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Modern Transformation of China (1839-1949)
:: তাইপ িং পিদ্রাদ্ের কারণ ::

দূরপ্রাচ্যের দদশ হিচ্েচ্ে এেং দহিণ পূেব এহশযার ইহিিাচ্ে যীচ্ে েংগঠিি িাইহপং হেচ্রাি হিল অিেন্ত
িাৎপর্বপূণব এেং গুরুত্বপূণব। িাইহপং হেচ্রাচ্ির পশ্চাচ্ি একাহিক কারণ লিে করা র্ায।
কারণগুহল িল হেম্নরূপ :
: আহিম েেেো :
আহিচ্মর অবেি েেেো ও আহিচ্মর আমদাহের িচ্ল যীচ্ের অর্বেীহি হেপর্বস্ত িচ্য পচ়্ে হিল । আহিম
আমদাহের জেে প্রযু র রুচ্পা হেচ্দচ্শ যচ্ল র্াওযায যীচ্ের অর্বেীহি িহিগ্রস্ত িচ্য পচ়্েহিল । 1848 হিস্টাচ্ে
যীচ্ে আহিম আমদাহের িচ্ল 10 হমহলযে রুচ্পার মুরা হেচ্দচ্শ যচ্ল হগচ্যহিল।িামা ও রুচ্পার হেহেময িার
পহরেহিব ি িচ্যহিল র্া িাইহপং হেচ্রাচ্ির দপ্রিাপট তিহর কচ্রহিল।
: যীচ্ের অর্বেীহি হেপর্বস্ত :
ক্রয হেক্রচ্যর দিচ্ে োিারণ েেহিচ্দর মচ্িে িামার েহুল েেেিার র্াকার িচ্ল যীচ্ের জেগণ আহর্বক
েমেোর মচ্িে পচ়্েহিল িামার ক্রয িমিা হ্রাে পাওযায হেিেপ্রচ্যাজেীয রচ্েের মূলে েৃহি দপচ্যহিল। জেগচ্ণর
মচ্িে দিাচ্ের েৃহি িচ্যহিল । হুঙ হেউ যু যাে িাইহপং হেচ্রাচ্ির প্রাক্কাচ্ল আহিচ্মর হেহেমচ্য লি লি টাকার
দোো ও রুচ্পার েি করার জেে মাঞ্চু েরকারচ্ক হেন্দা কচ্রহিল।
: কর োর েৃহি :
যীে দর্চ্ক রুচ্পা হেচ্দচ্শ যচ্ল র্াওযায রুচ্পা ও িামার হেহেময মূচ্লে পার্বকে দদখা হগচ্যহিল । 1850
হিস্টাচ্ে প্রহি রুচ্পার টিচ্লর ো মুরার হেহেময মূলে িচ্যহিল 2200 দর্চ্ক 2300 িাম্র মুরা । কৃ ষক ও
কাহরগররা িাচ্দর মজুহর দপচ্িে িামার মুরার মািেচ্ম । হকন্তু রুচ্পার মুরা হেহেমচ্য মূলে অেুর্াযী িাচ্দর
কর হদচ্ি িচ্িা । িচ্ল কচ্রর িার অপহরেহিব ি র্াকচ্লও কর দদওযার পহরমাণ েৃহি দপচ্যহিল।
: কৃ ষক ও কাহরগরচ্দর দুদবশা :
েরকাহর কমবযারী দাও কর আদাচ্যর েময পচ্ণের মািেচ্ম ও অচ্র্বর মািেচ্ম দদওযা হেকল্প হেিবারচ্ণর
দিচ্ে কারযু হপ করি । িচ্ল দহরর কৃ ষক ও কাহরগরচ্দর কচ্রর পহরমাণ েৃহি দপচ্যহিল । িাচ্দর দুদবশায
হেচ্রাচ্ির দিে প্রস্তুি করচ্ি োিার্ে কচ্রহিল।
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: োমহরক েেেস্থা :
আহিচ্মর র্ুচ্ি যীচ্ের

