
SEMESTER- II 

DEPARTMENT OF HISTORY 

PAPER- IV / SOCIAL FORMATION AND CULTURAL PATTERNS OF 

THE MEDIEVAL WORLD 

 

 

DATE- 11/4/2021 

JOYDEEP SINGH 

ASSISTANT PROFESSOR 

ALIPURDUAR MAHILA MAHAVIDYALAYA 

ALIPURDUAR 

…………………………………………. 

Topic- Decline of Roman Empire 
 

‘রযোরভয তন’ ফরতত ভূরত শ্চিভ রযোভোন োম্রোতজেয তনতেই রফোঝোতনো তে থোতে। 

ঐশ্চতোশ্চেগণ এয রছতন ফশ্চিঃশ্চিয আক্রভণ, অথথননশ্চতে শ্চফমথে, ননশ্চতে অফক্ষে, 

আফোেোয শ্চফমথে, অতেোশ্চধে শ্চফসৃ্তত োম্রোজে, ধভথীে ংস্কোয, প্রোশ্চনে দুফথরতো ইতেোশ্চদ নোনোশ্চফধ 

শ্চফলেতে শ্চচশ্চিত েতয থোতেন। রেউ রেউ আফোয ৪৭৬ শ্চিষ্টোতে শ্চিভ রযোভোন োম্রোতজেয 

তনতে ুতযো রযোভোন োম্রোতজেয তন ফতর ভোনতত নোযোজ। তোতদয মুশ্চি তরো- রমততু 

ফোইজোন্টোইন োম্রোজে নোভ শ্চনতে ূফথ রযোভোন োম্রোজে ১৪৫৩ োর মথন্ত শ্চিতে শ্চছতরো (ভোনীে 

োম্রোতজেয োতত েনস্টোশ্চন্টতনোররয ততনয আগমথন্ত), রততু রযোভোন োম্রোতজেয তন আতর 

ঘতি ১৪৫৩ োতরই, ৪৭৬ োতর নে। 

ফফথয রগোতেয আক্রভণ 

রযোতভয ততনয জনে ফতচতে রফশ্চ দোেী েযো তে থোতে শ্চফশ্চবন্ন ফফথয রগোতেয এতেয য এে 
আক্রভণতে । শ্চফশ্চবন্ন জোভথোনীে রগোতেয োতথ অতনে আতগ রথতেই রযোভোন োম্রোতজেয ঝোতভরো 
চরশ্চছতরো। ততফ তৃতীে ততে এত গথতদয ভততো ফফথয রগোে রযোতভয ীভোনোয এতেফোতয রবততয 
প্রতফ েতয তোতদয ঘোতে শ্চনিঃশ্বো রপরো শুরু েতয শ্চদতেশ্চছতরো। 
চতুথথ তোেীয ররলয শ্চদতে এত রযোভোনযো জোভথোনীে রই রগোেগুতরোয উত্থোতনয শ্চফলেিো রফ 
বোতরোভততোই রিয োে। অফততল ৪১০ শ্চিষ্টোতে শ্চবশ্চজগথ যোজো আরোশ্চযতেয োতত তন ঘতি রযোভ 
তযয। এযয েতেে দে ধতয ক্রভোগত ত্রুয োতত আক্রোন্ত ফোয আততেয ভোতঝই 
শ্চদনোশ্চতোত েযতত তেশ্চছতরো রযোতভয অশ্চধফোীতদয। ৪৫৫ োতর ‘শ্চচযন্তন য’ ফতর শ্চযশ্চচত 
রযোভ আফোতযো আক্রোন্ত ে, এফোয ত্রুয বূশ্চভেোে শ্চছতরো বেোন্ডোরযো। 
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অফততল আত ৪৭৬ শ্চিষ্টোে।জোভথোনীে রনতো তদোেোচোতযয রনতৃতে ংঘশ্চিত শ্চফতরোত ক্ষভতোচুেত 
ন ম্রোি যভুরো অগোস্টো। অতনতেয ভতত ৪৭৬ শ্চিষ্টোতেয রই আঘোতই শ্চিভ রযোভোন 
োম্রোতজেয েশ্চপতন রল রতযেশ্চি ঠুতে শ্চদতেশ্চছতরো। 

