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Abstract:
Religious thought is usually developed by adopting the concept of God. When we review
the historical evolution of religion, we see that the center of religion is God. Although the
concept of the nature of God has not always been accepted as equal. Not everyone in the
world believes in the concept of God. And in this case, the onus is on the believers in God
whether they can show any evidence as the basis of faith in God. There is no reason to
believe that arguments for the existence of God can instill faith in God in the minds of
others. These are just intellectual analysis or intellectual practice. These arguments help to
better understand the problems that arise in the context of God's existence. Philosophers
have also devoted themselves to refining these arguments. Gandhiji was not a traditional
philosopher. So he did not discuss in detail the arguments that are generally put forward
for the existence of God. To Gandhiji, the call of the heart is the proof of the existence of
God. He did not think of God as a matter of intellectual pleasure, but of the heart. However,
he did not deny the intellectual discourse used to justify God. Gandhiji has admitted that
these arguments affect our minds, albeit to some extent. The present article also attempts to
present a brief discussion of the prevailing arguments for proving the existence of God and
Gandhiji's views on the subject.
Keyword:- Existence, God, the world, truth, good and evil.

বূস্তভকা :- ভানফ বযতায ইস্ততা থথরক জানা মায়, আস্তদভ কার থথরকই ভানুল থকান না-থকান ধরভম স্তফশ্বা
করয আরে। এভন থকান ভানফ ভারজয অস্তিত্ব খুুঁরজ ায়া মায় না থমখারন ভানুরলয ারথ ধরভময থকান
ম্বন্ধই স্তের না। তাই ভযাক্সভুরায ফররস্তেররন, ‚ভানুরলয প্রকৃত ইস্ততা র ধরভময ইস্ততা‛।i অথমাৎ
ধরভময ারথ ভানুরলয ম্পকম এভনই থম ধভমরক ফাদ স্তদরয় ভানুরলয ম্পূণম ইস্ততা যচনা কযাই অম্ভফ।
স্তকন্তু ভি ধরভমযই থকরে যরয়রে ঈশ্বরযয ধাযণা। ঈশ্বয ম্পরকম স্তফস্তবন্ন ধভমভরতয ভরধয ভতরবদ আরে।
থকউ থকউ ঈশ্বযরক শুধুভাত্র অস্তিত্বীর ত্তারূর গণয করযই ক্ষান্ত রয়রেন। থকউ থকউ আফায শুধুভাত্র
অস্তিত্বীর ত্তা ফররই ক্ষান্ত য় স্তন, ঈশ্বযরক থপ্রভভয়, প্রাণভয়, ক্ষভতাীর ফরর ভরন করযরেন। ঈশ্বরযয
