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তাইিপং িবে াহ 

কারণ, কৃিত ও তাৎপয 

 
১৮৫০- ১৮৬৪ খৃ াে র মেধ  সংঘ ঠত তাইিপং িবে াহ চীেনর ইিতহােস এক ট পূণ 

অধ ােয়র সংেযাজন কের। কারণ এই িবে ােহর উে শ , আদশ, ল  ও ব পকতা িবে ষণ 
করেল দখা যায় য, এ িবে াহ চীেনর অভ া রীণ ইিতহাসেক ব াপকভােব আে ািলত 

কেরিছল। মূলত তাইিপং িবে াহ িছল উিনশ শতেকর থম গণঅভ ান ও পরবত  চীনা 
িবে াহ েলার পথ দশক। তাইিপং িবে াহ এক ট ধম য় আে ালন িহেসেব আ কাশ 

করেলও অিত অ  সমেয়র মেধ  রাজৈনিতক আে ালেনর প ধারণ কের। এই আে ালন 
কান আক ক এক ট ঘটনা িছল না। বরং এ িবে াহ িছল যুগ যুগ ধের চেল আসা সামা জক, 

রাজৈনিতক ও অথৈনিতক শাষেনর িব ে  জনগেণর পু ভূত ােভর বিহঃ কাশ। 
 
 
তাইিপং শে র অথ ‘মহান শাি ’ িক  মা ু েদর ২৫০ বছেরর িক দিধক ায়ী রাজ কােল 
এই আে ালন অেপ া অিধকতর শাি  ভ কারী আভ রীণ িবপযয় আর ঘেটিন। এ ছাড়া 
উনিবংশ শতেকর ি তীয়ােধ বিহরা মন এবং আভ রীণ িবে াড়ন চীন দেশর ক ীয় 
সরকােরর দুবরতার ইি ত বহন কের। তখন িচং শাসেকরা যিদ িবচ ণতার সে  এবং বিল  
হে  দেশর শাসন পিরচালনা করেত স ম হেতন তাহেল চীন এক ভয়াবহ সংকেটর 
কবেল পড়ত না। িক  তৎকালীন িচং সরকােরর দুবলতা দেশ সংকট আম ন কের। দশ 
তখন সামা জক, অথৈনিতক ও রাজৈনিতক সমস ায় জজিরত। এই বহিবদধ সমস ার সুষ্ঠ 
সমাধােন িচং সরকার অপারগ হন। যার অিনবায  পিরনিত িহেসেব তাইিপং িবে াহ পধারণ 
কের। 
 
 (১) থম  ঈ -চীন  যুে   পরাজেয়র  ািন: 



থম ঈ -চীন যুে  চীেনর পরাজয় ও নানিকং এর অপমানজনক সি  হেত চীনা 
জনসাধারেণর মেধ  হতাশা ও ােভর স ার কের। এই পরাজয় ও অপমানজনক সি র 
জন  তারা মা ু  সরকারেক দািয় কের। তাই পরাজেয়র িতেশাধ হেণর জন  থম 
পদে প িহেসেব মা ু  সরকারেক পদচ ত করেত দৃঢ় িত  হয়। যা িব বেক অবশ াবী 
কের  তােল। 
 
(২)  মা ু   শাসকেদর  দুবলতাঃ 
ঐিতহ গতভােব বিহরাগত িহসােব মা ু  শাসকেদর িত জনসাধারেণর ঘণৃা িছল। যেহত 

থমিদেকর মা ু  শাসকরা দ  ও শ শালী িছল তােদর িব ে  জন িতবাদ জারদার হেত 
পােরিন। পরবত  মা ু  শাসকগণ যমন- Too Kung  , সন কাং যথা েম ১৮২০, ১৮৬০ এর 
িদেক দুবল ও অদ  শাসক িহেসেব মািণত হয়। ফেল চীেন সব  অরাজকতা ও িবশংৃখলা 
সৃ  হয়। তা ু  জনগণেক তাইিপং িবে ােহর ই ন যাগায়। 
 
