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Medieval Europe
:: ভাইক িং আক্রমণের ফলাফল ও গুরুত্ব::
1.
বিধ্বংসী এই িিবর আক্রমণের ফণে শসয ক্ষেত্র ও কৃ বি উৎপাদন িযিস্থার প্রচন্ড েবির বদণক দৃবি
আকিবে কণরণেন ফরাবস ঐবিহাবসক মাকব ব্লক । বিবন বেণেণেন ক্ষে সুদীর্বকাণের এই িান্ডি েীোয় পবিম
ইউণরাণপ অবিকাংশ কৃ বিণেত্রই মরুভূ বমণি পবরেি হণয়বেে । িু ণো অঞ্চে ক্ষেণক িিবর দসুযরা বফণর োওয়ার
পর কৃ বি েজ্ঞভূ বম গুবেণক নিু ন কণর জঞ্জােমুক্ত করণি ক্ষচণয়বেে জবমর সীমানা িেণি বকেু ই বেে না এিং
সমসামবয়ক এক সনদ ক্ষেণক জানা োয় ক্ষে েুবস ও সািযমণিা জবম দেণের র্টনা র্ণটবেে অবিরে ভাণি ।
ভাইবকং আক্রমণে জজববরি িু ণরন অঞ্চণের অিস্থা হণয় উণেবেে ক্ষশাচনীয় । মারবিবি গ্রাণম িহু
কৃ িক পবরিার বনবিহ্ন হণয় বিণয়বেে । ভূ স্বামীরাও বনবিহ্ন হণয় বিণয়বেণেন ।

িাণদর একমাত্র উৎস রুদ্ধ

হণয় োওয়ায় বিণশি কণর োজক অিীণন মযানর গুবের অিস্থা হণয় উণেবেে অিেবনীয় । অণনক ক্ষেণত্র
অিযাচার সহযািীি হওয়ায়

কৃ িণকরা উন্মাণদর মণিা ঝাাঁবপণয় পণ়েবেে দসুয দণের উপর । বকন্তু এ জািীয়

অসংিদ্ধ প্রবিণরাি বকেু ই েবি করণি পাণরবন িাণদর িাৎেবেক এইসি েবি ো়ো অনািাবদ অঞ্চণে জঞ্জাে
পবরষ্কার কণর কৃ বি উৎপাদন সম্প্রসাবরি করার ক্ষে উণদযাি আরম্ভ হণয়বেে িিবর আক্রমে বিবমি হিার পণরও
কৃ িকণদর স্বল্পিার জনয িা 100 িেণররও ক্ষিবশ কাে বপবেণয় বিণয়বেে ।
বকন্তু এই প্রােবমক বিপদ কাটিণয় ওোর পর এিং শত্রু দমন করণি বিণয়ও

ক্ষকান ক্ষকান ক্ষেণত্র

রাজ শবক্ত োভিান হণয়বেে , হয়ণিা িা সাফেয জাি মবহমায় দীপ্ত হণয় উণেবেে । মযাবিয়ার ক্ষদর বিরুণদ্ধ
ক্ষহনবর দয ফাউোর এর সফে ভূ বমকা জামবাবনণি রাজশবক্তণক দৃঢ় কণরবেে এিং ক্ষসই দসুয দণের বিরুণদ্ধ প্রেম
অণটার বনরঙ্কুশ জয় পণরােভাণি সম্ভি কণরবেে পবিত্র ক্ষরামান সাম্রাণজযর পুনরুজ্জীিন । ফ্রাণের দবেে-পূণিব
নরমযাবন্ডর পত্তন অখ্রীস্টান জিণির সীমানার িাইণর স্বল্পজ্ঞাি । রহসয আচ্ছাবদি পবরণিণশ রাবশয়ার জন্ম সমগ্র
মহাণদণশর নিু ন সম্ভািনার ইবিি িহন কণর এণনবেণো ।
ঐবিহাবসক বহবি ক্ষেন িভীরির এিং িাৎপেব েুাঁণজ ক্ষপণয়ণেন বিিমী িিবরণদর এই

