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DS 4.1.  

১) মেইজি পুনঃস্থাপননর চররত্র/বৈরিষ্ট্য রি রিল?  

২) তুরে রি েনন িনর মেইজি পুনঃস্থাপনন রৈরিন্ন মেণীর অংিগ্রহণ এিটা গুরুত্বপূণ ণ িূরেিা গ্রহণ 

িনররিল?  

৩) মেইজি িাপানন রিক্ষার অগ্রগরত রচরিত ির।  

অথৈা, মেইজি িাপানন আধুরনিতার রৈিানির মক্ষনত্র পাশ্চাতযরিক্ষার গুরুত্ব আনলাচনা ির।  

৪) ১৮৬৮ এৈং ১৮৮৯ সানলর েনধয িাপাননর সংরৈধাননর িনয গণ আন্দলননর প্রিৃরত রি রিল?  

৫) ১৮৮৯ সানল মেইজি সংরৈধাননর প্রধান বৈরিষ্ট্যগুরল আনলাচনা ির।  

৬) সাতসেুা রৈনরাহ সম্পনিণ এিটট টীিা মলখ।  

৭) মেইজি পুনঃস্থাপননর পর সােন্তপ্রথার রৈনলাপ সাধনন মিান মিান িার্ ণসূচীগুরল গ্রহণ িরা 

হনেরিল।  

৮) মেইজি িাপানন নতুন িুরে ৈযৈস্থা প্রচরলত সােন্ততারিি সোি িাঠানোনি িতটা পররৈরতণত 

িনররিল? অথৈা, মেইজি িাপানন িৃরি সংস্কানরর প্রিানৈর েূলযােণ ির।  

৯) “ডাইনিািাোন” সম্পনিণ রি িান?  

১০) িাইৈাৎসু িারা?  

DS 4.2. 

১১) ১৮৯৪-৯৫ সানল চীন-িাপান র্ুনের পটিূরে এৈং ফলাফল সম্পনিণ আনলাচনা ির।  

১২) ১৯০২ ররঃ ইঙ্গ-িাপান চুজির পটিূরে ৈযাখযা ির। ১৯০৪-০৫ সানল রূি িাপান র্ুনে এরত 

িাপাননি রিিানৈ সাহার্য িনররিল?  

১৩) রূি-িাপান র্ুনের পটিুরে ও তাৎপর্ ণ ৈযখযা ির। রারিোর পরািনের িারণগুনলা রি রিল?  

DS 4.3. 

১৪) মিন ওোরিংটন সনেলন ডািা হনেরিল? প্রিান্ত েহাসাগরীে এলািাে িাপাননর অগ্রগােী নীরত 

সীোৈে িরার মক্ষনত্র এটট রি সফল হনেরিল?  

১৫) ১৯৩১-৩২ সানল িাপান মিন োঞু্চররো আক্রেণ িনর?  

১৬) িাপান মিন পাল ণ হারৈার আক্রেন িনররিল?  

১৭) ১৯৩০-৪০-এর দিনি িাপানন সেরৈানদর উত্থাননর িারণ ৈযখযা ির।  

১৮) ১৯১৫ রর; চীননর উপর িাপাননর এিুি দফা দাৈী সম্পনিণ এিটট টটিা মলখ।  

১৯) রিনোনননসরির চুজির িতণগুরল রি রিল?  
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২০) ১৯৩০ র দিনির িাপাননি অন্ধিারাচ্ছন্ন উপতযিা ৈনল ৈণ ণনা িরা হে মিন?  
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১) মেইজি পুনঃস্থাপননর চররত্র/বৈরিষ্ট্য রি রিল? 

 মেইজি পুনঃপ্ররতষ্ঠার প্রিৃরত রননে ঐরতহারসিনদর েনধয েতরৈনরাধ আনি। সম্রানটর 

রািননরতি ক্ষেতা পুনঃপ্ররতষ্ঠার পর সম্রাতই মদনির প্রিৃত িাসনি পররণত হনেরিনলন 

রিনা এৈং মেইজি পুনরুোনরর পর মদনির অিযন্তরীণ পররৈতণনগুরল রিনসর ইরঙ্গত ৈহন 

িনররিল—তা রননে ঐরতহারসিনদর নানা ধরননর রৈতনিণ রলপ্ত। ঐরতহারসি E.H. Norman  

ৈনলনিন—মেইজি পুনঃপ্ররতষ্ঠার পর িাপাননর সম্রাট নােতারিি িাসি মথনি মদনির প্রিৃত 

িাসনি পররণত হন। মসরদি মথনি ঘটনাটট রিল র্থাথ ণই “পুনঃপ্ররতষ্ঠা”। তাাঁর েনত, মেইজি 

পুনরুোনরর পর িাপাননর বৈত িাসনৈযৈস্থার অৈসান ঘনটরিল ও সম্রাট তা াঁর ক্ষেতা হৃত 

ক্ষেতা মপনেরিনলন। অননিটা িািািারি েত রদনে িিণ সযানসে ৈনলনিন—১৮৬৮ ররঃ 

পররৈতণন সােন্ততনির অৈলুরপ্ত ঘটটনে সম্রাটনি তা াঁর পূৈ ণতন ক্ষেতাে সুপ্ররতটষ্ঠত িনররিল। 

রিন্তু তা াঁর েনত এরদ পররৈতণননি রৈপ্লৈ ৈলা চনল না, িারণ মদনি গণতি প্ররতটষ্ঠত হে। 

ঐরতহারসি রিনাি রিন্তু রািতনির পুনঃপ্ররতষ্ঠার রৈিেটট মেনন রননত নারাি। তা াঁর েনত 

১৮৬৮ রর; ঘটনার ফনল সম্রাট প্রতযক্ষিানৈ িাসনক্ষেতা দখল িনরনরন। পজশ্চে িাপাননর 

মগাষ্ঠীসেূহ অথ ণাৎ সাৎসুো, মচাসু , মতাসা ও রহনিননর মনতৃৈনৃ্দ মদনির প্রিৃত িাসি রহসানৈ 

প্ররতপন্ন হনেরিনলন। অনুরূপ েতােত রদনেনিন ঐরতহারসি ররচাডণ মটারর। রতরন ৈনলনিন, 

মটারিওর নতুন সরিানরর প্রিৃত রনেিি রিনলন পজশ্চেী মগাষ্ঠীসেনূহর মনতারা এৈং তা াঁর 

এিটট েুটষ্ট্নেে অরিিানতর িাসনৈযৈস্থা অতযন্ত দক্ষতার সনঙ্গ গনে তুনলরিনলন। মেইজি 

পুনঃপ্ররতষ্ঠার পরৈতী িাপাননি নতুন িনর গনে মতালার মক্ষনত্র র্া াঁরা গুরুত্বপূণ ণ িূরেিা 