পরাজচ্যর িচ্ল যীচ্ের দেোোহিেীর অচ্র্াগেিা স্পিোচ্ে দদখচ্ি পাওযা

হগচ্যহিল । যীচ্ের দেোোহিেীচ্ি অচ্র্াগে েেহিচ্দর েংখোয দেহশ হিল। তেেে োহিেীর মচ্িে দকাে শৃঙ্খলা হিল
ো। এইট েোোরে , গ্রীে স্টোন্ডার্ব তেেেোহিেীর দিিা দিা হিলই ো েরং িারা অস্ত্রশচ্স্ত্রর দিচ্েও অচ্র্াগে
েচ্ল প্রমাহণি িচ্যহিল। মাঞ্চু েরকাচ্রর োমহরক েেেস্থাচ্িও দুেল
ব িা প্রকাশ দপচ্যহিল । উচ্চপদস্থ মাঞ্চুচ্দর
োমহরক দেিা উলাে িাই মন্তেে কচ্রহিচ্লে প্রর্ম আহিচ্মর র্ুি অপমােজেকোচ্ে পরাহজি িোর পর মাঞ্চু
োমহরক োহিেীর মচ্োেল দেচ্ঙ পচ়্েহিল । তেেেরা দেিাচ্দর হেচ্দব শ অমােে করি। তেেেচ্দর র্ুিচ্িে িোগ
কচ্র পাহলচ্য র্াওযা অেোচ্ে পহরণি িচ্যহিল। দেোোহিেীচ্ি শৃঙ্খলার অোে হেচ্শষ োচ্ে প্রকাশ দপচ্যহিল ।
তেেে োহিেীর মচ্িে হেশৃঙ্খলা মাঞ্চু শােে হেচ্রািী েোহিচ্দর হেচ্রাি দ াষণা করচ্ি োিে র্ুহগচ্যহিল।
: দুেীহিগ্রস্থ মাঞ্চু শােে :
মাঞ্চু শােক দদর দুেীহি ও অিমিা যীচ্ের জেগচ্ণর কাচ্ি মাঞ্চু শােে এর োেমূহিব ম্লাে কচ্রহিল। মাঞ্চু
েরকাহর কমবযারীচ্দর মচ্িে দাহযত্ব জ্ঞাচ্ের অোে হিল।

প্রশােহেক দিচ্ে দুেীহি প্রচ্েশ কচ্রহিল । অচ্র্বর

হেহেমচ্য েরকাহর পদ হেহক্র কচ্র দদওযা িচ্িা । যীচ্ের েরকাহর কমবযারীরা শােেকাচ্র্বর প্রহি যরম
কচ্র োহিিে ও দশবে যযবায হেমগ্ন র্াকচ্িে।

অেচ্িলা

তেচ্দহশক আক্রমণ ও আেেন্তরীণ দিচ্ে অর্ববেহিক হেপর্বয মাঞ্চু

শােে েেেস্থার দুেল
ব িাচ্কই প্রকাশ কচ্রহিল । িাই দুেল
ব ও দুেীহিগ্রস্ত মাঞ্চু শােে িাইহপং হেচ্রাচ্ির পর্ প্রশস্ত
কচ্রহিল।
: কমবযুেি েেহিচ্দর হেচ্রাচ্ি দর্াগদাে :
প্রর্ম আহিচ্মর র্ুচ্ির পরেিীকাচ্ল োেহকং যু হি অেুর্াযী যীচ্ের পাাঁযটি েন্দর

হেচ্দশীচ্দর জেে উন্মুি

িচ্যহিল । যীচ্ে হেচ্দশী পণে হেচ্শষ কচ্র েুহি েচ্স্ত্রর আমদাহে েৃহি দপচ্যহিল। িচ্ল দদশীয িস্তহশচ্ল্পর হেোশ
চ্ট। হেচ্দহশচ্দর কাচ্ি েন্দর গুহল উন্মুি িোর পর ইযাংহে অঞ্চল দর্চ্ক পহরযাহলি তেচ্দহশক োহণজে োংিাই
অঞ্চল দর্চ্ক পহরযাহলি িচ্ি আরম্ভ কচ্র। হেচ্দহশ োহণচ্জের দিচ্ে কোন্টে েন্দর এর একচ্যটিযা অহিকার হলপ্ত
িোর িচ্ল িাজার িাজার দেৌকার মাহি ও কুহলরা কমবযুেি িচ্য পচ়্েহিল। ঐহিিাহেক জো শোচ্ো েচ্লে দর্
এই কমবিীে মাহি ও কুহলচ্দর মচ্িে দর্চ্ক িাইহপং হেচ্রাচ্ির গুরুত্ব পূণব কমীরা এচ্েহিল। ইযাং হেউ হযঙ এেং
হশযাও যাও কুই ইযাংহে অঞ্চচ্ল কুহলর কাজ করচ্িে। এরা িাইহপং হেচ্রাচ্ির গুরুত্বপূণব দেিা হিচ্লে।
: প্রাকৃ হিক দুচ্র্বাগ :
প্রাকৃ হিক দুচ্র্বাগ যীচ্ের অর্ববেহিক দুদবশা দক আচ্রা োহ়েচ্য িু চ্লহিল। খরা ও েেোর িচ্ল 1840 এর দর্চ্ক
1855 হিিাচ্ের মচ্িে দেশ কচ্যকটি দুহেব ি দদখা হগচ্যহিল । 1847 হিস্টাচ্ে হুোে অঞ্চচ্ল খরা , 1849
হিস্টাচ্ে ইযাংহে উপিেকা এেং

