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মধ যু েগর িব িবদ ালয়
মানব ইিতহােসর অন ান

ধান অধ ায় িলর মেতা মধযযু েগও অবাি ত, িন নীয় িছল ব িকছু ই। ঐ সমেয় ইউেরাপীয়

সমােজর সংকীণতা, সীমাব তা, সবসমা
সে ও মধ যু েগর ইউেরােপ
অত

হরী িহেসেব

সািহেত র অন তম

তা, অ ানতা ও কুসং ােরর অল

কািহনী আজও সবজন িবিদত। িক তা

ান িব ান এবং সভ তা সং ৃ িতর অন তম পীঠ ান িহেসেব িব িবদ ালয় আজও কােলর

বহমান

ধু তাই নয়,

ম িববিতত হেয় আজ স আধু িনক সভ তার

ান িব ান, দশন

িত ান িহেসেব িবরাজমান। মানব সমােজর উ রেণর ইিতহােস যা একিট সতু ব ন হেয়ই

রইল না িনরিবি

ি য়ার মধ িদেয় িব িবদ ালয় িল সভ তার অ গিতর

ধু

ধান সা ী িহেসেব রেয় িগেয়েছ, িব

সং ৃ িতেক নতু ন পথ দিখেয়েছ।
উে খ করা যায়, িব িবদ ালয় এবং িব িবদ ালয় সং া
উ ল অবদান িহেসেব

হণ কেরিছেলন ি ডরীস িহয়ার ও হ াসিক , যার আনু কূেল রিচত হেয়িছল আধু িনক কােলর

িব ােনর অনু শীলেনর িভি । এখােনই আ
যু ি

ান ও লািলত বু ি বাদেক িবেশষ ভােব ইউেরাপীয় সং ৃ িতর

কাশ কের অসংল , িবি

ভােব

ান আেরাহেণর পিরবেত সু সংব ,

তথ িনভর মননশীলতা ও িনয়ম িশ লা িভি ক অনু স ান রীিত। বলাই বা ল , এই সম

ছাড়া বতমােনর য
িপছেন,

িশ

এবং

াচীন কােলর অেনক

যু ি

িবদ ার এই অভাবনীয় িবকাশ ঘটত না। অবশ এই িব িবদ ালয় িলর উ েবর

িত ােনর, িবেশষ কের মু সলমান সভ তার কােছ ঋণী। দি ণ ও দি ণ পি ম অ েলর

পদী, ইসলাম ও ই িদ সং ৃ িতর

ভাব এেদর উপের পেড়িছল যা িব িবদ ালয় িলেক পু কের তু েলিছল।

মধ যু েগর িব িবদ ালয় িল উ েবর িপছেন স যু েগর ধমীয়
সম ধমীয়

িত ান িলর ভূ িমকা িছল উে খ যাগ । চাচ ও অপরাপর

িত ােনর পৃ েপাষকতায় এ িল গেড় উেঠিছল। পাঠ তািলকা িনবাচন, ছা স দােয়র জন িনয়ম শৃ লা

ইত ািদ কমকাে র মধ িদেয় চাচ তাঁর
আইন

মহামূ ল বান উপাদান

ও স ি

মতা িব ার কের। পের

তদারিক করার জন যাগ মানু েষর

িতপি

ও বভব বৃ ি

হওয়ার সে সে িশি ত,

েয়াজন হেয় পেড়। একারেনই পরবতী কােল চােচর উেদ ােগ

ব িব িবদ ালয় গেড় উেঠিছল। চাচ ছাড়াও সমােজর চািহদার কারেন অেনেক এই ধরেণর
আেসন। রাজা, অিভজাত, ভূ ামী ও নগর িলর বষিয়ক ও বািণিজ ক

িত ান গেড় তু লেত এিগেয়

াথ সু র া করার

েয়াজেন লািতন জানা

আইনিবদ, কূটনীিতিবদ, িচিকৎসক, দিলল দ ােবজ মু সািবদ া করার জন অযাজক, িশি ত মানু েষর চািহদা বৃ ি
লাগল। তাঁর উপর ীক ও আরবীয় িচিকৎসা স েক
েয়াজন দখা দয়। এই সম িবিচ