পালন িনররিনলন, তা াঁরা হনলন সাৎসুো মগাষ্ঠীিুি সাইনগা তািাোরর ও ওিুনৈা মতারিরেরচ, 

মচাসু মগাষ্ঠীিুি রিনদা মিাইন, ইনটা রহনরাৈুরে ও ইননাউনে িাওরু, মতাসা মগাষ্ঠীিুি 

ইতাগারি তাইসুনি এৈং রহনিন মগাষ্ঠীিুি ওিুো রিনগননাৈু।  

   ঐরতহারসি োররোস িযাননসন মেইজি পুন;প্ররতষ্ঠার প্রিৃরত আনলাচনা িরনত রগনে 

ৈনলনিন—১৮৫৩ ররঃ মপররর অরির্ান মথনি আরম্ভ িনর ১৮৭৭ ররঃ সাৎসুো রৈনরাহ পর্ ণন্ত 

িাপানন র্া ঘনটরিল, তা রিল এিরদনি সােন্ততারিি ৈযৈস্থার রৈরুনে মিহাদ এৈং 

অনযরদনি পাশ্চাতয সাম্রািযৈাদী আক্রেনণর আিঙ্কার রৈরুনে িাপাননর প্ররতজক্রো। মেইজি 

পুনঃপ্ররতষ্ঠা রিল এই রৈেখুী জক্রোিলানপর অরনৈার্ ণ পররণরত। তা াঁর েনত ১৮৭৭ ররটানে 

সাৎসুো রৈরহ পররৈরতণত পরররস্থরতর রৈরুনে সৈ ণনিি সােুরাই সােন্ততারিি প্ররতজক্রো। 

িযাননসন এই সেেটটনি “িাতীে সুদৃঢ়িরনণর রু্গ” ৈনল আখারেত িনরনিন। তা াঁর েনত 

মেইজি পুনঃপ্ররতষ্ঠা রিল এিটট িাতীেতাৈাদী রৈপ্লৈ এৈং মেইজি িাসনিরা ৈরহরাগত 

রৈপনদর রৈরুনে রক্ষািৈচ রহসানৈ প্ররতরক্ষােূলি আধুরনিীিরনণর নীরত গ্রহণ িনররিনলন।  

   িন হযারলনড প্রেুখ োর্ক্ ণৈাদী ঐরতহারসনিরা ৈনলনিন—১৮৪০-এর দিনির মটনম্পা 

সংস্কার মথনি আরম্ভ িনর ১৮৮৯ ররটানের নতুন িাপানী সংরৈধান ররচত হওো পর্ ণন্ত 

সেেসীোর েনধয িাপাননর অিযন্তরীণ মক্ষনত্র মর্ সুদরূপ্রসারী পররৈতণন সূরচত হনেরিল 

তারই অৈিযম্ভাৈী ফলি্রুরত রহসানৈ মেইজি পুনঃপ্ররতষ্ঠা ঘনটরিল। মটািুগাওো িাসননর 

মিনির রদনি এৈং মেইজি িাসননর মগাোর রদনি িাপাননর রিনের অগ্রগরতনি উদ্দীরপত 

িরার িনয অথ ণননরতি িীৈনন এিটা িনঠার আেলাতারিি রনেিনণর প্রনোিন রিল। 

১৮৮৯ ররঃ সংরৈধান এই রনেিণনি সুদৃঢ় িনররিল। োর্ক্ ণৈাদী ঐরতহারসনিরা ৈনলনিন—

মেইজি িাসনৈযৈস্থা রিল সম্পূণ ণ বৈরতারিি। মটািুগাওো সােন্ততি মথনি রৈংি িতােীে 

পুাঁজিৈানদ উত্তরনণর মসতু রহসানৈ উপনরাি সেেিালনি(১৮৪০-১৮৯৯) গনে মটালার 

উনদ্দনিযই বৈরতারিি পদনক্ষপ মেইজি মনতারা গ্রহণ িনররিনলন।  
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   তািাহারস ৈনলনিন—ইউনরাপীে িিৈগ ণ িতৃ ণি আক্রেনণর তীব্র আিঙ্কা মেইজি 

িাসিনদর সিস্ত িনর তুনলরিল। মেইজি পুনঃপ্ররতষ্ঠার পরৈতীিানল তা াঁরা িতিগুরল সংস্কার 

সাধন িনরন। এই সংস্কারগুরল পুাঁজিৈাদী অথ ণনীরত গনর মতালার পথ প্রিস্ত িনররিল। 

তািাহারসর েনত—মেইজি মনতানদর পদনক্ষপগুরল রিল সােন্ততারিি ৈযৈস্থারৈনরাধী এিটট 

রািননরতি রৈপ্লৈ।  

   মেইজি পুনঃপ্ররতষ্ঠার সেনে মর্ রািননরতি আনন্দালন চনলরিল, মসই আনন্দালনন মিান 

সাোজিি মেণী রি ধরননর িূরেিা গ্রহণ িনররিল—তা রননেও ঐরতহারসিনদর েনধয 

েতরৈনরাধ রনেনি। ঐরতহারসি হল ৈনলনিন—র্রদও িৃিি ও ৈরণি মেণী মিাগুন-রৈনরাধী 

আনন্দালনন মর্াগদান িনররিনলন, তৈওু এই আনন্দালননর েূল মনতৃত্ব রিল সােুরাই মেণীর 

হানত। ঐরতহারসি লযাটুনরট ৈনলনিন—সম্ভ্রান্ত ৈা অরিিাত সােুরাইরা নন, রনম্নৈগীে 

সােুরাইরা ১৮৬৭-৬৮ ররঃ মিাগুন-রৈনরাধী অিুযত্থাননর গরতসঞ্চার িনররিনলন। ১৯৫৯ 

ররটানে “িান ণাল অফ এরিোন টারডি”- এ রলরখত এিটট প্রৈনন্ধ ঐরতহারসি এলৈাটণ 

মক্রইগ সম্পূণ ণ নতুন এিটট েনতর উপস্থাপনা িনরনিন। রতরন মদরখনেনিন মর্ , মিৈলোত্র 

রনম্নৈগীে সােুরাইরাই নন, উচ্চনেণীর সােুরাইনদরও মিাগুন-রৈনরাধী আনন্দালনন সজক্রে 

িূরেিা রিল। তািাো, িরঙ্গ িৃিিরৈনরাহ, ৈরণি মেণীর অথ ণসাহার্য এৈং সাৎসুো ও মচাস ু

মগাষ্ঠীিুি ডাইনেযানদর সজক্রে অংিগ্রহন মিাগুনতনির পতন ঘটটনে মেইজি পুনঃপ্ররতষ্ঠানি 

ত্বরারিত িনররিনলন। মক্রইনগর েনত ৈহু মেণীর অংিগ্রহণ মেইজি পুনঃপ্ররতষ্ঠার অনযতে 

গুরুত্বপূণ ণ বৈরিষ্ট্য রিল। িন হযারলনড ৈনলনিন—এিদল পররৈর্ত্ণিােী সােন্তপ্রিুর সনঙ্গ 

িাপাননর ৈনুিণাো মেণীর সেন াতা মেইজি পুনঃপ্ররতষ্ঠার ঘটনাটটনি এিটট নতুন রৈনিিত্ব 

রদনেরিল। এই মিাট পররৈতণনরৈনরাধী পুরাতনপন্থী সােন্তনেণীর রৈরুনে গহৃরু্নে অৈতীণ ণ 

হনেরিল। এই সেনে সােন্ততারিি মিািনণর রৈরুনে তীব্র িৃিিরৈনরাহ মদখা রদনেরিল। 

পররৈতণনিােী সােন্তপ্রিু-ৈুনিণাো মিাট এই িৃিিরৈনরাহগুরলনি মিাগুন-রৈনরাধী 

আনন্দালনন ৈযৈহার িনররিল। রিন্তু মেইজি মনতানদর অথ ণননরতি নীরত আনলাচনা িরনল 

মদখা র্ানৈ মর্, তা াঁরা আনদৌ িৃিিরৈনরাহগুরলর প্ররত সহানুিুরতিীল রিনলন না।  

 

 

 

২) তুরে রি েনন িনর মেইজি পুনঃস্থাপনন রৈরিন্ন মেণীর অংিগ্রহণ এিটা গুরুত্বপূণ ণ িূরেিা গ্রহণ 

িনররিল?  

 িাপারন মলখি মটািুনটারে মসানহা িারননেনিন মর্ িাপাননর সােন্ততি রিল িঙু্গর প্রিৃরতর, 

গ্রােীণ সোনির র্ারা মনতৃনত্ব রিনলন তারা অসাধারণ দৃঢ়তা মদরখনেরিনলন। এরাই হনলন 

মেজি রৈপ্লনৈর প্রিৃত িজি। মেজি মনতারা নন, সোনির েধয মথনি এেন অপারানিে িজি 

উনঠ এনসরিনলন র্া মিাগুনতনির পতন ঘটটনে মদে। োর্ক্ ণৈাদী ঐরতহারসনিরা েনন িনরন 

িাপাননর রৈপ্লৈ হল ৈুনিণাো রৈপ্লৈ। রৈপ্লনৈর পনরও গ্রােীণ সোনির অনননি বৈরিষ্ট্য রনে 

র্াে। রিৈহারা টািুজি প্রাি-প্রতযাৈতণননর পটিুরে রৈনেিণ িনর মদরখনেনিন মদনি 

গণরৈনরানহর ঘটনা ঘনটরিল, বনরািয মদখা রদনেরিল। তা াঁর েনত, িাপাননর িৃরি অথ ণনীরত 

সনঙ্গ র্ুি ৈযজিরা হনলন রৈপ্লনৈর আসল িজি। িনগণ সােন্ততি রৈনরাধী হনে উনঠরিল। 

িনরাড টটেযান সােন্ততি রৈনরাধী িজির িথা ৈীিার িনর রননে ৈনলনিন মর্ সৈ ণত্র এই 
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িজি ৈািুফু রৈনরাধী রিল না, দুই দনলই িাসিনগাষ্ঠী ও সােন্ততারিি মেনীর প্রধানরা রিনলন, 

দুই দনলই সাধারণ োনুিরা রিনলন।  

   ১৮৬৭-৬৮ ররটানে মেজি রৈপ্লনৈর সনঙ্গ র্ুি রিনলন সম্রানটর দরৈানরর অরিিাতরা, 

ডাইরেনোরা, সােুরাই, গ্রাে-প্রধান। সম্পন্ন িৃিি, ৈরণি ও সাধারণ োনুি। সম্রাটপন্থীরা 

প্রচার িনরন মর্ মিাগুন সম্রানটর অরধিার ও ক্ষেতা অনৈধিানৈ আত্মসাৎ িনরনিন। রিনটা 

ধনে ণর িনরপ্রেতা ৈজৃে মপনল সম্রানটর প্ররত সাধারণ োনুনির েো ও আনুগতয ৈজৃে 

মপনেরিল। টটেযান েনন িনরন দরৈারর সিাসদরা রৈপ্লনৈ ৈে িূরেিা মননরন। সম্রাটনি রননে 

আনন্দালন শুরু তা াঁরা েদত রদনেরিনলন, রিন্তু মিি পনৈ ণ এরা অননিটা রনজিে থানিন। 

সম্রাটপন্থীরা মসানন্নািাই প্রচার িরনলও তানদর মিাননা িে ণসচূী রিল না। তারা িাপারন 

িাতীেতাৈানদর িথা ৈনলরিল রিন্তু িারত-রানের ধারণা তানদর রিল না। রৈপ্লনৈ এিটট 

প্রধান মগাষ্ঠী হল ডাইরেনো, এনদর িাসন হান নানে পরররচত। সৈ ডাইরেনো পররৈতণন চােরন। 

এনদর েনধয দুটট মগাষ্ঠী রিল—ৈহৃৎ ডাইরেনো ও কু্ষর ডাইরেনো হাটানোনটা। সাতসুো, মচাসু , 