অস্তিত্ব প্রস্ততাদক মুস্তিগুস্তরয ভরধয উরেখরমাগয মুস্তিগুস্তর র, তত্ত্বস্তফলয়ক মুস্তি, স্তফশ্বতাস্তত্ত্বক মুস্তি,
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প্ররয়াজনস্তবস্তত্তক ফা উরেযভূরক মুস্তি, কাযস্তণক মুস্তি, ননস্ততক মুস্তি। ঈশ্বরযয অস্তিত্ব প্রস্ততাদরন প্রদত্ত থম
মুস্তিগুস্তর আরে থই স্তফলরয় গান্ধীজীয দৃস্তিবস্তে রক্ষয কযা মায়।
তত্ত্বস্তফলয়ক ফা রক্ষণস্তবস্তত্তক মুস্তি (Ontological Argument):- ঈশ্বরযয অস্তিত্ব প্রস্ততাদরন থম কর
মুস্তি ফুস্তিফাদী দামস্তনক ভরর আররাস্তচত  জনস্তপ্রয় রয়রে তায ভরধয ফমারক্ষা গুরুত্বূণম র
তত্ত্বস্তফলয়ক মুস্তি ফা তাস্তত্ত্বক মুস্তি ফা রক্ষণ-স্তবস্তত্তক মুস্তি। „Ontological‟ ব্দস্তি এররে „Ontos‟ ব্দ
থথরক। „Ontos’রব্দয অথম র তত্ত্ব ফা াযত্তা (Essence)। তাই তাস্তত্ত্বক মুস্তি র থই মুস্তি থমখারন
অস্তিত্বরক (Exixtence) ঈশ্বরযয ধাযণায াযফস্তু ফরর ভরন কযা রয় থারক।
এই মুস্তিস্তিয ভূর ফিফয র- ঈশ্বরযয ধাযণারক স্তফরেলন কযরর তায থথরক ঈশ্বরযয ফািফ অস্তিত্ব
স্তনিঃৃত য়। এই মুস্তিস্তিয ফমপ্রথভ উরেখ থদখা মায় অযানররররভয যচনায়। ঈশ্বরযয ধাযণা এক ূণম
ত্তায ধাযণা। এয তুরনায় ূণমতভ  ভত্তভ থকারনা স্তকেুই স্তচন্তায় আনা মায় না। অস্তিত্ব র ূণমতায
অন্তমগত; অস্তিত্বীন থকারনা স্তকেুরক ূণম ফরা চরর না, মায অস্তিত্ব থকফর স্তচন্তায় আরে থই ত্ত্বা থফস্ত ূণম
রফ মা স্তকনা স্তচন্তায়  ফািরফ অস্তিত্বফান রফ। আধুস্তনক মুরগ থদকমাত, স্তিরনাজা, রাইফস্তনজ প্রভুখ এই
মুস্তিস্তিরক নতুনবারফ উস্থানা করযরেন। থদকমারতয ভরত একস্তি ফস্তুয প্রকৃৃ্স্ততরত ফা তায ধাযণায় একস্তি
গুণ স্তনস্তত আরে ফরা আয থই ফস্তুয থক্ষরত্র থই গুণ তয এফং তারত থই গুণ স্তফদযভান ফরর স্বীকায কযা
একই স্তফলয়। স্তকন্তু অস্তযামম অস্তিত্ব ঈশ্বরযয ত্তায় ফা ঈশ্বরযয ধাযণায় স্তনস্তত আরে। তাই ঈশ্বরযয থক্ষরত্র
অস্তিত্ব আফস্তযক ফা ঈশ্বয অস্তিত্বীর। স্তিরনাজায ভরত ঈশ্বয ররন অীভ দ্রফয। ঈশ্বরযয গুণ র অনন্ত
ংখযক, মায ভরধয একস্তি গুণ র ‘অস্তিত্ব’। ঈশ্বয থমরতু অনন্ত, তাই তারত অনন্ত ংখযক গুণ, ‘অস্তিত্ব’
ভাস্তফি রয় আরে। রাইফস্তনজ এই মুস্তিস্তিরক আয ফস্তরষ্ঠবারফ প্রস্ততাদন করযরেন। তাুঁয ভরত প্রস্ততস্তি
ভনারেয দুস্তি স্তদক আরে। একস্তি স্তদক র ফািস্তফক (Actual)  ম্ভাফয (Possible)। অযস্তি র স্তিয়তা
(Activity)  স্তনস্তিয়তা (Possitivity)। থম ভনাে মত উচ্চতয রফ তারত তরতাই থফস্ত স্তিয়তা তথা
ফািস্তফকতা থাকরফ। এয স্তফযীরত থম ভনাে মত স্তনম্নতয রফ তারত তরতা থফস্ত স্তনস্তিয়তা তথা ম্ভযফতা
