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ইওর োরে ধর্ম সংস্কো  আরদোলন : 

মধ্যযুগে ইউগ োগে পেোে নিয়নিত সোর্চ   োগে  ক্ষমতোগে ব্যব্হো  েগ  ধ্গমচ  িোগম সোধ্ো ণ মোিুষগে প োষণ, নিযচোতি ে গতো ।এেগেণী  যোজে ধ্মচগে 

ব্যব্হো  েগ  প োেব্োনিতো  মত্ত হগয় মোিব্তোনব্গ োধ্ী আগি  জোন  ে গত থোগে। েঞ্চি  ও পষোড়   তোব্দী  পব্  েগয়েজি মোিব্তোব্োিী ধ্মচযোজে ও 

সোধ্ে েযোথনিে ধ্গমচ  এসব্ ব্োড়োব্োনড়  প্রনতব্োি েগ । নিষ্টধ্গমচ  িতুি িতুি সংস্ক ণ এ  জিয আগদোিি েগড় পতোগিি । এে েথো র্োযচগে দুিীনতমুক্ত 

ে ো  জিয এব্ং প্রর্নিত ধ্মীয়  ীনত পে ব্োইগব্গি  মূি িীনত অিুযোয়ী সংস্কো  ে ো  জিয পয আগদোিি ে ো হয়, তোই ইউগ োগে  ইনতহোগস ধ্মচ সংস্কো  

আগদোিি িোগম েন নর্ত । 

 

ধর্ম সংস্কো  আরদোলরন  কো ণ : 

১) ধ্গমচ  িোগম অধ্মচ ও কুসংস্কো  : 

 মধ্যযুগে ইউগ োগে র্িত ধ্গমচ  িোগম অধ্মচ । পিোেজি অগিৌনেে ও কুসংস্কো  পে খড়কুগ ো  মগতো আঁেগড় ধ্গ  েৃনথব্ীগত র্িো  এব্ং ে েোগি মুনক্ত  

েথ খঁুজগতো। অগিগে  নব্শ্বোস নিি পয সেোিগব্িো িীগষ্ট  উেোসিো উৎসব্ অব্গিোেি ে গি সো োনিি পস মৃতুয  হোত পথগে  ক্ষো েোগব্ । অগিগে  ধ্মচ 

উৎসগব্  খোব্ো  িো পখগয় জোমো প গখ নিত উগে য পয এ  ফগি দুষ্ট  নক্ত  হোত পথগে  ক্ষো েোওয়ো যোগব্ অথব্ো প োে পথগে মুনক্ত েোওয়ো যোগব্ ।অগিগে 

েনব্ত্র খোব্ো  গঁগড়ো েগ  ফসগি  জনমগত িনড়গয় নিত । তোগি  নব্শ্বোস নিি এগত ফসি  োগিো হগব্ । নিস্টোি সন্ন্যোসীগি  অগিৌনেে ক্ষমতোগে  যদু ব্ো 

মোয়ো  সমেযচোগয় ধ্ ো হগতো । প্রগতযে সন্ন্যোসী  আিোিো আিোিো নব্গ ষত্ব আগি ব্গি মগি ে ো হগতো ।পযমি র্কু্ষ  জিয  পসন্ট ক্লোগ  , িোঁগত  জিয পসন্ট 

এযোগেোনিগি , জিব্সগে  জিয পসগন্ট , স্তগি  ব্যোনধ্ পথগে নি োমগয়  জিয পসন্টো অযোথোগত  প্রোথচিো ে ো হগতো । যীশুিীষ্ট ব্ো সন্ন্োসীগি  ব্যব্হৃত 

নজনিসেত্র পে প োে নি োমগয়  জোদু নক্ত ব্গি মগি ে ত এব্ং এগগিো   ম মো ব্োজো  নিি। যো ো ধ্মচ বু্ঝগতি তোগি  জিয এই অব্স্থো নিি নব্বৃ্তে  । 

২) নিষৃ্কনত েত্র নব্ক্রয়  :  

যোজে পেনণ ধ্মচনব্শ্বোসী জিসোধ্ো গণ  জ্ঞোগি  অ োগব্  সুগযোে নিগয় তো ো িোিো োগব্ নিগজগি  স্বোথচনসনি ে ত । আত্মো  মুনক্ত  জিয ইিডোিগজন্স 
িোমে এে প্রেো  িোড়েগত্র  পেিোগব্র্ো হগতো । 

 