মতাসা ও সাগা ডাইরেনো মিাগুনতনির রৈনরাধীতাে মননেরিল। মিাগুননর সনঙ্গ মচাসরু সিস্ত্র 

সংঘাত হে, এরাই অিুযত্থান ঘটটনে মিাগুনতনির পতন ঘটটনেরিল। এনদর েনধয িাতীে ৈাথ ণ 

ও আঞ্চরলি ৈানথ ণর সেিে ঘনটরিল, মিাগুননর রনেিণ মথনি েুজি িােনাে এরা অস্ত্র হানত 

তুনল রননেরিল। গ্রানের হাটােনটা মিাগুন রৈনরারধতাে মননে এনদর হাত িি িনররিল।  

   এনড্রু গডণন মেজি রৈপ্লৈনি ৈনলনিন সােুরাই রৈপ্লৈ, ১৭.৫ লক্ষ সােুরাই এই আনন্দালনন 

িারেল হনেরিল। ই এইচ নরেযান েনন িনরন রনম্নৈনগ ণর সােুরাই ও ৈরণিরা রৈপ্লৈ 

ঘটটনেরিল। আলৈাটণ মক্রগ িানানচ্ছন মর্ সােুরাইরা এিটট ঐিযৈে মেণী রিল না, তানদর 

সাধারণ ৈাথ ণও রিল না। রৈসরল িানানচ্ছন ৈহু ধরননর মলাি রননে এিটট রেে মিাগুন রৈনরাধী 

মগাষ্ঠী গনে উনঠরিল, গ্রােীণ প্রধান, সম্পন্ন িৃিি, ৈরণি সিনল এই মগাষ্ঠীর অন্তিুণি রিল। 

গ্রানের সােুরাই মগারস এনদর িজিৈজৃে িনররিল, গ্রানের িাসিরাও এনদর সনঙ্গ মর্াগ 

রদনেরিল। মক্রনগর েনত, সােুরাইনদর মৈরিরিাগ রিল রনম্ন সােুরাই মগাষ্ঠীর মলাি। গ্রােীণ 

সম্পন্ন িৃিি ৈা গ্রাে প্রধান সােুরাইনদর েনতা পদরৈ ৈযৈহার িরত অথৈা তানদর েনতা 

অস্ত্রৈহননর অরধিার লাি িনররিল। িহনরর সােুরাইনদর রৈনক্ষানির সনঙ্গ রেনিরিল গ্রানের 

সােুরাই ও গ্রাে প্রধাননদর দুদণিা। এসৈ আনলাচনা মথনি মৈা া র্াে িাপাননর সােুরাইরা 

ঐিযৈে মিাননা মেণী রিল না, তানদর েনধয অন্তত রতনটট স্তর লক্ষ িরা র্াে—উচ্চ, েধয ও 

রনম্ন। এরা এিনর্ানগ মিাগুনতনির পতন ঘটটনেরিল তনৈ মিাগুননর পনক্ষও মৈি রিিু 

সােুরাই িাি িনররিল। মেজি রৈপ্লনৈ এনদর িূরেিানি িখননাই মগৌণ িনর মদখাননা র্াে 

না।  

   মেজি রৈপ্লনৈ ৈরণিনদর িূরেিার িথা অননি উনেখ িনরনিন। এিথা টঠি এই 

আনন্দালনন ৈরণিরাও িরেনে পনেরিনলন রিন্তু তানদর ৈাতিয অনননি ৈীিার িরনত চান 

না। রেৎসুই ও সুরেনতানো ৈরণি পররৈারগুরল রৈনরাধী মনতানদর অথ ণ সাহার্য িনররিনলন। 

রিনোনটা , এনডা ও ওসািানত ৈরনিরা অথ ণিালী হনে উনঠরিল। মিাগুন রনেরিত ৈারণিয, 

এিনচটটো ৈারণিয, িৈরদজস্ত ির, অিযন্তরীণ শুল্ক ইতযারদ তারা পিন্দ িরত না, তা সনেও 

তারা িখনও রৈনরাহী হনে ওনঠরন। মিাগুনতনির রৈনরারধতা শুরু হনল িনেিিন ৈরণি 

সাম্রাটপন্থীনদর অথ ণ সাহার্য িনররিল। এ প্রসনঙ্গ এিথাও ৈলা র্াে মর্ ৈহু ৈরণি ৈািুফুনি 

অথ ণ সাহার্য িনররিল।  

   সাধারণ োনুি রািননরতি ও সাোজিি পররৈতণন িােনা িনররিল। তানদর েনধয নতুন 

আিা ও উদ্দীপনার সঞ্চার হনেরিল, মিাননা সম্রাটপন্থী রনহত হনল তারা মিাি প্রিাি িরত। 

এনদর প্ররত তানদর সহানুিুরত রিল। েজন্দনরর গানে ও প্রাচীরপনত্র অননি ৈযঙ্গ ও মিৌতুি 
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প্রিাি িরা হত র্ার েনধয রদনে পররৈতণননর আিাঙ্খা প্রিাি মপনেরিল; ৈতণোনন 

রািননরতি ও আথ ণ-সাোজিি ৈযৈস্থার প্ররত িটাক্ষ থািত। প্রতযাৈতণন আনন্দালননর মনতৃনত্ব 

র্া াঁরা রিনলন তা াঁরা প্রাে সিনলই েধযৈতী স্তনরর োনুি। সােন্ত সোনির তা াঁরা রৈনরারধতা 

িনরন িারণ মসখানন তা াঁনদর সোন ও ৈীিৃরত রিল না। এরা েনন িনরন সম্রাট ও মদনির 

িনয তা াঁরা রনঃৈাথ ণিানৈ িাি িরনিন, অৈোরনত লারিত িারতর িনয তা াঁরা সোননর আসন 

দখনলর ৈপ্ন মদনখরিনলন। শুধু রননিনদর হানন নে, িাতীে রািনীরতনত তা াঁরা রনঃৈাথ ণিানৈ 

িাি িনরনিন, অৈোরনত লারিত িারতর িনয তা াঁরা সোননর আসন দখনলর ৈপ্ন 

মদনখরিনলন। শুধু রননিনদর হানন নে, িাতীে রািনীরতনত তা াঁরা অংি রননত মচনেরিনলন। 

সােন্ত প্রধান মিাগুননর অধীনস্থ িযাসাল রহনসনৈদ নে, সম্রানটর মসৈি রহনসনৈ তা াঁরা 

আত্মসোন ৈজৃের আিা মপািণ িনররিনলন। মেজি মনতারা উপলরি িনররিনলন ৈািুহান 

ৈযৈস্থা টটরিনে রাখা র্ানৈ না, এর স্থান মননৈ সম্রানটর অধীনন স্থারপত এিটট মিজিে িাসন।  

 

 

 

৩) মেইজি িাপানন রিক্ষার অগ্রগরত রচরিত ির।  

অথৈা, মেইজি িাপানন আধুরনিতার রৈিানির মক্ষনত্র পাশ্চাতযরিক্ষার গুরুত্ব আনলাচনা ির।  

 মেইজি মনতারা উপলরি িনররিনলন মর্, প্রাচীনপন্থী ধযানধারণানি রৈসিণন না রদনল িখননাই 

আধুরনিীিরনণর প্রজক্রোনি সফল িরা সম্ভৈ নে। তার িনয প্রনোিন রিক্ষাৈযৈস্থার আেূল 

সংস্কার। এই সংস্কার সাধননর অনযতে পদনক্ষপ রিল িাপানী পাশ্চাতয মদনি পাটঠনে জ্ঞান, 

রৈজ্ঞান ও প্রর্ুজিরৈদযা সম্পনিণ রিরক্ষত িনর মতালা। পাশ্চাতয মদনি রিক্ষাথী পাঠাৈার 

রৈিেটট অৈিয মিাগুন র্ুগ মথনিই আরম্ভ হে। মেইজি আেনল এই রৈিেটটর উপর অরধিত্র 

গুরুত্ব আনরাপ িরা হে। মেইজি রু্নগর মৈিরিিু রৈরিষ্ট্ মনতা, র্থা—ইনটা, ইননােুনে, োরর 

