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ত্রিদেব সম্বদন্ধ ত্রবজ্ঞানশাস্ত্র ত্রি বদে * 

  

মিল্ যে ঈশ্বর স্বীকার কমরয়াছেন, মিমন এরূপ অছেয় নছেন। মিল্ ইচ্ছামিমিষ্ট, 

জগমির্ম্মািা স্বীকার কমরয়াছেন। স্বীকার কমরয়া ঐমিক স্বভাছির িীিাাংসায় প্রিৃত্ত 

েইয়াছেন। ঈশ্বরিাদীরা সচরাচর ঈশ্বছরর মিনমি গুণ মিছিষরূছপ মনর্ব্বমাচন কমরয়া 

থাছকন—িমি, োন এিাং দয়া। িাাঁোমদছগর িছি ঈশ্বছরর গুণ িাত্র সীিািূনয—অনন্ত। 

অিএি ঈশ্বছরর িমি, োন এিাং দয়াও অনন্ত। ঈশ্বর সর্ব্বমিমিিা, , সর্ব্বমে, এিাং 

দয়ািয়। p> প্রচমিি মেন্দুধছর্ম্মর মিছরাভাগ এই যে, ঈশ্বর এক, মকন্তু মিনমি পৃথক্ পৃথক্ 

িূমত্তমছি মিমন মিভি। এক সৃজন কছরন, এক পািন কছরন, এিাং এক ধ্বাংস কছরন। এই 

মত্রছদি যিাক-প্রমথি। 

জ,  ষু্টয়ািম মিছির িৃিুযর পর, ধর্ম্মসম্বছে িৎপ্রণীি মিনমি প্রিে প্রচামরি েইয়াছে। 

িাোর একমির উছেিয, ঈশ্বছরর অমিছের িীিাাংসা করা। মিছির িি যে, ঈশ্বছরর 

অমিে সম্বছে যে সকি প্রিাণ ঈশ্বরিাদীরা প্রছয়াগ কছরন, িাোর িছধয একমিই 

সারিা, । জগছির মনর্ম্মাণ-ছকৌিি েইছি িাাঁোর িছি, মনর্ম্মািার অমিে মসদ্ধ েয়। এমি 

প্রাচীন কথা, এিাং অখণ্ডনীয়ও নছে। ডামিমছনর িি প্রচাছরর পূছর্ব্বমও ইোর সর ত্তর মেি  

এক্ষছণ ডামিম,  যদখাইয়াছেন যে, এই মনর্ম্মাণ-ছকৌিি স্বিঃই িছি। মিল্ ও ডামিমছনর এই 

িি অনিগি মেছিন, এিি নছে  মিমন স্বীয় প্রিে-িছধয িাোর উছেখ কমরয়াছেন, এিাং 

িমিয়াছেন যে, েমদ এই িিমি প্রকৃি েয়, িছি উপমরকমথি মনর্ম্মাণ-ছকৌিি ঈশ্বছরর 

অমিে-প্রমিপাদক েয় না। মকন্তু ডামিমছনর িি প্রচাছরর অল্পকাি পছরই মিছির প্রিাি 

মিমখি েয়। যস িছির সিযাসিয পরীমক্ষি এিাং মনর্ব্বমামচি েওয়ার পছক্ষ কািমিিছম্বর 

প্রছয়াজন। কািমিিছম্বর যস ফি মিমন পান নাই। অিএি মিমন এই িছির উপর দৃঢ়রূছপ 

মনভমর কমরছি পাছরন নাই। মনভমর কমরছি পামরছি িাাঁোছক স্বীকার কমরছি েইি যে, 

ঈশ্বছরর অমিে সম্বছে মকেুই প্রিাণ নাই। 
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এখনও অছনছক ডামিমছনর প্রমিিাদী আছেন—মকন্তু িহুির পমণ্ডিগণ কতৃ্তমক িাাঁোর 

িি আদৃি এিাং স্বীকৃি। অমধকাাংি মিোনমিদ্ এিাং দিমনমিদ্ পমণ্ডছিরা এক্ষছণ ডামিমছনর 

িিািিম্বী। মকন্তু ডামিমছনর িি প্রকৃি েইছিও ঈশ্বর নাই, এ কথা মসদ্ধ েইি না। ঈশ্বছরর 

অমিে সম্বছে প্রিাণাভাি ঈশ্বছরর অনমিছের প্রিাণ নছে। যকান পদাছথমর অমিছের 

প্রিাণাভাছি িাোর অনমিে প্রিাণ েইছি, েমদ মিচাছরর এরূপ মনয়ি সাংস্থাপন করা োয়, 

িাো েইছি অছনক স্থাছন প্রিাদ ঘছি। 

ঈশ্বর আছেন, এ কথা সিয েউক না েউক, কথা অসঙ্গি যকে িমিছি পামরছি না। 

প্রায় এইরূপ মিল্ ঈশ্বর স্বীকার কমরয়াছেন। ডামিম,  স্বয়াং পষ্টিঃ ঈশ্বর স্বীকার কছরন। 

অিএি প্রিাণ থাক িা না থাক, ঈশ্বর স্বীকার করা োউক। মকন্তু েমদ ঈশ্বর আছেন, 

িছি িাাঁোর প্রকৃমি মক প্রকার? এ মিষছয় একমি প্রছভদ এ স্থছি পষ্টীকরণ আিিযক। 

কিকগুমি ঈশ্বরিাদী আছেন, িাাঁোরা ঈশ্বছরর অমিে স্বীকার কমরয়াও িৎপ্রমি স্রষ্টা 

মিধািা ইিযামদ পদ িযিোর কছরন না। অছনয িছিন ঈশ্বর ইচ্ছাপ্রিৃত্তযামদমিমিষ্ট—এই 

জগছির মনর্ম্মািা  ইচ্ছাক্রছি এই জগছির সৃমষ্ট কমরয়াছেন। উপমরকমথি দািমমনছকরা 

িছিন, আিরা যস সকি কথা জামন না, জামনিার উপায়ও না  ইোই যকিি জামন যে, 

যসই জগৎ-কারণ অছেয়। েিমর্টম যপন্সর্ এই সম্প্রদাছয়র িুখপাত্র।# িাাঁোর দিমছন ঈশ্বর 

