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ইউেরােপ সাম তে র পতেনর কারণ আেলাচনা কেরা।
িবিভ

দেশ িবিভ

ঘেট। তবু ও িবিভ

কারেণ সাম তে র পতন এবং অবলু ি

দেশ সাম তে র পতেনর িপছেন

কতক িল সাধারণ কারণ িছল।
ক. জনসাধারেনর ঘৃ ণা: সাধারণ মানু েষরা সাম ত
এবং সাম

ভু

ব ব ায় িবিভ

ছাড়া সমােজর কান

করেতন। অিভজাত

ক ঘৃ ণা করেতন এবং রাজাও এিটেক অপছ

ণী এই ব ব ােক পছ দ কেরিন। একমা

সু েযাগ সু িবধা ভাগ করেতা। সাধারণ মানু ষ এবং সাম

অিভজাত আর সাম

ভু র মেধ কৃি ম পাথক সাধারণ মানু ষেক

সাম

ভু র িশকাের পিরণত কেরিছল। এর ফেল সু িবধােভাগী এবং ও সু িবধােভাগী

এই

দশেকর পর দশক চেলিছল। শষপয ফরািস িব েবর পর সাম তে র অবলু ি ঘেট।

ণীর মেধ

ে র সূ চনা হেয়িছল।

খ. রাজার িবেরািধতা: রাজারা সাম তে র িবেরািধতা কেরিছেলন এবং এেক শষ করেত চেয়িছেলন।
রাজারা পু তুেল পিরণত হেয়িছেলন।
গ. ধম যু ে র

ভাব:-

ভু রা এেত যাগদান কেরিছেলন তােদর কাছ থেক
থেক িফের এেসিছেলন তারা স ি ও া
পেড়িছল। এই পিব
এরফেল রাজারা এবং

পতন এবং অবলু ি র জন ধমযু

গাটা ইউেরােপ চা েল র সৃ ি কের এবং য সম সাম

চু র পিরমােণ টাকা আদায় করা হেয়িছল। যারা এই ধম যু

উভয় িদক থেক

যু ে র ব য় িনবােহর জন সাম
িন ব বসায়ীরা সাম

।

হেয়িছেলন। এর ফেল সাম

িত

ভু রা তােদর সম

ভু েদর স ি

একজন ব ু কধারী অবশ ই একজন বম এবং তরবাির যু
ভু েদর সমথনকারীেদর অভাব:

সংখ া কেম আসিছল। ফেল সাম
বতনভু

িবি

করেতন বা ব ক িদেতন।

সবেথেক বিশ দায়ী িছল।
প িতর পিরবতন উ িত এবং এিট তির করার

রাজার একেচিটয়া অিধকার রাজােক সামিরক িদক থেক সাম

ঙ. সাম

স ি

ভু রা দু বল হেয়

অজন করার সু েযাগ পেয়িছেলন। তাই সাম তে র

ঘ. যু ে র অিভনব প িত:- কামােনর বা েদর আিব ােরর পর যু
ে

এই ব ব ায়

চেয় িছেলন।

ভাবতই তারা এই ব ব ার অবলু ি

াদশ এবং েয়াদশ শতেক ধমযু

ভু রা এই

ভু র তু লনায় বিশ শি শালী িছেলন।

সাম

মাগত ব ি গত যু

ভু েদর তু লনায় বিশ শি শালী কের তু েলিছল

ধমযু

ভৃ িতর কারেণ serf দর বা

ভু রা তােদর কাজকম করার জন যেথ

িমকেদর চািহদা বাড়ার জন serf রা তােদর জিম দাস

সংখ ক

ীতদাসেদর

জা পাি ল না। তার উপর

ছেড় িদেয় াধীন িমক িহেসেব কাজ করেত
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কেরিছল। প দশ শতেক সাম তে র ভা ন দখা িদেয়িছল, যিদও এিট উৎপাত চািলেয় যাি ল িবেশষ কের
াে ফরািস িব েবর আেগ পয ।
চ. Maurice Dobb -এর
Capitalism"