আররননারর পাশ্চাতয রািননরতি ৈযৈস্থা সম্পনিণ জ্ঞানলাি িরার িনয ইউনরানপ 

রগনেরিনলন। তা িাো, মেইজি রাে িাপানীনদর আধুরনি রিক্ষাে রিরক্ষত িরার িনয রৈনদি 

মথনি নানা ধরননর রৈনিিজ্ঞ রননে আনস। ১৮৭৩ ররঃ ইউনরাপ মথনি মোট ৩৪ িন খরন 

রৈনিিজ্ঞনি রননে আসা হনেরিল খরনগুরলনি আধুরনি পেরতনত পররচারলত িরার িনয। 

আর এইচ ব্রাটন নানে এিিন ইংনরি মনৌরৈজ্ঞানীনি মনৌরিনের উন্নরতিনে আেিণ 

িানাননা হনেরিল। রচরিৎসা ৈযৈস্থার উন্নরতসাধননর িনয ৈহু িাে ণান রচরিৎসিনি িাপানন 

রননে আসা হনেরিল। ১৮৭৭ ররঃ নাগাদ হািণাড রৈশ্বরৈদযালনের রৈখযাত অধযাপি ই এস েস ণ 

িাপানন আনসন। নতৃে, প্রর্ত্তে ও সোিরৈজ্ঞাননর গনৈনিাণা তা াঁরই তোৈধানন িাপানন 

পূণ ণতা লাি িরনত আরম্ভ িনর। আনেররিার মৈাটন রৈশ্বরৈদযালনের দি ণনিানস্ত্রর অধযাপি 

আনন ণট মফননানলাসা ১৮৭৮ ররঃ িাপানন আনসন। রিন্তু রৈনদি মথনি রৈনিিজ্ঞ রননে 

আসার রৈিেটট মেইজি সরিানরর পনক্ষ র্নথষ্ট্ ৈযযসানপক্ষ হনে দা াঁরেনেরিল। তখন সরফিার 

রৈনদনি িাত্র পাঠাননার ওপর আরও মৈরি মিারানরাপ িনর। এই সেে মথনিই রৈরিন্ন 

ইউনরাপীে িািাে মলখা ধ্রপূদী সারহতয, উপনযাস, ইরতহাস, রািনীরত ও দি ণন সংক্রান্ত ৈই 

িাপানী িািাে অনূরদত হনত থানি। িাপানীনদর আধুরনি পাশ্চাতয িাৈধারার সনঙ্গ পররচে 

ঘনট অনুৈানদর োধযনে।  

   প্রচরলত রিক্ষাৈযৈস্থার আেূল পররৈতণন িনর এিটট আধুরনি রিক্ষাৈযৈস্থা গনে মতালার 

প্ররত নির মদওো হে। মিাগুনতনির র্ুনগ সাধারণ োনুি মৈৌে েঠ পররচারলত ৈা অনযানয 
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মৈসরিারর রিক্ষা প্ররতষ্ঠানন রিক্ষা লাি িরনতন। সােরুাইরা সরিার ও সােন্তপ্রিূ পররচারলত 

রৈদযালনে িনফুসীে ধারাে রিক্ষা লাি িরনতন। সােরুাইরা সরিার ও সােন্তপ্রিু পররচারলত 

রৈদযালনে িনফুসীে ধারাে রিক্ষা লাি িরনতন। সােরুাইরা সরিার ও সােন্তপ্রিু পররচারলত 

রৈদযালনে িনফুসীে ধারাে রিক্ষা লাি িরনতন। মগাটা রিক্ষাৈযৈস্থার েনধযই পররিেনার 

অিাৈ রিল সষু্পষ্ট্। মেইজি পুনঃপ্ররতষ্ঠার পর িাপানন এিটট সুপররিরেত ও সুরৈনযস্ত রিক্ষা 

ৈযৈস্থা গনে মতালার উনদযাগ মনওো হে। মেইজি মনতারা েনন িনররিনলন মর্ ঐিযৈে ও 

িজিিালী রানের রিরত্ত রহনসনৈ এই নতুন রিক্ষাৈযৈস্থা গনে উঠনৈ। এই ধারণার সানথ সঙ্গরত 

মরনখ ১৮৭১ ররঃ রসোন্ত হে মর্ িাপাননর রিক্ষা দপ্তর মদখানিানা িরার িনয এিিন েিী 

রননোগ িরা হনৈ। ১৮৭২ ররঃ ফরাসী ধা াঁনচ এিটট মিিীিৃত রিক্ষাৈযৈস্থা গনে মতালার 

পররিেনা মনওো হে। রিিুরদননর েনধযই অৈিয িাপানী রিক্ষাৈযৈস্থাে োরিণন প্রিাৈ 

পররলরক্ষত হনেরিল। মেইজি মনতারা িাপানী রিক্ষাৈযৈস্থাে োরিণন প্রিাৈও পররলরক্ষত 

হনেরিল। মেইজি মনতারা িাপানী রিক্ষাৈযৈস্থাে ইউনরাপীে ও োরিণন িাৈধারা গ্রহণ িরনত 

এতটুিু িুটিত হনরন। ১৮৭৩ ররি রিক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত পররিেনাগুরল রূপারেত িরার 

িনয রিক্ষাদপ্তনর তানািা ফুজিোনরা নানে এিিন সহিারী েিী রনর্ুি হন।  

   ফুজিোনরার উদযনগ রৈদযালে ৈযৈস্থার মক্ষনত্র গুরুত্বপূণ ণ সংস্কার সারধত হে। রৈদযালে 

ৈযৈস্থা পুনগ ণঠননর মক্ষনত্র োরিণন ধারা অনুসরণ িরা হনেরিল। জত্রস্তর রিক্ষাৈযৈস্থা চালু িরা 

হে—প্রাথরেি রৈদযালে, োধযরেি রৈদযালে এৈং রৈশ্বরৈদযালে। এই জত্রস্তর রিক্ষাৈযৈস্থানি 

সুদক্ষ িরার তারগনদ িন োনর নানে এি োরিণন রৈনিিজ্ঞনি িাপানন রননে আসা হনেরিল। 

এই সেনেই রিক্ষিনদর প্ররিক্ষণ মদৈার িনয িতিগুরল রৈনিি ধরননর রৈদযালে প্ররতটষ্ঠত 

হনেরিল। রিক্ষি প্ররিক্ষণ রৈদযালেগুরলনি ৈলা হত নে ণযাল সু্কল ৈা “রিহান গানকা”। ১৮৭৯ 

ররঃ িাপানন প্রথে পাশ্চাতয ধা াঁনচ রৈশ্বরৈদযালে, মটারিও রৈশ্বরৈদযালে প্ররতটষ্ঠত হে।  

   ১৮৮৫ ররঃ িাপানন মিরৈননট ৈযৈস্থা িার্ ণিারী হৈার সানথ সানথ িাপানী রিক্ষাৈযৈস্থানি 

এিটট পূণ ণাঙ্গ েরিনত্বর আওতাে আনা হে। মোরর অররননারর িাপাননর প্রথে রিক্ষােিী 

েননানীত হন। মোরর আররননাররর প্রনচষ্ট্াে িাপানন রিক্ষাৈযৈস্থার মর্ িাঠানো বতরী হনেরিল, 

তা ১৯৪৫ ররঃ পর্ ণন্ত অপররৈরতণত রিল। ১৮৮৬ ররঃ গহৃীত ৈযৈস্থাে ৈলা হনেরিল মর্ িাপানন 

রৈশ্বরৈদযালে, নে ণযাল সু্কল, োধযরেি ও প্রাথরেি রৈদযালে—এই চার ধরননর রিক্ষা প্ররতষ্ঠান 

থািনৈ। ১৮৯০-এর দিনি িাপাননর রূত রিনোন্নরতর সানথ সঙ্গরত মরনখ িে ণেুখী রিক্ষার 

ওপর গুরুত্ব আনরাপ িরা হনেরিল। হানতিলনে িাি মিখাননার িনয মৈি রিিু নতুন রিক্ষা 

প্ররতষ্ঠান গনে উনঠরিল। এই রিক্ষা প্ররতষ্ঠানগুরলনি ৈলা হত “মসেন গানকা”। রৈংি িতােীর 

প্রারফরম্ভি পনৈ ণ নারী রিক্ষা রৈস্তানরর িনয মেনেনদর রিিু প্রাথরেি সু্কল বতরী হে। রিন্তু 

নারী রিক্ষার প্ররত মেইজি মনতানদর সনাতন দৃটষ্ট্িরঙ্গ প্ররতফরলত হনেরিল। ৈলা হনেরিল মর্ 

পাররৈাররি দােদারেত্ব পালননর িনয মেনেনদর র্তটুিু রিরক্ষত হওো দরিার, তানদর 

ততটুিুই রিক্ষা মদওো হনৈ।  

   মেইজি িাপানন েূলত এিটট রক্ষণিীল রিক্ষাৈযৈস্থা গনে মতালা হনেরিল। এই 

রিক্ষাৈযৈস্থার েূল উনদ্দিয রিল প্ররতটট নাগররিনি রাে ও সোনির প্ররত তা াঁর দারেত্ব সম্পনিণ 

সনচতন িরা। িনফুসীে েতাদনি ণর ওপর গুরুত্ব আনরাপ িনর নাগররিনদর িাতীেতাৈাদী 

েূলযনৈাধ ও রক্ষণিীল দৃটষ্ট্িরঙ্গ গনে মতালার ওপর মিার মদওো হনেরিল। রািানুগতয ও 

িাতীেতাৈাদনি সােনন মরনখই ১৮৯০ ররঃ এিটট রািিীে অনুিাসনন নতুন রিক্ষানীরত 

মঘারিত হনেরিল। এই অনুিাসন অনুর্ােী মদনির রিক্ষাৈযৈস্থাে সরিারর রনেিণ অতযন্ত 

সুদৃঢ় িরা হনেরিল। রিক্ষিনদর পদস্থ সরিারর িে ণচারীর ের্ ণাদা মদওো হনেরিল। এিই সানথ 

ৈলা হনেরিল মর্ এিিন উচ্চপদস্থ আেলার র্াৈতীে রােীে দােদারেত্ব ও িতণৈয এিিন 
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রিক্ষিনিও পালন িরনত হনৈ। রাে ও সম্রানটর প্ররত িাত্রনদর আনুগতয ৈজৃে িরাই এিিন 