জগদ্ব্যাপক োনািীি িমি িাত্র। 

  

————-  

* িঙ্গদিমন, ১২৮২, বিিাখ। িঙ্গদিমছন এই প্রিছের মিছরানাি মেি, “মিল্, ডামিমন 

এিাং মেন্দুধর্ম্ম |” িত্তমিান মিছরানাছি মিোন িছর অর অছথম Science িুমিছি েইছি। 

#The consciousness of an Inscrutable Power manifested to us through all 

phenomena has been growing ever clearer, —First Principles, p. 108. ইো যিখার পর 

েিমর্টম যপন্সছরর িছির মকেু পমরিত্তমন যদখা োয়। 

————-  
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মিল্ এই িছির প্রমিিাদ কমরয়াছেন। মিমন িছিন যে, যেখাছন জগছির মনর্ম্মাণ-

যকৌিি যদমখয়াই আিরা ঈশ্বছরর অমিে স্বীকার কমরছিমে, যসইখাছনই িাাঁোর িমি যে 

অনন্ত নছে, িাো স্বীকৃি েইছিছে। যকন না, মেমন সর্ব্বমিমিিা, , িাাঁোর যকৌিছির 

প্রছয়াজন মক? যকৌিি যকাথায় প্রছয়াজন েয়? যেখাছন যকৌিি িযিীি ইষ্টমসমদ্ধ েয় না, 

যসইখাছনই যকৌিি প্রছয়াজন েয়-মেমন সর্ব্বমিমিিা, , ইচ্ছায় সকিই কমরছি পাছরন, 

িাাঁোর যকৌিছির প্রছয়াজন েয় না। যকিি ইচ্ছা িা আোিাছত্র যকৌিছির উমেষ্ট কর্ম্ম 

মসদ্ধ েইছি পাছর। েমদ িনুছষযর এরূপ িমি থামকি যে, যস যকিি ঘমির ডায়ল্ যেছির 

উপর কাাঁিা িসাইয়া মদছিই কাাঁিা মনয়িিি চমিি, িছি কখন িনুষয যকৌিিািিম্বন 

কমরয়া ঘমির মিছঙ্গর উপর মিঙ্্গ এিাং হুইছির উপ হুইল্ গমিি না। অিএি ঈশ্বর যে 

সর্ব্বমিমিিা,  নছেন, ইো মসদ্ধ। 

এ কথার র ই একিা উত্তর আছে, মকন্তু মেন্দুধছর্ম্মর বনসমগমক মভমত্তর অনুসোন 

আিাছদর িুখয উছেিয, অিএি যস সকি কথা আিরা োমিয়া োইছি পামর। যস সকি 

আপমত্তও মিল্ সিযক্ প্রকাছর খণ্ডন কমরয়াছেন। 

সর্ব্বমেিা সম্বছে মিল্ িছিন যে, ঈশ্বর সর্ব্বমে মক না, িমদ্ব্ষছয় সছন্দে। যে প্রণািী 

অিিম্বন কমরয়া িনুছষযর কৃি যকৌিছির মিচার করা োয়, যস প্রণািী অিিম্বন কমরয়া 

ঈশ্বরকৃি যকৌিি সকছির সিাছিাচনা কমরছি অছনক যদাষ িামের েয়। এই িনুষযছদছের 

মনর্ম্মাছণ কি যকৌিি, কি িমি িযময়ি েইয়াছে, কি েছে িাো রমক্ষি েইয়া থাছক। 

মকন্তু োোছি এি যকৌিি, এি িমিিযয়, এি েে, িাো ক্ষণভঙু্গর—কখন অমধক কাি 

থাছক না। মেমন এি যকৌিি কমরয়া ক্ষণভঙু্গরিা িারণ কমরছি পাছরন নাই, মিমন সকি 

যকৌিি জাছনন না—সর্ব্বমে নছেন। যদখ, জীিিরীর যকান স্থাছন মেি েইছি, িাো 

পুনঃসাংেুি েইিার যকৌিি আছে  উোছি যিদনা েয়, পুাঁে েয়, এিাং যসই িযামধর ফছি 

পুনঃসাংছোগ ঘছি। মকন্তু যসই িযামধ পীিাদায়ক। োাঁোর প্রণীি যকৌিি, উপকারাথম প্রণীি 

েইয়াও পীিাদায়ক, িাাঁোর যকৌিছি অসমূ্পণমিা আছে | োাঁোর যকৌিছি অসমূ্পণম আছে, 

িাাঁোছক কখন সর্ব্বমে িিা োইছি পাছর না। 
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ইোও মিল্ স্বীকার কছরন যে, এিিও েইছি পাছর যে, এই অসমূ্পণমিা িমির 

অভাছির ফি—অসর্ব্বমেিার ফি নছে। অিএি ঈশ্বর সর্ব্বমে েইছিও েইছি পাছরন। 

েমদ ইোই মিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর সর্ব্বমে, মকন্তু সর্ব্বমিমিিা,  নছেন, িছি এই এক 

প্রশ্ন উত্থামপি েয় যে, যক ঈশ্বছরর িমির প্রমিিেকিা কছর? িনুষযামদ যে সর্ব্বমিমিিা,  

নছে িাোর কারণ, িাোমদছগর িমির প্রমিিেকিা আছে। িুমি যে মেিািয় পর্ব্বমি 

উৎপািন কমরয়া সাগর-পাছর মনছক্ষপ কমরছি পার না—িাোর কারণ, িাধযাকষমণ যিািার 

িমির প্রমিিেকিা কমরছিছে। িমির প্রমিিেক না থামকছি, সকছিই সর্ব্বমিমিিা,  

েইি। ঈশ্বর সর্ব্বমিমিিা,  নছেন, এই কথায় প্রমিপি েইছিছে যে, িাাঁোর িমির 

প্রমিিেক যকে িা মকেু আছে। যসই প্রমিিেক মক? যকান মিছের জনয সর্ব্বম িাাঁোর 

অমভছপ্রি যকৌিি মনছেমাষ কমরছি পাছরন নাই? 

