃ

লোকদের দণ্ডহইতেও অবশ্য অতি ঘোরতর হইবে।

আরো দেখ, বাইবেলে উক্ত আছে, যে “ পুব্ব

কালীয় অজ্ঞানতার প্রতি ঈশ্বর দৃষ্টি না করিয়া, এক্ষণে

সর্ব্বত্র, সকলকে মনঃপরিবর্ত্তন করিতে আজ্ঞা দিতেছেন,

যেহেতুক আপন নিয়োজিত এক পুরুষদ্বারা (অর্থাৎ খ্রীষ্ট

দ্বারা) যে দিনে তিনি ন্যায়েতে পৃথিবীস্থ তাবৎ লোকের

(১ ) রোমীয়-২ । ১ ২
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বিচার করিবেন, এমন এক দিন নিরূপণ করিয়াছেন।”

(১) অতএব তোমাদের পিতৃপিতামহাদি লোকের।

সেই পূর্ব্বকালীয় অজ্ঞানতার সময় জীবৎমান ছিল,

ইহাতে হইতে পারে, যে পরমেশ্বর তাহাদের দোষ বড়

একটা ধর্তব্য করিলেন না, কিন্তু তোমরা সেই সময়েতে

জন্ম না পাইয়া, এই সময় পাইয়াছ,অর্থাৎ তিনি যে সময়ে

সকলের প্রতি মন ফিরাওনের আজ্ঞা দিতেছেন, এমন যে

বর্তমান কাল, তোমরা এই কালে জন্ম পাইয়াছ,এপ্রযুক্ত

তঁাহার সেই আজ্ঞা তোমাদের পিতৃলোকদিগের প্রতি

না বর্তিয়া, বিশেষ ঝপে তোমাদের প্রতি বত্তিতেছে।

অতএব তোমরা যদি সেই আজ্ঞা পালন কর, তবে অবশ্য

তোমাদের মঙ্গল হইবে। যদি পালন না কর, তবে নিতা

স্তুই তোমাদের দুর্গতি ঘটিবে, যেহেতূক তোমাদের

পূর্ব্বপুরুষেরা বিনষ্ট হইয়াছে, কি না হইয়াছে, ইহা

যদ্যপিও নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না, তথাচ

ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন, ও পরামনন না করিলে,তোমর।

ষে বিনষ্ট হইবা, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, যেহেতুক

বাইবেলে লিখিত আছে, “ যে ব্যক্তি ঈশ্বরের পুএেতে

বিশ্বাস করে, সে দণ্ডের পাত্র হয় না, কিন্তু যে ব্যক্তি

তঁাহাতে বিশ্বাস করে না,লে এক্ষণে দণ্ডের পাত্র হইয়াছে।

আর দণ্ডের কারণ এই, যে জগতের মধ্যে জ্যোতি প্রকাশ

পাইয়াছে, কিন্তু মনুষ্যদের কর্ম মন্দ, এই প্রযুক্ত তাহারা

জ্যোতিহইতে অন্ধকারকে ভাল বাসে।” (২)

( ১) প্রেরিতদের ক্রিয়া ১৭ । ৩ •, ৩১ ( ২ ) যোছনরচিত্ত মঙ্গল

সমাচার ও । ১৯
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সমাপক বাক্য ।

প্রথম । হিন্দু লোকেরা কথন ২ জিজ্ঞাসা করিয়া

থাকে, যে আমরা যদি খুঁৗষ্টের ধর্ম গ্রহণ করি, তবে আা

মাদের কি সা…সারিক কোন বিষয়ের লাভ হইবে ?

ইহার উত্তর এই, যে খুঁৗষ্টের ধর্ম গ্রহণেতে এত বহু ২

ঘটনা হইবার সম্ভাবনা আছে, যে তাহাতে গ্রাহকদের

সাৎসারিক বস্তুর বৃদ্ধি হইবে, কি হ্রাসত হইবে, তাহ।

নিশ্চয় বলা যায় না । ফলতঃ, পৌল লিথিয়াছেন, যে

ধম্মাচরণ ইহকাল ও পরকাল, উভয় কালেতে, ঈশ্বরীয়

অঙ্গীকার প্রাপ্ত হইয়া, সব্ব বিষয়ে সুফলদায়ক হয় ;

( ১ ) কিন্তু এই কথাদ্ধারা যে যত লোক খুঁৗষ্টের ধম্মাচারী

হয়, তদ্বমুাচরণ তাহাদের সা«সাব্লিক বস্তুর বৃদ্ধি পাও

য়াইর, যে তদ্বিষয়ে তাহাদের সুফল জন্মাইবে, ইহা বুঝা

যায় না । বাস্তবিক তদ্ধম্ম তাহার গ্রাহকদের সাংসারিক

অবস্থার উত্তমতা জন্মাইতে স্বাভাবিক এমত গুণ বিশিষ্ট

আছে বটে, তথাপি কোন ২ দেশেতে দুজ্জন ব্যক্তিদের

দুষ্টতা প্রযুক্ত, খ্রীষ্টের সেবকেরা এমত উপদ্রবান্বিত হয়,

যে তাহাদের সেই ধর্ম গ্রহণ, ইহকালের বস্তুর লাভের

বিষয় না হইয়া, বরণ\ নানা ক্ষতির বিষয় হয়। কিন্তু

ইহাতে তাহাদের লাভ বা হউক, আর ক্ষতি বা হউক,

আমরা এই নিশ্চয় বলিতে পারি, যে গড়ে হিসাব

করিলে, সেটা তাহাদের ইহকালেও সুখবৃদ্ধির বিষয়

হইবে , যেহেতুক খ্রীষ্ট এই বলিয়াছেন, যে, যে কোন,

( ১ ) তীমথিয়ের প্রথম পত্র ৪। ৮
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ব্যক্তি তঁাহার ও তৎপ্রকাশিত ধর্মের কারণ পিতা, কি