রিক্ষনির প্রধান িতণৈয রহসানৈ রৈনৈরচত হত। রিক্ষিনদর েনধয িাতীেতাৈাদী মচতনা ৈজৃের 

িনয প্ররতটট রিক্ষিনি ৈাধযতােূলি সােররি রিক্ষা মদওো হত। সরিারর রিক্ষাৈযৈস্থার 

পািাপারি মেইজি িাপানন মৈসরিারর উনদযানগও রিিু রিক্ষা প্ররতষ্ঠান গনে উনঠরিল। 

তািাো ধীনর ধীনর পাশ্চাতয প্রিাৈ িাটটনে এিটট ৈরনিণর রিক্ষাৈযৈস্থা গনে মতালার মচষ্ট্া 

চালাননা হনেরিল।  

   ১৮৮০ ও ১৮৯০-এর দিনি িাপানন প্রাথরেি স্তনর রিক্ষা রৈস্তানরর ফলি্রুরত রহসানৈ 

সাোজিি মক্ষনত্র রিিু রিিু পররৈতণন স্পষ্ট্ হনে উনঠরিল। মদখা মগল মর্ সাধারণ োনুনির 

েনধয সংৈাদপত্র পোর প্রৈনতা ৈজৃে মপনেরিল। তা াঁরা সরিানরর সোনলাচনািারী রৈরিন্ন 

স্মারিরলরপনত ৈাক্ষর িরনতও শুরু িনররিল। এই প্রৈণতাে সরিারর প্ররতজক্রো রিল স্পষ্ট্। 

মেইজি সরিার এিটট রােনিজিি ও বনরতি রিক্ষাৈযৈস্থা গনে তুলনত প্রোসী হে। ১৮৭০-

এর দিনি মর্ উদারপন্থী রিক্ষাৈযৈস্থা গনে মতালার প্রোস মনওো হনেরিল, তা মথনি মেইজি 

সরিানরর রৈচুযরত ঘনট ১৮৮০-র দিনির রৈতীোনধ ণ। পররৈনতণ রিক্ষার ওপর িনঠার রােীে 

রনেিণ আনরাপ িরা হে। এনক্ষনত্র গুরুত্বপূণ ণ িূরেিা পালন িনর এি প্রািন সাৎসুো 

সােুরাই মোরর আররননারর। মোরর আররননাররর ১৮৮৬ ররঃ মথনি ১৮৮৯ ররঃ পর্ ণন্ত রিক্ষা 

েিীর দারেনত্ব রিনলন। তা াঁর উনদযানগ িাপানী পাঠযপসু্তিগুরলর ওপর িনঠার মিিীে রনেিণ 

সুপ্ররতটষ্ঠত িরা হে। রিক্ষি প্ররিক্ষনণর রৈিেটটনি িনঠার িঙৃ্খলাপরােণ িরা হে এৈং 

রিক্ষিনদর মক্ষনত্র সােররি জিল ৈাধযতােূলি িরা হে। রািানুগতয, ৈাধযতা ইতযারদ 

িনফুসীে গুণাৈলীর ওপর গুরুত্ব আনরাপ িরা হে। উদারপন্থা ও প্রগরতিীল োনরসিতার 

প্রিাৈ র্ানত িাত্রনদর আচ্ছন্ন িরনত না পানর, মসরদনি মেইজি িাসিনদর িো নির রিল। 

এিথা ৈলা আনদৌ আনর্ৌজিি হনৈ না মর্, ১৯৩০-এর দিনি মর্ আগ্রাসী িাতীেতাৈাদ 

িাপাননর রািনীরতনি প্রিারৈত িনররিল, তার ৈীি রনরহত রিল মেইজি িাপানন গহৃীত 

রিক্ষাৈযৈস্থার েনধয।  

 

 

 

৪) ১৮৬৮ এৈং ১৮৮৯ সানলর েনধয িাপাননর সংরৈধাননর িনয গণ আন্দলননর প্রিৃরত রি রিল?  

 মেইজি পুনরুোনরর পরৈতীিানল িাপাননর রািননরতি স্তনরও মৈি রিিু পররৈতণন 

পররলরক্ষত হনেরিল। এই নতুন রািননরতি ৈাতাৈরনণর মপ্রক্ষাপনট ১৮৮৯ ররঃ িাপানন 

নতুন সংরৈধাননর িন্ম হনেরিল। ঐরতহারসি রিনাি ৈনলনিন, এই সংরৈধাননর ৈীি রনরহত 

রিল ১৮৬৮ ররঃ “সনদিুি িপথপত্র”-এর েনধয। রািননরতি ক্ষেতা হানত পাওোর পরই 

মেইজি িাসনিরা উি িপথপত্র প্রিানির োধযনে মঘািণা িনররিনলন মর্, মদনির 

সেসযাৈলী প্রিানিয রৈচার-রৈনৈচনা িরার িনয এিটট পররিদ গটঠত হনৈ। রিন্তু এই 

রসোন্তনি ৈাস্তনৈ রূপারেত িরার িনয মিান পদনক্ষপ গ্রহণ িরা হেরন।  

   ১৮৭০ এৈং ১৮৮০-এর দিনি িাপানন মৈি রিিু রািননরতি রৈতিণ োথাচাো রদনেরিল। 

এগুরলর েনধয রািননরতিিানৈ সৈনচনে গুরুত্বপূণ ণ হনে উনঠরিল “ৈাধীনতা ও িনগনণর 

অরধিার সংক্রান্ত আনন্দালন”। এই আনন্দালন নতুন মেইজি সরিারনি িতিগুরল িটঠন 

প্রনের েুনখােুরখ এনন হাজির িনররিল। গণতারিি অরধিার আনন্দালননর সনঙ্গ র্ুি 

রািননরতি সনচতন নাগররিরা েূলত দুটট প্রেনি মিি িনর তানদর রািননরতি িার্ ণিলাপ 



Chandan Poddar 
9903887859 Page 10 
 

চারলনেরিনলন। প্রথেত রি ধরননর রািননরতি িাঠানো িাপানন গহৃীত হনৈ? আনলাচনার 

েনধয মথনি মৈররনে এল মর্ এেন এিটট মেৌরলি দরলল রচনা িরা দরিার, র্ার মথনি 

উপনরাি প্রেগুরলর উত্তর পাওো মর্নত পানর, আর মসই দরললই হনৈ মেইজি িাপাননর 

সংরৈধান।  

   ১৮৭২-৭৩ ররঃ নাগাদ এিরত সংরৈধান গহৃীত হওোর রৈিনে মেইজি িাসিনদর েনধয 

ঐিেতয মদখা রদল। মোটােুটট এিই সেে রৈরিন্ন মৈসরিারর ও সরিার-রৈনরাধী সংগঠন 

এিটট প্ররতরনরধত্বেূলি আইনসিা ও এিটট সংরৈধাননর দারৈনত মসাচ্চার হনেরিল। এই 

ধরননর দাৈীগুরল প্রথনে স্থানীে স্তনর শুরু হনলও ক্রনে মসগুরল িাতীে স্তনর উনঠ এল। 

িনগনণর প্ররতরনরধত্ব ও সংরৈধান সংক্রান্ত দারৈগুরলনি মিি িনরই িাপানন শুরু হনেরিল 

ৈাধীনতা ও গণতারিি অরধিার সংক্রান্ত আনন্দালন।  

   িাপানন সম্ভাৈয মিাররো আক্রেণনি মিি িনর মেইজি িাসিনদর েনধয তীব্র েতরৈনরাধ 

মদখা রদনেরিল। িাপান র্খপ্ন মিাররোর রৈরুনে সােররি অরির্াননর িে ণসূচী ৈারতল িনর, 

তখন এই রসোনন্তর প্ররতৈানদ দুই গুরুত্বপূণ ণ মেইজি মনতা সাইনগা তািানোরর এৈং ইতাগারি 