অথথননশ্চতে নদনে 

ফশ্চিঃত্রুয আক্রভতণয োোোশ্চ আগুন ররতগশ্চছতরো রযোতভয অন্দযভতর। ক্ষশ্চেষু্ণ অথথনীশ্চত ধীতয 
ধীতয গ্রো েতয রপরশ্চছতরো োম্রোজেতে। শ্চদতনয য শ্চদন চরতত থোেো মুদ্ধ  অশ্চতশ্চযি ফেে 
শ্চনিঃতল েতয রপতরশ্চছতরো যোজ রেোলোগোয। অনেশ্চদতে ক্রভফধথভোন েতযয রফোঝো  ভুরোস্ফীশ্চত শ্চদন 
শ্চদন ধনী-দশ্চযতরয ভধেেোয ফেফধোন ফোশ্চেতেই চতরশ্চছতরো। শুনতত োেেয রোগতর এ েথো তে 
রম, েয ংগ্রোেতদয এেোতত অতনে ধনী ফেশ্চি মথন্ত শ্চযফোতয োশ্চরতে শ্চগতেশ্চছতরন রযোতভয 
গ্রোভোঞ্চরগুতরোতত। রখোতন শ্চগতে তোযো প্রশ্চতষ্ঠো েতযশ্চছতরন স্বোধীন জোেগীযদোশ্চয। 

দক্ষ শ্রশ্চভতেয অবোফ 

এফোতযয েোযণিো রফ শ্চফস্ভেেয। রযোতভয ততনয অনেতভ েোযণ শ্চছতরো মথোপ্ত দক্ষ 
শ্রশ্চভতেয অবোফ। যোজেশ্চিয অথথনীশ্চত অতনেোংতই ক্রীতদোতদয শ্রতভয উয শ্চনবথযীর শ্চছতরো। 
আয যোজে জে েতয শ্চফশ্চজত অঞ্চরগুতরোয ররোেজনতদয রনোফোশ্চনী রফ েোতজই রোগোততো। 
শ্চেন্তু শ্চিতীে ততে যোতজেয ম্প্রোযণ ফন্ধ তে রগতর রথতভ মোে ক্রীতদোতদয যফযো, ফন্ধ 
তে মোে মুদ্ধ জে রথতে ম্পদ রোতবয প্রশ্চক্রেো। শ্চদতে ঞ্চভ তোেীতত বেোন্ডোরযো উত্তয 
আশ্চিেো দোশ্চফ েতয ফত, বূভধেোগতয চোরোতত শুরু েতয দুেনো। 
এবোতফ ধীতয ধীতয ফোশ্চণশ্চজেে  েৃশ্চলেোতজয উয শ্চনবথযীর অথথনীশ্চতয ফোরযোিো রফতজ 
মোেোে রবতঙ রমতত শুরু েতয রযোভোন োম্রোতজেয অথথনীশ্চতয রেোভয, োতছোেো তত থোতে 
ইউতযোতয উয তোয শ্চনেন্ত্রণ। 

ূফথ রযোভোন োম্রোতজেয উত্থোন 

োনেোতমথ ুশ্চফধোয জনে ম্রোি ডোতেোতেশ্চিেোন রযোভতে ূফথ  শ্চিভ এ দুই অংত বোগ 
েতযশ্চছতরন। শ্চফবশ্চিেযতণয এ উতেে োভশ্চেেবোতফ পরতোয ভুখ রদখতর শ্চদনতে শ্চদন 
যোজে দুশ্চিয ভোতঝ দূযে ফোেততই থোতে। ফশ্চিঃত্রুয আক্রভণ এেোতথ রঠেোতনোয শ্চযফততথ 
ম্পদ  রনোফোশ্চনী শ্চনতে প্রোে ভেই তোতদয গন্ডতগোর রফেঁতধ রমত। 

এবোতফ গ্রীেবোলী ূফথ রযোভোন োম্রোজে শ্চদন শ্চদন ম্পতদয োোে গতে তুরতত থোতে, অনেশ্চদতে 
অথথননশ্চতে অনিন শ্চঘতয ধযতত শুরু েতয রেোশ্চিনবোলী শ্চিভ বোগতে। এভনশ্চে ূফথ োম্রোজে 
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তোতদয আক্রভণ েযো ফফথযতদয ররশ্চরতে শ্চদততো শ্চিতভয শ্চদতে! েনস্টোশ্চন্টন  তোয উত্তযূশ্চযযো 
শ্চনশ্চিত েতযশ্চছতরন রমন ূফথ রযোভতে ত্রুয আক্রভণ রথতে তফথোচ্চ ুযক্ষো রদেো মোে। শ্চেন্তু 
শ্চিভ রযোভোন োম্রোতজেয ফেোোতয এভন রেোতনো দতক্ষ রনেো ে শ্চন। এবোতফ ধীতয ধীতয 
ঞ্চভ তোেীতত শ্চিভ োম্রোতজেয যোজননশ্চতে েোঠোতভো এেপ্রেোয রবতঙই তেশ্চছতরো। 
অনেশ্চদতে ভোনীে োম্রোতজেয োতত ততনয আগ মথন্ত শ্চিতে শ্চছতরো ফোইজন্টোইন তথো ূফথ 
োম্রোজে। 