িাণ্ডিেীোর

মণিয । িার মণি - " Europe came from the classical period to the Middle Ages as a result of
Saracen's exposure to Muslim civilization. West

িেণি ো ক্ষিাঝায় িার জণন্মর মূণে বেে এই সংণোি

। ঐবিহাবসক ক্ষহনবর বপণরণের অবভমি অবিরবঞ্জি িণে ক্ষকউ ক্ষকউ মণন করণেও এ িেয অস্বীকােব ক্ষে
সযারাণসন , মযাবিয়ার এিং ভাইবকংণদর ক্ষসই সুদীর্বকাে িযাপী আক্রমণের গুরুত্ব 400 িের আণির েবয়ষ্ণু
ক্ষরামান সাম্রাণজযর উপর িিবর আক্রমণেরই মণিাই ।
ঐবিহাবসক মাকব ব্লক বেণেণেন ক্ষে অন্তহীন এই সংকণটর মণিযই জাি হণয়বেে সামন্তিন্ত্র , োণক
একাবিক কারণে এই বিশৃঙ্খো ও বনরাপত্তাহীনিার ফসে িণে বিণিচনা করা োয় ।

এ প্রসণি এ িেয স্মরেীয়

ক্ষে বিিমী এই দসুযদণের আক্রমণের উণেশয বেে েুণ্ঠন এিং েেযিস্তু বেে চাচব ও মেগুবে । কৃ বিপ্রিান জনপদ
গুণোণি ক্ষসানা , রুণপা িা মূেযিান িািু র সংণেণপ েুে করার মি িনরণের প্রাচু েব বেে না ।

সম্পদ

ক্ষিবশরভািই সবঞ্চি বেে মে ও চাচব গুবেণি । এগুবে সুরোর িযিস্থা প্রায় বকেু ই বেে না । সুিরাং এণকর
পর এক েুবণ্ঠি ,

বিধ্বি ও ভস্মীভূ ি হণয়বেে ইউণরাণপর েযাি অেযাি অসংেয চাচব ও মে । কাণরা কাণরা

ক্ষচাণে বিিমী িিবরণদর এই আক্রমে পবিত্র বখ্রিিমব ও বখ্রস্টান প্রবিষ্ঠানগুবের উপর বনমবম আর্াি িণেই মণন
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হণয়বেে । শবঙ্কি োজক সম্প্রদায় িাই সমি বখ্রস্টান সমাণজর কাণে আণিদন কণরবেণেন ভয়ঙ্কর এই বিিমী
আক্রমণের বিরুণদ্ধ বখ্রস্টান মাত্রণকই ঐকযিদ্ধ হণি । বসজার ো়ো ক্রাইস্ট এর চণে না । িাই বখ্রস্ট িণমবর
রেক ও পৃষ্ঠণপািক সম্রাণটর অপবরহােবিা বিিণয় চাচব হণয় উণেবেে বিিাহীন ।
নি শিাব্দীর ক্ষশিাণিব বিবভন্ন ক্ষপাণপর ক্ষনিৃ ণত্ব িাই শুরু হণয়বেে এমন এক সম্রাণটর জনয
অবিরাম অণেিে েবদ ক্ষসন্ট বপটার এর পবিত্র আসন বিিমীর কেুে স্পশব ক্ষেণক রো করণি পারণিন ।
ক্ষোণেয়াণরর মৃিুযর পর ক্ষিশ কণয়কজন ক্ষপাপ পূিব ও পবিম ফ্রাঙ্ক রাণজযর একাবিক শাসক ক্ষক এই ত্রািার
ভূ বমকায় ক্ষপণি ক্ষচণয় বেণেন । বকন্তু সযাকসবনর