তাইসনুি প্ররতৈাদ িনরন ও ১৮৭৩ ররঃ তা াঁরা সরিার মথনি ইস্তফা মদন। তািানোরর সাৎসুো 

রৈনরাহ সংঘটটত িনররিনলন। রিন্তু মতাসা মগাষ্ঠীিুি মনতা ইতাগারি িাপানন গণতারিি 

মচতনা ৈজৃের আনন্দালননি মনতৃত্ব মদন। ১৮৭৩ ররঃ ইতাগারি “পাৈরলি পাটটণ অফ 

পযাটিেটস” নানে এিরত রািননাইরতি সংগঠন বতরর িনরন। ১৮৭৪ ররঃ এই সংগঠন 

মেইজি সরিানরর িানি এিটট স্মারিরলরপ মপি িনর এিটট িাতীে আইনসিা গঠননর দারৈ 

িানাে। ইতাগারি, তাইসনুি ও তা াঁর অনুগােীরা এই েনে ণ রািননরতি প্রচার চালান মর্, 

মখালাখুরল আনলাচনা এৈং এিটট প্ররতরনরধত্বেূলি সরিার িারতনি িজিিালী িরনৈ। ১৮৭৫ 

ররঃ ইতাগারির মনতৃত্বাধীন “পাৈরলি পাটটণ অফ পযাটিেটস” সংগঠনটটর নতুন নাে হে 

“মসাসাইটট অফ পযাটিেটস”।  

   মেইজি সরিার িাতীে আইনসিার দারৈনি গুরুত্ব রদনত রািী রিল না। সরিানরর েনধয 

এিোত্র ওিুো এই গনতারিি দারৈর প্ররত পূণ ণ সেথ ণন িানান। ফনল সম্রাট ও অনযানয 

মেইজি মনতারা ঐিযৈে হনে ওিুোনি পদচুযত িনরন। রিন্তু ততরদনন িাপানন গণতারিি 

অরধিানরর দারৈনত আনন্দালন িজিিালী হনে ওনঠ। মেইজি সরিানরর পনক্ষ এই দারৈগুরলর 

প্ররত অৈজ্ঞা প্রদি ণন িরা আর সম্ভৈ রিল না।  

   ইতাগারির সংগঠন অৈিযহ ক্রেি রনজিে হনে পনে। রিন্তু নতুন সংরৈধান ও 

প্ররতরনরধত্বেূলি আইনসিার দারৈনত গণতারিি অরধিার রক্ষা আনন্দালন মথনে থািল না। 

িাপাননর রৈরিন্ন প্রানন্ত আঞ্চরলি স্তনর অসংখয সংগঠন গনে উঠল। এই সংগঠনগুরল 

তা াঁনদর দারৈর সেথ ণনন িনসিার আনোিন িরল এৈং পত্রপজত্রিা প্রিাি িরনত থািল। 

সংরৈধান ও সংসনদর দারৈ িারননে হািার  হািার ৈাক্ষর সম্বরলত অসংখয আনৈদনপত্র 

সরিানরর িানি পাঠাননা হল। গণতারিি অরধিানরর ওপর গুরুত্ব আনরাপ িনর মিাটনদর 

িনয িো ও িোর গান মলখা হনত থানি। গণতারিি অরধিার আনন্দালননর ৈহু সজক্রে িেী 

তা াঁনদর মলখাে িনফুসীে ধারণার অনুর্ােী প্রিার প্ররত িাসনির িতণৈয ও ৈাধযৈাধিতা এৈং 

োনৈারধিার সংক্রান্ত পাশ্চাতয দৃটষ্ট্িরঙ্গর সেিনে নতুন রািননরতি ধযানধারণার সচূনা 

িনরন।  

   নগরনিজিি িতিগুরল পাঠচক্র ১৮৮০-র দিনির িাপানন গনে ওনঠ। এই পাঠচক্রগুরল 

মিি িনর গণতারিি আরধিার আনন্দালন সজক্রে হনেরিল। মসগুরল গনে উনঠরিল েূলত 

সাংৈারদি ও রিক্ষিনদর উনদযানগ। িহরাঞ্চনলর মৈসরিারর রৈশ্বরৈদযালেগুরলনি রিরত্ত িনরই 

এই পাঠচক্রগুরল বতরর হে। রিইও রৈশ্বরৈদযালনে গনে উনঠরিল ফুিুিাওো ইউরিরচর 
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মনতৃত্বাধীন পাঠচক্র। এিই সনঙ্গ গ্রাোঞ্চনলও বতরর হে অসংখয সংসৃ্করতচচণা মিি ও 

রািননরতি সরেরত। সেস্ত সংগঠনগুরলরই দারৈ রিল নতুন সংরৈধান ও এিটট 

প্ররতরনরধত্বেূলি আইনসিা। িাসনতনি অংিগ্রহনণর দারৈ সোনির রনম্নতর স্তর মথনিও 

উনঠ আসনত শুরু িনররিল।  

   রৈরিন্ন সংগঠনগুরলর েনধয রািননরতি রৈতিণ েলূত এিটট রৈিেনি মিি িনর গনে 

উনঠরিল—সম্রানটর ক্ষেতা ও পদের্ ণাদা। আেলাতি, আইনসিা এৈং িনসাধারণ—এনদর 

সনঙ্গ সম্পনিণর মক্ষনত্র সম্রানটর িূরেিা রি হনৈ, তা রননে প্রচুর প্রে উনঠ এনসরিল। 

রািননরতি রৈতনিণ অংিগ্রহণিারী অরধিাংিই েনন িনররিনলন মর্, নতুন রােননরতি 

ৈযৈস্থাে সম্রাট সাৈ ণনিৌে ক্ষেতাে অরধটষ্ঠত থািনৈন। িতিগুরল স্থানীে সংগঠন আৈার 

সম্রানটর ক্ষেতা সনঙ্কাচননর পনক্ষ সরাসরর প্রচাত্র চারলনেরিনলন।  

   গণতারিি অরধিানরর আনন্দালন িাপানন তার িীি ণরৈন্দ ু স্পি ণ িনররিল ১৮৮১ ররঃ। 

অসংখয স্থানীে সংগঠননর প্ররতরনরধরা ঐিযৈে হনে ১৮৮১ ররঃ অনটাৈর োনস মটারিওনত 

এিটট িাতীে সনেলনন রেরলত হন। এই সেনলনন “জিেুনটা” ৈা উদারননরতি দল এিটট 

নতুন রািননরতি দল রহসানৈ আত্মপ্রিাি িনর। এই রািননরতি দলটটর মনতৃনত্ব রিনলন 

ইতাগারি। “জিেুনটা” িনগনণর সাৈ ণনিৌেনত্বর িথা ৈনলরিল এৈং সংরৈধান সংক্রান্ত 

আনলাচনা সিা আহৈান িরার দারৈ সরিানরর িানি মরনখরিল। ১৮৮২ ররঃ ওিুো 

রিনগননাৈুর মনতৃনত্ব আর এিটট নতুন রািননরতি দল গটঠত হে। এই দলটটর নাে রিল 

“িাইরিননটা” ৈা প্রগরতিীল দল। “িাইরিননটা” রব্রনটননর ধা াঁনচ এিটট িজিিালী সংসদ 

মচনেরিল। এই দুটট রািননরতি দনলর েনধয নানা রৈিনে েতপাথ ণিয থািনলও দুটট রৈিনে 

তানদর দৃটষ্ট্িরঙ্গ রিল অরিন্ন। প্রথেত, দুটট দলই এিটট িাতীে প্ররতরনরধ সিা গঠননর 

দারৈনি এৈং সংরৈধাননর দারৈনি সেথ ণন িনররিল। রৈতীেত, দুটট দলই িাপানী রানের ঐিয 

ও অখন্ডতার প্রতীি রহসানৈ সম্রানটর প্ররত আিুন্ঠ সেথ ণন জ্ঞাপন িনররিল।  

   গণতারিি অরধিার রক্ষা আনন্দালননর পররনপ্ররক্ষনত ১৮৭০ ও ৮০-র দিনি মেইজি রাে 

দুিানৈ সাো রদনেরিল। প্রথেত, সরিার িনঠার দেনেূলি আইননর সাহানর্য গণতারিি 

অরধিার ও নাগররি অরধিার লঙ্ঘন িরনত মচনেরিল। রৈতীেত, মেইজি মনতারা িনেত 

িান্ত িরার তারগনদ অন্তত এিটট রক্ষণরিল সংরৈধান রচনা িরনত তৎপর হনেরিনলন।  

   ইনটা রহনরাৈুরের ওপর সংরৈধান রচনার দারেত্ব নযস্ত িরা হে। রৈরিন্ন মদনির সংরৈধান 

সম্পনিণ অরিজ্ঞতা অিণন এৈং সেযি জ্ঞানলানির উনদ্দনিয ইনটা ১৮৮২ ররঃ োর্ ণ োনস 

ইউনরানপ র্ান। িাে ণারনর রক্ষণিীল সংরৈধান ও রৈসোনিণর রক্ষণিীল ৈযজিত্ব ইনটানি 

আিৃষ্ট্ িনররিল। মচাসু ইনটা রহনরাৈুরে রননিও রিনলন রিনলন রক্ষণিীল মেিানির োনুি। 

িতৃ ণত্বৈাদী ঐরতহয এৈং উদারননরতি ৈযজিৈাধীনতার অিাৈ উিেনদনির েনধয এি 

অসাোনয সাদৃনিযর অৈতারণা িনররিল। তাই এই নতুন সংরৈধাননর প্রিৃরত মর্ পুনরাপুরর 

রক্ষণিীল হনৈ, তা স্পষ্ট্ই মৈা া রগনেরিল। ফনল মেইজি সংরৈধানন সম্রানটর িতৃ ণত্বৈাদী 

ক্ষেতার এিটট রৈনিি স্থান থািা রিল অতযন্ত ৈািারৈি ঘটনা।  

 

 

৫) ১৮৮৯ সানল মেইজি সংরৈধাননর প্রধান বৈরিষ্ট্যগুরল আনলাচনা ির।  

 ১৮৮৯ ররটানের মেব্রূোরর োনস মেজি সংরৈধান প্রৈরতণত হে, ১৮৯০ ররঃ এই সংরৈধাননর 

অনুর্ােী আইনসিা ডানেট গটঠত হে। ররচাডণ মটারর িানানচ্ছন মর্ সংরৈধাননর রচরেতারা 
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সিনল িতৃ ণত্বৈাদী েননািাৈাপন্ন। আরির দিনি িাসি মেণীর েনধয িনফুসীে আদনি ণর 

প্ররত নতুন িনর আনুগতয বতরর হে, এরা পজশ্চরে ধযানধারণানি পিন্দ িনরনরন। ১৮৯০ ররঃ 

সরিানরর রিক্ষা সংক্রান্ত আনদনি এর প্ররতফলন ঘনটরিনলন। িরুণা, দো, আনুগতয 

ইতযারদর রিরত্তনত িাতীে বনরতি রৈরধ ররচত হে। অরিিাততি নতুন সংরৈধানন মর্সৈ 

উদারননরতি ৈযৈস্থা গ্রহণ িনরন তার রৈরুনে সুরক্ষা রহনসনৈ নতুন নীরত সংক্রান্ত ৈযৈস্থা 