থাকরফ। ভনােিরভ ঈশ্বয ররন রফমাচ্চ ভনাে। তাই ঈশ্বরযয ভরধয কর স্তনস্তিয়তা আয ম্ভযফতা ফািস্তফক
রফ। ঈশ্বয ররন ূণমত ফািফ (Actus Purus)।
গান্ধীজীয ফিরফয ঈশ্বরযয অস্তিত্ব প্রস্ততাদরন তত্ত্বস্তফলয়ক মুস্তিস্তি উরেস্তখত রয়রে। গান্ধীজী ফররন
তযই র ঈশ্বয। ‘তয’ ব্দস্তি এররে ‘ৎ’ ধাতু থথরক। ৎ রব্দয অথম অস্তিত্ব (Exixtence)। তাই
রতযয অথম র থাকায বাফ ফা অস্তিত্ব। তাই রতযয স্তনরলধ ম্ভফ নয়। তযরক অস্বীকায কযা মায় না।
অস্বীকৃস্ততয ভরধয রতযয ত্তা স্তফদযভান। গান্ধীজীয ভরত ঈশ্বরযয অগস্তণত নারভয ভরধয ‘তয’ই র মথাথম
নাভ। তয োড়া অনয থকারনা ত্তা থনই। তযই ঈশ্বয তাই ঈশ্বয োড়া অনয থকারনা ত্তা থনই। ঈশ্বরযয
ফণমনা নঞথমকবারফ ম্ভফ য় না। দমথকবারফ ঈশ্বযরক রতযয রে একাকায করয ফণমনা কযা থমরত ারয
থম, তযই র ঈশ্বয। পরত ঈশ্বরযয ত্তারক অস্বীকায কযা মায় না।
গান্ধীজী ভরন করযন থম, ত্তারক আভযা জাস্তন, মায ত্তারক জাস্তন না- এই কর ত্তায ভারমাগ পর
ররা স্তনযরক্ষ তয। তাুঁয কথায় “ ‚আভায কারে তয র াফমরবৌভ নীস্তত, অংখয অনয নীস্তত মায
অন্তবুমি। এই রতযয তযতা শুধু ফাচরনয থক্ষরত্র নয়, স্তচন্তায থক্ষরত্র। এ-শুধু আভারদয ধাযণায
আরস্তক্ষক তয নয়, এ র যভ তয, াশ্বত নীস্তত, ঈশ্বয স্বয়ং‛i i গান্ধীজীয ভরত তয ম্বরন্ধ
আভারদয ধাযণা স্তফস্তবন্ন যকরভয রত ারয, স্তকন্তু কররই তযরক স্বীকায কস্তয  তায ভাদয কস্তয। থই
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তযই র গান্ধীজীয কারে ঈশ্বয। িিতই আভযা থদখরত াই থম, গান্ধীজী তযরক অপ্রতযারখযয় স্তারফ
স্তি কযরত থচরয়রেন। অথমাৎ কর ত্তায খণ্ডরনয ভরধয ঈশ্বরযয ত্তারক অস্বীকায কযা মায় না অথমাৎ
ঈশ্বয ৎ।
স্তফশ্বতাস্তত্ত্বক মুস্তি (Cosmological Argument) :- ঈশ্বরযয অস্তিত্ব প্রস্ততাদরন প্রদত্ত মুস্তিগুস্তরয ভরধয
একস্তি অনযতভ জনস্তপ্রয় মুস্তি র স্তফশ্বতাস্তত্ত্বক মুস্তি। থেরিা, অযাস্তযস্টিররয যচনায় এয উরেখ থাকরর
িভা অযাকুইনারয যচনায় মুস্তিস্তি ফমাস্তধক আররাচনায স্তফলয়ফস্তু রয় রে। ‘Cosmos’ রব্দয অথম র
স্তফশ্ব ফা জগৎ ংায। তাই ঈশ্বরযয অস্তিত্ব প্রস্ততাদরন থই মুস্তিরকই স্তফশ্বতাস্তত্ত্বক ফা জগৎস্তবস্তত্তক মুস্তি ফরা
য়, মা স্তফরশ্বয রে ম্পস্তকমত। স্তফরশ্বয ফযাখযা কযায জনযই এই মুস্তি ঈশ্বরযয ত্তারক প্রভাণ করয।
আভারদয ইস্তেয়গভয জগরতয জ্ঞারনয স্তবস্তত্তরত ঈশ্বরযয অস্তিত্ব প্রভারণয ররক্ষয থম মুস্তি প্ররমাজয য় তাই
র স্তফশ্বতাস্তত্ত্বক মুস্তি।
অযাকুইনা ফররন থম, স্তফরশ্বয মাফতীয় ফস্তুয অস্তিত্ব ম্ভাফনাভাত্র থকননা তাযা থাকরত ারয আফায
