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মািটন লু থার ও ধমীয় সং ার আে ালন
জামািনর এরফুট িব িবদ ালেয়র এক

িত িতব

আইন িশ াথী ত ণ পি ত মািটন লু থােরর জীবন ইউেরােপর অশা

আবহাওয়ায় রােমর সােথ একিট সংঘেষর মধ িদেয় পি মা ি

ধেমর িব ােসর স ট সৃ ি

অ েল সু -িহল পিরবার থেক এেসিছেলন। ১৪৩৮ সােলর নেভ ের আইজেলেবেন জ
সমেয়র মেধ ই পিরবারিট ম ানসেফ
ব বসায়ী, তাঁর বাবা হা

মািটন

শহের

হেয়িছল। লু থার স া িনর মধ

হণ কেরিছেলন। তাঁর জে র অ

ায় ১০ মাইল দূ ের সের যায়। তামার খনন ও পিরেশাধন ব ব ার একজন সফল

ানীয় লািতন

ু েল এবং পের ম াগেদবু গ এবং আইেজনােচর

ু ল িলেত িশি ত িছেলন।

১৫০১ সােল, ১৯ বছর বয়েস, িতিন পড়ােশানা চািলেয় যাওয়ার জন এরফুট িব িবদ ালেয় ভিত হন।
১৫০৫ সােল িতিন তার বাবা-মােয়র সােথ দখা শেষ ইরফুেট িফের আসিছেলন যখন ব পােতর বাতাস এবং
বৃ ি পােতর সােথ সিহংস ব পােতর উ ান ঘেট। "[আিম] হঠাৎ মৃ তু র স াস ও য ণায় আব
লু থার
িতিন

রণ কেরিছেলন। আতে

স স

াইিভং

হেয় পেড়িছলাম," যা পের যু বক

অ ােনর কােছ স াসবাদী ত কেরিছল। িতিন একিট ধমীয় আেদেশ যাগ দেবন,

িত িত িদেয়িছেলন, কবল যিদ স তার জীবন বাঁচায়।

ােট

া

সং ােরর সে যু

ব াি েদর জীবনী িল িনেদশ

কের য ধমীয় অশাি র গভীর বাধ স বত ঝেড়র অেনক আেগ লু থােরর িচ া িলেক আকার িদেয়েছ। তবু ও, ঝেড়র হাত
থেক তার িনরাপদ উ ােরর পের, লু থার তার

িত িত র া কেরিছেলন এবং তার িপতার হতাশার কারেণ এরফুেট

কেঠারভােব পযেব ণকারী অগাি িনয়ান মেঠ যাগদােনর জন তাঁর আইনী িশ া ত াগ কেরিছেলন। এিট একিট িস া
নওয়া, জদী কাজ িছল, ধমীয় বৃ ি র গভীর বােধর সােথ িমি ত িছল এমন একিট মেনাভাব যা িতিন তাঁর বাকী ল ণীয় ও
অশা
ি

জীবেনর জন
িবহাের তাঁর

দশন করেবন।
থম বছর িলেত, লু থারেক

ংসা ক বেল মেন হয় িন। িতিন কবলমা

উ লতার সােথই নয়, মঠিটেত জীবন পিরচালনা করার কেঠার িনয়ম িল স েক তাঁর সূ
জন একিট নাম রেখিছেলন; িতিন উপবাস করেলন,
টিবল এবং চয়ারযু

সাম ী, িতিন ভারেবলা

চািলেয় যান। ১৫০৭ সােল িতিন

একজন ধমত িবদ িহসােব তাঁর
পযেব েণর ারা

ত িনেজর

াথনা করেলন এবং কবু ল করেলন। তার গরেমর ঘের কবল একিট

াথনা করেত উঠেতন। লু থার স াসী হওয়ার পের তাঁর ধমতাি ক পড়ােশানা

াে নবােগর িবশপ

ারা িনযু

হন। ১৫০৮ সােল িতিন উইেটনবােগর নতু ন

িতি ত

ইউিনভািসিট থেক ধমত পড়ান, যখােন িতিন দু িট াতক িডি ও অজন কেরিছেলন। ১৫১০ সােল লু থার অধ য়ন রাজৈনিতক
স েটর ারা বাধা
শাখা (অবজারেভ

হেয়িছল যা আগি িনয়ানেদরেক িঘের ফেলিছল। বতমান পাপ ি তীয় জু িলয়াস আেদেশর দু িট িবেরাধী
এবং নন-অবজারেভ ) একীভূ ত করার িস া