িট

অিভমত:- 1946

কািশত হেয়িছল। এই

ি

াে

মিরস ডব এর "Studies in the Development of

িটেত সাম তে র পতেনর িদক

Dobb -এর মেত সাম তাি ক অথনীিত দাঁিড়েয়িছল ভূ িমদাস
শতেক ভূ িম দাসেদর
জিড়ত। ভূ িমদাস

িল ব াখ া করা হয়। Maurice

থা বা ভূ িম দাসেদর েমর উপর। িক

েয়াজনীয়তা কেম এেসিছল। অিমত আসেত এর পতন সাম তে র পতেনর সে

অ া ীভােব

কেরই সাম তাি ক অথৈনিতক গেড় উেঠিছল। বািণেজ র িব ার ও বািণিজ ক আদান

থা ক ক

দান সাম তে র পতেনর সাহায কেরিছল। ভূ িম দাসরাও লড দর অত াচাের অিত
যাি ল। Lord রা িক

াদশ েয়াদশ

এই পিরি িতেক সামেল িদেত কেরর পিরমাণ বাড়ােত

হেয় ম ানর িল ছেড় চেল

কেরিছল। কৃষকেদর কাছ থেক

চু র পিরমাণ নগদ অেথ কর আদায় চেলিছল। কৃষকরা এই কর এর হাত থেক র া পাওয়ার জন ম ানর ছেড় চেল
যেত থােক। এইভােব ভূ িমদাস

থার অবসান ও সাম তে র পতন হয়।

ছ. Paul Sweezy -এর অিভমত: Paul Sweezy "Science and Society" এর 1950 ি
"Feudalism:A Critidue" নামক
ইউেরােপ ব

বে সাম তে র পতন 'বািণিজ ক তে র' কথা তু েল ধ রিছেলন। ইটািলও বিনক

েবশ কেরিছল বািণেজ র উে েশ িনেয়। বািণজ ক ক

ণীরা পি ম ও পূ ব ইউেরােপ

াে র একিট সংখ ায়

কের াদশ শতেক পি ম

নগর গেড় উেঠিছল। এই নগর িল গেড় ওঠার ফেল সাম তে র পতন হেয়িছল বেল মেন করা হয়।

ম ানর থেক ভূ িম দাসরা পািলেয় িগেয় নগের িবক
িগেয়িছল। পি ম ইউেরােপ বািণজ ক ক
উপের গেড় উঠেত

জীিবকা স ান করেত থােক। ফেল নগেরর জনসংখ া বেড়

কের সাম তে র পতন হেলও পূ ব ইউেরােপ সাম ত শি শালী িভি র

কেরিছল। যিদও পল সু ইিজ সাম তে র পতেনর

ে বািণিজ ক িদকিটর িবষয়িটেকই বিশ

িদেয়িছেলন।
জ. Postan -এর অিভমত: Michael M.Postan তাঁর "The Medieval Economy and Society" ে মিরস ডব
এবং পলসু ইিজ- এর থেক িভ মতামত পাষণ কেরিছেলন। িতিন 'জনসংখ া িবষয়ক ত ' আেলাচনা কের সাম তে র
পতন ক ব াখ া কেরেছন।

াদশ

েয়াদশ শতেক জনসংখ া বেড় যাওয়ার ফেল খাদ েব র দাম বেড় যায়, কৃষক

ণী লেডর উপর িনভর করেত থােক। Lord-রা

কৃষক

মাগত বাড়েত থােক। অন িদেক জিমর উবরতা,
িগেয়িছল। বািণিজ ক অথনীিতর
:- 1)

াক ডথ, দু িভ

বৃ ি এবং ভূ িমদাস

ইউেরােপর সাম তে র পতেন

ণীর আশা-ভরসা শষ জায়গা হেলও Lord

দর অত াচার

ভৃ িতর জন চতু দশ ইউেরােপ জনসংখ া কেম

থার অবসান এর ফেলই সাম তে র পতন হেয়িছল।

ু েসড যু

িকভােব সাহায কেরিছল ? 2)

সাম ত

সমথনকারীেদর অভাব কন দখা িদেয়িছল ? 3) বািণজ ব ব া িকভােব সাম তে র পতন ঘিটেয়িছল ?
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ভু েদর