না থাকরত ারয। জগরতয থকারনা ফস্তুই ফমদা অস্তিত্বীর থাকরত ারয না থকননা তাযা উৎন্ন য়
আফায স্তফনি য়। মা থকারনা একিা ভরয় থারক না তা অনয ভরয় থারক না। তাই মস্তদ প্রস্ততস্তি ফস্তুয
অনস্তিত্ব ম্ভফ রত ারয তারর এভন একস্তি ভয় আরফ মখন থকারনা ফস্তুই অস্তিত্বীর থাকরফ না। মস্তদ
থকারনা কারর থকারনা ফস্তুয অস্তিত্ব না থারক তারর থকারনা ফস্তুয অস্তিরত্বয ূচনা রত ারয না। পরত
ভানরত য় থম ঐ ভরয় এভন একস্তি ত্তা স্তের মা আফস্তযক। ঐ আফস্তযক ত্তাই র ঈশ্বয।
গান্ধীজী ঈশ্বরযয অস্তিরত্বয ভথমরন স্তফশ্বতাস্তত্বক মুস্তি ভথমন করযরেন। গান্ধীজীয ভরত এই স্তফরশ্বয
স্রিা ররন ঈশ্বয, স্ততস্তন স্তফরশ্বয ফমত্রই স্তযফযাপ্ত করযরেন। তাুঁয কথায়- ‚There is an indefinable
mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. It is this unseen
Power which makes itself felt and yet defies all proof, because it is so unlike all that I
perceive through my senses, it transcends the senses.”iii গান্ধীজীয ভরত ঈশ্বযই ররন এই

জগরতয চারক। এরক্ষরত্র স্ততস্তন স্তফরশ্বয কর জীরফয স্তযচারনাকাযী স্তনয়ভরকই ঈশ্বয ফরর ভরন করযরেন।
তাুঁয কারে স্তনয়ভ  স্তনয়াভক এক  অস্তবন্ন। স্ততস্তন ভরন করযন থম এই স্তনয়ভ  স্তনয়ন্ত্রণকাযীয আভযা থতভন
স্তকেু না জানরর তারক অস্বীকায কযা উস্তচৎ নয়। তাুঁয ভরত ইস্তেয়গ্রায, স্তযফতমনীর জগরতয ভূরর
যরয়রেন ঈশ্বয।
গান্ধীজীয ভরত স্তফরশ্বয ফরড়া থথরক থোরিা দাথমই র ঈশ্বরযয ফযি রূ। স্ততস্তন ফররন থম, মস্তদ জগৎ
থারক, জগরতয থকারনা ফস্তুই থারক, তারর ঈশ্বয অফযই আরেন। থকননা স্ততস্তন ররন এরদয ৃস্তিকতমা।
জগরতয স্রিা য়ায় ঈশ্বয ররন জগরতয প্রবু। গান্ধীজীয ভরত ঈশ্বয কর ৃস্তিরক যচনা কযরর তারক
থকউ ৃস্তি করয স্তন। জগরতয অফরম্বন ররন ঈশ্বয স্তকন্তু ঈশ্বয ররন স্তনযাফরম্ব। গান্ধীজী কারর প্রাথমনায
ভরয় ফররতন “
‚নভরি রত থত জগৎকযণায়।
নভরি স্তচরত থত ফমররাকাশ্রয়ায়।
ত্বরভকং জগৎারক স্বপ্রকাম্।
ত্বরভকং জগৎকতৃম-াতৃম-প্রতৃম‛।।iv
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এইবারফ আভযা রক্ষয কস্তয থম, গান্ধীজীয বাফনায় স্তফশ্বতাস্তত্ত্বক মুস্তি মরথি গুরুত্ব থরয়রে। মায অথম
র জগরতয কাযণস্বরূ  ৎস্বরূ যরভশ্বয থতাভায় প্রণাভ। কর স্তফরশ্বয আধায থ নচতনয থতাভায়
প্রণাভ। তুস্তভই জগরতয ারনকতমা আয স্তনরজয প্রকার স্বপ্রকাস্তত। তুস্তভই রর জগরতয স্রিা, ারক 
ংাযক। ুতযাং গান্ধীজীয ভরত জগৎ থাকরর তায স্রিা, ারক  ংাযকতমা থাকরফন। গান্ধীজী আয
ফরররেন, ‚ূমমারি অথফা যারত্র তাযকাস্তদয ভরধয থম অধমচে দীস্তপ্ত ায়, তায ভরধয স্তক থকান তয আরে?