বিউক ( পণর জামবান রাজা ) ক্ষহনবর দয ফাউোর এর

আবিভব াি এর আণি পেবন্ত শত্রু দমণনর সেম এমন ক্ষকান শাসণকর ক্ষদো পাওয়া োয়বন িার ক্ষোিয পুত্র প্রেম
অণটা পুনরুজ্জীবিি কণরবেণেন পবিত্র ক্ষরামান সাম্রাজয
ক্ষপাপণক কৃ িােব করার জনয নয় । বকন্তু প্রাক্

( 962 বখ্রস্টাব্দ )

রাজননবিক কারণে , ক্ষকানও

পুনরুজ্জীিণনর র্টনািেীর উপর ক্ষপাপণদর এই বনরন্তর অণেিে

ক্ষকানও গুরুত্বই বেেনা একো বনবিি ভাণি িো চণে না ।
2.
কযাণরাবেঞ্জীয় সাম্রাণজযর েবণ্ডি অংশ গুবের মণিয মিয রাজয এিং পবিম ফ্রাংক রাণজযর আয়িন ও
ক্ষভৌিবেক অিস্থাণনর জনয রাজযগুবে বনরাপত্তা রোর দাবয়ত্ব িহন করা বেে শােবাণমণনর অদূরদশী িংশিরণদর
পণে অসম্ভি । ভাইবকংণদর অবিরাম আক্রমে ,

দবেে ক্ষেণক সযারাণসন এিং পূিব বদক ক্ষেণক মযাবিয়ার

দসুযণদর অিবকব ি আক্রমণের ফণে ক্ষকন্দ্রীয় শবক্তর অবিত্ব প্রায় ক্ষোপ ক্ষপণয়বেে । রাজ শবক্তর ক্রমিিবমান এই
অিেয় স্থানীয় সামন্তরাই মাো িু ণে দাাঁব়েণয় বেে ।
বকন্তু দূরিিী প্রায় সািারণের িাইণর োকা রাজ শবক্ত িযেব হণয়বেে ক্ষদশ রোয় , আিব ত্রান ,
িার প্রােবমক কিব িয সািণন। ফণে অসহায় শংবকি মানুি ক্ষসইসি পরাক্রান্ত সামন্তণদর উপরই বনভব র করণি
িািয হণয়বেে োাঁণদর ক্ষনিৃ ণত্ব অন্তি এই র্নায়মান সিবনাশ ক্ষেণক রো পাওয়া োয় । ঐবিহাবসক ক্ষিবভস
বেণেণেন ক্ষে - " No doubt this was the rule of law, for in any case the subjects would remain
loyal to the king. বকন্তু চাবরবদণক েেন ভাইবকং , সযারাণসন , মুসেমান ,

মযাবিয়ার িা হাণিবরয়ান রা

প্রান ও সম্পবত্ত নাণশ িৎপর িেন সিণচণয় জরুবর বেে আঞ্চবেক বভবত্ত ক্ষি বনরাপত্তার িযিস্থা সুদঢ়
ৃ করার ।
আর এজনয ক্ষকান শবক্তশাবে প্রভু র শরনাপন্ন হওয়া । এর ফণে অেবেণি , অবি কঠিন িািি প্রণয়াজণন
বিেবিক একটি পবরিিব ন র্ণট ক্ষিে ইউণরাণপর রাণে

এিং সামাবজক কাোণমাণি ।

অযাোন ব্রাউন মণন কণরন - " In this situation, though not feudalism, the source
of the emergence of feudal society can be found.

And from France this new feudal system

spread around in a short time and was established all over the Christian world.