েযোথনিে ধ্মচতগে ইিডোিগজন্স হগে পেোে েতৃচ ে ইসুযেৃত এে ধ্ গি  মুনক্তেত্র যো  দ্বো ো সমূ্পণচ ব্ো আংন ে োগব্ েোে ইহেোগি ও ে েোগি নমগ  
যোয় এমি আশ্বোগস  িোড়েত্র । যোগে ব্গি েোেগমোর্গি  িোড়েত্র । অগথচ  নব্নিমগয় তো নব্নক্র ে ো হগতো । এেোি   তোব্দীগত জিসোধ্ো ণগে কু্রগসগড 
অং গ্রহগণ  জিয উদু্বি ে গত প্রথো র্োিু েগ নিগিি । ১৪৭৬ নিস্টোগব্দ পেোে র্তুথচ নসক্স োস, প োষণো ে গিি পয,  ইিডোিগজন্স  সুনব্ধ্ো এখি জীনব্ত 
এব্ং মৃত ব্যনক্ত উ য়ই িো  ে গত েো গব্ । এ  অথচ হি এ ো পেব্ি জীনব্ত ব্যনক্ত পে তো  েোে পথগে মুনক্ত পিগব্ িো । উে ন্তু তো  আত্মীয়স্বজি 
পেউ ে েোগি  েঠিি যিণো পথগে মুনক্ত পিগব্ । অগিগে ব্উ পিগিগমগয়গে েন ব্ো গে অসহোয় প গখ    ব্োনড় নব্নক্র েগ  এ ইিডোিগজন্স ক্রয় ে ত 
। আ  যোজে ো েোে েোজ   িো ে ো  েগক্ষ যুনক্ত িো পিনখগয় নে োগব্ অথচ নিগয় েোে পথগে মুনক্ত েোওয়ো যোয় পস নব্ষগয় যুনক্ত পিখোগতো । এগত 
েোেেমচ িো েগম ব্ ং বৃ্নি পেত । নিস্টধ্গমচ র্োর্োগতো ব্ো মোমোগতো পব্োি নব্গয় ে ো নিনষি হগিও  োেো  নব্নিময় নেজচ োয় সম্মনত েোওয়ো পযত । তোিোে 
নিনষি থোেগিও  োেো  নব্নিমগয় তোিোগে  অিুমনত েোওয়ো পযত । এসব্ অেেগমচ  র্োগর্চ   নব্রুগি সগর্তি মোিুষগে কু্ষব্ধ েগ  পতোগি ।  



 

৩) নিনতে অধ্ঃেতি : 

যোজে পেিী  জীব্িযোত্রো পেোি পেোি পক্ষগত্র অন জোত পেণী অগেক্ষোয় ব্স্তুব্োিী নিি । তো ো ধ্গমচ  িোগম অধ্মচ েগমচ নিপ্ত নিি । িোিো পি  পথগে অথচ 
প োগম  েযোথনিেগি  ধ্মচ স্থোগি আসগত িোেগিো । এগত তো ো নব্িোনসতো ও ইনিয় -ে োয়ণতোয় নিমনিত হগত িোেগিো । আ  এ  সোগথ অথচ র্োনহিো ও 
ব্োড়গত থোেি । এগত যোজেগি  প্রনত সোধ্ো ণ মোিুগষ  অ নক্ত পজগে উঠগত িোেগিো ।  

 

৪) অথচনিনতে েো ণ : 

 োে ও ধ্মচ স্থোগি  দ্বগে  প্রতযক্ষ েো ণ এই নিি অথচনিনতে েো ণ । পেোে নিয়নিত র্োর্চ   োইি, এযোগি  ইতযোনি িোিো প্রেো  ধ্মচে  নব্ন ন্ন্ পিগ   
পিোে ও ধ্মচ প্রনতষ্ঠোি পথগে আিোয় ে ো হগতো । যোজেগি  নব্িোসী ও ইনিয়- ে োয়ি জীব্ি-যোেগি  ফগি এসেি অথচ   িোব্ী নিিনিি পব্গড়ই 
র্গিনিি । মধ্যযুগে ধ্মচোন্ধ ব্যনক্তগি  এ  িোনব্ অস্বীেো  ে ো  মত জ্ঞোি ব্ো মোিনসে ব্ি সোধ্ো ণ মোিুগষ  নিি িো । নেন্তু ব্যনক্ত  ব্যনক্তত্ব যখি পজগে 
উগঠ তখি তো ো এ  নব্রুগি প্রনতব্োি ে গত থোগে ।জিেণ নিজ পিগ   অথচ অিয পিগ  েোঠোগত আ   োনজ হনেি িো, পস সোগথ  োজো েণ ।  