 
(৩)  সমােজর  দির  ণীর  উপর  িনপীড়ণঃ 
মা ু  শাসনকােল চীনা সমােজ কৃষক, িমক, কািরগর, িমি সহ দির  সাধারণ জনেগা  
িছল িনপীিড়ত ও িনযািতত। সমােজর সকল েরর জনসাধারেণর সবায় িনেয়া জত এ দির  

ণীেক এমনভােব আে ািলত কেরিছল যা িবে াহ আকাের আ  কাশ কের। এই 
আে ালেনর মূল ল  িছল, পুরাতন শাসন ব ব ােক ভে  িদেয় নতন শাসন ও সমাজ 
ব ব া িত া করা 
 
(৪)  সামা জক  ও  অথৈনিতক  সমস াঃ 
তাইিপং আে ালেনর প ােত সামা জক ও  অথৈনিতক অসাম স হীনতা যেথ  পিরমােণ 
দািয় িছল। িনে   এ  স েক  আেলাচনা  করা  হেলা। 
 
ক.  জনসংখ া  বৃ   ও  চাষেযাগ   জিমর  সংেকাচন  ◌ঃ 
মা ু  শাসনকােল মবধমান হাের জনসংখ া বৃ  পেলও আবাদী জিমর পিরমান 
আনুপািতক হাের বৃ  পায়িন। এক সমী া অনুযায়ী দখা যায় ১৭৪০ থেক ১৮৫০ সােলর 
মেধ  জনসংখ া বৃ র পায় ২০০%। অন িদেক ১৬৬১ থেক ১৮৩৩ সাল পয  আবাদী 
জিমর পিরমান বৃ  পায় ৩৫%। জনসংখ া বৃ  ও আবাদী জিমর অসম বৃ  হত মাথািপছ 
আবাদী জিমর পিরমান াস পায়। এ ছাড়া ৬০ শতাংশ লাক বকার ও ভূিমহীন হেয় পেড়। 
কৃষকরা এ অব ায় অ  সং ােনর জন  কুিসদেদর িনকট থেক চড়া সুেদ টাকা ধার নয় 
এবং পিরেশাধ করেত ব থ হয়। আবার অেনেক দুবেৃ র জীবন বেছ নয়। এভােব দেশর 
বহৃ ম জনেগা  চরম অথৈনিতক সংকেটর স ুখীন হয়। এ প সবহারা দল াভািবক 
কারেণ িবে াহী হেয় উেঠ। 
 
খ. মু ার মূল মান  াসঃ 
নানিকং চ র মাধ েম আিফম ব বসা িনিষ  না হওয়ােত য বআইনী আিফম ব বসা অবােধ 
চলেত থােক ফেল ব াপক হাের রৗপ  মু া দেশর বাইের চেল যেত থােক। এর ফেল রৗপ  
মু ার সংকেটর সােথ সােথ তা  মু ার মূল মান াস পায়। ফেল জনসাধােণর অসে াষ 
িব েবর  পথ  স   কের। 



 
গ.  অবাধ  িবেদশী পেণ র  আমদানীঃ 
নানিকং চ র মাধ েম ব রেক উ ু  করার কারেণ িবেদশী পণ  চীেন ােতর মেতা েবশ 
করেত থােক। যমন ১৮৪২ সােল আমদানীকৃত পেণ র মূল  ৯,৬৯,৩৮১ পাউ  হেলও 
১৮৪৫ সােল তা দাড়ায় ২৩,৯৪,৮২৭ পাউ । এভােব িবেদশী পেণ র আমদানীর ফেল চীেনর 

ানীয় িশে র িবনাশ ঘেট। ফেল অেনক িশ  িমক কমচ ত হয় এবং তারা তাইিপং 
আে ালেন  যাগ  দয়। 
 