গ্রহণ িরা হনেরিল।  

   এই সংরৈধানন িাতীে রািনীরতনত সম্রানটর অৈস্থাননি িজিিালী িনর গনে মতালা হে। 

সংরৈধাননর ১-১৭ অনুনচ্ছনদ সম্রানটর রৈনিি ের্ ণাদা ও ক্ষেতার িথা ৈলা হনেনি। সম্রাট 

হনলন বদৈী ক্ষেতার অরধিারী। সাম্রানিযর সৈ মৈসােররি ও সােররি পনদ রতরন 

িে ণচারীনদর রনরু্ি িরনৈন এৈং রানদর পদচুযত িরার অরধিারও তা াঁর থািনৈ। রতরন হনৈন 

িাসন  ও রৈচার রৈিানগর প্রধান, বসনযৈারহনীর প্রধান এৈং আইনসিার সনঙ্গ পরােি ণ িনর 

রতরন আইন প্রণেন িরনৈন। সম্রাট প্রেিননৈাধ িরনল িরুরর আইন িারর িরনত পারনৈন, 

তনৈ আইনসিা অনুনোদন না িরনল আইনগুরল ৈারতল হনৈ। মিাননা রৈল সংসনদ গহৃীত 

হনল সম্রানটর অনুনোদননর প্রনোিন হনৈ, সম্রানটর আনুনোদন না মপনল মিাননা রৈল 

আইনন পররণত হনৈ না। প্রিাসরনি ও িূটননরতি মক্ষনত্র সম্রাট রৈনিি ক্ষেতা মিাগ 

িরনৈন। রতরন রৈচার রৈিানগর প্রধান হনৈন, রৈচারিরা সম্রানটর অধীনন মথনি রৈচারিার্ ণ 

সোধা িরনৈন। সরিানরর রৈচার রৈিাগ তানদর িািিনে ণর তদাররি িরনৈ।  

   বৈনদরিি সম্পিণ পররচালনা, র্ুে ও িারন্তর মক্ষনত্র সম্রাট রৈনিি ক্ষেতা মিাগ িরনৈন। 

রতরন মিাননা মদনির রৈরুনে র্ুে মঘািণা িরনত পারনৈন, আৈার মিাননা মদনির সনঙ্গ 

িারন্তচুজি িরার অরধিারও তা াঁর থািনৈ। রৈচার ৈযৈস্থার প্রধান রহনসনৈ সম্রাট দন্ডানদি েিুৈ 

ৈা ক্ষো প্রদি ণননর অরধিার মিাগ িরনৈন। মদনির িৃতী ৈযজিনদর রােীে মখতাৈ প্রদাননর 

অরধিারও তা াঁর রিল। মদনির ির ৈযৈস্থার ওপর সম্রানটর মিাননা রনেিণ রিল না, রতরন 

মিাননা ির স্থাপন ও সংগ্রনহর অরধিার লাি িনরনরন। িাপানন ির স্থারপত হত আইন 

রৈিানগর োধযনে। মদনির ৈানিট বতরর ৈা আে-ৈযাে রনধ ণারনণর মক্ষনত্র সম্রানটর মিাননা 

অরধিার রিল না, রানের আে-ৈযাে রনধ ণারনণর অরধিার রিল আইনসিার হানত। সংরৈধান 

সংনিাধননর অরধিারও সম্রাটনি মদওো হেরন। রতরন শুধু সংরৈধান সংনিাধননর প্রস্তাৈ রদনত 

পারনৈন, আইনসিা এ ৈযাপানর চূোন্ত রসোন্ত মনওোর অরধিার লাি িনররিল। সংরৈধান 

অনুর্ােী সম্রানটর হানত িাসন, আইন, রৈচার ও সােররি রৈিানগর িার রিল, ক্ষেতা 

রৈিািন নীরত অনুসরণ িরা হেরন িারণ সম্রাট হনলন ঐিী ক্ষেতার অরধিারী, অনন্তিাল 

ধনর সম্রাটনদর িাসন চনলনি।  

   সংরৈধাননর ১৮-৩২ অনুনচ্ছনদ িনগনণর অরধিার ও দারেনত্বর িথা ৈলা হনেরিল। সরিার 

সাংরৈধারনি আইন পাি িনর িনগণনি িতিগুরল অরধিার রদনেরিল। সৈ নাগররি 

সরিারর ও মৈসরিারর িাি িরনত পারনৈ, সরিার মৈআইরনিানৈ মিাননা নাগররিনদর 

মগ্রপ্তার ৈা আটি িনর রাখনত পারনৈ না, মৈআইরনিানৈ নাগররিনদর গহৃ তোরসও রনরিে 

হে। সৈ নাগররিনি সম্পরত্তর অরধিার মদওো হে। িনগণ ৈাধীনিানৈ েত প্রিাি িরনত 

পারনৈন, সিা-সরেরতনত মর্াগদাননর ৈযাপানরও মিাননা ৈাধা থািনৈ না। িনগণনি 

ধে ণাচরনণর ৈাধীনতা মদওো হে। এসৈ অরধিার মদখা রদনলও ৈলা হে সরিার িরুরী অৈস্থা 

মদখা রদনল ৈা িারন্তিনঙ্গর আিঙ্কা থািনল সৈ অরধিার ৈারতল ৈা স্থরগত িরনত পারনৈ। 

প্রনতযিটট অরধিানরর মক্ষনত্র রিিু রিিু রনেিণ ৈিাে রাখা হনেরিল। িনগনণর অরধিার 

থািা সনেও সম্রাট িরুরর অৈস্থাে ৈা র্ুনের সেে ৈযৈস্থা রননত পারনৈ। মদনির নাগররিনি 

মিাটারধিার লাি িনররিল, িনগণ সজক্রে ও রনজিে এই দুইিানগ িাগ হনে র্াে।  
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   সংরৈধাননর ৩৩-৫৪ নম্বর অনুনচ্ছনদ সংসনদর িথা ৈলা হে। ইম্পম্পররোল ডানেনটর রিল 

দুই িক্ষ—হাউস অৈ রপোস ণ ও হাউস অৈ ররনপ্রনসননটটটিস। উচ্চিনক্ষর সৈ সদসয রিনলন 

অরিিাত, মোট ৩৬৮ িন সদনসযর েনধয ২০১ িন রিনলন ৈংিানুক্ররেি অরিিাত সদসয, 

১২২ িন সম্রাট িতৃ ণি েননানীত আর ৈারি ৪৫ িন রিনলন সনৈ ণাচ্চ িরদাতানদর প্ররতরনরধ। 

সংরৈধানন ৈলা হে মর্ দুই িক্ষ হনৈ সোন ক্ষেতাসম্পন্ন, িার্ ণত রনম্নিনক্ষর মচনে 

উচ্চিনক্ষর ক্ষেতা মৈরি হনে র্াে। রনম্নিনক্ষ পাি হওো রৈল উচ্চিক্ষ ৈারতল িরনত 

পারত। সংরৈধান সৈ ণিনীন মিাটারধিার নীরত প্রৈতণন িনররন, সম্পরত্তৈান োত্র ১ িতাংি 

োনুি মিাটারধিার মপনেরিল। রনম্নিনক্ষর ৩৭৯ িন সদসয রিনলন রনৈ ণারচত। মেজি মনতারা 

মিাটারধিার সীরেত মরনখ রােক্ষেতা মিিীিূত িনর রাখার ৈযৈস্থা িনরন। সংরৈধানন 

আইনসিানি আইন প্রণেননর অরধিার মদওো হে, তনৈ গহৃীত রৈল সম্রানটর অনুনোদন না 

মপনল আইনন পররণত হনৈ না। এিানৈ আইনসিা গঠন িনর ইনটা রািননরতি িারসােয 

রক্ষার প্রোস চারলনেরিনলন।  

   মেজি সংরৈধানন েিীপররিদ গঠননর সুপাররি রিল( ধারা ৫৫ ), সংরৈধানন ৈলা হে সম্রাট 

েিীপররিদ গঠন িরনৈন। এিিন প্রধানেিী থািনৈন, রতরন সৈ রৈিানগর িানির তদাররি 

িরনৈন। িযারৈননট ৈযৈস্থার িথা সংরৈধানন স্থান পােরন, েিীরা তানদর িানির িনয 

পথৃিিানৈ সম্রানটর িানি দােৈে থািনৈন। সম্রানটর ৈাক্ষররত আনদনি তা াঁরা প্ররতৈাক্ষর 

িরনৈন এৈং তা াঁনদর রৈিানগর িানির িনয সম্রানটর িানি দােৈে থািনৈন, সংসনদর িানি 

েিীনদর মিাননা দােৈে থািনৈ না। সংরৈধানন ৈলা হেরন মর্ েিীরা  সংসনদর সদসয হনৈন, 

সংসনদর সদসযপদ আৈরিযি রিল না। তনৈ েিীরা সংসনদর উিেিনক্ষ আসন গ্রহণ িনর 

আনলাচনাে অংিগ্রহণ িনর আনলাচনাে অংি রননত পারনতন। েিী পররিদ থািনলও 

সনৈ ণাচ্চ নীরত রনধ ণারনণর দারেত্ব রিল রপ্ররি িাউজিনলর হানত। সংরৈধান প্রৈরতণত হনল সরিার 