 

৫)  োজনিনতে েো ণ :  

ক্ষমতো  প্রোধ্োিয নিগয় ধ্মচযোজে ও  োজোেণ এ  মগধ্য সং োত শুরু হয় । পেোে ও যোজে সম্প্রিোয়  োজনিনতে ক্ষমতো িোনব্ ে গি প্রগতযে পিগ   

 োজো এব্ং জিেি নিজ নিজ পি গে ধ্মচোিুষ্ঠোগি  প্রোধ্োিয পথগে মুনক্ত ে ো  পর্ষ্টো ে ে গত থোগেি । এগত প্রগতযে পিগ ই জোতীয়তোগব্োধ্ বৃ্নি 
পেগত িোেি ।  

 

মধ্যযুগে  প ষ নিগে প্রগতযে পিগ   জোতীয়  োে েগড় উঠো শুরু ে ি । ধ্গমচ  জেত পিগড় ব্োস্তগব্  উে  প্রোধ্োিয িোনব্ েগ  যোজে 
সম্প্রিোয় জোতীয়  োজোগি  নব্ োে োজি হি । এগত ধ্মচ সংস্কো  আগদোিি েনত েোয় ।  

 

৬) মোিব্তোব্োিী সোধ্েগি  আনব্চ োব্ : 

ইউগ োগে  ধ্মচ সংস্কো  আগদোিগি  পেিগি মোিব্তোব্োিী ধ্মচযোজে ও সোধ্েগি  অব্িোি অেন সীম । এই সেি সোধ্গে ো মোিুগষ  
সোমনগ্রে েিযোগণ  জিয মোিুষগে মোিুগষ  মযচোিো প্রনতষ্ঠো ে ো  জিয আজীব্ি েোজ েগ  পেগিি । েযোথনিে ধ্গমচ  অিোর্োগ   নব্রুগি 
মোিব্তোব্োিী ো পিখে ো পযমি : পেত্রচে  পব্োেেোগর্ো, নিওিোগিচ ো িযো ন নঞ্চ ,  োফোগয়ি, মোইগেি এযোগেগিো, টিন য়োি, ই োসমোস, 
পজোহোি ন উর্নিি প্রমূখ েিম ধ্গ ি। নেন্তু তো ো প োগম এ  নব্রুগি নব্গরোহ ে গত র্োিনি । প োগম  পেোে এ  নব্রুগি নব্গরোহ েগ  
েযোথনিে ধ্মচ সংস্কো  েগ  প্রগ স্টযোন্ট ধ্মচ প্রনতষ্ঠো ে ো  জিয এ সময় নেিু পিোগে  আনব্চ োব্ হয় । পযমি জোমচোনিগত মোটিচ ি িুথো , 
সুইজো িযোগে জুইংনি, ফ্রোগন্স েযোিন ি ইতযোনি ধ্মচগরু  আনব্চ োব্  গ  । েযোথনিে ো পেোেএব্ং যোজেগি  অব্োে  ঊগবচ  এব্ং ঈশ্বগ   
প্রনতনিনধ্ মগি ে ত এব্ং তোগি  মোধ্যগমই ঈশ্ব  িো  ে ো যোয় এেথো নব্শ্বোস ে ত । অে নিগে পপ্রোগ স্টযোন্ট ধ্মচগ্রন্থ ব্োইগব্ি পে 
অব্োে  মগি ে ত এব্ং নব্শ্বোস ে গত ব্যনক্ত পর্ষ্টো েগ  আত্মো  মুনক্ত পেগত েোগ  । িুথো ব্োি, েযোিন িব্োি,  জুইংনিব্োি, 



এযোিোব্যোেটিজম, এযোঙ্গনিেোনিজম ইতযোনি ধ্মচমত পপ্রোগ স্টযোন্টব্োগি  অে ুক্ত । ধ্মচ সংস্কো েেি প্রর্নিত েযোথনিে  ধ্মচ মতব্োগি  উে  
আস্থো হোন গয় নিজস্ব নব্র্ো বু্নি পে সন্তুষ্ট ে গত েোগ  এমি ধ্মীয় মতব্োি প্রর্ো  ে গত থোগে । এই নিগয় নিস্টজেত দুই  োগে 
নব্ ক্ত হগয় যোয় ।  ক্তো নক্ত হোিোহোনি জীব্গি  আগব্েপ্রব্ণ যুগি জনড়গয় পড়ে। 