মাতা,কি ভুাতা, কি ভগিনী, কি স্ত্রী,কি পুত্র, কি ভূমি, কি

ধন, ইত্যাদি যে কোন বস্তু পরিত্যাগ করে, তাড়না থাকি

লেও, সে ইহ কালেতে ঐ সকল বস্তু শত গুণ অধিক

লাভ পাইবে, (১) অর্থাৎ কেহ খুঁৗষ্টের ধর্ম গ্রহণ প্রযুক্ত

দুষ্ট লোকদের তাড়না ঝপ অগ্নিতে পতিত হইয়া, তাহার

সকল সাৎসারিক বস্তু যদি জ্বলিয়া যায়, তথাপি সেই

ধর্ম গ্রহণ প্রযুক্ত, তাহার মনেতে যে প্রবোধ, ও মুথাদি

জন্মিবে, তাহা ইহকালে তাবৎ নক্টীভূত বস্তুহইতে তা

হার শত গুণ অধিক সুখের বিষয় হইবে ।

অপর, হিন্দু লোকদের মধ্যে অল্প জন গ্রহণ না করি

য়া, যদি দেশ সাধারণে স্তদ্ধর্ম গ্রহণ করিত, তবে সে

নিশ্চয় গ্রাহকদের ইহ কালের সত্ত্ব বিষয়ে নানা রূপে।

মঙ্গল জন্মাইত , যেহেতূক তদ্ধমু স্থাপনাবধি অদ্য পর্য্যন্ত

যত ২ দেশের লোক এক পরামর্শ হইয়া তাহা গ্রহণ

করিয়াছে, সেটা তাহাদের ঐহিক বিষয়ে অত্যন্ত সুফল

ফলাইয়াছে ; বাস্তবিক সেই ধর্ম যে ২ দেশেতে ব্যাপিয়া

গিয়াছে, তত্ত্বদেশস্থ লোকদের মধ্যে পূর্বাপর চলিত

বহু বিবাহ,ও দেবোদেশেতে বালকনাশ, ইত্যাদি দুষ্ক্রিয়।

সকল স্তদ্ধম্মের সাত্ত্বিক গুণদ্বারা স্থগিত হইয়া গিয়াছে ।

আর পূর্ব্বকালে তত্তদেশস্থ স্ত্রীলোকেরা পশুর মত পো

ষিত হইত, কিন্তু এই ক্ষণে তাহারা তব্ধমু ব্যাপন প্রযুক্ত,

উন্নতি পাইয়া, উচিত মতে সমাদৃত হইতেছে , যেহেতুক

সেই ধর্ম কুর্তা, ও অন্যায়, ও নির্দয়ত্ব, ইত্যাদি অসদগুণ

( ১ মাকরচিত মঙ্গলসমাচার ১ • । ২৯, ৩ •
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সকল নাশ করিয়া রাজা ও বিচারকর্তৃগণকে দয়া,

ধম্মাদি পূর্ব্বক রাজত্ব করিতে, ও প্রজাদিগকে প্রেম, ও

সমাদর পূর্ব্বক তদাজা পালন করিতে শিক্ষা দিয়াছেন ;

অর্থাৎ প্রজা বা হউক, কি রাজা বn হউক, উভয়কে এমত

উত্তম গুণ বিশিষ্ট করিয়াছেন, যে রাজার প্রজাদের প্রতি

আর অন্যায় করে না,এব^ প্রজারাও রাজাকে আর অমান্য

করে না । ফল, লেই ধর্মু জয়শীল ব্যক্তিকে করুণান্বিত

করিয়া পরাজিত ব্যক্তির প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত করাইয়া, তাহার

অতিশয় দুঃথনিবারক হয় ; * ও যত ২ লোক তাহার

গুণেতে আকৃষ্টচিত্ত হয়, তাহাদের মধ্যে দয়া,ও শান্তি,

ও নমুত', ও সুশীলতা, ও সদাচারিত্ব, ইদ্যাদি সকল

লদগুণ বর্ভিয়া ইহকালে, ও পরকালে, দুই কালেতেই সর্ব্ব

বিষয়ে তাহাদের সুফলদায়ক হয়।

দ্বিতীয়, বাইবেল ভিন্ন বহু ২ পুস্তক নানা লোক

কর্তৃক ঈশ্বরের দত্ত শাস্ত্র ঝপে যাজিত আছে, কিন্তু তা

হার মধ্যে ভূল, ও ব্যতিক্রম,ইত্যাদি নানা দোষ থাকাতে,

নিশ্চয় জানা যায়, যে সেই সকলই মনুষ্যকৃত,ও তাহাদের

মূল প্রবঞ্চনাদি মাত্র , কিন্তু বাইবেলের মধ্যে এতক্রপ

কোন দোষ নাই, যেহেতূক ভচ্ছাস্ত্র ভূল, ব্যতিক্রম

ইত্যাদি ছিদ্রেতে নির্লিপ্ত হইয়া, কেবল সর্ব্ব বিষয়ক

গুণান্বিত হয় ; অতএব বাইবেল যে জগৎস্ব আরং ভাবৎ

* ইংলণ্ডীয়াদি লোকেরা যুদ্ধকালীন শত্রুপক্ষীয় কোন লোককে ধরিঙ্গে,

আর মুসলমান ও দেবপূজক লোক কর্তৃক সংগ্রামে বিপক্ষীয় দলের কোন

লোক ধূত হইলে, তাহাদের প্রতি কে কেমন ব্যবহার করে, ইহা দেখিয়া

এই লিথনের সহিত ঐক্য করিলে, জানিতে পারিবে, যে এ কথা নিত্তান্ত

সত্য বটে; অতএব এই একটা বিষয়ের নিদর্শন দ্বারাই খ্রীষ্টের ধর্ম ষে

কি পর্য্যন্ত সুফলদায়ক, ইহা সকলেই জ্ঞাত হইতে পারে ।
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শাস্তুহইতে এত উত্তম, ইহাতে অবশ্য কোন একটা

বিশেষ কারণ থাকিবে । ফল, তাহার মধ্যে এই লিখিত

আছে, যে পরমেশ্বর আছেন “শৈল স্বরূপ, ও তঁাহার

কমু সফল, ও তাহার সমস্ত পথ সরল,” ( ১ ) “ তঁাহার

বাক্য যথার্থ, ও তঁাহার সকল কর্ম সত্য।” ( ২ ) “ তঁাহার

হস্তকৃত কর্মে সত্যতা, ও ধর্ম আছে, এবং তাহার সমস্ত

অাজ্ঞা অটল, ও সদাকাল স্থির, এব•\ সত্যতা, ও সরল

তাতে স্থাপিত হয়।” (৩) অতএব ঈশ্বরের এই সকল গুণের

সহিত বাইবেলের গুণের ঐক্য করিলে, নিতান্ত জান।

যাইবে, যে তচ্ছাস্ত্র তাহারি কৃত , যেহেতূক তিনি যদি তা

হার কত্তা না হইতেন,তবে জগৎস্ব তাবৎ পুস্তক, ও শাস্ত্র,

হইতে সবর্ত্র বিষয়ে উত্তম না হইয়া, বর•\ তাহাদের মত

ভূল, ও ব্যতিক্রমাদি কথাতে, অবশ্য পূর্ণ হইত।

অপর, বাইবেল যে কেবল ভুাস্ত্যাদি দোষেতে নি

র্লিপ্ত তাহ্র নয়, অধিকন্তু তাহাতে পারমার্থিক শিক্ষাদি

বিষয়ক কোন বাক্যের অভাব নাই, যেহেতুক “ থ্রীষ্টের

দ্বারা যে পরিত্রাণ ও স্বর্গীয় বিভব প্রাপ্ত হয়,” (তৗ-

মথিয়ের দ্বিতীয় পত্র ২। ১০ ) তাহা প্রাপণের জন্যে

মনুষ্যদের কি ২ কর। কত্তব্য, এই সকল শিক্ষা বাইবে

লেতে সমপূর্ণ রূপে গ্রথিত আছে। আর ঈশ্বর যে সকল

ফলসাধনার্থে মনুষ্যদিগকে তছাস্ত্র দিয়াছেন, তদবলম্বন

করিয়া ; তত্তৎ ফল প্রাপ্তি যদি না হয়, সেটা কেবল তাহা

দের কোন বিষয়ের ক্রুটি প্রযুক্ত জানিব, ইহার সহিত

( ১ ) দ্বিতীয়বাক্য পুস্তক ৩২। ৪

( ২) গীতপুম্ভক ৩৩ । ৪ (৩) গীতপুম্ভক ১ ১ ১ ৷ ৭, ৮
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বাইবেলের কোন সম্বন্ধ কদাচ থাকিতে পারে না; কেন

ন| সবর্ত্র বিষয়ে কি করা কর্তব্য, কি বা অকর্তব্য, এই

সকলের বিধি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে তাহাতে লিখিত আছে।

এব^ মনুষ্য সকল যে ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন হইয়া থাকে,