(৫) আিফম ব বসার অথৈনিতক িত য়া-জনগেণর অথৈনিতক শ ◌ঃ 
 
নানিকং এর সি  আিফম এর ব বসা িনিষ  কেরিন। ফেল পরবত  বছর েলােত আিফম এর 
ব বসা অিধকতর সার লাভ কের। তখন তা মু ার মাধ েম বাজাের চাল য় করেত হত 
এবং বতন দয়া হত। তা মু ার য় মতা াস পাওয়ায় িনত  েয়াজনীয় েব র দাম 
বেড় যায়। এবং জনগণেক অিধক মূেল  ব ািদ য় করেত হয়। এেত কের জনগেণর মেধ   

অসে াষ পু ভূত হেত থােক। 
 
 
(৬)  শাসিনক দণূ িতঃ 
 
উিনশ শতেকর মাঝামা ঝ সময় মা ু  শাসেনও দণূ িত একটা কট আকার ধারণ কের। 
এসময় অেনক রাজকমচারী শাসিনক কাজকম থেক সািহত  আেলাচনা, বৗ  ধেমর 
অনুশীলন ও জনিহতকর কােজ বিশ মেনািনেবশ কের। এ সময় অেথর িবিনমেয় সরকােরর 
িবিভ  পদ িব  হেত থােক। ফেল য়কৃত পদসমূেহর অিধকারীরা চাকুরীেত েবশ কেরই 
অথ পুন ােরর জন  দণূ িতর আ য় নয়। শাসিনক ে  এ প দণূ িত ও িবশংৃখলা 
িব েবর  ত  কের।  
 
(৭)  সামিরক উৎকষতা াসঃ 
 
সামিরক বািহনীর মেধ  শৃ লা ও দ তার অভাব দখা দয়।  ‘Eight Banners’ ’ সনাবািহনী 
এবং ‘Green standard  সনাবািহনী) পূেবর মত শৗয বীেযর পিরচয় দয় না। পিরচয় দয় না 
অ  েয়ােগর দ তারও আিফেমর যুে  চীেনর পরাজয় চীনা সনাবািহনীর অ তা ও অ 
যাগ তাই মািণত কের। 

 
(৮)  াকৃিতক িবপযয়ঃ 
 
১৮৪০-১৮৫০ এর দশেক চীেন নানা াকৃিতক িবপযেয় পেড়। যমন- ১৮৪৭ ি াে  হানােন 
ভয়ংকর অনাবৃ  জিনত তা, ইংৎিস নদীর বন ায়, েদশ সমূেহ াবন। ১৮৪৯ ি াে  
ইেয়ােলা নদীর গিত পথ দি ণ থেক উ ের সান্ট এর িদেক পিরবতেনর ফেল িব ীণ এলাকা 
জেল ািবত হয়। ফেল চীনাবাসী দুদশা  হেয় পড়্। যখন সরকারী সাহায  িছল আ িরকতা 
শূণ । 



 
(৯)  দি ণ  চীেন  অসে াষঃ 
 
আিফম যু র পের দি ণ চীেনর ক া েনর পিরবেত মধ  চীেনর সাংহাই িবেদশী বািণেজ র 

ধান কে  পিরণত হয়। ফেল হাজার হাজার লাক িবেশষকের কুিল ও িদনমজরু ণী 
বকার হেয় পেড়। এেত ক া নবাসী ু  হেয় তাইিপং িবে ােহ অংশ নয়। 

 
(১০)  ানীয়েদর সােথ হা ােদর সংঘষঃ 
 
উ র চীন থেক দি ণ চীেন আগত কৃষকেদর সােথ ানীয় আিদবাসীেদর সংঘষ পিরি িতেক 
আেরা জ টল কের তােল। খৃ  ধেম দীি ত হা া ণী কুয়াংট ও কুয়াংিস েদেশ িবচরণ 
কের। সখােন ানীয়েদর সােথ হা ােদর সংঘষ বােধ। ফেল দি ণ চীেনর পিরেবশ আেরা 
অশা  হেয় িব েবর েক ত কের। 
 