 ধর্ম সংস্কো  আরদোলরন  ফলোফল : 

১) ধ্মীয় ফিোফি: 

ধ্মচ সংস্কো  আগদোিি নিস্টোি র্োগর্চ  নব্ নক্ত আিয়ি েগ  । র্োগর্চ   সব্চজিীিতোগে   প্রতযোখোি েগ  । নিস্টোি জেগত  এে বৃ্হৎ অং  
পেোগে  আিুেতয পথগে পব্  হগয় আগস এব্ং অিয িি র্োগর্চ   প্রনত আিুেতয ীি থোগে । যো ো েযোথনিে র্োগর্চ   প্রনত অিুেত নিগিি 
তোগি  ব্িো হগতো প োমোি েযোথনিে । যো ো েনব্ত্র প োমোি সোম্রোজয পথগে পব্ন গয় এগস িতুি র্োর্চ  প্রনতষ্ঠো েগ ি তোগি  ব্িো হয় 
পপ্রোগ স্টযোন্ট । জোমচোনি, ইংিযোে, ি ওগয়, পডিমোেচ , সুইগডি, প্রনতব্োিী ধ্মচ গ্রহণ েগ  । অে নিগে ফ্রোন্স, েতুচ েোি, পেি, ইতোনি, 
আয়ো িযোে, প োমোি েযোথনিে ধ্গমচ  প্রনত অিুেত থোগে । ধ্মচ সংস্কো  আগদোিগি  ে  নিস্টধ্মচ অনধ্েত  উিো  ও যুনক্তব্োিী পর্তিোয় 
উিীনব্ত হগয় ওগঠ । েযোথনিে ও পপ্রোগ স্টযোন্ট উ য় গ্রুে এই যুনক্ত ও নব্জ্ঞোনিে ব্যোখযো িোগি  মোধ্যগম তোগি  ধ্গমচ  মূিিীনত ও 
তথযগে নব্গেষণ ে গত এনেগয় আগস । পপ্রোগ স্টযোন্ট পিতো ো নিগিি মগিপ্রোগণ মোিব্তোব্োিী পর্তিোয় নব্শ্বোসী । অন্ধগত্ব  মুনক্ত নিি 
এগি  মূি মি । নেিু সুনিনিচ ষ্ট নিনতে অিু োসি দ্বো োগ  এ মতব্োি েন র্োনিত হয় ।মধ্যযুগে  ধ্মচ নব্ষগয় পেোি স্বোধ্ীিতো ব্ো ব্যনক্তেত 
মতোমত পেোষি ে ো সম্ভব্ে  নিি িো । ধ্মচ সংস্কো  আগদোিগি  প্র োগব্ পেোঁড়ো েযোথনিে োও তোগি  পেোঁড়োনম পথগে পব্ন গয় আগস । 
ধ্মচ সংস্কো  আগদোিগি  প্রনতনক্রয়োস্বরূে ইউগ োগে আ ও এেটি ধ্মচ সংস্কো  আগদোিগি  সূর্িো হয় যো প্রনত সংস্কো  আগদোিি িোগম 
েন নর্ত । 

২) রাজনৈতিক ফলাফল:  

ধর্ম সংস্কার আন্দালৈ পপাপিন্ত্রন্ক দুর্মল কন্র রাজিন্ত্রন্ক সর্ল কন্র। ধর্মন্কতিক রাজনৈতিক ও জৈগন্ের 
র্ন্ধে জািীয়িার্াদ ও পদশাত্মন্র্াধ সৃতি হয় । এর্ৈ এক সর্য় তিল যখৈ পপান্পরা সহন্জ রাজান্দর সকল 
র্োপান্র হস্তন্েপ করন্ি পারন্িৈ । সংস্কার আন্দালৈ যাজকন্দর হাি পেন্ক রাজান্দর র্ুতি কন্র।  রাজারা 
ক্রর্শই রাষ্ট্র ও চান্চম র  উপর একচ্ছত্র আতধপিে প্রতিষ্ঠা কন্র।  Divine Rights of Pope এর স্থন্ল Divine 

Right of King প্রতিতষ্ঠি হয়। Secular তচন্তা তর্কাশ লাভ করন্ি োন্ক । 

 

৩) অেমনৈতিক ফলাফল :  