এতদ্বিষয়ের দৃঢ় বন্ধনকারক বিধি তাহাদের উপর দিতে

ছেন, তাহা মাত্র নয়, অধিকন্তু উহারা যেন অবশ্য তদা

জ্ঞা পালন করে, এ নিমিত্তে তাহাদের প্রবৃত্তিজনক

নানা প্রকার উত্তম ফল দর্শাইয়াও দিতেছেন। আর

তচ্ছান্ত্রেতে প্রত্যয়াহ উপদেশ অতি মূল্পষ্ট কপে কথিত

হইয়াছে, এবণ তাহার সত্যতা তদন্তঃপাতি লিখিত বা

ক্যের নির্মলতা, ও গুণ, ও ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা, ও তাহার

আনুকূল্যকারক অসৎখ্যক অলৌকিক ক্রিয়া ইত্যাদি

সহসু ২ প্রমাণস্বারা নিঃসন্দেহ রূপে প্রতিপন্ন হয়। অত

এব পাঠকেরা বিবেচনা করিয়া দেখুক, যে বাইবেল ঐ

সকল গুণাদিবিষয়ে হিন্দু লোকদের শাস্ত্রহইতে কি

পর্য্যন্ত বিভিন্ন ; যেহেতূক সেই সকল শাস্ত্র প্রমাণ, ও

শিক্ষাদি বিষয়ে, এতদ্রপ নিশ্চিদ্র না হইয়া, দোষেতে

পরিপূর্ণ, অর্থাৎ সেই শাস্ত্রেতে মিথ্যা, ও ব্যতিক্রম, ও বি

রুদ্ধ ইত্যাদি বাক্য সহস্র ২ আছে, এবং ঈশ্বরের প্রতি

নানা মিথ্যা দোষারোপ করাতে, তাহার অতিশয় অপ

মানক হইয়াছে। * অপর সেই শাস্ত্র কেবল সাত্ত্বিক ভা

* হিন্দু লোকদের শাস্ত্রের মধ্যে কেবল এতদ্রুপ মন্দ কথা আছে তাহ!

নয়; বরং ঈশ্বরের ও মানুষের ইত্যাদি নানা বিষয়ক বহু ২ অতু্যত্তম

কথাও তাহাতে আছে । কিন্তু সেই সকল অারবার এমত মন্দ কথার সঙ্গে

মিশ্রিত অাছে, যে তচ্ছাস্ত্র কোন প্রকারে ঈশ্বরের দত্ত হইতে পারে না ;

X

যেহেতুক ঈশ্বরকৃত যে কার্য্য সে কোন মন্দ বিষয়ের সহিত মিশ্রিত না
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বেতে তঁাহার সেবাদি করিতে বিধান না দিয়া, বরণ তৎ

সম্বলিত কুৎসিত অশ্রাব্য গান, ও নাচ কাচ, ইত্যাদির

বিধি দেওয়াতে, লোকদের পাপেতে অতিশয় প্রাবস্তুক

হইতেছে। ফল, তছাস্ত্র মনুষ্যদের কোন বিষয়ে হিতকা

রক নয়,যেহেতূক উহারা তাহার শ্রবণানুধাবনদ্বারা কর্তৃ

ব্যাকর্তব্য বিষয়ে কিছুই স্থির বুঝিতে পারে না। আর

যদিও বুঝিতে পারিত, তথাপি লোক যে তাহার লিখনা

নুসারে অাচারী হইবে, এমত প্রবৃত্তিজনক কোন উত্তম

ফলাদি তাহাদিগকে দশায় না , অতএব মনুষ্য যে

পরকালে নিস্তার পাইবার ভরসাতে তচ্ছাস্ত্রানুসারে চলে,

সেটা তাহাদের মিথ্যা অাশামাত্র, ইহাদ্বারা তাহাদের

ত্রাণ কোন প্রকারে হইতে পারে না ।

আর দেথ, সেই শাস্ত্রের মধ্যে নানা মত থাকিলেও,

স্থূলতঃ কম্মজ্ঞানী, ও ব্রহ্মজ্ঞানী, এই দুই ছাড়া আর কোন

মত প্রধান নাই। আর তাহার মধ্যে এই লিপি আছে, যে

ব্রহ্মজ্ঞানিরা মরিলে ব্রহ্মতেই লীন হইবে, এবণ কমুজ্ঞানী

হইয়া, যাহারা দেবাদির পূজা, ও হোম, ও যাগ যজ্ঞ,

হইয়া সর্বতোভাবে কেবল উত্তম হয় ; পরন্তু তাহাদের কোন ২ শাস্রের

মধ্যে যদ্যপিও তদ্রুপ মন্দ কথা না থাকে, তথাপি সেই তাবৎ শাস্ত্রের

বচনের পরস্পর অতিশয় অনৈক্য, অধিকন্তু তাহা এমনি ব্যতিক্রম, ও

বিরুদ্ধ বাক্যেতে পূর্ণ আছে, যে কদাচ সেই সকলকে ঈশ্বরের শাস্ত্র বল!

যায় না । অার যাহারা ইংরাজী অক্ষর পড়িতে পারে তাহারা হিন্দু লো

কদের উপাখ্যান ও ব্যবহারাদি বিষয়ক যে দুই পুস্তক ওয়ার্ড সাহেব

করিয়াছেন, তাহার প্রথম পুস্তকের ২৬১ পৃষ্ঠ ও ২৬৫ পৃষ্ঠ বিশেষতঃ

৩•৬ পৃষ্ঠ অবধি ৩১২ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত যদি পাঠ করে, তবে জানিতে পারিবে,

যে এই গ্রস্থের মধ্যে আমি হিন্দু লোকদের শাস্ত্রের প্রতি যে সকল দোষ

বত্তাইয়া দিয়াছি, তাহাদের অতি মান্যমান শাস্ত্র যে বেদ, তাহাও প্রায়

সেই কথিত কোন দোষেতে নির্লিপ্ত নহে ।
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ইত্যাদি করে, তাহারা মরণানন্তর স্ব ং পুণ্যানুসারে স্বর্গ

ভোগ করত পুনর্ব্বার পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া গন্ত

যাতনাদি সাৎসারিক ক্লেশ, পূর্ব্বের ন্যায় ভোগ করিবে।

* অতএব পাঠকেরা বিবেচনা করিলে জানিতে পারিবে,

যে এই উভয় মতানুসারে যাহারা চলে, তাহাদের কা

হারও ত্রাণ কোন মতে হইতে পারে না, যেহেতুক সেই

শাস্ত্রনির্ণীত ব্রহ্মজ্ঞানিদের সুখ বা হউক, আর কম্মজ্ঞানির

সূথ বা হউক, উভয়কেই কোন প্রকারে ত্রাণ বলা যায়

না । দেখ, ব্রহ্মজ্ঞানিদের গতি চিনি থাওয়া স্বরূপ ন

হইয়া, কেবল চিনি হওয়া স্বরূপ হইল, অর্থাৎ সেই

গতিদ্বারা তাহাদের স্বাতন্ত্র্যাবস্থান নষ্ট হইয়া সুখ, ও

দুঃখ, একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় , কিন্তু ত্রাণ শব্দের

অর্থ এই, যে মনুষ্যের তাবদুঃখ লুপ্ত হইয়া গিয়া, নিত্য

সুর্থপ্রাপ্তি ; অতএব বুদ্ধিমান লোকেরা বিবেচনা করিলে

জানিতে পারিবে, যে এতদ্রুপ নিত্য সুখপ্রাপ্তি না হওয়াতে,

ঐ ব্রহ্মজ্ঞানিদের গতিকে কোন প্রকারে ত্রাণ বলা যায় না ।

* হিন্দুদের শাস্ত্রে লেখে, যে জন্মান্তরে পূর্ব জন্মজ্জিত পাপভোগের

নিমিত্তে লোকেরা পুনর্বার মনুষ্যদেহ না পাইয়া নানা পশু, কীট, পতঙ্গাদি

যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে, অর্থাৎ যে যেমন পাপ করিয়াছে, সে তদনুরূপ

