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ইউররোরের নবজোগররের উৎেত্তির কোরে সমূহ:

▪ ইউররোরের নবজোগররের েশ্চোরে অনযেম কোরে হর ো ইউররোরের অর্থননত্তেক রূেোন্তর। অর্থোৎ ইউররোে

সোমন্তেোত্তিক কৃত্তিত্তনর্থ র অর্থননত্তেক বযবস্থো থর্রক বোত্তেজযত্তনর্থ র ধেেি েরর্ উিরে ঘটোয়। যোর অত্তনবোযথ

কোরে ত্তহরসরব ইউররোরের ত্তবত্তর্ন্ন স্থোরন মূ ে েত্তশ্চম ইউররোরে শহর ও নগর এর উত্থোন ঘরট। এই শহর ও

নগর গুত্ত রেই নবজোগররের থেত্র প্রস্তুে হরয়ত্তি ।

▪ ইউররোরের নবজোগরে প্রর্রম ইেোত্ত রে প্রর্ম আত্তবর্থ োব ঘরট। ইউররোরের অনয থকোর্োও এই নবজোগররের

প্রত্তিয়ো সম্পন্ন হয়ত্তন।

▪ ত্তিস্টীয় চেুর্থ শ শেরকর ইউররোে ত্তি সোমন্তেোত্তিক অর্থনীত্তের ওের ত্তনর্থ রশী । ঐত্তেহোত্তসক আরএস

থ োরেজ মরন কররন ইটোত্ত র উির ত্তর্রক শহর থনে স এ শহুরর সর্যেো গর়ে উরেত্তি ।
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▪ এই অঞ্চর শহর ও নগর গর়ে ওেোর আররকটি অনযেম কোরে ত্তি িুরসড বো ধমথযুদ্ধ সংঘটিে হওয়ো

।এইসময় ধমথরযোদ্ধোরো ইটোত্ত র ত্তবত্তর্ন্ন বন্দর শহর থর্রক েত্তবত্র রূ্ত্তমর উরেরশয যোত্রো কররত্তির ন এবং

র্ীঘথকো এই যুদ্ধ চো োয় স্বোর্োত্তবকর্োরবই এই বন্দর এ োকোরে নগররর আত্তবর্থ োব ঘরট। থয নগরর জীবন

যোত্রোর মোন এবং নবজোগররের এক উন্নে থেত্র থেত্র প্রস্তুে হরয়ত্তি ।

▪ এইসময় ইেোত্ত ও নোগত্তররকরো চূ়েোন্ত উর্োরেন্থো ত্তবশ্বোসী ত্তির ন। যত্তর্ও ত্ররয়োর্শ শেরক ইেোত্ত র শহর গুত্ত 

স্বোধীন ত্তি নো ।ত্তকন্তু কো িরম  ম্বোত্তডথ Tuscany,Padua,Siena এবং থলোররন্স স্বোধীনেো থঘোিেো

করর।

▪ এই শহরর স্বরর্শ থপ্রম, নগররর গেেোত্তিক েত্তররবশ গর়ে ওেোয় উর্োরননত্তেক থচেনোর আত্তবর্থ োব ঘরট। যো

মোনবেোবোরর্র humanist s জন্ম ঘটোয়।
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▪ ইেোত্ত র থলোররন্স শহর নবজোগররের থেত্র প্রস্তুে কররত্তি থর্ত্তনস এবং থলোররন্স একরচটিয়ো বোত্তেরজযর

মূ থকন্দ্র ত্তহরসরব গর়ে ওরে থযখোরন নবজোগররের থেত্র প্রস্তুে ত্তবখযোে Medici েত্তরবোর অনযেম

বযোংত্তকং েত্তরবোর ত্তহরসরব আত্মপ্রকোশ করর।

▪ এইসময় ধমথ রোষ্ট্র বযবস্থো থর্রক েৃর্ক হরয় ের়ে। ত্তবরশিে ইং যোরে। যোর ফর একটি ধমথত্তনররেে

বোেোবরে প্রস্তুে হরয়ত্তি ।

▪ মূ যরবোধ ,নযোয় নীত্তে, ইউররোরের সমোরজ  ত্তেে হয়। থর্শর্ত্তি ত্তকংবো জোেীয়েোবোরর্র উদ্ভব ঘরট।

▪ ইউররোরের নবজোগরে এবং মোনবেোবোর্ প্রত্তেষ্ঠোর েরর্ প্রোচীন ইউররোরের হোত্তররয় যোওয়ো ধ্রুের্ী সংসৃ্কত্তের

েুনর্গ্থহে একটি উরেখরযোগয ঘটনো।
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▪ Francesco Petrarch 1304-1374 ইউররোরের প্রর্ম মোনবেোবোত্তর্ এবং ইউররোেীয়
নবজোগররের ত্তেেো ত্তহরসরব ত্তেত্তন ত্তবরশির্োরব েত্তরত্তচে।

▪ ত্তেত্তন ত্তির ন জ্ঞোনত্তেেোসু এবং একটি জীবন্ত জ্ঞোনর্োেোর, ত্তযত্তন ইউররোরের হোত্তররয় যোওয়ো ইত্তেহোস এবং
থগৌরবময় অেীে থক েূনর র্গ্হরের আহ্বোন জোনোন। েোর প্ররচষ্টোয় ইউররোরের নবজোগররের থেরত্র প্রস্তুে

হ । যোটিন চোরচথ র সমস্ত প্রচত্ত ে জ্ঞোন র্োেোর এর(monopoly of knowledge) একমোত্র বযোখযো
কেথ ো রূ্ত্তমকো নসযোে কররন।

▪ থেত্রোক ত্তনরজ ইউররোরের ত্তবত্তর্ন্ন প্রোন্ত থর্রক হোত্তররয় যোওয়ো মূ যবোন র্গ্ন্থোত্তর্ এবং েোেুত্ত ত্তে সংর্গ্হ কররন।
জ্ঞোনত্তেেোসু থেত্রোক েোর মৃেুযর সময় অনত্তধক ২০০ মূ যবোন র্গ্ন্থ েোর সংর্গ্রহ থররখ ত্তির ন যোর মরধয

র্োত্তজথ ন এবং ত্ত ত্তর্র বন্ধ র্গ্ন্থ সংরত্তেে ত্তি । যো নবজোগররের থেত্র প্রস্তুে করর।