(১১)  দি ণ   চীেন  মা ু   শাসেনর  দুবলতাঃ 
আমরা জািন, তাইিপং িবে ােহর সূ পাত ঘেট দি ণ চীেন। সখােন মা ু  শাসকেদর িভি  
িছল দুবল। তাছাড়া ইয়াংিসর দি েণ ইউেরাপীয়েদর বসবােসর ফেল সখােন প মা ভাব 
পেড়িছল। এক িদেক মা ু  শাসেনর দুবলতা অন িদেক প মা ভাব তাইিপং িবে ােহর 

 ত কের তােল। জ া শ েন বেলন, “South China was the cradle of the Taiping 
rebellion” 
 
(১২)  জলদসু বিৃ   দমন  ◌ঃ 
১৮৪২ সােল বৃ টশ নৗবািহনী জলদসু েদর করার পদে প হণ করেল আেনক জলদসু  
চীেনর অভ া ের পলায়ন কের। অেনক ঐিতহািসেকর মেত, অপরাধ জগেতর সােথ য্ক্ত 
ঐইসব ব রা পরবত কােল  সিমিতেত যাগ দয় এবং তাইিপং িবে ােহ পূণ 
ভূিমকা  পালন  কের। 
 
 
(১৩)  ধম  জগেত সংকট  ◌ঃ 
তাইিপং িবে ােহর া ােল বৗ  ধম, তাও ধম বা কনফুসীয় ধম, কান টই চীনােদর 
আ াভাজন িছলনা। বৗ  ধেমর সংসার বরাগ , তাও ধেমর নানা কুসং ার, কনফুসীয়েদর 

াচীন িবদ ায় পা ত ািতমান এই িতন িভ  কৃিতর ধম য় বিশ  চীনােদর িদেশহারা কের 
তােল। বৗ  ধেম অ মাগ ভৃিত িবলু  হেয় আেস, বাকী থােক ধুমা  “অিমতাভ নাম” 

জপ। নাম জেপ মু । কনফুসীয় নীিত ধেমর পৃ েপাষক িছেলন মা ু  রাজবংশ। এ সময় 
বািণেজ র মাধ েম চীেনর সে  ইউেরাপীয়েদর সং শ এবং সই সে  খৃ  ধেমর চার 
দেশর ধম য় অব ােক অিধকতর জ টল কের তােল। 

 
 (১৪)হংিশউ  চয়ােনর  নতৃে ঃ 
উপেরা  কারণ েলা যখন জনগণেক বল ভােব মা ু  িবেরাধী কের তেলিছল এখনব দি ণ 
চীেনর কায়াংটাং েদেশর অিধবাসী ইংহংিশউ চয়ান মা ু  শাসকেদর উে েদর উে েশ  

চারনা  কেরন। িতিন চার কেরন য, ে  িদব  দশেনর মাধ েম িতিন নতন ধম ও 



নতন রা  গঠেনর িনেদশ পেয়েছন। িনেদিশত ধমেক িতিন তাইিপং ধম এবং িনেদিশত 
রা েক Taiping tien Kuo বা সহায় শাি র গ য় রাজ  নামকরণ কেরন। এবং িনেজেক গ য় 
রাজ  বেল ঘাষণা কেরন। তার চারনায় উদ্বু  হেয় হাজার হাজার িনঃ , দুদশা  মানুষ 
তার দেল যাগদান কের। ফেল িশ ই ু  জনগণ মা ু িবেরাধী তাইিপং আে ালেন যাগদান 
কের িব বেক অত াস  কের। 

 
তাইিপং িব েবর কৃিত ◌ঃ 

 
সমাজিব ানী মIনেব নাথ রায় তার  ে  তাইিপং িবে ােহর কৃিত স েক বেলেছন,  
“The much maligned, misinterpreted and little understood Taiping Revolution 

represented the entrance of China into the period of bourgeois-democratic 
Revolution”. 