এই সম্বছে র ইমি উত্তর েইছি পাছর। যকে িমিছি পাছরন যে, যদখ, ঈশ্বর মনর্ম্মািা 

িাত্র  মিমন যে স্রষ্টা, এিি প্রিাণ িুমি মকেুই পাও নাই। িুমি িাাঁোর মনর্ম্মাণপ্রণািী 

যদমখয়াই িাাঁোর অমিে মসদ্ধ কমরছিে  মকন্তু মনর্ম্মাণপ্রণািী েইছি যকিি মনর্ম্মািাই মসদ্ধ 

েইছি পাছরন, স্রষ্টা মসদ্ধ েইছি পাছরন না। ঘছির মনর্ম্মাণ যদমখয়া িুমি কু্ভককাছরর অমিে 

মসদ্ধ কমরছি পার  মকন্তু কু্ভককারছক িৃমত্তকার সৃমষ্টকারক িমিয়া িুমি মসদ্ধ কমরছি পার 

না। অিএি এিন েইছি পাছর যে, ঈশ্বর স্রষ্টা নছেন, যকিি মনর্ম্মািা। ইোর অথম এই, 

যে সািগ্রীছক গঠন মদয়া মিমন িত্তমিানািস্থাপি কমরয়াছেন, যস সািগ্রী পূর্ব্বম েইছি মেি—

ঈশ্বছরর সৃষ্ট নছে। ঘি যদমখয়া যকিি ইোই মসদ্ধ েয় যে, যকান কু্ভককার িৃমত্তকা িইয়া 

ঘি মনর্ম্মাণ কমরয়াছে। িৃমত্তকা িাোর পূর্ব্বম েইছি মেি, কু্ভককাছরর সৃষ্ট নছে, এ কথা িিা 

মিচারসঙ্গি েইছি। যসই অসৃষ্ট সািগ্রীই যিাধ েয়, ঐিী িমির সীিামনছেমিক—িাাঁোর 

িমির প্রমিিেক। যসই জাগমিক জি পদাছথমর এিন যকান যদাষ আছে যে, িজ্জনয উো 

ঈশ্বছররও সমূ্পণমরূছপ আয়ত্ত নছে। যসই কারছণ িহুছকৌিিিয় এিাং িহুিমিসম্পি 

ঈশ্বরও আপনকৃি সমূ্পণমরূছপ আয়ত্ত নছে। যসই কারছণ িহুছকৌিিিয় এিাং 

িহুিমিসম্পি ঈশ্বরও আপনকৃি কােমযসকি সমূ্পণম এিাং যদাষিূনয কমরছি পাছরন নাই। 
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আর একমি উত্তর এই যে, ঈশ্বরমিছরাধী মদ্ব্িীয় যকান বচিনযই িাাঁোর িমির 

প্রমিিেক। েমদ মনর্ম্মািার কােময যদমখয়া মনর্ম্মািাছক মসদ্ধ কমরছি, িছি িাাঁোর কাছেমযর 

প্রমিিেকিার মচহ্ন যদমখয়াও প্রমিকূিাচারী বচিছনযরও কল্পনা কমরছি পার। 

পারমসকমদছগর প্রাচীন বদ্ব্ি ধর্ম্ম এইরূপ—িাাঁোরা িছিন যে, একজন ঈশ্বর জগছির 

িঙ্গছি মনেুি—আর এক ঈশ্বর জগছির অিঙ্গছি মনেুি। খ্রীষ্টধছর্ম্ম ঈশ্বর ও সয়িাছন 

এই বদ্ব্ি িি পমরণি। 

ঈশ্বরিত্ত্ব সম্বেীয় প্রিছে মিল্ প্রথছিাি িিমি অিিম্বন করারই কারণ দিমাইয়াছে। 

মকন্তু িৎপূর্ব্বমপ্রণীি “প্রকৃমিিত্ত্ব” সম্বেীয় প্রিছে মিমন িছির পৃষ্ঠরক্ষা কমরয়াছেন। 

সাংসার যে অমনষ্টিয়, িাো যকান িনুষযছক কষ্ট কমরয়া িুিাইিার কথা নছে—সকছিই 

অমিরি র ঃখছভাগ কমরছিছেন—এিাং পছরর র ঃখছভাগ যদমখছিছেন। জীছির কােময িাত্রই 

যকিি র ঃখছিাচছনর যচষ্টা। মেমন যকিি জীছির িঙ্গিাকাঙ্ক্ষী, িৎকতৃ্তমক এরূপ র ঃখিয় 

সাংসার সৃষ্ট েওয়া স্ভকি। এ সম্বছে কমথি প্রিে েইছি কছয়ক পাংমির ির্ম্মানুিাদ 

কমরছিমে। মিল্ িছিন— 

“েমদ এিন েয় যে, ঈশ্বর োো ইচ্ছা কছরন, িাোই কমরছি পাছরন, িছি জীছির 

র ঃখ যে ঈশ্বছরর অমভছপ্রি, এ মসদ্ধান্ত েইছি মনিার নাই।* োাঁোরা িনুষয প্রমি ঈশ্বছরর 

আচরছণর পক্ষ সিথমন কমরছি আপনামদগছক যোগয মিছিচনা কমরয়াছেন, িাাঁোমদছগর 

িছধয োাঁোরা িিবিপরীিযিূনয, িাাঁোরা এই মসদ্ধান্ত েইছি মনিার পাইিার জনয, 

হৃদয়ছক কমঠনভািাপি কমরয়া মস্থর কমরয়াছেন যে, র ঃখ অশুভ নছে। িাাঁোরা িছিন যে, 

ঈশ্বর দয়ািয় িিায় এিি িুিায় না যে, িনুছষযর সুখ িাাঁোর অমভছপ্রি  িাোছি িুিায় 

যে, িনুছষযর ধর্ম্মই িাাঁোর অমভছপ্রি  সাংসার সুছখর েউক না েউক, ধছর্ম্মর সাংসার িছি। 

