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Romulus Augustulus 476 AD

Roman Empire- was in crisis (235-284)

এই পতনের অেযতম কারণ ছিল সামছরক এবং রাজনেছতক অরাজকতা।

পছবত্র ররামাে সাম্রানজযর পতে ঘনে একাছিক কারনণ। যার মনিয অেযতম

ছিল ববনেছিক আক্রমণ, গৃহযুদ্ধ, মহামারী এবং অর্থনেছতক অবেমে।
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Fall due to combined pressure:

▪ পছবত্র ররামাে সাম্রানজযর পতনের প্রার্ছমক কারণ ছিল ববথরনের আক্রমণ এই ববথরতা মূলত

primitive & uncivilised জাছতগুছলর োাঁ ডা সংঘটিত হন়েছিল।

▪ ররামাে সাম্রানজযর পতনের ছিতী়ে কারণ ছহনসনব জেবসছতর স্থাোন্তর মাইনেিে রক ছিছিত করা হন়ে

র্ানক।এক স্থাে রর্নক অেয স্থানে জেবসছতর উৎখাত হও়োর প্রবণতা মাত্রাছতছরক্ত আকার িারণ কনর।

এটিনক ইন্টােথাল ছমনেিে ছহনসনব ছিছিত করা হন়ে র্ানক।

▪ পছবত্র ররামাে সাম্রানজযর পতনের অেযতম আনরকটি কারণ ছিল গৃহযুদ্ধ। সম্পনের বন্টে এর প্রনে

অরাজকতা বৃছদ্ধ এর অেযতম কারণ ছিল। ছিস্টী়ে প্রর্ম িতনকর শুিুমাত্র ররগুলার রসোবাছহেীর

অছিত্ব রমনল।
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▪ পছবত্র ররামাে সাম্রানজযর পতনের অপর একটি কারণ হল কৃষক ছবনরাহ। এইসম়ে কৃষকূল

রাজতনের ছবরুনদ্ধ এবং সামন্ততাছেক রিাষনণর ছবরুনদ্ধ তানের সঙ্গ বদ্ধ করনত সমর্থ হন়েছিনলে।

▪ রাজনেছতক অনেকয সামন্ততাছেক বযবস্থার ছে়েেনণর প্রনে বযাপক আকার িারণ কনর। ররামাে রাষ্ট্রযে

এই সম়ে রাজনেছতক অসনন্তাষ প্রিমে করনত বযর্থ হন়েছিনলে।

▪ ক্ষমতার জবরেখল ছকংবা রজার যার মুলুক তার(usurper) এই প্রবণতা ছিস্টী়ে তৃতী়ে িতনক

বযাপক আকার িারণ কনর !এ প্রসনঙ্গ ররামাে সম্রাে ছেনরা োম স্মরণ করা রযনত পানর।
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▪ রেগ বা মহামারী ররামাে সাম্রানজযর পতনের অপর একটি কারণ ছহনসনব ছিছিত কারণ িারাবাছহক

মহামারী প্রকনের জেসংখযার পাইকাছর হানর মৃতুয সামছরক বাছহেীনত দুবথলতা বৃছদ্ধ কনর একইভানব

ইউনরানপর বহু অঞ্চল জেমােব িূেয হও়ো়ে কৃছষ রক্ষত্র উৎপােে হীে হন়ে পনড ।

▪ বহু ঐছতহাছসক তানের গনবষণা়ে প্রমাে কনরনিে রয আনলািয সমন়ে ররামাে সাম্রানজযর অর্থেীছতর

অবমূলযা়েনের কারণ ছহনসনব প্রিছলত মুরার িাতুর বযবহার এর অস্বচ্ছতা লক্ষণী়ে ছিল। মূলযবাে িাতুর

মুরা়ে রভজানলর প্রবণতা (debasement of currency) বৃছদ্ধ রপল।যা যা একটি িাসে

বযবস্থা র দুবথলতা লক্ষণ ছহনসনব প্রছতভাত হ়ে।
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▪ Economic depression পছবত্র ররামাে সাম্রানজযর পতনের অপর একটি উনেখনযাগয কারণ

ছহনসনব ছিছিত এই সম়ে পৃছর্বীবযাপী সংসৃ্কছতর অেযতম পীঠস্থাে ররামাে সাম্রাজয অর্থনেছতক

অবেমনের সমু্মখীে হন়েছিল। যার ফনল তার রগৌরব ও রেষ্ঠত্ব রঅবেছত ঘনে।

▪ রাজা Severus Alexander খুে হে।

▪ Romulus Augustulus 476 ববথরনের ছেকে ক্ষমতািুযত হে।

▪ অেযােয কারণ গুছলর মনিয সামছরক কারণ ,োস প্রর্া ,অর্থনেছতক অবমূলযা়েে ,উত্তরাছিকার েীছতর

অভাব এবং ববনেছিক আক্রমণ রক ছিছিত করা হন়ে র্ানক।