এই থাবা ফািস্তফকই মথাথম। থকন-না তাযা আভারক তারদয থেরনয স্রিায কথা বাফায়। ৃস্তিয থকরে তয
ফতমভান। তাই তয োড়া এযা ুন্দয রফ থকভন করয? ূমমারিয আশ্চমম ঘিনা থদরখ অথফা চাুঁরদয থৌন্দরমম
আস্তভ মখন আনরন্দ স্তফস্তিত ই, তখন আভায আত্মা ৃস্তিকতমায আযাধনায় স্তফকস্তত য়। এই কর ৃস্তিয
ভরধয আস্তভ তাুঁরক এফং তাুঁয করূণা থদখরত থচিা কস্তয।‛v এখারন আভযা রক্ষয কযরত াস্তয থম, গান্ধীজীয
ভরত ঈশ্বয ররন জগরতয কাযণ, উাদান কাযণ, স্তনস্তভত্ত কাযণ উবয়ই।
কাযস্তণক মুস্তি (Casual Argument):- ঈশ্বরযয অস্তিত্ব প্রস্ততাদরন প্রদত্ত স্তফশ্বতাস্তত্ত্বক মুস্তিযই একস্তি অং
র কাযস্তণক মুস্তি। কাযস্তণক মুস্তিস্তি র এযকভ- মস্তদ আস্তভ অস্তিতফীর ই ফা আভযা অস্তিতীর ই,
তারর আভায ফা আভারদয থকারনা কাযণ  কতমা অস্তিত্বীর থাকরফ। আভারদয স্ততা-ভাতা  জড়ফস্তু
আভারদয ৃস্তি কযরত ারয না। মস্তদ তাযা আভারদয ৃস্তি কযরত াযত তারর তাযা আভারদয ুযস্তক্ষত
কযরত াযত। স্তকন্তু থতভনিা য় স্তন। অতএফ আভারক ফা আভারদয ৃস্তিকাযী থকারনা ভারচতনা অস্তিত্বীর
আরে অথমাৎ ঈশ্বয আরেন।
গান্ধীজয ফিরফয এই মুস্তিস্তিয ভথমন ায়া মায়। তাুঁয বামায়- ‚আভযা থম থফুঁরচ আস্তে, আভারদয
স্ততাভাতা, তাুঁরদয স্ততাভাতা থম থফুঁরচস্তেররন তা মস্তদ তয য়, তারর মাফতীয় ৃস্তিয স্তমস্তন ভাতাস্ততা
তাুঁয য স্তফশ্বা স্থান কযাই েত। স্ততন মস্তদ না থারকন তারর আভারদয অস্তিত্ব থারক না।‛v i
প্ররয়াজনস্তবস্তত্তক ফা উরেযভূরক মুস্তি (Teleological Argument):ইংরযজী “teleology‛ ব্দস্তি এররে গ্রীক ব্দ “teleos” থথরক। গ্রীক ব্দ “teleos” এয অথম র
‚প্ররয়াজন‛ ফা ‚উরেয‛। এই মুস্তি অনুারয এই স্তফশ্বজগরত ফ স্তকেুই একস্তি স্তনস্তদমিবারফ ফযফস্তস্থত
যরয়রে। প্রকৃস্ততয স্তফস্তবন্নরক্ষরত্র এক াভঞ্জয আরে। মস্তদ স্তফশ্ব থমভন আরে তায থথরক একিু আরদা য়
তরফ এই ৃস্তথফীরত ভানফ অস্তিত্ব অম্ভফ রয় মারফ। এই ফ থকারনা উরেয োড়া ফা প্ররয়াজন োড়া ফা
থকারনা কুর ফা দক্ষ স্তযকল্পনাকাযী ম্ভফ রত ারয না। তাই, এয স্তেরন থকারনা ফুস্তিভান দক্ষ