এইরূপ ধর্ম্মনীমির মিরুছদ্ধ যে সকি আপমত্ত উত্থামপি েইছি পাছর, িাো পমরিযাগ 

কমরয়াও ইো িিা োইছি পাছর যে, স্থূি কথার িীিাাংসা ইোছি কই েইি? িনুছষযর 

সুখ, সৃমষ্টকত্তমার েমদ উছেিয েয়, িাো েইছি যস উছেিয যেিন সমূ্পণমরূছপ মিফিীকৃি 

েইয়াছে, িনুছষযর ধর্ম্ম িাাঁোর েমদ উছেিয েয়, িছি যস উছেিযও যসইরূপ সমূ্পণম মিফি 

েইয়াছে। সৃমষ্টপ্রণািী যিাছকর সুছখর পছক্ষ যেরূপ অনুপছোগী, যিাছকর ধছর্ম্মর পছক্ষ 
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িরাং িদমধক অনুপছোগী। েমদ সৃমষ্টর মনয়ি নযায়িূিক েইি, এিাং সৃমষ্টকত্তমা 

সর্ব্বমিমিিা,  েইছিন, িছি সাংসাছর যেিুকু সুখ র ঃখ আছে, িাো িযমিমিছিছষর ভাছগয 

িাোছদর ধর্ম্মাধছর্ম্মর িারিিয অনুসাছর পমিি  যকে অনযাছপক্ষা অমধকির র মিয়াকারী 

না েইছি অমধকির র ঃখভাগী েইি না  অকারণ ভাি িন্দ িা অনযায়ানুগ্রে সাংসাছর স্থান 

পাইি না  সর্ব্বমাঙ্গসম্পি বনমিক উপাখযানিৎ গমঠি নািছকর অমভনয়িুিয িনুষযজীিন 

অমিিামেি েইি। আিরা যে পৃমথিীছি িাস কমর, িাো যে উপমরকমথি রীমিেুি নছে, 

এ মিষছয় যকেই অস্বীকার কমরছি পাছরন না  এিাং এইরূপ ইেছিাছক যে ধর্ম্মাধছর্ম্মর 

সিুমচি ফি িামক থাছক, যিাকান্তছর িাোর পমরছিাধন আিিযক  পরকাছির অমিে 

সম্বছে ইোই গুরুির প্রিাণ িমিয়া প্রেুি েইয়া থাছক। এরূপ প্রিাণ প্রছয়াগ করায় 

অিিয স্বীকৃি েয় যে, এই জগছির পদ্ধমি অমিচাছরর পদ্ধমি, সমদ্ব্চাছরর পদ্ধমি নছে। 

েমদ িি যে ঈশ্বছরর কাছে সুখ র ঃখ এিন গণনীয় নছে যে, মিমন িাো পুণযাত্মার পুরস্কার 

এিাং পাপাত্মার দণ্ড িমিয়া িযিোর কছরন, িরাং ধর্ম্মই পরিাথম এিাং অধর্ম্মই পরি অনথম, 

িাো েইছিও মনিান্ত পছক্ষ এই ধর্ম্মাধর্ম্ম োোর যেিন কর্ম্ম, িাোছক যসই পমরিাছণ 

যদওয়া কত্তমিয মেি। িাো না েইয়া, যকিি জন্মছদাছষই# িহু যিাছক সর্ব্বমপ্রকার 

পাপাসি েয়  িাোমদছগর মপিৃ-িািৃ-ছদাছষ, সিাছজর যদাছষ, নানা অিঙ্ঘ্য ঘিনার 

যদাছষ এরূপ েয় —িাোছদর মনজছদাছষ নছে। ধর্ম্মপ্রচারক িা দািমমনকমদছগর ধছর্ম্মান্মাছদ 

শুভাশুভ সম্বছে যে যকান প্রকার সঙ্কীণম িা মিকৃি িি প্রচার েইয়া থাকুক না যকন, যকান 

প্রকার িিানুসাছরই প্রাকৃমিক িাসনপ্রণািী দয়ািা,  ও সর্ব্বমিমিিাছনর কৃি কােমযানুরূপ 

িমিয়া স্বীকার করা োইছি পামরছি না | ” !  

  

—————-  

*িৎসম্বছে মিছির কছয়কমি কথা ইাংছরমজছিই উদৃ্ধি কমরছিমে। অিমিষ্ট অাংি 

#খ্রীষ্টা,  ইউছরাছপ এ কথার উত্তর নাই। পুনজ্জমন্মিাদী মেন্দুর োছি মিল্ িি সেছজ 

মনিার পাইছিন না। 

!Mill on Nature, pp. 37-38.  

————— 
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এই সকি কথা িমিয়া মিল্ োো িমিয়াছেন, িাোর এিি অথম করা োয় যে, এই 

জগছির মনর্ম্মািা িা পািনকত্তমা েইছি পৃথক্ িমির দ্ব্ারা জীছির ধ্বাংস িা অমনষ্ট সম্পি 

েইছিছে। এরূপ িি সুসঙ্গি। মিল্ এরূপ িি ইমঙ্গছিও িযি কমরয়াছেন মক না, িাো 

িাাঁোর জীিনচমরি যে না পমিয়াছে, িাোর সাংিয় েইছি পাছর। এজনয ইাংছরমজ েইছি 

আিরা মকমিৎ উদৃ্ধি কমরছিমে। 

“The only admissible moral theory of Creation is that the principle of good 
cannot at once and altogether subdue the powers of evil, either physical or moral; 
could not place mankind in a world free from the necessity of an incessant struggle 

with the maleficent powers, or make them victorious in that struggle, but could and 
did make them capable of carrying on the fight with vigour and with progressively 
increasing success. Of all the religious explanations at the order of Nature, this alone 
is neither contradictory to itself, nor to the facts for which it attempts to account.” 

* 

েমদ এ কথার যকান অথম থাছক, িছি যস অথম এই যে, জগছির পািনকত্তমা এিাং 

সাংোরকত্তমা স্বিন্ত্র, এিি কথা অসঙ্গি নছে। ইোর উপর েমদ একজন পৃথক্ সৃমষ্টকত্তমা 

পাওয়া োয়, িাো েইছি মত্রছদছির বনসমগমক মভমত্ত পাওয়া যগি। 

মিছি িাো পাওয়া োইছি না  মিল্ মেন্দু নছেন, মেন্দুর পক্ষসিথমন জনয মিছখন 

নাই। মিমন মনর্ম্মাণছকৌিি েইছি ঈশ্বছরর অমিে সাংস্থাপন কমরয়াছেন, মনর্ম্মািা মভি 

সৃমষ্টকত্তমা িাছনন না। মকন্তু মিোছন িছি, জীছির জন্ম, মনর্ম্মাণ িাত্র  যভৌমিক পদাছথমর 