িনেয়িছেলন, এিট এমন একিট পিরক না যা লু থােরর

কেঠারভােব পযেব ণকারী মঠিটেক হতাশ কেরিছল। রােমর সাধারণ অগাি িনয়ান কাউি েলর সামেন লু থারেক তােদর মেঠর
মতামত র ার জন তাঁর উ তনরা বেছ িনেয়িছেলন।
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১৫১০ এর শেষর িদেক লু থার

থম এবং শষ - রােম িগেয়িছেলন। তাঁর অব ানকােল, িপতৃ গণ

অনু সরণ কেরিছেলন। অন ান পালনকতােদর মেধ , িতিন স
িতিট পদে েপ
আসার কথা

ভু র

চিলত তীথযা ার রীিতনীিত

জন ল াটরান বিসিলকার পদে েপ আেরাহণ কেরিছেলন এবং

াথনা শানান। কিথত আেছ য তাঁর আেরাহেণর সময় িতিন

িরত পৗেলর এই কথা িল িফের

েন িবি ত হেয় পেড়িছেলন: “ধািমক িব াস ারা বাঁিচেব,” এমন একিট আধ াি ক অংশ যা তার পরবতী

মতবােদর মূ ল অংশ হেয় দাঁড়ােব। তাঁর অব ানকােল লু থর রােম দু নীিত ও আধ াি কতার অভাব দেখ িনেজেক িবচিলত কের
ফেলিছল। িতিন

কােশ দু নীিতবাজ পু েরািহতেদর

দেখিছেলন যারা তােদর িব ােসর আচার-অনু ােনর িদেক ঝাঁকুিন

িদেয়িছল। পের িতিন তাঁর সফেরর বণনা িদেয়িছেলন: “ রাম বশ াবৃ ি

ইটািলয়ানরা ধািমক স াসী হওয়ার জন আমােদর

িব প কেরিছল, তারা আমােদর বাকা বেল। তারা আমােক বলার সময় অথ দািব কের িক আিম তা কির না। "
জামািন িফের আসার পের লু থার ১৫২২ সােল ড েরট িডি
িব িবদ ালেয় বশ কেয়কিট

অজন কেরিছেলন। অধ াপক িহসােব িতিন উইেটনবাগ

াস পিড়েয়িছেলন। িতিন রােম য আধ াি ক ঘালােটতা দেখিছেলন তা িগজার

িত তাঁর

িব াসেক ভেঙ দয়িন, তেব পি েতরা িব াস কেরন য এিটেক িতিন অব া কেরিছেলন।
রােমর সােথ লু থােরর ে র

ল লকারী

কিমেয় দয়। ত অনু সাের, িগজার প

ু িল িট িছল “উপেভাগ”, যা তােদর পাপ থেক

থেক এই

বণতা দওয়া হেয়িছল য

মা বা

মা লােভর

ভাবেক

াপক কানও ধরেণর ভাল কাজ বা সংে েষর

িনিদ কাজ স াদন কেরিছেলন। অনু শীলেন, উপেভাগ কনা যায়। এই অনু শীলনিট িগজার ারা আপি জনকভােব ব বহার
করা হেয়িছল, িবেশষত ব য়ব ল িনমাণ
িনভর করা

ক

িলর জন অথ

দােনর জন অথ সং েহর উপায় িহসােব তােদর িব েয়র উপর

কের।

লু থােরর ১৫১৭ ত িবে ােহর সময় পাপ: ১৫০০ এর দশেকর গাড়ার িদেক রাম নবজাগরেণর শি ক
হেত

কের। ১৫১৫ সােলর িদেক, পােপ িলও এ

পু নিনমােণর জন একিট নতু ন বৃ ি
ু

জামািনেত িব য়েক

চােরর মাধ েম রােজর স

কাশ কেরিছেলন এবং মনেজর আচিবশ

হেয় লু থার পাপােলর ি য়া িলর িব ে

ক

িলর

কাশ

িপটােরর ব ািসিলকা

াে নবােগর অ ালবাটেক সাপদ কেরিছেলন।

অব ান িনেয়িছেলন। অে াবর ৩১, ১৫১৭ এ িতিন পাওয়ার অফ ইনিডিলেজে

তাঁর িবতক রচনা কেরন, এিট পঁচান ই িথস নােম পিরিচত। Tradition অনু সাের, িতিন এ িল অল সা স চাচ,
উইেটনবােগর দরজায় পেরক িদেয়িছেলন, যিদও আধু িনক ইিতহাসিবদরা িকছু টা সে হবাদী য এই ধরেণর দীঘ দিললিট
এভােব পা
যু ি