পশু কাঁটাদি হইবে। ফল, অল্প পাপী হইলে, বৃহৎ ২ পন্থাদি, এবং

অতিশয় পাপী হইলে, কুৎসিত ও ক্ষুদ্র ২ পন্থাদি রূপে জন্ম প্রাপ্ত হইবে।

যথা শ্রীভাগবতে ।

যতো যতো ধাবতি দৈবচোদিতং মনোবিকারাত্মক মাপ পঞ্চসু।

গুণেষু মায়ারচিতেষু দেহসৌ প্রপদ্যমানঃ সহ তেন জায়তে।

অতএব ঐ কর্মজ্ঞানিরা যদ্যপিও অাপন ২ ভরসানুসারে স্বর্গে যাইতে

পারিত, তথাপি তাহাদের সেখানে কিছুই সুখ হইত না, যেহেতুক ভাবি

জন্মের ঘটনার বিষয় মনোমধ্যে উত্থিত হইয়া, তীরের স্বরূপ তাহাদের

মনকে বিদ্ধ করিয়া সর্বদা তাহাদিগকে দুঃখ দিত।

x 2
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অপর পাঠকেরা কর্মজ্ঞানি লোকদের প্রতি পূর্দ্র পৃষ্ঠের

নীচে লিথিত কথাতে মনোযোগ করিলে, বুঝিতে পারি

বে, যে ব্রহ্মজ্ঞানিদের গতি বিষয়ক লিথিত এই দোষ

হইতে কমুজ্ঞানিদের গতিতে অল্প দোষ না বর্তিয়া, বরণ

অধিক দোষ বন্তে, যেহেতূক তাহাদের নিত্য সুখ হওয়া

দূরে থাকুক, ইহকালেই বা হউক, আর পরকালেই বা

হউক, কোন কালে তাহারা দুঃখ এড়াইতে পারে না ;

ফলতঃ তাহাদের যে দশা, সে কেবল পালাজ্বরের স্বরূপ।

অতএব হিন্দুশাস্ত্র লোককে দুঃখ ছাড়া, নিত্যস্থায়ি নির্মুল

সুর্থ দিতে প্রতিজ্ঞা না করাতে, তাহারা তাহার বিধানু

সারে কেন চলিবে ? ফল, তাহারা যে তাহার আজ্ঞানু

সারে কর্ম করিবে, এমত প্রবৃত্তিজনক কোন উত্তম ফলাদি

তাহাতে কুত্রাপি দেখিতে পাই না , যেহেতুক মনুষ্য

দের শরীর ক্ষয় প্রাপ্ত হইলেও, জীবাত্মা নিত্যস্থায়ী,

এ প্রযুক্ত তাহাদের আত্মার নিত্যত্ব, ও সুখান্বেষণকারিত্ব,

স্বভাবানুসারে নিশ্চিদ্র, ও চিরস্থায়ি সুখ পাইবার আ

বশ্যকতা আছে , যে মুখেতে এই উভয়ের কোন

বিষয়ের ক্রুটি থাকে, সে সুখ তাহাদের প্রাপণের যোগ্য

নহে, আর তাহাদের যদি পরকালে এতদ্রুপ সুখ

প্রাপ্তির আশা না থাকে, তবে ইহকালে উপস্থিত হই

তেছে যে নানা উপদ্রব, ও মন্দ কর্মুেতে প্রবৃত্তি, তাহার

সহিত যুদ্ধ করিয়া, সেই সমুদয়কে যে পরাজয় করে

তাহাদের এমত সাহস, বা ইচ্ছা, কদাচ হইবে না , তবে

হিন্দুদের শাস্ত্রের এতদ্রুপ আশ্বাস দেওনাভাব প্রযুক্ত

সব্ব প্রকারে মনুষ্যদের মাননের অযোগ্য ; কিন্তু পাঠ
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কেরা বাইবেল পরীক্ষণ করিলে জানিতে পারিবে, যে

ভচ্ছাস্ত্র সকলকে এতদ্রুপ আশ্বাস সব্বদা দিতেছে, যেহে

তৃক তাহার সহসু ২ স্থানে লিথিত আছে, যে যাহার।

সরলভাবে তদন্তঃপাতি ধর্ম যাজন করিয়া,গ্রীষ্টের পশ্চাদ

গামী হয়, তাহাদের জন্যে “স্বর্গেতে একটা অক্ষয় ও নির্মূল

ও অজর অধিকার রাখা গিয়াছে,” (১) এবণ তাহাদিগ

কে মরণানন্তর অনন্ত জীবন নিশ্চয় দেওয়া যাইবে , (২)

অতএব মনুষ্যেরা পারত্রিক সুখ পাইবার জন্যে যত ২

আশা করে, এই প্রতিজ্ঞার সহিত তাহার মিলন আছে,

অর্থাৎ ঈশ্বর যাহা ২ দিতে স্বীকার করিয়াছেন, তাহা

হইতে অধিক আশা আর কেহ করিতে পারে না, এব…

তঁাহার আজ্ঞা পালন করিতে এই প্রতিজ্ঞা ভিন্ন আর

অধিক প্রবৃত্তিজনক বিষয় কি হইতে পারে ? ফল,

বাইবেলীয় ধর্মুের যাজকেরা এতদ্রুপ অঙ্গীকার প্রাপ্ত

হইয়া “ আপন আত্মাকে তাবৎ মলিনত্বহইতে পরিষ্কার

করিয়া ঈশ্বরকে ভয় করণ পূর্ব্বক ধমূক্রিয়া সাধন

করিবে,” (৩) এবণ এতক্রপ বৈভব পাওনের ভরসাতে

উষ্কায়িত হইয়া, তাহারা “ কামাদি রিপুর, ও অভিলা

ষের সহিত ইন্দ্রিয়কে ক্রুশে বিদ্ধ করিতে, সব্বদা উদ্যো

গী হইবে ;” (৪) যেহেতূক তাহারা নিশ্চয় জানে, যে

“ নিরাশ্বাস না হইলে অবশ্য সময়ানুসারে, শস্য কা

টিবে।” (৫) অতএব তাহারা “ নির্দোষরূপে পরমেশ্বরের

( ১) পিতরের প্রথম সাধারণ পত্র ১। ৪ ( ২) যোহনরচিত মঙ্গল

সমাচার ১০ । ২৮ (৩) করিস্থীদিগকে দ্বিতীয় পত্র ৬ । ১৯

( ৪ ) গালাতীদিগকে ৫ । ২৪ (৫) গালাতীদিগকে ৬ । ১

x 3
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সমস্তু আঙ্গ ও বিধি পালন করিয়া তঁাহার দৃষ্টিতে

ধার্মিক হইবে ;” ( ১ ) এবণ যিনি তাহাদের বিশ্বাসের, ক

এব^ ক্ষ, পর্য্যন্ত হয়েন, এমন যে যীশু খ্রীষ্ট, তঁাহার প্রতি

দৃষ্টি করত, “যে সকল ভার ও যে ২ পাপ সহজে তাহা

দিগকে ঘেরিয়া প্রতিবন্ধকতাচরণ করে, তাহারা সে

সকল পরিত্যাগ করিয়া, সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক ধর্মের পথে