সিিায়মিছিষ জীিে। এই পৃমথিীছি োো মকেু যদমখ—জীি উমিদ্ িায়ু িামর িৃৎপ্রিরামদ, 

সকিই যসইরূছপ মনমর্ম্মি  পৃমথিীও িাই  সূেময, চন্দ্র, গ্রে, উপগ্রে, ধূিছকিু, নক্ষত্র, 

নীোমরকা, সকিই মনমর্ম্মি | অিএি সকিই যসই মনর্ম্মািার কীমত্তম—িাাঁোর েিপ্রসূি। 

সচরাচর সৃমষ্টকত্তমা োাঁোছক িিা োয়, ঈদৃি মনর্ম্মািার সছঙ্গ িাাঁোর প্রছভদ অল্প। যে 

আকারিূনয, িমিমিমিষ্ট, পরিাণুসিমষ্টছি এই মিশ্ব গমঠি, িাো মনমর্ম্মি মক না—মনর্ম্মািার 

েিপ্রসূি মক না—িাোর যকে স্রষ্টা আছেন মক না, িমদ্ব্ষছয় প্রিাণাভাি। এইিুকু মরণরণ 

রামখয়া, সৃমষ্টকত্তমা িছর অর প্রচমিি অছথম মনর্ম্মািাছক সৃমষ্টকত্তমা িিা োইছি পাছর। িাো 
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েউক িা না েউক, ঈদৃি স্রষ্টার সছঙ্গই ধর্ম্ম এিাং মিোছনর মনকি সম্বে। অিএি িাাঁোছক 

পাইছিই আিামদছগর অমভপ্রায় মসদ্ধ েইি। 

মিল্ িছিন, িাাঁোর অমিে প্রিাণীকৃি। িছি মিল্, মনর্ম্মািা এিাং পািন িা 

রক্ষাকত্তমার িছধয প্রছভদ কছরন না। ইউছরাছপ যকে এরূপ প্রছভদ স্বীকার কছর না। এরূপ 

স্বীকার না কমরিার কারণ ইোই যদখা োয় যে, জন্মও জাগমিক মনয়িািিীর ফি, রক্ষাও 

জাগমিক মনয়িািিীর ফি  যে মনয়িািিীর ফি জন্ম িা সৃজন, যসই মনয়িািিীর ফি 

রক্ষা | অিএি মেমন জন্ম, মনর্ম্মাণ িা সৃমষ্টর মনয়ন্তা, মিমনই রক্ষা িা পািছনর মনয়ন্তা, ইো 

মসদ্ধ | 

মকন্তু ধ্বাংস সম্বছেও যসইরূপ িিা োইছি পাছর। রক্ষাও জাগমিক মনয়িািিীর ফি  

সাংোরও জাগমিক মনয়িািিীর ফি। যে সকি মনয়ছির ফি রক্ষা, যসই সকি মনয়ছিরই 

ধ্বাংস। যে রাসায়মনক সাংছোজন মিছেষছণ জীছির যদে রমক্ষি েয়, যসই রাসায়মনক 

সাংছোজন মিছেষছণই জীছির যদে রমক্ষি েয়, যসই রাসায়মনক সাংছোজন মিছেষছণই 

জীছির যদে িয়প্রাপ্ত েয়। যে অম্লজাছনর সাংছোছগ জীছির যদে প্রিযে গমঠি ও পমরপুষ্ট 

েইছিছে—যিষ মদছন যসই অম্লজান সাংছোছগই িাো নষ্ট েইছি। অিএি মেমন পািছনর 

মনয়ন্তা, মিমনই যে সাংসাছরর মনয়ন্তা, ইোও মসদ্ধ। 

  

———–  

*Mill On Nature, pp. 38-39 

———–  

  

িছি, পািনকত্তমা বচিনয সাংোরকত্তমা বচিনয পৃথক্, এরূপ মিছিচনা অসঙ্গি নছে, 

একথা িমিিার কারণ মক? কারণ এই যে, মেমন পািনকত্তমা িাাঁোর অমভপ্রায় যে জীছির 

িঙ্গি, জগছি ইোর িহুির প্রিাণ যদখা োয়। মকন্তু িঙ্গি িাাঁোর অমভছপ্রি েইছিও 

অিঙ্গছিরই আমধকয যদখা োয়। োাঁোর অমভপ্রায় িঙ্গিমসমদ্ধ, মিমন আপনার অমভপ্রাছয়র 

প্রমিকূিিা কমরয়া অিঙ্গছির আমধকযই মসদ্ধ কমরছিন, ইো সঙ্গি যিাধ েয় না। এই জনয 

সাংোর যে পৃথক্ বচিছনযর অমভপ্রায় িা অমধকার, এ কথা অসঙ্গি নছে, িিা েইয়াছে। 
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িছি এরূপ িছির স্থূি কারণ, পািছন ও ধ্বাংস দৃিযিান অসঙ্গমি। সৃজন ও পািছন 

েমদ এইরূপ অমভপ্রাছয়র অসঙ্গমি যদখা োয়, িছি স্রষ্টা ও পািা পৃথক্, এরূপ িিও 

অসঙ্গি যিাধ েইছি না। 

সৃজছন ও পািছন এরূপ অসঙ্গমি আধুমনক ইউছরাপীয় মিোছনর দ্ব্ারা মসদ্ধ 

েইছিছে। নমেছি ডামিমছনর “প্রাকৃমিক মনর্ব্বমাচন” পমরিযাগ কমরছি েয়। যে িিছক 

প্রাকৃমিক মনর্ব্বমাচন িছি, িাোর িূছি এই কথা আছে যে, যে পমরিাছণ জীি সৃষ্ট েইয়া 

থাছক, যসই পমরিাছণ কখন রমক্ষি িা পামিি েইছি পাছর না | জীিকুি অিযন্ত 

িৃমদ্ধিীি—মকন্তু পৃমথিী সাংকীণমা | সকছি রমক্ষি েইছি, পৃমথিীছি স্থান কুিাইি না, 

পৃমথিীছি উৎপি আোছর িাোছদর পমরছপাষণ েইি না। অিএি অছনছকই জমন্ময়াই 

মিনষ্ট েয়—অমধকাাংি অণ্ডিছধয িা িীছজ ধ্বাংসপ্রাপ্ত েয়। োোমদছগর িােয িা আভযন্তমরক 