েয়াজেন এবং

পেত

ান আেরাহণ করা ও সাধারণ মানু েষর কােছ তা পৗেছ দওয়ার
ভােবর ফল হল িব িবদ ালেয়র জ ও তাঁর ব াপক িব ার।
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সদ জাত এই

িত ান িলর মেধ পরবতীকােল সু সংগিঠত ও িবিচ

জামািন, ফরাসী ও ইংেরজ িশ াথী স দােয়র
িদেল িশ াদান ও
িছল সংি

আবার িশি ত ভ
স দায়ও িব ু

করা যায়। বােলান ােত িব িবদ ালয়

িত ান িহেসেব গেড় উেঠ। বাইেরর জগেতর

হেণর ব াবহািরক অসু িবেধই একিট জাতীয়

সকলেকই। িশ া

িবকাশ ল
িত ােনর

েয়াজনীয়তা স েক সেচতন কের িদেয়

হণ করেত দেখ

কৃত ও যাগ িশ ক যমন

ু

হাত তমিন ছা

হেয় উঠত এেদর হাত থেক পির াণ পাওয়ার জন । সু তরাং িশ ক ও ছা স দায় উভেয়রই াথই
িত ােনর সৃ ি অিনবায কের তু েলিছল।

মধ যু েগর িব িবদ ালয় িলর মেধ একিট সাথক িব িবদ ালয় হল বােলান া। এিট
ইতালীর

রনার কথা বাদ

শাসন ও ব াব ােক কােলাপেযাগীতা কের গেড় তালা অিনবায হেয় দখা িদেয়িছল।

ব াি েক তাঁর জীিবকা

িবশি দ েল র মেতা িশ া

িহেসেব। ধম

বল

িস

িছল আইন িব িবদ ালয়

াথ ছাড়া অন ান পািথব িবষয় িনেয় এখােন চচা করার জন ইতািলর আ হ িছল ল নীয়। তাছাড়া
সারনশীন নগর িলর সরকারী এবং বষিয়ক কাজকম পিরচালনার জন িশি ত মানু েষর

বশী। তাই আইন জানা মানু েষর

েয়াজন হয়

েয়াজন হয় বশী। এছাড়াও রাম, পািভয়া ও র ােভনােতও আইন িব িবদ ালয় গেড়

উেঠিছল। অবশ পরবতীকােল এ িল

ধু আইন িব িবদ ালয় িহসােব না থেক িলবােরল আেটর চচা করেত

কেরিছল।
অনযিদেক প ারী িব িবদ ালয় িছল মধ যু েগর িশ ার অন তম

ান ক । এই িব িবদ ালেয় অথনীিত, িব ান, দশন ও

িশ কলা পড়ােনা হাত। িপটার অ ােবালা িছেলন এই িব িবদ ালেয়র অন তম অধ াপক। যার বা ীতায় মু
িবেদেশর ছা

ছা ীরা এখােন পড়া না করেত আসত। এই িব িবদ ালেয়র বু ি জীিবেদর আে ালন মধযাযু েগর শষ

লে িবেশষ উে খেযাগ িছেলন। আধু িনক িচ া জগেতর ব মনীষী এই িব িবদ ালেয়র সে যু
চতু দশ শতেকর িশ া সং ৃ িতর
ইংলে

হেয় দশ

াদশ শতেকর মধ ভােগ

ে এই

িত ান অনন ভূ িমকা পালন কেরিছল।

থম িব িবদ ালয় গেড় উেঠ। অ েফাড িব িবদ ালয় ১২৮০সােল ডারহােমর উইিলয়াম

এিট গেড় তু েলন। িতিন আবার প ারী িব িবদ ালেয়র ছা
পেড়িছল। এছাড়াও

িছেলন। েয়াদশ ও

িছেলন। এই

িত ােনর খ ািতও সারা পৃ িথবী জু েড় ছিড়েয়

মিবজ িছল অপর একিট নাম করা িব িবদ ালয়। পের গেড় ওঠা এি টার, অিরেয়ল পূ বসূ ির দর

আদশ অনু সরণ কের গেড় উেঠিছল।

ান িব ান চচায় এ িলর ভূ িমকা িছল অপিরসীম।

মধ যু েগর িব িবদ ালয় িলর পাঠ সূ িচেক দু ই ভা
িন। আইন, িচিকৎসা, দশন ও িশ
ড েরট উপািধ িব িবদ ালয় থেক