সংস্কার আন্দালন্ৈর ফন্ল চান্চম র অধীৈস্ত তর্শাল সম্পতি রান্ষ্ট্রর হান্ি চন্ল আসন্ি োন্ক এর্ং উন্নয়ৈর্ূলক 
কান্জ িা র্ের্হার হন্ি োন্ক । জৈগে জাযক পেেীর পশাষন্ের হাি পেন্ক রো পায়। কোেতলক ধর্ম র্ি 
পুুঁতজর্াদ ও সুদ কারর্াতর তর্পন্ে তিল । পোন্তন্র পপ্রান্েস্ট্োন্ট র্ির্াদ পুুঁতজর্াদ সুন্দর পন্ে তিল।ফন্ল 
র্োংকার, র্তেক, কারখাৈা এর র্াতলক ইিোদী র্ধেতর্ি পেেীর তর্কাশ ঘেন্ি োন্ক । কোেতলকরা পযখান্ৈ 
সুদন্ক পাপ র্ন্ৈ করি পপ্রান্েস্ট্োন্ট রা পসখান্ৈ সুদন্ক আধুতৈক র্াস্তর্সম্মি র্ন্ৈ কন্র । ফন্ল দ্রুিগতিন্ি 
প্রন্েস্ট্োন্ট ধর্ম প্রচাতরি প্রসাতরি হয় পসখান্ৈ র্ের্সায়ী সম্প্রদায় প্রভার্ তর্স্তার করন্ি োন্ক ।  

 



৪) সার্াতজক ফলাফল : 

ধর্ম সংস্কার আন্দালন্ৈর ফন্ল তপউতরোৈর্ান্দর উদ্ভর্ হয় িান্দর র্ূল লেে তিল নৈতিক চতরন্ত্রর উন্নতিসাধৈ 
। ইৈকুইতজশন্ৈর র্াধেন্র্ চরর্ শাতন্তর স্থন্ল র্াৈতর্ক শাতন্তর র্ের্স্থা করা হয় । যাদুতর্দোর প্রভার্ কর্ন্ি 
োন্ক। তশো পেন্ত্র গুরুত্ব র্ৃতি পায়। স্কেলোন্ে জৈলক্স প্রতিটি পোতরন্ি একটি পাঠশালা , প্রতিটি র্ফস্বল 
শহন্র একটি সু্কল, প্রতিটি র্ড় শহন্র একটি তর্শ্বতর্দোলয় পখালার কো র্ন্লৈ । ৈারীন্দর সার্াতজক তশোর 
পে উমু্মি করা হয়।  ৈারীরা র্াইন্র্ল পড়ার অৈুর্তি পায়। পুরুষ-ৈারী উভন্য়ই প্রােতর্ক সু্কন্ল যাওয়ার 
অৈুর্তি পায়। ফন্ল ৈারী ও পুরুন্ষর র্ন্ধে তশোর হার র্াড়ন্ি োন্ক। অপরতদন্ক র্াইন্র্ন্লর র্হুল প্রচার ও 
প্রসান্রর ফন্ল সৎও সংযি জীর্ন্ৈর প্রতি আগ্রহ পদখা পদয়। ধর্ীয় জ্ঞাৈ র্ৃতির ফন্ল ৈোয় পরায়ৈিা র্ৃতি 
পায়। এন্ি পপন্পর অনৈতিকিা ও পশাষে ৈীতির অর্সাৈ ঘন্ে ।  

 

৫) তশল্প ও সাংসৃ্কতিক ফলাফল: 