ধাবমান হইবে।” (২)

তৃতীয়, বাইবেলের প্রতি অবিশ্বাসি লোকেরা কোন

প্রকারে যেন তাহার মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করিতে পারে,

এ নিমিত্তে তাহার বিরুদ্ধে অনেক ২ পুস্তক রচনা

করিয়াছে, এবণ যাহাদের এতাদৃশ দুষ্প্রবৃত্তি ছিল, তা

হাদের মধ্যে অনেকে পণ্ডিত, ও বুদ্ধিমন্ত, ও গুণবন্ত ;

অতএব কাহার দ্বারা যদ্যপি এই চেষ্টার ফলসিদ্ধি হইতে

পারিত, তবে উহারাই অবশ্য তৎ কমু নিষপত্তি করিত ,

যেহেতূক তাহারা অত্যন্ত মনঃসংযোগ পূর্ব্বক, যাবজ্জীবন

পর্য্যন্ত বিস্তর পরিশ্রমদ্বারা, এই কর্ম সম্নন্ন করিবার

জন্যে বহু যত্নবান ছিল, কিন্তু এতদ্বিষয়ে বহু দেশীয়

বিস্তর ২ গুণবন্ত ও বুদ্ধিমন্ত লোকেরা নানা প্রকার চেষ্টা,

ও পরিশ্রম করত, বাইবেলের প্রতি এতদ্রুপ হি…ল।

প্রকাশ করিয়াও কোন প্রকারে তাহার মিথ্যাত্ব দেখা

ইতে পারিল না , অতএব ইহাদ্বারা নিশ্চয় বোধ হয়,

যে তাহাতে মিথ্যাত্ব, ও প্রবঞ্চনা কিছু নাই, কেননা তাহ।

যদি থাকিত, তবে তাহার প্রতিকৃলাচারি লোকেরা অনেক

বৎসর পূর্ব্বে তাহাহইতে ঐ কথিত দোষ বাহির

( ১ ) লুকরচিত মঙ্গলসমাচার ১ ৷ ৬ (২) ইত্রিদিগকে ১২ । ১, ২
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করিয়া লোকদের অগ্রাহ্য অবশ্য করাইত। ফল, উহা

দের তচ্ছান্ত্রের মিথ্যাত্ব দেখান দূরে থাকুক, বর° তা

হাদের সেই চেষ্টাদ্বারা তাহার সত্যতা, ও উত্তমত।

লোকদের নিকটে আরো অধিক রূপে ব্যক্ত হইয়া

গিয়াছে , অর্থাৎ সেই অবিশ্বাসি কোন ২ লোকের।

আপনাদের কুচেষ্টা যেন কোন প্রকারে সিদ্ধ হয়, এ

নিমিত্তে ঐ শাস্ত্রের বিরুদ্ধে নান পুস্তক রচনার পূর্ব্বে,

তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়া পাঠ, ও তদর্থের আলোচনা

বিস্তুর করিল, কিন্তু এ কর্ম করিতে ২ তাহাদের হি…

সাদিভাব না বাড়িয়া, একেবারে লুপ্ত হইয়া গেল, কি না

ঐ প্রকার অন্বেষণ করিয়া, তাহাতে কোন কিছু দোষ

ঠাহরাইতে পারিল না, বরণ তচ্ছান্ত্রের সত্যতাতে যে

সহসু ং অনিবার্য্য প্রমাণ আছে, ইহাই তাহারা নিশ্চয়

অনুভব পাইল ; এ প্রযুক্ত তাহাতে তাহাদের যে পূর্ব্বে

অবিশ্বাস ছিল, তাহা দূরে গিয়া উহারা নিজে তাহ।

গ্রহণ করিল, এবৎ তদ্বিরুদ্ধে কোন পুস্তক না করিয়া,

তাহার আনুকূল্যে নান গ্রন্থ রচনা করিতে লাগিল ।

চতূর্থ, বাইবেলের কোন ২ ভাগ তিন হাজার বৎসর,

কোন ২ ভাগ দুই হাজার বৎসর, আর শেষের যে অ•\শ,

তাহণ এইক্ষণে প্রায় এক হাজার আট শত বৎসর হইল

হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা এতকাল লিথিত হইলেও,

তথাপি তাহাতে যে সকল বিষয়ের বাক্য যেমত লি

থিত আছে, এইক্ষণে কেহ তদ্বিষয়ক কথা লিখিতে

গেলে বাইবেলহইতে উত্তমরূপে আর কদাচ লিথিতে

পারিবে না।
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দেখ, যে ২ বিষয়ের যে সকল পুস্তুক এক শত, কি দেড়

শত বৎসর মনুষ্যদের কর্তৃক কৃত আছে, কেহ তদ্বিষয়ক

কোন পুস্তক এইক্ষণে রচনা করিতে গেলে, তাহাহইতে

অতি উত্তম ও সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম কপে লিখিতে পারে , কেনন।

যে সকল পুস্তক বহুকাল কৃত হইয়াছে, তাহারা প্রায়

সকলেই ভুলভুান্তি ব্যতিক্রম ইত্যাদি নানা দোষেতে পূর্ণ

আছে ; অতএব সকল পুস্তকহইতে অতি প্রাচীন গ্রন্থ

যে বাইবেল, তাহা যে এতদ্রপ দোষান্বিত না হইয়া

উপদেশাদি সকল বিষয়ে সুসিদ্ধ হয়, ইহাতে কোন

একটা বিশেষ কারণ অবশ্য থাকিবে । ফল, ঈশ্বর হই

য়াছেন তাহার মূল, নতুবা সে এতদ্রুপ দোষরহিত

হইয়া গুণসমূহ বিশিষ্ট কদাচ হইতে পারিত না, অর্থাৎ

সে শাস্ত্র যদি মনুষ্যকৃত হইত, তবে তাহাদের কর্তৃক

কৃত আর ২ পুস্তক সকল, যেমত মিথ্যা, ও দোষেতে পরি

পূর্ণ, তেমনি সেই শাস্ত্রও তত্তদোষেতে দোষি রূপে অনু

' মিত হইয়া, বহুকালাবধি তাহার বিধি পালনাদি, লোক

সকল ত্যাগ করিত ।

পঞ্চম, প্রথমতঃ মনুষ্যের পতন কি ঝপে হইল, ও

পাপ তাহাদের উপর রাজত্ব করিতে কি প্রকার অধিকার

পাইল, এই বৃত্তান্ত বাইবেল ভিন্ন আর কোন পুস্তকে

পাওয়া যায় না , এবণ\ এই উভয় বিষয়ে ও মনুষ্যদের

দুষ্টতাবিষয়ে বাইবেলে যাহা ২ লিথিত আছে, তাহার

এতদ্বিষয়ক বাক্য আলোচনা করিলে, আমরা জানিতে

পারিব, যে সত্য ব্যতিরেকে তাহাতে আর কিছুই লেখে

নাই। ফল, বাইবেল যেমন মনুষ্যের স্বভাব, ও দুষ্ট
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অন্তঃকরণাদি বিষয়ে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে নির্ণয় করে, অন্য