প্রকৃমিছি এিন মকেু বিিক্ষণয আছে যে, িদ্দ্বারা িাোরা সিানািস্থাপি জীিগণ েইছি 

আোরসাংগ্রছে, মকম্বা অনয প্রকাছর জীিনরক্ষায় পিু, িাোরাই রক্ষাপ্রাপ্ত েইছি, অনয 

সকছি ধ্বাংসপ্রাপ্ত েইছি। িছন কর, যকান যদছি িহুজািীয় এরূপ চিুষ্পদদ আছে যে, 

িাোরা িৃছক্ষর িাখা যভাজন কমরয়া জীিনধারণ কছর, িাো েইছি োোমদছগর গিছদি 

কু্ষদ্র, িাোরা যকিি সর্ব্বমমনম্নস্থ িাখাই যভাজন কমরছি পাইছি  োোছদর গিছদি দীঘম, 

িাোরা মনম্নস্থ িাখাও খাইছি, িদছপক্ষা ঊর্দ্ধ্মস্থ িাখাও খাইছি পামরছি। সুিরাাং েখন 

খাছদযর িানািামন েইছি—সর্ব্বমমনম্ন িাখাসকি ফুরাইয়া োইছি, িখন যকিি দীঘমস্কছেরাই 

আোর পাইছি—হ্রস্বস্কছেরা অনাোছর িমরয়া োইছি িা িুপ্তিাংি েইছি। ইোছকই িছি 

প্রাকৃমিক মনর্ব্বমাচন। দীঘমস্কছেরা প্রাকৃমিক মনর্ব্বমাচছনর রমক্ষি েইি। হ্রস্বস্কছের িাংিছিাপ 

েইি।  

প্রাকৃমিক মনর্ব্বমাচছনর িূি মভমত্ত এই যে, েি জীি সৃষ্ট েয়, িি জীি কদাচ রক্ষা 

েইছি পাছর না। পামরছি প্রাকৃমিক মনর্ব্বমাচছনর প্রছয়াজনই েইি না। যদখ, একমি সািানয 

িৃছক্ষ কি সেস্র সেস্র িীজ জছন্ম  একমি কু্ষদ্র কীি কি িি িি অণ্ড প্রসি কছর। েমদ 

যসই িীজ িা যসই অণ্ড, সকিগুমিই রমক্ষি েয়, িছি অমি অল্পকাি িছধয যসই এক 

িৃছক্ষই িা যসই একমি কীছিই পৃমথিী আচ্ছি েয়, অনয িৃক্ষ িা অনয জীছির স্থান েয় না। 
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েমদ যকান কীি প্রিযে র ইমি অণ্ড প্রসি কছর (ইো অনযায় কথা নছে), িছি র ই মদছন 

যসই কীি সন্তান েইছি চামরমি, মিন মদছন আিমি, চামর মদছন যষািমি, দি মদছন 

সেস্রামধক, এিাং মিি মদছন দি িছক্ষর অমধক কীি জমন্মছি। এক িৎসছর কি যকামি কীি 

েইছি, িাো শুভঙ্কর মেসাি কমরয়া উমঠছি পাছরন না। িনুছষযর িহুকাি মিিছম্ব এক 

একমি সন্তান েয়, এক দম্পমি েইছি চামর পাাঁচমি সন্তাছনর অমধক সচরাচর েয় না  

অছনছকই িমরয়া োয়  িথামপ এিন যদখা মগয়াছে যে, পাঁমচি িৎসছর িনুষযসাংখযা মদ্ব্গুণ 

েইয়াছে। েমদ সর্ব্বমত্র এইরূপ িৃমদ্ধ েয়, িছি মেসাি কমরছি যদখা োইছি যে, সেস্র িৎসর 

িছধয পৃমথিীছি িনুছষযর দাাঁিাইিার স্থান েইছি না। েিীর অছপক্ষা অল্পপ্রসিী যকান 

জীিই নছে  িনুষযও নছে। মকন্তু ডামিম,  মেসাি কমরয়া যদমখয়াছেন যে, অমি নূযনকছল্পও 

এক েমিদম্পমি েইছি ৭৫০ িৎসর িছধয এক যকামি নিমি িক্ষ েিী স্ভকূি েইছি। 

এিন যকান িষমজীিী িৃক্ষ নাই যে, িাো েইছি িৎসছর র ইমি িাত্র িীজ জছন্ম না। মিমনয়্ 

মেসাি কমরয়াছেন যে, যে িৃছক্ষ িৎসছর র ইমি িাত্র িীজ জছন্ম, সকি িীজ রক্ষা পাইছি, 

িাো েইছি মিাংিমি িৎসছর দি িক্ষ িৃক্ষ েইছি। # 

  

————— 

#Origin of Species–6th Edition, p. 51.  

————— 

  

এক্ষছণ পাঠক ভামিয়া যদখুন, একমি িাত্তমাকুিৃছক্ষ কিগুমি িাত্তমাকু—পছর ভািুন, 

একমি িাত্তমাকুছি কিগুমি িীজ থাছক। িাো েইছি একমি িাত্তমাকুিৃছক্ষ কি অসাংখয িীজ 

জছন্ম, িাো মস্থর কমরছিন। সকি িীজ রক্ষা েইছি যেখাছন িামষমক র ইমি িীজ েইছি 

মিাংিমি িৎসছর দি িক্ষ িৃক্ষ েয়, যসখাছন িৎসর িৎসর প্রমি িৃছক্ষর সেস্র সেস্র 

িাত্তমাকুিীছজ মিাংিমি িৎসছর কি যকামি যকামি যকামি িাত্তমাকুিৃক্ষ েইছি, িাো যক িছন 

ধারণা কমরছি পাছর? সকি িীজ রক্ষা পাইছি, কয় িৎসর পৃমথিীছি িাত্তমাকুর স্থান েয়? 