র্ুতির্ৃতিক তদক পেন্ক পপ্রান্েস্ট্োন্ট আন্দালৈ ধর্ীয় আন্দালৈ হন্লও তর্জ্ঞাৈ, র্ুি র্ুতির চচম া ও জ্ঞান্ৈর 
অৈোৈে শাখায় ৈাৈাতর্ধ প্রভার্ রান্খ । প্রচতলি তর্শ্বাস ও ধর্ম র্ের্স্থান্ক প্রিোখাৈ কন্র জ্ঞাৈ তর্জ্ঞান্ৈর 
উৎকষম সাধন্ৈর সুদূরপ্রসারী ভূতর্কা রান্খ ।ন্ভৌগতলক আতর্ষ্কার আধুতৈক যন্ত্রপাতির র্ের্হার এর্ং সর্ তকিুন্ক 
সংজ্ঞাতয়ি করার সুন্যাগ সৃতি কন্র পদয় । এই সর্ন্য় র্াৈর্িার্াদীরা তহউর্োতৈস্ট্ দাশমতৈকরা Classical র্া 
প্রাচীৈ তগ্রকন্দর জ্ঞাৈ- তর্জ্ঞান্ৈর উপর ৈিুৈ সৃতির র্াধেন্র্ জ্ঞান্ৈর জগিন্ক র্ৃতি করার কো র্ন্লৈ । 
নর্জ্ঞাতৈক িন্েের উদ্ভার্ন্ৈর ফন্ল দশমন্ৈর র্োখোয় পতরর্িম ৈ সূতচি হয় । ধর্মিত্ত্ব তর্ষন্য় িাড়াও ইতিহাস, 
ভূন্গাল, নৈতিকিা, আধুতৈক ভাষা তশো, পদােমতর্দো, যুতিতর্দো, গতেি ,আইৈ, সৃতিিত্ত্ব ইিোতদ সম্পন্কম  
জ্ঞাৈ চচম া হন্ি োন্ক । অেচ পূন্র্ম ধর্ীয় তশোন্ক জ্ঞাৈচচম ার একর্াত্র উপায় র্ন্ৈ করা হন্িা । আন্গ 
ইতিহাস পলখা হি সাতহন্িের ঢংন্য় । সংস্কার আন্দালন্ৈর প্রভান্র্ ইতিহাস পলখার প্রচলৈ হয় আধুতৈক িেে 
ও উপাি যাচাই র্ািাইন্য়র র্াধেন্র্ । আর তশল্পকলার পেন্ত্র পুরন্ৈা গতেক রীতির পতরর্ন্িম  র্ারূক রীতি 
প্রচতলি হয়, যা স্থাপিে-নশলীর ৈিুৈ উদ্দীপৈা সৃতি কন্র । 

 

উপন্র উন্েতখি আন্লাচৈা পেন্ক প্রিীয়র্াৈ হয় পয র্ধেযুগ পেন্ক আধুতৈক যুন্গ উন্িালন্ৈর পেন্ত্র 
পপ্রান্েস্ট্োন্ট প্রভাতর্ি ধর্ম সংস্কার আন্দালন্ৈ গুরুত্বপেূম ভূতর্কা রান্খ । পপান্পর একচ্ছত্র আতধপন্িের অর্সাৈ 
ঘটিন্য় শতিশালী রাষ্ট্র র্ের্স্থার উদ্ভর্ হয় । এন্ি জািীয়িার্াদ ও গেিাতন্ত্রক পচিৈার উন্েষ ঘন্ে । 
পুুঁতজর্াদী অেমৈীতি ও র্ধেতর্ি পেেীর তর্কাশ হয় ।সাতহিে তশল্পকলা ও তর্জ্ঞান্ৈর পেন্ত্র শুধু সংস্কার ৈয় 
র্রঞ্চ সার্াতজক রাজনৈতিক এর্ং অেমনৈতিক পেন্ত্র যুগউপন্যাগী পতরর্িম ন্ৈর র্াধেন্র্ আধুতৈক যুন্গর উিরৈ 
পক তৈতিি কন্রতিল এই ধর্ম সংস্কার আন্দালৈ।  

 

 

 

 ধর্ম সংস্কার আন্দালন্ের র্ার্টম ে লুথান্রর অবদাে বা ভূমর্কা : 

 