 
  
 
১.       ধম য় আে ালন: গাড়ার িদেক তাইিপং আে ালন িছল এক ট ধম য় আে ালন। 
বৗ , তাও এবং কনফুসীয় দম িবেরাধী। এই আে ালেনর াথিমক উে শ  িছল খৃ ধম 
চােরর মাধ েম সম  জনসংখ ােক চীনা পী খৃ  ধেম দীি ত করা এবং একনায়কে র 

অধীেন দেশ এক ট ধম রাজ  াপন করা।  আে ালন মশ রাজৈনিতক প ধারণ কের। 
তখন ইহার উে শ  হয় মা ু  রাজে র উে দ সাধন কের সম  চীেন গ য় রাজার ভৃ  

াপন করা। এ উে েশ  তাইিপং বা পৗ িলকতার িবেরাধীতা কের। বহ বৗ  ম র ও বৈ  
মূিত ংস েপ পিরণত কের।  
 
২.      মা ু  িবেরাধী আে ালন: মা ু  শাসকগণ চীেন কখনই জনি য়তা লাভ করেত 
পােরিন। তােদর উে দ সাধনই িছল তাইিপং িবে ােহর উে শ । র িদেক এ আে ালন 
িবেদশীেদর আ িরকতা লাভ কের। কারণ তাইিপং বা প মা বিণকেদর সেবা  সুিবধা িদেত 
আ হী িছল। তাইিপংেদর উে শ  িছল প মারা যােত কান েমই মা ু  সরকারেক সাহায  
না কের। সুতরাং কৃিতর িদক থেক এটা মা ু  িবেরাধী আে ালন িছল। 
 
৩.       কৃষক িবে াহ বা কৃষক আে ালন: চীনা সাম বাদী ঐিতহািসকগণ তাইিপং িবে াহেক 
আধুিনক চীেনর ইিতহােস সব থম কৃষক পিরবাের হওয়ায় তােদর নেতৃে  সংগ ঠত 
আে ালেন কৃষক আে ালেনর অন তম ধান কারণ। এ জন  আে ালেন কৃষকরা 
ব াপকভােব অংশ নয়। এছাড়া কৃষকেদর আিথক ও সামা জক দগূিত এ আে ালেনর 
অন তম ধান কারণ।  
 
৪.      জাতীয় আে ালন: কউ কউ তাইিপং িবে াহেক সবা ক জাতীয় আে ালন বেল 
অিভিহত কেরেছন। কারণ য দেশর অিধকাংশ জনগণ কৃষক স দেশর কৃষক িবে াহ 
আপামর জনগেণর িবে ােহর নামা র। তাছাড়া মা ু  শাসেনর অবসােনর মাধ েম জাতীয় 
মু ই িছল এ আে ালেনর উে শ । এিদক থেক এ আে ালনেক জাতীয় আে ালন বলা 
যেত পাের। 



 
৫.      গণতাি ক আে ালন: চীেনর পরবত  রাজৈনিতক নতাগণ যমন সান ইয়াৎ সন, 
কাং ইউ ◌্ওেয়ই, িলয়াং-িচ-চাও মুখ এ িবে ােহর কৃিত িবে ষণ এ টেক চীেনর থম 
গণতাি ক আে ালন িহসােব অিভিহত কেরেছন। িকছ সংখ ক ঐিতহািসেকর মেত, তাইিপং 
িবে াহ গণতাি ক ও গিত বাদী আে ালন। এটা িছল িব বা ক কমকাে র সূচনা পব যা 
িবশ শতেক চীনা সাম বাদ িত ার পথ উ ু  কের। 