স্তযকল্পনাকাযীয াত যরয়রে, আয ঐ স্তযকল্পনাকাযী ফা ফযফস্থাকই ররন ঈশ্বয।
গান্ধীজী অরনক থক্ষরত্রই উরেযভূরক মুস্তিস্তিরক ভথমন করযরেন। তাুঁয কথায়“ ‚...আভায অনুবফ
এই থম, স্তফশ্বব্রহ্মারে একস্তি ৃঙ্ঘরা ফতমভান এফং স্তফরশ্বয মাফতীয় ফস্তু  জীফন একস্তি অস্তযফতমনীয়
স্তনয়রভয দ্বাযা স্তনয়স্তন্ত্রত। এিা থকান অন্ধ স্তনয়ভ নয়। কাযণ অন্ধ স্তনয়ভ থকান জীফন্ত ফযস্তিয আচযণ স্তনয়ন্ত্রণ
কযরত ক্ষভ নয়। ‚...ুতযাং (এয থথরক ফরা মায়), থম স্তনয়ভ কর জীফন স্তনয়ন্ত্রণ কযরে, থই ফমজীফন
স্তযচারক স্তনয়ভই ঈশ্বয, স্তনয়ভ এফং স্তনয়রভয যচস্তয়তা অস্তবন্ন।‛vii
গান্ধীজী স্তফরশ্বয স্তযকল্পনাকাযী স্তনয়ভরক অন্ধ-মাস্তন্ত্রক স্তনয়ভ ফরর ভরন করযন স্তন, এই স্তনয়ভরক ঈশ্বয
কতূমক স্তযচাস্তরত ফররই স্ততস্তন স্তফশ্বা কযরতন এফং তাুঁয কারে ঈশ্বরযয স্তনয়ভ  ঈশ্বয আরদা স্তের না।
তাযা র অস্তবন্ন। স্ততস্তন আয ফররন “ ‚তাুঁয ইচ্ছায দ্বাযা ফস্তকেু স্তনয়স্তন্ত্রত য় ফরর তাুঁরক আভযা ঈশ্বয
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ফস্তর। স্ততস্তন তাুঁয যস্তচত স্তনয়ভ অস্তবন্ন। ুতযাং এিা থকান অন্ধ-স্তনয়ভ নয়। এয দ্বাযা ভগ্র ব্রহ্মাে স্তযচাস্তরত
য়‛।viii
ননস্ততক মুস্তি (Moral Argument):- এমমন্ত থম মুস্তিগুস্তরয কথা উরেখ কযা রয়রে থগুস্তর প্রচস্তরত
ধভমদমরন ংজ্ঞানাত্মক রূর স্বীকৃত রয় এররে। স্তকন্তু এয স্তফযীরত ননস্ততক মুস্তি র আদমভূরক মুস্তি।
ঈশ্বয ররন কররয উায। স্তকন্তু থই ঈশ্বয মস্তদ থকফরভাত্র অস্তিত্বফান ন  থকফরভাত্র ৃস্তিকতমা ন
তারর স্ততস্তন উারকয উায রত ারয না। শুি ংকল্পকাযী, স্তফত্র শুব ইচ্ছা মুি ঈশ্বযই উায
স্তারফ স্তযগস্তণত রত ারযন। আয ননস্ততক মুস্তি প্রভাণ কযরত চায় থম, এই স্তফরশ্বয আশ্রয় ফা আধায র
শুব আয স্তফ, ঈশ্বয। এই মুস্তিস্তিয ভথমকগণ ররন - কান্ট, Rashdall প্রভুখ। ননস্ততক মুস্তিস্তিয স্তফস্তবন্ন রূ
রক্ষয কযা মায়। একস্তি রূ অনুমায়ী দাস্তফ কযা রয় থারক থম, ঈশ্বয ররন ননস্ততক স্তনয়রভয দাতা (divine