র্াটিম ৈ লুোর প্রচতলি তিস্ট্াৈ কোেতলক ধন্র্মর র্ন্ধে অৈাচার-অতর্চার কুসংস্কান্রর, দুৈীতি, ও 
ইতিয়পরায়েিা প্রন্ভূতি পদন্খ প্রতির্াদর্ুখর হন্য় তিন্লৈ । তিতৈ তিন্লৈ পসন্ট অগাতস্ট্ন্ৈর অৈুসারী ।  পসন্ট 
অগাতস্ট্ন্ৈর সর্েমৈ কন্র তিতৈ ও র্ন্লতিন্লৈ পয ধন্র্মর র্াতহকে আচার-অৈুষ্ঠাৈ দ্বারা র্াৈুষ রো পপন্ি 
পান্রৈা র্া ধন্র্মর আচার-অৈুষ্ঠাৈ এর উপর র্াৈুন্ষর পারন্লৌতকক র্ুতি তৈভম র কন্র ৈা ।ঈশ্বন্রর প্রতি 
অগাধ তর্শ্বান্সর উপন্রই র্াৈুন্ষর র্ুতি তৈভম র কন্র । িাই তর্শ্বান্সর স্থাৈ সর্মান্গ্র ।তিতৈ র্ন্লৈ পয ঈশ্বন্রর 
কন্ঠার শাসৈ র্া শাতস্ত দ্বারা র্াৈুন্ষর আত্মার র্ুতি তর্লন্র্ ৈা।ঈশ্বন্রর দয়ান্িই র্াৈুন্ষর র্ুতি তর্লন্র্ 
।লুোন্রর র্ন্ি,  যাজকরা ৈয় ধর্মগ্রন্থই (র্াইন্র্ল ) র্াৈুষন্ক সঠিক পন্ের তৈন্দমশৈা পদন্র্। িাই তিতৈ 
র্লন্িৈ পয চান্জম র আচার-অৈুষ্ঠাৈ র্া ঐতিন্হের পচন্য় র্াইন্র্ন্লর আেতরক অেম পক পর্তশ গুরুত্ব তদন্ি হন্র্ 
। আর সকল তর্শ্বাসী র্েতি এই ঈশ্বন্রর প্রতিতৈতধ।  প্রন্িেক র্েতি িার র্েতিগি র্ুতির জৈে দাতয়ত্বপ্রাপ্ত । 
পূন্র্ম র্ন্ৈ করা হন্িা যজকরাই শুধু ঈশ্বন্রর দূি র্া প্রতিতৈতধ। লুোন্রর এসর্ র্িন্র্ের ফন্ল র্াস্তর্ ধন্র্ম 
অন্ৈক পতরর্িম ৈ হন্লা ।ন্যন্হিু লুোর পলৌতককিা র্া আচার পালন্ৈ আতিশযেন্ক  সর্েমৈ কন্রতৈ। পসন্হিু 
প্রচতলি উপর্াস, িীেমযাত্রা, স্বারক তচহ্নর প্রতি েিা ইিেতদ প্রর্তিম ি ধন্র্মর র্াতিল হল । 

 

তশশু জন্ের পর িার পাপ র্ুতির অৈুষ্ঠাৈ র্া র্োতিজর্ এর্ং রুটি ও র্দ প্রােমৈার পর অন্লৌতককভান্র্ 
যীশুর রির্াংন্স পতরেি হয় যা ইউখাতরস্ট্ ৈান্র্ পতরতচি এ সর্স্ত আচান্র এর্ৈ অন্লৌতককত্ব পৈই যা ঈশ্বর 
পেন্ক দয়া আৈন্ি পান্র ।  

 