 
তাইিপং িব েবর ফলাফল ◌ঃ 

 
১.  চীনােদর শাসিনক পদলাভ: তাইিপং আে ালন শেষ মা ু  সরকার কাযত গিদচ ত কের 
I 
২.      শাসন িবেক ীকরণ : তাইিপং িব েবর অিভ তা মা ু  শাসকেদরেক শাসন 
িবেক ীকরেণ উৎসািহত কের। পূেব ােদিশক শাসকগণ কান িস া  হণ করেত পারেতা 
না। েদেশর প  থেক মা ু  সরকার িস া  হণ করত। িক  পরবত  কােল ােদিশক 
শাসনকতাগণ মশ কে র মতা াস পায় এবং েদেশর মতা বৃ  পায়। কান জাতীয় 
সমস া সমাধােন মা ু  সরকার ােদিশক কমচারীেদর উেপ া না কের তােদর সােথ পরামশ 
করা যু সংগত মেন কের। 
 
৩.      বসরকারী সনাবািহনীর অ দতূ: িবে াহ দমেন িনেয়া জত িহউনান যুেগ বসরকারী 
সনাবািহনীর অ গামী িহসােব গণ  হয়। 

 
৪.  িব েবর পিরেবশ বজায় রাখা: আে ালন দমেনর পর অবিশ  তাইিপংগণ আ েগাপন 
কের এবং Heverand Earth Society ত যাগদান কের িব েবর পিরেবশ স ীিবত কের রােখ। 
 
৫.      পরবত  িব বীেদর উপর ভাব সৃ : তাইিপং িব ব পরবত  িব বীেদর উপর ভাব 
সৃ   কের।  যমন- 
 
ক. চীনা জাতে র জনক সান ইয়াৎ সন তার রাজৈনিতক অনুে রণার জন  তাইিপংেদর 
িনকট বহলাংেশ ঋণী। তাইিপং আে ালেনর পিরসমাি র দুউ বৎসর পর সান ইয়াৎ সেনর 
জ  । শশেব তাইিপংেদর গ  েন িতিন এতই ভাবাি ত হন য মা  ১২ বৎসর বয়েস 
িতিন ি তীয় হং নােম পিরিচত হেত ই ক হন। তাইিপং িবে ােহর ব থতার কারণ িবে ষণ 
কের িতিন িশ া হণ কের। তার তৃতীয় নীিত সাম বাদ তাইিপংেদর ভূিম ব ব া স িকত 
নীিত ারা ভাি ত হয়। 
 
খ. তাইিপং িবে ােহ কৃষকেদর অংশ হণ কালমাকসেক আশাি ত কের। এই িচ ায় য কৃষক 
স দায় ও অত াচােরর িব ে  িতবাদমুখর হেয় িবে াহ ঘাষণা কের। 
 
গ. সাম বাদী নতৃবৃ  আদাশ ারা অনু ািণত হেয় হণেযাগ  যা িকছ তা হণ কেরন এবং 
সাম বাদী  আে ালন  জারদার  কেরন। 



 
ঘ. তাইিপং আে ালন একিদেক যমন সাম বাদী চীেনর উ ােনর প ােত আদশগত রণা 
যাগায়। তমিন অন িদেক ১৯১১ সােলর জাত  আে ালেনর পথও ত কের। 

 
িক কারেণ তাইিপং িবে াহ ব থ হয়  

 
 
১.  নিতক অব য়:  
তাইিপং নতৃবেৃ র মশ নিতক অব য় তাইিপং আে ালেনর ব থতার অন তম ধান 
কারণ। নানিকং দখেলর কােলর মেধ ই গ য় এবং অন ান  নতৃবৃ  সব কার তাইিপং 
আদশ ত াগ কের আপি জনক সাধারণ তাইিপংেদর মেদ ও সং ািমত হেয় তােদরেক 
মিত  কের। 
 
২.      মতার ঃ  
তাইিপংেদর মেধ  পর র িবেরাধী িবিভ  দেলর সৃ  হয় এবং তােদর মেধ  মতার  
আে ালনেক ব থতায় পযবিশত কের। 
 