আইন িনর ৈনলরিল মর্ র্ুেেিী ৈা স্থল ও মনৌৈারহনীর প্রধানরা হনৈন সােররি ৈারহনীর 

মলাি। সােররি রৈিানগর ৈানিনটর ওপর সংসনদর মিাননা রনেিণ রিল না । এই ৈযৈস্থা 

িাপাননর গণতারিি রৈিানির পনক্ষ েঙ্গলিনি হেরন।  

 

 

 

৬) সাতসেুা রৈনরাহ সম্পনিণ এিটট টীিা মলখ।  

 মেজি প্রতযাৈতণননর পর িাপাননর মনতারা সােন্ততনির অৈসাননর অপর মিার রদনেরিনলন। 

এর ফনল সৈনচনে ক্ষরতগ্রস্ত হনেরিল িৃিি ও মর্াো সােুরাই মেণী। নতুন ৈযৈস্থাে 

িৃিিনদর খািনা মৈনেরিল, এিনয তানদর অথ ণননরতি অৈস্থার অৈনরত ঘনটরিল। িৃিনিরা 

মদনির রৈরিন্ন প্রানন্ত অিুযত্থান ঘটটনে প্ররতৈাদ িারননেরিল, তনৈ এসৈ অিুযত্থান 

রািননরতি উনদ্দিযপ্রনণারদত রিল না। স্থানীে অিাৈ অরিনর্াগ দরূ িরার উনদ্দিয রননে 

িৃিনিরা রৈনরানহর পনথ পা ৈাোত। মেজি সংস্কানরর ফনল সােরুাই মেণী ক্ষরতগ্রস্ত হে 

িারণ তানদর সংখযা খুৈ মৈনে রগনেরিল। এই সেে িাপানন  মোট মলািসংখযা  হল ৩৪ 

রেরলেন, এর েনধয সােুরাইনদর সংখযা হল ১.৭৫ রেরলেন। মটািুগাওো র্ুনগ িাপানন র্খন 

রু্েরৈগ্রহ রিল না, সােুরাইরা রিক্ষা, সংসৃ্করত ও িাসননর সনঙ্গ রু্ি হনেরিল। মেজি রু্নগর 

মগাোর রদনি মদনির রিোেনন এৈং িাসন ৈযৈস্থাে এই মেরণ রৈরিষ্ট্ িূরেিা পালন িনররিল। 

ৈলা হে সেগ্র প্রিাসন র্িটটর ওপর সােুরাইনদর খুৈ মৈরি প্রিাৈ রিল।  
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   সােুরাইনদর অনননি নতুন প্রিাসরনি ৈযৈস্থার সনঙ্গ র্ুি হনেরিল, অনননি ৈারণিয ও 

রিেনি আেে িনর সাোজিি প্ররতষ্ঠা মপনেরিল। রিন্তু এনদর ৈাইনর রৈিাল সংখযি 

সােুরাই রিল র্ারা নতুন ৈযৈস্থার সংনঙ্গ রননিনদর খাপ খাইনে রননত পানররন। প্রতযাৈতণননর 

আনগ এনদর সাোজিি ের্ ণাদা, উচ্চ মৈতন ও িাতা রিল। নতুন ৈযৈস্থাে তানদর সাোনয 

মপনিননর ৈযৈস্থা িরা হনেরিল, িরিানৈ িীৈন র্াপননর িনয তা র্নথষ্ঠ রিল না। মেজি 

প্রতযাৈতণননর অে িনেিৈির পনর তানদর মপনিন ৈন্ধ িনর রদনে এিিালীন রিিু অথ ণ 

মদওো হে র্া তানদর পররৈানরর িরণ মপািনণর িনয পর্ ণাপত রিল না। মেজি সরিানরর 

রৈরুনে সােরুাইনদর আরও অরিনর্াগ রিল। মেজি সরিার রননদণি িারর িনররিল মর্ পুরলি 

ৈা সেররি ৈারহনীর মলাি িাো মিউ অস্ত্র ৈহন িরনত পারনৈ না। সােুরাইরা 

ঐরতহযগতিানৈ সনঙ্গ তরৈারর রাখত, এই অস্ত্র ৈহননর অরধিার তারা হাররনেরিল। 

সােুরাইনদর আত্মের্ ণাদা প্রচন্ডিানৈ আহত হে র্খন সরিার আইন িনর সৈ ণনেণীর োনুিনি 

সােররি ৈারহনীনত মর্াগদাননর অরধিার মদে। এই অরধিার র্ুগ র্ুগ ধনর সােুরাইরা 

এিনচটটোিানৈ মিাগ িরত।  

   মেজি র্ুনগর শুরু মথনি সােুরাইনদর এসৈ অিাৈ-অরিনর্াগনি মিি িনর রৈরক্ষপ্তিানৈ 

অিুযত্থাননর ঘটনা ঘটনত থানি। এসৈ অিুযত্থাননর েনধয সৈনচনে ৈে ঘটনাটট ঘনটরিল 

িুযসুনত ১৮৭৭ ররঃ, এখানন সাতসুোনত সােুরাই রৈনরানহর মনতৃত্ব মদন সাইনগা তািানোরর। 

সাইনগা মেজি প্রতযাৈতণননর সনঙ্গ র্ুি রিনলন। এই ৈযজিটট োনরসিতাে রিনলন িনঠার 

প্রিৃরতর ও উগ্র িাতীেতাৈাদী। এই রৈরিষ্ট্ মনতা সরিার মথনি পদতযাগ িনর সােুরাই 

রৈনরানহ মনতৃত্ব মদন, সরিার তা াঁনি মদিনরাহী ৈনল মঘািণা িনর।  

   মেজি সরিানরর েনধয এইসেে দুটট মগাষ্ঠী রিল, িরঙ্গ, উগ্র িাতীেতাৈাদী র্ুেৈািনদর 

মনতৃত্ব মদন সাইনগা। অনয মগাষ্ঠীটট রিল িারন্তৈাদী, এই মগাষ্ঠীর মনতৃনত্ব রিনলন মচাসু মনতা 

ইোোগাতা অররনতানো। অররনতানো রৈনদি মথনি রফনর এনস িাপাননর পুনগ ণঠননর ওপর 

মিার মদন। অনযরদনি সাইনগা ও তার অনুগােীরা মিাররোনত সােররি অরির্ান পাঠাননার 

প্রস্তাৈ মদন। তা াঁর উনদ্দিয রিল মিাররো দখনলর োধযনে সােুরাই মেণীর িাি ও ের্ ণাদার 

পুনরুোর িরা। রিন্তু মিাররো আক্রেণ িরনল রারিো হস্তনক্ষপ িরনৈ এই সম্ভৈনাে 

সরিার এই প্রস্তাৈ ৈারতল িনর। িারন্তৈাদী মগাষ্ঠীর িে হে, সাইনগা ও তার অনুগােীরা 

পদতযাগ িনর। রিন্তু অেিানলর েনধয রতরন আৈার সরিানর রফনর আনসন। অনযানয 

মনতানদর সনঙ্গ তার েতরৈনরাধ ৈজৃে পাে। রতরন ৈাধযতােূলি সােররি রিক্ষানীরতর রৈনরাধী 

রিনলন িারণ তা াঁর েনন হনেরিল এর ফনল িাপাননর ঐরতহযৈাহী সােুরাই মেণীর সৈ ণনাি 

হনত চনলনি। সােুরাই মেণীর মলানিরা সত্তনরর দিনির সংস্কারনি িানলা মচানখ মদনখরন।  

   এই পটিূরেিাে ১৮৭৭ ররঃ সাইনগা তািানোররর মনতৃনত্ব সাতসেুানত সােুরাইরা রৈনরাহ 

িনররিল। সরিারর ৈারহনীর সৈ ণারধনােি রিনলন মচাসু মনতা ইোোগাতা অররনতানো। রতরন 

সাতসেুা রৈনরাহ দেন িনরন, উিেপনক্ষ প্রাে রতররি হািার মলাি প্রাণ রদনেরিল। এই র্ুনে 

সাইনগা পরাজিত হে। সাইনগা ৈনলরিনলন মর্ রতরন সম্রানটর আনদনির রৈনরাধীতা িরনিন না, 

রতরন তা াঁর “দুষ্ট্ পরােি ণদাতানদর” সরাননার প্রোস িরনিন। িাপাননর এই োনরসিতা রিল 

অননি পরুননা, উগ্র িাতীেতাৈাদীরা এই ধারণানি মপািণ িনর রহংসার আেে রননতন। 

রৈতীে রৈশ্বর্ুনের অৈসানন এই োনরসিতার প্ররতফলন ঘনটরিল। মৈতানর সম্রানতর 

আত্মসেপ ণননর রননদণি অনননি তা াঁর েিীনদর িাি ৈনল গণয িনররিল। সাইনগার রৈনরাহ 

রিল পুনরাননা সােন্ততনির মিি প্ররতনরাধ, ৈলা র্াে সােন্তৈযৈস্থার অস্তরাগ। এর অনয 

তাৎপর্ ণ হল উগ্র িাতীেতাৈাদী ও িরঙ্গৈাদী োনরসিতার প্ররতফলন ঘনটরিল এই রৈনরানহ।   
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