অশ্চতেোে োম্রোজে  ফৃদোেোয রনোফোশ্চনী 

স্বণথশ্চখতয থোেোেোতর আিরোশ্চন্টে ভুর রথতে শুরু েতয ভধেপ্রোতচে ইউতিশ্চত নদী মথন্ত 
শ্চফসৃ্তত শ্চছতরো রযোভোন োম্রোতজেয ীভোনো। শ্চেন্তু এই ফৃৎ আেোযই আতর এয ততনয রছতন 
অনেতভ গুরুেূণথ শ্চনেোভে শ্চততফ েোজ েতযতছ। এত ফে যোতজেয প্রোশ্চনে েোমথক্রভ 
শ্চঠেবোতফ চোরোতনো শ্চছতরো আতরই রফ দুরু এে েোজ। 
চভৎেোয রমোগোতমোগ ফেফস্থো থোেো তে যোতজেয শ্চফশ্চবন্ন অং শ্চঠেভততো  েোমথেযবোতফ োন 
েযতত োযশ্চছতরো নো তোযো। স্থোনীে শ্চফতরো  ফশ্চিঃত্রুয আক্রভণ রথতে যোজেতে ফোেঁচোতত 
প্রতেোজনীে রনোফোশ্চনী রমোগোে েযতত শ্চভশ্চভ রখতত শ্চিতরো তোতদয। রনোফোশ্চনীতে 
শ্চজইতে যোখতত শ্চগতে গতফলণোভূরে েোতজ অতথথয ংস্থোন অতনে েতভ শ্চগতেশ্চছতরো। পতর 
প্রমুশ্চিগত অনগ্রযতো তোতদয ততনয রছতন উতেখতমোগে বূশ্চভেো রযতখশ্চছতরো। 

দূনথীশ্চত  যোজননশ্চতে অশ্চস্থশ্চতীরতো 

ফৃদোেোয োম্রোতজেয োোোশ্চ অদক্ষ  অশ্চযণোভদথী রনতৃে রযোতভয ততনয রছতন 
উতেখতমোগে বূশ্চভেো রযতখশ্চছতরো। রযোতভয োনবোয শ্চনতজয েোেঁতধ তুতর রনেো ফভেই এেশ্চি 
ঝুেঁশ্চেূণথ েোজ ফতর শ্চফতফশ্চচত শ্চছতরো। শ্চেন্তু শ্চিতীে  তৃতীে ততে তো রমন শ্চছতরো শ্চনতজয 
গরোে শ্চনতজই পোেঁশ্চয দশ্চে রোগোরনোয নোভোন্তয। 
গৃমুদ্ধ ুতযো যোজেতে েতয তুতরশ্চছতরো অশ্চস্থশ্চতীর। ভোে ৭৫ ফছয ভতেয ফেফধোতন ২০ জন 
োতেয আগভন রথতেই রফোঝো মোে তখন েতিো িোরভোিোর শ্চছতরো রযোতভয যোজননশ্চতে 
শ্চযশ্চস্থশ্চত। ‘যক্ষে মখন বক্ষে’ প্রফোদশ্চিয ভততো ম্রোি ন্তোযতেয বূশ্চভেোে অফতীণথ তেশ্চছতরো 
ম্রোতিয ফেশ্চিগত রদযক্ষী ফোশ্চনী শ্চততফ শ্চযশ্চচত ‘শ্চপ্রতিোশ্চযেোন গোডথ’। তোযো তোতদয 
ইতিভততো ম্রোিতে খুন েযততো, আফোয ক্ষভতোে ফোততো। এভনশ্চে এেফোয তোযো েোতে 
যফতথীতত শ্চংোতন ফোতফ তো শ্চনতে শ্চনরোভ মথন্ত তেশ্চছতরো! এবোতফ ক্রভোগত যোজননশ্চতে 
অশ্চস্থযতো জনগণতে তোতদয রনতোতদয উয রথতে বযো োশ্চযতে রপরতত ফোধে েতযশ্চছতরো। 
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োনতদয আক্রভণ  ফফথয রগোেগুতরোয রযোতভ আগভন 