law giver)। ঈশ্বয োড়া স্তফরশ্ব ফস্তুস্তনষ্ঠ ননস্ততক ভূরয, স্তনয়ভ  ননস্ততক অনুারনয স্তবস্তত্তরত, তায উৎ
স্তররফ ঈশ্বরযয অস্তিত্ব প্রস্ততাস্তদত য়। এই মুস্তিয আরযকিা রূ অনুমায়ী দাস্তফ কযা য় থম, উস্তচত আয
অনুস্তচরতয ভরধয াথমকয আরে। অনযবারফ ফরা মায়, ননস্ততকতায অস্তিরত্বয জনয ঈশ্বরযয অস্তিত্ব র একস্তি
আফস্তযক ূফমতম।
ননস্ততক মুস্তিয স্তবন্ন একস্তি রু অনুমায়ী ভরন কযা রয় থারক থম, স্তফরশ্ব নযায় প্রস্ততষ্ঠায জনয ঈশ্বরযয
অস্তিত্ব র আফস্তযক। ননস্ততক মুস্তিয স্তবন্ন আরযকস্তি ভরন কযা য় থম, ঈশ্বরযয অস্তিত্ব তয তযই ফািরফ
না থাকরর আভারদয রক্ষ ঈশ্বরযয অস্তিরত্ব স্তফশ্বা যাখা উস্তচৎ, থকননা এই স্তফশ্বা ননস্ততক দৃস্তিবস্তে রত
উরমাগী।ix
ঈশ্বরযয অস্তিরত্ব প্রস্ততাদরন প্রদত্ত স্তফস্তবন্ন মুস্তিগুস্তরয ভরধয গান্ধীজীয ফমারক্ষা স্তপ্রয় মুস্তি র ননস্ততক
মুস্তি। গান্ধীজী এই মুস্তিরক অতযস্তধক গুরুত্ব স্তদরয়রেন, স্ততস্তন অরনক স্থারন তায উরেখ করযরেন। স্ততস্তন
ফরররেন থম, ঈশ্বয ররন ম্পূণমরূর বাররা। তাুঁয ভরধয ভন্দ ফরর থকারনা স্তকেুই থনই, ঈশ্বরযয থোুঁয়ায়
কর অশুবই শুবরত রূান্তস্তযত রয় মায়। স্ততস্তন ফরররেন, ‚… ততা এফং তায থথরক ূস্তচত মাফতীয়
বাফাথম থকারনা প্রকারযয উাস্তধ নয়। ততাই ঈশ্বয। ঈশ্বয ফস্তবূমত ততায ধাযণা একিা প্রাণীন স্তফলয়।
থিা মতক্ষন রাবজনক ভরন য়, ততক্ষন স্থায়ী থারক। কর নীস্তত-ননস্ততকতা অনুরূ। আভারদয ভরধয
ঐ ফরক জীফন্ত যাখরত রর তারদযরক ঈশ্বরযয রে মুি স্তফরফচনা করয আভারদয অনুীরন কযরত
রফ। আভযা বাররা রত থচিা কস্তয তায কাযণ, আভযা ঈশ্বযরক থরত চাই, তাুঁরক উরস্তি কযরত চাই।
স্তফরশ্বয মাফতীয় অায (ঈশ্বরযয রে অমুি) নীস্তত ধূররারত স্তযণত রফ, থকন-না ঈশ্বয োড়া থম ফ
প্রাণীন। ঈশ্বয থথরক উদ্ভূত য় ফরর তাযা জীফন্ত। তাযা আভারদয অস্তেবূত য়, তাযা আভারদয ভান
করয। ‚স্তফযীতবারফ ততা স্তবন্ন ঈশ্বরযয ধাযণায অস্তিত্ব থনই। আাভরদয ফৃথা কল্পনায় আভযা তারক
জীফন্ত কয তুস্তর।‛x গান্ধীজী আফায ফররন থম, এই শুব স্তি র ভেরকাযী। থকননা ভৃতুযয ভরধয জীফন.