Feudalism and

the Middle Ages have become almost synonymous, and there is no room for disagreement about
the importance of feudalism in the creation of modern Europe in a mixture of Christianity,
Catholic Church, Greek and Roman civilization-culture with German tradition".
সুদীর্বকাে িণর নসবণমন অবভোন ও বিবভন্ন অঞ্চণে এই বিিমী দসুযদণের করায়ত্ত হণেও
ইউণরাপীয় সমাণজ সািারে মানুণির উপর এই র্টনার বিণশি ক্ষকাণনা প্রভাি পণ়েবন ।
অনুষ্ঠান ,

ভাইবকংণদর আচার-

িাণদর জীিনোত্রা পদ্ধবি ফ্রাঙ্ক রাজযগুবেণি অপবরবচি বেে না বশল্প-সংস্কৃ বি বশোর ক্ষেণত্র

ক্ষদওয়ার মণিা বকেু বেে না এই বিিমী িিবরণদর ।
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িণি একটি ক্ষেণত্র িাণদর ক্ষেষ্ঠত্ব বেে অবিসংিাবদি । ক্ষনৌবিদযায় , সমুদ্র িামী জাহাজ
বনমবাণের দেিায় সমসামবয়ক কাণে িাণদর সমিূ েয ক্ষকউ বেে না । পূিবািি জামবাবনরা দীর্বকাে অনুশীেণনর
অভাণি সমুণদ্রর কো প্রায় ভু ণেই বিণয়বেে ।

ক্ষোট ক্ষোট পােণিাো ,

উজ্জ্বে িেব রবঞ্জি জাহাণজ িাবিক ক্ষেণক নীে ভূ মিযসাির এিং
একই সণি দুিঃসাহবসকিা এিং ক্ষনৌবিদযা

দা়েিাহী , অবি দ্রুিিামী এিং

বনিঃসীম

আটোবন্টক পাব়ে বদণয় ভাইবকংরা

বশবেণয়বেে িাণদর প্রবিণিশীণদর , আিার সমুদ্রমূেী কণর িু ণেবেে

বখ্রস্টান জিিণক ।
ক্ষজরল্ড ইণজট বেণেণেন - " In the middle of the ninth century and its aftermath, not
only the story of destruction, but the role of the Vikings in discovering undiscovered lands and
new trade routes and establishing trade relations was astonishing and wonderful " . নিম শিণকর
ক্ষশিাণিব ক্ষেণক একাদশ শিাব্দী পেবন্ত স্কযাবন্ডণনবভয়ার িাবেজয িাণদরই প্রণচিার ফে ।

সুইবিশরা ( সমসামবয়ক

ক্ষদর কাণে ভযারাবিয়ান নাণম পবরবচি ) রাবশয়ার মিয বদণয় দবেে পূিব ইউণরাণপ নিু ন িাবেবজযক পে বিিার
করণি সমেব হণয়বেে ।
বরিা উপসাির ক্ষেণক িু ইনা নদীর মিয বদণয় ক্ষপাণোটক্স পেবন্ত ক্ষসোন ক্ষেণক নীপার নদীর
িীণর ক্ষস্মাণেনক্স এিং কৃ ষ্ণসাির পেবন্ত পেয আমদাবন-রপ্তাবনর পে িারা চােু কণরবেে ।

কৃ ষ্ণসাির িীরস্থ

িির গুবে ক্ষেণক িাইজানটাইন িবেণকরা িাণদর মািযণম পেয সংগ্রহ করি । 839 বখ্রস্টাণব্দ সম্রাট

েুই দয

পায়াণসর কাণে পূিব ক্ষরামান সম্রাট ক্ষপ্রবরি রাজ কমবচারীণদর মণিয ভাইবকংণদর কণয়কজণনর উপবস্থবির কো
জানা োয় ।

এরা বনণজণদর 'রাজ' ,

'রাস'

িা 'রাবশয়ান' িণে পবরচয় বদি । অিশয পণর অনাব্ িাাঁর

জনয নীপার িযাি কণর ভেিা নদী িযিহার করি ।
মিয এবশয়া ও দূরপ্রাচয ক্ষেণক আিি িাবেজয সম্ভার োজার ও ইটিেণদর