যচিন সম্বছেও ঐরূপ। যে পমরিাছণ সৃমষ্ট, িাোর সেস্রাাংি রমক্ষি েয় না। েমদ স্রষ্টা 

এিাং পািনকত্তমা এক, িছি মিমন োোর পািছন অিি, িাো এি প্রচুর পমরিাছণ সৃমষ্ট 
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কছরন যকন? জীছির রক্ষা োাঁোর অমভপ্রায়, মিমন অরক্ষণীছয়র সৃমষ্ট কছরন যকন? ইোছি 

মক অমভপ্রাছয়র অসঙ্গমি যদখা োয় না? ইোছি মক এিি যিাধ েয় না যে স্রষ্টা ও পািা 

এক, এ কথা না িমিয়া, স্রষ্টা পৃথক্, পািা পৃথক্, এ কথা িিাই সঙ্গি? 

ইোর একমি উত্তর আছে—জীিধ্বাংছসর জনয একজন সাংোরকত্তমা কল্পনা কমরয়াে। 

সৃষ্ট জীছির ধ্বাংস িাাঁোর কােময—েি সৃমষ্ট েয়, িি যে রক্ষা েয় না, ইো িাাঁোরই কােময। 

পািা, এিাং সৃমষ্টকত্তমা এক, মকন্তু মিমন েি সৃমষ্ট কছরন, িি যে রক্ষা কমরছি পাছরন না 

িাোর কারণ, এই সাংোরকত্তমার িমি। নছচৎ সকছির রক্ষাই যে িাাঁোর অমভপ্রায় নছে, 

এিি কল্পনীয় নছে। যেখাছন মিমন সর্ব্বমিমিিা,  নছেন, কল্পনা কমরয়াে, যসখাছন মিমন 

যে সকিছক রক্ষা কমরছি পাছরন না, ইোই িিা উমচি  সকছির রক্ষা যে িাাঁোর 

অমভছপ্রি নছে, ইো িমিছি পার না। উত্তর এই। 

ইোরও প্রিুযত্তর আছে। জগছির অিস্থা, জগছি যে সকি মনয়ি চমিছিছে যস 

সকছির অথিা যসই সাংোমরকািমির আছিাচনা কমরছি ইোই সেছজ িুিা োয় যে, এ 

জগছি অপমরমিিসাংখযক জীি রক্ষণীয় নছে—অিএি অপমরমিি জীিসৃমষ্ট মনষ্ফি। 

সািানয িনুছষযর সািানয িুমদ্ধ দ্ব্ারা এ কথা প্রাপণীয়। অিএি মেমন স্রষ্টা ও পািা, মিমনও 

ইো অিিয মিিক্ষণ জাছনন। না জামনছি মিমন িনুষযাছপক্ষা অদূরদিমী। মকন্তু মিমন 

যকৌিিিয়—জীিসৃজনপ্রণািী অপূর্ব্বম যকৌিিসম্পি, ইোর ভূমর ভূমর প্রিাণ আছে। োাঁোর 

এি যকৌিি, মিমন কখনও অদূরদিমী েইছি পাছরন না। েমদ িাাঁোছক অদূরদিমী িমিয়া 

স্বীকার কর, িাো েইছি যসই সকি যকৌিি যে বচিনযপ্রণীি, এ কথা আর িমিছি 

পামরছি না  যকন না, অদূরদিমী বচিনয েইছি যসরূপ যকৌিি অস্ভকি | িছি িমিছি 

েইছি যে, মিমন জামনয়া মনষ্ফি সৃমষ্টছি প্রিৃত্ত। দূরদিমী বচিনয যে মনষ্ফি সৃমষ্টছি প্রিৃত্ত 

েইছিন, ইো সঙ্গি যিাধ েয় না। কারণ, মনষ্ফিিা িুমদ্ধ িা প্রিৃমত্তর িক্ষয েইছি পাছর 

না। 

অিএি ইো মসদ্ধ, মেমন পািনকত্তমা, অপমরমিি জীিসৃমষ্ট িাাঁোর মক্রয়া নছে। এজনয 

পািনকত্তমা েইছি পৃথক্ বচিনযছক সৃমষ্টকত্তমা িমিয়া কল্পনা করা অসঙ্গি নছে। 
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ইোছিও আপমত্ত েইছি পাছর যে, স্রষ্টা ও পািা পৃথক্ স্বীকার কমরছিও অিিয 

স্বীকার কমরছি েইছিছে যে, স্রষ্টা মনষ্ফি সৃমষ্টছি প্রিৃত্ত  দূরদিমী বচিনয মনষ্ফি কাছেময 

প্রিৃত্ত েইছি পাছর না, এ আপমত্তর িীিাাংসা কই েইি? সিয কথা, মকন্তু মিছিচনা কমরয়া 

যদখ যে, পািা েইছি স্রষ্টা েমদ পৃথক্ েইছিন, িছি সৃষ্ট জীছির রক্ষা িাাঁোর উছেিয 

িমিয়া মিছিচনা কমরিার আর কারণ নাই। সৃমষ্ট িাাঁোর এক িাত্র অমভপ্রায়  এিাং সৃমষ্ট 

েইছিই িাাঁোর অমভপ্রাছয়র সফিিা েইি—রক্ষা না েইছিও যস অমভপ্রাছয়র মনষ্ফিিা 

নাই। 

অিএি স্রষ্টা, পািা এিাং েত্তমা পৃথক্ পৃথক্ বচিনয, এিি মিছিচনা করা অসঙ্গি 

এিাং প্রিাণমিরুদ্ধ নছে—ইোই মেন্দুধছর্ম্মর বনসমগমক মভমত্ত, এিাং এই স্রষ্টা, পািা ও েত্তমা 

ব্রহ্মা, মিষু্ণ, িছেশ্বর িমিয়া পমরমচি। মকন্তু এিৎসম্বছে আিাছদর কছয়কমি কথা িমিিার 

আছে। 

  

প্রথি, আিরা িমিছিমে না যে, এই মত্রছদছির উপাসনা এইরূছপ ভারিিছষম উৎপি 

েইয়াছে। আিরা এিি মিশ্বাস কমর না যে, ভারিীয় ধর্ম্মস্থাপকগণ এইরূপ বিোমনক 

মিচার কমরয়া মত্রছদছির কল্পনায় উপমস্থি েইয়ামেছিন। ইাঁোমদছগর উৎপমত্ত যিদগীি 

মিষু্ণ রুদ্রামদ েইছি। বিমদক মিষু্ণ রুদ্রামদ বিোমনক সঙ্কল্প নছে, ইোর েছথষ্ট প্রিাণ 