কোন পুস্তক তাহাদের মন্দ স্বভাব প্রাপ্ত্যাদি বিষয়ে

তদ্রুপ নির্ণয় করে না ; অতএব যদি ঈশ্বর কৃত না হইত,

তবে তাহার বাক্যের এত গুরুতা কি রূপে থাকিতে পা

রিত : অর্থাৎ তাহ। যদ্যপি ঈশ্বরদত্ত অদ্বিতীয় শাস্ত্র না

হইত, তবে মনুষ্যের স্বভাবের মূল পর্য্যন্ত খনন করিয়া

তাহার মন্দ গুণাদি এতদ্রুপে কদাচ বহির্গত করিতে

পারিত না।

ষষ্ঠ, মনুষ্য যেন বাইবেলকে পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ

করে, এই তাহার একান্ত অভিপ্রায় , এবণ পরীক্ষা ব্য

তিরেক লোকদের যে তচ্ছাস্ত্রকে সত্য করিয়া মানা, সেটা

কোন প্রকারে ভাল নয় । অপর তাহা যেন সকল লোক

কর্তৃক পরীক্ষিত হইতে পারে, এই জন্যে খুঁৗষ্টৗয়ানের।

চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরাবধি বহুবিধ ভাষাতে তাহার তজ্জম।

করিয়াছে ও করিতেছে , অতএব তাহারা যদি তচ্ছাস্ত্রকে

নিশ্চয় সত্য জ্ঞান না করিত, তবে তদ্রুপ কমু কদাচ

করিত ন। । দেখ, তামা মোহর বণিকের হস্তে পড়িয়া

পরীক্ষিত হইলে, তাহার মূল্য আর কিছুই থাকে না,

কিন্তু সালথার স্বর্ণমুদ্রা পরীক্ষা করিতে কাহার কিছু ভয়

নাই, যেহেতূক সে যত পরীক্ষিত হয়, ততই তাহার সৌ

ন্দর্য্য প্রকাশ পায় । ফল, হিন্দু লোকদের শাস্ত্র সকল

মনুষ্যের হস্তে পরীক্ষিত হইতে না দেওয়াতে, তামা মো

হরের স্বরূপ বোধ হয়, কিন্তু বাইবেল তো সে রূপ নহে,

বরণ প্রকৃত মোহরের স্বরূপ হওয়াতে, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে

পরীক্ষিত হইলেও, তাহার কিছুই ক্ষতি হইতে পারে না;
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পরন্তু লোক সকল যে তাহার পরীক্ষা না করে, সেট।

অতি থেদের বিষয়, যেহেতুক তাহারা যদি একবার মনঃ

স^যোগ পূর্ব্বক এ কম্ম করিত, তবে তাহার সত্যতা অনু

ভব পাইয়া অবিশ্বাস ত্যাগ করত, তদুক্ত ধর্মের যাজন

করিতে আর কদাচ অস্বীকার করিতে পারিত না ।

সপ্তম, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট অনেক বার আপন শিষ্যদি

গকে কহিলেন, যে আমার ধর্ম গ্রহণ প্রযুক্ত তোমাদের

নানা দুঃখ, ও উপদ্রব ঘটিবে , অতএব ইহাতে নিশ্চয়

জানা যায়, যে তিনি প্রতারকাদি কিছুই ছিলেন না,

যেহেতূক প্রতারকেরা যখন স্বকপোল রচিত পথে লো

ককে লওয়াইতে চায়, তখন সে পথে চলাতে তাহাদের

প্রতি ঘটিতব্য দুঃখের বিষয়ক কোন কথা না কহিয়া,

কেবল সুথ, ও লাভের কথা তাহাদিগকে শুনায়। আর

খ্রীষ্ট যদি কাল্পনিকদের মধ্যে এক জন হইতেন, তবে

এই বিষয়ে অবশ্য তাহাদের ন্যায় কমু করিতেন ; কিন্তু

তিনি এই মত না করিয়া বরণ আপনার সংস্থাপিত ধর্ম

গ্রহণেতে, যে ঐহিক নানা ক্লেশাদি ঘটিবে, সকলের

কাছে ইহা স্নষ্ট কহিলেন ; ইহাতে স্থির প্রামাণ্য হয়,

যে তিনি ঈশ্বরের সত্য এক জন প্রেরিত, কদাচ প্রবঞ্চক

নহেন।

অষ্টম, বাইবেলের সত্যতাবিষয়ে এই পুস্তকের মধ্যে

যে সকল প্রমাণ লেখা গিয়াছে, ইহা ছাড়াও সহসু ২

প্রমাণ আছে বটে, তথাচ সে সকল এমত বিশেষ প্রকার,

যে খ্রীষ্টীয়ান লোক ব্যতিরেক আর কাহার কাছে

উপস্থিত করিলে, কিছুই ফল হইবে না, অর্থাৎ যেমন
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জন্মান্ধ ব্যক্তির সম্মুখে সূর্য্যোদয় হইলেও সে তাহার গুণ

কিছুই বুঝিতে পারে না, তেমনি খ্রীষ্টের ধর্মের সত্যতা

অনুভব না পাওয়া প্রযুক্ত, তাহার গুণাদি বিষয়ে অন্ধ

এমন অনেক লোক আছে, অতএব তৎশাস্ত্রের সত্যতা

বোধক সে সকল প্রমাণ, তাহাদের নিকটে প্রকাশ কর।

অনর্থক, যেহেতুক তাহারা কিছুই বুঝিতে পারিবে না।

দেথ, যোহনরচিত মঙ্গলসমাচারের ৭। ১৭ গ্রন্থকন্তু।

খ্রীষ্টের মুখহইতে নির্গত এই কথা লিখিয়াছেন। যথা

“ যে জন ঈশ্বরের অভিমত কম্ম করিবে, আমার উপ

দেশ অামাহইতে হয়, কি তাহাহইতে হয়, সেই জন

তাহা জানিতে পারিবে,” এব^ যোহনের প্রথম সাধা

রণ পত্রের ৫ । ১০ আরবার লিখিত আছে, যে,

* যে জন ঈশ্বরের পুত্রের উপর বিশ্বাস করে সে

জন আপন অন্তরে সাক্ষ্য পায়।” ফলতঃ, যে সকল

লোক, সরলান্তঃকরণেতে খ্রীষ্টের উপর প্রত্যয় করে,

তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের এই সকল প্রতিজ্ঞা বিশেষরূপে

পূর্ণ হয়, এবণ ঐ পূর্ণতা হইয়াছে তচ্ছান্ত্রের সত্যতাতে

অতিশক্ত প্রমাণস্বরূপ, ইহাহইতে আর শক্ত প্রমাণ

তাহাদের অনুভবেতে কোন প্রকারে হইতে পারে না;

কিন্তু সেই শিক্ষার বিষয় জানান, এবণ অন্তরে সাক্ষী

রাথী, এই উভয় প্রতিজ্ঞাতে, কেবল সত্য খুঁৗষ্টীয়া

নেরা অধিকারী, ও তাহার ব্যতিরেক এই কথার

ভাব, কেহ প্রকৃত রূপে বোধগম্য করিতে পারে না ;

অতএব অন্য ২ লোকের কাছে এই প্রমাণ বিষয়ক

বাক্য কহনের সর্ব্ব প্রকারে বিফলত।, যেহেতুক তাহ!
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করিলে, তাহার ভাব কি, কোথায় বা খাটে, ইহা তাহার।