মািযণম বিবনমণয়র

কো জানা োয় । ভাইবকংরা সািারেি ফার , কাট , ক্ষমাম এিং ক্রীিদাস বিবক্র করণিা ,
পণে প্রাপ্ত আরিী ক্ষরৌপযমুদ্রার প্রাচু েব িাণদর িাবেবজযক ক্ষেনণদণনর

িাণদর অনুসৃি

কো প্রমাে কণর । ইিন েয়দার এর

ক্ষেোণি রাসণদর িযিহৃি পণের বিিরে ক্ষমণে । সািারেভাণি িো োয় ,
ইউণরাণপর এই অঞ্চণের অেবনীবিণি মসবরা উণেেণোিয পবরিিব ন সািন কণরবেে ।
সপ্তম ও অিম শিণক ইউণরাণপর িাবেজয প্রিানি ভূ মিযসাির ক্ষকবন্দ্রক বেে , নিম
ও দশম শিাব্দীণি িাণক উত্তরাঞ্চণে প্রসাবরি কণর ক্ষদওয়ার কৃ বিত্ব ভাইবকংণদর । এই িাবেণজযর প্রসার দশম
শিাব্দীণি ইিাবেয় ও িাইজানটাইন িিরগুবেণি িাবেজয বিিার এর সণি িু েনীয় নয় , বকন্তু এরই ফণে
দবেে ইউণরাণপর সণি উত্তরাঞ্চেও িযিসাবয়ক ক্ষেনণদণনর ক্ষেণত্র একটা উণেেণোিয এিং সবক্রয় অংশ বনণি শুরু
কণর । এই প্রণচিার ফণেই 3 শিাবব্দ পণর 'জানবস' এিং কণয়কটি ইিাবেয় নিণরর মিযেুণির িযিসা-িাবেণজযর
অসািারে বিকাশ সম্ভিপর হয় ।
িাো়ো িিবর হণেও ঔপবনণিবশক এর ভূ বমকায়

নসবণমনরা বেে সােবক ।

ক্ষেোণন িারা

িসবি স্থাপন কণরণে - ফ্রাণে , ইংেযাণন্ড , রাবশয়ায় - ক্ষসোনকার ক্ষোকজণনর রীবিনীবি আচার-িযিহার
িারা আয়ত্ত কণর বনণয়ণে অবিশ্বাসয দ্রুিিায় । পবরণিণশর সণি একাত্ম হণয় োওয়ার অদ্ভু ি দেিা ক্ষদবেণয়ণে
দুজবয় এই আিা-সামবরক বিিমী িিবররা ।
নরমযাবন্ডণি সুবস্থর

সামাবজক জীিন আরম্ভ করার 100 িেণরর মণিযই িারা হণয় উণেণে

বখ্রস্ট িণমবর প্রিান পৃষ্ঠণপািক , আণরা পণর পরম উৎসাণহ ক্রুণসি অংশগ্রহে কণর উপনীি হণয়ণে পূিব
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িাইজানটাইন মুসেমান প্রভািািীন দবেে ইিাবে

এিং বসবসবেণি এক দীপ্ত ,

প্রােচঞ্চে সভযিার পত্তন কণরণে এিং শাসক বহসাণি ক্ষরণে ক্ষিণে ঈিবাণোিয কৃ বিণত্বর স্বাের । ভাস্কেব ও স্থাপিয
অনুশীেণনও বপবেণয় োণক বন িারা । ঐবিহাবসক ক্ষহনবর অযািামস িাণদর

সাফণেযর এই বদকটা স্মরে কবরণয়

বদণয়ণেন এই িণে ক্ষে - 'They don't stop without completing what they want '.
ক্ষেণত্র িাণদর উণদযাি সম্পণকব ও প্রশংসা িােী ,

জীিণনর অনযানয

প্রবিিাণদর আশঙ্কা না ক্ষরণেই প্রণয়াি করা োয় ।

মিযেুণির ইউণরাণপর ইবিহাণস ভারণির বিবশি ভূ বমকার কো উণেে কণর
আর.িবব্লউ.সাউদানব

বেণেণেন

- " They had a miraculous ability or extraordinary good fortune to

appear in the right place at the necessary moment of the age.