৩.      সরকারী সনাবািহনীর পূণগঠনঃ একিদেক যমন তাইিপংগণ শ  হািরেয় দবূল হেত 
থােক তমিন অপর িদেক সরকারী প  শ  স েয় উেদ াগী হয়।  সং কুেয়া ফান মুখ 
সরকার প ীয় নতৃবগ ানীয় েদশ র ী সনাদল িল উ তর সামিরক িশ াদান কেরন 
এবং অে  সে  স ত কের সুগ ঠত সনাবািহনীেত পিরণত কেরন।  
 
৪.      আ ঘািত সংকটঃ ১৮৫৬ সােল তাইিপং রাজধানী নানিকং এ এক আভ রীণ 
আ ঘািত সংকেটর অভ দয় ঘেট, যার ফেল বহ নতা াণ হারায় এবং ২০-৩০ হাজার 
লােকর মৃত  হয়। 

 
৫.      অন ান  িবে াহী দেলর সােথ যাগােযােগর অভাবঃ তাইিপং আে ালেনর সােথ 
অন ান  সমসামিয়ক মা ু  িবেরাধী আে ালেনর সােথ যাগােযাগ িছলনা। িবে াহা ক ায়াড 
সাসাই ট ১৮৫৩-৫৪ ি াে র মেধ  সাংহাই অিধকার কের, সরকারিবেরাধী আে ালন িলর 

মেধ  পার ািরক সহেযািগতা না থাকায় সরকােরর তাইিপং আে ালন দমেন সুিবধা হয়। 
৬.      আদশগত িবেরাধঃ তাইিপং আে ালন িছল মূলত ধমিভি ক। িক  তাইিপংেদর আদশ 
হয় দব মূিত ও দব ম র ংস করা। এেত িবদ্বুৎ সমাজ ও কৃষক স দায় িব ু  হয়। 
 
৭.      আে ালন পিরচালনায় কৗশলগত “ টঃ অ সরমান তাইিপং নতৃবৃ  প াৎভাগ 
সুরি ত কেরিন। িব জত অ েল সুশাসেনর ব ব া কেরিন। নানিকং দখেলর পর অযথা কাল 

পন কের ু  িনেয় ব থ িপিকং আ মেন িবন  হয়। ঝসধষষ ◌ংিড়ৎফ ◌ংড়পরবঃ◌ু এর 
সােথ সহেযাগীতা করেল সাংহাই দখেল আসত। 
 
৮.      রাজােদর মেধ  দলIদিলঃ  
হং এর অধীন পাচঁজন রাজা উপাধীধারী নতৃবেৃ র মেধ  িবে ষ ও মতার  
আে ালনেক দবূল কের তােল। 



 
৯.      পা াত  শ বেগর িবেরাধীতাঃ 
 তাইিপং সরকার িছল আিফম ব বসার িবেরাধী। ফেল পা াত  শ বগ তাইিপংেদর দমেন 
মা ু  সরকারেক সাহায  করেত থােক। 
 
১০.   ক াে ন গডেনর সামিরক তৎপরতা ◌ঃ 
 ১৮৬৪ সােল ক াে ন গডেনর সামিরক তৎপরতায় তাইিপং িবে ােহর অবসান হয়। ১৪ বছর 
ব াপী িবে াহকােল তাইিপংগণ ১৬ ট েদশ অিধকার কের এবং ৬০০ ট শহর ংস েপ 
পিরণত হয়। িক  শষ অবিধ তাইিপং িব ব ব থ  হয়। 
 
পিরেশেষ বলা যায় য, তাইিপং িবে াহ ব থ হেলও মা ু  শাসকেদর সং ারমূলক পদে প এ 
িবে ােহর ব িবক পেক অেনকটা সফলতা দয়। এর ফেল চীেনর ইিতহােস এক নবযুগ 

িত ার ার উে ািচত হয়। এবং স পথ ধেরই ১৯১১ সােল চীেনর জ  হয়। সুতরাং তাইিপং 
িব ব চীেনর ইিতহােস এক ট মাইল ফলক হেয় আেছ I 
 
SOURCE. 
Netversity.blogspot.com 
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