যিছদই আছে। মকন্তু পািৃে েতৃ্তমে স্রষ্টছের সূচনাও যিছদ আছে। িছি অমদ্ব্িীয় 

দিমনিাস্ত্রমিৎ ভারিীয় পমণ্ডিগণ কতৃ্তমক এই মত্রছদছিাপাসনা গৃেীি েইয়ামেি, 

জনসাধারছণর উো িদ্ধিূি, ইোছি অিিয এিি মিছিচনা করা কত্তমিয যে, উোর সুদৃঢ় 

বনসমগমক মভমত্ত আছে। যিাকমিশ্বাছসর যসই গূঢ় বনসমগমক মভমত্ত মক, িাোই আিরা 

যদখাইিাি। 

আিামদছগর মদ্ব্িীয় িিিয এই যে, এই মত্রছদছিাপাসনার বনসমগমক মভমত্ত আছে িছি, 

মকন্তু আিরা এিি মকেু মিমখ নাই এিাং মিচাছরও এিি যকান কথাই পাওয়া োয় না যে 

িদ্দ্বারা এই মত্রছদছির অমিে মিোছনর দ্ব্ারা প্রিাণীকৃি িমিয়া স্বীকার করা োয়। প্রিাছণ 

র ইমি গুরুির মেদ্র িমক্ষি েয়। 
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প্রথি এই যে জগছির মনর্ম্মাণছকৌিছি বচিনযেুি মনর্ম্মািার অমিে প্রিাণ েইছিছে, 

এই কথা স্বীকার করাছিই মত্রছদছির অমিে সঙ্গি িমিয়া সাংস্থামপি েইয়াছে। মকন্তু প্রথি 

সূত্রমি ভ্রামন্তজমনি  প্রাকৃমিক মনর্ব্বমাচছনর ফিছকই মনর্ম্মাণছকৌিি িমিয়া আিামদছগর ভ্রি 

েয়  যসই ভ্রান্ত োছনই আিরা মনর্ম্মািাছক মসদ্ধ কমরয়ামে, নছচৎ মনর্ম্মািার অমিছের 

বিোমনক প্রিাণ নাই। মনর্ম্মািার অমিে স্বীকার কমরয়াই আিরা সাংোরকত্তমা, এিাং পৃথক্ 

পৃথক্ স্রষ্টা পািা পাইয়ামে। েমদ মনর্ম্মািার অমিছের বিোমনক প্রিাণ নাই, িছি 

মত্রছদছির িছধয কাোরও অমিছের বিোমনক প্রিাণ নাই। 

মদ্ব্িীয় যদাষ, সৃজন পািন সাংোর, একই মনয়িািিীর ফি। মিোন ইোই 

মিখাইছিছে যে, যে যে মনয়ছির ফছি সৃজন, যসই যসই মনয়ছির ফছি পািন, যসই যসই 

মনয়ছির ফছি ধ্বাংস। মনয়ি যেখাছন এক, মনয়ন্তা যসখাছন পৃথক্ সঙ্কল্প করা প্রািাণয 

নছে। আিরা যকাথাও িমি নাই যে, িাো প্রািাণয। আিরা যকিি িমিয়ামে যে, িাো 

অপ্রািাণয িা অসঙ্গি, নছে, সঙ্গি। োো প্রিাণমিরুদ্ধ নছে িা োো যকিি সঙ্গি, িাো 

সুিরাাং প্রািামণক, ইো িিা োইছি পাছর না। 

আিামদছগর িৃিীয় িিিয এই যে, মত্রছদছির অমিছের যেৌমিকিা স্বীকার 

কমরছিও, িাাঁোমদগছক সাকার িমিয়া স্বীকার করা োয় না। পুরাছণমিোছস যে সকি 

আনুষমঙ্গক কথা আছে, িৎছপাষছক মকেুিাত্র বিোমনক েুমি পাওয়া োয় না। ব্রহ্মা, মিষু্ণ, 

িছেশ্বর প্রছিযছকই কিকগুমি অিুি উপনযাছসর নায়ক। যসই সকি উপনযাছসর মিিিাত্র 

বনসমগমক মভমত্ত নাই। মেমন ব্রহ্মা মিষু্ণ িছেশ্বরছক মিশ্বাস কছরন, িাাঁোছক মনছর্ব্বমাধ িমিছি 

পামর না  মকন্তু িাই িমিয়া পুরাছণমিোছস মিশ্বাছসর যকান কারণ আিরা মনছেমি কমর 

নাই। 

চিুথম, মত্রছদছির অমিছের যকান বিোমনক প্রিাণ নাই, ইো েথাথম, মকন্তু ইো স্বীকার 

কমরছি েইছি যে, িোমিোনকুিিী ইউছরাপীয় জামির অিিমম্বি খ্রীষ্টধর্ম্মাছপক্ষা, 

মেন্দুমদছগর এই মত্রছদছিাপাসনা মিোনসর্ম্ি এিাং বনসমগমক। মত্রছদছিাপাসনা 

মিোনিূিক না েউক, মিোনমিরুদ্ধ নছে। মকন্তু খ্রীষ্টীয় সর্ব্বমিমিিা, , সর্ব্বমে, এিাং 

দয়ািয় ঈশ্বছর মিশ্বাস যে মিোনমিরুদ্ধ, িাো উপমরকমথি মিল্-কৃি মিচাছর সপ্রিাণ 
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েইয়াছে। মেন্দুমদছগর িি কর্ম্মফি িামনছি িা মেন্দুমদছগর িায়ািাছদ িাো মিোনসর্ম্ি 

েয়।  

মিোছন ইো পছদ পছদ প্রিাণীকৃি েইছিছে যে, এই জগৎ িযামপয়া সর্ব্বমত্র, 

সর্ব্বমকাছেময এক অনন্ত, অমচন্তনীয়, অছেয় িমি আছে—ইো সকছির কারণ, িমেমজগছির 

অন্তরাত্মাস্বরূপ। এই িোিছির অমিে অস্বীকার করা দূছর থাকুক, আিরা ির ছেছি 

ভমিভাছি যকামি যকামি যকামি প্রণাি কমর। 
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