কিছুই বুঝিতে পারিবে না , পরন্তু এই বিশেষ প্রমাণ

ছাড়া, বাইবেলের সত্যতাবোধক আরো নানা প্রমাণ

আছে, কিন্তু হিন্দু লোকদের নিকটে তাহা উপস্থিত

করা যায় না, কেননা ইউরপ দেশীয় যে সকল উপা

থ্যানাদি পুস্তক আছে, তাহার শিক্ষাতে তাহাদের অধি

কা«শ লোক শিক্ষিত নয়, এ প্রযুক্ত ঐ সকল প্রমাণ

তাহারা কোন প্রকারে বোধগম্য করিতে পারে না , কিন্তু

যাহাদের মন সত্য কথা গ্রহণেতে কুসংস্কারে নির্লিপ্ত হয়,

তাহাদের নিকটে এ বিষয় আর অধিক বলিবার আবশ্য

কতা নাই, যেহেতূক এই পুস্তকের সমাপক অধ্যায়ে

যে সকল সামান্য প্রমাণ কথিত হইল, এতদ্ভিন্ন বাইবে

লের সত্যতাবোধক ছয়টা বিশেষ প্রমাণ ইহাতে লেখা

গিয়াছে, অর্থাৎ বাইবেলের গুণোদ্ভূত বিষয়ক অধ্যায়

দ্বয়েতে, নানা প্রমাণ, ও অলৌকিক ক্রিয়া, ও ভবিষ্যদ্বাণী,

ও খুঁৗষ্টের পুনরুত্থান, ও প্রেরিতদের দুঃথাদি ভোগ,

ও খ্রীষ্টের ধর্মের ব্যাপকতা, এই সকল বিষয়ে যাহাচ্ছ্বার।

বাইবেলের সত্যতা প্রতিপন্ন হইতে পারে, এতদ্রুপ স্বতন্ত্রং

নানা প্রমাণ প্রত্যেক অধ্যায়েতে লেখা গিয়াছে । অপর

এই তাবৎ অধ্যায়ের কোন এক অধ্যায়েতে এত প্রমাণ

আছে, যে লোক যদি তাহার প্রতি সরলভাবে মনঃস৭১

যোগ করে, তবে তাহাদ্বারা বাইবেলের প্রতি তাহার

বিশ্বাস অবশ্য জন্মিবে , কিন্তু এই কথিত সমুদয় অধ্যা

য়েতে তাহার সত্যতাবিষয়ে, যে সমূহ প্রমাণ লেখা গি

য়াছে, তাহা ঐক্য করিলে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবে,
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যে তচ্ছান্ত্রের সত্যতাবোধক প্রমাণের এত প্রচুরতা ও

স্লষ্টতা আছে, যে পাষণ্ড লোক ব্যতিরেক আর কেহ

তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারে না, অতএব সেই সকল প্রমা

ণের প্রতি অমনোযোগিতা, কিম্বা অন্য কোন কারণ প্রযুক্ত

বা হউক, যে ২ লোক তচ্ছাস্ত্রকে অগ্রাহ্য করে, তাহা

দিগকে আমি এই জানাইতেছি, যে “ যাহারা ঈশ্বরকে

জানে না, ও তৎপ্রকাশিত বাইবেলীয় ধমুকে মানে না,

তাহাদিগকে সমুচিত প্রতিফল দেওনার্থে সময়ানুক্রমে,

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আপন পরাক্রান্ত দূতগণকে সঙ্গে করিয়া

স্বর্গহইতে প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রকাশিত হইবেন।” ( ১ )

এব^“শরীরেতে কৃত, প্রত্যেকের সদসৎ কম্মের ফলাফল

প্রাপ্তির নিমিত্তে, তঁাহার, বিচারাসনের সম্মুখে সকলকে

· উপস্থিত হইতে হইবে,” দেখ, “ ঈশ্বর জগতের প্রতি

এমত দয়া করিলেন, যে তিনি আপন অদ্বিতীয়জাত

পুত্রকে প্রদান করিলেন, তাহাত্তে যে কেহ তঁাহার

উপরে বিশ্বাস করে, সে যেন নষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত

পরমায়ু পায়।” (৩) আর খ্রীষ্ট ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে

যে অবতীর্ণ হইতে স্বীকার করিলেন, ইহাতে তিনি মনু

যাদের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, এবণ

তিনি অবতীর্ণ হইয়া, যে ধর্মের সৎস্বাপন করিলেন,

তাহার সত্যতা অসঙ্খ্যক অকাটমীয় প্রমাণ দ্বারা স্থিরী

কৃত হওয়াতে, “বিশ্বসনীয় ও সর্ব্বজনগ্রাহ্য।” (৪) অতএব

( ১ ) থিষলনীকীদিগকে দ্বিতীয় পত্র ১। ৭, ৮, ৯ (২) করিন্থীয়দিগকে

দ্বিতীয় পত্র ৫। ১০ (৩) যোহনরচিত মঙ্গলসমাচার ৩ । ১৬

( ৪ ) তীমথিয়কে প্রথম পত্র ১ । ১৫

x
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যাহারা আপনাদের অবিশ্বাসকতা প্রযুক্ত ঈশ্বরের এই

অনুগ্রহ তুচ্ছ করিয়া, তাহার দত্ত বাইবেল শাস্ত্রকে ন।

মানে, তাহাদের সেই পাপের সমচিত ফল নিতান্ত তাহা

দিগকে দেওয়া যাইবে ; যেহেত্বক ঈশ্বর সেই শাস্ত্রের

প্রতি এত বিশ্বাসজনক প্রমাণ দিলেও, তাহারা যে তাহ।

গ্রহণ না করিল, এই হইয়াছে তাহাদের জ্ঞানকৃত পাপ,

এ প্রযুক্ত উহারা পরকালে অবশ্য ভাবি দণ্ড কোন প্র

কারে এড়াইতে পারিবে না । দেখ, হিন্দু লোকদের

মধ্যে সহস্র ২ ব্যক্তি এ কথা অনেক বার শুনিতে পাই

য়াছে, তথাপি তাহারা তুচ্ছজ্ঞান করিয়া, মনোযোগ পূ

ব্ধক সত্য, কি মিথ্যা, কিছুই বিবেচনা করে না। কিন্তু

“ ঠেকিবে যখন, জানিবে তথন ;” ফল, তাহারা এই ক্ষণে

প্রত্যয় করুক, বা না করুক, তৎকালে এই অনুভব পাইবে,

যে খ্রীষ্টের ধর্ম নিতান্ত সত্য, ও তদ্ভিন্ন জগৎস্ব তীবদ্ধমূর্খ

মিথ্যা,ও মূলাবধি প্রবঞ্চনাদি মাত্র; পরন্তু অবোধ অজ্ঞান

লোকেরা আপনাদের জীবাত্মা স্বর্গে যাইবে, কি নরকে

যাইবে, এ বিষয়ের প্রতি মনঃস°যোগ না করিলেও,

করিতে পারে, কিন্তু জ্ঞানবান লোকেরা যেন এতদ্রুপ

অাচারী না হয়, বরণ\ তাহারা জীবাত্মার গতির বিষয়

অতি গুরুতর মানিয়া তদন্নতি যেন উত্তম হয়, এ জন্যে

কোন শাস্ত্র সত্য, কোনটা বা মিথ্যা, ইহা তাহাদের বিবে

চনা করা অবশ্য কর্তব্য, যেহেতুক মনের মধ্যে ইহা

স্থির না করিলে, তাহাদের প্রতি সব্বনাশ ব্যতিরেক

আর কোন কিছু ঘটিতে পারিবে না। অধিকন্তু এই

কম্মের প্রতি তাহাদের প্রবৃত্তি হইলে, অতি উত্তম হইত,
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অর্থাৎ তাহারা যদি কুসংস্কারেতে মনের নির্লিপ্ততা, এব…