1850 হিস্টাচ্ে

হুোচ্ে দুহেব চ্ি জেজীেে হেপর্বস্ত িচ্যহিল । 1852 হিস্টাচ্ে

ইচ্যচ্লা েদীর গহিপর্ দহিণ দর্চ্ক উত্তচ্র োেটু ঙ এর

হদচ্ক পহরেিব চ্ের িচ্ল জলপ্লােে িচ্যহিল। প্রাকৃ হিক

হেপর্বচ্য িহিগ্রস্তচ্দর দকােরকম েরকাহর োিার্ে করা িযহে।

অেেহদচ্ক েরকাহর িিহেচ্লর অর্ব েরকাহর
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কমবযারীচ্দর মচ্িে েহন্টি িয। িহিগ্রস্ত দহরর জেগণ হেচ্রািী িচ্য ওচ্ে । েুিরাং প্রাকৃ হিক দুচ্র্বাগও
পচ্রািোচ্ে হেচ্রাচ্ির দপ্রিাপট তিহর কচ্রহিল।
: িমীয কারণ :
হযচ্ে িাইহপং হেপ্লচ্ের পূচ্েব দেৌি িচ্মবর েংোর তেরাগে িাওোদ িচ্মবর কুেংস্কার কেিু হেযাে মিােলম্বীচ্দর
প্রাযীে হেদো েেবাংচ্শ জেগচ্ণর হেশ্বাে অজব ে করচ্ি পাচ্রহে। মাঞ্চু রাজেংশ হিল রিণশীল কেিু েীয িচ্মবর
েমর্বক। মাঞ্চু শােে এর েমর্বক িাওযাই কেিু হেযরাও যীো জেগচ্ণর আস্থা িাহরচ্য হিল। দেই মুহুচ্িব ই হযচ্ে
হুঙ হেউ যু যাে এক েিু ে িমবমি প্রহিষ্ঠা কচ্রহিচ্লে। হিস্টাে িচ্মবর মূলেীহি দক হিহে গ্রিণ কচ্রহিচ্লে।
হকন্তু েিু ে িমীয মিোদ প্রযাচ্রর জেে িার উপর অিোযার শুরু িচ্ল হিহে স্বগীয রাজা রূচ্প হেচ্জচ্ক
দ াষণা কচ্রহিচ্লে। টাইহপং অর্বাৎ পহরপূণব শাহন্তর রাজত্ব প্রহিষ্ঠা করার জেে হিহে একটি েংগেে গচ়্ে
িু চ্লহিচ্লে। এই েংগেেই িাইহপং হেচ্রাচ্ির েূযো করার দিচ্ে গুরুত্বপূণব েূ হমকা গ্রিণ কচ্র।
: দহিণ যীচ্ে মাঞ্চু হেচ্রািী েংগ্রাম:
দহিণ যীচ্ে মাঞ্চু শােচ্ের হেহত্ত দুেল
ব হিল। দহিণ হযচ্ে হিস্টাে হমশোরীচ্দর কার্বােলী িাইহপং হেচ্রািীচ্দর
মচ্িে প্রোে হেস্তার কচ্রহিল । িািা়ো ওই অঞ্চচ্ল দাহরর এক েযােি রূপ িারণ কচ্রহিল। দহিণ যীে হিল
হেচ্রাি প্রেণ অঞ্চল। এইোচ্ে দহিণ হযচ্ে মাঞ্চু হেচ্রািী েংগ্রাচ্মর পর্ তিহর িচ্যহিল। ঐহিিাহেক জো শোচ্ো
মন্তেে কচ্রচ্িে দর্ দহিণ যীে হিল িাইহপং হেচ্রাচ্ির জন্মকালীে দদালো।
েুিরাং দহিণ যীচ্ের দকাযাঙহে প্রচ্দচ্শর হজে-হিচ্যে গ্রাচ্ম 1851 হিস্টাচ্ের জােুযাহর মাচ্ে িাইহপং
হেচ্রািীচ্দর হেচ্রাি করার পশ্চাচ্ি উপহরউি কারণগুহল দর্ অিেন্ত োচ্ে দাযী হিল িা েলার অচ্পিা রাচ্খ
ো।
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