এখন রম েোযণিোয েথো ফরতত মোশ্চি, তো রমন ‘রমভন েভথ, রতভন পর’ প্রফোদ ফোেেশ্চিয 
োথথে রুোেন। চতুথথ তোেীয রতলয শ্চদতে ইউতযোত োনতদয আক্রভণ শুরু ে। তোযো 
মখন উত্তয ইউতযোত ধ্বংমজ্ঞ শুরু েতয, তখন অতনে জোভথোনীে রগোে রযোভ োম্রোতজেয 
ীভোতন্ত প্রাণ ফোেঁচোতত ছুতি আত। অশ্চনিো তে দোশ্চনেুফ নদীয দশ্চক্ষণ তীয শ্চদতে রযোভোনযো 
শ্চবশ্চজগথ রগোতেয দুবথোগো ভোনুলগুতরোতে রযোতভ প্রতফতয অনুভশ্চত রদে। শ্চেন্তু এযযই শুরু ে 
তোতদয উয রযোভোনতদয শ্চনমথোতন।  

রযোভোনতদয শ্চনমথোতন হন করতে  নো রতয অফততল শ্চফতরো েতয ফত শ্চবশ্চজগথযো। ৩৭৮ 
শ্চিষ্টোতে তোতদয প্রফর আক্রভতণয ভুতখ শ্চছু িতত ফোধে ে রযোভোন ফোশ্চনী, শ্চনত ন ূফথ 
রযোভোন োম্রোতজেয অশ্চধশ্চত বেোতরন্স। রইফোয রেোতনোভতত এেিো োশ্চন্তচুশ্চি েতয োয রতর 
তো দীঘথস্থোেী ে শ্চন রযোভোনতদয জনে। ৪১০ শ্চিষ্টোতে শ্চবশ্চজগথ যোজো আরোশ্চযে শ্চিভ োতন 
অগ্রয তে তন ঘিোন রযোভ তযয। শ্চিভ রযোতভয এতন দুফথরোফস্থোে উত্থোন ঘতি বেোন্ডোর 
 েোক্সনতদয। তোযো তখন েোতয যোজে েোতেভ েতয রফেোতত থোতে রযোভ োম্রোতজেয ীভোনো 
ধতয, দখর েতয শ্চনতত থোতে শ্চিতিন, রেন  উত্তয আশ্চিেো। 

ক্ষশ্চেষু্ণ শ্চিয রযোভোন রনোফোশ্চনী 

এেেোতর রযোভোন রনোফোশ্চনী শ্চছতরো প্রশ্চততক্ষয েোতছ এেইোতথ ঈলথো  আততেয ংশ্চভশ্রতণ 
গশ্চঠত এেশ্চি নোভ। শ্চেন্তু েোরক্রতভ অতীততয ঐশ্চতে  রৌমথফীমথ োশ্চযতে রপতর রযোভোন 
ফোশ্চনী। তোতদয ননে শ্চনতেোগ  শ্চযচোরনো প্রশ্চক্রেোতত আত শ্চফস্তয শ্চযফতথন। রযোভোন 
জনগণ এেভে তোতদয রনোফোশ্চনীতত রমোগদোতনয ফেোোতয অনীো প্রেো েযতত আযম্ভ 
েতয। পতর ডোতেোতেশ্চিেোন  েনস্টোশ্চন্টতনয ভততো ম্রোরিযো ফোধেে তেই শ্চফতদী বোেোতি 
রনোতদয শ্চদতে তোতদয রনোফোশ্চনী বশ্চতথ েযতত ফোধে ন। তখন রনোফোশ্চনীতত প্রচুয গথ  
অনেোনে ফফথয রগোতেয রনোতে শ্চনতেোগ রদেো তেশ্চছতরো। রফ ফফথয রনোয ংখেো এতই 
অশ্চধে তে শ্চগতেশ্চছতরো রম, রযোভোনযো তখন রেোশ্চিন ে ‘Soldier’ এয শ্চযফততথ ‘Barbarus’ 
ফেফোয েযততো তোতদয রনোদরতে রফোঝোতত। 
ফফথয রই রনোযো মুদ্ধতক্ষতে ভোযোত্মে েোমথেয তর রযোভোন ম্রোিতদয প্রশ্চত তোতদয আনুগতে 
শ্চছতরো ূতনেয রেোঠোে। তোতদয অশ্চপোযযো প্রোেভেই রযোভোন উধ্বথতন েতৃথতক্ষয শ্চনতদথ 
অভোনে েযততো। শ্চিভ রযোভোন োম্রোজ্ম তন ঘিোতনোয রছতন দোেী ফফথয রনোতদয অতনতেই 
এেেোতর েোজ েতযতছ রযোভোন রনোফোশ্চনীততই। 
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সিতনট ও িম্রাতটর দ্বন্দ্ব 
 