ভাগ কের পড়ােনা হাত। ি িভয়াম ও অথাৎ

ইত ািদ। য ছা

াতক ও

াতেকা র

য িবষয় িনেয় পড়ােশানা করত তাঁেক সই িদ ীেদওয়া হাত।

দান করা হাত। একটানা ৩০বছর ধের পড়ােশানা ও গেবষণার কাজ করেল এই

িড ী দওয়া হাত।
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মধ যু েগর িব িবদ ালয় িলেত ছা েদর কলহ ি য়তা ও পানাশি
পিরচালক গা ীর সে মতপাথক দখা িদেলই ছা
িব িবদ ালেয়র ছা রা এই িবষেয় দৃ া

িছল মারা ক একিট ব ািধ। নগর কতৃ প

বা

ও িশ ক সদলবেল িব িবদ ালয় ত াগ করত। বালন া ও প ারী

াপন কেরিছল। এই জাতীয় িবপি েত অবশ পা বতী নগর িল খু িশ হাত।

এর িপছেন রাজৈনিতক ও অথৈনিতক কারণ িছল। কননা এর ফেল পা বতী এলাকা িলেত িব িবদ া তালা সহজ
হাত। ১২২২সােল এই রকম ঘটনার ফেল পাদূ য়ােত িব িবদ ালয়

াপন স ব হেয়িছল। আবার ১২২৮সােল পাদু য়া

থেক চেল আসা অধ াপক ও ছা েদর িনেয় ভারেচি েত িব িবদ ালয় গেড় উেঠিছল।
সযু েগর পাঠ পু ক িল িশ কেদর ারা িনবািচত হাত। সই যু েগ পু ক িলর দাম এত বিশ িছল য স িল একক
ভােব কান ছা
সমেয়

াে র স

ছা ী িকনেত পারত না। ছা রা

নী কে র িশ কেদর ারা

দ

ব ৃ তা

িল িলেখ রাখত। সই

লু ই একিট আবািসক িব িবদ ালয় গেড় তু েল িছেলন। দির ছা রা িবনামূ েল িব িবদ ালেয় পড়া না

করেত পারত। িব িবদ ালেয় িশ া দান

হাত সকােল। শীতকােল ছটায়।

ী

কােল আেরা আেগ। খ ািতমান

অধ াপকেদর লকচার শানার জন ছা রা ভীড় করত।
মধ যু েগর িব িবদ ালেয়র পঠন পাঠেনর িবেশষ িদক হাল, িব িবদ ালেয় অ ািতক িশ া দােনর চ া
করেতন না। পরবতীকােল কান কান অধ াপক আপন অ েরর তািগেদ পাঠ
ছা েদর মন ক

ায় কউ

ম বা পাঠ তািলকা অিত ম কের

সািরত করেতন। এমন ঘটনা িবরল না হেলও ছা েদর নতু ন চতনা উে েষ সহায়তা করত।

িব িবদ া িল এেত একিট মহৎ সামািজক কতব ও সািধত করত – সমােজ, ধনী িনধন, অিভজাত, অনিভজাত কােরার
মেধ কান পাথক িন পম করত না। িবে র মাপকািঠেত িবেদ র িবচার কানিদনই মধু েগর কান িব িবদ ালয় কের
িন। এই িদক থেক এ িল িবেশষ উে খেযাগ ভূ িমকা পালন কেরিছল তােত কান সে হ িছল না।

ঃ
১. মধ যু েগর িব িবদ ালয় িল গেড় উঠার কারণ িল িবে ষণ কর।
২. তু িম িক মেন কর ঐ যু েগর িব িবদ ালয় িল িছল মু

িচ ার ক

?

৩. মধ যু েগর িব িবদ ালয় িলর পঠন পাঠেনর িবষয় ও প িত িক িছল ?
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