প্রার্থনা, ও নমুতা পূর্ব্বক বাইবেলীয় বাক্য বিবেচনা

করিত, তবে তাহাদের কি পর্য্যন্ত সুফল ফলিত, তাহ।

বলা যায় না , কেননা তাহা করিলে, তাহারা এই শাস্ত্রের

মূল যে ঈশ্বর, ও তজ্জন্য ফল যে পরিত্রাণ, ও তদন্তঃ

পাতি বাক্য সকল যে সত্য মাত্র, এই অনুভব অতি শীঘ্র

অবশ্য পাইত। :

: দেখদেথি, হিন্দু লোকেরা যেন বাইবেলীয় ধর্ম গ্রহণ

না করে, এতন্নিমিত্তে আপনাদের যে পৈতৃক ধমূকিঁপ ঢা

লকে অবলম্বন করে, সেটা কিছু ঈশ্বরের মহাবিচারের

দিনে তাহার ক্রোধািপ ঋড়গের আঘাতকে নিবারণ করিতে

পারিবে না; যেহেতূক যে ধর্ম তাহার মানিতেছে, তাহা

দের পিতৃ পিতামহদি সে ধর্ম যাজন করিয়াছে, এ প্রযুক্ত

তদ্বারা তাহাদের যে ত্রাণ হইবে তাহা নয় । ফল, তা

হাদের প্রায় কোন পূর্বপুরুষেরা বাইবেলীয় ধর্মের

কথা শুনিতে পায় নাই, এ প্রযুক্ত তাহার অগ্রাহ্য করণ

জনিত যে পাপ, সেই পাপের অধীন হইয়া তাহাদের মৃতু্য

হইল না , কিন্তু বর্তমান কালে সহসু ২ লোক এই দো

ষেতে দোষী হইয়া পরলোকে যাইতেছে ; অতএব তাহা

দের পাপ পিতৃ পিতামহাদির পাপহইতে সহস্র ২ গুণে

অধিক হইতেছে, এবং তাহারা তদনুরূপ প্রতিফল নিশ্চয়

প্রাপ্ত হইবে । অপর হিন্দু লোকদিগের মত, “যাহার।

অধম্ম কমুর্দার, সত্যধম্ম বোধ করে, তাহাদের তাবৎ অসৎ

কম্মের, ও অধম্মের বিরুদ্ধে, স্বর্গহইতে ঈশ্বরের কোপ

প্রকাশিত হইতেছে। কারণ ঈশ্বরবিষয়ক যে ২ জাতব্য,

Y 2
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তাহা তিনি আপনি তাহাদের প্রতি প্রকাশ করাতে, তা

হাদের অগোচর হয় না ।” ( ১) ফল, মন ফিরাও, এব^

খ্রীষ্ট বিষয়ক মঙ্গলসমাচারের বাক্যেতে প্রত্যয় কর,

এই হইয়াছে বাইবেলের প্রধান অাজ্ঞা । (২) এব…

যে প্রত্যেক হিন্দু, এই অাজ্ঞা শুনিয়া তদনুসারে মন ন।

ফিরায়, ও সেই মঙ্গলসমাচারে প্রত্যয় না করে, পর

কালেতে যে তাহাদের কেমন ভয়ানক, ও দারুণ দুদশ।

হইবে, তাহা আমাদের মন, ও বাক্যের অগোচর , যেহে

তুক অতি স্লষ্ট রূপে গ্রথিত আছে, যে “ যে ব্যক্তি পুত্রের

উপর বিশ্বাস করে, তাহার অনন্ত জীবন হয়, কিন্তু

যে তাহার উপর বিশ্বাস না করে, সে জীবনের দর্শনও

পাইবে না, কিন্তু ঈশ্বরের ক্রোধের পাত্র হইয়া থাকে,”

(৩) দেখ, খুঁৗষ্ট “ পৃথিবীর সীমা পর্য্যন্ত লোকদের

পরিত্রাণ সাধনার্থে” ঈশ্বর কর্তৃক নিয়োজিত আছেন,

(৪) এ প্রযুক্ত যে ব্যক্তি তাহার উপর বিশ্বাস করে, সে

অবশ্য পরিত্রাণ পাইবে। (৫) কিন্তু অবিশ্বালি লোকেরা

কোন প্রকারে ত্রাণ পাইতে পারিবে না , কেননা *আ

কাশ মণ্ডলের নীচে আর কোন নাম মনুষ্যদের মধ্যে দে

ওয়া যায় নাই, যাহাতে তাহাদের ত্রাণ হইতে পারে ;*

(৬) অতএব তাহাতে “ যে মহৎ পরিত্রাণ আছে, যাহার।

সেই পরিত্রাণকে অবজ্ঞা করে, তাহারা কি প্রকারে রক্ষা

পাইবে ?” ( ৭) বাস্তবিক তাহাদের রক্ষা পাওনের কোন

(১) রোমীয় ১। ১৮, ১৯ (২) মার্ক কর্তৃক মঙ্গলসমাচার ১ । ১৫

(৩) যোছনরচিত মঙ্গলসমাচার ৩ । ৩৬ ( ৪ ) ষিশায়িয় ভবিষ্যদ্বক্তার

পুস্তক ৪৯। ৬ (৫) প্রেরিতদের ক্রিয়া ১৬ । ৩১ (৬) প্রেরিতদের

ক্রিয়া ৪ । ১২ (৭) এিিব্রদিগকে ২ । ও
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পথ না থাকাতে, ঈশ্বরের মহাবিচারের দিনে তাহাদিগ

কে কহা যাইবে, যে “ হে অবজ্ঞাকারি লোকেরা, চক্ষু

মেলিয়া দেখ, এব^ অসম্ভব জ্ঞান করিয়া, লজ্জিত হও,*

(১) “যেহেতুক আমি তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছি,

কিন্তু তোমরা তাহা অস্বীকার করিয়াছ, ও আমি আপন

হস্ত বিস্তার করিয়াছি, কিন্তু কোন মনুষ্য মান্য করিল না ;

বর« আমার সকল উপদেশ তোমরা তুচ্ছ করিয়াছ,

ও আমার ভৎর্সন কিছুই শুনিল না; অতএব তোমাদের

দুঃখেতে, ও তোমাদের ভয়েতে, আমি হাসিব, তোমাদের

ভয় উজড় কারকের ন্যায়, ও তোমাদের সব্বনাশ ঘুরনা

বাতাসের ন্যায় যখন আসিবে, এবণ\ মনস্তাপ ও দুঃখ

তোমাদের প্রতি যখন উপস্থিত হইবে, তথন আমি

উপহাস করিব । ফল, তৎকালে দুষ্ট লোকেরা অবশ্য

আমাকে ডাকিবে, কিন্তু আমি শুনিব না , তাহারা দ্রুততর

আমাকে অন্বেষণ করিবে, কিন্তু পাইবে না , যেহেতুক

তাহারা জ্ঞানকে ঘৃণা করিল, এবং প্রভুকে কিছুই ভয়

রাথিল না, ও আমার কোন উপদেশ তাহারা শুনিল

না, ও আমার সকল তিরস্কার তাহারা তুচ্ছ করিল ;

অতএব তাহারণ আপনং পথেতে জনিত যে ফল, তাহাই

ভোগিতে পাইবে, ও আপনাদের মন্দ মনস্কামনামুলারে

গতি প্রাপ্ত হইবে ” (২)

( ১ ) প্রেরিতদের ক্রিয়া ১৩। ৪ • ( ২ ) হিতোপদেশ ১ । ২৪, ২৫

· আদি পদ।
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