রযোতভয ততনয অনেতভ েোযণ শ্চততফ অতনতেই শ্চতনি  ম্রোতিয িন্দ্বরে দোেী েতয 
থোতেন। রখোনেোয ধভথীে, োভোশ্চজে  োভশ্চযে শ্চফশ্চবন্ন শ্চফলতে শ্চদ্ধোন্ত রনেোয ূণথ ক্ষভতো 
শ্চছতরো এেজন ম্রোতিয। শ্চতনি রখোতন েোজ েযততো যোভথে ংস্থো শ্চততফ। অশ্চতশ্চযি 
ক্ষভতোয অশ্চধেোযী ম্রোিগণ শ্চনতজতদযতে আইতনয উতধ্বথ রবতফ জশ্চেতে েতত থোতেন নোনো 
দুনথীশ্চততত, শুরু েতয রদন অতেোশ্চধে আতেী জীফনমোন। এফ নোনো শ্চফলতেয উয শ্চবশ্চত্ত 
েতযই শ্চতনতিয োতথ ম্রোিতদয নতশ্চয ততো দূযে  িন্দ্ব। 

 

ননশ্চতে অফক্ষে 

চশ্চযে ভোনুতলয অভূরে ম্পদ। এই ম্পদশ্চি োযোতর অনে ের ম্পদই ভূরেীন তে মোে। 
রযোরভয ততনয রছতন এই অভূরে ম্পদশ্চিয োশ্চযতে মোেো উতেখতমোগে বূশ্চভেো 
রযতখশ্চছতরো। ম্রোি রথতে শুরু েতয ভোতজয উেঁচু রশ্রণীয ভোতঝ চ্চশ্চযে নোভে শ্চজশ্চনশ্চিয খুফ 
অবোফ রদখো মোশ্চিতরো। ভোতজয উচুস্ততযয এই ক্ষে রযোগ ধীতয ধীতয এতশ্চছতরো শ্চনচু স্ততয। 
শ্চফশ্চবন্ন ধভথীে অনুষ্ঠোতন অোরীন েোজেভথ  রদখো রমতত শুরু েতয।  

যেোতযয দুনথীশ্চত  যোজননশ্চতে অশ্চস্থযতো 
দুনথীশ্চতফোজ, অদক্ষ োেযো রযোতভয তন রডতে আতন। এভে যোজনীশ্চত অতনে অশ্চস্থয শ্চছর। 

তজ রেউ োম্রোতজেয অশ্চধেোযী তত চোইততন নো। গৃমুদ্ধ চরোেোতর ২০ ফছতয ৭৫ জন 

ম্রোি আত, মো রথতে রফোঝো মোে তখন যোজননশ্চতে অশ্চস্থযতো েত চযতভ শ্চছর। অনেশ্চদতে 

আতযে গরোয েোেঁিো তে দোেঁেোে ‘েোযোতিোশ্চযেোন গোডথ’ নোতভ ম্রোতিয ফেশ্চিগত রদযক্ষীযো। 

তোযো ইিোভত ম্রোিতে খুন েযততো এফং মোতে ইিো তোতে ক্ষভতোে ফোততো। শুনতত অফোে 

রোগতর তোযো ম্রোি ভতনোেতন এেফোয শ্চনরোতভয আতেোজন েতযশ্চছর! 

অথথননশ্চতে ধ 

ফশ্চথত্রুতদয আক্রভণ রঠেোতত োভশ্চযে ফেে শ্চদন শ্চদন রফতেই মোশ্চির। মোয প্রবোফ তে 

োম্রোতজেয অথথনীশ্চতয উয। েয ফেফস্থোয নফলতভে ধনী গযীতফয োথথেে রফতে রগর। েয 

ংগ্রোেতদয োত রথতে রযোই রতত অতনে ধনী য তেোগ েযর। নতুন যোজে জে েযতত 
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নো োযোে ক্রীতদোতয শ্চযভোন েতভ রগর। ভূরত এফ ক্রীতদোযোই উৎোদতন অং শ্চনত। 

অনেশ্চদতে রযোতভয অনেতভ যপতোশ্চন আে অস্ত্র যপতোশ্চনতত বূভধে োগতযয জরদুেযো বোগ 

ফোতরো। এবোতফ রযোভোন অথথনীশ্চততত ধ রনতভ রগর 

এবোতফই নোনোশ্চফধ ভেোে জজথশ্চযত তে ইশ্চতোতয োতোে ঠোই খুেঁতজ শ্চনতেশ্চছতরো এেেোতরয 

প্রফর যোক্রভোরী রযোভোন োম্রোজে। 
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