করা যেত পাের। পঁচান ইিট িথস িল কীভােব িবতরণ করা হেয়িছল তা িবেবচনা না কেরই অেনেক লু থােরর

িবে ারক িহসােব খু ঁেজ পেয়িছেলন। িতিন যু ি

এক সত উৎস থেক দূ ের সিরেয় িনেয়িছল: ি ে র

িদেয়িছেলন য

বৃ ি র উপর িনভর করার অনু শীলন িব াসীেদর মু ি র

িত িব াস। একমা

িছল। পি িফকাল কাউি ল তােক তাৎ িণকভােব তার দািব িল

েরর তওবাকারী িব

েদর

ত াহার করার আেদশ িদেয়িছল, িক

মা করার
লু থার তা

মতা
ত াখ ান

কেরিছেলন।
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লু থােরর সং ার শূ েন জ
ধমতে র িব

ে

হণ কেরনিন এবং তাঁর ভাগ তৎকালীন অশা

রাজনীিতেত ততটু কু িব াম িনেয়িছল যতটা

হেয়িছল। উইেটনবাগ হািল রামান সা ােজ র একিট রা স া িনর অংশ, মধ ইউেরােপর গভীের মধ

ইউেরােপর অ ল িলর একিট প াচওয়াক। পিব

রামান স াটেক এর

ধান রাজ িলর

ধানগণ ারা িনযু

করা হেয়িছল,

ভাবশালী শাসকগণ যাঁরা িনবাচক িহসােব পিরিচত।
য সময় লু থার তাঁর িথস িল িলেখিছেলন, স া িনর িনবাচক িছেলন
ডিরক লু ইথার অংশ িনেয় উইেটনবােগ নতু ন িব িবদ ালয়
ডিরেকর

রােম ডেক আনা হেয়িছল,
এিট রােমর চেয় তার
অসু

পিব

িত া কেরিছেলন। লু থােরর ধমতাি ক চ ােলে র

িতি য়া িছল জিটল। িতিন কখনই ক াথিলক হওয়া ব

স াট উভেয়র রাধ থেক িবে াহী িপতােক র া করার জন
ডিরক তার পে
ে

রামান স ােটর

িনরাপদ

ডিরক দ ওয়াইজ। একজন মানবতাবাদী ও পি ত
কেরন িন, তেব িতিন চােচর

থেকই িস া

াধ ও পিব

িত
রামান

িনেয়িছেলন। ১৫১৮ সােল যখন লু থারেক

হ ে প কেরিছেলন, িনি ত হেয় য জামািনেত তােক িজ াসাবাদ করা হেব,

ান। চাচিট ইেল র

িত াপন বাছাইেয়র

েডিরেকর ই ােক স ান করেত বাধ হেয়িছল কারণ িতিন

ে ভূ িমকা রাখেবন।

ডিরেকর শাখার অধীেন িনরাপেদ লু থার ধমীয় সং ার িনেয় িনয়িমত পাবিলক িবতেক জিড়েয় পেড়ন। িতিন তার যু ি
সািরত কেরিছেলন এবং ঘাষণা িদেয়িছেলন য কানও িগজা কাউি ল বা এমনিক একক িব াসী পােপর িব ে
করার অিধকার িছল, যত ণ না তারা তােদর যু ি
য চাচিট পাপােলর িভি র উপের নয় বরং ি ে র

িল

চ ােল

বাইেবেলর উপর িনভর কের। এমনিক িতিন তক করার সাহস কেরিছেলন
িত িব ােসর উপর িনভর কের।

লু থার িন য়ই বু ঝেত পেরিছেলন য তাঁর সং ার আে ালেনর একিট রাজৈনিতক মা া িছল। ১৫২০ সােল িতিন একিট
িলেখিছেলন, "জামান জািতর ি

ান নােবিলেক সে াধন।" এিট যু ি

িদেয়িছল য সম

ি

ান তােদর বাি ে র মু ত

থেকই পু েরািহত হেত পাের, িব ােসর সােথ শা পাঠ করা য কউই এর ব াখ া করার অিধকার রােখ এবং
একিট মু

কাউি ল এক করার অিধকার িছল। এই ঘাষণািট তৎকালীন সাবজনীন

িতিট িব াসীরই

িণিবন ােসর জন িব বী িছল

লু থার ইন িফিলল
১৫২১ সােলর জানু য়ািরেত একিট পাপাল িডি

কািশত হেয়িছল যার অধীেন লু থারেক ধমাবল ী বিহভূ ত ঘাষণা করা

হেয়িছল। সাধারণ পিরি িতেত, এই সাজািটর অথ একিট িবচার এবং স বত মৃ তু দ
সাধারণ সময় িছল না।
নবিনবািচত পিব