ইংেযাণন্ড িারা উপনীি হয় একটা

সমণয় েেন এই িীপপুঞ্জ োবিন ইউণরাণপর সংস্কৃ বি ও রাজননবিক প্রিাণহর বদণক আকবিবি িা বিকবিবি হিার
প্রণে সংশয়াকুে । োবিন , বগ্রক ও

মুসেমান প্রভাণির সংর্াণি েেন দবেে ইিাবের ভািয সংকটাপন্ন , ঠিক

িেনই িাণদর উপবস্থবি ও হিণেণপর ফণে ক্ষসোণন েযাটিন সভযিারই জয় সূবচি হণয়বেে । সংেযািীি চাচব
ধ্বংস কণর একবদন িারা ক্ষপাপিণন্ত্রর অপূরেীয় েবিসািন কণরবেে , বকন্তু সময়ান্তণর ,

ক্ষপাণপর প্রণয়াজণনর

মুহূণিব িারা হণয় উেে িমব গুরুর প্রবি বিশ্বি ও অবিচে এিং সুহৃদ ।
বসবসবে ক্ষেণক মুসেমান শবক্ত উৎোি করা সণেও পািািয জিণি আরি সভযিার
বনেবাসটু কু িাণদর মািযণমই েব়েণয় পণ়েবেে । একদা ভয়ঙ্কর ,

পরিিীকাণের এই ভদ্র বখ্রস্টানণদর দেিা

অেিা ক্ষসৌভািয িাণদর মিয েুণির কণয়কটি গুরুত্বপূেব র্টনা প্রিাণহর সণি জব়েণয় বদণয়বেে এিং িারই ফণে
ইউণরাপীয় সভযিার বিকাণশ িাণদর ক্ষকানও ক্ষমৌবেক অিদান না োকা সণত্বও ,

এিং উণেেণোিয সংেযাল্পিা

বনণয়ও , মিযেুণির ইবিহাণস নসবণমনরা একটা স্থায়ী এিং ক্ষিৌরি আসণন অবিবষ্ঠি হণয় আণে ।
আর পবরণশণি িো িাহুেয ক্ষে বপেণন োরা রণয় বিণয়বেে িাণদর বপিৃ ভূ বমণি ,
বিবচ্ছন্নিার মণিয , অিণহবেি হণয় ,

বখ্রস্টিমব গ্রহে কণরও োরা িাণদর ক্ষপিান সত্তা বিসজব ন বদণি পাণরবন ,

িারাই ভাইবকংণদর অিীণির িেবময় , উোম জীিন িারার কো , আশা ও উদযণমর
পরম মমিায় সংরবেি কণর ক্ষরণেবেে অিবেি নসব িাাঁোয়
বেবেি ) ।

ইউণরাণপর র্টনাকীেব

কোকাবহনী সেণে ,

( আইসেযান্ডীয় িা প্রাচীন নসব

ভািায়

ইবিহাণস োরা বভন্নির ভূ বমকায় অিিীেব হণয়বেে ক্ষসইসি ভাইবকংণদর

নয় , মানি-সভযিা ও সাবহিয-সংস্কৃ বির বিকাণশ বিবশি এিং ক্ষমৌবেক অিদাণনর জনয ইবিহাস স্মরে কণর
ক্ষরণেণে অনুজ্জ্বে এিং বপবেণয় প়ো ,

ক্ষপেণন ক্ষেণক োওয়া স্কযাবন্ডণনবভয়ার এই মানুিগুবেণক ।
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