লুোর লোটিৈ এর পতরর্ন্িম  ভাষা তহসান্র্  র্ািৃভাষা পৈওয়ার পরার্শম তদন্লৈ। তিতৈ আরও র্ন্লৈ পয 
যাজকন্দর পযন্হিু অন্লৌতকক ের্িা পৈই িাই িারাআধোতত্মক উপন্দিা র্াত্র ঈশ্বন্রর দূি ৈয় ।ন্পাপ র্া অৈে 
কারও হান্ি স্বন্গমর চাতর্ পৈই।  র্ন্ত্রিন্ত  র্া সন্নোসর্াদ এর পকাৈ দরকার পৈই।  সাধারে র্াৈুষ আর 
যাজকন্দর র্ন্ধে পর্ৌতলক পকান্ৈা িফাি পৈই।  িাই যাজকরা ইন্চ্ছ করন্ল তর্ন্য় করন্ি পান্রৈ । তিতৈ 
তৈন্জ ১৫২৫ তিস্ট্ান্ে একজৈ স্ত্রী গ্রহে কন্রৈ । লুোর িার িন্েের তর্তভন্ন তর্ষন্য় র্ির্ে তদন্য়তিন্লৈ । 
১৫১৭ সান্ল এর্ৈ এক ঘেৈা ঘেন্লা পয , তিতৈ প্রচতলি ধন্র্মর উপর পেন্ক আস্থা হাতরন্য় প্রকাশে তর্ন্রাহ 
পঘাষো করন্লৈ এর্ং জার্মাতৈর পর্ইৈন্জর আচম তর্শপ আলর্ােম  অেম পিালার উন্দ্দন্শ ( পরান্র্র পসন্ট টিোন্রর 
তগজম ার সংস্কান্রর জৈে ) ইৈডালন্জন্স র্া র্ুতি পত্র তর্ক্রয় শুরূ করন্লৈ ।ন্েেন্জল ৈার্ক এক যাজক এ 
অৈুর্তি পত্র জার্মাতৈন্ি তর্তক্র শুরু কন্রৈ । পেেন্জল জৈগেন্ক ধারো তদন্য়তিন্লৈ পয, ইৈডালন্জন্স ক্রয় 
করন্ল পান্পর জৈে অৈুন্শাচৈা পকাৈ র্েতি তৈন্জ র্া িার র্ৃি আত্মীয় স্বন্গম পযন্ি পারন্র্।  পেেন্জন্লর 
এর্ৈ প্রচারো লুোন্রর পন্ে সহে করা সম্ভর্ হন্লা ৈা । তিতৈ এর তর্রুন্ি প্রতির্াদ জাতৈন্য় ১৫১৭ সান্লর 
৩১  অন্টার্র উইন্েৈর্াগম তর্শ্বতর্দোলন্য়র তগজম ার দরজায় 35 দফা  একটি প্রতির্াদ পত্র পপন্রক তদন্য় 
লাতগন্য় পদৈ।  এ কান্জর র্াধেন্র্ তিতৈ সূচৈা করন্লৈ প্রতির্াদী খৃস্ট্ ধন্র্মর র্া  পপ্রান্েস্ট্াতৈজন্র্র । লুোর 
িার প্রতির্াদ পত্রটি লোটিৈ এর পতরর্ন্িম  জার্মাৈ ভাষার তলন্খতিন্লৈ। তিতৈ আরও র্ন্লৈ পয, পপাপ ও  
যাজক পকউ ভুন্লর উন্ধম ৈয়। এন্ি পপাপ, যাজক ও িান্দর সর্েমকরা লুোন্রর িার র্ির্ে প্রিোহান্রর 
জৈে পডন্ক পাঠা । এন্ি লুোর তপিু হাুঁোর পতরর্ন্িম  আন্রা সাহসী হন্য় উন্ঠৈ । শুরু হন্লা লুোর পন্থী ও 
কোেতলক পন্থীন্দর র্ন্ধে তর্ন্রাধ, র্ারার্াতর ,যুি ।১৫১৯ সান্লর তলপতজন্গর পঘাষৈা , ১৫২১ সান্ল 
ওয়ার্মন্সর সভা , ১৫৩০ সান্লর অগসর্ান্গমর স্বীকান্রাতি এর্ম সর্মন্শন্ষ ১৫৫৫ সান্লর অগসর্ান্গমর সতি র্া 
শাতন্ত চুতির র্াধেন্র্ লুোর প্রর্তিম ি প্রন্েস্ট্োন্ট ধর্ম স্বীকৃতি লাভ কন্র । জার্মাতৈ িো ইউন্রান্পর সংখোগতরষ্ঠ 
পলান্কর ধর্ম র্ন্ি রূপান্ততরি হয় ।  



 

পতরন্শন্ষ র্লা যায় পয র্াটির লুোর তিন্লৈ লে লে র্াৈুন্ষর পপ্ররোর উৎস।িার পূন্র্মর র্া িার সর্য় 
অন্ৈক র্াৈর্িার্াতদ ধর্ম সংস্কার পচন্য়ন্িৈ ।তকন্তু পরান্র্র তর্রুন্ি তর্ন্রাহ কন্রৈতৈ।  তকন্তু লুোর পরান্র্র 
তর্রুন্ি তর্ন্রাহ কন্রন্িৈ।  র্ধেযুগীয় তিস্ট্াৈ িেেন্ক পভন্ে তদন্য়ন্িৈ । ধর্মসংস্কার আন্দালৈ কন্র এর্ং পস 
আন্দালন্ৈর পৈিৃত্ব তদন্য় তিতৈ সফল হন্য়ন্িৈ । ৈিুৈ ধর্মর্ি প্রন্েস্ট্োন্ট ধর্ম প্রতিষ্ঠা করন্ি পপন্রন্িৈ।  
অেমনৈতিক ও রাজনৈতিক কারন্ে তিতৈ িার ধর্ম সংস্কার আন্দালন্ৈর জৈগন্ের সর্েমৈ পপন্য়তিন্লৈ। যান্হাক 
ধর্ম সংস্কার আন্দালন্ৈ র্াটিম ৈ লুোন্রর ভূতর্কা অর্দাৈ তচরস্মরেীয় এর্ং অপতরসীর্ । 