কাযকর হত। তেব এ িল কানও

ডিরক এবং ব াপক জামান জনগণ উভেয়রই দািব িছল য লু থারেক যথাযথ

রামান স াট, চালস প ম অবেশেষ

ীকৃিত পেয়িছেলন এবং লু থারেক

নািন দওয়া হাক।

াচীন রাইনল া

শহর ওয়ামস

শহের সই বস অনু ি ত হওয়ার ইে িরয়াল ডােয়েটর (সমােবশ) উপি ত হওয়ার জন ডেক আেন।
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লু থার তাঁর

মেণ য সম

শহর িল িদেয় িগেয়িছেলন সখানকার নাগিরকরা

ায় একজন মশীহ িহসােব

শংিসত হেয়িছল।

১৫২১ এি ল মােস কৃিমেত তাঁর আগমেনর সময়, আপাতদৃ ি েত সবশি মান ক াথিলক চােচর িব ে

সং ােম অবতীণ

ব ি িটেক দখেত িভড় জেমিছল। একবার এিপসেকাপাল

াসােদর অভ ের, লু থােরর সােথ দখা হেয়িছল ত ণ চালস িভ,

রাজকুমার, রাজকীয় িনবাচক এবং অন ান িবিশ ব ি র। যখন অিভেযাগ করা হয়, লু থার বেলিছেলন য তারা তার

কািশত

িতিট দািবর পােশ রেয়েছন।
ি য়ার আিবশপ তােক তার িথস িল
একরােতর

ত াহােরর জন অনু েরাধ কেরিছেলন এবং লু থার িবেবচনার জন সময় চেয়িছেলন।

িত িব হওয়ার পেরও িতিন অটল থেকিছেলন। তাঁর রচনা িল, িতিন বজায় রেখিছেলন, শাে র িভি েত িছল;

িনেজর িবেবেকর উপর, িতিন ঘাষণা কেরিছেলন য িতিন "িকছু েতই

িট করেত পােরন না কারণ িবেবেকর িব ে

যাওয়া

িঠক না িনরাপদ নয়।" কিথত আেছ য িতিন জামান ভাষায় িবখ াত শ

িল িদেয় শষ কেরেছন: "হাইয়ার ি হ আইচ, আইচ

কান কান িনকট এ ারস — এখােন আিম দাঁিড়েয় আিছ, আিম আর িকছু ই করেত পাির না।"

িব ব ছিড়েয় পেড়
লু থার সম

ইউেরাপ জু েড় তার মতামত

চার করেত লাগেলন ফেল তাঁর জীবন িছল িবপেদ। চালস প ম তােক এবং তার

অনু সারীেদর রাজৈনিতক িবেরািধতা বেল একিট আেদেশ
কেরিছেলন। তার র ক

া র কেরিছেলন এবং তােদর লখা িল

িলেয় দওয়ার দািব

েডিরেকর হােত ধরা পেড় লু থারেক পিরি িত অনু কুল না হওয়া ও িবপদ অিত ম না করা পয

ওয়াটবােগর দু েগ অভয়ারণ দওয়া হেয়িছল।
তার অনু পি িত থাকা সে ও, লু থােরর শ

এবং লখা িল পু েরা জামািনেত দাবানেলর মেতা ছিড়েয় পেড়িছল, মু ণ িব েবর

অংশ িহসােব যা িবেশষ ভােব সাহায কের। ওয়ামেস লু থােরর ঘাষণা িল এমন এক িব বী মেনাভাব জািগেয় তু েলিছল যা
জামান জনগেণর মেধ ধাঁয়াশা িছল, যারা অেনেক তােদর উপাজনেক িগজার ার
শাসকেদর ারা সমিথত, এবং রােমর কাছ থেক আরও বৃ হ র

হেত দেখ

া

হেয় পেড়িছল। তােদর

াধীনতার সু েযােগর িদেক নজর রেখ লু েথরান নীিত িলর

সমথেন অসংখ সংখ ক সং ারক এিগেয় এেসিছল।
লু থােরর হতাশার িদেক, আরও অেনক এিগেয় গল। ি সমােসর িঠক পের, ১৫২১ সােল, তথাকিথত জু ইকাউ ভাববাদীরা
ি ে র আস