অরতযয ভরধয তয, অন্ধকারযয ভরধয আররা স্তফদযভান থারক। তাই গান্ধীজীয ধাযণায় ঈশ্বযই ররন
জীফন, তয এফং আররা। ঈশ্বয ররন থপ্রভ, ভত্তভ।
গান্ধীজীয ভরত ঈশ্বয থকফর ভানুরলয থফৌস্তিক তৃষ্ণাই স্তনফাযণ করযন না। স্ততস্তন ভানুরলয হৃদরয়য তথা
চস্তযরত্রয স্তযফতমন াধন করযন। গান্ধীজী ফররন থম স্তনরজয জীফরন ঈশ্বরযয উস্তস্থস্তত যীক্ষা কযরত রর
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ফাইরযয থকারনা প্রভাণ স্তনরয় তা কযা মারফ না তায জনয স্তফরশ্বয ননস্ততক অনুারন স্তফশ্বা যাখা এফং তয
ফা থপ্রভ ফা ননস্ততক স্তনয়রভয আস্তধতয স্বীকায কযা প্ররয়াজন।xi
গান্ধীজীয কারে ঈশ্বয ররন অন্তযাত্মা। ভানুরলয অন্তযাত্মায় ঈশ্বয ফা করযন। তাুঁয ভরত
আভারদয অন্তযাত্মা মা ফরর তাই র তয। “that it is what the voice within tells you”xii শুবঅশুরবয জ্ঞান অন্তযাত্মা স্বতিঃই রাব করয থারক। এই অন্তযাত্মা শুরবয প্রংা করয  তারক উৎাস্তত
করয, আয অশুবরক রতাদযভ করয  তায প্রফৃস্তত্তরক ফাধা থদয়। শুবরক রঙ্ঘন কযরর আভারদয ভন
আভারদয দংন করয। আভারদয ভরন য় থম, অন্তযাত্মায আহ্বান অনুমায়ী চরা আভারদয কতমফয।
অন্তযাত্মায এই আহ্বান র তাযই প্রস্ততনস্তধ। স্তমস্তন ররন স্বয়ং যভ শুবরূ। ঈশ্বয হৃদয়রূী ফরর থারকন।
তাুঁয ফাুঁী র
অন্তযাত্মায আহ্বান। আভারদয আন্তযাত্মায আহ্বান ঈশ্বরযয অস্তিরত্বয রক্ষ াক্ষয থদয়।
উংায :- গান্ধীজী ঈশ্বযরক যভ ভূরয স্তররফ থদরখরেন, প্রস্ততস্তি মুস্তিই ঈশ্বযরক থম অরথমই গ্রণ
কযক না থকন তা ররা থকারনা না থকারনা অরথম ভূরয। তায স্তনজস্ব উরমাস্তগতা, ভূরয যরয়রে। এযকভ
কর ভূররযয অরথময ভূর ররা ঈশ্বয। ঈশ্বয থকারনা স্তফরল অথম ফা ভূরয নন। স্ততস্তন কর অরথম ভূররয
স্তফদযভান। তাই আভযা ঈশ্বরযয অস্তিত্ব প্রস্ততাদক প্রস্ততস্তি মুস্তিরকই এই অরথম মথাথম ফরর স্তফরফচনা কযরত
াস্তয থম, তাযা থম অরথমই স্তফরফচনা করুক না থকন তারত ঈশ্বয ংস্তেি থারকন।
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