ত াবতেনর ভিবষ াণী কেরিছেলন। তারা সম

চেয়িছল। এমনিক তারা ধমানু ান িলেত আমূ ল পিরবতন আনার
বা ােদর বাি ে র আচারেক

ত াখ ান করা এবং

ধমীয় িচ , মূ িত এবং বদীপথ িল িছ কের

ংস করেত

াব িদেয়িছল, যার মেধ সবেচেয় নাটকীয়তা িছল তােদর

া বয় েদর পু নরায় দী ার দািব করা। এই উপাদান

অ ানাব াপিটজম - লািতন অ ানাব ািপ া থেক, যার অথ “আবার ক বাি

থেকই

দয় — ”।
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ববর িনপীড়ন সে ও, পরবতী বছর িলেত পযায় েম অ ানাব াপিটজম উ ী হয়।

িতি ত আেদেশর জন আেরকিট

তর

মিক িছল ১৫২৪ এবং ১৫২৫ সােল কৃষকেদর ারা চািলত সং াম। লু থােরর সং ােরর অ িনিহত সাম তা এবং সামািজক
ন ায়িবচােরর ধারণা িল পিরবতেনর জন
জু েড় একিট িবে াহ

ু ধাত একিট

ামীণ সমাজ কতৃ ক গৃ হীত হেয়িছল। জামািনর িবশাল িবশাল অ ল

হেয়িছল।

লু থার একজন ধমতাি ক র ািডক াল হেত পাের তেব িতিন সমাজ সং ারক িছেলন না। এই আে ালেনর খবর েন িতিন তার
িবেরািধতার িব ে

সা ার হেয়িছেলন। ১৫২২ সােল ওয়াটবাগ ক ােসল ছেড় চেল যাওয়ার পের, িতিন সম

শংসা কেরিছেলন যারা কতৃ পে র িব ে
বে

ি

ানেক

িবে ােহ অংশ িনি েলন। "কৃষকেদর হত া ও িছনতাইেয়র িব ে " শীষক একিট

(১৫৫৫) িতিন কৃষেকর িহংসতার শয়তােনর কাজ বেল িন া কেরিছেলন। িতিন িবে াহীেদর যমন তারা কুকুরেক

ধামাচাপা দেব তমিন তােদর আটকােনার জন আিভজাত েদর আ ান জািনেয়িছেলন, "িবে াহীর চেয় িবষা ,
এবং শয়তান আর িকছু ই হেত পাের না।" লু থােরর সমথন ব তীত, উ
ম মােস

িতকারক

িব বেক মৃ তু র ধা া দওয়া হেয়িছল। ১৫২৫ সােলর

াে নহাউসেন কৃষকরা পরািজত হেয়িছল এবং তােদর নতা মারা িগেয়িছেলন।

১৫২৯ সােল পিব
লাইনেক শ

রামান সা াজ যখন ডােয়ট অফ

ায়ার-এ লু েথরািনজম এবং বৃ হ র সং ার আে ালেনর িব ে

করার চ া কেরিছল, তখন সং ারপ ী জামান রাজকুমারা এেত অস

তাঁর বাকী জীবন এই নতু ন “ ােট

তার

হন বা " িতবাদ কেরিছেলন।" লু থার

া ” আে ালনেক সু সংহত কের কািটেয়িছেলন, যার আধ াি কতা ইউেরাপ জু েড়

াসবু গ, জু িরখ, জেনভা এবং বােসল পয ছিড়েয় পেড়িছল।
লু থেরর

েচ া িল পি মা ি

ধেম এক িবরাট ফাটল সৃি কের এবং কেয়ক শতা ী ধের ইউেরাপীয় রাজনীিতেত আিধপত

িব ার করায় পি ম ইউেরাপ িব ৃ তভােব ক াথিলক দি ণ এবং

ােট

া

উ ের িবভ

হেয়িছল।

া

দােষর রখািট

িব ৃ ত কেরিছল এবং পরবতী ষাড়শ শতা ীর বিশরভাগ সময় ধের ধমীয় সংঘােতর কবেল পেড়িছল। লু েথরান মতবাদ,
িটউেডার শি
ধের ইংল াে
গৃ হযু ে র িভি

রাজনীিতর সােথ িমিলত হেয় ইংল াে র ১৫১৫ সােল রাম থেক চূ ড়া
ক াথিলক- ােট

া

উে জনা িপলি মীেদর ম

িবরিত লাভ কেরিছল। কেয়ক বছর

াওয়াের নতু ন িবে র জন যা া

াপন কেরিছল। িঠক পাঁচশত বছর আেগ অে াবেরর িদেন একিট অ

কেরিছল এবং ইংেরজ

স াসীর ি য়াকলাপ থেক উ ূ ত

স িল।
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